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چكيده
گريفين موجودي اســت که از ترکيب دو حيوان شــير و عقاب متولد شده و قدرت زميني شير را به نيروي 
آسماني عقاب پيوند مي دهد. اين ويژگي، آن را به يکي از کامل ترين نمادهاي قدرت و پادشاهي تبديل کرده 
است. هنرمندان عيالمي براي اولين بار اين نقش مايه را ابداع نموده اند ولي نمونه هاي آن در اغلب تمدن ها ازجمله 
بين النهرين، مصر و يونان به کار رفته است. مسئله اصلي پژوهش بررسي تغييرات نقشمايه تحت تأثير باورهاي 
اسطوره اي اين دو سرزمين است. اهدف پژوهش عبارتند ازالف- بررسي ميزان شباهت ها و تفاوت هاي ظاهري 
نقش مايه وب- تحليل مضامين مرتبط با نقشمايه در اين دو سرزمين. در نهايت پژوهش به دو سؤال پاسخ 
مي  دهد: ١- شباهت ها و تفاوتهاي نقشمايه در ايران و يونان چيست؟  ٢ - تأثير باورهاي اساطيري بر شيوه هاي 
کاربرد نقشمايه و تغييرات فرمي آن، چيست؟ روش تحقيق در اين پژوهش تحليل محتواست و شيوة گرد 
آوري اطالعات اســنادي اســت.   در اين پژوهش ١٤٥ نمونه تصوير گريفين با شيوه نمونه گيري «انتخابي 
هدفمند»، گردآوري و بررسي شده اند.  و در تجزيه  و تحليل داده ها از دو شيوه ماتريسي و تحليل محدوده اي 
استفاده شده است.   نتايج  نشان مي دهدشکل و مضمون گريفين هاي يوناني تحت تأثيرفرم و مضمون در 
گريفين هاي ايراني است. از دوره اشکاني بازنمايي گريفين با دهان باز در ايران متداول شده  و اين شکل در 
يونان به اصلي ترين شکل گريفين تبديل شده است.  در يونان ساخت سرديس گريفين متداول است اما در 
ايران حکاکي و حجاري آن رواج دارد. گريفين در ايران در بسياري موارد در کنار پادشاه بازنمايي مي شود، 
همچنين با سمبلهاي گياه زندگي، حلقه بالدار ارتباط مي يابد. اما در يونان در کنار ايزدان تصوير شده است. در 
هر دو تمدن،گريفين قوي ترين نماد قدرت است. در ايران با ايشنوشيناک و ميترا(مهر)، در يونان با آپولو، آتنا و 
ديونيسوس ارتباط مي يابد. اين موجود با نمادهاي ايزدي مرتبط با خورشيد و روشنايي پيوند خورده است و 

به عنوان نماد محافظت،روشنايي وخرد شناخته مي شود. 
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مقدمه
يکي از روش هاي متداول در آفرينش جانوران و موجودات 
از  اين شيوه  است.  يکديگر  با  جانور  چند  ترکيب  تخيلي 
استفاده  به طور گسترده  کهن  تمدن هاي  ميان  در  ديرباز 
در  جانور  چند  متفاوت  خصوصيات  ترکيب  است.  شده 
يک موجود خيالي، بر ساير امکانات خلقت و نيز رهايي 
دوران  در  دارد.  اشاره  خلقت  عالم  قراردادي  اصول  از 
کهن استفاده از نقوش ترکيبي از کثرت و تنوع بيشتري 
برخوردار بوده است. يک نقش مايه در طول زمان تحت 
تأثير اعتقادات اساطيري و آييني تغيير نموده، مجموعه اي 
از نقوش بعدي را توليد مي نمايد. درواقع، فرم اوليه نقوش 
بدون تغيير باقي مانده و تنها افزودن و يا کاستن برخي از 
اندام ها و اجزاء به ترکيب اوليه، سبب تغيير کارکرد،  جايگاه 
و حتي نام اين موجودات در بستر فرهنگي است که آن ها 

را توليد نموده است.
از  قبل  پنجم  هزاره  از  قطع  به طور  ترکيبي  موجودات 
ميالد در هنر ايران به کار گرفته شده اند. انبوه موجودات 
ترکيبي، نشان دهنده گرايش و عالقه ساکنان فالت ايران 
در به کارگيري اين قبيل نقوش است. يکي از قديمي ترين 
و  ترکيبي  موجودات  ميان  در  شناخته شده  ترکيب هاي 
تخيلي، ترکيب "گربه سان -پرنده" است. در ايران فرم اوليه 
اين ترکيب استفاده از دو حيوان "شير و عقاب" در کنار 
يکديگر است. موجودي که از ترکيب شير و عقاب حاصل 
شده، گريفين نام دارد و يکي از اولين موجودات ترکيبي 
نقش مايه  مي رود.  شمار  به  ايران  فالت  در  شناخته شده 
گريفين نه تنها در ايران بلکه در بسياري از تمدن هاي شرق 
باستان (بين النهرين، مصر و حتي هند) و تمدن هاي غرب 

(يونان و روم) به کار گرفته شده است.
اين موجود از هزاره سوم قبل از ميالد در ايران و هزاره 
دوم قبل از ميالد در ميان اقوام مختلف شرق به کار گرفته 
شده است و در طول زمان با تغييرات بسيار انواع ديگر 
حيوانات اساطيري مانند سيمرغ،  عنقا و سئن مرو۱ شناخته 
اندام هاي  افزوده شدن  از  حيوانات  اين  تمامي  مي شوند. 
ديگر مانند بال عقاب، دم شاهين، دم عقرب، دم پرندگان، دم 
شير، نيم تنه گربه وحشي، گوش خر (يا اسب) و حتي تاج 
به ترکيب اوليه گريفين به دست آمده اند. گستره وسيع و 
تداوم استفاده از اين نقشمايه دستمايه پژوهش حاضر قرار 
گرفته است. مساله پژوهش بررسي ريشه هاي معنايي 
نقشمايه و ميزان تغييرات آن در سايه باورهاي اساطيري  
ايران و يونان است.در حقيقت مساله شناسايي ويژگي هاي 
اين نقشمايه در هر سرزمين و همچنين  پرداختن به اين 
نکته است که فرم ظاهري نقشمايه تا چه اندازه تحت تأثير 
اعتقادات و نيز سنت هاي بصري در دو سرزمين  ايران و 

يونان، قرار دارد.
و  ظاهري  تفاوت هاي  و  ميزان شباهت ها  مطالعه  هدف 
مضموني نقش مايه در اين دو سرزمين است. اين پژوهش 

با بررسي نمونه هاي تاييد شده و موجود در موزه هاي 
معتبر دنيا، تالش دارد تا به اين سؤالها پاسخ گويد:

۱-  شباهت ها و تفاوتهاي فرم نقشمايه در ايران و يونان 
چيست؟ ۲ - ميزان تأثير باورهاي اساطيري بر شيوه هاي 
کاربرد نقشمايه و تغييرات فرمي آن، چيست؟  در ميان 
انواع نمادهاي حيواني، کمتر نقشمايه  اي با اين گستردگي 
اهميت  از  نشان  تداوم  اين  است.  کاررفته  به  وسعت  و 
نمادين نقشمايه در گستره باورهاي اساطيري دارد. اهميت 
نقشمايه  اين  تحقيق و مطالعه در خصوص  و ضرورت 
نقشمايه  اين  از  استفاده  تداوم  گرفتن  نظر  در  با  نمادين 
ايران  در  نقش  اين  کاربرد  نوع  بررسي  آشکار مي شود. 
به عنوان سرزمين ظهور نقشمايه در مقايسه با يونان، به 
عنوان سرزميني که منشاء گسترش نقش گريفين در غرب 
شده است، اهميت مطالعه تطبيقي نقشمايه در اين دو گستره 

را عيان مي سازد.

روش تحقيق
ماهيت پژوهش از نوع توصيفي و روش تحقيق مبتني 
بر تحليل محتواست، و سعي دارد از طريق تحليل محتوا به 
شناخت تأثير و تأثرهاي متقابل نقوش بر يکديگر دست يابد.  
شيوه گردآوري اطالعات اسنادي است. روش انتخاب و 
گزينش جامعه آماري، انتخابي هدفمند است. با اين شيوه 

۱۴۵ نمونه در تحقيق بررسي و تحليل شده است. 
شايان ذکر است در انتخاب جامعه آماري نقوش و تصاويري 
که در اسناد معتبر باستان شناسي، تحت عنوان "گريفين" از 
آن ها نام برده شده است، گردآوري شده اند. با توجه به اينکه 
مقاله به دنبال کشف سير تحول يک نقشمايه در طول زمان 
و مطالعه تأثير و تأثيرات آن در دو حوزه تمدني ايران و 
يونان،بيان وجوه شباهت و يا افتراق آنهاست، مالِک انتخاب 
نمونه هايي است که مي توانند اطالعات مورد نياز را ارائه 
دهند. لذا نمونه گيري هدفمند بوده و در راستاي پاسخگويي 
به اهداف پژوهش انجام شده است. تصاوير مخدوش، فاقد 
تاريخ  گذاري مشخص و يا مورد ترديد (از نظر تصويري 
و يا از نظر اعتبار باستان شناختي)، از مجموعه نمونه ها 
حذف شده اند. اين نمونه ها از مجموعه هاي موجود در 
موزه هاي متروپوليتن، آشمولين، موزه کليولند، مجموعه 
زيباي  هنرهاي  موزه  فرير،  گالري  شيکاکو،  دانشگاه 
بوستون وهمچنين گزارشهاي حفاري منتشر شده توسط 
دانشگاه ادينبورو، موزه لوور و گزارشهاي حفاري دانشگاه 
گان(بلژيک) تهيه شده اند.در تجزيه و تحليل داده ها از دو 
روش ماتريسي و تحليل محدوده  اي استفاده شده است که 

از جمله شيوه هاي متداول در روش تحليل محتوا هستند. 

