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1. Introduction  

jewelry art along with other arts of the Achaemenid era represent 

the glory of Cyrus the Great and his successors' empire. Motifs and 

symbols engraved on jewelry and accessories of the Achaemenid 

era,are actually a representation of  thehistory of ancient  Persian 

beliefs that can be summarized in the form of art of the Achaemenid 

era. The use of this symbolic meanings in the art of jewelry in this 

period was influenced by culture, religion and mythology of previous 

periods as well as neighboring areas.  The aim of this study was to 

identify and study some mythological symbols and concepts that are 

prominent in the art of jewelry and accessories used in the 

Achaemenid era.  

2. Methodology  

This article reviews motifs engraved on artwork samples, such as 

bracelets, necklaces and earrings at the Museum of Great Britain, 

Miho, Boston and the Louvre, showed that the beliefs of that era are 
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well reflected in the form of symbolic meanings in the art of that 

period, especially in Jewelry. The evidence behind this claim is 

numerous motifs and symbolic concepts that can be seen repetitively 

in the Achaemenid art, including the use of Griffin, that is a legandary 

creature, on bracelets or armbands, the use of Forouhar in necklaces 

and earrings and the representation of the god Bes on earrings.  

3. Discussion   

During the Achaemenid period, there was prosperity, especially in 

the court centers. This confirms the historical sources of ancient times 

and to some extent archaeological discoveries. However, there is not 

too many jewels form this period. The most important collections 

from Iran are a treasure trove inside a jug of water that was found 

near one of the Pasargad granges. There are also jewels in 

Achaemenid  art. For example, in Persepolis, glazed brick frame of 

Susa palace, the statue of Darius in Susa and the statue of Potahotep, 

treasurer of Egypt  under Darius Ι, that pictured in Iranian dress. The 

statue is now held at the Brooklyn museum.  

Through excellent quality inlaid glittering ornamentation, the 

feature of Achaemenid jewelry is characterized. In this style, jewels 

are all decorated in different colors with pieces of precious stones, 

glass, ceramics and maybe enamel (Koch, 2008, 255-256).  

The period of glamorous ornamentation in Achaemenid jewelry is 

seen in bracelets, earrings, necklaces and array of dresses (Curtis & 

Talis, 2012, 130).  

The bracelets are usually with the animal's head at the end, that 

were very common during the Achaemenid era (Curtis & Talis, 2012, 

130). A beautiful example of these bracelets is Karlsruhe, Germany. 

In this bracelet two lions are devouring two rams, still having their 

heads out of the mouths of the lions (Koch, 2008, 256-257). Of the 

finest examples of necklaces of this period, some of which are 

multidisciplinary, five were found from the coffin buried in Susa. The 
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most usable gold necklaces, with gems of turquoise and azure stones 

were decorated, while other simple gold necklaces were lemon 

shaped (Curtis & Talis, 2012, 131). According to Persepolis motifs, it 

is clear that the necklace was only for the king and the elders unlike 

the bracelets (Mousavi, 2011, 169).  

The most prominent from of Achaemenid earring is an annulated 

surface which do not produce the complete circle (Curtis & Talis, 

2012, p. 131-132). Another type of earrings that is very rare and 

beautiful in the Achaemenid era have horse-shaped hinge, and were 

used in the ceremonies. These earrings are from treasures of Russian 

Akalgori and are unique (Culican, 2006, 137).   

Griffin is an animal  that usually has an eagle's head and sometimes 

a crown and a lion's body and a wing and sometimes a claw. Griffin 

species in the Middle East may have appeared during massive 

migration from the Northeast in the first half of the second 

millennium. Crowned eagle species became common in Mesopotamia 

and Syria in the 14th and 13th centuries BC (Hall, 2001, 64-65).  

Mousavi says, “The whole composition of animals in art has a long 

history”. In Persepolis and in the battle scene between the king and 

the legendary animal, we find a greater combination but this 

composition, known as Griffin, is a pure Elamite art, which was 

accepted even in Egypt.   

Achaemenid Griffins of great size were used for capital of column. 

The Achaemenid Griffins during this period were mostly in stylized 

form and were abstracted (Jaberansari, 2008, 100-104).   

By the middle of the 19th century, western scholars firmly believed 

that in Achaemenid art, the representation of the winged circle, 

commonly seen in the upper torso of a dressed man, same as an 

Achaemenid king, was a symbol of Ahuramazda, the greatest god of 

Iranians. This background was taken from the land of Assyria, and the 

symbol of Assyria represented the great god of the Assyrians, in Iran 
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too, this symbol should be the emblem of Ahuramazda, Assyrian 

Iranian counterpart (Shahbazi, 2012, 15). On the other hand, Iranian 

researchers, also had a hard time believing winged circle, represents 

Forouhar (in Avesta: Fravashi, and in modern Persian: Frohar) which 

is usually the same as the species peer and like the human spirit and 

the angel has been his guardian. It has long been known that the 

origin of the winged circle in the land of Egypt goes back to the third 

millennium (Shahbazi, 2012,15-17). This role was probably 

transferred  to the Achaemenids through Assyria and then the Medes 

(Raff, 1994, 183).  

The policy of religious freedom pursued by the Achaemenids is well 

known in the socio-political history of the ancient world. If we see 

that the Achaemenids kings usually respected the great gods like 

Murdoch, Bell or Amun and that they even announced themselves 

messengers, it was more political, but the role of the god Bes may be 

an exception. Of the Egyptian gods, only Bes was widely accepted 

throughout the ancient Middle East. The Achaemenids were probably 

influenced by this general acceptance that used the role of this god in 

their artwork (Mousavi, 2011, 283-284).  

4. Conclusion  

The Achaemenids entered the realm of history as the adjacent lands 

with ancient civilizations and historical background in political, 

social, cultural and civilization terms. The Achaemenid contact with 

ancient civilizations in the form of conquest of these lands required 

them to take advantage of the culture and civilization of the advanced 

nations to make up for the gap. Thus, cultural, artistic and 

mythological themes were brought to the art and the Achaemenids 

became indebted to its civilized nations. Inspired by these artistic  

elements, subsidiary tribes and neighboring civilizations combine and 

integrate with their indigenous art to create beautiful and unique 

works of art. In the Achaemenid era special attention was paid to the 
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uniformity of the motifs, and this pattern of construction was applied 

to all art centers. The Achaemenid period has a large geographical 

distribution and the influence of indigenous and subsidiary tribes on 

the Achaemenid metal works is quite evident. The existence of 

mythical motifs and concepts illustrates this claim that can never 

doubt the myth and its widespread use in ancient peoples' lives, 

because myth has always been the answer to unanswered questions 

and this made the myth important in the daily lives of the ancient 

people. The Achaemenids were no exception. Witnesses this claim to 

the symbolic motifs and concepts that are often seen in Achaemenid 

artworks. In the Achaemenid art of jewelry, despite the fact that the 

number and range of Achaemenid jewelry is limited. This themes is 

clearly visible on remaining jewelry such as bracelets, necklaces and 

earrings. For example, during the Achaemenid era, bracelets were 

commonly worn with animal heads at the bottom.  

However, the influence of the cultural elements, myths, religion of 

the earlier tribes and neighboring civilizations on the formation of this 

context should not be overlooked.  

