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دوره های بررسی تاریخ هنر و معماری یونان
هنر  یونان را در چهار دوره و معماری را در سه دوره از آن می توان بررسی 

:کرد
به آثار هنری پیش از دوره ارکائیک اطالق می : هنر دوره هندسی_الف

که در آن بر روی سطوح ظروف سفالی از طرح های منظم هندسی. گردد 
.استفاده شده است 

در این زمان ، دوره هندسی جای خود را : هنر معماری دوره آرکائیک _ب
در این مرحله با هنر اصیل. دوره کهن داد( شیوه خاور مآبی)به مرحله یا 

ت هنر یونان پیوند خورد و شیوه ای پدید آورد که سبب بنیان و پیشرف
وهنر این دوران شامل داستان سرایی که بر روی کوزه ها. یونان گردید
.بدست آمده 

این دوره که بزرگترین دوران هنر و معماری : هنر معماری دوره کالسیک_ج
نر و کالسیک دوران طالیی ه. تمدن یونان باستان را به خود اختصاص می دهد 

سر شیوه معماری در این دوران قابل مشاهده است که . معماری یونانی است
.کورنتین -3یونیک -2دوره یک -1: عبارتند از

معبر های این دوره که مقارن با پیروزی اتحاد دولت شهر های یونان و 
راز تپه معبد آکرو پولیس بر ف: ساختمان ها قدیمی با شکوه می باشند مانند 
.آتن که در جریان جنگ به آتش کشیده شد

ار آغایز این دوران را میتوان با روی ک: هنر معماری دوره هلنی یا یونان مآبی _د
از آثار معماری و . آمدن و زمامداری اسکندر مقرونی در یونان همزمان دانست

رکیه شهر سازی این دوران می توان به بناهای اسکندریه ی مصر و انطاکیه در ت
سان از خصوصیات این دوره می توان به نمایش خدایان به صورت ان. اشاره کرد 

.، برهنگی مردان و پوشیدگی دوشیزگان اشاره کرد
(چکیده ای از آشنایی با معماری جهان)

شیوه هندسی و دوره کهن
دوره )دوره میسنی پسینسفالگری ، بهتر از هر وسیله هنری دیگری ، 

میان پیوستگی. را با دوره تاریخی یونان پیوند می دهد( ما بعد میسنی
دوره ما بعد میسنی و دوره کالسیک در سده پنجم پیش از میالد را 

.ی ردیابی کنیممیتوانیم تماماً با استناد به تزیین پیکری ظروف سفالی یونان
ن بجاست مطالعه هنر یونان را از نقاشی های گلدانی آغاز کنیم، زیرا ای

یر می گذارند نقاشی ها روشنگر تغیراتی هستند که عمیقا بر تاریخ بشر تأث
.و با ترتیب منطقی شگفت آوری حادث می شود

کل نوآور به گذشته و شآخناتونِ بر خالف سنت مصری که پس از مرگ 
در گلدان ها و ظروف سفالی دوره کهن یونان می. های قدیمی بازگشت 

.ده استتوان دید که انسان ، نخستین بار ، موضوع مطالعه ژرف تحلیلی ش
(118هنر در گذر زمان ص )

ه امفورا ، کهنترین کوزه دو دست
ون طرح هندسی ، گورستان دیپول

.سده دهم ق م

کوزه مخلوط کن دیپولون
ان به شیوه هندسی ، گورست

.دیپولون ، سده هشتم ق م

پیکر تراشی
ی که در گرایش های تکامل پیکر تراشی در یونان ، درست مانند گرایش های

تعداد پیکر نقاشی سفالینه ها رد یابی کردیم مرئی و قابل توصیف اند ، ولی
پیکره کهنترین. های باقی مانده به مراتب از تعداد سفالینه ها کمتر است 

ازیهای ها به سده نهم پیش از میالد مربوط می شوند و عبارتند از شبیه س
مواد و پیکر های انسان از( اسب ، گاو نر ، گوزن ، پرنده)کوچکی از جانوران 

برخی از این پیکره ها . مس ، مفرغ ، سرب ، عاج و گل پخته:گوناگون 
ای مفرغی تزیین اشیایی بزرگتر مانند ظروف گوناگون سفالی و سه پایه ه

