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 چکیده

پردازد و النهرین و آسیای صغیر میدر هنرهای باستانی بین« خدای ایستاده بر حیوان» ۀمایتطبیقی نقش شناسیگونهاین مقاله به 

ها یافته تحلیلکرده است.  معطوف النهرینبابل و آشور از بینسومر، های ز آسیای صغیر و تمدنهیتی ا خود را به تمدن ةتوجه ویژ

گونه واالمقام بودن خدایانی که این -1ند از: اهای مذکور عبارتبندی این نقش در تمدندهد که وجوه اشتراک صورتنشان می

 بیننشان دادن ارتباط نمادین  -3 ؛تبار خدایان به همسر و فرزنداناستفاده از این نقش برای تسری دادن اع -2 ؛اندتصویر شده

تأثیر تحت آناتولیتکامل این نقش در  -1شود: وجوه افتراق نیز شامل این موارد می و حیوانی که روی آن ایستاده است.خدا 

ای فرهنگی ـ هنری آن منطقه بوده النهرین تا حدود بسیار زیادی متکی بر دستاوردهاما در نقوش بین ،های همسایه بودتمدن

النهرین خدای کتابت و در اند، در بینگونه تصویر شدهبا اینکه در هر دو تمدن خدایان طوفان، خورشید و ایزدبانوها این -2 ؛است

ن نقش شده برای ایبیشتری از حیوانات انتخابتنوع  -3؛ اندتمدن هیتی خدای محافظ به صورت ایستاده روی حیوان مجسم شده

انات ترکیبی استفاده شده النهرین از حیوگرایانه و در بینصورت واقعاز حیوانات بهدر آسیای صغیر  -4وجود دارد؛ النهرین در بین

 است. 

 

  ، هیتیآسیای صغیرالنهرین، خدای ایستاده بر حیوان، بین :ی کلیدیهاواژه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 said_ahmadi85@yahoo.com :مسئول نویسندة رایانامة*



 1395، بهار و تابستان 1شمارة  ،8دورة  ،شناسیمطالعات باستان/  2

 

 

 مقدمه .1

مردم دوران اساطیر . محدود به هیچ قوم و سرزمینی نیست، در عصر باستان تصور و تجسم انسانی از خدایان

خود و خدایان آسمانی، به تجسمی از خدایان متوسل شدند که  بینتر تر و عینیملموس ۀایجاد رابط برای

های زیباشناختی جهت شاخصهکه امروز به البته این آثار صناعی ؛بود اس خصوصیات انسانی شکل گرفتهبراس

آن خدای مورد  هایویژگیبرخورداری از قالب انسانی، برای اینکه بتوانند در عین شوند، ه میآثار هنری خواند

توان به می ،مثال ؛ برایگونه در ظاهر خود داشتندهای غیرعادی یا اغراقنظر را هم بروز دهند، برخی ویژگی

 اشاره کرد.  )ترکیبی از انسان و حیوان(باروری و موجودات ترکیبی  ۀاله ةشداعضای اغراق

یکی از رفتارهای انسانی که برای خدایان در آثار تجسمی تصور شده است، همراهی آن خدایان با حیوانات 

ر باروری در آسیای صغیر باستان، همواره همراه دو شیر د ۀمثال کوبله، اله؛ برای ای استطبیعی و افسانه

کنار یک شیر ایستاده است. مردم باستان طور خدای کتابت آشور که طرفین خود نقش شده است و همین

ها و خدایان برقرار تری بین رفتارهای انساندادند تا بتوانند ارتباط روشنمیخدایان را همراه حیوانات نشان 

نشان  هایی است که خدا را ایستاده بر حیوانمایهد، آن نقششوی که در این مقاله بررسی میاما تصویر ،کنند

و ایران دیده شده و طبیعی  آناتولیالنهرین، های خاوری مصر، بیندر اکثر تمدن یتصویر ۀنگودهد. این می

شناسی به گونههای مذکور کارکرد خود را داشته باشد. این پژوهش قصد دارد فرهنگ از یکدر هر است که

. بپردازد صغیر النهرین و آسیایباستانی بین هایتمدندر  ،صورت تطبیقیبه ،گفتهپیش مصادیق تصویر

 تمدن هیتی ،تحقیق در آسیای صغیراین  ةمحدود
(Hittite) سومرهای تمدنالنهرین، و در بین (Sumer) ،بابل 

(Babylon) و آشور (Assyria)  .خواهد بود  

باستان وجود داشت، مقاالت  ةن خدایان باستان و تصویر نمادین از حیوانات در دوربیارتباطی که  بارةدر

های باستانی درختان، مارها و خدایان در تمدن»با عنوان که یک مورد از آنها  است دکی نوشته شدهبسیار ان

 نوشتۀ لمبرت« آناتولی و سوریه
(Lambert) (1985 )که از مباحث  رداختصاص دا آناتولیهای باستانی به تمدن

مستندات اصلی  ءتوان جزرا می هاسایر منابعی که نتایج آناز مند شدیم. مقدماتی آن در پژوهش حاضر بهره

النهرین  خدایان، دیوان و نمادهای بین ۀنامفرهنگکتاب  توان به دو مورد اشاره کرد:میاین مقاله دانست، 
ترین ترین و اساسیکه مهم (Anthony Green) گرین و آنتونی (Jeremy Black) بلک جرمی ۀنوشت ،باستان

کتاب طور النهرین باستان ارائه کرده است. همینحیوانی و گیاهی بینخدایان و نمادهای بارة ها را درداده

 این تحقیقی ةحوز در معتبر منابع از یکی ،رقیه بهزادی با ترجمۀ (Oliver Gurney) گرنی الیور ۀنوشت هاهیتی

 رود. میشماربهتمدن 

ویری خدایان اینکه به صورت تطبیقی نقوش تص نخستحاضر از دو جهت بدیع است:  پژوهشموضوع 

تمرکز بر تصویر خدای ایستاده بر  ،کند و دومالنهرین و آسیای صغیر را بررسی میهای بینتمدن ۀبرجست

 مطالعاتی نداشته است.  ۀپیشین تاکنونحیوان که 

است،  نظر که همانا نقش خدای ایستاده بر حیوانتصویری مورد ۀابتدا گون ؛پژوهش استقرایی است روش

صورت که ابتدا بدینانی هیتی، سومر، بابل و آشور گردآوری شد؛ های باستمانده از تمدنی باقیدر آثار باستان

جو در کتب فارسی و انگلیسی، مقاالت وگفته تهیه و سپس با جستهای پیشکامل خدایان تمدن فهرست

جهان، آثاری که خدایان های معتبر المللی و پایگاه موزه، سایر مقاالت معتبر بین ISIپژوهشی، مقاالت -علمی
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شده، های مشاهدهالنهرین و تمدن هیتی در آن بازنمایی شده بودند، به دقت مشاهده شد. از میان نقشبین

 مذکورآن مطالب معتبری از منابع  دربارةاند، استخراج و بار به این شیوه ترسیم شدهیک کمدستخدایانی که 

