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چکیده
آ ثار هنری در طول قرون مت مادی ن مایشگگگفر نره نب و باورها وی دا ید هر قوو بودب و با یارین هنر اقواو ندوند
ناگسستنی دارد .انسانه ها و اسطورب ها به ینوان جلوب ای از نرهنب با خالقدت قومی رابطه مستددم داشته اند و
ندوش اسگگطورب همراب با راز و رمب بیشگگی از نلسگگ ه ندر را به خود اختصگگا

می دادب اسگگت .بیر ایظم

باورهای کهن هر قومی را خدایانو اسطورب ها و انسانه ها یشکدل می دهند؛ ازشیصدت یاثدر گذار این اسطورب
ها موجودات یرکدبی و خدالی هستند که از یرکدب دو یا چند موجود دیفر ندید آمدب اند .یکی از این موجودات
یرکدبی مهم در ان سانه های کهن ایران ویمدن های با ستان وگری دن می با شد .گری دن نی ستدن بار در هنر م صر
یجلی یانتو اما در اسطورب های ایران –بدن النهرین -یونان وهند ندب حضوری نررنب داشته است .ندر گری دن
در آثارهنری ومعماری ایران نماد چه بودب است؟ این نژوهر به روش یوصد ی-یحلدلی و به شدوب کتابیانه ای
بهرب گرنته است .سرستون های هیامنشی یکی ازمشهوریرین مصنویات بشری هستند که گری دن را نمایر می
دهند .قدیمی یرین گری دن ک شف شدب از آ سدای مرکبی به سدب ننجم وچهارو پ .و برمی گردد وبه حکومت
های یابع امپرایوری هیامن شی متعلق ا ست .نتایج بد ست آمدب دراین نژوهر حاکی بر این ا ست دربرهه های
میتلف حکومتی ایران بنا به شرایط قومیو نرهنفیو باورهاو ایتدادات در شکل نرو و ناو این موجود ا سطورب
ای–یرکدبی یغدرایی رخ دادب ا ست .نی ستدن نمونه های گری دن مربوط به هنر مارلدک  1200ق .و شروع شدب
وبهترین نمونه آن در هنر هیامنشی رسددب و در هنر هیامنشی یاثدر هنر بدن النهرین آشکار است اما نمونه های
ند شدن متاثر از هنر مارلدک ا ست .در دورب ا شکانی ادامه آن کم رنب یر ومت اوت یر شدب ودر نهایت به یغددر
شکل نرمی این موجود اساطدری در دورب ساسانی ختم شدب است.
واژگان کلیدی :ایرانوهیامنشیوساسانیوگری دنواسطورب

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

–

واحد شوشتر

ندوش یرکدبی مهر سگگاسگگانی "چندن نوشگگته

مقدمه
باور هاو ایت دادات ونفرش مرد مان به ج هان

است:در زمان ساسانی ندر نرندب ای رایج می

ندرامون بی شی ایظم هنر ونرهنب هر ملت را

شود واین نرندب یرکدبی از بدن شدروسری شبده

یشگگگکدل می دهد .آثار ببرگ هنری در طول

به سب یا شدر بالها وچنب ها یداب ودمی از

قرون متمادی بر اساس این نفرش استوار بودب

نر طاووس .م هوو رسگگاندن خوشگگبیتی وخدر

اسگگگت .با یلم وآگاهی در این زمدنه یالوب بر

بودن زنگگدگی را دارد )2 .یبت اهلل نفهبگگان

لذت بصگگری از زیبایی های هنری به اندیشگگه

(" )1378در ح اری مارلدک "جامی را ک شف

سازندگان این آثار ندب نی می بریم .چرا که هر

کردب کگگه در چهگگار طرف این ظرف ندر

خط و نرو برای خود م هومی دارد .از آنجا که

گری دن ی صویر شدب وندمه جلویی این موجود

اصالت ویظمت یک قوو ونرهنب آن مستددما

کمی به یداب واقعی نبدیک اسگگت .ندر این

در هنر آن جلوب می کن ند .ب نابراین آ ثار هنری

جاو از ادبدات ودا ستان های اولده سرچ شمه

نمای شفر نرهنب ویمدن هر قوو بودب ا ست و

گرنته است .واریباط ویاثدر ادبدات این اقواو را

با یارین هنر ملت ها ندوندی ناگ س ستنی دارد.

