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Introduction
As one of the prominent civilizations of northern Mesopotamia (now Iraq), 

Assyrian civilization enjoys a distinguished place in terms of the arts of relief 
and sculpture. The Assyrian art, reflecting the bravery and dauntlessness of its 
people, has been represented in its reliefs. Basically, the spirit of combativeness 
and being a warrior is the dominant theme in Assyrian carvings. In this respect, 
the image of lion is one of the most commonly used images in Mesopotamian 
Art in general an in Assyrian Art in particular. This image can be traced from 
the very advent of Assyrian Art, in Assyrian meal dishes and metal handicrafts 
up to the reliefs and architectural works created by them. The present study 
aimed to identify the role of the image of lion in the Assyrian reliefs in general 
and specifically in the time of Ashurbanipal, II. In other words, the study aimed 
to make it clear why the image of lion has been so commonly represented in the 
Assyrian reliefs. Accordingly, the symbolic meaning of lion in the reliefs was 
examined. “Why do the images of hunting lions symbolize the authority and 
power of the Assyrian kings; why do they allude to the defeat of the foes?” are 
the research questions. Sadr-o-Din Taheri (2012) in a study entitled the archi-
type of lion in Iran, Mesopotamia and ancient Egypt and Saied Ahmadi Oliaie 
and Mohammad Azamzadeh (2016) in a study entitled typology of the motif 
of standing god on animals in civilizations of Anatolia ancient Mesopotamia 
(Sumer, Babylonia and Ashur) have, to some extent, addressed the issue.    

Methodology
The present study is descriptive-analytic in nature. The data were mainly 

collected based on library sources. The examined data examined include pic-
tures of the reliefs survived from the Assyrian Art. 

 Results and Discussion 
The empire of Assyrians is one of the most powerful, vastest and, at the 

same time, most formidable civilizations in Mesopotamia. Assyrians were one 
of the rich ethnics settling in the valley of the rivers of Tigris and Euphrates. 
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As the reliefs and ruins survived in Nineveh attest, they were skillful artists 
and dexterous craftsmen as well. The Assyrian Art started to appear in 1500 
BC. In fact, the wealth and riches looted in wars tempted the Assyrian kings 
and nobles to order the artists to build them royal reliefs. Among the Assyrian 
arts, the most outstanding one is the very reliefs adorning the walls of royal 
palaces. In the royal palaces of the Assyrian kings there were there thousands 
of meters of reliefs revealing the details of the life style of the Assyrians and 
the adventurers of their kings.  

              
Picture 1- The lions hunted by Ashurbanipal (627-668 BC). 

Source:  www.metropolitanmuseum.com

Still, among the Assyrian reliefs what is strikingly admirable is the animal 
images. Although there are many repetitive images of hunted and hunting an-
imals, the dexterity of the Assyrian artists in depicting creative scenes and the 
sense of narration present in these reliefs is unique. The reliefs of the time of 
Neo_Assyrian, of Ashurnasipal, II and of Ashurbanipal in particular, are re-
plete with scenes of lions being hunted (picture 1). The symbolic meaning of 
lion alludes to fire, awesomeness, theft, bravery, king of the beasts, kingdom, 
authority and superhuman power. Nearly in all Near East civilizations, the 
image of lion has been applied to imply power and kingdom. Lion has also 
been represented in combination with other creatures: lion-griffin, chimera 
and merlion. In the age of Assyrians, lions were considered to be related to a 
goddess named Demkina. Also, devilish demons were always represented in 
the shape of lions. One of the Assyrian-Babylonian infective demons is rep-
resented in the shape of a winged lion. Assyrians believed that these creatures 
make humans ill. 

This shows that lions were not hunted as game animals; but rather they 
were hunted to meet a higher objective. In hunting scenes, animals have been 
depicted very realistically. In animal reliefs, the Assyrian artists have tried to 
convey the live sense of movement and sometimes even to provoke the feeling 
of mercy towards the dying lions. Through creating such reliefs, the Assyrian 
artists intended to imply nothing but the extreme power of the king. The pres-
entation of the king’s power in the hunting scene, in turn, aroused an awesome 
sense.  The scene of a dying lion may have alluded to the pitiful situation of 
the enemy; that is why the scene was often accompanied by the scene of the 
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battles and victories. 

Picture 2-  The dying lioness. Neo-Assyrian Art, 650 BC. 
Source:  www.metropolitanmuseum.com

In a relief known as dying lioness, discovered in Ashurbanipal’s palace, 
Nineveh, much realism has been depicted: a lioness, pierced by the arrows 
thrown at her, is drawing pitiably her rear hands on the ground. The pose of 
this lioness is nearly an integral part of all Assyrian reliefs with the theme of 
war. In order to magnify the place of the king, the Assyrian artist depicts the 
lioness/ lion as an enemy doomed to die. 

Conclusion
The scene of the lions hunted in the Assyrian reliefs is something beyond 

the mere depiction of royal authority. Since the source of illness and devilish 
spirits were attributed to certain animals, killing and overcoming a large beast 
like a lion had to be done only by the kings alluding not only to preserving the 
integrity of the royal territory, but also to dominance over illness 

and contamination.  
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  چکیده
در تمدن آشور،  نقش مایه شیر بر روی نقوش برجسته  به عنوان مهم ترین هنر آشوریان، بسیار جلوه گر شده است 
و شکارشیران یکی از مهم ترین موضوعات نقوش برجسته این تمدن است. ازین رو مسأله  این تحقیق مطالعه نقش شیر 
بر نقوش برجسته آشوریان)دوره آشوربانیپال از 668-627 ق.م، دوره آشورِ جدید(، یعنی هزاره اول قبل از میالد 
است. ماهیـت این پژوهش از نـوع تحقیقات تاریخـی و توصیفی تحلیلی اسـت و روش گـردآوری اطالعـات از نــوع 
کتابخانه ای است. این تحقیق سعی دارد با نگرشی در صحنه های شکارِ نقوش برجسته آشوری که دارای نقِش شیر 
هستند، به ماهیت و دلیل استفاده و همچنین کیفیت طرِح نقوش برجسته در این دوره، به عنوان هدف پژوهش، پی 
ببرد. در این راستا سوال پژوهش ازین قرار است: به چه علت شکار شیر نمادی از اقتدار پادشاهی آشوری و غلبه بر 
او نماد شکست دشمنان امپراتوری است؟ در نتیجه این پرسش باید گفت: صحنه های شکارشیر توسط پادشاهان 
آشوری که به فراوانی در دوره آشورنو یافت شده اند، به عنوان نمادی از سلطنت و دفع و نابودِی قدرت این جانور در 
قالب دشمن یا نیروی پلیدی و بیماری زا و همچنین تقدیم آن بصورت قربانی است که تنها توسط شخص پادشاه 