Keywords: Jewelry art, Achaemenid, Mythological motifs, 

Symbols, Jewelries 
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                                                                               چکيده     

کنرار هنرهرای دیگرر دوره هخامنشریان نمایرانگر شرکوه و عظمرت         سرازی در هنرر جواهر 
امپراطرروری کررور  کبیررر و جانشررینانش بررود. نقررو  و نمادهررای منقررور بررر جررواهرات و   

باورهرا و اعتقرادات کهرن ایرران      ۀهخامنشیان، در واقرع نمروداری از پیشرین    ۀزیورآالت دور
مفراهیم نمرادین    کاربرد این امنشیان خالصه می شود.باستان است که در قالب هنر عصر هخ

ر از عناصر فرهنگی، دین، مههب و اسراطیر ادوار قبرل و   ثّ سازی این دوره، متدر هنر جواهر
نیرز ت ثیرپررهیری از منراطق همجرروار امپراطرروری هخامنشریان اسررت. هردف از ایررن پررژوهش     

در هنرر   بره صرورت برجسرته   برخی از نمادها و مفاهیم اساطیری است کره  ۀ شناخت و مطالع
است. در ایرن مقالره برا بررسری نقرو       ۀ هخامنشی به کار رفتهسازی و زیوراالت دورجواهر

ها در موزه بریتانیرا،  بندها و گوشوارهبندها، گردنهایی از این آثار مانند دستمنقور بر نمونه
الرب مفراهیم   مهیو، بوستون و لوور، مشرخد گردیرد کره  بازتراب باورهرا و اعتقرادات در ق      

شراهد ایرن ادعرا     سازی به روشنی دیده می شود.ویژه هنر جواهر، بهنمادین در هنر آن دوره
از جملره   ؛توان دیدات در آثار هنری هخامنشیان مینقو  و مفاهیم نمادینی است که به کرّ

دال)گریفین( که یک موجود ترکیبی است در دسرتبند یرا بازوبنرد، نمرایش      -استفاده از شیر
ینری  ئهر در قالب گردنبند و همچنین استفاده از خدای برس در گوشرواره و آویزهرای تز   فرو

 است.
 .سازی، هخامنشیان، نقو  اساطیری، نمادها، زیورآالتهنر جواهرهای کليدی: واژه
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 مقدّمه. 1
هرای بیران   تررین نمونره  بازنمایی زندگی جانوری و اساطیری یکی از نخستین و نیز جالرب  

ۀ که بردون شرک نره تنهرا عالیرق جرادویی و آیینری مایر         شناختی انسان بودهتمایالت زیبایی
هررای روی کرراریانگیررز  و تررداوم آن در طررول زمرران برروده، بلکرره، همچنرران کرره از کنررده

شرور و   هرای غارهرای آلترامیرا پیداسرت،    سرنگی یرا در دیوارنگراره   دیرینره  ۀاستخوان از دور
در ایرران   در آفرینش آن در کرار بروده اسرت.    سازد، نیزی میآزادگی،که روح هنر را متجلّ

از مهرارت   نیز، به همان علل و اسباب، زندگی جانوران، از آغاز، توجه مردمانی را که فطرتای
ل برخوردار بودند، به سوی خود جلب کرد و اشتیاقشان را بره  ت تخیّت نظر و رقّدست و دقّ

 بازنمایی جانوران برانگیخت.
تمرراالی، در تکرروین حرراالت انرردامی جررانوران و همررراه بررا آن،  هررای آیینرری، احنیازمنرردی 

های نمرادین و اسراطیری بروده    نیرومندی باورهای جادویی، سبب تکثیر و گستر  آن نقش
 ناپهیر و فراگیر، در نهراد آن آثرار نهفتره اسرت؛    کن به هر صورت روح هنر، شکستل است؛

هرای شرگرفی   وردار از چنان ویژگینخستین، هرچه باشد، تبعات آن برخ ۀکه انگیزطوریبه
هنرر  باید از همران ابتردا ارزشری نهرادین کسرب کررده باشرد. بردین منروال،           بوده که قاعدتای

ها صورت اشتغال ذهنی مرداومی بره خرود گرفرت     نگاری به وجود آمد و با گهر سدهجانور
در سراسرر  هرای درخشران در انرواع آفریننردگی هنرری      ناپهیر بر کامیابیکه با اشتیا  تزلزل

  درازا و پهنای ایران پی گرفته شد.
وحشری کره    ۀشریر، پلنرگ و گربر    آمدند، عبارت بودنرد از: جانورانی که به تصویر در می
و دیگرر برز کروهی، قروچ کروهی، غرزال و انرواع         انداختندمردمان ابتدایی را به وحشت می

همره جرانور   ویی که اینگ؛ دلگرمی بودند و نیز عقاب و پرندگان ۀگاوسانان، که اهلی و مای
ناپهیرشان بسنده نبود و به ابداع انرواع جرانوران ترکیبری دسرت     پسند تسکینبرای طبع جانور

خررویی برره آنهررا ورزی یررا نرررمگیررری و خشررمنررد و برره تناسررب حررال، خرروی سررختدمرری ز
 بخشیدند.می
و نقرو   شرود  به مرور زمان هنر در هر دوره با باورها، آیین و مههب ترکیب و تلفیق می 

 ۀ(. نقرو  اسراطیری و نمرادین در دور   279:1217کنرد)پوپ،  اساطیری به هنرر راه پیردا مری   
گیرد که به اشرکال مختلرف در نقرو     برمیدوره را در هخامنشی بخش عمده ی از هنر این

شود. هخامنشریان در حرالی قردم بره عرصره      ها و فلزکاری این دوره ظاهر میها، مهربرجسته
هرای کهنری بودنرد و جوامرع مرهکور بره       های مجاور دارای تمردن سرزمینتاریخ نهادند که 

تمرا  و آشرنایی    لحا  سیاسی، اجتماعی و فرهنگ و تمردن دارای سرابقه تراریخی بودنرد.    
های کهن در قالب فتح سرزمینهای مهکور ایجاب نمرود، ترا آنهرا بررای     هخامنشیان با تمدن

بردین ترتیرب عناصرر    رفته بهرره گیرنرد؛   گ و تمدن ملل پیشر های موجود از فرهنجبران خأل
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فرهنگی، هنری و مضامین اساطیری به هنر این دوره راه پیدا کرد و هخامنشیان وامردار ملرل   
جروار و  های هماقوام تابعه و تمدن ،ن آن روزگار گردید و با الهام از این عناصر هنریمتمدّ

 فردی دسرت یافتنرد.  بها و منحصرد به خلق آثار هنری زیبخو ترکیب و تلفیق آن با هنر بومی
شرده و ایرن الگروی    ه خاصری مری  بودن نقو  توجّر دستی و برابردر عصر هخامنشیان به یک

 (. آثرار 42 -41: 1216صرفدریان،   و است)خزائیشدهساخت در تمام مراکز هنری اجرا می
بعره در  و تا و تر ثیر اقروام برومی    هخامنشی با پراکندگی جغرافیایی زیادی روبرو است ۀدور

قررار دارد  مشهود است. ایالم در گروه هنرهای اقروام برومی   آثار فلزکاری هخامنشیان کامالی
دلبستگی ایالمیان به هنر نمادین سبب ایجراد   است.که ت ثیرات کلی بر هنر هخامنشیان داشته

  باشد.میآثاری شده که دارای ویژگی های هنر ایالمی 
ای و ویررژه موجررودات افسررانه قررو  انسررانی( و برره فراوانرری نقررو  جررانوران)در برابررر ن 

دانسرت، بخرش تاریرک و    هرای ایالمری  انگیز، که بسیاری از آنها را باید جزء نروآوری خیال
(. روایرات مربروط بره    19-11:1291سازد )موسوی، روشن میانگیز این هنر را کمی شگفت

یاری از جانوران و گیاهران در  اند. بسجانوران در اساطیر جهان باستان و اعصار متاخر فراوان
حتی ایزدان حیوانی و گیاهی نیز در ؛ کنندمیایفا   برخوردارند و نقش توتمیقبایل از تقدّ

ند و در جرادوی زمران،   تای از قداسر خورد.گیاه و جانور جلوهمیچشماین گروه از اساطیر به
ی ماننرد سرایر عبرادات    پرسرت دارند. بدون تردیرد تروتم  عهدهبه شکار، کشاورزی نقش مهمی

ها از نیرومندی جرانوران  زیرا انسان؛ تر  یا امید به کمک خدایان بوده است ۀمههبی، نتیج
تردریج  ، تا اینکره ب نداهترسیده و یا از ارواح حیوانات و ارواح مخفی در نباتات نگران بودمی

از  صررات روحرری و بعضرری خرردایان حیرروانی تبرردیل برره خرردایان انسررانی شرردند؛ امررا مشخّ   
 آنها در خدایان انسانی مشهود است.های جسمیویژگی

اند، این موضوع انتقرال از  اغلب خدایان بابلی و مصری صورت انسان و بدن حیوان داشته 
خردایی  لری و نیمره  موجرودات تخیّ  ۀمایدهد. نقشانسانی نشان می ۀحیوانی را به مرحل ۀمرحل

لیره تمردن ایرالم، ایرن موجرودات فرو        دوران اوّدر  النهرین بسیار رایرج برود.  در ایالم و بین
 –نیمره مرار، نیمره انسران      -نیمه نبات، نیمره انسران   -طبیعی ترکیب غریبی داشتند؛ نیمه انسان

