اﺳد ﺳﯾف

ﮔﯾل ﮔﻣش ،داﺳﺗﺎن ﺑﻠوغ اﻧﺳﺎن
ﺳوﻣرﯾﺎن ﯾﮑﯽ از ﮐﮭن ﺗرﯾن اﻗوام ﺳﺎﮐن ﻣﯾﺎﻧرودان )ﺳرزﻣﯾن ﻣﯾﺎن دو رود دﺟﻠﮫ و ﻓرات( ﺑودﻧد ﮐﮫ از ھزاره ﺳوم ﺗﺎ
ھزاره دوم ﭘﯾش از ﻣﯾﻼد ﺗﻣدﻧﯽ درﺧﺷﺎن ﭘﯽ رﯾﺧﺗﻧد ﮐﮫ اﺛراتِ آن را ھﻧوز ھم ﻣﯽ ﺗوان ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در زﻧدﮔﯽ ﻣردم آن
ﻣﻧطﻘﮫ ،ﺑل ﮐﮫ ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از ﺟﮭﺎن ﻣﺷﺎھده ﻧﻣود .ﺣﮑوﻣت ﺳوﻣرﯾﺎن ﺑﻌدھﺎ ﺑﮫ دﺳت آﺷورﯾﺎن و ﺳﭘس ﺑﺎﺑﻠﯾﺎن اﻓﺗﺎد و
ﺳراﻧﺟﺎم ﮐورش ،ﭘﺎدﺷﺎه ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ﺑر آﻧﺎن ﺗﺳﻠط ﯾﺎﻓت.
ﺳوﻣرﯾﺎن ﺧطِ ﻣﯾﺧﯽ را اﺑداع ﮐردﻧد و ﺑﺎ آن ﻣﯽ ﻧوﺷﺗﻧد .اﯾن ﺧط ﺑﻌدھﺎ ﺑﮫ ﺑﺎﺑﻠﯾﺎن و ھﺧﺎﻣﻧﺷﯾﺎن ﺑﮫ ارث رﺳﯾد.
در ﺳﺎل  1849در ﺷﮭر ﻣوﺻل )ﻋراق( ﺑر ﺗﭘﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ "ﻧﻣرود" ﻣﺷﮭور اﺳت" ،ﻗﺻر ﻧﯾﻧوا" را ﮐﺷف ﮐردﻧد.
ﻧﯾﻧوا ﻧﺷﺎن از ﻋظﻣت ،ﺷﮑوه و ﺟﻼل ﺳﻠطﻧت آﺷور ﺑﺎﻧﯾﭘﺎل داﺷت ،ﺷﮭری ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳت "ھوﺧﺷﺗره" ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎد ﺑﺎ ﺧﺎک
ﯾﮑﺳﺎن ﺷد .در ﻗﺻر ﻧﯾﻧوا ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ای ﻋظﯾم ﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ در آن ﺳﯽ ھزار ﮐﺗﺎب ﺑر اﻟواح ﮔﻠﯽ وﺟود داﺷت .اﯾن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ
از آنِ آﺷور ﺑﺎﻧﯾﭘﺎل ﺑود.
در ﻣﯾﺎن آﺛﺎر ﮐﺷف ﺷده ،ﺣﻣﺎﺳﮫ ﮔﯾل ﮔﻣش ﯾﮏ از ﻣﺷﮭورﺗرﯾنِ آﻧﺎن اﺳت .اﯾن داﺳﺗﺎن را ﯾﮑﯽ از زﯾﺑﺎﺗرﯾن و
ﮐﮭن ﺗرﯾن ﻣﺣﺻوﻻتِ ﻓﮑر ﺑﺷر در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﺷرق زﻣﯾن ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ آورﻧد .ﻣﻧﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﺑﺳﯾﺎری از اﻓﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و
رواﯾت ھﺎﯾﯽ ﺳت ﮐﮫ در ﺗورات و دﯾﮕر ﮐﺗﺎب ھﺎی دﯾﻧﯽ آﻣده اﺳت.
ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﮔﯾل ﮔﻣش و ﻋظﻣتِ آن ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺛری ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﺟواﻧب ﻣﺧﺗﻠف ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔﯾرد ،آن ﮔﺎه
ﻣﻠﻣوس ﺗر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﯾش زﻣﯾﻧﮫ ﺧﻠق آن ﺗوﺟﮫ ﮔردد:

ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺧﺎﻟﻘﺎن ﺗﻣدن
ﮐﺷﺎورزی و زراﻋت ،ﮐﺷف و ﺑﺎﻟﻧدﮔﯽ آن ،ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﯾﮑﺳﺎن در ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠفِ ﺟﮭﺎن ﻧدارﻧد .ﺗﻣدن در ﻣﺻر و
ﺑﯾن اﻟﻧﮭرﯾن )ﻣﯾﺎﻧرودان( ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺧﺎﻟﻘﺎن ﺗﻣدن ﺑﺷری ﻧﯾز روﻧدی ﯾﮑﺳﺎن ﻧداﺷت.
ﭘژوھﺷﮕرانِ ﻋرﺻﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑر اﯾن ﺑﺎورﻧد ﮐﮫ ﻣﺟﺎورت اﯾن اﻗوام در ﮐﻧﺎر رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺣﺎﺻﻠﺧﯾز ﻋﻠتِ
ظﮭور ﺗﻣدن در آن ھﺎ ﺑوده اﺳت .ﻣﯽ ﺗوان ﭘذﯾرﻓت ﮐﮫ ﻣﺛﻼً زﯾﺳﺗن در ﮐﻧﺎر رودﺧﺎﻧﮫ ﯾﻌﻧﯽ داﺷﺗن زﻣﯾنِ ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای
ﮐﺷت ،آبِ ﻻزم ﺑرای آﺑﯾﺎری و آﺑﺎداﻧﯽ و راه آﺑﯽ ی ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ارﺗﺑﺎط و دادوﺳﺗد ،اﻣﺎ ﭼﻧﯾن زﻣﯾﻧﮫ ای در ﺑﺳﯾﺎری از
ﻣﻧﺎطق دﯾﮕر ﺟﮭﺎن ﻧﯾز وﺟود داﺷت وﻟﯽ در آن ﺟﺎھﺎ اﯾن ﭘدﯾده رخ ﻧداد ،ﭘس ﻣﯽ ﺗوان در ﮐﻧﺎر ﻣوﻗﻌﯾت ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ،
ﻣوﻗﻌﯾت اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﻧﯾز در ﻧظر داﺷت .ﻗدرتِ ﺗﻔﮑر اﻧﺳﺎن ھﺎی ﺳﺎﮐن اﯾن دو ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﺣوﻟﯽ ژرف را در زﻧدﮔﯽ ﺳﺑب ﺷد
ﮐﮫ ﻣﯾراﺛﯽ ﺟﺎوﯾد ﺑرای ﺑﺷرﯾت ﺑﮫ ھﻣراه داﺷت .آن ﭼﮫ در ﭘﯽ ﺗﺣﻘﯾق و ﮐﺎوش در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯾر از زﻧدﮔﯽ ﻣردم ﻣﺻر
و ﻣﯾﺎﻧرودان آﺷﮑﺎر ﮔﺷﺗﮫ ،ﻣﺑﮭوت ﮐﻧﻧده اﺳت.
ﻣردم ﻣﯾﺎﻧرودان ﺑﺎ اﯾن ﮐﮫ در ﮐﻧﺎر دو رودﺧﺎﻧﮫ ﺑزرگ دﺟﻠﮫ و ﻓرات ﺳﺎﮐن ﺑودﻧد ،در ﺑﮭره ﺑرداری از آب،
آﺑراھﮫ ھﺎ ﺳﺎﺧﺗﻧد ،آﺑﮕﯾرھﺎ ﺑرﭘﺎ ﮐردﻧد ،ﺑر رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺳد ﺑﺳﺗﻧد ،و در ﮐﻧﺎر اﯾن ھﺎ ،ﺧط اﺑداع ﮐردﻧد ،ﻗواﻧﯾن ﺑﮫ ﮐﺎر
ﺑﺳﺗﻧد ﮐﮫ از آن ﻣﯾﺎن ﻗﺎﻧون ﺣﻣوراﺑﯽ ﺷﮭره در ﺟﮭﺎن اﺳت .آﻧﺎن ﺷﮭر ﺳﺎﺧﺗﻧد و اﺻول اداره ﺷﮭر ﺳﺎﻣﺎن دادﻧد.
ﻣردم ﻣﯾﺎﻧرودان از ھوش رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑرﺧوردار ﺑودﻧد .ﺟدول ﺿرب و ﺗﻘﺳﯾم را اﺑداع ﮐردﻧد ،داﯾره را ﺑﮫ 360
درﺟﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﮐردﻧد و ﺑرای دﺳت ﯾﺎﻓﺗن ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺣت اﺷﮑﺎل ھﻧدﺳﯽ ﻗواﻧﯾﻧﯽ اﺑداع ﻧﻣودﻧد ،ﺗﻘوﯾم ﺳﺎﺧﺗﻧد ،در ﻋﻠم ﻧﺟوم
ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎﯾﯽ داﺷﺗﻧد و ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد از طرﯾق ﺳﺗﺎرﮔﺎن ﻓﻠﮑﯽ و اﺟرام آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗوان از ﺧواﺳت ﺧداﯾﺎن آﮔﺎه ﺷد .ھدف
آﻧﺎن از ﺳﺗﺎره ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﯾز ﺑﯾﺷﺗر ﭘﯽ ﺑردن ﺑﮫ اراده ﺧداﯾﺎن ﺑود ﺗﺎ از اﯾن طرﯾق ﮐﺎر ﺳﯾﺎﺳت را ﭘﯾش ﺑرﻧد و ﺑر ﻣردم
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ﺣﮑوﻣت راﻧﻧد.
ﻣردم اﻣراض را از داده ھﺎی ﺧداﯾﺎن ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد و در دﻓﻊ آن ﺑﮫ آﯾﯾن ھﺎی ﺟﺎدوﯾﯽ ﻣﺗوﺳل ﻣﯽ ﺷدﻧد .ﻧﯾﺎﯾش و
ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐردن ﺑرای ﺧﺷﻧودی ﺧدا اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﭘذﯾرﻓت ﺗﺎ ﺑدﯾﻧوﺳﯾﻠﮫ ﻋﻧﺻر ﺷرّ از ﻓرد ﺑﯾﻣﺎر و ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺻﯾﺑت زده دور
ﺷود.