در قالب کاهن شاه صورت می گرفته است.
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فاطمه کاتب **
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این مقاله استخراج شده از پایان نامه کارشناسى ارشد رشته پژوهش هنر خانم مدونا لیا با عنوان"واکاوی 
نقش شیر در نقش برجستھ ھای آشوری( آشور نو)" با راھنمایی دکتر فاطمھ کاتب می باشد.  
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مقدمه 
آشور به عنوان یکی از تمدن های شمال بین النهرین )عراق( است که در هنر نقش برجسته سازی 
و پیکرتراشی  ممتاز و سرآمد بود. هنر آشوری که با خصلت سلحشوری و جنگاوری آنان پیوند 
خورده است، خود را در نقش برجسته ها نمایان می کنـد. توجه به جنگاوری و خشونت طلبی از 
موضوعات مهم در حکاکی های آشوری به شمار می رود. هنرمندان این حقیقت را، که تصاویر باید 
چنان باشند تا قدرت پادشاه را بنمایند، در شکار شیران به طرزی واقع گرایانه و به خوبی نشان 
داده اند. به طور کلی در هنر آشوری از ورودِی دروازه ها، تا نقوش برجسته در تزئینات دیوارهای 
کاخی، از نقش شیـر استفاده شده اسـت. کشتار و شکار شیـر یکــی از مهـم ترین موضوعات 
نقوش برجسته در دوره ی آشـوربانیپال بـود که به تعـداد زیادی دیـوارنـگاره جهت تزئین کاخ ها 
بدل می شود. شکست و کشتار شیران توسط پادشاه، در نقش برجسته های با صحنه ی شکار، 
اغلب پادشاه را پهلوانی شکست ناپذیر قلمداد می کند. تا بدین وسیله قدرت پادشاهی را به شکلی 
مقتدرانه توصیف کند. ازین رو ضرورتی احساس شـد تا نقـش این جــانــور در نقش برجسته ها 
بررسی شود. در ادامه ی پژوهش ابتدا به معرفی تمدن و هنر آشور و سپس باتوجه به مفهوم شیر 

در بین النهرین به مطالعه ی نقوش برجسته ی دوران پادشاهی آشوربانیپال می پردازیم.

سوال تحقیق:
چرا شکار شیر در هنر آشوری نمادی از اقتدار پادشاهی آشوری و غلبه بر او نمادی از 

شکست دشمنان امپراتوری است؟

روش تحقیق: 
ماهیت این پژوهش از نوع تحقیقات تاریخی و توصیفی-تحلیلی است و روش گردآوری 

اطالعات از نوع کتابخانه ای است.

پیشینه  پژوهش: 
در پیشینه یابی این تحقیق پژوهش های زیر یافت شد:

مقاله ی، »کهن الگوی شیر در ایران، میانرودان و مصرباستان«، صدرالدین طاهری، سال 
۱۳۹۱شماره ۴۹، صص8۹-8۳. هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی.

مقاله ی »گونـه شناسـِی نقش مایـه ی خـدای ایستـاده بر حیــوان، در تمــدن های آسیـای 
صغیـر)هیتی( و باستانـی بین النهریـن )سومر، بابل و آشور(«، سعیـد احمــدی علیایی و محمد 
اعظم زاده، سال ۱۳۹5، شماره۱، صص ۱۹-۱. مطالعات باسـتان شناسـی. در هردو مقاله اشاره  ی 

اندکی به نقش شیر در تمدن بین النهرین دارد. 
مقاله ی »نقش شکار در دوره ی عیالم نو، با نگرشی بر مهرهای استوانه ای و نقوش برجسته ی 
هم زمان در بین النهرین)آشور(«، ابوالقاسم دادور، فرزام ابراهیم زاده و مهتاب مبینی، سال ۱۳۹2، 
شماره ۱۰، صص ۱8-5. جلوه هنر. در این مقاله به معرفی انواع صحنه های شکار در مهرها و 
نقوش برجسته در تمدن های نام برده پرداخته شده است. تفاوت پژوهش پیش رو با پژوهش های 
پیشین، در این است که با توجه اهمیت نقش شیر و ازدیاد صحنه های شکار شیر در تمدن آشور، 

تا کنون مقاله ای به این موضوع اختصاص داده نشده است.

واکاوی نقش مایـه شیـر در نقـوش برجسته آشوری
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پیدایش آشوریان 
خاور نزدیک که یکی از مراکـز بزرگ جهـان باستان است و جلگه های هموار بین النهرین 
در مرکز آن قرار دارد، طِی چهارهزارسال شاهد ظهور دولت ها و پادشاهی های بزرگی بود که 
امپراتوری آشـور یکـی از دیرپاترین، قدرتمندترین و پهناورترین و البته وحشت انگیزترین آن ها 
بود. آشوریان یکـی از چنـد قوم ثروتمند بودند که در عصــر کتب مقـدس در درۀ رودخانه های 
دجله  و فرات سکونت داشتند. این ناحیۀ میانِی خاور نزدیک را که در آن هنگام بسیار حاصل خیز 
بود، بین النهرین یا میان رودان می خواندند )ناردو،۹:۱۳۹2(. آشوریاِن ساکِن بین النهرین شمالی، 
مدت ها با پادشاهی های جنوب، سومـر، اکـد و بابل و میتانیان در حـال جنـگ بودند. تا اینکه 
با شکست ِحتیان و ناتوانی کاسیان، توانستند بر بابل غلبه کنند و قدرت خود را پایه گذاری 
کنند )گاردنر،5۹:۱۳86(. آشوریان پرستندۀ خدایی به نام آشـور بودند. آشــور۱ در واقـع ایزد 
ملـی آنان بود. خدای آشور، شهریار همۀ ایزدان، خودآفریده، پدر ایزدان، بانِی انسان، خداوندگار 
ایزدان بود. او ایزدی جنگ جو بود که در غرایـز جنگ جویانه ی ملتش شریک بـود. ) ژیران و 
دیگران،۱۳8۹ :72و7۳(.  البته ایـــزد آشـور، اصلی ترین و بزرگ ترین خــدا بود، در یکی از 
کتیبه های آشوری مربوط به 8۰۰ سال ق.م آمده است که آشوریان قریب به هفت هزار خدایان 
و فرشتگان داشتند. و این نشان  می دهـد که عدد خدایان آن ها بسیار زیاد بوده است. همچنین 
مردمان آشور بی اندازه بی رحم و سخت دل بودند. و مغلوبین را برای تقرب به خدایان خود به 
سخت ترین شکل قربانی می کردند )ایزدپناه،88:۱۳۹۳(. در واقع اعتقاد آنان به ایزد آشور، باعث 
به اسارات گرفتن دشمن در جنگ و قربانی کردن آنان می شد. بیشترین قربانی ها نیز به خدای 
آشور تقدیم می شدند. خدای آشور، یکی از خدایان خورشیدی بود و روح جنگی داشت. و بر 
دشمنان خود رحم نمی کرد. بندگان او اعتقاد داشتند که این خدا از کشته شدن اسیران در برابر 
ضریح خود خشنود می شود )دورانت،۳2۴:۱۳72(. شاید این دلیل، خود توجیه کنندۀ روحیۀ 
خشن و بی رحم آنان باشد. در کتاب پادشاهان نیز آوازۀ جنگ طلبی و خشونت آشوریان ذکر 
شده است. اشعیای2 نبی در تورات می گوید: » اینک شنیده ای که پادشاهان آشور بر سر همه ی 
ممالک چه آورده اند و چگونه آن ها را به نابودی کامل سپرده اند. و آیا تو نجات خواهی یافت..!«. 

