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چکید ه

تمد ن  به  متعلق  کرت2  جزیره  د ر  واقع  کاخ  این  است.  کنوسوس1  کاخ  د یواری  نقاشی های  حاضرمطالعه  تحقیق 

مینوسی3، د رعصرمفرغ4 جد ید )1400- 2000 پ.م( د ارای زیباترین نقاشی های د یواری5 است.  هد ف اصلی  مطالعه، 

بررسی موضوع های نقاشی د یواری د ر این کاخ از د ید گاه هنر نقاشی و مسأله اساسی، مطالعه د رباره موضوعات گیاه، 

حیوان و انسان از منظر هنرنقاشی است. پژوهش به روش توصیفی انجام گرفته است. بررسی سوابق گویای آنست که 

محل قرارگرفتن نقاشی ها با توجه به موضوع آنها د ر بخش های مختلف کاخ به این ترتیب بود ه است: موضوع گیاهی 

د ر بخش غربی کاخ، موضوع حیوانی و اسطوره ای6 د ر ضلع شرقی، موضوع انسانی د ر قسمت جنوبی و نقاشی های ضلع 

شمالی کاخ کنوسوس مربوط به جشن ها، مراسم روحانی و عباد ت بود ه است. نقاشی ها، د ر ُپر رفت وآمد ترین محله ای 

کاخ قرار د اشته اند  و د ر معرض د ید  بینند گان زیاد ی قرارد اشته است. نتایج تحقیق نشان د اد  که نقاشی ها از ریتم، 

وحد ت و هماهنگی)کمپوزیسیون، خط، رنگ، بافت( برخورد ار بود ه اند . نقاشی های مینوسی از اولین موارد ی است 

که د ر آن رهائی از قوانین و مقررات نقاشی د ر آن زمان اتفاق افتاد ه، نخستین مرتبه است که روش امپرسیونیسم7 

به کار رفته و می توان گفت آغاز این سبک، از تمد ن مینوسی ها بود ه است، که تغییر تاریخ این روش نقاشی، د ر تاریخ 

هنر می باشد .
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مقد مه 
است.  اژه  د ریای  د ر  مشهور  و  زیبا  از جزایر  یکی  جزیره  کرت 
کاخ کنوسوس بزرگ ترین مکان باستانی عصر برنز د ر این جزیره    و 
وفرهنگ  تمد ن  تشریفاتی  و  سیاسی  مرکز  که   ، جاذبه ها  از  یکی 
مینوسی ها بود ه است. این کاخ برروی تپه ای به نام  »کفاال«8 ساخته 
شد ه و د سترسی آسانی به د ریا د اشته و با توجه به اسناد  به جاماند ه، 
محل قطعی زند گی پاد شاه آن د وران بود ه است. کاخ کنوسوس د ر 
ابزار  و  تکنولوژی  به  نسبت  که  بود ه  طبقه  چند   ساختمانی  واقع 
چون  مواد ی  است.  د اشته  تحسین برانگیزی  ویژگی های  د وران،  آن 
با  که  د یوارهایی  و  رفته،  به کار  کاخ  این  ساخت  د ر  مرمر  سنگ 
غیره،  و  اتاق ها  د اخل  اشیا  شد ه،  رنگ  موجود   رنگ های  بهترین 
همگی نشان از سطح باالی پیشرفتی د ارد  که د ر آن د وران توسط 
مرد م این منطقه کسب شد ه است. د رکاخ کنوسوس اتاق های زیاد ی 
وجود  د ارد . تاالر سریر یکی ازعمد ه ترین آنها است. د ر این اتاق یک 
صند لی بزرگ که د اخل د یوار تعبیه شد ه و چند ین نیمکت تشکیل 
به  د ید ه می شود  که  اینجا مخزنی هم  د ر  این  بر  شد ه است. عالوه 
عقید ه باستان شناسان آکواریوم بود ه است. د ر ضلع جنوبی اتاق، نقش 
جانوری افسانه ای به نام گریفین)شیرد ال(9 د ید ه می شود  که بد ن آن 
از شیر10)شیر زمینی و شیر د ریائی( و سر عقاب11 تشکیل گرد ید ه. 
از جالب ترین اکتشاف ها د ر این کاخ، نقاشی های د یواری بی شماری 
بود  که با آن د یوارهای کاخ را تزیین کرد ه بود ند . نقاشی ها تشکیل 
گرد ید ه از طبیعت، ماهیگیری، مسابقات ورزشی و مراسم تشریفاتی 
د ی  پیت  توسط  نقاشی ها  این  بازی.بیشتر  گاو  و  آکروباتیک  مثل 
جونگ د ر بازسازی کاخ انجام شد ه و برخی از اینها با گچ های رنگ 
شد ه د ر کنار هم قرار گرفته اند . بسیاری از این نقاشی های بازسازی 
شد ه و اصلی د ر موزه باستانی هراکلیون12 یونان نگهد اری می شوند . 
به  برمی گرد د .  پیش  سال  به4000  قد متشان  نقاشی ها  این  از  برخی 
با قد مت  نقاشی آبرنگ خیره کنند ه ای  طور مثال، د ر ورود ی کاخ 
کنوسوس،  کاخ  بخش های  ازجالب ترین  یکی  می شود .  د ید ه  زیاد  
د اید الوس د رکاخ که وجود   یونانی است. ساختمان  اساطیر  جایگاه 
خارجی ند ارد  و ایکاروس که با بال های مومی خود ش به خورشید  
سفرکرد ه و تزئوس که با جانوری مبارزه کرد ه که نیمی از بد نش 
کنوسوس  کاخ  یافته های  تمام  است.  بود ه  گاو  د یگر  نیمی  و  انسان 
جزیره کرت مانند  اشیاء هنری، وسایل سفالین، مجسمه ها و اشیای 
موزه ی  د ر  آمد ه،  به د ست  کاخ  این  کاوهای  و  د رکند   که  د یگری 
هراکلیون نگهد اری می شود  )Chapin, 2016: 3(. هد ف از انجام 
د یواری  و  نقاشی های  نقش ها)موضوع ها(  روشنگری  مطالعه،  این 
کاخ کنوسوس از د ید گاه است. مهم ترین مسأله این نوشتار، مطالعه 
موضوع های طبیعت و گیاه،  حیوانات)خشکی زی، د ریازی، پرند گان( 
و موضوع انسان از د ید گاه هنر نقاشی، د ر نقاشی های د یواری کاخ 

کنوسوس است.

 روش تحقیق
د ر این  بخش  از مقاله،  براساس  سوال ها و فرضیات  پژوهش  که  شامل   
مطالعه  موضوع های  نقاشی  د یواری وکاخ کنوسوس13،  انجام گرفت. 
ویژگی نقاشی ها از د ید گاه هنرنقاشی مورد  بررسی قرار گرفت. این 
نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاد ه از نظریه زیباشناختی 
نشانه شناسی14،  فرآیند   بر  مبنی  باستان شناسی،  هنر-  بخش های  د ر 
تحلیل15 و وصف16، با استفاد ه از مطالعات کتابخانه ای و جستجوی 
رایانه ای انجام شد ه است. د ر این نوشتار وضعیت جغرافیائی منطقه 
و معماری عصر مفرغ که کاخ کنوسوس متعلق به آن د وره می باشد  
این کاخ  د ر  نقاشی  اد امه، هنرمینوسی و موضوع های  د ر  و  مطالعه 
مورد  بررسی قرارگرفت. د ر این تحقیق، ابتد ا نقاشی های د یواری کاخ 
از نظر موضوعی به سه گروه طبقه بند ی گرد ید  و سپس به موضوع 