ھزاران ﻓﺎﺣﺷﮫ ﻣﻘدس در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﻣﯾﺎﻧرودان زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد .آﻧﺎن در ﺷﻣﺎر ﺧﺎدﻣﺎن ﻣﻌﺎﺑد ﺑﮫ ﮐﺎر اﺷﺗﻐﺎل
داﺷﺗﻧد .ﺗﺻﺎوﯾری ﺑرﻧزی از آﻧﺎن ﺑﮫ ﺷﮑل ﻟوﺣﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑرﺟﺎ ﻣﺎﻧده ﮐﮫ در آن ھﺎ ﺑﺎ ﮐﺎھﻧﺎن در ﻣﺣرابِ ﻣﻌﺑد ﺑﮫ آﻣﯾزش
ﻣﺷﻐوﻟﻧد .اﯾن رﻓﺗﺎر را "آﻣﯾزش ﻣﻘدس" ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت از ﺑﺎروری آن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎدی ﺑرای ﺑﺎروری طﺑﯾﻌت
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷد .ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد "ﺟﺎدوی ﺗﻘﻠﯾدی" را ﺑﮫ ذھن ﺗداﻋﯽ ﮐﻧد.

دﯾن و ﻧﻘش آن در ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﻧﺧﺳﺗﯾن
- Dietz Otto Edzard, Geschichte Mesopotamiens. Von den Sumerern bis zu Alexander dem Großen, C.H. Beck,
München 2004
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در ﺗﻣدن ھﺎی ﻧﺧﺳﺗﯾن ،ﻣذھب و ﺗﺷﮑﯾﻼتِ آن ﻧﻘﺷﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑر ﻋﮭده داﺷﺗﻧد .دﯾن ،ﻋﻠمِ ﻋﺻر ﺟﺎدو ﺑود.
ﻋﺎﻟﻣﺎنِ دﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺎدوﮔران ،ﮐﺎھﻧﺎن و ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ،ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮐرد طﺑﯾﻌت را ﺑرای ﻣردم ﺗﻔﺳﯾر ﻣﯽ ﮐردﻧد .ھم آﻧﺎن
ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺧداﯾﺎن ﺗﮑﺎﻣل ﺑﺧﺷﯾدﻧد ،دﻧﯾﺎی ﭘس از ﻣرگ را ﮐﺷف ﮐردﻧد ،ﺣﮑوﻣتِ ﺷﺎھﺎن را ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد،
از ﻗواﻧﯾن ﺣﮑوﻣﺗﯽ اﺣﮑﺎم آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗﻧد ﺗﺎ اﻧﺳﺎن ھﺎ را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ اطﺎﻋت از دﺳﺗورات ﺧدا ﮐﻧﻧد.
دﯾن در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻧﻘش ﺳﺎزﻧدﮔﯽ داﺷت .ﻣردم را در ﺑﻧﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎ ،راه ﺳﺎزی ،ﺷﺑﮑﮫ ھﺎ ی آﺑرﺳﺎﻧﯽ ،ﺗﮭﯾﮫ ی
ﻏذا و دﯾﮕر اﻣور ﺟﻣﻌﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﯽ ﮐرد .دﯾن ،ﻧﯾﺎی ﻋﻠم اﺳت ،ﺧﻠق ھﻧر و ادﺑﯾﺎت را ﻧﯾز ﻣﺷوق ﺑود .دﯾن ﺑﮫ
ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﺎن و ﺷﺎھﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺧدا ﻗدرت ﻣﯽ ﺑﺧﺷﯾد و از اﯾن طرﯾق ﺷرﯾﮏِ ﻗدرت ﺑود.
ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ،دﯾن در ﺗﮑوﯾن ﺗﻣدن ھﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﻧﻘش داﺷت .ﺗﻣدن اﻣﺎ ﺧود اﻣری ﻣﻘدر ﻧﺑود ،دﻟﯾل اﯾن ﮐﮫ؛ در
ھﻣﮫ ی ﺟواﻣﻊ ھم زﻣﺎن اﺗﻔﺎق ﻧﯾﻔﺗﺎد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت اﺻﻼً اﺗﻔﺎق ﻧﯾﻔﺗد ،ﭼﻧﺎن ﭼﮫ اﮐﻧون ﻧﯾز ﺟواﻣﻌﯽ ﻧﺎﻣﺗﻣدن ﺑﺎ ادﯾﺎﻧﯽ از
ﻋﺻر ﺟﺎدو در ﺟﮭﺎن ﻓراوان اﺳت.
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐوﺷش ھﺎی ﻣردم ﻣﯾﺎﻧرودان در زﻧدﮔﯽ ،ﺑﺎ دﯾن در راﺑطﮫ ﺑود .دﯾن ،ﺟﮭﺎن را ﺑرای آﻧﺎن ﺗوﺟﯾﮫ و ﺗﻔﺳﯾر
ﻣﯽ ﮐرد ،ﺑﮫ ﺷﮏ ھﺎی دﻧﯾﺎﺷﻧﺎﺳﯽ آﻧﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ داد .اﯾزدﺷﺎھﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺧداﯾﺎن ﺑﺎ اﻧﺳﺎن ھﺎ در راﺑطﮫ
ﺑودﻧد ،ﺑر آﻧﺎن ﺣﮑم 
ﻣﯽراﻧدﻧد .ﺑﮫ رواﯾﺗﯽ دﯾﮕر؛ از اﯾن طرﯾق ﻣردم در ﺳﯾﺎﺳت ،اﻣور ﻧظﺎﻣﯽ و ﺣﻘوﻗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن داده
ﻣﯽ ﺷدﻧد .ذھنِ ﺧﻼﻗﮫ ی ﻣردم ﻧﯾز در راﺑطﮫ ﺑﺎ دﯾن ،ھﻧر و ادﺑﯾﺎت ﺧﻠق ﻣﯽ ﮐرد .ﺑﮫ طورﮐﻠﯽ ،ھﺳﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑدون
ﺣﺿور دﯾن ﺳﺎﻣﺎن ﮔﯾرد .اﮔر ﺟﻧﮕﯽ در زﻣﯾن ﺑﯾن دو ﻗوم در ﻣﯽ ﮔرﻓت ،ﺑﮫ ﺣﺗم ﺧداﯾﺎن دو ﻗﺑﯾﻠﮫ آن را از آﺳﻣﺎن ھﺎ
ھداﯾت ﻣﯽ ﮐردﻧد ،اﮔر ﺑﻼﯾﯽ طﺑﯾﻌﯽ رخ ﻣﯽ داد ،ﺧداﯾﺎن در ﻧزول آن دﺳت داﺷﺗﻧد ،و اﮔر ﻣوﻓﻘﯾﺗﯽ ﻧﺻﯾب ﻣﯽ ﮔﺷت،
ﺣﺗﻣﺎً اراده ای ﻣﺎﻓوق ﻟطف ﮐرده ﺑود.
ﻣردم ﻣﯾﺎﻧرودان ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﺑﺷر ﺑﮫ اراده ﺧداﯾﺎن زاده ﻣﯽ ﺷود ،ﭘس ﺑﺎﯾد ھم آﻧﺎن را ﺧدﻣﺗﮕزار ﺑﺎﺷد .ﻧﺧﺳﺗﯾن
آدم در ﺑﺎور ﺳوﻣرﯾﺎن از ﮔلِ رُس آﻓرﯾده ﺷده اﺳت و ﺑﻌد ﺧدا دل را در ﺳﯾﻧﮫ ی او ﻗرار داد .ﺧون رگ ھﺎی اﻧﺳﺎن ﺧون
ﻗرﺑﺎﻧﯽ ی اھداﯾﯽ ﺧداﺳت .ﮐﺎھﻧﺎن در ھﻣﯾن راﺑطﮫ ﺧون ﻗرﺑﺎﻧﯽ را ﻣﻘدس ﻣﯽ داﺷﺗﻧد .ﺑز ،ﮔﺎو و ﮔوﺳﻔﻧد ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷدﻧد
ﺗﺎ ﺧون آن ھﺎ در ﺑﺎروری ھﺎ و ﺑﻼﮔردان ھﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد.
ﮐﺎھﻧﺎن و ﺷﺎھﺎن ھر آن ﭼﮫ ﺑر ﻣردم روا ﻣﯽ داﺷﺗﻧد ،آن را اراده ﺧدا ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد و اﮔر ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﮔرﻓﺗﺎر ﻣﯽ آﻣدﻧد،
ﺑﺎ ﺧداﯾﺎن در ﻧﮭﺎن ﻣﺷورت ﻣﯽ ﮐردﻧد ،زﯾرا ﺧداﯾﺎن ﻧﺎﻣرﺋﯽ ﺑودﻧد و ھر ﮐس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﮫ دﯾدار آﻧﺎن ﻣوﻓق ﮔردد و ﯾﺎ
ﺻداﯾﺷﺎن را ﺑﺷﻧود.
در ﺟﮭﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن "ﺷﺎھﺎن از ﭼﻧدﯾن ﻟﺣﺎظ و ﻧﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎھن ،ﯾﻌﻧﯽ واﺳط ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧدا ،ﺑل ﮐﮫ ﺧود ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺧدا ﺣرﻣت داﺷﺗﻧد و ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻣوھﺑت ھﺎﯾﯽ را ﺑﮫ رﻋﺎﯾﺎ و ﺑﻧدﮔﺎﻧﺷﺎن ارزاﻧﯽ دارﻧد ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻً دور از دﺳﺗرس
آدﻣﯾﺎن ﻓﺎﻧﯽ ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد و اﮔر ﺑدﺳت آﻣدﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﻓﻘط ﺑﺎ ﻧﯾﺎﯾش و ﭘﯾﺷﮑش ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑرای ﻧﯾروھﺎی ﻓوق ﺑﺷری و
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ﻧﺎﻣرﺋﯽ ﺑدﺳت ﻣﯾﺂﯾد".
ھر وﺟودی از ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺧداﯾﯽ ﭘﯾوﻧد داده ﻣﯽ ﺷد؛ آب ،آﺗش ،آﺳﻣﺎن .آب و زﻣﯾن و ...ﺟﮭﺎنِ ﺧوب و ﺑد ،ﺧداﯾﺎنِ
ﺧوب و ﺑد ﻣﯽ آﻓرﯾد .ﺧوب ھﺎ ﺧوﺷﯽ و ﺷﺎدی و ﺑرﮐت ﻣﯽ آﻓرﯾدﻧد و ﺑدھﺎ ﻣرض و طوﻓﺎن و ﺳﯾل و ﻣرگ .در ﭘس ھر
ﺧداﯾﯽ روﺣﯽ ﮐﺷف ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ﮐﺎھﻧﺎن و ﺟﺎدوﮔرانِ ﻗﺑﯾﻠﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد طﯽ آﯾﯾن ھﺎﯾﯽ ،آدﻣﯾﺎن را از ﺷرّ روح ھﺎی ﺧﺑﯾث
دور دارﻧد.
