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اسفنکس و مفاهیم نمادین آن در ایران باستان
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چکیده

اسفنکس1 )ابوالهول( یکی از نمادهای2 ایران باستان است. هدف اصلی، مطالعه ریشه تاریخی و مفاهیم نمادین اسفنکس در ایران 
باستان است. سؤال تحقیق، سابقه تاریخی نماد اسفنکس و کارکرد آن چگونه است؟ روش تحقیق در این مقاله، بنیادی و تاریخی 
بوده. شیوه گردآوری اطالعات به روش مطالعات وسیع کتابخانه ای و اسنادی از موضوع اسفنکس در ایران است. نتایج تحقیق نشان 
داد که: سابقه نماد ترکیبی انسان-     حیوان ایران به پیش  از تاریخ و منطقه بستک استان هرمزگان می رسد و این نماد در هزاره 
پنجم پ.م در تپه جعفرآباد خوزستان و تمدن ایالم )شوش( به حالت جانور-  دیوسان بوده. نماد مذکور در هزاره چهارم پ.م. در 
آکروپلیس شوش بر روی مهرها ادامه داشته و در هزاره چهار و سه پ.م در شهداد کرمان و شهر سوخته سیستان، هلیل  رود و 
جیرفت نیز دیده شده. این نماد به صورت نقش مرد - شیراز همین هزاره ظاهر گشته. بیشترین تعداد نقش اسفنکس در ایران متعلق 
به هزاره اول پ.م است. مفاهیم نمادین اسفنکس- شیر شامل: تقدس3، احترام4، ترس5، توتم پرستی6 )حمایت(، حفاظت7، خدای 

خورشید8، قدرت9 و قهرمانی10، و بیشترین کارکرد و مفاهیم آن در ایران نماد مثبت داشته است.
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مقدمه
مستندات  و  مدارک  اساس  بر  بزرگ  باستان شناسان  پژوهش های 
به دست آمده نشان می دهد که اولین تعامل و ارتباط تمدن های کهن، از 
طریق ترسیم اشکال و نیز انتقال مفاهیم معنادار هنری صورت گرفته 
است. بال از نظر انسان پیش  از تاریخ هنگام نظاره پرواز پرنده ها قداستی 
ویژه یافت و آن را نشانه قدرت و برتری می دانست. ایرانیان باستان از 
حیوانات بالدار و اسفنکس  های بالدار در نقاشی های دیواری، حجاری ها، 
نقش برجسته های منقور بر پیکره صخره ها و نیز در نقوش بناها، ستون ها 
و هنرهای ظریف جواهرسازی، هنر فلزکاری بخصوص پارچه بافی و 
فرش، استفاده های بسیار نمودند. بررسی های صورت  گرفته نشان می دهد 
که در میان عناصر هنری مشترک بین اقوام، حیوانات بالدار و موجودات 
بالدار، در بین اغلب ملل دنیا کاربردهای بسیار داشته است  افسانه ای 
)رهبر گنجه، 1387: 75-76(. نقوش نیمه  حیوانی و نیمه  انسانی بر روی 
مهر، عالوه بر عالمت مشخص صاحب آن، به منزله طلسمی محسوب 
می شده که مالک آن را در پناه خود از شر ارواح پلید نگه می داشته 
است )جهان پناه، 1396: 78(. اسفنکس  ها به عنوان محافظان معابد و حتی 
صورتی از خدایان در دنیای باستان مورد توجه بوده اند )عابد دوست، 
1388: 82(. این اسفنکس  ها موجودات ترکیبی از سر انسان با بدن شیر 
هستند که در هنر باستان ایران و دیگر تمدن های کهن وجود داشته   اند و 
معنای قهرمانان طبیعی و غیرطبیعی دارند که نیروی طبیعت را توسط 
نیروی مافوق طبیعی کنترل و هدایت می کنند )همان، 83؛ شریف زاده، 
فورد، 1381:  میت  Nazeri A. et al., 2017:   5792؛  1397: 53؛ 
78(. نقشه ای روی ایووری11 در اواخر عصر برنز )1200-1600 پ.م(، 
انسان  -حیوان  ایران نقوش ترکیبی  تا  یونان  از  مشاهده شده است که 
مشاهده شده است. این نقوش برجسته بر روی عاج فیل ترسیم گردیده 

.)Feldman, 2009: 175( است

روش پژوهش
رویکرد  با  و  توصیفی  -  تحلیلی  روش  لحاظ  ببه  روی  پیش  مقاله 

تاریخی صورت گرفته است.
پیشینه پژوهش

در راستای هدف اصلی مطالعه، )بررسی مفاهیم نمادین سمبل اسفنکس 
در ایران(، بخش های مرتبط زیر مورد مطالعه قرار گرفته:

سمبل )نماد(: مؤسسه ARS در ارتباط با سمبل12 در گزارش خود 
نوشته: مفاهیم سمبل، شامل مفاهیمی از اشیا است. هر معنائی سه بعد 
دارد که شامل: 1. مفهوم داخلی و درونی مرتبط با شیئ است؛ 2. مفهوم 
در روابط و ارتباطات و پیام ها. اینها مفاهیم نمادین و رمزی هستند؛ و 
3. اشیائی که درگذشته شکل  گرفته   اند و این معنای تاریخی آنها است. 
سمبل ها شامل: طبیعت، سیاره و ارتباط بین روز و شب، بخشی از بدن 
وغیره، که طیف  رفتاری  گونه های  و حیوانات،  گیاه  انسان، مذهب، 

.)ARS Oriental’s, 2013: 42, 61( وسیعی را در برمی گیرد
 حیوانات ترکیبی به نوعی نشان از سمبل ها در تمدن های مختلف را 
دارد. در ارتباط با سمبل ها، عوامل انگیزشی مانند )ژست13 »حالت«، 

