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جستاری در باب الگوی درخت زندگی بر مهرهای عیالم باستان

چکیده
تحول فرم های مختلفی از درخت زندگی در دوران پیشاتاریخ و تاریخی، به ویژه در فرهنگ های شرقی، به برکت 
بهره گیری از مفاهیم مشترکی چون جوانه زدن، شاخه گستردن در آسمان و ریشه دواندن در خاک به عنوان نمادی از 
زندگی، اندیشه و کمال شناخته شده است. از این  رو پژوهش پیش رو درصدد است تا با عنایت به این موضوع، پس از 
بررسی مختصر نقش و جایگاه درخت در فرهنگ ها، با مطالعه دیداری الگوی درخت زندگی بر مهرهای عیالم باستان، 
به تبیین و شناخت رمزواره ها و مفاهیم موجود در این نقش مایه و نمادهای مرتبط بپردازد. از معیارهای اولیه انتخاب 
موضوع درخت زندگی در پژوهش حاضر، استمرار و فراوانی کاربرد این نقش بر مهرهای عیالم و اهمیت نقش آن در 
طول تاریخ است. این پژوهش به لحاظ هدف، بنیادی، روش ارایه آن، توصیفی و تحلیلی است. گردآوری اطالعات آن 
بر مبنای کتابخانه ای و دیجیتال است. یافته های به دست آمدۀ این پژوهش نشان می دهد که درخت زندگی در عیالم 
دارای جوهر الهی بوده و بر اساس باور داشت های بنیادین و نظام باورهای جامعه به نمادی اعتقادی بدل گشته و صورت 

مثالی درخت به عنوان مهم ترین منبع زایش و باروری در تمدن عیالم شمرده می شد.   
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مقدمه
انسان همواره تجلیات ذهنی خود را  از طبیعت در قالب تصاویری بر روی آثار مختلف بازنمایی 
می کرد که برخی از آن ها به مرور با باورها و اعتقادات او ارتباط مستقیم پیدا نمودند. در طول تاریخ 
برخی گیاهان و حیوانات با قدرت و قابلیت های ذاتی خود، در کنار خدایان و الهه ها جنبه تقدس 
پیدا کرده و در تلقی عامه نیز، به دلیل استدالل های تمثیلی و نمادین به موجودات اسطوره ای 
تبدیل شده اند. نگارۀ درخت یکی از عناصری است که به صورت مکرر بر روی آثار مختلف ثبت 
شده، اما در پاره ای موارد به صورت نقش درخت زندگی با معانی و مفاهیم نمادین همراه شده که 
قرابت معنایی آن در بسیاری از تمدن ها، موجب تبدیل آن به نمادی با مفاهیم مشترک گشته 
است. مبنای ما بر این نیست که فرآیند طوالنی کاربرد این نماد را بررسی کنیم اما ناگزیر به 
ارائه تعاریفی کوتاه از مفاهیم مشابه در برخی فرهنگ ها هستیم. شواهد تاریخی و باستان شناسی 
نشان می دهد که از حوزه جنوب غربی ایران و تمدن عیالم باستان با مرکزیت شوش، نسخه های 
متداولی از اشکال و صور کهن نقش مذکور به عنوان نقش درخت زندگی به ویژه بر روی مهرها 
وجود داشته است؛ مهرهایی که احتماالً با هدف بقای محتوا و مفاهیم عقاید مقدس یا مذهبی، 
از شکل های مأنوس و آشنای موجود در طبیعت چون درختان و حیوانات الهام گرفته اند، البته 
واضح است که همه تجلیات، تمثیل های درخت  ارتباط صرف به مفهوم درخت زندگی ندارد. در 
بازآفرینی نماد درخت زندگی در عیالم می توان دریافت که به چه میزان، بهره مندی از قوه تخیل 
مشترک در میان نقش آفرینان و البته دوری گزیدن از تنوع، در بسیاری از موارد موجب شده تا 
پدیدآورندگان سهم تاریخی این عنصر را به عنوان یک نماد، بر ضمیر تاریخ و فرهنگ عیالم نقش 

نمایند. 
در این پژوهش نگارنـده بر آن است تا پس از بررسـی مختصـر نقـش و جایـگاه درخت در 
فرهنگ ها، با مطالعه دیداری الگوی درخت زندگی بر مهرهای عیالم باستان، به تبیین و شناخت 
رمزواره ها و مفاهیم موجود در این نقش مایه و نمادهای مرتبط بپردازد. به نظر می رسد پژوهش 
حاضر می تواند شناخت بهتری از اعتقـادات و سیمـای تمـدن عیـالم را برای پژوهشگران در 
آینده روشن سازد؛ بنابراین پرسش این است که نقـش درخـت زندگـی بر مهرهای عیالم بیانگر 
چه مفاهیمي است. فرض بر این است که شـکل درخت زندگـی در عیالم تحت تأثیر محتوای 
مشترک مذهبی، آیینی، اسطوره ای بوده و به طور مستقیم به مسئله زایش و باروری مرتبط بوده 

است.

پیشینه پژوهش
در حوزه تمدن عیالم پژوهشگران برجسته ای به بررسی موارد مختلفی ازجمله سیر تاریخی، 
خدایان، مذهب و ارتباط آن ها با محتوای اسطـوره ای پرداخته اند؛ از جمله راجر کوک1 در کتـاب 
  "درخت زندگی  ")1387( به شرح درخت زندگی در اساطیر، فرهنـگ و ادیـان مختلف پرداخته 
و آن را مرکز جهان یا پیوند میـان آسمان و زمین و وسیله ای براي دست یابی به گنبد آسمان، 

دیدار با خدایان و گفتگو با آن ها ذکر نموده است.
  جـان ر. هینلـز2 در   "شناخت اساطیر ایران  ")1386(، به بررسی اساطیر و خدایان ایرانی و 
عناصـر مرتبط با آن ها مانند درخت زندگی پرداختـه، در   "فرهنگ نگاره ای نمادها   "جیمز هال3  
)1392(، به تفسیر نگاره درخت و برخی از نمادهای مرتبط در فرهنگ های مختلف ازجمله 
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عیالم پرداخته است. مهرآفرین و قائم پناه در مقاله   "دگردیسي خدایان در عیالم باستان  ")1392( 
سیر تحول و تطور خدایان ایالم باستان را در پنج مرحله بررسی کرده اند و نتیجه گرفته اند که 
عیالمیان بـا مشاهده و الگوبرداري از جانوران، پدیده های طبیعي و اشخاصي به منزله جادوگر یا 
دشمن، که به میزان فراواني در زندگي آنان تأثیرگذار بوده اند به آفرینش مجموعه ای از اساطیر 
دست زده اند و به جهان ایزدان خویش شکل بخشیده اند. درخشی و با احمدی در مقاله   "بررسی 
سیر تحول فرهنگی و سیاسی عیالم از آغاز تا فروپاشی  " )1392(، با تقسیم بندی تمدن عیالم 
به سه دوره تاریخی به بررسی فراز و نشیب های تاریخ سیاسی، اجتماعی، هنر و معماری آن 
پرداخته و سرانجام به انقراض و ادغام این تمدن با حکومت هخامنشی اشاره شده است. در 
مقاله   "نگاهی به محتوای اسطوره ای انگاره های درخت در تمدن جیرفت  " بصیری و صرفی 
)1384(، کوشش شده اسطوره ها و باورهای موجود در انگاره ی درخت با بهره گیری از اساطیر 
شناخته شده ی تصویر درخت مقایسه شوند و این نتیجه حاصل شد. که انگاره درخت اساطیری 
در چهار مفهوم درخت کیهانی، درخت زندگی، درخت باژگونه و مرغزار یا باغ بهشت قابل 

شناسایی و بر اساس یافته های اسطوره شناسی قابل تحلیل است.
 اما در پژوهش حاضر ضمن بیان ارزش های فرهنگی درخت زندگی کوشش شده با مطالعه 
دیداری الگوی درخت زندگی بر مهرهای عیالم ، به تبیین و شناخت رمزواره ها و مفاهیم موجود 

در این نقش مایه و نمادهای مرتبط پرداخته شود.

روش پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف، بنیادی و از جهت روش، تاریخی، توصیفی و تحلیلی است؛ 
به عبارتی دیگر دو روش کلی در پژوهش حاضر به کار رفته است:1-روش تاریخی و توصیفی که 
به پیش زمینه های تاریخی نماد درخت زندگی و سپس توصیف آن در عیالم می پردازد. 2-روش 
تحلیلی ابتدا بر مبنای مبانی هنرهای تجسمی به تجزیه  و تحلیل دیداری نقوش درخت زندگی 
در عیالم و سپس به مفاهیم موجود در این نقش مایه و نمادهای مرتبط پرداخته می شود. در 
این راستا نویسنده با انتخاب و بررسی یک جامعه نمونه متشکل از 2۰ مهر حاوی نقوش درخت 
زندگی، به بازیابی تجلیات و الگوی این نماد جنبه عملی داده است. ابزار پژوهش، فیش برداری 
از منابع موجود و اسکن تصاویر بوده و شیوه گردآوری اطالعات به صورت کتابخانه ای و استفاده 

از منابع دیجیتال بوده است.

