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چكيده
در گذار از مرحله کوچ نشيني به يکجانشيني و اقامت دائم در يک محل، «آب» با خاصيت حيات بخشي خود 
به عنوان يک رکن اساسي، نقش مهمي را  ايفا کرد. سهولت دسترسي به آب، تضميني براي ادامه  زندگي و 
سکونت محسوب مي شد. ارتزاق انسان به اين ماده وابسته بود و از جهتي مسيرهاي آبي، ارتباط دهنده  افراد 
و اقوام با يکديگر بودند. به تعبيري، تصور زندگي بدون وجود آب، غير ممکن به نظر مي رسيد. از آن جايي که 
انسان باستاني براي عوامل تاثير گذار در جريان زندگي خود، خداياني در نظر گرفته بود که آن پديده ها را بر 
مبناي مشيت و خواست خود، ساماندهي مي کردند، ايزد آب ها نيز جايگاه وااليي داشت. منطقه باستاني جنوب 
غرب ايران امروزي؛  ايالم کهن نيز از اين قائده، جدا نبود و با توجه به آثار به دست آمده متعلق به ساکنان 
آن، به وضوح مي توان به اهميت اين موضوع در آن جا پي برد. شباهت هاي ظاهري انکار ناپذيرميان ايزد 
آب ايالمي و بين النهرين در برخي موارد تشابه کارکرد را هم به دنبال دارد که اين مسئله دال بر گستردگي 
روابط(مسالمت آميز يا خصمانه) ميان آنان است. در اين پژوهش نمودهاي متفاوت ايزد آب در ايالم (شوش 
و چغازنبيل)با مد نظر قرار دادن همتاي بين النهريني و نيز شهداد، براي پي بردن به معاني و مفاهيم نهفته در 

آن ها بر مبناي روش تاريخي و توصيفي و با استفاده از منابع کتابخانه اي مورد بررسي قرار گرفته است.
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بازتاب باورهاي مرتبط با  آب در 
آثار هنري ايالميان

مقدمه
اين  امروزي،  ايران  حوزه   به  آريايي ها  ورود  از  پيش 
سرزمين پذيراي مردمي شد که به عنوان پايه گذاران يکي از 
درخشان ترين تمدن هاي ايراني قلمداد مي شوند. پرستش 
خدايان، اعتقاد به قدرت هاي ماوراي طبيعت، تقديس زن و 
غيره از جمله برخي وجوه شاخص تمدن ايالم هستند که به 
ويژه در آثار هنري به دست آمده از آن ها نمود پيدا کردنده اند.

همسايگي بابين النهرين، داد و ستدهاي تجاري بين اين مناطق، 
درگيري ها و جنگ هاي مداوم و از همه مهم تر ثبت و ضبط 
اين رويدادها به واسطه «خط»؛ امکان بررسي تاريخ اين دو 
سرزمين را به بهترين شکل به وجود آورده است. با توجه 
به اين که خط ايالمي آغازين١ هنوز به طور کامل خوانده 
نشده، همين موضوع باعث پوشيده ماندن اسرار مربوط به 
اين سرزمين شده، به همين علت است که موضوعي تحت 
عنوان اساطير ايالمي وجود ندارد تا بر مبناي آن بتوان به 
تفسير و توضيح آثار به دست آمده پرداخت. از آن جايي که 
اين دو تمدن کهن، طي مدت هاي طوالني با يکديگر در ارتباط 
بوده اند و نيز به علت تشابه فراوان ميان آثارشان، مي توان 
در برخي موارد از اسطوره هاي بين النهريني در جهت تفسير 

آثار ايالمي استفاده کرد.
ايزد آب در هر دو منطقه به وفور نمود پيدا کرده و اين 
موضوع به خودي خود حاکي از اهميت آب در اين نواحي 
مي باشد.با توجه به تنوع نقشمايه هاي مرتبط با اين ايزد طي 
هزاره هاي سوم و دوم پيش از ميالد که مبناي اين پژوهش 
مي باشد  مي توان گفت ايزد آب در گذر زمان هم چنان اعتبار 
خود را حفظ کرده بود. در اين پژوهش سعي شده نمودهاي 
متفاوت ايزد مذکور در ايالم (شوش و چغازنبيل)با مد نظر 
قرار دادن همتاي بين النهريني، براي جهت پي بردن به معاني و 
مفاهيم نهفته در آن ها، بر مبناي روش تاريخي و توصيفي و با 

استفاده از منابع کتابخانه اي مورد بررسي قرار گيرند.
در اين مجال ابتدا کارکردها و مفاهيم اين ايزد در بين 
النهرين مورد مطالعه قرار گرفته و در ادامه بر مبناي يافته هاي 
به دست آمده با ورود به سرزمين کهن ايالم، جلوه هاي 
برجسته اي  شناسان  ايران  شده اند.  بررسي  آن  متفاوت 
همچون والتر هينتس، اديث پرادا، پير آميه، يوسف مجيد زاده 
و علي حاکمي در آثار خود به اين موجودات اشاره کرده اند، 
نتايج کاوش هاي فرانسويان در شوش٢ را نيز نبايد ناديده 
گرفت.در بررسي عالوه بر موارد مشابه، نمونه هايي منحصر 

به ايالميان نيز جاي گرفتند. 
به اين ترتيب مشخص شد که اين مردم، مقلدان صرف 
هنر بين النهرين نبودند، بلکه ذوق و خالقيت آن ها چنان در 
اين امر دخيل مي شد که از محصول وارداتي تنها به عنوان 
يک ماده استفاده مي کردند و شکل و رنگي بومي به آن 

مي بخشيدند.
به طور خاص  ايران و  باستاني جنوب شرق  مناطق 
ناحيه باستاني شهداد (خبيص کهن) در استان کرمان نيز 

1-  Proto-Elamite

که  ارزشمندي  کتب  مجموعه   -۲
حاصل فعاليت  هاي گروه هاي مختلف 
باستان شناسي فرانسوي در ايران است 
و تحت عنوانM.D.P شناخـته مي شود 
و جــاي بسي افسوس است که هنوز 
ترجمه نشده اند . اين  منابع ارزشمندي 
که بخش بزرگي از تاريخ تمدن ايران را 
در دل خود ثبت کرده اند و دستاوردهاي 
سال  از  فرانسويان  باستان شناسانه  
۱۸۹۷ تا ۱۹۷۶ ميالدي را شامل مي شود؛ 
د. مورگان، المِپر، گوتيه(Goutier)، شيل 
 ،(de Macque nem) د. مکنم ،(V.Scheil)
 ،(L.Lebreton) گيرشمن، آميه، لوبرتون
واکر(J.Walker)،پزارد(G.Pezard)و 
بسياري ديگر در زمره   کساني بودند که 

در تأليف اين مجموعه ها  نقش   داشتند.

