
 

و حکومتِ شکل گرفته در فالت ایران است که از هزاره سوم ق.م به بعد،  ترین تمدنایالم نام قدیمی

بر بخش وسیعی از جنوب غرب و غرب ایران حاکمیت داشتند. این تمدن با مرکزیت شوش به عنوان 

ترین بود. یکی از مهم« رودانمیان»ظیر های همجوار نکانون تجارت فالت ایران با دیگر سرزمین

ای که اینجا مطرح است ها دانست. مسئلهای آنتوان مهرهای استوانهعناصر هنری تمدن ایالم را می

های مذهبی است. این پژوهش با روش توصیفی و چگونگی و میزان ارتباط مهرها با  مذهب و انگاره

به دنبال واکاوی میزان ارتباط مهرها و اثر مهرهای دوره  ایهای کتابخانهتحلیلی و با تکیه بر داده

ترین نقوش های پژوهش حاکی از این است که مهمایالمی با مذهب و عناصر مذهب یاست. یافته

مذهبی، اختصاص یافته است که در غالب موارد نمودی  -ای ایالم به نقوش اساطیریهای استوانهمهر

ها در توان گفت ایالمیباشد. براین اساس میا شاهان ایالمی میهای مذهبی و یاز خدایان، مراسم

کردند. از اواخر هزاره چهارم خدایان در اشکال ترکیبی ابتدا خدایان خود را به شکل حیوان تجسم می

انسان  -حیوانات رواج یافت. در اواسط هزاره سوم این اشکال جای خود را به خدایان ترکیبی حیوان

ع نیمه دوم هزاره سوم ق.م خدایان به شکل انسان تجسم یافتند. در نهایت طی داد و پس از شرو

شود و های تبدیل این خدایان به ایزدانی مجرد و نادیدنی برداشته میهزاره اول ق.م نخستین گام

 اند.بر مهرها و اثرمهرها خدایان نیز به این شکل ترسیم شده
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 مقدمه

گرفته شده است. امپراطوری ایالم باستان « سرزمین مرتفع»اکدی به معنای  (،Elamtu) ی ایالم از واژه اِالمتوواژهنام

با مرکزیت شوش در نهایت گسترش تاریخی خود از اوایل هزاره سوم ق.م تا اواسط هزاره اول ق.م، به بخش بزرگی از 

هایی از تان، فارس و بخشهای امروزی خوزسگردد که شامل استانمناطق غربی و جنوبی سرزمین ایران اطالق می

شوش به عنوان تختگاه اصلی ایالمیان در زمینه بازرگانی بسیار فعال بوده و به دلیل لرستان، کردستان و کرمان است. 

موقعیت خاص جغرافیایی و سیاسی خویش، کانون تحرکات تجاری در داخل مناطق مختلف فالت ایران و سایر 

« تپههفت»، «چغازنبیل»اند، بر شوش، مراکز تجاری دیگری در ایالم فعال بوده عالوههای همجوار بوده است. سرزمین

متعلق به دوره ایالم میانی است و از « تپههفت»و « چغازنبیل»اند. ها بودهاز جمله آن« تپه ملیان»و « جغامیش»و 

دانند که ن تمدن را عنصر مذهب میهای ایترین ویژگییکی از مهمها مهرها و اثر مهرهای فراوانی یافت شده است. آن

ها از حفریات شوش ترین سند مکتوب در مورد مذهب ایالمینقش بسیار مهمی در زندگی روزمره آنان داشت. قدیمی

ق.م حکومت  2270 -2240یازدهمین پادشاه سلسله اَوان است که در حدود « هیتا»به دست آمده که از دوره پادشاهی 

ها، ها، مجسمهتوان بر روی الواح سنگی، نقوش برجستهی بودن مردمان ایالم باستان را میهای مذهبنشانهکرد. می

ای مشاهده نمود. اهمیت مذهب ای و اثر مهرهای استوانهها، ظروف و به خصوص مهرهای استوانهها، آجرنوشتهاستل

ها را بسیار ه دو هزار ساله حکومت آنبه حدی در تمدن ایالم زیاد است که محققان تعداد خدایان ایالمی در طول دور

ترین عناصر هنری برجای یکی از مهماند. اند که تعداد هفتاد خدای ایالمی را نیز تاکنون شناسایی کردهزیاد دانسته

توانند نقش مهمی در بازشناسی سیر مذهبی در تمدن ایالمی ای هستند که میمانده از تمدن ایالم مهرهای استوانه

 باشد.داشته 

درخصوص پیشینه پژوهش حاضر باید گفت تاکنون پژوهش مستقلی با این عنوان انجام نشده است اما مقاالتی درباره 

های انجام شده در هفت تپه در رابطه اله نگهبان طی حفاریعزتای در دوره ایالمیان انجام شده است. مهرهای استوانه

توان در عالقه بشر نسبت به شناساندن خویش و انگیزه به وجود آمدن این صنعت را می»گوید: با کاربرد مهرها می

غاز تا از آ مهر در ایران»طالیی، در کتاب خود با عنوان (. 206: 1372)نگهبان، « نمایش حق مالکیت جستجو نمود

شده است اما تر نقوش هندسی استفاده میدر مهرهای مسطح اغلب سبک قدیمیباره نوشته است ، در این«صدراسالم

های معنوی تمدن و بینی و به طور کلی جنبهای به نوعی بخشی از اعتقادات، باورها، جهاننقوش مهرهای استوانه

