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هدف کلی کتاب : آشنایی  با سیر تحول هنر در جهان

مقدمه

این کتاب در ادامه سیر هنر در تاریخ )1( تدوین گشته است. در کتاب سیر هنر در تاریخ )1( هنر در 

تمدن های باستانی شرق تا هنر و تمدن شکوفای اسالمی و دوره معاصر مورد بحث قرار گرفت ، در این کتاب 

در ادامه به تمدن های باستانی غرب تا دوره معاصر آن با توجه به تحول سبکهای گوناگون هنری به اختصار 

پرداخته شده است. هر چند محدودیت ها و زمان اختصاص یافته جهت تدریس ضرورت خالصه پردازی را 

باعث گردیده ، لذا تالش شده تا مطالبی در خور برنامه ی درسی مصوب با مطالب جدید و تصاویری با کیفیت 

و صفحه آرایی مناسب ارائه شود.



فصل اول 
هنر و تمدن درياي اژه ويونان

     تمدن اژه:

    هنرمینوسی )حدود اواخر هزاره سوم و هزاره دوم ق. م(

    هنر میسنی )حدود اواخر هزاره دوم و اوايل هزاره اول ق. م(

 تمدن يونان: 

 هنر دوره هندسی ) تا حدود سده هشتم ق. م(

 هنر دوره كهن ) حدود سده های  7و6  ق.م(

 هنر دوره كالسیك) ح سده  5 و4 ق.م(

 هنر دوره  هلنی يا يونانی گری)ح سده 4 ق.م تا  صدر مسیحیت(
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اهداف رفتاري :

  پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می رود : 

1- تمدن دریای اژه و یونان و خصوصیات مهم آن را توضیح دهد.

2- هنر اژه را نام ببرد و تعریف نماید.

 3- اصلی ترین تجلیات هنری دوره هندسی یونان را شرح دهد.

4- معماری و پیکرتراشی هنر یونان را توصیف نماید.

5- نقوش و  تفاوت آنها و همچنین مقایسه با هنر مصر را توضیح دهد.

6- ویژگی های هنر هلنی را شرح دهد. 

هنر و تمدن دريای اژه و يونان

فرهنگ هاي  توانسته  که  است  بشر  تاریخ  مهم  تمدنهاي  از  یکی  یونان  و  اژه  دریاي  تمدن 

گوناگون غرب را تحت تأثیر خود قرار دهد . شاید به جرأت بتوان گفت که هیچ فرهنگ و هنري 

به اندازه هنر و فرهنگ یونان باستان در شکل گیري هویت هنري مغرب زمین مؤثرنبوده است .

این تأثیرات به حدي ژرف و وسیع است که آثار آن  را هنوز پس از گذشت قرون واعصار میتوان 

در بافت ادبي ، هنري و معماري بسیاري از کشورهاي اروپایي مشاهده کرد.

فصل اّول 
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ظاهر آثار هنري یونان نیز، همان گونه که خواهیم دید ، آشناتر ، مملوس تر و قابل درك تر از 

آثار به جاي مانده از تمدن هاي دیگر چون مصر، هند ، شرق دور و.... مي نماید . لذا جا دارد از 

خود بپرسیم که چگونه ممکن است که درك آثار هنري یکي ازتمدنهاي کهن نسبت به آثار دیگر 

تمدنها آسان تر باشد؟! چرا براي یك ایراني که قریب به 800 سال تاریخ مشترك با هندوستان 

دارد ، فهم و درك هنر اسطوره اي هند دشوارتر است و در عوض یك اثر یوناني مثل مجسمه 

دیسك پران )شکل 1-1( پدیده اي آشناتر وقابل فهم تر مي نماید؟!

 پاسخ سؤاالتي از این گونه را مي بایست در جهان بیني موجود در پس آثار هر یك از تمدنها 

جستجو کرد. قباًل گفتیم که دین و اعتقادات خاص مذهبي ، درشکل گیري آثار هنري خصوصاً 

در تمدنهاي کهن ، اساسی ترین نقش را ایفا مي کرده اند. حال خوب است تا به طور اجمال بدانیم 

که در پس آثار هنري تمدن یونان چه دیدگاهي نسبت به جهان وجود دارد.

بارزترین ویژگي نگرش دیني یونان باستان که در آثار هنري آن نیز منعکس می باشد جهان بیني 

انسان گرایانه1 است . هنگامیکه در ادیان یونان باستان دقیق مي شویم در مي یابیم مردمي که  

تمدن یونان را تشکیل مي داده اند در دولت شهر هاي مستقلي مي زیستند که داراي نظام دیني 

منسجم و یکپارچه اي نبود. به عبارت دیگر دین مشّخص وتعریف شده اي با شریعت منسجم و 

آداب و آیین هاي خاص در میان یونانیان وجود نداشته است .کتاب مقدسي در میان نبوده که 

رابطه جهان ماده را با عالم ماوراء طبیعت برقرار کند . در عوض افسانه هایي در مورد موجودات 

و  جذاب  داستان هاي  به صورت  بزرگها  مادر  و  مادر ها  که  داشته  رواج  مردم  درمیان  آسماني  

پرنشیب و فراز براي فرزندان و فرزند زادگان خود تعریف مي کردند. این افسانه ها طبیعتاً در جوامع 

مختلف یوناني با ذوق و سلیقة داستانسرا فراز و نشیب هاي  متفاوتي مي یافت اما شخصیت هاي 

ثابت مي ماندند. شاید  بوده اند همواره  اصلي داستان ها،که همان خدایان و قهرمانان اسطوره اي 

بتوان شخصیت هاي مثبت و منفي افسانه هاي یونان را با رستم و دیو سفید و دیگر شخصیت هاي 

شاهنامه قیاس کرد. این داستان ها رفته رفته بافت ذهني اهالي آن منطقه را نسبت به کیفّیت 

ماوراء طبیعت تشکیل دادند. موضوع این داستان ها در ارتباط با نیروهاي الهي بود و نیایش خداوند 

نیز به عنوان یك پدیدة فطري بشري زمینه را براي تدوین متوني با موضوعات خدایي فراهم کرده 

بود. نبودن یك کتاب آسماني وشریعت مدّون نیزتأکید مضاعفي بر این نیاز بود.

 Humanism .1

1-1. دیسك پران نسخه برداری مرمرین 
از یك اصل یونانی 450 ق.م .موزه  ترمه - 

رم 
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انجام این وظیفة مهم را شعرا و هنرمندان به عهده داشتند و در نتیجه ی این کوشش ها متون 

ادبي و دیوان هاي شعري اسطوره اي – حماسي ارزنده اي به ظهور رسید . این متون گرد آوری 

شده از افسانه های جزایر دریای اژه و مدیترانه پیکرة اصلي دین مکتوب یونان باستان را تشکیل 

مي دهند. اگر به خاطر این متون رزمي ، بزمي و عاشقانه  نمي بود اساساً تصور یك سنت مذهبي 

واحد براي یونان ممکن نبود. در این میان هومر2 و  هسیود3 نقشي تعیین کننده داشتند. تعاریف 

و توصیفات ایشان از خدایان و عالم ماوراي ماده به عنوان مرجعي براي دیگر متفکرین و ادباي 

یوناني مورد توجه قرارگرفت .

واژه "دین " در فرهنگ یونان مفهومي متفاوت با برداشت رایج از این واژه دارد. دین یوناني 

دیني شاعرانه، افسانه اي و مخلوق بشر است ، و لذا خدایان این فرهنگ نیز چیزي نیستند مگر 

 ، از قدرت مطلق  یوناني  انسان  تصّور  تر  عبارت ساده  به   . با عمر جاوداني   " آرماني  "انسانهاي 

علم مطلق ، زیبایي مطلق و.... درقالب قدرتمندترین انسان ، عالم ترین انسان و زیباترین انسان 

جلوه گر شد، و یونانیان این برترین انسانها را بر مسند خدایي نشاندند. از این رو است که هنر 

دیني یونان کاماًل رنگ و بوي انساني دارد؛ با ارزشهاي انساني محك زده مي شود و با تکیه بر 

حواس ظاهري قابل لمس و درك است . "زیبایي "در هنر یوناني و مشتّقات آن به راحتي حس 

مي شود و قابل فهم است . 