ھر ﮐوﺷش آدﻣﯽ را در زﻧدﮔﯽ ،ﺧداﯾﺎن رﻗم ﻣﯽ زدﻧد .آﻧﺎن ﻗﺎدر و آﻣر ﺑودﻧد و اﻧﺳﺎن ھﺎ ﻣطﯾﻊ .اﮐﻧون ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧداﯾﺎن
ﻣردم ﻣﯾﺎﻧرودان ﻣﯽ ﻧﮕرﯾم ،در وﺟود آﻧﺎن ﺑدﺧواھﯽ ،ھوﺳﺑﺎزی ،ﮐﯾﻧﮫ ﺟوﯾﯽ را ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﮭر و ﻣﺣﺑت ،ﺑﺎھم ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم.
ﺧداﯾﺎن ﮔﺎه ﺑواﻟﮭوس اﻧد و ﮔﺎه ﻣﮭرﺑﺎن .طﺑﯾﻌﯽ ﺳت ﺑرای ﻋده ای از ﻣردم ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت اﯾن رﻓﺗﺎر دوﮔﺎﻧﮫ
ﭘرﺳش ﺑراﻧﮕﯾز ﺑﺎﺷد و اﯾن ﮐﮫ؛ ﺧداﯾﺎن از ﻣن ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد؟ ﺑرای ﺧﺷﻧودی آﻧﺎن ﻣنِ ﺑﻧده ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧم؟ ﺑﮫ ﻧظر
ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ آن ھﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑرای اﯾن ﭘرﺳش ھﺎ ﺑﯾﺎﺑﻧد ،ﭘس ﻣﯽ ﭘذﯾرﻓﺗﻧد ﮐﮫ در اراده ﺧداﯾﺎن ﺑﺎﯾد رﻣزی
آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻧﮭﻔﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﭼﻧﯾن ﺗﺷوﯾش ھﺎﯾﯽ در ﺑراﺑر ﺟﮭﺎن اﺳرارآﻣﯾز ھﻣﯾﺷﮫ ﺑرای اﻧﺳﺎن ﺧﺎﮐﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﻌﻣﺎ ،ھﺳﺗﯽ
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او را در ﭼﻧﮓِ ﺧوﯾش داﺷﺗﮫ اﺳت.
ﻣردم ﻣﯾﺎﻧرودان ﺑﮫ ﻓراﻣﯾن ﺷﺎه ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺣﮑﺎم آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﮕرﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧدا از طرﯾق ﺷﺎه ﺑﮫ ﻣردم اﺑﻼغ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد
و ﺷﺎه ﻣﺳﺋول اﺟرای اﯾن ﻗواﻧﯾن ﺑود .ﺷﮑلِ ﻣدون آن را ﻣﯽ ﺗوان در "ﻗﺎﻧون ﺣﻣوراﺑﯽ" ) 1750ﺗﺎ  1792ﭘﯾش از
ﻣﯾﻼد( ﯾﺎﻓت ﮐﮫ در ﺳﺎل  1901ﺗوﺳط ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓراﻧﺳوی ﮐﺷف ﺷد .ﺣﻣوراﺑﯽ در اﯾن ﻟوح ھﺎ ﻣدﻋﯽ ﺳت ﮐﮫ اﯾن
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ﻗواﻧﯾن از ﺳوی ﺧداﯾﺎن ﻧﺎزل ﺷده اﻧد و ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از آن ھﺎ ﺳرﭘﯾﭼﯽ ﮐﻧد ،دﺷﻣن ﺧدا ﺧواھد ﺑود.
اﯾن ﻟوح ھﺎ از ﺳوﯾﯽ دﯾﮕر ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از ﭼﮕوﻧﮫ زﯾﺳﺗن آدﻣﯾﺎن را در آن ﺳﺎل ھﺎ ﺑر ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .طﺑق
ھﻣﯾن ﻗواﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم زﻧﺎن در آن ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﻣرﺗﺑﮫ ای ﭘﺎﯾﯾن ﺗر از ﻣردان ﻗرار داﺷﺗﻧد ،ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ﻣردان ﻣﺟﺎز
ﺑﮫ آزار زﻧﺎن و ﮐودﮐﺎن ﻧﺑودﻧد .ﺧﺎﻧواده را اﺳﺗﺣﮑﺎﻣﯽ ﺑود و ھر زﻧﺎﮐﺎری را ﻣﺟﺎزات اﻋدام ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐرد .ﺳرﻗت و
ﺷﮭﺎدت دروغ ﻣﺟﺎزات اﻋدام داﺷت .ﻣﻘررات ﺗﺟﺎرت و رواﺑط ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﯾز در آن دﯾده ﻣﯽ ﺷود .ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯾﺎﻧرودان ﺑر
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طﺑﻘﺎت اﺳﺗوار ﺑود.
 -2ﺟﯾﻣز ﺟرج ﻓرﯾزر ،ﺷﺎﺧﮫ زرﯾن ،ﭘژوھﺷﯽ در ﺟﺎدو و دﯾن ،ﺗرﺟﻣﮫ ﮐﺎظم ﻓﯾروزﻣﻧدی ،اﻧﺗﺷﺎرات آﮔﺎه ،ﺗﮭران  ،1388ص 84
- Helmut Uhlig, Die Sumerer, Lübbe, Bergisch-Gladbach, 1992
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- Horst Klengel, Hammurapi von Babylon und seine Zeit, Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1976.
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ﮔﯾل ﮔﻣش؛ ﮐﮭن ﺗرﯾن اﺛر ادﺑﯽ
ﺑﺎ اﯾن ﭘﯾش زﻣﯾﻧﮫ و ﺑر ﭼﻧﯾن ﺑﺳﺗری ﺳت ﮐﮫ ﮔﯾل ﮔﻣش آﻓرﯾده ﻣﯽ ﺷود .آن ﭼﮫ از "ﮔﯾل ﮔﻣش" ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﺎﻧده ،دوازده
ﻟوح ﮔﻠﯽ ﺳت ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳوﻣری .ھر ﻟوح ﺷﺎﻣل ﺷش ﺳﺗون ﺳﯾﺻد ﺳطری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻧﺳﺧﮫ ھﺎﯾﯽ از آن ﻧﯾز ﺑﮫ زﺑﺎن اﮐدی
ﻣوﺟود اﺳت .ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣرﯾر آن را ھزاره ﺳوم ﭘﯾش از ﻣﯾﻼد ﺣدس ﻣﯽ زﻧﻧد 6.اﯾن اﺛر در ﺳﺎل  1853ﺗوﺳط "ھرﻣزد
رﺳﻣﺎس" از آﺳورﯾﺎن ﻣوﺻل ﮐﺷف ﺷد .ﺟرج اﺳﻣﯾت ،ﻣورخ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ آن را ﺗرﺟﻣﮫ ﮐرد .ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺗرﺟﻣﮫ ی ﻓﺎرﺳﯽ آن
ﺗوﺳط دﮐﺗر ﻣﻧﺷﯽ زاده در ﺳﺎل  1332ﻣﻧﺗﺷر ﺷد.
ﮔﯾل ﮔﻣش ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﮭر اورک از ﺳرزﻣﯾن ﺳوﻣر ﺑود .ﯾﮏ ﺳوم او اﻧﺳﺎﻧﯽ و دوﺳوم ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﺧداﯾﯽ ﺑود .ﭘس از
ﻣرگِ دوﺳﺗش ،اﻧﮑﯾدو ،ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﯾﺎﻓﺗن رﻣز ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و ﻧﺎﻣﯾراﯾﯽ اﻧﺳﺎن راه ﺳﻔر در ﭘﯾش ﻣﯽ ﮔﯾرد .در ﺑﺎزﮔﺷت ،رﻧﺞِ
ﺳﻔرِ او ﺑر ﮔل ﻧﺑﺷﺗﮫ ای ﺛﺑت ﻣﯽ ﺷود.
ﮔﯾل ﮔﻣش ﻧﺧﺳﺗﯾن اﺛری ﺳت در ﺟﮭﺎن ﮐﮫ ﻗﮭرﻣﺎن داﺳﺗﺎن ﺑﺎ اﯾن ﮐﮫ ﺑﯾمِ زﻧدﮔﯽ ﮔذﺷﺗﮫ و آﯾﻧده دارد ،در اﺳﺗﻘﻼل از
ﺧداﯾﺎن ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد .او ﺑﮫ ﺧود ،ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ و ﺑﮫ آﯾﻧده ﻣﯽ اﻧدﯾﺷد و ﻣﯽ ﮐوﺷد ﺗﺎ ﺑر ﭼﮕوﻧﮕﯽ وﺟود ﺧوﯾش آﮔﺎه ﮔردد.
وﺟود ﺧداﯾﯽ -اﻧﺳﺎﻧﯽ او را ﺑﻌدھﺎ ﻣﯽ ﺗوان در ادﺑﯾﺎت دﯾﮕر ﺳرزﻣﯾن ھﺎ ﺑﺎزﯾﺎﻓت؛ در ادﺑﯾﺎت ﯾوﻧﺎن در داﺳﺗﺎن ﺗﺎﯾﺗﺎن ھﺎ،
آﻧﺎن ﻓرزﻧدان اوراﻧوس و ﮔﺎﯾﺎ ھﺳﺗﻧد .در داﺳﺗﺎن زﺋوس ﻧﯾز ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی اﯾزدی -اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣواﺟﮫ اﯾم .اﯾن راﺑطﮫ را
ﺣﺗﺎ ﻣﯽ ﺗوان در اﺳﺗوره ﻋﯾﺳﺎ ﻣﺳﯾﺢ ﻧﯾز دﯾد ﮐﮫ ﭘﺳر ﺧداﺳت و رﯾﺷﮫ در آﺳﻣﺎن ھﺎ دارد .در ﺷﺎھﻧﺎﻣﮫ ی ﻓردوﺳﯽ ﻧﯾز
ﻣﯽ ﺗوان آن را ﻓراوان ﺑﺎزﯾﺎﻓت.
ﮔﯾل ﮔﻣش ﻧﯾروﯾﯽ ﻣﺎﻓوق طﺑﯾﻌﯽ دارد ،ﺑﯽ ﺗرس و ﺷﮑﺳت ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت .ﺑر اورک ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺳﺗﺑد ﮐﮫ
ﻣردم ﻣﯾﺂزارد" .در ﺷﮭر ﺳﺧن و ﮐﻼم او ﻗﺎﻧون اﺳت ".زﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﺎر اﺻﻠﯽ آﺑﺎداﻧﯽ ﺷﮭر را ﺑر ﻋﮭده داﺷﺗﻧد ،ﺷﮑﺎﯾت ﺑﮫ
"اﯾﺷﺗﺎر" ،ﺧداﺑﺎﻧوی ﺑﺎروری و ﻋﺷق ،ﻣﯾﺑرﻧد و او از "آرورا" ﺧدای آﺳﻣﺎن ھﺎ ﻣﯽ ﺧواھد ﭼﺎره ای ﺑﯾﻧدﯾﺷد.
