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 چکیده:

است که تمدن ایالم نیز از آن جمله های بزرگ بشری نقشی مهم و تعیین کننده داشتهگیری تمدنآب همواره در شکل

است، هایی ایزدی تعریف نمودهای که برایش از اهمیت برخوردار بوده، نمادپدیدهجا که بشر اولیه برای هر است و از آن

ترین دوران تمدنی آن، همواره است که در تمدن ایالم نیز از کهنها ایزدی تعریف شدهبرای آب نیز در تمامی تمدن

ماهیان اشاره نمود. توان به زنات میاند، که ازجمله  این مخلوقای برخوردار بودهایزد آب و مخلوقاتش از جایگاه ویژه

رفتند، از دوران کهن ایالمی، در میان نقوش و آثار آنان که از ایزدبانوان همکار و مخلوق ائا/ انکی ایزد آب به شمار می

 شوند. البته باید توجه نمود با توجه به محدودیت منابع موجود از تمدن ایالم، و نیز تاثیر پذیری وایالمی دیده می

ماهیان را تاثیرگذاری متقابل دو تمدن ایالم و میانرودان از یکدیگر، و تنوع بیشتر منابع میانرودانی، نقش و جایگاه زن

باید با توجه به پیشینه آنان در تمدن میانرودان بررسی نمود، که البته این به دلیل انطباق کامل این مفاهیم در این دو 

توان در میان منابع ابع ایالمی در این رابطه، نزدیکترین مفاهیم به مفاهیم ایالمی را میباشد اما، بدلیل قلت منتمدن نمی

ای به بررسی ود در میان مفاهیم میانرودانی یافت. این مقاله بر آنست که با توجه به منابع موجود و به روش کتابخانهجمو

 ماهی در تمدن ایالم بپردازد.نقش زن

 آب، ایالم، میانرودان یزدماهی، ائا، ازن :کلیدواژه
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 مقدمه 

اند یانرودان آب و ایزدان مربوط به آن همواره از جایگاه خاصی برخوردار بودهفرهنگ ایالم و نیز م در

چه از آثار اند. چنانبه عنوان موجودات همکار این ایزد نیز مورد توجه بوداهماهیان که مردماهیان و زن

ماهی هموار از جایگاه خاصی در طول تاریخ این تمدن شود زنمانده از تمدن ایالم مشخص میباقی

تری نسبت به ماهیان نقش پررنگبرخوردار بوده و در واقع در آثار بر جای مانده از این تمدن زن

، که در این پژوهش با توجه به ارتباط تنگاتنگ فرهنگ ایالم و میانرودان اندیان بر عهده داشتهردماهم

ماهیان در فرهنگ میانرودان، به اطالعات بیشتری کمک از اطالعات باقی مانده از انسانکوشیده شده با 

ه ضروری است که این همواره اذعان به این نکتنسبت به این موجود در فرهنگ ایالم دست یابیم، البته 

رجوع به دلیل قلت منابع مکتوب و عیر مکتوب ایالمی و ازتباط تنگاتنگ فرهنگ میانرودان با ایالم 

باشند بلکه این کمک کامال منطبق بر هم بودهاست و هرگز این بدان دلیل نیست که این دو فرهنگ 

 گذارد.نگ ایالمی را در اختیار ما میگرفتن از فرهنگ میانرودان نزدیکترین اطالعات به واقعیت در فره

نویسندگان با  ،در این زمینههای صورت گرفته وهشژپتعداد بدلیل کمبود ، از طرفی در این پژوهش

توان به عنوان در رابطه با این پژوهش دو منبع را می. اندمشکل کاهش منابع قابل رجوع روبرو بوده

گر کار خانم آرمان شیشهماهی در تمدن ایالم معرفی نمود که، اولی تحقیقات پیشین در رابطه با زن

، است که به طور مفصل به آرامگاه دوبانوی ایالمی از خاندان شوتورنهونته پسر ایندد( با عنوان ۱۳۹۳)

بهار شکری و حصاری )شده از جوبجی پرداخته است. دیگری مقاله مشترک ماهیان یافتهبررسی زن

های جوبجی سروک است که این اثر را با مقایسه با یافتهماهی در تنگ-ایزدبانو شکل، با عنوان (۱۳۹۳

مانده از باقیآثار بصری با توجه به این پژوهش سعی دارد که  کند.مربوط به دوران ایالم نو معرفی می

سوال اولی که مطرح  .ماهیان را از ابتدا تا انتهای تمدن ایالم بررسی نمایدماهیان  سیر حضور این زنزن

ای ؟ فرضیهگرددای باز میماهیان ایالمی در باور ایالمیان به چه دورهپیشینه حضور زنشود اینست که می

است. سوال دومی که بودهایالمی دوران کهن ماهیان ازکه در مورد این سوال مطرح شده حضور زن
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ای ماهیان ایالمی و باورهای میانرودانی وجود دارد؟ فرضیهشود اینست که چه ارتباطی میان زنمطرح می

های تمدن ایالمی با تمدن میانرودان ماهیان ایالمی نیز مانند دیگر جلوهزنشود اینست که که مطرح می

  است.ماهی از مخلوقات ایزد ائا در میانرودان بودهنسانارتباط تنگاتنگی دارند و ا

 رودانیزد آب و مخلوقاتش در میانا

ایزد   4نمو /۳های شیرین و همسرش تیامت ّدر واقع مخلوقی ابتدایی، نرینه و ایزد آب  2آپسو /۱آبزو

بود و برای رفتن به جهان در اساطیر آپسو در زیرزمین و باالتر از جهان زیرین  .های شوراستمادینه آب

