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 هنرو  فرهنگبر  سامیو  هلنیسم و هنری یو عناصر فرهنگ هامایه تاثیر نقش حلیلتو  بررسی

 الیماییان

 3، سید مهدی موسوی کوهپر2، اکرم حکمتی نیا1*علیرضا هژبری نوبری

 چکیده

ای به وجود آمد این روابط که از نیمه هزاره اول قبل از میالد میان اقوام ایرانی و یونانی به تدریج روابطی چند جانبه

شتر قهرآمیز بود، به تاثیر و تاثراتی دو طرفه مابین این دو فرهنگ  سبکانجامید. بی ها و با پیروزی مقدونیان بر ایران، 

صورت عمو صویری یونانی به  ضامین ت ستفاده قرار گرفت. م سی مورد ا سیا ضامین مذهبی و  صی، و با م صو می و خ

صر هنر یونانی و ایرانی بود. تماس هنر یونان با سنت شکانیان، ترکیبی از عنا سرزمین در زمان ظهور ا های هنری این 

منجر شد، که از آن  ها به ظهور هنری التقاطیهای شرقی)به ویژه ایران و مصر( در بسیاری از زمینههنر بومی سرزمین

سم یاد می سکندر تعداد قابل توجه از یونانیان از گروهمی شود.به عنوان هلنی  های مختلف اجتماعیدانیم که با ظهور ا

شدند. آنان یا در کلنی سیای غربی  سکندر در  های جدیدوارد آ شهرهایی که قبل از ورود ا سیس یونانی و یا در  التا

مهم کاروانهای شرق وجود داشتند، ساکن شدند. بیشتر شهرهایی که پذیرای تازه واردان یونانی شدند در مسیرهای 

ضه سترش حو شده بودند و این یکی از عوامل موثر در گ  راین فرهنگ عالوه بی نفوذ فرهنگ هلنی بود. تجاری واقع 

  .بینی مردم ایران و مشرق زمین ایجاد کرد، تغییراتی در فرهنگ، هنر و جهانتاثیر

های مستقل و نیمه مستقل نیز در گوشه و کنار این سرزمین روی کار با به قدرت رسیدن سلوکیان در ایران، حکومت

های نیمه مستقل در این حکومت آمدند که تا پایان دوره اشکانی به حیات سیاسی خود ادامه دادند. یکی از مهمترین

پس از بسط قدرت سلوکیان در ایران، در نواحی شمالی خوزستان و ناحیه کوهستانی  برهه زمانی الیماییان بودند که

زاگرس جنوبی حکومتی محلی تشکیل داده و تا ظهور ساسانیان حکمرانی کردند. بواسطه موقعیت استراتژیک سرزمین 

ر های اقتصادی عصگذشت و آن را به یکی از کانونهای بازرگانی از آن میترین جادهو اصلییکی از بزرگترین الیمایی 

 های بومی در برابر موجهایدر عین داشتن عناصر و ویژگیفرهنگ و هنر الیماییان  سلوکی و اشکانی تبدیل کرده بود.

نفوذ عقاید و عناصر سامی و یونانی را در میان از عوامل  اند.یونانی از یک سو و موجهای سامی از سوی دیگر قرار داشته

رودان و به خصوص پالمیریان  ها با میانحضور و رواج فرهنگ هلنیسم در این منطقه و ارتباط تجاری آن الیماییان باید

                            دانست.                                                                                                 

و عناصر فرهنگی و هنری هلنیسم  هامایهنقش پژوهش حاضر تالش دارد تا ضمن مطالعه فرهنگ و هنر الیماییان، تاثیر 

ر است و ابزاای و مقایسه روش پژوهش بصورت توصیفی، تحلیلیو سامی را بر این فرهنگ شناسایی و تحلیل کند. 

 ای است. گردآوری اطالعات بصورت کتابخانه
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 مقدمه

الیماییان حکومتی خودمختار بودند که در نواحی 

ی کوهستانی زاگرس جنوبی شمالی خوزستان و ناحیه

میالدی حکومت  224م تا  . ق 160/140ی زمانی در بازه

کردند. محدوده دقیق جغرافیایی الیماییان مشخص می

نیست و علت این موضوع تغییر مرزهای الیمایی در 

براساس  اما به طور کلی طول حیات سیاسی آنها است.

های باستان شناختی حاصل از و دادهمنابع مکتوب 

ان قلمرو الیماییان را از سمت توپژوهشهای میدانی می

های مختلف زاگرس مرکزی)لرستان و شمال به بخش

همدان( از سمت شرق به رشته کوههای 

بختیاری)چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد( 

از سمت غرب به بین النهرین)عراق امروزی( از سمت 

جنوب به بوشهر امروزی محدود کرد. در همسایگی این 

النهرین در غرب، ن خاراسن و مردمان بینقوم، شاها

مادها در شمال و شاهان پارس در شرق و جنوب شرق 

الیماییان ساکنان بومی خوزستان و از حضور داشتند. 

که از دیرباز در این سرزمین،  عیالمیانبازماندگان 

اند که دوباره به دنبال فرهنگ و تمدن غنی بوده صاحب

 خویش وار پیشینتشکیل حکومتی مقتدر مانند اد

شناختی، بقایای  های باستانبا انجام پژوهش اند.بوده

مادی این سلسله )شامل: معماری، فلزکاری، تدفین، 

های خوزستان، برجسته( در استانسفال، سکه و نقش

چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، 

های خلیج فارس هایی از استان فارس تا کرانهبخش

 اعتقادات الیماییان در عین داشتنیافت شده است. 

های های یونانی از یک سو و موجموجدر برابر  ؛بومی

 نقشاند. از عوامل نفوذ سامی از سوی دیگر قرار داشته

در  یونانی و سامیها و عناصر فرهنگی و هنری مایه

میان الیماییان حضور و رواج فرهنگ هلنیسم در این 

به دلیل  رودان بوده است.تجارت با میان و منطقه

رین یکی از بزرگت ،الیمایی سرزمین استراتژیکموقعیت 

گذشت، این های بازرگانی از آن میترین جادهو اصلی

النهرین و خاورزمین را به فارس، بینجاده خلیج 

رودهای پرآب وجود و  داده استیکدیگر پیوند می

نقش واسطه میان  سبب شد تا این شاهک نشین

فارس منتهی  های بازرگانی که به رأس خلیجآبراهه

 کرد. رودان ایفا میت ایران و میانشدند با فالمی

  هلنیسم

لشکرکشی اسکندر به مصر، سپس به امپراتوری ایران 

های خصوصی و تا سند، در مدت یک دهه در عرصه

عمومی، بروز تغییرات ناگهانی و در عین حال بنیادینی 

ها و اشکال زندگی انسانها در پی داشت که را در ارزش

شود. هلنیسم در تاریخ مید از آن به نام هلنیسم یا

شود که با مرگ اسکندر ای اطالق میبه دوره یونان

ق . م آغاز شد. تماس هنر یونان  323های پس از سال

های شرقی)به ویژه ایران و مصر( با هنر بومی سرزمین

ها به ظهور هنری التقاطی منجر شد در بسیاری از زمینه

(Heinz, 2007: 113،) هلنیسم یاد  که از آن به عنوان

 .شودمی

هلنیسم را حاصل تفکر و اندیشه برخاسته از « هاوزر»

یابد. در داند که در سه قرن بعد از او ادامه مییونان می

این عصر مرکز ثقل تکامل هنری به طور مشخص از 

یابد ولی نفوذ متقابل پیوسته یونان به شرق انتقال می

بشر با به کار است و برای نخستین بار، در تاریخ 

پیوندی بین فرهنگی سر و کار داریم که خصلت و 

 (.108: 1371المللی دارد)هاوزر، 

یکی از مبانی فلسفی، فکری و هنری هلنیسم، درهم 

اغلب مردم شناسان  تنیدگی اسطوره و مذهب است.