روی سگگاخته های هنری به خوبی نمایان کردب

آ شنایی با نرهنب ها و باورها از طریق مطالعه

است )3 .مهرناز کرمی ( ")1379در کتاب یاثدر

ندوش نمادین در هنر امکان نذیر اسگگگت .زیرا

متدابل موجودات انسگگانه ای دو یمدن ایران و

که بد شتر ندوش وی صاویر سر شار از م اهدم

بدن النهرین " چندن نوشگگگته اسگگگت :گری دن

است .برای درک این م اهدم ضرورت دارد که

هیامنشگگگی که در این دوران بدشگگگتر به هما

یمگگامی یالیم وندوش کگگه در آثگگار هنری

معروف ا ست نرمی انتبایی دارد .گوش ها در

ویگگارییی دارای ویژگی نمگگادین هسگگگتنگگد

طرندن به باال می باشگگگد در این دورب یاثدر

شگگناسگگایی شگگودو نمادهای بکار رنته در آثار

نذیری از هنر بدن النهرین را در شگگگ کل نرو

هنری ویارین ایران اغلب بر مسگگگایل آرمانی

گری دن نباید از نظرها دور دا شت .هیامن شدان

وایت دادی مردو یک ده دارد .نره نب ایران دیر
باز به باورها واسگگگطورب هایی مربوط بودب که

گری دن را نفه بان در برابر اهریمن – جادو-
ودروغ می دانستند.

و بازیاب آرزویی

بنا به نرضگگدات یلمی نفارندب در این نژوهر

ملی وجهت یانته بودب اسگگگت .در مورد این

مدتوان گ گگت":گری دن (شگگگدردال)نرنگگدب ای

هر کداو مبدن ن دازی خا

مو جود اسگگگ طورب ای _ یر ک د بی یوسگگگط

ا سطورب ای _یرکدبی ا ست وکه از یرکدب بدن

نژوهشگگفران وبا سگگتان شگگناسگگان نظرایی ارایه

شدر -سریداب-وگوش ا سب ی شکدل شدب

شگگدب که در این نژوهر به آنها نرداخته شگگدب

اسگگگت .شگگگدر ن ماد :نفه بان وم حانظوامن دت

ا ست) 1 .نتانه محمودی (") 1377در برر سی

وقدرت .یداب نماد:یوانایی ویظمت .اسگگگب
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نماد:اصگگالت ونجابت می باشگگد .نس گری دن

که در این حدطه به چاپ رسگگگددب اطالیات

نماد نفهبان ویظمت وا صالت را ن شانفر بودب

جمع آوری اوری شگگگدب اسگگگت .وهمنندن

است .نفهبان در برابر شر وبدی ومحانظ صلح

نرضگگدات یلمی نفارندب وموضگگوع یوصگگدف

وامندت بودب وندر یصاویر بر روی آثار هنری

ویحلدل شدب است.

ومعماری ببرگی وقدرت واصگگالت قومی ایران
را نشگگگان می دادب اسگگگتووهمنندن باورها
وی دا یذ ملی -مذهبی را منعکس وبعنوان یک
اسطورب ملی-مذهبی یلدی شدب است" .
در این نژوهر ق صد بر این ا ست که نددایر
وخاسگتفاب گری دن ونماد شگناسگی گری دن در
هنرملل باسگگگتان وندر ونماد گری دن در هنر
ومعماری ایران از ندر از یارین و دورب باستان
از هیامنشی –اشکانی -ساسانی نرداخته شود.
در دندای باستان اسطورب ها بعنوان جلوب ای از
نره نب با خالق دت های قومی راب طه ای
مستددم داشته وندوش اسطورب و هنرو خاستفاب
و هدف مشترکی داشته اند .از یناصر یجدن با
دندای ا ساطدری موجودات خدالی وان سانه ای
هستند یکی از این موجودات اسطورب ای شدر
دال یا به یعبدر باسگگتان شگگناسگگان گری ون می
باشگگد که از دیربازدر بدن یمدن های باسگگتان
چون ایران-بدن النهرین-مصگگگر-یو نان-وه ند
شناخته شدب ودر هنر این اقواو جایفاب رندعی
داشته است.

پیدایش وخاستگاه گریفین
1

گری دن (شگگدر دال) به یعبدردانشگگمندان یارین
هنر و باسگگتان شگگناسگگی دال به معنای یداب
میباشگگد از مرغان اسگگطوربای دندای باسگگتان
میبگگاشگگگگد این موجود یجدگگبالیلدگگه کگگه
نمونههایی از آن در انسانهها و هنر بدنالنهرینو
مصرو یونانو هند و ایران مشاهدب شدب از ندمه
جلو به شکل یداب و ندمه نشت شدر میباشد.
این نرندب در بعضی از ادوار یارییی ایران هما
نامددب شدب ا ست .درمتون ادبی نار سی مرغی
به ناو هما آوردب شگگگدب که جایفاب رندعی در
ادبدات وباورهای ایراندان دا شته ا ست .چنانکه
آن را موجب سعادت میدانستند و میننداشتند
که سایهاش بر سرهرکسی انتد اورا خوشبیت
ک ند .هما یا همای درل غت به مع نای نرخ ندب
اسگگگت و درنرهنب معدن نویی یداب معرنی
شدب ا ست .درمتون زری شی ندب ازآن ناو بردب
شگگگدب و وی را مظهر نرب کدانی میدانسگگگتند.
(خلف یبریبیو ) 1372:76
شدردال یا گری دن یا هما مییواند همان یندا یا