گفتند . گاهی کردند. به حوض های آب مقدس در حیاط معابد نیز آپسو میزیرین باید از آن عبور می

 که، استهای آب احاطه شده نشان داده شدهاو در حال نشسته بر آبزو در حالی که پیرامونش با کانال

سو قصد کشتن آنان را می کند ولی سرانجام شوند و آپهایشان خسته میروزی از دست سر و صدای بچه

صورت  ائا (. ۱۹ -۱۷ : ص۱۳۸۷؛ ساندرز،  ۵2 -۵۱ : ص2۰۰4)نک. بلک و گرین، بدست پسرش 

همسر صورت سومری این ایزد است و مردوک پسر او انکیگ/ انکی ســامی )اکدی و بابــلی( و 

در منتهی الیه شمالی سرزمین سومر و کنار خانه زمینی ائا شهر اریدو بود که است.  6دمکینه /۵دملگنونه

؛ ژیران، 2۰ : ص۱۳۸۷؛ ساندرز، ۳24 : ص۱۳۹2)هال ،  ها برآمـده بودفــارس واقع بود که از آبخلیح

مند و درّاک هوش ٬سرچشمه خرد (. ائا در اساطیر۷2 ص ،۱۷ : ص2۰۰4؛ بلک و گرین، 6۹ : ص۱۳۸۹

های تازه و رودان خدای آبائا در میان . خوردشود. در سرای او سرنوشت آیندگان رقم میخوانده می

ساز خالق و سرنوشت یایزدو در اصل با ایزد زمین متفاوت بود. ا٬ها ایزد خرد و منشا همه دانش ٬شیرین

این ایزد انکی/ انکیگ است که در سحر و جادو است. صورت سومری دارای قدرت  ٬است و با خرد
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است و زمین بر روی آن ای به نام آبزو آپسو مقیم است که زمین آن را احاطه کردهآب تازه اقیانوس

 : ص۱۳۸۹شناور است. در واقع آپسو و زیر زمین ولی باالتر از جهان زیرین قرار دارد )نک. وارنر، 

 : ص۱۳۸۷؛ ساندرز، ۱2۹ -۱2۸ ص و ۵2 : ص2۰۰4؛ بلک و گرین، ۳2۵ -۳24 : ص۱۳۹2؛ هال، ۱۸۹

داشت که در وظایف ایزدی با او  ۷سکیالائا دختری به نام نانشه/ نین(. 6۸ : ص۱۳۸۹؛ ژیران، 2۰ -۱۷

ها بود و همانند پدر در اریدو و نیز درالگاش معبد داشت. راهها و آبشریک بود او ایزدبانوی چشمه

 : ص،2۰۰4؛ پاتس، ۸۳ : ص۱۳۸۹)ژیران، هی در آن شناور بود نشانه ویژه او گلدانی بود که یک ما

تر است و هیچ کس را یارای مقابله با او او از تمام ایزدان قوریمردوک فرزند دیگر ائا است.  (.۱۵۱

هایش بزرگ گوشبینند و شمان او همه چیز را می، چاو ایزدی چهار چشم و چهار گوش استنیست. 

برای شاهی ، فهم او از همه بیشتر است و آیدکه از دهان او آتش بیرون می غوآلسا دارداست و اندامی 

آپسو از سر روزی  (.۳۰ -2۹ : ص۱۳۹۳وکیلی، ) . آنو بادهای چهارگانه را به او سپردهآفریده شده است

شود کند که پسرش ائا از قصد او با خبر میشود و قصد کشتن آنان را میفرزندانش ناراحت میو صدای 

ها بنا خود را در میان آنی کند و خانهدر زیر زمین بدن او را به دوازده تاالر تقسم میکشد و و او را می

شیر پرهیبت، ها، اژدها، ، گاومرد، مردماهی، افعیسازد. تیامت که از کشته شدن همسرش ناراحت استمی

جنگ و کشتن فرزندانش آفزارهای کشنده دارند را برای با خود جنگ را کهسگ هار و گردبادهای توفنده 

تمام نیروهای جنگی  مردوک با سازند.کند و فرزندانش مردوک را برای جنگ با و آماده میمیآماده 

کند و پس از شکست تیامت، مردوک یازده آفریده کشد و لگدمال میای تیامت را به زنجیر می ّوآفریده

های آپسو های دوزخ یا دروازهها را ساخت و آنان اکنون بر دروازهاو را به پاهای خود بست و همانند آن

باالی مغاک به روی زمین آورد. سپس مردوک آنان را اند. مردوک دیگر ایزدان را از زیر زمین و ایستاده

(. ۳2 -24 : ص۱۳۹۳وکیلی،  4۵ -۳۸ : ص۱۳۸۷گرداند )ساندرز، دوباره به جایگاه خدایی باز می
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 اند،نامیده شده ۹کولیلتوو زن ماهی  ۸لییکه در این اسطوره کول مرد ماهیآید که از این اسطوره بر میچنان

های تیامت قدرت سرپیچی از فرمان او برای کشتار بیرحمانه را ندارد زیرا توسط او مانند دیگر آفریده

 : ص۱۹۹2، ویگرمان؛ 2۳ : ص۱۳۸۷مسخ شده و اعمال او جبری و نه از روی اختیار است )ساندرز، 

. است واژه کولیلتو در متون اکدی، به معنای دوست بهشتی آنو و نیز پرنده کوچک  آنو آمده  (.۱۸۳

ی همراه با ها آمده و در کوزه او در حال گردشاو نگهبان آبی ست که از کوهچنان که در متنی آمده 

های آب ائا با کوزه( و براساس مهری میانرودانی ۱۸۳ -۱۸2 : ص۱۹۹2، ویگرمان)طغیان و انطباق است 

و در مهری دیگر دو مرد ماهی  (۱شکل)نک  شودشود که آب از آنجا جاری میها دیده میدر باالی کوه

مانند دو نگهبان دو هایشان وصل شده و دو طرف ائا در حالی قرار دارند که این دو فواره آب به شانه

 .(2 شکلطرف این فواره آب قرار دارند )نک. 

