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 مطالعه و شناخت نقوش اساطیری مهرهای استوانه ای آغاز ایالمی

 
 معین فلکی

 تاریخ( دانشگاه هنر اصفهانشناسی)پیش از دانشجو کارشناسی ارشد باستان 
Moeinfalaki@yahoo.com 

 

 فرید احمدزاده

 .دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی )گرایش دوره اسالمی( دانشگاه هنر اصفهان
Farid.bastan321@gmail.com 

 

 :چکیده

مهدم   عنوان ابزاری برای ثبت مالکیت استفاده می شدد. یکدی از   یکی ازآثار مهم هنری تمدن دیرینه ایالم، مهر است که از آن به

تمدن ایالمی مهرهای استوانه ای بودند، که از نیمه دوم هزاره چهارم ق.م تا پایان حکومدت ایدالم در   ترین ورایج ترین نوع مهر در

روی مهرهای استوانه ای اسدت، کده هدر    این سرزمین رایج بود. از اتفاقات مهم دوره آغاز ایالمی رواج نقوش متعدد اسطوره ای بر 

یک از آنها بیانگر جنبه های مختلف زندگی مادی و معنوی این دوران می باشد. که با بررسی و شناخت این نوع نقوش میتوان به 

وره باورها و اعتقادات مذهبی خاص مردمان چه از لحاظ اجتماعی، چه سیاسی واقتصادی دوره آغاز ایالمی پی برد. موجودات اسط

ای حیوانات ترکیبی) حیوان + انسان ( هستند؛ که بر روی مهرهای این دوران به فرآوانی ظاهر شده اند.دراین پژوهش می کوشیم 

تا به گونه ای مختصر، مطالبی پیرامون هریک از نقوش بیان گردد. بنابر یافته های تحقیق، موجودات اساطیری بدرروی مهرهدای   

داتدوسدرو سد    که به شکل های خاصی از جمله: گدریفن، مردشدیر، موجو  در جامعه ایالمی بوده انداد خاص استوانه ای دارای نم

تحلیلی و گردآوری اطالعات به صورت کتابخانه ای صدورت گرفتده    –کرده اند. روش تحقیق به صورت توصیفی کماندار نمود پیدا

 است.
 

 اندار.کلید واژگان: آغاز ایالمی، مهر، نقوش اساطیری، گریفن، س  کم

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:Moeinfalaki@yahoo.com
mailto:Moeinfalaki@yahoo.com
mailto:Farid.bastan123@gmail.com
mailto:Farid.bastan123@gmail.com
http://www.sid.ir


  4931آبان ماه  -ندومین همایش ملی باستان شناسی ایرا                   

 دبیرخانه دائمی همایش ملی باستان شناسی ایران                                

    

2 

 

 

 مقدمه: 

می توان در آثار هندری و تداریخی ایدن    ساله دارد و یادگارهای آن را  ایران سرزمینی است که تمدن کهن آن قدمت چندین هزار

سرزمین یافت. این آثار در دل خود فرهن ، مذهب، اساطیر و هنر مردم ایران باستان را جدای داده اسدت. از جملده آثدار هندری      

متداول و بحث برانگیز ایران باستان نقوش جانوران ترکیبی است که از دوران کهن بر روی آثدار هندری مختلدف از جملده نقدش      

جسته، مهر، سفال، سکه و غیره ظاهر شده است. موجودات ترکیبی دارای اشکال مختلف و ترکیبات متفاوتی می باشدند. مد ال   بر

دوره آغداز   سر عقاب و تنه شیر که در تعریف گریفن نام گذاری شده است و نیز بسیاری از ترکیبات گوناگون انسدان و حیواندات.   

ق.م را شامل می شود. در این دوره است که الواحی به شکل ابتدایی که به لوحده هدای پروتدو     0033تا  0033ایالمی بازه زمانی 

در ایران و دوره جمدت نصر در بین النهرین است.در این تحقیدق   0ایالمی معروف اند، رواج می یابد. این دوره هم زمان با شوش 

دیدو، گدریفن،   -در مجمدوع  نقوشدی م دل گداو     پرداخته شده است. شده و به بررسی نقوش اساطیری آن اشارهمحوطه شوش به 

چده عدواملی   مورد بررسی قرار گرفته است، و در پی یافتن این پاسدخ هدا هسدتیم کده     دیو و س  کماندار -موجودات دوسر، شیر

 ه در افکار و ذهنیات سازندگان آن ها داشته است؟آیا این نقوش ریش موجب روی آوردن به نقش مایه های اساطیری شده است؟

روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیل نقش مایه های مورد اشاره می باشد و از جمله کارهای قبلی راجع به این موضدوع مدی   

 توان به پایان نامه رضا مهرآفرین و کارهای باستان شناسان غربی از جمله پیر آمیه اشاره نمود.

 ایران: غرب جنوب زیست طمحی و جغرافیا

بخشدی از سدرزمین ایدران قلمدداد      منطقه جنوب غدرب ایدران معمدور در مطالعدات باسدتان شناسدی خداور نزدیدک بده عندوان          

 می شود.

محدوده جغرافیایی که چیزی فراتر از تقسیمات کشوری استان خوزستان کنونی را در برمی گیدرد، شدامل بخشدی از اسدتان     این 

های ایالم، کوهپایه های بختیاری و کهگلویه و لرستان در شمال و شمال شرق می باشد که با شیب مالیمی به سدوی جندوب تدا    

جنوب شرقی آن بوسیله ارتفاعات زاگرس که هر قسمت نام خاصدی   -غربی  حدود شمال سواحل خلیج فارس امتداد یافته است.

دارد تعیین شده است و در غرب با سرزمین پست و آبرفتی بین النهرین همجوار است. بنابراین خوزستان فرهنگی از جهت شمال 

جنوب شرقی به شکل طبیعی از فالت مرکزی و      قسمت های شمالی جدا شده است که از یک نگاه می توان آن را به  –غربی 

 (000::830صورت یک واحد بزرگ فرهنگی با هویت فرهنگی مشخص مورد مطالعه قرار داد. )ملک شهمیرزادی،

لدران، شوشدان غربدی و شوشدان شدرقی ایجداد       جزیدی تدری کده در بدین دشدت هدای ده      طرف دیگر با توجده بده تقسدیمات    از 

گردیده، می تدوان بده تحلیدل هدای محلدی و جزیدی از ایدن منطقده دسدت یدافتعالوه بدر دشدت شوشدان، تدا شدمال غدرب در                 

طول کوهپایه هدای زاگدرس، دشدتهای کدوچکتر مهدران و دهلدران وجدود دارندد، در حدالی کده در جندوب شدرق دشدت هدای               

ای ایدن منطقده واقدع شدده اسدت کدده      دره هدای کدوچکتری نیدز در رشددته کدوه هد      دارندد.  کدوچکتر رامهرمدز و بهبهدان وجدود    

 (Wright and Johnson,161:5291)مسیرهایی برای دسترسی به دره های بزرگ دیگر قرار گرفته اند. .در

طورنی تداوم می بوده اند که گاه برای مدت نسبتا دارای سنت و فرهنگی خاصی محلی این دره ها و دشت های میان کوهی خود 

یافتند، ولی به دلیل موانع و محدودیت هایی که این فرهن  های کوهپایه ای برای پیشرفت و گسترش داشتند، باعث می گردید 

که جرقه های رشد و نمو حکومت و شهر نشینی در آن ها خاموش گردد. اما بالعکس در دشتهای گسترده ای مانند دشت شوشان 
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بنابراین می بینیم که در شوشان و جنوب بین النهرین، مکان های باسدتانی   ونه محدودیت ها وجود نداشت.یا بین النهرین، این گ

سابقه اسکان بسیار طورنی تری از مکان های کوهپایه دارند که رابطه مستقیم با چرخه اقتصادی درازمدت در این منطقه داشدته  

آبیاری و نزدیک شدن کشتزارها و کانون های فرهنگی به یکدیگر سبب  امکان به زیر کشت بردن زمین بیشتر در یک نظام است.

ساختار های قبیله ای جنبه سیاسی دهد. در چنین مرزبندی های زیست محیطی، نیاز به مدواد  ه حس حفظ قلمرو به می شود ک

 (003::0:3می دهد.)علیزاده،  ستد کار نشاناولیه موجود در کوهپایه ها خود را به شکل داد و 

سده رودخاندده بزرگددی کدده در مرکدز ایددن دشددت بدده هدم نزدیددک مددی شددوند، شدامل کددارون از شددرق، دز از شددمال و کرخدده از     

کیلددومتر مربددع از کددوه هددای زاگددرس را تخلیدده مددی کننددد. ایددن رودهددا کدده توسدد   3333:شددمال غددرب هسددتند، در حدددود 

حتدی در مداه هدای پدر بدارش زمسدتان، بده        بارش شددید در کوههدا ایجداد مدی شدوند حیداتی هسدتند، زیدرا کشداورزی دیدم           

 اهمیت کشاورزی آبی نیست. 

ی کنندد و منداطق بدین ایدن     جندوب شدرقی را دنبدال مد     –رودها مسیر سده نداودیس زمدین شدناختی در جهدت شدمال غدرب        

دشدت شوشدان در دوره پدیش از تداریخ دسدت کدم در        نداودیس هدا یدک سدری دشدتهای مسدتقل را شدکل مدی دهندد.         رشته 

سال آباد و پر جمعیت بوده و بدرای مددتی بعدد بده دسدت بشدر دچدار دگرگدونی شدد و منظدره آن جلدوه طبیعدی             طی دو هزار 

 دامداری کامال شکل گرفته ای مواجهیم. –خود را از دست داد. در آغاز هزاره پنجم با مالکیت مشترک کشاورزی 

فدول و تپده هدای هفدت تپده و در میدان       کوهپایده هدای زاگدرس در شدمال تپده هدای دز      میدان  دشت مورد نظر در منطقده ای  

کارون و کرخه مسدکونی شدده اسدت. در تمدامی نقداه آن هدی  بخشدی از امتیداز و برتدری ویدژه ای برخدوردار نبدوده اسدت و              

بده اسدت نای بخدش مرکدزی کده شدوش بدوده و در آن شدبکه تاسیسدات و قرارگاههدا            تراکم جمعیت اندک به نظدر مدی رسدد.   

