
pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 

 

 
 

 نش بابلیی آفرياسطوره
 

 

 

 

 دکتر شروین وکیلی

 )به همراه برگردانِ متن انوما اِلیش(

 آزاده دهقانی

 

 

 انتشارات علم

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 شناسنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسطوره آفرینش بابلی
 دکتر شروین وکیلی و آزاده دهقانی

 ناشر: علم

 صفحه آرا: لیال حائری

 لیتوگرافی: باختر

  13931393نوبت چاپ: اول / نوبت چاپ: اول / 

  جلدجلد  10001000ژ: ژ: تیراتیرا

 شابک:

    --خ شهدای ژاندارمریخ شهدای ژاندارمری  --فروردینفروردین  1212خ خ   --نشانی: خیابان انقالبنشانی: خیابان انقالب

  33پالکپالک  --کوچه گرانفرکوچه گرانفر

  انتشارات علمانتشارات علم

  6641235866412358تلفن: تلفن: 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 فهرست
 

 6 ........................................................................................... شیال بر انوما یاباچهید

 10 ................................................................... (ی)آزاده دهقان شیانوما ال: بخش اول

 12 ....................................................................................................مترجم شگفتاریپ

 22 .......................................................................................... انانرودیم یاصل زدانیا

 24 ............................................................................................................. شیانوما ال

 25 .............................................................................................................. فصل اول

 35 .............................................................................................................. فصل دوم

 45 ............................................................................................................. فصل سوم

 54 .......................................................................................................... فصل چهارم

 63 ............................................................................................................ فصل پنجم

 70 ............................................................................................................فصل ششم

 80 ................................................................... فصل هفتم )سرود پنجاه نام مردوک(

 108 ............................................... )دکتر شروین وکیلی( شیزندِ انوما ال: بخش دوم

 110 .................................................................................... متون یفصل اول: درباره

 110 .........................................................................شیانوما ال یگفتار اول: بافت ادب

 137 .............................................................. نینبرد آغاز یکنعان یگفتار دوم: نسخه

 158 ......................................................................... تورات شیدایگفتار سوم: سفر پ

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 168 .......................................................... نینبرد آغاز یونانی یگفتار چهارم: نسخه

 170 ............................................................................... نامِ شمعونگفتار پنجم: مرده

 172 ................................................................... انکاریسودمند و ز زدانیفصل دوم: ا

 172 ..................................................................................... امتیگفتار اول: آشوبِ ت

 188 ....................................................................................... گفتار دوم: نظمِ مردوک

 230 ........................................................................................... لبخش او یکتابنامه

 231 ........................................................................................... بخش دوم یکتابنامه

 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 ای بر انوما الیشدیباچه

رد، و کتوان ارزیابی غنا و پیچیدگی هر تمدنی را با وارسی اساطیر آن تمدن می

 گ رابینی عمومی جاری در یک فرهنه جهاناساطیر آفرینش، روایتهایی هستند ک

دهند. مردمان برای ترین پرسشهای مردمش پاسخ میکند و به پیچیدهبازنمایی می

ه بکنند و تشخیص آنچه که باید باشد، تفسیر آنچه که هست، توجیه آنچه که می

 ایست که در همه گاه و همه جای غالب است.برند. این قاعدهدامن اسطوره پناه می

ای آغازین از شان را به ظهور تپهکند که مردمان خاستگاه خود و سرزمینفرقی نمی

انند. ی پیدایش گیتی و مینو بددل نیل منسوب کنند، یا نبردی آغازین را سرچشمه

ترین پرسشهای طرح شدنی در ترین و غاییتمام اینها روایتهایی هستند که پیچیده

مروز، گ در کیهانشناسی ای دقیق و تجربیِ مهباندهند. نظریهیک تمدن را پاسخ می

 وایتهایردر  و داستانهای زاده شدنِ ایزدان پیاپی از دل مادر زندگان و پدر بزرگی

و  مانوی، همگی تالشهایی نظری و ارزشمند برای پاسخگویی به چالشی دیرپا

 ت.ی اصلی آن اسمایهبن «از کجا آمدن و به کجا رفتن»ژرف هستند. چالشی که 

ای که در بیشتر منابع مورد ارجاع انوماالیش، یکی از این روایتهاست. نسخه

م در کاخ آشور بانیپال .1849شود، همان است که ِسر هنری الیارد در واقع می

ی کاخ این شاه آشوری یافت شد، بیش از هزار ی که در کتابخانهفصلیافت. هفت 

ی جم آن که ناخوانا شده بود، بقیهپن فصلگرفت و به جز سطر نوشته را در بر می

نمود. پژوهشهای بعدی نشان داد که این متن بر متن دقیق و روشن و معنادار می
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منابع سومری و اکدی کهنتری استوار شده است و یکی از کهنترین روایتهای 

دهد. آنگاه که بخشهایی از این روایتهای کهنتر نیز آفرینش هستی را به دست می

متنی به نسبت کامل و  -پنجم نیز پر شد فصلو جای خالی آن  -یافته شد، 

ی آغازینش انوما الیش خواندند، یعنی نقص به دست آمد که آن را با دو واژهبی

 «زمانی که در باال...»

خ ه کامتن امروزین انوما الیش همچنان بر همان روایت بابلی استوار است ک

ی انهشود که در میاین اسطوره مربوط میآشوربانیپال یافته شد. یعنی به ثبتی از 

ده شقرن هفتم پ.م، حدود صد سال پیش از ورود کوروش بزرگ به بابل، نوشته 

دهد که شکل ی دیگر نشان میاست. با این وجود ساختار آن و اسناد پراکنده

ای بین دوران حمورابی )قرن هفدهم پ.م( تا زمان ورود ی آن در فاصلهاولیه

ن این ن تاریخ تدویبابل )قرن یازدهم پ.م( در بابل نوشته شده است. ایها به کاسی

ی یتهامتن به زبان اکدی است و به احتمال زیاد بخشهایی از آن پیشتر در روا

 سومری وجود داشته است. 

ی، ی مهم وجود دارد. نخست آن که از نظر زماندر مورد انوماالیش چند نکته

ده شافت ی تاریخ هستی است که در ایران زمین یاین کهنترین روایت کالن درباره

ی تمدنهای باستانِی ی منابع نوشتاریِ باز مانده از از شبکهاست. بخش عمده

بان اکدی بابل(، به ز -شورآ -گوتیوم/ ماد -ی جنوب غربی ایران زمین )ایالمگوشه

نطقه مو  اند، از آن رو که بیشترین کاوشها در این شهرو در شهر بابل نوشته شده

ی فرهنگی هاند. بنابراین در اینجا با یکی از کهنترین متونِ این حوزانجام پذیرفته

 دهد. روبرو هستیم که روایتی کامل و فراگیر از پیدایش هستی را به دست می

جای بحث ندارد و  -به ویژه تورات -تاثیر این متن بر منابع دینی جهان باستان

د شده از مجرایش راه خود را به روایتهای مسیحیِ این مسیری است که اساطیر یا

اند. بنابراین انوماالیش متنی مهم و کلیدی است، از آن رو که جدیدتر نیز گشوده
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بخش مهمی از روایتهای مربوط به آفرینش، بدون خواندن و تفسیر کردنش، 

 ماند. ناخوانا و نا مفهوم باقی می

دانیم سراسر آن را در ن است که میآ ی جالب در مورد انوما الیشدومین نکته

 اند و نمایشی عمومی از نبرد آغازین ایزدانخواندهجشن نوروز بابلیان )آکیتو( می

اند. وقتی کوروش به بابل وارد شد و فرمان داد کردهرا در این روزها اجرا می

ی یبهای ده ساله از سر گرفته شود، به روایتِ کتاجرای این مراسم بعد از وقفه

 احتماال از. «هایشان درخشان شدچهره»و  «مردم بابل شادمان شدند»حقوق بشر، 

دست  ی بهآن رو که بار دیگر امکان بازخوانی عمومی این متن را در مراسم نوروز

ا هم رنوروز  ط بهآورده بودند. بنابراین در انوما الیش، ما کهنترین متِن آیینِی مربو

ن جشنِ  هنوز زنده در جهان، و مهمتریکهنترین مراسمِیابیم، و این خود یکی از می

 شود. مردم ایران زمین محسوب می

های دیگری نیز مهم شناختی بررسی شود، از جنبهانوما الیش اگر از دید اسطوره

ی رتبهها برای برکشیده شدنِ یک ایزدِ تازه وارد به ماست. یکی از کهنترین توجیه

ا یکی بینیم. به همین ترتیب در این روایت است که بمیخدای خدایان را در این متن 

های نبردِ آغازین خدایان و چیرگی نهایی نظم )مردوک( بر آشوب ترین شرحاز قدیمی

ها و رهشویم. ساختار روایی آن نیز قابل توجه است و برخی از گزا)تیامت( روبرو می

 دهد. یز استعداد و نبوغ سرایندگانش ماهای رنگینش خبر توصیف

 گوییم، بدان امید کهبرگردانِ این متن به فارسی را شادباش می

 گذرند،در آینده انسان، چون روزها می»

 باشد که این، همواره شنیده شود، 

 هفتم( فصلی )میانه «باشد که برای همیشه گفته شود!

شروین وکیلی
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 بخش اول

  شيانوما ال
 )آزاده دهقانی(
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 رجمتپیشگفتار م

. در تعریف نمایندمیها پس از هزاران سال همچنان زنده و زایا رهاسطو

ه ود بخاسطوره، شاید بتوان گفت روایتی از آفرینش است که انسان به گمان 

ها یابد. اسطورهی آن به راز هستی، پیدایش و نظم جهان دست میوسیله

 هایشههای آن عصرند و با وارسی ریی انساننشانگر فرهنگ و نماد اندیشه

نظر توان بسیاری از زوایای تاریک زندگیشان را روشن ساخت.   بهآن می

برگ  ها نیز شاخ وها، اسطورهتر شدن زندگی انسانرسد که با پیچیدهمی

ن ندگیشاا به ززیستند و آنهها میها با اسطورهبیشتری پیدا کردند. زمانی انسان

نها تند یا ا در زندگی ما نقش دارهبخشیدند. آیا امروزه نیز اسطورهمعنا می

 وا دید کتابه توان آنها را درهای دیگر تنها میروایاتی هستند که مانند نوشته

 یمانخواند؟ شاید برای دیدن ردپای دستکم بخشی از آنها در زندگی امروز

کلمات و  باید بیشتر بکاویم و سنتهای برگرفته از اساطیر را به یاد آوریم.

ه ای بای اشارهاز این ردپاهاست. اما آیا روایتهای اسطورهاصطالحات یکی 

 وید:گواقعیتهای تاریخی ندارند؟ لوی استروس در کتاب اسطوره و معنا می

ای که ما بر حسب عادت بین تاریخ و ..... از یک طرف این تقابل ساده

اسطوره قائلیم، اصال یک تقابل مشخص و واضح نیست و از طرف دیگر 

بط میان اسطوره و تاریخ وجود دارد. اسطوره ایستاست و ما یک سطح را
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 13 بخش اول: انوما الیش   /  

کنیم، ای را در ترکیبهای گوناگون به کرات مشاهده میهمان عناصر اسطوره

توان گفت این نظام در تضاد با اما آنها در یک نظام بسته جای دارند و می

 آید قرار دارد.تاریخ که نظامی باز به شمار می

توان شماری وجود دارد که بر طبق آن مییهای بدر تاریخ شیوه 

ای بودند را ای یا توضیحی که آنها نیز در اصل اسطورههای اسطورههسته

 1تنظیم و بازتنظیم کرد...

ه به کاست  ی آفرینش بابلیحماسهیا  انوما الیشها یکی از این نمونه

ست، سرآغاز پیدایش زمین، یعنی زمانی که همه جا پوشیده از آب بوده ا

 اشاره دارد..

متن انوما الیش که اینک در اختیار ماست، به زبان اکدی و خط میخی 

ها و بابل کهن نگاشته شده و برگرفته از الواح و پاره الواحی که در زمان

ترین آنها به زبان کشوری های مختلف به دست آمده، است. کاملمکان

های نرا از تکههنری لیاردآ 1849متاخر یعنی آشوری است و در سال 

در نینوا بدست آمده بود، گردآوری  آشوربانیپالای که در کتابخانه پراکنده

به دنیا آمد و تحصیالت رسمی چندانی نداشت.  1840کرد. جرج اسمیت در 

ی آشنایی شد که هنری ی آشورشناسی و بدل به چهرهوی بزودی شیفته

داد از اتاق شخصیش  راولینسون، پژوهشگر سرشناس انگلیسی، به او اجازه

ی بریتانیا قطعاتی که های گلی کار کند. وی در موزهاستفاده کند و روی کتیبه

، آنرا به چاپ رساند. این متن 1876لیارد یافته بود را بر هم سوار کرد و در 

                                                                                                  
 35، ص 7631ی شهرام خسروی، نشر مرکز، کلود لوی استروس، اسطوره و معنا، ترجمه 1
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 ی آفرینش بابلی/   اسطوره   14

 170تا  115 گلی که هر یک بین فصلدر حدود هزار رج است و برهفت 

پنجم بسیار آسیب دیده  فصلهای ر بخشبیشت رج دارند، نگاشته شده است. 