پيشينه تحقيق
در مورد نقش مايه گريفين بر اساس جستجوي پژوهشگران 
دو مقاله مستقل وجود دارد. حميده جابر انصاري در مقاله 

1.Saenae Murv

در  اوستا «سئن» و  پرنده اي که در 
پهلوي «سين مرو» خوانده مي شود 
روايات  در  (پورداوود، ١٣٣٦: ٥٧٥). 
مزديسني آن را پرنده اي مي دانند که 
بر باالي درخت هزار تخمه النه دارد 
و با پرواز خود سبب فرو ريختن تخم 
محققان  از  برخي  مي شود.  درخت 
اين پرنده را با سيمرغ يکي  دانسته اند 
 :١٣٨٥ بهار،  و   ٢٤  :١٣٨٤ (کرتيس، 
٢٢٤). دليل اين انتساب به توصيف هاي 
موجود از پرنده سيمرغ در مروج الذهب 
بر  اما  برمي گردد  معادن الجوهر،   و 
اساس مطالعات پورداوود و حتي بهار 
(در مطالعه هاي متأخرتر) احتماالً اين 
پرنده با عقاب، همانندي بيشتري دارد. 
در اوستا دو بار با واژه سئن به عقاب 
اشاره شده است (فقره ٤١ بهرام يشت و 
فقره ١٧ رشن يشت). همچنين در زامياد 
يشت، «اوپائيري سئن» به معني برتر از 
پرش عقاب ذکر شده است (پورداوود، 
١٣٣٥: ٣٢٧). همچنين پورداوود وارغن 
را هم نام ديگري براي سئن مرو مي داند 
بنابراين  ٣٠٢)؛   :١٣٨٠ (پورداوود، 
نمي توان سئن مرو را همان سيمرغ 
دانست و انتساب آن به عقاب يا سيمرغ 
نيازمند بررسي هاي دقيق تر و مقايسه 
پرندگان اساطيري ديگري  با برخي 

همچون «چمروش» نيز است.
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خود تحت عنوان "نمادشناسي گريفين و سير تحوالت فرمي 
آن در هنر ايران پيش از اسالم» که در کتاب ماه هنر در 
سال ۱۳۸۷ به انتشار رسيده، بررسي مجملي در خصوص 
نقش مايه گريفين انجام داده است. در اين پژوهش بررسي 
در سه دوره پيش از تاريخ، هخامنشي، ساساني و اشکاني، 
معروف ترين نمونه هاي استفاده از نقش مايه گريفين معرفي 
و بررسي شده اند اما مهم ترين نوشتار در باب نقش مايه 
 Persia” The Goldenگريفين مقاله اي است تحت عنوان
Griffin from Arjan in Elam and" که توسط خاوير 

  Elam and Persia الوارز۱، در سال ۲۰۱۰، در مجموعه
تاليف و چاپ شده به مطالعه حلقه طاليي ارجان اختصاص 
يک  حلقه  اين  روي  بر  نقش مايه حکاکي شده  است.  يافته 
جفت شير-گريفين را در دو طرف يک درخت (گياه) نمايش 
مي دهد. نويسنده مقاله ضمن معرفي و مطالعه حلقه طاليي 
ارجان به بررسي نقش مايه گريفين بر روي حلقه ارجان 
پرداخته است. در مقاله فوق نمونه هاي نقش مايه گريفين 
در بين النهرين با تصوير روي حلقه ارجان مقايسه شده اند. 
در نشريه نگره شماره ٣٩ به سال ١٣٩٥ ، ابوالقاسم دادور 
و رويا روزبهاني (۱۳۹۵)، در مقاله تحت عنوان «مطالعه 
تطبيقي جانوران ترکيبي در هنر هخامنشيان و آشوريان»، 
ضمن بررسي انواع نقش مايه ها، نقش مايه گريفين را نيز 
به صورت اجمالي در دوره فوق مطالعه نموده اند. در مقالة 
بخش  پيکرنگاري  در  يونان  و  ايران  اسطوره هاي  «نقش 
قدامي ريتون هاي اشکاني نسا» که در نشريه پژوهش هاي 
باستان شناسي شماره ۲۱ به قلم مصطفي رستمي به همراه 
ساير نويسندگان تاليف و منتشر شده، نقش مايه گريفين 
به عنوان يکي از پيکره هاي قدامي اين ريتون ها بررسي و 

تحليل شده است. 
اين  به   نيز  ارشد  کارشناسي  مقطع  نامه  پايان  دو  در 
نقشمايه اشاره شده است. فتانه محمودي (١٣٨٣)در پايان 
نقوش  بررسي  عنوان  تحت  ارشد خود  کارشناسي  نامه 
تزييني هنر دوره ساساني به راهنمايي دکتر آيت اللهي، در 
دانشگاه تربيت مدرس و ايمان زکريايي(١٣٨٦) در پايان 
منسوجات  در  اساطيري  نقوش  بررسي  عنوان  با  نامه 
مقطع  در  مجددا  طاووسي   دکتر  راهنمايي  به  ساساني 
کارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس، هر يک به بررسي 
بخشي از نقش مايه هاي اساطيري دوره ساساني يا ايران 
و بين النهرين پرداخته اند و ضمن اين بررسي ها به نقش 

گريفين نيز اشاره شده است.
عالوه بر موارد ذکر شده در کتابهاي مختلفي نيز به اين 
نقشمايه اشاره شده است. از مهم ترين منابع در اين دسته 
بايد به کتابهايي که در ادامه مي آيد اشاره نمود: فرهنگ 
مصور اصطالحات هنر تجسمي تأليف محمدرضا رياضي 
منتشر شده در سال ۱۳۷۹ توسط دانشگاه الزهرا، کتاب 
دنياي گمشده عيالم نوشته والتر هينتس و ترجمه فيروز 
و  علمي  نشر  کتاب در سال ۱۳۸۳ توسط  اين  فيروزنيا، 

فرهنگي چاپ شده است. فرهنگ نمادها تأليف ژان شواليه و 
آلن گرابران (ترجمه سودابه فضائلي) منتشر شده به سال 
۱۳۸۹ توسط نشر جيحون و يا فرهنگ نامه خدايان، ديوان 
و نمادهاي بين النهرين نوشته جرمي بلک و آنتوني گرين که 
توسط پيمان متين ترجمه و توسط انتشارات اميرکبير در 

سال ١٣٩٢ چاپ شده است. 
وجه تمايز اساسي مطالعه پيش  رو با مطالعات فوق، نگرش 
تحليلي اين پژوهش به انواع ترکيب هاي معروف به گريفين 
در ايران به عنوان پيش نمونه شرقي و انواع نمونه هاي گريفين 
در يونان به عنوان پيش نمونه غربي آن است. پژوهش تالش 
دارد تا وجوه اشتراک و افتراق اين نقش مايه را در دو تمدن 
و  ايران  در  نقش مايه  نمايش  شيوه  نمايد.  بررسي  فوق 
يونان بررسي مي شود و وجه تازه و نوآورانه پژوهش 
حاضر مقايسه مفاهيم مؤثر بر شکل گيري نقش مايه ميان 

دو فرهنگ غربي (يونان) و شرقي (ايران) است.

مباني نظري پژوهش
تعريف گريفين

"گريفين حيواني است افسانه اي که بدن بال دار يا بدون بال 
و پاهاي عقبي و دمي به شکل شير داشته، درحالي که سر 
و پاهاي جلويي وي به شکل يک پرنده -معموًال عقاب- 
است" (بلک و گرين، ۱۳۸۵: ۱۶۶). اين شکل، اصلي گريفين 
است اما در طول زمان تغييرات زيادي در اين شکل اصلي 
رخ داده است و جزئيات ديگري مثل شاخ و دم( حتي دم 

عقرب) نيز به اين شکل اصلي اضافه شده اند.
گريفين يا شيردال را مي توان در هنر اقوام مختلف از ايران 
و بين النهرين گرفته تا مصر، يونان و حتي نقاطي از شرق 
دور نيز مشاهده نمود (Perrot,1976:147). قديمي ترين 
انواع گريفين مربوط به هزاره چهارم قبل از ميالد بوده و 
در مصر وايران يافت شده است (Wyatt,2009:29).نمونه 
هاي اوليه گريفين در ايران مربوط به دوره پيش خطي و 
از دهکده چغاميش به دست آمده اند. اين نقشمايه در ايران 
و بين النهرين نقشمايه مورد توجهي است، وبافاصله زماني 
اندک در هردو تمدن بر روي انواع مهر، استفاده ميشود. 
اول  نيمه  به  که مربوط  مهرهاي کشف شده در سوريه 
هزاره دوم قبل از ميالد هستند به خوبي نشان مي دهند 
که نقشمايه گريفين در هنر اژه اي به شدت تحت تأثير اين 
نمونه هاي اوليه بوده است(Tessier,1996:87). در مصر 
قديمي ترين نمونه هاي گريفين مربوط به دوره سلسله هاي 
اوليه است(Mostafa Kamal et.al,2011:3) و استفاده 
از آن  پس از اين تاريخ تداوم مييابد. ازدوران پادشاهي 
قديم نيز،ُ آثار پراکنده اي از نقشمايه گريفين برروي ديوارها 
به دست آمده است. دردوران پادشاهي ميانه،  نقشمايه 
گريفين به عنوان تزيين و حکاکي بر روي اشياء فلزي و 
.(Morgan,2010:305)يا دسته خنجرها به کار رفته است

استفاده از نقشمايه اين حيوان در تمامي دوران پادشاهي 

1.Javier Alvarez-Mon

 استاد دانشگاه در بخش مطالعات 
شرق شناسی دانشگاه مکويير استراليا      

                                   



ميانه همواره با پادشاه ومفاهيم مرتبط با پيروزي و قدرت 
اوهمراه است. از زمان سلسله سيزدهم به بعد نقشمايه 
گريفين درمصر تحت تاثر هنر اژه اي تغييرات زيادي پيدا 
به  نقشمايه  اين  حقيقت  مي کند(Wyatt,2009:31).در 
و  يافته  تمامي سرزمينهاي مختلف گسترش  در  سرعت 
مورد توجه بوده است.در بين   النهرين از دوره اوروک قديم 
فرم هاي اوليه گريفين،به شکل پرنده  اي با سر شير ظهور 
Frankfort,1939:12)يافته و ايمدوگود۱ ناميده مي شود

.(4
اگرچه ايمدوگود با انزو و حماسه ربايش لوحه سرنوشت 
ايزدان  از  با مجموعه اي  اما در طول زمان  مرتبط است، 
باد و طوفان نيزارتباط يافته است.بنا به نظر بسياري از 
باستان شناسان، گريفين به شکلي که اژدر-شير خوانده 
مي شود(با پاهاي جلويي شير و پاهاي عقبي عقاب) شکل 
 b.c. 2370) تغيير يافته ايمدوگود است و از دوره اکدي
داشته  رواج  منطقه  اين  هنر  در  نوآشوري  تا   (-2230

است(Van Buren,1946:10)،(بلک وگرين،۱۹۹۷ :۱۷۹ و 
۲۰۰). تکوين فرم هاي مختلف تصويري اين حيوان به طور 
ايران و بين النهرين به عنوان  موجوداتي ديگر  خاص در 
بال دار" شناخته شده است  "اژدهاي  يا  "اژدر" و  همچون 
 Ward, 1910: 48-52; Frankfort, 1939: 72-122;) 

