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دین ساالری؛ كانون اندیشه و تمدن در ایالم باستان
چكيده:

تمدن ایالم از لحاظ جغرافيایي ،منطقه جنوب غرب ایران را شامل ميشود .این
تمدن در مدتهاي مدید در برابر تهاجمات بيپایان ملل بينالنهرین ایستادگي كرد و در
نهایت به دست آشور بانيپال فرمانرواي آشوري ا ز بين رفت .در این مقاله سعي بر آنست تا
با توجه به آثار و شواهد باستان شناختي كه از این تمدن باقي مانده ،به بررسي تاثيرات دین،
در روند تحول هنر و فرهنگ ایالمي پرداخته شود و به نوعي حضور و سيطره دین در
ذایقه و ذوق ایالميان ،روشن گردد .در ابتدا به بررسي دین در ایالم پرداخته ميشود تا
مشاهدات همسو با اندیشه ایالميان بازسازي و ارزیابي شود .همچنين نكاتي در مورد آیين،
مراسم و باورهاي مذهبي ایالميان آورده ميشود تا درك آثار و شواهد باستانشناختي
روشنتر گردد .به شماري از مراكز عمده مذهبي ایالميان اشاره شده است و به تاثير مذهب
ایالم در رشد و تحول هنرهاي مختلفي همچون موسيقي ،پيكره سازي ،معماري ،نقش
برجسته و مهر سازي پرداخته ميشود .لذا مذهب به عنوان بخش مهمي از زندگي ایالميان
تاثيرات مستقيمي در شكل گيري و رشد فرهنگ ایالمي داشته است؛ و شاید بدون توجه به
مذهب ،تمدن ایالم هيچ گاه به چنين پایهاي از پيشرفت نميرسيد.
كليد واژه:

مذهب ،ایالم ،معماري ،چغازنبيل ،هفت تپه ،موسيقي ،پيكرهسازي ،نقوش برجسته،
مهر
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مقدمه:

سرزمين ایالم از لحاظ جغرافيایي در منطقهاي قرار گرفته ،كه از طرفي با
سرزمينهاي هموار و حاصلخيز بينالنهرین و از طرفي دیگر با كوههاي زاگرس و فالت
مركزي ایران در ارتباط است .به این ترتيب اتصال دره و دشت در شكلگيري و توسعه
تاریخ و هنر ایالم نقشي تعيين كننده داشته است.
چرخشها و دگرگونيهاي مهم و بنيادین در اندیشههاي مذهبي ایالميان هر چند
به طور فریبنده ذهن را به خود درگير ميكند ولي با وجود تمام اینها در نگاهي عميق،
كالفي به هم تنيده است با محدودیتها و شرایط و مقتضيات خاص و ویژه.
به رغم مطالعات گذشته ،این نكته كه تعامل و تقابل اندیشههاي مذهبي و تمدني
با چه ترفندي خط مشي همسو و همراه یافتند ،معمایي است كه نياز به تبيين و بازپردازي
بسيار دارد .این تحقيق نيز با رویكردي بنيادي ،مذهب را گهوارهاي ميبيند كه از دامن آن
شالودههاي تمدن ایالم شكل گرفته و رشد ميكنند .احياء این رویكرد سرآغازي دوباره در
كاربردي نمودن مواریث فرهنگي تمدن ایالم است.
گستره ایالم را ميتوان از شمال تا سرزمينهاي زاگرس مركزي ،از شرق تا جلگه
مرودشت در فارس (حتي دورتر از آن) ،از جنوب به زمينهاي باتالقي خليج فارس و از
غرب به سرزمين بابل محدود دانست .تعيين قلمرو ایالميها ،تبيينِ چگونگيِ رشدِ فرهنگيِ
آنها را به راحتي ممكن ميكند.
در ادامه این مقاله؛ نخست بحث مربوط به مذهب ایالم تا اندازهاي كه به اصل
مقاله لطمه وارد نكند ،آورده شده و سپس عناصري كه ستون اصلي تكوین و رشد تمدن
ایالم هستند (معماري ،پيكره سازي ،نقش برجسته و مهر) مد نظر قرار ميگيرد .بيتردید
تعمق در تمدن ایالم با بيش از  3000سال استمرار ،كوچههاي هزار خم بسيار دارد.
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باستانشناسي مذهبي ایالم:

سلسله مراتب تثبيت شده خدایان در معاهده صلح بين هيتا ) ،(Hitaشاه
اوان) (Awanو نارامسين) (Naram-sinدر سال  2280ق.م موید سابقه طوالني و كهن
مذهب ایالم است .معاهده مذكور با این دعا و استمداد شروع ميشود« :بشنو اي پينيكير
و شما اي خدایان خوب آسمان .»...بعد از آن نام خدایان و الهههاي زیادي به عنوان شاهد
و گواه بر عقد پيمان بين آنها آورده ميشود .در طول هزاره سوم قبل از ميالد مادر بزرگ
خدایان سلطه زیادي بر ایالميان داشت .ولي در هزاره دوم ق.م مادر خدایان (پينيكير و یا
كيریریشا) جاي خود را به خداي مذكر (هومبان) داد و جریان مادر ساالري اندك اندك
جاي خود را به پدر ساالري داد و پادشاهان همه خود را تحت حمایت او كه خداي
خدایان بود ميدانستند 1.ازدواج هومبان و كيریریشا منتج به تولد خداي دیگر به نام هوتران
ميگردد كه در معاهده مذكور در مقام پانزدهم است و براي اولين بار نام او ميآید .به این
ترتيب؛ خدایانِ متعددِ ایالم ازدواج ميكنند ،ميزایند و مانند ایالميان زندگي روزمره دارند
و با گذر روزها بر هم پيشي ميگيرند .این در حالي است كه «رب النوع یا ربهالنوعهایي
هم بود ند كه به صورت محلي در نقاط مختلف مورد پرستش مردم و حاكمان محلي قرار
ميگرفتند 2».این اعتقادات و سحر و جادو و احترام به نيروهاي جهان زیرین ،ایالم را براي
بينالنهرینيها سرزمين ساحران و صنعتگران ميسازد.
اینشوشيناك ،خداي بزرگ (و محلي) شوش ،به موازات ارتقاء شوش به پایتختي
ایالم در هزاره دوم ق.م ،به خدايِ بزرگِ مليِ ایالم تبدیل شد .اینشوشيناك با هومبان و
كيریریشا تثليث خدایان ایالمي را تشكيل ميدهند.

3

در ميان موجودات نيز مار بر تمام آنها پيشي دارد .در نقش برجستههاي كورانگون،
نقش رستم ،استل اونتاش گال ،سفالينهها و مهرهاي استوانهاي جایگاه آن محفوظ است.
ميروشيجي 4مار را نماد اینشوشيناك خداي بزرگ ایالم و شوش ميداند و هينتس آن را
نماد باروي ایالم دانسته و دو مار در حال جفتگيري كه تا مصر نيز رسوخ كردهاند و
مارهایي با سر انسان ،داللت بر اولوهيت این خزنده در ميان ایالميان ميداند كه در
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بينالنهرین ناشناخته است 5.از دیگر حيواناتي كه براي ایالميها داراي اهميت است گاو
مي باشد .بر روي مهرها ،گاوهایي دیده شده است كه گاه بر روي آنها صليبي قرار دارد .این
صليب خود از نمادهاي مذهبي كاسيها (كاسيها در كوههاي زاگرس سكونت داشتهاند)
است كه در هنر ایالم تجلي یافته است .این صليب سمبل خداي خورشيد كاسيها است و
نقش آن در متوني دیده شده است كه قویاً آنرا به عنوان سمبل خورشيدمعرفي كرده است.

6

گاهي گاو در صحنهاي آمده است كه شخصي درصدد از پاي در آوردن آنها و یا نجات آنها
از دست شير ان درنده است؛ و نيز گاهي به همراه خدا یا الهه و یا پيشكشي براي قرباني
است .در حفاریهاي چغازنبيل نيز مجسمه گوساله اي به اندازه طبيعي بدست آمده است كه
احتماال در كنار درب ورودي معبد قرار داشته است.
مذهب و معبد در ایالم آن مقدار درگير با جشنها ،قربانيها و اعياد خاص گردید
كه جهت وارسي و تعيين تاریخ آنها ،تقویمهاي مخصوصي ایجاد گردید 7 .بيجهت نيست
كه در دوره بعد ،دیوان اداري بزرگ هخامنشيان توسط ایالميان اداره ميگردید.
در مراسم هاي قرباني ،حيواناتي از قبيل گوسفند و گاو براي خدایان ایالمي و حتي
خدایان بيگانه ،قرباني مي شدند .در این رابطه به دو مورد از مراسم و آیين قرباني براي
خدایان ایالمي ،مي توان اشاره نمود .یكي از این مراسم فستيوال الهه نگهبان پایتخت بوده
است كه احتماال به پي ني كير و شاید كيریریشا اهدا مي شد ،در این جشن گوسفندان پروار
را در باغ مقدس الهه در مراسمي به نام «گوشون» قرباني مي كردند .در این جشن گاو نري
كه قبال از نقطه دیگر ميآوردند ،قرباني ميگردید .در ماكتي برنزي كه به طلوع آفتاب
معروف است و از زمان شيلهاك اینشوشيناك (1150-1120ق.م) ،به دست آمده است ،دو
كاهن در حال اجراي مراسم مذهبي دیده ميشوند كه یكي از آنها بر روي دستهاي
دیگري آب ميریزد 8.یك روز مخصوص هم به خداي سيموت (شيموت) تخصيص یافته
بود .براي جشن او كه توگا ناميده شده بود نيز گاو نري را قرباني ميكردند .این جشن
سالي یك بار و آن هم در نيمه ماه مه برگزار ميشد.

