
 

 

تاثیر ھلنیسم بر ھنر عصر سلوكي و اشكاني
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 زنده و  به كارگیري رنگ ھاي جالب، جذاب،: میراث خبر، گروه فرھنگ
متنوع و وجود مفرغ ھاي كوچك و برخي تكه ھاي سفالینه كه آراسته 

به برگ نخل ھستند و ھمچنین ظاھر شدن نقش ھاي تمام رخ در ھنر 
عصر اشكاني ھمگي از نشانه ھاي آشكار نفوذ فرھنگ و تمدن يوناني 

 .بر ھنر عصر سلوكي و اشكاني است) ھلنیسم(
 

پس از فتوحات اسكندر در ايران، تمدن و فرھنگ يوناني در سطوح 
  اين تاثیر در زمینه ھاي سیاسي،. مختلف تاثیر خود را بر جاي گذاشت

در دوره ھاي سلوكي و ...  ھنري، معماري و شھرسازي و  مذھبي،
 . اشكاني بر جاي ماند و آثاري نیز از آن دوره ھا به يادگار مانده است

 
شايد تاثیر فرھنگ و تمدن يوناني در ايران، در ھیچ زمینه اي به اندازه 

ھنر آشكار نباشد و حتي بازگشت به شیوه زندگي و انديشه ايراني را 
 . در سیر تحول ھنر، بیشتر مي توان يافت

 
 : نقاشي در دوره سلوكیان

 
ھنر نقاشي در دوره سلوكیان استمرار ھنر سنتي يونانیان باستان 

. ھنر نقاشي را جز با مطالعه ظروف آن دوره نمي توان شناخت. است
درباره نقاشي ھاي ديواري كه بدون شك وجود داشتند، در دوره 
سلوكي چیزي نمي توانیم بگويیم، زيرا از آنھا چیزي به دست ما 

 . نرسیده است
 

از ھنرھاي كوچك تنھا قسمتي مفرغ ھاي كوچك و برخي تكه ھاي 
 . سفالینه كه آراسته به برگ نخل ھستند، سبك يوناني دارند

 
به كارگیري رنگ ھاي جالب، جذاب، زنده و متنوع ابتكار ديگري در ھنر 
 . سلوكیان است كه ھیچ گاه آنان اين كار را از نظر دور نمي داشته اند

 
 : نقاشي در عصر اشكانیان

 
نقاشي ديواري در زمان اشكانیان، توسعه بسیار يافته بود تا آنجا كه 

دانشمندان عقیده دارند كه يكنواختي نقوش برجسته اين زمان ممكن 
 . است انعكاسي از نفوذ نقاشي در آن باشد

 
در جنوب شرقي ايران در منطقه كوه خواجه در سیستان آثاري از 

اين نقاشي ھا . نقاشي ھاي ديواري در زمان اشكانیان پیدا شده است
كه ديوارھاي تاالر بزرگ كاخ را تزيین مي كرده است متعلق به سده 

در اين نقوش، خدايان كه بخشي از پیكر ھر يك . نخستین میالدي است
از آنھا پشت پیكر خداي ديگر قرار گرفته است، ھمه به صورت تمام رخ 

در اين دوره برخالف دوره ھاي گذشته كه اشخاص . (نقاشي شده اند
را از نیم رخ نشان مي داد نقش ھاي تمام رخ در ھنر اشكاني ظاھر 

 .) شد
 

شاه .  نقشي از پادشاه و ھمسر او ديده مي شود روي ديوار باالي آن،
پیرامون . در اين نقش بازويش را به گردن ھمسرش حلقه زده است

پنجره ھاي تاالر، تماشاگران را بر حسب پايه و مقام به تصوير كشیده 
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source: 

http://www.chn.ir/Article/?id=351&section=2 

. در اين تصاوير مجددا تاثیرات ديگري از ھنر يونان به چشم مي خورد. اند
 
 

لباس خدايان، يوناني است و يكي از آنھا كاله خودي بالدار مانند 
كاله در اين . دارد) Hermesخداي سپیده دم يونان باستان (ھرمس 

خداي جنگ و پیروزي (تصوير داراي سه بال است كه نشاني از ورثرغنه 
Veretragna (يكي ديگر از خدايان، زوبین سه سر پوزئیدون . مي باشد

را در دست دارد كه در اينجا ) Poseidonخداي دريا در اساطیر يونان (
بزرگي ھیكل خدايان و نیز چھره ھاي . نشانه شیوا خداي ھندي است

افراد خانواده سلطنت ھمه از ھنر ھلني يونان گرفته شده است و 
ھمچنین صورت ھاي نگاشته شده بر سقف نیز شیوه يوناني داشتند از 

را بر پشت اسب ) Erosخداي عشق و شھوت (جمله آنھا خداي اروس 
 . و موضوعات ديگر يوناني كشیده بودند

 
 خصوصیات ھنر اصیل ايراني آشكار  در نقاشي ھاي دوره اشكاني،

با توجه به . است و اگر ھنر يونان در آن اثر گذاشته باشد، زياد نیست
آثار باقي مانده از كاخ اشكاني در كوه خواجه كه نقاشي ھاي بسیار 

زيبا و جالبي را از آن دوره نشان مي دھد و به نظر مي رسد كه اين ھا 
ثابت مي كنند كه جريان و نفوذ ھنر يوناني در كشور ايران زنده بوده 

است ولي مي توان گفت كه نفوذ ھنر يوناني زودگذر و سطحي بوده 
 . است و چیزي جز تقلید نمي توان به آن نسبت داد

 
ھرتسفلد درباره نقاشي عھد اشكانیان تحقیقات زيادي كرده است و 

نقاشي اين دوره را مي توان تركیب ھنر نقاشي «: معتقد است كه
ايراني و يوناني دانست ولي حفظ اصالت ھنر ايراني را در آثار اين دوره 

 » .مي توان تايید كرد
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