تلقي انسان محورانه یونانیان عاملي بود که در رشد قوة استدالل و تالش در تغییر محیط 

اطراف و انطباق آن با نیازهاي انساني مؤثر واقع شد. از این لحاظ تفکر وهنر دنیامآبانه و دائماً در 

حال تغییر یوناني در مقابل نگرش ایستاي مصري قرار مي گیرد . در عصر فراعنه ، جهان خدایان ، 

با قوانین و اصول ثابت حکومتي – از طریق فرعونها که خود را به او منتسب مي دانستند – زمین 

را اداره مي کردند. ایستایي و ثبات دو هزار ساله در هنر و تفکر مصري ناشي از همین امر است. 

بر عکس در یونان که خدایانش زائیده ذوق هنري – ادبي انسانها بودند، این انسان بود که خود 

مي بایست درامور زندگي و اداره حکومت تعقل نماید و آیندة خویش را رقم زند. نشیب و فراز 

و تغییرات مدام نظام حکومتي دریونان ، حاصل تجربیات متعددي است که در رسیدن به نوع 

زیست مطلوب اجتماعي در این تمدن صورت گرفته است. لذا عجیب نیست که بسیاري از الفاظ 

 Homer .2
 Hesiod .3
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رایج در وادي سیاست ، قدمت چند هزار ساله داشته ، و از یونان به ارث رسیده است . واژه هایي 

اتو کراسي5 )حکومت مستقل ( و آریستو کراسي6 )حکومت  چون دموکراسي 4)حکومت ملي(، 

اشرافي( همه یوناني هستند و حتي واژة مهم پولیتیك 7)سیاست( از ریشه یوناني "پولیس "8 به 

معني دولت – شهر گرفته شده است .

حال با این مقدمه کوتاه به مبحث اصلي هنر اژه و یونان مي پردازیم .

تمدن دریاي اژه از حدود هزاره دوم ق .م همزمان با تمدن هاي مصر و میان رودان و با هنر مینوسي و 

میسني آغاز و در دوره چهار صد ساله ، میان 1100تا 700ق.م بود که طي آن تمدن یوناني شکل گرفت. 

آثار به جامانده از تمدن مینوسي  و میسني در جزایر کرت و سیکالدي نشانگر شکوفایي این تمدن بوده 

در صورتیکه از سده هاي اولیه شکل گیري تمدن یونان آثار چنداني به جاي نمانده است . اما ازسده                  

هشتم ق .م است که ما به آثار هنري ارزنده اي بر مي خوریم و تاریخ مستند یونان هم از همین دوران ، 

یعني سال 776ق.م که سال تأسیس "بازیهاي المپیك" است آغاز   مي شود.

براي سهولت در فراگیري تحوالت هنري دریاي اژه ویونان ، سیر هنرها را در چند دوره مجزا مي توان 

بررسي کرد. بدیهي است که این ادوار رابطه اي تنگاتنگ باهم دارند و این تقسیمات اعتباري است .

 هنر اژه 
تمدن سواحل و جزایر دریاي اژه تقریباً همزمان با تمدنهاي میان رودان) بین النهرین( و مصر به 

ظهور رسید. این تمدن به عنوان پیشتاز نخستین تمدن اروپایي از اهمیت ویژه اي برخوردار است . جزیره 

کرت مرکز باستاني این تمدن به شمار مي رود که جایگاهي به عنوان مسیر اصلي تجارت و بازرگاني 

دنیاي کهن به شمار مي آمد. شاید به دلیل ارزش جغرافیایی و ایجاد موقعیت دفاعي دریایي و همچنین 

انتقال اندیشه ها و آثار تبادالتي عامل اصلي شکل گیري تمدني بزرگ در این منطقه شده باشد .

هنر جزیره کرت به نام مینوس پادشاه به عنوان هنر مینوسي نام   نهاده اند. مناطق میان جزیره کرت 

و یونان به عنوان هنر سیکالدي و فرهنگ میسني در سرزمین اصلي یونان که به فرهنگ هالسي نیز 

شهرت یافته نام گذاري کرده اند. 

 Democracy .4
  Autocracy .5

 Aristocracy .6
 Politic .7
Polis .8
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1- هنر مینوسي 
هنر مینوسي را به سه دوره پیشین ، میانه و جدید تقسیم بندي می کنند. دوره پیشین یا آغازین 

تمدن مینوسي دوره پیش ازکاخها با نمونه هاي سفالینه و پیکره هاي پراکنده قابل شناخت است که به 

نظر مي رسد تقلیدي از نمونه هاي مصري باشد . از مشهورترین این پیکره ها که به صورت نوازنده ظاهر 

شده پیکره چنگ نواز )شکل 2-1( مي باشد . 

دوره مینوسي میانه با ایجاد کاخهاي کهن در حدود 2000ق .م شناخته مي شود که ظاهراً بر اثر زلزله 

از بین رفته اند . این کاخها ویژه پادشاهان بدون توجه به مقابر یا دژ ساخته شده و شهرهاي پادشاهي 

گرداگرد آنها ساخته مي شدند . از پیشرفت هاي فني در این دوره تحول سفالگري درمنطقه و کاربرد چرخ 

سفالگري است. این سفالینه ها با سبکی تزییني و چند رنگ ساخته مي شوند که بازتاب زندگي طبیعي 

آنان بوده که نقش عمده آنها طرح جانوارن دریایي است )شکل 1-3(.

2-1. نوازنده چنگ ،کروس )سیکالدی (، یونان 
)دریای اژه (، حدود 2500 - 2700 ق.م

، یونان ،  پا ، کرت  با طرح هشت  3-1. کوزه 
حدود 1500 ق.م
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 هنر دوره مینوسي جدید که با ساخت کاخهاي جدید در حد فاصل سالهاي 1600و1500ق.م 

و شاخص عصر طالیي تمدن کرت به شمار مي رود آغاز مي شود . بزرگترین کاخ به جاي مانده 

کنوسوس )شکل 4-1( که در شیب تپه ایي کم ارتفاع در انتهاي دشت حاصلخیزي بدون نقشه از 

پیش تعیین شده اي ساخته شده است .

 در این کاخ نیز شاهد نقاشي هاي دیواري زیبایي بر زمینه گچي با موضوعاتي از زندگي روزمره کرتي 

) مسابقات گاوبازي ،مراسم مذهبي و.....( مظاهر طبیعت )پرندگان ، چهارپایان ،گلها( و جلوه هاي دریایي 

) دلفینها و جانداران دریایي و.....( به تصویر کشیده شده اند )شکل 5-1( . دراین دوره هنر سفالگري نیز 

تحول یافت و با موضوعات سرزنده طبیعت همانند نقاشیهاي دیواري تولید مي شدند )شکل 1-6(. 

از نمونه هاي بارز پیکر تراشي وجود پیکر ه هاي کوچك و سردیس هایي است که به نظر مي رسد 

بازتاب عدم دین نظام مند و رسمي در منطقه باشد به چشم مي خورد )شکل 1-7(. 