پنجم در سلطان تپه )در ترکیه امروزی(  فصلبودند تا اینکه یک رونوشت از 

هایی از این منظومه ترتیب متن کمابیش کامل است. نسخهیافته شده  و بدین

اند و هر چند اثری مربوط در کیش و اوروک ونیز در سلطان تپه یافت شده

شود که بر جای نمانده است اما چنین پنداشته می پ.م 1000به پیش از 

زمان واقعی تصنیف آن هزاره دوم پیش از میالد بوده است )پژوهشگران 

 دانند(.پ.م می 12تا  18را بین سده زمان آن
 

 1انوما الیش و آکیتو

-ها و متونی که این بناها را توصیف کردههای ساختمانامروزه در پی کاوش

م است که این منظومه به منظور بزرگداشت مردوک، ایزد بزرگ اند، تقریبا مسل

ی سال نوی بابلی)آکیتو( در شهر بابل، در شامگاه روز چهارم جشن یازده روزه

شده است. در این هنگام، کاهن ماه نیسان)فروردین/اردیبهشت( خوانده می

گ ایزد ی بزرگ مردوک، برابر بت بزر، خانهاساگیال بزرگ مردوک به تنهایی در

خواند. سرودی در بزرگداشت مردوک، فرمانروای ایستاد و انوما الیش را میمی

ی دیگری که در روز کند. مراسم ویژهایزدان و او که سرنوشتها را بایسته می

ی شاه برای یک سال آینده شده است، تجدید مشروعیت دوبارهپنجم برگزار می

پوشید، اشت اما در این مرحله جامه میجا پادشاه نقشی در مراسم ندبود. تا این

گرفت و در های سلطنت خود یعنی شمشیر، عصا و حلقه را در دست مینشانه

                                                                                                  
1 Akitu 
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 15 بخش اول: انوما الیش   /  

ستاند و به محراب برده ها را میایستاد. کاهن بزرگ این نشانهپیشگاه مردوک می

زد و او را ی پادشاه سیلی مینهاد. سپس بر گونهو بر اورنگی در پیشگاه ایزد می

افکند. پادشاه با فروتنی به درگاه ایزد نماز خشونت نزد خداوند بر زمین میبا 

-داد و نشانهگرمی میکرد. آنگاه کاهن، او را پشتبرد و طلب بخشایش میمی

نواخت اش سیلی میگرداند و برای بار دوم بر گونههای پادشاهی را به او بازمی

ین معنی بود که خداوند خشنود شد بدای بیابد: اگر اشک جاری میتا  نشانه

بود. بدین ترتیب برای یک گشته است وگرنه، سرنوشتی بد در انتظار شاه می

شد و  پادشاه نیز مشروعیت سال بعد نظم و ترتیب و بقای کشور تضمین می

بایست با یافت. مراسم ازدواج مقدسی هم وجود داشت که در آن، شاه میمی

ی ازدواج کرد که نشانهزدواج نمادینی را برپا میی بزرگ مردوک، مراسم اکاهنه

داد.  مردوک با ایزدبانوی بزرگ، ایشتار بود. این ازدواج، زمین را برکت می

نظر ظاهرا وجود بت بزرگ مردوک برای انجام این مراسم الزم بوده است و به

پ.م که  689شد، مانند سال هایی که این بت از شهر ربوده میرسد زمانمی

ناخریب به بابل یورش برد و تندیس مردوک را به پایتخت آشور بردند به س

های خدایان پ.م، بابل را فتح کرد و پیکره 538ی فتح آنجا. کوروش در نشانه

ی این متن این است که در شهرهای ی جالب دربارهرا به آنجا بازگردانید. نکته

شود در این عوض میمختلف و به دلیل پرستش خدایان متفاوت، نام مردوک 

خدای بزرگ آشوریان، آشور، جای مردوک، این برای مثال، در متون آشوری به

 شود.است که بر تیامت پیروز می
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 ی آفرینش بابلی/   اسطوره   16

 بررسی مضمونی انوما الیش

، جایی زمینهای کهن است، سرزمینی در ایرانمیانرودان خاستگاه اسطوره 

ساطیر اان با مردمان میانرودجا آغاز کرد، که بشر شهرنشینی و پیشرفت را از آن

هر شکردند، هر شهر برای خود خدای بزرگی داشت که معبد اصلی زندگی می

د. شته میی آن ایزد بر روی زمین انگاشی پرستش او بود و شاه نمایندهویژه

 سانیهر ایزد برای خود داستانی داشت و در مواقعی داستانهای کمابیش یک

شته شد، نشان از یکی بودن آنها در گذمیی خدایان مختلف گفته درباره

ار یی قرهاها، خدایان را در متن روایتها و کنشداشت. برخی از این داستان

دوموزی  یشدند مانند اسطورهها عوض میی آن مثال فصلداد که در نتیجهمی

که چندین  تری داشتند مانند گیلگمش،نهای پیچیده)تموز( و برخی دیگر داستا

، ختلف از جمله سفر قهرمان، گشتن به دنبال جاودانگی، دوستیمضمون م

 یبارهی دیگری هم هست که درعشق و انتقام  را با خود دارد. اما اسطوره

ه این ظومه بکه به دنبال کلمات  آغازین این من "انوما الیش "آغاز جهان است. 

ز شناسیم. ابابلی می "ی آفرینشحماسه"شود را بیشتر با نام نام خوانده می

پیدایش جهان،  یی نخستین است که دربارهلحاظ روایت، اسطوره

 شود که:کند. این اسطوره از جایی آغاز میداستانسرایی می

 را نامی نبود آسمان  زمانی که در باال، هنوز

 در زیر آن هنوز بی نام بود ،و زمین

ین. این دو زیند، هنوز نه آسمانی است و نه زمتنها دو خدا در جهان می

)تیامت، مادر( و آب شیرین)آپسو،  خدای اولیه آب هستند، آب شور و تلخ

ای به زمانی که سراسر زمین را آب فراگرفته و گیتی سراسر پدر(، اشاره
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 17 بخش اول: انوما الیش   /  

آیند اما آشوب بود. از پیوند آبهای شور و شیرین، خدایان نخستین پدید می

و غوغای  پدر، از همهمه شکل است و سیال. آپسو،انگار هنوز هم جهان، بی

خواهد با از بین بردن آنها، دوباره به آرامش فرزندانش به تنگ آمده و می

پیشین خود بازگردد. او میل به سکون دارد و همسرش، تیامت، طرف 

شود و پس از چندی، گیرد، آپسو در نبرد با ائا کشته میفرزندانش را می

مت از کشته شدن آپسو پشیمان آید. اینک تیافرزندش مردوک به دنیا می

آفریند و الواح آراید، یازده هیوال میاست و برای نبرد با خدایان، لشکر می

 سپارد. سرنوشت را به کینگو که او را به همسری برگزیده، می

 برای دوم، تیامت لشکر را برای نبرد آماده ساخته و کینگو را فصلدر 

برد نا از تواند تیامت رشود اما نمیفرماندهی سپاهش برگزیده، ائا اگاه می

 خواند. بازدارد. مردوک را برای جنگ با تیامت فرامی

تا  فرستدانشار، وزیر خود، گاگا را به سوی خدایان می سوم، فصلدر 

 خواهی تیامت و نبرد مردوک با او آگاه سازد.آنان را از کین

رای بمردوک،  آزمایند. پس از آنخدایان، مردوک را می چهارم، فصلدر 

رهم را د کند و سپاهششود. درجنگ با تیامت، او را نابود مینبرد آماده می

-یمان را کند. ازیک نیمه، آسمشکند. مردوک، پیکر تیامت را دو نیمه میمی

 کند.ا میسازد و از دیگری، زمین. و پس از آن، جایگاههایی برای خدایان بن

وزها رکند. او ر کاخهایی بنا میپنجم، مردوک برای خدایان دیگ فصلدر 

ت و دارد و سپس ماه و خورشید، دجله و فراها وسال را برپا میو برج

 سازد.آفریند و نیز بابل، جایگاه مقدس خدایان را میها را میکوه

شود تا آدم را بیافریندو برای این کار، ششم، مردوک برآن می فصلدر 
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 ی آفرینش بابلی/   اسطوره   18

 .آفریند تا در خدمت خدایان باشدرا میکشد و از پیکر او، آدم کینگو را می

 دهند.خوانند و به او پنجاه نام میپس از این، خدایان بر او آفرین می

 هفتم، ستایش مردوک و ذکر پنجاه نام اوست. فصل

ای های مختلفی را در خود جای داده که از زوایانوما الیش، مضمون

ر  ی دیگهااطیر سرزمینها را در اسمختلف قابل بررسی است و نیز تکرار آن

 توان یافت. از جمله:به فراوانی می

جود ونه بههای نرینه و مادییهان از آمیزش آبکالف:  پیدایش گیتی از آب: 

تند اده هسمهای نر و ی هومر نیز اقیانوس وتتیس، آبی گفتهآمده است. بر پایه

نشی کدهد، ه رخ میمرحل چه در اینکه کیهان از پیوند آنها پدید آمده است. آن

اشاره  شکلیای بغیر خالق و ابتدایی است و تنها به بیرون آمدن کیهان از توده

 د.دارد و برای آفرینش زمین و آسمان هنوز باید مسیر درازی پیموده شو

نی ب: کشته شدن پدر به دست پسر که بعدها در ادبیات، بدل به مضمو

 ی آنهدر ادبیات پارسی هم نمونشود از جمله در داستان اودیپ. آشنا می

 ضحاک است.

ها که در دست خدای خدایان است و هر پ: فرمانروایی بر سرنوشت

وست رکس که این نیرو از آن او باشد، بزرگترین خدایان است و از همین 

که مردوک در برابر کشتن تیامت، از ائا  درخواست در دست گرفتن 

 کند.ها را میسرنوشت

ها معموال اشاره به و آفرینش انسان: در بیشتر فرهنگت: مرگ کینگو 

شود که البته تاثیر قدرتمند روایت کتاب مقدس را آفرینش انسان از خاک می

در آن نباید نادیده گرفت. اما در برخی از اساطیر، از جمله آتراهَسیس اکدی، 
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 19 بخش اول: انوما الیش   /  

شود. می 2سویا هسی 1ایالاشاره به آفرینش انسان از ایزدی مرده به نام وی

ها، آفرینش انسان از خداوندی شکست خورده آید که  نزد بابلینظر نمیبه

 به این معنی باشدکه از زیرکی و هشیاری کمتری برخوردار بوده است. 

 ث: آفرینش بابل به عنوان جایگاه پرستش خدایان بر روی زمین

 

 الگوی ریختاری

به  در کار جهانشود و با نظم و ترتیب انوما الیش با آشوب آغاز می

 رسد. از نظر ریختاری، الگوی آن چنین است:پایان می

-A گیرد پدر تصمیم به نابودی فرزندان خود می 

-B مخالفت مادر 

-C کشته شدن پدر توسط فرزندان 

-D ردگین میخاطر کشته شدن همسرش، تصمیم به انتقام از فرزندامادر به 

-E ونبرد فرزندان با مادر و شکست دادن ا 

-F )آفرینش آسمان و زمین وجایگاه خدایان بر روی زمین)بابل 
 

 خدایان 

ان در آفرینش بابلی هر یک از خدایان، خصوصیتی متناسب با کارکردش

 بر عهده دارند:

های شیرین و زیرزمینی که میل به آرامش : پدر نخستین، خدای آبآپسو

                                                                                                  
1 We-ila 
2 Hasisu 
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 ی آفرینش بابلی/   اسطوره   20

ند و آرامش خواهد سر و صدای خدایان را خاموش کو سکون دارد و می

 پیشین را بازستاند.

ر دی آشوب است. های شور که نماینده: مادر نخستین، خدای آبتیامت

 بال(تصویر شده است.تصاویر به شکل یک اژدها )بالدار یا بی

ل کم، تبدیل به خدای بزرگ شهر باب: خدایی کوچک بود که کممردوک

اورتر ی خدایان جنگکردند. از همهای برای او برپا میشد و مراسم ویژه

 راند.همگان فرمان می است و بر سرنوشت

 دان بهیانرومکم در سراسر انکی)ائا(: در ابتدا خدای شهر اریدو بود اما کم

آب  شد. او خدای پیشه و هنر، آب دریا،عنوان خدایی بزرگ پرستیده می

یش هادریاچه، خرد و آفرینش است و معموال به صورت ایزدی که از شانه

 شود.آب روان است، نشان داده می

ه  عرضیی او آفریده شد، خدایی بکینگو: خدایی که انسان از پیکر مرده

 شود.  که به دلیل ایستادن در برابر مردوک مجازات می

ایی ر جاهدها: معموال خدایان مناطق پست یا زیر زمین هستند اما آنوناکی

د. در ز هستنبرخی اوقات، داور نی شود وها، ایزدان آسمانی هم گفته میبه آن

 کنند.آفرینش بابلی، خدایانی هستند که در ساخت بابل شرکت می

 ما بعضیها هستند اها: ایزدان آسمانی که در تضاد با آنوناکیگیگیای

 شوند.ها پنداشته میاوقات همسران آن

 ودشیها توسط خدایان بایسته ماساگیال: سرای سرنوشت، جایی که سرنوشت
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 ی ترجمهدرباره

که  دارد های فراوانی به زبان انگلیسی وجوداز متن آفرینش بابلی، ترجمه

ترین املک، ال.دبلیو.کینگ، 1902اند، تا سال های مختلفی منشر شدهدر زمان

ری، ی دیگهاها و یافتن نسخهترجمه را منشر کرده بود اما پس از آن با کاوش

و.جی. ها به قلم دبلینشر شدند که آخرین آتری نیز منتهای کاملترجمه

از  تر شدن ترجمهلمبرت است. در برگردان این متن یه فارسی، برای دقیق

رز های متعددی از جمله کینگ، سرجنت، دنیس برتچر، لمبرت و ساندنسخه

عنی مدین باند، استفاده شده است.  کلمات یا عباراتی که در قالب قرار گرفته

  ارند.ها افتادگی دارند یا آسیب دیده و وجود ندرخی نسخههستند که در ب

تاب کی این جا بایسته است که از دکتر شروین وکیلی که ترجمهدر این

 .ایشان رقم خورد سپاسگذاری کنم من پارسیهای در نشست

  

 آزاده دهقانی
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 ایزدان اصلی میانرودان

پشت  مردانه که خدایان ازخدای آب تازه و آرام و تجسم نیروی  آپسو:

 اند.او و تیامت، پدید آمده

 ب.های شور و تلخ و نماینده آشوتیامت: همسر آپسو، ایزدبانوی آب

 ام و)آر بتیامت، خدای ِمهی که بر فراز هر دو گونه آ مومّو: پسر آپسو و

 آشفته( شناور است.

 لخمو و لخامو: فرزندان تیامت.

 .دادند ا نشانو خدایانی که مرز آسمان و زمان رتیامت  انشار و کیشار: فرزندان

 آنو: پسر انشار و کیشار، ایزد آسمان.