به یعنی نقش خدا  ؛پردازدشناسی این نقش می، این مقاله به گونهطور که در عنوان آمده استهماند. شتهیه 

اده و در پی شناختن مصادیق آن در تصویری مدنظر قرارد ۀعنوان یک گونصورت ایستاده روی حیوان را به

به  «بحث»عنوان ذیل در  «هایافته»مصادیق در بخش  ۀ. پس از ارائاستهای هیتی، سومر، بابل و آشور تمدن

الذکر وجود فوق ۀتصویری مابین مناطق دوگان گونۀوجوه اشتراک و افتراقی که در چگونگی نمود این  تحلیل

 شود. دارد، پرداخته می

 

 مبانی نظری .2
 هیتی تمدنخدایان . 2-1

های زیرین خود، تمایل و وابستگی شدیدی به زندگی کشاورزی داشت؛ پرباری مزارع، مذهب هیتی در الیه

شود: این عالقه در یکی از دعاهای آن روزگار دیده می. های اصلی آن بوداز دغدغه مردمحیوانات اهلی و 

 خیریبهو عاقبت طول عمر زمین هیتی زندگی، سالمتی، قدرت،مردم سر ۀو هم هاو شاهزاده برای پادشاه»

و قدرت حیوانات  برکتها و گوسفندان و گاوهای باها، میوهطور به آنها رونق بذرها، تاکستانهمین عطا فرما.

 ،منعکس شده است جهان کشاورز و چوپان بدوی در دین هیتی .(Beckman, 1989: 99) «وحشی را عطا فرما!

داشت، باز هم ت سیاسی امپراطوری هیتی را نیز برعهده، با اینکه ریاستوفانخدای و  حتی خدای فرمانروا

عناصر طبیعی مانند بهار  .(Götze, 1957: 138) ودبنمو عناصر طبیعی هایی داشت که مربوط به رشدوویژگی

     یهر دو به عنوان محملی برای فراوانی آب، نقش مهمی در گسترش زراعت و دامداری بازو کوهستان، 

 کردندمیها تالش هیتی (.Hoffrier, 1974: 82)اند هر کدام در وجود یک خدا تکریم شده که کردندمی

و  ویژگی ،بنابراین ؛خود درک کنند ةبازنمایی آنها در جهان روستایی روزمریق ساحت قدسی خدایان را از طر

شد. برخی از می تبیینعظمت بسیاری از خدایان از طریق ارتباطی مرموز با برخی حیوانات وحشی و اهلی 

 دهیخدایان به صورت ایستاده بر روی حیوان مرتبط با خود و حتی برخی در شکل یک حیوان به تصویر کش

  .(1985ن، رو)لب اندشده

ن نخستیدر  .ودشدیده می «هزاران خدا در سرزمین هیتی» ای با عنوانهای هیتی اشارهدر کتیبه

ماهیت فدرالی کشور هیتی و معابد بسیار زیادی از ادیان چندخدایی وجود داشت.  باستان، آناتولیوری تامپرا

آنها مذهبی  ؛ لذادادمیود را در خدایان و مذهب نشان بازتاب خ ،وریتآن امپرا ماهیت چند فرهنگی مردمِ

های بنیادی شاخص و داشتند که مذاهب و باورهای گوناگون را در مذهبی تلفیقی ترکیب کرده بود. عناصر

 کایاکه خدایان یازیلی جایی؛ شتگها و کشور الرک برمییعنی هاتی از آن، قبل ةمذهب هیتی به دور

(Yazılıkaya)، ها و ها، کتیبهبرجستهدین هیتی داریم، از نقش ةهوریانی داشتند. اطالعاتی که ما دربار هاینام

؛ انددهشکاری کندهروی دیوارها  برهزار خدای هیتی  ،کایا وجود دارنددر یازیلی ویژههایی است که بهمجسمه

ماع هیتی بود و روی خدایان ها در اجتکه مورد احترام تمامی گروه (Teshub) (تسحوب) خدای اصلی از جمله

 ,Cevik) قرارگرفته است (Arinna) (آرینا)خورشید  ۀروی او الههو روب ایستاده است (نانی و هاذی) کوهستان

124-2007, 123.) 
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 النهرین باستانخدایان بین. 2-2

        ثیر أت ، از جمله بر حکومت و سیاستهاجوانب زندگی انسان ۀالنهرینی خدایان بر همدر مذاهب بین

مردمان خاور نزدیک باستان در دوران  امور دخالت داشتند. خدایانِ ۀیعنی خدایان در هم ؛گذاشتندمی

ی یهاقدرت البته در کنار آن، از وکردند و فرزند داشتند ؛ مثالً ازدواج میگونه بودنداغلب انسان ،تاریخی

 :Bienkowski & Millard, 2000) یکسان نبود آنها برخوردار بودند که این قدرت در همۀ ی نیزماورالطبیع

النهرین آورده های ادبی و همچنین فهرست خدایان بینها و نوشتهۀ خدایان در بسیاری از اسطورهرابط .(131

 این با .ندشدند ارتباط مستقیم داشتبه سرزمینی که در آنجا پرستیده می ی هستند کهشده که شامل اجداد

 برای آن خدا رسوم خود را قومیشد که هر های مختلفی پرستیده میدر سرزمین مشخص گاهی خدایی ،حال

 .(Black & Green, 1998: 86) شدمی ی مشابه چندین رسم و آیین برای آن برپاکرد و در زماناجرا می

  

 هایافته .3

 تمدن هیتیدر  «خدای ایستاده بر حیوان»تصویری  ةمصادیق گون. 3-1

 ؛است دشواریشکل یافته باشد، کار در آن  آناتولیهیتی تمدن  ۀنگاراننظام نمادهای شمایلای که تعریف دوره

 رسدمی به نظر .( Blum, Faist & Pfalzen 2002) کنندغرب و شرق توصیف می بینرا اغلب پلی  آناتولیکه چرا

پویای  هایتعامل ؛ زیرا پیوستهدر نمادهای مذهبی منعکس شده است جوارهای همبا تمدن این ارتباط

، نواختی و ثباتبه همین دلیل است که فقدان یک خورد ورقم می آناتولیهای متفاوت در فرهنگ بین فرهنگی

النهرین است و آن مفهوم معینی که از جهان الوهی و هنر بین از آناتولیهنر مذهبی  تمایزبخشِ ویژگی

طور که آداب و رسوم رنز شکل گرفته است و همانبه تدریج در عصر ب ،شودمی بازنمایی تجسمی آن دیده

 در آن های خارجیثیر تمدنأت، است گیری این بینش تاثیرگذار بودهمردم ماقبل تاریخ آسیای صغیر در شکل

 است.  ناپذیرانکار

کشور  هایخدایان و الهه ۀبایست تحت ضمانت رسمی همدر تمدن هیتی امور عالی دولتی می مصداق اول:

 بندی خدایان مشابه را گروه وتهیه فهرستی از همۀ آنها خدایان برای مدد گرفتن از . دبیران گرفتمی قرار

شناسانه از خدایان اوایل گونه فهرستی قراردادها ، از طریقمعبدی سیاسیدر  .(129: 1388)گرنی،  کردندمی

Houwink :1992,) رسیده است مابه دست  مشخص مراتببا سلسله م(ق. 1430-1350) امپراطوری هیتی ةدور

 توفان، هاتی ۀاله .(88
(Hatti) آشنایی ما با ، توفان ۀالهمذکر بودن معبد هستند.  آرینا بزرگِخورشید،  ۀو اله

 Karum) کاروم کانیشرا کامل کرد. در مهرهایی که از  این الههجایی گاو مقدس با هفرآیند تدریجی جاب

kanish) 1رفتمی شمارقبالً موجودی زیردست به او نر کهاند، گیافت شده (Ozguc ,1965)، عنوان نشان به

   .(2و  1 تصاویر) توفان ظاهر شده است ۀاله
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 (1: شکل 2002شده از کاروم کانیش )اوزگوچ، ای، یافتطراحی نقش مهر استوانه – 1تصویر 

 

 
 (4: شکل 2002وزگوچ، شده از کاروم کانیش )اای، یافتطراحی نقش مهر استوانه -2تصویر 

 

مختلف و  یانش خداتنشان از پرس ،آناتولیظهور متنوع خدای توفان در مهرهای  به احتمال بسیاربا اینکه 

های متفاوت از خدای توفان به گرین اعتقاد دارد که بازنمایی، (84Houwink :1992 ,)محلی توفان داشت 

؛ خدای توفان است ذاتیاما  ،متفاوت ۀاطر بیان دو جنبسبب خدایان محلی نسبتاً متفاوت نیست، بلکه به خ

 توفانکه خدای آسمانی حالیدر ها.آبخدای زمینی  -2. توفانخدای آسمانی  -1اند از: این دو جنبه عبارت

 های بومی آسیای صغیر ناشی شده استها از فرهنگهای اروپایی مرتبط است، خدای زمینی آببه فرهنگ

(Green, 2003: 108). با وجود این دو  که دهدوری قدیم هیتی نشان میتاز امپراهای مکتوب افزایش یافته

وری هم تپراکه برای نمایش اموجود داشت  توفان تجسم واحد از خدای متفاوت، عزمی برای رسیدن به ۀجنب

رکیبی حاصل در این فرآیند تلفیق، تکنیم. خدای واحدی که در مهرهای مورد اشاره مشاهده می مناسب بود؛

نشدند، بلکه در چارچوب  نابود یا گیری مذهب هیتی داشت؛ خدایان بیگانه طردشکلشد که نقش مهمی در 

  ایستاده بر یک  به شکلِ کاروم، ةدر یکی از مهرهای دور توفانخدای  ،مثال ؛ برایگرفتنددین هیتی قرار

  توفانخدای  باکه از این جهت  است شده اژدهاـ شیر، در یک دست نیزه و در دست دیگر آذرخش تصویر
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 النهرین، اددبین
(Adad) است  منطبق(Mac queen, 1999). پیش از میالد،  13 ةسد از یطور در اثرهمین

 (.Negbi, 1976: 29) دار و کالهی با دو شاخ تصویر شده استهای چینبه صورت مردی با جامه توفانخدای 

که نقش مهمی  در تجسم بصری و مهرها توفانتصویر خدای  .م به بعد(ق 1380)از وری تامپرا ةبا شروع دور

مثال در یازیلی  برای ؛شودزیادی بدون اشتباه تشخیص داده می ودتا حدکند، در ارتباطات فرهنگی بازی می

 (هازی نامنی و) النهرینهای شمالی بینکه احتماالً باید با کوه (3)تصویر کوهستان  ۀبر روی یک یا دو اله کایا

را هم  توفانتواند قلمرو سیاسی خدای این تصویر می .(Cohen, 1993: 206)، ایستاده است باشنددر ارتباط 

این های بصری یکی از شاخصه ،های ایستای خدای توفانبه عنوان پایههای کوهستان وجود الههنشان دهد. 

 وری هیتی است. تامپرا ةدر دور خدا

این شد.  توفانتر داشت، ولی بعدها نشانی از خدای ابتدا جایگاهی پایین نیزنر  گاو، گفته شدطور که همان

دو گاو نر  توان مشاهده کرد.دارد، می دست او نر را درافسار گ توفانجایی که خدای  ،4ارتباط را در تصویر

عنوان حامیان آسمان  دارد، به دست است و یا افسارشان را در معروف که خدای توفان یا بر روی آنها ایستاده

خدای ، بنابراین ؛(Guterbock, 1983: 205)دهند اند و وسعت اقتدار وی را نشان میملکوتی شناخته شده

های کوهستان دارد و روی الههنیزه، آذرخش یا چماق  که در دستان خودند، درحالیای بلاغلب با جامه توفان

 .تصویر شده است ،یا گاو نر ایستاده

سبکی که  ؛جدید هیتی تعلق دارد ةبه دور، است دیده شده خدای توفانیری دیگری که از سبک تصو 

سوار بر  و دار آشوریانسنگی از جکه با ردای بلند چین یدر لوح. این خدا هنر آشوری را دارد هایویژگی

ی مخروط ئیدر دست چپ آذرخش و در دست راست شی ترسیم شده است که حیوان نمادین خود، گاو نر

 .(Jacobs, 1992: 110) مانده است باقی آناتولیهلنی در قالب زئوس، در  ةتا دور ( 6)تصویر  دارد. این تصویر
 

 
  (5: شکل 2002یازیلی کایا )اوزگوچ،  ةنقش برجست -3تصویر 
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 (a: شکل 2002ای )بیر، طرح نقش مهر استوانه – 4تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

وری قدیم، حامل آن اصالحات مهم و مداومی است که در تامپرا ةیان در دورهای خداتندیس مصداق دوم:

د ابتدا خدایان بدون کنها ثابت میکه یافتهطوری؛ بهافتادثیرات خارجی اتفاق میأمذهب هیتی به دلیل ت

متون این  .ندشدبعدها با تصویر انسانی مجسم  که تجسم تصویری و تنها در متون مکتوب یادآوری شده بودند

تنها در موارد نادری توضیحات  ،اینباوجود .(Haas, 1994: 491)کند میکمک شایانی ها برای فهم تندیس

 محافظ خدای و توفان خدای دربارة لیکن ؛(Van loon, 1985: 36)تجسم خدایان یکسان است  ةمتون با شیو

 روی گوزنی ایستاده (5 )تصویرظ . خدای محافدارد وجود یافتهتجسم شکل با متون توضیحات در تطابق این

وری رواج تو پیش از امپرا تعلق داردهای بومی آسیای صغیر این خدا به فرهنگ .ای در دست داردو پرنده است