. افالطون، اندسازی را مشخصه بشر دانسته هاسطور

ضرورت « شلینگ»ارسطو و فیلسوفان دیگری چون 

اند. اهمیت اسطوره برای هنر را مورد تاکید قرار داده

هنری اساطیر در قدرت آنها برای بیان حقیقت 

ارزشهای انسانی است. اسطوره هنری نوعی روایت خود 

انگیخته است که در آن واقعیتهای روانی به خصوص 
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الب قوس و بیشتر در مان تخیلی ملمها و امیدها به زیمب

 (.26: 1379)پاکباز،آیددراماتیک به بیان در می

هایی که در آن اسطوره و اسطوره هنری یکی از فرهنگ

گیری داشت فرهنگ هلنی است که به حضور چشم

ای با آداب و مناسک مذهبی و صورت بسیار پیچیده

 (.13: 1375، برن)آیین در آمیخته است. 

 

 های هنری هلنی به طور کلی عبارتند از:ویژگی
 

. پرسپکتیو 4. ایستایی تقابلی 3. پالستیته 2 برهنگی .1

. تجسم خدایان 6. واقعیت گرایی یا طبیعت گرایی 5

یونانی و ایزد بانوان به صورت انسانی؛ که از آن میان 

تاثیر دو ویژگی برهنگی و تجسم خدایان یونانی و ایزد 

چشمگیر و بانوان به صورت انسانی بر هنر الیمایی 

بوده بنابراین نگارندگان تنها به شرح دو ویژگی  تربارز

 پردازند.مذکور می

 

 برهنگی. 1

در شرق های هنر یونانی است که زترین ویژگیاز بار

نمایش برهنه انسان را در هایی از توان نمونهن میاباست

قالب تندیس، الواح گلی و فلزی مشاهده کرد در 

هایی در هنر ایران حالیکه پیدا کردن چنین صحنه

باستان بسیار است. اما در هنر یونان توجه همه جانبه 

به انسان باعث به وجود آمدن عالیقی در انعکاس همه 

 و حاالت جسمی )نمایاندن زیبایی اندام برهنه(، روحی

روانی انسان شده است. هنرمند در پی نمایش همه 

چیز فروگذار جانبه انسان است و در این راه از هیچ 

نیست. به درستی معلوم نیست که از چه زمانی این گونه 

بازتاب برهنگی در یونان رایج شده است اما نباید تاثیر 

 این فالسفه یونان را در این فرایند نادیده انگاشت.

یونانی بعدها وارد هنر سلوکی شد و در ویژگی هنر 

بعضی جاها به شکل تعدیل یافته خودنمایی کرد اما با 

گذشت زمان هنر ایرانی با چرخشی راه به سوی فرهنگ 

ه ک الیماییهای فرهنگ برهنگی از نمونه ایرانی باز کرد.

قش نتوان به میبه تقلید از فرهنگ هلنی ساخته شده، 

: 1392شاره کرد)مرادی،ا« شیمبار»برجسته عریان

 (.1( شکل)229

 

تجسم خدایان یونانی، ایزدان بزرگ، ایزد بانوان به  . 2

 صورت انسانی

های هنری هلنی تجسم خدایان از ویژگی دیگر یکی

یونانی، ایزدان بزرگ، ایزد بانوان به صورت انسانی است. 

 شودالنهرین به ندرت دیده میاین سنت هنری در بین

ای شاید بتوان تنها به دو مورد از آن اشاره کرد. بگونه

یکی نقوش موجود بر جام معروف وارکا است که متعلق 

ی مقدس اٍآن در و از محوطهبه دوران اوروک است 

در میان تصاویر موجود بر  اوروک به دست آمده است.

شود روی این جام تصویر زنی با کاله شاخدار دیده می

ای از محققین معتقدند این تصویر متعلق به الهه که عده

اینن است. اگر این نظر صحیح باشد، باید گفت که این 

تمام عیار نشان  الهة برای نخستین بار در شکل انسان

داده شده است و به این ترتیب نمایش خدا در شکل 

انسان از ابتکارات هنرمندان دوران آغاز نگارش به 

های موجود شمار خواهد آمد. مورد دیگر، یکی از صحنه

های لعابدار به دست آمده از کاوشهای آشور، بر کاشی

 890 – 884متعلق به دوران توکولتی نینورتای دوم)

النوع آشور در شکل انسانی  است که در آن رب ق.م(

ی های دورهتراشی ظاهر شده است. در پیکره

هخامنشی هم به جز نقش نمادین اهورامزدا )یا فروهر 

ن ایرانی را به تصویر شاهی(، هیچ یک از ایزداو یا فره

 (.100: 1382)قادری،اندنکشیده

تنها سنتهای هنری یونان بود که تجسم خدایان در 

صورت انسانی را به یک رسم متداول و غالب تبدیل 

کرد، از آنجا که هنرمندان ایرانی خدایان خود را به 

دادند و قبل از ورود ی هنری یونانی نمایش میشیوه

یونانیان چنین سنتی در میان آنان وجود نداشت لذا 

این سنت هنری توسط توان نتیجه گرفت که می
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ی تحت حکومت اشکانی وارد یونانیان به سرزمینها

 (.293: 1385شده است )وارنر، 

 

 

 
 (.55: 1386)واندنبرگ و شيپمن، طرح نقش برجسته تنگ شيمبار  1شکل 

 

های هلنی و سامی بر فرهنگ و تاثیر نقش مایه

 هنر الیمایی
 

دارد که در مطالعه روزگار اشکانی همه چیز نشان از آن 

حضور اشکانیان در غرب آسیا،  مدت در دوره بلند

النهرین و تمامی آسیای مقدم، میدان سرزنده و بین

آمیزی و ائتالف فرهنگ و بزرگی بوده است برای هم

 های گوناگون سامی، یونانی و رومی.دین ایرانی و قوم

همجواری و ارتباطات تدریجی میان یونانیان و مردم 

ط میان آنها گردید و بدین ترتیب بومی موجب اختال

هلنی را  -وجود کانونهایی دارای فرهنگ مختلط شرقی

 توان منکر شد. ی زمامداری اشکانیان نمیدر طول دوره

در هنر و فرهنگ هر ملتی از نماد و سمبل برای ارایه 

مفهوم به صورت دیریاب و غیر مستقیم استفاده 

د معنای باطنی دهکنند و آنطور که شواهد نشان میمی

ای از ابهام قرار نماد یا سمبل قطعی نیست و در هاله

دارد. به بیان دیگر، مفهوم نماد حدس زدنی است نه 

 کامالً دست نیافتنی.

در یونان و به تبعیت از آن در هنر هلنی از نمادها به 

شد و گاهی این نمادها به سایر طور گسترده استفاده می

ان اشکانی و الیمایی راه پیدا مناطق جهان مثل ایران زم

کرد که البته بنا به شرایط جامعه گاهی وجه می

گرفت و گاهی هم معنای زیباشناسی آن مدنظر قرار می

پرکاربردترین نمادها و سمبلهای  واقعی و محتوایی آن.