)kings21,1996:11&19( این نشان می دهد که هیچ کس از آتش این قوم در امان نبوده است.
 البته آشوریان تنها ویرانگرانی سنگدل نبودند، بلکه چنان که نقش برجسته ها و ویرانه های 
نینوا گواهی می دهد، هنرمندان و سـازندگانی ماهر نیـز بودنـد )ناردو،۱۱:۱۳۹2(. تکوین هنر 
آشوری که در سال۱5۰۰ ق.م صورت گرفـت، و تا انهـدام نینـوا تا 6۱2 ق.م نیز، دوام داشت 
)رهبرگنجه،56:۱۳77(؛ در واقع به علت ثروت زیادی بود که از طریق همیـن جنـگاوری ها و 
غارت ها تامین شده بود. این ثروت فراوان که به طـرف سرزمیـن آشور سرازیر شد، هنرمندان 
را تشویق به ایجاد انواع هنرها کرد. ساختن نقش برجسته ها در درجۀ اول برای اشراف زادگان، 
شاهان و کاخ های شاهی مهم بود. هنر آشوری در روزگار پرشکوه سارگون۳ دوم، سناخریب۴ 
و اََسرَحدون5 و آشوربانیپال6، بر اثر حمایت آنان شکوفا شد. در دورهء اََسرَحدون که عادل ترین 
و مهربان ترین پادشاه آشوریان بود، مردم آشــــور به طـرز عجیبی راحتـی یافتند. جانشین او 
آشوربانیپال از میوه ی کارهای نیک او برخوردار شد. در دوران سلطنت طوالنی آشوربانیپال، 
آشور که به اوج قدرت و ثروت خود رسیده بود، در طریق انحطاط و انقراض افتاد. در واقع ده 
سال بعد از مرگ او، تاریخ آشور پایان یافت )دورانت،۳26،۳۱5:۱۳72(. تاریخ آشور که تاریخ 

واکاوی نقش مایـه شیـر در نقـوش برجسته آشوری
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جنگ ها و پیروزی هاست، سرانجام با همان شیوه ای که سال ها بر امت ها حکومت می کرد، در 
سال 6۰6 ق.م، پایان پذیرفت. و گستره ی عظیم این امپراتوری که از مصر تا ارمنستان وسعت 

داشت، از شمال میان رودان به کلی محو شد.

