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چکیده
مقاله پیش روی ،مطالعه ویژگی نقاشیهای تمدن های اژه ای(1مینوسی ،2میسنی )3است .هدف اصلی ،با استفاده از نظریه
زیباشناختی در بخش های هنر -باستان شناسی ،نشان دادن ویژگی های هنر نقاشی دیواری تمدن اژه ای به روش مطالعات
کتابخانه ای است .روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بود که برای تفسیر و تحلیل داده ها به سه ِ
روش  .1تفسیرترکیب محور.2 ،
روش تحلیل .3 ،نشانه  شناسی انجام گرفت .نتایج در سه بخش استنباطی ،توصیفی و نشانه شناسی شامل :در آمار استنباطی،
ضریب همبستگی مثبت بین هنر نقاشی کاخ کنوسوس ،باهاگیاتریادا نشان از رابطه معنادار بین دو تمدن نام برده دارد.
نقاشی های این دوکاخ با نقاشی کاخ تیرنس روابط همبستگی معناداری ندارند و فقط دو تمدن کنوسوس و هاگیاتریادا
بریکدیگر اثرگذار بوده اند .نتایجآمار توصیفی نشان داده   که :هرسه کاخ    از نظر رنگ(رنگ های درخشان ،اشباع ،متضاد
و مکمل) ،و از نظر محتوا(مضامین اسطوره ای ،اجتماعی ،جنگی و احساسی) با یکدیگر تفاوت داشته اند .نتایج چیستی و
چگونگی نشان داد که نقاشی های تمدن اژه ای به سبک امپرسیونیسم 4با تکنیک فرسک 5بوده است .تاریخ این سبک به
تمدن اژه ای درکاخ کنوسوس 6تعلق دارد .در نتایج نشانه شناسی ،اژه ای ها به مسائل درونی و صلح توجه داشته اند و نقاشیها
از هماهنگی ،خالقیت و تخیل برخورداربوده اند.
واژگان کلیدی

نقاشی دیواری ،تمدن اژه ای ،7مینوسی ،میسنی

از زحمات جناب آقای دکتر یعقوب آژند در کمک و راهنمایی در نگارش رساله دکتری کمال امتنان و سپاسگذاری را دارم.
* این مقاله برگرفته از رساله دکتری نگارنده اول با عنوان «برهم ُکنش نقاشی های دیواری تمدن اژه ای(مینوسی ،میسنی) با تمدن های شرق باستان(ایران ،بین ا لنهرین ،مصر،
فرهنگ چاتال هویوک)» در رشته باستان شناسی تخصصی از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز است.
** نویسنده مسئول ،تلفن همراه 09173160176 :؛ ُپست الکترونیکfir22003@yahoo.com :
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مقدمه

هنرتصویرگری از دوران هنرمندان شکارگری که درعصرپارینه
سنگی می زیسته اند ،آغاز شده است .شکوفائی یکباره هنرپارینه
سنگی در دوره اوریگناسی ،اتفاق افتاده است ،انسان مدرن از 40
هزار سال پیش قادر به خلق آثار در زمینه های مذکور و به کارگیری
آن در زندگی روزمره و احتما ًال مناسک آئینی بوده است(زارع
خلیلی .)3-2 :1390،هنر فعالیتی انسانی و مقصدش انتقال عالی ترین
و بهترین احساساتی است که انسان ها بدان دست یافته اند .او به یاری
نقوش هنری ،احساسات خود را با همه انسان ها درمیان می گذارد
و این سخن ،نه فقط درباره حال ،بلکه گذشته و آینده نیز ،صادق
است(تولستوی .)53 :1373 ،حوزه های مورد مطالعه تحقیق عبارتند
از :هنر نقاشی دیواری تمدن های جزیره کرت(تمدن مینوسی) و تمدن
میسنی واقع در سرزمین اصلی یونان در هزاره دوم پ.م .هدف اصلی
از انجام پژوهش ،مطالعه ویژگی های هنر نقاشی های دیواری کاخ های
تمدن اژه ای بود .در راستای هدف اصلی ،اهداف زیر به منظورمطالعه
این هنر در تمدن های نامبرده است:
 .1مطالعه نقاشی دیواری کاخ کنوسوس؛
 .2مطالعه نقاشی دیواری کاخ هاگیا تریادا؛
 .3مطالعه نقاشی دیواری کاخ تیرنس.
بند  1و  ،2مرتبط با کاخ های تمدن مینوسی1600- 1400 ،پ.م.
است .بند  3متعلق به کاخ میسن 1400-1100پ.م می باشد.
روش تحقیق
روش انجام این تحقیق توصیفی -تحلیلی است .پژوهش با تأکید
برنقاشی دیواری در دو بخش هنر و باستان شناسی  براساس نظریه
زیباشناسی ،انجام گرفت .تفسیر و تجزیه وتحلیل دادهها از سه
روش نشانهشناسی(چگونگی) ،تفسیر ترکیبمحور(وصف) و روش
تحلیل(چرایی) انجام گرفته است.
  شاخصهای نشانهشناسی(چگونگی) شامل :سن ،جنس ،فرم
مو ،بدن  ،ژست(ایستاده   ،نشسته)   ،موقعیت(طبیعی)   ،حالت   ،حرکت
بدن ،وضعیت ،ریتم ،حرکت ،تعادل و تقارن   ،است .شاخصهای
تفسیر ترکیب محور(وصف شامل :کمپوزیسیون   ترکیب بندی،
هماهنگی ،وحدت ،خط(راست ،منحنی)  ،بافت(خشن ،نرم    ،صاف)،
رنگ(مکمل ،تضاد ،اشباع ،درخشان) ،نور و َسبک در نظر گرفته
شده است .شاخص های تحلیل(چرائی) شامل :رنگ پوست ،خط
کناره نمای بدن   ،تکنیک کار ،رنگ(قرمز ،سیاه ،سفید)   ،نوع
تصویر(آئینی ،اجتماعی ،اسطوره ای) در نظر گرفته شده است (ژیلیان،
 ،140-21 :1394هاسپرز.)66-32 :137 9،
با مرور منابع وجمع آوری اطالعات مورد نیاز ،تعداد  58نمونه
تصویر از بین کلیه تصاویر جمع آوری شده ،انتخاب شد .کلید