"آرورا" اﻧﮑﯾدو را از ﮔل رُس ﺑﮫ ﺷﮑل اﻧﺳﺎﻧﯽ وﺣﺷﯽ ﺧﻠق ﻣﯽ ﮐﻧد و او را در ﺻﺣرا ﺑﺎ ﺟﺎﻧوران ول ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﻧﮑﯾدو ﺑﺎ ﺟﺎﻧوران دوﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و از آﻧﺎن در ﺑراﺑر دام ھﺎی ﻣرﮔﺑﺎرِ ﺷﮑﺎرﭼﯾﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺷﮑﺎرﭼﯾﺎن ﺷﮑﺎﯾت ﺑﮫ
ﮔﯾل ﮔﻣش ﻣﯽ ﺑرﻧد و از او ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺗﺎ از "ﺷﺎﻣﺎتِ" روﺳﭘﯽ ﺑﺧواھد ﺑﺎ آﻣﯾزش ﺑﺎ اﻧﮑﯾدو ،او را اﻏوا ﮐرده ،از
ﺣﯾواﻧﺎت دور ﮐﻧد.
اﻧﮑﯾدو ﺑﺎ دﯾدن ﺷﺎﻣﺎت ﺷﯾﻔﺗﮫ او ﻣﯽ ﺷود ،ﭘس از ھﻔت ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﻋﺷق ﺑﺎزی ،ﺣﻣﺎﯾتِ از ﺣﯾواﻧﺎت را ﻓراﻣوش
ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺷﺎﻣﺎت از او ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ ﺑﺎ وی ﺑﮫ اورک ﺑﯾﺎﯾد .او را ﺑﮫ ﻏذاھﺎی اﻧﺳﺎن ھﺎ آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟﺑﺎس ﺧوﯾش ﺑر
وی ﻣﯽ ﭘوﺷﺎﻧد .در ورود ﺑﮫ ﺷﮭر ﺑﺎ ﮔﯾل ﮔﻣش روﺑرو ﻣﯽ ﺷود ،ﭘس از ﻧﺑردی ﺗن ﺑﮫ ﺗن و ﺑدون ﭘﯾروزی ،آن دو ﺑﺎھم
دوﺳت ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻋﮭد ﻣﯽ ﺑﻧدﻧد ﮐﺎر ﭘﮭﻠواﻧﯽ را ﺑﺎھم ﭘﯾش ﺑرﻧد .اﯾن ﭼﯾزی ﺳت ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﻣﺎدر ﮔﯾل ﮔﻣش در ﺗﻌﺑﯾر
ﺧواﺑﯽ از او ،ﺑﮫ وی ﮔﻔﺗﮫ ﺑود.
در اﯾن ﻣﯾﺎن ﮔﯾﻠﮕﻣش ﻋﺷق اﯾﺷﺗﺎر را ﭘس ﻣﯽ زﻧد .اﯾﺷﺗﺎر ﻧزد "آﻧو" ،ﭘدر آﺳﻣﺎن ﻣﯽ رود و از او ﻣﯽ ﺧواھد ﺗﺎ ﮔﺎو
ﻣﻘدس را از آﺳﻣﺎن ﺑرای ﮐﺷﺗنِ ﮔﯾل ﮔﻣش ﺑﮫ زﻣﯾن ﻓراﺧواﻧد .
ﮔﯾلﮔﻣش و اﻧﮑﯾدو ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﮔﺎو را ﻣﯽ ﮐﺷﻧد .ﺧداﯾﺎن ﮐﮫ
اﯾن ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ،ﻣرض ﺑﮫ ﺟﺎن اﻧﮑﯾدو ﻣﯽ اﻓﮑﻧﻧد و او ﻣﯽ ﻣﯾرد.
ﮔﯾل ﮔﻣش ﺑر ﺟﻧﺎزه اﻧﮑﯾدو ﻣوﯾﮫ ﺳر ﻣﯽ دھد" .ﭘس روی رﻓﯾق ﺧود ﭘوﺷﯾد ،ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻋروﺳﯽ را ﺑﭘوﺷﺎﻧد ".ﺷش
روز و ﺷب ﮔرﯾﺳت .روز ھﻔﺗم ﺟﻧﺎزه را دﻓن ﻣﯽ ﮐﻧد ،در "ﺗرس از ﻣرگ" ﺑﮫ ﺳوی دﺷت ﻣﯽ ﺷﺗﺎﺑد" .ﻣن ﻧﯾز ﺑﮫ ﺳﺎن
اﻧﮑﯾدو ﺧواھم ﻣرد؟" ﺑﮫ ﺧداﯾﺎن روی ﻣﯽ آورد ﺗﺎ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﭘﺎﯾﺎنِ زﻧدﮔﯽ ﺧوﯾش ﺑداﻧد .ﺳراﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷﻧود ﮐﮫ ﭼون
ﯾﮏ ﺳوم او آدﻣﯽ ﺳت ،راه آدﻣﯾﺎن ﺧواھد ﭘﯾﻣود؛ "ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺧداﯾﺎن آدﻣﯾﺎن را آﻓرﯾدﻧد /ﻣرگ را ﺑﮭر آدﻣﯾﺎن و
ﺟﺎوداﻧﮕﯽ را ﺳﮭم ﺧوﯾش ﮐردﻧد ".او در ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ؛ "ﻣرگ وﺣﺷت آور اﺳت ،ﻏﺎﯾتِ ھر زﻧدﮔﯽ".
در ﺟﺳت وﺟوی راز زﻧدﮔﯽ ﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧزد "ﻧﺎﭘﯾﺷﺗﯾم" راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .او ھﻣﺎﻧﯽ ﺳت ﮐﮫ ﻋﻣری دراز دارد و ﯾﺎدآور
ﻧوح در ﺗورات و ﻗرآن اﺳت .از او ﮐﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت ،ﻣﯽ ﺷﻧود ﮐﮫ؛ ﺑﮫ دﺳﺗور ﺧداﯾﺎن ،ﺧﺎﻧﮫ ای از ﭼوب ﺑر ﮐﺷﺗﯽ ﺳﺎﺧﺗم،
ھﻣﮫ ی داﻧﮫ ھﺎی زﻧدﮔﯽ ﺑر ﮐﺷﺗﯽ آوردم ،ھرﭼﮫ داﺷﺗم ،از زﻧﺎن و ﮐودﮐﺎن و ﺧوﯾﺷﺎن از طﺎﯾﻔﮫ را ﺑر ﮐﺷﺗﯽ ﻧﺷﺎﻧدم،
ﭼﺎرﭘﺎﯾﺎن ﮐوﭼﮏ و ﺑزرگ را ﺳوار آن ﮐردم ،ﺻﻧﻌﺗﮕران را از ھر ﺣرﻓﮫ ای ﺑرﮔزﯾدم ،آﻧﮕﺎه ﺑﺎران ﻓروﺑﺎرﯾد ،ﺑر ﮐﺷﺗﯽ
ﻧﺷﺳﺗم ،ﺗوﻓﺎن وزﯾدن ﮔرﻓت ،آب ھﺎ ﻣﯽ ﺧروﺷﯾد .ﭘس از ﺷش روز ﺷب ھﻧﮕﺎم از ﺷدت ﺗوﻓﺎن ﮐﺎﺳﺗﮫ ﺷد و درﯾﺎ آرام
ﮔرﻓت .از ﮐﺷﺗﯽ ﭘﯾﺎده ﺷدم .ﻣردم ھﻣﮫ ﮔل ﺷده ﺑودﻧد ،ھﻣﮫ ﻣردﻣﺎن ﻣرده ﺑودﻧد" .ﻗرار ﺑود ھرﮐس ﮔﻧﺎه ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﮫ
ﺳزای ﺧود ﺑرﺳد ".آﻧﮕﺎه ﺧداوﻧد او را ﺗﺑرک ﻧﻣود و در ﮐﻧﺎر درﯾﺎی ﻧﯾل ،آن ﺟﺎ ﮐﮫ رودھﺎ ﺑﮫ درﯾﺎ ﻣﯽ رﯾزﻧد ،ﺟﺎی داد
و او ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺷد.
ھم اوﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﯾل ﮔﻣش ﻣﯽ ﮔوﯾد؛ ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾن ﮐﮫ ﺧوﺷﺑﺧت ﺑﮫ وطن ﺧوﯾش ﺑﺎزﮔردی ،ﻣن رازی را ﺑر ﺗو
آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧم" .از ﮔﯾﺎه اﻋﺟﺎزآﻣﯾز ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ ای ﺗو را آﮔﺎه ﻣﯽ ﺳﺎزم ...آن ﮔﯾﺎه در اﻋﻣﺎق دور زﯾر درﯾﺎ ﻣﯽ روﯾد ...اﮔر
آن را ﺑﮫ دﺳت آوری و از آن ﺑﺧوری ،ﺟواﻧﯽ و زﻧدﮔﯽ ﺟﺎوداﻧﯽ ﺧواھﯽ ﯾﺎﻓت".

-Horst Klengel, König Hammurapi und der Alltag Babylons. Artemis Verlag, Zürich 1991.
- Wolfgang Röllig, Das Gilgamesch-Epos, Reclam, Stuttgart 2009
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ﮔﯾل ﮔﻣش ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ آن ﮔﯾﺎه دﺳت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرد آن را ﺑﮫ اورک ﺑرده ،ھﻣﮫ از آن ﺑﺧورﻧد و ﺑﮫ ﻗدرت
ﺟواﻧﯽ و ﻧﺎﻣﯾراﯾﯽ دﺳت ﯾﺎﺑﻧد .ﺑﮫ راه ﺑﺎزﮔﺷت ،اﺳﺗﺧری ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ،ﺗن ﺑﮫ ﺧﻧﮑﺎی آب آن ﻣﯽ ﺳﭘﺎرد .در اﯾن ھﻧﮕﺎم ﻣﺎری
ﺑوی ﮔﯾﺎه را ﻣﯽ ﺷﻧود ،آن را ﻣﯽ ﺧورد ،ﭘوﺳت ﻣﯽ اﻧدازد ،ﺟوان ﻣﯽ ﺷود و ﻣﯽ رود .ﮔﯾل ﮔﻣش ﺑﮫ ﮔرﯾﮫ ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد .ﺑﮫ
ﻧﺎﭼﺎر دﺳت ﺧﺎﻟﯽ ﺑﮫ اورک ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردد.