گرفتده، روسدتاها بده فاصدله دسدت کدم پدنج کیلدومتر از یکددیگر قدرار داشدتند و در سراسدر              به صورت فشرده تدری بده خدود   

 (004:::6:نیمه نخستین هزاره پنجم نمای کلی پراکندگی و توزیع چندان تحولی نمی یابد. )دولفوس،

رین اسدتقرارها  مدی تدوان بدر اسداس دو حوضده آبریدز رودخانده دز و شدامور، کده مهدم تد           آنچه گفته شد دشت شوشدان را  بنابر 

 در کنار آنها شکل گرفت، به دو قسمت کوچکتر شرقی و غربی تقسیم کرد. 

حوضه شوشان غربی دارای تپه هدای باسدتانی واقدع در نزدیدک رودخانده شدامور، شدامل تپده هدای شدوش، جعفرآبداد، بنددبال،             

د. حوضده شوشدان شدرقی نیدز     جوی، بوهالن و ابوفندا می باشد که در واقدع مهدم تدرین محوطده ایدن بخدش شدوش مدی باشد         

در اطراف رود دز واقع شدده کده مکدان هدای پدیش از تداریخی بنده فغدیلی، چغدابنوت، چغدامیش، تدل قغدیر و تدوریی را در              

بددر خواهددد گرفددت و چغددامیش بدده عنددوان محددل مرکددزی، دارای پیشددینه ای از دوران شوشددان عتیددق بددوده اسددت.)ملک       

 (000::034شهمیرزادی،

 از تاریخ در جنوب غرب ایران: گاهنگاری اواخر پیش
 

بدده دنبددال اولددین فعالیددت هددای باسددتان شناسددی و کشددف آثددار باسددتانی در تپدده هددای شددوش و اطددراف آن، در اواخددر سددده   

نددوزدهم و اوایددل سددده بیسددت مددیالدی توسدد  باسددتان شناسددان فرانسددوی، تددالش هددایی بددرای ایجدداد ترتیددب دوره نگدداری و  

 گرفت.توالی زمانی توس  آنها انجام 

تقسددیمات ریدده نگدداری توسدد  دمورگددان و دومکددنم از حفدداران شددوش و ریدده نگدداری تطبیقددی ایددران باسددتان توسدد  دونالددد 
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قدرار داده بدود را مدی تدوان نمونده هدایی از آنهدا        « فرهند  سدفال نخدودی رند     »مک کان که منطقه دشدت شوشدان را جدزو   

 نام برد.

را آن چنددان کدده تدداکنون بدده همددان صددورت بدداقی مانددده و تنهددا بددا   امددا اگددر بخددواهیم شددالوده گاهنگدداری دشددت شوشددان  

اصدالحات و تغییددرات جزیدی در آن دسددتکاری شددده را ذکدر کنددیم، بدددون شدک ترتیددب گاهنگدداری پروفسدور لددویی لوبرتددون،      

 باستان شناس فرانسوی در شوش خواهد بود.

لعده نوشدته هدای اصدلی اولیده و آشدنایی بدا        لوبرتون به عنوان یکدی از اعغدای هیدات حفداری دومکدنم در شدوش پدس از مطا       

بدده یددک تددوالی دوره هددای فرهنگددی باسددتان در دشددت شوشددان   708:آثددار موجددود در مجموعدده هددای مددوزه لددوور، در سددال 

ریده نگداری، تنظدیم طبقده بنددی خدود را بده دوره هدای کهدن تدر، بدر            بود اطالعدات موجدود از نظدر    دست زد و در مقابل کم

هماهند  سدازی ایدن دوره هدا     مهدر شناسدی نیدز در    فال قرار مدی دهدد و در ایدن بدین، از مددارک      مالک تقسیمات گروهی س

مرحلده متمدایز    8و توالی سبکی مهرهدا بدر اسداس دوره هدای فرهنگدی بدین النهدرین سدود مدی بدرد. حاصدل آن بده صدورت              

 (004::80.)لوبرن،E، شوشانD، شوشانC، شوشانB، شوشانAاست که بدین شکل است: شوشان

هنگدداری دیگددری کدده در سددالهای بعددد بددرای جنددوب غددرب ایددران مطددرو گردیددد، گاهنگدداری کاوشددگران تپدده چغددامیش،    گا

 پینهاوس دلوگاز و هلن کنتور اسدت، کده بدر اسداس داده هدای مکشدوف از تپده چغدامیش و بنده فغدیلی بدسدت آمدده اسدت.             

یدر را برگزیدندد: شوشدان عتیدق، کده بعددها بده        آنها برای ندام گدذاری مراحدل گونداگون تدداوم و تدوالی فرهنگدی، تدان هدای ز         

لوبرتدون بدود. شوشدان میدانی، یدا شوشدان        Aسه فاز کوچک یک و دو و سه تقسدیم شدد. شوشدان قددیم، کده همدان شوشدان       

B  وC لوبرتون. شوشان جدید، یا شوشانD. (Delougaz,:774:0) 

بدده مهمتددرین گوندده سیسددتم زندددگی دوره فرانددک هددول دوره هددای فرهنگددی جدیدددی را بددا سددود جسددتن از اصددطالو مربددوه 

پیش از تاریخ بدرای منطقده غدرب ایدران انتخداب کدرد. او دوره روستانشدینی را بده دوره هدای زمدانی چهارگانده تقسدیم کدرده              

ر مقالدده ای در وی د کدده عبارتنددد از: روستانشددینی آغددازین. روستانشددینی قدددیم. روستانشددینی میاندده. روستانشددینی جدیددد.   

دوره ها بده سده مرحلده روستانشدینی آغدازین، روستانشدینی قددیم و روستانشدینی جدیدد اکتفدا نمدوده کده             ن تقسیم بندی ای

تددا پایددان هددزاره پددنجم خددتم مددی گددردد و پیشددرفت هددای هددزاره چهددارم را بدده عنددوان دوره اوروک و دوره شددکل گیددری      

روستانشددینی جدیددد و اوروک را   ، و دوره«نوسددنگی»او دوره روسددتاهای قدددیم را   حکومددت اولیدده بدده شددمار مددی آورد.    

 (Hole,0330::63)منتسب می دارد که حوضه گسترده ای را دربر خواهد گرفت.« کالکولیتیک»

 دوره آغاز ایالمی:

دوره هددای فرهنگددی اساسددا مبتنددی بددر تغییددرات سددفال یددا معمدداری بددوده کدده تقسددیمات گاهنگدداری نسددبی را بددرای محوطدده 

سداختند، امدا دوره فرهنگدی جدیددی در ایدران وجدود دارد کده بده جدرات مدی تدوان            های مختلف پیش از تداریخ فدراهم مدی    

 گفت که مبنای مادی این فرهن  را، دست سازهای مربوه به مدیریت اداری دانست.

بر اساس مدارک، شیل اولین کسی اسدت کده اصدطالو آغداز ایالمدی را بده کدار بدرد. وی همچندین در کدار خدود بده نکتده بدا               

( و دنیددل 070::06مختلددف آن زمددان ماننددد انزانددی هددا در کنددار شوشددی هددا اشدداره مددی کنددد. )حصدداری،   اهمیددت وریتهددای

 (potts,:777:06)می نامد.« 0متون شوش »پاتس آن ها را 

ت نصددر و مرحلدده دوره آغدداز ایالمددی، در واقددع بدده عنددوان بخشددی از اواخددر هددزاره چهددارم، معاصددرترین دوره بددا فرهندد  جمددد
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در بددین النهددرین اسددت. بنددابراین تمدددن آغدداز ایالمددی ویژگددی خدداص خددود را دارد کدده شددامل یددک   سلسددله هددای قدددیماول 

سیسدددتم اختراعدددی خددد  و نگدددارش، هندددر مهدددر سدددازی و یدددک  رشدددته ای از اندددواع مددددارک تخصصدددی شدددده دیگدددر  

  (pittman,:770::08).است

وره اوروک جدیددد آغدداز مددی گددردد.   ق.م بعددد از د 0:33دوره آغدداز ایالمددی در نوشددته هددای رایددت و جانسددون از حدددود     

(Wright and Johnson,:708:048)  

آلدن دامنه زمانی آنرا گسترده تدر از ایدن  مدی داندد. وی اصدطالو آغداز ایالمدی را چیدزی فراتدر از یدک گاهنگداری زمدانی بده              

رزمین ایدران  حساب می آورد که پیش از او مطرو شدده اسدت، بلکده بده عندوان یدک پدیدده فرهنگدی گسدترده در سراسدر سد           

 (Alden,:700:4:0) ق.م تداوم می یابد. 0033ق.م آغاز گردید و با گذشت حدود پنج قرن، تا  0033از 

اگرچه بعغی تالش ها برای ارامه یک مدلی از ساختار اجتماعی، سازمان اقتصادی و مکانیسم های از گسترش آغاز ایالمی مطدرو  

اطالعات اندکی درباره تمدن آغازایالمی داریم. عبدی پیشنهاد می کند که با ترک واژه گردیده است، لیکن بایست پذیرفت که ما 

برای این محدوده زمانی،   می تواند در تشخیص دقیق تر زمانی و محلی بودن چهدارچوب  « افق آغازایالمی»و استفاده از « دوره»

ت که در بخش هدای مختلفدی از ایدران یافدت مدی      جغرافیایی آن کمک کرد که شاخصه آن مدارک مربوه به مدیریت اداری اس

 (Abdi,0330::83) گردد.

 شوش:

اطالعات مربوه به محوطده هدای شدوش را امدروزه مدی تدوان از مندابع متعددد بدا توجده بده دوره هدای مختلدف بدسدت آورد،               

باسددتانی در تمددام زیددرا گذشددته از حفدداری هددای سددنتی دیورفددوا، دمورگددان و دومکددنم کدده بیشددتر جنبدده کشددف اشددیا و آثددار 

دوره هددا بدددون توجدده بدده بافددت پراکندددگی بددوده، مددابقی کدداوش هددا اصددور مبتنددی بددر کدداوش هددای علمددی و کنتددرل شددده   

 متناسب با دوره های فرهنگی ارامه شده بود.