پرسشنامه شامل  28سؤال کلیدی با استناد به منابع ،طراحی گردید.
سؤالها پس از کد گذاری با برنامه  Excelو تبدیل کدهای کیفی
به کمی جهت داده پردازی توسط نرم افزار  Spssانجام گرفت .پس
از داده پردازی ،تفسیر داده ها در دو بخش الف) آمارتوصیفی ،ب)
آماراستنباطی ،انجام گرفت و سپس نتایج ویرایش شد.
 مبانی نظری :در این پژوهش که در دو بخش هنر و باستان شناسیانجام گرفته ،مطالعه در هر دو بخش ،با استفاده از نظریه زیباشناسی
صورت پذیرفت(ژیلیان ،140-21:1394،هاسپرز.)66-32 :137 9،
برای تفسیر و تجزیه وتحلیل داده ها در ابتدا هشت نمونه تصویر از
میان  58عکس از آثار نقاشی ها انتخاب گردید ،سپس نقاشی ها مورد
تحلیل قرار گرفت.
روش جمع آوری اطالعات
در این بخش از مقاله ،براساس سؤال ها و فرضیات پژوهش که
شامل ویژگی های نقاشی دیواری از تمدن اژه و کاخ های کنوسوس،8
هاگیاتریادا 9و کاخ تیرنس 10از تمدن میسن می باشد ،انجام گرفت.
ویژگی آنها از دیدگاه هنر نقاشی مورد بررسی قرار گرفت.
بحث و نتیجه گیری(پیشنیه تحقیق ،بدنه تحقیق و نتیجه)
شامل مطالعات مربوط به نقاشی تمدن های مختلف براساس قدمت
و تاریخ آنها(جدول  )1است .این بخش براساس فرضیه ها ،مبنی بر
ویژگی ها و تفاوت های نقاشی های دیواری 11درون تمدن اژه ای(هزاره
 2پ.م) مطالعه شد .همانگونه که درجدول نشان داده شده است،
نقاشی تمدن اژه ای از هزاره سوم پ.م .در مینوئی اولیه وجود داشته
است به گونه ای که برروی دیوارها رنگ می زدند و این رنگ
عمدتا گرم و قرمز بوده است .درهزاره دوم پ.م .درمینوئی میانه
و جدید نقاشی های دیواری در سه کاخ مورد نظر در این پژوهش
پدیدار شدند.
جدول  .1نقاشی تمدن اژه ای براساس زمان
تمدن /زمان