روش پژوهش

سدمرغ اساطدری و انسانه های سنتی ندب باشد

در این نژوهر به روش یو صد ی_یحلدلی وبا

که در شاهنامهی نردو سی به آن ا شارب شدب

رجوع به کتابیانه ها ومطالعه کتابها ومداالیی

اسگگت .برکسگگی نوشگگددب ندسگگت که اسگگاطدرو

ɡrɪfɪn 1

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

–

واحد شوشتر

داسگگگتانهای یارییی شگگگاهنامهی نردوسگگگی

وسطی در نمونه نداشیهای مدندایور مستعدبی

برا ساس قدیمییرین متون نهلوی سا سانی که

(متاثر از مسگگلمانان اسگگپاندا) و آثار نس از آن

آن ندب بدون شگگگک از قدیمییرین ادب دات و

گری دن ندر مایهای متداول بودب و دربازنمایی

داستانها و باورهای اولدهی اقواو هند و ایرانی

یناصر متضاد به کار رنته است.

سرچشمه میگرنته ینظدم و سرودب شدب است.

در مورد خاسگگگتفاب گری دن یلدرغم حضگگگور

نردوسگگی دراین کتاب یظدم از نرندبای به ناو

سگگتایر شگگدبی نمونههایی از این موجود در

سدمرغ دا ستانهایی ذکر کردب ا ست ( .سدمرغ

هنر یونان باسگگتان در بدن اسگگطوربهای یمدن

درمتون ادبی نارسگگگی و یربی یندا ندب نامددب

یو نان نمییوان جای فاب بر جسگگگ تهای برای

شگگدب اسگگت ) درکتاب یجایبالمیلوقات از

گری دن به م دان آ مدب و جدا از مورد یو جه

یندا و هما و یداب ناو بردب شدب و در اوصاف

بودن آن به ینوان جانوری که ارابهی خدایان

این سگگه نرندب آمدب که یندا از مرغان ببرگ و

و الهه های یونانی را به ندر میبردو در دیفر

شاب مرغان ا ست و همان ا ست ( 0طو سی و

موارد به ینوان یک موجود کامالً یادی با آن

) 142 :1345

برخورد شدب ا ست .درواقع مییوان گ ت که

در کتاب نرهنب نمادها در اوصگگگاف گری دن

گری دن از طریق داسگگگ تان های اقواو دیفر و

آوردب شدب است :ندمهی جلوی آن شبده یداب

اریباط های نرهنفی وارد نرهنب یونانی شگدب

و ندمهی ن شت آن شبده شدر و دمی ندبهمانند

و ابتدا به سگگاکن متولد نرهنب و انسگگانه های

مار دارد یرک دب این دو جانور بل ند مری به

یونانی ندست( .کریستن سن و) 1381:42

منسگگوب به خورشگگدد (شگگدرو یداب هردو از

همنندن اسگگگگامی مت عددی برای این موجود

نمادهای مدتراو مهر یا خدای خورشدد بودباند)

یرکدبی ذکر شدب و ندب با نروهای متنوع در هنر

شی صدت ممتاز و برج ستهای به این موجود

م لل میتلف یا حتی در هنر دوران میتلف

اسگگاطدری میدهد یوناندان باسگگتان گری دن را

ایران و دیفر اقواو ظاهر شدب است همدن طور

وقف آنولون و نمسگگگدس کردب بودند .گری دن

ندب از مکانهای میتل ی به ینوان موطن اصلی

ندب مانند بعضگگگی دیفرازجانوران انسگگگانهای

این نرندبی انسگگانهای ناو بردب شگگدب اسگگت.

ای ستادب درکنار درخت زندگی و صف شدب و

شایدآسدا خاستفاب گری دن یا شدردال میباشد

ینوان نفه بان و م حانظ جادب های منتهی به

هرودت از رشته کوهی به ناو  Issedonesدر

رسگگگت فاری راداشگگگ ته اسگگگت .از ند طه نظر

شمال آ سدا ناو بردب ا ست ( .سکاها :ساکنان

روان شنا سانه کتاب گری دن را نمادی از اریباط

شگگمال آسگگدا) می داند و معتدد اسگگت یداید و

بدن انرژی نکر وروح با ندروی کدهانی موجود

باورها حول گری دن یوسگگط مهاجرت این قوو

درطبدعت معرنی میکند در هنر م سدحی قرون

به نداطی مانند ایران و یونان رنته اسگگگت( .
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شکل  )1اما (به یعبدر دان شمندان یارین هنر و

ایران باسگگتان بودب و حانظ و نفهبان سگگرزمدن

باستان شناسی) خاستفاب و ریشهی گری دن را

قلمداد شدب وبه مناسبت دارا بودن قدرت زیاد

مربوط به سگگرزمدن هند و یمدن باسگگتانی آن

مظهر ندرو و قدرت نادشگگگاب و مظهرم بارزب

میدا ند می یوان ریشگگگهی باور ها در باربی

معرنی شدب است شدر مهم یرین نمادمهراست

گری دن را در دا ستانها و ان سانههای قوو هند

چرا که وی چهارمدن مریبه از مرایب ایبد مهر

و ایرانی ندب جست و جو کرد.

