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چكيده
جانوران ترکيبي موجوداتي محصول تخيالت انساني هستند که به عنوان شاهکارهاي هنري در قالب عناصر و 
تزئينات معماري، ظروف کاربردي، مهرها، زيورآالت و... ظاهر مي شوند. هدف از اين پژوهش بررسي جانوران 
ترکيبي به عنوان نمادهايي از دو فرهنگ و تمدن فالت ايران (هخامنشيان) و بين النهرين (آشور) و يافتن اشتراکات 
و افتراقات في مابين آنان با رويکردي تطبيقي است. براي رسيدن به اين منظور، دامنة گسترش اين موجودات 
ترکيبي در آثار هنري نقوش برجسته و مهرهاي هخامنشي و آشوري ازنظر شکل ظاهري و مفاهيم مرتبط 
با آن جست وجو و با يکديگر تطبيق داده شد. در اين پژوهش روش تحقيق به صورت توصيفي- تاريخي و 

تجزيه وتحليل اطالعات کيفي و گردآوري اطالعات به روش اسنادي است.
نتايج حاصل از اين پژوهش نمايانگر وجوه اشتراک و افتراق موجودات ترکيبي در اين دو تمدن است و به طور 
کلي مي توان گفت که در نمايش موجودات ترکيبي دوره هخامنشي از ديد جانبي و در آشوري از روش جبهه اي 
استفاده شده است. نمايش جانور ترکيبي با حاالت انساني مانند تمام قد بودن و استفاده از اندام انساني در دوره 
آشور کاربرد زيادي داشته درحالي که در دوره هخامنشي تنها ترکيب با سر انسان ديده مي شود. مهم ترين 
خصيصه تصاوير نمايش دهنده جانوران ترکيبي در هنر هخامنشي: سادگي، نظم و پرهيز از پرداختن زياد به 
جزئيات است. جانوران ترکيبي در هنر هخامنشي از حس «سکون و آرامش» و «خشک و رسمي» و در دورة 
آشوري «تحرک و پويايي» و «بيان خشونت» برخوردارند و تقارن انعکاسي بارزترين ويژگي هماهنگ تصاوير 
جانوران ترکيبي در نقوش برجسته دوره آشور است. ازنظر مفهوم به کارگيري، بيشتر نمادها در فرهنگ و تمدن 

مردمان هر دو منطقه ريشه دارد.
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اندک توضيحي دربارة آن ها مشاهده کرد، اما کتابي که 
ايران باستان  اين جانوران در هنر  به طور جامع معرف 
است کتاب «جانوران ترکيبي در هنر ايران باستان نوشتة  
دادور و مهتاب مبيني (١٣٨٨) است که  ابوالقاسم  دکتر 
و  کرده  معرفي  و  طبقه بندي  را  موجودات  اين  به خوبي 
هخامنشي  هنر  بخش  در  و  موجودات  اين  شناخت  در 
بسيار راهگشاست. همچنين، حسين عابد دوست مقاله اي 
با عنوان «تداوم حيات اسفنکس ها و هارپي هاي باستاني 

مقدمه
تحقيق و پژوهش دربارة ميراث به جامانده از تمدن ها يکي 
است.  گذشته  دوران  بشر  شناخت  راه هاي  مهم ترين  از 
از آن دسته  کنده کاري شده  آثار  ميان، مهرها و  اين  در 
از  بسياري  شناسايي  در  بارزي  سهم  که  است  آثاري 
مسائل گوناگون ادوار گذشته و کهن را دارد و تحقيق و 
بررسي در آن ها مي تواند روشنگر بسياري از مجهوالت 
و  يادمان ها  ازجمله  باشد.  ديرين  روزگاران  بازمانده 
آثاري که سهم به سزايي در معرفي تمدن، فرهنگ، باورها 
و اعتقادات اقوام فالت ايران و بين النهرين باستان داشته 
نقش مايه هاي جانوران ترکيبي است. در کتب مربوط به 
هنر ايران دوران هخامنشي و همين طور هنر آشوري به 
بر روي آن ها نقش  ترکيبي  نقوش موجودات  آثاري که 
شده اشاره  شده است. به طورکلي موجودات ترکيبي در 
هنر هخامنشي و آشوري بسيار ديده مي شوند و هر يک 
توجيهات اساطيري خود رادارند، مگر در مواردي که اين 
موجودات در هنر و تمدن مشترک اند که اين مي تواند از 

تأثير آن ها بر يکديگر ناشي شده باشد.
در پژوهش حاضر، بررسي جانوران ترکيبي به عنوان 
نمادهايي از دو فرهنگ و تمدن فالت ايران (هخامنشيان) 
و بين النهرين (آشور، دوره جديد) و يافتن اشتراکات و 
رهنموني  مذکور  مناطق  ترکيبي  جانوران  بين  افتراقات 
است تا تخيل هنرمندان دو سرزمين هم جوار را در خلق 
کردن آثار بديع شاهد باشيم. در اين راستا، اين پژوهش 
سعي دارد تا با رويکردي تطبيقي و با استفاده از منابع 
موجود به اين سؤاالت پاسخ دهد: حضور جانوران ترکيبي 
در نقوش برجسته و مهرهاي هخامنشي و آشوري به چه 
صورت است؟ و وجوه اشتراک و افتراق اين موجودات 

در دو تمدن هخامنشي و آشوري چه هستند؟ 

روش تحقيق
از  ماهيت  نظر  از  و  نظري  هدف  از جهت  تحقيق  روش 
روش توصيفي- تاريخي بهره گرفته شده، و جمع آوري 
اطالعات نيز با استفاده از منابع مکتوب و روش اسنادي 
بستري  در  حاضر  پژوهش  است.  پذيرفته  صورت 
تطبيق  نتيجه گيري آن حاصل  تاريخي صورت  گرفته و 
اطالعات به دست آمده از تصاوير جانوران ترکيبي برروي 
نقوش برجسته و مهرهاي هخامنشي و آشور (دوره جديد) 
 است. تعداد نمونه هاي يافت شده در دورة هخامنشي تعداد 
٧ مورد بر نقوش برجسته و ١٦ مورد بر مهرها، و در 
دورة آشور تعداد ٨ مورد بر نقوش برجسته و ٧ مورد 

بر مهرها است.

پيشينة تحقيق
اگرچه درکتاب هايي که مربوط به هنر ايران و همين طور 
با  را  جانوران  اين  تصاوير  مي توان  است  بين النهرين 

تصوير ١. الماسو، دروازه خشايار شاه، تخت جمشيد. مأخذ: 
دادور و مبيني، ١٣٨٨: ٣٢٣.
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تصوير ٢. شير گريفين، غالف شمشير يکي از بزرگ زادگان در 
نقش برجسته تاالر بار عام داريوش. مأخذ: پرادا، ١٣٥٧: ١٩٧.
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سفالين ايران» نوشته جواد نكونام (ماهنامه كتاب ماه هنر، 
شماره ١٨٤، دي ١٣٩٢)، «نقوش موجودات تركيبي در هنر 
سفالگري دوران اسالمي ايران» نوشتة سيدهاشم حسيني 
(فصلنامة هنرهاي تجسمي، شمارة ٥٢، زمستان ١٣٩١) و 
«اسطورة انسان - جانور دركوش نامه و گرشاسب نامه» 
نوشتة محمدرضا صرفي و اكرم مريخي (مجلة مطالعات 
به  با توجه  بهار ١٣٨٨) اشاره کرد.  ايراني، شمارة ١٥، 
با  ديگري  مطالعاتي  مورد  صورت گرفته،  جستجوهاي 
موضوع اين پژوهش يافت نشد. درزمينة هنر آشور نيز 
در کتاب هاي تاريخ هنر مطالبي به صورت کلي عنوان  شده 
و پژوهش منسجمي انجام نگرفته است. تفاوت پژوهش 
حاضر با پژوهش هاي صورت گرفته در بررسي تطبيقي 
آشوري  و  هخامنشي  دوران  هنر  در  ترکيبي  جانوران 
(دورة آشور جديد) و تأکيد بر نقوش برجسته و مهرها ي 

به  جاي مانده از اين ادوار است.

