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دراسة النقوش البطولیة والحیوانات المركبة الموجودة على األختام األسطوانیة
الخاصة بحصن تخت جمشید
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ستار خالديان *3و أحمدرضا صابري

.2أستاذ مساعد قس عل اآلثار يف كلية الفنوف ّتامعة شَتاز
.0مدرس قس الًتمي يف كلية الفنوف ّتامعة شَتاز
تاريخ الوصوؿ2440/70/01 :

تاريخ القبوؿ2440/74/06 :

الملخص:

كالبحوث الوصفية -التحليلية كبانظر اذل اٞتوانب التارٮتيةكطريقة ٚتع ا١تعلومات متٌ بواسلة الدراسات ا١تكتبة .كما يعػ ٌد ىػذا البحػث
منهجيٌان عند دراسة كفحص ىذه اجملموعة من األختاـ اليت رس عليها ٗتا ت ٚتشيد ،نرل تشاهبان ملفتان للنظر كتكيفان كانلباقان بالغان مػع
األختاـ ا١توجودة يف بُت النهرين كخاصة األختاـ اآلشورية كٯتكننا القػوؿ إهنػا تلقػا ت التػأثَت األكػرب مػن جانػب ا١تضػموف كالبنيػة كا٢تيكػل
كعل الرغ من أف ىنػاؾ اختبلفػات ملحوظػة بػُت األختػاـ اآلشػورية كأختػاـ األمػ األخػرل مػن جانػب اٟتيويػة كالنشػاط كا١تعتقػد كبػُت
ا١تيزات كالسمات األخرل لؤلختاـ األٜتينيةْ .تيث ٯتكننا القوؿ بأف التدريج ا٠تػاص للمسػاحات الػذم أضػف علػيهن ميػزة فريػدة مػن
نوعها تتميٌز من ٣تموعة األختاـ ا٠تاصة باألم األخرل .مقارنة نقوش ىذه األختػاـ مػع فػن القػاطنُت احملليػُت يف ا٢تضػبة اإليرانيػة يبػُت
لنػػا مػػدل تػػأثرى مػػن الفػػن ا١تػػانوم كحػػىت اٟتيوانػػات ا٢تجينػػة ا١توجػػودة علػ األختػػاـ بصػػورة حصػػن ٗتػػا ت ٚتشػػيد أيضػان ٢تػػا عبلقػػة كقرابػػة
أكثػػر مػػن جان ػػب اإلطػػار كا٢تيكػػل م ػػع رسػػوـ اآلثػػار ا١تكتش ػػفة يف حسػػنلو ،كزيويػػة كق ػػاال٬ت ي أكثػػر مػػن األخت ػػاـ ا١تتػػوفرة مػػن اٟتض ػػارة
اآلشورية.
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الكلمات المفتاحیة:األٜتينيوفٗ ،تا ت ٚتشيد ،ا٠تت  ،اٟتيوانات ا١تركبة ،النقوش البلولية
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الغرك يف أ ٌف ا٠تت من أى النتائج الػيت متٌ اٟتصػوؿ عليهػا يف علػ اآلثػار بػالنقوش ا١تخلتفػة كاألداءات ا١تتفاكتػة علػ م ٌػر األيػاـ كتواليهػا
كلو أ٫تية بالغة منذ القدـ .إ ٌف دراسة ىذه األختاـ ٯتكن أف تفتح أمامنا نوافذ كزكايا ٥تتلفة عن حياة البشر .نبلحظ يف العهد اإلٜتيٍت
استخداـ األختاـ بالنقوش ا١تختلفػة .إ ٌف دراسػة ىػذا ا١توضػوع ،يضػف ي لنػا الكثػَت مػن ا١تعلومػات ا٢تامػة حػوؿ ا٢تيكػل كاألسػلوب الثقػايف
كالفٍت ا١تتواجد يف ٗتا ت ٚتشيد آنذاؾ .تسع ىذه الدراسة إلىتسليط الضوء كالتنقيب عل تلك اجملموعة من األختاـ الػيت يوجػد فيهػا
الرسوـ البلولية أك البهلوانية كاٟتيوانات ا١ترٌكبة ككذلك متٌ البحث عن سػبب اسػتخداـ ىػذه ا١تضػامُت كالنقػوش يف ىػذه الدارسػة كتبيػُت
كتقيػػي مػػدل تأثرىػػا مػػن الفػػن الػػوطٍت اإليػراين أك فنػػوف األمػ األخػػرل خاصػػة حضػػارة بػػُت النهػرين .يعتػػرب ىػػذا البحػػث مػػن الدراسػػات

دراسة النقوش البطولیة والحیوانات...

ستار خالديان و أحمدرضا صابري

.1المقدمة
يعتػػرب ٗتػػا ت ٚتشػػيد بيئػػة خاصػػة مػػن أجػػل عػػرض إبػػداع القػػدرات الفنيػػة ا١تختلفػػة كتتػػوفر األرضػػية فيػػو مػػن أجػػل دمػػج كتركيػػب
الثقافػػات كاٟتضػػارات ا١تختلفػػة كنتيجػػة البحػػوث كالتنقيبػػات الػػيت ٘تػػا ت يف ٗتػػا ت ٚتشػػيد تعػػرض لنػػا الكػ ا٢تائػػل مػػن البيانػػات
كا١تعلومات الثقافية كالفنية اليت تعترب داللة عل ٝتو كعلػو الثقافػة كالفػن اإليػراين يف العهػد األٜتيػٍت .مػن اآلثػار الػيت متٌ العثػور
عليها من اإلمرباطورية األٜتينية يف ٗتا ت ٚتشيد ٯتكن أف نشَت إذل األختاـ الكثػَتة الػيت علػ الػرغ مػن أف نوعيتهػا كشػكلها
الظاىرم دل يكن ٥تتلفان كثَتا نّ ٌإال أ ٌف ٢تا ٣تموعة كاسعة من النقوش كا١تضامُت ا١تختلفة.
األختاـ بصفتها إحدل أى الشواىد كالدالالت ا٠تاصة بعل اآلثار تقػدـ دكمػان ا١تسػاعدات اٞتمػة كالبلزمػة للبػاحثُت يف
٣ت ػػاؿ الدراس ػػة كمعرف ػػة اٞتوان ػػب ا١تختلف ػػة م ػػن حي ػػاة البش ػػر ٔت ػػا يف ذل ػػك اجمل ػػاالت ا١تختلف ػػة منه ػػا؛ االجتماعي ػػة ،كالسياس ػػية،

رٝته عل ذلك ا٠تت  .كلذلك ،إ ٌف دراسة كٖتليل ىذه النقوش قد تساعدنا مساعدة كبَتة يف الفه األمثػل كاألفضػل للبنػاء
الثقػػايف كاإلدارم كاالجتمػػاع ي يف العهػػد األٜتيػػٍت كلػػذلك يف ىػػذه الدراسػػة قمنػػا بدراس ػة ٕ ٣تموعػػات رئيسػػة كمتداكلػػة مػػن
األختاـ با١تضامُت البلولية من ٗتا ت ٚتشيد كذلك من أجل اإلجابة عن األسئلة التالية:
ُ -كيف يت تقيي النقوش البلولية كاٟتيوانات ا٢تجينة عل األختاـ االسلوانية بصورة ٗتا ت ٚتشيد؟
ِ -مػػا ىػػ ي العوامػػل كاألسػػباب ا١تػػؤثرة يف ٣تػػاؿ نقػػل مضػػامُت كنقػػوش فػػن بػػُت النهػرين كالسػػكاف احملليػػُت اإليػرانيُت علػ
األختاـ ا٠تاصة با١تضامُت البلولية؟
.1-1منهج البحث:
تعد ىذه الدراسة من الدراسات ا٠تاصة با١تنهج الوصف ي -التحليل ي معتمدا با١تصادر ا١تکتبية.

