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ــا  ــود و ب ــق ش ــتند، تلفی ــر هس ــان هن کارشناس
علمــی،  روش هــای  روزافــزون  تجمیــع  ایــن 
ــان  ــر پنه ــل تصاوی ــری مث ــر هن ــای اث ویژگی  ه
شــده در زیرالیه هــای  پــی در پــی رنــگ را 
ــوان  ــاید بت ــی ش ــرار داد. حت ــایی ق ــورد شناس م
بــه وســیله ایــن ابــزار باریکــه نــوری را بــه 
ــم، در  ــن بتابانی ــم ذه ــک و مبه ــه  های تاری گوش
ــدرت  ــی ق ــم نقاش ــزرگ عال ــار ب ــه آث ــی ک جای

رخ می کشــند. بــه  را  خــود 
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زاهــا حدیــد، یکــی از خالق تریــن معمــاران نســل 
خــود، زنــی راهگشــا در حوزهــای کــه اغلــب تحــت 
ــد و  ــدی قدرتمن ــرار دارد، منتق ــردان ق ــلط م تس
ــک  ــودش ی ــه خ ــه گفت ــه ب ــوب، ک ــی ای محب مرب
ــلمان در  ــوان مس ــه عن ــت و ب ــی اس ــرب عراق ع
جلوه هــای  و  آیین هــا  بــا  و  مذهبــی،  محیــط 
ــزرگ  ــت، ب ــود داش ــش وج ــه پیرامون ــاری ک معم

ــه  ــر گذشــته و هویــت خــود، ب شــده. ایــن ادعــا ب
ــرای  ــد، ب ــود: حدی ــم نب ــک مســئله، مه ــز در ی ج
باشــکوه ترین مســاجد زمــان مــا،  از  تــا  ســه 
ــل  ــا، عام ــن طراحی ه ــت. ای ــرده  اس ــی ک طراح
ــع  ــرای مســجد جام ــت طراحــی ب ــه رقاب ورود او ب
استراســبورگ فرانســه در ســال 2000، رویــداد 
ــت،  ــجد Avenues Mall در کوی ــرای مس داوری ب
ــاری در  ــابقه معم ــن، مس ــال 2009، و همچنی س
کــوزوو2، بــرای طراحــی مســجد پریشــتینا3 در 
ــم  ــات ک ــت اطالع ــه عل ــه ب ــد، ک ــال 2013 ش س
منتشــر شــده بــه خصــوص در مــورد مســابقه آخــر، 
نمیتــوان تجزیــه و تحلیــل تصویــری کاملــی انجــام 
ــته ای  ــق و برجس ــروژه اول درک عمی داد. در دو پ
از معنــا و مفهــوم مناســک مســلمانان، وجــود 

نویسنده: ناصر رهبت
مترجم: فاطمه زاده عباس1

از آنچه که بود زاها حدید: فراتر 

ــر1: پیــش طــرح مســجد  زاهــا حدیــد، ســال ،Avenues Mall تصوی
2009 میــالدی، کویــت

https://www.zaha-hadid.com منبع: 

نویســنده: ریچــارد پــی. تیلــور زمانــی کــه سرپرســت . 2
دپارتمــان فیزیــک مــاده چــگال در دانشــگاه نیوســاوث ولز 
نقاشــی  های  را دربــاره  بــود پرســش  هایی  اســترالیا  در 
ــک  ــون اســتاد فیزی ــرد. او اکن ــوالک مطــرح ک جکســون پ
ــوالک  ــار پ ــل آث ــان تحلی دانشــگاه ارگــون اســت، و همچن
ــتم های  ــا در سیس ــوب و فرکتال ه ــه آش ــر مطالع را از منظ
ــی  ــا کارشناس ــد. او ضمن ــه می ده ــون ادام ــی گوناگ فیزیک
ارشــد نظریــه هنــر از دانشــگاه نیوســاوث ولز دارد و تمرکــز 

ــوالک اســت.    ــار پ ــش آث مطالعات

دانشجوی کارشناسی  ارشد تاریخ  هنر جهان اسالم، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران. 1
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دارد. تمایــل بــه شــکل دادن فرم هــای جدیــد 
ــه  ــاز را ب ــف نم ــی، ظرای ــه زیبای ــز، ب و چالش انگی

نمایــش می گــذارد.
ــرا  ــه ظاه ــود ک ــگارد ب ــان آوان ــا آنچن ــن طرح ه ای
دلیلــی شــد تــا بــه مرحلــه اجــرا نرســد. امــا بایــد 
ایــن دو طــرح را بــه خاطــر دیــدگاه تــازه، شــناخت؛ 
و آن تفکرتــازه ای بــود کــه بــه قوانیــن طراحــی فوق 
محافظه کارانــه مســاجد کــه توســط معمــار بــزرگ 
عثمانــی، ســینان )قــرن 16 میــالدی( تدویــن شــده 

بــود، ورود پیــدا کــرد. 
برتریــن طراحــی حدیــد، بــرای اولیــن بــار، بــا ورود 
ــن  ــم خــورد. در ای ــه مســابقه استراســبورگ رق او ب
ــرای  ــیال( ب ــای س ــود )فرم ه ــای خ ــرح از امض ط
کل مجموعــه کــه شــامل یــک مســجد و فضاهــای 
مختلفــی بــرای یــک مرکــز تجمــع اســت، اســتفاده 
ــد،  ــه می ده ــه مجموع ــن ب ــی نمادی ــرد. او عمق ک
کــه براســاس تجســم امــواج صوتــی واقعــی مــوذن 
اســت. در کنــار ایــن ســاختار، فرم هــا یــک ارتبــاط 
اســتعاری بــا منحنی هــای خوشنویســی عربــی 
دارنــد، کــه خطــوط ســیال ســاختمان ها ایــن 
ــام  ــن اله ــن ای ــد. همچنی ــان می ده ــر را نش تاثی
ــدار  ــز پدی ــجد نی ــل مس ــی های داخ در خوشنویس
می شــود. از ســوی دیگــر ایــن منحنی هــا بــا امــواج 
رود رایــن، کــه نزدیــک آن اســت نیــز ارتبــاط پیــدا 
می کننــد. در نهایــت، تجلــی قــدرت الهــی در قالــب 
جهانــی، بــا وجــود نــور طبیعــی کــه از شــکاف های 
ــه داخــل  ــی موجــدار ب ــای بتون ــی نواره ــاز و لعاب ب
ــرح  ــال، ط ــن ح ــا ای ــردد. ب ــدار می گ ــد، پدی می تاب
معمــار پســت مدرن ایتالیایــی، پائولــو پورتوگســی4، 

ــکوه  ــع باش ــجد جام ــت مس ــروژة مرم ــا پ ــه تنه ک
رم در ســال 1995 را داشــت، برگزیــده شــد. عــدم 
انتخــاب طــرح شــاعرانه حدیــد را شــاید بتــوان بــه 
ــه در  ــای ک ــدگاه محافظه کاران ه ــود دی ــت وج عل

طراحــی مســجد وجــود داشــت، دانســت.
مســجد کویــت کــه به عنــوان قســمتی از توســعه یک 
مرکــز خریــد لوکــس بــه بهره بــرداری رســید، هیچگاه 
از یــک طــرح مفهومــی فراتــر نرفــت. بــا ایــن حــال، 
حتــی در ایــن مرحلــه نیــز، فرمــی خالــص و معنــوی 
را بــه نمایــش می گــذارد. شــکل دلپذیــر آن اشــاره ای 
ــوان  ــه عن ــالم ب ــه ذات اس ــوس ب ــف و نامحس لطی
عملــی همــراه با شــناخت قــدرت مطلــق و تســلیم در 
برابــر خداونــد دارد. ایــن ســازه از ســه حلقــه بیضــوی 
تشــکیل شــده  اســت. هــر کــدام از حلقه هــا دور 
مکانــی کــه حیــاط را شــکل می دهنــد، قــرار گرفتــه و 
در نهایــت بــه آرامــی، بــه ســمت مرکــز بــاال می رونــد. 
ــت آرام  ــتای حرک ــا، در راس ــی بن ــای گلبرگ حجم ه
سینوســی، بــه یکدیگــر می پیوندنــد و در حالــی کــه 
کوتــاه می شــوند، ســه مارپیــچ واگــرا را کــه بــه ســوی 
ــه  ــباهت ب ــد: ش ــکل می دهن ــد، ش ــمان می رون آس
حالــت انگشــتان بهــم پیوســته در زمــان شــهادت 
ــق  ــر تصدی ــت ب ــان های اس ــه نش ــد، ک دادن دارن
ــاز را  ــا آن نم ــلمانان ب ــد، و مس ــی خداون و یگانگ
ــن موضــوع  ــم ای ــن نمی دان ــد. م ــان می برن ــه پای ب
عمــدی بــوده اســت یــا خیــر، امــا زوایایــی کــه در 
ــر  ــر منتشــر شــده از بنــا نشــان داده  شــده، ب تصاوی
ایــن مســئله بــه شــدت تاکیــد می کننــد. )تصویــر 1(

ــهرت  ــک، ش ــی ش ــرد، ب ــی می ک ــد زندگ ــر حدی اگ
روزافــزون او، باعــث می شــد تــا مشــتری های آینــده، 

ــجدش  ــای مس ــی از طرح ه ــاخت یک ــش س در چال
قــرار بگیرنــد. ایــن موضــوع بــه تجربه هــای اخیــر در 
جدایــی از الگــوی معمــاری ســنتی در جهــت کشــف 
رویکرد هــای جایگزیــن بــرای طراحــی مســاجد، قــوت 
می بخشــید. افســوس، مــا مجبــور خواهیــم بــود بــا دو 
طــرح انقالبــی حدیــد بــه عنــوان قابلیــت ناشــناخته 
در ادامــه تحقیقــات در جهــت ایجــاد فضــای مــدرن 
نمــاز بــرای مســلمانان، کــه بــه خاطــر توانایــی بســیار 
زیــاد اســالم بــرای انطبــاق بــا شــرایط دوران معاصــر 

ــت کنیــم. ــر شــده  اســت، سرســختانه رقاب ضروری ت

2 .Kosovo  
3 .Pristina  
4 . Paolo Portoghes 

- https://www.artforum.com/

print/201606/zaha-hadid- 60076
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بــود، ورود پیــدا کــرد. 
برتریــن طراحــی حدیــد، بــرای اولیــن بــار، بــا ورود 
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کل مجموعــه کــه شــامل یــک مســجد و فضاهــای 
مختلفــی بــرای یــک مرکــز تجمــع اســت، اســتفاده 
ــد،  ــه می ده ــه مجموع ــن ب ــی نمادی ــرد. او عمق ک
کــه براســاس تجســم امــواج صوتــی واقعــی مــوذن 
اســت. در کنــار ایــن ســاختار، فرم هــا یــک ارتبــاط 
اســتعاری بــا منحنی هــای خوشنویســی عربــی 
دارنــد، کــه خطــوط ســیال ســاختمان ها ایــن 
ــام  ــن اله ــن ای ــد. همچنی ــان می ده ــر را نش تاثی
ــدار  ــز پدی ــجد نی ــل مس ــی های داخ در خوشنویس
می شــود. از ســوی دیگــر ایــن منحنی هــا بــا امــواج 
رود رایــن، کــه نزدیــک آن اســت نیــز ارتبــاط پیــدا 
می کننــد. در نهایــت، تجلــی قــدرت الهــی در قالــب 
جهانــی، بــا وجــود نــور طبیعــی کــه از شــکاف های 
ــه داخــل  ــی موجــدار ب ــای بتون ــی نواره ــاز و لعاب ب
ــرح  ــال، ط ــن ح ــا ای ــردد. ب ــدار می گ ــد، پدی می تاب
معمــار پســت مدرن ایتالیایــی، پائولــو پورتوگســی4، 

ــکوه  ــع باش ــجد جام ــت مس ــروژة مرم ــا پ ــه تنه ک
رم در ســال 1995 را داشــت، برگزیــده شــد. عــدم 
انتخــاب طــرح شــاعرانه حدیــد را شــاید بتــوان بــه 
ــه در  ــای ک ــدگاه محافظه کاران ه ــود دی ــت وج عل