جانوران ترکيبي و انواع آن
نخستين تصاوير ضبط شده موجودات ترکيبي در مصر 
و   (٥٤  :١٣٨٠ (مجيد زاده،  شده اند  يافت  بين النهرين  و 
شايد کمي بعدتر در هند و در تمدن هايي که خاور نزديک 
باستاني ناميده مي شود (کاژدان و ديگران، ١٣٧٩: ٨٧) و 
بعد از دو هزار سال در ايران و همچنين تمدن هايي ديگر 
ديده شدند (هرتسفلد، ١٣٨١: ٢٥٩). تمدن ايران باستان با 
توجه به قدمت و غناي تاريخي آن، از آثار هنري فراواني 
با نقش ماية جانوران تركيبي برخوردار است. اين نقوش 
نمادي از تفكر، باورها و اعتقادات مردمان عصر باستان 
است كه در قالب آثار هنري جلوه نمايي مي كند. در تاريخ 
تمدن و در اعتقادات عامه نمونه هاي بي شماري از انواع 
موجودات ترکيبي وجود دارد، فيگورهايي متنوع در طبيعت 
که کامًال تغييريافته اند و يا بخش هايي از اجزايشان باهم 
ترکيب يا از يکديگر جداشده توسعه  يافته و يا کم شده اند. 
اين جانوران در حقيقت خيالي هستند، اما ريشة طوالني 
در طبيعت و حقيقت دارند و هرگز پيوندشان را با دنياي 

بشر از دست نمي دهند (دادور و مبيني، ١٣٨٨: ٦٩).
جانوران ترکيبي عبارت اند از: «شکلي جديد که معموًال 
نتيجة ترکيب در اشکال بصري اند که با ساختار اجزايي 
بدين  است.  گرفته  شده  طبيعي  موضوعات  از  مختلف 
ترتيب، مشخصة آن اين است که در طبيعت اتفاق نمي افتد، 
بلکه فقط متعلق به قلمرو تخيالت انسان است» (همان:٧٨). 

جانوران ترکيبي را مي توان به پنج گروه تقسيم کرد:
١. ترکيب حيوان- انسان که شامل سه زيرگروه: شير- 

ديو، گاو- ديو و بزکوهي- ديو است. 
ابوالهول،  يا  اسفنکس  شامل:  حيوان  انسان-  ترکيب   .٢
قنطور، گاو- مرد، گاو بالدار با سر انسان، انسان- مار، 
انسان- عقرب، انسان- ماهي، انسان- بز، انسان- پرنده 

و انسان- گاو است  

 ،١٣ (شمارة  نگره  فصلنامة  در  اسالمي»  دورة  هنر  در 
زمستان ١٣٨٨) به چاپ رسانده  که به مطالعة اسفنکس ها 
هنر  در  آنان  حضور  ادامة  و  باستاني  هارپي هاي  و 
دورة اسالمي پرداخته است. از ديگر پژوهش ها در اين 
زمينه مي توان به مقالة «نقش موجودات ترکيبي در هنر 
سفالگري دوران اسالمي ايران» نوشتة سيد هاشم حسني 
 ،(١٣٩١ سال   ،٥٢ شمارة  تجسمي،  هنرهاي  (فصلنامة 
«بررسي نمادهاي نقش مايه اي موجودات تركيبي در آثار 

تصوير ٣.شير گريفين، نقش برجسته هخامنشي، تخت جمشيد. 
مأخذ: فريه، ١٣٧٤: ٤١

لعاب دار،  بر روي آجر  نقش برجسته  تصوير ٤. شير گريفين، 
شوش، دورة هخامنشي. مأخذ: دادور و مبيني، ١٣٨٨: ٣٢٦.



(شيردال)،  گريفين  که شامل:  ترکيب حيوان- حيوان   .٣
شير گريفين، سنمرو (سيمرغ)، بز- ماهي، حيوانات بالدار، 

گاو- مار و اسب بالدار- ماهي است. 
٤. جانوران عجيب الخلقه مثل موجودات چندسر 

٥. ترکيب پديده هاي طبيعي- انسان يا حيوان.
و  هنري  آثار  انواع  در  ترکيبي  موجودات  «نقش 
ترکيب  نخستين  است:  نوع  دو  بر  ايران  صنايع دستي 
انسان- حيوان که در اساطير مصر، بين النهرين، آشور، 
چين، ژاپن، يونان و ... نيز ديده  شده و شامل انسان- مار، 
انسان- مرغ  انسان- شير،  انسان- گاو،  انسان- عقاب، 
و ... است و ديگري ترکيب حيوان- حيوان مانند شير- 

عقاب، گاو بالدار، بز بالدار و ...» (زمردي، ١٣٨٢: ٢٥٦).

جانوران ترکيبي بر روي نقوش برجسته دوره هخامنشي
ايران  هنر  دربارة  ما  اطالعاتي  منبع  مهم ترين 
هخامنشي، کاخ تخت جمشيد است که در فاصلة سال هاي 
٥٢٠ و ٤٦٠ قبل از ميالد به وسيلة داريوش و خشايار شاه- 
جانشينان کورش- ساخته شد. در تخت جمشيد، گاوهاي 
ريش دار و بال دار با سرهاي انساني، بدن گاو و دو بال 
عقاب (الماسو) که تجسم ماه هستند، مانند پاسداران کاخ 
بر مدخل دروازه خشايار شاه  شاهان هخامنشي اند که 

قرارگرفته اند (صمدي، ١٣٦٧: ٣١؛ تصوير ١).
 شير گريفين جانور ترکيبي با سر و دست شير، پاهاي 
عقبي و بال هاي عقاب است. «گريفين جانوري با قدرت 
مي شود  پنداشته  جانوران  سلطان  و  باعظمت  و  خاص 
باارزش  دارايي هاي بسيار  و  ثروت  به عنوان محافظ  که 
جانور  اين  نقش   .(Friar, 1987:173) است»  مشهور 
تخت جمشيد  خزانة  از  نقش برجسته اي  در  مي توان  را 
يکي  بر روي غالف شمشير  داريوش  عام  بار  تاالر  در 
نقش  اين  از بزرگ زادگان مشاهده کرد (تصوير ٢). در 
را در  بوده و سرهايشان  به هم  دو شير گريفين پشت 
عقب  به سوي  رودررو)  جانور  (دو  هرالديک  حالت  يک 

برگردانده اند.
«شير  يعني  نيز  ديگر  صورت  دو  به  گريفين  شير 
گريفين شاخ دار» و «شير گريفين شاخ دار با دم عقرب» در 
نقش برجسته هاي هخامنشي ديده مي شود. شير گريفين 
شاخ دار با دم عقرب بر روي درهاي سه طرفة کاخ تچر 
هخامنشي و بر روي درهاي چهار طرفه تاالر صد ستون 
نقش بسته شده است. در اين تصوير آنچه مظهر عناصر 
اندام زشت و  مانند  به شمار مي رود  اهريمني  نامطلوب 
دهشت آفرين وجود دارد. در اين اثر موجود افسانه اي دم 
عقرب و پنجه هايي مانند عقاب و بدني همانند بدن شير و 

اندامي چون گاو وحشي دارد (تصوير ٣).
لعاب دار درشوش  در نقش برجسته اي بر روي آجر 
تصوير شير گريفين شاخ داري نقش شده است. دو بال 
شير به صورت افراشته و شاخ و دمي نيز به حالت حلزوني 

مطالعه تطبيقي جانوران ترکيبي  در   
هنر هخامنشيان و   آشوريان  با  تأکيد 

بر نقوش برجسته و مهرها

تصوير٥. اسفنکس، نقش برجسته بر روي سنگ، از کاخ پرسپوليس، 
Curtis, 1989: 53 :٥٠٠ قبل از ميالد. مأخذ

تصوير 6. اثر مهر استوانه اي هخامنشي، پهلوان شاهي روي دو 
اسفنکس. مأخذ: پرادا، 1383: 253.

تصوير 7.مهر استوانه اي دوره هخامنشي. مأخذ: صمدي، 1367: 
.182

 تصوير 8. مهر هخامنشي، مجموعه کاپيتان اسپنسر. مأخذ: دادور 
و مبيني، 1388: 317.
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و مارپيچ دارد (تصوير ٤).
نقش اسفنکس بر روي نقش برجسته اي در کاخ پرسپوليس 
حجاري  شده که داراي بدن شير، بال عقاب و سر مرد 
هم  روبه روي  ترکيبي  جانوران  اين   .(٥ (تصوير  است 
قرارگرفته اند و قرص بالداري نيز در ميانشان قرار دارد. 
مضمون  يک  به  تخت جمشيد  در  موجود  اين  «کاربرد 
اختصاص دارد، پرستش و نيايش» (عابد دوست و کاظم 
پور، ١٣٨٨: ٨٣). نمونه ديگري از اسفنکس ها را بر روي 
حالت  به  که  مي کنيم  مشاهده  شوش  لعاب دار  آجرهاي 

قرينه روبه روي  هم قرار گرفته اند.