بعل اآلثار قاما ت بتناكؿ موضوع األختاـ األٜتينية بصورة خاصة كمن بُت ىػذه البحػوث كالدراسػات ٯتكػن أف نشػَت إذل أثػر
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8-3خلفیة البحث
توجػػد ىنػػاؾ الكثػػَت مػػن البحػػوث كالدراسػػات الواسػػعة كا١تكثفػػة يف ٣تػػاؿ التػػاريخ كالفػػن األٜتيػػٍت ،تناكلػػا ت موضػػوع انتػػاج
األختػػاـ يف العصػػر األٜتيػػٍت كمػػن بػػُت ىػػذه الدراسػػات ٯتكػػن أف نشػػَت إذل كتػػاب فػػن إي ػراف القػػدًن (ثقافػػات قبػػل اإلسػػبلـ)
للكاتػػب ب ػرادا الػػذم عنػػد تنػػاكؿ الفػػن األٜتيػػٍت يشػػَت إذل موضػػوع انتػػاج األختػػاـ يف تلػػك اٟتقبػػة الزمنيػػة كلكنػػو دل يقػػدـ لنػػا
ا١تعلومػػات الشػػافية كالكافيػػة حػػوؿ األختػػاـ بػػالنقوش البلوليػػة كاٟتيوانػػات ا٢تجينػػة(برادا )0774 ،كبعػػض الدراسػػات ا٠تاصػػة
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كاإلداري ػػة ،كالثقافي ػػة ،كالديني ػػة كغَتىا.كذل ػػك ألف األخت ػػاـ بص ػػفتها ا١تنتج ػػات اليدكيػ ػة ا٠تاص ػػة باإلنس ػػاف ك٦تك ػػن أف تك ػػوف
شخصية ،أك إدارية أك ألصحاب الرتب كا١تنزلة أك بغية الزخرفة ك٢تا تنوع عظي مػن القػي اٞتماليػة ،كالللسػمية كدفػع الػببلء،
كا١تفػػاىي ا١تعنويػػة كالقػػي االجتماعيػػة كالسياسػػية كا١تذىبيػػة أك الدينية(غريسػػوف كأخػػركف .)ِ: َُِْ ،كمػػن بػػُت األختػػاـ الػػيت
متٌ العثػػور عليهػػا يف ٗتػػا ت ٚتشػػيد ٯتكػػن أف نشػػَت إذل األختػػاـ األسػػلوانية ذات اللػػابع كا١تضػػموف البلػػورل الػػيت يف الكثػػَت مػػن
اٟتػػاالت نػػرل فيهػػا شػػخص(يقاؿ لػػو البلػػل أك البهل ػواف) يف كسػػط ا٠تػػت كىػػو ٭تػػارب اٟتيوانػػات ا٢تجينػػة ا١تختلفػػة الػػيت يػػت

المجلد  ،28العدد  ،4الشتاء السنة 1443
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كػػوؾ يف ا١تقػػاؿ ا١تعنػػوف ب ػا٠تت األٜتيػػٍت كميزاتػػو اٞتماليػػة كقػػد قػػاـ كػػوؾ يف ىػػذه الدراسػػة بتنػػاكؿ مي ػزات كخصػػائص األختػػاـ
األٜتينيػػة (كػػوؾ )0771 ،مػػن البػػاحثُت األخ ػرين آكػػرمن الػػذم لديػػو مقػػاؿ معنػػوف بػػا٠تت األٜتيػػٍت كقػػد قػػاـ يف ىػػذا ا١تقػػاؿ
بدراسػػة مػػوجرة حػػوؿ ىػػذا اٟتقػػل كا١توضػػوع (آكػػرمن )0771 ،ككػػذلك للكتػػاب كالباحػػث كػػد يوجػػد مقػػاؿ يعمػػل عن ػواف،
األختاـ األٜتينية يف كتابو سَت كدراسػة يف تػاريخ إيػراف (مػن قبػل التػاريخ إذل اليػوـ) كقػد قػاـ يف ىػذا الكتػاب بدراسػة األختػاـ
األٜتينية ( كد )0771 ،ككما ذكرنا آنفان إ ٌف ىذه الدرسات دل تشر إذل األختػاـ إال بصػورة عامػة كقػد متٌ الًتکيػز علػی أقسػاـ

األختػػاـ ا١تختلفػػة مػػن األسػػلوانية إذل ا١تسػػلحة كدل يشػػَتكا إذل ا١تبلحظاتا٠تاصػػةكا١تتميزة٢تذه األختػػاـ با١تضػػامُت البلوليػػة كمػػع
ىػػذا ٯتكننػػا القػػوؿ :إ ٌف الكتػػاب الوحيػػد الػػذم تنػػاكؿ األختػػاـ األسػػلوانية بالصػػور البلوليػػة كاٟتيوانػػات ا٢تجينػػة الػػيت متٌ العثػػور

عليها يف ٖتا ت ٚتشيد ىو الكتػاب ا١تعنػوف ب Seals on the Persplois Fortification Tablets,Images

.3الختم
ارتػػبط اسػػتخداـ األختػػاـ يف إي ػراف بظهػػور اٟتضػػارة ،كمػػا ىػػو اٟتػػاؿ يف ا١تنػػاطق كاألج ػزاء األخػػرل الكثػػَتة مػػن غػػرب آسػػيا،
(براداََِْ ،ـ .)ِْ :كاستلاعا ت األختاـ أف تلعب دكرانمهمان يف تلور حضارة العادل القدًن ،كمع ظهورىػا ظهػرت مرحلػة

كاف لؤلختاـ أيضان قيمة رمزية  -بشػكل أساسػ ي مػن حيػث صػد الشػر كطػرد الشػيلاف – كىػذا كػاف عػامبلن حاٝتػان يف كيفيػة
77
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جديػدة يف العبلقػػات التجاريػػة كا١تعػػامبلت ،مثػػل خػت البضػػائع ا١تختلفػػة ،باإلضػػافة إذل إثبػػات فعػل اٟتيػػازة ،يعػػٍت أيضػان توقيػػع
مالػػك البضػػاعة ،كمػػا متٌ خػػت األكامػػر كالوثػػائق ا١تاليػػة كاإلداريػػة هبػػذه اللريقػػة كإرسػػا٢تا إذل أمػػاكن ٥تتلفػػة(.بيػػاينُٗٗٔ ،ـ:
ٗكَُ) كذلك من ا١تمكن أف ٖتم ي األختاـ ،الش يء أك الوثقية ا١تختومػة بػو أك صػاحبو مػن التػأثَت ا٠تػاص بالعوامػل السػلبية
كالش ػػركر ا٠تارق ػػة كتعم ػػل يف ى ػػذه اٟتال ػػة كتعوي ػػذة أك ٘تيم ػػة(اکرمن2610،ش 202 :ك بػ ػرادا2616،ش )04 :فيم ػػا يتعل ػػق
بأهنػػا رٔتػػا كانػػا ت تسػػتخدـ يف األصػػل كرٔتػػا حص ػريان لػػدرء الببليػػا كاٟتسػػد؛أل ٌف النقػػوش
بأختػػاـ مػػا قبػػل التػػاريخ ،يعتقػػد أكػػرمن ٌ
ا١توجودة فيها ال عبلقة ٢تا بالفرد أك حػىت بالعائلػة .مػن حيػث ا١تبػدأ ،ٯتكػن أف يكػوف ٢تػا عبلقػة طوطميػة بوحػدات اجتماعيػة
أكػػرب ،كلكػػن عل ػ األقػػل منػػذ العصػػر األٜتيػػٍت كرٔتػػا قبػػل ذلػػك ،دل يكػػن لؤلختػػاـ ا١تلكيػػة كغَتىػػا مػػن األختػػاـ ،دكر اٟتمايػػة
السحرية فحسب ،بػل كانػا ت أيضػان عبلمػة علػ ا٢تويػة كالسػللة بػبل شػك( .اکػرمن2610،ش .)202 :يعتقػد كػوؾ يف ىػذا
اجملاؿ :كػاف مصػم األختػاـ يف الشػرؽ القػدًن منلػوم يف عملػو علػ ضػركرة ٕتسػي موضػوعات مذىبيػة كدينيػة كأسػلورية أك
األمور ا٠تاصة بدفع الببلياء كالللسػمات كعلػ الػرغ مػن أ٫تيتهػا العمليػة الدنيويػة ،بػدالن مػن التوقيػع علػ ألػواح مػن اللػُت،
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 of Heroic Encounterكالػػذم متٌ طباعتػػو ٔتجلػػدين منفصػػلُت كقػػد قػػاـ بتعريػػف ىػػذا النػػوع مػػن األختػػاـ كعػػرض لنػػا
الصػورة ا٠تاصػة هبػػذه األختػاـ ّتػػودة ال بػأس هبػا ) ،(Garrison,2001مػػع ىػذا مػػن خصػائص ىػذا الكتػػاب عػدـ كجػػود
التحليػػل كا١تقارنػػة بػػُت نقػػوش ىػػذه األختػػاـ كدل نشػػاىد دراسػػة تتنػػاكؿ ىػػذا ا١توضػػوع هبػػذه اللريقػػة كقػػد نشػػاىد يف الكثػػَت مػػن
اٟتاالت تعريف ىذه األختاـ كعرض الصور ا٠تاصة هبا فقط.

دراسة النقوش البطولیة والحیوانات...