و نیسگگگتدن مریبه از مرایب ایلی به شگگگمار

اما نظر قابل یوجه دیفری ندب وجود دارد و آن

مگگیرنگگت یگگدگگاب را یگگدگگب نگگروازیگگریگگن و

اینکه در هنرها گری دن برای اولدن بار در هنر

قدریمندیرین نرندبی آسگگمان می دانسگگتند و

بدنالنهرین و م صر با ستان یجلی یانت نکتهی

برای آن احتراو و یددیس خا

قابل بودند یا

دیفری که در بد شتر این نظرات م شترک است

حدی که یداب برای آنان خدای نرواز اقتدار

این که هر یک به نویی گری دن را سگگگگاکن

و یعالی ندب به شمار میرنت در ایران با ستان

کوهسگگتانهای رندع و متعلق به نداطی میداند

یداب نشگگانفر یداید مذهبی بودب و با بالهای

که از گنجدنههای طال برخوردار بودب و شگگاید

گ ستردب ن شانهی بریری حمایت ومظهر خدای

از همدن روسگگت که در بحن نمادگرایی یکی

یوانایی بودب ا ست بنابراین مییوان دریانت که

از ن ماد هایی که به این ند یدب نسگگگ بت دادب

شدردال یعنی یرکدب دو جانداری که یکی شاب

می شود طال و حس طال دو ستی و نفهداری و

حدوانگگات ودیفری نرمگگانروای آسگگگمگگانهگگا

مراقبت از گنجدنه ها طال میباشگگگد(اندرب گدا

دانشگگگ تها ند یجلی و مظهر چه م اهدمی بودب

و) 1377:151

است (یرب گلپایفانی و) 1376:124

نماد گریفین در هنر ملل باستان:

مهمیرین نمادی که به گری دن نسبت دادب شدب

از آن جایی که گری دن با شگگگدردال موجودی

خورشدد است .متیصصان هنر باستان گری دن

یرکدبی از شگگدر و یداب میباشگگد از یک سگگو

را موجودی شگگگرقی و آنرا نماد خورشگگگدد و

دارای برخی از نمادهای این دو موجود مددس

رو شنایی میدانند گری دن یا شدردال نمادی از

و باسگگتانی اسگگت و از سگگوی دیفر برخی از

قدرت یظدم نادشاب ندروی نوقالعادب و یوانایی

م اهدمی که به آن نسگگبت دادب شگگدب میت

لشگگکریان و هم چندن ندروی محانظ و نفهبان

گری دن میباشگگد .از همدن روی ابتدای اشگگارب

بودب اسگگگت از دیفر م اهدم مییوان به خوش

میتصگگری به م اهدم نمادین شگگدر و یداب در

یمنی و خجسگگگتفی این موجود اشگگگارب کرد

دندای باستان خواهد شد .شدر که از موجودات

چناننه در زمان سگگاسگگاندان ندر آن بر روی

مددس و نمادین اکثر یمدنهای باسگگگتانی واز

منسگگوجات و ظروف م هوو خدر بودن زندگی

جمله ایران میباشگگد نماد جانوری ایبدمهر در

را برای دارندبی آن داشگگگته اسگگگت .در برخی

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

–

واحد شوشتر
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ندوش اول ده گری دن در ک نار در خت ز ندگی

طبایع دوگانه میبا شد یا به یبارت دیفر ی ضاد

یصگگویر شگگدب که می یوان آن را در راسگگتای

طبایع میالف ماند خدر و شگگرو شگگب و روز و

ه مان نفه بانی و م حان ظت از شگگگر ندرو های

خورشگگدد و ماب .چناننه از یک طرف گری دن

اهریمنی یأویل کرد( .محبی و) 1372:56

سمبل خور شدد بودب و از طرف دیفر سمبل

هندویان گری دن را منسوب به خدای خورشدد

ی ضاد و جنب بدن خور شدد وماب بودب ل ست.

نرض کردب و یوناندان باسگگتان وی را با آنولون

(خلف یبریبی و)1372:82

وآینا و دیوندسگگوس مریبط میدانسگگتند و او را

ندر گری دن همه جا بازگو کنندبی صگگگ ات

وقف آنولون نمسگگگدس کردب بود ند چ نان نه

مثبت مانند حمایت کنندب و نفهبان قدریمند

ند شترگ ته شد این موجود سمبل طالو نلبات

ونادار و موجود نجدب و شگگریف نبودب اسگگت

گرانبها بودب و از اینرو وی را نفهبان گنجدنهها

چنان که در بعضگگگی از باورها و هنرها ندروی

و خبائن ندب میدانستند( .طوسی و)1345:150

شر ندب به آن نسبت دادب شدب است که مییوان

از معروف یرین ویژگیهایی که در یوصگگگدف

در این را ستا به ا سطوربهای بدنالنهرین مانند

شی صدت گری دن ندل شدب طالدو ستی ا ست.