کند، موعه مهرهای دوره ایالم بیشتر از هر موضوعی جلب توجه میدهند. آنچه که در مورد مجفرهنگ ایالم را نشان می

تنوع عناصر نقشی و موضوعات حکاکی شده بر روی آنهاست. نقوش حیوانات مختلف از وجوه بارز آن است که در طول 

دات و آداب و شود که بدون تردید بیانگر راز و رمزها، باورها، اعتقادوران دو هزار ساله تمدن و فرهنگ ایالم دیده می

ای ایالمی، نقوش اساطیری نیز به طور ها بوده است. به غیر از نقوش حیوانی بر روی مهرهای استوانهرسوم ایالمی

(. در رابطه با 33 -34: 1393مستمر از آغاز پیدایش تمدن ایالم تا افول آن مورد استفاده قرار گرفته است)طالیی، 



ای در ایالم باستان مذهبی مهرها و اثرمهرها استوانه-رینقوش اساطی 404   

 مهرداد نوری مجیری، مهرناز بهروزی، میرزامحمد حسنی

در مورد مهرهای شوش، چغازنبیل توسط ( Amiet, 1972. 1372) یرآمیهنقوش مهرهای ایالم نویسندگانی چون پ

والتر (، De miroschedji, 1981)دمیروشجی(، Negahban, 1991) هفت تپه(، Porada, 1970. 1386ادیت پرادا )

(، دنیل 1363زاده بیانی)اند. سایر محققین چون ملک( آثاری از خود برجای نهاده1372(، جوزی)1371هینتس )

( در این رابطه مطالبی جسته 1393( و نیز طالیی)1391(، محمدرحیم صراف)1386(، یوسف مجیدزاده )1385پاتس)

آقای روچ از دانشگاه سیدنی استرالیا با عنوان مهرهای ایالمی در سال  اند. همچنینو گریخته به رشته تحریر درآورده

مقاالتی نیز در این زمینه (. Roach, 2008 م رسانیده است)نامه دکتری خویش پژوهشی به انجاندر قالب پایا 2008

های و صحنه( 1380ای ایالم)مهرآفرین،به نگارش درآمده است که شامل مقاله نقوش اساطیری مهرهای استوانه

هرچند تاکنون این . است( Ghaempanah et al, 2014)النهرین باستانای ایالم و بیناساطیری در مهرهای استوانه

ای اساطیری انجام پذیرفته است اما تاکنون پژوهش منسجمی در ها در مورد مذهب ایالم و مهرهای استوانههشپژو

در این مقاله با استناد به بنابراین ای انجام نگرفته است، مورد سیر تحول خدایان و اساطیر بر روی مهرهای استوانه

های موجود اساطیری و شخصیت -ای مذهبیمهرهای استوانهتحلیلی به منظور شناسایی  -ای و توصیفیروش کتابخانه

 باشد. ها در دوره ایالم میبر مهرهای ایالمی و بررسی سیر تحول آن

 ای در تمدن ایالمی.مهرهای استوانه1

مورد توان با استفاده از نقوش، اطالعاتی در ها میترین آثار باقی مانده از تمدن ایالمی، مهرها هستند که از آنعمده

اند ای که از شوش و چغازنبیل به دست آمدهزندگی روزمره، هنر و مذهب ایالمیان به دست آورد. مهرهای استوانه

بندی از هنر حکاکی در ایالم از دوران قدیم در اوایل هزاره سوم ق.م و از طریق ایالم کنند تا یک استخوانکمک می

ترین (. کهن48، 1386المی جدید در هزاره اول ق.م ارائه گردد)پرادا، میانی در نیمه دوم هزاره دوم ق.م تا دوران ای

مهرها از هزاره پنجم و به خصوص هزاره چهارم ق.م از گل پخته، سنگ گچ و سنگ مرمر سفید و شیری و سنگ 

 ای یا نیمه کروی، بیضی، مخروطی، مکعب و مکعباند. شکل مهرهای اولیه دگمهصابون به شکل مسطح ساخته شده

ها ای است نقوش بر بدنه آناند. در نوع دیگر که لولهمستطیل است که نقش را برطرف مسطح آن نقر و حکاکی کرده

ها در ای سوراخی برای گذراندن تسمه یا بند کردن آنای و چه لولهکنده شده و در وسط مهر چه مدور و چه دگمه

دیگر از مهرها نیز از یاقوت کبود، جیوه، یشم و مفرغ  ( . برخی12-11: 1375نهایت دقت تعبیه شده است)بیانی، 

1اند که به درازای ساخته شده
1

2
 (. 30-33: 1349فرخ، اند )همایونسانتی متر دیده شده 60تا 

بندی کرد: نقوشی که هنرمند توان طبقهای بسیار زیاد است و نقوش را به دو دسته میتنوع نقوش روی مهرهای استوانه

با الهام از طبیعت اطراف خود و حیوانات موجود در آن خلق کرده و در کارهای خود استفاده کرده و نقوشی که 

ای مردم ایالم جستجو کرد. با انجام یک بررسی کلی بر روی مهرها توان در تخیل قوی و اسطورهسرچشمه آن را می

ین چنین معرفی کرد: خطوط ساده هندسی و تزئینی، نقوشی از مظاهر طبیعت که بر توان انواع نقوش مهرها را امی
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های بینی خاص و اعتقاد به قدرتترین مهرها وجود دارد، موجودات تخیلی و هیوالیی که نشان از جهانروی ابتدایی

های شروع شده است صحنهای از دوره ایالم قدیم تر شدن موضوعات نقوش مهرهای استوانهمافوق طبیعی است، متنوع