4-1. چشم انداز هوایی کاخ کنوسوس )کرت ( ، یونان ، حدود 1400- 1700 ق،م 
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5-1 .گور سنگی، کرت، یونان،  حدود 1400-1450 ق.م، سنگ آهك نقاشی شده

7-1 سردیس بت)ابوالهول(، میسن، یونان،  حدود 1250-1300  ق.م، گچ  نقاشی شده  6-1 .کوزه نقش برجسته، کرت، یونان، حدود 1500ق.م
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 2-هنر میسني 
سرچشمه هنر میسني احتماالً با مهاجرت 

اقوام اولیه یوناني در اوایل هزاره دوم ق.م در جزایر 

اژه و مدیترانه و همزمان با تمدن جزیره کرت 

باشد. این تمدن به تمدن سرشار از طال به نقل 

هومر شهرت یافت و دلیل آنرا عالقه میسني ها به 

طال و وجود گنجینه ها مي دانستند . با نابود شدن 

تمدن کرت، میسني ها برتري یافتند اما دیري 

نپائید که با مهاجرت دوریسی ها تمدن میسني 

تمدن  جدید  مهاجرین  این  و  رفت  بین  از  نیز 

یونان را بنا نهادند هر چند از میراث هنر کرت و 

میسني نیز برخورداربودند . تحوالت این دوران را 

مي توان در نخستین منظومه هاي حماسي اروپا 

یعني ایلیاد و اودیسه اثر هومر دید. میسني ها 

توجه خاصي به دژ و پناهگاه هاي نظامي داشتند 

از اینرو آثار باشکوهي را ساختند که مي توان به 

دژمیسني )شکل 8-1( اشاره کرد که به ارك 

تیرینس شهرت دارد. این کاخ و دژ برخالف کاخ 

کرت بر مبناي نقشه حساب شده اي ساخته شده 

است . از مشهورترین نمونه هاي کنده کاري این 

مقابر  است.  دوران دروازه شیران )شکل 1-9( 

میسني ها حالتي النه زنبوري داشته که درآنها 

مقادیر زیادي خنجر مفرغي مرصع شده با طال و 

نقره کشف شده است .

8-1 چشم انداز هوایی دژ تیرینس، یونان، حدود 1200-  1400  ق.م

9-1 دروازه شیران، میسن، یونان، حدود 1250-1300ق.م 
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از دیگر یافته ها در مقابر چندین نقاب چکش کاري شده است )شکل 10-1( که به احتمال ویژگیهاي 

چهره شخص متوفي را با حالتي واقع گرایانه ثبت کرده است . 

فرهنگ طالیي میسن را شاهکارهاي پر ارزشي چون جام های مشهور وافیو )شکل 1-11(   

مي سازد . از نمونه هاي سفالگري این دوران  ظرف جنگاوران )شکل 12-1( است که تفاوت آشکاري 

با آثار مینوسي دارد.

اما سرانجام در سال 1200ق .م تمدن میسني به دست دوري ها)دوریسی ها( که داراي سالحهاي آهني 

بودند سقوط کرد و دوران "عصر ظلمت" چند صد ساله ایي در پي انهدام فرهنگ اژه اي آغاز شد .

10-1 . نقاب متوفی ،میسن ،یونان ، حدود 1500- 1600 ق .م ، طال 
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 هنريونان :

12-1. ظرف جنگاوران ، میسن ، حدود 1200 ق .م11-1 . جام وافیو ،میسن ، یونان ،حدود 1500 ق .م ، طال با نقوش برجسته 

 1- هنر دوره هندسي 

 این دوره تا سال حدود700ق .م رواج داشت . اصلي ترین تجلیات هنري این دوره در شکل ظروف 

سفالین با " نقوش هندسي "و پیکر ه هاي مفرغي  ساده و اولیه ظاهر گشته است . این دوره با استفاده 

از اشکال ساده هندسي چون مربع ،مستطیل ،لوزي ،دایره و سطوح شطرنجي، زیگزاگ و.....آغاز شد.

در هنر این دوره رفته رفته تصاویر انساني نیز ظاهر گشت که این تصاویر ویژگی هندسي داشتند و اغلب 

از اشکال خالصه شده هندسي پدید آمده بودند . از اینرو به واسطه استفاده از طرحهایي هندسي این 

عصر را " دوره هندسي " نام نهادند .

ساخت گلدانها وسفالینه ها از همان دوران شکل گیري تمدن یونان )1100تا 700ق .م( رواج داشته است.  

اولین آثار به جاي مانده از این دوران به سده هاي 9و 8 ق . م  مربوط مي شود .

درشکل13-1 یکي از ظروف زیباي اواسط سده 8 ق . م  رامي بینید که کل سطح ظرف با نقوش هندسي 

متنّوعي به صورت نوارهاي متعدد افقي پوشیده شده است. بر سینة این کوزه ، در ردیف دسته ها تصاویر 

انسانهایی دیده مي شود که درحال تشییع جنازه و عزاداري هستند . نقش انسانها نیز با استفاده از سطوح 

ساده و هندسي ترسیم شده است .
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در اینجا الزم است بدانیم که اکثر کوزه هاي بزرگ از این گونه ، کاربرد مذهبي داشته و در مراسم تدفین 

بکار مي رفته است . کف کوزه در ناحیه پایه داراي سوراخهاي متعددي است و دراین ظروف روغن یا 

شربت مي ریختند و آن را بر روي قبر متوّفي قرار مي دادند تا درجهان مرگ از آن تغذیه کند . منطقة 

آتیکا10 به لحاظ ساخت بهترین کوزه ها و زیبا ترین نقوش شهرت دارد.

از نمونه هاي تندیس سازي این دوران وجود تندیسهاي کوچك و غالباً از جنس مفرغ وگل هستند که 

جانوراني همچون گاو ، اسب و انسان را به صورتهاي نمادین و اسطوره اي مجسم کرده اند. این آثار به 

معابد، پرستشگاهها  و گورستانها پیش کش مي شدند )شکل 1-14(.

 Attica-10

14-1 . پیکره مفرغی با طرح جانوری ، یونان ، حدود سده 9 یا 8 ق . م 13-1 . کوزه دیپلون ، آتن ، یونان ، 750 ق . م
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2- هنر دوره كهن  

این دوره با ارتباط و تأثیر پذیري یونان از هنر مصر، خاورمیانه وگرایشات 

شرقي در حدود سده هفتم ق .م آغاز و نوع ایستادن آییني رایج در هنر مصري در 

پیکره هاي یوناني ظاهر مي شود . تزئینات پیچیده گیسوان و لبخندهاي قراردادي 

و مصنوعي از ویژگیهاي چهره پردازي این دوره مي باشد که به لبخند کهن وش 

شهرت یافته است )شکل  1-15(.

هنر پیکر تراشي در اواخر دوره کهن به مرتبه باالیي از دانش فني ارتقاء یافت . 

دوشیوه رایج در نقوش ظروف سفالین )1- نقش سیاهگون : که درآن نقش و 

طرح بر روي زمینه سیاهرنگ با خطوط نازك حك مي شد . 2- نقش سرخگون :که 

در آن نقوش و طرح مورد نظر را با خطوط سایه روشن تیره  روي زمینه و متن 

قرمز سفال ترسیم مي کردند( نیز حاصل همین دوره است )شکل 16 -1(.

در این دوره همچنین اشکال آزادتر و خالقانه تر ظروف با نقوش متنوع ایجاد 

مي شود .گرچه وجود ذهن منضبط را در پس نقوش حساب شده و زیباي ظروف 

مي توان تشخیص داد ولي قالب خشك هندسي بر نقوش حاکمیت تام ندارد. 

انسانها و موجودات اساطیري رفته رفته بر روي بدنة ظروف   ، نقوش جانوران 

ظاهر مي شوند. تنّوع موضوعات و نقوش به حّدي است که این ظروف را از وادي 

کشانده  ونقاشي  تجسمي  هنرهاي  مرتبه  به  دستي  صنایع  و  کاربردي  وسایل 

است. با مطالعة نقوش این ظروف مي توان به طرح و نقش لباسهاي مردان، زنان، 

جنگجویان و شیوة آرایش سر و چهره و تزیینات مختلف پي برد.