جانوران ترکيبي بر روي مهرهاي دوره هخامنشي
اسفنکس موجودي افسانه اي با پيکري مرکب از سر انسان 
بار در خاورميانه  و بدن شير است که «براي نخستين 
يازدهم-  (سدة  آشوري  استوانه اي  مهرهاي  روي  بر 
سيزدهم ق.م) و با گستردگي بيش تري از سده نهم قبل 
از ميالد به عنوان تنديس هاي محافظ معابد و قصرها ديده 
مي شوند» (هال، ١٣٨٠: ٢٠). در تصوير ٦ شاه چون يک 
انساني عرضه  شده که بر روي موجودات  پهلوان فوق 
به آساني  و  است  ايستاده  اسفنکس ها  مانند  آسايي  ديو 
شيرهاي نيرومند و خطرناک را با گرفتن از پاها در هوا 

تاب مي دهد (پرادا، ١٣٨٣: ٢٥٣).
مهر هاي  بر روي  به صورت هاي مختلف  اسفنکس ها 
هخامنشي ديده مي شوند. تصوير ٧ اسفنکسي را با سر 
انسان به صورت ريش دار نشان مي دهد که قسمت جلوي 
بدنش به شکل گاو است. ادامه تن اين حيوان به عقرب 
ديگر  نمونة  مي شود.  منتهي  گرازي  به  نيز  انتهايش  و 
صورتش  که  است  ابوالهولي  شبه  هخامنشي  اسفنکس 
شبيه قرص ماه است و روي برخي از مهرها نيز داراي 
بال است. معموًال يک جفت از اين حيوان مقابل يکديگر به 

تصوير درمي  آيند (تصوير ٨).
دوران  از  به دست آمده  استوانه اي  مهر  يک  در 
انساني است  ابر  نيروي  پادشاه را که واجد  هخامنشي، 
درنبرد با دو شير گريفين در مرکز مهر نشان مي دهد که 
پاهاي خود را بر روي دم هاي دو اسفنکس که پشت به هم 

تصوير شده اند قرار داده است (تصوير ٩).
گريفين از ديگر جانوران ترکيبي است که بر مهرهاي 
هخامنشي نقش شده است. نقش گريفين هم به صورت دو 
گريفين روبروي هم که در باالي آن ها تصوير گوي بالدار 
است (تصوير ١٠) و هم در حال نبرد با پادشاه يا قهرمان 

ديده  مي شود (تصاوير شماره ١١ و ١٢).
شاه در يک مهر استوانه اي، بر روي دو گاو نر بالدار 
ايستاده و دو شير را به نشانة پيروزي با دستانش بلند 
کرده است. گاوهاي نر بالدار در اين تصوير به صورت 

نشسته و پشت به هم تصوير شده اند (تصوير ١٣).
همان طور که در تصوير ١٤ مشاهده مي شود نقش 

تصوير9. نبرد شاه با دو شير گريفين، ايستاده بر روي دم دو اسفنکس 
 Frankfort, 1939, 163 :مهر استوانه اي دوره هخامنشي. مأخذ

تصوير 10.دو گريفين روبه روي هم. مأخذ: ملک زاده بياني، 1363: 
98؛ 

تصوير 11. دو گريفين در حال نبرد با پادشاه. مأخذ: 
 Reva, 1960: 163

تصوير 12. گريفين در حال نبرد با پادشاه. مأخذ: همايون فرخ، 
.62 :1349



دو  که  است  قهرماني  نشان دهندة  استوانه اي  مهر  اين 
گاو نر بالدار را در چنگ گرفته و حلقة بالداري در باالي 
سرش و درخت خرما نيز به منزلة پايانه در سمت راست 
او قرار دارد. گاو نر بالدار به منظور قرينه سازي دو بار 
ظاهر شده گويا مي توانسته در دنياي تصور مهرساز با 
نماد نيرويي کهن يکي بوده باشد. نقش گاوهاي نر بالدار 
در اين تصوير به صورت ايستاده بر روي دوپاست که 

صورت ها را رو به هم برگردانده اند.
مهري مکشوفه از شوش پادشاه را در حال هدف قرار 
دادن جانوري ترکيبي که در سمت راست تصوير است و 
در زير پايش جانور ترکيبي ديگري با سرشير، بدن گاو و 

بال و دم عقاب است نشان مي دهد (تصوير ١٥).
برخي ديگر از جانوران ترکيبي که بر مهرهاي دورة 
هخامنشي ديده مي شوند به صورت ترکيبي از دو حيوان 
هستند؛ مانند ابوالهول با سر بز (تصوير ١٦)، گاو بالدار با 
سر انسان (تصوير ١٧) و قوچ بالدار که با کره اش مي دود 
(تصوير ١٨). نقش اين قوچ بسيار ظريف و با شاخ ها و 
دم حلزوني و به صورت مارپيچ است، تک شاخ بالدار که 
در سمت چپ، با سرشير و دهاني باز که دندان هاي تيز 
آن نمايان است و نيز شاخي تک بر روي سر آن، نقش 
خوفناکي از ددان را نشان مي دهد. وجود يک شاخ بر سر 

بيشتر  در  زيرا  است  کم نظير  نقشي  ترکيبي  جانور  اين 
نقوش جانوران شاخ دار، دوشاخ بر روي سر آن ها نقش 

بسته است (تصوير ١٩).
انسان- پرنده، جانور ترکيبي کم نظير ديگري، منقوش 
بر روي يکي از مهرهاي هخامنشي است. اين مهر پادشاه 
را در طرف چپ در حال نيايش نشان مي دهد. در سمت 
راست، انسان-پرنده اي که صورتش شبيه مرغان و در 
حال پرواز است به تصوير درآمده و در وسط نيز تصوير 
مشاهده  دارد  قرار  عجيب  نقشي  آن  زير  در  که  فروهر 
مي گردد . انسان- پرنده همانند شاه، دستان خود را در 
برابر فروهر به منظور نيايش باالبرده است (تصوير ٢٠).

يکي از مهرهاي بديع و نادر هخامنشي، مرغ وارغن 
سيمرغ  به نام  بعد  و  يادشده-  او  از  اوستا  در  که  را 
خوانده اند- درحالي که شخصي روي آن سوار است و 
تاجي از گل بر سر گرفته و در حال پرواز است، نشان 

مي دهد (تصوير ٢١).

جانوران ترکيبي بر روي نقوش برجستة آشوري
نزديک  بودند که مرکز آن  آشوريان ساکنان سرزميني 
داشت،  قرار  دجله  رود  کنار  در  امروزي  موصل  شهر 
نقش برجسته هاي سنگي شاخص ترين آثار هنري آشوري 

مطالعه تطبيقي جانوران ترکيبي  در   
هنر هخامنشيان و   آشوريان  با  تأکيد 

بر نقوش برجسته و مهرها

تصوير 13. اثر مهر استوانه اي هخامنشي. 
مأخذ: دادور و مبيني، 1388: 191

 تصوير 14. اثر مهر استوانه اي هخامنشي. 
مأخذ: اتينگهاوزن، 1379: 107.

شوش.  هخامنشي،  مهر  اثر   .15 تصوير 
مأخذ: بد، 1352: 83

تصوير 16. اثر مهر استوانه اي هخامنشي. 
مأخذ: دادور و مبيني، 1388: 196.

تصوير 17.اثر مهر استوانه اي هخامنشي. 
مأخذ: اتينگهاوزن، 1379: 107

 تصوير 18. مهر هخامنشي با نقش قوچ 
بالدار. مأخذ: همايون فرخ، 1349: 73.