مورد مطالعه قرار گرفته است. با در نظر گرفتن دو تمدن 
النهرين و ِسند؛ به سهولت مي توان به اهميت  بزرگ بين 
مناطق  عنوان  به  سرزمين ها  اين  برد.  پي  آن ها  جايگاه 
تمدن ساز؛ در گذرگاه ارتباطي ميان دو تمدن مذکور قرار 
داشتند، پس بديهي است که در اين بين عالوه بر تاثير پذيري، 
تاثير گذار هم بوده باشند. اگر چه عمر حفاري  و کاوش ها و 
همچنين حجم آثار اکتشافي از اين مناطق نسبت به ايالم و 
منطقه  جنوب غرب ايران کم تر است، اما اين مساله از اهميت 
آن ها نمي کاهد. البته نمونه خطوط اندکي هم که از اين مناطق 
به دست آمده   به طور کامل خوانده نشده اند. با وجود اين 
آمده  به دست  آثار  با  رابطه  در  از جهاتي مي توان  موارد 

صحبت کرد و به شرح و تفسير آنان پرداخت.

اِنکي؛ ايزد آب در بين النهرين 
از ديرباز در ميان پديده ها و عناصر طبيعي، آب؛ جايگاه 
مهمي را به خود اختصاص داده است. ساموئل کريمر در 
بشر  اوليه   عقايد  مورد  در  بحثي  سومري»،  کتاب«الواح 
درباره  شناخت جهان و تکوين عالم مطرح کرد و آفرينش 
جهان را از ديدگاه سومريان مورد بررسي قرار داد و به 
اين نتيجه رسيد که بر مبناي باور آن ها، الهه َنّمو به عنوان 
مادري که زمين و آسمان را زاييد؛ مطرح شده است. نام 
اين الهه با عالماتي ثبت شده که نشان دهنده  لغت درياي 
اوليه مي باشد. زمين و آسمان در ابتدا به هم پيوسته بودند، 
تعدادي از خدايان پيش از جدا شدن اين دو از هم وجود 
داشتند و انليل در نهايت موجب اين انفصال شد: «پروردگار 
براي ساختن آن چه سودمند است، خداوندي که اراده اش 
تغيير ناپذير است، انليل که براي اين سرزمين، دانه از خاک 
روياند، خواست آسمان را از زمين جدا کند، خواست زمين 

را از آسمان جدا کند».(کريمر،١٣٤٠، ١٠٢-١٠١)
 جدايي زمين و آسمان از يکديگر، گام بعدي را در آفرينش 
و شکل گيري هستي فراهم آورد. در اين مرحله، از آميزش 
آب هاي شيرين و شور يعني اَپسو و تيامت، ساير ايزدان 
آفريده شدند و در نهايت انسان ها، حيوانات و گياهان به 

وجود آمدند. 
طبق عقايد سومريان، اجزاي اصلي عالم؛ هوا، آسمان، 
دريا و زمين هستند و چهار خدا؛ انليل، آنو، انکي و نينخورسگ 
به عنوان فرمانروايان يا موکالن اين قلمروها مي باشند به 
طوري که ساير پديده ها از آن ها هستي مي يابند. با توجه 
حيات  در شکل گيري  آن  مهم  نقش  و  آب  موارد،  اين  به 
مطرح مي گردد و خاصيت«حيات بخشي» آن کامال روشن 
مي شود. انکي/اآ؛ خداي اقيانوس آب شيرين زير زميني يا 
آب هاي ژرف(Abzu)؛ با حکمت، خرد، سحر و جادو، هنرها 
و صنايع مدني ارتباط داشت:«وي در مقام ايزد دانش با 
شمش پيوند داشت. غيب گويي مي کرد و براي افسون گري 
فرا خوانده مي شد، اما بر اعمال انسان نيز نظارت داشت. 
درودگران، سنگ ُبران و زرگران، او را به عنوان پشتيبان 
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خويش مي پرستيدند. حتي گاهي آفريننده  انسان به شمار 
مي آمد و گمان مي بردند که انسان را با گل رس ساخته 

است». (ژيران،الکوئه،دالپورت،٦،١٣٧٥)
    بنا به تعبيري که کريمر مطرح کرده، سازمان زمين 
و سير مدنيت، به عنوان فعاليت هاي خالق انکي در ايجاد 
پديده هاي طبيعي و فرهنگي ذکر شده است. در بين النهرين، 
شهر اِريدو به عنوان اقامتگاه زميني انکي قرار داشت.  همسر 
او که چهره اي نسبتا ابهام آميز دارد، نينکي، بانوي زمين 
مي باشد که دامکينا يا دامگالنونا نيز خوانده مي شود. وزير 

وي، خداي دو چهره يعني ايسيمود/ اوسم١بود.
او[انکي]  گيلگمش؛  و  هسيس  اَتَره-  «درحماسه هاي 
بخشي از وجود انسان را عليه خدايان برانگيخت و بشر را 
براي فرار از سيل بزرگ که با تصميم خدايان ديگر فرستاده 

شده بود، ياري نمود».(بلک و گرين، ١٣٨٣، ١٢٨)
تمثال انکي به صورت خدايي ريش دار که کالهي شاخ دار 
بر سرگذاشته و رداي بلند چين داري به تن دارد، به تصوير 
کشيده شده است. نمونه آثاري وجود دارند که او را نشسته 
در بنايي که پيرامونش با جريان هاي آب محصور شده يا 
قايقي که در آب هاي رودخانه يا مرداب حرکت مي کند، نشان 
مي دهند. اين بنا را اَبزو يااِ- اَبزو(معبد انکي در اريدو) تعبير 
کرده اند. انکي را بيش تر مواقع در حال پذيرفتن پرستش 
گران و حامالن پيشکش ها نشان داده اند. صحنه هايي وجود 
دارند که ايسيمود؛ وزير انکي، پرنده- انسان يا ديو-شير يا 
پرستشگران را به حضور اين خدا مي آورد.(تصوير ١ - ٢)

نشان ويژه  انکي، رشته هاي آب  است که از بازوانش رو به 
پايين جريان دارند و گاهي ماهي هاي کوچکي در اين ريزش 
آب، شناور هستند.(تصوير٣) الهه اينانا با سالح برشانه ها 
دراين مهربال داراست واآ با نهرهاي آب جاري ازشانه هاي، 

حالت فاتحان را دارد. 
چنين حالتي براي اين نوع خدا به ندرت ديده مي شود 
و بنابر اين مي بايست با فعاليت خاصي ارتباط داشته باشد.