در دوازدھﻣﯾن ﻟوح ﮐﮫ ﺑﺧش ﻧﺎﺗﻣﺎم داﺳﺗﺎن ﺑر آن ﺣﮏ ﺷده ،آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﮔﯾل ﮔﻣش در راه ﺑﺎزﮔﺷت از ﺧداﯾﺎن
ﻣﯽ ﺧواھد ﺗﺎ ﺣداﻗل ﺳﺎﯾﮫ ی اﻧﮑﯾدو را ﺑﮫ وی ﺑﻧﻣﺎﯾﺎﻧﻧد ﺗﺎ او ﺳرﻧوﺷتِ ﻣردﮔﺎن را از وی ﺑﭘرﺳد .ﮔﯾل ﮔﻣش ﺑﮫ دﻧﯾﺎی
زﯾرﯾن ﻣﯽ رود ،ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻣردﮔﺎن .ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ای ﺗﺎرﯾﮏ وارد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐس ﺗﺎ ﮐﻧون از آن ﺑﺎزﻧﮕﺷﺗﮫ ﺑود" .ﺳﺎﮐﻧﯾن
آن از روﺷﻧﯽ ﻣﺣروﻣﻧد ،ﻏﺑﺎر زﻣﯾن ﺧوراک آن ھﺎﺳت و ﺧﺎک رُس ﻏذای آن ھﺎ ،روﺷﻧﺎﯾﯽ ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧﻧد .ﺗن آﻧﺎن ﺑﺎ ﭘر ﭘوﺷﯾده و ﻣﺎﻧﻧد ﻣرﻏﺎن ﺑﺎل دارﻧد ...از ھﻔت دروازه ﻣﯽ ﮔذرد و ﺳراﻧﺟﺎم اﻧﮑﯾدو را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد .از
او ﻣﯽ ﺧواھد ﺗﺎ از واﻗﻌﯾت زﯾر ﺧﺎک ﺑراﯾش ﺑﮕوﯾد".
اﻧﮑﯾدو ﻣﯽ ﮔوﯾد" :اﮔر ﻗﺎﻧون ﺧﺎﮐﯽ ،ﮐﮫ دﯾده ام ،ﺑر ﺗو ﺑﮕوﯾم ،ﺧواھﯽ ﻧﺷﺳت و ﺧواھﯽ ﮔرﯾﺳت ...ﮐرم ھﺎ او را
ﻣﺎﻧﻧد ﺟﺎﻣﮫ ی ﮐﮭﻧﮫ ﻣﯽ ﺧوردﻧد ...اﻧﮑﯾدو ،دوﺳت ﺗو ﮐﮫ دﺳت ﺗو را ﻣﯽ ﮔرﻓت ،ﻣﺎﻧﻧد ﺧﺎک رُس ﺷده .او در ﺧﺎک اﻓﺗﺎد
و ﺧﺎک ﺷد".
ﮔﯾل ﮔﻣش ﺑﺎ ﻏﻣﯽ ﺳﻧﮕﯾن ﺑﮫ اورک ﺑﺎزﮔﺷت" ،ﺑر زﻣﯾن اﻓﺗﺎد ﺗﺎ ﺑﺧﺳﺑد .ﻣرگ او را در ﺗﺎﻻر درﺧﺷﻧده ﻗﺻر وی در
آﻏوش ﮐﺷﯾد".

ﮔﯾل ﮔﻣش؛ ﮐﻧﮑﺎش در ﻓﻠﺳﻔﮫ ی ھﺳﺗﯽ
در ﮐﺷفِ ﻓﻠﺳﻔﮫ ی ھﺳﺗﯽ ،ﮐﻧﮑﺎش در ﺟﮭﺎنِ ﻣوﺟود و دﻧﯾﺎی ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ی ﭘس از ﻣرگ ،ﻧﻘش ﻋﻣده ای دارﻧد .آن ﺟﺎ
ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻧﺗواﻧد ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑﮫ ﭼراھﺎی زﻧدﮔﯽ ﺑﯾﺎﺑد ،ﺑﮫ اﺳﺗوره ﭘﻧﺎه ﻣﯾﺑرد ،اﻣری ﮐﮫ در ﮔﯾل ﮔﻣش ﺣﺿوری ﻣﻠﻣوس دارد.
ﮔﯾل ﮔﻣش ﻣوﺟودی اﻧﺳﺎﻧﯽ-ﺧداﯾﯽ ﺳت ،راﻧده ﺷده از آﺳﻣﺎن ھﺎ و ﺟﮭﺎن ﯾزداﻧﯽ ،ﻣﺎﻧده در دردھﺎی زﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﮕﺎر
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧدارد .ﮔﯾل ﮔﻣش ﻣﯽ ﺗواﻧد راﺑط ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧدا ﻧﯾز ﺑﺎﺷد ،ﺑﯽ آن ﮐﮫ ﻗﺎدر ﻣﺗﻌﺎل ﺑﺎﺷد.
ﺑﻧﺎ ﺑر ﺑﺎور ﻣردم ﻣﯾﺎﻧرودا ن؛ ﺧداﯾﺎن اﻧﺳﺎن ھﺎ را ﻣﯽ آﻓرﯾﻧﻧد ﺗﺎ ﺧدﻣﺗﮑﺎران آﻧﺎن ﺑﺎﺷﻧد .در ھﻣﯾن راﺑطﮫ اﺳت ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮔﯾل ﮔﻣش ﺑر اورک ﻓرﻣﺎﻧرواﺳت و ﭼون ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣوﺟودی ﺧداﯾﯽ ﺳت ،ﺑﻧدﮔﺎن ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد در ﺧدﻣتِ او
ﺑﺎﺷﻧد و ﺳﺗم ھﺎی وی ﺗﺎب آورﻧد.
ﺑﺎ ﻣرگِ اﻧﮑﯾدو رﻧﺞِ زﻣﯾﻧﯽ ﮔﯾﻠﮕﻣش آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود .او در واﻗﻊ ھﻣزادِ ﺧوﯾش از دﺳت ﻣﯽ دھد .در ﭘﯽ دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ
زﻧدﮔﯽ ﺟﺎوﯾد راه ﺳﻔر در ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﯾرد .ھﻣﮫ او را ﺑﮫ ﻣرگ ﻣﺣﺗوم اﻧﺳﺎن ھﺎ ھﺷدار ﻣﯽ دھﻧد و از او ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺷﺎدی
و ﺳرور را در زﻧدﮔﯽ دﻧﺑﺎل ﮐﻧد و از زﻧدﮔﯽ ﺣﺎل ﺧوﯾش ﻟذت ﺑﺑرد؛ "ﺑرو ﻧﺎن ﺧود ﺑﮫ ﺷﺎدی ﺑﺧور /و ﺷراب ﺧوﯾش ﺑﮫ
ﺧوش دﻟﯽ ﺑﻧوش".
ﮔﯾل ﮔﻣش داﺳﺗﺎنِ اﻋﺗراض اﻧﺳﺎن اﺳت ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎنِ زﻧدﮔﯽ ،ﺑﮫ ﭘدﯾده ﻣرگ ﮐﮫ ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ ﭘذﯾرش آن ﻣﯽ رﺳد .اﻋﺗراض
ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎنِ ﻧﺎﺧوش و ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ ی زﻧدﮔﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺳت و در ﻧﮭﺎﯾت ،ﺗﺳﻠﯾم در ﺑراﺑر آن.
ﺑﺎ ﻣرگِ اﻧﮑﯾدو ،ﮔﯾل ﮔﻣش ﺳﯾﻣﺎﯾﯽ دﯾﮕر از زﻧدﮔﯽ را ﮐﺷف ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘﻧداری ﺧود را در آﯾﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد .اﻧﮑﯾدو اﻧﮕﺎر
ھﻣزاد اوﺳت ﮐﮫ اﮐﻧون دﯾﮕر از ﺣﯾﺎت ﭼﯾزی در وﺟودِ ﺧود ﻧدارد .اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ وی را دﭼﺎر آﺷﻔﺗﮕﯽ روﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺷﺎﯾد
اﯾن ﻧﺧﺳﺗﯾن داﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در آن از آﺷﻔﺗﮕﯽ روﺣﯽ اﻧﺳﺎن ﺳﺧن ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آﻣده اﺳت .ﮔﯾل ﮔﻣش ﻧﯾﻣﮫ ی ﻣرداﻧﮫ و
اﻧﮑﯾدو ﻧﯾﻣﮫ ی زﻧﺎﻧﮫ ﯾﮏ ﺷﺧص ھﺳﺗﻧد ،اﮔرﭼﮫ در دو ﺗن ﺣﺿور دارﻧد .اﯾن ﺷﮑل از وﺟود را ﻣﯽ ﺗوان در ﭘﯾداﯾش
ﺣﯾﺎت ،در ﺑﺎور ﻣردﻣﺎن ﻣﯾﺎﻧرودان ﻧﯾز ﺑﺎزﯾﺎﻓت.
در اﺳﺗوره ھﺎی ﻣﯾﺎﻧرودان زﻣﯾن زن اﺳت و آﺳﻣﺎن ﻣرد .آن دو ھﻣدﯾﮕر را ﮐﺎﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺟﮭﺎن را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد.
در ﻣﻧظوﻣﮫ "اﻧوﻣﺎ اﻟﯾش ) (Enouma Elishﮐﮫ ﮐﺗﺎبِ آﻓرﯾﻧش اﻧﺳﺎن اﺳت و ھم ﭼون ﮔﯾل ﮔﻣش از ادﺑﯾﺎت ﺑﮫ ﺟﺎ
ﻣﺎﻧده از ﻣردم ﻣﯾﺎﻧرودان ،آﻣده اﺳت ﮐﮫ آب ﺷور )ﺗﯾﺎﻣﺎت( و آب ﺷﯾرﯾن )آپ ﺳو( ﭘﯾش از آﻓرﯾﻧشِ ﺟﮭﺎن ،ھﺳﺗﯽ را
ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دادﻧد .ﻣردوک ﺧدای ﺑﺎﺑﻠﯾﺎن ﭘس از ﮐﺷﺗن اﯾزدﺑﺎﻧو ،ﺗﯾﺎﻣﺎت ) ،(Tiametﻣﺎده ھﯾوﻻی درﯾﺎھﺎی آبِ ﺷور ،ﺑر
ﭘﯾﮑر ﺑﯽ ﺟﺎنِ او ﻣﯽ ﻧﮕرد ،ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرد آن را دو ﺷﻘﮫ ﮐﻧد و در ھر ﺷﻘﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﻗرار دھد .ﭘس ھﯾوﻻ را ھم ﭼون
ﺻدفِ درﯾﺎﯾﯽ دو ﺷﻘﮫ ﮐرد ،از ﯾﮏ ﺷﻘﮫ آن آﺳﻣﺎن را درﺳت ﮐرد ،ﺳﺗﺎره ھﺎﯾﯽ ﺑر آن ﻗرار داد ﮐﮫ ﺻور ﻓﻠﮑﯽ از آن
ﺳر ﺑر آوردﻧد" .ﺳﺎل را ﺗﻘوﯾم ﮐرد و از ھر ﺳﺎل دوازده ﻣﺎه ﺑرآورد ".و ﭼﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ آب ﺷﯾرﯾن ﻣرد اﺳت و آبِ ﺷور
زن .ﺑﺎ اﯾن ﺗوﺿﯾﺢ ﮐﮫ واژه آب در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﻗوی ﯾﺎدﮔﺎر زﺑﺎن ﺳوﻣری از واژه "آپ ﺳو" ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﺷﺎﯾد ﺳو )آب( ﻧﯾز در زﺑﺎن ﺗرﮐﯽ از ھﻣﯾن واژه آﻣده اﺳت.