این نقاشی ها با د ید گاه هنرنقاشی د ر هرگروه، پرد اخته شد .
مطالعه  مسأله  و  هد ف  به  توجه  با  د اد ه  ها  تحلیل   تفسیر  و 
روش  سه   کاخ  کنوسوس  از  نقاشی های   موضوع    مبنی بر  ویژگی  و 
نامبرد ه      استفاد ه  شد . شاخص های  نشانه  شناسی)چگونگی(  شامل: سن،  
جنس     فرم مو،  بد ن ،  ژست)ایستاد ه،  نشسته(، موقعیت)طبیعی(،  حالت، 

حرکت  بد ن،  وضعیت،  ریتم،  حرکت،  تعاد ل  و  تقارن، است.
 شاخص های تحلیل)چرائی(  شامل:

کار،  رنگ)قرمز،  نمای بد ن،  تکنیک  رنگ  پوست،  خط  کناره 
سیاه، سفید (،  نوع تصویر)آیینی،   اجتماعی، اسطوره ای(  د ر نظرگرفته 

 شد ه  است
شاخص های  تفسیرترکیب محور)وصف( شامل: 

کمپوزیسیون)ترکیب بند ی،   هماهنگی،  وحد ت(،  خط)راسـت، 
منحنی(،  بافت)خشـن،  نـرم،  صـاف(،  رنگ)مکمـل،  تضـاد ،  اشـباع، 
نـور، سـبک د ر نظرگرفتـه شـد ه)ژیلیان،1394: 21(. د رخشـان(، 

 ابتد ا مطالب مطالعه شد ه جمع آوری و طبقه بند ی شد ند ، تعد اد 14 
شد .کلید   انتخاب   تصاویر  جمع آوری شد ه  بین  از  تصویر  نمونه 
پرسشنامه  شامل28 سوال  کلید ی  با استناد  به  منابع،  طراحی  گرد ید .

سوال ها  پس  از کد گذاری  با  برنامه Excel و تبد یل  کد های  کیفی 
به  کمی جهت د اد ه پرد ازی توسط نرم افزار Spss انجام گرفت. پس 
از د اد ه پرد ازی تفسیر د اد ه ها د ر بخش  آمار توصیفی انجام گرفت. 
سپس به تحلیل عکس ها براساس شاخص های نامبرد ه پرد اخته شد  

و پس از نتیجه گیری د ر آخرین مرحله متن مقاله ویرایش گرد ید .

 پیشینه تحقیق، بد نه تحقیق، نتیجه  
موقعیت جغرافیائی

 یونان ازسه جهت توسط د ریای اژه احاطه شد ه است.کرت یکی 
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از جزایرعمد ه یونان می باشد  و د ر بخش جنوبی این منطقه قرارد ارد . این جزیره 
 Chapin( شامل حد ود  25 منطقه می باشد  که به آن »تمد ن اژه ای17« می گویند

3 :2016(. تصویر 1 موقعیت جغرافیائی کرت را نشان می د هد .

هومر د ر توصیف این جزیره چنین نوشته: جزیره کرت د ر میان د ریای اژه 
همچون لعل روان قرارد ارد . این جزیره، سرزمینی خوش و پرمایه، محاط د ر 
هومر  که  است  وصفی  می باشد ،  این   شهر  نود   شمار  از  بیرون  مرد می  آب،  با 
احتمااًل 9 قرن قبل از میالد ، از جزیره کرت می کند )اسکند ری، 1378: 283(. از 
نظرآب وهوا این منطقه بشد ت تحت تأثیر اقلیم د ریای مد یترانه می باشد ،  معتد ل 
و مرطوب و د ر تابستان ها گرم وخشک. محصوالت  کشاورزی  بخوبی به عمل 
آمد ه و استقرار انسان نیز پیوسته د ر آن انجام شد ه)فیروزمند ی، 1389: 283(. 

معماری عصر مفرغ
 این عصر از سه د وره ابتد ائی، میانی و متأخر تشکیل شد ه که نقاشی های کاخ 
کنوسوس متعلق به د وره میانی عصر مفرغ یعنی1400- 2000 پ.م می باشد  و 
این د وره عصرشکوفائی تمد ن مینوئی است. د ر عصر مفرغ شهرهای کوچک با 
معماری تقریبًا پیشرفته ای ساخته می شد ه و شیوه معماری آنها نسبت به د وران 
محله ای  و  شهرها  اطراف  عمومًا  و  برخورد ار  زیاد ی  پیشرفت  از  مس،  عصر 
مسکونی فاقد  حصار بود ه است. این بناها بیشتر به هم فشرد ه و اتاق ها به صورت 
رد یفی نزد یک به هم و به شکل مستطیل کوچک بنا شد ه است)فیروزمند ی، 

.)146 :1389
است.کاخ  پیرامونی  استحکامات  و  فاقد  حصار  کنوسوس  کاخ  با وجود   این، 
د ارای  که  د وره   مینوسی  د ر  کاخ  بزرگ ترین  پ.م(،  کنوسوس)1900-1500 
تشکیل  شکلی  مستطیلی  بزرگ  حیاط  از  کاخ  زمین  بود ه.  بی نقشه  ساختمانی 
حلقه زد ن  شیوه  شد ه اند .  ساخته  آن  گرد اگرد   کاخ  واحد های  تمام  و  گرد ید ه 
ساختمان ها به د ور آن حکایت از این د ارد  که نقشه کاخ پیشاپیش تهیه نشد ه 
با هم رشد  می کرد ه اند . عامل  بلکه چند ین هسته مرکزی18 ساختمانی، همراه 
اصلی و سازمان د هند ه این معماری حیاط مرکزی19 بود ه است. این کاخ یکی از 
بزرگ ترین بناهای واقع د ر کرت بود  و د ر1900پ.م،روی یک آباد ی قد یمی 
عصرنوسنگی ساخته شد ه است. کاخ کنوسوس د ر1700پ.م، د ر پی زمین لرزه ای 
را  آن  آتش  آنکه  از  پس  د ر1500پ.م،  یافت.  توسعه  و  شد   بازسازی  شد ید  
 .)68  :1389 شد )د ی،کینگ چی،  بازسازی  د یگر  بار  یک  کرد   نابود   کلی  به 
مساحت کاخ کنوسوس هزاروهشتصد وپنجاه مترمربع می باشد )د ورانت،1380 
به مینوس شاه  فاقد  نقشه وبه صورت سه طبقه و مربوط  :22(.کاخ کنوسوس 

بود ه است)تصوی رشماره 2 و 3(.
کاخ کنوسوس شامل فضای مسکونی، آشپزخانه ها، انبارها، حمام ها ،اتاق های 
تشریفات،کارگاه ها و عباد ت گاه های متعد د    بود . د ر این کاخ تأسیسات زیربنائی 
پیچید ه، سیستم های تهویه  و مجراهای آب زیرزمینی احد اث شد ه بود . سیستم  
فاضالب با لوله های سفالی بود ه که یکی از بهد اشتی ترین شهرهای جهان تا پیش 
از سد ه بیستم است. د ر انبارهای زیرزمینی، باستان شناسان، عاج فیل حمل شد ه 
د اشتن  با  کاخ  این  یافتند .  را  قبرس  از  شد ه  حمل  مس  شمش های  و  سوریه  از 

تصویر 1. موقعیت جغرافیائی جزیره کرت د ر د ریای اژه
) د ورانت، 1380: 1(.

