نقوش اساطیری -مذهبی مهرها و اثر مهرهای استوانهای در ایالم باستان
چکیده
ایالم نام قدیمیترین تمدن و حکومتِ شکل گرفته در فالت ایران است که از هزاره سوم ق.م به بعد ،بر بخش وسیعی
از جنوب غرب و غرب ایران حاکمیت داشتند .این تمدن با مرکزیت شوش به عنوان کانون تجارت فالت ایران با دیگر
سرزمینهای همجوار نظیر «میانرودان» بود .یکی از مهمترین عناصر هنری تمدن ایالم را میتوان مهرهای استوانهای
آنها دانست .مسئلهای که اینجا مطرح است چگونگی و میزان ارتباط مهرها با مذهب و انگارههای مذهبی است .این
پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادههای کتابخانهای به دنبال واکاوی میزان ارتباط مهرها و اثر مهرهای
دوره ایالمی با مذهب و عناصر مذهب یاست .یافتههای پژوهش حاکی از این است که مهمترین نقوش مهرهای
استوانهای ایالم به نقوش اساطیری -مذهبی ،اختصاص یافته است که در غالب موارد نمودی از خدایان ،مراسمهای
مذهبی و یا شاهان ایالمی میباشد .براین اساس میتوان گفت ایالمیها در ابتدا خدایان خود را به شکل حیوان تجسم
میکردند .از اواخر هزاره چهارم خدایان در اشکال ترکیبی حیوانات رواج یافت .در اواسط هزاره سوم این اشکال جای
خود را به خدایان ترکیبی حیوان -انسان داد و پس از شروع نیمه دوم هزاره سوم ق.م خدایان به شکل انسان تجسم
یافتند .در نهایت طی هزاره اول ق.م نخستین گامهای تبدیل این خدایان به ایزدانی مجرد و نادیدنی برداشته میشود
و بر مهرها و اثرمهرها خدایان نیز به این شکل ترسیم شدهاند.
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مقدمه
نامواژهی ایالم از واژه اِالمتو  Elamtuاکدی به معنای «سرزمین مرتفع» گرفته شده است .امپراطوری ایالم باستان با
مرکزیت شوش در نهایت گسترش تاریخی خود از اوایل هزاره سوم ق.م تا اواسط هزاره اول ق.م ،به بخش بزرگی از
مناطق غربی و جنوبی سرزمین ایران اطالق میگردد که شامل استانهای امروزی خوزستان ،فارس و بخشهایی از
لرستان ،کردستان و کرمان است .شوش به عنوان تختگاه اصلی ایالمیان در زمینه بازرگانی بسیار فعال بوده و به دلیل
موقعیت خاص جغرافیایی و سیاسی خویش ،کانون تحرکات تجاری در داخل مناطق مختلف فالت ایران و سایر
سرزمینهای همجوار بوده است .عالوه بر شوش ،مراکز تجاری دیگری در ایالم فعال بودهاند« ،چغازنبیل»« ،هفتتپه»
و «جغامیش» و «تپه ملیان» از جمله آنها بودهاند« .چغازنبیل» و «هفتتپه» متعلق به دوره ایالم میانی است و از
آنها مهرها و اثر مهرهای فراوانی یافت شده است .یکی از مهمترین ویژگیهای این تمدن را عنصر مذهب میدانند که
نقش بسیار مهمی در زندگی روزمره آنان داشت .قدیمیترین سند مکتوب در مورد مذهب ایالمیها از حفریات شوش
به دست آمده که از دوره پادشاهی «هیتا» یازدهمین پادشاه سلسله اَوان است که در حدود  2270 -2240ق.م حکومت
میکرد .نشانههای مذهبی بودن مردمان ایالم باستان را می توان بر روی الواح سنگی ،نقوش برجستهها ،مجسمهها،
استلها ،آجرنوشتهها ،ظروف و به خصوص مهرهای استوانهای و اثر مهرهای استوانهای مشاهده نمود .اهمیت مذهب
به حدی در تمدن ایالم زیاد است که محققان تعداد خدایان ایالمی در طول دوره دو هزار ساله حکومت آنها را بسیار
زیاد دانستهاند که تعداد هفتاد خدای ایالمی را نیز تاکنون شناسایی کردهاند .یکی از مهمترین عناصر هنری برجای
مانده از تمدن ایالم مهرهای استوانهای هستند که می توانند نقش مهمی در بازشناسی سیر مذهبی در تمدن ایالمی
داشته باشد.