در شکل 17-1کوزة تك دست زیبایي را که به اواخر سده هشتم یا اوایل سده 

هفتم قبل از میالد مربوط است مي بینیم. سر و گردن کوزه جانوري افسانه اي 

تزئیني  عناصر  از  کوزه  درگردن  دهد.  مي  نشان  11را  عقاب  و  شیر  از  مرکب 

هندسي استفاده شده لیکن با خط منحني عمودي – که حاشیه یال جانور را 

مشخص کرده – به پدیده اي زنده ومتحرك تبدیل شده است . در بخش کره اي 

15-1 دختر جوان پپلوس، آکروپولیس، آتن، یونان، حدود 530 ق .م 
 Griffin.11
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)بدنه کوزه( نقوش هندسي متشکل از خطوط وسطوح راست ، مورب ومنحني دیده مي شوند. گرچه 

مباني هندسي نقشها کاماًل آشکار است لیکن آزادي ، نوآوري و ایجاد تضاد میان سطوح تیره و 

روشن ، خطوط مستقیم و نقوش مواج ، حرکتهاي افقي و عمودي همگي به کمك هم طرحي را 

پدید آورده اند که درعین هندسي بودن از یك نواختي دور است و جّذابیت بصري دارد .

اگر به طیف آثار متنوع در شکلها و طرحهاي مختلف نظر کنیم به سبکهاي فردي بر مي خوریم، 

که ناشي از اهمیت " فرد" درتمدن یونان است . در هیچ تمدن دیگري این چنین تأکید جدي 

بر " فردیت هنرمند" دیده نمي شود. فردیت به حدي درتمدن یوناني اهمیت داشته که ما امضاي 

هنرمندان را نه تنها در زیر مجسمه ها وآثار معماري ،بلکه بر روي کوزه ها، گلدانها و دیگر ظروف 

سفالین هم مي بینیم. 

16-1 . دو ظرف نقاشی شده سرخگون و سیاهگون ، آندوکیدس ، اورویتو ، ایتالیا ، حدود 520 - 525 ق . م 
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شکل 18-1 نمونه دیگري از ذوق و مهارت سفالگران نقاش یونان است . این پیالة دو دستة 

زیبا اثر گزنوکلس 12 نقاش است و در اوسط سده 6 ق.م ساخته شده است .هنرمند،خاّلقیت خود 

را در داخل پیاله نیز بکار برده است .

17-1. کوزه تك دسته با سر شیر - 
عقاب ، آبگینیا ، اواخر سده 8 و اوایل 

سده 7 ق .م 

Xenokles .12

18-1 پیاله دو دسته،  گزنوکلس، ایتالیا، 550 ق.م

در شکل 19-1  نقش داخل پیاله را مي بینیم که صحنة مبارزه هراکلس ) هرکول: پهلوان 

اساطیري یونان ( و تریتون )خداي دریا( است. بر دیوارة داخلي پیاله بر گرد صحنة نبرد ، الهه هاي 

دریایي را درحال رقص و پایکوبي مي بینیم . صحنة نبرد با چهار دایره از فضاي کناري جدا شده 

است اما درنقاط آرنج و پاي هراکلس)هرکول( و یا دم  تریتون از محدودة دایره ها بیرون زده و به 

حرکت نقوش افزوده است . نقوش سطح بیروني پیاله ، بر عکس داخل اثر بسیار ساده و  ریتمیك 

است . انحناي محّدب بخش گود با مختصرانحناي مقعر دیواره فوقاني ترکیبي دلپذیر بوجود آورده 

و دسته هاي باز و وسیع ظرف تأکیدي بر نیروي کشش افقي این اثر است که با حرکت ارابه ران 

هماهنگي مطلوبي دارد.

19-1  داخل پیاله دو دسته، گزنوکلس

نکته دیگري که درمورد نقش و لعاب ظروف یوناني در این دوره حائز اهمیت است اینکه 

اکثر سفالهاي اولیه داراي زمینه اي سرخرنگ بوده اند. آنگاه سطح نقوش هندسي وتصاویر زنده 

با لعابي سیاهرنگ روي این زمینة سرخ ایجاد مي گشته و سپس جزئیات  طرح انسان یا جانور  با 
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نوك سوزن روي این سطح نقش مي شده است . این روش در عین دشواربودن، دراجرا نیز مانع 

از پرداختن دقیق به جزئیات مي شد. براي رفع این اشکال شیوه مطلوبتري به کار گرفته شد. در 

این روش جدید کل سطح ظرف بجز بخشهایي که قرار بود نقش داشته باشد با لعاب سیاهرنگ 

پوشیده مي شد. آنگاه هنرمند با دقت و آزادي مي توانست با قلم مو یا هر وسیله دیگر به جزئیات 

تصویر بپردازد . به شکل 19- 1 نگاه کنید و جزئیات تصاویر وسط پیاله را که برروي سطح سیاه 

حکاکي شده با تصاویر 20- 1 و21-1 مقایسه کنید. مي بینید که این دو تصویر با جزئیات دقیق تر 

و ظرافت بیشتر ترسیم شده اند که نتیجة استفاده از روش جدید است .

الزم است بدانیم که زیبایي و تنّوع موجود درآثار هنري یونان را نمي توان صرفاً به نبوغ یك 

ایتالیا، جزیره  اقوام مختلف در جنوب  ارتباط  قوم نسبت داد. شرایط جغرافیایي خاص یونان و 

سیسیلي و مردم آسیاي صغیر و حاشیه دریاي اژه همه دست به دست هم دادند وهویّت متنوع 

21-1 سفالینه های قرمز

20-1 سفالینه های سیاه
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هنریوناني را تشکیل دادند .ضمناً نقوشي با هویت هندسي صرف در دوره هنر هندسي تبدیل به 

تصویر موجودات زنده وصحنه هاي جنگ و نزاع دوران باستان مي شود که مي توان در آنها تأثیر 

النهرین( و مصر را بوضوح مشاهده کرد. چرا که ظروف یوناني  عناصر هنري میان رودان) بین 

معرف نقاشي کهن این تمدن نیز مي باشند )شکل 1-22(.

22-1 ظرف دیپلون، آتن، یونان، حدود 740 ق .م
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 از اواسط سده 7 ق . م. ساخت تندیس هاي کوچك انسانی آغاز شد و با گذشت زمان دانش مجسمه 

و پیکره سازي ، آگاهي از کالبد شناسي و رشد دیدگاههاي زیبایي شناسي هنري موجب ظهور آثاري 

زیباتر ، دقیق تر و بزرگتر شد. دراشکال 23-1 و24-1 دقت کنید. شکل 23-1 پیکره اي مفرغي است 

به ارتفاع18/5سانتیمتر که مردي را درحال حمل یك قوچ نشان مي دهد. به تقسیم بندیها و خطوط 

روي بدن توجه کنید. نسبت اعضاي بدن ، حالت ایستادن و طرز به دوش کشیدن کامالً صحیح بوده و 

تناسبات درآن رعایت شده است ولي مي توان تأثیر روش هندسي را درتقسیم بندیهاي بدن و رعایت 

تقارن مشاهده کرد. این پیکره در اواسط  سده هفتم ق . م یعني در ایام رواج روش هندسي ساخته شده 

است. نزدیك به یك قرن بعد پیکرة دیگري با همان موضوع از جنس مرمر ساخته شد  )شکل 1-24(. 

به حرکت دست و بازو و نوع پیچش گوساله بر شانه ها و دور سر مرد نگاه کنید. دراین اثر حرکت ،حیات 

و دانش بیشتري نسبت به کالبد شناسي انسان و جانور دیده مي شود. پیکره مفرغي )شکل 23-1 ( و 

آثاري از این  گونه از پیکره هاي دورة انتقال از "شیوه هندسي " به "دورة باستان یا کهن" مي باشند.

24-1 مردی با گوساله، آکروپولیس، آتن، یونان، حدود 560 23-1 پیکره مفرغی، یونان، سده 7 ق .م
ق.م، مرمر
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پیکر تراشي یونان از بسیاري جهات متأثر از هنر پیکر تراشي شرقي و مصري هستند. در پیکره هاي 

یوناني به تعدادي مجسمه هاي ایستاده از مردان جوان عریان بر مي خوریم . شیوه ایستادن این مردان 

دقیقاً از نوع ایستادن پیکره هاي یادبود مصري تأثیر پذیرفته اند .در اکثرآنها بدن به طور استوار و باوقار 

بدون پیچ وخم  در حالیکه به روبرو مي نگرد ، پاي چپ کمی جلو و دستها به حالت مشت تقریباً به دو 

سوي ران ها چسبیده اند .