.(Moortgate, 1940: 126

پرسش بسيار مهم در رابطه با گريفين در واقع در باب واقعي 
يا افسانه اي بودن اين موجود است،(جابر انصاري، ۱۳۸۷: 
۱۰۰). آدرين ماير۲، احتمال وجود جانوري با ويژگي هاي 
فيزيکي گريفين را ممکن مي داند. بخشي از مطالعات او بر 
کشفيات زيست شناسانه  مبتني است و ضمنًا تالش دارد تا 
بر اساس اين مطالعات، اسطوره هاي يونان و رم را توضيح 
دهد (همان: ۱۰۰). او در اين رابطه کتابي به رشته تحرير 
در آورده است. فصل اول کتاب به گريفين اختصاص دارد. 
ماير در اين فصل يک نوع دايناسور کوچک شاخ دار به نام

Protoceratops ۳ را معرفي مي کند که از نظر او با گريفين 

ارتباط و شباهت هاي فيزيکي دارد. اين دايناسور از راسته 
شاخ چهرگان است و ماير اين ويژگي را با فرم شاخ مانندي 
مرتبط  شده،  اضافه  غربي  گريفين هاي  سر  روي  بر  که 
ماير  اما  نيست  بالدار  دايناسور  نوع  اين  اگرچه  مي کند. 
نتيجه   Protoceratops به  را  بال ها  تخيلي  کردن  اضافه 
فرآيند اساطيري شدن آن و تولد نقش مايه گريفين مي داند 

.(Mayor, 2000: 17)
شايد بتوان برخي از انواع گريفين را با نمونه هاي واقعي در 
طبيعت مرتبط نمود اما حقيقت اين است که تنوع بي شمار 
تصاوير به نمايش درآمده از اين حيوان، تصميم گيري در 

 Delougaz and Kantor, 1996: pl.136,fig.c   :تصوير١. نقشمايه گريفين بر روي مهرهاي چغاميش. مأخذ

تصوير٢ . نقشمايه گريفين به دست آمده در حفريان نخب، مصر، مأخذ:
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تصوير٣. نقشمايه گريفين به دست آمده در حفريات جبل التعريف، 
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ايران و يونان ١٧٣-١٩١



شماره ۶۲  تابستان۱۴۰۱
۱۷۷

فصلنامة علمي نگره

 .(Alvarez, 2010: 334)  مي سازد مشکل  را  مورد  اين 
آميخته  از  که  است  اساطيري  موجود  گريفين  درنهايت، 
شدن دو حيوان شير و عقاب، شکل گرفته است و افزوده 
شدن هر جزء ديگر (شاخ، بال، گوش و دم ساير موجودات) 

به پيکره آن، موجود جديدي را ايجاد کرده است.
گريفين در ايران

موجودات ترکيبي به طور قطع از هزاره پنجم قبل از ميالد 
در هنر ايران به کار گرفته شده اند،(مصباح،۱۳۹۱ :۴۱۵). 
که  است  ترکيبي  موجودات  مهم ترين  از  يکي  گريفين 
به طور مستمر در ايران کاربرد داشته است. بررسي دقيق 
باستان شناسي پيرامون ريشه شناسي و تاريخچه استفاده 
از نقشمايه گريفين نشان مي دهد که اين حيوان متعلق به 

ايران است. 
به  چغاميش  پيش خطي  دهکده  حفريات  در  کنتور  هلن 
نقش مايه ساده اي از گريفين بر دو قطعه مهر مربوط به 
٣١٠٠-٣٤٠٠ ق.م. اشاره نموده و آن ها را اولين تصويرهاي 
 Delougaz and)،به دست آمده از گريفين در شرق مي داند

Kantor, 1996: pl.136 ,figs.c,e) (تصوير۱). 

به غير از اين نمونه کشف شده در چغاميش، يک تصوير 
ديگر از حيوان گريفين در حفريات نخب (نقاده)۱ در مصر 
يافت شده است که در زمره قديمي ترين نمونه هاي تصويري 
گريفين قرار مي گيرد،(Patch, 2012: 139-140). تصوير 
گريفين مصري بر روي يک لوحه سنگي نذري حکاکي شده 
است و شباهت زيادي به نمونه چغاميش دارد(تصاوير۲ 
،۳). در تاريخ گذاري هاي انجام شده در موزه آشمولين، اين 
اثر در حدود ٣١٠٠-٣٣٠٠ قبل از ميالد تاريخ گذاري شده 
است (URL9). در مطالعه و گزارش هاي ديانا پچ، مدير 
بخش مطالعات مصر در موزه متروپوليتن، نمونه چغاميش 
قديمي تر از اين نمونه مصري است. والتر هينتس نيز در 
بررسي هنر ايالمي اظهار مي دارد که « گريفين موجودي 
است با سر عقاب و بدن شير که به وسيله ايالمي ها ابداع 
 Hinz,) شد»  وارد  ديگر  نقاط  به  ايران  از  و سپس  شد 

165 :1972) (تصوير۴).

الوارز در سال ۲۰۱۰ ضمن بررسي حلقه طاليي  خاوير 
ارجان(بهبهان)، نقشمايه گريفين حکاکي شده بر روي حلقه 
را تحليل و زمان ظهور اين حيوان را به طور دقيق مطالعه 
نموده است.نتايج مطالعه او نشان مي دهد گريفين حکاکي 
شده بر روي مهر چغاميش کهن تر از نمونه مصري است 
و نه تنها نقشمايه گريفين براي اولين بار در ايران خلق 
شده است بلکه تمامي انواع ديگر گريفين در بين النهرين و 
ساير تمدن هاي کهن، متعلق به پس از اين تاريخ هستند، 

 .(Alvarez, 2010: 330-337)
قبل  سيزدهم  قرن  ميانه  حدود  در  چغازنبيل  زيگورات 
برخي  در  و  شده  ساخته  ايالم  مردم  دست  به  ميالد  از 
ورودي هاي آن از تصوير يا پيکره گريفين استفاده شده 
اين نقش را مي توان بر روي کاشي هاي آبي رنگي  است. 

که از زيگورات چغازنبيل به دست آمده اند، نيز مشاهده 
نمود (هينتس، ۱۳۷۱: ۲۰۶-۱۹۸). « نمونه هاي فراواني از 
نقش گريفين، بر روي تکه هاي پراکنده کاشي در هنر ايالمي 
 Porada,)،«.مربوط به ۱۷۷۱-۱۲۰۷ ق.م. يافت شده است

.(1965: 67

برجسته  نقش  از  پراکنده اي  تکه هاي  کشف  به  پرو  ژان 
اشاره  شوش  شاهي  کاخ  در  رنگ  قرمز  سفال  روي 
مي کند که احتماًال در دو طرف ورودي ها به کار مي رفته اند. 
تخيلي  موجودات  تصوير  آنها  دادن  قرار  هم  کنار  از  و 

 (Perrot, 1976, 156)،ازجمله گريفين به دست مي آيد
بر روي مهرهاي استوانه اي فراواني مربوط به دوره ايالم 
جديد( قرن نهم تا هشتم ق.م.)به دست آمده اند که نقش 
 Porada, 1965:) «.گريفين بر روي آنها حکاکي شده است
70). در دوره ايالم جديد نقش گريفين بر روي انواع اشياء 

ازجمله جعبه هاي مختلف بدل چيني حکاکي شده است.پس 
از اين دوره ايالمي استفاده از نقش گريفين در ايران بسيار 

متداول مي شود. 
 اشياء فلزي لرستان ازجمله معدود اشياء فلزي است که 
گريفين نشسته را نشان مي دهد. اين اشياء احتماًال به عنوان 
لگام اسب استفاده مي شده اند و به زمان بين قرن ۹ تا ۷ ق.م. 
مربوط مي شود (دادور و مصباح، ۱۳۸۶: ۱۳۰). استفاده 
از گريفين بر روي انواع اشياء فلزي به ويژه طال قرن ها 
ادامه دارد. شاخص ترين اين تزيينات گريفين هايي هستند 
که برروي جام هاي طاليي مارليک (تصوير۵)،يا پالک سينه 
طال حکاکي شده اند. در مجموعه اشياء زيويه، سرديسهاي 
کوچکي از جنس طال به دست آمده که حيوان گريفين را 

.(Porada,1965:132)» ،نشان مي دهند
شيردال ها در دوران هخامنشي از اندازه هاي بزرگ براي 
سرستون تا ابعاد کوچک براي زيورآالت ساخته شده اند. 
سرستون هاي به شکل گريفين شکل ساده تري دارند اما 
ريزه کاري ها  و  تزيينات  برجسته ها،  نقش  و  زيورها  در 
بيشتر و متمايزتر است (تصاوير ۶ تا ۸). در يکي از نقش 
برجسته هاي تخت جمشيد، دم عقرب و در نقش کاخ صد 
ستون، دم شير به نقش گريفين افزوده شده است. گريفين 
هخامنشي  زيورآالت  نمونه هاي  در  فراواني  به  شاخدار 
ديده مي شود. اضافه کردن شاخ جنبه  احترام و تقدس اين 

موجود را مضاعف مي کند (تصوير ۶).
پس از دوره هخامنشي، دوره اشکاني را بايد دوره گريفين ها 
دانست. استفاده از نقش مايه گريفين در اين زمان به شدت 
مورد توجه بوده است. ريتون هاي به دست آمده از نسا و 
مربوط به دوره اشکاني يکي از کامل ترين مجموعه هايي 
است که انواع متعددي  از گريفين ها را به نمايش مي گذارند 
(تصوير ۹). اين اشياء در عين حال که با نقوشي از خدايان 
را  يوناني  هنر  سبک  و  شده  تزيين  دهانه  گرد  در  المپ 
بازنمايي مي کنند، در ماهيت اصلي شان وابسته به ميراث 
 .(۵۲-  ۵۳  :۱۳۷۴ (فريه،  بوده اند»  ايراني  شرقي-  کهن 

1.Naqada III(3200-3100 

B.C.)