در اﺳﺗوره اﯾراﻧﯽ ﻣﺷﯽ و ﻣﺷﯾﺎﻧﮫ ،در ﭘﯾداﯾش اﻧﺳﺎن ،زن و ﻣرد از دو ﺑوﺗﮫ ی رﯾواسِ ﺑﮫ ھم ﭼﺳﺑﯾده ﺑﮫ وﺟود
ﻣﯽ آﯾﻧد .در ﺗورات ﺧدا اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺷﮑل زن و ﻣرد از ﻣوﺟودی ﺑﺎ دو ﭼﮭره آﻓرﯾد .در اﻧﺟﯾل ﺧدا ﺑﺷر را ﺑﮫ ﺻورت
ﺧودش ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد .در ﻗرآن ﺧداوﻧد ﻣرد را از ﺧﺎک ﻣﯾﺂﻓرﯾﻧد و ﺳﭘس ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺑﺎﺷد ،از دﻧده ی ﭼپِ او زن را
ﻣﯾﺂﻓرﯾﻧد.
دوﭘﺎره ﺑودن ﺷﺧﺻﯾت آدﻣﯽ را در ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻣوﻻﻧﺎ ﻧﯾز ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم ،ﺑﺎ اﯾن ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ از ﻣﻧظری ﺳﻧﺗﯽ و ﻣذھﺑﯽ ﺑﮫ آن
ﻣﯽ ﻧﮕرد و ﻣﯽ ﮐوﺷد ،درﯾﭼﮫ ی ﺷﻧﺎﺧت ﺧوﯾش ﺑر ھﻣﯾن ﻣﻧظر ﮔﺳﺗرش دھد .ﺷﯾطﺎن و ﻓرﺷﺗﮫ دو ﻧﯾﻣﮫ از وﺟود ھر

اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺳت ﮐﮫ ھم ﭼون اھرﯾﻣن و اھورای زرﺗﺷت ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﯾﺎم ﺑﺎھم در ﺳﺗﯾزﻧد .ﻣوﻻﻧﺎ ﺷﯾطﺎن و ﻓرﺷﺗﮫ را در ﺧوی
اﻧﺳﺎن ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺟُﺳت ﮐﮫ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ آﺳﻣﺎن داﺷﺗﻧد.
در ﻓرھﻧﮓِ ﭼﯾنِ ﺑﺎﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﻣرد و زن دو ﻧﯾم از ﯾﮏ داﯾره ھﺳﺗﻧد و ﯾﮑدﯾﮕر را ﮐﺎﻣل ﮐرده ،ھﺳﺗﯽ را ﺷﮑل
ﻣﯽ دھﻧد .اﯾن داﯾره "ﺗﺎﺋو" ﻧﺎم دارد ،ﻧﯾم داﯾره ی ﻧرﯾﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ رﻧﮓ ﺳﭘﯾد اﺳت" ،ﯾﺎﻧﮓ" و ﻧﯾم داﯾره ی ﻣﺎدﯾﻧﮕﯽ ﮐﮫ
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ﺳﯾﺎه اﺳت" ،ﯾﯾن" ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯾﺷود.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن داده ھﺎ ،اﻧﮑﯾدو ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﯾﻣﮫ ی دﯾﮕر ﮔﯾل ﮔﻣش ﻧﯾز ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آﯾد ،ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﻌدھﺎ ﺑﮫ ﺷﮑل آﻧﯾﻣﺎ
و آﻧﯾﻣوس ﺧود را در آﺛﺎر ﮐﺎرل ﮔوﺳﺗﺎو ﯾوﻧﮓ ﺑﺎزﻣﯽ ﯾﺎﺑد .دوﭘﺎره ﺑودن ﺷﺧﺻﯾتِ آدﻣﯽ را ﻧﺧﺳت ﻓروﯾد ﺑﺎ ﮐﺷف
"ﻧﺎﺧودآﮔﺎه" در درون اﻧﺳﺎن طرح ﮐرد .ﯾوﻧﮓ آن را ﮔﺳﺗرش داد .آﻧﯾﻣﺎ از ﻧظر ﯾوﻧﮓ ﺑﺧش زﻧﺎﻧﮫ ﻣرد اﺳت در
ﻧﺎﺧودآﮔﺎه او .اﯾن ﭘدﯾده ﮔﺎه ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣزاﺣم اﺳت در ﺑﯾﻧش و رﻓﺗﺎر آدﻣﯽ ،زﯾرا ﻣرد زﻧﯽ را در اﻧﺗظﺎر اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ذھﻧﯾت
او در ﺗطﺎﺑق ﺑﺎﺷد .آﻧﯾﻣﺎ ﺗﺻوﯾری از زن اﺳت در ﺿﻣﯾر ﻣرد ﮐﮫ در ﻧﮕﺎه او ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ،ﻧﻘش دارد .ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣرﯾم ﻣﻘدس
ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﻓﺎﺣﺷﮫ ای .آﻧﯾﻣﺎ از طرﯾق ﺗﻌﺎﻟﯾم ﻣذھب و ﯾﺎ ﻓرھﻧﮓِ ﺳﻧﺗﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺷﺧص و ﮐﻠﯾﺷﮫ ای ﺑﮫ ﺧود ﺑﮕﯾرد.
آﻧﯾﻣوس ﺑﺧش ﻣرداﻧﮫ وﺟود زن اﺳت در ﻧﺎﺧودآﮔﺎه او ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣرد رؤﯾﺎھﺎی او را ﺷﮑل دھد .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ،ﭘدر،
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ﺷﺎھزاده و ﯾﺎ رھﺑر ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﮐﻠﯾﺷﮫ ،ﻧﻘﺷﯽ ﻣﺛﺑت و ﯾﺎ ﻣﻧﻔﯽ در زﻧدﮔﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
آﻧﯾﻣﺎ و آﻧﯾﻣوس ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻧﻣﺎدھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻧد ذھﻧﯽ ﺑرای ﭘﯾﺷداوری ھﺎ در دو ﺟﻧس زن و ﻣرد ﮐﮫ در ﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎ ذھنِ ﺧﻼق
ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .ھم ﭼون ﺳﺎﯾﮫ ای ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯾت آدﻣﯽ درآﻣﯾﺧﺗﮫ ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑر ﻓردﯾت او ﺗﺄﺛﯾر ﺑﮕذارد .طﺑﯾﻌﯽ ﺳت اﯾن
ﺷﺧﺻﯾت ﻣرداﻧﮫ و ﯾﺎ زﻧﺎﻧﮫ در ذھن ھﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ زﻣﺎن ،ﻣﮑﺎن و آﮔﺎھﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد.
اﻧﮑﯾدو را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺧش زﻧﺎﻧﮫ ی وﺟود ﮔﯾل ﮔﻣش داﻧﺳت .او در اﺑﺗدای زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧوﯾش ،ﻟﺑﺎس زﻧﺎﻧﮫ ای را
ﻣﯽ ﭘوﺷد ﮐﮫ "ﺷﺎﻣﺎت" ﺑﮫ وی ﺑﺧﺷﯾده .ﺑﮫ رواﯾﺗﯽ دﯾﮕر ﻟﺑﺎس زﻧﺎﻧﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭘوﺷش اﻧﺳﺎﻧﯽ اوﺳت .در ﻣﺗن ﻧﯾز آﻣده اﺳت
ﮐﮫ "ﻣوی ﺳر او ﻣﺎﻧﻧد ﮔﯾﺳوان زﻧﺎن ﭼﯾن ﺧورده و ﻓرورﯾﺧﺗﮫ از ﺳر او" ﺑود .ﻣﺎدر ﮔﯾل ﮔﻣش در ﺗﻌﺑﯾر ﺧواب او،
ﻣﯽ ﮔوﯾد؛ "ﮐﺳﯽ ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﺗو دل ﺑدو ﻣﯽ ﺳﭘﺎری ،آن ﺳﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ زﻧﯽ دل ﺑﺳﭘﺎری ".ﮔﯾل ﮔﻣش ﺧود ﻧﯾز ﺑﻌدھﺎ ﺑﮫ ھﻣراه
اﻧﮑﯾدو در ﺟﻧﮓ ﺑﺎ "ﺧوم ﺑﺎﺑﺎ" ﺑﮫ او ﻣﯽ ﮔوﯾد؛ ﺑﮕذار "ﻣن ﭘﯾش ﺑروم و ﺗو از ﭘﯽ ﻣن ﺑﯾﺎ ،زﯾرا ﻣن آﻗﺎی ﺗو ھﺳﺗم ".ﭘﯾش
از آن ﻧﯾز در ﻧﺑرد ﺑﺎ اﻧﮑﯾدو ،آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺗﺎزه ﺑﮫ ﺷﮭر وارد ﺷده ﺑود ،اﻧﮑﯾدو ﺑر زﻣﯾن ﻣﯽ اﻓﺗد و ﮔﯾل ﮔﻣش "او را ﻣﺛل زﻧﯽ
ﻣﯽ ﻓﺷرد و ﭼرﺧﺎﻧد ﺗﺎ ﺧود ﺑر او اﻓﺗد .او را ﺑﻠﻧد ﻣﯾﮑﻧد و ﭘﯾش ﭘﺎی ﻣﺎدر ﻣﯽ اﻧدازد".
ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﮔﯾل ﮔﻣش و دﻏدﻋﮫ ی ﻣرگ ،ھراس را ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ او ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد .ﻣﯽ ﺧواھد اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﯾرا ﺑﻣﺎﻧد .ﻣرگ اﻧﮑﯾدو
ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮔﯾل ﮔﻣش ﺷﮑل زﻣﯾﻧﯽ ﻣرگ را ﺑﺷﻧﺎﺳد و ﺑﮫ آن ﺑﯾﻧدﯾﺷد .ﺑﺎ اﯾن ﮐﮫ دوﺳوم وﺟودش آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺳت،
ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھد زﻣﯾﻧﯽ ﺑﻣﺎﻧد .آﺧرﯾن ﻓﺻلِ داﺳﺗﺎن در واﻗﻊ ﺟﻧﮓِ ﺑﯾن ﺧدا و اﻧﺳﺎن اﺳت.