با وجود این تشابهات، هنر پیکر تراشي یوناني راه متفاوتي را در پیش گرفت. بدین معني که انگیزه 

ساخت تندیسهاي مصري بازسازي شخصّیت فرعون به عنوان یك موجود خاص با هویّت خدایي بود. 

در حالیکه در دیدگاه یوناني این تندیسها معرف کمال زیبایي مادي و انساني است. به همین لحاظ است 

که در ادوار بعدي دقت و عنایت به پیچیدگي ماهیچه ها وحرکات بدن ، آثاري بدیع در هنر یونان پدید 

مي آورد که داراي شخصّیتي مستقل از هنر مصري و دیگر هنرهاي شرقي است .

از اواخر سده ششم تا اواسط سده پنجم ق.م  به تعدادي پیکرة حیوانات بر مي خوریم که به نظرمي رسد 

آنها نیز تحت تأثیرفرهنگهاي شرقي و مصري ساخته شده باشند . تندیس برخي جانوران به عنوان یك 

است  استفاده شده  بامها  ناودان های کنج  و  آبچکان ها  بر روي  معماري در کنار  یا  تزئیني  عنصر 

)شکل 1-25(. 

25-1 سر قوچ، معبد الیوسیس، اواخر دوره کهن، حدود سده 5 ق .م
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بد نیست بدانیم که دوره باستان يا کهن به جز تنديس هاي مرمرين ، پیكره هايی نیز از سفال و  

سنگ های  متخلخل ساخته می شد. اين  سنگ ها سطحی ناصاف دارند، از  اينرو  پیكره های  ساخته 

شده از اين سنگ ها چندان چشم نواز نیستند. براي رفع اين نقیصه ، يونانیان به "رنگ" متوّسل شدند . 

تنديسهاي رنگ شدة سنگي و سفالي نیز بخشي از سّنت مجسمه و پیكره  سازي اين عهد را تشكیل 

مي دهند. استفاده گاه و بیگاه از رنگ ، در پیكره هاي مرمرين نیز به عنوان تزيین لباس و موي سر و …

رواج داشته است)شكل 1-26 (.

در اين دوره بنیان هاي اصلي معماري يوناني شكل گرفت . از اينرو معماری يونان را می توان با سه 

ويژگی توصیف کرد:

11 پلكان1)در1ناحيه1بيروني1وجلویي1بنا(.

21 ستونها1.

31 اسپر1)1بخشي1كه1برفراز1ستونها1قرار1دارد1وشامل1كتيبه1وطره1است1.(.

 از میان عناصر فوق، ستون، اصلي ترين عنصر معماري يوناني است چرا که نه تنها وظیفة به دوش 

کشیدن بار را )به جاي ديوار( به عهده دارد بلكه از اصلي ترين عناصر بصري و تزئیني بنا نیز به شمار 

مي رود. به همین جهت است که نامگذاري نظام يا سبك معماري يوناني بر اساس نام ستونهاي 

مربوطه است . در میان ستونهاي مختلف معماري يوناني دو شیوه اصلي از همه بارزتر هستند:
الف1:1شيوه1دوریسي13

ب1:1شيوه1ایونيایي14

الف : شیوه دوريسي : منتسب به ناحیه دوريس واقع در مرکز خاك يونان است . استفاده از ستونهاي 

دوريسي از 630 ق. م رواج يافت . ستونهاي دوريسي ، ساده و کم پیرايه هستند و در آثار معروفي چون 

معبد زئوس در المپیا و معبد پارتنون در آکروپولیس آتن بكار رفته اند )شكل 1-27(.

سر ستونهاي شیوة دوريسي قطور و مدور با شیارهاي عمودي هستند . اين ستونها در قسمت باال 

به پیشاني ساده وکم نقشي ختم مي شوند . برفراز اين پیشاني کتیبه اي قراردارد که توسط بخشهاي 

مستطیل شكل با شیارهاي موازي )که ريتم و ضرب آهنگ ستونها را تأکید مي کند( به سطوح چهار گوش 

تقسیم مي شوند . قرار گرفتن متناوب اين سطوح کنار هم درکتیبة بنا ، چون عنصري تزيیني و چشم نواز، 

يك نواختي را در کتیبه جبران مي کند. 

Doric.13
Ionian.14

26-1. دختر جوان ، آکروپولیس ، يونان ، 
حدود 510 ق،م ، مرمر رنگ شده 
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ب : شیوه ایونیایي : منتسب به سرزمین ایونیه واقع در ساحل غربي آسیاي صغیر است . در 

بالشتکي  و  "طوماري"  بخش  . خصوصاً  تزئیني بیشتري حضور دارند  ایونیایي عناصر  ستون هاي 

سرستونها به یکباره هویت بصري بنا را دگرگون مي کند )شکل 1-28(.

 تغییر ضخامت در این ستونها کمتر  از ستونهای دوریسی است و بیرون نشستگی طوماری سرستون ها 

را یکدست تر نشان می دهد)شکل 1-29(.

 کاًل ستون هاي ایونیایي باریك تر و بلندتر از ستون دوریسي هستند . این ستونها به سبب زیبایي و 

ظرافت بزودي مقبولیت عام یافتند و هم اکنون نیزدرساخت بناهاي کالسیك به کار مي روند.

27-1. معبد پارتنون ، آکروپولیس ، آتن ، یونان ، 438- 447 ق.م 
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28-1- ب . معبد ارختئوم ، آکروپولیس ، آتن ، یونان ، حدود 405 - 421 ق.م28-1 -الف . طرح سرستون طوماری 

29-1. طرح سرستون های شیوه ایونیایی و دوریسی 
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هنر دورة كالسیك . 3

دورة کالسیك عصرقوام پیکر سازي و اوج گیري معماري و ظهور فلسفه دریونان است . استفاده 

جدي از تندیسها به عنوان عناصر اصلي تزئیني در بنا  و بهره گیري از ستونهاي زیبا و عظیم معماري 

یونان را به اوج مي رساند به طوریکه تأثیرات وسیع آن را در ادوار بعد و در ممالك غرب شاهد هستیم . 

دردورة کالسیك ، دانش کالبد شناسي در طیف بیشتري از اشکال آزاد بکار مي رود از این رو شاهد تنوع 

بیشتري از حرکات و موضوعات در این هنر هستیم .

دراین دوره پیکره ها به طور گسترده خود را از اصول و قراردادهاي رایج رها مي کنند و هنرمندان 

که در این زمان تجربیات پربار پیشینیان خود را دارند  و با دانش غني خود به خلق آثار بدیع مي پردازند. 

همچنین در این دوره شاهد استفادة جدي از تندیسها به عنوان عناصر تزیینی بنا هستیم . پیکره هاي 

موجود در طّرة معبد زئوس در المپیا که بین 460تا 456 ق. م بنا شده اند نمونه بارز این آثار ارزنده  به 

شمار مي روند)شکل 1-30 (.

30-1. پیکره های سنتوری معبد زئوس ، المپیا ، یونان ، حدود 456- 470 ق.م ، مرمر 

استفاده از پیکره ها به عنوان بخشي از ستون نیز در هنر معماري و پیکره سازي یوناني رواج خاصي 

داشت . ستونهاي ایوان ارختئوم در آکروپولیس آتن  نمونه هاي خوبي از یگانگي موفق معماري و 

پیکرتراشي است )شکل 1-31(.
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از مهم ترین آثار دوره کالسیك ساخت مجموعه آکروپولیس در آتن است . این 

مجموعه که از سال 477ق .م تا سال 404 ق. م ساخته شده شامل معبد پارتنون، 

دروازه ورودی موسوم به پروپاالیا، معبد کوچك آتنا و معبد ارختئوم مي شود .