هزاره 3

هزاره 2

 .1کرت

اولیه .رنگ بر
روی دیوارخانه ها

کنوسوس15،14
هاگیا 15،14
میسن14،11

*سبک امپرسیونیسم

وضعیت طبیعی وتاریخچه
دریای اژه از سه طرف ،سرزمین و تمدن یونان را احاطه کرده
است .کرت12یکی از جزایر عمده یونان و در بخش جنوبی این
منطقه قراردارد .این جزیره شامل حدود  25منطقه می باشد که
به آن» تمدن اژه ای »13گویند( .)Chapin, 2002: 3نقشه شماره
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یک حدود سال  2000پ.م تمدن کرت رشد یافت .کاخ های این
تمدن براساس تماس ها و ارتباط های زیادی که با غرب آسیا و مصر
داشتند بوجود آمد .در1700پ.م زلزله موجب تخریب کاخ ها شد و
فرسایش طبیعی و بر اثر گذر زمان بمرور این فرهنگ از بین رفت.
عامل صلح دوستی تمدن نامبرده قابل توجه بود حتی این فرهنگ در
دوره قبل ازکاخ ها نیز وجود داشته است وهمین امر موجب افزایش
وتوسعه گردید(Honour, 1989: 77, Schneider, 2001: 68,
.)Higgins, 1979: 17-18
کنوسوس بزرگ ترین کاخ درکرت بود .در این کاخ ،نقاشی های
دیواری بوسیله قاب های گچی 14انجام شده است(Dierch, 1989:
.)69-98, Kalman, 2017: 54
مطالعات نقاشی های دیواری منطقه کرت نشان می دهد که نقاشی
دیواری درکرت پیشینه ای طوالنی دارد .اوایل دوره مینوئی دیوارهای
خانه ها گچ کاری می شد و بر روی آن رنگ قرمز می زدند .تعداد
کمی از این رنگ ها در اولین کاخ ها(2000-1700پ.م) وجود
دارد .و این رویداد و اتفاق نشان می دهد که دیوارها با تزئین های
نقاشی شده برروی گچ انجام می گرفت .این تزئینات تا دومین دوره
کاخ ها وجود نداشت تا اینکه بعد از 1700پ.م .شروع شد .به بیان
دیگر می توان گفت که نقاشی دیواری از قبل از1550پ.م .وجود
داشته است اما عمده ترین و بیشترین فرسکوهای 15کرتی ها بین
سال های1550-1450پ .م  .است(تصویر Honour, 1989: 77,()1
.)Schnieder, 2001: 69, Higgins, 1979: 4

هنر اژه ای عصر برنز ،16از حقایق زندگی روزمره ،تصورات و
نگرش های مردمان آن زمان نسبت به طبیعت و محیط زندگی خود
تشکیل شده است .در نتیجه این هنرهماهنگی بین مسائل درونی و
بیرونی انسان آن دوره می باشد(.)Chapin, 2016: 1
هنر مینوسی 17و نقاشی های این دوره درعصر برنز دردوره میانی
وآخری مینوئی می باشد که  ،شامل اشکال و تصاویر کشتی ،کاخ و
ساختمان می باشد وسمبل هایی است که از فرهنگ محلی مردمان
این منطقه گرفته شده و نیز شامل صحنه های نمایشی و گاوهای
دوقلو بوده است( .)Wiener, 2017: 17-149هنر مینوسی در زمره
نخستین هنرهائی بوده است که حرکت و جنبش انسان را در تصاویر
و نقاشی ها نشان می دادند که در تاریخ هنر از اولین نشانه های توان
انسان در بیان حرکت خود است .رنگ های اصلی مورد استفاده
در این نقاشی ها شامل رنگ های :سیاه ،سرخ ،سفید ،زرد ،آبی و
سبز بوده است(دی  ،کی  ،چینگ .)69 :1389  ،فرم های این نقاشی ها
براساس فرمول ریاضی نبوده بلکه براساس احساس و برداشت و
تبحر شخصی خود هنرمند بوده است(Papaodysseus, 2008:
 .)406-407مذهب و مسائل ماورا ،در هنر مینوئی جایگاه خاص
خود را دارد .کاخ کنوسوس بعنوان محور در این مرکز فرهنگی،

تصویر  .1موقعیت جغرافیائی جزیره کرت و میسن دردریای اژه
(دورانت)1 :1380 ،

19

و در دیگر کاخ ها و مراکز نقش های منعکس شده بر روی دیوار
نشان دهنده فعالیت های فرهنگی انجام گرفته در آن زمان است و
نقش ها نیز منعکس  کننده    این فعالیت ها است(Charbonneau,
 .)2011: 167در مطالعه آلوپی و کاردیاس 18که در آزمایشگاه و
به روش اشعه ایکس بر روی قطعائی از نقاشی دیواری موجود در
موزه متروپولیتن انجام گرفته ،نتایج مطالعات نشان داده است که
مواد رنگی که مینوئی ها در نقاشی هایشان بکار می برده اند ،از مواد
طبیعی بوده است.
مهم ترین ویژگی کاخ های مینوسی تزئین داخلی آنها با نقاشی های
دیواری بود(آژند .)364 :1390،نقاشی های دیواری مینوسی شامل
طراحی های زیبا با رنگ های روشن ،نمای نیم رخ یا تمام رخ بوده و
نوعی َسبک در آن وجود داشت که فرم های طبیعی را به الگوهای
تزئینی تبدیل می کرد و در عین حال ظاهر انسان در حال حرکت
را نشان می داد .این نقاشی های دیواری با سبک فرسک  انجام
می شد( ،Honour, 1989: 77-79, Schnieder, 2001: 69-72اس
تاکسید   .)98  :1929  ،مینوسی ها نقاشی دیواری را با اسلوب حقیقی یا
دیوارخیس انجام می دادند( این امر مستلزم اجرای سریع و آفریدن
جلوه های آنی و امپرسیونیستی بود) ،برخالف مصری ها که با
تکنیک خشک کار می کردند(بدوی .)27 :1390 ،فرسکوهای عصر
برنز ،هنر و تزئینات معماری آن عصر و نشان دهنده ابعاد مختلف
زندگی و نگرش مردمان آن عصر است .بیشتر این نقاشی ها که
درکاخ ها ترسیم شده تزئیناتی است .و موضوع های مختلفی را نشان
می دهد .این موضوع ها جنبه معنوی و مادی زندگی مردم را داشته
و نگرش هنرمند را در زمینه های مختلف نشان می دهد(Debbo,
.)2000: 1-12