هنر یونانی و استفاده از آن در هنر هلنی و سپس در 

 هنر اشکانی و الیمایی عبارتند از:

 

پرتو)شعاع( نور پیرامون سر بزرگان یا 

 ایشخصیتهای اسطوره
 

در هنر شرق باستان برای نشان دادن بزرگی و اهمیت 

افراد معموالً اندام آنها را در زمینه طرح بزرگتر از 

کردند و در مواردی غیر از این از سایرین تصویر می

ند. کردمیمخصوص به آنان استفاده  بعضی صور نمادین

هیچگاه بصورت پرتوهای نورانی این نمادها هر چه است 

خورشید گونه بر گرد سر تجلی نکرده است. استفاده از 

ر یکی از بارزترین تصاوی این پرتو یک تاثیر هلنی است.

توان در شعاع نورانی پیرامون سر در هنر یونان را می

 نقش برجسته ای که در یکی از متوپهای معبد آتنا در

ق.م( نقش شده مشاهده کرد.  300-280ایلیون )حدود 

های تنگ سروک دور سر یکی در یکی از نقش برجسته

از بزرگان الیمایی این هاله دیده می شود و تاثیر و نفوذ 

اشکانی و الیمایی را  هنر یونان و هنر هلنی را در تمدن

 .(2)شکلدهد. نشان می

 

 یا عالمتی شبیه لنگر لنگر
های مختلف به های و صحنهکه در زمینهنماد لنگر 

ا هری سلوکی بکار رفته است و در سکهعنوان نظام ادا

و اسناد رسمی آنها از مهرها تا یکسری مدارک مربوط 

به مالیات به صورت وسیع و دامنه داری دیده شده 

ی پارتی در قلمرو الیمایی به طور واضح است. در دوره

های مذهبی و غیر مذهبی دیده شده است. در زمینه

شکانی و الیمایی به وفور های ابر روی سکهاین نماد 

( در 41: 1389راز و آورزمانی، شود )سرفدیده می

ای پیدا شده که بر روی کالهخود مسجد سلیمان پیکره

ا متعلق شود و اینورینزی آن رآن این عالمت دیده می

 داندبه دوره الیمایی می
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 بیت ایل

و ( 3)شکل   BNی برجسته سروک، در نقش در تنگ

( تصویر شیئی 4 )شکل ANWی برجسته نقش

قندی شکل وجود دارد مخروطی و به اصطالح کله 

تصویر مذکور هیچ شباهتی به آتشدان یا بخورسوز 

یا Maṣṣēbā ندارد. در واقع این تصویر تصویر یک 

سنگ مقدس است. هنینگ به تبعیت از اشتین، به 

 βαίτυλοϛقندی شکل را درستی این سنگ کله 

(baetyl) دیهیم، نماد پادشاهی، گوید: داند، و میمی

که دور آن را فرا گرفته، به این معنی است که خدای 

پادشاه خدایان « ی خداخانه»یا  bet- Elساکن در 

است، خدایی که پادشاهی را به انسانهای فانی اعطا 

گیمن و کند. سیریگ، اشلومبرژه، بویس، دوشنمی

: 1377اند )دوشن گیمن،هانسمن این نظریه را پذیرفته

؛  Altheim and Stiehl 1952: 32-34؛ 8-297

Stein 1940: 108  ؛De Waele 1974: 262  ؛

Henning 1952  ؛Seyrig1970  ؛Schlumberger 

 :Kawami1987؛  Hansman 1985؛ 155 :1970

 Mathiesen؛  Boyce and Grenet 1991: 46؛  35

1992: 8-67.not.l l, 14).  نماد آیینیbet- El 

همانگونه که هنینگ و دوشن گیمن نیز تصریح 

 ایرانی است و در واقع مستقیما اند، به وضوح غیرکرده

 بیت ها. baetylبه سوریه اشاره دارد، سرزمین مادری 

داشته و به معنی  beth-Elایل ریشه در اصطالح سامی 

تصویری  های غیربود. این سنگ« منزلگاه خداوند»

(Aniconic علم شده به عنوان مظهر و مجالی الهی )

(. عبریان عنوانی 224: 1376شدند)الیاده،پرستیده می

را نیز برای این  Mazzebah) (Maṣṣēbā)دیگر، یعنی 

 βαίτυλοϛبردند. یونانیان آن را ها به کار مینوع سنگ

(baetyl) در نزد اعراب ریشه « بیت اهلل»گفتند، و می

اگرچه سرزمین و خاستگاه  در همین اصطالح دارد.

 Henningاصلی این اشیای آیینی سوریه است )

ها در سراسر (، اما شواهد فراوانی از آن151 :1952

دنیای خاور نزدیک باستان، یونان، روم و شمال آفریقا 

ی زمانی دوره پارت در دست است؛ در در محدوده

دست آمده از تمام  های بهمدارک نوشتاری و سکه

لوانت کهن، در شهرهای فنیقی بیبلوس، صور و ناحیه 

صیدون، در شهرهای سوری امسا)حمص( و بصرا، در 

(، در Stokton 1974-5پافوس قبرس، در مالت )

ای در صحر« بانوی فیروزه»پسینونت فریجیه، در معبد 

 Davies and(، الفانتین)367: 1388سینا )فریزر،

Finkelstein 1984: 391( پترا )Patrich 1990: 

 :Healey 2001: 155-58,Wenning, 2001؛  57

های ( و مواردی دیگر. بر روی بسیاری از سکه95 -79

چون آنتونیوس پیوس، تراژن،  –امپراتوران روم 

 که در –وسپازیان، دروسوس، هلیوگابالوس و کاراکاال 

مناطق مختلف ضرب شده تصویرهایی از این بیت ایل 

 (.5( )شکل117 :1393ا نقش شده است )قادری،ه

در دوران امپراتوری روم، در شهرهای دمشق، انطاکیه، 

اروپوس معابدی وجود داشتند که به خدایانی مانند  دورا

ایل ( و زئوس بیت Zeus Bomosزئوس محراب )

(Zeus betylos( تقدیم شده بودند )Millar 1993: 

(. در سده سوم میالدی سربازی رومی به نام 12-5

دفیلیانوس در دورااروپوس در کنار رود اورلیوس 

( برپا کرد و در Altarاورونتس )نهرالعاصی( محرابی )

« Zeus betylos »متن کتیبه آن را به خدای اجدادش 

در ناحیه سومتر حربسی  (.118تقدیم نمود)همان: 

(Sumatar Harabesi در ادسا تختگاه عرب )ها

)اورفه کنونی در جنوب کردستان ترکیه( تعدادی از این 

های متعلق به سده دوم و سوم میالدی وجود ایل بیت

سروک  (. در تنگDrijvers 1980: 45- 125دارد )

الخط به کار برده شده  عالوه بر این که زبان و رسم

در نقش ز که در این مکان )سامی است، تنها خدایی نی

به صراحت از وی نام برده  Anaو  Awaهای برجسته

 Henning 1952 , Bivar) شده، خدای بعل است

and Shaked 1964.) دهند تمام این شواهد نشان می
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الیمائیس و شوش به طور قطع به سپهر مذهب »که 

( Boyce and Grenet 1991: 48« )بابلی تعلق دارند

سامی و سوری بود تا ها عقاید عنصر اصلی دین آن»و 

 (.Hansman 1985: 245« )ایرانی زرتشتی

 

 

 

 

 (1386:75( تنگ سروک ))واندنبرگ و شیپمن،IIa (ANaطرح نقش برجسته 2شکل 

  