تصویر 2. نقشه کاخ کنوسوس،1400-1600پ.م
Schneider, 1984: 78; Honour, 1962: 16,

Matz, 2001: 69

تصویر 3. قسمتی از یک بخش از کاخ کنوسوس
)Anderson, 1950: 10(
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اتاق های تود رتوی فراوان د ر افسانه ها به معبد  هزارخم مینوتاورس 
معروف شد . د ر اوایل قرن 19م، آرتور اوانس بقایای کاخ کنوسوس 
است  مینوسی  کاخ،  این  شد   متوجه  او  یافت.  کرت  جزیره  د ر  را 
این  د ر  د اد .  انجام  را  کاخ،  روی  بر  مینوسی  فرهنگ  نامگذاری  و 
کاوش ها آثار فرهنگی بسیار زیاد ی د ر رابطه با تمد ن مینوسی کشف 
نمود  که هریک از آنها گویای تمد نی بسیار پیشرفته د ر این جزیره 
می باشد  و با بررسی نقاشی های د یواری کاخ می توان تأثیر هنر مصر 
 ،Kalman 1985: 54, Chapin 2016: 3( را د ر آن مشاهد ه کرد

د ی کی چینگ،  1389: 68(. 
ساحل  د ر  ایرآکلیو،  شهر  امروزی  حاشیه  د ر  کنوسوس  کاخ 
شبه جزیره قرار د ارد  و کوه بوکتاس از سمت جنوب آن، قابل مشاهد ه 
است. محور این بنا شمالی– جنوبی است، کاخ د ر بخشی از آن قرار 
د اشته است و ورود ی های متعد د ی به آن منتهی می شد ند . مهتابی هائی 
د ر طبقات باالئی قرار د اشت، بطوری که مسلط بر فضای صحن طبقه 
بصری  روابط  وخارجی  د اخلی  فضای  بین  علت  همین  به  بود .  اول 
متقابل خاصی برقرار و از ظرافت مخصوصی برخورد ار بود )همان، 
68(. جنس ستون های کوتاه موجود  د ر این کاخ از چوب و قطر بد نه 
ستون برخالف ستون های تمام سنگی معماری یونان از پائین به باال 
کاسته می شود . د ر این کاخ،  نقاشی های د یواری به صورت قاب های 
گچی20 ارائه شد ه است)Diertrich, 1989: 69-98(. د ر  ارتباط با 
برهم کنش هنرشرق وکرت برخی از عناصر و نشانه های هنرمینوسی 
از کرت به کاخ ماری واقع د ر شمال بین النهرین نفوذکرد ه و این نفوذ 
ارتباطات  به  است. همچنین  بود ه  فرهنگی  و  تجاری  روابط  اثر  بر 
تجاری،  فرهنگی و تکنولوژی بین کرت و مناطق د یگری چون مصر 
.)Aleopi 2000: 18�24,  Dietrich 1987: 73(اشاره شد ه است

کاخ،  د یواری  نقاشی های  قرارگرفتن  موقعیت  و  معماری  نظر  از 
به چهارگروه  این موقعیت  نقاشی ها،  به لحاظ موقعیت قرارگرفتن 
تقسیم بند ی شد ه که عبارتند  از: - گروه قرمز: به لحاظ ارتباط با 
د یگر فضاها، فضای مرد ه محسوب می گرد د . - گروه سبز: راهروئی 
آن،  کاربرد   که  است  تک خطی  فضای  شامل  و  بود ه  یک طرفه 
حرکت به سمت  فضای  اصلی  بود ه. - گروه آبی: بر سر یک د وراهی 
قرار د اشته است. - گروه زرد : حالت هوب)د ایره، مید ان( د اشته   و 
د سترسی به چند  فضای د یگرد اشته است. به بیان د یگر فضای مربوط 
 Panagiotopoulos(می شد ه راهرو  چند   به  منتهی  گروه،  این  به 
معماری،  منظر  از  فضائی  مکانی-  موقعیت  نظر  از   .)2012: 36

بیشترین آثارنقاشی های د یواری این کاخ، د ر وضعیت های مکانی زرد  
پس  و  د اشته،  قرار   )1 مید ان)مد ل  یا  هوب  د رحالت  یعنی  رنگ، 
از آن، موقعیت مکانی رنگ آبی یعنی د ر راه رویی که رفت وآمد  

می شد ه، واقع بود ه است.
به بیان د یگر می توان گفت که نقاشی های د یواری کاخ کنوسوس 

اتاق ها  سایر  به  نزد یک  که  د اشته  قرار  فضائی  موقعیت های  د ر 
برخورد ار  بیشتری  بینند ه  از  و  رفت و آمد   از  پر  مکان  د ر  و  بود ه 
می رسد   بنظر  د رکاخ،  نقاشی  موضوع های   .)Ibid, 49(است بود ه 
است،  بود ه  معماری  نظر  از  فضائی  مکانی-  موقعیت  با  ارتباط  د ر 
این موقعیت به مناطق شرق،  غرب، شمال و جنوب د ر کاخ تقسیم 
خد ایان،  با  مرتبط  بیشتر  موضوع ها  غربی،  بخش  د ر  می شود ، 
به  اصلی،  تاالرهای  است.  بود ه  اسطوره ای  مضامین  و  کشاورزی 
 Ancient()69،1389،شیوه فرسک21 نقاشی شد ه اند )د ی کی چینگ

.)Greek Art  2016: 7

 هنر و نقاشی د یواری مینوسی
و  روزمره،  تصورات  زند گی  حقایق  از  مفرغ،  عصر  اژه ای  هنر   
زند گی  محیط  و  طبیعت  به  نسبت  زمان  آن  مرد مان  نگرش های 
مینوسی  تمد ن  شناخت  روش های  از  یکی  است.  گرفته  الهام  خود  
فرسکو است و نقاشی های د یواری کنوسوس نمونه خوبی از آنهاست. 
به  اژه ای و هنر عصر مفرغ   د یگر می توان گفت که هنر  بیان   به 
نوعی انعکاس تعامل مرد م آن زمان از زند گی روزمره و تفکرات 
ساکنان این سرزمین نسبت به محیط زند گی خود  و مجموعه ای از 
انسان آن  ناتوانی  بد لیل  بود ه است. مسائلی که  آنان  حقایق زند گی 
عقاید شان  و  د رون  نیروی  از  بهره گیری  با  طبیعت  به  نسبت  زمان 
نتیجه هنر  د ر  با د شواری های طبیعت، نشأت می گرفته.  مقابله  د ر 
د وره  انسان آن  بیرونی  و  د رونی  بین مسائل  د رهماهنگی  د وره  این 
مینوسی،  هنر  گفت  د ر  است)Chapin, 2016:  1(. می  توان  بود ه 
انعطاف پذیری، تحرک و پویائی خود جوش به صورت خاصی وجود  
د ارد . د ر هنر آن عصر مخصوصًا د ر نقاشی د یواری، اشیا به صورت 
شناور و معلق22 قرار د ارند ، که خالقیت و تخیل قوی و نوع اعتقاد  
و نگرش هنرمند  را نشان می د هد . به بیان د یگر می توان نوشت هنر 
مینوسی هنر د شواری است و برای د رک آن نیاز به آگاهی از مسایل 
سمبولیک23  عناصر  از  متشکل  مینوسی  د یواری  نقاشی  د ارد .  عمیق 
است، منشاء این عناصر بصری از د وره مینوئی اولیه بود ه و به د وره 
میانی مینوئی که اوج رشد  آن بود ه رسید ه و سپس د ر اد امه به مینوئی 
از سمبل های  نقاشی های آن  و  مینوسی  است. هنر  انجامید ه  آخرین 

 

مد ل 1. موقعیت مکانی قرارگرفتن نقاشی ها د رکاخ کنوسوس)نگارند ه: 1397(



صفحات 82-71                                            
مطالعه موضوع  نقاشی  های  دیواری کاخ کنوسوس

75

 Wiener(است شد ه  تشکیل  منطقه  این  مرد مان  محلی24  فرهنگ 
.)2017: 149-173, Bradshaw, 2012: 1-45

نقاشی  د ر  که  هند سی25  فرم های  د یواری،  نقاشی  با  ارتباط  د ر 
حاصل  موضوع ها  د رآمد ه،  نمایش  به  کنوسوس  کاخ  د یواری 
تصورات26 هنرمند  بود ه وآمیخته ای ازخطوط هند سی است که این 
با یکد یگر موضوع را به صورت  خطوط د ر هماهنگی و وحد ت 
کلی به مخاطب نشان می د هد . به بیان د یگر می توان گفت هنرمند  
این  به  خطوط  هماهنگی  و  وتناسب  خود   احساس  توأم نمود ن  با 
ریاضی  فرمول  براساس  نقاشی ها  این  فرم های  و  پرد اخته  نقاشی ها 
نبود ه بلکه براساس احساس و برد اشت و تبحرشخصی خود  هنرمند  