نقاشی دیواری کاخ کنوسوس
در ارتباط با تابلوی نقش زن زعفران چین(براساس شاخص
نشانه شناسی ،وصف) ،این نقاشی از نظر کمپوزیسیون 19وخط کامل
بوده و رنگ های متضاد و اشباع دارد .بافت آن نرم می باشد .از
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 .2نقاشی دیواری زنی درحال چیدن زعفران،کاخ کنوسوس
()www.World Media.com, 2018

نورپردازی برخوردار بوده و َسبک 20آن تجرید است .اندام زن از
نیم رخ ،موی بلند و طرح لباس هندسی است .رنگ ها از نوع مکمل
و رنگ گرم غالب است .تقارن و تعادل در رنگ و فرم وجود
دارد(تصویر .)2
نقش میمون آبی رنگ در حال چیدن زعفران موضوع تصویر
 3است که طبیعت ًا استفاده اقتصادی داشته .هر یک از این نقش ها
مفهومی خاص برای هنرمند داشته است .نقش میمون آبی رنگ در
نقاشی های دیواری کاخ کنوسوس قابل توجه است .میمون آبی رنگی
که ازصخره باال می رود ،طیف و تنهای رنگی مشابه این میمون ها نیز
دردیگر کاخ های تمدن مینوئی وجود دارد(Mellink: 1983: 294-
.)Day, 2013: 1- 5 295, Jan son :1998-98: 109

در هنرغربی ،میمون مظهر نبوغ ،خودنمائی و دارای توانائی تقلید
است .در کیمیاگری ،میمون نشانه انسان زیرسلطه غرایز حیوانی
است(شفرد  ،بی تا ،184 :دی،کی  ،چینگ()69  :1389 ،تصویر  .)3از
دیگر موضوع نقاشی های مینوئی مواردی مانند پرواز پرنده آبی رنگ،
است .در نقاشی های دیواری کنوسوس ،حضور پرنده آبی رنگ در
حال پرواز نیز قابل توجه است .پرنده آبی رنگ در حال پرواز بر
باالی صخره ها و تنهای رنگی مشابه این پرنده نیز در دیگر کاخ های
تمدن مینوئی مشاهده شده است .موضوع های حیوانی جانوری که در
نقاشی های دیواری کاخ کنوسوس مشاهده   می گردد شامل پرندگان و
بخصوصپرنده آبی رنگ و حیوانات اسطوره ای می باشند(Janson,
.)1998: 98-109, Day, 2013: 5-6, Mcinerney, 2009: 7

در تصویر  4از دیدگاه(شاخص های نشانه شناسی ،وصف و تحلیل)،
رنگ غالب سرد(آبی  مصری ،21نوعی از آبی  پروس) است  ،از انواع
22
خط استفاده شده است  .در  این  تصویر   پرنده     به صورت امپرسیونیسم
نقاشی شده است.
نقاشی هاگیا تریادا
این کاخ یکی دیگر از کاخ های مینوسی است که در جزیره کرت
واقع است .هاگیاتریادا یک مرکز اداری مذهبی جزیره کرت است
که در دشت مسا را در جنوب مرکزی این جزیره واقع     است   خیلی
از عناصر نقاشی دیواری در این کاخ درسال های 1430 -1370پ.م

 .3دیتیل نقاشی دیواری میمون آبی رنگ برروی صخره در حال چیدن گل
زعفران1500 .پ.م .موزه هراکلیون()Demargen, 140

 .4نقاشی دیواری از پرنده به رنگ آبی1500 .پ.م .کاخ کنوسوس .موزه
هراکلیون(()Honour,1984: 78, Demargen, 140هارت)149 :1384 ،

نقش بسته اند که بیشتراز موضوع هائی مانند منظره ویا موضوع
انسانی مشابه کارهای انجام شده درکنوسوس است(Martino,: 6-4