هردو ايزد درلحظه ظهور خداي خورشيد در مركز كوهي 
بزرگ كه برآن درختي  روييده، به حضور او بار يافته اند. 
عقابي  با بال هاي گشوده  در زاويه اي تند به سمت خداي 
خورشيد  فرود مي آيد و ايسيمود، ارباب خويش را همراهي 
مي كند. بنابر اين اسطوره روي مهر؛ نمايش عروج سه خداي 

مهم است : الهه عنقريب به پرواز در مي آيد، خداي خورشيد 
در حال باال آمدن از كوه است وحالت قرارگرفتن  پاي اآ، 

حركت او را در صعود به باالي كوه نشان مي دهد .
در برخي مواقع الهه گان يا ايزد بانواني، ظرفي گلدان 
به  آن  درون  از  آب  رشته هاي  که  دارند  دست  به  مانند 
اطراف جاري شده اند. بنا به گفته دکتر يوسف مجيدزاده در 
نقاشي هاي ديواري کاخ زيمري ليم در ماري و در صحنه  
اعطاي موهبت شاهي، قديمي ترين نمونه  الهه هايي را مي بينيم 
که ظروفي به دست دارند و آب از درون آن ها در چندين 
جهت فوران دارد.(تصوير٤)«در صحنه اصلي،  پادشاهي را 
مي بينيم که ردايي بلند بر تن و کاله بيضي شکلي بر سر 
دارد. لبه هاي ردا با دو رديف يراق شرابه دار تزئين شده 
است. شاه، دست راست خود را به رسم آن زمان به حالت 
احترام باال آورده و رو به سمت راست در برابر الهه اي با 
لباس بلند و دامن چاک دار ايستاده است. الهه پاي راست را 
بر پشت شير نشسته اي نهاده است . در زير اين صحنه دو 
الهه  ديگر را مي بينيم که هر يک ظرف فواري به دست دارند 
که نهرهاي آب از درون آن ها از چندين جهت جاري است و 
ماهي ها در جريان آب، باال و پايين مي روند». (مجيد زاده، 

(١١٨،١٣٨٠

ايزدان آب در ايالم
به  نقشمايه  اين  کورانگان٢  ايالمي  برجسته  نقش  در 
وضوح ديده مي شود.(تصوير٥)زنده ياد بهار اين اثر را بر 
مبناي  تاريخ پيشنهادي والتر هينتس٣ که آن را به دو هزار 
و پانصد پيش از ميالد نسبت مي دهد و مي گويد ممکن هست 
تا هزار و ششصد و يا هفتصد پيش از ميالد هم بشود آن 
را پايين تر و نزديک تر آورد- قديمي ترين نقش روي سنگ 

تصوير۱- اثر مهر استوانه اي اکدي،۲۲۰۰-۲۳۰۰ق. م. بين النهرين، ماخذ:    
 www.Britishmuseum.org

تصوير۲- اثر مهر استوانه اي اکدي، وزير دو چهره؛ايسيمود، پرنده 
انساني را به حضور اِآ مي آورد، ماخذ:  بلک و گرين،۱۸۳،۱۳۸۳  
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۲-ارنست هرتسفلد که  کورانگان را 
براي نخستين بار در سال۱۹۲۴ميالدي 
اثر  اين  تاريخ  شناسايي کرد، درمورد 
مي گويد:« ... بايد در دوره  تجديد حيات 
از  پس  ايالم-  کشور  رستاخيز  و 
اين  بر  اکـدي ها  تسلط  پايان دوره 
سرزمين   يعني در روزگار شاه ايالمي؛ 
پوزور   اينشوشينک  که معاصر گودآ در 
سومر  بوده است. ساخته شده باشد».  

(هرتسفلد،۱۹۶،۱۳۸۱ )
«باستان  کتاب  در  واندنبرگ  لويي 
شناسي ايران باستان» تاريخ اين اثر را 
مربوط به اواخر هزاره ي سوم ق. م 

دانسته   است.(واندنبرگ،٥٩،١٣٧٩)
يوسف مجيدزاده بر اين باور است که 
اين نقش برجسته؛ نموداري از آيين 
پرستش در ايالم است که در محل هاي 
مرتفعي همچون کورانگان که طبيعي 
به  که  چغازنبيل  زيگورات  يا  بوده 
طور مصنوعي ايجاد شده بود،انجام 
به  متعلق  را  اثر  اين  وي  مي گرفت. 
اين  به  و  ايالم جديد مي  داند  دوران 
ترتيب،تاريخ آن را قرون هشتم تا هفتم 
پيش از ميالد ذکر مي کند.(مجيدزاده، 

(٩٧،١٣٧١
به اعتقاد اديث پرادا؛ اين اثر  متعلق به 
دوران ايالم مياني مي باشد و در زماني 
بين قرون پانزدهم  تا يازدهم ميالدي 

شکل گرفته است.(پرادا،٨٢،٢٥٣٥ )
اورسوال سايدل درکتاب خود با عنوان 
برجسته    نقوش  ايران:  «يادمان هاي 
صخره اي در ايران؛ نقوش برجسته   
رستم»؛  نقش   و  کورانگون  ايالمي 
صحنه   اصلي اين نقش برجسته را 
به سده هفدهم ق. م نسبت مي دهد و 
رديف نيايشگراني را که در گروه هاي 
متعدد از پله هاي فضاي مسطح باالي 
اصلي  صحنه    سوي  به  صخره 
به زماني  سرازير مي شوند، متعلق 
ذکر  وي  همچنين  مي  داند.  جديدتر 
مي کند: از آن جايي  که اين اثر، کتيبه اي 
به  که  را  پادشاهي  نمي توان  ندارد؛ 
فرمان او اين حجاري ها انجام گرفته و 
نيز نام دو خدا را شناسايي کرد.(مجله 