 IIو شدوش   Iو اوروک قددیم، میدانی و جدیدد کده بده شدوش        Aاین دوره ها شدامل دوره پدیش از تداریخ کده فرهند  شدوش       

 می شود.  IIIاست، دوره آغاز تاریخی که فرهن  آغاز ایالمی یا شوش  معروف

بدده دنبددال آن دوره هددای تدداریخی کدده مربددوه بدده سلسددله هددای اوان و ایددالم قدددیم، میددانی و جدیددد، هخامنشددی و پددارت و    

ادامده مدی یابدد. دوره هدای اسدالمی نیدز تدا قدرن هفدتم هجدری در بخدش             XIآغاز و تا شدوش   IVساسانی است که از شوش 

هایی از تپده هدای شدوش وجدود داشدته اسدت.در کنارجداده ای کده از اندیمشدک بده سدمت اهدواز کشدیده شدده و در مکدانی                

ر دارد. که رودهای کرخه و دز نزدیدک تدرین فاصدله را بدا یکددیگر دارندد، در کندار رود شدامور، مجموعده تپده هدای شدوش قدرا             

ایدن شدهر بواسدطه رودهدای کرخده، شدامور        هکتدار اسدت.   633بنابر شواهد باستان شناختی، وسدعت ایدن محوطده نزدیدک بده      

و آبریددز کددارون بدده دریددای آزاد متصددل مددی شددود. آثددار دوره هددای مختلددف شددهر باسددتانی شددوش، از دوره پددیش از تدداریخ تددا 

ر شداهی، آپاداندا، آکروپدل و شدهر صدنعتگران مدورد کداوش قدرار         بخدش اصدلی شده    6دوره اسالمی توس  هیئت فرانسدوی در  

بعدد از هیئددت فرانسدوی، کدداوش در ایدن محوطدده بده سرپرسددتی میرعابددین کددابلی در یدازده فصددل در دیددواره        گرفتده اسددت.  

غربی تختگداه آغداز شدد. از مهدم تدرین دسدتاوردهای ایدن کاوشدها، یدافتن پلکدان جبهده غربدی تختگداه اسدت کده بده دلیدل                  

زراعددی نقددش مهمدی در شددکل گیددری و تکامدل دوره آغدداز شهرنشددینی و آغداز ایالمددی داشددته     –یژگدی بددا ارزش ژموپلیتیدک   و

 (070::8:است. )حصاری،
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انجدام گرفدت. در سدال     080:تا  067:اولین بررسیها و کاوشها در شهر باستانی شوش در خوزستان بوسیله لوفتوس در سالهای 

ش آمد و دولت فرانسه موافقت ناصرالدین شاه را تحصیل نمود. به شره اینکه کلیه اشیا مکشدوفه  م مارسل دیورفوا به شو 000:

در شوش حفاری کرد.پس از او رولندد   ::7:تا  070:که طال و نقره و جواهر باشد، متعلق به دولت ایران باشد. دمورگان از سال 

 (088::3:ود. )معصومی،م ریاست کاوشهای علمی شوش را عهده دار ب768:دومکنم تا سال 

در دوره اواخر پیش از تداریخ در خداور نزدیدک دو محوطده وجدود داشدت کده از جهدات بسدیاری شدبیه بده هدم هسدتند. اگدر               

محوطه اوروک در مرکز بدین النهدرین جندوبی بده عندوان مهدم تدرین و بزرگتدرین سدایت ایدن دوره محسدوب مدی گدردد کده               

شدکی نیسدت کده محوطده      ختلدف در بدین النهدرین بدزرگ ایفدا مدی کدرده اسدت.        نقش محوری را در تعامل با خرده منداطق م 

 (Nissen,0330::0)شوش در مرکز دشت شوشان رقیب اصلی آن در جنبه های مختلف بوده است. 

کاوش های مربوه به بخش آکروپدل بده دو دسدته کلدی تقسدیم مدی گدردد. کداوش هدای قددیمی کده توسد  ژاک دمورگدان              

ترانشده بدزرگ بدا توجده بده وضدعیت باسدتان شناسدی آغداز قدرن بیسدتم صدورت گرفدت و تدا سدال                 و رولند دومکنم در چندد 

بدرای تعیدین گاهنگداری     786:ادامه یافدت. عدالوه بدر ایدن کاوشدهای محددودی نیدز توسد  رابدرت دایسدون در سدال             707:

 داد.  در یک گمانه ای کوچک در مرکز آکروپل صورت گرفت و نتیج آن را در قالب تز دکتری ارامه

بخددش هددای مرکددزی آکروپددل بددر روی بعددد او نیددز مدداری جددوزف اسددتو عملیددات حفدداری دقیددق و ریدده بندددی شددده ای را در 

 صفه ای بزرگ ادامه داد.

(Steve and Gasche,:773:04) 

ریده   00بده ایجداد برشدی در ضدلع غربدی شداخص دمورگدان اختصداص یافدت کده تعدداد             747:اولین فصل کداوش در سدال   

در  0:انجددام گرفددت و فصددل سددوم و چهددارم ریدده   4:تددا  0:( حفدداری در  ریدده هددای 703:گردیددد. در فصددل دوم)متمددایز 

بدا مسداحتی مشدابه ریده قبلدی مدورد خداک بدرداری قدرار گرفدت.            0:متر مربدع و فصدل پدنجم طبقده      03:سطحی به اندازه 

 ( 004::83)لوبرون،

و ادامده آن در سدال    700:ی، پژوهش هایی نیز توسد  ژان پدرو در سدال    عالوه بر این در گروه کاوش های جدید هیئت فرانسو

توس  او و دنی کانال در چهارچوب برنامه ب برای شوش در نظر گرفته شد. هدف از آن روشن ساختن چگدونگی بافدت و    708:

موسدوم   IIای آکروپدل  ترکیب ساختمانی و ریه نگاری محل صفه مرتفع مرکزی تپه آکروپل بود. این حفریات جدید به کاوش هد 

 (004:::6ریه شناسایی گردید. )کانال، ::گردیده که از خاک بکر به بار یک ردیف پی در پی از 

 گاهنگاری: 

و  6078بدر روی آکروپدل بدین     Iاز ریده هدای شدوش     6:تاریخ بنیاد شوش نامشخص اسدت، امدا قددیمی تدرین تداریخ کدربن       

)ویدت و   ق.م باشدد. 0673تدا   0403دترین تداریخ از ایدن دوره مدی تدوان بدین      ق.م قرار مدی گیدرد. در حدالی کده جدید      0788

 ( 000::08:دایسون،

هندوز کدامال بده انجدام نرسدیده و اسدناد و مددارک در دسدترس بدرای برخدی ریده             06تدا   7:هرچند که کاوش در ریده هدای   

هددا کددافی نیسددت، بددا ایددن همدده آزمددایش و بررسددی مددواد باسددتانی بدسددت آمددده تشددخیص سدده دوره شددوش را بدددین شددکل  

 ممکن می سازد: 

  00تا  00: ریه های طبقات I دوره
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  0:تا  00های طبقات : ریه IIدوره

  B:6تا  4:: ریه های طبقات IIIدوره

معدروف اسدت. زیدرا کده مدواد سدفالی        A، نخستین اشغال و اسدتقرار در شدوش را عرضده مدی دارد و بده مرحلده شدوش        Iدوره

طدور   بده  08تدا   00آن با آنچه که لوبرتدون از جعفرآبداد و شدوش بدسدت آورده تطدابق دارد. ایدن مدواد سدفالی در ریده هدای           

مدی یابدد. ایدن تغییدرات کده      بدا تغییراتدی تدداوم     00و  06 خاص با تزیین نخودی منقدوش مشدخص شدده کده در ریده هدای      

ادامده   0:شاخص آن ظهور خشت هدای کدوچکتر در سداختمان هدا و فراگیدر شددن سدفال هدای ندوع اوروکدی اسدت تدا ریده              

 (004::86یافته است.)لوبرون،

را دوره اوروک  00و  00پایددانی دانسددته و در پددس آن    ریدده هددای    Aوه بدده شددوش  را مربدد 06از طرفددی جانسددون ریدده  

 را همزمددان بددا اوروک جدیددد تطبیددق مددی دهددد.   0:و  0:را اوروک میددانی و  ریدده هددای   7:تددا  :0قدددیم، ریدده هددای  

(Johnson,:700:43) 

را اوروک میانی مدی داندد و    03و  :0را اوروک قدیم و  00پایانی،  Aرا مربوه به شوش  00و  06دیتمن بر خالف جانسون ریه 

 Bفاز  و 0:و  7:اوروک جدید یا ریه  Aسرانجام با اضافه نمودن فاز جدید به دوره اوروک جدید، آنرا به دو مرحله که شامل فاز 

 (Dittman,:704:00)است تقسیم می نماید.  0:اوروک جدید که همان ریه 

 ؟ اسطوره چیست

بده معندی ))شدرو     Mythosبده معندی ))روایدت و تداریخ(( هدم ریشده اسدت. در یوندانی،          historiaاسطوره در لغت بدا واژه  

 به معنی ))دهان، بیان و روایت(( از یک ریشه است. Mouthو خبر و قصه(( آمده که با واژه انگلیسی 
دارد، امدا در یدک کدالم مدی تدوان آندرا چندین تعریدف         هر چندد اسدطوره در دیددگاه هدای گونداگون تعداریف و تددابیر متعددد         

کرد: اسطوره عبارت است از، روایت یدا جلدوه ای نمدادین دربداره ایدزدان، فرشدتگان، موجدودات فدوق طبیعدی و بده طدور کلدی             

جهان شناختی که یک قوم برای تفسدیر خدود از هسدتی بده کدار مدی بنددد. اسدطوره سرگذشدتی راسدت و مقددس اسدت کده              

مدی گویدد کده چگونده چیدزی بوجدود آمدده، هسدتی دارد،         ی نمدادین، تخیلدی و وهدم انگیدز     ی رخ داده و به گونه ادر زمان ازل

بدده عبددارتی اسددطوره بینشددی  یددا از میددان خواهددد رفددت و در نهایددت اسددطوره بدده شددیوه ای تم یلددی کاوشددگر هسددتی اسددت.  

