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 مقدمه مترجم: 
نخست باید به این نکته توجه داشت که مساله وام ستتان   
و وام ده ، یا نفوذ اندیشه ها و عقاید پیشینیان هر قتوم د  د ون  
آموزه های مذهب  یکدیگر، هموا ه متو د توجته پهوهشتگران    

 The Saurces ofبوده است که نمونه  ا م  توان به کتتا   

the Quran « ام از نویستتنده ای بتته نتت  « منتتابق قتترآنDr. 

Tnisdall       اشا ه کرد کته د  آن، نویستنده بته عقایتد و آ ا  و
قصه های  که پیش از قرآن د  میان ادیان شترق  وجتود داشتته    
پرداخته است. ب  تردید همین پیوند فرهنگ  د  بین ملت هتای  
مختلف د  عین حال یک  از موثرترین  اه های پیشرفت دانتش  

 م قبل از متیدد د  قستمت   های بشری بوده است. از هزا ه چها
های جنوب  بین النهرین )عراق کنون ( قوم  ساکن بوده اند که 

معروف هستند و د  حدود سه هتزا  ستال پتیش از    « سومری»به 
مسیح به ایجاد تمدن  پیشرفته نائل آمده اند. سومری ها به زبان  

ق  )هند و ایران( م  دانند. ثبت نشتانه هتا از ستوی ستومریان ابتتدا بته  ونته        غیر سام  تکلم م  کردند. برخ  آنان  ا مهاجران  از سرزمین های شر
ا یخ  تصویری بوده و با  ذشت زمان مختصر شده و به اختراع الفبای میخ   سیده است. از هزا ه سوم به بعد که نوشتن آسان تر شده، ثبت وقایق ت

 و آثا  ادب ، امکان پذیر ردیده است. 
ین زمان ها، از چند صد لوح تجاوز نم  کند ول  از نیمه اول هزا ه دوم )ق.م( هزا ان لوح ستفال  نوشتته د  دستت استت     آثا  باق  مانده از ا

نوشته شده است. سومری ها بته  « و اودیسه« ایلیاد»که هزا  سال پیش از «  یلگمش»شامل ضر  المثل ها، داستان های حیوانات، پزشک  و... داستان 
یستا تبدیل شدند و مغلو  نهاد سام  و هجوم و کشتا  ب   حمانه آنان  ردیدند. حمله ای کته توستپ پادشتاه آنتان ستا ا ون      تد یج به جامعه ای ا
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حکومت خود  ا برپا کردند. اما نهایتاً مغلو   UR)ق.م( د  شهر او  ۲۱۰۰و ۲۰۰۰ق.م( سومریان آخرین با  د  میانه سال های ۲۳۵۰انجام پذیرفت )
 و از میان  فتند.   ردیدند« اکدیان»

اختراع خپ، ایجاد کانال های آبیا ی، کا های دست ، ساختن آالت  از طد، نقره، مس و سدح های  ونتا ون از آثتا  تمتدن  ستومریان بته      
، استتاد  «معزز چت  »شما  م  آید. مراکز مهم الواح  ل  بدست آمده از سومریان، استانبول، شیکا و و لنین  راد هستند. مقاله زیر از سوی پروفسو  

 دانشگاه استانبول به  شته تحریر د آمده است.
آنها اندک اندک تکامل یافته، « چند خدای »دین سومریان نیز همانند ادبیات و فرهنگشان، ملت های بعدی  ا تحت تاثیر قرا  داده است. این 

د آمده است. نهایت اینکه بقیه خدایان نیز به کل  از بتین نرفتته انتد و    )توحیدی( بدل  شته و به صو ت ادیان توحیدی امروز « یک خدای »به پندا  
 بگونه فرشته ها، جن ها و اهریمن ها د  ادیان جدید به حیات )خیال ( خود ادامه داده اند.

*** 

 تاثیر ادبیات سومری در ادیان تک خدایی

 نقاط مشترک سه دین توحیدی

 نقاط مشترک هر سه دین توحیدی عبا تند از:
نیروی آفرینند   و نابود کنند   خداوند، ترس از خداوند، مناجات ها و اذکا  و او اد و دعاهتا و ستوزاندن   
بخو ها و عطرها برای خوشنودی خداوند، خوش خلق  و حسن سیرت، داد ری و د ست کردا ی، احتترام کتردن   

عنصتر پتاکیز   د  بتین ستومریان     به بز  ترها و کوچک ترها، عدالت اجتماع  و پاکیز  .  فتن  است کته ایتن   
بسیا  مهم بوده است. د  میان سومریان پاک بودن تن های کسان  که م  خواستند وا د معابد بشوند و دعا بخوانند و 
قربان  کنند، از شرایپ ضرو ی بوده است. د  مرثیه ای برای شهری که از جانب دشتمنان بته ویرانت  کشتیده شتده،      

 چنین م  خوانیم: 
دمان سیاه سر )سومریان( برای برپای  مراسمشان خود  ا شستشو نم  کنند. سرنوشتشان چنتین بتود کته    دیگر مر

ستایش  ر شوخگین  و پلیدی شوند ]و چنین بود که[ دید اه ایشان د ر ون شد. از حرف هتای  ذشتتگان استت    
اکیزه به بنائ  که تتازه ستاخته شتده    هر کس باید با تن  پاک و پ« با دست نشسته نباید دست به غذا برد»که  فته اند: 

بود، وا د م  شد. این یک سنت دین  بود. خانه های خدایان هم باید مانند کاخ های پادشتاهان ستاخته مت  شتد. از     
همین  و معابد باشکوه  بنا شده بود که د  کنا  آنها برج های بلند پله دا  نیز ساخته بودند. این معابتد بعتدها جتای    

ه ها و کلیساها و مسجدها سپردند. مدا س و آموزشگاه هتای معابتد ستومری د  جامعته استدم ، بته       خود  ا به کنیس
مدا س دین  تبدیل شدند. ماه نیمه ای که بروی مساجد و منتا ه هتا نصتب مت  شتود، نمتاد ختدای متاه بازمانتده از          

ایتن عقیتده د  مستیحیت د     سومریان است. پادشاهان سومری نمایند ان خداوند د   وی زمتین بشتما  مت   فتنتد.     
 به حیات )فرهنگ ( خود ادامه داده است. « خلیفه»و د  اسدم د  وجود «  پاپ»وجود 

 ا تشکیل م  دهد و از این قانون هم، قوانین یهودیتت، ستپس قتوانین    « همو ای »قوانین سومری زیربنای قانون 
، احتراز از قتل نفس، دو ی از زنا، دزدی نکردن، شهادت اسدم تاثیر پذیرفته اند. احکام  مانند احترام به پد  و ماد 

د وغ ندادن، چشم بد به زن و فرزند و مال همسایه ندوختن، که بنای قوانین موس   ا تشکیل م  دهند، عینا د  آیین 
د سومری ثبت شده اند. با این تفاوت که د  آیین سومری این احکام مدیم تتر و انستان  تتر استت. و چیزهتای  ماننت      

 د  آن دیده نم  شود. « دندان د  برابر دندان»و « چشم د  برابر چشم»
جای تاسف است که آن بخش از الواح سومری که به ثبت قوانین اختصاص یافته اند، اغلب شکسته شتده انتد.   

نم  توان همچنین بعید نیست که بسیا ی از اینگونه لوحه ها هنوز هم د  زیر خاک پنهان مانده باشند. به همین جهت 
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مقایسه کامل  انجام داد. با تمام این احوال هیچ تردیدی وجود ندا د که قوانین  که بعدها از جانب ستام  هتا وضتق    
 ردیده، کامد از قوانین سومری تاثیر پذیرفته اند. شاهد زنده ای که م  توانیم برای این مدعا ا ائه بدهیم، واقعته ای  

براهیم  وی داده است. د  قوانین سومری قاعده ای وجود دا د به این شکل: است که د  بین همسر و کنیز حضرت ا
کنیزی که به علت نازا بودن بانوی خانه، از شوهر آن زن حامله شده و بچه به دنیا آو ده، نم  تواند به آن بتانو فختر   

 بفروشد و برتری جوی  کند و ا ر چنین کند مجازات خواهد شد. 
ده است که سا ا زن حضرت ابراهیم نازا بتود. او کنیتز ختود هتاجر  ا بته شتوهرش       د  تو ات و قرآن چنین آم

ابراهیم بخشید تا برایش فرزندی بزاید. کنیز چون پسری به دنیا آو د، تفاخر آغاز کرد و همین مساله ستبب شتد کته    
زنتد ذکتو  بز  تتر    خودش و فرزندش اسماعیل از طرف ابراهیم از خانه به صحرا  انده شوند. به حکم تو ات بته فر 

سهم خاص  از میراث داده م  شود. چنین فرزندان  م  توانند حت  د  حال حیات پد  نیز این سهم ختاص ختود  ا   
 Lipit-is tar 32. (mebrure tosun kadriyeمطالبه کنند و بگیرند. چنین قاعده ای د  بین ستومریان هتم وجتود دا د.    

yalvac «( فرمان عموم  »و « قوانین سومر، بابل و آسوSaduga » ۱۶۵قانون همو ای ، ماده  ۶۹( ص ۱۹۷۵)آنکا ا .) 
( د  قرآن ۲۳-۱۳د  بین اعرا  مجازات سنگسا  کردن زنان زنا کا  با آنچه د  تو ات آمده مغایر است )تشینه 

 چنین مجازات  قید نشده. د با ه زنا چها  آیه د  قرآن آمده است و آنها عبا تند از: 
ا ر از زنان شما کسان  مرتکب زنا شدند ]برای اثبات زنا[ چها  شاهد از بین »سو ه ها )سو ه نسا ( : از  ۱۵آیه 

خودتان ]مردان[ اقامه کنید. ا ر شهود شهادت دادند آن زن ها  ا تا زمان  که مر شان فرا  سیده یا تا آن وقتت کته   
 تر دو تتن از شتما مرتکتب زنتا شتدند هتر دو  ا        خداوند  اه  د  پیش پایشان بگذا د، د  خانته بازداشتت کنیتد. ا   

مجازات کنید، اما ا ر توبه کردند و د ست کا  شدند، از ایشان بگذ ید زیرا خداوند توبته پتذیر استت و بخشتاینده     
  1(.۱۶)آیه 

 به هر یک از زن و مرد زناکا  صد تازیانه بزنید و به آنان  حمت  م  آو یتد »)سو ه نو ( :   ۴۲از سو ه  ۲آیه  
 « و  روه  از مؤمنان  ا هم شاهد اجرای حکم د با ه آنان بکنید. 2ا ر به خداوند و قیامت اعتقاد دا ید 

مرد زنا کا  فقپ م  تواند با زن زناکا  یا مشرک و زن زناکا  یا مشترک هتم فقتپ مت      »از همان سو ه:  ۳آیه 
  3نان حرام شناخته شد.تواند با مرد زناکا  یا مشرک ازدواج کند ]چنین نکاح [، برای موم

مجازات سنگسا  کردن زنان زناکا   ا د  قوانین قدیم تر سومریان م  توان دید. اما سبب آن هم وضق دیگری 
 Uruinimfina (urukagina)سال پیش از میدد مسیح د  متن تجدید نظر شده قتانون کته از طترف     ۲۲۰۰داشته است. 

ده که سنگسا  کردن زنان  که مانند  ذشته ها به  رفتن دو شتوهر اقتدام   تهیه شده، چنین آم Lagas« ال اس»پادشاه 
م  کنند و همچنین کسان  که دست به سرقت م  زنند و بدین سان به حرکات  زشت و عنیف مباد ت مت  و زنتد،   

 ضرو ت دا د. اما د  قوانین  که بعدها به مو د اجرا د آمده اند، مساله سنگسا  کردن عنوان نشده است. 

                                                           
دو آیه  ا د  یک جا ذکر کرده است، ما با تصرف د  متن ترجمه آن دو  ا از یکدیگر جدا کتردیم.   ،نویسنده مقاله به استناد مفهوم  -۱

 )م.(
 د  متن این بخش از آیه نیامده و ما ترجمه آن  ا آو دیم.)م.(  -۲
ز سو ه نو  آیات دیگری قرا   رفته حکم د با ه زنا و احکام تبع  آن منحصر به این موا د نیست، چنان که د  قرآن کریم به دنبال این دو آیه ا -۳

 اند که د با ه همین مساله احکام  د  بردا ند. )م.(
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مقر ات  د با ه زنا وجود ندا د. اما د  قتوانین همتو اب     -شاید به علت شکسته شدن الواح -د  قوانین سومری
 ( ۱۹۸به چنین مقر ات  برخو د م  کنیم: )قوانین سومر و بابل و آسو ، ص 

چ کرده و د  ا ر زن شوهر دا ی د  فراش مرد بیگانه ای دستگیر شود، او  ا با مرد )فاسق( طنا  پی: »۱۲۹ماده 
 «.آ  خواهند انداخت. ا ر شوهر از مرگ زنش صرف نظر کند، پادشاه نیز صرف نظر خواهد کرد

: )همان قانون(، ا ر مردی زن مرد دیگری  ا که د  خانه پد ش سکنا  زیده به زو  تصتاحب کنتد و   ۱۳۰ماده 
 ست. د  همان حال دستگیر شود، آن مرد به مرگ محکوم خواهد شد. اما زن آزاد ا

د  بین سومریان مساله بکا ت اهمیت  ندا د.  رچه شکستگ  الواح موجب شده که بستیا ی از منتد جات آن   
ها ناقص و ناخوانا باق  بماند اما از مفهوم دو ماده از این قوانین که محفوظ مانده و خوانا هستند مطلب یاد شده اثبات 

 م   ردد. 
)معادل  Sekelکس  بکا ت برده ای  ا به زو  ازاله کند باید پنج شکل  ا ر»د  یک  از این دو ماده چنین آمده: 

زن بیوه ای که با مردی ازدواج م  کنتد معتادل نصتف متال   ا     »ماده دیگر چنین م   وید: «  رم نقره( بپردازد. ۴۰
 « خواهد  رفت که دختر باکره ای به هنگام ازدواج د یافت م  کند.

دختری که ازدواج م  کنتد ا تر ثابتت شتود بتاکره نیستت، بته مجتازات         »است د  تو ات قانون سختگیرانه تر 
(  اما بتر عکتس د  قترآن موضتوع بکتا ت عنتوان نشتده        ۲۱-۲۲:  ۱۳)نک: تثنیه « سنگسا  شدن محکوم خواهد شد

 است. 
 هم مطرح شده است. « تجاوز به عنف»د  قوانین سومری موضوع 

ا ر دختر مرد آزاده ای )د  برابر برده( د   اه  که م   ود مو د تجاوز قرا   یرد و پد  و ماد  د  میتان  اه  »
بودن دخترشان  ا ندانسته باشند و دختر آن ها  ا از مساله تجاوز آ اه کند، پد  و ماد  بته زو  او  ا بته نکتاح همتان     

 « مرد د خواهند آو د.
(The ancient near east supplemetry texts and pictures redating to old testament, edited by james B. 

princhard, princton 1969. [90 madde 7) 

خدای خدایان سومری بته ختاطر آنکته    «  Enlilانلیل»تجاوز به عنف حت  به افسانه های سومر نیز  اه یافته است. 
 .S.N)ا  داد، به حکم مجلس خدایان به دنیای زیرزمینت  تبعیتد شتد.    زنش  ا پیش از ازدواج به عنف مو د تجاوز قر

Kramer, tno Sumerians,  146-147)        (:   ۲۲-۲۸:  ۲۸عین چنین حادثه ای د  تو ات ذکتر شتده استت )نتک: تثنیته
ا ر مردی با دختری که نامزد نشده و ازدواج نکرده هم بستر شتود و هتم د  آن حتال دستتگیر  تردد، بایتد پنجتاه        »

ا د د  شهری هم به پد  دختر بپردازد و با خود دختر نیز ازدواج کند. ا ر مردی با دختری که نامزد د (Sekel) 4شکل
 بستر شود، هر دو نفر بوسیله سنگسا  کردن اعدام خواهند شد. د  قرآن مشابه چنین حکم وجود ندا د. 

د  آیین سومری  به النوع  که حافظ عدالت اجتماع  است، د  سال یک با  اعمال خو  یا بتد انستان هتا  ا    
د. ایتن عقیتده د  میتان سلستله باو هتای استدم  بته        مو د ا زیاب  و داو ی قرا  م  دهد و بدان  ا مجازات م  کنت 

 5که د  پانزدهم شعبان هر سال برپا م  شود ظاهر شده است. Berat Kandili« شبِ برات»شکل

                                                           
 )م.(  رم نقره ۴۰واحد مقدا ی که از سومری ها به اکدی ها انتقال یافته است معادل  -۱
تولدحضترت امتام زمتان )ع( مت      شعبان  ا مصادف بتا   ۱۵سنن مذهب  مسلمانان سن  است. شیعیان  جملهاز « قندیل برات»اعتقاد به   -۲

 دانند و آن  ا همراه با مراسم باشکوه  جشن م   یرند. )م.(
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خدایان سومری عدوه بر نام های خاص  که دا ند، به مناسبت صفات  هم که دا ا هستتند بتا نتام هتای دیگتری      
بخشیدند و با این کا   ام تازه ای « مردوک»از این اسام   ا به خدای تازه خود  خوانده م  شوند. بابل  ها پنجاه نام

بسوی مرحله تک خدای  برداشتند. د  دین اسدم نود و نه نام  که به خداوند داده شده، د  واقق ادامته همتان ستنت    
  ایج د  میان سومریان است. 