 .یرومندد و نشود(: پسر آنو، خدایی خردمنائا )نودیمود و انکی هم نامیده می

زد، سایممردوک: خدای بزرگ بابل، ایزد بهار، زمین را از پیکر   تیامت 

 یند.آفردمت کردن به خدایان میکند و انسان را برای خبابل را بنا می

 آشور: خدای بزرگ آشوری، برابر با مردوگ

 کینگو: همسر   تیامت پس از مرگ آپسو

 اَداد: ایزد توفان وگردبار، ایزد هوا

 بعل: سرور، خداوندگار برتر

 دامکینا: ایزدبانو، همسر ائا و مادر مردوک
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 دوموزی)تموز(: ایزد شبانی، خدای تابستان

 آتش، پشتیبان فازکاران و آهنگران گیبیل: ایزد

یکی  نیز ایشتار)عیشتر(: ایزدبانوی عشق و جنگ که با اینانا یا آناهیتا

 شودشمرده می

 نینگال: بانوی بزرگ، مادر اینانا و همسر نانا

 شَمَش: ایزد سامی خورشید

: خدایی نیرومند که سری انسانی دارد و بدنش شیر بالدار است، نِرگال

 لیلو نین فرزند انلیل
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 شانوما الي

 نش"يی آفر"حماسه
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 اول فصل

 

 .شوندشود و خدایان زاده می)در این بخش، داستان آفرینش آغاز می

پدرکه از هیاهوی آنها به تنگ آمده،  2مادر و آپسو 1تیامت سپس میان

   .آیدکشد. مردوک به دنیا میگیرد و تیامت، آپسو را میمیجنگ در

شود و هیوالهایی برای نبرد با شدن آپسو پشیمان میتیامت از کشته 

 آفریند(خدایان می
 

 زمانی که در باال، هنوزآسمان را نامی نبود

 در زیر آن هنوز بی نام بود و زمین،

 و آبهای کهن که آنها را پدید آورد

 ]مانزمین و آس[هر دوی آنها یزاینده، زیرک و خالق ت[م]تیاآشوب با

 شدند، و یکی  ندر هم آمیختدهردو آبهایشان را 

                                                                                                  
1 Tiamat 
2 Apsû 
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 بودآفریده نشده  نیزاریو هیچ  ار نشدههنوز هیچ زمینی پدید

 و هنوز هیچ یک از خدایان به پدیداری فراخوانده نشده بودند،

 ،و هیچ یک نامی بر خود نداشتند و هیچ سرنوشتی بایسته نشده بود

 آسمان  آفریده شدند.میان در آن هنگام، خدایان در 

  به پدیداری فراخوانده شدند  1امولهمو و له

 سالها گذشتند 

 آفریده شدند و برآنها  2سپس انشار و کیشار

 یشی جستندروزگاری دراز سپری شد و سپس آنها پ

 :]زاده شد [ ، هماورد پدرشپسر آنهاآسمان تهی،  ،3آنو

 ی انشار، آنو، همسان او بود.زادهآری، نخست

 فرید،را در پندار خود آ 4آنو، نودیمود

 سرور بود، پدرانش و آفریدگارانشبر که  5نودیمود )ائا (

 سراسرخرد بود

 مد همگانآو در زورآوری سر

 تواناتر از نیای خود انشار،

 هم آوردی نداشتدر میان ایزدان، برادرانش، 

 .]بزرگترین خدایان بودند… [ و چنین بود که اینان

                                                                                                  
1 Lahmu and Lahamu 
2 Anshar and Kishar 
3 Anu 
4 Nudimmud 
5 Ea’ 
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 آشفتند، خروشیدند،  تیامت را چون به باال و پایین می

 آری سرخوشی آنان در آسمان

 تیامت را آشفت،

 آپسو نتوانست غوغای آنان را فرونشاند

 سردر گم بودند... ]تیامت و آپسو هنوز[

 آشفته و به هم ریخته.

 غرید میو تیامت 

 […] او کوبید و

 آزارنده بود، کردار آنها

  ، زورگو بودندراه آنها اهریمنی بود

 یان بزرگ سپس آپسو، آفریدگار خدا

 وزیر خویش را خواند و به او گفت: 1مومّو فریاد زد، 

 ،ای  موّمو، تو که روان مرا شادی می بخشی"

 !"]شویم[ ا تا به پیش تیامتبی

  ،تیامت  نشستند  نزدو  رفتند گونهبدین

به  ،زادگاننخست خدایان)پسرانشان (،  یدربارهگویی آنها برای سخن 

 سگالش نشستند 

 ،به سخن باز کرد آپسو دهان

 : راند را ]سخنان[ این ی خدایان جوان،درباره ،تیامت، آن رخشنده و به

                                                                                                  
1 Mummu 
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 آزارد،مرا می راه آنان] ...["

 .]بیارامم توانمنمی[در روز نمی توانم بیاسایم و در شب 

 تهم ساخی آنان را ویران خواهمهاما راه آنان  را درهم خواهم کوبید، 

 ".بیاساییم و ما دوبارهگردد تا آن آرامش دوباره باز

 ]شنید[چون تیامت این سخنان را 

 خشمناک شد و بر شوی خویش فریاد زد،

 به تنهایی نالید خشمگین شد و

 ]...[ دردآور ].... [او

 :]به آپسو چنین گفت[او نفرینی بر زبان راند و 

 ایم را ویران کنیم؟چه؟ آیا باید آنچه ساخته "

 "اما بگذار تا کمی درنگ کنیم! روش آنان بس آزارنده است

 مومّو پاسخ گفت و با آپسو رای زد

 و رای  مومّو، دشمنی با خدایان بود:

 ی آنان را در هم کوب.پدر، راه یاغیگرانه "

 "یآنگاه می توانی در روز بیاسایی و شب)در آرامش( بیارام

 و سیمایش به روشنی گرایید، ]گوش فرا داداو  [آپسو به

 اشت.دهایی پلید دربرابر خدایان، پسران او، وّمو( نقشهم) چرا که او

 مومّو را در آغوش کشید 

 نشاند و او را بوسیدزانوانش بر 

 ید.اکنون هرآنچه آنان پی ریختند به گوش خدایان، نخست زادگان، رس

 چون خدایان چنین شنیدند به جنبش درآمدند،
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 آنها...،

 نشستند ]اندوه [سوگوار در

 راززمانی دآنها  

 سکوت پیشه کردند.

خنان  س  ،]و از همه خردمندتر بود[ ، که همه چیز را می دانستسپس ائا

 آنان را شنید.

 تدبیری اندیشید و افسونی ایزدی بر زبان راند،

 ها را برآشفترا بلند خواند و آبآن

 آپسو چون شنید، به خواب فرو رفت

 های شیرین به خواب رفتندآب

 .ش بازمانداز جنبوزیر،  یمومّو

 آپسو غرقه گشت

 .دریدائا، کمربند او را گسست و کاله او را 

 و نیرویش را ازآن خود کرد.

 آپسو را به غل و زنجیر کشید و او را کشت.

 .و زندان کردرا در  بند وزیر تاریک  ،مومّو 

 شد دشمنش چیره و پیروزیش کامل ائا بر هردو

 جای گرفت.و آپسو را به تاالرهایی بخش کرد و در آن 

 نام نهاد آپسودر یکی از آنها، آسود و پرستشگاه را 

 ، جایگاه مقدس او شد.و سپس آنجا
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 در آن باشکوه و شادی زندگی کردند. ،، همسرش1ائا  و دامکینا

 (2)زاده شدن مردوک

 این تاالر سرنوشتها در

 خدایی آبستن شد، خردمندترین و تواناترین خدایان.

 شد. ، مردوک زادهآپسودر دل 

 ی مقدس، مردوک زاده شد.آپسودر دل 

 پدرشا بوجودآورد ائا بود، که او رآن

 که او را زایید دامکینا بود، مادرش.آنو 

 از سینه ایزدبانوان شیر نوشید 

 پرستاران او را با شکوه و فر پروریدند.

 درخشید.چشمانش می

 خرامید و از آغاز، فرمانروا بود.شاهانه می

 دید، چون ائا  او را

 .شد شادمان سیمایش به روشنی گرایید و

 خدایی دوگانه داد کمال و به او 

 به مردوک بزرگی بخشیده شد

 و فهم او از همگان بیشتر بود.

 یافت.دشوار بود را درمی شانفتهر آنچه دریا

 چهار چشم داشت و چهار گوش:

                                                                                                  
1 Damkina  
2 Marduk 
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 ریخت.گشود، آتش بیرون میچون لبهایش را می

 چهار گوش بزرگ داشت

 دید.می چیزو چهار چشمش همه 

 ترین خدایان بود، از همگان بلندتراو بلندقامت

 آسا بود.اندامهایش غول

 خواند:او را چنین میائا  

 "!خورشید آسمانای  ای خورشید! ،پسرم"

 ود.بی ده ایزد پوشیده شده بود، بسیار بسیارزورمند او که با هاله

 آفریدآنو پیش آمد و بادهای چهارگانه را 

 "پسرم آنها را بِوَزان"آنها را به او سپرد، 

 او گردباد را شکل داد،

 موجهای وحشی را برای آزردن تیامت.

 توفان، خدایان خسته را رنجور کرد،

 های اهریمنی پرورید.دلهایشان نقشه

 هنگام تیامت آشفته بود.دراین

 ایزدانی که در کنار تیامت بودند به او گفتند:

 خدایان، همسرت را کشتند هنگام کهآن"

 ، تنها نگریستیتو هیچ نکردی

 ی وحشتزا را بیافریداینک او بادهای چهارگانه

 تا بر اندامهای درونی تو یورش برند

 و ما از درد آسوده نخواهیم شد.
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 آپسو را به یادآر و

 مومّوی درهم شکسته را.

 ای!تو تنها مانده

 حالی،...تو پریشان

 خواب است،چشمهایمان در آرزوی 

 نیست!مهری  تو را به ما

 ...بگذار در آرامش بیاساییم.

 !کین ستان... از آنان 

 !با آنان بجنگ.

 "شان کن!و  چون باد تهی

 :]گفت [و ، خشنود گشتگوش داد آنانو  تیامت به سخن 

 با آنان بسازیمد برویم هیوالهایی برای نبر"

 "باید با خدایان بجنگیم

 ستند و در کنار تیامت به پیش رفتند،به یکدیگرپیو خدایان 

 دریدنهای پلید پروآنان خشمناک بودند و روز و شب نیاسودند و اندیشه

 گرخود را برای نبرد آماده ساختند، خشمناک و شورش

 آراستندرا نیروهایشان را به هم پیوستند و جنگ 

 ،که همه چیز را برپا کرده بود ]تیامت( ) 1خوبور -اومو[

 ارهایی زاییدم -ایی ویرانگر ساخت، هیوالجنگ افزاره

                                                                                                  
1 Ummu-Hubur 
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 رحم،هایی تیز و نیشهایی بیبا دندان

 زهر  کرد و و به جای خون، بدنشان را ماالمال

 ار های  درنده را از ترس بیاکندم -آن هیوال

 ها را بیاراست، قامتی بلند بدانها بخشید.آن]با شکوه [

 دها را می دید، ترس بر او چیره می شهر  که آن

یارای  ]شانتاخت[ به باال افراشته می شد و هیچ کس را در برابر  شانبدن

 ایستادگی نبود.

 هیوال را آماده کرد، 1یومااو افعی ها و اژدرها و لخ

 ردها را م -و کژدمدیوانه  ، سگشیر پر هیبت را و

 راها مرد-گاوردها و م -و گردبادهای  توفنده و ماهی

 برد.نکشنده داشتند و بی هراس بودند از آنها با خود جنگ افزارهایی 

 بودنآنان  بودند، هیچ کس را یارایی ایستادن در برابر کارآمدهایش فرمان

 او یازده هیوال ساخت. و اینچنین بود که

 ،که از همه بیشتر یاریش کرده ،2از میان خدایانی که پسر او هستند، او کینگو

 باشد. ومندترتا از همه نیراست ده از میان همه او را برگزی را برتری داده، 

 را راهبری کند، تا پیشاپیش همه نیروها گام بردارد و سپاه

 او بیاغازد و پیش از همگان یورش برد. جنگ را تا

 تا نبرد را راه برد و جنگ را در دست گیرد.

 :گفت در  جامه ای پرشکوه او را نشاند و ،همه چیز را به او واگذارد

                                                                                                  
1 Lahamu 
2 Kingu 
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 ،و بخشمام تا نیرخدایان تو را برگزیده یام، از میان همههبر تو افسون خواند

 امایزدان را به تو بخشیده یفرمانروایی بر همه

 من، یباشد که ارجمند شوی، تو ای جفت برگزیده

  ،چیره شود ها(1آنوناکی) باشد که بزرگی نامت  بر همه ایشان

 فت:و گ  بستنه او ح سرنوشت را به او داد،  آنها را به سیالو ا تیامت()

 ”ود.شی انجام رانهرآنچه بر زبان میکه  داو بادگرگونی پذیرد مبادا که فرمانت “

 ، افتیدست آنو  جایگاه بر و کینگو، اینچنین بزرگی یافت  کهپس از آن

 راند: ،  فرمان)تیامت(پسران او ،خدایان بر سرنوشت

 وش کندخامرا   ]مردوک[، خدای آتشگشودن دهانتانبگذار تا “

 باشد تا نیروی زهر، خشم را فرونشاند،

 ]باشد که گرز نیرومند نیرویش را از دست دهد،[

 ”بگذارید آنکه در نبرد از همه برتر است، نیرویش را نشان دهد!

 

 

                                                                                                  
1 Anunnaki 
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 دوم فصل

 

دهی تیامت لشکر را برای نبرد آماده ساخته و کینگو را برای فرمان)

 زدارد.رد باتواند تیامت را از نبنمی سپاهش برگزیده، ائا  آگاه می شود اما

 تیامت رود( خواند تا به جنگمردوک را فرامی
 

 ،رسیدتیامت به پایان  ]هیوالهای[آفرینش  چون

 راهی نبرد با خدایان، فرزندانش، شد.

 ای اهریمنی اندیشید،برای خونخواهی آپسو، تیامت نقشه

 .است رد آوردهگرا  ]ا،خدا.....نیروه[ تیامت( چگونه )ائا  آشکار شد که او اما بر

 را شنیداین چون ائا

 بسیار پریشان شد و در اندوه و خموشی نشست 

 و خشم او  فرونشست، ،روزها گذشتند

 و به جایگاه انشار، روانه شد.

 ، که او را آفرید نشست.شاو رفت، در برابر انشار، پدر
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 همه آنچه  تیامت درسر داشت را بازگو کرد،

 :چنین گفت

 در! تیامت، مادرمان، آبستن دشمنی ای با ماست،پ"

 توانش توفیده است، پر از خشم. یبا همه

 خدایان پیش او بازگشته اند، یهمه

 آنان که تو آفریده ای، نزد او شده اند. یبا همه

 به یکدیگر  پیوسته اند و در کنار تیامت به پیش می آیند:

 ایند.که روز  و شب بیاسآنای پلیدند بیآنها خشمناکند، در اندیشه

 آنها برای جنگ آماده می شوند، توفنده و ژیان:

 شوند.نیروهایشان را باهم آمیخته اند و برای نبرد آماده می

 وبور، که همه اینها را پرداخته،خ -اوما

 ،یدهمارهایی زای -ت ناپذیر نیز ساخته است: هیوالسجنگ افزارهایی شک

 رحم، با دندانهایی تیز و نیشهایی بی

مار های   -و به جای خون، بدنشان را ماالمال زهر کرده است وآن هیوال

 درنده را از ترس بیاکنده

 با شکوه آنها را بیاراسته، قامتی بلند بدانها بخشیده.

 هر کس که آنها را ببیند، ترس بر او چیره می شود

ای رن یابدن آنها به باال افراشته است و هیچ کس را در برابر تاخت آنا

 ایستادگی نیست.