طراحــی مســجد وجــود داشــت، دانســت.
مســجد کویــت کــه به عنــوان قســمتی از توســعه یک 
مرکــز خریــد لوکــس بــه بهره بــرداری رســید، هیچگاه 
از یــک طــرح مفهومــی فراتــر نرفــت. بــا ایــن حــال، 
حتــی در ایــن مرحلــه نیــز، فرمــی خالــص و معنــوی 
را بــه نمایــش می گــذارد. شــکل دلپذیــر آن اشــاره ای 
ــوان  ــه عن ــالم ب ــه ذات اس ــوس ب ــف و نامحس لطی
عملــی همــراه با شــناخت قــدرت مطلــق و تســلیم در 
برابــر خداونــد دارد. ایــن ســازه از ســه حلقــه بیضــوی 
تشــکیل شــده  اســت. هــر کــدام از حلقه هــا دور 
مکانــی کــه حیــاط را شــکل می دهنــد، قــرار گرفتــه و 
در نهایــت بــه آرامــی، بــه ســمت مرکــز بــاال می رونــد. 
ــت آرام  ــتای حرک ــا، در راس ــی بن ــای گلبرگ حجم ه
سینوســی، بــه یکدیگــر می پیوندنــد و در حالــی کــه 
کوتــاه می شــوند، ســه مارپیــچ واگــرا را کــه بــه ســوی 
ــه  ــباهت ب ــد: ش ــکل می دهن ــد، ش ــمان می رون آس
حالــت انگشــتان بهــم پیوســته در زمــان شــهادت 
ــق  ــر تصدی ــت ب ــان های اس ــه نش ــد، ک دادن دارن
ــاز را  ــا آن نم ــلمانان ب ــد، و مس ــی خداون و یگانگ
ــن موضــوع  ــم ای ــن نمی دان ــد. م ــان می برن ــه پای ب
عمــدی بــوده اســت یــا خیــر، امــا زوایایــی کــه در 
ــر  ــر منتشــر شــده از بنــا نشــان داده  شــده، ب تصاوی
ایــن مســئله بــه شــدت تاکیــد می کننــد. )تصویــر 1(

ــهرت  ــک، ش ــی ش ــرد، ب ــی می ک ــد زندگ ــر حدی اگ
روزافــزون او، باعــث می شــد تــا مشــتری های آینــده، 

ــجدش  ــای مس ــی از طرح ه ــاخت یک ــش س در چال
قــرار بگیرنــد. ایــن موضــوع بــه تجربه هــای اخیــر در 
جدایــی از الگــوی معمــاری ســنتی در جهــت کشــف 
رویکرد هــای جایگزیــن بــرای طراحــی مســاجد، قــوت 
می بخشــید. افســوس، مــا مجبــور خواهیــم بــود بــا دو 
طــرح انقالبــی حدیــد بــه عنــوان قابلیــت ناشــناخته 
در ادامــه تحقیقــات در جهــت ایجــاد فضــای مــدرن 
نمــاز بــرای مســلمانان، کــه بــه خاطــر توانایــی بســیار 
زیــاد اســالم بــرای انطبــاق بــا شــرایط دوران معاصــر 

ــت کنیــم. ــر شــده  اســت، سرســختانه رقاب ضروری ت

2 .Kosovo  
3 .Pristina  
4 . Paolo Portoghes 

- https://www.artforum.com/

print/201606/zaha-hadid- 60076
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ــرق  ــته در ش ــان گذش ــون مردم ــانیان، همچ ساس
نزدیــک، موجــودات ترکیبــی ماننــد گاوهــای 
بالــدار، گریفیــن و ترکیب شــان بــا انســان1 را 
ــورد  ــا، م ــوص مهره ــه خص ــیا، ب ــن اش ــرای تزئی ب
ــودات  ــه از موج ــک نمون ــد. ی ــرار می دادن ــه ق توج
خارق العــاده ای کــه تا کنــون شــناخته نشــده و 
تعلــق آن بــه مجموعــه نقش مایه هــای هنــری 
ــده  ــه ساســانی پرن ــکار گشــته2، نمون ساســانیان ان

ــت. ــی اس ــا هارپ ــان ی ــر انس ــا س ب
بــر روی دو مهــر در مــوزه بریتانیــا، نیــم تنــه 
باالیــی یــک مــرد برهنــه کــه یــک حلقــه روبــان دار 

ــده  ــک پرن ــتی ی ــمت پش ــه قس ــته ب ــگاه داش را ن
متصل شــده اســت )تصویــر1: 11؛ کاتالــوگ: 3-1(. 
ــوزه  ــراد، م ــاژ در لنینگ ــوزه آرمیت ــی در م مهرهای
ــه حســن  ــورک، مجموع ــن در نیوی ــر متروپولیت هن
فروغــی در تهــران و ســایت قصــر ابونصــر نزدیــک 
شــیراز، ســر یــک مــرد ریــش دار یــا بــدون ریــش 
ــده متصــل شــده اســت را  ــک پرن ــدن ی ــه ب کــه ب
نشــان می دهنــد )تصویــر1: 2- 5؛ کاتالــوگ: 7-3(. 
بقیــه مهرهــا ترکیبــی از بخــش پایینــی بــدن یــک 
پرنــده بــا ســر قــوچ )تصویــر1: 6؛ کاتالــوگ: 8 و9( 
ــر1: 7؛  ــوزن )تصوی ــوگ: 1( و گ ــی )کاتال ــز کوه ب
کاتالــوگ: 11- 13( هســتند. انتخــاب ایــن اشــکال 
خــاص انســانی و حیوانــی، موضــوع باالتــری از 
ــه موجــودات عجیــب و غریــب و ترکیــب  ــه ب عالق
آن هــا بــا انســان را بیــان می کنــد. در حقیقــت بــه 
ایــن مســئله اشــاره دارد کــه ایــن موجــودات بــرای 

ساســانیان دارای ارزشــی ســمبلیک هســتند.
 وی. ای. شیشــکین در کاخ ســغدیان )ورخشــا( 
در قــرن هفتــم تــا هشــتم میــالدی، قطعــات 

ــا  ــده ب ــه پرن متعــدد گچــی  از موجوداتــی شــبیه ب
ــه ترکیب بنــدی  ــه کــه متعلــق ب ســر و ســینه زنان
ــوده اســت، یافــت، کــه احتمــاالً صحنــه  بزرگــی ب
شــکاری اســطوره ای را بــه تصویــر می کشــد3.
ــام  ــگران انج ــط کاوش ــه توس ــی ک ــاس مرمت براس
ــط  ــودات توس ــن موج ــت ای ــا پش ــینه ی ــد، س ش
ــا  ــه ی ــورت بافت ــه ص ــه ب ــان ک ــی از موهایش بخش
ــی  ــت، در حال ــده  اس ــانده ش ــوده، پوش ــد ب مجع
ــا گــره افتــاده ای،  کــه بقیــه آن هــا موهایشــان را ب
بــاالی سرشــان جمــع کرده انــد؛ ســینه های آن هــا 
نیــز توســط جامــه کوتاهــی پوشــانده شــده  اســت. 
ــزرگ،  ــای ب ــا پره ــا ب ــدن آن ه ــی ب ــه پایین نیم
ــای  ــرگ، پوشــانده شــده و چنگال ه ــرم ب شــبیه ف
ــه  ــئله ک ــن مس ــه ای ــودات، ب ــن موج ــکاری ای ش
در اصــل آن هــا بــاالی درختــان می ایســتاده اند 
ــا  اشــاره دارد. در پنجیکنــت، دو موجــود مشــابه، ب
ــی  ــب پیکره های ــه در قال ــدون  تن ــک زن و ب ســر ی
ــر  ــا هم عص ــه تقریب ــده اند، ک ــی ش ــفالین بازنمای س
ســغدیان هســتند. ایــن موجــودات، یــک دســته پیکره 
ــک  ــراب کوچ ــه مح ــدازه را درون طاقچ ــم  ان ه
تشــکیل  داده نــد. احتمــاالً قــوس محــراب یــا ســقف 
ــه  ــبت ب ــا، نس ــن پیکره ه ــد. ای ــن می کنن آن را تزئی
ــا  ــر اجــرا شــده اند؛ موه پیکره هــای ورخشــا، ناپخته ت
ــای  ــبیه پیکره ه ــا ش ــتند، ام ــاه هس ــن کوت در طرفی
ــا یــک گــره هنــدی کــه  ــاالی پیشــانی، ب ورخشــا، ب

ــده اند. ــع ش ــت، جم ــوده  اس ــج ب ــی رای مدل
پیکره هــای  کاوشــگر  هــم  و  شیشــکین  هــم 
ــن موجــودات را  پنجیکنــت، ای.ام. بلنیتســکی4، ای
بــه گارودا و کینــارا در هنــر هنــد نســبت می دهنــد. 

گارودا در اصــل یــک پرنده-خورشــید، مرکــب 
خــدای ویشــنو اســت کــه تــا قــرن چهــارم میالدی 
بــه نشــان و عالمــت امپراتــوری گوپتــا تبدیل شــده 
بــود5. در اواخــر دوران گوپتــا بــه عنــوان موجــودی 
ــه و صــورت انســانی  ــده فرب ــدن پرن ــا ب ــی ب ترکیب
ــر  ــای مذک ــر1: 9(. کیناراه ــد )تصوی ــر می ش تصوی
ــی  ــن شــکل ترکیب ــای مؤنث شــان، دومی و جفت ه
در شــمایل  نــگاری هنــدی اســت. آنــان نوازنــدگان 
ســماوی خدایــان هســتند کــه در یادبود هــای 
بودایــی در هنــد مرکــزی- و بعــد هــا در غارهــای 
بودایــی آســیای مرکــزی- بــا بــدن کامــل یــا تنهــا 
ــا  ــا ســر انســان، گاه ب ــده، ب ــا دم پرن پایین تنــه و ی
ــای انســان متصــل  ــه بازو ه ــه ب ــی ک ــه و بال های تن
ــاج گل  شــده، ظاهــر می شــوند کــه ممکــن اســت ت
یــا پیشکشــی ای را حمــل کننــد6. گنجــی از جنــس 
عــاج در بگــرام افغانســتان، که گمــان مــی رود از واردات 
هنــد در قــرون اولیــه میــالدی باشــد، حــاوی تمثالــی 
از کینــارا7 بــا ســر انســان و بــدن پرنــده و یــک کــوزه 
لعــاب دار جانورســان بــه شــکل یــک پرنــده  بــا باال تنه 
و ســر یــک زن اســت، وجــود دارد8. جفــِت کیناراهــا با 
بــدن کامــل یــک پرنــده و ســر بــه عنــوان تنهــا عنصر 
انســانی آن هــا در قــرن پنجــم و ششــم، در اواخــر دوره 

ــش داده می شــدند9. ــا نمای گوپت
ــت  ــودات در پنجیکن ــن موج ــور ای بلنیتســکی ظه
ــد،  ــد10 می دان ــای هن ــر از گوپت ــا را متأث و ورخش
ــر  ــز در نظ ــان نی ــتر سغدی ش ــا را در بس ــا آن ه ام
ــانی  ــمبلی از روح انس ــد س ــه می توان ــرد ک می گی
ــگاه خصوصــی در پنچیکنــت  تلقــی شــود11. عبادت
ــد،  ــه آن متعلق ان ــان ب ــر انس ــا س ــدگان ب ــه پرن ک
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ــرق  ــته در ش ــان گذش ــون مردم ــانیان، همچ ساس
نزدیــک، موجــودات ترکیبــی ماننــد گاوهــای 
بالــدار، گریفیــن و ترکیب شــان بــا انســان1 را 
ــورد  ــا، م ــوص مهره ــه خص ــیا، ب ــن اش ــرای تزئی ب
ــودات  ــه از موج ــک نمون ــد. ی ــرار می دادن ــه ق توج
خارق العــاده ای کــه تا کنــون شــناخته نشــده و 
تعلــق آن بــه مجموعــه نقش مایه هــای هنــری 
ــده  ــه ساســانی پرن ــکار گشــته2، نمون ساســانیان ان

ــت. ــی اس ــا هارپ ــان ی ــر انس ــا س ب
بــر روی دو مهــر در مــوزه بریتانیــا، نیــم تنــه 
باالیــی یــک مــرد برهنــه کــه یــک حلقــه روبــان دار 

