
ا طر اآ  ت١٨  درا    

٣٩٨ 

  النحت السكندري فن طرز تصویر األطفال في
  "دراسة مقارنة بین االتجاه المصري،االتجاه الیوناني واالتجاه المختلط "

  آیة محمود نجیب إبراھیم عبد العلیم.أ

  :ملخصال

لمیة و الفكریة لمتحفھا مشھوًرا معروف بالحیاة العكانت اإلسكندریة مركًزا ثقافًیا 
، كانت اإلتجاھات الرئیسیة واإلبتكارات في مجال النحت ممیزة بإلضافة إن ومكتبتھا

، لمة قاموا برعایة الفن والفنانونالدلیل األدبي یضیف دالالت واضحة على أن البطا
  .نستي وعلى ذلك فكانت اإلسكندریة مركًزا رائًدا في الفن الھللی

وقد كان لظروف اإلسكندریة وبیئتھا وتعدد العناصر المكونة لمجتمعھا أثرفي تشكیل 
مالمح الفن الھللینستي في اإلسكندریة ، وكان الفن في اإلسكندریة نتاج ثالث عناصر 
رئیسیة ھي الطبقة المقدونیة وطبقة الیونان وطبقة المصریون بإلضافة إلى االتجاه 

  .إلتجاه المصري التقلیدي القدیم الفرعوني الیوناني المختلط وا

لذا یمكن القول أن مدرسة اإلسكندریة كانت إغریقیة المالمح ولكن في تفاصیلھا 
  .المصریة 

وكان تصویر األطفال من الموضوعات المستحبة لدى فناني اإلسكندریة نظًرا 
ناني لتفوقھم وبراعتھم في تصویر األطفال بشكل لم یشاركھم فیھ غیرھم من ف

  .المدارس الھللینستیة األخرى 

وسیشمل البحث على عرض لتماثیل األطفال من خالل مدرسة النحت السكندریة 
وعقد مقارنة بین اإلتجاه المصري واإلتجاه الیوناني واإلتجاه المختلط والتوصل 
للنتائج التحلیلیة وكتالوج بأھم وأشھر الصور التي تبرز مدى تفوق النحات السكندري 

  .نحت األطفال في 

  :الكلمات المفتاحیة

التیراكوتا، البرونز، الحجارة، الرخام،  مدرسة اإلسكندریة الفنیھ، براكستیلیس،  

 اإلسكندر، الفن اإلغریقي، الطراز الواقعي، النظرات الحالمة، بوثیوس، الھلینیستي
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٣٩٩ 

  التمھید

لمیة و الفكریة لمتحفھا كانت اإلسكندریة مركًزا ثقافًیا مشھوًرا معروف بالحیاة الع
، كانت اإلتجاھات الرئیسیة واإلبتكارات في مجال النحت ممیزة بإلضافة إن ومكتبتھا

، لمة قاموا برعایة الفن والفنانونالدلیل األدبي یضیف دالالت واضحة على أن البطا
  .وعلى ذلك فكانت اإلسكندریة مركًزا رائًدا في الفن الھللینستي 

كندریة وبیئتھا وتعدد العناصر المكونة لمجتمعھا أثرفي تشكیل وقد كان لظروف اإلس
، وكان الفن في اإلسكندریة نتاج ثالث عناصر الھللینستي في اإلسكندریة مالمح الفن

رئیسیة ھي الطبقة المقدونیة وطبقة الیونان وطبقة المصریون بإلضافة إلى االتجاه 
  .دیم الفرعونيالیوناني المختلط واإلتجاه المصري التقلیدي الق

 لذا یمكن القول أن مدرسة اإلسكندریة كانت إغریقیة المالمح ولكن في تفاصیلھا
  .١المصریة

  أھمیة موضوع البحث

وكان تصویر األطفال من الموضوعات المستحبة لدى فناني اإلسكندریة نظًرا 
لتفوقھم وبراعتھم في تصویر األطفال بشكل لم یشاركھم فیھ غیرھم من فناني 

  .المدارس الھللینستیة األخرى 

وسیشمل البحث على عرض لتماثیل األطفال من خالل مدرسة النحت السكندریة 
وعقد مقارنة بین اإلتجاه المصري واإلتجاه الیوناني واإلتجاه المختلط والتوصل 
للنتائج التحلیلیة وكتالوج بأھم وأشھر الصور التي تبرز مدى تفوق النحات السكندري 

  .ألطفال في نحت ا

  :تساؤالت البحث

لماذا اتجھ الفنان السكندري لتصویر ھذة النوعیة من التماثیل وانفق فى تنفیذ  -
 بعضھا الكثیر حیث عثر على تماثیل من الرخام ونحن نعلم ندرتھ في مصر ؟

 ماھي المدرسة التي اتبعھا الفنان السكندري في تصویر األطفال؟ -

العنصر المحلي في النحت وماھي اإلتجاھات ھل طغى العنصر الخارجي على  -
  الفنیھ التي ظھرت في تنفیذ ھذه المنحوتات ؟

دراسة مقارنة بین اإلتجاه المصري واإلتجاه الیوناني واإلتجاه المختلط في تماثیل  -
  واألطفال المؤلھھ  –األطفال 

  

  
                                                           

  .٩٥بھیة شاھین، النحت الھلینیستي، ص ١
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٤٠٠ 

  مقدمة عن فن النحت

مع األشكال المسطحة كفن  یختلف أسلوب فن النحت عن باقي الفنون فھو ال یتعامل
التصویر و إنما یمثل أشكال مجسمة ذات أبعاد حیث نجد أن المتعھ الفنیة التي تتصل 
بأعمال النحت ال تأتي من خالل المشاھدة فقط وإنما عن طریق الملمس والحركة 
المجسمة الى جانب استخدامھ للخامات التي تنقل لدینا اإلحساس بواقعیھ الشكل 

 .....٢خام المصقول والخشب والبرونز المنحوت كالر

تخلیدي  وقد تعددت استخدامات النحت منذ قدیم األزل فمنھا ما كان یستخدم كغرض
، وفي بعض األحیان یستخدم كسجل ، او كغرض دینيوتذكاري، او كغرض تاریخي

  لتدوین الموضوعات الیومیة لبعض العادات المتبعة   

  :٣أنواع أعمال النحت *

  :تنقسم أعمال النحت إلي قسمین -

  .وفیھ یتم رؤیة التمثال من جمیع النواحي: النحت المستقل -

  .البارز النحت -

  :خامات النحت *

  : (Terra Cotta)٤ التیراكوتا -

 تعتبر من أقدم الخامات المستخدمة في النحت في عصور ما قبل التاریخ، كما
ویتم فیھا تجھیز الطینة . استخدمھا قدماء المصریین واإلغریق علي مستوي فني عالٍ 

األساسیة داخل إطار معدني ثم تحرق بطریقة ال تكلف كثیراً، وتتمیز بسھولة 
االستخدام وقوة تحملھا حیث ال تتعرض للتلف أو التآكل أو التشقق إال أنھ یمكن 

تعمال الطینات ذات األلوان المختلفة أو ویمكن اس. كسرھا ألي تصادم یقع علیھا
بإضافة طبقات من الطالء الزجاجي حیث تثبت علي سطح التمثال أثناء عملیة الحرق 