کلیاتی در مورد نقوش برجسته ی آشوری
نقش برجسته به نوعی نقش پردازی روی سنگ گفته می شود. نقش برجسته، تصاویری 
شامِل بلندی و ارتفاع و باالآمدگی هستند که ممکن است روی سنگ، فلز، ِگل و یا عاج ایجاد 
شوند )دادور و غربی،۱7:۱۳۹۱(. بیشترین چیزی که از آشوریان بجا مانده نقوش برجسته است 
و ماهیت زندگی آشوریان را می توان از کنده کاری های برجسته فهمید. تاریخچه ای که این 
نقش برجسته ها از زندگی پادشاهان و به طورکلی تاریخ آشور به ما نشان می دهند، به طرز عجیبی 
کامل و دقیق است )گاردنر،6۱:۱۳86(. از میان هنرهای بازماندۀ آشور، از همه اصیل تر و جالب تر 
همین نقش برجسته ها بودند که دیوارهای کاِخ شاهان را زینت می کردند. در کاخ های شاهی 
در اتاق ها و راهروها، یکی پس از دیگری، هزاران متر نقش برجسته وجود داشت که جزئیات 
صحنه های زندگی و ماجراجویی های شاه را به تصویر می کشید )ناردو،۹2:۱۳۹2(. آشوری ها 
که شهرهای بزرگ می ساختند و این شهرهای بزرگ نیز، کاخ های پرابهتی طلب می کرد. 
بنابراین بی نظیرترین کاخ های آشوری در کاَلح )نیمرود7(، نینوا و دورشاروکین8 )خرساباد(، که 
جزء پایتخت های آشوریان بودند؛ بین سده های نهم و هفتم ق.م ساخته شدند. در این کاخ ها 
و بر روی دیوارهء آنها نقش برجسته هایی از نبرد، شکار و ملت های شکست خورده، در حال 
هدیه دادن به پادشاه، نقش می شد. عظمت و طول نقش برجسته ها طوری بود که فرمانروایان 
و سفیران خارجی را که برای ادای احترام می آمدند، تحت تأثیر قرار می داد )استیل،72:۱۳۹۰(. 
این نقش برجسته ها با دقت فراوانـی پدید آمـده بودند. هنرمنـدان آشـوری نقوش حجاری را 
چون دیوارنگاره ای رنگ می کـردند؛ و صحنه های جنـگ، شـکار و مراسـم مذهبی را با تاکید 
برحضور مقتدرانه ی شاه نشان می دادند. محاصـرۀ شهر و قلعۀ دشمنان و جنگ ها نیز از جمله 
موضوع های متداول است. در این صحنه ها ی مربـوط به جنـگ، تجهیزات و تدابیر جنگـی و 
شجاعت سپاهیان آشوری با دقت بسیار تجسم یافته اند. ولی پیکر انسان ها خشک و رسمی 
نقش شده است )پاکباز،67۱:۱۳۹۳(. در این موضوعات، حوادث و صحنه های متعدد به طور 
همزمان )پرسپکتیو همزمانی(، نمایان شده اند. فیگورها شیوه ای رسمی و اغراق شده دارند 
و جزئیات و دقت، در لباس ها، معماری، طبقات اجتماعی، تسلیحات نظامی، آالت موسیقی، 
به شدِت کمال رعایت شده است. و هنرمند آشوری ابعاد زندگی واقعی را به خوبی به تصویر 
کشیده است )ناردو،5۹:۱۳۹۱(. هنر آشوری با اینکه در نقش برجسته ها حوادث و وقایعی در 
زمان و مکان را که حقیقتاً رخ داده بودند، نقش می کرد، اما با جنبۀ رمزی و زبانی سمبلیک 
به عالم واقع نظر داشت. در نقش برجسته ها تراکم نقش ها و شخصیت ها کامال مشهود است. 
حضور پرسپکتیو نیز کاماًل از نقطه نظر آشوری به جهان نگاه می کند )مددپور،۱۳8:۱۳۹۰(. 
بهترین نقش برجسته های آشوری که شاهکار هنری این قوم محسوب می شوند، در زمان اوج 
هنر آشور یعنی دورۀ آشور نو، پدید آمدند. به غیر از جنگ و فتوحات پادشاهی، شکار از جمله 
موضوع مهم برای نقوش برجسته ی آشوری محسوب می شد. ویل دورانت می گوید: آنچه در 
میان نقش برجسته های آشوری حسی تحسین برانگیز دارد، نقوش جانوران است. با این که 
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نقوش برجستۀ زیادی با نقش جانوران و شکار آنان تکرار می شود، اما نیرومندی و قوِت هنرمند 
آشوری در ابتکار صحنه ها )دورانت،۳27:۱۳72( و روایتگری موجود در این نقش برجسته ها 
مخاطب را عالوه بر آگاهی دادن از داستان، در تمام صحنه ها وارد می کند. برای نقل جنگ 
پادشاهان و کشتار و شکار حیوانات به کمک تصویر، به سطوحی تخت و پیوسته احتیاج بود که 
امکان تکرار بی پایان آن ها را نشان دهد. با این تکرارها، زبان این نقش برجسته ها شدیداً توصیفی 
شد. تصاویر به دنبال هم، حکایتی واقعی را روایت می کردند و این پیوستگی داستانی در نقوش، 
باعث به وجود آمدِن خاصیت روایت گری در نقش برجسته های آشوری شد )گاردنر،6۱:۱۳86(. 
اما در مورد جنس نقوش برجسته باید گفت که، آشوریان نقش برجسته ها ی خود را معموالً از 
سنگ می ساختند تا دوام و پایداری بیشتری داشته باشد. آنان برای نقش برجسته و کنده کاری از 
انواع سنگ مرغوب و عاج استفاده می کردند )رهبرگنجه، 56:۱۳77(. از لحاظ فن برجسته کاری  
نیز، برخی از نقش برجسته ها به زمینۀ نقاشی نزدیک تر شده اند، و این نشان دهندۀ میزان کِم 
باالآمدگی در نقش برجسته هاست. در تصاویر آشوری حضور عناصر مختلف به همراه پرداخت 
فراوان به جزئیات، باعث شده که نقش برجسته از نظم کمتری برخوردار باشد. و این امر به 
افزایش حِس تحرک پویایی کمک فراوانی کرده است. نمایش جزئیات در لباس پادشاه، بدن 
سربازان، نمایش عضالت حیوانات، از ویژگی های نقش برجسته های آشوری است. ایجاد حِس 
تقارن، تکرار و تسلسل تصاویر نیز از بارزترین ویژگی های هنری این نقوش است )دادور و 
روزبهانی،28:۱۳۹5(. همچنین در نقش برجسته های آشوری سادگی و نظم دیده نمی شود. 
استفاده از خطوط درهِم زیاد و مورب در ترکیب بندی شایان توجه است. قرار گرفتن پادشاه 
در مرکز ترکیب بندی نیز همواره بر اساس موقعیت او حساب شده است. و تمامی خطوِط بکار 
رفته نیز به او اشاره دارند. تندی و خشونت در نقش برجسته های آشوری ویژگی برجستۀ دیگر 
آنان است. نقش برجسته ها و حضور چشمگیر آنان در هنر آشور به عنوان تزئیناتی شاهانه، در 
قرن هفتم ق.م، نشان دهندۀ نقش هنری مهِم این تمدن در منطقۀ بین النهرین است   که در 

تمدن  های پیش از آنان دیده نشده بود. 