موقعیت جغرافیایی و تاریخی تمدن عیالم
عیالمیان مردمانـی در شرق میـان رودان4 بودنـد که حـدود دو هـزار سال و تا سال پانصد و 
پنجاه پیش از میالد در منطقه ای نزدیک به شهر شوش در خـوزستـان جنوب استان چهارمحال 
و بختیاری و شمال استان خوزستــان بخشـی از تاریخ ایران را رقم زدنـــد.    ساکنان عیالم 
ابتدا در سرزمیـن کوهستانی ساکـن بوده اند و دلیل این امر هـم به خاطر ایــن است که معنی 
سرزمین عیالم به زبان اکدی5، سرزمیـن بلنـد است(Jacobsen:1939,82). در واژه شناسی 
میان رودان، عیـالم با کلمه NIM به معنـای باال و مرتفـع خوانده می شـود. بر اساس کتیبه های 
مکشوفـه، آنان با خط میخـی عیالمـی، نام سرزمین خود را به صورت   "هتامتی  " یا   "َهلَتمتی  " 
بر کتیبه ها می نوشتند.   احتماالً این کلمه به معنی سرزمیـن خدا بوده است )مجیدزاده،5:1386(. 
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دین عیالمی نیز به گونه ای پایدار، فردیت و خصوصیات خاص خود را دارا بود. شوش، دوراونتاش8 
 )چغازنبیل(9،  ملیان1۰، سیماش11 و اوان12 از بااهمیت ترین شهرهای عیالم بوده اند. )نقشه1(. 
شوش قدیمی ترین پایتخت اصلی، سیاسی و دینی جهان بوده و بسیاری از مهرهای عیالم متعلق 
به این مکان هستند. در برخی تقسیم بندی ها، عیالم شامل سه دوره تاریخی می شود: عیالم قدیم13 
)عیالم باستان(، حدود27۰۰ تا16۰۰ق. م- عیالم میانه14 )دوره طالیـی(، حدود15۰۰ تا 11۰۰ 
ق. م -عیالم نو15، حدود11۰۰ تا 539 پ. م، اما اوج شکوفایی در نیمـه دوم هزاره دوم پیش از 
میـالد بوده است. در دوران پادشاهـی آشور بانـی پـال16 این تمدن از بین رفت و با از میان رفتن 

ساختار سیاسی، سلطه بر مردم این سرزمین در دوران امپراتوری هخامنشی17 ادامه یافت.

نقشه 1. ایالت های عیالم، طبق نظر آمیه، )واال،1373(
 

مهرهای عیالم
ابتدایي ترین مهرهای ساخته شده دست بشر بسیار ساده و شامل نقوشی از حیوانات و خطوط 
هندسي بودند.  عیالمیان نخستین تمدنی بودند که حدود هزاره چهارم پیش از میالد مهر را اختراع 
کرده و از مهرهای استوانـه ای18 استفاده می کـردند. در میان باستان شناسان این عقیده وجـود دارد 
که آفرینندگان ابتدایی نقوش روی مهرها، جهت بیان آرزوها، خواسته هاي مادي و محسوسـات 
از محیـط و همچنیـن حفاظـت خود از ارواح و تـرس از طبیعـت به خلق نقـوش می پرداختنـد. 
مهرهاي کشف شده از شوش، به عنوان مدارک معتبـر از دوران حیـات این تمدن، سهم عمـده ای 
در بازنمایی تصویری اندیشه هـا، اعتقادات و ارزش های حـاکم داشته است.   آثار مهـرهـای عیالمی 
هزاره سوم ق.م اطالعات باارزشی از شیوه های گوناگون زندگـی مـردم در آن زمان در اختیار ما قرار 
می دهد  )مجیدزاده،66:1386(. به نظر می رسد درخـت زندگی جایگاه ویژه ای در میـان مردم عیالم 
داشته و اهمیت این نقش مایه و به کارگیری فراوان آن در چارچوب کهن الگوی درخت زندگی بخش 
بر روی مهرهـای عیالم، به خوبی مشهود است. همچنین عـالوه بر مهـرها چند دیوارنگـاره آجری با 

نقش گیاه زندگی بین گوپت و یک خدای بانو از شوش میانه )سده 13ق.م( یافت شده است.
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درخت زندگی در باورها و اعتقادات اساطیری
درخت در بستر هنر، اساطیر و ادیان در ملل مختلف مورد تقدس قرار گرفته است.   درخت 
به مثابه آیینه تمام  نماي انسان و ژرف ترین خواست های اوست. این تصویر مثالي، زاینده انبوهي 
رمز است که در شاخه های بي شمار گسترش می یابند و خرمن در بستر اساطیر و دیانات و 
هنرها و ادبیات و تمدن های گوناگون می ریزند  )دوبوکور،8:1373(. پیوند ناگسستنی انسان با 
درخت از ابتدای حیات موجب شده تا او از طریق استحاله با طبیعت هم  ذات پنداری کند. 
روزگاری تصور می رفت که زمین مسطح و گرد است و می گفتند به وسیله نوعی کاسه واژگون، 
یعنی فلک پوشیده شده است که برای برپا بودن، نیاز به پایه ای مرکزی مانند کوه و ستون و 
درخت دارد)هال، 1392:286(. درخت نمادی از کمـال و رشـد است و قدمـت حضور آن در 
زندگی بشـر، افسانه ها و اسطوره ها به اندازه خوِد اوست. الیاده19می نویسد:    اگر درخت از نیروی 
مقدس سرشار است، بدین خاطر است که قائم است که رشد می کند که برگ هایش را از 
دست می دهد و دوباره آن ها را به دست می آورد. درنتیـجه زنـده می شـود. بارها می میـرد و باز 
زاده می شـود   )شوالیه، گربران، 1379:191(. مزداپور درباره ارتباط آفرینش نخستین انسان های 
ایرانی با گیاه می نویسد:    َمشی و َمشیانه2۰ مانند ریواسی از نطفه کیومرث21 از زمین روییده اند 
)مزداپور،1382:44(. درخت زندگی به اسامی دیگر نیز نامیده می شد.   انواع درخت زندگی در 
فرهنگ های مختلف با نام درختانی چون خرما )نخل(، چنار، انگور، زیتون، جمبو، انجیر )تین(، 
زبان گنجشک، گز )شاهنامه(، درخت زندگی یا بی مرگی)تورات(، هوم، هومه، سپید یا درخت 
زندگی و بی مرگی )ایران باستان(، گوکرن )هوم سفید(، تاقوک، توت، سنجد، درخت بید، همه 
تخمه و ... شناخته شده است   )Rezghirad, 2۰17: 588 (. از مهم ترین مفاهیم مربوط به 
درخت زندگی مسئله زایش و جاودانگی در طول تاریخ بوده است.   درخت را بسیاری از اقوام 
باستانی به عنوان جایگاه خدا یا درواقع، خوِد خدا می پرستیدند. همچنیـن نمـاد کیهــان و منبع 

باروری و نماد دانش و حیات جاودانی بود   )هال،285:1392(. )تصویر1(.
همچنین گریـن در این زمینه عقیــده دارد که   درخت در معنای کهن الگویی خود داللت 
دارد بر زندگی کیهان، تداوم آن و رشد و تکثیر فرایندهـای زایشی و باز زایی. درخت نشانه حیات 

تمام نشدنی است و بنابراین معادل است با فناناپذیری )گرین،165:1376(. 

)1994 ،  Wilson(  . تصویر1. نقش درخت زندگی، نخل،86۰ تا 865 ق.م 
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با توجه به موارد ذکـر شده می تـوان برخی معانی نمادیـن و باورهای قومـی را درباره درخت 
زنـدگـی دسته بندی نمود که در نمودار شمـاره 1 درج شده است.

 
نمادهای هم پیوند با درخت زندگی در عیالم

از بااهمیت ترین نمادهای مرتبط با درخت زندگی و مفهـوم زایـش بر مهرهای عیالم نماد بز 
است. همچنین دیگر نمادهای مرتبـط، ماه، گاو نـر، گـوزن، مار، خدایان، ایزدان خورشید، آتش  و 
آب هستند. عقرب و گاو سانان نیز به عنوان نمادی از ماه شناخته شده اند.   در تمـدن های نخستین 
ایران و عیالم ماه اولین خدایـی بـوده که ستایش می شـد اگرچه اعتقـادات مذهبـی و ارزش های 
دیگر را سوای این منکر نمی شـود ولی با قاطعیت ماه را عمده تریـن و اساسی ترین مقوله در آئیـن 
دینی این دوران می توان به حساب آورد   )صمدی،2۰:1383(. در طول قـرن هـای متمادی، بز و بز 
کوهی نمـادي از نیروي زندگي، مظهر فراواني، نشانه روییدني ها، قدرت باروري و نگهبان درخت 
زندگي به شمار می آمدنـد. از نظر هـال بـز نیروی زاد و ولد و باروری اسـت   )هال، 1392 : 218(. 
بی تردید صورت مثالی درخـت مرتبط با مفاهیـم زایش و باروری در تمدنـی چون عیـالم شمرده 

می شد که ما نیز با بررسی تصویری مهرهای شوش به تحلیل آن ها خواهیم پرداخت.