درخصوص پیشینه پژوهش حاضر باید گفت تاکنون پژوهش مستقلی با این عنوان انجام نشده است اما مقاالتی درباره
مهرهای استوانهای در دوره ایالمیان انجام شده است .عزتاله نگهبان طی حفاریهای انجام شده در هفت تپه در رابطه
با کاربرد مهرها میگوید« :انگیزه به وجود آمدن این صنعت را میتوان در عالقه بشر نسبت به شناساندن خویش و
نمایش حق مالکیت جستجو نمود» (نگهبان .)206 :1372 ،طالیی ،در کتاب خود با عنوان «مهر در ایران از آغاز تا
صدراسالم» ،در اینباره نوشته است در مهرهای مسطح اغلب سبک قدیمیتر نقوش هندسی استفاده میشده است اما
نقوش مهرهای استوانهای به نوعی بخشی از اعتقادات ،باورها ،جهانبینی و به طور کلی جنبههای معنوی تمدن و
فرهنگ ایالم را نشان میدهند .آنچه که در مورد مجموعه مهرهای دوره ایالم بیشتر از هر موضوعی جلب توجه میکند،
تنوع عناصر نقشی و موضوعات حکاکی شده بر روی آنهاست .نقوش حیوانات مختلف از وجوه بارز آن است که در طول
دوران دو هزار ساله تمدن و فرهنگ ایالم دیده می شود که بدون تردید بیانگر راز و رمزها ،باورها ،اعتقادات و آداب و
رسوم ایالمی ها بوده است .به غیر از نقوش حیوانی بر روی مهرهای استوانهای ایالمی ،نقوش اساطیری نیز به طور
مستمر از آغاز پیدایش تمدن ایالم تا افول آن مورد استفاده قرار گرفته است(طالیی .)33 -34 :1393 ،در رابطه با

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

ادیت پرادا ( ،)Porada, 1970 .1386هفت تپه ( ،)Negahban, 1991دمیروشجی( ،)De miroschedji, 1981
والتر هینتس ( ،)1371جوزی( ) 1372آثاری از خود برجای نهادهاند .سایر محققین چون ملکزاده بیانی( ،)1363دنیل
پاتس( ،)1385یوسف مجیدزاده ( ،)1386محمدرحیم صراف( )1391و نیز طالیی( )1393در این رابطه مطالبی جسته
و گریخته به رشته تحریر درآوردهاند .همچنین آقای روچ از دانشگاه سیدنی استرالیا با عنوان مهرهای ایالمی در سال
 2008در قالب پایاننامه دکتری خویش پژوهشی به انجام رسانیده است(  .)Roach, 2008مقاالتی نیز در این زمینه
به نگارش درآمده است که شامل مقاله نقوش اساطیری مهرهای استوانهای ایالم(مهرآفرین )1380،و صحنههای
اساطیری در مهرهای استوانهای ایالم و بینالنهرین باستان(  )Ghaempanah et al, 2014است .هرچند تاکنون این
پژوهشها در مورد مذهب ایالم و مهرهای استوانهای اساطیری انجام پذیرفته است اما تاکنون پژوهش منسجمی در
مورد سیر تحول خدایان و اساطیر بر روی مهرهای استوانهای انجام نگرفته است ،این پژوهش بر آن است تا به روش
توصیفی -تحلیلی و با تکیه بر دادههای کتابخانهای به شناسایی مهرهای استوانهای مذهبی -اساطیری و شخصیتهای
موجود بر مهرهای ایالمی و بررسی سیر تحول آنها در دوره ایالم بپردازد.