   .٥الثانیة في الفرن المعد لذلك أو في الفرن العادي

   :(Bronze)البرونز  -

یرجع وتم استخدام ھذه المادة بعد استخدام الطین لفترة طویلة من الزمن لكن تاریخھ 
وفیھ یستطیع المثال . م. ق  ١٠٠٠- ٣٠٠٠الوراء حتى العصر البرونزي نفسھ من 

                                                           
2 Andrew, S., Greek Sculpture, p.90-95. 
3 Smith, R., Hellenistic Sculpture, p.5. 
Dickins, G., Hellenistic Sculpture, p.10 
http://greeknaht.blogspot.com.eg/   

٤ 2017)-1-http://greeknaht.blogspot.com.eg (25/  
  .٢٦٢-٢٥١ص  ول دیورانت، قصة الحضارة، حیاة الیونان، ٥
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عمل نموذجھ األصلي من الطین ثم صبھ بمعدن البرونز دون أیة صعوبة كما یمكن 
والمیزة الكبرى في ذلك المعدن ھو قدرتھ علي التماسك . إعادة الصب مرات متعددة

ر تطبیق ھذه الخامة بوضوح في عمل وعلي الثني وعدم التشقق أو الكسر ویظھ
   .التماثیل التي بھا انحناءات أو حركة

  ٦) Stone: ( الحجارة

الذي یمكن تشكیلھ وصبھ  الطین إن كانت الحجارة أكثر صعوبة في االستعمال عن
وعلي  .البرونز إال أنھا أكثر بقاءاً من التیراكوتا كما أنھا أكثر لمعاناً منبسھولة، 

الرغم من عدم توافر السرعة في إنجاز األعمال بالحجارة إال أنھا تتمیز بالقوة 
بة وتتجاوب مع التیار المعماري وخیر مثال علي ذلك تلك التماثیل والمعابد والصال

مة التي ظلت القدی الحضارة الفرعونیة في الجرانیت أو البازلت المنحوتھ من الحجر
  . ٧باقیة حتى اآلن منذ آالف السنین

  )Marble: ( الرخام

الرخام أحد أنواع الصخور، و یمتاز بقوتھ وجمال شكلھ وتعدد ألوانھ، باإلضافة إلى  
مقاومتھ للظروف الجویة العادیة؛ من رطوبة وتقلبات درجات الحرارة، لذلك شاع 

تتنوع ألوان . استخدامھ في البناء والتشیید وصناعة التماثیل وزخرفة الجداریات
د رخام أبیض ناصع البیاض، ورخام أبیض لونھ الرخام في الطبیعة كما قلنا؛ فیوج

مائل إلى الرمادي، ورخام أبیض لونھ مائل إلى األزرق، والرخام األخضر والبني  
  .٨وغیرھا

  مقدمة تاریخیھ عن اإلسكندریة

ترجع عالقة مصر ببالد اإلغریق قبل مجئ اإلسكندر بعدة قرون فقد تمكن تجار 
لھم فى دلتا النیل ھى قریة كوم جعیف بمحافظة الیونان والوسطاء من تأسیس محلة 

البحیرة وتوطدت عالقة المصریین باإلغریق طوال فترة األستعمار الفارسي لوادى 
عزم ، فلما استطاعت مقدونیا ان توحد اإلغریق وتخلق منھم قوة متماسكة  النیل

ت قبل تنفیذ فیلیب على القیام بغزو اإلمبراطوریة الفارسیة ولم تھملھ األقدار فقد ما
وبدأ االسكندر حملتھ .  ٩مشروعھ تاركاَ البنھ وخلیفتھ اإلسكندر األكبر ھذه المھمة

وانتصر على القوات الفارسیة فى اًسیا واثر ان یسیطر على البحر وشواطئھ الشرقیة 
وبعد ذلك اتجھ فاحتل كل موانئ ومدن الساحل الشرقي للبحر المتوسط ووصل بعد 

                                                           
 .٢٦٦ص  ول دیورانت، قصة الحضارة، حیاة الیونان، ٦
  .٢٧٤-٢٧١ص  قصة الحضارة، حیاة الیونان،ول دیورانت،   ٧

 .٣٨- ٢٥ص سوزان الكلزة، دراسات في فن النحت الیوناني،
8 John, B., Greek Sculpture: The Late Classical Period, p.95.  

  .١٨، ص)الجزء األول(إبراھیم نصحي، تاریخ مصر في عصر البطالمة  ٩



ا طر اآ  ت١٨  درا    
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فسلم لھ الوالى الفارسي دون .  ١٠م.ق٣٣٢فى خریف عام ذلك الى اإلسكندریة 
مقاومة وتقدم اإلسكندر بعد ذلك الى منف بین مظاھر الترحیب الشدید من أبناء مصر 

وقد نظروا الى االسكندر على انھ .الفارحین بخالصھم من الحكم الفارسي البغیض 
قب ابن امون صدیق وحلیف یحترم عقائدھم وتوج نفسھ على نھج الفراعنة وحمل ل

  ١١ وكان أعظم عمل قام بھ االسكندر ھو تأسیس المدینة التى حملت اسمھ فخلدتھ

  
  )١(خریطة اإلسكندریة القدیمة 

-1-(30 history/establishing.html-http://www.alexandria.gov.eg/services/tourism/alexandria

2017)  

  بدایة الفكرة

فى الطریق على ساحل البحر المتوسط یسترعى انتباه اإلسكندر بقعة من الیابسة 
تفصل البحر المتوسط عن بحیرة مریوط ویفكر اإلسكندر ملیا فى تلك البقعة إن لھا 
مواصفات عجیبة تصلح إلنشاء مدینة عظمى على أحدث الطرز فى ذلك الوقت ومن 

   ١٢ھذه المواصفات

                                                           
  .٥-٣الیوناني والروماني، ص عزت زكي حامد قادوس، آثار مصر في العصرین ١٠

Bernand, A., Alexandria la Grande, Arthaud, 1966, p.56. 
  .٢٢٤-٢٢٢ص ،"اإلسكندر األكبر وبدایة عھد البطالمة في مصر"سلیم حسن،   ١١
١٢

 .١٧محمد صبحي عبدالحكیم، مدینة اإلسكندریة، ص 
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وجود جزیرة  إمكان وصول میاه الشرب العذبة من النیل عن طریق الفرع الكانوبي 
صغیرة فى مواجھة تلك البقعة ال تبعد عنھا أكثر من میل واحد مما یمكن وصلھما 

وجود بحیرة مریوط جنوب ھذه  جبھة دفاعیة أمامیة للمدینةتعتبر ھذه الجزیرة  معا
وھذه المواصفات أقنعت اإلسكندر  الیابسة یشكل تحصینا دفاعیا من ناحیة الجنوب

بضرورة إنشاء مدینة فى ھذا الموقع تحمل اسمھ وتخلد ذكراه وتكون میناء یخدم 
  ١٣. التجارة الدولیة فى ھذه المنطقة

  
  )٢(تمثال اإلسكندر األكبر

-1-(30 history/establishing.html-http://www.alexandria.gov.eg/services/tourism/alexandria

2017)  

تسمى  وجدیر بالذكر ان الطرف الغربي فى ھذه المنطقة وھو عبارة عن قریة
 . ١٤راكوتیس كان مأھوال بالسكان الذین كانوا یعملون بالصید