دس بودند برخی دیگر هدایایی نذری بودند که در حوالی جاهای مقدس یا ق
رای در اولمپیا ، ظاهراً این پیکره ها را ب. االقداس باستانی یافت شده اند

.کسانی که به زیارتگاهها می آمدند ،در جا می ساختند و می فروختند
(123هنر در گذر زمان ص)
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نئا ازت( پسر ایستاده)کوروس
م ، مرمر ، .ق570، حدود 

سانتی متر150بلندی تقریباً 

 ق 510دوشیزه یونانی از کیوس حدود
سانتی متر55مرمر ، بلندی تقریباً .م 

معماری
گذشته از معماری معاصر ، معماری یونانی برای غربی ها از هر معماری 

ی احیای این معماری به دست مهندسان معمار اروپای. دیگری آشناتر است
اً در اواخر سده هجدهم باعث انتشار پردامنه سبک یونانی شد ، و مخصوص

ون دادگستریها ، بانک ها ، تاالر های شهر ، مجالس قان–در بناهای رسمی 
، از که با توجه به تاثیر گذاری پر ابهت شان طراحی می شدند–گذاری 

. شدمعماری دوره کالسیک که اساساً از معماری یونان ملهم بود تقلید می
رای ساختمان های بسیار مهم آنها نیز در آغاز به شکل زیارتگاههای ساده ب

هر روز به ساختن. نگهداری از تندیس های خدایانشان ساخته می شدند
ی این ساختمان ها توجه بیشتری معطوف می شد تا آنکه به احتمال قو
م تصمیم گرفتند صفات هر خدا را در خور ساختمانها یا زیارتگاها مجس

.گردانند

در پیکر تراشی نقش خود را در این تحول ایفا کرد ، بدین معنی که تا اندازه ای
ش تزیین ساختمان ها ، تا اندازه ای در بازگویی بخشی از صفات خدایی که نماد
ورد درون معبد گذاشته می شد و تا اندازه ای نیز به عنوان یک پیشکش نذری م
پنداشتند استفاده قرار میگرفت اما یونانیان ، خود ساختمان را نیز گونه ای پیکره می

ی استفاده که شکلی انتزاعی دارد و از نیروی پیکره برای مجسم ساختن صفات انسان
را با اهمیت نافذ معبد پیکره دار و نقش الهامبخش آن در زندگی همگانی.می کردند

(  رو پولیساک)برگزیدن نقطه ای مرتفع غالبا بر فراز تپه ای مشرف یا مسلط به شهر 
: ت تاکید کرده اسارسطوهمچنان که . برای ساختمانش مورد تاکید قرار می دادند

لت ساختمان معبد باید نقطه ای باشد که از همه طرف دیده شود و مقام فضیمحل 
.را حقاً باال ببرد و بر پیرامونش تسلط داشته باشد

جاً معابد اولیه از چوب ساخته می شدند و با گذشت زمان ، شکل چوبی آنها تدری
. د دگرگون شد و مصالحی ماندگار چون سنگ آهک و گاه مرمر به کار گرفته شدن

.مرمر گران بود ولی کوه های سنگ مرمر بسیار نزدیک بودند

ی به معابد یونانی از لحاظ نقشه ، شباهت نزدیک
ته دارد و حتی در پیشرفتاالر بارگاه میسنی 

مان ترین شکل این معبد سادگی بنیادی ساخت
و یا دتک یک اتاق . تاالر مزبور به چشم میخورد

در بدون پنجره ، با یک( مقصوره)اتاق تو در تو 
رواق با دو ستون بین دیوار های پیش یک و 

ن ستو، یا می بینیم  ( الف)آمده که در شکل 
کلشکه در ( ستون بندی بی دیوار)بندی خلفی 

امی قدبندی خلفی و ستون ، یا بینیممی (ب)
، یا هر یک از اینمی بینیم ( ج)که در شکل

ا یک ردیف ی(ه)و ( د)نقشه ها که به وسیله ی 
دو ردیف ستون بندی محاط شده باشند ( و)
آنچه در معماری یونانیها توجه ما را به خود .