انتهايي ريتون قرار گرفته اند و  گريفين ها به عنوان پيکره 
ظرافت در ساخت و پرداخت هر يک از آن ها چشمگير است. 
گريفين در ريتون هاي اشکاني دو شاخ s شکل بر روي سر 
دارد (تصوير۹)، سطح شاخ ها يا ساده است و يا با تزيينات 
اسپيرال شکل پوشيده شده است. دهان باز است و زبان و 
کشيده  جلو  به سمت  و گوش ها  مي شوند  ديده  دندان ها 

 .(Masson, 1982: 133-136) «.شده اند
 در دوره ساساني بر روي بسياري از آثار فلزي و حتي 
در تزيينات معماري مي توان نقش شيردال يا گريفين را به 
شکلي که تا پيش از اين رايج بود، مشاهده نمود. در حفريات 
قلعه يزدگرد نقوش نيم برجسته اي گچي از شيردال هاي در 
حال حرکت وجود دارد که همه در وضعي يکسان  و با سري 
منقاري شکل، بال هاي گشوده و دمي خميده تجسم يافته اند. 
اين نقش از لحاظ ترکيب بندي پيش قدم بازنمايي هاي سيمرغ 
در هنر ساساني شناخته شده است (فريه، ۱۳۷۴: ۵۳-۵۴).  
تازه اي  نقش   تولد  ساساني  دوره  در  در  اتفاق  مهم ترين 
است که شباهت هاي بسياري به تصوير گريفين دارد و به 
سيمرغ ساساني معروف است. سيمرغ ترکيبي است از شير 
يا پلنگ در قسمت سر، با بال ها و چنگال عقاب و بعضًا دمي 
از پرهاي طاووس و تنها در هنر ساساني شناخته شده 
است.» (محمودي،۱۳۸۰: ۱۵۵) (تصوير ۱۲).   «ذکر سيمرغ 
در اوستا (فروردين يشت و بهرام يشت) آمده است. آنچه 
در اوستا راجع به سيمرغ آمده است، راجع به جنبه پزشکي 
و جادويي سيمرغ است.  در دادستان مينوي خرد هم ذکر 
افسانه اي  بر درختي  را  او  آنجا آشيانه  و  سيمرغ هست 
مي پندارند که چون سيمرغ از آن برخيزد، هزار شاخه از آن 
مي رويد و چون بر آن نشيند، هزار شاخه از آن مي شکند» 
(رياضي، ۱۳۷۵: ۱۰۴).  به طور حتم، در بسياري از  موارد 
نمي توان تمايز چنداني بين نقش سيمرغ و شيردال ساساني 
قائل شد. منقار عقاب، نيمه باز بودن اين منقار و زبان بلند 
و خميده که از آن بيرون آمده، همواره يکي از مهم ترين 
مي شده  محسوب  شيردال  نقش  تصويري  ويژگي هاي 
است. در دوره ساساني اين ويژگي در نقوش معروف به 

«سيمرغ» نيز ديده مي شوند. در حقيقت، در اغلب موارد 
به جز دم بلند و پرپشت شبيه به دم طاووس نمي توان وجه 
تمايز ديگري ميان نقش شير دال ها و سيمرغ هاي ساساني 

قائل شد (تصاوير ۱۲ -۱۰).

گريفين در يونان
قدمت  ايراني  نمونه هاي  به  نسبت  يونان  در  گريفين  تصوير 
در  گريفين  نقش مايه  از  نمونه ها  قديمي ترين  دارد.  کمتري 
از مقابر  انگشتري هاي به دست آمده  هنر مينوسي و بر روي 
جزيره کرت۱، مربوط به قرن ۱۷ قبل از ميالد ديده شده است 
عميق  تأثيرات  دهنده  نشان  آثار  اين   .(Bietak, 1996: 55)

از ميالد  قبل  مهرهاي  استوانه اي هستند که طي هزاره دوم 
روي  نقوش  مقايسه  يافته اند.  راه  يونان  به  بين النهرين  از 
اين مهرها با نمونه هاي يوناني به خوبي اين تأثير را نشان 
مي دهد. اين نمونه هاي يوناني بر روي هنر ميتاني نيز تأثير 

 .(Morgan,2010:305)چشمگيري داشته اند
فرسک هاي متنوعي که در نقاط مختلف از جمله  هيکاسوس، 
آتن و ترا۲ يافت شده اند، نقش مايه گريفين را نشان مي دهند 
گرفته شده   کار  به  ديوارها  روي  بر  تزيين  به عنوان  که 
است،(Robrtson,1991:31-32)، (تصاوير۱۵-۱۳).  عالوه 
و  عاجي  جعبه هاي  روي  بر  گريفين  نقاشي، حجاري  بر 
يا فلزي نيز در هنر ميسني متداول است. با دقت در نوع 
پردازش نقش مايه گريفين بر روي اين آثار مي توان ردپاي 
سنت هنر ميسني-يوناني را مشاهده نمود. طبيعت گرايي 
شکل  اندام ها،  نمايش  در  پنهان  حرکت  يوناني،  دلنشين 
اسپيرالي بال ها، همه سنت هايي کهن در هنر يونان محسوب 

   .(Green, 1982: 49)،مي شوند
"در دوره آرکاييک، حدود قرن هفتم قبل از ميالد موج نفوذ 
هنر شرقي در هنر يوناني شدت گرفت. از اين زمان است 
که برخي از ويژگي هاي هنر شرقي به شدت در آثار هنري 
يونان نفوذ مي کنند. يکي از مهم ترين تأثيرات هنر شرقي بر 
هنر يوناني در استفاده از شکل حيوانات تخيلي نمود پيدا 
انواع موجودات افسانه اي بيش از پيش  مي کند. استفاده از 
مورد توجه واقع مي شود و در اين ميان، نقش مايه گريفين 

از جام مارليک. مأخذ: تصوير٤. قدمي ترين  نمونه گريفين عيالمي. مأخذ:هينتس، ١٣٧١ :٨٩. تصوير٥. نقشمايه گريفين برروي بخشي 
نگهبان،١٣٧٨ : ٩٨.

جزاير  و  سواحل  تمدنهاي   .١
درياي اژه به عنوان سرآغاز تمدن 
يونان شناخته مي شوند. جزيره 
اژه اي  تمدن  باستاني  مرکز  کرت 
جزاير  هنر  مي رود.  شمار  به 
پادشاه، هنر  نام مينوس  به  کرت 
اصلي  سرزمين  هنر  مينوسي، 
بين  هنر  و  هالسي،  هنر  يونان 
جزاير کرت و يونان هنر سيکالدي 
تمدن  و  هنر  مي شود.  ناميده 
 .Minoan Art  (B.Cمينوسي
تمدن  نخستين   )  ١٩٠٠-٢٦٠٠
جزيره  در  که  بود  اژه اي  بزرگ 
رسيد.  شکوفايي  به  يونان  کرت 
 (Mycenaean Art)ميسيني هنر 
جزاير  هنر  ميراث دار  بايستي  را 
که  دانست  مينوسي  هنر  و  کرت 
در اوخر دوره برنز (حدود ١٥٠٠ 
اين  در  ميالد)  از  قبل   ١٣٠٠ تا 
مجموعه جزاير شکل گرفته است.

٢.پيشينه ترا به هزاره چهارم پيش 
ودر  بازمي گردد  مسيح  زايش  از 
شهرهاي  مهم ترين  از  يکي  آغاز 
اين  پاره اي  بوده است.  فنيقي ها 
فنيقي  شهر  کهن ترين  را  شهر 

مي دانند.

مطالعه     تطبيقي نقشمايه  گريفين در 
ايران و يونان ١٧٣-١٩١
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به يکي از نقوش بسيار مورد توجه  و پسند تبديل مي شود." 
" .(Osborne, 1998, 43-48)

قديمي تر  نمونه هاي  با  يوناني  گريفين هاي  عمده  تفاوت 
ميسني به شکل کلي آن ها مربوط مي شود. در نمونه هاي 
ميسني بر قسمت پرنده شکل آن تأکيد بيشتري شده است، 
در حاليکه در دوره هاي  بعدي، قسمت "گربه سان"  اهميت 

  .(Robertsone, 1991: 78) ،بيشتري دارد
در اغلب نمونه هاي يوناني  سر بر روي گردن يک شير قرار 
دارد اما در برخي از انواع ديگر يک گردن بلند انحنادار و 
به تنه حيوان متصل مي نما را  شبيه گردن پرندگان، سر 

گردن ديده مي شود  s شکل در  درواقع، نوعي انحناي  يد. 
(تصوير ۱۷). سر، کشيده و راست است. گوش ها به شکل 
گوش هاي خرگوش و يا اسب نزديک تر هستند. منقار باز و 
زبان خميده به سمت باال و بيرون را مي توان در همه انواع 
گريفين هاي يوناني مشاهده نمود. در ساخت و پرداخت 
جزئيات صورت، ابروهاي منحني شکل و چشمان درشت 
بسيار زيبا ساخته و پرداخته شده اند. زائده اي که بر روي 
سرگريفين ها وجود دارد، ويژگي منحصرًا يوناني است که 
در نمونه هاي شرقي آن هرگز ديده نشده است (تصاوير 
گريفين  از  فلزي  سرديس  نمونه هاي  بهترين   .(۱۶-۱۸
مربوط به هنر يوناني است.اگرچه اين فرضيه وجود دارد 
که برخي از اين سرديس ها از شرق به يونان وارد شده اند، 
نقاط  در  گريفين  برنزي  مجسمه  نمونه  هيچ  تاکنون  اما 
شرقي يونان کشف نشده است، و بنابراين ساخت سرديس 
 (Osborne, 1998: 44-48)،گريفين يک روش يوناني است

(تصاوير۲۳-۲۱). 
گريفين ها به عنوان تزيين پاتيل هاي بزرگ سه پايه به کار 
مي رفتند (تصوير۱۸) که به نوعي نمايانگر تمول صاحبان 

آن ها محسوب مي شدند.  يک نمونه از اين ظرف ها از يک 
 Osbern,) مقبره در ساالميس۱ قبرس به دست آمده است
48-42 :1998). به مرور زمان طي قرن هفتم و پس از 

هنر  در  اين سنت  نقش مايه هاي  و  هنر شرقي  نفوذ  آن، 
يونان بيشتر شد. اين تأثير بر نقش مايه گريفين به صورت 
استفاده از اين نقش مايه بر روي سفال هاي شرق يونان 
و نيز سفال هاي کرنتي نمود پيدا مي کند. در مواردي حتي 
بر روي جواهرات نيز از اين نقش مايه استفاده شده است 
(ibid: 65). بر روي سفالينه هاي يوناني که در شيوه هاي 
گريفين  نقش مايه  شده اند،  تزيين  سياه گون  و  سرخ گون 
ارتباط   .(۱۹-۲۰ (تصاوير  است  شده  استفاده  بسيار 
گريفين با آپولو و نيز آتنا و ديونيسوس سبب شده تا اين 
موجود اسطوره اي را در کنار نقش اين خدايان بر روي 
سفالينه ها نقاشي کنند. گريفين به عنوان يکي از گردانندگان 
پيدا مي کند. آپولو را  يا آپولو نمود  ارابه ديونيسوس و 
مي توان سوار بر پشت گريفين مشاهده نمود و سپر آتنا 
تزيين شده است. جنگ گريفين  با نقش مايه گريفين  نيز 
اسب  مثل  به حيواناتي  او  يا حمله  و  ديگر  با موجودات 
سفال ها  اين  روي  بر  توجه  مورد  مضامين  ازجمله  نيز 

محسوب مي شود (تصاوير ۱۹-۲۰).
ايونيه  و  شهرترا  دو  در  سفال،  روي  نقاشي  بر  عالوه 
نمونه هايي از سکه  با تصوير گريفين به دست آمده است.

