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 پیامربان خدا در سومر به 
 









 مقدمۀ پژوهش 

   ناملولو 

  ازقدر  گران  میراثی  وانعنبه   عراق   جنوب   درهنوز    که   است   ایکلمه «...  ناملولو»
افتخار می  مادرانمان را  کنیم.  به آن  ،  کودک   بخواهیم  م کهبری می   کار  به   وقتی این کلمه 

 .به خواب برود شرایطش  انسانِی متناسب با راحت و در یک موقعیت 

 « است.  انسانیتمترادف با » «ناملولو»، سومری گویش  در

متناسب با مقتضیات ما    هایی رفتار   و  ادراکمجموعۀ    ه ب  ـاصطالح   درـ   «انسانیتواژۀ »
ـ نخستین بار در روی زمین، در متون سومری وارد  طبق نظر متخصصانـ  «انسان»  عنوانبه 

  اندوهگین کند که برای فرزندش  را حکایت می   پدری  داستان واردشده،  متِن   وشده است؛  
 :است

 است؛  شده رپُ  تو دردهای از  من  قلب»زیرا 

 ام؛شده دور تو از

 نداشتم،  توجه  توهای شکایت و هاترس  بهدر حالی که  

 نگران تو بودم.  

 بودم؛ ، نگران تو بله 

 نکنی؛  توجه خود  انسانیت به  مبادا

 ی،  دزدید  مرا قلبتو همچون ُتندبادی شیطانی 
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 ،  بود  من پایانهای تو نقطۀ شکایت

 ،  است  رسانده نابودی ۀنقط به مرا

  . ... 

 کشم،  شب و روز به خاطر تو رنج و عذاب می من

 ها سرگردانی،  و خوشی  اهلذت درشب و روز  تودر حالی که 

 ،  کردی  جمعبسیار مال و منال 

 ،  شدی  مغرور  و  قویو  ،  شدیگسترده    ،شدی  بزرگ  ،شدی  وسیع،  عرض  و  طول  در  و

 ،  هستند   تو بدفرجام   منتظر تو نزدیکان در حالی که

 خواهند شد،   شادماناز سوء عاقبت تو  و

 1.«نکردی نگاه خود  انسانیت به تو زیرا

که امروز،    دهم می  خبر   او  به گر شود  بتواند اکنون در برابر ما جلوه   سومری   پدر   این   اگر
  بدتر   بسیار   اگر  است؛پیش    سال  هزاراندر    تو  پسرمثل وضعیت    زمین  اهل  بیشترو روز    حال

  ! نباشداز آن 


 وائلی.   فیصلکتر د  ترجمۀ، 350ص ،هاسومری، کریمر ساموئیل .1
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 ؟ سومر   خصوص   در حتقیق    چرا 

را  حوادث سپیده   که   ی زمان  تا   و  کند   یزندگ  اشگذشته   از   جدا   تواند ینم  انسان دمانش 
  ی جهان  خواستم  ی وقت.  ابدیببعد از ظهرش    ت یواقع  ی برا   یر یتفس  تواند ینم  هرگز درک نکند،  

،  بشناسمرا    ش دیخورش  خواستم   و  ،کنم   هی تشب  «روزیک »  به  م یکنیم  یزندگ  آن  در  که  را 
، چه  باشم  کرده  غفلتطلوع آفتاب    زمان  ازکردم؛ اما اگر    لمّ أتاش  باره در ،  غروبهنگام  

 !  ؟وجود خواهد داشت من توصیفی برای این تأّمل و تدّبر 

جای    و  پایدار بماند؛  تواندی نم  شود  جدا   خودو ریشۀ    اصل  از   اگرقدکشیده،    اهِ ی گیک  
دست یافته باشد، همچنان    شرفتیپ   به   همقدر  هر انسانی،    امروز   تمدن  کهتردیدی نیست  

  ؛ به خود دیده است باقی خواهد ماند  ن یزم   ن یا   بر   ت یانسان  که   یتمدن  نیاول  ی برا   ی شهر 
 .  شد  شکوفا  عراق  جنوب درهزاران سال پیش  که « سومر» تمدنیعنی 

در نتیجۀ    بلکهذهن بنده خطور نکرد؛    به  یناگهانطور  این تحقیق به   انتخاب ماجرای  
ها بود  ها و اسباب و علل متعددی که به نظرم بیش از حد کافی هم بود، مدت وجود انگیزه 

   از جملۀ این اسباب و ِعَلل: ؛شدی نم جدا  من  ذهن از «سومر» خصوص  در  نوشتن که ایدۀ 
در خصوص    انصافنکردن  رعایت   و روا داشته شده است    های سومر   ه ب  که   یبزرگظلم    -1

  متخصصدانشمندان    چه  پژوهشگران؛  ودانشمندان    از   ی ار یبس سوی    از  هاآن
متخصصان  به   و   یشناسباستان  مشخص  به سومر طور  چه  و  سوی  شناس،  از  کلی،  طور 

برخالف   دین؛    یدستاوردها »تمامِی    نکه یا   به  پژوهشگرانترین  برجسته  اعترافبزرگان 
 النهرین( دارد«!میان دو رود )بین  نیسرزم در  شهیر ، یبشر 

  با   یسومر   یاخالق  و  ینید   مجموعۀی. نقاط تالقی  اله  ن ید  با   موضوعاین    ارتباط  -2
که    طور همانـ   سومر  بهاین ادیان    اصول  از  یار یبس  بازگشت  وی،  آسمان  گانۀسه   انیاد

شد خواهد  روشن  پژوهش  این    ست ین   ممکن  وهستند،    واضح  ار یبس  وفراوان    ـدر 
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بوده باشد.    کند   انکار   را   تشابه   نیا   کسهیچ  نادان  اینکه جاهل و  ،  گرید   ی سو   از مگر 
درنگی  ،  یسومر   متون  شتریبکردن  ف یتوص   خرافه  وافسانه    در  نیدبزرگان    و  پژوهشگران

اشکال  جهی نت  در  ؛ندا هنکرد به  نظرگرفتن    و،  نید   برگیری  منجر   وای  افسانه   أمنشدر 
ـ  دیگری زمینی  سرمنشأ  هیچ  نه  شد؛  و  دین  برای  خداناباوران  ،  امروزه  که  ایشبهه ـ 

 کوبند.  همچنان بر طبل آن می

  ی بردار پرده   جشن  در   ( Edward Kira)«  را یک  ادوارد»  ییکایآمر   شناسباستان   دانشمند 
 :گفت کایآمر  در  هامجسمه  از یک ی از

  ن ید  تأثیرکنند،  ، هرقدر اکتشافات علمی اهمیت بیشتری پیدا میی کنون  زمان  در»
1.« رودیم  انیم  از جی تدر  به

نادرستی    -3   ارائه   ی سومر   متون   از   ی ار یبس از    متخصص  پژوهشگران  که بازخوانی 
  بعد   خصوصبه های بنده برای پرداختن به این تحقیق بود؛  نیز یکی دیگر از انگیزه   اندداده

توجه به این    با ی؛علم  ۀعرص در  ناشناخته  ِی سومر   متوناز    ید یجدزخوانی  با  شدنفراهم  از
کردن ارزشسومریان و کم   بارۀانصافی در معنای بی تنها به نه   متون نکته که فهم نادرست این  

آشکارشدن    زمان  در   ،قتیحق  خودِ کردن  ارزشکممعنی  بهها بوده، بلکه  حقیقت متون آن
برای    ]این حقایق    ماندنمحروم  جه ینت  در  و،  مردم حقایق[  این  دانستن  از    و مردم 

 .  استها بوده آنمتعالی  ن یمضام به  شدننآراسته

ـ    که   یبزرگ  ی هاتیشخص نکردن به  ـ توجه که البته اهمیت بیشتری دارد عالوه بر این 
این   در، خودهای و خوبی راتیخ  ۀهم به  دنیرس، و حتی خود تکامل  به دنی رس در تیبشر 

به  که  است،  هاستآن   ۀستیشاواقع  جایگاهی  در    طور همانـ   خصوصبه   ؛مدیونشان  که 
ها را در متون  هایی که سومریان نام آنـ شخصیت های بعدی این تحقیق خواهیم دید بخش 

 در حالی که زمانشان هنوز فرا نرسیده بود.   ،داشتند خود زنده نگه می


 ترجمه دکتر حنا آدم. ، 92ص، النهرین، تمدن باستانی بینسازونوف ا.ماتیوف و  ک. .1
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جهت رونیازا  جانب    ،    ی انسان  ۀ جاودانبخشش    و،  بزرگواران  ن یا برای    انصافرعایت 
پرداختن  به   وها،  آن   متون   و   سومر  خصوص  درتحقیق  ،  شدهپنهان  قتیحق  به جهت 

  وند خدا   آنکه  از   بعد  دم؛یبرگز   ن یالنهر ن یب   ن یسرزم  خاک   در  ن یگل  الواح  در  اش را شدهکشف
 .  فرمود  فراهم را  مناسب  فرصت  خودش  فضل  با

ـ   شما روی  پیش   در   که  یپژوهش   ـاست   مشخص  آن  عنوان  از  که   طور  همانقرار دارد 
  متخصصان   و  پژوهشگران  که  یدگاهید:  کندیم  سهیمقایکدیگر    با  را   دگاهید   دو،  طور کلیبه 
می   ی سومر   ی هاش پژوه  در  قرار  ما  برابر  که در  قرار    ملحدانغالبًا    دهند؛  دسته  این  در 

  دگاه ید،  گرید  طرف  در  وگر این دیدگاه هستند؛  نیز جلوه   نی د  مردانچه بسا گاهی    و  گیرندمی
سردمدارش است؛ دیدگاهی که    «احمدالحسن  د یس»  عراق  جنوب فرزند    که   است   یگر ید

ارائه کرده  یی«  خدا یب  توهمخود »  کتاب   در   ی سومر   متون  از   نو   یفهم  ارائۀ   در ایشان  فقط  
  .است
  بلکه ه، نپرداخت  یسومر   متون  در  واردشده  مسائل  و  افکارتمام   به،  پژوهش  طبیعتًا این  

یک    که   استوسیع    یپژوهش  ازمندی نتحقیق و بررسی کامل،    ـاست   مشخص   که همان طور  ـ
  درک لی از آنجا که »هرچیزی که به تمامی  و   ؛کند  اقدام  آن  به  دیبا تخصصی    یعلم  ۀسسؤم

برآورده  «شودی نم  رها ،  نشود زمان  به  تا  تنها  بنده  آرزو،  این    ای بر   پژوهش   ن ی ا شدن 
،  وجود  ۀهم   با  و؛  کردمم، بسنده  خود  گاهیدبا توجه به  ،  مهماز موضوعات    یبرخ  کردنمطرح

  و  د ی مف  ی علم  ی هاپژوهش  ۀدرواز   گشودن این پژوهش، گامی باشد که در جهت    دارم   دیام
 .  باشد  داشته ی سهم، یمعرفتزمینۀ مهم   نیا  در دیگر   ارزشمند 

تحقیق    آن  یبرخ  که  داد  خواهد  پاسخ  االتؤس  از   یا مجموعه   بهاین    در ها  از 
 :  جمله ازهستند؛  یلیتفص   و مهم، ی سومر  ی هاپژوهش

  الد یم  از   قبل   سال  هزاران  در   سومر   ن یسرزم  که   یناگهانو تمدنی    یفرهنگ   جهشراز    -1
  چگونه   وبوده    ی کسان  چهاین انبیا    ؟اندداشته   آن   در   ینقش  ا یانب   ا یآ  و   ست؟ یچ  ، بوده   ش شاهد
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   ؟اندآفرینی کردهنقش

  تکرار   اریبس  یسومر   متون  در  که سر«  اه یسجملۀ نمادین »مردمان    است   ممکن  ا یآ   -2 
  « یسومر »معمای    عنوانبا    یشناسی سومر   علم  در  که  باشدمعمایی    حل  دی کل  ،است  شده

   شود؟یم شناخته 

  خصوص  در(  دارند  مان یا   مقدس   کتاب  ا ی  قرآن  به  که   ی کسان)  نی دبزرگان    نظر  -3 
این    دارند  اصرارخداناباوران    چرا   و  ست؟ یچ  نی گل  یهالوح شده روی   نقشِی سومر فرهنگ  
   ؟توصیف کنند افسانه  را فرهنگ 

خاستگاهی  ،  یسومر   انت ی د  ا یآ  - 4  و    متعدد   ان یخدا   هاآن  چرا   و  ؟ دارد  ی الهریشه 
   ؟ ای داردچه مشخصه «اخالق و یگذار قانون ، دهیعقاز نظر »  هاآن ن ید  ؟بسیاری دارند

نظر    -5  تصویر    سومرشناس  دانشمندان  آنچه طبق  ـ   هاسومری   ایآ،  یاسیس از  به 
  ؟اندداشته  اعتقاد یکراسو دم به  قتاً یحق ـکشندمی

 به خود اختصاص داده است:   را   ی سومر   متون  از  یبزرگ  ار ی بس  بخش (  تموز)  ی موز دُ   -6 
   چرا؟ ـ

   او چه خصوصیات و جایگاهی دارد؟ ـ
   ؟ یگر ید زی چ ا ی ؟یا افسانه شخصیتی  ا یاست؟  یخیتار  ت یشخص یک  او ا یآ ـ

 ؟اندکردهسرایی مینوحه چنین  این  او  بر  سال هزاران یان سومر  چرا  -

   ؟، چه شخصیتی استکندی م مرگ می تسل  را  یدموز  که  (شتار )ای  نانایا  -
طوری  به  ؛را تسخیر کرد   «سومر»  قلب نیز شخصیت دیگری است که   « لگمشیگ»  -7 

  از سرگردانی و تحیر نسبت به وی    و وی سراسر وجودش را فرا گرفت،    عشق  ومحبت    که
 :  تسّری یافته است جهانتمامی  به، امروزبه همین   تاپیش  سال هزاران
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  تصور ای   ای؟اسطوره  یا حماسه بوده است؟ یا شخصیتی    ی خیتار یت شخص یک    او  ا یآ  ـ
   دارد؟ وجود یسوم

 ـ او چه خصوصیات و جایگاهی دارد؟
   ؟ ینی د  ا ی  بوده است؟   ی ادبصرفًا    ا ی آ  ؟ درک کنیم  را   او  ۀحماس   ن ی مضام  م یتوانیم  چگونه   ـ

  ؟ه استکردی م  ستم   خود   ردستان یز   به   قتاً یحق او    فهمند یم  پژوهشگران  که گونه  آن  ا ی آ  ـ
   ؟ ه استبودشکوه  و شهرت دنبالبه  خود  ی سفرها در  ا یآ ـ
  در   اوسفر    ای بوده است؟    یماد   و   یبدن  یجاودانگ دنبال  به ،  خود   سفر   نیآخر   درواقعًا    ا یآ  ـ
   ؟ه استبود یجاودانگ از  یگر ید نوع طلب

 .  افتی خواهد پژوهشاین   در خواننده را های دیگر نیز پرسش   و هاپرسش  نیا  پاسخ 
است    الزم ذکر  »  یگاهبه  تفکر    ِی بابل  متنبنده  همان  به   «یسومر با  گواه را  عنوان 

ما    و  ؛ است صراحت و وضوح بیشتری داشته  ،  مقصود  رساندن  در که    به این دلیل ام؛  آورده 
 .  استداشته  ی سومر  یا شه یر اصل و  دارند های بابل  آنچهدانیم می

هویدا    را   سومر   اسرار  از ای  گوشه   ـ داست یپ  نامش  از   که  طور  همانـ   پژوهش این    دوارمیام
  و   قتیحق  خصوص   در  و  باشم  بوده   موفق ام ]در این امر[  تا جایی که در توان داشته  وکند،  

همواره  باشم  نکرده ضایع    را   یکسهیچ   حق   و،  باشم  داده  خرج  به   انصاف جویندگانش    .
 .  خدا  جانب  ازمگر  امی نداشته قیتوف و ؛ هستم همه ی برا  یخوب و ر یخ آرزومند

 سالم  ءعال
27/9/20191 

 اشرف  نجف


 )مترجم( ق.1441محرم 17 /ش1398شهریور  26 .1





 (1 ) 

 متدن فرهنگ و  سومر،  

 ای جدید در مواجهه   سومر   - 1-1

  شانتمدن  و  های سومر   وجود  از  ی زیچ  کسهیچ ،  پیش  می ن  و  قرن  کیتقریبًا    ازتا قبل  
  در های خود  کاوش  یابتدا   در  شناسباستان  پژوهشگران  و  دانشمندان  یحت.  دانستی نم

 هاآن   از  کدامچ یه   ذهن  در  وبودند    هایبابل  و  های آشور   آثار دنبال  به   فقط   ن یالنهر ن ی ب  ن یسرزم
نکرده    های سومر   خصوص   در   پژوهشایدۀ   »ساموئل    ؛ بودخطور  گفتۀ  طبق  که  آنجا  تا 

در طول بیش از دو هزار سال گذشته،    «سومر»  اسم  خودِ   حتی  (Samuel Kramer)«  کریمر
   1بود.  شده محو ، انسانخاطرۀ  ویاد  از

 شد؟   دا ی پ   خاک   زیر   شده پنهان   سومر    چگونه   - 1- 1-1

نظر   خصوص    « باقر  طه»  دکتر به  در  تا  بین   تمدن کاوش    قرن  ۀمی ن  از   شیپ النهرین 
بود نشد  شروع  نوزدهم    از  ش یپ،  عراق   جنوب   در   های سومر آثار    کشف   خصوص  در   و   ه 


 ترجمه طه باقر. ، 22ص، از الواح سومر، ساموئل کریمر .1

)نوح(   نوآه  باستان1897-1990)  (Samuel Noah Kramer)کریمر  ساموئل  دانشمند  و م(  آمریکایی،  شناس 
 متخصص جهانی معروف تحقیقات سومری. 
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آن   به دستیابی   پشت ،  داستانها،  آثار  را  بسیاری  بود. مراحل  گذاشته    نی ا   ِن ی نخست  1سر 
طریق   ی یخبرهامراحل،   از  که    سپس.  دیرسیم  مغرب  به   گردشگران  و   مسافران  بود 
  توسعه را  ای  غیرحرفه   یهایحفاری ،  موصل  شهر   در   یخارج   ی هادولت   یهایکنسولگر 

  هاآن انتقال  و بزرگ  الواح و هامجسمه روی استخراج  زمان آن در  توجه در حالی که   ؛دادند
بود.    اروپا   یهاموزه   به شده  حفاری   ن ی ا متمرکز  از  شاهد  مرحله    ی برا سخت    ی رقابتها 
  یهاتپه  خصوصبه  و عراق جنوب  به سپس  و بود  موصل  در عراق ی باستان آثار کردنرانیو

»  مرکز  در  «تلو»  نام   به   مشهور   یباستان که   یسومر   «شگاال حکومت    کشیده شد؛ جایی 
 .  داد قرار پژوهشگران برابر  در  را  یسومر هنرهای  و هانوشته  از هانمونه   نی نخست
  و   گرفت   قرار   پژوهش  و   ق یتحق  خط روی    کا یآمر   ی ا یلوانیپنس  دانشگاه .  م1877  سال   در

تحقیقاتی   در    کهـ   را   مهم   یگل  لوح   هزاران  و   فرستاد «  نفر»   مشهور  شهر   به   را   خود هیئت 
 .  استخراج کرد ـبود نیز  سومر  ات یادبشده در خصوص بینشان الواحی تدوین 

حفاری   ستم یب   قرن   شروع  با  مرحله،    ی باستان  یعلمهای  مرحلۀ  این  در  شد.  آغاز 
شد؛  ها خالصه نمیمجسمه  و  یباستانشناسی فقط به استخراج آثار  های باستان مأموریت 

مرحله متشکل بود   ن یا  درهیئت اعزامی . شدانجام می یعلم دقیق  یالگو بلکه کار، طبق 
،  یباستان  آثار   ۀکنندثبت ،  رگریتصو،  نقاش ،  یمعمار   مهندس  که  ایشرفته یپ  یعلم  گروه  از

هیئت    متخصص همراه سرپرست  به   شناسانسان   و  شناسن یزمباستانی،    متون   ۀخوانند
 شد.  اعزامی را شامل می

یکدیگر به انجام    یپ  در ،  سومر  در   ی تمدن  و   یخیتار های  چینش دوره   چگونه اینکه    اما
تکیه بر    باطور معمول  به   که  است کاری    ن یا ،  شد  مشخصهرکدام    زمان  چگونه  ورسید،  

مثل تعیین سن    یعیطب   علوم   ی برخ  ی هاداده  از گرفتن  کمک  و  ی باستانآثار    طبقات   ۀ ر یزنج
  پادشاهانعالوه  به   ؛ شودمی   انجام   پرتوزا   ییا یم یش  عناصر گرفتن  کار به   و   یشناسن ی زمبقایای  


 و بعد از آن.  123ص ، های باستانیتاریخ تمدنبر ای  . مراجعه کنید به: طه باقر، مقدمه1

 دان مشهور عراقی که آثار علمی بسیاری دارد. شناس و تاریخباستان  م( دانشمند1984-1912) دکتر طه باقر
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  به نیز    شد   کشفسفالی   الواح  ان یم  در   که باستان    عراق   درشده  های حاکمان ثبت سلسله   و
  ن یا خواهان اطالع از شرح و بسط بیشتر    هرکس   وبود    اختصار  به   ن یا .  کرد  کمک کار    نیا 

 1. کند مراجعه یتخصص های  تواند به بحث ست می هاروش

 ی سومر   ی خ یم   خط رمزگشایی منادهای    - 2- 1-1

  را   ی خیمهای  نوشته   از  ییهانمونه وجوگران،  جست  ن ی نخست  2باقر   طه  دکترطبق گفتۀ  
کردند  گمان می  وخصوص این آثار متحیر بودند    در  ابتدا   در  دانشمندانمنتقل کردند.    اروپا   به

  ه یشب   کهها ـ این نوشته   های عالمت   یبررس  یوقتهای تزئینی باشند، و  ها نوعی ساخته آن
ُگِوه   خیم نوک یا  بودند های  خط   ، دیرس   انی پا  بهـ  تیزی    « Cuneiform:  یخیم»خط    ،این 

به مجموعه .  نامیده شد پرداخته شد که »کارستن  در مراحل نخستین بیشتر  از متونی  ای 
  برداری کرده و در »پرسپولیس« کشف شده بود و وی گمان نسخه .  م1765در سال    3نیبور« 

  و   یبابلهای  عالوه بر زبان  را   خود  آثار   که باشند    یهخامنشپارسیان    یهانوشته کرد از  می
.  نوشتندی م، به زبان فارسی نیز یالمیا 

  تالش   از   بعد  و  شناختند ی م  را باستان    یفارس  زبان  اسرار  یی اروپا  شناسانزبان سو،  از یک 
دادن با مطابقت   را   یبابل  و  ی المیا   یخی م  خط نمادهای    توانستند به خرج دادند    که  و کوششی

  مشخص  ییاروپا  پژوهشگران  یبرا   گرید  ی سو   از .  کنند، رمزگشایی  یفارس  یخیم   خط  با
  عراق   ی شهرها  ازشده  سفالِی منتقل  ی هالوح روی    که  بودنقشی    همان،  خطوط  از   یک ی  شد

  ی خی م  خط  با  یبابلشناخت زبان    یرو   به  یا دروازه  ب یترت  ن یا   به   و نقش بسته بود  ،  باستان 
شد؛  گشوده  کلی به   هنوز  یول  بابلی  نمادهای    ی درست  خصوص   در،  طور    خط رمزگشایی 


 . 162تا  151ص ، های باستانتاریخ تمدن  برای دمهمق، برای مثال مراجعه کنید به: طه باقر .1
 .  144تا  137ص ، های باستانتاریخ تمدن  برای دمهمق، طه باقر .2
برداری و  نقشه ،  محقق دانمارکی در زمینۀ ریاضیات،  م(1815تا    1733)  ،(Carsten Niebuhr)  . کارستن نیبور3

 ها. ترسیم 
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  لندن  در   1آسیایی بریتانیا« سلطنتی  »انجمن  .  داشت  وجود  ییاروپا تفکر    درتردیدهایی    یخیم
  ی خیم   متن»  ک ی  هاآن  به   ؛ داد  انجامبرجسته    پژوهشگران  از   تن  چهارروی    را   یآزمون

یکسانی    جینتا .  کنند ترجمه  جداگانه طور  به را  آن خواست  هاآن از هرکدام از و دادیکسان« 
 به دست آمد.  

  ؛ است  داده  رخ   یبابل  زبان  شناخت   از  رتر ید ،  آنرمزگشایی    و  یسومر   زبان  شناخت  اما
برای    ار ی بس  تالش   و  کردند   دا یپ واژگان عجیبی  ،  متوندر طول بازخوانی    پژوهشگران  را یز 

  ن یا   در هاآن  به نیز  بود   شده  ن یتدو ی خیم  خط  با این متون  نکه یا . شناختشان به خرج دادند 
به خط میخی    یالواحباستان،    عراِق   یشهرها   در ،  نیا   بر  عالوه.  کردمی  کمک خصوص  

  برگرداندن   و  یسومر   زبانواژگان    شرح  یبرا هایی  ارفمعالدایرة  عنوانبه   که  کردند   دا یپ
  ؛آمدیم  حساب  به   داشتند   احاطهها  آن  بر   و  شناختند یم  را   هاآن  که   یبابل  زبان  بهآواهایشان  

.  کنندرمزگشایی    یخیم  خط  با   را   یسومر   زباننمادهای    توانستند  آرامآرام  بی ترت  نیا   به
زبان    که   یکس  ن ی نخست تاریخی  به  را این  »نام  یعنی    وس یجول»  د ی نام  «یسومر   زباناش 
،  او وقتی متوجه شد در میان القاب پادشاهان عراق باستان.  م بود1869در سال    2«آلبرت

گرفت آن    جه ینت ،  است  د« وجود داشتهکا لقب مشهور »پادشاه سرزمین سومر و سرزمین  
  سخن زبان    آن  با  که  یکسان   و  استبوده    یسومر   زبان،  ناشناخته   (ی آشور   ریغ ) دوِم   زبان


که بیشتر   (Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland)انجمن سلطنتی آسیایی بریتانیای کبیر و ایرلند  .1

آسیایی   سلطنتی  انجمن  شکل  می   (RAS)به  اساسنام  بنا،  شودشناخته  موهبر  که    ، است  ۱۸۲۴اوت    ۱۱رخ  اش 
این انجمن از    و هنر آسیا« تشکیل شد.،  ادب،  »پژوهش در موضوعات مرتبط و تشویق به ]شناخت[ علم   منظوربه

مانند بستری برای مطالعٔه فرهنگ و دانش آسیا تا باالترین  ، ژورنال علمی و دیگر نشریاتش،  همان آغاز با سخنرانی
ای است که در کشور پادشاهی متحد بریتانیا به مطالعات ترین بدنهتخصصی ،  انجمناین    است.  ها عمل کرده رده

ترین متخصصان مطالعات آسیا  از برجسته   شوند. این افرادانتخاب میای  دورهطور  پردازد. اعضای انجمن بهمی آسیا  
 پدیا فارسی(ویکی، ، منبع)مترجم  اند.های قابل توجهی در این باره انجام دادههستند که پژوهش 

های آشوری  ی و متخصص دوره شناس فرانسو م( محقق زبان1905تا  1825) ،(Julius Albert) . جولیوس آلبرت2
 بزرگ. 
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 .  ندا ه بود هاسومری ، گفتندیم

 متدن سومر   - 1-2

 ه است: کرد توصیف چنین  را  سومر  تمدن « کریمر» کترد 

  در های بسیاری  نوآوری  و  ات ابداع  که است  انسانی  های تمدن  ترین دیرین  از »تمدنی  
  اساسی  هایجنبهتمامی  به  این تمدن،    در.  استداشته    فرهنگی  ومعنوی    ۀجنب  دوهر  

  و   فلسفه،  ادبیات  و  تربیت،  سیاست  و   حکومت  :است  شده پرداخته    انسان  های تالش 
 1.« پزشکی و کشاورزی، و حتی عدالت و قانون، اخالق 

این    زیرا بودند؛    سومر  در   تمدن  مظاهر   ترین مهم   از   ایثار  و   عدالتمثل    اخالقیمعیارهای  
  در  اما  ؛کردمی   متمایز  ـبود  شایع  تمدن  از  پیش   کهـ   حیوانی  رفتار   از  را   متمدن  انسانمعیارها،  

 اند:بوده   نظم دارایسومریان  هم  اجتماعی رفتار  سطح

،  یکشاورز   یم تقو  یمتنظ،  یکشاورز   یدهسازمان،  حکومت   و  دولت  یی برپا»مثل  
،  افسر،  شهردار  یینتع  یل قب  از  یادار   مشاغل،  دارونامه  یینتع،  طب  یدهسازمان

  2.«  ...و یواند یر مد ، یرسف

این شهرها،    در .  شد  ساخته   است به خود دیده    انسانیت   که   شهرهایی   اولین،  سومر  در
  از   متشکل  آبیاری  برای  ای پیچیده  تشکیالت   و ،  شد  بنا   ها زیگورات  یا   معابد   و   عبادتگاه 

    3پدید آمد.   آباستخرهای  و  بندهاآب، سدها، هاقنات 


 .  15ص ، سومر الواح از، کریمر ساموئل .1
 . 338ص ، خدایی، توهم بیاحمدالحسن .2
 . 137ص ، هاسومری، ساموئل کریمر .3
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 : کریمر دکترهمچنین به نظر 

  اساس  بربشرِی مکتوب    تمدن  که  کردند  عااختر   را  ایاولیه  عناصرتمام    هاسومری»
  ـ است   بشریت  تاریخ  در  نوشتار  اولین  کهـ  سومری  نوشتار  ۀجنبعالوه بر    و  بود  شده  برپا  آن

 ارائهرا    کشاورزی  گاوآهن  و  چرخمثل  نیز    تریمهم  اکتشافات  و  اختراعات  هاسومری
  به   را  سال   و  درجه360  به  را  دایره  همچنین محیط،  آوردند  پدید  را  دهی ده  نظام ،  دادند
هندسه  و  ریاضیات   هایپایه،  کردند  تقسیم  روز365   و   افالک ،  کردند  وضع  را  اصول 

  سیسأت  را  یادار   و  حکومت  نظام،  ساختند  را  معبدهاکردند،    رصد  را  ستارگان  و  هاکهکشان
  امور   تنظیم  و  اساسی  قانونقالب    در  را  دنیوی  و  دینی  قوانینو چهارچوبی برای  ،  کردند 

 1.« کردند   وضع یگزند 

،  آن  از  بعد   اندکی  یا میالد  از  قبل  چهارم  ۀهزار   ۀ نیم  در  تقریباً   شناسانباستان   نظرطبق 
  وهای سفالی« بنویسند؛  روی »لوح   توانستند  هاسومری ،  پنجم   ۀهزار   از عبور    از   قبل  یعنی

برای    بزرگ   تمدنی  دستاورد  را   آنشد  می   حقیقتاً   بود   هاآن  د ور دستا   تنهافقط همین نکته    اگر
 به حساب آورد.   هاسومری 

کاری و  معدن  ،رساند  پیشرفته مرحلۀ تمدن    به  را  انساناختراعاتی که    بارزترین  از  و»
و  حمل »  مهمی  اختراعات  وبود...    کشاورزی   ۀتوسعونقل سریع  هیچ    که  «نوشتنمثل 

 2تواند به وجود بیاید.« بدون آن نمی تمدنی

بشری    تاریخ َرَوند    تغییر  در   که   کنند  اختراع  را   متعددی ابزارهای    توانستند  هاسومری 
بوده  مثل  سهیم  چیزهایی    دیگر   و،  یبادبان  هاییکشت ،  چرخ،  کشاورزی  گاوآهناند؛ 
  3اختراعات.

  دستورالعمل  نی بهاتر گران  توانست  یسومر   کپزش ،  الد ی م  از  قبل   سوم  ۀهزار در پایان  


 مترجم.   ۀمقدم، شاکر حاج مخلف: ، ترجمه9ص ، ولکشتاین، اینانا ملکۀ آسمان و زمین ساموئل کریمرـ .1
 .  80ص ، های باستانیتاریخ تمدن  برای مهمقد، طه باقر .2
 . 416ص ، هاسومری، ساموئل کریمر .3
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 :ببرند  بهره  آن از  همکارانش و شاگردان تا کند  تدوین   را  خود درمانی

برای    است  پزشکی  در  خالصه  کتاب  ترینقدیمی  کهسفالی    سند  این»  انسان که 
 1مدفون شده بود.«   «نفر»  شهر   هایخرابه  دربیش از چهارهزار سال بود که  ،  شده  شناخته

نیز    لوحی  « نفر»  شهر   در  دیگری    میالد   از   قبل   سال1700  به   که   شد   کشف سفالی 
توصیه   و  گرددبرمی راهنمایی شامل  و  اصول  ها  خصوص  در  کشاورز  یک  که  بود  هایی 

   2ه بود. نوشت   پسرش برای  کشاورزی 
آموزشگاه داشتتوجه  نیز    مدارس  و   آموزش  به   سومر  سرزمین    شاگردان  که   هایی؛ 

در این مدارس    ی آموزشسیستم    و  داشتند   حضور ها  در آن  خورشیدطلوع تا غروب    از روزه  همه 
  ادبی اتتولید و ابداعمبتنی بر  ادبیات  و پژوهش بر اساس  یعلمرویکرد  به  شبیه چیزی  به

   3شد.تقسیم می 

دید    را   قضاییمحاکم    وجود  و  قوانینوضع    ب تیتر   این   به   سومر   از   معموالً   که به خود 
»   قضایی های  هیئت  از    یک   خصوص   در  تا   شدمی  تشکیل   «قاضی  چهار  یا   سهمتشکل 
،  شروع  دعوی   ۀ اقام  از   که، ِسیر مشخصی داشت  محاکمه  جریان .  کنند  گیری تصمیم ،  قضیه

اجرایِی    و مراحل  ادامه،  می  یخاصدر  شامل  ارائۀ  شد؛  را    دیگر   و  شهود  و  دالیلمثل 
   4جزئیات. 

 ؛ از جمله: بودشایع    هاسومری در میان  که  هاییحرفه  و کشاورزی  تولیدات خصوص در

ی،  آشپز ی،  قصابی،  پزکوره   ی،معمار   نویسندگی،  ت،بطبا  ی،آموزگار »
ترازوسازی،  نجار ی،  ر بُ سنگ   وی  تراشسنگ ی،  سفالگر  ی،  خیاطی،  ساز قایق ی، 


 . 129ص ، ، از الواح سومرساموئل کریمر .1
 . 139ص ، ، از الواح سومرساموئل کریمر .2
 .  48ص ، ، از الواح سومرساموئل کریمر .3
 و بعد از آن.   115ص ، ها، سومریساموئل کریمر .4
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رصد  کشخط   قبیل  از  مهندسیۀ  پیچید  ابزار  با  کار  نیز  و  ساخت با  مرتبط  های 
  و  چکش  و   قلم  ساخت  صنعت،  چرم  صنعت،  برنز  مانند   دنامعستارگان، استخراج  

  و   چسب  و   سپر  و   شمشیر  و  سرنیزه  و  تبر   و  کلنگ  و  حلقه  و  سنجاق   و  میخ   و  پتک 
  آبیاری   ابزار  ساخت  صنعت،  چرخ   ساخت  صنعت، کفش  و  جنگیهای  ارابه  و  کیف

.  هاخیابان   کردنفرشسنگ   و  قیر   ساخت   صنعت،  رسانیآب های  کانال   ساخت  و
تجمعات  م  خیابان که    درخصوص  بابل،  باستانی    قیر   با  پیش  سال  هزارانشهر 

  نیز   امروز   تا ،  گرددبازمی   میالد   از   قبل   به   آن  تاریخ   و  است   شده   فرش سنگ   سومری 
   1.« است مانده جای بر
 : هاسومری اکثر  کریمر  کترد به نظر   دیگر  سوی از

،  پزشکان،  نویسندگان،  تاجران،  ماهیگیران،  دریانوردان،  دامداران،  کشاورزان   از»
  ترین فعال  و؛  اند بودهو...    گرانکوزهها،  رنگرز ها،  آهنگر ها،  نجار ها،  ا بنّ ،  مهندسین

  و  فروختندمی  «حر » شهر  بازار  در  را   خود  دستیمصنوعات  ، سازندگان  وها  صاحبان حرفه
پایاپای  به  یا   را   آن  بهای صورت  به  معموالً   پول   این   وکردند،  دریافت می  نقدی  یا صورت 
ُپر تجارتبه    تاجران.  بوداستاندارد    وزنی  با  نقرهجنس    ازنگینی    یا  حلقه   از   رونقی  های 

 2کردند.« اقدام می دریا یا  زمین طریق از مجاور  هایدولتبا  و، دیگر یشهر  اب شهری

  سطح   در  دینی  کاملنظام  ـ  که بعدًا روشن خواهد شد   طور همانـ   همچنین   هاسومری 
 : اخالقی ومعنوی  ۀ جنب خصوص در و، داشتندتشریع  و  عقاید

صداقت،  هاسومری  که  است  کرده  روشن  اسناد» خوبی،  ،  عدالت،  نظام،  قانون، 
  و نهادند؛  ارج می  و   داشتندمی  گرامی  را  اخالص  وو معرفت،    شناخت،  حکمت،  آزادی

  ز هرچی  از  بیش  دارد   تمایل  هاآن  به  انسان  که  را  سجایایی  و  فضایلتمامی    خالصه  طوربه


 . 343ص ، خدایی، توهم بیالحسنداحم .1
 . 101ص ، ها، سومریساموئل کریمر .2
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  1.« دانستندمی  قدردیگری 

  و  فرهنگینتایج    اینتمامِی    راز   نمایاند:با قوت و تأکید رخ می   که  دیگری پرسش مهم  
  سرزمین  در  یناگهانصورت پیش به  سال  هزارانکه ـ صورتی که دیدیم به ـ  آور شگفت  تمدنی
   ؟ چه بود ،داد  رخ سومر

 سومر   در   فرهنگی   جهش   راز   - 3- 1

رساند.    انسانی  تمدن  نخستین  موضوع،  علم باألخره   سرانجام  به    نظر  از  « سومر»را 
  و  تمدن هیچ    هاسومری   از   پیش  و،  بوده   تمدن   نخستین مهد  در حال حاضر،  ،  دانشمندان

  زمین به این ترتیب    تا  رسید  یعطف  ۀنقط  به  تاریخ  هاسومری  با.  ه استنداشت  وجود  مدنیتی
 .  نداشت سابقه  آن از قبل   که باشد شاهد را  انسان از  دیگری صورت

  از   برخی در قالب    مگروجود نداشت،    تمدنهای  ، قوانین و بنیانها سومری  ازقبل  »
بهاش،  ابتدایی  شکالاَ  هم  حد  آن  به  یا  نداشت  چندانی  تبلور  که  بارآوردن صورتی  به 

 2ه بود.«نرسید یگذار تأثیر  نوعِی  دستاوردِ 

  بدون   ناگهانِی   ظهوراین    که  شود  تفسیر  ایگونه باید به ،  فرهنگی  جهشدر نتیجه این  
 .  کند توجیه النهرین بین   سرزمین در  را  قبلی   ۀسابق

 سومری   فرهنگی   جهش   ی برای تفسیرهای  - 1- 1-3

توجیهی    دو،  سومر  سرزمین   در  فرهنگی  جهش  تفسیر  برای   که شود  دیده می تالش 
 :است شده  مطرح  دانشمنداناز   برخیتوسط  


 . 380ص ، ها، سومریساموئل کریمر .1
 . 11ص ، ، متون سومرخزعل ماجدی .2
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 توجیه اول: 

  فرهنگی جهش این  بازگرداندن رای ببیشتر خداناباوران(   یا ) از خداناباوران  برخی تالش 
  مانده عقب   و   ابتدایی  صورتبه در ابتدا    که   بشری شدۀ  تجربیات انباشته   و   طبیعی  عوامل  به

 .  یافت تکامل آرامآرامسپس  و شد شروع

 : دلیل  چند  به ،  پذیرفت تواننمی   را  طرح  این

نظر    -1 دید،    سومر   سرزمین   آنچه ،  متخصص  پژوهشگران  بیشتر به    یجهشبه خود 
 : این پژوهشگران ۀ جمل از  ؛استبوده  سابقهبی   انقالبی و ناگهانی

 گوید: روشنی می ، که به باقر   طه کترد ـ 

، با آشناشدن وی  انسان  زندگی   در   ـ1نوسنگی   ۀدور یعنی  ـ  زمان  آن  دربزرگی    انقالب»
 مهم  ۀحادث  اینواقعیت آن است که    و...  به وقوع پیوست   حیوانات   کردنرام  و  کشاورزیبا  
بالنده    تمدنیپیدایش    برای  را  راه،  اجتماعی   زندگی  درنتایج رو به تکامل و پیشرفت آن    و

 2کرد.«  فراهمآمدند  سنگی نو عصردنبال به که ی دوران در

نامیده است در پی یک    «مهم  انقالب»  عنوانبه   باقر  طه  کتر د چیزی که    استروشن  
  رسیدن سویبه حرکت   دردر مراحل بعد از آن،  ، تکامل. استحاصل نشده  تدریجی تکامل

 حاصل شده است.   تمدن   ازای بالنده  سطح  به
نام   روسی  پژوهشگر   دو- »به  «  »سازونوف  همکارش  و   3« فیومات  کنستانتین های 


دوره   .1 انقالب کشاورزی  نخستین  یا  متأخر  یا عصر حجر  نوسنگی  انقالب دوران  با  که  عصر سنگ است  از  ای 

پدیا  ویکی،  ، منبع)مترجم   نوسنگی با سفال.  .2از سفال؛    نوسنگی پیش  .1شود:  نوسنگی آغاز و به دو دوره تقسیم می
 فارسی( 

 .  48ص ، های باستانتاریخ تمدن  برای دمهمق، طه باقر .2
 شرقی   هایپژوهش   در  روسی کارشناس،  (م  2008تا    1934)  (Konstantin Matveev)  ماتویف  پترویچ  کنستانتین  .3
 . آشوری و
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 داشتند:  بیانصراحت به 

  ۀ نیم  در  ناگهانی  فرهنگی  جهشیک    وجودخصوص    در  شناسیباستان  کشفیات»
این کشفیات را دانشمندان به »رسیدن . کنندصحبت می میالد  از قبل چهارم ۀهزار  دوم

ها  رود این قوم، سومریکنند که انتظار مییک قوم به سطحی پویا از تکامل« تفسیر می
باشند.   صورتحفاری  در  هاآن  وجود  از  هانشانه  نخستین بوده    دورترین   درگرفته  های 

  سومری  هنگفر بود که  اینجا از و ؛آمد دست به ،بوده «اریدو»  شهر که یجنوب  شهرهای
  را   خود  هایعالمت  و  هانشانه  ونهاد،    انتشار  به  رو  دجله  و  فرات  جریان  عکس  جهت  در
 1.« گذاشتبر جای  سال هزار  سه تقریباً  مدت یبرا  رود دو اینمیان  وسیعیسطح  در

و    پیشرفت   وجود   به  کهوجود ندارد    چیزی   شناسیباستان  و  شناسیزمین   سطح   در   -2
گذر کرده    آن   از   سومری  تمدن  از   قبل   انسان   کهتکاملی    ؛ کند  اشاره  ایمرحلهبه مرحله تکامل  

باشد   داده تشکیلها  میراثی را برای سومری ومعارف  وطوری که تراکمی از دانش باشد، به 
اینکه برای ایجاد دستاوردهایی   خصوصبه   ها تمدن خود را بر آن بنا کرده باشند؛و سومری 

را در حیطۀ  بخواهیم آن   اگرـ   سومر مثل دستاوردهای   ـ  بندی کنیم دسته   بشری  تکاملها 
اطالعات    و  هادادهمعنای ضرورت وجود  به   این  و  ؛ است  نیاز  وقت  سال  هزار  هاده   بهکم  دست

وسیع خواهد بود؛ در حالی که  در مقیاس    وروشن    شکلبه   شناسیزمین   و  شناسیباستان 
 .  ندارد وجود  مینزهایی روی هیچ نشانی از وجود چنین داده 

  بشری   تکامل   سنت ـ در ضمن  نهایتاً ـ   تواننمی را    هاسومری از دستاوردهای    برخی   -3
آرمان عالی،  هاارزش ،  الهی  معارف   برخیمثل    گنجاند؛   های ژن   که   اخالقیهای  ترین 

  عدالت، ایثارهای متعالی مثل تابند؛ آرمان ها را برنمی انسان آن غریزیطبیعت  و خودخواه
را    سومری  انسان  زندگی  در  جدید ای  مؤلفه  ورود   کهای  نکته  چشمداشت؛   بدونایثارگری    و

 .  کندتأکید می 
گیرند طبق مطالبی که در متون سومری وارد  می   فرضخداناباوران    آنچه  برخالف  -4


 . 54ص ، رود دو میان پیشرفته تمدن، (Sanozov) سازونوف .ا و ماتویف ک. .1
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  به   شانپیشینیان  از  را   و تمدن خود  فرهنگاند  صراحت بیان کرده به   هاسومری شده، خوِد  
برخالف آنچه طرفداران دیدگاه  تمدنشان، ابتدا به ساکن ایجاد نشده است )  و   اندبرده   ارث

  خود  پیشینیان تمدنها حتی آن و به تصویر بکشند( سومری تمدناند برای مایل گرا تکامل
 .  دانستندمیتر و متعالی  تر پیشرفته  بسیار  را 

  از   هاآن  یافتنتکامل  و  سومریان   تمدن  و  فرهنگ   وارجهش   پیشرفت   اگر»
  شایسته ،  شودمی  تلقی  مدرک  و  دلیل   بدون  فرضیاتی  صرفاً ،  ماندهعقب   فرهنگ

  دست   به   سومریان  خودِ   از  که  را   اطالعاتی  است  علمی  پژوهش  مدعی  که  کسی  است
  و  پیشرفته   تمدنی  و  فرهنگ  از  را   شانان تمدن و فرهنگ سومری  کهاین  ؛یرد بپذ  ،آمده
  از ان سومری  نیاکان فرهنگ  و  تمدن. اندبرده  ارث  بهاست  بوده   هاآن از  قبل  که واال
  نیاکان   این   فرهنگ  است  ممکن،  آری .  است  نبوده  ترمانده عقب ها  سومری   خود

  بشری  تمدن  تطفولیّ   دوران  در  ویژهبه ،  هاآن  تعداد  کمی  دلیلبه ـ  سومریان برخالف  ـ
  نبودنفراهم   نیز  و  طبیعی   شرایط ،  طوفان  قبیل   از   دیگری   فراوان  عوامل  دلیلبه   نیز  و

ان از این امکانات  سومری؛ اما  باشد  نرسیده، با خط خودشان به ما  مادی  امکانات
  خویش   خط   به   را   شانامکانات، تمدن و فرهنگ   همان  با   توانستند   و   بودند   برخوردار 

  نقل  به   فقط   موارد  از   بسیاری   در   سومریان   که   است   حالی  در  این .  سازند  منتقل 
ۀ گیلگمش به  حماس  در  هاآن  مثالً .  اندکرده  بسنده  خود  پیشینیان  تمدن  و  فرهنگ
  خود   نیاکان  فرهنگ بعضاً   همچنین   ؛اندپرداخته   نوح  حضرت  و  طوفان   داستان

   1.« یمۀ انمرکار و سرزمین ارته هست حماس در  موضوع این شاهد  ما  که اندستوده  را 

آن دوران را با صفت    و خود را نقل،    پیشینیاناز دوران    هاسومری   توصیف   کریمر  کترد 
 »طالیی« ستایش کرده است: 

  در   کهشاهد هستیم    طالییاز دوران    را  انسان  تصور  نخستین  سومری  ادبیات  در»


 . 344ص ، خدایی، توهم بیاحمدالحسن .1
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... است شده تدوین یگل  لوح یک 

 ،  وجود داشتند « همازی»  و «شوبر»های سرزمینبسیار دور  هایزمان در و
  مقدسقوانین    با  بزرگ  سرزمینی  ؛داشت  زیادی  هایزبانکه  ،  سومر   سرزمین  و

،  امارت مخصوص 
،  داشت در خود  بود  شایسته آنچه هر   که سرزمینی «؛اوری»  سرزمین و
،  بود مطمئن و ایمن که« مارتو»  سرزمین و
  ؛بودند الفت ویکدلی  در  انمردم  وهستی  ۀهم و

 1کردند... .« ستایش می را «انلیلطوری که همگی با یک زبان »به

  طالیی  ۀ دور   وارثانآنان    اینکه   بر   مبنی  را   ها سومری   اعتقاد  که   نیست تنها کسی    کریمر 
چنین    که   هستند  هم  دیگری  پژوهشگران  بلکه  ؛کندمی  نقل اند  بوده   پیشرفته   یتمدن  و

  الهی  و   آسمانی ،  تمدنشانخاستگاه    داشتند  اعتقاد   هاآن.  ندا هکرد  اضافه   و،  نقل  را ای  نکته 
 : است بوده

نه با   و  حفارینه با    و  جووجستنه با  ،  انسان  ـهابابلیطبق گفتۀ  ـ  ترتیب  این  به  و»
که وی را از گونۀ حیوانی متمایز    چیزی  بهتعامل،  نه با    و  مختلف  هایتالش   و  هاتجربه

دفعی    صورتبه،  علم  بلکه  ؛دست نیافت ـ شهرهاوساز  ساخت  وزدن مزارع  شخممثل  کندـ 
 2.« آمد  هاآن سویبه خدایان طرف از ناگهانیو 

  ابتدایی   فرهنگی  از  تکاملی   یمحصول،  سومر   تمدن  اینکه  برالحاد    پردازاننظریه   اصرار
  صریح  مخالفت   و   عناد   جز چیزی    ، ه استداشت وجود   آن  از   پیش   که بود   زمینی و  متفاوت   و
برابر    اهآنسوی    از نوشته هشدثابت   علمی  حقایقدر  متِن  که  حالی  در  نیست؛  های  ، 

 ها به خط خودشان به ما رسیده است: سومری 


 .  380و  379ص ، از الواح سومر، ساموئل کریمر .1
 ماجد خیربک. ، ، ترجمه به عربی23و  22ص ، کنعان و بابل هایاسطوره، ویرلو شارل. 2
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شده است    اشاره،  رسیده  ما  به   و  اندنوشته   خودشان  خط   به  کههایی  نوشته   در»
ها  اند. نظر آنبرده  ارث   به   خود   پیشینیان  از   را   شانها تمدن، فرهنگ و علومکه آن

  برخوردار   تری فزون  علم   و   اخالق   از   که   است گونه  این   خودشان  ان ینی شیپدربارۀ  
  برای   مجالی  و  گذارندمی   ما  روی   پیش   کاملی  داستان  هاآن،  همه  از  ترمهم .  اندبوده 

ملحدا گمانه    این أ  مبد  و أ  منش  دهند می  توضیح راکه  چ؛  گذارندنمی   جای   بر   نزنی 
  عاقلی  انسان   از  نملحدا   آسمانی و الهی دارد. چگونه   صبغۀ ،  فرهنگ  و   تمدن  و   علوم

  پی در    و   ببندد  علمی  حقایق   این بر    چشم   خواهند، میداردمی  پاس   را   عقلش   که
  علمی   واقعیت   هیچ  به   را   آنان  تنها نه ،  خیال   و  پندار   این   که ؛ حال آنبیفتد   هاآن  سراب

  پازدنپشت   نیز   و  هوس   و  هوا ۀ  پای  برکه    است   توهماتی  صرفاً   بلکهکند،  می نایی  هنما ر 
  شک   هیچ   کهشده  ثابت   حقایق  این   با  کردنبازی لج  و  باستانی  علمی های  واقعیت   به
  خطی های  نسخه  همان  دالیل  این.  است  شده  بنا ،  ندارد  راهها  آن   در  تردیدی   و

اکد    دست   به   که   هستند  و  بالد سومر  در  ما    بشری   تمدنو    بشر  مهد   که نیاکان 
 1« اند... .شده  نوشته هست، 

  از   پیش  ابتدایِی   فرهنگ  و  تمدن  از  یافتهتکامل  را   سومری   تمدن  تواننمیبنابراین  
 هاییفرضیه صرفًا    شودمی  گفتهخصوص    این   در هایی که  زنیگمانه   و خودش به شمار آورد،  

 اند.  نشده  ثابت علمی   نظر  از که هستند 

:  دوم توجیه  

تلقیح    عملیات محصول هاسومری  کهاند دیدگاه متمایل شده  این  به پژوهشگران برخی
  کهاند  بوده   (Homo Erectus)  هوموِارِکتوس  با،  که به زمین فرود آمدند  فضایی  موجودات
  نخستین  توانست  که  بود   ( Homo Sapiens : هوموساپینس)  ، خردمند تولد انسان، نتیجۀ آن

با توجه به  ـ   هاسومری   تمدنی  عامل جهش .  ریزی کندپایه   سومر  سرزمین   در   را   انسانی  تمدن 


 . 346ص ، خداییتوهم بی،  احمدالحسن .1
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 ه بود! رسید هاآن به فضایی  مخلوقات  این سوی  از که هایی بوده استداده  ـروایت  این

«  دوازدهم  سیارۀ»  خود  کتاب  در  1« سیچین  زکریا »پژوهشگر    که  ایفرضیه   این  ولی
(The 12th Planetدر سال )  از   برخاسته شواهدی    و  هاداده بر اساس    کرد   منتشرم.  1976  

  عالوه ؛  شده پاسخ بدهدبه آن وارد  که   علمی  نقد به  تواند  نمی نیز  وبود   غیرعلمی  اتمستند
  2شناسی تکاملی، منافات دارد.های زیست مثل داده صریح،  علمی حقایق بابر اینکه 

برای   تمدنی فرهنگی و    جهش چگونه : ماندمی باقی همچنان  الؤس  این ، ترتیب این  به
  ۀ گونبه    علمی  نظر  از  که  هاسومری   چگونه  داد؟   رخ  ناگهانی  ودفعی    شکلبه   هاسومری 

هستند  موساپینسوه   یا  «عاقل  انسان» متعالِی  از    سطح  این   به   توانستند  ،منتسب  تفکر 
 دست یابند؟!... و کشاورزی، صنعتی،  سیاسی، علمی، اخالقی، دینی

  ار ی بسی  فرهنگ   که   هاآن   تمدن  که  هستند   یقوم (  ان یاکد)  ن ایسومر   ن یبنابرا »
  جهش  ن یا .  است  شده   دار یپد   ه مقدم  بدون   و   یناگهان  طور به است،    ممتاز   و  یعال

  در   ی د یجد  عنصر  واردشدن  بر  روشن  یشاهد ،  های سومر   فرهنگ   و  تمدنآشکار  
  ِی وانیحخودپرستانه و    تعامل   از   انسان   یعنی  موجود  ن یا   شد   باعث   که   است  معادله

صرف  ا یاخالق  تعامل  سمتبه ی،  ماد  تمدن  ییبرپا   از  نظرظالمانه،    و   گریثار ی، 
  3.« شود ل یمتما یانسان

 ند کن جهش فرهنگی را مشخص می علت  حقایق علمی و دینی،    - 2- 1-3

  فرهنگِی   جهش   تفسیر  برای   دینیهم حقایق    و   علمیهای  واقعیت هم    که   یمنطقعلت  
  است علمی   و « دین» ورود، دنکنمی  تأیید پیش   ان سالهزار  در عراق جنوب  درشده حاصل


 االصل. روسی آمریکایی نویسندۀ (م2010تا  1920)  (Zacharia Sitchin) سیچین زکریا .1
 .  308و  307ص ، خداییتوهم بی، مراجعه کنید به احمدالحسن .2
 . 334ص ، خدایی، توهم بیاحمدالحسن .3
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  با آدمکه  علمی    ؛ کردند  منتشر   بر یک مسیر مشخص  خود   اقوام  میان   در الهی    انبیای   که
مبعوث فرمود  برای آن اقوام    وندکه خدا ایشان  فرزندان صالح  وی توسط  شروع شد و پس از  

  آمده سفالین بسیار    هاینوشته   و  الواح  دریاد ایشان    که  رسید   تا به نوحگسترش یافت  
یعنی همان کسی که پس از وی،    ؛ بود  طوفان  از  بعد   بشریت  دوم  پدر آن حضرت،    زیرا ؛  است

 گزیدند.   ا کنُس  عراق جنوب  ۀ منطق در ،  نخستین هاِی سومری 

  ، واردشدن هست   ز ین یشناسباستان های  افته ی تأیید   در   که   یمنطق  ر ی تفس  تنها »
  یا گونهبه   را   تمدن  جهش  نیا   تواندمی   ینید  ریتفس  فقط.  است  معادله  نیا   در  «نید»

 و   آدم  حضرت  ای  نی د  نکهی ا   بر  یمبن  یباستان  آثار  وجود .  دهد  شرح  حیصح
ن آورده   را ها  ارزش   ن یا   امبرانیپ نْفس  .  است  ر یتفس  نوع   ن یا   د ؤی م  ز یاند،  وقتی 

  شد، به   متصل،  است  خودخواه  یک یولوژ یب  لحاظ  از  که  یماد  جسم  نیا   به  آدم
از طرف    را   ثار یا   همچون  ی اخالق  یواالهای  پاک، ارزش  نفس  نیا   و   ارد شدو   معادله

ها  ت یواقع  ن یا   که   کردند   دا یپ   باور   و  رفتند یپذ  ز ین ها  انسان  ر سای .  داد  انتقال خداوند  
ثار،  یا   لۀیوسبه   آنان.  اندنموده   احساس  شیخو  شتنیخو  در   که  است  یلی دال   جۀی نت

  آمد؛   دست   به  مبارک   و  پاک   ورد ا دست  ن یا   و  کردند  آغاز  را   خودخواهی  با  جنگ
  هاآن  که   را   ندا   نی ا   و  هستند   آن  ییبایز   مدهوش   زی ن   باورانناا خد  یحت  که  ی وردادست

  از  ر یغ   یز یچ  که  سزاوار نیستنیز    نا ملحدبرای  . دادند سراش هستند،  مدعی   ز ین
  دشمنان   نی تر ، سختاندآورده   را   آن   که  ی کسان  و  آن   شگامیپ  هرچند ؛  ندیبگو   نیا 

 .  یاله نی د  یعنی  د؛نرومی  شمار به  نا ملحد

  با دهیرس  ما به ها  ی سومر   از  یباستان  آثار  و  یگل  الواح  قالب در  که  را   یخی تار   اگر
بهی آور   هم   گرد  کجا ی  ی نید متن     ساکنان  ای   نایسومر   که  م یرسمی   جهی نت  ن یا   م، 
  حضرت  و  آدم  حضرت  فرهنگ   و   تمدن  وارثان  قت یحق  در   النهرین بین   ن یسرزم