 
 (.4۹ : ص۱۹۸2شده از تبس واقع در بلخ )پرادا، یافتهای آبی رنگ، دوره کاسی، مهراستوانهائا٬  -۱شکل
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 (.4۹ : ص۱۹۸2شده از تبس واقع در بلخ )پرادا، دوره کاسی، یافتهای آبی رنگ، استوانههای  مهرائا٬  -2شکل

رسد کند که ریشه آن به زیر زمین میکژدم را نگهبان کوهستانی معرفی میانسانگمش در اسطوره گیل

 (۱۳6 : ص۱۳۸۸)ساندرز، کند جا طلوع و غروب میو خورشید از آن است و تا آسمان کشیده شده 

به همراه کنند و دوست دوموزی یا تموز است میانسان نقشافعیکه گاه او را به شکل ۱۰گیزیدانینو 

نگهبان  ۱۱و نیز هومبابا  (۱6۵ : ص۱۳۸۸است )ساندرز، نار دروازه آسمان مشغول نگهبانیکدر او 

شود که در اثر کشتن او زلزله می یی وحشی توصیف شدهدروازه جنگل سدر است که به شکل وزرا

پس احتماال (. ۱۳4 -۱۱۸ : ص۱۳۸۸)ساندرز،  مرگ اوست میمیردو سپس انکیدو که عامل 

ها در حال ماهیمهری میانرودانی انسان. با توجه به ماهی نیز نگهبان بخشی دیر از زمین استانسان

مردماهی در میان  ،II ۱2کاخ ساراگون( و در سردر 4)نک تصویر باشندت مقدس میدرخنگهبانی از 

ها اشاره به حایگاه زندگی رسد این مهر( که به نظر می۳نک تصویر) شده استامواج رودخانه نقش

رویید عمیق میمقدس کف رودخانه  یباشد که شاید به نوعی نگهبان درختماهی در دریاها میانشان

اما با توجه به  .اندبودهنیز معرفی شده (،۱۵۳ : ص۱۳۸۸)نک. ساندرز،  که باعث جاودانگی می شد

 
10 Ningizzida 
11 Humbaba 
12 Sargon 
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ها بوده و این موجود نگهبان آباحتماال آید خود به نظر میکالهو نیز نقش ۱۳نپیرشهاستل اونتش

کند این موجود به طور کلی در میماهی استل جریان آب را با دو ست گرفته و کنترل که زنچنان

ها کنترل موجودات ها بوده و به تبع آن با کنترل آبمردم میانرودان نگهبان آبتفکر ایالمیان و 

 .(2، ۱)نک. تصویر استبودهدریایی نیز از آن او 

 

نگهداری در موزه لوور، مربوط به زمان ، IIکاخ ساراگون جنس از سنگ گچ، یافته شده از مردماهی،  -۳شکل

 (۱4سایت موزهماخذ عکس: ق.م ) ۸نیمه دوم قرن وآشوری، ن

های فراوان به شکل ای با ریش بلند و کالهی با شاخدر هنر به شکل ایزد نشسته انکیگ/ انکی

دار به تن دارد. وی بیشتر در شود که ردای بلند چینداده میدار با چهار طبقه نشان زیگوراتی شاخ

های شناور در زیر پاهایش هستند و گاهی حال پذیرش عابدان یا حامالن هدایا است. گاهی ماهی

 ازوان او همراه آب ماهیان ریزی به سوی زمین در حرکتند و گاهی این ایزد ظرفی در دستاز ب

؛  ۱2۹ ص ،۵2 ص: 2۰۰4دارد که از آن جویباران با ماهیانی جریان دارند )نک. بلک و گرین، 

 
13 Untaš Napiriša 

14 

https://www.louvrebible.org/index.php/louvrebible/default/visiteguidee?id_menu=visg

o&&id_oeuvre=203&id_rubrique_menu=155 
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ها در کنار بیمار و یا در پی  ّماهیهایی از این انساناز طرفی چون تندیس(. ۳2۵ ص: ۱۳۹2هال، 

 توان دانست واند و از اینرو آنان را نوعی محافظ با نیرویی جادویی نیز میها یافت شده ّمانساخت

آنان و  د،انتایی دفن شدههایی هفتها در گروهکنیز از آنجایی که در بسیاری از موارد این پیکر

 (.۱42 ص: 2۰۰4اند )بلک و گرین، نمادشان را در ارتباط با هفت خردمند و خرد و دانایی دانسته

 

 

 (.۳۸ ص ،2۰۱4؛ حصاری، 2۱۷ ص ،۱۳۸۵ای نوآشوری، از موزه متروپولیتن )بلک و گرین، استوانهمهر  -4شکل

ای به شد.کاهنان نوآشوری جامهآشوری از این نماد با هدف محافظتی جادویی استفاده میدر هنر نو

رسد که همواره لباس آنان تماما از پوست ماهی .البته به نظر نمینمودندصورت ماهی بر تن می

نک. ) شده استبوده بلکه شاید گاهی در دوخت و بافت پارچه سعی در تقلید از آن نقش میمی

بابلی و  ٬در نمادسازی آشوری(. ۱۳۱ ص ،۳4 ص: 2۰۰4، بلک و گرین، ۱۰۰ ص: ۱۳۹2هال، 

شود و با کشتن آپسو با آن ماهی است. گاه با نام بزکوهی آپسو خوانده می -کاسی چهارپای ائا بز
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نماد ائا  ی،بابلی و کاس ٬(. در نمادسازی آشوری۱2۹ : ص2۰۰4شود )بلک و گرین، یکی می

