سومری ها
تاریخ عراق
میان رودان باستان
ترتیب وتهیه کننده  :دکتر بصیر کامجو
از ویکیپدیا ،دانشنامهٔ آزاد
شومر ،نخستین تمدّن شهری در منطقهٔ تاریخی جنوب بینالنهرین ،جنوب
سومر یا بهطور دقیقتر
ِ
ِ
عراق امروزی ،بود که آن را اولین تمدن در جهان با مصر باستان مینامند .از اقوام باستانی ساکن
میان دو رود دجله و فرات) و شمال خلیج
در جنوب سرزمین کنونی عراق یعنی میانرودان (سرزمین
ِ
فارس بودند .سومر یکی از باستانیترین تمدنها و تاریخیترین مناطق جنوب میانرودان دردورهٔ
مسسنگی و اوایل دورهٔ مفرغ بود .هر چند نخستین نمونههای خطی کشفشده در این ناحیه قدمتی
بیش از  ۲۵۰۰سال پیش از میالد را نشان نمیدهند اما تاریخ نگاران جدید بر این باورند که با توجه
به نام شهرها ،رودها ،شغلها و دیگر مدارک به دست آمده ،این منطقه نخستین بار بین سالهای
 ۵۵۰۰تا  ۴۰۰۰پیش از میالد توسط قومی غیرسامی که به زبان سومری سخن میگفتند مسکونی
شدهاست ]۴[]۳[]۲[]۱[.بهطور نظری این مردم پیشاتاریخی را امروزه با نامهایی چون «پیشافراتی» یا
«عبیدی» میشناسند[ ]۵و احتمال میدهند که آنها از فرهنگ سامرا مربوط به میانرودان شمالی
(آشور) آمده باشند]۹[]۸[]۷[]۶[.هر چند نامی از عبیدیها در آثار بهجامانده از سومریان یافت نشده اما
پژوهشگران امروزی بر این باورند که این مردم نخستین نیروی تمدنساز در این منطقه بهشمار
میروند که دست به خشککردن مردابها برای کشاورزی و گسترش بازرگانی زدند و صنایعی چون
[]۵
بافندگی ،چرمگری ،فلزکاری ،بنایی و کوزهگری را ایجاد کردند.
با این حال برخی ار پژوهشگران همچون پیوتر میکالوسکی و گرد اشتاینر وجود یک زبان پیشافراتی
یا یک زبان فرعی را به چالش میکشند .آن دو و برخی دیگر بر این باورند که زبان سومری متعلق
به مردمانی شکارچی و ماهیگیر بوده که در هورها و ناحیهٔ ساحلی شرق شبهجزیرهٔ
عربستان میزیستند و بخشی از فرهنگ دوجنبی عربی بهشمار میرفتند ]۱۰[.مدارک قابل اعتماد
تاریخی مربوط به سالها بعد است؛ هیچ چیزی در سومر یافت نشده که حاکی از زمانی پیش
از اینمیباراگیسی (حدودا ً  ۲۶سده پیش از میالد) باشد .پروفسور یوریس زارینش بر این باور است که
سومریان پیش از آنکه در پایان عصر یخبندان دچار سیل شوند در منطقهای در شرق شبهجزیر ٔه
[]۱۱
عربستان کنار خلیج فارس امروزی میزیستهاند.
تمدن سومر در دورهٔ اوروک (هزارهٔ  ۴پیش از میالد) شکل گرفت و در دورهٔ جمدت نصر و دورهٔ
دودمانی اولیه ادامه یافت .در طول هزارهٔ سوم پیش از میالد نوعی همزیستی نزدیک بین سومریان
(که زبانی تکخانواده داشتند) و اکدیهای سامیزبان ایجاد شد که منجر به دوزبانی شدن وسیع در

این ناحیه گردید ]۱۷[]۱۶[]۱۵[]۱۴[]۱۳[]۱۲[.تأثیر سومریان براکدیها و برعکس در تمام بخشهای زبانی
مشهود است و میتوان آن را از وامگیری واژگان تا همگرایی صرفی ،نحوی و واجشناسی مشاهده
کرد ]۱۲[.از این روست که پژوهشگران سومریان و اکدیهای هزار ٔه سوم پیش از میالد را ناحیه
همگرایی زبانی مینامند ]۱۲[.سومریان در حدود سال  ۲۲۷۰پیش از میالد توسط
شاهان سامیزبانامپراتوری اکد مغلوب شدند اما زبان آنها به عنوان زبانی مقدس ادامهٔ حیات داد.
حاکمیت بومی سومریان بار دیگر به مدت یک سده در قالب سلسله سوم اور (رنسانس سومریان) در
حدود سالهای  ۲۱۰۰تا  ۲۰۰۰پیش از میالد پدیدار شد اما زبان اکدی در آن دوران همچنان مورد
استفاده قرار گرفت .شهر سومری اریدو در ساحل خلیج فارسنخستین شهر جهان بود که سه فرهنگ
متفاوت در آن ترکیب شدند :کشاورزان عبیدی که در کلبههای آجری گلی میزیستند و از سامانهٔ
آبیاری استفاده میکردند؛ چوپانهای سامینژاد که در چادرهای سیاه زندگی میکردند و گوسفند و بز
میچراندند؛ و مردمان ماهیگیر که در مسکنهای نیساز در تاالبها میزیستند و احتماالً نیای
[]۱۸
سومریان بودند.
کشاورزی مبتنی بر آبیاری به همراه بازپرسازی ساالنهٔ خاک و ذخیرهسازی مازاد غذا در انبارهای
ِ
غله باعث شد تا این مردم بر خالف دیگر فرهنگهای نخستین که به زراعت گردشی میپرداختند ،به
حدی از پیشرفت دست یابند که پیش از آن متصور نبود .از سوی دیگر این حد از تراکم جمعیت به
نیروی کار زیاد و تقسیم کار به هنرها و صنایع گوناگون نیاز داشت .در عین حال استفادهٔ بیش از حد
از خاک باعث شوری خاک شد و بحران مالتوسی در طول زمان منجر به خالی شدن شهرها از سکنه
گردید .این مسائل باعث شد تا این تمدن تحتالشعاع اکدیهای میانرودان قرار گیرد.
همچنین سومر نخستین سامانهٔ نگارشی را ایجاد کردند که از مرحلهٔ پیشانگارشی در هزارهٔ  ۴پیش از
میالد به خط میخی در هزار ٔه  ۳پیش از میالد رسید.
ریشه نام
اصطالح سومری به ساکنان غیرسامی جنوب میان رودان توسط اکدیان سامی داده میشد .سومریان
خود را با نام اوگ ساگ گیگا (( )ùĝ saĝ gíg-gaبه خط میخی )𒌦 𒌦𒌦 𒌦 :به معنی مردمان سیاه
سر مینامیدند ]۱۹[.واژه سومر در زبان اکدی ممکن است گویش آن منطقه جغرافیایی باشد .اما رواج
اصطالح اکدی سومر ( )šumerûنامشخص است ]۲۱[]۲۰[.اصطالح شینار در کتاب مقدس Sngr ،در
[]۲۲
مصری ،شانهار (( )Šanhar(aدر هیتی میتواند نوع گویش غربی شومر ( )Shumerباشد.
شهرهای سومری

نقشه سومر
سومر (به اکدی:شومرو Šumeru؛ به سومری :کیاِنگیر ( )ki-en-ĝirتقریبا ً به معنی سرزمین
اربابان متمدن یا سرزمین مادری)[ ]۲۰[]۲۳تا چهار هزار سال پیش از میالد دارای  ۱۰دولتشهر
مستقل بود که توسط کانالها و سنگ چینها از یکدیگر مجزا شده بودند .هر کدام از این دولتشهرها
گرداگرد یک معبد که به خدای خاص که محافظ شهر بود و یک فرماندار مذهبی (انسی) یا یک پادشاه
(لوگال) که به صورت تنگاتنگی با مناسک مذهبی شهر گره خورده بودند تشکیل شده بودند.
پنج شهر اول سومری:

شهرهای کوچکتر (از جنوب به شمال):

 .1اریدو( ابو شهراین)

 .1کوآرا( اللحم)

 .2بادتیبیرا( احتماالً المدائن امروزی)

 .2زاباال( ایبزیخ)

 .3الرسا( سنکره)

 .3کیسوررا( ابوحتاب)

 .4سیپار( ابو حباح)

 .4ماراد( وننات اس سدوم)

 .5شوروپاک( فرا)

 .5دیلبات( اد-دولیم)

سایر شهرهای اصلی:

 .6بورسیپا( بیرس نیمرود)

 .6اوروک( وارکا)

 .7کوثا( ابراهیم)

 .7کیش( اوحیمیر & اینقرار)

 .8دِر( البدره)

 .8اور( المقیر)

 .9اشنونا( اسمار)

 .9نیپور( آفاق)
.10

الگاش( الحیبا)

.11

گیرسو( تلوه یا تلو)

.12

اوما( جوخا)

.10

ناگار( براک) 2
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.13

خمازی

.14

اداب( بسمایا)

.15

ماری( حریری) 2

.16

اکشاک

.17

اکد

.18

ایسن

1

1

1

ایشان البحریات( 1منطقه نامشخص)
(2دور از مرکز در شمال میان رودان)
تاریخ
دولتشهرهای سومری در دورانهای پیشاتاریخی عبید و اوروک به قدرت رسیدند .تاریخ مکتوب
سومر به  ۲۷سده پیش از میالد بازمیگردد اما مدارک تاریخی تا دور ٔه سوم دودمانی در حدود سدهٔ
 ۲۳پیش از میالد مبهم باقی ماند تا این که سامان ٔه نگارشی مبتنی بر هجابندی ایجاد شد و اکنون
باستانشناسان میتوانند این مدارک و کتیبهها را بخوانند .سومر کالسیک با ظهور امپراتوری اکد در
سد ٔه  ۲۳پیش از میالد به پایان میرسد .بعد از دور ٔه گوتیها ،رنسانس سومری در سد ٔه  ۲۱پیش از
میالد روی داد که با هجوماموریهای سامینژاد در سد ٔه  ۲۰پیش از میالد به پایان رسید .دودمان
اموری ساکن در دولتشهر ایسن تا سدهٔ  ۱۷۰۰پیش از میالد باقی ماندند تا این که میانرودان تحت
حکومت بابل متحد شد .در نهایت سومریها در جمعیت اکدی (آشوری-بابلی) حل شدند.
•

دور ٔه عبید ۵۳۰۰–۴۱۰۰ :پ.م( .نوسنگی باسفال تا مسسنگی)

•

دورهٔ اوروک ۴۱۰۰–۲۹۰۰ :پ.م( .از پایان مسسنگی تا اوایل عصر مفرغ)

•

•

اوروک ۱۴و ۴۱۰۰–۳۳۰۰ :۱۵پ.م.

•

اوروک  ۳۳۰۰–۳۱۰۰ :۵پ.م.

•

دور ٔه جمدت نصر (اوروک  ۳۱۰۰–۲۹۰۰ :)۳پ.م.

دور ٔه دودمانی نخستین (عصر مفرغ نخستین  ۲تا )۴
•

دورهٔ دودمانی نخستین  ۲۹۰۰–۲۸۰۰ :۱پ.م.

•

دور ٔه دودمانی نخستین  ۲۸۰۰–۲۶۰۰ :۲پ.م( .گیلگمش)

•

دور ٔه دودمانی نخستین ۳الف ۲۶۰۰–۲۵۰۰ :پ.م.

•

دورهٔ دودمانی نخستین ۳ب :حدودا ً  ۲۵۰۰–۲۳۳۴پ.م.

•

دور ٔه امپراتوری اکد :حدودا ً  ۲۳۳۴–۲۲۱۸پ.م( .سارگن بزرگ)

•

دور ٔه گوتیان :حدودا ً  ۲۲۱۸–۲۰۴۷پ.م( .عصر مفرغ نخستین )۴

•

دورهٔ اور سوم :حدودا ً  ۲۰۴۷–۱۹۴۰پ.م.

دور ٔه عبید

کاسه سامرا متعلق به  ۴۰۰۰سال پیش از میالد نگهداری شده در موزه پرگامون برلین.
[]۲۵[]۲۴
نمادسواستیکا در مرکز آن مشخص است.
دور ٔه عبید را میتوان با سبک متمایز سفالهای منقش و باکیفیتی که در تمام میانرودان و خلیج
فارس گسترش یافته بودند شناخت .در همین زمان نخستین اسکان در جنوب میانرودان در اریدو (به
خط میخی :نون .کی) انجام گرفت .ساکنین اریدو کشاورزانی بودند که در حدود سال  ۵۳۰۰پ.م .به
این منطقه آمدند و با خود فرهنگ حاجی محمد را آوردند که پیشگام در کشاورزی مبتنی
بر آبیاری بود .به نظر میرسد این فرهنگ از فرهنگ سامرا در شمال میانرودان مشتق شده باشد اما
هنوز مشخص نیست که این مردم همان سومریانی باشند که بعدهافرهنگ اوروک را به وجود آوردند.
اریدو به عنوان شهر مذهبی مهم باقی ماند تا این که به تدریج تحتالشعاع انداز ٔه شهر اوروک قرار
گرفت .ممکن است داستان اعطای می (هدایای تمدن) به اینانا ،الههٔ اوروک و خدای عشق و جنگ
[]۲۶
توسط انکی ،خدای خرد و در عین حال خدای اصلی اریدو ،بازتابی از این تغییر هژمونی باشد.
دور ٔه اوروک

نوشتار اصلی :دوره اوروک
از دیدگاه باستانشناسیگذار از دورهٔ عبید به دورهٔ اوروک با تغییر تدریجی ظروف سفالی که
روی چرخهای آرام کوزهگری در خانهها ساخته و نقاشی میشدند به سفالهای بدون نقاشی که توسط
متخصصان در کارگاههای کوزهگری روی چرخهای سریع و بهطور انبوه ساخته میشدند قابل
تشخیص است .دور ٔه اوروک استمرار و نتیجهٔ دور ٔه عبید است و تغییر در شکل ظروف سفالی آن
[]۲۸[]۲۷
بارزترین شاخص به حساب میآید.
در دورهٔ اوروک (حدودا ً  ۴۱۰۰تا  ۲۹۰۰پ .م) حجم انبوه کاالهایی که از راه کانالها و
رودخانههای جنوب میانرودان حمل میشد به ایجاد شهرهای بزرگ و چندقشری که جمعیتهای بیش
ت متمرکز
از  ۱۰هزار نفر داشتند و حول یک معبد ساخته میشدند کمک کرد .در این شهرها حاکمی ِ
از نیروی کار متخصص سود میجست .تقریبا ً با اطمینان میتوان گفت که سومریان در همین دوره
دست به گرفتن برده از روستاهای اطراف زدند .استفاده از برده به عنوان کارگر را به وضوح
میتوان در متون نخستین سومری دید .مصنوعات و حتی سکونتگاههای مربوط به دور ٔه اوروک در
گسترهٔ وسیعی پخش شدهاند :از کوههای توروس در ترکیه تا دریای مدیترانه در غرب و تا
[]۲۹
مرکز ایران در شرق.
صدور تمدن دور ٔه اوروک توسط بازرگانان و استعمارگران سومری (مانند چیزی که در تل
براک کشف شدهاست) روی تمام مردمان پیرامونی که به تدریج فرهنگ و اقتصاد مشابه و قابل رقابت

با سومر ایجاد کردند تأثیر داشت .شهرهای سومر نمیتوانستند با استفاده از نیروی نظامی
[]۲۹
مستعمرههای دور را اداره کنند.
احتماالً نظام حکومتی شهرهای سومری در دورهٔ اوروک دینساالرانه بوده و توسط یک شاه-کاهن
(ملقب به اِنسی) اداره میشدهاند .یک شورا متشکل از سالخوردگان مرد و زن نیز به وی مشاوره
میدادند ]۳۰[.به جرات میتوان گفت که پانتئون (بتکده) ی سومری که بعدها در آنجا ایجاد شد بر
اساس همین الگو شکل گرفت .مدارک زیادی دال بر وجود خشونت رسمی یا سربازان حرفهای در
دورهٔ اوروک وجود ندارد و شهرها عمدتا ً بدون دیوار بودند .اوروک در این دوره پرجمعیتترین
شهر دنیا شد و توانست  ۵۰۰۰۰نفر را در خود جای دهد.
فهرست باستانی شاهان سومر دربرگیرند ٔه نام چند شهر برجسته از این دوره است .گفته میشود که
نخستین نامهای این مجموعه به شاهانی اشاره دارد که پیش از وقوع یک سیل بزرگ حکومت
میکردند .ممکن است برخی از این نامها خیالی باشند و مانند الولیم و دومیزید به شخصیتهای
[]۳۰
افسانهای و اسطورهای اشاره داشته باشند.
پایان دورهٔ اوروک همزمان است با آغاز دورهای آب و هوایی به نام نوسان پیورا ( Piora
 )oscillationکه دورهای خشک بود و از حدود سال  ۳۲۰۰تا  ۲۹۰۰پ.م .طول کشید .آغاز این
دوره پایانی بود بر دورهای گرم و مرطوب که تقریبا ً از  ۹۰۰۰تا  ۵۰۰۰سال پیش ادامه داشته و با
[]۳۱
عنوان  Holocene climatic optimumشناخته میشود.

دور ٔه دودمانی نخستین

نوشتار اصلی :دوره دودمانی نخستین (میانرودان)
دور ٔه دودمانی از حدود سال  ۲۹۰۰پ.م .با شخصیتهایی نظیر اِنمرکار و گیلگمش آغاز میشود .به
نظر میرسد این افراد کمی پیش از دورهٔ تاریخی فرمان راندهاند؛ دورهای که از حدود  ۲۷۰۰پ.م .با
گذر از تصویرنگاری به نگارش هجایی آغاز شد .هر چند در این دوره فرمانروایان سومری به
زودی دست به گسترش قلمروی خود به سرزمینهای همسایه زدند و برخی از گروههای سامی که در
مرکزیت
همسایگی سومریان میزیستند بخش بزرگی از فرهنگ آنها را برای خود اقتباس کردند اما
ِ
فرهنگ سومری همچنان در جنوب میانرودان باقی ماند.
نخستین شاه دودمانی در فهرست شاهان سومر که نامش از منابع دیگر افسانهای به دست آمده اِتَنَ ،
شاه سیزدهم دودمان نخست کیش میباشد .نخستین شاهی که وجودش از راه مدارک باستانی مورد
گواهی قرار گرفته اینمیباراگیسی فرمانروای کیش (حدودا ً سده  ۲۶پ .م) بوده که نامش در حماسهٔ
گیلگمش نیز آمدهاست .از این رو برخی باستانشناسان این احتمال که گیلگمش نیز یکی از شاهان
تاریخی اوروک بودهاست را دور از حقیقت نمیدانند .حماس ٔه گیلگمش حاکی از بروز خشونتهای
روزافزون در این دوره است .شهرها بزرگتر و دارای حصار میشوند و روستاهای جنوب میانرودان
محو میگردند( .ساخت دیوارهای شهر اوروک به گیلگمش نسبت داده شدهاست)

نخستین دودمان الگاش

تکهای از سنگ یادبود کرکسها

الگاش
هر چند نام دودمان الگاش از فهرست شاهان سومر حذف شده اما وجود آنها از راه مطالعهٔ آثار
تاریخی متعدد و یافتههای باستانی بیشمار به اثبات رسیدهاست .با این که عمر حکمرانی شاه مشهور
الگاش به نام ایانتوم کوتاه بود اما حکومت وی جزو نخستین امپراتوریهای جهان بهشمار میرود.
این امپراتوری تقریبا ً توانست تمام دولتشهرهای سومر از قبیل کیش ،اوروک ،اور و الرسا را به
خاک خود پیوست کند و اوما را که رقیب اصلی الگاش بود باجگزار خود سازد .همچنین قلمرو این
امپراتوری بخشهایی از ایالم در طولخلیج فارس را هم شامل میشد .به نظر میرسد سیاست او
مبتنی بر ایجاد وحشت بودهاست ]۳۲[.از ایانتوم لوحی به نام سنگ یادبود کرکسها بهدست آمده که
روایتگر رفتار وحشیانهٔ او با دشمنانش میباشد .امپراتوری او پس از مرگش به تندی فرو پاشید.
لوگال زاگیسی شاه-کاهن اوما به برتری دودمان الگاش در این ناحیه پایان داد و اوروک را تسخیر
کرد .وی این شهر را پایتخت خود نامید و در پی تصرف تمام سرزمینهای میان خلیج فارس تا
مدیترانه برآمد .او واپسین شاه بومی سومری پیش از رسیدن شاه سامینژاد به نام سارگن اکدی بود.
امپراتوری اکد
زبان سامی اکدی برای نخستین بار در فهرستهای نام شاهان کیش مربوط به  ۲۸۰۰پیش از میالد
دیده شد ]۳۲[.این فهرستها بعدها نوشته شدند .این متون که تماما ً به زبان اکدی کهن نگارش یافتهاند
مربوط به  ۲۵۰۰سال پیش از میالد هستند .کاربرد اکدی کهن هنگام فرمانروایی سارگن بزرگ
(حدودا ً  ۲۲۷۰–۲۲۱۵پ .م) جریان داشته اما حتی در آن زمان نیز بسیاری از الواح اداری به زبان
سومری که زبان کاتبان و حکاکان بود نوشته میشد .گلب و وستنهولتز اکدی کهن را به سه دسته
تقسیم میکردند :دوران پیش از سارگون ،امپراتوری اکدی و دوران رنسانس سومری نو .زبانهای
اکدی و سومری به عنوان دو زبان بومی در کنار هم به مدت هزار سال زیستند اما در حدود ۱۸۰۰
پیش از میالد سومری کمکم به زبان ادبی تبدیل شد و بیشتر ادیبان و حکاکان با آن آشنایی
داشتند .ثورکید جاکوبسن معتقد است در این نقطه از تاریخ یک انقطاع بین دوران پیش و پس از
سارگون وجود دارد .او همچنین بر این باور است که مورخین و باستانشناسان تأکید بیش از اندازهای
بر وجود اختالف «سامی-سومری» داشتهاند ]۳۳[.اما به هر حال این نکته ثابت شده که در هنگام

حکمرانی سارگن ،زبان اکدی به انداز ٔه کمی بر نقاط مرزی ایالم که پیش از آن توسط او اشغال شده
بودند تحمیل شدهاست.
دوران گوتیان

دودمان دوم الگاش

گودهآ شاه الگاش
در پی سقوط امپراتوری اکد به دست گوتیان ،یک شاه دیگر بومی به نام گودهآ در الگاش به قدرت
رسید و طبق سنت شاهان سار ُگنی ادعای خدایی کرد .گودهآ و افرادی که پس از او آمدند سنت پدران
خود را که حمایت از ساخت آثار هنری بود ادامه دادند و باعث شدند تعداد زیادی اثر هنری از این
دوره باقی بماند.
رنسانس سومری
بعدها دودمان سوم اور تحت فرمان اورنامو و شولگی توانست تا شمال میانرودان را در اختیار
بگیرد .این دودمان آخرین قدرتنمایی سومریان بود که با عنوان رنسانس سومریان شناخته میشود.
اما در همین زمان هم این منطقه بیشتر سامی بود تا سومری زیرا شاهان سامیزبان اکدی زیادی در
آن به قدرت رسیده بودند و سامیهای مارتو (اموری) زیادی به این منطقه آمده بودند که بعدها
شهرهای رقیب نیرومندی نظیر ایسن ،الرسا و بابل را ساختند .بابل در نهایت توانست تحت
نام امپراتوری بابل تمام مناطق جنوبی میانرودان را تحت سیطرهٔ خود درآورد؛ آشوریانهمین موفقیت
را در شمال میانرودان به دست آوردند .زبان سومری توانست تا زمانی که استفاده از خط میخی ادامه
داشت به صورت یک زبان کشیشی در مدارس بابل و آشور به حیات خود ادامه دهد؛ چیزی شبیه به
وضعیت زبان التین در قرون وسطای اروپا.
فروپاشی
در این دوره جمعیت جنوب شروع به مهاجرت به شمال میانرودان میکند .از دیدگاه بومشناختی،
حاصلخیزی زمینهای سومریان در این دوره به دلیل شوری ،کمتر و کمتر میشود .شوری خاک در
این نواحی همیشه باعث زحمت بودهاست .زهکشی ناقص برای آبیاری خاک در آب و هوایی که به
شدت مستعد تبخیر است باعث رشد نمک حلشده در خاک گردید و در نهایت منجر به کاهش شدید
محصوالت کشاورزی شد .در طول دوران اکدی و سلسله سوم اور کاشت گندم به تدریج جای خود را
به کاشت جو که تا حدودی مقاومت بیشتری به نمک دارد داد .اما به نظر میرسد این تغییر کاشت

کافی نبوده زیرا از حدود سال  ۲۱۰۰تا  ۱۷۰۰پیش از میالد جمعیت این منطقه تقریبا ً به میزان سه
پنجم کاهش یافتهاست ]۳۴[.این وضعیت باعث شد که توازن قدرت در منطقه به هم بریزد و نواحی
سومریزبان تضعیف شوند و در عوض اکدیزبانها وضعیت بهتری پیدا کنند.
به دنبال یورش ایالمیان و تسخیر اور هنگام حکمرانی اِبیسین (حدودا ً  ۱۹۴۰پ .م) ،سومر زیر
فرمان اموریها قرار گرفت .این دوره را آغاز عصر مفرغ میانی در این منطقه میدانند.
حکومتهای مستقل اموری در سدههای  ۲۰تا  ۱۸پ.م .در فهرست شاهان سومر ،تحت
عنوان دودمان ایسن قرار میگیرند که حکومتشان با ظهور بابل تحت فرمان حمورابی در حدود سال
 ۱۷۰۰پ.م .پایان یافت.
جمعیت

نخستین کشاورزان از سامرا به سومر مهاجرت کردند و معابد و سکونتگاههای اریدو را ساختند.
تخمین زده میشود یکی از بزرگترین شهرهای سومر به نام اوروک در دوران اوجِ خود بین  ۵۰تا
 ۸۰هزار نفر جمعیت داشتهاست ]۳۵[.با احتساب دیگر شهرهای سومر و جمعیت زیاد کشاورزان
میتوان بهطور تقریبی به جمعیت بین  ۸۰۰هزار تا  ۱٫۵میلیون نفر برای کل سومر رسید .بر اساس
تخمینها جمعیت جهان در آن دوره  ۲۷میلیون نفر بودهاست ]۳۶[.سومریها مردمانی غیرسامی بودند
و به زبانی تکخانواده سخن میگفتند .شماری از زبانشناسان بر این باورند که میتوانند زبانی
زیرالیه را تحت زبان سومری تشخیص دهند .نام برخی از شهرهای بزرگ سومری به زبان سومری
نیست که نشان از تأثیر ساکنین پیشین دارد ]۳۷[.با این حال یافتههای باستانشناسی نشان از تداوم
روشن و الینقطع فرهنگی از زمان دورهٔ عبید ( ۵۳۰۰–۴۷۰۰پ.م.کربن  )۱۴در جنوب میانرودان
دارند .مردمان سومری که در این مناطق سکونت گزیدند در مزارعی به کشت پرداختند که توسط
رسوبات رودهای دجله و فرات بارور گشته بودند.
برخی از باستانشناسان احتمال میدهند سومریزبانها کشاورزانی بوده باشند که پس از تکامل
آبیاری به جنوب آمدهاند (توجه کنید که پژوهشگران هیچ اجماعی در مورد خاستگاه اصلی سومریان
ندارند) .سفالگریدور ٔه عبید در جنوب میانرودان توسط سفالهای چوگامامی به سفالگری فرهنگ
سامرا (حدودا ً  ۵۷۰۰–۴۹۰۰پ.م .کربن  )۱۴در شمال که برای اولین بار توانست ابتداییترین شکل
آبیاری کنار رود دجله و انشعابات آن را تجربه کند مرتبط میشود .این ارتباط را میتوان به روشنی
در تل اوایلی نزدیک الرسا که در دههٔ  ۱۹۸۰توسط فرانسویها مورد کاوش قرار گرفت مشاهده

کرد .در پی کاوشها در هشت الیه سفالهای دورهٔ پیش از عبید به دست آمد که شبیه به سفالهای
فرهنگ سامرا بودند .بر اساس این دیدگاه ،دلیل مهاجرت مردمان کشاورز به سمت جنوب دستیابی به
نوعی ساختار اجتماعی معبدمحور برای بسیج نیروی کار و فناوری به منظور کنترل آب بود که به
آنها توانایی میداد در شرایط سخت زنده بمانند و پیشرفت کنند.
دیگران به پیوستگی سومریان اعتقاد دارند؛ پیوستگی که ریشه در سنتهای بومیان شکارچی-ماهیگیر
دارد که وابسته به اجتماعات دووجهی عربی کرانههای خلیج فارس بودند .سومریان خود را خویشاوند
مردمان دیلمون در بحرین امروزی میدانستند .پروفسور یوریس زارینش بر این باور است که
سومریها مردمانی بودهاند که پیش از عزیمت به جنوب میانرودان در خلیج فارس سکونت داشتهاند
[]۳۸
تا این که سکونتگاهشان در پایان آخرین عصر یخبندان تحت هجوم سیل قرار میگیرد.
فرهنگ
زندگی اجتماعی و خانوادگی

بازسازی یک سرافزار (کاله) و گردنبند زنانه که در یک گور سومری کشف شده  -موزه بریتانیا
تصویرنگاشتهای ب َدوی چنین برداشتهایی از زندگی سومریان نخستین (مثل اوروک) ارائه
[]۳۹
میدهند:
•

«سفالگری بسیار فراوان بوده و شکل کوزهها ،کاسهها و بشقابها متنوع بودهاست .ظروف
خاصی برای نگهداری عسل ،کره ،روغن و شراب وجود داشتهاست .به نظر میرسد
سومریها شراب خود را از خرما تهیه میکردهاند .یک نوع از ظرفهای سومری دارای
دهانهای بود که از کنارهٔ آن بیرون زده بود .برخی از کوزهها دارای پایههای نوکدار بودند و
روی چهارپایه قرار میگرفتند .بقیه دارای کف صاف بودند و روی قابهای چوبی مربعی یا
مستطیلی گذاشته میشدند .کوزههای روغن (و احتماالً بقیه کوزهها) مانند دوران نخستین

مصر با دقت توسط خاک رس بسته میشدند .کوزهها و بشقابهای سنگی به تقلید از
نمونههای سفالی ساخته میشدند و سبدها از نی بافته یا از چرم ساخته میشدند».
•

«نوعی سرپوش پردار به عنوان لباس سر استفاده میشدهاست .سومریها از تختخواب،
چارپایه و صندلی که دارای پایههایی کندهکاریشده شبیه به پای گاو نر استفاده میکردند .آنها
از اجاق ،آتشدان و ظاهرا ً دودکش استفاده میکردهاند».

•

«چاقو ،مته ،گووه و ابزارهایی شبیه به اره در تمام سومر استفاده میشده در حالی که نیزه،
تیر ،کمان و خنجر (اما نه شمشیر) در جنگها کاربرد داشتند».

•

«از لوحها برای کار نگارش استفاده میشده و آهنگران روی مس ،طال و نقره کار
میکردهاند .سومریان خنجرهایی با تیغ فلزی و دست ٔه چوبی همراه خود داشتند .آنها مس را
تبدیل به بشقاب میکردند و گردنبندها را از طال میساختند».