 . ه استداشت

 (42: شکل 2000)هاوکینکس، لوح سنگی  – 6تصویر 

 (247: شکل 1976لوح سنگی، آنکارا )بیتل،  - 5تصویر 
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هر  تجسمی واحدِنقش اصالح مکتب دینی هیتی، هیچ تالشی برای تعیین  ةتا دور مصادیق سوم تا ششم:

 شمارهای نخستین در این زمینه بههای یازیلی کایا، کوششبرجستهنقش ذاه است؛ لخدای خاص انجام نشد

Haas, 1994: 632-) هستندها مذهب هیتی ةهای مطالعاتی برای پژوهش در حوزترین یافتهو مهمروند می

ان، ثیر قطعی دین هوریطور تأو همین ها و متون مکتوببرجستهخیر بین ایجاد این نقشأاما به دلیل ت ،(639

 ها را بیانی شفاف از نظام اعتقادی هیتی دانست. برجستهتوان این نقشنمی

شده و در قالب نوار  آغازسمت شمالی معبد  ازخدای مذکر به رهبری خدای توفان،  چهلمنظم از  یصف

خدای مؤنث به رهبری  بیستصف منظمی از  ،طورهمین .منحنی باریک تا سمت غربی معبد پیش رفته است

مرکزی شمال  ۀو به همان شکل به سمت شرق پیچیده است. در نقط از سمت شمالی معبدخورشید،  خدای

این تصویر به کمک منابع دیگر، مقام  .(3)تصویر اند یستادهروی هم اهو خدای خورشید روب توفانمعبد خدای 

ک فنجان در دست و های مرد دامنی کوتاه، یالهه .دهدنشان میواالی خدای خورشید را در مذهب هیتی 

خدای که  . از آنجاییاندبه تصویر درآمده ایردایی بلندتر و تاج استوانه با و خدایان زن دارنددار کالهی شاخ

ثیر أوری تآاند و با یاداحتمال زیاد پلنگ( ایستادهبه سان )ی دو کوه و خدای خورشید روی گربهرو توفان

 حباتین دو را تسحوب و توان اها در نقوش یازیلی کایا، میهوری
(Hebat)  .اول از سمت  ۀدو الهدانست

 آالنزوراست، 
(Allanzu)  و کونزیشالی(Kumzishalli)  و تنها مردی که در هستند  حباتتسحوب و دختران

 شبیه مادر روی پلنگ ایستاده که ست(Sharruma) ، شارّوما، پسر ایشاناست نث ایستادهؤسمت خدایان م

 . دارد انه و افسار حیوان به دستشبر تبر  کهاست 

اند، صورت ایستاده بر حیوان تصویر شدهبه در میان خدایانی که در تمدن نئوهیتی  :هشتممصادیق هفتم و 

 کوبابادو مورد 
(Kubaba)  و کارهوهاس(Karhuhas) 2کارکمیش ۀکوبابا، ملک .باقی مانده است 

(Carchemish) 

 ای مورد پرستش واقع شدو به طور ویژه تبدیل بل از میالداول ق ةهزار در آناتولیمرکزی و اساسی  ۀبه اله

خدایی  ؛معرفی شد این که پیش از است از همان خدای محافظی استنباط شدهکارهوهاس  .(1980)هاوکینس، 

از  پیش ةبازنمایی تصویری کوبابا و کارهوهاس هر دو از اوایل هزار. (229: 2003)ملچرت،  او بودکه گوزن نشان 

اند هر دو با هم تصویر شدهدهم پیش از میالد،  ةمربوط به سددر لوحی سنگی از ماالتیا،  میالد شروع شد.

کارهوهاس هم دارد.  دست است و آیینه در پالتوی بلندی پوشیده ،کندکوبابا به سمت چپ نگاه می ؛(7)تصویر 

 ؛یک بر روی نماد حیوان دیگری ایستاده استای در دست دارد. جالب اینکه هرکند و نیزهبه راست نگاه می

 است سنگی یافت شدهدر کارکمیش لوحی شیر. و کارهوهاس روی  (328: 2000)هاوکینس، کوبابا روی گوزن 

کوبابا اکثراً به چپ  ،دهد. در معبدی که برای احترام به کوبابا ساخته شده استکه کوبابا را به تنهایی نشان می

وی همراه با  ،طور اغلبهمین .(1971)اورثمان، دارد انار در دست و ردای کمردار بلند بر تن  کند، آیینه ونگاه می

 اوقات کوبابا بر روی شیرِ بیشتر. شده استیا اینکه شیر به عنوان نماد و نشان او ظاهر یک شیر بازنمایی 

 ۀر این حالت تشخیص الهالبته برخی اعتقاد دارند که ممکن است پلنگ باشد که د ؛خوابیده ایستاده است

باروری  ۀالهگیری به شدت در شکل واالیش،اهمیت کوبابا به خاطر از کوبابا بسیار سخت خواهد بود.  حبات

 ثیر داشت. أت کوبله و فریگیه

خدای  هیتی هنوز باقی مانده است. در یکی از معابدِنئو ةاز خدای محافظ هم از دوردیگر تصاویر نوعی 

)کوهلمیر، که تیر و کمانی بر شانه دارد.  است خدای محافظ با نشان گوزن تصویر شده ۀبرجستنقش ،توفان
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ت و خرگوش در دست دیگر نشان خدای محافظ را با تیر و کمان در یک دسدر اوایل قرن نهم هم  .(46، 2000

تلفیق  توفانا خدای های بصری خدای محافظ بویژگی (ق.م 700حدود ) تپهأخر دیگر از قرهدر دو اثر مت اند.داده

خرگوشی در و است که گوزنی را شکار کرده او را ایستاده بر روی گاو نر، در حالی که گونه؛ بدانشده است

  .(8)تصویر  دهد، نشان میدست دارد

 

 
 (164: شکل 2000لوح سنگی، ماالتیا، )هاوکینس،  –)چپ(  7تصویر 

 (147: شکل 2003لوح سنگی، قره تپه، )کمبل،  –)راست(  8تصویر 
 

 النهرین باستانبین رد «خدای ایستاده بر حیوان»تصویری  ةمصادیق گون. 3-2

 ۀچهار صفحمانده از باقی ۀبهترین صفح ،(9)تصویر  کنیممشاهده میآشوری  ةنظیری که از دوربی ۀبرجستنقش

ای که از دهوک تا جاده ةجنوبی در ۀبر پرتگاهی در وج های سنگی در مالتای است کهبرجستهمشابه از نقش

 681 -704حکومت  ةدور -)گویا سناخریب است. پادشاه آشوریشده حجاری  ،زاب علیا کشیده شده ةآشور تا در

این هفت خدا  .نداگرفته بر روی حیواناتشان ایستادههفت خدای قرار ردیفی ازانتهای  و ابتدادر پیش از میالد( 

آشور نشسته همسر  ،شیرقرارند: آشور ایستاده بر اژدرمار و اژدربدین  ه راست(احتماالً از چپ ب) 9اساس تصویر  بر

 شمش ،مارایستاده بر اژدر (Nabu) نبو ،یا سین روی اژدرشیر (Enlil) انلیل ،بر تختی بر پشت شیر

(Shamash) ایشتارو  اژدرشیرها ایستاده برادد ، اسب ایستاده بر 
(Ishtar)

: 1385 ن،)بلک و گریشیر  ایستاده بر 

72). 