باشد )نک. بلک و الکپشت می نماد دیگر او ای بود که سرش قوچ است و نیزستی خمیدهچوبد

اند و البته کرده شکلماهی ائا را همچون بزی با دم(. ۳2۵ : ص۱۳۹2؛ هال، ۱2۹ : ص2۰۰4گرین، 

جهد. مواج فراوان میااز گلدانی که در دست اوست  هایش یااو را به صورت انسانی که از شانه

 ۱۵پرستیدند. خانه زمینی ائا شهر اریدورا به عنوان پشتیبان خود می ائابران و زرگران سنگ ن،درودگرا

ها برآمده بود فارس واقع بود که از آببود که در منتهی الیه شمالی سرزمین سومر و کنار خلیح

نوآشوری  نیز نو و ن،از دوران بابل کهزن ماهی از مخلوقات ائا بوده که  (.6۹ -6۸ : ص۱۳۸۹)ژیران، 

گفته  ۱6تویلماهی بدست آمده است که احتماال به آن کولبا شکل زناز میانرودان نقوشی بسیاری 

بلکه  ،خاصی ایزد ماهی نه به عنوانگرفتند. البته انسانشده است و برای محافظت از آنان بهره میمی

 : ص2۰۰4بلک و گرین، نک. شده است )به عنوان همکار ایزد ائا و از مخلوقات آپسو شناخته می

 (.    ۳۸ : ص2۰۱4؛ حصاری، ۱۳2

 ایزد آب در ایالم

 دیده در تمدن ایالم با توجه به آثار بر جای مانده از انِ، ایزد آبی با تمامی نمادهای ائای میانرودانی

توان بر روی شده ایز ایزد را میکه این ایزد در تمدن ایالم به چه نامی شناخته می. فارغ از آنودشمی

ها اشاره شده ها و آثار و مهرها دید که طی این مقاله به برخی از آنکندبرجسته، سنگبرخی نقوش

کف دریا  ، به او نشان گل جاودانگی که در۱۷گمش، اوتناپیشتیمدر اسطوره گیلاز طرفی  است.

ماند و جوانی از دست گوید این گیاه پر از خار است و مانند گل سرخ میدهد و میروید را میمی

گمش گل را کند و از گیلگرداند و مار با شنیدن بوی خوش آن پیدایش میرفته را به انسان باز می

 
15 Eridu 

16 Kuliltu 
17 Utnapištim در اشعار سومری حاکمی خردمند و کاهن شوروپک و در منابع اکدی شهروندی خردمند 

 از شوروپک است.
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 : ص۱۳۸۷، )ساندرزت هاس(. در اساطیر میانرودانی آئا ایزد آب۱۵۳ : ص۱۳۸۷رباید )ساندرز، می

کنند از ها زندگی میپس در واقع تمام موجوداتی که در آب(، ۳2 -24 : ص۱۳۹۳وکیلی،  4۵ -۳۸

هایی ایالمی ایزدی که در دست گیاهی چند شاخه مانند خار در دست آن اوست. با توجه به مهر

های دیگر که دارای ( و بر روی برخی مهر6و  ۵  شکلاست )نک. دارد، ایزد زندگی نامیده شده

با (. ۹و  ۸ شکلاست )نک. هایی از ایزد ائا نیز هستند، دوباره این ایزد ایزد زندگی نامیده شدهنماد

های میانرودانیش بدلیل احاطه او بر گیاه آید ائا در ایالم عالوه بر نقشتوجه به این مهرها به نظر می

که شاید نقش شفا بخشی که در تمدن میانرودان به  استشدهمی انستهجاودانگی، ایزد زندگی نیز د

 ماهی نسبت داده شده نیز برگرفته از این نقش ائا در میانرودان نیز باشد.انسان

 

 (.۳۱24 شکل، 2، 2: 2۰۰۸)روک، مهر دوران ، ایزد زندگی    -۵شکل

 

 .(۳۱2۵ شکل، 2، 2: 2۰۰۸)روک، مهر دوران ، ایزد زندگی   -6شکل ۱
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 (.۳۱۳۱ شکل، 2، 2: 2۰۰۸)روک، های ائا  مهر دوران ، ایزد زندگی با نماد  -۷شکل

 

 (.۳۱۳۹شکل ، 2، 2: 2۰۰۸)روک، ایزد زندگی  ائا با نام مهر دوران ،   -۸شکل

 

 (.۳۱4۰ شکل، 2، 2: 2۰۰۸)روک، مهر دوران ، ائا با نام ایزد زندگی   -۹ شکل
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 ماهی در ایالم:زن

اله ماهی بپاهایی شبیه به از دوران کهن ایالمی نقش مهری باقی مانده که بر روی آن فردی دارای 

 .(۱۰ شکل)نک.  استمانده یقبا

2 

 (.۱66 -۱6۵، ص 2، 2: 2۰۰۸)روک، ماهی  مح، زنمهر دوران سوکل -10  شکل

های اطراف آن به وفور یافت حیوانات در ایالم و سرزمیننقش ماهی در ترکیب با نقش انسان و 

رودان نیز هم به صورت نرینه و مادینه و در ترکیب با موجودات مختلف است. این نقش در میانشده

ماهی و عناصر مرتبط با آن را بررسی نماییم. است. اما سعی بر آن است که نقش زنبسیار دیده شده