•

«سومریان زمان را با تغییرات ماه میسنجیدند».

مدارک قابل توجهی مبنی بر عالقهٔ شدید سومریان به موسیقی وجود دارد .به نظر میرسد موسیقی
بخش مهمی از زندگی مدنی و مذهبی سومریان بودهاست .چنگ،سازی پرطرفدار در سومر بودهاست.
مشهورترین نمونه ،چنگهای اور میباشد.
سنگنبشتههای بدست آمده از سومر از اصالحات اوروکاگینا ،شاه الگاش (حدود  ۲۳۰۰پ .م)
حکایت دارند .وی سنت چندشوهری را برانداخت و دستور داد هر زنی که چند شوهر اختیار کند با
[]۴۰
سنگهایی که گناه وی رویشان حکاکی شده سنگسار شود.
هر چند زنان تحت حمایت قانون متأخر سومر بودند و میتوانستند به نسبت دیگر تمدنهای معاصر از
وضعیت بهتری برخوردار شوند اما بهطور کلی فرهنگ سومر مردساالر بود .قانون
اورنامو کهنترین نمونهٔ قانوننویسی سومری است که تا به حال کشف شده و به عصر رنسانس
سومری تعلق دارد .این قانون گوشهای از ساختار اجتماعی سومر را نشان میدهد .طبق این
قانون ،لوگال («مرد بزرگ» یا شاه) باالتر از همه قرار داشت و تمام اعضای جامعه به دو طبقهٔ
ساده تقسیم میشدند« :لو» یا فرد آزاد و برده (مرد :آراد ،زنِ :جم) .پسر لو تا پیش از
ازدواج دومونیتا خوانده میشد .زن (مونوس) را تا هنگامی که دختر بود «دومومی» میخواندند و
پس از زناشویی (دام) مینامیدند .اگر زن بیشتر از شوهر زنده میماند او را بیوه یا «ناماسو»
میخواندند و وی حق داشت بار دیگر ازدواج کند.
زبان و نگارش

زبان سومری و خط میخی
مهمترین یافتههای باستانشناسی در سومر تعداد زیادی لوح به خط میخی است .هر چند سامان ٔه
نگارشی سومریان کهنترین نمونهٔ موجود روی زمین نیست اما خط ابداعی آنها باعث موفقیت
ِ
بزرگی در توسعهٔ تواناییهای بشر شد .این سامانهٔ نگارشی نه تنها در ایجاد و ثبت اسناد تاریخی نقش
بزرگی بر عهده داشت بلکه باعث شد آثار ادبی به شکل اشعار حماسی و داستانها و همچنین آثار
دیگری نظیر نیایشها و قوانین ثبت و ضبط گردند .هر چند در ابتدا برای نگارش
از تصویرنگاشتها استفاده میشد اما بعدها از نمادهای متنوع برای نشان دادن هجاها استفاده کردند.
سومریان از نیهای سهگوش برای نوشتن روی سفالهای نمدار استفاده میکردند .تاکنون صدها هزار
قطعه متن به زبان سومری به دست آمده که شامل نامههای شخصی یا بازرگانی ،رسید معامالت،

فهرست واژگان ،متن قوانین ،سرودهای مذهبی ،نیایشها ،داستانها ،وقایع روزانه و حتی
کتابخانههایی مملو از لوحهای رسی بودهاست .نمونههای زیادی از متون و کتیبههای تاریخی که روی
مجسمهها یا آجر نوشته شدهاند نیز کشف شده .متون زیادی در چند نسخه به دست آمدهاند که دلیلی جز
بازنویسی توسط رونویسان تحت آموزش ندارد .زبان سومری حتی پس از آمدن اقوام سامیزبان،
مدت زیادی زبان دین و قانون در خاور میانه بهشمار میرفت.
زبانشناسان زبان سومری را جزء زبانهای تکخانواده (منفرد) یعنی بدون خویشاوندی در میان
[]۴۱
زبانهای امروزی دستهبندی کردهاند.
دانشنامه بریتانیکا مینویسد« :زبان سومری ،زبانی منفرد و کهنترین زبان مکتوب موجود است .این
زبان برای نخستین بار در حدود  ۳۱۰۰پ.م .در جنوب میانرودان گواهی گردیده و در طول هزاره
سوم پ.م .رشد و توسعه یافتهاست .در حدود  ۲۰۰۰پ.م .سومری به عنوان زبانی محاورهای ،با
زبان سامی اکدی (آشوری -بابلی) جایگزین شد اما کاربرد کتبی آن کمابیش تا پایان حیات زبان اکدی،
در حوالی آغاز عصر مسیحیت ،ادامه داشت .زبان سومری هرگز بسیار فراتر از مرزهای اصلی
خود در جنوب میانرودان نرفت؛ شمار اندک گویندگان بومی این زبان ،تناسبی با اهمیت عظیم و
[]۴۲
تأثیرات آن بر توسعه تمدن میانرودان و تمدنهای دیگر ،در همهٔ مراحل نداشت».
زبان اکدی بر خالف سومری متعلق به شاخهٔ سامی از زبانهای آفروآسیایی است .تالشهای زیادی
شده تا زبان سومری را به گروههای زبانی دیگر مربوط کنند .سومری زبانی پیوندی است؛ به بیان
دیگر در این زبان تکواژها (یکانهای معنادار) به همدیگر متصل میشوند تا یک واژه ساخته شود.
این بر خالف زبانهای تحلیلی است که تکواژها بدون هیچ تغییری کنار هم قرار میگیرند و تنها
جایگاه آنها در جمله است که نقششان را روشن میسازد.
فهم متون سومری حتی برای کارشناسان هم مشکل است .پیچیدهترین متون از این نوع مربوط به
متون اولیهٔ سومر است که در اغلب اوقات تمام ساختار دستوری را مشخص نمیسازد.
در هزارهٔ سوم پیش از میالد نوعی همزیستی فرهنگی میان سومریها و اکدیها نمودار گشت و
باعث دوزبانه شدن مردم این منطقه گردید ]۱۲[.تأثیر و تأثر میان زبانهای سومری و اکدی در تمام
بخشهای زبانی مشهود است بهطوریکه وامواژههای بسیار زیادی میان آنها رد و بدل شده و
همگرایی دستور زبانی ،تکواژشناختی و آواشناختی پیدا کردند ]۱۲[.این تأثیر دوسویه پژوهشگران را
بر آن داشته تا جایگاه سومریان و اکدیهای هزارهٔ سوم پیش از میالد را ناحیه همگرایی
[]۱۲
زبانی بنامند.
با گذر از هزارهٔ سوم و آغاز هزارهٔ دوم پیش از میالد به تدریج زبان اکدی جانشین زبان سومری
شد[ ]۴۳اما سومری تا سد ٔه  ۱میالدی زبان مقدس ،تشریفاتی ،ادبی و علمی بابل وآشور باقی ماند.

[]۴۴

وامواژههای سومری در دیگر زبانها
•

دیپی :واژه سومری دوب  DUBکه معنی کتیبه و سنگ نوشته را دارد ،در زبان ایالمی
(خوزی) به گونهٔ  Tup-pi-meبه همان معنا دیده میشود .در زبان فارسی باستان نیز به
گونهٔ دیپی دیده میشود؛ و از آن مشتقات گوناگونی درست شد مانند دیپیر (دبیر) ،دیپیستان
(دبستان) و دیپیوان (دیوان) .اما این که این واژه از کدام زبان است شاید براستی نتوان
مشخص کرد ،زیرا ایالمیها هم همپای سومریان بودهاند.

تصورات دینی سومریان

باستانشناسان براین باورند که سومریان دارای دین پگانی بودهاند .مردمان آن اعصار مانند ایالمیان،
هورییان ،کاسیها ،اورارتوها و… همه چندخدایی بودهاند .ذکر این نکته الزم است که پگانیسم
سومریان با نوع پگانیسم اکدیان و آشوریان فرق اساسی داشتهاست.
عالوه بر خدایگان مجزایی که مختص هر شهر سومری بودهاست سه ربالنوع مشترک نیز داشتهاند:
 .1آنو :فرمانروای آسمانها
 .2بئل :خدای زمین
 .3اِآ :خدای دره عمیق
خدایان مذکور الهه روحهای پاک و نجیب بودند و سومریان برای در امان ماندن از ارواح خبیث،
عفریت و دیو قربانی نموده و نذر و نیاز میکردند .به بیان دیگر ایشان به مثاب ٔه تعلیمات پسین دین
زرتشت به دو نیروی خیر و شر اعتقاد داشتند .آنها به روح و غلبهٔ نهایی خیر بر شر اعتقاد داشته و
برای در امان ماندن از شر ،قربانی میکردند .بعضی از خدایان دارای همسر بودند و بسیاری از
ربالنوعها نیز دارای پدری از جنس خدا بودند.
از نظر سومریان ،خداوندان نیز چون انسان دارای غضب ،شهوت ،سنگدلی ،عشق ،نفرت و سایر
صفات بودند و خادمان دینی سومری نیز ارج و قرب فراوانی میان تودههای مردم داشتند.
شاهان سومر پیشوای دین هم بودند و خود را قائممقام و کاهن اعظم خداوند شهر خویش میخواندند.
آنها بیشتر دارایی خود را صرف ساختن معابد خدای شهر میکردند و تا میتوانستند عبادتگاه را
بزرگ و زیبا میساختند.
سومریان اعتقاد داشتند که خدایان نیز چون شاهان زندگی توأم با رفاه و آسایش دارند و به همین دلیل
عبادتگاههایشان را مزین به اشیای قیمتی و جواهرات و وسایل زینتی میکردند.
سومریان معتقد به سرزمینی پاک و مقدس به نام دیلمون بودند که مظهر روشنایی و پاکی و سالمتی
بود در این سرزمین باغ مقدسی بود که خدایان در آن زندگی میکردند .آنچه برای زنده ماندن در این
[]۴۵
باغ الزم بود آب تازه بود که اوتو خدای خورشید باید از زمین به آن باغ بیاورد.
بزرگ شهر را «پاتئسی» مینامیدند و اعتقاد داشتند که او به نیابت از خدایان به رتق و فتق
آنان
ِ
امور شهر میپردازد.
ادبیات سومری
از میان همهٔ هنرها ،شاید عالیترین دستاورد سومریان ادبیات بوده باشد .پژوهشگران ادبیات سومری
را به هشت گفتار تقسیم کردهاند :اساطیر ،داستانهای حماسی ،سرودهها ،مرثیهها ،اسناد تاریخی،
رساالت ،احکام (دستورهای اخالقی) و ضربالمثلها .نوشتههای سومری در سراسر خاور نزدیک
باستان ترجمه و نسخهبرداری شدند و بر نوشتههای عبری و یونانی تأثیر نهادند.
از میان اساطیر پرشمار سومری ،سه اسطوره به داستانهای عهد عتیق شباهت دارند .یکی از این
اسطورهها داستان آدمیانی را میگوید که از گل آفریده شده بودند و در سرزمینی پربار موسوم به
نام دیلمون میزیستهاند که در آن نه بیماری بود و نه مرگ ،ولی از آب شیرین هم خبری
نبود .انکی فرمان میدهد آب شیرین را از زمین ،چونان نهری که از باغ بهشت جاری است بیاورند.
بدین سان دیلمون باغی ملکوتی میشود .این اسطوره از زنی میگوید که به انکی گیاهانی پیشکش

 آن گاه یک «بانوی دنده» برای درمان.میکند که نفرین برایش میآورند و سبب درد دندهاش میشوند
]۴۶[
. توفان نوح و صبر ایوب هستند، دو داستان دیگر.آن آفریده میشود
جستارهای وابسته
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محل سرزمین اساطیری دیلمون

عکس های آثار سومریان باستان
در این مطلب آثار باستانی به جای مانده از سومریان را برای شما آماده کرده ایم.
سومریان ،نخستین تمدّن شهری در منطقهٔ تاریخی جنوب بینالنهرین ،جنوب عراق امروزی ،بود که
ِ
آن را اولین تمدن در جهان با مصر باستان مینامند .از اقوام باستانی ساکن در جنوب سرزمین
کنونی عراق یعنی بین النهرین و شمال خلیج فارس بودند .سومر یکی از باستانیترین تمدنها و
تاریخیترین مناطق جنوب میانرودان در دورهٔ مسسنگی و اوایل دور ٔه مفرغ بود.
هر چند نخستین نمونههای خطی کشفشده در این ناحیه قدمتی بیش از  ۲۵۰۰سال پیش از میالد را
نشان نمیدهند اما تاریخ نگاران جدید بر این باورند که با توجه به نام شهرها ،رودها ،شغلها و دیگر
مدارک به دست آمده ،این منطقه نخستین بار بین سالهای  ۵۵۰۰تا  ۴۰۰۰پیش از میالد توسط قومی
غیرسامی که به زبان سومری سخن میگفتند مسکونی شدهاست.
به طور نظری این مردم پیشاتاریخی را امروزه با نامهایی چون «پیشافراتی» یا «عبیدی» میشناسند
و احتمال میدهند که آنها از فرهنگ سامرا مربوط به میانرودان شمالی (آشور) آمده باشند.
هر چند نامی از عبیدیها در آثار بهجامانده از سومریان یافت نشده اما پژوهشگران امروزی بر این
باورند که این مردم نخستین نیروی تمدنساز در این منطقه به شمار میروند که دست به خشککردن
مردابها برای کشاورزی و گسترش بازرگانی زدند و صنایعی چون بافندگی ،چرمگری ،فلزکاری،
بنایی و کوزهگری را ایجاد کردند.

داستان جنگ پادشاه سومر
بابک زارع
در این داستان حماسی که در اوایل هزارهٔ سوم پیش از میالد و به خط میخی سومری روی یک
سفال نگاشته شده ،چنین آمده است :روزی انمرکار با فرستادن نمایندهای ،از حاکم ارت میخواهد تا
استادان هنرمند و سنگهای گرانبها را برای ساخت معبد به اوروک بفرستد .حاکمارت هم در ازای

فرستادن سنگها ،از پادشاه اوروک تقاضای غلّه میکند .انمرکار دوباره قاصدی به سرزمین
ارت میفرستد و تقاضای خود را تکرار میکند .عاقبت دو پادشاه به تفاهم میرسند و حاکم ارت،
هنرمندان و سنگهای زینتی را به سومر میفرستد .متن این کتیبهها بیانگر آن است که حدود
پنجهزار سال پیش ،میان بازرگانان ارت و میانرودان ارتباط پیوستهای وجود داشت و هنرمندان
چیرهدست ارت در ساخت کاخها و معابد به سومریها کمک کردهاند.

شورای حل اختالف و ردپای حضرت ابراهیم در تمدن باستانی سومر
رامین فخاری
بهترین چیزی که در قانون سومری مشاهده می شد آن بود که حد المقدور،مردم از مراجعه به
محکمه خوداری نمایند،
به این معنی که هر اختالف در ابتدا به داوری عمومی مراجعه می شده،و او به طرفین دعوا حکم
تکلیف می کرده است که پیش از آنکه به حکم قانون توسل جویند دعوای میان خود را از راه دوستانه
حل کنند.چنین است حال یک مدنیت فقیری که نمی توانیم از آن درس بگیریم و تمدنخود را اصالح
کنیم.

بیشتر خدایان در معابد بودند و برای آنها هدایایی از مال و خوراک و زن می آوردند،در الواح گودآ
فهرستی است که نشان می دهد خدایان چه چیزهایی را می پسندند و دوست دارند،که از آن جمله
است:گاو نر،بز،گاو و گوسفند،کبوتر و جوجه مرغ و مرغابی،ماهی،خرما،انجیر،خیار،کره،روغن ،و
نان دو آتشه،ز این صورت می توان فهمید که توانگران آن زمان از بسیار از این خوراکی بهره مند
می شدند،ظاهرا چنین به نظر می رد که در آغاز کار خدایان گوشت آدمی را بر همه چیز ترجیه می
دادند،ولی چون اندیشه های اخالقی در مردم رشد پیدا کرد خدایان نیز ناچار به گوشت جانوران
راضی شدند.در خرابه های سومر لوحه ای بدست آمده که در آن پاره ای از دعاها نوشته شده

است،این دستور دینی عجیب در آنجا دیده می شود((بره جانشین و فدیه آدمی است؛وی بره را به جای
جان خود بخشیده است))
(تاریخ تمدن ویل دورانت-جلد اول مشرق زمین-فصل  ۷تمدن سومر ۴-دین و اخالق)

توضیح حاشیه:
همانطور که می دانید در زمان های باستان قربانی کردن انسان برای خدایان یا شیاطین باستانی
متداول بوده است،در همین فصل از کتاب فوق الذکر نیز اشاره شده است که حتی اسیران را نیز
قربانی خدایان می کرده اند،ولی بعد از ظهور حضرت ابراهیم که از جانب خدا فرمان گرفت فرزند
خویش را قربانی بکند ولی در لحظات آخر خداوند بره ای را بجای اسماعیل بر وی نازل کرد تا بره
را قربانی بکند رسم قربانی کردن انسان از بین رفته است و قربانی کردن حیوانات جای آن را گرفته
است،در بسیاری دیگر از الواح سومری نیز به داستان حضرت نوح مخصوصا درداستان گیلگمش یاد
شده است،و بدون تردید با توجه به اینکه خاور میانه محل ظهور بیشتر پیامبران بوده است،این نوشته
در باره تغیر قربانی از انسان به بره بدون ارتباط به داستانحضرت ابراهیم(ع) نیست.
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انتقال سومریان به مصر
بابک زارع

تأثیر سومر در بینالنهرین -عربستان قدیم -تأثیر بینالنهرین در مصر
در آن هنگام که از بالد سومری سخن میرانیم ،به اندازهای به آغاز تاریخ نزدیک هستیم که بدشواری
می توان گفت کدام یک از چند فرهنگ و مذهب وابسته به یکدیگر موجود در خاور نزدیک باستانی بر
یکدیگر پیشی داشته است .البته قدیمترین آثار نوشته که در دست است به خط سومری نوشته شده،
ولی این خط ممکن است نتیجه اوضاع و احوال و تصادفات خاصی بوده باشد ،و به هیچ روی از این
راه نمیتوان چنین نتیجه گرفت که فرهنگ و تمدن سومری مقدم بر سایر فرهنگهای باستانی خاور
بوده است؛ شاید آثار بازمانده تمدنهای پیش از سومری به صورتی بوده که از بین رفته و چیزی از
آن برجای نمانده است .مجسمههای کوچک و آثار دیگری شبیه به آثار سومریان در دو شهر آشور و
سامرا پیدا شده؛ چنانکه میدانیم این دو از شهرهایی است که بعدها در جزو حکومت آشور قرار
گرفته است ،ولی نمیدانیم که آیا چنین آثار از سومر به آن نقاط رسیده ،یا به وسیله نهر دجله از راه
دیگری به آنجا آمده .نیز قانون حموربی با قانونهای اور -انگور و دونگی شباهت دارد ،ولی هرگز
نمیتوان گفت که قانون حموربی از قوانین سومری الهام گرفته ،چه ممکن است هر دو تای آنها از
اصل کهنهتری استفاده کرده باشند .تنها چیزی که میتوانیم بگوییم این است که ما ترجیح میدهیم -و
البته تأکید نمیکنیم -که مدنیت بابل و آشور از سومر و اکد منشعب ،یا الاقل به وسیله آن بارور شده
باشد .خدایان بابل و نینوا و اساطیر دینی آنها ،در اغلب حاالت ،همان خدایان و اساطیر سومری است
که تغییر شکل و تحولی پیدا کرده .در مورد زبان و لغت باید گفت که ارتباط میان زبانهای بابلی و
آشوری از یک طرف وزبان سومری از طرف دیگر مانند ارتباطی است که میان دو زبان فرانسوی
و ایتالیایی از یک سو و زبان التینی از سوی دیگر وجود دارد.
شواینفورث نظر دانشمندان را به این مطلب شگفتانگیز متوجه ساخته است که کشت جو و ارزن و
گندم ،و اهلی کردن گاو و گوسفند و بز ،گرچه از دورترین زمانهایی که از آن آگاهی داریم
در مصر و بینالنهرین معمول بوده ،این گیاهان و حیوانات ،به حالت وحشی خود ،هرگز
درمصر دیده نمیشوند ،بلکه در زمینهای آسیای باختری و مخصوصا ً یمن و عربستان قدیم آنها را
میتوان یافت .از اینجا چنین برمیآید که این عناصر اصلی تمدن ،یعنی کشت دانه بار و اهلی کردن
حیوانات ،در زمانی که از آن هیچ گونه سندی در دست نداریم ،در عربستان پیدا شده و از آنجا به
سرزمین بینالنهرین (سومر و بابل و آشور) و مصر انتقال یافته است؛ این همان امری است که به نام

نظریه «مثلث تمدن و فرهنگ» معروف شده .ولی آنچه تاکنون از تاریخ باستانی بالد عرب به ما
رسیده آن اندازه ناچیز است که میتوان گفت این ،تنها ،فرضی است ،و احتمال دارد که چنان بوده
باشد.

شکایت نامه های مردم در دوره قاجار
آنچه بیش از این احتمال و امکان دارد آن است که پارههایی معین از تمدن مصری از سومر و بابل
سرچشمه گرفته باشد .این را میدانیم که ارتباطات بازرگانیی میان بینالنهرین و مصر وجود داشته که
مخصوصا ً از راه ترعه سوئز صورت میگرفته ،و شاید برای این ارتباط و انتقال کاال ،از نهرهایی
که پیش از این از سرزمین مصر در دریای سرخ میریخته نیز استفاده میشد .یک نظر به نقشه
جغرافیا بخوبی آشکار میسازد که چرا مصر ،در طول تاریخ شناخته خود ،بیش از آنکه به افریقا
منسوب باشد ،در جزو آسیای باختری به شمار میآمده است .تجارت و مبادالت فرهنگی بآسانی میان
بینالنهرین و مصر امکانپذیر بوده ،ولی چون به نیل میرسیدند ،صحرا در قسمت باختر ،و
آبشارهای نیل در قسمت جنوب ،مانع بوده است که مصر با سایر قسمتهای افریقا ارتباط پیدا کند.
بنابراین ،طبیعی چنان است که در فرهنگ و تمدن مصر عوامل و عناصر فراوانی از فرهنگ
بینالنهرین وجود داشته باشد.
هرچه در مطالعه و تحقیق لغت مصری قدیم پیشتر میرویم ،پیوند میان آن و زبانهای سامی خاور
نزدیک بیشتر بر ما آشکار میشود .چنان به نظر میرسد که خطنویسی تصویری مصر ،مربوط به
دوره پیش از سلسلههای سالطین ،از بالد سومری به آن سرزمین رسیده باشد .مهر استوانه شکل -که
اصل آن بدون شک از بینالنهرین است -در قدیمترین دورههای تاریخ مصر ظاهر میشود و پس از
آن از میان میرود؛ ممکن است گفت که این روش کار قدیمی را ،که از خارج وارد شده بود ،بعدها با
روش ملی اصیلی جانشین ساختهاند .از چرخ کوزهگری پیش از سلسله چهارم در مصر خبری نیست،
در صورتی که این چرخ مدتها پیش از آن در سومر معروف بوده است؛ ممکن است که این دستگاه با
ارابه و چرخ ارابه در یک زمان از بینالنهرین به مصر انتقال یافته باشد .سرگرزهای جنگی مصری
قدیم با نظیر بابلی آن بسیار شبیه است .در میان آثار مصری مربوط به دوره پیش از سلسلهها ،که در
جبلاالراک به دست آمده ،کاردی از سنگ چخماق است که ساخت زیبایی دارد و بر آن نقشهایی است
که ،از حیث موضوع و سبک ،با نقشهای بینالنهرین شبیه است .ظاهرا ً صناعت در باختر آسیا ایجاد
شده و سپس از آنجا به مصر انتقال یافته است .نخستین مهندسی معماری مصر به مهندسی بینالنهرین
شباهت دارد؛ از آن جهت که ،برای تزیین دیوارهای آجری ،در آنها نیز نقشهای فرورفته به کار
میرفته است .سفالهای دوره پیش از سلسله سالطین مصر ،و مجسمههای کوچک و موضوعات
تزیینی آنها ،در بسیاری از نمونهها ،شبیه نظایر آنها در بینالنهرین است ،یا بدون شک با آن ارتباط
فراوان دارد .در میان آثار مصریی که از آن زمان به جای مانده مجسمههای کوچکی از خدایان است
که اصل آسیایی آنها آشکارا دیده میشود .در زمانی که به حکایت تمام ،ظواهر تمدن مصری در آغاز
پیدایش خود بود ،هنرمندان شهر اور مجسمههایی میساختند و نقشهایی بر آنها میکشیدند که ،خود،
نماینده آن بود که مدت درازی از پیدایش این دو هنر در سومر میگذرد.

سازمان حكومت سومریان
این شکستی برای مصر نیست که پیشی تمدن را در بالد سومر اعتراف کند ،چه ریشهها و عناصری
که نیل از دجله و فرات گرفته ،هر چه باشد ،رشد و ترقی کرده و بارور شده و تمدن خاص و خالص
مصری از آن بیرون آمده است ،که بدون شک ثروتمندترین و بلندآوازترین و نیرومندترین فرهنگ و
تمدن شناخته شده در تاریخ است؛ تمدن مصری زیبایی و لطف خاصی دارد که فرهنگ و تمدن خام و
ابتدایی سومر هیچ قابل مقایسه با آن نیست ،و حتی تمدن یونان و روم نیز از آن تجاوز نمیکند.
یکی از دانشمندان بزرگ معاصر ،الیت سمیث ،کوشیده است تا این نظریات را نقض کند؛ دلیل وی آن
است که اگرچه گندم و جو و ارزن به صورت وحشی و طبیعی در مصر یافت نمیشود ،دالیلی در
دست است که کشت این گیاهان ،در مصر ،قدیمتر از هر جای دیگر صورت گرفته .وی را عقیده آن
است که کشاورزی و تمدن ،به صورت کلی ،از مصر به سومر انتقال یافته است؛ همچنین استاد
برستد ،بزرگترین مصرشناس امریکایی ،به قدمت تمدن سومری بر تمدن مصری عقیده ندارد .به نظر
وی ،قدمت چرخ ارابه در مصر ،اگر از سومر بیشتر نباشد ،از آن کمتر نیست؛ و برهان شواینفورث
را به این استدالل رد میکند که دانهبار را ،به صورت طبیعی آن ،در نقاط مرتفع حبشه یافتهاند.
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ادبیات و هنر سومریان
بابک زارع

خط نویسی -ادبیات -معابد و کاخها -مجسمهسازی -سفالگری -جواهرسازی -خالصهای از فرهنگ
و تمدن سومری
شگفتانگیزترین چیزی که از سومریان بر جای مانده خطنویسی آن مردم است؛ این هنر به اندازهای
در نزد آنان پیشرفته بود که به وسیله آن میتوانستند اندیشهها و افکار مفصل و پیچیده خود را درباره
بازرگانی و شعر و دین بیان کنند و نبشتههای قدیمتری که به دست آمده بر روی سنگ است ،و تاریخ
آن به  ۳۶۰۰قم میرسد .در حدود  ۳۲۰۰قم الواح گلی ظاهر میشود ،و چنان به نظر میرسد که،
در آن هنگام ،سومریان با این کشف عظیم بسیار شادمان شدهاند .این یکی از خوشبختیهای ماست که
مردم بینالنهرین نوشتههای خود را با مرکب فاسدشدنی ،و بر کاغذی که زود از میان میرود،
ننوشتهاند ،بلکه آنچه را خواستهاند بنویسند با آلت تیزی شبیه میخ بر گل تر نقش کردهاند .در این کار
مهارت فراوانی داشتند؛ نویسندگان توانستهاند ،با استفاده از این ماده نرم ،یادداشتهایی از حوادث،
صورت قراردادها ،قباله امالک ،صورت خرید و فروش ،متن احکام قضایی ،و نظایر آنها را بنویسند
و از همه اینها تمدنی بسازند که اثر نیش قلم در آن از دم شمشیر هیچ کمتر نباشد .در آن هنگام که
منشی از نوشتن لوح فراغت مییافت ،آن را در آتش میپخت یا مقابل حرارت آفتاب میگذاشت؛ به
این ترتیب ،طول عمر نوشته در حوادث روزگار بسیار بیش از کاغذ میشد ،و تنها نوشته برسنگ،

در ماندن ،بر آن ترجیح داشت .پیدایش خط میخی ،و تطور و تکامل آن ،بزرگترین منتی است که
سومریان بر تمدن جهان دارند.