تصوير 19.مهر هخامنشي با تصوير تک  شاخ 
بالدار. مأخذ: دادور و مبيني، 1388

تصوير 20. نقش انسان- پرنده. مأخذ: پوپ، 
.198 :1380

تصوير 21. مهر هخامنشي با تصوير مرغ 
وارغن. مأخذ: همايون فرخ، 1349: 78.
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به شمار مي آيند (پاکباز، ١٣٩٠: ٦٧١).
انسان  بدن  با  موجوداتي  آشوريان  برجسته  نقوش  در 
از  ترکيبي  با  انساني،  باحالت و وضعيت  بدن حيوان  يا 
ديده  حيوان  ديگر  ويژگي هاي  از  برخي  يا  حيوان  سر 
با  «جانوري  است:  ديو١  شير-  آن ها  از  يکي  مي شود. 
سرشير و بدن انسان باحالت انساني ايستاده بر روي دو 
پا. اين موجود در هنر آشور اوگال لو٢ خوانده مي شود. 
جانوراني با بدن انسان و سرشير و پاي پرنده که به باور 
مردمان باستاني بين النهرين مي توانستند از آن ها در برابر 
بيماري ها و هجوم جن هاي پليد محافظت کنند. نقش اين 
ديوها در مهرهاي استوانه اي و نقش برجسته هاي آشوري 
بسيار به چشم مي خورد» (محمد پناه، ١٣٨٨: ١٣). يکي از 
اين اوگال لوها در کاخ آشور نصير پال دوم است. بر روي 
مرکز  در  شاخ دار  اوگال لو  يک  تصوير  نقش ها،  از  يکي 
تصوير حجاري  شده که يک دستش که خنجري را باال 
برده و سالح هاي ديگري نيز به همراه دارد نشان مي دهد 
که در دو سمت آن نقش دو نگهبان انساني وجود دارد و 
همگي در حال حفاظت و نگهباني هستند (تصوير ٢٢). در 
تصاوير عمومًا اوگال لو يک دستش را که با آن خنجري 
را نگه داشته باال مي برد و در دست پائيني يک چماق دارد 
و به طورکلي باالتنه اش برهنه است. معموًال دامن کوتاهي 
به پا دارد، ولي مواقعي که کامًال برهنه است، داراي دم 

مجعدي است.
از ديگر جانوران ترکيبي که در اين کاخ وجود دارد 

و  عقاب  بال  و  سر  با  جانوري  اپکال لو  است.  اپکال لو٣ 
درخت  کنار  در  اپکال لو ها  اين  نقش  است.  انسان  بدن 
مقدس تصوير شده است، درخت مقدس بين دو اپکال لو 
به صورت يکي در ميان حجاري شده (تصوير ٢٣)، جامة 
بلند حاشيه دارش با کمربندي بسته  شده، دشنه اي بر کمر 
بسته و صندل به پا دارد. اين نقش برجسته از مرمر است 
ديگري، تصوير  نقش برجستة  (قفقوري، ١٣٨٩: ٩٨). در 
دو  به همراه  مي رود  مقدس  درخت  به سمت  که  پادشاه 
اپکال لو در اطرافش که در حال حفاظت هستند و درخت 
مقدس که در سمت چپ تصوير است حجاري  شده است 

(تصوير ٢٤).
نينورته  کاخ  از  کشف شده  ديگري  نقش برجستة  در 
با  انزو  (نبرد  انزو٤  حماسة  نمرود،  شهر  در  آشوريان 
نينورته) تصوير شده است. در اين نقش برجسته نينورته 
با  همراه  شا خ دار  کاله  و  بال  چهار  با  انسان  به صورت 
ابزارهاي جنگي در حال نبرد با انزو که پرنده اي است با 
سر و دستان شير حجاري  شده است (تصوير ٢٥). انزو 
در اين نقش بر روي دو پا ايستاده يک دستش را باالبرده 
و يکي از پاها در جلوي پاي ديگر قرار دارد و سرش را به 

حالت غرش به سمت نينورته برگردانده است.
در دروازه هاي کاخ سارگون دوم پيکره هاي نگهبان 
بزرگ و شگفت آوري به نام الماسو قرار داده مي شدند 
که بدن گاو، سر انسان و بال عقاب داشتند. اين پيکره هاي 
بزرگ اغلب به صورت يکپارچه تراشيده شده اند اما افزودن 

يک  تصوير  آشوري،  برجسته  نقش   .22
www.metmuseum.org :اوگال لو. مأخذ

تصوير 23. اپکال لو. مأخذ:
 www.metmuseum.org

تصوير 24. بخشي از نقش برجسته ديواري 
کاخ شمال غربي آشور نصيرپال دوم از مرمر 
لوح 258. مورتگارت، 1377:  مأخذ:  سفيد. 

تصوير 25. طرحي از يک نقش برجسته 
در  آشوريان  نينورته  کاخ  از  کشف شده 

شهر نمرود. مأخذ: محمد پناه، 1388: 16.

تصوير 26. الماسو آشوري. مأخذ: گاردنر، 
 .61 :1389

 27. (اسفنکس) شير بالدار با سر انسان- 
موزه  متروپوليتن. مأخذ:

www.metmuseum.org 

1.Lion- demon
2.Ugallu
3.Apkallu

٤. در داستان انزو مي خوانيم که انليل، 
خداي بزرگ زمين به دليل در اختيار 
داشتن لوح تقدير بسيار قدرتمند بود و 
به همين دليل انزو نگهبان او «آزمندانه 
و با حسادت به او مي نگريست»  تا 
انليل در  اينکه يک روز «هنگامي که 
آب مقدس حمام مي کرد»   انزو براي 
غصب قدرت او لوح تقدير او را مي دزدد 
و در کوه هاي غيرقابل دسترس مخفي 
خداي   (Ninorta) نينورته  مي شود. 
جنگ که اندام و سري انساني دارد و 
داراي اعجازهاي نيرومند است وظيفة 
مي پذيرد،  را  انزو  درآوردن  پاي  از 
سالح رعد را از ادد مي گيرد و با آن 
انزو را مي کشد، لوح تقدير را به انليل 
به  را خود  نگهباني  و  بازمي گرداند 

عهده مي گيرد (مک گال، ١٣٧٥: ٩١).



پاي پنجم که از نماي کناري ديده مي شود نشان دهندة آن 
است که مجسمه ساز آن ها را به عنوان مجسمه هاي داراي 
که  به صورتي  قطعه سنگ مي دانسته،  در دو سوي  ٌبعد 
اين  ديده شوند.  نيمرخ  از  از رو به رو و هم  پيکره ها هم 
پيکره ها که از سنگ آهک ساخته شده اند از جهتي با بنا يکي 
هستند و به دليل داشتن سرپوش هاي بلند به همراه شاخ، 
چشم هاي فرورفته، پاها و بدن عضالني و الگوي ظريف 
ريش، بيننده را محو تماشاي خود کرده، اقتدار رعب آور 
پادشاه را به ياد مي آورند. آشوري ها احتماًال به اين مسئله 
اعتقاد داشتند که اين موجودات دورگه توانايي دور کردن 

شيطان را دارند (ديويس، ١٣٨٨: ٣١٥؛ تصوير ٢٦).
نمرود  کاخ  در  انسان  با سر  بالدار  همچنين، شيري 
نيويورک  متروپوليتن  موزة  در  امروزه  که  کشف  شده 
قرار دارد. اين مجسمة سنگي شبيه به الماسوي دروازة 
تفاوت که بدن و  اين  با  اصلي کاخ سارگون دوم است، 

پاهايش شير است (تصوير ٢٧).
پائين تنة  با باالتنة انسان و  شير قنطورس، پيکره اي 
شير، به صورت سنگ بناي حجاري شده بر روي طاقچه اي 
دارد  قرار  بانيپال  آشور  پادشاه  سلطنتي  کاخ  اتاق  در 
با  پيکره اي  به  به تنهايي  قنطورس،  واژة   .(٢٨ (تصوير 
گفته  اسب  چهارپاي  و  بدن  پائين تنه،  و  انسان  باالتنة 
مي شود. گاهي مواقع اين پيکره داراي دم کژدم است که 
قسمت انساني اغلب مسلح به تير و کمان يا گرز و در 
حال شکار ديگر حيوانات نشان داده مي شود (بلک، ١٣٨٥: 

.(٩٧
هنر  از  برجاي مانده  نمونه هاي  از  ديگر  برخي  در 
آشور، پيکره اي با سر، بازوان و باالتنة انسان و پائين تنه 
بسته است.  نقش  دريايي  مرد  به  معروف  ماهي،  دم  و 
آشوري ها اين مخلوق را صرفًا به عنوان کولولو١ «ماهي- 
انسان»مي شناختند. در هنر نو بابلي و نو آشوري و بابلي 
کهن، گاهي نوع مؤنث اين پيکره (نيمي ماهي و نيمي زن) 
ظاهر مي شود و کوليل تو٢، احتماًال به معناي «ماهي- زن» 

باشد (همان، ٣٠١) (تصوير ٢٩).