معبد پارتنون نخستین و بزرگترین بناي مجموعه است که توسط ایکتینوس و 

کالیکراتس ساخته شد و پیکره هاي تزئیني آن  به  سرپرستي فید یاس از بزرگترین 

پیکر تراشان یوناني ساخته شده و بنایي دور ستوني است . دروازه  ورودي یا پروپاالیا 

از بناهاي باشکوه ولي ناتمام است و شامل یك کتابخانه و نخستین تاالر نقاشي 

یا نگارخانه است و معبد کوچك و زیباي آتنـا ، الهه پیـروزي به شیوه یونیك 

می باشد  و اولین نمونه از این شیوه در یونان است . معبد ارختئوم با نقشه اي 

منحصر به فرد و داراي رواقهایي به شکل پیکره انسان ) دوشیزگان ارختئوم ( 

است )شکل 1-32(.

31-1. ستون کاریاتید معبد
  ارختئوم ،، آکروپـولیس ، آتن ،

 یونان حدود 405 - 421 ق،م، مرمر 

32- 1. چشم انداز هوایی آکروپولیس ، آتن ، یونان 
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هنر دوره هلني . 4

مقدونی  اسکندر  مرگ  زمان  از  دوره  این   

یا مرگ ارسطو )322ق. م( آغاز و  )323 ق.م ( 

تا صدر مسیحیت به "دوره هلني "شهرت دارد. 

در این دوره وسعت سرزمینهاي تحت نفوذ یونان 

موجب تنوعاتي مي گردد هر چند شکل مستقل و 

عمیق دوره  کالسیك را هم دارا می باشد.  الگو های 

با  همراه   کورنتی  ستون های  با  معماری  جدید 

تزیینات برگ کنگری ) شکل 33-1 ( و تأ کید بر 

احساسات و عواطف انساني و فرد گرایي در هویت 

تندیسها از ویژگي هنر معماری و پیکر سازي این 

دوره است . موضوعات روزمره و مناظر عامیانه از 

خصایلي است که در این عهد ظا هرمي شوند.

هنر  در  تحوالتي  م  ق.  اوایل سده چهارم  از 

مشخصي  قانونمندي  از  که  داد  رخ  پیکرتراشي 

پیروي نمي کند ، از این رو نمي توان نام خاصي 

برآن نهاد.  از اواخر سده چهارم با گسترش فرهنگ  

یوناني در مناطق و سرزمینهاي شرقي ، سنتي آغازگردید که به “سنت هلني " شهرت دارد . در هنر دورة 

هلني شباهت هاي فردي اهمیتي بسزا مي یابد و در عین حال تأکید به کمال زیبایي جسماني حفظ 

مي شود و اسلوب پرداختن به جامه و چین هاي پارچه به صورت پیچیده تري نمایان مي گردد. در شکل 

34-1 پیـکـره ترکیبي آزاد،  واقعگـرا و سرشار از آگاهي را مشاهده مي کنیم. افتـادگي عضالت، حالت 

متفـکرانـه ي صورت، حرکت آزاد و متناسب دست که با کلّیت بدن هماهنگي مطلوبي دارد همراه با افت 

و کشش طبیعي تن پوش بسیاراستادانه ساخته شده است.

دراین دوره به آثاري نیز برمي خوریم که از لحاظ موضوعي با آثار رایج یوناني قدري تفاوت دارد. 

شکل35-1 مردي ازقوم گل را درحال مرگ نشان می دهد، قومي که دردوره اي با یونانیان به جنگ 

33-1 سرستون کورنتی ،  بنای تولوس اپیداروس، یونان، حدود 350 ق.م
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پرداختند ولي شکست خوردند. ساختمان چهره، ژولیدگي موهاي 

زبر و طوق دور گردن این مرد ) که ازعالیم اختصاصي نژاد سلت 

است ( تفاوت ظاهري او را  از یونانیان مشخص مي کند اما از 

لحاظ برهنگي قهرمان گونگي و کمال جسماني چیزي از پیکرة 

خدایان یوناني کم ندارد، به طوریکه مي توان همان وقار و بزرگ 

منشي را در وجود این فرو افتادة درحال مرگ نیز مشاهده کرد.

هنریونان باستان بعدها به تمدن روم به ارث رسید. روم نیز 

این امانت را به پهنة گستردة فرهنگ ها و سرزمین هاي غرب 

گسترش داد. همین انتقال است که موجب گردید به رغم اندك 

بودن آثارسالم درمعماري و پیکرتراشي، فرهنگ و هنر یوناني 

نمیرد و روح پویاي خود را در کالبد سنتهاي هنري متأخرحفظ 

نماید . 

34-1. پیکره دموستنس ، 
پولیوکتوس ، حدود 280 
ق  .م ، مرمر

35-1 . بزرگ نمایی از اثر مردی از ناحیه گل  ، پرگامون ، ترکیه ، حدود 220 - 230 ق. م ، مرمر
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پرسش:

      1-  چه چیزی باعث به وجود آمدن آثار شعری حماسی- اسطوره ای در یونان باستان شد؟

مفهوم دین در یونان باستان را توضیح دهید.- 2

هنر اژه همزمان با چه  تمدن هایی بوجود آمد؟ و از چه  نظر دارای اهمیت است؟- 3

تأثیر هنر مصر در چه دوره هایی از هنر یونان قابل مشاهده است؟ توضیح دهید. - 4

چرخ سفالگری در تمدن اژه و یونان از چه دوره ای به کار گرفته شد؟ خصوصیات سفال این - 5

دوران را ذکر کنید.

تمدن " سرشار از طال" به چه تمدنی اطالق می شود؟ ویژگی های این تمدن را ذکر کنید.- 6

اصلی ترین تجلیات هنری دوره هندسی یونان در چه آثاری مشاهده می شود؟- 7

یکی از نخستین نمونه های معماری دوره هندسی را نام برده و خصوصیات آن را توضیح دهید.- 8

پیکره ها در دوره کهن یونان دارای چه خصوصیاتی هستند؟- 9

نقوش سرخگون و سیاهگون در چه دوره ای رایج شد؟ ویژگی آنها را توضیح دهید.- 10

 در مورد علت های ممکن، برای امضادار بودن آثار هنری یونان درمقایسه  با هنر مصر و ایران - 11

در کالس گفتگو کنید.

عناصر اصلی معماری یونانی را نام برده و در مورد اصلی ترین عنصر توضیح دهید.- 12

در معبد پارتنون و زئوس چه شیوه ای به کار رفته است؟ این شیوه را توضیح دهید.- 13

مجموعه آکروپولیس در چه دوره ای ساخته شد؟ و شامل چه بناهایی می باشد.- 14

ویژگی  هنر پیکره سازی و معماری دوره هلنی را توضیح دهید.- 15



فصل دوم 

اتروسك ها )اتروريا( سده هشتم يا هفتم  ق. م. تا حدود 510 ق. م.

رومي ها 

الف: دوره جمهوري  حدود 510 ق. م. تا 27 ق. م. 

ب : دوره امپراتوري 27 ق.م. تا سده سوم میالدي )284م(

هنر اتروسك و روم 
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پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می رود :

1- آثار ریخته گری و اهمیت آن را در تمدن اتروسك شرح دهد.

2- تغییرات پیکره سازی در تمدن و هنر اتروسك و روم  را توصیف نماید.

3- ویژگی های شاخص کولوسئوم را ذکر کند.

4- علل تحوالت روم را توضیح دهد. 

5- هنر و تمدن روم را شرح دهد.