نوشتههای سومری از راست به چپ خوانده میشود ،و تا آنجا که میدانیم بابلیان نخستین کسانی
هستند که از چپ به راست مینوشتهاند .شاید نوشتن به صورت خطوط ،همانگونه که پیش از این
دیدیم ،نوعی از عالمات و صورتهایی بوده که مردم در میان خود قرار گذاشته بودند ،و بر ظرفهای
سفالی اولیه سومری نگاشتهمیشد .گمان بیشتر آن است که صورتها و اشکال اصلی در خالل قرون
دراز ،برای آنکه نوشتن تندتر صورت گیرد ،کوچک و سادهتر شده و بتدریج به صورت عالماتی
درآمده و با اشیایی که نماینده آنها بوده اختالف فراوان پیدا کرده و ،به این ترتیب به جای آنکه تصویر
اشیا باشد ،عالمت نماینده اصوات شده است .برای آنکه مطلب با مثالی واضح شود ،گوییم مثل آن
است که در زبان انگلیسی تصویری از زنبور عسل (به انگلیسی )beeکشیده باشند ،و با مرور زمان
این تصویر به جایی برسد که ،تنها ،نماینده صورت «بی» ( )beباشد و به صورت هجایی درآید که
در ترکیب کلمات مانند ( be-ingبه معنی موجود) و نظایر آن وارد شود ،و دیگر کسی توجه به
نمایندگی این عالمت از صورت زنبور عسل نداشته باشد .سومریان و بابلیان از این نمایش هجایی
عالمات پیشتر نرفتند و به جایی نرسیدند که بتوانند صورت ترسیمشده را نماینده حرف تنها و بدون
حرکت ضمیمه آن قرار دهند؛ اگر به مثالی که زدیم باز گردیم ،نتوانستند کاری کنند که عالمت «بی»
تنها نماینده حرف غیر مصوت «ب» بوده باشد؛ چنان به نظر میرسد که این گام ساده ،ولی انقالبی،
به وسیله مصریان قدیم برداشته شده.
بدیهی است که انتقال از مرحله خطنویسی به مرحله ادبیات قرنها وقت میخواهد .در مدت چندین
قرن ،کتابت ،تنها ،ابزاری برای بازرگانی بود ،و با آن قراردادها و اسناد و صورت کاالهای حمل
شده به وسیله کشتی و رسیدها و نظایر آنها را مینوشتند؛ شاید ،گذشته از این ،برای ثبت کردن
یادداشتها و گزارشهای دینی و محفوظ نگاهداشتن طلسمهای جادویی و ادعیه و داستانهای مذهبی نیز
از خطنویسی استفاده میکردند تا در این چیزها تغییر و تبدیلهایی حادث نشود .با همه این احوال،
هنوز قرن بیست و هفتم قبل از میالد به پایان نرسیده بود که در شهرهای سومری عده زیادی
کتابخانههای بزرگ تأسیس شد؛ مثال دو سارزاک ،در محل شهر تلو در ویرانههای ساختمانهای
همزمان با گودآ ،مجموعهای از  ۰۰۰،۳۰لوح گلی به دست آورد که با ترتیب و نظم خاصی روی
یکدیگر چیده شده بود .از اوایل سال  ۲۰۰۰قم مورخان سومری به این کار پرداختند که گذشته و
حال خود را بنویسند و برای آیندگان بر جای گذارند؛ قسمتی از این سجالت به ما رسیده ،البته آنچه به
دست ما آمده مستقیما ً از منبع سومری نیست ،بلکه چیزهایی است که بابلیان بعدها از ایشان اقتباس
کردهاند .در میان کتابهایی که به صورت اصلی سومری به دست ما رسیده ،لوحهای است که در نیپور
اکتشاف شده و اصل سومری اولیه منظومه گیلگمش بر آن ثبت است؛ ما ،پس از این صورت تحول
یافته آن را در نزد بابلیان مورد مطالعه قرار خواهیم داد .بعضی از لوحههای خردشده محتوی
مرثیههای ادبی است که به نیرومندی ساخته شده و طرز تعبیر وصورت ادبی مخصوص به خود
دارد .در اینجاست که برای نخستین بار با این طرز تعبیر خاص خاورمیانه روبرو میشویم ،که در
آغاز اشعار جملههای معینی را مکرر میکنند و چندین شعر به یک صورت آغاز میشود،
یا فکر واحدی را در اشعار مختلف ،به اشکالی که کمی با یکدیگر اختالف دارند ،بیان میکنند.
این آثار ،که از دستبرد روزگار محفوظ مانده ،نشان میدهد که ادبیات از سرودها و مراثی کاهنان
سرچشمه گرفته؛ به همین جهت ،باید گفت که قصاید اولیه به صورت غنایی یا رزمی نبوده ،بلکه جنبه
دعایی و دینی داشته است.
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شک نیست که پیش از این مراحل ابتدایی و آشکار و تمدن و فرهنگ سومری ،قرنهای طوالنی نمو و
تطور و تکاملی در آنجا و جاهای دیگر در کار بوده است .همان گونه که ظاهرا ً خطنویسی میخی
اختراع سومریان است ،در معماری نیز باید گفت که سومریان ،پیش از همه ،شکل اساسی خانه و
معبد و ستونها و گنبدها و طاقها را طرحریزی کردهاند .دهقان سومری برای ساختن کلبه خود نیهایی
را به شکل مربع یا مستطیل یا مدور در زمین فرو میکرد و باالی آن نیها را خم میکرد و به یکدیگر
میبست تا از آن قوسی یا طاقی یا گنبدی فراهم شود .میتوان پذیرفت که آغاز ساده و بیپیرایه یا
الاقل نخستین پیدایش شناخته شده این اشکال معماری به همین صورت بوده است .در ضمن کاوشهای
نیپور به یک مجرای آب سرپوشیدهای دست یافتهاند که  ۵۰۰۰سال قدمت دارد؛ در گورهای شاهی
اور طاقهایی دیده شده که به  ۳۵۰۰قم میرسد ،و سردرهای قوسی شکل ،در تاریخ  ۲۰۰۰قم ،در
اور رواج کامل داشته است .این قوسها واقعی هستند؛ یعنی سنگهایی که با ترکیب آنها این قوسها
درست میشود هرکدام شکل میخی را دارد که فشار را به طرفین خود منتقل میکند و ثابت در محل
خود میماند.

توانگران برای خود کاخهایی داشتند و معموال این کاخها را برروی پشتههایی با ارتفاع ده یا دوازده
متر از سطح زمین میساختند ،و چنان بود که تنها از یک راه داخل شدن به آن امکان داشت؛ به این
ترتیب ،کاخ صورت دژی پیدا میکرد .چون سنگ در سومر نایاب بود .بیشتر این کاخها را با آجر
میساختند و دیوارهای سرخ آنها را با نقشهای «آجری» به شکل حلزونی و مثلث و مقرنس و لوزی
و مشجر تزیین میکردند .دیوارهای درونی را با گچ میپوشاندند و به شکل سادهای نقاشی میکردند.
اطاقهای خانه را گرداگرد حیاطی اندرون خانه میساختند ،که در برابر آفتاب سوزان آن ناحیه سایه و
وسیله سردی هوا را فراهم میکرد؛ به همین دلیل ،و نیز برای آنکه امنیت و استحکام کاخ بیشتر
باشد ،در اطاقها را غالباً رو به حیاط اندرونی باز میکردند و کمتر برای آنها از طرف خارج دری
میگذاشتند .پنجره همچون چیزی تجملی به شمار میرفت ،یا این است که اصال نیازی برای آن
احساس نمیکردند .آب مصرفی را از چاه بیرون میآوردند؛ برای بیرون راندن فضوالت ،در
ساختمانها مجراهایی بود که به یکدیگر اتصال پیدا میکرد و فاضالب را به خارج شهر میبرد .اثاثیه
و مبل خانه ،در عین کمی و سادگی ،از ذوق و هنر خالی نبود؛ پارهای از تختخوابها را با فلزات یا
عاج منبتکاری میکردند؛ پایه بعضی از صندلیها ،همان گونه که در صندلیهای مصری قدیم دیده
میشود ،مانند چنگال درندگان ساخته میشد.
برای معابد از جاهای دور سنگ وارد میکردند .و سر ستونها و نقشهای برجسته مسی را ،که در آنها
سنگهای نیمه قیمتی نشانده بودند ،برای تزیین به کار میبردند .معبد ننار در اور ،با سفالهای
فیروزهای رنگی که از خارج آن را میپوشاند ،همچون نمونهای بود که در دیگر معابد از آن تقلید
میکردند؛ داخل اطاقها و رواقهای این معبد ،با قرار دادن لوحهایی از چوبهای کمیاب -همچون ارز و
سرو -بر روی دیوارها ،مزین شده بود؛ این چوبها را با قطعات مرمر و رخام و عقیق و طال
معرقکاری و منبتکاری کرده بودند .بزرگترین معبد هر شهر معموال بر روی تپهای قرار داشت و به
صورت یک زیگورات بود ،با سه تا هفت طبقه ساختمان ،که وسعت هر طبقه از طبقه زیرین کمتر
میشد ،و گرداگرد آن پلکانی مارپیچی میساختند که برای باال رفتن به طبقات مختلف به کار
میرفت .این زیگوراتهای بلند شایسته خدایان گردنفراز و حامی شهرهای سومری به شمار میرفت.
و نیز ،از لحاظ مادی و معنوی ،در مقابل حمله یا طغیانی که هر آن احتمال آن میرفت ،عنوان
دژوارگی را داشت.

در معابد ،گاهی به عنوان تزیین ،مجسمههایی از خدایان و پهلوانان بشری و حیوانات قرار همینگونه
معابد برج مانند بابلی بوده است که به معماران و مهندسان جدید امریکایی الهام بخشیده که ،در ساختن
عمارتهای بلند ،هر طبقه را کمی عقب مینشینند تا از رسیدن نور به خانه همسایگان جلوگیری نشود
و مخالفت قانونی به عمل نیاید ،چون شخص ،در خیال خود ،آن ساختمانهای  ۵۰۰۰ساله سومری را
به آسمانخراشهای امروزی امریکا با یکدیگر در نظر بگیرد ،آنگاه زمانهای دراز تاریخ به قدری
کوچک میشود که به صورت یک چشم به هم زدن درمیآید.

میدادند .این مجسمهها ساده و نازیبا و تنها نماینده نیرومندی و بزرگی بود؛ هیچ دقت و جالل و حسن
تعبیر و ریزهکاری هنریی در آنها وجود نداشت .بیشتر آنچه به دست آمده مجسمههای شاه گودآست که
با سنگ دیوریت تراشیده شده ،ولی تراش مجسمهها خام و ساده است .در خرابههای تلالعبید ،از آثار
دوره اول تمدن سومری ،مجسمه کوچک مسیی به دستآمده که گاو نری را نمایش میدهد؛ گرچه
گذشت زمان آن را خراب کرده ،هنوز این مجسمه روح دارد و نشاط و نیروی گاو نر را بخوبی
نمایش میدهد .در شهر اور ،در گور ملکه شوب-اد ،سر گاوی از نقره یافتهاند که شاهکار هنری به
شمار میرود و نشان میدهد که هنر سومری تا چه اندازه ترقی داشته است ،گرچه دست تصرف
روزگار نیز در این مجسمه کار خود را کرده و چنان نیست که ما امروز بتوانیم این اثر هنری را در
مقامی که شایسته آن است قرار دهیم .نقوش برجسته معدودی که از آن زمان برجای مانده مؤید این
نظر ماست ،و جای شک باقی نمیماند که هنر سومری هنر پیشرفتهای بوده است .خشونت و درشتی
هنر سومری در «لوحه کرکسان» ،که به وسیله ائاناتوم ،شاه الگاش ،برپا شده ،و استوانه سنگ
سماقی ایبنیشار ،و تصاویر کاریکاتوری (براستی کاریکاتوری به معنی کلمه) نماینده اور-نینا ،و
مخصوصاً «لوحه پیروزی» ،که به وسیله نرمسین نصب شده ،بخوبی آشکار است؛ ولی ،در همه این
صورتها ،جانداری نیرومندی در نقاشی و حجاری مالحظه میشود ،و هیچ شکی باقی نمیماند که
هنر سومری هنر جوانی بوده که در راه ترقی پیش میرفته است.
درباره صناعت کوزهگری به این روشنی و آسانی نمیتوان حکم کرد .شاید علت آن باشد که دست
روزگار در آثار سفالین تصرف فراوان کرده و چیزی از این صناعت برای ما باقی نگذاشته است تا
بتوانیم از آن رو حکم صحیحی بدهیم .ممکن است در نزد آن مردم کارهایی سفالی وجود داشته که از
لحاظ اتقان در عمل ،از ظروف مرمر به دست آمده در خرابههای اریدو کمتر نبوده باشد؛ ولی بیشتر
ظرفهای سفالی سومری -اگرچه چرخ کوزهگری هم در ساختن آنها به کار میرفته -ظروف ساده گلی
بوده ،که هرگز به پای گلدانهای عیالمی نمیرسیده است .زرگری و جواهرسازی صنعت پیشرفتهای
بوده؛ دلیل این مطلب ظرفهای زرینی است که در گورستانهای اور از  ۴۰۰۰سال قبل از میالد به
دست آمده ،که به بهترین صورت صیقل و پرداخت شده و از ذوق هنری بلندی حکایت میکند .گلدان
سیمین انتمنو ،که اکنون در موزه لوور است و به اندازه مجسمه گودآ بزرگی وضخامت دارد ،در عین
حال ،مشتمل بر کندهکاریهای ظریفی از اشکال جانوران است .زیباترین کار هنریی که از آن زمان به
دست آمده دسته خنجر زرین مرصع به فیروزه و الجورد است که حکاکی و کندهکاری بسیار ظریفی
دارد و از اکتشافات اور به دست آمده است؛ اگر حق داشته باشیم تا از روی عکسی که از این
شاهکار هنری برداشته شده قضاوت کنیم ،باید بگوییم که صورت هنری در آن زمان به سرحد کمال
رسیده بوده است .از خرابههای سومری عده زیادی مهرهای استوانهای به دست آمده که با سنگ یا
فلز گرانبها ساخته شده و در آنها ،بر روی سطوحی که از شش سانتیمتر مربع تجاوز نمیکند ،نقشهای
بسیار زیبایی کندهاند .چنان به نظر میرسد که سومریان این مهرها را به جای امضایی که ما امروز
میکنیم به کار میبردهاند؛ همه اینها دلیل بر آن است که ،در آن ازمنه ،زندگی و اخالق به اندازهای
مترقی و لطیف بوده که با تصور حقیری که ما از پیشرفت پیوسته نوع اصل این دسته خنجر در موزه

عراق در بغداد است .بشر ،از روزگاران سراسر بدبختی بسیار دور تا زمان حاضر -که خیال میکنیم
تمدن به منتها درجه کمال رسیده! -داریم ،به هیچ وجه سازگار در نمیآید.
تمدن سومری را میتوان در تناقضی که میان سفالهای خام ساده و زینتآالتی که به نهایت درجه
زیبایی و اتقان رسیده خالصه کرد ،و گفت که این تمدن آمیختهای از چیزهای ساده اولیه و
شاهکارهای درخشانی بوده که گاه به گاه صورت میگرفته است .در این سرزمین -تا آنجا که علم ما
در زمان حاضر به آن آگاهی دارد -نخستین حکومت و امپراطوری به دست انسان تأسیس شده؛
همچنین نخستین سازمان آبیاری ،نخستین بار استفاده از سیم و زر برای ارزیابی کاال ،نخستین
قراردادهای بازرگانی ،نخستین سازمان اعتبار معامالتی ،نخستین کتاب قانون ،نخستین بار استفاده
وسیع از خطنویسی ،نخستین بار گفتگوی از داستان آفرینش و طوفان ،نخستین مدرسهها و کتابخانهها،
نخستین ادبیات و شعر ،نخستین آرایهها و جواهرآالت ،نخستین حجاری و نقش برجسته ،نخستین
کاخها و معابد ،نخستین بار استفاده از فلزات در تزیین ،و نخستین طاقها و قوسها و گنبدهای ساختمانی
در جهان پیدا شده است .نیز در همین سومر است که برای اولین بار ،آن گونه که تاریخ نشان میدهد،
پارهای از زشتیهای تمدن ،از قبیل بردگی و استبداد و چیرگی کاهنان بر مردم و جنگهای استعماری،
به شکل وسیع دیده میشود .شکل زندگی در سومر متنوع و عالی و پرفعالیت و بسیار مفصل و
پیچیده بود .در همانجاست که ،از اختالفات طبیعی میان مردم ،یک نوع زندگی تازه قرین آرامش و
فراوانی و آسایش ،برای نیرومندان ،و زندگی دیگری ،سراسر بدبختی و کار پیوسته ،برای دیگر
مردم نتیجه شده است .پایه هزاران اختالفی که در تاریخ جهان روی داده در همین سرزمین گذاشته
شده.
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دین و اخالق سومریان
بابک زارع

مجموعه خدایان سومری -خوراک خدایان -اساطیر خدایان -تعلیم و تربیت -نماز سومری -فحشای
مذهبی -حقوق زن -آرایههای سومری
اور -انگور قانوننامه خود را به نام شمش ،خدای بزرگ ،بین مردم منتشر ساخت ،چه فرمانروایان
بزودی دریافته بودند که توجه کردن به دین فواید سیاسی فراوانی برای اداره کردن کشور دارد .و
آنگاه که فایده خدایان از این لحاظ بر آدمی مکشوف شد ،شماره آنان افزایش یافت ،تا آنجا که هر شهر
و ایالت و هرگونه از فعالیتهای بشری ،برای خود ،خدای مدبر و الهامدهنده خاص پیدا کرد .زمانی که
تمدن سومری روی کار آمد ،بدون شک ،پرستش خورشید مدتی بود که انتشار داشت ،و مظهر آن
نیایش شمش «نور خدایان» بود که شب را در اعماق شمال به سر میبرد و ،چون سپیدهدم درهای
خود را به روی آن باز میکرد ،مانند شعلهای در آسمان باال میآمد و ارابه خود را بر قبه نیلگون
آسمان به حرکت درمیآورد؛ خورشید را تنها چرخی از این ارابه آتشین تصور میکردند .در شهر
نیپور معابد باشکوهی ،برای خدایی به نام انلیل و همسر او ،تینلیل ،برپا کرده بودند؛ مردم اوروک
بیشتر اینینی ،باکره خدای زمین ،را پرستش میکردند؛ همین خداست که در نزد مردم سامی اکد به نام

عشتر معروف است و با آفرودیته -دمترفاجره و متقلب خاور نزدیک شباهت دارد .مردم کیش و
الگاش مادر غمخواری را به نام نینکرسگ میپرستیدند که ،به خیال ایشان ،از بدبختی بشر پیوسته
اندوهناک است و در نزد خدایان بیرحم از آدمی شفاعت میکند .نینگیرسو خدای آبیاری و «رب
سیلها» بود ،و ابویاتموز خدای کشاورزی ،سین خدای ماه بود ،و او را به صورت انسانی نمایش
میدادند که بر باالی سرش هاللی بود شبیه به هالههایی که بر گرد سر قدیسان در قرون وسطی
نمایش میدادند .به گمان ایشان ،هوای محیط بر زمین پر از ارواح بود :بعضی ارواح طیبه ،که
هریک از آنها مخصوص نگاهداری یکی از مردم است ،و بعضی ارواح خبیثه و شیاطین ،که برای
دور کردن ارواح طیبه میکوشند و درصدد آنند که برجسم و روح مرد سومری تسلط پیدا کنند.
بیشتر خدایان در معابد بودند ،و برای آنها هدایایی از مال و خوراک و زن میآوردند .در الواح گودآ
فهرستی است که نشان میدهد خدایان چه چیزها را میپسندند و دوست دارند ،که از آن جمله است:
گاو نر ،بز ،گوسفند ،کبوتر ،جوجه مرغ ،مرغابی ،ماهی ،خرما ،انجیر ،خیار ،کره ،روغن ،و نان
دو آتشه .از این صورت میتوان فهمید که توانگران آن زمان از بسیاری از انواع خوراکی بهرهمند
میشدهاند .ظاهرا ً چنان به نظر میرسد که ،در آغاز کار ،خدایان گوشت آدمی را به همه چیز ترجیح
میدادند ،ولی چون اندیشههای اخالقی در مردم رشد پیدا کرد ،خدایان نیز ناچار به گوشت جانوران
راضی شدند .در خرابههای سومری لوحهای به دست آمده است که در آن پارهای دعاها نوشته است؛
این دستور دینی عجیب در آنجا دیده میشود« :بره جانشین و فدیه آدمی است؛ وی برهای را به جای
جان خود بخشیده است ».کاهنان ،از راه همین هدایا و قربانیها ،از همه طبقات دیگر مردم سومری
مالدارتر و نیرومندتر شدند .از بسیاری جهات ،همین کاهنان در واقع فرمانروا بودند؛ حتی بدشواری
می توان گفت که پاتسی تا چه اندازه کاهن و تا چه اندازه شاه بوده است .چون کاهنان در غارت کردن
اموال مردم از اندازه گذشتند ،اوروکاژینا -مانند لوتر که بعدها در مقابل کشیشان مسیحی قیام کرد -به
پا خاست و حرص و آز کاهنان را تقبیح کرد و آنها را ،در اجرای عدالت ،به رشوه گرفتن متهم
ساخت و اظهار داشت که این کاهنان گرفتن مالیات و زکات را وسیله آن ساختهاند که دسترنج
کشاورزان و صیادان را بربایند .تا مدتی محاکم را از این گونه مأموران رشوهخوار فاسد پاک کرد و،
برای پرداخت عوارض و مالیات به معابد ،قوانین خاص تنظیم ،و از غصب شدن اموال و امالک
مردم جلوگیری کرد .ولی جهان پیرشده و رسوم آن به اندازهای قدمت داشت که حالت قدسیت به خود
گرفته بود.

همچنین بخوانید :گذری بر زندگی محمدعلی فروغی در دوران قاجار

پس از مرگ اوروکاژینا ،دوباره کاهنان قدرت را به دست گرفتند ،همان گونه که در مصر نیز پس از
مرگ اخناتون چنین شد .مردم چنانند که برای حفظ اساطیر و آداب و عادات افسانهای خود حاضرند
هرچه را ،از آن گرانبهاتر نباشد ،بدهند .اساطیر دینی ،حتی در آن روزگار دور ،در جان و خرد
آدمی ریشه دوانیده بود .چون مردم سومری با مردگان خود خوراکیها و افزارهای زندگی را در گور
مینهادند ،میتوان چنین فرض کرد که آن مردم به زندگی در سرای دیگر باور داشتهاند ،ولی تصور
آنان نسبت به جهان دیگر مانند تصور یونانیان بود؛ آن را جای تاریکی میدانستند که سایهها و
طیفهای بدبختی در آن به سرمیبرند و همه مردگان ،بدون استثنا ،ناچار به آن فرود میآیند .هنوز
اندیشه بهشت و دوزخ و بهشت ابدی و آتش جاودانی در فکر آن مردم جایگزین نشده بود ،و دعا
خواندن و قربانی کردن آنان به امید رسیدن به «حیات ابدی» نبود ،بلکه از آن جهت چنین میکردند

که در زندگی دنیا به نعمتهای مادی دسترس پیدا کنند .یکی از اساطیر و افسانههای متأخر نشان
میدهد که چگونه ائا ،االهه حکمت ،به آداپا ،فیلسوف شهر اریدو ،علم برین را آموخت و تنها چیزی
که از او مضایقه کرد سر زندگی جاودانی بود.افسانه دیگری میگوید که خدایان آدمی را خوشبخت
آفریدند و،چون وی به اراده آزاد خود مرتکب گناه شد ،با فرستادن طوفان ،او را تنبیه کردند ،و از
این طوفان ،تنها جوالیی به نام تاگتوگ نجات یافت .و چون این تاگتوگ میوه درخت حرام شدهای را
خورد ،زندگی جاودانی و عافیت را از کف داد.
کاهنان عهدهدار تعلیم و تربیت نیز بودند و ،با تعلیم داستانها و اساطیر دینی ،آنچه را میخواستند به
مردم تعلیم میکردند و تسلط و فرمانروایی خویش را برآنان محفوظ نگاه میداشتند .در کنار بیشتر
معابد ،مدرسههایی بود که کاهنان در آنجا به پسران و دختران خطنویسی و حساب را میآموختند،
اصول وطنپرستی و نیکوکاری را در روح آنان تقویت میکردند ،و بعضی از ایشان را برای کار
بزرگ نویسندگی آماده میساختند .لوحههایی از آن زمان به دست آمده که بر آنها جدولهای ضرب و
تقسیم و جذر و کعب ،و مسائلی از هندسه عملی دیده میشود .آنچه در آن زمان به اطفال تعلیم میشده
پستتر از چیزی نیست که ما امروز به فرزندان خود میآموزیم؛ این معنا از روی لوحهای برمیآید
که خالصهای از مسائل مربوط به مردمشناسی در آن چنین نوشته شده« :در آن زمان که انسانها
آفریده شدند ،از نانی که خورده میشود و لباسی که در برمیکنند ،کسی آگاهی نداشت .همه با چهار
دست و پا راه میرفتند و ،مانند گوسفند ،با دهان خود علف میچریدند و از گودالهای آب رفع عطش
میکردند».
لطف تعبیر و اصالت اندیشه در آن دین ،که نخستین دین شناخته شده تاریخ است ،از این دعا ،که گودآ
در برابر بائو االهه نگاهبانی شهر الگاش میکند ،بخوبی آشکار است:

ای ملکه من ،ای مادری که شهر الگاش را ساختهای،
ملتی که نظر عنایت به سوی آنان داری عزت و قدرت یافتهاند؛
و پرستندهای که به چشم مرحمت به او مینگری عمرش دراز میشود.
من مادر ندارم -تو مادر منی؛
من پدر ندارم -و تو پدر منی…
ای بائو ،ای االهه من ،تو نیکی را میشناسی؛
و تو هستی که به من زندگی بخشیدهای.
درپناه تو ،ای مادر من،
و در سایه تو با عزت و احترام منزل خواهم گرفت.
عدهای زن وابسته به هر معبد بودند .بعضی از آنان خدمتگزار ،و پارهای دیگر همسر خدایان یا
جانشینان و نمایندگان بر حق ایشان بر روی زمین؛ دختر سومری در این گونه خدمتگزاری به معابد
هیچ ننگ و عاری تصور نمیکرد؛ پدر او به این میبالید که جمال و کمال دختر خود را برای از بین
بردن رنج و مالل زندگی یکنواخت کاهنان وقف کرده است؛ چنان پدری ،وقتی برای ورود دختر خود
به معبد و انجام وظایف مقدس پذیرش به دست میآورد ،جشن میگرفت و در این جشن قربانی
میکرد و جهیزی همراه وی به معبد میفرستاد.

همچنین بخوانید :آتشکده ها و چهار طاقی ها در دوره ساسانی

در آن زمان زناشویی آیین پیچیدهای بود که قوانین و مقررات فراوانی برای آن گذاشته بودند .جهیزی
که دختر همراه خود به خانه شوهر میبرد کامال در تحت تصرف و اختیار خود او بود؛ گرچه ،در
استفاده از این حق ،شوهر را در زندگی شریک خویش میساخت ،حق تعیین وارث با خود او بود.
هراندازه شوهر بر فرزندان خود حق داشت ،زن نیز چنان بود؛ در غیاب شوهر ،اگر پسر بزرگی
نبود ،خود زن مزرعه را نیز مانند خانه اداره میکرد .زن حق داشت که مستقل از شوهر خود به کار
بازرگانی بپردازد و بندگان خود را نگاه دارد یا آنان را آزاد کند .زن گاهی به مقام ملکهای میرسید،
چنانکه شوب-اد چنین شد و با کمال مهر و رأفت حکومت راند .ولی ،در حاالت بحرانی و سخت،
همیشه کار به دست مرد بود؛ او پارهای از اوقات حق داشت زن خود را بفروشد یا ،در برابر وامی
که دارد ،او را به طلبکار خود بدهد .حتی در آن روزگار بسیار دور هم حکم اخالقی بر مرد و زن
یکسان نبود ،و این نتیجه ضروری آن بود که در مالکیت و وراثت با یکدیگر اختالف داشتند :مثال زنا
کردن مرد را سبکسری و قابل اغماض میپنداشتند ،در صورتی که چون زنی چنین میکرد کیفر آن
مرگ بود؛ از زن چنان توقع داشتند که برای شوهر خود ،و برای کشور ،فرزندان فراوانی بیاورد؛
اگر زن نازا میشد ،مرد تنها به همین سبب ،میتوانست او را رها کند؛ اگر زنی از مادر شدن خود
جلوگیری میکرد ،او را غرق میکردند .قانون هیچ حقی برای کودکان قایل نبود ،و اگر پدر و مادر
از فرزند خود در مقابل عموم تبری میجستند ،همین خود کافی بود برای آنکه اولیای امور آن فرزند
را از شهری که در آن به سر میبرد تبعید کنند.
با وجود این ،زنان طبقات باال زندگی پرتجملی داشتند؛ مزایا و تجمالتی که این گونه زنان داشتند
جبران بیچارگی و محرومیت خواهران فقیر ایشان را میکرد؛ در این مورد باید گفت که وضع زن آن
روز مثل وضع زن در همه مدنیتهای مختلف بوده است .آرایهها و جواهرات در گورهای سومری
فراوان دیده شده .استاد وولی در گور ملکه شوب -اد سرخابدانی از زمرد کبود مایل به سبز ،و
سنجاقهای طالیی ته فیروزهای به دست آورد ،نیز دستگاه اسباب بزکی صدفیی یافت که در آن با طال
منبتکاری شده بود .در این اسباب ،که از انگشت کوچک بزرگتر نبود ،یک قاشق بسیار ظریف دیده
میشد که شاید برای برداشتن سرخاب از سرخابدان بوده است؛ نیز میله کوچک زرینی وجود داشت
که حدس زده میشود برای آراستن پوست کنار ناخن بوده است؛ منقاشی بود که برای پیراستن موهای
ابرو به کار میرفته است .انگشتریهای ملکه با مفتولهای زرین ساخته شده ،در یکی از آنها سنگ
الجورد نشانده بودند؛ گردنبند ملکه از طال و از الجورد ساخته شده بود .چه نیکو گفتهاند که زیر
آسمان هیچ چیز تازهای وجود ندارد ،و تفاوت زن ابتدای جهان و زن امروز به اندازهای ناچیز است
که از سوراخ سوزن میگذرد.
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سازمان حکومت سومریان
بابک زارع
شاهان -آیین جنگاوری – اشراف و زمینداران – قانون
هر شهر تا آنجا که میتوانست خود را برای نگاهداری استقالل خویش غیور و متعصب نشانمیداد و
برای خود شاه خاصی داشت به نام پاتسی یا کاهن -شاه؛ از همین کلمه آشکار میشود که حکومت تا
چه حد با دین پیوستگی داشته است .در حدود  ۲۸۰۰قم ،با توسعه تجارت ،دیگر امکان آن نبود که
این جدایی میان شهرها برقرار بماند؛ به همین جهت ،از مجموعه آنها «امپراطوریهایی» به وجود
آمد ،و شخصیت نیرومندی توانست بر شاهان و کاهن -شاهان مسلط شود و از این شهرها یک وحدت
سیاسی و اقتصادی ایجاد کند .پادشاه بزرگ قدرت فراوان و مطلق داشت ،و اطراف او را محیطی از
شدت عمل و ترس فرا گرفته بود ،درست مانند حالتی که سالطین مستبد اروپا مقارن دوره رستاخیز
علم و هنر (یا رنسانس) داشتند؛ هر آن احتمال آن میرفت تا ،با همان وسایل که شاه تازه بر اریکه
سلطنت نشسته ،کسی قصد جان او کند و وی را به سرنوشت گذشتگان دچار سازد .شاه در قصر
مستحکمی به سر میبرد که بیش از دو در تنگ نداشت ،و از هر در بیش از یک نفر نمیتوانست
داخل شود .در چپ و راست در ورودی ،نهانگاههایی بود که پاسبانان مخفی شاه در آنها به سر
میبردند و می توانستند واردشوندگان را بازجویی کنند ،یا با خنجر جانشان را بگیرند .حتی نمازخانه
شاه نیز در کاخ او جای پنهان و پوشیدهای داشت و شاه در آن وظایف دینی خود را انجام میداد،
بیآنکه کسی بتواند وی را ببیند ،یا اگر از انجام چنین تکالیف سرباز زند متوجه آن شوند.
شاه ،به هنگام نبرد ،بر ارابهای مینشست و در پیشاپیش لشکری مخلوط و درهم ،مسلح به تیر و
کمان و سرنیزه ،حرکت میکرد .جنگ را آشکارا برای به دست آوردن راههای بازرگانی ،یا دستبرد
زدن به کاالهای تجارتی ،به راه میانداختند و هیچ دربند آن نبودند که این هدف را در زیر پردهای از
الفاظ فریبنده و رنگین بپوشانند و کسانی را که دنبال کمال مطلوبهایی میگردند به آن گول بزنند.
مانیشتوسو ،شاه اکد ،با کمال صراحت اعالن کرد که برای دست یافتن به کانهای نقره و رسیدن به
سنگ دیوریت به سرزمین عیالم حمله میکند تا پس از به دست آوردن این سنگ مجسمههایی از خود
بسازد و نام خویش را جاویدان کند -و این تنها جنگی است که در آن سربازان برای منظورهای هنری
به نبرد برخاستهاند .ملتهای مغلوب را علیالرسم به عنوان برده میفروختند و ،اگر امید به سودی از
فروختن ایشان نمیرفت ،آنان را در میدان جنگسرمیبریدند .بعضی اوقات چنان اتفاق میافتاد که ده
یک اسیران را در تنگنایی قرار میدادند که هر چه دست وپا میزدند راه فرار نبود ،آنگاه آنان را در
راه خدایان تشنه به خون قربانی میکردند .در این شهرها همان چیزی اتفاق افتاد که بعدها ،برای
شهرهای ایتالیا ،در دوره رستاخیز پیش آمد؛ به این معنی که استقاللخواهی شدید شهرهای سومری
انگیزه نیرومندی برای زندگی و پرورش هنر بود ،ولی ،در عین حال ،سبب پیدایش فشار و نزاعهای
داخلی گردید؛ به این ترتیب دولتهای کوچک محلی ضعیف شدند و دولت سومر بکلی سقوط کرد.

