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کهن الگوی شیــر
 در ایران، میانرودان و مصر باستان
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چکیده

این نوشتار تالش دارد با نگاهی بر اساطیر و باورها و نیز نقشمایه های به جای مانده بر روی آثار هنری، کهن الگوی 

شیر را در هنر ایران، میانرودان و مصر تا آغاز دوران هخامنشی )هنگامه یکی شدن این فرهنگ ها( پیگیری کند، و در این 

راه با پژوهشی کتابخانه ای و موزه ای، به پی جویی تطبیقی و تحلیلی ارتباط میان این فرهنگ ها بپردازد. شیر در اندیشه 

مردمان خاور باستان همواره نماد شهریاری و دالوری است. نماد سلطنت و نشانه شجاعت. در آثار هنری کنار پادشاهان 

ایستاده و تندیسش بر گور دلیرمردان می نشیند. سریر ایزدبانوان بر دوشش و تخت شاهان بر پنجه اش استوارند. شیر بر 

در نیایشگاه ها به نگاهبانی می ایستد و نقشش کنده شده بر سنگ، چون نیرویی محافظ به گردن آویخته می شود. شیر از 

مهم ترین بن مایه ها در آیین مهر و نماد رده چهارم این دین است. شیر آسمانی نشان تابستان است و سرشتی آتشین دارد. 

در اخترشناسی برج شیر خانه خورشید است و این دو چنان در هم می آمیزند که نقش شیر و خورشید به نماد شاهنشاهی 

ایران بدل می گردد. در کنار بررسی اندیشه دیگر پژوهشگران، شیر گاو شکن را نشانه سپیده دم یا نوروز می دانیم.
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انسان با گرایشی که به نمادآفرینی دارد، ناخودآگاه شکل ها 
را تغییر می دهد تا رنگی دینی یا هنری یابند )یونگ، 1378، 352(. 
در فرآیند مهاجرت نمادها میان ملت ها، الزم نیست تا تمام مفاهیم 
Gob-( دسسطوره ای مرتبط با هر نماد نیز منتقل و پذیرفته شون
let, 1894, 140(. بسیاری از نمادها در میهن جدید خود میان 
اندیشه های کهن مردمان حل شده و کارکرد و مفهومی تازه 
می یابند. برخی از نمادها اما به هنگام مهاجرت در کنار فرم، 

انگاره ها را نیز با خود به همراه می برند.
اکنون به بررسی کهن الگوی شیر در میان فرهنگ  های ایران، 
میانرودان و مصر باستان می پردازیم که در ارتباط با یکدیگر 
و گاه همگرا و پیوسته اند. وامداری فرهنگ های گوناگون ساکن 

در این سرزمین از یکدیگر به گونه ایست که بررسی هرکدام 
از آنها به تنهایی نمی تواند روشنگر مفهوم یک بن مایه باشد. 
گستره تاریخی آثار موزه ای گردآمده و بررسی شده در این 
نوشتار تا پایان دوره آهن )سده ششم پ.م( را دربرمی گیرد، 
چرا که پس از آن با برپایی امپراتوری هخامنشی سبک های 
فرانژادی  و  رسمی  هنر  چارچوب  در  باستان  خاور  هنری 
هخامنشیان با یکدیگر ادغام می گردند. پی جویی این بن مایه 
در هنر دوران تاریخی و اسالمی ایران نیازمند مجالی دیگر 
است. همچنین این نوشتار تنها به بررسی مفهوم نمادین شیر 
پرداخته و آثار نشانگر شکار شیر، شیردال یا شیر بالدار مدنظر 

نبوده اند.

1. شیر در اندیشه ایرانی

ـ 1. شیر نماد شهریاری و دالوری: شیر همواره از مهم ترین   1
کهن الگوها در میان ایرانیان به شمار آمده است. در ایران شیر که 
همیشه در کنار پادشاهان بوده است، به صورت یک نماد سلطنتی 
درآمد و نشانه ای شد از شجاعت و قدرت )اتینگهاوزن، 2537، 
14(. نیرومندی و ارجمندی شیر در سرزمین های دیگر نیز او 
را همسان شهریاران نشانده، از این رو شاهان بسیاری نام لئو، 
لوون، اسد، شیر یا ارسالن بر خود نهاده اند )کسروی، 2536، 6(. 
از دیرباز تا امروز مرسوم است که بر گور دالوران درگذشته 