 

  BNی نقش برجسته 3شکل 

 در تنگ سروک)همان(

در تنگ  ANWی نقش برجسته 4شکل 

 سروک)همان(

 های رومي با تصویرسکههایي از نمونه 5شکل 

از بيلوس(  3از صيدون، شماره  2و  1بيت ایل)شماره 

 (115: 1393)قادری،

 

 یا کورنوکوپیا شاخ فراوانی

تنگ سروک نفر اول ایستاده  ANaدر نقش برجسته 

در انتهای سمت راست صحنه دست راست خود را به 

پشت سر و گردن نفر دوم دراز کرده و در دست چپ 

خود شیئ دارد این شیئ مگس پران یا بادبزن معرفی 

؛ رجبی،  76: 1386شده است )واندنبرگ و شیپمن،

مگس پران یا »(. اما شیئ مورد نظر، نه یک 45: 1390

 شاخ»( یا Cornucopiaبلکه یک کورنوکوپیا )« بادبزن

 (.2)شکل (117: 1393است )قادری،« فراوانی

مفهوم شاخ فراوانی ریشه در اساطیر یونان و گونه 

هنری آن نیز ریشه در هنر آن سرزمین دارد. 

 ای آننویسندگان یونانی و رومی در مورد منشأ اسطوره

ها ن روایتاند. در یکی از ایچند روایت را ذکر کرده

آمده است که هنگامی که زئوس نوزاد بود، برای اینکه 

ری در های کرونوس در امان باشد، وی را به غااز آسیب

ای از الهگان و در آنجا عده های آیدا در کرت بردندکوه

مراقب وی بودند. وظیفه شیر دادن به زئوس بر عهده 

ند دانیآمالته گذاشته شد. برخی از قدما آمالته را بزی م

ای که به که زئوس را شیر داد، و برخی دیگر وی را الهه

این کار مبادرت کرد. عقیدة دوم طرفداران بیشتری 

دارد. شایع بود که یک روز، هنگام بازی، زئوس یکی از 

های بز را شکست و آن را به آمالته هدیه کرد و به شاخ

ای که هوس او اظهار داشت که شاخ مزبور از هر میوه

ند به وضع معجزه آسایی پر خواهد ک

(. شاخ مورد نظر نماد باروری، 62: 1378شد)گریمال،

حاصلخیزی، برکت و خوشبختی است. در هنر یونان و 

روم ایزدان و ایزد بانوانی مثل آکلوس، تیخه، دمتر، 

ای با کامیابی، حاصلخیزی و برکت فورتونا که به گونه

ن داده می شوند. ارتباط دارند، با این شیئ آیینی نشا

عالوه بر خدایان، در روم تعدادی از زنان درباری نیز با 

نماد مذکور (  7و  6) شکل شدنداین نماد نشان داده می

مآبی و پارتی از یونان تا شمال هند  در هنر دوره یونانی

تصویر مذکور عالوه بر  شد.به طور گسترده تصویر می
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در تنگ سروک، در دست یکی از  ANaنقش برجسته 

های مفرغی به دست آمده از نهاوند مربوط به پیکرک

(، بر 23-19: 1390سده دوم و سوم ق.م )گیرشمن، 

های فرهاد دوم، اردوان یکم، مهرداد دوم، پشت سکه

برجسته  ، در نقشچهارم و گودرز دومارد دوم، فرهاد 

ه دست های ببت، و در سه مورد از نقش برجسته برد

سلیمان به آشکارا قابل مشاهده  آمده از مسجد

 (.9و  8)شکل ( Mathiesen 1992: 158-9)است

 
امپراتور  آگریپینا مادر نرون در حال گذاشتن تاج گل بر سر 6شکل 

 (116: 1393ترکیه، موزه آفرودیسیاس، قرن اول میالدی )قادری،

    
ی مردی با نقش برجسته 7شکل 

کورنوکوپیایی در دست، از معبد 

و  2هراکلس در مسجد سلیمان سدة 

: 1379نیا،میالدی، لوور )رضایی 3

97) 

 

 

 
تينا)واندنبرگ و شکل نقش برجسته بردبت کوه  8شکل 

 (38: 1386شيپمن،
 
 

 عقاب

ایزدی و به عنوان در مذهب یونانی عقاب از پرندگان 

های رود. این نماد بر سکهنماد زئوس به شمار می

آنتیگون، سلوکوس یکم و آنتیوخوس چهارم دیده 

 شود.می

نقش عقاب به شکل طبیعی آن، به عنوان حامی سلطنت 

با بالهای گشوده و یا در حالیکه نیم تاجی در منقار خود 

 های کامناسکیرس دوم و فرهادکند بر سکهحمل می

های اشکانی نیز نقش )پسر ارد یکم( آمده است. بر سکه

های فرهاد چهارم عقابی را با شود. سکهعقاب دیده می

. دهدحلقه سلطنت در منقار در پشت سر شاه نشان می

های مهرداد دوم سناتروک و فرهاد سوم بر پشت سکه

توان در شود. نقش عقاب را مینیز نماد عقاب دیده می

یمایی نیز مشاهده نمود. از جمله قطعه دیگر آثار ال

سلیمان به  برجسته که از مسجد شکسته یک نقش

دهد، دست آمده و سر شاه الیمایی، ارد یکم را نشان می

ب به صورت نمادین در دو طرف یاتیار شاه نقش دو عقا

 که  ای استنمونه دیگر نیم تنه پیکره .خوردبه چشم می

. لباس پیکره با نقش نشانده کشف شده است از برده

ای را به منقار گرفته و نیم تاجی در عقابی که حلقه

 (.11و  10)شکل  چنگالهایش قرار دارد تزیین شده است

نوروزی دو عقاب به پرواز در برجسته تنگ در نقش 

ای بر چنگالهای خود آمده که حلقه

در  NAa(. در نقش برجسته 41: 1379نیا،دارند)رضایی

تنگ سروک تخت شاهی که فردی بر آن لمیده تختی 

 هایی به شکل عقاب. و همچنین در نقشاست با پایه

سلیمان عقابی بر پشت گاو نقش  برجسته کلگه مسجد

 شده.

 
 ازطرح و نمای نقش برجسته پادشاه ارد اول   9شکل 

 (Gherishman1976معبد هرکول )
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 نشانده،برده در پرنده ای عقاب نقش 10شکل 
 (.1392هاترا)مرادی:  و سروک تنگ مان،یمسجدسل

 
 

نشانده شاهی را برده  Dبرجسته پاگرد پلکان نقش 

افشانی بر روی  دهد که در حال جرعهنشان می

ای در (. مشابه چنین صحنه12گیاهی است)شکل 

شود. های سلسله سوم اور مشاهده مینقش برجسته

شاهی در برابر میز وی ایستاده، در حال ریختن آب 

بر روی گیاه یا درختی است. از سوی دیگر با توجه 

های مکشوفه از برجستهنقش به قطعات شکسته 

صفه، که احتماالً مراسم بخورسوزی را نشان 

توان این احتمال را مطرح کرد که بر دهند، میمی

شده روی سکوی نیایش مراسم بخوردان انجام می

(. از کیفیت 194 – 195: 1379نیا،است )رضایی

سوزی اطالع چندانی نداریم. بخورد  مراسم بخور

ر فرد در پیشگاه خدایان هستند اساساً نشانگر حضو

و در اغلب اوقات تجسم بخش روحانیت صحنه مورد 

نظر است. به طوری که در فضایی معطر و در محیطی 

شده است. روحانی مراسم مذهبی برگزار می

ل بعهایی از این مراسم در نقاشی دیواری معبد نمونه

دورا اروپوس معروف به صحنه نیایش خانواده کونون 

شود که انجام مراسم بخورسوزی را توسط میدیده 

سوزی بر نقش  مراسم بخور دهد.دو کاهن نشان می

 برجسته پالمیر و برجسته بالش در بیستون، نقش

نقاشی بر روی کوزه سفالی که از آشور به دست آمده 

شود، که دو کاهن در مقابل خانواده دیده می

 سلطنتی در حال ریختن موادی در داخل بخوردان

 هستند.
 