هستتند. دنیتای  زیرزمینت  و غیتر قابتل       Kur« کتو  » سومریان عقیده داشتند، مرد ان  اه  جای  تا یک به نتام 
د  انجیتل بته جهتنم و د  استدم بته        Hades«هتادس »، د  یونتان بته   «شئول Seal»باز شت. این جایگاه د  تو ات به 

تغییر نام داده است. به عقیده سومریان، زنده شدن دوبا ه د  این جایگاه امکان ناپذیر است، اما همین مکان « آخرت»
ین حال با حضو  خدایان خاص دنیای زیرزمین  و  اهبانش و سایه های مرد ان، دنیتای پتر تکتاپوی  استت. از     د  ع

ستایه  «  یتل  متیش  »این مکان د  شرایپ خاص  سایه مرد ان به دنیای ختا ج  اه پیتدا      مت  کننتد. بته تقاضتای       
وست ساعت های  با یکدیگر به  فتگو م  به دنیای زند ان باز م   ردد و بدین سان دو د  Enkidoدوستش انکیدو

)استماعیل( از زیترزمین ختا ج      Samuelپادشاه، سایه ستاموئل  « شئول»( به تقاضای۲۸:۱نشینند. د  تو ات )اسماعیل 
( د  باو  سومری ا ر برای ا واح مرد ان زیرزمین، خو اک  ۱۳۴-۱۳۳م  شود: )تا یخ از سومر آغاز م  شود ص 

نکنند، آن ها به  وی زمین باز خواهند  شت و بته آزا  زنتد ان خواهنتد پرداختت ]بته عتدوه[       ها و قربان  ها هدیه 
 ریه و زا ی بیش از حد و اندازه این مرد ان  ا نا احت خواهد کرد. د  فرهنت  استدم  ادعیته و خیترات بترای      

زیتاد  ریته و زا ی نکنیتد    »د که مرد ان ادامه همین عقیده است. ]هنوز هم این  فته د  بین ما )مسلمانان(  واج دا 
 «.[  وح مرده نا احت م  شود

یهودیان بعد از پایان اسا تشان د  بابل تحت تاثیر فرهن  ایرانیان، بعض  باو ها  ا از آیین ز تشتت   رفتنتد و   
: «پتل صتراط  »و « دوزخ»، «بهشتت ») ستتاخیز(،  « زنتده شتدن دوبتا ه مرد تان    »آنها  ا به یهودیت وا د کردند ماننتد  

 (. ۳۶۱. ص ۱۹۶۶)خیراهلل او س، موس  و یهودیت. استانبول 
از این که انسان ها  فتا ی همچون خدایان م  کنند به خشم م  آید و برای آن کته   Elobimد  تو ات، الوبیم 

انسان ها نتوانند افکا  یکدیگر  ا بفهمند، زیان های زیادی  ا بوجود م  آو د. د  سومری ها هتم ختدای دانتش بتر     
خدای هوا خشم م   یرد: انسان ها د  حال  که با یک زبان حرف م  زنند از د ک و فهم یکدیگر عاجز م  مانند 

 و آنوقت همان خدا، زبان های زیادی  ا خلق م  کند.
سومریان د  نوشته هایشان خود  ا قوم  یاد کرده اند که از جانب خدایان بر زیده و برتر شتناخته شتده استت.    

( )قترآن ستو ه   ۱۴۰۶ات، اهلل د  قرآن، بن  اسرائیل و مسلمانان  ا قوم بر زیده یاد کترده استت. ])تثینته    یهوه د  تو 
([ سومری ها زن  ا به مز عه ای تشبیه کرده اند. چنین تعبیری هم د  تو ات و هم د  قرآن هست. ۴۵. سو ه ۲۷آیه ۲

)آیه « که دوست دا ید به کشتزا  خویش د آیید...زنان مز عه های شما هستند، پس هر  ونه »د  قرآن چنین آمده: 
 البقره(.  ۲سو ه  -۲۲۳

( ۱۹۹۱استانبول ۲۸ -۲۷ص  Dinbu . T. Dursunاین آیه  ا مفسران به شکل های مختلف تفسیر کرده اند. )نک 
ینتا تکترا    آن چیز فو ا خلق م  شود. د  قرآن این مفهوم ع« بشو»یا « باش»د  آیین سومری وقت  خدایان م   ویند 

 یس(. ۳۶از سو ه  ۸۲)آیه « ]باش[ و آن چیز م  شود.« بشو»خداوند فقپ م   وید »...شده است: 
سومریان معتقد بودند آنچه د  دنیا  وی م  دهد. د  آسمان بر  وی ستا  ان نوشته شده است. ایتن مفهتوم د    

 ح(الرو  ۸۵از سو ه  ۲۲بیان شده است )آیه « لوح محفوظ»قرآن با تعبیر 
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سومریان م  پنداشتند که سرنوشت انسان بر  وی آجری نوشته شده است، ما هم م  پندا یم که سرنوشت هتر  
 کس   ا بر پیشان  او نوشته اند. 

اهمیت  خاص دا د. از هفت  وز  ذشتن، هفت کوه  ا پیمودن، هفت نو ، هفت د خت، « ۷»د  سومریان عدد 
ت به فراوانت  متو د استتفاده قترا   رفتته استت. د  اعتقتادات استدم ،         هفت د ، د  تو ات و د  قرآن هم عدد هف

بهشت، هفت د  دا د. د  سومری ها هم برای دنیای تا یک زیرزمین  هفت د  تعبیه شتده استت. ستومری هتا بترای      
ن، خشنودی خدایانشان و د  مقام عرض حاجاتشان و برای  های  از بیما ی و همچنین برای به جای آو دن نذو اتشا

قربان  م  کردند. این قربان  ها نم  بایست بیما  یا دست و پا شکسته م  بودند، خود قربان  کننده هم مت  بایستت   
پاکیزه و تمیز م  بود، تشریفات قربان ، با دعاهای  که بوسیله  وحانیان خوانده م  شد انجام م   رفت.  ان  استت  

ه د  میان مردم  که حضو  داشتند تقسیم مت   ردیتد. د  استدمیت    و اند ون  قربان  به خدایان تقدیم م  شد و بقی
نیز تشریفات قربان  کردن کما بیش به همین ترتیب صو ت      م   یرد. با این تفاوت که د  استدم قربتان  کتردن    
 بوسیله  وحانیان شرط ضرو ی نیست و همچنین  ان  است و اند ون  قربان  به جای تقدیم به ختدایان بته صتاحب   

 قربان  داده م  شود. 
بته دستت آمتده، پادشتاه و شتهبانو همتراه بتا         URبر اساس آنچه از قبو شتاهان    Erhanedanد  سومر، د  زمان 

سربازان و اطرافیانشان یک جا دفن م  شدند. د  متون بدست آمده، با آنکته از هر ونته قربتان  بحته شتده، امتا از       
 قربان  کردن انسان سخن  به میان نیامده است. ول  د  اسرائیل و د  یونان، قربان  کردن انسان مرسوم بوده است. 

  بین اعرا  هم وجود داشته است. حت  د  کتاب  هم خواندم که جد بز گ حضرت محمد این چنین  سم  د
ا ر ده پسر داشته باشم عهد    م  کنم که یک  از آن ها  ا برای خدا یا خدایان قربان  »جمله  ا بر زبان م  آو د که 

 «. کنم
ت بدوی  ا منسوخ کرد. الواح مخصوص حضرت ابراهیم از میان  ودان )بین النهرین( مهاجرت کرد و این عاد

مراکز تعلیم د  سومر نشان م  دهند که شش  وز هفته برای کا  و  وز هفتم برای استراحت تخصتیص یافتته استت.    
 وز شتنبه  »...آمتده:  « ده فرمتان »نامیتده شتده استت. د      Sabbat«شتنبه »این  وز تعطیل و استراحت د  بتین یهودیتان   

بایتد شتش  وز کتا  کترد و  وز هفتتم  ا بترای عبتادت خداونتد و         «. ی مقتدس بپتذیر  بیندیش و آن  ا همچون  وز
استراحت کردن اختصاص داد. به عقیده یهودیان خداوند جهتان  ا د  شتش  وز آفریتد و  وز هفتتم بته استتراحت       

لیتان بته   پرداخت.  وز شنبه  ا پایان هفته دانستن و د  آن  وز عبادت و استتراحت کتردن هتم ستنت  استت کته از باب      
ایتن  وزی استت کته     6( جشن  برپا مت  کردنتد  Sapatuیهودیان انتقال یافته است. بابلیان د   وز هفتم هر ماه )شاپاتو

برای نشان دادن احساسات تاثر آمیز و همچنین نزاکت و تربیت شناخته شده و مظهتر آن هتم ستتا ه زحتل )کیتوان(      
Saturday  یا شنبه نام  است.که از نام ستا هSaturne «کیوان(  رفته شده است.« زحل( 

باز  رفتنتد  « از ساتو ن یا شنبه»ستا ه کیوان مظهر نیروهای اهریمن  شناخته شده بود. اما یهودیان این صفت  ا 
و به جای آن شادمان  و  احت  ذاشتند. آنها  وز شنبه  ا به عبادت خداوند اختصاص داده اند، کتا  م  خوانند و 

حات مختلف م  پردازند و به کوچک ترین کا ی دست نم  زنند. این  سم د  استدمیت بته  وز   به بازی ها و تفری

                                                           
های دوازده  انه نامشان با نام یک  از س   وز یاد  د  تقویم باستان  ایران. هر کدام از س   وز ماه نام  مخصوص داشته است.  اه  نیز از ماه -۱

  ونه  وزها  ا جشن م   رفتند. مهر ان از ماه مهر. ایرانیان این شده یک  بود،  وز تیر ان از ماه تیر،  وز
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جمعه انتقال پیدا کرده و د  عین حال از شدت مراقبت های  که د  یهودیت وجود دا د نیتز کاستته شتده استت. بته      
ه عبتا ت دیگتر فرشتته    عقیده علمای دین  و نویسند ان سومری هر انسان  و هتر ختانواده ای ختدای ختاص و یتا بت      

پد  ونه ای دا د. این خدای پد  ونه و یا فرشته پد  ونه، طو ی ترسیم شده که نشان م  دهد، او با خدایان دیگر 
چون خدای  ویا و خدای فال و حت  با خدای اصل  د  د ون یک  ابطه تفاهم آمیز همکتا ی مت  کنتد. او وظیفته     

د  اه خدای بز گ، تند ست  و زند ان  د از طلب کند . همچنین  دا د که از جانب آن کس که موکل اوست، از
( با جملته ای  ۵۳، آیه ۳۱دیگر آ زوهای وی  ا د  مجلس خدایان مطرح سازد. د  تو ات هم )کتا  تکوین بخش 

ایتن همتان   «. ، ختدای پتد ان. داو  بتین متا باشتند     Nahorخدای ابراهیم، خدای نتاهو  »به این مضمون  وبرو هستیم: 
کاس خدای شخص  و فردی آیین سومری است، خدای ابراهیم با ابراهیم پیمان  م  بندد مشروط بر اینکه ابراهیم انع

 او  ا بشناسد و به خدای  خود بپذیرد و این پیمان  ا به شکل ختنه کردن موکد م  سازد. 
نشانگر نفوذ همتان عقیتده   که « کس  نیست که برای او نگهبان  و فرشته ای نگما ده شده باشد»د  قرآن آمده: 

 فرشته ای است.« موکل هر فرد آدم »یاد شده سومری ها د باو های اسدم  است یعن  
 

 مجازات خدایانه: انتقام جمعی 
خداوند وقت  به اسرائیلیان خشم م   یرد همسایگانشان  ا برم  انگیزد تا بته آنتان حملته کننتد. د  قترآن هتم       

م   یرد به ویران کردن شهرها دست م  یازد. نظیر این مساله خشتم ختدای هتوا     زمان  که خداوند بر آدمیان خشم
)بادها است( بر پادشاه اکدکه سپاه دشمنانش  ا مانند خیل ملخ از کوهها فرود آو د و نه تنها اکد بلکه سومر  ا هم با 

اجتماع م  کنند. د  اعتقادات « Dukuدوکو»دست آنان نابود کرد. خدایان سومری بر فراز آسمان ها د  جای  به نام 
)این آیه از  ۳7آیه  ۹سو ه  ۵۴آیه «. االعراف» ۷اسدم  هم خداوند بر فراز هفت آسمان )عرش( نشسته است. )سو ه 

  ۱۱9آیه ۳۲)ا تباطش با موضوع قوی نیست( سو ه  ۷8، آیه ۱۱این سو ه با موضوع ب  ا تباط است(. سو ه 
( خداوند از و ا  حجا  ها فقپ از طریق وحت  و یتا فرستتادن پیغمبتر اوامتر       ۵۱، آیه ۴۲به نوشته قرآن )سو ه 

 خود  ا به بند انش م  فهماند. 
د  تو ات بین خداوند و انسان ها )عدوه بر پیغمبران( مثد کستان  چتون بتراد  موست  و یتا بترده اش و یتا زن        

کته بته صتو ت انستان د آمتده انتد، بته ستوی         ابراهیم  فتگوهای مستقیم،  وی م  دهد.  اه خداوند فرشتگان   ا 
زمینیان م  فرستد تا پیغامش  ا به انسان ها ابدغ کنند.  تاه  هتم ایتن پیغتام از  اه  ویتا انجتام مت   یترد. د  بتاو           

نظیتره ای بتر طوفتان     -، حدوث طوفتان  ا  «انک »سومری ها، خداوند از پشت دیوا ، حرف م  زند )خدای دانش، 
خبر م  دهد.( همچنین  اه خدایان حوادث   ا که د  زند   انسان ها به   Ziusudraبه زیسود ا  از پشت دیوا  -نوح

به آنها خبر م  دهند. مناجات ها «  ویا و خوا »وجود خواهد آمد، یا خدایان آن ها  ا بوجود خواهند آو د، بوسیله 
ری آمتده انتد. ستخنان حکمتت آمیتز د       و امثال و حکم موجود د  تو ات همان ها هستند که قبد د  فرهن  ستوم 

خداوند توفان خطا  م  شتود و د  تتو ات ایتن پنتدها و      Ziusudra، فرزندش  Suruppakفرهن  سومری از طرف
حکمت ها از جانب داوود به فرزندش سلیمان. د  قرآن اند زهای  از این دست همان ستخنان حکمتت آمیتز لقمتان     

                                                           
 شتباه است )م.(ا -۱
۲

- 
 شتباه است )م.(ا
۳

 نویسنده برخ  از این آیات  ا به اشتباه قید کرده است )م.( -
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برده نم  شود. د با ه لقمان بحه ها و  فتگوهای زیادی شده است. عده ای است به فرزندش که نام  از این فرزند 
او  ا پیغمبر و جمع  نیز حکیم  م  دانند مؤمن و دیندا  که خداوند عمر زیادی به او عطا کترده استت و لقمتان تتا     

این شخص که بنا پایان عمر د از خود، پیوسته د  تکاپوی افزودن به دانش خویش بوده است. د  سومری، نام دیگر 
به معنت  جاودانته و بت  مترگ      Ziusudraذکر شده که مانند نام   Ludad«لوباد»سال عمر کرده.  ۵۶۰بر همان مأخدها 

خوانده م  شود. اما همه این اسام  و این Planudes و د  بیرانس،  Ahiqarآمده است. این شخص د  ادبیات آ ام  
 Paul Lunde, Aesop of the Arab, Aramca 1974 Marcn ) ک:کننتد.  تکیه مت    Ziusudra وایات به اسم سومری 

qvril. P. 2ff 
خبرها و آ اه  های صتاد  شتده از جانتب ختدایان، تعبیتر و      »د  فرهن  سومری خوا  ها و  ویاها به عنوان 

ین ایتن  ویاهتا،   تفسیر م  شود. تاثیر برخ  از این  ویاها د  تو ات و قرآن نیز مشهود است. جالب ترین و مشهو تر
د  خوا  چنین دیدم که همته متا د  میتان مز عته دستته      »خوا  یوسف پسر یعقو  است. وقت  یوسف م   وید: 

دسته سنبل ها  ا جمق م  کنیم. از آن میان دسته ای که من فراهم کرده بودم د  میان دیگر دسته های  ندم که شما 
بته دو  دستته  نتدم متن حلقته زدنتد و د  برابتر آن تعظتیم          جمق کرده بودید سر برافراشت. دسته هتای  نتدم شتما   

 «آیا او           م  خواهد که پادشاه  شود که بر ما فرمان براند؟»، براد انش م   ویند، «کردند.
دیدم که خو شید و ماه و یازده ستا ه دیگر د  برابر متن  »وقت  یوسف  ویای دوم خود  ا چنین شرح م  دهد 

، ۹، ۷آیه  ۹۷نگاه براد انش تصمیم م   یرند که او  ا از میان بردا ند. ) ک: کتا  تکوین سو ه آ« تعظیم م  کنند
 ( ۴آیه ۱۲سو ه 

که یک  از خدمتکا ان استت و   Saragonد  ادبیات سومری، داستان به همان ترتیب  که ذکر شد بین سا ا ون 
دهد. وقت  سا ا ون  ویای خود  ا شرح م  دهتد،  که پادشاه سومر است،  وی م  « Urzababaاو زابابا »مخدوم او 

بته علتت ترست  کته از ایتن      « آیا معن  این خوا  چنین است که او به جای من پادشاه خواهتد شتد؟  »شاه م   وید 
  10خوا  به شاه عا ض م  شود، د صدد قتل سا ا ون برم  آید.

ه د  این خصوص برجای مانده، معلوم مت   از تشریفات برپای  کاخ ها و معابد و از  وی اشعا  و نوشته های  ک
«  ویتا »شود: پیش از برپای  آن ها م  بایست نظر خدا یا خدایان فهمیده م  شد، این نظتر هتم بطتو  کلت  از طریتق      

 وشن م   شت. وقت  نظتر موافتق ختدایان معلتوم مت  شتد، آنگتاه بته فتراهم آو دن استبا  و لتوازم ستاختمان و             
ران م  پرداختند. پیش از آغاز و بعد از به پایتان آو دن ستاختمان، تشتریفات  فتت و     فراخواندن هنرمندان و صنعتگ

 و  و نظافت انجام م   رفت. شکوه و جدل این ساختمان ها د  ستایش نامه ها و مدیحه ها جای م   رفت. وجه 
تایید برپا کننده ستاختمان  تسمیه و داستان بنای کاخ یا معبد، شرح داده م  شد. د  بعض  از این مدیحه ها قداست و 

از جانب خدایان نیر جای  برای خود داشت. چنین کا ی د  واقق پاداش زحمات  بود که او د  این  اه متحمل شتده  
 بود. چنین فرا رد، د  تو ات هم دیده م  شود. 