.  جلب میکند نظم و فشردگی و تقارن آن است
(128هنر در گذر زمان ص )

کالسیک پیشین
انی شهر تنی ها که گردآوری تکه سنگ های پراکنده آکروپولیس آتن را پس از ویرآ

نیرو ،پریکلسپیش از میالد کسر شأن خود میدانستند ، به رهبری 480در سال 
زرگترین و استقالل جدیدشان را با بازسازی کامل آکروپولیس ، که در واقع یکی از ب

شان پروژه های ساختمان جهان باستان تا پیش از روزگار رومیان بود ، به جهانیان ن
وانیهای پیروزی ایشان همچون یک دستاوردنایاب در برابر تاریخ طوالنی نات. دادند 

لند و زیبایی ساختمان ها، که بر فراز سکوی سنگی ب.انسان جلوه گری می کند
د و صعب الوصولی ساخته شده بود  در روزگار باستان نیز چون روزگار ما تأیی

سال پس از بازسازی آکروپولیس چنین 500نزدیگ به پلوتارک ، . ستوده می شد 
ه کارهای پریکسل مخصوصاً از این لحاظ ستودنی است ک: اظهار نظر می کرد 

ی که شتابان ساخته شده اند برای آنکه مدتهای مدید دوام بیاورند زیرا هرکار خاص
او انجام میداد بی درنگ ، حتی در آن زمان که تازگی داشت به عنوان کاری 

(138زمان ص هنر در گذر).   باستانی شناخته می شد و دلیلش زیبایی و ظرافت آن کار بود

 طرح بازسازی شده
نقشه ساختمانی 

آکروپولیس آتن در 
م.سال ق 400
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 ماکت
ساختمان 

آکروپولیس
آتن

آکروپولیس
امروزی ، آتن

پارتنون
(  س معبد مقدس آتنا پارتنو)پارتنون ساخته شد ، آکروپولیس از بناهایی که در 

یکره های بودند و پایکتینوس و کالیکراتس معماران آن . نخستین و بزرگترین بود 
یکرتراشان و یکی از بزرگترین پپریکلس دوست فیدیاستزیینی آن به سرپرستی 

ونی از لحاظ نقشه ساختمانی یک معبد دور ستپارتنون . جهان ساخته و نصب شدند
ک ، یپارتنون بنای امروزی . است و عرض آن اندکی از یک دوم طولش بیشتر است 

.  ده استپارتنون در جریان تاریخ طوالنیش دستخوش تحوالت بسیاری ش.رستوران است 
سجد زمانی یک معبد یونانی بود ، زمانی یک کلیسای مسیحی و زمانی دیگر یک م

انبار مهمات ترکهای عثمانی در جنگ با 1678مقصوره پارتنون در سال . عثمانی شد 
مان را یکی از گلوله های ونیز ها به هدف خورد و درنتیجه مرکز ساخت. ونیز ها شده بود 

نی در پارتنون با وجود خرابی و وضع ناگوارش ، احتماالً بیش از هر ساختما. منفجر کرد 
این نتیجه این مطالعه کشف. جهان مورد مطالعه و اندازه گیری دقیق قرار گرفته است

بایی بی حقیقت بود که سازندگان پارتنون می خاسته اند در همه جزییات کارشان به زی
هنر در گذر زمان ص ).                                                             مانندی دست پیدا کنند

(140و 139

 ایکتینوس
، وکالیکتراس

، پارتنون 
،اکروپولیس 

آتن، 
432_448

م.ق

پارتنون
دیگر ساختمان های آکروپلیس

(سردر ورودی)پروپاالیا 
رد ، از ، راهش را از سطح پایینی شهر آتن کج می کپارتنوندسته راه پیمایان برای رسیدن به 

ی دیگر از که یک( سردر ورودی)پروپاالیا شیب آکروپولیس باال میرفت و از دروازه ای فخیم به نام 
دی، که بناهای پر خرج و با شکوه طرح ساختمانی پریکسل بود میگذشت ساختمان این سردر ورو

س از معمار ساخته شد، بالفاصله پمنسیکلس پیش از میالد به دست 432و437در فاصله سالهای 
میل هزینه آغاز شد ولی هیچگاه به پایان نرسید شاید علت آن تا حدودی تحپارتنون تکمیل بنای 