 
 

 (211: 1953آشوری )رودنی،  ةدور در مالتای سنگیِ ةبرجستحی از نقشطر -9 تصویر
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، آشوریو خدایان  است ابلی بودهتأثیر ادیان سومری و بمذهب آشوری تحتدانیم، طور که میاما همان

مانده از خدایان جاش بهیل اگر بخواهیم در بررسی نقوبه همین دل ؛نداهشتی در فرهنگ سومری داهمتایان

به پس در ادامه ؛ های آشوری اکتفا کنیم، پژوهش جامعی نخواهیم داشتبرجستهالذکر تنها به نقشفوق

 پردازیم. های سومری، بابلی و آشوری میخدای ایستاده بر حیوان در تمدن بررسی نقشِ

به این شیوه به تصویر کشیده شده، النهرین باستان ترین خدایانی که در بینیکی از قدیمی مصداق اول:

در شمال سومر  (Snuna) اسنونا شهر ژی، در سومر جنوبی ونینزو خدای اصلی شهر انِ ؛است (Ninzu) «نینزو»

به آن  «پیشگوی زیرزمینی»لقب های سومری در سوگواریزیرزمینی است که  ایه. در جنوب او الهه استبود

 شهر او با هدایایی به پادشاهان و کشیشان مرده تشخیص داده در  وی است. عیدهای مخصوصِ داده شده

 Van)طلبی این الهه شهرت بیشتری دارد. ون دایک جنگ ۀدر اسنونا جنب .(150-149: 1993)کوهن، شود می

Dijk) ویگرمن از یک نینزوی اما  ،(77: 1960) که دو نوع مختلف از نینزو وجود داشته است بر این نظر است

مانند سایر خدایانی  این خدا. (330: 2001)رسد شناسی هر دو به یک برادر میچرا که نسب ؛زندمیواحد حرف 

طور او همان خدایی است که ابزار . همینه استگردند، به کشاورزی و نباتات مربوط بودپس از مرگ بازمیکه 

در ارتباط با آن را این است که دیگر وی  ویژگیهای کشاورزی گسترانده است. گیری را بر روی زمیناندازه

حیوانی وی شد  ۀنشان ،ند و مار مقدساهاند. در اور و بابل قدیم او را خدای مارها نامیدبندی کردهمارها گروه

شد، میوارد  هابدنبه با وجود اینکه خدای مارها بود و زهر و پادزهر نیش مار به دستور او  .(191: 1998)لیتکه، 

سوم قبل از  ةطی هزاردر  این خدارسد که می نظر به. ستندداناصلی شفای بیماران نمیوی را از خدایان 

)در اصل خدای پک ی تیشپرستش خدا ۀ، ولی مجسماست شدهپرستیده می (Snuneh) میالد، در شهر اشنونه

طمئنی از نینزو هیچ شاهد م .(228: 1385گرین،  و )بلکبعدها جای وی را گرفته است  (تسحوبیعنی  ،هوری طوفان

که دو مورد به صورت ایستاده بر  نسبت داد آنتوان سه تصویر را به عنوان بازنمایی وی وجود ندارد، اما میبه

 ،و دوم (10)تصویر  است روی آن ایستادههبه صورت خدایی ایستاده بر شیر که ماری روب ،حیوان است؛ اول

است ای از حکومت اکد این تصویر مربوط به مهر استوانه .(11یر )تصوم اکدی یقد ةاز دور ایستاده بر یک اژدرمار

سمت راست نینزو که روی یک اژدرمار  در ،تعلق دارد. در این تصویر مق. 2400به سال  ،به احتمال زیاد و

 . دارد قرار« بااوم» نام، وزیر وی به است ایستاده

 
 بریتانیا ةنقش مهر استوانه سومری، موز -10تصویر 

http://tiny.cc/m0bsr
http://tiny.cc/m0bsr
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 بریتانیا  ةای اکدی، موزنقش مهر استوانه -11تصویر 

 

در دنیای باستان بعضی از است.  «نبو»خدای دوم که به شکل ایستاده بر حیوان ترسیم شده،  مصداق دوم:

نبو اشاره  خدای توان بهافزودند که از آن جمله میالنهرینی را به مجمع خدایان خود میخدایان بین ،قواما

آمد و بعد نایب میحساببه (Marduk) ابتدا کاردار مردوکاین خدا  .(132:  2000بینکوسکی و میالرد، )کرد 

نبو خدای حکمران برسیپا و ل انکار نیست. النهرین قابثیر او در سایر خدایان بینأحکمرانی خدایان شد. ت

آکوتو در یازدهمین  ةاعالم پایان جشنوار ،نبو ۀترین وظیفاست. مهم  نویس و منشی مردوکطور خطهمین

   . روز ماه نیسانو بود

کسی »تقریباً به  ه شده است. نبوخدای سامی غربی بود و نامش در فهرست خدایان آورد ،این خدا در آغاز

وزیر خدای مردوک بود و در روایات  نبو در ابتدا .(174-173: 1389)لیک، شود معنی می« که مرا خوانده است

یعنی مقارن با زمانی که مردوک پسر خدای انا  ؛(Black & Green, 1998: 133)آمد میشماردتر پسر او بهجدی

(Ana)  (38: 1987)جورج، رش مردوک شاه خدایان شد اه پدم نبو به همراول ق. ةدر هزار .(173: 1389)لیک، شد. 

)لیک، روابط نزدیکی داشتند  ،ها و بعد از آنایرانی ةحتی تا دور ،اسر تاریخ پرستش خودنبو و مردوک در سر

 در این خدا  .(100: 1998)پوپونیو، شد تبدیل نبو به خدای برتر بابل در کنار مردوک  ،تدریجبه .(173: 1389

پال خدای های اسرهدن و آشوربانیواقع شد و تقریباً در حکومت پرستشوآشوری در آشور نیز مورد های ندوره

مار و یا خود خدا سوار بر پشت اژدهاگاه این نماد گه 3افقی یا عمودی است ایهگو اونماد  آشوری شده بود.