سمبل ها  که  دارد  این  از  نشان  و  شده  مطالعه  انگیزش15(  و  نگرش14 
در تصاویر اغلب، برای ما به عنوان یک عنصر خارجی به نظر می آیند. 
ژست های آن روزها با ژست های امروزی، متفاوت بوده  اند و ما قادر به 
درک احساس این انگیزش  ها نیستیم. بنا  براین برای تماشاگر دنیای مدرن 
بسیار دشوار ست که این تصاویر را بفهمد و درک کند و همین طور 
 Kipfer, 2017:( درک خود مردمان هنرمند را در آثار و اشیا باقیمانده
105 ,22 ,1(. سمبل ها و اعمال و کارهای آنها در دوره زمانی، و در 

فرهنگ های مختلف متفاوت است و روش ها و راه های گوناگونی وجود 
دارد که تأکید بر سمبل ها و انگیزه های آنان دارد. اگر ما امروزه برای 
نشان دادن لذت، از سمبل خنده16 استفاده می کنیم، در دنیای باستان همین 
 .)Ibid., 107( نشانه، سمبل قدرت در زمان آشور در بین النهرین است
منشأ خلقت بیشتر موجودات ترکیبی انسان- حیوان در هنر ایران باستان، 
ترس و وحشت مردم بوده از خطرات و زیان هایی بود که از جانب 
عناصر طبیعت یا دشمنان و یا ارواح شرور، آنها را مورد تهدید قرار می داد. 
به قدری که در باورهای آنها تأثیر گذاشته بود و گاهی این موجودات 
می شدند  خدائی  سمبل  آنان  برای  و  می گرفتند  قرار  پرستش  مورد 
)معتمدفر،1391: 154(. در تصاویر تمدن های جنوب بین النهرین، جنوب 
غرب آسیا در اواخر هزاره 4 پ.م و اوایل هزاره 3 پ.م در تمدن های 
اوروک و شوش، شاه، شیرها را شکار می کرده. در یک هزاره حتی 
آنها خودشان را به معنای شیر، در یک مبارزه می دانستند. پس در اینجا 
 .)Benzelokim et al., 2010: 29( سمبل شامل، شاه= شیر= قدرت
در ارتباط با سمبل در مصر، اصرار بر این است که سمبل ها معنی زیادی 
بر وجود عواملی مانند: »چرائی«17 برای ذات سمبل- ناشناخته دارند. 
در محوطه هرم جیزه، هر چیزی سمبل است، مانند خدای Ra سمبل 
تاج گذاری است )Cayce, 1971: 21,82(. سمبل اسفنکس در سه تمدن 
باستانی مصر، بین النهرین و ایران مشترک بوده است. هر سه تمدن این 
سمبل را به وفور در هنرشان استفاده کرده اند )رهبر گنجه، 1387: 76(. 
بیشترین فراوانی نقوش حوزه تمدن هلیل رود، نقوش جانوری18 است و 
مهم ترین نوع توتم  پرستی19 نیز توتم  های جانوری هستند. این معنای توتمی 
بخشی از اندیشه دینی، اجتماعی و فرهنگی ساکن حوزه هلیل  رود است. 
این نمادها چه به صورت مثبت و چه منفی، در زندگی مردگان این حوزه 
نقش داشتند. این نمادها حاکی از نوعی احترام، تقدس و ترس کنش گران 
انسانی آنها است. فرهنگ نامبرده در اوایل هزاره سوم پ.م هم زمان با 
دوره آغاز ایالمی تعلق دارد. بدون شک طرح های مرتبط با موضوعه ای 
ترکیبی انسان- حیوان )گاو و شیر(، در ارتباط با افسانه گیل گمش و 
حماسه های لو گال با ندا است )صحت منش، 1398: 71؛ حسین آبادی، 
 Nazeri, A. et al., 2017: 5792, 1395: 20، صرفی، 1383: 70؛
Basafa, 2014: 199، ;5793؛ شیخی پور، 1394: 135، 147( )تصویر 

1 تمدن جیرفت و تصویر 2 تمدن ایالم(.
در تمدن جیرفت، نقش انسان–  حیوان از لحاظ ساختار طراحی و 
ویژگی های تجسمی بسیار زیبا و ساده است و طراحی خاصی دارند. که 
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بی نظمی است. به بیان  دیگر توانائی اصلی شاه، دستور خدائی است که 
در مقابل اختالل و بی نظمی قرارگرفته است و این نقش رمزی  شده بوده 
)Kipfer, 2017: 111(. مفهوم این نقش هم مثبت شمسی و هم منفی 
قدرت،  عظمت،  گرمای خورشید،  آن  مثبت  مفاهیم  در  است.  قمری 
دلیری، شهامت، عدالت بی رحمی و سّفاکی. در معنای قمری آن غریزه 
مادری است و شیر، ماده است. شیر21 از ابتدا در خاورمیانه دارای اهمیت 
بوده و کارکردهای22 مختلفی داشته است. نقش شیرها، در کارکردشان به 
دو گروه خیر و شر تقسیم بندی شده )Salvie, 2017: 2(. کارکردهای 

شیر که بن مایه کارکرد اسفنکس را دارد، در جدول )1( آمده است.
ترس23  موجب  شاید  خاص  به صورت  شیر  باستان  خاورمیانه  در 
مردم می شده. به  بیان  دیگر می توان گفت که شیر و کنترل آن خارج از 
توان بشر آن روز بوده است. انسان باستانی از ترس شیر، خود را مورد 
حفاظت24 و نگهبانی25 آن می دیده. زمانی که تمدن شهر شکل گرفت و 
نقش جوامع مهم بود و روی داد اقتصادی اتفاق افتاد، اینا نا، خدای اوروک 
نقش عمده ای را در اقتصاد ایفا می کرد. شیرها در این زمان معابد بزرگ 
بهشت شناخته  به عنوان شیر/  ایشتار27  اینانا26/  را حفاظت می کردند. 
می شدند. اولین تصویر دیده  شده شیر در 3000 پ.م، بر روی یک مهر 
است. شر لی، در مقاله خود به نقش شیر در افسانه گیل گمش نیز اشاره 
 Shirley, 2020: 82; Nozedar, A. et al.,  2006:( است  کرده 
252( در تمدن مصر، شیر نماد خدای خورشید و آتش هست و مترادف 

با آن مفهوم قدرت را دارد. تصویر )3(، نقش شیر در ایران پیش از تاریخ و 
تصاویر )4، 5 و 6( در هزاره سه و چهار را نشان می دهند.