9
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درباره مذهب ایالم آثار و مدارك زیادي در دست نيست .مدارك موجود نيز اندك
و پراكنده ميباشند .بنابراین چارچوب تحقيق را بر پایه یافتههاي پر ابهام باستانشناختي
قرار داده و رهيافتي در راستاي مفاهيم ،رویكردها و نوآوريهاي پيچيده مذهبي جستجو
ميگردد.
نقش مذهب در تكوین و رشد معماری ایالم:

از زبان یك ایالمي ،اونتاش ناپيریشا (1270-1240ق.م) ،حاكم شهر دوراونتاش
(چغازنبيل) ميآوریم كه:
« من براي خداي هومبان ...اینشوشيناك معبدي از آجرهاي لعابدار
به رنگهاي نقره اي و طالیي و سنگهاي مرمر و ابسيدین سفيد ساختم و
آنرا به ایشان هدیه نمودم».

10

تر دیدي در دیرینگي ایالم نيست ،اما آن هنگام كه در سدههاي تاریك هزاره سوم
كنكاش ميشود به توفيق اندكي در یافتن ساختارهاي عظيم ميتوان رسيد .با این حال
اندك اميد را تصویرگران مهرهاي گلي ایجاد ميكنند .نخست پا به سدههاي روشن تر ایالم
ميگذارده و از بطن سدههاي پيشتر سخن گفته ميشود.
هفت تپه و چغازنبيل:

بقایاي هفت تپه در محدوده منطقه نيشكر هفت تپه واقع شده است .آثار باستاني
هفت تپه به فاصله حدود  10كيلومتر به خط مستقيم از آثار باستاني شوش و در جهت
جنوب شرقي شهر قدیمي شوش قرار دارد.
مهمترین آثار هفت تپه عبارتند از آرامگاه تپتي آهار (1357ق.م) ،كه از آجر ساخته
شده ،و در واقع یك آرامگاه دسته جمعي و یك بناي دیگري كه حفار آن ،آنرا معبد-
آرامگاه مينامد .11ساخت بناي معبد-آرامگاه و یا ساختمان تشریفات مذهبي در كنار
آرامگاه پادشاه در خاورميانه سابقه طوالني دارد و شناخته شدهترین نمونه آن آرامگاه پادشاه
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سلسله سوم اور ،در شهر اور است.

12

هر چند ناگفته پيداست ،طاقي كه بر روي آرامگاه

تپتي آهار (1357ق.م) زده شده ،از جمله نخستين طاقهاي آجري است كه تاكنون باقي
13

مانده است.

همچنين بنا بر كتيبه سنگي شماره یك تپتيآهار (1357ق.م) زیگوراتهاي شماره
1و 2هفت تپه جهت خداي كيرواشير (خداي بزرگ مورد پرستش تپتي آهار) احداث
14

گردیدهاند.

در بيشتر قسمتهاي سالن شماره یك هفت تپه ،آثار نقاشي روي دیوار كه به مرور
زمان فرو ریخته ،مشاهده شده است .این نوع نقاشي دیواري بيشتر قسمت باالي دیوار را
تزیين مينمود .این نقوش هم هندسي بود و هم صحنههاي طبيعي را به نمایش ميگذارده
است .رنگهاي بكار رفته در این نقاشي ها شامل :آبي ،قرمز ،زرد ،خاكستري ،سياه و سفيد
بوده است.