تندیسی از شیر می نهند )تصویر 1(.
پوسنر نشان می دهد که مصریان در هنگام فرمانروایی 
هخامنشیان، یک حرف »ر« ویژه برای نگاشتن نام سرزمین های 
ایرانی ـ چون خوارزم یا باختر ـ و پادشاهان ایرانی )دو بار 
برای کورش، 45 بار برای داریوش، 43 بار برای خشایارشا، 
هفت بار برای اردشیر نخست و یک بار برای اردشیر سوم( به 
زبان هیروگلیف افزوده اند که به سان شیری نشسته است و 
هرگز در واژگان دیگر به کار نمی رود. از آنجایی که در هنگامه 
کاهش تسلط هخامنشیان، مصری ها از همان عالمت همیشگی 
بهره برده اند باید این شیر را نشانه ای ایرانی و کاربرد آن را 
از سر بزرگداشت دانست )Posener, 1936(. در شاهنامه به 
نشستن شیر بر پرچم ایران نیز اشاره شده: »یکی شیر پیکر 

درفشی به زر«.
هنوز در باور عام شیر رمز شهریاری است، چونان که در 
خوابگذاری همواره شیر به شاه تعبیر می شود )دمیری، 1275، 

.)8
ایالمی  های  نیایشگاه  ورودی  در  نگاهبان:  شیر   .2 ـ   1
تندیس هایی از شیر به نگهبانی ایستاده بودند )هینتس، 1376، 
64(. ایشپوم پادشاه اوان در 2250 ق.م تندیس نارونته ایزدبانوی 

پیروزی ایالمی را به نیایشگاه وی پیشکش کرده )تصویر 2(. او 
به شیوة سومریان لباس بلند پرچین )کاناکه( پوشیده و بر تختی 
نشسته که شش شیر آن را زینت می بخشند )آمیه، 1349، 47(. 
رسم ایستادن یا نشستن خدایبانوان بر دوش شیر در خاور 
باستان آیینی کهن و آشنا بود. از ایالم میانه گردن آویزهای 
سنگی با نقش شیر باقی مانده که شاید طلسم حامی و نگهبان 

آنان بوده است )تصویر3(.  

ـ 3. شیر آسمانی)d(: شیر از دیرباز نمایانگر صورت فلکی   1
اسد )امروزه مرداد( بوده است )مصفی، 1357، 41(. برج شیر 
را در آسمان گروه ستارگانی شکل داده اند که در کنار یکدیگر 
بسان شیری خیزان دیده می شوند )تصویر4(. نماد این برج در 
اخترشناسی)d( نیز چون شیری خمیده است. برج شیر طبیعتی 

گرم دارد و در رابطه با خورشید و تابستان است.
ـ 4. شیر در آیین مهر: در میان هفت رده دین مهر، چهارمین   1
جایگاه از آن شیر است )Clauss, 2000, 132(. به سرشت 
آتشین شیر در اندیشه مهری نیز اشاره شده است. آب و آتش 
با یکدیگر مبارزه ای مدام و آشتی ناپذیر دارند. پس سالکانی که 
به جایگاه شیر رسیده اند برای شست و شوی بدن )غسل تعمید( 

خود به جای آب عسل به کار می برند )ورمازن، 1383، 75(.

تصویر1- تندیس شیر، گورستانی در ایذه.

مقدمه
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در بسیاری از مهرآوه ها تندیسی از موجودی شیرسر یافت 
شده که ماری به دور او پیچیده است )تصویر4(. از او در کتیبه ها 
Jack-(  هه نام آریمانوس یاد شده که شاید همان اهریمن باشد

son, 1985, 17(. درحالی که برخی پژوهشگران او را آیون 
)زروان یا کرونوس( می دانند دیگران بر اهریمن بودن وی تکیه 
دارند )Barnett, 1975, 467(. گرچه هویت راستین این انگاره 
هنوز در ابهام است اما بسیاری از مهرپژوهان او را با زمان و 

.)Beck, 2004, 194( تغییر فصل ها مرتبط دانسته اند

موالنا نیز زمان را به گونه شیر توصیف می کند:
یکی شیری همی بینم جهان پیشش گله ی آهو     

                     که من این شیر و آهو را نمی دانم نمی دانم
زمین چون زن فلک چون شو خورند فرزند چون گربه 

                   من این زن را و این شو را نمی دانم نمی دانم
یونانی  اسطوره  نیز  فرزند  شدن  خورده  به  موالنا  اشاره 

کرونوس خدای زمان را به یاد می آورد.