ــده  ــک پرن ــتی ی ــمت پش ــه قس ــته ب ــگاه داش را ن
متصل شــده اســت )تصویــر1: 11؛ کاتالــوگ: 3-1(. 
ــوزه  ــراد، م ــاژ در لنینگ ــوزه آرمیت ــی در م مهرهای
ــه حســن  ــورک، مجموع ــن در نیوی ــر متروپولیت هن
فروغــی در تهــران و ســایت قصــر ابونصــر نزدیــک 
شــیراز، ســر یــک مــرد ریــش دار یــا بــدون ریــش 
ــده متصــل شــده اســت را  ــک پرن ــدن ی ــه ب کــه ب
نشــان می دهنــد )تصویــر1: 2- 5؛ کاتالــوگ: 7-3(. 
بقیــه مهرهــا ترکیبــی از بخــش پایینــی بــدن یــک 
پرنــده بــا ســر قــوچ )تصویــر1: 6؛ کاتالــوگ: 8 و9( 
ــر1: 7؛  ــوزن )تصوی ــوگ: 1( و گ ــی )کاتال ــز کوه ب
کاتالــوگ: 11- 13( هســتند. انتخــاب ایــن اشــکال 
خــاص انســانی و حیوانــی، موضــوع باالتــری از 
ــه موجــودات عجیــب و غریــب و ترکیــب  ــه ب عالق
آن هــا بــا انســان را بیــان می کنــد. در حقیقــت بــه 
ایــن مســئله اشــاره دارد کــه ایــن موجــودات بــرای 

ساســانیان دارای ارزشــی ســمبلیک هســتند.
 وی. ای. شیشــکین در کاخ ســغدیان )ورخشــا( 
در قــرن هفتــم تــا هشــتم میــالدی، قطعــات 

ــا  ــده ب ــه پرن متعــدد گچــی  از موجوداتــی شــبیه ب
ــه ترکیب بنــدی  ــه کــه متعلــق ب ســر و ســینه زنان
ــوده اســت، یافــت، کــه احتمــاالً صحنــه  بزرگــی ب
شــکاری اســطوره ای را بــه تصویــر می کشــد3.
ــام  ــگران انج ــط کاوش ــه توس ــی ک ــاس مرمت براس
ــط  ــودات توس ــن موج ــت ای ــا پش ــینه ی ــد، س ش
ــا  ــه ی ــورت بافت ــه ص ــه ب ــان ک ــی از موهایش بخش
ــی  ــت، در حال ــده  اس ــانده ش ــوده، پوش ــد ب مجع
ــا گــره افتــاده ای،  کــه بقیــه آن هــا موهایشــان را ب
بــاالی سرشــان جمــع کرده انــد؛ ســینه های آن هــا 
نیــز توســط جامــه کوتاهــی پوشــانده شــده  اســت. 
ــزرگ،  ــای ب ــا پره ــا ب ــدن آن ه ــی ب ــه پایین نیم
ــای  ــرگ، پوشــانده شــده و چنگال ه ــرم ب شــبیه ف
ــه  ــئله ک ــن مس ــه ای ــودات، ب ــن موج ــکاری ای ش
در اصــل آن هــا بــاالی درختــان می ایســتاده اند 
ــا  اشــاره دارد. در پنجیکنــت، دو موجــود مشــابه، ب
ــی  ــب پیکره های ــه در قال ــدون  تن ــک زن و ب ســر ی
ــر  ــا هم عص ــه تقریب ــده اند، ک ــی ش ــفالین بازنمای س
ســغدیان هســتند. ایــن موجــودات، یــک دســته پیکره 
ــک  ــراب کوچ ــه مح ــدازه را درون طاقچ ــم  ان ه
تشــکیل  داده نــد. احتمــاالً قــوس محــراب یــا ســقف 
ــه  ــبت ب ــا، نس ــن پیکره ه ــد. ای ــن می کنن آن را تزئی
ــا  ــر اجــرا شــده اند؛ موه پیکره هــای ورخشــا، ناپخته ت
ــای  ــبیه پیکره ه ــا ش ــتند، ام ــاه هس ــن کوت در طرفی
ــا یــک گــره هنــدی کــه  ــاالی پیشــانی، ب ورخشــا، ب

ــده اند. ــع ش ــت، جم ــوده  اس ــج ب ــی رای مدل
پیکره هــای  کاوشــگر  هــم  و  شیشــکین  هــم 
ــن موجــودات را  پنجیکنــت، ای.ام. بلنیتســکی4، ای
بــه گارودا و کینــارا در هنــر هنــد نســبت می دهنــد. 

گارودا در اصــل یــک پرنده-خورشــید، مرکــب 
خــدای ویشــنو اســت کــه تــا قــرن چهــارم میالدی 
بــه نشــان و عالمــت امپراتــوری گوپتــا تبدیل شــده 
بــود5. در اواخــر دوران گوپتــا بــه عنــوان موجــودی 
ــه و صــورت انســانی  ــده فرب ــدن پرن ــا ب ــی ب ترکیب
ــر  ــای مذک ــر1: 9(. کیناراه ــد )تصوی ــر می ش تصوی
ــی  ــن شــکل ترکیب ــای مؤنث شــان، دومی و جفت ه
در شــمایل  نــگاری هنــدی اســت. آنــان نوازنــدگان 
ســماوی خدایــان هســتند کــه در یادبود هــای 
بودایــی در هنــد مرکــزی- و بعــد هــا در غارهــای 
بودایــی آســیای مرکــزی- بــا بــدن کامــل یــا تنهــا 
ــا  ــا ســر انســان، گاه ب ــده، ب ــا دم پرن پایین تنــه و ی
ــای انســان متصــل  ــه بازو ه ــه ب ــی ک ــه و بال های تن
ــاج گل  شــده، ظاهــر می شــوند کــه ممکــن اســت ت
یــا پیشکشــی ای را حمــل کننــد6. گنجــی از جنــس 
عــاج در بگــرام افغانســتان، که گمــان مــی رود از واردات 
هنــد در قــرون اولیــه میــالدی باشــد، حــاوی تمثالــی 
از کینــارا7 بــا ســر انســان و بــدن پرنــده و یــک کــوزه 
لعــاب دار جانورســان بــه شــکل یــک پرنــده  بــا باال تنه 
و ســر یــک زن اســت، وجــود دارد8. جفــِت کیناراهــا با 
بــدن کامــل یــک پرنــده و ســر بــه عنــوان تنهــا عنصر 
انســانی آن هــا در قــرن پنجــم و ششــم، در اواخــر دوره 

ــش داده می شــدند9. ــا نمای گوپت
ــت  ــودات در پنجیکن ــن موج ــور ای بلنیتســکی ظه
ــد،  ــد10 می دان ــای هن ــر از گوپت ــا را متأث و ورخش
ــر  ــز در نظ ــان نی ــتر سغدی ش ــا را در بس ــا آن ه ام
ــانی  ــمبلی از روح انس ــد س ــه می توان ــرد ک می گی
ــگاه خصوصــی در پنچیکنــت  تلقــی شــود11. عبادت
ــد،  ــه آن متعلق ان ــان ب ــر انس ــا س ــدگان ب ــه پرن ک
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بــه یــک فرقــه باســتانی اختصــاص داشــت کــه بــه 
ــده  ــده ش ــه پراکن ــیای میان ــیع در آس صــورت وس
ــا تدفیــن، زنــان نیمه انســان  بــود12. ایــن ارتبــاط ب
ــطوره های  ــیرن های اس ــی و س ــده هارپ ــه پرن نیم
یونــان را بــه یــاد مــی آورد کــه بــه عنــوان مرکــب 
ــن  ــب توجه تری ــد. جال ــت می کردن ــردگان خدم م
ــا  ــی را ب ــه روح متوف ــودات ک ــن موج ــر از ای تصوی
ــا«ی  ــره هارپی ه ــد، در »مقب ــل می کنن ــود حم خ
خانتــوس، در لیســیا، متعلــق بــه اواخــر قــرن 
ــدا  ــالدی13 پی ــم می ــرن پنج ــل ق ــا اوای ــم ت شش
شــده اســت. در زمــان رومی هــا، ســیرن ها یــا 
ــلطنتی14  ــه س ــکوکات اولی ــر روی مس ــا ب هارپی ه
ــدند.  ــر ش ــر ظاه ــان عص ــرخ فام15 هم ــروف س و ظ
ــش از  ــرن دوم پی ــرق در ق ــر در ش ــا پیش ت آن ه
میــالد، در میــان پارتیــان نســاء )تصویــر1: 9( و بعد 
ــد.  ــده بودن ــران16 شناخته ش ــان ای ــان پارتی در می
ــدن(،  ــان )و ب ــر انس ــا س ــن بازنمایی ه ــام ای در تم
ــه دارد، هــر چنــد ســیرن های دوره  جنســیتی زنان
هلنیســتی17 پیش تــر بــه صــورت هــر دو جنســیت 

ــدند. ــر می ش ظاه
در هنــر حکاکــی ساســانی، تبدیــل هارپی-ســیرن 
بــه جنــس مذکــر، ممکــن اســت بــه دلیــل تعصــب 
ــانه ای  ــودات افس ــش موج ــرای نمای ــانیان ب ساس
مردانــه باشــد. بــه جــز حیوانــات نگهبــان، آن 
ــر  ــورت مذک ــه ص ــا ب ــر روی مهره ــودات ب موج
ــه  ــدار ک ــه بال ــره برهن ــده اند18. پیک ــی ش بازنمای
حلقــه روبــان داری را حمــل می کنــد، همــواره 
ــگان  ــتثنای اله ــه اس ــه دارد19 ب ــی مردان خصوصیات
ــه  ــتان، نیک ــاق بس ــانی در ط ــر ساس ــه متأخ نیک

حمل کننــده حلقــه گل )یــا پیــروزی( کــه در 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــان م ــلوکیان و پارتی دوران س
طرفــی  از  شــد20.  گذاشــته   کنــار  می گرفــت، 
ــت از  ــن اس ــانی ممک ــی ساس ــه هارپ ــوی اولی الگ
ــا کینــارا هنــدی گرفتــه شــده   شــرق و از گارودا ی
باشــد. در غــار 35 متــری بــودا در بامیــان، نقاشــی 
ــاه در مالزمــت دو موجــود حامــل  ــه خــدای م اراب
مشــعل )کــه داللــت بــر تجلیــل و تکریــم اســت22(، 
ــر  ــان21 تصوی ــه ای دور سرش ــا هال ــارا ب ــبیه کین ش

ــده اســت. ش
پیکــر مرد-پرنــده در  دیگــر،  و مرجــع  منبــع 
بین النهریــن باســتان، بــه نــام »زو« اســت کــه بــر 
روی مهرهــا ظاهــر شــد و بــا آزادی یــا تولــد دوباره 
خــدای نباتــات در ارتبــاط اســت23. بــا اینکــه ایــن 
متداول تریــن  نیمه انســان  نیمه پرنــده-  فیگــور 
نقــش در هــزاره ســوم پیــش از میــالد اســت، 
ــر  ــراً ب ــه ظاه ــی ای از اســطوره زو اســت ک بازخوان
روی مهرهــای اواخــر آشــوریان باقی مانده اســت24. 
ــا ســر انســان،  ــده ب ــه پرن ــان اســت ک ــن زم در ای
ــای  ــا ویژگی ه ــا ب ــی ام ــیرن های یونان ــبیه س ش
ــر  ــود25. ب ــی  ش ــر م ــا ظاه ــر روی مهره ــه، ب مردان
ــه  ــی -ک ــرات دوره هخامنش ــی از جواه روی برخ
ــان ســاخته شــده اســت-  ظاهــراً تحــت تأثیــر یون
ایــن موجــودات بــا چهــره ای ریــش دار و تــاج 
جلوه گــر   )10 )تصویــر1:  پارســی26  دندانــه دار 
اوایــل دوران هخامنشــی،  ایــران  می شــوند. در 
ــزی  ــدان برن ــر روی گل ــده ریــش دار ب ــک مرد پرن ی
از لرســتان27پدیدار شــد، و نمونه هــای دیگــری نیــز 
بــر روی تزئینــات دیگهــای برنــزی بــا دســته هایی 

ــه  ــه شــبیه ب ــت شــد، ک ــث یاف از ســیرن های مؤن
ــت28. ــی اس ــای یونان نمونه ه