 ها آن  یگل  الواح  و  ی باستان  آثار   که   یدوران  هرچند  ؛ هستند  ( میشت یناپ   اوت)  نوح
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  1.«گرددمیباز  خی تار  اعماق  ده، به ی رس ما  به

َم   تعالیحق   سخن   تفسیر   در   امام صادق  از ْسَماءَ   آَدَم   َوَعلَّ
َ
َها  اأْل   را   هانام   تمام  و )  ُکلَّ

است  ( بیاموخت   آدم   به به  ها؛  دره و  ها  شکاف  ، هاکوه   ،هازمین یعنی  »:روایت شده  سپس 
  2« .آموختکه به او  هایی بود از چیزفرمود: همین فرش نیز زیر پای خود نگریست و فرش  

ها،  بنا،  شهرها   سیسأت مثل  ـ   را   تمدنمظاهر    که  است  سومری  متوناز    برخی  هااین
 : کندمی  مرتبط خدایان و آسمان هبـ  داریمتحکو  و چوپانی، آبیاری، کشاورزی 
 ،  بزرگ  کوهآن ، انلیل  بدون»  -1

 ند،  نشوهرگز برافراشته   هاخانهاستوار نشود،  شهرها

3شود... .« ای ساخته نه هیچ طویلهی بنا شود، و آغل نه هرگز  و

 ،  ها قنات حفر  خاطربه»  -2

 ،  آبیاری  مجاری کردنپاک  و

 ، بزرگ  کشاورزی هایزمین آبیاری و

 4«، شادوف» با

 کردِن سیراب برای فراوان آب کاربردنبه و

 ،  پربار  هایشاخه ومزارع 


 . 334ص ی، خدای، توهم بیالحسناحمد .1
 . 31، بقره ۀو آیه در سور ، 11/147، ، بحاراالنوارمراجعه کنید به: مجلسی .2
 ترمه به عربی و پانوشت: قاسم شّواف.  ، 75ص ،  اول کتاب، هااسطوره دیوان، ادونیس .3
ظرف آب که به سر چوبی بلند    شد.ای برای انتقال آب که در آن از خاصیت اهرم استفاده میشادوف: وسیله   .4

چرخاند  گاه میکننده چوب را از انتهای نزدیک به تکیه سپس فرد آبیاری   گیرد تا پر شود.وصل است درون آب قرار می 
 )مترجم( شود.جا میجابهو ظرف آب 
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 ابزار در اختیار بشر قرار دادند ، خدایان 

   گاوآهن  وبیل، زنبیل، ، کجتبر

 ،  کند  زنده را زمین تا

 کرد شروع انسانبود که  زمان آن از و

 1.« کند رشد تا بکارد جو

 را  قالبش ازشده کشیدهبیرون آجرهایاو "ُکاّل" است؛ کسی که »  -3

 کند دقت مرتب میبه

 سپرد  "کال"این صنعت را به  "آنکی"

 پرداخت  (بنا) ریسمان کردنمحکم به، بعد از آن سپس

 کرد  ریزینقشه را مستقیم  هایپایه و

 کرد  رسم را مسکن  ۀنقش، خدایان مجمع ۀاراددر راستای لبیک به  و

 ؛انجام دهد آنروی  را (اولیه)سازی پاک  خواست و

 پرداخت ها حفر ِپی  به، بزرگ امیر سپس

 ها بنا کرد...  روی آن آجری هایدیوار  و

 )بّنا( آنلیل،  ،  بود بنای بزرگ آن  "موشداما " او

 2این حرفه را به او سپرد.«  آنکی

 ،  کندمی  تعیین را هاسرنوشت که  خداییهمان  ،  آنکی» -4


 .  46ص ، سوم کتاب، هااسطوره دیوان، ادونیس .1
 .  180ص ، سوم کتاب، هااسطوره دیوان، ادونیس .2
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 ؛ شودمی اجرا ۀمرحل وارد

 کرد  جمع  را مناطق  ۀهم  در هاآب ۀهم وا

! ساخت پراکنده راسکونت  قابل  جاهای و

آورد؛ خوددو دسِت  با  را بخشحیات آبی

داد  خواهد نتیجه رابا باروری بهتر   بذرهاییآبی که 

آورد  را فرات و دجله، آن با

 ها را از هر سو بیاورند آن دو را وادار کرد تا آب و

 کردپاک  را کمتر اهمیت  با  هایقنات

! نمود حفر را  آبیاری  مجاریتا آنجا که او حتی  و

 ها را گسترش داد طویله و هاآغل، بزرگوار آنکی

 کردند  کمک  او  به گاوداران  و انچوپاندر حالی که  

 بنیان نهاد  را روستاها و شهرهاها، در سرزمین

 ها بسیار شوند )تولیدمثل کنند( در آن  "سرهاسیاه"باعث شد  و

 عطا فرمود  پادشاهیشان، هایرعیت به و

 کرد منصوب  ها آن بر امیری عنوانبه را او و

 گرداند که در هرجا او را همچون نوری   و

 1... .« کندآنکه به خاموشی گراید نورافشانی میبی

 ،  شد  نازل آسمان از سلطنت آنکه از پس»  -5


 .  46ص ، دوم کتاب، هااسطوره دیوان، ادونیس .1



 سومر  ی ازاسرار  .................................................................................................. 38

 ،  آمد  فرود ینزم  به آسمان از یسلطنت  تخت و تاج آنکه از پس

   ،...رساند کمال   حد سر به  را یالهقوانین  و یمذهب  هایآیین

  ...،کرد  بنا یزهپاک  یجاها  در شهر پنج

   1.« داد قرار  پرستش و عبادت کانون را ها آن و گذاشت نام  شهرها بر

  سیس أت   و(  سومر  تمدنمعنوی    و  فرهنگی  ۀجنب)  «الهیقوانین  »  کندمی   تأکید  آخر  متن
حاصل    زمین   به  آسمان  از   پادشاهیفرودآمدن    از  بعدتنها    (سومر   تمدن  عمرانی  ۀجنب)  شهرها

 .  نداشت  وجود تمدن و  فرهنگو ، شهرها نامبه  چیزی ، آن از  پیش وشد 

  ( شزمین  درخداوند  و جانشینی    خالفت« )یعنی  آسمانی  پادشاهی   اینشایان ذکر است »
  نام   با معین که    مردانی  به  که  شدهبه این صورت یاد    هاسومری   متون  درهمانی است که  

 ـ اعطا شده است.  زیوسودرا  و ، موزی دُ ، گیلگمش مثل اند ـ مشخص شده 
  صورت به  که  اخالقی   فضایل   ومتعالی    ی انروح   صفات  در   را   ی فضیلت  هر  هاسومری»

، توسعه  خوداجتماعی و تمدنی    هایتجربه  از  قرن  چند  طی  فراوان  ت امشق  با  و  تدریجی
  این   با  که  بودند  خدایان  اینبنابراین    ؛کردندمی  منسوب  خدایان  به  افتخار  با،  بودند  داده

وچرای فرامین  چونجز پذیرفتن بی  انسان  وبودند  چنین مسیری را ترسیم کرده  رویکرد،  
 2.« تکلیف دیگری نداشت ، خدایان 

سرمنشأ    خصوص  درـ  طبق متون رسیده از خودشان ـ   هاسومری   که  زمانی همان    در  و
خصوص    و  خود   تمدن  الهی  و  آسمانی صحبت    خود  پیشینیان  تمدن  بودن پیشرفته در 

مدت  کندمی   تأکید  دیگری  جهت   از   هاآن  متون ،  کنندمی از  از  که  قبل  مدیدی  های 
دانستند  نمیشناختند  می  شانپیشینیانچیزی از آنچه را که داشتند و  هیچ   هااجدادشان، آن

سبب  شکلی بسیار واضح، به به   که   تمدنی  و  فرهنگی  جهش  بر  کهای  نکته   ؛ شناختندو نمی 
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 کند: این نکته را روشن می زیر   متن. کندتأکید می  استه داد رخی آسمان دخالت

 دوران باستانی  آنموجودات   ترتیب این به»

 دانستند می نان  خوردن از چیزینه 

 دانستند می  لباس  با خود  هایبدن پوشاندننه چیزی از  و

 کردند آمدوشد می، عریان کامالً  صورتبه و

 کردند می تغذیه هاعلفهمچون گوسفندان، از 

 1.« آشامیدندنمی  هاگودال آب  از جز و

 سومری   متون   در سرها«  عبارت منادین »سیاه   - 3- 1-3

  افق  نتیجه  در و کندآشکار  را  هاسومری و ریشۀ  اصل تواندمیسرها« »سیاه  توصیف آیا
 معروف  «هاسومری   ۀقضی»  به،  متخصص  پژوهشگرانای که از نظر  مسئله در برابر    را   حلراه

  توانایی   و  پژوهشگران  این  توسط   هاسومری   زبان  کشف  زمان  از   که  ایقضیه   ؟ بگشاید  است
  کرده  ایجادبرایشان    را   زیادی ذهنی    مشغولیت،  سومری  میخی  خط  گشاییرمز   در  هاآن

 ؟است
  سخن   آن  با  که   قومی   و  زباناین    خصوص  دریک پرسش  همواره    امروز  تا  زمان  آن  از»

  از   که  بودند  اقوامی  از  یکی  آیا  بودند؟  کسانیچه  هاسومریاین    :دارد  وجود  گفتندمی
  ساکن   النهرینبین  سرزمین  در،  تاریخ  قبلما  هایدوره  از  و،  منشعب   قدیمی  هایریشه

 آن   از   پس  ایدوره  در،  منطقه  آن  از خارج   ازدر نتیجۀ یک مهاجرت،    هاآن  یا  ؟ ه بودندشد
  کجا  هاآنخاستگاه   یعنی  ند؟اهآمد  کجا  از وضعیت چنین باشد    اگر  و   ؟ه بودندآمد  عصرها

ند؟ اهآمد عراق به کی و هبود
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  نام هب  1رافدین   سرزمین   تمدن خصوص    در را  ها  گریپرسش  از  نوع   اینپژوهشگران  
های بدون  جدال  و  بحثدربارۀ آن    که  است  ایقضیه  و  شناسند؛می  «سومری  ۀقضی»

به  خصوصبه  است؛  بوده  بسیار  حلراه جایی مشخص  راجع    اصل   و  مهد  که  کردن 
ممکن    داریم  اعتقادما    که  است  ایقضیه. به این ترتیب این  دهدها را نشان میسومری
 2حلی داشته باشد.« راه مدتکوتاه در نیست 

  ؛ کندمی   اعتراف«  حلراه»  پیداکردن  در   خود   ناتوانی   به  که   نیست   کسی   تنها  باقر   طه   کترد 
  اعتراف  مسئله  این  به  هم  شناسیسومری   علم  در  متخصص  پژوهشگراِن   رسمِی   دیدگاه  بلکه
  به  هاسومری اصل  اینکه، مثل شده  مطرح علمی ۀعرص در که هایی زنیتمام گمانه  و، دارد
هایی خالی از  زنیگمانه   و   هافرضیه ، صرفًا  گرددمی باز  مناطق  دیگر   یا   ایران  یا   قفقاز   یا   هند 

 هرگونه گواه و دلیل بوده است.  

کسانی که  سرها )سیاه  توصیف  بیندمی   بخواند  را   سومری  متون  هرکس  دیگر  سوی  از
  ؛استتوضیح    نیازمند ،  له ئمسقطعًا این    و   شودمی   تکرار  هاآن   در   بسیار سرهای سیاه داشتند(  

حل که از ارائۀ راه   است  داده   شکل   شناسانباستان   برای  را   دیگری   معمای نیز    قضیه   این  ولی
 .  اندبرایش ناتوان بوده 

هم    که  کند   حل  شکلیبه   را   قضیه   دو  هر   ه استتوانست  خود   ۀ نوببه   احمدالحسن   سید
متون دینی   متون هم  شامل می  علمی  های داده هم    و  سومری   ،    بیان   در   ایشان شود.  را 

 : گویدمی هاسومری بین  در مرسوم  آفرینش داستان

  که   هوموساپینس  یا   خردمند   انسان   آفرینش   یافتنپایان   از   بود  عبارت   ماجرا   آغاز»
  داستان   آغاز  بیانگرا به سرزمین حاصلخیز آمده بود و  آفریق  از  و  داشت  ایتیره   پوست

  طبیعیبنابراین    ؛ است   سومریان  خاستگاه   نمود  خود  این   که ؛  اوست  جانشینی  و  آدم


طور به  دهند.و یک رود را تشکیل می،  رسندشود که در نهایت به یکدیگر می»رافدین« به دو رود گفته می  ،در لغت  .1
 )مترجم( .شودبه عراق امروزی اطالق می، بالدالرافدین( الرافدینخاص سرزمین رافدین )ارض
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 یاد کنند:  "سرهاسیاه " عنوان با خود  نیاکان از ان سومری  که است

 .  آفریدند را سرانسیاهننخرساج،  و انکی، انلیل، آن آنکه از پس

  تکرار  سومری  متون  در   اتکرّ   به   که  عبارت   این   از   باستانی  آثار  کاوشگران
  لقب  خود  اجداد  بهان  سومری  چرا   که  موضوع  این  و  فهمیدندنمی  چیزی،  شودمی

معمایی  داده  هاسر سیاه  همچون    روشنیبه   اکنون.  بود  مانده  باقی  ناگشوده اند، 
  پوست   و  بودند  آمده  آفریقا   از  هاآن   نیاکان  که  بوده  این  دلیلش   است  شده  مشخص

 .  است بوده   سیاهشان سر 

ۀ  خلیف  الهی  جانشینی   از   است  عبارت   سومری  آفرینش  داستان  در  دوم  گام
 : زمین بر  انسانی

 ،  شد  نازل آسمان از سلطنت کهپس از آن
 ،  آمد  فرود زمین به آسمان از سلطنتی تخت و تاج کهپس از آن

 ،...  رساند کمال حد  سر به  را الهی نوامیس و مذهبیهای  ینآی

  بیانگر روشنی به آن اشاره شده،  طور که در متن سومری به   همانها  عبارت   این
)  یا   آدم   حضرت  جانشینی   داستان برای خدا  انسانی  ( در  خلیفهاولین جانشین 

  خلیفه   یعنی   ، شد  نازل   آسمان   از   سلطنت است.    مندرج   الهی   ادیان  در   که   است   زمین 
  1« شد... . تعیین  زمین  بر خدا  جانشین  و

  است مطلبی    این ،  باشد  « زمین  در   خدا نخستین جانشین  »  اینکه   و   آدمانتخاب    ۀ لئمس  اما
  آنکه  از   پیش   «موساپینسوهیا »  عاقل   انسان  موطن   اما.  دارند  اقرار   آن  به   ادیان  ۀ هم  که
  کند   مهاجرت   حاصلخیر   سرزمین   به  و ،  ترک  را   آفریقا ،  زمین  تاریخ قبل در    سال   هزار   هاده

 کنند.  را تأیید می آن جدید  علمی هایداده  که  استای نکته  این  و بود   آفریقا
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ای  مقاله،  میالدی  2019  سال   در   (independent arabia)   عربی  پندنت ی ایند  روزنامه 
شامل    که  کرد  منتشر  «آفریقا   در  هاانسان   ۀهمزیستگاه  نخستین    کشف»  علمی با عنوان

 کردن مشخص   برای شناس  اقلیم   و ،  شناس زمین ، ژنتیک  دانشمندانبود که   هاییپژوهش
: است آمدهاین مقاله  در داده بودند.  انجام بشریت اصلیموطن 

یک    دراند، که  هکرد  مشخص  کامل  طوربه  را  بشریت  اجداد، زیستگاه  دانشمندان»
میان   در  داشته    قرار  جنوبی  آفریقای  در  "بوتسوانا "  شمال  در  رودخانه  دودرۀ حاصلخیز 

  سال   هزار  200از  (  خردمند  انسان)مدرن    انسان  اند کهروشن کرده  جدیداست. تحقیقات  
تمامِی    مهد  که  1" زامِبزی"  رودخانۀ  جنوب  در  واقع  وسیع  و  مرطوب  هایزمین  در،  پیش

 ... شده پدیدار است بوده بشریت

  های گذرگاه  و گذاشت  تغییر به رو ،پیش سال هزار 130  تا 110  بین ۀدور  در وهواآب
شروع   تدریجبه ساکنان و شد  شکافته بار  اولین  برای  سرزمین این  در سرسبز حاصلخیز و 

  نهایتاً   و  آفریقا  از  خارج  به  جدید  هایانسان  مهاجرت  برابر  در  را  راه  کهشدن کردند  جدابه  
 2.«کردمی  مهیا جهانوکنار به تمام گوشه

  در  ،«کنونی  خلیج»  یا  «حاصلخیزسرزمین  »  از  بعد  نخستین   هایسومری   چگونه  اما
  به   منجر  کهداد    رخ   بزرگیطوفان    از  بعد  که  استاتفاقی    این  شدند؟   ساکن  عراق  جنوب

  ح نو  خدا   پیامبر  کههنگامی    ؛ کرد  ایجاد  را   فعلی  خلیج  و  شد  دریا  آب  با  حاصلخیزدرۀ    رشدنپُ 
فرود بیایند    عراق  جنوبدر    و  یابد  نجات  بودند  او  با  که  کسانی  با  همراه  توانست  (زیوسودرا )


آید  چهارمین رودخانۀ آفریقا به حساب می  ، ای است که از نظر طول( نام رودخانهZambeziزامبزی )به انگلیسی:    .1

  کیلومتر   1390000خیز این رودخانه  مساحت آب   ریزد.ای است که از آفریقا به اقیانوس هند می ترین رودخانهو بزرگ
ست و در مسیر آن از زامبیا ۀکیلومتر و سرچشم ۲۵۷۴طول این رودخانه   که کمی کمتر از رود نیل است. استمربع 

آخر به موزامبیک    در،  گذردبرای دومین بار از زامبیا و از زیمبابوه می ،  از مرزهای نامیبیا و بوتسوانا،  خود از آنگوال
پدیا  ویکی ، ، منبع)مترجم  مکعب بر ثانیه است.متر ۳۴۰۰ریزد. میانگین آبدهی آن اقیانوس می جا به نرود که از آمی

 فارسی( 
 entarabia.com/nodehttps://www.independقابل دسترس در سایت:  .2

https://www.independentarabia.com/node/67816/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85/%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
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 مستقر شوند.   آنجا در و

  ی انسان   تمدن  نیاول  صاحبان  را(  ی کنون  جی خل)  دره  نیا  ساکنان  میتوان میطور کلی  به»
  ؛ نهادند  بنا  عراق  جنوب  در  را  یاکد   و  یسومر   یروستاها  عده  نیا  .میآور   شمار  به  نیزم   بر

از همین رو    ؛اندبوده  است،  دهیرس   ما  به  امروزه  که  یاکد   و  سومرروستاهایی که پیشینۀ  
  شان یها نوشته  ما  که  هستندی  کسان   اجداد  ای  ن،ینخست  انیسومر   هانیا  مییبگو  میتوان می

  شان یاخالق   یواال   یهاارزش   و  هاآن  تمدن  بهسومریان    و  میخوانمیی  گل  یهالوح  در  را
  1« .دان ردهکمی افتخار

  ید توانمی  علمی  و  دینیشواهد    با  آنجزئیات  برای اطالع از    وخالصۀ ماجرا بود،  ،  این
 .  کنید مراجعه «خداییبی   توهم» کتاب به

 پیامربان سومر   - 4- 1

  جهشعاملی برای    و   شد   وارد   سومری  تمدن   نخستین در مسیر    الهی   علم   و   دین قطعًا  
به  به   علمی  و  دینی   هایداده   و  حقایق.  گردید  هاسومری   تمدنِی   و  فرهنگی   وجود روشنی 

است،    تأکید   شانپیشینیان  و  هاسومری   میان  در   خدا   انبیای صرفًا    هاآن  حضور   وکرده 
در میان    که  ایگونه به   ؛ ه است بود فعال  حضوری   بلکه،  نبوده  مردمدر میان    عادی   وجودی

ای  برخوردار بودند؛ نکته   تقدیس   و  تعلیم   و بودن، راهبری،    پیشروو مقام    جایگاه اقوام خود از  
این وضعیت  ،  دینی  متونخصوص    در  اما  و  ؛دندار برمی   پرده  آن  از  باستان  سومری   متون  که
  .  است مشخص و واضحوتردیدی، شک  هیچ بی
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   سومری   پاشاهان   میان   در   نوح   و   ادریس   - 1- 1-4

  انبیای نخستین    شخصیتبودن  یکی تا  اندرا انجام داده   ایمقایسه   1پژوهشگران   برخی
  سومر  پادشاهان   ، با است شده  یاد   هاآن از  دینی  متون  در که  ( او از  پس انبیای  و  آدمرا ) خدا 

  و برسانند؛    اثبات، به  است  شده  بیان  سومری  متون  در  که  طوفان  از  قبل  هاآن  پیشینیان  و
  این  داستاندر . کنیمتأکید ،  شده یاد  پادشاهان  دهمین و  هفتمین بر  توانیممی کم ما دست

 .  دارد وجود  نوح  و  ادریس  خدا  پیامبران  با کاملی شباهت، هاآن  کارهای وپادشاه  دو

 : گویدطوفان می  از  پیشآموختۀ دانش  پادشاه هفتمین خصوص در 2«ویرلو شارل»

  هفتمین   ـگذشت  که   طور همانـ  دادند   دانش  و  علم  او  به  خدایان   که  پادشاه  این  و»
  " ادریس "  یا  "اخنوخ"  به  وراثتی  ترتیب   اساس   بر  او.  بود   طوفان  از  قبل  دولت   درپادشاه  

  تشکیل   را   طوفان  از   قبل پیامبران    ۀ سلسل  یعنی  آدمسلسلۀ    از  هفتم   ۀمرتب  که  رسدمی
  هیچ بوده است،    یکسان  کامالً آن دو    کارهای  اینکه  وجودشایان ذکر است با    و،  داد می

  به متعلق    توراتی   متن  شود   گفته که    است آن    حق .  وجود ندارد  نام  دو میان این    اشتراکی 
او   و،  رفت می  راه  خدا  با  اخنوخ":  گویدمی  و  استمختصر    بسیار  "اخنوخ"پیامبر    هفتمین

طوری به  ؛هاستاسطوره  از  ایمجموعه  قهرمان،  اخنوخ  ."ستاند  را  او  خدا  زیرادیگر نبود  
  سیارات   و  ستارگان  دانشگذار  بنیان  و،  کتابنخستین    فلّ ؤ مکتابت،    مخترع  را  او  که

  و   است  "یدورانکیو"  هماناو    رسد می  نظر  به .  گرداند تمامی افالک( می  و  شناسی ستاره)
 ۀ توسع  یا  نقل  جزچیزی  خصوص،    این  در  ییهود  ۀاسطور   بپذیریم  راحتی  به  توانیممیما  

  پیشینیان   یعنی ـ  انبیا   و  پادشاهاندیگر   میان در  و  ؛استنبوده    آن  از  پیش   کلدانِی   ۀاسطور 
  وجود   مشترکیخصوصیات    ـهاآن  ۀگانسه  جانشینان  و  ششم  " اخنوخ"  و  "یدورانکیوای"


»اسطوره  .1 کتاب  در  ویرلو  شارل  پروفسور  »پیامبران مثل  کتاب  در  ماجدی  خزعل  دکتر  و  کنعان«  و  بابل  های 

 سومری«.  
   م( محقق فرانسوی در علم زبان باستانی. 1968تا  1879) (Charles Virlleaud)شارل ویرلو  .2
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   1.« وجود داشت اهمیت دارد طوفان زمان در که  دهم شخصیتبرای ما تنها  و، دارد

یعنی طوفان با او    ،کردزندگی میطوفان  در زمان  که    فرزندان آدماز    دهم   شخصیت
 :کندمی  تأکید  نکته   این بر  کریمر  کترد گونه که  همان بود؛  نوح،  برپا شد 

  این  به اسطوره در و ، آیدمی ـاست توراتدر  نوحهمتای   کهـ "یوسودرا ز " خبر   سپس»
او   و،  ترسیدمی  خدایان  از  و  بود  پرهیزکار  و  نیکوکار  پادشاهیاو    که  شودمی  توصیف  ترتیب
 2بود... .«  دعاها و تعویذها خواندن و هارؤیا  در الهی  وحی به اتصال  ۀشیفت

 ،  "زیوسودرا" پادشاه»

،  کرد  سجده "انلیل"  و "آن" برابر در

،  برگزیدند  را زیوسودرا "انلیل" و "آن" و

،  دادند را  خدایک  مانندزندگی  او به و

،  کردند  وارد جاودانه نفس ـخدامثل یک ـ او در و

" زیوسودرا"

 3، ... .« نمودمحافظت   را بشر فرزندان  و، کردزراعت را حفظ  که پادشاهی

  «کردمحافظت  فرزندان بشر را    و،  کردزراعت را حفظ  پادشاهی که  »  عنوانبه   نوح
،  در کشتیخود    همراههو ب ،  مردم را از نابودی نجات دادای از  عده زیرا او    ؛ توصیف شده است

پس    ؛کردنیاز دارد حمل  ها  ]برای کشاورزی[ به آنبذرهای مهمی را که انسان در زندگی  
استمرار   شد زندگی  سبب  )رو  اینز ا   ؛ انسان  ثانی«  »ابوالبشر  دوم  وی  از    ( بشریتپدر  پس 

 .  آیدمی  به حساب آدم


 . 26و  25ص ، های بابل و کنهان، اسطورهیرلوشارل و .1
 .  255تا  254ص ، ، از الواح سومرساموئل کریمر .2
 . 255ص ، ، از الواح سومرساموئل کریمر .3
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  پادشاهان   آخرین  نام  ۀمقایسبه  «،  گیلگمش»  و  «آتراحاسیس»  ۀحماس طبق  ای  عده
گرفته   و  1پرداخته  طوفان   از   قبل   سومری »پادشاه  آخرین اند  نتیجه  :  آتراحاسیس، 

  ۀایجادکنند:  ناپیشتیموتا »  او  گیلگمش   ۀ حماسطبق    و بوده،    « بسیار خردمند،  ایجادکننده
زبان    ی امعنهم  و  استبوده    «جاودانه،  زندگی به    زندگی  دارای:  زیوسودرا »  سومریآن 

 است.   «جاودانه، طوالنی
  داده( نسبت  بابلی   اوتناپیشتیم یا  )  سومری  زیوسودرای  به  که  «طوالنی  زندگی»  صفت

پیامبر    به ،  بعدها آمدکه    مقدس  های کتاب   متون  در  که  است خصوصیتی    همان   ،شودمی
  دو  که   است  اینتیجه   «شخصیت بودن  یکی»  روازاین   ؛شده است  دادهنسبت    نوح  خدا 

بدون هیچ  به   پژوهشگران  دیگر  و   «ویرلو»  و  « کریمر»  ، پروفسور و  یقینی  و  قطعی  صورت 
  سومری   متون  و  ادیان   متون   بر   که  کسی  برای   خصوصبه   ؛اندرسیده   آن  به تردیدی  وشک

 .  باشد  داشتهاحاطه 

  ابراهیم  به  توانمی،  ندا ه بود  طوفان   از  بعد ،  سومر  در   که   خدا   انبیای   خصوص  در
   2. بود  سومری «اور » شهر زادگاهش  که کرد اشاره

  که به آن صورتی    ابراهیم  داستانبا وجود اینکه    دارند  نظراتفاق  پژوهشگران  بیشتر»
  ت حقیق  از مهمی  بذر  ،استتخیل    و  اسطوره  از   بسیاریموضوعات    دارای ،  آمده  تورات  در

  1700سال   حدود  در شاید که  است کلدانی "اور " شهر در ابراهیم تولد،  جمله از دارد؛ هم
  یکی   "اور".  آنجا  در  اش خانواده  با   او  زندگیمربوط به    اخبارنیز    و،  باشد بوده    میالد  از  قبل

  در  سومر سرزمین پایتختحقیقت،   دره، و حتی بود سومر باستانی  شهرهای ترینمهم از
  و  ابراهیمکه  است طبیعی ربسیا وه است... بود سومر  سرزمین تاریخ در فمختل ۀده سه

  ها آن  شهر  ۀمدرس  در  که  باشند   داشته   سومری  ادبی  تولیدات  با  ارتباطی  پدرانش
  برخی   اش خانواده  افراد  و  او  نیستوجه ناممکن  هیچبه  و  ؛شدمینوشته    یا  بردارینسخه


 . 86و  85ص ، ها، پیامبران سومریمراجعه کنید به: دکتر خزعل ماجدی .1
 .  19ص ، بابل و کنعان هایاسطوره، شارل ویرلو .2
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 1.«باشند برده  فلسطین  بههمراه خود به را  سومریهای دانش وها سنت از

میان    تطابقی  گاهیو حتی    تشابهی نخواهد بود    شگفتحال که این نکته روشن شد،  
  مسیحیت ،  یهود   الهیگانۀ  سه   ادیان   آنچه، با  شده  وارد  سومری  متون  در مطالبی که    از  برخی

ادیانی که  آورده   اسالم  و در    که  طور  همان  هستند؛   ابراهیمی  همه اند وجود داشته باشد؛ 
  پیامبر   داستان،  عدن  بهشت  و  گناه ،  نوح  طوفان،  هابیل   و  قابیل ،  حوا   و  آدم  داستانخصوص  

این   موضوعات   دیگر   و،  بخشرهایی  و  منجی   داستان،  ایوب  خدا  تا    ؛ چنین استوضعیت 
  و   اصلتواند  می   ه استبود   هاسومری   نزد   آنچه   اندکرده  تصور ـ  درستی بهـ ای  آنجا که عده 

جز این    ندارد  امکانو البته    ؛دنگردمی باز  آن  به  بعدی  آسمانی  ادیان  ۀ هم  که  باشد  ایریشه 
گویند و میان اقوام  سخن می  اشباره در   و ابراهیم  نوح  و   ادریس  و  آدم  آنچه بوده باشد.  

  ها بعد  که بوده    چیزی   همانقطعًا    ، داده بودند  گسترش   (هاها و پیشینیان آن خود )سومری 
  خدا   انبیای   هاآن؛ چراکه همۀ  دادند خدا بر آنان( انجام    صلوات )  محمد  و  عیسی  و  موسی

می  از  واند  بوده  تغذیه  سرچشمه  ادامه  .  اندشده یک    از   بسیاری  شد  خواهد  مشخص در 
  محقق   آینده  در  که  غیبی  خبرهای  :ازاند  بوده   عبارت  سومری  هایحماسه   و  هاداستان

 خواهند شد.  

باستانی، »...   آثار  نظر  از  نوح  چراکه  است  شده  ثابت  دینی  و  و    تاریخی 
ها اصل و ریشۀ دین هستند و در ابتدای  ؛ بنابراین آنهستند از ایشان    ابراهیم
   2« .ها آغاز خواهد شدنیز از آن است و در آخرالزمان  شدهها آغاز دین از آن  زمان،

دست   که  است  درست  بی   سومری  اعتقادات  و   متون  برخی،  تحریفاین  نصیب  را 
اجتناب  اتفاقی  چنین  حتی  و  استنگذاشت  بوده  مثل    خصوص به   ؛ناپذیر  وضعیتی  در 

  هاداستان ،  پیشینیانشان  و  هاآنمیان    ِی زمانوجود فاصلۀ    نتیجۀ  در که  ،  هاسومری وضعیت  
هنوز سیستم نوشتاری که بعدها    و  کردند می منتقل  شفاهی    صورتبه را    رسوالن   تعالیم   و


 . 419ص ، ها، سومریساموئل کریمر .1
 .  9ص ، سومر و اکدی اندازهاچشم هایی برگزیده از توقفگاه،  احمدالحسن .2
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نداشت  وجود  شد،  شدن  سپری   از  بعد   تعالیم  آن  شد  کشف  «نوشتن»  وقتی  و  ؛کشف 
  میراث به هر صورتی که هم بوده باشد،    ولیمدّون شدند؛  های طوالنی از انتشارشان،  مدت

 در سیطرۀ خود فرو نگرفت.    را  چیزهمه ، تحریف  و نشد خالی ، حقیقت از هاآن

این متون در   و  بررسی،  سومری  متون  کندمی  اقتضا  علمی  انصاف،  ترتیب  این   به   بارۀ 
البته این نکته هم    و   شود  جدا   شده تحریف   موضوعات   از   اصیل   و درست    مطالب   و   کنکاش

کسی میسر نیست؛ اما این نکته نیز صحیح  است که انجام چنین کاری برای هیچ   درست
با یک چوب  را  متون  این  همۀ  که  اسطوره   و راندن  است  پستوی  در  را  خرافات  همه  و  ها 

داده   دین بزرگان    جمله   از  و  پژوهشگران  از   بسیاری  که به آن صورتی  ـ   انداختن   ـ اندانجام 
است  قطعًا    و  نیست  درست   بسیار   تبعات  دید  خواهیم  که  طور همان  و،  بزرگ اشتباهی 

 .  ی به دنبال خواهد داشتخطرناک

 سومری   پادشاهان   فهرست   - 2- 1-4

  از   پیش   ِی سومر   پادشاهان  نام  تشخیص  در  پژوهشگران  که   سومری  پادشاهان  فهرست
  را   پادشاهان  حکومتزمان  مدت ،  کنندمی   استناد  آن  به  هاآنحکمرانی    ۀ دور   و   طوفان

 1« یاکوبسون ثورکلید » طبق فهرستی که مثالً  ؛اندتعیین کرده طوالنی  بسیارهای زمانی بازه 
  نزول  از  بعد   که  آیدمی  فهرست پادشاهانی  ابتدای   در   «a lu lim:  »الولیم  است  کرده  ترجمه

 او  از  بعد   و،  بود  سال  28800حکمرانی وی    مدتو    کردند  حکومت  آسمان  از  پادشاهی
  ۀ ترجم. طبق  بود  سال   36000اش  حکمرانی  مدت   که   کرد  حکومت  « a lan gar:  آالنگار»
حکومت  Zi u sud ra»  00036:  زیوسودرا »  2« لبلوندِ   هربرت» همین    به  ...و  کرد  سال 


 م( مورخ دانمارکی مشهور در ادبیات آشوری و سومری.  1993تا    1904)   (Thorklid Jacobson)  . ثورکلید یاکوبسون1
 شناس بریتانیایی. م( باستان 1935تا  1852)  (Herbert Blundell) هربرت ژوزف بلوندل .2
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 .  است اصالح نیازمند  معضلی است که پژوهشگران نظر  از  ای کهنکته  1؛ ترتیب 
حقیقت  » از  آمیزه  ـواقع  در   ـ  یگانه   سند  ایندر    غالباً   و،  است  ل خیا  و  حقیقت ای 
...  رسدمی  پایان  به  خیال  و  شودمی  شروع  حقیقتکجا    کنیم  پیدا  اطمینان  است  دشوار

را به تصویر    جاودانه  هاییاسطورهها،  شده برای حکومتارائه  هایزمانمدتعالوه  به
 2« . هستند... قبول قابلغیر ، نخستین هایسلسلهبا توجه به تعداد باالی که ،  کشندمی

 : هاسومری  اینکه جمله  از  ؛اندپیشنهاد داده  را  حلراه  چند پژوهشگرانبه این ترتیب 

ها  آن  اینکه  یا  ها آن  الوهیت  دلیلبه،  پادشاهان  برخیمدت حکمرانی    گیریاندازه  در»
داشته  دینی  هایاسطوره  با   سال   را  روز   هاآناینکه    یا  ؛اندکرده  مبالغه،  اندارتباط 

 3اند.« نامیده  سال را ماه  بعدها  و، سال را هفته بعدها  ونامیدند، می

  پادشاهان   برخی  به  سومری   پادشاهان  فهرست   کهذکر است که »مدت حکمرانی«  شایان 
بعضی از پیامبران مثل    به   که   است  بعدی   دینِی   متون   برخی  شبیه   بسیاراست    دادهنسبت  

  این روی    انسان   ژنتیکی  عمر   با   که طوری  به   ؛اندنسبت داده   طوالنی  عمرهای ،  نوح  و  آدم
ْوِمِه َفَلِبَث ِفیِهْم  :  تعالیحق مثل این سخن    ؛نداردخوانی  هم   زمین

َ
ْرَسْلَنا ُنوًحا ِإَلٰی ق

َ
َوَلَقْد أ

َخَذُهُم 
َ
ْلَف َسَنٍة ِإاَلّ َخْمِسیَن َعاًما َفأ

َ
وَفاُن   أ سوی  نوح را به   راستی،به و  )  4َظاِلُموَن   َوُهْم   الُطّ

ها را در حالی که  تا طوفان آن  سال درنگ کرد،   950پس در میان آنان    قومش فرستادیم،
اشکال   الهی  دین و قرآن  ه بسرعت  خداناباوران به به این ترتیب  و  ؛( ستمکار بودند فرا گرفت

 کنند.  وارد می

 ه است: داد پاسخ  آنبه  و هکرد مطرح  را  ملحدان اشکال  این احمدالحسن سید

های علمی موجود  و دیگر موضوعاتی که با واقعیت  اما مسئلۀ عمر نوح»... 


 . 80و  75ص ، ، پیامبرانی سومریمراجعه کنید به: خزعل ماجدی .1
 . 48ص ، ها، سومریساموئل کریمر .2
 . 2/20، ـ عصر سومری عراق تاریخ از  ایخالصه، العزیز الحمدانیمراجعه کنید به: علی شحیالت و عبد .3
 .  14، . عنکبوت4
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عنوان اشکالی برای اثبات وجود خدا مطرح شوند؛ زیرا  توانند به مخالفت دارند، نمی 
صورت خیلی مختصر بگوییم: هیچ اشکالی ندارد که خداوند معجزاتی  توانیم به می

های علمی موجود باشند؛ زیرا  ها مخالف واقعیت از آنرا انجام دهد، گرچه برخی  
حالت معجزات  آن این  از  هدف  که  هستند  استثنایی  انسانیت  هایی  قراردادن  ها 

انسان در ابتدای راه در مسیر ایمان به خدای خالق هستی بوده است. این ]مسئله[  
از این  هایی  گزاره  ها معجزه نیستند، بلکهبا وجود این نکته است که اساسًا برخی 

را نمیهستند که فهم آن  برای کسانی که زبان متکّلم    زیرا   ؛دانند دشوار استها 
زبان قرآن   ـشناسند که قرآن از آنجا نازل شده است نمی ـ کسانی که عوالم باالیی را  

 دانند.  را نیز نمی

روشن  به برای  علمی،  نظر  از  مسئله  می شدن  ناظر  اختصار  یک  آنچه  گویم: 
  ؛ بیند تفاوت داردبیند با آنچه یک ناظر داخلی میز یک سیستم فیزیکی میخارجی ا 

های ناظر واقع  گیری مثاًل هنگام انبساط یا انقباض در یک سیستم فیزیکی، اندازه 
  ؛ های ناظر خارجی متفاوت خواهد شدگیری طور کامل با اندازهدر داخل سیستم به 

و   انبساط  نتیجه مشمول  در  و  از سیستم است  ناظر داخلی خودش جزئی  چراکه 
گیری او نیز مشمول  وامل اندازه انقباض سیستم است. به همین ترتیب اسباب و ع

شود او از شناخت یا  شوند. این فرایند باعث می همین انبساط و انقباض سیستم می
 .  شودگیری هر تغییری که شامل همۀ سیستم باشد، ناتوان اندازه

اگر خود آن موجود   این    ـمانند خوِد ما ـ البته  باشد،  یک زندگی نفسانی داشته 
  ، د بود که از نظر نفسانی احساس کند در کِل سیستم]خصوصیت[ مانعی نخواه

است افتاده  اتفاق  یا کاهش سرعتی  افزایش سرعت  یا  امروز    ؛ تغییر  که  همچنان 
احساس می مردم  از  است بسیاری  زمان شتاب گرفته  آن  ؛کنند  اینکه  وقتی  با  ها 

 کنند! ای از تغییر پیدا نمی کنند نشانه گیری می زمان را اندازه 

کنیم انسانی در یک  زنم: فرض میشدن این مطلب، مثالی می   تربرای روشن 
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کش برای سنجش طول در اختیار  ای مانند یک خط کند و وسیله اتاق زندگی می
کش خواهیم طول یک میز را که در اتاق قرار دارد با استفاده از این خط دارد. از او می

کنیم  قایسه کند. فرض می گیری کند و قد خودش را با طول و ارتفاع میز ماندازه
صورت همگون در همۀ ابعاد  گیری، اتاق و هرآنچه در آن است به پس از این اندازه 

به یک نسبت منبسط شوند. حال اگر از آن شخص بخواهیم دوباره طول آن میز را  
با مقدار حاصل از اندازه اندازه گیری قبلی مقایسه کند، خواهیم دید  گیری و آن را 
دهد و اگر از او بخواهیم قد  وی هیچ تغییری را در طول میز نشان نمی گیری  اندازه

چراکه    ؛شودخودش را با طول و ارتفاع آن مقایسه کند باز هم هیچ تغییری دیده نمی
 .  اندکش به همان نسبت طول میز کشیده شده خودش و خط 

  های هر ناظری که گیری توان فهمید اندازه حال که این مطلب روشن شد، می
را مشاهده کند،  می این کیهان  ما،  زندگِی  از سیستم کیهانِی محل  از خارج  تواند 

کنیم متفاوت خواهد های خود ما که درون این سیستم زندگی می گیری قطعًا با اندازه 
عنوان طور کلی تغییر کند، مثل اینکه زمان )به بود. پس اگر رفتار جهان مادی به

شود، ما که    ـتر کندتر یا تندتر یا به بیان ساده ـ بض  ُبعد چهارم جهان( منبسط یا منق
می  زندگی  جهان  این  نمی درون  هرگز  را  کنیم  آن  یا  بسنجیم  را  تغییر  این  توانیم 

کنیم،  تشخیص بدهیم. اما ناظری که از بیرون سیستم جهانی که در آن زندگی می
و هنگامی که با ما    گیری کندتواند این تغییر را اندازهکند، می میجهان را مشاهده  

 ایم به ما ارائه خواهد داد.  سخن بگوید ارقامی متفاوت با آنچه ما سنجیده 

کند، اگر از ناظر خارجی )مثاًل خداوند  اختصار برای ما روشن میاین مطلب به 
نوح  یا فرشتگان( در خصوص عمر  و متعال  یا    سبحان  و قومش سؤال کنید 

م عددی  شما  به  بگویند،  سخن  این  یخودشان  داخل  در  شما  آنچه  با  که  دهند 
اید متفاوت خواهد بود. همچنین هنگامی که از آن ناظر  گیری کرده سیستم اندازه 

خارجی بخواهید عمر انسان امروزی را با عمر انسان پانزده هزار سال قبل مقایسه  
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کند، به شما اعداد مختلفی خواهد داد، با وجود اینکه شما هیچ اختالف ملموسی  
اندازه را   قابل  میکه  زندگی  آن  در  که  مادی  چهارچوب  این  در  باشد  کنید  گیری 

 1.« کنیدمشاهده نمی 

که  ب   نیز  را   پاسخاین    توانیممی مطالبی    است  آمده  سومری  پادشاهان  فهرست  دره 
ارتباطی داشته    الهیکه برای ما محرز شود این فهرست، با دین    شرط این    اب  ؛گسترش بدهیم 

  «دینی  متن  زبانهای واردشده در »گیری ت. اندازهاسبوده    دینی،  آن  مضمون  یعنیاست؛  
ـ   از  بیرونناظرش    که) دارد(  قرار  سیستم  به دانستیم   که  طور  هماناین  با  ـ  کامل  طور 

که  گیری اندازه ما  است   جهان  این  درهای  متفاوت  داریم    ارتباط   خصوص  در  و؛  قرار 
این نکته    شود  اشاره  است  کافی،  الهی  دین  با  پادشاهاناین    «فهرست»   «آسمان»  که به 

انتصاب    و ،  کرد  منصوب   زمین   این روی    را   انسانی  پادشاه  اولین  عنوان به   آدم  با این 
با توجه به  ـ   ترتیب   همین   به   و ،  خوانی داردهم ،  زمینش  در  خدا و جانشین    خلیفه   نخستین 

« یا  زیوسودرا یعنی »  او  ۀنواد   به قطع و یقین    طوربه   ـنامتخصص   و  پژوهشگران  اغلب تفکر  
 کند.  می  اشاره نیز   نوح

  سومری  متن  هردادن  ربط   برای  پژوهشگران  برخی  شتاب  شودمیبه این ترتیب روشن  
از درک یا فهم آن ناتوان هستند )مثل وجود بازۀ زمانی بزرگ و طوالنی در این مسئلۀ    که

ما(   گاهی  به   فقط ،  خرافه  و  اسطوره   عنوانبه مدنظر  ناآ این  آن  سوءبرداشت   و سبب  از  ها 
  .  دیگر چیزنه  ومفاهیم بوده است 


 . 32و  31ص اسالم، عقاید ، الحسناحمد. 1
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 سومر در خصوص دستاوردهای    دانشمندان   نظر   - 5- 1

  شناس سومر   دانشمندانخصوص  به   و  شناس باستان   دانشمندان  حیرت   شدت   وجود   با
بوده و هم  تمدنـ ه است  کرد  ارائه  سومر  که  تمدنی دستاوردهای  بارۀ  در  باستانی  ی که هم 

  و،  هااسطوره   عنوانا  ب   هاآن معنوی    و   فرهنگیدستاوردهای    مهم ابعاد    توصیف   در   ـ پیشرفته 
ند؛ در حالی  ا ه شان به هم بافته است هیچ دریغی نکردگسترده  بکرتخّیل    کهوسویی  سمت 

 ها و تخیالت وجود ندارد!زنیچیز واقعی در پس این گمانه که هیچ 
و    تیر  ـ  شناسان خداناباور باستان  خصوص به   ـ   شناسان باستان  طرف   از که    ی ستمظلم 

دین هم برای  بزرگان  بلکه آرای    ؛ یگانه و تنها نیست،  گرفته شدهسوی سومریان نشانه  به 
تیراندازی   نیز در ظلم  .  استکرده    آراییصف این  و  اند  سهم داشته ها  ی مر به سواین عده 

و خرافات    ها اسطوره  ه ها را ب از تمدن و متون آنـ  ین جنبه تر اگر نگویم مهم ـ   م مه ای  ه جنب
کردند که اصل  به این نکته توجه می   هاآن الزم بود  کم  دستنکه  وجود ایبا    ؛اندتوصیف کرده 
 ، گرددمی باز هیما ابر  به، اسالم  و مسیحی، دییهو ۀگانسه  ابراهیمِی  ادیانو ریشۀ تمام 

 .  بود سومر  از آن حضرت، که روشن است و 

 ن شناسا باستان   نظر   - 1- 1-5

.  کندنمی   پنهان  سومردستاوردهای    از  را   خود  شگفتیشناِس برجسته،  سومر دانشمند  
 : گویدمی  کریمر کترد 

بود    و   وسعتاز    که  دندکر   تولید   را  ادبیاتی  هاسومری» برخوردار  سریعی    و توسعۀ 
، سرودها،  هااسطوره،  ها حماسه  از   وشود،  ها دیده میدر آن  شعری های  بسیاری از ویژگی

محصوالتی  لیفأت  این  و...  است  شده  لیتشک  هاحکمت  و  ها المثلضربها،  مرثیه ات، 
شده توسط انسان متمدن،  در میان تولیدات ذهنی ابداع  که  دنشو می  گرفته  نظر  در  ادبی

 و  یونانی ها را با محصوالت ادبی  توان آنراحتی میبه  وبرخوردار است    مهمیجایگاه  از  
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  ی دیگر   تمدن  یفرهنگ  ومعنوی    زندگیکرد. این نتایج، ُبعدی از    مقایسهباستان،    عبرانی
خواهد بود که   دشوار اربسی ووجود دارد،  اش بارهدر  اندکیشناخت   که  کندمی منعکس را

،  نزدیک  خاور  در  فرهنگی  وبرای توسعۀ معنوی    اتلیفأت  این  اهمیتکردن  برجسته  بگوییم
 1.«شود برآورد بیش از حد محسوب می

  ، گویدمی  سخن   سومریبرآورد« برای دستاوردهای  »  کدام   از،  کریمر دکتر    دانمنمی بنده  
  داده  کلشتخیلش   و ریسوم انسان هن ذ که  داندمی ادبیُبعدی   فقط  را  آن او که حالی در

 ؟!است

این  بین   سرزمین  تمدن  و  هاری سوم  ثارآمحققاِن    از  اریبسی در  باستان،  النهرین 
  میدان   این   در   هاآناینکه    خصوصبه   ؛ ندارند  کریمر تفکر    این   با  اختالفی   باً ری تقخصوص،  

  صدرِ   «هااسطوره »  اصطالحکنیم  مالحظه می  روازاین   ؛دارند  اقرار  اوبودن  پیشگام   به  معرفتی
 به خود اختصاص داده است.    یمر سو تمدن بارۀدر  را   اتیفلأت  و هاوهشپژ اغلب عنوان

  که  است  مقدسی  حکایت   ـدشومی   تهفگ  نآ  تعریف  در  که  طور  همانـ  اسطوره
با    آن  تفاوت   خالصه طور  به   و  اندگرفته به خود    ادبی   رنگ  که  هستند   نی خدایا  ش نانامرقه

  در   نیاخدا   و  ندست نی  مقدس  آخرهای عامیانه در این است که این دو گزینۀ  داستان  و  خرافه
  2. ندارند شینق هانآ

  ۀ عجام  که  لیحا  در.  د ندار   انی نس ا  تفکر  یخار ت  هشپژو   در  زیادی   میتها   هاورهطسا»
  پژوهش   ابزارهایاز    انسان  ،ردکمی  طی  را  خودرشد  روبه  تکامِل   راه  ۀاولی  مراحل  بشری

عینی    حقایقاستخراج    و  دووج  اقاعمکردن به  برای رخنه  تابرخوردار نبود    تفکر  وسایل  و
  توانیم می  روازاین  وبرای این منظور بود،    اوابزار و وسیلۀ    "اسطوره"بنابراین    ؛اش کندیاری

بوده    فلسفی  مفاهیم  وضع  برای  انسانی  تفکر  یخار ت  در  تالش   نخستین  هاهور اسط  بگوییم
بوده   طبیعتهای  پدیده  و  اسرار  بههزارتوهای جهل و نادانی    از  انسان  نجات  انهدفش  که


 . 20و  19ص ،  های سومری، اسطورهساموئل کریمر .1
 .  21تا  19ص ،  عه کنید به: اولین ماجراجویی ذهنمراج .2
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  1.« است

  ؛ دشومی  محصور ـی دیگر گزینۀ  نه  وـ گزینه  دو فقط در این   سومری انسان ارزش  یگوی
  سرگردانی   در  یا :  دشومی  گفته  که  طور  همان  ؛ است  تلخ  هم  ترینشانشیرین ای که  دو گزینه 

 بسازد؟!   اسطوره هرچیزی از بدهد   اجازه او به  و کند  اسیر را  او خیالش یا ، بماند جهل

آنچه   معنوی    در   سومر اگر  بافته   و ُبعد  از  است  آورده  وجود  به    و   هنذهای  فرهنگی 
  اسیر  «هااسطوره  انساِن »   این  چرا ورایش وجود نداشه باشد،    در  یتیواقعهیچ    وبوده    تخیاال 

 خودخواه  ای هژن  نای  با  کهبه هم نبافد    را   هاییچیز  فقط  و  دنمانَ   اقیب  خود  خودخواه  هایژن
ُتحفه داده  که انسان غارنشین  نتایجی  بیش از  چه بسا    ،به این ترتیب از او  وباشد،    سازگار
  خود   خیال   به   و  کندمی  سرکشی،  خود  ای هژنعلیه    سومری  اننسا   چرا !  انتظار نروداست  
  انصاف   و  عدالت   و  جاودانگی  و  گری ایثار   و   اخالق   با   که به هم ببافد    را   مفاهیمی   دهد می  اجازه

 خوانی داشته باشد؟! از این دست هم سائلی م و مظلوم  به

که  چیز   کمترین چنین    دری  گفت  می  طرحیخصوص  کاماًل  توان  که  است  این 
تحقیقات  است؛    علمیغیر   و   رمنطقیی غ  ، منصفانه یرغ بر  سایه    شناسان باستان طرحی که 

 !کنیمشاهده می خود رابرب  درروی خود را بگردانی آن را  هرجا  وافکنده است 

 دین  علمای   نظر   - 2- 1-5

در    افراطی  و  منفی  گیریموضع  زیرا   ؛ است  ترتلخ   بسیار،  دینبزرگان    سطح  در  وضعیت
بیشتر  نهایت   در ،  سومری   آثار  یشناسباستان   نتایجخصوص   چیزی    از  شدنحرف من  از، 

شکل    ـ شدندمی   آراسته  ن آ  ه ب  خود   های اندیشه   در ها  باید آن  کهـ   را   علمی رویکرد    و   افانص 
  دیگر   سوی  از  وباشد،    منفی  سویک   از  وقتی،  دین بزرگان    گیریموضع  و  را آ  ولیدهد؛  نمی 

بعد از    ۀانگسه  ان دیا  متون و ، یسومر  متون نی مضامموجود میان  بسیارِ  تشابه وقتی میزان 


 القادر. یوسف داوود عبد،  ، مقدمۀ مترجم 13ص ، های سومری. اسطوره1
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  ری سوممعنوی    و  یگ فرهننتایج    زا   هان آ  فیتوص نباشد، در این صورت    نهانپآن بر کسی  
کلی به ـ   «خرافه  و  ورهطاس»  عنوانبا   که  گونه به   ؛ دارد  یاله  ن دی  بر  یمنف  ری اثـ  طور  ای 

وسیلۀ  به   تا کنند  سوءاستفاده می   ن آ  از   انیا دخبیکند که  خنجری را در پهلوی دین فرو می 
  تی هنذ  کهخرافاتی برشمارند    و  هاوره طاس  قطف  را دین    وضربه وارد کنند    یالهآن بر دین  

 کرده است! ش دجایا  ی نیمزابتدایی  

علمای    یبرخ،  ان یحیمس  ح ط س  رد نموده   سایکل از  پاسخ اقدام  به    وجوه   به گویی  اند 
  شناس سومر   دانشمندان  از  ی ار بسی  که  ی مر سو  متون  و  مقدس   کتاب   متون میان    شباهت 

از  سومری  متون  توصیف  برای  «بیعقو  حلمی»پدر  .  ندا هکرد  مشخص را  پا    اصطالح ، 
   1.کندمی  توصیف « خزعبالت و خرافات» را ها آن وگذارد می  فراتر «هااسطوره»

  از  یک ی، پرسش زیر در خصوص  لگمش یگ  ۀحماس  بارۀ در ،  مسلمان  یعلما   سطح  در
  « یستانیس  دیس»  تیمرجع  به  وابسته  یدتی عق  یهاپژوهش  مرکز  به،  ی سومر   متون  نیتر مهم 

را به همان صورتی  شد  عرضه   نقل   است  آمده  هاآن  یرسم   ت یسا  در  که. پرسش و پاسخ 
 کنم: می

 قعرا /ن یعبدالحس یعل»

لگمش یگ   ۀحماسپرسش: 

  به   هاآن   ودرگرفت    نیدسرمنشأ    بارۀدر   انیخدایب   یبرخ   بامیان من   یبحث  قبل  یمدت 
 ۀاسطور   رایز   ؛استبوده    یسومر   یتمدن  راثیم  از  نی دو خاستگاه    اصل  دادند  پاسخ  من

  ن ید  در  تخلق  داستان  مشابهدیگری    موارد  و  نشیآفر   یبرا  ییهادگاهید   یدارا  لگمشیگ 
به دالیل مشابه آنچه  ـ  و  یسومر   تمدن  از   را  خود   افکار  اسالم  ن ید  یعن ی  ن یا  و  ؛است  اسالم

که    است  شده  ثابت  هاآناز نظر    بیترت  نیا  به  و  ؛است  گرفته  هاتمدن  گریدـ از  گفته شد


؛ قابل دسترسی  306  و  272س  ،  هااسخی بر آن مکاتب نقد و تشکیک و پ،  مراجعه شود شود به کتاب نقد ادبی  .1

 criticism/index-elkommos/biblical-takla.org/books/helmy-https://st4b.html در:

https://st-takla.org/books/helmy-elkommos/biblical-criticism/index4b.html
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 .  است بوده اسطورهیک  فقط  اسالم نید

 : پاسخ

 !یعل ، محترم برادر

   برکاته و الله ةرحم و کمیعل سالم

  ی داستان   ۀحماسیک    فقط  ( دی آیبرم  اسمش   از  کهطور   همان)  لگمشی گ   ۀحماس
تکیه    انی خدا  تعدد  به   و،  دارد   وجودهستی    شیدای پ  از   ییابتدا  یر یتصو،  آن  در  که  است

  امور اینکه    یبرا  یاله   عتیشر هیچ    وندارد    یارتباط   نداهآورد  انی اد  که  "د یتوح "   با  ودارد،  
ندارد؛    مردم   ۀ سلط  بر  قائل   نظام   از  یی اندازهاچشمصرفًا    بلکهرا سامان بخشد در خود 
 .  آوردبه دست می متعدد انیخدا از را خود  تیمشروعکه   است یحاکم 

که    هستند  ی د یتوح   انیاد ها  ، اینی آسمان  انیادو حتی دیگر    اسالمدر خصوص    اما
  ی تعال  یخدا  ف  طر  از  هاآنبا این دیدگاه که    ؛دندار   را  ایانب  یهاتیوص  و  محکم  نیقوان

  اطاعت   و   هابت  عبادت  و  شرک  از  را  ها آن  و  کنند  تیهدا   را  ها انسان  تا  شوند یم  ختهیبرانگ
  اسطوره  عکس  ری مس  در  نیا  و  ؛بخشندرهایی  ،  گرانی د  و  انیطاغوت  و  حاکمان  از  بزرگان

 گیرد.  قرار می افسانه و

 1.« دی باش  خدا  پناه در 

های عزاداری  برگزاری موکب  خصوص  در  یسؤالبرای    هانآزیر پاسخ   متن  :نیهمچن 
تشییع   »برای  مراسم    مشابهت  و،  گذشته   در   نی النهر ن یب  نیسرزم  در   «تموزجنازۀ    با این 

 : کنندی م پا  بر  یعل بن ن یحس ای بر  هایعراق که است  یعزادار  یهاموکب

  ت ی غا  در  تفاوت  وجود  با  که  است  یتصادف  ایآ:  کندخطور می  ذهن  به  که  یسؤال  و»...  
 و  شهرهاوکنار  در گوشه  عاشورا  روز  در  ین یحس  اریعزاد   یهاموکببرپایی    در،  هدف  و