) دینو قراطیس(واختمرت الفكرة فى ذھن اإلسكندر فعھد الى مھندسھ الیونانى 
  ١٥. ھذه المدینة الجدیدة   بتخطیط

ارتبط اسم المھندس دینوقراطیس بتاریخ اإلسكندریة منذ أن وضع التخطیط األول 
م وقسم أرضھا الفضاء الى طرق ومیادین واحیاء فكان .ق ٣٣١لھذه المدینة عام 

  ١٦. لعبقریتھ الھندسیة الفضل فى نشوء ھذه المدینة
                                                           

 .٩عزت زكي حامد قادوس، آثار اإلسكندریة القدیمة، ص ١٣
عزت زكي حامد ، .١٢٧،صوضواحیھا والجھات القریبة منھا محمود الفلكي، اإلسكندریة القدیمة ١٤

 .٢٣-١٩قادوس، آثار مصر في العصرین الیوناني والروماني، ص
١٥

 .٢٥، ص)الجزء األول(إبراھیم نصحي، تاریخ مصر في عصر البطالمة  
١٦ 
-http://antiquities.bibalex.org/Attachments/images/file/The%20City%20of%20Alexandria

AR.pdf )٢٠١٧-١- ٢٥(  
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٤٠٤ 

وكان دینو قراطیس إغریقیا من جزیرة رودس فى البحر المتوسط وقد صحبھ 
مدینة   اإلسكندر فى ضمن مستشاریھ كما رافقھ فى جولتھ الكشفیة التى بدأھا من 

نطقة القریبة من قریة راقودة وجزیرة فاروس بحثا عن مكان كانوب أبو قیر حتى الم
  .١٧اإلسكندریة مالئم یشید فیھ

  
  )٣(اإلسكندر یخطط مدینة اإلسكندریة 

-1-(30 history/establishing.html-http://www.alexandria.gov.eg/services/tourism/alexandria

2017)  

  :تخطیط المدینة

اختار المھندس دینو قراطیس النمط الھیبو دامى لھذه المدینة وھو عبارة عن شارعین 
ن رئیسیین متقاطعین بزوایة قائمة ثم تخطیط شوارع أخرى فرعیة تتوازى مع كل م

الشارعین وھو التخطیط الذى شاع استخدامھ فى العدید من المدن الیونانیة منذ القرن 
م وبدأ المھندس دینو قراطیس بمد جسر یربط بین الجزیرة التى سمیت .الخامس ق

م ونتیجة إلنشاء ھذا الجسر  ١٣٠٠فیما بعد بجزیرة فاروس وكان طول ھذا الجسر 
ى بالمیناء الكبیر واألخر غربي ویسمى میناء أصبح ھناك میناءان أحدھما شرقي یسم

  ١٨ العود الحمید

                                                           
١٧ http://egyptology4u.blogspot.com.eg/2008/09/1_05.html?m=1 )٢٠١٧- ١- ٢٥(  

  
 ،"القسم األفریقي" آثار العالم العربي في العصرین الیوناني والرومانيعزت زكي حامد قادوس، ١٨

  .١٥-١٠ص
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٤٠٥ 

  
  )٤(رسم تخیلي لإلسكندریة القدیمة 

تم تقسیم المدینة الى خمسة أحیاء حملت حروف االبجدیة الیونانیة  تقسیم المدینة
والحى الوطنى وحى الیھود ) البروكیون(الحى الملكى : األولى ومن ھذه األحیاء 

الرئیسي من الشرق الى الغرب فى وسط المدینة وھو المعروف ویمتد المسرح 
ویحده من الشرق بوابة كانوب ومن الغرب باب ) شارع فؤاد حالیا(بشارع كانوب 

سدرة أما الشارع الطولى الذى یمتد من الشمال الى الجنوب فھو یقابل األن شارع 
   ١٩.وابة الشمسالنبى دانیال وكان یحده من الشمال بوابة القمر ومن الجنوب ب

  
  )٥(وفاة اإلسكندر 

-1-(30 history/establishing.html-http://www.alexandria.gov.eg/services/tourism/alexandria

2017) 
اإلسكندر المقدونى الى مصر وبعد ان وضع م وصل .ق ٣٣٢وفى اواخر عام 

تصور الى مدینة اإلسكندریة غادر البالد لیستكمل فتوحاتھ فى الشرق وإذا كان 

ما تبقى من حیاتھ لیرى المدینة التى تسمت باسمھ فإن  اإلسكندر لم یعد الى مصر فى

                                                           
١٩

السكندري في عصر البطالمة، ص عنایات محمد أحمد علي، الحیاة الیومیة وإنعكاستھا في الفن  
٧-٥.  
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لم القدر كان یحتفظ لھذه المدینة بدور كبیر فى تاریخ مصر والعالم المتحضر و

وإنما ،خلفاء اإلسكندر على حكم مصر،  یقتصر على الفترة التى شھدت عھد البطالمة

  .٢٠م.ق٣٠استمر زمنا طویال بعد نھایة ھذا البیت الحاكم فى 

  :خصائص الفن اإلغریقي

من المؤكد أن البطالمة قد تأثروا بالفن المصري ، وأثروا فیھ ومع ذلك كانت لھم  -
مدرستھم الفنیة الخاصة بھم في اإلسكندریة ، والتي كانت لھا ممیزات خاصة اختلفت 

 ٢١.عن سائر مدارس النحت الھللینیستي

م .ق ٤ونجد أن الفن المصري قد أثر في كل مدارس الفن الھللینستي في القرن ال  -
لیسیبوس ولكن مع  –سكوباس  –التي یرجع لھا أعظم الفنانین مثل براكستیلیس 

مرور الوقت ادخلت على ھذه المدارس بعض المالمح الفنیة التي تتفق مع بیئة 
  .٢٢وظروف كل مدرسة

وقد تمتعت اإلسكندریة بھدوء نسبي على عكس ما حدث في مدارس برجامة من 
ھذا الھدوء لھ أكبر األثر على فناني اإلسكندریة صراعات ومعارك أثرت فیھا وكان 

وأدى لتفرغھم إلى صنع التماثیل وظھرت مالمح جدیدة لتصویر الحیاة الیومیة وتبنى 
الحقیقة  فنانوا اإلسكندریة الطراز الواقعي او ما یعرف بالمالمح الواقعیة الذي یصور

  ٢٣.كما تبدوا للناس جمیًعا

سكندریة تمتعھا بمدرسة للنحت اإلغریقي لھا ممیزات كثیًرا ما أنكر العلماء على اإل
خاصة تختلف عن ممیزات سائر مدارس النحت الھلینسیة، لكن الحجج التي یستند 

حًقا أن الطبیعة لم تھب مصر وفرة في الرخام، لكن . إلیھا ھذا الرأي غیر مقنعة
ما یعینھم على  الرخام یمكن شراؤه كغیره من السلع، وقد كان لدى البطالمة من المال

ذلك وتدل اآلثار البطلمیة على أن مثالي اإلسكندریة لم یقصروا عملھم على الرخام 
وحده، بل كانوا یستخدمون كذلك المرمر والجبس والحجر الجیري المحلي 

ویمكن تفسیر صغر حجم قطع . والجرانیت والبازلت والبرونز وغیر ذلك من المواد
الرخام من ناحیة، وبعدم رغبة الفنانین من ناحیة  النحت اإلغریقیة البطلمیة بقلة