 ،او افعی ها و اژدرها و لخاموی هیوال را آماده کرده است

 ردها را م -و کژدمدیوانه  و شیر پر هیبت، سگ
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 ارها  مرد-گاوردها و م -و گردبادهای  توفنده و ماهی

 آنها با خود جنگ افزارهایی کشنده دارند و بی هراسند از نبرد.

 یستنآنان  س را یارایی ایستادن در برابرو هیچ ک ندهست کارآمدهایش فرمان

 ، او یازده هیوال ساخته است.و اینچنین

 ،کرده اریشیکه از همه بیشتر  ،از میان خدایانی که پسر او هستند، او کینگو

 اشد.بومندتر تا از همه نیراست از میان همه او را برگزیده  را برتری داده، 

 را راهبری کند، ]پاهس [تا پیشاپیش همه نیروها گام بردارد و

 تا  جنگ را او بیاغازد و پیش از همگان یورش برد.

 تا نبرد را راه برد و جنگ را در دست گیرد.

 :گویدیو م همه چیز را به او واگذارده است، بر او جامه ای پرشکوه پوشانده

 شی،مند باا نیروتخدایان تو را برگزیده ام  یام، از میان همهبر تو افسون خوانده

 خدایان را به تو بخشیده ام. یفرمانروایی بر همه

 باشد که ارجمند شوی، تو ای جفت برگزیده من،

  .چیره شود ها(آنوناکی) باشد که بزرگی نامت  بر همه ایشان

 ت:و گف تبساو  یهای سرنوشت را به او داد،  آنها را به سینهفصلتیامت( )

  ”.ام شودی انجرانهرآنچه بر زبان می که داو با دگرگونی پذیردمبادا که فرمانت “

 ،افتیدست آنو  جایگاه بر و کینگو، اینچنین بزرگی یافت  کهپس از آن

 فت:گ، بر سرنوشتها فرمان راند و )تیامت(در میان خدایان، پسران او

 خاموش کندرا  ]مردوک [، خدای آتشگشودن دهانتان بگذارید تا“

 ،باشد تا نیروی زهر، خشم را فرونشاند

 ]باشد که گرز نیرومند نیرویش را از دست دهد،[
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 ”بگذارید آنکه در نبرد از همه برتر است، نیرویش را نشان دهد!

 ،آگاه شدتوانایی  تیامت  در نبرد ازانشار چون 

 […]لبانش را گزید، 

 اندیشه اش  سراسر آشوب بود،

 پس از درنگی، به تلخی با ائا  سخن گفت:

 قهرمان نیرومند من، "

 توان تاب آورد!نمی ،که نیرویش گران است و  در برابر یورششویی آنت

 ایتویی که  مومّو و آپسو را درهم شکسته

 و بدین ترتیب تیامت را خشمگین ساختی،

 "برو و کینگو و همگی سپاهیان  تیامت را نابود کن!

 ی دانا،ی رایزنان، شاهزادهگرد آورنده

 ی خرد، خداوند نودیمود،آفریننده

 د تیامت و سپاهیانش تاب بیاور تواند دربرابرنمی  دانستکه می 

 گفت:با سخنانی نرم 

 ها در دستان توستای پدر، خردمند، که سرنوشت"

 سازیآفرینی و نابودمیکه می

 ها در دستان توستانشار، ای خردمند، که سرنوشت

 سازیآفرینی و نابودمیکه می

 و آنی بر من درنگ کنخواهم چیزی بگویم، آرام باش می

 ی یاری رساندن به توام.و بدان که در اندیشه

 که آپسو را نابود کنمپیش از آن
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 بینی کند؟توانست امروز را پیشآیا کسی می

 که به شتاب زندگی او را پایان بخشمپیش از آن

 گونه بود که اینک هست؟چیز اینهمه

او  رابربای ایستادگی در تیامت، کینگو را بزرگی بخشیده، و کیست که یار

 "داشته باشد؟را )تیامت( 

 انشار شنید، سخنانش او را خشنود ساخت.

 قلبش از سخن با ائا آرامش یافت

 ی یک ایزد است،پسرم، ای که رفتارت برازنده"

 [...]... تو توانایی نبرد داری، ضربات تو را برابری نتوان

 ی یک ایزد استائا، ای که رفتارت برازنده

 [...]... توانایی نبرد داری، ضربات تو را برابری نتوان تو

 نزد تیامت شو و یورش او را فرو نشان،

 "بر خشم او افسونی بخوان[...] ....

 او سخنان پدرش انشار را شنید،

 روان شد و به سوی تیامت راه سپرد.

 های تیامت را دریافت،او رفت و نیرنگ

 ، خموش ماند و بازگشت.]ایستاد[

 جاه آمدیشگاه پدر، انشار بزرگبه پ

 با پشیمانی به او گفت:

 پدر، تیامت برای من بسیار است."

 های او را دریافتم، و افسون من با او برابر نبود.نقشه

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 ی آفرینش بابلی/   اسطوره   40

 انگیزی استاو نیرومند است، او آکنده از بیم

 او بسیار نیرومند است و کسی را یارای پیروزی بر او نیست.

 اند،دهفریادهای بلند او کم نش

 و بازگشتم. ]ترسیدم [من از فریادهای بلند او

 ، نومید نشو و دیگربار کسی را روانه کن.]پدر[

 ست.ر نیهرچند که یک زن را نیروی بسیار باشد باز با نیروی یک مرد براب

 که بر ما دست یازدپیش از آن

 "هایش را بر هم زنپیروان او را از یکدیگر پراکنده ساز، نقشه

 ز خشم بسیار فریادی بلند کشیداانشار 

 برای یاری خواستن به سوی آنو رفت:

 من، قهرمان، جنگجو،پسر گرامی"

 ،ای آنکه نیرویت بسیار است و یورشت را تاب نتوان آورد

 درهم شکستن دشمنانمان کاری است دشوار

 توان دربرابر آنان ایستاد.و نمی

 شتاب پیش تیامت شوبه

 خشم او را فرو نشان

 که آرام شود و دلش بر ما مهر گیرد باشد

 اما اگر به سخن تو گوش فراندهد،

 "ود.بندیم، باشد که آرام شبگو با او پیمان میاز او درخواست کن، 

 انشار را شنید آنو سخن پدرش،

 تیامت(  رهسپار شد.و  به سوی  او )
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 ،]زود رفت [آنو 

 های تیامت را دریافت،نیرنگ

 ازگشت.، خموش ماند و ب]ایستاد[

 جاه آمدبه پیشگاه پدر، انشار بزرگ

 با پشیمانی به او گفت:

 پدر، تیامت برای من بسیار است."

 های او را دریافتم، و افسون من با او برابر نبود.نقشه

 انگیزی استاو نیرومند است، او آکنده از بیم

 او بسیار نیرومند است و کسی را یارای پیروزی بر او نیست.

 اند،ند او کم نشدهفریادهای بل

 و بازگشتم. ]ترسیدم [من از فریادهای بلند او

 ، نومید نشو و دیگربار کسی را روانه کن.]پدر[

 یست.بر نهرچند که  یک زن را نیروی بسیار باشد باز با نیروی یک مرد برا

 که بر ما دست یازدپیش از آن

 "زن هایش را بر همپیروان او را از یکدیگر پراکنده ساز، نقشه

 انشار چون این را شنید، افسرد.

 نگاهش را به پایین دوخت 

 رنگ شد.و رخسارش پریده

 ،سر تکان دادائا  به سوی 

 ها بدان جایگاه گرد آمدند،گیگیها و ایی آنوناکیهمه

 بسته در خموشی نشستندلب 
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 آنها نالیدند:

 آیا جایی خدایی نیست که"

 تیامت بایستد! دربرابر

 "جنگاوران را نابود خواهد کرد.تیامت همه 

 :گفت وپدر خدایان، هنوز خشمگین بود کسی را فرانخواند  خداوند انشار،

 کین خواه ما باید یک دالور باشد

 بزرگترین جنگاوران

 مردوک

 قهرمان!

 مردوک را به کاخ مقدس خود فراخواند.  ،پس ائا

 او آمد و

 ائا  به او گفت:

 ای مردوک،"

 وید گوش فرا ده،گبه آنچه پدرت می

 تویی پسر من، که دلم را پرمهر می سازی.

 باید که زود به نبرد شوی […]

 "بیند آرامش یابدتورا که می]انشار[باشد 

 مردوک از سخنان پدرش شادمان شد.

 در پیشگاه انشار ایستاد. زود رفت و

 انشار او را نگریست و

 دلش از شادمانی پر گشت.
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 لبان مردوک را بوسه داد و

 ترسهایش فروریختند.

 ، پریشان مباش، لبانت را بگشای]پدر"[

 ورده خواهم ساختآآرزوی تورا بر

 "است؟ دربرابر تو ایستاده است که کدامین مرد

 اخت.افزارهایش بر تو خواهد تتیامت، که با جنگاو یک زن است،  […]

 ...شادمان باش!.[.…]

 باید که گردن تیامت را در زیر پایت خردکنی.

 ...شادمان باش!.[.…]

 باید که گردن تیامت را در زیر پایت خردکنی.

 مردوک را چنین پاسخ گفت: ،انشار

 م که سراسر خردی،]پسر [آه"

 تیامت را به افسونگری فرونشان.

 در راه شو،سوار گرد و ی توفان بر ارابهزود 

 "چراکه خون تو نباید ریخته شود، باید که دوباره بازگردی.

 فتار پدرش شاد شد،خداوند از گ

 دلش خجسته شد و با پدرش چنین گفت:

 همه خدایان بزرگ، مقدرسازای خداوندگار ایزدان، "

 اگر من، کین خواه تو،

 تیامت را شکست دهم و به تو زندگی بخشم،

 .ویمگان بگهو آن را به  مقدر کنبرایم گان برتر از هم یردآور، سرنوشترا گهمه 
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 کدیگر به شادمانی نشستید،با ی 1وکیناکوشچون در  اوپ

 به جای تو، من بر سرنوشتها فرمان برانم.از آن پس  بگذار تا

 هرآنچه می کنم هرگز دگرگونی نپذیرد، باشد که

 "باشد.نرا ارزشی فرمانهای لبانم  هرگز  واژگون شود و یا آنمبادا که 

 

                                                                                                  
 گیردسرای سرنوشت، گردهمایی بزرگ خدایان در آن انجام می 1
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 سوم فصل

 

از  آنان رافرستد تا )انشار، وزیر خود، گاگا را به سوی خدایان می

 خواهی تیامت و نبرد مردوک با او آگاه سازد(کین
 

 انشار لبانش را گشود، و

 خویش، چنین گفت: ]وزیر[، ]1با گاگا [

 تو که روان مرا شادمانی می بخشی، ]ای گاگا، وزیر من[

 خواهمت فرستاد. ]لهمو و لهامو [ به سوی

 آوری و می توانی آنرا به انجام رسانیتو سخن ]... [

] ...[ 

 باید آنان را به پیش خود آوری.

 بگذار تا خدایان، همگی آنان، .]..[

 ، آنها را در بزمی بنشان،]جشنی بیارای [

                                                                                                  
1 Gaga  
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 می بیامیزند، ،]بگذار نان بخورند[

 سرنوشتی روا دارند، ،، کین خواه آنان]تا برای مردوک[

 گاگا، پیش آنان بایست، ]برو[

 و بگوی: ،واگو کنبا تو می گویم برای آنان  ]هرآنچه [

 ، فرزند شما، مرا فرستاده]انشار [

 است،دلش را بر من آشکار ساخته  یخواستهو  

 ]سخن اوست که:[

 تیامت، مادرمان، آبستن دشمنی ای با ماست، 

 توانش توفیده است، پر از خشم. ]یبا همه[

 خدایان پیش او بازگشته اند، یهمه

 او شده اند. آنان که توآفریده ای،  نزد یبا همه

 تیامت به پیش می آیند:یکدیگر پیوسته اند و در کنار   به

 ند.پروریهای اهریمنی مآنکه روز و شب بیاسایند نقشهآنها خشمناکند، بی

 آنها برای جنگ آماده می شوند، توفنده و ژیان:

 نیروهایشان را باهم آمیخته اند و جنگ را می آغازند.

 را پرداخته،ا که همه اینه خوبور، -اوما

 یده،مارهایی زای -جنگ افزارهایی شکت ناپذیر نیز ساخته است: هیوال

 با دندانهایی تیز و نیشهایی بی رحم،

 و به جای خون، بدنشان را با زهر پر کرده است 

 ار های  درنده را از ترس بیاکندهم -وآن هیوال

 .است با شکوه آنها را بیاراسته، قامتی بلند بدانها بخشیده
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 کس که آنها را ببیند، ترس بر او چیره می شود هر

رای ن یابدن آنها به باال افراشته است و هیچ کس را در برابر تاخت آنا

 ایستادگی نیست.

 ،او افعی ها و اژدرها و لخاموی هیوال را آماده کرده است

 ردها را م -و کژدمسگ دیوانه و شیر پر هیبت، 

 ار  مردها-گاوو ردها م -و گردبادهای  توفنده و ماهی

 آنها با خود جنگ افزارهایی کشنده دارند و بی هراسند از نبرد.

 ستنان نیآ، هیچ کس را یارایی ایستادن در برابر ندهست کارآمدهایش فرمان

 پس از ساختن چنین بلندای بلندی، او یازده هیوال ساخته است.

 ،ش کردهاریشتر یکه از همه بی ،از میان خدایانی که پسر او هستند، او کینگو

 اشد.بومندتر تا از همه نیراست از میان همه او را برگزیده  را برتری داده، 

 ،]سپاه را راهبری کند[نیروها گام بردارد و  یتا پیشاپیش همه

 تا  جنگ را  او بیاغازد و پیشاپیش همه یورش برد.

 تا نبرد را راه برد و جنگ را در دست گیرد.

 گوید:ه و مینشاند ]ای پرشکوهاو را در جامه  ،ذارده استاو واگ[ همه چیز را به

ه ام تا تو را برگزید [ام،، از میان همه خدایانبر آنها افسون خوانده

 ،]نیرومند باشی

 .]امرا به تو بخشیده[فرمانروایی بر همه خدایان 

 تو ای جفت برگزیده من، باشد که ارجمند شوی

 .چیره شود ] ها...آنوناکینایشا[ باشد که بزرگی نامت  بر همه

 بستهاو  ی، آنها را به سینهه استهای سرنوشت را به او دادفصلتیامت( )
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 :ه استو گفت

 د.نجام شوادهی هرآنچه فرمان میکه  بادا و دگرگونی پذیرندمبادا که سخنانت 

  ،ه استدست یافتآنو  جایگاه بر ،اکنون کینگو، که اینچنین بزرگی یافته

 ید:ی گویان پسران او)آپسو( بر سرنوشتها فرمان می راند، مدر میان خدا

 دا را فرونشاندخ-ودن دهانتان، آتشذارید تا گشگب

 باشد تا نیروی زهر، خشم را فرونشاند،

 باشد که گرز نیرومند نیرویش را از دست دهد،

 "بگذارید آنکه در نبرد از همه برتر است، نیرویش را نشان دهد!