  مار نماد حیوانی نبو محسوب راژد ،در واقع .(222-221: 1385ک و گرین، )بل( 12)تصویر نشان داده شده است 

 شود. می

، به معنای «هوشوموش»النهرین باستان است. نام اکدی آن ای بسیار مهم بیناز موجودات افسانهاژدرمار 

حمورابی بر اشنونه، این مخلوق به خدای  ۀپس از غلب گویانینزو بوده و  مالزماست. این موجود مار خشمگین 

    که این مسئله  (35-34: 1997ویگرمن، ) وخ و سپس به نبو انتقال یافته استیعنی مرد ،ملی جدید بابلی

النهرین باستان و تشابهات کارکردی میان خدایان سومری، بابلی و ذهبی در بینروند تکاملی م ةدهندنشان

 آشوری است. 
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  به ارمغان  برای زمیننور و گرما را  ،خدا اینخدای خورشید است.  «شمش» ،مورد سوم مصداق سوم:

     که شمش هنگام طلوع آفتاب از استراحتگاه خود است دهد. گفته شده و گیاهان را رشد می آوردمی

اتفاقات روز را  ۀهم . اوکندآسمان را پر نور می ۀهمچو خورشیدی که هم ؛دایپیمها را میو آسمان یزدخمیبر

شمش  .(Black & Green, 1998: 183-184) استجه او خدای حقیقت، قضاوت و عدالت نتیبیند؛ دراز اول می

)فوستر،  کرده استکشور یاری می ةدر اداررا های مذهبی داشته و پادشاه همچنین نقش مهمی در جشن

ای مانند هاو را محافظ قهرمانان افسان ؛ستا ناپذیرهای بزرگ نیز انکارانسان وی در ارتباط بانقش  .(756: 2005

از  برخی  در .(630-627)همان: است طور نگهبان جنگجویان شجاع و مسافران همین، دانندگمش میگیل

شوند آن محلی میدر پایان وارد  ،که مردگان بعد از مرگ با گذر از مراحل گوناگونآمده است های بابلی سنت

     در دنیای مردگان را یت واالی شمش که این نگاه اهم کندشمش بعد از غروب در آن استراحت میکه 

  .(274: 2002)بوترو، رساند می

شکل قرص  بهآشوری  ةدر دوربود. قرص خورشید  ،نئوبابلی ةاکدی تا دور ةسمبل تصویری شمش از دور

 ایگونهبهه حالت نشستوی را در همچنین  .(Black & Green, 1998: 168)دار ترسیم شد خورشیدی پر و بال

نیز لوح  آنرین نقش تمشهور .(183)همان:  است ها احاطه شدهکنندهکه در حضور عبادتاند کرده تصویر

  حمورابی است.

نوآشوری در  ةحیوانی بود که در دور ،اسبشمش گاهی ایستاده بر حیوان هم نشان داده شده است. 

وی را سوار بر اسب  ،و اثر مهمدر د به همین دلیل ؛(172: 1385)بلک و گرین،  شدارتباط با شمش تعریف می

جنوبی  ۀدر وجاست که  های سنگی در مالتایبرجستهدایی مربوط به نقشتصویر ابت؛ (14و  13 اویر)تصبینیم می

. در این نقش شمش روی ، حجاری شده استعلیا کشیده شده زاب ةای که از آشور تا درة دهوک تا جادهدر
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ای نوآشوری است. شمش ری برگرفته از مهر استوانهاث ،دوماده است. اسب خود، در کنار چند خدای دیگر ایست

 دارش روی اسبی ایستاده است.بال ۀدر صفح

اول، نماد خورشید بود  ۀدر وهل داشت؛ها مقام شامخی ها و مراسم دینی بسیاری از تمدناسب در اسطوره

بار در ران برای نخستیناسب و ارابه ،طورکلیشد. بهکشید و برای خدایان خورشید قربانی میاو را می ۀو گردون

. مفهوم ندهای مربوط به شکار و جنگ ظاهر شدپیش از میالد، در صحنه 1500حدود در  ،هنر مصر و میسندر

راند، از این تصورات ناشی شده که نیروهای تاریکی را از بهشت بیرون می رانبه عنوان ارابه «خورشید ـ خدا»

 .(25-24: 1390)هال،  سوریا نام داشت ،میترا و در هندوستان ،در ایران ؛شمش ،النهرینناست. این خدا در بی

 

 

 

 توفانست. خدای ا توفانخدای اکدی،  «ادد»سومری یا  (Iškur) «ایشکور»خدای جدید،  مصداق چهارم:

موضوع  . اینشدباران رحمت شمرده میة که در شمال آورندحالیویرانگری داشت، در ۀدر جنوب بیشتر جنب

گرچه  .(Schwemer, 2007: 129)کند النهرین ثابت میبین طقۀمندو باران را در  ۀنقش دوگان به احتمال قوی

قدرت  .(Schwemer, 2001: 182)شخصیت وی در متون مکتوب شمال و جنوب ذکر شده است ۀ هر دو جنب

جنگجو هم مطرح بوده است. در  های طبیعی حاکی از این است که به عنوانکردن تخریب او در خنثی

به عدالت و ادد همچنین  .(60: 1993)کوهن: کند ای سرزمین دشمن سومری را مانند بادی ویران میافسانه

گیرد میکنندگان و الوهیت مورد خطاب قرارو همچون شمش به عنوان حاکم عبادت ستمنسوب االوهیت نیز 
(Foster, 2005: 754).   

 9 ةبخشی از تصویر شمار)راست(  13تصویر 

گرین،  و ی، )بلکای نوآشورحی از نقش مهر استوانه)پایین( طر 14تصویر 

1385 :173 ) 
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 گرفتهۀ تهدید دردستکه آذرخشی را به نشانحالیاژدها، درده یا کنار گاو نر یا شیرایشکور اغلب ایستا

طور اژدها بود، گاو نر بعدها بهسوم پیش از میالد، شیر ةدر هزارحیوانی وی  شد. نماد، بازنمایی میاست

یستاده بر گاو نر، ادد ا (ق.م 800) آشوری ةتا اینکه در دور .(Schwemer, 2008: 31)محدودی جایگزین آن شد 

 .(15)تصویر  .با آذرخشی در دست به تصویر کشیده شد
 

 
 (184: 1385گرین،  و ای بابلی. )بلکای نو آشوری، چپ: از نقش مهر استوانهراست: از نقش مهر استوانه -15تصویر شماره 

 

مادر قدیم  ۀاله ةزماندقدرت وجود دارد که باای غربی ایزدبانویی نیرومند و پردر فرهنگ آسی مصداق پنجم:

خدای شهر  نام داشت که« اینانا» در فرهنگ سومری .(32: 1375)بهار، و مظهر باروری، عشق و جنگ است 

در فرهنگ بابل در میان اقوام و ، (251: 1383)فرای، در عیالم  (Nana) «ننه» ،(5: 1377)مورتگات، اروک بود 

        .(34و  29: 1378)گری، ر آشور ایزدبانوی جنگ بوده است شد و دنامیده می «ایشتر»سامی این ایزدبانو 

 ؛عشق و روابط جنسی است ۀاله ۀجنب نخست، دارای سه جنبۀ شخصیتی دانست:توان ایشتر را کلی میطوربه

طلبی است جنگ ۀجنب ،دوم ؛کید داردأشهوانی روابط جنسی تۀ ج نیست و بیشتر بر جنباازدو ۀالبته وی اله

به هنگام مبارزه در کنار  اوست. این خدا قدرت ةنتیجه قدرت و شهوت زاییدرد و در د عالقه داکه به نبر