های مراسم مذهبی و تصاویر مردان و زنان، تصاویر ارباب انواع و فعالیت روزانه و محیط اطراف زندگی، تصاویر صحنه

قهرمانان و خدایان، پادشاهان، تصاویر شکار با تیر و کمان، مردان در حال کار در مزارع و شخم زدن زمین با کج بیل، 

گری، قایق، درختان میوه، نظیر خرما، نقوش حیوانی مانند ردیف ماهیان و نقوش ماه و ل و کوزهداری، کارگاه سفاگله

آورد و در خورشید ثبت شده است. در جای دیگر یک ایالمی قایق خود را که دماغه برگشته زیبایی دارد به ساحل می

-35: 1387ت به سر دارد)هینتس، رسد و صید خود را که دو ماهی بزرگ اسنقشی دیگر صاحب قایق به خشکی می

(. در دوره ایالم میانی به عنوان دوره اوج تمدن و فرهنگ ایالم باستان، اوج شکوفایی هنر مهرسازی و استقالل و 31

ای، است. در این دوره، عالوه بر تنوع نقشی و پیشرفت حکاکی بر روی مهرهای استوانه« رودانمیان»برتری این هنر از 

های شود و کتیبه نیز به مهر اضافه شده است. یکی از شاخصهو غیر اساطیری حیوانات بسیار زیاد مینقوش اساطیری 

ها با شکلی انسانی به های مذهبی است که خدایان و الههای ایالم میانی، صحنههای مهرهای استوانهپردازیصحنه

تطور و تنوع خدایان، موجودات الهی و نیمه الهی ای، اند. لذا نقوش صحنهصورت نشسته یا ایستاده به نمایش درآمده

آید. در دوره ایالم جدید، تمدن ایالم به دلیل و روایات مذهبی ایالمیان به صورت متراکم بر روی مهرها به وجود می

ود ششود و لذا اطالعات موجود از مهرسازی این دوره پراکنده میهای نظامی با آشور دچار تضعیف و فروپاشی میرقابت

توان (.  با این تفاسیر میPorada, 1993: 479. 100-104: 1393و کیفیت مهرسازی نیز پایین آمده است )طالیی، 

 اند.ای بخشی از تاریخ مذهبی دوره ایالمی را در برگرفتهگفت مهرهای استوانه

  (Seals impression)اثر مهرها.2

شود، ای زده میها مهر مسطح یا استوانهشود که بر روی آنمی ای از قطعات و اشیاء گلی گفتهاثر مهرها به مجموعه

که ترین ماده بدین منظور بود. به لحاظ مطالعات مهرشناسی همچنانترین و در دسترسگل رس ورز داده شده، فراوان

یت چنین آیند. اهمخود مهر دارای اهمیت است قطعات گلی مهر شده نیز از مدارک و شواهد بسیار مهم به شمار می

مدارکی در بازسازی اوضاع اقتصادی و دینی و ابعاد دیگر جوامع باستان غیر قابل انکار است. این قطعات گلی جهت 

گونه قطعات که گرفته است. ایندرپوش ظروف سفالی، بر روی ریسمان و طناب و جعبه بیشتر مورد استفاده قرار می

شوند. گروهی دیگر نیز در ارتباط با نامیده می (Commodity seal)اال عمدتًا در ارتباط با کاال بوده است اثر مهر ک

اند که اصطالحًا اثر مهر پیام ارسال پیام از یک نقطه به نقطه دیگر بوده است و یا در بایگانی کردن کاربرد داشته

(message seal) گیرند. در بر می (. که به لحاظ شکلی از مهرها طیف وسیعی را8، 1393شوند)طالیی، نامیده می

ای در قفل کردن درهای منازل استفاده شده است ها به عنوان شیوههای گلی هستند که از آنها مخروطبرخی از آن

توان به طور کامل پیدا کرد گرفته است. اثر مهرها را نمیبندی شده مورد استفاده قرار میهای بستهو یا بر روی پارچه

شدند تا اشیاء مهر و موم شده باز شوند. افزون بر این از است برای اینکه باید شکسته میو این موضوع کاماًل منطقی 
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ها ها بررسی اثر آناند پس بهترین شیوه برای مطالعه نقش مایهآنجا که مهرها برای ایجاد اثر بر روی گل طراحی شده

عنوان بازتابی از یک اثر ابزاری بخشی از تاریخ توانند به . بنابراین اثرمهرها میFerioli,  1979,19- 26) باشد )می

 ها  را به عصر حاضر منتقل کنند.اقتصادی و دینی دوره  ایالمی

 ای ایالمی.تبیین و بررسی نقوش اساطیری و مذهبی بر روی مهرها و اثر مهرهای استوانه3

، نقوش برجسته، مهر و اثر مهرها با اینکه اساس مذهب ایالمی بر ما پوشیده است اما شواهدی چون بناهای تاریخی

سازند. از هزاره سوم ق.م به بعد و آثار به جا مانده ماهیت چند خداگرایی در دین هایی از آن دوران را آشکار میویژگی

از منطقه شوش سرور خدایان ایالم دانسته « نیکیرپی»گردد. در این دوره است ایزدبانویی به نام مردم ایالم مشاهده می

توان دین و مذهب مردم (. با بررسی آثار مطرح شده و نقوش مندرج بر روی مهرها می19-18، 1373د )کامرون، شمی

های مذهبی بر روی بندی صحنههای هنری موجود در آن آثار متمایز نمود. در جمعایالم را بازشناسی و از سایر مؤلفه