بال هاي  ترا  سکه هاي  در   ".(Michlits,2008:11-13)
گريفين شکل نوک تيزي دارند، درحالي که در ايونيه بال ها 
در  گريفين  نقش   .(Osborn, 1998: 23) هستند"  گرد 
يونان به عنوان يک موجود مقدس حتي پس از ميالد مسيح 
باقي مي ماند و از آنجا به هنر ساير مناطق اروپا نيز نفوذ 

پيدا مي کند.

تصوير ٦.بازوبند طال با تزيين گريفين، دوره هخامنشي، مأخذ: 
Pope,1958:pl.182

تصوير٧. نقش برجسته  تخت جمشيد ، نقش ظرف با دسته هايي 
به شکل گريفين،مأخذ:گريشمن،١٣٧١ :٢٢٠.

 Salamis ساالميس  جزيره   .١
نبرد  و  دارد  قرار  آتن  جنوب  در 
از  نبرد  سومين  نام  ساالميس 
دوره دوم جنگ هاي ايران و يونان 

.( Higgins,1981:9-25) .است



بحث و تحليل
مقايسه نقش گريفين در ايران و يونان

نمونه هاي  اساس  بر  گريفين  نقش مايه  بخش،  اين  در 
گردآوري شده (۱۴۵ نمونه) در ايران و يونان، در ۳ محور 
اصلي مقايسه مي شود. اين سه محور اصلي عبارتند از: 
الف- شکل و فرم نقشمايه، ب-  اسطوره شناسي نقشمايه، 
پ- الگوهاي بازنمايي نقشمايه.  نقشمايه گريفين در ايران 
و يونان بر اساس هريک از اين سه محور بررسي، تحليل و 
درنهايت مقايسه مي شود. مولفه هاي بررسي شده در اين 

بخش در جدولهاي ۱ تا ۳ ارائه شده  است. 

الف- شکل و فرم نقش مايه
بررسي شکل و فرم نقشمايه، شامل تحليل تغييرات ظاهري 
و شکلي نقشمايه اعم از انواع ترکيبها و اندامهاي به کاررفته 
در نقشمايه بر اساس نمونه هاي مورد مطالعه اين پژوهش 

مي شود. 
شکل و فرم گريفين درايران گريفين يا شير دال در ايران 
تنوع چشم گير و قابل مالحظه اي دارد. گريفين در ايران به 

دو شکل اصلي ديده مي شود:
 ۱-ترکيب دو نيم تنه (شير و عقاب با هم)؛ زماني که گريفين 
است،  آمده  به وجود  عقاب  و  نيم تنه شير  دو  ترکيب  از 
نيم تنه جلويي مي تواند به هريک از اين دو حيوان متعلق 
باشد.  داشته  شيررا  يا  عقاب  جلويي  پاهاي  يعني  باشد، 
۲- ترکيب بدن يک گربه سان با سر عقاب. اين ترکيب بسيار 
مورد توجه است و کاربرد آن پس از دوره هخامنشي بسيار 
گسترش مي يابد. در دوره هخامنشي برخي اندام ها مانند 
شاخ و يا دم عقرب به آن افزوده مي شوند (مصباح،۱۳۹۰: 

شير  جايگزين  وحشي  گربه  اشکاني  دوره  از  اما   (۲۴۳
مي شودو حتي شيوه هاي بازنمايي آن تغيير مي يابد. در 
دوره ساساني شدت تغييرات بسيار بيشتر است و  شکل 
حيوانات  يا  و  گربه سان ها  متنوع  انواع  ازترکيب  گريفين 

درنده اي با دم بسياري از پرندگان ساخته شده است. 
شکل و فرم گريفين در يونان  تنوع و تغيير شکل  حاکم بر 
تصوير گريفين در ايران را در نمونه هاي يوناني نمي توان 
يوناني  نمونه هاي  با  ميسني  نمونه هاي  نمود.  مشاهده 
تفاوت چنداني را از لحاظ شکل و ساختار نشان نمي دهند، 
درحالي که در ايران نقش مايه گريفين نه تنها به مرور دچار 
تغييرات بسياري در اجزاء و شيوه نمايش مي شود بلکه 
نقوش جديدي مثل سيمرغ نيز از آن متولد مي شوند. به 
نظر مي رسد هنرمندان يوناني اين موجود را تنها به عنوان 
آن  رازآلود  ترکيب  مجذوب  پذيرفته،  اساطيري  حيواني 
شده اند. ترکيب هاي اين موجود در اغلب موارد يک حيوان 
گربه سان را با سر عقاب نمايش مي دهند که زباني بلند 
نمونه محدود  بلند جز در چند  اين زبان  دارد.  و کشيده 
مربوط به دوره اشکاني، در ايران ديده نشده و احتماًال به 
تأثيرات هنر هلني بر هنر اشکاني مرتبط است. به همين 
ترتيب استفاده از شاخ، آن طور که در ايران متداول است در 

نمونه هاي يوناني هرگز مورد توجه قرار نگرفته است.

ب- اسطوره شناسي نقش مايه
بررسيهاي نمادشناسانه، نقشمايه گريفين را در يک کليت 
منسجم و فارغ از مفاهيم فرهنگي و مختص هر سرزمين 
بخشي  تا  دارد  تالش  حاضر  پژوهش  کرده اند.  مطالعه 
از مفاهيم اساطيري موثر بر شکل گريفين، و جايگاه اين 

تصوير٨.ريتون با پيکره انتهايي به شکل گريفين، دوره هخامنشي 
URL10 :مأخذ

تصوير٩. ريتون با پيکره انتهايي به شکل گريفين ، دوره اشکاني مأخذ:
URL11
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بر  تکيه  با  يونان،  و  ايران  اساطير  دنياي  در  را  حيوان 
کنکاش  و  بررسي  نقشمايه  فرمي  و  نمودهاي تصويري 
نمايد. در اين بخش ابتدا به نمادشناسي نقشمايه پرداخته 
مي شود و سپس در يک جمع بندي کوتاه، ايزدان و مفاهيم 
اساطيري مرتبط با حيوان گريفين در ايران و يونان معرفي 

مي شوند.

نماد شناسي نقش مايه:
 گريفين قدرت زميني شير را به نيروي آسماني عقاب پيوند 
مي دهد و هم با نمادهاي آسمان و هم با نمادهاي زمين 
ارتباط دارد. گريفين از يک سو داراي برخي نمادهاي اين 
دو موجود مقدس (شير و عقاب) است و از سوي ديگر 
برخي خصوصيات منحصر به خود را دارد. "به عبارت ديگر، 
گريفين نماد خورشيد، آسمان، نور صبحگاهي که به طاليي 
زند، قدرت، هوشياري و نيروهاي مرکب شير و شاهين 

است."، (کوپر، ۱۳۸۶: ۱۵۲ و ۲۷۳). 

گريفين در صفت هايي چون پادشاهي و سلطنت، محافظت و 
نگهباني با نمادها و مفاهيم مرتبط با عقاب ارتباط مي يابد. 

 "عقاب نماد همه ايزدان آسمان، خورشيد نيمروزي، اصل 
روحاني، معراج، رهايي از بند، پيروزي، سلطنت، اقتدار و 
رفعت است." (هال، ۱۳۸۳: ۲۳۵-۲۳۱). عقاب در ايران نماد 
کهني است و در ايالم مظهر -اين شوشيناك- خداي حامي 
شوش بود . عقاب در دوران باستان، سمبل قدرت و فّر 
پادشاهي بوده است. هخامنشيان عقاب را نشانه اقتدار و 
توانايي و مظهر جالل و عظمت مي دانستند و پرواز اين پرنده 
بزرگ و قوي را به فال نيك مي گرفتند (صراف، ۱۳۸۷: ۶۳-

۵۲). اين صفت ها را بايستي به نقش مايه گريفين نيز متعلق 
دانست چراکه بر روي مهرهاي ايالمي و هخامنشي گريفين 
به همراه پادشاه و در مضمون هاي ويژه او (جنگ، نيايش، 
مهار حيوانات) همراه با پادشاه يا ناظر بر اعمال پادشاه 

(Schmidth, 1957: 110-125) .است
ترکيب دائمي عقاب در نقش مايه گريفين حتي پس از دوره 

ope,1958:  :تصوير١٠. پايه تخت به شکل گريفين، دوره ساساني. مأخذ
 pl.15

تصوير١١. بشقاب فلزي با نقش برجسته گريفين، دوره ساساني، مأخذ: 
Pope,1958:pl.240

تصوير١٢. نقش پارچه به شکل گريفين و يا سيمرغ، دوره ساساني، 
Pope,1958:pl.256 :مأخذ



با  مرتبط  اساطيري  مفاهيم  يافتن  تجلي  باعث  اوستايي 
عقاب در گريفين شده است. در بهرام يشت کرده  ۷ فقره  
١٩، بهرام در هفتمين تجلي خود به شکل مرغ وارغن بر 
اين مرغ همان  پورداوود،  به زعم  زرتشت تجلي مي کند. 
عقاب (شاهين) است (پورداوود، يشت ها، ج.٢: ١٢٤). ايزد 
بهرام يا ورثرغن۱، فرشته پيروزي و نگهبان فتح و نصرت، 
در هفتمين تجلي خود در پيكر «وارغن» كه مرغ مرغان، 
ناميده شده و صفات شاهين را دارد و از زرتشت حمايت 
مي كند، ظاهر مي شود. بعدها نماد فّر كياني مي شود (بهار، 
اين، به عنوان مظهر آسمان نمايان  ۱۳۸۴: ۹۷). عالوه بر 
توصيف ها،  اين  با   .(۲۶۰  :۱۳۹۴ است  (پورداوود،  شده 
گريفين با دارا بودن صفات و نيروهاي عقاب، مظهري براي 
فر کياني و پادشاهي نيز به شمار مي رود. (دادور و مبيني، 

 .(۶۰ :۱۳۸۸
ريتون هاي اشکاني نساء که با انواع گريفين تزيين شده اند، 
مربوط به معبدي هستند که در نساء يافت شده است. اين 
کاربرد  که  شده اند  ساخته  اندازه هايي  و  ابعاد  در  اشياء 
آييني آن ها را تأييد مي نمايد (ماسون، ۱۳۸۳: ۴۵). استفاده 
از نقش مايه گريفين در تزيين اين ريتون ها مفاهيم نمادين 
پيروزمندي، نگهباني قدرتمند و حتي بازنمايي فر کياني را 
در دوره  (دادور و مصباح، ۱۳۹۱: ۵۴).  متجلي مي نمايد 
پادشاه،  لباس  تزيين  به عنوان  انواع گريفين  نيز  ساساني 
پايه هاي تخت شاهي و حتي بر روي مهرها و اشياء فلزي 
و سفالي مرتبط با مضامين پادشاهي و سلطنت يا مضامين 

ديني به کار رفته است.