أخرى في منافسة الفن المصري في الضخامة وبمیلھم من ناحیة ثالثة إلى المنتجات 
إذا الحظنا أن الجانب األكبر من . ولیست منتجات الفن اإلسكندري قلیلة العدد. الدقیقة

 .٢٤ینة الحدیثةاإلسكندریة القدیمة ال یزال مطموًرا تحت البحر وتحت المد

                                                           
٢٠

 .٨فوزي الفخراني، اإلسكندریة والفن في العصرین الیوناني والروماني، ص 
Fullerton, M.D., Greek Art, p20. 21  

  .٤٥-٤٤سوزان الكلزة، دراسات في فن النحت الیوناني، ص ٢٢
  .٩٧-٩٦ص  بھیة شاھین، النحت الھللینیستي، ٢٣
٢٤

 h�p://egyptology4u.blogspot.com.eg/2008/09/1_05.html?m=1 )٢٠١٧-١-٢٦( 
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ونعتقد أن تعدد أجناس سكان اإلسكندریة، بدالً من أن یقف حجر عثرة في سبیل تقدم 
  .٢٥ساعد على تقدم أحد فروع ھذا الفن. الفن اإلسكندري

وبمقارنة ابتكارات ھذه المدرسة بابتكارات مدرسة . كانت لإلسكندریة مدرسة للنحت
حًقا لقد تأثر الفن في كل . خاصةبرجام یتضح لنا أنھ كانت لكل منھما ممیزات 

مدارس العصر الھلینیسي بتقالید الفن اإلغریقي في القرن الرابع، التي تعزي إلى 
  ولیسیبوس  (Scopas)وسكوباس  (Praxiteles)أعظم مثالیة وھم براكسیتلس

(Lysippos)  إال أنھ بمضي الزمن أدخلت على ھذه التقالید في كل إقلیم تعدیالت
تھ وظروفھ، فنشأت عن ذلك عدة مدارس لكل منھا ممیزاتھا في الطراز تتفق مع بیئ

وقد تأثر فن برجام مثالً كما تأثرت كل نواحي الحیاة فیھا بصراع . والموضوعات
ھذه المدینة صراًعا عنیًفا ضد الغال، ذلك الصراع الذي عرفنا أن برجام خرجت منھ 

لید شجاعة مواطنیھم الروحیة فائزة منتصرة ذائعة الصیت، فعمل مثالوھا على تخ
وتتلخص ممیزات ھذا . بتخلید قوة أعدائھم البدنیة في تماثیل تعتبر نموذًجا لفن برجام

الفن في معالجة موضوعات مثالیة، ھي موضوعات البطولة والقصص القدیمة، 
  .٢٦بطراز واقعي ال مبالغة فیھ وال تكلف

بعید في الفن اإلسكندري، الذي رجع وقد كانت لظروف اإلسكندریة وبیئتھا كذلك أثر 
إصداء ما تمتعت بھ دولة البطالمة منالھدوء النسبي وعدم القلق على كیانھا الذي 

ولذلك لم یكن أمام مثالي اإلسكندریة صراع قومي یثیر في . أزعج برجام مدة طویلة
اصمة خیالھم أفكار البطولة، بل ملوك استحدثوا دیانة جدیدة تتطلب تماثیل جدیدة؛ وع

من ثم . غنیة تتطلب تجمیلھا؛ ومواطنون أثریاء یتطلبون إشباع نزوات غرورھم
اقتصر جانب كبیر من عمل المثالین على صنع تماثیل لآللھة واآللھات وتماثیل 

وبما أنھ في الوقت نفسھ كانت . تذكاریة أو جنازیة للملوك والمواطنین رجاالً ونساًءا
اإلسكندریة وتبعث في الناس سیالً إلى البحث، فإن األبحاث العلمیة تسیر قدًما في 

  . ٢٧المثالین وجدوا منفذاً آخر إلبراز كفایتھم في فرع جدید من فروع الفن

وقد كان ھذا الفرع الجدید من فن النحت . ھو دراسة األجناس وطباع الناس وحرفھم
كان  وقد. یقوم على دراسات علمیة ومالحظات دقیقة مستمدة من الحیاة الیومیة

بطبیعة الحال لكل فرع من فرع الفن اإلسكندري الطراز الذي یالئمھ، فقد كان طراز 
، أي الذي ال یصور  (Ideal style)الفرع األول من النوع المسمى بالطراز المثالي

أما طراز الفرع . الواقع سافرا بل یحاول أن یثبت فیھ أسمى األفكار وأنبل الغابات
                                                           

 .٣٢-٣٠محمد عبد الفتاح السید، فن النحت الیوناني في اإلسكندریة، ص  ٢٥
٢٦

  .٥٧-٥٦سوزان الكلزة، دراسات في فن النحت الیوناني، ص 
  .١٩٩٩ن، القاھرة، .عبد الحلیم نور الدین، مواقع اآلثار الیونانیة الرومانیة في مصر،د ٢٧

http://www.eternalegypt.org/EternalEgyptWebsiteWeb/HomeServlet?ee_website_action
_key=ac�on.display.module&language_id=3&story_id=51&module_id=294&ee_messages

=0001.flashrequired.text )٢٠١٧-١-٢٤(  
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، أي الذي  (Realistie style)لمسمى بالطراز الواقعيالثاني، فكان من النوع ا
وإذا كان الفن اإلسكندري قد اختلف على ھذا . تصور الحقیقة كما تبدو للناس جمیًعا

النحو عن فن برجام برغم ما بینھما من الروابط الوثیقة، فال شك في أن الفن 
یًبا عنھ إلى اإلسكندري كان یختلف أیما اختالف عن الفن المصري، الذي كان غر

  .٢٨أبعد مدى یمكن تصوره

  :سمات مدرسة اإلسكندریة الفنیھ

سكندریة مدرسة للنحت االغریقي ذات ممیزات خاصة تختلف عن سائر إلكانت ا
وتكشف دراسة فن النحت في عصر البطالمة عن أن أغلب . مدارس الفن الھیللینستي

طرازھا، وإن كانت تختلط المنحوتات التى ابتكرتھا االسكندریة كانت إغریقیة فى 
فیھا العناصر، مثل قطعة تصور رأس األسكندر األكبر بطراز إغریقي، لكن القطعة 
مصنوعة من الجرانیت أو البازلت وھما مادتان غریبتان عن الفن االغریقي؛ ومثل 

  ٢٩.تمثال یصور ملكاً أو ملكة من أسرة البطالمة بطراز مصري
عة ال یمكن أن ینھض دلیال على امتزاج الطرازین لذلك فإن اختالط العناصر أو الصن

فقد كان اختالط العناصر نتیجة طبیعیة لوجود المصریین . المصري واإلغریقي
واإلغریق فى بیئة واحدة، باإلضافة لقدرة الفنان على التفاعل مع البیئة التي یعیش 

   .٣٠فیھا

قد أظھرت عظمة  فمعظم أعمال النحت القیمة التي قد وصلتنا من عصر البطالمة،
وقد احتفظ اإلغریق . ھذا الفن من خالل التماثیل ورؤوس التماثیل والتماثیل النصفیة

بطابعھم خالصاً نقیاً، وقد وضح ذلك من نحت التماثیل التي صورت في معظمھا آلھة 
إغریقیة أو تماثیل النساء والرجال بالزي الیوناني، وإظھار تفاصیل الجسم والحركة 

   ٣١.في معظمھا

الحجر الجیري  –الجبس  -المرمر( من المواد التي استخدمھا فنانو اإلسكندریة  -
 ٣٢) البرونز  –البازلت  –الجرانیت  –المحلي 

تمیزت منحوتاتھم بصغر حجمھا نسبًیا وھذا بسبب قلة الرخام من ناحیة وكذلك  -
   ٣٣عدم رغبة الفنانین في منافسة الفن المصري في الضخامة من ناحیة أخرى

                                                           
28 Bianchi, R.S., Cleopatra's Egypt, Age of Ptolemy's, p.38.  
29 

Stanwick, P.E.," A Royal Ptolemaic Busting Alexandria", p.135. 
30 Havelock, Ch., Hellenistic Art, p.88. 
, Pollitt, J., Art in the Hellenistic Age, p.19. 