ستار خالديان و أحمدرضا صابري

موضػوع الػػنقش ا٠تػاص بػػا٠تت (کوؾ2610،ش )177 :فيمػػا يتعلػق بوظيفػػة األختػاـ خػػبلؿ الفػػًتة األٜتينيػة ،يعتقػػد مػػاركوس
أن ػ ػ ػػو رٔت ػ ػ ػػا متٌ اس ػ ػ ػػتخدامها لتحدي ػ ػ ػػد ملكي ػ ػ ػػة األش ػ ػ ػػياء أك حال ػ ػ ػػة األف ػ ػ ػراد كال ػ ػ ػػتحك يف الوص ػ ػ ػػوؿ إذل غ ػ ػ ػػرؼ معين ػ ػ ػػة كس ػ ػ ػػلع
خاصػػة(.مػػارکوس2222،ـ )62 :كيعتربىػػا عل ػ أهنػػا منتجػػات شخصػػية كإداريػػة ككرٯتػػة كزخرفيػػة ٖتتػػوم عل ػ ٣تموعػػة كبػػَتة
كمتنوعػ ػػة مػ ػػن القػ ػػي اٞتمالي ػ ػػة كالللس ػ ػػمية كاإلغاثػ ػػة مػ ػػن الك ػ ػوارث ك٢تػ ػػا ا١تف ػ ػػاىي الركحي ػ ػػة كالقػ ػػي االجتماعي ػ ػػة كالسياس ػ ػػية
كالدينيػػة(.غريسػػوف كأخػػركفَُِْ ،ـ )ِ :كيعتػػرب اسػػتخداـ األختػػاـ كجػػزء ىػػاـ مػػن عمليػػة التواصػػل يف االنتػػاج كالتسػػجيل
النهائ ي للمنتج يف النظاـ اإلدارم ا٠تاص باألٜتينيُت( .غريسوف كأخركفَُِْ ،ـ)ْ :
.4األختام بصورة تخت جمشید

متٌ العثػور عليهػا مػػن حصػن ٗتػا ت ٚتشػػيد ،ٯتكننػا مشػاىدة بلػػل أك هبلػواف كىػو الشػػخص الػذم مػن احملتمػػل أف يكػوف ا١تلػػك
كىػػو يف حالػػة اٟتػػرب كالقتػػاؿ مػػع اٟتيوانػػات الشػريرة كا٢تائلػػة أم ٗتتلػػف عػػن اٟتيوانػػات ا١توجػػودة كمػػن احملتمػػل بػػأ ٌف رسػ ىػػذه
النقوش يدؿ عل ىذه القضية ،أم ىذا الشػخص صػعد ككصػل إذل حػدكد القػوات ا٠تارقػة (بػراداََِْ ،ـ )ِِٖ :أك ٌإهنػا

1-4قتال البطل مع األسد

يف الكثػػَت مػػن ىػػذه األنػواع مػػن األختػػاـ األسػػلوانية ،يقػػع البلػػل يف مركػػز الصػػورة كعػػادة مػػا متجػػو ٨تػػو ٯتػُت الصػػورة كيف
78
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تدؿ عل سػيلرة كسػللة ا١تلػك علػ القػول الشػيلانية الػيت قػد ٖتػيط باإلنسػاف يف أم ٟتظػة مػن األكقػات ك٬تػب القػوؿ بػأ ٌف
مثل ىذه األختاـ يف طريقتها ا١تعتادة كا١تتداكلػة ،يػت عرضػها بشػكل أساسػ ي كتعويػذة أك ٘تيمػة تقػدـ النجػاح كمػا ىػ ي اٟتالػة
يف التصػػميمات ا١تختلفػػة لؤلختػػاـ ا١تماثلػػة ١تػػن ٭تملهػػا كتسػػتمر ىػػذا اٟتالػػة يف تقػػدًن الكفػػاءة ا٠تاصػػة هبػػذه األختػػاـ( كػػد،
ََِٖـ )ُْٗ-ِْٗ :ك٬تب اإلشارة كالذكر بأ ٌف عبلقة كصلة اإلنساف كاٟتيوانػات –دكمػان -دل تكػن تابعػة لقبػوؿ كاعتقػاد
تواجد ا١توجودات فائقة اللبيعة بلهػ ي يف بعػض اٟتػاالت مػزيج مػن علقػة االنسػاف كاٟتيػواف كاالعتقػاد بػاٟتوادث غػَت ا١تتداكلػة
(زمردمََِٓ ،ـ.)ِٓٓ :
ٯتكننا أف نقس نقوش اٟتيوانات ا١توجودة عل األختاـ إذل عدة ٣تموعػات عامػة كمتكػررة كىػ ي سػبعة ٣تموعػات -ُ :
قتػػاؿ البلػػل مػػع األسػػد ِ -قتػػاؿ البلػػل مػػع البقػػرة أك الثػػور اجملػػنح ّ -قتػػاؿ البلػػل مػػع األسػػد اجملػػنح ْ -قتػػاؿ البلػػل مػػع
الفتخاء ٓ -قتاؿ البلل مع أبوا٢توؿ ٔ -قتاؿ البلل مع البلماسو(الثور اجملنح) ٕ -قتاؿ البلل مع األيل اجملنح
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دل تكن األختاـ األٜتينية ،ذات تنوع كبَت من حيػث ا١تػواد كالشػكل الظػاىرمْ ،تيػث ٯتكننػا القػوؿ بػأ ٌف اٟتجػر ا١تسػتخدـ يف
ىذه األختاـ عادة ما يكػوف مػن العقيػق اليمػٍت كيف الغالػب مػن نوعيػة األزرؽ أك السػماكم النػاع كمػن حيػث الشػكل ٯتكػن
تقسػػي األختػػاـ األٜتينيػػة إذل ٣تمػػوعتُت رئيسػػتُت :األسػػلوانية كا١تسػػلحة( .كػػد 0771،ـ .) 412 :دل يػػت مشػػاىدة كتابػػة
يف األختاـ األٜتينية عادة كإذا كانا ت ىذه الكتابات عادة مػا تكػوف بػا٠تلوط اللغػات ا١تختلفػة كمػن بػُت ىػذه اللغػات ٯتكػن
أف نشػَت إذل اللغػة الفارسػية القدٯتػة كاألثريػة كالعيبلميػة كاآلراميػة كالبابليػة (كػد0771،ـ .)427 :كفيػالكثَت مػن األختػاـ الػيت

المجلد  ،28العدد  ،4الشتاء السنة 1443

دراسات فی العلوم اإلنسانیة

جانبيػػو أسػػدين ْتػػاالت ٥تتلفػػة كيف بعػػض ىػػذه األختػػاـ ،نشػػاىد شػػخص قػػبض بيػػده عل ػ عنػػق األسػػود ا٢تاٚتػػة كيف بعػػض
الصػػور األخػػرل نػػرل شػػخص ٣تػػنح اسػػتلاع السػػيلرة كالتغلػػب عل ػ األسػػود كقػػبض علػػيهن مػػن الػػذيل أك الػػذنب كض ػرهبن
أرضانكيف بعض الصور األخرل نشاىد شخص كبيده خنجر كىو يضػرب األسػد ا٢تػائج كا٢تػاج كعلػ الػرغ مػن أ ٌف يف ىػذه

األختػػاـ متٌ التأكيػػد عل ػ البلػػل كاألسػػد كلكػػن يف بعضػػها نشػػاىد ا١توجػػودات األخػػرل ٔتػػا يف ذلػػك الليػػور كاأليػػل كأبوا٢تػػوؿ
(الصور رق ُ كِ كّك ْ).

الصورة رقم (Garrison,2001,29)8

الصورة رقم (Garrison,2001,29)3

الصورة رقم(Garrison,2001,256)1

األٜتينيُت سيلركا عل ىذه األراض ي ١تدة استغرقا ت ََِعامان( .کوؾ2610،ش)170 :
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كيف الصػػور القدٯتػػة كػػاف األسػػد يتعلػػق بعبػػادة الشػػمس(اهلل) ك ككانػػا ت األسػػود ىػػ ي اٟت ػراس الرمزيػػوف للمعابػػد كالقصػػور
كا١تقابر ،ككاف ييعتقد أ ٌف ضراكة ىذه اٟتيوانات من شأهنا درء اآلثار الضارة( .ىػاؿ2610 ،ش )32 :كػذلك األسػد ىػو رمػز
القػػوة كا١تهابػػة يف الثقافػػة اإليرانيػػة أيض ػان ،كيف األدب اإلي ػراين ي ػرتبط باألبلػػاؿ كقػػد اسػػتخدـ كرمػػز للقػػوة(.زمػػردی2614،ش:
 )027كيعتػػرب عنصػػر اٞتنػػاح علػ جسػ اإلنسػػاف أك اٟتيػواف أيضػان كىػػو عبلمػػة كٝتػػة تشػػَت إذل القػػدرة كرمػػز اٟتمايػػة كعنػػدما
يكػػوف اٞتنػػاح متعلػػق باألنبيػػاء كاآل٢تػػة كالريػػاح فػػإ ٌف ذلػػك يػػدؿ عل ػ السػػرعة كا٠تفػػة كمػػن ا١تمكػػن أف يشػػَت إذل مضػػ ي الوقػػا ت
كالعمر بسرعة كعادة ما توجد ىذه الصور كالنقوش من معتقػدات بػُت النهػرين (ىػاؿ2610 ،ش()67 :الصػورة رقػ  )4كمػع
ذلك ،فمن ا١تمكن أف يكوف النحات األٜتيٍت قد نقش تصميمات اٞتناح مع تأثَت مػن الفػن ا١تصػرم يف ٣تموعػة عملػو؛أل ٌف
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الصورة رقم (Garrison,2001,259)4

دراسة النقوش البطولیة والحیوانات...