به همان اندازه که مفاهيم نمادين مرتبط با عقاب، در حيوان 
مفاهيم  از  نيز،سطح وسيعي  مي کند، شير  تجلي  گريفين 
نماد  با  ايران  در  اين حيوان مي دهد. شير  به  را  نمادين 
خورشيد ارتباط دارد. صفات اين حيوان به قدري اهميت 
کامل خداي  نماينده  را  آن  ترديدي  هيچ  بدون  که  داشته 
خورشيد و پادشاه به کار برده اند،(جابز،  ۱۳۸۰: ۷۵-۷۸). 
در بندهش شير در گروه "گرگ سردگان" در کنار جانوراني 
مانند ببر و پلنگ قرار مي گيرد که به آن ها کوتاه تاز مي گويند 
گربه سانان  انواع  زمان  طول  در   .(۱۰۰  :۱۳۹۷ (بندهش، 
ببر جايگزين شير در نقش مايه  همچون گربه وحشي و 

گريفين مي شوند. 
قلمداد  نگهبان سرزمين  و  حافظ  باستان  ايران  در  "شير 
شده است و به مناسبت دارا بودن قدرت زياد مظهر نيرو 
و قدرت پادشاه و مظهر مبارزه معرفي شده است" (هينلز، 
شکار  با  پادشاه  هخامنشي،  دوره  ۱۵۹-۵۶).در   :۱۳۸۴
کردن گريفين، به صورت سمبليک پيروزمندي و فتح دائمي 
صحنه هاي  از  بسياري  در  مي گرداند.  خود  به  متعلق  را 
نيايش شاه که بر روي مهرهاي هخامنشي حکاکي شده 
 Alvarez,) است، يک جفت گريفين ناظر بر صحنه هستند
سمبليک،  به صورت  شاه  که  درمهرهايي   .(2010: 310

حيوانات درنده را شکار مي کند، توسط دو گريفين در دو 
سمت محافظت مي شود. به نظر مي رسد گريفين هاي نشان 
داده شده در اين صحنه ها، نگهبان فتح و نصرت پادشاه 
Schmidth, 1957: pl.60-) يا مظهر فر پادشاهي هستند

73).۲ اين خصلت نگهباني به صورت ديگر نيز تجلي يافته 
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مهرهاي  از  کاملي  مجموعه   .٢
هخامنشي در کتاب تخت جمشيد 
موجود  اشميت  فون  اريک  تأليف 
از  استفاده  نمونه هاي  است. 
به  متن  در  که  گريفين  نقش مايه 
اين  در  است،  شده  اشاره  آن ها 
براي  مشاهده اند.  قابل  کتاب 
نمونه هاي  بيشتر و ديدن  مطالعه 
کامل تر، به کتاب فوق و همچنين 

منبع اينترنتي زير نگاه کنيد:       
http://www.achemenet.

com/en/tree/?/achaemenid-

museum/object-categories/

seals

مطالعه     تطبيقي نقشمايه  گريفين در 
ايران و يونان ١٧٣-١٩١



شماره ۶۲  تابستان۱۴۰۱
۱۸۳

فصلنامة علمي نگره

است. بر روي مهرهاي هخامنشي گريفين محافظ حلقه بالدار 
است و به اين ترتيب بازنماياننده باالترين نيروهاي حمايتي 
و پيروزي است. شيران نگهبانان نمادين پرستشگاه ها و 
قصرها و آرامگاه ها بودند و تصور مي رفت درنده خويي 
آن ها موجب دور کردن تأثيرات زيان آور مي شود» (هال، 
ايالمي،  نيز در چغازنبيل و هنر  ۱۳۸۳: ۶۵-۶۴). گريفين 
به عنوان نگهبان نمادين دروازه ها استفاده شده است و اين 
صفت قدرتمند محافظ کنندگي را از نيم تنه شيرسان خود 
کسب مي کند. بر روي حلقه طاليي ارجان نيز، يک جفت 
گريفين، در حالي که برترين قدرت ها را نمايش مي دهند، دو 
طرف يک سمبل از گياه زندگي ايستاده اند و به نوعي محافظ 

آن شده اند.
از ديگر ويژگي هاي گريفين بالي است که به آن اضافه شده 
است.»بال بر روي بدن انسان يا حيوان، عالمت ايزدي و 
نماد قدرت محافظت است. جانوران بال دار داراي نيروي 
سحرآميز و هر يک از آن ها فرمانرواي قلمرو خود بودند. 
ترکيب  منحصربه فرد  تصوير  يک  شکل  به  هنگامي که 
مي شدند، به صورت نگهبانان مقاومت ناپذير معابد و قصرها 

درمي آمدند»(هال، ۱۳۸۳: ۳۰-۳۱).
بسيار  تعداد  و  هخامنشي  دوره  گريفين هاي  از  برخي 
زيادي از نمونه هاي دوره اشکاني به شکل شاخ دار متصور 
شده اند. «شاخ در ميان اقوام مختلف، مظهر قدرت و نيرو 
بود؛ بنابراين نشان خدايان بي شمار، مادر-الهه ها و جنبه اي 
به شمار  پادشاهان و جنگجويان  تاج و کاله خودهاي  از 
مي رفت. شاخ در اغلب فرهنگ هاي شرقي وابسته به نرينگي 

بود» (همان: ۵۷). استفاده از شاخ به عنوان نشان الوهيت از 
ديرباز در ايران و بين النهرين متداول بوده است. 

مجموعه نيروهاي نسبت داده شده به گريفين همچون نيروي 
حمايت کننده و نگهبان، در کنار صفت هايي مانند قدرتمندي، 
وفاداري، نجابت و شرافت را نبايستي تنها ويژگي هاي اين 
موجود دانست. در برخي اسطوره ها و روايت ها، نيروهاي 
اين حيوان نسبت داده اند. به طور مثال در  به  نيز  شر را 
حماسه بابلي انوما اليش۱.در اين اسطوره مردوک۲ (خداي 
(تيامات۳) مبارزه مي کند. جانوران  پير  با ديوان  پهلوان) 
وتيامت  مردوک  ميان  جنگ  در  گريفين  به  شبيه  خيالي 
حضور دارند. در برخي نقوش به دست آمده و مربوط 
به اين حماسه، صحنه جنگ مردوک با جانوري که نيمي 
شير و نيمي عقاب است، نشان داده شده است (مک کال، 

.(۹۱ :۱۳۸۶
ارتباط  ايران  در  ايران  در  نقشمايه  با  مرتبط  ايزدان 
گريفين با ايزدان مهم ناشناخته باقي مي ماند. در قديمي ترين 
نمونه هاي به دست آمده، گريفين با خداي اينشوشيناک مرتبط 
است و نگهبان دروازه هاي معبد اوست. اينشوشيناک از 
محبوب ترين خدايان ايالمي، خداي دنياي مردگان و سوگند 
است و آيين هاي پرستش او با روشنايي روز ارتباط دارد.

به غير از اينشوشيناک با توجه به نمادشناسي نقشمايه 
گريفين مي توان آن را به ايزد بهرام و همين طور مهر مرتبط 
نمود. بهرام فره مندترين ايزد و پيروزمندترين پيروزمندان 
است. محافظ پيمان ها و شکست دهنده دشمنان است. او 
همچنين توانايي فرزندآوري را قدرت مي بخشد (پورداوود، 

تصوير١٦. سرديس فلزي گريفين حدود قرن هفتم ق.م.، يونان. مأخذ:  
URL:4
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اسطوره هاي بابِلي است.
2.Marduk
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۱۳۹۲: ۳۲۰). ايزدمهر نيز ايزد پيمان دوستي و خرد است. 
خورشيد نشانه اوست؛ بنابراين گريفين در ايران با زندگي 
پس از مرگ، عهد و پيمان، راستي و درستي و خورشيد 

مرتبط است. 
ايزدان مرتبط با نقشمايه در يونان در يونان ارتباط هاي 
ايزد  با سه  او  است.  و مشخص  بارز  گريفين  اساطيري 
برجسته آپولو، آتناو ديونيسوس۱ مرتبط است. آپولو ملقب 
به فئوبوس۲ (درخشان) بود و او را خداي خرد و پاکي، 
موسيقي، شعر و هنر، روشنايي و خورشيد مي دانستند. 
حافظ مسافران، شبانان، گله و محصول بود. آتنا نيز الهه 
حکمت و خرد، حامي هنرها به خصوص الهه نگهبان شهر 
باروري  و  شور  شراب،  خداي  ديونيسوس  اما  بود  آتن 
محسوب مي شود. با توجه به اين ارتباط ها گريفين بيش از 
هر چيز، نماد آپولو و درخشندگي اوست. به همين سبب، 
ارابه او را مي راند و در مرتبه بعدي به  اسطه ارتباط با آتنا، 
نماد محافظت و نگهباني است. وظيفه اي که در ارتباط با 
ديونيسوس و محافظت از شراب وي اهميت مي يابد. "در 
ميان يونانيان گريفين هم ذات غول هاي نگهبان گنج است. 
گريفين ها از صراحي پر از شراب ديونيسوس۳ مراقبت و 
با جويندگان طال در کوه ها مبارزه مي کردند. آن ها مرکب 
آپولو بودند. گريفين در ميان يونانيان نماد قدرت و مراقبت 
بود و مانع دستيابي به گنج ها" (شواليه، ۱۳۸۵: ۷۳۲-۷۳۴). 
در يونان، گريفين براي آپولو۳ و آتنه۴ به معني خرد و براي 
ديونيسوس در نقش انتقام مقدس بود و ازآنجاکه نگهبان 
(هال،  نشان مي دهد  را  انتقام  و  است، هوشياري  گنجينه 