ا سطوربهای بابلی سومری و آ شوری ا شارب

چناننه طال نمادی از خورشدد است و از آنجا

کرد( .مک کال و) 1373:163

که گری دن وقف شگگگدبی خدای خورشگگگدد

از جمله بدن ا سطوربهای سومر و حما سه انبو

میبا شد اریباط این دو طبدعی به نظر میر سد

مشهور است .در این حماسهو انبو که جانوری

همنندن نوشگگگته شگگگدب که گری دن غریببای

نرندب شکل با سریداب و شبده به گری دن در

طبدعی برای یانتن طالو زمرد و دیفرگنجدنههای

ندر برج ستهها ی صویر شدب نرندبای شرور

مدنون دارد وازهمدن رو با انسانهایی که قصد

وغا صب و جابطلب ا ست ودر نهایت ندب اگر

سرقت گنجدنه وی را دا شتهاندو د شمنی داشته

چه نرز ند انو( خدای آسگگگ مان :خدای ببرگ

اسگگگت .ندب این باور بودب که ییم این نرندبی

دوران سگگگو مری) اسگگگگت ل د کن ق هرمگگان

انسگگگانهای از جنس یددق بودب و اسگگگت ادبی

حماسگگگه(ندنوریه :یکی از خدایان جنب) او را

معجببآمدب نر این جانور در در مان کوری و

شک ست میدهد ( .شکل  )2همدن ا سطورب

بدنایی بی شی به وی ن سبت دادب مد شود( .این

روا یت بابلی هم دارد ین ها با این ی اوت که

باور داسگگتان شگگاهنامه درباربی شگگ ابیشگگی

قهر مان ح ماسگگگه شگگگی

دیفری اسگگگت

نرسگگگدمرغ در در مان زخم ها را به خاطر

(ندنفدرسو :خدای حامی شهرندنفدرسو) جالب

میآورد) ندب در دوران هیامنشگگگی این نرندب

یوجه اینکه ندنفدرسگگو از خدایان سگگومری هم

نمادی از م هوو خردورزی ایراندان بودب ا ست.

بودب و یوسگگگط مردو الگاش مددس شگگگمردب

از دیفر م اهدم نمادین گری دن سگگگرشگگگت و

می شدب ن شانهی می صو صر یداب شدر سر
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اسگگگت .جانورانی خ دالی شگگگب ده به گری دن

س الی سدلک کاشان یداب با بالهای گستردب

درحما سهی بابلی انو یا الدر در یو صدف نبرد

مندوش است .در کا شیهای شوش (مربوط به

وروک (خدای نهلوان) با دیوان ندر (ی دا مات)

اواخر هباربی سوو) مدال زرین با ندر یداب

ندب ذکر شگگگدب اسگگگت .در نمونه ای ندب جنب

با بالهای گ شودب دیدب می شود .همنندن آثار

همدن قهرمان یا خدا درحال جنب باطراحی از

م رغی لر ستانو آثار مک شونه در حوالی املر

سدمرغ ساسانی .جانوری که ندمی شدر و ندمی

و مارلدک و کاسه زرین حسنلو( اوایل هباربی

یداب است و نشان دادبشدب است .نوپ یصور

دوو ق بل از مدالد ) ندب مبین به ندر ی داب

می کند این ندکرب نماد خور شدد ا ست و باید

میباشگگد( .شگگکل  )3اما قدیمییرین نمونهی

کشگگته شگگود یا زمدن از حرارت آن نسگگوزد.

گر ی دن در ه نر ا یران روی ظروف ن لبی

(همان) 164:

مکشگگگونه از یپه مارلدک دیدب شگگگدب اسگگگت.

شاید همدن باورهای مردو بدن النهرین بودب که

جاو های نلبی به دسگگگت آمدب از مارلدک به

در دوران هیامن شی ندب از آن یاثدر گرنته و در

حدود  3000سگگگال ندر یعنی اواخر هباربی

کنار شگگگدردال یا هما که مظهر نمادین م اهدم

دوو و اوایل هباربی اول قبل از مدالد میرسند

مثبت و خدر بودبو موجودات هدوالیی ندب شبده

از اشداء مکشونه در این ناحده که یعدادی ازآن

به گری دن با سگگر و بدن و دسگگتهایی همانند

ها از شاهکارهای هنری و آثار ن دس هستند و

شدر و ینی نو شددب از نروبال و ناهای چنفال

اشگگدایی می باشگگند که در آرامفابهای مارلدک

دار در حال مبارزب و ک شمکر شاب با ای شان

یانت شدب اند می یوان نی برد که اقواو دارای

یصویر شدب است( .کرمی و )43 :1379

ی دا یدی راجع به دن دای دیفر بودبا ند و برای
یامدن زندگانی اخروی احت داجات مردب را در

نماد شناسی گریفین در آثار هنری ایران

آرامفاب وی قرار میدادند .برروی جاو طالیی

دوره پیش از تاریخ

مارل دک چ هارشگگگدردال در چ هار طرف ل بهی

ندوش گری دن به دسگگگت آ مدب از این دورب

باالیی ظرف با ندر برج سته ی صویر شدباند.