باستان شناسي و تاريخ، ٨١،١٣٦٧)
3-Walter Heinz

حدود۲۲۰۰- به«اَدَّ»؛کاتبشاهي،  متعلق  تصوير۳-مهراستوانه اي 
www.Britishmuseum.org  :۲۳۰۰ق. م، ماخذ



در ايران و متعلق به اولين سلسله  ايالمي [اوان] ذکر کرده 
و توضيح داده اند که: « آن وسط، صندلي گذاشته اند که به 
سنت ايالمي؛ ماري است که چند بار روي خودش چنبره زده 
يا حاال شايد سيلي از مارها چنبر زده [اند] ؟طوري که اين، 
صندلي است و ايزد روي آن نشسته [است] ... ايزدي هست 
که ايزد کوهستان هاست. ايزد کوهستان ها در واقع آب آور 
است.اين ايزد، نشسته؛ از جلوي او آب عظيمي بلند مي شود تا 
آسمان [و دست ايزد آن را دو پاره مي کند] که نيمي از آن از 
[فراز] سر ايزد مي رود پشت سر او [و از فراز سر همسرش 
هم] مي گذرد [و به پيروان مي رسد] و نيم ديگر آن به سمت 

مقابل [ايزد] به سمت پادشاه و درباري ها مي رود. 
خيلي صحنه  جالبي است از خداي آب و اهميت آب در 
منطقه. نپي ريَشه؛ خداي کوهستان است و اين آب آوري ها 
با اوست... نپي ريشه؛ خداي آب بين النهرين است که اسم 
ايالمي اش اين است... اين نشان مي دهد که از قديم ترين 
ايام که ما اثري داريم، آب مطرح [بوده] است. برعکس آن 
چه عده اي گمان مي کنند [ايران] دو هزار سال پيش، يک 
سرزمين پر آب نبوده، قديم ترها بوده ولي مي خشکد؛ به اين 
علت که باراني به اين سمت از چهار يا پنج هزار سال پيش 
ديگر به آن صورت نمي آمده، کم کم [دچار کم آبي شده] 

خشکيده[شده بود ] ». (بهار،١٣٧٦، ٥٤٥-٥٤٤)
تخت  بر  «خداي  برجسته آلماني،  ايالم شناس  هينتس؛ 
نشسته را که ظرف آبي در يک دست و سِر ماري در دست 
ديگر دارد، هومبان، خداي آسمان ايالم معرفي مي کند و 
الهه اي را که در کنار وي به همان ترتيب جلوس نموده، زن 
برجسته  مي  داند».(صراف،٢٣،١٣٨٤)«نقش  کيريريَش  او؛ 
کورانگان مسلما تاثير سومري ها را در نمايش زوج الهي 
با کاله هاي شاخ دار و ظرف فوار عرضه مي دارد، اما در 
مجموع ويژگي هاي ايالمي است که غلبه دارد. اين ويژگي ها 
عبارتند از: حرکت مردم بر روي پلکان و استفاده از چنبره 

مار به عنوان تخت براي خدا».(مجيدزاده،٩٧،١٣٧١)
در بين مهرهاي استوانه اي مکشوفه از شوش، مهري 
خداياني  نشان دهنده   آن  روي  صحنه   که  آمده  به دست 
مي باشد که زانو زده اند و بنا به نظر اديث پرادا؛ «آن چنان 
با جريان آب ها محصور شده اند که گويي از شانه و بازوان يا 

دست هاي آن ها آب جاري مي گردد». ( پرادا،٥٣،٢٥٣٥)
بايد توجه داشت که ايالمي ها فقط مقلد همسايه  پرنفوذ 
خود نبودند. درست است که در موارد زيادي، تشابهات 
غير قابل تشخيصي بين آثار اين دو سرزمين وجود دارد 
ولي خالقيت هنرمندان ايالم را نبايد ناديده گرفت. در مورد 
الهه هايي که ظروف آب فوار به دست دارند اين نکته قابل ذکر 
است که نمونه  اين الهه در ايالم به صورت زني که نيمي از 
بدنش جريان آب مي باشد، ديده شده که به وضوح در لوحه  
سنگي اونتاش گال به چشم مي خورد. (تصوير٧)محمد رحيم 
صراف در کتاب«مذهب قوم ايالم»،  از اين الهه با نام اوتيک١  
ياد و او را اين گونه توصيف کرده است: اين رب النوع، «الهه  

آب» است. وي با بدني شبيه فلس ماهي، موهاي بافته، تاجي 
با يک شاخ تزئيني و يک گوش حيوان نمايش داده شده است. 
از زير پاهاي الهه  مذکور، آب فوران مي کند. امواج آب از 
سمت چپ و راست وي بعد از عبور از درون يک ظرف 
مخصوص به وسيله  دست هاي وي در جلو سينه به هم 
متصل مي گردند و سپس مجددا از طريق شانه هاي وي 
عبور کرده، به درون دو ظرف مخصوص ديگر جريان پيدا 

مي نمايند».(صراف،٢٨،١٣٨٤)
يوسف مجيدزاده هم در توصيف اين نقش عنوان داشته 
که: «نمايش کوه به صورت فلس ماهي، سنتي است بسيار 
کهن در ميان هنرمندان بين النهرين. اما پاهاي الهه ها در سنگ 
يادمان اونتاش گال، به صورت دو رشته  آب از زير دامن 
آن ها در دو سمت مخالف جريان مي يابد. اين رشته آب ها 
در واقع دو چشمه  آب را نشان مي دهند که از دامنه  کوه 
خارج مي گردند. اين نقشمايه که براي نخستين بار در هنر 
خاور نزديک مشاهده مي شود، از ابتکارات حجاران ايالمي 
است و در واقع به همين دليل است که الهه ها بر خالف همه  
سنت هاي کهن، ظرف فواري در دست ندارند».(مجيد زاده، 