( 2( نیایش، 1ر صحنه اصلی را تشخیص داد که شامل: توان چهاای میای و نقوش برجسته صخرهمهرهای استوانه

(. بر روی مهری 132: 1391های خدایان به معابد است)صراف، ( حمل مجسمه4( بارعام، 3قربانی کردن حیوانات، 

شود. در ردیف باال سمت مذهبی در دو ردیف دیده می -ای اساطیریق.م صحنه 2400ای از شوش مربوط به استوانه

با دو نماد بر « ایشتار»شود. در روبروی وی، الهه ای شکارچی با کمان در دست بر روی دو تازی دیده میچپ، الهه

حیوانی به نمایش  -هایش بر روی دو شیر نشسته است. سپس مردی با حالت نیایش و نقوش ترکیبی انسانیروی شانه

 د است.( در اثر مهر، برتری الهه زن مشهو1درآمده است. در تصویر شماره )

هایی در ردیف پایین نیز تکرار شده است. به طور کلی هدف از مذهبی به نوعی با تفاوت -های اساطیریاین صحنه

بین شاه اوان « هیتا»ها و زنان و اهمیت قائل شدن برای آنان است. به طوری که در معاهده ارائه این نقش برتری الهه

الهه آسمان و مادر خدایان « پی نیکیر»خدای ذکر شده، الهه  37در بین  و نارامسین اکدی، نام اولین خدای ایالمیان

 (. 35-40: 1372است)جوزی، 

 

 .(Amiet, 1986: 71ق.م )  2400ای از شوش مربوط به : اثر مهر استوانه1تصویر
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انوان ایالمی را گردد که مهرهایی مربوط به بنقش زن بر روی مهرهای ایالمی به هزاره چهارم ق.م بر می البته سابقه

. بر اساس نقوش (Kantor, 1996, 725)و چغامیش پیدا کرد  Bتوان در مجموعه مهرهای یافت شده از شوش الیه می

بندی کرد: الف( مهرهایی که زنان را در حال توان به چند گروه اصلی تقسیمهای زنان را میای، فعالیتمهرهای استوانه

( . ب( 30-32، 1387دهند )هینتس، ریسی، ساختن کوزه یا تهیه کره نشان مینخهای روزمره همچون انجام فعالیت

کنیم. ج( مهرهایی که های مختلف زنان را در حال انجام نوعی مراسم مذهبی مشاهده میها گروهمهرهایی که در آن

گروه نوازنده در مقابل او  گر نقش زنان از طبقات باالی اجتماع هستند. مانند زانو زدن یک زن و یکبه نوعی نمایان

(.  د( 68، 1387که برایش مشغول نواختن هستند یا نشستن یک زن بر روی سکویی باالتر از سایر زنان)هینتس، 

 (. 118: 1383گذارد)بلک و گرین، را به نمایش می« ایشتار»و « نیکیرپی»های تراز اول ایالمی نظیر مهرهایی که الهه

ها ترین آناند که مهمهای مختلف و با موضوعاتی گوناگون نقش کردهمردان را به صورت در مهرهای ایالمی تصاویر

ق.م مردی در هیأت  1550 -1850ای از شوش مربوط به نقش خدایان مرد است. به عنوان مثال بر روی مهری استوانه

دهد. خدا بودن وی را نشان میشود که لباس مطبق و تاج شاخدار وی به وضوح دیده می« ماهی -بز»یک خدا بر روی 

خدای « اِآ»شود. این مرد همان خدای دیده می« هارودانیمیان»در دستان وی ظرفی با فواره آب به سبک و سیاق 

(. 55-56: 1387باشد)هینتس، خدای جهان زیر زمین می« نرگال»ها است. دیگر خدای نقر شده بر روی این مهر آب

«  ایشتار»، «سین»، «انلیل»اکدی نظیر  -ای ایالم باستان، خدایانی با منشأ سومریتوانههر چند که بر روی مهرهای اس

« اینشوشیناک»، «الهه کیری ریشا»، «هومبان»شود، اما چهار خدای معروف ایالمی شامل به وفور دیده می« شمش»و 

 (.   137: 1391است )صراف، « نیکیرپی»و الهه 

نقش حیوان بر روی مهرهای دسته از مهرها مربوط به نقوش حیوانات اساطیری است.  های مهم اینیکی دیگر از جنبه

کند. های کهن از آغاز دوران شهرنشینی آشنا میشماری دارد و ما را با افسانههای مثبت بیایالمی نکات ارزنده و جنبه

شوند که با خود صورت انسانی ظاهر می ای بهای است. ایزدان افسانهدورانی که اشکال انسانی و حیوانی سراسر کنایه

(. 26: 1363چه این حیوانات شاخ بر سر دارند و شاخ عالمت برتری و قدرت است )ملک زاده، هایی دارند، چناننشانه

دهد که این نقوش نماد دنیای % مهرهای ایالمی را نقش حیوان تشکیل می90شاید این گفته اغراق نباشد که بیش از 

ها با یکدیگر، گردد. اساطیر نیز بازگوکننده آفرینش انسان و جهان، فرود خدایان و نبرد آنالم محسوب میناشناخته ای

ترین کنند. مهمها را روایت میپردازند و اعمال آنباشد و در واقع به موجودات الهی و نیمه الهی میمرگی میمرگ و بی

( که موضوع اصلی فرهنگ ایالمی است و 62-61: 1386اده، مایه در هنر مذهبی ایالم نقش مار است )مجیدزنقش