نقش مایه ی شیر در نقوش برجسته ی دوره ی آشوربانیپال 
از معنای سمبلیک شیر، می توان آتش، اٌبٌَهت، دزدی، دالوری، سلطان جانوران، سلطنت، 
قدرت، نیروی اَبَرانسانــی و مادوِن انســان را نام برد. این جانـــور تقریبا در کلیۀ تمدن های 
خاورنزدیک سمبل قدرت و سلطنت به کار رفته است )دادور؛ منصوری،7۴:۱۳85(. در ادبیات، 
شیر استعاره ای شایسته برای پادشاهان دوستدار جنگ و رب النوع های تندخو مانند نینورته یا 
اینانا۹ می باشد. در حماسۀ گیلگــمش۱۰ نیز، خدایان این مورد را بررسی می کنند که آیا هجوم 
شیرهـــا تنبیه مناسب تری بوده یا نزول سیــل؟ همچنین ضرب المثلی در سومـر قدیم وجود 
داشت که مـی گفــت: کسی که ٌدِم شیر را بگیــرد، در رودخانه غرق خواهــد شد! در نقِش 
ستون های سومری، نقش شیر بر روی تیرک، به عنوان مظهِر خداِی نین گیرسو۱۱ می باشــد. در 
دورۀ آکدیان نیز، شیر به عنوان نشان خاِص رب النوعی بود که عمدتاً مسلح به لباس جنگاوری 
بوده است)بلک وگرین،۱۹6:۱۳۹2-۱۹7(. در تمــدن بابلیان، صورت فلکی شیر را اورگوال ۱2 
)شیر بزرگ( می نامیدند. اََسرَحدون پادشاه آشور نیز شیری سنگی به نیایشگاه َشَمش۱۳ هدیه 
کرده است. شمش که در اندیشۀ میان رودان ساکن خورشید بود، بعدها با خداوندگار آشور یکی 
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انگاشته شد)طاهری،87:۱۳۹۱(. در طرحی از نقش برجستۀ سنگی مالتای، نقشی آمده است که 
نشان می دهد، خدای آشور به عنوان اولین و بزرگ ترین خدا جلوتر از همه ی خدایان دیگر بر 
روی اژدر شیر ایستاده است )احمدی علیایی؛اعظم زاده،۹،۱5:۱۳۹5(. در تمدن بین النهرین شیر 
در ترکیب با سایر حیوانات نیز دیده شده است مانند: شیر دیوها، اژدر شیر، شیر ماهی، پرنده ای با 
سر شیر، یا شیــران بالدار؛ که اغلب نقــش محـــافظ داشته اما در ترکیبی مثل شیر دیو، مالزم 
شیطان می باشد. زیرا در دورۀ آشوری آمده است که، شیــر با الهه ای به ناِم َدمکینه۱۴ در ارتباط 
بوده؛ همچنین دیوی اهریمن صفت نیز به شکل یک شیر مجسم می شد )بلک وگرین،۱۳۹2: 
2۰۱-۱۹7(. یکی از شیاطین بیماری زای آشوری بابلی، موجودی با سرشیر و پاهای عقاب است. 
آشوریان اعتقاد داشتند که این خدایان بیماری زا هستند که انسان را مبتال و بیمار می کنند. و 
همچنین بیماری و ناخوشی را خدایان باعث می شوند، تا انسان ها را بخاطر گناهانشان مجازات 
کنند )ناردو،۹۴،۹5:۱۳۹2(. و همینطور در مورد بعضی از اجنه و فرشتگان شریر گفته شده 
که، چون بر آدمیان ظاهر شوند، چهره ی آفــریــــده ای موحش به خود گیرند، از جمله پیکرۀ 
انسان گونه با سِرشیر شاخ دار و پاهایی مجهز به پنجه های تیز )ژیران و دیگران،۹۳:۱۳8۹(. از 
مجموع روایات چنین بر می آید که به طورکلی شیر در تمدن بین النهرین به عنوان یک قدرت و 
نمادی از سلطنت هم می تواند َمرَکبی برای خدایان باشد، و هم عاملی برای نیروهای بیماری 
و جنگاوری. عالوه بر این ها، قدرت و اقتدار شیر باعث شد که به نوعی با پادشاهان نیز ارتباط 
پیدا کند)دادور؛ منصوری،75:۱۳85(. در تمدن آشور، استفاده از نقش شیر در اندازه هایی بزرگ 
و به تعداد بسیار در نقش برجسته ها و دیوارنگاری به چشم می خورد. در واقع شیر  از نقش  های 
رایج در کنده کاری آشوری است. در دوران کهن پادشاهی آشور نیز این نقش ها وجود داشته اما 
از بین رفته اند و نقش برجسته های دوران آشورنو، به خصوص آشورنصیرپال دوم و آشوربانیپال 
سرشار از صحنه های شکار شیر است. زیرا تا اواخر هزارۀ سوم ق.م شیرها در سراسِر منطقه 
بین النهرین رواج داشتند. و در قسمت میانِی رود فرات و سرزمین آشور، آفت شکار شیر توسط 

پادشاهان آشوری، اصلی ضروری بشمار می رفت )بِلَک وگرین،۱۹6:۱۳۹2(.
 

نقش شیر در صحنه های شکار
در نقش برجسته های آشوری بیشترین موضوع به جا مانده استفاده از نقش شیر در شکار 
پادشاهی است. با توجه به اهمیت شکار در آن دوران این نقش بیشتر از سایر موضوعات به چشم 
می خورد. در برخی از نقش برجسته ها می توان شاه را در حال غذا خوردن در باغ های تماشایی پر 
از درخت های میوه مشاهده کرد، در برخی دیگر نیز او به دریافت خراج از خراج گذاران یا شکار 
شیر مشغول است )ناردو،۹2:۱۳۹2(. اما نقش برجسته با موضوع شکار شیران یا شکار پادشاهان 
یکی از بهترین نمونه های نقش برجسته های آشوری است. وقتی کشاورزی جایگزین شکار شد، 
تمدن بین النهرین شکوفا شد. با این وجود شکار از جایگاه تأمین منبع اصلی غذا، به تفریح 
مبدل شد. شکار همچنان در تاالب ها، جنگل ها و کوهستان ها ادامه یافت، اما برای فرمانروایان 
در شهرهای محصور، بیشتر تبدیل به تشریفاتی شد که برای شجاعت و برتری پادشاه و لطفی 
از جانب خدایان انجام می شد. اینکار سده ها ادامه یافت. از سومری ها گرفته تا آشوری های 
ارابه سوار. حیواناتی که در مراسم شکار قربانی می شدند، می بایست ارزش هم آوری داشته باشند. 
اغلب گاو وحشی یا شیر استفاده می شد، زیرا هم با افسـانۀ گیلگمـش هماهنگـی داشت و هم 
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حیواناتی پرخطرتر و در نتیجه باارزش تر از سایر حیوانات بودند. زیرا شخص شاه نمی تواست با 
غلبه بر حیوانی کم خطر، خود را بزرگ و قدرتمند جلوه دهد. اما برای مردم عادی شکار، کاری 
تفریحی نبود، بلکه راهی برای پر کردن ظرف غذایشان بود. که معموالً خرگوش، پرندگان 
خشکی و آبی برای غذا شکار می شدند. این امر نشان می دهد که شیر حیوانی معمولی نبود 
تا برای رفع نیاز غذایی شکار شود. بلکه در مرتبه ای باالتر از رفع حاجات شکار می شده است 
)استیل،6۹:۱۳۹۰-68(. از نقطه نظر هنری باید گفت، نقش برجستۀ آشوری در باالترین نقطه ای 
بود که هنر خاور نزدیک بدان دست یافته  بود. صحنه های محاصره و نبرد گاهی دارای یک 
حس فضا هستند. امـا در صحنه های شـکار، حیـوانات با واقع گرایی بیشتری نشان داده شده اند. 
هنرمندان آشوری در نقش برجسته های مربوط به حیوانات، حِس زندۀ حـرکت، و حتـی گاهـی 
ترحم نسبت به شیرهای در حال مرگ را القا می کردند )ناردو،۹2:۱۳۹2(. البته هنرمند آشوری 
لزوماً برای بیان همدردی شیر را ضعیف و مجروح رسم نمی کند، بلکه قصد او از تضعیف شیر به 
عنوان سلطان قلمروی حیوانات، بزرگ نشان دادن پادشاه آشوریان است )جنسن،۳6:۱۳88(. 
شکار شیر توسط پادشاه که از جمله رویدادهای نمایشی در محوطۀ کاخ بود، که با آزاد کردن 
حیوان از قفس در محوطۀ میدان مانندی، آغاز می شد. در این صحنه ها پادشاه آشور سوار بر 
اسب و یا داخل ارابه به شکار حیوانات می پرداخت. پادشاه را معموالً افراد دیگری از بزرگان 
نظامی همراهی می کردند )استیل،7۰:۱۳۹۰(. حجاری صحنه های شکار یکی از ویژگی های هنر 
آشور است. هنرمند آشوری، با خلق این نقوش درصدِد نشان دادن قدرت فوق العادۀ پادشاه بود. 
نمایش قدرت شاه در صحنه های شکار باعث ترس می شده است. در این صحنه ها، هنرمند که 
از روحیۀ جنگاوری و کشتارطلبی قوم آشور متاثر بود، از جنبۀ خشونت به خوبی الهام گرفته 
است)این هنرمندان گاه اسیرانی بیگانه بودند و گاه نیز از سایر کشورها به سرزمین آشور برای 
خلق این آثار می آمدند(. در اکثر حجاری ها حیوان در حاِل مرگ، و در برابر چشم اطرافیانش بر 
زمین افتاده است. این شیر در حاِل مرگ ممکن است کنایه از وضعیت پادشاه دشمن باشد؛ و 