 هنر اتروسك و روم
         

هنر اتروسك و روم از سده هاي هشتم و هفتم ق.م تا دوران پذیرش مسیحیت را تحت تأثیر هنر و 

فرهنگ یوناني و حاصل تأثیرات عناصر و منابع بیروني و داخلي سرزمین ایتالیا مي دانند. هرچند 

نیز  یوناني  هنر  با  کل  در  اما  است  مدیترانه  منطقه  پیشین  فرهنگ هاي  کلیه  وارث  رومي  هنر 

متفاوت است . بنابراین سرزمین روم به لحاظ گستردگي و شکوفایي خود نقش بزرگي در انتقال 

تمدن به اروپاي غربي داشته و به موازات تاریخ یونان پیش مي رود . 

فصل دوم 

اهداف رفتاري :
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1-2. الگوی معبد اتروسك، سده 6 ق.م، بر مبنای توصیف ویتروویوس)  معمار رومی سده اول میالدی(

1- اتروسك)اتروريا(

اتروسك ها مهاجریني از سرزمین هاي یوناني بودند که در سده هاي هشتم یا هفتم قبل  از  میالد در 

محدوده جغرافیایي بین شهرهای  فلورانس و رم ساکن شدند و تمدن ایتالیاي جنوبي را شکل دادند. 

این مردمان از زندگي روستایي دست برداشتند و به تمدن شهري روي آوردند و توانستند شهرهاي 

مستحکمي را بر فراز تپه ها بسازند. این مردمان در سده ششم ق.م بیشتر نواحي شمالي و مرکزي ایتالیا 

را با دژهاي نیرومندي برفراز شهرهاي خود ، زیر فرمان داشتند هر چند که این شهرها با یکدیگر متحد 

نشدند تا کشور یگانه اي را تشکیل دهند ولي داراي حالتي همزیستي بودند و در دوره هاي مختلف رونق 

یافته یا منهدم مي شدند . این عدم وحدت گرایي در شهرهاي اتروسکي باعث شد که به راحتي 

توسط رومي ها نابود شوند.

از آثار هنري اتروسك ها به دلیل ویران شدن توسط رومي ها اطالع چنداني وجود ندارد اما با وجود این 

ویران سازي ها نمونه هایي در دست است که مي تواند بیانگر هنر آنان باشد. نمونه هاي به جاي مانده نشان 

مي دهد که اتروسك ها از طاق سنگي استفاده مي کردند که رومي ها بعدها نیز بکار مي بردند.  همچنین 

اتاقك هاي تدفیني در درون خانه ها به شکل مستطیل ساده اي با سقف شیبدار می ساختند. معبد 

اتروسك ها بر پایه بلندي به نام پودیوم قرارداشت که تنها از یك طرف پله مي خورد)شکل2-1(. 
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اتروسك ها گورستان هاي خود را در مناطق خارج از شهر مي ساختند که به عنوان شهر مردگان 

و  زنده  نقاشي هاي  زیرزمیني  تدفین  اتاقك هاي  دیوار  بر  داشت)شکل2-2(.  شهرت  )نکروپولیس( 

خوش رنگي تزئین مي کردند که معموالً از افسانه هاي یوناني اقتباس شده بودند)شکل3-2 الف و ب(.  در 

همین اتاقك هاي تدفین و در مقبره ها اسباب و اثاثیه قابل توجهي از جنس ِگل ، مفرغ و سنگ به صورت 

پیکره برجا مانده است که به عنوان خاکستردان هاي مردگان استفاده مي شده و تالش مي کردند که به 

روش قالبگیري و کنده کاري چهره اي شبیه به متوفي ساخته شود.  از اینرو تأکید بر فردیت شخصي 

متوفي از مشخصه هاي هنرمند اتروسك است) شکل2-4(.

2-2 چشم انداز شهر مردگان )نکروپولیس(، سروتی، 
ایتالیا، سده های 7 تا 2 ق.م

3-2 الف: درون مقبره با نقش برجسته، سروتی، ایتالیا، سده سوم ق.م
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3-2 ب: ضیافت و موسیقی، بخشی از نقاشی دیواری مقبره لئونارد، تارکوئینی، ایتالیا، حدود 470-480 ق.م

4-2 تابوت سنگی، تارکووینی، ایتالیا، اوایل سده دوم ق.م
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 همچنین به غیر از تجلّي چشمگیر شبیه سازي واقعگرایانه در 

پیکره سازي تحولي عظیم نیز در عرصة معماري به ظهور رسید.  

گرگ  ماده  جانوري  پیکره  نمونه  مشهورترین  و  مفرغ  ریخته گري  نمونه هاي  از 

کاپیتول)شکل 5-2( است که شهرتش نه به لحاظ قدمت و شکوه بلکه به عنوان اثري 

هنري و نماد شهري به جاي مانده است .

2- روم  

رومي ها توانستند با نیروي نظامي قوي خود بر ایتالیا حاکم و حکومتي متحد را 

پدید آورند و سیطره حکومتي خود را دربخش هاي بسیاري گسترش دهند.

هنر رومي در آغاز تحت تأثیر هنر اتروسکي و هنر یوناني بود اما توانست صفات 

متمایزي را ایجاد کند و به شیوه اي آگاهانه در دوره هاي مختلف جمهوري و امپراتوري 

تبدیل سازد.

الف: دوره جمهوري: این دوره پس از اخراج آخرین حاکمان 

اتروسك از سده پنجم ق.م. تا زوال جمهوري و قتل سزار در سال 

44  و به قدرت رسیدن آگوستوس در سال 27ق.م ادامه مي یابد. 

در همین دوران هنر رومي با مشخصه هاي متفاوت تأثیر سبك 

هلني)یوناني گري( به ظهور رسید و در سال146 ق.م  یونان به 

عنوان یکي از ایاالت رومي درآمد و سبك  هنري یونانی- رومی 

پدید آمد. همچنین در این دوره به لحاظ تمایالت یوناني حدود 

ابتدا 285 تندیس مفرغي و30 تندیس مرمرین و بعد از آن 500 

تندیس مفرغي دیگر از یونان به روم انتقال یافت و به لحاظ کم 

شدن پیکره هاي یوناني توجه به ساخت پیکره هاي نسخه برداري 

خصوصیت  مهمترین  یافت.  فزوني  به  رو  یوناني  آثار  از  شده 

نمونه اي  که  بود  چهره  از  شبیه سازي  دوره  این  در  پیکره سازي 

مشابه آن در هنر یوناني وجود نداشت)شکل 2-6(.

6-2 سردیس سیاستمدار رومی، اوتریکولی، ایتالیا، حدود 50-75 ق.م، مرمر

5-2 گرگ کاپیتول، رم، ایتالیا، حدود 480-500 ق.م، مفرغ
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این تحول ابتدا در معبد فورتانا )شکل7- 2( در شهر رم مربوط به اواخر سده دوم ق. م با الهام از 

معبد دور ستوني یونیك شکل گرفت که بر سکوي معماري اتروسك ساخته شده است. 

 ولي تحّول بعدي در معبد سیبول )شکل8-2( ظاهر شد که برسکویي با  طرحي دایره اي شکل ساخته 

شد و از ستون هاي یکپارچه استفاده کردند.

شکل 8-2 معبد سیبول ، تیوولی، ایتالیا، اوایل سده اول ق.مشکل 7-2 معبد فورتانا ویریلیس) معبد پورتونوس(، رم، ایتالیا، حدود 75ق.م

 همچنین با ساخت فوروم )میدان مرکزي مستطیل شکل( در شهر رم و پومپئي مهمترین نمونه مرکز 

اجتماعات رومي پدید آمد )شکل 2-9(.

 در این دوره تحّوالت طراحي فضاهاي دروني با تزئینات خاص نقاشي در موزائیك کاري پدید آمد که 

مي توان به چهار سبك متوالي و در عین حال ترکیبي اشاره  کرد. سبك نخست )ازحدود60-200ق.م( 

نماي مرمرین نامیده شده است که در آن دیوار به صورت قاب هاي چند رنگ درخشان نقاشي مي شد که 

ادامه شیوه هلني)یوناني گري( است)شکل2-10(.
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10-2 نقاشی دیواری، سبك اول)نمای مرمری(،هرکوالنیوم، ایتالیا، اواخر سده 9-2 چشم انداز هوایی فوروم، پمپئی، ایتالیا، از سده دوم ق.م به بعد
دوم ق.م

 سبك دوم )ازحدود20-60 ق.م( است که درآن دیوار شبیه به اشکال معماري و نوعي چشم انداز و 

هندسه مناظر و مرایا)پرسپکتیو( تزئین مي شد و به نام نمای معماري شهرت یافته است)شکل 2-11(.