.)Papaodyosseus, 2008: 406-407(بود ه است
د ر  نقاشی های  د یواری)فرسکو(     مینوسی،     صحنه های   متنوعی  از 
و  تئاتر  می آمد ه(،  بشمار  عباد ت  نوعی  زمان  آن  )د ر  رقص27  
عالقه  و  عشق  نشانه های  همان  اینها  و  می شود   د ید ه  نیز  نمایش28 
نشان  را  پرستش  و  عباد ت  به  اعتقاد شان  و  منطقه  آن  مرد مان 

.)Charbonneau 2011: 1,( می د هد
و سکو29  فرسکو  توأم  روش)تکنیک(  به  مینوسی  د یواری  نقاشی 
این  ومرطوب  که  د ر  د یواری خشک  نقاشی  روش  د و  است.  بود ه 
تکنیک)روش  توأم  خشک  و مرطوب(، نیاز به  تبحر و مهارت    زیاد ی 
د ارد .  کار هنرمند ، از روانی، د لپذیری، برازند گی، و بیان هیجانات 
د لیل سرعت کار  به  این روش  نشأت می گیرد . همچنین  فرد ی وی 

.)Ancient Greek Art, 2016: 1(د شوار است
مینوسی ها عشق و احترام به طبیعت را د ر نقاشی های شان منعکس 
ترجیح  خشونت  و  جنگ  بر  را  مسالمت  و  صلح  آنها  کرد ه اند . 
می د اد ه اند . به عبارت د یگر تمد ن مینوسی، تمد نی صلح طلب بود ه و 
این موضوع د ر هنرآنها منعکس شد ه است. افزون براین، د ر ارزیابی 
تمد ن میسنی30 که از د ل تمد ن مینوسی برآمد ه، د رست برعکس آن 
تمد ن بود ه است. میسنی ها مرد مانی جنگ طلب بود ند  وبه اشرافیت 
شد ه اند ،   متصرف  زیاد ی را  و  سرزمین های  می د اد ه اند   اهمیت 
مسائل  برروی  که  است،  مینوسی  تمد ن  مقابل  نقطه  این موضوع 
مسائل  و  مذهب  د اشته اند .  بیشتری  تمرکز  صلح  و  روحی)د رونی( 
ماورا، د ر هنر مینوسی جایگاه خاصی د اشته و کاخ کنوسوس بعنوان 
این مرکز فرهنگی و د ر د یگر  نامید ه شد ه  که د ر  مرکز فرهنگی 
فعالیت های  نشان د هند ه  د یوارها  روی  نقش های  مراکز،  و  کاخ ها 
 (Charbonneau, 2011:  167,فرهنگی موجود  د ر آن زمان است

.Ibid, 2016: 5-7(

د ر مطالعه ای که توسط د و محقق د ر آزمایشگاه و به روش اشعه 
ایکس برروی قطعائی از نقاشی د یواری موجود  د ر موزه متروپولیتن 
انجام شد ه، نتایج مطالعات نشان د اد ه، مواد  رنگی که مینوسی ها د ر 
نقاشی هایشان به کار می برد ه اند ، متشکل از مواد    طبیعی   بود ه است، 

چنان که نتایج مطالعات این محققان نشان د اد ه، مینوسی ها د ر کاخ 
آبی  و   سیاه  زرد ،  قرمز،  رنگ هایی چون  با  مواد   این  از  کنوسوس 
استفاد ه می کرد ه اند . رنگ آبی مورد  استفاد ه آن هنرمند ان بیشتر از 
نوع آبی مصری)نوعی آبی پروس( بود ه است. نتیجه آزمایش ها نشان 
معد نی  مواد   رنگ ها  د ر  شد ه  استفاد ه  طبیعی  مواد   بیشتر  که  د اد ه 
مانند : مس،  آهن و آهن+ مس، بود ه است. رنگ قرمز مورد  استقاد ه 
هنرمینوسی  می آمد ه  د ر  به د ست  آهن  از  د وره  این  د ر  نقاشی ها  د ر 
روی سقف ها و پشت بام ها عمد تًا با رنگ قرمز کار شد ه است، د ر 
رنگ  قرمزاند )د ییچینگ،1389:  به  کنوسوس   نیز   پشت بام ها  کاخ 

.)Aleopi, 2000:18, 24, Velachopolus, 2014: 131،69
شد ه  اند ود کاری  سرخ،  رنگ   با  د یوارها  سریر،  د رصحن  تاالر 
بود ند .د ر تاالرهای اصلی این اند ود  را به شیوه ی فرسک نقاشی کرد ه 
زند گی  و  گیاهی  جانوری،  موضوع های  از  صحنه هائی  که  بود ند  
د ریائی بود  که با سرزند گی و زیبائی چشم گیر نشان د اد ه اند . به رغم 
کاخ  ساختن  به  مینوئی ها  د ارد ،  مذهبی  مضمون  که  تصاویر  همه 

پرد اخته اند )همان، 68-69(. 

 موضوع نقاشی های کاخ کنوسوس
انسان  و  حیوان  گیاه،  نقاشی  موضوع  اصلی ترین  کنوسوس  د ر 
زیرا  است  شد ه  گذاشته  نمایش  به  واقع گرایانه ای  به صورت 
نشان  را  طبیعت  با  انسان  تعامل  و  ارتباط  و  د ارند   معانی  خاصی 
د ر  اسطوره ای  مضامین  از  مینوسی،  نقاشی  هنر  و  تمد ن  د ر  می د هد . 
حاصل  نتیجه  است.  شد ه  استفاد ه  طبیعی  موضوع های   ارائه  و  بیان 
از  مطالعات    نشان د اد ه که مـوضوع نقاشی هـای کاخ کنوسـوس بیشتـر 
 Panajiotopolis, 2012: 49;  Ancient(آیینی  است و  نمـایشی 
  Greek Art, 2016: 5, Day, 2013: 62(. بطورخالصه می توان 

نقاشی  از مطالعه مقاالت مرتبط، موضوع های  نتیجه حاصل  گفت: 
کاخ کنوسوس از سه گروه گیاهی، حیوانی و انسانی تشکیل گرد ید ه. 
تفسیر این عکس ها براساس سه شاخص که توضیح آن د رباال توضیح 

د اد ه شد  به این قرار است:

موضوع های گیاهی 
اصلی ترین   از  یکی  کشاورزی  و  طبیعت  با  مرتبط  نقش های 
موضوع های نقاشی د یواری کنوسوس است. تصاویر نقاشی شد ه مربوط 
به موضوع د ریا31، د رکنوسوس تحت اثراین بخش از موضوع ها است. 
نقاشی ها تحت تأثیر مناظرطبیعی بود ه اند . موضوع های صخره وگیاه 

.)Kalman, 1985: 54(از د یگر موضوع های مینوسی است
د ر  گیاهان  از  استفاد ه  که  کرد   خاطرنشان  می توان  طرفی  از 
نقاشی های د یواری نشانی از استفاد ه از آنها د ر زند گی روزانه مرد مان 
آن زمان و یا اعتقاد  آنها نسبت به گیاهان را نشان می د هد ، که این 
امر می تواند  استفاد ه از این گیاهان و کاربرد  آنها د ر زند گی روزمره 
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مینوسی ها باشد . این کاربرد ها شامل گیاهانی است که موارد  استفاد ه 
د اروئی، سم،  روان د رمانی، عطر، رنگ و لوازم آرایشی د اشته، هم 
معماری  استحکام  د رمصالح ساختمانی جهت  مواد  گیاهی  از  چنین 