 ه جلددوه گددر مددی شددده اسددت. و هرچنددد درشددهودی اسددت. بیددنش جوامددع ابتدددایی و تفسددیر آنهددا از جهددان بدده گوندده اسددطور

قصدده هددای پریددان قددرار مددی گیددرد امددا بددا آنهددا متفدداوت اسددت. باورهددای دینددی انسددان نخسددتین از ردیددف حماسدده، افسددانه و 

اسطوره ها آغاز می گردد و بعدها در زمدان هدای متداخرتر، بده گونده ادیدان شدکل مدی گیدرد. پدس اسدطوره بده یدک عبدارت،               

تین و داشدته هدای معندوی اوسدت. دانشدی کده بیشدتر جنبده شدهودی و نمدادین دارد و از قدوانین            دین و داندش انسدان نخسد   

 ( 008::03علمی ادوار بعد به دور است. )دادور،

عده ای اسطوره را خیالی، غیر واقعدی یدا افسدانه محد  مدی دانندد و عدده ای دیگدر آندرا واقعیدت هدای اجتمداعی مدی دانندد               

و رمزهددا درآمددده انددد و بدده قددول جددان هیلنددز اسددطوره هددا آییندده هددایی هسددتند کدده    کدده در گددذر زمددان بدده صددورت رازهددا 

اسدطوره هدا بده    نعکس مدی کنندد و آنجدا کده تداریخ و باسدتان شناسدی خداموش مدی مانندد           تصویرهایی را از ورای هزاره ها م

 ( 040::0می آورند. ) هیلنز،ا از دور دست ها به زمان ما سخن در می آیند و فرهن  آدمیان ر

اسطوره بیانگر حقیقت مطلق اسدت، زیدرا تداریخ مقدسدی را بدازگو مدی کندد؛ یعندی الهدامی ورا انسدانی را کده در طلدوع زمدان              
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بزرگ، در زمدان مقددس آغدازین روی داده اسدت. اسدطوره سداختار واقعیدت و وجدوه چندگانده بدودن در جهدان را آشدکار مدی              

 ( 000::3:)دادور، کند.

پدیدده هدای طبیعدت، قصده هدای سدرگرم       در التقدای سده جریدان: تبیدین      فریدده تخیدل اسدت و   اسطوره از ونت: )) اسدطوره آ 

 کننده و افسانه های پهلوانی و در نتیجه زاده طبع شاعران و مورخان است. (( 

ر دوران مانده های تغییر شکل یافته تخیالت و امیال اقوام و ملل، رویاهای متمادی بشدریت د نظر فروید: )) اساطیر ته  اسطوره از

 جوانی اند. ((

اسددطوره از نظددر ررندده: ))حکددایتی موهددوم و شددگفت، دارای منشددایی مردمددی و نااندیشددیده اسددت کدده در آن عددامالنی کدده در  

زمره اشخاص نیسدتند و غالبدا قدوای طبیعدت اندد، بده سدیمای اشدخاص نمدودار گشدته اندد و اعمدال و ماجراهایشدان معندایی               

 رمزی دارد.((  

بددرول: )) اسددطوره جددز تخددیالت نیسددت، بلکدده در زمددره واقعیددت اسددت. بخشددی از واقعیددت اسددت بدده  –لددوی  اسددطوره از نظددر

 ( 003::00) باستید،                گونه ای که آدم ابتدایی آنرا زیسته و به آزمایش وجدان دریافته است. (( 

چیدزی در مداورا معندای آشدکار و مسدتقیم      کارل وسدتا و یوند  مدی گویندد: واژه یدا تصدویر زمدانی نمداد اسدت کده متغدمن            

خود باشد. نماد دارای جنبده ای وسدیع تدر و ندا خودآگداه اسدت کده هرگدز نمدی تدوان بده طدور دقیدق آن را تعریدف و یدا بده                 

 ( 003::0:طور کامل آنرا توصیف کرد. )هوهنه گر،

    توتمیزم، منشا اساطیر حیوانی:

ت زندده یکدی دیگدر از اندیشده هدای انسدان عصدر حجدر اسدت. هدر قبیلده ای            احترام به بعغدی نباتدات و حیواندات و موجدودا     

نسبت به یک درخت خداص یدا حیدوان مخصدوص احتدرام زیدادی قامدل بدوده و آن را نگهبدان قبیلده خدود مدی دانسدته اسدت.               

 از لغت سرخ پوست های آمریکایی گرفته شده و به معنی ) شئی محترم ( می باشد. (totem)کلمه توتم 

ر اولیه امری طبیعی بوده است کده نسدبت بده حیواندات اطدراف خدود بدا دیدده نزدیکدی و قرابدت نظدر کندد، زیدرا کده               برای بش

آنها در همده چیدز بده او مشدابهت داشدته، در حرکدات، سدکنات، جلدب غدذا، فدرار، جند  و ندزاع، اعمدالی شدبیه بده کارهدای                 

الطبع تصدور مدی کدرد کده او بدا بعغدی حیواندات پیرامدون وی از         خود او انجدام داده، و بدا او ابددا تناقغدی نددارد. از ایدن رو بد       

یک رشته و اصدل انشدعاب یافتده اندد، یدا آنکده یکدی از نیاکدان قددیم آنهدا بده صدورت همدان جدانور بدوده اسدت و یدک جدد                   

و  مشددترک داشددته انددد. پددس بایددد ایددن جددانوران و گیاهددان را حفددظ نمددوده و آنهددا را بددا بهددره گیددری از سددحر، دعددا و قربددانی

ام ال آن تک یر کرده و افزونی بخشند، چدون افدرادی کده بده تدوتم قبیلده معیندی وابسدتگی ندارندد آن حیدوان یدا نبدات را بدا              

مدی رسداندند. از ایدن رو هدر تیدره و قبیلده بایدد بدرای حفدظ آن نبدات           یی می خوردندد و بده آن زیدان    بی اعتنایی و با بی پروا

ارند و در حقیقددت، ماننددد افددراد قبیلدده خددود آنهددا را محتددرم شددمرده و     و حیددوان بکوشددند و همگددی آن را مقدددس بشددم   

 محافظت نمایند. )همان(

احتمار بنیان توتم پرستی، مانندد بسدیاری از عدادات دیگدر، بدر روی تدرس بندا نهداده شدده اسدت. انسدان بواسدطه نیرومنددی              

ودی آنهددا را فددراهم  مددی سدداخته اسددت. جددانوران، آنهددا را مددی پرسددتیده و بدده خیددال خددود، بدده ایددن ترتیددب، وسددایل خوشددن 

هنگددامی کدده شددکار،   جنگددل هددا را از حیوانددات وحشددی پدداک کددرد و اطمینددان خدداطر نسددبی، مخصددوص زندددگی کشدداورزی  

فراهم گردید، رفته رفتده حیدوان پرسدتی کمتدر شدد. شداید خددایان انسدانی اولیده کده جانشدین خددایان حیدوانی شدده اندد،                
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داشدته اندد و ایدن مرحلده انتقددال از عدالم حیدوانی بده عدالم انسدانی، نشدان مدی دهدد کدده             همدان صدفات درنددگی حیدوانی را     

 (000::003بسیاری از خدایان انسانی روزی به صورت جانوران بوده اند. )دورانت،

احتددرام خدداص بدده برخددی از حیوانددات ماننددد سدد  وگاوکدده بعدددها در دیددن زردشددت جددای گرفددت ویددااین بدداور زردشددتی کدده  

 (040::00ریواس پدید آمدند گویای توتم های حیوانی و گیاهی هستند.)صمدی، از مشی و مشیانه

 اساطیر جانوران:

مددی کننددد. حتددی ایددزدان حیددوانی و  برخوردارنددد و نقددش تددوتمی ایفددا  بسددیاری از جددانوران و گیاهددان در قبایددل از تقدددس  

گیاهی نیز در این گدروه از اسداطیر بده چشدم مدی خدورد. گیداه و جدانور جلدوه ای از قداسدت اندد و در جدادوی زمدان، شدکار،               

 کشاورزی نقش مهمی به عهده دارند. 

خدرد، شدیر نمداد نیدرو     در این جوامع، جانور کارکردی نمادین دارد و هدر یدک نیدز دارای صدفاتی ویدژه اندد؛ مد ال جغدد نمداد          

 و عقاب نماد جاودانگی است. برخی از نمادها، عناصر طبیعت اند، از جمله پرنده نماد باد و مار نماد آذرخش است.

برخی از ایزدان شکار و کشاورزی، به عنوان راهنما و فرمانروای جنگل و کشتزار مطرو اند. گاه به شکل انسان یا جدانور یدا غدولی    

به شکارگر و کشاورز یاری می رسانند. اساطیر مربوه به درخت، زندگی، چشمه آب حیات، گیاهان درمان بخش جلوه می یابند و 

و جانوران مقدس از همین مقوله اند.بدون تردید توتم پرستی مانند سایر عبادات و آداب مذهبی، نتیجه ترس یا امیدد بده کمدک    

 (000::68ن می ترسیده اند و یا از ارواو مخفی در نباتات نگران بودند.)دادور،خدایان بوده است. زیرا انسان ها از نیرومندی جانورا

 نقوش اساطیری: 

 دیو :  –گاو 

در ایران گاو در میان چهارپایان از همده مفیددتر تلقدی مدی شدده اسدت. گداو ندر یدا ورزا کده عمدل زراعدت و شدخم زدن را بدر               

مدی رفتده در زنددگی کشداورزی آن روز بدرای انسدان یداری بسدیار          عهده داشته است. عالوه بر اینکده اسداس تغذیده بده شدمار     

 گران بها به شمار می رفته است.

در افسانه های آریایی گاو، مقددس و نمایندده قددرت و نیدرو اسدت. از ایدن رو قددما معتقدندد کده زمدین روی شداخ گداو قدرار              

زمدین برابدر ))ثدور(( در آسدمان اسدت. زیدرا وی        دارد و گاو بر پشدت مداهی بدزرگ و او بدر دریاهدا شدناور اسدت. مقدام گداو در         

 در کشتکاری زمین نقش موثری دارد.