 

 ای از برد نشانده با نقش مراسم احراقنقش برجسته11شکل 

 (.Gherishman: 1976: 461جرعه، موزه ملی )

 

 
 دورا اروپوس، نقاشي دیواری 12شکل 

 تئوس پرستشگاه زئوس

 (300: 1387)محمدی فر، 

 

 
 

 

نشانده و معبد  گیرشمن معبد چهار ستونی برده

بزرگ مسجد سلیمان را به ایزدان زرتشتی نسبت 

سر ستون معبد چهار  Bو Aدهد و نقش وجه می

 داند.نشانده را آناهیتا و میترا میستونی برده 

دلیل او برای انتساب نقش زن به ایزدبانوی آناهیتا 

جامی است که او در دست 

  (.158: 1387فر،دارد)محمدی

اما این استدالل چندان محکم و کافی به نظر 

رسد. زیرا جام نمادی مذهبی است که در نمی

های الیمایی نظیر نقش برجسته نقش

بتان شیمبار، ، تنگ IIسروک های تنگ برجسته

زیر باجول و شیرینو  برجسته مورد تنگ نقش

شد. واقعیت این است که موری ایذه هم دیده 

تصویر یک بانو با سبویی در دست، یکی از نقش 

های مشهور و محبوب در هنر آسیای غربی مایه

البته هنر کهن و هنر یونان و روم است. 

النهرین به دلیل اینکه مهمترین خدای آب در بین
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این تمدن، ایزدی مذکر به نام انکی بود، در کنار 

الهگان مونث، تمثالهای فراوانی از ایزدی مذکر با 

سبویی که آب از آن فواره زده خلق کرده 

ریزی کنشی (. ساغر132: 1391است)قادری،

ی خاور آیینی بود که قدمتی بسیار در آیینها

 –نزدیک، یونان و روم داشت. در حماسه گیل 

ی عبادت خود در گمش، اوتنه پیش تیم نحوه

ند: کپایان روز هفتم از طوفان را این گونه بیان می

ی پرندگان را در بادی که از چهار سو پس همه»

وزید رها کردم. و یکی قربانی دادم. از فراز کوه می

ساغر لبالب کردم بر قله ساغر ریزی کردم  و هفت 

ها نیشکر، چوب سدر و مورد را و در کنار جام

برافروختم. بوی خوش در مشام خدایان نشست و 

آنان را خوش آمد خدایان چونان مگسان بر 

در میان  (.84: 1378گری،«)قربانی گرد آمدند

آشوریان و بابلیها نثار مایعات به خدایان و مردگان 

 –رگ نذری اور شد. برای مثال لوح بزتقدیم می

 پ.م( که از نیپور به دست آمده 3000انلیل)حدود 

دهد که در حال ساغرریزی فرمانروا را نشان می

 برای ایزد انلیل است.
 

شکل اصلی ساغرریزی)نیاز یا نثار مایعات، اهراق 

ها تقدیم خون بود؛ اما نثار شیر جرعه( در میان سامی

شد، ها انجام میو هم فنیقینیز که هم توسط اعراب 

ها بود. در گمان سنتی دیرینه در میان سامیبی

قربانیهای معمولی و متداول اعراب، خون قربانی بر 

شد. در میان سامیان شمالی، سنگ مقدس پاشیده می

سیمای بسیار قابل توجه نثار مایعات، نثار شراب بود که 

اب را بر شد. یونانیان و رومیان شربر زمین ریخته می

ریختند، اما عبریان با شراب روی گوشت قربانی می

کردند و آن را به پای مذبح بر همانند خون رفتار می

در مصر  (.Smith, 2002: 229-30ریختند)زمین می

باستان نثار خون، یا یک مایع دیگر در عوض خون یا 

آب، سیمایی عمومی در مذهب آن مردمان بود. در این 

 شدگاه مرده همانند اوزیریس تلقی میی تمدنی، حوزه

و به این اعتبار امیدوار بود که سرنوشتی برزیگرانه 

داشته باشد؛ یعنی پیکرش بسان بذر و تخم جوانه زند 

و بروید. بر سنگ قبری که در بریتیش میوزیوم 

شود، این دعای مرده به درگاه رع حک نگهداری می

زند و جوانه باشد که پیکرش »شده است: 

 (.132: 1391قادری،«)رویدب

با اینکه به قول رابرتسون اسمیت فقید، اهراق جرعه در 

ی سامی جایگاه درجه دومی داشت و آیینهای پیشرفته

از متفرعات مراسم قربانی آتش بود، اما در یونان احتمااًل 

ی ریزی اهمیتی در درجهبه این دلیل که آیین ساغر

عالوه بر ی تمدنی نخست داشت، هنر این حوزه

انسانهای فانی، ایزدان و ایزد بانوان را نیز در انجام این 

دهد. در گذشته این مساله را به عنوان آیین نشان می

 ریزی را به اینکه خدا یا خدایان با الگویی عملی، ساغر

کردند دهند، تفسیر میپرستندگان خود آموزش می

(Kaizer,2008: 179-198.) 

در اساطیر یونانی و رومی  عات اهراق جرعه یا نثار مای

مایع یا ترکیب بسیار رایج است. جرعه معموالً از یک 

شد. اینکه شراب و روغن مهیا می چند مایع مثالً آب

ت قربانی یا چیز گوش این مایع بر روی زمین مذبح

 بستگی به مناسبت مراسم داشت. دیگری ریخته شود

در  هومری سرشارند از مراسم ساغرریزیهای حماسه

(، هنگامی که 27-26. 11کتاب یازدهم اودیسه)

اودیسئوس باید برای سخن گفتن با تیرزیاس به جهان 

کند و سه بار، ابتدا با زیرین سفر کند، گودالی می

مخلوط عسل، بار دوم با شراب شیرین و سومین بار با 

در  آب، برای ارواح درگذشتگان اهراق جرعه انجام داد.