اینانا به جهان  زولاو در نغروب و صبح بود.  ة، ستارایشتر ۀسومین جنب ؛گیردمیقرار اشپادشاهان مورد عالقه

 که من اینانای طلوع آفتاب هستم.کند زیرین اظهار می

ح به شمشیر است و دار و مصلّشود که اغلب بالجنگجویی نشان داده می ۀانا به شکل الهدر هنر معموالً این

لخت نشان  که از جلو کامالً اند. در هنر نوبابلی و نوآشوری زنیها دور او را احاطه کردهای از ستارهیا آنکه هاله

ار ایزدی به سر دارد، احتماالً ایشتر را دو کاله شاخ استدار شود یا از کمر به پایین برهنه و نیز بالداده می

نجومی ۀ ستاره یا صفحمعمول وی  کشد. چهارپای ایشتر، شیر و نمادِش به تصویر میانیاشهو ۀبیشتر در جنب

ایشتار بابل با نقش ة درواز .(181: 1385)بلک و گرین، آذین نیز بوده است زمانی نمادش گل شایدبوده است. 
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ر بر شیر تصویر شده است که ، اما آثار متعدد از ایستادن ایشتر استنماد حیوانی ایشتشهورترین تصویر شیر، م

تاج  ایستاده و خودبا مرتبط  بر حیوانِکه  شودبابلی دیده می ۀطرحی برگرفته از نقش برجست 16در تصویر 

 .(16)تصویر  ای مقدس مزین شده استمدورش با نقش ستاره

 
بینیم را می« آشور»نشان داده شد، برگردیم اگر به تصویری که در ابتدای این بخش  مصادیق ششم و هفتم:

 شمالی ۀنیم در اغلب آشوراول، جلوتر از همه بر روی اژدرشیر و اژدرمار ایستاده است. که به عنوان خدای 

 مناطق این که شدمی پرستیده یرصغ آسیای شرق جنوب و کنونی ۀسوری شرق شمال از مناطقی ،النهرینبین

 ةهزار ۀنیم در که شدمیپرستش  آشور باستانی شهر در آشور. شوندمی محسوب آشور کهن سرزمین جایگاه

 تبار آشور یخدا هنگام آن در .(Toorn, 1999: 108-109) بود آشور پادشاهی پایتخت ،قبل از میالد سوم

 به قرارگرفت، النهرینبین جنوب باورهای تأثیرتحت یو پرستش کیش که هنگامی اما ،اشتدن خانوادگی

 ؛بود جنوب خدایان میان در ایزد ترینمهم کهشد  پرستش نیپور اصلی خدای انلیل، آشوری معادل عنوان

 بابل در قبل از میالد 18 ةسد ۀنیم در را اشپادشاهی حمورابی که یافت ادامه زمانی تا انلیل اهمیت البته

 النهرینبین جنوب خدایان میان در اصلی خدای عنوان به را انلیل جای مردوخاز آن پس  و کرد گذاریبنیان

 آشوری ایزدبانوی نام با) (Ninlil) نینلیل همسری جایگاه در انلیل، جای به آشور ،النهرینبین شمال در. گرفت

قبل از  14 ةسد حوالی از فرآیند ینا. شدند او پسران نیز (زابابا و اورتا نین) انلیل پسران و قرارگرفت (مولیسو

 . داشت ادامه مسیح از پیش هفتم ةسد تا و شد آغاز میالد

تر یا به بیان درست آشور خدای ملت آشوری بود. در اصل ممکن است که او خدای شهری به همین نام

زمان با ست. همیکسان برای خدا و شهر معمول نینام النهرین وجود زیرا در بین ؛خود شهر بوده باشد مظهر

آشوری  ةد. در دورشخدای برتر حکومت و قدرت نوپدید محسوب « آشور»گسترش قدرت و وسعت آشور، 

نفر سوم از  ،بنابراین؛ (68: 1385گرین،  و )بلک خدای آشور داده شودبه مقام خدای خدایان شده است تا  تالش

النهرین بود که بعدها مردوخ و آشور تا حدی بینترین خدایان باستان از بلندپایه ،انلیل، (9)تصویر  سمت چپ

       النهرین خدایان معابد اصلی بین ۀترین خدایان در مجموعیکی از مهم )اللیل(انلیل جای وی را گرفتند. 
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 آمدند.نمی حساب در مقابل شکوه و جالل او به ایان دیگردحتی خ ،د. بنا بر یک شعر سومریرومیشماربه

اغلب  در و است شمالی سومر بوده ۀدر نیپور واقع در حاشی« کوهستان ۀخان»یل، معبدی به نام مرکز بزرگ انل

سلسله  منظور شد که احتماالًخوانده می« کوهستان عظیم»و « های نامساعدپادشاه سرزمین»مواقع انلیل، 

 .(131: همان) جبال زاگرس بوده است

 

 بحث .4

  وجوه اشتراک .4-1

ترین دلیل آن النهرین و آسیای صغیر که مهمهای باستانی بینتمدن بینک فرهنگی های مشتروجود زمینه

های مذهبی نیز تشابهات بسیاری با یکدیگر داشته تا شاخصه است همسایگی جغرافیایی بود، سبب شده

هر دو به ها مهاجرتنیز و با ملل همسایه ها در اثر جنگ باستانپیش از های باشند. خدایانی که از دوره

دالیل این وجوه اشتراک است.  از جمله ،وارد شدند و با رویکرد بومی در مذهب مقصد پذیرفته شدند منطقه

    خدای ایستاده بر حیوان و جایگاه وی درک  بیناشتراکی در این مقاله نسبتی است که  ۀترین نمونمهم

ند که صاحب جایگاهی اهاین شکل تصویر شد تنها خدایانی به دو منطقه،مانده از هر یجاشود. در نقوش برمی

رودان بودند. ها و میانترین خدایان هیتیاز بلندمرتبه ،ایزدبانوها نیزوفان، خورشید و تند. خدایان اهرفیع بود

اگر به این گزاره دیدگاهی معکوس داشته باشیم، خواهیم دید که نمایش خدا به صورت ایستاده بر حیوان 

چرا که احتماالً به دلیل تقدس مذهبی این  ؛لیغاتی بسیار مناسبی برای حاکمان آن دوره باشدتواند ابزار تبمی

احتمال قریب به یقین به مردم بود که خدای آشور جلوتر از همه تصویر شده است و هنرمند که تصاویر برای 

جایگاه  خواسته ،یوانخدایان روی ح ۀچنین کاری را انجام داده است، با تصویر کردن هم دربار طبق سفارش

تواند شاهد دیگری بر این مدعا گرفتن همسر آشور پس از وی نیز میرا متذکر شود. قراربلند خدای آشور 

 توانسیاسی پادشاهان آشور را از این نماد مذهبی اثبات کرد، می ةتوان احتمال سوء استفادباشد. گرچه نمی