میس عده ای نیز معتقدندکه چون یکی از بالهای آن از معبد آرت. های جنگ پلوپونزی بوده باشد 
یف دروازه طرح سردر ورودی ، شکل تکامل یافته و ظر. برائورونیا میگذشت ساختمانش متوقف شد 

ک ای است مشتمل بر بخشی از دیوار شهر و تاالر دروازه که در دو جناحش ساختمانهایی شامل ی
در . ده اند در جهان ساخته ش( پینامو ثیکی)کتابخانه و شاید نخستین تاالر نقاشی یا نگارخانه 

اماکن اینجا اشخاص میتوانستند پس از پیمودن سرباالهایی تند و پیش از راه افتادن به سوی
در . نددر محیطی آراسته و زیبا استراحت و نفسی تازه کنتل آکروپولیس مقدس واقع بر قلّه 

اصله بین ساختمان سردرورودی ، تغیراتی نسبت به نظم شیوه دوریک دیده شود بدین معنی که ف
ر در گذر هن).        ستون های مرکزی بیشتر شده است تا درراهرو جای بیشتر و بزرگتری ایجاد شود

(148و147زمان ص 
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 ، منسیکلس
پروپاالیا 

، ( سردرورودی)
آکروپولیس ، 
آتن ، حدود 

م.ق432_437

 (  سردر ورودی)شبیه سازی پروپاالیا
اکروپولیس

نمایی دیگر از سردر ورودی

معبد آتنا الهه پیروزی
معبد کوچک و زیبای آتنا الهه پیروزی به

و 427شیوه یونیک، که در فاصله سالهای 
راتسکالیکپیش از میالد به سرپرستی 424

این بنا کهن ترین بنای.معمار ساخته شد 
ت اسآکروپولیستماماً یونیک موجود در تل 

ی و این معبد کوچک دارای ستون بندی خلف. 
ک دژ قدامی درنقطه ای قرار گرفته که سابقاً ی

د و دفاعی میسنی در نزدیکی سردر ورودی بو
در مقایسه با شیوه ی جدی دوریک آن ، این

ی ساختمان ظریف و بسیار متناسب ، تضاد
ی آشکار داشت و بر تأثیر گذاری هر دو بنا م

.افزود

ارختئوم
ه ی از دیگر بناهای یونیک در تل آکروپولیس معبد ارختئوم است که در پایان برنام

پیش 405و 421که در فاصله ی سالهای ارختئوم. برپا داشته شدپریکسل ساختمانی 
نام . ت از میالد ساخته شد نقشه ای بس عجیب دارد و با هر معبد یونانی دیگر متفاوت اس

ارختئوم قهرماناین معبد از نام 
گی ها و ویژ. افسانه ای آتن گرفته شده و خود معبد نیز تا اندازه ای به او اختصاص داشت 

مشخصات غیر عادی بسیاری که در این معبد دیده می شود تا اندازه ای نتیجه ی 
است ناهمواری و نامنظمی محل ساختمان و تا اندازه ای نیز نتیجه ی تعداد زیارتگاههایی

ی مورد آرایش متقارن این بنا نیز که احتماالً در نقشه ی اصل. که در درونش گنجانده اند
ت قریب نظر نبوده است ، میتواند بازتابی از یک هم گسستگی و فشار حاصل از شکس

بدین ترتیبپیش از میالد بوده باشد404الوقوع و نهایی آتن در جنگ پلوپونزی به سال 
گیر که در از ستون های در. ارختئوم آنچنان که در نقشه پیشبینی شده بود تکمیل نشد

ت ، ولی این بنا استفاده شده بود به ندرت در معماری کالسیک یونانی استفاده شده اس
(148هنر در گذر زمان ص )همین تدبیر بعد ها در معماری رومی رواج و محبوبیت فراوان می یابد    

ارختئوم ،
اکروپلیس ، آتن 

م.ق405تا 421

 دوشیزگان، ارختئومرواق.
رواق دوشیزگان ، رواق 
جنوبی ارختئوم را بدان 
ه علت چنین نامیده اند ک
پیکره های ستونی اش 
ن برجسته ترین ویژگی آ