یادبود    یبرا  مقدس   یمرقدها  و  هاهینی حس  و  مساجد  سمتبهو حرکت    کربال  خصوصبه


 https://www.aqaed.com/faq/8303: در  . قابل دسترسی1
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  سومر   درزیرین    عالم  از  "تموز " یادبود جهت بازگشت    یبرا  مراسم  و  هاموکب  و،  عاشورا  روز
کاد و  ؟!دارد وجود یشباهت ، آ

تقلیدی    "تموز"  ۀاسطور   که   میدان ینم  دور  رونیازا  ...:  پاسخ داستان    ۀ شیاند  ازیک 
مبتنی بر چیزی بوده   اسطورهاین  میدان ینم  دور زین و ، باشد بوده  (قهرماندهنده ) نجات
  در ،  تی نها در  یول ؛ است آمده ی می قد  ین ید صحف و  هاکتاب  در یمنج  نأش  در کهباشد  

 و   شناسباستان  دانشمندان  یرهایتفس  و  عاشورا  مراسممیان    ارتباط گونه  هر خصوص  
  مراسم داشته باشیم که    توجه  دی با  ، شتاریا  و  تموز   یدها ی ع  باها  آن  ۀسیمقا  و  احتماالت

  ی دها یعریشۀ    یولارتباط دارد،    یاسالم   خیتار   در  شدهثابت  و  یقطع  ۀواقعیک    با  عاشورا
  ها نیاعالوه بر تمامی    ؛رودینمفراتر    یااسطوره  یرها یتفس  ازـ  تا به همین امروزـ  یبابل

  ی اسالم رسیدن به دورۀ    تابا گذر از دوران کسراها    بابل  زمان  از  دها ی ع  نیاداشتن  ادامه  دیبا
 1رخار است.« کشیدن روی شاخۀ پُ ؛ و بدون چنین اثباتی، همچون دستشود اثبات

صحبت  رخار  کشیدن روی شاخۀ پُ دست   کدام  ازوی  ،  شوم در این پاسخ بنده متوجه نمی 
 کند؟!می

  ۀ حماس  و  یموز دُ   بتی مص در خصوص    پژوهش  به  را این تحقیق    سوِم طور کلی، فصل  به 
خواهیم    هاآن  در   را   واردشده  ینید   نی مضام  یبرخ  و  داد  میخواه  اختصاص   لگمشیگ

ها آن  ایرمسئوالنه ی غ  یهاپاسخ با ارائۀ چنین    دانست  خواهد  خوانندهبه این ترتیب    ؛شناخت
 شوند.  می  مرتکبجرمی  چه

 شناسی:باستان تحقیقات   در ایانب  ذکر  خصوص دربه پرسشی   هاآن همچنین: پاسخ 

 عراق /  جون یعل»

  در   چرا  کند؟  ثابت  را  ا یانب  وجود  کهشود  پیدا نمی  ی زیچ  یباستان   آثار  در  چرا:  پرسش
  ای بر   ی لیدل   چ یه  ، است  هشد  انجام  ما  نی سرزم  در  که  یشرق   و  یغرب  ی باستان  یهاپژوهش


 https://www.aqaed.com/faq/5507 قابل دسترس در: .1
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  د ی توانیم وجود دارد، آیا   هاآن از یادی  اگر وشود؟! دیده نمی ها آن از یذکر  ای  ایانب  وجود
   ؟بفرمایید ارائهبرای ما  مفصلطور  را به یی هانمونهاین یک تقاضاست و نه یک دستور( )

 : پاسخ

 جون  یعل ، محترم برادر

 برکاته  و الله ةرحم و کمیعل سالم

دارد  ی باستان   آثار  با  اثبات  میدانینم ما   معنایی  شما  به  ایآ  ؟چه  مثال    از عنوان 
  ی هاتمدن  یهاماندهیباق  در  یخواه یم   شناسانلیفس  و  شناس باستان  دانشمندان

  ی زندگ  در  هاآنتوسط    که  کنند  دای پ  را  و ادواتی  ابزارها  ای  ایانب   ی ازی قبرها،  شدهمنقرض
پیش    سال  هزاران  از  که  ایانب   یهاکتاب  و  صحف  ایآ   ؟شده استمی  استفاده  شانروزمره

بیان فرموده    هاآناز    میکر   قرآناخباری که    ایآکند؟  ، شما را کفایت نمیاست   دهی رس  ما   به
نمی کفایت  را  شما    و   نیصالح  و  ایاول   و  ایانب از    یبرخ  یقبرها  ایآعالوه  به  ؟کند است، 

  موجود   امروزبه    تا  روندیم  هاآنسوی  به  تبرک   و  ارتیز   یبرا  مردم  که  هاآن  یهامحراب
های  اسکلت  و  هالی فسبه    مثالً   یخواه یم  شناس باستان  دانشمندان  ازشما    ایآ  ست؟ین

صورتی    هاآنشود    قیتصد  تا  کنند  دای پ  دست  ای انب  از  یبزرگ همان   و  انی اد  کهبه 
 ؟ اند وجود داشته اندکرده ادعا یآسمان  یهاکتاب

مثل  بوده  ایانب   باعصر  هم  که  اندکرده  کشف  را  ییها تمدن  یایبقا  دانشمندان اند؛ 
  شناسباستان  دانشمندان  که  است  یزی چتمام    نی ا  و  ...؛و  مصر  و  بابل  هایتمدن

خود    عنوانبه  اشخاص   یجو وجست  هاآن  تخصص.  اورندیب   دست  بهتوانند  می
  ها تمدن  و  هاامتاز    ماندهیباق وجوی آثار  منظور جستبه  هاآنبلکه    ست؛ینشخصیتشان  

 زنند.  دست به کاوش می

 1.« دی باش خدا  پناهدر 

به نظر  .  استشده  داده  پاسِخ   از   ترع یوس  ار یبسپرسش،  مضمون نهفته در این  به باور بنده  


 / com/faq/https://www.aqaed.8802 قابل دسترس در: .1
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  شده   انجام  عراق  در  که  یشناسباستان   یعلمهای  کاوش  جی نتااز    کنندهسؤال   فردرسد  می
اطالعی    ، است  کرده  انیب   را   طوفان  صاحب   نوح  خدا پیامبر    مانند   سومر   ی ا یانب  یبرخ  و

  ایانب مسیر    در   است  الزم که  ـ   ینی د  متخصص جریان    گی ازند ی نمابه    که   یعلم  مرکز  از   و  ندارد
  کند   ییراهنما  ـخودشطبق گفتۀ  ـ   یمفصل  یهانمونه   به  ا ر   اوـ درخواست کرده  حرکت کند

  ا یانب نیسرزم عنوانبه  که عراق  مانند ینیسرزم در مردم انیم در را  هاآن آثار و ایانب وجود و
به  ـ  خواهدی نم  کنندهسؤال  . ایندهد  حی توض،  شودیم  فی توص   یسمانآ  یهارسالت   مهد  و

کنایه  پاسخ  در  که  صورتی  پاسخ آن  نادانی  و  جهل  که  آمده  برمال  آمیز  آشکارا  را  دهنده 
 کنند.   ت یهدا  ا یانبهای اسکلت  ا ی ر بق  به را  اوـ سازدمی

خواهد   وضوحبه   و  کند  دا یپ تحقیق    ن یا   در  را   خودشدۀ  گم ،  کنندهسؤال چه بسا  :  میگویم
میزان    که   نیزم   نی ا   بر  یانسان   تمدننخستین  ،  داشتندمین  وجود  خدا   ی ایانب   اگردید که  

ی خودش قرار  ک یتکنولوژ   و  یعلم  شرفت یپ  ۀقل   در   در حالی که  را   یفعل  انسان ،  آن  شرفت یپ
 . داشتمی ن  وجود، است افکنده  یشگفت به دارد 

  ی دگاهید در اینکهـنیز   اتی نظر   ۀیبق  را یز  ؛کرد خواهمهمین مقدار بسنده   به حال هر به
  ان یب  بردارد  در   را   هاآن،  شدهکشف   متون  کهی  سومر   یهاحماسه   و  هاداستان   برابر  در  یمنف
  ی نید درنظرداشتن این نکته که رجال    با؛ شده ندارندتفاوت چندانی با نظرات گفته  ـاندهکرد

ـ دروازه را به روی ملحدان  صورت عمدی و چه غیرعمد به   چهـ   ایی ر یگموضع اتخاذ چنین    با
چنین قلمداد کنند که سرمنشأ و    و خرده بگیرند    ی اله  نی د  ه ب  تا  د ینگشایمو خداناباوران  

  را   هاآن،  یی ابتدا   یسومر   انسان  الیخ  که  استبوده    هاییخرافه   و  اسطوره،  ن یدخاستگاه  
 .  است داده شکل

به نظر ما چنین    بلکه  ؛م یکنینم  هایر یگموضع  و  آرا   ن ی ا   به  یتوجههیچ    خود   ۀنوببه   ما
خودشان    صاحبان   ۀشیاند نمایانگر    صرفاً   وندارند    یقیحقای در دین  هایی هیچ جلوه دیدگاه

  جز یا نده ینما، یقیحق  نی د که  استاستوار  اساس نیا  بر ما ۀدی عق را یز   ؛شتر یب  نه  وهستند 
وجود    های سومر درست به همان صورتی که در اعتقادات    ندارد؛   خدا   طرف  از  منصوب  مردان
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 دارد؛ که در ادامه روشن خواهد شد.  

  یمتون با  ی سومر  متونمیان  شباهت وجود  فقط خداناباوران،  گیریموضع  خصوص  در
  ست ین   امعناین    به،  دارد  بر  در   (صلوات الله علیهم )  محمد  ای  یسیع   ای  یموس  هایترسال  که
  نی چنهرگز    و  ؛باشد بوده    انسان  فاتیلأت   از  و  ی نیزمخاستگاه    با  ایاسطوره  هاآن  ن ید  که

بعد   و،  است  یک ی نیز  آنخاستگاه    و  است  یک ی، یاله  نید به این معناست که    بلکهنیست!  
  نه   وشود  منحصر می  خدا   وجود  اثبات در    فقط  ملحدان  با سخناز پذیرفتن این نکته، روی  

پشت   ؛گرید   یزیچ مؤمنان  همچنین  اقامه بر ،  سبحان  معبود  آن  بهگرمی  یا  ای  کردن 
نکته است.  اقامه این  برای  ـ   مانکردن دلیل  پیش  طور  هماننیز  اشاره کردم که  ـ وجود  تر 

  رسالت   به نسبت    را   ما  ن یقی  و  م یکنیم  افتخار   آن  به   و  م یدانی م  یحتم  را   یتشابهچنین  
همراه بوده    ن یزم  نیا   بر  خود   وجود  ۀلحظ  ن ینخستهمان    از  متمدن  ت یانسان  با  که  آسمان

این    توانستی نم  هرگز  نبود   آسمان   رسالت  اگر  که  یتمدن همان    ؛ کندیم  اد یز ،  است در 
نکته   و   کندخودنمایی    ی بشر   یزندگ  ش ینما ـ این  که  است  مالحظه    طور  همانای  که 
  برابر   در   شودی م  سبب   تشابه و این    اندکرده   تأکید به آن    شانمتون   در   های سومر ـ خوِد  کنیم می

  انسان همراه  به   خود   یمی تعل  و  ی تیترب  سفر  در الهی    یا یانبنخستین    که  ی بزرگبخشایندگی  
کرده  شانی نیش یپ  و  یسومر    بلکه ،  ستین این    فقط  و  ؛م یاور یب   فرود  می تعظ  سراند  اعطا 

  در   و  است کلی به خود دیده    طوربه   سومر   که  ی تمدنواژگان ُرنسانس    در   منصف  پژوهشگر
ویژگیبه   ـ  آن  ی اخالق  ومعنوی    و  یفرهنگ ُبعد     و   گریثار یا   و  عدالت  هایی مثلخصوص 

  اثبات   ایبر   یلیدل  را   آن  نکهیا   مگر  انجام دهد،  تواندینم  یکار هیچ    ـدیگر  مشابه  موضوعات
  پژوهش از بعد احمدالحسن دیس که استای دقیقًا همان نتیجه  نیا  و ؛بداند  وندخدا  وجود
 رسیده است:  آن به  سومر و تمدنی  یفرهنگ خصوص دستاوردها و نتایج  در  خود

ۀ  هم  گردد  مدعی  که  شودنمی   پیدا   عاقلی   هیچ:  بگوییم شایسته است    اکنون»
،  بسته  نقش تاریخۀ صفح بر  پیش سال هزاران آشکارا  که شگرف یاین دستاوردها 

  است؛  کردهتکامل پیدا    بدوی   و  ماندهعقب  فرهنگی  از  یا  آمده  وجود  به  عدم  و  هیچ  از
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...  نیست دست  در تخیلیۀ ماندعقب  فرهنگ این  از نشانی  و  اثر هیچ  کهبا وجود این
. 

که    نشاندستاوردها    این  آیا :  بپرسیم  داریم   حق  اکنون ندارد موجودی  آن  از 
  و   یافتهساخت ،  آورده ۀ ظهور در منص   به  را   هاآن  یا  کرده  تولید  را   ییچنین دستاوردها

؟  است  بودهو دانا    دهنده نظم   نیز   آن  ثر ؤمدر نتیجه عامل    و  بوده  نظام و  نظم   دارای
  لجاج  و عناد از  که عاقلی فرد  هر گمانم بهوند است. خدا  وجودۀ کنندثابت  خود این

  1.« خواهد داد مثبت پاسخ  الؤس  این به ، باشددور 

  که  یکسـ میان  و البته چه تفاوت بسیار بزرگی وجود داردی وجود دارد ـ بزرگ  تفاوتچه  
تعبیرکردن    با   و اشکال وارد کنند    ن یدبه    تا   دیگشای م  الحاد  پردازانه ینظر   برابر  در  را   دروازه

  که   یکس  ، باکنند  انکار  را   خدا   وجود  «خرافه  و  افسانه»  به  یسومر   یدستاوردها   نیتر مهم 
 ؟! دهدیم قرار  خدا  وجود  اثبات  ای بر  ی لیدل را  سومر  یدستاوردها 
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 (2 ) 

 ی سومر   نی د   ی اهلخاستگاه  

گاه  هاآن  متوناز    که  یکس  یبرا   نیا   و  ندا ه بود  دارن ید  یملت  مشخصاً   های سومر    ی آ
تمامِی    هاآنگونه که در ادامه خواهیم دانست  و حتی آن  ؛است  روشن  و  واضح باشد داشته

.  نبوده است  کنندیم  تصور  ینیدبزرگان    از  یار یبس  کهبه آن صورتی    و  ؛ندا هداشت  را   یاله  نید
که    ستین   درست این  .  است   شده  فی تحر   دچار،  زمان   گذر  با   یاله  نید  گفت  توانی مآری،  

مانده محسوب  عقب ِی ن یزمابتدایِی   انِت ید یک ،  شانیخدا   ادبودنیز  لیدلبه ، یسومر  انت ید
 : شود

؛ البته  است  نبوده  ترماندهعقب ،  آمدند  آن  از  پس  کهادیانی    از   سومریان  دین   زیرا »
  خدایان دهد.  بعدی بشر را تشکیل می  ادیان  اساس  و  پایه  سومری   دین   نگوییم  اگر

  و ها  حماسه ،  هاداستان   برخی  در  اندنهاده   نام  الهه  را   هاآنکه خود سومریان    رشمار پُ 
  ازدواج   که  فرمانرواهایی  و  پادشاه،  انسان  صورتبه   بعضاً   سومری  گلیهای  لوح
  هاآن   بر  مردم   وشود  ها ستم می، به آن شوندمی   کشته،  کنند می  تولیدمثل ،  کنندمی
  نمادین   و  سمبلیک  فقط  هاآن  دیگر  عبارت  به   ؛اندشده   توصیف،  گریندمی

   1« هستند...


 . 344ص ، خدایی، توهم بیاحمدالحسن .1



 سومر  ی ازاسرار  .................................................................................................. 64

در    ی سومر   ن ید  که   ی مترق  ِی اخالق  و، معنوی  ی نید   می مفاهاز    یبرختحقیق، با    نی ا   در
است   داشته  این   اگر  که  ؛شد  میخواه  آشنا خود    گر ید  ی برا   سومر  نبودچنین  وضعیت 

  ان یم  در بزرگ    یشکلبه   را   خود   ق یعم   تأثیر تا آنجا که    ،نبود   بخشالهام زمین  شرقم  ی هاملت
 .  بگذارد ی باق هاآن

که    ،دادند  ارتقا  رامعنوی    و  ین ید  میمفاه   هایسومر » طور  ازمجموعههمان   ای 
  ق یعم  ، تأثیرتلفیق  نیا.  روشی بسیار عالی در یکدیگر ادغام کردند   به  را  متفاوت  ان یخدا
عالوه بر   ؛بر جای گذاشت  هایونانی  و  هایعبران  جمله  از  انهیخاورم   ی هاملت  بر  را  خود

مدرن    جهان  به  یآسمان  انیاد  قیطر   از  ینید  ومعنوی    میمفاه   نیا  از  یبزرگ  بخشاینکه  
 1نیز تزریق شده است.«  ما  دی جد متمدن

شد.  نمی  جدا   خود   ی نید  اعتقاد  از   نیز   خود   امور   نی تر ساده   در   ی حت  ی سومر   انسان
،  محصولشافزایش    یبرا ، نیزم   در  هادانه   ختن ی ر   زمان  در   یسومر   کشاورزعنوان مثال  به 
 :کردی منیایش تقدیم  و دعا ، خود پروردگاردرگاه  به

نماز و دعا    ان یخدا برای  ،  کشاورز  است   الزم ،  شکافدیم  را  ن یزم   بذرها   که   ی روز   در»
2بخواند.« 

 : کنند تأیید می انیسومر برای  را  ن ید  تیاهم  که استاز شواهدی  یبرخ هانیا 
  طوربهـ   نید  و  دهیعق  به  مربوط  ۀشدکشفسفالی    یها نوشته   و  الواحبسیاربودن    -1

در    یوقت  خصوصبه   ؛ گر ید  موارد  با   سه یمقا  در ـ  کلی بگیریم  نظر  در    و  هاحماسه ما 
و روشن خواهد شد  وجود دارند؛    یبی غ  ینی د  ی هاییشگویپ   از  ی ار ی بس،  یسومر   یهاداستان

 وضعیت به همین صورت بوده است.  

  ینی د،  یسومر های  حکاکی  شتر یب  کهندارند در این  ید ی ترد  پژوهشگران  و  دانشمندان  -2
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 .  کندیم اشاره های سومر  نزد ن ید گاهیجا به  که  یگر ید اند؛ نکتۀ بوده 
  فن   اشکال  ۀ هم  نکهی ا:  میشو   ادآوری   ابتداهمین    در  است   الزم   را   یقت یحق»
ها،  برجستهنقش  ای  هالوح  ای  یارهیدا  یهامجسمه  شکلبه  چه،  یسومر   یتراش سنگ

1« .  از خصوصیات دینی برخوردار هستند... همه

شد  تأیید می  آسمانکه باید از طرف    های سومر   یاسیس   نظام   در   حاکم   بودنی شرع  -3
  ش یک  ی سومر   شهر  در  حکومت   خصوص  در   مری کر ،  عنوان مثال؛ به گر یدهیچ مرجع    نه  و
 : دیگویم

  از   بعد  ـاست  آمده  یسومر   یهااسطوره  در  کهگونه  آنـ  را  یپادشاه   که  است   یشهر »
2.« کرد  افتیدر  آسمان ازطور مستقیم ، بهطوفان

  امروز  تا   شدهن یتدو  ِی سومر شدۀ  یگذار خ ی تار   قانون   نیاول  عنوانبه   که  یلوح  در  -4
 : است آمده . در این لوح است نبوده   جدا  اتاعتقاد از  « قانوناین »، است شده کشف

 شد  دهیآفر ، جهان اینکه  از پس»

 د یگرد  مشخص  "اور" شهر سرنوشت و "سومر"  نیسرزم سرنوشت آنکه از بعد و

 ،  " لیانل "  و "آن" یخدا دو

 ؛معین کردند "اور " شهر  پادشاه عنوانبه را " ناان"  ای ماه  یخدا

 د یبرگز  را "اور َنمو"  خود ۀنوببهنیز  خدا نیا سپس

 ،  اواز  یندگی نمابه  و بیناعنوان به "اور " شهر و سومر نیسرزم در تا

 3.« کند  یپادشاه  نیزم  در
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 ی سومر   ن ی د   در هستی    نش ی آفر   و   ت ی الوه   - 1- 2

 انسان   و   هان یک آفرینش    - 1- 1- 2

  خالصه گونه  این   های سومر از نظر    را   انسان   و  هان یک  نش یآفر ،  عبدالواحد  فاضل   کترد 
 1:کندیم

  ن یزم  و  (آن)  آسمانتمثیل    که  یهانیک  کوه ، یک  آن  از  و،  بود  ایدر   یهاآب   فقط  ابتدا   در
  دو   آن  او  و ،  افت ی  تولد(  لی انل )  هوا   ی خدا ،  دو  آن   اتحاد  ۀجی نت  در   سپس   ؛ شد  متولد  بود  (یک)
  ی هانشانه ،  ندشد  ده یآفر   ستارگان  و   اراتیس   و  شد   تمام   ییجدا   آنکه   از   بعد  و،  کرد  جدا   هم  از  را 

  یبرا   تا   دند یآفر   ل« گِ »  از  را   او   ان یخدا ،  انسان  خصوص   در   اما .  دیگرد  آشکار   ن ی زم  بر   یزندگ
 .  بکشد یسخت  و کند تالش  هاآن به  خدمت

 :است گل  از انسان نش یآفر  خصوص  در  ی سومر  متون  از  یک یمتن زیر 

  ؛شوندیم  ساخته که دهمیم   قرار یخدمتکاران  انیخدا یبرا»

 به   و  فراخواند  را  یالهماهر    سازندگان  سپس  ؛کرد  ملأتدر این کار    اریبس  یآنک  پس
: گفت  "نمو"  خود  مادر

خواهند گذاشت  وجودپا به عرصۀ  نمیافر یب خواستم که  یموجودات

.زد میخواه را انیخدا  ریتصو هاآن بر و

ز یامیب  هم به را گل ازمشتی ، اعماق  یهاآب یباال از

 2.« کرد خواهند سخت و متراکم  را گلآن ، ماهر الهی   سازندگان و
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 : دیگوی م« بورت  الید»

کاد پژوهشگران تمدن    و  ها شناس سومر»   در   یمختلفهای  روش   با  را  انسان، منشأ  آ
 ؛دارند  نظراتفاق  مهم  ۀنکتیک    بر   هاآنهمۀ    یول  ؛ اندکرده  ریتفسقومی    و  ین ید  اشعار

  ... د یآفر   ان یخدا  به  خدمت   یبرااو را    وساخت،    ل گِ   از   یاتکهآفریدگار، انسان را از    نکهیا
 1شد.«  ساخته "معبود " مخلوق بر صورت  نیا و

 : دیآی م دست به ، با توجه به متون، چنین  نشیآفر سومرِی  داستان  در

 که را    ییزهایچ  پس  ؛کنند  اجرا  را  خودارادۀ    و  خواست  توانستندیم   انیخدا»
؛ یعنی انجام آن  "آن چیز "  ساختن   با  اول روش خلق کردند:    دو  بهبیافرینند،    خواستندیم

  ۀ واسطهب  دومتر دیدیم.  است خداوندگار، مثل خلقت انسان که اندکی پیشو کار طبق خ
  دهد یم   فرمان  ی زیچ   به  خدایک    آن  قیطر   از  که  ی اله   ۀکلم  قدرت  با  یعنی  ؛یاله   امر

2.« شودیم موجود ، او فرمانهنگام طبق   آن در و "باش"

َما:  اندازدیم  یتعال  ی خدا   سخناین    ادی  به  را   ما  ایگو ْمُرهُ   ِإَنّ
َ
َرادَ   ِإَذا   أ

َ
ْن   َشْیًئا  أ

َ
  َلهُ   َیُقوَل   أ

  پس   »باش«؛  گویدمی  که   بس  ینهم  فرمانش   فرماید  اراده  چیزی  به   چون)  3َفَیُکوُن   ُکْن 
 .  (شودمی موجود

می  که   طور همان خاستگاه    خصوص  در   های سومر   اعتقاد کنیم  مالحظه  و  منشأ 
اینکه   وکشد، به تصویر می تخلق و وجود اصلعنوان به  را  «آب»، انسان وهستی  نشیآفر 

  ییهاواسطه   قی طر   از  تخلق   ندیا فر   و،  شدند  جدا   سپسو    بودند پیوسته  هم به   ن یزم  و  آسمان
اعتقادات    شبیه   چقدر   اتاعتقاد  ن یا .  شد  ده ی آفر   « خدا   صورتبر »  گل   از ،  انسان  و،  شد   انجام

 :  عنوان مثالشناخته شده است؛ از جمله، به  یاله انیاد متون  در موجود 


 ترجمه محرم کمال. ، 160و  159ص ، النهرین، سرزمین بیندیال بورت .1
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  و  2  دیآفر   را   نیزم  و هاآسمان   خدا   ابتدا   در  1):  آمده است  1  اصحاح  ـ  نش یآفر   سفر  در
  ... دیوز یم  هاآب  صورت  بر  خدا   روح  و،  بود   یک یتار ،  ای در   صورت  بر   و  ؛بود   یخال  و  رانیو  نیزم

  خدا   پس  27  ...بسازیم  مان خود  هیشب   مانند ،  مانخود  صورت  هب  را   انسان:  گفت  خدا   و  26
 (. دی آفر  خدا  صورت بر  را  او د؛ یآفر  خود  صورت بر را  آن

  خدا »  کنندیم  تیروا اینکه   خصوص   در   جعفرواب  از  :است  ت یروا   مسلم  بن   محمد   از
صورتگری »  : فرمود   شان یا .  دمیپرس  « دیآفر   ش خود  صورت   ر ب  را   آدم ]صورتی[    ،شدهآن 

برتری    متفاوت،های  صورت  گرید  بر   و  ، دی برگز   را آن    وندخدا   و  شده بود، خلق   و  آمده،پدید 
 1« ... .فرمود اضافه خودش به  را  آن و داد،

است  می کر   قرآن  در  و َوَلْم :  آمده 
َ
ِذیَن   َیَر   أ َنّ   َکَفُروا   اَلّ

َ
َماَواِت   أ ْرَض   الَسّ

َ
  َرْتًقا   َکاَنَتا  َواأْل

َفاَل   َحٍيّ   َشْيءٍ   ُکَلّ   اْلَماءِ   ِمَن   َوَجَعْلَنا  َفَفَتْقَناُهَما
َ
ورزیدند  )  2ُیْؤِمُنوَن   أ کفر  که  کسانی  آیا 

  و ما آن دو را از هم جدا ساختیم،   ها و زمین هر دو به هم پیوسته بودند،ندانستند که آسمان 
زنده  هرچیز  آب  و  از  را  نمی ای  ایمان  آیا  آوردیم؟  َماءَ   ،( آورند؟پدید  ْیدٍ   َبَنْیَناَها   َوالَسّ

َ
ا  ِبأ   َوِإَنّ

ْرَض   *   َلُموِسُعوَن 
َ
  و ،  برافراشتیم  خود   دستان  به  را   آسمان   و )  3اْلَماِهُدوَن   َفِنْعَم  َفَرْشَناَها  َواأْل

  َفَتَباَرَك   ، (گسترندگانیم  نیکو  چه  و  ایمگسترانیده   را   زمین  و  *  !ایمدهنده وسعت   ما،  گمانبی
هُ  ْحَسُن  الَلّ

َ
 .  (است آفرینندگان بهترین  که  خدا  بر  باد آفرین پس) 4اْلَخاِلِقیَن  أ

 : فرمایدی م احمدالحسن دیس

  از   یروحان  یعوامل  بلکه  ؛ست ین  مطلق   م، الهوتی مستقطراح    ای   میمستق  خالق»
  نموده   خلق هایی"  دست "  با خداوند    آمده  قرآن  در   کهچنان  هستند؛  خداوند  مخلوقات 

َماء﴿:  است ْیدٍ   َبَنْیَناَها  َوالَسّ
َ
ا  ِبأ   حقاً   و  نهادیم  ابن دستانی  اب   را   آسمان  و) ﴾َلُموِسُعوَن   َوِإَنّ
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  او   ارادۀ  به   که  یکارگزاران   همان  ی عنی  خداوند   دستان  .(م هستی  دهنده وسعت   ما  که
  1.« کنندمی  عمل
  جاد یا ،  او  تخلق:  ماندیم  یباقدیگران    تخلق  و  سبحان  معبود  آن  تخلقمیان    یتفاوت

 .  است سبحان  معبود آن اذن به  « یزی چ» از جادیا ، گرانی د ت خلق اما ،است ( هیچ)  عدم از

   ؟ یگانه   ی خدا   ا ی   ان یخدا   تعدد   - 2- 1- 2

رعایت جانب  دست   ای  الهوتبارۀ  در   هاسومری   ۀدیعق   فهم  یبرا    ، هاآن  با   انصافکم 
  مشخص   طوربه   که  بپردازم یخاص  یدتی عق  بحث  به،  مقدمهیک    عنوانبه   نمیبی م  یضرور 

 .  استبوده  انت ی دیک  درون یحتو  شدهشناخته  یآسمان در میان ادیان  اختالف موضع
  گانهسه   م یاقان   به   و  اعتقاد ،  حی مس  دیس   مطلق  تیالوه  به   سا یکل  تی حیمس  عنوان مثال، به 

 .  گانهی ی خدا  به  مانیا  همراهبه  «القدسروح ، پسر،  پدر »: دارد مانیا 

  دست  دو  و   چشم   دو  و   صورت   ی ول  ، است  گانه ی  خدا   دارند   اعتقاد   هم   (های بوها )  هایسلف
 !  هستندواقعی  هانی ا  ۀ هم ... در حالی که دارد پا  دو و، گشتنا  پنج ی، دست هر  در و  دارد

کلی به ـ   و  تی الوه  بحثم  در   یاله  انیاد  که  یبزرگ  مشکل در  طور    ی هابحث   گر یدـ 
  و سو، ک ی  از  ینید  متونبودن( بودن )چند وجهی ، متشابه ندا ه شد شدچار  ینی د و ی اعتقاد

  در   هاآن  را یز   ؛استبوده    هاآن  ریتفس  و  حیتوض   ی برا   انیمتصد  یستگ یشا   عدم  گریدسوی    از
وی این متون    طرف  از تا   اندنشده منصوب   از طرف صاحب دین یعنی خداوند سبحان  اصل

 را توضیح بدهند.  
  سبحان   وندخدا فقط به    «الله»  ا ی  « )خدا( اله»  لفظ  ا یآ :  شودمطرح می  یاساس  یپرسش

  بر ،  ی اضاف  ید یق  ا ی  نه یقر   وجود  با  تواندیم  ای   ،است  جامد  لفظاختصاص دارد؟ یعنی یک  
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 شود؟  اطالقدیگران نیز 

،  شود  انیب   یوقت  جهی نت  در   و   است  جامد  لفظ»الله«    کنند ی م  تصور  نی د  ی علما  شتر یب
  ها ی وهابکس دیگر؛ به همین دلیل  بوده است و نه هیچ   سبحان  مطلق  وند خدا ،  آن  از  منظور

، و صورتی  دیآیم  و  رودیم   و،  دارد  چشم   و، چهره  دست  وندخدا اند که  چنین برداشت کرده 
به    ؛دارد توجه  متون  این با  چیز  همه   ... هاستآن  دستان  از   باالتر   خدا   دست »:  گونه 
  منتظر   ایآ  ...یشو   ساخته  من،  چشمدر برابر    آنکه  یبرا   و  ...خدا   صورت  مگرشونده است  نابود 

  1« .دیآفر  خودش  صورت بر  را  آدم خدا ... شود؟ وارد هاآن بر ابر  از ییهاه یدرسا  خدا  هستند

  کلمه  ابتدا   در ):  اندهایی برداشت کرده چنین نمونه   از  را   یسیع  تی الوهنیز    ان یحیمس
  2(. بود خدا   کلمه، و  ؛بود  خدا  نزد کلمه و ؛ بود

  یا نه یقر وجود    باکه    استآن    درست  و  ،است  مشتق  «الله »  لفظاین است که    درست  یول
  مصدر   که  یزمان  تا ،  رودمی   کار  به   هم   سبحانخداوند    ریغ   بر،  ی اضاف  ید یق  ای  صریح

  بن   هشام   به  پاسخ  در  دق صا  امام  که  استای  نکته   نی ا   ووجود داشته باشد؛    «اشتقاق»
  : فرمود  است؟  شده  مشتق  یزیچچه  از  «الله»:  فرموده است، وقتی وی سؤال کرد  حکم

   3« ...کندیم اقتضا  را   "قصدشده:  یلوهأم" اله،  و ،شده مشتق  "اله" از  الله ،هشام یا »
 : داده است پاسخ  احمدالحسن د یس باال پرسش  خصوص در

  " کاربرد"شود ولی عاملی که مانع از اطالق آن می ، تواند اطالق شودمی ، »آری
که کاربرد آن باعث منع اطالق آن بر غیر از خداوند    "الرحمن"است؛ درست همانند  

به این صورت    ؛البته امکان دارد این ممنوعیت برطرف شود.  شودومتعال میسبحان 
آن را متمایز  ،  که یک قید یا توصیف اضافی که به هنگام اطالق بر غیر ذات الهی
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شود،  سازد عبارت:  .  گنجانده  این  الخلق "مانند  فی  خلق:  الله  در  یعنی    ؛ "خدای 
به  همان است  آمده  در حدیث  که  در   و همان،  "صورت خدا "معنای  طور  که  طور 

  َیُد اللِه َفْوَق است؛ یا مانند این عبارت:    "ا روح خد"معنای  قرآن ذکر شده است به 
ْیِدیِهْم 

َ
ْن   ِإاَلّ   ْنُظُروَن یَ   َهْل یا  (  هایشان استدست خدا باالی دست )  أ

َ
تِ یَ   أ

ْ
  هُ الل  ُهُم یَ أ

  ابر   از   سایبانی  زیر   در   خدا   که   هستند  آن  منتظر  اینان  یاآ)  اْلَغَماِم   ِمَن   ُظَلٍل   یفِ 
   1.« (بیاید  نزدشان

  هر  بر  تواندیمطبیعتًا با وجود قیدی(  )  «الله»  ای«  الهواژۀ »  ، فهم از الوهیتطبق این  
  قی طر  از را  خود  کمبودنقص و  تاکند رو می او به انسانبه کمالی متصف باشد و  که یجهت

  ت یالوهگرداند،  می   زیمتما  را   سبحان  معبود  آن  تیالوه  آنچه  وشود،    اطالق ،  کند  برطرف  او
  در   و  است  دیمقدیگران،    ت یالوه  که   یحال  در  ؛است  اشیذات  یاز ینبی   و بودن  مطلق

 .  اوست ازمندی ن زیچهمه 

ـ   ی معنابه   الوهّیت بنابراین  » یعنی موجود کاملی که دیگران برای تحصیل  عام 
ـ گروهی خاص از خلق خدای سبحان را  آورند کمال و سدِّ نقص خود به او روی می

و    اند،به کمال دست یافته   باالترین درجات ممکن برای خلق، شود که در  شامل می
  2« .به ایشان تفویض شده است ای معین، امر خلق با درجه 

نقل    دنکنی م  تأکید  قت یحق  ن یا   بر  کهرا    مسلمانان  متوناینکه بعضی از    از   بعد  سپس
  ِی خدا ای    و   پروردگاران  پروردگارِ   ی ا »:  است  آمده  دعا این    در مطلبی که    جمله   ازکند،  می
 : فرماید یم احمدالحسن د یس ، هاآن مشابه  و «کردم توکل  خدا  نی تر بزرگ  بر » و «انیخدا 

عبارت » این  از  منظور  باطلخدایان  ها  قطعًا  هیچ    نیستد  )آلهه(  کمال  از  که 
؛ بلکه  خواندمی  اله ناحق خود را  که به   نیست  کسی از خلقمنظور  یا    ای ندارند، بهره 
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ها به آن  یعنی آن   ؛ اندشده اند که به صفت الهوت مّتصف  اینجا منظور کسانی در  
  ایشان نقص خود به  برای جبران  اند که سایر خالیق  جایگاه رفیع از کمال دست یافته 

می سبحانروی  صورت خدای  ایشان  و  خدایان    اند.آورند؛  و  خدای  اآللهه(  )إله 
این   به  االکبر(  )اإلله  بزرگ  به صفت  معنخدای  که  دارند  وجود  که کسانی  است 

اند که  از این جهت که به چنان درجۀ رفیعی از کمال رسیده   ؛اندالهوت اتصاف یافته 
این شایستگی را دارند که سایر خالیق در طلب کمال به ایشان مراجعه کنند؛ ولی 

زیرا او غنی است    ؛شودمقارنه و مقایسه نمی  این افرادبا  خدای سبحان  با این حال، 
  1« .ومتعال هستندها فقیرند و نیازمند او سبحانو این 

  منحرف سو    ن یا   به   انیح یمس  چرا واقعیت آشنا هستند،    ن یا با    های سلف  و   ان یحیمس  اگر
شدن  قائل : »تجسیم به  هایسلف ا یبدانند   مطلق الهوت را ( ح یمس) خدا  مخلوق که ندا هشد

  و   دستدانستند »در حالی که قطعًا می  ؛ندا ه شد  منحرف«  خدا برای    یجسمانخصوصیات  
  همراه   «الله»  لفظ  با  یقبل   متون  در  که«  ابتدا   و  شروع  و  صورت  و  آمدن  و  چشم  وچهره  

  « خلق  در   اللههمان »  ای   دیمق  ت یالوه  به  را   لفظاین    کههستند    واضح  ییهانه یقر   اندشده
 .شودی م فیتوص  کمال درجات  ن یباالتر  با که خدا  مخلوقبه  ی عنی گرداَند؛بازمی 

  هاآن  را یز   ؛گردمیمباز   های سومر از نظر    ت یالوه  مفهوم  به   شد   واضح  مقدمه   ن یا حال که  
  سطح   در   جه ینت   در  و ،  کنندی م  اطالق  ی ار ی بسموارد    بر   را « )خدا(  اله»  صفت   ـمتون طبق  ـ

   : است یسومر  مهم  انیخدا  یبرخ  یهانام هان ی ا . دارد وجود  تعدد، انیخدا 

 ؛ : خدای اصلی آسمان و بزرگ خدایان(An)آن ـ 

 ؛ : خدای زمین( Ki) کیـ 

 ؛ : خدای آب(An-Ki)ـ آنکی 
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 ؛ : خدای هوا (Enlil)ـ انلیل 

 ؛ :خدای خورشید(Uto)ـ اوتو 

 ؛ : خدای ماه(Nana)ـ نانا 

   ؛ :خدای عشق و جنگ( Enana)ـ اینانا 

  .  دشوی م اطالق انیخدا  ۀ هم بر که  است ینام  «:یآنوناک» اما وـ 

طور کلی تمام  به  و  ر یخ  یهاور ین  ۀ هم  و  عت یطب  ی روهاین  ۀهمها  »از نظر سومری
ها رو  به آن  کهمعبودهایی    تعداد   وشد،  ها توجه میشد و به آن، قصد مییآسمان اجرام  

 1.« داشت را خود  معبود یشهر  هر  وبود،  ادیز  ار یبس کردند می

  بر   )خدا(   اله  لفظ   اطالق  در   تعدد صرفًا وجود  ،  میکرد  انیب   مقدمه   در   آنچه   به   توجه   با 
  و  دارد   ینیزم   و  پرستانهبت   یهاشه یر   یسومر   انتید  که  ست ین   امعن  ینا   به،  متعدد عناوین  

  خود   های پژوهش  در  پژوهشگران  از  ی ار ی بسمرتبط نبوده است، به آن صورتی که    آسمان   به
  در   ت یالوهتفکر »  دهدمی  نشانچه بسا    بلکه   ؛ ندا هکرد  ی ر یگجه ینت   ها آناعتقادات    ۀ دربار 
  اعتقادنیز    مطلق   یخدا   به   هاآن عالوه بر اینکه    ه است؛داشت   وجود   هاآندر میان    «خلق
تصویری  به   را   یانیخدا چنین    ماننده  رون یازا   و،  ندا هداشت   تصور   انسان  به   ه یشب صورت 

آن   نکه یا   وجود   با   ؛ندا هکردیم نظر  اینکه    و   ؛د دنشی نم  دهید   چشم   با   ان یخدا   ن یا ها  طبق 
است   یبزرگ ویگانه«  یخدا صادرشده از » نیقوان و هانقشه اساس  برمدیریت  هاآن ۀفیوظ
 .  بخشدنظم می  را  شانیکارها  و دارد اشراف هاآن بر  که

 از   یامجموعه  وجود  به  یسومر   اِن یالهوت   دهدیم  خبر  ما  به  یسومر »مستندات  
که    ؛داشتند  اعتقاد  انسانبه    هیشب  یشکل  با  انیخدا تفاوت  این  دو    هاآنبا   صفت از 

با توجه به    انیخدادند. این  شینم   دهی د  چشم  با نیز    وبرخوردار بودند،    یبرتر   و  یجاودانگ
  ر ی تدب  است  آن  در  هرچهآن را با    وراهبری،    را معلوم، هستی    ین یقوان   ومشخص    یهانقشه
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  هر   تیاهم   و،  است  هانی ک  نیا  از   ی بخش  ۀادار   مسئول،  انیخدا این    ازکدام  هر .  دنکن یم
  ن یا  نیتر بزرگ.  شود متمایز می  است  آن  مسئولوی    که  ی بخش  تیاهم با توجه به    خدا
که  ای در   و  هوا،  ن یزم،  آسمان  انی خدا  هاآن  ؛هستند  چهارتا،  ان یخدا   ان یخدا  هستند، 

  ن یا.  کنندیم اش  اداره  کهمملکتی است    تای مقتضبا توجه به    نشی آفر   اتی عمل  مسئول
  اشراف  هاآن  بر که کنندیم فعالیت  یبزرگیگانۀ  یخدا فرمان تحت، انیخدا از مجموعه

  1.« کند یم  میتنظ  را شانیکارها  و دارد

  موجودات   ازای  عده  از که    شده  سپرده  یمجمع   بهجهان    امر  که  داشتند  مانی ا  هاآن»
  برتر   هاآنبا این تفاوت که    ،داشتند  انسان  شکل   ماننده  ی شکل.  است  شده  ل یتشک  زنده

  ها آن  یفان  موجودات هرچندـ  هاآنکشید.  را به کام خود نمی  هاآن  مرگ  و  بودند  انسان  از
ه دقت ترسیم،  ب  که  ییهانقشه  بر اساس   ودر دست دارند    را  عالمادارۀ    سکان  ـنندیب ینم  را
  2رانند.« می حکم  بارۀ ]عالم[در اند، قوانینی که طبق اصول تنظیم شده و

  ی خدا متوجه با تیامه،   جنگ بارۀدر  انیخدا  از یا مجموعه  که است ایه خطاب متن زیر 
 : کنندمی ( هایبابل)از نظر   مردوخ

 گیری می  را ماانتقام   که ی هست یکس  قتاً یحق  تو! مردوخ یا»

   میکنیم  عتیب ، هانی کبر تمامی   یپادشاه  ایبر اکنون ما با تو  و

   بود خواهد ن یبرتر  تو ۀکلم، یر یبگ  مجلس در راتو جایگاهت  یوقت و

 . خواهد کوبید هم  در را دشمنانت بلکهمقهور نخواهد شد،  هرگز  توسالح  و

  !هبد نجات ه استکرد  اعتماد تو به که را ی کسآن  یزندگ !ما یآقا یا

 ...  ببر انیم  از ه استکرد یگناه   که را ییخدا هر روح و

   است، باالترین ان یخدا انیم  در قتاً یحق تو فرمان  !ما یآقا یا


 ناجیه المرانی.  : ، ترجمه 65و  64ص ، ، اینجا ابتدای تاریخساموئل کریمر .1
 ترجمه: نهاد خیاطه. ، هاآیین ازدواج مقدس از نظر سومری، ساموئل کریمر .2



 75 ................................................................................... خاستگاه الهی دین سومری 

  1گونه خواهد شد... .«  همان،  وجود ایبگویی  فنا   خصوص  درکند فرقی نمی و

اعتراف    و،  خود  ضعف  به  انیخدا  از طرف خودشان  نافرمانی  انجام معصیت و  امکان 
  خود   ی برا   ان یخدا !  دانندیمباالترین    را   او  ۀ کلم  و   کنندیم  عت یب خدا یک    با ها  کنند. آن می

برمی به شمار می   و گیرند  سروری  باالترین  را  او  بنابراین  فرمان  ترتیب...  به همین  و  آورند 
  د یّ مق، روشنی تمامبه  که  است یتیالوه ؛ست یننیاز  خود بی خودی به   و مطلق، هاآن تیالوه

 .  استنیازمند  و

رخ   شدروشن    باال  در   آنچه ،  بله یعنی  احتمال  راستین  اعتقاد  یک  در  انحراف  دادن 
شود که روکردن    برده  ازی ن  یکس  یسو به که  ا  کند؛ به این معن را نفی نمی «خلق  در  تیالوه»

. مثل  باشد  شده   تصور  مطلق  یخدا   عنوانبه  سبحان  وندخدا او در کنار    ا یبه او مجاز نباشد  
چنین نبوده  این  هایسومر در خصوص  فقط   و دهدی م رخ و  داده رخ چنین اتفاقاتی همواره  

 است. 

دیگران    ها تیشخص   یبرخ  ف یتوص  خصوص در   و  گیلگمش  ُدموزی،  متون  مثل  در 
 : فرمایدی م احمدالحسن دی س، )خدا( «اله» عنوانبه سومری 

  ، کنندمی  تعبیرعنوان خدایان  به   بارز های  شخصیت  این  ازها  سومری  گرچها »
یابیم  می در  بخوانیم   سومری  لین گِ   الواح  در   را ها  تسرگذشت این شخصی   که  هنگامی

میخوردندمی  یعنی؛  اندبوده   بشر   نیز   هاآن میآشامیدند،    ازدواج ،  خوابیدند ، 
  و   است  الهی  دین  تحریف ،  شیوه  این  که  است  واضح.  شدنددار میبچه   و  کردندمی
ۀ پیامبران و  دهندنشان  که   غیبی  گروه  یک   از اند  در واقع فقط عبارت خدایان    این

  خلق   را   آدم  خدا   که  زمانی  از هستند.    دنیا   وصالحان و فرشتگان، و نیز افراد نخبه  
وقات مراد ا   گاهی.  دارد  ادامه  نیز  تاکنون  و  داشته وجود  دین در   تحریف   و   غلو،  کرد

اله، خداوندگار   بندگی    که   است  هرچیزی   منظور  بلکه؛  نیست  مطلق از  و  اطاعت 
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  هااین بیان کردم    و  دادم  شرح  را   ربوبیت   و   الوهیت  معنای ،  توحید   کتاب   در شود.  می
   1.« نمود اطالق  مخلوق بر اصالتاً  توانمی که است الفاظی

 ؟ گری د  ی جهان   از   ا ی ما هستند    جهان   از   ان ی خدا   ا ی آ   - 3- 1- 2

  هاسومری   اعتقاد  بارۀدر   « ابتدای تاریخ  نجایا »  کتاب  در   مر ی کر   کتر د   سخن   قبل   یاندک
تفاوت که    انسان  ه یشبگفته شد؛ خدایانی که    انیخدا   به این  با    از   برتر  و  جاودانههستند، 

  ی هبر ا ر   را   هانی ک،  هستند  نش یآفر   ات یعمل  مسئول ،  دنشوی نم  ده ید  چشم   با ،  هستند   انسان
 است.   هانی ک از یبخش ۀادار  مسئول هاآن از  هرکدام و، کنند یم ر یتدب  و

  چشم  با  را   انیخدا دیدن    امکان  و،  بسنده  انسان  به  انی خدا   هیتشب  بهفقط    اوبه این ترتیب  
 که دارد می بر  پرده قتیحقاین  از یجاودانگ  به انیخدا  شدنف ی توص  نیهمچن . کندیم ینف

«   یزندگ  آن  درنیز    هایسومر   و   م یکنیم  یزندگ  آن  در   ماکه    ی جهان  «در»  و  «ازخدایان 
  ـم یهست   آن  در   کهـ   ما   جهان   را یز   ؛ هستند  ی گر ید   جهان  « در»  و   «از»  و ،  ستندین   کردندمی
 است.  هایش محدود روز  و ندارد  وجود یجاودانگ  آن در  و است  یفان

 ،  است شدهشمرده روزگارش  بشر نسل اما»... 

  2.« آنچه انجام دادند بر باد هواست هر و

 : دارند  اعتقاد هاآن به های سومر  که ی انیخدا  مر یکر به نظر    «سومر الواح از» کتاب در

،  نوشند یم،  خورند یم ،  کنندیم   کار،  کنندیم  ر یتدبکنند،  می  اراده،  انسان»مثل  
، از  کنند یمسرپرستی   رابسیاری    یهاخانواده، دهندیم  خانواده، تشکیل  کنندیم   ازدواج

  3نیز وجود دارد.«   یبشر   ضعف  صفات  هاآن  در  وبرخوردارند،    یبشر   عواطفاحساسات و  


 . 341ص ، خدایی، توهم بیاحمدالحسن .1
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  شمارد ها برخوردار هستند برمی اینکه صفاتی را که خدایان از آنبا وجود    مر یکر   کترد 
آشامیدن،  خوردنمثل  ـ احساسات   عواطف،  ازدواج ،    بشربودن  اثبات  در  همچنان  ـو 

  تواندی نم  یول  ؛دارد   دیترد  ما   جهان  در داشتنشان    وجود  امکان  و   هاآن  از ای  کم عدهدست
با وجود اینکه یک انسان بود    ـ متون  اساس   برـ   « نوح،  اوتناپیشتیم،  وسودرا یز »  که   کند  انکار

  که   یمرد )  ی سومر   لگمشیگ  و   شود  وارد  ان یخدا جمع    به  توانست  طوفان  از   بعد   ت ینها   در
 یول  ،است  انسانیک    هم  («کرد  خواهدمتولد    یا خانواده»  او  اسم  ِی معان  از  یک یطبق  

  ی سفر   در گیرد می  یقطع م یتصم او    پس   است؛  انسان ،  ماندهیباق  سومک ی و  خدا  شومدوِس 
  و   یجاودانگ   طلب   در   در حالی که  ، کند   مسافرت   نوح  جدش   یسو به مخاطره رپُ   و   دشوار

  جاودانه ها  با آن   ابد   تا،  اشی بشر   سومک ی  از   ییرها  از  بعد  تا  بود   انیخدا   با  یزندگ  راز شناخت  
 .  شود

 : گفت و کرد  خطاب  را جفتش  "َمردعقرب"»... 

 .  است یانخدا  جنس  از جسمش، آید یم  ما یسو به کهآن

 : داد پاسخ او به "مردعقرب" همسر

 .  انسان از سومشیک و است  یانخدا از او دوسوم، آری

 ،  کرد خطاب را یلگمشگ " مردعقرب" سپس

 : گفت  ینچن  یانخدا  فرزند به و

 واداشت؟ دراز سفرِ  ینا به را تو یز چچه

 ی؟ آمد  من یسو به العبورصعب  یاهایدر  از گذر با و یمودی پ راه چرا

 . یبازگو  من  به آمدنت از  را خود  قصد

 : داد پاسخ گیلگمش

 ،  ام کرده سفر ینجاا به( نوح ) " یشتیمناپ  اوت" پدرم با یدار د  قصد به
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 ،  است جسته  راه یانخدا جمع به  که همو

  1... .« شوم  یاجو را  مرگ و یزندگ یمعما او از تا امآمده

  میتوانی ممطالبی که تقدیم شد    وبه دست آوردیم    بحثم   نی ا   دربندی نتایجی که  جمع   با
 : میکن  خالصه گونهن یا  انی خدا  خصوص در را  های سومر  ۀدی عقدر حد توانمان 

  کار   اوهدایت    و  فرمانتحت    و  هستند  او  تابع   انیخدا   ۀی بق  که   مطلق  یخدا   به   اعتقاد  -1
 .  کنندیم

  و   هانیک  شئون  ۀادار   و  ریتدب   و  تخلق  در   ییهاواسطه)  انی خدا وجود    به  اعتقاد  -2
 .  ستندین   ما   جهان  از  و   دید  چشم  با   را   هاآن  توانی نم،  هستند  جاودانه  که   (طور کلیبه   نش یآفر 

  توانند مشخصاً و حتی می  باشند  ما  جهان  ازتوانند  می  که   (خلق   در )  انیخدا   به   اعتقاد   -3
  خلق  در   ت یالوه  مقام   ۀستی شا   واند  های نردبان ترقی را پیموده پله   که   باشند   ما   مانند ه   یبشر 

 اند.  شده

  و   خلق  در   ت یالوه  مقام  به   انسان  دن یرس  پذیربودنامکان  به   های سومر   اعتقاد
  گر ید  جهان   در   ( ازمندین و    د یّ مقصورت  )به   ان یخدا مجمع   به  او  شدنملحق   پذیربودن امکان

  داشته   انتظار   تا  دیگشایم   یا پنجره  ما   برابر  در،  هاآن   بابرقرارکردن    ارتباط  و(  یآسمان)جهان  
یک    ن یا   و باشد،    یآسماناش  ی اصلموطن    و   انسانـ سرمنشأ  طبق اعتقادات سومری ـ   م یباش

 .  استواقعیت معتبر اصیل دینی 

  و   میا شده   خلق  اول   آسمان  در   ما.  است  آسمان  از  ما   اصل  و   می هست  ی آسمان  ما»
  ان یم  به   ی ذکر   آن  از   قرآن  در  واست    ذر در عاَلم    امتحان  که  ز ین  امتحانمان  نیاول

َجَسدهایی    فقط  م، نهی هست  نْفس  ما  بنابراین  ؛است  شده  برگزار  جا  همان  در،  آمده
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   1« ی...نیزم

 چند نکته 

را که بعدها    شدهوارد  اِن یخدا   گرید   ای   «مردوخ»  ای  «آن»  یخدا   خواهمی نم  نجا یا   در  -1
  انسانیک طبق اعتقادات  که کدام  کنم   مشخص آمد    یبابلمتون    ای  مری سو  متونیادشان در  

بین  )سرزمین  خواستم  .  استبوده    مطلق   یخدا   (یبابل  ا ی  یسومر النهرین  ای اشاره تنها 
  (هستند   متعدد  طبیعتاً   که)  خلق   در  ی خدا   و  ( )یگانه   مطلق  ی خدا داشته باشم به اینکه ایدۀ  

هستۀ    از،  این تفکر از پایه و اساس   و  ؛ است  واضحروشن و    ار ی بس،  یسومر   یالهوت  فکرت در
 .  است شده  گرفته بر   یاله نیداصلی 

َراِت :  فرماید می  تعالیحق ْمًرا   َفاْلُمَدِبّ
َ
هُ   َفَتَباَرَك ،  (کارها  کنندگانتدبیر   به   سوگند)  2أ   الَلّ

ْحَسُن 
َ
َماءَ ،  (است آفرینندگان بهترین  که خدا  بر باد  آفرین پس) 3اْلَخاِلِقیَن  أ   َبَنْیَناَها  َوالَسّ

ْیدٍ 
َ
ا   ِبأ   ما ،  گمانبی   و ،  برافراشتیم   خود  دستان  به   را   آسمان  و )  4َلُموِسُعوَن   َوِإَنّ

 .  (!ایمدهنده وسعت

  ن یا   به،  خلق  در  تیالوه  و  مطلق  تیالوه  ۀدی عق  به  های سومر   مانیا   کردم  انی ب  قبالً   -2
یا کسانی که    ۀ هم  که  ست ین   امعن طبق  ـ   ندا ه کرد  اضافه  را   ت یالوه  صفت   هاآن   هب چیزها 

  خواهد   کشف  ندهی آ  درزمینه    نیا   در   آنچه   ای ها که در حال حاضر کشف شده  متونی از آن 
  از  یآسمان  هایت رسال  کهـ   فی تحر   سنت  اند؛ بلکهاستحقاق این صفت را داشته  قتاً یحق  ـشد
است   امان  در  آن قطعًا  نمانده    ی هارسالت   در  که  طور همانه،  شد  یجار   هم  هاآن  برـ 

ازروانیپ   ایان،  یهودی ان،  ی حیمسان،  مسلمان.  ه استافتاد  اتفاقنیز    یبعد   یآسمان   انیاد  ی 
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  از یکی    یحت  ای  بتیک    ا ی  نیمع  شخص یک    ای  حاکمیک    ا ی  ا یدن  ای   هوس  و  هوا   که،  دیگر
وجود  بوده  موجود   شه یهم،  اندگرفته بر   خدا   عنوانبه   باطل   به   را   خدا   یایاول وضعیت  اند. 