 شیرهای سنگی بزرگ در دروازه شیران، نقش حفاظتی را دارند و 
این حافظان قدرتمند بعدها به صورت الما سوی28 آشوری درآمدند. در 
چین شیر سمبل شاه و فردیت است. شیر، از جنس طال در کاوش های 
می سن29 از کرت30 به   دست  آمده است. و این نقش نیز در تمدن اژه ای31 
در کرت بر روی ریتونی از جنس طال وجود دارد. ایرانی ها از این سمبل 

فقط متعلق به جیرفت است. برخی از آثار تمدن ایالم بسیار شبیه به آثار 
جیرفت است )معتمد فر، 1391: 154(. نقش تخیلی بر روی اشیا سنگی 
کلریت از برجسته ترین نمونه های تمدن جیرفت در حوزه هلیل  رود است 
و نقوش ترکیبی و تخیلی آنها شباهت هایی میان این تمدن با آثار تمدن 
سومر و ایالم دارد )شیخی پور، 1394: 9(. بر روی مهرهای تمدن ایالم و 
ظروف سنگی جیرفت و همچنین در مارلیک نقش شیر- دیو را می توان 
مشاهده کرد )صفا، 1374: 1، 8(. در میان مهرهای استوانه ای آغاز ایالمی 
جانوران دیو شکل دیده می شوند. در تمدن آغاز ایالمی شیر- دیوها مأمور 
حفاظت کوه ها بودند )معتمد فر،1391: 117(. مجیدزاده، به نمونه ای از 
این موجود ترکیبی که متعلق به نیمه دوم دوران آغاز نگارش )دوران 
جمبدت نصر( اشاره  کرده است )ابراهیمی  پور، 1389: 108؛ شیخی پور، 
1394: 149(. این نقوش بر روی مهرهای آغاز ایالمی مشاهده می شود 
)منیری، 1391: 151(. نقش مایه های اساطیری دوران مس  سنگی تا عصر 
مفرغ قدیم در جنوب ایران، سبک حیوانات در لباس انسان ها و سبک 
انسان ها در لباس حیوانات بوده است )همان: 162(. بسیاری از نمادها در 
فرآیند مهاجرت میان ملت ها، در میهن جدید خود میان اندیشه های کهن 
مردمان حل شده و کارکرد و مفهومی تازه می یابند. برخی از نمادها اما به 
هنگام مهاجرت در کنار فرم، انگاره ها20 را نیز با خود به همراه می برند. 
شیر یکی از این نمادها است. که به نگاهبانی شکست ناپذیر بدل شده 
)طاهری،1391: 14(. اسفنکس ترکیبی از شیر-   انسان )زن، مرد( است. به 
همین روی در مقاله ابتدا به سابقه کار کردی نماد شیر و سپس اسفنکس 

پرداخته شده است.
سمبل شیر: شیر رب النوع جلگه، نماد قدرت و خورشید است. این 
جانور در کلیه تمدن های خاور نزدیک به عنوان قدرت و سلطنت به  کار 
رفته و باقدرت خورشید برابری کرده است. شیر در ایران نماد سلطنت، 
نیروی خورشید، نور و مهر است. شیرها در هنر مصر، بین النهرین و 
ایران باستان، نگهبانان نمادین پرستشگاه ها، قصرها و آرامگاه ها بودند 
)خسروی، رفیع فر، 1393: 54-55(. این نماد و انگیزش در بین النهرین 
که به صورت نقش حیوانات ارائه شده است، این سمبل نماد اختالل و 

 
تصویر 1. اسطوره گیل گمش از تمدن جیرفت.

منبع: )شیخی پور،1394، 145(

تصویر 2. اسطوره گیل گمش. مهر استوانه ای. شوش 2300-2100 پ.م. 
)Ghaempanah. N, R. Mehr Afarin & M, 2014: 124( :منبع

جدول 1. کارکردهای شیر و اسفنکس.

حیوان/
شر، منفیخیر، مثبتکارکرد، نماد

شیر، 
اسفنکس

مذهبی، فرهنگی، سیاسی،
خدا، شوکت و جالل، حفاظت، 

مراقبت، نگهبانی، قدرت )الهی، نفس(، 
ابدیت و جاودانگی، شاه )انسان(، 

احترام، تقدس، توتم  پرستی، حمایت، 
خدای خورشید، خدای عشق، آتش، 
پارسایی، صلح، پیروزی، شجاعت و 

دالوری، قهرمان، عقل، غرور.

مبارزه، نیروی 
جادویی، 

غرور و کبر، 
فتنه انگیزی، 

ترس.

 
تصویر 3. نقش شیر در سنگ نگاره های دشت توس.

6500 پ.م.  منبع: )بختیاری شهری، 1388: 18(

اسفنکس و مفاهیم نمادین آن در ایران باستان
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عقاب است و هم چون دیگر جانوران ترکیبی، زائیده تخیل بشر است. بنا 
به تعریف دهخدا: اسفنکس از کلمه التینی اسفنکس و یونانی )اسفیگس( 
نام حیوان موهومی است که در مصر و یونان باستانی به هیکل مختلف اند 
ابوالهول  فورد،1381: 78(.  میت  دیگران، 1397: 54؛  و  )شریف زاده، 
یا اسفنکس از کلمه التین اسفنکس یونانی Sfiges گرفته  شده است. 
مصریان علت بزرگ ترسیم کردن آن را نیز جنبه تقدس و احترام و 
تعظیم و تکریم را می دانستند )رهبر گنجه، 1387: 75(. در هزاره 3 
پ.م اسفنکس را به صورت شیر مرد در مصر و خاورمیانه وجود داشته. 
این اسفنکس شیر می تواند زن و یا مرد باشد که بال داشتند. و این شیر 
اسفنکس ها تاج بر سر داشتند.6 نوع اسفنکس شیر- زن و شیر- مرد را 
تقسیم بندی کرده اند. در هزاره 2 پ.م. اولین اسفنکس ها و سمبل های آن 
در آناتولی و مصر قدیم و در خاورمیانه و با مفهوم متفاوت تری از آن در 
شمال سوریه و به صورت پیچیده ای در کرت پیدا شدند. اسفنکس به دو 
گونه: گاو-  مرد و شیر- مرد تقسیم بندی شده و الما سو همان گاو-  مرد 
و ابوالهول شیر-   مرد است )طاهری، 1391: 17؛ مهرآفرین، 1395: 133؛ 