15

چغازنبيل نيز بين شوش و شوشتر ،در فاصله  45كيلومتري جنوب شرقي شوش
واقع است .این محل در سال 1936م كشف گردید و از همين سال حفاري در آن آغاز
شد .این شهر در محوطه اي به طول و عرض  1300×1000متر ساخته شده است .سه
حصار خشتي تودرتو ابنيه مذهبي و غيرمذهبي شهر را محصور ميسازد .معبد اصلي
(زیگورات) در مركز حصار اول ،كاخها و مراكز كوچك در حصار دوم ،آرامگاههاي
زیرزميني شاهان ،كاخهايسلطنتي و تصفيهخانه آب در حصار سوم قرار دارند.
زیگورات چغازنبيل (شكل )1در اصل با  53متر ارتفاع در پنج طبقه بوده كه
هم كنون دو و نيم طبقه از آن باقي مانده است .این اثر در دوره ایالم ميانه و در زمان
پادشاهي اونتاشناپيریشا در حدود 1270ق.م بنا شده و به همراه شهر اطرافش و مانند
بسياري از شهرهاي ایالم به دست آشور بانيپال (626-668ق.م) ویران گردید .در این
محوطه ،عبادتگاههاي دیگري براي خدایان و الهههاي ایالم ساخته شده بود كه عبارتند از:
نوسكو ،پينيكير ،ادد ،نيالي ،شيموت ،ننزت ،پنراتيپ ،روهراتير ،هيشمتيك ،گال،
ایشنيكاراب و دو معبد ناشناخته دیگر واقع در كنار دروازههاي غربي و جنوب شرقي
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حصار دوم .تفاوت عمدهاي بين زیگورات چغازنبيل و زیگوراتهاي واقع در بينالنهرین
كه از قدمت بيشتري برخوردارند ،وجود دارد .برخي از مشخصههاي این بنا مانند :پنج طبقه
كه هر یك به صورت مجزا از سطح زمين چيده شده ،وروديهاي متفاوت و متعدد از
جهات مختلف ،عدم ارتباط مستقيم اتاق مقدس با دنياي انساني ،طاقهاي گهوارهاي بر
روي وروديها ،وجود سكو در اطراف معبد ،جاي دادن معبدهایي در قسمتهاي زیرین و
اطراف زیگورات از دیدگاه باستانشناسي ،معماري مناظر و مدیریت شهري اهميتي
فوقالعاده دارند.
سبك ساختن معبد مشترك براي دو خدا در كنار یكدیگر و چسبيده به هم براي
اولين بار توسط ایالمي ها در چغازنبيل ابداع گردیده است .این سبك معماري معابد بعدها
16

در بينالنهرین در دوره آشور نو نفوذ پيدا ميكند.

به نظر ميرسد قسمتهاي مرتفع معبد سفلي در چغازنبيل از آجرهاي بزرگ
لعابدار مربع به رنگ آبي مایل به سبز كه در وسط هر یك از مربعات یك زایده بزرگ شبيه
به دستگيره وجود دارد ،ساخته ميشده است .بدون شك این زواید تقليدي از دستگيرههایي
بود كه اصوالً در وسط هر مربع قرار مي گرفته تا آنرا در جاي خود استوار سازد .به نظر
ميرسد این نوع تزیين ابداع جدیدي در هنر ایالميها باشد 17.بنا به عقيده برخي محققان،
ایالمي ها نخستين كساني بودند كه استفاده از آجرهاي لعابدار را در تزیين بنا در خاورميانه
ابداع كردند.

18

بر روي این آجرهاي لعابدار تصاویر مختلفي از قبيل نقوش انساني ،نقوش

اساطيري ،نقوش حيواني ،نقوش هندسي و نقوش گياهي ترسيم شده است.
پس از این در قسمتهاي دیگر بينالنهرین نيز شاهد رواج این آجرهاي لعابدار
هستيم .رشد این هنر را در دورههاي بعد در ایران و بينالنهرین ميبينيم .دوره اوج این
آجرهاي لعابدار را در دوره هخامنشي و در شوش ،پایتخت زمستاني هخامنشيان ،شاهد
هستيم .جدا از نوآوريهایي كه در ساختارهاي هفتتپه و چغازنبيل دیده ميشود ،نكته
باریكي در این ميان وجوددارد آن است كه این بناها پيشكشي به درگاه خدایان منتسب
بودند.
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هنر موسيقي در مراسم مذهبي ایالم:

قدیمي ترین منبعي كه از چگونگي اجراي مراسم نيایش همراه با نواختن موسيقي
در ایالم در دست ميباشد  ،اثر مهري است مربوط به هزاره سوم ق.م كه از شوش بدست
آمده است .نقش این اثر مهر ،تصویر یك خداي ایالمي را (شاه كاهن) بر روي یك تخت
روان كه بر دوش چند نفر ،حمل ميشود نشان داده است .جلوي تخت روان فوق یك
نوازنده با آلت موسيقي خود ایستاده است و افراد دیگري در حال حمل اشياء سمبوليك و
نمادین هستند.