شرح نماد درخت زندگی بر مهرهای عیالم

در تصویر2 بر مهر استوانه ای، نقـوش بزهایـی با شاخ های فراخ مشابه هـالل مـاه و درختانـی 
بر تپه ها یا کوه های انباشته مشاهده می شود. در اعتقادات ایرانیان باستان کوه جـایگاه ویژه ای 
داشته است و در بندهشن بخش دوازدهـم ذکـر شده که نخستیـن کوهـی که فـراز رست البـرز 
ایزدی بود. بـزهای ری شدار در دو سوی درختـان دو پای جلویی را بر روی کوه یا تپه قرار داده و 
به نظر می رسد در مقام نگهبانان، وظیفه حفاظت و حـراست از درخت مقدس را بر عهده دارند. 
  بز کـوهی با شاخ های بزرگ تر از حـد معمول و درست شبیه به هـالل ماه بر سفالینه ها ترسیـم 
شده است گاه فقط شاخ او نماد ماده است   )صمدی،21:1383(. نقوش دیگری از دو بز کوچک 

تصویر2. نقش و طـرح مهـر استوانه ای با نقش بز کـوهـی و درخـت )ماه درخت(، عیـالم آغـازیـن، شـوش، 
29۰۰ – 31۰۰ ق.م، قطر 2/4- بلندی3/4 سانتیمتر، موزه لوور پاریس )پوپ، 367:1387(

نمودار1. معانی نمادین و باورهای قومی 
درباره درخت زندگی )نگارنده(
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بر فــراز درخت کـاج در حال یـورش به سمت یکدیگر وجود دارند که یکی از بزها به طور کامل 
حکاکی نشده است.   نقش دو درخت بر مهرهـای شــوش به روشنی قابل تشخیص است. یکی از 
آن ها درختی در قله کوه است که جانوران شـاخ دار و بزهای وحشی را روی دو پا در دو طرف 
به شکل قرینه و در رویارویی نبرد باهم نشان می دهد. درخت کاماًل به شکل مخروطیان است 
و به نظر می رسد یا سروی خمره ای باشد یا کاج... دیگر نقش گیاهی شامل ردیف درختان کاج 
است که در طی تاریخ طوالنی و جالب خود به صورت یکی از شکل های آفتاب درخت تثبیت 
شده است. گروهــی از طرح ها و ازجمله طـرح هایی از شــوش که در آن ها درخت با نمادهای 
اختری ظاهر می شود، مؤیــد این تعبیـر است؛ بنابراین درخت در یک مهـر استـوانه ای ترکیبی 
است از خراش عمیق خطوطی مستقیم که نشان دهنده شاخه هـاست و ستاره و هالل ماه که 
به باالی آن متصـل است  )پوپ،366:1387(. اشکال مشابه صلیـب چهارپـر احتماالً به عنوان 
نمادی از ستارگان به صورت منظم در دو سوی درختـان قـرار دارنـد؛ صمـدی عقیــده دارد 
که   صلیب از قدیمی تریـن نمادهای ماه محسـوب می شود  )صمدی،21:1383(. عموماً پس از 
فرمانروایی خورشید بز کوهـی حیــوان خورشیـد نام گرفت و عالمتـی شبیه به ستاره چند پر 
که اصطالحاً   "لوتــوس  " گوینــد در بین شـاخ های این حیـوان بر سفالینـه ها رسـم شده است   
)کرتیس،45:1387(.   پیشینه تاریخی و بررسـی های ژرف در آیین های کهن نشان می دهد که 
ستاره ی زهره )ناهید( نزد تیره های گوناگون مردم جهـان مقدس و ستایش می شده است. این 
ستاره در بین النهرین زهره و ایشتار... در ایران آناهیتا )ناهید( خوانده می شد و خداوندگار بود. 

در ایران هنوز آناهیتا نامیده می شود و مقدس به شمار می آید   )بختورتاش،32:1371(.

)iranatlas.info( تصویر3. مهر استوانه ای، ایالم قدیم، 2۰۰۰ ق. م، 3×2 سانتیمتر، موزه متروپولیتن 

در تصویر3 خدا یا پادشاه با لباس فاخری شاهـانه بر تخت خود نشسته و یکی از دستانش را 
باال آورده، فردي مقابـل او به حالت احترام ایستـاده است. دو درخت انگور یا تاک یکی در پشت 
سر شاه و دیگری در پشت مرد ایستاده، قرار دارد. زني در زیر درخت پشت سر شاه نشسته و 
دامنی بافت دار بر تن دارد. به نظر می رسد قرارگیری دو درخت انگور باوجود عناصر فرعـی کـم 
و همچنین نشستن در زیر درخت یا نگه داشتن شاخه ای در دست که بر مهرها تکرار شده، 
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همگی می تواند نشانه اهمیت این درختان به عنوان درخت زندگی و شرکت در مراسمی خاص 
باشند. درخت انگور از درختان مقدس در بین النهرین است. در داستان گیلگمش، شمش خدای 
خورشید او را به سوی سی دوری سابی تو الهه کوهساران و نگهبان درخت زندگی راهنمایی 
می کند. او از الهه ای که در دستانش انگور دارد، طلب جاودانگی و بی مرگی می کند. در قسمت 
مرکزی فضا نقشی مشابه ماه تقریباً وارونه قرار دارد. همان طور که ذکر شد در تمدن های ابتدایی 
ماه از خدایان مـورد پرستش بود و در دورانی که تداوم زندگی به کشاورزی مرتبـط بود، تصـور 

می شد ماه دلیل ریزش باران است. 

تصویر4. طرح مهر استوانه ای با نقوش درخت زندگی و حیوانات شاخ دار، شوش،3۰۰۰-26۰۰ ق.م، 
موزه لوور پاریس، )صمدی،173:1383(

 در تصویر4 بر مهر استوانه ای نقوش درخت زندگی و حیوانات شاخ دار حک شده است. نماد 
درخت زندگی یا درخت ماه مشابه کاج یا سرو، بر روی کوه پشته ای تصویر شده که می تواند به 
مفهوم صعود به آسمان نزدیک باشد، زیرا در بسیاری از تمدن ها کوه به دلیل نزدیکی به آسمان، 
مکانی برای عروج معنوی و پشت سر گذاشتن جهان زمینی اسـت.  به نظر می رسـد در دو سوی 
درخت دو گاو زانو زده در حال ستـایش، نگهبانی و حفاظت از درخت زندگی هستند.   گاو در 
ایران باستان شکلی از ایزد طوفان دارد که مولـد باران است. شاخ گاو ماده، عالمـت رسالت عقل 
و عالمت خورشیـد یا ماه اسـت   )جابز،1۰9:138۰(. همچنین گاو نـر از اصلی تـرین نمادهای 
باروری در طبیعـت و قدرت تولیـد مثـل است. پرستش این حیـوان در بسیـاری از فرهنگ ها 
مربوط به مادر- الهه و نماد ماه بود. شاخ های ورزه گاو را از آغاز با هـالل مـاه برابـر دانسته و 
همانند ساخته اند)الیاده،97:1389(. بز نری با ریـش انبـوه در مقابل گـاو ریش دار نیمه نشسته، 
قرار دارد. در قسمت فوقانی شیری با یال های انبوه به بزی نشسته حمله نموده است. نماد شیر 
مربـوط به پرستش خورشید- خـدا بوده و به صورت نمادیـن نگهبان معـابد و آرامگاه ها بود.   بر 
روی مهـرهای به دست آمده از شوش اهمیت پیوند گاو با مـاه افزون می شود، گردونه ی خدای 
ماه را گاو می کشد و صفـت باروری هـم که به مـاه نسبت داده می شود از خصوصیـات گاو نیـز 
می گردد  )صمدی،24:1383(. درخت بر این مهر جداکننده حیوانات نا آرام سمت راست از بز 

شاخ دار سمت چپ است.
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 تصویر 5. طرح مهـر استـوانه ای با نقوش درخت و بزهای کوهی، شـوش،295۰ ق .م، موزه لوور- پاریس، 
)138 : 1972 ، Amiet(

 
  بر مهر استـوانه ای دیگـری از شـوش که حاوی نقـوش ساده تری از درخت و بزهای کوهی 
است، بزهایی ریش دار به صورت نمادین و صورت نیم رخ در دو سـوی درختـی مشابـه سرو قرار 
دارند و دو درخت کوچـک و کوتـاه به صـورت قرینـه در دو سوی آن قرار دارنـد. برخالف نقوش 
دیگر سر بزها به جهت مخالف درخت برگشته و پاهای جلو، باال آورده شـده اند. میان دو بزی که 
تقریباً در مرکز تصویر قرار دارند، خطی مشابه دم بلند یا جزئیاتی احتمالی از درخت ترسیم شده 