 (. ۱۰۰ ص: ۱۳۹2مراه بود )هال، مادر هماهی ابتدا با الهه

 .(2۱۷ : ص۱۳۸۵، و گرین از موزه متروپولیتن )بلکمیانرودانی هایی مهر -۱۱شکل
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یک مانده که در ردیف سوم آن از باال نقشی از از دوره ایالم میانه استلی از اونتش نپیرشه باقی

بر روی  .شودها را در دست دارد دیده میای از آب گردان درون کوزهارهوماهی در حالی که فزن

 نپیرشهاونتشستل ا(. ۵۸ : ص۱۳۸۱سنگ سیاهی در چهار ردیف موضوعاتی نقش شده است )آمیه، 

در این کتیبه  بنوئیت،مهم ایالمی از دوره است. به عقیده  نَپیرآسو دومین اثرق.م( و  ۱2۷۰ -۱24۰)

ای که تاج شاخداری بر سر دارد قرار دارد. در نشسته ایزدیادمانی در ردیف اول از باال شاه در برابر 

)مادر  ۱۸بروی او کاهنه اوتیکو در رو نپیرشهاونتشآسو پشت سر شاه و سپس ردیف دوم ناپیر

شاه؟( نقش شده است. در ردیف سوم دو الهه با تاح شاخدار و جویهای روان از چند گلدان که در 

شود. در ردیف چهارم دو موجود مذکر با باالتنه انسانی و پائین اند دیده میها به هم رسیدهدست آن

؛ ۳4۰ : ص2۰۱6)پاتس،  شوندیده میاند دهای درختان را در دست گرفتهتنه بزکوهی که برگ

 (.۱2۹ : ص۹۳ -۱۹۹2بنوئیت، 

 

 (۱2۸ : ص۹۳ -۱۹۹2)بنوئیت، نَپیرشه اونتَش استل -۱2شکل

این کتیبه شامل اند. هایی که بر روی بازوانشان نوشته شده شناسایی شدهاین افراد توسط کتیبه

 
18- Utik 
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اند. در ردیف زیرین شاه به همراه ردیف است . در ردیف باالیی شاه و فردی نامعلومی نقش شده 4

پشت شاه ایستاده است و دیگری روبروی شاه قرار دارند و در ردیف زیرین ها دو زن که یکی از آن

هایش نقش زنی با بدنی انسانی و پاهایی مانند ماهی قرار دارد که دو طناب را از دو طرفش در دست

آید نقش قرینه آن نیز روبرویش قرار دارد. در ردیف آخر نیز مردی به هم رسانیده است و به نظر می

شود و احتماال این نقش نیز ه نامعلوم و دم در حال رسیدگی به درخت مقابلش دیده میبا نیم تن

(. برای بررسی بیشتر این استل به برسی هر ردیف از باال به پائین به ۱۳ شکلباشد )نک. قرینه می

 پردازیم.طور جداگانه می

 

 (۱2۹ : ص۹۳ -۱۹۹2نَپیرشه )بنوئیت، اونتَشسوم در استل  ردیف-۱۳شکل 

های آسمان و زمین است ها مظهر آبشوند که آنماهی مؤنث دیده میدو زنف سوم در ردی

ماهی، از جنس کند. دو زنهائی هستند که از سه جفت ظرف فوران میها بشکل طنابو این آب

ها بشکل های آسمان و زمین است، و این آببک که مظهر آبمونث که در میان یک متن مش

ای با باالتنه پیکره(. ۵۸ : ص ۱۳۸4شود )آمیه، کند، دیده میهائی از سه جفت ظرف فوران میطناب

رودان حضور داشته و تا دوره سلوکیان حضور آن انسان و پایین تنه ماهی از ادوار کهن در هنر میان

ها و موجود به عنوان محافظ جادویی هم به شکل مجسمه یادبودی در کاختداوم داشته است. این 
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های کوچک دیده شده است. این موجود گاهی با خدا آب نیز در معابد و هم به صورت پیکرک

)بلک و شود گاه نوع مؤنث این موجود نیز دیده میارتباط بوده است. در هنر از دوره بابلی کهن گه

 (.2۱۸ -2۱6 : ص2۰۰4گرین، 

او  ٬دار و پاهایی با شکل باله ماهی می بینیمدر ردیف سوم از باال نقش زنی با لباسی فلس

تنه او با های ریز بر باالتنه او نمایان است و فقط پائینبر سر کاله ایزدی دارد. لباسی از پولک

خود در کنار  آید او جفتی مانندمیاست. چنین که از نقش کنار آن برهایی بزرگ پوشیده شدهفلس

ای ارتباط دارد که در ادامه آن طنابی از هر دو کوزه پائینی به دو کوزه دارد. لبه باله پائینی او با کوزه

است به صورت ضربدری در ارتباط است و او این دو طناب که از صفحه باالی سر او آویخته شده

به صورتی  ٬دو دست گرفته است است بارا در محل تقاطع دو طناب که بر روی شکم او قرار گرفته

است. او گردنبندی با سه حلقه که دست راست از باال و دست چپ در پائین دست راست قرار گرفته

هایی های او نیز دستبند ّاست که به صورت طوقی گردن او را پوشانده است و در هر کدام از دست

. اوعالوه شود البته طناب سومی دو ایزد بانو را از هم جدا کرده استبا سه حلقه دیده می

دارای دو  ٬ای به شکل ماهیاز پولک و نیز پائین تنههای انسانی در باالتنه و بدنی پوشیدهبرویژگی

 . (۸۵ شکل)نک. گوش است یکی گوشی انسانی و دیگر گوشی شبیه چهارپایان است 

ن های بسیار آن در میابینیم که با توجه به مشابههایی میدر این صحنه ما در دست زن طناب