تصویر2- ایالمی.
ماخذ: )موزه لوور (

تصویر3- ایالمی.
ماخذ: )موزه ملی ایران(

تصویر4- خدای شیرسر مهری.
ماخذ: )موزه واتیکان(

تصویر5- جیرفت.
ماخذ: )موزه ملی ایران(

تصویر6- ایالمی.
ماخذ: )موزه لوور(

تصویر7- لرستان.
ماخذ: )موزه ملی ایران(

تصویر 8- لرستان.
ماخذ: )موزه ملی ایران(

تصویر9 - لرستان.
ماخذ: )موزه ملی ایران(

تصویر10- مارلیک.
ماخذ: )موزه ملی ایران(

تصویر11- حسنلو.
ماخذ: )موزه بریتانیا(
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2. شیر در آثار هنری ایرانیان باستان

از کهن ترین بازنمایی های شیر در هنر ایران می توان به آثار 
یافت شده از فرهنگ هلیل رود در جیرفت )2700 پ.م( اشاره کرد 

)تصویر 5(. شیر جیرفتی غّران و تنومند است.
از نیایشگاه اینشوشیناک در شوش شیری نشسته بر یک 
سریر چرخدار یافت شده که یادآور شیران نگهبان ایالمی است 
)تصویر6(. در یک سنگ نگاره پایه تختی که شاهدخت ایالمی بر 
آن نشسته از پنجه شیر است. تخت با پنجه شیر در خاور باستان 

نشانه ای شاهانه است.
یک تندیسک سنگی از نیایشگاه سرخدم لرستان )ابتدای هزاره 
نخست پ.م( شیری کمین گرفته را تصویر می کند. شیر در همین 
دوران بر روی سرتبرهای آیینی مفرغی لرستان )تصویر7(، 
دستبندهای مفرغی  و لگام اسبان )تصویر 8( نیز حضور دارد. 
بر روی یک تیردان مفرغی احتماالً ایزدبانویی تصویر گردیده که 
تخت او بر دوش شیر قرار دارد )تصویر 9(. یک تکوک سیمین از 
کلماکره نیز با سر شیری غّران آذین یافته. شمار نقش شیر بر 
آثار لرستان نشانگر ارجمندی این کهن الگو در اندیشه مردمان 

آن سامان است.
بازوبند زرینی از مارلیک )ابتدای هزاره نخست پ.م( با سر دو 
شیر خشمگین آذین یافته )تصویر 10(. در همین دوران شیر در 
عاج کندهای زیویه نیز دیده می شود. بر جام حسنلو دو شیر نقش 
شده، یکی خوابیده که اژدها و مردی بر دوش دارد و دیگری که 
ایزدبانویی را بر دوش خود نشانده. در آثار مفرغین حسنلو نیز 

شیر بارها تصویر گردیده )تصویر 11(.

بر دور جام زرین کالردشت سه شیر چرخان دیده می شوند 
)تصویر 12(. در میانه هزاره نخست پ.م در شمال شرق ایران نیز 