سومریان هر بنای   ا که به نام خدای  م  ساختند، پیکره آن خدا و خانواده اش  ا هم د  آن نصب م  کردند. 
مجسمه های عیس  و مریم و همچنین تصاویر آن ها که د  کلیستاها نصتب شتده انتد، چیتزی جتز ادامته ایتن ستنت          

 سومری نیست. 
                                                           

 Jerrolds. Cooper, Saragon and Joseph, dream come true. Biblical and related studies, presented to samual: ک -۱
Iwery (Indiana) p.333-35  
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ه با جهیزیه هایشان وا د م  شدند. این وضق عینتاً د   د  آیین سومری،  اهبه ها به عنوان عروسان خداوند همرا
مسیحیت پذیرفته شده و ادامه یافته است. حرکت دادن شمایل مریم د  آیین ها و مراسم مسیح ، همان کا ی استت  
که سومریان د  آیین های خود با به  ردش د آو دن مجسمه های خدایان انجام م  دادند. وجود  اهبتان  ناهکتا    

ت همان  ونه است که د  جامعه سومری یاد شده است. این قبیل  اهبان  ا با جامه هتای سترخ نشتان مت      د  مسیحی
 دادند. 

 سرپوشیدن )حجاب(
د  معابد سومری  اهبه ها وظیفه فاحشگ   ا انجام م  دادند. اینان که به نام خدا اعمال جنس  انجام م  دادند، 

 مقدس شمرده م  شدند و برای آن که از دیگر زنان متمایز و مشخص باشند، سر و زلفشان  ا م  پوشانیدند. 
ادشاهان آسو  قانون جدیدی وضق کرد، برابتر  سال پیش از میدد مسیح، یک  از پ ۱۵۰۰بعدها، یعن  د  حوال  

این قانون از آن پس زنان شوهردا  و زنان بیوه نیز مجبو  شدند سرشان  ا بپوشتانند. امتا دختتران، کنیتزان و      ۴۰ماده 
  11فواحش دو ه  رد، حق نداشتند حجا  داشته باشند و ا ر سرهایشان  ا م  پوشانیدند مجازات م  شدند

زنان شوهر دا   ا که بطو  مشروع اعمال جنس  انجتام           مت  دادنتد و همچنتین بیتوه       ۴۰بدین ترتیب ماده 
 زنان  ا د  عداد فاحشه های معابد به حسا  م  آو د. 

این سنت د  یهودیت نیز  اه یافته است. زنان یهودی پیش از آنکه ازدواج کنند، سرهای شان  ا م  تراشیدند و 
وستیه( م   ذاشتند و یا  وسری م  بستند. د  آیین مستیحیت نیتز  اهبته هتا بته همتان       به جای آن  یس مصنوع  )پ

 شکل سرهایشان  ا م  پوشانند. 
جالب توجه است که د  بین یهودیان تا زمان آخرین نگا ش تو ات، زنان و مردان  بوده اند که به نام خداونتد  

هیچ مرد یا زن قوم بن  اسرائیل حق نتدا د ختود  ا   »ت: چنین آمده اس ۲۳:۱۸فاحشگ  م  کرده اند. د  تو ات تثنیه 
وقف فحشا کند. زن ها حق ندا ند اجرت فاحشگ  هایشان  ا بته ختاطر هتر نتذ ی کته کترده باشتند، بته عبادتگتاه          

زنان فاحشه یهودی هتا صو تشتان   «. خداوند هدیه کنند. چون این هر دو کا  برای خداوند ناخوشایند و مکروه است
( من ]نویسنده مقاله[ وجود چنین  سم   ا د  جای  خواندم اما خودم  ۵:۸م  پوشانیدند ) ک: تو ات « ده وبن» ا با 

 به مأخذی دست نیافتم. 
وا د اسدم شده است. اما د  عین حتال ضترو ت داشتتن حجتا  بترای      «  ریز از مرد»با فلسفه « حجا »مساله 

حت  د  جای  که مرد حضو  ندا د، سنت  است که ادامته ستنن    زنان  که قرآن تدوت م  کنند و یا دعا م  خوانند
 سومری محسو  م  شود. آیات مربوط به حجا   ا د  قرآن د  سو ه ها و آیه های متعدد م  توان دید: 

 )سو ه اعراف(  ۳۲و ۲۶: آیات ۷سو ه  -۱
 )النّخل(  ۸۱: آیه ۱۶سو ه  -۲
 )نو ( ۶۰-۳۱آیه ۲۴سو ه  - ۳

اهبه سومری ازدواج م  کردند، نباید بچه دا  م  شدند. ا ر برحسب تصتادف بچته ای بته    ا ر بعض  از زنان  
دنیا م  آمد کشته م  شد زیرا این زنان، همسران خدایان شمرده م  شدند و بچه های  کته بته وجتود مت  آو دنتد،      

                                                           
 .Prof mebruee tosan- Doc, dr. kadriye yalvaf. Babil, assar konanlari ve Ammi-adaga rermani. Ankara 1975:  ک  -۱

s.252 (قوانین بابل و آشو  و قانونammi ) 
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مقام خدای  داشتته باشتد    طبعا فرزندان خدایان محسو    م  شدند. اما سومریان نم  پذیرفتند که موجودی فناپذیر،
)بنابراین این  ونه فاحشه زاد ان محکوم به مرگ م  شدند(. این باو  سومری ها با مفهوم آیه ای که د  قرآن آمده 

 و د  آن از فرزند خدا بودن عیس  مسیح سخن           م   وید، انطباق دا د. 
ا م برای تو نذ  کرده ام که آزاد )وقتف معبتد(   خداوندا من آنچه  ا که د  شکم د»زن عمران چنین  فته بود: 

باشد. خداوندا من او  ا دختر به دنیا آو دم و نام مریم بر او نهادم. او  ا و دودمانش  ا به تو سپردم که از شتر ابلتیس   
مطرود د  امان باشند. خداوند دعای او  ا مستتجا  کترد و او )متریم(  ا ماننتد نهتال  پترو ش داد. خداونتد زکریتا         
)شوهر عمه مریم(  ا مأمو مراقبت او کرد. زکریا هر با  که به معبد م  آمد د  کنا  مریم مقدا ی خو د و خو اک 
« و ا زاق م  دید و م  پرسید این ها  ا از کجا آو ده ای و او هم پاسخ م  داد که اینها از جانب خداوند آمده است

 12(.۳۷تا  ۳۵آل عمران از آیه  ۳)سو ه 
چنین استنباط م  شود که د  آن زمان معابدی وجود داشته اند )تتو ات و انجیتل هتم وجتود ایتن       از این آیات

معبدها  ا تایید م  کنند( و مریم نذ  د  یک  از این معابد شده بود. او دختری بود که به آنجا سپرده شتده و هتم د    
نام  بوده کته از او نیتز حاملته    « یوسف»امزد آنجا پرو ش یافته بود. د  بعض  از منابق و کتا  ها آمده است که او ن

 ا به نقطه دو  افتاده ای انتقال م  دهند تا وضتق حمتل کنتد، آیتا بتدان      « وقف معبد»شده است. این که دختر حامله 
 ود  نتیجه کشتن  ها سازند؟ « فرزند خدا بودن»معن  نیست که نوزاد او  ا از اطدق 

« متن فرزنتد ختدا هستتم    »خود  ا  سماً فرزند ختدا نامیتد و بتا  فتتن      بهر حال، عیس  بعد از آن که بز گ شد
 باالخره مجازات قتل خود  ا هر چند که زمان د ازی به تأخیر افتاده بود، فراهم آو د. 

د  میان  ودان )بین النهرین(، از قدیم ترین اعصا  تا دو ه بابل این سنت  واج داشته که کودکان یتا بته عنتوان    
نظو  محفوظ ماندن از آثا  قحط ، نذ  معابد م  شدند. د  زنتد   نامته متریم نیتز بازتتا  مشخصتات       نذ  و یا به م

  13چنین سنت  کامد پیداست.
 

 افسانه ها
 اینک بر ردیم به افسانه های  که از سومریان د  ادیان مذکو  وا د شده است.

 آفرینش  
«  Nammuملکته نتامو  »داشته کته پدیتد آو نتده آن    براساس افسانه های سومری، د  آغاز، آ  ب  پایان وجود 

خدای هوا، آن کوه  ا دو  Enlilبوده است. ملکه از د ون آن آ ، کوه بسیا  بز    بیرون     م  آو د. پسرش انلیل 
نیمه م  کند، بخش  ویین آسمان  ا م  سازد که خدای آسمان آن  ا تحویل م   یرد و بخش زیترین زمتین  ا بته    

که خدای هوا و خدای زمین آن  ا د  اختیا  خود م   یرند. خدای دانش همراه خدای هوا )بادها(.  وجود م  آو د

                                                           
 )م.( قمری.۱۳۸۱انتشا ات علمیه از د  ترجمه متن قرآن کریم  ا نقل کردیم:   -۱
   L.O. Oppenheim, oncient Mesopotamia chicgo 1964. p. 107 ک: -۲
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زمین  ا با  یاهان، د ختان و آ  ها مجهز م  کنند. حیوانات آفریده م  شوند، برای ادا ه کتردن همته آفریتده هتا     
 خدایان  هم به ظهو          م   سند. 

 ( ۹-۲: )تکوین : د  تو ات
خداوند بر  وی سطح آ  ها حرکت م  کرد و خدا  فت که باید د  میان آ  ها قله ای باشد تا آ  ها   وح

 ا از هم جدا کند. و خدا آن قله  ا ایجاد کرد. آ  های زیر  ا از آ  های باال جدا کرد. خداونتد قلته  ا آستمان و    
  ا از حیوانات و  یاهان پر کند. قسمت خشک زیر  ا زمین نامید. سپس زمان آن فرا  سید که  وی زمین 

 ۳۰آیه ۲۱ قرآن سو ه
آیا آنان که کفر م  و زند نم  بینند که زمین و آسمان بهم پیوسته بودند و ما آن ها  ا از یکدیگر جدا کردیم »

د  ایتن مقولته، داستتان ستومریان و تتو ات خیلت  بهتم        « و همه چیز  ا از آ  آفریدیم. پس چرا ایمان نم  آو ند؟
ر زا  شده است. با این حتال، عناصتر اصتل  داستتان     نزدیک و شبیه هستند. د  حال  که د  قرآن مساله سطح  تر ب

 یعن  چسبیده بودن زمین و آسمان د  آغاز و بیرون آمدن آن ها از آ ، د  همه آن ها یک  است. 
 آفرینش انسان

د  داستان های سومری: شما ه خدایان، بویهه ماده خدایان،  و به فزون           م   ذا د تا جای  که آن ها -۱
شکایت م  برنتد و د  پتیش   « نامو»ده کردن خو د و خو اکشان به زحمت م  افتند، ناچا  به ملکه آ  ها، برای آما

او تضرع و زا ی م  کنند و چا ه کا   ا از او م  خواهند. او هم از خدای دانش م  خواهد که علم و هنتر ختود  ا   
 آ  ها م   وید: نشان بدهد. خدای دانش از  ل نرم اشکال  م  سازد و خطا  به ملکه 
 ای ماد ! آفریده ای که باید نام   وی آن بگذا یم، به وجود آمد. 

 نقش خیال خدایان  ا بر او زن!
  لِ د یای ب  بُن  ا بهم زن!
 و برایش دست و پای  بساز! 

 ای ماد ، سرنوشت آفریده تازه  ا باز و! 
 اینک اوست: انسان! 

ه زمین، ملکه زایش و ملکه دانش، یعن  بر  وی هم چها  خدا د  کنا  د  اثنای این کا  ماد  همه خدایان، ملک
خداونتد، از ختاک زمتین آدم  ا آفریتد و بتر      »( چنین آمده: 7آیه ۲یکدیگر هستند. د  تو ات )کتا  تکوین سو ه 

 د  تو ات آفرینش آدم به دو شکل بیان شده است. «  وی آن توده، دم زند   دمید و آدم موجودی شد، زنده.
 ۱:۲۶تکوین، با 

خداوند، بعد از آن که زمین و آسمان و ستا  ان و  یاهان و جاندا ان  ا آفرید،  فتت: اینتک انستان  ا شتبیه     
و خدا انسان  ا همانند خود آفریتد و آن هتا  ا   »خودمان خلق کنیم. او باید د   وی زمین به هر چیزی فرمانروا باشد. 

 «  وز به پایان م   سد. ۶ان د  آخرین  وز آفرینش، به دو  ونه نر و ماده آفرید. و بدینس
بتود. ایتن زن ختود  ا بتا آدم همپایته      « لیلیتت »نام زن  که د  کنا  آدم آفریده شد، « تلمود»براساس مند جات 

دانست و حرف های او  ا  وش نکرد. آنگاه به  ونه جن ماده ای د آمد که سر بته ستر مردهتا مت   ذاشتت. ا تر       
آو د، ممکن نبود  هایش بسازد. بخصوص شب های هفتم ماه شب پر مخاطره ای برای مردهتا بته    مردی  ا  یر م 

که « اینانا»د  داستان های مذهب  سومر نام جن  است که د  د ون د خت متعلق به « لیلیت»حسا  م  آمد. این اسم 
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یده شد، این داستتان همچنانکته   خدای عشق است النه م  کند. د   وز ششم آفرینش انسان به صو ت نر و ماده آفر
او آفریده « دنده»آمده آفرینش آدم  ا از خاک م  داند که انسان ماده هم از « ۳۳تا  ۵، آیات از ۲تکوین، سو ه »د  
 شد. 

 د  قرآن آفرینش انسان د  سو ه های مختلف و با اشکال متعددی بیان شده است. 
 «صا ه  ِل آفریدیم.انسان  ا از ع«: »)سو ه المومنون۱۲آیه ۲۳سو ه 
 «. خداوند انسان  ا از  ِل پخته ای چون سفال آفرید»)الرحمن(: ۱۴، آیه ۵۵سو ه 
است. خدا او  ا از خاک آفرید. « آدم»شبیه وضق « عیس »د پیش خداوند وضق » )آل عمران(:  ۵۹، آیه ۳سو ه 
 «.[شد»و « شو»]پس  فت 
یز  ا به صو ت زیبتای  آفریتد و نخستت، انستان  ا از ختاک      او )خداوند( که هر چ»)سجده(:  ۷، آیه ۳۲سو ه 

 « آفرید.
او شما  ا از خاک آفرید و برای زند   شما زمان  معین کرد. ]قیامت  کته شتما د  آن   »)انعام(:  ۲، آیه ۶سو ه 

 « تردید م  کنید.
لجنت  بوینتاک    بته تحقیتق متا انستان  ا از  تل خشتک )پختته شتده( و بازمانتده از         »)حجتر(:  ۲۶، آیه ۱۵سو ه 
 « آفریدیم.

انسان  ا از  ِل سیاه  که م  شد آن  ا آ استه و پیراستته شتکل   »این آیه به  ونه دیگری هم معن  شده است: 
 « داد، آفریدیم.
همین سو ه، خداوند خطا  به فرشتگان چنین م   وید: من از  ِل  سیاه که مت  شتد  وی    ۲۹و  ۲۸د  آیات 

و د  « ن  خواهم آفرید و از  وح خود د  آن خواهم دمید. پس شما بتر آن ستجده بریتد   آن با ظرافت کا  کرد، انسا
پس جز ابلیس همه فرشتگان بت  د نت  ستجده کردنتد.     »سو ه بقره م   وید:  ۳۵تا  ۲۹ادامه آن خداوند د  آیات 

متن حاضتر   »فتت  خداوند به ابلیس  فت: ای ابلیس چه چیز ترا بازداشت که همراه سجده کنند ان باش ؟ ابلتیس   
پس بیرون  و تتو ]ای ابلیس[کته   »و خداوند به او  فت: « نیستم به انسان  که تو او  ا از خاک سیاه آفریدی نماز برم

 « موجودی  انده شده هست  و تا  وز قیامت لعنت با تو خواهد ماند.
ستومریان ستبب و    همچنانکه مدحظه م  شود د  هر سه دین، آفرینش انسان از  ِتل ذکتر شتده استت. امتا د      

 چگونگ  آفرینش و انسان با جزئیات بیشتری نقل شده است. 
 رانده شدن آدم از بهشت 

نتام، پتاک و پتاکیزه و بتا صتفا و      «  Dilmunدیلمتون »د   وایات سومری چنین نقل شده است. جایگاه  استت  
تنهتا چیتزی کته د  آن جتا       خشان که قرا  اه خدایان است. سرزمین زند   که بیما ی و مرگ د  آن  اه نتدا د. 

وجود داشت آ  بود. خدای آ  از خدای خو شید د خواست م  کند که از دل زمین آ  ها  ا بیرون آو د و آن 
به صو ت « دیلمون»جایگاه  ا از آ  پر کند و خدای خو شید هم خواسته او  ا م  پذیرد و چنان م  کند. بدینسان 

باغ خدایان د  م  آید. د  این باغ بهشت ختدای زمتین، هشتت  ونته نبتات      باغچه ها، کشتزا ها و چمن زا ها یعن  
 پرو ش م  دهد.