جانوران ترکيبي بر روي مهرهاي دورة آشوري
نقش گاو نر بالدار با سر آدمي بر روي مهرها، در دورة 

آشور کاربرد گسترده داشته است (تصوير ٣٠).
انسان  با سر  بالدار  گاو  دو  استوانه اي  مهر  يک  در 
را مي بينيم. در اين نقش، يک جنگجو مقابل خداي ادد که 
خداي آشوري و بابلي است بر پشت گاو مقدس ايستاده 
در حال نيايش است (محمد پناه، ١٣٨٨: ٢٠؛ تصوير ٣١). 
همان طور که در تصوير ٣٢ مشاهده مي شود، الهة ايشتر 
بالباس جنگي بر روي گاوي با سر انسان ايستاده و تاج 

ستاره داري بر سر گذاشته است.
همچنين، نقش دو اپکال لو را در يک مهر استوانه اي در 
حال مراقبت از شاه مي بينيم که شباهت بسياري به يکي 

مطالعه تطبيقي جانوران ترکيبي  در   
هنر هخامنشيان و   آشوريان  با  تأکيد 

بر نقوش برجسته و مهرها

تصوير 28. شير ديوها و يک شير قنطورس. مأخذ: قفقوري، 1389: 103

29. يک مرد دريايي در حال شنا. برگرفته از سنگ بناي حجاري شده 
در کاخ سلطنتي سارگون دوم، دورشروکين، ارتفاع 255 سانتي متر. 

مأخذ: بلک، 1385: 301.

 تصوير 30. گيلگمش و انکيدو در حال قرباني گاو بالدار با سر 
انسان. مأخذ: قفقوري، 1389: 94

تصوير 31. گاو بالدار با سر انسان. مأخذ: محمد پناه، 1388: 20.
1  Kulullu
2. Kuliltu
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از نقش برجسته هاي آشوري دارد و باالي نقش درخت 
مقدس، خداي آشور، ديده مي شود (تصوير ٣٣).

در نمونه اي ديگر، شير قنطورس را منقوش برمهري 
شير  اينجا  در  مي بينيم.  آشوري  دورة  از  استوانه اي 
قنطورس، به ديوي که به شکل شير نشان داده شده است 

حمله مي کند (تصوير ٣٤).
در مهر استوانه اي ديگري برجاي مانده از اين دوران، 
يک پيکره در هيئت ماهي و يک مرد دريايي با پري درياي 

در دو سوي درخت مقدس ايستاده اند (تصوير ٣٥).
ميان  نبرد  آمده  به دست   آشور  از  که  ديگري  مهر 
پهلوانان را نشان مي دهد و در آن  موجودات ترکيبي و 
 يکي از خدايان آشوري بر پشت اژدهايي شاخ دار و بالدار 
ايستاده و با تيري که در چلة کمان دارد گريفين را هدف 

قرار داده است (تصوير ٣٦).

بررسي تطبيقي جانوران ترکيبي در هنر هخامنشي 
و آشوري

در بخش هاي گذشته، جانوران ترکيبي منقوش بر نقوش 
و آشوري مورد  مهرهاي دوران هخامنشي  و  برجسته 
مطالعه و بررسي قرار گرفتند. حال در اين بخش به طور 
جانوران  «طبقه بندي  به لحاظ  تطبيقي  بررسي  به  مجزا 
به نمايش درآمده» و «ويژگي هاي  ترکيبي»، «موضوعات 

هنري» به کار رفته مي پردازيم.

مقايسه بر اساس طبقه بندي جانوران ترکيبي
جانوران ترکيبي بر روي نقوش برجستة هخامنشي شامل 
برجستة  نقوش  بر روي  و  و الماسو  اسفنکس  گريفين، 
اپکال لو، پرنده- شير، الماسو،  اوگال لو،  آشوري شامل: 

اسفنکس، شير قنطورس و کولولو يا مرد دريايي است.
جانوران ترکيبي بر روي مهرهاي هخامنشي شامل 
بالدار،  تک شاخ  مانند  بالدار  گريفين، حيواناتي  اسفنکس، 
گاو بالدار، شير بال دار با تنة گاو و دم عقرب، بز بال دار 
پرنده،  انسان  انسان،  سر  با  بال دار  گاو  بال دار،  قوچ  و 
سيمرغ و بر روي مهرهاي آشوري شامل گاو بالدار با 
سر انسان، اپکال لو، گاو با سر انسان، شير قنطورس، مرد 
دريايي يا کولولو، اژدهاي شاخ دار و بالدار و گريفين است 

(جدول ١).
بر  ترکيبي  جانوران  که  درمي  يابيم  اوصاف  اين  با 
روي نقوش برجستة آشوري از تنوع بيشتري برخوردار 
در  ترکيبي  برابر جانوران  دو  از  بيش  آن  انواع  و  بوده 
روي  بر  امر  اين  اما  است؛  هخامنشي  برجسته  نقوش 
مهرها متفاوت بوده و تنوع جانوران ترکيبي در مهرهاي 

هخامنشي بيشتر از مهرهاي آشوري است.
نقش برجستة  هنر  در  مشترک  ترکيبي  جانوران 
مهرها  بر  و  اسفنکس  و  الماسو  آشوري،  و  هخامنشي 
گريفين و گاو بالدار با سر انسان است که بررسي تطبيقي 

تصوير 32. گاو با سر انسان. مأخذ: قفقوري، 1389: 89. 

تصوير 33. دو اپکال لو بر روي مهر استوانه اي. مأخذ:
www.metmuseum.org

تصوير 34. حمله قنطورس به ديوي به شکل شير. مأخذ: مک گال، 
.104:1375

تصوير 35. مرد دريايي و پري دريايي. مأخذ: گري،1378: 109. 



هرکدام را مي توان در جداول ٢ تا ٥ مشاهده کرد.
مشاهده  شماره٢  جدول  در  که  همان طور  به طورکلي، 
موقعيت،  ازلحاظ  تمدن  دو  هر  در  الماسو  مي گردد، 
کاربرد، اندازه و شکل ظاهري بسيار شبيه و نزديک به هم 
بوده و داراي تفاوت هايي در جزئيات اند که نشان دهندة 
مهم ترين  است.  آشوري  از  هخامنشي  هنر  تأثيرپذيري 
با هخامنشي را مي توان  تفاوت الماسوي آشوري  وجه 
در دارا بودن پنج پا و تأکيد بر حس حرکت از ديد جانبي 

عنوان کرد.
اسفنکس در نقش برجسته هر دو تمدن تصوير شده 
و داراي تفاوت هاي بسياري است که در جدول ٣ به آن 
پرداخته  شده است اما شايد بتوان مهم ترين وجه تفاوت را 
در نوع نمايش آن عنوان کرد به طوري که اسفنکس در هنر 
هخامنشي به صورت نقش برجسته و در آشور شبيه به 
الماسوها در درگاه ها و به صورت پيکره  معماري تصوير 
بال ها،  فرم  به  مي توان  نيز  اشتراک  نقاط  از  است.  شده 
تأکيد بر نمايش جزئيات و عضالت و داشتن ريش و موي 

بلند اشاره داشت.
همان طور که در جدول٤ نيز مشاهده مي شود، نقش 
بيشتري  تنوع  از  هخامنشي  مهرهاي  روي  بر  گريفين 
برخوردار بوده و در حالت نيايش و نبرد تصوير شده 
است و در مهرهاي اين دو دوره از تفاوت هاي بسياري 
نقوش  و  تجسم  هم  و  نمايش  موضوع  ازلحاظ  هم 
برخوردار است و درمجموع نقاط اشتراک کمي در آن ها 

ديده مي شود.
نمايش گاو بالدار با سر انسان در اين دو دوره، هم 
ازلحاظ موضوع و هم ازلحاظ تجسمي، داراي تفاوت هاي 
از ديد جانبي و داشتن  بسياري بوده و تنها در نمايش 

ريش و موي بلند باهم اشتراک دارند.

نمايش دهندة  صحنه هاي  موضوع  اساس  بر  مقايسه 
جانوران ترکيبي

به  ترکيبي  جانوران  آن ها  در  که  تصاويري  مطالعة  با 
نمايش درآمده اند با سه موضوع اصلي روبه رو مي شويم 
آئيني،  موضوعات  به  را  آن ها  مي توان  به طورکلي  که 
تقسيم بندي  ترکيبي  جانوران  نقوش  و  نمادين  مضامين 

کرد.