(. در برخی از مهرها حتی تصویر حیواناتی چون سگ و یا عقرب 51: 1387تقدیس مار ریشه در جادو دارد )هینتس، 

 هایی در کنار تصاویر زن را بایستی نشأت گرفته ازرا نیز در کنار نقش زن  قابل مشاهده است. وجود چنین نقش مایه

توان (. عالوه بر این، سگ را می118: 1383اهمیت مقام مذهبی و اساطیری زنان جامعه آن روز دانست )بلک و گرین، 

توان نماد هرآنچه که مظهر مرگ و رستاخیز (. عقرب را نیز می203: 1382یکی از وجوه ایزدبانوی مادر دانست )کوپر، 

(. مذهب ایالم دارای فردیت و ویژگی خاص خود بود. بخشی از 355است و مظهر مرگ و اتحاد دوباره دانست )همان: 
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این فردیت شامل احترامی غیر عادی به زنانگی ابدی و پرستش مار است که ریشه در جادو داشت. مارها به شکل 

 ها بر روی درها، نقوش حکمارهای پیچ خورده یا مارهایی با سر انسان در اشکال مختلف به مثابه محافظان دروازه

مایه راستین تمدن ایالم شده شاهان بر روی مهرها همگی ریشه در اعتقادات توتمی ایالمیان داشته است. مار یک نقش

(. از روزگار باستان تصویر مار پیرامون درخت زندگی در ایالم نشان داده شده و مظهر 47 -48: 1387)هینتس، است

-دسته (.136: 1383اند )بهزادی، مفهوم  تا مصر نیز برده شده اند که اینگیری بودهباروری یا دو مار در حال جفت

 هایی برای نقوش اساطیری حیوانی بر روی مهرهای ایالمی وجود دارد که شامل موارد زیر است.بندی

 . گاو ـ دیو، شیر ـ دیو1.3

باشند، در ر میگردد گاهی این دیوها را که اغلب به شکل گاو یا شیبا بررسی نقوش مهرهای ایالمی مشخص می

ها در نبردی سهمگین با یکدیگر قابل مشاهده است. این دیوان دو پیدایش عناصر طبیعی دخیل هستند و زمانی آن

زدند هایی که اطراف انسان پرسه میکردند و آنها حمله میهایی که مستقیماً به پیکر انساناند آننوع شر متداول بوده

(. نقوش گاو ـ دیو و شیر ـ دیو، 1373:22ها و محصوالتشان زیان رسانند )کرتیس، آن و در انتظار فرصتی بودند تا به

توان اندیشه تصویر تابستان و زمستان بیند. میهمانند تصویری انتزاعی تصویر حوادث جهان را می روی مهرهای ایالمی

( و 53: 1372اند )آمیه، یش داده شدهکنند و در غالب دو حیوان مختلف نماکه یکدیگر را در تناوبی ابدی دنبال می

شیر را کنترل کرده است )هینتس،  -گویا از نظر موازنه شیر، قدرت دو گاو نر را در نیروی خود دارد و به عکس گاو 

1371 :194.) 

 .گریفون2.3

ای افسانهاست یک واژه یونانی است. سر و بال و پاهای پیشین این موجود « دال–شیر»گریفون که مترادف فارسی آن 

به شکل عقاب و بدن و پاهای جلوی آن به شکل شیر است. براساس تحقیقات انجام شده گریفون از اواخر هزاره چهارم 

النهرین نمود یافت. ایالمیان آن را به ق.م در ایالم ظهور یافت و پس از گذشت چندین قرن در آثار هنری مصر و بین

ای از برترین نیروهای زمینی و آسمانی است. (. گریفون آمیزه61: 1386ده، عنوان محافظ معابد ابداع کردند )مجیدزا

خورد. این مسأله نشان دهنده ارتباط گریفون با این حیوانات در کنار آن نقوش حیوانات دیگر نیز زیاد به چشم می

(. ایالمیان Porada, 1970 56)سازد ها دور میاست که ارواح و جانوران خبیث و شرور را در زمین و آسمان از آن

کردند )جابز، ساخته با خود حمل میهمچنین گریفون را به عنوان طلسمی که ارواح شریر و جادوگران را دور می

1370  :156.) 

  

 دیو ـ اژدها.3.3
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 های بزرگ، سرای با بالخورد و معموالً به شکل خزندهدر تمامی اساطیر و باورهای قومی گذشتگان اژدها به چشم می

های باشد و از دهانش شعلهدار و دهانی مخوف ترسیم شده است و در نقوش مهرهای ایالمی نیز دارای دو سر میکاکل

عبارتند از استبداد، خشکسالی، دشمن « دیو ـ اژدها»معانی سمبیلک  (Collen, 1987 67).آتش بیرون آمده است

 ق.م ظاهر گردید. 1350ق.م تا  3300رهای ایالمی از (. نقش این اثر بر مه149: 1370حقیقت، ظلم و قتل )جابز، 

 .سگ کماندار4.3

نیاز متقابل انسان و سگ به یکدیگر پیوند عمیقی بین آنها به وجود آورد. از این رو انسان نیازمند روزگار با وابستگی 

این باورها پنداشتن سگ به خویش به این حیوان مفید و وفادار باورها و اعتقاداتی نیز نسبت به آن پیدا کرد. یکی از 

رسد. چندان گسترشی در ایالمی می -عنوان خدای شکار بود. قدمت این نقش بر روی مهرهای ایالمی به دوره پروتو 