از هر کدام از آن ها میوه ای م  خو د. این کتا   « Enkiانک »وقت  این د ختان به با  م  نشینند، خدای دانش، 
کنتد و ختود از ستایه     او خشم خدای زمین  ا برم  انگیزد و او خدای دانش  ا به لعنت و نفرین مرگ محکتوم مت   
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غایب م  شود. خدای دانش به سخت  بیما  م  شود. دیگر خدایان با زحمت زیاد خدای زمین  ا پیدا م  کنند و بته  
التماس از او م  خواهند که خدای دانش  ا بهبود بخشد. ملکه زمین برای بهبود بیما ی، از هشت عضو خدای دانش 

هستند. )این داستان « الهه»شده بود، هشت خدا م  آفریند که پنج تای آن که براثر خو دن هشت نوع میوه، عا ضش 
د  عین حال نمادی از نخستین دستاو دهای بشر د  زمینه تخصص و استادی د  علم پزشک  به شما  م  آید(. یک  

بانوی »که معنای آن نام دا د «  Ninitiنینیت »است و الهه ای که آن  ا بهبود م  بخشد، « دنده»از عضوهای بیما  شده 
« زنتد   »  Tiاست، ضمنا یکت  از معتان   « دنده»به معن  « TIت »به معن  خانم و  (NiN)است. د  کلمه یاد شده « دنده

 خواهد بود. « بانوی زند  »است و ا ر اسم  ا با معنای اخیر معن  کنیم، 
 (۲۳تا  ۵، آیه های ۲)کتا  تکوین سو ه  بازتاب داستان در تورات

هنوز بر  وی زمین نه نهال  برآمده بود و نه  یاه   سته بود. زیرا خداوند هنوز بر  وی زمین با ان نبا انتده  و »
و برای کا  و زیدن د   وی خاک کس  نبود و بخا ی از زمین برخاست که همه فضای آن  ا بپوشتانید و بتر    14بود

اخت )آفرید( و از نفتس ختود بتر بینت  او )آدم(      وی زمین با یدن  رفت. و خداوند بر  وی خاک زمین آدم  ا بس
بتاغ  ستاخت و آدم  ا   « عدن»زند ان  دمید و آدم موجودی برآمد، زنده و خداوند د  مشرق زمین د  جای  به نام 

د  آن جای داد و خداوند د  آنجا از هر د خت  که منظره ای خوش و میوه های لذیذ است، به عمل آو د. د  میتان  
از زمین  وئیده بودند و خداوند برای آبیا ی « دانش»و « بدی»و « خوب »جای داشت و د ختان «  د خت زند »آن 

آن باغ از عدن  ودخانه ای برآو د. این  ودخانه چهتا  شتاخه داشتت )دجلته و فترات دو شتاخه آن محستو  مت          
ختت  مت  تتوان  بختو ی امتا از      د  این باغ از میوه هتر د  »شوند(. و خداوند آدم  ا د  آن جای داد و به آدم  فت: 

پرهیز کن که ا تر بختو ی ختواه  مترد و خداونتد      « د خت دانش»و « د خت بدی»، «د خت خوب »خو دن میوه 
تنها نماند همه حیوانات  ا از ختاک آفریتد و آدم  ا فراخوانتد تتا بتر  وی هتر یتک از آنهتا نتام           « آدم»برای آنکه 

د آدم  ا به خواب  عمیق فرو برد و یک  از دنده های او  ا برداشتت و از آن  بگذا د. اما آدم همچنان تنها بود. خداون
زن  ساخت و آن  ا به پیش آدم آو د و آدم  فت: اینک او استتخوان  از استتخوان متن و  وشتت  از  وشتت متن       

 نامید. « نسا»است و باید او  ا 
د و او  ا از میوه ممنتوع مت  خو انتد و نیتز     زن  ا فریب م  ده« ما »از این به بعد داستان بدان جا م  کشد که 

 فتگوی او با خداوند که د  میان باغ حضو  دا د، از بخش های دیگر داستان است. خداوند ما   ا نفرین م  کنتد.  
خداوند برای پوشش آدم و زنش جبه ای بلند ساخت. خداوند زن  ا محکوم م  کند به زایمان های پر د د و مرد  ا 

تا اینجای داستان زن نام  ندا د: اما د  سر آغاز « بر  وی زمین و هر دو  ا از باغ عدن بیرون م   اند. به کا  و تدش
 ذکر م  شود که هابیل و قابیل  ا به دنیا آو ده است. « حوا»با  چها م نام او 

انسان  ا به ( د  ششمین و آخرین  وز آفرینش، خداوند ۲۷آیه  ۱همچنانکه مدحظه م  شود، د  تو ات )با  
تتا   ۴از آیات  ۲با  » ونه نر و ماده آفرید. آدم  ا از خاک و همسرش  ا از دنده او آفرید. به همین جهت آنچه د  

 تو ات آمده داستان  است که تماماً از افسانه های سومری اخذ شده است. « ۲۳
 : د  قرآن این داستان بصو ت  مختصر و د  ط  سو ه های متعدد عنوان شده است

                                                           
آنکته بتر     رچه با یدن از افعال الزم است ول  د  این مقام که نیازی به یک فعل متعدی د  همین معنا دا یم چتا ه ای ندیتدیم جتز    -۱

، به صو ت قیاس  از همان کلمه فعل متعدی بسازیم.  مان م   ود که پتذیرش ایتن صتو ت از فعتل پتر بت   اه       «سماع »خدف اصل 
 نیست و د  بسیا ی از موا د به کا  خواهد آمد )م.(
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 )بقره(: خداوند نام هر چیز  ا به آدم یاد داد. ۳۱، آیه ۲سو ه 
 «ای آدم! نام اشیا   ا به فرشتگان بیاموز...: » ۳۳ - ۳۲، آیه ۲سو ه 
و  فتیم، ای آدم تو با همسرت د  بهشت بمان، د  آنجا از هر چه که دلتان بخواهد و : » ۳۷-۳۵، آیات ۲سو ه 

شتیطان د  آنجتا   « به این د خت نزدیک نشوید و  رنه از ستم کا ان خواهید شتد.  هر قد  م  خواهید بخو ید. فقپ
هر دو  ا فریفت و آن ها  ا از جای  که بودند بیرون  اند. به آن ها  فتیم فرود آیید بر  وی زمتین و بعضت  از شتما    

ا پذیرفت و آن ها  ا بته  دشمن بعض  دیگر خواهید بود. د   وی زمین مدت  آ ام بگیرید. آدم فرمان های خداوند  
 جا آو د و خداوند نیز توبه او  ا قبول کرد. 

اعراف: ای آدم تو و همسرت د  بهشت بمانید. از هر چیزی که دوست دا ید بخو یتد و   ۲۶-۱۹آیات  ۷سو ه 
وسوسه فقپ به این د خت نزدیک نشوید. شیطان برای آن که آن ها آن چه  ا که پنهان داشتند نشان دهند، آن ها  ا 

خداوند شما  ا از آن جهت از نزدیک شدن به این د خت برحذ  داشت تا بدان وسیله شما  ا از فرشته شتدن  » کرد: 
و برای آنان سو ند یاد کترد و بتدین ستان،    « پند زا  واقع  شما منم»و  فت: « باز دا د و یا از جاودانگ  دو  سازد

میوه آن د خت خو دند، چشمشان به شرمگاه همدیگر افتاد. با  سبب فریب خو دن آنان شد. آن ها به مجردی که از
برگ د ختان بهشت  خود  ا پوشانیدند. خداوند به آن ها  فت آیا من شما  ا از خو دن میوه آن د خت منق نکترده  
متا  بودم؟ آیا نگفته بودم که شیطان دشمن آشکا  شماست؟  فتند خداوندا: ما به نفس خود ستم کردیم و ا ر تو بر 

نبخشای  از زیانکا ان خواهیم بود. خداوند  فت فرود آییتد د  حتال  کته  روهت  از شتما دشتمن  روهت  دیگتر         
خواهید شد و تا زمان  دیگر د   وی زمین مستقر خواهید شد. د  آن جا زند   خواهید کرد، د  آنجا خواهید مرد 

 و هم د  آن جا بر پای خواهید خاست. 
 )طه( ۱۲۲تا ۱۱۵: آیات  ۲۰سو ه 
که ما پیش تر با آدم پیمان بسته بودیم. اما او فراموش کرد. عزم و ا اده نداشت. آنگاه که به فرشتگان  15سو ند

فرمان دادیم تا به آدم سجده کنند، همگ  جزابلیس سجده کردند. او امتناع و زید و ما بته آدم  فتتیم: ای آدم ایتن    
ه شما  ا از بهشت بیرون نکند که به  نتج و بتد  رفتتا  خواهیتد     )شیطان(، دشمن تو و همسر توست مواظب باشید ک

شد. ما به آدم  فتیم که تو د  بهشت نه  رسنه و نه برهنه خواه  ماند، آن جا نه تشتنه ختواه  شتد و نته از  رمتای      
ه ای آیتا مت  ختواه  کته متن تتو  ا میتو       »خو شید به  نج خواه  افتاد. اما شیطان او  ا وسوسه کرد و به او  فتت:  

؟ و آنگاه هر دو از آن میوه خو دند و شرمگاه هایشان پیدا شد «بخو انم که جاودانه شوی و فرمان  وای  ابدی بیاب 
که با برگ های بهشت  خود  ا م  پوشانیدند. آدم به خدای خود عصیان و زید و  مراه شد. اما باالخره خداونتد او  

 « ود.( ا بر زید و هدایتش کرد )که آدم توبه کرده ب
همچنانکه م  بینیم این داستان، د  تو ات و منابق سومری کامد به یکدیگر شبیه هستتند: د  هتر دو، یتک بتاغ     
خدا هست، د ختان  وئیده د  کنا  هم، آب  که باغ  ا تر و تازه م  سازد و نیز خو دن میوه د خت  که ممنوع شده 

وقت  «. بانوی دنده»، الهه آفریده م  شود، با نام «دنده»یما ی است و باالخره لعنت و نفرین. د  سومری برای شفای ب
آفریده مت  شتود )دنتا( و نتامش هتم      « دنده مرد»داستان به تو ات انتقال م  یابد )به این شکل د  م  آید که( زن از 

                                                           
همانا سو ند »، ..«فَنَسَقَ.وَلَقَد عَهدِ نااِل  آدمَ مِن قَبل وَ »آیه  ا معن  کرده، اما د  قرآن سو ندی نیامده است: « سو ند»د  متن با قید   -۱

 م.(«)۱۱۵بستیم...
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« حتوا » ذکر شده است و بر تردان آن بته زبتان عبتری    « بانوی دنده»همان م  شود که د  سومری با معنای دوم یعن  
 است. 

« د خت ممنوع»(. اصطدح ۲۲د  قرآن د  وصف باغ بهشت آیات متعددی د  سو ه های مختلف وجود دا د )
د  قرآن ما  نیست و نقش او به شتیطان   16)طه( آمده است. ۲۰از سو ه  ۱۲۰فقپ د  آیه « د خت جاودانگ »با تعبیر 

هم نام  برده نشده و از داستان خلقت او از دنده مرد هم خبری نیست. د  استاطیر استدم    « حوا»داده شده است. از 
«( آدم»داستان خلقت آدم و  انده شتدن او از بهشتت، متفتاوت ذکتر شتده استت: ) ک: دائترر المعتا ف زیتر متاده           

مقر  خود جبرئیل، میکائیل، اسرافیل و عز ائیل. فرمان مت  دهتد کته از هفتت طبقته زمتین        خداوند به چها  فرشته»
 17هفت مشت خاک بردا ند: کره زمین از دادن این خاک امتناع و زید. اما عز ائیل خاک  ا به زو  از زمین  رفت.

آن  ل  ا و ز دادند و خدا بر آن خداوند بر  وی این خاک چند  وز پیاپ  با ان ببا انید و آن  ا نرم کرد. فرشتگان 
سال به  ونه کالبدی ب  جان د  انتظا  باق  مانتد.   ۱۲۰سال به صو ت خاک ب  شکل، و  ۸۰ ِل شکل بخشید. آدم 

اما آنگاه که شکل و  ن  یافت و به کالبدش جان دمیده شد، به فرشتگان فرمان داده شتد کته آدم  ا ستجده کننتد.     
تن این فرمان سر باز زد و ناچا  شتد از بهشتت بیترون  ود. آدم از ختو دن میتوه د ختت       تنها شیطان بود که از پذیرف

د  بهشت ممنوع شده بود، شیطان که از  انده شدن از بهشت خشمگین شده بود. بتا متا  همدستت    « بدی»و « خوب »
بنوبته ختود از بهشتت    شد و آن ها آدم و زنش حوا  ا فریفتند. آدم و حوا از میوه د خت ممنوع خو دند و آنها هتم  

  انده شدند. 
آدم از کرده خود پشیمان شد و به د  اه خدا نالیدن  رفت و باالخره با میانجیگری جبرئیل بخشتیده شتد و بته    
عرفات که د  مکه واقق شده بود، فرستاده شد. د  آن جا حوا  ا بازیافت. بته آدم فرمتان داده مت  شتود کته مکته  ا       

ا  حج  ا یاد م  دهد. بدنیسان نسل آدم  بنیان نهاده م  شود. د  این داستتان چگتونگ    بسازد. جبرئیل هم به او آد
آفرینش و حوا مسکوت مانده است. از این نکته به خوب  پیداست که بین عناصر یاد شده د  این داستان بتا آنچته د    

ش آدم چها  فرشته نقتش  قرآن آمده تفاوت های زیادی هست. اما بخش جالب توجه داستان آنجاست که د  آفرین
پیدا م  کنند و این همان چها  خدای  هستند که د  داستان های سومری از آن ها یاد کردیم. )د  اسطو ه اسدم (، 
د خت بهشت ، د خت سیب یاد شده. این د خت همان است که د  افسانه های سومری، بخصوص د ختت  کته بته    

ده است. این د خت )همچنان که  فتیم( فقپ یک بتا  د  قترآن بتا    الهه عشق مربوط م  شود به کرات از آن یاد ش
 بیان شده است. « د خت جاودانگ »تعبیر 

مت   « ختدای دانتش    Enkiانک »به « Ismutاسیموت »د  افسانه های سومری میوه ممنوع  ا، وزیر مزو  و دو  و 
اسطو ه استدم  یتاد شتده، حادثته آفرینت       خو اند. این کا   ا د  تو ات ما  و د  قرآن شیطان انجام م  دهد و د  

بوسیله دو عنصر ما  و شیطان است. د  این اسطو ه تقاضای جبرئیتل از خداونتد، عفتو آدم  ا عملت  مت  کنتد و د        
از جانب الهه ماد  مت  انجامتد.   « خدای دانش»افسانه های سومری، خواهش و زا ی خدایان است که به بهبود یافتن 

ختدای دانتش، خبرهتا  ا از جانتب خداونتدان دیگتر، بته انستان هتا مت   ستاند، د              Enki  د  اساطیر سومری، انکت 

                                                           
ختت جتاودانگ  و   آیتا متن تترا بته د     »این اصطدح نیز نه از جانب خدا که از جانب شیطان به آدم  فته م  شود: شیطان م   وید   -۱

 (.)م«. سلطنت سرمدی هدایت نکردم
 قرعه فال به نام من دیوانه زدند )حافظ( )م.( -آسمان با  امانت نتوانست کشید -۲
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تفسیرهای اسدم  همین کا   ا جبرئیل انجام م  دهد. جبرئیل صاحب قد ت است، از ویه   هایش کمال جتوی   
 ست. و به کمال  سان  اوست و از این جهت سازوا ی و مطابقت او با خصوصیات خدای دانش قابل توجه ا

 نیامده است. « حوا»همچنانکه  فتیم د  اسطو ه اسدم  چگونگ  آفرینش 
 داستان آدم و حوا و فرزندانشان هابیل و قابیل

حامله شتد و بعتد از او   « قابیل»و آدم حوا  ا به همسری بر زید. حوا به : »۱، آیه ۴تو ات )کتا  تکوین(؛ با  
دان بود. اما قاین  )قابیل( کشاو زی م  کرد. قابیل بعد از مدت  مقتدا ی  هابیل چوپان  وسفن»هابیل  ا به دنیا آو د. 

از محصوالت خاک  ا به عنوان هدیه به خداوند تقدیم کرد. هابیل هم از بره های  که تازه به دنیتا آمتده بودنتد و از    
قابیل ننگریست. قابیل شیر و  وغن  وسفندانش ا مغان  ساخت. خداوند به هدیه هابیل نظر کرد اما به سوی تقدیم  

سخت خشمگین شد. خداوند به قابیل  فت: چرا برآشفت  و چهره ات د  هم  فت؟ تو م  پندا ی کته ا تر ختو     
 فتا  نکن  او  ا محترم نخواهیم داشت؟ ا ر به بدی  فتا  کن   نتاه د  آستتانه ات کمتین کترده استت. و بتاالخره       

 « د قابیل به دشمن  براد ش هابیل برخاست و او  ا کشت...واقعه پیش آمد. زمان  که آن دو د صحرا بودن
 این داستان د  قرآن خیل  کوتاه ذکر شده و نام فرزندان آدم نیز د  آن نیامده است. 

تو به آنان قصه فرزندان آدم  ا بد ست  باز و. وقت  آن دو به د  اه خداوند : » ۳۱ -۲۷)المائده( آیات  ۵سو ه 
قربان  از یک  از آنان پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد.  فت ]آنکه قربانیش پذیرفته نشده قربان  تقدیم کردند، 

بود[ من محققا ترا خواهم کشت.  فت ]دیگری[ که البته خداوند جز از پرهیزکا ان ]قربان [ نم  پتذیرد. و ا تر تتو    
د از نخواهم کرد که ترا به قتل بیاو م. من دستت  ا برای به قتل آو دن من د از کن ، من هر ز دستم  ا به سوی تو 

از خدای عالمیان بیم دا م. من نم  خواهم که تو هم  ناه من و هم  ناه ختودت  ا بتر دوش بگیتری تتا بدینستان از      
دوزخیان بشوی. چرا که جزای ستمکا ان چنین است. با ی، نفتس سترکش او  ا بته قتتل بتراد ش برانگیختت و د        

زمره زیانکا ان د آمد. خداوند برای آنکه چگونگ  پنهان کردن جسد براد ش  ا به او یتاد   نهایت او  ا کشت و د 
بدهد، کدغ   ا نشان داد که مشغول کندن زمین بود. براد  قاتل با خود  فت، وای بر من که به اندازه کدغت  هتم   

پس جسد براد   ا بتر ختاک ستپرد و د     نیستم و برای پنهان کردن جسد براد م این چنین د مانده و ناتوان مانده ام. 
 « سلک پشیمانان د آمد.

این داستان که حوا دا ای دختر و پسر دوقلوی  بوده، د  هیچیک از دو کتا  تو ات و قرآن نیامده استت. امتا   
 د سومری این داستان به دو شکل متفاوت مشاهده        م  شود. 

و خدای کشتاو زی  « Dumuziدوموزی»چوپان  و )دامدا ی(، خدای »د  یک  از این افسانه ها چنین آمده که: 
، م  شوند. هر کدام از آن ها بترای دل  بتائ  از معشتوقه د بتا ه     Mannaهر دو عاشق الهه عشق « Enkinduانکیمدو»

متو د پستند ختاطر     Dumuziفرآو ده های خود و محاسن آن ها داد سخن م  دهد. سرانجام محصول خدای چوپان 
 یرد، د  نتیجه او  ا به همسری برم   زیند. انکیمدو خدای کشاو زی این انتخا   ا با ختوش  ویت     الهه قرا  م 

 «م  پذیرد و د  حلقه دوستان آن دو د  م  آید.
خدای زمستان به خدای هوا )باد( هدایای  « Entenانتن»خدای تابستان و « Emesامش»داستان دیگر چنین است: 

به ا مغان م  آو ند. خدای زمستتان از حیوانتات  ونتا ون و زاد و ولتد آن هتا و  وغتن و شتیر و ختدای تابستتان،          
د ختان،  یاهان و سن  های قیمت  پیشکش م  کند. هر یک از این دو از هدایای  که بته همتراه آو ده تعریتف و    
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جادله باال م   یرد. الهه ای که ناظر ماجراست، هدایای خدای زمستان  ا برتر و مطلو  تر م  تمجید      م  کند. م
 بیند. خدای تابستان هم وقت  چنین م  بیند آن  ا م  پذیرد. 