 .  یتفاوت چ یهاز همین دست است، بی های سومر  یبرخ  اتاعتقادتحریف و بطالن در 

تثلیث    به  ان یحیمس  اعتقاد   از  ترساده   ر ایبس  های سومر از نظر    انی خدا   تعدد  مشکل  -3
  ، د نشویم  ف یتوص  «مطلقنیاز  با صفت »بی ـ هاآن  نظر   ازـ  القدسروح   و  پسر  و  پدر  را یز است؛  

  «خدا که »  دارند  اعتراف، و در عین حال  د ندار   ی ز یمتما  تی شخص   و  ت یموجود  ضمن اینکه
صفات نیازمندی    وضوحبه   ی سومر   متون  در حالی که!  است  رمرکبیغ یگانۀ    مطلق  یخدا 

به خدایان متعدد    را   ـموارد  گرید  ورفتن،    نییباالوپا،  ازدواج،  دن ینوش،  خوردن مثل  ـ  حدوث  و
یگانه اختصاص دارد،    یخدا   بهتنها    که  ا ر   مطلق   تیالوه  صفت  جه ینت   در  ودهند  نسبت می 

  نکرده  حی تصر   مطلق انیخدا  تعدد تفکر   بر ـ طور رسمی به کم ـدست  ا ی. ندنکیم ی نف هاآن از
 .  تثلیث  ۀدیعق  به  سایکل  یرسم ح یتصر  برخالفاند؛  چنین اعتقادی را بنا نکرده  ای

  ید د  از .  شودمی  محسوب   "اله"  باشد   توجه در خور    که   یزیهرچ  یان سومر   نگاه  از»
  یزن   مقدس  و  صالح  افراد  و  است  اله  جماعت،  است  اله  ّیتمن،  است  اله  یادن  هاآن
  ّیت من   یا   یا دن  یا  صالحان  و  یامبرانپ به   را   "اله"ۀ  کلم  توانیم ی م  ما   ین بنابرا   ؛ هستند   اله
 :یابیم در  را  آن در نهفته   سرشار حکمت، متن در تأمل  با و یم کن  یلتبد 

 دهان گشود و به انکیدو گفت:  یلگمشگ و

 یرد؟ گ اوج آسمان  به درجات تواندیم یکسمن! چه  دوست

   ؛ کنندیم  یزندگ ابد  تا  1َشَمش  با که  هستند  ی کسان( صالحان ) هاالهه  تنها و


وی به    شود.آشوریان و بابلیان که در حماسۀ گیلگمش از آن یاد می( خدای آفتاب  dŠamašَشَمش )به اکدی:    .1

سبب گناهان بسیار در بابا به پیکار برخیزد و او را به( با هومانکیدودهد با همکاری یار خود )گیلگمش دستور می
کشد. می   خون  قلب  قوت  را  ایشان  هومبابا  با  نبرد  حین  در  و  بود  پهلوان  دو  نگهدار  منبع:  ،  )مترجم   داد.شمش 

 پدیا فارسی(ویکی
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 ،  است شدهشمرده  روزگارش بشر  نسل اما

 .  هواست باد  بر دادند انجام آنچه هر و

ِدْمَنا :  است  آمده   یز ن   قرآن  در
َ
نُثوًرا   َهَباءً   َفَجَعْلَناهُ   َعَمٍل   ِمْن   َعِمُلوا   َما  ِإَلٰی   َوق   مَّ

   1.« (یمده باد   بر  خاک ذرات چون را   همه و  یمبپرداز  اندکرده  که یاعمال به  و)

 الل   حاکمیت   و   ها ی مر سو  - 2- 2

  کندمی   نآ  اجرای   به  اقدام   که   کسی  و ،  الهی  تشریع   ۀنقش  : ییعن  تصار خا   به   خدا   حاکمیت 
  که  کسی  آمده از این اصل: دستنتیجۀ به   و باشد؛   نسبحا  وند خدا   طرف  از   منصوب   مردی

  ف طر   از   ب منصو  و   برگزیده   که   نی زما  تا   گیردمی عهده    بر   را   هاآن  شئون   ۀادار   و   مردم  حکومت
 .  نداردمشروعیتی  دنباش  خدا 

اساسی  پایه   خدا   حاکمیت  به   اعتقاد   هیچ   بدون   آسمانی   ادیان تمامی    که   است  و 
طرح  ،  انیسمآ  یهارسالتبا این اصل است که    فقط  و،  تندس ه  متمرکز  نآ  بر   تردیدیوشک

کرده   انسانبارۀ  در   را   خود   الهینقشۀ  و   اَل   َوِإذْ فرماید:  می   تعالیحق اند.  آغاز 
َ
َك   ق   َرُبّ

ي  ِلْلَماَلِئَکِة  ْرِض   ِفي  َجاِعل    ِإِنّ
َ
:  گفت  فرشتگان  به  تو  پروردگار که    هنگام  آن  و)  2َخِلیَفةً   اأْل

،  الهیو جانشینی    فت الخ برای    آدمبعد از    . در ادامه( گمارممی  جانشینی   زمین   در   من
فرمود همچنان که    منصوبرا  ها  و خداوند آن،  بود   برگزیده   را   هاآن  خدا   که  آمدند   مردانی

 بود.   نخواهد خالی نیز  خرالزمانآ تا  هرگز و  نشد  خالی هانآاز گاه هیچ ، زمان
  متون   از  بسیاری  که  استای  نکته   این  و  داشتند   ایمان  عقیده  این  بهوضوح  به   هاسومری 

 عنوان مثال: . به است کرده تأکید  نآ بر هانآ


 . 382ص ، خدایی، توهم بیالحسنداحم .1
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  سرزمین   سرنوشت  «آنکی«، »جهان  نظام  و  آنکی»  عنوان  با  ریسوم  ایقطعه   در  -1
 : کندمی مقّدر  زیر صورتبه  را  سومر

،  عالم یهاسرزمین ۀهم میان  در بزرگ  سرزمین ای !رسوم ای»

ای،  ، پوشیده شدهراسخ  ثابت  نور  با تو

قوانین    غروب  تا   طلوع هنگام    از  کهنوری     مردم   ۀ هم  میان   در  را  الهی خورشید، 
. گستراَندمی

.  انداز ادراک خارج که، قوانینی متعالی هستند تو  مقدس قوانین  

. ژرفای آن دست یافت به توانمین  طوری که، بهاست  عمیق، تو  قلب

 کرد  لمس را آن تواننمی که آسمان... همچون یدآمی آن باصحیح   معرفت

شود می  گذاریتاج دیاب تاجی بازاید میاو  که پادشاهی  و

  گذاردمیرا بر سر خود   تاج ابد تاآورد  آن آقایی که او به دنیا می و

نشیند می انیسمآکرسی   بر "آن" یخدا با تو هادشاپ و ؛است بزرگواری آقای، وت آقای

1« ... .است بزرگ کوههمچون ، تو  پادشاهی

 : است آمده« سوم  اور » ۀسلسل سسؤم « نموـ اور» سومری شاهدپا  شریعت  در  -2

 شد  دهیآفر ، جهان اینکه  از پس»

 شد   مشخص  "اور" شهر سرنوشت و "سومر"  نیسرزم سرنوشت آنکه از بعد و

 ،  " لیانل "  و "آن" یخدا دو

 ؛معین کردند "اور " شهر  پادشاه عنوانبه را " ناان"  ای ماه  یخدا
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 د یبرگز  را "اور َنمو"  خود ۀنوببهنیز  خدا نیا سپس

 ،  اواز  یندگی نمابه  و بیناعنوان به "اور " شهر و سومر نیسرزم در تا

 1.« کند  یپادشاه  نیزم  در

نویسندگانی  ،  گرددبرمی  سلسلۀ اور سوم  زمان به  که  سومری  پادشاهان  فهرست  در  -3
را تحت که آن های  سلسله ،  جمع کردند  به سومری«  Nam-Lugal=  عنوان »پادشاهی  ها 
  از   پادشاهی:  است  دهآم  نآ  درشده است.    بیان،  طوفان  از  قبل  هایزمان   از  سومر  در   حاکم

  2. شدسلطنت   مرکز «اریدو» و آمد ود فر ، انمآس

 :  است آمده« انلیل» مخصوصسرود  در  -4
 ،  با دیدۀ رضایت کامل به او نگریستی  که یچوپان آن  !انلیل ای»... 

ها رفعت بخشیدی...  نسرزمی در رامنزلتش  و نأش و، خواندیراف را او و

 دربگیرد   نبرد  کجا  ره  در  وکند،  های بیگانه را تسخیر میسرزمین  کهکسی است    او
...  افکندمی زمین  هب راآن 

، چوپان بزرگ که پیوسته در حرکت است آن  "انلیل"

. ای )هر پادشاهی( استچوپان راهبر برای هر موجود زنده او

 3.« نهاد خود  سر بر را مقدس تاج وراستی که او پادشاهی خود را ایجاد کرد، به

دهند،  در خصوص آن توضیح می   ری ومس  متون   که   یمهم  ای هشخصیت   از   یکی   -5
از    پادشاهی  عنوان  با  را   او  و  ؛ است  (نوح )   «زیوسودرا » توصیف    انسم آکه  شد،  منصوب 

   اند:کرده


 . 119ص ، ، از الواح سومرساموئل کریمر .1
 . 1/318، باستانی  هایتمدن تاریخ بر   ایمقدمه، باقر طه .2
 . 177ص، ، از الواح سومرساموئل کریمر .3



 سومر  ی ازاسرار  .................................................................................................. 84

،  زیوسودرا  پادشاه»

،  کرد  سجده "انلیل"  و "آن" رابرب در

،  برگزیدند  را زیوسودرا "انلیل" و "آن" و

،  را به او بخشیدند  خداهمچون یک  زندگِی  و

1« ... .کردند وارد، خدا گی، مثل یک جاودان نفس او درآن دو  و

   :است آمده گیلگمش به انکیدو خطاب، گیلگمش ۀحماس در همچنین -6
 ،  ی مرد یگانه همان تو»

 ،  شد آبستن را  تو مادرت که  تویی

   ...،  آورد یادن به را  تو نانسون مادرت 

 ،  داد  قرار  مردم از برتر را تو  انلیل

 2.« ساخت  مقدر یتبرا را مردمان  بر ی پادشاه و

  به  هاسومری بر اینکه    د ندار   تأکید   هاآن  ۀ هموجود دارند که    دیگری هم   بسیار  متون
 .  داشتند اعتقاد ، حاکمان  و پادشاهان   آسمانِی  و الهی تنصیب 

  را   شدهاشاره   این واقعیِت نیز    انشناسباستان   و  گرانهش پژوهای  گفته :  کنممی   اضافه
خواهم    نقل  خصوص  این  دررا    کریمر  کترد های  گفته   از  برخی  نمونه  عنوانبه   ؛کنندتأیید می 

 کرد:
کسی    "انلیل"  خدایبه اینکه    کنندمی  افتخار  و  مباهات،  حاکمان  و  پادشاهان  وـ »

  شکوفا   هانآ  خاطربه  را  سرزمین آن    و،  ید ش بخ  هانآ   به  را  " سرزمین  پادشاهی "است که  
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است  او  و،  کرد   داد   توان  ایشان  به  و،  بخشید   هانآ  به  را  هاسرزمینتمامِی    که  کسی 
  را   پادشاه  نام   کهکسی است    همان  " انلیل"  خدای.  د ین بگشا  خودنیروی    با   راها  سرزمین
خودش    و  کندمیاعالم   سلطنتی    او   به،  رضایت  ۀدید   با  و،  دهدمی  او  به  راعصای 

 1.« نگردمی

 :  گویدمی سومری  «کیش»  شهر در حکومت خصوص  در ـ 

  از   بعد  ـاست  آمده  یسومر   یهااسطوره  در  کهگونه  آنـ  را  یپادشاه   که  است   یشهر »
  2.« کرد  افتیدر  آسمان ازطور مستقیم ، بهطوفان

خودکامه بود، و نه    حاکمینه  ،  ی مر سو  حاکم  کنیم  تأکیدالزم است    اینجا  درـ »...  
خودش کسی جز    دانست میدقیقًا    " شولجی"مثل    هیپادشا   نه در حال تغییر؛   و  سرکش

و   ِقبال  آن  برابر   در  و،  نیست  هاآن  ۀنمایند  و  خدایان  برای  ایخلیفهجانشین  در  ها 
 3.« تاس  مسئول،  بندگان رفاه وها سرزمین شکوفایی

  عنوانبه   هاسومری   میان  در ،  زمین  در   او  نمایندگی  و  خدا تفکر جانشینی    است روشن  
افتد   اتفاق می معموالً   آنچه،  بله .  استبوده    شایع،  حاکم  شریعت  کردنثابت   یرا بیک عقیده  

عبارت بوده است  ـ  اند آمده  امروزبه    تا  هاآن   از  بعد  که  نیکساو چه    هاری ومس  زمان  در  چهـ
است   نشده  از طرف خدا منصوب  که  اینکه شخصی  به   این از  را  در  جایگاه  صورت جعلی 

کرده می   ور داز آن جایگاه    را   دا خ  ف طر   ز ا   منصوب   پادشاهِ   و  ه فیخل   المانه ظ  وگرفته،  اختیار می 
 است. 

  را   آننیز    هابابلی   بلکهاختصاص ندارد؛    هاسومری   به، فقط  الهی  تنصیب  به   قادتاعالبته  
  از   را ، سلطنت  شاهدپا   :است  همدآ  «حمورابی»  بابلی  پادشاه  شریعت  در.  بردندارث    بهها  آن  از

 : در اختیار دارد «بزرگ   مالک» یعنی پروردگار طرف


 . 172ص ، ، از الواح سومرساموئل کریمر .1
 .  83ص ، ، از الواح سومرساموئل کریمر .2
 ترجمه: نهاد خیاطه. ، هاآیین ازدواج مقدس از نظر سومری، ساموئل کریمر .3



 سومر  ی ازاسرار  .................................................................................................. 86

  که کسی بود    او  و،  بودحکومت    س أر   در  پادشاه،  حمورابی  شریعت  اساس   بر»... و  
  1هاست.« مالک بزرگ زمین]پروردگار[  وآورده است،  دست به ار گ پرورد   ازاین تسلط را 

 :توجه

این    به ،  حاکم  و   پادشاه  ای بر   الهی   تنصیب   به   هاسومری   اعتقاد   کردم تر خاطرنشان  پیش 
  د شومی  اطالق  هانآ  بر  الوهیت   صفت،  سومری  ونتم  در  که  کسانی  ۀهم  که  ستنی  امعن

  یا   « الوهیت»  ادعای   دروغ  به   که   ندا ه بود  کسانی   بلکه اند؛  بوده   صفت  این   ۀشایست واقعًا  
،  سبحان  وندخدا   طرف  از   منصوب  پادشاه   با  کهاند  بوده  هم  کسانی  و ،  ندا هکرد  «پادشاهی»

زدند، درست به همان  ]متون[    تحریف دست به    کهاند  هم بوده  افرادی  و به نزاع برخاستند،  
ما را به  ای که  کنم انگیزه . خاطرنشان می است  داده  رخ ها نیز  دیانت   دیگر   در صورتی که  

،  طور کلی بهـ   های مر سوبیان این نکته است که    « کشاند، حاکمیت»  ۀ لئمسبحث و بررسی  
  ایمان،  الهی  بتنصی   و  خدا   حاکمیت  به ـ  درست مثل اعتقادات موجود در تمامی ادیان الهی 

 .  داشتند

  یالهتنصیب   یادعا   فقط  یسومر   پادشاهان از  یبرخ  که  است  درست  ینا »...  
  یب تنص   به   یان سومر   عموم   که   است   ین ا   دارد   یت اهم   ما   ی برا   آنچه   یول،  داشتند  را 

  ینکها   بر   ی مبنـ   یده رس   ما   دست   به   دفعات  به   ین ِگل  الواح  از   آنچه .  اندبوده   معتقد  یاله
  ین ا   ّیدمؤ  ـ شوندیم  یین تع  یان خدا   ی سو   از   و   هستند  یانخدا   نوادگان،  پادشاهان
  یا  سومر  در   که  است  یا منازعه ۀ  دهندنشان   که  کرده  نقل  یداستان  قرآن.  مدعاست

  که   یلخل  یم ابراه  با   یحکمران  یمدع  پادشاهان  از   یکی  ین ب  النهرین ین ب  ین سرزم
 : است داده ی رو ، بود  خدا  طرف از  منصوب یحاکم

 َلْم
َ
ِذي  ِإَلی  َتَر   أ ِه   ِفي  ِإْبَراِهیَم   َحاجَّ   الَّ ْن   َرِبّ

َ
هُ   آَتاهُ   أ اَل   ِإذْ   اْلُمْلَك   اللَّ

َ
َي   ِإْبَراِهیُم   ق   َرِبّ

ِذي اَل   َوُیِمیُت   ُیْحِیي  الَّ
َ
َنا   ق

َ
ْحِیي  أ

ُ
ِمیُت   أ

ُ
اَل   َوأ

َ
هَ   َفِإنَّ   ِإْبَراِهیُم   ق ِتي  اللَّ

ْ
ْمِس   َیأ   ِمَن   ِبالشَّ
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ِت   اْلَمْشِرِق 
ْ
ِذي  َفُبِهَت   اْلَمْغِرِب   ِمَن   ِبَها  َفأ هُ   َکَفَر   الَّ اِلِمیَن   اْلَقْوَم   َیْهِدي  اَل   َواللَّ   یا آ)  1الظَّ

  یارزانرا به او    یپادشاه   خدا که    پروردگارش ۀ  دربار   یم ابراه  با  که   را   یکس  آن  یدی ند
.  میراندی م  و  کندی م  زنده  من  پروردگار :  گفت  یمابراه  که  آنگاه  کرد؟  محاجه   بود  کرده

  مشرق  از   را   یدخورش  خدا :  گفت  یم ابراه.  میرانمیم   و  کنمی م  زنده   یزن  من :  گفت  وا 
  یت هدا   را   ستمکاران  خدا   یرا ز ، شد   یرانح  کافر   آن.  برآور  مغرب   از  را   آن  تو   آورد یبرم
 .  (کندی نم

 وضوحبه   را   موضوع  ینا   های بابل  و   یاناکد ،  یانسومر   متون   به   مراجعه  با   توانیمیم
  و   حکومت  بودند  معتقد  هاآن  کهاین  ؛یمکن  مشاهده  هاآن  متون   از  یاری بس  در

  یح صح  یاله  یند   باور  در  که  طور   همان  یرد؛گ ب  صورت  یاله  یبتنص   با  یدبا  یپادشاه
  که   دارد  آن  از  یتحکا  آشکارا   ینا .  است  گونه   ینهم  یزن  قرآن  و  یل انج،  تورات  در

  قسمتش   ینتر مهم  که  آن  یمتعال  به  و  اندبرده   ارث  به  را   کهن   ِی اله  یند   یانسومر 
،  زمان  گذشت  با  یول.  اندبوده   یبندپا   یز ن،  بود  آن  یمجر   یین تع   و  مقدس  یشرع  ینقوان

  غصب ،  یاله  یند  یف تحر   آن  و  دهدیم  رخ   یشههم   که  افتاد  اتفاق   یزیچ  همان
 2است... .«  خداوند ی سو  از  شدهیین تع  حاکم  ساختن  مقهور  و لهیا  یحکمران

 : گویدمی کریمر  دکتر  «الهی حاکمیتعقیدۀ »  در  تحریف  ازمثالی  عنوانبه  و

  " ننجرسو "  یخدا   "،ش گا ال "  شهر  یاجتماع  و  یاسیس   احوال  ازرو به زوال    ۀدور   این  در»
تاریخـ که  ما رساندهطبق چیزی  به  .  برگزید   راشهر    بانی پشت  دایخـ  اندنگاران سومری 

  او   به  و  ترسیدمی  "نا یگاوروکا "  الهه  از  "الگاش "  ساکنانتمامی    میان  در  که  جدید  حاکم
مجدد   ـ دبودننادیده گرفته    وگفته    ترک ها را  آن   او  پیشینیان  کهراـ   "الهی   قوانین"  داد  فرمان

  طور به  را  " اله"  دستورات  و  بود  پایبند  " ننجرسو"  سخنان  به  "ینا گاوروکا "  کند.  سازیپیاده
،  گوسفندان کردن چهارپایان،  مثل تصاحبکارهای ناپسند   از  بنابراین  ؛کردمی اجرا  کامل
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  قصر   به  اموال قانون پرداخت  از    وبود بازداشت،  المنفعه  عام  که  ی ماه  د یص اکن  ام  وها،  بره
  1« ... .کرد ، جلوگیری مختلف  هایش رو به

  هایی ه دور به وجود  خدا،    حاکمیت  به  هاسومری   اعتقاد  بربر تأکید او    عالوهاین گفتۀ وی  
  رسیدن   به   منجر   که   دادمی  خ ر   جامعه   در اعتقادی    انحرافها،  ن آ  در   که   کند می  اشاره نیز  

  و   ظلم   او  زماننتیجه در    در  ؛شدمی تخت فرمانروایی    به  خدا   طرف  از  غیرمنصوب  حاکم
برطرف  را    انحراف  تا  بیاید الهی    عادل  پادشاه یک    داشتند   رزوآ  همه   و یافت  گسترش می  فساد
 بازگرداند.   درستشجایگاه  به را  امور  وکند 

   ؟ د داشتن   اعتقاد   دموکراسی   به   ها سومری   آیا 

  هاننساا حکمرانی    در دموکراتیک  تالش    نخستین  را   آن  و  آوردمی   لیمثا  کریمر  کترد 
 ه است: داد  رخ   میالد از  قبل سوم  ۀهزار  در سومر  در واقعه  این شمارد. برمی

منعقد    هاانسانشده برای  مجلس سیاسی شناخته  اولین، نجها  ازقسمت  کدام   در»
  جلسات باستانی،    پارلماِن   این که است  این شودیم حیرت  و شگفتی  باعث  آنچه...  ؟دش

  ر سوم  بهکه در دوران باستان    ینمسرز  آن  درکرد ...  منعقد می  آسیا  ازخود را در آن قسمت  
 ینا بر و... قرار داشت  فرات و دجله رود دو میان در  فارس  خلیج شمال درمعروف بود، و 

  به   را  مهمی  پیشرفتنیز    یاس سی  ۀعرص  در  هاسومریکه    نیست  یشگفتجای  ،  س اسا
  با   تیکار کو مد   یحکومت   سویبهرا    ها گام  نخستین   ،خاص   شکلبه  ها آن  و  نددآور   دست
  سیاسی   مجالس  حقوق  به  افتر اع  و  حاکمان  هایطلبیقدرت  وها  خودکامگی  بر  تسلط

 2برداشتند.« 

وارد شده    هاآن  متون  در   آنچه طبق  ـ   سومری   حکومت  نظام که  این است    درست  ولی
  اعتقاد طور کلی  به   که   متون از    ایمجموعه   به  قبلی مبحث    در   و  نبود   تیک را دموک  ـاست
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 گفت   توانمی آری،  .  کردم  اشارهکند  را تأیید می   الهی  تنصیب  وخدا    حاکمیت   به  هاسومری 
 : بود  موجود  هاری سوم نزد   نآ از نسخه  دو ولی ؛ بود هیال، سومری حکومت نظام

بوده    حاکم  یا  پادشاه  الهی  تنصیبمبتنی بر    که ی،  حکومتسیستم    اصلی  ۀنسخ :  اول 
و    خلیفه  طرف  ازو چه    باشد  سبحان  ایخد  طرف  از طور مستقیم  به   تنصیباین    چه  ؛است

این خلق   در خدای  »یعنی    اوجانشین     در  خدا   ای خلف  که   استسیستمی بوده  سیستم،    «. 
مثل    ( تاس  ین زم در  خدا  ۀ نمایندگفته، پیش  ِی مر سو  متن عبیرت به کهجانشینی    یاش )زمین
  که  استسیستمی کردند. این سیستم، اش می« پیاده هپادشا سودرای وزییا همان »  نوح

  که   است   زی یچساختن  ، محقق هدف   بلکه   ؛ ست نی  هدف،  خودخودِی به   حکومت،  نآ  در 
پیاده همچنین    ؛ فرمایداراده می  سبحان   ایخد از    و  هاسرزمین سازی عدالت در  اطمینان 

 .  مظلومینبا  انصاف

  از دورشدن ۀنتیج در ـ  زمان  گذر با  که، سومری حکومت نظام ۀشدتحریف  ۀنسخ: دوم
بودند  سومر  در الهی    یایبان   که  یدرست  دینِی   هایهز موآ   میان  در   را   خود   راهـ  گسترانده 

  هاآن  به   که   باطل های  جناح   یا   راداف  بر   «الوهیت»  صفت   کردن اضافه   و،  کرد  باز   هاسومری 
  خصوصیات   از   اصل  در ها،  صالحیت   این   که   حالی   درشد ـ   دادههایی  شایستگی   و   صالحیت 

 .  بود حاکم  و  پادشاه تعیین ها،  این صالحیت  ۀجمل از  وـ بوده است  او حقیقیجانشین  و خدا 

  به  پیامبران  و   نوح  از   که   است  نظامی ،  سومریان  حکمرانی   نظام  بنابراین »
  یک  از  سومریان.  اندبرده   ارث  بهطور که دین الهی را از آنان    همان  اند؛برده  ارث

  الهِی   دین   که   طور  همان،  بودند   برخوردار   شدهتحریف   الهی  حکمرانی   سیستم 
  نه   و   بود   دیکتاتوری   نه ان  سومریحکومتی    سیستم   بنابراین   ؛ داشتند  شدهتحریف 

 .  امروز  غربۀ شدشناخته  دموکراسی معنای به دموکراسی

  تعیین (  خدایانها )الهه   را   پادشاه  که  بود   صورت  این  بهان  سومری   حکومتینظام  
  سوی   از  فرماحکم  یا  پادشاه  نیز  الهی  حکومت  سیستم  در  که  طور   همان  کردند؛می
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،  الهیۀ  اراد  و  خواست  به  بخشیدنتحقق ،  حاکم   اینۀ  وظیف.  شودمی   تعیین وند  خدا 
  تعیین  از   هدفبنابراین    ؛است   ستمدیدگان  با   عادالنه   برخورد   و  خدا   قانون  اجرای

   1.« ی الهی، خوِد حکمرانی نیست... فرماحکم
یقینًا    که  الهی   حکومت  نظامبرای    هشدتحریف   دوم   ۀنسخ  ایجاد و  انزوای    به قطعًا 

ای نیست که  ، حادثه دشومی منجر    او  نقش  کردنمنحل   و  او  کردنور د  و   خدا جانشین واقعی  
.  است  داشته  وجودهمواره    بلکه  ؛باشد   داده  رخدار،  دین   ملتی  عنوانبه   هاسومری برای    فقط
دارد؛    روی  پیشداری،  حکومت   خصوص  در   لمانانمس  ۀشدتحریف   ۀنسخ قرار  همگان 

و زمینه  ،  شد   شوپنج سال در منزلبیست به مدت    لیعنشینی  خانه   ه ب  منجر  ای کهنسخه 
  دردناک  ۀواقع در شانزنان دنشاسیر  و ایشان یتبو اهل کشتن فرزندش حسین  ایبر را 

  ری رهب و حکومتمسند   بر داد اجازه هاآنامثال  و امیهبنی بهعوض   در  ومهیا کرد،  کربال
 تکیه بزنند!   مسلمانان

  دری  گویتا آنجا که    ؛کنندمی   اشارهتوأمًا    نسخه   دوهر    به   ری ومس  متون  صورت  هر  به
یا  زیوسودرا سو »یک   از ،  متون این    ؛دارند یکدیگر    با  شگفتی  تفاوت  رسدمی   نظر   به   ابتدا   »
پادشا  نوح برگزیدند کنند  هی معرفی میرا  را    «اوروکاجینا»که    طور همان،  که خدایان 

  شکار زنان،  بیوه  و  یتیمان  ندهد  اجازه   هرگزتا   بستو پیمان    عهدبا خود    کهکسی    ؛ برگزیدند
َنمو»  نیز  و  2؛ ندشوتوانگران  و ستم    ظلم   که   بود  شریعتی  صاحب  کهکردند    معین  را   «اور 

 .  بود مردماحوال  اصالح برای  کار و هاسرزمین در عدالت تضمین  هدفش

 هاآن   کهکنند  می  معرفینیز    را   ظالمی  و  فاسد   حاکمان،  سومری   متون،  دیگر  سوی  از
  هایجنگ   و   فساد   و   ظلم  از   هاسومری   اینکهبرخالف    ؛ اندشده معین    خدایان   طرف   از   هم

 بودند.  و عذاب  رنج در   هاآن  ۀستمگران
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  زیرا آن را درک کنند؛    نتوانستندهمکارانش،    و  کریمرمثل    شناسانیباستان   که تمایزی  
  خداناباور   اساساً   هاآن  ازبه این دلیل که بعضی    یا،  نداشتند   اعتقاد  خدا   تمیحاک  بهها  آن

 : است  شده  حل   قابل،  کرده  بیان  احمدالحسن  سید  آنچهواسطۀ  به   اکنونمعمایی که  .  بودند

  از   بسیاری   و   کریمر  که   است   موضوعی  خدا   حاکمیت  و  سومریانۀ  رابط»
آن  ؛ عاجزند  آن  درک   از   شناسان باستان  یا    به   هازیرا  ندارند  اعتقاد  خدا  حاکمیت 

  صرفاً   را   قرآن  و  تورات   و آورند  می  شمار   به ها  سومری   اختراعات   از  را   دین   و   باورند ناخدا 
سومریان  داستان   ازهایی  برداری کپی تخیلی    نظر   در  طوفانۀ  قص   مانندهای 
  موضوع   سومری  پادشاه  دریافتند   افراد  این   که  هنگامی  دلیل   همین   به.  گیرندمی

این گذاشت  شور  به   مجلس   دو  در   را   جنگ   که   کردند  صادر  قطعی  حکمگونه  ، 
  در   اینبوده است.    غرب  امروز  کراسیو دم  مشابه  وتیک  کرا و ان دمسومری   عملکرد

اساس  وجههیچ به ان  سومری  عملکرد  که  است  حالی   و  نبود   غربی  دموکراسی  بر 
 ها آن   در   که  دارد  وجود  بسیاری   سومرِی   متون ؛ چراکه  نداشت  آن  با  هم  ارتباطی

  1.« آوردمی دست به الهیده است حاکم، مشروعیت خود را از تنصیب شتأکید 

  مجالس  فقدان یانمعبه  الهی تنصیب و خدا  تمیحاک به ایمانتوجه به این نکته که  با
  امعن این  هب  نیز و، نیست  ددهنمی  انجام خدا  ۀخلیفنظر  زیر را  معینی ایهقش ن که یسیاس

 . بپردازد داریحکومت  به ، می مستقطور به ،  خودش  خدا  ۀ خلیف که  ستنی

،  خدا  سوی  از شدهمعین  حاکمیتوسط  تواندمی الهی حکمرانی نظام  این »... و 
به هنگام خطا   بر ،  کرده  اجرا   را   قوانین  و  باشد  داشته  نظارت  فرایند،    این   رفتن آن 

نماید  گونهبه    مبادرت   حکمرانی  به   خودش   که ندارد    ی تضرور   و ای صحیح مداخله 
 2.« شود عملی  ش، تا هدف از تنصیب و تعیین ورزد
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در حالی    ؛کندتفسیر    معابد  از  را   کومتحشدن  جدا   ۀپدیدتواند  می   کردیم  بیان  آنچه  نیز  و
  هاری سوم  زندگی  ییابتدا   ۀ دور   در حکومت    اداری   مرکز  وحکمرانی    برای   مکانی،  معبد که  
 .  بود

  مرکز یک    و  حکومت  ای بر   مکانی  مفهوم  به  د معب،  تاریخی   دوران  ابتدایی  ۀور د  در»
  ؛ شد   ایجاد   دولت  و  معبدمیان    مهمی  یی جدا،  نآ  از  بعد بود.    حاکم  روحانیت   برای  اداری

مطالبات    و،  کردمی  پیدا   امنیت،  آن  با  که  داشت ، سکونتگاهی مخصوص  پادشاه  زیرا
 1گرداند.« چنین چیزی را الزم میتشریفاتی  و سیاسی هایفعالیت

این   چهارچوب  همچنین    مسئلهپس    اینکه  ؛ردگیمی  ارقر   خدا   حاکمیت  به  ایماندر 
عبادتخا  داندمی   مناسب بر ،  نۀ  ادارۀ  ،  حکومتای  مکانی  و  باشدشقضاوت  مردم  ؛  ئون 

افراد  ولی    ؛کردمیعمل  در مسجد کوفه  اش  رانیحکمدر ایام    که امام علی  طور  همان
ایشان  از  بودند    خدا   طرف   ازکه    مسلط  حاکماناز  ،  دیگری غیر  نشده    قصرهای منصوب 

  بندگان  و  هاسرزمین   بر  خودحکمرانی    به  جاآن   از  تا  دندگزیبرمیعنوان مکانی  به   را   بزرگ
 بپردازند.  

 سومری   دین موضوعاتی مربوط به هستۀ    - 2-3

  در  که  را   دینی  مضامین  برخیتنها  ،  است  مختصرگوییاز آنجا که بنای این پژوهش بر  
بنده همین  زیدگ  برخواهم  است  آمده  سومری  یگل  الواح به باور  شده  گزینش  مضامین، و 

از کافی هم فراتر خواهد   تا  حتی  ن  دی پرستیدند،  می  هامری سوچیزی که    کنیم  حکم بود 
  ـالهی   ادیان  دیگرهمچون  ـ   هرچند  ؛ ه استیده بودرس   هانآ  به   خدا   انبیای   از   کهبوده    الهی

بود.    ،آن  از  زیادی   اجزای  در   تحریف   دست کرده  ایجاد  به    ی مر سو  دینانحرافاتی  تنها 
  از بلکه    ؛ است  نشده   متوقف  الهی   حاکمیت  و ، پیدایش هستی  آفرینش   داستانپرداختن به  
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است    را   دیگری   قضایای  و  رفته  ترفرا   نآ   اجزای  و  الهی  دیناعماق    از   کهپیش کشیده 
 شوند.  شمرده می اش دهنده تشکیل

 عشق به او   و خدا    رضایت   - 1- 3- 2

تا    ؛گرفتبه کار می  خدا   رضایت  آوردندست به   برایوغم خود را  تمام هم   سومری  انسان
  را   ی رضایت، فقدان چنین  در عین حال   و  دانستمی  هابیخو   ۀهم   منبع آنجا که خداوند را  

 شد.  گریبانگیرش می زندگی در  که دانستمی هاییرنج  ۀ هم رای بعاملی 

همۀ   چنین    نبودِ   و،  بود   او  از   خدایان  رضایتهرکسی،    برایها  خوبی»سرچشمۀ 
  تراف اع،  هتوب  مزمورهای  و...  آمدبه شمار میها  ریشۀ تمام دردها و رنج  و  اصل ی،  رضایت 

دارد،  گناه  به خود  در  را  نادانسته  یا  دانسته  و    دهایروس  به  گاهی   واِن    ش تای س مدح 
 : انجامیدمی

  استهولناک  گناهانم وبسیار،  مخطاهای راستی که به !من موالی ای

...  است هولناک  گناهانم وبسیار،  مخطاهایراستی که  به !بارخدایا

  شود سبک ، من  موالی قلب درو غضب  خشمبگذار 

  بگیرد آرامش، شناسمنمییا  شناسمشمی که  خداییآن  تا

  1.«... رند گیب آرام شناسممینهایی که یا آن شناسممی کهرا  یانخدای آن  تا

  سرزمین   در  فرد   هک  آیدچنین بر می  فلسفی   و  دینی  مضامین  اراید  ِی میخ   متون  از»
  زیراداد؛  خدایان از خود نشان می محبت  و  رضایت  به  رسیدن  برای  یار بسی  تالش ،  سومر

 طوالنی عمر و سعادتمندانه زندگی از آنوسیلۀ به تا بود اعتماد راه قابل و وسیله تنها، ینا
  اش پشت بندهبه    خدا  وقتییعنی    ؛است  درست  کامالً   هم  آن  برعکس  و  ؛شود  مندبهره
روزی بر بنده خشم او و فرودآمدن بدبختی و تیره برای    ی هشدار  این  ،شود   ورد  او  از  و  کند 


 .  169و  168ص ، النهرینبین  سرزمین، بورت دیال .1



 سومر  ی ازاسرار  .................................................................................................. 94

 1خواهد بود.« 

 ست نی   شفاعت گریزی از    و   الست ب    سبب   گناهان   - 2- 3- 2

هیچ    و  است  شبئمصا  و  بال  سببانسان،    خطاهای  و   گناهان  دارند  اعتقاد  هاری سوم
 .  ندارد وجود  یگناهبی انسان

باور  به  سومری  حکیمان» عقیده  گاهی    و  این  آ آن    های مصیبت  اینکه  ؛داشتنداز 
هیچ    و،  تسا  شخطاهای   و  گناهان  ۀنتیج،  د شومیش  یبنصکه    ییبالهاتمام    و  انسان

  2.« ندارد وجود یگناهن بیانسا

 : ندارد  خود  عذاب  و  رنج  از   رهایی   ایر ب  هیرا است هیچ    عذاب در رنج و    که  کسی بنابراین  

  مهربانی   بااو    تا  بگرید  او  پیشگاه  در  و  کند  تمجید  همیشه  را  خود  خدای  اینکه»مگر  
مورد خطاب در این    خدای،  سومری طبق اعتقادات رایج    ؛ ودهد  گوش هایش  شکایت  به

عذابدعاها یعنی  ، خدای  است؛  آن    ایندهی انم  که  اییخدکنندۀ شخصی    و  فردبرای 
  3.« است خدایان  انجمن در او شفیع

  هاسومری   ۀیدعق  این  ای بر   مقدس   کتاب   یا   کریم   قرآن  از   دینی  شواهدی   یم بخواه  اگر
 :  جمله ازهستند؛  ار بسیمالحظه خواهیم کرد این شواهد  یم ور بیا 

َصاَبُکْم   َوَما
َ
ْیِدیُکْم   َکَسَبْت   َفِبَما   ُمِصیَبٍة   ِمْن   أ

َ
  مصیبتی   []گونه   هر  و)  4َکِثیرٍ   َعْن   َوَیْعُفو   أ

 .  (گذرددرمی بسیاری  از  ]خدا[ و ، شماست  خود دستاورد سبببه   برسد  شما به

  با   هاسرزمین   پادشاهان  دستبه   مانگناهان  سبببه   ما   کاهنان  و  ما   پادشاهان  و  ما  و)
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   1(. ایمتسلیم گردیده  هاچهره  رسوایی و  تاراج  و اسارت و  شمشیر

 2(. انداز جالل خدا قاصر شده و  اندهمه گناه کرده )

 است   دینی   واجبات   خنستین   از نیایش    و   معبود   ز ا   ترس   - 3- 3- 2

 ست ا درخو   برای   توسل  و نیایش    و  دعا   با   او  سوی به   توجه  و   خدا   از   ترس ها  از نظر سومری 
 .  ستا  دینی واجبات ین نخست   از، بخشایش

،  کردم رو تو   الوهیت سویبهی، صبور العاده ، فوقمن  خدای ای تواز آنجا که »... 

،  هستم   تو جویوجست در،  ببخشایی چگونه دانیمی تو از آنجا که  و

،  دارم  را تووجه  ویآرز ، نگریمی  محبت ۀدید با تو از آنجا که  و

،  امایستاده توپیشگاه  در اینجا در من، مهربانی  تو از آنجا که  و

  !وبشن مرا! نیایش  کن نگاه من  هبعطوفت  با

،  ، بگذار قلب تو برای من آرامش یابدتاس خشمگین   تو قلباگر  و

هایم را پراکنده ساز!  کوتاهی ؛من درگذر  خطاهای  و گناهاناز 

  3.«  ...ردگی امر آدرنگ بی، منعلیه  تو الوهیت خشم  [امیدوارم] و

نیایش    یا  دعا،  دین   در  واجبدومین    و...  است  معبود  از  ترس ،  دین  در  واجب  نخستین»
:  استقربانی ]برای شفاعت[  و

پیشکش کن نی فروت  تخود ایخد بر روز هر


 .  9/7، . ِسفر عزرا1
 .  3/23، پولس رسول به رومیان ۀ. نام2
 .  184ص ، چهارم کتاب، هااسطوره دیوان، آدونیس .3
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بخور واجب  وقربانی، نماز، 

، پاک باشد پروردگارت  ررابب در تو  قلب تا

  کندمی انمشاد  را  معبود  که است چیزی همان   این

  را   هاگنجاو نیز تمام  ،  کنیتقدیم    صبح روز  هر   را سجود   ونیایش    و  دعا  و   توسلتو   ر اگ 
  بخشید خواهد تو به

شد  خواهد درخشان، خدایت  فضل  به تو ایروزه و

:  بیاویز خود عقل به را هلوح این و

   زایدمیمحبت   یا مهربانی   ]از معبود[، ترس 

 کند می نیال طو  را رعمقربانی،  و

 1.« بخشدمی  تنجا انگناه  ازنیایش  و نماز و 

  با او  سویبه  توجه، او   از  ترس ،  خدا   رضایت   درخواستمثل   قضایایی   هاسومری بنابراین  
شمارند؛  بر می   خود   ۀیدعق   و  دین جزو مغز و هستۀ    را   او  برای  سجده  و،  او  به   توسل،  دعا  و  نماز 

  بخوانیم گفته شد    باال  درکه    را   هاسومری   ۀعقید  اگرعالوه  به   ؟تاس  این ، چیزی جز  دین   آیا  و
انجام    ایمقایسه  ندنکمی  دعوت ش  ویسبه   سمانی آ  ادیان  در   دینی   متون  آنچه   و  آنمیان    و

 ؟! دید هیم ا خو  تفاوتی  اآیبدهیم، 

 ْل
ُ
   َما  ق

ُ
ي  ِبُکْم   َیْعَبأ   اعتنایی   هیچ  پروردگارم،  نباشد  شما   دعای  اگربگو  )  2ُدَعاُؤُکْم   َلْواَل   َرِبّ

 .  (کندنمی   شما به

 ِقِم
َ
اَلةَ   َوأ اَلةَ   ِإَنّ   الَصّ   از   نماز  که،  دار   پاه  ب   را   نماز  و)  3َواْلُمْنَکرِ   اْلَفْحَشاءِ   َعِن   َتْنَهٰی   الَصّ


 .  163و  162، النهرینبین  سرزمین، بورت دیال .1
 . 77، . فرقان2
 .  45، عنکبوت. 3
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   .(داردمی باز  ناپسند  و زشت  کار

   1(. باز شود ایتانتا در بر به در بکوبید بخواهید تا به شما داده شود. بطلبید تا بیابید. )

  را   آن  که   باشید  داشته  ایمان  کنید،  درخواست  دعا  در  آنچه  هر  گویم، می  شما   به  پس)
 2(. بود خواهد شما  آِن  از  و اید،یافته 

  3(. تاسا او نزدیک ر زی  ؛بخوانید او را . بطلبیدشود مادام که یافت می پروردگار را )

 4(. ایشان را خوار نشمرده استو دعای نموده،  توجه دعای مسکینان به  )

 صادقه   های رؤیا   - 4- 3- 2

  در  و  کریم   قرآن  درنکته را ما    این اند؛  داشته   توجه  بسیار  ها رؤیا  به،  انیسمآ  ای هکتاب
هستیم،    جدید  و  یم قد  عهد   مقدس  های کتاب نمونه  به   وشاهد    ۀسور   هب  نا تو می عنوان 

 .  کرد رهاشا الهوتی یوحنای  و  دانیال خدا  مبر اپی  ی رؤیا  یا   یوسف

خصوص   ن ی ا  در و  داشتند توجه  رؤیا  به   شانیا  یگرام خاندان ز ین  و  حمدمخدا  رسول
  ی دارا   کهـ   را   او  پاک   یایاول  و   خدا   ی خلفا   ی هارؤیا،  منؤم   ست ا   ممکناند که  سخن گفته 

انسان    ندهیآ  در  یحوادث  ای  نیمع  یهاییشگویپ  ای  آمیزحکمت نمادهای   اگر  ببیند؛  باشندـ 
 و طاهر شود.   پاک  و کند شهیپ  تقوا  و شود  خالص

و اهتمام   توجه  نیهمها به ما رسیده است، با توجه به مطالبی که در الواح سفالی از آن
 شاهد هستیم:  هایبابل   هاآن از  بعد  و هاسومری  انیم  در را  شانر یتعب  و  صادقه یرؤیا   به


 . 7/7متی:  .1
 . 24/ 11 مرقس: .2
   .6/ 55اشعیا:  .3
 . 17/ 102مزامیر:  .4
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  ن یا  یبرا  ای است کهلهیوس  ،باشد نبوده    انیخدا  با  ارتباط  ۀلی وس  تنها  اگر  ها رؤیا»
های  خواسته داد یم  اجازهخدایان  بهبیشترین کاربرد را دارد. رؤیاها ابزاری بود که  ارتباط

  مقصود ،  ها رؤیابودند... .    بشریبن   یبرا  ییها فرمان  مانند ه  برسانند که]به مردم[    را  خود
وسایل    1" ای زوپوتامیم "  یخ یتار   عصر  در  یول  ؛شناساندیم   انسان  به  را  انیخدا و  ابزار 

  ها آن یهانشانهقرائن و   و، کردند   مرتب  را هاآن رونی ازا ؛بود متنوع   و اریبس، هاییشگویپ
اساس  را تألیف    یی هارساله  و  نمودند تفسیر    یخاص   نیقوان   بر  خصوصشان  در  مستقل 

  داشتند   اعتقاد  هاآن.  نداهگذاشت  یباق  ها را برای ماآن  از  یکامل   هایفصل  هایبابلکردند.  
  توجه   ۀستیشا،  گذرا  ای  منفرد  یرؤیاتوجه داشته باشد؛    هارؤیا   ۀهم  هب  انسان  ستین  الزم

،  کنند   لی تکم  رایکدیگر    ای  باشند یکدیگر    مشابه  رؤیا  دو  ای   شود  تکرار   رؤیا  یوقت   ی ولنیست،  
  نظر   در  هشداریک    عنوانبه،  د نباش دیده شده    شب  کی   در  ایسر هم  پشِت   اگر  خصوص به
  2ها توجه شود... .« به آن دیبا  که شودیم  فتهر گ 

  رؤیا   قیطر   از   وارتباط برقرار کنند  ،  مردم  انیم   از  پاک افراد    با  دارند  دوست   انیخدا»
نیاز به این کار پیش    ی وقت  وایشان اتفاق خواهد افتاد؛  بر   که  دهند ب   خبر  یحوادث   از   هاآن  به

چنین عطا و بخششی ،  آن  در  یدنخواب   و  مقدس   مکان  بهرفتن    با  منجم  ای آمد فرماندار  می
  3کرد.« را درخواست می

  چگونه   تردرست  ر یتعب   به  ای  ؟شودیم   متصل  یشخص  ۀاله  به  بندهیک    چگونه   اما »...  
  ا ی  یوح   قیطر   ازکار    نیا  که  استآن    تر محتمل  ند؟ی گز یبرم   مردم  انیم  از  را   بنده،  خدا 

  4شده است.« انجام می رؤیا و الهام


 )مترجم(  النهرین.دورۀ تاریخی تمدن بین .1
 .  43، صهای بابل و کنعان، افسانهشارل ویرلو .2
 . 156، ص النهرینبین  سرزمین، دیال بورت .3
 . 262، صتا تورات از سومر ، فاضل عبدالواحد علی .4
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 م توس    و   خدا   از   استخاره   - 5- 3- 2

ـ همواره ایمان دارند به اینکه  مثل مسلمانان و مسیحیان ـ   ی آسمان  یهاکتاب   به  منانؤم
جزو    « مقدس  ی ابیفر ِس »   گذارندی م  نام  آن  بر   انیح یمس  که   گونهآن   ای   ست خدا   از   استخاره

  با   ان یحی مس، در حالی که  رندیگیم  استخاره   قرآن  با  مسلمانانطور معمول  به   و،  است   نید
مشاهده    هم   هاسومری   نزد ما    را مسئله    ن ی هم.  کنندی م  ی ابیفر ِس ،  مقدس  کتاب   یفرهاِس 

 کنیم.  می

  بلکه   ؛شدمحدود نمی  خاص  اموریبه    فقطگیران  و فال  منجمان  بهشدن  متوسل  و»
،  پادشاه پذیرفت.  کرد صورت میکه به امور عمومی ارتباط پیدا می  یزیهرچ   از  قبلاین کار  

  ق یطر   از  را  خود نظرحال یا معبود    رفت؛یپذینم  معبود  با  استخاره  بدون  را  یمهم هیچ کار 
  معمول اوقات    شتر یب   در  کهصورتی  بهـ  ای،  داد می  نشانانتظار  قابلریغ  ا یعادی    ایدهی پد

برای  منجم  پرسشگر، مداخلۀ    ـبود پدیدهجسترا  الهی در  ارادۀ  و    های وجوی خواست 
 1.« کرددرخواست میشده توسط منجم مشاهده

 تعالی حق   سخناین    ای معن  ان یب در  صادق  امام  2»فراست« »توّسم« و    خصوص   در
 َِّمیَن   آلَٰیاٍت   ٰذِلَك   ِفي  ِإن   هوشیاران  برای   هاییعبرت  ]کیفر[  این  در ،  یقین  به)   ِلْلُمَتَوسِّ

  انی م  در  هاآن تیزبینی    از  پس   ؛نگرند یم  خدا   نور   با  که  هستند  ائمه   هاآن»  اند:فرموده   (است
  3« .دی کن پروا  ، خودتان

  ا یاول  و  ا یانب   با   هاآن  یهمراهجهت  به   خدا   یخلفا  روانیپ  انی م  در   ده یپد   ن یا طور کلی  به 
  فرهنگ از    هاسومری ـ  که دانستیم  طور هماناز آنجا که ـ   و   ؛شودی مشایع    هاآن  از آموختن    و

»فراست« برخوردار بودند؛    و   «توسمها از »کنیم آن بردند، مالحظه میبهره می   راسخ  یاله


 . 154، صالنهرینبین  سرزمین، دیال بورت .1
 )مترجم(  و تیزبینی و دریافتن به فراست.، شناسینشانهتوّسم:  .2
 . 75، ؛ تحقیق آصف فیضی؛ و سوره حجر251ص ، االسالم، دعائم قاضی مغربی .3
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  ، شدیم  جلب  هاآن   به  هاسومری   نظر  وکردند  عرضه می  را   شاندخوکه    یی بودندهاده یپد   را یز 
پدیده ها  آن  و این  از    ی شهر   ا ی  خانه   یبرا هشداری    را دیگر    یبرخ  و،  بشارت  را ها  بعضی 
 .  کردندی م یزندگ آن در  که  دندانستیم

  را   انخودشها  آن  بلکهگردد،  ها نمیدنبال آنبه  انسان  کهوجود دارند    ییهادهی پد»
،  کو ین  ۀبهر   به  دهندهبشارت  ندنتوایم  هادهی پد  نی ادر نظر گرفته شوند.    تا  ندنک یم  عرضه

طوری  به  ؛واناتی ح   ا ی  کودکان  والدت   درناهنجار    باشند؛ مثل حالت  یبد   بهدهنده  انذار   ای
شد  شمرده می  یت ی وال   ای  شهرگاهی    ای  ه خان  یبرا  بد  یا  ک ین   فالعنوان  به  که این ناهنجاری 

  1بود.«  داده رخ  آن در حادثهآن  که

،  ان یخدا  نیا  و  کنند  خدمت  انی خدا  به  تا  اندشده  خلق  هاانسان  میدانست   اکنون»
  مردم   بر  پس.  کنندیم   بازخواست  گناهان  نیکمتر   موجببه  را  شانیا   که  هستند  ی کسان
.  ند ی گو  کی لب  را  هاآنهای  خواسته  و،  کنند  اطاعت  دقت به  را  آسمان تمایالت    است   الزم

  مانند؟ می  دور  انیخدا   خشم  از  وکنند  اند این هماهنگی را حفظ میدانستهمی  چگونهحال  
چیزی را که برایشان حائز اهمیت   انیخدا واسطۀ آن رؤیاها،  که بهـ نندیب ب ییهارؤیا اگر  و

  ر یتفساست    انی خدامورد رضایت    که  یصورت همان    به  را  هاآن  چگونهـ  است وحی کنند
   چطور؟ نباشد ییرؤیا  اگر و ؛باشد یی در کاررؤیا که  است  یصورت  در ن یا ؟اندکردهمی

  قت یحق به را ها این قرائن، آن و کنندیم  اعتماد  یعیطب های نشانه وقرائن  به: پاسخ
  شکل  به بلکه ،شدماه متمرکز نمی  راتییتغروی  فقط یکل  توجهبنابراین  ؛کندیم  تی هدا

  ی حت کرد،  می حرکت  هاعلف ریز  که یاخزنده هر و ی حرکت  هر.  کردندیم  توجه هم ابرها
 اشاره ـ  چه نیکو و چه ناپسندـ  انیخدا  ۀارادخواست و    به،  ستارگانعرصۀ    در  شناوراجرام  

به این ترتیب خیربودن یا نبودن    وکشد  ، نبوغ خود را به رخ میعلم  ا ی  هنر   نجا یا   در.  کندیم
 2شود... .« آن خواست یا اراده مشخص می

  سخن   اشبنده   با  یهرچیز وسیلۀ  به   سبحان  خدای  دانستندمی  بیخوبه   هاسومری 


 . 155، صالنهرینبین  سرزمین، دیال بورت .1
 .  25، صکنعانهای بابل و افسانه، شارل ویرلو .2
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ه  گاه جدا نشدهیچ ، فرستادگانشخدا و ای معرفتی است که از انبیشناخت و  این  و گویدمی
  مرکبی   بر  سوار  که  حالی درکند،  عبور می  کربال  زمیناز سر   است که  این ابراهیم.  است
  خونش  و  بیند می  سیب آ   سرش   و   کندمی   سقوطایشان    و   اندازدمی  را   او  آن مرکب   ،است

  سر  من   ازخطایی    چه  خدایا:  گویدمی  ، بخشایش  طلب  و  غفار تاسدر حین    و  دشومی   ریجا
  این اشخاصی شبیه    طریق  ازمثل چنین فرهنگ و معرفت الهی    کنممی  تأکید  و  1؟تاس  زده

 .  استبوده   یدهرس هاسومری  به پاک و مطهر افراد 

 قربانی کردن  پیشکش   - 6- 3- 2

و  کردن  پیشکش آیین   از  ـعیب بی   گوسفندکردن  تقدیم مثل  ـ    قربانی فدیه  های  جمله 
عنوان مثال مسلمانان چنین  به   ؛است  آمده  ابراهیمی  ادیان  تعالیم  ضمن  در   هکبوده    هیال

 .  ددهنمی  انجام معینی های اسبت من  در  یا  حج  مناسک  ضمن در   را کاری 

 ها آن از نظر    قربانیکردن  پیشکش  و  هنبود  فلغا  آن  از  هاسومری   که  استموضوعی    این
 .  ه استبود معبود  به جستن نزدیکی و  غیب درک  رایب ایوسیله 

  انتخاب   طریق  از طور مستقیم به ادراک غیب اقدام شود؛ این کار  بود به  یر ضرو »
  ها آیین  در  مقرر  شرایط مطابق با    ؛پذیرفتصورت می  آنکردن  قربانی  و  سالم  حیوانیک  

  آمادگی ،  دمعبوآن  ،  ح صب  زماندر    الً ث م؛  هایی داشتندتفاوت  روز  یهاعتاستوجه به    با  که
  دان آتشپشت    در داخ برابر درای را  گیر( مائده)یا فال منجم  و،  بپذیرد   را   یگوسفند داشت  

 و  ردیگمی  آن  صاحب  از  را  قربانی  دمد میدر آتشدان    کاهن  کهآن  از  بعد  وداد...  می  ارقر 
 : خواندمی رانیایش  این

! کردتقدیم  هنگامحصب در را خود  نیقربا  "تو ۀدبن ، فالنی"

! کند عرضه تو  الوهیت عظمت برابر  در را خودش   بایدحال 


 . 44/243، ، بحاراالنوارمجلسی .1
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شادمان  راضی و    تو   الوهیت   عظمتبه  ،  عیببی  و فربه    گوسفندِ   این لطف    به حال باید  
1باشد.« 

 زیرین   جهان   و   مرگ   به   اعتقاد   - 7- 3- 2

هرقدر هم جالل    انسانی  هر  که  است  یمحت   تیسرنوش،  مرگ   داشتند  اعتقاد  هاسومری 
توجه به    با  ؛نیست پذیر  امکان هرگز  دنیا در  جاودانگی و رسدمی آن به و جبروت داشته باشد 

 : بدن  از  ح روشدن  جدا عبارت است از    بلکه،  نیست   ی کاملنابود   ی امعنبه   هرگز مرگ،    نکهای

برای    مطلق  دینابو   هابابلی  و   هاسومریاعتقادات    در  مرگ  و» شکل   انسانرا 
2.« بدن از روحشدن جدا از  بود عبارت بلکه ؛دادینم

  و   «کور»  را  آن  ؛ عالمی کهداشتند  اعتقاد زیرین( نیز    جهان)  مردگان  م لعا  به   هاسومری 
  تا  وآید  فرود می   آن  به   بدن  از   جداشدن  از   بعد   مرده  روح .  ند یدناممی   «بازگشت  بدون زمین»

  3شود. نگه داشته می آن در  ابد
  نانا یا فرودآمدن  »اسطورۀ    عنوان  اب  که  استزمینه متنی    ینا   در  میخی  متون   بارزترین 

خواهیم    در  و  دوشمی  شناخته  «زیرین  جهان  به(  ایشتار ) آن  به  تحقیق  این  سوم  فصل 
 پرداخت.  