  پذیرفت. یک احتمالعنوان به آن را

خدای برتر را در تمدن هیتی  ةتوان همین توجه به خانوادکایا مییازیلی ۀبرجستمذهبی به نقشبا نگاهی 

و از این طریق جایگاه  اندجایی که دختران و پسر خدای توفان نیز ایستاده روی حیوان ترسیم شده ؛هم دید

در هر دو  ؛حیوان استنسبت میان خدا و  ،یگردواالیشان به رخ مردمان آن دوران کشیده شده است. وجه 

سه وجه مشترک  ،بنابراین ؛مورد بررسی، حیوانی که خدا روی آن ایستاده، نماد حیوانی همان خداست ۀمنطق

استفاده از این نقش برای تسری دادن  -2 ؛اندگونه تصویر شدهواالمقام بودن خدایانی که این -1وجود دارد: 

 خدا و حیوانی که روی آن ایستاده است.   بینارتباط نمادین دادن نشان  -3 ؛اعتبار خدایان به همسر و فرزندان

 وجوه افتراق. 4-2

 ۀگذاری در حیطهاست که امکان نامتشابهات فرهنگی، اصل تمایز همیشه پابرجاست. همین تفاوت ۀبا هم

گر بودند، النهرین از هر جهت مشابه همدیهای آسیای صغیر و بینکند. اگر تمدنتفکر تاریخی را میسر می

« خدای ایستاده بر حیوان»بروز نقش  ةنحو بارةدروجوه افتراق تطبیقی بین آنها وجود نداشت.  ۀامکان مطالع

به احتمال  گیری این نقششکل ۀدر آسیای صغیر با اینکه نطفمورد است:  چهارهای مذکور شامل در تمدن

هوریانی و آشوری هایی مانند تأثیر تمدنتحت نآبسته شده است، فرآیند تدریجی رشد  آناتولیبسیار، در خود 
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در این مسیر تا حد  ،النهرین به وضوح پیداست که به دلیل غنا و اصالت فرهنگیکه در آثار بینبود، درحالی

خصایص هنری  ،ای همانند سایر آثاردر هر دوره که اش تأثیر پذیرفتههای زمانهکمتر از تمدنبسیار زیادی، 

انتخاب خدایانی است  ،توان دید. مورد دومتأثیر هوریان و آشور را می 6و  3ماست. در تصاویر فرآن دوره حکم

ز خدایانی مانند ادد، شمش و النهرین به ج؛ در بیناندهبودچنین تجسمی  ۀکه از نظر مردم آن روزگار شایست

که در آسیای صغیر حالیدر ،شودیا مردوک هم دیده می )خدای کتابت(های دیگری مانند نبو ر، نمونهایشت

و  ارزش داشتهالنهرین مقام کتابت بسیار مردم بینبه خدای محافظ شده است. شاید برای چنین توجهی 

 شده تعدد حیوانات برگزیدهدر ند. وجه افتراق سوم، اهبرای محافظت ارزش بیشتری قائل بود آناتولیمردم 

در  است، گاو، گوزن و تنها در یک مورد عقاب خالصه شده هیتی به شیر، که حیوانات در تمدنحالیاست؛ در

مار، حیوانات متعددی مانند اژدر ،شدها ایجاد میالنهرین به دلیل تغییراتی که در روند تکاملی تمدنبین

توان از دل همین نکته وجه چهارم را دریافت کرد شود که میشیر، شیر، اسب، گاو و اژدراژدها دیده میاژدر

  طور که در واقعیت وجود دارند، در تصاویر هیتی در شکل و نام رئالیستی و همان ات در تمدنکه حیوان

حیوانات آوردن شدیدی به  ۀآشوریان عالقزمان النهرین از همان ابتدا تا های بینکه تمدنحالیدر ،اندآمده

 داشتند.  در این نقش ترکیبی

 

 نتیجه .5

ای اما به دلیل ذهن اسطوره ،اندهای باستانی مختلف تکرار شدهمدنهای گوناگونی وجود دارند که در تنقش

هر صورتی دلیلی دینی داشت. در انتخاب  دارند؛ لذامذهبی ـ معنوی  ۀتقریباً تمامی تصویرها جنب ،آن دوران

هی های نسبتاً مشابانسان و حیوان ایجاد کرده بود، نمونه بیننقش مورد بحث این مقاله به جهت ترکیبی که 

اینها  ۀکه هم اندگرفته دست یا خدایانی که حیوانی را دراند، نیز دارد؛ مانند خدایانی که کنار حیوان ایستاده

شود، ای دارد. زمانی که خدایی روی حیوان ترسیم مینقش حیوانات در تفکر اسطورهزای بسنشان از اهمیت 

در مورد خدای مثال  برایچرا که  ؛یار کم است، بستسلط خدا بر آن حیوان باشد ،ناحتمال اینکه معنای آ

طبیعتاً این  شود کهمیعنوان نماد حیوانی وی انتخاب به و سپس دشکُمی راگاو نر این خدا ابتدا توفان هیتی، 

پس به  ؛ندکنمیتصویر  گاوخدای توفان را ایستاده روی آنگاه  .ارتقا درجه حساب کردۀ توان به مثابرا می

دهد. این موضوع که هر خدایی بر ای را با خدا نشان میاین نقش همراهی آن حیوان اسطوره ،احتمال بسیار

و  آن حیوان به دلیل قدرت زیرا ؛همین نتیجه باشد ةروی حیوان نمادین خود ایستاده است، شاید تأییدکنند

شد، بر جایگاه یر میتصو مربوط ی، زمانی که همراه با خدااست ای داشتههایی که در تفکر اسطورهامتیاز

 افزود.معنوی آن خدا می

توان میکایا و نه کنار آن، بنا بر نقوشی مانند یازیلی است ه شدهروی حیوان نشان دادخدا اینکه چرا 

 ،حقیقتاند. درچنین تصویر شده ،کردسایر خدایان کسب می ازتری که احتمال داد که به دلیل جایگاه رفیع

کند که ایستادن اند، ما را به این نتیجه نزدیک میچنین تصویر شدهدایان واالمقام اینکه تنها خ همین یافته

 ،بنابراین واالست؛ یشأن برخوردار بودن خدا ازای، یکی از نمودهای عینی اسطوره یروی حیوان، آن هم حیوان

ه نماد خدایان برتر کرا هم اهمیت حیواناتی  به صورت توأمان نقش خدای ایستاده بر حیوان توانسته است
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انسانی  ۀهمراهی صریحاً به جنباین  نیزو  گر سازدجلوه تر آن خدایان راهم مقام رفیع و بازتاب دهد ،هستند

  تجسم خدایان اشاره دارد. 
 

 نوشتپی
 طور کشته شدن گاو نر توسط الهۀ توفان هم دیده شده است.های اولیه همیندر میان مهر. 1

 .هاکیه و سوریۀ امروزی، پایتخت نئوهیتیتر بینای ناحیه. 2

قلم خطاطی است که گاهی بر روی لوح سفالی قرار داشته است.  به احتمال زیاد،. 3      
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