.)Bretschnieder, 2018: 3, 25, 26

ابهت و زیبایی  به  نقوش موجود در مصر هیچ یک  تمامی  بین  از 
اسفنکس جیزه نمی شود. این اسفنکس در دره نیل واقع و رو به سمت 
طلوع خورشید قرار دارد. حسن، معتقد است که واژه اسفنکس همیشه 
تداعی کننده قدرت بزرگ و خیره کننده در ذهن و یکی از آثار عجیب 
از  شخصیتی  اسفنکس،   .)Hassan, S,   1949:   7( است  کشف  شده 
خدای Horus است در افق و رو به سمت طلوع خورشید که حداقل 
از دوره پادشاهی جدید به بعد وجود دارد. صورتش وابسته به تغییر و 
اعتدال شبانه روز است. یعنی صورت اسفنکس روبروی افق که در آن 

در کاخ ها و یا به عنوان قهرمان استفاده می کرده اند. نماد انسان– شیر در 
آثار تمدن جیرفت، نمادی از قدرت و پادشاهی است. در نقوش مهرهایی 
مربوط به حدود 2400 پ.م )دورۀ شوش IV( خدایانی با ظاهر انسانی 
همراه با شیر نشان وجود دارد. از مهم ترین نقوش که بر روی مهرها و 
سفال ها در هزاره چهارم پیش از میالد در تمدن ایالم و در آکروپلیس 
شوش نقش شده، طراحی نوعی شیر ایرانی است که مختص ایران بوده و 
نسل آن رو به انقراض است. مددی معتقد است که اسطوره شیر نقش 
 Salvie,(  حمایتی را دارد و به عنوان اسلحه در مقابل دشمن به کار رفته
 2017: 6,7,9,10,16,66; Benezol, 2010: 14, 27, 30, 31;

 Nozedar, A. 36 ,33؛ مهرآفرین، 1395: 117 138، 120،121،128؛

 et al., 2006: 252, 283; Eastern Art, 2009: 90, 93, 97,

 37; Ancient, Causy, 2012: 134, 137; Girshman, 1964:

Worrall, 2019: 121, Col, 1915: 457 ,68؛ صرفی، 1383: 71؛ 

حسین آبادی، 1395: 15؛ مددی و دیگران، 2020: 7، منیری،1391: 162، 
.)212

و  شوش  در  استوانه ای  مهرهای  روی  بر  حیوانات  شاه32  موضوع 
 Nazeri, A. et al., 2017:( اوروک در هزاره چهارم پ.م پیدا شده
5793(. قدیمی ترین نمونه های به دست آمده از پیکره های این جانور، از 

گل یا مفرغ یا سنگ )ظروف کلر یتی جیرفت( در اوایل هزاره سوم پ.م 
ساخته  شده است )حسین آبادی، 1395: 18؛ یاحقی، 1386: 53(. نماد شیر 
در آثار هنری هخامنشیان )مجسمه، مهر، سردیس( نماد روز و یا فصل 
بهار است. به  بیان  دیگر نماد روشنی و نور است. این سمبل و نماد، نشان 
قدرت در تمدن های باستانی ایران است )Sathe, 2012: 75(. گونه شیر 
ارائه  شده در تخت جمشید نوع شیر آسیایی بوده و ریخت شناسی33 آن 
 Meyer, از هشت بخش زیرگونه ای آن است. نمونه شیر آسیایی توسط
1826 تشخیص داده  شده است. تصویر )7( نقش شیر متعلق به هزاره اول 

پیش از میالد است.
سمبل اسفنکس: موجودی، مرکب از سر انسان، بدن شیر با بال های 

تصویر 4. نقش سه شیر بر روی مهر استامپ، هزاره چهارم و سوم پ.م تمدن 
)Delougaz and Kantor, Harper 1996: p l 136B( :ایالم. منبع

فیروزه نواب اکبر

تصویر 5. شیر با بدن انسان، سنگ منگزیت،
شوش حدود 2900 پ.م. منبع: )معتمد فر،1391: 18(.

 Darius( :تصویر 6- تصویر شیر، شوش، کاخ داریوش. منبع
(Palace, Lion ancient Susa, British Museum, 2020: 1

تصویر  7. نقش شیر بر روی جام طال، کالردشت گیالن، متأثر 
)Godard, 1961: 65( :ز هنر اورار تو و هیتیت. منبع
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عابددوست، 1388:  )هال، 1380: 20؛  رسید  یونان  به  صورت  همین 
اسفنکس کرت   )12( تصویر  و  اسفنکس سوریه ای   )10( تصویر   .)84
است. در خاورمیانه برای اولین بار برروی مهرهای استوانه ای نو بابلی و 
آشوری به عنوان تندیس های محافظ معابد و قصرها دیده می شود )میت 
فورد،1381: 78( )تصویر 8(. نقش این موجود بر روی مهر ایالمی و بر 
روی ظرف زرین مارلیک قابل  مشاهده است )مجیدزاده، 1370: 124(. 
اسفنکس از هزاره 3 پ.م بر روی مهر استوانه ای در بین سومری ها پدیدار 
انتقال  شد و از بابل به پارس هخامنشی در نیمه اول هزاره اول پ.م 
یافت. در ارتباط با مجسمه ابوالهول در موصل، کارکرد این سمبل قدرت 
 Benzelokim, 2010:( است که قدرت آشوری ها را نشان می دهد
90 ,14(. در سوریه معبدی قرار دارد که در ورودی آن  یک مجسمه 