که به دلیل کیفیت پایین به راحتی قابل تشخیص نیست. )تصویر 5(

تصویر6. طرح مهـر استوانه ای با نقش درخـت و بزهای کوهـی، قیـر طبیعـی، شوش، هزاره سوم ق.م، 
)1۰۰ :1911 ، Pezard(

 بر مهر تصویر6 که با قیر طبیعـی ساخته شـده، درخت زندگـی در مرکز فضا قرار گرفته و دو 
حیوان مشابه بز کوهی در دو سـوی آن قرار دارند. بز کوهی از معمول ترین نمادهایـی است که در 
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دو سوی درخت زندگی در بسیاری از تمدن ها، همچون تمدن جیرفت، به عنوان نگهبان و محافظ 
نقش شده است. بز سمت راسـت، دو پای جلویـی خود را بر روی درخت قـرار داده و به صورت 
نمادین در حال تغذیه از درخـت و بز دیگر با جثه ای بزرگ تر به حالت معمولی ایستاده است. البته 
پزارد عقیـده دارد   در این صحنـه درخت زندگـی در میان دو گوزن نمایش داده شده که مشغول 
خوردن جوانه های تازه و پا میوه های درخت هستند   )Pezard ، 1911: 1۰۰(. دلیل احتمالی 
تصور نقش گوزن شاید حالت و فرم درشت بدن حیوان سمت چپ و فرم  شاخ ها باشد. توسکان 
این دو حیوان را بز کوهـی قلمـداد کـرده است )Toscanne، 1911: 171(. در سمت راست 
حیوانی به صورت عمـودی حک شده که توسـکان آن را هزارپـا )همان: 171(  و پـزارد مار معرفی 
می نماید )Pezard ، 1911: 1۰۰(. ارتفاع درخت زندگی تقریباً برابر با بزها ست و نقشی مشابه با 
درخت مقدس در دیگر آثار دارد. بر فراز سر بز یا گوزن بزرگ تر نقش عقاب یا شاهینی با بال های 
گشوده قرار دارد، عقاب نیز مانند بز از نگهبانان درخت زندگی به شمار مـی رود. بیانی درباره نماد 
شاهین در عیالم می نویسد:   شاهین پرنده ای قوی و بلندپرواز است و به اعتقاد انسان های اولیه 
پرنده آسمانی است که زمین و موجـودات را حمایـت می کنـد، این پرنـده در عیـالم جزو مظاهر 
این شوشیناک خدای حامی شوش درآمد و خدای حـامی نه تنها انسان ها را موردنظر داشت، بلکه 

حیوانات وحشی و اهلی را در پناه قدرت خویش نگهبانی می کـرد   )بیانی، 1375: 19(. 
  

بر مهر استوانه ای تصویر7 که توسکان عقیـده دارد که ایـن   مهـر استـوانه اسمیت، از شوش 
به دست آمده  ) Toscanne، 1911: 179(  خدای شخصیت یافته در قالب انسانی و پادشاهی با تاج 
شاخ دار و لباسی بلند در سمت راسـت  نشستـه است و در سمت چپ انسانی دیگر دیده می شود 
که لباس دامـن داری پوشیده است و بر روی تختی مکعب شکل نشسته است. درختی مشابه 
درخت نخل  یا خرما با شاخه های دندانه ای شکل تقریباً قرینـه در مرکـز قرار دارد. در بین النهرین 
درخت نخل گیـاهی بود که در مراسم باروری استفـاده می شـد.   بر فراز درخت مقدس، به عنوان 
نمـاد باروری، تاجـی از نقش مایه نخل]نو آشوری، سـده هفتم پیـش از میـالد[، به ویژه بر روی 
یادمان هایی از سـده دهم پیش از میـالد قرار دارد   )هال، :1392 3۰6(. هر دو شخصیت یکـی از 
دستان را به سوی درخت دراز کرده اند که ممکن است نمادی از انجام عملی مذهبی باشـد. وجود 
ماری در پشت زن، داستان وسوسه آدم و حوا توسط مار و چیدن میوه الهی را به یاد می آورد؛ البته 
مهر وسوسه نامی است که برخی بر این مهر نهاده اند. بر اساس قرائن موجود نقش مار به هیچ عنوان 

تصویر 7. طرح مهر استوانه ای با نقش درخت، وسوسه، شوش، 
)179 : 1911،Toscanne( .هزاره سوم ق.م

)fao.org/docrep( تصویر 8. طرح آدم و حوا در میان درخت خرما
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نمی تواند جنبه صرفاً تزئینی داشته باشد. از مهم ترین مفاهیم مار تجدید حیات بوده و در کتاب 
مقدس آمده که ارتباط میان زن، مار و درخت وجود دارد. در محافل ربن های یهود مشهور است 
که بی نمازی زنان حاصل مناسبات جنسی میان حّوا با مار در بهشت است  )الیاده، 17۰:1389(. 

بهشت سومری دیلمون23 نام داشت و بر اساس داستان مشابه دیگر. )تصویر8( 

تصویر9. مهر استوانه ای، با نقش درخت، چغازنبیل )پرادا،38:1375(

 در اسطوره های سومری، تصویر   "مهر وسوسه  " که نماد ایزد بانوی سومری ها به نام گاال بائو 
)مظهر بزرگ مادر زمیـن( است، در سمت چپ درخـت دیـده می شـود. در پشـت او، مار 
قرار گرفته که نماد نیروهای وجود است. در سمت دیگر، پسر معشوق این ایزد بانو، دوموزی، 
خدای همیشه  میرا و همیشه زنده  شده نباتات، دیده می شود. او پسر ابزو، خدای درخت زندگی 
است  )کوک،159:1387(.   مار از رایج تـرین تصاویر مثالـی، سرچشمـه حیـات و تخیـل است 
و غالباً پیچیده به دور درخت تصویر می شود و همانند درخت تقریباً در همه تمدن ها، موجب 
پیدایش انبوهی از اسطوره های تلفیقی شده است  )دوبوکور،41:1387(. در تصویر مشابه دیگر، 
تصویر9 مکشوفه از چغازنبیل شخصیتـی بااهمیت روبه روی درخت زندگی ایستاده و بازنمایی 

فضـای معماری  گونه اطراف او جالب توجه است.

تصویر 1۰. نقش و طرح مهر استوانه ای با نقش درخت، گچ، شوش، هزاره سوم ق.م، 27×43 سانتیمتر، 
)29 :192۰ ،Delaport( موزه لوور پاریس
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بر مهــر تصویـر1۰ با تصاویر بسیار ساده و استیلیزه، درختی با برگ هایی سـوزنی میـان 
دو موجود زنـده و حیوانـی مشابه عقـرب با بـدنـی سوزنی شـکل حک شـده است. به عقیـده 
بیانی عقرب نشـان پیــونــد زناشویـی مقـدس است )بیانی، 35:1375(، همچنیـن دالپـورت 
  کـژدم یا عقرب را نشـانـه ای از کام جویی می داند   )Delaport , 192۰ :64(. موجود دیگری در 
سمت چپ درخت مشابه انسان یا میمون قرار دارد که به نظر دالپورتیک میمون است   )29: 
Delaport,192۰(. در دست او شاخه ای از درخت مقدس قرار دارد. شخـص دیگری به نظر 
می رسد   او زنی است که بر روی شی ء نامعلومی نشسته و چیزی شبیه یک نیزه برافراشته را در 
 .)Toscanne,1911:179(   مقابل درخت نمایش داده در سمت چپ صحنه نگه  داشته است
این نقش نیز می تواند گیـاه زندگـی باشـد، با ساقـه ای مرکـزی و ظاهـری کامالً تجریـدی که 
در اطرافش پانزده دایره که محتماًل نمادی از میوه زندگـی یا حیـات ابدی باشند. گویی در مرکز 

تصویر حیوانی مشابه بز در حال جدال با ماری به حالت ایستاده قرار دارد.
بر مهر منحصربه فرد تصویر11 مدور از شـوش و در صحنه ای متراکم شاهد جدال گوزن هایی 
با شاخ های فراخ و مار هستیم. بیانی این اثر را   کلوخه مـدوری متعلـق به هــزاره چهارم 
ق.م  معرفی کـرده است )بیانی،31:1375(، اما آمیه آن را متعلـق به اوایـل هزاره سوم ق. م 
می خواند. ماری نزدیک به گوزن سمت راست قرار دارد. تصاویری از درختانی با ساقه های کوتاه 

نقش شده که به نظر می رسد ارتباطی با نماد درخت زندگی نداشته باشند.