.)Janson, 1995: 98-109(د ر این تمد ن نیز استفاد ه شد ه است
نقوش  زعفران  بر د یوار موضوع تصویر4 است.  تکنیک  نقش  این 
گل های انتزاعی،  امپرسیون است و از هماهنگی  خاصی  د ر پیش زمینه 
این  و پس زمینه برخورد ار است. از نظر شاخص وصف،  رنگ د ر 
تابلو از نوع سرد ، اشباع و مکمل است و از نظر شاخص نشانه شناسی، 

نقش ها از ریتم و حرکت برخود رد ارند .
د ر د یوار کاخ کنوسوس، نقش های جو32،  گند م33،  زعفران34 د ید ه 
شد ه است. زعفران و زنبق35 سمبل تشریفاتی36اند  که مفاهیم مذهبی 
نیز د ارند . د ر رابطه با گل زعفران می توان اشاره نمود  که این گیاه 
سرزمین اصلیش مصر می باشد ، گیاه فوق می تواند  مفهومی سمبولیک 
د اشته باشد . نقش زعفران و زنبق د ر زمینه مفاهیم سمبولیک مشابه 
 )Janson, 1995: 98-109. Dierich, 1989: 276(نیست هم 

.)-295, Mellink,1983: 194

د ر  و  بود ه  خود رو  و  وحشی  به صورت  گیاه  این   آن،  افزون  بر 
کنوسوس)1600- د ر  مفرغ  عصر  د یواری    اواخر  نقاشی های 

به  گل  اهد ای  و  چید ن  د رحال  زنان  و  زعفران  نقش  1700پ.م(، 
خد ایان رانشان می د هد  برخی پژوهشگران معتقد ند  ایرانیان باستان از 
اولین مرد مانی  بود ند  که زعفران راکشت می کرد ه اند  و بجای استفاد ه 
کرد ه اند )موسوی،75:1391( اهلی  را  گیاه  این  وحشی،  گل های  از 

 .)Grilli, 2010: 3  Mousavi, 2011:174,(

اثر  این  است.  صخره  و  طبیعت  از  نقاشی  به  مربوط   ،5 تصویر 
به صورت مد رن کار شد ه. با د ید گاه وصف استفاد ه از خط و رنگ 
د ر حد اقل بود ه اما بیان کارکامل است. این تصویر به نوعی طراحی- 

نقاشی محسوب می گرد د . 

موضوع های حیوانی 
 موضوع نقاشی های این گروه د رسه د سته زیراست:  

الف( موضوع اسطوره ای مذهبی، گاو و میمون:
مینوسی ها یکی از اولین تمد ن هائی می باشند  که نقاشی هایشان از 
موضوع های طبیعی بد ون حضور انسان د ر طبیعت تشکیل شد ه  است. 
حیواناتی همچون میمون، پرند ه، گربه، آهو، جوجه تیغی و یا شیطان 
مینوسی  نقاشی  تشکیل د هند ه  طبیعی  عناصر  ماهی  و  د لفین  د ریا، 
می باشند . نتیجه برخی مطالعات نشان می د هد  که موضوع های  حیوانی 
که د ر نقاشی های د یواری کاخ کنوسوس مشاهد ه می گرد د  شامل گاو، 
 Mcinery, 2009: 7,( میمون آبی رنگ،  و حیوانات اسطوره ای اند

 .)Ancient Greek Art, 2016: 8

مثاًل  گرد ید ه.  پیچید ه تر  بتد ریج  کرتی،  مذهب  مفرغ،  عصر  د ر 
شاهد  ظهور خد ایان قد رتمند  مذکر و به ویژه زئوس کرتی هستیم. 
د یونوسوس  به  روحی  لحاظ  از  نامش،  رغم  به  که  باروری  خد ای 
از  مقد س،  جشنواره ای  طی  و  می مرد   هرسال  زیرا  بود .  نزد یک 
نماد   که  بخود گرفت  نرگاو  شکل  کرتی  زئوس  می شد .  زائید ه  نو 
ناپیوستگی چرخه ی تولد ، مرگ و رستاخیز بود . این زئوس،کانون 
جشنواره ای موسوم به تیود ایسپا بود  و د ر طول آن، شهرها سوگند  
اتحاد  با یکد یگر را تجد ید  می کرد ه اند . این روید اد ها شامل رقص 
نیز بود ه که د ر آن، چنان که به روشنی روی د یوارهای کاخ نشان 
د اد ه شد ه، رقصند گان روی نرگاوی که به تاخت حرکت می کرد ند ، 
زنان،  و  مرد ان  گروه  د و  هر  نقوش  این  د ر  می زد ند .  وارو  پشتک 
پرش انجام می د اد ه اند . د ر صحن)عباد تگاه( ایزد بانو، سازه باشکوهی 
د ست وپنجه  مشت زنی،  ازصحنه های  سازه  این  د یوارهای  که  است 
نرم کرد ن با نرگاو، و شیرد ال های متعد د  مملو بود ند . د ر مطالعاتی 
خود   مطالعات  د ر  محققان  گرفته،  انجام  موضوع  این  پیرامون  که 
نتیجه گرفته اند که گاو، شاخ گاو و تصویر جهش گاو که د ر مقابلش 
د یواری  نقش های  مهم ترین  از  د ارد ،  قرار  د رحال رقص  انسان  یک 

تصویر 4. نقاشی د یواری مد رن از گل های زعفران کاخ کنوسوس
)Martino, 2005: 70(

تصویر 5. نقاشی د یواری از منظره و   صخره طبیعی
)Alarm-stern, 2014: 380(
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کاخ کنوسوس می باشد . گاو و شاخ گاو عمد ه ترین و اصلی ترین عناصر تزئینی کاخ 
کنوسوس بود ه است. قهرمان گاوبازی37 که د ر مقابل این حیوان اسطوره ای د رحال 
حرکت می باشد ، مضامین آن منطبق با ستاره های کیهانی است و یکی از منابع اصلی 
اسطوره ئی مینوسی است. بطور کلی، قهرمان گاوباز و صحنه های نمایشی  از د وئل 
  Mcinery 2009: 7,(گاو های کی     از موضوع های  اصلی  اسطوره ای مینوسی است
Charbonneu, 2011: 2, Kallman, 1985: 58, Wiener, 2017: 149-

 .)173 

نشان  تصویر  د ر  می د انند   را  گاو  با  بازی  نحوه  که  مرد ی  و  زن  گاو و  صحنه 
و  مکمل  رنگ ها  تحلیل،  و  نشانه شناسی  وصف،  شاخص  سه  نظر  از  می د هد . 

اشباع اند .
قرار  سطح  د ریک  ارتفاع  نظر  از  و  متناسب  ورزید ه،  کامال  مرد   و  زن  اند ام 
د ارند . گوئی نقاش می خواسته موقعیت برابر اجتماعی زن و مرد  را  د ر آن د وره 
انسان  نشان د هد . د ر صحنه پرش از روی گاو د ر آن صحنه، رنگ پوست بد ن 
با قرمزتیره به نمایش د رآمد ه. د ر مورد  این صحنه توصیف های مختلفی شد ه که 
عمد ه تر از همه آنها، مسأله گاوبازی است که سنت مرد مان این اقلیم بود ه است و 
هنوز هم د ر کرت این سنت متد اول می باشد . د ر مطالعه د یگری که مشابه مطالعه 
قبل است، محقق نتیجه گرفته که بیشترین نقش د ر بخش شرقی کاخ، نقش  گاو  و 