مربوط به یپه مارلدکو لرسگگگتان و زیویه می

ند مهی جلویی این موجودات کمی به ی داب

باشگگگد .هم چندن آ ثاری با ندر موجودات

واقعی نبدیک شگگگدب اما با این حال یاکدد بر

یرکدبی با سگگگر نرندب و بدن چهار نا از ناحده

جنبهی نرندب بودن این موجود قوی ندسگگگت.

املر حسنلو به دست آمدب است .ندر یداب

( شکل ) 4یاثدر و اریباط ساختههای هنری از

ندب روی ظروف س الی یا مهرهای ا ستوانه ای

ادبدات روی جاو های مکشگگگونه مارلدک به

ایران با ستان ب سدار م شاهدب می شود .از جمله

خوبی مشهود است .مسلماً ندر شدردال روی

مهر های اسگگگتوا نهای ایالو و روی کوزب های

این جاو از ادبدات و داسگگگتانهای اولده سگگگر

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

–

واحد شوشتر

چشمه گرنته است و اریباط و یاثدر ادبدات این

ن مایر دادبا ند .گری دن های ه یامنشگگگی از

اقواو روی سگگگاخ ته های هنری را به خوبی

ا ندازب های ببرگ برای سگگگرسگگگتون یا اب عاد

نمایان میکند( .نفهبان و) 1378:65

کو چک برای زیورآالت سگگگاخ ته شگگگدبا ند.

چناننه گ ته شگگد در بدن آثار م رغی لرسگگتان

سگگرسگگتونهایی با ندر این موجودات شگگکل

ندب بع ضاً ندر یداب دیدب می شود اما به طور

سادبیری دارند و در زیورها و ندر برجستهها

روی یکی از این آ ثار دو موجود

یبیدنگگات و ریبب کگگاریهگگا در اجرای بگگالو

یرکدبی با سر یداب و بدن شبده به شدر ودیدب

ندکربندی خ شن وقدریمند بدنو نوع ای ستاییو

میشوند البته این دو موجود ناقد بال و چنفال

یبیدن قسگمت سگرو گوش و . ..بسگدار زیبا در

میباشگند .این موجودات شگبده به شگدردال در

سبک هیامنشی است( .شکل )6

دو طرف در خت ز ندگی در حال م حان ظت و

یکی از ندوش شناسایی شدب در حاشدهی کنار

مراقبت از آن هسگگتند نرو مندار کامالً طبدعی و

قالی نازیریک از دوران هیامنشگگگی گری دنی

یداب بودن ندمه جلو کامال محرز اسگگت یکی

دیدب می شود که به صورت یک در مدان همراب

دیفر از نمو نه های گری دن سگگگرویس طالیی

با شدر بال دار یکرار شدب است .از آنجا که هنر

کوچک به بلندی  8سگگگانتیمتر اسگگگت که از

هیامن شی یمایلی به نمایر صحنههای واقعی

زیویهی کردسگگتان به دسگگت آمدب و مربوط به

ازخود نشگگان نمیدهد و در نماد و نشگگانههای

قرن ننجم قبل از مدالد اسگگت( .شگگکل  )5این

رمبی جلوبگر میشگگود موضگگوعهای اسگگاطدر

سگگگر گری دن همراب با ننجههای شگگگدر و مندار

قدیم به صگگورت خالصگگه شگگدب در کار هنری

گ شودب با یرکدب هنری زیبا کار شدب ا ست .از

بدان شدب است .این موضوعها ینها به صورت

دو طرف سر دو گوش برج سته دیدب می شود

مظاهر یا یالمایی است که بعداً در طول یارین

که در نمونههای قبلی هنرایران به این وضگگوع

ایران از آنها یدلدد یا اقتباس شگگدب اسگگت(ژاله

دیدب نمیشد( .همان) 69:

آموزگار و) 1385:173

مشگگگی

گری دنهای هیامن شی که در این دوران بد شتر

دوره تاریخی (باستان)

به هما معروفاند نرمی کامالً ا ستدلدبب شدب و

دوره هخامنشی

انتبایی دارند .گوش ها در طرندن به طرف باال

نمونههای گری دن یا شدردال دوران هیامن شی

جبءالین ک ه ما هسگگگت ند یاثدر نذیری از هنر

به یارین  500قبل از مدالد برمیگردد .از لحاظ

بدنالنهرین رادر شگگگکل گدری نرو گری دن در

دوران

این دوران نباید از نظردور داشگگگت .نوع دیفر

هیامن شی شدباند و بد شترین نمونه او به یاد

گری دن که میت

دوران ه یامنشگگگی و از

ماندنییرین گری دن ها را دربدن یماو دوران ها

ابدایات این زمان میبا شد گری دن شاخداری

نرو ه نری ا ین مو جودات خگگا
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است که نمونه های زیورآالت هیامنشی دیدب

ننجه های شدر شباهت دارد .حالت سربرگشته

میشگگگود روی این زیورآالت ( بازوب ند یا

و متاثر از هنر هیامنشگگی اسگگت لدکن شگگکل

دستبند) به یرکدب سریداب و دستهای شدر

سرو ق سمت انتهایی بدن با نمونهی هیامنشی

با ننجه نرندب دوشگاخ ندب اضگانه شگدب اسگت.