از جنس بازالت قرار دارد، که نقش اسفنکس در آن کارکرد حفاظتی 
را دارد و عناصر تزیینی آن، مشخصًا نشان دهنده سبک بومی سوریه، 
هیتیت و بین النهرین و فرهنگ این تمدن ها است. اسفنک  های ورودی این 
 Pfalzner,( معبد را می توان به دوره هیتیت در قرن 13 پ.م. نسبت داد
791 ,790 :2012(. در بین النهرین، در تمدن آشور هم احتمااًل این نقش 

حفاظتی و حمایتی بوده و آن را از ایدئولوژی شهرهای لو انت گرفته اند 
)Van Djik, 2011: 265( )تصویر 8(. در لو انت و آناتولی اسفنکس  ها 
نقش حفاظتی و حمایتی داشته اند )Ibid., 264(. نواب اکبر، در بخشی 
از پژوهش خود بر اساس نتایج آماری، همبستگی بین نقش اسفنکس در 
آسیای صغیر )یازیلی کایا( و ایران را یافته است. به  بیان  دیگر نقوش 
اسفنکس هزاره اول پ.م ایران، نیز تحت تأثیر نقش اسفنکس آن تمدن 

بوده اند. )نواب اکبر، 1398:  173( )تصویر 11(.
 در یونان اسفنکس، مترادف با خورشید است. اما در معنا اسفنکس 
 Van Djik, 2011: 259; Benzelokim,( است  ترس  مترادف 
11 ,10 :2010(؛ یونانی ها از مرگ هراس دارند، و از نماد اسفنکس 

می ترسند و آن را سمبل خوبی نمی دانند. آن ها معتقدند که یک برده  بودن 
 .)Shirley, 2020: 5( برروی زمین بهتر است از پادشاهی در زیرزمین

خورشید طلوع می کند قرار دارد. هرچند که ادعای عموم بر آن است 
که هم  ترازی های توپوگرافی و ستاره شناسی را دارد و به این صورت خلق  
شده است و درنهایت، این  که با دیدگاه کیهانی ترسیم  شده و آینه ای است 
از دیدگاه مصریان باستان )Borsch, 2011: 9( )تصویر 9(. این مجسمه 
مافوق طبیعی که ترکیبی از سر انسان و بدن شیر است و سمبل مصر 
باستان است و بیشتر از آن، اضافه شدن بال به آن در خاورمیانه و سوریه، 
یک نوآوری بوده است. در لوانت و سوریه در قرن 8 پ.م این سمبل 
به صورت تزیینی و لوکس بوده است. نماد اسفنکس، مرتبط با دعا کردن، 
آئین دینی، انتصاب و تخریب، است )Benzelokim, 2010: 91(. واژه 
اسفنکس در مصر مترادف اسفنکس Theban که مرتبط با اسطوره 
Odipus 34 است و تاریخ آن به کمی بعد از این دوره برمی گردد. در 

طول زمان چهره اسفنکس به تدریج متداول شده. اسفنکس معنا و مفهوم 
سری و پوشیده ای دارد )Nozedar, 2009: 295; Ibid., 1(. اسفنکس 
مصر یکی از مهم ترین آثار تاریخی یونیک و تک در دنیا است که 
در ارتباط با صورت این اسفنکس نظرات متفاوتی وجود دارد. در دوره 
پادشاهی کهن، مشخصًا نقش و کارکرد حفاظتی داشته. اما به طورکلی 
شده  برشمرده  قدرت  و  عبادت  مصر حفاظت،  در  اسفنکس  کارکرد 
است ) .Hawass,1993: 178,184(. اسفنکس در مصر سمبل خدای 
خورشید Re نامیده نه خدای خورشید هو روس. تقسیم بندی و تفاوت 
جنسیتی اسفنکس به زن و مرد در مصر از سلسله چهارم اتفاق افتاد. و 
رنسانس در اسفنکس  ها از سلسله هجده اتفاق افتاد و از سلسله 12 به بعد 
به حالت نشسته درآمدند. این اسفنکس  ها، هیکسوس نامیده شدند و تا 
آخر پادشاهی میانه بودند )Zivie, 2004: 4, 5, 6(. کارکرد اسفنکس 
در مصر حفاظتی و در سردر ورودی ها در لوانت و آناتولی نیز همین نقش 
را دارد )Van Djik, 2011: 243(. اسفنکس سمبل جهانی پادشاهی 

.)Lehnner, 1991 :430( است
به  و  شد،  سر»زن«  دارای  صغیر،  آسیای  و  سوریه  در  اسفنکس   

اسفنکس و مفاهیم نمادین آن در ایران باستان

 The Art of( :تصویر  8. اسفنکس بین النهرین. منبع 
)the Ancient Near East, 2020:Chapter 2

تصویر 11. نقش اسفنکس در بو غاز کوی، یا زیلی کایا، ترکیه،
)Schneider, 2018: fig 7( :هزاره اول پ.م. منبع 

 تصویر 10. نقش اسفنکس زن: سوریه ای.
)Bret Schneider,2018: fig: 12( :منبع

تصویر 9. اسفنکس در مصر.
)The meaning of Great Giza, 2020: 1, 2( :منبع
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شوش به دست آمده یکی از نخستین نمونه های کامل دیوسانان در هنر 
ایالمیان به  حساب می آید. نقش دیوسانان تکامل یافته مربوط به دوره پرو 
تو ایالمی37، )مهرآفرین، 1395: 124، 125(. از دیگر نشانه های تمدن و 
هنر کهن ایران باستان مربوط به پنج هزار سال پیش از میالد. تمدن ارته 
)جیرفت( یکی است که برای نخستین بار توانست تاریخ و ادبیات شفاهی 
خود را در قالب اشکال، نمادها و اسطوره ها بیان کند و تصورات خود 
را بر روی اشیا تصویرسازی کند )صفرزاده، 1396: 1؛ شادجو، 1386: 
171(. در آثار نویافته جیرفت می توان رمزهایی را مشخص و آن ها را 
به جانوران اسطوره ای نسبت دادند )آقا عباسی، 1388: 24(. سابقه تاریخ 
تمدن هلیل  رود به اواخر هزاره چهارم و اوایل هزاره سوم پ.م می رسد 
 Nazeri, A. et al., 2017:( و اثر بر روی هنر بین النهرین گذاشته اند
IbId., 57-( انسان از دیدگاه اسطوره ای در مقام قدرت است .)93-57