(١٣٧١، ٨١
تزئينات يک  بر روي  نوع مذکر چنين موجودي  «اما 
کالهخود متعلق به دوران ايالم مياني نقش شده است. خداي 
آب ها با ريش و کاله شاخ دار که در ميان دو الهه قرار گرفته، 
ظرف گلدان مانندي را به دست گرفته که از درون آن، آب 
به بيرون جريان دارد. نکته  قابل توجه اين که پايين تنه  اين 
خدا هم با فلس هاي ماهي نشان داده شده است که در مورد 
آن توضيح داده شد. اين خدا يا اينشوشينک و يا نپي ريشه 
مي باشد. چنين کالهخودي توسط جنگاوري واال مقام واحتماال 

در مناسبت هاي ويژه مورد استفاده قرار مي گرفت». 
مهر  اثر  در  مي توان  را  الهه ها  اين  از  ديگري  نمونه  
استوانه اي به دست آمده از شوش ديد. در اين جا خداي آب 

تصوير۴- بخشي ازنقاشي ديواري کاخ زيمريليم؛حکمران ماري، دوران 
بابل قديم، تصويرالهه اي باگلداني دردست که رشته هاي آب ازدرون 
آن به اطراف فوران کرده اند، درگوشه  سمت راست ديده مي شود. 

(مجيدزاده،۱۳۸۰)

بازتاب باورهاي مرتبط با  آب در 
آثار هنري ايالميان
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فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

در حالي که كوات آب از بازوانش رو به پايين روان است و 
ماهي ها هم در آن شناور مي باشند، ايستاده و دست راست 
خود را در برابر سينه نگه داشته، با دست چپش ظرف گلدان 
مانندي را گرفته که از آن هم دو رشته  آب جاري مي باشد. 
او پاي خود را بر روي يک بز- ماهي قرار داده و دو الهه  
به واسطه  جريان آب هايي که پايين تنه  آن ها را تشکيل داده، 
به هم متصل شده اند و قايقي را براي خداي آب به وجود 
آورده اند. هر کدام از آن ها، ظرفي را به دست گرفته  و به 
اين طريق با جريان آب هاي روان ارتباط پيدا کرده اند. قرص 
خورشيد و هالل ماه هم به نشانه خدايان خورشيد و ماه، 
پشت سر او قرار گرفته اند. الهه اي جلوي ايزد و پشت به او 
در حالي که هر دو دستش را باال آورده، ايستاده است. الهه 
همانند ايزد آب، کاله شاخدار ايزدان را بر سر گذاشته است. 
هر دوي اين خدايان در حال نظاره  صحنه اي مي باشند که دو 
موجود انساني در حال مغلوب کردن فردي مي باشند که در 
برابر آن ها زانو زده و دست ها را به حالت تضرع باال آورده 

است. (تصوير٩) 
اثر مهري خداي آب را ايستاده و در حالي که از شانه هايش، 
دو رشته  آب جريان دارند، نشان مي دهد. در برابر وي فردي 
روي يک پا، زانو زده و با دست خود شيئي مانند بيل را 
گرفته است. در دو سوي اين صحنه، دو شاخه  گياه قرار 
گرفته اند. احتماال اين موضوع اشاره اي به اهميت خداي آب 
در بهبود وضعيت کشاورزي و نقش مهم و ترديد  ناپذير وي 

در اين زمينه مي باشد. (تصوير١٠)
عالوه بر اين، اثر مهر ديگري ايزد آب را نشان مي دهد، 
هر چند که قسمت باالي مهر مخدوش شده و از بين رفته، با 
اين حال با توجه به ساير عناصر صحنه مي توان به هويت 
او پي برد. وي بر روي حيوان شاخ داري نشسته و دو پاي 
خود را بر روي يک بز- ماهي قرار داده است. در مقابلش 
فردي ايستاده که دستانش را براي نگه داشتن شيئي که 
احتماال پيشکشي به درگاه  او مي باشد، باال آورده است. 
در گوشه  صحنه و در بخش زيرين محل  قرار گيري اين 
ايزد، يک الهه با نيم تنه اي به صورت جريان آب قرار  گرفته 

است.(تصوير١١)
نمونه  ديگري از اين الهه را مي توان بر بخشي از اثر يک 

فارس،ماخذ:  صراف،  فهليان  کورانگان.  برجسته    تصوير۵-نقش 
 ۱۵۸،۱۳۸۴

تصوير۶- اثر مهر استوانه اي با نقش خدايان آب، دوران ايالم مياني، 
چغازنبيل، موزه ايران باستان، ماخذ: پرادا،  ۱۳۸۵، ۴۷ 

مهر که سالم مانده، مشاهده کرد. مشابه اثر قبلي، خدا بر 
چهار پايي نشسته و پاهايش را بر روي يک بز-ماهي گذاشته، 
اما اين جا در برابر او، دو نفر که يکي از آن ها ايستاده و 
دستانش را احتماال به نشانه ي تضرع باال برده و ديگري 
که بريک پا زانو زده؛ قرار گرفته اند. الهه  آب ها نيز در پايين 
صحنه و در بخش زيرين محل قرارگيري خدا جا گرفته 

است.(تصوير١٢)
بز- ماهي و انسان- ماهي از موجودات وابسته به خداي 
آب بودند. البته ارتباط ماهي با خداي آب ها، رابطه اي طبيعي 
به شمار مي رفت. از آن جا که انکي؛ خداي خردمندي بود، 

ماهي نيز نماد عقل و خرد محسوب مي شد. 
    بز- ماهي با سر و پاهاي جلويي به شکل بز و بدني به 

تصوير۷- الهه  آب، قسمتي ازلوحه  سنگي اونتا ش گال،۱۳۰۰ق. م. شوش، 
ماخذ: پرادا، ۲۵۳۵ ،۸۱
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شکل ماهي که از دوره  نو- سومري در بين النهرين متداول 
شد، بيش تر به عنوان چهار پاي انکي مطرح بود، به اين معنا 
که يا بر روي آن مي نشست و يا همان گونه که نمونه هايش 
ديده شد، خدا بر تخت يا حيواني مي نشست و پاهايش را بر 
روي بز - ماهي قرار مي داد. عنوان اين موجود در بين النهرين؛ 
سوهور مشوبود.١« اين پيکره همچنين مي توانست به طور کلي 
يک نوع محافظ جادويي باشد که اغلب در نقوش تصويري با 