د  فرهن  سومری، بین چیزهای  مانند  او و محصول، پرنده و ماه ، د خت و ن ، نقره  و مس، پاچ )تبتر( و  
د  م   یرد و هر یک د با ه امتیازات و محاسن خود دالیل  م  آو د. اینگونه مناظرات بعد از   او آهن، مناظرات 

پایان قرون وسط  د  میان ملت های ا وپائ  نیز به حضو  خود ادامه م  دهند و موضوع نخستین نمونه های منتاظره  
  18و مباحثه محسو  م  شوند.

از این  ونه مناظرات ناش  شده است. اما یک  از موضوعات  هم دو  نیست که افسانه فرزندان دوقلوی حوا هم 
که د  افسانه های سومری آمده. خشم خدا یا خدایان است که ا ر چه از  فتا  کس  یا تاثیر چیتز معینت  ناشت  مت      
شود ول  دامنه خشم از حدود آن چیز تجاوز م  کند و همه کشتو ها  ا د بتر مت   یترد و همته آن سترزمین  ا بته        

 صائب و بدیای متعددی مبتد م  سازد.م
د  کنا  باغ  د  خواب  عمیق فرو      م   ود. صاحب باغ د  همان  Inannaد  یک  از این افسانه ها، الهه عشق

حال الهه  ا مو د تجاوز قرا  م  دهد. الهه بعد از این که بیدا  م  شود و به واقعه پ  م  برد خشمگین م   تردد و  
به مصائب  ونه  ون دچا  م  کند. این داستان قسمت  از یک شعر است که د  آن بتاغ  بته علتت     همه سرزمین  ا

تابش شدید آفتا  و حرا ت فراوان قاد  به پرو ش هیچگونه  وئیدن  نیست. صاحب باغ با تدش فتراوان د ختتان    
با و  تبدیل م  کند و اینک بخش   که برگ های بسیا  پهن دا ند د  آن باغ م  کا د و با این عمل باغ  ا به فضائ 

 از آن شعر: 
 یک  وز الهه من بعد از آن که آسمان ها  ا  ردید و زمین  ا د نو دید، 

 بعد از آن که آسمان ها  ا  ردید و زمین  ا د نو دید« Inannaاینانا»
 فاحشه مقدس )اینانا( بر اثر یک خستگ  ب  امان به )باغ ( نزدیک شد 

 به خواب  ژ ف فرو  فت 
 او  ا د  کنا  با غم دیدم 

 به او تجاوز کردم. بوسیدم او  ا 
 به  وشه ای از باغم پیچیدم 
 سپیده دمید، خو شید سر زد 

 زن وحشتزده به پیرامونش نگریست 
 اینانا، وحشتزده به پیرامونش نگریست 

 و بعد زن، چه فاجعه ای بر پا کرد
 د و آنائنا از شرم چه ها کر

 د  سر تا سر آن سرزمین چاه ها  ا از خون لبریز کرد 
 برد ان  که با  هیزم بر دوش م  بردند چیزی جز خون برای نوشیدن پیدا نکردند 

 کنیزکان  که مامو  بردن آ  بودند، نتوانستند کوزه های خود  ا با چیزی جز خون پر کنند. 

                                                           
اینگونه مناظرات بین موجودات مختلف د  اد  فا س  هم سابقه ای طوالن  دا د و نمونه های زیبای این مناظرات د  دیوان ختانم    -۱

 (.توان دید. )م پروین اعتصام  م 
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 (. ۵۹-۶۲آغاز م  شود ص  تا یخ د  سومر»)برای خواندن همه این شعر  ک به: 
ختدا بته موست     »آمده است:  ۱۴-۲۵، آیات ۷د  کتا  خروج تو ات، با  « خون»به « آ »مفهوم تغییر یافتن 

 فت: فرعون موجودی سنگدل است، نم  خواهد قوم  ا  ها سازد. بامداد که فرعون به کنا   ودخانه مت  آیتد، بته    
و بیابان به عبادت من مشغول شوند و بگو که خدای بن  اسرائیل مرا به  پیشش برو و بگو قوم مرا  ها ساز تا د  دشت

پیش تو فرستاده است ]و ا رچنان نکن [ من این عصای   ا که د  دست دا م، بر  ودخانه خواهم زد و آ  آنترا بته   
خانه زد. خون تبدیل خواهم کرد. موس  فرمان خداوند  ا به جای آو د و عصای   ا که د  دست داشت به آ   ود

 همه آ  ها به خون بدل شدند. مصریان آ  برای خو دن نیافتند. 
 این واقعه د  قرآن به این شکل آمده است: 

و  فتند هر قد  آیتات ]معجتزات[ بیتاو ی کته متا  ا مستحو        »: ]فرعونیان[ ۱۳۳و ۱۳۲)اعراف( آیات  ۷سو ه 
؛ قو باغه ها و ختون  ا،  19م طوفان ها، ملخ ها، شپشه هاکن ، ما آن ها  ا باو  نخواهیم کرد. پس بر آن ها نازل کردی

 « جدا جدا، ]باز هم[  ردنکش  کردند و طایفه ای شدند  ناهکا .
د  این داستان نقاط مشترک عبا تند از اوال: خشم آو دن خداوند بر شخص  معین )فرعون د  مصر( و د  برابر 

ه خون است. چندان که مردم غیر از خون چیزی بترای نوشتیدن   آن تنبیه و مجازات همه مردم. ثانیا تبدیل شدن آ  ب
 پیدا نم  کنند. 

  20طوفان
یک  از مجازات های  که د   وز ا ان کهن از جانب خدایان د  مو د انسان ها و برای نابودی انسان هتا اجترا   

کته[ قتدیم تترین متتن     م  شده، برپای  توفان های سهمگین بوسیله همین خدایان بوده است. ]چنین  مان م   فتت  
 Niniveنینوا»مقدس  که این موضوع نخستین با  د  آن عنوان شده، تو ات است. اما د  حفریات  که د  سده  ذشته 

انجام  رفته، اسناد تازه ای د  این با  پیدا شتده استت. د  یکت  از التواح بدستت آمتده از کتابخانته آستو بانییال         « 
ن طوفان سهمگین به همان شکل کته د  تتو ات ذکتر  ردیتده، خوانتده شتده       ق. م( داستا۱۸۷۲امپراطو  سومری، )

است. مند جات این لوحه شگفت  های وسیع   ا برانگیخته و باو های قدیم   ا از بیخ و بن متزلزل کرده است. این 
 ا که د  جستجوی زنتد   جاودانته استت تشتکیل مت  دهتد کته        « Gilgamies یلگمش»بحه بخش پایان  داستان 

 بعد از آنکه از طوفان  های  پیدا م  کند. از جانب خدایان به حیات ابدی  اه م  یابد.    Utnapistim وتناپشتیما
آدم ها آن قد  زیاد م  شوند که سر و صدا و ازدحامشان ختوا   ا  »کوتاه شده داستان به این شکل است که: 

  برانگیزند و بوسیله آن همه آدم هتا  ا نتابود کننتد.    به خدایان حرام م  کند. چها  خدا تصمیم م   یرند که طوفان
از تباه شدن آدم ها که برای آفرینش آنها زحمت زیادی کشیده شده، سخت آز ده و پریشتان          « انک »خدای دانش، 

نته  م   ود و از دیوا  خا« Utnapistim اوتناپشتیم»به سراغ مردی به نام   Suruppakم   ردد. پس به شهر شو وپاک
اش تصمیم خدایان  ا برای برانگیختن طوفان به او خبر م  دهد و از او م  خواهد که کشت  بستازد و طترز ستاختن    
کشت   ا هم به او         م  آموزد. مرد کشت   ا مطابق آنچه خدای دانش  فتته بتود د  هفتت  وز مت  ستازد و د       

سرخ و سفیدی که با آ  ممزوج نشده و به فراوانت   خدل آن هفت  وز حیوانات زیادی ذبح م  کنند. شرا  های 

                                                           
     )م.(شپشه نوع  آفت  ندم.   -۱
و به معن  باد و بتا ان ستخت     Typhon , Typhonosطوفان معر  کلمه یونان »م  نویسند.« توفان» ا به شکل « طوفان»بعض  ها   -۲

 )م.( «.شو ش د یا»به معن  غریدن، شو  و غوغا کردن است و « توفیدن»صفت فاعل  « توفان»همراه با یکدیگر است. 
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آ  نهرها فراهم آمده، م  آشامند. کا ها همانند مراسم  که معمتوال د  پایتان ستال برپتا مت  شتود پتیش مت   ود.         
خانواده خود و دوستان و خویشانش و نیز صنعتگران و هنرمندان  ا د  کشت  جای م  دهد « Utnapistim اوتناپشتیم»

ز حیوانات اهل  و وحش  پر م  کند. د  این میان برداشتن طد  ا هم از یاد نم  برد. تا د  کشت   ا ببندنتد  و آن  ا ا
طوفان سهمگین برپا م  شود و با ان شدیدی با یدن م   یرد. آ  ها فقتپ از آستمان سترازیر نمت  شتود. ختدایان       

ان آنچنان ها و لجام  سیخته م  تازد که خود خدایان زمین نیز آ  ها  ا از زیر زمین به فو ان د      م  آو ند. طوف
فرو « Nisirنیسیر» ا هم به وحشت م  اندازد. چنین قیامت  بعد از شش  وز و شش شب باز م  ایستد و کشت  بر کوه 

یتدا  بعد از هفت  وز انتظا ، کبوتری  ا به بیرون پرواز م  دهد. پرنده چون جای  برای نشستن پ م  نشیند. اوتناپشتیم
نم  کند دوبا ه به کشت  برم   ردد این با  پرستو  ا پرواز م  دهد. اما آن هتم بته کشتت  برمت   تردد. بتا  آختر        
الشخو  به پرواز د     م  آید. پرنده به کشت  برنم   ردد و کشت  نشتینان از کشتت  بیترون مت   ونتد. اوتناپشتتیم       

ند. هفت اجاق برپا م  شود با هفت دیگ  که بتر  وی آنهتا   قربان  ها و شرا  های زیادی به قله کوه پیشکش م  ک
قرا   رفته و هیزم های مشتعل  د  زیر آنها که از د ختان مختلف تهیه شده است و  وشت های قربان  که د  د ون 
 دی  ها م  پزد و آماده      م  شود. بوی خوش خو اک  به دماغ خدایان م   سد و ازدحتام  د  جمتق آنهتا برپتا        

یعن  همان خدای  که طوفان  ا برانگیخته است وقت  چشمش به کشت  و آدم هتا مت  افتتد بتا     «  Enlilانلیل»م  شود. 
د  برابتر او قترا  مت   یترد و     « ختدای دانتش  «. »چه کس  اینها  ا نجات داده استت؟ »خشم و خروش فریاد م  زند: 

زیر پا م   ذا ند، مجازات کن، اما این قتد  ستنگدل    خطا  به وی م   وید:  ناهکا ان  ا و آنان  ا که قوانین  ا
نباش و انسان کش  مکن! و با  فتن این سخنان آتش خشم او  ا فرو م  نشاند. بدین ترتیب اوتناپشتیم و زنتش  ا بتا   

ن هم که خود از شاخه زبا« اکدی»حیات  جاودانه، د دهانه  ودخانه د  باغ خدایان جای م  دهند.این داستان به زبان 
های سام  است، نوشته شده است. اما نام های  که د  متن داستان تکرا  م  شوند به زبتان دیگتری تعلتق دا نتد. بته      
همین جهت محققا داستان از جانب سومریان ابداع شده که خود به این زبان تکلتم مت  کننتد و استام  نیتز بته آنتان        

ن که د  موزه دانشگاه فیددلفیا نگهدا ی م  شود، این مربوط م  شوند. د  حقیقت لوحه نیمه شکسته ای از سومریا
موضوع  ا به اثبات  سانیده است. د  این لوحه داستان طوفان به زبان سومری و به صو ت شعر ونه ای نوشتته شتده   
است. جای تأسف است که نیم  از این متن از بین  فته است. اما همان بخش های ناقص  هم که باق  مانتده انتد د    

خود  وشنگر مساله م  توانند باشند. د  این شعر هم خدایان  هستتند کته بتر انستان خشتم  رفتته انتد و د  پت          حد 
برانگیختن طوفان  هستند و باز از سوی یک  از همتین ختدایان استت کته موضتوع طوفتان قریتب الوقتوع، از بتاالی          

 طو  آن لوحه چنین آمده:اطدع داده م  شود. د  س« Ziusudraزیوسود ا»دیوا ی به شخص  به نام 
 فروتن و بز  وا  »

 ]وآن که[ هر  وز با دقت تمام وظیفه خداییش  ا برجای م  آو د. 
 Ziusudraخدای، به زیوسود ا  Enkiانک 

 ] فت[ از  وی دیوا  سخن  خواهم  فت، به سخنم دقت کن! 
 به  فته هایم  وش فرا دا ]:[

 طوفان  از سوی ما همه کانون های دنیا  ا د  کام خود خواهد  رفت 
 تخمه و تبا  آدم  زاد نابود خواهد شد 

 ا اده مجلس خدایان چنین است 
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 « Enlilانلیل»و «  Anآن»به فرمان 
 «پادشاه ، فرمان  وای  به سر خواهد آمد.

از این پس به بخش شکسته لوحه م   سیم. چنین به نظر مت  آیتد، کته د  بختش شکستته، چگتونگ  ستاختن        
 کشت  مو د بحه بوده است. 

 وز  ۷شتب و   ۷د  قسمت خوانای متن باز هم، طوفان با تمام شدت همه سرزمین  ا د  کام خود فرو مت  بترد.   
 دایان قربان  م  کند و سرانجام: برای خ« زیوسود ا»ادامه م  یابد. و د  پایان طوفان 

 خود  ا ]برزمین[ انداخت. «  Enlilانلیل»و « Anآن»زیوسود ا پادشاه، د  برابر »
 او  ا پسندیدند و حیات  چون خدایان به او بخشیدند 

 نگاهبان نام  یاهان و تخمه آدمیان 
  ا د  آن جا که خو شید طلوع م  کند « زیوسترا»

 « جای دادند« Dilmunدیلون»د  سرزمین 
( داستان به صو ت مفصل  ذکر شده است. ۶-۹این واقعه د  تو ات آمده است. د  تو ات )کتا  تکوین با  

انسان ها به فساد  راییدند و از انسانیت ته   شتند. خداوند بر آن شد که انسان ها  ا نابود کند. نوح کس  است که »
 اهرو  اه حق است. خداوند او  ا از تصمیم خود بترای نتابود کتردن    خداشناس است و به فرمان او زند   م  کند. 

انسان ها بوسیله طوفان  که برخواهد انگیخت آ اه م  کند. آنگاه به نوح فرمان م  دهد تا کشت  بستازد، بته او مت     
آو د. آموزد که کشت   ا چگونه بسازد و چه چیزهای   ا د  د ون آن قرا  دهتد. نتوح فرمتان ختدا  ا برجتای مت        

طوفان آغاز م  شود و چهل  وز ادامه پیدا م  کند. همه چیز د   وی زمین نابود م  شود. اما آ  ها فقپ د  فاصله 
ماه بر قله کوه آ ا ات تکیه م  کند. نوح چهل  وز دیگر  ۱۷ وز فرو م  نشینند. کشت  د  ماه هفتم و د   وز  ۱۵۰

نشستن یا فرو ننشستتن آ  خبتردا  شتود اول یتک الشتخو   ا بته        هم انتظا  م  کشد. سپس نوح برای آنکه از فرو
بیرون کشت  م  اندازد، پرنده به کشت  برم   ردد و نوح باز هم منتظر م  نشیند. بعد از چندی کبوتری بر هتوا مت    

ذا د و کند و سه با  این کا   ا تکرا  م  کند. با  سوم که پرنده به کشت  برنم   ردد. بر  وی خاک پتا     مت   ت   
قربان  م  کند. خداوند وقت  بوهای خوش  ا که از زمین بلند م  شود احساس م  کند، تصمیم م   یرد که دیگر 

 « طوفان  برنینگیزد. با نوح سخن م   وید و عهد م  کند که دیگر د   وی زمین طوفان برپا نکند.
د با شما زند   خواهنتد کترد چنتین خواهتد     نشانه عهد من با شما و همه جاندا ان که تا اب: »۱۲: ۹تکوین با  

بود: من با ند    ا به ابر بخشیدم و این نشانه پیمان بین من و زمین خواهد بود. ابر  ا بر  وی زمتین ختواهم آو د و   
 ابر و کمان )مقصود قوس قزح است( د  کنا  هم مدحظه خواهند شد. 

ان نوح انسان های جدید و از جاندا ان  که د  کشتت   سال زند  ، از جهان م   ود. از فرزند ۹۵۰نوح بعد از 
 جای داده شده بودند جاندا ان امروزی به دنیا آمدند(.

 وجوه اشتراک
همچنانکه پیداست، این سه داستان کامد با یکدیگر همانند و یکسانند: خشم خدایان بر انسان و تصمیم شان بته  

ن کشتت ، جتای دادن جانتدا ان د  کشتت ، برخاستتن طوفتان،       برانگیختن طوفان، پیشنهاد ساختن کشت ، ساخته شتد 
 نجات یافتن کشت  نشینان، قربان  ها و باالخره تاثیر ترس از خدا یا خدایان بر عناصر داستان. 