.)2005

در کاوش های مجدد و مطالعه در وبگاه های کرت   مانند   هاگیاتریادا،
درسی سال اخیر ،اطالعات جدیدی به دست آمده که موجب
ارزیابی های مجدد شده .در نیمه های هزاره اول هاگیاتریادا در ارتباط
نزدیکی با مصر بوده و از نظر هنری نیز می تواند تحت تأثیر آنجا
قرار داشته باشد .در دیوار شرقی کاخ ،نقاشی که دیده می شود از نظر
کمپوزیسیون مشابه نقاشی های کنوسوس می باشد که ،نشان دهنده
این است که روابط سیاسی باکنوسوس برقراربوده .در زمان تضعیف
کنوسوس ،هاگیاتریادا ،ازقدرت بیشتری   برخوردار بوده و نشانه های
تأثیر نقاشی کنوسوس در هاگیا ،نشان دهنده مهاجرت هنرمندان
کنوسوس به این نقطه است که اثر بر هنرمندان هاگیا گذاشته اند.
23
به    طو ر   مثا ل     نقش   رو ی   سـارکوفاگوس(نوعی   تابوت دان)
مخلوطـی از اشـکال و  فرم های    سـنتی ،و افـکار جدیـد می باشـد.که  
در  جزئیات     می تـوان   گفـت   مـواردی ماننـد :مـواد ،چند   رنگـی،24
آیکونوگرافـی ،25عناصرتزئینـی ،کمپوزیسـیون کلـی        ،و سـبک
متفـاوت و مشـابه اتفاقـی اسـت کـه در معمـاری ایـن کاخ افتاده        و
می تـوان گفـت که مجموع سـبک قدیـم و جدید اسـت(Martino,
.)2005: 47-52

نقش زن و مرد در هاگیاتریادا موضوع       تصویر  5است( ،براساس
شاخص نشانه شناسی و وصف) لباس هر دو بلند می باشد که نشانه
شرکت در مراسم رسمی بوده است .رنگ پوست مرد ،قرمز   تیره
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 .6نقاشی پرستوها وگل()Martino, 2005: 69, Larsen, 2011: 16-37

 .5هنرمینوئی ،نقش زنان ومردان درهاگیا .نقاشی برروی سارکوفاگوس

(Dawn Cain, 1997: 27, Martino, 2005: 83, Larsen, 2011:

)67, 16-37 , Demargen, 80, Honour, 1984: Mathz, 1962: 8

و زن ،سفید است .در این تصویرتقارن و تعادل دیده می شود     رنگ
غالب،گرم است .رنگ های نقاشی تقریب ًا ازچهاررنگ و طیف هائی
ازآن استفاده شده که شامل رنگ قرمزتیره ،زرد اوکر ،سفید وسیاه
و ترکیبی از این رنگ ها که در پس زمینه بهصورت بخش خاکستری
رنگ درآمده است.
طبیعت و پرنده موضوع نقاشی دیواری هاگیاتریادا در تصویر 8
است .تصویر بیانگر فصل بهار ،پرستوها وگل های بهاری است که
رنگ ها در تعادل و در ضمن در تضاد با یکدیگر قرار دارند و بخوبی
تازگی و شادابی فصل را نشان می دهد و به گونه ای مضمون احساسی
و شاعرانه را دارد .نگاه نقاش از زمین به آسمان ،پرنده ها و گل ها
و صخره ها است .پرستوها درعین اینکه انتزاعی هستند اما به وضوح
گونه پرستو را نشان می دهند .براساس شاخص نشانه شناسی رنگ
غالب در این نقاشی از نوع رنگ گرم بوده که  صخره آبی رنگ،
نقاشی را از نظر رنگ ،به تعادل رسانده است.نوع کار امپرسیونیسم
ومدرنیسم 26می باشد.
میسن :27با انحطاط و سرانجام اضمحالل مینوسی ها ،سیطره ی
میسنی ها به همه جزایر دریای اژه ،از جمله رودس و قبرس  ،و ماورای
آن درغرب مدیترانه ،گسترش یافت .فرم قدرت اینان در تاریخ
جهان ،بدیع و نو  ظهور بود .مردمی راکه ما میسنی می نامیم درحدود
  2000پ.م .به سرزمین یونان آمدند و در آنجا برای مدت 400
سال بهصورت نامشخص زندگی کردند .سپس   در حدود1600پ.م.
فرهنگ مهمی را که تا سال  1100پ.م .دوام یافت  بوجود آوردند.
در1550پ.م .ناگهان یک فرهنگ درخشان شکوفا شد که برکل
کرت مسلط   گردید( .)Higgins, 1979:18-81معمو ًال از آغاز،
هنرمیسنی 28را مصادف با دوره کاخ های جدید مینوسی می دانند.
از اینر و تأثیر زیادی     ازفرهنگ کرت گرفتند .اما شواهد گویای
آن است که میسنی ها به دلیل مراودت با مصری ها  نیز ،تحت تأثیر