حیوان منتسدب بده روو غدالت. عالمدت خورشدید)چون خورشدید بدرای سدودمندی دیگدران در خدود مدی سدوزد(. در تصداویر              

 (000::67سمبلیکی به شکل گنبد)خورشید درخشان( مصور شده است. )دادور،

 

دیو با انددامهای سدتبر و تنومندد در میدان کدوه هدا گدام بدر مدی دارندد. جهدت هدر دو بده سدمت                –و در کوهستان: دو گا – :

چپ تصویر بوده و تصاویرشان بده جدز   شدانه هدا و دسدت هدا از ندیم رخ ترسدیم شدده اسدت. خصوصدیات فیزیکدی و رفتداری              

مقابدل سدینه بدر روی    دسدتها را در   دیوها شدبیه یکددیگر اسدت. هدر دو یکدی از پاهایشدان را یدک گدام جلدو گذاشدته و           –گاو 

 دیوها دارای دو دم بلند قطورند که به موازات یکدیگر تا روی زمین کشیده شده است.  –داده اند. گاو یکدیگر قرار

هم چنین آنها شاخهای کوتان ندوک تیدز، پدوزه پهدن و گردنهدای کوتداه و خمیدده دارندد. بدرای تجسدم بخشدیدن شدکل کدوه              

وع م لدث هدای هدر کدوه بده      ا را به صورت م لدث روی یکددیگر قدرار داده اندد، اسدتفاده شدده اسدت. مجمد        ها، از دوایری که آنه
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 می رسد. ده عدد 

دیو سمت چپ نیز سه کوه دیگدر قدرار دارد. انددازه ایدن کوههدا نسدبت بده کوههدای سدمت چدپ کوچدک تدر              –پشت سر گاو 

ه شدکل م لدث روی هدم قدرار  داده اندد. پشدت سدر هدر         است و هر یک از آنها دارای شدش دایدره کوچدک اسدت کده آنهدا را بد       

دیوهدا، یدک نقدش شدبدری دیدده مدی شدود. احتمدار ایدن نقدوش نمداد درختدان و جنگدل ایدن کوهسدتان مدی                  –یک از گاو 

 ( :باشند. )تصویر 

 ق.م است. 0333-0033محل کشف این مهر شوش و قدمت آن 

ا مدی تدوان بده تنومنددی و سدتبری ایدن هیورهدا پدی بدرد. ایدن           دیوهد  –مقایسه و تحلیل: بدا مشداهده کوههدای اطدراف گداو      

مدی رود، در کدوه هدایی بدا     اسدک اعتقدادی ایالمدی هدا بده شدمار       موجودات با گذاشتن دستها بر روی سینه کده نمایشدی از من  

 دیوهدا نشدان دهندده تسدل      –ابعاد بسیار کدوچکتر از خودشدان مشدغول گشدت و گدذار مدی باشدند. صدالبت و اسدتواری گداو           

 آنان بر طبیعت خشک و خشن است.

دیدو تشدکیل مدی دهندد کده رو در روی یکددیگر بدر         –دیدو دیگدر: صدحنه اصدلی نقدش را دو گداو        –در حال نبرد با گداو   – 0

روی پاهای نیمده خمیدده شدان ایسدتاده و دسدتها را بده حالدت مشدت و حملده در مقابدل یکددیگر گرفتده اندد. تصدویر هدر دو                

 ویر شده است.دیو از نیم رخ تص –گاو 

 د. گداو سدمت چدپ صدحنه، خشدن تدر و      دیوی که در سمت راسدت صدحنه قدرار دارد، دارای ج ده ای قدویتر مدی باشد        –گاو 

اسدت. حیدوان دارای شداخ هاللدی و ندوک      وحشی تر به نظر می آید و دسدتهایش را بده صدورت گدارد در مقابدل سدینه گرفتده        

تیدز و یدک دم کوتداه و قطدور اسدت و پشدتش انددکی انحندا دارد. بددین دو گداو، چندد خد  مدوج دار کده شداید نمداد درخددت                

 باشند، به موازات یکدیگر مشاهده می شوند. 

ی را در دسددت دیددو سددمت راسددت یددک بزکددوهی بددا شدداخ بلنددد و کمددانی بددر روی دو پددا نشسددته و شدداخه ا –پشددت سددر گدداو 

( محدل کشدف آن   0دیوهدا اسدت و تصدویرش از ندیم رخ ترسدیم شدده است.)تصدویر        –گرفته اسدت. جهدت بدز بده سدمت گداو       

 ق.م است.  0333شوش و قدمت آن 

مقایسه و تحلیل: بدز کدوهی سدمبل زایدش، رویدش، سرسدبزی و آبدادانی اسدت. احتمدار شداخه درختدی را کده بدز کدوهی در               

 نشان حمایت وی از رستنیها در مقابل اعمال ویرانگر دیوهاست.تصویر فوق بدست گرفته، 

دیدو عناصدر اصدلی صدحنه فدوق را تشدکیل مدی دهندد. در سدمت چدپ            –دیدو و گداو    –در حال قدرت نمایی با شیر: شیر  -0

ین دیوی تنومندد بدر روی دو پدا ایسدتاده و دسدتهایش را در بداری سدر دو شدیر کده در دو سدویش بدر روی زمد             –صحنه  گاو 

 نشسته اند، قرار داده است. 

دیددو ج دده ای تنومنددد، عغددالت   –دیددو از رو بدده رو و پاهددای آن از نیمددرخ ترسددیم شددده اسددت. گدداو    –نیمدده فوقددانی گدداو  

برجسته و نیرومند، دم دراز، سر بدزرگ بدا چهدره ای تقریبدا انسدانی و دو شداخ پدی  خدورده ندوک تیدز دارد. دو شدیر کوچدک             

 دیو بر روی پاهای عقبشان نشسته اند.  –دیگری در سمت راست گاو  اندام یکی در سمت چپ و

 –دیدو اسدت و تصویرشدان از نیمدرخ ترسدیم شدده اسدت. در سدمت راسدت صدحنه شدیر             –جهت هر دو حیوان به سمت گداو  

و دیدو بده سدمت چدپ مدی باشدد        –دیوی ستبر بر روی دو پا ایستاده و با دو دست دو گداو را بلندد کدرده اسدت. جهدت شدیر       

 تصویرش تقریبا از نیم رخ ترسیم شده است.
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حالددت هیددوری اسددطوره ای ماننددد انسددان اسددت و عغددالت نیرومنددد و پیچیددده، دم بلنددد برگشددته، یددال پرپشددت و ژولیددده و  

دیددو بددر روی پاهددای عقبشددان بلنددد شددده انددد. جهددت گاوهددا مخددالف  –شددیر ین دارد. دو گدداو در دو سددوی چهددره ای خشددمگ

 ویرشان از نیمرخ ترسیم شده است. یکدیگر است و تصا

ان را بدده دلیددل اسددارت در گاوهددا دم بسددیار کوتدداه، شدداخ هاللددی نددوک تیددز و گردنهددایی پرمددو دارنددد. هددر دو جددانور پاهایشدد  

 دیو به موازات یکدیگر در هوا بلند کرده اند.  –شیر چنگال 

اسدت. از هدر یدک از اضدالع م لدث هدا خطدوه        سه م لث ریشه دار یا سه درفش)؟( در باری صدحنه بده تصدویر کشدیده شدده      

محدل  ( 0ده مدی شدود. )تصدویر   کوچکی مانندد ریشده آویدزان شدده اسدت. در مرکدز ایدن تصداویر نقشدی مانندد درخدت مشداه            

 ق.م است.                           0333کشف آن شوش و قدمت آن 

مقایسه و تحلیدل: تکدرار بدی پایدانی از دو جانمایده. در یکدی از آن هدا یدک گداو ایسدتاده در میدان دو شدیر نشسدته، قدرار                    

 ته است. گرفته است. و در دیگری یک شیر ایستاده، دو گاوی را که در حال دور شدن هستند، نگاه داش

پیر آمیه در این اشکال تصدویر انتزاعدی تدوازن حدوادا جهدان را مدی بیندد. مدی تدوان اندیشدید کده شداید تصدویر تابسدتان و               

آیدا در ایدن    مدی کنندد و در قالدب دو حیدوان مختلدف نمدایش داده شدده اندد.        گر را در تنداوبی ابددی دنبدال    زمستان که یکددی 

دیو نیرومندد بدوده اسدت یدا نده زیدرا در نقدش ایدن مهدر کده هدر دو موجدود نشدان               – دیو به همان اندازه شیر –تصویر گاو نر 

داده شده اند، گویا از نظر موازنده، شدیر قددرت دو گداو ندر را در نیدروی خدود دارد و بده عکدس گداو دو شدیر را کنتدرل نمدوده              

 است.

دیوهدا مشداهده مدی شدود و      –شدیر    نقوش م ل ی شکل دندانه داری کده در ایدن تصدویر ترسدیم شدده اندد، اغلدب در کندار          

 ارتباه نزدیکی با آن ها دارد.

 ( 008::00308) مهرآفرین،

دیوهددا ج دده هددایی  –ق.م مددی رسددد. گدداو  0033دیددو بددر روی مهرهددای اسددتوانه ای ایددالم بدده   –آغدداز پیدددایش نقددش گدداو 

 بزرگتر از کوه و نیرویی بیش از آنها داشتند. 

 گریفن: 

معددانی سددمبلیک: آگدداهی، اسددتقامت، بزرگددواری، پشددتکار، جددرات، روشددنفکری، شددجاعت، عقددل و مردانگددی، باورهددای قددومی   

و اساطیری: جانور افسانه ای بدا بددن شدیر، سدر و بالهدای عقداب، بدا گوشدهای کشدیده بده طدرف جلدو بده مفهدوم هوشدیاری.                

 فظت و مراقبت می دانستند. وظیفه اش مراقبت از گنج بوده و از این رو وی را سمبل محا

شکل گدریفن را بده عندوان طلسدمی کده ارواو شدریر و جدادوگران را دور مدی سداخته، بدا خدود حمدل مدی کردندد. در نشدان                

 ( 003::33:حمایت کننده و شنوایی دقیق.)جابز،ادگی به معنی آگاه کننده خبر، های نجابت خانو

زیبدایی خدارق العداده ای بده تصدویر کشدیده اندد. پشدت سدر هدر یدک از            *گریفن همراه بز کوهی: در این نقدش گدریفن را بدا    

ت چدپ مدی باشدد و تصاویرشدان     گریفن ها، یک بز کوهی در حال حرکدت اسدت. جهدت گدریفن هدا و بزهدای کدوهی بده سدم         

 نیم رخ ترسیم شده است.از 

دلیدل غلتانددن مهدر، نقدش هدر      احتمار بر روی مهر استوانه ای تنها نقش یک گریفن و یدک بدز کدوهی جدای داشدته، امدا بده        

 یک از حیوانات مزبور چندین بار تکرار شده است. 
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منقار قوی و کلفت گریفن به پدایین خدم شدده و دو دایدره متحددالمرکز چشدمهای آندرا تشدکیل مدی دهندد. یدال بلنددی کده              

ل هدای تیدز و از هدم    بر روی گردن هیدور مانندد کوهدانی قدرار گرفتده، در قسدمت پدایین تدا روی دو پدای پیشدین کده چنگدا            

گشوده دارد، امتدداد یافتده اسدت. بدر روی کمدر و در انتهدای یدال ایدن موجدود اسدطوره ای یدک بدال بدزرگ ترسدیم گردیدده                

 که نمایشی از قدرت آسمانی این موجود تخیلی است. 