شده توان آن را آبی در حال جریان دانست که حرکتی کنترلمی( ۳2۰ -۳۰۸ ص: ۱۳۹۱)پارو، رودان 

شود که در محل رودانی دیده میاز جانب ایزدان دارد. در این نقش زنی با کالهی شبیه ایزدان میان

پوشش باالتنه او هایی را با دو دست گرفته است . این زن در باالتنه لباسی ندارد و تنها کمر طناب

ای است. سپس از کمر تا رسیدن به باله انتهایی پوششی از پولک دارد یک گردنبند طوق سه حلقه

 .(۱4 شکل)نک. 
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 (.۳6۱ : ص۱۳۹۱نَپیرشَ  )پارو، ماهی استل اونتَشزن شکل 3

است و شاید این بدان دلیل باشد که نقش وسط لباس در پایین دامن  از هم جدا شده شکلدر این 

وجود  شکلاست و اشکالی در نشان دادن آن در دانسته این لباسی است که پوشیده شدهکننده می

شویم که گوشی که در جای اصلی رشد ماهی نگاهی بیندازیم متوجه میندارد. وقتی به سر این زن

است که شکلی انسانی دارد و گوشی که شکل گوش چهارپایان است در انتهای موها کرده گوشی 

شده است که این عملی است  های او در محل کمر جمعستد. شودو در امتداد لبه کاله دیده می

که ملکه در صحنه باالیی در حال انجام آن است. این شاید نشان از آن باشد که ملکه این عمل را 

 (۱۵ شکل)نک.  هایی باشد که او بر عهده خواهد گرفتداده و نشان از نقشی انجام میباید طی آئین

 

 6۳.۷4خود از آثار ایران در موزه متروپولیتن، شماره کاله  -۱۵شکل
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شود که در دو طرف او نقش او دیده میخودی از دوران ایالم میانه نقش ایزدی بر روی کاله

شده که ظرفی در  شکلدار در وسط لباسی فلس ایزدبانوانی قرار دارند. این ایزد با ریشی بلند و

تواند نمونه مذکر این ایزد در ایالم باشد. در این دارش میدست دارد. که این فرد بالیاس فلس

دبانوان همراه او نیست. چنین کالهی طالکوبی را خود اثری از وجود پا برای این ایزد با ایزکاله

او در این (. ۸۸ ص: ۱۳۹۰)پورفرسنگی،  انددادهافراد بلندپایه مورد استفاده قرار می جنگاوران و

آبی از درون کوزه جریان دارد که از کوزه  ٬ای در آغوش دارد که با دو دست آن را گرفتهنقش کوزه

ی او گذشته و در امتداد دستانش تا پایین آرنج او حرکت کرده و سپس به بیرون آمده و از یک شانه

صورتی مواج از جلو به شمت پایین بدن او حرکت کرده وپس کمی قبل از رسیدن به زمین از همان 

است و دوباره مسیری قرینه نیمه دیگر بدن کردهجلو گردشی کرده و به سوی دیگر بدن او حرکت 

گشته است . پیراهن او در قسمت باالتنه لباسی با آستینی را طی کرده است و دوباره به کوزه باز

هایی زیبا تزیین یافته است. کاله او به نظر همان کاله چند طبقه کوتاه است که لبه آن با یراق

اله و در دنباله آن پوششی از فلس ماهی او را احاطه اما گویی پس از ک ٬مخصوص ایزدان است

سازند است. دو ایزدبانویی که در اطراف او نقش شده اند نیز گویی یک شخصیت را نمایان مینموده

اند. لباس این ایزدان با آن که مذکرند با لباس ایزدبانوی که به صورت قرینه در اطراف او نقش شده

این ایزد  ٬نَپیرشَ اونتَشماهی نقش شده در استل شباهت دارد. مانند زناستل اونتاش ناپیریشا بسیار

نیز پاهایش مشخص نیست و با آبی در گردش ایستاده است که البته آب درون کوزه او فقط در 

بر تبری که از  ٫ای از مرد ماهی مربوط به هزاه اول ق.مریزد. نمونهگردش است و به زمین نمی

شود که گویی مردی در دست ماهی دارد و از دست ای دیده میماهیش انسانلرستان بدست آمده نق

شودکه مانند دهد. در باالی سر مرد تبر به پنج دندانه ختم میبه پایین تنه خود او را ماهی تشکیل می

 : ص۱۳۹۱؛ حصاری، 62 : ص۱۳۹۱شکیب ، حیدری ؛۹۵ : ص۱۳4۹برگ، انگشت است )واندن

۸6- ۸۷.) 
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 مرد ماهی از هزاره اول ق.م یافته شده در لرستان در موزه ملی ایران -۱6 شکل

به دلیل نوع تزیین خاصی  ٬ای حوزه هلیل رود نیز بدست آمدهای از آن از تمدناین تبر که نمونه

افزار تزئینی و برای افراد طبقه باالی جامعه ساخته شده آید به عنوان جنگبه نظر می ٬که داراست

(. دو ۸۷ : ص۱۳۹۱افزاری نمادین درباری )نمادقدرت( است )حصاری، است و در واقع جنگ

هایی به شکل سم نیز عالوه بر این که پایی ندارند دست ٬ایزدبانویی که در دو طرف او قرار دارند

توان بسیار در ارتباط با حضور چهارپا را میماهی و زنان دارند. این حضور عنصر مردچهارپای

تواند نشان از چهارپا در استل میماهی و مرد عناصری از این دست البته به صورت عکس یعنی زن

با  ارتباط بسیار زیاد این دو موجود ترکیبی با هم باشد. در میانرودان، تندیس برخی از هفت خردمند