تصویر12. طرح مهر استوانه ای با نقش صحنه پرستش، قیر طبیعی، شوش، 2۰۰۰-17۰۰ ق.م،
 19× 29 میلی متر، موزه لوور پاریس )پرادا،5۰:1386(

در تصویر12، پادشاه یا خدای عیــالمی تقریبـاً در فضــای مرکز تصویر بر روی چهارپایه ای 
نشسته و روبه روی او شخصیتی مانند مالزم به حالـت احترام ایستاده که دست ها ی خود را بر 
روی سینه قرار داده است. در پشت سر مالزم و پادشاه یا خدا، درختانی تزئینی با فرم های جالب  
توجه و ریشه های بیرون آمده با حالتی مشابه نگهبانان ایستاده قرار دارند. به نظر می رسد درختان 
با پرداختی از این نوع، درختان مقدس زندگی و دارای ارزش های آئینی باشند.   این درخت، درخت 
عجیبی است که روی پشته ای می روید، اما نباید نمایش ساختمان شیئی چلچراغ مانند را نادیده 
گرفت   )پرادا،5۰:1386(. با توجه به وضعیت پادشاه یا خدا با جامـی در دست راست، نماد ماه در 
باال، درختان و نیز پرنده ای در روبه رو به نظر می رسد مراسم آیینی در شرف انجام است.   در این 

صحنه جام آب و درخت مشابه زندگی و حاصلخیزی است)بیانی،81:1375(.

تصویر11. طرح مهر استوانه ای با نقوش 
درخت زندگی و گوزن ها، گل خام، 
شوش، هزاره سوم ق.م، موزه لوور، 

پاریس )بیانی،31:1375(
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تصویر13. طرح مهر استوانه ای با نقش صحنه پرستش، قیر طبیعی سیاه، شوش )عیالم قدیم(،

2۰۰۰-17۰۰ ق. م، 2/4× 1/35 میلی متر، موزه لوور- پاریس )پرادا،49:1386(

تصویر 13 کاماًل مشابه تصویر12 است، پادشاه یا خدا بر تختی نشسته و با دست چپ خود 
احتماالً شاخه ای از درخت مقدس و در دست راست شیئی نعلی شکل به طرف جلو دراز کرده و 
در مقابل وی مالزمی به حالت احتـرام ایستـاده است. درختـان نخل با تنه های قطور سوزنی در 
دو سوی تصویر به چشم می آینـد. پرنده ای روبه روی پادشاه و مالزم قرار دارد. پرادا می نویسد 
  از ویژگی های خاص مهرهای شوش یک درخت در انتهای یک صحنه یا نهادن یک میز حامل 
پرنده است   )پرادا،49:1386(. نقوش هـالل ماه و ستاره در باالی تصویر میان خدا و مالزم قرار 
دارد که وجود اجرام سمـاوی و نمادهای باروری، یقیناً نمایشی از مراسمی آیینی باروری در نزد 
عیالمیان باشد. به نظر بیـانی  عیالمی ها خدای ماه را   "سین  " می نامیدند... مظهر سین هالل ماه 
بود و تعداد زیادی مهرهـای استوانه ای شکل مکشوفه از شـوش )اواخر هزاره سوم و اوایل هزاره 
دوم ق. م(، نقش خدای سین که مورد احترام و پرستش اهالی آن سامان بوده است، به صورت 
هالل ماه، درزمینه مهرها یا در باالی سـر خـدایان ایستاده یا نشسته بر تخـت نشان می دهـد 

)بیانی،82:1375(.
 

تصویر14. مهر استوانه ای با نقش مار- خدا و درخت سرو، گل، شوش، 23۰۰ ق.م، ۰/۰17×3۰ ۰/۰میلی متر، 
موزه لوور پاریس )بیانی،6:1375(
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 بزرگ ترین خــداي ایـالم هـوبان24 یا گـل و پس از آن الهه اینشوشیناک25 بود. بر اساس شواهد 
باستان شناسی در منطقه بین النهرین مدارکی دال بر پرستش مار یا مارخدا به دست آمده است. در 
دین عیالمی   بخشـی از این فردیت )فردیـت و خصوصیات دین عیالمـی( دربرگیرنده نوعـی 
عبودیت و احترام غیرمتعارف به زنانگی ابدی و پرستش مار است که ریشـه در جادو دارد؛ مار یک 
نقش مایه راستین تمدن عیالم است )mimplus.ir(. نمونه هایی از حضـور مار خدا و سمبل های 
وابسته به آن بر مهرهای عیالم وجود دارد. هنرمندان عیالمی نیز نوعـی مـار را با سر انسان خلق 
کرده بودند که به خود آن ها اختصاص داشت. ایـن موضوع نشان می دهـد که هنرمند عیالمی 
در نشان دادن این خدا بیشتر تمایل به ارائه آن به صـورت انسان داشته تا حیوان. در نقوش 
آنان گاهی سر و شانه های خدای مذکور به شکل انسان است و پایین تنه نیز به شکل چنبره 
مار در می آید  )مجید زاده، 1386 : 62(. بی گمان افسـانه سرایـی اساطیری بی شماری درباره مار و 
مار خدای وجود دارد. از مهم ترین )شکل مار(   "تجدید حیات  " است. مار جانوری است که   "تغییر 
شکل  " می دهد. همان رمزپردازی اصِل باروری و تجدید حیات که تابع ماه اند و خود اختر شب 
یا موجودات هم ذات و هم گوهر26 او، بخشنده آن مواهب، مبیـن حضـور مار در شمـایل نگاری و 
آیین های الهه گان باروری در سراسر جهان است)الیاده،172:1389(. در تصویـر 14، بر مهری از 
شـوش تصـویــر مارخدایی نشسته با صورتی نیم رخ، ریشی بلند و بینی کشیده حک شده که 
تاجی شاخ دار احتماالً به نشانه برتری و قدرت بر سر دارد. پیچ وتاب نیم تنه این موجود، ترکیبی از 
تخت را مجسم نموده است. مار  خدا شاخه ای در دست راست خود دارد که آن را نزدیک به آتشی 
که بر ظرف پایه قرار دارد، نگه داشته است. به نظر مـی رسـد به کارگیـری نقش گویــای شاخه 
در قالب فرم ساده، جهت تداعی مفهوم درخت مقدس و سمبل  مذهبی مار خدا، مشابه تصاویر 
قبل صورت گرفته است. دو شخصیت دیگر که به نظر مالزم می رسند یکی در آن سوی شعله و 
روبروی مار-خدای و دیگری در پشت سر پادشاه قرار دارد، درحالی که درخت سروی میان آن دو 
به چشم می آید، هر دو احتماالً جهت ادای احترام دست خود را روبروی دهان خود نگه داشته اند.

تصویر15. طرح معرفی گودئا شاهزاده الگاش در سومر، به وسیله خدای نگهبان، نین گیش زیدا به انکی،
25۰۰ ق.م )به لک،23:1384(

جستاری در باب الگوی درخت زندگی بر مهرهای عیالم باستان



دوفصـل نامـه، دانشکده هنــر؛ دانشگاه شهیـد چمــران اهـواز

شماره یازدهم و دوازدهم - سال 96
77

برخی از خدایانی چون مارخـدا در نقـش نگهبـانان نیز ظاهـر می شدند. به عنوان نمونه 
در تصویر 15 خدای  " انکی27  " در نقش خـدای واالتــر، در وسط   "نین گیش زیدا28  " در نقـش 
خـدای نگهبان با مارهای شـاخ دار بر شـانه و   "گودئا29  "، شاهزاده سومری الگاش دیده می شونـد. 
  در اساطیــر سومری نین گیش زیدا3۰ ایزد مار گـون دنیـای زیرزمین است. معنـای نام او دارنده 

.)48 : 19۰۰،Price(   درخـت زندگی است

 تصویر16. طرح مهر استوانه ای با نقش مارخدا با شاخ تاج دار در مقابل آتش، گل، شوش، 15۰۰-185۰ ق. م، 
.)2۰2 : 1911 ،Toscanne( موزه لوور پاریس

 بر مهر گلی از شوش در تصویر 16، مشابه نمونه تصویری 14 نقش مار-خدایی نیم رخ با سر 
و نیم تنه انسان و شاخ تاج دار مشاهده می شود. او نیز شاخه ای مقدس در دست چپ و بـر روی 
جام آتشین پایه دار نگه  داشته است. بیانی عقیده دارد  شاخه درخت مظهر روییدنی ها و نمونه ای 
دیگر از تجلی درخـت مظهـر زندگی اسـت   )بیانی،22:1375(. به نظر می رسـد دست راست 
مارخدا زیر لباس نیم تنه ای که پوشیده پنهان شده است. در باالی آتشدان و شاخه درخت، هالل 
ماه، سمبل الهه ناپیر31 نقش شده است. شاخـه گیاه به عنوان نمـادی از درخت زندگـی یا متعلق 
به آن، احتماالً به عنوان پیشکش به آتش مقـدس در مراسمی آئینـی، مذهبی یا گیاهـی خوشبو 
جهت معطر کردن عبادتگاه به کار می رفته است. الیاده معتقـد است:   در این زمان چیزهایی که 
به آتش اهدا می شد مخلوطی از سه چیز بوده است: چوب خشک، گیاه خوشبو، حیـوان فربـه   