موضوعات آئيني
آئيني  درصحنه هاي  ترکيبي  جانوران  آشور  دوران  در 
انعکاس يافته اند درحالي که  با مضمون نيايش و قرباني 
در دوران هخامنشي تنها مضمون نيايش ديده مي شود. 
جدول ٦ نشان دهندة چگونگي حضور جانوران ترکيبي در 

صحنه هاي آئيني هر دو تمدن است.
جانوران  مي شود  مشاهده  جدول  در  که  همان طور 
ترکيبي در هر دو تمدن درصحنه هاي آئيني حضور دارند. 

جانوران ترکيبي که درصحنه هاي آئيني هنر هخامنشي 
پرنده و شير گريفين  انسان-  مشارکت دارند اسفنکس، 
و جانوران ترکيبي که درصحنه هاي آئيني هنر آشوري 
مشارکت دارند اپکال لو، گاو بالدار با سر انسان و مرد و 
پري دريايي هستند که بيشتر درصحنه هايي با مضمون 
نيايش حضور يافته اند. به طورکلي در هنر آشور جانوران 
دارند.  بيشتري  حضور  آئيني  درصحنه هاي  ترکيبي 
ازلحاظ تجسمي، هنرمندان هر دو تمدن براي بيان مفهوم 
نيايش از باال بودن يکدست جانوران ترکيبي و به کارگيري 

درخت مقدس بهره جسته اند.

مطالعه تطبيقي جانوران ترکيبي  در   
هنر هخامنشيان و   آشوريان  با  تأکيد 

بر نقوش برجسته و مهرها

نوع جانور 
ترکيبي

آشوريهخامنشي

مهرنقش برجستهمهرنقش برجسته

***گريفين

***اسفنکس

**الماسو

*اوگال لو

**اپکال لو

*پرنده- شير

**شير قنطورس

کولولو يا مرد 
دريايي

**

*تک شاخ بال دار

*گاو بال دار

شير بال د ار + 
تنة گاو 

و دم عقرب

*

 *بز بال دار

*قوچ بالدار

گاو بال دار با سر 
انسان

**

*انسان پرنده

*سيمرغ

اژدهاي شاخ دار و 
بال دار

*

*گاو با سر انسان

۳۱۰۷۷جمع

جدول 1. مقايسه بر اساس نوع جانور ترکيبي در نقوش برجسته 
و مهرهاي هخامنشي و آشوري. مأخذ: نگارندگان.
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موضوعات نمادين
که  نمادين  آشوري موضوعات  و  هخامنشي  دورة  در   
درصحنه هاي نقوش ديده مي شود مشتمل بر سه موضوع 
بوده است: «نبرد»، «محافظت و نگهباني» و «قرارگيري 
در زير پاي شاه و يا خدا». نبرد شاه يا قهرمان با جانور 
اين  نمايش دهنده  صحنه هاي  از  نيمي  موضوع  ترکيبي 
اختصاص  خود  به  را  هخامنشي  تمدن  در  موجودات 
مي دهد. اين موضوع در دوره آشور نيز به چشم مي خورد 
با اين تفاوت که در دورة آشور نبرد با جانور ترکيبي به 
عهده خدا بوده و عالوه بر آن در اين دوره شاهد نبرد 

جانور ترکيبي با حيوانات نيز هستيم (تصوير ٣٤).
در دورة هخامنشي نبرد شير گريفين شاخ دار با دم عقرب، 
گريفين، تک شاخ بالدار و گاو بال دار با سر انسان با شاه 
يا پهلوان و در دورة آشور نبرد پرنده- شير و گريفين 

باخدا و قنطورس با يک شير صورت مي گيرد.
نقوش  در  نمادين  تطبيق موضوعات  از  ديگر  نکاتي 
دوران هخامنشي و آشوري حاصل مي شود که به شرح 

زير بيان مي گردد:
در هر دو دوره جانور ترکيبي نقش محافظ و نگهبان 
را داراست. در دورة هخامنشي تنها يک جانور ترکيبي 
(الماسو) و در دورة آشوري سه جانور ترکيبي (الماسو، 
اپکال لو و اسفنکس) داراي اين نقش هستند که الماسو در 

هر دو دوره مشترک است.

نمايش نمادين قرار گرفتن جانور ترکيبي در زير پا 
در هر دو دوره  ديده مي شود، با اين تفاوت که در دورة 
هخامنشي شاه و يا قهرمان و در دوره آشوري خدا بر 

روي جانور ترکيبي قرارگرفته است.
دوره هاي  مهرهاي  و  برجسته  نقوش  از  بعضي  در 
مذکور، جانور ترکيبي خود به عنوان موضوع اصلي مطرح 
و تصوير شده است. در دوران هخامنشي شير گريفين 
شاخ دار، ابوالهول، قوچ بالدار و مرغ وارغن و در دوره 
آشور مرد دريايي، قنطورس و اپکال لو به عنوان موضوع 
اصلي تصوير شده است البته الزم به ذکر است که اين 

موضوع در مهرهاي اين دوره صدق نمي کند.
صحنه هاي  موضوعات  گفت  مي توان  به طورکلي 
داراي  دوران  دو  هر  در  ترکيبي  جانوران  نمايش دهندة 
شباهت هاي بسياري بوده و تنها در نوع، تعداد و جزئيات 

متفاوت است.
مقايسة هنري و تجسمي جانوران ترکيبي

در اين بخش مهم ترين ويژگي هاي بارز هنري به کاررفته 
در نقوش جانوران ترکيبي مورد مقايسه قرار گرفته که 

نتايج اين تطبيق به شرح زير بيان مي گردد:
براي نمايش جانوران ترکيبي در دورة هخامنشي از 
نمايش ديد جانبي بهره گرفته  شده درصورتي که در دورة 
آشوري سر و پاهاي جانور ترکيبي در حالت نيمرخ، يک پا 
نيم رخي  چهرة  در  کامل  يک چشم  ديگر،  پاي  جلوي  در 

آشورهخامنشي

وجوه اشتراک
 الماسوي

 هخامنشي و
 آشوري

موقعيت: دروازة اصلي تاالر تخت يعني قلب کاخ شاهيموقعيت: دروازة ملل که روي محور مربوط به تاالر تخت است

کاربرد: حفاظت – پاسداران کاخ شاهي- دفع کننده ارواح شيطاني- ايجاد 
وحشت و ترس در دل دشمنان

کاربرد: حفاظت – دفع کنندة ارواح شيطاني- محافظ ارواح پاک- ايجاد وحشت 
و ترس در دل دشمنان

اندازه: غول پيکراندازه: غول پيکر

نقوش: به شيوة تزييني و باشکوه؛ به صورت نقش برجسته با نشان دادن ديد 
از مقابل و ديد از پهلو؛ داراي ريش- تزيينات ريش (با تقسيم به چهار بخش 
افقي)؛ فرم گوش تيز و به سمت باال؛ موهاي بلند و مجعد که تا روي شانه ها 

آمده است؛ فرم کاله و نقوش تزييني آن؛ نقوش تزييني بدن

نقوش: به شيوة تزييني و باشکوه؛ به صورت نقش برجسته با نشان دادن ديد از مقابل 
و ديد از پهلو؛ داراي ريش- تزيينات ريش (با تقسيم به چهار بخش افقي)؛ فرم 

گوش تيز و به سمت باال؛ موهاي بلند و مجعد که تا روي شانه ها آمده است؛ فرم 
کاله و نقوش تزييني آن؛ نقوش تزييني بدن

وجوه افتراق
الماسوي

 هخامنشي و 
آشوري

تعداد پا: داراي ۵ پا – ۳ پاي چپ و ۲ پاي راستتعداد پا: داراي ۴ پا

تأکيد بر جزئيات: کشيدگي رگ و پي ها و برآمدگي عضالتبر جزئيات تأکيد زيادي نشده است.

بال ها: داراي ۲ رديف پر- کشيده به سمت عقببال ها: داراي ۳ رديف پر- داراي قوس به سمت باال

نقوش: شاخ روي کاله ۳ رديف و نازک است. کاله داراي گل هاي نيلوفر 
(لوتوس) است. در پايين مو برجستگي گرد وجود ندارد. نقوش پوشش بدن در 

ديد روبه رو به صورت پرهاي افقي است. 

نقوش: شاخ روي کاله دو رديف و پهن است. کاله داراي نقوش دايره اي است. 
در فرم پايين موها برجستگي گردي وجود دارد. نقوش پوشش بدن در ديد روبه رو 

به صورت پرهاي عمودي است. 

جدول ٢. بررسي تطبيقي الماسو هخامنشي و الماسو آشوري (بر روي نقوش برجسته). مأخذ: نگارندگان.