ه اسدت. در بداری   گریفن از کمر به پایین تبددیل بده یدک شدیر ندر شدده و دم بلندد و کشدیده آن تدا روی زمدین امتدداد یافتد            

 دم گریفن، شاخه ای که دارای چهار برگ است، به طرف راست خم شده است. 

پشت سر گریفن، یک بدز کدوهی بدا گدام هدای بلندد در حرکدت اسدت. حیدوان انددام و ج ده ای بزرگتدر از گدریفن دارد. شداخ               

های بز کوهی از حددود طبیعدی آن خدارج شدده و بدیش از انددازه معمدول بدزرگ اسدت. ایدن شداخها مانندد بانددهایی کده در               

( محدل کشدف ایدن مهدر شدوش و      6تدزاز در  آمدده اندد. )تصدویر    مسیر وزش باد قرار گرفته باشدند، تدا بداری دم حیدوان بده اه     

 ق.م است.  0333 -0033قدمت آن 

مقایسدده و تحلیددل: گددریفن آمیددزه ای از برتددرین نیروهددای آسددمانی و زمینددی اسددت. نیمدده پیشددین ایددن هیددور شددبیه عقدداب،  

اسددطوره ای وظیفدده سددلطه آسددمان هددا و نیمدده پسددین آن بدده شددکل شددیر، سددلطان خشددکی هاسددت. احتمددار ایددن موجددود    

مراقبت و پاسداری از معابد، انسان و احشدام را عهدده دار بدوده اسدت. خصوصدا نقدش حیدوان در کندار گدریفن زیداد بده چشدم             

می خورد. این مساله نشدان دهندده ارتبداه گدریفن بدا ایدن حیواندات اسدت کده ارواو و جدانوران خبیدث و شدرور را در زمدین              

 و آسمان از آنها دور می سازد.

ریفن همدرا بدا شدیر و بدز و ... : در گوشده فوقدانی سدمت چدپ نقدش، یدک گدریفن مشداهده مدی شدود کده رو بده سدمت                  *گ

راسددت دارد و تصددویرش از نددیم رخ ترسددیم شددده اسددت. موجددود اسددطوره ای یددک منقددار قطددور و خمیددده، چنگددال هددای      

 نیرومند و یک دم دراز دارد که انتهایش مجددا پی  خورده است. 

گریفن دو بدال بلندد و از هدم گشدوده مانندد دو شداخ گدوزن قدرار دارد. بالهدا بدر خدالف نمدای نیمدرخ گدریفن از               بر روی کمر 

رو به رو ترسیم شده است و پس از ایدن کده بده مدوازات یکددیگر انددکی بدار آمدده اندد، در دو سدو از هدم گشدوده شدده اندد.                

ت. رو بده روی گدریفن دو خد  مدوجی شدکل از بدار بده پدایین         قطر بال هدا ندازک اسدت و روی آنهدا مانندد اره دندانده دار اسد       

کشیده شده اندد و در مقابدل آن حیدوانی بدا گوشدهای بلندد و پاهدای کوچدک کده شدبیه بده روبداه مدی باشدد، بدر روی دو پدا                 

 ایستاده است.

بده دو نیمده    مقابل پاهای روباه ظرفی دسته دار و بدزرگ مشداهده مدی شدود. گدردن بلندد ظدرف از وسد  شدکاف برداشدته و           

تقسدیم شددده اسددت. هدر یددک از نیمدده هدا بدده طددرف خدارج خددم شددده اندد. در مقابددل سددر روبداه دو نددوار مددورب دور یکدددیگر       

پیچیده اند. در سدمت راسدت ندوار، پرندده ای بده شدکل طدوطی روی شداخه ای بلندد نشسدته اسدت. در سدمت راسدت پرندده،               

هایش را بدرای گدرفتن بدز کدوهی مقابدل خدود بدار آورده اسدت.         شیری دیده می شود که روی پاهدای عقدبش ایسدتاده و دسدت    

دارای دم شیر بلند و برگشته، یدال حجدیم و انبدوه و بددن ورزیدده ای دارد. بدز مقابدل شدیر، یکدی از پاهدایش را بلندد کدرده و             

ه سدمت  در زیر پاهدای شدیر و بدز، دو حیدوان پشدت سدر یکددیگر در حرکتندد. جهدت هدر دو بد           ریش و شاخی قطور می باشد. 

چپ و تصاویرشان از نیمرخ ترسیم شده اسدت. ایدن حیواندات یکدی شدبیه بده شدیر و دیگدری شدبیه سد  هسدتند. ایدن مهدر              

 ( 8ق.م است.)تصویر 0333 – 0033از شوش یافت شده است و تاریخ آن
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از درخددت  مقایسدده و تحلیددل: ))شددیر دال یددا موجددودات عجیددب الخلقدده، نگهبددان و پاسدددار راه رسددتگاری و نجاتنددد. یعنددی    

زندگی یا از رمدز آن مراقبدت و حراسدت مدی کنندد.(( امدا در ایدن تصدویر بده نظدر مدی رسدد کده گدریفن نده تنهدا نگهبدان و                  

 پاسدار درخت زندگی است بلکه همه حیوانات در حمایت او هستند. 

برخواسدته اندد. تصدویر    مدار   –مدار: دو گدریفن بده طدور قرینده رو در روی یکددیگر بدر روی یدک گداو           –*گریفن همراه با گداو  

مددار از نیمددرخ ترسددیم شددده اسددت. گددریفن سددمت چددپ، پددای راسددتش را روی زمددین و دسددت راسددتش  –گددریفن هددا و گدداو 

بددن گدریفن هدا شدبیه شدیرهای رغدر انددامی اسدت         سدت و پدای چدپش در هدوا قدرار دارندد.       مار گذاشته و د –روی کمر گاو 

رف بدار برگشدته اسدت. روی کمدر هدر یدک از گدریفن هدا، یدک بدال هاللدی            که دم آنها با پی  و تاب هایی کده خدورده بده طد    

شکل قرار دارد که به طدرف بدار گشدوده اندد. شداه پرهدای قسدمت خدارجی بالهدا بسدیار بلندد و دندانده دار اسدت. گدریفن هدا                

فن سددمت گردنهدایی بلندد و خمیدده و منقارهدایی کلفدت دارندد کده ندوک باریددک آنهدا بده طدرف پدایین برگشدته اسدت. گدری               

راست، پاهدای چنگدال دارش را بدر روی زمدین گذاشدته و دسدتهایش را در مقابدل گدریفن سدمت چپداز هدم بداز کدرده اسدت.               

در زیر گدریفن هدا، موجدودی کده بددن آن بده امدواج آب یدا مدار شدباهت دارد، روی زمدین در حدال خزیددن اسدت. سدر ایدن                 

مدار بده سدمت راسدت صدحنه اسدت. در فاصدله         –. جهدت گداو   موجود خیالی، شبیه گاو است و یدک شداخ کوتداه خمیدده دارد    

ندو شدکفته مشداهده مدی شدود. روی سدر و گدردن گدریفن هدا اشدکالی           ن هدا، نقشدی مانندد یدک غنچده گدل       بین بالهای گریف

 (4)تصویرمانند م لث و بیغی ترسیم شده است.

ت، در گددروه ارواو شددریر و مقایسدده و تحلیددل: احتمددار موجددودی کدده سددر آن بدده شددکل گدداو و بدددنش بدده شددکل مددار اسدد    

شدددده اندددد. پاسدددداری اند،بددده آنهدددا حملددده ور  موجدددودات خبیدددث قدددرار دارد. زیدددرا گدددریفن هدددا کددده مظهدددر نیکدددی و 

 (008::63360)مهرآفرین،

گریفن یا شدیر دال یدک موجدود ترکیبدی و تخیلدی اسدت کده در اواخدر هدزاره چهدارم ق.م ابدداع گردیدد. سدر، بدال و پاهدای                

عقدداب و بدددن و پاهددای پسددین آن بدده شدکل شددیر اسددت.گریفن یددک هیددوری مقدددس بددود کدده بددا   پیشدین گددریفن بدده شددکل 

نیدروی مدافوق الطبیعده خدود مدی توانسدت از معابدد، کاخهدا، گدنج هدا، نباتدات و گیاهدان حفاظدت و حراسدت کندد. آویخدتن                 

 نقش آن برگردن مالک، وی را از شر ارواو خبیث مصون می داشت. 

 موجودات دو سر:

مددی باشدند. گذشددته از خصوصدیات فیزیکددی   ل کریدده، خوفنداک و غیددر طبیعدی   نیروهددای شدر و اهریمنددی دارای اشدکا  معمدور  

  ترسناک آنها، اعمالشان نیز به همان نسبت ویرانگر، مرگ آفرین و فنا کننده است. 

دارای دو سدر مددی  * بدا سدرهای مشدابه بده شدکل مدار و بددن چهدار پددا: چهارپایدانی کده در ایدن نقدش مشداهده مدی شدوند،                

چندان کده گدردن     باشند. سرهای آنان بده شدکل مارهدای بزرگدی اسدت کده بدا سدر هیدوری مقابدل خدود گدره خدورده اسدت.              

سدمت راسدت هیدوریی کده در مرکدز صدحنه قدرار دارد، یدک بدار بده دور گدردن هیدوری سدمت راسدت خدود پدی  خدورده و                  

گدردن سدمت چدپ ایدن هیدور دوبدار بده دور گدردن هیدوری          مجددا سرش را به سمت چپ برگرداندده اسدت. از طدرف دیگدر     

 سمت چپ پی  خورده و احتمار سرش را نیز به سمت چپ برگردانده است، دهان هر یک از مارها باز می باشد.