ها حرس  ایالمی اما ظاهرای ،ها در بین النهرین نیز متداول بوده استاین ترکیب نیمه بز و غیره.
دال( را بره عنروان محرافظ     -لری گریفین)شریر  هرا موجرود تخیّ  تری داشتند. ایالمیل قویتخیّ

در مرردخل پرستشررگاه ایالمرری،  هررا ناشررناخته بررود.معابررد ابررداع کردنررد کرره برررای سررومری 
 (. 21 -16: 1211مبینی،  و گرفت)دادورهایی قرار میهای شیر و گاو یا گریفینتندیس

نر در ه هدف از این مقاله بررسی تعدادی از اساطیر و مفاهیم نمادین شاخد
مقطع کارشناسی ارشد، تحت ۀ نامهخامنشیان بوده که بخشی از پایان ۀسازی دورجواهر

 در اینجا ابتدا به صورت عنوان بازتاب مفاهیم اساطیری در هنر فلزکاری هخامنشی است.
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سپس به معرفی چند  ،هخامنشیان اشاره خواهیم کرد ۀمختصر به هنر جواهرسازی در دور
هخامنشیان، که شامل مضامین اساطیری و  ۀرآالت برجسته دورنمونه از جواهرات و زیو

 این آثار را براسا  نقو  اساطیری مورد بررسی قرار و  پردازیممی ،باشدنمادین می
 خواهیم داد.

 . شرح و بيان مسئله 9-9
 و مررگ  ،هرایی همچرون آفررینش   انسران طری تراریخ همرواره در مقابرل ناشرناخته       ۀاندیش
چره خرارج از توانرایی و    گرفتره و در بسرتر نیراز بره درك هرآن     عی قرارهای عظیم طبیقدرت

های قدرتمند پرا بره عرصره ذهرن نهراده و کنتررل نیروهرای        دستر  بوده، خدایان و اسطوره
هنرر فلزکراری    ،هخامنشری  تاند. با تشکیل حکومر بخش یا اهریمن را در دست گرفتههستی
در ایرن عصرر فرهنرگ،     .ران پیردا کررد  ای در صرنعت ایرن دو  ل یافرت و جایگراه ویرژه   تحوّ

 ،ر از هنرهرای کلرده  ن آن به صورت ترکیبی است. هنر این دوره متآثّفرهنگی تلفیقی  و تمدّ
است. در ایرن دوره  نان و مردمان بومی ساکن نجد ایران بودهیو و صغیر آسیای ،مصر ،آشور

اشناسری جدیردی را   ئولوژی پادشاهی و خداید ای خلق شد کهاسطوره و نمادگرایی پیچیده
هرای مطلرق انسرانی    حقرایق و ارز   -هالآی ایدهها، تجلّاست. نمادبا یکدیگر درهم آمیخته

ای بررای پیردایش نمادهرا    هرا، انگیرزه  یک دوره و یا یرک قروم از جوامرع بشرری و اسرطوره     
هخامنشری در کنرار هرم     ۀهرا در دور نمراد و اسرطوره   ۀگونه است که دو مقولباشند و اینمی
ر اند با روند تکاملی تفکّهایی که از این دوره باقی ماندهکنند. تصاویر اسطورهعنی  پیدا میم

شناسی همسرو بروده اسرت. عناصرر نمرادین و      شناسی و جهاناسطوره -انسان در حوزه ادیان
   هخامنشی نمودار فرهنگ این دوره است. ۀرمزگونه دور

 پژوهش   پيشينة. 9-2
شناسی در ایران گره خرورده و  در ایران با تاریخ هفتاد سال مردمشناسی اسطوره ۀتاریخچ

چهاردهم هجرری   ۀها از اوایل سدشناختی و پژوهش در افسانههای اسطورهنخستین پژوهش
پرور، جرالل   ، ابوالقاسرم اسرماعیل  مهرداد بهارداوود، ابراهیم پور. شمسی آغاز گردیده است

آرتور پوپ اند.ی داشتهاوقفهاین عرصه تال  بی ستاری، ژاله آموزگار و شاپور شهبازی در
باربررارا نررد. اهبررسرری کررردی هخامنشرری کررارفلز ، آثررارجرران سیمپسررونو  و فیلرریس اکرررمن

 دستی فلزی بههاکورتیس و اوزگان نیز در مقاالت مختلفی به معرفی گنجینه، آرمبروستر

تقی احسرانی در کتراب   حمرد م انرد. پرداختره از و...قفقر ، آمده از مناطق مختلف آسیای صغیر
بره بررسری آثرار فلرزی در ادوار مختلرف پرداختره و       هفت هزار سال هنر فلزکاری در ایران 

 از اطالعراتی  ساسرانی و  اشرکانی  ،گانتر و پل جت در کتاب فلزکراری در دوران هخامنشری  
غیبری  آسرا  مهر نماینرد. آثار فلزکاری را عرضه می بر کاررفتهبه ینیئتز فنون و تاریخ دیدگاه

، بره بررسری جرواهرات    سال تراریخ زیرورآالت اقروام ایرانری     22111در کتابی تحت عنوان 
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سرازی  ۀ جواهرایرن مروارد مطالعرات زیرادی در حروز     از به غیر  ادوار مختلف پرداخته است.
   است.صورت نگرفته و به صورت پراکنده در کتب و منابع به آن اشاره شده هخامنشیان

 وهش  ت پژ. ترورت و اهمي9-3ّ
سرازی  در هنرر جواهر اسراطیری  مفراهیم   نجایی که در منابع فارسی و الترین در مرورد  آاز 

 ر، داشاره نشده و همچنین کتاب جامع و تخصصی در ایرن براره موجرود نیسرت     هخامنشیان
بره   سرازی هخامنشریان  در هنرر جواهر نقرو   بررسری ایرن   بره   بر آن استاین پژوهش سعی 

 صورت اجمالی اشاره نماییم.
 
 و بررسی . بحث2

 هخامنشيان ةسازی در دورهنر جواهر. 2-9 
ویرژه در مراکرز دربراری    بره در طول دوران حکومت هخامنشیان ثروت و رونرق فراوانری،   

شناسری  منابع تاریخی عهد باستان و ترا حردی کشرفیات باسرتان     ،د این امریّؤم وجود داشت.
ترررین مهررم انررده اسررت.هرچنررد کرره جررواهرات چنرردانی از ایررن دوره بررر جررای نم   ؛اسررت

داخل یک تنگ آب که در نزدیکری یکری از    گنجینۀهای به دست آمده از ایران، مجموعه
های پاسارگاد یافت شده، جواهرات همراه اسکلتی در یک تابوت برنزی در شو  کوشک

بره  باید جرواهرات معرروف   اکنون به این فهرست می و قسمتی از گنجینه ی جیحون هستند.
هرای  میهروی ژاپرن را اضرافه کنریم، امرا همچرون سرایر نمونره         ۀدر مروز « ردبیرل گنجینه ی ا»

 کشف هستند.  ها هم تمامای فاقد گزار  رسمیجواهرات اخیر هخامنشی، این یافته
های بری نظیرری از   لیدیا در ترکیه غربی نمونه ۀدر مناطق دورتر، در گرجستان و از گنجین

در هنر هخامنشی هم نمودهایی از جرواهرات   همچنین ؛استجواهرات هخامنشی یافت شده
بنردهای  دار قراب های تخت جمشید، آجرهای لعراب برجستهبرای مثال در نقش ؛وجود دارد

دار مصرر  ، خزانره (Petahhotep)داریو  در شو  و تندیس پتاهوتپ  ۀکاخ شو ، مجسم
کنون در مروزۀ  این مجسمه هم ااست. در زمان داریو  اول، که در لبا  ایرانی تصویر شده

شود. به رغم این واقعیت که تعداد و گستره ی جرواهرات هخامنشری   بروکلین نگه داری می
از ایرن رو راجرر    ؛انرد هرای باشرکوه  های موجود شامل برخری نمونره  محدود است، مجموعه

هرا، کارهرای   سراخته های این دسرت گیرترین نمونهبرخی از چشم»بنویسد:توانست موری می
شدند رانی است که از سوی شاهان هخامنشی و دربارهایشان به کار گرفته میدستی استادکا

 .(٣١0:٣١93تاليس،  -کرتيس)« شود.اند، یافت میو در میان جواهراتی که آنها ساخته
ایرن  ۀ ع کره خصیصر  بر  مرصّوی از طریق کیفیت عالی تزئینات پرزر جواهرات هخامنش