فن  ازلحاظ  است.  داده شده  نمايش  روبه رو  از  باالتنه  و 
برجسته کاري، برجستگي نقوش در دوره هخامنشي بيشتر 
از دورة آشوري است به طوري که برخي از تصاوير در 

دورة آشوري به زمينه نقاشي نزديک تر شده است.
در دوران آشور براي نمايش جانور ترکيبي، بيشتر از 
حاالت انساني مانند تمام قد بودن، استفاده از سر، دست، 
پا و بدن انسان صورت گرفته است، درحالي که در دوران 
اين نوع نمايش ديده نمي شود و فقط از سر  هخامنشي 
نيز  ترکيبي  تمام قد جانور  نمايش  استفاده شده و  انسان 

فقط در حالت نبرد مشاهده مي شود.
سادگي، نظم و پرهيز از پرداختن زياد به جزئيات از 
مهم ترين خصيصه هاي هنري تصاوير هخامنشي است، 
در  مختلف  عناصر  حضور  آشوري  تصاوير  در  اما 
کنار جانور ترکيبي، به همراه پرداختن فراوان به نمايش 
نظم کمتري برخوردارند. جانوران  از  جزئيات، تصاوير 
و  «سکون  حاالت  داراي  هخامنشي  دورة  در  ترکيبي 

درحالي که  و رسمي» هستند  و «سرد، خشک  آرامش» 
و خشونت  پويايي  و  تحرک  در تصاوير آشوري حس 
بيشتري به چشم مي خورد. همچنين، در دورة آشوري به 
نمايش جزئيات توجه ويژه اي شده است (مانند تزئينات 
روي لباس و بدن، نمايش عضالت و...) که اين ويژگي در 

دورة هخامنشي کمتر ديده مي شود.
(هارمونيک)،  هماهنگ  مباحث  آشوري  دورة  در 
همچون تقارن، وحدت و يکپارچگي، دکوراتيو و مسطح، 
تکرار و تسلسل ديده مي شود که تقارن انعکاسي (آينه اي) 
کرد.  بيان  آن ها  هماهنگ  ويژگي  بارزترين  مي توان  را 
حالت  دو  در  ترکيب بندي  يا  کمپوزسيون  دوره  اين  در 
مشاهده مي شود: در حالت اول، معيار و مالک اصلي بر 
پاية «موقعيت و شأن» استوار بوده که در بيشتر تصاوير 
درخت مقدس در وسط تصوير، خدا و شاه در دو طرف 
آن و جانور ترکيبي در پشت آن ها نقش شده  است و يا 
به صورت رديفي از جانوران ترکيبي است که به صورت 

مطالعه تطبيقي جانوران ترکيبي  در   
هنر هخامنشيان و   آشوريان  با  تأکيد 

بر نقوش برجسته و مهرها

آشورهخامنشي

تصوير

وجوه افتراق اسفنکس
 هخامنشي و آشوري

نمايش به صورت پيکره معمارينمايش به صورت نقش برجسته

به صورت روبه روي هم/ قرارگيري در کنار ديگر عناصر 
مانند درخت مقدس و گوي بالدار

به صورت تک و بدون حضور عناصر ديگر

نمايش از ديد جانبي و پهلو به طور هم زماننمايش از ديد جانبي

سعي در نمايش به صورت سه بعدينمايش به صورت دوبعدي

ايستاده و در حال حرکت (از ديد جانبي، با بهره گيري از پاي نشسته در حالت سکون
پنجم)

داراي کاله گرد و سادهداراي کاله کشيده، بلند و تزئين شده

داراي سه رديف شاخداراي يک رديف شاخ

در حال مراقبت و پاسداريدر حال نيايش و پرستش/ بلند کردن دست

به دليل نمايش به صورت تنها، فاقد ترکيب بندي با عناصر ديگرعناصر داراي ترکيب بندي تقارني

وجوه اشتراک
 اسفنکس هخامنشي و

 آشوري

نمايش جزئيات و تأکيد برنشان دادن عضالتنمايش جزئيات و تأکيد برنشان دادن عضالت

فرم بال کشيده همراه با يک قوس به سمت باالفرم بال کشيده همراه با يک قوس به سمت باال

ريش و موي بلندريش و موي بلند

جدول ٣. بررسي تطبيقي اسفنکس هخامنشي و اسفنکس آشوري (بر روي نقوش برجسته). مأخذ: نگارندگان.
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رديف هاي افقي قرارگرفته اند.
از نکات هنري مشابه در هر دو دوره تالش براي القاي 

ُبعد سوم در جانور ترکيبي الماسو و اسفنکس است.
از نتايج مقايسه هنري مهرهاي هر دو دوران مي توان 

موارد زير را بيان داشت:
مهرهاي  روي  بر  ترکيبي  جانوران  نمايش  براي 
هخامنشي از انواع مختلف تقارن، همچون انعکاسي، شبه 
انتقالي و وزني بهره گرفته  شده و در مهرهاي آشوري 
بيشتر از تقارن وزني استفاده  شده است. در کمپوزسيون 
يا ترکيب بندي همانند نقوش برجستة آشوري از معيار و 
مالک بر اساس موقعيت و شأن استفاده شده به طوري که 

اين  دارد،  وجود  بالدار»  «گوي  نقش  که  درصحنه هايي 
نقش فراتر از همه نقوش حک شده و جانور ترکيبي در 
زير آن قرار دارد و ازنظر اندازه نيز کوچک تر از تصوير 
قابل ذکر است که جانور ترکيبي در  شاه ديده مي شود. 
ارتباط  در  هميشه  مورد  چند  به جز  هخامنشي  مهرهاي 
با شاه تصوير شده و اين نقش شاه است که در کانون 

تصوير نقش گرديده است.
در حقيقت، سادگي و نظمي که در مهرهاي هخامنشي 
ديده مي شود در مهرهاي آشور مشاهده نمي شود، جانور 
ترکيبي در کنار عناصر بسياري شامل اشکال نمادين و 
خطوط قرارگرفته و در ترکيب بندي در مرکز توجه نيست.

آشوريهخامنشي

      

وجوه افتراق

نمايش گريفين در مهرهاي هخامنشي از تنوع بيشتري برخوردار بوده و در سه حالت نمايش داده شده است، نشسته در حالت نيايش، 
نبرد دو گريفين با شاه و نبرد يک گريفين با شاه؛ درحالي که گريفين در مهرهاي آشوري در تقابل باخداست و خدا آن را مورد 

هدف قرار داده است.
تمام صحنه هاي نمايش دهندة گريفين در مهرهاي هخامنشي از سادگي و نظم برخوردار است که در مهر آشوري ديده نمي شود و پر 

از عناصر گوناگون است.

گريفين ها در مهرهاي هخامنشي و در تمام صحنه ها داري تقارن هستند، هنرمند از انواع تقارن انعکاسي و وزني بهره جسته اما صحنة 
مهر آشوري کامًال نامتقارن است.

صحنة نمايش دهندة گريفين آشوري از تحرک و پويايي بيشتري برخوردار است.

گريفين در هنر آشور بسيار خشن تر از گريفين هاي هخامنشي تصوير شده اند.

درصحنه هاي نبرد گريفين در مهرهاي هخامنشي روبه روي شاه قرار دارد اما در مهر هخامنشي پشت به خداست و تنها سرش را 
به سوي خدا برگردانده است.

فرم بال ها در گريفين هخامنشي با يک انحنا در زير آن به سمت باال کشيده شده اما در آشور صاف و به سوي طرفين است. در 
هخامنشي يک بال و در آشور هر دو بال نمايش داده شده است.

در صحنة نيايش گريفين هاي هخامنشي هم زمان در يک صحنه، جانور ترکيبي ديگري نيز ديده مي شود

وجوه اشتراک

در هر دو حالت خشونت و غرش ديده مي شود.

هر دو در تقابل باقدرت (در هخامنشي: پادشاه و در آشور: خدا) هستند

هر دو بر روي دو پا ايستاده اند

جدول ٤. بررسي تطبيقي گريفين هخامنشي و گريفين آشوري (بر روي مهرها). مأخذ: نگارندگان.



مطالعه تطبيقي جانوران ترکيبي  در   
هنر هخامنشيان و   آشوريان  با  تأکيد 

بر نقوش برجسته و مهرها

آشوريهخامنشي

 

وجوه 
افتراق

ايستاده بر روي چهارپا / نشستهبه صورت ايستاده بر روي دو پا

به صورت تزئين شده است.بدون تزئينات است.