.)277 : 1987 ، Eliade(

تصویر17. طرح مهر استوانه ای با نقش انسان قهرمان، سنگ آهک، شوش، اوایل هزاره دوم ق.م، 
۰/۰22×۰/۰41 سانتیمتر، موزه ایران باستان  تهران، )بیانی،76:1375(
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مهر دیگری با فضای دیداری متفاوت و عناصر زیاد به دست آمده که دربردارنده تصاویری از 
درخت مقدس زندگی، ماه، انسان، حیواناتـی چون مار، ببـر، شیـر، اسب و یک انسان- حیوان 
با جثه ای چندین برابر انسان معمولـی است. آمیــه از این قهرمـان اساطیری به عنوان   "خـدای 
حیـوانات  " یاد می کنـد، درحالی که بیـانی معتقـد است او گیلگـــمش است )بیانی، 1375 : 
75(. مـوجود ترکیبی دیو نما با صورت نامشـخص ریـش دار، تن و دست و پای انسانی با جثه ای 
بزرگ در مرکز تصویر به حالت افقی قرار دارد. مار و ببری را در دو دسـت خود گرفته و به نظر 
می رسـد در حال مهـار آنان یا زورآزمایــی است.   در نمادشنـاسی ایرانــی، مار نشانه ی رازآلود 
اهریمن است و اهریمن هرگاه بخواهد به قصد تباهی و زیان کاری ظاهر وارد شود، در صورت ماری 
ظاهر می شود    )کزازی،  1372 :  283(. حالت رویارویی و تقابلی موجود ترکیبی یا انسان قهرمان 
با مارهای دهان گشوده در برابر هم، در بسیـاری از تمدن ها ازجمله تمدن جیرفت وجود دارد. در 
سمت راست دو شیر به دو بز حمله ور شده اند. موجودی شبیه به الهه با تاجی شاخ دار با دسته ای 
رو به باال در سمت چپ نشسته و در مقابل او یک نقش انسانی نیز با دست های رو به باال در مقابل 
درختی مشابه سرو قرار دارند )تصویر17(. بیانـی درباره موجود الهـه نما عقیده دارد که    او خدای 
رستنی هاست که بر تخت نشسته و خادم به او شاخه ای می دهد. در پشت خادم درخت مقدس و 

بز کوهی مظهر روئیدنی ها قرار دارند   )بیانی،75:1375(.

تصویر18. مهر استوانه ای با نقوش موجودات ترکیبی، حیوانات و درخت، بدل چینی، چغازنبیل،13۰۰ق.م 
)عیالم میانی(، 13/8×45/9 میلی متر، موزه لوور پاریس )پرادا،1375: لوح 5(

 بر مهر منحصربه فرد تصویر 18 از دوره عیالم میانی پرنده عظیم الجثه ترکیبی نقش شده که 
پرادا آن را   اهریمن بالدار شیرسر معرفی می کند )پرادا،97:1375(. او به حالت خشمگین بر کفل 
دو بز کوهی چمباتمه زده ایستاده و در حال بلند کردن دو آهو است. دو درخت نخل که به نظر 
درخت مقدس هستند، به صورت قرینه در دو سوی مهر حک شده اند. در باالی درختان طرح یک 
لوزی وجود دارد که به عقیده کوپر نماد زندگی، ایزد بانوی باروری می باشد )کوپر،325:1389(. 
در سمت راست پرنده نقش یک ماهی دیده می شود که بنا بر نظر کوپر   ماهی نماد تکوین، تجدید 
و حفظ حیات است  )کوپر،325:1389(. به کارگیری عناصری چون پرنده ترکیبی و درخت مقدس 
زندگی می تواند تضاد میان تهدیدی برای نابودی زندگی در برابر حیات، باروری و زایش باشند. دو 
دایره که احتماالً اجرام سماوی باشند، در باالی صحنه و دو طرف سر پرنده وجود دارد.هنرمندان 
باستان جانوراني را بر مبناي تصورات خود از گل و سنگ و فلز خلق کردند که از دیدگاهشان داراي 

نیروي مانایي بوده و در حوادث و طبیعت نفوذ داشتند  )افضل طوسی،42:1393(.

جستاری در باب الگوی درخت زندگی بر مهرهای عیالم باستان



دوفصـل نامـه، دانشکده هنــر؛ دانشگاه شهیـد چمــران اهـواز

شماره یازدهم و دوازدهم - سال 96
79

 

 

 در تصویر19 نقش هـالل ماه در قسمت فوقانی میان دو درخـت و نزدیک به شاخ بز دیــده 
می شود. بز کوهی با سری نسبتاً بزرگ و شاخ های بلند در حالت حرکت مشاهده می شود. دو درخت 
کامالً قرینـه با برگ های بزرگ و مشابه که به نظر درخت مقـدس یا زندگــی هستند، با دو سرو، 
احتماالً در نقش نگهبان احاطه شــده اند. در پای درختـان زندگـی نقوشی مشابه گل سرخ، آذین 
گل سرخـی یا همـان روزت32 قرار دارنـد. همین نقش به صورت شش دایره کوچک حول یک دایره 
مرکزی در قسمت تحتانی فضا در زیر شکم بز تکرار شـده است ) تصویـر2۰(. اگر تصور ما در این 
زمینه که این نقش مربوط به خورشیـد خدای اسـت، صحیـح باشد می تــوان تعریف هال را به این 
تصویـر مرتبـط دانست که گل سـرخ، آذیـن گل سرخـی   تجسم چندین خورشیدخدای خاورمیانه 
است و نقش مایه آرایشـی مردم پسندی در هنـر بین النهریـن در ادوار بعد بود   )هال،3۰2:1392(. 
پژوهش هایی ثابت نموده اند که کیـش خورشیدپرستـی در دوران کهن به ویژه در آسیا، اروپا و مصر 
باستان رایج بوده است. در قسمت فوقانی بدن بز موجودی به شکل پرنده قـرار دارد که البتـه پرادا 

آن را   مگس  معرفی کـرده است )پرادا،74:1375(.
 

تصویر21.مهر استوانه ای با نقوش درخت و حیوانات، بدل چینی، چغازنبیل،13۰۰ق.م، عیالم میانی، 
13/8×26/6 میلی متر، موزه لورر- پاریس )پرادا،1375: لوح 5(

تصویر19.طرح مهر استوانه ای با نقوش  درختان و بز، بدل چینی، 
چغازنبیل، قرن 13ق.م، 32×32/4 میلی متر،  

موزه لوررپاریس )پرادا،74:1375(

تصویر2۰.جزئیات نقش گل سرخ )آذین گل سرخی(، روزت )هال،3۰1:1392(
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 دو جانور شاخ دار مشابه بز کوهی تصویر21 مانند نقوش دیگر، پاهای جلویی خود را بر روی 
درخت احتماالً زندگی قرار داده اند. پرادا این دو جانور را   آنتیلوپ33   نام نهاد )پرادا،72:1375(. در 
قسمت تحتانی و فوقانی سر بزها دایره های متحدالمرکز رسم شده اند. در مرکز درختی قرار دارد 
با تنه بسیار باریک و دو شاخه به شکل جناقی متقارن با پنج ساقه در رأس که دایره هایی در 
انتهای هر ساقه وجود دارد که ممکن است نشانه گل ها و یا میوه های درخت زندگی باشند.   دایره 
نمادی از حرکت پیوسته و مدور آسمان بوده و با الوهیت نیز در ارتباط است... دایره در معنایی 
مستقیم تر نشان دهنده ی آسمان کیهانی است  )دادور؛  منصوری،228:139۰(. تصویر ستاره ای 
پنج پر نزدیک بدن بزها به چشم می آید که در اعتقادات مردم باستان نماد ستاره ها مربوط به 

خدایان نرینه و مادینه هستند.