هرای  اهرات مختلرف برا قطعراتی از سرنگ    شوند. در این سبک جرو مشخد می ،دوره است
ند. دشر ین میئهای گوناگون تزقیمتی، آبگینه، سرامیک)شیشه ای( و شاید مینا همه به رنگ
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ۀ کرار گهاشرته شرده و بره وسریل     ، طرال  ۀ های روی سطح قطعاین قطعات در داخل تورفتگی
جرای خرود ثابرت    شود(یا قیرر در  سینابار)سولفات جیوه که به طور طبیعی در ایران یافت می

دانیم کره حرداقل بخشری از    کاخ داریو  در شو  می بنایکتیبۀ پی ۀ شدند. ما به واسطمی
 شد.مین می طالی مورد استفاده در این دوره از بلخ)در شمال افغانستان(ت

بر  در جرواهرات از مصرر بره    وزر ک پرکاری مشبّنات میشد که سنّر میاین طور تصوّ 
برر   وزر ت ساخت جواهرات پریعنی جایی که سنّ ؛ن منتقل شده استایران عهد هخامنشیا
ییرد   ت  تگردد. این دیدگاه با این واقعیّدوم  . م باز می ۀهای میانی هزاربه دوران پادشاهی

طالکرارانی کره طال]یعنری    »گویرد: کراخ شرو  مری    بنرای  ۀ پیشود که داریو  در کتیبمی
نقش این زرگران در ساخت بنرای  « ...مصری بودندهای کاخ[ را ساختند، مادی و کاریطال

کاخ روشن نیست، اما آنان به طور حتم استادکاران صرنعتگری بودنرد کره احتمراالی سراخت      
 جواهرات را نیز بر عهده داشتند.  

دی های ممتاز متعردّ دارای قسمت ،های آشوری مکشوفه در نمرودملکهۀ به هر حال، مقبر
دهرد کره صرنعت مزبرور     بر  است. این امر نشران مری  وزر رهای رنگین و پکاریز جواهرا

های نهم و هشتم  . م به وجود آمده و توانسته برود  پیش از آن در شر  میانه باستان در سده
برا تکیره     .(٣١0:٣١93تااليس،   -کرتيس)به آسانی از آشور به ایران عهد هخامنشیان برسد

تروانیم  مری  ،اندشدهخت جمشید به تصویر کشیدههای تای که در نگارهپایهی بلندهابر ایرانی
بنردی  هرا مردهرا گرردن   ارزیابی خوبی از زیرورآالت آن دوره داشرته باشریم. در ایرن نگراره     

شرده  دار، بر گردن دارند. در کاخ داریو  زنجیرهای سراخته ضخیم، ساده ساخت و یا تاب
 .  (226-222:1217)کخ، ها نصب شده بوداز فلز قیمتی در نگاره

 . زيورآالت2-2
بنرردها، بررر  در جواهرسررازی هخامنشرریان در دسررت   وئینررات پرررزر  کرراربرد تز ۀدور 

 و کررتیس ر.ك: خورد)ها به چشم میهای لبا ها و آرایهبندریزها، گردنها، سینهگوشواره
 شود.  . در اینجا به شرح هر یک پرداخته می(121:1292تالیس، 

 هابند. دست2-2-9 

با سر حیوان در انتهای آن، در طول دوران حکومت هخامنشیان رواج  عموالیبندها، مدست
تخرت   ۀبنردی از خزانر  . قالرب یرک چنرین دسرت    (121:192تالیس، و  کرتیسبسیار داشتند)
آلمران حفرظ   ۀ بنردها در کارلسرروه  زیبایی از ایرن دسرت   ۀاست. نموندست آمده جمشید به

شان از دهران  اند، که هنوز سرهایعیدن دو قوچدو شیر در حال بل ،بندشود. در این دستمی
بنردهایی از ایرن دسرت بره     دسرت  رخیهمچنین تمام بدن حیوان در ب؛ استشیرها بیرون زده

جیحون در لندن موجرود  ۀ گنجین یخوبی از این حالت در میان اشیا نمونۀشد. میکار گرفته
اند، تشرکیل  نشان بودهجواهرکه در اصل شکاری،  ۀبند از دو پرنداست. در این نمونه دست
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پایگان ایرانری  ۀ بلنرد بند فقح به وسیلبند چرخیده است. این دستدور دست آنهابدن  وشده 
های آجر لعاب دار در شرو ، ترا جرایی کره     شد، حتی سربازهای نگهبان نگارهاستفاده نمی

ن در هخامنشریا   دورۀبند طرال برر دسرت دارنرد. از گرور زنری از       قابل تشخید است، دست
بندهای معمولی با سرشیر بره دسرت آمرده    شو  زیورآالت پرارز  زیادی، از جمله دست

 . (227-226:1217)کخ، است 
ها پریش  هایی که پارسیان در نقو  تخت جمشید با خود دارند، سدهدست بند و گردنبند

ر دو تحرت  است و احتماالی مادی و پارسریان هر  های دیگر بودهها نیز مورد استفاده ملتاز آن
برا   ،انرد هرایی کره از آسریای غربری بره دسرت آمرده       انرد. نمونره  هرای دیگرر بروده   ت ثیر تمدن
اول  ۀهای هخامنشی تفاوت چندانی ندارند. بسیاری از شاهان آشوری در اوایل هرزار بازوبند

کردنرد.  هایی که سر آن به شکل سر یا تنه حیوان برود اسرتفاده مری    . م نیز از همین بازوبند
هررای سررپاهیان پادشرراه خریب پادشرراه آشررور در سررده هفررتم  . م نیررز در بیرران ویژگرری سررنا

«. های  خود دارنرد های سنگین از طالی درخشان بر مچحلقه»گوید:نیمنا( می -ایالم)هومبان
های لرستان نیز از دیرباز به سراخت ایرن اشریاء تزیینری حتری از اواسرح       اما  سازندگان مفرغ

هنرری   ۀتر و البته بسریار هماننرد برا شریو    های کهنآورده بودند. نمونههزاره دوم  . م، روی 
های زیویه در شرمال غررب ایرران سرراغ گرفت)موسروی،      توان از یافتههخامنشیان را نیز می

169:1291-171 .) 
بندی به دست دارد که با دو سر گوساله ترزیین شرده   شو  نیز داریو  دستۀ در مجسم

مصرر در دوره ی داریرو ، کره امرروزه در مروزه       ۀتپ، گنجینر است. همچنین تندیس پتاهو
هرای طرال برا    بنرد ریز دارد. دستبند و سینهبند، گردنبه سبک ایرانیان دست ،بروکلین است

ات هرای پرر کرار جرواهر    سر بز کوهی در قسمت انتهایی و مکشوفه از پاسارگاد جزو نمونره 
 اند.شدهدانه زینت داده های دانهکاریاست که با ملیله

دال، قروچ، برز،    -بندها با سررهای شریر، شریر   های انتهایی دستجیحون، قسمتۀ در گنجین  
بندها به یرک  اند. این دستدار و پروتوم )سر حیوان با نیم تنه انسان(کار شدهمرغابی، بز بال

ۀ  ق دارنرد، ولری ویژگری جدیرد در ایرن دوره کراربرد گسرترد       پا تعلّت شر  نزدیک دیرسنّ
بررای کرار    ایبنردها ترورفتگی  برر  اسرت. بسریاری از دسرت    وزر ای جواهرنشران پرر  کاره

های خاصری  گهاشتن جواهرات درست در پشت سرهای حیوانات، غالبای به منظور خلق جلوه
بندهای جواهرنشان مربوط به گنجینره  های دستهمچون یال یک شیر، دارند.  بهترین نمونه

دال در انتها کار شده و بره صرورتی اصریل برا      -های شیربندها با سرجیحون است. این دست
بند دیگر در گنجینه اند. دو دستین شدهئهای قیمتی رنگارنگ، آبگینه و سرامیک تزسنگ

                                              . (121:1292تالیس،  -کرتیس)دانین شدهئدار و گاو نر تزجیحون، با سر بز بال
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دست بندها جرزو هردایایی بودنرد کره در میران ایرانیران        :گویدر آناباسیس میگزنفون د 
شود که در نقرو   بندها با این واقعیت مشخد میارز  زیادی داشتند. ارز  باالی دست

بندهایی با سرهای بزرگ حیوانات در حال تقدیم بره شراه از   دست ،آپادانا در تخت جمشید
اند. این نماینردگان از گرروه   م مختلف نمایش داده شدهسوی  چهار گروه از نمایندگان اقوا