ستار خالديان و أحمدرضا صابري

.8-4قتال البطل مع األسد المجنح
يف ىذه اجملموعة من األختاـ أيضان٧ ،تد البلل يف مركز الصورة كيف جانبيو أسدين ٣تنحُت كمهاٚتُت عليو كيف بعض
األختاـ األخرل نشاىد الشخص الذم أخذ بعنق كرأس األسد اجملنح كقاـ بالسيلرة عليو كيف اجملموعة أك الفئة األخرل
نشاىد البلل الذم ىج عل األسد اجملنح كبيده ا٠تنجر كمن ا١تبلحظات ا٢تامة يف مثل ىذه الصورة ى ي أ ٌف كجود
القرص اجملنح يف مثل ىذه األختاـ اليت تأيت إما بصورة ٣تردة يف القس العلوم من ا٠تت أك يف حالة ىجوـ الشخص تربز
نفسها يف الصورة كيف بعض األختاـ أيضان ،إ ٌف ذلكالكائن أك اٟتيواف لو رأس كجس األسد كلو أجنحة كأظفار النسر
ا٠تلفية.

الصورة رقم (Garrison,2001,304)1

القرص اجملنح ،كىو صورة إللو الشمس أك ٝتاء اهلل ،عل شكل قرص الشمس مع األجنحة ،موجػود علػ نلػاؽ كاسػع
يف الشػػرؽ األكسػػط ،كأص ػولو كمصػػدره يعػػود إذل مصػػر .مػػن احملتمػػل أنٌػػو يف أكسػػاط األلفيػػة الثانيػػة دخػػل القػػرص اجملػػنح بعػػد
التغيَتات ا١تختلفة إذل الشرؽ األكسػط .كػذلك أصػبح القػرص اجملػنح أيضػانرمزان آلشػور ،اإللػو اآلشػورم الرئيسػ ي ،كأصػبح رمػز

مشش ،مشس رهب كآ٢تته  .كقد نشاىد يف األختاـ األسػلوانية الشػكل اآلشػورية ،القػرص اجملػنح يػدكر علػ الشػجرة ا١تقدسػة
كيظهر نفس آشور الذم مػزكد بالنبػاؿ كالقػوس يف نفػس القػرص كيف حػُت أ ٌف ىػذا القػرص يػت ٌ اسػتخدامو للحفػاظ ذل ا١تلػك
يف اٟترب أك القتاؿ كيدكر يف أعل رأسو( .ىاؿ 2610ش( )04 :الصورة رق )0

81

] [ DOR: 20.1001.1.23834269.1400.28.4.6.6

الصورة رقم 1ا٠تت اآلشورمwww.christies.com
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الصورة رقم(Garrison,2001,121)6

المجلد  ،28العدد  ،4الشتاء السنة 1443

دراسات فی العلوم اإلنسانیة

.1-4قتال البطل مع الثور المجنح

يقع البلل يف ىذه اجملموعة من األختاـ أيضان يف كسط الصورة ،كعل جانبيو يوجد ثوراف ٣تنحاف ،حيث ٯتسك
الشخص أعناقهما أك أيديهما أك قركهنما كيتحك يف ا١تخلوؽ كيسيلر عليو.

الصورة رقم  (Garrison,2001,83)2الصورة رقم (Garrison,2001,68)3

٬تب اإلنتبػاه إذل أف الثػور يف مثػل ىػذه الصػورة رمػز علػ أصػل مػادة الفحولػة كاال٧تػاب يف اللبيعػة كىػ ي الػيت تػدؿ علػ

 27ك.)22
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الصورة رقم 31ا٠تت متعلق بعهد آشور اٞتديدالصورة رقم  33للخت ا١تتعلق بفًتة كعهد
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القدرة كاإل٧تاب كقد قالوا:إنو ذات صلة مع مشػس اآل٢تيػة كالسػموات كعػ ٌد مػن ا١تصػادر النهائيػة لئل٧تػاب كقػد قيػل أنػو سػوية
مػػع آ٢تػػة اإل٧تػػاب كا٠تصػػب(ىاؿ )11 :0771 ،ككػػذلك يعتقػػد الػػبعض أف ٚتيػػع األعشػػاب ا١تفيػػدة خلفػػا ت كازدىػػرت مػػن
الثػػور كالثػػورة ىػػو ٕتس ػ مػػن الػػو الشػػمس الكبػػَت أيضػػا(اكرمن )420 :0771 ،كللثػػور كجهػػة أسػػلورية أقػػول مقارنػػة بكافػػة
اٟتيوانات األخرل كيف حضارة مصػر القػدًن للثػور مكانػة أٝتػ مػن كافػة اآل٢تػة األخػرل كمقارنػة باٟتيوانػات األخرل(زمػردم،
 )074 :0771كمن النماذج ا١تماثلة ٢تذه األختاـ ٯتكػن أف نشػَت إذل بعػض األختػاـ ا٠تاصػة ْتضػارة آشػور اٞتديدة(الصػور

دراسة النقوش البطولیة والحیوانات...

ستار خالديان و أحمدرضا صابري

4-4قتال البطل مع الفتخاء
يف ىذه اجملموعة من األختاـ أيضان ٧تد البلل أك البهلواف يف مركز ككسط ا٠تت كمت تصػوير فتخػاكتُت يهجمػن عليػو كىػو
يسػػيلر علػػيهن كيف بعػػض األختػػاـ نشػػاىد حالػػة شػػخص يهػػاٚتهن كبيػػده ا٠تنجػػر كمػػن ا١تبلحظػػات ا١توجػػودة بالنسػػبة ٢تػػذه
األختاـ أ ٌف يف بعضها نشاىد صورة اإلنساف مع اٞتناح( الصور رق ُِ كُّ كُْ).

الصورة رقم (Garrison,2001,161)38

الصورة رقم (Garrison,2001,165)31

ٯتكننا القوؿ عن ىذا اٟتيواف أنو عادة مػا تكػوف الفتخػاء أك الشػَتداؿ مػن اٟتيوانػات الػيت ٢تػا رأس العقػاب أك النسػر كيف
بعض األحياف لو تاج كجسد األسد كاألجنحة كيف بعض اٟتاالت ٢تػا رجػل فيهػا أظفػار( ىػاؿ٬ .)34 :0771 ،تػب القػوؿ
أف الفتخ ػػاء أك الغريف ػػوف ى ػػو اخػ ػًتاع أص ػػيل للعيبلمي ػػُت ال ػػذم دل ييع ػػرؼ يف ب ػػُت النهػ ػرين كلكن ػػو مقب ػػوؿ كمت ػػداكؿ يف مص ػػر(
ىينتس )226 :2220 ،كقد متٌ مشاىد ىذه النقػوش قبػل األٜتينيػُت يف نقػوش ا١تػانويُت( الصػورة رقػ  )07اٞتػزء البػارز مػن
ىػذا ا١تخلػوؽ األسػلورم ىػو األسػد كالنسػر ،حيػث ارتػبط األسػد بعبػادة إ٢تػة الشػمس ،ككانػا ت األسػود ىػ ي اٟتػراس الرمزيػوف
للمعابد كالقصور كا١تقابر ،ككاف ييعتقد أف ضراكة ىذه األسػود ٘تنػع كتبعػد اآلثػار الضػارة(ىاؿ(ُٔ :ََِٖ ،الصػور رقػ ُٓ
إذل ُٗ) .كػ ػ ػػاف النسػ ػ ػػر أيض ػ ػ ػان مػ ػ ػػن أقػ ػ ػػدس الليوركرمزللشػ ػ ػػمس ا١تش ػ ػ ػرقة كابنهػ ػ ػػا بػ ػ ػػُت ا١تص ػ ػ ػريُت ككػ ػ ػػاف ٭تػ ػ ػػتفظ يف معابػ ػ ػػد
الشمس(.زمردمََِٓ ،ـ)ِِْ :
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الصورة رقم (Garrison,2001,163)34

المجلد  ،28العدد  ،4الشتاء السنة 1443

دراسات فی العلوم اإلنسانیة

الصورة رقم 16نقش الفتخاء،آشور

الصورة رقم 31متعلق ٓتت فًتة اآلشور اٟتديثة
www.christ
)ies.com(Madhloom,1970: 83

www.metmuseum.org

الصورة رقم 33خت أسلواين من فًتة آشور

حسنلو(ماناي ي)

(٣تيدزاده)ٓٓٗ :َُّٖ،
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الصورة رقم 21ا٠تزؼ الذم متٌ العثور عليو من تل

] [ Downloaded from aijh.modares.ac.ir on 2023-01-09

الصورة رقم  17خت آشوری

الصورة رقم  18خت آشوری)(Matthew,1990,411-412

دراسة النقوش البطولیة والحیوانات...