تصویر22. طرح مهر استوانه ای با نقوش درخت و حیوانات شاخ دار، بدل چینی، چغازنبیل، عیالم میانی 
14/3×46/6 میلی متر، موزه ایران باستان )پرادا،71:1375(

بر اساس یافته های باستـان شناسی و آثار مکشـوفه، از دیرباز بـه کارگیـری نقش بز در کنـار 
درخت مقدس یا زنـدگی در آثار پیش  از تاریخ و پس  از آن معمول بوده است. در تصویر22 دو 
حیوان باریک اندام مشابه بز کوهی یا غزال با شـاخ های ظریف در دو سـوی یک درخت مـزیـن 
ایستـاده اند، درحـالی که دو پای جلویی بر روی شاخه ها قرار دارند و نگاهی به پشت سـر دارنـد. 
با توجه به اندام و سر ظریـف و فرم شاخ ها می توان احتمـال داد که نقوش مذکور غزال یا آهو 
باشند. فرم درخت به صورتی است که سه میـوه در رأس و دو پرنده در دو سوی آن قـرار دارند. 
در قسمت تحتانی به نظر می رسد که درخت داخل قالب یا گلدانی قرار دارد. پرنده ای ایستاده 
در زیر پای جلویی حیوان سمت راست قرار دارد. انسانی چمباتمه زده در سمت راست فضا، 
گویـی که دست های خود را باال آورده است و دو شکل که مشابـه گل روزت با شش پر در 
سمت راست و چپ و باال قرار دارند. در هردو سوی صحنه با تصویر دوایری به صورت گل مواجه 
می شویم که پرادا آن ها را   "گل سرخ  " معرفی نموده است   )پرادا،71:1375(. گوزنی نشسته با سر 
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برگردانده به عقب و شاخ هایی فـراخ در سمت راست و باالی تصویر انسان مشاهده می شـود. 
  این حیوان )گـوزن( برای اقـوام هندواروپایی آسیای مرکـزی مقـدس بوده و غالباً در هنر آنان 
نشان داده می شد  )هال،91:1392(. گوزن نیز مشابه بز و گاو نماد خورشید و باروری است. افضل 
طوسی عقیده دارد:  گوزن نماد نیک خواهی، مرتبط با شرق، طلوع و روشنایی و پاکی، باز زایی 
و احیاء، خالقیت و الهام است   )افضـل طوسی،67:1393(. نقش دایره ای شبیه ستاره در سمت 
راست قرار دارد. در تفکـرات مـردم ابتدایی ضبط  و ربط برخی امور در طبیعت به اجرام آسمانی 
و کیهانی بستگی داشته است. به نظر می رسد به دلیل تکرار گسترده ستاره نیز از اجرامی بود 
که به طور ستایش انگیزی در تمدن عیالم قابل توجه بوده و به اعتقادات مذهبی جامعه مرتبط 
بوده است. درخت نقش شده در این اثر مشابه درخت منقوش بر روی پالک عاج یافت شده از 
چغازنبیل است. از طرفی ظرافت های بز کو هی این مهر استوانه ای و پرندگان نزدیک به نوک 

درخت یادآور مهرهای استوانه ای زیبایی کاسیت می باشد   )پرادا،67:1375(.
 

تصویر23.طرح مهر استوانه ای با نقوش درخت و بزهای کوهی، بدل چینی، چغازنبیل، قرن 13 ق.م،
 16/2× 47 میلی متر، موزه تهران، )پرادا،73:1375(

 در تصویر23 دو بز کوهی با شمایلی متفاوت و شاخ های منحنی خاص، به حالت ایستاده در 
مقابل درخت زندگی قرار دارند. بز سمت راست  پای جلویی خود را بر روی درخت نهاده و بز دیگر 
بدون تکیه بر درخت ایستاده و هر دو به صورت نمادین در حال تغذیه از شاخ و برگ هستند. 
نکته قابل توجه آن است که درخت ترسیم شده دارای تنه ای باریک، فرمی مشابه برگ بزرگ در 
قسمت فوقانی و دوشاخه باریک در ذیل هستند. یک شخصیت انسانی در سمت چپ به حالت 
نیم رخ ایستاده با کالهی گرد، لباسی دامن دار، منقوش دست های خود را به حالتی نیایش گونه 
باال آورده، او بینی درشت دارد و دایره ای در وسط صورت او ترسیم شده است. در اطرافش 
نقوشی شبیه ماهی و اشکال غیرقابل تشخیص دیگری به چشم می آیند. ماهی نیز از عناصر 
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تکراری و نمادین به کاررفته بر مهـرهای عیالم است. ماهـی نماد حاصل خیزی و باروری بود. و 
حتی در آیین های کهن نماد ثروت و فراوانی، ازدواج و باروری بوده است. هال می نویسد:   اِآ34 
خدای سومری آب تازه، دارای شکل ماهـی یا بزی با دم ماهـی )اصل و منشأ برج جدی( است. 
کاهنانش در دوره نوآشوری، جامه ای به صورت ماهی به تن داشتند  )هال،1۰۰:1392(. یک ستاره 
شش پر در سمت راست و ستـاره ای دیگـر در سمت چپ قـرار دارد. به نظر پرادا   در اینجا بزهای 
کوهی به حالت ایستاده در کنار یک درخت طراحی شده اند، ولی به نظر می رسد که وضعیت 
عمودی آن ها مورد تهدید است. این حیوانات شاخ دار روی دو پای عقب خود ایستاده اند، نه تنها 
برای این که برگ های یک درخت را بچرند، بلکه خود را در حالت یک نبرد قرار دهند. به نظر این 
امکان وجود دارد که تعبیر حالت این حیوانات به مثابه یک رفتار جنگی صحیح باشد. با این حال 
باید گفت که فقط شکارچیان کوهستان ها می توانسته اند شاهد جنگ بزهای کوهی بر پا ایستاده 
باشند. اگر این بن مایه جزو سیاهه های چغازنبیل است، باید برای عیالمی ها دارای نشان و معنای 
خاصی باشد. شخصیت ترسیم شده احتماالً یک ستایشگر است و همین امر در حکاکی آشوری 
به فعالیت شکارگری یا جنگ جویی مربوط می شود. با این  همه، ما قباًل نقش یک ستایشگر را با 

پیراهنی کاماًل کوتاه در مهرهای استوانه ای عیالمی یافته ایم  )پرادا،68:1375(.
 

تصویر24. طرح مهر استوانه ای با نقوش درخت و حیوان، بدل چینی، چغازنبیل )عیالم میانی(،
 16×44 میلی متر، موزه تهران )پرادا،1375: 73(

 بر مهر دیگری تصویر حیوانی مشابــه بز پاهـای خود را بر روی درختـی با فرمـی خـاص 
قرار داده است. این درخت احتماالً زندگی با تنـه ای مرکـزی باریک دارای شاخ و برگ های بزرگ 
منحنی شکل و کاماًل فراخ است. در قسمت پایین بدنه درخت نزدیک به زمین هم دوشاخه 
یا برگ هاللی روئیده و مقداری از ریشه آن مشخص است. درختی مشابه نخل با عنـاصری 
کاماًل قرینه و تنه دندانه ای، در سمت راست وجود دارد که با شاخه های برگشته از درون ظرف 
یا گلدانی سر برآورده است. با توجه به شکل ظاهری، پرادا آن را   درخت خرما   معرفی می کند 
)پرادا،69:1375(. در فضای میانی دو درخت، سه فرم ماهی شکل در حالتی رو به سوی زمین 
قرار دارند. مسلم است که حضور این عالئم احتماالً تنها جنبه تزیینی نداشته، بلکه بیانگر پاره ای 

از باورهای عیالمیان درباره حاصل خیزی و باروری است )تصویر24(. 
 با توجه به موارد ذکر شده نتایج مطالعه دیداری الگوی درخت زندگی بر مهرهای عیالم 
باستان نشان می دهد، ساختار پیوسته و هماهنگ فرم درخت زندگی، موجب نمایش این عنصر 
به صورت سیال و پویا شده که با بهره گیری از خطوط ساختمند و تغییر در انحنا و ضخامت 
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آن ها صورت گرفته است. ویژگی هایی چون گرایش به ساده سازی، خلق اسکلت دقیق، هندسی 
و ریاضی گونه درخت زندگی در برخی مهرها، موجب نمایش استقرار این نقش به عنوان یک 
عنصر اصلی یا فرعی و جزیی در کنار دیگر عناصر شده که شرح آن ها در جدول 1 مشاهده 

قابل مشاهده است.
 

جدول1: تحلیل مصادیق دیداری درخت زندگی در عیالم )نگارنده(

موضوع
تحلیل مصادیق دیداری 
درخت زندگی و شیوه 

برداشت هنرمند
موضوعدرخت زندگی

تحلیل مصادیق دیداری 
درخت زندگی و شیوه 

برداشت هنرمند
درخت زندگی

طرح مهر استوانه ای 
با نقش بز کوهی و 

درخت، عیالم آغازین، 
شوش، 29۰۰-31۰۰ 
ق.م، )پوپ،367:1387(

توجه به تکرار و ایجاد 
ریتم پیوسته و هماهنگ 

موجب نمایش فرم 
درخت زندگی به صورت 
سیال و پویا شده است.

طرح مهر استوانه ای 
با نقش انسان قهرمان 

و درخت، شوش، 
اوایل هزاره دوم ق.م. 