 وجوه افتراق
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د  افسانه بابل  ]عامل خشم خدایان[ افزون  شما ه انسان ها و د  یری و غوغای آن ها بتا یکتدیگر استت کته     
موجب نا احت  و سلب آسایش خدایان م   ردد و آن ها  ا وام  دا د که طوفان برپتا کننتد. ایتن عامتل خشتم د       

سومر، این خدای دانش است که د   رفتن داستان سومری و تو ات، انحطاط اخدق  و فسادانگیزی انسان است. د  
 ۷طوفان  ا پنهان  به زمینیان خبر م  دهد و د  تو ات خود خداوند این کا   ا انجام مت  دهتد. طوفتان د  ستومری     

 وز است،  ۴۰شب طول م  کشد و د   وز هفتم پایان           م  یابد. این مدت د  تو ات  ۶ وز و  ۶ وز، د  بابل 
است و « انلیل»بیرون آمدن از کشت  هم ماه ها صبر م  کنند. د  بابل  خدای  که طوفان برم  انگیزد،  به عدوه برای

هموست که به حادثه نجات انسان های کشت  خشم م   یرد. اما خدای دانش خشتم او  ا فترو مت  نشتاند و همتراه      
و او  ا د  باغ خدایان مخلد م  ستازند. د   خدایان دیگر به نجات دهنده انسان ها از طوفان، عمر جاودانه م  بخشند 

تو ات این خود خدای یکتاست که طوفان برپا        م  کند، نوح  ا نجات م  دهد و حت  از کرده خود پشیمان م  
 شود و به نوح عمر د ازی م  بخشد. 

وجتود دا د،   آیته ای کته د  ایتن بتا      ۲۹این واقعه د  قرآن به  ونه ای سطح  بر زا  شتده استت. د  میتان    
فقپ یک با  « طوفان»بیشترین موضوع به شکاف اعتقادی و ایمان  قوم نوح اختصاص یافته است. د  این آیات کلمه 

 آمده است. 
 آیات  که محتوای آن ها به شکل  با طوفان ا تباط پیدا م  کند، به ترتیب سو ه ها از این قرا ند: 

یغامبر[ به سوی قتومش فرستتادیم ]و نتوح[  فتت: ای قتوم خداونتد  ا       ما نوح  ا ]به عنوان پ:  »۵۹، آیه  ۷سو ه 
  21«بپرستید. شما غیر از او خدای  ندا ید. حقیقت این است که من از عذاب  که شما  ا فرو خواهد  رفت، بیم دا م.

ده بودنتد  باز هم او  ا تکذیب کردند. ما نیز هم او و هم کسان   ا که د  کشت  او  رد آم:  »۷۳، آیه ۱۰سو ه 
نجات دادیم و آن ها  ا خلیفه های  قرا  دادیم، کسان   ا که آیات ما  ا تکذیب کرده بودند غرق کردیم. پس ببین 

  22که فرجام کا  آنان که هشدا شان داده بودیم به کجا انجامید.
د، بر تو نخواهنتد  وح  آمد به نوح که دیگر جز آنان که قبد ایمان آو ده ان: » ۴۱تا  ۳۶، )هود(آیات ۱۱سو ه 

 روید. بنابراین از خطاهای  که مرتکب م  شوند دلگیر مشو! د  برابر چشمان ما به شکل  که بته تتو یتاد مت  دهتیم      
کشت  بساز و دیگر د با ه ستمکا ان با من سخن  نگو زیرا آن ها محققاً د  آ  غرق خواهند شتد. نتوح بته ستاختن     

م   ذشتند مسخره اش م  کردند.  فت ا ر ما  ا مسخره بکنید ما هتم  کشت  پرداخت و کسان  از قومش که بر او 
شما  ا به همان شکل مسخره خواهیم کرد. ]پس خواهید دانست که د  آینده نزدیک عذاب  بر شما فرود م  آیتد و  

بته نتوح    بعد جای خود  ا به عذاب  ماند ا  م  دهد[. باالخره فرمان آمد و آ  ها از زمین ]تنتو [ برجوشتیدند و متا   
 فتیم از هر موجودی جفت  و جز آنان  که قبد د با ه آن ها حکتم  انتده ایتم، ختانواده و ایمتان آو نتد ان  ا بته        
کشت  د آ . البته  روه کم  به او ایمان آو ده بودند. پس نوح  فت سوا  شوید.  فتتن و توقتف کتردنش بته امتر      

است. کشت  همچون کوه  د  میان امواج به حرکت د آمتد   خداوند خواهد بود و البته خدای من بخشاینده مهربان

                                                           
( نیز به ۶۴و ۶۳-۶۲-۶۱-۶۰فقپ این آیه  ا مو د نظر قرا  م  دهد. د  حال  که د  قرآن کریم آیات بعدی یعن  ) ۷نویسنده مقاله د  سو ه  -۱

 همین موضوع پرداخته اند. )م.( 

 ۶۴نیتز فقتپ د  آیته     ۷به داستان نوح اختصاص دا د. الزم به یادآو ی استت کته از میتان آیتات ستو ه       ۷۲و  ۷۱د  اینجا نیز آیات   -۲
این آیه  ا قترا  مت  داد.    که م  توانند با طوفان ا تباط پیدا کنند، آمده است. نویسنده ا ر د  متن مقاله« غرق شدن»و « کشت »موضوع 

  )م.( د ست تر بود.
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و نوح از دو  به پسرش ندا زد که ای فرزند با ما سوا  شو و با کافران همراه  مکن  فت من به کوه  پنتاه ختواهم   
برد و کوه مرا از آ  محافظت خواهد کرد و نوح به او  فت امروز غیر از خداوند کس دیگری نمت  توانتد پنتاه ده    

د ]و د  آن حال[ موج  سر برافراشت و بین آن دو حائل شد و فرزند نوح به سلک غرق شد ان پیوستت.   فتته   باش
شد: ای زمین آبت  ا فروده و ای آسمان آبت  ا فرو  یر! آ  فروکش کرده، کم شد. کا  به پایان آمد و کشت  بر 

   23!«قرا   رفت.  فته شد که  حمت خداوند از ستمکا ان دو  باد« جودی»
 فت ]نوح[ خدای من مرا د  برابر کسان  که تکذیبم مت  کننتد یتا ی    : » 24)مومنون( ۲۹تا ۲۶، آیات ۲۳سو ه 

ده! ما به او وح  کردیم که با نظا ت و وح  ما کشت  بسازد زمان  که فرمان ما به تو  سید و آ  ها از زمین )تنو ( 
ه قبد د با ه آنها سخن  ا تمام کرده ایم و خانواده و دیگتر  برجوشید، از هر موجودی جفت  و از مردمان جز آنان ک

 ایمان آو ند ان  ا جای بده و از کسان  که ستمکا ی کردند سخن  نگو زیرا آنان از غرق شد ان خواهند بود. 
هنگام  که خود و همراهانت د  کشت  جای  رفتید، بگو که سپاس بتر خداونتدی کته متا  ا از قتوم ستتمکا        

ید و بگو که خدای من، مرا د  منزل مبا ک  فرود آو . زیرا تو ]د   ساندن هر کس  به مقصد مطلو  و  های  بخش
 منزل معهود[ بهترین . 

  25)الشعرا ( ۱۲۰تا  ۱۱۷آیات ۲۶سو ه 
]نوح  فت[ خدای من قوم من مرا تکذیب م  کنند، حاال دیگر تو بین من و آن ها دا وی کن و مرا و ایمتان  » 

یگر  ا که با من اند نجات بده و ما او  ا و همه  آن ها  ا کته د  کشتت  پتر از بتا  جتای داشتتند نجتات        آو ند ان د
  26دادیم، سپس بقیه  ا غرق کردیم

 )عنکبوت( ۱۵و  ۱۴آیه های  ۲۹سو ه 
 اه  پیشتر از این هم قوم نوح  ا ]هدک کردیم[ زیرا آن ها هم قوم  بودند که» )الذا یات( :  ۴۶، آیه  ۵۱سو ه 

  ا  م کرده بودند.
و دلیل  بر آن ها این است که ما سدله آن ها  ا د  یک کشت  پر حمل کترده  »)یس( :  ۴۳-۴۱آیات  ۳۶سو ه 

ایم و آفریده ایم برای ایشان از امثال آن آن چه  ا که سوا    م  شوند و ا ر بخواهیم آن ها  ا غترق مت  کنتیم. نته     
 « نه خودشان خواهند توانست خود  ا نجات دهند.  فریاد  س  برای آنان خواهد بود و

همچنان که مدحظه م  شود از این حکایت د  هفت سو ه و د  ضمن قریتب بیستت آیته بته اشتکال مختلتف       
سخن به میان آمده است. د  این سخنان بالنسبه طوالن  فقپ یک با  از کلمه توفان یاد شتده استت. اینکته کشتت   ا     
                                                           

نیز بتاز فتگوی نتوح بتا ختدا      ۴۹تا  ۴۵شروع م  شود. از آیه ۲۴مربوط به نوح و  فتگوی او با قومش از آیه د  این سو ه نیز بحه  -۱
  )م.( ه م  شود.د با ه پسرش که د  توفان غرق شده است ادامه م  یابد و د  پایان نزول برکات اله  به نوح بشا ت داد

  ردد. )م.( آغاز م   ۲۳د  این سو ه نیز داستان نوح تقریبا به همان شکل  که د  سو ه هود آمده تکرا  م  شود. موضوع از آیه  -۲
 که مساله کشت  مطرح م   ردد، بحه کل  کشمکش و  فتگوی لفظ  نتوح استت   ۱۱۷تا آیه ۱۰۵این سو ه هم آیات مربوط به نوح از آیه د   -۱

نیتز دنبالته ای از ایتن  وایتت      ۱۲۲و  ۱۲۱با قوم خود که او  ا پذیرا نیستند و حت  تهدیدش م  کنند که سنگسا ش کنند. م  توان  فت آیته هتای   
 هستند.)م.(

ا  ا فترو  رفتت   قرآن[ د  میان آن ها ماند. پس طوفان آن هت  …و ما نوح  ا به سوی قومش فرستادیم. او نهصد و پنجاه سال ]الف سنة االّخمسین -۲
لته د  ترجمته   که ستمکا ان بودند. و ما او  ا و یا انش  ا که د  کشت  بودند نجات دادیم و آن  ا برای جهانیان نمونه عبرت قرا  دادیم. نویسنده مقا

جمه م  کنتد د  حتال    تر« سو ند م  خو م …م   یرد و به« قسم واو»ها  ا  م  شود آن بسیا ی از آیات آن جا که موضوع با حرف )واو( شروع
 )م.( «…قسم م  خو م که ما نوح  ا »م  کند:     که ترجمه ۱۴هستند. از جمله همین آیه « واو عطف»ها  که همه آن
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ه قد  طول کشید، چگونه از کشت  بیرون آمدند، چترا نتوح نهصتد و پنجتاه ستال زنتد         چگونه ساختند. طوفان چ
کرد، همگ  مسائل  هستند که د با ه آن ها سخن  نرفته است. د  برابر، ]تصویرهای [ چون خشمگین شدن خداوند 

آ  از آستمان و  بر انسان، آ اه کردن فقپ یک نفر از حادثه ای که  وی خواهد داد. کشتت  ستاختن، فترو  یختتن     
جوشیدن و فو ان آن از زمین )بطو  همزمان( تکیه کردن کشت  به یک کوه، نجات یافتن  روه  از انسان ها و عمر 

 د از، همگ  با آنچه که د  داستان های سومری آمده منطبق هستند. 
 
 

 داستان ایوب پیغمبر
کس  که نامش د  میان کتب دین  نیز  اه یافتته  داستان ایو ، نام  که ب  وقفه د  زبان مردم تکرا  م  شود و 

و مظهر صبر و تحمل شناخته شده است )صبر ایو (، داستان  است که تا نیمه دوم قرن حاضرتعلق آن بته  وایتات و   
 قصه های سومری برای کس  معلوم نبود.

  شتود،  رفتته شتده و    قسمت  از این داستان از لوحه ای که هم اکنون د  موزه دانشگاه فیددلفیا نگهتدا ی مت  
بخش  هم از لوحه موزه باستان شناس  دانشگاه استانبول نقل  ردیده است. این الواح، بطو  جدا انته خوانتده شتده    

ستطر نوشتته شتده،     ۱۳۵اند، مطالب آنها  ا د  کنا  هم نهاده و مقایسه کرده اند و د  نتیجه داستان  شعر ونه که د  
وال از آنجا که قسمت های  از این الواح شکسته شده و از بین  فته اند و یا حروف بدست آمده است. با تمام این اح

 و کلمات سائید   پیدا کرده اند، بدست دادن متن همه داستان میسر نگردیده است. 
عنصر اصل  داستان خشم آدم  است از ناتوان  و عجز خویش د  برابر حوادث و بدها. امتا چتون دستتیاب  بته     

بدها  ا نازل کرده ممکن نیست، ناچا  انسان به جای عصیان و پرخاش،  اه تسلیم و  ضا پیش  رفته. بته  خداوند که 
تعظیم و تکریم خداوند پرداخته و کوشش کرده است که با التماس و  ریه و زا ی او  ا بر ستر  حمتت آو د تتا از    

مخاطب این البه و التمتاس استت، ختدای     د دها و بدها و فدکت ها نجاتش بخشد. د  باو های سومری خدای  که
متعلق و مخصوص به خود انسان است .اوست که این دعاها  ا به مجلس خدایان م  برد و آنها  ا از طرف خدایان به 

 اجابت م   ساند. 
سر آغاز این شعر ستایش انسان است از خدای ختودش، او  ا متدح مت  کنتد، تعظتیم و تکتریم مت  کنتد، د          

ه و زا ی و التماس م  پردازد و م  کوشد تا دلش  ا نرم کند و او  ا بتر ستر مهتر آو د. بعتد از ایتن      برابرش به  ری
مقدمه جو  و جفای خویشان و  فیقان د  حق شخص  که نام  از او د  میان نیست، جتای  رفتته استت. شتخص از     

رات او شرکت جوینتد. بعتد از   بدهای  که برسرش آمده حکایت م  کند. د خواست م  کند که یا انش نیز د  تأث
آن، همه بدها  ا که بر سرش آمده نتیجه  ناهان خودش م  داند و برای بخشیده شدن آن  ناهان به د  تاه ختدای   
خود البه م  کند. شعر با بخشیده شدن  ناهان شخص از طرف خداوند پایان م  یابد. اینک بخش های  از این شعر: 

 ( ۹۶-۹۸د. ص ) ک: تا یخ از سومر آغاز م  شو
 من انسان فهمیده ای بودم اما امروز د  برابر مردم وزن  ندا م

 سخنان د ستم د وغ از آ  د آمدند 
 فریبکا ی جادو مرا مانند باد شمال د  میان  رفت، وادا م کرد کا ی برایش انجام دهم 

 آنکه پاس مرا نداشت، د  برابر تو شرمسا م کرد 
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 ای  وبرو کردی تو مرا هر لحظه با  نج تازه 
 به خانه آمدم  وحم سنگین  کرد به کوچه  فتم قلبم فشرده شد 

 چوپان د ستکا  و نترس من بر من خشمگین شد و خصمانه نگاهم کرد 
 چوپان  که هیچگاه با من دشمن  نو زیده بود، د  پ  آزا م برآمد 

 دوستم سخن  است به من نگفت 
 ت(  فیقم سخن  استم  ا تکذیب کرد )نپذیرف

 فریبکا  جادو دام  برایم  سترد
 و تو ای خدای من مانق او نشدی )او  ا باز نداشت (
 من دانا چرا بایست  به جمق جاهدن پیوسته باشم؟ 

 من فهمیده چرا باید د  سلک نفهمان قرا   رفته باشم 
 همه جا پر از غذا و خو اک  است، اما خو اک من  رسنگ  است 

 یرد و سهم من د د و  نج است هر کس سهم خود  ا م   
 خدایا م  خواهم د  برابرت بایستم 

 و سخنان ضجه آلودم  ا بر زبان بیاو م 
 من م  خواهم د دهایم  ا باز و کنم 

 خدایا! خو شید همه جا  ا  وشن کرد اما هنوز  وز و  وز ا  من سیاه است 
 اشک و آه و نوحه و زا ی و د د و  نج مرا د  خود پیچیدند 

 ویا به جز  ریه و اشک، انتخا  دیگری برای من وجتود نداشتته استت. غتم و انتدوه سراستر وجتودم  ا فترا         
  رفته است 

 سرنوشت شوم مرا د  مشت خود فشرده است و نفس های حیاتم  ا م   باید 
 تنم از هرم بیما ی های د دناک آتش م   یرد

 ند کن خدای من، ای پد ی که مرا حیات بخشیده ای سرت  ا بل
 تا ک  م  خواه  وجودم  ا نادیده بگیری و د  پناهم نگیری؟ 
 تا ک  م  خواه  مرا ب   هبر و  اهنما به حال خودم  ها کن ؟ 

 دانایان سخن شایسته ای  فته اند: 
 هیچ کودک  ب   ناه از ماد  به دنیا نم  آید 

 همراه اوست(هر کودک  که به جهان م  آید  ناه هم با او زاده م  شود ) ناه 
 «از  وز ا ان دیرین به این سو هیچ جوان ب   ناه  ]د  پهنه  یت [ وجود نداشته است.

 مضمون شعر بعد از این سخنان تغییر م  کند و با خوش  و شادکام  و امید د  م  آمیزد: 
 خدای انسان ناله و زا ی ها و اشک ها و  ریه های او  ا )انسان  ا( پذیرفت 

 التماس و تضرع انسان جوان قلب خداوندش  ا نسبت به او نرم کرد 
 خداوندش سخنان  است او  ا قبول کرد 
 و توبه او  ا هم که با دعاهایش همراه بود 
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 خدایش از عذا  دادن او دست برداشت
 اجنه بیما ی ها  ا که بر  وی پوست اش بال  شوده بودند از او دو  کرد 

 ود  ا به شادی سپردند  نج ها و د دها جای خ
 خداوند د  کنا  او یک جن نگهبان  ماشت 

 « و به او یک فرشته مهربان هم بخشید.
 ایوب در تورات

بیتت   ۱۰۴۰این داستان د  تو ات که با سخنان دانشو انه و پند آمیزی مزین  ردیتده، بتا کدمت  شتعر ونه د      
صحبت م  کنتد. شتیطان مت     « انسان خو  بودن ایو » ه  وایت شده است: د  آغاز داستان خداوند با شیطان د با

آنوقت شیطان از « من او  ا به چنان وضق د دناک  مبتد خواهم کرد که مدام به تو لعنت فرستد و نفرینت کند» وید 
فرق سر تا پاشنه پای ایو   ا از دمل های چرکین و د دناک پر م  کند. اما ایو  هیچ صدای  برنمت  آو د. زنتش   

اما ایو  به دفاع از خداونتد برمت    « خدای   ا که اینهمه د د و عذا  برایت فرستاده، لعنت کن»یو  م   وید: به ا
 خیزد و به زنش پاسخ م  دهد: ما همچنان که خوب  های خداوند  ا م  پذیریم باید بدی هایش  ا هم پذیرا باشیم.