 :کند اما نتوانست در برابر او)تیامت( ایستادگی من آنو را فرستادم،

 نودیمود)ائا ( ترسان شد و بازگشت.

 اما مردوک آماده شده است، رهبر خدایان، پسر شما:

 دلش، بیدرنگ او را  برای نبرد با  تیامت برانگیخته است.

 گشود و با من چنین گفت:"او دهانش را 

 اگر من، کین خواه شما

 و به شما زندگی بخشمتیامت را شکست دهم  

ه بو آن را  گان برایم مقدر کنبرتر از هم یرا گردآور، سرنوشتهمه 

 همگان بگوی.

 چون در  اوپشوکیناکو با یکدیگر به شادمانی نشستید،

 به جای تو، من بر سرنوشتها فرمان برانم. بگذار تا

 باشد که هرآنچه من می کنم هرگز دگرگونی نپذیرد، 

 باشد.نرا ارزشی لبانم  هرگز  واژگون شود و یا آنمبادا که فرمانهای 
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 دارید را ارزانی کنید،سرنوشتی که روا می ،پس تند و به شتاب

 باشد که  برود وبا دشمن نیرومند شما بجنگد! 

 گاگا رفت، راهش را در پیش گرفت و

 پدران ایزدیش رسید، ،پیش لهمو و لهامو 

 :زمین را بوسید و گفت ،دربرابرشان خم شد

 است فرزندتان مرا با پیغامی بدینجا فرستاده انشار،

 است دلش را بر من آشکار ساخته یاو خواسته

 سخن اوست که:

 تیامت، مادرمان، آبستن دشمنی ای با ماست،"

 با همه توانش توفیده است، پر از خشم.

 همه خدایان پیش او بازگشته اند،

 ند.نزد او شده ا ،با همه آنان که تو آفریده ای

 تیامت به پیش می آیند:یکدیگر  پیوسته اند و در کنار   به

 پرورند.یهای اهریمنی مو شب بیاسایند نقشه آنکه روزآنها خشمناکند، بی

 آنها برای جنگ آماده می شوند، توفنده و ژیان:

 نیروهایشان را باهم آمیخته اند و جنگ را می آغازند.

 ته،وبور، که همه اینها را پرداخخ -اوما

 یده،مارهایی زای -جنگ افزارهایی شکت ناپذیر نیز ساخته است: هیوال

 با دندانهایی تیز و نیشهایی بی رحم،

مار های   -و به جای خون، بدنشان را با زهر پر کرده است وآن هیوال

 درنده را از ترس بیاکنده
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 .است با شکوه آنها را بیاراسته، قامتی بلند بدانها بخشیده

 ها را ببیند، ترس بر او چیره می شودهر کس که آن

رای ن یابدن آنها به باال افراشته است و هیچ کس را در برابر تاخت آنا

 ایستادگی نیست.

 ،او افعی ها و اژدرها و لخاموی هیوال را آماده کرده است

 ردها را م -و شیر پر هیبت، سگ دیوانه و کژدم

 راها مرد-گاوردها و م -و گردبادهای  توفنده و ماهی

 آنها با خود جنگ افزارهایی کشنده دارند و بی هراسند از نبرد.

 یستنان ن، هیچ کس را یارایی ایستادن در برابر آندهست کارآمد فرمانهایش

 پس از ساختن چنین بلندای بلندی، او یازده هیوال ساخته است.

 ردهک اریشیاز میان خدایانی که پسر او هستند، او کینگو  که از همه بیشتر 

 اشد.تر برا برتری داده، از میان همه او را برگزیده تا از همه نیرومند

 تا پیشاپیش همه نیروها گام بردارد و سپاه را راهبری کند،

 او بیاغازد و پیشاپیش همه یورش برد. تا  جنگ را

 تا نبرد را راه برد و جنگ را در دست گیرد.

 :گویدیو م ی پرشکوه پوشاندهبر او جامه ا ،همه چیز را به او واگذارده است

 اشی،برومند ام تا نیام، از میان همه خدایان تو را برگزیدهبر آنها افسون خوانده

 فرمانروایی بر همه خدایان را به تو بخشیده ام.

 باشد که ارجمند شوی، تو ای جفت برگزیده من،

 .چیره شود ] ...آنوناکیایشان[ باشد که بزرگی نامت  بر همه

بسته او  یآنها را به سینه ،ه استهای سرنوشت را به او دادفصل تیامت()
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 :ه استو گفت

 .دپذیرم انجا نیرابر زبان میهرآنچه بادا که مبادا که فرمانت را ارزشی نباشد و 

 ، تهدست یافآنو   بر جایگاه ،اکنون کینگو، که اینچنین بزرگی یافته

 ید:ی گورمان می راند، مدر میان خدایان پسران او)آپسو( بر سرنوشتها ف

 دا  را فرونشاندخ -بگذارید تا گشودن دهانتان، آتش

 باشد تا نیروی زهر، خشم را فرونشاند،

 ]باشد که گرز نیرومند نیرویش را از دست دهد،[

 "بگذارید آنکه در نبرد از همه برتر است، نیرویش را نشان دهد!

 د:ی کنامت( ایستادگتی )من آنو را فرستادم، اما نتوانست در برابر او

 نودیمود ترسان شد و بازگشت.

 اما مردوک آماده شده است، رهبر خدایان، پسر شما:

 او را  برای نبرد با  تیامت برانگیخته است. دلش، بیدرنگ،

 گشود و با من چنین گفت:"او دهانش را 

 اگر من، کین خواه شما

 تیامت را شکست دهم و به شما زندگی بخشم

ه بو آن را  گان برایم مقدر کنبرتر از هم ی، سرنوشترا گردآورهمه 

 همگان بگوی.

 اوپشوکیناکو با یکدیگر به شادمانی نشستید،چون در 

 ها فرمان برانم.بگذار تابه جای تو، من بر سرنوشت

 هرآنچه من می کنم هرگز دگرگونی نپذیرد،  باشد که

 "د.شی نباشرا ارزمبادا که  فرمان لبانم هرگز واژگون شود و یا آن
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 ،]دارید او ارزانی[را  بایسته استسرنوشتی که  ،پس تند و به شتاب

 باشد که  برود وبا دشمن نیرومند شما بجنگد!

 چون این سخن به پایان رسید،

 لهمو و لهامو شنیدند و زار گریستند

 خدایان کهن تر( به تلخی زاریدند و گفتند:) 1هاهمه ایگی گی

 با ما چنین کند؟خواهد چه شده است که می

 کردار تیامت را درنمی یابیم.

 سپس همگی گردآمدند و رفتند،

 خدایان بزرگ، همگی آنها، که سرنوشت را روا می دارند.

را  ]م داشتنااوبشوکینا  آنها تاالر گردهمایی  که[به پیشگاه انشار شدند، 

 […] پر کردند 

 […] یکدیگر را بوسیدند،  در گردهمایی 

 .]نشستند [ در بزم جشنی آراستند،

 می کنجد را بیامیختند. ،نان خوردند

 ساخت شاننوشاک شیرین،  شهدآب، گیج

 .ندگشتسرخوش  با نوشخواری مست شدند،

 :روانشان بزرگ و همگی سبک بودند

 

 

                                                                                                  
1 Igigi 
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 پس برای مردوک، کین خواهشان، سرنوشتی بایسته کردند.
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 چهارم فصل

 

 آماده یند. پس از آن مردوک، برای نبردآزما)خدایان، مردوک را می

کند. شرا درهم می کند و سپاهشاو را  نابود می ،شود. درجنگ با   تیامتمی

از  سازد و، آسمان را میکند. ازیک نیمه آنتیامت را دو نیمه میمردوک، پیکر 

 کند.(دیگری، زمین را. و پس از آن، جایگاههایی برای خدایان بنا می
 

 نگی شاهانه آراستند،برایش اور

 او بر تخت فرمانروایی تکیه زد.

 در پیشگاه او، خدایان او را ستودند و گفتند:

 تو در میان خدایان بزرگ، برترینی،»

 تو خدای خدایانی:

 سخنانت راستی است و ماندنی

 همچون آسمان.

 از امروز هر فرمانت بر همگان روا شود:
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 بزرگی  بخشی یا پست  کنی،

 توست.همه در دست 

 برقرارباد سخن تو، دگرگون مباد فرمان تو،

 را زیر پا گذارند. مباد که هیچ یک از خدایان مرزهای تو

 (نیرومندی و آراستگی )که خداوندان آنرا آرزومندند

 در جایگاه تو روان باد.

 ای مردوک، تویی کین ستان ما!

 گیهان را می بخشیم. یهمهبر ما به تو فرمانروایی 

 بر همگان روا باد.فرمانهایت 

 مباد که جنگ افزارهایت  کند شوند:

 را در هم بشکنند.وت بادا که دشمنانِ

 اند را ناامید مکن.ای سرور ما، آنان که به تو امید بسته

 خدایان اهریمنی را نابودکن،

 «روانشان را درهم شکن.

 آراستند، شبحیسپس در میان خود 

 خود گفتند: یزادهو رو به مردوک،نخست

 اشد،بازهمه برتر  ایزدانباشد که سرنوشت تو،ای سرور ما، در میان  »

 د.تا نابود کنی و بیافرینی:  سخن بگو و باشد که فرمانت  بینجام

 ناپدید شود: این شبحفرمان بده : تا 

 «پدیدار شود! شبح دیگربار و باز سخن بگو تا

 ناپدید شد شبحپس او با دهانش سخن گفت و 
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 پدیدار شد. شبحمان داد و سپس دوباره فر 

 چون خدایان، پدرانش، انجامیدن  فرمان او را دیدند،

 !"مردوک پادشاه است"پیمان شدند و گفتندبا شادمانی با او هم

 را، آنها عصای پادشاهی را به او ارزانی داشتند، و اورنگ و انگشتر

 ساخت. یم دشمنان را نابود یبه او جنگ افزاری شکست ناپذیر بخشیدند که همه

 او را گفتند:

 و زندگی   تیامت را کوتاه کن،  برو »

 «.خون او را به جاهای ناشناخته ببرد ،و بگذار تا باد

 شد، بایسته 1سرنوشت بل ،گونهبدین

 د.ام نهراستند تا در راه کامیابی و پیروزی گآخدایان، پدرانش، او را 

 او کمانش را آماده کرد، جنگ افزارش را برگزید،

 یزه ای برداشت و آنرا بست...ن

 گرزی در دست راستش گرفت،

 تیری را به آن بست 

 او گرز  و تیردان را در کنار خود آویخت.

 پیشاپیش خود روشن افروخت،  رعدی 

 .انباشتبا اخگری سوزنده بدن خود را 

 تیامت را به دام اندازد، او توری ساخت تا اندرون

 :ندبگریزاتیامت( را نتواند او) ر بند کردتا هیچ چیزدچهار باد را 

                                                                                                  
1 Bel 
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 باد شمال، باد شرق و باد غرب باد جنوب،او 

 بودند  پدرش آنو یهدیهکه 

 را به تور انداخت.

 ،توفانِ گَرد رااو باد اهریمنی را آفرید و گردباد و 

 بود:نانندی راهمکه آنبادی و باد چهارگانه، و باد هفت گانه، و گردباد، و 

 ، هر هفت باد را:روانه کردده بود را بادهایی که آفری او

 د،ن شدن، آنها به دنبال او)مردوک( روادتیامت را درهم شکننتا اندرون 

 برافراشت. آذرخش را ،سپس خداوند، جنگ افزار نیرومند خود

 سوار شد، دهشتناک و شکست ناپذیر. توفانی خود یارابهبر 

 او بر چهار اسب دهنه زد و زین و برگ نهاد،

 گر، وحشی، کوبنده و تیزرونابود

 هایشان  کف آورده بوددهانشان شکافته بود ودندان

 برای نبرد.و کارآزموده بودند خستگی آنها بی

 دران از راست  به پیش راند، آن خردکننده و مهیب را در نبرد به پیش

 ، زرهی از دهشت بود،جامه اش

 ای شکست ناپذیر گرداگرد سرش داشت.هاله

 لو راند و راهش را در پیش گرفت،خداوند  به ج

 تیامت خشمناک کرد. و رو به سوی

 بر لبهایش، جادویی داشت:

 ریخت، در دستش بود.نهالی که از آن زهر بیرون می

 او را نگریستند، ایزدانپس او را نگریستند، 
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 خدایان، پدرانش او را نگریستند، خدایان او را نگریستند.

 تیامت خیره شد،رون  دانبه او نزدیک شد و به  ایزد

 .دریافترا  ]تیامت [جفت او ،کینگو نیرنگاو 

 مردوک نگاهش را به کینگو دوخت.

 ،شدکینگو گیج چون نگریست،

 داشت،رچون  مردوک چشم دوخت،  کینگو به دشواری گام ب

 آرزویش بر باد رفت و از جنبش افتاد.

 گام بر می داشتند، شو خدایان، یاری رسانان او که در کنار

 شان سرگشته شد.نگونه دیدند، دیدگاچون قهرمان دلیر خودرا این

 تیامت گردن نکشید،اما 

 با لبانی بی شکست، سخنانی بی پروا نجوا کرد:

 «هراسند!ای که از نبرد با من میجای خدایان بزدلی آمدهبه تو »

 افزار نیرومندش را،آنگاه خداوند آذرخش را برافراشت، جنگ

 خروشید، چنین سخن گفت:ت که میابر تیامرب و در

 ایچرا  مغرورانه به پاخواسته»

 استو قلبت تو را به جنگ فراخوانده

 تا پسران بر پدرانشان بشورند،

 مهر دروغین داری!بر آنان  تو ،ایدرحالیکه خود آنها را زاده

 ای که جفت تو باشد،تو کینگو را برگزیده

 آن نیست. یشایستهکه هیچ  ای،کرده آنو او را همطراز تو

 ای،در برابر انشار، خدای خدایان، ایستاده

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 59 بخش اول: انوما الیش   /  

 ای،تو به دنبال اهریمن  روان شده

 ای.افکنده پدران من، پی با خدایان، ]رودررویی[برای  هایی نابکارانهو نقشه

 افزارهایت را آماده کن!سپاهت را بیارای، و جنگ

 «خیز! بگذار بجنگیم، من و تو!بر

 ین سخنان را شنید،چون   تیامت ا

 را گم کرد. خردشو دربندی شد،  گرفتار چونان

 کشید، او وحشیانه غرید، فریادهایی دلخراش

 هایش تکان خوردند.او به خود لرزید و پا

 افسونی سرود، جادویی خواند،

 افزارهایشان را تیز کردند،در آن هنگام که خدایان نبرد، جنگ

 ترین خدایان:تیامت و مردوک پیش رفتند، خردمند 

 ستیزه کردند و به نبرد پرداختند.