 .٦-٢محمد الشافعي، النحت في العصر البطلمي، ص ٣١
 .٣٨-٢٥فن النحت الیوناني، ص سوزان الكلزة، دراسات في ٣٢
شیرین رمضان أحمد أحمد، التماثیل الجماعیة في مصر خالل العصرین الیوناني والروماني،  ٣٣

 .٧٣ص
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  نزح إلى اإلسكندریة فنانوا أتیكا لما كان بین ھذة المدینة ومصر من صالت قویة  -
شجع البطالمة الكثیر من الفنانین الیونانیین للذھاب إلى اإلسكندریة ویسروا لھم  -

   ٣٤سبل العیش بھا

إن اإلسلوب الفني الذي تبناه فنانو اإلسكندریة في مجال النحت في العصر  -
الھللینیستي جاء إنعكاًسا لما ھو سائد في المجتمع من انتعاش لحركة األدب والرخاء 

 ٣٥اإلقتصادي  والرفاھیة 

وقد اھتم فنانو اإلسكندریة في الفترة الھللینیستیة بنحت تماثیل الذكور واإلناث من  -
األعمار من الرضع إلى كبار السن عكس الفنان اإلغریقي الذي كان یھتم مختلف 

بالذكور في المقام األول و أراد الفنان الھللینیستي تصویر اإلنسان من جمیع مناحي 
الحیاة وجمیع األعمار في صورة واقعیة للغایة دون النظر لإلعتبارات المثالیة او 

  . ٣٦في معظم اعمالھالجمالیة التي تقید بھا الفن الیوناني 

وغیرھا ، .... كان الفن من قبل لتمجید اآللھھ ، الریاضیین ، تزیین منازل األغنیاء 
م .ق٣٢٣الفترة الھللینستیة التى تبدأ من بعد عھد اإلسكندر ( ولكن خالل ھذة الفترة 

اصبح النحت أكثر طبیعیة واصبح ایًضا ) م .ق ٣٠وتنتھي ببدایة عھد اغسطس  –
المعاناة ( سعى الفنان الھللینیستي لتصویر موضوعات الحیاة الیومیة مثل  معبًرا فقد

فأصبحت موضوعاتة من النساء واألطفال والحیوانات ....) الشیخوخة  –الغضب  –
فأنتج صور واقعیة ، والمشاھد المحلیة حیث تحظى بقبول فناني النحت الھللینیستي 

لم یجد نفسھ مضطًرا لتصویر بمثالیة للرجال والنساء واألطفال من جمیع األعمار و
من الجمال أو الكمال الجسدي ومراعاة النسب كما كان یفعل من قبل وبدأ الفنان یسیر 

  .  ٣٧في اإلتجاه الشعبي بدًال من نحت تماثیل األلھھ والملوك
   ٣٨مدرسة براكسیتیلیس

ورشاقتھ على مّثال إغریقي، فقد بلغ تمثیل جمال الجسم   Praxitèle یسبراكسیتیل
، مما أتاح لھ أن ینھل Céphisodoteیدیھ حد الكمال، وھو ابن النحات سیفیسودوت

من خبرة أبیھ ومن ثقافات الوسط الفني المزدھر في موطنھ األول الذي كان 
كلھا، وتنسب النصوص إلیھ كثیرا من المنحوتات، نفذھا » مدرسة الیونان« بحق

 Olympie أولمبیةمن  ولكل ،Athènes الفنان لمسقط رأسھ أثینة
الصغرى وشواطئھا، ولكن ھذه وجزرآسیا   Béotie وبیوتي  Mantinée ومانتیني

                                                           
  .٥٥ثروت عكاشة، الفن اإلغریقي، ص ٣٤
٣٥

 شیرین رمضان أحمد أحمد، التماثیل الجماعیة في مصر خالل العصرین الیوناني والروماني، 
  .٣١ص

36 Bieber, M., the sculpture of the Hellenistic age, p.61.   
  .٢٧، صالطفل والطفولة في مصر القدیمة"عبد الحلیم نور الدین،  ٣٧
 .١٦٣-١٦٢ص سوزان الكلزة، دراسات في فن النحت الیوناني، ٣٨
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النصوص، على غزارتھا، لم تسعف المؤرخین في معرفة سیرة ھذا الفنان وتسلسلھا 
والندثار األعمال األصلیة فإن نسخھا ونماذجھا الرومانیة الباقیة ھي . التاریخي بدقة

  .٣٩أسلوب ھذا النحات وأسلوب معاصریھ من المثالینالتي كشفت عن 
تبنوا فنانوا اإلسكندریة اإلسلوب البراكستیلیسي في النحت والذي یتمتع ب الرقة  -

والنعومة والصقل الجید للتماثیل وتظھر األجسام في رشاقة ونعومة ویأخذ الجسم في 
 ٤٠  s.رشاقتھ شكل حرف ال

  االعتناء بتصویر ثنایا الرداء  •
  الوقفة مرتكزة إلى دعامة كانت جزًءا أساسًیا من التكوین الفني  •
  إلقاء ثقل الجسم على أحد الساقین او إلقاء ثقل الجذع على الذراع  •
  تتسم تماثیلھ بالتصویر الفردي •
التعبیر الناعم والحالم على الوجھ والتكوین فیما اصطلح على تسمیتھ  •

 “ النظرات الحالمة”  ٤١Sfumato٤٢ , Morbidezzaبالـ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                           
٣٩

م قم .ق٣٣٠- ٣٧٠م ازدھر نشاطة الفني في الفترة من .ق ٤فنان أثیني من أبرز فناني القرن " 
بنحت العدید من التماثیل ذات قیمة فائقة تمیز أسلوبھ وطرازه بالدقة والجمال والوقار ، وكان 

تمیز بھ  لبراكستیلیس تأثیُرا كبیًرا على الفن المعاصر والالحق ألعمالھ التي بلغت شھرة كبیرة ، لما
من دقة و اتقان في الصنع ، كما اعتنى بتصویر ثنایا الرداء ، والوقفة إلى دعامات كانت جزًءا 

سوزان الكلزة، دراسات في فن النحت الیوناني، " للمزید أنظر . أساسًیا من التكوین الفني 
  .١٧٠-١٦٢ص

ttp://www.ancientgreece.com/s/People/Praxitelesh/)٢٠١٧-١-٢٤(  
  .١٣٣-١٣٢بھیة شاھین، النحت الھللینیستي، ص ٤٠
تحوالت األلوان بین منطقة وأخرى   یة أو رسمھا ببراعة وذلك باستخدامشتعني وصف الشخص ٤١