 تندیــس برنــزی خروســی بــا ســر انســان در بگرام، 
ــن  ــز، ای ــر اســاس نظــر اُ.کورت ــه ب کشــف شــده ک
پیکــره، مرکــوری )یــا هرمــس یونانــی( اســت. زیــرا 
ــرات  ــا جواه ــوری ب ــی مرک ــس، بازنمای ــن تندی ای
ــی( و  ــی کاله یونان ــوس )نوع ــراه پتاس ــی، هم روم
کادوســوس )چوب دســتی هرمــس( را یــادآوری 
یونانــی-  آییــن  در   .)11 )تصویــر1:  می کنــد29 
رومــی، مرکــوری، در یکــی از مقام هــای خــود 
ــروز  ــرگ پی ــر م ــه روح را ب ــی ک ــوان کس ــه عن ب
ــد از  ــی بع ــی را در زندگ ــیر امن ــد و مس می گردان
ــروس در  ــا خ ــد، ب ــم می کن ــرای او فراه ــرگ ب م
ارتبــاط اســت؛ خــروس بــه عنــوان قاصــد خورشــید 
و رســتاخیز، بــه عنــوان نماد خــدا به کار مــی رود30. 
بــر نقــش تدفینــی مرکــوری بــه دلیــل ارتباطــش 
بــا ســیرن یــا هارپــی بــر روی ســکه ها و جواهــرات 
ــد  ــده مانن ــای پرن ــت31 . بدن ه ــده اس ــد ش تاکی
ــانی  ــای ساس ــر روی مهر ه ــه ب ــودات ک ــن موج ای
بــه تصویرکشــیده شــده اند، بــدن پرندگانــی اســت 
کــه بــه طــور مشــترک در تصاویــر ساســانی یافــت 
می شــوند: خــروس )کاتالــوگ: 6و 8، 10- 12( 
ــوگ: 14( و  ــاووس )کاتال ــوگ: 9( ، ط اردک )کاتال
عقــاب یــا دیگــر گونه هــای متــداول )کاتالــوگ: 1- 
ــای  ــته از بازنمایی ه ــز آن دس ــه ج 5، 7 و 13(. ب
ــای  ــره نمونه ه ــروس، پیک ــب خ ــوری در قال مرک
عقاب گونــه  فــرم  یــک  اساســاً  غیر ساســانی، 

هســتند. 
ــودات  ــری موج ــباهت ظاه ــد ش ــر می رس ــه نظ ب

ــی  ــنت های غرب ــدگان در س ــان- پرن ــانی انس ساس
و شــرقی، فراتــر از شــکل رفتــه تــا معانــی و 
کارکردهــای مشــابهی داشــته باشــند. در بندهــش، 
ــه  ــده، چ ــه پرن ــبیه ب ــی ش ــا موجودات ــدگان ی پرن
واقعــی و چــه افســانه ای، بــه عنــوان مخالفــان شــر 
توصیــف می شــوند. »در مخالفــت یــا در تضــاد 
ــژه،  ــه  وی ــده اند32«. ب ــق ش ــر خل ــودات ش ــا موج ب
خــروس، کــه بــر اســاس اعتقــادات زرتشــتی، خلــق 
ــد  ــد. قاص ــا باش ــا اهریمن ه ــاد ب ــا در تض ــده ت ش
ــاج  ــر آن اســت کــه ت ســپیده دم اســت و اعتقــاد ب
او بــه طــور موقــت شــیاطین و دیو هــا را کــور 
می کنــد33. ترکیــب ســر یــک مــرد و بــدن خــروس 
)تصویــر1: 5( ممکــن اســت جلــوه ای از یــک موجود 
ــی  ــر غرب ــل آن، تصوی ــا برکــت باشــد. نقطــه مقاب ب
مرکــوری اســت، کــه خــروس بــه عنــوان هدایتگــر 

ــر1: 11(. ــی شــده  اســت )تصوی ــرگ بازنمای م
پیونــد هارپی-ســیرن-کینارا بــا غلبــه جنبــه مردانه 
ــانی را  ــی ساس ــن هارپ ــر1: 1(، ارزش نمادی )تصوی
ــدار در  ــه بال ــره برهن ــن پیک ــد. ای ــش می ده افزای
نقش برجســته های  بــر  پیــروزی  صحنه هــای 
ــی  ــر روی بعض ــکار ب ــای ش ــلطنتی34 و صحنه ه س
ــا  ــدار ی ــای روبان ــره ای35 ، حلقه ه ــقاب های نق بش
گردنبنــدی از مرواریــد را بــه پادشــاه ساســانی 
ــر  ــر نقش برجســته ها، و ب ــی دارد. در دیگ ــی م ارزان
ــای  ــمبلی از اعط ــان س ــه روب ــکه ها، حلق روی س
نشــان و تفویــض، و وســیله ای جهــت اعطای شــکوه 
و عظمــت پادشــاهی و حــق حاکمیــت اســت36. این 
ــرای  ــی ب ــک ســمبل جهان ــه ممکــن اســت ی حلق
شــکوه و آرزوهــای خــوب تلقــی شــود، و هدیــه ای 
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بــه یــک فرقــه باســتانی اختصــاص داشــت کــه بــه 
ــده  ــده ش ــه پراکن ــیای میان ــیع در آس صــورت وس
ــا تدفیــن، زنــان نیمه انســان  بــود12. ایــن ارتبــاط ب
ــطوره های  ــیرن های اس ــی و س ــده هارپ ــه پرن نیم
یونــان را بــه یــاد مــی آورد کــه بــه عنــوان مرکــب 
ــن  ــب توجه تری ــد. جال ــت می کردن ــردگان خدم م
ــا  ــی را ب ــه روح متوف ــودات ک ــن موج ــر از ای تصوی
ــا«ی  ــره هارپی ه ــد، در »مقب ــل می کنن ــود حم خ
خانتــوس، در لیســیا، متعلــق بــه اواخــر قــرن 
ــدا  ــالدی13 پی ــم می ــرن پنج ــل ق ــا اوای ــم ت شش
شــده اســت. در زمــان رومی هــا، ســیرن ها یــا 
ــلطنتی14  ــه س ــکوکات اولی ــر روی مس ــا ب هارپی ه
ــدند.  ــر ش ــر ظاه ــان عص ــرخ فام15 هم ــروف س و ظ
ــش از  ــرن دوم پی ــرق در ق ــر در ش ــا پیش ت آن ه
میــالد، در میــان پارتیــان نســاء )تصویــر1: 9( و بعد 
ــد.  ــده بودن ــران16 شناخته ش ــان ای ــان پارتی در می
ــدن(،  ــان )و ب ــر انس ــا س ــن بازنمایی ه ــام ای در تم
ــه دارد، هــر چنــد ســیرن های دوره  جنســیتی زنان
هلنیســتی17 پیش تــر بــه صــورت هــر دو جنســیت 

ــدند. ــر می ش ظاه
در هنــر حکاکــی ساســانی، تبدیــل هارپی-ســیرن 
بــه جنــس مذکــر، ممکــن اســت بــه دلیــل تعصــب 
ــانه ای  ــودات افس ــش موج ــرای نمای ــانیان ب ساس
مردانــه باشــد. بــه جــز حیوانــات نگهبــان، آن 
ــر  ــورت مذک ــه ص ــا ب ــر روی مهره ــودات ب موج
ــه  ــدار ک ــه بال ــره برهن ــده اند18. پیک ــی ش بازنمای
حلقــه روبــان داری را حمــل می کنــد، همــواره 
ــگان  ــتثنای اله ــه اس ــه دارد19 ب ــی مردان خصوصیات
ــه  ــتان، نیک ــاق بس ــانی در ط ــر ساس ــه متأخ نیک

حمل کننــده حلقــه گل )یــا پیــروزی( کــه در 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــان م ــلوکیان و پارتی دوران س
طرفــی  از  شــد20.  گذاشــته   کنــار  می گرفــت، 
ــت از  ــن اس ــانی ممک ــی ساس ــه هارپ ــوی اولی الگ
ــا کینــارا هنــدی گرفتــه شــده   شــرق و از گارودا ی
باشــد. در غــار 35 متــری بــودا در بامیــان، نقاشــی 
ــاه در مالزمــت دو موجــود حامــل  ــه خــدای م اراب
مشــعل )کــه داللــت بــر تجلیــل و تکریــم اســت22(، 
ــر  ــان21 تصوی ــه ای دور سرش ــا هال ــارا ب ــبیه کین ش

ــده اســت. ش
پیکــر مرد-پرنــده در  دیگــر،  و مرجــع  منبــع 
بین النهریــن باســتان، بــه نــام »زو« اســت کــه بــر 
روی مهرهــا ظاهــر شــد و بــا آزادی یــا تولــد دوباره 
خــدای نباتــات در ارتبــاط اســت23. بــا اینکــه ایــن 
متداول تریــن  نیمه انســان  نیمه پرنــده-  فیگــور 
نقــش در هــزاره ســوم پیــش از میــالد اســت، 
ــر  ــراً ب ــه ظاه ــی ای از اســطوره زو اســت ک بازخوان
روی مهرهــای اواخــر آشــوریان باقی مانده اســت24. 
ــا ســر انســان،  ــده ب ــه پرن ــان اســت ک ــن زم در ای
ــای  ــا ویژگی ه ــا ب ــی ام ــیرن های یونان ــبیه س ش
ــر  ــود25. ب ــی  ش ــر م ــا ظاه ــر روی مهره ــه، ب مردان
ــه  ــی -ک ــرات دوره هخامنش ــی از جواه روی برخ
ــان ســاخته شــده اســت-  ظاهــراً تحــت تأثیــر یون
ایــن موجــودات بــا چهــره ای ریــش دار و تــاج 
جلوه گــر   )10 )تصویــر1:  پارســی26  دندانــه دار 
اوایــل دوران هخامنشــی،  ایــران  می شــوند. در 
ــزی  ــدان برن ــر روی گل ــده ریــش دار ب ــک مرد پرن ی
از لرســتان27پدیدار شــد، و نمونه هــای دیگــری نیــز 
بــر روی تزئینــات دیگهــای برنــزی بــا دســته هایی 

ــه  ــه شــبیه ب ــت شــد، ک ــث یاف از ســیرن های مؤن
ــت28. ــی اس ــای یونان نمونه ه

 تندیــس برنــزی خروســی بــا ســر انســان در بگرام، 
ــن  ــز، ای ــر اســاس نظــر اُ.کورت ــه ب کشــف شــده ک
پیکــره، مرکــوری )یــا هرمــس یونانــی( اســت. زیــرا 
ــرات  ــا جواه ــوری ب ــی مرک ــس، بازنمای ــن تندی ای
ــی( و  ــی کاله یونان ــوس )نوع ــراه پتاس ــی، هم روم
کادوســوس )چوب دســتی هرمــس( را یــادآوری 
یونانــی-  آییــن  در   .)11 )تصویــر1:  می کنــد29 
رومــی، مرکــوری، در یکــی از مقام هــای خــود 
ــروز  ــرگ پی ــر م ــه روح را ب ــی ک ــوان کس ــه عن ب
ــد از  ــی بع ــی را در زندگ ــیر امن ــد و مس می گردان
ــروس در  ــا خ ــد، ب ــم می کن ــرای او فراه ــرگ ب م
ارتبــاط اســت؛ خــروس بــه عنــوان قاصــد خورشــید 
و رســتاخیز، بــه عنــوان نماد خــدا به کار مــی رود30. 
بــر نقــش تدفینــی مرکــوری بــه دلیــل ارتباطــش 
بــا ســیرن یــا هارپــی بــر روی ســکه ها و جواهــرات 
ــد  ــده مانن ــای پرن ــت31 . بدن ه ــده اس ــد ش تاکی
ــانی  ــای ساس ــر روی مهر ه ــه ب ــودات ک ــن موج ای
بــه تصویرکشــیده شــده اند، بــدن پرندگانــی اســت 
کــه بــه طــور مشــترک در تصاویــر ساســانی یافــت 
می شــوند: خــروس )کاتالــوگ: 6و 8، 10- 12( 
ــوگ: 14( و  ــاووس )کاتال ــوگ: 9( ، ط اردک )کاتال
عقــاب یــا دیگــر گونه هــای متــداول )کاتالــوگ: 1- 
ــای  ــته از بازنمایی ه ــز آن دس ــه ج 5، 7 و 13(. ب
ــای  ــره نمونه ه ــروس، پیک ــب خ ــوری در قال مرک
عقاب گونــه  فــرم  یــک  اساســاً  غیر ساســانی، 