همچنین بخوانید :زندگینامه عباس میرزا ولیعهد ایران در زمان سلطنت فتحعلیشاه

سازمان ملوکالطوایفی ،در امپراطوری سومری ،وسیله حفظ نظام اجتماع بود .شاه ،پس از هر
جنگ ،به سرداران شجاع خود قطعات بزرگی از اراضی را میبخشید و آن زمینها را از پرداخت
مالیات معاف میکرد؛ این صاحبان اراضی ،در مقابل ،موظف بودند امنیت را در ابوابجمعی خود
حفظ کنند و ،آن اندازه که شاه نیازمند است ،سرباز و ساز و برگ به او بدهند .درآمد دولت از مالیات
جنسی بود ،که در انبارهای شاهی ذخیره میشد و به مصرف حقوق کارمندان و کارگران دستگاه
دولتی میرسید.
عالوه بر این دستگاه شاهی و دستگاه زمینداران ،یک رشته از قوانین وجود داشت که وقتی اور-
انگور و دونگی دست به تدوین احکام و قوانین اور زدند ،سوابق فراوانی برای آنها فراهم شده بود.
از همین سرچشمهها بود که حموربی قانوننامه معروف خود را استخراج کرد و به یادگار گذاشت.
البته این قوانین از قوانینی که پس از آنها آمده ناقصتر و سادهتر است ،ولی شدت و قساوت آنها نیز به
همین ترتیب کمتر است .به عنوان مثال باید گفت که در قوانین سامی ،چون زنی زنا دهد حکمش
کشتن است ،ولی در قانون سومری تنها آن است که شوهر جفا کشیده حق دارد زن دیگری بگیرد و
پایگاه زن اول خود را از آنچه بود پایینتر آورد .در قانون سومری از روابط بازرگانی و ارتباطات
جنسی سخن رفته؛ برای وام گرفتن شرایطی گذاشته ،و ترتیب قرارداد بستن و عقود مختلف و خرید و
فروش و قبول کردن فرزند و وصیت را معین کرده است .مجالس محاکمه و داوری در معبدها تشکیل
میشد و داوران معموال کاهنان معابد بودند ،ولی برای دادگاههای عالیتر قاضیان متخصص برگزیده
میشدند .بهترین چیزی که در قانون سومری مشاهده میشود آن است که کار به صورتی بوده که،
حتیالمقدور ،مردم از مراجعه به محکمه خودداری کنند؛ به این معنی که هر اختالف ،در ابتدای امر،
به داوری عمومی مراجعه میشده ،و او به طرفین دعوی تکلیف میکرده است که ،پیش از آنکه به
حکم قانون توسل جویند ،دعوای میان خود را از راه دوستانه حل کنند .چنین است حال یک مدنیت
فقیری که نمیتوانیم از آن درسی بگیریم و تمدن خود را اصالح کنیم.

همچنین بخوانید :سازمان حكومت سومریان
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زندگی اقتصادی سومریان
بابک زارع

زمین -صناعت -بازرگانی -طبقات مردم -علم
سومریان از میان رفتند ،ولی مدنیت و فرهنگ آنان برجای ماند .از سومر و اکد هنوز صنعتگران و
شاعران و هنرمندان و حکیمان و قدیسان برمیخاست .تمدن شهرهای جنوبی در امتداد نهرهای فرات
و دجله به شمال انتقال یافت و ،همچون میراث اصلی تمدن بینالنهرین ،به سرزمین بابل و آشور
رسید.
پایه این فرهنگ و تمدن بر روی خاکی گذاشته شده بود که فیضان ساالنه دو نهر ،در نتیجه ریزش
بارانهای زمستانی ،سبب حاصلخیزی آن بود .زیاد شدن آب سودمند بود ،ولی خطر هم داشت؛ اما
سومریان از دیرباز دریافته بودند که ،با کندن مجاری فراوان در سراسر زمینهای خود ،میتوانند از
این آب به شکل مطمئنی برای آبیاری استفاده کنند؛ همان مردم ،با داستانهایی از یک طوفان بزرگ ،و
اینکه چگونه سرانجام زمین از سیالبها جدا گردید و آدمیان رهایی یافتند ،یاد آن نخستین خطرهای

زیاد شدن آب دو نهر را جاودانه ساختهاند .سازمان منظم آبیاری ،که تاریخ آن به  ۴۰۰۰سال قبل از
میالد میرسد ،از بزرگترین کارهای تولیدی تمدن سومری به شمار میرود؛ شک نیست که این
سازمان ،خود ،پایه آن مدنیت و فرهنگ بوده است .از زمینهایی که خوب آبیاری میشد ذرت ،جو،
گندم ،خرما ،و سبزیهای گوناگون و فراوان بدست میآمد .در زمانهای بسیار دور ،در این قسمت از
جهان ،گاو آهن روی کار آمد که به وسیله آن با گاو زمین را شخم میکردند ،و تا چند سال پیش در
امریکا نیز دیده میشد و به آن لوله سوراخداری پیوسته بود که به وسیله آن دانه را بر زمین
میافشاندند .برای کوبیدن خرمن ،چرخهای بزرگ چوبی به کار میبردند که دندانههایی از سنگ
چخماق داشت ،و به این ترتیب ،در ضمن آنکه دانه جدا میشد ،کاه نیز برای علوفه چهارپایان به
دست میآمد.
این تمدن ،از جهات گوناگون ،بسیار ابتدایی بود .سومریان پارهای از موارد استعمال مس و قلع را
میدانستند و از مخلوط کردن آن دو با یکدیگر مفرغ میساختند ،و گاه به گاه نیز ،با آهن ،اسبابهای
بزرگ درست میکردند .با همه این احوال ،فلز در نزد آنان عنوان تجملی داشت و بسیار نادر بود.
ابزار کار سومریان بیشتر با سنگ چخماق ساخته میشد و برخی از آنها ،از جمله داس دروگری ،را
با گل رس میساختند و چیزهای باریک ،مانند سوزن و درفش ،را با عاج یا استخوان .پارچهبافی
صناعت رایجی بود ،و کسانی که از طرف شاه معین میشدند بر آن نظارت میکردند؛ درست
همانگونه که اکنون هم صناعتهای بزرگ زیر نظر دولتها اداره میشود .خانههای خود را با نی
میساختند و روی آن را کاهگل میمالیدند ،و این کاهگل در آفتاب خشک میشد؛ چنین خانهها را ،در
جایی که روزی سرزمین سومر بوده است ،هم اکنون بآسانی میتوان دید .کلبهها دری چوبین داشت
که روی پاشنهای سنگی میچرخید؛ کف اطاق معموال گلی بود؛ سقف کلبه را با خم کردن و اتصال
سر نیها به شکل قوسی میساختند ،یا اینکه نیها را گلاندود میکردند و روی تیرهای عرضی سقف
میکشیدند .گاو و گوسفند و بز و خوک در خانهها با مردم به سر میبردند .برای آب آشامیدنی از چاه
استفاده میشد.

همچنین بخوانید :خاستگاه سومریان باستان

بیشتر کاالها از راه آب حمل و نقل میشد .چون سنگ در سومر بسیار کمیاب بود ،آن را از راه خلیج
فارس یا از قسمتهای شمالی دو نهر با قایق میآوردند و به وسیله ترعهها به بارانداز شهرهای کنار
نهرها میرساندند .حمل و نقل از راه خشکی نیز در کار پیشرفت بود؛ هیئت اکتشافی دانشگاه آکسفرد،
بتازگی ،در کیش کهنترین وسیله نقلیه چرخدار جهان را اکتشاف کرده است .از جاهای مختلف،
مهرهایی به دست آمده که نشان میدهد در آن زمان میان سومر و هند و مصر روابط بازرگانی وجود
داشته است .در آن هنگام هنوز پول را نمیشناختند؛ به همین جهت ،بازرگانی معموال به صورت
مبادله جنس به جنس صورت میگرفت؛ ولی ،حتی در آن زمان دور هم ،سیم و زر برای سنجش
بهای کاال به کار میرفته و آنها را به صورت شمش یا حلقه ،و بیشتر از روی وزن ،در داد و ستد
مقابل کاال میپذیرفتهاند .بیشتر لوحههای گلیی که به دست ما رسیده ،و بر آنها خط سومری نوشته
شده ،اسناد بازرگانی است؛ این ،خود ،میرساند که فعالیت تجارتی در آن زمان زیاد بوده است .در
یکی از این لوحها ،با عبارتی که نماینده ناخرسندی و خستگی است ،از «شهر و ناراحتی و سر
صدای» آن سخن رفته است .از روی اسناد برمیآید که قراردادها را با نوشتن و گواهی الزم مؤکد
میکردند .آیین وام گرفتن نیز در نزد آنان معمول بوده ،و کاال یا زر و سیم را به قرض میگرفته و،

در برابر ،سودی ساالنه از همان جنس ،میان  ۱۵تا  ۳۳درصد ،به وام دهنده میدادهاند .از آنجا که
استقرار و آرامش هر جامعه با نرخ تنزیل در آن نسبت معکوس دارد ،میتوان چنین حدس زد که
کسب و کار سومریان هم در آن زمان ،مانند کسب و کار ما ،از لحاظ سیاسی و اقتصادی ،وضعی
آمیخته با نگرانی و عدم ثبات داشته است.

همچنین بخوانید :تاریخچه خط

از گورهای آن زمان طال و نقره زیاد به دست آمده؛ این طال و نقره تنها به صورت زینتآالت نیست،
بلکه صورت ظرف و سالح و اسباب تجمل و افزار کار هم دارد .توانگران و درویشان همه به
طبقهها و پایههای مختلف تقسیم میشدند؛ بردهفروشی رواج فراوان داشت و حقوق مالکیت محترم
بود .میان ثروتمندان و بیچیزان ،طبقه میانهای وجود داشت که تشکیل میشد از بازرگانان کوچک و
دانشمندان و پزشکان و کاهنان .فن پزشکی رواج داشت و برای هر دردی درمانی میشناختند ،ولی
پزشکی هنوز با آداب دینی درهم آمیخته بود؛ چنان تصور میکردند که اساس مرض به واسطه وجود
ارواح خبیثه است که به بدن بیمار داخل میشود ،و تا این روحخبیث از بدن بیرون نرود بیمار شفا
نخواهد یافت .تقویمی داشتند که ،نمیدانیم چگونه و در کجا ایجاد شده ،بنابر آن تقویم ،سال به دوازده
ماه قمری منقسم میشد؛ پس از هر سه یا چهار سال ،ماهی بر آن میافزودند تا این تقویم با فصول
سال و گردش خورشید توافق پیدا کند .هر شهری این ماهها را به نام خاصی مینامید.
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زمینه تاریخی سومریان
بابک زارع

اکتشاف سرزمین سومر -وضع جغرافیایی -نژاد -ظواهر -طوفان سومری -شاهان -یک مصلح
باستانی -سارگن شاه اکد -عصر طالیی اور
اگر به نقشه جغرافیایی خاور نزدیک بازگردیم و مسیر مشترک دجله و فرات را از خلیج فارس تا
آنجا که به یکدیگر میرسند (نزدیک شهرچه تازه قرنه) تعقیب کنیم ,و آنگاه در امتداد فرات به طرف
باختر پیش رویم ,در شمال و جنوب این شهر ,شهرهای زیرخاکرفته قدیمی سومری را خواهیم یافت
که عبارتند از اریدو (اکنون ابوشهرین)؛ اور (اکنون مقیر)؛ اوروک (در تورات معروف به نام ارک
و اکنون الورکاء) ،الرسا ( در تورات االسار و اکنون سنکره)؛ الگاش (اکنون شرپورله)؛ نیپور (نفر)
ونیزین .چون نهر فرات را ،در مسیر آن به طرف شمال باختری و به جانب بابل،که روزی
نامدارترین شهر بینالنهرین بوده است ،تعقیب کنیم ،درست در خاور بابل ،شهر کیش را خواهیم یافت
که جایگاه کهنترین فرهنگ شناخته شده در این ناحیه است .نزدیک صدکیلومتر دیگر که در امتداد این
نهر به طرف باال حرکت کنیم ،به شهر آگاده میرسیم که در زمانهای دور پایتخت کشور اکد بوده
است .تاریخ قدیم بینالنهرین ،از یک لحاظ ،عبارت از کوششی بوده است که ملتهای غیرسامی ساکن
شهرهای سومر برای حفظ استقالل خود ،در برابر هجوم و مهاجرت سامیان از کیش و آگاد و مراکز
دیگر عمرانی شمال ،به کار میبردهاند .این نژادهای مختلف در ضمن این مبارزه ،بیآنکه خود آگاه

باشند ،دست به دست یکدیگر داده و طرح نخستین تمدن دامنهداری را ریختهاند که تاریخ از آن آگاه
است و ،از لحاظ ایجاد و ابداع ،از همه تمدنهای دیگر بزرگتراست.
کاوشهایی که سبب بیرون آمدن این تمدن و فرهنگ فراموششده از زیر خاک گردید ،خود ،در واقع
از گیرندهترین داستانهای باستانشناسی است ،آنان که ما به غلط ایشان را «قدما» میخوانیم – یعنی
یونانیان و رومیان و یهودیان – چیزی از سومر نمیدانستند .ظاهرا ً نبایستی هرودوت ،مورخ یونانی،
چیزی از سومر شنیده باشد ،و اگر چیزی به گوشش خورده ،چون فاصله سومر تا زمان او از فاصله
وی تا زمان ما بیشتر است ،از ذکر آن صرف نظر کرده است .بروسوس ،مورخ بابلی ،که در حدود
 ۲۵۰قم کتاب خود را نوشته ،تنها از راه افسانهها چیزی از سومر میدانست .وی در کتاب خود از
نژادی از مردم غولپیکر نام میبرد که در زیر فرمان شخصی بودهاند به نام اوآنس ،که از
خلیجفارس برآمده و با خود هنر کشاورزی و فلزکاری و نوشتن را همراه آورده است .سپس میگوید:
«اوآنس همه چیز را ،که برای بهبود زندگی آدمیزاد الزم بود ،از خود برجای گذاشت .از زمان وی
تاکنون ،هیچ چیز اختراع نشد ».تا دو هزار سال از زمان بروسوس نگذشت ،سرزمین سومر کشف
نشد .در  ۱۸۵۰هینکس دریافت که خط میخی – یعنی خطی که با فشار دادن کنار تیز قلم فلزی بر
خشت خام نوشته میشده و در زبانهای سامی خاور نزدیک به کار میرفته – از ملتی کهنتر به
عاریت گرفته شده که بیشتر لغات زبان مورد استعمال آنان غیرسامی بوده است؛ اوپرت به این ملت
فرضی نام «سومریان» را داد .در همان زمان ،راولینسن و دستیارانش در خرابههای بابل لوحههایی
گلی یافتند که این زبان قدیمی بر آنها نقش شده بود و در فاصله سطرها ،به همان طریق که اکنون در
دانشگاهها مرسوم است ،ترجمه بابلی آنها وجود داشت .در سال  ۱۸۵۴دو نفر انگلیسی محل شهرهای
اور و اریدو و اوروک را کشف کردند؛ در پایان قرن نوزدهم ،مکتشفان فرانسوی خرابههای الگاش
را یافتند و در آنها لوحههایی مشتمل بر سرگذشت شاهان سومری به دست آوردند :در زمان خود ما،
پروفسور وولی ،استاد دانشگاه پنسیلوانیا ،و جمعی دیگر شهر کهنه اور را کشف کردند؛ در همین
شهر است که سومریان ،ظاهرا ً به سال  ۴۵۰۰قم ،به فرهنگ و تمدنی دست یافتهاند .به این ترتیب
است که دانشمندانی از ملتهای مختلف ،در فصلی از یک داستان بیپایان و مرموز ،با یکدیگر
همکاری کردهاند ،که در آن داستان علمای باستانشناسی وظیفه کارآگاهی را انجام میدهند ،و آنچه
میخواهند کشف کنند چیزی جز حقایق تاریخی نیست .با همه این احوال ،تازه آغاز کار اکتشاف و
تحقیق در سومر است ،و نمیتوان گفت که ،پس از کاوش زمین و مطالعه در چیزهای به دست آمده و
انجام کارهایی نظیر آنچه طی مدت صد سال اخیر در مصر صورت گرفته ،از صحنه تمدن و تاریخ
چه دورنماها پیشچشم ما گشوده خواهد شد.

با وجود تمام پژوهشهایی که شده ،نمیتوان گفت سومریان از چه نژادی هستند و از کدام راه به
سرزمین سومر درآمدهاند .شاید از آسیای میانه یا قفقاز یا ازمنیه برخاسته و از شمال به جنوب
بینالنهرین ،همراه دو نهر دجله و فرات ،پیش آمدهاند؛ چنین است که اسنادی از قدیمترین فرهنگ آنان
در آشور دیده میشود ،و نیز احتمال دارد ،همانگونه که از اساطیر برمیآید ،از راه دریا و از خلیج
فارس ،یا از مصر یا از جای دیگر مهاجرت کرده و در امتداد دو نهر به سرزمین سومر آمده باشند؛
شاید اصل ایشان از شوش باشد ،چنانکه در میان مخلفات آنان سری از قیر پیدا کردهاند که مشخصات
مردم سومری را دارد؛ نیز ممکن است از این حد هم دورتر برویم و بگوییم که سومریان اصل مغولی
داشتهاند ،چه در زبان ایشان بسیار لغات است که به کلمات مغولی شباهت دارد .به طور خالصه باید
گفت که هنوز در این باره چیزی قطعی نمیدانیم.
آثار باقیمانده نشان میدهد که آن مردم کوتاه باال و تنومند بوده و بینی بلند و راست و غیرسامی
داشتهاند؛ پیشانی کمی به عقب ،و چشمان به طرف پایین متمایل بوده است .بیشتر آنان ریش

میگذاشتند و پارهای موی صورت خود را میتراشیدند ،ولی اکثریت آنها تنها موهای پشت لب را
میستردهاند .از پوست گوسفند و پشم تابیده نازک برای خود لباس تهیه میکردند؛ زنان روپوشی ،از
روی شانه چپ ،بر بدن خود میانداختند ،و مردان پوشش خود را به کمر میبستند و نیمه باالی تنشان
برهنه میماند .ولی با پیشرفت تمدن لباس هم بلندترشد ،و به جایی رسید که همه بدن خود را ،تا
گردن ،با آن میپوشانیدند؛ زنان و مردان خدمتکار در داخل خانه تنها پوششی به کمر خود میبستند و
باالتنه آنان برهنه بود؛ معموال کالهی بر سر و نعلینی برپا داشتند؛ ولی زنان ثروتمند کفشهایی
بیپاشنه از پوست نرم می پوشیدند که روی آن بندی شبیه بند کفشهای امروزی داشت .دستبند و گلوبند
و پابند و انگشتری و گوشواره اسباب آرایش زنان سومری بود ،و مانند زنان امروز امریکا با این
تزیینات اندازه ثروت شوهران خود را نمایش میدادند.
در آن هنگام که تمدن سومریان به اندازه کافی قدمت پیدا کرده بود -یعنی در حدود  ۲’۳۰۰قم-
شاعران و دانشمندان ایشان در صدد تدوین تاریخ قدیم قوم خود برآمدند .شاعران داستانهایی درباره
آفرینش و بهشت نخستین ،و طوفان سهمناکی که در نتیجه گناهکاری یکی از پادشاهان قدیم پیدا شد و
آن بهشت را در خود غرق کرد ،تألیف کردند .این داستان طوفان را بابلیان و عبرانیان گرفتند ،و پس
از آن پارهای از معتقدات مسیحی شد .در آن هنگام که استاد وولی به سال  ۱۹۲۹در خرابههای اور
کاوش میکرد ،در عمق زیادی از سطح زمین به طبقهای از گل رسوبی به ضخامت دو مترونیم رسید
که ،بنا به گفته او ،پس از یک فیضان عظیم نهر فرات حاصل شده و در ذهن نسلهای متوالی خاطره
آن به نام طوفان برجای مانده است .در زیر این طبقه رسوبی ،بازماندههای تمدن پیش از طوفان دیده
میشود؛ این مربوط به دورهای است که بعدها شاعران به آن نام دوره طالیی آن سرزمین را دادند.
در همین اثنا ،کاهنان تاریخنویس درصدد آن برآمدند تا گذشتهای چنان طوالنی اختراع کنند که برای
بسط و تکامل تمام شگفتیهای مدنیت سومری کافی باشد .از پیش خود فهرستی برای نام شاهان قدیم
جعل کردند و تاریخ سلسلههایی را که پیش از طوفان در سومر حکومت میراندهاند تا  ۴۳۲۰۰۰ق م
عقب بردند؛ برای دو تن از این شاهان ،به نام تموز و گیلگمش ،داستانهای شگفتانگیزی ساختند؛ این
داستانها چنان شهرت و نفوذ یافت که گیلگمش بعدها قهرمان بزرگترین افسانه منظوم بابلی شد ،و
تموز در جمع خدایان بابلی ،و بعدها به صورت آدونیس یونانیان ،درآمد .شاید آن کاهنان ،در اندازه
مدت تمدن خود ،کمی به راه گزاف رفته باشند .ولی ،با مالحظه اینکه خرابههای نیپور در عمق بیست
متری سطح زمین پیدا شده ،میتوانیم تخمینی از عمر این تمدن به دست آوریم .چون آثار سارگن اکدی
تقریباً در نیمه این عمق واقع است ،و تاریخ سطح زمین به حدود اوایل دوره میالدی میرسد ،میتوان
گفت که زمان آبادی نیپور به تاریخ  ۵۲۶۲ق م میرسد .چنان به نظر میرسد که سلسله فرمانروایان
نیرومندی در کیش به تاریخ  ۴۵۰۰قم ،و در اور به تاریخ  ۳۵۰۰قم بر تخت سلطنت تکیه زده
باشند .نخستین صحنه نزاع میان نژادهای سامی در رقابت و همچشمی میان این دو مرکز قدیم تمدن
به چشم میخورد؛ این همان نزاعی است که ،در تاریخ خاور نزدیک ،داستان خونین پیوستهای را
سبب شده است که آغاز آن به زمان قدرت و عظمت کیش سامی میرسد ،و در زمان فتوحات دو شاه
سامی ،سارگن اول و حموربی ،ادامه پیدا میکند و به استیالی دو سردار «آریایی» ،یعنی کوروش و
اسکندر ،در قرنهای ششم و چهارم قبل از میالد ،بر بابل میرسد؛ مبارزه میان مسلمانان و مسیحیان
بر سر دستیافتن بر بیتالمقدس در پی آن میآید ،و پس از آن رقابتهای بازرگانی است که هنوز در
این ناحیه دیده میشود ،و اینک انگلیسها نیز کوشش بر آن دارند تا اقوام سامی را ،که در خاور
نزدیک با یکدیگر پیوسته در حال کشمکش به سر میبردند ،در تحت نفوذ خود درآورند و در این
منطقه صلح و آرامش را برقرار سازند.

از روی لوحهای گلی اسناد و گزارشهای  ۳۰۰۰سال قم ،که به دست کاهنان نگاهداری میشده و در
خرابههای اور به دست آمده ،داستان نسبتا ً دقیق به پا خاستن شاهان ،و شهرها و تاجگذاریها و
پیروزیهای پیوسته و مراسم تدفین باشکوه ایشان ،در شهرهای اور و الگاش و اوروک و نظایر آنها،
به دست میآید .البته آن مورخان در وصف حوادث مبالغه فراوان کردهاند ،چه تاریخنویسی ،و نیز
جانبداری مورخان در نوشتن تاریخ ،از اموری است که به زمانهای بسیار دور میرسد .یکی از آن
شاهان ،به نام اوروکاژینا ،که در الگاش فرمان میراند ،و پادشاه مستبد مصلح روشنفکری بوده،
فرمانهایی صادر کرده و ،بنابر آنها ،سوءاستفاده و بهرهکشی ثروتمندان و کاهنان را از فقیران و دیگر
مردم ممنوع ساخته است .در یکی از فرمانها چنین آمده است« ،کاهن بزرگ از این پس حق ندارد که
در باغ مادر فقیر داخل شود و از آنجا چوب بردارد یا از میوههای آن مالیاتی بگیرد ».همین شاه
عوارض دفن مردگان را به پنج یک آنچه بود تقلیل داد ،و کاهنان و مأموران بزرگ را از این کار
ممنوع ساخت که آنچه را مردم ،از مال و چهارپا ،به خدایان پیشکش میکنند میان خود تقسیم کنند.
یکی از چیزهایی که شاه به آن می بالیده این بوده است که «به ملت خود آزادی بخشیده است».
بیگمان لوحههایی که فرمانهای این پادشاه بر آن ثبت شده از کهنترین و موجزترین و ،همچنین،
عادالنهترین مجموعههای قوانین تاریخ دنیاست.

همچنین بخوانید :زندگي اقتصادي سومریان

این دوره آسایش و آرامش ،همانگونه که رسم جهان است ،زیاد طول نکشید و با حمله کسی به نام
لوگال -زاگیزی پایان پذیرفت؛ این شخص بر الگاش حمله برد و اوروکاژینا را شکست داد و شهری
را که به اوج ترقی خود رسیده بود چپاول کرد و آن را ویران ساخت؛ معبدها را خراب و مردم شهر
را در کوچهها قتلعام کردند؛ فاتح تازه مجسمههای خدایان شهر را در برابر خود ،به خواری و
اسارت ،به حرکت درآورد .از قدیمترین اشعاری که در تاریخ معروف است قصیدهای است که
شاعری سومری ،به نام دینگیرادامو ،ظاهرا ً در تاریخ  ۴۸۰۰سال قبل از این سروده و بر گل نقش
شده و بر غارت شدن و زبونی االهه الگاش نوحه کرده است؛ آن شاعر چنین می گوید:

افسوس! جان من از حسرت بر شهر و گنجهای آن آتش گرفته است.
افسوس بر شهر من ژیرسو [الگاش] ،افسوس بر گنجهای آن که جانم را میسوزاند.
در ژیرسوی مقدس کودکان در بدبختی به سر میبرند.
وی [غاصب] به داخل ضریح باشکوه درآمد،
و ملکه معظمه را از معبد خود بیرون راند.
ای بانوی شهر ماتم زده من ،چه وقت بازخواهی گشت؟
ما را نیازی نیست که بیش از این درباره لوگال -زاگیزی خون آشام و سایر شاهان سومری ،مانند
لوگال – شگنگور ،لوگال -کیگوب -نیدودو ،نینیژی -دوبتی ،لوگال -آندانوخونگا ،و نظایر آنان ،که
نامهای پرشکوه دارند ،درنگ کنیم و از آنان سخن گوییم… در همین اثنا ،ملتی دیگر از نژاد سامی،
به سرپرستی سارگن اول ،کشور اکد را تأسیس کرد ،و پایتخت آن را در آگاده ،سیصد و بیست
کیلومتری شمال باختری کشور شهرهای سومری ،قرار داد .یک ستون یکپارچه سنگی ،که در شوش
به دست آمده ،سارگن را با ریش انبوه به صورت مهیبی نشان میدهد؛ لباسی که پوشیده نماینده

بزرگی و قدرت کامل است .این سارگن از نسل شاهان نبود؛ تاریخ برای او پدری نمیشناسد ،و
مادرش از روسپیان معابد بوده است .ولی افسانههای سومری برای وی شرح حالی ساخته که از زبان
خود او نقل شده و ،در آغاز آن ،بسیار به شرح حال موسی [علیه السالم] شباهت دارد .وی در آنجا
میگوید« :مادر حقیر و بیچاره من مرا حامله شد و در پنهانی زایید .و مرا در سبدی از نی بر روی
آب گذاشت و در آن را با قیر بست ».این کودک که کارگری او را از مرگ نجات داد و بعدها ساقی
شاه شد و به او نزدیکی یافت و نفوذ و قدرت فراوان پیدا کرد ،آنگاه بر خواجه خود شورید و او را
خلع کرد و بر تخت آگاده نشست و خود را «شاه فرمانروای جهان» خواند؛ وی تنها بر پاره کوچکی
از بینالنهرین حکومت داشت .مورخان وی را «کبیر» لقب دادهاند ،از آن جهت که بر شهرهای
فراوان حمله برده و غنیمت بسیار به چنگ آورده و عده بیشماری مردم را از دم شمشیر گذرانیده
است .یکی از کسانی که به دست وی کشته شده همان لوگال -زاگیزی است که الگاش را غارت کرده
و حرمت خدایان آن را از بین برده بود؛ سارگن وی را شکست داد و ،زنجیر به گردن ،او را به شهر
نیپور درآورد .این سرباز دلیر در خاور و باختر و شمال و جنوب پیش رفت و عیالم را به تصرف
درآورد و ،به عالمت پیروزیهای درخشان ،شمشیر خود را در آبهای خلیج فارس شست و ،آنگاه ،به
طرف باختر آسیا متوجه شد و به دریای مدیترانه رسید و نخستین امپراطوری بزرگ تاریخ را تأسیس
کرد و مدت پنجاه و پنج سال حکم راند .داستانهای فراوانی در اطراف زندگی و کارهای او ساخته
شد ،و زمینه فراهم آمد تا در شمار خدایان قرار گیرد .اما آتش انقالب در سراسر امپراطوری او
برافروخت و دور فرمانروایی او یکسره پایان یافت.
سه پسر سارگن ،نوبه به نوبه ،پس از وی به جانشینی او رسیدند .سومین آنان به نام نرمسین سازنده
بزرگی بود ،ولی از تمام آثار او جز یک لوحه یادگاری برجای نمانده که پیروزی او برپادشاهی گمنام
در آن ذکر شده است .این لوحه ،که نقشی برجسته دارد ،به سال  ۱۸۹۷در شهر شوش به دست
دمورگان افتاد ،و یکی از تحفههای موزه لوور به شمار میرود .در آن نقش برجسته ،نرمسین به
صورت مرد نیرومندی نشان داده شده که تیروکمان دارد و پاهای خود را با غرور شاهانه بر بدن
دشمنان سرنگون شده گذاشته و ظاهرا ً آماده است که جز مرگ بی امان پاسخی به استرحام و التماس
دشمن مغلوب خود ندهد .در میان صورتهای دشمنان ،که در آن لوحه وجود دارد ،تصویر کسی دیده
میشود که تیرگردنش را شکافته و در حال احتضار است؛ در قسمت عقب زمینه صورت ،کوههای
زاگرس به نظر میرسد ،و بر روی یک تپه شرح پیروزی نرمسین با خط میخی زیبایی نقش شده
است .این لوحه نشان میدهد که ،در آن زمان ،هنر ساختن نقش برجسته و کندهکاری ،به سر منزل
بلوغ رسیده و وضعی در خور اطمینان داشته و ،از رهگذر سابقهای طوالنی ،بنیان آن بقاعده و
استوار شده بوده است.