.  بده  خبر  من به من  دوست ای :(گفت  گیلگمش»... )

؟ چه خبر است یاهدید تو  زیرین کهدنیای   دربگو به من 

 ،  داد  نخواهم  برخ  تو به، داد نخواهم خبر تو به  :(گفت  )انکیدو


 . 155، صالنهرینبین سرزمین، بروت دیال .1
 . 266، صتورات  تا  سومر از، علی  عبدالواحد فاضل .2
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 گذرد به تو خبر بدهم زیرین می جهان   دراز آنچه باشم،   ناگزیر اگر و

گریه کنی... .   و بنشینی  باید

 گرفتمیشادی فرا   را  تقلب کردیمی لمس را آنوقتی  که  من بدنآن 

  .است  بودهو مندرس  کهنه  لباسیبلعند، گویی می را آن هارمکِ  اکنون

 گرفتمیشادی فرا  را تقلب یکردیم  شلمسکه وقتی تو   بدنهمان ، بله

ُپر کرده است را  آن خاک وه است، شد...  اکنون

خاک درغلتیده   در  در حالی که  ! ایو   ای  که  زدی  دفریا  شمگیلگ  ( زمان  نآ  در  و)
  1.« ... بود

 دوزخ   و   هبشت   و ،  مرگ   از   بعد   زندگی    به   اعتقاد   - 8- 3- 2

اینکه  دارند  تأکیدسومریان  » ی  یکار ت  در  لی و   کنندمی  زندگی  مرگ   از  بعدها  آن  بر 
؛ یا با تقوی،  دشنبا   بوده  نیکوکار   دنیا  ۀخاندر    هاینک  مگرنخواهند داشت    لباسی  و  مطلق؛

  2حمورابی.« ، مثل  ین قوانسازی پیاده با یا، "الوم ناپیشتی "مثل 

  و   نیکوکارمبنی بر اینکه سرنوشت    سومری  متون  در شواهدی    وجود  به نیز    کریمر   دکتر
   3کند.بدنهاد و شرور خواهد بود تأکید می  سرنوشت از عادتمندتر س، بسیار هتسیشا

 نه عادل قانون    - 9- 3- 2

یک سیستم    هاسومری  که  طور همان  و  ؛ستا )قانون(    شریعت  و  عقیده،  الهی  دین  


 . 271، صتورات  تا  سومر از، علی  عبدالواحد فاضل .1
 .  36، صکنعان و بابل هایاسطوره، ویرلو شارل .2
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 .  بود  مردم  احوال  ح اصال  و   عدالت  تضمین  هدفش  که ، قوانینی نیز داشتند  داشتنداعتقادی  

 : گویدمی ، کرده توصیف   را  «نمو اور » سومری پادشاهقوانین  کریمر 

مفسدان  وکار کالهبرداران  و، زد قیاخال و اجتماعی اصالحات بهوی دست  و»... 
خودش    یااقتصادی   قوانین  تعبیر  که  "   کارِ طبق  االغگاوها کسانی  و  گوسفندها  های  ، 

  ها پیمانه  و  کشیوزن  برایسیستمی منظم    سپس.  یکسره کرد  "شهروندان را به یغما بردند
  " زورمندان نی قربازنان، بیوه وان، طعمۀ ثروتمندان، یمیت " مانع از این شد که   و کرد  ایجاد

 شکسته ،  نمت  درمشخص برای بیان منظور از وضع قانون،    عبارتبا وجود اینکه    وشوند؛  
ناخوانا انگیزه  تردیدبیولی    ،ست و  متن  این  برای  در  بوده    احکامیمواد    صادرکردنای 

عمل در    و  سرزمین   در   عدالت  تضمین  منظورفقط بهو    د نآی می  مقدمه  آن  از  دبع  که  است
 1.« ... استبوده  ُرعایایش احوال اصالح جهت 

َنموقوانین » که    خاص  قانونی  مواد  «اور  نیز  را    ۀ دی  پرداخت  وجوب  به   مربوط دیگری 
 .  داشتدر بر  ـبود بینی  و دست مثل ـ  انسان از  معین یعضو  قطع  جایبه  مشخص

  خدا   طرف   از  منصوب  حاکمی  «اور َنموکه آیا »  کنم   فی ن  یا   اثبات  خواهمنمی در اینجا  
این نکته را   خواهممی فقط  بلکه  ؛ خیر  یا اند هبود  لهیا  کامل طوربه   اوقوانین آیا   و ه است بود

ای از قوانین نیز برخوردار  سیستم اعتقادی، از مجموعه   کنار   در  هاسومری   کهیادآور شوم  
که     در غّش    از  نهیزنان،  بیوه   و  انیتیم  حال  مراعات،  عدالت  تحقق،  نآ  ز ا   هدفبودند 

  عمق جمله اموری است که در    از  هااین   و  ؛بود ...  رشوه، و  گرفتنبازداشتن از دادن و  ،  معامله
 .  وند سردمدارش هستند قرار دارندخدا  انبیای  که  انیسمآ هایشریعت 

  یش پ   بلکه  ؛ نبود  سومر  سرزمین   در  گذارنون ا قنخستین    «اور َنمو»توجه است که  شایان 
استفاده کرده    هاآن  احکام  و قوانین    مواد  از  اوچه بسا    و  بودندنیز    دیگری  نا گذار قانون   او  از

 .  باشد


 . 119، صسومر الواح از، ساموئل کریمر .1
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 حفظ   جهان  در  گذارقانون  اولین   عنوانبه  را   خود  جایگاه  رد دا  اصرار  "مونَ   اور"  چقدر»
چنین جایگاهی را از آن خود    طوالنی  مدت  برایتواند  ولی به احتمال زیاد وی نمی  !کند

  به   نمو  اور  نکهآ  از  پیش،  سومر   ن سرزمی  در   کهشواهدی وجود دارد    وها  نشانه  نماید؛ زیرا
 1اند.« کردهمی زندگی اریبسی انار گذونناق،  بیاید دنیا

  جمله   ازداشتند؛    ازدواج  به مخصوص    میاحکا  و  ینقوان  هاسومری   همچنین
  برخوردار بود؛  قی حقواز    ی مر سو  زن   و   ؛ ارثقوانین  ،  طالق،  فرزندان  حقوق ،  خواستگاری

 .  از این دست و، فروش و خرید  به اقدام، داراییتملک ، شهادتمثل حق ارائۀ 
  داماد   که  ریطوبه  ؛داشتخودش را    ۀشدشناختهآداب و قوانین    خواستگاری  و...  »

 ی لوح  بر  که  عقدی  با  خواستگاری  اً غالب  و،  کردپیشکش می  دختر  پدر  به  راازدواج    ۀهدی
نوشته   قانونی    قحقواز    سومر  سرزمین  در  زن  و...  رسیدمی  پایان  به  شدمیسفالی 

بود:  مهم مشخص   برخوردار  آن  تجارت  توانست می  یو ی  از  و  باشد  داشته  خانه 
  ا باو را    توانستمی  همسرش بدهد؛ با این حال    شهادتتوانست  می  وبرداری کند،  بهره

  دیگری همسر    وانست تیم   همسرش   بود   نازا   اگر   و،  بدهد   طالقاهمیتی  کم  نسبتاً   دالیل 
،  والدین   وفاتبا    رانسپ...  بودند  خود   والدین  نظر  زیرطور کامل  به  کودکاناختیار کند.  

با نهایت    هافرزندخواندهاز    و،  بود  رایج  فرزندخواندگی.  بردندمی  ارث  به  را  هاآن  ثروت  ۀهم
  2شد.« می  سرپرستیدقت و مراقبت 

 اخالقی   ارتقای   و   کمال   های راه   - 10- 3- 2

اعتقادات   طبق  که    ت اس  شده  آفریده  « معبود»  یا  خدا   صورت   بر ،  ریمسو »انسان« 
طرح و نقشۀ  یک    «اننسا »  کهایده    این  کردنار استو   درـ  دانستیم تر  پیش   که  طور همانـ

وجود دارد؛  هدفی متعالی  ،  او  خلقتاینکه در ورای    و،  ددار سهم    است  زمین   این   بر  الهی


 . 121، صسومر الواح از، ساموئل کریمر .1
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 است؟  شده  آفریده دا خ  صورت بر  ـدیگری  مخلوقهیچ  نه وـ  اوفقط  چرا  وگرنه

  ارتقای   و  کمال  هایراه  یعنی شود،  به تحقیق ما مربوط می  موضوعای که این  اندازه   به
،  منیت   با، جنگ  صبرگری،  ایثار   معانی   توانیم می در خود دارند،    ری سوم  متون  که   اخالقی

رسیدن  شجاعت برای  تالش  ،  صداقت،  دیگر   جهان  در  ابدی  زندگی  و  جاودانگی  به، 
  ۀ نقش، دقیق   طوربه   کهـ ا ر   «گیلگمش  سومری  ۀ حماس»  در  موجود  حاالت  دیگر  و،  اخالص

ـ استخراج کنیم که توضیح این  شمارد چنگال دنیای زیرین را بر می  از  رهایی  و  نجات  راه
 . آمد خواهدمطلب در فصل سوم این تحقیق  

  ت ل اعد،  نظام  و  قانون،  صداقت   و  خیر خود،    مخصوص  هاینوشتهطبق    هاسومری»
می  را  گذشت  و  مهربانی  وداری،  تامان  و  متقااست،  آزادگی  و طبیعتًا    وداشتند  گرامی 

 و  ظلم،  نظمیبی  و  قانون  بهپایبندنبودن  ،  دروغ  و  ارتشر   نییع  را  هااینضد    حاالت
 1.« دانستند می ناپسنددلی، دادن هماز دست و درشتیخطا،  و گناهارتکاب  ، استبداد

صداقت،  هاسومری  دنده می  اننش  اسنادمعنوی،    و  قیاخال  سطح  در» خوبی،   ،
  و دانستند،  را قدر می  اخالص   و،  معرفت دانش و  ،  حکمت،  آزادی،  عدالت،  نظام،  قانون

 یدیگر   هرچیز  از  بیش  اننسا  که  ار   ایپسندیده  ارهایرفت  و  ایلض فتمامی    خالصه  طوربه
 2داشتند.« گرامی می  ددار  تمایل هاآن به

]الهه[    نآ  در   وشود  می  آور یاد  را   ضعیف   مردم  و   زنانبیوه   و   یتیمان  از   مراقبتسرود زیر  
 : او زیرا   ؛است ستوده  را  «نانشه»

 ،  شناسدمیزنان را  کسی است که بیوه و،  شناسدمی  را یتیم»کسی است که 

.  است انیتیم مادر او زیرا ؛ شناسدمی را انسان به انسانظلم  و

زن است،  معنی بیوهکه به "نانشه"


 .  164، صهاسومری، ساموئل کریمر .1
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  )؟(.  سرایدمی)؟(    مردم فقیرترین  برای را)؟(   تالعدکسی است که  و

،  برد می خودش  ۀخان  به را جویندهپناه که ایملکه

 1.« کندمی پیدا انضعیف رایب یگاهپناه و

 : از مجموعه  سه، اخالق با  مرتبط  سومری متون سطح در   همچنین

عبارت  دارد  وجودارشادات    و  اخالقی اندرزهای  » از:  که    و   "اورزیکش  تقویم"اند 
معنوی    هایتحنصی   از  رسدمی  نظر  به  سومی  و  "ازیوسودر   پسرش   به  اک پشورواندرزهای  "
 2.« ... ست ا شده لی تشک اخالقی و

 : برممی پایان   به سومری  قی اخالپند   این با  را  تقسم  این

 3« .نما استوار  زمینروی  را تخود  پای دودقت کن! و ، کنیمی  حرکت وقتی»

 :اندازدمی  تعالیحق سخناین  در پسرش به   حکیم لقمان  ۀتوصی یاد   به  را  ما پندی که 

 ِصْد
ْ
  صدایت   و،  باش  رومیانه   خود   رفتن راه   در   و )  4َصْوِتَك   ِمْن   َواْغُضْض   َمْشِیَك   ِفي   َواق

   .(ساز  آهسته را 

 شد تقدیم    آنچه   ۀ خالص 

 که:  کند حکم این از غیر   تواندب  منصفی فرد  کنمنمی  صورتتقدیم شد   آنچه ۀمطالع با

 « .بود الهی دین مشخصاً پرستیدند و به آن پایبند بودند  می  هاسومریچیزی که »

  تا   زمین  این  بر  انسانیت  اول  روز  ازخداوند    انبیای  کهبسیاری    هایش تال   ۀ نتیج  در  که


 . 166و165، صهاسومری، کریمرساموئل  .1
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د  ابراهیم  و   نوح  بودند دا انجام  ـ اگر عده  و   ؛ بود  سیده ر   هاآن   ه ب  ه    و   دین بزرگان    ازای 
  نشان   ما   به  باید هستند   خرافات   و   افسانه   فقط  هاداستان   این   دارند   راصرا   همچنان   ـدیگران

 از نظر خودشان چه معنایی دارد! دین دهند ب

می  مهم های  پرسش   از  ایمجموعه   احمدالحسن  سید  روازاین پیش  کشد؛  را 
 در خود دارند:  را هایی که اصطالحًا پاسخ پرسش

 م و نوح کجا رفته است؟!آد میراثایم پرسیده  چ یه آیا»

 سومریان و اکدیان کجا بوده است؟! زمان  در میراث این و

 !ه پیش از طوفان بود چه رفته است؟ک الهی دین میراث سر  بر

  از  ولی،  ورزندب   اهتمام  گاو  و  زبُ   انتقال  به  همراهانش  و  نوح  که  نیست  عاقالنه
  حتماً .  کنند  غفلت  بود  هایشانسینه   در  که  آدم  حضرت  زمان   از  الهی  دین   انتقال

  یعنی   هاآن  وارثان  وها  اکدی   یا ها  سومری   در   کهـ   نوح   از   پس  انسانیت  بایستمی
بود بابلی  نمایان  آشوریان  و    در ،  مقدسهای  آرمان   و   آدم  و   نوح   میراث  و  ـها 

گرچه  داستان به  می  دستبه دست  نسلبه نسل ،  شدهتحریف   صورتبه هایی  شد، 
  صنعتگران   و  کشاورزان  و  پادشاهان  تاریخ  که  طور  همان  رسید؛می  ارث  بهآیندگان  

  نوح و آدمۀ شدتحریف  دین همان سومری دین  که. نتیجه اینیافت انتقال ایشان به
است،     قابلیت   این   از  که   هرچیزی  دانستن "اله"  با  اوقات  برخی  بسا   چه   کهبوده 

 1.«است بوده   همراه ـد دنیا و افراد صالحماننـ  باشد   برخوردار


 .  351و  350، صخداییبی توهم ،  احمدالحسن .1
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 سومر  الواح منادگرایی در 

 لگمش یگ منادین    سفر   و   ی موز د    بت یمص 

  مواضع  شتر یب   در   شدند   ش گرفتار   ـ ن ید  ی علما   ز ین  وـ   شناسانباستان   شتر یب   که   یاشتباه
این متون   در  که  استنمادگرایی روشنی  از  شدنغافل  و ی سومر  متون  یلغو  ر ی تفستکیه بر 

 .  ارتباط دارند ینی د ۀ جنبمتونی که با  خصوصبه   دارد؛ وجود

اند  کرده   متهم را    هاآن:  کرده است  هاسومری متوجه    را   یبزرگاتهام  ،  راهبردی   اشتباهِ   نیا 
خیاالتشان به هم بافته است؛ و  اند که ذهن و  هایی شده داستان  و  هاافسانه   ریاسبه اینکه  

فرصت    وخاطر  تسّلی   ۀلیوس  تنهاها  داستان   و  هاافسانه   این   ریتفس  و  تفکر  در  هاآنتنها 
  هاآن  ات اعتقاد  و  ن ید دنبال آن،  طبیعتًا به   و زمان،  صورت هم معنوی به   و   یماد   ی هاده یپد

 .  ه استبود ال یخ  و ذهن ریاسنیز 

برای درک   نیست  نادیده گرفته  نباید گوینده و سخن ،  یمتن   هر تردیدی  گوی آن متن 
  برد یم بهره آن از که داردچهارچوب مخصوصی  و حکمت، ینی د متن عنوان مثال به   ؛شود

  و  من که یمی تفهچهارچوب  بهالزامًا این رویکرد  و برساندمخاطبانش  به را   شهیاند و فکر تا
  متون طور معمول  به .  شودمنجر نمی   م یکنی متکیه    آن   بهیک ایده و تفکر    رساندن   در شما  

 .  ستین  آن بحث مجالاینجا  که هستند ، بنا به دالیل بسیاری رمزآلود و نمادین ینید
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 : کنم انی ب  نجایا  در خواهمی م آنچه

  به   منجر ،  آن  در نمادگرایی    از   شدنغافل   و  لفظ   ظاهر  بر اساس تنها    ی نید   متون  فهم 
وابسته    افتند یم  خطرناک سراشیبی    ن یا   در   که  ی کسان  و   شودی م  یخطرناک  و آمیز  فاجعه   ج ی نتا
واقعًا    وند خدا   ندا هکرد  اثبات  هاآن  از ای  عده   در حالی که   ؛ ندیآی نم  حساب  به   یاله  ن ید به  

  مطلق  ت یالوهصفت    خدا   بندگان   از   یا بنده   به ای دیگر  عده  ای ،  دارد  صورت   و  چشم   و   دست
بخشیده  دیگری    ی حتاند!  را  شده   ی اشتباهچنین    در نیز    هاآن از    ر یغکسان    ؛ اندگرفتار 

مثالبه  بر جنبه شناسان باستان  عنوان  تکیه  با  دینی،  ،  متون  از  برخی  علت  های ظاهری 
  و ، یسرسبز »باروری و  به داشته است   ادامه سال هزاران  که را  هاسومری های سرایینوحه 

 آیند! یکدیگر می ، در پِی فصولساله در طول همه   که دهند سالی« نسبت می خشک

  که  هایی؛ شخصیت کرد  خواهمبزرگ، بسنده    تیشخص   دوپرداختن ماجرای    به  بنده
 پژوهشگران  و  دانشمندانببینیم    تا  ؛ است  شده  تکرار  نیالنهر ن یب   نی سرزم  در   اریبس  شاننام
شخصیت،    خصوص  در دو  کلی این  تصور  کرده  ایچه  تصور  برداشت  تصور،  این  اند. 

می شمرده  نیز  برای    را یز شود؛  کالسیک  هم  شایع،    و  دانشمندان  از   ی ار یبستصوری 
  تصور  با   را این تصور    وشود؛  مدار شمرده میهم برای افراد دین   و  یشناسباستان  پژوهشگران

ه است مقایسه خواهیم  شد ن  فلغا  متون   در نمادگرایی    از  که   تیشخص   دو  همان   از   یگر ید
دنبال هرکدام از این  به   که   بسیاری را   تفاوت   زانیم  و آمده  دستبه   ج ینتا   ب تیتر   ن یا   به   کرد؛

 آید مشاهده خواهیم کرد.  دو دیدگاه به دست می 

 .  ارتباط دارد « لگمشیگ» و «یموز دُ »  یاله ۀ فرشت  دو به این دو داستان 

   ی موز د    بت ی مص   و   نانا ی ا   - 1- 3

  کنار   در   را   آن  و   کنندیم  طرح   را   باروری«  ۀدی عق»  نامبه  ی زی چ  شناسسومر   دانشمندان
  اختصاص   خود  به  یخیم   منابع  در   دهی عق  دو  ن یا   که  یبزرگ  گاهیجاتوجه به    ا ب  ـ   شیدا یپ   ۀدیعق
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 شمارند.  بر می ی سومر  ن یدارکان  از ـ اندداده

 کشد:می  ریتصو چنین به  را   ده یعق نیا  عبدالواحد فاضل  کترد 

ها را با مقایسه با  عینیت بخشید، آن  ان یخدا  در  را  مسلط   ی اهقدرت،  انسان   یوقت »
های  که تمام پدیده  بود  یمنطقبنابراین    ؛کرد  تصور  نث ؤم  و  مذکر  جنس  دو  درنوع بشر،  

  ی روهاین  به  ـاهانیگ  و  وانیح  و  انسانتولیدمثل    جمله  ازـ  عت یطب  درتولیدمثل را    وباروری  
باروری    یخدا  و  ـ که بعدها به نام اینانا یا ایشتار شناخته شد  مادر  ۀاله  با  کهـ  یاله باروری  

  ی هادهی پد ۀهمکه    بود یمنطق عنوان مثال  نسبت بدهند؛ همچنین به " تمور" ا ی " یدموز "
  ر ی شکاهش    و  باران  کاهش،  ها فزار عل  رفتن بیناز مثل    ، کاهش محصوالت  و  یسال خشک

  1زیرین نسبت بدهند.«  جهان  درباروری  یخدا  "مرگ"  ای شدنپنهان به را انیچهارپا در

را برآورده کند؛ این    خود   هدف   و   شود   کامل   تا   دارد   جهت  دو   هاآن  د ی د  از باروری    ۀدیعق
 .  هستند «یموز دُ » و « نانایا دو جهت »

 چه کسانی هستند؟   ی دموز   و   نانا ی ا   - 1- 3-1
 : شناسباستان دانشمندانطور خالصه و به نظر به 

یانانایا »   م ی قد  اریبس   هایزمان  در  سومر  نیسرزم   در  که  است  مادر  ی خدا   «شتاریا »  « 
(  الد یم   از  قبل   سال   ۳۰۰۰  تا  ۳۲۰۰« )ورکاء»  زمان   در   یگل  الواح  بر   او  نام.  شدیم  عبادت 

 .  بود  شدهحک 

  هاسومری   که داند  می  یا مجسمه   بلکه   ؛ رداشمی نمواقعی بر    زنیک    را   او  مر ی کر   کترد 
  مسئول  او  بنابراین   ؛ ردندکی م  یفروتن  شبرابر   در  تولیدمثل  و   انسان  یبقا   ن یتضم   یبرا 

،  بنده یفر ، با ی ز  ایالهه عنوانه ب را  او و استبوده  یجنس لی تما  و عاطفه  و عشق ختن یبرانگ 


 .  17و  16، ص، ایشتار و مصیبت تموزالواحد علیدکتر فاضل عبد .1
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   1. کنندی م فی توص  یشهوان و اندامخوش

؛ آنجا  است نظرهمنیز با وی   دکتر شارل ویرلو ستینواقعی  نثؤ م « یکنانایا در اینکه »
 گوید: که می

  ان یخدا  انیم   در  ـکردننثؤم  ای  مذکرـ  تیجنس  ریی تغ  در   یار یبس   یهانمونه»
  راجع به   مااز آنجا که    و؛  ماه  و  دی خورش  یخدا  دو  یبرا   خصوصبه  دارد؛  وجوداساطیری  

در حالی    ؛است  نثؤ مکشد  را به تصویر می  عصر  ۀستار او    یوقت   گوییممی  سخن  "شتاریا"
 2شود.«می مذکراست،   صبح ۀستار ای دیگر یعنی وقتی تمثیل که در جلوه

 .  استبوده   یمجاز  او خواندنمؤنث   و ست ین  یقیحق نثؤم اوبنابراین 

ـ  با وجود بسیاربودنشان ـ را    عاشقانشهرکدام از    ی روز جمله خصوصیات او: باألخره    ازو  
»می   رها مثل  درست  که  حالی  در  موضع   « ایدنکند،  رنگ گیریدر  مرتب  رنگ  به هایش، 
 کند.  شود و چهره عوض می می

  و   متعددتا این اندازه  ،  یخ یم   های یفل أت  در   او  ر یتصاو»بنابراین جای شگفتی ندارد  
  دست   به  یسادگ به  که  ابدییم   فیضع  یزنصورت  به  را  او  بارکی  پژوهشگر  ؛باشد  متنوع
 است  دوست دودلربا در میان   یدختر  نقش دراو  دوم مناسبت  در، شودیم شکار مردان

  که  است یدختر   نقش در  سوم داستان در  و، کنندیم  رقابت یکدیگر   با او عشق یبرا که
  فراموش   را  او  لحظه  نیآخر   در  یول   ،دارد  دوست  است  شده  فنا  او  عشق  در  که  را  یکس

  3شود.«می او بتی مصباعث  و کندیم

الهۀ جنگ    و معروف شد،    یجنس  ۀرابط  و  ییبا ی ز   و   عشق  ۀالهبه    « نانایا به این ترتیب »
« اوست.  صفات  از  دیگر  یکی   شکل  را   یتناقض دانشمندان    نظر  به«  جنگ  و  عشقنیز 

  صورت   تناقض این    حل  ی برا   ییهاتالش .  کنند  ر یتفس  خوبیبه   را   آن   ندا ه نتوانست  که   دهدیم


 . 27، صایشتار و مصیبت تموز،  عبدالواحد علیدکتر فاضل  .1
 .  32، صکنعان های بابل وافسانه، شارل ویرلو .2
 .  61ص  ایشتار و مصیبت تموز:،  دکتر فاضل عبدالواحد علی .3
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 از جمله:  1؛ گرفت

  ای بر نمادی    هاآن  نظر   به  کهای  ستارهـ   آسمان  در  «زهره   ۀستار »  ظهور  زمان   تفاوتـ  
  و یدوگانگ خصوصیت  آن به ، که است سحر زمان در یگاه و عصر یگاهکه  ـاست  شتاریا 

 .  دهدی م تناقض

ابتدا ساکنان    د یشا کشد مبنی بر اینکه  پیش می   دکتر عبدالواحداحتمالی که    جمله   از ـ  
بوده است و  بین  الهۀ عشق  او فقط  اعتقاد داشتند  را بعدها    «جنگ  ۀاله»  صفتالنهرین 
 اند.  کرده  وارداین سرزمین  به  رهیجز  یاهال

  در  ـ "جنگ ۀاله "  یعن یچنین خصوصیتی را ـ عشق ۀاله  که است  ز یانگشگفتواقعًا »
  و  عشق  ۀاله"  یعن ی  یاصل   و  اول  صفت با    یکل   طوربه  کهجای داده باشد    خود  تیشخص
چنین  قابل  یر یتفس  و  استمتفاوت    "یجنس تمایل   برای    وجود   یمتناقض   ۀدی پدقبول 

  2.« ندارد

  را یز  ؛ کرد  ر یتفس یباستان  متون   همان   ق یطر   از  توانیم   را   « جنگ  و   عشق »  تناقض   یول
  او  به  که  را نوامیسی )قوانین و شرایع(  «شتاریا « یا »نانایا » است  آمدهاین متون    ازبعضی    در

  از   یبرخوجود داشت.    «جنگ   و  عشق وضوح »به   هاآن  انی م  در  و  کرد   شماره  بود  شده  داده
   ه است:شد یجار  اوخوِد   زبان  برکه   شرایع و نوامیسی

برهنگی و  ، حر ِس ، بدن  هبمتصل   تی روحان، (شودیم  یبندگ که  ییخدا)  بودنملک»
  ی رنگ  و  اهی س  ۀجام،  شهرهاید  خلع  و  ری شمش  و   خنجر،  های جنسی مهارت،  زنا و فحشا

،  ناله،  تراشی بهانه،  یر یپ ،  ی قیموس ،  بخشیدن به خطابهنتیز   و  بستندروغ،  (اندوه  و  غم)
تمّرد   ی سرکش،  کاری فریب ،  ی دشمن  و(  انگیزیفتنه)  آتش  زم یه،  ی نگران  و  ترس،  و 


 .  36 ، صایشتار و مصیبت تموز، مراجعه کنید به: دکتر فاضل عبدالواحد علی .1
 .  36 ، صایشتار و مصیبت تموز، عبدالواحد علیمراجعه کنید به: دکتر فاضل  .2
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  1.« گریدهای نمونه و، خانوادهگیری  شکل، دمثلیتول

  اً قتیحق، و  اری بس  «شتاریا - نانایا »  یهاناموس   و  هاقانون کنیم  که مالحظه می  طور همان
با ایشتار   ازدواج  ی وقت  «گمشیگل»  رون یازا   ؛شوند می  اننسا   سقوط   باعث  وهستند    ترسناک 

 پذیرد: نمی کند و با خشونت آن را رد می  شد عرضه  او بر

 ...   داد: پاسخ شکوهمند یشتارا  به و گشود سخن  به لب یلگمشگ»

 ید؟ رس خواهم اییینکو چه به،  کنم  ازدواج تو با چنانچه

 تو!

 ،  یستین ، شود یم  خاموش  سرما در که یدان ش آت جز تو

 ،  یستن  مانع را باد و بوران که مانییم  یناقص درِب  چون تو

 ،  خورندیم شکست یرمردانش آن درون که یهست   یکاخ  تو

 ،  سازد یم یرانو را اشکجاوه که  یهست  یلی ف و

  حاملش   که  یهست   یَمشک  و،  کشاندیم  یآلودگ   به   را  خود  حامل  که  یریق   همچون  تو
 ،  کندیم  یسخ را

 ،  ریزدیم فرو  یوارش د که  یهست یمرمر  سنگ تو

 ،  خوردیم  را یبشفر ، کرده آن به رو دشمنش که  یشمی سنگ چون تو

 ،  گزد یم   را اش پوشنده که یهست   یکفش تو

 ی؟ امانده  یدارپا عاشقانت  از یککدام عشق بر

  2.« ...  ی؟ابوده یراض  یشههم  بندگانت از یککدام از و


 .  دکتر شاکر الحاج مخلف ترجمه:، 78-74، صاینانا ملکۀ آسمان و زمین، ولکشتاینـ کریمر .1
 . 61، ص، حماسۀ گیلگمشطه باقر .2
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  ان ، سومریپژوهشگران  نظر   از   1؛ (مخلص ،  کوکارین،  صالح:  یز   ؛ پسر: مو دُ )  ی دموز   اما
  هاآن   متوِن   یبرخ  و  دارد  نمود   باروری   و  ی سرسبز  ۀدیپد   در   کهردند  کی م  تصور   ییخدا   را   او
 .  استتوصیف کرده  شتار یا  ا ی نانا یا  همسرعنوان را به  او

نظر   یک    او  ـگرانید  وـ   مریکر   کترد به  اصل  از    وواقعی    ِی خ یتار   تیشخص در  یکی 
  نام  نی ا به    پادشاه  دو  «سومر   پادشاهان  فهرست »طبق    را یز   ؛استبوده    یو یدنپادشاهان  

 اند:وجود داشته 

  36000  مدت   یبرا   «را یادتب»ب  شهر   در   طوفان  از  قبل   ۀدور   در  که  ؛ چوپان  ِی دموز :  اول
 ؛ ( است آمدهچنین این فهرست در ) کرد  حکومت سال

  ۲۷۰۰  حدود   در   که  «اول  ی ورکا»  ۀ سلسل  پادشاهان   از   یک ی  ؛ ر یگ یماه   ِی دموز :  دوم  و
  است یکس ـمر ی کر  نظر ازـ   یدوم ن یا  و، کرد حکومت  الس  ۱۰۰مدت به   الدیم از  قبل سال  

 .  ه استشد نوشته « مقدس یخدا ، یدموز » عنواناو  ۀمختلف دربار  دوران  در  که

  ان یم از  یدموز  انتخاب ل یدل کهکند به اینمی اعتراف دکتر کریمر خوِد  نکهی ا  بهتوجه   با
 :استمانده    ناشناخته  همچنان،  آمده  یسومر   پادشاهان  فهرست  در  شانیهانام   که  یکسان

  ـ خاص  طوربهـ  رّخ أ مت  یسومر   ینی د  مردانتوسط    "یدموز "  قاً یدق   چرا اینکه    اما»
  ناشناخته   همچنان  که  است ای  نکته  ، هشد  انتخاب اسطوره    و آیین    نی ا  قهرمان  عنوانبه

در    یدموز   که  گرددباز   یقیعم   تأثیر  بهکم  دستای از این علت،  بخش عمده  د یبا  و  است
  گذاشته بر جای    حاکمعنوان یک  هم به  و  مردیک بزرگ  عنوانهم به  خود  یزندگ طول  
 2.« کند  تأیید رانظر نقطه نیا  تادر دست نیست  یخی تار گونه دادۀ هیچ امروز تا یولباشد؛ 

  مر ی کر گیرِی دکتر  قاطعانه نتیجه  ـ دکتر فاضل عبدالواحد علی  جمله   ازـ   گرید   دانشمندان
گونه  هیچ   « ورکا  ِی دموز برای »  را یز   ؛ کنندی م  رد   ی دموز   تی شخص   ص یتشخ خصوص    در   را 


 .  29تا  26ص ، ایشتار و مصیبت تموز،  دکتر فاضل عبدالواحد علی .1
 . 60، صها، سومریساموئل کریمر .2
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تا   چنین توجهی کرده    ومنصب خداگونه    ۀستیشا  را   اوکارکرد خاصی شناخته نشده است 
کریمر خوِد    عالوهبه   ؛ باشد   و   انمرکارۀ »حماس  ناِم به  ی ز یچ  ی الد ی م  1952  سال   در  دکتر 

  بوده   ورکا  ِی دموز   از   قبل  نسل  دوکم  دست   اوضمن اینکه  –  کرد  منتشر   را   1ه« ارتفرمانروای  


را به زیر سلطه و    (Aratta)بر آن شد که ارّته  ،  خدای خورشید،  (Utu)  شاعر چنین گوید: چون انمرکار فرزند اوتو  .1
به البه و التماس پرداخت و از  ،  ایزدبانوی عشق و جنگ سومری ،  (Inanna)نزد خواهرش اینانا  ،  فرمان خود درآورد

های قیمتی دیگر برایش بیاورند و سازد که سیم و زر و سنگ الجورد و سنگ خواهر خود خواست مردم ارّته را وادار  
  ( Enki)شهری در کنار خلیج فارس( را که عبادتگاه دریایی انکی    Apsuخصوصًا معبد َاپسو )   ؛معبد و مزار بنا کنند

 است.   ایزد سومری آب
های باعظمت ارآزموده برای گذشتن از کوهای کاینانا درخواست برادرش را پذیرفت و به او توصیه کرد تا فرستاده 

برگزیند؛ و او را مطمئن ساخت که مردم ارّته بناهایی را که ساخته  ،  کردجدا می   (Uruk)که ارّته را از اوروک    «انشان»
ی  نامٔه تهدیدآمیز  و در ضمِن ،  سوی فرمانروای ارّته گسیل داشت انمرکار فرستادٔه خود را انتخاب کرد و به  بود بسازند.

شهر ارّته را  ، به فرمانروای ارّته اخطار کرد که اگر وی و مردم ارّته سیم و زر به اوروک نفرستند و معبد انکی را نیارایند
به فرستادٔه خود توصیه کرد تا افسون انکی را نزد فرمانروای  ،  که پیامش مؤثر افتدانمرکار برای این ویران خواهد کرد.

در این افسون توضیح داده شده که چگونه انکی »عصر طالیی« انسان را به رهبری انلیل برانداخته    ارّته بخواند.
 است. 

رسید و پیام َسرَورش را به فرمانروای ارّته ابالغ کرد و از  ،  ارّته،  قاصد انمرکار پس از عبور از هفت کوه به مقصد خود
 ار نشد و مدعی گردید اینانا او را به حکومت ارّته برگزیده است.فرمانروای ارّته تسلیم انمرک  او پاسخ پیام را خواست.

ه است به انمرکار نوید داده که ارّته را به قلمرو ،  پیک انمرکار این دعوی را رد کرد و گفت: اینانا ی که اکنون ملکٔه َاَنّ
به اسلحه برحذر داشت و  فرمانروای ارّته از شنیدن این سخن دچار حیرت شد و انمرکار را از توسل ضمیمه کند. وی

اما در خاتمٔه پیام خود افزود: حال که اینانا   پیشنهاد کرد دو تن از جنگاوران دو طرف با یکدیگر به مصاف برخیزند.
پیک انمرکار با شتاب    که انمرکار غلۀ بسیار به ارّته ببخشد.شرط آن، بهحاضر به تسلیم است، به دشمنی وی برخاسته

که قدم دیگری  ، پیش از آنانمرکار  ابالغ کرد.  ه اواسخ فرمانروای ارّته را در تاالر اجتماعات ببه اوروک بازگشت و پ
رفت  ،  ایزدبانوی حکمت سومری،  وی نزد نیدابا  دست به چند کار زد که ظاهرًا جزو آداب و رسوم مذهبی بود.،  بردارد

  سوی ارّته روانه ساخت.ای مخصوص بهفرستاده ار کرد و با  ها را بر چهارپایان بسپس غله   ؛و با وی به شور پرداخت
ارّته   از فرمانروای  و  را ستایش کند  ارّته »عصای سلطنتی اوروک«  داد نزد فرمانروای  به پیک خود فرمان  انمرکار 

بارهای غله را خالی کرد و پیام ، پیک انمرکار چون به مقصد رسید بخواهد سنگ الجورد و عقیق به اوروک بفرستند.
ار  به  نمود.را  ابالغ  هدیه   ّته  انمرکار سنگ عقیق  برای  رغبت  و  رضا  به  و  رسیدن غله شادمان شدند  از  ارّته  مردم 

 او را ساختند.   «ۀپاکیز ۀترین »خاناست( و بزرگ فرستادند )از سنگ الجورد چیزی گفته نشده
ها راند و مطالبی سخنآشفت و در ستایش عصای سلطنتی خود  فرمانروای ارّته از مشاهدۀ این اوضاع سخت بر
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کرد الزم است پادشاه اوروک برای وی سنگ   تأکیدهای انمرکار نداشت و در ضمن  گفت که چندان تفاوتی با گفته 

 الجورد و عقیق بفرستد!
ای از نی نوشیم را از  انمرکار چندین فال گرفت؛ فال مخصوصی که قطعه ،  همین که فرستادۀ انمرکار از ارّته بازگشت

ب می روشنایی  روشنایی  به  سایه  از  و  سایه  په  را  آن  سرانجام  و  قطعه برند  سال  ده  و  سال  پنج  گذشت  از  قطعه س 
ه  منتها این بار عصای سلطنتی خود را نیز ب،  بار دیگر به ارّته گسیل داشتانمرکار فرستادۀ خویش را یک  کردند.می
فرمانروای ارّته از دیدن عصای سلطنتی انمرکار سراسیمه و هراسان شد و روی    سپرد و او را »تنها« روانه داشت.  وی

به تلخی سخن ،  مهری اینانا نصیب ارّته شده بودهایی که بر اثر بی به َشَتّمو )کاهن عصر باستان( کرد و از مصیبت 
تن دعوت کرد و از  بهباز هم انمرکار را به مبارزٔه تنبا این حال    ؛بود  ولی از کالم او آثار تسلیم به انمرکار هویدا  ؛گفت

کدام طرف نیرومندتر    شودجویان اوروک را برای جدال برگزیند تا معلوم  او خواست به نمایندگی خود یکی از جنگ
اش نه سیاه  برگزیده  چون از انمرکار خواسته است که،  زمانندی به کار رفتهغُ عبارت لُ ،  است. در این دعوت به مبارزه

قاصد با دعوت به    معناست.انسان پوچ و بی   خصوصباشد و نه زرد! البته این گفته در    نه گندمگون ،  باشد و نه سفید
ولی انمرکار به او حکم کرد هرچه زودتر به ارّته بازگردد و پیامی را که متضمن سه نکته بود  ، مبارزه به اوروک بازگشت

 :دکنبه حاکم ارّته ابالغ 
دهد و در مقام آن است که یکی از مالزمان خود را به نبرد با نمایندٔه ارّته  جویی او پاسخ مثبت می انمرکار به مبارزه  .1

  ؛خته شودزن از شجاع باز شناروانه سازد تا الف
 ؛های قیمتی برای اینانا انبوه کندخواهد فرمانروای ارّته سیم و زر و سنگ. انمرکار می2
شهر ارّته را با  ،  های کوهستان را برای بنا و تزیین مزارش در اریدو نیاورنداگر سنگ ،  کندبار دیگر تهدید مییک  .3

 خاک یکسان سازد. 
سازد. روشن می،  زمانند فرمانروای ارّته را دربارٔه رنگ جنگاوری که باید انتخاب شودغُ عبارت لُ ،  بخش اول نامٔه انمرکار

به کار می  لغت،   جنگاورجای کلمهٔ چون انمرکار به برد و این خود دلیل آن است که منظور رنگ جامٔه »جامه« را 
  اگر در ترجمٔه آن راهِ   دارد کهدر جملٔه بعدی سرایندٔه قصیده پرده از موضوع پراهمیتی بر می   نه خود او.،  جنگجوست

که نوشتن بر الواح گلی را مرسوم    بدان معناست که انمرکار فرمانروای کولب نخستین کسی بود،  خطا نرفته باشیم 
شاید بدین جهت که پیام   ؛درستی بگذاردتوانست پیام را بهک نبود و نمی چون فرستادٔه او در سخن چاال   ؛ساخت

 طوالنی و مفصل بود.  
 نامعین و  رسد از نقطهٔ لیکن به نظر می  ؛فرستادٔه مذکور لوح انمرکار را به فرمانروای ارّته رساند و در انتظار جواب ماند

گندم و باقالی  ،  طوفانایزد سومری باران و  ،  خیزد و ایشکورای کسی به مدد و یاری فرمانروای ارّته بر میغیرمترقبه 
سالی رسد ارّته شهری بیابانی بوده یا دچار خشکبه نظر می  کند.ها را روی هم انبار میو آن،  آوردبیابان برای وی می

گوید: کند و میشود و از روی اطمینان روی به فرستاده می می  دلها فرمانروای ارّته قویمشاهدٔه آنبا    بوده است.
 « ست.خویش دست نکشیده ا ۀا رها نکرده و از خانه و کاشان»اینانا هرگز ارّته ر 
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  دوست  را   او  که  است  آمده   یی«نانایا »  کنار   در  صراحتبه   «یدموز »  نام ،  آن  در  و  ـاست
  1.داشتمی

که یاد    اندکرده   اشاره  متونبلکه    ؛ گردداما زمان دموزی فقط به دو نسل قبل از او بازنمی 
شده  شناخته   و  متداولسرها« نیز  یعنی »سیاه   هاسومری   انین یشیپ   نزد  یحت  «صالح  یدموز »

 : است بوده

 بدهید،   قدرت وعصای سلطنتی  او بهاکد   و سومر نیسرزم  یفضا در»... 

 کرد،  حمایت می را اهی س یسرها صاحباناو  زیرا

 ،  کرد یم  غالت از پر  را یکشاورز   یهانی زم کهکشاورزی 

  2.« ... گرداند یم  طبقه چند را گوسفندانآغل   که چوپانهمچون  

  تشابه  فقط   « ورکا  یدموز »  و مقدس نیکوکار«    ی دموز کند میان » روشن می   باشد  هرچه
   داشته است: وجود اسم

 با  پادشاه  شدندهینام   جز  یزیچ ،  پادشاه  یدموز   و  خدا  یدموز میان    یاسم  تطابق»
  3.« استباستان، شایع بوده   شرق دراین کار  و، ست ین  خدا اسم

 هاآن   انیم  در   و  است  ناشناخته  پژوهشگران  یبرا   همچنان  ی دموز   تیشخص :  جهی نت
 .  ندارد وجود نظری قطعی و یقینی در خصوص وی 


تان دشوار  کردن حوادث داسنحوی که دنبال ها ناقص و مبهم است به کستگی لوحعلت شمتن داستان از این پس به

کنند و در  مردم ارّته سیم و زر و سنگ الجورد به اوروک حمل می ، توان فهمید سرانجامگریخته میولی جسته  ؛است
 پدیا فارسی(منبع: ویکی ،  )مترجم   آورند.معبد اّنه برای اینانا گرد می

 . 105، 27، ، ایشتار و مصیبت تموزالواحد علیدکتر فاضل عبد .1
 .  104و  103، صآسمان و زمین ۀاینانا ملک ، ولکشتاینـ  کریمر .2
 .  22، ص، قرائتی در حماسۀ گیلگمش فراس سواح. 3
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   مقدس   ازدواج   - 2- 3-1

  ؛ است « یدموز » با  «نانایا » ازدواج، یسومر باروری«  ۀ دیعق» با  مرتبطهای آیین  از یک ی
  رخ  یازدواجچنین  دارند   اعتقاد  ـمتون  ی برخ اساس  بر ـ  پژوهشگران از  ی ار یبسطوری که  به 

آیین    وجود،  یخیم  یمتوناینکه    و  اندکرده  اضافه  آن  هب  را   بودنمقدس  صفت  و  است  داده
تأیید  (  معابد   در   مشخصطور  )به   سال   هر   سان ین  ماه   در  هاسومری میان    در   را   ازدواج این  
که در    است و نمو بوده    رشد   و این ازدواج، تضمینی برای باروری    دارند کهکنند و اذعان  می

رفته  گیم  عهده   بر   را   «یدموز »  نقشعنوان نمایندۀ قانونی خدایان(  )به   حاکم   پادشاهآن،  
  ده یبرگز  معبد میان زنان روحانی  از طور معمول به ، همسر عنوان « به نانایا نقش »  اما؛ و است

 .  است شدهیم

آن را بدعت    «ورکاکاهنان »  که   استنوآوری    «مقدس  ازدواجایدۀ »  دکتر کریمر به نظر  
 .  شوندب ک ینزد  « یگیرماه ی ورکا  ی دموز » خود پادشاه بهشاید  تا نهادند  

  که   بود نگذشته ـالدیم  از  قبل 3000  سال یعنیـ خ یتار  نیااز  چندانی   زمان دی شا و» 
ایدۀ    "ورکا"  کیر یا  شهر  در  لیّ تخ اهل    و  شمندیاند  ِی الهوتبزرگان    وکاهنان    یبرخ

  عاشق ،  هاآن  پادشاهِ   کهمعنی  به این    ؛رفتندیپذ  قلب  درشادکامی را    و  نان یاطم واردشدن  
باروری   جادیا یبرا اینانا  ییتوانا و قدرتدر  بیترت نی ا به تا، است شده نانای ا الهه همسر و
  ی جاودانگطور که در   شریک شود؛ همان  او  با ـ استاندازه ارزشمند  یب  کهـ  یزیحاصلخو  

می شریک  او    که   است  یمقدس  ازدواجآیین    ظهورچگونگی    در  ما راهبرد    نیاشود.  با 
  پادشاهان   از   یکی  شود یم   تصور  کهکسی    همان  ؛ردیگیم   بر   در  را  یدموز 

اینانای  الهۀ  و،  استبوده    کیر یاشدۀ  گذارینشان بوده که هوس   یشهوان  آن،  برانگیز 
  1.« ستا محترمعمیقًا 

  آنبررسی   که یدموز  تیشخص  کردنمشخص خصوص  در را وی  آخر سخن ما و اگر  


 ترجمه نهاد خیاطه. ، هاآیین ازدواج مقدس از نظر سومری، ساموئل کریمر .1
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ـ   ، م یکن   استثنا،  شد  انجام تر  پیش  که  شد  خواهد  این    بدعت  کردنبرطرف   از  بعدنتیجه 
مراسم  هاسومری   ـکاهنان بر  ـ   فرزند )   یدموز ،    ـاست بزرگ    بتیمص   صاحبکه  نیکوکار( 

کردند سرایی میداشتند و برایش نوحه ای که هرساله یادش را زنده نگه می عقیده  عنوانبه 
 در هم بیامیزند.   مقدس ازدواجاینکه آن را با تشریفات  بدون ؛ مداومت داشتند

 مسرت   ونشاط و اسراف    و  ی شاد،  ازدواجتشریفات این    مراسممشخصۀ  ،  کلی  طوربه  
  خاص   یصفات  با  وآورد  به دست می   تیالوه  صفت ،  بود   ی دموز در نقش    که   یحاکم  و بود  

 : شدی مستوده 

اسم ـ  پادشاه  نکهیا  ؛دارد  وجود  پژوهشگران  نزدشده  شناخته  یقت یحق»  اگر  حتی 
 و  هانام  با  و،  شودیم   یدموز   یخدا،  نییآاین    قیطر   از  ـباشدبوده    یدموز او    یقیحق

و ستایش    فیتوص،  مناسبت  ن یا  به  شدهفیلأت  یهادهی قص   و  هاسروده  در  خدا  نیا  اوصاف
 1.« شدیم

  و   یاله  پادشاه)   یدموز کنید شخصیت    تصور  !تاسای در نهایت اهمیت  نکته   نیا   و 
  در گر شود که چه بسا  ، در حاکمی جلوهمقدس  ازدواجتشریفاتی    نییآ  دربتواند    ( کوکارین   پسر
  با   نکهی ا بدتر    وبوده باشد،    خدا   طرف  از  منصوب  پادشاه نبوده و حتی دشمن    کوکار ین  قتیحق

  هاده یقص این    سپسبه نام او نامیده شود و    هاده یقص   و  سرودها  در  و  شود   ف یتوص او    صفات
  و  نی تدو  ما  یبرا سفالی    الواح  و  هابه یکت   در  ـهای مفتضحی هستند چنین صحنه   یدارا   کهـ

 !  شوند نقل

  شود  روشن  ما   یبرا   او   یالهشامخ    مقام  و   ( صالح  چوپان )  ی دموز   قت یحقدر ادامه    ی وقت 
  ی فداکار   ونیکوکاری    با  کهـ   ستوند ا خدا   طرف  از  دهیبرگز   و  منصوب  یاله  پادشاه  او  نکهیا   و

  ی هاده یقص   م یشوی م  مطمئن  ـ شودی م  ف یتوص  ی نابود هالکت و    از   هاانسان   نجات   یبرا 
باستانی نانای ا   و  ی دموز متقابل میان »  لی تفاص  گر ید  و   یمهرورز   و  عشق آثار    وارد  « که در 


 . 105، 27 ، ص، ایشتار و مصیبت تموزالواحد علیتر فاضل عبددک .1
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به شده دربارۀ  هیچ ،    به   مربوطتنها    بلکه،  است نبوده    (صالح  چوپان)  یاله  یدموز وجه 
تر  که اندکی پیش ـ   کاهنان  طرف  از  ازدواجتشریفاتی    نییآ  در   کهبوده    یحاکمان  و  پادشاهان

  درک   دی با  یباستانآثار    پژوهشگرشدند. به این ترتیب  ای از او معرفی میعنوان جلوه به   ـدیدیم 
  وواقعی    یدموز میان    قی دق   و   ی علم  صورت به   بتواند   و   باشد  داشته   خصوص   نی ا   در   یکامل
کند تمایز قائل  جعل می  را   او  صفات  و  نام  و  تیشخص   که(  جعلی )تمثیل دموزی   یدموز 

 شود.  

پذیرفتن    ـمر یکر   نظرطبق  ـ   مقدس  ازدواج  ن ییآهای  از جمله مناسبت عنوان مثال:  به  
  ، شدهبا توجه به مطالب گفته   و،  است کشور بوده    ییخدا منصب    ی برا   نانا یا توسط    یدموز 

جعلی    حاکم  و  پادشاهیک    ند یگز ی برم  ییخدا   و  یپادشاه  یبرا   نانایا   که   یدموز   نی ا روشن شد  
شیاطین تسلیم    به  شتارای   ای   نانایا خوِد    را   ( صالح  چوپانواقعی )  ی دموز   اما  ؛است بوده    ی و یدن

 به قتل برسانند.   را  او تا کند می

  مراسم  در   را   « یدموز »  نقش  که  است   ی سومر   حاکمانفهرست اسامی بعضی از    هان یا  
 1: است شده  سرودهشان درباره هاده یقص  و جعل کردند  ازدواج

   ؛( الدیم از  قبل 2043تا  2093) اور  شهر  پادشاه :  یشولج پادشاه -1

   ؛ (الدیم از  قبل 2028تا  2036) اور شهر  پادشاه :  نی شوس -2

   ؛( الدی م از قبل   1954تا   1974) نیسی ا  شهر  پادشاه :  داجان نی دیا  -3

    . (قبل از میالد  1935تا   1953) نیسی ا  شهر  پادشاه :  داجان یشمیا  -4


 . و بعد از آن 154ص  ، ل، کتاب او دیوان اساطیر، ادونیس .1
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 ی عزادار های  آیین   و   ی دموز   بت ی مص   - 3- 3-1

»نمتوطبق   )  که   تاس  کسی«شتاریا ـ نانایا :  نیکوکار«    تسلیم   را   ( دموزی»چوپان 
حضور همه به قتل    در طرز دردناکی  به   و  داده   عذاب   را   او  تا   کرد   ـشیاطین   یعنیـ   شدشمنان

 برسانند.  

 ،  زد یهتکخود  تخت بر و کرد تن به  فاخر یلباس  )تموز(  «یدموز »... 

 ... گرفتند  یشهاران از هاشیطان

 ،  شوندیم  ورحمله  یمارانب  ینبال بر که گونهآن، بردند  حمله یشسو به یطانش هفت

 ،  یدندکش دست او یشگاهپ  در  ینا نواختن از چوپانان

 ،  دوخت  او بر چشم  "اینانا"

 ،  شد  یرهخ  او به مرگ  ۀیدد با

 ،  یتعصبان  و خشم  یرو  از یکلمات ، کرد  صحبت او با خصومت با

 خواند:   گنهکار را او بلند یصدا با

 " یدشببر ، اوست سزای"

   .تسلیم کرد  آنان به را شبان یدموز ، پاک  ی"یناناا " گونهینا و

 ،  بودند  همراه او با که آنان

 ،  بودند همراه  )تموز( یدموز  با که آنان

 ،  آب نه و شناختندیم  نان نه که بودند  موجوداتی

 ،  خوردندیم بوداده آرد نه
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 1.« ... نوشیدند یم،  یقربان عنوان به شدهیمتقد آب نه و

  که کند  تسلیم می  مخلوقاتی  به   را   او  و  است   خشمگین  «دموزی ـ تموز»  بر قدر  این  او  چرا 
  بهره   آسمان  ۀسفر   از حتی یک روز    و   ندارد  وجود   هاآن   قاموس  در   پاکی  یا   رحمت   نامبه   چیزی 

   ؟قرار دارد   دموزی با تقابل شدیدی  در  او رسدمی نظر  به  چرا  ند؟ا ه نبرد

و احتمال سومی    است  مطرح  احتمال   دو  فقطشده گویا  با توجه به صحنۀ ترسیم چرا  
خودش    اینکه   نه ،  بمیرد   دموزی   گزیند برمی   ایناناو    ؟ اینانا  یادموزی بمیرد  باید    یا   :وجود ندارد 

 بمیرد؟ جهان زیرین   در

  بیان دموزی  بر  اوگرفتن خشم  و  دموزی   با او مشکلعامِل  عنوانبه  شناسان سومر  آنچه
هایی پوچ و توخالی محسوب  تحلیل   صرفاً ها  بعضی از آن  و  ستنی  کنندهقانع واقعًا    اندکرده

 گفته است: 2« لکنشتایناف آدم» رهشگ پژو: عنوان مثال شوند؛ به می

  انسانی   قبالً   یو .  رفت   باال  تهیالو  ۀ مرتبتا    بلکه  ؛دونب  خدایک    اصل  در  دموزی»
  الوهیت   ۀ مرتب  در   اینانا  با   ستنی  ممکن  روایناز   ؛بود  فانی   ایهانسان  دیگر  مانند   عادی

 3.« باشدبوده  او همتای  یا، برابر

 :گویدمی دکتر فاضل عبدالواحد

  هرچه بوده باشد   کشاند  مردگان   جهان  به   نزول  به  را  (اینانا)  عشق  ۀاله  که  دلیلی  و»
بسا    وـ میخی  کتیبه  ایههشپژوچه  بردارد   دهآین   در های  پرده  آن    دلیل بهقطعًا    ـاز 

  ی وز دم  که  بود  کسیهمان    اوخوِد    زیرا  ه است؛نبود  دموزی  همسرش   و  دوست  بازگرداندن
در مقابل، خودش از آنجا    و  بگیرد  مردگان  جهان  در  را  اینانا  جای  تا  سپرد  هاشیطان  به  را


 . 278، صسومر الواح از، ساموئل کریمر .1
  شناس آلمانی.محقق زبان، م( 1966تا  1906) (Adam Falkenstein) . آدام فالکنشتاین2
 . 116، صپیامبران سومری، دکتر خزعل ماجدی .3
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 1خارج شود.« 

واقعی   است منتسب    «ایشتارـ اینانا»  به   که   عشق  صفتکنم  باور نمی   م خود  ۀ نوببه بنده  
باشد    سیک.  باشد بوده   واقعًا محبت داشته    چوپان   با   اینانا   که   را   یار ک  خود   محبوب   با که 

ه با آن توصیف  اله  که  عشقی  اینکهماند جز  راهی باقی نمی   پس  ؛دهدی انجام نم  کرد   نیکوکار
  اینانا   انین قو   ونوامیس  با    مناسب  بوده باشد؛ عشقی  دروغین  و  فریبنده  یعشقشده است،  

 .  انستیم د قبالً  که

ـ  ی ز دمو»  ایبر   آمدندالنهرین  بین   سرزمین  در   هانآ  از  بعد  که  نیکسا  و  هاسومری عمومًا  
های بزرگی  سرایینوحه   ه استگذشتوی    بر   که   بزرگی  های مصیبت   و  ( نیکوکار   چوپان )  «تموز
  بر   عالوه ها  آن.  شدمی  ارتکر   سال   هر   که  داشتند مخصوصی    عزاداری  آیین  و  کردندمی

  د خو  با  را   هاییمشعل  که  کردندمی   پا  بر   عزاداری  هایموکبو زاری،    گریه  وسرایی  نوحه 
  انجام  عزاداری امام حسینبرای  مراسمی شبیه به مراسمی که امروز در عراق    و  داشت

 .  کردنداجرا می دهندمی

  سومری میخی    متون  در  شاننیا ب  کهوجود دارد    دموزی  بر  اندوه  و  گریهبه    هاییاشاره»
است زاری    گریه  سال  هر  در  بینیممی  گیلگمش  ۀحماس  در.  آمده    خاطر به  ایشتار  برو 
که    خوانیممینیز    بابلی   هایتقویم  درطور که   همان  ؛واجب شده است  تموز  همسرش

  عزاداری های  دسته  و،  ع روش  "تموز"یعنی    ماه  از  دوم  روز  در  "خدا"  برو زاری    گریه  وماتم  
  شانزدهم ،  نهم  های روز   دراین کار    و  کردندمی  حمل  را  هاییمشعل  هانآ  در  که  شدمی  برپا

  نام   اب  مراسمی،  ماه   این  از  اخیر  ۀگانسه  روزهایاین    در  و  ؛شدمیانجام    ماه  هفدهم  و
کادی آیینی  شدمی  پا  بر  "alhimtu"  آ   خدای   نماد  که  آدمکیو تدفین    که در آن نمایش 

 2آمد.« به اجرا درمی بود  تموز

به پیش  کهـ   «مقدس  ازدواجتشریفات » پرداختیم   مختصر طور  تر  آن  به به  آیینی  ـ  طور 


 .  84ز، صتمو مصیت و ایشتار، علی  عبدالواحد فاضل .1
 .  84، صتموز مصیبت و ایشتار، علی  عبدالواحد فاضل .2
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انجام می   و  معبد   و  حاکم   ایبر  معابد    ایبر   سراییه حنو  و  عزاداری  آیین  ولی  ؛شدبزرگان 
  انکم ا ح  قصرهای   یا   اننکاه   معابد  در  روزی هیچ    و  بود و مردمی    ملی   ییا هار رفتتنها    دموزی 

 !نشد اجرا 

تأثیری   وجود  باستانی  عجام  در  دموزی  ایدخ  مرگ  ۀعقید  که»با    سرزمین   درۀ 
اندوه  داشت  آناز    خارج  والنهرین  بین و  از    هرگز  او   ایبر ، حزن    معبد   هایآیینجزئی 
 ازدواج  برعکسدرست    ؛ماند  قیبا  مردمی  وعامه    اررفتمحدودۀ    درسال    هر  بلکه  ؛نشد

برخوردار  ش، از هویت دین رسمی  کردن  پا  بر  در  پادشاه  و  معبد  مشارکتدلیل  به  که  مقدس 
1بود.« 

این قضیه  وق ، حال  بخو  ار بسی   زان می  به شود، پس  کاهن مربوط نمی   و  حاکم   به تی 
کند؛  زی« تمثیلگر آن است اشاره میدمو»  الهی  پادشاه   کهمسیری    از ها  هر دوی این   انحراف

 .  دموزی« بوده است» مهم های شاخصه  از یکی  مسیری که حتی
 بلکه  ؛شدخالصه نمی موسیقی واسطوره فقط در ، دموزی  مرگداشتن یاد  نگهزنده»

  ها، آندر    وشد  می  پا  بر   سومری  مختلف  شهرهای   در  هاییخوانینوحهی،  خاص   روزهای   در
 2.« گردیدبرگزار میاو   مرگ  دلیلعزاداری به مراسم و آیین

 : دموزی ایبر  سرایینوحه  روش  خصوص در و

صورت  آن به تکرار و از مشخصات بارز آن بود  شدیداحساسات  و عمیق اندوهغم و »
بعد از چند    نوحه  اوِل بیت  نیز    گاهی   و   شود؛مستمر در ابتدا یا انتهای بیت، مالحظه می

ای را  ها، قطعهسرایینوحه  نوع  اینهای  بعد از سه بیت. از نمونه  مثالً   ؛شدبیت تکرار می
 :  ایم، اقتباس کردهکندمی  بیان اینانا زبان از سومریکه شاعر 

 ،  نهاد دشت به رو زدهغم و سوگوار  قلبم


 . 125، صزتمو مصیبت و ایشتار، علی  عبدالواحد فاضل .1
 ترجمه نهاد خیاطه. ، هاآیین ازدواج مقدس از نظر سومری، ساموئل کریمر .2
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 ،  کوبد یم  درهم را دشمنان ینسرزم که همان ،مقام یعال یبانو  منم

   بزرگ  سرور آن مادر، نانسونا منم

 ، مقدس جوانمرد خواهر ، ِکِشتن منم

 ،  نهاد دشت به رو زدهغم و سوگوار  قلبم

 ،  رفت انمردو جآن  مکان به

 ،  ی دموز  یگاهجا به

 ،  چوپان یمأوا، یرین ز  جهان به

 ،  نهاد دشت به رو زدهغم و سوگوار  قلبم

 ،  شد یدهکش  بند به  آنجا جوانمرد که ییجا به

 ... شد  یراس  آن در یدموز  که ییجا به

 1.«نهاد دشت به رو زدهغم و سوگوار  قلبم

  به   هانآ  از   بعد  که  کسانی  و  هاسومری   نزد   «تموزـ    دموزی»  ایبر   سرایینوحه نوع    این
حسین  ایبر   سرایینوحه   یاد  به  را   ما  آمدند  النهرین بین   ینزمسر    که  دازدانمی  امام 

زیر    ؛پاست  بر   عراق  در   ما   نزد   همچنان  نوحه   از  مثالی قطعۀ  عراقی  این  به گویش  سرایی 
 :است

  است نوح کشتی تو  قلب»

  نوحه اهل پنجمین ای

 شد  وسیعهمچون دریا، ،  هامصیبت

  شد نمایان هاشگفتی


 . 127و  126، صتموز مصیبت و ایشتار، علی  عبدالواحد فاضل .1
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 .«  ... نوحه اهل پنجمیِن  ای

اش، به باور  ساالنه   تکرار   و   دموزی  ای بر   هاسرایینوحه  این تمامی    سبب در خصوص    اما
دموزی ـ  که در اختیار دارندـ »  باستانی  متون  از  شانخود  تفسیرهایطبق  ـ   شناسانباستان 

حال  شود؛  توصیف می   آیدمی   هافصل   تغییر دنبالبه که    ساالنهبرانگیختن    و  مرگ  با «  تموز
  را گیاهان    و ها  زراعت و نمو    رشد   وباروری    ۀ پدیدجلوۀ  ،  هاسومری اعتقادات    در   دموزی   وقتی

است به   کهـ بهار  فصل  با  مقارن  معمول  بنابرایندهدمی   نشان  ـطور  زمان  ،  فصل  این  ، 
طور معمول  به که سالیخشک  ۀدور  در دوباره او ولی ؛بود خواهد مرگ از او شدنبرانگیخته 

  اوای  بر   سرایینوحه   و،  فرستاده زیرین    جهان  به  و  میردمی  است  تابستان  فصلبا    مصادف
 !شودها برای او هرسال تکرار میعزاداری آن ،  رتیبت  این به و دگردمی  آغاز

عامل   ترتیب  این    ای بر ،  سومر مقیاس    در   نی نساا   تمدن  نخستین  هایسرایینوحه به 
  زچی نه    و  استبوده    سالیخشک   وسرسبزی و طراوت،    ۀپدید،  دموزی مثل    بزرگ  شخصیتی

 رسد!  شناسان می! این چیزی است که به نظر باستان دیگر
  را   نوشتن   یت بشر   به   که   هستند   ی کسان،  یان سومر   که  است  آن  یتواقع»

  را   چرخ   که  بودند   ی کسان  یناول،  نهادند   یانبن   را   علوم   ی مبان  و  ین قوان ،  آموختند
  و   یمر کر   دکتر  ینبنابرا ؛  کردند  گذارییه پا  را   هندسه  و  جبر   و   یاضیاتر   و  ساختند 

،  دارندیم  روا   یانسومر   بر  یبزرگ  ستم  یسومر   تمدن  کارشناسان   یبرخ  او  دنبالبه 
   :گویندی م که آنگاه

ۀ  پرداخت  و   ساخته  که  یاافسانه  داستان  یک  یا   موهوم   چیزی  بر  ها سومری
  یسرسبز  از   است   یریتعب   صرفاً   که   یزی چ  کنند؛یم   ییسرانوحه،  است  خودشان

  ی مردمان  هاینا یا گو.  رسدیم   فرا یگرید  از پس  یکی ساله همه  که ی سالخشکو 
 است؛  گرفته  یشانا  از   را   ِخَرد  که  اندکرده  استفاده  یمخدر ۀ  ماد  یجملگ   که  هستند 

  یداستان   یت شخص   یک  بر  سال  هزاران،  شانیبابل   وارثان  و  یشان ا  که  یطور به
  مجالس   و  کرده  یزار   و   یهگر ،  اندپرداخته  و  ساخته   خود  را   یشانتها  تا  ابتدا  از   که
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 .  کنندبر پا می عزا

 یدموز  نعش سالههمه، یاپی پ  یهانسل در  و سال  هزاران النهرینینب  مردم
 یه مرث  او  بر  سال  هر  و  کنندیم   یهگر   یدموز   بر  سال  هر  و  کشندیم  یرتصو  به  را
 .  خوانندیم

 اند؟!بافته  خودشان  که  است یداستان  فقط  و  است اوهام هاین ا ۀ هم آیا

 چه؟!  برای

  در   که  یسالخشک  و   آیدی م  یدپد   بهار  در  که  یطراوت  و  ی سرسبز   به   اشاره   برای
 !رسدیم  فرا   سال همان از یگری د فصل

  )فرزند یدموز  بر  یانسان تمدن یناولۀ سال هزاران یعزادار  یبرا  رودی م انتظار
 1.« باشد داشته  وجود یمعقول پاسخ، َتموز  یا (یکوکار ن

 دیگر نگاهی    از   « دموزی »  و   « نانا یا » واقعیت    - 4- 3-1

دارد،  دیدگاهی که چه بسا برای ما از هویت »اینانا ـ ایشتار« و »دموزیـ  تموز« پرده برمی
  طور  همان  ودر تنگنا قرار داده    را   پژوهشگران  که  کندمی  برطرف  را اتی  تناقض   وو ابهامات  
دیدم،   دیدگاهی  استکشانده    یناتوانبه    هاآن  از  برخی  به  پاسخگویی  از  را   هاآن که  که  . 