به همین دلیل در کنار صحنه های نبرد و پیروزی حکاکی شده است.

بررسی نقش شیر در نقش برجسته های آشوری
در هـــزارۀ اول ق.م سه پادشـــــاه آشـــوری، آشورنصیرپال۱5 دوم، سارگـون دوم و 

آشور بانیپـال، عالقۀ زیــادی به شــکار داشتنـد. اما 
فرهنـگ واالی آشــوری، در زمــان آشـوربانیپال، در 
نتیـجۀ افزایش برتری و قدرت این امپراتوری به مدت 

یک قرن بود. 
اولیـن نقـش برجستـه اي کـه از دورۀ آشوربانیپال 
موجـود است، از کاخ شمالي نینوا بدست آمده و شاه 
آشور را در داخل ارابه در حال حمله به شیـــر نشـان 
داده است. در صحنۀ این شکار مطابق سنت گذشته 
سـر و صورت شــاه از نیم رخ و خود بدن نیز از روبرو 
دیده مي شود)تصویر۱(. در داخل ارابه به جز شاه سه 
نفر دیگر قرار دارند. یک ارابه ران که پیشاني بندي به 
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تصویر۱: شـکار شیـران توسـط آشـوربانیپـال،627-668 ق.م.
www.metropolitanmuseum.com :منبع
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سر بسته، و تزئینات مو و ریش مانند شاه است. لباسش شامل پیراهن آستین کوتاه و تزئینات نیز 
مانند لباس شاه است. و از نیم رخ در حال راندن ارابه نشان داده شده است که افسار اسب ها را 
به دست دارد. تزئینات مو و ریش آَشوربانیپال مانند دورۀ آشورنصیرپال است. شاه در این صحنه 
یک کاله مخروطي بر سر دارد، و لباسش آستین کوتاه مي باشد. وسایل تزئیني شاه نیز شامل 
دست بند، کمربند، بازوبند و گوشواره است. شخصي که در جلوتر قـرار گرفتــه و سوار بر اسب 
است، یکي از خواجگان بدون کاله و بدون ریش درباري 
است لباس آستین کوتاه دارد و کمربندي به صورت پهن و 
سه قسمتي دارد. به نظر مي رسد این نوع لباس مخصوص 
دوره آشور بانیپال است چون در دوره هاي دیگر دیده نشده 
است. در این ترکیب بندی شیــر در حالتــی غیرمسکون 
مجسم شده است. و در نزدیک ترین قسمت به پادشاه 
)مرکز توجه( نقش شده است )دورانت،۳27:۱۳72(. در 
این نقش برجسته ها صورت جانوران با دقت باالیی تصویر 
شده که بتواند نزاع میان انسان)پادشاه( و جانور)شیر( 
را به شکوهمندترین صحنه های هنری در بین النهرین 
تبدیل کند. شیــرها را پـس از به خشــم آوردن، از قفس 
آزاد می کردند تا شاه سوار بر ارابه، این جانوران خشمگین 
را با تیـر و کمـان شـکار کند، و شهامت خود را به اثبات 
برساند. برآمدگِی شگفت انگیز عضله های انسان و جانوران 
در این نقش برجسته ها بی نظیر است )هارت،۱۱۱:۱۳82(. 
در نقش برجستۀ دیگری معروف به ماده شیر محتضر، 
که از کاخ آشوربانیپال در نینوا کشف شده است، واقع گرایی 
بسیاری به چشم می خورد )تصویر2(. ماده شیری در اثر 
تیرهایی که او را سوراخ کرده اند و در حالتی افتان ولنگان، 
پاهایش را بر روی زمین می کشـاند. این حالت ماده شیر، 
جزئی از هنر آشوری است که در تمام نقش برجسته های 
با موضوع جنگ نیز تکرار شده است. و در آن جا به جای 
شیر، سرباز دشمن جای آن را گرفته است. رئالیستِی 
گرفته،  پیچ وتاب  عضالت  توسط،  اثر  این  در  موجود 
رگ های برآمده، چین های پوزۀ جانور، گوش های خوابیده 
و بدن کشیدۀ او)بر اثر درد(، خودنمایی می کند. بعضی 
معتقدند که این در صحنه تراژیک قهرمان اصلـی شیـر 
است، که با این حالت از واقع گرایی نمایان شده است. اما 
هنرمند آشـوری در تالش برای بزرگداشت احساس همدردی با شیران نبوده و حالت محتضر 
شیران را به قصد بزرگ نمایی پادشاه را استفاده کرده است)گاردنر،6۳:۱۳86(. شیر به عنواِن 