هســتند. 
ــودات  ــری موج ــباهت ظاه ــد ش ــر می رس ــه نظ ب

ــی  ــنت های غرب ــدگان در س ــان- پرن ــانی انس ساس
و شــرقی، فراتــر از شــکل رفتــه تــا معانــی و 
کارکردهــای مشــابهی داشــته باشــند. در بندهــش، 
ــه  ــده، چ ــه پرن ــبیه ب ــی ش ــا موجودات ــدگان ی پرن
واقعــی و چــه افســانه ای، بــه عنــوان مخالفــان شــر 
توصیــف می شــوند. »در مخالفــت یــا در تضــاد 
ــژه،  ــه  وی ــده اند32«. ب ــق ش ــر خل ــودات ش ــا موج ب
خــروس، کــه بــر اســاس اعتقــادات زرتشــتی، خلــق 
ــد  ــد. قاص ــا باش ــا اهریمن ه ــاد ب ــا در تض ــده ت ش
ــاج  ــر آن اســت کــه ت ســپیده دم اســت و اعتقــاد ب
او بــه طــور موقــت شــیاطین و دیو هــا را کــور 
می کنــد33. ترکیــب ســر یــک مــرد و بــدن خــروس 
)تصویــر1: 5( ممکــن اســت جلــوه ای از یــک موجود 
ــی  ــر غرب ــل آن، تصوی ــا برکــت باشــد. نقطــه مقاب ب
مرکــوری اســت، کــه خــروس بــه عنــوان هدایتگــر 

ــر1: 11(. ــی شــده  اســت )تصوی ــرگ بازنمای م
پیونــد هارپی-ســیرن-کینارا بــا غلبــه جنبــه مردانه 
ــانی را  ــی ساس ــن هارپ ــر1: 1(، ارزش نمادی )تصوی
ــدار در  ــه بال ــره برهن ــن پیک ــد. ای ــش می ده افزای
نقش برجســته های  بــر  پیــروزی  صحنه هــای 
ــی  ــر روی بعض ــکار ب ــای ش ــلطنتی34 و صحنه ه س
ــا  ــدار ی ــای روبان ــره ای35 ، حلقه ه ــقاب های نق بش
گردنبنــدی از مرواریــد را بــه پادشــاه ساســانی 
ــر  ــر نقش برجســته ها، و ب ــی دارد. در دیگ ــی م ارزان
ــای  ــمبلی از اعط ــان س ــه روب ــکه ها، حلق روی س
نشــان و تفویــض، و وســیله ای جهــت اعطای شــکوه 
و عظمــت پادشــاهی و حــق حاکمیــت اســت36. این 
ــرای  ــی ب ــک ســمبل جهان ــه ممکــن اســت ی حلق
شــکوه و آرزوهــای خــوب تلقــی شــود، و هدیــه ای 
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مناســب کــه توســط موجــود پرنــده ماننــد37 منتقل 
می شــود، مخصوصــاً اگــر بــه عنــوان هدایتگــر روح 
ــوچ  ــرهای ق ــب س ــد. ترکی ــرگ باش ــمت م ــه س ب
ــدگان-  ــدن پرن ــا ب ــوزن ب ــی، گ ــز کوه ــی، ب کوه
ــدن خــروس  ــا ب ــه خصــوص ســر قــوچ کوهــی ب ب
ــانی  ــی ساس ــر ارزش هارپ ــر ب ــر1: 6( بیش ت )تصوی
بــه عنــوان تجلــی خــدا یــا الهــه پیــروزی ایرانیــان، 
ورثرغنــه تأکیــد می کنــد. ایــن موجــودات شــاخ دار 
ــت را در  ــکوه و عظم ــه ش ــت یابی ب ــد دس می توانن

ایــن جهــان و جهــان بعــدی را تضمیــن کننــد38
 ایــن ایده هــای پیــروزی و شــکوه کــه بــا ورثرغنــه 
ــوه ای  ــی و جل ــن اســت بازنمای ــراه اســت ممک هم
ــلطنتی  ــن س ــا مضامی ــوب ب ــوع محب ــک موض از ی
ــا  ــر ی ــز ن ــه، ب ــم های ورثرغن ــی از تجس ــد. یک باش
قــوچ کوهــی اســت کــه در کارنامــه اردشــیر بابکان، 
بــه عنــوان تجســم شــخصیتی بــا عظمــت و جــالل 
شــاهانه توصیــف شــده اســت39. بــه نظــر می رســد 
ــترش  ــا گس ــلطنتی، ب ــی  س ــن نمادگرای ــار ای انتش
ــاده  ــاق افت ــانیان اتف ــر دوره ساس ــا در اواخ مهره
ــان مــردم باعــث  ــن مهرهــا در می اســت40. رواج ای
ــاهانه،  ــکوه ش ــون ش ــی چ ــا مفاهیم ــه تنه ــد، ن ش
ــعادتمند  ــی و س ــوش یمن ــرای خ ــی ب ــه، دعای بلک

ــد.  ــز گســترش یاب شــدن نی
ــن  ــی ای ــور قطع ــالمی، حض ــا در دوران اس بعده
ــه  ــا ب ــفنکس ها و هارپی ه ــامل اس ــودات، ش موج
ــدگاری و  عنــوان نمــودی از شــادی، موفقیــت، مان
ــن  ــا ای ــه ب ــن اشــیایی ک ــرای مالکی ــر ب طــول عم
ــد.  ــه ش ــه کار گرفت ــده بودند، ب ــته ش ــوش آراس نق
هنرمنــد اســالمی بــرای بــه تصویــر کشــیدن پرنــده 

ــت،  ــردی داش ــن عملک ــه چنی ــان ک ــر انس ــا س ب
مجبــور نبــود تــا بــه موجــودات مشــابهی از آســیای 
میانــه، هنــد یــا غــرب متکــی باشــد، زیــرا توانســت 
یــک مــدل یــا الگــوی مســتقیمی را از هارپی هــای 

ــد. ساســانی بیاب

 

ــه . 1 ــوار                         ب ــه توســط ای.دی. اچ بی ــودی ک ــوند. موج ــر نمی ش ــانی ظاه ــر ساس ــه اســفنکس ها در هن ــب اســت ک عجی
ــک گاو  ــور واضــح ی ــه ط ــدن آن ب ــه ب ــوده ک ــدار ب ــر بال ــف می شــود، در حقیقــت گاو ن ــوان اســفنکس                        توصی عن

اســت نــه شــیر:

- Catalogue of the Western Asiatic Seals in the British Museum: Stamp Seals II: The Sassanian Dynasty (London, I969)

همین سردرگمی در پژوهش بئر اتفاق می افتد، اگرچه که او یادآور می شود که موجود با سر انسان، بدن گاو نر را دارد:

(p. 22 and n. 85; also, P1. XXI: 38)

- Sphinxes and Harpies in Medieval Islamic Art. An Iconographical Study (Oriental Notes and Studies 9, Jeru- Salem, 1965)

ــی آن را  ــر هخامنشــی، اشــکانی و یونانی-روم ــت اســفنکس ها در هن ــم محبوبی ــب اســت کــه هنرمنــدان ساســانی علی رغ ــاً عجی حقیقت
نادیــده بگیرنــد و آگاهانــه آن را رد کننــد. ظهــور مجــدد اســفنکس ها در پنــج قــرن بعــد در دوران اســالمی از مانــدگاری و حضــور تصاویــر 

آن در شــرق نزدیــک حکایــت دارد.

2.     در تــالش بــرای یافتــن نمونه هــای اولیــه هارپــی، بئــر  )Baer( فقــط نمونه هایــی از آســیای میانــه و هنــد را بــه عنــوان پیشــینه های 
آن ذکــر می کنــد. )منبــع دیگــر الهــام بــرای آن در روزگار باســتان ریشــه دارد(. در اثــر مذکــور                      تاکنــون شــواهد اندکــی در 
مــورد نمایــش پرنــدگان بــا ســر انســان در نمونه هــای هنــر هخامنشــی و ساســانی در مــوزه متروپولیتــن وجــود دارد کــه در نهایــت ممکــن 
اســت بــه عنــوان الگــوی اولیــه بــرای هنرمنــدان اســالمی باشــد. )p. 25( ای. ام بلنیتســکی (A. M. Belenitskij) معتقــد اســت کــه در هنــر 

ایــران پیــش از اســالم هیــج پرنــده ای بــا ســر انســان وجــود نــدارد:

- ("Resul'taty raskopok na gorodishche drevnogo Pendzhikenta v i960 g ", Arkheologicheskie raboty v Tadzhikistane 1960) 8), 
p. IIo)

آر- گوبل، پرندگان با سر انسان به عنوان یک نوع مشخص، نمی داند:

- Der Sasanidische Siegelkanon (Handbiicher der Mittelasiatischen Numismatik IV, I973)

در صفحه 27، حیوانات افسانه ای )Fabeltiere(، سر انسان، قوچ و گوزن با بدن پرنده طبقه بندی شدند به عنوان:

- Hahn mit...." (No. 74) and “Sonstige Fabeltiere “(No. 75)

      .3

4.       بلنیتسکی   )Belenitskij( در اثر مذکور: 

و همان:

- " Iz istorii kul'turnykh svjazej srednej azii i indii v rannem sredne- vekov'e ", Kratkie soobshcheni ja Instituta istorii material'noj 
kul'tury A N SSR 1964) 98), PP. 41-33 and fig. 9

.5

- J. H. Banerjea, The Development of Hindu Iconography (second ed., Calcutta, 1956), pp. 532-429 ,154 ,17-116, passim

بئر)Baer( در اثر مذکور

6.    بنرجا (Banerjea) در اثر مذکور              . برای مثال، از سایت های هندی در سانچی، ماتورا سارانات، نک:

- G. Combaz, L'Inde et l'Orient classique (Paris, 1937), pp. 40-139 and Pls. 7-66

برای بعضی نمونه های دیگر آسیای مرکزی، نک، همان:

- P1l. 69 (" Cave of the Kinnari " near Qumtura), and A. von Le Coq, Chotscho I (Berlin, 1913), P1. I5 C. 

تصویر 1: نشان های مهری و ظرف نقره ای طالکاری شده

109

- http://www.jstor.org/stable/4300533

  - V. A. Shishkin, Varakhsha (Moscow, 1963), pp. 6-175, figs. 91-89 (reconstruction in fig. 90)

pp. Xo-8Io and fig. 18

(pp. 47 and 82)

pp. 5-44.

  (A. D. H. Bivar)
(P14 .1: EH I8-)

 pp. 2-351
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مناســب کــه توســط موجــود پرنــده ماننــد37 منتقل 
می شــود، مخصوصــاً اگــر بــه عنــوان هدایتگــر روح 
ــوچ  ــرهای ق ــب س ــد. ترکی ــرگ باش ــمت م ــه س ب
ــدگان-  ــدن پرن ــا ب ــوزن ب ــی، گ ــز کوه ــی، ب کوه
ــدن خــروس  ــا ب ــه خصــوص ســر قــوچ کوهــی ب ب
ــانی  ــی ساس ــر ارزش هارپ ــر ب ــر1: 6( بیش ت )تصوی
بــه عنــوان تجلــی خــدا یــا الهــه پیــروزی ایرانیــان، 
ورثرغنــه تأکیــد می کنــد. ایــن موجــودات شــاخ دار 
ــت را در  ــکوه و عظم ــه ش ــت یابی ب ــد دس می توانن

ایــن جهــان و جهــان بعــدی را تضمیــن کننــد38
 ایــن ایده هــای پیــروزی و شــکوه کــه بــا ورثرغنــه 
ــوه ای  ــی و جل ــن اســت بازنمای ــراه اســت ممک هم
ــلطنتی  ــن س ــا مضامی ــوب ب ــوع محب ــک موض از ی
ــا  ــر ی ــز ن ــه، ب ــم های ورثرغن ــی از تجس ــد. یک باش
قــوچ کوهــی اســت کــه در کارنامــه اردشــیر بابکان، 
بــه عنــوان تجســم شــخصیتی بــا عظمــت و جــالل 
شــاهانه توصیــف شــده اســت39. بــه نظــر می رســد 
ــترش  ــا گس ــلطنتی، ب ــی  س ــن نمادگرای ــار ای انتش
ــاده  ــاق افت ــانیان اتف ــر دوره ساس ــا در اواخ مهره
ــان مــردم باعــث  ــن مهرهــا در می اســت40. رواج ای
ــاهانه،  ــکوه ش ــون ش ــی چ ــا مفاهیم ــه تنه ــد، ن ش
ــعادتمند  ــی و س ــوش یمن ــرای خ ــی ب ــه، دعای بلک