آدم دريايي٢ همراه بوده است».(بلک و گرين،١٥٨،١٣٨٣)
از دوره ايالم مياني سنگ نگاره اي با تزئين بز- ماهي 
به دست آمده که در بخش عتيقات خاور نزديک موزه لوور 
نگه داري مي شود. اين موجودات که پشت به پشت هم قرار 
گرفته اند، حوضي آئيني - از جنس سنگ آهک- را  آراسته اند.  
در توضيح مربوط به اين نقش اين گونه ٱمده:« بز- ماهي ها 

نماد آب هاي شيرين ژرف؛ قلمرو خداي اِآ مي باشند».
يکي ديگر از موجودات مرتبط با انکي؛ مخلوقات نيمه 
انسان-نيمه ماهي يا انسان هاي دريايي مي باشند که با سر، 
بازوان و باالتنه  انسان و پايين تنه و دم ماهي در بيش تر 
به بعد وجود  بابلي کهن  از دوران  بين النهرين  ادوار هنر 
داشته اند.«آشوري ها اين مخلوق را صرفا به عنوان کولولو١ 
ماهي- انسان مي شناختند. او نه به عنوان نماد رب النوعي 
با طبيعت در مجموع محافظش، ظاهرا گاهي  بلکه  خاص 
رابطه اي منطقي و ويژه با خداي آب يعني اِآ داشته و به عنوان 
يکي از مخلوقات اپسو شناخته مي شده است. در هنر نو-

بابلي، نو-آشوري و بابلي کهن گه گاه نوع مؤنث اين پيکره 
ظاهر مي شود و شايد کوليل تو احتماال به معناي زن-ماهي 

باشد».(بلک و گرين،٢١٦،١٣٨٣)
به عنوان  به ماهي-آدميان  بابلي  اسطوره آفرينش  در 
دسته اي از مخلوقات تيامت براي جنگ با ساير ايزدان اشاره 
شده است: «... و مارهاي غول آسا با دندان هاي تيز و بي رحم 
گرد بادهاي  کژدم-آدميان،  دد خوي،  سگ هاي  کشتار،  در 
خشماگين، ماهي- آدميان و قوچ ها را زاد... ». (ژيران،الکوئه ، 

دالپورت،٥٩،١٣٧٥ )
 در اساطير سومري آمده انکي؛ امور زمين را بر حسب 
تصميمات انليل حل و فصل مي کرد، به اين ترتيب که انليل، 
تصميم کلي مي گرفت و انکي با خردمندي و چيره دستي به آن 
تصميمات، جامه  عمل مي پوشاند. در شرح يکي از فعاليت هاي 
اين خدا آمده که: «... به سوي دجله و فرات مي رود و هر 
دو رودخانه را پر از آب صاف و زالل مي کند و خدايي 
به نام اِنبيلولو را به سرپرستي اين دو رودخانه مي گمارد. 
سپس رودخانه ها را پر از ماهي مي کند و خدايي به نام پسِر 

کيش٢بر آن ها مي گمارد... ». (کريمر،١١٧،١٣٤٠)
در اساطير آشوري بخشي از داستان « تولد سميراميس» ، 
بانويي که به پادشاهي رسيد- اين گونه وصف شده:« در 
نزديکي هاي آسکالون، درياچه اي پر از ماهي بوده که الهه اي 
به نام درستو٣ بر آن حکومت مي کرد. اين الهه؛ سِر زن 
و قامت ماهي داشت. روزي الهه آستارته بر درستو خشم 

گرفت و او را به عشق مرد جواني از مردم شهر گرفتار 
کرد، با اين که نزديکي يک الهه با موجودي فناپذير، مايه 
آن  با  و  نتوانست  خودداري  درستو  اوست،  سرافکندگي 
جوان ازدواج کرد و از اين پيوند، دختر به وجود آمد .... ». 

(گريمال،(١٢٧،١٣٨٧)
بنا بر اين روايت مشخص مي شود مادر سميرا ميس، 
زن- ماهي اي بوده که در يک درياچه، فرمانروايي ماهيان را 
بر عهده داشته است. اين ايزدان در واقع محافظ اين مکان ها 
و موجودات بودند و با توجه به اين موضوع مي توان ارتباطي 
بين آن ها و انسان-ماهي ها برقرار کرد، احتماال اين مخلوقات 
افسانه اي توسط انکي براي محافظت از رودها و ماهي ها 

آفريده شدند. 
 ايالم در دوران سلسله  سوم اور و اکد به شدت زير 
نفوذ فرهنگ و تمدن بين النهرين قرار داشت. مجيدزاده معتقد 
است با وجود اين مساله؛ «تاثير آيين هاي مذهبي اور و اکد 

تصوير۸- کاله خود. سده چهاردهم ق. م، دوره  ايالم مياني، جنوب غربي 
 www.Metmuseum.org  :ايران، موزه  متروپوليتن، ماخذ

١٩٧٢,Amiet ماخذ:  شوش،  از  مکشوفه  استوانه اي  مهر  تصوير ۹- 

 Ibid :تصوير۱۰- مهراستوانه اي،  مکشوفه ازشوش، ماخذ

1- Suhurmasu

2 - Mer man

3 -Kulullu

4-Son of kish

5-Derceto
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بر مذهب ايالمي اندک بود. در برابر، شوش در زمينه اصول 
و معتقدات مذهبي با اور (اريدو) ؛ شهر مقدس اِآ-خداي 
آب ها و حکمت-رابطه  نزديکي برقرار کرده بود، نمونه هاي 
متعددي از اين ارتباط مانند: تصاوير افسانه اي نيمه گوزن-

نيمه ماهي يا نيمه انسان-نيمه ماهي را مي توان در نقوش 
برجسته و مهرها مشاهده کرد ».(مجيدزاده،٥٧،١٣٧١)