دشمنی تلقی می شد که باید از پای درآورده شود.   
در نقش برجستۀ دیگری از آشوربانیپال، او را استوار در برابر شیری که بر روی دو پا ایستاده 
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تصویر2. ماده شیر محتضر،آشورنو،65۰ق.م. 
www.metropolitanmuseum.com :منبع

تصویر۳. نبرد آشوربانیپال با شیر،65۰ ق.م. 
www.flickr.com :منبع
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است و شمشیر را در شکــم شیـر فرو کـرده می بینیم )تصویر۳(. در حالی که تیری بر َسرشیر 
مشاهده می شود و دستانش هیچ توانی برای مقابله در برابر پادشاه ندارد، توجه را به طرز خاصی 
به سوی خود جلب می کند. چرا که در این نقش ناتوانی شیر و توانایی پادشاه صریح و در نهایت 
زیبایی نشان داده شده است، در این صحنه پادشاه بر کالسکه ای سوار نیست که در آن حال قفس 
شیران را برای شکارش باز کرده باشند، بلکه هر دو، هم پادشاه و هم شیر، بر روی زمین و تقریباً 

به یک اندازه نشان داده شده اند، قــدرت پادشــاه در کنار 
بی رحمیش به خوبی در این نقش برجسته ها پایدار مانده 
است)مظفری،۳8:۱۳۹2(. برای شکار شیران، شاه در هنگام 
روز از شهر خارج شده و به شکارگاه محصوری می رفت که 
در آن جا شیرها از قفس آزاد می کردند. شاه گه گاهی از 
روی ارابه و گاهی نیز، پیاده آنان را شکار می کرد. حیوانات با 
تیروکمان کشته شده و سپس به خدایان تقدیم می شدند. 
طی هزاران سال این وظیفه بر عهدۀ پادشاهان آشوری بود 
و موقعیت مهمی برای آنان تلقـی می شـد )استیل،۱۳۹۰: 
7۱-7۰(. زیرا عقیده ای رایج در بین النهرین وجود داشت 
که می گفت: هدف از خلقت انسان خدمـت گزارِی خـدایان 
است. به این معنـــا که پیوستـه، خدمت به خدایان امری 
واجب و ضــروری محسوب می شـد. و هم چنیـن در میان 
انواِع متعدد پیشکش ها، واژۀ قربانی به طور خاص به کشتار 
حیــوان اشـاره دارد )بلک وگریـن،262:۱۳۹2(. در ادامــۀ 
صحنۀ شکار آشوربانیپال، شیرهایی که شکار کرده و کشته 
شـده اند، بر روی زمیـــن افتاده اند. در این نقش برجسته، 
نقش دو شیِرنر و یک شیر مـاده در باال، که با تیـر و کمــان 
کشته شده اند، مشاهــده می شـود )تصویر۴( عضالت بدن 
شیرها بخوبی برجسته سازی شده اند )دادور؛ ابراهیم زاده و 
مبینی،۱۴:۱۳۹2(. در نقش برجسته های دارای صحنه های 
شکار جانوران فضایی باز و گسترده وجود دارد که احتماالً 

برای نشان دادن فضای شکارگاه بوده است 
)هارت،۱۱2:۱۳82(. پادشـاه به عنــوان محافظ مردِم 
قلمـروی خویـش، موظف بود آنان را در برابـر دشمنــان 
سرزمینش حفظ کنـد؛ و شکار و کشتار شیـران نمـــادی 
از این وظیفۀ شاهنشاهی او بــود. بعد از پایان شــکار، در 
نقش برجستۀ دیگری آشوربانیپال با آب مقـدس در حال 
متبـرک کردن جسـد شیـران مرده است. مراسـم تبـرک و 

تقدیس کردن جانور برای تقدیم آن به معبد به عنوان قربانی انجــام می شد، که می بایست حتماً 
توسط پادشاه انجام شود)محمدپناه،۹۰:۱۳۹2( )تصویر5(. معموالً جسـد شیـران بعد از مراسم 
تبرک به الهۀ ایشتار تقدیم می شدند. فقط۱8۰ محراب، جهـت قربانـی کـردن حیوانات برای الهه 
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تصویر5. آشوربانیپال در حا اجرای مراسم متبرک کردن جسد شیرهای مرده،
 www.metropolitanmusuem.com :6۳5-6۴5ق.م. منبع

تصویر۴: صحنه ای از شیرهای کشته شده توسط اشوربانیپال،65۰ق.م.
www.metropolitanmuseum.com :منبع
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ایشتار وجود داشت )استیل،7۱:۱۳۹۰(. در مورد نقش برجسته های دورۀ 
آشوربانیپال باید گفت: می توان کیفیت عالی و نبوغ بسیار زیادی در طــرح ها 
مشاهـده کـرد، که نشان دهندۀ حمایت آشوربانیپـال از هنـر در این دوران 
است. درخشش بسیــار زیاد طرح ها بخاطر رنگ آمیزی و نقش برجسته های 
قالب گیری شده به همراه جزئیات فـراوان و طـراحـی زیبـا از ویژگی های 
نقش برجسته هـای دورۀ آشوربانیپــال است )مورتگات،2۹۰:۱۳۹2(. نقش 
برجسته هـای شـکار شیـران اوج تقابل شـاه وشیران را نشان می دهد و اوج 