(، اخیلوس برای برنده 16.253کتاب شانزدهم ایلیاد )

ای شدن در جنگ و احیای پاتروکلوس ابتدا جرعه
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افشاند و سپس به درگاه زئوس دعا شراب بر خاک می

 کند. می

های شود، ساغرریزی در حماسههمانگونه که دیده می

هومری برای جلب توجه و رضایت خدایان و سایر 

و نیز به نیت آرامش در گذشتگان نیروهای فرا طبیعی 

گرفته است. ساغرریزی در تراژدیهای یونانی صورت می

نیز سهم زیادی دارد، تا جاییکه این آیین نام یکی از 

تراژدیهای یونانی، یعنی نیاز آواران است. اساساً در 

تراژدیها به ویژه تراژدیهای اورستیا، نیاز آوران و الهگان 

دفینی ی تتاکید بیشتر بر جنبهانتقام، اثر آیسخولوس، 

اهراق جرعه است. مثالها فراوانند و ذکر آنها مطلب را 

از  ایبه درازا می کشاند. فقط به عنوان نمونه به صحنه

کنیم. در تراژدی نیاز آوران اثر آیسخولوس اشاره می

این قسمت از تراژدی، اورستس که در گورستان و کنار 

به زنانی که با ساغرهایی گور پدرش ایستاده، با اشاره 

آیند، خطاب به پدر در دست به طرف گورستان می

شاید آنان برای ادای احترام به تو »گوید: اش میمرده

آیند، با ساغرهایی در دست تا خشم دنیای زیرین را می

در آثار افالطون  (.123: 1391،قادری«)فرو نشانند

ی الهاشارات زیادی به این آیین شده است. وی در رس

دهد که مهمانی پس از انجام مراسم مهمانی توضیح می

سقراط و دیگران به خوردن »شد: دینی شروع می

پرداختند و پس از شام مراسم نیاز شراب را بجای 

ی آوردند و سرود نیایش خدا را خواندند و آماده

 «میگساری شدند

های اسرار آمیز الئوسیسی اهراق جرعه با آب در آیین

گرفت. در پایان مراسم، دو کوزه پر از آب صورت می

شد؛ یکی در جهت شرق و یکی در جهت غرب می

شد. فریاد و فغانهای همراه این عمل دعای ریخته می

در  طلب باران و درخواست آبستن شدن از زمین بود.

ی رومی انئید ساغرریزی با روغن، آب و شراب حماسه

و  102-27برای توجه و رضایت خدایان)کتاب یکم: 

( و ساغرریزی با شراب، شیر و خون 170کتاب هفتم: 

 گیرد.( صورت می105 – 108برای مردگان)کتاب پنجم: 

دهد، در پالمیر در شرق آنگونه که شواهد نشان می

ترین مناسک آیینی، یکی امپراتوری روم، عمومی

سوزاندن بخور و دیگری با تکرار کمتر، ساغرریزی بوده 

ها پرستشگری را نشان برجسته نقشاست. بسیاری از 

دهند که در برابر خدایی ایستاده و مشغول ریختن می

سوز و یا مشغول ریختن مایعی  های معطر بر بخوردانه

مدارک مربوط  از یک ظرف بر سنگ کوچک مذبح است.

به این آیین در رابطه با ایران دوران هخامنشی بسیار 

زمینه صراحت ید نیز در این جمش است. اسناد تخت

در دوره پارتها، از همان نخستین آثار منسوب به  .دارند

ایشان، وجود شواهدی در ارتباط با آیین ساغرریزی 

دهد. در قسمت شمالی نسای کهن، خود را نشان می

ر ی پر از خم کشف شد، دجاییکه یک خم خانه

، کاوشها نشان دادند ی مربعساختمانی موسوم به خانه

اصی مربوط به آرامگاههای شاهان که انبار اختص

اشکانی بوده، تعداد زیادی ریتون از جنس عاج کشف 

ی مربع مربوط به قرون دوم و شد. این ریتونها و خانه

: 1383سوم پیش از میالد هستند)ماسون، پوکاچنگوا، 

 بر» (. بر طبق تحقیقات ماسون و پوگاچنکوا، 16-17

 بر خاک های مربوط به آیینروی پنج ریتون صحنه

شود. این موضوع ریزی شراب برای نیایش دیده می

شامل بیش از ده تصویر است که تقریبا به طور مکرر 

این پژوهشگران به این نتیجه « شوندتکرار می

بررسی عناصر تصویری دال بر این است »اند که رسیده

ای در مراسم آیینی که این ریتونها به عنوان وسیله

بطور کلی بیشتر به منظور آیین  اند وکاربرد داشته

ریزی شراب برای نیایش خدایان، به کار مقدس بر خاک

) «رفتند تا صرفاً به عنوان جامهایی برای نوشیدنمی

 (.126: 1384ماسون و دیگران،

ی دوم حکومت اشکانیان یعنی قلمرو الیمائیس در نیمه

ی بعد از میالد، شواهد بیشتری در اختیار ما دو سده

 های خونگ یارعلیوند، تنگدهد. نقش برجستهمی قرار
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بت)کوه تینا(، در این منطقه  بتان )شیمبار( و برد

دهند، و نقوش تنگ نوشی را ارائه می تصاویری از باده

نوشی، تصاویری از  سروک، در کنار تصاویر متعدد باده

دهند. اما در های نبرد و شکار را نیز نشان میصحنه

 توانهای ذکر شده نمیاز نقش برجستهمیان هیچکدام 

ای را در ای از ساغرریزی یافت. چنین صحنهصحنه

توان مشاهده کرد. یکی از جاهای دیگر از الیمائیس می

ه ای کنشانده است. بر روی نقش برجسته این جاها برده

کنیم که فردی از این محوطه بدست آمده مشاهده می

ای در برابر شاهزاده شاه یا»گیمن و یا به قول دوشن

آتشگاهی در حال قربانی کردن است. دست چپ وی بر 

ی شمشیرش قرار گرفته و در دست راستش قبضه

 «ظرفی است برای ریختن مایعات پیشکشی در آتش

 (.12()شکل297، 1377دوشن گیمن، )

ای دیگر از اهراق جرعه مکان دیگری که ما را با صحنه

 الیمایی خونگ کمالوندی برجسته کند نقشآشنا می

برجسته سوارکاری دیده  است. در سمت چپ این نقش

شود که کالهخود پردار با نوارهایی بلند بر سر می

داری در دست راست گرفته ی روبانگذاشته و نیره

است. در سمت راست مردی ایستاده که دست چپ را 

ای را گرفته و در حال به کمر زده و با دست راست کوزه

)واندنبرگ و روی زمین است ن آب آن کوزه برریخت

 (.15)شکل (.51: 1386شیپمن،

در هنر یونان، هم خدایان و هم انسانها در حال انجام 

اند و با وجود اینکه افشانی نشان داده شده آیین جرعه

شود که اهورامزدا در کنار آبان یشت ذکر می 17در بند 

با نثار هوم آمیخته به شیر و زَور آناهیتا را « دایتیا»رود 

 هستایش کرد، اما در هیچ جای اوستا ذکر نشده است ک

آناهیتا خودش آیین اهراق جرعه انجام داده باشد. البته 

مطالب موجود در اوستا نثار مایعات را صرفاً از جهت 

ند، کدینی، آنهم فقط دین زرتشتی، طرح و تفسیر می

ی دیگر این آیین که همانا جرعه افشانی با وگرنه جنبه

 شراب است، شواهد زیادی در ادبیات بعد از اسالم دارد.

 اشعار زیر: مثالً

ناجوانمردی بسیار بود، چون نبود / خاک را از قدح مرد 

 جوانمرد نصیب )منوچهری(

یک قدح می نوش کن بر یاد من / گر همی خواهی که 

 بدهی داد من

ی خاک بیز / چون که خوردی یا به یاد این فتاده

 ای بر خاک ریز )مولوی(جرعه

ن گناه ای فشان بر خاک / از آاگر شراب خوری جرعه

 که نفعی رسد به غیر چه باک )حافظ(

دیدیم که هم شکار و هم اهراق جرعه، سنتهایی 

دیرینه، گسترده و مداوم در آسیای غربی و به ویژه 

ایران هستند. اکنون باید به این موضوع بپردازیم که چه 

ارتباطی بین این دو کنش وجود دارد و چه شواهدی در 

مستدل سازد. سپس دست داریم که این ارتباط را 

ی هاتالش کنیم که با استناد به اسناد مکتوب و داده

شناسی ارتباط شکار و اهراق جرعه و تداوم آن  باستان

را در سنتهای پادشاهی و هنری ایران نشان دهیم. برای 

یافتن چنین ارتباطی، دوباره باید به دوران آشور جدید 

ان به توهای آشوری میدر نقش برجسته باز گردیم.