شیر در آثار گنجینه پازیریک )تصویر 13( حضور دارد.
شیر از مهم ترین نمادهای هنر هخامنشی است. تخت شاه 
همواره پایه هایی بسان پنجه شیر دارد. تخت بزرگی که نمایندگان 
ساتراپی ها در سنگ نگاره های نقش رستم به دوش دارد نیز چنین 
است. بر دیوارهای آپادانای شوش یک ردیف شیر غّران نقش 
شده اند )تصویر 14(. شیرهای سنگی نگاهبان در پارسه نیز حضور 
داشته اند )تصویر 15(. شمشیر زرین شاهی دسته ای از سر دو 
شیر دارد )تصویر 16( و زیباترین تکوک های هخامنشی از پیکر 
شیر شکل گرفته اند )تصویر 17(. رویارویی دو شیر خشمگین از 
نمادهای رایج این دوران است )تصویر 18(. در یک نمونه بسیار 
کمیاب سر دو شیر به هم پیوسته و یکی شده است )تصویر 19(. یک 
اثر مفرغی دیگر سه شیر چرخان و چسبیده به هم را تصویر می کند 
)تصویر20(. شیرهای مفرغی کاربرد وزنه نیز داشته اند. یک نمونه 
یافت شده از ساتراپی لیدیه حدود 31 کیلوگرم )نزدیک به یک تالنت 
بابلی( وزن دارد )تصویر 21(. شیر را بسان محافظ بر دستبندها، 
گردن آویزهای سنگی )تصویر 22(، و آذین های لباس )تصویر 23( 

دوران هخامنشی نیز می توان دید.

تصویر12- کالردشت.
ماخذ: )موزه ملی ایران(

تصویر13- پازیریک.
ماخذ: )موزه هرمیتاژ(

تصویر14- هخامنشی.
ماخذ: )موزه لوور(

تصویر15- هخامنشی.
ماخذ: )موزه ملی ایران(

تصویر16- هخامنشی.
ماخذ: )موزه ملی ایران(

تصویر17- هخامنشی.
ماخذ: )موزه متروپولیتن(
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3 . شیر در اندیشه و آثار هنری 
میانرودان باستان

شیر مرکب ایشتار خدایبانوی عشق و باروری اکدی )تصویر 
24( و نشانگر جنگاوری او بود )هال، 1380، 62(. بر دیوارهای 
خیابان منتهی به دروازه ایشتار در بابل شصت شیر تنومند صف 
کشیده بر کاشی به نگاهبانی ایستاده بودند )رو، 1369، 191(. 
و دروازه ورودی نیایشگاه را دو شیر سنگی بزرگ نگاهبانی 
می کردند )تصویر 25(. پیش از او سومریان خدایبانوی عشق و 
جنگاوری اینانا )نگاره26( و بابلیان کهن خدای هوا اداد را ایستاده 

بر پشت شیر می نگاشتند.
بابلیان صورت فلکی شیر را اورگوال )شیر بزرگ( نام داده 
بودند. قلب االسد )Regulus( روشنترین ستاره این پیکر که در 
سینه آن جای گرفته برای آنان نشان پادشاهی بود و ستاره شاه 

.)White, 2008, 140( نام داشت
َشَمش خدای خورشید بابلیان گاه به صورت شیر نمایش 
داده می  شده  است )Krappe, 1945, 150(. اسرحدون پادشاه 
آشوری شیری سنگی به نیایشگاه شمش هدیه کرده است. شمش 
در اندیشه میانرودانی ساکن خورشید است، بعدها این خدا با 
خورشید یکی انگاشته می شود و واژه شمس در زبان عربی 

بازمانده این ترکیب است.

تصویر18- هخامنشی.
ماخذ: )موزه متروپولیتن(

تصویر19- هخامنشی.
ماخذ: )موزه ملی ایران(

تصویر20- هخامنشی.
)Curtis, 2005, 103( :ماخذ

تصویر21- هخامنشی.
ماخذ: )موزه بریتانیا(

تصویر22- هخامنشی.
ماخذ: )موزه متروپولیتن(

تصویر23- هخامنشی.
ماخذ: )موزه بروکلین (

تصویر24- ایشتار.
ماخذ: )موزه لوور(

تصویر25- دروازه ایشتار.
ماخذ: )موزه بریتانیا(  

تصویر26- اینانا.
ماخذ: )دانشگاه شیکاگو(

تصویر 27- اور.
ماخذ: )موزه پنسیلوانیا(
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همین رخداد در ایران نیز قابل پیگیری است. میترا )میثَره 
هر سپیده دم خورشید را با گردونه ای چهار اسبه به آسمان 
می آورد. در مهر یشت آمده: اوست نخستین ایزد مینوي که پیش 
از خورشید فناناپذیر تیز اسب در باالي کوه هرا بر مي آید )مهر 
یشت، کرده 3، بند 13(. مهر یشت در نیایش مهر و خور یشت 
برای خورشید نگاشته شده است. اما به تدریج مهر و خورشید را 