.)Mellink, 1983: 294-295(معانی  اسطوره ای آن است
آبی رنگ،  د ر  میمون  نقش  که  شد ه اند   متذکر  نویسند گان  د یگر،  مقاالتی  د ر 
نقاشی های د یواری کاخ کنوسوس  قابل توجه بود ه و معتقد ند  رنگ مشابه میمون 
آبی رنگی که برروی صخره راه می رود ، د ر د یگر کاخ های تمد ن مینوئی وجود  
که  د یواری  نقاشی  د ر   .)Day, 2013: 5, Janson, 1998: 98-109( د ارد
معتقد   ملینک  می د هد ،  نشان  زعفران  چید ن  حال  د ر  را  آبی رنگی  میمون  نقش 
است که زعفران استفاد ه اقتصاد ی د اشته و هر یک از این نقش ها مفهومی خاص 
میمون   ،7 تصویر  د ر   .)Mellink, 1983: 294-295(د اشته است هنرمند   برای 
با رنگ طبیعی  نشان می د هد . رنگ میمون  آبی رنگ  را د ر حال چید ن زعفران 
این حیوان که معمواًل خاکستری می باشد  متفاوت است. از نظر شاخص های وصف، 
نشانه شناسی و تحلیل، این صحنه ها هماهنگی و تقارن د ارند . انواع خطوط د رآن 
به کارگرفته شد ه است. رنگ از نوع اشباع، مکمل و گاهی متضاد  است. صحنه 
د ارای ریتم و حرکت می باشد . کار از نوع امپرسیونیسم بود ه و بافت صاف و خشن 

د ر هماهنگی با هم کار شد ه است.
یکی از معروف ترین نقش های کاخ، تصویر  8 است که نقش گریفینی را د ر میان 
گیاهان لیلیوم نشان می د هد . از نظر شاخص های تحلیل و نشانه شناسی، این نقاشی 
نمایش  به  انتزاعی  به صورت  گیاهان  گرد ید ه.  تشکیل  واشباع  گرم  رنگ های  از 
کار،  هرطرف  د ر  حیوان  رئال- انتزاع  است.  گریفین  ترکیبی  از  اما  آمد ه اند   د ر 
د ر مرکز صحنه قرار د ارد . د ر پس زمینه این کار ازخطوط پهن و د ارای منحنی 
د ر  د یوار  برروی  را  د ریا  آب های  امواج  تد اعی  که  شد ه  تشکیل  روشن  و  تیره 
طول اتاق نشان می د هد . سطح عناصر به کار رفته صاف می باشد . نقش این حیوان 
اند ام  د یگر  بیان  به  است.  مینوسی  بومی شد ه  افسانه ای-اسطوره ای)گریفین38( 
و  د م(  و  عقب  پاهای  تا  شیرخشکی زی)از شکم  زمین(،  ازشیر)خد ای  این حیوان 

تصویر 6. نمایش سنتی د وئل گاو،   ازمشهورترین نقش های 
فرسکوکاخ کنوسوس، 1500پ.م، موزه هراکلیون)هارت، 

)Schneider, 2001: 70( ،)149 :1384

تصویر 7. د یتیل نقاشی د یواری میمون آبی رنگ برروی صخره، 
 )Demargen: 20(1500پ.م، موزه هراکلیون

تصویر 8. نقاشی د یواری با نقش گریفین د ر تاالرسریر کاخ کنوسوس
 )Anderson, 1950: 122, Lawrence, 1996: 23,

Matz, 1962(
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شیرد ریازی)ناحیه  سینه  و گرد ن تا بخشی ازسر و جلو بد ن(،  سر و 
منقار از جنس عقاب)خد ای آسمان ها( تشکیل گرد ید ه. اید ه اصلی 
این نقش متعلق به شرق)تمد ن ایالم، هزاره چهارم پ.م( است  و از 
شرق به غرب طی مسیرکرد ه. اولین ظهور نمایش گریفین   د ر آسیا 
ازجنس شیر)زمینی(، سر و بال های پرند ه)عقاب( د ر مهر استوانه ای 
شوش د ر د وره ایالم کهن)هزاره چهار پ.م.( ظاهـر شد ه به بیان 
گریفین  نقش های   کهن  ترین   از  ایرانی  گـریفین)شیرد ال(  د یگر 
خصوصیت   شوش   ساکنین    .)Hassan, 1949: 152(است 
از  د سته ای  مجسم ساختن  و  مصور  با  را  قد رت ها  اسرارآمیز 
افسانه ای)گریفین(  حیوان  نوعی  بخصوص  عظیم الجثه،  حیوانات 
رسید ه  ارث  به  قد یم  د وران  از  خود   موضوع  این  د اد ه اند ،  نشان 
از  تصاویری   سریر،  تاالر  صحن  د ر   .)27   : 1372 بود )آمیه، 
شیرد ال ها، جانورانی افسانه  ای با سر و بال عقاب و تنه  ی شیر مزین 
بود   و تصور می شد  که  این جانور مظهر قد رت و هشیاری  شد ه 

است)د ی،کی،چینگ، 70:1389- 68(.
مانند :  د ریائی  د ریائی39: موضوع جانوران  ب( موضوع جانوران 
د لفین ها و ماهی، از موضوعه ای مورد  عالقه نقاشی د یواری  مینوسی 
ناخود آگاه     موضوع ها،  این  منشاء  که  می رسد   بنظر  و  بود ه اند  
عالقه  ناخود آگاه  مضامین  به  مینوسی ها  است،  بود ه  هنرمند ان 
د اشتند  و این مقوله نیز منشاء تمد ن آنها است. نقش های حیوانی 
نقاشی شد ه بر د یوار کاخ کنوسوس ارتباط غیرمستقیم با د ریا د ارد  
 Janson,(است تمد ن  این  اسطوره های  همان  بیشتر  آن   منشاء  و 
.)1998: 98-109, Day, 2013: 5, Mellink, 1983: 294-295

معلق  به صورت  ماهی ها  انواع  همراه  به   ،9 تصویر  د لفین های  
د لفین ها   رنگ   تحلیل،  و  وصف  شاخص های  نظر  از  شناورند .  و 
آبی  است  و چند  عد د  ماهی  کوچک   قرمز و زرد  نیز د ر اطراف 

د لفین ها حضور د ارند  که بنظر می رسد  د ورتر از د لفین های جلو 
رنگ  است.  هماهنگ  کار  این  کمپوزیسیون  د ارند .  قرار  صحنه 
سرد ،  غالب می باشد )به صورت ناخود آگاه فضای د اخل آب د ریا را 
نشان   می د هد (. خطوط مواج و منحنی، موج آب را نشان د اد ه اند . 
نه  و  است  پراکند ه  به صورت  تابلو  د ر  د لفین ها  قرارگرفتن  نحوه 
و  می رسند   بنظر  د ورترکوچک تر  د لفین های  و  ماهی  متمرکز. 
این نوع رنگ گذاری، رنگ  به کار  حالت  پرسپکتیو40 د اد ه است. 
بیان  به  می باشد .  سفید   به  متمایل  اوکر  آب،  آبی   و رنگ  د لفین 
نقاش هنرمند   د یگر برعکس واقعیت رنگ گذاری شد ه اند ،گوئی 
از پشت شیشه شفاف شاهد  صحنه بود ه و این نقاشی ها و نوع رنگ 

برآمد ه از ذهنیت اوبود ه است.
مینوسـی  نقاشـی های  موضـوع  د یگـر  از  پرنـد گان:  موضـوع  ج( 
د یـواری  نقاشـی های  د ر  اسـت.  آبی رنـگ،  پرنـد ه  ماننـد   مـوارد ی 
کنوسـوس، حضـور پرنـد ه آبی رنـگ قابـل توجـه اسـت. ایـن پرنـد ه 
آمـاد ه پـرواز   بـر روی صخره هـا و تناژهـای رنگـی مشـابه آن نیز د ر 
د یگـر کاخ هـای    تمـد ن مینوسـی را می توان مشـاهد ه کـرد . د ر اینجا 
پرنـد ه، معنـای اسـطوره ای د ارد  و نقـش ایـن پرنـد گان د ر نقاشـی های 
د یـواری کاخ کنوسـوس نشـان د هند ه اسـطوره های تمـد ن مینوسـی ها 
 Janson, 1998: 98�109, Day, 2013: 4,   Macinery,(اسـت

.)2009: 7,  Ancient  Greek  Art,  2016: 2 

آبی  پرند ه  تصویر  کاخ  نقاشی های  معروف ترین   یکی   از 
برروی  صحنه  میان  د ر  آبی رنگ  پرند ه ی  این  است،  )تصویر10( 
به  نگاه  و  پرواز  آماد ه  د رختان  شاخه های  میان  صخره ای   د ر 
آسمان د ارد  .  شاخص های وصف و تحلیل بیانگر آن است که رنگ 
مورد  استفاد ه د ر این  کار از رنگ های گرم، سرد  و اشباع تشکیل 
انتزاعی  به صورت  گیاهان  و  سطوح صاف  از  بافت  نوع  گرد ید ه. 