بی رحمی پادشاهان آشوری را آشکار می سازد. 
  اندیشۀ ایجاد نقش برجسته ها صرفاً زنده نگه داشتن خاطرۀ این فتوحات 
نبوده است. زیرا در تمدن های قدیم باورهای عمیق نسبت به قدرت تصاویر 
حک شده وجـود داشت. آن هـا بر این باور بودنـد، با نشــان دادن پادشاه در 
حال پا نهادن بر دشمنان یا کشتن شیران، قدرت او در آینــده نیز برای غلبه 
بر دشمن تجدید شده و پیروزی او در آینده حتمـی خواهـد بود. با گذشت 
و جنگاوری  زندگی  کامِل  و  گاه شمار مصور  به  نقش برجسته ها  این  زمان 
پادشاهان آشوری مبــدل شـدنـد )گامبریچ،6۱:۱۳۹۳-6۰(. به همین دلیل 
هنِر دروۀ آشوربانیپال به نشان دادِن جهان حیوانات وحشــی و شکست آنان 
اختصاص یافت. زیرا به هنگام نگریستـن به جـدال شیــرها و شاه، بیش  از 
احساس هیجــان از غلبه بر شرارت، تحت تأثیر سرنوشت سلطان حیوانات و 
اقتدار شاه قرار می گیریم. زیبایی کمال یافته و جذابیت این صحنه های شکار، 
که حاصل هنر کالسیک بین النهرین است، یک دورۀ هنری تمام عیار را نشان 
می دهد. هنری مصور و بیان کنندۀ مفهوم پادشاهـی که تمدن آشــوریان، آن 
را تکامل بخشید و در زمان آشوربانیپال به اوج تحـول و کمـال خـود دست 

یافت)مورتگات،2۹۴:۱۳۹2(. 

نتیجه
به طــور کلـی نقوش برجسته  هــای کاخ هـای آشـوری نشـان دهندۀ 
صحنه هایی از زندگی شـاهان، پیروزی در جنگ ها، تصرف شهرها، غارت 
و کشتـن دشمنـان، مناسـک مذهبـی، صحنه هایـی از زندگی روزمره و 
صحنه هایی از شکار است، که نشان دهندۀ مقـام شـاه آشـوری می باشد. 
نقوش برجسته ی آشوری بیانگر عظمت و قدرت امپراتوری آشوریان است. 
روایت گری و توصیف جزئیات در حـد باالیـی در نقش برجسته های آشوری 
به چشم می خورد. در صحنه های جنگ وکشتار بیگانگان، ما با جزئیات و 
تراکم بیشتری رو بـه رو هستیـم. اما در نقش برجسته هایی با موضوع شکار، 
این تراکم به چشم نمی خورد. صحنه ها بزرگ تر و خلوت تر به نظر می رسند. 
و حس واقع گرایانه ی بیشتـری دارند. هنرمند آشوری با تأکید بر حـس 
خشونت طلبی قـوم آشـور در صحنـه ها، به خوبی توانسته انگیزه و ماهیت 
شکار را نشان دهد. با بررسِی صحنه های شکار در نقش برجسته های آشوری 
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تصویر6: جزئیات نقوش برجستهء شکارشیران.آشوربانیپال،
www.metropolitanmusuem.com :منبع

تصویر7: آزادکردن شیر خشمگین از قفس برای شکار،آشوربانیپال.
www.metropolitanmuseum.com :منبع

تصویر8. محاصره و کشتارشیر،آشوربانیپال،6۳۱-668.
.www.metropolitanmuseum.com :منبع
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واکاوی نقش مایـه شیـر در نقـوش برجسته آشوری

در دورۀ آشورنو، این نتایج بدست آمد: که در دوران حکومت آشوربانیپال صنعت پیکرتراشی و 
نقش برجسته به اوج دوران خود در هزارۀ اول قبل از میالد رسید. تزئین کاخ ها با نقوش برجسته 
باعث افزایش این هنر و ترقی آن شد. و استفاده از صحنه های شکار حیوانات به بیشترین حِد 
خود رسید. که البته با وجود شکار حیوانات بسیاری از قبیل گاو وحشی، پرندگان و غیره؛ شکار 
شیر بیشترین اهمیت را دارا بود. عالوه بر جنبه ی تفریح، شکار شیر اتفاقی نمادین بود. شکار 
شیر برای معیشت نبود. آنچه مسلم است، شیر به عنوان یک تفریح رایج در بین پادشاهان 
آشوری مرسوم بوده؛ اما در جهــت تأیید یا رد فرضیـه ی پژوهـش باید عنوان کرد؛ که نشان 
دادن حالتی ترحم برانگیزانه نسبت به شیرها، در نقش برجسته های آشوری، چیزی فراتر از ثبت 
اقتدار پادشاه می باشد. زیرا باتوجه به مظهرحیوانی بعضی از ارواح و خدایان بیماری زا در آشور 
دیدیم که، کشتن و غلبه بر حیوانی بزرگ مانند شیر، فقط توسط پادشاه انجام می شد و عالوه 
بر حفظ مقام شاهی او در حفاظت از سرزمیـن و قلمـروی خویش، به غلبه بر قدرت بیماری 
و پلیدی نیز اشاره می کند. مراسم قربانی و تقدیس شیر بعد از شکار توسط پادشاه، به نقش 
کهانت )پادشاه کاهن اعظم است( او در مراسمی مذهبی اشاره دارد. همچنین شکار این حیوان 
غیر از جنبۀ تفریحی سلطنتی نزد پادشاهان آشوری برای نشان دادن قدرت آنان در شکست 
پادشاه حیوانات، که نمادی از پادشاه دشمن نیز بود، می باشــد و با توجه به قدرت تصاویر در 
دنیای باستان، حکاکی این صحنه ها برای حفظ و القای عظمت امپراتوری و قدرت پادشاه در 
شکست دشمنان و همچنیـن اقتدار او در نقش کاهن شاه است. هنر اساطیری آشوری با غلبه بر 
این جانوران وحشی، با جالل دادن به پادشاه به صورتی متمایز از دیگر هنرها؛ شیر را به عنصری 

مهم در نقوش برجسته ی  این تمدن تبدیل کرده است.

پی نوشت:
.Ashur .۱

Isaiah .2.از پیامبران عهدعتیق و نویسنده کتاب اشعیا در تورات.
  . Sargon ||.۳
.Sennacherib .۴
.Esarhaddon .5

.Ashurbanipal .6
.Nimrod, Kalah .7

.Dur-sharrukin, Khorsabad .8
Inna, Ninurta .۹، خدای برکت بخشنده.

Gilgamesh .۱۰، پنجمین شاه اوروک و پسر لوگالباندا. حماسهء گیلگمش.
Ningersu .۱۱، شکل محلِی خدای نینورته، خداوندگار گیرسو.

Urgola .۱2، صورت فلکِی شیربزرگ.
۱۳. خداوندگار خورشید که با ستارهء آشور نشان داده می شده است.

۱۴. الههء دمکینه که حیوان مظهِر او شیر بوده است، همسر اِنکی.
 .Ashurnasirpal || .۱5
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