روشنی مشاهده کرد که پس از اتمام شکار، دو نوع 

شود. در هر دو عمل، پادشاه و جام مراسم برگزار می

 نوشی اش مرکزیت دارد. مراسم نخست، مراسم بادهباده

 Libation( و مراسم دوم ساغرریزی 16است )شکل

ای آیینی برای ریزی مقدمه ( است. البته ساغر17شکل )

ی ی روی این صحنهنوشی بود. کتیبه آغاز مراسم باده

ی آشور بانیپال در ریزی در نقوش برجستهمراسم ساغر

دهد: کاخ شمالی نینوا داللت عمل را اینگونه توضیح می

من آشور بانیپال، پادشاه جهان، پادشاه آشور، کسی » 

نیروی بسیار به وی  Mullisuکه ایزد آشور و مولیسو 

ی که من کشتم، من کمان اند. شیرهایارزانی داشته
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ی جنگ را بر روی آنها گرفتم، خشمگین ایشتار، الهه

 «افشانی کردم.من بر آنها تقدیم کردم و بر آنها ساغر

رسیم، با شواهد به ایران دوران هخامنشی که می

متعددی از ارتباط و پیوستگی نبرد و شکار )که به نحوی 

مراسم  نوشی و شد( با بادههم ردیف نبرد محسوب می

گوید که هرودوت می کنیم.ریزی برخورد می ساغر

شاه پیش از رفتن به جنگ، در پرگامون برای خشایار

هزار گاو قربانی کرد و یک مغ برای « آتنای ایلیون»

قهرمانان مراسم ساغرریزی بجای آورد)کتاب هفتم، 

نویس در جای دیگری در توصیف  (. این تاریخ43فصل 

ید: خشایارشاه در هنگام صبح برای گونبرد ترموپیل می

خورشید در حال طلوع ساغرریزی کرد و سپس تا 

شود منتظر ماند و سپس موقعی که بازار پر از مردم می

ند کشروع به پیشروی کرد. هراکلیدس نیز تصریح می

ران و رامشگرانش به شکار که شاه بدون خنیاگ

: 1391( )قادری،Geography, XI, 8, 4)رفتنمی

استل تدفینی به دست آمده از چاووش کوی یا  .(144

 –(، که یک اثر یونانی  18شکلداسکیلیون باستان )

پارسی و مربوط به اواخر دوران هخامنشی است، همانند 

دیوار انتهایی طاق بزرگ باستان به وسیله یک خط 

افقی از میان به دو بخش باالیی و پایینی تقسیم شده 

است. در قسمت پایینی یک مهمانی تصویر شده که در 

شوند. و آن جامها میان شرکت کنندگان رد و بدل می

 ر تصویر شده است. ی شکاباالی صحنهدر 

دهند که هم در دوران الیمایی نیز شواهد نشان می

 نوشی و باده سنت شکار شاهانه ادامه دارد، هم باده

ی افشانی آیینی. تلفیق سه صحنه افشانی یا جرعه

نوشی در یک قاب تصویر را به وضوح  شکار، نبرد و باده

( در تنگ 19)شکل AWBی توان در نقش برجستهمی

 وک به وضوح مشاهده کرد.سر

 

 (42: 1386نقش برجسته خونگ کمالوند )واندنبرگ و شیپمن 13شکل

 

 

 
ی باده نوشی پس از شکار، کاخ شمال غربی آشور صحنه 14شکل 

 (206: 1391نصیرپال در نمرد )قادری،

 

 

 
 

ی ساغرریزی پس از شکار، کاخ شمالی آشور بانیپال در صحنه 15شکل 

 (206: 1391نینوا)قادری،

 

 

 
 

در تنگ سروک )واندنبرگ و  AWBی نقش برجسته  16شکل 

 (41: 1386شیپمن،
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 های الیمایی وبرجسته هایی که در نقشیکی از موتیف