همسان پنداشته اند. 
اور )2600 پ.م( سردیسی سیمین  پادشاهی  از گورستان 
از شیری با چشمان درخشان یافت شده )تصویر 27(. شیر بر 
روی چنگ اور نیز دیده می شود )تصویر 28(. از دوران اور 
III شیرهای کوچکی یافت شده که گویا به نگهبانی از نوشته ها 

ایستاده اند )تصویر 29(.
از بابل کهن )1800 پ.م( شیر غّرانی در دست است که شاید 

نقش نگهبان نیایشگاه را داشته است )تصویر 30(. 
از آشور کهن )حدود 1800 پ.م( تکوکی سفالین بسان یک شیر 
خشمگین باقی مانده است )تصویر 31(. آشوریان نقش شیر را در 
دیوارنگاره های خود بسیار به کار برده اند. سریرهای شاهانه 
آشوری نیز پایه هایی بسان پنجه شیر داشته اند. شیر از نقش 
های رایج در عاج کندهای آشوری است. از دوران نوآشوری 
)سده 9 پ.م( وزنه هایی مفرغین به شکل شیر و به وزن 15 مینا 

)هر مینا نزدیک یک کیلوگرم( به جا مانده است.

تصویر28- اور.
ماخذ: )موزه پنسیلوانیا(

تصویر29- اور.
ماخذ: )موزه لوور(

تصویر30- بابل.
ماخذ: )موزه لوور (

تصویر31- آشور.
ماخذ: )موزه ملی بغداد(

تصویر32- غلبه شیر بر نوبی.
ماخذ: )موزه متروپولیتن(

تصویر33-سریر توت عنخ آمون.
ماخذ: )موزه ملی قاهره(

تصویر34- سخمت.
ماخذ: )موزه کپنهاگ(

تصویر35- سخمت.
ماخذ: ) لوکسور(

تصویر36- سقاره.
ماخذ: )موزه لوور(

تصویر37- حلقه هورمهب.
ماخذ: )موزه لوور(
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4. شیر در اندیشه و آثار هنری مصر 
باستان

به نوشته پلینی، مصریان ستارگان صورت فلکی شیر را نیایش 
می کرده اند، زیرا طغیان نیل که کشاورزی بدان وابسته بود به 
 Hinckley,( هنگام ورود خورشید به این برج رخ می داده است
253 ,1899(. شیر برای مصریان نیز نماد شهریاری بوده است. 
آنان پیروزی بر نوبیان دشمنان سنتیشان را با غلبه شیر بر سرباز 
نوبی نشان می داده اند )تصویر 32(. آهی بزرگ فرعون مصر، 
 Krappe,( نامیده می  شده  است  فرزند خدای خورشید  شیر 
150 ,1945(. سریرهای شاهانه مصر نیز پایه از پنجه شیر 
دارند. تخت زرین توت عنخ آمون )1300 پ.م( به جز این با سر دو 

شیر نیز آذین یافته )تصویر 33(.
سخمت )َبِست در مصر سفلی( نیرومندترین خدای جنگجو در 
اندیشه مصریان و نگاهبان فراعنه در نبرد، بانویی با سر شیر بود. 
مصریان تندیس های بسیاری از سخمت ساخته و او را بر دیوار 
نیایشگاه ها نقش کرده اند )تصویر 34(. سخمت نیز بر روی سر 
خویش گرده خورشید دارد )تصویر 35(. او مادر ماِهس خدای 

.)Lurker, 1987, 215( شیر سر جنگ بود
در یک نگاره مصری خدایبانو هاثور )یا شاید کادش( مثل 

ایزدبانوان ایرانی و میانرودانی بر پشت شیر تصویر شده است.
شیران نگاهبانی نیز از آستانه گورستان های مصری یافت 
شده اند، از جمله نمونه ای از دوره هخامنشی در سقاره )تصویر 
36(. از هورمهب فرعون مصر )1300 پ.م( حلقه ای زرین با نقش 
شیر باقی مانده )تصویر 37(، انگشتری دیگری نیز با نقش شیر 

محافظ از تبس 1500 پ.م یافت شده )تصویر 38(.