 خداوند، تورش را گسترد و او)تیامت( را در بند کرد،

 .زاندو باد بدکار که پشت سر او)مردوک( بود را بر چهره اش)تیامت( و

 گشود تا او را در کام کشد، نچون  تیامت دها

 )مردوک( باد اهریمنی را راند، 

 نبسته بود.هنوز دهانش را  و او)تیامت(

 چون باد دهشتناک اندرون او را پر کرد،

 بدنش، آماس کرد و دهانش گشوده ماند.

 درید، او نیزه را پرتاب کرد و شکمش

 درون او را پاره پاره کرد، سینه اش را شکافت.ان
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 ستاند: بر او چیره شد و جانش 

 به زیر افکند و بر باالی آن ایستاد. پیکرش 

 کشت، چون تیامت، فرمانده، را

 یش در هم شکست، سپاهیانش پراکنده شدند.هانیرو

 داشتند،و خدایان یاری رسانش که در کنار او گام برمی

 لرزیدند، ترسان شدند و بازگشتند.بر خود 

 زندگیشان را رهایی بخشندتا خواستند 

 .بر آنان تاختاز هر سو  مردوک اما نتوانستند بگریزند چرا که 

 افزارهایشان را در هم شکستگ، جنآنها را در بند کرد

 در تور گرفتار آمدند و در کمند به دام افتادند.

 .شانناله های سوزناک پر شد ازگیهان 

 آنها را پادافره داد و در بند کرد.)مردوک( 

 شانبا نیروی ترس آکنده بود تیامت(ای که او)و یازده آفریده

 داشتند،میو سپاه اهریمنان، که برای او گام بر

 رام کرد و به زنجیر کشید. را

 .چون در برابر او ایستاده بودند ،کرد شاندر زیر پاهایش لگدمال

 و نیز کینگو، که بر همه آنان برتری داده شده بود،

 .سپرد )خدای مرگ(1گا-دوگ ایزد هرا شکست داد، و او را ب

 ،را برای خود برداشت ی کینگو نبودکه شایسته های سرنوشتفصلاو 

                                                                                                  
1 Dug-ga 
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 اش بست.مهروموم کرد و بر سینه آنها را 

 ود،بیده کوب و اکنون پس از آنکه قهرمان مردوک، دشمنانش را شکست داده و درهم

 ن گردی در زیر پاهایش ساخته بود،نارا چوو دشمن گستاخ 

 و  انشار را بر دشمنانش پیروز کرده بود،

 خواست دست یافته بود،وبه آنچه نودیمود می

 ود،بخشیده ب برتریند کردن خدایان، خود را  با درب که مردوک پیروز

 ، بازگشت.شکست خوردهبه سوی تیامت 

 بازمانده بود ایستاد، اوو بر باالی آنچه از پیکر 

 دز هم دریرگهایش را ا ،اش را در هم کوبید، جمجمهخود رحمبی یو با نیزه

 .برد ی گیهانرا به باد شمال سپرد تا به جاهای ناشناخته خونشو 

 ،نگریستند، خشنود گشتند و شادمانرانش پد

 برای او پیشکش و هدایایی بردند.پیمانی هم یه نشانهب

 پس آنگاه خداوند آسود،

 تیامت( خیره شد،)او یبر بدن مرده 

 ،انجام دهدو کاری زیرکانه  ردهنیم ک)و اندیشید( که او را به دو

 تیامت( را چون صدفی به دو نیم کرد:)او

 آسمان شد یی آن، پوستهباالی ینیمه

 آن و بر هایش به پایین روانه شودبرای آن قفلی ساخت تا نگذارد آب

 رد.نگهبانی گما

 را پشت سر نهاد،های آنو پهنه ها گذشتاز آسمان

 در ژرفای آپسو)زمین( جایگاه نودیمود را ساخت. 
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 در آسمان ساخت.را   1، کاخ اشاراهمتای آنو 

 ، بازگشت.ئاا ،درشآنگاه به سوی جایگاه پ

 او فرمان به ساختن ژرفا نیز داد.

 را برپا کرد.و ائا  ]بل[ 2و،انلیلآنپس از آن جایگاههای 

 

 

 

                                                                                                  
1 E-sara 
2 Enlil 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 پنجم فصل

 

 وسال هاکند. او روزها و برج)مردوک برای خدایان دیگر کاخهایی بنا می

 فریند(آها را میدارد و سپس ماه و خورشید، دجله و فرات و کوهرا برپا می

 

 )مردوک( جایگاههایی برای بزرگ ایزدان بنا کرد،

 .رپا کردبگانه را برجهای دوازدهها و نیز ستارگان های آنقشستارگان، ن

 و آنرا بخش کرد: هسال را پدید آورد

 بخشیدسه ستاره)برج(  ،به هر دوازده ماه

 روزهای سال،روشن ساختن پس از 

 رزها سرکشی کند:( را گماشت تا به م1نیبیر)قطبی یاوستاره

 نیکو باشند و به بیراه نروند، گیتا هم 

 و خود را ساخت. ائا ،انلیلاو  جایگاههای 

 های تیامتاز میان دنده

                                                                                                  
1 Nibir ای مانند بهرام است.نام نجومی مردوک که سیاره 
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 هر دو سو گشود بههای بزرگی دروازه

 بر راست و چپ آنها زد. هایی سختو قفل

 آسمان را برافراشت: یقله او،در دل 

 د.خشد، شب را به دست او سپرننار( را واداشت تا بدر)او خدای ماه

 گردش شب فرمانروایی کند،ای از شب ساخت تا بر او را آفریده

 با تاجی او را پوشاند و )گفت(:

 آغازیات بر زمین را میکه نورافشانی در آغاز هر ماه»

 ،هایی درخشنده داریتا روز ششم هالل

 .رسدور روز هفتم هاللت به نیمه می

 .کندبه دو نیمه بخش میبرج را روز چهاردهم، 

 آسمان، از تو پیشی گیرد، یچون خورشید در پایه

 .کمرنگ شوتاجت را فروکاه و در نور 

 ناپیدایی، به خورشید نزدیک شو، مدر هنگا

 ز(ره بیاغا)گردش را دوبا خورشید بایستبرابر ن روز، دوباره در امیو در سی

 را دنبال کن،ام، آنای ساختهنشانه

 «شو و داوری کن ....نزدیک

مردوک پس  رسد کهچنین به نظر می.اندبسیار آسیب دیده 25-44)رجهای

 از آفریدن ماه، خورشید را آفرید(

 بخشید، 1که مردوک، روزها را به شمشپس از آن

                                                                                                  
1 Shamash آن گرفته شده است به معنای خدای خورشید. ی شمس ازواژه 
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 مرزهای روز و شب را روشن کرد.

 آفرید، با آب دهان  تیامت.... را

 ،شانبا آب انباشتاو ابرها را ساخت و 

 ،پدید آورد، باران و سرما را وزاند بادها

 های.... را افراشتپایه آفرید،مه ِِ

 ریخت، در دستان خودش گرفت. پی اش رانقشه د، خو

 ها را ساخت،سرش را در جایی نگاه داشت و درآنجا کوه

 ژرفایی گشود 

 ، دجله و فرات را روان ساخت،از چشمانش

 تیامت(ش را بست... )سوراخ بینی

 ها آب روان گردد،آن و نگذاشت از

 ساخت، کوههای نرم هایشسینه با

 هایی جوشاند تا آب بیرون بیاید.در آنجا چشمه

 بست آسماندمش را به 

 مغاک در زیر پاهای تیامت بود

 پس آسمانها را پوشانید و زمین را آشکار کرد.

 استوار کردگونه، آسمان و زمین را و بدین

 هایش را آراست،چون فرمان

 گاهها را ساخت و به دست ائا  سپرد.پرستش

 شکشپینخستین  ه عنوانی که از کینگو ستانده بود را بهای سرنوشتفصل

 به ائا بخشید.
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 خدایانی که به نبرد آمده و پراکنده گشته بودند،

 را در بند، به پیشگاه پدرانش آورد

 ی   تیامت....آفریده از یازدهاکنون 

 سته بود، افزارهایشان را در هم شککه جنگ

 ،بسته بود ان راپاهایش 

 آپسو آویخت و گفت: یتندیسهایی ساخت و بر دروازه

 «ای باشد که هرگز فراموش نشود!بگذارید این نشانه»

 دیدند، بسیار شادمان شدند، چنینچون خدایان، 

 پدرانش یامو و همههما و لهل

 خوشامد گفتآنان را  به سوی او روانه شدند، و انشار پادشاه

 ، هدایایشان را به او پیشکش کردند.آنو، انلیل و ائا

 ساخت، شمادرش، دامکینا، بسیار خشنود یهدیه

 اش درخشید.، چهرهآورداو برایش هدایایی 

 ،ی او بودخانهنگهبان نهان، که 1به اوسمی

 صدارت اعظمی آپسو و نگاهداری پرستشگاهها را بخشید.

 ند،ها در برابرش خم شدگی گیایی همه

 ها پاهایش را بوسیدند،... همگی کرنش کردند،نوناکیآهمه 

 خم شدند و گفتند: ،دررابر او ایستادند

 "ستپادشاه مااو "

                                                                                                  
1 Usmi 
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 ند،مردوک سرخوش گشت ینیروی مردانهاز  پس از آن، خدایان، پدرانش،

 ی او را آغشته به غبار نبرد با تیامت دیدندچون جامه

 .او را کرنش کردند

 های تمیز پوشیدو جامه شست مردوک تن

 بود:ای گرداگرد سرش ای آنها بود، هالهچون خد

 در دست راست خود گرز داشت و در دست چپش عصای آشتی

 اش تا مغاک افتاده بودی درخشندهکمان بر پشتش بود و هاله

 بر اورنگ خویش در پرستشگاهش نشست

 د:روشیدنها خگیی ایگیی بزرگ ایزدان، همهو همه و دامکیناائا 

 ه ماستما بود و اینک، شا داشتنی دوستمردوک،تنها، پسر  پیش از این»

 «زنید!نام او رافریاد 

 چون این انجام پذیرفت، هنگام که مردوک را شاه خویش خواندند،

 :باشد خجسته و کامیاب تا بر او وردی خواندند

 پس تو نگاهبان جایگاههای ما خواهی بود، از این»

 «.دهی، انجام خواهیم داد هرآنچه فرمان

 مردوک، لبانش را به سخن گشود،

 تا با خدایان کالمی گوید:

 اه،بر فراز آن تهی جایگکنید، بر باالی آپسو، جایی که زندگی می»

 امجایگاهی بنا کردههمتای اشارا، 

 ،بنا شوند ساختمانها تا  امسفت ساخته در زیر، زمین را

 شکوه من.ای خواهم ساخت، جایگاه پرخانه
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 در آنجا پرستشگاهی بنا خواهم کرد،

 اتاقهایی در اندرون آن خواهم ساخت،

 فرمانرواییم را بر همگان آشکار خواهم کرد.

 چون شما از آپسو،  برای گردهمایی  به باال بیایید،

 د.هد داشما را در خود جای خوا یشب را در آن به سر خواهید برد، و همه

 گردهمایی  به پایین بیایید،چون شما از آسمان، برای 

 .داد شب را در آن به سر خواهید برد، و همه شما را در خود جای خواهد

 ت،اس خدایان بزرگ یخانه یانام خواهم نهاد که به معن بابلرا آن

 «.دستی استادکاران خواهم ساخترا با چیرهآن

 او را شنیدند،  انچون خدایان، پدرانش، سخن

 شان  این پرسشها را پرسیدند:دهزااز مردوک، نخست

 بود؟ مندتر خواهدنیرویک از همه ای، کدامآنان که آفریده یاز همه»

 هد بود؟خواپربارتر یک از ای، کدامزمینهایی که آفریده یاز میان همه

 میشه!رای هبای، را جایگاهمان قرار بده بابل، که او را نامی نیکو بخشیده

 ما آیند به پریستاری نه.....بگذار تا آنان روزا

 «.کردیم را از ما بربایدکسی،  هرآنچه پیش ازاین می  مگذار تا

 چون مردوک، اینها را شنید خشنود گشت و

 نان روشنی را نشان داد،آ به ی تیامت بودکشندهاو که  

 به خدایانی که از او پرسش کرده بودند، پاسخ گفت، 

 دهانش را گشود، سخنانش باشکوه بود:

 ها هر روز به پریستاری شما خواهند آمدآن»
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 «.بر شما روا خواهد شد این

 خدایان در برابرش کرنش کردند و با او سخن گفتند،

 گفتند: )مردوک(کیادیمرانآنها به  لوگال

 ته ماسما بود و اینک، شا دوست داشتنیتنها، پسر پیش از این، مردوک،»

 نام او رافریاد بزنید!

 اکش، ما را زندگی بخشید،او که افسونگری پ

 او خداوند شکوه، گرز و عصای پادشاهی است.

 ها چیره دست است،هپیش یبگذارید ائا  که در همه

 «هایی بیاراید، ما همه کارگران خواهیم بود.نقشه
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 ششم فصل

 

ن ستخواشود تا آدم را بیافریندو برای این کار،خون و ا)مردوک برآن می

هند درا نیازمندست.خدایان همه بر گناهکاری کینگو رای مییکی ازخدایان 

پس  .آفریند تا در خدمت خدایان باشدکشد و آدم را میو مردوک او را می

   دهند(خوانند و به او پنجاه نام میاز این، خدایان بر او آفرین می
 

 ستایش خدایان، مردوک را به آفرینش کارهای بزرگ فراخواند.

 های خود را بازگفت:، نقشهشود و به ائااو دهانش را گ

 روان خواهم کرد. در هر چیز خون »

 ای خواهم ساخت به نام آدمآفریده

 که در زمین زندگی کند،

 تا در خدمت خدایان باشد،

 ، خدایان رها خواهند شد.بدین ترتیبو 

 راه خدایان را دگرگون خواهم ساخت.
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 دو گروه خواهند شد، ،خدایان

 «ان ستایش خواهند شد.اما هردو یکس

 ائا  گفت:

 ود.برای  شادمانی خدایان یکی باید قربانی شود، تا آدم آفریده ش»

 «.باید انجمن کنیم  تا او برگزیده شود

 مردوک همه خدایان را گرد آورد،

 منشانه با آنان سخن گفت:بزرگ

 خدایان به او گوش دادند.