 .بحیث ال یشعر بتغییر اللون، مشكال بذلك بعدا شفافا أو تأثیرا مبھرا
٤٢

نظرات دائًما تبدو كما لو كان ھناك حجاب ما أمام النظرات ، وتبدو أن النظرات كما لو كانت  
النظرات " حالمة وھي خاصیة ازدھرت بصورة كبیرة خالل االلعصر الھللینیستي في ما نسمیھ 

  " الحالمة
  .١٦٥سوزان الكلزة، دراسات في فن النحت الیوناني، ص: للمزید انظر 



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٤١١ 

  تماثیل أطفال بواقعیة 
 ١ :رقم القطعة

 
  تمثال لطفل نائم :الموضوع 

  رخام :المادة 
  سم٦٢الطول : المقاییس 

  بحالة جیدة ولكن الید الیمنى یعتقد انھ یمسك بفانوس ولكنھ مفقود :الحالة األثریة 
  بحیرة البرلس) كفر الشیخ(مصر السفلى  :مكان الكشف 
  متحف اآلثار مكتبة اإلسكندریة :مكان الحفظ 

  )م.ق٣٩٥ -م.ق ٣١(العصر الیوناني الروماني : التأریخ 
 :المرجع 

   النحت الروماني من البدایات األولى وحتى نھایة القرن الرابع المیالدي ،عزیزة سعید محمود، 
  .١٩٩-ن، .د ،م.د

 Kleiner, D., Roman Sculpture. New Haven: Yale University Press, c.1992. 
 Walker, S., Roman Art. London: British Museum Press, c.1991. 
http://antiquities.bibalex.org/Collection/Detail.aspx?a=860&lang=ar (27-1-2017) 

 ،منى حجاج، اآلثار الیونانیة والرومانیة في العالم العربي، الجزء الثاني  عزیزة سعید محمود
  .٢٠٠٢قارة آسیا ، اإلسكندریة، 

تمثال من الرخام لطفل یجلس على صخرة ویرتدي عباءة بغطاء رأس : الوصف •
  مخروطي الشكل وصندل منحوت بشكل بارع 

   االتجاه المصري •
  دقة تصویر الفم  -
   الواقعیة في التصویر -
  الساقان الممتلئان  -



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٤١٢ 

   االتجاه الیوناني •
  مادة الصنع -
  األھتمام بثنایا المالبس والتفاصیل  -
  الصقل الجید  -
  الرأس الصغیرة والجبھھ العالیة  -
   Morbidezza , Sfumatoنظرة العیون بإسلوب  -

   االتجاة المختلط •
  مالمح الوجھھ الواقعیة  -
  إظھار التفاصیل الجمالیة للجسم  -

  ٢ :رقم القطعة

  
  الطفل الذي یخنق األوزة :الموضوع 

  رخام :المادة 
  -------------------- : المقاییس 

  مكتمل :الحالة األثریة 
  آسیا الصغرى ، بیثینیا :مكان الكشف 
  متحف موناكو :مكان الحفظ 

  العصر الیوناني الروماني: التأریخ 



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٤١٣ 

نحاًتا للرخام و المعادن وھو مبتكر ، كان ٤٣التمثال للفنان بوثیوس :التعلیق 
المجموعھ الھرمیة الجمیلة المكونة من الطفل الذي یخنق األوزة ، التقابل ھنا یظھر 

من التشكیل البدیع لجسم الطفل المكتنز الذي یتصرف بشقاوة تتناسب مع عمره 
  .والطائر الموشك على اإلختناق من إلتفاف ذراع الطفل حول رقبة ھذا الطائر

 :جع المر
   دار المعرفة آسیا الصغرى مركز اإلشعاع الحضاري في العالم القدیم، ید محمودعزیزة سع ،

  .١صالجامعیة، 
    ١٢٧بھیة شاھین، النحت الھللینستي، اإلسكندریة، ص.  

تمثال لطفل عاري الجسد ویقف الوقفة البراكستیلیة بكل مقوماتھا :  الوصف •
ویعلو وجھھ ابتسامة طفولیة ویعتبر ھذا التمثال جامًعا لكل ما یوصف بھ 
إنجاز فناني اإلسكندریة في تصوریھم لألطفال وخاصة في تصویر جسم 

  الطفل العاري 
   االتجاه المصري •

  دقة تصویر الفم   -
   االتجاه الیوناني •

  الوقفة البراكسیتیلیھ بكل مقوماتھا  -
  إلقاء الثقل على احدى الساقین  -
  تموجات الشعر  -
  morbidezzaالصقل الجید والنعومة الظاھرة  -
  الجسد العاري - 

  االتجاه المختلط •
  اظھار تفاصیل الوجھھ بواقعیة -
 جمال التشكیل والتكوین العام  -

  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 
التي " بیثینیا" ماكن التي ازدھرت في العصر الھلینیستي في آسیا الصغرى ھي كان من اھم األ٤٣

ولقد اعجب الرومان بالتمثال وتم عمل العدید من النسخ لھ  Boetheoوجد بھا الفنان بویثیوس
عزیزة سعید محمود، : وینسب لنفس ھذا الفنان تجسید الطفل آجون المنفذ من البرونز للمزید انظر 

  .٧٦، سید أحمد الناصري، اإلغریق تاریخھم وحضارتھم ،ص. ٨١-٨٠،صآسیا الصغرى



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٤١٤ 

  ٣ :رقم القطعة

  
 

  الطفل الذي یحمل الكلب  :الموضوع 
  الجرانیت :المادة 

  م٠٫٦٩اإلرتفاع : المقاییس 
  بحالھ جیدة ، األنف مفقودة  :الحالة األثریة 
  آسیا الصغرى :مكان الكشف 
  المتحف القومي بأثینا  :مكان الحفظ 

  یرجع للعصر الیوناني الروماني: التأریخ 
  ----------------------- :التعلیق 
  :المرجع 

2017)-1-(27 http://www.mlahanas.de/Greeks/Arts/ChildGoose.htm  

تمثال من الجرانیت لطفل یرتدي عباءة بغطاء الرأس ویحمل بین یدیھ :  الوصف •
ن الخلف تشكل بذلك كلًبا صغیًرا وتتدلى العباءة على الجانب االیسر من  قدم الطفل م

 دعامة لحمل ثقل التمثال وھي من الخصائص الممیزة لمدرسة براكسیتیلیس
  االتجاه المصري •

  الساق الممتلئة  -
  دقة تصویر الفم  -
  مادة الصنع -



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٤١٥ 

   االتجاه الیوناني •
  الوقفة البراكسیتیلیة  -

  االتجاه المختلط •
  مالمح الوجھھ الواقعیة  -
  وبروز العینینھار تفاصیل الوجھھ إظ -

  تماثیل أطفال بشكل مؤلھھ
  ٤ :رقم القطعة

  
  تمثال لحربوقراط االسم الیوناني لحورس :الموضوع 

  الرخام :المادة 
  م  ٠،٦٢٫٥اإلرتفاع : المقاییس 

  بحالة جیدة ، الذراع األیسر مفقود :الحالة األثریة 
  --------------------------- :مكان الكشف 
  الیوناني الروماني ، اإلسكندریة المتحف :مكان الحفظ 

  العصر الیوناني الروماني: التأریخ 
مثل حربوقراط بالعدید من األوضاع الفنیة حیث كان الطفل حربوقراط في  :التعلیق 

الثالث السكندري ، وقد صور أیًضا بشكل صبي یافع یرتكز على قدمة الیمنى 
والیسرى مسترخیھ، أیًضا مثل وھو یرتدي الھیماتیون وھو مربوط حول رقبتھ 

  ویتدلى على الظھر 



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٤١٦ 

للمزید إنظر 
bsite_action_key=action.display.elemhttp://www.eternalegypt.org/EternalEgyptWebsiteWeb/HomeServlet?ee_we

ent&story_id=51&module_id=294&language_id=3&element_id=581&ee_messages=0001.flashrequired.text  
  :المرجع 

* Kyriakos, S., & Robert S., Alexandrian Sculpture in the Greco-Roman Museum, 
Bibliotheca Alexandrina, Alexandria, p.152. 