کامالً ی اوت دارد هم چندن روی ی عدادی از

( شکل  )7ا ضانه کردن شاخ جنبهی احتراو و

طلسگگگم های اشگگگ کانی ندر گری دن د یدب

یددیس این موجود را مضایف میکند چناننه

میشود .در یکی از این یصاویر ارد سوو که به

در بیر نمادشناسی بدان شد ندر گری دن در

شکل بالدار مندوش شدب سوار بر موجودی

همهی موارد ین ها مظهر و نماد م اهدم خدر و

شبده گری دن دیدب می شود ( .مربوط به سدب

مثبت نبودب بلکه بعضگگگاً در معنای متضگگگاد و

دو یا سه قبل از مدالد ).

طبایع دوگانه ندب در هنرها ظاهر شگگگدبو یعنی

بدن و نن جهی گری دن روی این طلسگگگم ها

ای اقی که در هنر بدنالنهرین رخ دادب اسگگگت.

جواهر ن شان ا ست .از نظر نرو یاثدر هنر یونان

لدکن در هنر هیامنشگگگی ندب موجودی یرکدبی

را بر گری دنهای اشگگگکانی مییوان مشگگگاهدب

شبده به یداب و شدر در ندر برج ستهها کار

کرد .ندر یداب در زمان سگگاسگگانی از اهمدت

شدب که قطعاً موجودی غدراز هما بودب ا ست.

باالیی برخوردار اسگگگت .در بسگگگداری از آثار

درقصر صدستون ییت جمشدد متعلق به 480

سگگاسگگانی ندر یداب یا ینها بال های یداب

قبل از مدالدو چهار در طرندن یاالر وجود دارد

یصگگویر شگگدب اما ندر شگگدردال یا گری دن به

که شاب را در حال جدال با موجودی ا ست که

شکلی که یا ندر از این رایج بود در این دورب

سگگرش به شگگکل سگگر یک مرغ شگگکاری چون

یغددر میکند به این معنی که آننه یا به حال

یداب و دمر شگگبده دو شگگدر اسگگتو نشگگان

ینوان گری دن یا شدردال دا شته موجود یرکدبی

مددهد( .شکل () 8کرمی و) 1379:45

ا ست که م شی صاً سر یداب داردو اگر چه در
بد ده ی قسگگگ مت ها ی اوت های نرمی بدن

گریفین در دورهی اشکانی و ساسانی:

گری دنهگگا وجود دارد( .یرب گلپگگایفگگانی

ندر گری دن در هنر اشکانی از اهمدت کمتری

و)1376:131

نسبت به گذشته برخوردار است .آخرین نمونه

در زمان ساسانی ندر نرندبای رایج و متداول

از گری دن به شگگگکل و یرکدبی که یا آن زمان

می شود که به سدمرغ سا سانی معروف ا ست.

متداول بودب در هنر اشگگکانی بر روی بشگگداب

این نرندب یرکدبی است از بدن شدر سری شبده

ندرب کوب و طالکوب ناریی موجود اسگگت .از

به سگگگب یا شگگگدر با بالها و چنفال یداب و

جمله بشگگداب گوژکاری که یصگگویر گری دن

بعضگگاً دمی از نرهای طاووس بعضگگی وی را

روی آن دارای بدن شدر ا ستوو ننجه ها ندببه

اژدهای بال دار سگگاسگگانی ندب نامددباند .درهر

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

–

واحد شوشتر

صورت این نرو جدید که نشان ایران ساسانی

را مییوان نردازش یدری باً طبد عتگرا یا نه بدن

بودب یا ندر ازآن به این شگگگکل درآثار هنری

جانور (با یاکدد برماهدنه ها) و کوچک بودن

سابده ندا شته ا ست .این نرندبی ا ساطدری و

جثه بدن نسبت به سر یداب گونه آن دانست.