5. شیر و خورشید

در اخترشناسی کهن برج شیر، خانه خورشید بوده است.
زهره را خانه ثور و هم میزان

                                       شمس را شیر و ماه را سرطان  
                                            »خواجه نصیرالدین توسی«

چو بر زد سر از برج شیر آفتاب 
                                              ببالید روز و بپالود خواب 
                                                                  »فردوسی«

)میانه  ارتباط گرمای برج شیر  و همانگونه که اشاره شد 
تابستان( و سرشت آتشین این برج با خورشید، و یا شاید حتی 
همسانی یال و کوپال شیر نر به پرتوهای خورشید بر استحکام 
این اندیشه افزوده است. از این رو شیر و خورشید بارها در کنار 
یکدیگر تصویر شده اند، تا جایی که می توان این انگاره را از 
مهم ترین نمادهای تاریخ ایران دانست، که دیرزمانی بر پرچم ایران 
زمین نیز جای داشته است. شیر و خورشید نیز در اندیشه ایرانی 
نماد شهریاری است، در شاهنامه آمیزش ایندو همواره در اشاره 

به شاهان است: 
»به رزم اندرون شیر پاینده ای    

                                          به بزم اندرون شید تابنده ای«
»که در بزم دریاش خواند سپهر 

                                به رزم اندرون شیر خورشید چهر«.
شیر و خورشید همیشه نشانه ای برگرفته از سکه های دوران 
اسالمی معرفی شده است )رک: کسروی، 2536(. اما آغاز بهره از 
این نقشمایه به دورانی بس کهن تر بر می گردد که کمتر در ایران 

بدان اشاره شده است.
بر سنگ نگاره ای از کارکمیش آناتولی سده 9 پ.م خدایان 
خورشید و ماه هیتیان بر پشت شیری بزرگ ایستاده اند )تصویر 

.)39
بر نخستین سکه های تاریخ که در سده 7 و 6 پ.م در لیدیه 
آن  بر  که خورشید  می شود  دیده  ضرب شده اند سر شیری 
نشسته است )تصویر 40(. این انگاره بر سکه های سده 4 پ.م 
حکومت مازائوس در آناتولی به شیر و خورشید کامل تبدیل 

می گردد )تصویر 41(.
به نظر می رسد در هنر ایران نخست در پایان سده 5 پ.م 
 Suren-Pahlav,( اردشیر دوم این نقش را به کار برده باشد

تصویر38- تبس.
ماخذ: )موزه متروپولیتن(

تصویر39- هیتی.
ماخذ:  )موزه شهرنشینی  آناتولی آنکارا(

تصویر40- لیدی.
ماخذ: )موزه فیتزویلیام کمبریج(
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2006(. بر اثر مهری که از شمال شرقی دریای سیاه یافت شده، 
از  پس  اش  کتیبه  در  که  هخامنشی  شاه  تنها  ـ  دوم  اردشیر 
اهورامزدا، ایزدان کهن میترا و آناهیتا را نیز نیایش می کندـ  در 
برابر ایزدبانو آناهیتا به نیاز ایستاده است )تصویر 42(. این اثر 
مهر را دیگر پژوهشگران متعلق به حکومت های آناتولی پس از 
هخامنشی می دانند )Collon, 1987, 432(، اما در ایرانی بودن 

بن مایه شکی نیست.
بغبانو به رسم کهن شرقی بر پشت شیری ایستاده و هاله ای از 
پرتوهای خورشید او را در بر گرفته است. این نگاره شاید آغازی 
بر نشستن خورشید بر دوش شیر در هنر ایرانی باشد. در هنر 
هزاره نخست پ.م همواره بر ران شیرها مهرانه )گردونه مهر( یا 
سوآستیکا دیده می شود که شاید اشاره ای دیگر به ارتباط شیر و 
خورشید باشد. از جمله بر جام های عمارلو، حسنلو و کالردشت.