  .(۶۴-۶۵ :۱۳۸۳

پ- الگوهاي بازنمايي نقش مايه
نقشمايه گريفين به عنوان يک نقشمايه اساطيري و مرتبط 

هاي  شيوه  به  يونان  و  ايران  هنر  در  نمادين  مفاهيم  با 
کاربرده شده  به  متفاوت  اشياء  و  آثار  روي  بر  مختلف 
است. بررسي شيوه هاي به کار بردن نقشمايه نشان دهنده 
تفاوت نوع نگاه اساطيري به اين موجود در فرهنگ ايران 

و يونان است.
در ايران نقش گريفين همواره با آرامشي توأم با وقار و 
سکون نمايش داده شده است و سجيه هنر ايراني همواره 
بر شکل کلي نقش مايه سايه افکنده است. گريفين را مي توان 
در حالت نشسته بر روي دو پا، چمباتمه زده و يا ايستاده 
در  خشونت  از  نشاني  اشکاني  دوره  تا  نمود.  مشاهده 
نوع ترکيب گريفين هاي ايراني ديده نمي شود و در اغلب 
نمونه ها منقار يا دهان حيوان بسته است. در گريفين هاي 
دهان  با  نمونه ها  برخي  در  خشونت  بازنمايي  اشکاني، 
خشونت  اين  مي شود.  آغاز  مشخص  دندان هاي  و  باز 
آشکاردرچهره حيوان را مي توان به تأثيرات خارجي بر هنر 

اشکاني به ويژه هنر هلني مرتبط دانست.
اغلب  ايران  هنر  در  گريفين  نقش مايه  کاربرد  مهم ترين 
به صورت حکاکي بر روي مهر يا فلز است. اشياء فراواني 
همچون جام ها، پالک ها، دسته سالح با نقش اين حيوان تزيين 
عبارت اند  نقش مايه  اين  کاربرد  شيوه هاي  ديگر  شده اند. 
از: نقش برجسته بر روي کاشي (در شوش) و يا سنگ 
گچ بري  (هخامنشي)،  سنگ  حجاري  جمشيد)،  تخت  (در 
و برجسته کاري روي ديوار (دوره ساساني)، حکاکي و 
آزاد  نمونه هاي  تنها  هخامنشي).  (دوره  جواهرات  تزيين 
به صورت مجسمه  يا سرديس از اين موجود در مفرغ هاي 
به دست آمده از لرستان يا مجموعه زيويه ديده شده است. 
به   گريفين  سر  آن ها  انتهاي  در  که  هخامنشي  جواهرت 
شکل سه بعدي ساخته شده است و يا ريتون هاي اشکاني 
که نيم تنه گريفين در بخش قدامي به عنوان پيکره انتهايي آن 
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1.Dionysus  
بزرگ ترين خداي دوران هلنيستي 

يونان               
2.Pheobus  

 يکي از لقبهاي آپولو به معني 
درخشنده                

3.Apollo 

آپولو، خداي روشنايي 
(خورشيد)، موسيقي، کمانداري، 

پزشکي، هنرها و پيشگوي در 
يونان         

4.Athena

آتنا يا آتنه ملقب به پاالس الهه 
يوناني خرد، جنگ، صنايع دستي 
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شماره ۶۲  تابستان۱۴۰۱
۱۸۵

فصلنامة علمي نگره

استفاده شده است. از ديگر نمونه هاي سه بعدي و حجمي 
اين حيوان محسوب مي شوند.

بر  فرسک  به صورت  تصويرگريفين  نقاشي  يونان  در 
است.  بوده  متداول  سفال  روي  تزيين  يا  و  ديوار  روي 
عالوه بر اين در يونان ساخت سرديس هاي فلزي يا سنگي 
و حتي مجسمه هاي کامل از اين حيوان بيش از هر چيز، 
مورد توجه است. اين سرديس ها از مقابر به دست آمده اند. 
در مقبره هاي يوناني اين حيوان به صورت نقش برجسته بر 
روي ديوار مقبره به کار رفته است. حکاکي نقش بر روي 
جعبه هاي عاجي شکل و يا فلزي به دست آمده از اين مقابر، 
يا بر روي تابوت هاي سنگي ديده شده است و نشان مي دهد 
که گريفين موجودي است که با مراسم تدفين و يا زندگي 
پس از مرگ در ارتباط است(Osborn, ۱۹۹۸: ۱۴۵). گريفين 
در يونان، حتي در موزاييک کاري هاي کف ساختمان ها به 
کار رفته است. اگرچه يونانيان اين نقش مايه را از هنرمندان 
اسلوب  تحت  همواره  گريفين  اما  نمودند  اقتباس  شرقي 
هنر يوناني در اين کشور به نمايش درآمده است.گريفين 
يوناني موجودي است پر پيچ وتاب، درحال حرکت و ياجهش،

حتي درحال حمله به ساير حيوانات عضالت  حيوان حجيم 
و پرانرژي اند. سر و گردن کشيده اي دارد و بال ها اغلب در 

حالتي شبيه به پرواز گسترده شده اند. 
فارغ از اينکه گريفين بر روي چه نوع شيء يا کجا به کار 
رفته باشد، موقعيت ها و يا حالتهايي که گريفين در قالب آنها 
بازنمايي شده است به شدت متاثر از مفاهيم اساطيري و 
خويشکاري گريفين است. اين موقعيت ها و روابط حاکم بر 

بازنمايي گريفين متنوع هستند و  بر اساس مطالعه حاضر، 
گريفين در هشت الگوي ثابت و متفاوت بازنمايي شده است 

که عبارتند از:
۱-نشسته روي دو پا به عنوان ناظر: در ايران بر روي 
مهرها و يا حتي برخي از حکاکي ها، گريفين ناظر بر اعمال 
ساير موجودات روي مهر و يا اتفاقات بازنمايي شده است. 
اين شيوه در ايران استفاده مي شود و در يونان متداول 

نيست.
۲-جفت ايستاده روبروي هم يا پشت به پشت: نقش مايه 
به اين شيوه به تعبيري بازنمايي قدرت کامل خورشيدي 
بازتاب  و  خورشيد  با  گريفين  پيوند  به  توجه  با  است. 
نظر  به  بنا  اين حيوان،  نمادشناسي  در  طبيعت خورشيد 
نمادشناساني همچون جابز، زماني که موجود به صورت 
جفت پشت به پشت يا روبرو نشان داده مي شود، در حقيقت 
هم زمان رو به غرب و شرق دارد و به اين ترتيب گستره 
و قلمرو کامل خورشيد را زير نظر دارد. پس طبيعت کامل 
خورشيد را نمايش مي دهد. اين شيوه بازنمايي در يونان 

متداول نيست.
۳-محافظ (دروازه ها، حلقه بال دار، درخت زندگي يا سمبل 
آن): گريفين در تمامي صورت هاي خود، اين کيفيت محافظ 
را دارد. او خير کامل، باالترين قدرت و پيروزمندي قطعي 
است؛ بنابراين حضور آن هر نوع شکست را رد مي کند 
محافظت  در  گريفين،  محافظت  کارکرد  ويژه  به طور  اما 
از دروازه هاي معبد، حلقه بال دار و درخت زندگي تبلور 
مي يابد. در يونان مهم ترين ويژگي گريفين محافظت است. 

URL:6 :تصوير٢٠. نقاشي گريفين  به شيوه سرخ گون بروي سفال، گريفين ارابه ديونيسوس  را مي کشد، قرن پنجم قبل از ميالد ،يونان  مأخذ



به همراه آتنا محافظ شهر بوده و حتي محافظ مقبره ها نيز 
به شمار مي رود.

يوناني  و  ايراني  ريتون هاي  در ساخت  گريفين همچنين، 
استفاده شده است و وظيفه محافظت از نوشيدني درون 
ظروف را بر عهده دارد. در ايران گريفين فقط با ريتون ها 
ترکيب مي شود اما در يونان عالوه بر ريتون ها، گريفين 
پاتيل ها  مانند  کاربردي  ظروف  دسته  يا  زينت  به عنوان 
استفاده شده است که مي تواند تداوم همين وظيفه محافظت 

از غذا يا نوشيدني را بازنمايي کند.
۴-جنگ با حيوانات ديگر: همان گونه که پيشتر ذکر شد، 
گريفين در يونان با حيوانات اساطيري يا غير اساطيري 
مبارزه مي کند اما در ايران اين نوع بازنمايي کمتر ديده شده 
است. فقط در دوره ايالمي بر روي تعداد محدودي از مهرها 

به جاي قهرمان در حال مهار حيوانات ظاهر مي شود۱. 
۵-شکار: گريفين در ايران به دست پادشاه شکار مي شود. 
حيوان نماد باالترين نوع قدرت است و شکار آن توسط 
پادشاه، دستيابي پادشاه به اين قدرت بي انتها را نمادپردازي 
مي کند. در يونان اين شيوه بازنمايي متداول نيست.مضمون 
شکار گريفين و يا جنگ پادشاه هخامنشي با گريفين بر 
روي تعدادي از مهرهاي هخامنشي تکرار مي شود. پادشاه 
سوار بر ارابه خود، ايستاده يا در کنار حلقه بالدار، به وسيله 
تيروکمان يا خنجر، گريفين شاخدار را شکار مي کند. اين 

گريفين سمبل نيروهاي خير است 

استفاده  يونان  در  بازنمايي  نوع  اين  ايزدان:  با  ۶-جنگ 
ايران  در  نيست.  توجه  مورد  ايران  در  و  مي شود 
بنابراين  و  نيست  متداول  ايزدان  جسماني  بازنمايي 
طبيعي است که گريفين در مبارزه با ايزدان ديده نشود 
با  مرتبط  مفاهيم  براي  مناسبي  جانشين  پادشاه  اما 
بازنمايي  به نوعي  او  رفتار  و  اعمال  است.  ايزدان  دنياي 
فعاليت هاي مينوي ايزدان است. پس پادشاه به عنوان سمبل 
قدرت کامل و نيروي برتر در صحنه هاي جنگ با گريفين 
روبرو مي شود که جايگزيني است براي صحنه هاي نبرد 

گريفين با ايزدان در يونان.
۷-مرکب ايزدان: در ايران گريفين هرگز مرکب يا ارابه ران 
نبوده است اما در يونان ارابه آپولو را مي راند و حتي آتنا 

سوار بر گريفين تصوير شده است.
بر روي مهرهاي  ايران  پادشاه: گريفين در  ۸-در کنار 
اين  در  است.  شده  تصوير  پادشاه  کنار  در  متعددي 
يا دو گريفين نشان  پادشاه در حال مهار يک  صحنه ها 
داده شده است و يا بر روي گريفين هايي ايستاده است. 
در بعضي موارد، گريفين پشت سر پادشاه چمباتمه زده 
پادشاه  نيايش  صحنه هاي  در  اوست.  اعمال  بر  ناظر  و 
اين  يقين،  به طور  است.  ناظر  اغلب   گريفين  هخامنشي، 
به  پادشاه  دستيابي  گريفين،  و  پادشاه  ميان  همراهي 
بر  بازنمايي کرده و تضميني  را  قدرت  کامل ترين شکل 

پيروزمندي اوست.