هم به صورت تک و هم به صورت قرينه و دوتايي و رو به روي هم تصوير به صورت تک تصوير شده است.
شده است.

شي ء گوي مانند بر روي تاج تزئين شده است.نقش کاله: ساده

شکل بال کشيده و صاف به سمت عقب /  باالشکل بال داراي قوسي در بخش انتهايي است.

فرم دم صاف به سمت پائين است/ و صاف به سمت باالفرم دم داراي پيچش حلزوني و به سمت باال است.

صحنه شلوغ و پر از عناصر ديگر استصحنه خلوت، ساده و داراي نظم است

در حال قرباني شدن/ زير پاي روح محافظدر حال نبرد با پادشاه

وجوه 
اشتراک

صورت انسان داراي ريش و موي بلند است.صورت انسان داراي ريش و موي بلند است.

نمايش از ديد جانبينمايش از ديد جانبي

جدول ٥. بررسي تطبيقي گاو نر بالدار با سر انسان بر روي مهرهاي هخامنشي و آشوري. مأخذ: نگارندگان.

تصوير 36. نبرد خدا با يک گريفين. مأخذ: دادور و مبيني، 1388: 193.
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نوع جانور تصويرهنردوران
ترکيبي

توضيحات

هخامنشي

- قرارگيري در ميان درخت مقدساسفنکسنقش برجسته
- باال بردن دست براي بيان مفهوم نيايش و پرستش

- باال بردن دست براي بيان مفهوم نيايش و پرستشانسان- پرندهمهر
- نقش فروهر در وسط تصوير

- درخت مقدس در سمت راست
- تصوير شاه در حال نيايش

- گياه مقدس در ميان دو شير گريفينشير گريفين
- تصوير اهورامزدا باالي سرشير گريفين ها

- باال بردن دست براي بيان مفهوم نيايش و پرستش
- تصوير شاه در حال نيايش

آشوري

- درخت مقدس در وسط تصويراپکال لونقش برجسته
- باال بردن دست براي بيان مفهوم نيايش و پرستش
- در دست داشتن ميوة کاج و سبد (مفهوم برکت 

بخشي)

گاو بالدار با سر مهر
انسان

- در حال قرباني شدن

گاو بالدار با سر 
انسان

- معبد خداي ادد
- دو روح محافظ بر پشت گتوهاي بالدار در حال 

نيايش
- حضور خداي ادد

گاو بالدار با سر 
انسان

 - الهة ايشتر بر پشت گاو بالدار با سر انسان

- باال بردن دست براي بيان مفهوم نيايش و پرستشاپکال لو
- درخت مقدس در وسط تصوير

- تصوير خداي آشور در باالي درخت مقدس

مرد دريايي- پري 
دريايي

- باال بردن دست براي بيان مفهوم نيايش و پرستش
- درخت مقدس در سمت چپ تصوير

نتيجه
موجودات ترکيبي در هنر هخامنشي و آشوري کاربرد فراوان داشته است. در اين پژوهش سعي شد 
تا اين موجودات ازلحاظ «نوع»، «موضوع» و «ويژگي هاي هنري» مورد مقايسه و تطبيق قرار گيرد. 
در بررسي انواع جانوران ترکيبي مشخص گرديد که اين جانوران بر روي مهرهاي هخامنشي از تنوع 
بااليي برخوردار بوده و در نقوش برجستة اين دوران کمتر مورداستفاده قرارگرفته اند. اين در حالي 

جدول ٦. مقايسه بر اساس موضوع آئيني در نقوش برجسته و مهرهاي هخامنشي و آشوري. مأخذ: نگارندگان.



مطالعه تطبيقي جانوران ترکيبي  در   
هنر هخامنشيان و   آشوريان  با  تأکيد 

است که جانوران ترکيبي بر نقوش برجسته و مهرهاي آشوري از تنوع يکساني برخوردارند. به طورکلي بر نقوش برجسته و مهرها
در هنر آشور موجوداتي ويژه در اساطير و آثار هنري اين سرزمين هستند که در هنر هخامنشي ديده 
نشده اند و حتي سعي در اقتباس آن ها هم نگرديده است. اين مسئله نشانگر تأثيرگذاري باورهاي هر قوم 

و مليت در به نمايش درآوردن اسطوره هاي آن، در قالب هاي مختلف هنري است.
به طورکلي يافته هاي پژوهش حاضر بيانگر اين اند:

- جانوران ترکيبي در هر دو دوره در سه موضوع کلي آئيني، نمادين و خودمحور ديده مي شوند.
- در هنر آشور جانوران ترکيبي درصحنه هاي آئيني حضور بيشتري دارند که اين تصاوير بيانگر 
مضامين نيايش و قرباني اند. در هنر هخامنشي تنها مضمون نيايش ديده مي شود. ازلحاظ تجسمي در 

هر دو دوره براي بيان مفهوم نيايش از عناصر، عالئم و حاالت مشترک استفاده شده است.
- جانوران ترکيبي در تصاوير نمادين هر دو دوره با مضمون هاي مشترک «نبرد»، «محافظت و 

نگهباني» و «قرارگيري در زير پاي شاه و يا خدا» حضور يافته اند.
- ازلحاظ فن برجسته کاري، برجستگي نقوش در دورة هخامنشي بيشتر از دوره آشوري است.

- در نمايش موجودات ترکيبي دوره هخامنشي از ديد جانبي و در آشوري از روش جبهه اي استفاده 
 شده است.

- نمايش جانور ترکيبي با حاالت انساني مانند تمام قد بودن و استفاده از اندام انساني در دورة آشور 
کاربرد زيادي داشته درحالي که در دورة هخامنشي تنها ترکيب با سر انسان است.

- مهم ترين خصيصة تصاوير نمايش دهنده جانوران ترکيبي در هنر هخامنشي سادگي، نظم و پرهيز 
از پرداختن زياد به جزئيات است.

- جانوران ترکيبي در هنر هخامنشي از حس «سکون و آرامش» و «خشک و رسمي» و در دورة 
آشوري «تحرک و پويايي» و «بيان خشونت» برخوردارند.

- تقارن انعکاسي بارزترين ويژگي هماهنگ تصاوير جانوران ترکيبي در نقوش برجستة دورة 
آشور است.

- در دورة هخامنشي معيار و مالک اصلي کمپوزسيون و ترکيب بندي بر اساس «موقعيت و شأن» و 
در دورة آشور عالوه بر آن به صورت رديفي (ترکيب  رديف هاي افقي) نيز بوده است.

- براي نمايش جانوران ترکيبي در مهرهاي هخامنشي از انواع تقارن، همچون انعکاسي، شبه انتقالي و 
وزني بهره گرفته  شده درحالي که در مهرهاي آشوري بيشتر تقارن وزني مورداستفاده بوده است.

- از نکات هنري مشابه تالش براي القاي بعد سوم را مي توان بيان کرد.
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Hybrid animals are the products of human imagination and have been appearing in 
masterworks in form of architectural elements ad decorations, utensils, stamps, jewelries 
and accessories. The purpose of this research is to study hybrid animals as symbols of two 
cultures and civilizations, one in the Iranian plateau (the Achaemenians) and the other in 
Mesopotamia (Assyria) and also finding the similarities and differences between hybrid 
animals of mentioned regions with a comparative approach. to do so, the spread range 
of these hybrid animals in reliefs and stamps in Achaemenian and Assyrians art has been 
investigated and compared based on their visual characteristics and related contents. In 
this research, data collection has been done by using documents, the research method is 
descriptive-analytical, and the analysis has been done qualitatively. 
The results of this research, which highlight the similarities and differences of hybrid 
animals in these two civilizations, also indicate that in displaying the hybrid animals in the 
Achaemenian era, a side view had been used, but in the Assyrian era, a frontal view had 
been applied. In the Assyrian era, it was more common to show hybrid animals in human 
postures such as using full-length size and characteristics of human body, while in the 
Achaemenian era we can only see the combinations with human head. The most important 
characteristics of the images of hybrid animals in the Achaemenian art are their simplicity, 
discipline and the avoidance of focusing on too much details. Achaemenian Hybrid animals 
have a sense of «immobility and peace» and «arid and formal», but Assyrian Hybrid animals 
have «mobility and a dynamic mode” which express a sense of «violence». The most notable 
feature of Hybrid animals in Assyrian era is their reflection symmetry. In terms of content, it 
should be noted that the application of the most of the symbols has their roots in the culture 
and civilization of the people from both regions.
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