    با توجه به آن چه گفته شد مي توان نتيجه گرفت نقشمايه 
موجودات ترکيبي نيمه انسان- نيمه ماهي از بين النهرين وارد 
ايالم شده بود. ولي همان طور که پيش از اين هم بيان  شد، 
ايالميان مقلدان صرف هنر بين النهرين نبودند، بلکه ذوق و 
خالقيت آن ها چنان در اين امر دخيل مي شد که از محصول 
وارداتي تنها به عنوان يک ماده استفاده مي کردند و شکل و 
رنگي بومي به آن مي بخشيدند. يکي از خالقانه ترين موجوداتي 
که به همين شكل در ايالم شکل گرفت؛ زن-ماهي است. بر 
اساس مجسمه اي که از اين موجود به دست آمده؛ پير آميه 

مي گويد بخشي از يک صندلي بوده که البته اين موضوع را 
وجود سوراخ هايي براي پرچ کردن ميخ ها تاييد مي کنند. اين 
الهه  برنزي را مانند ساير خدايان بر تخت نشسته ساخته اند 
و جالب اين که از پشت با يک زاويه  نود درجه به بدن يک 

ماهي وصل شده است. (تصوير١٤)
 آميه اين نوع الهه ها را «خويشاوند الهه هايي مي  داند که 
نيمي از بدن شان به صورت امواج آب بوده و قلمروي خداي 
مغاک و گرداب را مجسم مي ساخته اند و شايد رييس و سر 
دسته  همه  ارباب انواع ايالمي شبيه او بوده باشد. از زمان 
سوکل مخ ها به بعد گاهي نقوشي در دست است که همين 
رب النوع و يا رب النوعي مشابه آن را نشان مي دهد که روي 
ماري پيچ خورده، نشسته و خالصه نقوش بعدي، مشارکت 

او را با آب هاي زير زميني نشان مي دهد». (آميه،١٣٤٩)
اثر حدود  اين  مشابه  نمونه هاي  كه  است  توجه  قابل 
هفتصد سال بعد در دوران پادشاهي شوتور نهونته؛ پسر 
اينَدَد (٥٣٩-٥٨٥ق. م) هم ساخته شدند که طي کشفيات اخير 
از جوَبجي واقع در شهرستان رامهرمز در استان خوزستان 

به دست آمده اند. (تصاوير١٥، الف و ب)
با توجه به ظرفي که يکي از اين پيکره ها بر روي آن 
قرار دارد، مي توان به چگونگي استفاده از آن ها به عنوان 
بخشي از اشياي بزرگ تر پي برد. در محل اتصال دسته به 
ظرف، پيکره  زني به حالت نشسته، قرار دارد که از ناحيه  دم 
متعلق به ماهي توسط ميخ هايي به دسته پرچ شده است. اين 
زن دست هاي خود را در جلوي سينه به حالت دعا کردن 
باال آورده و به اين طريق کاربرد آييني اين ظروف مشخص 
مي شود. چه در اين اثر و چه در نمونه قبلي، آن چه اهميت 
بسيار دارد ظرافت به کار رفته در پرداخت و شکل دادن اين 
آثار است که در آرايش مو، حالت صورت، تزئينات لباس و 
به ويژه دامن و حتي در گذاشتن خطوط کف دست به خوبي 

مشهود است. (تصاوير١٥، الف و ب)
نمونه   ديگري از نقش زن- ماهي در اثر ُمهري وجود 

(Ibid) :تصوير۱۱- اثر مهر استوانه اي، مکشوفه از شوش، ماخذ

 Ibid  ،تصوير۱۲- اثر مهراستوانه اي مکشوفه ازشوش

تصوير۱۳- بخشي از حوض آئيني که موجوداتي با سر بز کوهي و ُدم 
ماهي را نمايش مي دهد،  سنگ آهک، دوره ايالم مياني(۱۱۰۰-۱۵۰۰ ق.م)، 

شوش، ماخذ:  موزه   لوور 

تصوير۱۴-پيکره زن- ماهي. دوره   ايالم مياني،۱۲۰۰-۱۴۵۰ق.  م،جنوب  
 www.Britishmuseum.org :غربي ايران، نزديک تنگ سروک،ماخذ



دارد که پيش تر در مورد آن توضيح داده شد. در اين اثر 
ُمهر چنانچه توجه شود، در سمت راست باالي تصوير، زن-

ماهي اي در پشت سر فرد پرستش گر قرار گرفته و دستانش 
را به حالت نيايش بلند کرده است. (تصوير ١٦)

تصوير، ُمهر استوانه اي ديگري که از چغازنبيل به دست 
آمده؛«نشان گر خدايي است که به نظر مي رسد حوزه  او در 
عمق آب ها قرار دارد. سر که شب کالهي شاخ دار بر روي 
آن قرار دارد و باالتنه متعلق به انسان هستند ولي بقيه   بدن، 
دم يک ماهي است که به لوزي هايي ختم شده است. در مقابل 
خدا، حيوان عجيب الخلقه اي قرار گرفته که او هم کاله شاخ 
داري بر سر دارد. مشکل بتوان گفت که آيا او هم چهره  
انساني دارد. ساق هاي او از يک حيوان سم دار است ولي دم 

او، دم يک ماهي است». (پرادا٤٢،١٣٨٥) (تصوير ١٧)
ايزد بانوي آب در شهداد

ُمهر استوانه اي شکل از سنگ سفيد نرم که بر روي آن،  نقش 
ايزد  بانوان حاصل خيزي و آب حک شده است.(تصوير١٨)با 
وجود ساييده شدن سطح ُمهر، موضوع صحنه  روي آن 
را مي توان به وضوح تشخيص داد. نقوش اصلي عبارتند 
از: الهه  حاصل خيزي که روي زمين نشسته، دست راست 
خود را باالي سر نگه داشته و دست چپ را به سمت جلو 
گرفته است. از سر شانه هايش؛ دو خط ضخيم مايل شبيه 
نيزه خارج شده اند.  احتماال اين ها خوشه هاي گندم هستند که 
نشانه   زراعت و حاصل خيزي مي باشند. دو بز کوهي در دو 
سوي الهه قرار گرفته اند که پشت به پشت بر زمين نشسته 
و سرها را به طرف الهه برگردانيده اند. اما الهه  ديگري هم 
به صورت ايستاده ترسيم شده است. از دو طرف بدن او، دو 
رشته  پهن مواج به نشانه  جريان آب به طرف پايين امتداد يافته 
است؛ «هنرمند سازنده  ُمهر؛ پيوند و سازندگي آب و زراعت 