6. شیر گاو اوژن

در اثر مهری از شوش هزاره سوم پ.م )تصویر 43( گاوی 
ایستاده دست بر سر دو شیری که رو به او دارند نهاده و در 
که  گذارده  گاوی  دو  پشت  بر  دست  ایستاده  شیری  کنارش 
پشت به او دارند. برخی این نگاره را نشانی از چرخش فصل ها 
دانسته اند. شاید تصویری از تابستان و زمستان که یکدیگر را در 

چرخه ای همیشگی پی می گیرند )هینتس، 1376، 194(.
در یک تندیس بی همتا که به نیمه هزاره دوم پ.م غرب ایران 
منسوب است موجودی با دو سر شیر و گاو دیده می شود 
)تصویر 44(. از کهن ترین نمونه های بن مایه یورش شیر به گاو 
می توان به سنگ نگاره های جیرفت اشاره کرد )تصویر 45(. در 
این آثار دو شیر در حال غلبه بر گاو دیده می شوند. این انگاره 
در شهداد نیمه هزاره 3 پ.م نیز بر روی یک سرتبر مسین نقش 

گردیده است.
بر کاسه ای سنگی از شوش، در دوران ایالم میانه شیر و گاو 
رو به هم ایستاده و آماده نبردند )تصویر 46(. همین نگاره بر 
روی یک جام مفرغین لرستان )ابتدای هزاره نخست پ.م( نیز 

دیده می شود )تصویر 47(.
ظرفی سیمین از سده 8 پ.م )شاید از قاالیچی( شیر را در حال 
دریدن گاو تصویر کرده )تصویر 48(. همزمان همین نگاره بر 
می شود  دیده  نیز  کردستان  از  زرین  زینتی  پالک  یک  روی 

)تصویر 49(.
دارد،  آشکاری  قداست  هخامنشی  هنر  در  گاوشکن  شیر 
چونان که 27 بار در پارسه نقش گردیده است. این نگاره را 
می توان در آویزهای زینتی هخامنشی )تصویر 50( و بافته های 

گنجینه پازیریک نیز باز یافت.
در هنر میانرودان نیز نقش شیر گاو اوژن رایج است. این 
بن مایه را می توان بر یک جام از اوروک )تصویر 51(، یک 
نگاری شده  عاجی سنگ  )تصویر 52(،  زینتی سومری  آویز 

تصویر41- مازائوس.
ماخذ: )موزه کمبریج(

تصویر42- هخامنشی؟.
ماخذ: )موزه بریتانیا(

تصویر43- شوش.
ماخذ: )هینتس، 1376، 195(

تصویر44- غرب ایران.
ماخذ: )موزه کلیولند(
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کندهای  عاج  بر  نیز  و  )تصویر 53(  اور  گورستان شاهی  از 
نوآشوری )تصویر 54( دید.

این نقشمایه در یونان نیز از حدود 500 پ.م به گونه تندیس 
)تصویر 55( یا نگاره بر روی آمفوراهای سفالی آشکار می گردد.
سکه کروزویید که توسط کرزوس شاه لیدی در میانه سده 6 
پ.م ضرب می شود با نقش سر شیر و گاو آذین شده )تصویر 
56(. این نگاره دو سده پس از آن بر روی سکه های حکومت 

مازائوس کامل تر می شود )تصویر 57(.
برای شیر گاوشکن پژوهشگران تفسیرهای بسیار آورده اند. 
آن را نماد آغاز کار کشاورزی پس از پایان سرما دانسته اند 
)بیکرمن، 1384، 56(. یا نبرد شاه با نیروهای مخالفی که زیر 
بار قدرت شاهانه نمی رفته اند )بویس، 1374، 186(. و یا پیروزی 
نیروی نیکی بر نیروی اهریمنی )گریشمن، 1371، 157(. بوسانی 
گاوکشی مهر را نیز بازمانده از همین انگاره نبرد شیر و گاو 

می داند )اوالنسی، 1379، 52(.
جدال شیر و گاو در هنر اسالمی ایران چنان ریشه مند است 
که گاه تشعیر را به نام این بن مایه، »گرفت و گیر« می نامند. گاو و 
شیر باب آغازگر کلیله و دمنه است که با غلبه شیر بر گاو پایان 
می یابد )نصراهلل منشی، 1351، 59 ـ 122(، و رد آن را در ادب 
پارسی می توان بارها پی گرفت:  گاو دوشای عمر بدخواهش     

بره خوان شیر گردون باد   »ابوالفرج رونی«
گاه قربان تو این معنی حمل با ثور گفت     کاش این منصب مرا 