بر روی کمدر هدر یدک از هیورهدا، نقدش انسدانی مشداهده مدی شدود کده گویدا جزیدی از بددن ایدن موجدودات اسدطوره ای را                 

ان را از هدر سدو بده طدرف     این اشخاص در حالی که از ناحیده کمدر بده بدار نشدان داده شدده اندد، دستهایشد         تشکیل می دهند.
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کرده و سعی دارندد بدا انجدام ایدن کدار، سدر مارهدا را بدا دسدت بگیرندد تدا مدانع حملده آندان بده خدود شدوند. جهدت                   بار دراز 

راسدت هیدور بده سدمت راسدت و پاهدای سدمت         پاهای هر یک از سرها متناسدب بدا همدان سدر اسدت. چنانکده پاهدای سدمت        

 (0ق.م است.)تصویر 0333 – 0033چپ آن به سمت چپ در حرکت است. محل کشف آن شوش و تاریخ آن 

* با سرهای متفاوت به شکل بز و پلند )؟( و بددن چهدار پدا: در ایدن نقدش، دو چهدار پدا مشداهده مدی شدود کده هدر یدک از               

عجیددب و خوفندداک بددا یکدددیگر تناسددب نداشددته و هددر یددک متعلددق بدده حیددوان    آنددان دو سددر دارد. سددرهای ایددن موجددودات 

 خاصی است. چنانکه سر سمت راست این موجود مانند بز و سر سمت چپ آن شبیه سر پلن  یا اژدهاست.

در هر صورت ایدن سدرها نغداد قابدل تدوجهی بدا یکددیگر دارندد و در طبیعدت نیدز دشدمن یکدیگرندد. سدر سدمت راسدت کده                 

ز اسددت رو بدده سدمت راسددت و سددر سدمت چددپ رو بدده سدمت چددپ دارد و تصاویرشددان از ندیم رخ ترسددیم شددده     متعلدق بدده بد  

است. از روی کمر موجود سمت راسدت دو خد  مدورب برخاسدته و پدس از پیوسدتن بده یکددیگر بده سدمت بدار صدعود کدرده              

 است. 

کده بدین هیدوری سدمت چدپ       این خ  بر روی کمر موجود سمت چپ بده شدکل یدک اسدتوانه بدزرگ اسدت. تفداوت دیگدری        

و سمت راست وجدود دارد، ایدن اسدت کده سدر سدمت راسدت هیدور مانندد سدر پلند  یدا اژدهاسدت و رو در روی سدر پلند                 

از دهان هر یک از این سدرها، شدیئی مانندد بدرگ یدا شدعله آویدزان شدده اسدت. جهدت پاهدای هدر یدک               مقابل خود قرار دارد.

ن صدورت کده پاهدای سدمت راسدت هیدور بده سدمت راسدت و پاهدای سدمت چدپ             از سرها، متناسب با همان سدر اسدت. بددی   

آن به سمت چپ در حرکتند. در سمت راست صحنه، تصدویر یدک بدز بدا شداخ خمیدده و گدردن بلندد مشداهده مدی شدود کده             

ت در بداری نقدش هیورهدا، نده عددد اسدتوانه بلندد بده مدوازا          رو به سمت راست صحنه دارد و نیمی از تصدویرش نداقص اسدت.   

محدل   (0یکدیگر قرار دارند. احتمدار ایدن اسدتوانه هدا سداختمان یدا بندا اسدت کده روی حیواندات اسداطیری قدرار دارد.)تصدویر             

  ق.م است. 0333کشف آن شوش و قدمت آن 

 (008::64360ق.م ظاهر گردید. )مهرآفرین، 083:تا  0033این موجودات از 

 دیو:  –شیر 

تدوان: آتدش، ابهدت، پارسدایی، پرتدو خورشدید، پیدروزی، تابسدتان، دروری، روو زنددگی،          از معانی سدمبلیک ایدن حیدوان مدی     

سلطان جانوران، سلطنت، قدرت اسدت. سدر شدیر بده نشدانه مراقبدت و هوشدیاری و انددان پسدین او مظهدر قددرت اسدت. ایدن              

خورشدید برابدری کدرده    جانور تقریبا در کلیه تمددن هدای خداور نزدیدک سدمبل قددرت و سدلطنت بده کدار رفتده و بدا قددرت             

 (008::80است. )دادور،

باورهای قدومی و اسداطیری: پنجمدین عالمدت منطقده البدروج، یکدی از صدورتهای فلکدی در آسدمان شدمالی، بدین جدادوگران،              

طلسدم تندرسدتی. در عالیددم نجابدت خدانوادگی جددرات، دلیدری، عالمدت جنگجددو. در افسدانه هدای قددومی آفریقدا شدیر، ماننددد           

 ( 003::00می خورد. )جابز،ت کوچکتر از خود فریب ز حیوانافیل، ا

دیوهدا مانندد انسدان در زیدر کوههدا و درختدان سدرو ایسدتاده و دستهایشدان را بده طدرف بدار در زیدر               –* در کوهستان: شیر 

دیوهددا بدده سددمت راسددت اسددت و نقددش صددورت آنهددا از نیمددرخ و دیگددر اعغددای بدنشددان بدده  –آنهددا گرفتدده انددد. جهددت شددیر 

ربددع ترسددیم گردیددده اسددت. خصوصددیات فیزیکددی و رفتدداری ایددن موجددودات اسددطوره ای ماننددد یکدددیگر اسددت.  صددورت سدده 

 همه آنها عغالت ورزیده ای در ناحیه رانها، سینه و دستها دارند و کمرشان مانند ورزشکاران به غایت باریک است.
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مشداهده مدی شدود. درون م لدث خدارجی،       دیو یدک نقدش م ل دی شدکل کده راس آن رو بده پدایین قدرار دارد،         –بین دو شیر 

م لث کوچکتری ترسیم گردیدده کده در مرکدز آن یدک نقدش کوچدک و ندامفهوم کشدیده شدده اسدت. بدر روی ضدلع فوقدانی              

م لث، پنج دایره کوچک قرار دارد و از هدر یدک از اضدالع پدایین آن سده ریشده یدا سده منگولده آویدزان شدده اسدت. در بداری              

مدی شدود کده در فاصدله هدر یدک از دیگدری یدک درخدت سدرو           دیوها، رشته ای کدوه مشداهده    – دستهای از هم گشوده شیر

 قرار دارد. 

برای تجسم بخشیدن و به تصویر کشدیدن نقدش کوههدا از م لدث هدای کدوچکی کده بدر روی هدم قدرار دارندد، اسدتفاده شدده              

 ق.م است. 0333( محل کشف این مهر شوش و تاریخ آن 7است.)تصویر 

مقایسه و تحلیل: اندازه غول آسای دیوهدا نسدبت بده کوههدا کدامال قابدل توجده بدوده و نبایدد آندرا بددون مفهدوم انگاشدت. بده               

دیوهدا در سدرزمین    –هر حدال شدخص نمدی تواندد ایدن موضدوع را نادیدده بگیدرد کده مدردم آن دوران مدی پنداشدتند  شدیر              

 های کوهستانی دارای نیروی زیادی بودند. 

شدیر  کل ریشده دار ایسدتاده اندد.    دیوهدا مانندد انسدان در مقابدل تزییندات م ل دی شد        –شدیر  تزیینات م ل ی شدکل:  ار * در کن

دیو سمت راسدت رو بده چدپ صدحنه دارد و تصدویرش از نیمدرخ ترسدیم شدده اسدت. وی یدک نقدش م ل دی شدکل را کده                –

 اضالع آن ریشه هایی آویخته شده در بغل دارد.

ر ایسدتاده اندد. قسدمت اعظدم     دیدو در دو سدوی یدک نقدش م ل دی شدکل رو در روی یکددیگ        –در سمت چپ نقدش، دو شدیر   

دیدو بدا عغدالتی نیرومندد و      –دیدو مقابدل خدود اسدت.  شدیر       –دیو سمت چدپ زایدل شدده امدا در واقدع شدبیه شدیر         –شیر 

بدداز بددار آورده  حرکدداتی انسددان وار، پنجدده پیشددین خددود را در مقابددل نقددش م ل ددی شددکل گرفتدده و سددرش را بددا دهددان نیمدده

 ( 3:است. )تصویر 

 ق.م است.  0333محل کشف این مهر شوش و تاریخ آن 

دیوهددا بدده چشددم مددی  –مقایسدده و تحلیددل: نقددش م ل ددی شددکلی کدده در تصددویر مشدداهده مددی شددود، اغلددب در کنددار   شددیر  

 ؟   دیوها با خود حمل می کنند –خورد. آیا این نقش نمادی از کوه است؟ یا درفشی است که شیر 

* همراه با سایر موجودات: نقش اصدلی صدحنه را شدیری تشدکیل مدی دهدد کده در مرکدز نقدش بددنش کدامال پدی  خدورده و              

پاهدای قدوی و    حالت وارونگی پیددا کدرده اسدت. نیمده پسدین حیدوان رو بده بدار و نیمده پیشدین آن رو بده پدایین قدرار دارد.             

وده ای دارد. تغداد دیگدری کده در نیمده پیشدین جدانور مشدهود        پهن این موجدود اسدطوره ای پنجده هدای تیدز و از هدم گشد       

است، غیر طبیعدی بدودن حالدت دسدتهای آن اسدت. چنانکده جهدت دسدت راسدت بده سدمت عقدب و جهدت دسدت چدپ بده                 

در حد فاصل سر و پاهای وارونده شدیر، عقربدی بدزرگ دیدده مدی شدود کده چنگدک هدای خدود را مانندد              سمت جلو می باشد.