 سبك سوم )حدود20 ق.م تا60 م(  همزمان با اواخر دورة جمهوري و اوایل دورة امپراتوري به عنوان 

نمای آراسته همراه با عمق نمایي اندك و با وجود ستون هاي نقاشي شده و تزیین یافته با حلقه هاي گل 

و پیچك نمایانده مي شد)شکل 12- 2(.

 چهارمین سبك )حدود79 -60 م( به عنوان نمای ترکیبی به تأثیر از تئاترهاي رومي و ترکیبي از دیگر 

سبك ها و امکانات پرسپکتیو فضایي اجرا مي شد)شکل 2-13(.
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11-2 . نقاشی دیواری، سبك دوم)نمای معماری(، بوسکورال، ایتالیا، حدود 40-50- ق.م

12-2 نقاشی دیواری، سبك سوم)نمای آراسته(، بوسکورال، ایتالیا، حدود 
10ق.م

13-2 نقاشی دیواری، سبك چهارم)نمای ترکیبی(، رم، ایتالیا، 68-64 میالدی
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ب: دوره امپراتوري: این دوره از زمان به قدرت رسیدن اوکتاویانوس) آگوستوس( در سال27 ق.م آغاز  

و تا شکل گیري صدر مسیحیت ادامه مي یابد. در این دوره طرح هاي بلند پروازانه امپراتوري در معماري 

بیش از دوره هاي قبل خود را نشان مي دهد. 

از اینرو ساخت بناهاي باشکوه، مکان هاي نظامي، پل ها همراه با اصول مهندسي شکل مي گیرد. از 

مشهورترین این آثار بناي معروف کولوسئوم)آمفي تئاتر فالویوس( )82-72 م( است که توسط نخستین 

امپراتور سلسله فالوین ساخته شد و در سال80 میالدي توسط امپراتور تیتوس به مردم اهدا شد)شکل 

14-2(. این بنا از ابداعات رومي و نوعي سالن نمایش یا آمفي تئاتر است که از حالت نیم دایره به دایره 

تبدیل شده است.

 از دیگر آثار معبد پانتئون به صورت معبدي گرد و گنبددار همراه با رواقي مستطیل شکل است 

) شکل 2-15(.

15-2 چشم انداز هوایی پانتئون، رم، ایتالیا، 125- 118 میالدی14-2 چشم انداز هوایی کولوسئوم، رم، ایتالیا، حدود 80-70 میالدی
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کاراکاال  آنرا مي توان در حمام هاي   روش طاق زني رومي طاق گهواره اي است که نمونه شاخص 

)شکل16-2( و باسیلیکاي کنستانتین)شکل 17-2( دید.

شکل 16-2 طرحی از تاالر مرکزی حمام کاراکاال، رم، ایتالیا، 
216- 212 میالدی

17-2 طرح باسیلیکای نوا) باسیلیکای کنستانتین(، رم، ایتالیا، حدود 312-306 میالدی

 همچنین از نمونه هاي پیکره سازي این دوران که همان ادامه شیوه واقعگرایي دوره جمهوري و ادامه دهنده 

شیوه آرماني و کمال طلب تناسبات پولوکلیتوسي دوره هلني یونان است را می توان در مذبح صلح 

آگوستوس)شکل 18-2( و دیگر پیکره ها مشاهده کرد.

18-2 مذبح صلح آگوستوس، رم، 
ایتالیا، 9-13ق.م
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 اما به لحاظ ارزش فتوحات و جاودانه ساختن رویدادهاي واقعي همگامي نقش 

برجسته و اشکال ساختماني عظیم نوع جدیدي از بنا به صورت طاق نماهاي پیروزي 

در دوره امپراتوري شکل گرفت که مي توان به طاق تیتوس )شکل 19-2( و طاق 

کنستانتین )شکل 20-2( اشاره کرد. 

 نوع دیگري از بناهاي یادبود ستون ترایانوس)تراژان( است که با ارتفاع ستون اصلي 

38/5 متر در رم ساخته شده است) شکل 2-21(.

  همچنین توجه به فردیت و پیکرتراشي فردي نمونه هاي شاخص واقعگرایانه در 

چهره امپراتور آگوستوس )شکل 22-2( و دیگر شخصیت ها مي توان مشاهده کرد.

به واسطه دوران هرج و مرج سده سوم میالدي،  امپراتوري رومي  پایاني  در دوره 

امپراتوری روم به دو بخش روم شرقي وغربي مجزا شد و در این میان با ساخت شهر 

کنستانتین )قسطنطنیه یا استامبول امروزین( و انتقال پایتخت از روم به این شهر در 

19-2 طاق تیتوس، رم، ایتالیا، حدود 81 میالدی

20-2 طاق کنستانتین، رم، ایتالیا، 315-312 میالدی
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سال330 م و با پذیرش رسمي آیین مسیحیت دوران امپراتوري رومی قدیم به پایان رسید و با سقوط 

امپراتوري روم غربي به دست اقوام پراکنده اروپایي و شکل گیري تمدن بیزانس در روم شرقي دوره 

جدیدي در گستره امپراتوري رومي آغاز شد. 

رم،  تراژان،  میدان  تراژان،  ستون   2-21
ایتالیا، 112 میالدی

22-2 تندیس آگوستوس، پریما پورتا، ایتالیا، حدود 
20ق.م، مرمر

پرسش:

1-  مشهورترین نمونه ریخته گری هنر اتروسك را نام برده و در مورد علت شهرتش توضیح دهید.

2-  در دوره جمهوری روم چه تغییرات مهمی در هنر پیکره سازی و معماری به وجود آمد؟

3-  سبك های مختلف تزیین فضاهای درونی هنر روم را توضیح دهید.

4-  بنای معروف کولوسئوم در چه دوره ایی ساخته شد؟ ویژگی های آن را ذکر کنید.

5-  علت ساخت طاق نماهای پیروزی چه بود؟ نمونه هایی از آن را مثال بزنید.

6-  علت تقسیم امپراتوری روم به دو بخش شرقی و غربی چه بود؟ و چه پیامدهایی داشت؟



فصل سوم 

هنر صدر مسیحیت  ) سده اول میالدی تا سده 5 میالدی(

هنر بیزانس  ) سده 5 تا 15 میالدی(

هنرسده های میانه  ) هنر ژرمنی، كارولنژی، اوتونی، رومانسك، 

گوتیك( سده 5 تا 15 میالدی

هنر و تمدن مسیحی
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  1- کاتاکومب و خصوصیات کلیسای صدر مسیحیت و تأثیر آنرا بر بیزانس توضیح دهد.

  2- ویژگی های آرامگاه کنستانتینا را شرح دهد.

  3 - هنر موزاییك کاری مسیحیت را توصیف کند.

  4- هنر پیکر سازی مسیحی و تحوالت آن را شرح دهد.

  5- نخستین و دومین عصر طالیی هنر مسیحی را توضیح دهد.

  6- کلیسای سان ویتاله و بناهای دیگر این دوره را توصیف کند.

  7- شاهکارهای دوران ژوستی نین را شرح دهد.

  8- نقاشی های دوران بیزانس را توضیح دهد.

  9- هنر ژرمنی را شرح دهد.

10- تحوالت هنر دوره اتونی را توضیح دهد.

11- هنر دوره رومانسك را شرح دهد.

12- هنر دوره گوتیك را توصیف نماید.

فصل سوم

اهداف رفتاري:  

 پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می رود :