غول آسگگگای ایرانی که به طور یموو در یماو

شگگگاید دلدل آن یاکدد بدر از حد روی ندر

آثار هنری ساسانی از نلب و سنب و منسوجات

یداب در زمان ساسانی میباشد( .محمودی و

دیدب می شود م هوو ر سانددن خو شبیتی و به

) 1377:155

خدر بودن ز ندگی را برای دار ندب آن داشگگگ ته
اسگگت .همانطور که گ ته شگگد به نظر میرسگگد
سگگدمرغ سگگاسگگانی همان گری دن یا شگگدردال
هیامن شی ا ست که هردو ری شه م شترک در
ادبدات و داستانهای اسطوربای و متون نهلوی
و سگگگرودب های مذهبی هند و ایرانی دارند با
نذیرش این احتمال نمونههای سدمرغ ساسانی
را مییواندم به این بیر اضانه کندم .بد شترین
ندر برروی بانتههای سگگگاسگگگانی همدن ندر
سدمرغ گونه است اما نرو خا

دیفری شامل

یصویر شدر و یداب دوسر میباشد اما در کنار
این ندر قالب نرو دیفری از یرکدب شگگگدر و
یداب در هنر ساسانی دیدب می شود که به زیم
نویسگگگ ندب کامالً ویژگی های نرمی گری دن
رادا شته و مییواند م شی صاً ینوان گری دن به
خود بفدرد اگر چه برخی آنرا شاهدن و برخی
سدمرغ نامددباند .در روی کا سهای سدمدن که
جریان یاجگذاری بهراو چهارو را نشان میدهد
نایههای ییت از دوگری دن یشکدل شدب است.
سر این موجود شبده به یداب (مندار آن کامالً
شگگبده به مندار یداب اسگگت با بدن شگگدر مانندو
دارای دوبال کوچک گ شودب در طرندن ا ست.
ی اوتهای نرمی این گری دن با اسگگالف خود

نتیجه گیری:
بر اسگگاس نتایج بدسگگت آمدب در این نژوهر
می یوان چندن نتدجه گدری نمود:گری دن ( شدر
دال )موجودی ا سطورب ای_ یرکدبی ا ست که
به باور نژوه شفران وبا ستان شنا سان نددایر
آن به دورب های کهن باز می گردد .این موجود
یرکدبی متشکل از بدن شدر –سر یداب وگوش
ا سب ری شه در دا ستان های کهن ملل میتلف
دارد و در هنر ایران –بدن النهرین–مصگگگر-
یونان و هند ظهور یانته اسگگگت .با نرو های
مت اوت بدن هنر اقواو میتلف دوران یارییی
گونگگاگون یجلی یگگانتگگه ونگگاو هگگای مت گگاوت
وخاسگگگتفاب گوناگون ندب برای آن ذکر شگگگدب
است .برخی نژوهشفران وخاستفاب این موجود
را شمال آسدا متعلق به سدت ها (سکاها ) می
دانند.
گری دن در دورب های میتلف ن ماد م اهدم
گونگگاگونی چون قگگدرت –خردورزی-مظهر
ناد شاب -سعادت و خو شبیتی بودب ا ست .در
ادبدات ایران در دورب هیامن شی این نرندب هما
نامددب می شگگگدب و گری دن را نفهبان دربرابر
اهریمن جادو ودروغ می دانستند.
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"بر اسگگگاس نرضگگگدات یلمی نفارندب در این

هیامنشگگگی این موجود اسگگگطورب ای-یرکدبی

نژوهر می یوان گ ت:گری دن (شگگگدر دال)

بدشگگتر یحت یاثدرهنر بدن النهرین وگوشگگی به

موجودی اسگگگطورب ای_یرکدبی اسگگگت وکه از

باال به سگگریداب اضگگانه می شگگود .اما نمونه

یرکدب بدن شگگدر-سگگریداب وگوش اسگگب

ند شدن متاثر از هنر مارلدک می با شد .ودر هنر

یشکدل شدب است .شدر نماد:نفهبان-محانظ –

ه یامنشگگگی یاثدر مارل دک را نمدتوان ناد یدب

امندت و قدرت .یداب نماد:یوانایی ویظمت.

گرنت .در دورب اشگگکانی این موجود اسگگطورب

اسگگب نماد:اصگگالت ونجابت می باشگگد .نس

ای یرکدبی کم رنب یر ومت اوت یر شگگدب ودر

گری دن ن ماد نفه بان در برابرشگگگرو بدی وو

ن ها یت به یغددر شگگگ کل نرمی این موجود

محانظ صلح و امندت بودب و ببرگی وقدرت و

اساطدری وبا ینوان سدمرغ (بدون سریداب)در

ا صالت قومی ندر از یارین و با ستان ایران را

دورب ساسانی ختم شدب است.

نشگگگان می دهد .همنندن باورها و یداید ملی
_ مذهبی را منعکس و بعنوان یک اسگگگطورب
ملی_مذهبی یلدی می شدب ا ست .این موجود
اسطورب ای –یرکدبی احتماال در نبد مردو مورد
احتراو و یددس بودب ولی با یداید و باورها و
اشگگکال نرمی مت اوت و متغایر .همنندن ندر
این موجود بر روی آثار هنری و معماری ایران
خالق دت هنری و م هارت هنرم ندان و یالیق
ز ما مداران حکومتی (سگگگالطدن) به نره نبو
یمدن و هنر را نشگگانفر بودب اسگگت .در برهه
های میتلف حکومتی ایران ب نا به شگگگرایط
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