 تصوير۱۵ ب- پيکره   زن-ماهي از باال، (همان)تصوير ۱۵الف- پيکره   زن، ماهي از  نماي نزديک تر، (همان)  

تصوير۱۷-  اثر ُمهر استوانه اي،  دوران ايالم مياني، چغازنبيل، ماخذ:  
پرادا،۴۷،۱۳۸۵

تصوير۱۶-  اثر ُمهر استوانه اي، مکشوفه از شوش، در اين جا يک 
زن-ماهي در گوشه   سمت راست (باال) و  يک بز-ماهي در زير پاهاي 

Amiet,1972  :خداي بر تخت نشسته ديده مي شود،ماخذ
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نتيجه
بنا به اسطوره آفرينش سومري ها، الهه نّمو؛ درياي اوليه به عنوان مادري که زمين و آسمان را زاييد، 
مطرح شد. بعد از جدا شدن زمين و آسمان، به واسطه آميزش آب هاي شور و شيرين؛ اپسو و تيامت، 
ساير ايزدان آفريده شدند و در نهايت انسان ها، حيوانات و گياهان به وجود آمدند. انکي/اِآ؛ خداي 
اقيانوس آب شيرين زير زميني يا آب هاي ژرف به شمار مي آمد که با حکمت، خرد، سحر و جادو، هنرها و 
صنايع مدني ارتباط داشت. تمثال انکي به صورت خدايي ريش دار که کالهي شاخ دار بر سر و رداي بلند 
چين داري به تن دارد، در حالي که رشته هاي آب از بازوانش رو به پايين جريان دارند و گاهي ماهي هاي 
کوچکي در اين ريزش، شناور هستند، به تصوير در آمده است. در مواردي او را نشسته در بنايي محصور 
در جريان آب يا قايقي که در آب هاي رودخانه يا مرداب حرکت مي کند يا در حال پذيرفتن پرستش گران 
و حامالن هدايا نمايش داده اند. الهه هايي که ظرف يا گلداني فوار به دست دارند نيز از مخلوقات مرتبط با 
انکي به شمار مي روند.در ايالم نيز نحوه نمايش خداي آب تا حد زيادي برگرفته از بين النهرين مي باشد، 
به طوري که در مواقعي تميز دادن آن ها از يکديگر سخت مي نمايد. آن چه در اين بين راهگشا مي باشد، 
ذوق و خالقيت ايالمي ها در شيوه ارائه مي باشد. به عنوان مثال اگر چه خدايان و الهه گان با ظروف فوار به 
دست را ايالمي ها از همسايه غربي خود وام گرفتند، در عين حال از شاخصه هايي بهره بردند که متعلق 
به خودشان بود. اين ويژگي ها در نقش برجسته کورانگان به وضوح ديده مي شود؛ در اين جا زوج الهي 
را در صحنه اي مذهبي نشان داده شده كه ايزد ظرف فوار را در دست گرفته بر تختي از مار چنبره زده  
جلوس کرده است. در اطراف آن ها، پادشاه و بستگانش قرار دارند و در صحنه اي ديگر گروهي از مردم 
به حالت احترام بر پلکان هايي قرار گرفته اند. الهه با ظرف فوار اگر چه عقبه اي بين النهريني دارد، اما در 
ايالم به صورت زني که نيمي از بدنش جريان آب مي باشد، تصوير شده است؛ نقشمايه اي که حاصل 
ابتکارات هنرمندان ايالمي بود و به همين علت بر خالف همه سنت هاي کهن، ظرف فوار در دست ندارند. 
البته نمونه مذکر اين الهه هم در اين منطقه يافت شده است. بز- ماهي و انسان- ماهي به نوعي مالزمان 
خداي آب در سرزمين ميان دو رود به شمار مي روند که به ايالم هم وارد شدند. اين ايزد يا بر روي 
بز- ماهي مي نشست و يا بر روي تخت يا چهارپايي ديگر جلوس مي کرد و پاهايش را بر روي اين 
موجود قرار مي داد. انسان- ماهي ها نيز در بيش تر ادوار هنر بين النهرين حضور داشته اند، حتي در 
اسطوره آفرينش بابلي به عنوان دسته اي از مخلوقات تيامت براي جنگ با ساير ايزدان مطرح شده اند. 
از طرفي کارکرد ديگري که براي اين موجودات در نظر گرفته شده؛ محافظت از رودها و ماهي ها بوده 
است. زن- ماهي در ايالم شکلي منحصر به فرد مي گيرد، در حالي که به صورت نشسته نمايش داده شده، 
از پشت با يک زاويه نود درجه به بدن يک ماهي متصل شده است. بر اساس نمونه هاي به دست آمده 
مشخص شد که اين آثار، کارکردي مذهبي و آئيني داشته اند. در شهداد نيز ايزد بانويي با رشته هاي آب 
در حال ريزش از شانه هايش به تصوير در آمده است. با توجه به شرايط آب و هوايي اين منطقه وجود 
چنين موجودي کامال طبيعي است. در مناطق ياد شده - بين النهرين و ايالم-معموال ايزدي مذکر در 

را در اين ُمهر به نمايش گذاشته است».(حاکمي،١٥١،١٣٨٥) 
وجود ايزد بانوان آب که البته با توجه به شرايط آب و هوايي 
اين منطقه کامال طبيعي به نظر مي رسد،  در ايالم و بر روي 
آثار ايالمي هم سابقه داشته است. اين موضوع نشان دهنده 
اين است که وجود آب در هر دو منطقه اهميت داشته و 
متوسل شدن به خدايان آب براي ازدياد اين نعمت، امري 

بديهي بوده است.



چنين حالتي نمايش داده مي شد، حال آن که در اين جا يک ايزد بانو جاي ايزدان را گرفته است، به نظر 
مي رسد امور اجتماعي اين ناحيه هنوز به صورت مادر شاهي اداره مي شد و زنان، برتري مقام اجتماعي 

خويش را در نواحي مزبور تا حد زيادي حفظ کرده بودند.  
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