ها در کنار بیمار و یا در ماهی -هایی از انسانپوست ماهی پوشیده شده است. از طرفی چون تندیس

توان دانست. رو آنان را نوعی محافظ با نیرویی جادویی نیز میاند و از اینها یافت شدهپی ساختمان

آنان را در  ٬اندن شدهتایی دفهایی هفتها در گروهکاز آنجایی که در بسیاری از موارد این پیکر

آشوری از این اند. در هنر نوآنان در ارتباط با خرد و دانایی دانسته ارتباط با هفت خردمند و نماد
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(. در 2۱۷ ص ،۱42 : ص2۰۰4شد )نک. بلک و گرین، نماد با هدف محافظتی جادویی استفاده می

بود که سرش قوچ است و نیز ای چوبدستی خمیده ٬نماد ائا ٬بابلی و کاسی ٬نمادسازی آشوری

(. در جوبجی در قبری ۳2۵ : ص۱۳۹۰؛ هال، ۱2۹ : ص2۰۰4باشد )نک. بلک و گرین، الکپشت می

ها یافت شده )نک. هایی از زن ماهیمتعلق به دو شاهزاده خانم ایالمی و درتنگ سروک تندیس

ه زن ماهی استل دارای هایی مانند اینکاما به دلیل وجود تفاوت ٬(۳۰۳ -2۹2 : ص۱۳۹۳گر، شیشه

زن ماهی استل لباسی  ٬های دیگر این ویژگی را ندارندماهیکاله ایزدی است ولی هیچ کدام از زن

های یاد شده لباسی زنانه دارند ماهیتنه دامنی از فلس برتن دارد ولی زندر باالتنه ندارد و در پائین

ماهی ماهی پا ندارد ولی زندر استل زن ٬اندهها تزئین یافتها و چینها با روزتو تمامی این لباس

های ماهی گانه دارند که باالتنه از یک سو با دم ماهی ادامه یافته و به بالهای دوهای دیگر پائین تنه

های گره خورده  ّدست ٬ختم شده و از یک سو پائین تنه کامل یک زن را با پاهایی فربه نشان داده

هایی سروک با دستماهی جوبجی و تنگاز یک حس محافظتی دارد اما زناین ایزدبانو در استل نشان 

بیشتر نمودی از  ٬هایی گشوده صاف در امتداد ساعدکه در امتداد کمر در جلوی بدن و با دست

فردی اعطا کننده است که مستقیم سوی دست او به طرف داخل ظرف اشاره دارد که نشان از اعطا 

در استل بیشتر بر جنبه ایزدی او تاکید شده در حالی  ٬شودیده میکردن چیزی است که در ظرف د

ماهی بودن او تاکید های زنانه و وجود دوگانه انسانسروک بیشتر بر ویژگیکه در جوبجی و تنگ

توان مشابهتی میان این دو نقش یافت ها کمتر میاست. در واقع به جز زن ماهی بودن این یافته شده

انسان و نیمه ماهی توان یکی دانست و آن موجودی است که نیمهر دو اثر را میاما درون مایه ه

های خانمظروف قبور شاهزاده ه،نَپیرشَاونتَشجا که نقش الهه ماهی را بر روی استل است. از آن

ای تزئینی  و درباری در خودی که متعلق به فردی از اشراف ایالمیست و تبری که نمونهکالهی، ایالم

شاید بتوان حضور این موجود را در میان ایالمیان با قدرت و حکومت مرتبط   ت،اس حکومت ایالم

 دانست.
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 (.۳۷۳ -۳۷2 : ص۱۳۹۳گر، ماهی نقره جوبجی )شیشهزن پیکرک  -۱۷شکل

اند. تندیسی که از جنس نقره است بسیار مفرغها در جوبجی به غیر از یک نمونه از تمامی یافته 

ماهی و حتی روی موهای او با طرحی تر بوده البته فرسایش کمتری نیز داشته. تمام لباس زنظریف

زن  توان در این نمونه تاکید فراوان بر ماهی بودن اینشده است و می های ماهی پوشیدهاز پولک

 (. ۳6۹ : ص۱۳۹۳گر، شود )شیشهماهی دیده می

 

 (۳۹ : ص2۰۱4سروک )حصاری، ماهی تنگزن -۱۸شکل

گذاری تاریخ ٬هامحق.م دوره سوکل ۱۵های تنگ سروک مربوط به پیش از قرن ماهیاز سویی زن

( و استل 2۹۳ : ص۱۳۹4گر، است  و زن ماهی جوبجی مربوط به دوران ایالم نو است )شیشهشده
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است نمی توان این عدم شباهت بانوماهی ها بودهمربوط به زمانی در بین دوره این یافته هنَپیرشَاونتَش

منظور دیگری  شکله از این آگاهی دانست بلکه شاید به دلیل آن باشد کاین استل را نشانی از نا

یعنی ملکه و گاومرد آن با شاه  شکلداشته باشند. ممکن است این الهه ماهی با زن برجسته این 

 مرتبط باشد.