روشنی  به   که   بودننمادین ویژگی    از   دید  خواهیم  که  طور همانکند و  تقدیم می  احمدالحسن
  .  است ماندهن  غافل، افکنده سایه سومری  متون بر


 .  370و  369، صخداییبی توهم ،  احمدالحسن .1
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 اول: ایناناـ ایشتار   - 3-1-4-1

به هیچ او  است.  بوده  و جنگ  الهۀ عشق  او گفته شد  توصیف  عاشقانش  در  از  کدام 
کننده،  رساند؛ آراسته، اغوا دهند به قتل می کسانی را که به وی اهمیت می   ؛ارادتی نداشت

بی  و  دمدمی  و  ایمنی رنگارنگ،  هیچ  که  طوری  به  است؛  ندارد.    ایثبات  وجود  او  از 
این   طور همان دیدیم  این  که  و  بخشیده شده،  او  به  که  است  و خصوصیاتی  نوامیس  ها 

 روشنی، اوصاف »دنیا«ست.  به 

؛ اَل  »فرماید: توصیف می  دنیا را چنین امام علی َدار  ِباْلَباَلِء َمْحُفوَفة  َو ِباْلَغْدِر َمْعُروَفة 
ْحَوال  

َ
اُلَها؛ أ ْحَواُلَها َو اَل َیْسَلُم ُنزَّ

َ
َماُن    َتُدوُم أ

َ
؛ اْلَعْیُش ِفیَها َمْذُموم  َو اأْل َفة  ُمْخَتِلَفة  َو َتاَرات  ُمَتَصرِّ
ِبِحَماِمهَ  ُتْفِنیِهْم  َو  ِبِسَهاِمَها  َتْرِمیِهْم   ، ُمْسَتْهَدَفة  ْغَراض  

َ
أ ِفیَها  ْهُلَها 

َ
أ َما  ِإنَّ َو  ؛  َمْعُدوم    1« .اِمْنَها 

  ، است  نه حاالت آن پایدار   نیرنگ شناخته شده، به حیله و    ای است پوشیده از بالها، خانه»
زندگی   رنگارنگ، هایهو دور  دارای تحّوالت گوناگون، و نه مردم آن از سالمت برخوردارند.

اهل دنیا همواره هدف تیرهای بال هستند که با    ت در آن نابود است.امنی و    در آن نکوهیده،
 .«کندمی  ها را نابودو با مرگ آن کوبدها را می تیرهایش آن

میان حالت عشق و دوستی و آسایش فریبنده و    ،تغییرکردن دنیا از حالی به حال دیگر
خالف این خصوصیت، از دیرباز بسیاری    بر   زودگذر، و حالت جنگ و مرگ و درد و اندوه؛ ولی

سوی  ها بهدر حالی که آن  ؛دهدهایش فریب داده است و میاش و زینت را با ظاهر آراسته 
و جایگاهش در    کسی که دنیا در چشمش عظیم،   چنین، و این ...  »شتابند:  می  اشبندگی

بزرگ   به   شودقبلش  را  برمیآن  خدا  به   گزیند،جای  خدا[  می]از  او  به سوی  و  سوی  ُبَرد 
 2« کند.اش شتاب میبندگی

سرزمین  ساکنان  از  بسیاری  که  نیست  شگفتی  جای  بین بنابراین  مثل  های  النهرین 


 تحقیق: صبحی الصالح. ، 348 ، ص. نهج البالغه1
 تحقیق: صبحی الصالح. ، 226، 348 ، صالبالغهنهج .2
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ها آمدند، فریب دنیا را خورده باشند و او را خدایی در نظر  ها و کسانی که بعد از آنسومری 
 شود.  گرفته باشند که عبادت می 

ر« یا »دنیا«  خداوند سبحان این باروری و حاصلخیزی و رشد و نموی را که »اینانا ـ ایشتا
َما اْعَلُموا فرماید: کند چنین حکایت می طور نمادین به آن اشاره میبه  َنّ

َ
ْنَیا  اْلَحَیاةُ  أ   َلِعب   الُدّ

ْمَواِل   ِفي  َوَتَکاُثر    َبْیَنُکْم   َوَتَفاُخر    َوِزیَنة    َوَلْهو  
َ
ْواَلدِ   اأْل

َ
  بازی ،  حقیقت  در ،  دنیا  زندگی  بدانید )  1َواأْل

  ؛(است  فرزندان  و  اموال  در  جوییفزون   و  یکدیگر به  شما  فخرفروشی   و  آرایش  و  سرگرمی  و
شود که در باد  ای می اش فانی است، و در روزی همچون گیاه خشکیدهاما رشد و شکوفایی

ْنَیا  اْلَحَیاةِ   َمَثَل   َلُهْم   َواْضِرْب فرماید:  می  تعالیحق گردد.  پراکنده می ْنَزْلَناهُ   َکَماءٍ   الُدّ
َ
  ِمَن   أ

َماءِ  ْرِض   َنَباُت   ِبِه   َفاْخَتَلَط   الَسّ
َ
ْصَبَح   اأْل

َ
َیاُح    َهِشیًما  َفأ الِرّ هُ   َوَکاَن َتْذُروُه    َشْيءٍ   ُکِلّ   َعَلٰی   الَلّ

  فرو   آسمان  از  را   آن  که  است  آبی  مانند  که   بزن  َمَثل   را   دنیا   زندگی  آنان  برای  و»  2ًرا ُمْقَتدِ 
 اشپراکنده   بادها   که   شد  کخش  [ ]چنان  و   درآمیخت   آن  با   زمین   گیاه   سپس  فرستادیم؛ 

   .«تواناست  چیزی هر بر  همواره  که خداست و ، کردند

ما اکنون واقعًا در جهان زیرین هستیم، و َمَثل »دنیا، اینانا یا ایشتار« در آن همچون آب  
از آسمان نازل می  به جهان زیرین(؛ سپس گیاه  شود )پایین است که  ایشتار  یا  اینانا  آمدن 

هُ زمین با آن درآمیخت، و البته انسان نیز از این جمله است   ْنَبَتُکْم   َوالَلّ
َ
رْ   ِمَن   أ

َ
  3َنَباًتا  ِض اأْل

رسد  در حالی که به نظر افراد غافل چنین می   (؛رویانید   زمین  از  گیاهی  همچون  را   شما  خدا   و)
به  اما  باروری و رشد و شکوفایی واقعی است؛  تمثیلی برای زندگی،  سرعت برای  این دنیا، 

،  شودای که در یک روز طوفانی بر باد می شود که همچون گیاه خشکیده انسان روشن می 
 رود.  رو به زوال و نابودی می

رغم  علی   و  اندگردان شدهها از او روی رو آنما اکنون واقعًا در جهان زیرین هستیم؛ ازاین 


 . 20، حدید  .1
 .  45، کهف .2
 .  17، نوح .3
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خوبی خورند؛ زیرا به ها فریبش را نمیآن ، کنداینکه دنیا غالبًا به اولیای صالح خداوند رو می 
گاه آ آن  واقعی  ماهیت  میهستند  از  سرکشی  دنیا  علیه  پس  نمی؛  و  همانند  کنند  پذیرند 

پذیرند برایش سجده کنند. پس دنیا نیز خشم و سختی خود  اش کنند و نمیدیگران، بندگی
ها و  را برای جنگ با آنکند و تمام اهل خودش، اولیایش و بندگانش  را بر آنان افزون می

مییکسره بسیج  کارشان  واقعه کردن  همان  دقیقًا  این  و  چوپان  کند؛  برای  که  است  ای 
 نیکوکار )دموزی( روی داده است.  

  تا   کرد  شیاطینتسلیم    را   وی ـ  دموزی پادشاه   همسر( ـ ایناناگونه ایشتار )و این»
ـ برسانند  قتل  به  را   او   معنای   که  کسانی  برای  ـکارتناقضی آش  در. درک این مطلب 

یا آ یا تعیین الهی    کنند می   تعبیر  آن  از  اکدیان  ـطور که سومریان  نحاکمیت خدا 
 ، سخت است.  یابندنمی در  را  "شد نازل  آسمان از که  سلطنتی"

  اوقات  بسیاری   در   دنیا   ـ   ار تکرار شده که ایشتار بسی  الهی   دین   در   حقیقت  ایناما  
؛  است  ننموده  تنصیب  و   تعیین  را   هاآن  خدا   که  است  پادشاهانیفرمانبردار    و  مطیع

شهوات  می  سجده  دنیا  برای  هاآنچراکه   و  هستند  خاضع  او  مقابِل  در  و  کنند 
 .  پرستندمی  را  شاندنیوی 

،  شوند می  تعیین  آن  در  حکمرانی  برای  خدا   طرف  از   که  کسانیعلیه    دنیا  ـ  ایشتار
  سهم اند.  ها علیه دنیا سرکشی و نافرمانی کردهحقیقت این  در  زیرا   ؛کندی میسرکش

ایشان در   با  دشمنی برای  زمین   شیاطین تمام، آن در که بود   تلخ سال  پنج  علی
  کوفه مگر هنگامی که او را در    ، ننشستند  پااز    و جمل و صفین و نهروان به پا خاستند  

  کشتاری   ـ برگزیده برای حکمرانی در دنیا   حاکمـ     ن یحس  سهم .  دندبه قتل رسان
  1.« نبرد در  به   سالم جان آن از نیز   شیرخوار طفل  حتی که  بود


 . 359ص ، خدایی، توهم بیالحسندماح .1
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 زیرین   جهان :  دوم   - 2- 4- 3-1

ت  را این جهان    سومری  متون   بدون  جهانی،  مردگان  جهان  ه است:کرد  فیوص چنین 
  مردم   ۀ هم:  آن  صفاتدیگر    از  و  1)زیرین(؛   پست  جهان  و«،  کور»  هاتاریکی  جهان،  بازگشت

 .  دارند  «وجود» از  ایبهرهاین جهان  در
  است   ابدی  مکانی،  النهرین بین  سرزمین  ساکنان  اعتقادات  در،  زیرین  جهان  و...  »

و  ،  و شروران  نیکوکارانـ  اختالفاتشان  وجود  با،  مردم   ارواح   که بندگان  و فقیران،  اغنیا 
 2شوند.« ـ در آن ساکن میسروران

مثل    صفاتی،  شاهل  و   آسمان   پادشاهی  ای بر   باستانی  متون  که  زمانی   همان  در عالوه  به 
پاکی و تقدیس   همین متون هنگامی که وضعیت اهل جهان  ،  کندمیاضافه    را عظمت، 

که  کشد  به تصویر میشکلی  شوند و آن را به کند به کلی دگرگون میزیرین را توصیف می 
 شوند. میها از آن بیزار جان

زیرین    جهان  به  را   ـ ایشتار«  نانا یا »فرودآمدن    که  است  متونیمتن زیر قسمتی از یکی از  
که  کند  این جهان چنین اقتضا می   قوانین  و  هاناموس   3کشد. پست به تصویر می   جهان  یا

  آمد  پایین  آن  سویبه   نانایا   وقتی .  گشت  بازنخواهد  هرگز  برود  آنجا  بهانتخاب کند    هرکس
  او  از   وقتی  وجان تبدیل شد،  ای بی جنازه   بهاو    پسرا صادر کرد؛    «مرگ»  او  حق   در داوری  
 جسد او شد:  زندگیبرای  یسببکثیفی  و چرک ، شود زنده شد خواسته

ساخته شد که    "کورکرا "   آن  از  کهبیرون آورد    را  چرکی  شانگشتان  زیر  از  آنکی،  پدر »...  
 . نث ؤم  نه وبود  مذکر نه

  نه ساخته شد که    "جالتور"از آن    که آورد  بیرون  را  چرکی شانگشتان  زیر  از ،  آنکی ،  پدر 


 .  62، صاینانا پادشاه آسمان و زمین ،ولکشتاینـ  کریمر به دشو مراجعه .1
 .  273ص، تورات تا  سومر از، عبدالواحد فاضل .2
 بعد.   به 109، صاینانا پادشاه آسمان و زمین، ولکشتاینـ  کریمر .3
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. نث ؤم  نه و بود مذکر

  .شد داده زندگی غذای "کورکرا" به

. شد  داده زندگی آب " جالتور" به

 ،  بروید زیرین  جهان به: گفت "جالتور "  و "کورکرا" به آنکی  پدر

، ...  شوید  وارد دروازه به مگسهمچون  

 پاشید  خواهد "نانا ی ا"جسد  بر  زندگی آب دیگری و زندگی غذای، تن دو شما  از یکی

، ...  خاست برخواهد  نانایا

 1.« ...  بازگشت زندگی به  نانایا

کنده از نمادگرایی  متناین    اینکهبا وجود     که  ایضمیمه   با  را   آن   توانیممی  ولی  ،است  آ
  که  ینوامیس و  قوانین  دلیلبه ـ  واقعبه ـ   ( شتارایـ   نانا ی ا )  «دنیاحقیقت ».  تقدیم شد درک کنیم 

است  مرداری    دنیا الشۀ » :  فرمایدمی  علیامام  .  است  مرداری   و  الشه ،  شناختیمها را  آن
  2« .خواهندگانش سگان هستندو 

،  دنیا  جهان)  هستیم آن در  که جهانی اینفرموده است  سبحان وندخدا از آنجا که  ولی
باید در آن    همهقطعًا    الهی  عدالت  مقتضای   به ،  است  آزمایش  و  امتحان  ۀخان  (زیرین  جهان
  خود   امتحان   تا   ـسروران  و   بندگان،  فقیران  و اغنیا  ،  اشرار  و  نیکوکارانـ   باشند  داشته   حضور

  مهیا   «پاکی  و  خیر »  انتخابدرست مثل    «شر  و  نجاست انتخاب »  باید  ناگزیر  وپس بدهند؛    را 
که    و ؛  شود  محقق   ـعمل  درـ   امتحان  تا   باشد   موجود   و آنجا    قوانیِن طبق  ـ (  نانا یا )  دنیا از 

  مناسب   بسیار ،  استبوده  پستی و فرومایگی«    و  ارتشر »  طرفگر  جلوه   همیشه  ـ شدهگفته
اش جنازه   به   ـشد   اشاره   آن  به  «جالتور،  کورکرا »  متن   در  کهـ   چرکی  با ، زندگیخواهد بود که  


 . 124تا  121 ، صاینانا پادشاه آسمان و زمین: ولکشتاینـ  کریمر .1
 . 84/289، بحاراالنوار، مجلسی .2
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هستند و نه مؤنث    مذکرنه  ،  دواین    و  است سازگار    آنواقعیت    باطور کامل  به   زیرا   ؛ بازگردد
نمادی برای متاع    این شاید و ـ نث ؤمنه   و بود  مذکر نه   شد  اشاره  باال  متن  در  که  طور  همانـ

 باشد.   دنیوی باطل و فانی 

نیز    شودمی  داده  کثافت  و  چرک  به  وقتی  متن   در  «زندگیغذای  ،  زندگی  آبوضعیت »
  ،کند   زنده   را   آن   تا  شودمی  پاشیده (  دنیا)  نانا ی ا   بر   که   آنغذای    و  زندگیبه همین ترتیب است.  

  و  واقعیت !  برسد  نظر   به  زندگی،  خوردگانفریب   برخی از نظر    اگر  حتی   ؛ نیست  حقیقی قطعًا  
  هاتاریکی در نشین است که ی هم مرگ و فنا  و  نابودی   با  که  است  پلیدی و  چرک ، آن حقیقت

می  دلیل    ؛ شودمحقق  همین    دنیا   از   ـکردم   اشاره تر  پیش  که   طور  همانـ   نیکوکارانبه 
می ،  ترین کم   کمتریِن   به  دنیا  از  وپیشه،    پرهیزکاری   دنیا  در   واند  گریزان   ؛کنند بسنده 
در طلب جاودانگی و زندگانی واقعی که هیچ مرگ و پلیدی در    «گیلگمشکه »  طور همان

 سوی جدش نوح گریخت.  آن نیست به 
 و   جاودانگی  و  هانعمت  و،  است  آسمانیاش  و ریشه   اصل  کندمی  درک   انسانچه وقت  

  ! زیریِن فانی  جهان   این  در   نه   ،ستاو  اصلیموطن    که   جا  ن هما  آنجاست؟   در  حقیقی  زندگی
«  .اند: »دنیا خانۀ گذر است نه محل استقرارکه خلفای الهی توصیف فرموده   طور همان

  وشناختند،  پیش سال هزاران خود الهی معلمان فضل به هاسومری  که استواقعیتی  ینا 
  امروز   تا   مردم   بیشتر   سفانه أمت  ولی  است؛   کرده  اشاره آن    به   هاآن نمادگرایانۀ    دینِی   متوِن 

کنند و به  همچون یک موطن حقیقی رفتار می   آن  با   و زنند  همچنان خود را به دنیا گره می 
دهد آیا  در حالی که ندا می  ،بلعد می  خود  ارتشر   با  را   هاآناو نیز    پس  پردازند؛معامله می

   کس دیگری هم هست؟ 

و اینکه به جهان    بدهم توضیح بیشتر زیرین«  جهان»خصوص   در  خواهمنمی در اینجا  
های باالتر از آن وجود دارند  با رتبه   هاییجهان   یا جهان  یعنی»زیرین« توصیف شده است؛ 

و    بودیم  اول  آسمان  در،  آنکه ما در  ؛ مثل عالم ذر  شودها خلقت و تدبیر انجام میکه در آن
  فقط   و وارد شویم )  دوم  امتحاندر    تا   فرستاد  فرو  جهان  این   به  آنجا  از   را   ما  وند خدا   سپس
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  رجعت   عالم  نامبه   ذر   عالم  با   موازی   جهانینیز    و؛  (آمد  فرود  دنیا  به   که نبود    ایشتار ـ    نانا یا 
به ماست  انتظار  در،  بازگشت  بدون  عالم  برابر  در،  )بازگشت(  کلی  .  خواهان   هرکسطور 

  انند ماحمدالحسن  های سید  تواند به کتاب خلقت باشد می  و  هاجهان اطالع بیشتر از مبحث  
 مراجعه نماید.   «اسالم عقاید»  کتاب خدایی« و کتاب »توهم بی

 متوز   ـ  دموزی:  سوم   - 3- 4- 3-1

  دموزی   پادشاهخصوصیات    برخی  آن  در  که  است  سومری  متن  ازقطعۀ زیر، مقطعی  
 : آمده است (صالح  چوپان)

،  هستی  مقدس حرِم  ۀبرگزید چوپانهمان  تو »... 

  ،هستی  اوروک  رِ داامانت پادشاه تو

،  هستی "آن"  بزرگ (زیارتگاهحرم )  چراغ تو

،  هستی  نیکوکار تو  هاعادت ۀهم در

باقی بماند،   بزرگ و بلندمرتبهواالیی همچنان  جایگاه  هر در  تو سر تا

،  بنشینی  الجورد تخت بر تا

،  بپوشاندتاج مقدس سر تو را  تا

بپوشاند،  بدن تو را   بلند لباس  تا

گردد،   آراسته پادشاهی  لباس  با  تو بدن تا

  ، ...برداری را شمشیر وعصای پادشاهی  تا

،  ، پیشتاز هستی تو

،  برگزیدهآن چوپان 
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 1.«هستی  نیکوکار تو  هاعادت ۀهم در

  ( پوشاندسر تو را ب   مقدس  تاج ،  پادشاه)   الهیمقدس    پادشاهیک    ـمتن طبق این  ـ   دموزی 
به   چوپان . خصوصیات است ش زمین  در  خدا  خلفای یکی از   یعنی ؛ است نیکوکار«  چوپان » و

می اولیاهمۀ   اطالق  الهی    و   خلق   هدایت،  الهی  پادشاهان  وظایف  از  یکی  زیرا ؛  شودی 
 .  هاستآن  شئون ۀادار  و  سرپرستی

  گوسفندان  که  چوپانی.  هاانسان  چوپان  ؛هستم   چوپان  من»  :است  هفرمود  علی  امام
   2.« ... است گفته  دروغ نشناسد  را  خود

ها  نآشناسم و  گوسفندان خود را می  هستم. نیکوکار  من چوپان  »:  فرمود  سیعی 
 3« .شناسندمرا می هم

  حاکمیت اصل    اساس  بر  و  سبحان  وندخدا   طرف  از  «دموزی »،  نمت همچنین طبق این  
است )تا    الهی  انقالبیخلیفۀ    و  پادشاه   او  بلکه،  نیست همین    فقط  و  ؛است  شده  برگزیده  خدا 

  ی پیشرو ،  الهی  انحامت  و   گزینشۀ  مسابقمیدان    در  و(  را برداریو شمشیر  عصای سلطنتی  
 (.  ، پیشتاز هستی تو) خالیق است 

تر  پیش  و  دشومی  توصیفبا صفت »اله« )خدا(    متون  در  «دموزی ـ تموز»:  همچنین  
  که   ینارا نیکوک از  برخی  که  است  خلق  در  الوهیت،  سبحان وندا خد  از  غیر  الوهیِت   شدگفته  

 .  ندشومی توصیف این صفت  با برخوردارند    ارتقا و  کمال ازاز مقام باالیی 

جانشینان    اخلف)  الهی  پادشاهان   مردم   میان  در  که  خود های  آموزه  و  علم   با(  خدا و 
  که   هستند  کسانی  دنیا  اهل   و،  کنندمی را زنده    مرده  هایقلب   حقیقت  در  دهندمیگسترش  


 .  103و  102ص ، زمین و آسمان پادشاه ایمانولکشتاین، ـ  کریمر .1
 . 65/176، بحاراالنوار، مجلسی .2
 .  ۳۲۲، الشرقیه الکنائس مجمع، مقدس کتاب .3
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ْمَوات  :  است  مرده  شانهایقلب 
َ
ْحَیاءٍ   َغْیُر   أ

َ
اَن   َیْشُعُروَن   َوَما  أ َیّ

َ
  نه   ندا مردگان)  1ُیْبَعُثوَن   أ

  گرفت   تصمیم  گیلگمش. به همین دلیل  (شد  خواهند  برانگیخته  ِکی  دانندنمی   و  ؛زندگان
  که منظور،   شد   خواهد  روشنو    ؛د بیاموز از او    را   زندگی  راز  کند تاکوچ    جدش نوح  سویبه 

درست به    آن برخوردار بوده است؛  از  دانیممی  کهجسمانی    گید زن  نه  است،  روح  زندگیراز  
از نظر بدنی    بودند  محمدخدا    لسو ر   عصرهم   که  نیکسا  دشومی   صورت  همان صورتی که

َها   َیا :  دهدمی   ارقر   مخاطبچنین    را   هاآن  سبحان  وند ا خداما    ،زنده بودند  ُیّ
َ
ِذیَن   أ   آَمُنوا   اَلّ

ِه   اْسَتِجیُبوا  ُسوِل   ِلَلّ   خدا   چون،  ایدآورده   ایمان  که  کسانی  ی)ا   2ُیْحِییُکْم   ِلَما  َدَعاُکْم   ِإَذا   َوِللَرّ
  به .  کنید(  اجابت  را   آنان  بخشد می   حیات  شما  به  که  خواندند  فرا   چیزی  به  را   شما،  فرستاده  و

ندارد شگفتجای    ب ترتی  این   و   زیبسرس  با   همراه،  متون  برخی  در  «تموز  ـ   ی دموز که »  ی 
  و  هاقلب   در  نو  از  را  زندگی که  است نیکوکار  چوپان  او  زیرا   ؛ باشد بوده  رشد   و زندگی  وطراوت 
بی  ۀمردارواح   و  برخوردارند    طفقکه    هاییانسانحاصل  خشک  جسمانی  زندگی  از 

هیچ تمایزی    انسان ،  آن  در   هک  است   زندگی در حالی که زندگی دنیوی، نوعی از    ؛ انگیزدبرمی
 .  ندارد وند خدا  مخلوقات نسبت به دیگر 

  مردم   و   شود   پیروز او    اگر قطعًا    و   ؛ است  الهینیکوکار    چوپان، طرح و نقشۀ  اراختص به   این
  را   دنیا ،  د ننگذار   قیبا   ی ذکر   قابل ز  چی  « ایناناـ    ایشتار »  دنیا   برای   و بگویند  مثبت    پاسخ به او  

پا    مرده   هایقلب   با ،  دنیا   اهل  و ؛ زیرا مترصدان  کرد  دنخواهچیز و درمانده  طور کامل بی به 
  دنیا   اگر  و   (دیگر افراد مشابه   و رانان  شهوت ،  ستمگران، ظالمین، مفسدین)  هستندبر جا  

  دنیا به همین دلیل    ؟ ماند  خواهد  قی با  یشبرا   کسیچه دیگر    بدهد   دست   از   را چنین افرادی  
ایشتار(   ـ  نقشۀ    چنین  صاحب  نابودکردن  سویبه   را   هاآن ،  قدرت  با )اینانا  و    بزرِگ طرح 

 .  کند، بسیج میاست تاریکی  درقطعی  گ مر  از مردم نجات،  نآ از  هدف که ای یانهگرا ایثار 

،  مرسو  در   خوانینوحه  و  عزاداری   آیین   چرا در حد خودمان متوجه بشویم    توانیم می  اکنون


 . 21، نحل .1
 . 24، انفال .2
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قرار نداشته است؛   پادشاهان  و معبد کاهنان رسمی دیانت   هاییین آ نضم در ومردمی بود 
  به پیوندخورده    کاهناندنیا »نوامیس    از  یکیگفته شد    و  هستند  دنیا  اهل  از  اساساً   هاآن  زیرا 

فانی    های ذت ل  و  ششهوات  و   بدن  جز   که   هستندعمل  بی   علمای ها همان  این   ؛ است  «جسم
  روح   و   قلب   احیای ،  نیکوکار  چوپان برنامۀ  هدف از اجرای    که   لیحا  در   ؛ شناسندمی ن  دنیوی 

 شاندنیوی مادی    تفکر  ورویکرد کاهنان    با   این   و  ؛است  صالح   و  یزگیکپا ،  خیر  معانی  با
 .  خوانی نداردوجه هم هیچبه 

در مسیر الهی قدم  پس او قطعًا  ،  است  الهی  پادشاهی  «تموز  ـ  دموزیحال که دانستیم »
شده    مقدر  ودارد؛ مسیری که در آن اتفاقاتی که برای وی خواهد افتاد از قبل مشخص  برمی

گاه  ماجرا    این را از    خود   نخستین فرستادگان    و   انبیا  وندخدا   و  بود    بزرگ   مصیبت   آن  و   ساختهآ
  وشدند  متأثر و اندوهگین می   « تموز  ـ   دموزی »  ای بر ها  آن  پسه بود.  کرد  وحی  هاآن   به  را 

  هاآن   پیشینیان  و    هیمرا اب  و  نوحمثل    سومر  در  خدا   انبیایماجرای او را    و  گریستندمی
  کردند  ر تشمن  خود  اقوام میان در پس از آنان،   خدا بعدی  ای خلف و    ادریس  و آدم  پدرشان 

سینه  به سینه   شفاهی  صورتبه اندرنسل  نسل   که شد  این ماجرا تبدیل به فرهنگ و سرودی    و
ای نجات مردم بر وی  بر   ه ک  مصیبتی  و  (نیکوکار   چوپان)  دموزی. یاد  کردند  منتقلیکدیگر    به

  ، تدوین  وکتابت    از  قبلدوران    در  نخستین  یهاسومری   که   شد  سرودیتبدیل به    گذردمی
 ادامهمدّون،    ونوشتاری    صورتبه ،  نوی تد  و  نوشتن  اختراع  از  بعد  و،  کردندمیآن را زمزمه  

  مصیبتش   جاودانگی   و  او  یاد   و ند  کرد  نقل   ما   ای بر  گلین   های نوشته   و   الواح  را   آن   و پیدا کرد  
 دار است. ادامه  ین ر النهبین  سرزمین در هنوز هم 

   ؟ است   ی اهل   ی خلفا یک از  کدام   ی دموز :  چهارم   - 4- 4- 3-1

  در   یمهم  یهانشانه   که  ی کسان  خصوصبه   ـ   خدا   یخلفا   م یبدان  استشایسته    ابتدا   در
تا جایی    و  ؛اندشده   انیب  یاله  ی نید   متون  در  ـشوند شمرده می  خلق   ت یهدا   و   یاله  نی د  ریمس

موضوع این    او  بر  که  است  هاییبتیمص   و  «تموز  ـ  یدموز »  یاله  پادشاه   با  مرتبط  که 
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توجه به    باـ   کند  مشخص  خدا   یخلفا  از   ینیمع  تیشخص   با  را   او  بخواهد  ی کهکس  ،گذردیم
  متون   در   که  باشد  همانند نکاتی،  بت یمص   از  او  بینص   عتاً یطب   د یبا  ـشد  انیب  کهای  نکته 

 .  است شده انیب  یسومر 
که بر الواح   هاییپژوهشدر طول    پژوهشگراناز    یبرخکنیم  مالحظه می  گر ید   ی سو   از

  ن یتدو  هالوح   یبرخ  در   آنچهمیان    یبزرگ  اتتشابه،  جاها  ی ار یبس   در ،  اندانجام داده  یگل
پیدا    است  آمده  یآسمان  ۀگانسه   انیاد  در  یبعد   مقدس  یهاکتاب   متون  در  آنچه  و،  شده
نکته پیش کرده این  که    ست ین  زیانگ شگفت  بنابراین   ؛ کردم  اشاره  آن  به   وتر گفته شد  اند؛ 

  و   ن یتدو  زمان  در   که   د نیبگو   سخن  نده یآ   دررخدادی    خصوص   در   یگاه  ی سومر   متون
  یبرخ  تالش دکتر فاضل عبدالواحد،    اساس  نی ا   بر.  است  نداده  رخهنوز    حادثه آن    نوشتن 

که  ـ  حی مس  دیس   یبرا   آنچه   بر   « یدموز »  بت یمص کردن  منطبق   در  را   پژوهشگران
 ، هداد  رخ   ـتر نسبت به زمان نگارش متن سومری طوالنی ای بسیار  دانیم بعدها در دوره می

توضیحی برای    را یز این کار خرسند است؛    از  رسدیم  نظر  بهضمن اینکه   1؛ است  کرده  انیب
 آن ننوشته است.  

هدف    درست که  ـ  از  ی ار یبساست  افراد    ، یشناسباستان   پژوهشگران  یعنیاین 
برای    ی سومر   یهاشهی ر   انیب ،  تشابه  وجوه   انی ب  از   ـخداناباور شناسان  باستان   خصوصبه 
نظر    و   ،است بوده    اسالم  ی حت  و   یحیمس  و  ی هود ی   اعتقادات  از   یار یبس به  که  آنجا  از 

  ی حتم  ۀ جینتپس    ،استبوده    یبشر   و  یا افسانه   یفیلأت  فقط،  ی سومر   نی دها  )نادرسِت( آن
است که    درست این نیز   یولبودن خاستگاه »دین« است؛  ی نی زم  و   ی بشر دنبال دارد    که به 

  ی عنی  ؛به دست آورد   هاآن  یآرزوهاطور کامل در جهت خالف امیدها و  به   ایبهره  توانیم
کنیم    را   ی نید واقعیتی    ی وقت  ما سپس    و   است  شده   انیب   ی سومر   متون   در   کهدرک 

آن محقق ببینیمشدن  آینده  در  را  متون  ،  ها  این  اینکه  بر  بود  خواهد  گواهی  قطعًا  این 
  در   یسیع   و  وبیا   وجود  بهعنوان مثال کسی که  به   ؛اندداشته   یاله  و  ی بیغسرچشمۀ  


 .  279-278 ، ص، از سومر تا توراتالواحد علیدکتر فاضل عبد .1
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  متون   در  هات یشخص   نیا کند  مشاهده می   یوقت،  دارد  اعتقاد  هاسومری   ازدورتر    اریبس  زمان
  موجود ، سومر  در یاله ن ی د نکهی ا ، جز د یبگو  تواندیمچیز دیگری  چه اندشده  انیب  یسومر 
  ند یآی م  بعد  سال   هزاران  که  را الهی    ی خلفا  کجا   از،  هاسومری   وگرنه   ؛ است  بوده 
ها جاری  ها بیان شده، بر آن شناختند، در حالی که دقیقًا همان اتفاقاتی که در متون آن می

 شده است؟!
 : دیگوی م دکتر کریمر

  شده منتقل    نی فلسط  بهالنهرین  برخاستن دموزی از سرزمین بین  و  مرگ   موضوع»
  م یاورشل   معبد  یها دروازه  از  یکی  در  میاورشل   زنان  مینی بب   ستین  بی عجبه این ترتیب    ؛است

  و   یدموز   مرگ  ۀافسان   که  ستین   زیانگشگفت  وجههیچنیز به  و،  کنندیم   هیگر برای تموز  
به برای  برخاستنش  نمادی  شود  ح یمس   داستانعنوان  گرفته  نظر    شکاف برخالف    ؛در 

  ح یمس  داستان  در بنیادینی    هایشهیاند  و  فکرت.  دارد  وجود   دو  نیاکه میان    یقیعممعنایی  
.« ... گرداند باز  یسومر  یهاشهیر  به را  هاآن توانیم  که است وجود داشته 

شخصیتی است    حیمس»  نکهیا   و  «چوپان»  لقب  جمله  ازـ   را   شباهت  وجود  نکهیا   از  بعد  و
 : دیگوی م کندی م انیب ـ آغشته شده است« روغن  با سرشکه 

به دموزی   سرکش   هایت یعفر   دستاناز سوی    که  را  یعذاب  میبتوان   اکنون  دیشا»
رفتن،  بیصلهب:  میکن   درک   اندازدیم   حی مس  یدردها  ادی  به  یحد   تا   را  ما   و رسید  

هایش و دویدن  درآوردن لباس   به  او  مجبورکردنها و پاها،  دست  در  هاخیم   شدندهی کوب
  ی دموز دانیم  می  هانیاتمامی    ازفراتر    و کردن او؛  زدن و شکنجهصورت عریان، و شالقبه
  ابت ین  به  که  کندیم   یباز   را  ین یگز یجا  نقش  ـندارد  حی مس  با  یتفاوت  خصوص  نیا  در  کهـ

  و   تربزرگ،  دو  ن ی ا  نیب  اختالف  نکات  میر یپذیم  ما  یول...  کشدیم  عذاب،  تیبشر   از
 1.« هاست آن تشابه نکات از آشکارتر
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 : میگوی م اودر توضیح سخن 

  و   (کوکار ین  چوپان)  یاله  یدموز میان    یقیعممعنایی    شکاف   نکهیا   گفتن:  اول
  یاصالحگر   و   یپاک  و ،  هستند  خدا   ی خلفا   دو  هر  را یز   ؛ستین  درست  دارد  وجود  یسیع
  ی قیعم  و  بزرگ  شکاف،  بله.  است  مشترک  هاآن در میان    کمال   ومتعالی    صفات  گرید  و

ـ   یو یدن   یدموز   و  یسیعمیان   درست مثل    ؛وجود دارد  ـم یکرد  اشاره  آن  به  قبالً   کهجعلی 
 !یاله ی دموز  وجعلی   یدموز  ن یب  موجود شکاف

  ؛ شودیماطالق    خدا   یخلفا   ۀهم  بر   «چوپان»  فیتوص  م یدانست  که  طور همان:  دوم
نهادند    ت خلق  هاآن  را یز  بنیان    ف یتوصکه    طور همان  ؛ کنندی م  تی ر یمد   را   خلق   امور  ورا 

)است  شده آغشته  ،  روغن   با   شسر »  نکه یا   به   حیمس   که   کندی م  ی نیسنگ   علم  به   اشاره « 
  ی خلفا  ۀ هم، توصیف دیگری است که بر  (شودمی  آراسته  آن   هبی که سرش آغشته شده  فرد
اختصاص ندارد؛ به این    ی دموز   و  یسیع به    فقط،  فیتوص  دو  نیا   وگردد؛  اطالق می  خدا 

ای  بر  ی لیدل را  ف یتوص  دو  ه است اینکرد انیب  دکتر کریمر به آن صورتی که   توانی نمترتیب  
 .  می بدان   تیشخص  دوبودن این یکی

  یبزرگ  بتیمص ،  گذشت  مصلوب   بر  آنچهاست که    درست  :است  ترم مه  که   سومنکتۀ  
با توجه    است؛ بوده    دتریشد  و  تربزرگ   یبتی مص   ـمتونطبق  ـ   گذشت   یدموز   بر  آنچه  یول،  بود

نبوده    یسیع  و  خداست  یخلفا   از  ی گر ید   شخص،  رفته بی صله ب  فردِ   م یدار   اعتقاد  مابه اینکه  
  که  یکس.  بردارد  او  از   را   رفتن بیصل[ به جام ]رنِج   کرد  خواستدر   وندخدا   از   یسیع   را یز است؛  

  دی س  مین حواری«زدهی س»  کتاب   بهتواند  می  کند  یبررس  دقت  به  را   مسئلهاین    خواهدیم
   کند. مراجعه الحسناحمد

کنند  یاد می  ی دموز   بت یمص نیز در    را   دیگری   ت یشخص   ی سومر   متون :  کنمی م  اضافه
  ی« دموز »  دانشمندِ   خواهرِ کشد و این شخصیت، نقش بزرگی دارد. او  که او نیز عذاب می

  هاابان ی ب  در  او  مرگ   از  بعد   که دارد    یکودکان  و  خانواده  یدموز است.    «نانایا ـ    یجشت»
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  متن   که   یگر یدجزئیات  و  شوندی م  کشته  او  از  قبل  که  داردنیز یارانی    و  شوندیم  سرگردان
  انطباق  از   که هستند    یمهمجزئیات    ها ن یا .  پرداخت  میخواه  هاآن   به   و   کندی م  اشاره   هاآن   به

  آنچه تا  نداشت  یا خانواده ا ی خواهر، یسیع  را یز هستند؛   دوربه    یسیع  بر ی دموز  تیشخص 
 .  شده باشد یجار  هاآن بر  است آمده  یسومر  متن در

گاه است؛ بنابراین  از این موضوع به  دکتر کریمر خوِد   چنین به  را این   خود   سخن خوبی آ
 رساند: پایان می

  اشتراک  نقاط  از   آشکارتر   و  تربزرگ،  دو  نیا  ن یب  تفاوت   نقاط   میر یپذ یم »من  
 « .هاستآن

   است؟ یکسچه  اوپس . ستین یسیع  «تموزـ    یدموز بنابراین »
  و  م ی گرداز ب  بتیمص این    متون   به جز اینکه    ستین   یا چاره  بحث دادن به این  فیصله   یبرا 

در    ، هشد  کشته   سومر   نی سرزم  در   خدا   یخلفا   از   کیکدام  م ی نیبب   تا  م یبخواندوباره    را   هاآن
کشند بر وی جاری شده  به تصویر می  ی سومر  متون  که  یبت یمص  و  درد   یهافصل   حالی که

 . است

  فقط  خواننده از و کرد خواهم نقل را  «تموزـ   یدموز صحنۀ قتل » از متون یبرخ اکنون
اتفاق    سومر   یمرزها داخل    در که    یا واقعهـ   کربال  بت یمص   با   را   هاآن  که   خواهمیم  همین را 

  دختر  نب یز  خواهرش و  خدا  رسول دختری ۀنو  یعل بن ن یحس بر کربال در  آنچه  وـ افتاد 
  را این رنج و مصیبت    فصول  ن یتر سخت   و  بودهمراه برادرش    بتی مص در این    کهـ  یعل

 .  کند سهی مقا ـکرد  تحمل او شهادت  از  بعد
 ،  است  اشک و اندوه در غرق یدموز  قلب»...  

 ،  گذشت  یعوس و دوردست ی هادشت از

 ،  زد یادفر  تأسف با را اش بهره و یخت آو گردنش  بر را ِنی
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  1.« ... ، ید کن  تکرار را امیهگر ،  دوردست پهناور یهادشت ای

  شنی هگ واند  مادر ،  رفت دست  دور   ی هاابان یب  به   و   کرد  ترک   را   خود محل    آنکه  از  بعد
  نشی اندوهگ   خواهرنیز    و  ؛ زد یر ی م  اشک  او   ایبر هم    هنوز   که   همو   ؛کندشیون می   او  خاطربه 

 : است شمادر  مانندِ که 

 ،  دهد   سر یزار  و یونش  یادفر   مادرم تا... »

 ،  دهد  سر ی زار  و یونش  یادفر  )سرتور(  مادرم تا

 ،  دهد  سر یزار  و یونش یادفر ،  ندارد نان قرص پنج که  مادرم تا

 ،  دهد سر یزار  و یونش یادفر ، ندارد   نان قرص ده که  مادرم تا

 ، یافت  نخواهد، کند  توجه او به که یکس ، دهد دست از مرا که هنگام آن

 شو،  یانگر   مادرم چشم  چونان،  یرانیح  هادشت در که من  چشم یا تو و

  2... .« شو یانگر   خواهرم چشم  چونان،  یرانیح  هادشت در که من  چشم یا تو و

به    تا   کردیم  ه ی گر   نیحس  بر   زهرا   ۀ فاطم  است   آمده  ات یروا   در  آنجا که نفسش 
  3افتاد. شماره می 

؛ پس  دی د  ترسناک   ییرؤیا  و  د ی خوابدراز کشید و    ی دموز ،  ابانیب   یسو به سفر دموزی    در
  را   رؤیا   ری تفس  و  بود دانشمند  او  را یز یش را برایش تعریف کند؛ رؤیا   تا  کردضار  ح ا   را   خواهرش

 دانست:می
 گفت:  و شد یدارب  یدموز »


 . 132، صاینانا ملکۀ آسمان و زمین، ولکشتاین ـکریمر  .1
 . 132، صاینانا ملکۀ آسمان و زمین، ولکشتاین ـکریمر  .2
 . 45/208، ، بحاراالنوارمجلسی .3
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 ،  یاوریدب را خواهرم،  یاورید ب را او، یاورید ب نزدم را او

 ،  یاوریدب  را کوچکم  خواهر یناناا جشتی

 ،  یاوریدب را ارواح  رمز به دانا ۀیسندنو آن

 ،  داندیم  را  کلمات یمعان   که را خواهرم

 ،  داند یم را  هاخواب  یمعنا که یاعاقله زن آن

 ،  یمگو  سخن او با باید

  1.«سازم باخبرش ،  امیدهد  که یخواب  از باید

  با   بود  نیحس  از  ترکوچک از نظر سنی    که  را   نبی ز عمۀ خود    نیحس  بن  یعل
  2ه است« نشد فهمانده  او به  کهفهیمی  و هنشد  داده ادی او به  که ی د ندانشم عبارت »عالم و 

 فرماید.  توصیف می

 :  کرد فی تعر عاِلمش  خواهر ای بر  را  شخود یرؤیا   یدموز 
   گفت: سخن  اینانا(  )جشتی  خواهرش  با دموزی»

 .  ده فرا  گوش  امدیده  که خوابی   به، خواهرم، خواب  بارۀدر 

 ،  روید می من  اطراف تمام در 3لَس اَ 

 ،  آیدمی  باال زمین درون از انبوه به اسل

 ،  کرد  خم برابرم  در را سرش  و ایستاد  تنهایی به گیاهان آن از یکی


 . 133، صاینانا ملکه آسمان و زمین، ـ ولکشتاین کریمر .1
 . 45/164، ، بحاراالنوارمجلسی .2
معنای هر چیزی که مانند شمشیر و کارد ای تیز و خاردار است و مجازًا بههگیاهی است که دارای شاخه،  َاَسل  .3

  )مترجم( رود.به کار می، تیز باشد
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 ،  بود  شده کنده جایش از که یکی  جزبه بودند ایستاده جفتجفت هااسل تمام

 ،  برخاستند ترسناکی  بلند های درخت، زمین  روی من  گرادگرد  باغ آن در

 ،  ریزدنمی فرو  آبی رؤیایم زمین بر

 ،  رفت تاراج به آن چیزهمه و گشته  خالی امآذوقهۀ کیس

 ،  افتاد، بود آویزان آن به که میخی  از مقدسم جام

 ،  شد  ناپدید چوپان عصای

 ،  َبَردمی  هایشچنگال  با را ایبره کرکس

 ،  ربود نِیین حصار از را گنجشک،  باز و

 ،  دهند می سر ناله غبارآلود،  من  کوچک شترهایماده،  خواهرم

 ،  کنندمی حرکت  زمین روی لنگان پاهایی با آُغلم هایبره

 ،  است خالی و شده متالشی  شیر مشک

 ،  شد  ُخرد  جاَمم

 ،  نیست  هازنده بین دیگر دموزی

 1.« رفت هوا  باد بر هایشبره آُغِل 

  رؤیاتأویل نمادهای    به  شروع  و   شد  ن یاندوهگ   د یشن  را   ی دموز   یرؤیا   خواهرش  یوقت
 او کشتن با   که هستند ریز قاتل و خون  ای، عده ید یدتو  که( غیت  ر پُ  یاهی گ) اسل اهیگ: کرد

،  کرد  خم   او  برابر  در  را   سرش  و   ستادیا   ییتنهابه   که  یک یآن    اما .  کارش را یکسره خواهند کرد
در رؤیا   دو  نی ا  بود نکرده رها  را  او یزندگ  در  هرگزنیز  خواهرشاز آنجا که  و ستا  شمادر او 
  ی جا   از  هااسل   از  یک ی  رؤیا   در  یول  ؛شدندمی ن   جدا یکدیگر    از   که  بودند   اسل  از   یزوج  مانندبه 
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 خواهد رفت.   بیناز  وخواهد شد  پنهان هاآن  از یک یکه   کندی م اشاره ن یا  و ؛ شد کنده  خود

  هستند افراد شروری  ،  ترسناک  بلند   درختانآن  :  دهدمی   ادامه  رؤیا تعبیر    به  خواهرش
،  زد یبر   فرو  که  ستین  یآب ،  او  شهادت  و  خواب  نی زم  یباالاینکه    اما.  ترساند  خواهند  را   او  که

  بله.  شد  خواهد  رانیو  رحلتش  از  بعدکرد  ها مراقبت میوی از آن  که  یکسان  و  او  ۀخان  یعنی
اش در رؤیا خالی خواهد شد،  کیسۀ آذوقه   و،  کرد  خواهد  رحلت   و  شد  خواهد  پنهان  یدموز 

 .  ناپدید شد گرفتیم  روین  آن با  آنچه  و  شیعصا  وشکست،  و افتاد  فرو  او مقدسجام  و
 گفت:  ینانا ا  یجشت»

 ،  مگو باز  یم برا   را  خوابت، من برادر  یا  آه

 ،  یست ن کننده شادمان

 ،  رویدیم اطرافت تمام   در اسل

 ،  آیدیم باال  ین زم  درون از  انبوه به اسل

 ،  کرد خواهند یکسره  تو بر  را  کار  قاتالن  از جمعی

 ،  توست  خواب این

 ،  کرد خم برابرت در  را   سرش و یستادا  یی تنهاه ب یاهانگ آن از یکی

 ،  توست مادر او

 ،  کرد خواهد خم  را  سرش  تو خاطربه 

 ،  بود شده  کنده  یش جا از  که یکی جزه ب  بودند یستادها  جفتجفت  هااسل  تمام

 ،  تو و من

 ،  رودیم ینب  از  و شد خواهد پنهان  ما از یکی
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 ،  شدند افراشته ترسناک  بلند  درختان  اطرافت ینزم  گرداگرد در باغ  در

 ،  ترساند  خواهند را  تو ،  دیوسیرتان

 ،  ریزد ی نم فرو  یآب یایت رؤ ین زم  بر

 ،  شد خواهد یرانو هابره  آُغل

   1خواهند کرد.« ، عرصه را بر تو تنگ شیاطین 

«  سعد  بن   عمر »  یوقت:  است   شده  ت یروا .  تنگ کردند  نی حسعرصه را بر    دشمنان
  و پرداخت کرد    را   هاآن  دستمزد   و   ایمه   ی عل  بن  نیحس  با  جنگ  یبرا   را   خود  انیلشکر 
  افراد  به ،  نمود   مشخص  را باِل چپ سپاه    و   راستباِل    افراد  و  داد   قرار   خود   ی جا   در  را   هاپرچم 

  در   را   او  آنکه   تا   ؛ د یکن  دا یپ   احاطه   نیحس  بر سو  هر   از  و   د یبمان   ثابت :  گفتقلِب سپاه  
   2.«...  کردند گرفتار یا حلقه

را که    نانا ای  یجشت  شخواهر    ادامهچنین  این   کرد  خواهند  ی دموز   با   ن یاط یش کارهایی 
 :  دهدیم

 ،  رفت تاراج به آن یزِ چهمه و گشته  یخال  اتآذوقه ۀیسک»

 ،  فروافتاد ، بود یزانآو آن به که  یخیم  از مقدست جام و

 ،  افتاد ی خواه،  شد  آبستن را تو که  مادرت یزانو  از

 ،  چوپان ۀآذوق

 ،  گرددیم   یدناپد  یزچهمه، چوپان  مشک

 ،  سازند ناتوان را تو تا داد  خواهند  انجام یکار  هر،  صفتاندیو


 .  135و  134 ، صاینانا ملکه آسمان و زمین، ولکشتاین ـ کریمر .1
 . 45/8، ، بحاراالنوارمجلسی .2
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 ،  شدند جمع 

 ،  جغد

 ،  کرکس

 ،  باز

 ،  بزرگ عفریت

 ،  برانند را  تو خواهندیم  همه

 ،  کرد خواهند یکسره را تو کار،  هابره آغل در

 ،  دهندیم سر ناله، آلود  غبار کوچکت  شترهایماده

 1.« ماندیم  یدار پا آسمان در گردباد  چونان خشم

که هیچ رحم   بودند دلسنگ  و کارت یجنا ای عده  کشتند  را  « تموز ـ  ی دموز » که یکسان
شفقتی     هاآن  قت یحق  و  بودند   ی طانیش  ی هاشدهمسخ   قتیحق  در   هاآن.  شناختندی نمو 

 .  بودند بشر شکلبه   هرچند، بود  یوانیح
 شود؟ یم کشته  یک «یدموز » اما

وقتی   بره   ای)  شاران یکه    افتدیم  فرووی    فرو   کردندیم  دفاع  او  از   کههایش(  همان 
  که   یامتهمان    شوند؛ یم   امتحان  او  با کهبودند    یامتشدۀ  خالص   و  عصاره  هاآن  ؛ افتندیم

)مشک    او  ت یهدا   و  علم   از   و  دادند   پاسخ  او   یندا   به   یاندک  یول  ، فراخواند  خود   ی ار ی  به   را   هاآن
  ( با پاهایی لنگان)  افتند یم  ن یزمـ روی  آلودخوناین افراد ـ   یوقت. آری،  بردند   بهرهچوپان(  

 پژمرده خواهد شد.    زیچهمه  و شودیم کشته  «یدموز »
 ،  افتاد یخواه ینزم   بر تو»


 .  135و  134 ، صمان و زمیناینانا ملکه آس، ولکشتاین ـ کریمر .1
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 ، کنندیم  حرکت  ینزم  یرو  بر لنگان  ییپاها با آُغَلت یهابره  که هنگامی

 ،  است یخال  و شده یمتالش،  شکمَ   که هنگامی

 1.« کرد  خواهند پژمرده را یزیهرچ   شیاطین

  کارت یجنا  صفتطانیش  روانیپ  و(  ای دن)  «شتاریا ـ    نانا ی ا »  کهتمام کارهایی بود  ها  این   ایآ
  کوچک فرزند   یحت  2«گاال»  دلسنگ   ی هاطان یش  بار   نی ا ،  هرگز  ؟ انجام دادند  ی دموز  بااو  
برنامۀ    یبرا   ی قربان  عنوانبه   را   او،  یدموز   و ،  کشندی م  را   او  و  دزدند یم  او  از   را (  او  رخواریش)  او

 .  شماردبرمی  بود  کرده آن نذر را  شخود که یاله

  نی ا  بر یوا »: گفت  و د یبوس  را  او و خواست را  عبدالله  پسرش  نیحس : است شده تیروا 
  او  آغوش  در  کودکدر حالی که    و  «!باشد  هاآن   دشمن  یمصطف  محمد  تو  جد  ی وقت  قوم
   3درید.  را  اوگلوی   ، نیحس آغوش  در  پرتاب کرد که  ی ر یت  ی اسد  کاهل بن   ةحرمل، بود

 ،  َبَرد یم را کوچکۀ بر ، کرکس   که هنگام آن»

 ،  یدخراش  خواهد را یتهاگونه گاال

 ،  رباید یم  ییننِ  حصار  از را یگنجشک ،  باز که هنگام آن

 ،  ببرد  دوردست به را تو  تا رودیم  باال  حصار  از گاال

 ،  دموزی

 خواهد شد.   یشانپر  آسمان در تو  خاطربه گیسوانم

 ،  َکند  خواهند خود  یهاسم با را ینزم  هابره


 .  136و  135 ، صاینانا ملکه آسمان و زمین، ولکشتاین ـ کریمر .1
 . 98ص ، ، کتاب چهارممراجعه شود به دیوان اساطیر هاست. ترین شیطانخلقگاال: نوعی از بد .2
 .  45/46نوار:بحاراال ، مجلسی .3
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 1.« یدَدر  خواهم را یمهاگونه،  تو  بر تأسف با من یدموز  آه

  ش فکر   و   بزند   چنگ  او  خاطربه  را   خود گونۀ    و   باشد  نی غمگ   او  ی برا   دارد   حق   خواهرش
  شدت   خاطربه   ؛ (خواهد شد  یشان پر   آسمان   در   تو   خاطر   به   گیسوانم خاطر او پریشان باشد )به 

توسط    او  حرمتشدن  شکسته   و  گذردی م)دموزی(    او  بر برای وقایعی که    یسرگردان  و  دهشت
 : کارت یجنا شیاطین 
 ،  یستگر  یدد هابره آُغل در  را یدموز ، یناناا  یجشت یوقت »

 ،  کرد  آسمان یسو به را دهانش

 ،  آورد ینزم یسو به را دهانش

 ،  یدپوشان را افق، جامه   چونان اندوهش و غم

 ،  یددر  را یشهاران، یددر  را دهانش، ید در  را چشمانش

 ،  رفت  یچوب حصار یباال  "گاال"

 ،  فروبرد او در  را یشهاچنگال و زد یدموز بر گونۀ  اول ی"گاال"

 ،  زد دموزی  یگردۀ گون بر دوم ی"گاال"

 ،  یدکوب  درهم را یرده ش مشک هاییهپا سوم  ی"گاال"

 ،  نمود  ُخرد و آورد یینپا  یخم  از را جام  چهارم  ی"گاال"

 ،  یدکوب  هم  در را َمشک   پنجم  ی"گاال"

 ،  کرد خرد  را جام  ششم ی"گاال"

 2.« یستگر   هفتم  ی"گاال"


 . 136، صاینانا ملکه آسمان و زمین، ولکشتاین ـ کریمر .1
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 : بازماند نبرد   ازاو  و شدکاری   نیحس ی هازخم  یوقت

منتظر چه هستید  د؟ی استادهیا  چرا: داد  ندا  شمر» پا   را  او  رهایت  و  هازخم  ؟دیگر  از 
.  کردند  حمله  او  به   هرسو  ازها  آن  !نندی بنش  انیتعزا  به  مادرانتان  ؛دی کن  حمله  او  بهدرآورده.  