ﮔﯾل ﮔﻣش در اﻓﺳﺎﻧﮫ و ﺗﺎرﯾﺦ
در ادﺑﯾﺎت ﻣﯾﺎﻧرودان ﯾﮏ ﭼﯾز ﺑﮫ روﺷﻧﯽ ﺗﮑرار ﻣﯾﺷود و آن اﯾن ﮐﮫ؛ ﭼرا ﺑﺎﯾد ﻓردی ﮐﮫ ﺑدﮐﺎر ﻧﯾﺳت و اواﻣر ﺧدا را
اطﺎﻋت ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻣورد ﺧﺷم ﻗرار ﮔﯾرد و اﺳﯾر رﻧﺞ و ﻣﺣﻧت ﮔردد .ﮔﯾل ﮔﻣش ﻣوردی ﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﺑر
آن اﻧﮕﺷت ﮔذاﺷت .او از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﺳت اﻧﮑﯾدو را ﺑﮫ دوﺳﺗﯽ ﻓﺷرد ،ﺧدﻣﺗﮕزار ﻣردم ﺑود و آﺳﯾﺑﯽ از او ﻣﺗوﺟﮫ
دﯾﮕران ﻧﻣﯽ ﺷد وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ﻣورد ﺧﺷم ﺧداﯾﺎن ﻗرار ﮔرﻓت و ﺑﮫ آﻏوش ﻣرگ ﮐﺷﺎﻧده ﺷد .او ﻣرﺛﯾﮫ ﮔوی دلِ دردﻣﻧد
ﺧوﯾش ﻣﯽ ﺷود .اداﻣﮫ اﯾن ﮔوﻧﮫ از ادﺑﯾﺎت را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﻌدھﺎ در ادﺑﯾﺎت ﻋﺑری ﺑﮫ ﻓراواﻧﯽ ﭘﯽ ﮔرﻓت" .رﻧﺞ اﯾوب"
ﻧﻣوﻧﮫ ای ﺳت ﻣﺷﮭور.
در ﺣﻣﺎﺳﮫ ی ﮔﯾل ﮔﻣش ﻣﯽ ﺗوان ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯾز ﯾﺎﻓت .ﮔﯾل ﮔﻣش ﭘﻧﺟﻣﯾن ﭘﺎدﺷﺎه از ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺣﺎﮐم ﺑر
اورک ﺑود .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ،او ﺑﺎﯾد ھﻣﺎن ﮐﺳﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ دﯾواری ﺑﮫ طول ﻧﮫ ﮐﯾﻠوﻣﺗر ﺑر ﮔردِ ﺷﮭر ﮐﺷﯾد .اورک در
ﻗرن ﭼﮭﺎرم ﺗﺎ ﺳوم ﭘﯾش از ﻣﯾﻼد ﺷﮭری ﺑزرگ و آﺑﺎد ﺑود ﺑﺎ ﻣﻌﺎﺑدی ﺑﺳﯾﺎر .ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺳﻧﮓ ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ را ﻧﯾز از
ﺧراﺑﮫ ھﺎی ھﻣﯾن ﺷﮭر ﮐﺷف ﮐرده اﻧد.
ﺷش رواﯾت از داﺳﺗﺎن ﮔﯾل ﮔﻣش ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﺎﻧده ﮐﮫ ﮐم و ﺑﯾش ﺑﮫ ھم ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد .ھﻣﮫ در اﺻل ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳوﻣری ھﺳﺗﻧد و
ﻗدﯾﻣﯽ ﺗرﯾن آن ھﺎ ﺑﮫ ﻗرن  26ﭘﯾش از ﻣﯾﻼد ﺗﻌﻠق دارد .اﯾن آﺛﺎر ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ی ﺑﺎارزﺷﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان از ورای آن ھﺎ
ﺑﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ زﻧدﮔﯽ ،ﺑﺎورھﺎ ،راﺑطﮫ ھﺎ ،طﺑﯾﻌت و ﺧﺷم آن ،ﻣرگ ،ﺟﻧﮓ و ﺻﻠﺢِ ﻣردم آن ﺳﺎﻣﺎن ﭘﯽ ﺑرد .ﮔﯾل ﮔﻣش
داﺳﺗﺎنِ رﺷد اﻧﺳﺎن و ﺑﺎﻟﻎ ﺷدن اوﺳت.
ﮔﯾل ﮔﻣش از ﯾﮏ داﺳﺗﺎن اﺻﻠﯽ و ﭼﻧد داﺳﺗﺎن ﻓرﻋﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ داﺳﺗﺎن او و اﯾﺷﺗﺎر را ﻣﯽ ﺗوان
داﺳﺗﺎﻧﯽ ﺟﻧﺑﯽ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آورد .او ﺗﻘﺎﺿﺎی ازدواج را از ﺳوی ﺧداﺑﺎﻧو اﯾﺷﺗﺎر رد ﻣﯽ ﮐﻧد؛
" -ﺑﯾﺎ ﮔﯾل ﮔﻣش ﻣﺣﺑوب ﻣن ﺑﺎش! ﻧطﻔﮫ ی ﺧود را ﺑﮫ ﻣن ﺑﺑﺧش! ﺗو ﻣرد ﻣن ﺑﺎش ،ﻣن زن ﺗو ﺑﺎﺷم".

- Sukie Colegrare, Yin und Yang, Fischer Taschen-Verlag, Frankfurt am Main, 1996
 -8ﺑرای اطﻼع ﺑﯾﺷﺗر رﺟوع ﺷود ﺑﮫ؛ ﮐﺎرل ﮔوﺳﺗﺎو ﯾوﻧﮓ ،اﻧﺳﺎن و ﺳﻣﺑل ھﺎﯾش ،ﺗرﺟﻣﮫ ﻣﺣﻣود ﺳﻠطﺎﻧﯾﮫ ،ﻓﺻل "ﻋﻧﺻر زﻧﺎﻧﮫ و ﻋﻧﺻر
ﻣرداﻧﮫ" ،ﺻص  ،294-285اﻧﺗﺷﺎرات ﺟﺎﻣﯽ ،ﺗﮭران 1383
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ﮔﯾل ﮔﻣش او را ﺗﺣﻘﯾر ﮐرده ،ﻓﺎﺳد ﻣﯽ ﺧواﻧد .اﯾﺷﺗﺎر ﺑر او ﺧﺷم ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﺷﮑﺎﯾت ﺑﮫ ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑرد ﮐﮫ؛
"ﮔﯾل ﮔﻣش ھﻣﮫ ی ﮐرده ھﺎی ﻣرا ﺑر ﻣن ﺷﻣرد .رﻓﺗﺎر او ﺑﺎ ﻣن ﻧﻧﮓ آور ﺑود ".از ﺧدا ﻣﯽ ﺧواھد ﺗﺎ "ﮔﺎو آﺳﻣﺎن" را ﺑﮫ
وی ﺑﺳﭘﺎرد ﺗﺎ ﮔﯾل ﮔﻣش را "ﻓرو ﮐوﺑد" و ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﮔر ﭼﻧﯾن ﻧﮑﻧﯽ" ،دروازه دوزخ را ﺧرد ﻣﯽ ﮐﻧم .ھﻣﮫ ی
ﺷﯾﺎطﯾن زﯾرزﻣﯾن ﺑﯾرون ﻣﯽ آﯾﻧد ".ﺧدا ﻣﯽ ﮔوﯾد اﮔر ﭼﻧﯾن ﮐﻧد ،ھﻔت ﺳﺎل ﺧﺷﮑﺳﺎﻟﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد .ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ ﺧواﺳتِ
او ﮔردن ﻣﯽ ﻧﮭد .ﮔﺎو ﺑر زﻣﯾن ﻣﯽ آﯾد .اﻧﮑﯾدو و ﮔﯾل ﮔﻣش ﺑﮫ اﺗﻔﺎق آن ﮔﺎو را ﻣﯽ ﮐﺷﻧد.
ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ھﻔت ﺳﺎل ﺧﺷﮑﺳﺎﻟﯽ را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﻌدھﺎ در ﻋﮭد ﻋﺗﯾق ،در داﺳﺗﺎن ﯾوﺳف ﺑﺎزﯾﺎﻓت .ﯾوﺳف ﻧﯾز در ﺗﻌﺑﯾر
ﺧواب ﻓرﻋون ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ھﻔت ﺳﺎل ﺧﺷﮑﺳﺎﻟﯽ ﺑر ﮐﺷور ﺣﺎﮐم ﺧواھد ﺷد .اﯾن داﺳﺗﺎن را در ﻗرآن ﻧﯾز در
رواﯾتِ ﯾوﺳف و ذﻟﯾﺧﺎ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم .ﯾوﺳف ﻋﺷق ذﻟﯾﺧﺎ را ﺗﺣﻘﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد و او را از ﺧود دور ﻣﯽ ﮐﻧد.
داﺳﺗﺎن ﺗوﻓﺎن ﺑزرگ ﻧﯾز ﯾﮏ رواﯾتِ ﺟﻧﺑﯽ ﺳت .داﺳﺗﺎن "ﺗوﻓﺎن ﻧوح" زاده ﺗﺧﯾلِ آﺷورﯾﺎن اﺳت ،داﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗول
ﺑورﮐﮭﺎرت ،ﭘژوھﺷﮕر ﺗﺎرﯾﺦ ﺳوﻣر ،در ﺑﺎره "آﻓرﯾﻧش ﺑﮭﺷت و ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺗوﻓﺎن ﺳﮭﻣﻧﺎﮐﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﻧﺎه ﮐﺎری ﯾﮑﯽ
از ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻗدﯾم ﭘدﯾد آﻣد و آن ﺑﮭﺷت را در ﺧود ﻏرق ﮐرد".
ﺗوﻓﺎن در زﻣﺎن ﺳﯽ زودرا ) (Zisudraآﺧرﯾن ﺧدا-ﭘﺎدﺷﺎه ﺳوﻣری رخ ﻣﯽ دھد" .اﻧﮑﯽ" ﮐﮫ از ﺧداﯾﺎن اﺳت اﯾن ﺧﺑر
را ﺑﮫ "ﻧﺎﭘﯾﺷﺗﯾم" ﻣﯽ دھد و از او ﻣﯽ ﺧواھد ﯾﮏ ﮐﺷﺗﯽ ﺑﺳﺎزد ﺗﺎ در اﯾن ﺗوﻓﺎن ﮐﺷﺗﮫ ﻧﺷود .او ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ،از ﺣﯾواﻧﺎت
و ھم ﭼﻧﯾن ﺧﺎﻧواده ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﺳوار آن ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺗوﻓﺎن ﮐﮫ ﻓرو ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد ،ﮐﺷﺗﯽ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑر زﻣﯾن ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﻌدھﺎ
ﺷﮭری ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮔﯾل ﮔﻣش در آن ﺟﺎ ﺑﮫ ﮔﯾﺎه ﺟﺎوداﻧﮕﯽ دﺳت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
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اﯾن داﺳﺗﺎن از طرﯾق ﺑﺎﺑﻠﯾﺎن ﺑﮫ ﻋﺑراﻧﯾﺎن رﺳﯾد ،در ﺗورات آﻣد ،ﺑﮫ اﻧﺟﯾل راه ﯾﺎﻓت و ﺳراﻧﺟﺎم ﺳر از ﻗرآن درآورد.