شود، حالت دراز های پارتی به وفور دیده میپیکره

کشیده یا لمیده است. در این حالت مجسمه معموالً 

آرنج دست چپ خود را بر یک بالش یا شیئ دیگر یا بر 

روی زمین تکیه داده و دست راستش را بر روی پای 

اه گراستش گذاشته و پای چپ که در زیر قرار دارد تکیه

هایی که بدن است. این حالت را چه در میان پیکره

رومی هستند،  –های هلنی یا یونانی تقلیدی از نمونه

مانند تندیس الهگان برهنه در بابل، سلوکیه و وارکا و 

هایی که های لمیده هرکول و چه در میان پیکرهپیکره

ی ماهیت و موضوع شرقی )بومی( دارند، مانند پیکره

 ANaدر پالمیر و نقش پادشاه در تصویر  اشخاص متوفا

این حالت از اواسط قرن  شود.در تنگ سروک، دیده می

نخست میالدی بتدریج از نواحی غربی امپراتوری پارت 

رومی بودند وارد  –که به شدت ملهم از تمدن یونانی 

فارس شدند. به  الیمائیس و سرزمینهای مجاور خلیج

وه بت ک مرد لمیده در بردی عنوان مثال عالوه بر پیکره

من و فاله و جنگه یا  شی»های تینا بر باالی گور دخمه

در ایذه و مقبره پالمیری جزیره خارک « کاظم درب

برجسته صاحب آرامگاه به صورت لمیده روی  نقش

های بارز شود که بازتابی از مشخصهتخت دیده می

 :1379نیا،سبکی و موضوعی هنر پالمیری است)رضایی

لوفتوس در  میالدی کنت 1854(.در آگوست سال 34

جریان کاوش تاالر ورودی کاخ شمالی آشور بانیپال در 

ک بانیپال را در ی نینوا تخته سنگی کشف کرد که آشور

دهد. شاه در باغی از درختان ضیافت شاهانه نشان می

های مو بر کاج و نخل در زیر آالچیغی پوشیده از شاخه

وی تختی قرار دارد لم داده و در دست روی بالشتی که ر

ی گل و در دست راست یک جام دارد. چپ یک شاخه

همسر وی در کنار تخت بر یک صندلی جداگانه نشسته 

(. 20ه لبان خود نزدیک کرده است)شکل و جامی را ب

 اومان –ی تِ دلیل برپایی این ضیافت وجود سر بریده

 چنگ بری پادشاه عیالم است که آن را در برابر نوازنده

تخته سنگ مذکور هیچ  .انددرخت کاج آویزان کرده

ی دیگری در میان دیگر آثار هنری ی قابل مقایسهنمونه

وارد آناتولی  ق . م آشور ندارد. این موتیف در قرن ششم

وارد سرزمین اصلی یونان  ق . م شده و در قرن پنجم

سیاری از آثار هنری بازتاب یافت. یکی از شد و در ب

هایی که هنر یونان و بعدها روم از این موتیف استفاده

 Triumph of» هایی موسوم به کرد، در خلق صحنه

Dionysos » و دیگری در تزیین استلهای تدفینی و

های موسوم به ضیافت تدفینی خلق صحنه

«FuneraryBanquet » روی بود. در بیشتر موارد بر

استل، یک فرد لمیده به صورت تنها یا در کنار یک یا 

شد؛ با اش تصویر میچند تن دیگر از اعضای خانواده

ی ساخت و معنای این تصاویر در طول زمان هاینکه قاعد

توانست برد میو بر حسب فرهنگی که از آن بهره می

متفاوت باشد، اما عمومًا آن را به عنوان نمایشهایی 

ی سیمایی قهرمانانه از شخص خت و ارائهجهت پردا

 کنند.متوفی تفسیر می

ای در امپراتوری روم، این نقشمایه تبدیل به نقشمایه

عمومی در تزیین مقابر شد و به تدریج به سر حدات 

اروپوس و پالمیر نفوذ  شرقی این امپراتوری در دورا

کرده و از آنجا، هنر هترا، غرب ایران و الیمائیس را تحت 

تأثیر قرار داد. علیرغم اینکه موتیف مذکور فرمهای 

ا شود، اممختلفی داشته و در جاهای گوناگونی یافت می

یکسری از عناصر آن کمابیش ثابت است. در پالمیر که 

هنر قسمتهای غربی ایران از آن بسیار متأثر است، 

تصویر اصلی معموالً یک مرد است که با آرنج چپش بر 

ده، یک بشقاب یا پیاله در دست روی بالشتی لم دا

اش در مقیاسی کوچکتر از چپش نگه داشته و خانواده

وی تصویر شده و در اطراف وی به تصویر کشیده 

ایش نشسته اند و همسرش در جلوی پشده

 (.146: 1391قادری،است)
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دانیم که این موتیف در کوههای زاگرس در دوران می

تشخیص دهیم که  توانیمپارتها استفاده شده، اما نمی

های متأثر از آیا برای اغراض تدفینی بوده یا نه. نمونه

در هنر الیمایی فراوان است. برای نمونه  این نقشمایه

ت ب ی بردتوان به موارد زیر اشاره کرد: نقش برجستهمی

(، نقش برجسته هرکول)بیستون و 9کوه تینا )شکل

نقش و ( 28سلیمان( )شکلمعبد هراکلس مسجد

نقش برجسته مورد ( 29)شکلبرجسته سوسن سرخاب 

و  ANaهای نقش برجسته( 30)شکل  زیر باجولتنگ

CE  وIV  ،پیکرکهای زیادی از مردان در تنگ سروک

و زنان لمیده با جامی در دست که اکثراً از سلوکیه و 

اند، تصویر روی یک ( به دست آمده27 )شکلوارکا 

ا سلیمان پید ود از مسجدشای که گفته میسنجاق نقره

شده و مربوط به قرون دوم و سوم میالدی است)همان : 

149.)  

 

(. در یونان، گاه از این ظرف مستقیماً در جرعه 46: 

کردند، و گاه شراب را از این ظرف افشانی استفاده می

 در ظرف کوچکتر ریخته و سپس با ظرف کوچکتر جرعه

است که عناصر و کردند. واقعیت این افشانی می

های الیمایی برجستههای موجود در نقش نقشمایه

همگی ریشه در سنتهای کهن خاور نزدیک و نیز هنر 

 .یونان و روم دارند

 

 

 
ی مهمانی تدفینی، پالمیر، قرن دوم و سوم میالدی صحنه1 8شک

  (211: 1391)قادری، 

 ی ضیافت آشور بانیپال در کاخ شمالی نینوا )محمدی فر وصحنه 17شکل 

 (245: 1391دیگران، 

ست اتفاصیلی که تاکنون ارائه شده، در این راستا بوده 

تا نشان دهیم که تصویر بانوی سبو به دست در نقش 

ای در هنر ایران قبل از ورود ها، هیچ سابقهبرجسته

دارد. ظرف مذکور یونانیان و هنرشان به این سرزمین ن

« هاُینوخوئ»ظرفی یونانی است که در زبان یونانی به آن 

oinochoe ای بود که با آن از گویند. اُینوخوئه کوزهمی

داشتند و توی ظرفهای کوچکتری مثل میخم شراب بر

13ریختند)افشار،می«پیاله»و«کولیکس»،«اسکوفوس»

86 :46.). 

 

 

 
 لمیدن در پالمیر)همان( هایصحنه 19شکل 

 

 
 

پیکرکهای مرمرین از زنان به حالت لمیده که عموماً از شهرهایی  20شکل 

 (212: 1391اند)قادری،مثل سلوکیه و وارکا به دست آمده
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 (572: 1385نقش برجسته هرکول در بیستون )پاتس، 21شکل 

 

 
 (247:   1391فر، )محمدینقش برجسته سوسن سرخاب  22(         شکل 

 

 
 (1375زیر باجول)مهرکیان،نقش برجسته تنگ   23شکل 

 

گاللک شوشتر نیز  1های آرامگاه شماره بر بدنه تابوت

های انگور های یونانی نظیر نقش درخت مو و خوشهنماد

همانند تزئینات معبد بعل در پالمیر دیده می شود. 

های آرامگاه صالح داود نزدیک ایوان همچنین در کاوش

هایی با نقوش ایزدان یونانی به دست آمده کرخه مهر

های الیمایی با ی و مقایسه نقوش تابوتبا بررساست. 

توان می های مشابه در یونان و فرهنگ مسیحی،نمونه

 بنابراین های بسیاری را بین آنها مشاهده نمود.شباهت

این باره پاسخ به چگونگی انتقال نقوش یونانی به  در

توان بیان داشت که تجارت با پالمیر الیمایی می

ته رفها به شمار میمایه نقشترین دلیل انتقال این مهم

های الیمایی از سبک است. نقوش نمادین روی تابوت

 (.35-31)شکلپیروی کرده است و رومییونانی 

                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 هاینقش نخل روی تابوت 24شکل 

 (Rahbar,1999: 90-93) الیمایی

 

 

 های انگور روی تابوت اقش شاخهن 25شکل 

 (.Rahbar,1999: 90-93)لیمایی

 

 

 نقش ستون روی تابوت26شکل 

 (.(Rahbar,1999: 90-93 الیمایی

 

 

 نتیجه

هنگام هجوم اسکندر، تمدن یونانی که در تمدنهای  

ای به هنر شرقی آسیای غربی نفوذ کرده بود، روح تازه

بخشید. گرچه به دنبال نفوذ تمدن یونانی در شرق، هنر 

های بومی خود در برخی جهات متحول شد، اما ویژگی

را حفظ کرد. هنر یونانی در موضوع به تصویر کشیدن 

مایل انسانی توانست برخی خدایان به شکل و ش

های تصویرگری هنر شرقی را که مدتها به جنبه

فراموشی سپرده شده بود، دوباره زنده کند. اما هنر 

یونانی در تمام سرزمینهای ایران به صورت یکنواخت 

های مایه اجرا نشد. واقعیت این است عناصر و نقش

های الیمایی ها و بردگوریبرجسته موجود در نقش

گی ریشه در سنتهای کهن خاور نزدیک و نیز هنر هم

های بارز سبکی یونان و روم دارند و بازتابی از مشخصه

هنر الیمایی در عین . و موضوعی هنر پالمیری است

های بومی در برابر موجهای داشتن عناصر و ویژگی

یونانی از یک سو و موجهای سامی از سوی دیگر قرار 
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عقاید سامی و یونانی را در از عوامل نفوذ اند. داشته

ها باید حضور گسترده فرهنگ هلنیسم در میان الیمایی

رودان و به خصوص ها با میان منطقه و ارتباط تجاری آن

 پالمیریان دانست.
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