ستار خالديان و أحمدرضا صابري

.1-4قتال البطل مع أبي الهول
عػدد آخػر مػن األختػػاـ متٌ تصػوير موجػود مركػػب كىجػُت ٥تتلػف ،لػػو رأس اإلنسػاف كجسػ األسػػد كجنػاح العقػاب أك النسػػر
كيف ىػػذه اجملموعػػة مػػن األختػػاـ أيض ػان يوجػػد البلػػل يف كسػػط الصػػورة كيف اٞتػػانبُت اإلثنتػػُت مػػن أيب ا٢تػػوؿ كيف حػػاالت ٥تتلفػػة متٌ
تصوير ىذه الصورة كعرضها كبعض ىذه الصور قاـ البلل بالقبض عل يد كعنق كقػرف أيب ا٢تػوؿ كيف الػبعض اآلخػر قػبض علػ
الرجػػل ا١توجػػودة كأسػػقلو أرضػػا بعػػد ذلػػك كسػػيلر عليػػو كمػػن ا١تبلحظػػات ا٢تامػػة كاٞتػػديرة بالػػذكر أ٫تيػػة كجػػود القػػرص اجملػػنح يف
بعػػض ىػػذه األختػػاـ كتصػػوير الشػػاه بصػػورة ٣تػػنح كيف أحػػد األختػػاـ اٞتػػديرة باالنتبػػاه متٌ تصػػوير أيب ا٢تػػوؿ كنصػػف جسػػمو إنسػػاف
كبيده خنجر كيهاج أسد ٣تنح كىذا ا٠تت لو شباىة كبَتة باألختاـ اآلشورية ا١توجودة(.الصور رق  01ك)03

ك٬تػػب القػػوؿ بػػأ ٌف أقػػدـ صػػور أيب ا٢تػػوؿ تعػػود إذل ا١تصػريُت كىػػ ي يف فػػًتة األلفيػػة الثالثػػة قبػػل ا١تػػيبلد كقػػد متٌ تصػػوير فرعػػوف

ّتسػ اإلنسػػاف كلػػو ٟتيػػة كشػػكل األسػػد احملػػٍت كىػػ ي رمػػز للقػػدر الفائػػة للبشػػر ا٠تاصػػة بػػو كلكػػن أيب ا٢تػػوؿ متٌ اسػػتخدامو للمػػرة

األكذل يف الشػػرؽ األكسػػط بواسػػلة اآلشػػورية كعلػ األختػػاـ اآلشػػورية األسػػلوانية ( قبػػل القػػرف الثالػػث عشػػر أك اٟتػػادم عشػػر
قبل ا١تيبلد) كعل نلاؽ أكسع متٌ استخدامها يف القرف التاسع عل أهنا ٘تاثيل ٤تافظة للمعابد كالقصػور كقػد اقتيػدت معا١تهػا
العامة من مصر كلكن أضيف إليها األجنحة(.ىاؿ0771 ،ـ)07 :

الصورة رقم(Garrison,2001,282)81
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الصورة رقم (Garrison,2001,285)84
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.6-4قتال البطل مع االماسو أو الثور المجنح
يف ى ػػذه اجملموع ػػة م ػػن األخت ػػاـ أيض ػػا يوج ػػد ش ػػخص يف مرك ػػز أك كس ػػط الص ػػورة كيف ي ػػده إثن ػػُت م ػػن الثػ ػَتاف اجملنح ػػة أك
البلماسو كيف ا٠تت الثاين نشاىد أف الشػخص الػذم متٌ عرضػو بصػورة ٣تنحػة يف حالػة ا٢تجػوـ علػ الثػور اجملػنح أك البلماسػو
كبيده العصا الغليظة .
كٕتدر اإلشارة إذل أنو من كجهة نظر الشرؽ القدًن  ،كاف للنسور كالبشر كاألسود كاألبقار قول سحرية ككػاف كػل مػنه
حاكمػػا ألراضػػيو كعنػػدما اجتمعػوا يف شػػكل صػػورة فريػػدة ،اصػػبحوا كحػراس صػػامدكف كال يقػػاكموف للمعابػػد كالقصػػور(.ىػػاؿ،
ن
ََِٖـ .)َّ :كمػػا أنػػو الثػػور الػػذم لديػػو رأس إنسػػاف ك٣تػػنح ،كػػاف يقػػوـ بػػدكر اٟتفػظ كاٟتراسػػة يف بػػُت النهػرين كخاصػػة يف
التماثيل العظيمة كالكبَتة يف عهد اآلشور اٞتديد(ىاؿََِٖ ،ـ( )ٖٔ :الصورة رق )62
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الصور رقم 81و 82تل قاال٬ت ي ( الفن ا١تانوم)

دراسة النقوش البطولیة والحیوانات...

ستار خالديان و أحمدرضا صابري

الصورة رقم (Garrison,2001,88)11

الصورة رقم (Garrison,2001,316)83

.1-4قتال البطل مع األيل المجنح
يف ىذه اجملموعة من األختاـ أيضان يوجد ا١تلك يف كسط ا٠تػت كيف يػده عنػق إثنػُت مػن األيػل اجملػنح كيف إحػدل األختػاـ

نشاىد ا١تلك حالة قتاؿ يف جانب كاحد مع األسد اجملنح كيف اٞتانب الثاين مع األيل اجملنح ( الصػور رقػ  60ك 66ك)64
كٯتكننػا مشػاىدة األيػػل يف األختػاـ ا٠تاصػػة باٟتضػارة اآلشػورية كعلػ الػرغ مػػن أ ٌف يف حضػارة ىضػبة إيػراف ٯتكننػا مشػػاىدهتا
عل فن ا١تانويُت.

الصورة رقم (Garrison,2001,66)18
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الصورة رقم (Garrison,2001,298)11
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الصورة رقم  13الثَتاف اجملنحة اٟتارسة يف فًتة إمرباطورية اآلشور (٣تيدزاده)072 :2617،

المجلد  ،28العدد  ،4الشتاء السنة 1443

دراسات فی العلوم اإلنسانیة

الصورة رقم)(Garrison,2001,183)14األختاـ األشورية

الصورة رقم (Matthew,1990,411-412)11

.1البحث واالستنتاج
من خبلؿ دراستنا األختػاـ بػالنقوش البلوليػة الػيت متٌ العثػور عليهػا مػن قلعػة ٗتػا ت ٚتشػيد كجػدنا يف الكثػَت مػن ىػذه األختػاـ

استخدامو يف ما بعد بإطار الشمس يف اٟتضارة اآلشورية كبعد الدخوؿ إذل إيراف أخذ صورة كىيكل فركىر.
ٯتكن أف نشَت إذل النقوش األخرلٔ ،تا يف ذلك نقػش الثػور كالنسػر كأيب ا٢تػوؿ ،كىػ ي نقػوش ٢تػا ا١تكانػة الكبػَتة كا٠تاصػة
بػػُت مصػػر كبػػُت النهػرين أك حػػوؿ نقػػش الفتخػػاء ٬تػػب القػػوؿ بػػأ ٌف العيبلميػػُت ىػ الػػذين اخًتعػوا ىػػذا الرسػ كيف بػػُت النهػرين
كخاصة يف اٟتضارة اآلشورية قدـ الكثَت من ا٠تدمات كمت استخدامو بنسػبة كبَتة؛كلػذا إ ٌف إطػار الشػكل كالنقػوش يف اٟتقيقػة
فكرة بُت النهرين كلكن اٟتيوانات ا١تستخدمة فه ي مستوحاة من اٟتضارات ا٠تاصة باألم األخرل.
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تواجد الشخص البلل يف كسط الصورة كىو يف حالة القتاؿ مع اٟتيوانات ا٢تجينػة كا١تركبػة كقػد متٌ رٝتهػا بصػورة مقارنػة كلقػد
متٌ تقسػػي ىػػذه األن ػواع مػػن األختػػاـ يف ىػػذه ا١تقػػاؿ إذل سػػبعة أقسػػاـ رئيسػػية كبعػػض ىػػذه النقػػوش قػػد تكػػررت بنسػػبة كبػػَتة
كبعضػ ػػعها اآلخ ػ ػػر دل تتك ػ ػػرر بتلػ ػػك النس ػ ػػبة كيف الدراس ػ ػػة كا١تقارن ػ ػػة التلبيقيػ ػػة ٢ت ػ ػػذه األخت ػ ػػاـ مػ ػػع النم ػ ػػاذج ا١تماثل ػ ػػة ،ٯتكنن ػ ػػا
ػأهنيمكن مشػػاىة كرؤيػػة جػػذر ىػػذه األختػػاـ مػػن جانػػب ا١تضػػامُت كا٢تيكػػل (الص ػراع كالقتػػاؿ الشخصػػ ي مػػع اٟتيوانػػات
القولبػ ٌ
ا٢تيجنػػة علػ صػػورة مقارنػػة) يف األختػػاـ األسػػلوانية البابليػػة كلػػذلك علينػػا أف نعتػػرب البػػابليُت ىػ الػػذين بػػدأكا ىػػذا الػػنهج مػػن
التصػػوير عل ػ األختػػاـ (الصػػورة رق ػ  63ك )60كعل ػ الػػرغ مػػن أ ٌف بعػػض اٟتيوانػػات ا١توجػػودة عل ػ ىػػذه األختػػاـ قػػد متٌ
اقتباسػػها مػػن اٟتضػػارات األخػػرل كقػػد ذكرنػػا ذلػػك آنف ػان كإ ٌف إضػػافة عنصػػر اٟتنػػاح يف ىػػذه النقػػوش ىػػو يف اٟتقيقػػة عنصػػر
مص ػػرم ال ػػذيانتقل يف م ػػا بع ػػد إذل ب ػػُت النهػ ػرين كمت اس ػػتخدامو بنس ػػبة كب ػػَتة أك الق ػػرص اجمل ػػنح ال ػػذم ل ػػو مص ػػدر مص ػػرم كمت

دراسة النقوش البطولیة والحیوانات...