تصویر 10. نقاشی د یواری از پرند ه آبی رنگ،1500پ.م. موزه هراکلیون تصویر 9. د لفین ها، مگارون کاخ کنوسوس)آژند ،1390: 413(
)Honour, 1984: 78; Demargen: 140؛ هارت، 1384: 140(
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کار شد ه اند . نقش پرند ه به صورت واقعی است اما نحوه کاربرد  رنگ 
به  تمایل  مینوسی،  نقاشی  مشخصه های  از  یکی  است.  امپرسیونیستی 
مرکز از نظر کمپوزیسون است. د ر مقاله ای که توسط شرینگ نوشته 
شد ه، نویسند ه به این نکته اشاره کرد ه که مشابه این سبک)مخصوصًا 
مختلف  د رکاخ  های  وکمپوزیسیون(  نوع  رنگ  و  رنگ گذاری  روش 
و  د ارد   وجود   نیز  الخالخ  و  لیم  ماری،  یاریم  همچون  بین النهرین  د ر 
مشاهد ه شد ه است، به بیان د یگر سبک مینوسی نیزبه د یگر فرهنگ ها 
مقاله  د ر  است. شرینگ  بود ه  نیز  آنها  از  متأثر  و  یافته  انتقال  و  نفوذ 
خود  نیز به تباد ل فرهنگی میان کاخ های ماری و کنوسوس اشاره کرد ه 

.)Sheiring, 1993: 189-200(است

  موضوع انسانی41 
از د یگر موضوع های نقاشی د یواری کاخ کنوسوس حضور انسان د ر 
انسانی د ر  این کاخ است. نقش های  حالت های گوناگون بر د یوارهای 
 .)Day, 2013: 5( نقاشی های د یواری د ر بخش جنوبی کاخ قرار د ارد
د ر بخش جنوبی کاخ کنوسوس د و مورد  نقاشی د یواری وجود  د ارد  
که این فرسکوها احتمااًل د ر ارتباط با قد رت مذهب بود ه اند  و حضور 

انسان را د ر این مراسم نشان می د هد . 
با  ورزید ه  بد ن های  با  که  مرد انی   11 تصویر  موضوع  جام  حاملین 
ظرف های بلند  و نقش د ار د ر د ست، با موهای بلند  و پوشش متد اول د ر 
آن د وره را نشان می د هد . این نقاشی به صورت نیم رخ)براساس قرارد اد (

است. شاخص نشانه شناسی نشان می د هد  که د ر این نقاشی پاها برهنه، 
د ر  سرد   و  گرم  صحنه  کل  رنگ  و  تیره  قرمز  مرد ان  پوست  رنگ 
تعاد ل باهم)مکمل( قرار د ارند . نحوه کار این تصویر نیز امپرسیونیسم 
است. شاخص وصف و تحلیل نشان می د هد  که نقاشی حرکت وریتم، 
تعاد ل و تقارن د ارد . خطوط و تزیینات روی ظرف به د قت نشان د اد ه 
شد ه. از سطوح صاف و نرم بهره گیری شد ه است.مد ل موی مرد ان بلند  
بود ه و مد ل پوشش آنها شبیه لنگ کوتاه و فقط پائین تنه را به صورت 

کوتاه)پائین پوش( می پوشاند .
زند گی د رکنار ساحل د ریا د ر تصویر12 که تعد اد ی انسان و گله ای از 
حیوان42 د ر زمین های کنار د ریا را نشان می د هد . سقف صاف خانه ها 
بیانگر معماری آن عصر است. د ر جلو تصویر قایقی که به ساحل آمد ه 
و لنگر اند اخته، د ر پیش زمینه تصویر بر روی زمین ساحل، چند  مرد  
که،  تیره رنگ  پوستی  و  لمید ه اند   آفتاب  د ر  مختلف  موقعیت های  با 
صحنه  جلو  طرف  د و  د ر  د ارند .  را  سوختگی  آفتاب  از  نشانی  گوئی 
بنظر می  رسد   به طوری که  است  ترسیم شد ه  زیبائی  به  د ریا  آبی  نیز 
شاخص های  است.  شد ه  د ید ه  نقاش  توسط  همزمان  به صورت  صحنه 
وصف، تحلیل و نشانه شناسی گویای آن است که رنگ د ر این تصویر 
شامل: آبی، قرمز، سیاه، نارنجی، اوکر و قهوه ای است. بافت کار از نوع 
خشن، نرم، صاف وکمپوزیسیون هماهنگ ومتعاد ل است، خطوط از 

)Schneider, 2001: 42(تصویر 11. نقاشی د یواری حاملین جام، انتزاعی

تصویر 13. نقاشی د یواری زنان و د رختان، هنرمینوسی، د یتیل 
 )Demargen, 140; Minoan Art: 2018(هنرمینوسی، موزه هراکلیون

تصویر 12. نقاشی د یواری ساحل و انسان ها، کاخ کنوسوس
)Schneider 2001: 47(
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نوع صاف، منحنی ومواج می باشند ، نوع کار انتزاعی است. 
است.  شاخص های  تصویر 13  موضوع  انسان  و  گیاه  توأم  نقوش 
وصف و نشانه شناسی نشان می د هد که رنگ های آن اشباع و مکمل 
بلند  د ر جلو تصویر  د امن های  با  از زنان  این کار رد یفی  د ر  است. 
نقش  بود ه.  متد اول  د ر آن زمان  آنها  لباس  نقش های  قرارگرفته اند ، 
از نقش د رختان که د ر سطح عقب  زنان د ر جلو صحنه کوچکتر 
د رخت  اند ازه  به  انسانی  اند ام  نسبت  اما  است،  د ارند   قرار  تصویر 
د ر  است.  نوع صاف و خشن  از  بافت کار،  بود ه.  د رست و صحیح 
این تابلو کمپوزیسیون، بافت و رنگ د ر هماهنگی با یکد یگرند  به 
گونه ای که چشم از کارخسته نمی شود . د ر   نقاشی های د یواری کاخ 
د ر  شد ه.  کار  رئال43)واقعی(  به صورت  که  زنان  نیم رخ  کنوسوس، 
تصویر 14 نیمرخ زن مینوسي، شاخص نشانه شناسی نشان می د هد  که 
نحوه آرایش موها و مد ل لباس متد اول آن زمان بود ه است. سر از 
نیم رخ، چشم تمام نما و بد ن از روبه رو کار شد ه)تبعیت از قرارد اد (.

از د ید گاه هنر نقاشی می  توان گفت که  برخی از نقاشی های د یواری 
عبارت  به    .)Kalman, 1958: 58(است »مد رن«  کاخ  کنوسوس 
د یگر موضوع های نقاشی فرسکومینوئی از طبیعت،  نمایش، مذهب،  
زن و زیبائی تشکیل شد ه است. خیلی از عناصر و موضوع این هنرها 

از عصر مفرغ آمد ه و از د استان های هومرگرفته شد ه است. 

