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توضیحاتی کوتاه پیرامون پیکره ابوالهول :
این پیکره که به یونانی اسفیگا، به التین اسفینکس و به عربی ابوالهول 
به لحاظ ظاهری  باستان است.  افسانه های مصر  نامیده می شود، غول 
موجودی است با سری از انسان)معموال مونث(، پیکری از شیر و مزین به 
بالهای عقاب، که کسانی را که موفق به حل معمای او نشوند، می کشد. 
برخی او را مظهر آفتاب و بعضی الهه ای می دانندکه به قصد تعظیم و 
تکریم الهه حکمت و دانش»نیت«ساخته شده است. گاهی نیز در کسوت 
نگهبان حافظ نظم جهان با دستار انحصاری شاهی مجسم شده است. به 
طرز عجیبی در طول تاریخ اسرارآمیز جلوه کرده است و بیش از هر پدیده 

دیگری در ادبیات و فرهنگ تاثیرگذار بوده است. 
در طول تاریخ مجسمه های ابوالهول بسیاری ساخته شده است، 

از  خارج  جیزه،  در  که  همانست  آنها  معروفترین  قطعا  اما 
پیکره  این  طول  است.  واقع  مصر  کنونی  پایتخت  قاهره 

و  باشد  ارتفاع آن 22 متر می  و  73/5، عرض آن 6 
در حاشیه شمالی شهر امروزی قاهره، در مجاورت 

هرم خفرع )Pyramid of Khafre( )دومین هرم 
ابعاد و سالمترین  به لحاظ  اهرام ثالثه  از 

دارد  قرار  هرمی(  لحاظ شکل  به  آنها 
و بزرگترین مجسمه سنگی جهان 

را  او  باستان  مصریان  است. 

نگهبان اهرام می دانستند. 
بنا بر تحقیقات علمی جدید، به نظر می رسد که، ابوالهول در ابتدا، کامال 
شبیه یک شیر بوده، نه موجودی با سر انسان و پیکر شیر. دانشمندان 
تندیس ابوالهول در شکل کنونی آن را، متعلق به بازه ی  زمانی 2250 
با ساخت نخستین هرم  تقریبا همزمان  یعنی  از میالد،  تا 2450 پیش 
تا  اولیه آن را بین 5000  تاریخ ساخت صورت  می دانند، در حالی که 
6000 سال قبل از میالد می دانند. به نظر می رسد که سر مجسمه بعدا 
ساخته شده و در محل فعلی نصب گردیده است، زیرا عالوه بر شواهد 
اجزای مجسمه وجود  و  بین سر  تناسبی  نیز،  معماری  لحاظ  به  علمی، 
جزئیات  به  حد  بدان  تا  مصریان  که  دانیم  می  که  حالی  در  ندارد، 
تقارن دو سوی چهره  اند که حتی عدم  داشته  توجه  پیکرتراشی 
را نیز در پیکرتراشی نشان می داده اند. در مورد از میان رفتن 
بینی ابوالهول نیز بنا بر اسناد تاریخی، تخریب آن را به یک 
می  نسبت  الدهر«  ثائیم  نام»محمد  به  متعصب  صوفی 
دهند. متخصصان تاریخ هنر، این سبک پیکرتراشی را 
به هنر بین النهرین نسبت می دهند که در حوزه 
تفاوتهایی  با  نیز  ایران  و  مصر  یونان،  تمدنی 
توان  نمونه می  عنوان  )به  دیده می شود. 
به شیردال ها، هما و . . . در حجاریهای 

تخت جمشید اشاره کرد. (



اثرگــذاری ایــن موجــود اســطوره ای و افســانه ای تنهــا مختــص جهــان باســتان 

ــف  ــای آن را در حــوزه هــای مختل ــوان رد پ ــز مــی ت ــای معــارص نی ــوده و در دنی نب

ــه  ــوان در زمین ــی ت ــگ معــارص م ــال در فرهن ــوان مث ــه عن ــت . ب ــی گرف فرهنگــی پ

ــگارش در  ــه ن ــا الهــام از اســاطیر مــر ب ــه داســتانهایی اشــاره کــرد کــه ب ــات ب ادبی

ــه ســینام  ــا در زمین ــا رمــز و راز و معامســت، و ی ــب در آنه ــد و عنــر غال آمــده ان

مــی تــوان از اســتفاده شــامتیک از ایــن موجــود افســانه ای یــاد کــرد و یــا بــه بهــره 

بــرداری کمپانــی هــای بــزرگ فیلــم ســازی بــرای منایــش رمــز آلودگــی، ارسار آمیــزی، 

ــه  ــد مارلن ــینام، مانن ــخ س ــث تاری ــتاره هــای مون ــر س ــودن و...، اب ــی ب دســت نیافتن

 Rita(ریتــا هیــورث ، )Hedy Lamarr(هــدی المــار ، )Marlene Dietrich(دیرتیــش

 ،)Sophia Loren(ــورن ــوفیا ل ــور)Elizabeth tailor(، س ــت تیل Hayworth( ، الیزاب

ــی  ــر م ــه نظ ــه ب ــتارگانی ک ــت، س ــاره داش ــارد)Brigitte Bardot(و... اش ــت ب بریژی

ــا  رســد کــه خصوصیــات ذاتــی اغواگــری و اثیــری بــودن آنهــا همخوانــی بســیاری ب

ــن دارد. ــن اســطوره که ــص ای خصای

موزه لوور در تهران

در میــان ســالن »رویــای جهانــی شــدن« مجســمه ابوالهــول یــا پیکــر ملیــده دیــده مــی 

شــود. چهــره ایــن مجســمه متعلــق بــه »فرعــون هاکور«اســت. مریــان باســتان او 

را نگهبــان حافــظ نظــم جهــان مــی دانســتند. ایــن مجســمه از ســنگ گرانودیوریــت 

ســیاه در فاصلــه ســالهای 393-379 پیــش از میــاد ســاخته شــده اســت. اگــر از عــدم 

ــه در مجمــوع حجــار،  ــوان گفــت ک ــی ت ــم، م تجســم مردمــک هــای چشــم بگذری

در منایــش ظرافتهــای یــک چهــره انســانی موفــق عمــل کــرده اســت بــه طــوری کــه 

بــا کمــی دقــت مــی تــوان عــدم تقــارن دو ســوی چهــره را نیــز مشــاهده کــرد. ایــن 

ظرافــت در مــورد تنــه مجســمه کمــرت بــه کار گرفتــه شــده اســت، زیــرا علــی رغــم 

تجســم نســبتا قابــل قبــول دم و برخــی از عضــات دســت و پــا، بعضــی از قســمتها، 

ــم  ــه مجس ــاط تن ــایر نق ــی س ــه خوب ــکم، ب ــهایی از ش ــا بخش ــا و ی ــه ه ــد پنج مانن

نشــده انــد. در پایــه ســتون نیــز بــه نظــر مــی رســد کــه مطالبــی بــه خــط هیروگلیــف 

)hieroglyph(آمــده اســت.