ستار خالديان و أحمدرضا صابري

الصورة رقم  16االختاـ األسلوانية لبابل القدًن (٣تيدزاده)477 :2617،

ِّ) لذلك كنظران لؤل٫تية اليت يعلقها األٜتينيوف عل ببلد ما بُت النهرين من حيػث اإلدارة كالثقافػة كحػىت اللغػة ،فلػن يكػوف
88
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لذلك كما ذكرنا آنفا ،فإ ٌف جذر ىػذا النػوع مػن الًتكيػب كجعػل الشػخص يف كسػط الػنقش ٭تػارب مػع اٟتيوانػات ا١تركبػة
كا٢تجينػػة مسػػتقاة مػػن اٟتضػػارة البابليػػة كبعػػدى متٌ العثػػور عليهػػا يف اٟتضػػارات بػػُت النهػرين كخاصػػة حضػػارة اآلشػػوريُت ،كمػػع
ذلك ،مػن حيػث جػودة الػنقش كالديناميكيػة كا١توثوقيػة كالواقعيػة للزخػارؼ يف األختػاـ البابليػة ،فإننػا ال نػرل مثػل ىػذه األناقػة
كاٞتودة.
كاآلف ٔتػػا أنػػو ىنػػاؾ عبلقػػة كصػػلة تلبيقيػػة كتنفيذيػػة بػػُت الفػػن كاٟتضػػارة كاآلثػػار الفنيػػة ،ٯتكػػن أف نعتربىػػا مظػػاىر ثقافيػػة
منسػجمة تعكػس لنػا كتػربز لنػا القػي الثقافػة ا١تتجػذرة يف ٣تتمعهػػا كتزيػد مػن قوتػو كقدرتػو ككػذلك ٬تػب القػوؿ بػأ ٌف األسػػاليب
الفنية ٢تا عبلقة كصلة كشيجة مع الظركؼ االجتماعيػة كلػذلك ٯتكػن أف تكػوف ٤ت ٌػل لتبػادؿ ا١تعلومػات (مػاركوسُٗٗٗ ،ـ:
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بعيػػدان عػػن التوقػػع ،رؤيػػة تػػأثَت بػػبلد مػػا بػػُت النه ػرين بوضػػوح يف ٣تػػاؿ التػػأثَت عل ػ األختػػاـ األسػػلوانية ا١تسػػتخدمة يف ٗتػػا ت
ٚتشػػيد ،كلػػذلك ٬تػػب علينػػا العلػ بػػأ ٌف الفػػن األٜتيػػٍت ا١تسػػتخدـ يف ٗتػػا ت ٚتشػػيد قػػد يكػػوف بنسػػبة كبػػَتة مسػػتله مػػن الفػػن
كاٟتضارات ا٠تاصة باألم ا١تختلفة األخرل ككذلك بالنظر إذل الكتائب ا١تختلفة األٜتينية؛ مػن اسػلوانة كػوركش إذل كتائػب
داريػػوش قػػد يػػت تعريػػف بعػػض األمػ كالشػػعوب الػػيت كانػػا ت تػػابع أك داعػ لؤلٜتينيػػُت كيف الكثػػَت مػػن اٟتػػاالت متٌ اإلشػػارة إذل
دكرىػ الفعػػاؿ يف البنػػاء كا٢تياكػػل كاألعمػػاؿ الفنيػػة ا٠تاصػػة بػػاألٜتينُت؛ لػػذلك إٌ٪تعرفػػة كاحاطػػة األٜتينيػػُت علػ ا١تنػػاطق الغربيػػة
لؤلمرباطوريػػة أدت إذل تعػػرؼ كتػػداكؿ الكثػػَت مػػن ا١تعتقػػدات كالسػػلوؾ كالرمػػوز كاألسػػاطَت ا٠تاصػػة هب ،الػػيت بػػرزت نفسػػها يف
النظػػاـ الفػػٍت كاٟتضػػارم لؤلٜتينػػُت .لػػذلك دل يكػػن مسػػتبعدان عػػن الػػذىن بػػأ ٌف اٟتضػػارة ا١تتجػػذرة كالرئيسػػة يف بػػُت النهػرين قػػد
أثرت من اٞتانب الثقايف عل األمرباطورية األٜتينية كنتيجة ٢تذا التأثَت نشاىد تواجد كبركز ا١تظػاىر الفنيػة كاٟتضػارية الػيت ٢تػا

ا١تيػزات كا٠تصػػائص األسػػلوبية كالنمليػػة ككػػذلك كتائػػب األختػػاـ تشػػَت إذل االلتقػػاط الثقػػايف يف ىػػذه البيئػػة .علػ سػػبيل ا١تثػػاؿ
برنكو ع داريوش الكبَت كرئيس الديواف دل يكن من جانب النسب رجل فارس ي الػدـ كالعػرؽ بػل يف الصػراع السياسػ ي أيضػان
كػػاف يف كجهػػة نظػػر إبػػن عمػػو ،فارسػػ ي متجػػذر كحقيقػػ ي كلكنػػو يف ختمػػو قػػد اسػػتخدـ اللغػػة اآلراميػػة كخصػػائص أسػػلوب

األختػػاـ البابليػػة مػػن جانػػب الًتكيػػب كا١تضػػامُت فيهػػا٬ ،تػػب أف نبحػػث عػػن صػػور األبلػػاؿ يف اٟتضػػارة البابليػػة كلكػػن التشػػابو
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ا٢تيئةاآلشورية (غريسوف كأخركفَُِْ ،ـ .)ٗ :لذلك ،فإ ٌف ميزة تعدديػة اٞتنسػيات كالتعدديػة الثقافيػة للػببلط األٜتيػٍت ىػ ي
أيضان أحد األسباب الرئيسة لوجود ا١توضوعات البلولية كاٟتيوانات ا٢تجينة أك ا١تركبة.
من جانب آخر٬ ،تب االنتباه إذل أ ٌف األٜتينُت كانوا ْتاجة إذل التنظػي اإلدارم الػدقيق كا١تػنظ مػن أجػل السػيلرة علػ
امرباطػػوريته كبالسػػيلرة علػ بابػػل ٘تكنػوا إذل بعػػض الشػ يء مػػن تعلػ الػػنظ الػػديونام كا٠تػػط اآلرامػػ ي كلكػػن متٌ تكميػػل ىػػذا
النظ ػػاـ بواس ػػلة العيبلمي ػػُت كيف ظ ػػاىر األمػ ػرإ ٌف كت ػػاب ك ػػوركش العظ ػػي م ػػن العيبلمي ػػُت كىن ػػاؾ كث ػػوؽ كب ػػَت كت ػػاـ ب ػػأ ٌف ى ػػذه
ا٠تصائص كانػا ت يف فػًتة كعهػد داريػوش الكبػَت كخشايارشػاه أيضػان اسػتمر يف ىػذا الػنهج كط ٌػور نظػاـ اإلدارة كالػنظ الػديواين
بواسػػلة عل ػ العيبلميػػُت(كحُٖٗٗ،ـ )ُّ :لػػذلك كػػاف تواجػػد كحضػػور العيبلميػػُت يف النظػػاـ اإلدارم كاٟتك ػ يف العهػػد
األٜتيٍت يعود لتأثرى الكبَت باٟتضارة كالثقافة ا٠تاصة ببُت النهرين كىػذا قػد يكػن لػو التػأثَت يف ا١تضػامُت كالصػور ا١تسػتخدمة
يف مثل ىذه األختاـ.
كما شاىدنا يف مقارنة صور األختاـ مع فن بُت النهرين ( الصور ِٓ كِٔ كُّ) كعل الرغ من أننػا نػرل الشػبو مػع
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جذكر خارج اٟتدكد الثقافيػة إليػراف كمػع ذلػك ٬تػب العلػ بػأ ٌف قػدرة األمػ ا١تتواجػدة يف بػُت النهػرين كاٟتػركب الػيت خاضػوىا
مػػع األقػواـ ا١تواجػػدين كالقػػاطنُت يف ىضػػبة إيػراف كانػػا ت قبػػل األٜتينػػُت بفػًتات زمنيػػة كبػػَتة كىػػذا مػػا أدل إذل نقػػل مثػػل ىػػذه
ا١تظاىر اٟتضارية كقد متٌ استخداـ كتوطُت بعض ىذه ا١تضامُت يف اآلثار ا١توجودة قبل العهػد األٜتيػٍت .كبالتػارل بسػبب سػعة
ػأهن قػػد تعرف ػوا عل ػ أصػػوؿ كطػػرؽ األم ػ ا١تختلفػػة كمت التوجػػو كاالنتبػػاه إذل اللغػػات
حػػدكد كثغػػور األٜتينػػُت ٯتكننػػا القػػوؿ بػ ٌ
ا١تختلفػػة يف الػػببلط األٜتيػػٍتْ ،تيػػث دل تكػػن اللغػػة لوحػػدىا ىػػ ي مػػن تبػػُت لنػػا ىويػػة الشػػخص ا١تتواجػػد يف ٗتػػا ت ٚتشػػيد ،أل ٌف

دراسة النقوش البطولیة والحیوانات...