 چنین گفت: هاشاه با آنوناکی

 بگویید و سوگند خورید که اکنون سخن راست»

 چه کسی جوابگوی این ستیزه است؟

 چه کسی   تیامت را برانگیخت تا با من نبرد کند؟

 راه انداخت دستگیر شود،ببگذارید تا او که این شورش را 

 ما درخواهم داشت تا گناهانش را به گردن گیرد،  باید که شاو را وا

 «آرامش بمانید!

 گ، پاسخ گفتند،خدایان بزر ،ها گیگیای

 ا، رایزن خدایان، شاه آنان:1کیدیمرانبه لوگال

 اینها  دست یازید! به این کینگو بود که»

 «.و تیامت را به شورش واداشت و نبرد آراست

                                                                                                  
1 Lugaldimmerankia 
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 آنها کینگو را به زنجیر کشیدند

 و او را پیش ائا  بردند.

 او را پادافره دادند و

 رگهایش بریده شد.

 شد تا به خدمت خدایان درآید.و از خونش، آدم آفریده 

 چنین بود که خدایان رها گشتند.

 ،  آن خردمند، آدم را آفرید وائا پس از آن

 او را به خدمت خدایان  درآورد،

 چون چنین کاری انجام شد و آنچه را مردوک نقشه کشیده بود،

 ،به انجام رسانید

 مردوک، شاه خدایان،

 ین را بخش کرد.( باال و پایهاخدایان بزرگ )آنوناکی

 آنها را به آنو واگذار کرد تا دستوراتش را نگهبان باشند.

 سیصد نفر را در آسمانها به نگهبانی گماشت.

 .چنین کرد و بر زمین نیز 

 آسمانها و زمین، گماشت.ی میانهو  ششصد نگهبان در 

 دستوراتش را داد، یچون همه

 شان را سپرد.به خدایان آسمان و زمین، بهره

 ایان، دهان گشادند و به مردوک، خداوندشان گفتند:خد

 ؟کش کنیمبخشیدی، پیش آزادی توانیم به تو که ما را می چه ،ای خداوندگار»

 بگذار برایت پرستشگاهی بسازیم
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 مان،باشد، خوابگاهی برای آسایش شبانه 1که نامش، لو

 بگذار در آن بیاساییم!

 «!و را، مهراب پاک]بسازیم[ی برای آنیهامهرابه

 مردوک که این را شنید،  چون روز درخشید :

 اید،بابل را بسازید که همانست که شما خواسته »

 «، نام دهید.مهراب پاکوبگذارید آجرهای آن ساخته شود، آنرا 

 :ند، ابزارها را ساختهانوناکیآ

 .ساختندمی، آنها آجر تمام برای یک سال

 چون، سال دوم رسید،

 آپسو بود را برافراشتند، یپایهکه هم 2اساگیال یآنها قله

 پس از ساختن برجی به بلندای آپسو،

 آنها جایگاههای مردوک، انلیل و ائا  را بنا کردند

 .بر آن نشستندکه باشکوه 

 مردوک بر تخت نشست

 .بنگردبه پایین  ی زیگوراتتوانست از قلهمی جا که در آن

 چون ساختن اساگیال به پایان رسید،

 ن بزرگ، پرستشگاههایشان را ساختند.خدایا

 گی...همه آنها گردآمدند،گیای سیصد

 نشین آن جایگاه نشست.خداوند در شاه

                                                                                                  
1 Lo 
2 Esagila 
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 خدایان، پدرانش، در بزم نشستند:

 تان !است بابل، خانهاین»

 شهر گرامی خداوند،

 همه جایش از آن شماست

 «زیرا از آن شماست.در آن شاد باشید،

 جای گرفتند ،خدایان

 شاکهای شادمانه ساختند و در بزم نشستند.نو

 چون در آن شادمان شدند،

 در اساگیالی باشکوه، مراسم را به جای آوردند،

 شد، تعیین است، شگونآنچه بد یقوانین و همه یهمه

 های آسمان و زمین را  بخش کردند.ایزدان، بهره

 پنجاه خدای بزرگ بر جایشان نشستند.

 ال برد، را با مردوک انلیل، کمان

 و دربرابر آنان نهاد. ،افزارش راجنگ

 او تور را نیز بلند کرد و آنان این مهارت او را ستودند

 چون کمان را برگرفت، او را برای چنین کار بزرگی آفرین گفتند.

 آنو آنرا باال برد و با همه خدایان سخن گفت،

 "این، دختر من است!"کمان را بوسید: 

 را داد: او به کمان، این نامها
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 کمانرنگیناست، دوم،  1چوبنخستین آن، دراز»

 «ام.را در آسمان  درخشاندهآن ،2کمان ینام سوم آن، ستاره

 ای است در آسمانو آن ستاره

 برادرانش جای داد.  در کنارسپس  او را 

 کمان را پرداخت، تسرنوش ،چون آنو

 ارجمند را دربرابر خدایان نهاد، یو اورنگ شاهانه

 را در گردهمایی خدایان جای داد.آن

 گرد آمده، سرنوشت مردوک را ستودند، کرنش کردند، چون خدایانِ

 ،]بر دشمنان[ نفرین کردند

 دشوار سازند.]برایشان[و به آسمان  سوگند خوردند تا زندگی را 

 چون به او فرمانروایی آسمان و زمین را بخشیدند،

 خواند: 3انشار، نام او را اسارلوهی

 «ایید به نام او کرنش کنیمبی»

 خدایان گوش دادند،

 بادا که فرمانش بر باال و پایین، فرمان براند،»

 ،ستان ما از همه برتر باشیپسر، ای کینباشد ای 

 اشد.ی نببگذارید تا فرمانروایی او بر همگان برتر باشد و او را هماورد

 باشد، آفریدگانش. 4سرانسیاهباشد که او چوپان 

                                                                                                  
1 Long-wood 
2 Bow-star 
3 Asarluhi 

4 35- headed-black  قوم سومری که به میانرودان مهاجرت کردند. م   
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 او را ستایش کنیم. گین روز، همدر پایا

 ،برای پدرانش، خوردنیهای نیکو فراهم آورد مردوک(باشد که او

 ند.کگهداری فراهم آورد، پناهگاههایشان را ن )خدایان( هابرای آن()انسان

 ا بخواندعود بسوزاند،.... ورده

 باشد.نیز در آسمان است، در زمین  که ی آیینیمهباشد که ه

 را فرمان به فرمانبرداری دهد، سرانهسیاباشد که او 

 اندیشند را به خدایشان بازگو کنند،باشد که هرآنچه می

 پروای ایزدبانوان  باشد. آنان را و باشد که با این پیمان،

 بگذار تا همواره خدایشان را همراه باشند!

 و پرستشگاههایشان را بسازند، بگذار زمینشان را آباد کنند

 .برآیندخدایانشان  یستاریپربه  سرانسیاهو 

 او خدای ماست که پنجاه نام دارد:

 او که راهش همواره پرشکوه است و کردارش نیز،

 مردوک، که آنو پدرش، او را چنین خواند:

 آورد وفراهم می نوشیدنی و چراگاه  که او

 سازد،آخورهایشان را پر می

 داد،بدگویان را شکست  یافزارش، توفان، همهاو که  با جنگ

 و خدایان را رهانید،

 راستی، پسر خورشید، بزرگترین خدایان است.هب

 باشد که خدایان، همواره در پناه زیرکی او گام بردارند.

 آدم را داد که در خدمت ما باشد!،مردوک به ما
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 آفرینش، ویرانی، رستگاری، شادی..

 همه فرمانهای او باد. باشد که همه از او دستور گیرند.

 راستی خداست، آفریدگار همه،هب 1وکاتمر

 شدبخها را آرامش میگیگیکند و ایها را شاد مینوناکیآکه دل 

 ترین خدایان است.او دوراندیش

 راستی پشتیبان سرزمینش، شهرش و مردمش است.هب ،2مروتوکو

 باشد که مردمان او را ستایش کنند.

 کیا، نام اوست.دیمرانلوگال

 ایمهمه خدایان قرار دادهفرمان او را برتر از 

 و او براستی، خدای آسمان و زمین است،

 کیا،  نام اوستدیمرانلوگال

 که او را فرانگر همه خدایان قرار دادیم:

 هاندراوست که در آسمان و زمین ما را از دشواریها می

 را جایگاه ساخته است. هاو آنونوکی هاگیگیای او

 .هراس افتند درباشد که خدایان از نام او 

 نامی است که آنو به او داد: 3آسارولودو

 روشنایی خدایان.

 راستی است، سراسراو 

                                                                                                  
1 Marukka 
2 Marutukku 
3 Asaruludu 
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 ناجی خدایان در بیم وگزند.

 نیز نام دارد، 1آسارلودو، نامتیالکو

 خدایی که پشتیبان زندگی است

 که خدایان گمشده و آفریدگانش را راهنماست:

 سازد،او که خدایان مرده را با افسونگری زنده می

 سازد. مان را نابود میدشمنان یاو که همه

 نیروی او را  ستایش کنیم!

 ست 2آسارلودو، که سومین نام او نمرو

 سازد.خدای درخشنده که راه ما را روشن می

 ،او را خواندندلهما و لهاموسه نامی که انشار،

 به خدایان، پسرانشان گفتند:

 ما او را به این سه نام خواندیم و

 نیز چنان کنید! شما

 خدایان با شادمانی فرمان بردند یهمه

 آنها در اوپشوکیناکو نشستند،

 پسر ما، قهرمان ما و کین ستان ما، پشتیبان ما"

 «."ما تورا برای همیشه ستایش خواهیم کرد

 همگی در جایگاهشان نشستند و نامهای او را بر زبان راندند.

 

                                                                                                  
1 Namtillaku 
2 Namru 
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 د پنجاه نام مردوک()سرو هفتم فصل

 

به  یابد و مردم)ستایش مردوک به عنوان خدای بابل همچنان ادامه می

 شوند(ستایش و یادآوری مردوک سفارش می
 

 ،]گذار کشت و کاربنیان[، دشتها ی، بارورکننده1ای اساری

 ]کنیگیاهان را سبز می[ها و باغها که خدای دانهای 

 وست.تشان به که خدایان بی هیچ ترسی چشم امید

 ، سرور انجمن:2رو الیماای اس

 ای!که ترس را از خدایان دور ساختهای آن

 ، بخشنده3ای اسرو الیم نونا

 ،یا و خود را ساخته ]و ائا [روشنی پدر که  آنو، بل 

 کرد: بایستهرا  سرنوشتشان او که پشتیبان آنان بود، او که

                                                                                                  
1 Asari 
2 Asaru-alim 
3 Asaru-alim-nuna 
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 81/      الیشالیش  انوماانوما  بخش اول: 

 رود...بخشد، پیش میاو که فراوانی می

 کند،مینو  آفریند و می اوست که،  1توتو

 ،بگذار تا پرستشگاههای آنان را پاک گرداند تا در آن بیاسایتد

 گردند: ]خشنود [پس

 باشد که او افسونی بخواند و

 بیارامند ]یشادمان[درخدایان 

 !پا خیزاندرا بهآنان ،دوباره خشمباشد که 

 پس، او را برترین قرار دهید و

 از همه برتر است، یاندر گردهمایی خدااو 

 نیست! ]برابری[یک از خدایان را با او یارای هیچ

 ]خدایان [گروهست، جان  2اوکینا-توتو، زی

 آورد.پدید  پاکآسمان ،که برای خدایان

 آنها را به راهشان روانه ساخت، و مسیرشان را  ساخت...

 د.شوهرگز در میان آدمیان، فراموش نها در تیرگیباشد که کردار او 

 "آورد،او که پاکی می "،است 3کوتوتو، نام  سومش، زی

 خدای پشتیبان نسیم، خدای دادرسی و مهر،

 و فراوانی، بسیاریخدای 

 آورد،میها را به فراوانی براو که همه خواسته

                                                                                                  
1 Tutu 
2 Zi-ukkina 
3 Ziku 
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 ی آفرینش بابلی/   اسطوره   82

 "سازد هرآنچه کوچک است.که بزرگ می"

 بر ما وزید ،اش را در اندوه دلخراشکه نسیم وزنده

 دارند و با  فروتنی بزرگد، او را بگذارید بگوین

 در برابرش کرنش کنند.

 مردم بزرگ دارند، ،1کوتوتو، چهارمین،  را چون آگا

 خداوند افسون مقدس،"

 ،سازدکه مردگان را زنده می

 آورد،که بر خدایان شکست خورده، مهر می

 دارد،برمیهستند دشمنش  ی کهکه یوغ را از خداوندان

 آفرید، از روی بخشش،  آدم را

 "بخشد!او که بخشایشگر است، اوست که زندگی می

 باشدهمراه باشد که کردارش همواره، با بردباری 

 که با دستان خود آفرید، سرانسیاهو هرگز در دهان 

 از یاد نرود.

 ، نام ، پنجمین2توکوتوتو چون 

 او همواره  زمزمه شود، "جادوی پاک"

 "ن را نابود ساخت!ریمناها یکه با جادوی پاکش، همهآن"

 گذرد، آگاه استچه در دل خدایان می، که از آن3زوشا

                                                                                                  
1 Agaku 
2 Tuku 
3 Shag-zu 
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 83/      الیشالیش  انوماانوما  بخش اول: 

 بیند!و آنچه در ژرفای درون آنان است را می

 زند!بگری توانند از برابرشنمی ،اوست که آنان که کردار اهریمنی دارند"

 !سازدمی شانشاددل، آوردخدایان را گردمیچون اوست که 

 ]...[.سازد،نافرمانان را رام می

 ]....[آنان که سرکشند و 

 نگهبان همیشگی،

 داردکه دادگری را روا می

 سازد،کن میو سخنان ناراست را ریشه

 " شوند.او که بدی و نیکی در دستان او جدا می

 بزرگ است ،1سیتوتو، چون زی

 کند،که یاغیگری را سرکوب می"

 " سازد.که آشفتگی را از خدایان، پدرانش، دور می

 ، 2ریمو چون سوهتوت

 افزارهایش، دشمنان را نابود ساخت،که با جنگ"

 ].....[هایشان را پریشان کرد، که نقشه

 "]......[که همه نابکاران را  درهم شکست،

 خدایان او را بزرگی بخشند.بگذار  ]....[

 3گوریمشازو، چهارمین، سوه

                                                                                                  
1 Zi-si 
2 Suhrim 
3 Suhgurim 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 ی آفرینش بابلی/   اسطوره   84

 که شنوای خدایان، پدرانش، است،"

 انشی خدایان، پدرآفریننده

 اندازد،کند، دودمان آنان را برمیکه دشمنان را از ریشه برمی

 ذارد،گبرد و هیچ از آنان بر جای نمیآنچه  کردند را از میان میهر

 " باشد که نامش در سراسر زمین خوانده و پراکنده  شود!