همچنین بخوانید :تصاویری از ایران قدیم ( ) 8

سوخته شدن شهر چیزی نیست که بتوان گفت ،در همه احوال ،بال و بدبختی غیرقابل جبران است؛
بلکه ،غالب اوقات ،از دو لحاظ آبادانی و بهداشت ،سودمند واقع میشود؛ این قاعده درست درباره
الگاش آن زمان صدق میکند .پیش از آنکه قرن بیست و ششم قم فرا رسد ،این شهر به دست شاه
روشنفکری به نام گودآ دوباره آباد شد و رونق گرفت؛ مجسمههای کوتاه تنومند این شاه معروفترین
آثاری است که از سنگتراشی سومری برجای مانده است .در موزه لوور ،مجسمهای از سنگ دیوریت
وی را در حال خشوع و عبادت نشان میدهد ،با عمامه سنگینی بر سر ،که شکل آن به کولوسئوم

شباهت دارد؛ دستها را بر سینه روی یکدیگر گذاشته ،شانه و پاهایش برهنه است ،و دو ساق پای
ستبر او را دامنی به شکل زنگوله پوشانیده که روی آن با خط مقدس (هیروگلیف) چیزهای بسیاری
نوشتهاند .آثار و خطوط نیرومند و در عین حال منظم سیمای او از مردی متفکر و دادگر و با عزم و
نیکومنش حکایت میکند .رعایای او نه به عنوان اینکه وی مرد جنگندهای بود به او احترام
میگذاشتند ،بلکه او را به عنوان شاه فیلسوف و متفکری دوست میداشتند که عمر را وقف دینداری و
ادب پروری و کارهای نیک ساخته بود :در واقع او را باید مارکوس آورلیوس سومری دانست .معابد
فراوان ساخت؛ همان گونه که امروز هیئتهای اعزامی به کاوش میپردازند و از این میان به
مجسمههای وی دست پیدا میکنند ،وی نیز تحقیق و مطالعه در آثار گذشتگان را تشویق میکرد و از
ظلم و ستم نیرومندان بر ناتوانان جلو میگرفت .یکی از آثار نوشته وی که به دست آمده نماینده
سیاست خاص اوست؛ به جهت همین سیاست بود که رعایا او را میپرستیدند و ،پس از وی ،او را به
مقام خدایی رسانیدند .در آن نوشته چنین آمده است« :در مدت هفت سال کنیز با بانوی خود برابر
بود؛ و بنده در کنار خواجه خود راه میرفت و ،در شهر من ،ناتوان در پهلوی توانا آسایش داشت».
در این اثنا کشور شهر «اورکلدانیان» ،که روزگارش از  ۳۵۰۰قبل از میالد (بنا بر آنچه که از
کهنهترین گورهای آن آشکار می شود) تا  ۷۰۰قبل از میالد ادامه داشته ،در یکی از مترقیترین
دورههای عمر دراز خود به سر میبرد .بزرگترین شاه این سرزمین ،به نام اور-انگور ،همه بالد
آسیای باختری را تحت فرمان آورد و در آنها پرچم امن و آسایش برافراشت و ،در سراسر دولت
سومری ،نخستین قانوننامهای را که تاریخ میشناسد انتشار داد .خود وی در این باره چنین میگوید
« با قوانین شایسته و عادالنه شمش ،من ،برای همیشه ،بنیان دادگری را برقرار ساختم ».و چون
ثروت اور ،در نتیجه بازرگانی و حمل و نقل از راه فرات ،افزونی یافت ،همان کاری را که پریکلس
بعدها در یونان کرده است اور-انگور نیز به انجام رسانید؛ یعنی در زیبایی شهر خود کوشید و معابد
فراوان ساخت و در این شهر و شهرهای دیگری که زیر فرمان داشت -مانند الرسا و اوروک و
نیپور -ساختمانهای زیادی کرد،
تصویر  -۵لوحه پیروزی نرمسین ،موزه لوور ،پاریس؛ عکس از آرشیو عکس هنر و تاریخ
لوحه پیروزی نرمسین ،موزه لوور ،پاریس؛ عکس از آرشیو عکس هنر و تاریخ
پسر وی ،دونگی ،در مدت پنجاه و هشت سال پادشاهی ،کارهای پدر را دنبال کرد و چندان به
خردمندی حکومت راند که مردم او را همچون خدایی میدانستند که فردوس قدیمی را به آنان
بازگردانیده است.
ولی این دولت و این آسایش دیری نپایید .عیالمیان جنگجو ،از طرف خاور ،و عموریانی که آن زمان
نام آور شده بودند ،از باختر ،بر این شهر آسوده و ایمن تاختند و شاه آن را اسیر کردند و با توحش
کامل به چپاول آن پرداختند .شاعران اور در سوک االهه عشتر ،مادر محبوب کشور -شهر خود ،که
به دست مهاجمان گناهکار مورد بی احترامی قرار گرفته و او را از آرامگاه خود بیرون انداخته
بودند ،قصاید سوزناکی سرودند .آنچه مایه شگفتی است آنکه ،برخالف انتظار ،این اشعار به صیغه
اول شخص سروده شده و به گوش ادیبان معتقد به صنایع لفظی خوشایند نیست؛ ولی ،با وجود چهار
هزار سالی که میان زمان ما و زمان سرودن این اشعار فاصله افتاده ،بخوبی میتوانیم اندازه ویرانی
و پریشانی را که برآن شهر و مردمش رسیده از این اشعار دریابیم .شاعر چنین میگوید:

دشمن با دستهای ناپاک خود مرا ربود؛
دستهایش مرا ربود و مرا از وحشت کشت.

آه که چه بدبختم! او به من هیچ حرمتی نگذاشت!
لباسهای مرا بیرون کرد و بر زن خود پوشانید،
جواهرات مرا برداشت و با آن دختر خود را آراست.
اکنون من اسیر کاخهای اویم -او در جستجوی من بود
در پرستشگاهها .آه که روز به راه افتادن میلرزیدم.
او در معبد من مرا دنبال میکرد و مرا از ترس به لرزه درمیآورد،
در آنجا و در میان خانه خودم؛ مانند کبوتری بودم که بال میزدم
و بر بامی مینشستم ،یا چون جغد کوچکی که بال زنان خود را در غاری پنهان میکند؛
مانند مرغی مرا از ضریح خود بیرون راند،
از شهر من مانند مرغی مرا بیرون کرد ،و من با حسرت آه میکشیدم و میگفتم:
معبد من پشت سر من است و بسیار از من دور است.
بدینگونه ،مدت دویست سال ،که پیش چشمان خودبین ما لحظهای بیش نیست ،عیالم و عمور سرزمین
سومر را در تصرف خویش داشتند .پس از آن ،از طرف شمال ،حموربی ،پادشاه بزرگ بابل ،پیش
آمد و اورک و ایسین را از عیالمیان باز گرفت و مدت بیست و سه سال درنگ کرد و پس از آن
عیالم را به محاصره گرفت و شاه آن را اسیر کرد؛ عمور و آشور دوردست را مسخر ساخت و
امپراطوریی به وجود آورد که ،پیش از آن ،تاریخ مانندش را نشان نمیدهد؛ کار آن را با وضع یک
سلسله قوانین عمومی سامان داد .قرنهای درازی پس از این زمان ،سامیان بر بینالنهرین حکومت
میراندند ،تا آنگاه که دولت پارس برآمد و از آن
تصویر  -۶گودآی «کوچک» موزه لوور ،پاریس؛ عکس از موزه هنری مترپلیتن ،نیویورک
گودآی «کوچک» موزه لوور ،پاریس؛ عکس از موزه هنری مترپلیتن ،نیویورک
پس دیگر نامی از سومریان شنیده نمیشد ،چه فصل کوتاه آنان در کتاب تاریخ جهان به پایان رسیده
بود
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تمدن سومر
بابک زارع

مقدمه -سهم خاور نزدیک در تمدن باختری
از آن زمان که تاریخ نوشته در دست است ،تاکنون الاقل شش هزار سال میگذرد .در نیمی از این
مدت ،تا آنجا که بر ما معلوم است ،خاور نزدیک مرکز امور و مسائل بشری بوده است .از این
اصطالح مبهم «خاور نزدیک» ،منظور ما تمام جنوب باختری آسیاست که در جنوب روسیه و دریای
سیاه و مغرب هندوستان و افغانستان قرار دارد؛ با مسامحه بیشتری ،این نام را شامل مصر نیز
میدانیم ،چه این سرزمین از زمانهای بسیار دور با خاور پیوستگی داشته است و با یکدیگر شبکه پیچ
در پیچ فرهنگ و تمدن خاوری را ساختهاند .بر این صحنه ،که تجدید حدود دقیق آن مقدور نیست و
بر روی آن مردم و فرهنگهای مختلف وجود داشته کشاورزی و بازرگانی ،اهلی کردن حیوانات و
ساختن ارابه ،سکه زدن و سند نوشتن ،پیشهها و صنایع ،قانونگذاری و حکمرانی ،ریاضیات و
پزشکی ،استعمال مسهل و زهکشی زمین ،هندسه و نجوم ،تقویم و ساعت و منطقهالبروج ،الفبا و
خطنویسی ،کاغذ و مرکب ،کتاب و کتابخانه و مدرسه ،ادبیات و موسیقی ،حجاری و
معماری ،سفال لعابدار و اسبابهای تجملی ،یکتاپرستی و تکگانی ،آرایهها و جواهرات ،نرد و
شطرنج ،مالیات بردرآمد ،استفاده از دایه ،شرابخواری ،و چیزهای فراوان دیگری برای نخستین بار
پیدا شده و رشد کرده ،و فرهنگ اروپایی و امریکایی ما ،در طی قرون ،از راه جزیره کرت
ویونان و روم ،از فرهنگ همین خاور نزدیک گرفته شده است« .آریاییان» ،خود ،واضع و مبدع
تمدن نبوده ،بلکه آن را از بابل و مصر به عاریت گرفتهاند؛ یونانیان نیز سازنده کاخ تمدن به شمار
نمیروند ،زیرا آنچه از دیگران گرفتهاند بمراتب بیش از آن است که از خود برجای گذاشتهاند .یونان،
در واقع ،همچون وارثی است که ذخایر سههزارساله علم و هنر را ،که با غنایم جنگ و بازرگانی از
خاورزمین به آن سرزمین رسیده ،بناحق تصاحب کرده است .با مطالعه مطالب تاریخی مربوط به
خاور نزدیک ،و احترام گذاشتن به آن ،در حقیقت وامی را که نسبت به مؤسسان واقعی تمدن اروپا و
امریکا داریم ادا کردهایم.
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زبان لُری ریشه در ایالم کهن دارد /مارسال روم پف
انی کاظمی

اشاره :مارسال روم پف پژوهشگر تمدن ایالم و سومر در کشور هلند است که در ششمین جشنواره
شعر لری بُنه وار در رستای رهدار (واقع در حدفاصل مسجدسلیمان و شوشتر در استان
خوزستان) در روز دوم فروردین  ،۱۳۹۳با لباس بختیاری حضور یافته است .وی پس از پایان یافتن
جشن عمومی دوم فروردین ،در جشن کوچکتری که از طرف خانواده منصور علیزاده راهداری
عضو شورای روستای رهدار تدارک دیده شده بود نیز شرکت داشت و در حاشیه این مراسم،
گفتگویی با آژانس خبری بختیاری (ایبنانیوز) انجام داده است .شاعرگرامی جناب آقای حسین حسن
زاده رهدار از مسئوالن جشنواره شعر بنه وار نیز در این گفتگوحضور داشتند .پرسشهای حسین
حسن زاده رهدار و پاسخهای مارسال روم پف را در ادامه می خوانید:

(تصویر :خانم مارسال روم پف با لباس بختیاری در جشنواره شعر لری بنه وار ،نوروز )۱۳۹۳
پرسش :خانم مارسال چه احساسی داری که در جمع بختیاریها هستید:
من مفتخرم که اینجا هستم .و تبریک میگویم که جشنواره شعر بنه وار را با این همه امکانات کم و
این همه کیفیت خوب برگزار کردید؛ از نظر ارائه هنر ،هیچ چیز غیر استانداردی در این جشنواره
نبود و همه چیز خوب بود .من ممنونم که اجازه دادید در جمع بختیاریها به دستمال بازی بختیاری
بپردازم .و خوشحالم که مردم را در این جشنواره خوشحال می دیدم و معلوم بود دارند لذت می برند
از شنیدن سروده هایشان و فرهنگشان.
پرسش :از چه بخشهایی بیشتر خوشتان آمد و نظرتان را به خود جلب کرد؟
از حرکات و سیمای یک دختر جوان که با لباس ویژه ای به جشنواره وارد شد می دانستم که میخواهد
اجرای شاهنامه داشته باشد  .آخر من قبالً در اروپا دو کلیپ از جشنواره تان دیده بودم و اشراف به
جشنواره های اینچنینی دارم و درست حدس زدم؛ متوجه شدم که دارد از شاهنامه فردوسی می خواند
و چقدر با حرارت؛ آنگونه که یک رمان حماسی باید باشد می خواند و توضیح می داد .دیگر اینکه آن
خانم هایی که با لباس لری شعر را با قدرت می خوانند (زینب چوبینه از ممسنی و ستاره نصراله
پور) و تشویق و هیجان مردمی که ملودی واژگان بختیاری و لری هم این انرژی مثبت را به من هم
میداد که با قدرت بشنوم؛ مخصوصا ً خانم جوان نیوشا .خوشحالم که این سنتها را هنوز حفظ کرده اید.
امیدوارم که قرنها این جشنواره و جشنواره های اینچنینی ادامه داشته باشد.
پرسش :به سنتها اشاره کردید تا چه اندازه ای به سنتهای ایرانی و بویژه بختیاری اشراف دارید؟ با
توجه به اینکه در پایان جشنواره دست در دست مردم دستمالبازی بختیاری را تا آخر به نحو درستی و
بی غلط اجرا کردید.

فرهنگ و سنتهای اینجا یعنی دیدار با مردمی به قدمت خورشید و ماه و زمین است .اشراف من به
بختیاری تا آنجاست که من رقص بختیاری را با دیدن چند کلیپ بدون هیچ معلمی بیاموزم؛ حتی رقص
چوب بازی مردانش را خوب بلدم .رقص بختیاری زیاد مشکل نیست؛ ریتم و موزیک کمک می کند
تا خودکار بلد شوی .رقصی گروهی است و رقص گروهی بیشتر انسان ها را به هم نزدیک می کند و
بیشتر خوشحال تر ،نه چون رقصهای اروپایی که انفرادی اند و با رفتن به یک دیسکو فقط قابل
اجراست و روح و خوشی که رقص بختیاری به رقصنده می دهند هرگز آنها ندارند .این تنها موزیک
بختیاری نیست؛ من حرکت پاهایم را با دهل بختیاری هماهنگ می کنم و با تغییر ضربه های چوب بر
دهل متوجه می شوم که رقص عوض شده و مقامی دیگر در راه است.

(تصویر :خانم مارسال روم پف با لباس بختیاری در جشنواره شعر لری بنه وار ،نوروز )۱۳۹۳
پرسش :شما در لباس زنان بختیاری در جشنواره شعر لری بنه وار شرکت کردید .لباس بختیاری را
چگونه انتخاب کردید؟
این بر می گردد به انتخاب من در رشته ی مورد عالقه ام که ایالم شناسی و سومر شناسی است .و
اینکه لباس بختیاری بسیار زیبا و رنگارنگ است و آن را لباس راحتی یافتم؛ پوششی کامل است برای
انسان زن بختیاری و در این لباس من شادی مضاعفی داشتم که در هیچ لباس شرقی ندیده بودم و این
لباس لباسی نیست که اختراع امروز و دیروز باشد بلکه لباس زنان بختیاری ،تاریخ را به همراه
خودش دارد.

همچنین بخوانید :ساراگون کبیر اولین بنیانگذار اولین امپراتوری روی زمین

پرسش :در یک کالم؛ بنه وار را چگونه دیدید؟
برای من بسیار بسیار جالب بود؛ مردمی از سراسر ایران هر سال به اینجا می آیند و شعر لُری گوش
می دهند و میزبانشان بختیاریها هستند .جالبتر اینکه یک روز پس از جشن بزرگ نوروز است؛ ایام
شرایط جشن و شادی .و این شادی مردم را مضاعف تر می کند و خیلی جالب است .شعر به روح
آدمها ارتباط دارد و بازتابی از احساس درون انسانهاست و شعرهای لری و بختیاری ،ملودی خاص
خودشان را دارند چون واژگانشان سرشار از ملودی اند ،البته زبان فارسی و دگر زبانهای ایرانی هم
سرشار از این آهنگ اند .گرچه زبان لری را متوجه نمی شدم ولی توجه آهنگین بودن واژگان این
زبان یک حالتی دارد که من را متوجه خودش می کرد و من را به یک همنشینی با این زبان دعوت
میکرد و این شعرها من را به خودش خیلی جذب کرد و لذت بردم .خوشحالم که این زبان که ریشه
در ایالم کهن دارد هنوز در گوشه ای از این دنیا وجود دارد .به نظر من اگر کسی لری را خوب یاد
بگیرد و اتومولوژی زبان را بفهمد ،ایالمی را آموخته است  .به هر حال بعد از ظهر خوبی را در
جشنواره شعر بنه وار با این زبان داشتم.
پرسش :وجه اشتراکی بین جشنواره های اینجا با کارنوالهای اروپایی می بینید؟
وجه اشتراک فقط در اختالف زبان است؛ همه شادی را می خواهند معنا کنند .اما آنجا فرهنگ را نمی
رقصند ،تاریخ را تکرار نمی کنند ،بهار را در جشنهای بهاری که اینجا تعریف می کند نمی کنند .ما
در اروپا نوروز را به اسم نوروز جشن نمی گیریم؛ جشن بهار موجود است .فکر نمی کردم که در
اینجا به مناسبت نوروز از فرهنگ بختیاری به نوعی بیان بهار هم باشد .چون بختیاریها و کلن اقوام
لر جز اولین کسانی بودند که در این منطقه بودند و هستند و اولین کسانی هستند که برآمدن خورشید
را آنگونه که هست می بینند و نو شدن طبیعت را و جشن طبیعت را .چرا این روز ،روز ِ این مردم
نباشد؟ جشن نو شدن را که نمی توان در اگوست (مرداد) گرفت .االن چون مردم آزاد ترند و در
تعطیالت هستند ،بهتر می توانند همدیگر را ببیند و اصالً مردم توی شرایط جشن اند.
پرسش :چگونه با فرهنگ بختیاری آشنا شدید؟
ابتدا فرهنگ و تمدن سومر نظرم را به خود جلب کرده بود .من از مادر آلمانی و پدری هلندی هستم
که مادر بزرگم اهل بالتیک و لیتوانی است .فرهنگ کهن بالتیک نزدیکیها و گاه یکسانی هایی با
فرهنگ و تمدن سومر دارد .و این استارت کار بنده بوده است .از طریق سومر متوجه تمدن بزرگی
به نام “ایالم” شدم و این برایم سوال بود که ایالم کجاست؟ اکنون چه مردمی در سرزمین باستانی و
تاریخی ایالم زندگی می کنند .قوم لر و شاخص ترین آنها بختیاری .و همیشه آرزو داشتم روزی پا به
قلمرو ایالمیان بگذارم .خوشبختانه باستانشناسان با متدهایی که دارند ،بخشهایی از آثار فراوانی که از
تمدن درخشان ایالم بجای مانده را کشف و تعریف کرده اند .بردشیرهای بختیاری ریشه در شیرسنگی
های ایالم دارد .روزی در موزه ای به سرباز هخامنشیرسیدم که داری یک چشم قهوه ای روشن (
کال) و یک چشم سبز روشن بود و فکر کردم که بازمانده مردم ایالم باید اینگونه باشند؛ رنگ
چشمانی که از مردم بختیاری در این جشنواره دیدم ،مرا به آنچه اندیشیده بودم ،مطمئن تر کرد و نیز
زبان خطی بنام CUNEI FORMیا «خط میخی» و اینکه آخر لقب پادشاه مرد ایالمی صفت تقدسی
تمتی  TAMTIو اینکه «تمتی» یکی از نامهای دختران در سرزمین بختیاری است.

(تصویر :خانم مارسال روم پف ،پژوهشگر هلندی در حاشیه جشنواره شعر لری بنه وار ،نوروز
)۱۳۹۳
پرسش :می دانیم که تمتی در گذشته در اسم پادشاهان مرد ایالم به کار می رفته ولی امروز بختیاریها
این اسم را برای پسران انتخاب نمی کنند و تمتی در بختیاری نامی برای دختران است و قصه تمتی
قصه ی دختری است که هوشیار تر از بقیه دختران است .چرا؟
در تمام فرهنگها این وجود داشته که افتخارات گذشته شان را همیشه نو نگهدارند و به فرزندانشان
انتقال بدهند .گاه بر اثر فشار حکومت غالب ،حکومت و فرهنگی که مغلوب می شد تحت فشار قرار
می گرفت و مردم به نحوی پنهان و مرموز دل از گذشته ی فرهنگشان نمی کندند .مردم اسمهایی
نظیر تمتی را به زبان جدید خود وارد کرده اند تا به عقبه شان بر گردند ،یقینا ً نام تمتی ریشه در نام
فامیلی پادشاهان ایالمی دارد که در بختیاری بازگو شده و نامی برای پادشاهان مرد و مردم قدیم .شاید
نیاکان بختیاریها برای این اسم تمتی را روی مرد نگذاشتند تا حکومت غالب متوجه نشود «خوب یک
مرد بنام تمتی هنوز زنده است و سودای حکومت دارد» و شاید بخواهد قهرمان مقدسی بشود که آمال
و آرزوهای گذشته را تکرار کند و ایالم را دوباره احیا کند .از این رو دل کندن از گذشته سخت بود
و جبرا ً بر روی دخترانشان گذاشتند .کم کم تقدس آن با آیین های جدیدتری در منطقه ،بین بازماندگان
قوم کهن ،به زنان به ارث رسید و فرشته ی زن و تمتی با تجسمی زنانه در قصه های مادر بزرگ ها
و دختر باهوشی بنام تمتی مشاهده می شود.

همچنین بخوانید :وضعیت اجتماعی زن در ایران باستان

پرسش :تاریخ ایران چقدر برای اروپائیان مهم است؟

ما در باره نوروز صحبت می کردیم واینکه تاریخ ایران برای بشریت خیلی مهم است .این را همه ی
مردم دنیا می دانند مخصوصا ً مردم اروپا .من همه ی عمرم از مردم ایران و تمدن کهن این دیار
شنیده ام .بلند ترین ارتفاع در کشور هلند جایی که من زندگی می کنم  ۲۰۰متر است اما وقتی که از
تهران به اهواز پرواز می کردم ارتفاع کوههای زاگرس را می دیدم ،بلندی و عظمت مردمش را بهتر
می فهمیدم و چراغهایی که زیر پایم سوسو می کردند و درخشش داشتند ،به نظرم می آمد که به
سرزمین طالی درخشان سفر می کنم .موزه شوش برایم دیدنی بود و نیز چغازنبیل و متاسفانه این
روستا که بناهای قدیمی و سنتی اش دارند اسیر تجدد می شوند و اینکه جالب است آرامش خوبی در
اینجا نهفته استد ایرانیان مردمان مهمان نواز و مهربانی هستند .همه با لبخند بهت نگاه می کنند ،همه
چیز خوب است و خوب جلوه می دهد.
پرسش :با تشکر از شما که وقت تان را به این گفتگو اختصاص دادید.
برایتان آرزوی موفقیت دارم .امید دارم که بارها این جشن گرفته
شود .امید است هویت لُری تان هرگز از بین نرود .این خیلی مهم است که پدر و مادری به داشته های
تاریخی اش اهمیت بدهد و در اینگونه جشنها شرکت داشته باشد .این انرژی بطور خودکار به بچه
انتقال می یابد و در روح و روان آن بچه یک روز جاری می شود و خواهی نخواهی جریان می یابد.

سهم سومر در تمدن جهان
انی کاظمی
این یکی از خوشبختی های ماست که مردم بینالنهرین نوشتههای خود را با مرکب فاسدشدنی ،و بر
کاغذی که زود از میان میرود ،ننوشتهاند ،بلکه آنچه را خواستهاند بنویسند

شگفتانگیزترین چیزی که از سومریان بر جای مانده خطنویسی آن مردم است؛ این هنر به اندازهای
در نزد آنان پیشرفته بود که به وسیله آن میتوانستند اندیشهها و افکار مفصل و پیچیده خود را درباره
بازرگانی و شعر و دین بیان کنند و نوشتههای قدیم تری که به دست آمده بر روی سنگ است ،و
تاریخ آن به  ۳۶۰۰قم میرسد .در حدود  ۳۲۰۰قم الواح گلی ظاهر میشود ،و چنان به نظر
میرسد که ،در آن هنگام ،سومریان با این کشف عظیم بسیار شادمان شدهاند .این یکی از خوشبختی
های ماست که مردم بینالنهرین نوشتههای خود را با مرکب فاسدشدنی ،و بر کاغذی که زود از میان
میرود ،ننوشتهاند ،بلکه آنچه را خواستهاند بنویسند با آلت تیزی شبیه میخ بر گل تر نقش کردهاند .در
این کار مهارت فراوانی داشتند؛ نویسندگان توانستهاند ،با استفاده از این ماده نرم ،یادداشت هایی از
حوادث ،صورت قراردادها ،قباله امالک ،صورت خرید و فروش ،متن احکام قضایی ،و نظایر آنها
را بنویسند و از همه اینها تمدنی بسازند که اثر نیش قلم در آن از دم شمشیر هیچ کمتر نباشد .در آن
هنگام که منشی از نوشتن لوح فراغت مییافت ،آن را در آتش میپخت یا مقابل حرارت آفتاب
میگذاشت؛ به این ترتیب ،طول عمر نوشته در حوادث روزگار بسیار بیش از کاغذ میشد ،و تنها
نوشته برسنگ ،در ماندن ،بر آن ترجیح داشت .پیدایش خط میخی ،و تطور و تکامل آن ،بزرگترین
منتی است که سومریان بر تمدن جهان دارند.
نوشتههای سومری از راست به چپ خوانده میشود ،و تا آنجا که میدانیم بابلیان نخستین کسانی
هستند که از چپ به راست مینوشتهاند .شاید نوشتن به صورت خطوط ،همانگونه که پیش از این
دیدیم ،نوعی از عالمات و صورت هایی بوده که مردم در میان خود قرار گذاشته بودند ،و بر
ظرفهای سفالی اولیه سومری نگاشتهمیشد .گمان بیشتر آن است که صورت ها و اشکال اصلی در
خالل قرون دراز ،برای آنکه نوشتن تندتر صورت گیرد ،کوچک و سادهتر شده و بتدریج به صورت
عالماتی درآمده و با اشیایی که نماینده آنها بوده اختالف فراوان پیدا کرده و ،به این ترتیب به جای
آنکه تصویر اشیا باشد ،عالمت نماینده اصوات شده است .برای آنکه مطلب با مثالی واضح شود،
گوییم مثل آن است که در زبان انگلیسی تصویری از زنبور عسل (به انگلیسی )beeکشیده باشند ،و با
مرور زمان این تصویر به جایی برسد که ،تنها ،نماینده صورت بی ( )beباشد و به صورت هجایی

درآید که در ترکیب کلمات مانند ( be-ingبه معنی موجود) و نظایر آن وارد شود ،و دیگر کسی
توجه به نمایندگی این عالمت از صورت زنبور عسل نداشته باشد .سومریان و بابلیان از این نمایش
هجایی عالمات پیشتر نرفتند و به جایی نرسیدند که بتوانند صورت ترسیمشده را نماینده حرف تنها و
بدون حرکت ضمیمه آن قرار دهند؛ اگر به مثالی که زدیم باز گردیم ،نتوانستند کاری کنند که عالمت
بی تنها نماینده حرف غیر مصوتبوده باشد؛ چنان به نظر میرسد که این گام ساده ،ولی انقالبی ،به
وسیله مصریان قدیم برداشته شده .بدیهی است که انتقال از مرحله خطنویسی به مرحله ادبیات قرن ها
وقت می خواهد .در مدت چندین قرن ،کتابت ،تنها ،ابزاری برای بازرگانی بود ،و با آن قراردادها و
اسناد و صورت کاالهای حمل شده به وسیله کشتی و رسیدها و نظایر آنها را مینوشتند؛ شاید ،گذشته
از این ،برای ثبت کردن یادداشت ها و گزارشهای دینی و محفوظ نگاهداشتن طلسم های جادویی و
ادعیه و داستان های مذهبی نیز از خطنویسی استفاده میکردند تا در این چیزها تغییر و تبدیل هایی
حادث نشود .با همه این احوال ،هنوز قرن بیست و هفتم قبل از میالد به پایان نرسیده بود که در
شهرهای سومری عده زیادی کتابخانههای بزرگ تأسیس شد؛ مثال دو سارزاک ،در محل شهرتلو در
ویرانههای ساختمانهای همزمان با گودآ ،مجموعهای از  ۳۰,۰۰۰لوح گلی به دست آورد که با ترتیب
و نظم خاصی روی یکدیگر چیده شده بود .از اوایل سال  ۲۰۰۰قم مورخان سومری به این کار
پرداختند که گذشته و حال خود را بنویسند و برای آیندگان بر جای گذارند؛ قسمتی از این سجالت به
ما رسیده ،البته آنچه به دست ما آمده مستقیما ً از منبع سومری نیست ،بلکه چیزهایی است که بابلیان
بعدها از ایشان اقتباس کردهاند .در میان کتاب هایی که به صورت اصلی سومری به دست ما رسیده،
لوحهای است که در نیپور اکتشاف شده و اصل سومری اولیه منظومه گیلگمش بر آن ثبت است؛ ما،
پس از این صورت تحول یافته آن را در نزد بابلیان مورد مطالعه قرار خواهیم داد .بعضی از
لوحههای خردشده محتوی مرثیههای ادبی است که به نیرومندی ساخته شده و طرز تعبیر وصورت
ادبی مخصوص به خود دارد .در اینجاست که برای نخستین بار با این طرز تعبیر خاص خاورمیانه
روبرو میشویم ،که در آغاز اشعار جملههای معینی را مکرر میکنند و چندین شعر به یک صورت
آغاز میشود ،یا فکر واحدی را در اشعار مختلف ،به اشکالی که کمیبا یکدیگر اختالف دارند ،بیان
میکنند .این آثار ،که از دستبرد روزگار محفوظ مانده ،نشان میدهد که ادبیات از سرودها و مراثی
کاهنان سرچشمه گرفته؛ به همین جهت ،باید گفت که قصاید اولیه به صورت غنایی یا رزمینبوده،
بلکه جنبه دعایی و دینی داشته است.