(149هنر در گذر زمان ص )هستند  
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پسیندوره کالسیک 
پیش از میالد با شکست تمام عیار آتن 404جنگ فاجعه بار پلوپونزی، که در سال 

، تبس نخست اسپارت و سپ. پایان یافت، یونان را به صورت سرزمینی بی رمق درآورد
نیمه دوم در .رهبری یونان را به دست گرفتند ولی هیچ یک، در این کار موفق نشدند

زو جسده چهارم پیش از میالد، کشورهای یونانی، استقالل خویش را از دست دادند و 
انسان . دادآتن، مقام سرکردگی و پیشتازیش را از دست. قلمروی فیلیپ مقدونی شدند

های خدایان، سروشان غیبی و سنت–یونانی که تدریجاً خود را از تکیه گاههای کهن 
رای به عنوان نخستین مفسران معنای زندگی می رهانید، به جستجو ب–دیرینه 

ی شناختن خویش و رسیدن به مرحله شناخت جهان و زندگی از طریق مشاهده تجرب
مزبان شهر کاسته شد، تا جایی که با دیوجانس ه–از وابستگیش بر کشور . ادامه داد

شد، شناختن واقعیت، به هر دلیلی که با. «من شهروند جهانم»: شد و مغرورانه گفت
سده یونان در بحبوحه ی آشوبهای سیاسی در. توان و ارزشی آشکارا یونانی می شود

(152هنر در گذر زمان ص ).      درآوردچهارم، درام جسارت آمیزی از اکتشافات بشری را به اجرا 

پیکرتراشی
د دم به دم گرایش به انسانی کردن جلوه های گوناگون هستی که در سراسر سده پنجم پیش از میال
ودنمایی نیرو و شدت بیشتری پیدا می کرد، در هنر پیکرتراشی سده چهارم به طرز برجسته ای خ

ه سازی کرد؛ گرچه موضوعات پیکرتراشی بخشی از عظمت جدی گذشته را از دست می دهند و شبی
ه پیکره بناتورالیستی از خدایان بزرگ جایش را به شبیه سازی از خدایان کوچک می دهد، نگرش

لس اثری منسوب به پراکسیتهرمس و دیونوسوس پیکره . آدمی کامالً در مرکز توجه قرار می گیرد
پیکره اصلی است با کیفیتی چنان عالی که برخی از هنرشناسان، مصرّانه می گویند این پیکره همان

.با دستان خودش ساخته است و کپیه رومی آن نیستپراکسیتلساست که 
تکیه گاه )این خدا به حالت ایستاده شبیه سازی شده و در آن انتقال سنگینی با فشار از بازوی چپ

ده و به حالت به پای راست صورت گرفته است، به طوری که توزیع سنگینی دوباره عملی ش( باالتنه
داده است، که به جزیی از شیوه  sاین پیکره با آن محور سیالش انحنای خفیفی به شکل حرف

. ه استخردسال را روی بازوی چپش نگه داشت، دیونوسوس هرمس. تبدیل می شودپراکسیتلس
در دراز کرده است که هرمس( احتماالً یک خوشه انگور)دستش را برای گرفتن چیزی دیونوسوس 

می با حالتی رؤیایی و چهره ای نیم خندان به فضای مقابلشهرمس. دست راستش داشته است
از کل این پیکره، مخصوصاً از قسمت سر، تخیلی ژرف می تراود و خدای مزبور غرق در . نگرد

(153و152هنر در گذر زمان ص ).                                                                   استخودستایی شده 

 ،ره ی جزئی از پیکپراکسیتلس
، حدود هرمس و دیونوس 

ا مرمر ، بلندی تقریب. م.ق340
اموزه اولمپی. سانتی متر 210

معماری کالسیک پسین
(  دامیان)، شیوه کورتنیتذکر است که معماری سده چهارم ضمن نمایش همه جانبه تکامل شایان 

.آفرید که از هر زاویه به طور کامل دیده می شد
در درون –ارد این شیوه فقط از لحاظ ستون با شیوه یونیک تفاوت د–نخستین سرستون کورنتی 