ــد.  ــز گســترش یاب شــدن نی
ــن  ــی ای ــور قطع ــالمی، حض ــا در دوران اس بعده
ــه  ــا ب ــفنکس ها و هارپی ه ــامل اس ــودات، ش موج
ــدگاری و  عنــوان نمــودی از شــادی، موفقیــت، مان
ــن  ــا ای ــه ب ــن اشــیایی ک ــرای مالکی ــر ب طــول عم
ــد.  ــه ش ــه کار گرفت ــده بودند، ب ــته ش ــوش آراس نق
هنرمنــد اســالمی بــرای بــه تصویــر کشــیدن پرنــده 

ــت،  ــردی داش ــن عملک ــه چنی ــان ک ــر انس ــا س ب
مجبــور نبــود تــا بــه موجــودات مشــابهی از آســیای 
میانــه، هنــد یــا غــرب متکــی باشــد، زیــرا توانســت 
یــک مــدل یــا الگــوی مســتقیمی را از هارپی هــای 

ــد. ساســانی بیاب

 

ــه . 1 ــوار                         ب ــه توســط ای.دی. اچ بی ــودی ک ــوند. موج ــر نمی ش ــانی ظاه ــر ساس ــه اســفنکس ها در هن ــب اســت ک عجی
ــک گاو  ــور واضــح ی ــه ط ــدن آن ب ــه ب ــوده ک ــدار ب ــر بال ــف می شــود، در حقیقــت گاو ن ــوان اســفنکس                        توصی عن

اســت نــه شــیر:

- Catalogue of the Western Asiatic Seals in the British Museum: Stamp Seals II: The Sassanian Dynasty (London, I969)

همین سردرگمی در پژوهش بئر اتفاق می افتد، اگرچه که او یادآور می شود که موجود با سر انسان، بدن گاو نر را دارد:

(p. 22 and n. 85; also, P1. XXI: 38)

- Sphinxes and Harpies in Medieval Islamic Art. An Iconographical Study (Oriental Notes and Studies 9, Jeru- Salem, 1965)

ــی آن را  ــر هخامنشــی، اشــکانی و یونانی-روم ــت اســفنکس ها در هن ــم محبوبی ــب اســت کــه هنرمنــدان ساســانی علی رغ ــاً عجی حقیقت
نادیــده بگیرنــد و آگاهانــه آن را رد کننــد. ظهــور مجــدد اســفنکس ها در پنــج قــرن بعــد در دوران اســالمی از مانــدگاری و حضــور تصاویــر 

آن در شــرق نزدیــک حکایــت دارد.

2.     در تــالش بــرای یافتــن نمونه هــای اولیــه هارپــی، بئــر  )Baer( فقــط نمونه هایــی از آســیای میانــه و هنــد را بــه عنــوان پیشــینه های 
آن ذکــر می کنــد. )منبــع دیگــر الهــام بــرای آن در روزگار باســتان ریشــه دارد(. در اثــر مذکــور                      تاکنــون شــواهد اندکــی در 
مــورد نمایــش پرنــدگان بــا ســر انســان در نمونه هــای هنــر هخامنشــی و ساســانی در مــوزه متروپولیتــن وجــود دارد کــه در نهایــت ممکــن 
اســت بــه عنــوان الگــوی اولیــه بــرای هنرمنــدان اســالمی باشــد. )p. 25( ای. ام بلنیتســکی (A. M. Belenitskij) معتقــد اســت کــه در هنــر 

ایــران پیــش از اســالم هیــج پرنــده ای بــا ســر انســان وجــود نــدارد:

- ("Resul'taty raskopok na gorodishche drevnogo Pendzhikenta v i960 g ", Arkheologicheskie raboty v Tadzhikistane 1960) 8), 
p. IIo)

آر- گوبل، پرندگان با سر انسان به عنوان یک نوع مشخص، نمی داند:

- Der Sasanidische Siegelkanon (Handbiicher der Mittelasiatischen Numismatik IV, I973)

در صفحه 27، حیوانات افسانه ای )Fabeltiere(، سر انسان، قوچ و گوزن با بدن پرنده طبقه بندی شدند به عنوان:

- Hahn mit...." (No. 74) and “Sonstige Fabeltiere “(No. 75)

      .3

4.       بلنیتسکی   )Belenitskij( در اثر مذکور: 

و همان:

- " Iz istorii kul'turnykh svjazej srednej azii i indii v rannem sredne- vekov'e ", Kratkie soobshcheni ja Instituta istorii material'noj 
kul'tury A N SSR 1964) 98), PP. 41-33 and fig. 9

.5

- J. H. Banerjea, The Development of Hindu Iconography (second ed., Calcutta, 1956), pp. 532-429 ,154 ,17-116, passim

بئر)Baer( در اثر مذکور

6.    بنرجا (Banerjea) در اثر مذکور              . برای مثال، از سایت های هندی در سانچی، ماتورا سارانات، نک:

- G. Combaz, L'Inde et l'Orient classique (Paris, 1937), pp. 40-139 and Pls. 7-66

برای بعضی نمونه های دیگر آسیای مرکزی، نک، همان:

- P1l. 69 (" Cave of the Kinnari " near Qumtura), and A. von Le Coq, Chotscho I (Berlin, 1913), P1. I5 C. 

تصویر 1: نشان های مهری و ظرف نقره ای طالکاری شده

109

- http://www.jstor.org/stable/4300533

  - V. A. Shishkin, Varakhsha (Moscow, 1963), pp. 6-175, figs. 91-89 (reconstruction in fig. 90)

pp. Xo-8Io and fig. 18

(pp. 47 and 82)

pp. 5-44.

  (A. D. H. Bivar)
(P14 .1: EH I8-)

 pp. 2-351
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:(J. Hackin) 7.     جی هاکین

- Nouvelles recherches archeologiques d Bdgram, MDAFA XI, (1954), p. Ioo and figs. 8 and 495

8.     همان:

:(M. M. Hallade) 9.      ام.ام.هاالد

- Arts de l'Asie ancienne. Thdmes et motifs, I: L'Inde (Publications du Musie Guimet, recherches et 
documents d'art et d'archeologie 5, Paris, 8957), P1. IX: 82.

.10

- " Iz istorii kul'turnykh ", pp. 7-36

ــا  ــی ت ــه ، حت ــیای میان ــی، در آس ــا منشــأ غرب ــا ب ــی از آن ه ــه خصــوص بعض ــت شــده و ب ــد یاف ــه در هن ــی ک ــیاری از نقش مایه های بس
ــر هنرمنــدان داشــته اســت. تصاویــر  مدت¬هــا بعــد کــه ایــن نقــوش در هنــر بودایــی هنــد دیگــر بــه کار بــرده نمی شــد، تأثیــر زیــادی ب

دیونیزوســی بعــد از ناپدیــد شــدن در شــمال غــرب هنــد در اواخــر قــرن پنجــم در آســیای مرکــزی ادامــه داشــت:

- (M. A. Carter, " Dionysiac Aspects of Kushdn Art ", Ars Orientalis VII (1968), p. 146)

برای ردپای تأثیر گوپتا بر هنر سغدیان و خوارزم، نک:

- M. Bussagli, Painting of Central Asia (L. Small, trans., Geneva, 1963), p. 15

11.     این موازی با مفهوم روح در مصر باستان یا »با« است که از بدن فرد متوفی به شکل یک پرنده فرار می کرد. طبق نظر:

- (After Life in Roman Paganism, London and New Haven, 1922, p. I57)

این عقیده در سایر مناطق مدیترانه شرقی نیز وجود داشت.

.12

- Belenitskij, " Resul'taty ", p. IIo.

ــتخوان ها در  ــداری اس ــاق نگه ــای ات ــه دیواره ــابه ک ــای مش ــت پرنده ه ــا را در جف ــن ادع ــد ای ــد و تأیی ــی می دان ــوان روح متوف ــه عن ــده را ب  او پرن
ــد. پنجیکنــت را آراســته می یاب

:(R. Ghirshman) 13.      آر. گیرشمن

- The Art of Ancient Iran From Its Origins to The Time of Alexander the Great (New York, 1964), P. 338, Fig. 425 
(Now in The British Museum)

ــز  ــی نی ــای ایران ــوان هم ــه عن ــا را ب ــودات ورخش ــور (p. I75). او موج ــر مذک ــود، در اث ــان می ش ــز بی ــکین نی ــط شیش ــاط توس ــن ارتب ای
ــد: ــری رد می کن ــار هن ــوب آث ــع مکت ــواهد در مناب ــدان ش ــتناد فق ــه اس ــری را ب ــیر آخ ــن تفس ــکی ای ــد. بلنیتس می شناس

- (" Iz istorii kul'turnykh ", p. 40)

اما او از پرندگان با سر انسان در دوره ساسانی اطالعی نداشت، همان:

- (p. 42 and supra, n. 4)

.14

- F. Imhoof-Blumer And 0. Keller, Tier- Und Pflanzenbilder Auf Miinzen Und Gemmen Des Klassischen 
Altertums (Leipzig, 1889), Pl. Xii: 38 (Denarius Of Augustus).

.15

- G. Weicker, Der Seelenvogel In Der Alten Litteratur Und Kunst: Ein Mythologisch-Archaeologische 
Untersuchungen (Leipzig, I9o02), Fig. I02.

16.       بئر (Baer) در اثر مذکور:

-P1. Xxiii: 43 (Presumably Found in Iran And Similar to P1. Ii 9)

17.       ویکر (Weicker) اثر مذکور:

18.    حتی به شیرهای نگهبان هم یال اعطا می شود، بیوار (Bivar) در اثر مذکور:

19.    نک همان:

)فقط آخرین تشخیص مرتبط است(

20.    نیکه )Nike- الهه پیروزی( اگر چه بر روی سکه های سلوکیان رایج بود، اما در آن زمان در ایران متداول نبود:

- (G. Le Rider, Suse sous les Sgleucides et les Parthes. Les Trouvailles monetaires et l'histoire de la ville, 
MDP XXXVIII, (1965), p. 360

یک استثنا وجود دارد:

 برای سکه های پارتیان نک، همان:

- Pls. XI-XXXVIIII passim, and J. de Morgan, Monnaies orientales, I: Numismatique de la Perse antique 
(Paris, 1933), Pls. X-XXII, passim,

تاج گل نیکه همچنین در نقش برجسـته های میـــتـــرادات دوم                                                     و گودرز دوم در بیستـــون

             

- Behistun (E. Herzfeld, Am Tor von Asien, Felsdenkmale aus Irans Heldenzeit (Berlin, 1920), p. 37, fig. Ii 
and P1. XXIII:

ــر اســاس یــک اســتنباط از  ــرای مــن شــناخته شــده اســت. ب فقــط یــک پیکــره شــبیه بــه الهــه پیــروزی در میــان مهر هــای ساســانی ب
قصــر ابونصــر، یــک فیگــور بالــدار بــا دامــن بلنــد بــرگ را در مقابــل نیــم رخ یــک مــرد نــگاه داشــته اســت، نســخه متأخــر از خــط شکســته 

بــر روی مهــر، آن را بــه حمل کننــده تــاج گل در طــاق بســتان مرتبــط می کنــد:

- (R. N. Frye, ed., Sasanian Remains from Qasr-i Abu Nasr: Seals, Sealings, and Coins, Harvard Iranian 
Series I, Cambridge, Mass., 1973. D. 95).

.21

- Godard et al., Les Antiquitis bouddhiques de Bdmiydn, MDAFA II (Paris, 1928), p. 21, fig. 6 and Pl. XXII; 
A. C. Soper, "The Dome of Heaven in Asia ", The Art Bulletin XXIX (1947), pp. 3-232 and n. 39.

تاریخ این نقاشی در مناقشه است، اما قطعاً هم عصر سلسلسه ساسانیان است.