 .7نیم رخ زن میسنی

(Demargen, 19. Schneider, 2001: 73,
)Matz, 1962: 76, 108. Ibid, 58

هنرغنی مصر قرار داشتند .با فروپاشی تمدن مینوسی درکرت ،تمدن
میسنی در یونان   29برتری می یابد .وقوع جنگ های متعدد با ساکنان
بومی یونان باعث می شود تا میسنی ها دژها  وحصارهای متعددی حول
سرزمین خود بنا کنند .این دژها تا 1200پ.م .آنها را درپناه خود
قرار داد(وودفورد.)36 ،37 :1386 ،
تصویر   ،7در   ارتباط   با   ایزدبانوی   میسنی  است(آژند   .)139 :1396  ،که
از حالت و زیبائی خاصی برخوردار است و خشونت کار میسنی در
آن دیده نمی شود .در این تصویر از دیدگاه شاخص های نشانه شناسی و
تحلیل ،سرودست ها از نیم رخ ،تنه از روبرو ،مدل مو بلند است .نقش
روی لباس از فرم های هندسی متداول در  آن دوره است .رنگ های
گرم در تعادل با رنگ سرد پس زمینه می باشد .رنگ از نوع اشباع
و مکمل است .رنگ پوست نزدیک  به رنگ طبیعی است .از انواع
خطوط استفاده شده.
نیم رخ جنگجویان در تصویر    8که بر روی جام نقش بسته
و براساس قرار داد ترسیم شده را نشان می دهد .سر و پاها از
نیم رخ و تنه از روبه رو است .در هنرکنوسوس هم ،نیم تنه زنان
از روبه رو کار می شد  .جنگجویان نیز که با خطوط واضح و

10
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 .8جنگجویان میسنی نقاشی شده برروی جام

(Encyclopedia Universal Dell Arte(Demargen, 1965: 6-21

مشخص مستقیم(براساس شاخص های وصف(تفسیر ترکیب محور و
نشانه شناسی)) سپر در دست دارند و عازم جنگ می باشند .از نظر
قد هم تراز نمی باشند که می تواند موقعیت باالتر  آنان را نشان دهد و
نفر پنجم قد کوتاه تری دارد .غلبه رنگی گرم و اشباع است .فرم ها
وخطوط با  قدرت ارائه شده اند .به نوعی یکنواختی و یکدستی درکار
دیده می شود.
نتایج بخش آماری
الف) نتایج آمارتوصیفی
نتایج این بخش با استفاده از شاخص های نشانه شناسی ،وصف و تحلیل
نشان داد که .1 :نقاشی دیواری کاخ کنوسوس با نقش زن زعفران چین  :
در این نقاشی ،کمپوزیسیون متوجه مرکز و کامل است .وحدت و
هماهنگی وجود دارد .این اثر نیز دارای ریتم ،حرکت ،تعادل و تقارن
است .از انواع خطوط استفاده شده .رنگ متضاد و اشباع است .بافت
آن نرم بوده و از نور برخوردار است(تصویر )2؛  .2نقاشی دیواری
میمون آبی رنگ :در این اثر ،رنگ بهصورت مکمل آبی قهوه ای
است ،کمپوزیسیون کامل و متوجه مرکز است .در نقاشی ،وحدت و
هماهنگی وجود دارد .این نقاشی از نظر خط نیزکامل(انواع خطوط)
است .رنگ ها متضاد واشباع و  بافت آن از نوع خشن و نرم است.
محتوای اسطوره ای دارد .از نورپردازی برخوردارست .سبک آن
امپرسیون است(تصویر )3؛    .3نقاشی پرنده آبی رنگ کاخ کنوسوس:
این     اثر(تصویر  )4که درآن ،کمپوزیسیون آن متوجه مرکز می باشد
و از هماهنگی و وحدت برخوردار است .رنگ ها از نوع مکمل و
اشباع هستند .در کار ریتم وحرکت وجود دارد .گوئی پرنده آماده
پرواز را نشان می دهد .از نظرخط نیز ازخطوط راست و منحنی
تشکیل شده رنگهای متضاد و اشباع دارد .بافت آن از نوع نرم بوده
و محتوای اسطوره ای دارد از نورپردای برخوردار بوده و تکنیک
آن چند  وجهی است .سبک آن از نوع امپرسیونیسم و   رئالیسم است؛
 .4نقاشی برروی سارکوفاگوس در هاگیاتریادا :در تصویر   5که