نیزه  میتم  بن  نیصحُ    بن  ةزرع.  زد  او  یگلو   به  ریت  با  یغنو   وبیا  ابو.  زد  او  یپهلو   بر  با 
  وهب   بن  صالحزد.    او  ۀنیسبا نیزه به    ینخع  انس  بن  سنان.  زد  او  کتف  بر  یمی تم  کیشر 
 1.« ... افتاد نیزم  به  راست ۀگون بر   امام و ؛زد ریت او لگنبه  ی مزن

  از   کیکدام.  دیگر یم  هاطان یش  نیا   از  یک یگوید  می  متن نکتۀ قابل توجه این است که  
   ؟ بود عاشورا  روز  درکشتن آن حضرت   اهانو خ که یحال  در ستیگر  نیسح قاتالن
  ا یآ !سعد بن عمر   یا » : گفت وآمد  رونیب  نب یز  خواهرش افتند ی  احاطه ن یحس بر   یوقت

  عمر   یهااشک   به  من  ای گو  :گفت  «؟ینگر یم  او  به  تو  که  حالی  در  شودی م  کشته  اباعبدالله
تمام  ...  گرداند  یرو   نبی ز   ازاو    و،  بود  یجار   هایششی ر   و  هاگونه   بر   که   ستمینگر یم
. تعداد  برداشت  را امام    شلوار   « کعب  بن   بحر . »شد  گرفته   او  از   داشت   ن یحس  که   یی زهایچ

  را امام    یهاکفش.  برداشت  اشعث  بن  سیق،  بود  پشم   از  که  را امام    یهالباس   دیگری از
  « دارم  بن  نهشلی بن»  از   یمرد   را امام    ری شمشم.  برداشت  د سوَ اَ   نام  به  اودی بن  از  یمرد

  . کردند  تاراج   را   هاآن  وشدند    هاشتر   و  هانت ی ز   و   رنگسرخ   لباسمتوجه    مردم...  برداشت
  2.« ... کاالهای آن حضرت شتافتند و  لی وسا و ن یحس زنان یسو به  مردم

؟ یسرگردان چنین چرا این !چوپان یا»

  افتندی طرهیس توهای  بره  بر وربودند؛  را توهای میش

 ...  ؟یسرگردان چنین این چرا

  افتندی طرهیس توهای  بره  بر وربودند؛  را توهای میش


 . 45/55، ، بحاراالنوارمجلسی .1
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...  ؟یسرگردان چنین این چرا

 ؛شدُخرد  تو زیبای  مشک

 ؟ یاپوشاندهسر خود را با پارچه  چرا

  ماندند  یحال یب  در لهیطو در تو  ترچاق  یگوسفندها 

  دن کنیم  بع بعناامیدانه  هاعلف کنار  در تو  ترکوچک  انگوسفند و

  دن نالیمآغل  وارید ۀیپا کنار  در تو  میتیهای بره و

 1.« است نیاندوهگ و ثرأ مت هاآن یهانوحه با تو مهربان  خواهر و

 و  خانواده  و  کودکان،  شد   یمتالش  تو  کاروان،  شد  مصادره  تو  ۀ میخ  !زی برخ  نیحس  یا 
 !  شد دهی بر   قفا  از سرش کهآن ی ا ! ماندهمحروم ۀکشت  یا ، شدند  ریاس تو   زنان و دختران

 ،  یز برخ  ینتدروغ خواب از»

 ،  شدند غارت هایتبره

 ،  شدند  غارت گوسفندانت

 ،  شدند  غارت بزهایت 

   شدند( غارت یت)ُبزها  گیریمیم  را کودکانتان

 ،  درآور  سر از را مقدست تاج

 ،  درآر به  تن از  را تایپادشاه  َرخت

 ،  افتد  ینزم بر اتیپادشاه  یعصا بگذار

 ،  درآور  یپا از را مقدست نعلین


 .  96، صکتاب چهارم، ها، دیوان افسانهادونیس .1
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   روی یم  ما با، عریان

 ،  گرفت   را یدموز  "گاال"

 ،  کردند احاطه را او

 ،  بستند را دستانش

 ،  بستند را گردنش

 ،  گرفت آرام یردهش  مشک

 ،  آیدینم  یینپا آن از شیری

 ،  است  شده ردُخ ،  جام

 نخواهد بود،   ی دموز  یگرد ین ا از بعد

  1.« رفت هوا  باد به هابره آُغل

 :  است نیحس برادرش شدنکشته  از بعد ، نبی ز   یندا  نیا 

  و  وزدیم  هاآن  بر  صبحگاه  باد.  شدند  کشته  فرزندانت  و  ریاس  تو  دختران!  محمد  یا »
  ی فدا   به  پدرم   !رفت  غمای  به   شلباس  و  عمامه   و  شد  جدا قفا    از   سرش  که  است  نیحس  نیا 

  پارهپاره اش  کسی که خیمه   یفدا   به  پدرم   !رفت  تاراج  به  دوشنبه   روز  در  لشکرشکسی که  
نداشت  ی فدا   به   پدرم   !شد بازگشت  امید  که  به    و !  مسافری  امیدی  که  مجروحی  آن 

بود    ن یغمگ   کهآن  یفدا   به  پدرم  !او  یفدا   به   جانم  کهآن  ی فدا   به  پدرم  !اش نیستبهبودی 
که آن   یفدا   به  پدرم  !لب درگذشتتشنه   که  یا تشنهآن    یفدا   به  پدرم   !درگذشت  آنکه  تا

 2« .... گشت  آغشته محاسنش با خونش 

  ارت ی ز   عاشورا   روز   در  را   نی حس  جدش   ، آن  با  یمهد   امام  که   است  یمقطع  ن یا   و


 .  144 ، صاینانا ملکه آسمان و زمین، ولکشتاین ـ کریمر .1
 . 59ص ، 45ج ،  بحاراالنوار .2
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 :  کندیم

،  کرده محاصره  را  هرسو تو  از متعجب شدند.  تو  صبر  از اهمالئکۀ آسمان  که آنجا  تا ... »
  برایت  یاوری  و   افکندند   جدایی   فرات   و   تو   میان   و  انداختند   پای   از   را   تو   فراوان  های زخم   با 

  زنان   از  و  کردی  پیشه  شکیبایی،  خداوند   حساب  به  همه  بر   تو  که  حالی  در  نگذاشتند؛  باقی
  تو  هااسب .  لبتشنه   و   مجروح ،  شدی   سرنگون   اسب   از   تا،  کردیمی  دفاع   فرزندانت   و  حرم

  بر .  زدندمی   ضربه  شمشیرهایشان  با  را   تو  سرکشان  و  ستمگران  و  کردندمی  لگدکوب  را 
  انبساط  و  انقباض ،  شده  کشیده   چپ   و   راست   به   و  بود   جاری   مرگ   عرق   مبارکت   پیشانی 

  خیامت  و  حرم   سویبه   چشمی  ۀ گوش  هنوز   تو   و ،  پیچیدی( می   خود  )به  یافتی می
  بیت اهل  و  فرزندان  از  را   تو ،  گذشتمی   تو  بر  آنچه  دیگر   که  حالی  در ،  ید گردانمی

  مت َر َح   سویبه   سرعت  با  کشانشیهه   و  کنانشیون   تو  اسب  هنگام   این   در .  داشتبازمی 
  شدهواژگون  را   اسبت  زین  و  شرمنده  و  خوار  را   تو  اسب،  حرمت  بانوان  که  هنگام  آن.  بازگشت

  خود ۀ  چهر   بر   سیلی ،  کرده  پریشان   را  موهایشان  که  حالی در   آمدند   بیرون  هاخیمه   از   ، دیدند
  در ،  شتابان  قتلگاهت  سویبه   و   بود  بلند   فریادشان ،  شده  آشکار   هایشانصورت   و   زدندمی

  دست   به را  محاسنت، برده فرو حنجرت به را   شمشیرش، نشسته اتسینه  بر شمر که حالی
  بر  سرت،  کرد  فروکش  نفست،  شد  ساکن  حواست.  کردمی  ذبح  را   تو   شمشیرش  با،  گرفته

،  کشیدند  آهنین   هایزنجیر  به   و  کردند   اسیر  بردگان  چون  را   اتخانواده،  شد   برده  باال  هانیزه 
  در   .سوخت  سوزان  گرمای  شدت   از  شانهایصورت ،  محملبی   یتندرو   شتران  فراز  بر

  عبور   هاکوچه   و   بازارها  در ،  هاشانگردن   بر  بسته   هاییدست  با   شدند  داده   حرکت   هابیابان
   1« .... شدند داده

  در   میابراه  و   نوح  و   آدم مثل    خدا   ۀ گذشت   ی ای انب  سرایینوحه   و   ه یگر   خصوص   در
 :  کرد خواهمبسنده  هاآن  ازگزینه  دو به . دارد وجود یار یبس  شواهد ما ی نید راثیم


 .  241ص، 98ج،  بحاراالنوار .1
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َکِلَماٍت   :تعالیحق ۀ  فرمود  تفسیر   در   -1 ِه  َرِبّ ِمْن  آََدُم  ی    پروردگارش   از  آدم)  َفَتَلَقّ
جبرئیل نام پیامبر، علی، فاطمه، حسن و حسین   :روایت شده است (گرفت  فرا  چند  کلماتی

گفت:    و  شد   نرم  دلش  و  رشکش جاری کرد، ِس   یاد   را   حسین  نام   را به آدم آموخت: ... وقتی 
شد  و  شکست  دلم  پنجمین،   یاد  در  جبرئیل،   درمبرا » روان    این»گفت:    جبرئیل  «.اشکم 

پرسید:    آدم  «است.  کوچک  در برابر آن  هاهمۀ مصیبت   که  دید  خواهد  مصیبتی  فرزندت،
بدون  ویکه   غریب،   تشنه،لب   حسین»عرض کرد:    جبرئیل  «مصیبت؟  کدام  برادرم،» تنها 

آه از    گوید: آه از تشنگی، او می  ببینی،   را   اگر او   آدم   ای   و  ؛ شودمی  هیچ یار و یاوری کشته 
  پس  ؛افکندمی  فاصله دودی چون آسمان و دیدگانش بین تشنگی که آنجا بودن یاور؛ تاکم

ای که از قفا  چونان بّره  آنگاه  نوشانیدن مرگ.  و  شمشیر   با  دهد مگرنمی   پاسخی  را   او  کسی
کنند، و می   ورحمله   او  هایخیمه   به  دشمنان  و  کنندمی  جدا   او  تن  از  سر  ذبحش    شوند 

دربند[    و  زنان ]اسیر  حالی که  در   ،آیدمیدر  گردش  به   شهرها  میان  یارانش در  سرهای او و
از   آدم و جبرئیل چون فرزندْ  «است. گذشته  مّنان چنین در علم خداوند واحد هستند.  همراه

  1. دست داده، بسیار گریستند

جای دنیا به گردش  هنگامی که نوح در کشتی نشست، در همه :  شده است  روایت   -2
شدن هراسید. خدایش  درآمد. هنگامی که به کربال رسید، زمین، آن را گرفت و نوح از غرق 

جا مثل اینجا چنین َفَزعی به  ولی در هیچ   جای دنیا را گشتم، »الهی همه را خواند و گفت:  
در این مکان حسین سبط محمد خاتم    ،»ای نوحجبرئیل فرود آمد و گفت:    .«من نرسید

   « ... .شودانبیا و پسر خاتم اوصیا کشته می 

در حالی که سوار بر اسب بود، از زمین کربال گذشت.    روایت شده است: ابراهیم  -3
پای اسبش لغزید و ابراهیم افتاد و سرش شکست و خونش جاری شد. شروع به استغفار  

سوی او نازل شد و گفت:  جبرئیل به چیزی از من سر زده است؟«  چه   »الهی،کرد و گفت:  
از تو گناهی سر نزده است؛ ولی در اینجا سبط خاتم انبیا و پسر خاتم اوصیا    ،»ای ابراهیم
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 1« . او جاری شد... جهت موافقت با خون به خون تو شود و کشته می

 ی جاودانگ   سفر   و   لگمش ی گ   - 2- 3

 او اد ی و  شد مشهور  قبل سال  هزاران از  سومر  ن یسرزم  در  اوآوازۀ  که  ی سومر  لگمشیگ
زمان کشف  از را  پژوهشگرانذهن و دل  که است یتیشخص ، دیگرد وارد ی سومر  متون  در

 .  ه استکرد خود  ری اسالواح مربوط به حماسۀ او در نیمۀ دوم قرن نوزدهم میالدی 
  دیگر   قهرمانان  مقتدای،  نمونه  الگویی  چون  که  کیست  گیلگمش  این  !شگفتا»
  2« ؟!ستهاامت

  اد ی  و از میان نرفت،  ،  دی جد  و  م یقد  دوران  گذر   در  شاد ی  که  است  یمرد،  لگمشیگ»
همچنان سایه خواهد    ـ داشت  خواهدادامه    یک   تا  می دانینم  کهپیش رو نیز ـ  دوران  در  او

 3افکند.« 

حماسۀ او تأثیر  شخصیت »گیلگمش« فقط قلب محققان قدیم و جدید را نربوده، بلکه  
النهرین نیز بر جای گذاشته است. درست  های محققاِن تمدن سرزمین بین بزرگی بر جان

ها  هایی نیست که ملت دیگر داستان انندای شرقی است، ولی ماست که این حماسه، قصه 
 کنند: طور معمول نقل می به 

ای فلسفی است و هروقت  ؛ داستان اسطورهدارددیگری  هوای  وحال»این اسطوره،  
گوییم باید از این  کنیم و میمیبازخواست  شویم خودمان را  در عمق تحلیل آن وارد می

 4وجو بپردازیم.« جنبه شروع کنیم، بلکه حتی باید از این جنبه به جست


 .  243ص، 44ج،  . بحاراالنوار1
 . 17و  16، ص، حماسۀ گیلگمشطه باقر .2
 .  18، ص گیلگمش ۀ، حماسدکتر نائل حنون .3
 . 47ص ، ، اساطیر بابل و کنعانشارل ویرلو .4
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  لگمش یگمعروف    ۀحماس وقایع    ن یتر مهم مروری بر    کرد  م یخواهتحقیق تالش    ن یا   در
  ان یم در  آن  عیشا  فهم  نی ب  ۀ سیمقا ق یطر  از  را  ی انسان نجات راه  ۀنقش،  آن از  و داشته باشیم 

  در ،  جزئیات  یبرخ  دربا وجود اختالفات    هاآن .  دیکش  میخواه  رونیب  شارحان این حماسه
بوده    ی فهم  این  واند  داشته   نظراتفاق   حماسهاین    در  مهم  یعموم  موضوعات  از  یار یبس

است    ه یشب   ی ادیز   حد  تا  که  است ارائه    ینی د  متون   ریتفس  در   انیاد   یعلما   کهبرداشتی 
  تالشدر قالب    ا ی  کردن به معنای واژگان از نظر زبانی بوده است،به روش بسنده   ای:  کنندمی

دانش    یولبودن این متون در شرح و بسط آن؛  نمادین   از  نکردنای با توجه به غفلت عده
ها نکرده است. ما  شکل صحیح کمک چندانی به آن ها برای رمزگشایی از این نمادها به آن

  توهم خود »  کتاب  در  حماسهاین    از   احمدالحسن  دیس  شدۀارائه   این دو رویکرد را با معنای
  از   که است    که روشن خواهد شد، معنایی  طور و همان  ؛کرد  م یخواهمقایسه    «ییخدا یب

این    متونشکلی رمزگشایی کرده که  نمادهای آن را به   وبودن این متون غفلت نکرده  نمادین 
 اند.  کرده  حفظ را  خود  نی مضام وحدت  و انسجام، حماسه

 لگمش ی گ   ۀ محاس   - 1- 2- 3

متعالی و    یمعان  وها  دیدگاه   و  لگمشی گ  ۀحماس  از  را   خود  یشگفت  شدت،  پژوهشگران
خود    ایی انسانبرجستۀ   در  و ندا ه نکرد  پنهان  داردکه  ،  سال  هزارانشدن  سپری   ؛ 

چیزی کم نکرده  ، انسان هاونی لیمروح و روان  بر آن گذاریتأثیر   و ت یاهم از اندرنسل، نسل
 و نخواهد کرد.  

 :  را مطرح کنیم  سؤال دو  میتوانی م ابتدا  درخصوص  ن یا  در خود پژوهش در  ما
   است؟  ینی د یمتن ا ی ؟است یادب  ی متنصرفًا ، حماسهاین  ایآ -1

   ؟را  نده یآ ت یانسان  ا ی میخوانی م را  گذشته  تی انسان خیتار ، حماسهاین  در   ایآ -2
  یادب  یمتن  زا   است  عبارت،  حماسهاین    پژوهشگرانبه نظر  ،  اولپرسش    خصوص  در
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از    اگر اند،  ده ینرس   آن   به  ی جهان  مشهور  ات یادب   که  ه دیرس  بلند   ی گاهیجا  و   شهرت  به   که
 ها گوی سبقت را نجسته باشد.  تمامی آن 
  آن   حوادث  و   است  شده  نیتدوپیش   سال  4000 ازقبل   حماسه  نیا  نکهی اوجود    با  و»

،  جهان   مشهور  ات یادب مثل    حماسه  نیا   ،گرددیبرم  یگر ید   دورتربسیار    یهازمان  به
برخوردار    هامکان  و  ها زمان  ۀهم  در   یانسان عمومی    ی هاجاذبهاز    و،  جاودانه  همچنان

  و   کندیم  ریدرگ  را   انسان  فکر  و  ذهنپیوسته    است  پرداخته  آن  به   که  یی ای قضا  رایز است؛  
 آن   حوادث  و  هایر یگ موضع  کهطوری  به  است؛  گذارتأثیر   اومنطقی    واحساسی    ِی زندگ  در

 1آورد.« درمیبه تسخیر خود  را هاقلبکند که انگیز میرا چنان هیجان

قبل از اینکه در وضعیت فعلی    ـاست از متن آن مشخص    که   طور همانـ   حماسهاین  
  یا پراکنده  ی سومر  متونعبور کرده است.  ی ار ی بس یتکامل مراحل از خود آرام گرفته باشد، 

با وجود    یول  اند؛ نشده   جمع  وسته یپهم به   متِن یک    در   کهوجود دارد    لگمش یگ   خصوص  در
 عنوان  با  است  ستهیشا  کهباستان بازنویسی شدند )  یبابلپراکندگی این متون، به سبک متن  

منجر   حماسه  ی آشور  متن  به  و  افت ی  ارتقا  آخر  گزینۀ  ن یا و در نهایت  ؛ (شود  ف یتوص  حماسه 
 .  شد

  دست   به  ییبهاگران  اطالعات،  ینوایین   متن  با  متنوع  یاصل  یهاقطعه  ینا   ۀیسمقا  با»
ۀ  دور   در   که  شد  مشخص  کامالً   بلکه،  بود   شده  پر  متن  نواقص   و  هاخلل  فقطنه.  آمد

  ینکه ا  بر  قاطع  است  یلیدل   خود  ینا.  است  نبوده  صورت  یک  به  یلگمشگ  ۀیدقص،  یانآشور 
  یگر د  عبارتبه.  است  یافته  ییرتغ  و  تکامل  یتوجه قابل  یزانم به،  نسل بهنسل  مزبورۀ  اسطور 

 بسنده  یاحرفه  و   دارانهامانت  یصورت به  یمیقد   متن   از   یبردار نسخه  به  تنها   یسندگاننو
 2... .« اندکاسته آن از یا افزوده متن  بر، برده دست  آن در بلکه ؛اندنکرده 

  ی برااش،  یسومر های اصلی  نسخه  با  یبابل  ۀحماس  نیا  ِی اسهیمقا   لی تحلبا    یول ...  »


 .  11و  10، ، حماسۀ گیلگمشطه باقر .1
 . 37، ، افسانۀ بابل و کنعانشارل ویرلو .2



 159 ................................................................................ سومری خاستگاه الهی دین 

  در ، خودشان خاص اهدافتوجه به  با، ی بابل ندگانگردآور  وشود نویسندگان می روشن ما
 1.«ند اهنمود وارد هاییفیتحر و در آن   ،کرده تصرفودخل یسومر  ۀحماس

  نشان به نوعی به ما    حماسه این    متن   در تصرف  ودخل   و   فی تحر   ی برا   هاتالش »
شود  شمرده می   ین ید   یمتن  ونبوده است    محض   یادب   متن  فقط   حماسه   ن یا   دهدیم

معمول به   کس هیچ   وگرنه   کند؛ ی م  ت یحکا  را   مقدس   ی تی شخص   داستان   که   طور 
2؟!«کندتالش نمی  ی ادبصرفًا  متن برای تحریف یک 

  و   دین   در خدایانی که    ا ی  خدا ذکر    از   حماسه این    حوادثدانیم  همان طور که می :  دوم
  که   ییها رؤیاشود؛ و حتی از  نمی   جدا   است بوده    جووجست  وکاوش    محل   هاسومری   ۀدیعق
خود  ی آسمان  ان یاد  در   مقدس  یهاکتاب   اسفار  و  هاسوره   در به  را  بسیاری  صفحات   ،

نیز در    هان یا ، که  وسفی   ی رؤیا   و   ال یدان  یرؤیا   انندشود؛ ماند نیز جدا نمی اختصاص داده 
 این حماسه، سهمی دارند.  

ـ می تالش    حماسه   که  ی نی مضام:  سوم انتقال بدهد    خواهد   روشن  که  طور  همانکند 
  ی خلفا  که شوند  محسوب می  یالهو ژرفای دین    عمق  ازهستند؛ و حتی    ینی د  ی نیمضام ـ شد
 که  بودن مثل نمادین را    ی نید  متنیک    یهانه یزمش یپو حتی    ؛شوند ی م  مبعوث  آن  با  خدا 

روشنی  به ـ  که خواهیم دید   طور  همانـ   دیآی م  حساب  به   ین ی د  متون   در   یاساس  یا مشخصه
 کنیم.  مشاهده می  حماسه این  متون در

  آنجا   به تا   لگمشیگ ت یشخص ها برای  ، شور و اشتیاق، و تقدیس سومری توجه   : چهارم
  در ای است که  نکته   نیا   و  3اندکرده   وارد  خود  ینی د  یذهایتعو  در  را   او  نام  که  است  دهیرس
 .  نبوده است یادب  ۀ قطعیک  فقط  لگمش یگ ۀحماسشود به اینکه منجر می  تی نها


 . 302، راز الواح سوم، ساموئل کریمر .1
 و بعد.   351ص ، خدایی، توهم بیمراجعه شود به: احمدالحسن .2
 .  18و  17حماسۀ گیلگمش: ص ، مراجعه شود به: طه باقر .3
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تر اشاره  که پیش   طور همانـ   و   استبوده    ینی د  متن یک  ،  حماسهاین    گفت  توانیم،  بله
  ار یبس،  داستان  نی ا   خصوصبه   است؛   شده   ف یتحر   دچار   یگر ید   ینی د  متن   هر  مانندـ  کردیم 

 : و ه است؛بود متداولعصر کتابت  از  قبل

قطعًا    هایی هدفمند وجود داشته است،تالش   اگر برای تحریف متون مکتوب، »
تر  اوضاع وخیم   متون شفاهِی مربوط به دوران پیش از عصر نوشتن،  خصوص در  

شدن در دورۀ  و به هنگام نوشته   تری قرار گرفته، بوده و یقینًا در معرض تحریف بزرگ
کتابت، و  تدوین  صورت    ابتدایِی  همان  یافته تحریف به  نگارش  بنابراین    ؛اندشده 

اطمینان بگوییم داستان طوفان، می با  و    ماجرای دموزی،   توانیم  قصۀ گیلگمش 
داستان خاستگاه سومری دیگر  که  داشته هایی  به    اند،اکدی  کتابت  دورۀ  از  پیش 

   1«.اندنوشته نشده  اند، سرایان بیان کردهای که داستان همان صورت اولیه
اند  فرسایی کرده قلم   حماسهبارۀ این  در   که  پژوهشگران  یبرخ،  دوم  سؤال  خصوص  در  و
های  از قسمت  یبرخدر ادامه  ، و ما کندی محکایت  را  گذشته زمان ، متن این  ندا ه کرد تصور
 .  دانست میخواه  هااین قسمت  از  را  هاآنبرداشت   و  کرد میخواه ان یب  را  حماسه این 

  ن یتر بزرگ  انیم  در  یزیمتمااز جایگاه  ،  ی بابل  نشی آفر   داستانهمراه  به  حماسه  نیا  و»
  آن  متن،  جاودانه  یشعر  یهاارزش  بر عالوه وعهد باستان برخوردار است،  یهاحماسه
  فقط ،  حماسهاین    کندیم  الزم  که  استمتعالی    یها ارزش   و  قیعم   یمعان   از سرشار  

باستانی    یهاارزش   از  یسند   عنوانبه  بلکه  ؛نشود  خوانده  افسانه  ای  تیحکا  عنوانبه
 2.« شود گرفته  نظر در یانسان

پذیرفته    یمتعدد  یهاپژوهش   لگمش یگ  ۀحماس  لیتحل  و  شرح  به  کهصورت 
 اند که: ای دیدگاهی بر این اساس را ترجیح داده اند. عده پرداخته


 .  352خدایی: توهم بی،  احمدالحسن .1
   بودن حماسه.حماسۀ گیلگمش ـ قرائتی در جنجالی خصوصکشمکش در  ، دکتر حسین علوان حسین .2
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است که خوِد انسان، و جدال و کشمکش    فردبهمنحصر»این حماسه از این جهت  
 1« .عنوان مضمون خود در نظر گرفته است او با مرگ را به

 ها این حماسه: تر را در نظر گرفته و به نظر آنافقی وسیع ، ای دیگر در حالی که عده 

  ـ یجاودانگ  و،  مرگ  از، پس  مرگ،  یزندگ  مشکلمثل  ـ  »به مسائل عمومی انسانی
فنای    و  مرگو کشمکش همیشگی میان    نزاعانگیر از  ی شگفتو نمایش  پرداخته است

به    را  بقا  و  وجود  افتنی  یبرا  تالش   در   ۀخوردشکست  مغلوِب   انسان  ۀاراد  با  مقدرشده
 2نمایش گذاشته است.« 

  متونمیان   تشابه وجوه  به پژوهشگران  از یار ی بس  م یکرد  انیبتر پیش   ما یک نکته.  نیا 
زمینه به    ن یا   در   را   یخاص  ی هاکتاب   و اند  داشته   توجه   یبعد   یاله  ان یاد  متون   و   یسومر 

 :دیگوی م بویا  داستان  خصوص در دکتر کریمر عنوان مثال به   ؛اندرشتۀ تألیف در آورده 

  هزار   از  شی ب  به  یسومر   ۀمقول  نیا  در  شدهنیتدو  الواحبخشی از    و  الواح  ۀهم»قدمت  
 3.« گرددیمباز   وبی ا سفر نیتدو  از قبل سال

  در  «یدموز »  متون  که  م یدی رساین نقطه    به ـ  توجه به آنچه گفته شد   ابـ   اساس  نیا   بر
  هاسومری   ان یم  در  او  داستان  که   یزمان  با  سهیمقا   درـ   ندهی آ  در   یالهیکی از خلفای    خصوص

نکته را    همانمتون.    آن  نی تدو  زمان ، نه حتی دربارۀ  دیگوی م  سخن  ـشد دست میبه دست
 .  نیز بگوییم  «لگمشیگحماسی »  تیشخص  خصوص در میتوانیم

  یبرخ  که  گونهآن  نه  ،را خواند  یتبشر   ۀیندآ  یختار   توانی م  یلگمشگۀ  حماس  در»
  حماسه   ین ا   در  ین همچن.  را   گذشته  یخ تار ،  اندکرده  گمان   حماسه این    شارحاِن 

  که   یوانیتی ح   ؛مطالعه کرد  را   یوانیتش ح  از   انسان  نوعۀ  دهندنجات   داستان  توانیم


 . 176، صفسانه و حماسها، سومر فاضل عبدالواحد علی .1
 .  11، ص، حماسۀ گیلگمشطه باقر .2
 . 208، ص، از الواح سومرساموئل کریمر .3
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  وقوع   هنگام   به   یژهوبه ،  دارد   حضور   صحنه   در   مقتدرانه   یا گونه به   و   یشه هم   متأسفانه 
 1.« بزرگ هاییارویی رو

  م ین یبب   را   نده ی آ،  حماسهاین    در   ـلگمش یگاسم    ِی معان  یبرخ   در   یحتـ   م یتوانی متا آنجا که  
 :د یگویم سخن  تیانسان آیندۀ  خ یتار   خصوص دراین حماسه  نکهیا  و

  یی جنگجو »  به   یاکد   متون  یبعض   در.  یستن  مشخص  یلگمشگ  اسم  یقدق  یمعنا»
  دارد   وجود  یسومر   اسم  ینا  یبرا  یگرید  احتماالت.  است  شده  معنا  است«  یشاهنگپ  که

  که   یمرد  یعنی  ؛بود  خواهد   یدجد  درخت  ی بذرها  که  یمردکه معنای آن چنین است:  
  2« . خواهد ساخت یاخانواده

 . است  ندهیآ به صریحی  ۀاشار که  «...ساخت خواهد، بود  خواهد»: توجه

 گیلگمش   شخصیت   - 2- 2- 3

  دیگرای  عده   و ،  بوده  قی حقییر غ  اِی افسانه   شخصیت  گیلگمش   ،گرانهشپژوبه نظر  
   3ه است.کرد  حکومت  اوروک شهر بر  کهبوده  تاریخی  شخصیتی او دارند  تقادعا 

 : گویدمی  دکتر نائل حنون

 و   کردمی  یزندگالنهرین  بین  سرزمین  جنوب  در  گیلگمشکه    دارد  وجود  نظراتفاق»
  ؛ بود  آن  از  قبل  اندکی  یا  میالد  از  قبل  2600  سال  حدود   در  (ورکاء )  اوروک   شهر  پادشاه

بین  در  که  بود  شهرهاییدولت  پادشاهان  از  یکیاو    یعنی   ۀ دور   طیالنهرین  سرزمین 
 4.« شد برپاها سلسله شکوفایی
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  طوفان  از   بعد   که   استی  پادشاه  پنجمین   گیلگمش   « سومر  هان اپادش  فهرست طبق »
  که   شدمی   تشکیل   پادشاه  دوازده  از اول،    اوروک  نسل کرده است.    حکومت   اوروک   شهر   در

  و«  بندا   وگال»  سپس  ؛آمد  «انمرکار»  پسرش  او  از  بعد  و  بود«  جاشر  ـ  مسکیا»  هاآن   نخستین
ـ  ماهیگیر  دموزی«»  او  از  بعد اشاره شدپیش   کهبود  او  به    پسر   گیلگمش  نام  و سپسـ  تر 

  1.«یدآمی   «ننکال  ـ   اور»پسرش   او  از   بعد   و  کرد   حکومت  سال  126  که   آیدمی(  Lulla« )لوال»

 :ولی

در  یهاداستان»   " ن نانسو"  هاله   او  مادر  دن کنمی  روایت   ،شگیلگم  ۀحماس  موجود 
 در   او  از  و  است  نبوده  "بندا   لوگال"  گیلگمشدالور    پدر   ولی  ؛بود  "بندا  لوگال"  اله  همسر

او کاهن  واست   اطینیش  از نوعیمعنی که به هشد ذکر "لوال" شکلبه هانا پادش فهرست
 2.« ها( بود کالب )سگ

  گیلگمش   عالوهبه   ؛متفاوت است   تاریخی   گیلگمش   با  ی حماس  گیلگمش   ب َس نَ   یعنی  این
برخوردار نبوده    شود   هدپراکن  ری سوم  ای هشهر دیگر    دراش  ی از این شایستگی که آوازهیخار ت

بوده    شخصیتی  اینکه  به  برسد  چهاست،     سرزمین   ساکنان  یهاقلب   که  باشدملی 
 تسخیر کرده باشد!   امروزبه   تا  را  جهانو حتی تمام  را جو هم  مناطق و النهرین بین 

  خود   به  را  ما  نظر  ، نگاشته  مطلب  او  بارۀدر   خط  دو   یخ تار   که  یگلمشی گ،  حال  هر   به»
  3.« است یدهرس ما به او یااسطوره شعر که  یلگمشیگ برخالف  ، کندینم جلب

که    طور همانـ   داد  رخ   حماسی  گیلگمش  شخصیت  برای   آنچه واقعیت آن است که  
در آنجا    و  شد   حاصل  ( نیکوکار  فرزند )  ی وز مدُ   برای   که   استبوده    یهماندقیقًا  ـ  قباًل دیدیم 
  را نیکوکار    چوپان  شخصیت  و  شد  مشتبه  گرانهشپژو  ینتر بزرگ   بر  امر  چگونه  که نیز دیدیم  

  لگمش ی گ  شخصیت  هاآنبینیم  می   ااینج   در ،  کردند   منطبق   « ماهیگیر  ورکاء  دموزی »  بر
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  میان   واضح   اتاختالف   وجود دهند، با  انطباق می   «لوال»  پسر   ورکاء   گیلگمش   بر   را   حماسی
 .  اندکارهای بزرگی که به انجام رسانده  سطح در و چه  نسب  سطح  در چهنفر،   دو این

بزرگ  از  یکی  تخریب»شاید  گریبان ترین  که  شده، هایی  حماسه  این    گیر 
ها بر مصادیق غلط  های حماسه و انطباق نادرست آن سطح شخصیت   آوردنپایین 
پایین ؛  باشد آنمثل  اسامی آوردن  که  پادشاهانی  سطح  به  فهرست    انشها  در 

قید شده است  به گیلگمش    مثاًل وقتی شخصیت گیلگمش حماسی،  ؛پادشاهان 
داده می ـ پادشاه نسبت  پدران و نسب آنشود  اسامی  تفاوت در  ـ دقیقًا  هابا وجود 

در    مانند این است که کسی امروز داستان مهدِی حماسی را که حضرت محمد
بگوید بیش از هزار سال پیش پادشاهی در  بخواند و    ،اندروایات بسیاری ذکر فرموده 

در حماسۀ   از مهدی  و مقصود  بوده  نامش مهدی  که  داشته  عباسی وجود  دولت 
 1«.اسالمی همان پادشاه عباسی است

وجود ندارد    گیلگمش  شخصیت   تعیین  در  گرانهشپژومیان    توافقیهیچ    اینکه  نتیجه  و
 ه است.  کرد  ادعااش  گفته پیش   سخن   در   دکتر نائل حنون   که وضعیت به آن صورتی نیست    و

  است   نیدی  متنی،  حماسهاین    که  امکاناین    ایبر   مگشودی  ایپنجره   کهآن  از   بعدعالوه  به 
نتیجۀ آن چنین خواهد شد    طبیعتاً نبوده است،    بی اد  صرفاً   متنی   و  دارد   مقدسکه مضامین  

ای  نکته   این  و  است داشته    مقدس   و  نی دی  سرشتی  هاسومریاز نظر    گیلگمش   شخصیت   که
  کرد خواهد روشنی آشکار به  را  آن ، حماسه وقایع این  رین تمهم بازخوانی ما از  نهایتاً  که  ستا 
این حماسه    قهرمان   هویت  کردنمشخص   در   که  داد  خواهد  ما  به   را   مهمیقطعًا جزئیات    و

  .  دندار سهم 
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 دیدگاه   دو از    محاسه این   حوادث   - 3- 2- 3

،  است  شده  بیان  گیلگمش  ۀ حماس  در  که  پرداخت  خواهیم  یحوادث  ینتر مهم   به  اکنون
  حقیقت  به  یکمکدا   ببینیم  تاخواهیم داد    انجامای  مقایسه ،  قرائت  دو  و  هدیدگا  دومیان    و

  دیدگاه دو    از   هرکدام  توانایی،  اینجا   در  حقیقت   به   بودن نزدیک  از بنده    منظور .  است  تر نزدیک 
برای راه  که   ایگونهبه   ؛ است  حماسهاین    متون  از  منسجم  وروشن    یتصویر   ۀارائ  در   ی 

  حفظ   حماسه  ارزش   هنتیج  در   و ،  باشد   نداشته  وجود شده  تضاد میان تصاویر ارائه  و  تناقض 
اش باره در   و  است   شده  ترجمه   دنیاشدۀ  شناخته   ایهزبان  بیشتر به    که   ایحماسه   ؛ دشو

 .  استصورت پذیرفته    معاصر  جهان  هایدانشگاه  رینتته پیشرف   در   تحقیق  و  پژوهش  صدها

 گیلگمش   هویت   - 1

 : دهدمیبه ما    آن  قهرمان  هویت  خصوص   در   مختصر  تعریفی،  حماسه  ۀمقدم،  ابتدا   در

 اول:  لوح»

 ده! سر آواز او یاد هب، من  ین سرزم یا پس ید؛د را یز چهمه که  است یکس او

 ،  شد  مندبهره یشهاعبرت از و داشت خبر یزهرچ  از که  است یکس او

 ،  است  یزیهرچ به عارف و یمحک او و

 ،  شناخت را پنهان یهاباطن و یدد را رازها

 ،  آورد را بزرگ طوفان  از یشپ  یروزها اخبار و

   آمد فرود او بر  هایسخت  و هارنج  تا کرد  سفر هادوردست به یدراز  راه

1.« کرد نقش سنگ در  را یشخبرها ۀ هم  و یشهارنج ۀهم
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 : گویدمی  و دهدمی  ارقر  خطاب  را  او ری دیگ  متن  در   انکیدو ز نی و

 ،  ی مردیگانه همان تو»

 ،  شد آبستن را  تو مادرت که  تویی

 ، ...  آورد یادن به را  تو نانسون مادرت 

 ،  داد  قرار  مردم از برتر را تو  انلیل

1.« ساخت  مقدر یتبرا را مردمان  بر ی پادشاه و

متن،   دو  این    به   عارف  و  حکیماو  .  خداست  رفط  از   منصوب  دشاهپا  گیلگمش طبق 
هست  مردم   معلم   و،  است  پنهانی  اسرار  به دانای    و ،  چیزهمه    برخی  آنچه   بنابراین   ؛نیز 

  4600  از   پیش   اً ب یتقر   کهاند  کرده  منطبق   گیلگمشی   بر   را   او   هویت  و اند  گفته  گرانهشپژو
هایی  تعریف کدام از  هیچ   زیرا   ؛ یستن  درست  است  کردهمی  حکومت  «اوروک»  در   قبل  سال

 .  دشونمی منطبق   خر آ گزینۀ این بر  هرگز است آمده قهرمان هویت  که برای

این متن، » را توصیف می   روشن است  دیدهمه "کند که  فردی عالم  را  ...  چیز 
یا    ،"های پنهان را شناخترازها را دید و باطن ...  حکیم دانا...  چیز را دریافتهمه 

ای نقش  گونه ها را بهرا همراه خود آورده و آن   مهمیآموزگار مهمی است که علوم  
هایش و همۀ خبرهایش را در سنگ  خواهد کرد که بین مردم باقی بماند: همۀ رنج 

   2«.نقش کرد

نوح  از  انسانیت  ی نیست که تردید  تا  داوند  خبعدی  و خلفای    زمان آدم و  در سومر 
طور کلی دارای  « که به بشر »نیاکان  صفات  بودن به  به متصف  انداصرار داشته   هموارهوز  مر ا 

ژنتیکی  های  سرشت صفاتایو  ،  اندبوده حیوانی  غریزی    و ها  ایدئال   از  خودخواهانه  ن 
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  نکات  و ،  جاودانگیچشمداشت،    ن بدو  ی فداکار ،  ایثارمثل    انسانی  ایهزش ار واالترین  
  داستان  که  است   نیاز  انیربّ   جی من  و  معلم یک    تان اسد  به   پسهستند.    دور   بسیار   دیگر  مشابه

  یادآوری در    وهای متعالی کامل کند،  با این آرمان   ـینده آ  و  گذشته   درانسان را ـ   کارهایش  و
  ؛ کند   می رست  رهایی  و  نجات  برای  راهی  او  ی ا بر   نتیجه  در  ؛باشد   داشته  نقشها،  آنه  ب  او
  ؛شکل دهد  ندا ه دبو  آن  رب نیاکانش    آنچه  سویبه قهقرا    و  سقوط  از  اوبرای    یمانعنحوی که  به 

  دور   باشد   نآ  در   تا   است  شده  خواسته  ش برای  که جایگاهی    ازطور کامل  به   را   او  که  سقوطی
  ؛ است  بلند اهداف    آن  بهنیل    برای   او  یاور  ینتر به ،  بخشییرها   و  منجی  داستانپس  .  کندمی

به آن عالقه    و کنندمیزمزمه    را  آن همه که ایمدیده صورت تعویذی به  را  او داستان رواینز ا 
 و اشتیاق دارند.  

  گران هشپژو  یرخب  که  استای  نکته   «منجی»  عنوانبه  « گیلگمش»  صورتبا وجود اینکه  
  «اجآ  و   گیلگمش»  ۀقصید  از   پس  کریمراند،  متمایل شده   آن  به  متون  برخی  به   استناد   با

 : گویدمی

  1.« رسدمی پایان  به  ورکا   منجی  عنوانبه  گیلگمشستایش   و  تسبیح  با   قصیدهاین   و»

بازخوانی کنیم    یگر ی د   فهم  با  را   لگمشیگ   ۀحماس  میتوانی م،  تصور   نیا   بر اساس   اکنون
  شانیا آنجا که    نشده باشد؛  مطرح  یعلم  ۀعرص  در  احمدالحسن  دی س  از   شیپچه بسا    که

 : فرمایدیم

  نامعمول   یدشا   که   اییوهش  به   و   یم بخوان  هم  با   را   دو  ین ا   کوشیم ی م  پس»...  
  ی برا   نوح   و  فرزندانش  ی برا   آدم   که همان گونه    به   ؛ یمکن  ی بررس  و  مطالعه   را   آن ،  باشد

  دوران  ی هاملت  و   یانسومر   ین ب  و  خوانده  فرزندانش  ی برا   یم ابراه  و  فرزندانش 
النهرین  بین   مردم  خواهدل ۀ  قص   به   و   یافت  انتشار   یک نزد   خاور   در  یژهوبه   و  باستان 

(mesopotamiaتبدیل )  پس   تا،  کردند  بازگو  یگری د  از   پس  یکی  هانسل  را   آن  که  شد  
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،  بود   گردش   در  مردم  ین ب   که  یهنگام  بسا  چه  یول  ید؛رس   ما  به   سال  هزاران  از
  گرفته   قرار  یکار دست   و  یفتحر   معرض  در،  شد  داده  شرح  تریش پ  که  طور همان
 .  باشد

  ی انسانۀ  گون  و   بخشد  تحقق   را   عدالت  تا   آمد  خواهد  ی روز   که   یلگمشیگ  داستان
  1... .« دهد نجات یشخو  یوانیت ح از را 

   ؟ شده است   صادر جتاوزی    و   ظلم   لگمش ی گ   از   ا ی آ   - 2

آن  بخشیی رها  و  یمنج  آن  لگمشیگ از  عده !  میحک   و  دانا،    تمدن   متخصصانای 
  ه ب  و،  ستم  مردم  به  او  کهاند  ، چنین برداشت کرده حماسه  متون  یبرخ  به   استناد  با   یسومر 

 : کرده استتجاوز می هاآن

 .  ماندند  معترض و مغموم،  خود  یهااتاق در  یرناگز  اوروک  دالوران»

 نگذاشت،    یباق یشخو پدر یبرا یفرزند  یچه  گیلگمش

 ،  نداشت یانیپا  مردم  بر او روزشبانه یهاستم و

 ،  است  اوروک  نگهدار و یحام   یلگمشگ اما

 ،  یحام   و حصار

 .یمحک و یباز ، یرومندن ماست: یبانپشت او

 ،  نگذاشت   یباق محبوبش  یبرا را اییزهدوش یچه  گیلگمش

  2« ... .قهرمان نامزد   نه و جنگجو  دختر نه و
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 گوید: در خصوص گیلگمش می ـمتن  از شخود طبق برداشت ـ  دکتر کریمر

شکنجه    را  ها آن  وگذاشت    فشار   تحت  را  خود   شهر   ساکنان  . بود  کتاتور ید»او یک  
زشتناعادالنه  وکرد،   و  خواستهترین  خودسریترین  او،  و  های    و   شهوات  اشباعها 

  1بوده است.«  اش یجنس یهالذت

 : گویدمی  دکتر نائل حنون او مانند ه و

  ها آن   آوردنستوهبه  و  اوروک اهالی    بر  لگمشیگ   هجوم  وظلم و ستم،    به  متن  سپس»
  2... .« پردازدیم  کارها یار ی بس و هاجنگ در

می   سواح   فراس  نکهی ا   وجود   با ظلم  تالش  این    او   تالش   ، کند  ه یتوج  را تجاوز    و کند 
طبق برداشت  ـ   هشد  صادر  لگمش یگ  از   آنچه  نکه یا   به   اعتراف  از   بعد  او  را یز   ؛ است  ناموفق 
تجاوز را    و آورد واقعًا خصوصیت ظلم  ، توجیهی که می استو ستم و انحراف    ظلمـ  خودش

 کند: توجیه نمی 

و    اگرحتی    م یحک  مرد این    رفتار   و...  »   ی رو   از   باشد  معمول   مخالفناهنجار 
  تالش  و  گریپرسش  و   جوو جست  و دلیل تحقیق  به  بلکه  ؛نبوده  رانیهوس   ومغزی  سبک

  3.« است بوده  کشف و فهم یبرا

بود  شایسته  برداشت    فهم  نیا کردند  می  اعتراف  گرانید  و  پژوهشگران  ن یا تر    هاآنو 
  چگونه   وگرنه  ؛کندیم  یمعرف   را   لگمشیگ  است کهبوده    ی قبل  متن  باطور کامل در تضاد  به 

  رای ب  و  کند و ستم    ظلم  خود   تیرع   به  تواندی م،  زیچهمه   بهدانای    و  میحک دانشمند    فردیک  
  ستمگر  مسلط  کتاتورید حاکم یک  ؟!دی نما تجاوز ها آن  یهاناموس   هب  خود شهوات یارضا

 چه خصوصیت دیگری باید داشته باشد؟! 
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 : فرماید می  احمدالحسن دیس

سومرشناسان،  برخالف» برخی  قطعه   تصور  این  از  مراد  نیست    ها،معقول 
ها باشد؛ چراکه در  ورزی به آن های مردم یا ستم درازی گیگلمش به ناموس دست

ابتدا با واالترین   این صورت حماسه کاماًل متناقض خواهد شد؛ زیرا گیلگمش در 
شود؛ حتی در  یاد می  ها توصیف کرد، توان یک حاکم عادل را با آن صفاتی که می

حال چگونه ممکن است یک پادشاه    شود.همین سطور نیز او حکیم توصیف می
 ؟!لم و ستم کند ظها آنبه رعیت خود تجاوز کند و  نوامیسبه    حکیم،

  و   شجاعت  ،ایثار  همچونی واال  صفاتا  ب  را   گیلگمش  نیز   حماسه  بعدی  بخش
نمادین    یا ،  اندطور عمدی تحریف شدهنی یا به متو  چنین  بنابراین   ؛د ستایمی   اخالص
  1.« دارند نیاز  توضیح و  تفسیر  بهدر نتیجه   و هستند 

و هدفمند این    می بدان  که  م یبفهم  میتوانی م  یوقت  را این حماسه    ف یتحر   بودنعمدی 
  را   ینید   مقدس  تیشخص یک    داستان  که  رودی م  شمار  به   ینی دمحصوالت    از  حماسه

  زین   و نبوده است    ی ادبتر گفته شد، صرفًا محصولی  همان طور که پیش  و   کندی محکایت  
  ی منج  لگمشی گ  نکهیا انجام پذیرد؛    می دیرس   آن  بهنهایت   در  آنچه  اساس  بر تواند  می   ریتفس

  فاصله،  تکامل  و  ارتقا  و ،  انسانمیان    که  است  یتیوانیح   از  یانسان  ۀ گون  بخشییرها  و
 . اندازدیم

دهندۀ نوع انسان از  نجات   یابیم که منظور، می  اگر متن را با دقت بخوانیم در »
کنند؛  قصۀ او را بازگو می   ها،دهندۀ نوع انسان که همۀ امتحیوانیتش است؛ نجات 

اگرچه   مبعوث امت زیرا  زمان  از  پیش  که  میهایی  زندگی  او  فاقد    اند،کردهشدن 
ها وجود  ولی حداقل افرادی در آن امت  ،اندآمادگی کافی برای استقبال از او بوده 

ها را نجات  کردند آن سینه بازگو می به داشته که چه بسا این داستان که آن را سینه 
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سازد و دروازۀ آسمان را رتبط می او همان کسی است که ایشان را به خدا م  دهد.
سبب آشنایی او با حقیقتی  که  بشنود  را    یوحی عظیم  گشاید تا هرکس بخواهد، می

پدیدار ساخت؛ همان حقیقتی که  آور استنشاط از عدم  را  ؛ همان حقیقتی که ما 
نه   بنابراین او همه را به خدا مشغول خواهد ساخت،  آفریده شدیم تا آن را بشناسیم.