19

عالوه بر نقش مهر فوق با مراجعه به متون ایالمي معلوم ميشود كه كوتيك
اینشوشيناك (2220؟2240-؟ق.م) پادشاه اوان نوازندگاني را استخدام كرده بود تا در
جلوي دروازههاي اصلي معبد اینشوشيناك (خداي شوش) ،شبها و روزها مشغول نواختن
موزیك باشند.

20

همچنين در اواسط قرن هشتم ق.م در نقش برجسته هاني حاكم آیاپير

(ایذه) در منطقه كول فره (شكل  ،)2به نقش نوازندهها بر مي خوریم ،در این نقش برجسته
سه نوازنده با آالت موسيقي خود ،چنگ ،بربط و فلوت دیده ميشوند.

21

در تعدادي از

مهرهاي دیگر نيز ميتوانيم اجراي موسيقي را در مراسم مذهبي ببينيم .موسيقي هنري است
كه به مرور زمان و در دورههاي مختلفي رشد كرده است .مذهب به عنوان یكي از مهمترین
عوامل ایجاد و رشد موسيقي محسوب مي شود و معبد كه متصدي امور مذهبي است ،تاثير
مستقيمي در شكوفایي این هنر داشته است .استخدام چند نفر نوازنده جهت اجراي
برنامههاي موسيقي توسط كوتيك اینشوشيناك (2220؟2240-؟ق.م) و هزینه كردن از
ا موال معبد به این منظور ،خود دليلي بر اهميت اجراي موسيقي در مراسم مذهبي است.
بالطبع هنري كه تا این حد در نزد پادشاه و معبد اهميت دارد ،نه تنها حفظ شده بلكه به
مرور زمان آزموده شده و محتوایي غني ميیابد.
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هنر پيكرهسازی و نشانههای مذهبي در آن :

مذهب در هنر پيكره سازي ایالم نيز تاثيري شگرف داشته است .در ایالم هم
پيكرههاي مذكر و هم پيكره هاي مونث كه جنس بيشتر آنها از گل است ،وجود دارد .تعداد
زیادي از این پيكرهها جنبه مذهبي دارند .با مقایسه شكلشناسي پيكرهها با نقوش برجسته
ایالمي كه حاالت مختلف مذهبي از جمله نيایش را نمایش ميدهند ،ميتوان پيكرههاي
مذهبي را شناسایي كرد .گاهي این پيكرهها در حال آوردن هدایایي براي معبد هستند.
برخي از پيكرهها داراي عصایي در دست هستند كه اغلب آنها را كاهن معرفي
مينمایند .گاهي نيز پيكرههاي اساطيري ساخته ميشد .هياتهاي محافظان درون معبد را
ميتوان به صورت ابولهول یا انواع الشخور یا دیگر موجودات افسانهاي تصور نمود .در
ایالم الماسو به وضوح یك محافظ آسماني بود كه معبد را همراه با كاریباتو ،الهه بسياري
كرامات ،حفظ ميكرد.

22

ورودي معابد ایالمي به وسيله مجسمه هاي شير ،گاو نر و نوعي

سگ محافظت ميشد .احتياجي نبود كه این مجسمهها ابعاد عظيمي داشته باشند ،زیرا
روشن است كه كيتن -قدرت سحر آميز این مجسمهها -خود به تنهایي براي محافظت
معابد كافي تلقي ميشد .به عنوان مثال؛ در چغازنبيل ،در ميان خرابههاي معابد اداد و ننالي،
مجسمه هایي از گاو نر مزین به سنگ الجورد پيدا شده است .در این مورد آشوربانيپال
(626-668ق.م) درباره ویران كردن شوش ميآورد كه« :گاوهاي وحشي ،نگهبانان و
درهاي معابد را درهم شكستم».

23

پيكرههاي دیگري هم هستند كه آنها را در گروه خدایان و الههها طبقهبندي
كردهاند.