مربوط به نقش بر روی سارکوفاگوس از هاگیاتریادا   است ،سبک
کارامپرسیونیسم است .در مقایسه با نقاشی های کاخ کنوسوس ،در
اینجا از فرم های بیشتری استفاده شده است و متعاقب آن انواع
بافت وخطوط بیشتری درکار وجود دارد درنتیجه ازاین نظراز تنوع
برخوردار است .رنگ ،مکمل و اشباع است .محتوای  اجتماعی–
اسطوره ای دارد؛  .5نقاشی نقش پرستو و گل ها :تصویر  ،6توصیف
پرستوها وگل نیلوفر است .این نقاشی کمپوزیسیون کامل دارد.از
وحدت و هماهنگی برخورداراست .خطوط آن از انواع راست و
منحنی است .رنگهای مکمل و اشباع دارد .بافت نرم و صاف و
محتوای اجتماعی -اسطوره ای و سبک توأم امپرسیونیسم و رئالیسم
را دارد .کمپوزیسیون کار پراکنده است؛  .6نیم رخ زن میسنی :تصویر
 ،7توصیف نقش ایزدبانوی میسن است .این تصویرکمپوزیسیون کامل
دارد و از وحدت و هماهنگی برخوردار است .ازخطوط راست و
منحنی تشکیل شده است .بافت صاف دارد .محتوای نقاشی اسطوره ای
است .تصویر  ،7سر و دست ها از نیم رخ ،تنه از روبه رو ،مدل مو بلند
می باشد .نقش روی لباس از فرم های هندسی متداول در آن عصراست.
رنگ های گرم در تعادل با رنگ سرد در پس زمینه اند .رنگ از نوع
اشباع و مکمل است .رنگ پوست نزدیک به رنگ طبیعی است .از
انواع خطوط با توجه به شاخص مرتبط نیز استفاده شده؛  .7نقاشی
برروی جام با نقش جنگجویان میسنی :توصیف تصویر  ،8در ارتباط
با نقاشی جنگویان میسنی است که برروی فنجانی نقش بسته اند.
این نقاشی از هماهنگی و وحدت برخوردار بوده .خطوط راست و
منحنی دارد .رنگ آن اشباع و بافت از نوع نرم و صاف است و از
نورپردازی برخورداراست .محتوای آن جنگی است.
نتایج آماراستنباطی

همبستگی بین نقاشی کاخ کنوسوس و هاگیاتریادا
با توجه به نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن مالحظه
می گردد که سطح معنی داری زیر  0.05به دست آمده است که گواه
از وجود رابطه بین این دو دارد و میزان ضریب همبستگی()r=0.132
میزان این همبستگی رانشان می دهد .به بیان دیگر نقاشی های کاخ
کنوسوس برهاگیاتریادا اثرگذاربوده و فرضیه مورد تائید است.این
نتیجه منطبق است با نظر( )Martino, 2005: 47-52مبنی براینکه
تشابه درکمپوزیسیون نقاشی هاگیاتریادا وکنوسوس ،نشان از روابط
سیاسی این دو تمدن را داشته و دیگر اینکه در زمان تضعیف
کنوسوس ،هنرمندان به هاگیا مهاجرت نموده اند.
همبستگی بین نقاشی کاخ کنوسوس و تیرنس
با توجه به نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن مالحظه
می گردد که سطح معنی داری باالی  0.05به دست آمده است که  گواه
از وجود رابطه بین این دو ندارد .به بیان دیگر نقاشی های کاخ تیرنس
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جدول  .2نتایج آمار استنباطی نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن؛
منبع :یافته های تحقیق
متغیرها

کنوسوس

هاگیاتریادا

تیرنس

کنوسوس

هاگیاتریادا

تیرنس

آماره آزمون

1.000

**.132

.061

سطح معنیداری

.

.009

.190

589

391

458

آماره آزمون

**.132

1.000

.059

سطح معنیداری

.009

.

.243

391

391

391

آماره آزمون

.061

.059

1.000

سطح معنیداری

.190

.243

.