همچنین بخوانید :عاشقانه های سومر
شک نیست که پیش از این مراحل ابتدایی و آشکار و تمدن و فرهنگ سومری ،قرنهای طوالنی نمو و
تطور و تکاملی در آنجا و جاهای دیگر در کار بوده است .همان گونه که ظاهرا ً خطنویسی میخی
اختراع سومریان است ،در معماری نیز باید گفت که سومریان ،پیش از همه ،شکل اساسی خانه و
معبد و ستون ها و گنبدها و طاق ها را طرح ریزی کردهاند .دهقان سومری برای ساختن کلبه خود نی
هایی را به شکل مربع یا مستطیل یا مدور در زمین فرو میکرد و باالی آن نی ها را خم میکرد و به
یکدیگر میبست تا از آن قوسی یا طاقی یا گنبدی فراهم شود .میتوان پذیرفت که آغاز ساده و
بیپیرایه یا الاقل نخستین پیدایش شناخته شده این اشکال معماری به همین صورت بوده است .در
ضمن کاوش های نیپور به یک مجرای آب سرپوشیدهای دست یافتهاند که  ۵۰۰۰سال قدمت دارد؛ در
گورهای شاهی اور طاق هایی دیده شده که به  ۳۵۰۰قم میرسد ،و سردرهای قوسی شکل ،در
تاریخ  ۲۰۰۰قم ،در اور رواج کامل داشته است .این قوسها واقعی هستند؛ یعنی سنگهایی که با

ترکیب آنها این قوسها درست میشود هرکدام شکل میخی را دارد که فشار را به طرفین خود منتقل
میکند و ثابت در محل خود میماند.
توانگران برای خود کاخ هایی داشتند و معموال این کاخ ها را برروی پشتههایی با ارتفاع ده یا دوازده
متر از سطح زمین میساختند ،و چنان بود که تنها از یک راه داخل شدن به آن امکان داشت؛ به این
ترتیب ،کاخ صورت دژی پیدا میکرد .چون سنگ در سومر نایاب بود .بیشتر این کاخ ها را با آجر
میساختند و دیوارهای سرخ آنها را با نقش های آجری به شکل حلزونی و مثلث و مقرنس و لوزی و
مشجر تزیین میکردند .دیوارهای درونی را با گچ میپوشاندند و به شکل سادهای نقاشی میکردند.
اطاق های خانه را گرداگرد حیاطی اندرون خانه میساختند ،که در برابر آفتاب سوزان آن ناحیه سایه
و وسیله سردی هوا را فراهم میکرد؛ به همین دلیل ،و نیز برای آنکه امنیت و استحکام کاخ بیشتر
باشد ،در اطاق ها را غالبا ً رو به حیاط اندرونی باز میکردند و کمتر برای آنها از طرف خارج دری
میگذاشتند .پنجره همچون چیزی تجملی به شمار میرفت ،یا این است که اصال نیازی برای آن
احساس نمیکردند .آب مصرفی را از چاه بیرون میآوردند؛ برای بیرون راندن فضوالت ،در
ساختمانها مجراهایی بود که به یکدیگر اتصال پیدا میکرد و فاضالب را به خارج شهر میبرد .اثاثیه
و مبل خانه ،در عین کمیو سادگی ،از ذوق و هنر خالی نبود؛ پارهای از تختخواب ها را با فلزات یا
عاج منبتکاری میکردند؛ پایه بعضی از صندلی ها ،همان گونه که در صندلی های مصری قدیم دیده
میشود ،مانند چنگال درندگان ساخته میشد.
برای معابد از جاهای دور سنگ وارد میکردند .و سر ستون ها و نقش های برجسته مسی را ،که در
آنها سنگ های نیمه قیمتی نشانده بودند ،برای تزیین به کار میبردند .معبد ننار در اور ،با سفال های
فیروزهای رنگی که از خارج آن را میپوشاند ،همچون نمونهای بود که در دیگر معابد از آن تقلید
میکردند؛ داخل اطاق ها و رواق های این معبد ،با قرار دادن لوح هایی از چوب های کمیاب-
همچون ارز و سرو -بر روی دیوارها ،مزین شده بود؛ این چوب ها را با قطعات مرمر و رخام و
عقیق و طال معرقکاری و منبتکاری کرده بودند .بزرگترین معبد هر شهر معموال بر روی تپهای قرار
داشت و به صورت یک زیگورات بود ،با سه تا هفت طبقه ساختمان ،که وسعت هر طبقه از طبقه
زیرین کمتر میشد ،و گرداگرد آن پلکانی مارپیچی میساختند که برای باال رفتن به طبقات مختلف به
کار میرفت .این زیگورات های بلند شایسته خدایان گردنفراز و حامیشهرهای سومری به شمار
میرفت .و نیز ،از لحاظ مادی و معنوی ،در مقابل حمله یا طغیانی که هر آن احتمال آن میرفت،
عنوان دژوارگی را داشت.
در معابد ،گاهی به عنوان تزیین ،مجسمههایی از خدایان و پهلوانان بشری و حیوانات قرار میدادند.
این مجسمهها ساده و نازیبا و تنها نماینده نیرومندی و بزرگی بود؛ هیچ دقت و جالل و حسن تعبیر و
ریزهکاری هنریی در آنها وجود نداشت .بیشتر آنچه به دست آمده مجسمههای شاه گودآست که با سنگ
دیوریت تراشیده شده ،ولی تراش مجسمهها خام و ساده است .در خرابههای تلالعبید ،از آثار دوره
اول تمدن سومری ،مجسمه کوچک مسیی به دستآمده که گاو نری را نمایش میدهد؛ گرچه گذشت
زمان آن را خراب کرده ،هنوز این مجسمه روح دارد و نشاط و نیروی گاو نر را بخوبی نمایش
میدهد .در شهر اور ،در گور ملکه شوب-اد ،سر گاوی از نقره یافتهاند که شاهکار هنری به شمار
میرود و نشان میدهد که هنر سومری تا چه اندازه ترقی داشته است ،گرچه دست تصرف روزگار
نیز در این مجسمه کار خود را کرده و چنان نیست که ما امروز بتوانیم این اثر هنری را در مقامیکه
شایسته آن است قرار دهیم .نقوش برجسته معدودی که از آن زمان برجای مانده مؤید این نظر ماست،
و جای شک باقی نمیماند که هنر سومری هنر پیشرفتهای بوده است .خشونت و درشتی هنر سومری
در لوحه کرکسان ،که به وسیله ائاناتوم ،شاه الگاش ،برپا شده ،و استوانه سنگ سماقی ایبنیشار ،و

تصاویر کاریکاتوری (براستی کاریکاتوری به معنی کلمه) نماینده اور-نینا ،و مخصوصا ً لوحه
پیروزی ،که به وسیله نرمسین نصب شده ،بخوبی آشکار است؛ ولی ،در همه این صورت ها،
جانداری نیرومندی در نقاشی و حجاری مالحظه میشود ،و هیچ شکی باقی نمیماند که هنر سومری
هنر جوانی بوده که در راه ترقی پیش میرفته است.

همچنین بخوانید :عکس های آثار سومریان باستان

درباره صناعت کوزهگری به این روشنی و آسانی نمیتوان حکم کرد .شاید علت آن باشد که دست
روزگار در آثار سفالین تصرف فراوان کرده و چیزی از این صناعت برای ما باقی نگذاشته است تا
بتوانیم از آن رو حکم صحیحی بدهیم .ممکن است در نزد آن مردم کارهایی سفالی وجود داشته که از
لحاظ اتقان در عمل ،از ظروف مرمر به دست آمده در خرابههای اریدو کمتر نبوده باشد؛ ولی بیشتر
ظرف های سفالی سومری -اگرچه چرخ کوزهگری هم در ساختن آنها به کار میرفته -ظروف ساده
گلی بوده ،که هرگز به پای گلدان های عیالمی(ایالمی) نمیرسیده است .زرگری و جواهرسازی
صنعت پیشرفتهای بوده؛ دلیل این مطلب ظرف های زرینی است که در گورستان های اور از ۴۰۰۰
سال قبل از میالد به دست آمده ،که به بهترین صورت صیقل و پرداخت شده و از ذوق هنری بلندی
حکایت میکند .گلدان سیمین انتمنو ،که اکنون در موزه لوور است و به اندازه مجسمه گودآ بزرگی
وضخامت دارد ،در عین حال ،مشتمل بر کندهکاری های ظریفی از اشکال جانوران است .زیباترین
کار هنریی که از آن زمان به دست آمده دسته خنجر زرین مرصع به فیروزه و الجورد است که
حکاکی و کندهکاری بسیار ظریفی دارد و از اکتشافات اور به دست آمده است؛ اگر حق داشته باشیم تا
از روی عکسی که از این شاهکار هنری برداشته شده قضاوت کنیم که صورت هنری در آن زمان به
سرحد کمال رسیده بوده است .از خرابههای سومری عده زیادی مهرهای استوانهای به دست آمده که
با سنگ یا فلز گرانب ها ساخته شده و در آنها ،بر روی سطوحی که از شش سانتیمتر مربع تجاوز
نمیکند ،نقشهای بسیار زیبایی کندهاند .چنان به نظر میرسد که سومریان این مهرها را به جای
امضایی که ما امروز میکنیم به کار میبردهاند؛ همه اینها دلیل بر آن است که ،در آن ازمنه ،زندگی
و اخالق به اندازهای مترقی و لطیف بوده که با تصور حقیری که ما از پیشرفت پیوسته نوع بشر ،از
روزگاران سراسر بدبختی بسیار دور تا زمان حاضر -که خیال میکنیم تمدن به منتها درجه کمال
رسیده! -داریم ،به هیچ وجه سازگار در نمیآید.
تمدن سومری را میتوان در تناقضی که میان سفال های خام ساده و زینتآالتی که به نهایت درجه
زیبایی و اتقان رسیده خالصه کرد ،و گفت که این تمدن آمیختهای از چیزهای ساده اولیه و
شاهکارهای درخشانی بوده که گاه به گاه صورت میگرفته است .در این سرزمین -تا آنجا که علم ما
در زمان حاضر به آن آگاهی دارد -نخستین حکومت و امپراطوری به دست انسان تأسیس شده؛
همچنین نخستین سازمان آبیاری ،نخستین بار استفاده از سیم و زر برای ارزیابی کاال ،نخستین
قراردادهای بازرگانی ،نخستین سازمان اعتبار معامالتی ،نخستین کتاب قانون ،نخستین بار استفاده
وسیع از خطنویسی ،نخستین بار گفتگوی از داستان آفرینش و طوفان ،نخستین مدرسهها و کتابخانهها،
نخستین ادبیات و شعر ،نخستین آرایهها و جواهرآالت ،نخستین حجاری و نقش برجسته ،نخستین
کاخها و معابد ،نخستین بار استفاده از فلزات در تزیین ،و نخستین طاق ها و قوس ها و گنبدهای
ساختمانی در جهان پیدا شده است .نیز در همین سومر است که برای اولین بار ،آن گونه که تاریخ
نشان میدهد ،پارهای از زشتی های تمدن ،از قبیل بردگی و استبداد و چیرگی کاهنان بر مردم و

جنگ های استعماری ،به شکل وسیع دیده میشود .شکل زندگی در سومر متنوع و عالی و پرفعالیت
و بسیار مفصل و پیچیده بود .در همانجاست که ،از اختالفات طبیعی میان مردم ،یک نوع زندگی تازه
قرین آرامش و فراوانی و آسایش ،برای نیرومندان ،و زندگی دیگری ،سراسر بدبختی و کار پیوسته،
برای دیگر مردم نتیجه شده است .پایه هزاران اختالفی که در تاریخ جهان روی داده در همین
سرزمین گذاشته شده است .

ساراگون کبیر اولین بنیانگذار اولین امپراتوری روی زمین
رامین فخاری
اولین تمدن های بشری در ناحیه بین النهرین در بین دو رود دجله و فرات پدیدآمدند.اولین تمدن
بزرگی که به وجود آمد سومر نامیده شد که توسط تمدن دیگری فتح شد.سومری ها توانسته بودند
نخستین خط نوشتاری و چرخ و سیستم آبیاری و کتابخانه ها را در طول تاریخ بسازند.
فاتحان سومر تکنولوژی پیشرفته تر از آنها را نداشتند اما سالح های پیشرفته تری نسبت به آنها را
توانسته بودند بسازند.فرمانروای آکد توانسته بود بر سومر مسلط شود سارگون نام داشت.

بر طبق افسانه ها او فرزند نامشروع الهه  Innanaبود که در معبد پریستس متولد شده بود اما به
احتمال زیاد او فرزند نامشروع یکی از روسپیانمعبد بود که در آب رها شده بود.او خود در مورد

خود گفته بود «.مادر حقیر و بیچاره ٔ من مرا حامله شد و در پنهانی زائید و در سبدی از نی بر روی
آب گذاشت و در آن را با قیر بست ».با توجه بهمتون خط میخی پیرمرد باغبانی شاید هم پادشاه شهر
 Kishاو را وقتی که در سبدی در میان رود سرگردان بود یافت .و او به تدریج به پادشاه نزدیک شد
و بد از قدرتمند شدن بر او شورید او به فرمانروایی آن شهر رسید
لوگازکسی(  )Lugalzagesiپادشاه سومر قبل از حمله سارگون بود که اولین کسی بود که توانسته بود
سومر را متحد کند.با فتح شهر سومر توسط سارگون پادشاهی او سقوط کرد و سارگون توانست
اولین امپراتوری روی زمین را بنا کند.بعد از شکست  Lugalzagesiشهر به سختی حاکمیت سارگون
را بر خود پذیرفتند و او را بعنوان فرمانروای خود قبول کردند.

همچنین بخوانید :زیگورات آگارگوف (عقرقوف)

سارگون اولین فتحش را در سال  ۲۳۴۰قبل از میالد که فتح سومر بود را با موفقیت به انجام رسانده
بود.بزودی امپراتوری سارگون در سراسر بین النهرین گسترش یافت او لشگر کشی های موفقی نیز
به آسیای صغیر و جنوب شرق عربستان سعودی داشت.
بین النهرین باستان نیز مانند یونان باستان دارای شهرهای کوچکی بود که بروی زمین های حاصلخیز
بنا شده بودند.و فاصله کمی از هم داشتند و سارگون با فنح این شهر ها توانست اولین امپراتوری روی
زمین را بنا کند امپراتوری او شامل بین النهرین بخش هایی از سوریه و ایران امروزی می شده
است.

سارگون  ۳۵سال بعد از فتح سومر فرمانروایی کرد و در سال  ۲۳۰۵قبل از میالد درگذشت
جانشینان او نیز عملکرد موفقی داشتند اما نتوانستند به خوبی او فرمانروایی کنند.او در سراسر دوران
پادشاهی خود با شورش های متعددی در قلمرو خود مواجه شد.او در میان پادشاهان سومری جزو

محبوب ترین فرمانروایان بود او برای افزایش قدرت خود و سرکوب شورش ها توانسته بود یک
ارتش ثابت  ۵۴۰۰نفری را تشکیل دهد که در آن روزگار یکی از بزرگترین و قوی ترین ارتش های
جهان محسوب می شد هزینه نگهداری چنین ارتشی نیز بسیار باال بود که او هزینه این ارتش را از
غنائم و غارت ها تامین می کرد.
سارگون پایتختی جدید به نام آگاد ( )Agadeدر محل دوردستی در شمال بنا نهاد و آن را تبدیل به
ثروتمندترین و نیرومندترین شهر جهان کرد .مردم شمال سومر و مهاجمان فاتح به تدریج با یکدیگر
آمیختند و از نظر قومی و زبانی به نام آکدی ( )Akkadiansشناخته شدند .سرزمین سومر نام مرکب
سومر و آکد به دست آورد.

همچنین بخوانید :قوم ثمود

از لحاظ مذهبی سومری ها خدایان و الهه های متعددی را می پرستیدند که مورد مقبولیت سارگون
قرار گرفت سارگون خود را راهبه آنو موعود و انیل که خدایان سومری ها بودند معرفی کرد.بین
داستان ساراگون و موسی شباهت های بسیاری وجود دارد و عده ای او را بخاطر پیدا شدنش در رود
به حضرت موسی تشبیه می کنند همچنین شباهت های بسیاری بین ساراگون و نمرودی که در قرآن
به آن اشاره شده است وجود دارد.

سلسلۀ سوم اور و احیای مجدد سومـر
علیرضا کیانی
در حدود ( ۲۲۰ق.م) اکد و سومر مورد هجوم گوتی ها که اهالی میانرودان آن ها را « اژدهای
کوهستان » می نامیدند ،قرار گرفت .گوتی ها سرزمین اکد را با خاک یکسان کردند و شهرهای آن
بویژه شهرهای شمالی را ویران ساختند و خراج سنگینی بر اهالی تحمیل کردند .شهرهای جنوبی
سومـر آسیب کمتری دید و استقالل آن عمالً مصون ماند .این شهرها در رأس مبارزه باگوتی ها قرار
گرفتند و مهاجمان را شکست دادند و از سرزمین خود بیرون راندند .فرمانرانیگوتی ها بر میانرودان
حدود صد سال به درازا انجامید .شهرهای جنوبی اکد اندکی بعد زیر فرمان شهر اور دولتی را به
وجود آوردند که سلسلۀ سوم اور یا دورۀ احیای مجدد سومـر نامگذاری شده است.
« اتو ِخگل » فرمانروای اِرخ (اوروخ) گوتی ها را شکست داده و « تیریگان » فرمانروای آن ها را
مغلوب و اسیر نمود و امپراتوری سومـر را احیا نمود .او در سندی که یادگار گذاشته است « از
گوتی هایی که دشمن خدا » هستند به بدی یاد می کند و می گوید خداوند (اِنلیل) تصمیم به از میان
بردن نام آن ها گرفت و برای اجرای آن اُتو ِخگل ،شاه اوروخ  /اوروک را وسیله قرار داد.
دورۀ اقتدار اوروخ زیاد به درازا نکشید و پس از هفت سال فرمانرانی ،اتو خگل بوسیلۀ شاه اور به
نام (اور نمو) برچیده شد .اور نمو القاب شاه اور و شاه سومـر و اکد را بر خود نهاد .بدین سان
سومین سلسلۀ فرمانروایی اور تأسیس شد .اور نمو دست به اصالحات بزرگی زد و نخستین مجموعۀ

قوانین را تدوین کرد و در قلمرو خود به اجرا گذاشت و آغاز به بازسازی دژها و حصار شهرها و
کانال های آبیاری نمود .همچنین در دورۀ اور نمو احداث ساختمان های بزرگی که به « زیگورات »
معروف شده اند آغاز شد و زیگورات ها جانشین معابد پیشین گشتند( .شولگی) جانشین اور نمو تقریبا ً
چهل و هفت سال ( ۲۰۹۴تا  ۲۰۴۷ق.م) فرمان راند .وی قلمرو سوم را گسترش داد و دقیقا ً سیاست
نرام سین اکدی را پیروی نمود .گسترش راه های خاکی و آبی تازه ،انجام گرفت و حمل و نقل و
تجارت در امنیت به شکوفایی رسید و برای نگهداری راه ها و پاسداری از کاروان ها ،دژهایی در
مسیر راه ها ساخته شدند .شولگی خود را « فرمانروای چهار گوشۀ جهان » نامید.

همچنین بخوانید :تمدنهاي گمشده

در دورۀ (شوسین) نوۀ شولگی ،قبایل غرب فرات فشارهای همیشگی خود را به سرزمین اور سوم
وارد آوردند .تالش های شوسین و جنگ های پی در پی او گرچه گاهی موفقیت آمیز بود ،ولی در
پایان موجب ضعف این امپراتوری شد .حتی دژها و پایگاه های نظامی ساخته شده بوسیلۀ این شاه،
نتوانست تضمینی برای آنان به ارمغان بیاورد.
واپسین شاه سلسلۀ اور سوم (ایبی سین) بود .شورش های استقالل خواهانۀ قبایل و مردمان زیر
فرمان این سلسله ،در زمان ایبی سین به اوج رسید؛ ایالم ،اشنونه و ماری تقریبا ً هم زمان سر به
شورش برداشتند .کوشش های خستگی ناپذیر ایبی سین به نتیجه نرسید و در سال  ۲۰۰۴ق.م سپاهیان
ایالم به اور یورش بردند و شاه را به اسارت گرفتند .به این صورت عمر فرمانروایی اور سوم یا
همان سلسلۀ سوم اور( ،تاریخ میانی سومـر) به پایان رسید ،ولی بسیاری از ویژگی های تمدنی آن به
دوره های بعد رسوخ کرد.
برچیده از تاریخ تمدن های مشرق زمین ،نوشتۀ دکتر باقرعلی عادلفر.

ترسیم ستارگان بدون تلسکوپ
انی کاظمی
در برخی از آثار باستانی سومری اشکال شگفت انگیزی از ستارگان رسم شده که چندین قمر یا ماه به
دور آن در گردش هستند.
چگونه سومری ها که فاقد وسایل و تکنیک امروزی ما بودند می دانستند که هر خورشید دارای سیاره
های متعدد است و بعضی سیارات  ،قمر یا ماه دارند؟
زیرا بدون اختراع تلسکوپ نمی توان تصاویری از کیهان ترسیم کرد!
در یکی از آثار مربوط به همان دوره ،تصویری وجود دارد که بیننده را فورا ً به یاد تصویر «اتم»
می اندازد .الکترونهایی که در مدار خود به دور هسته مرکزی در حال گردش هستند!

داستان گیلگمش بخش: ۱
فرارسیدن انکیدو ()Enkidu

بخش دوم داستان باستانی گیلگمش :
گیلگمش به جهان برون رفت .اما کسی را که در برابر بازوان او یارای ایستادن داشته باشد نیافت ،تا
به اروک بازگشت .اما مردان اروک در خانه خود زمزمه کردند «:گیلگمش ناقوس خطر را برای
سرگرمی خویش می نوازد .خشم او روز و شب نمی شناسد .پسری نزد پدر نمانده است ،زیرا
گیلگمش همه را می برد .لیکن پادشاه می بایست چوپان مردم خویش باشد .شهوت او باکره ای را به
معشوقش خواه دختر جنگاور یا همسر اعیان ،وا نمی گذارد .با این همه او خردمند ،خوبرو ،مصمم و
چوپان شهر است.
خدایان نوحهء آنها را شنیدند .خدایان آسمان بسوی خداوندگار اروک ،بسوی انو  Anuخدای اروک
فریاد زدند « :ایزد بانویی او را ساخت :قوی چون گاوی وحشی .کسی تاب ایستادن در برابر
بازوانش را ندارد .پسری نزد پدر نمانده است .زیرا گیلگمش همه را می برد و اینچنین است پادشاه،
چوپان مردم خویش .شهوت او باکره ای را به معشوقش ،خواه دختر جنگاور یا همسر اعیان وا نمی
گذارد .وقتی انو نوحه آن ها را شنید ،خدایان بسوی ارورو  Aruruایزد بانوی آفرینش بانگ
برداشتند « :آه ،ارورو ،تو او را آفریدی ،اینک هماورد او را خلق کن ،بگذار مانند او باشد چون
بازتابی از وی ،همزاد خودش .قلبی پر طوفان در برابر قلبی پر طوفان .بگذار با یکدیگر خوش باشند
و اروک را آسوده بگذارند ».
از اینرو ایزدبانو صورتی خیالی در ذهن خویش پنداشت ،و آن از مایهء انو Anuی افالک بود .دستان

خود را در آب فرو برد و پاره ای گل برگرفت و آن را در بیابان انداخت و انکیدوی نجیب آفریده شد.
خصلت خدای جنگ ،خو ِد نین اورتا  Ninurtaدر او بود .بدنی نتراشیده داشت .موهای دراز
چون زنان داشت که چین و شکن آن مانند موی نیسابا  Nisabaایزدبانوی غله بود .بدنش چون بدن
ساموکان  Samuquanخدای گله ،از موهای درهم بافته پوشیده بود .از انسانها چیزی نمی دانست .از
سرزمی نهای مزروع بی خبر بود .انکیدو با غزاالن در پای تپه ها علف می خورد و با چارپایان هنگام
نوشیدن از مانداب ها رقابت می کرد .در شادی نوشیدن آب با گله های وحوش سهیم بود .اما دام
گذاری که گله های وحوش وارد قلمرو او شده بودند روزی با او بر سر ماندابی روبرو شد .سه روز
با او روبرو شد و دام گذار از شدت ترس خشکیده بود .با گله ای که اسیر کرده بود به خانه برگشت.
از شدت ترس گنگ و بی حس شده بود .چهره اش چون چهرهء کسانی که راه درازی پیموده باشند،
دگرگون شده بود .با دل پرهراس به پدر گفت «:پدر ،مردی است که به دیگران شباهتی ندارد و از
تپه ها به زیر می آید .قویترین مرد جهان است گویی موجودی نامیراست که از آسمان آمده است .با
چارپایان وحشی بر فراز تپه ها در گشت و گذار است و علف می خورد .در سرزمین شما می گردد
و بسوی چشمه ها می آید .من می ترسم و جرأت نزدیک شدن بدو را ندارم .او چاله هایی را که کنده
ام پر می کند و تله هایی را که برای جانوران گذاشته ام پاره می کند .او به چارپایان کمک می کند تا
فرار کنند و اینک آنها از چنگم می گریزند ».
پدرش زبان به سخن گشود و به دام گذار گفت «:پسرم ،گیلگمش در اروک می زید ،تا کنون کسی بر
وی غالب نگشته است ،او چون ستاره ای از ملکوت نیرومند است .به اروک برو ،گیلگمش را بیاب
و قدرت این انسان وحشی را نزد وی بستای .از او بخواه تا از معبد عشق ،یک روسپی -نوباوهء
لذت ،به تو بسپارد .با او باز گرد و بگذار تا قدرت زن بر این مرد چیره گردد .هنگامی که وی بار
دیگر برای نوشیدن آب از چشمه ها به زیر می آید ،او را در آغوش خواهد گرفت و آنگاه ،چارپایان
وحشی وی را خواهند راند ».
از اینرو دام گذار عازم سفر به اروک شد و خود را به گیلگمش معرفی کرد و گفت «:مردی بی مانند
اینک در چراگاه در تکاپوست .چون ستاره ای از ملکوت نیرومند است و من بیمناکم از آنکه بدو
روی نمایم .او به جانوران وحشی کمک می کند تا فرار کنند .چاله هایی را که کنده ام پر می کند و
تله هایم را خراب می کند » .گیلگمش گفت «:دام گذار ،برگرد و با خود یک روسپی – نوباوهء لذت،
همراه ببر ،او در کنار چشمه وی را در آغوش خواهد گرفت و گله وحوش بیگمان او را از خود
خواهد راند ».
این بار دام گذار ،به همراه یک روسپی بازگشت .پس از یک سفر سه روزه به کنار چشمه رسیدند و
آنجا نشستند .روسپی و دام گذار روبروی هم نشستند و در انتظار آمدن وحوش ماندند .روز اول و
روز دوم در انتظار گذشت .اما روز سوم گله رسید ،آنها برای نوشیدن آب پایین آمدند و انکیدو در
میانشان بود .آفریدگان کوچک وحشی دشتها و نیز انکیدو که با غزاالن علف می خورد و در کوه ها
چشم به دنیا گشوده بود ،از نوشیدن آب مسرور بودند .وقتی روسپی مرد وحشی را دید ،او داشت از
راه دور به تپه ها نزدیک می شد .دام گذار به او گفت «:او اینجاست .اینک ای زن ،سینه هایت را
برهنه ساز ،شرمگین مباش ،عشق او را پذیرا باش و آن را به تأخیر میفکن .بگذار او تو را آماده
ببیند و بگذار مالک وجودت گردد .وقتی او نزدیک شد ،پوشش از خود برافکن و با وی آرام گیر .به
او این مرد وحشی ،هنر زنانه ات را بیاموز .زیرا هنگامی که عشق بسوی تو میل می کند ،چارپایانی
که در زندگی تپه ها با وی شریک بودند ،او را خواهند راند ».
روس پی از تنهایی با او شرمسار نبود .او خود را آماده ساخت و به پیشواز شیفتگی او رفت .عشق را
در مرد وحشی برانگیخت و به او هنر زنان را آموخت .آنها شش روز و هفت شب با یکدیگر
آرمیدند ،چون انکیدو موطن خود را در تپه ها از یاد برده بود .اما هنگامی که خرسند گشت به میان
چارپایان وحشی بازگشت .آنگاه وقتی غزالها او را دیدند ،از وی رمیدند .وقتی آفریدگان وحشی او را

دیدند گریختند .انکیدو به دنبالشان رفت ،اما گویی جسمش به رشته ای بند بود .هنگامی که شروع به
دویدن کرد زانوانش سست شدند .چاالکی او از میان رفته بود و اندیشه یک انسان در دلش بود.از
اینرو بازگشت و پیش پای زن نشست و به دقت به گفتار وی گوش فرا داد «:انکیدو تو عاقل هستی و
اینک چون خدایان شده ای ،چرا می خواهی با چارپایان در تپه ها وحشیانه بگریزی؟ با من بیا ،من تو
را به اروک بلند حصار خواهم برد .به معبد متبرک ایشتر و انو که از آن عشق و ملکوت است :آنجا
گیلگمش می زید کسی که بسیار نیرومند است و چون گاوی وحشی بر مردم فرمان می راند ».
وقتی سخنان او به پایان رسید ،انکیدو پذیرفت ،او نیاز به یک مونس داشت .کسی که راز دل او را
دریابد «،ای زن ،بیا و مرا به معبد مقدس ببر .به خانه انو و ایشتر ،به جایی که در آن گیلگمش
خداوندگار مردم است ».من با او شجاعانه نبرد خواهم کرد و با صدای بلند در اروک فریاد خواهم زد
« اینجا من نیرومند ترینم .من آمده ام تا نظم گذشته را درهم ریزم .من کسی که در کوه ها زاده شده
است ،من نیرومندترینم ».
روسپی گفت «:بگذار برویم ،و بگذار او چهره ات را ببیند .من خوب می دانم که گیلگمش در کجای
اروک بزرگ است .آه ،انکیدو ،آنجا همه مردم جامه های فاخر پوشیده اند .هر روز جشنی است.
منظره مردان جوان و دختران شگفت آور است .چه خوش است رایحه آنان! تمام بزرگان از بستر
برخاسته اند .آه ،انکیدو که دوستدار زندگی هستی ،گیلگمش را به تو نشان خواهم داد .او مردی
شادمان است .به او که در مردانگی خیره کننده خویش شاد است خواهی نگریست .جسم او در قدرت
و بلوغ فارغ از هر عیب است .او هیچگاه در شب یا روز نمی آرمد .او از تو نیرومندتر است .پس
الفزنی را رها کن .شمش خورشید پرشکوه الطاف خود را نثار گیلگمش کرد و انوی ملکوت و ان لیل
 Enlilو اِآ  Eaی خردمند به او درک عمیق بخشیده اند .به تو می گویم حتی پیش از آنکه تو از عالم
وحوش بدرآیی گیلگمش در رویاهایش می دانست که تو می آیی ».
گیلگمش ،در این هنگام برخاست تا رویایش را به مادرش نین سون  Ninsunیکی از خدایان خردمند
بازگوید «:مادر د یشب خوابی دیدم .بس شادمان بودم .قهرمانان جوان بر گردم بودند و من در میان
شب زیر ستارگان ثابت گام می زدم و ناگهان شهابی از انبان انو  Anuاز آسمان به زیر افتاد .کوشیدم
آن را بردارم اما بسی سنگین بود .همه مردم اروک برای دیدن آن گرد آمدند .عوام به یکدیگر تنه می
زدند و خواص هجوم آورده بودند تا پای آن را ببوسند ،و نزد من جاذبه آن چون عشق زنی بود .آنها
مرا یاری دادند .من پیشانی ام را با دستاری بستم و با تسمه آن را از جا کندم و برای تو آوردم و تو
خود ،آن را ( برادرم ) خواندی ».
سپس نین سون  Ninsunکه از خرد بهره بسیار داشت به گیلگمش گفت «:چیزی که تو دیده ای ،این
ستاره آسمانی که در برابرش ،گویی که زنی باشد ،به زانو در آمده ای ،یار و همراه نیرومندی است
که به دوستش در هنگام نیاز یاری می رساند .او از نیرومندترین آفریدگان وحشی است .در چمنزاران
زاده است و تپه های وحشی او را پرورده اند .دیدار او مایه خوشوقتی تو خواهد بود .قدرت او چون
قدرت یکی از میزبانان آسمانی است .معنای خواب تو این است ».
گیلگمش گفت «:مادر خوابی دیگر نیز دیدم ،در خیابان های اروک بلند حصار ،تبری افتاده بود که
شکلی عجیب داشت و مردم به دور آن گرد آمده بودند … با دیدن آن شادمان شدم و تا جایی که
توانستم بسوی آن خم شدم .آن را چون زنی دوست می داشتم و بر کنار خود آویختم .نین سون گفت«:
تبری که تو دیدی و نیرومند ،بسان عشق زنی تو را بسوی خود کشید ،همراهی است که به تو خواهم
داد و او با قدرتش که همچون قدرت یکی از میزبانان آسمانی است خواهد آمد .او همدم دالوری است
که دوستش را در هنگام نیاز خواهد رهانید .گیلگمش به مادرش گفت «:اگر تقدیر چنین حکم رانده
است ،پس یار و همراه از آن من خواهد بود ».
در این هنگام روسپی به انکیدو گفت «:وقتی به تو می نگرم گویی همچون خدایان شده ای .چرا می