و گررروه هفرردهم  تیزخررودهررای اول مررادی، گررروه ششررم لیرردیایی، گررروه یررازدهم سررکایی
بنردها بره شرکل    انتهرای دسرت   ها هسرتند. در یرک مورد)نماینردگان گرروه ششرم(     سغدیانی
ترالیس،   -)کررتیس  جیحرون هسرتند  ۀ دار و قابل مقایسه با النگوهرای گنجینر  های بالگریفین

جیحون است کره   ۀآمده مربوط به گنجیندستبندهایی بهیکی از بهترین دست(. 121:1292
هرایی  هایش نیز فرورفتگری دال درآمده و در بین اندام -دو سر آن به شکل سر و تنه دو شیر

 ایینری کره پیشرینه   ئاند. در چنرین نروع تز  برای نشاندن سنگ یا گوهرهای قیمتی ایجاد کرده
ۀ (. در مروز 171:1291ر از هنرر مصرر بروده اسرت )موسروی،      ثّ کهن دارد به احتمال زیاد متر 

دو سر پرنده ۀ دو سر مرغابی، و دیگری با پایان ۀژاپن دو دستبند، یکی با پایان (Mihoo)میهو
   (. 191:1291که پشت به پشت هم هستند وجود دارد)غیبی، 

 . گردن بندها2-2-2

ای هستند؛ از ترابوتی  بندهای این دوره، که بعضی از آنها چند رشتهگردن ۀترین نمونعالی
انرد.  بره دسرت آمرده    ،شرده بند در آنجا یافرت مدفون در شو ، جایی که حداقل پنج گردن

ند، در اهین شدئهای فیروزه و الجورد تزهایی از سنگهای طال با نگینبندپرکارترین گردن
آویزهرایی  جیحون گردنۀ اند. در گنجین لیموی شکلطالۀ بندهای سادحالی که سایر گردن

انرد و  هایی که دو الی سه بار ماننرد فنرر بره دور خرود پریچ خرورده      وجود دارد به شکل حلقه
یناتی شیاردار نیرز هسرتند.    ئقسمت انتهای آن به شکل سر شیر، بز یا قوچ است. آنها دارای تز

نتهای آن سرشیر دارد از شرو  پیردا شرده    آویزها که در اگیر از این گردنچشمۀ یک نمون
 است.  

آویزی به گردن دارد کره  داریو  سوم در نقاشی موزائیک اسکندر در پمپئی یک گردن
آویزی دارد کره انتهرای آن بره    همچنین تندیس پتاهوتپ گردن ؛انتهای آن سر حیوانی است

به نقو  تخت  . با توجه(1292:121 ، تالیس،)کرتیساستشکل بزهای کوهی دراز کشیده
بند یرا طرو ، تنهرا ویرژه شراه و بزرگران اسرت برر خرالف          جمشید، مشخد است که گردن

حتری شراهان آشرور نیرز      ؛اسرت تری داشرته یی رواج کمهابندها. استفاده از چنین طو دست
 اند نه طو .   بند بستهگردن معموالی

است. با توجه بره ایرن   هاول  . م بود ۀتر در همان اوایل هزاربه طور کلی رواج طو  بیش
اسرت،  آهن در سوریه، فلسطین، آشور یا بابل، طو  به دست نیامرده  ۀهای دورکه از محوطه

 ۀانرد. البتره در ایرن میران نمونر     ها از راه قفقاز به ایران وارد شرده برخی معتقدند که این طو 
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دیگرری از  هرای فرراوان   خرورده از سریلک و گیران و نمونره    های پیچهای ساده و طو طو 
بنردی از جرنس   (. گرردن 169: 1291)موسوی، را نباید فرامو  کرد های لرستانگروه مفرغ
هرای شرکار، انسران،    هرای صرحنه  های عقیق و فیروزه که روی آن نقرش ع به سنگطال مرصّ

بنرد دیگرری در   میهو ژاپن قررار دارد. گرردن   ۀبند در موزپرنده و اهورامزدا است. این گردن
هایی از طرال و  اکی شده در میان مهرهان قرار دارد، با آویزهایی از شیرهای حکّملی ایر ۀموز

 (. 117-116:1291سنگ که از همدان کشف شده است)غیبی، 
دیگرری یافرت شرده     یای سفالی همراه برا اشریا  بندی طال در کوزهدر پاسارگاد نیز گردن

، سر انسانی با کاله «سب»کامل خدایۀ است که شامل آویزهای قالبی مختلف به شکل چهر
 .  (121: 1292، )کرتیسان است ح، سر کامل بز کوهی و سر کامل یک شیر غرّیا تاج مسطّ

 ها. گوشواره2-2-3

هخامنشی به صورت یک سطح حلقوی است که  ۀهای دورترین شکل گوشوارهشاخد 
ی برا یرک قسرمت براز دارای گیرره در سرمت چرپ براال         آورد؛کراملی را پدیرد نمری    ۀدایر

کننده برای ثابرت کرردن آن در گرو .  ایرن میلره      صلدارنده و متّنگهۀ گوشواره و یک میل
دو خرار کوچرک در جرای خرود ثابرت      ۀ ای قررار گرفتره و بره وسریل    معموالی در داخل حفره

ها یک سرطح صراف برا سروراخی در مرکرز      های ساده تر این گوشوارهاست. حالتشدهمی
قطراتی شبیه به شبنم روی برگ گیاهان، احتمراالی بره تقلیرد از    آن با ۀ است که گاه اطراف لب

 ،«برس »طرال از   ۀای از بابرل وجرود دارد و یرک نمونر    ای نقرهین شده است. نمونهئها، تزگل
شرد.  مصری که یک مضمون رایرج در امپراطروری هخامنشری محسروب مری      ۀخدای کوتول
ئینرات  مردفون در شرو  کره تز    آمرده از ترابوتی  دسرت ای باشکوه از این شکل بره گوشواره

ی ایررن نرروع گوشررواره از هرراکررارترین نمونررهپربرقرری از فیررروزه و الجررورد دارد. وزر پررر
اسرت. شرکل ایرن    هرای پاسرارگاد بره دسرت آمرده     در نزدیکی یکری از کوشرک  ای گنجینه

 کاری برجسته پدیرد آمرده  کاری و دانهملیلهۀ های طال و ترکیب استادانها با مفتولگوشواره
گوشواره یا آویزان از آن یا ترکیبری از  ۀ شده بر بدنیا سوارآنها آویزهایی دارند، ۀ است. هم

 . (٣١0:٣١93تاليس،  -کرتيس)هر دو نمونه هستند
هرای شرو  برر گرو      بنردی دار قراب آجرهرای لعراب   وهرا در تخرت جمشرید    گوشواره

رسرد  کلی به نظر میطورد. بهشواند، دیده میهای پارسی و مادی پوشیدهاشخاصی که لبا 
ای شکل سراده ای هسرتند، امرا گراه شربیه همران شرکل        های دایرهها فقح حلقهاین گوشواره

هرا  گاوهای نر با سر انسان که در کنار درگراه  ایم. تندیسمسطحی هستند که توصیف کرده
د شرکل برر گرو  دارنر    های هاللری شوند، گوشوارهها ظاهر میهای تختگاهو بر روی ستون

های گاو نر با سر انسان را منعکس آشوری تندیس  و منش بودنددر آشور حالتی عمومی که 
هرای  هرای آپادانرا، حلقره   کنند. بسیاری از نماینردگان هدیره در دسرت در نقرش برجسرته     می
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هرا بخشری   اند. عالوه بر آن، گوشوارهمانند بر گو  آویختهشکل با آویزهایی قطرهایدایره
دوم مریالدی، بره   ۀ نه بودند. بدین لحرا  اسرت کره آریران، مرورخ یونرانی سرد       شاهاۀ از جام

ۀ بهرای مقبرر  هرای قیمتری در میران جرواهرات گرران     هایی از سنگهای طال با نگینگوشواره
 . (122-121:  1292 ، تالیس،)کرتیسکندکور  در پاسارگاد اشاره می
برا اسرت دارای آویزهرایی  بره     های هخامنشی که بسیار نرادر و زی نوع دیگری از گوشواره

ایرن  گوشرواره از گنجینره آکرالگوری      .شرد شکل اسب که در تشریفات از آن استفاده مری 
 (. 127:1212همتا است)کالیگان، روسیه به دست آمده و در نوع خود بی

میرانی ایرن    ۀمتروپولیتن نیویورك وجرود دارد. در دایرر   ۀزیبای دیگری در موز ۀگوشوار
هرای  با چهار بال و یرک دم در هرالل مراه تصرویر شرده اسرت. در پرالك        گوشواره، ایزدی

. پیرامون این تصویر هفت دایره قررار دارد.  در هرر   شوددیده میطالیی از سارد نیز این ایزد 
وسح در قسمت پرایین قررار دارد.    ۀیک از شش دایره، مرد کوچکی در هالل ماه و در دایر

هرای رنگری بروده، کره     این گوشواره مرصع به سرنگ  های لبا  شاه است.این گل شبیه گل
 .   (221، 227-226:1217)کخ، فقح چند فیروزه از آن بر جای مانده است

هرا  در ادامه به ترتیب نقو  به کار رفته برر روی دسرت بنردها، گرردن بنردها و گوشرواره      
 بررسی می شود.  