بدون آنکه  ـ به خودش؛ چراکه اگر وی ایشان را به خودش مشغول و سرگرم سازد  
فرقی بین او و هر طاغوت ستمگری که در ِپی شهرت و آوازه    ـهوشیارشان نماید 

 وجود نخواهد داشت.   است،

  های خود،دالوران اوروک ناگزیر در اتاق"توانیم دریابیم چرا  خوبی می اکنون به 
معترض   و  چرا    "ماندندمغموم  باقی  "و  خویش  پدر  برای  فرزندی  هیچ  گیلگمش 

گیلگمش هیچ دوشیزه ...  نگذاشت   نگذاشت،و  باقی  برای محبوبش  را  نه    ای  و 
بستۀ خداوند سبحان شدند  ها جملگی دل ؛ زیرا آن"و نه نامزد قهرمان  جنگجو دختر  

یافتگان که  ت دهنده آمد و برای این نجاگیلگمِش نجات   و به او تعلق خاطر یافتند.
ها آموخت  دروازۀ وحی عظیم را گشود و به آن  در زمانی مشخص پدیدار خواهند شد،

به خدا دل  بدارند و  که چگونه  را دوست  یابند و چگونه خدا  ترتیب بستگی    به چه 
  1« .چیز ببینند و بشنوندخداوند را در همه 

تنها    رون یازا   ؛ باشد  همراه  او  با   استوابسته    خدا   ر یغ   هب  که  یکس  خواهدی نم  «لگمشیگ»
  و   تعلقاینکه او هیچ    به  ای استاشارهشوند )می   کینزد  او  به هستند    مجردیانی که  جنگجو
 : (ندارد  کند گردانی رو  خدا  از را  او که  یز یهرچ ا ی ا یدن به یوابستگ 

 ؛ گرفتبر   در  را   او  سروراز ریشه بیرون کشید؛ شادی و    را  سدردرخت    که  یکس »همان  

 ؛گرفت  بر در را او یشاد، " لگمشیگ"آقا 

 نمود؛ ایمه  گانهی ی مردهمچون  را خود  شهر مردان و
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 گرد آورد؛ ، سانهم  یقلوهادو مانند را آن مردان و

 ! بازگردد خود ۀ خان به، باشد   داشته یاخانه هرکس

 ! بازگردد خود  مادر یسو به، باید باشد  داشته یمادر  هرکس و

 ! کرد خواهند کنمیم  من آنچه کهها  همان ؛ستندیبا من  کنار در دیبا  مجرد مردان و

 بازگشت!  اش خانه به، داشت  ایخانه هرکس و

 بازگشت!  مادرش  یسو به، داشت  یمادر  هرکس و

کسانی  مجرد  افراد  از   تن  پنجاه  و از    او   کنار  در،  کرد   خواهند  کندیم  او  آنچه  که، 
  1ایستادند.« 

  مهم  یهاحماسه  و  متون انسجام و یگانگ ی  بتواند که  یقرائت هر بنده اعتقاد راسخ دارم 
  ن یدورتر   از  آن  به  هاملتشیفتگی    و  حماسه  و  متن  یجاودانگ در خوِر    که  کند  حفظ  یشکلبه  را 

نسبت به قرائتی دارد    یشایستگی بیشتر   ـما تحقیق    در  لگمشیگمثل حماسۀ  ـ   باشد  هازمان
  تصور   و  بردیم  انیم  از  را   حماسه  متون  نیمضامهمیشگی میان    یهماهنگ   و  انسجام  که
 .  باشدداشته   تیمخالفبنده  با  یر یگجه ینت ن یا  در  یمنصف پژوهشگرهیچ   کنمی نم

 است   بشر   ش سوم ک ی  و   خدا   دوسومش ،  لگمش ی گ   - 3

  «لگمشیگ»  که  کشاند  تصور  نیا   به  را   پژوهشگران  یبرخ  کهعواملی    از  یک ی  دیشا
  در وی    که باشد    «یا العادهخارق »  ی هااشاره   وتوصیفات    ، استبوده    یا افسانه   یتیشخص 
  و  رمزگشایی  ها را آن  نتوانستندتوصیفاتی که  .  است  شده  فیتوص  آن  با  حماسه این    متون

خوانی داشته باشد؛ مثل  هم   یانسانواقعی    تیشخص   با  کهطوری  به   ؛درستی درک کنندبه 
   :« انسان از سومشیک   و است یانخدا  از  او دوسوم» کهتوصیف  نیا 
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 گفت:  و  خطاب کرد  را جفتش  "َمردعقرب»"

 .  است یانخدا  جنس  از جسمش، آید یم  ما یسو به کهآن

 داد:  پاسخ او به "مردعقرب" همسر

 1... .«  انسان از سومشیک و است  یانخدا از او دوسوم، آری

تاریخی واقعی بوده    تیشخص یک    لگمشی گ  کنندیم   تصور  که  یپژوهشگرانبعضی از  
استکردیم  حکومت  «ورکا»  در  که   ارائه   اشاره  نیا   از  یقبولقابل   فهم  ندا ه نتوانستنیز    ه 

هیچ توضیحی در خصوص آن    و گیرند  نادیده می را   نکته   ن یا   اساساً   هاآن   از ای  . عده دهند ب
  از   «لگمشیگ»  که  گردانندیمباز  یسبنِ   یراثیم  به  را   آنای دیگر  عده   در حالی که  دهند؛نمی 

 .  ه استداشت «نانسون» مادرش سوی 

  " بندا   لوگال "  پادشاه   همسر  "نانسون"  الهه   پسر  لگمشیگ در خصوص   ی سومر   متون»
  ملقب   یگمنام کاهن    بلکه  ؛نبود  "بندا  لوگال"  لگمشی گ  پدر  که ندن کیم  مطرح  رانکته    نیا

گیلگمش    که  اشاره  نی ا.  بود  اوروک   عامالن  از یکی    و،  کوالب  ۀمنطق  در  " یاعل   یروحان "  به
 2به همین دلیل آمده است.«  است  انسان و خداترکیبی از 

داشتهیمعنا  هرـ   ادشدهی  ۀاشار   نکهیا   وجود   با  که    ه ب  را   یکمال  است  واضح  ـباشد   ی 
  با   ی ارتباطهیچ    یانسانتعالی    و   کمال  است  مشخص  و  دیافزا یم  « لگمشیگ»  تیشخص 

بستگی    انسانو کوشش و اخالص    تالش   ه بفقط    بلکه  ؛ ندارد  پدر   ا ی  مادر  گاه یجا  و   بَس نَ 
 .  گرید ز یچ نه دارد و 

  چه   استمانده  »بشر« باقی  ش گر ید  سومک ی   و  «خدا »   لگمشی گ  دوسوم  نکهی ا بنابراین  
   ؟ معنایی دارد

  مطالعه  را   انسان  نشی آفر   ی سومر   داستان  که  م یبفهم   را نماد    ن یا   م یتوانی موقتی  :  پاسخ
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  ده ی آفر   « معبود  صورت  بر »  انسانبه اینکه    کندیم  اشاره  هاسومری   متون  . گفته شدمیکن
.  استو درست    ید یتوحدار  ریشه   نیز اعتقاد  ی بعد   یاله  انیاد  نظر   از   یحت  ن یا   و ،  است  شده

  از   برتر   و  ترعیوس  او  فطرت  ضرورتاً   یعنی  ؛است  شده   دهیآفر   «خدا   صورت»  بر  انسان  نکهیا 
اَس َعَلْیَها اَل َتْبِدیَل  دیگر مخلوقات است:   ِتي َفَطَر الَنّ ِه اَلّ یُن  ِفْطَرَت الَلّ ِلَك الِدّ ِه َذٰ ِلَخْلِق الَلّ

اِس اَل َیْعَلُموَن  ْکَثَر الَنّ
َ
ِکَنّ أ ُم َوَلٰ مردم را بر آن   وند[خدا ]که  سرشت خداوندی همان ) 1اْلَقِیّ

ولی بیشتر  ،  این است همان دین پایدار .  نیست  آفرینش خدا تغییر و تبدیلی در  .  است  سرشته
بشود    یا نه ی آ  و  جلوه  و،  شود   آراسته  خدا   اخالق   هب  تواندیم  انسان  یعنی  ن یا   .(دانندمردم نمی 

  شکلبه   او  در...    و  حکمت،  علمامت،  کر ،  رحمت ،  شیبخشا،  عدالت  مانند  ،یاله  صفات  که
،  نوراین هنگام متناسب با میزان تجلی و ظهور این صفات،    در  و   ؛شود  یمتجل،  برتر  و  واضح

  ی عنی  ؛ است  درست   همآن    برعکس  و،  ردیگی م  بر  در  را   او  وجود   از  تری عظیم   مساحت
  مساحت به این ترتیب قطعًا    وبیفکند    خاک   در   را   خود   فطرت  و   کند   رها   را این صفات    تواندیم

 .  شودمی ع یوس او وجود در  یک یتار 

قطعًا    ، استبوده    م یحک   و  عارف   و  عالم   و   عادل  ِی اله  پادشاه  «لگمشیگ»  م یدانست   یوقت
 .  خداست او دوسوم رون یازا بوده؛  یک ی تار  از  شتریب او وجود  در  نور   نسبت

  و   (های آشور   و  های )بابل  یان اکد  یا  یانسومر   مقدس   یتشخص   یلگمشگ»
  دقت به   ی و   یلگمشگ ۀ  حماس   در .  رودی م  شمار   به   باستان   جهان   ی هاملت   از   یاریبس

  وجود  در   یعنی  انسان«  از  سومیک   و  است  یانخدا   از   او  »دوسوم  است:  شده   یف توص
  رمز  یافتن   دنباِل به   او،  نهایت  در  یول  ؛است  غالب  یتمن   یا   یکیتار ۀ  جنب  بر   نور ،  او

  2است... .«  یکیتار  و ظلمت  ینا  از ییرها  یی نها

  درارتباط دارد،  یسومر  متون در متخصص پژوهشگران ه بتا آن اندازه که این موضوع  
خواهد بود   یعیطب  اریبس، ینی د متون فهمبرای   درسترویکرد  از هاآنگرفتن فاصله  ۀجی نت
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 .  باشدکاری در نهایِت دشواری   هاآن ی برا ای نمادگرایانه   متون نیچن  حلکه 

 انکیدو   و   لگمش ی گ کشمکش میان    - 4

میان    که   استپیکاری    ، شودی نم  جدا نمادگرایی    از   لگمشی گ  ۀ حماس  در   ی که گر یدنکتۀ  
  استبوده    عبارتپیکار    نیا   پژوهشگران  شتریببه نظر    که  ی ا گونهبه   ؛دهدمی  رخ   انکیدو  و  او
  سپس گیرد و  می در  هاآنمیان    «اوروک»  یسو به حرکت    در  که  ای فیزیکیمشاجره  و مبارزه    از

آن  به   ؛انجامدمی  هاآنمیان    یدوست  به  ناگهان از  پس  که    المثلضرب  عنوانبهطوری 
 .  شده استمی استفاده

 دادند...  به نبرد ادامه می انکیدو و لگمشی گ و »

 ( کند بلند  را انکیدو تا)  کرداستوار  نیزم  در  را خود  یپا و زانوگیلگمش   یوقت و

 برود تاپشت کرد  و، گرفت  آرام او خشم آتش

او را خطاب قرار    انکیدو،  برود  تاپشت کرد    یوقت،  کاهید   فرو  او  خشم  آنکه  از  بعد  و 
 داده، به او تکلم کرد: 

 ،  یمردیگانه همان تو

 ،  شد آبستن را  تو مادرت که  تویی

 ، ...  آورد یادن به را  تو نانسون مادرت 

 ،  داد  قرار  مردم از برتر را تو  انلیل

  1.« ساخت  مقدر یتبرا را مردمان  بر ی پادشاه و

  ی ر یدرگ و نبرد  که استچنین برداشت کرده ، آن مشابهمتون  و متن نیا  از دکتر کریمر 


 . 50و 49، ص، حماسۀ گیلگمشطه باقر .1



 سومر  ی ازاسرار  ................................................................................................ 176

 :ه استداد رخ   طرف دوفیزیکی میان  

  انکیدو   وماهر،    و  متمدن  لگمِش یگ.  شدندگالویز  ،  جنگ   در  یاافسانه  قهرمان  دو»
  1.« ساده گردابانیب پسر

   2اند.نیز چنین برداشتی داشته  پژوهشگران گر ید و 

  را   او  راه  انکیدو،  شود  وارد   "عروسی  ۀ خان"   بهخواست  می  لگمشی گ   که  ی الحظه  در»
فیزیکی  به  و،  درگرفت   نزاع،  قهرمان  دو میان    وخانه سد کرد،    ب در بر     ابان یخ   در طور 

 3شدند.« گالویز 

  عالم   و   عادل   مقدِس که طبق ابتدای لوح اول حماسه،    لگمش یگ  ی کن  تصور   یتوانی مآیا  
؟!  شود  ر یدرگکوچه و خیابان    در   ی فرد   با   حماسه همین    دوِم   لوح طبق  ،  است  م یحک   و   عارف   و
گیلگمش    ستم   وخشونت    از  تا   است  آمده  اوـ  طبق فهم این افراد برای اینکه ـ  !؟برای چه  و

 بکاهد؟!  تش یرع  بر

  حماسه   متون هماهنگی درستی میان    و   انسجامگونه  هیچ   کنم ی نم  تصوربه این ترتیب  
  ۀحماسدر قد و قوارۀ »  یمتن بستگی برای حفظ ابهت  وجوه هم   نی تر ن ییپا  یحتبماند، و    یباق
  شدت   ـگرانید  از  قبل ـ   پژوهشگران  ن یا   خود   که باقی نخواهد ماند؛ وضعیتی    «لگمشیگ

 !اندکرده  آشکار اشباره در  را  خود  رتیح و یسرگشتگ 

  ناگهان ،  ی که داردالتهاب   وجود  با   طرف  دومیان    نزاع  م ینی بیم  نکه یا   ترانگیزشگفت  و
دکتر مثل    یپژوهشگرانوضعیتی که شگفتی    ؛رسدیم  انیپا   به  زیچهمه   وکند  فروکش می

 است:چنین توجیه کرده این آرامش را این  که، ختهیانگ  بر  را  کریمر 


 ترجمه طه باقر.  ، 308، صز الواح سومرا، ساموئل کریمر .1
، قرائتی در حماسۀ ؛ فراس سواح49ص،  32و    31حاشیه  ،  ، حماسۀ گیلگمشبرای نمونه مراجعه شود به: طه باقر  .2

 .  248ص، گیلگمش
 .  38، ص ، حماسۀ گیلگمشدکتر نائل حنون .3
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 آرام  لگمشیگ   ییتندخو  و  خشم،  است  شده  گفته  حماسهاین    در  که  یلیدل   به  یول»
  1بوسند.« گیرند و همدیگر را میهر دو دالور یکدیگر را در آغوش می  پس ؛ردیگ یم

  نبرد   گرفتن آرام  از   بعد را   انکیدو   سخن   باال  متن   بلکه شود؛ به همین جا ختم نمی   فقط   و
 : دیگوی م لگمشیگ به رودررو   ، تمام احتراِم  با   که کندی م تیحکابرای ما 

 ،  ی مردیگانه همان تو»

 ،  شد آبستن را  تو مادرت که  تویی

 ، ...  آورد یادن به را  تو نانسون مادرت 

 ،  داد  قرار  مردم از برتر را تو  انلیل

 .«  ساخت مقدر یت برا  را  مردمان بر  ی پادشاه و

آیا جز این است  !  درگرفت؟  نزاعاین    چرا دانسته، پس  می  را   ن یا از همان ابتدا    انکیدو اگر  
به آن صورتی  درگیری فیزیکی ـ   وبوده،    ی گر ید  نوع  از،  دو  آنکه این نزاع و درگیری میان  

   ؟!نبوده است ـند ا ه دیفهم پژوهشگرانمتخصصان  شتریبکه 

 : فرماید می  احمدالحسن دیس

  و  یلگمشگ  ین ب   یجسمان  جنگ،  نبرد  ینا   از  مقصود  که  یستن  معقول  ینبنابرا »
  در   را انکیدو    که  بود  یدتی عق  یجنگ   ینا   ییم بگو   توانیم ی م  ، یآر .  باشد   بوده انکیدو  

  یت وص  که   است  یل انل   پسر   و   نانسونا  پسر   همان   یلگمشگ  کند   اعتراف  واداشت  یان پا
 .  شودپادشاه   یلگمشگ نموده 

،  انکیدو  که  داردیم  یانب  یروشنبه   جمالت  ینا   با  ـجنگ   از  پسـ انکیدو    گفتار
 نوادگان   از  یلگمشگ  کندی نم  اقرار  یول،  شماردیم   مقدس  را   یلانل  هم  و  نانسونا  هم


 . 308، ص، از الواح سومرساموئل کریمر .1
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  1... .«  که: است  معترف یَنک ا  و هاستآن

 لگمش ی گ سوی    از   شتار یا   با   ازدواج نپذیرفنت    - 5  

  است   کرده  جلب  خود  به  را   پژوهشگران  توجه  که  گیلگمش  ۀحماسیکی دیگر از حوادث  
  «گیلگمش»  بازگشت   از   بعد . استبوده   گیلگمشتوسط    «ایشتار   ـ   اینانا »  با   ازدواج نپذیرفتن  

  فساد   و  ستم  و  ارتشر سمبل    و  شیطان  و  اومیان    کهپیکاری    در  او  زی و پیر  و  سدر  جنگل  از
به او پیشنهاد ازدواج    ایشتاربه سر کرد،    را   خود  تاج  کهآن  از  پس   و،  درگرفت  2«هواوا   ـ  »هومبابا

 داد:

 تاج خود را به سر گذاشت،   یلگمشگ یوقت »

 و او را گفت:  یدد را یلگمشگ یبایی ز  و گرفت باال سر شکوهمند یشتارا

 ،  باش من  داماد و یاب  من حضور   به یلگمشگ 

 ،  گردم  مندبهره  آن از تا  کن عطا من  به را اتثمره

 ،  یباش من  داماد تو و تو عروس  من بگذار

 ،  کرد  خواهم  یامه طال و الجورد  سنگ از یمرکب  تو برای

 ،  ینبرنز  یهادسته و طال از ییهاچرخ با

 ،  یدکش  خواهند  را آن، بارکش قاطران  یجابه صاعقه توانمند یوهاید و


 .  381، صخدایی، توهم بیاحمدالحسن .1
،  خداییبی  توهم ،  احمدالحسن:  مراجعه شود به  دانست؛  ظلم و جور  و  برای شرارت نماد و سمبلی    را   او   توانمی  .2

را عالوه بر   سدر  جنگل  به  گیلگمش  سفرهدف    پژوهشگران  برخی  ولی  . 309، صسومر  الواح  از،  کریمر؛  381ص
و بزرگیدست  به  ! اندبرشمرده  چوب  و  سنگ  یافتن  برای  جو وجست،  یافتن به شهرت  ،  ویرلو  شارل:  مراجعه شود 

 . 45و  44، ص کنعان و های بابلافسانه
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 ،  است  یچیدهپ  آن در ِسدر عطر بینی یم ، ی شو  وارد ماۀ  خان  به وقتی

 ،  زد  خواهند بوسه یتپاها به آن یرسر  و آستانه، یشد  وارد ماۀ  خان  به وقتی

 ... .  کرد  خواهند  یمتعظ برابرت  در شاهزادگان وحکمران   پادشاهان

 ...   داد: پاسخ شکوهمند یشتارا به و گشود  سخن به لب  گیلگمش

 ید؟ رس خواهم اییینکو چه به،  کنم  ازدواج تو با چنانچه

 تو!

 ،  یستین ، شود یم  خاموش  سرما در که یدان ش آت جز تو

 ،  یستن  مانع را باد و بوران که مانییم  یناقص درِب  چون تو

 ،  خورندیم شکست یرمردانش آن درون که یهست   یکاخ  تو

 ،  سازد یم یرانو را اشکجاوه که  یهست  یلی ف و

  حاملش   که  یهست   یَمشک  و،  کشاندیم  یآلودگ   به   را  خود  حامل  که  یریق   همچون  تو
 ،  کندیم  یسخ را

 ،  ریزدیم فرو  یوارش د که  یهست یمرمر  سنگ تو

 ،  خوردیم  را یبشفر ، کرده آن به رو دشمنش که  یشمی سنگ چون تو

 ،  گزد یم   را اش پوشنده که یهست   یکفش تو

 ی؟ امانده  یدارپا عاشقانت  از یککدام عشق بر

 ...   ی؟ابوده یراض  یشههم  بندگانت از یککدام از و

 ،  رفت  باال آسمان به و شد یدشد خشم در سخنان ینا یدنشن  با ایشتار

 گفت:  کنان یهگر  و رفت  آنتوم مادرش  و انو پدرش محضر به و کرد  صعود ایشتار

 ،  داشت روا اهانت من هب و کرد  یرتحق مرا یلگمشگ،  پدرم ای
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 1... .« کرد نکوهش را یدمپل اعمال و گفت  ناسزا مرا

  در راستی  به   او  دهدی م  نشان،  صورت   ن یا وی به    بهاهانت    و  شتاریا   به  لگمشیگ   پاسخ
  و  »هومبابا« نیست؛ طانی ش  باش  نبرد از  کمتر آنددمنشی  که شودیم وارددیگری  آوردگاه

  متن   در  که   طور  همانو حتی ـ   کرد   رد   را   شتار یا   درخواست  چرا :  شودپرسشی که مطرح می 
   کرد؟ ریتحق   را  او شدت با  ـاست مشخص

  ان یب  بهتنها    واختیار کرده    سکوت  موضوع   نی ا بارۀ  در   سومرشناس  دانشمندان  از   یار یبس
« این    ل یدل  به  آنکه  بدون  اند؛کرده بسنده    «شتاریا »  درخواستبه    «لگمشیگنپذیرفتن 

   2انجام داده است. دکتر کریمر مثل کاری که  ؛ کنند ایاشاره نپذیرفتن 

نمادش بوده   شتار یا  کهشمارند برمی   یعتیطبعلیه  یسرکشطغیان و  را  آن گر یدای عده
این عده    یول  3؛ است  بوده  آنسال تحت سیطرۀ    هزار   هاده  طول   در  انسان  آنکه   از  بعد   است؛

این  نکرده   مشخص   را   لگمش یگ  ی سرکش  سببنیز   بنده  نظر  به    فقط ،  تالش اند؛ 
 .  شتریب  یزی چ  نه  وبوده است  »تمرد و سرکشی« با  »نپذیرفتن«  کردنن یگز یجا

  اوروک   ۀجامع  درفرهنگ رایج  ،  این نپذیرفتن  لیدلاند  کرده   تصور  سومگروه    که  یحال  در
طبق تفکر کسانی که این دیدگاه  بوده است. این جامعه ـ   آنسردمدار    « لگمشیگ»  کهبوده  

ها در  ای مردساالر مبتنی بر فرهنگ تحقیر زنان، و آزار و اذیت آن ـ جامعه اندرا ارائه کرده 
ـ   تا ها بوده است؛  جهت نابودکردن جایگاه اجتماعی آن ـ  طبق تفکر این عده به این ترتیب 

 از آن حاکم بوده است گرفته شود.   جلوی بازگشت جامعۀ مادرساالری که پیش 

 : دیگویم دکتر حسین علوان

.  ندارد  لگمشیگ سوی    از  ییشنوا  گوش ،  ازدواج  یبرا   لگمشیگ  از  شتاریا  دعوت  یول»


 . 63تا  60 ، ص، حماسۀ گیلگمشباقر طه .1
 . 309ص ، ، از اواح سومرساموئل کریمر .2
 .  260، ص، قرائتی در حماسۀ گیلگمش فراس سواح .3
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 از  مادرساالرِ اشتراکِی    ۀجامع  ادتیس  بهبازگشت    یبرا  یدعوتاین درخواست او    دیشا  چرا؟
 و   مصالح  با  یهمراه  در  لگمشیگ  پادشاه  که  است  یز یچ  نیا  وهم گسیخته بوده است؛  

داشت  مردساالر   ۀجامع  تمدن های  بنیان قرار  آن  رأس  در  وی  که  عیب  و ی  و  تمام  ها 
هایی مثل  با روش   ؛ تحقیر کند  ی اجتماع  نظر  از   را  زن  تاداد  ایرادها را به زنان نسبت می

آنان ـدارکردن شهرت آنلکه  بر قامت  یا پوشاندن لباس ابلیس  با  ها  مثل آنچه در نبرد 
آمد پیش  قدرتهومبابا  از  ممانعت  برای  با هزینۀ  ـ  زنان  دوبارۀ  اقتصادی   ۀ جامعگرفتن 

  طرف   از   شتاریا  با  ازدواجنپذیرفتن    ی برا  یگر ید  ۀکنندقانع  لی دلتوان  . نمیاوروک   مردساالر
قدرتمند   یاالهه، شتار یادر نظر داشته باشیم که  یوقت خصوصبه ؛کرد تصور، لگمش یگ 

  اییجاودانگتوانست آن  می  شتاریا  با  ازدواج  وست  خدا  سومشکیفقط    لگمشیگ   و  است
  نجا یا   در  حماسه  یولکرد برای گیلگمش به ارمغان بیاورد؛  می  ییسرانغمه  شیبرا  که  را

  ی سخن   با  هرچند  ؛کندیم بسنده    "نمادگرایی حماسی"تنها به    وکند  فرسایی نمیچندان قلم
  شا یقبل   همسران  با  که)مثل کاری    او  به   شتاریا  انتیخ   از   لگمشی گ   ترس   بهساختگی  

 ضمن   دراین    و  ؛کندیم   اشاره  (بدن  ۀکنندآلوده   رِ ی ق  هیکنا)  شبدنکردن  آلوده   و(  کرد
  ارتباط  و  مردانرا در خصوص    یجنس ارتباط    یآزاد  که گیرد  می  قرار  "تحقیر زن"فرهنگ  

  1کند.« را پیاده می ارتشر  با زن

  زنیک    عنوانبه   را   «شتاریا وقتی »  هاگام  ن ینخست   در   «دکتر علوان»  است  مشخص
ها اگر واقعًا دیدگاه آن ـ   را   زن بارۀدر   اوروک   ۀ جامع  دگاهید  تبعات   جه ینت  در  و،  ف یتوصواقعی  

خصوصیات    نکهیا وجود    با ؛  استشده    شلغزه، دچار  کرد  حمل  او  بر ـ  به این صورت بوده باشد 
  از ی ار ی بساین نکته را  وشود،  نمی  منطبق واقعی  زنیک    بر   ـت ینها درـ   متوناین  در   شتاریا 

صورت نمادین به  اند؛ به نظر این پژوهشگران »ایشتار« به درک کرده  پژوهشگرمتخصصان 
  خصوص  ن یا  در  بحث کند، که اشاره می  آن در  موجود طور مشخص به باروری به   ا ی عت یطب

 .  شدتر تقدیم پیش 

اتهام  طور همان خصوص  در  دروغین  بستن که  آن  در   که  انزن  بههای    سخن بارۀ 


 بودن حماسه. انگیز بر ـ قرائتی در بحث  حماسۀ گیلگمشنزاع در ، دکتر حسین علوان حسین .1
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 توانیم  چگونه ،  باشد   بوده  عیشا   عام  صورتبه   یاوروک  ۀجامع  دربگیریم    فرض  اگر،  دیگویم
  زشت   ی اخالقانحطاط    ن یچن دچار    « لگمشیگهای »در حد و اندازه  ی تیشخص   داشت  انتظار 

شود،  ظالمانه   و دادگستر    یمرد  او  که  یحال  درای    اسرار   به  عارف  یمیحک   ودانشمنِد 
توان گفت این است می  یطرح  نیچن   خصوص  در  که  یزی چ  نیکمتر ؟!  استبوده    یزیهرچ
 دهد!تضاد با یکدیگر ارائه می در  و  متناقض، تصویری حماسه  متون  ازکه 

علوان  که   «زن»تحقیر    دگاهید می   دکتر  تصویر  سخن  به    ما که    است  ایگزافهکشد 
 است   یکس  او  ؛ میکنیم  تصور   را آن    عکسطور کامل  ـ به لگمشیگ  خصوص  درکم  دست ـ

کند که به  ، و حتی افتخار می کندیم  افتخار   مقدس  یزن  عنوانبه   «نانسون»  خود  مادر  به  که
واقعی    ت یشخص شناسانندۀ    ی هاعالمت   از   یک ی  نانسون  چگونه  نکهی ا   واست    منسوباو  

همگان وی را چنین توصیف کرده    برابر   در   انکیدو  او  دوست. همان طور که  است  لگمشیگ
 .«  آورد یادن  به  را  تو   نانسون مادرتاست: »

  مادرساالر   اشتراکی  ۀ جامع  خصوص  دربه بحث و بررسی نظر او    نجا یا   در  خواهمی نمبنده  
  ۀ جامع  به  انتقال   از   شیپ   ت یبشر   که بوده    ای«اولیه  گام »این جامعه،    که   تصور  ن ی ا   با  ؛ بپردازم

  ایه یفرض  فقط  نیا ه است.  کرد  یز یر نقشه آن را  ،  یکشاورز   کشف  از  بعد،  یبعد   مردساالر
به هیچ پایه و اساس علمی محکمی مستند    و   استتخیلی    یهابرهان مبتنی بر دالیل و  

 نیست.  

  عرضه   «لگمشیگ»  ه ب  « شتاریا »  طرف  از   که  یازدواجعلت نپذیرفتن پیشنهاد    ما   نظر   از
  متون در نکهیا  و « شتاریا ـ  نانا یا » تیهوکردن خصوص مشخص  در. استروشن  اریبسشد 

طور  به  اوو خصوصیات    صفات  میدانست   و،  شد  بحث  قبالً چیزی است،  نماد چه   یسومر 
به    و  کرد امتناع    ایشبر   سجده از    ( نیکوکار  پسر)  یدموز   که   است منطبق    یی ایدن   بر کامل  

کرد تا سر بریده    شمیتسلمصیبتی هولناک،    در  و،  نمود   مجازات  را   او  همین دلیل »ایشتار«
سرسپردن    و   سجود  و ،  داردیبرم  گام  ی الهطریق    همان   بر  که   است  « لگمشیگ»  ن یا   و  ؛ شود

  به   عارف   و   می حک   و  دانا  ی مرداز  .  پذیردنمی   را   اشبنده یفر های  شهوت   و  هایی بای ز   و  ا یدن  به
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  شتی هو  که  شود و به آن متمایل    فته یفر   یا خانه   دور است که بهبسی به ،  اوهمچون    اسرار
 .  تاس انت یخ  ووفایی بی  و  فنا و ی نابود 

 رفیق خود   با   ی مهراه   در   او   لغزش   ا ی  انکیدو   مرگ   - 6

ها  است، برای آن   یادب   ی متنکنند این حماسه  تصور می   پژوهشگران  شتریباز آنجا که  
  را   ک ی درامات  ی تینها ،  یبابل  ۀ حماس  متن   در  او  ای بر   لگمشیگ  اندوه   و   او  دفن  و   انکیدو  مرگ

 .  رساندی م لگمشیگ ای بر   اندوه و بت ی مص  ۀقل ۀمرحل به را  داستان  کهکشد به تصویر می

  ندارد   یسومر ریشۀ    «انکیدو»  مرگصحنۀ    یسومر   متون  پژوهشگراِن   شتر یببه نظر    یول
  در   انکیدو،  یسومر   متون  در.  است  شده  افزوده  های بابلتوسط    هابعد  که  است  یا اضافه  و
  و   یزندان،  زیرین جهان در  «لگمشیگفرمان سرورش » با مخالفتش   و   گناهان  انجام  ۀجی نت

 .  شد گرفتار 

 : دیگوی م دکتر کریمر

  نه   ،دارد   یبابل   ۀیشر   ی قو   احتمال  به او  شدندفن  وانکیدو    مرگ   داستان ،  انیپا  در  و»
  که   آیدیبرم  ینچن،  آمده  "یرینز   جهان  وانکیدو  ،  یلگمشگ"ۀ  اسطور   در  آنچه  از.  یسومر 
  شکل به  )که   یرینز   جهان  یطانش   "کور "  طرف  از  ی و   بلکه  نبود؛  یعادانکیدو    مرگ

گاه   هاآن   به  نسبت  او  )که  جهان  آن  هاییینآ  از  یچیسرپ  موجببه  اژدهاست(   ی آ
  1.« شد  یردستگ  داشت(

 :  هشداشاره  ۀدیقص   از یبخش

 ، کرد سقوط یرین ز  جهان  به »انکیدو

 ،  دهدیفرانم گوش   سرورش  سخنان به کهچرا 


 . 323ص ، ، از الواح سومرساموئل کریمر .1
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 ،  کرد  تن به اییزهپاک ۀ جام و

 ،  بردند هجوم او  بر دشمنان چونان قدرت  صاحبان

 ، کرد  اندود تازه  جام روغن با را َتَنش او و

 ،  شدند جمع  یو  گرد  یشبو اثر بر

 ،  کرد  پرتاب یرینز  جهان  به یریت چون را عصا

 ،  کردند اش احاطه سو هر از، نمود  اصابت  هاآن به یرت که آنان و

 ،  گرفت دست به را عصا

 ،  افتادند وجوش جنب به یرامونشپ  مردگان  اشباح

 به پا کرد،   یننعل و

  ، نمود  پا به یرینز  جهان در  ییصدا و

 ،  ید بوس داشتیم  دوست که را یهمسر  و

 ،  نواخت   یلیس  داشتیم  ناپسند که را یهمسر  و

 ،  ید بوس داشتیم  دوست که را یفرزند  و

 ،  نواخت یلیس  داشتیم  ناپسند که را یفرزند  و

 ،  گرفت  را او یرون  با، یرین ز  عالم از ایصیحه

  ... ... ... ... ... ... ... 

  ... ... ... ... ... ... ... 

 ،نکرد سقوط  یمردانگ  یگاهجا  به آوردگاهاین  در او
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  1.« گرفت  قدرت  با را او که بود یرینز  عالم

، َنُمرد و  کرد سقوط  ی دموز  کهبه همان صورتی ، و مردانگی شجاعت آوردگاه  در  انکیدو
  ظلمت   جهان»  یعنیزیرین    جهان  در  شدنیزندان  یمعنبه   او  مرگ  و  سقوط سقوط نکرد؛ بلکه  

  محرمات  مرتکب  و  کرد  مخالفت   «لگمشیگهای سرورش »وصیت   با  او  را یز و تاریکی« بود؛  
 .  است قلب   و روح  مرگمعنی به  نجا یا  در  «مرگبنابراین »  ؛شد  گناهان و

  و مرگ روح است،   یجاودانگ   و مرگ در داستان،   یجاودانگ آنجا که منظور از    از»
را بدون  شا ینتوانست سفر جاودانگ  انکیدو .استمنوال  ینبر هم یز ن  انکیدومرگ 

به    یلگمشگ  هاییت مرتکب محرمات شود و وص  یا  یابد   یلغزش  یاسقوط کند    ینکها 
را ز  پا   پا بگذارد،   یرخود  تا   ینا   یجهنت  برساند.   یانبه  او به  جهان    های یکیر شد که 

گ   یرین ز  و  کرد  ا   ی و   ید کوش  یلگمشسقوط  از  ز   های یکی تار   ین را  و    یرین جهان 
  2« . ... دهدبنجات    یدن،پس از لغز  یستادن بازا 

 ی جاودانگ   طلب   در   لگمش ی گ   سفر   - ۷

از    جاودانگی  طلب   در  « نوحـ  اوتناپیشتیمـ    زیوسودرا » جدش  سویبه   «گیلگمش»  سفر
منظور    کنندمی   تصور  پژوهشگران  بیشتر  ولیشود؛  شمرده می  حماسه این    حوادث  ترینمهم 

اینجا،     حاالت   و  یادماندن  باقی  و  شهرت  با   همراهی  در  مادی   جاودانگیاز جاودانگی در 
 :  استدیگر  مشابه

بود    گیلگمش  آنچهزیرا  »...   دنبالش  می  وبه  سر  در  را    شهرتی پروراند،  آرزویش 
بود،    نامی  و  همیشگی .  قهرمانی   از  تهی  طوالنِی   زندگی  و  وجود  فقطنه    وماندگار   ...
  تمایل   که  روحی  همان  ؛ردآزُ می  را  او  روح   کهای بود  ، انگیزهس محسو   مادی  جاودانگی


 .  289و  ۲۸۸، صها، سومریساموئل کریمر .1
 .  386و  385ص، خدایی، توهم بیاحمدالحسن .2
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دست برای  به  شدیدی  برمی  جاودانگییافتن  وی  در  بود    الزم   او   بر  پس انگیخت؛  را 
 1بیابد.«  را جاودانه زندگی راز و کند  جووجست

  در   خود  سفر  در  که  هاییرنج  ورساند    انجام به    گیلگمش  که  کارهاییۀ  هم  از  بعد  و»
تمایل    که  شودرو  واقعیتی روبه  با  تا  بازگشت  گیلگمش،  کرد  تحمل  جاودانگی  جویوجست

  که   تاس  سرنوشتی  مرگ  و،  نیست   جاودانه  بشرنوع    اینکه:  گرددرو  روبه  آن  با  نداشت
  2.« ندارد   وجود آن از زییر گ 

ای مسئله   ـند ست نی  جاودانه   دنیا  این  در  و  رندمیمی  مردم  اینکه  نییعـ  موضوع  این  ولی
گاهی دارند  مردم   ۀهم   که  است   او  یف وصت   در   که   طورنآکه  به شخصی ـ   برسد   چه  ، از آن آ

  !است اسرارزوایای پنهان  بهدانای  و  چیزهمه  به دانا  حکیمـ است ده آم حماسه در
  دنیا  اهلو روز    حال  «انکیدو»  دوستش  برای  که  ستنی  « گیلگمشاین خوِد »  آیاعالوه  به 

  جاودانگی   طلب   در وی    اینکه  پس  ؟!است  محدود   دنیا   روزهای  اینکه  و  کند می  توصیف   را 
  درتواند داشته باشد؟!  چه معنایی می  ،کند   تحمل   را   سفر  سختی   و  رنج ،  دنیا   در  جسمانی

ه و  دوبیهکاری    این   آیا   و  ! ستنی  ممکنهرگز    ایدانگیوجا  چنینه  دانستمی   قبالً   که  حالی
 !  کند چنین دور است که بسی به  هیال حکیم در حالی که از ساحت  ؟ ستنی  عبث

 گفت: انکیدو  به و گشود  دهان یلگمشگ  و»

 یرد؟ به درجات آسمان اوج گ  تواندیم  یکس چه من! دوست

 ،  کنندیم  یزندگ تا ابد 3" شاماش"هستند که با   ی ها )صالحان( کسانتنها الهه و

 ،  است شدهشمرده روزگارش  بشر  نسل اما


 .  309و  308 ، صسومر از الواح، ساموئل کریمر .1
 .  253، ص گیلگمش، حماسۀ دکتر نائل حنون .2
)مترجم( .شودمی یاد آن از گیلگمشۀ حماس در کهاست  بابلیان و  آشوریان آفتاب خدای، َشَمششاماش یا  .3
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1.« هواست  باد بر دادند   انجام آنچه هر و

  سفر   نکه ای  به   فترا اع  با وجود –  گرانهشپژو  برخی بوده است که    دلیل   همین   به   شاید 
است، »  سفری ،  نوح  سویبه   گیلگمش بوده  کرده  اً عمد  ـواقعی   نه  ذهنی«  اند  تالش 
  دید  از جاودانگییعنی » تعبیر کنند؛  آن متعارف  معنای  از غیر  دیگری  ی امعنبه  را  جاودانگی

   است:  «سواح فراساین نظر »«. باشد داشتهمعنایی  زندگیاینکه » = «او
  جویوجست  درواقعًا  برخالف بیشتر تفسیرهایی که تا امروز ارائه شده،    گیلگمش» 

  در   اوروک   به  او  بازگشت   و  ؛بود  زندگی   در   " امعن"  جویوجست  در   بلکه  ؛ نبود  جاودانگی

محسوب  است بوده    شکست   به  محکوم   قبل   از   که هدفی برابر در انسان  شکست ،  نهایت 
  وجود   هدف  و  امعن   آن   در  که   ت اس  ای زندگانی  برای  وزیر پی  و  موفقیت   بلکه  ؛شودنمی
  2.« دارد

  که   استفرسای خود برای این بوده  طاقت   سفر  از  «گیلگمش»  وغماگر تمام هّم   لیو 
« سفر کرد و  نوح  ـ   اوتناپیشتیم »  سویطور خاص به به  او  چرا   ،باشد   داشته  یاینمعاش  یزندگ

در عین حال    و   های قبل مرده استمدت دانست او  وی می  اینکه  با کس دیگر؟!  نه هیچ 
  که  د شو  توصیف  جاودانگی  صفت همان    با تا وی    د نش  مانع   او  جسمانی  مرگ   دانستمی

 . ندشومی توصیف  آن با  خدایان

سرودش    گیلگمش  که   جاودانگیآن    معنی   فهم   از  گرانهشپژو  بیشتر  آنچه روشن است  
  ؛ ت نیس  متناسب   اوهای  حد و اندازه  در   بزرگی  شخصیت  با ،  اندکرده  ارائهکرد  را زمزمه می 

  که  زمانی  برای ،شدند این باب را همچنان مفتوح باقی بگذارند ناچار هاآن از برخی روازاین
ارائه دهند    که   د نبیایجماعتی    شاید    ه کرا    ایجاودانگی  ۀ لئمس  و بتوانند تفسیرهایی خوبی 

 دقت موشکافی کنند.  به زحمت انداخته بود، به   آن هب  نرسید برای  را  خودش  گیلگمش


 .  53، ص، حماسۀ گیلگمشباقر طه .1
   .271، صحماسۀ گیلگمش  در قرائتی، سواح فراس .2
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عده  ما» داریم  به    روزی،  دیگرای  اطمینان    ۀ لئمس  نییع ـ  مسئله  اینروزگاری 
ارائه    جوابی چه بسا   و  دقت موشکافی خواهند کرد به  را   آن  وتوجه خواهند کرد   ـجاودانگی

2باشد.«   متفاوت کامالً  "اوروک "  پادشاه  گیلگمش  به  1" سابیتو "  لودآگناه  جواب  با  که بدهند

را    ابدی   زندگی  و  جاودانگیسرود    «گیلگمش»  که   است  واضح  ار بسی،  حماسه   متن طبق  
ها  انسان  از بعضی    به   و   ندشومی   آراسته آن    ه ب  خدایان  کهای  همان جاودانگیکند؛  زمزمه می 

  است  رازی و کلید  آوردندست به  ۀنتیج  دربخشش،  این و  است شده دههم دا  نوحثل م
درج    زندگی  آنطومار    در   را   خود  نام  ند توانست ،  آن  ۀ وسیلبه   که   سفر   و   ؛د نکن ابدی، 

  د کلی  آن   آوردندست به چگونگی    ۀدربار   او  از   که نبود    این   برای   جز   « گیلگمشفرسای »طاقت 
  سختی  به  را   او  که  همان  ؛ یابد  دست   خود  بشری   سومیک  ازراز رهاشدن    به  تاسؤال کند،  

  زندگی  و  جاودانگیطومار    در   را   خود   نام   و  کند سرشار از نور    را   خود   وجود   ۀ صفح  تا   بود   افکنده
 .  بنگارد  ابدی

سفر وی برای دیدار با جدش    ترین سفر گیلگمش در حماسه،چه بسا مهم   ...»
تواند  پرسد که با آن می( جاودان با خدایان باشد و از او رازی را میمیشت نوح )اوتناپی

با خدایان جاودان   تا همچون جدش نوح  ش خالص شود،ا انسانی سوم  از یک 
عبارت دیگر: با شایستگی اسمش را در طومار زندگی ابدی درج کند و از  بماند؛ یا به 

باشد  جاودانان  جزو  روحی  روحش    مسئله بنابراین    ؛لحاظ  الهه  ـ به  دوسومش  که 
  . مانند آن دوسوم کند  مانده را نیزسوم باقی خواست یک و او میدارد    یبستگ   ـاست

برخ پندار  حماسه  ی برخالف  جاودانگی    ، مفسران  با  ارتباطی  هیچ  موضوع  این 


فرسایش و توجه به خودش  سفر طاقتای است که گیلگمش را به ترک  کده، صاحب میسابیتو در این حماسه  .1

،  مراجعه شود به احمدالحسن  «.باختگی به دنیا و منیت است: »نماد مستی مردم از دل صاحب میکده  فراخواند.
 . 390ص، خداییتوهم بی

   .56، صکنعان و های بابلافسانه، شارل ویرلو .2
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 1« .جسمانی ندارد

،  کرد  "زندگان زمین"متوجه   را خود  فکرآقا »آن 

،  کرد  "زندگان زمین"متوجه  را  خود فکرـ  گیلگمشـآن آقا 

:  گفت " انکیدو" خود  خدمتکار به و

،  آید نمی دست به، هشدمقّدر  نهایِت  از بعدعاقبتی  وهیچ پاداش   !"انکیدو" ای

،  کنم  دانوجا را خود نام  خواهممی  و، ومش وارد  "زمین"  به خواهممی

،  کنم  ثبت را  خود  نام خواهممی، د نشو میثبت  ها در آن  هانام  کههایی یگاهاجآن  در

ثبت    را  خدایان  ایه نام  خواهممیها ثبت نشد،  آن  در  اهنام  که  هاییجایگاه   آن  رد  و
  2.« کنم

  و ؛  جاودانگانطومار    ؛کند   ثبت ابدی    زندگیطومار    در  را   خود  نام  خواهدمی   گیلگمش
ها  آن  خدایان  که  بشرنوع    و  خدایان  غیر  برای  ـاست  گفتهخودش    کههمان طور  ـ  جاودانگی

،  تاسبوده    روحی  جاودانگیوجوی  در جست   سفریاین سفر،    پس.  ستنی  ممکن   برگزیدندرا  
؛ جهان  است بوده    اجسام  جهانهمین    از   غیر  ی دیگر   جهان  به   سفری   ، این  و   ؛نیما جس  نه

 . رودنمی   ترفرا   نابودی و فنا   از حقیقتش که اجسامی

 : فرماید می  احمدالحسن سید

شود و او در این سفر  سوی جدش نوح )اوتناپیشتیم( آغاز میسفر گیلگمش به »
گیلگمش از    وجوی جاودانگی است؛ جاودانگی روح و نه جاودانگی جسم.در جست 

 .   ...دانست جسم را هیچ خلود و جاودانگی نیست همان ابتدا می


 .  374و  373، صخداییبی توهم ،  احمدالحسن .1
 .  267، صهاسومری، کریمرساموئل  .2
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 داند.  خوبی میجدش نوح سالیان دراز است که مرده و او این مطلب را به 

 سفری به دنیای دیگر است.   بنابراین سفر مزبور، 

را که    ایگذارد و آن جاودانگیبر نْفس خویش پای می  در این سفر گیلگمش
بود،   برای رسیدن به آن، را آغاز کرده  در همان سفر و    آورد. به دست می  سفرش 

 رسد:اش میحتی پیش از آنکه به جدش نوح )اوتناپیشتیم( برسد به خواسته 

را رها می" به تن می موهایم  کنم و در صحراها سرگردان سازم و پوست شیر 
  "شوم.یم

اوتناپیشتیم  شود و در سفرش به گیلگمش وارد عالم حقیقت می  سوی جدش 
 کند:( امور را همان گونه که هست مشاهده می )نوح 

 رسید،   "ماشو"سرانجام به کوه 

 کند،  را نگهبانی می د یخورشکوهی که هر روز طلوع و غروب  

 رسد،  همان که بلندایش به پهنۀ آسمان می

 رسد،  اش به جهان زیرین میدامنه  و در پایین،

 اند،  ها« به نگهبانی ایستاده انسانبر دروازۀ آن » عقرب 

 بار است،  انگیز و نگاهشان مرگ ها دهشت کسانی که شکوه آن 

 ها بر کوهستان سایه افکنده است،  جالل و جبروت آن

 کنند،  د را در طلوع و غروبش نگهبانی می ها که خورشی آن

 اش به زردی گرایید،  چهره ها را دید از خوف و رعب،وقتی گیلگمش آن

 سپس دلیر شد و نزدیک رفت.  
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 و گفت:  خطاب کرد جفتش را  "ردمَ عقرب"

 جسمش از جنس خدایان است.   آید،سوی ما می که به آن

 به او پاسخ داد: "مردعقرب "همسر 

 سومش از انسان.  دوسوم او از خدایان است و یک   آری،

 گیلگمش را خطاب کرد،   "مردعقرب "سپس 

 و به فرزند خدایان چنین گفت: 

 چیز تو را به این سفِر دراز واداشت؟چه

 سوی من آمدی؟العبور به چرا راه پیمودی و با گذر از دریاهای صعب 

 من بازگوی.   سویقصد خود را از آمدنت به 

 گیلگمش پاسخ داد: 

  ام،به قصد دیدار با پدرم اوتناپیشتیم )نوح( به اینجا سفر کرده 

 همو که به جمع خدایان راه جسته است،  

 ام تا از او معمای زندگی و مرگ را جویا شوم.  آمده

 مرد زبان به سخن گشود و خطاب به گیلگمش گفت: عقرب

   ای گیلگمش، د،کس نتوانسته چنین کنکنون هیچ تا 

 ها عبور نکرده است،  هیچ بشری از مسیر کوه 

طوری که نوری    زیرا مسافِت دو برابر دوازده ساعت تاریکی بر آن سایه افکنده، 
 وجود ندارد،  

   ...  بخشی از حماسه شکسته شده است،... 



 سومر  ی ازاسرار  ................................................................................................ 192

 ام غم و درد،  گیلگمش پاسخ داد: قصد رفتن دارم حتی اگر بهره 

 و چه در سرما و چه در گرما و چه آه و زاری و نوحه باشد،  

 حاال دروازۀ کوهستان را برایم بگشای،  

 مرد دهان گشود و به گیلگمش پاسخ داد: عقرب

 عبور کن و نترس،   گیلگمش،

 عبور کنی،   "ماشو" دهم از کوهستان به تو اجازه می 

 ها و مسیرهایش را بپیمایی،  باشد که کوه 

 باشد که پاهایت تو را سالم بازگرداند،  

 2«1. این هم دروازۀ کوهستان! پیش روَیت باز است

همچنان    نرسد   د خو  هدف  به   اگر   بود   آماده  و   ید جنگ   «تیّ من»  با   ر بسیادالوری    با   یلگمشگ
  را   آن   وگر شده است،  جلوه  «جاودانگی  و  نجات »  با   کهها سرگردان بماند؛ هدفی  در بیابان 

ها  نوقتی انسا   تادهد  قرار می  انسانیت  ۀ هم  ربرابسراید و در  می  رسا   و   بلیغ   یدرسقالب    در
 .  آن را سرلوحۀ خود قرار دهند  د نباش  جاودانه زندگی و ارتقا  و کمال خواستار

  در   که   (است  منیت   و   دنیا  به باختگیدل   از  مردم  مستی  نماد  که )  میخانه  صاحببانوی  
  سفر آن    ترک  و خویشتن    به   توجه   و راحتی    و  آسایش  به  را   او  وشود  رو میبا او روبه   ،سفرش
 .  نکرد سست  را  او عزمکند، می  تشویق  دشوار وفرسا طاقت 

 گفت:   و داد پاسخ  گیلگمش بهصاحب میخانه  بانوی»

 ،  یافت نخواهی  هستیپِی آن  در که را ایزندگی آن گاههیچ تو


 . ۷۶و  ۷۵ص ، حماسۀ گیلگمش، طه باقر .1
 .  390تا  387ص ، خدایی، توهم بیاحمدالحسن .2
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 ،  دادند قرار  قسمَتش را مرگ،  آفریدند را انسان خدایان وقتی چراکه

 ،  داشتند  نگاه خود برای را زندگی اما

کنده طعام از را خود اندرون، گیلگمش  ای تو اما  ،  ساز آ

 ،  باش  طرب و جشن در، روز و شب

 ،  کن  پایکوبی را روزت  هر

 ،  بپرداز  بازی و رقص به روز و شب

 ،  کن  تن به درخشنده و پاکیزه هایجامه

 ،  کن استحمام آب در و بشوی را سرت

 ،  بورز مهر است گرفته را هایتدست که  خردسالی  کودک  به

 ،  ساز  شادمان، داری  آغوش  در که را همسری و

 .  است انسان نصیب   همان این

 گفت:  و داد  قرار  مخاطب راصاحب میخانه  بانوی و داد ادامه گونهاین گیلگمش اما

   است؟  کدام میشتی پ ااوتن راهصاحب میخانه،  بانوی ای

 برسم؟ او به چگونه  کن  ماراهنمایی

 ،  گذشت  خواهم نیز دریاها از ، برسم او به که  باشد  راهی اگر

  1.« رفت  خواهم  سرگردان  بیابان  اقصای  در  همچنان،  باشد   ناممکن  او  به  رسیدن  اگر

  زندگیطومار    در را    شنام   و   بشناسد   را   جاودانگی   و  زندگی  راز   بخواهد   هرکس   اکنون  و
را دنبال    او  هایگام  و  اقتدا   «بخشرهایی  منجِی همان »  «گیلگمش»  به  بایدبنویسد    ابدی
در این سفر نفس او    که کند نزدیک   اواشتیاق  و همت  و اخالص  و  ات فصخود را به  وکند، 


 . 82تا  79 ، ص، حماسۀ گیلگمشباقر طه .1
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  در   انسان  است   الزم  و،  ست فرساطاقت   و  دشوار  سفری   طبیعتاً   این .  را در خود پیچیده بود
  ی حقیق  هدف  ومبدأ    در  فناشدن  و  عمل  ،ایثار  ، صبر  ،الصخا   ،حکمت   و  علم  بااین سفر،  

 دنخوانمی   نآ  به را    او  شایهژن   که  شا انییو ح   تمایالت  و  انگیزنفرت   « من»  از،  شود مسلح  
  یی جنگجو موضع، فساد وشرارت  وظلم  و شیطان وهایش زینت   و دنیا بر برا  در وگذر کند، 

  ۀ صفح،  نور   تا   شود   آراسته  خدا   خالقا ه  بباید    :خالصه  طوربه   و  ؛ استخط مقدم    که   بگیرد  را 
  جهان های چنگال  از رهایی و نجات   راه ۀنقش ازاین هنگام است که  در  ؛ کند پر  را  شوجود

  ابدی  زندگی  و  جاودانگی  کلید  به  و،  شد  خواهد  مندبهره اش،  ابدی هالکت    و  کیاریت  و زیرین  
  زمان   از  « مشگ گیل»  شفرزند   و  سومر   که   درسی   ب تیتر   این  به یابد؛  دست می  دیگر   جهان  در

 شود.  ه است آموخته میدکر  ارائه  نسانیتا   ۀ هم برای ، تمدنم نیت انسا  ؤتألل



 پژوهش این    پایان 

  طور خالصه: نتایج این پژوهش به 

به عطای    وبه خود دیده،   نانسا   کهاست    انسانی  تمدن   نخستین  سومر  تمدن .1
  انبیای نقش    و نبوده،    یای ابتد  نیزمی   هایریشه   ای ار د  این تمدن  ه است. رسیدنظیرش  بی

  راز رمز و  ،  سومری  انسان  زندگی  در   الهی  دین   ورود .  است، روشن و برجسته  نآ  در   سومر
است    بوده   ش شاهد  النهرینبین   سرزمین   کهبوده    ایناگهانی  فرهنگی  جهش گیری  شکل

 .  انداز تفسیر درست آن بازمانده  شناسان باستان و

  یمشکلدیگر  ،  بعد  به   امروز   از   هاسومری   ۀریشخاستگاه و    بیان   و   «سومری  ۀقضی» .2
نمادین »  از   توانست  احمدالحسن  سید اینکه    از   بعد   ؛ یدآمی ن  حساب  به    ها«سر سیاه عبارت 

  لقب،  گرددبرمی   آفریقا   به  انساناصل و ریشۀ  داشت    نیابادامه    در  و  ؛کند   حل   را   آن  معمای
درۀ    سویبه   بشریت   از  برگزیده  ایمجموعه   و  شود  اآفریق  ترک  به   مجبور   انساناینکه    از

عده،  جابه (  فعلی  خلیج)  حاصلخیز  این  شوند.    یهاسومری   یا  هاسومری  پیشینیانجا 
  است رخدادی  ،  این   و  ؛رفتند   عراق  جنوب  به  آنجا  زا ،  بزرگ  طوفان  از  بعد  وبودند    نخستین

  اطمینان  با شناسی  اقلیم ،  اسیشنزمین ، ژنتیک،  وراثت  علم  سطح   در  علمیهای  واقعیت   که
 .  ندنکمی را تأیید  نآ زیاد 

،  گرددبرمی   مرسو   به  بشریهای  های دینی و علمی دانش با توجه به اینکه ریشه .3
اتخاذ    و   ؛ شود  خوانده   افسانه،  مرسو  ی دستاوردها نخواهد بود که    علمی  انصاف وجه  هیچبه 

  کرده  تقدیمالحاد    به  مجانی  ایهدیه ،  مشخص   طوربه   دینبزرگان    طرف  از  گیری موضع  این
وارد    ضربه   الهی  دین   عمق ، به  سومر  به   نی اسم آ  ۀگانسه   ادیان  بازگشت  اثبات   از   بعد  تا   است
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موجود میان    قطعی  و بسیار  تشابه    میزان  تواندنمی   بگذارد  احترام  خود  عقل  به   که  سیککند.  
  علمی موهبت  ،  سوی دیگراز    و  ؛کند   انکار   را   ی ر ومس  متون  و ،  گانهسه   ادیان  متونمضامین  

  وجود   ۀ دهندنشان   ند شدارائه    مر سو  طرف   از طور کلی  به   که الگوهای متعالی    و   فرهنگی   و
 .  کندمی  ثابت   را  خدا  وجود بترتی این  به  و متفکری در ورای آن است؛  و دهنده ُبعدی نظم 

است   .4 کرده  روشن  های  سیستم   با ای  پیشرفته   الهی  دین ،  هاسومریتحقیقات 
  ای خد  به   هاسومری   شداعتقادات، روشن    سطح   در   و  ؛ اندداشته   اخالقی   و  نونی اقاعتقادی،  

همچنین  شد  داده   پاسخ  هاآن   متون  رد ،  نخدایا  تعدد  مشکلبه    و   داشتند   ایمانیکتا    .
  دین ،  بله .  ندت داش  ایمان  خدا   رف ط  از  حاکمشدن  تعیین   و  خدا   حاکمیت   اصل  به  هاسومری 

  حاکم   یامنتسب،    یباطلجریان    به   را   الوهیت  صفتها  آن  و،  شد  تحریف  دچار  هانآ  الهی
ای  پدیده   این   و   ؛کردندمی  منصوب   را   ری دیگ شخص    و،  ارنکبر   را   خدا   طرف  از   منصوب  الهی
 .  دهدمی و  هداد رخ الهی ادیان  مسیر درطور کلی همواره به  که است

.  برداشت  پرده   سومری   متون   در موجود    نمادگرایِی   زیاد   ار بسی   اهمیت   از این تحقیق   .5
،  مقدس   ازدواج  بدعتباروری،    ۀدی عق  با  شارتباط  و  «نانای ا »  هویت  ،«دموزی»  شخصیت

 گران هشپژو  که دیگری  نمادهای    و یرین،  ز   جهان ،  او  ای بر   سرایینوحه   و  زی دمو  مصیبت 
نمادها    توانستیم ما  ولی    ؛ اندشده  اشتباهدچار    هاآن رمزگشایی    در   دیدگاه   بر تکیه    با   را این 

متداول نبوده    گرانهشپژو   میان  در صورتی که  به ،  هداد  ارائه  احمدالحسن  سید  که   جدیدی 
  ب َس نَ   و جایگاه    و،  دموزی  خصیت شکردن  مشخص   بهدر نهایت    و   ؛بکشیم به تصویر  است  

یابیم،    او  ای بر   هاسرایینوحه علت    و،  او  نقش  واو،   منطقی  ودست  بسیار  از  تصویر  تری 
 دهند ارائه دادیم.  محتوایی که متون سومری به وی نسبت می

  وی   به  هشپژو  این   هک  ریومس  هایشخصیت   از   دیگر  یکی  برای  وضعیتی  چنین .6
  او مشهور ۀحماس  در ، نآ  یاد که است  «گیلگمش» شخصیت این. دارد وجود  است هپرداخت

  دیگر  بار  و،  ستا   افکنده  سایه  شخصیت  این  بر  نمادگرایی  نیز  اینجا  در.  است  مدهآ
  و   حوادث  توضیح  و  آن  قهرمان  هویت  کردنمشخص   و  حماسه  این  تفسیر  در  گرانهشپژو
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  نمادهایی   شدند؛  بسیاری   های گرفتاری   و   مشکالت   دچار،  آن  در   شدهگفته   مفصِل   نمادهای 
  ازدواج  نپذیرفتن ،  انکیدو  با  اوۀ  مبارز ،  است  انسان  شسومیک   و  خدا   او  سومدو   : کهاینمثل  

  جدش   سویبه   گیلگمش  سفر،  رفیقش  با  همراهی  در  او  لغزش   یا  انکیدو  مرگ ،  ایشتار  با
  دیدگاه،  پژوهشگران  و  دانشمندان  دیدگاه   مقابِل ۀ  نقط  در.  موضوعات  دیگر  و  تیم شناپیتوا 

  مقام،  او، خصوصیات  قهرماناین    هویت  و  هکرد  ارائه  احمدالحسن  یدس  کهقرار دارد    جدیدی 
و     کرده   مشخص  سومری  موعود   بخش رهایی   و  منجی   عنوانبه   را   او  نقش و جایگاهش، 

  که ه  کرد  تفسیر  روشی  به ،  ه شدوارد    حماسهاین    در  که  را نمادهایی    و  حوادث  نیز  و  ؛است
طور کامل  به  گرانهشپژوتوسط  شده  ارائه   دیدگاه  درکه    را   متن یکپارچگی، اعتبار، و انسجام  

 از میان رفته است، حفظ نموده است.  
از    ی فهمکند  می   تالشکدام  هر   کهپرداخته    « مرسو»  از  ه دیدگا  دو   به   هشپژوبنابراین این  

 آورد.  کدام از این دو دیدگاه نتایج کاماًل متفاوتی را به ارمغان میهر   ولی  کند؛ارائه    متوناین  

از پیامبران   در   که  ام  هدیدگا پرداختیم، عالمت و نشانۀ روشنی  این تحقیق به توضیح آن 
 دهد.  نشان می  هاسومری و تمدنی  فرهنگی تولیدات در   ابراهیم و  نوحمثل  را  مرسو

 : فرمایدمی احمدالحسن  سید، پایان   در

قبل از ظهور    ها،کند سومری ها و اشعار سومریان ثابت میداستان  ها،»حماسه
ها  شخصیت   داستان دین الهی را با تمام جزئیات،  مسیحی و اسالم،  ادیان یهودی،

خداوندگار    در الواح ِگلین سومریان،  اند.طور کامل در اختیار داشته و نمادهای آن به 
یکتا،  همه   حقیقی  است.  چیزبر  عقاید، آن  غالب  دارای  اخالقی، ارزش   ها    های 

های پیروزی بر شیطان و بر دنیا  روش   های آن، عبادت و شیوه  های مقدس، آرمان
   و بر منیت و حب ذات هستند.

 اند.  سومریان تمام دین را از الف تا یاء در اختیار داشته  بنابراین، 

 اند؟ها را از کجا آورده این
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النهرین  طور ناگهانی در تاریخ سرزمین بین و کامل را که به   این مجموعۀ پیچیده 
 اند؟از کجا آورده  پدیدار شده است،

این    روشن و نمایان است،   واقعیتی که برای افراد عاقل همچون خورشید تابان، 
فرهنگ و تمدن سومریان را برای ما پدیدار    جهش فرهنگی و تمدنی،یک  است که  

منکر این مطلب    ها اشاره شد،خواهد با وجود آنچه به آن می هرکس    ساخته است.
ها فرضیه   همان طور که اشاره شد،  داند.به خودش مربوط است و خودش می  شود،

  طور نبود، ه شده است؛ که اگر اینارائهایی برای تفسیر این جهش فرهنگی  و نظریه 
 کشید!کار به طرح نظریۀ آمدن موجوداتی از فضا نمی

حیرتا از کسانی که برای شرح این جهش فرهنگی به ورود موجودات  شگفتا و  
ها بر زمین  که البته هیچ اثری از آن ـ شان  های کیهانی ها و قدرت فرازمینی با مرکب

می  ـبینیم نمی  نمی   کنند،استناد  دمیده،ولی  بدنش  در  آدم  نْفس  آن    پذیرند  به  یا 
شد، ایجاد،  متصل  در  و  یافت  تکامل  و  سازمان   سپس  اندیشیدن  توانایی  و  دهی 

 1« .ارتقا یافتبه سطحی باالتر  ،کردندرک

 . المرسلین عباده علی  سالم و ؛ العالمین رب  الحمدلله و

 و سپاس و ستایش از آن خداوند پروردگار جهانیان است؛  

 و سالم بر بندگان فرستادۀ خداوند.
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