93(. این نقش ترکیبی بدون شک از حوزه هلیل  رود به دیگر تمدن های 

باستانی انتقال  یافته است )Ibid., 57-94(. بررسی نقوش تمدن جیرفت از 
نظر معنای آنها کم تر اطالعی در دست است. اما می توان با بررسی نقوش 
مشابه در تمدن های بین النهرین و مصر به کشف معمای اسطوره ای این 
نقش ترکیبی انسان-   حیوان دست  یافت. شکی نیست که این همانندی ها 
را همیشه نمی توان حاکی از وجود یک مأخذ مشترک بین اقوام تلقی 
کرد. در بعضی موارد ناشی از وحدت طرز معیشت و فکر، و از این  
که اقوام مختلف که با یکدیگر هیچ گونه رابطه ای هم نداشته اند تحت 
تأثیر اوضاع واحوال مشابه و در مراحل همانند تکامل، اساطیر بیش و کم 

مشابه به وجود آورده اند )صحت منش، 1398: 57(.
 نقشی که بر روی مهری متعلق به 3800 پ.م و از آکروپل جنوبی 
شوش، الیه 25 به  دست  آمده، از قدیمی ترین شخصیت های اساطیری خاور 
نزدیک است. نقش جن با سر بزرگ که ارباب حیوانات است )شیر(. 
تصاویر مهرهای انسانی با ماسک حیوان )شیر، بز کوهی و روباه(، از 
آکروپلیس شوش از هزاره چهارم پ.م از تمدن ایالم به   دست  آمده است 
)منیری،1391: 79(، نخستین تصویر موجودات ترکیبی ضبط شده در مصر 
و بین النهرین یافت شده اند و بعد از دو هزار سال در ایران و همچنین 
تمدن هایی دیگر این نقش دیده  شده است. پیدایش نقش شیر- دیو بر 
روی مهرهای استوانه ای در تمدن ایالم به 3000 پ.م برمی گردد که 
در بین النهرین در هزاره دوم پ.م ظاهر شده است )جهان پناه، 1396: 
215(. در ارتباط با تمدن ایالم و نقوش ترکیبی انسان  -   حیوان، از حدود 
3200 پ.م این تمدن وارد عصر شهرنشینی شد و در قرن 7 پ.م به دست 
آشوری ها از صحنه تاریخ کنار گذاشته شد، از مهم ترین ارکان تمدن آنها 
مذهب و جهان بینی خاص آنان است که درگذر زمان بسیار دگرگون 
 شده است و مهم ترین وجه آن را می توان در اشکال مختلف خدایان آنها 
به طرز آشکاری مشاهده کرد. ال ما سو در حدود 2600 پ.م )دوره 
شوش IV( در اساطیر این بخش جهان زاده شد. و در نیمه دوم هزاره 
سوم پ.م با رواج اسطوره گیل گمش در بین النهرین و سایر نقاط خاور 
نزدیک، در نقوش مهرهای بین النهرین و ایالمی به شدت مورد استفاده 
قرار گرفت )مهرآفرین، 1395: 117، 127(. بر روی مهرها و اثر مهرهای 

اسفنکسی از بین اشیائی که از مقبره Ovid، به دست آمده، مربوط به 
 Hon, 2001:( تمدن یونان است و در موزه هراکلیوم35 نگهداری می شود
30(. ایووری  های حیرت انگیزی از می سن و هیتیت و آناتولی وجود 

دارد که بر روی چندین ایووری، نقش اسفنکس دیده  شده است که از 
تمدن می سن است )Feldman, 2009: 181( )تصویر 12(. رومی ها بر 
اساس ارتباط با کشورهای التین همسایه و روابط سیاسی که در عصر 
آهن داشتند. تماس های آن ها با یونان و فنیقیه برقرار بوده و صنایع آن ها 
به صورت محلی قابل  دسترس نبوده است. طرح ها با موضوع هایی مانند 
شیر و اسفنکس از یونان به فرهنگ و هنر اتر سک نفوذ پیدا کرده است 

.)Antonio, 2019: 2(
اسفنکس در ایران: مخلوقات ترکیبی، محصول تخیلی است که آدمی را 
از ترس ناشی از ناتوانی در برابر طبیعت محفوظ داشته و به وی قدرت هایی 
اعطا کرده تا از لحاظ روحی، مقهور طبیعت نگردد )رحمانی و دیگران، 
1396: 54(. سنگ نوشته باستانی سایت دتال Dehtal در بستک از توابع 
استان هرمزگان با تجمع و تنوعی از انسان، حیوان و گیاه با مضامین از 
پیش زمینه اسطوره ای از مردمان جنوب فالت ایران را مربوط به دوره 
 .)Safa, M., 2017: 33( پیش  از تاریخ تا دوره تاریخی را ارائه می کند
همچنین آثار این تمدن بر روی هنر سمرقند و فرات با اثر نقوش ترکیبی 
انسان- حیوان نیز دیده می شود. در شهدا د کرمان و شهر سوخته سیستان 
در هزاره چهارم و سوم پ.م نیز نقش توأم مرد- شیر دیده می شود. و 
 Nazeri, A.( نقش انسان – حیوان بر روی مهر استوانه ای36 دیده می شود
et al., 2017: 5793(. از اواخر هزاره 5 پ.م در ایالم و به ویژه شوش 