اندامهاي فرعي افزوده شده فرم اصلي

گوشدمبالشاخ

ايران

١-ترکيب دو نيم تنه شير و 
عقاب

٢- ترکيب بدن گربه سان با 
سر عقاب

تک شاخ 
يا جفت 

شاخ

شيردارد
عقاب
عقرب

خر، اسب

يونان
ترکيب بدن گربه سان با سر 

خر، اسبشيرداردبدون شاخعقاب

جدول١.تحليل تطبيقي شکل و فرم  گريفين در ايران و يونان،مأخذ:نگارنده.
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جدول٢. تحليل تطبيقي شيوه بازنمايي گريفين در ايران و يونان،مأخذ:نگارنده.

نماد شناسي اندامها و اجزا بدن گريفين

ايزد مرتبط
مفهوم نمادين 

گريفين ترکيب 
کلي بدن

گوششاخ

ايران
پيوند قدرت 

زميني و 
آسماني

قدرت ايزدي 
و شکست 

ناپذير
شکست ناپذيري و اينشوشيناک، بهرام ، مهرآگاهي

پيروزي
محافظت و نگهباني

قدرت همراه با خرد 
کامل

خورشيد و روشنايي يونان
پيوند قدرت 

زميني و 
آسماني

آتنا، آپولو ديونيسوسآگاهي

جدول٣. تحليل تطبيقي نمادشناسي  گريفين در ايران و يونان،مأخذ:نگارنده.



نتيجه
با توجه به اسناد و نظر انديشمندان سرمنشا ظهور نقشمايه گريفين سرزمين ايران و دوره ايالمي است. 
ويزگيهاي خاص اين حيوان در ارتباط با ايزدان ايراني و يوناني بيشتر جلوه يافته و محقق ميشود. به نظر 
مي رسد که فرم نقشمايه در ايران به شدت بر شکل آن در يونان تأثير داشته است. گريفين ايراني نه تنها در 
شکل و فرم بلکه در مضامين مرتبط نيز بر گريفين هاي يوناني تأثير داشته است. به نظر مي رسد که گريفين هاي 
يوناني با الهام از شکل گريفين اشکاني که هميشه با دهان باز ساخته مي شد، شکل گرفته اند و عالوه بر اين 
چون گريفين ايراني از ديرباز با مضمون هاي پيروزمندي، روشنايي و محافظت مرتبط بوده به همين ترتيب 
در يونان نيز با ايزدان مربوط به اين مفاهيم همراه شده است. در يونان گريفين به واسطه ارتباطش با آپولو، 
آتنا و ديونيسوس تقدس مي يابد و در ايران با اينشوشيناک، بهرام و مهر پيوند خورده است. مقايسه ايزدان 
مرتبط با گريفين در ايران و يونان نشان مي دهد که اين حيوان به طور روشن سمبلي براي سه مفهوم خورشيد 
و روشنايي، محافظت و پيروزمندي، و همچنين خرد است.  مضمون خورشيد و روشنايي در ارتباط گريفين 
با آپولو و اينشوشيناک مستتر است. نشانه آپولو خورشيد است. آيين هاي پرستش و ستايش اينشوشيناک 
نيز با روشنايي روز پيوند دارد، و پيوند ايزد مهر با فروغ و روشنايي روز نيز ارتباط گريفين با روشنايي 
را تشديد مي کند. مهم ترين ويژگي  گريفين قدرت محافظت و پيروزمندي اوست که از ارتباط آن با ايزدان 
ناشي مي شود. آتنا محافظ شهر آتن بود و اوست که تصوير گريفين را بر روي سپر خود دارد. در ايران 
نيز، گريفين محافظ دروازه هاي معبد اينشوشيناک است. در دوره هخامنشي به عنوان محافظ گياه زندگي و 
نمادهاي مرتبط با سلطنت بازنمايي شده است و نشان دهنده وجود کامل ترين صورت قدرت به شمار مي رود. 
پيروزمندي گريفين در رابطه او با بهرام و آتنا بيش از پيش تقويت مي شود. خويشکاري اين دو ايزد فهرست 
کاملي از مفاهيم شکست ناپذيري و پيروزي را ارائه مي دهد. البته نبايد فراموش کرد که گريفين ذاتًا با پيوند 
زدن قدرت هاي زميني (در شير) با آسماني (در خورشيد)، قدرت شکست ناپذيري را از آن خود ساخته است. 
نکته  بسيار مهمي که در نمادشناسي گريفين مغفول مانده، ارتباط آن با مفهم خرد است. در توصيف تمامي 
ايزدان مرتبط با اين موجود به خرد و پاکي نيز اشاره شده است. آتنا الهه حکمت و خرد، آپولو خداي پاکي و 
خرد، مهر ايزد آگاه  بر همه چيز و بهرام داناترين دانايان است. بنابراين گريفين به عنوان موجود مرتبط با تمامي 
اين ايزدان درنهايت، نماد  قدرت آکنده از خرد و پاکي است.   نتايج پژوهش نشان مي دهد که گريفين در ايران، 
همواره به عنوان يک نوع نقش مايه اساطيري پر اهميت در موقعيت هاي تصويري شاخص شامل کنار پادشاه، 
محافظ دروازه ها، محافظ حلقه بال دار و محافظ درخت زندگي و يا ناظر بر صحنه هاي مذهبي-اساطيري 
استفاده شده است اما در يونان به دليل ساختار اساطيري متفاوت آن، گريفين به عنوان مرکب ايزدان، در جنگ 
با ايزدان يا حيوانات ديگر نيز ديده شده است. اين تفاوت بر کاربرد شيوه کاربرد نقشمايه نيز اثر داشته است. 
گريفين در يونان به عنوان نوعي تزيين در اشياء روزمره همچون ديگ ها يا ظرف هاي کاربردي هم استفاده 
شده است اما در ايران اين شيوه هرگز متداول نبوده و گريفين همواره در سيطره مفاهيم عميق اساطيري-

مذهبي باقي مانده است. 
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body. Besides that, the Iranian form of the griffin was used as the schema for the Greek types. The 

open-mouthed forms of the griffin were common during the Parthians of Iran, and it became the 

original form of the griffin in Greece. However, it should be taken into consideration that in Greece, 

the griffins were more natural and energetic in design. The Greeks tended more to make busts of the 

griffin, while in Iran its reliefs had been more common. In Iran the griffins are the guardians of the 

winged disc, tree of life or the fire altar, and the viewers of the king’s religious party; beside the king 

in formal ceremony or alongside him in battles. Sometimes the king haunts the griffin. The haunting 

scenes of griffin by the king may convey symbolic concepts of victory or power. The Greek griffins 

are also showed as the guardians, but they are always in battle with the gods’ or goddesses’ enemies. 

Sometimes the gods Apollo, Dionysus, and the goddess Athena ride on the back of a griffin. While 

the Iranian types of the griffin are always sitting on hind legs, sitting, or standing straight and calm, 

the Greek griffins are open-mouthed, roaring, and even in attacking position. Another important 

characteristic of the griffins is their horn, and ears. Sometimes the griffin has two horns, which is the 

characteristic of the Iranian types. The horns show the godly, manhood power. The ears belong to 

donkey or horse, and showing them as a part of griffin’s body affects its concepts, and that’s why the 

animal is a symbol of wisdom. It seems that in Greece, accompanying the gods can simply change 

the roles of the griffin to a divine beast, but the symbolic concepts of griffin are more effectively 

used in Iran. The griffin in Iran is always showed in great serenity with dignity beside the king. In 

Iran some other related symbols to the griffin are the life plant, and the winged circle, but they have 

never been used with the Greek griffins. It is obvious that the griffin in Iran has the highest level of 

power and dignity. In both countries, the griffin is the most important symbol of the great power; the 

power that in Iran belonged to Inshushinak and Mithra, while in Greece belonged to Apollo, Athena 

and Dionysus. The creature is connected to the heavenly symbols of the sun and lightening, and is 

also considered as the symbol of protection, victory and wisdom.

Keywords: Griffin, Lion, Eagle, Persian Art, Greek Art
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Griffin is a famous mythological hybrid creature, which is made of two other powerful animals: 

the lion and the eagle. This hybrid animal connects the powers of the lion, as the earth’s king, to 

the powers of eagle, as the sky’s king. So, it is considered as one of the most important symbols of 

power and kingship in every civilization. Although some remaining instances in Egypt show the 

image of the griffin, but according to the research results of the Ashmolean museum, the Elamites 

were the first people to use the creature and soon after, different kinds of the animals were used 

in other civilizations like Mesopotamia, Egypt, Greece and even in the Far East. The Greeks used 

this motif enthusiastically in accordance to their artistic methods. So, the griffin became a common 

motif in Greek art. This research is a content analysis of different kinds of the griffin motif in 

Iran and Greek. The research is based on studying 145 samples of the motif from both countries 

using the relational method in the final analysis. The aims of the research are to analyze the motif 

according to the mythological beliefs. It is sought to find the answer to two main questions about the 

griffin motif: 1- what are the similarities and the differences between the motif in Iran and Greece? 

2- How do the mythological beliefs affect the form or the usage of the griffin in both countries? 

The study is categorized into three aspects: first, the origins of the griffin are studied. Second, the 

form and shape of the griffin are discussed based on the samples. This includes the comparative 

study of the form and shape in both countries. In the third part, the mythological analysis of the 

motif is conducted according to the myths related to griffin. The results of the study show that the 

methods used in illustrating the griffin motif are according to the artistic methods of each country. 

The griffin has commonly been used in Iran since the Elamite era, but it has been used in Greece 

just after 1700 BC, in Crete, during Minoan art. The griffin in Iran has different forms and styles 

while in Greece it remains in the basic form as the combination of an eagle’s head with the lion’s 