گال آفریند که با بدست آوردن دل ارشیکیدر اسطوره سفر اینانا به جهان زیرین ائا جوان زیبایی می

نماید و با وانمود کردن آب خوردن قطراتی از آب را بر روی اینانا از او در خواست آب حیات می

گال دستور خورد. اما خود ارشکیالبته این تدبیر شکست می ٬شودبریزد و اینانا در پی آن زنده 

 : صکالمکشود )شدن او میدهد تا بر صورت اینانا آب زندگانی بریزند که این باعث زندهمی

که در اسطوره اینانا آمده آبی که در جهان زیرین است باعث مرگ است و آبی که (. چنان۹۷، ۱۳۹۳

( و انکی این ۱۹۹ -۱۹6 : ص۱۳۸۷کند آب زندگی و باعث حیات است )ساندرز، انکی/ ائا عطا می

 (. ۱44 : ص۱۳۹۱ دهد تا آن را بر اینانا بپاشد و او را زنده کند )کرامر،تورو میآب را به کول

 :و جوبجی زن ماهی تنگ سروک

 

 (۳۹ : ص2۰۱4سروک )حصاری، ماهی تنگزن -۱۹شکل

های غیر علمی و احتماال مربوط به تنگ سروک در موزه انگلیس وجود دارد ایی از کاووشزن ماهی

آمیه این  (.۳۷ : ص2۰۱4است )حصاری و شکری، معرفی شدهتوسط روبارنت که برای اولین بار 



1399تابستان /هفتپنجاه و.شماره  پانزدهمپژوهشی تاریخ.سال فصلنامه علمی   

116 
 
 

 

ید این وگو می داندبرای دسته صندلی می زینتی ایوسیلهرا  ماهی ایالمیزن یهاپیکرک گونه از

پیکرک را  ، ایناستماهی بوده که پیش از آن در تمدن میانرودان دیده شدهدموجود در ارتباط با مر

احتمال بوده و  و گرداب در ارتباط با خدای مغاک داند کهان کوچک میانرودانی میمربوط به ایزدبانو

ماهیان مربوط . به نظر او زنباشدبودهشبیه به او دهد که شاید برترین ایزد در میان ایزدان ایالمی می

موجودات صور آنان و انواعی دیگر از ت ق.م.( بوده که ۱6۰۰ -۱۹۰۰ها ) حدود محبه دوره سوکل

در  (.4۹ : ص۱۳۸۹) شودهای تمدن ایالم دیده میمح به بعد در میان یافتهترکیبی از دوره سوکل

هایی تابهماهیان بدست آمدند که ماهیگور سه بانوی ایالمی تعدادی از این زنهای جوبجی از کاووش

که احتماال در زمان خود این ظروف و  نمودندرا که وسط همه آنان برآمده بود را در واقع تزیین می

 . اندبوده مذهبی و ...زن ماهیان دارای کارکرد ویژه 

 گیری نـتیـجـه

مانده از این در میان نقوش باقیدر تمام ادوار تاریخ ایالم ماهیان چه در این مقاله آمد زنبا توجه به آن

از موجودات همکار ائا ایزد  تمدن دیده شده و این نشان از جایگاه رفیع آن در فرهنگ ایالمی است. 

های دیگر بر عهده ها و شاید مکانهای جاری از کوهها هستند که در واقع وظیفه نگهبانی از آبآب

است که این ویژگی به موجودات گی نیز دانسته شدهآنان است و از طرفی ایزد آب ایالمی، ایزد زند

بخش . پس احتماال این موجود نیز موجودی زندگیماهیان نیز تسری خواهد یافتهمکار او از جمله زن

ایزد آب و همکارانش را به طور گسترده در بسیاری از آثار ایالمی است که این ویژگی حضور بودهمی

ها در حال نگهبانی از درخت ماهیمهری میانرودانی دیده شد انسانچه بر روی چنان. توجیه می کند

بسیار بر در تصاویر ائا و موجودات همکارش را در پاسبانی از این درخت زندگی بودند که این نقش 

ماهیان ممکن است حضور این زناز طرفی،سازد. نمایان میجای مانده از حوزه تمدنی ایالم و میانرودان 

هاست با موجودات دریایی باشد و تابه مربوط به ارتباط این موجود که نگهبان آببر روی دسته ماهی

سازد تا او در جهان پس از مرگ از آن در واقع او غذاهای دریایی برای مردگان در ماهیتابه فراهم می
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شود ممکن ه اکنون برای تمای انواع تابه استفاده میتابه ککه ممکن است نام ماهیبا آنتناول کند. 

ای از نام این ظرف در فرهنگ زبانی مردم ایران باشد که اکنون در واقع نامی ماندهاست بتواند باقی

شوند و معادل تابه است که در زبان کنونی ایرانیان این دو نام در کنار هم و در یک معنا استفاده می

ی جز ظرفی برای پخت و پز ندارد و دانستن آن در واقع به شناخت ماهیت اکنون دارای هیچ معنا

ماهیان بر روی کند که حضور زن، اما به قوت گرفتن این احتمال کمک میکندتاریخی آن کمکی نمی

. دسته این ظروف نشانی از توجه به اطعام مردگان در دنیای پس از مرگ، توسط بازماندگانشان باشد

نشستن این موجود حضور این ظروف درون قبور افراد و که احتماال رسد به نظر می ننیچبه هر روی 

و به  باشدتابه عالوه بر اعطای خوراک، بدلیل اعطای زندگی به فرد متوفی میی ماهیبر روی دسته

ماهی، زنتوان گفت این موجود در دیدگاه ایالمیان آب و ایزد آب و همکارانش از جمله ور کلی میط

 است.ماهی در تمامی ادوار فرهنگ ایالم بودهزن اند و این دلیل تداوم حضور نقشبوده بخشدگیزن
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جایگاه نگاره تزئینی » .(۱۳۹۱اردیبهشت )شکیب، رضا، افروغ، محمد، میرکمالی، الهام، حیدری .4

 .6۳تا ص  ۵۸از ص  ،۱64کتاب ماه هنر، شماره  :تهران «نقش ماهی در فرهنگ و هنر ایران

های ترجمه یحیی شهیدی، بررسی «های لرستانمفرغ» .(۱۳4۹مرداد و شهریور )برگ ، لویی،واندن .5

 .۱۳2تا ص  ۹۸از ص ، 2۷تاریخی، شماره 
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