 
تمثاال حربوقراط ودیونیسوس في مجموعة سیدي بشر بالمتحف "عزیزة سعید محمود، *   

لجمعیة اآلثاریین  ،دراسات في آثار الـوطن العربـي ، كتـاب الملتقى الثالث" الیوناني الروماني
.٢٠٠٠القاھرة، ، العرب الندوة العلمیـة الثانیـة، الجـزء األول  

تمثال لحورس الطفل ابن ایزیس واوزوریس وحورس الطفل یعد :  الوصف •
تجسیًدا للشمس المبكرة والتمثال یصور حربوقراط طفًال عارًیا كثیف الشعر وھو 
  یقف واضًعا اصبعھ في فمة والید الیسرى مفقودة وقدمھ الیسرى تتقدم الى االمام

  االتجاه المصري  •
فمة ھو نفس اإلسلوب المصري القدیم تمثیل الطفل عارًیا واضًعا أصبعھ في  -

  للتعبیر عن الطفولة 
   االتجاة الیوناني •
  اإلسلوب الفني للتمثال ھو االسلوب الیوناني في التنفیذ  -
  الوقفة البراكستیلیة  -
  االتجاه المختلط  •
  إظھار تفاصیل الوجھھ -
  طریقة تنفیذ خصالت الشعر  -
  الصقل الجید  -
 النظرة الحالمة  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٤١٧ 

  ٥ :رقم القطعة

  
  ایروس إلھ الحب نائًما   :الموضوع 

  رخام :المادة 
  ______________: المقاییس 

  بحالة جیدة  :الحالة األثریة 
  اإلسكندریة :مكان الكشف 
  المتحف الیوناني الروماني :مكان الحفظ 

  العصر الیوناني الروماني: التأریخ 
  ____________________ :التعلیق 
  :المرجع 

  ،٢٨، ص ١٨٩٥المتحف الیوناني الروماني، ھیئة اآلثار المصریة، اإلسكندریة. 
 رسالة ، وفاء الغنام، وسائل التعبیر الفني عن اآللھھ المصریة في مصر البطلمیة والرومانیة

 .١٩٨٥كلیة اآلداب، جامعة اإلسكندریة، ، ماجستیر غیر منشورة
 2017)-1-(24 eros262173-child-http://www.mfa.org/collections/object/nude  

  یظھر إیروس وھو ملقى نائًما وكأنة انھكة التعب :  الوصف •
   :االتجاه المصري 

  دقة تصویر الفم  -
  الجسد العااري  -
  الجسم الممتلئ -
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٤١٨ 

   االتجاه الیوناني •
  مادة الصنع  -
  طریقة تنفیذ خصالت الشعر  -
  المالمح الدقیقة  -
   االتجاه المختلط •
 ,  Sfumatoبراعة الفنان في استخرام االسلوب البراكستیلیسي داخل إطار  -

Morbidezza  
    النظرات الحالمة -

  ٦ :رقم القطعة

  
  تمثال للطفل دیونیسوس  :الموضوع 

  رخام :المادة 
  م ٠٫٣٦اإلرتفاع : المقاییس 

  بحالة مكتملھ  :الحالة األثریة 
  اكتشف في مجموعھ الرأس السوداء :مكان الكشف 
  المتحف الیوناني الروماني اإلسكندریة  :مكان الحفظ 

  العصر الیوناني الروماني: التأریخ 
  ____________________ :التعلیق 
  :المرجع 

* Kyriakos, S., & Robert S., Alexandrian Sculpture in the Greco-Roman Museum, 
Bibliotheca Alexandrina, Alexandria, p.152. 

  



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٤١٩ 

 ن، القاھرة، .أحمد عبد الرازق أحمد، تحف مختارة من متاحف مصر اآلثریة، د
٢٠١١.  

تم تصمیم التمثال من كتلة واحدة من الرخام االبیض بشكل یشھد :  الوصف •
ببراعھ الفنان السكندري في التنفیذ یقف دیونیسوس الطفل عارًیا یستند بظھره الى 

  شجرة بالخلف ورأسھ تتجھ نحو الجانب االیسر وتتقدم قدمة الیمنى الى االمام 
   االتجاه المصري •
  الجسد والساقان الممتلئان  -
  لجسد العاري فھي اھم سمات التعبیر عن الطفولھ في الفن المصري ا -
   االتجاه الیوناني •
  مادة الصنع  -
  طریقة تنفیذ خصالت الشعر  -
  الصقل الجید  -
   االتجاه المختلط •
  الوقفة البراكستیلیة  -
  النظرة الحالمة الغیر مرتكزة  -
  إلقاء الثقل على احدى الساقین  -
  

  

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٤٢٠ 

  البحثنتائج 

اتسم الفن في العصر الھللینیستي في الممالك الھللینیستیة أنذاك بسمة الحریة سواء  •
في اإلنتقال من مكان إلخر او في اإلبداع الفني فتظھر الفنون أنواًعا جدیدة من المواد 

 ٤٤ .والموضوعات و أسالیب التنفیذ توضح حریة الفنان في التعبیر عن فكره وحیاتھ

یتجھ إلى تصویر المھمشین من عامة الشعب ولم یجد نفسھ فنجد ان الفنان  •
مضطًرا إلظھار النسب الجمالیة بمثالیة في كل الموضوعات بقدر اإلھتمام بالمواطن 
العادي فنجده یصور األشیاء بواقعیة مثل القبح او الغضب او التشوه واصبحت الحیاة 

اًال عما كانت علیھ في الفن اكثر امتالًءا بالمعاني وان كانت أقل تجانًسا و أقل جم
   ٤٥.الكالسیكي إال انھا لم ینقصھا الجمال حیث ظلت یونانیة حتى النھایة

حًقا إن الطبیعة لم تھب مصر وفرة في الرخام ، لكن یمكن شرائھ كغیره من السلع  •
، حیث كانت مادة الرخام نادرة الوجود في مصر مما دعا الفنانون إلى اإلستیراد من 

كالجرانیت والمرمر ” ن حینما كثرت التكالیف تم إستخدام مواد أخرى الیونان ولك
 ٤٦.“وغیرھا من المواد...والبرونز والبازلت 

لذلك یمكن تفسیر صغر حجم القطع النحتیھ بشكل عام لفنانوا اإلسكندریة بعدم  •
خرى میلھم إلى القدرة على منافسة الفن المصري من حیث الضخامة ومن ناحیة أ