24

از سویي ،مادینه پيكركهاي سفالين قالبي ایالم (شكل  )4در رهيافتي چند

سنجهاي ،در ارتباط مستقيم با آیينها و باورهاي دیني دانسته شده است 25.در كل از ميان
مجموع پيكره هاي زنان و مردان ایالمي ،تعداد پيكركهاي زنان بسيار بيشتر از پيكركهاي
مردان است و همينطور تعداد پيكركهاي زناني كه داراي جنبه مذهبي هستند بسيار زیاد
است؛ در حالي كه تعداد پيكركهاي برهنه كمتر از تعداد پيكركهاي ملبس است ،تعداد
پيكرك هاي برهنه مربوط به زنان بيشتر هستند .پيكره حيوانات نيز به عنوان نماد خدایان
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مختلف همواره مورد توجه ایالميان بوده است .این سنت ادامه یافت و به دليل نفوذ زیاد
مذهب در اشكال مختلف و زیبایي ظاهر گردید.
عرف اجتماع مذهبي ایالم ،ایجاب ميكرد تا پيكركهاي فراواني با رویكرد مذهبي
ساخته شوند .به این ترتيب است كه از دنياي ایالم پيكركهاي زیبا و فراواني بر جاي مانده
است .شاید مهمترین آنها پيكر ناپيراسو همسر اونتاش ناپيریشا (1240-1270ق.م) باشد
كه از جنس مفرغ و با روش غالبگيري با وزني در حدود  1750كيلوگرم و در ابعاد
طبيعي ساخته شده است.
نقش مذهب در شكلگيری هنر نقش برجسته صخرهای:

به طور كلي نقوش برجسته ایالمي در دو منطقه استان فارس و خوزستان قرار
دارند و شامل؛ نقوش برجسته كورانگون ،نقش رستم (شكل )3و دهكده حاجي آباد ،كول
فره (شكل ،)2اشكفت سلمان ،قلعه تول ،تنگ نوروزي ،شاهسوار (در ایذه) و نقش برجسته
شوش ميباشند.

26

نقش برجسته كورانگون قدیميترین نقش برجسته ایالمي و به نوعي قدیميترین
نقش برجسته ایران است .در مركز سطح صاف و مستطيل شكل آن ،خداي بزرگ ایالمي
بر روي تختي از مار نشسته و الههاي با كاله شاخدار در كنار وي دیده ميشود .این الهه نيز
احتماالً كيریریشا یا پارتي است .تعداد زیادي نيایشگر در سه ردیف در حال فرود آمدن از
پلكان مقابل خدا هستند.

27

موضوع نقوش برجسته كورانگون و نقش رستم (شكل  )3مربوط به بارعام خدایان
است ،در كول فره(شكل  )2در شمال شرق دشت ایذه  5نقش برجسته از دوره ایالم نو با
موضوعات و صحنه هاي مختلفي وجود دارد كه موضوع سه عدد از آنها در ارتباط با
قرباني براي خدایان و آتش مقدس بر روي آتشدان ميباشد.
در نقش برجسته دیگري در كولفره كه مربوط به (اواخر قرن 8ق.م) ميباشد
نيایشگران در چند ردیف ،در حالي كه دو دست خود را به حالت نيایش و دعا باال
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آوردهاند ،دیده ميشوند و قرباني كردن گاو ،قوچ و بز كوهي به همراه نواي موسيقي
نوازندهها ،به تصویر كشيده شده است(شكل .)2

28

قرباني كردن احتماالً جزیي از مراسم

روزانه معابد ایالمي بوده است .معموالً خدا به صورت ایستاده و یا نشسته قرباني دهندگان
را ميپذیرد.

29

نقوش برجسته اشكفت سلمان ایذه (متعلق به هاني حاكم ایاپير) صحنه هایي از
نيایش خانوادگي (به همراه همسر و فرزند و وزیر) و نيایش انفرادي را نشان ميدهند 30.در
صحنهاي دیگر

31

كه هاني را به همراه زن و فرزندش نمایش ميدهد حالتي شبيه به

ناپيراسو زن اونتاشگال (1240-1270ق.م) پادشاه ایالم ميانه از سلسله ایكههالكي  32در
مجسمه برنزي مكشوفه از شوش ميبينيم كه نوعي عمل مذهبي است.
نقش بعدي در اشكفت سلمان ،هاني را در حال نيایش نشان ميدهد و داراي
كتيبهاي به خط ميخي است .او خود را اینگونه معرفي ميكند« :من هاني ،پسر تاهيهي
حاكم آیاپير هستم 33 .»...نقش چهارم در اشكفت سلمان نيز حالت نيایش هاني و یك فرد
ایالمي را نمایش مي دهد .در این تصویر فرد نيایشگر به صورت كامالً تمام رخ و از روبرو
به نمایش درآمده است كه یك نوآوري در هنر نگاركندهاي صخرهاي محسوب ميشود.
این نوآوري تا دوره اشكاني به فراموشي سپرده ميشود.
بر اساس كتيبه هاي هاني در اشكفت سلمان ،معلوم گردیده كه هاني این نقش را
جهت معبد الهه نارسينا  ، Narsinaحجاري نموده است .همين امر بيانگر این نظریه شد كه
در اطراف این نقش برجسته مي بایستي آثار و بقایاي معبدي وجود داشته باشد .در
بررسيهاي باستانشناسي كه در این رابطه صورت گرفت ،وجود بنایي در قسمت جنوبي
اشكفتسلمان ،محتمل دانسته شد.