.22

- Cf. H. Seyrig, “Antiquit6s syriennes, 47. Antiquit6s de Beth- Mar6," Syria XXVIII (1951), pp. II6 and 118; 
G. M. A. Richter, The Engraved Gems of the Greeks, Etruscans and Romans, Part Two: Engraved Gems of 
the Romans. A Supplement to the History of Roman Art (London, 1968), No. 164

)پیروزی دیونوزوس(

- Recherches archeologiques d Bigram, MDAFA IX, (i939), figs. 2-241

 (P1. I o: DF I, 6-4)

 (p. 182, fig. 92.)

( Pl. III: A)

 (Mithradates II) (c. 87-123 B.c.)

 (GotarzesII) (A.D. 51-38):ظاهر می شود

- P6 .1: BK 5-1; Gdbl, op cit., Pl. 7: No. 13 (" Nike; Victoria; ' Putto) 
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:(J. Hackin) 7.     جی هاکین

- Nouvelles recherches archeologiques d Bdgram, MDAFA XI, (1954), p. Ioo and figs. 8 and 495

8.     همان:

:(M. M. Hallade) 9.      ام.ام.هاالد

- Arts de l'Asie ancienne. Thdmes et motifs, I: L'Inde (Publications du Musie Guimet, recherches et 
documents d'art et d'archeologie 5, Paris, 8957), P1. IX: 82.

.10

- " Iz istorii kul'turnykh ", pp. 7-36

ــا  ــی ت ــه ، حت ــیای میان ــی، در آس ــا منشــأ غرب ــا ب ــی از آن ه ــه خصــوص بعض ــت شــده و ب ــد یاف ــه در هن ــی ک ــیاری از نقش مایه های بس
ــر هنرمنــدان داشــته اســت. تصاویــر  مدت¬هــا بعــد کــه ایــن نقــوش در هنــر بودایــی هنــد دیگــر بــه کار بــرده نمی شــد، تأثیــر زیــادی ب

دیونیزوســی بعــد از ناپدیــد شــدن در شــمال غــرب هنــد در اواخــر قــرن پنجــم در آســیای مرکــزی ادامــه داشــت:

- (M. A. Carter, " Dionysiac Aspects of Kushdn Art ", Ars Orientalis VII (1968), p. 146)

برای ردپای تأثیر گوپتا بر هنر سغدیان و خوارزم، نک:

- M. Bussagli, Painting of Central Asia (L. Small, trans., Geneva, 1963), p. 15

11.     این موازی با مفهوم روح در مصر باستان یا »با« است که از بدن فرد متوفی به شکل یک پرنده فرار می کرد. طبق نظر:

- (After Life in Roman Paganism, London and New Haven, 1922, p. I57)

این عقیده در سایر مناطق مدیترانه شرقی نیز وجود داشت.

.12

- Belenitskij, " Resul'taty ", p. IIo.

ــتخوان ها در  ــداری اس ــاق نگه ــای ات ــه دیواره ــابه ک ــای مش ــت پرنده ه ــا را در جف ــن ادع ــد ای ــد و تأیی ــی می دان ــوان روح متوف ــه عن ــده را ب  او پرن
ــد. پنجیکنــت را آراســته می یاب

:(R. Ghirshman) 13.      آر. گیرشمن

- The Art of Ancient Iran From Its Origins to The Time of Alexander the Great (New York, 1964), P. 338, Fig. 425 
(Now in The British Museum)

ــز  ــی نی ــای ایران ــوان هم ــه عن ــا را ب ــودات ورخش ــور (p. I75). او موج ــر مذک ــود، در اث ــان می ش ــز بی ــکین نی ــط شیش ــاط توس ــن ارتب ای
ــد: ــری رد می کن ــار هن ــوب آث ــع مکت ــواهد در مناب ــدان ش ــتناد فق ــه اس ــری را ب ــیر آخ ــن تفس ــکی ای ــد. بلنیتس می شناس

- (" Iz istorii kul'turnykh ", p. 40)

اما او از پرندگان با سر انسان در دوره ساسانی اطالعی نداشت، همان:

- (p. 42 and supra, n. 4)

.14

- F. Imhoof-Blumer And 0. Keller, Tier- Und Pflanzenbilder Auf Miinzen Und Gemmen Des Klassischen 
Altertums (Leipzig, 1889), Pl. Xii: 38 (Denarius Of Augustus).

.15

- G. Weicker, Der Seelenvogel In Der Alten Litteratur Und Kunst: Ein Mythologisch-Archaeologische 
Untersuchungen (Leipzig, I9o02), Fig. I02.

16.       بئر (Baer) در اثر مذکور:

-P1. Xxiii: 43 (Presumably Found in Iran And Similar to P1. Ii 9)

17.       ویکر (Weicker) اثر مذکور:

18.    حتی به شیرهای نگهبان هم یال اعطا می شود، بیوار (Bivar) در اثر مذکور:

19.    نک همان:

)فقط آخرین تشخیص مرتبط است(

20.    نیکه )Nike- الهه پیروزی( اگر چه بر روی سکه های سلوکیان رایج بود، اما در آن زمان در ایران متداول نبود:

- (G. Le Rider, Suse sous les Sgleucides et les Parthes. Les Trouvailles monetaires et l'histoire de la ville, 
MDP XXXVIII, (1965), p. 360

یک استثنا وجود دارد:

 برای سکه های پارتیان نک، همان:

- Pls. XI-XXXVIIII passim, and J. de Morgan, Monnaies orientales, I: Numismatique de la Perse antique 
(Paris, 1933), Pls. X-XXII, passim,

تاج گل نیکه همچنین در نقش برجسـته های میـــتـــرادات دوم                                                     و گودرز دوم در بیستـــون

             

- Behistun (E. Herzfeld, Am Tor von Asien, Felsdenkmale aus Irans Heldenzeit (Berlin, 1920), p. 37, fig. Ii 
and P1. XXIII:

ــر اســاس یــک اســتنباط از  ــرای مــن شــناخته شــده اســت. ب فقــط یــک پیکــره شــبیه بــه الهــه پیــروزی در میــان مهر هــای ساســانی ب
قصــر ابونصــر، یــک فیگــور بالــدار بــا دامــن بلنــد بــرگ را در مقابــل نیــم رخ یــک مــرد نــگاه داشــته اســت، نســخه متأخــر از خــط شکســته 

بــر روی مهــر، آن را بــه حمل کننــده تــاج گل در طــاق بســتان مرتبــط می کنــد:

- (R. N. Frye, ed., Sasanian Remains from Qasr-i Abu Nasr: Seals, Sealings, and Coins, Harvard Iranian 
Series I, Cambridge, Mass., 1973. D. 95).

.21

- Godard et al., Les Antiquitis bouddhiques de Bdmiydn, MDAFA II (Paris, 1928), p. 21, fig. 6 and Pl. XXII; 
A. C. Soper, "The Dome of Heaven in Asia ", The Art Bulletin XXIX (1947), pp. 3-232 and n. 39.

تاریخ این نقاشی در مناقشه است، اما قطعاً هم عصر سلسلسه ساسانیان است.

.22

- Cf. H. Seyrig, “Antiquit6s syriennes, 47. Antiquit6s de Beth- Mar6," Syria XXVIII (1951), pp. II6 and 118; 
G. M. A. Richter, The Engraved Gems of the Greeks, Etruscans and Romans, Part Two: Engraved Gems of 
the Romans. A Supplement to the History of Roman Art (London, 1968), No. 164

)پیروزی دیونوزوس(

- Recherches archeologiques d Bigram, MDAFA IX, (i939), figs. 2-241

 (P1. I o: DF I, 6-4)

 (p. 182, fig. 92.)

( Pl. III: A)

 (Mithradates II) (c. 87-123 B.c.)

 (GotarzesII) (A.D. 51-38):ظاهر می شود

- P6 .1: BK 5-1; Gdbl, op cit., Pl. 7: No. 13 (" Nike; Victoria; ' Putto) 
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.23

- H. Frankfort, Cylinder Seals. A Documentary Essay on the Art and Religion of the Ancient Near East 
(London, p939), pp. 6-135 and P1. XXIII: a-i.

24.      همان،

.25

- E. Porada, Corpus of Ancient Near Eastern Seals in North American Collections, I: The Collection of the 
Pierpont Morgan Library (New York, 1949), P4-633 :92 .1

)سبک خطی قرن نهم و هشتم قبل از میالد(

26.    بوردمن (J. Boardman) اشاره می¬کند:

- " Pyramidal Stamp Seals in the Persian Em- pire ", Iran VIII (1970), p. 28

ســیرن یــک موجــود عــادی دوره هخامنشــی نیســت و تمــام مثال هایــی کــه او ذکــر می کنــد شــامل II Io .P1 بدن هــای فربــه تخم مــرغ 
ــی در  ــر و یافته های ــرفت های اخی ــتند. در پیش ــی هس ــرات یونان ــر روی جواه ــان ب ــک یون ــر دوره آرکایی ــیرن های اواخ ــبیه س ــکلی ش ش

قبــرس، ســیرن-هارپی مؤنــث یونــان بــه موجــودات مردانــه ریــش دار تبدیــل شــده اســت.

 27.      برای مثال:

28.    گیرشمن در اثر مذکور: صفحه 335، بئر اثر مذکور

نمونه هایی با سر مرد مورد بحث قرار گرفته است:

- O. W. Muscarella, “The Oriental Origin of Siren Cauldron Attach- ments ", Hesperia, XXXI (1962), pp. 
29-317.

29.    در هاکین (Hackin) و همکاران:

- Nouvelles recherches, pp. 8-147 and figs. 455 (statuette) and 458 (seal in Berlin, our P1. II Ix).

ــر 456( و یــک تندیــس رومــی  ــا ســر انســان بــدون هیــچ ویژگــی )تصوی کورتــز )Kurz( جواهــر دیگــری را ذکــر می کنــد کــه خروســی ب
ــا ســر  ــر 457(. همچنیــن یــک خــروس ب ــر می کشــد )تصوی ــه تصوی ــی از مرکــوری را ب ــا تــاج خــروس و ویژگی های ــرد برهنــه ب از یــک م

انســان در میــان تاالر هــای پالمیــرا ظاهــر می شــود.

- (H. Ingholt, Receuil des tessires de Palmyre, Paris, 1955, P1. XXIX: 603)

.30

- Maury, " Des Divinit6s et des g6nies psychopompes dans l'Antiquit6 et en Moyen-Age ", Revue 
archeologique (1844), p. 503, and E. S. Strong, Apotheosis and After Life, Three Lectures on certain 
Phases of Art and Religion in the Roman Empire (New York, 1915), p. 215

31.    ایمهوف بلومر (Imhoof-Blumer) و کلر (Keller) در اثر مذکور                        )سکه هایی از آسیای صغیــر( و 

          

.32

- Bundahisn XIX, 21-19 (E. W. West, the Sacred Books of the East V, Oxford, I88o, p. 7I).

.32

.33

- Vendidad, Fargard XVIII, 4-23 ,6-15 (J. Darmesteter, The Sacred Books of the East IV, Oxford, 1895, p. 
197 and n. 199); Bundahifn XIX, 33 (West, op. cit., p. 73)-

34.     نقش برجسته شاپور در بیشاپور: این جا حلقه باز است، انگار که یک نیم تاج باز است: 

.35

- Sasanian Silver. Late Antique and Early Medieval Arts of Luxury from Iran (The University of Michigan 
Museum of Art, Ann Arbor, x967), No. 4 (loan, Metropolitan Museum of Art))

- Survey IV, P229 .1 B (Museum für Islamische Kunst)

ــا  ــود، ام ــر می ش ــت ظاه ــزم و ضیاف ــای ب ــا صحنه  ه ــقاب هایی ب ــی از بش ــر روی برخ ــدی دارد، ب ــه گردنبن ــابه ک ــدار مش ــور بال ــک فیگ ی
ــاژ:  ــوزه آرمیت ــان در م ــد هم ــد. مانن ــاق می افت ــانیان اتف ــد از دوره ساس ــا بع این ه

36.      از زمان های اولیه ساسانیان: 

)نقش برجسته های اردشیر در فیروزآباد، نقش رجب و نقش رستم(

ــا را  ــه آن ه ــی ک ــا موجودات ــا آن و ارتباطشــان ب ــط ب ــان دار و نماد هــای مرتب ــه روب ــت حلق ــاره اهمی ــده درب ــه آین ــدوارم در مقال 37.     امی
ــم. ــث کن ــته اند بح ــگاه داش ن

38.     به خصوص قوچ )قوچ کوهی( و گوزن نر)گوزن( به عنوان هشتمین و نهمین تجسد ورثرغنه (Verethragna) بیان شده در:

- Bahram Yalt VIII, 23 and IX, 25 (Darmesteter, Sacred Books XXIII, pp. 38-237)

39.     تشــخیص ورثرغنه(Verethragna) ممکن اســت به ســایر حیوانات شــاخدار مانند بز کوهی، که سر آن به بدن طاووس متصل شده 
باشد در            تعمیم بیابد. نوارها یا روبان های به اهتزاز در آمده بر گردن این موجودات بدون شک گواهی بر ویژگی خاص آن هاست. 