ستار خالديان و أحمدرضا صابري

األكثر كالتلابق للنقػوش ا١توجػودة يف األختػاـ قػد تكػوف مػع الفػن اآلشػورم كلكػن االختبلفػات األساسػية أيضػان نبلحظهػا يف
ىذا اجملاؿ كنظرانألنٌتصمي األختاـ األٜتينيػة ٗتتلػف نوعػان مػا عػن األختػاـ اآلشػورية مػن حيػث الػديناميكيات كا١توثوقيػة ،فهػذا
يعٍت أنٌتصمي األختاـ األٜتينية متجانسة ٘تامان كمليئة باٟتياة ،كىناؾ اختبلفػات كاضػحة مػع فػن الػنقش أك النحاتػة اآلشػورم

أيضا من حيث التناسب كالتبلئ كالتكوين .فيمػا يتعلػق باختيػار ٤تتػول
كالبابل ي كالعيبلم ي .كذلك ٗتتلف األختاـ األٜتينية ن
التصميمات ،نظران للصعوبات كالقيود ا١توجودة ،متٌ إجراء ٤تاكلة إلنشاء عبلقة مهمة بُت العناصػر كا٠تلفيػة كاإلطػار .كمػا أ ٌف
الدقة يف نقش األختاـ ٕتعل العديد من ا١تخلوقات ا١تختللة ككأهنا تشعر باٟتركة كاٟتياة(.كوؾََِٖ ،ـ.)َُٓ :

مػػع ىػػذا٬ ،تػػب االنتبػػاه إذل أ ٌف ٚتيػػع الفئػػات كاجملموعػػات السػػبعة ا١تػػذكورة يف ىػػذا البحػػث دل يكػػن ٢تػػا مثػػاالن يف الفػػن
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مس ػػتوحاة م ػػن العدي ػػد م ػػن اٞتنس ػػيات كالثقاف ػػات كال ٯتك ػػن مقارنته ػػا ْتض ػػارة كاح ػػدة دكف األخ ػػرل .اآلف ب ػػالنظر إذل ى ػػذه
ا١تبلحظة اليت تدؿ عل أ ٌف يف بعض األزمنػة ٯتكػن أف تكػوف اللبقػات الثقافيػة متزامنػة ،ٯتكػن القػوؿ بػأ ٌف تشػابو اآلثػار الفنيػة
٢تػػا عبلقػػة كصػػلة مباشػػرة مػػع نسػػبة التعامػػل االجتمػػاع ي بػػُت األشػػخاص أك اجملموعػػات ا١تختلفػػة؛ (مػػاركوسُٗٗٗ ،ـ)ّْ :
لػػذلك بسػػبب سػػقوط حكػ بػػبلد مثػػل اآلشػػوريُت كا١تػػانوين يف العهػػد األٜتيػػٍت علينػػا البحػػث كالتنقيػػب عػػن أثػػارى يف نقػػوش
اٟتيوانػػات ا٢تجينػػة أك ا١تركبػػة يف أختػػاـ األٜتينػػُت كىنػػا يتضػػح يف ىػػذا البحػػث أنٌػػو مػػن احملتمػػل أف تعػػرؼ األٜتينيػػوف علػ مثػػل
ىػػذه النقػػوش يف ظػػل التواجػػد كاٟتضػػور يف األراضػػ ي ا١تفتوحػػة مثػػل مصػػر كبػػُت النهػرين بواسػػلة الثقافػػة ا١تتداكلػػة مػػن ا١تضػػامُت
الػػيت توجػػد بنسػػبة عاليػػة يف ىضػػبة إيػراف كيػػت اسػػتخدامها كىػػذه النقػػوش يف اٟتقيقػػة قػػد تكػػوف نتيجػػة التنقػػل كاٟتركػػة الثقافيػػة
كى ي يف األصل أيضا مظهر الفن ا٠تاص با١تعتقدات كالثقافات ا١توجودة كا١تتداكلة يف مصػر كبػُت النهػرين إذل إيػراف كأل ٌف كمػا
نعل يف أكثر ا١توتيفات نشاىد الللس كالتعويػذة كقػد جعلػوا ٢تػا بعػض ا١تيػزات كا٠تصػائص كالكثػَت مػن اٟتيوانػات مػزيج مػن
اٟتارس كاٟتافظ للقصور كا١تعابد ك ٪توذج ذلك ما نراه يف ٗتا ت ٚتشيد كلذلك ٬تػب القػوؿ يف االسػتناج بػأ ٌف سػبب اسػتمرار
كبقاء الكثػَت مػن ىػذه النقػوش ىػو يكمػن يف دكاـ اٟتيػاة الثقافيػة كاالسػلورية كالعاميػة الػيت ترسػخا ت يف األلفيػات السػابقة يف
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اآلشػػورم كإ ٌف لؤلسػػباب كاألرضػػيات ا١تختلفػػة دكر بػػارز يف تكػػوين األختػػاـ األٜتينيػػة كمػػن بينهػػا ٯتكػػن أف نشػػَت إذل األق ػواـ
احملليُت القاطنُت يف إيراف كٔتا يف ذلك ا١تانوين الذين اسػتيخدما ت زخػارفه أك موتيفػاهت ا١تشػاهبة للزخػارؼ كالنقػوش الركمانيػة
لؤلختاـ األٜتينية عل نلاؽ كاسع.
عل الرغ من ىذإ ،تدر اإلشػارة إذل أهنػ كثقافػة متزامنػة مػع اآلشػوريُت قػد تػأثركا مػنه مػن اٞتانػب الفػٍت بنسػبة كبػَتة
كعل الرغ من أنٌنا يف مقارنة نقوش أختاـ األبلػاؿ ا١توجػودة يف ٗتػا ت ٚتشػيد مػع فػن ا١تػانويُت ،نشػاىد بعػض اٟتيوانػات ٔتػا
يف ذلػػك األسػػد اجملػػنح كأيب ا٢تػػوؿ كالثػػور اجملػػنح كىػػ ي مػػن جانػػب اإلطػػار تشػػابو اآلثػػار ا١توجػػودة يف زيويػػة ،كحسػػنلو كقػػاالّت ي
اليت تعترب من أماكن ثقافة ا١تانويُت بنسبة أكرب مقارنة مع األختاـ ا٠تاصة باٟتضػارة اآلشػورية (الصػورة رقػ ِٕ كِٖ كّٖ)
لػػذلك ،فػػإ ٌف بعػػض أشػػكاؿ األختػػاـ األٜتينيػػة ال تشػػبو فػػن بػػبلد مػػا بػػُت النه ػرين إال مػػن حيػػث كجػػود البلػػل يف مركػػز ا٠تػػت
كالتقػػارف كالتناسػػق .لػػذلك٬ ،تػػب القػػوؿ بػػأ ٌف األختػػاـ ذات ا١توض ػػوعات البلوليػػة كاٟتيوانػػات ا١تختللػػة يف ٗتػػا ت ٚتش ػػيد
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ذىػػن أىػػارل كسػػكاف مصػػر كبػػُت النهػرين كإيػراف القػػدام كمػػا أدل إذل بركزىػػا علػ األختػػاـ األٜتينيػػة ىػػو ا٠تصػػائص كا١تيػزات
الثقافية كاأليديولوجية اليت تظهر نفسها يف إطار الصورة.