نقوش موجودات ترکیبی دیده  شده که بیان کننده برخی از اعتقادات مردم 
باستان درباره خداوند است )صرفی، 1383: 70؛ حسین آبادی، 1395: 10، 
14، 15(. در ارتباط با شکل گیری و سیر تطور خدایان ترکیبی انسان- 
حیوان در تمدن ایالم، مهر آفرین این روند را به سه مرحله تقسیم بندی 
کرده و معتقد است که از شروع هزاره چهارم پ.م این خدایان ترکیبی 
تجسم می شدند. از نیمه هزاره سوم پ.م خدایان ترکیبی انسان- حیوان، با 
شکل انسانی همراه با یک حیوان بود. این ایزدان جدید با تغییر در فلسفه 
وجودی و کار کردی مواجه شدند و در غالب موارد به نیمه خدایان 
یا ایزدان نگهبان و محافظ، تنزل رتبه یافتند )مهرآفرین، 1395: 133(. 
ایشان معتقد است که قدیمی ترین نقشی که احتمااًل یک جانور-  دیوسان 
تپه  از  به دست آمده  سفالی  قطعه  روی  بر  می توان  می دهد،  نمایش  را 
جعفرآباد خوزستان دید که به 5000 پ.م تاریخ گذاری شده است. اثر 
مهر مسطحی از دوره شوش I )مربوط به 4000 پ.م( که از آکروپلیس 

)Bret Schneider, 2018: 495( :تصویر 12. اسفنکس کرت. منبع
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 تصویر 16. نقش اسفنکس در کوه دشت لرستان
)Godard, 1961, fig. 74( :متأثر از هنر آشور. منبع

 تصویر 14. نقش انسان - حیوان )شیر، دیو( اثر مهر در تمدن ایالم،
سلسله های قدیم از شوش،2500 پ.م موزه لوور پاریس. منبع: )هینتس، 1391: 

)Delougaz, Harper et al.,1996, fig. 6 195، مهرآفرین، 1395: 127؛ تصویر 13. نقش حیوان- دیوسان بر روی ظرف سنگی تمدن
)Nazeri, 2017: 5794( :جیرفت، هزاره سوم پ.م. منبع

اسفنکس و مفاهیم نمادین آن در ایران باستان

تصویر 15. نقش شیر دیو سوار بر قایق در حال پاروزدن، مهر
استوانه ای، شوش، اواسط هزاره 4 پ.م. منبع: )معتمد فر، 1391: 140(

تصویر 17. نقش اسفنکس بر روی ایووری. هزاره اول پ.م.
)British Museum. Sphinx of Iran( :منبع

حیوانی دوره آغاز نگارش تپه چغامیش، نقش اسفنکس نیز دیده می شود 
)بابازاده شریف، 1398: 1(. حیوان - انسان متعلق به شوش در هزاره سوم 
پیش از میالد که معرف ضمانت و حفظ استقرار و سکون و توازن دنیا 
بوده است )همان، 118(. نقش اسفنکس از 3000 پیش از میالد بر روی 
مهرها ظاهر شد )دادور،1390: 22(. نقش این موجود بر روی مهر ایالمی 
و بر روی ظرف زرین مارلیک قابل  مشاهده است )مجیدزاده،1370: 

124( )تصاویر 14، 15(.
بر روی ظروف به دست آمده که از نیمه اول هزاره ی سوم پ.م از 
تمدن حوزه ی هلیل  رود، نقوش مختلف انسان-  حیوان نقش شده است که 
 Nazeri, از نظر کیفیت هنری ممتاز هستند )صحت  منش، 1398: 55،    56؛
A. et al., 2017: 57(. منطقه ی فرهنگی هلیل  رود یکی از بزرگ ترین 

مراکز فرهنگی و صنعتی کاالی تولیدی و صادراتی شرق باستان در نیمه 
دوم هزاره سوم قبل از میالد بوده که ظروف مکریتی را تا جنوب غربی 
آسیا و تا سوریه صادر می کرده است. حوزه هلیل  رود با تمدن ایالم و 
بین النهرین ارتباط داشته است )تصویر 13(. جام خفاجه بهترین مدرک 
علمی به دست آمده از بین النهرین برای مشابهت و قابل قیاس بودن با آثار 
سنگی جیرفت است که می تواند در بحث تمدن ایالم و بین النهرین برای 
مطابقت نقش مایه های موجود بر اشیا مطرح شود عالوه بر بین النهرین، 
نمونه ی مشابه آن ها در تپه یحیی کرمان به دست آمده است )علی دادی 
سلیمانی، 1387: 26؛ عباسی، 1389: 165(. در نقوش آثار فرهنگی حوزه 

هلیل  رود، انگاره »انسان- جانور« است که در نگاه اقوام پیشین، انسان، 
ترکیب یا هم نهاده ای از جهان است )حسین آبادی، 1395: 20(. گوپت، 
انگاره ترکیبی انسان حیوان از بن مایه های کهن مورد استفاده در هنر 
خاور باستان از هزاره سوم پ.م به بعد هستند )طاهری،1391: 13(. در 
زمینه به کارگیری حیوانات تلفیقی در هزاره اول پیش از میالد در بین 
سکاها، نقش های الما سوها و اسفنکس  ها، این امر بر هنر دیگر جوامع 
بخصوص هنر هخامنشی بسیار تأثیرگذار بوده است )متولی، 1396: 1(. 
ایران جزء یکی از سرزمین هایی است که اسفنکس در آن دیده  شده 
است. آن هم در منطقه ای جغرافیائی و نه سیاسی، از اورار تو، به عنوان 
 مثال در نواحی اطراف دریاچه وان، که اکنون در آناتولی واقع  شده است 

.)Bretschneider, 2018: 39(
 بعد از ورود آریایی ها به ایران، این نقش کماکان پایدار ماند. در آثار 
لرستان نمونه این نوع حیوان ترکیبی هم دیده می شود و به اعتقاد گدار، 
این نقش در طی قرون نهم و هشتم پ.م از آشور وارد لرستان شده و بر 
روی جام ها، سنجاق ها و غیره نقش بسته است. این نقش بر روی آثار 
به جای مانده از لرستان به شیوه صنعتی و ظریف آشوری ترسیم  شده است. 
این نقش در دوره هخامنشیان، اغلب بر روی مهرها و نقوش برجسته در 
تخت جمشید دیده می شود )شریف زاده و دیگران، 1397: 55(. موجود 
ترکیبی انسان  -  شیر در آثار لرستان نمونه مشخص از اشیای آشوری است 
که طی سده هشتم و نهم ق. م. وارد لرستان38 شد )گدار، 1353: 73(  