سرستون مزبور باالی . پیش از میالد ساخته شد450و حدود باسانهدر معبد آپولون مقصوره 
ه می ستونی قرار گرفته بود که حدفاصل دو بخش مقصوره به شمار می رفت و از تمام جهات دید

از احتماالً آن را برای همین منظور طراحی کرده بودند و راه حلی به مراتب رضایت بخش تر. شد
فقط از دو طوری طراحی شده است کهیونیک سرستون یونیک برای این مسأله بود؛ زیرا سرستون 

ی برای ستون بندیهای یونیک که دور تا دور گوشه های بنا م.جهت به طرزی مؤثر قابل دیدن است
بایست مخصوصی می( ایگوشه سرستونهای )چرخیدند، مانند ستون بندیهای بناهای دورستونی، 

یزی که لبه های ت. طراحی می شد که از دو سوی رو به بیننده، شکل و نمای مشابهی داشته باشند
می را کامالً خوشنود نمعماران کالسیک از برخورد دو مارپیچ یا طوماری پدید می آمد، هیچگاه 

ن منطق ساخت زیرا اینان نیز احتماالً احساس کرده بودند که این راه حل فقط به بهای از دست رفت
.  ده بودساختمانی سرستون یونیک و با دگرواره نمایاندن بخشها و اجزای کارکردی آن به دست آم

هنردر گذر زمان ص)کردکه از همه جهات یکسان دیده می شود، این مسأله را حل کورنتیسرستون 
155)

لوسیکراتس
پیش از میالد در آتن ساخته شد، 334که در سال لوسیکراتس یادبودبنای 

اختمان در محیط بیرونی یک سکورنتینمونه شناخته شده کاربست شیوه 
در به همین علت است که این نوآوری نه در ساختمانی مذهبی بلکه. است

.ساختمانی یادبودی ظاهر می شود
ده اند، با آن درگیر شستونهای کورنتی استوانه یا بنای گرد زیبایی که 

لوسیکراتسخاطره پیروزی گروه آوازه خوانانی را جاودانه می سازد که 
واز حامیش بود و جایزه سه پایه پیروزی در مسابقه پرشورانه و وحشیانه آ

از آن پس، شیوه . را از آن خود کرده بوددیونوسوسافتخار خوانی به 
د تا کورنتی بیش از پیش در سطح خارجی ساختمانهای عمومی ظاهر می شو

ا معمارانه رومیان، تمام شیوه های دیگر رنگارهای آنکه در طراحی و نقش و 
.کنداز میدان بیرون می 

(155هنر در گذر زمان ص )

:پانوشت
طالیی سیاستمدار برجسته و با نفوذ یونانی، خطیب و ژنرال آتن در عصر( Pericles)پریکلس -1

.به ویژه دوره بین جنگ های ایران و جنگ های پلوپونزی. یونان است
.استنگهبان آتن و ایزدبانوی خرد، فرزانگی و جنگ ٔ  الهه(  Athena)آتنا -2
مجسمه ساز، نقاش و معمار یونانی بود که  در قرن ( م.پ430تا 480)(Phidias)فیدیاس -3

. دپنجم می زیست و معموال با عنوان یکی از بهترین مجسمه سازان عهد کالسیک یاد می شو
.  مجسمه زئوس در المپیا اثر فیدیاس یکی از عحایب هفت گانه جهان است

او فرزند کرونوس و رئا، و . به خدای دریاها شهرت دارد( the god Poseidon)پوسیدون -4
ران او برادران و خواه. یکی از شش فرزندی بود که باالخره توانست قدرت های دنیا را تقسیم کند

و تقسیم بندی جهان بین او و برادرانش زئوس. هستیا، دیمیتر، هرا، هادس و زئوس: عبارتند از
ب پوزئیدون فرمانروای دریاها شد، زئوس فرمانروای آسمان و دنیای زیرین هم نصی. هادس رخ داد

رزه ها نام های الوهیت دیگری که به پوزئیدون نسبت داده شده عبارتند از خدای زمین ل. هادس شد
. و اسب ها

لندن موزه بریتانیا در -5
(An Acropolis Museum in Athen)موزه آکروپولیس در آتن -6
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