الصورة رقم  12نقوش الفتخاء كاألسد اجملنح كأيب ا٢توؿ يف الفن ا١تانوم زيويةwww.metmuseum.org

 -2آكػرمن ،فيلػيس0771( ،ـ) ،األختػػاـ الساسػانية ،سػػَت يف تػاريخ إيػراف( مػن عهػد قبػػل التػاريخ إذل اليػػوـ) اجمللػد الثػػاين،
ٖت ػػا ت إشػ ػراؼ فيل ػػيس أك ػػرمن ،ا١تًتٚت ػػُت ٧تػ ػف دريابن ػػدرم كاألخػ ػرين ،التنق ػػيح ٖت ػػا ت إشػ ػراؼ س ػػَتكس برى ػػاـ ،ش ػػركة
منشورات علم ي كفرىنك ي ،طهراف
 -0آكػػرمن ،فيلػػيس0771( ،ـ) ،ا٠تػػت األٜتيػػٍت للنقػػوش ،سػػَت يف تػػاريخ إي ػراف( مػػن عهػػد قبػػل التػػاريخ إذل اليػػوـ) ترٚتػػة

-6
-4
-1
-3

 -1كد،س ي.ج ي0771( ،ـ) ،األختاـ األٜتينية ،سَت يف تاريخ إيراف( من عهد قبل التاريخ إذل اليػوـ) ترٚتػة ناصػر نػوركز
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ناصر نوركز زاده جكيٍت اجمللد الثاينٖ ،تا ت إشراؼ فيليس أكرمن ،ا١تًتٚتػُت ٧تػف دريابنػدرم كاألخػرين ،التنقػيح ٖتػا ت
إشراؼ سَتكس برىاـ ،شركة منشورات علم ي كفرىنك ي ،طهراف
بػرادا ،اديػػا ت0774( ،ـ) ،فػػن إيػراف القػػدًن( حضػػارات قبػػل اإلسػػبلـ)ٔ ،تسػػاعدة رابػػرت دايسػػوف كتشػػالز كيلكينسػػوف،
ترٚتة يوسف ٣تيدزادة ،منشورات جامعة طهراف ،طهراف
بياين ،ملك زاده2223( ،ـ) ،تاريخ األختاـ يف إيراف ،منشورات يزداف ،طهراف
زمػػردمٛ ،ت ػَتا0771( ،ـ) ،النقػػد التلبيقػػ ي لؤلديػػاف كاألسػػاطَت يف شػػاىنامة فردكسػػ يٜ ،تسػػة نظػػام ي كمنلػػق اللػػَت،
اللبعة الثانية ،نشر زكار ،طهراف
غريسوف ،مارؾ ،كوؿ ركت ،ماركارت0724( ،ـ) ،أثر األختػاـ ا١تتبقيػة مػن الكتابػات اللينيػة يف ٗتػا ت ٚتشػيد ،ترٚتػة
كماؿ الدين نيكنام ي كعل ي هبادرم ،منشورات جامعة طهراف ،طهراف
كح،ىايد مارم2221( ،ـ) ،من لساف داريوش ،ترٚتة بركيز رجيب ،نشر كارنك ،طهراف
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 التنقػػيح ٖتػػا ت إش ػراؼ،تػػف دريابنػػدرم كاألخ ػرين٧ تػػُتٚتًت١ ا، ٖتػػا ت إش ػراؼ فيلػػيس أكػػرمن،زاده جكيػػٍت اجمللػػد الثػػاين
 طهراف، شركة منشورات علم ي كفرىنك ي،سَتكس برىاـ
تمالياتس ػػَت يف ت ػػاريخ إي ػراف( م ػػن عهػػد قب ػػلٞ مي ػزات كخص ػػائص معرفػػة ا،تي ػػٍتٜتػػت األ٠ ا،)ـ0771( ،اس. آر، ك ػػوؾ-2
تػف دريابنػدرم٧ تػُتٚتًت١ ا، ٖتػا ت إشػراؼ فيلػيس أكػرمن،تة ناصر نوركز زاده جكيػٍت اجمللػد الثػاينٚالتاريخ إذل اليوـ) تر
 طهراف، شركة منشورات علم ي كفرىنك ي، التنقيح ٖتا ت إشراؼ سَتكس برىاـ،كاألخرين
 نشر كنجو مهر كمنظمػة الػًتاث،تة عل ي صدرائ ي كصمد عليوفٚ تر، أختاـ حسنلو،)ـ2222( ، ميشل ام، ماركوس-27
 طهراف،الثقايف كالصنايع اليدكية كالسياحة بأذربيجاف الغربية
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 طهراف، منشورات فرىنك معاصر،تة رقو هبزادمٚ تر، معج الرموز يف فن الشرؽ كالغرب،)ـ0771( ، جيمز، ىاؿ-26
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Abstract
Seals have been important as one of the archaeological findings with various
motifs and functions from the past which recount different aspects of human life.
The use of seals with various designs can be seen during the Achaemenid period
(5th century B.C), including a number of cylindrical seals that have been obtained
from Persepolis and have the themes of heroism combined with animals.
Therefore, the analysis can provide important information about the cultural and
artistic structure which ruled on Persepolis. In this article, an attempt is made to
analyze Achaemenid seals and the reasons for their use as well as an investigation
about patterns and their influence on the native Iranian art and other nations,
particularly Mesopotamia. This is a descriptive-analytical research in terms of
method and the data are derived from librarian sources. Therefore, the researcher
will examine and categorize the designs and themes of Persepolis seals and then
compare them with the art of other nations, especially the Middle East, and the
conclusion is based on the analytical comparisons. The conclusion provides the
information that seals with heroic themes and mythical animals of Persepolis have
an extreme similarity and adaptation from Mesopotamian seals, especially
Assyrian, and they have received the most influence in terms of content and
structure from the Assyrian seals. However, in terms of credibility and dynamic,
Persepolis seals have similarities and differences with Assyrian and other nations.
While as some distinctions, the researcher must mention the special staging of the
spaces on seals, which has made them unparalleled. While among indigenous
peoples who lived on the plateau of Iran, these seals are more influenced by
Mannaeans art than anywhere else; and even the animal themes on the seals were
closer in terms of form to the motifs found in Hasanlu, Ziviyeh and Qalaiji than
Assyrian.
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پصٍّشی بر ًقَش پْلَاًی ٍ جاًَراى ترکیبی هَجَد بر رٍی هْرّای استَاًِ ای
بارٍی تخت جوشیذ
2

ستار خالذیاى ، *1احوذ رضا صابری

 .0اؿحادیار گؼوه ةاؿحان قٍاؿی داٌكگاه ٍُؼ قیؼاز
 .2ىغرس گؼوه ىؼىث داٌكگاه ٍُؼ قیؼاز

0
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ىِؼ ةَ غٍّان یکی از یافحَ ُای ةاؿحان قٍاظحی ةا ٌلّش گٌّاگّن و کارکؼدُای ىعحهف از گػقحَ ی دور،
دارای اُيیث ةّده و ىعانػَ آن ،ىی جّاٌغ زوایای ىعحهفی از زٌغگی ةكؼ را ةازگّ کٍغ .در دوران ُعاىٍكیان ٌیؽ
قاُغ ةَ کارگیؼی ىِؼُا ةا ٌلّش گٌّاگّن ُـحیو کَ واکاوی آٌِا ىی جّاٌغ اظالغات ىِيی از ؿاظحار فؼٍُگی
و ٍُؼی صاکو ة ؼ جعث زيكیغ در آن دوره را ارائَ دُغ .در ایً ىلانَ ؿػی ةؼ آن اؿث ةَ واکاوی دؿحَ ای از
ىِؼُا ةا ٌلّش پِهّاٌی و زاٌّران جؼکیتی پؼداظحَ قّد و دالیم ةَ کار گیؼی ایً ٌّع از ىضاىیً و ٌلّش ىّرد
پژوُف كؼار گؼفحَ و ىیؽان جادیؼ پػیؼی آٌِا از ٍُؼ ةّىی ایؼان و ؿایؼ ىهم ةَ ویژه ةیً انٍِؼیً ىّرد ارزیاةی
كؼار گیؼد .ایً ىلانَ از نضاظ روش ،زؽو جضلیلات جّصیفی  -جضهیهی ةا نضاظ اةػاد جاریعی ةّده و اةؽار گؼداوری
اظالغات آن ةَ صّرت اؿٍادی اٌسام گؼفحَ اؿث .در ةؼرؿی ایً دؿحَ از ىِؼُای ةاروی جعث زيكیغ ،قاُغ
جكاةَ و اٌعتاق چكيگیؼی ةا ىِؼُای ةیً انٍِؼیٍی ةَ ویژه آقّری ُـحیو و قایغ ةحّان گفث کَ ةیكحؼیً
جادیؼ را از نضاظ ىضيّن و ؿاظحار از ىِؼُای آٌِا پػیؼفحَ اٌغ؛ ُؼ چٍغ از نضاظ ةاور پػیؼی و پّیایی ةا ىِؼُای
آقّری و ؿایؼ ىهم دارای اظحالفاجی در ظّر جّزَ ُـحٍغ .از ویژگی ُای دیگؼ ىِؼُای ُعاىٍكی ةایغ ةَ
صضٍَ ةٍغی ویژه فضاُا اقاره کؼد کَ آٌِا را ىٍضصؼ ةَ فؼد ٌيّده و جيایؽ آن را ٌـتث ةَ ٌيٌَّ ُای دیگؼ
اكّام ،ركو زده اؿث .ىلایـَ ٌلّش ىِؼُا ةا ٍُؼ ؿاکٍان ةّىی فالت ایؼان ٌیؽ ٌكاٌگؼ جادیؼ آٌِا از ٍُؼ ىاٌایی
اؿث و صحی زاٌّران جؼکیتی ىّزّد ةؼ روی ىِؼُای ةاروی جعث زيكیغ از نضاظ فؼىی ةا ٌلّش آدار ىکكّفَ
در صـٍهّ،زیّیَ و كاالیسی ٌـتث ةَ ىِؼُای ةَ دؿث آىغه از فؼٍُگ آقّری ٌؽدیکی ةیكحؼی دارٌغ.
کلیذ ٍاشُُ :عاىٍكیان ،جعث زيكیغ ،ىِؼ ،زاٌّران جؼکیتیٌ ،لّش پِهّاٌی
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