بدها  ا که بر سرش آمده و آ زوی این که کاش هر ز به دنیا نیامده بود و ایتن کته هر تز    « ایو »از این پس 
خداونتد هتیچ   »مستوجب این همه د د و عذا  نبوده، با بیان شاعرانه ای بر زبان م  آو د. دوستان ایو  م   وینتد  

کرده ای که سزاوا  چنتان پاداشت  شتناخته شتده      کا ی  ا ب  حکمت و بیهوده انجام نم  دهد. حتما خود تو کا ی
و بدینسان از خداوند حمایت م  کنند. د  بخش بعدی داستان،  فتگوی خداوند و ایو  جای  رفته است. هر « ای

دو از کا های خوب  که انجام داده اند، صحبت م  کنند و آن ها  ا به  خ هم م  کشند. سرانجام ایو  از آن چه بر 
ست پشیمان م  شود و د  برابر خداوند توبه م  کند. خداوند هم توبه او  ا م  پذیرد و تند ست   ا بته  زبان آو ده ا

او باز م   رداند و ثروت و دا ائیش  ا نیتز دو چنتدان مت  کنتد و بتدین ستان ایتو  د  کنتا  یتا ان و نزدیکتانش           
دی آن هتا  ا بتا شتعر ستومری نشتان مت        ( و اینک اشعا ی از تو ات که همانن۲۷تند ستیش  ا به دست م  آو د. )

 دهند: 
 : ۱۶و  ۱۵، ۶با  

 براد انم خیانت کردند مانند بیابان  
 بیابان  با  ستره ای  ذ ا 

 :  ۳،  ۷با  
 میراث  که برای من باق  ماند د د و  نج ماه ها بود 

 و سهم  که برایم جدا کردند، مشقت های شب های د از 
 :۱۱، ۷با  

 وحم سخن بگویم/ با عذا  و شکنجه جانم شکوه سر دهم با د د و  نج  
 : ۱۱، ۷با  

 چرا  ناهم  ا نم  بخش ؟ / پلیدی هایم  ا پاک نم  کن ؟ 
 :۲، ۱۹با  

 خدایا بگذا  بگویم، مرا محکوم مکن/ چرا با من مجادله م  کن ؟ آ اهم کن! 
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 :۱، ۱۳با  
 ن پنهان م  کن   ناهانم و تقصیرهایم  ا به من بفهمان / چرا  وی از م

 :۲۳، ۱۳با  
 فساد و  ناهم چه اندازه است /  ناهان و تقصیراتم  ا به من بفهمان 

 :۱۶،۶با  
 آن قد   ریه کردم که چهره ام سرخ شد 

 :۲، ۱۶با  
 تا ک  م  خواه  عذابم بده  / و با کلمات خردم کن ؟ 

 :۱۳، ۱۹با  
 براد انم  ا از من دو  کردی / و آشنایانم دسته دسته ]از من  میدند و[ بیگانه شدند 

 :۱۴، ۱۹با  
 خویشانم پای از من کشیدند / دوستان نزدیکم هم فراموشم کردند 

 :۱۹، ۱۹با  
 همه محرمان اسرا م از من بیزا ی م  جویند / دوستدا انم از من  وی برم   ردانند 

 :۱، ۳۰با  
 آن های  که به سال از من کوچکترند بر من م  خندند 

 :۵، ۳۴با  
 د  حال  که حق با من است، تکذیبم م  کنند 

 ۲۶، :۳۰با  
 آنجا که چشم به  اه  وشنائ  بودم تا یک  به سراغم آمد 

  وحم متدش   ردید،  وزهایم تا یک شدند 
 :۶، ۳۴با  

 م  آو ند  د  حال  که حق با من است د وغگویم به حسا 
 ۴۲با  

 پایان شعرها: ایو  به خداوند خطا  م  کند: 
 چیزهای   ا که نم  دانستم بر زبان  اندم 

 کس   ا که فرادست من بود، نشناختم، خطاها و اشتباهاتم  ا نفهمیدم 
  وی نیاز بر تو آو ده ام، به من  وش فراده 

 از تو م  پرسم، آ اهم کن 
 شنیده بودم  آنچه  ا از تو بود با  وشم

 و حاال نیز با چشمانم ترا دیدم 
 از این پس خود  ا موجود ب  ا زش  م  بینم 

 و د  ]د ون[ خاک و خاکستر، د  حال توبه کردن هستم 
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همچنان که قبد هم  فتیم خداوند توبه ایو   ا م  پذیرد و بدین سان ایو  به خوشبخت  بز  ت  دستت مت     
داستان د  متن های تو ات و سومر کامد با یکدیگر شبیه هستند. آن چه  د  تو ات یابد. مدحظه م  شود که مفهوم 

آمده دست کم، بیش از هزا  سال با متن سومری فاصله دا د. اما با ژ فای  بیش تر و مضمون  غن  تر. زبان  شاعرانه 
بت  پیرایته ای نیتز. نهایتت          و کدم  که به زیو های عالمانه ای آ استه شده که د  عین حال شعری است ساده و  

این که شکستگ  های  که د  بعض  از الواح پیش آمده، باعه شده کته د  بستیا ی از جاهتا  ستیختگ  د  کتدم      
پیش آید، سطو  متعددی د  این شعر از بین  فته است )از نظر تحلیل محتوای شعر(، د  هر دو شعر ایتن مصتیبت بته    

شده، پیش آمده است. اما د  شعر سومر، این نکته وجود دا د که انسان  ناه  ا علت  ناهان  که خود انسان مرتکب 
 با زادن خویش به دنیا م  آو د. د  تو ات موضوع تازه این است که ایو  خداوند  ا م  بیند. 

د  قرآن به شیوه معمول، باز هم موضوع به اجمال بر زا  شده است. مساله د  چها  سو ه و د  آیات مختلتف  
 وان  ردیده: عن

به بعد د  میان اسام  پیغمبران  که به آنتان وحت  مت      ۸۴و د  سو ه )انعام( از آیه  ۱۶۳از آیه  ۴سو ه )نسا ( »
 شده، نام ایو  هم جای دا د. 

 : ۹۴تا  ۸۳)انبیا( آیات  ۲۱سو ه 
و تتو مهربتان    و زمان  که ایو  خدای خود  ا مخاطب ساخت و  فت که: ای خدا د د و  نج مرا فترا  رفتته  »

ترین مهربانان هست ، ما دعای او  ا پذیرفتیم و د د و نا احت   ا از او بر رفتیم و خانواده او  ا به او باز دادیتم و نیتز   
  27«همراه با آنان یک برابر دیگر نیز به او دادیم تا نمونه ای باشد برای آنان که پرستش م  کنند.

 ۴۴ -۴۱)ص( ۳۸سو ه 
 ا، زمان  که خدایش  ا صدا زد و  فت ای خداوند، شیطان مرا به د د و د ماند   « ایو »ا به یاد آو  بنده م»

مبتد کرد،  فته شد به او پایت  ا د  این زمین فرو کن که شستشو اه  است و نوشابه ای استت خنتک و  توا ا. و    
آنکه کا ی باشد برای خردمنتدان. بته او    خانواده و دودمانش  ا و مانند آن  ا به او باز دادیم با  حمت  از جانب ما تا

 فتیم که چوب  به دستت بگیر و با آن بزن و سو ند خود  ا مشکن. ما او  ا بنده ای شکیبا و بردبا  دیدیم. چه بنتده  
 «. خوب ! او بنده ای بسیا  تائب بود

ابتتد بته عتذا     » با آنکه موضوع خیل  به اختصا  شرح داده شده، با این حال حضتو  نکتات و اشتا ات  چتون    
پاداش نیک کته د  پایتان متاجرا بته او داده مت       »و « پذیرش دعا»، «تضرع به د  اه خداوند»، «صبر»، «بوسیله شیطان

 ، همگ  با عناصری که د  داستان اصل  آمده، یکسان هستند. «شود
بته نتیجته نیجامیتده    یک  از مسائل  هم که د  پایان پهوهش ها و بر س  های محققان تو ات، مجهول مانتده و  

سرود سترودها  »بود، بعد از کشف و خوانده شدن الواح سومری، معلوم و مشخص  ردید: مساله این است که بخش 
که ب  هیچ تردیدی یک مجموعه شعری است، چگونه بته صتو ت یکت  از قستمت      28«]یا: ترانه ترانه ها[ ی سلیمان

ین سروده ها نه با دین و نه با تا یخ هیچگونه ا تباط  نداشته های اصل  تو ات د آمده است؟. بوضوح پیدا بود که ا

                                                           
۱

نمونه های  است د  همین موضوع، امتا بتا مثتال هتای  از پیغمبتران       ۹۴آیه تمام م  شود مطالب بعدی تا آیه  ۲موضوع ایو  د  این  -
 )م.(نیز با همین سیاق و با ذکر نمونه های  از این دست آمده است. ۸۳آیات پیش تر از آیه  دیگر و البته

 )م.( «غزل غزل های سلیمان» -۲
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معشتوق  « کلیستا »عاشتق و  « عیس »د  شعر عاشق  هست و معشوق . کشیشان آن  ا چنین تفسیر کرده اند که  …اند
 ا معشوق دانسته اند. د  قرن نوزدهم این عقیده پیدا شتد کته شتعرها،    « اسرائیل» ا عاشق و « یهوه»است و عبران  ها 

م  شده اند. بعد از نیمه اول قرن حاضر، بخصتوص  سخنان منظوم  بوده اند که د  مراسم عروس  اسرائیلیان خوانده 
د  موزه باستان شناس  استانبول که متون ادب  سومری خوانده شد، به اشعا ی برخو د کردند کته بتا اشتعا  ستلیمان     
همانندی های زیادی دا ند. بر س  های بعدی نشان داد که این سروده ها، شعرهای  بوده اند که ستومریان آن هتا  ا   

 م پایان سال و آغاز سال جدید همراه با ترانه ها و اشعا  مدیحه دیگر م  خوانده اند. د  مراس
اقتصاد سومریان، یک اقتصاد ز اع  بود. بنابراین برای آنان مهمترین موضوع، وجود فراوان  و برکت محصول 

و ختدای  « Inannaاینانتا » د  کشو شان بود. به این جهت این باو  د  میان آنان قوت  رفته بود که ا ر خدای عشتق 
)این خدا، د  ابتدا یک پادشاه بود ول  بعدا به صو ت خدا و اله د آمد( پیمان زناشتوی   « Dumuziدوموزی»چوپان  

ببندند نیروی با و ی و جاودانگ  آن ها بیشتر خواهد شتد و د  نتیجته برکتت و فراوانت  د  سترزمین آن هتا حفتظ        
ند ان خلق  ا بر آن داشته است که افسانه بلنتدی  ا د  ایتن موضتوع بته وجتود      خواهد شد. این باو  شاعران و سرای

آو ند و مکتو  سازند. داستان  که به نسل های بعدی و تا زمانه ما نیز انتقال یافته است. کوتتاه شتده داستتان چنتین     
 است:
ان ازدواج م  بندند. الهته،  خدای عشق اینانا و خدای چوپان  زنیونو بعد از دشوا ی های فراوان با یکدیگر پیم»

بعد از این زناشوی  به دنیای زیر زمین  م   ود. این جایگاه  است که بعد از  فتن به آن، دیگتر باز شتت  د  کتا     
نخواهد بود. او با آن که خود الهه ای است اما قاد  به باز شت بر  وی زمین نیست. تا این که باالخره موفق م  شود 

با قید این شرط که کس   ا به جای خود بفرستد، با کلیه مخلوقات زیرزمینت  بته    Inke« اینکه»به یا ی خدای دانش، 
 وی زمین  اه یابد. الهه به هر جا که م   ود خدایان دیگر  ا م  بیند کته د  غیتا  وی هتر یتک جتوال  بتر ختود        

منظره قلتبش  اضت  نمت  شتود کته       پوشیده و خود  ا بر  وی زمین م  کشد. همه آنها عزادا  شده اند. با دیدن این
یک  از آن ها  ا به زیرزمین بفرستد. اما وقت  به شهری که شوهرش د  آن جا زند   م  کند سر م  زند و او  ا د  

هتا  «جتن »حال  م  بیند که با ب  خیال  مشغول عیش و عشرت است، آتش خشمش زبانه م  کشد و او  ا به دستت  
پشیمان م  شود، اما به ب  مجازات  ذاشتن شوهرش هم  اض  نم  شتود. عاقبتت    م  سپا د. اندک  بعد از این کا 

خواهرش خدای خوا  و  ویا برای مدت شش ماه به زیرزمین انتقال   Gestinnanبا دستیا ی« دموزی»قرا  م  شود 
د   شتش متاه زمستتان  ا   « دمتوزی »پیدا کند و این موضوع د  مجلس خدایان بته تصتویب مت   ستد. بتدین ترتیتب       

زیرزمین باق  م  ماند و بعد بر  وی زمین برم   ردد و به همسرش م  پیوندد. این اتحاد با زناشوی  پادشاه زمتان و  
 اهبه بز گ تقدیس م  شود و به همین مناسبت مراسم بز    برپا م   ردد. باالخره سال نتوی آغتاز شتده استت.     

ات تکثیر پیدا مت  کننتد. سترودها و شتعرهای  کته د  ایتن       طبیعت بیدا  م  شود. د ختان سر سبز م  شوند و حیوان
مراسم خوانده م  شود، سخنان  هستند که از زبان شاه و  اهبه بز گ یا اله و الهه خطا  به یکدیگر  فته شده انتد.  
این سخنان اشعا ی هستند لبریز از عشق، خواستن، آ زو که با ساختن آهنت  موستیق  بتر  وی آن هتا بته صتو ت       

 ترانه د آمده اند.  سرود و
سومری بر  وی آن ها بنا شده، همان هتای  هستتند کته امتروز د  مستاله      « خیر و برکت»این مراسم که فرهن  

شناخته شده اند )د  مو د اجرای این مراسم د  بین سام  های غرب  نگاه « مراسم مقدس ازدواج»زناشوی  به عنوان 
 «.(۲۹ص « موس  و یهودیت»کنید به 
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تا زمان ظهو  عیس  و حت  مدت ها بعد از آن بر زا        م  شده است. و بدین ترتیب « برکت»نگ  سنت فره
موضوعات   ا که با هیچ دین  ا تباط نداشته از آن خا ج کرده اند و بقیه شعرها  ا نگاه داشته اند. به احتمال زیاد این 

شده اند. نسبت دادن اشعا  آن مراسم به سلیمان  واه این مراسم د  زمان سلیمان با جدل و شکوه فراوان  بر زا  م  
 مدعاست. 

 (. ۲۹) ک: موس  و یهودیت ص 
اینک بپردازیم به مقایسه بعض  از اشعا  سومری و تو ات: نخست بخش های  از شعری که یک  اهبه خطتا   

 وجود است(: سروده است. )متن این اشعا  د  موزه باستان شناس  استانبول م« پادشاه شوسین»به 
 ! معبود من! Guvey ووی »

 عشقت نیک  وا ا و شیرین است، به شیرین  عسل 
 ای شیر ژیان! ای معبود من

 عشقت نیک  وا ا و شیرین است، به شیرین  عسل 
 ای افسون کننده من . بگذا  لرزان د  برابرت بایستم 

 ری م  خواهم مرا بر  وی دستانت بردا ی و به بستر خوا  بب«!  ودی»
 ای افسون کننده من! بگذا  لرزان د  برابرت بایستم 

 ای شیر ژیان! م  خواهم مرا بر  وی دستانت بردا ی و به بستر خوا  ببری
 بگذا  نوازشت کنم «!  وی»

 د  خوابگاه  که لبریز از شیرین  انگبین است 
 بگذا  از تاثیر زیبائیت، بر سر شوق آیم 

  ای شیر ژیان! بگذا  نوازشت کنم
 

 : ۴-۲: ۱تو ات، سرود سرودها با  
 مرا با دهان بوسه خواهت ببوس 

 زیرا نوازش هایت از شرا  هم نشئه انگیزتر است 
 چه زیباست، بوی عطرت 

 نامت به بویائ  عطری است که از عطردان بیرون م   یزد 
 و از این  وست که دختران دوستت دا ند 
 م  دویم  مرا د  آغوش بگیر! ما د  پیشت به هر سو

 شاه مرا به اند ون کاخ خویش برد
 ما با تو بر سر نشاط م  آییم و مهر م  و زیم 

 یاد نوازش های تو بیش از آ زوی شرا  از خاطرمان م   ذ د 
 دیگران حق دا ند ترا دوست داشته باشند.

 
 ۹-۱۱-۴با   
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 قلبم  ا  بودی! خواهرم! دلبرم! 
 با نگاه چشمانت 

 با یک  شته از زنجیر  ردنبندت قلبم  ا  بودی 
 چه قد  زیباست نوازشهایت، خواهرم! دلبرم! 

 ]آه که[ چه قد  نوازش هایت از مست  شرا  هم خوش تر است 
 و بوی عطرت خوش تر از بوی  ل ها و سبزه ها 

 ای دلدا م! ای عسل لبانم! 
 خطا  م  کند(« هرمخوا»الهه، « اینانای»اله به « دوموزی»)د  سومری هم 

 
 ۱:۳با  

 ای دختران صیون! 
 بد  آیید و پادشاه سلیمان  ا با تاجش بنگرید 
  وزی که قلبش لبریز از مهر و شادمان  بود 

 ماد ش بر سرش  ذاشته بود 
مطالب این سطو  نشان م  دهند که قد ت و حرمت آیین های ازدواج د  زمان سلیمان پادشاه نیز ادامه داشتته  

مند جات تو ات حاک  از آن است که سلیمان از پیروان هر دین  هفتصد زن داشته و همه آن دین هتا  ا هتم   است. 
 د  زیر حمایت خود داشته است. 

 
 ۱۲-۱۰: ۲با  

 دلدا م مرا پاسخ داد و  فت: محبو  من! زیبای من! برخیز و بیا! 
 زیرا زمستان سپری شده است. 