)بیانی،76:1375(

استقرار فرم درخت 
به عنوان یک عنصر 

فرعی و جزئی در کنار 
دیگر عناصر

مهر استوانه ای، ایالم 
قدیم، 2۰۰۰ ق. م، 
)iranatlas.info(

انتخاب فرم گویا و 
مشخص از درخت 

زندگی در قالب طبیعی 
گیاه تاک

مهر استوانه ای با 
نقوش موجودات و 
درخت، چغازنبیل، 

13۰۰ق.م عیالم میانی، 
)پرادا،1375(

به کارگیری خطوط ساختارگرا 
و منسجم در خلق اسکلت 

دقیق هندسی و ریاضی گونه 
درخت زندگی و ترسیم شکل 

لوزی در رأس

طرح مهر استوانه ای 
با نقوش درخت زندگی 

و حیوانات، شوش،
3۰۰۰-26۰۰ ق.م، 
)صمدی173:1383(

به کارگیری خطوط ساده 
و منحنی جهت ترسیم 

تپه های پشته ای

طرح مهر استوانه ای 
با نقوش  درختان و بز، 
چغازنبیل، قرن 13ق.م،  

)پرادا،74:1375(

ایجاد ساختار ساده، 
زیبا و هماهنگ از 
اشکال انواع درختان

طرح مهر استوانه ای با 
نقوش درخت و بزهای 

کوهی، شوش،
295۰ ق.م، 

)1972:138,Amiet( 

گرایش به ساده سازی 
و ایجاد انحنا و تغییر 
ضخامت خطوط در 
تداعی فرم درخت

مهر استوانه ای با نقوش 
درخت و حیوانات، 

چغازنبیل،13۰۰ق.م، 
عیالم میانی، 
)پرادا،1375(

استفاده از خطوط 
عمودی و مورب جهت 
تعیین ساختار درخت 

زندگی

طرح مهر استوانه ای 
با نقش درخت و 

بزهای کوهی، شوش، 
هزاره سوم ق، م، 

)1911:1۰۰,Pezard(

گزینش تصویری مبتنی 
بر تشابه با فرم طبیعی 

درخت

طرح مهر استوانه ای با 
نقوش درخت و حیوانات 

شاخ دار، چغازنبیل، 
)بیانی،71:1375(

ترکیب فرم های طبیعی 
و انتزاعی جهت خلق 
جوهر درونی درخت 

زندگی

طرح مهر استوانه ای با 
نقش درخت، وسوسه،  
شوش، هزاره سوم  ق.م. 

)1911:179,Toscanne(

فرم ساختارگرا و القای 
بعد و عمق در قالب 
تکرار و ریتم خطوط

طرح مهر استوانه ای 
با نقوش درخت 
و بزهای کوهی، 

چغازنبیل، قرن 13 ق.م، 
)پرادا،73:1375(

ایجاد ساختار زیبا 
از درخت زندگی با 
استفاده از فرم انتزاعی

طرح مهر استوانه ای با 
نقش درخت، شوش، 

هزاره سوم ق.م، 
)192۰:29,Delaport(

ایجاد جنبش 
دیداری و القا حرکت 
به وسیله تکرار و ریتم 
منحنی های موزون و 

دایره های یکسان

طرح مهر استوانه ای با 
نقوش درخت و حیوان، 

چغازنبیل 
)عیالم میانی(، 
)پرادا،1375: 73(

استفاده از ساختار 
هندسی و غیر هندسی 
با بهره گیری از جوهر 
درونی درخت زندگی

طرح مهر استوانه ای با 
نقش صحنه پرستش، 
شوش، 17۰۰-2۰۰۰ 
ق.م، )پرادا،5۰:1386(

بهره گیری از اشکال انتزاعی 
و توجه به معیارهای 

زیبایی شناسی در آفرینش 
مضامین تازه از درخت زندگی

مهر استوانه ای، با نقش 
درخت، چغازنبیل 
)پرادا،38:1375(

ایجاد تصور دگردیسی و 
تحرک در قالب فرم های 

منحنی
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یافته های پژوهش
با توجه به آنچه ذکرشده، مهم ترین یافته های پژوهش حاضر شامل موارد ذیل است:

1. درخت زندگـی پیش از آن که خیال پـردازی نقش آفرینان عیـالمـی باشد، مرتبط با 
اعتقادات مذهبی آنان بوده است.

2. ارزش و معنـای درخـت زندگـی در عیالم بی وقفه در ارتبـاط با مفاهیم حاصل خیزی، 
باروری و زایش بوده است.

3. برخی از نمادها چون حیـوانات، اجـرام آسمانی، خدایان و الهـه ها به کاررفته در کنار 
درخت زندگی نیز دربردارنده مفهوم باروری هستند.

4. مضمون جفت های درخت زندگی بر مهرهـای عیالم، بیشتر با نقش بز متجلی شده 
است.

بر اساس پرسش مفاهیـم نقش درخت زندگـی بر مهـرهـای عیـالم در نمـودار 2 قابل 
مشاهده است.

نمودار 2. درخت زندگی و عناصر مرتبط با مفاهیم باروری در عیالم )نگارنده(

طرح مهر استوانه ای با 
نقش صحنه پرستش، 
شوش )عیالم قدیم(، 
2۰۰۰-17۰۰ق. م. 
)پرادا،49:1386(

گزینش تصویری از فرم 
درخت نخل به مثابه 

نمودی از درخت زندگی

مهر استوانه ای، دو 
فرشته نگهبان بالدار 
در دو طرف درخت 

تزئینی، شوش 
)پاتس،466:1385(

بهره گیری از تدابیر 
خاص برای ایجاد فرم 

تازه ای از درخت زندگی 
با بهره گیری از عناصر 

طبیعی چون فرم 
خورشید و دایره های 

دوار
مهر استوانه ای با نقش 
مارخدا و درخت سرو،  
شوش، 23۰۰ ق.م، 

)بیانی،6:1375(

بهره گیری از فرم طبیعی 
درخت به عنوان بخشی 

از طبیعت

مهر استوانه ای، دو جانور 
شاخ دار در دو طرف 

درخت زندگی، شوش 
)پرادا،57:1386(

ترسیم خطوط با 
انعطاف پذیری باال و 

نزدیک به فرم طبیعی 
گیاه درخت

طرح مهر استوانه ای با نقش  
مار خدا، شوش،

 15۰۰-185۰ ق. م، 
)1911:2۰2,Toscanne(

انتخاب نقش گویای  
شاخه در قالب فرم 

ساده برای تداعی مفهوم 
درخت زندگی

اثر مهر استوانه ای، 
اواخر عیالم نو 

)پاتس،461:1385(

ثبات و ایستایی خطوط/ 
به ویژه خط عمودی 

مرکزی در نقش درخت 
زندگی انرژی نهفته ای را 
در ذهن تداعی می کند.
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   نتیجه
مهرهای عیالم که احتماالً با هدف بقای محتوا و مفاهیم تجلیات مقدس خلق شده اند، از 
شکل های مأنوس و آشنای موجود در طبیعت چون درخت زندگی ساخته شده اند. بی تردید 
صورت مثالی درخت زندگی به عنوان مهم ترین منبع زایش، باروری، تولد دوباره و احیا در تمدنی 
چون تمدن عیالم شمرده می شد. به کارگیری عناصری نمادین چون حیوانات مقدس و اجرام 
آسمانی مرتبط با زایش در کنـار نقـش درخت زندگی، در دوام و بقای ذهنیت پایدار از این عنصر، 
مشابه آنچه در سیر پیشا تاریخی و تمدن های کهن شاهد آن بوده ایم، تأثیرگذار بوده است. بر 
اساس یافته های پژوهش حاضر می تـوان بیان نمود که به کارگیری نقش درخت زندگی بر مهرها، 
نمودگار فهـم جامـع از واقعیت اعتقادی جامعه عیـالم در آن دوره بوده و امروزه نیز درک عقالنی 
این امر با توجه به اهمیتی که در مورد برخی از درختان چون آقادار و سرو در مناطقی از ایران و 
در ادیانی چون زرتشتی وجود دارد، میسر است. به عبارتی دیگر این عنصر با مفاهیم تزلزل ناپذیرش 
در طول تاریخ برخالف بسیاری از عناصری که یکدیگر را نقض کرده اند، در حکم نوعی تعلق 
داشتن به تاریخ همچنان به حیات خود ادامه داده است. درنهایت بررسی اسناد تصویری یاد شده، 
داللت بر این موضوع دارد که در الیه های کهن فرهنگ های ابتدایی، چگونه خدایان و عناصری 
از طبیعت چون درخت زندگی و برخی حیوانات در چهارچوب اعتقادات مقدس نمایان شده اند. 
به نظر می رسد چنین ارزش گذاری هایی بر نماد درخت زندگـی در عیالم به مراتب ارزنده و معتبر 
می باشند؛ زیرا باوجود کاربرد یکنواخت بر آثار نشان از سعی و مشقت نقش آفرینان در توضیح و 
تفسیر تفکرات حاکم دارند. اگر مجموعه نقوش روی این مهرها را به عنوان استناد تصویری در نظر 
بگیریم، به نظر می رسد بسط و گسترش معتقدات مربوط به زایندگی به طور مستقیم با حیات 
مذهبی مردم عیالم در ارتباط بوده و طبق بررسی های مذکور این ضابطه مربوط به بخش اعظمی 

از جامعه عیالم بوده است.
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