 دال)گريفين(   -. شير2-3

برردن شرریر و بررال و گرراهی پررای  و گرراهی ترراج ودارای سررر عقرراب  حیرروانی کرره معمرروالی 
دار است.  این جانور، دارای اصل و نسبی باستانی است و تا زمان حاضرر، در عالیرم   چنگال
سرلطنت قردیم، فرعرون بره عنروان یرک فراتح         ۀاسرت. در دور های نجبرا براقی مانرده   و نشانه

شد، که نمرادی  ن داده میای مشابه با سر شاهین هورو  بر روی بدن نشاپیروزمند، تا اندازه
اخیر مربوط به تاریخ مصر براقی   ۀآمد. این گونه تا دورمرکب از مراقبت و نیرو به شمار می

« نمره سریس  »رفرت و در روزگرار یونانیران برا     ماند و نماد انتقامجویی یا پادا  به شرمار مری  
(Nemesis)ر طری  دال در خاورمیانره، ممکرن اسرت د    -شریر  ۀشد. گونر ، یکسان شمرده می

عقراب   ۀمهاجرت عظریم از شرمال شررقی در نیمره اول هرزاره دوم ظراهر شرده باشرد.  گونر         
های چهاردهم و سیزدهم  . م متداول شرد.  بردین   تاجدار، در بین النهرین و سوریه در سده

م مرگ باشد، یا به طور نمونره، بره دیگرر    صورت، یا در حال استراحت است، که شاید تجسّ
 شرکل آشرور میانره    ایای کره برر روی مهرهرای اسرتوانه    مایره د، نقرش برآفریدگان حمله می

 . م( متداول است. این شکل، در میان جانوران مقرد  در هنرر خاورمیانره ترا      12-14)سده
دال بره عنروان نگهبران طرال، از قرول       -روزگار ایران دوره هخامنشی، ادامه داشته است. شیر

  برود )هرال،   دال بررای آپولرو و آتنره مقردّ     -راست. در یونان، شی(گرفته شدهPliny)پلینی
ای دارد. در ترکیرب حیوانرات در هنرر سرابقه دیرینره      گوید:کالی(. موسوی می64:1211-62
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رو ، برا ترکیرب بیشرتری روبره    یانبررد شراه و حیروان افسرانه     ۀخود تخت جمشید و در صرحن 
بایرد یرک هنرر     ،اسرت که به گریفین مشرهور  را دال)شاهین(  -اما این ترکیب شیر ،شویممی

سرومریان نیرز موجروداتی ایرن     در میان شد. دانست که حتی در مصر نیز پهیرفته ناب ایالمی
 وجود داشت. « ایمدوگود»چنینی، مثالی موجودی با تنه پرنده و سر شیر، به نام 

دال در نزد ایالمیان همان تنره شریر و برال، سرر و پاهرای شراهین بروده         -شکل معمول شیر
که هخامنشیان در برخی از نقو  خود، در ؛ چنانتوانسته تغییر کنداین ترکیب می اما ،است

 (. 91-19:1291اند)موسوی، آن تغییراتی داده
باشرد. هرردوت از   توان گفت که آسیا خاستگاه گریفین یا شیر دال مری به احتمال زیاد می
ای اسرت  د فرضریه یّر ؤظر ماین ن .استدر شمال آسیا نام برده(Issedones)رشته کوهی به نام 
دانرد و معتقرد اسرت عقایرد و باورهرا حرول       ق به سکاهای شمال آسیا مری که گریفین را متعلّ

اسرت. امرا در ایرن میران     گریفین توسح مهاجرت این قوم به نقاطی مانند ایران و یونران رفتره  
ۀ توان ریشد. میندانگریفین را مربوط به هند و تمدن باستانی آن میۀ برخی خاستگاه و ریش

های قوم هند و ایرانی نیرز جسرتجو کررد. امرا     ها و افسانهدر داستان ،گریفین ۀدرباررا باورها 
گریفین برای اولرین برار    ،در هنرها ن است کهنظر قابل توجه دیگری نیز وجود دارد و آن ای

 ی یافت.  النهرین و مصر باستان تجلّدر هنر بین
هرر یرک بره نروعی      ن اسرت کره  ایر  ،مشترك است ایهبیشتر این نظردر دیگری که  ۀنکت

هرای طرال   کره از گنجینره   داننرد مری ق بره نقراطی   های رفیع و متعلّگریفین را ساکن کوهستان
ست که در بحث نمادگرایی یکری از نمادهرایی کره بره     ا برخوردار بوده و شاید از همین رو

هرای  قبرت از گنجینره  دوستی و نگهرداری و مرا حس طالشود طال، این پدیده نسبت داده می
 .  استطال 

از یک سرو   ،باشداز آن جایی که گریفین یا شیردال موجودی ترکیبی از شیر و عقاب می
  و باسرتانی اسرت و ازسروی دیگرر برخری از      دارای برخی از نمادهای این دو موجود مقدّ

   وباشد. شیر که از موجودات مقردّ گریفین می که به آن نسبت داده شده مختدّمفاهیمی
نمراد جرانوری ایرزد مهرر در ایرران       ،باشدهای باستانی و از جمله ایران مینمادین اکثر تمدن

 ،باستان بوده و حافظ و نگهبان سرزمین قلمداد شرده و بره مناسربت دارا برودن قردرت زیراد      
 است. مظهر نیرو و قدرت، پادشاه و مظهر مبارزه معرفی شده

ی چهارمین مرتبره از مراترب ایرزد مهرر و نخسرتین      که و، چراترین نماد مهر استشیر مهم
رفت. در ایران باستان عقاب نشانگر عقاید مههبی بوده و با مرتبه از مراتب اعلی به شمار می

تروان  برتری، حمایت و مظهر خدای توانایی بوده اسرت. بنرابراین مری   ۀ های گسترده نشانبال
ی شاه حیوانات و دیگری فرمرانروای  یعنی ترکیب دو جانداری که یک ،دریافت که شیر دال

ترین نمرادی کره بره گرریفین     بوده است. مهماند، تجلی و مظهر چه مفاهیمیها دانستهآسمان
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 گریفین را موجودی شرقی و آن را ،صان هنر باستانخورشید است. متخصّ ،نسبت داده شده
ظیم پادشاه، نیرروی  دانند. گریفین یا شیردال نمادی از قدرت عنماد خورشید و روشنایی می

 است.   توانایی لشکریان و همچنین نیروی محافظ و نگهبان بوده ،فو  العاده
کننرده و نگهبران، قدرتمنرد،    صفات مثبت مانند حمایرت ۀ کنندجا بازگوگریفین همهنقش 

که در بعضی از باورها و هنرها نیروی شرر  چنان ؛استوفادار و موجود نجیب و شریف نبوده
النهررین ماننرد   هرای برین  توان در این راستا بره اسرطوره  است که میسبت داده شدهنیز به آن ن
ۀ هرای سرومر، حماسر   اسطوره بینهای بابلی، سومری و آشوری اشاره کرد. از جمله اسطوره

شرکل برا سرر عقراب و شربیه بره       انزو مشهور است. در این حماسه، انرزو کره جرانوری پرنرده    
و طلرب اسرت   ای شررور و غاصرب و جراه   شرده، پرنرده   هرا تصرویر  گریفین در نقش برجسته

 دهد.او را شکست می ،2نینورته، است لیکن قهرمان حماسه1«انو»نهایت نیز اگر چه فرزند در
 2تنها با ایرن تفراوت کره قهرمران حماسره نینگیرسرو       ،همین اسطوره روایت بابلی هم دارد 