حوزه اعتقادی و زندگی روزمره آنان نیافت. زیرا تنها نقشی است که از میان هزاران مهر و اثر مهر متعدد ایالمی به 

 .(Hroda, 1978, 84)جای مانده است 

 .گاو ـ مرد5.3

ها به صورت انسان است از نیمه دوم هزار سوم ها به صورت گاو و نیمه دیگر آنموجودات تخیلی که نیمی از پیکره آن

های هایی است که ازگذشتهق.م در ایالم رواج یافت. این موجود نمایانگر تفکر، تجسم روایات و به تصویرکشیدن افسانه

. گاو  (Collen, 1987, 65)یافتانسان سایه افکنده بود و سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر انتقال میدور بر باورهای 

النهرین رواج داشت و سپس به ایالم انتقال یافت و جزء است که در بین« گیلگمش»مرد تجسم اسطوره معروف 

. گاو مرد، تجسمی از دو عنصر هوش  (Henning 1934, 41)باورهای آنان گردید و در کارهای هنری آنان نیز نماد یافت

ای العادهشوند، موجود خارقو ذکاوت انسانی و قدرت و شجاعت حیوانی است. هنگامی که این دو با هم ترکیب می

 (.Bucheaan, 1966, 67)پوشاند آید که به آمال و آرزوهای بشر ناتوان آن روزگار جامة عمل میپدید می

 .مار ـ خدا6.3

مایه اصیل ایالمی بر مهرها نفوذ و گسترش فراوان داشت. از اواسط هزاره سوم ق.م به نقوشی ه عنوان یک نقشمار ب

شود که نیمی انسان و نیمی مار هستند. این موجودات ترکیبی که شکلی از خدایان آن روزگار هستند مشاهده می

اند. مثابه تختی است که بر روی آن نشستهها بهن آناغلب مانند دیگر خدایان کاله شاخدار بر سر دارند و نیمه زیری

گردد معموالً از شوش به دست آمده و این تصور مشاهده می« مارـخدا»ها نقش مهرها و اثر مهرها که بر روی آن

معابدی بوده است، هرچند که این نقش را شده است و دارای گیرد که این خدا در شوش نیز پرستش میقدرت می

روی مهرها به صورت « خدا-مار»نقش  .(ibid, 1666)دهند خدای بزرگ ایالمیان نسبت می« شوشیناکاین »به 

. به شکل یک انسان کامل در حالی 2. نصف بدن به شکل انسان و نیم تنه زیرین به صورت مار1شوند: زیر دیده می

.به شکل یک انسان کامل در حالی که بر روی تختی به شکل حیوان 2است. که بر روی تختی به شکل مار نشسته
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صورت مار را به صورت مجزا یا بهنقش  .(Frankfoot, 1955, 56)هایش دو مار بیرون آمده است  نشسته و از شانه

دانند، همان خدایی ترین خدای ایالمیان باستان میمحبوب« اینشوشیناک»موجودی ترکیبی با انسان در ارتباط با 

مایه (. نقش مار به عنوان یک نقش136: 1391برای وی، زیگورات دوراونتاش را برپا کرد )صراف، « اونتاش گال»که 

انسان به دست -ای متعددی در ارتباط با این نقش ترکیبی مارشود و مهرهای استوانهمی خاص تمدن ایالم معرفی

روند، ها باال میمثابه محافظ از دربهای منقوش بهمار»گوید: والتر هینتس در این رابطه می(. 4 -2آمده است )تصاویر

سازند و تخت وگان سلطنتی را میخزند و دسته ابزارهایی چون تبر، عصا و چهای حک شده شاهان میبر نقش

و بسیاری از نقوش « کورانگان»در نقش برجسته  (.47: 1371)هینتس، « دهندسالطین و خدایان را تشکیل می

-(. بنابراین مار یکی از نقش62، 1386ای مار صرفاً اشاره بر حضور خدا در صحنه است)مجیدزاده، مهرهای استوانه

تپه به وفور دست دهد. این مهرها از شوش و هفتای ایالم را تشکیل میای استوانههای اصیل تصویرسازی مهرهمایه

: 1372مرگی است )نگهبان، النوع چشمه آب و خدای بیخیزی به خدای جهانِ زیرین، رباند و سمبل حاصلآمده

435.)  

 
 ,Negahban)ق.م 1375. اثر مهر استوانه ای با صحنه اعطای عصای سلطنتی توسط خدا به حاکم، هفت تپه 2تصویر

1991). 

 

 (Amiet, 1972خدا در برابر آتش از شوش دوره ایالم قدیم، موزه لوور) -. نقش مار3تصویر
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ق.م )جوزی: 17-18از قرون « ناپیریشا»به خدای دیگر  . خدای اینشوشیناک بر روی تختی از مار در حال اهدای حلقه سلطنت4تصویر

1372.) 