40.      تقاضای باال برای مهرها ممکن است اصالحات مالی و اداری را توسط قباد اول و خسرو اول برانگیخته باشد.

ــه در  ــه ک ــر چ ــده، اگ ــدا ش ــتی پی ــم زرتش ــرن نه ــته های ق ــاص در نوش ــه (xvarr) خ ــک خورن ــترش ی ــر گس ــی ب ــواهدی مبن 41.       ش
ــک: ــدارد. ن ــود ن ــی وج ــته های ابتدای نوش

- H. W. Bailey, Zoroastrian Problems in the Ninth-Century Books (" Ratanbai Katrak Lectures ", Ox- ford, 
I943), p. 33

42.     نک:

- R. Ettinghausen, “The Wade Cup in the Cleveland Museum of Art, Its Origin and Decorations," Ars 
Orientalis, II (1957), PP. -360I; cf. JA. Orbeli, Survey I, p. 741, 

کاتالوگ مهرهای ساسانی با بازنمایی هارپی:

1. British Museum, London, Department of Western Asiatic Antiquities, II19376

2.Almandine bezel. Ibid. P6 .1: BK 7 and p. 60.  London, WA I19519. Same description as No. I.2 

3.State Hermitage Museum, Leningrad, GL 1242.

4. Leningrad, GL 1410. Figure to the right, with a bearded human head and bird body. Chalcedony 
ellipsoid. P1. II 3.

 5. Metropolitan Museum of Art, New York, Ancient Near Eastern Department, 62.66.24.

 p. 198

 Survey IV, PI. 63

 pp. 6-25, no. o02

36 :Pls. XXI 33  :XXVI
)مهرهایی طلسم مانند در برلین(

- Bundahisn XIX, 21-19 (E. W. West, the Sacred Books of the East V, Oxford, I88o, p. 7I).

IAE, Pls. CXV-VI

P230 .1B

IAE, Pls. CVIII and CX
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.23

- H. Frankfort, Cylinder Seals. A Documentary Essay on the Art and Religion of the Ancient Near East 
(London, p939), pp. 6-135 and P1. XXIII: a-i.

24.      همان،

.25

- E. Porada, Corpus of Ancient Near Eastern Seals in North American Collections, I: The Collection of the 
Pierpont Morgan Library (New York, 1949), P4-633 :92 .1

)سبک خطی قرن نهم و هشتم قبل از میالد(

26.    بوردمن (J. Boardman) اشاره می¬کند:

- " Pyramidal Stamp Seals in the Persian Em- pire ", Iran VIII (1970), p. 28

ســیرن یــک موجــود عــادی دوره هخامنشــی نیســت و تمــام مثال هایــی کــه او ذکــر می کنــد شــامل II Io .P1 بدن هــای فربــه تخم مــرغ 
ــی در  ــر و یافته های ــرفت های اخی ــتند. در پیش ــی هس ــرات یونان ــر روی جواه ــان ب ــک یون ــر دوره آرکایی ــیرن های اواخ ــبیه س ــکلی ش ش

قبــرس، ســیرن-هارپی مؤنــث یونــان بــه موجــودات مردانــه ریــش دار تبدیــل شــده اســت.

 27.      برای مثال:

28.    گیرشمن در اثر مذکور: صفحه 335، بئر اثر مذکور

نمونه هایی با سر مرد مورد بحث قرار گرفته است:

- O. W. Muscarella, “The Oriental Origin of Siren Cauldron Attach- ments ", Hesperia, XXXI (1962), pp. 
29-317.

29.    در هاکین (Hackin) و همکاران:

- Nouvelles recherches, pp. 8-147 and figs. 455 (statuette) and 458 (seal in Berlin, our P1. II Ix).

ــر 456( و یــک تندیــس رومــی  ــا ســر انســان بــدون هیــچ ویژگــی )تصوی کورتــز )Kurz( جواهــر دیگــری را ذکــر می کنــد کــه خروســی ب
ــا ســر  ــر 457(. همچنیــن یــک خــروس ب ــر می کشــد )تصوی ــه تصوی ــی از مرکــوری را ب ــا تــاج خــروس و ویژگی های ــرد برهنــه ب از یــک م

انســان در میــان تاالر هــای پالمیــرا ظاهــر می شــود.

- (H. Ingholt, Receuil des tessires de Palmyre, Paris, 1955, P1. XXIX: 603)

.30

- Maury, " Des Divinit6s et des g6nies psychopompes dans l'Antiquit6 et en Moyen-Age ", Revue 
archeologique (1844), p. 503, and E. S. Strong, Apotheosis and After Life, Three Lectures on certain 
Phases of Art and Religion in the Roman Empire (New York, 1915), p. 215

31.    ایمهوف بلومر (Imhoof-Blumer) و کلر (Keller) در اثر مذکور                        )سکه هایی از آسیای صغیــر( و 

          

.32

- Bundahisn XIX, 21-19 (E. W. West, the Sacred Books of the East V, Oxford, I88o, p. 7I).

.32

.33

- Vendidad, Fargard XVIII, 4-23 ,6-15 (J. Darmesteter, The Sacred Books of the East IV, Oxford, 1895, p. 
197 and n. 199); Bundahifn XIX, 33 (West, op. cit., p. 73)-

34.     نقش برجسته شاپور در بیشاپور: این جا حلقه باز است، انگار که یک نیم تاج باز است: 

.35

- Sasanian Silver. Late Antique and Early Medieval Arts of Luxury from Iran (The University of Michigan 
Museum of Art, Ann Arbor, x967), No. 4 (loan, Metropolitan Museum of Art))

- Survey IV, P229 .1 B (Museum für Islamische Kunst)

ــا  ــود، ام ــر می ش ــت ظاه ــزم و ضیاف ــای ب ــا صحنه  ه ــقاب هایی ب ــی از بش ــر روی برخ ــدی دارد، ب ــه گردنبن ــابه ک ــدار مش ــور بال ــک فیگ ی
ــاژ:  ــوزه آرمیت ــان در م ــد هم ــد. مانن ــاق می افت ــانیان اتف ــد از دوره ساس ــا بع این ه

36.      از زمان های اولیه ساسانیان: 

)نقش برجسته های اردشیر در فیروزآباد، نقش رجب و نقش رستم(

ــا را  ــه آن ه ــی ک ــا موجودات ــا آن و ارتباطشــان ب ــط ب ــان دار و نماد هــای مرتب ــه روب ــت حلق ــاره اهمی ــده درب ــه آین ــدوارم در مقال 37.     امی
ــم. ــث کن ــته اند بح ــگاه داش ن

38.     به خصوص قوچ )قوچ کوهی( و گوزن نر)گوزن( به عنوان هشتمین و نهمین تجسد ورثرغنه (Verethragna) بیان شده در:

- Bahram Yalt VIII, 23 and IX, 25 (Darmesteter, Sacred Books XXIII, pp. 38-237)

39.     تشــخیص ورثرغنه(Verethragna) ممکن اســت به ســایر حیوانات شــاخدار مانند بز کوهی، که سر آن به بدن طاووس متصل شده 
باشد در            تعمیم بیابد. نوارها یا روبان های به اهتزاز در آمده بر گردن این موجودات بدون شک گواهی بر ویژگی خاص آن هاست. 

40.      تقاضای باال برای مهرها ممکن است اصالحات مالی و اداری را توسط قباد اول و خسرو اول برانگیخته باشد.

ــه در  ــه ک ــر چ ــده، اگ ــدا ش ــتی پی ــم زرتش ــرن نه ــته های ق ــاص در نوش ــه (xvarr) خ ــک خورن ــترش ی ــر گس ــی ب ــواهدی مبن 41.       ش
ــک: ــدارد. ن ــود ن ــی وج ــته های ابتدای نوش

- H. W. Bailey, Zoroastrian Problems in the Ninth-Century Books (" Ratanbai Katrak Lectures ", Ox- ford, 
I943), p. 33

42.     نک:

- R. Ettinghausen, “The Wade Cup in the Cleveland Museum of Art, Its Origin and Decorations," Ars 
Orientalis, II (1957), PP. -360I; cf. JA. Orbeli, Survey I, p. 741, 

کاتالوگ مهرهای ساسانی با بازنمایی هارپی:

1. British Museum, London, Department of Western Asiatic Antiquities, II19376

2.Almandine bezel. Ibid. P6 .1: BK 7 and p. 60.  London, WA I19519. Same description as No. I.2 

3.State Hermitage Museum, Leningrad, GL 1242.

4. Leningrad, GL 1410. Figure to the right, with a bearded human head and bird body. Chalcedony 
ellipsoid. P1. II 3.

 5. Metropolitan Museum of Art, New York, Ancient Near Eastern Department, 62.66.24.

 p. 198

 Survey IV, PI. 63

 pp. 6-25, no. o02

36 :Pls. XXI 33  :XXVI
)مهرهایی طلسم مانند در برلین(

- Bundahisn XIX, 21-19 (E. W. West, the Sacred Books of the East V, Oxford, I88o, p. 7I).

IAE, Pls. CXV-VI
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6. Mohsen Foroughi Collection, Tehran

7. Iran Bastan Museum, Tehran, acc. no. unknown, from Qasr-i Abu Nasr

8. Museum für Islamische Kunst, West Berlin, VA 1486

9. London, WA 120298

10. Ashmolean Museum, Oxford, Department of Antiquities, Queen's College loan S6I

11. Formerly Ackermann Collection, New York (present location unknown).

12. Moore Collection

13. New York, 38.40.99, from Nishapur

14. Prof. K. J. Muiller, Bonn

 چکیده
ــا در نظــر گرفتــن ایــن فــرض کــه هنــر در  ایــن پژوهــش بــه اهمیــت و نقش»بــدن« در هنــر اجــرا می پــردازد و ب

ــد  ــی و سیاســی اســت، می کوشــد فرآین ــی و مناســبات فرهنگ ــای اجتماع ــده  واقعیت ه ــوارد بســیاری بازتاب دهن م

ــا اســتفاده  ــه تماشــاگر ب ــه واســطه  بــدن در یــک اجــرا ی پســت دراماتیــک و نیــز انتقــال آن ب شــکل گیری معنــا ب

از فــن آوری پیشــرفته را مــورد مطالعــه قــرار دهــد. بــر ایــن اســاس »نمایــش ســایبورگ« موضــوع محــوری در ایــن 

پژوهــش اســت. نمایشــی کــه مشــخصه  اصلــی آن اســتفاده از فــن آوری اســت و بــدون بــه کارگیــری آن اجــرا پیــش 

نخواهــد رفــت. و نکتــه  قابــل توجــه ایــن اســت کــه چنیــن نمایــش فناورانــه ای بــدون »بــدن« هرگــز شــکل نخواهــد 

گرفــت. »بــدن ســایبورگ« اندامگانــی انســانی اســت کــه بــا بخش هــای مکانیکــی گســترش یافتــه اســت و یــا بــه 

عبــارت دیگــر بــا اجزایــی غیرارگانیــک -بــه منظــور انتقــال هــر چــه بهتــر معنــا در تجربــه ای هنــری- همــراه شــده 

اســت. موضــوع دیگــری کــه تــالش شــده اســت در ایــن پژوهــش بــه آن پرداختــه شــود، رابطــه  میــان اجراکننــده 

و تماشــاگر اســت. تعاملــی پویــا و غیرمعمــول کــه در طــول نمایــش همــواره در حــال گســترش و دگرگونــی اســت. 

»نمایــش ســایبورگ«، تجربــه  حضــور در رویــدادی اجتماعــی اســت، کــه نــه فقــط بازتاب دهنــده  واقعیــت موجــود 

اســت بلکــه حکایــت از واقعیتــی دارد کــه در آینــده رخ خواهــد داد.

 واژگان کلیدی
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