مقرد    آن را ه و مردم الگا جالب توجه اینکه نینگیرسو از خدایان سومری هم بود. است
 سر است.  ۀ مخصوصش عقاب شیرنشاناند. شمردهمی

بررابلی انررو یررا الرریش در توصرریف نبرررد    ۀ جررانوانی خیررالی شرربیه برره گررریفین در حماسرر   
ای نیرز، جنرگ   در نمونره  .اسرت نیرز ذکرر شرده     ،تیامات،وان پیریبا د ،خدای پهلوان،وروك

عقاب است و باید کشرته  شیر و نیمیی که نیمیهمین قهرمان یا خدا در حال جنگ با جانور
النهرین بوده کره در دوران  ن نسوزد. شاید همین باورهای مردم بینآشود تا زمین از حرارت 

دال کره مظهرر نمرادین مفراهیم مثبرت و خیرر       گرفته و در کنار شیر ن ت ثیرآهخامنشی نیز از 
هرایی هماننرد شریر و تنری     ن و دسرت بوده، موجودات هیوالیی نیز شبیه به گریفین با سر و بد
 است.   پوشیده از پر و بال و پاهای چنگال دار تصویر شده

و بیشرترین   سرت اموجرودات خراص دوران هخامنشری شرده     ،گریفین از لحا  فرم هنرری 

هرای  انرد. گرریفین  ها را در بین تمرام دوران نمرایش داده  ترین گریفینماندنییادها و بهنمونه

های بزرگ برای سرستون تا ابعاد کوچک برای زیورآالت سراخته شرده   ازههخامنشی از اند

هرا  استیلیزه شده و انتزاعی دارنرد. گرو   های هخامنشی در این دوره بیشتر فرمیگریفین. اند

النهررین را در  در طرفین به طرف باال جزء الینفک گریفین هسرتند. ت ثیرپرهیری از هنرر برین    

نبایرد دور از نظرر داشرت. نروع دیگرر گرریفین کره         ،دورانگیری فرم گریفین در این شکل

گرریفین شراخداری اسرت کره در      ،باشدمختد دوران هخامنشی و از ابداعات این زمان می

بنرد( بره   شود. روی این زیورآالت)بازوبند یا دستهای زیورآالت هخامنشی دیده مینمونه
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ۀ ز اضرافه شرده اسرت کره جنبر     های شیر با پنجه پرنده، دو شاخ نیر ترکیب سر عقاب و دست

 (.  114-111: 1217کند)جابر انصاری،   این موجود را مضاعف میاحترام و تقدّ

 
گرم،  1/297سانتی متر، وزن  27/11سانتی متر، قطر 1/12بازوبند طال، نقش شیر دال، ارتفاع  -1تصویر

 (Mrvnd-2.persianblog.ir)جیحون، موزه بریتانیا  ۀهخامنشی، گنجین

 
تخت جمشید، هیئت نمایندگی لیدیایی، پلکان شرقی  ۀدال، نقش برجستۀ شیربند با پایاندست -2ویرتص

 (119:1291کاخ آپادانا)غیبی، 
 دار)فروهر(. قرص بال2-4

نوزدهم، پژوهنردگان غربری قاطعانره عقیرده داشرتند کره در هنرر هخامنشری،          ۀسد ۀتا میان
هرایی هماننرد یرک    تنه براالیی مرردی برا جامره    با نیم همراه دار، که معموالیبازنمایی دایره بال
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اسرت.  ایرن    ،تررین خردای ایرانیران   شود، نماد اهرورامزدا، برزرگ  پادشاه هخامنشی دیده می
مایه از سرزمین است که چون این بنزمینه به وجود آمدهدیدگاه معموالی با پهیرفتن این پیش

بزرگ آشوریان بوده است، در ایران هم  شده و در آنجا نماد آشور، خدایآشور وام گرفته
 (. 12:1291اهورامزدا، همتای ایرانی آشور بوده باشد)شهبازی،  ۀاین نماد باید مظهر و نشان

آنچره اسرت کره    ده و در ارتباط با پروردگرار و هر شدن و خروج از جسم بوبال نماد آزاد
الی نظیر عقاب و باز ارتباط ببتواند به او نزدیک شود. همواره میان خورشید و پرندگان فراخ

کره در مصرر باسرتان براز و عقراب نمراد خورشرید محسروب         چنران  ؛استنمادین برقرار بوده
(. از سروی دیگرر، پژوهنردگان ایرانری هرم سرخت       27، 22:1279گربران، ،شدند )شوالیهمی

در فارسی و  Fravashi« فروشی»فرَوَهر)در اوستایی:  ۀدهنددار، نشانبال ۀعقیده داشتند دایر
و  ای همتا و همانند روح آدمری همچون گونه باشد که معموالیمی (Frohar«فروهر»امروزی: 

دار، شده که خاستگاه دایره بالها پیش شناختهاز سال ،استشدهاشته میگنگهبان او ان ۀفرشت
 است.سوم بوده ۀسرزمین مصر در هزار

هورو ، خدای آسمان و خورشید، کره در  » دهندهدار به روشنی نشانۀ بالدر مصر، دایر 
-12:1291شرهبازی،  (استبوده«شدفرعون حلول داشت و به شکل یک شاهین بازنمایی می

اسرت.  (. احتماالی ایرن نقرش از طریرق آشرور و سرپس مادهرا بره هخامنشریان انتقرال یافتره          17
تن پیکرره  گرفتن پرهرا، داشرتن یرا نداشر    ۀ قراردار هخامنشی در شکل بال، نحوهای بالقرص

های آویرزان  گرفتن پیکره انسانی درون قرص یا روی آن و شکل یوغ و پیچکقرارانسانی، 
ی گوناگون هاهخامنشی، ریخت ۀ(. در دور112: 1272دیگر دارند )رف، هایی با همتفاوت
های ساتراپ و شرماری از آثرار فلزکراری نشران     ها، مهرها، سکهدر سنگ نگاره ،مایهاین بن

اسرت، از نگراره   ای کره بریش از همره نمرایش داده شرده     انرد. در ایرن دوره، نمونره   داده شده
دار ها، انسران برال  است. در این نمونهها، دم و پاهای عقاب ساخته شدهای انسانی با بالتنهنیم

ن یرک دایرره   رودار از دهمیشه مردی با جامه و تاج یک پادشاه هخامنشری اسرت. مررد برال    
ای را نگاه داشته را به نشانه ستایش باال آورده و با دست دیگر حلقه بیرون آمده، یک دست

ها، دم و پاهرا ی عقراب   مایه ساده شده و تنها از یک دایره با بالگاه ریخت این بناست. گه
دهرد،  تر این نماد، مردی را با چهار بال نشران مری  تر و پیچیدهلاست. شکل مفصّساخته شده

دار بردون  ها، نگراره برال  شمار است. تنها در شمار اندکی از نمونهای انگشتولی چنین گونه
 شود.  همراه شدن با هیچ نگاره دیگری دیده می

نروربرت   ۀمجموعر »در روی یک جفت گوشواره هخامنشی، که یکری از آنهرا متعلرق بره     
هنرهرای   ۀمروز »رودان بره دسرت آمرده اسرت، در     شرده از میران  ، و دیگری که گفتره «شیمل
تنره یرک پادشراه برا     ها، نیمکدام از گوشوارهدر نقطه مرکزی هرشود. نگهداری می «بوستون

شود، که از درون یک هالل مراه بیررون آمرده و برا دسرت خرود گلری را        چهار بال دیده می
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دور ترادور پیکررۀ پادشراه    اسرت.  سرتایش براال آورده   ۀگرفته است و دست دیگر را بره نشران  
گو ، وجود دارد. در هر سوی پادشراه،  شده با تعدادی سهاستهای آردار، یک نوار دایرهبال
اند. در هر گهرواره،  متوازن، سه نماد یکسان ماه به شکل گهواره قرار گرفته ای کامالیگونهبه

تر، از بخرش پرایینی و   ای کوچکتنه مردی در اندازهدار، نیمپادشاه بال ۀو رو به سوی پیکر
دار پارسی و ریش کمرابیش  کاله بلند خیاره ،است. این مرداناز دورن هالل ماه بیرون آمده