 پرنده.دیو ـ7.3

بر روی مهرهای ایالمی سمبل باروری، زایش و رویش هستند. چیزی که همیشه انسان در « دیو ـ پرنده»تمام نقوش 

 (.25: 1373کرده است )دوبوکور، طلب آن بوده و با نیروی مخالف آن مبارزه می

 ماهی.بز ـ 8.3

است. این نقشی « بز ـ ماهی»شود، ای ایالم دیده میها بر روی مهرهای استوانهیکی دیگر از حیواناتی که نقش آن

و اوایل قرن پنجم  6النهرین به ایالم که پرستش آن در این سرزمین مرسوم گردید. از اوایل قرن است وارداتی از بین

که به صورت   (Prorda, 1970, 261) شودز ـ ماهی مشاهده میق.م مهری در دست است که روی آن تصویر یک ب

 ای نشان داده شده است.ها بر روی مهرهای استوانهالنوع آبچهارپایه رب
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 .اسفنکس9.3

های مختلفی به آشور گردد و سپس به صورتای است که منشأ آن به مصر باستان بر میاسفنکس یک هیوالی افسانه

اهی سر آن به شکل قوچ، شاهین و یا قوش ترسیم شده است و بعدها به شکل زنی درآمد که تنه یابد. گو یونان راه می

رسد اسفنکس ایالمی جنبه خارجی . بنابراین به نظر می(Ware; Stafford, 1974: 200)آن به شکل یک شیر بالدار بود

ای شوش و چغازنبیل ظاهر مهرهای استوانه داشته باشد زیرا به یکباره بر روی مهرهای نیمه دوم هزاره دوم ق.م بر روی

ها . حیواناتی نیز که در کنار اسفنکس(Amiet, 1966: 49)شود. این موجود در ایالم نیز جنبه مذهبی داشته است می

النوع حیوانات و حافظ  باشد که احتماالً اسفنکس رباند، بز کوهی و قوچ کوهی میبر روی مهرهای ایالمی نقر گردیده

 (.5گردید)تصویر.ها تلقی میآن مالی

 

 .(Negahban, 1991)گاو برای یک خدا از هفت تپه -.صحنه اساطیری آوردن هدیه توسط انسان5تصویر

 

  .شیر10.3

ها را ور شده و یا آنبر روی بسیاری از مهرهای ایالمی نقش این حیوان درنده در حالی که به چارپایان اهلی حمله

های در کمین گله، در تعقیب گله و در حال حمله به گاو بر تصویر کشیده شده است که به صورتکند به تهدید می

دهد ای ایالم را تشکیل میهای مهرهای استوانهمایهشود و همچنین شکار آن یکی از نقشروی مهرهای ایالمی دیده می

(Legrain, 1921, 51)ای ایالم نشانه اعتقاد مردم به رهای استوانههای مذهبی مه. نقوش شیر بر روی بسیاری از صحنه

 ها نمود یافته است.الجثه مقدس است که در زندگی روزانه آننیروی برتر و جادویی آن به شکل یک حیوان عظیم

 .گوزن11.3
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های است. گوزن عالوه بر جنبه کشف شده« تپه ملیان»و « شوش»ای ایالم منقوش به گوزن از مهرهای استوانه

های مذهبی مانند ستاره و یا های مذهبی نیز بوده است. ترسیم نقش این حیوان در کنار سمبلمعیشتی دارای جنبه

دهنده باورها و اعتقادات مذهبی ایالمیان درباره این جانور است. زمان نقش این مهرها از ای بر پشت آن نشانپرنده

 .(Porada, 1970: 57)یابد ه دوم ق.م ادامه میگردد تا نیمه دوم هزاراواخر هزاره چهارم آغاز می

 .نقش آبزیان بر مهرهای ایالمی12.3

های اطراف از قبیل کارون ـ کرخه و دز و اروند رود و از طرفی خلیج فارس مردم ایالم به علت تماس مکرر با رودخانه

بلکه عقایدی در این ارتباط داشتند. در  کردندالیه جنوبی ایالم نه تنها از منابع و موجودات آبزی تغذیه میدر منتهی

ها قرار داده ای در مقابل آنشود که بر روی چهارپایهرا زیاد دیده می« نقش ماهی»های ایالمی ضیافت خدایان یا الهه

ها نقش ماهی شده است. آثار مهرهای گروه آبزیان از شوش و چغازنبیل به دست آمده است. مهرهایی که در صحنه آن

اند. مهرهای دیگری با نقش ماهی در گردد به وسیله ال.لگرین به عنوان مهرهای ایالمی معرفی گردیدهمی مشاهده

حفاری شوش به دست آمده است که به وسیله پزارد در گروه مهرهای اصیل و بومی هنر مهرسازی ایالم مشخص 

وسیله شود بهآن ها نقش ماهی دیده میاند. گروهی از مهرهایی که در حفاری شوش به دست آمده و بر روی گردیده

پروفسور آمیه به دوران آغاز ایالمی و گروه دیگر به دوره اواسط هزاره دوم ق.م و دوران ایالم میانه نسبت داده شده 

(. معانی سمبلیک ماهی، دانش، دریا، عقل، غذای مقدس و قدرت تولید است)جابز، 311: 1372است )نگهبان، 

ای و اثر مهرهای دوره ایالمی در توان گفت بازشناسی نقوش موجود بر روی مهرهای استوانهن می(. بنابرای1370:132

کننده سیر تحول دینی تواند روشنحال که برگی از تاریخ اجتماعی و اقتصادی ادوار مختلف تاریخ ایالم است میعین

 در این منطقه تاریخی نیز باشد.