ﻧﺎﭘﯾﺷﺗﯾم از ﺳوﯾﯽ دﯾﮕر ﺷﺑﺎھت ﺑﮫ ﺧﺿر ﭘﯾﺎﻣﺑر دارد ،ھﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﺑﺎﻧﯽ از ﺗﺟرﺑﮫ ،داﻧش و ﻣﻌرﻓت در ﺧود دارد و
آﻣوزش ﺣرﻓﮫ ھﺎ را ﺑﮫ او ﻧﺳﺑت ﻣﯽ دھﻧد 10.ﺧﺿر ﻧﯾز ﻧﻣﺎد ﻧﺎﻣﯾراﯾﯽ ﺳت ،راھﻧﻣﺎی اﻧﺳﺎن ھﺎﺳت در ﺑﮭﺗر زﯾﺳﺗن .ﺑرای
دﯾدار ﺑﺎ او ﺑﺎﯾد آﯾﯾﻧﯽ وﯾژه ﺑﮫ ﺟﺎ آورد ،ھﻣﺎن آﯾﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﮔﯾل ﮔﻣش در دﯾدار ﺑﺎ ﻧﺎﭘﯾﺷﺗﯾم ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﯽ آورد .اداﻣﮫ ﺣﯾﺎتِ ﭼﻧﯾن
ﻣراﺳﻣﯽ را ﺑﻌدھﺎ ﻣﯽ ﺗوان در ﭼﻠﮫ ﻧﺷﯾﻧﯽ ھﺎ ،روزه داری ھﺎ ،ﺗطﮭﯾر ﺗن و روح و ﯾﺎ ﺷﺎﯾد ﻧذرھﺎ و ﺳﻔره اﻧداﺧﺗن ھﺎ
ﺑﺎزﯾﺎﻓت .اﯾن آﯾﯾن در دﯾدار ﮐوﭼﮑﺗران از ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻗدﺳﯽ ﺟﮭت ﺑرآوردن آرزوﯾﯽ در ﺑﯾﺷﺗر ﻓرھﻧﮓ ھﺎ ﻗﺎﺑل ﺗﺷﺧﯾص
اﺳت.

ﻧﻘشِ ﻋﺷق ورزی در ﮔﯾل ﮔﻣش
در ﮔﯾﻠﮕﻣش "ﺷﺎﻣﺎتِ" روﺳﭘﯽ ﻧﻣﺎد زﻧﺎن اﺳت .او ﮐﺳﯽ ﺳت ﮐﮫ اﻧﮑﯾدو را از ﺣﯾواﻧﯽ وﺣﺷﯽ ﺑﮫ ﺧوﯾﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ آﺷﻧﺎ
ﻣﯽ ﮐﻧد .او را ﺑﺎ ﻋﺷق ﺑﺎزی ﻣﯽ ﻓرﯾﺑد و ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓِ اﻧﺳﺎن ھﺎ ،ﺧوردن و ﻧوﺷﯾدن ﺑﯾﺎﻣوزد؛ "ﺑﺧور
اﻧﮑﯾدو ،از ﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ھﺎ ﺗﻌﻠق دارد .ﺑﻧوش اﻧﮑﯾدو از آﺑﺟو ﮐﮫ رﺳم اﯾن ﺳرزﻣﯾن اﺳت".
اﯾن ﻋﺷق ﺷﺎﻣﺎت اﺳت ﮐﮫ اﻧﮑﯾدو را اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻋﺷق ﺑﺎزی ﭼﺷم اﻧﮑﯾدو را ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾد .ﭘس از
ھﻔت ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﭘﯾﭼﯾدن ﺗن ھﺎ ﺑﮫ ھم ،ﺷﺎﻣﺎت ﺑﮫ اﻧﮑﯾدو ﻣﯽ ﮔوﯾد؛ "ﺗو ﺑﮫ ﺣﯾواﻧﺎت و ﺻﺣرا ﺗﻌﻠق ﻧداری ،ﺗو اﻧﺳﺎﻧﯽ
ھﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در اورک زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯽ ".اﻧﮑﯾدو در اورک ﻣوﻓق ﻣﯽ ﺷود در زﻧدﮔﯽ ﮔﯾل ﮔﻣش ﺗﻌﺎدل اﯾﺟﺎد ﮐﻧد .او از
ﺧوی دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺑﮫ ﺑﮭﺑودِ زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎن ھﺎ ﻣﯽ اﻧدﯾﺷد.
ﺗﺄﺛﯾر ﻋﺷق ورزی را ﺑر رﻓﺗﺎر اﻧﺳﺎن ،آن ﺳﺎن ﮐﮫ در ﮔﯾل ﮔﻣش در راﺑطﮫ ی ﺷﺎﻣﺎت و اﻧﮑﯾدو ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ،ﻣﯽ ﺗوان
در "ھزار و ﯾﮏ ﺷب" ﻧﯾز ﭘﯽ ﮔرﻓت .ﺷﮭرزاد در اﯾن اﺛر ﻣﯽ ﮐوﺷد ﺑﺎ ﺑﮭره ﮔﯾری از ﺳﺣرِ ﮐﻼم ،ﻟذتِ ﺟﻧﺳﯽ ﺑﮫ آن
ﺑﯾﺎﻣﯾزد ﺗﺎ ﺷﮭرﯾﺎری ﺧون رﯾز و زن ﮐش را از ﺧوی ﺣﯾواﻧﯽ دور ﮐﻧد .ﺷﮭرزاد ﭘس از ﺳﮫ ﺳﺎل ﻣوﻓق ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر
ﻣﯽ ﺷود.
از داﺳﺗﺎن ﮔﯾﻠﮕﻣش ﭼﯾزھﺎی دﯾﮕری ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ذھن ﺳﭘرد ،ﻣﺛﻼً اﯾن ﮐﮫ؛ ﺷﮭر واژه ای ﺳوﻣری و ﻣﻘﯾﺎس
وﺳﻌت اﺳت .وﺳﻌت ﺷﮭر اورک ﺳﮫ ﺷﮭر و ﻧﯾم اﺳت .وﺳﻌت ﻣﻌﺑد اﯾﺷﺗﺎر ﻧﯾم ﺷﮭر اﺳت .ﺳوﻣرﯾﺎن ﻣﻘﯾﺎس ھﺎی دﯾﮕری
ﻧﯾز داﺷﺗﻧد ،از ﺟﻣﻠﮫ؛ "ارش" )واﺣد طول ،اﻧدازه ای ﺣدوداً از آرﻧﺞ ﺗﺎ ﻧوک اﻧﮕﺷﺗﺎن(" ،اﻣﭘﺎن" )ﭼﯾزی ھم ﭼون وﺟب
ﺷﺎﯾد(" ،ﺗﺎﻻن" )واﺣد وزن ،ﺣدوداً ﺳﯽ ﮐﯾﻠو(.
در اﺳﺗوره ھﺎ ﻣﺎر را ﻧﻣﺎد ﻧﺎﻣﯾراﯾﯽ و ﺟواﻧﯽ ی ﺟﺎوﯾد ﻣﯽ داﻧﻧد .ﺧوردن ﮔﯾﺎه ﻧﺎﻣﯾراﯾﯽ ﮐﮫ ﮔﯾل ﮔﻣش آن را ﺑﺎ ﺧود
داﺷت ،ﭘوﺳت اﻧداﺧﺗن و رﻓﺗن او ﺷﺎﯾد رﯾﺷﮫ در ھﻣﯾن داﺳﺗﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
از ﮔﯾل ﮔﻣش ﭼﻧد ﺗرﺟﻣﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣوﺟود اﺳت .ﻧﺧﺳﺗﯾن آن ﺑﮫ ﺳﺎل  1333ﺗﻌﻠق دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣت داوود
ﻣﻧﺷﯽ زاده از آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑرﮔرداﻧده ﺷده 11.اﺣﻣد ﺷﺎﻣﻠو ﻧﯾز آن را از ﻓراﻧﺳﮫ ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑرﮔرداﻧده اﺳت ﮐﮫ ﭘس از
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ﺳﺎل ھﺎ ﺗوﻗﯾف اﺧﯾراً ﺑﺎزﭼﺎپ ﺷده اﺳت.
 -9ﺑرای اطﻼع ﺑﯾﺷﺗر رﺟوع ﺷود ﺑﮫ؛ ﺟﺎن ﮔری ،اﺳﺎطﯾر ﺧﺎور ﻧزدﯾﮏ ،ﺑﯾن اﻟﻧﮭرﯾن ،ﺗرﺟﻣﮫ ﺑﺎﺟﻼن ﻓرﺧﯽ ،ﻓﺻل "اﺳطوره و ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺑراﻧﯾﺎن
در ﻋﮭد ﻋﺗﯾق" ،ﺻص  ،218-196اﻧﺗﺷﺎرات اﺳﺎطﯾر ،ﺗﮭران 1378
 -10ﺑرای اطﻼع ﺑﯾﺷﺗر در اﯾن ﻣورد ﺑﮫ ﮐﺗﺎب "ﻓﺗوت ﻧﺎﻣﮫ ﺳﻠطﺎﻧﯽ" ﺗﺄﻟﯾف ﻣﻼﺣﺳﯾن واﻋظ ﮐﺎﺷﻔﯽ ﺳﺑزواری رﺟوع ﺷود.
 -11ﮔﯾﻠﮕﻣش ،ﮐﮭن ﺗرﯾن ﺣﻣﺎﺳﮫ ﺑﺷری ،ﻣﺗرﺟم ﻟوﺣﮫ ھﺎی ﻣﯾﺧﯽ؛ ﺟرج اﺳﻣﯾت ،ﻣﺗرﺟم ﺑﮫ آﻟﻣﺎﻧﯽ؛ ﮔﺋورگ ﺑورﮐﮭﺎت ،ﺗرﺟﻣﮫ ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ؛ داوود
ﻣﻧﺷﯽ زاده ،ﺗﮭران  ،1382اﻧﺗﺷﺎرات اﺧﺗران
 -12ﮔﯾﻠﮕﻣش ،ﺑرﮔردان اﺣﻣد ﺷﺎﻣﻠو ،ﺑﺎ ﺗﺻوﯾرﺳﺎزی ﻣرﺗﺿﯽ ﻣﻣﯾز ،ﻧﺷر ﭼﺷﻣﮫ ،ﭼﺎپ ھﻔﺗم ،ﺗﮭران 1389