)تصاویر 16، 17(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نتیجه گیریـ 
سابقه تاریخی سمبل اسفنکس در ایران، به دوره پیش از تاریخ و بر 
روی سنگ نوشته باستانی در بستک )Bastak(، از توابع استان هرمزگان 
می  رسد. نقش ابتدائی جانور- دیوسان از هزاره 5 پ.م در تپه جعفرآباد 



نشریه رهپویه  هنر/  هنرهای تجسمی   دوره 5  شمارۀ 3  پاییز 1401
48

خوزستان وجود داشته. در اواخر همین هزاره در ایالم و بخصوص در 
شوش نیز نقش موجودات ترکیبی دیده  شده است. نقش جانور- دیوسان 
در تمدن ایالم در آکرو پلیس شوش در هزاره 4 پ. م وجود داشته. نقش 
ترکیبی انسان – حیوان نیز در شهداد، کرمان و شهر سوخته سیستان در 
هزاره چهارم و سوم پ. م به صورت نقش توأم مرد- شیر وجود داشته. 
نقش انسان-   حیوان در تمدن جیرفت ویژگی خاص خود را داشته و از 
طراحی خاصی برخوردار بوده است. نقوش این تمدن تشابهات با آثار 
تمدن سومر و ایالم دارد. نقوش ترکیبی انسان  -  حیوان در 3200 پ.م در 
دوره پر و تو ایالمی نیز وجود دارد که نقش حفاظت از کوه ها را برعهده 
به وجود آمد. گوپت  داشته است. الما سو در 2600 پ.م در شوش 
)ابوالهول(، در حوزه فرهنگی جیرفت در هزاره سوم پ.م. بوده است. 

جدول )2( سابقه تاریخی نقش ترکیبی انسان  -   حیوان را نشان می دهد.
 مفهوم نمادین اسفنکس، در ایران باستان، رب النوع جلگه، قدرت، 
خورشید، نور، مهر بوده و درهزاره سه و چهار پ.م نیز در بین تمدن 
ایالم این نقش با مفاهیم و کارکرد مذهبی، قدرت و احترام، توازن و 
تعادل وجود داشته است. کارکرد این سمبل از بین تمدن های باستانی، 
در میان مردمان تمدن هلیل  رود و تمدن کرت، مشابه بوده و معنی منفی 
داشته است. مردمان این دو تمدن، از این سمبل می ترسیده اند و آن را 
نشانه ی منفی ترس، تخریب و فتنه انگیزی می دانستند. نتایج این مطالعه 
نشان داد که در تمدن های باستانی )به غیر از دو تمدن جیرفت و کرت( 
 کارکرد سمبل اسفنکس مثبت و مشترک بوده و با این دیدگاه در هنرهای 
زمان خود استفاده های زیادی کرده اند. کارکردهای مثبت که ریشه در 
نماد مثبت شیر دارد و پایگاه این مفاهیم ریشه در اساطیر و اعتقادات 
مذهبی دوران باستان دارد. شیر نمادهای مثبت، خیر، شمسی )خدا، گرمای 
خورشید، عظمت، ابدیت پرستش، نیایش، محافظت، حمایت، شجاعت 
و قهرمانی، دالوری، برکت و باروری، قدرت، احترام، تقدس، آنمیسم، 
توتمیسم، خدای عشق، صلح، پیروزی، عقل و غرور( و نمادهای منفی، 
شر، قمری )مبارزه، جادوگری، غرور، ترس، فتنه( را دارد. به طور خالصه 
می توان گفت که مفاهیم نمادین اسفنکس در ایران در طول هزاره های 

مختلف بیشتر شامل جنبه های مثبت بوده است.
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جدول 2- سابقه تاریخی نقش ترکیبی انسان- حیوان در ایران.

نقشهزارهمنطقه جغرافیائی/ زمان

نقش ترکیبی اولیه پیش  از تاریخبستک در استان هرمزگان
انسان-   یوان

جانور- دیوسان5 پ.متپه جعفرآباد خوزستان
جانور  -  دیوسان5 پ.متمدن ایالم )شوش(

تمدن ایالم
جانور-  دیوسان4 پ.م)آکروپلیس شوش(

شهداد، کرمان،
مرد - شیر 3، 4 پ.مشهر سوخته سیستان

مرد  - شیر3 پ.مجیرفت
)گوپت، ابوالهول(

تشکر و قدردانی
از استاد ارجمند و بزرگوار جناب آقای دکتر یعقوب آژند به خاطر 
پیشنهاد موضوع مورد مطالعه و راهنمایی های عالمانه و مؤثر در طول 

نوشتن مقاله تشکر و قدردانی می نمایم.
عسلی  دکتر  خانم  و  وقت  نشریه  مدیر  زمانیان  مجتبی  آقای  از 
مدیر نشریه رهپویه هنر، به خاطر همکاری بی دریغ و توانمندشان در 
مدت زمان نگارش مقاله و راهنمایی هایشان به خاطر ویرایش و رعایت 

نکات نوشتن مقاله، قدردانی و تشکر می نمایم.

پی نوشت ها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sphinx.  2. Symbol.
3. Holiness.  4. Worshipful.
5. Fear.   6. Totems.
7. Protection.  8. Titan.
9. Power.  10. Heroism, Championship.
11. Ivory.  12. Gesture.

13. Symbol.  .14. نظریه
15. Motivation.  16. Laugh.
17. Why?  18. Animal.
19. Relief.  20. Totems.
21. Images, Idea.  22. Lion.
23. Functions.  24. Fear.
25. Protection, Conservation 26. Sentry.
27. In Nana.  28. Crete.
29. Aegean.  30. King.

31. Morphology.  32. اسطوره
33. Heraklion.  34. Museum.
35. Cylinder Seal.  36. Proto Elamite.
37. Lore Stan.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فهرست منابع فارسیـ 
آقاعباسی، زهرا 1389، نقش مایه های نویافته حوزه هلیل  رود، چاپ اول، 

کرمان، دانشگاه شهید باهنر.
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