 

 گیرینتیجه

ای ی به شدت مذهبی بودند که در عین حال از پیشرفت های شهرنشینی و تجاری فوق العادهایالمیان باستان مردمان

ای و نقوش حکاکی شده بر روی اند. همین امر موجب شد که هنر مهرسازی در زمینه مهرهای استوانهبرخوردار بوده

ای متعلق به نقوش مذهبی است. در استوانهمایه مهرهای ترین نقشای برخوردار باشد. مهمالعادهها از پیشرفت فوقآن

شود که همواره به صورت رودانی به وفور دیده میهای ایالمی و میانبندی نقوش مذهبی، نقوش خدایان و الههدسته

های اساطیری از زندگی خدایان و یا اند. این دسته نقوش شامل داستانمجزا و یا گروهی با همدیگر به نمایش در آمده

هایی ایی است که در بین مردمان ایالم باستان وجود داشته اما هم اکنون برای ما ناشناخته مانده است و فقط گوشههالهه

به عنوان مادر « کی ری ریشا»و « پی نیکیر»هایی نظیر ها به روایت تصویر درآمده است. در دوره ایالم قدیم، الههاز آن

« اینشوشیناک»و « هومبان»اواخر ایالم قدیم به مرور خدایان مذکر نظیر  اند اما درخدایان ایالمی حاثز اهمیت بوده
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ها قرار داشت. ولذا نقوش کنند. در این دوره، مذهب و هنر مهرسازی بسیار تحت تأثیر میان رودانیاهمیت پیدا می

ورشید و ماه و یا ها چون خبا نمادهای آن« سین»و « نرگال»، «ایشتار»، «شمش»رودانی نظیر خدایان متعدد میان

رودانی فقط جنبه اعتقادی صرف نداشته رسد این تعدد نقوش خدایان میانستاره به نمایش درآمده است. به نظر می

ها و سومر نو در هزاره سوم ق.م بوده است. اوج هنر است بلکه بخشی از آن به خاطر نفوذ سیاسی حکومت اکدی

ه نقوش مذهبی بسیار متنوع شده و بیشترین میزان نقوش را جانوران مهرسازی ایالم در دوره ایالم میانه است ک

شود ترین خدای ایالم باستان مطرح میبه عنوان مهم« اینشوشیناک»اند. در این دوره اساطیری و ترکیبی در بر گرفته

شناسند. یمایه مار را به صورت رئالیستی یا ترکیبی با سر انسان به عنوان نقش اختصاصی این خدا مکه نقش

کند که به خدایان دیگر و در این دوره همواره با مار همراه شده است و مقام وی به حدی ترقی می« اینشوشیناک»

های حیوان( با شکل -حیوان( و گریفن ها)حیوان -ها)انساندهد. در این دوره اسفنکسپادشاهان ایالمی حلقه قدرت می

کنند که به عنوان نمادهایی از خدایان گوناگون و ای رواج پیدا میوانهمختلف و متنوع به شدت بر روی مهرهای است

زمان با این تحوالت از میزان مهرهای مذهبی با نقوش کنند. همتصاویری از روایات اساطیری مختلف را بیان می

راین اوج هنر مهرهای یابد. بنابرودانی کاسته می شود و برعکس ایالم قدیم، بیشتر به خدایان ایالمی اختصاص میمیان

اساطیری مربوط به دوره ایالم میانه است که بر روی تعداد زیادی از مهرهای شاهی نیز  -ای با نقوش مذهبیاستوانه

ها معموالً معرّف نام پادشاه و یا صاحب مهر است که در موارد متعددی روبروی خدایی گردد. این کتیبهکتیبه اضافه می

نیمه حیوان همواره نقش محافظتی و  -به عنوان موجوداتی نیمه انسان« هااسفنکس»دارند. بر تخت نشسته قرار 

گذارند. در دوره ایالم شود که حتی تصاویر مار با سر انسان به نمایش مینگهبان دارند و اهمیت آن به حدی زیاد می

به صورت پراکنده به دست آمده است که ای نو هنر مهرسازی از روی نقش کاسته شده و تعداد کمتری از مهر استوانه

رو طور قطع هنر مهرسازی کماکان با شکوفایی و اعتبار کمتری دنبالهدلیل آن حمالت مداوم آشوریان بوده است اما به

توان گفت که سیر تحول خدایان ابتدا متأثر از هنر مهرسازی ایالم میانه بوده است. لذا در مورد هنر مهرسازی می

زمان با آن در دوره ایالم قدیم با اهمیت کمتری، جانوران با نمود انسانی بوده است و هم« رودانیانمی»خدایان 

« اینشوشیناک»ترکیبی به عنوان خدایان اصیل ایالمی نقش بسته است. در دوره ایالم میانه با اهمیت یافتن -اساطیری

سته شد و به تعداد جانوران اساطیری اضافه گردید. این رودانی کاطرز قابل توجهی از خدایان میانو نمادهای دیگر به

 فرایند در دوره ایالم نو با اهمیت کمتری به دلیل مشکالت سیاسی و اقتصادی تداوم یافت. 

 تصاویر محل نگهداری محل کشف توضیح نقش نوع نقوش

 سگ کماندار اساطیری
 شوش

 ق.م(3000-3500)
 نامشخص

 

 گاو ـ دیو اساطیری
 شوش

 ق.م(3000-3500)
 موزه لوور
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 مار ـ اژدها اساطیری
 شوش

 )اواسط هزاره دوم ق.م(
 نامشخص

 

 مار ـ خدا اساطیری
 شوش

 )اواسط هزاره دوم ق.م(
 موزه تهران

 

 ماهی آبزیان
 شوش

 ق.م(3000-3200)
 نامشخص

 

 نامشخص ق.م(3200-3000شوش ) گاو حیوانی
 

 موزه تهران م(ق.  1350چغازنبیل ) اسفنکس اساطیری
 

 مجموعه فروغی ق.م(3500-3000شوش ) گریفون اساطیری
 

 گوزن حیوانی
 ق.م( 3000شوش )

 
 نامشخص

 

 و مآخذ: منابع
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