خواهی با چارپایان در تپه ها دیوانه وار بگریزی؟ از زمین ،بستر چوپان برخیز .انکیدو به دقت به
سخنان او گوش فرا داد .به او پند خوبی داده بود .روسپی لباس خود را به دو نیم کرد ،بانیمی او را
پوشاند و با نیم دیگر خود را و دست او را گرفت و چون مادری او را بسوی گله وآخور شبانان برد.
در آنجا شبانها برای دیدن او ازدحام کرده بودند .نان پیش او گذاشتند ،اما انکیدو فقط می توانست از
شیر جانوران وحشی تغذیه کند .در دشواری اینکه چه بکند یا چگونه نان بخورد و شراب تند بنوشد،
ِمن و ِمن کرد و هاج و واج ماند .سپس زن گفت «:انکیدو نان بخور ،که ستون زندگی است ،و شراب
تند بنوش که رسم شهر این است ».پس او خورد تا آکنده شد و هفت جام از شراب تند نوشید ،طربناک
شد ،قلب او به وجد آمد وچهره اش درخشیدن گرفت .موی درهم بافته بدنش را سترد و با روغن بدنش
را چرب کرد .انکیدو به انسان بدل گشته بود .اما وقتی که لباس انسان ها را به تن کرد بسان داماد
شد .سالح برگرفت تا شیر را شکار کند و چوپانان بتوانند هنگام شب بیارمند .گرگها و شیرها را اسیر
کرد و شبان در آسایش آرمید .انکیدو مردی که در قدرت همتایی نداشت نگهبان آنها بود.
از زندگی با چوپانها خوشحال بود تا روزی که چشم گشود و مردی را دید که به او نزدیک می شود.
به روسپی گفت «:ای زن ،آن مرد را به اینجا بیاور ،دلیل آمدنش چیست؟ می خواهم نام او را بدانم.
او رفت و بدان مرد گفت «:آقا هدف شما از این سفر طاقت فرسا چیست؟» مرد خطاب به انکیدو
پاسخ داد «:گیلگمش وارد خانه اجتماعات مردم شده است .همه با صدای طبلها گرد آمده اند تا
عروسی برگزینند .اما گیلگمش آنان را به تمسخر گرفته است .او در اروک اعمال شگفتی انجام می
دهد .او می خواهد اولین همراه عروس باشد .مرتبه نخست از آن او باشد و شوهر بدنبال وی بیاید.
چون این قاعده ای است که توسط خدایان از زمان بریدن بند ناف مقرر شده است .اما اینک که طبل
ها به نشانه گزینش عروس نواخته می شوند شهر در آه و ناله است .با شنیدن این سخنان رنگ از
چهره انکیدو پرید «.من به مکانی که در آن گیلگمش بر مردم حکم می راند خواهم رفت ،با جسارت
با او درخواهم آمیخت و با صدای بلند در اروک فریاد خواهم زد «:من آمده ام تا نظم دنیای قدیم را
درهم بریزم چون در اینجا من نیرومندترین هستم » .آنگاه انکیدو و زن که از پی وی روان بود ،براه
افتادند .او به اروک و بازار بزرگ آن وارد شد .مردم به خیابانی در اروک بلند حصار که او در آن
ایستاده بود هجوم بردند .مردم به یکدیگر تنه می زدند و در باره او می گفتند «:او هماورد گیلگمش
است ،کوتاهتر است ،استخوان درشت تر است » « .کسی است که از شیر چارپایان وحشی نوشیده
است .قدرت او از همه بیشتر است » .مردان به شادی پرداختند :اینک گیلگمش حریف خود را یافته
است .این بزرگ ،این قهرمانی که زیبایی او چون خدایان است .او حتی برای گیلگمش نیز حریفی
قدر است.
در اروک مراسم بستر ازدواج آنسان که شایسته ایزد بانوی عشق بود به انجام رسید .عروس
درانتظار داماد ماند .اما شب هنگام گیلگمش برخاست و بسوی خانه رفت .سپس انکیدو قدم پیش نهاد
در خیابان ایستاد و راه او را بست .گیلگمش پهلوانانه بازآمد و انکیدو با او در کنار در روبرو شد.
پایش را پیش گذاشت و مانع ورود گیلگمش به خانه شد .پس همدیگر را چون ورزا گرفتند و
درآویختند .چارچوب در را خرد کردند و دیوارها را بلرزه درآوردند .گیلگمش کف پایش را روی
زمین گذارد ،زانویش را خم کرد و با چرخشی انکیدو را به زمین افکند ،سپس خشمش به سرعت فرو
نشست .وقتی انکیدو به زمین افکنده شد به گیلگمش گفت «:مانند تو در جهان نیست ،نین سون کسی
که به اندازه گا ِو آخور نیرومند است ،مادری است که تو را زاده است و اینک تو سر آمد همه مردان
هستی و ان لیل به تو فرمانروایی بخشیده است .چون قدرت تو فراتر از قدرت همه مردان است ».به
این ترتیب انکیدو و گیلگمش یکدیگر را در آغوش گرفتند و دوستی آنها اساسی محکم گرفت.
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داستان گیلگمش بخش : ۲سفر جنگل
بخش دوم داستان باستانی گیلگمش :
اِن لیل کوهستان ،پدر خدایان سرنوشت گیلگمش را تعیین کرده بود .از این رو گیلگمش خوابی دید و
انکیدو گفت «:معنای خواب این است :پدر خدایان به تو فرمانروایی داده است و تقدیر این
است .زندگی جاوید تقدیر تو نیست .از این بابت غمی به دل راه مده ،اندوهگین و دژم مباش .او به تو
توانایی بست و گسست امور داده است تا ظلمت و نور بشریت باشی .او تو را به گونه ای بی همتا بر
مردم چیره ساخته و در نبردی که هیچ فراری یی از آن جان بدر نخواهد برد ،در تاراج و تهاجمی که
راه بازگشت ندارد ،پیروزی بخشیده است .اما از قدرت خود به ناروا بهره مگیر ،با خدمتکارانت در
قصر به داد رفتار کن و در پیشگاه شمش عادل باش » .خداوندگار گیلگمش افکار خود را به سرزمین
زندگان معطوف کرد .به سرزمین سدرها ،خداوندگار گیلگمش اندیشید .او به خادم خویش انکیدو
گفت «:وقتی تقدیر مرا تعیین کردند من هنوز نام خویش را بر سنگ ننگاشته بودم .بنابر این به
سرزمینی که سدر در آن است خواهم رفت .عزم آن دارم تا نام خود را در مکانی که نام مردان بلند
آوازه دنیا را در آن نوشته اند ،بنگارم .در مکانی که نام هیچ مردی درج نگشته است .بنای یادبودی به
افتخار خدایان بر پا خواهم داشت.
چشمان انکیدو پر از اشک شد و قلبش گرفت .آه سوزناک برکشید و گیلگمش به چشمان او نگریست و
گفت «:ای دوست چرا اینچنین آه سوزناک برمیکشی؟ لیکن انکیدو زبان به سخن گشود و گفت «:من
ناتوانم .بازوانم نیروی خود را از دست داده اند .فریاد حزن در گلویم گره خورده است .چرا باید در
شری که در این سرزمین النه کرده
این مرحله گام نهی؟» گیلگمش به انکیدو پاسخ داد «:به دلیل ّ
شر را نابود کنیم .چون در جنگل هومببا ،هیوالی خشمناک که
است ،ما می باید به جنگل برویم و ّ
نامش به معنای « تنومند » است می زید .اما انکیدو آه سوزناکی برکشید و گفت «:زمانی که من با
چارپایان وحشی سرگردان بودم این جنگل را یافتم .درازای آن ده هزار فرسنگ در هر سمت است.
اِن لیل ،هومببا را به نگهبانی آن گماشته و او را با دهشتی هفت چندان مسلح کرده است .براستی که
هومببا برای کلیه جانوران وحشتناک است .وقتی می خروشد چون امواج طوفان است .نفس او چون
آتش و آرواره هایش گویی خود مرگ هستند .او آنچنان سدر  Cedarرا پاس می دارد که وقتی
گوساله ای وحشی در شصت فرسنگی او در جنگل می جنبد صدایش را می شنود .کدام مرد است که
بخواهد به این سرزمین گام نهاده و در اقصای آن کاوش کند؟ به تو می گویم ،به کسی که نزدیک آن
شود ضعف مستولی می گردد .جنگیدن با هومببا نبردی عادالنه نیست .گیلگمش ،او
جنگجویی بزرگ است ،نگهبان جنگل هیچگاه نمی خوابد» .گیلگمش پاسخ داد «:کجاست مردی که
بتواند به آسمان فراز آید ،فقط خدایان تا ابد با شمش شکوهمند خواهند زیست .اما در باره مردان،
روزهای عمر ما معدود است و کار و بارمان چون وزش بادی است .چگونه است که تو از پیش
بیمناک گشته ای؟ اگر چه خداوندگار توام ،من نخست خواهم رفت و تو با اطمینان خواهی گفت «:به
پیش ،دلیلی برای ترسیدن نیست ».آنگاه چنانچه من از پا درافتم نامی از خود به جا خواهم گذاشت که
از یاد نخواهد رفت .مردان در مورد من خواهند گفت «:گیلگمش در نبرد با هومببای خشمناک از پا
در افتاده است .مدتها پس از تولد فرزندی در خانه ام ،اینچنین خواهند گفت و سخنم را به یاد داشته
باش ».انکیدو باز به گیلگمش گفت «:آه ،خداوند من ،اگر می خواهی به این سرزمین بروی نخست به
نزد شمش قهرمان برو و با خدای خورشید سخن بگو ،زیرا این سرزمین از آن اوست .کشوری که در

آن سدر می روید از آن شمش است».
گیلگمش بزغاله ای سفید و بی لکه و بزغاله دیگری به رنگ قهوه ای برگزید ،آنها را بغل کرد و به
حضور خورشید برد .در دستش عصای نقره ای شاهی را گرفت و به شمش شکوهمند گفت «:من به
این کشور خواهم رفت ،آری شمش من خواهم رفت .دستهایم را به دعا برمی دارم ،پس روانم را در
امان بدار و مرا سالم به سواد اروک بازرسان .لطف و حمایت تو را طلب می کنم .پس بگذار تا
فرجام کار نیک در آید ».شمش شکوهمند پاسخ داد «:گیلگمش تو قوی هستی ،اما کشور زندگان نزد
تو به چه معنی است؟».
« آه ،شمش ،به من گوش فراده ،به من گوش فراده ،شمش بگذار صدایم شنیده شود .اینجا شهری است
که انسان در آن با دلی پردرد جان می سپارد .انسان با اندوهی که در دل او النه گزیده هالک می
شود .من بر فراز بارو نگریستم و اجسادی را دیدم که در رودخانه شناور بودند و این بهره من نیز
خواهد بود .به راستی می دانم که چنین است .چون بلندترین مردان نیز به آسمان راهی ندارد و
بزرگترین آنان را یارای مقابله با زمین نیست .از این رو من به این کشور خواهم رفت .چون زمانی
که تقدیر مرا می نوشتند ،هنوز نام خود را بر سنگ ننگاشته بودم .من به سرزمینی که در آن درخت
سدر بریده شده است خواهم رفت .من نام خود را در جایی که اسم مردان بلند آوازه نوشته شده است
نصب خواهم کرد .در جایی که نام هیچ مردی درج نگشته است ،ستون یاد بودی برای خدایان بر پا
خواهم داشت .اشک بر گونه اش دوید و گفت «:افسوس ،سفری که به سرزمین هومببا در پیش دارم
طوالنی است .اگر این کار خطیر سرانجامی ندارد ،ای شمش ،چرا مرا بدان ترغیب می کنی و
آرزوی پرتوان آن را به من داده ای؟ چگونه می توانم توفیق یابم اگر یاریم نکنی ،اگر در آن سرزمین
بمیرم ،مرگی بی جالل خواهد بود .لیکن اگر باز گردم ،پیشکش گرانقدری از هدایا و سپاس به شمش
خواهم داد».
آنگاه شمش اشکهایی را که او نثارش کرده بود پذیرفت و همچون مردی دلرحم به او سخاوت خویش
را نشان داد .همراهان نیرومندی برای گیلگمش برگماشت که همه پسران یک مادر بودند و آنها را در
غارهای کوهستان جای داد .بادهای پرتوان برگماشت ،باد شمال ،گردباد ،طوفان و باد صرصر،
تندباد و باد سوزان ،همچنین افعی ها ،همچنین اژدها ،همچنین آتشی سوزان ،همچنین افعی یی که
زهره را آب می کرد ،سیل نابودگر و چنگال رعد ،همراهان او اینگونه بودند و گیلگمش شادمان شد.
به آهنگری رفت و گفت «:به سازندگان سالح دستوراتی خواهم داد .آنها باید در حضور ما سالح
هایمان را بسازند ».بدینگونه او به سازندگان سالح و پیشه ورانی که در اجتماع حضور داشتند
فرمانهایی داد .آنها به بیشه های دشت رفتند و چوب بید و شمشاد بریدند و از آنها تبرهایی به وزن
دوازده چارک ساختند و نیز شمشیرهایی که تیغه هر یک نود و سه چارک وزن داشت با قبضه ها و
قبه هایی که وزن هر یک بیست چارک بود .آنها برای گیلگمش تبر« قدرت قهرمان » Might of
 heroesو کمان انشان  Anshanرا ساختند ،و گیلگمش و انکیدو مسلح شدند .وزن سالحهایی که آنها
حمل می کردند چهارصد چارک بود.
مردم و رایزنان در خیابانها و بازار گرد آمدند .از طریق در هفت ستونه وارد شدند و گیلگمش با آنها
در بازار سخن گفت «:من گیلگمش ،برای دیدن آفریده ای که در باره او سخن ها می گویند و آوازه
او در جهان پیچیده است می روم ،او را در جنگل سدر مغلوب خواهم کرد و قدرت پسران اروک را
به وی نشان خواهم داد و تمام دنیا به آن پی خواهد برد .من بدین کار خطیر دست می یازم ،از
کوهستان صعود می کنم .سدر را قطع می کنم و از خود نامی پاینده برجا می گذارم » .رایزنان
اروک و جمع بازار به او پاسخ دادند «:گیلگمش ،تو جوان هستی و شجاعتت تو را دور خواهد برد،
تو نمی دانی در کار خطیری که بدان پا نهاده ای چه معنایی نهفته است .ما شنیده ایم هومببا مانند
مردان فانی نیست .سالح های او آنچنانند که کسی را یارای مقاومت در برابر آنها نیست .درازای
جنگل در هر سمت ده هزار فرسنگ است .چه کسی خواهان کاویدن ژرفای آن است؟ و اما هومببا که

غرش او مثل امواج طوفان است .نفس او چون آتش و آرواره هایش عین مرگ است ،چرا آرزوی
رسیدن به آن را داری؟ گیلگمش ،جنگ با هومببا نبردی عادالنه نیست».
وقتی گیلگمش سخنان رایزنان را شنید به دوست خود نگریست و خندید «:چگونه به آنها پاسخ دهم،
آیا باید بگویم که از هومببا در هراسم ،آیا باید باقی عمر خود را در خانه بنشینم؟» آنگاه گیلگمش زبان
به سخن گشود و به انکیدو گفت «:دوست من ،بگذار به قصر بزرگ اگالمه  Egalmehبرویم و در
برابر ملکه نین سون بایستیم .نین سون خردمند است و دانش بسیار دارد ».به نزد ملکه بزگ نین
سون رفتند .گیلگمش نزدیک رفت و داخل قصر شد و با نین سون سخن گفت «:نین سون ،لطفا ً به
سخنانم گوش فرا دهید ،من سفر درازی به سرزمین هومببا در پیش دارم .می بایست از مسیری
ناشناخته گذر کنم و در نبردی شگفت شرکت جویم .از روز عزیمت تا هنگام بازگشت ،تا وقتی که به
شری را که شمش از او بیزار است نابود سازم ،برایم نزد شمش دعا کن ».
جنگل سدر برسم و ّ
نین سون به اتاقش رفت و لباسی مناسب پوشید ،جواهراتی به خود بست و سینه اش را زیبا ساخت.
تاجی بر سر نهاد و دامن بلندی پوشید که زمین را می روفت .سپس به قربانگاه خورشید رفت .بر بام
قصر ایستاد .بخوری خوشبو سوزانید و دستهایش را به سوی شمش بلند کرد و با برخاستن دود
گفت «:آه ،شمش چرا به گیلگمش پسرم دلی اینسان بیقرار داده ای؟ چرا آن را به وی عطا کرده ای؟
تو به او انگیزه بخشیدی و اینک او عازم سفری طوالنی به سرزمین هومببا است .سفر در مسیری
ناشناخته و شرکت در نبردی شگفت .بنابراین از روز عزیمت تا هنگام بازگشت تا زمانی که او به
شری را که تو شمش ،از آن بیزاری نابود می
جنگل سدر می رسد ،تا زمانی که هومببا را می کشد و ّ
کند ،او را فراموش مکن .اما بگذار سپیده ،آیا  Ayaعروس گرامی ات ،همیشه آن را به یادت آورد و
وقتی روز به اتمام رسید وی را به نگهبان شب بسپار تا از آسیب در امانش دارد ».سپس نین سون
مادر گیلگمش بخور را خاموش کرد و به انکیدو پند داد «:انکیدوی نیرومند ،تو پاره تن من نیستی،
اما تو را به عنوان فرزند خویش می پذیرم .تو چون فرزند دیگر من هستی .مثل بچه های سرراهی
که به معبد می آورند .به گیلگمش ،مثل بچه های سرراهی که در معبد کار می کنند و زن روحانی که
او را پرورده است ،خدمت کن .خادمین زن ،عابدان و کاهنان را شاهد می گیرم».
سپس طلسمی به منظور تعهد بر گردن وی آویخت و بدو گفت «:پسرم را به تو می سپارم ،او را
صحیح و سالم به من بازگردان ».و آنگاه برایشان صالح آوردند ،در دستشان شمشیری با نیام طالیی
و کمان و ترکش گذاشتند .گیلگمش تبر برگرفت و ترکش و کمان انشان را به شانه اش آویخت و
شمشیر را به کمربندش حمایل کرد ،و بدینگونه آنها لباس رزم پوشیده و مهیای سفر شدند .در این
هنگام ،همه مردم آمدند و بر گردشان حلقه زدند و گفتند «:چه هنگام به شهر بازمی گردید؟» رایزنان
گیلگمش را دعا کردند و به او هشدار دادند «.چندان به نیروی خود اعتماد مکن ،مراقب باش .بیش از
هر چیز در حفظ توان خود کوشا باش .کسی که در پیش است از همراه خود حمایت خواهد کرد.
راهنمای خوبی که راه را بلد است پشت و پناه دوست خویش است بگذار انکیدو به پیش برود .او راه
جنگل را می داند .او هومببا را دیده است و در نبرد آزموده است .بگذار او نخست به راهها گام
بگذارد .بگذار او مراقب و نگهبان خود نیز باشد .بگذار انکیدو پشت و پناه دوست و نگهبان همراه
خویش باشد و او را از خطرات راه در امن و امان عبور دهد .ما رایزنان اروک ،شاه خود را به تو
می سپاریم .آه انکیدو ،او را صحیح و سالم به ما باز گردان .آنها دوباره به گیلگمش گفتند «:باشد که
شمش تو را به آرزویت برساند .کاش او بگذارد کمال چیزی را که از آن سخن گفتی به چشم خود
ببینی ،کاش او راههای بسته را به رویت بگشاید و جاده ای برایت مهیا کند تا در آن گام بفرسایی.
کاش او کوهها را برای عبور تو از هم بشکافد و کاش شب هنگام برکات شب را بر تو ارزانی دارد
و لوگولباندا  Lugulbandaخدای حامی تو ،برای رسیدن به پیروزی یاری ات دهد .کاش پیروزی در
نبرد آنسان که گویی با طفلی جنگیده ای برایت حاصل می شد .پاهایت را در رود هومببا که به آن
قصد سفر داری بشوی .در هنگام غروب چشمه ای حفر کن وبگذار همواره آب تمیز در مشک تو

باشد .آب سرد را به شمش تقدیم دار و لوگولباندا را نیز از یاد مبر ».سپس انکیدو زبان به سخن
گشود و گفت «:به پیش! موجبی برای هراس نیست .به دنبال من بیا .چون من مکانی را که هومببا در
آن می زید و راههایی را که در آن گام می زند می شناسم .بگذار رایزنان برگردند .اینک موجبی
برای هراس نیست» .وقتی رایزنان سخنان او را شنیدند قهرمان را در مسیری که برگزیده بود به
پیش راندند « .برو گیلگمش ،باشد تا خدای نگهبان تو در راه پشت و پناهت باشد و تو را سالم به
سواد اروک باز گرداند».
پس از طی بیست فرسنگ برای صرف غذا ایستادند .پس از سی فرسنگ دیگر شب هنگام توقف
کردند .پنجاه فرسنگ دیگر را در یک روز طی کردند .در سه روز به اندازه یک سفر یک ماه و دو
هفته ای راه پیمودند .برای رسیدن به دروازه جنگل هفت کوه را پشت سر گذاشتند .با شگفتی به آن
روی کردند .آنها هنوز سدر  Cedarبرج آسا را ندیده بودند .اما ستون دروازه را به استواری ستودند.
بلندای آن هفتادودو گز و پهنای آن بیست ودو گز بود ،محور و بست و ستون آن سالم بود .آن را در
نیپور  Nipurشهر مقدس اِن لیل ساخته بودند.
سپس انکیدو ندا داد «:آه گیلگمش ،الفزنی های خود را در اروک بیاد آور ،به پیش ،حمله کن ،ای
پسر اروک ،موجبی برای هراس نیست ».شنیدن این کلمات شجاعت را در او بر انگیخت و پاسخ
داد «:شتاب کن ،هجوم آور! اگر مرد نگهبان آنجاست ،نگذار به جنگل که در آن ناپدید خواهد شد
فرار کند .او پوشش نخستین از هفت لباس رزم خود را به تن کرده است .اما هنوز شش دست دیگر
مانده است .بگذار او را پیش از آنکه لباس رزم بر تن کند بدام اندازیم ».و مثل یک گاو وحشی
خشمگین به زمین دمید .نگهبان جنگل هراسناک به اطراف نگریست و نعره کشید .هومببا مثل
ورزایی نیرومند به جنگل گریخت و آنجا را بسوی خانه اش در جنگل سدر ترک گفت.
سپس انکیدو بسوی دروازه رفت .زیبایی اش آنسان بود که نتوانست با تبر خود آن را تکه تکه سازد،
پس با فشار آن را گشود .سپس انکیدو بسوی گیلگمش فریاد زد «:بسوی جنگل نرو ،وقتی دروازه را
گشودم ،نیروی دستهایم به سستی گرایید ».گیلگمش پاسخ داد «:دوست عزیز ،چون افراد بزدل سخن
مگوی ،آیا از اینهمه خطرها و سفرهای دراز چیزی فراچنگ آورده ایم که اینک بازگردیم؟ تو در
جنگها و نبردها بسیار رزمیده ای ،اکنون نزدیک من باش و آنگاه از مرگ نخواهی هراسید :در کنار
من باش و ضعف تو رخت بر خواهد بست .دستهایت دیگر نخواهد لرزید ،ای دوست ،آیا می خواهی
در اینجا بمانی؟ نه ،ما با یکدیگر به قلب جنگل خواهیم رفت .بگذار نبردی که در پیش داریم بر
دلیر ی ات بیافزاید .مرگ را از یاد ببر و چونان مردی که در عمل استوار بوده لیکن ساده دل نیست
بدنبالم بیا .اگر با هم باشیم ،هر یک پشتیبان دیگری خواهیم بود و اگر هر کدام فنا شویم ،نامی جاوید
خواهیم یافت».
با یکدیگر از دروازه گذشتند و به کوه سبز رسیدند .در آنجا آرام ایستادند .گویی خشکیده بودند ،آرام
ایستادند و به جنگل خیره شدند .بلندای سدر را دیدند .راهی را که به داخل جنگل می رفت و مسیری
را که هومببا برای گام زنی برمی گزید ،دیدند .راهی بود پهن و گام زدن در آن آسان بود .آنها به کوه
سدر ،جایگاه خدایان و سریر ایشتر خیره شدند .عظمت سدر در برابر کوهستان قد علم کرده بود.
سایه آن زیبا و آسایش بخش بود .کوه و فضای جنگل از انبوه بوته ها سبز بود.
در آنجا گیلگمش در برابر خورشید غروب چشمه ای کند .بر باالی کوه رفت و خوراکی دلپذیر بر
زمین گسترد و گفت «:ای کوهستان ،ای جایگاه خدایان ،مرا رویایی دلپذیر عطا کن ».سپس آنها
دستهای یکدیگر را گرفتند و بر زمین آرمیدند تا بخوابند ،و خوابی که شب هنگام می آغازد آنان را
دربر گرفت .گیلگمش رویایی دید و نیمه شب از خواب جست و رویایش را به دوستش باز گفت«:
انکیدو اگر تو آرمیده ای پس چه چیز خواب مرا گسست .ای دوست رویایی بس عجیب دیدم ،ما در
دره ژرف کوه ایستاده بودیم و ناگهان کوه فرو افتاد و ما در برابرش چون مگسهای ُخرد مرداب
بودیم .در رویای دوم من نیز کوه فرو افتاد .به من ضربت آورد و پاهایم لغزید .سپس نوری تابناک

درخشید و در میان آن کسی بود که لطافت او و زیبایی او برتر از زیبایی این جهان بود .او مرا از
کوه به زیر کشید ،به من آبی برای نوشیدن داد و به قلبم آرامش بخشید و پاهایم را بر زمین گذاشت».
آنگاه انکیدو فرزند دشتها گفت «:بگذار از کوه به زیر برویم و در باره آن سخن بگوییم ».او به
گیلگمش ،ایزد جوان گفت «:رویای تو خوب است ،رویای تو عالی است .کوهی که تو دیدی
هومبباست .اکنون ما به یقین او را اسیر کرده و خواهیم کشت و بدن او را چون کوهی که بر دشتها
فرو می افتد ،به زیر خواهیم افکند».
روز بعد ،پس از طی بیست فرسنگ ،غذا خوردند و پس از طی سی فرسنگ دیگر شب هنگام توقف
کردند .پیش از فرارسیدن غروب خورشید چشمه ای کندند و گیلگمش از کوه باال رفت .خوراکی
دلپذیر بر زمین گسترد و گفت «:ای کوهستان ،ای جایگاه خدایان ،رویایی به انکیدو باز آور .او را
در رویایی دلپذیر غرقه ساز» .کوه رویایی برای انکیدو آفرید .رویایی بدشگون از آب در آمد.
رگباری سرد بر او باریدن گرفت .آنسان که چون جو کوهی در زیر باران طوفان آسا خمید .اما
گیلگمش زنخ بر زانوان گذاشت و نشست تا خوابی که همه انسانها را در بر می گیرد ،او را در خود
گرفت .سپس نیمه شبان خواب او گسست ،برخاست و به دوستش گفت «:آیا مرا صدا زدی ،پس چرا
از خواب برخاستم؟ آیا مرا لمس کردی ،پس چرا هراسیده ام .آیا خدایی گذر نکرد ،چون اندام هایم از
ترس خشکیده اند .ای دوست ،رویای سومی دیدم و این رویا سراسر دهشتناک بود .آسمان غرید و
زمین نیز خروشید ،روشنایی روز به پایان رسید و تاریکی فرو افتاد .صاعقه درخشید و آتش شعله
برکشید .ابرها به زیر آمدند و چونان مرگ گریستند .سپس درخشندگی از میان رفت و آتش به سردی
گرایید و همه چیز به خاکستر بدل گشت و در کنار ما فرو ریخت .بگذار از کوه به زیر برویم و در
باره آن سخن بگوییم و ببینیم چه باید کرد؟»
وقتی آنها از کوه به زیر آمدند گیلگمش تبر بدست گرفت :او سدر را به زیر افکند .وقتی هومببا ناله
شکستن آن را از دور شنید به خشم آمد .فریاد زد «:این کیست که به جنگل تاخته و سدر مرا بریده
است؟» اما شمش شکوهمند از آسمان بسوی آنان ندا داد «:به پیش بروید ،هراسی به خود راه
مدهید» .لیکن در این هنگام گیلگمش از خستگی از پا در افتاده بود .ناگهان خواب او را در ربود.
خوابی عمیق او را در بر گرفت .بر زمین افتاد و گویی که در رویایی فرو رفته است  ،بی سخن
دراز کشید .وقتی انکیدو او را لمس کرد بیدار نشد .وقتی با او سخن گفت پاسخی نداد «.آه ،گیلگمش،
خداوندگار دشت کوالب ،جهان رو به تاریکی است .سایه ها بر آن گسترده اند .هنگام طلیعه شفق
است .شمش رفته است و سر درخشان او در آغوش مادرش نین گال  Ningalغنوده است .ای
گیلگمش تا چه هنگام می خواهی اینگونه در خواب بمانی؟ مگذار مادری که تو را زاده ،در میادین
شهر سوگوار تو گردد».
سرانجام گیلگمش صدایش را شنید .سینه پوش زره خود را بنام « آوای پهلوان » به وزن سی شکل
 Shekelبه تن کرد .آن را چون جامه ای سبک به تن کرد و زره ،او را پوشاند .با پاهای از هم
گشاده بر زمین ،چون ورزایی خشمگین که به خاک می دمد ،ایستاد .آرواره هایش کلید شده بود «:بنام
زندگی مادرم نین سون ،کسی که از او زاده ام ،بنام زندگی پدرم لوگولباندای ملکوت ،بگذار زنده
بمانم تا مایه شگفت مادرم باشم .بسان وقتی که مرا در آغوش خود می پرورد ».بار دیگر گفت «:بنام
زندگی مادرم نین سون که مرا به دنیا آورد و بنام زندگی پدرم لوگولباندای ملکوت ،تا زمانی که با این
مرد مبارزه نکرده ایم – اگر مرد باشد ،یا این خدا – اگر خدا باشد ،از راهی که بسوی کشور زندگان
طی می کنم به شهر خود بر نخواهم گشت».
سپس انکیدو رفیق وفادار او زاری کنان پاسخ داد «:ای خداوندگار من ،تو این عفریت را نمی شناسی
و بدین دلیل است که هراسی نداری .من که او را میشناسم دهشت زده ام .اندامهای او چون نیش
اژدهاست .سیمای او چون شیر است .غرش او چون خروشیدن سیل است و با نگاهش درختان جنگل
را چون نی های مرداب درهم می شکند .ای خداوندگار من ،اگر راهی که برگزیده ای این است می