34

از تعداد هفده نقش برجسته ایالمي؛ دوازده نمونه داراي موضوعات مذهبي
دربرگيرنده صحنه هایي از بارعام ،صحنه نيایشگران ،صحنه قرباني براي خدایان و صحنه
حمل مجسمه خدایان به معابد هستند .تاثيري كه مذهب در شكلگيري هنر نگاركند
صخرهاي دارد ،كامالً روشن است .هنري كه نخستين گامهاي خود را به پشتوانه مذهب
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برداشت و شاید اگر عامل دیگري پشتيبان آن بود این گونه دوام و موفقيت نميیافت .دوره
اوج این هنر را در دورههاي هخامنشيان و ساسانيان و حتي در دورههاي متاخر اسالمي
ميبينيم .جنبههاي سياسي یا سياسي-مذهبي این هنر ،در ابتدا با نقشي مذهبي (كورانگون)
در ایالم آغاز شد و پس از مدتي با گسترش آن در دوره هخامنشي نه تنها باعث بر جاي
ماندن آن ،بلكه به عنوان سنتي مرسوم شكل گرفت .در این زمان بارور شده و به جنبه
سياسي آن توجه بيشتري شد .هر چند دید مذهبي به این هنر هيچ گاه كمتر از نگاه سياسي
به آن نبوده است.
مطلب مهم این كه نقش خدایان ایالمي فقط دو بار آن هم در كورانگون و نقش
رستم حجاري شده است .اگر این فرضيه ثابت شود كه نقوش برجسته مذكور مربوط به
هزاره سوم یا دوم ق.م است ،باید پذیرفت كه حجاري پيكره خدایان بعد از هزاره سوم یا
دوم ق.م دیگر در بين ایالميها مرسوم نبوده است .زیرا در هيچ كدام از نقوش برجسته
دیگر ایالمي ،تصویر خدایان دیده نميشود .وضعيت فوق این تصور را بوجود مي آورد كه
به احتمال قوي پس از گذشت قرون متمادي ،در اعتقادات مذهبي ایالميها تغييراتي
صورت گرفته و یا حداقل به تصویر كشاندن نقش خدایان را دیگر جایز نميدانسته اند.
تاثير مذهب در باال رفتن سطح هنری مهرهای استوانهای:

در اثر مهري كه مربوط به حدود 2400ق.م ميباشد و از شوش بدست آمده،
صحنههاي اساط يري را مشاهده مي نمایيم .در قسمت باالي این اثر مهر الهه شكارچي،
ایشتار ،یك نيایشگر ،عقرب ،حيوان اساطيري و دو انسان-گاو نر و در ردیف پایين نيز
ایشتار ،زن یا الههاي دیگر در مقابل او و موضوعي بينالنهریني كه نبرد حيوانات درنده را از
یك سو و انسان و خدا از سو ي دیگر مي باشد و پس از آن دو خدمتكار یا دو الهه در
اطراف ایشتار قرار دارند .در این تصویر سمبلهاي زیادي نقش شده است.

35

از نمونههاي مهرهاي با نقش اساطيري ميتوان به مهر دیگري كه از شوش بدست
آمده و مربوط به  1500-1850ق.م است ،اشاره كرد .بر روي این مهر خدایي با لباس
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مطبق و كاله شاخدار كه احتماالً خداي آبها ائا) (Eaاست ،دیده ميشود .در جلوي او الهه
دیگري و جنگجویي دیده مي شود و شخص دیگري كه اسيري را با شمشيري داس مانند
تهدید ميكند.

36

در اثر مهر دیگري از جنس گل پخته مربوط به 2300ق.م از شوش،

شش خدا در حال نبرد با یكدیگر در مقابل هم قرار گرفتهاند .روي این مهر كتيبهاي به زبان
اكدي دیده ميشود.

37

از دورانهاي اوليه ایالم هيچ اثري از معبد و یا ساختمان مذهبي بر جاي نمانده
است؛ ولي از روي نقوش مهرهاي استوانه اي هزاره سوم ق.م ،ميتوان به چگونگي
معماري آنها پي برد .ظاهرا این معابد راست گوشه بوده و بر باالي مصطبه مانندي قرار
ميگرفتند .آنها داراي سقفي مسطح و پنجره هاي كوچك راست گوشه ،به منظور جریان
یافتن هوا و تامين نور بودند و شاخهاي حيوانات تزیينگر دیوارهاي آن بود.