ده اسدت. سدومین تغدادی کده در ایدن مجموعده مشداهده مدی شدود، چگدونگی ایسدتادن پهلدوان و اعغدا              دو هالل از هم گشو

متناق  اوست. وی بدر خدالف سدایر جدانوران ایدن نقدش بده صدورت مدورب ایسدتاده، چنانکده پاهدایش در مقابدل پدوزه پهدن                

رد و ماننددد انسددان بددر روی دو پددا دیددو قددرار دارد. اندددام زیددرین پهلددوان شددبیه گدداو اسددت. بددا ایددن تفدداوت کدده دم ندددا  –شددیر 

مدی خدورد کده اعغدا حیواندات مختلدف ایدن        بدل او، خطدوطی مختلدف بده چشدم      ایستاده است. زیر دستهای شیر و پهلوان مقا

مجموعه را تشکیل می دهد. متاسفانه بدر اثدر زایدل شددن بخشدی از اثدر مهدر، حیواندات مزبدور ناشدناخته بداقی ماندده اندد. در              

 پرنده ای مشاهده می شود که جهت آن به سمت راست است. زیر دست راست شیر، 
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غیر طبیعی بودن دم و پشت پرنده، مانع تشخیص حیوان گشته است. در سمت راسدت نقدش و رو بده روی پرندده، نیمده پسدین       

این حیوان  حیوانی که دم بسیار بلندی دارد، مشاهده می شود که احتمار قسمتی از نقش حیوان زیر نقش پهلوان است. زیر شکم

 (::یک گل چهار پر بسیار بزرگ ترسیم شده است. )تصویر

 ق.م است. 0733محل کشف این مهر شوش و قدمت آن 

مقایسه و تحلیل: یدک تصدویر کدامال خیدالی و موهدوم، آیدا مهرسداز بدا بده تصدویر کشدیدن ایدن نقدش ذوق و ابتکدار شخصدی                

تدا آنجدا کده مدی داندیم تمدام هنرهدای تجسدمی دنیدای باسدتان            خویش را بکار برده و قصد تفریح و سدرگرمی داشدته اسدت؟   

 نمی خورد. رمی در پیدایش آنها به چشم جنبه ایدمولوژیکی و اعتقادی دارند و هی  نشانه ای از تفنن و سرگ

 طلسم، سحر، جادو و استمداد از نیروهای نهفته مافوق طبیعی به وضوو در این نقش منعکس است. 

ن به حدی است کده تفسدیر و رمزگشدایی آن غیدر ممکدن بده نظدر مدی رسدد. هدم اکندون نیدز بعغدی              اما گنگی و پیچیدگی آ

از افددراد کدده بدده جنددی معروفنددد، بددرای ایجدداد طلسددم و یدداری جسددتن از نیددروی مجددرد و نددامرمی، اقدددام بدده کشددیدن تصدداویر 

تصدداویر دارای مفدداهیم و نیروهددای امددا ایددن  ندامفهوم و دوپهلددو مددی کننددد کدده شدداید بدده نظددر عدده ای پددو  و مسددخره باشددد.  

 (  008::80388نهفته ای است که درک آن برای ما دشوار است. )مهرآفرین،

دیددو جددای دارنددد و از شددوش بدسددت آمددده انددد. بدده همددین دلیددل مددی تددوان مرکددز ایددن   –ایددن آثددار مهرهددا در گددروه شددیر 

 اعتقادات را در منطقه شوش دانست.

ق.م برمی گردد. در صورتی که این نقش با اندکی دخل و تصدرف   0333های استوانه ای به دیو بر روی مهر –پیدایش نقش شیر 

دیوها از کوه ها بدزرگ تدر اسدت. شداید ایدن دیدو عظدیم الج ده          –در هزاره دوم ق.م در بین النهرین ظاهر می شود. اندازه شیر 

عمل آورد. به نظر می رسد که این نوع تصورات مذهبی  نگهدارنده کوه ها بر روی زمین بوده تا از لغزش و ریزش آنها جلوگیری به

 سال طول کشید. 33:در اوایل هزاره سوم مطرو بوده و بنا به شواهد موجود در حدود 

 سگ کماندار:

سه س  مانند انسان در حدال حرکدت بده سدمت راسدت صدحنه مدی باشدند و تصاویرشدان از نیمدرخ و از سدمت راسدت بددن              

فتدداری و خصوصددیات فیزیکددی و نیددز آرت و ادوات هددر سدده ماننددد یکدددیگر اسددت. از ایددن رو   ترسددیم شددده اسددت. حددارت ر 

سددگها ماننددد رژه سددربازان بدده طددور هماهندد  پددای چپشددان را بلنددد کددرده انددد و پددای    توصددیف آنهددا یکسددان خواهددد بددود. 

دسدت راسدت خدود یدک     دم هدای آندان کوتداه و آویدزان اسدت. هدر یدک از سدگها بدا          ن یک گدام عقدب تدر قدرار دارد.     راستشا

 کمان را به طرف جلو و با دست چپ یک پیکان را در پشت سر گرفته است.

شکل و نحوه ساخت کمان ها زیباست و زه آنهدا بده صدورت یدک خد  عمدود بده دو سدر کمدان بسدته شدده اسدت. یدک عددد               

ه اسدت. ایدن حیواندات    تیردان که شباهت زیادی به قیف های بلند تده باریدک دارد بدر پشدت هدر یدک از سد  هدا بسدته شدد          

( محدل کشدف ایدن اثدر مهدر شدوش و قددمت        0:پوزه ای پهن و گردنهدای برآمدده ای بده صدورت یدال کوتداه دارندد. )تصدویر         

 ق.م است.                  0333 – 0033آن 

رهدا و  مقایسه و تحلیل: قدمت این نقش که بده آغداز ایالمدی مدی رسدد، نشدان دهندده وجدود و حغدور سد  در اعتقدادات، باو           

زنددگی روزمدره ایالمدی هاسددت. سدالو عمدده شدکارچیان آن دوره تیددر و کمدان بدود کده نقددش آن بده کدرات بدر روی سددفال             

احتمار ایدن نقدش خددای شدکار را در ایدالم نشدان مدی دهدد. زیدرا در اصدل سد  بده عندوان               های منقوش مشاهده می شود.
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شدکارچی بدوده کده بدا آویخدتن آن بدر گدردن مدی خواسدته          یک شکارچی با انسان پیوند خورد. شداید صداحب ایدن مهدر یدک      

 ( 008::83حمایت خدای شکار را در صید نسبت به خود جلب کند. )مهرآفرین،

اسطوره ای و اعتقادی از دوران آغاز ایالمی بر روی مهرهای استوانه ای ایالم ظداهر گردیدده، امدا    نقش س  به عنوان یک موجود 

و زندگی روزمره آنها نداشته است. سالو شکاری شکارچیان دوران آغاز ایالمدی تیدر و کمدان    چندان گسترشی در حوزه اعتقادی 

می خواسته حمایت خددای شدکار را در صدید، نسدبت بده خدود جلدب         ب این مهر با آویختن آن برگردنبوده است. احتمار صاح

 کند.پیوند و الفت انسان و س  به دلیل حغور س  در شکار بوده.

  نتیجه گیری:

ریشده هدای فرهنگدی و اسداطیری در آثدار      حدول ملدت هدا مدی شدود، شدناخت       از مهم تدرین عدواملی کده باعدث پیشدرفت و ت     

هنری تمدن ها است. موجودات مداورا طبیعدی همدواره در طدول تداریخ تمددن بشدر، بده عندوان نیرویدی فدرا زمیندی و قددرتی              

پدیددار شدده اندد. تمددن ایدران باسدتان بدا توجده بده           برتر از انسدان بده اشدکال مختلدف در آثدار هندری تمددن هدای باسدتان         

قدددمت و غنددای تدداریخی آن، از آثددار هنددری فراوانددی بددا نقددش مایدده جددانوران ترکیبددی برخددوردار اسددت. ایددن نقددوش نمددادی از 

 تفکر، باورها و اعتقادات مردمان عصر باستان است که در قالب آثار هنری جلوه نمایی می کند.

ق.م شدروع شدده اسدت و بدا توجده بده اینکده بیشدتر ایدن مهرهدا و نقدوش در شدوش              0033ر حددود  استفاده از ایدن نقدوش د  

یافت شده اسدت، گمدان مدی رود کده مهدم تدرین مکدان در دوره آغداز ایالمدی مدی باشدد و مرکدز اصدلی تصدورات و باورهدای                

ر فیزیکددی مرکددب از دو در مجمددوع حیوانددات اسدداطیری، حیوانددات ترکیبددی هسددتندکه یددا از نظدد  موجددودات اسدداطیری اسددت.

مدی باشدند و یدا از نظدر فیزیکدی کدامال شدبیه بده یدک حیدوان هسدتند، امدا از نظدر رفتداری بده                انسان -ونه حیوان، یا حیوانگ

 انسان شباهت دارند.

از طرفی شاید دلیل روی آوردن بده ایدن اسدطوره هدا نیدازی باشدد کده در جوامدع آن دوران محسدوس بدوده اسدت. بده عندوان              

دیدو اسدتفاده کدرده اسدت شداید فدردی بدوده کده در ارتبداه بدا کوهسدتان بدوده و بده              -که از مهر با نقدش شدیر   م ال شخصی

دلیل دست یافتن به برتری در مقابل طبیعت خشدن ایدن چندین مهدری طراحدی کدرده تدا بوسدیله آن بده ندوعی بده احسداس             

 آرامش و امنیت دست یابد. 

اسدت، احتمدار شدکارگری بدوده کده بددین وسدیله تسدل  خدود را بدر ایدن             یا فردی که از نقش سد  کمانددار اسدتفاده کدرده    

حیوان نشان داده است. تمدام ایدن نقدوش مدی تواندد ریشده در باورهدا و اعتقدادات مردمدان ایدن دوره داشدته باشدد کده بددین               

قیقدات فراواندی   هدر چندد دسدت یدابی بده ایدن بداور نیداز بده تح          شکل روی مهرها به عنوان یک اثر هنری به وجود آمده اسدت. 

 دارد و امید است بتوان با تحقیقاتی بیشتر و بهتر به این مهم دست یافت.
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 در کوهستان

 
 دیو دیگر –در حال نبرد با گاو 

 
 در حال قدرت نمایی با شیر
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 گریفن همراه بز کوهی

 
 گریفن همرا با شیر و بز و ...

 

 
 مار –ریفن همراه با گاو گ
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 با سرهای مشابه به شکل مار و بدن چهار پا

 
 پا با سرهای متفاوت به شکل بز و پلن )؟( و بدن چهار

 

 
 ر کوهستاند

 
 ار تزیینات م ل ی شکلدر کن
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