 با ان ها  خت برکشیدند و  فتند 
 و اینک  ل ها هستند که دمیده م  شوند

 هنگام زمزمه و ترنم فرا  سیده است 
 این سطو  ثابت م  کند که زمان برپای  مراسم ازدواج مقدس د  بها  بوده است. 

 
 ۱۰: ۶با  

 آمده است:  Inannaاین سخن ها هم د  وصف 
 نگاهش به سپیده دمان م  ماند 

 زیبا همچون ماه 
 پاک مانند خو شید 

 نظیر سپاه  که پرچم افراشته باشد ترسناک است 
 این زن کیست؟ 
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 د  یک  از این سروده ها چنین م  خوانیم: 
 مرا با انگو  خشک )کشمش( نیرو بدهید و با سیب تقویتم کنید 

 زیرا که من بیما  عشق هستم 
 دست چپش زیر سرم باشد و با دست  است مرا به خود بفشا د. 

 به سروده های سومری و شباهت آنها با شعرهای  که خواندیم: و حاال نگاه  بکنیم 
 دلدا م! ای مرد قلب و  وح من! 

 دست  استت  ا  وی شرمگاهم )...(من  ذاشت  )=آلت زنانگ ( 
 ودست چپت سرم  ا نوازش کرد 
 دهانت  ا بر  وی دهانم  ذاشت  
 و لبانم  ا با سرت فرو پوشاندی 

مدحظه م  شود که بین شعرهای سومری و ]اشعا  سام [ چه شباهت های تنگاتنگ  وجود دا د. ب   مان ا ر 
بر س  های بیشتری صو ت بگیرد از این  ونه اشعا  د  نوشته های سومری باز هم بیشتر م  توان پیدا کرد. اما بایتد  

ده اند و نیز احتمال دا د که بسیا ی از این شعرها،  فت که بخش اعظم این نوشته ها هنوز د  زیر خاک ها پنهان مان
د  الواح  که د  بعض  از موزه های جهان نگهدا ی م  شود و مجموعه های  )کلکستیون هتا( کته نوشتته هایشتان      

 هنوز خوانده نشده اند، کشف نشده باق  مانده باشند. 
و د   Afroditد  یونان  آفرودیتت  « Astara ا استا»د  بن  اسرائیل « »Istarایشتا »ها «اکد»الهه عشق سومری د  

 است و بدینسان )با اسام  کما بیش متفاوت( به حیات فرهنگ  خود ادامه م  دهد.   Venus وم 
 ا د  شخصتیت فرهنگت  ختود    « اینانتا »امروز نیز د  مسیحیت، متریم، متاد  عیست ، ویه ت  هتای متعتددی از       

به شما  م   ود. او د  بعض  از فرقه « نگهبان فقیران و د ماند ان»ی آسمان( ، )فرمانروا« اینانا»دا است. او نیز مانند 
های مسیحیت حت  تا سر حد یک الهه باال م   ود و بیش از فرزندش مو د ستایش قترا  مت   یترد و بترای جلتب      

 ش دعا م  خوانند: یا ی او به ماد ان و جنگجویان و خانواده های  که به د د و  نج   رفتا  آمده اند، به پیشگاه
The searsh of many, richardn. Osling Handmid or reminist? The time, December 1991. p.52-56 

شباهت دا د. دوموزی کتک م  خو د، آزا  مت  بینتد و بته زیترزمین      Dumuziوضعیت عیس  هم به دوموزی 
چه بر سر عیس  م  آید و نیتز عقیتده بتر ایتن کته       انده م  شود و دوبا ه بر  وی زمین برم   ردد. د ست مانند آن

 عیس  نیز هر سال بر  وی زمین برم   ردد، سرنوشت دوموزی  ا به خاطر م  آو د. 
خوانتده مت    « تمتوز »باق  مانده است. د  بتین یهودیتان نیتز    « تموز»د  تقویم ما ]=مردم ترکیه[ با نام « دوموزی»

م   یرند و به د  معابد م   وند و به  ریه و زا ی م  نشتینند. مراستم    شود. د  هفدهم این ماه زنان یهودی  وزه 
  ا د  خاطر زنده م  کند.« تبعید دوموزی زیر زمین»که یاد حادثه د دناک 

)ختد الیاس، خضترالیاس( کته د  متاه مته       Hidirellesبه نظر م   سد که د  سرزمین ما ]ترکیته[ مراستم جشتن   
( بر زا  م  شود، بازتتاب  از  Tahtakuslarحت   و ستان ها ) وستای تخته قوشد )ا دیبهشت( هر سال د  باغ ها و 

مراسم  وحان  و مقدس ازدواج باشد که هنوز هم ادامه دا د. زیرا مراسم جشن و سترو  زمتان  برپتا مت  شتود کته       
ت هتا د  شتب هتای    و الیاس پیغمبر هر دو د  یک جا د  کنا  هم قرا  م   یرند. به عدوه برآو ده شدن نیت « خضر»

چنین  زوها هم بستگ  به آن داشته که دو ستا ه د  یک جا با هم یک  شوند و بته همتین جهتت نیتت کننتد ان د       
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چنین شب ها تا بامدادان چشم بر آسمان          م  دوختند تا لحظه اتحاد دو ستا ه  ا ببینند و نیت کننتد. )از افستانه:   
 یاشا  کمال(.« آغری داغ »

هت. د  مثنوی یک شاعر ترک که با لهجه  ۹۵۰این مراسم مقدس ازدواج  ا د  دو ان های بعد یعن  د   د پای 
داستان سیف الملوک و بتدیق   Gonul Tekin) ک:«. بدیق الجمال و سیف الملوک»سروده م  بینیم: افسانه « جغتای »

 Jaurnal of Turkishت تترک شناست    الجمال، د با ه عناصر باق  مانده از فرهنت  قتدیم  ختاو  نزدیتک: تحقیقتا     

Studies Massachusetts 1985 p277-300   دکتتر )عکس این مقاله ا زشمند  ا براد  نویسنده آقای پروفستوGimey 

Kut  .برای من فرستاده که صمیمانه تشکر م  کنم 
غنت  و پتر   از مجموع آن چه  ذشت این نتیجه حاصل م  شود که دین ساخته و پرداختته ستومریان و ادبیتات    

دامنه آن ها د  همه ملت های خاو میانه تاثیر عمیق  برجای  ذاشته تا آنجا که اساس و پایه ادیان آن هتا  ا نیتز پت     
 یزی کرده است. نهایت این که این تاثیر از سومریان بر  وی فرهن  بن  اسرائیل بطو  مستقیم انجام نگرفته استت،  

د  صحنه تا یخ ظاهر شود. موجودیت سومریان د  تا یخ به سر آمده بتود   زیرا یک هزا  سال پیش از آنکه اسرائیل
و ا ر مساله چنین باشد این سئوال پیش م  آید که این فرهن  به چه شکل  به آن ها  سیده است؟ م  توان  فتت  

 انتقال این فرهن  به یهودیان از چند طریق صو ت  رفته است: 
د  بتتاختر د یتتای   (Dilmun)هتتای آنتتان د  ختتاو ، هندوستتتان د  دو ان عظمتتت ستتومریان محتتدوده ستترزمین

و د  جنتو  مصتر و حبشته    (Aratta, Hurrum)حت  قبرس، د  شمال تا غتر  آستیای میانته     (Ebla, Martu)مدیترانه،
(Magan, Meluhha)    بوده است. سپاهیان و باز  انان  که از سومر به نواح  اطراف م   فتند و یا باز  انتان  کته از

 آن سرزمین ها به سومر م  آمدند، با فرهن  سومری ا تباط پیدا کرده بودند )و وسیله انتقال این فرهن  بوده اند(. 
نتام    Sargonم  بوده اند و پادشاهشان سا  ونسال قبل از میدد مسیح قوم  که مانند اسرائیلیان از نهاد سا۲۴۰۰

  ا بنا نهادند.  Akadداشته سومر  ا به تصرف خود د آو دند و پادشاه  اکد
سام  ها از میان  ودان )بین النهرین( تا سرزمین های خاو میانه انتشا  پیدا »د  زمان این پادشاه و بازماند ان او 

 د میان مردم  واج پیدا کرد.  کردند و زبان اکدی به صو ت زبان مکالمه
بوده، د  نیمته دوم قترن حاضتر، انجتام  رفتته، پتانزده هتزا          Eblaد  حفریات  که د  سو یه که نام باستان  آن 

سال پیش از میدد مسیح است. این الواح با خپ میخ  و یک  ۲۴۰۰لوحه بدست آمده که تا یخ کتابت آنها  ۱۵۰۰۰
یان این الواح مکتو  از ترکیبات ادب  فرهن  ستومری، قطعتات  وجتود دا نتد کته      زبان سام  نوشته شده اند. د  م

هائ  د  آن  وز ا ان نه تنها خپ و کتابت سومری ها  ا به کا  م  برده اند بلکه ادبیتات و  «Eblaابد»نشان م  دهند 
 فرهن  سومری نیز د  خاک های سو یه  واج کامل داشته است. 

قد ت  پیدا کردند و یک دولت سومری تشکیل دادند. اما این دولت جدید دیتری   مدت  بعد سومری ها دوبا ه
پادشاه  بابل  ا تأسیس کردنتد و همته   «  Amoritآمو یت»نپائید و تجزیه شد و باز هم یک شعبه از نهاد سام  به نام 

مستتعجل( ستومریان    سرزمین های سومریان  ا به زیر سلطه خود د آو دند. اما د  همان دو ان  تذا  یعنت  )دولتت   
مدا س سومری و آکادم  ها و مراکز علم  و زبان سومریان و خپ و کتابت آن ها بته منتهتا د جته  واج و توستعه     

 پیدا کرد. 
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د  این سرزمین  ونوشت های متعددی از آفرینش های ادب  و دین  سومریان تهیه  ردید و به شهرهای دیگتر  
نه ها مو د استفاده قرا   یترد. افتزایش  وزافتزون ستام  هتا د  محتدوده       فرستاده شد که د  مراکز آموزش، کتابخا

 سومریان آنها  ا مجبو  کرد که زبان سومری  ا فرا یرند.
خود سومری ها هم مجبو  شدند که زبان اکدی ها  ا بیاموزند و تحت تاثیر چنین وضع  د  متدا س آمتوزش   

یان زبان سومری از حالتت زبتان متردم بتودن د آمتد. امتا  وش       به هر دو زبان صو ت م   رفت. بعد از استقرا  بابل
آموزش، دین و افسانه ها و عناصر ادب  سومریان د  مدا س بابل  همچنان به جوانان تعلیم داده م  شد. زبان سومری 

مچنان هم با همان وضعیت  که بعداً زبان التین پیدا کرد، به صو ت یک زبان دین  باق  ماند که تا ظهو  مسیحیت ه
 ادامه داشت. 

بابل  ها اسام  خدایان سومری  ا عوض کردند و آن ها  ا خدایان خود قرا  دادند. معابتد متعتددی بترای ایتن     
خدایان ساخته شد، مراسم  دین  به وجود آمد که دعاها و سترودها و متدایح بترای ایتن ختدایان بته زبتان ستومری         

 خوانده م  شد. 
بان اکدی و خپ میخ  د  میان ملت های خاو میانه به صو ت یک زبان و خپ سال قبل از میدد مسیح ز ۱۵۰۰

عموم  د آمد و د  آن سرزمین ها الاقل اجبا  برای یاد  رفتن و دانستن این زبان مشخص  ردید. بته همتین ستبب    
خپ سومری مدا س سومری و برنامه های آن ها د  این نواح   ونق و  واج پیدا کرد و بدین سان فرهن  و زبان و 

 بوسیله بابلیان که آن ها  ا اخذ کرده بودند د  آن سرزمین انتشا  یافت. 
ابراهیم که به عنوان پد  یهودیان و مسیحیان و مسلمانان شناخته شده، خانواده اش به موجب مند جات تتو ات  

ین تجا ت بود آمتد. او  کلده به حران کوچ کرد و از آن جا هم به فلسطین که یک سرزم« Urاو »د  میان  ودان از 
به زو  سدح و سربازانش و نیز به نیروی پول و ثروتش توانست خدای خود  ا به متردم آن ستامان بقبوالنتد و بتدین     

 سان فرهنگ   ا که با خود از بین النهرین آو ده بود به مردم منتقل کند. 
تح آن سرزمین بود که همته دانشتمندان   به فلسطین و ف (Nobukhadnesar)آخرین واقعه حمله پادشاه بابل نبونید

یهودی  ا از آن جا به بابل آو د )به حال تبعید( و به همه آن ها امکتان داد کته د  کتابخانته هتای بابتل بته مطالعته و        
بر س  بپردازند. همچنان که مدحظه م  شود، دین و ادبیات سومری از  اه های مختلف  د  بتین یهودیتان  اه یافتته    

ابتن  »هودیان براین است که تو ات بخصوص پنج کتا  اول آن به وسیله موس  نوشته شده است. امتا  است. عقیده ی
، تتا یخ کتابتت، کتتب    ۱۶فیلستوف یهتودی د  قترن    « استپنوزا »و  ۱۲فرمانروای اسرائیل  د  قترن  «  Eben Ezraعز ا

 Robert Cooper, Thirteen)ه انتد.  منسو  به موس   ا حداقل بعد از پایان دو ه اسا ت و تبعیتد بابلیتان اعتدم کترد    

Lecturcs on Bibel. S. 107)  : د  مو د تاثیر اسا ت بابل و نیز هر  ونه آ اه  دقیق تر مراجعه کنید به 
(Max I.Oimont Jews, God and History, New york 1962 p.69-72) 

ان و کتا  های دین  تنظیم شده و همه ما توفیق نوشتن این مقاله  ا هم که د  مو د تاثیر فرهن  سومری بر ادی
اطدعات مربوط به آن  ا به نوبه خود مدیون خپ و کتابت و لوازم و وسایل کتابت یعن  همتان التواح پختته  لت  و     
سفالین سومریان م  دانیم. ا ر آن ها  ا بر  وی وسیله ای فاسد شدن  و خراب  پذیر نوشته بودند، همه ایتن دانستتن    

 ناخوانده د  قلب زمان مدفون م  ماند.ها مانند  ازی 
*** 
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د  حدود یک سوم از الواح  ل  سومریان اینتک د  بختش غنت  و ا زشتمند استناد ختپ میخت  د  متوزه          -۱
باستانشناس  شهر استانبول نگهدا ی م  شود. د  نیمه دوم قرن اخیر از طرف کسان  چون کرامر، خدیجه کتزل آی  

H.Kizilyay  و معزّزچGIG  تشا  بخش عمده این  نجیه فرهنگ  همت  ماشته شده و از این طریق مطالتب تتازه   به ان
ای د  پهنه فرهن  سومری به دنیای علم عرضه شده است. مطالعه بر وی بخش های دیگر ایتن استناد نیتز بته اتمتام      

شتیو خطتوط   نقتش آ  » سیده که همگ  د  شرف انتشا  هستند. برای کسب آ اه  د با ه آن ها مراجعه کنیتد بته:   
.  ۴۷۹-۴۸۱ص  ۱۹۹۰کنگره تتا یخ تترک، آنکتا ا    « میخ  موزه باستانشناس  استانبول د  شناساندن ادبیات سومری

)=تا یخ از  History Begins at Sumerبرای دستیاب  به آ اه  های  سترده تر د با ه ادبیات سومری  جوع کنید به:
 . ۱۹۹۰آنکا ا « معزّز علمیه چ »ترجمه  – Kramerآغاز م  شود( اثر« سومر»

- S,n. Karmer. The Sumerians, their history. Culture and the ۲ character. Chicago 1963. p. 143  

کته د    e.gal( کلمه ۱۸-۱۷:آیه  ۹نامیده شده است: )سو ه « مسجد خداوند»ی سومری د  قرآن «خانه خدا»-۳
 استعمال شده است.   hegalه کا   فته، د  تو ات به صو ت سومری به معن  معبد یا کاخ ب

 Max I.Dimont د  اثرش به نام Jews. God and History  یهودی »چنین آو ده است: ۱۵( ص ۱۹۲۶)نیویو ک
ها د  سرزمین بابل دو اندیشه نو  ا  سترش دادند و این دو از آن زمان به بعد به همه بشریت تعلق  رفتت: بته جتای    

 معبد  ا محل قربان  قرا  دهند، آن  ا بر جایگاه عبادت مبدل کردند. برای تجمق های دین  . که آن
 

  :مآخذ
Anadolu Damgo Muhurleri 

 Nimet(Dincer) Ozguc ۷۴ص ۱۹۴۳ (Dtcfd.11)نعمت )دینچر( اوز وچ مهرها و طمغاهای آناتول   -۱

 ( ۷۵ص Payot ۱۹۷۹)مذاهب انسانیت   Regligions de Ihumanite: Anoine Anivanderآنتوان آنواند  - ۲
 « ۱۹۴۲-۵۰مجله قونیه « تا یخ ادیان اقوام باستان  آسیای غرب  و آناتول »ناج  فکرت باشکاک  - ۳

Naci firret Baskak. "Garbi Asia ve anadolo Akvam-1 Kadimesinin Dinleri Tarihi. Konia dergisi 1942-
50. S 16- 19 

 1943K. Bittel prehistoric devirdeل: مراستم خاکستپا ی مرد تان د  آنتاتول  د  عصتر ماقبتل تتا یخ. استتانبول         ک بته تلیت   -۴
anadolu'da olu Gomme adetleri (11. TTK. 1937) ist. 1943. S. 170.  

  1948 ا. تحسین اوز وچ. مراسم دفن اموات د  اعصا  آغازین تا یخ آنکا Tahsin Ozgugبه عدوه نگاه کنید به:
 Tilki Tepe« تیلک  تپه»د   و های -۵
  176ادیان انسانیت ص -۶
 پیدا شده است.   Horuz Tepe«خروس تپه»د  -۷
 پیدا شده است. « خروس تپه»و  Alaco Hoyur«آالجا هویوک»د  -۸
ص  Belleten 34/9  .1945بلتن  F.Kinalد  آسیای صغیر، ترجمه فروزان کنال « ماد  بز گ»سنت  Franz Hancarفرانس هانکا -۹
265 . 

 « آالجاهویوک»-۱۰
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