   ٤٧.لدقیقةالمنحوتات ا

  ٤٨.مثل الطفل في الفن المصري القدیم بصفة عامة عارًیا واضًعا سبابتھ في فمھ •

الطفل  ي الفن السكندري ومن اشھرھا حورسمثلت المعبودات المصریة كأطفال ف •
  وكان یمثل إما منفرًدا و إما مع امھ ایزیس ترضعھ من ثدیھا ” حربوقراط”

االغریقیة بھیئة الطفل فظھر المعبود إیروس اھتم الفنان السكندري بتمثیل االلھھ  •
   ٤٩.إبن افرودیت في ھیئة الطفل بأشكال متعددة وكذلك دیونیسوس

امتزج الفن اإلغریقي بالفن المصري مع قدوم االسكندر بصحبة عدد من فناني  •
المدن االغریقیة فظھر الفن معبًرا عن امتزاج الحضارتین المصریة واالغریقیة 

                                                           
44  Walbanke, F., the HellenisticWorld, p.15.   

45 Rudalf, P., History of classical scholarship from the beginning to the end of the 
Hellenistic age,p.18.  

46 Fazzini, R.A., Ancient Egyptian Art in the Brooklyn Museum, p.35.   

47 Charbonnesux, J., Hellenistic Art, p.4-7. 
التماثیل البرونزیة الصغیرة المحفوظة في المتحف الیوناني الروماني "عزت زكي قادوس،  ٤٨

  .، أسیوط١٦ ، مجلـة كلیـة اآلداب بسوھاج جامعة أسیوط، العدد"باإلسكندریة دراسة تحلیلیـة مقارنـة
49 Lawrence, A.W., later Greek sculpture and its Influence on East and West, p.27.  
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٤٢١ 

نا مكانة الطفل ریة بأیدي فنانو المدن االغریقیة ، وھكذا یتضح لفظھرت الروح المص
  ٥٠.في الفن السكندري

  وتتضح مالمح الفن المصري على تماثیل األطفال السكندریة  •
  االھتمام بمالمح الوجھ ودقة تصویر الفم  -
  العینان الكبیرتان التي ظھرت في تنفیذ اغلب التماثیل  -
  الفنان السكندري في طریقة تنفیذ التمثال  طابع الكتلیة الذي استخدمھ -
  الروؤس الكبیرة التي ال تتفق احیاًنا مع جسم التمثال  -
  العیون المطعمھ  -
 األجسام الممتلئھ  -

  اما بالنسبة لمالمح الفن الیوناني  •
تمثلت في انتھاج مدرسة براكستیلیس في الصقل الجید وتوزیع ثقل التمثال على  -

  .بإستخدام دعامة یستند إلیھان او احدى الساقی

وقد انصھرت الخصائص المصریة واالغریقیة لیمتزجوا في قالب انتج لنا تماثیل  •
یونانیة بروح مصریھ مع مراعاه اظھار جمالیات الجسم مع اتجاه الفنان لتحقیق 

  ٥١.د من الواقعیھ في التعبیروالحركةالمزی

سمة الفن  السكندري في بدایة العصر البطلمي ھي المغاالة في تصویر المشاعر   •
اإلنسانیة ، وتعود إلى اإلتزان في عھد بطلمیوس الثاني بسبب استتباب األمن لألسرة 

مصریة البطلمیة ومن ھنا بدأت الحضارة الیونانیة في اإلسكندریة والحضارة ال
 .تسیران معاً جنًبا إلى جنب

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
50 Gagarin, M., the Oxford Encyclopedia of Ancient Greece and Rome, Vol.1. 
51 Burn, L., the British Museum of Greek and Roman Art, British Museum Press.   
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  :الخاتمة

إال أنھا قد صاغت  Hellenistic Periodترجع روعة مدرسة اإلسكندریة في ال 
مالمحھا من الفن اإلغریقي بتقالیده المستوحاه من المدارس الكالسیكیة المعروفة ومن 

  .الفن المصري الذي كانت لھ جذور من األلف سنة السابقة 

النحت في العصر الھللینیستي جاء  إن اإلسلوب الذي تبناه فناني اإلسكندریة في مجال
إتعكاًسا لما ھو سائد في المجتمع من انتعاش لحركة األدب والشعر والنضج السیاسي 

  .والرخاء اإلقتصادي والثراء و الرفاھیة 

وتبنوا فنانو اإلسكندریة اإلسلوب البراكستیلیسي في النحت والذي یتمیز بالرقة 
، وتبنوا أیًضا إسلوب سكوباس عند نحت  Sوالنعومة ویأخذ الجسم في رشاقتھ حرف 

  .تماثیلھم للریاضیین 

ولكن كثیًرا ما أنكر العلماء على اإلسكندریة تمتًعا بمدرسة النحت الیوناني الھلینیستي 
وذلك بسبب أن ھناك تماثیل من مادة الرخام والتي كانت نادرة الوجود في مصر مما 

م عندما كثرت التكالیف تم إستخدام مواد ثدعا الفنانون إلى اإلستیراد من الیونان 
أخرى مثل الجرانیت والبرونز والمرمر وبذلك یمكن تفسیر صغر حجم قطع النحت 

  .البطلمیة الرخامیة وعدم دقة الفنانین في منافسة الفن المصري في الضخامة 

لذا یمكن القول أن مدرسة اإلسكندریة كانت إغریقة المالمح ولكن في تفصیلھا 
  .مصریة 

  :ویمكن تقسیم األعمال الفنیة الھللینیستیة في اإلسكندریة إلى ثالث مجموعات 
  ).Pure Greek(مجموعة تعكس الطراز الیوناني الخالص  -١
  ) Pure Egyptian(مجموعة تعكس الطراز المصري الخالص  -٢
 Mixed(مجموعة تجمع بین اإلسلوب المصري و اإلغریقي وخصائصھما  -٣

Sculpture. (  

وختاًما أأمل أن أكون قد وفقت في تغطیة جمیع جوانب البحث واكون قد اجبت على 
  تساؤالت البحث 
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Representations Models of Children in Alexandrian 
sculpture Comparison between the Egyptian trend, 

Greek trend and mixed trend  
Aya Mahmoud naguib ibrahim  

Abstract: 

Alexandria was a cultural center Gladiator known scientific life 
and intellectual for its museum and library, the main trends and 
innovations in the field of distinctive sculpture adding The 
Literary Guide adds clear indications that the Ptolemy's have 
sponsored art and artists, and that Alexandria was the leading 
center for art Hellenistic. 

It was the circumstances of Alexandria and its environment and 
the multiplicity of components of the society Other elements 
shaping Hellenistic Art in Alexandria, and the art was in 
Alexandria, the product of three main components Macedonian 
class and Greece layer Egyptians adding to the Greek trend 
mixed traditional Egyptian and direction ancient Pharaonic. 

So we can say that the school of Alexandria was a Greek 
features, but in the Egyptian detail. 

He was filming children from undesirable topics among the 
artists of Alexandria due to their superiority and their ingenuity 
in portraying children so that other artists Hellenistic other 
schools did not share them. 

The search will include a presentation of statues of children 
through school sculpture of Alexandria and a comparison 
between the Egyptian and the Greek trend direction and trend 
mixed and reach for the results of analytical and catalog the most 
important and most famous images that highlight the superiority 
of the Alexandrian sculptor carving children. 

 