نتیجهگیری
ایالمیان باستان مردمانی به شدت مذهبی بودند که در عین حال از پیشرفت های شهرنشینی و تجاری فوقالعادهای
برخوردار بودهاند .همین امر موجب شد که هنر مهرسازی در زمینه مهرهای استوانهای و نقوش حکاکی شده بر روی
آنها از پیشرفت فوقالعادهای برخوردار باشد .مهمترین نقشمایه مهرهای استوانهای متعلق به نقوش مذهبی است .در
دستهبندی نقوش مذهبی ،نقوش خدایان و الهههای ایالمی و میانرودانی به وفور دیده میشود که همواره به صورت
مجزا و یا گروهی با همدیگر به نمایش در آمدهاند .این دسته نقوش شامل داستانهای اساطیری از زندگی خدایان و یا
الهههایی است که در بین مردمان ایالم باستان وجود داشته اما هم اکنون برای ما ناشناخته مانده است و فقط گوشههایی
از آنها به روایت تصویر درآمده است .در دوره ایالم قدیم ،الهههایی نظیر «پی نیکیر» و «کی ری ریشا» به عنوان مادر
خدایان ایالمی حاثز اهمیت بودهاند اما در اواخر ایالم قدیم به مرور خدایان مذکر نظیر «هومبان» و «اینشوشیناک»
اهمیت پیدا می کنند .در این دوره ،مذهب و هنر مهرسازی بسیار تحت تأثیر میان رودانیها قرار داشت .ولذا نقوش
خدایان متعدد میانرودانی نظیر «شمش»« ،ایشتار»« ،نرگال» و «سین» با نمادهای آنها چون خورشید و ماه و یا
ستاره به نمایش درآمده است .به نظر میرسد این تعدد نقوش خدایان میانرودانی فقط جنبه اعتقادی صرف نداشته
است بلکه بخشی از آن به خاطر نفوذ سیاسی حکومت اکدیها و سومر نو در هزاره سوم ق.م بوده است .اوج هنر
مهرسازی ایالم در دوره ایالم میانه است که نقوش مذهبی بسیار متنوع شده و بیشترین میزان نقوش را جانوران
اساطیری و ترکیبی در بر گرفتهاند .در این دوره «اینشوشیناک» به عنوان مهمترین خدای ایالم باستان مطرح میشود
که نقش مایه مار را به صورت رئالیستی یا ترکیبی با سر انسان به عنوان نقش اختصاصی این خدا میشناسند.
«اینشوشیناک» در این دوره همواره با مار همراه شده است و مقام وی به حدی ترقی میکند که به خدایان دیگر و

پادشاهان ایالمی حلقه قدرت میدهد .در این دوره اسفنکسها(انسان -حیوان) و گریفن ها(حیوان -حیوان) با شکلهای
مختلف و متنوع به شدت بر روی مهرهای استوانهای رواج پیدا میکنند که به عنوان نمادهایی از خدایان گوناگون و
تصاویری از روایات اساطیری مختلف را بیان میکنند .همزمان با این تحوالت از میزان مهرهای مذهبی با نقوش
میانرودانی کاسته می شود و برعکس ایالم قدیم ،بیشتر به خدایان ایالمی اختصاص مییابد .بنابراین اوج هنر مهرهای
استوانهای با نقوش مذهبی -اساطیری مربوط به دوره ایالم میانه است که بر روی تعداد زیادی از مهرهای شاهی نیز
کتیبه اضافه میگردد .این کتیبهها معموالً معرّف نام پادشاه و یا صاحب مهر است که در موارد متعددی روبروی خدایی
بر تخت نشسته قرار دارند« .اسفنکسها» به عنوان موجوداتی نیمه انسان -نیمه حیوان همواره نقش محافظتی و
نگهبان دارند و اهمیت آن به حدی زیاد میشود که حتی تصاویر مار با سر انسان به نمایش میگذارند .در دوره ایالم
نو هنر مهرسازی از روی نقش کاسته شده و تعداد کمتری از مهر استوانهای به صورت پراکنده به دست آمده است که
دلیل آن حمالت مداوم آشوریان بوده است اما بهطور قطع هنر مهرسازی کماکان با شکوفایی و اعتبار کمتری دنبالهرو
هنر مهرسازی ایالم میانه بوده است .لذا در مورد هنر مهرسازی میتوان گفت که سیر تحول خدایان ابتدا متأثر از
خدایان «میانرودانی» با نمود انسانی بوده است و همزمان با آن در دوره ایالم قدیم با اهمیت کمتری ،جانوران
اساطیری-ترکیبی به عنوان خدایان اصیل ایالمی نقش بسته است .در دوره ایالم میانه با اهمیت یافتن «اینشوشیناک»
و نمادهای دیگر بهطرز قابل توجهی از خدایان میانرودانی کاسته شد و به تعداد جانوران اساطیری اضافه گردید .این
فرایند در دوره ایالم نو با اهمیت کمتری به دلیل مشکالت سیاسی و اقتصادی تداوم یافت.
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