گشتی مسلم یا تو را   »جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی«
خاقانی نیز به جدال شیر و گاو در نوروز اشاره دارد:

مانا که اندر این مه، عیدیست آسمان را     کآهیخت تیغ و آمد 
بر گاو، قرصه خور

نباید بر این پندار باشیم که انگاره شیر گاو اوژن در همه 
فرهنگ ها معنایی یگانه دارد. اما در مورد نمونه های هخامنشی 

دو تفسیر دیگر را نیز پیشنهاد می کنیم:
اگر بپذیریم که شیر در فرهنگ ایرانی نماد خورشید و گاو 
نماد ماه بوده است در این صورت می توان پیروزی شیر بر گاو 
را اشاره ای به دمیدن خورشید پس از پایان تاریکی دانست. 
سپیده دم در اندیشه، ادبیات و دین های ایرانی همواره ارج نهاده 
شده است و برترین نیایش شبانه روزی )در میتراییسم، دین 

زرتشت و حتی اسالم( نماز سحرگاهی است.
ثور  فلکی  صورت  نمایانگر  دیرباز  از  گاو  دیگر  سوی  از 
)امروزه اردیبهشت( بوده )مصفی، 1357، 153(. دو هزار سال 
 پیش، خورشید در آغاز بهار بیشتر از زمینه صورت فلکی ثور 
)گاو( می گذشت. ولی امروز بیشتر از زمینه صورت فلکی حمل 

)بره( می گذرد )اکرمی، 1380، 29(. 
در حقیقت در هزاره نخست پ.م، خورشید در فروردین در 
برج گاو خانه داشته است. اگر ارتباط شیر با خورشید را بپذیریم، 
می توان نشستن شیر بر پشت گاو را رمزی از ورود خورشید به 
برج ثور و رسیدن نوروز در سرزمین ایران دانست. از این رو 
نقش کردن این نگاره در پارسه که جایگاه برپایی جشن نوروز 

بوده است بایسته می نماید.

تصویر45- جیرفت.
ماخذ: )موزه ملی ایران(

تصویر46- شوش.
ماخذ: )موزه ملی ایران(

تصویر47- لرستان.
ماخذ: )موزه ملی ایران(

تصویر48- قاالیچی؟.
ماخذ: )موزه میهو توکیو(

تصویر49- کردستان.
ماخذ: )موزه ملی ایران(

تصویر 50- هخامنشی.
ماخذ: )موزه لوور(
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و  شهریاری  نماد  باستان  خاور  مردمان  اندیشه  در  شیر 
دالوری است، چونان که نامش بر بسیاری از شاهان نهاده شده. 
نمادی سلطنتی و نشانه ای از شجاعت و قدرت. مصریان از سر 
بزرگداشت، نام های هخامنشی را با نگاره شیر می نوشته اند و 
شاهنامه اشاره به نشستن شیر بر درفش ایران دارد. تندیس شیر 
بر گورها نشانه دالوری فرد درگذشته است. سریر ایزدبانوان 
بر دوشش و تخت شاهان بر پنجه اش استوارند. شیر بر در 
نیایشگاه ها به نگاهبانی می ایستد و نقش کنده شده بر سنگش چون 
نیرویی محافظ به گردن آویخته می شود. شیر نماد رده چهارم 
آیین مهر است و در مهرآوه ها تندیس خدای رمزآلودی با سر 

شیر یافت می شوند. در این نوشتار برخی از نگاره های پرشمار 
شیر در فرهنگ ها و سبک های هنری ایرانی گرد آمده اند. مصریان 
نیز خدایبانوی جنگاور شیرسر، سخمت را می پرستیده اند. شیر 
آسمانی نشان تابستان است و سرشتی آتشین دارد. امروزه 
شیر با مرداد ماه همزمان است. در اخترشناسی برج شیر، خانه 
خورشید است و این دو چنان در هم می آمیزند که نقش شیر و 
خورشید به نماد شاهنشاهی ایران بدل گشته بر سکه و پرچم 
ایران می نشیند. شیر گاو شکن را نماد آغاز کشاورزی، پیروزی 
شاه بر دشمنان، غلبه نیکی بر اهریمن و... دانسته اند. آن را می توان 

نشانه ای از سپیده دم یا نوروز نیز دانست.
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