دراز دارند و با یک دست خود گلی را گرفته و دست دیگرر را بره نشرانه سرتایش بره سروی       
 (.  22-17:1291شهبازی، (اندها باال  آوردهپیکره پادشاه در نقطه مرکزی گوشواره

 

 
ای که نماد شش خاندان نژاد پارسی تنهسوی آن شش نیمگوشواره، فر شاهی که در دو  -2تصویر          

 ( Mrvnd-2. persian blog. ir)شود، موزه بوستون هستند دیده می
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های عقیق و فیروزه های شکار و پرنده، مرصّع به سنگهای فروهر، صحنهگردنبند طال، با نقش -4تصویر

  (Mrvnd-2. persian blog. irهخامنشی، موزۀ مهیو)
 . نقش خدای ) بِس(    2-2

اجتمراعی جهران    -کردند در تراریخ سیاسری  سیاست آزادی دینی که هخامنشیان دنبال می
بینیم که شاهان هخامنشی معموالی به خدایان بزرگری ماننرد   است. اگر میباستان، شناخته شده

کردنرد،  مری اند و حتی خود را فرسرتاده آنهرا اعرالم    گهاشتهمردوك، بل یا آمون احترام می
شرده کره آنهرا    بیشتر جنبه سیاسی داشته تا اعتقادی؛ یعنی این سیاست کشورداری باعث نمی
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ها باور داشته باشند و شاید از همین روست که معموال نقرش یرا نشران ایرن     واقعای به این آیین
بینریم. ولری در ایرن میران، نقرش خردای       باورها)خدایان یگانه( را در نقو  هخامنشیان نمری 

 شاید استثنا باشد.   « سبِ»
مصریان بود و احتماالی از طریق سودان و خدای شادی و سرگرمی(bisu)یا بیسو (bes)بِس

ای نیز با توجه بره شرکل معمرول او کره     های جدیدتر وارد مصر شده بود. پارهنوبی در دوره

عربسرتان یرا    اند شراید از سررزمین  دهد، گفتهمردی کوتاه قد با ریش انبوه و پهن را نشان می

های گوناگونی ماننرد:  بابل برخاسته باشد. بِس با کاله پردار بلندی که بر سر دارد، در حالت

تررین کارهرای او،   شرد. یکری از مهرم   می. نشان دادهنواختن چنگ یا دایره زنگی و..رقد، 

از کردن ارواح شرور و نگهبانی از کودکان و زنان در هنگام زایمان برود. بره هرر روی    نابود

نظر سیاسی و فرهنگی، از میران خردایان مصرری تنهرا برس از مقبولیرت بسریاری در سراسرر         

سراختند. بره احتمرال زیراد     هرای او را مری  خاورمیانه باستان برخوردار بود و نقش و پیکررك 

ت همگانی بوده که نقش این خردا را در آثرار هنرری    هخامنشیان نیز تحت ت ثیر همین مقبولیّ

کنیم.  در نقش کامال هماهنرگ برا   در این جا به چند نمونه آن اشاره می  خود به کار بردند.

، یعنرری رودانت همرران پهلرروان یررا قهرمرران آرمررانی ایررران و میرران هنررر شرررقی، بررس در هیرر

 کننده یا پادشاه حیوانات پدیدار شده است.  مهار

 
بر باالی  ،شاخ گرفته بر شده خدای بس که دو بز کوهی رازنیر طال، نقش قلمگوشواره مدوّ -2تصویر

شده در حلب سانتی متر، کشف 2/1سانتی متر، ضخامت  2/2مانند لک لک وجود دارد، قطر ۀ آنها دو پرند

 (142:1292تالیس،  -سوریه، هخامنشی، موزه لوور)کرتیس
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بخرش یرک اثرر    ینی یا زینرت ئتز ءاز نقش بس و معموالی از چهره یا سر او نیز به عنوان شی

کردند. مثالی در پاسارگاد تعداد زیادی آویزهای طالیی به شکل سرر برس،   اده میهنری استف

 (.  214-212:1291اند)موسوی، دادهشاید آویز گردنبند زیبای زنانه را تشکیل می

 
 

 (1291:214، پاسارگاد، )موسوی، 2/1یک آویزهای طالیی، سر خدای بس، طول  -6تصویر      
 



 46 ...جواهرسازی هنر در اساطیری مفاهیم بازتاب/ 

 . نتيجه گيری 3
هرای  های مجاور دارای تمدنتاریخ نهادند که سرزمین ۀن در حالی قدم به عرصهخامنشیا

ۀ کهنی بودند و جوامع مهکور به لحا  سیاسری، اجتمراعی و فرهنرگ و تمردن دارای سرابق     
هرای  های کهرن در قالرب فرتح سررزمین    تما  و آشنایی هخامنشیان با تمدن. تاریخی بودند

های موجود از فرهنرگ و تمردن ملرل پیشررفته     ان خألمهکور ایجاب نمود، تا آنها برای جبر
بهره گیرند. بدین ترتیب عناصر فرهنگی، هنری و مضرامین اسراطیری بره هنرر ایرن دوره راه      

ن آن روزگار گردید و با الهام از این عناصرر هنرری   پیدا کرد و هخامنشیان وامدار ملل متمدّ
د به خلرق آثرار هنرری    با هنر بومی خو جوار و ترکیب و تلفیق آنهای هماقوام تابعه و تمدن

 فردی دست یافتند.  بهزیبا و منحصر
شرده و ایرن الگروی    ی میبودن نقو  توجه خاصّدستی و برابردر عصر هخامنشیان به یک

هخامنشرری بررا پراکنرردگی  ۀاسررت. آثررار دورشرردهسرراخت در تمررام مراکررز هنررری اجرررا مرری
تابعره در آثرار دوره هخامنشری کرامالی مشرهود      جغرافیایی زیادی روبرو و ت ثیر اقوام بومی و 

تروان بره وجرود    است. وجود نقو  و مفاهیم اساطیری  بیانگر این ادعاست کره هرگرز نمری   
که اسطوره همرواره  ؛ چراآن در زندگی مردمان باستان شک کرد ۀاسطوره و کاربرد گسترد

جایگراه مهرم    است و ایرن عامرل باعرث ایجراد    های بدون جواب آنها بودهپاسخی به پرسش
مردمان باستان شد. هخامنشیان نیز از این دیدگاه مستثنی نبودنرد.   ۀ اسطوره در زندگی روزمر

ات در آثرار هنرری هخامنشریان    عا نقرو  و مفراهیم نمرادینی اسرت کره بره کرّر       شاهد این ادّ
 توان دید. می

هرات جروا  ۀسازی هخامنشیان نیز به رغرم ایرن واقعیرت کره تعرداد و گسرتر      جواهر در هنر
روشرنی برر روی زیرورآالت بازمانرده از آن دوران     هخامنشی محدود است، این موضوع بره 
برای مثال در طرول دوران حکومرت    ؛شودها دیده میمانند دستبندها، گردنبندها و گوشواره

هرای  با سر حیوان در انتهای آن، رواج بسیاری داشتند. نمونره  بندها معموالیهخامنشیان، دست
جیحرون در لنردن موجرود اسرت کره      ۀ گنجینر  یبندها، در میان اشریا ن نوع دستخوبی از ای

 از: دال)گریفین( کره موجرود ترکیبری اسرت     -بندها با سرهای شیر، شیرقسمت انتهای دست
 دال کره مخرتدّ   -اند. نوعی از گریفین یا شیرکار شده ،قوچ، بز، مرغابی، بزبالدار و پروتوم
هرای  شاخداری است که در نمونره  موجود ،باشدن زمان میدوران هخامنشی و از ابداعات ای

بندها به ترکیرب سرر عقراب و    شود. روی این بازوبند یا دستالت هخامنشی دیده میآزیور
  ایرن  احتررام و تقردّ   ۀشاخ نیز اضافه شده اسرت کره جنبر   دو های شیر با پنجه پرنده، دست

در  ،ند و اسرتفاده از خردای برس   بکند. نمایش فروهر در قالب گردنموجود را مضاعف می
 ۀرات و باورهرایی هسرتند کره در دور   تفکّر ۀ دهنرد ینی، خرود نشران  ئگوشواره و آویزهای تز
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چنرد کره نبایرد تر ثیرات عناصرر فرهنگری، اسراطیر، دیرن و         هر ؛هخامنشیان شکل گرفته بود
 .گرفتن این بستر نادیده گرفتجوار را در شکلهای هممههب اقوام پیشین و تمدن
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