38

از بين بيست و هشت مهر و اثر مهري كه از دورههاي مختلف ایالم مورد مطالعه
قرار گرفت ،تعداد بيست و سه مورد از آنها داراي نقش مایههاي مذهبي بودهاند .اصوالً مهر
در موارد مختلفي از جمله تجاري ،مذهبي و اداري بكار رفته است ،ولي تصاویري كه
اغلب اشخاص براي طراحي بر روي مهرهاي خود برميگزینند ارتباط نزدیكي با عقاید آنها
دارد .این تصاویر شامل موارد مختلفي نظير نقوش اساطيري ،نقوش مربوط به خدایان،
نمادهاي مذهبي و یا صحنههاي نيایشي ميباشد.
آنگاه كه مهرها از طرف كارساالر جهت مبادالت بازرگاني ،بكار برده ميشود،
نوشتهها و نقوشي كه بر رویشان نقر شده وسيلهاي مناسب براي تبليغات نيز به شمار
مي روند ،زیرا با دیدن نقوش آنها ،پيامي كه بر روي آنها نقر شده منتقل ميگردد .به همين
جهت شفافيت و خوانا بودن نقوش همواره مورد توجه كارفرمایان بوده و در مقابل،
استقبال بيشتر از مهر سازاني ميگردید كه از توانایي باالیي برخوردار بودهاند و این عامل
سرعت رشد صنعت مهرسازي را در حد مطلوبي نگاه داشته است .تنوع نقوش و سبكهاي
متفاوت ساخت مهر در ایالم نو شاهد این امر است.
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نتيجه گيری:

باستانشناسان در مطالعاتشان درباره مذهب ایالميها ،در پي آن بودهاند كه اشياء یا
سازههایي كه به مذهب مربوط ميشود را شناسایي نمایند .آشنایي با ماهيت مذاهب باعث
ميشود تا از پيشداوريهاي غير عادي فاصله بگيریم .با این حال مذهب ایالم را با
قضاوتهاي همسایگان معاصرشان و تحليلهاي باستانشناختي تا اندازهاي هرچند اندك
ميشناسيم .نفوذ مذهب در زندگي روزانه ایالميها انگيزهاي جهت رشد ایدئولوژیكي،
هنري و صنعتي بوده است .ردپاي معابد و آرامگاهها را در تمام استقرارگاههاي ایالمي
ميبينيم .دیدگاه هاي مذهبي ایالميان نسبت به زندگي باعث شد تا عالوه بر اصول ابتدایي
معماري كه از همسایگان دریافت ميكردند ،نوآوريهایي نيز داشته باشند .زیگورات یا
معبد اصلي كه تقليدي از بينالنهرین بود به گونهاي ایالمي ظهور كرد و طرحي نو داشت.
معبد ،قلب هر شهر را تشكيل مي دهد و مدیریتي كه در ساختار سازههاي معبد بكار رفته
بسيار عالي است .نقطه اوج تكامل معماري مذهبي ایالم را ميتوان در چغازنبيل مشاهده
نمود .هنر پيكره سازي به صورت هنري خانگي و اجتماعي رشد كرده و تمایالت مذهبي
را در خود منعكس نمود .مذهب عاملي تعيينكننده در شكلگيري و رشد حجاریهاي
صخره اي بود .در این نقوش كه تحت اختيارات تام فرمانروایان قرار داشت ،عناصر مذهبي
بسيار مورد توجه قرار گرفته است  .هنر مهرسازي تحت تاثير نمادهاي مذهبي توانست هر
آنچه در فكر ایالميان ميگذشت را بدون هيچگونه محدودیت مهارتي ،به نمایش بگذارد.
اجراي موسيقي در مراسم مذهبي نيز باعث رشد و گسترش این هنر در زمانهاي بعد شده
است.
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شکل  .1زیگورات چغازنبیل (باال؛ تصویر ایزومتریک و راههای ورودی آن و پایین؛
بازسازی کامل بنا با توجه به قسمت تخریب شده آن)
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شکل  .2نقش برجسته هانی ،پادشاه محلی آیاپیر در کول فره ایذه
(مراسم قربانی همراه با نواختن موسیقی)(صراف؛ 1372؛ تصویر)6

بهار 88
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شکل  .3نقش برجسته ایالم قدیم و ایالم نو که قسمت عمده
آنها توسط نقش دوره ساسانی از بین رفتهاند

شکل  .4مادینه پیکرک سفالین ایالمی
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