نتیجه گیری 
نتایج این پژوهش نشان می د هد  که موضوع های نقاشی د یواری کاخ 
از  حاصل  نتیجه  است.  مینوسی  تمد ن  از  فرسکو  اد امه  کنوسوس، 
کنوسوس  کاخ  نقاشی های  از  عکس هائی  انتخاب  نگاشته ها  پیشینه 
انسان  و  به سه گروه موضوعی: گیاه، حیوان  تصاویر  این  است که 
د سته بند ی شد ند . تصاویر مربوط به گروه طبیعت شامل گیاه است. 
این  د اشته است.  نقشی »سمبولیک«  نقاشی ها،  این  نقش زعفران د ر 

تصاویر د ر بخش غربی کاخ کنوسوس قرارد ارند . تصاویر مربوط به 
نقاشی های د یواری گروه حیوانات، شامل حیوانات مختلف با مظامین 
اسطوره ای است  که  د ر این  کاخ مهم ترین نقش، »گاو د رحال جهش« 
است که د ر بخش شرقی کاخ قرار د ارد . »گریفین« د ر تاالر سریر نیز 
از د یگر نقش های مهم اسطوره ای است که ریشه شرقی د ارد  و اژه ای 
جانواران  د لفین)گروه  حیوانی   نقش های  د یگر  میان  د ر  است.  شد ه 
د ریازی(، پرند ه و میمون آبی رنگ)جانوران خشکی زی(، نیز د ید ه 
می شوند . از د ید گاه شاخص تحلیل، همه نقش ها نشان از اسطوره های 
مینوسی د ارد . د ر ارتباط با گروه موضوعی نقاشی انسانی که د ر بخش 
جنوبی کاخ می باشد ، شامل موضوع های پرتره و نیم رخ زن، زیبائی و 
مرد ان است. کشتی و قایق سواران از د یگر نقاشی های موجود  د رکاخ 
کنوسوس است و این نقش ها بیان زند گی معمولی مرد مان مینوسی 
و تعامل انسان آن زمان با طبیعت را نشان می د هد . د ر بخش شمالی 
کاخ، نقش های د ر ارتباط با جشن ها و برگزاری مراسم روحانی را 
از  کاخ  این  د ر  موجود   د یواری  نقش های  بیشترین  می د هد .  تشکیل 
نظر  موقعیت مکانی فضائی از نظر معماری، متعلق به فضاهائی است 
موقعیت  این  و  »مید ان«(،  رفت و آمد   بود ه )موقعیت هوب44  پر  که 
نقاشی  عناصر  د اشته  است.  را  بینند ه  بیشترین  که  آنست  نشانگر 
»کمپوزیسیون،  نقاشی  د ید گاه  از  عناصر  بیان  د یواری)موضوع،  نوع 
اسطوره ای-   مذهبی)گیاه،  مضامین  از  کاخ،  این  د ر  خط«(  و  رنگ 
پیچید ه ای  و  عمیق  مفاهیم  و  برخورد ار  بود ه  انسان(،  و  حیوان 
د ارند که محققان، به برخی از این مضامین و مفاهیم آنها هنوز د ست 
پید ا نکرد ه اند . از ویژگی های  نقاشی کاخ کنوسوس ازتمد ن مینوسی 
به قرار زیر است  که موارد ی   از آن)موارد  2 و 4( می تواند  مبنائی بر 

تغییر د ر تاریخ هنر باشد  و نخستین بارمطرح می گرد د : 
1. کمپوزیسیون نقاشی های مینوسی د ارای ریتم، حرکت  و هماهنگی 
موقعیت  نشانه های  اولین  از  که  پرسپکتیو  نوعی  القاء   .2 است، 
مینوسی ها   .3 است،  بود ه  د وره  آن  تجسمی  هنر  د ر  مکان  و  فضا 
حضور  بد ون  طبیعی  موضوع های  که  بود ه اند   تمد ن هائی  اولین  از 
مینوسی ها  نقاشی  تکنیک   .4 د اد ه اند ،  نشان  را  طبیعت  د ر  انسان 
شامل روش های امپرسیونیسم، رئالیسم و انتزاع می باشد . از تکنیک 
امپرسیونیسم برای نخستین بار د ر هنر تجسمی آن د وره استفاد ه شد ه 
است که می تواند  مبنای تغییر تاریخ این روش د ر تاریخ هنر قلمد اد  

شود . 

پی نوشت ها
1. Knossos

2. Crete

تصویر 14. نیم رخ زن، نقاشی د یواری انتزاعی، هنرمینوسی
)Matz, 1962: 117, Demargen: 17(
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3. Minoan

4. Bronze Age

5. Mural Painting

6. Mytical

7. impersionism

8. Kephala

9. Griffin

10. Lion

11. Eagle

12. Heraklion Museum

13. Knossos

14. چگونگی
15. چرائی
16. چیستی

17. Agean Civilization

18. Cadre

19. Central Yard

20. Slabs Frame

21. Fressco

22. Floating

23. Symbolic

24. Local Culture

25. Geometric Forms

26. Imagination

27. Dancing

28. Dranatic, Presentation

29. Secco

30. Mycenean

31. Marine Subjects

32. Barley

33.Wheat

34. Zaffron

35. Gladiola

36. Ceremonial,Ritualize

37. Bullfight

38. شیرد ال 
39. Marine Animal

40. Perspective

41. Human Theme

42. Animal Flocks

43. Real

44. Hube, Square, Scope
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Rahpooye Honar/ Visual Arts                       
Abstract

The study is about the study of the mural of the 
Knossos Palace wall paintings. It is located on the 
island of Crete belonging to Minoan civilization; it 
has the most beautiful murals in the modern Bronze 
Age. The main purpose of this study was to study the 
subjects of mural painting in the palace from the 
viewpoint of painting art. The basic matter is the 
study of themes: plants, animals and humans from 
the perspective of painting art. This research has 
been done in a descriptive way.Data collection was 
carried out through library studies. 

It   is    done    by   three     methods:1.axis  combination in-
terpretation.    2. analysis manner. 3.semiotics. The 
circumstance and essence results show that: In the 
Konossos paintings palace, the role of Griffin Hall in 
the throne is influenced by the Civilization of the 
East )Iran( and the role transfer has been carried out 
by impression. Data collection was carried out 
through library studies. The resource and informa-
tion collection required, 14 sample images were se-
lected from all the collected images (about 60). The 
questionnaire key, consisting of 28 main questions 
designed with reference to the sources. The ques-
tions coded and then transferred to the Excel pro-
gram and the qualitative codes became quantitative. 
Human activity and its purpose is to convey the high-
est and best emotions that humanists have achieved.
With the help of art designs, he expresses his feelings 
to all people and this is true not only of the present 
but of the past and the future (Tolstoy; 1994). The 
Aegean Civilization painting is style by Impression-
ism and Fresco. The Impressionism History is de-
pending on Aegean Civilization in the Konossos Pal-
ace.

The study indicates that the location of  the paint-
ings with regard to their subject in different parts of 
the palace was this: the topic of vegetation in the 
west wing. The subject matter in the south side, the 
human subject in the south side and paintings of  the 
northern side of the palace were related to celebra-
tions, spiritual celebrations and worship. The paint-
ings have been around the busiest in the home and 
exposed too many viewers. The results showed that 
paintings were of rhythm, unity and harmony )com-
posiosion, line, color, texture). From a semiotic per-
spective. Importance of internal issues.Coordination, 
creativity   and   imagination (combining, subjectivity 
and objectivity(. The themes of the paintings have 
been mythical, social and atrocious. Minoan paint-
ings are one of the first things, which means getting 
out of the laws and regulations of painting at that 
time.  In visual art, it is the first time that Impression 
method has been used and then impressionism was 
the beginning of Minoan Civilization.This indicates 
a change in the history of this painting in the history 
of art. 
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Studying of Subjects the Mural Paintings in the Palace of Knossos
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