458

391

458

متأثر از نقاشی کاخ کنوسوس نبوده است و فرضیه تائید نمی شود.
این نتیجه گیری منطبق با نتیجه()Higgins, 1979: 81-111
مبنی بر اینکه با ظهور و شکوفائی درخشان فرهنگ میسن ،آنها
اثر زیادی از کرت گرفتند ،نمی باشد .اما در نتیجه گیری دیگر این
تحقیق آمده است که سبک فرسکو میسنی ها از کنوسوس گرفته شده
است .دراینجا تأئید فرضیه است .و دیگر اینکه نتیجه این تحقیق
تائیدی است برنتیجه تحقیق()Higgins,  1979: 18-81که میسنی ها
خودشان صحنه های نقاشی بخصوص جنگ را ابداع نموده و محلی
کرده اند .بنابراین هنر این منطقه براساس نتیجه این پژوهش بنظر
می رسد یا درون زا بوده و یا از تمدن های شرق تأثیر پذیرفته است.
همبستگی بین نقاشی کاخ هاگیاتریادا وتیرنس
با توجه به نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن مالحظه
می گردد که سطح معنی داری باالی  0.05به دست آمده است که گواه
از وجود رابطه بین این دو ندارد .نقاشی کاخ تیرنس از هاگیاتریادا
متاثرنبوده است و فرضیه تائید نمی شود .ازنتایج باال استنباط
میشودکه نقاشی کاخ کنوسوس فقط بر نقاشی کاخ هاگیاتریادا اثر
گذاشته است .در مبحث دیدگاه وصف می بینیم که این اثرگذاری
به جز برروی محتوا و رنگ بر دیگر موارد مانند سبک ،تکنیک،
محتوا و ترکیب بندی اثرگذاشته است.
نتیجه گیری
 اهمیت دادن به مسائل درونی و صلح :این نتیجه گیری تائیدیاست بر   مطالعات؛
 برخورداری از هماهنگی ،خالقیت و تخیل(توأم نمودن ذهنیت وعینیت) :نتیجه این پژوهش تأئیدی است برمطالعات؛
 مضامین نقاشیها ،اسطوره ای ،اجتماعی ،جنگی و احساسی بودهاست.
    سبک   امپرسیونیسم    و  رئالیسم     .تکنیک:
کا خ   کنوسوس َ :
فرسک   ترکیب بندی :متمایل به مرکز .همه نقاشی ها دارای  ریتم ،و
حرکت بوده اند .محتوا :اجتماعی ،اسطوره ای .رنگ   :درخشان و
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متضاد.
کاخ     هاگیاتریـادا :سـبک :امپرسیونیسـم ،تکنیـک   :فرسـک  ،
ترکیب بنـدی   :کامـل وتمایـل بـه مرکـز و دارای تعـادل و تـوازن،
محتـوا :مشـابه کنوسـوس .رنـگ :اشـباع ،مکمـل وگـرم .تفـاوت
نقاشـی دیواری   هاگیاتریـادا بـا کنوسـوس در ترکیب بنـدی و رنـگ،
است.
کاخ   تیرنس(میسن)    :سبک   :امپرسیونیسم .تکنیک:ترکیب بندی
فرسک :کامل .محتوا :اسطوره ای ،جنگی و احساسی .رنگ :اشباع.
نتیجه گیریهای باال در مورد    هنر نقاشی تمدن اژه ،تأئیدی است
برتحقیقات.
تفاوت  نقاشیهای میسنی با دوره مینوسی در محتوا(جنگ و
احساسی) و رنگ های از نوع اشباع بود.
نتایج   آمار    توصیفی این    پژوهش  براساس  شاخص   تفسیر  ترکیب محور
(وصف) ،در تمامی نقاشی ها و نقوش تمدن های اژه ای ،در هزاره دوم
پ.م ،وحدت و هماهنگی وجود دارد .انسان هنرمند آن دوره در کار
هنر ی خود بهصورت ناخودآگاه و آگاهانه این اصول هنری را در
بیان احساسش همواره درنظرگرفته بوده است.
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The present study is a study of the frescoes of the Ae-

methods, and 3. semiotics.The resource and information

gean civilizations (Minoan, Mycenaean). The art of Mural

collection required, 58 sample images were selected from

Painting has begun from hunter-gatherer artists who lived

all the collected images. The questionnaire key, consist-

in the Stone Age. A one-time flowering of the Stone Age

ing of 28 main questions designed with reference to the

has occurred in the Origen. Modern man has been able

sources. The questions coded and then transferred to the

to create works in the aforementioned fields 40000 years

Excel program and the qualitative codes became quantita-

ago and to apply them in everyday life is likely a ritual

tive. Data processing: performed by SPSS software.

(Khalili Zarea; 2011). Human activity and its purpose is to

The research results are in the following sections: statisti-

convey the highest and best emotions that humanists have

cal (inferential, descriptive) and anthropological.

achieved. With the help of art designs, he expresses his

The result of the inferential statistical analysis showed

feelings to all people and this is true not only of the pres-

that the positive correlation coefficient between the arts

ent but of the past and the future (Tolstoy; 1994).Areas of

of the Knossos palace with the painting of Hagia Triada

study of the treatise include the art of civilization of the Is-

indicates a significant relation between the aforementioned

land of Crete (Minoan civilization) and the civilization of

two- state painting. This means that only the two Aegean

Mycenaean located in the mainland of Greece in the sec-

cones and the Hagia Triada have been influential. From a

ond millennium BC. The main purpose of this dissertation

semiotic perspective. Importance of internal issues. Coor-

was to study the features of the mural art of the Aegean

dination, creativity and imagination (combining, subjec-

civilization palaces.The main purpose of the dissertation is

tivity and objectivity). The themes of the paintings have

to study the following civilizations:

been mythical, social and atrocious.Descriptive statistics

1. Mural study of the Knossos palace.

showed that: All three palaces differed in color (bright,

2. Study of the mural painting of Hagia Triada palace.

saturated, contrasting colors), and in content (mythical,

3. Mural study of the palace of Tyrense.

social, elemental war themes). In other words, the results

Number 1 and 2, relating to the palaces of the Minoan civi-

show how the paintings of Aegean civilization were of im-

lization, are 1600 and 1400 of BC. And number 3 related to

pressionism style and that of the Imperial style.

the Mycenaean civilization, is 140- 110 of B C. The main

The results of the semiotics indicate that the Aegean has

purpose of this study, using aesthetic theory in the field of

been concerned with intrinsic issues.

archaeological art, is to demonstrate the wall artistic fea-
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tures of Aegean civilization. The information was collect

Mural Painting, Civilization Aegean, Minoan, Mycenaean.

through library studies. The research method was a descriptive analytic study that was used to interpret the data
in three methods:3. combined interpretation, 2. analytical
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