توانی به این سرزمین بروی ،اما من به شهر برمی گردم .من نزد بانو ،مادرت ،اعمال ستایش آمیز تو
را باز خواهم گفت تا فریاد شوق سر دهد و سپس از مرگی که بدنبال می آید سخن خواهم گفت تا به
تلخی بگرید .اما گیلگمش گفت «:هنوز آن زمان فرا نرسیده تا برایم قربانی و فدیه تقدیم کنند ،تابوت
مرگ روان نخواهد شد وپارچه سه ال برای کفن من نخواهند برید .هنوز زمان آن فرا نرسیده تا مردم
من اندوهگین شوند یا توده هیزم در خانه ام افروخته گردد و مسکنم را در آتش بسوزانند .امروز به
من یاری برسان و من از تو خواهم بود ،پس از این چه چیزی می تواند ما را از هم جدا کند؟ تمام
موجودات زنده که از جسم زاده اند سرانجام در کشتی غرب خواهند نشست و هنگامی که کشتی
ماگیلوم  Magilumغرق می شود ،آنها از بین خواهند رفت .لیکن ما به پیش می رویم و چشم بر این
عفریت می دوزیم .اگر قلب تو را ترس فرا گرفته است ،ترس را رها کن .اگر وحشتی در آن است
وحشت را بدور افکن ،تبرت را بدست بگیر و حمله کن .کسی که جنگ را نیمه کاره رها کند هرگز
در آسایش نخواهد زیست».
هومببا از کانون استوار سدر خود بیرون آمد .سر خود را تکان داد و آن را به نشانه تهدید بسوی
گیلگمش جنباند و چشمهایش را که گویی چشم مرگ بود بر او دوخت .سپس گیلگمش با چشمان اشک
آلود شمش را خواند «:ای شمش شکوهمند ،من راهی را که تو نشان دادی دنبال کردم و اینک اگر تو
یاری ام نکنی چگونه خواهم رفت؟» شمش شکوهمند دعای او را شنید و باد بزرگ ،باد شمال،
گردباد ،طوفان و باد صرصر ،تندباد و باد سوزان را فرا خواند .آنها چون اژدها ،چون آتش سوزان،
چون افعی که زهره را آب کند ،چون سیل نابودگر و چنگال رعد آمدند .هشت باد بر هومببا شوریدند،
به چشمان او کوفتند .او چنگ شده ،از رفتن به پیش و پس ناتوان بود .گیلگمش نعره کشید «:بنام
زندگی مادرم نین سون و پدرم لوگولباندای ملکوت ،در کشور زندگان ،در این سرزمین مأوای تو را
یافتم .بازوان ناتوان و رزم افزارهای کوچکم را برای نبرد با تو به این سرزمین آورده ام و اینک به
درون خانه ات خواهم آمد ».
بدینگونه او نخستین سدر را افکند و آنها شاخه هایش را بریدند و در پای کوه گذاشتند .با ضربت اول
هومببا از خشم برافروخت .اما آنها همچنان ادامه دادند .آنها هفت سدر را افکندند و شاخه هایش را
بریدند و بستند و در پای کوه گذاشتند ،و هومببا هفت بار شکوه خویش را بر آنان نمود و هنگامی که
شعله هفتم او فروکش کرد ،آنها به کنار او رسیدند .او نفس خود را چون صدایی که از بوسه ای تند
برمی خیزد فرو کشید .مثل گاو وحشی پرهیبتی که با طناب به کوه بسته باشند یا جنگجویی که آرنج
هایش را به یکدیگر بسته باشند ،نزدیک شد .اشک چشمانش را پر کرده بود .و رنگ از رخسارش
پریده بود «:گیلگمش بگذار سخن بگویم .من هرگز مادر یا حتا پدری را به یاد ندارم که مرا پرورده
باشد .من از کوه زائیده شدم و او مرا پرورد و ان لیل مرا نگهبان این جنگل کرد .گیلگمش مرا آزاد
بگذار تا بروم و من خدمتگزار تو خواهم شد و تو خداوندگار من خواهی بود .همه درختان جنگل که
در کوهستان پرستار آنها بودم به تو تعلق خواهد داشت و من آنها را خواهم برید و برای تو قصری بنا
خواهم کرد » .دست او را گرفت وبه خانه اش برد ،آنسان که قلب گیلگمش از شفقت آکنده شد .او به
زندگی آسمانی سوگند خورد ،به زندگی زمین ،به زندگی جهان زیرین «:آه انکیدو ،آیا پرنده دربند به
آشیانش و مرد اسیر به آغوش مادرش باز نخواهد گشت؟» انکیدو پاسخ داد «:نیرومندترین مردان اگر
شر که بین مردان تمیزی قائل نیست او
با تدبیر نباشد آزرده تقدیر خواهد شد .نمتار  Namtarتقدیر ّ
را خواهد بلعید ،اگر پرنده در بند به آشیانش و مرد اسیر به آغوش مادرش باز گردد ،لیکن تو ای
دوست ،هیچگاه به شهری که در آنجا مادرت کسی که تو را زاده و در انتظار توست باز نخواهی
گشت .او راه کوهستان را بر تو خواهد بست و جاده ها را غیر قابل گذر خواهد ساخت».
هومببا گفت «:انکیدو سخن تو پلید است :ای مزدور محتاج نان! تو از روی رشک و از بابت هراس
از یافتن رقیبی برای خویش اینگونه پلید سخن می گویی ».انکیدو گفت «:گیلگمش به او گوش فرا
مده ،هومببا باید بمیرد » .اما گیلگمش گفت «:اگر ما به او دست زنیم ،درخشش و شکوه نور در

تیرگی خواهد افسرد .شکوه و افسون رخت بربسته و پرتو های آن فرو خواهند نشست ».انکیدو به
گیلگمش گفت «:اینگونه نیست ای دوست ،هرگاه پرنده را به دام افکنی ،جوجه هایش به کجا توانند
گریخت .آنگاه خواهیم توانست در جستجوی شکوه و افسون برآییم ،که جوجه ها در پریشانی در میان
سبزه ها گریزانند».
گیلگمش به سخنان رفیق خود گوش فرا داد و تبر را بدست گرفت ،شمشیر از کمر گشود و با فرو
کردن شمشیر به گردن هومببا ضربتی به او وارد ساخت و انکیدو به همراه او ضربت دومی زد .با
ضربت سوم هومببا افتاد؛ او در سکون مرگ بر زمین افتاده بود .سپس آشوب درگرفت .چون کسی
که آنها بر زمین افکنده بودند نگهبان جنگل بود .کسی که با شنیدن سخنانش لرزه بر جان هرمون
 Hermonو لبانون  Lebanonمی افتاد .اکنون کوهها از جای جنبیده و تپه ماهورها به حرکت در
آمده بودند.
انکیدو به او ضربت نواخته و سدر تکه تکه شده بود .این کار انکیدو بود .او راز مأوای بزرگان را
آشکار کرد .بدینگونه گیلگمش درختان جنگل را فرو افکند و ریشه هایش را تا حدود شاخه های فرات
 Euphratesخشکانید .آنان هومببا را در برابر خدایان ،در برابر ان لیل گذاشتند .زمین را بوسیدند و
کفن را گشودند و سر را در برابر او گذاشتند و ان لیل با نظاره سر هومببا ،بر آنها خشم گرفت«.
چرا اینچنین کردید؟ اینک سزاست که جایگاه شما در آتش باشد .باشد که آتش نانی را که می خورید
طعمه سازد .باشد که آتش آبی را که می نوشید بخشکاند ».سپس ان لیل ،دگربار شعله و شکوهی را
خشمناک ارش کیکال
که از آن هومببا بود گرفت و به ببرها ،به شیر ،به بیابان و به دُخت
ِ
 Ereshkigalداد .اما شکوه ان لیل ،از گیلگمش ،گاو وحشی که کوهها را تاراج می کند و به دریا می
رود ،و از انکیدو برتر است.
▪

تاریخ ما ،اِنی کاظمی

داستان گیلگمش بخش: ۳
ایشتر و گیلگمش و مرگ انکیدو
بخش دوم داستان باستانی گیلگمش :
گیلگمش طره های بلند گیسوانش را شست و سالح هایش را تمیز کرد .موهایش را از روی شانه ها
به پشت افکند .لباسهای لکه دارش را بدور افکند و جامه نو به تن کرد ،ردای شاهی خود را پوشید و
آن را محکم به خود پیچید .وقتی گیلگمش تاج خود را بر سر گذاشت ،ایشتر شکوهمند سر باال گرفت
و زیبایی گیلگمش را دید و گفت «:گیلگمش ،نزد من بیا و داماد من باش .نطفه جسم خود را به من
عطا کن .بگذار من عروس تو و تو شوهر من باشی .برای تو گردونه ای از سنگ الجورد و طال
مهیا خواهم ساخت .با چرخ های طال و دسته های مسی و دیوهای قدرتمند طوفان به جای قاطران
بارکش در خدمت تو خواهند بود .وقتی به خانه ما که عطر چوب سدر در آن پیچیده است وارد شوی
آستانه و سریر آن به پاهایت بوسه خواهند زد .پادشاهان ،حکمرانان و شاهزادگان در برابرت تعظیم
کرده و برایت از کوه ها و دشتها باج خواهند آورد .میش هایت دو قلو و بزهایت سه قلو خواهند
زایید .خر بارکش تو از قاطر پیشی گرفته ،گاو هایت بی رقیب خواهند بود و آوازه اسبان گردونه ات
در تند روی در دوردست ها خواهد پیچید».

گیلگمش زبان به سخن گشود و به ایشتر شکوهمند پاسخ داد «:در مقام همسری تو اینک ،چه میتوانم
پیشکشت کنم؟ چه مرهم و پوششی برای تنت؟ کدام نان برای خوردنت؟ چگونه میتوانم غذای خدایی
را فراهم کرده و ملکه آسمان را سیراب کنم؟ فراتر از آن ،چنانچه با تو ازدواج کنم به سر من چه
خواهد آمد؟ عاشقانت ،تو را چون منقل آتشی می دانند که به خاکستر نشسته است .چون دری که مانع
بوران و باد یا طوفان نیست ،قصری که بر پادگانی پیروز می شود ،قیری که حامل خود را به سیاهی
می کشد ،مشک رخنه داری که حامل خود را خیس می کند ،سنگی که از سنگر به زیر می افتد،
کفشی که پوشنده آن را می لغزاند ،دستگاه تهاجمی که در سرزمین دشمن برافراشته شده است.
کدامیک از عاشقانت تو را همیشه دوست داشته اند؟ کدامیک از چوپانهایت همواره برایت دلپذیر مانده
است؟ به من گوش فراده که قصه عاشقانت را حکایت کنم .تموز  Tammuzعاشق روزگار جوانی تو
بود ،که برایش ساهای سال ماتم گرفتی ،عاشق پرنده رنگارنگ  Rolerبودی ،لیکن او را نیز آزردی.
و بالش را شکستی «:اهو ،اهو ،بالم ،بالم » .تو عاشق شیر و قدرت بی همتای او بودی ،هفت چاله
برای او کندی و هفتای دیگر .عاشق اسب نری بودی که در نبرد شکوهی بی نظیر داشت و برایش
تازیانه و مهمیز و شالق مقرر داشتی تا هفت فرسنگ را به زور چهار نعل بدود و آب آشامیدنی اش
را گل آلود کردی و مادرش سیلیلی  Sililiرا سوگوار ساختی .عاشق چوپان گله بودی و او برایت هر
روز شیرینی درست می کرد و برای رضای خاطرت بزهایش را می کشت .تو با ضربتی او را به
گرگ تبدیل کردی .اکنون بچه های خودش که چوپان شده اند سر در پی او نهاده اند .سگهای شکاری
خودش در پی دریدن رانهای او هستند .و آیا تو ایشوالنو  Ishullanuرا دوست نداشتی ،باغبان
نخلستان پدرت؟ او برایت همواره سبدهای مملو از خرما می آورد .هر روز سفره ات را از آنها می
انباشت .پس رو به او کردی و گفتی «:ایشوالنوی عزیز ،نزد من بیا ،بگذار تا از مردانگی ات
نصیبی داشته باشم .پیش آی و مرا از آن خود کن .من به تو تعلق دارم» .ایشوالنو پاسخ داد «:از من
چه می خواهی ،مادرم غذا را طبخ کرده و من خورده ام .چرا باید نزد چون تویی که فاسد و آلوده
است برای صرف غذا بیایم .از چه هنگام پرده ای از بوریا حفاظ مناسبی در برابر سرماست؟ اما
وقتی تو پاسخش را شنیدی  ،او را زدی و به موش کوری در دل خاک بدل کردی ،موجودی که
آرزویش همواره دور از دسترس اوست .و اگر من و تو نیز دوستدار یکدیگر باشیم آیا با من نیز
چونان سایر کسانی که زمانی دوست داشتی معامله نخواهی کرد؟»
ایشتر با شنیدن این سخنان دچار خشم شدید شد ،به فلک اعلی نزد پدرش انو  Anuو آنتوم Antum
مادرش رفت و گفت «:پدرم ،گیلگمش بر من اهانت بسیار روا داشته است ،او رفتار ناشایست مرا،
تمام اعمال آلوده ام را سراسر بازگو کرده است ».انو زبان به سخن گشود و گفت «:تو خود پذیرای
این سرزنش شدی و از این رو گیلگمش رفتار ناشایست و اعمال آلوده ات را بازگو کرد».
ایشتر زبان به سخن گشود و گفت :پدر برایم « ورزای آسمانی» را بیافرین تا گیلگمش را نابود کند.
می خواهم گیلگمش را از غرور آکنده کنی تا در آن نابود شود .لیکن اگر از آفریدن « ورزای
آسمان» امتناع ورزی ،در جهنم را خواهم شکست و کلون آن را خورد خواهم کرد.
درهای جهنم را باز خواهم گذاشت و مردگان را وا خواهم داشت تا با زندگان همسفر شوند و شمار
میزبانان مرده از زنده بیشتر گردد .انو به ایشتر بزرگ گفت «:اگر آنچه را که می خواهی به انجام
برسانم ،هفت سال خشکسالی خواهد آمد ،آنسان که غله به پوسته های بی بذر تبدیل شود ،آیا تو به قدر
کافی حبوبات برای مردم و علوفه برای گله انبار کرده ای؟» ایشتر پاسخ داد «:من حبوبات برای
مردم و علوفه برای گله انبار کرده ام و تا هفت سال بی حاصل ،حبوبات و علوفه به قدر کافی
هست ».بدینگونه انو ورزای آسمان را برای دخترش ایشتر آفرید .ورزا بر زمین نزول کرد .با
نخستین غرش یکصد مرد را کشت و دگر بار دوصد تن را هالک کرد ،سیصد تن را هالک کرد .با
غرش دوم صدها تن افتادند و مردند .بار سوم بسوی انکیدو غرید اما او خود را کنار کشید و روی

ورزا جست و شاخهایش را گرفت .ورزای آسمان بصورت او دمید و دم کلفتش او را زد .انکیدو
خطاب به گیلگمش فریاد زد «:دوست من ،ما به خود می بالیدیم که نامی جاوید از خود بجا خواهیم
نهاد .اینک شمشیرت را میان پس گردن و شاخ هایش فرو بر » .بدین سان گیلگمش بدنبال ورزا افتاد
و دم کلفتش را گرفت و شمشیر را بین پس گردن و شاخها فرو برد و او را کشت .وقتی که آنها
وزرای آسمان را کشتند قلبش را بیرون کشیدند و آن را به شمش تقدیم کردند و آنگاه برادروار
آرمیدند.
اما ایشتر برخاست و از دیوار بلند اروک باال رفت .بر برج جهید و نفرین کرد «:وای بر گیلگمش
چون او با کشتن گاو آسمان بر من اهانت روا داشته است » .وقتی انکیدو این سخنان را شنید ران
راست ورزا را پاره کرد و بطرف صورت او پرتاب کرد و گفت «:اگر دستهایم به تو برسد ،با تو
اینگونه رفتار خواهم کرد و با احشاء آن چون تازیانه به پهلویت خواهم نواخت ».سپس ایشتر اهل
خانه خود را ،دخترکان رقاص و خواننده ،کنیزکان معبد و روسپیان را گرد کرد و برای ران ورزای
آسمانی عزا برپا داشت.
اما گیلگمش آهنگران و اسلحه سازان را گرد آورد .آنها بی نظیربودن شاخها را ستودند و با سنگ
الجورد به قطر دو انگشت روکش گرفتند .هر یک از آنها ده من وزن داشت و هر یک شش حجم
روغن جای می گرفت که او همه را به خدای نگهبان خویش لوگولباندا بخشید .لیکن شاخها را به
قصر برد و به دیوار آویخت .سپس آنها دستهای خود را در فرات شستند ،یکدیگر را در آغوش
گرفتند و رفتند .در خیابانهای اروک جایی که قهرمانان برای تماشای آنها صف بسته بودند ،گام زدند
و گیلگمش به دختران آوازه خوان گفت «:شکوهمندترین قهرمانان کیست؟ در میان مردان کدامیک
بلند جایگاه تر است؟» «.گیلگمش شکوهمندترین قهرمانان است .گیلگمش در میان مردان بلند جایگاه
تر است» .و این هنگام جشن و سرور و شادمانی در قصر بر پا بود ،تا زمانی که قهرمانان برای
استراحت در بستر خویش دراز کشیدند.
انکیدو نیز برای خوابیدن دراز کشید و رویایی دید .از خواب برخاست تا رویایش را به برادرش باز
گوید «.آه ای دوست چرا خدایان بزرگ با یکدیگر به شور نشسته اند؟» وقتی روز فرا رسید ،او به
گیلگمش گفت «:آه ،دیشب رویایی عجیب دیدم ،تمام خدایان انو ،ان لیل ،اِآ و شمش با یکدیگر به شور
نشسته بودند » و انو به ان لیل گفت «:چون آنان ورزای آسمانی و هومببا را کشته اند ،یکی از آندو
می بایست بمیرد .بگذار او کسی باشد که درختان سدر کوهستان را برید » .اما ان لیل گفت «:مرگ
از آن انکیدوست ،مرگ ازآن گیلگمش نیست » .سپس شمش شکوهمند به ان لیل قهرمان پاسخ داد«:
آنها به فرمان من ورزای آسمان و هومببا را کشتند ،و اینک انکیدو باید بیگناه بمیرد؟» اما ان لیل بر
شمش خشم گرفت «:تو هر روز به نزد آنان می رفتی گویی از آنان هستی ،از این روست که در مقام
دفاع برآمده ای؟» و به این ترتیب انکیدو بیمار شد و کنار گیلگمش افتاد .جوی اشک از چشمانش
روان شد .گیلگمش به او گفت «:آه ،برادرم ،برادر عزیزم ،چرا آنها بجای من تو را انتخاب کردند؟»
او دو باره گفت «:آیا من باید در بیرون ،کنار ارواح با شبح مردگان بنشینم و برادر عزیزم را هرگز
نبینم؟»
انکیدو با حال بیمار همانجا نشست و دروازه جنگل را گویی موجودی زنده بود نفرین کرد «:تو را
چون جنگلی عادی پنداشتم .از بیست فرسنگی قبل از آنکه سدر برج آسا را ببینم تو را ستایش می
کردم .بلندای تو هفتادودو گز بود و پهنای تو بیست ودو گز .محور و بست و ستون تو سالم بود.
صنعتگران نیپور ،شهر مقدس ان لیل تو را ساخته بودند ،لیکن آه ،اگر از انجام کار با خبر بودم! اگر
می دانستم که جالل تو بهای زندگی ام خواهد بود ،تبرم را بلند می کردم و تو را چون دروازه
چپرمانندی خرد می کردم .هرگز با دستهایم تو را نمی سودم ».سپس به نفرین دام گذار و روسپی
پرداخت «:نفرین بر دام گذاری که مرا در بند کرد .باشد که شکار همواره از دام او بگریزد ،باشد که
آرزو در دلش تباه شود ».و سپس به نفرین روسپی پرداخت «:اما برای تو ای زن ،می خواهم تقدیر

تو تا ابد اینگونه باشد .به تو نفرینی بزرگ روا می دارم ،افراط ،بزودی تو را از پا در خواهد افکند.
ممر و معاش تو در خیابان ،بستر تو سایه دیوار خواهد بود .مست و هشیار گونه ات را به یکسان
خواهند نواخت».
وقتی شمش شکوهمند قسمتی از سخنان انکیدو را شنید از آسمان به او ندا داد «:انکیدو ،چرا بر آن
زن نفرین روا می داری؟ بانویی را که به تو آموخت تا نانی درخور خدایان بخوری ،و شرابی شاهانه
بنوشی؟ کسی که بر تو جامه ای فاخر پوشاند ،آیا او گیلگمش را چونان دوستی بر تو ننمود و آیا
گیلگمش برادرت به تو رخصت آرمیدن بر بستر شاهی و لمیدن بر دیوانی در سمت چپش را نداد؟ او
به شاهزادگان زمین امر کرد تا بر کف پایت بوسه نهند ،اینک تمام مردم اروک برایت ماتم و عزا
گرفته اند .پس از مرگت او بخاطر تو موهایش را نخواهد سترد تا دراز شوند ،پوست شیر به تن
خواهد کرد و در بیابان آواره خواهد شد».
وقتی انکیدو سخنان شمش شکوهمند را شنید قلب دُژمش آرام گرفت .نفرین خود را پس گرفت و به
روسپی گفت «:نگذار هیچ مردی تو را خوار کند ».ران خود را به طعنه نوازش کرد «.پادشاهان،
شاهزادگان و نجبا به تو عشق خواهند ورزید ،مرد پیر برایت ریش خواهد جنباند ،اما جوان بند از
کمر می گشاید .برای تو طال و زمرد و سنگ الجورد در اتاق بزرگ انباشته ام .بخاطر تو آن همسر
که مادر هفت فرزند است آمرزیده خواهد شد .روحانیون برای تو راهی بسوی درگاه خدایان خواهند
گشود».
انکیدو با حال بیمار ،تنها خوابید و اسرار قلبش را برای گیلگمش بازگو کرد «:ای دوست ،دیشب
دوباره رویایی دیدم ،آسمان زاری می کرد و زمین با آن همراهی می نمود .من تنها در برابر
موجودی دهشت آور ایستاده بودم .چهره ای پراندوه چون پرنده سیاه طوفان داشت .او بر من با
چنگالهای عقابی فرود آمد و مرا درربود ،پنجه اش را بر من حلقه کرد تا خاموش شدم .آنگاه مرا به
صورتی درآورد که بازوانم به بالهای پردار تبدیل شدند .با نگاه خیره به من نگریست و مرا به قصر
ایرکاال  Irkalaملکه تاریکی ،بسوی خانه ای که هیچیک از مهمانان آن را باز گشتی نبوده است؛
بسوی جاده ای که از آن بازگشتی متصور نیست برد».
« خانه ای که ساکنان آن در تاریکی نشسته اند .گرد و غبار غذایشان و گل رس گوشت آنهاست .آنها
چون پرندگان لباسی از پر پوشیده اند ،نور را نمی بینند ،در تاریکی نشسته اند .به خانه غبار وارد
شدم و شاهان زمین را دیدم که تاج هایشان تا ابد به یکسو نهاده شده بود ،حکمروایان و شاهزادگانی
را دیدم که زمانی همگی تاج های شاهانه بر سر داشتند و بر جهان روزگاران گذشته حکم می راندند.
آنهایی که چون انو و ان لیل در جایگاه خدایان بودند اینک چون خدمتکاران خانه غبار ،گوشت پخته
می آوردند .گوشت طباخی شده و آب خنک از مشک می آوردند .در خانه غبار که بدان وارد شدم،
روحانیان بزرگ و پیشکاران مذهبی ،کاهنان جادو و خلسه بودند ،خادمین معبد بودند .و اتانا Etana
بود :پادشاه کیش که در روزگاران گذشته عقابی او را به آسمان آورده بود .همچنین ساموکان
 Samuquanخدای گله را دیدم و ارش کیکال ملکه جهان زیرزمینی در آنجا بود و بلیت شری
 Belit- Sheriکسی که با بایگان خدایان و نگاهدارنده کتاب مرگ است ،در برابر او چهارزانو نشسته
بود .او سرش را بلند کرد ،مرا دید و گفت «:چه کسی او را به اینجا آورده است؟» سپس من چون
مردی تهی از خون ،که تنها در میان زوائد و خاشاک سرگردان است ،چون کسی که نگهبان
دستگیرش کرده و قلبش از وحشت می تپد بیدار گشتم .آه ،برادرم ،باشد که شاهزاده بزرگ ،فردی
دیگر چون خدایی ،پس از مرگ من ،بر درگاه تو بایستد ،باشد که نام مرا محو کند و نام خویش را
بجای آن بنویسد».
انکیدو لباس از تن بدر آورده و خود را بر زمین افکنده بود .گیلگمش به سخنان او گوش فرا داد و
چون ابر بهاری گریست .زبان به سخن گشود و به او گفت «:در اروک بلند حصار کیست که اینگونه

خردمند باشد؟ سخنان عجیبی گفتی .چرا احساسات تو اینسان غریب است؟ رویایی بس شگفت بود ،اما
دهشتی عظیم در آن نهفته بود .رویا را باید گرامی بداریم ،هرچند دهشتناک باشد ،چون رویا آن
بدبختی را که سرانجام بر مردی عارض می شود می نمایاند .سرانجام زندگی غم است ».و گیلگمش
سوگوارانه گفت «:اینک من بر خدایان نیایش خواهم کرد ،چرا که دوست من رویایی بدشکون دیده
است».
روزی که انکیدو دچار رویا شده بود به پایان رسید و از شدت بیماری درافتاد .یکروز تمام در بستر
افتاد و رنجش فزونی گرفت .روز دوم و روز سوم گذشت .ده روز در بستر افتاد و رنجش فزونی
گرفت .روزهای یازدهم و دوازدهم در بستری پر درد سپری شد .سپس او گیلگمش را صدا زد«:
دوست من ،ایزد بانوی بزرگ مرا نفرین کرده تا در شرمساری بمیرم .من چون مردان در
میدان جنگنمی میرم ،من از شکست در میدان نبرد واهمه داشتم ،اما کسی که در نبرد جان می سپارد،
نیکبخت است .چون من می بایست در شرمساری بمیرم ».و گیلگمش بر وی گریست ،با نخستین پرتو
سپیده او با صدای بلند به رایزنان اروک گفت:
« بشنوید ای بزرگان اروک
بر دوستم انکیدو می گریم
با ماتمی تلخ چون ماتم زنان
برای برادرم می گریم
آه انکیدو!
گورخر و غزال
که پدر و مادرت بودند
همه آفریدگان ،چهارپایانی که با تو همسفر بودند
برایت می گریند
تمام وحوش دشت ها و چراگاه ها
راه هایی که در جنگل سدر دوست می داشتی
روز و شب می مویند
بگذار بزرگان اروک بلند بارو
بر تو بگریند
بگذار انگشت آمرزش
در ماتم و زاری اشاره کند
آه انکیدو ،برادرم
تو چون تبری در کنارم بودی
چون قدرت دستم ،شمشیری حمایلم
سپری در برابرم
ردایی شکوهمند ،فاخرترین جامه ام
بشنو ،در سراسر کشور پژواکی طنین افکنده است
چون مادری عزادار
بگریید ،ای راه هایی که با هم پیمودیم
و وحوشی که با هم شکار کردیم ،ببر و پلنگ
شیر و گربه وحشی ،گوزن نر و ُمرال
گاو و گوزن ماده
کوهستانی که از آن برای کشتن نگهبان جنگل صعود کردیم

بر تو می گریند
رودی که در مسیر آن گام زدیم
بر تو می گرید
اوال  Ulaی عیالم  Elamو فرات گرامی
که زمانی از آب آن در مشک هایمان ریختیم
جنگجویان اروک با دیوارهای مستحکم
جایی که ورزای آسمان در آن کشته شد
بر تو می گریند
همه مردمان اریدو و فرات گرامی
که زمانی از آب آن در مشک هایمان ریختیم
جنگجویان اروک با دیوارهای مستحکم
جایی که ورزای آسمان در آن کشته شد
بر تو می گریند
همه مردمان اریدو Eridu
بر تو می گریند ،انکیدو
شخم زنان و دروکاران
که زمانی برایت حبوبات می آوردند
اینک در ماتم تواند
روسپیی که تو را با روغن معطر تدهین کرد
در عزای توست
زنان قصر که برایت همسری آوردند
با حلقه ای که تو برگزیده بودی
اینک در عزای تواند
مردان جوان ،برادرانت
چنانکه گویی زنانند
با موهای بلند به عزا نشسته اند
و تقدیر ّ
شر مرا در ربوده است
آه برادر جوانم ،انکیدو ،دوست عزیزم
این چه خوابی است که اینک تو را در بر گرفته است؟
تو در تاریکی غرقه گشته ای و صدایم را نمی شنوی ».

همچنین بخوانید :جانوران افسانه ای در یونان باستان

گیلگمش قلب او را لمس کرد اما نمی تپید .چشمانش را نیز نگشود .وقتی گیلگمش قلب او را لمس
کرد نمی تپید .سپس گیلگمش نقابی از آنسان که بر چهره عروس می نهند به روی دوستش نهاد .چون
شیر خروشیدن گرفت .چون ماده شیری که توله هایش را از او گرفته باشند ،در کنار بستر به اینسو و
آنسو رفت .موهایش را گسست و به اطراف پراکند .جامه های پرشکوهش را از تن بدر کرد و بر
زمین کشید و پرتاب کرد ،آنسان که گویی پلشت بودند.
با نخستین پرتو سپیده گیلگمش فریاد زد «:من گذاشتم تا تو بر بستر شاهی بیارمی ،تو بر دیوانی در

سمت چپ من یله دادی ،شاهزادگان زمین بر پایت بوسه زدند .دستور خواهم داد تا همه مردم اروک
بر تو بگریند .و نوحه مرگ سر دهند .مردم شادمان از اندوه سر فرود خواهند آورد و آن هنگام که به
زیر خاک روی برای تو موهایم را بلند خواهم کرد .پوست شیری به تن کرده آواره بیابان خواهم
شد ».روز بعد نیز ،گیلگمش با نخستین پرتو روز زاری کرد؛ هفت روز و هفت شب برای انکیدو
گریست تا بدنش کرم گذاشت .فقط آن هنگام بود که رخصت داد تا او را به خاک بسپارند .چراکه
انوناکی  Annunakiو داوران او را ربوده بودند.
گیلگمش دستور داد تا همه جا جار بزنند ،همه را فرا خواند .مسگران ،طالسازان ،سنگ کاران و به
آنها دستور داد «:پیکره ای از دوستم بسازید » مجسمه را با مقادیر زیادی از سنگ الجورد در ناحیه
سینه و طال برای تنه ،آراستند.
میزی از چوب سخت ساختند و بر آن ظرفی از زمرد ،انباشته از عسل و ظرفی از سنگ الجورد،
انباشته از کره گذاشتند و اینها را در برابر خورشید گذاشت و به او تقدیم کرد و با چشمهای گریان
دور شد.
▪
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