 خوانند،او را می 1شازو، پنجمین با نام زهریم

 آن نیروی زندگانی،"

 ها را، ی نافرمانیکند، همهها را نابود میی بدیکه همه

 پیگرد اهریمن است،

 گرداند.ی خدایان دربند را به جایگاههایشان بازمیکه همه

 "باشد که این، نامش را پر آوازه سازد!

 ی دشمنان را در نبرد نابود ساخت.،  که همه2زهگوریم

 ، خدایی که آنان را شکوفا کرد،3لولوانبی

 اد،اد نهکردن خروس را بنی ه آنان را نام بخشید، که پیشکشایزد بزرگی ک"

 ها و آبخورها درست کرد،که برای همیشه چرگاه

 " ها را جوشاند، آبهای فراوان را بخش کرد.که چشمه

 بزرگ دارند،  4باید او را به نام اپادون

 بارد،ها میبر زمین نم باران خدایی که نم"

                                                                                                  
1 Zahrim 
2 Zahgurim 
3 Enbilulu 
4 Epadun 
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 85/      الیشالیش  انوماانوما  بخش اول: 

 سازد،می ، که شیارهای کاشت دانهو آسمانی زمین کنندهآبیاری

 آورد،وجود میها بهدر جلگه او که زمینهای قابل کشت

 " کند.ها را آبیاری میسازد، زمینها میبندها و جویآب

 ی کشتزارهای ایزدان،کننده، آبیاری1لولوگوگالانبی

 های سرشار،خدای فراوانی و توانگری و دانه"

 سازد،ها را پر می، که خانهآوردکه دولتمندی به بار می

 "آورد.پدید مینشاند، جو ها را به بار میارزن

 ،2او هگال است

 آورد،ی مردم فراوانی میکه برای همه "

 " آورد.باراند و سبزینگی پدید میبر زمین فراخ می که باران

 که کوه را بر فراز   تیامت افراشت. 3سیرسیر

 ش ربود،افزارتیامت را با جنگکه کالبد 

 که زمین را نگاهبان است، شبان وفادار آنها،

 که مویش، کشتزاران است، 

 زند،کاله شاخدار او زمین را شخم می

 توفد،که دریای پهناور از خشم او می

 " گذرد.بر او مانند پلی در نبردگاه می

 ، بس نامهای دیگر نیز دارد،4مااله

                                                                                                  
1 Enbilulugugal 
2 Hegal 
3 Sirsir 
4 Malah 
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 ی آفرینش بابلی/   اسطوره   86

 "ش ناخداتیامت کشتی اوست و اوی " 

 انباردرا می -ی پرپشتتپه -ی غالتپشته ، که1گیل

 " بخشد.را به زمین می رویاند، که دانهکه گندم و جو را می"

 سازد،، که جایگاه بلند خدایان را جاودانه می2گیلما

 ی آسایش خاطر،آفریننده"

 به دور یکدیگر است، ی خدایانی نگهدارندهاو که حلقه

 " آورد.او که چیزهای نیکو فراهم می

 ، بزرگترین،3آگیلما

 آفریند،که ابرهای فراز آبها را می"

 "سازد.های دیرپا میکه قله

 آراید،زارها را برای خدایان می، او که چمن4زولوم

 دهد،ی آفریدگان را میبهره"

 "بخشد و پرستشگاهها را نگهبان است.ها را میها و پیشکشبخش

 کند....ری میمومّو، آفریدگار آسمان و زمین، که راهب

 است، 5که آسمان  و زمین را تقدیس کرد زولومّارآن

 "یک از ایزدان را یارای برابری با نیروی او نیست.که هیچ"

 ، آفریدگار مردمان که سرزمینهای گیهان را آفرید،6مونابنوگیش

                                                                                                  
1 Gil 
2 Gilma 
3 Agilma 
4 Zulum 
5 Zulummar 
6 Gishnumunab 
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 87/      الیشالیش  انوماانوما  بخش اول: 

 ی خدایان   تیامت آفرید.که آدم را از پیکر نابودشده

ی کارهای   تیامت را در هم شکست همه" ، پادشاهی که1دوبورابلوگال

 کن ساخت،و افزارهایش را ریشه

 "او که بنیادش از پیش و پس محکم است.

 تر است و نیرویش برترین،ی  خدایان پیش، که از همه2گوئناپاگال

 "او که در جایگاه شاهی، سرآمد همگان است." 

 وایان،ی خدایان، فرمانروای فرمانر، شاه دسته3دورماهلوگال

 "که در جایگاه شاهی، سرآمد همگان است، برترین ایزدان."

 ی خدایان، پدرانش،آفریننده ،، رایزن ائا4آرانونا

 "نیست. با هیچ ایزدی برابر ی او که منشِ شاهانه"

 که جایگاه پاکش در دوکو دوباره ساخته شد.  ،5دومودوکو

 یرد.گهیچ تصمیمی نمی 6کودوگادومودوکو که بی او لوگال

 ، پادشاهی که نیرویش از همگان سر است7لوگاالنا

 خداوندگار، نیروی آنو که چون انشار او را فرا خواند"

 "تر بود.از همگان برجسته

 ی آنان در هنگام نبرد پیروز گشت،، که بر همه8لوگالوکا

                                                                                                  
1 Lugalabdubur 
2 Pagalguenna 
3 Lugaldurmah 
4 Aranunna 
5 Dumuduku 
6 Lugalkuduga 
7 Lugallanna 
8 Lugalucca 
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 ی آفرینش بابلی/   اسطوره   88

 "اش گسترده است.که خرد او را فرا گرفته است، او که اندیشه"

 ی نبرد پیروز گشت،نگو در هنگامه، که بر کی1ایرکینگو

 راند.که همگان را راهنماست، که فرمان می

 ی خدایان را راهبر و رایزن است،، که همه2کینما

 "ترساند.که نامش همچون توفان، خدایان را می"

 باید بر باالی نیایشگاه بنشیند، که می3اسیزکور

 تا ایزدان برایش هدایا آورند."

 تعیین شوند، تا کارها با دست او

 شود مگر به دست او.چیز زیبا آفریده نمیهیچ

 های او است،سران در میان آفریدهچهار )نژاد(سیاه

 "نیست. هیچ خدایی جز او از گاه آنان آگاه

 کند،، که پیکانها را تیز می4گیبیل

 سازد،افزارهای نیک میکه در پیکار با تیامت، جنگ"

 بینی فراوان است،نکه خرد بسیار دارد و او را روش

 یک از خدایانای بزرگ دارد و هیچکه اندیشه

 "رسند.ی آن نمیبه گستره

 پوشاند،نام دارد، که تمامی آسمان را می 5ادو

                                                                                                  
1 Irkingu 
2 Kinma 
3 Esizkur 
4 Gibil 
5 Addu 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 89/      الیشالیش  انوماانوما  بخش اول: 

 باشد که نیکوکاری او تمام زمین را درنوردد،"

 باشد که او همچون موّمو، ابرها را پراکنده سازد،

 "ساند.ی مردمان را برباشد که در زیر، آذوقه

 ،استخدایان سرنوشت راهنمای ، که همچون نامش، 1اشارو

 ی خدایان زیر نگین اویند،راستی همهاوست که به

 "چنین است که خدایانِ دیگر را )چون او( توانایی نیست.و این

 نیبیرو، گردش زمین و آسمان را در دست دارد،

 .شوند پایین توانند به باال وی او نمیچنین است که خدایان بی اجازه

 ]درخشددر آسمان می[که  است ستارهنیبیرو، 

 ،ان شوندپیممآنان با او هکه باشد که او آغاز و آینده را در دست بگیرد، باشد 

 تیامت گشود، در میان]بی هیچ آسودنی [او که راهش را 

 !’)تیامت(فاتح میان ’بگذار نامش نیبیرو باشد

 ن کرد،روش چرا که او راه ستارگان آسمان را

 خدایان را مانند گوسفندانی، چوپانی کرد! یهمه

 ".تیامت را شکست داد و به زندگیش پایان داداو 

 گذرند،انسان، چون روزها می یدر آینده

 باشد که این، همواره شنیده شود، 

 باشد که همیشه گفته شود!

 را آفرید و زمین سخت را ساخت، ]آسمان[ چون او پادشاهی

                                                                                                  
1 Asharu 
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 ی آفرینش بابلی/   اسطوره   90

 نامید. "هاخدای سرزمین"و را پدرش انلیل، ا

 را راخواندند،آن هاگیگیای ی، که همههاائا  )این( نام

 و روانش شاد شد، )و گفت(: شنید

 اند،باشکوه ساخته ، نامش رااو که پدرانش»

 ، باید که نامش ائا  باشد!استچون من  او

 باشد که همه فرمانهای مرا او دراختیار گیرد،

 «های مرا بداند!باشد که همه فرمان

 د.ساختن مگانهمد آو راه او را سر پنجاه نام او را بر زبان راندندخدایان بزرگ، 
 

 سخن آخر

 راند:را بر زبان ببگذار تا آنها در یاد بمانند، و نخستین آدم، آن

 که خردمند و بیناست، همه آنها را ببیند!بگذار تا آن

 بیاموزد: بگذار تا پدر آنها را بازگو کند و به پسرش

 دار و چوپان، نجوا شوند!بگذار تا آنها در گوش رمه

 بگذار تا آدم از مردوک، خرسند گردد،

 باشد که او، سرزمینش را پربار سازد، 

 و او کامیاب شود!

 دستورش پایدار است، فرمانش دگرگونی ناپذیر است:

 است.هیچ خدایی هرگز بر سخن او، سخنی نگفته

 گرداند،را برنمیچون سخن گوید، فرمانش 

 چون او خشمگین شود، هیچ خدایی را

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 91/      الیشالیش  انوماانوما  بخش اول: 

 تاب ایستادن دربرابر او نیست.

 دلش بزرگ است، غمخواریش بسیار،

 شکسته خواهند شد کردار در پیشگاهشر و اهریمنگناهکا

 چه یک راهبر در پیشگاه مردوک خواند:این بود آن

 آیند، بشنوندرا نوشت تا آیندگانی که میآن

 گی را آفریدگیوک که خدایان ایمرد […]...

 بگذار آنان به سخن درآیند،

 سرود مردوک را بخوانند

 که بر تیامت پیروز شد و پادشاه گشت.

]....[ 

* * * 
 

 ی دیگرنسخه

 ها افزودهای از نسخهاین بخش، جزو متن اصلی نیست اما به پاره

 .ددهشده است. نبرد با اژدها)تیامت( پس از آفرینش جهان رخ می
 

 شهرها افسوس خوردند، مردمان...

 مردمان زاریدند، آنان...

 ی آنان را فریاد رسد،کسی نبود تا ضجه

 بر سوگشان کسی نبود تا آنان را دستگیر باشد.

 اژدها که بود...؟
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 ی آفرینش بابلی/   اسطوره   92

 تیامت، اژدها بود...

 .. را صورت داده بود.بل در آسمان،

 ی بودبلند ]شودیای که در دو ساعت پیموده مفاصله[او را پنجاه کپسو

 و یک کپسو درازا،

 .. َش دوازده ذراع،.دهانش شش ذراع است،

 ;ی گوشش دوازده ذراع استدایره

 ;یک پرنده....برای فضای شصت ذراع 

 شد...فرو میدر آب او نُه ذراع 

 افراشت...دُمش را به آسمان می

 همه ایزدان آسمان...

 ;کمر خم کردند... در آسمان، همه ایزدان در پیشگاه خدای ماه،

 آنان، شتابان به گوشه ریسمان خدای ماه آویختند:

 "چه کسی روانه کشتن اژدها خواهد شد،"

 .. خواهد آورد.و سرزمین فراخ را از

 .. خواهد گشت؟.و پادشاه

 ، برو و   تیامت را بکش1ای تیشو"

 و سرزمین فراخ را از... بیاور،

 "و پادشاه... گرد!

 ود،رای به سوی... آفریدگان خشمناک ا فرستادهای خداوندگار، تو مر

 دانم!.. اژدها را نمی.اما من

                                                                                                  
1 Tishu 
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 93/      الیشالیش  انوماانوما  بخش اول: 

 ]بخشی از دنباله متن موجود نیست  [

 او دهانش را گشود و با خداوند سخن گفت...

 ای ابر بهم برخور و برآشوب و بتوف!"

 باید که مُهر زندگانیت در پیش چشمانت نقش بندد،

 "ها را کشتار کنی.باید که به آن چنگ بزنی و اژد

 او ابرها را بهم زد و برآشفت و توفانید،

 او مُهر زندگانیش را در پیش چشمانش نقش داد،

 به آن چنگ زد و اژدها را کشت.

 تا سه سال و سه ماه، یک روز و یک شب

 خون اژدها همچنان روان بود...
 

 پنجاه نام مردوک

 فانمردوک: خدای خورشید، پروراننده گیاهان و آب و تو

 مردوکا: آفریننده همه

 مروتوکا: نگهبان همه مردمان

 باراشاکوشو: 

 خدای خدایان:  Lucaldimmfrankia لوکال دیم فرانکیا  

 بان خدایان: دیده Nari-lugaldimmnkia  نری لوگال دیمنکیا

 :روشنی، رهبر خدایانAsaruludu آسارولودو 

دگی را یابد و زنا بازمی: او که خدایان گمشده رNamtillakunنمتیالکُن  

 گرداندبازمی

 : خدای درخشندهNamru  نمرو
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 رویاندها را میاساری: خدای کشاورزی که دانه

 زننداساروالیم: خردمندی که خدایان با او رای می

 بردیمنونا: روشنایی پدرش که آنو و انلیل و ائا  را راه اساروالیم

 توتو

 دایان ساختاوکینا: آسمان را جایگاه ختوتوزی

 بخشددهد و فراوانی می: خدایی که گوش میZikuزیکو

 گرداندآگاکو: او که زنده می

 کند: افسونی که شیاطین را دور میTukuتوکو

 : او که دادگستر استShazuشازو

 سیزی

 زند: دشمنان را از ریشه میSuhrim سُهریم

 کند: همه دشمنان را نابود میSuhgurim سُهُگریم 

 کننده اهریمن: تعقیبZahrim  زهریم

  Zahgurim زهگوریم

 هاها و چشمه: خدای چراگاهEnbilulu  لولوانبی

 ها: سازنده چراگاهEpadun  اپادون

 ها: خدای فراوانی و آب چراگاه Enbilulu-gugal گوگال-لولوانبی

 : آورنده گیاهان و بارانHfgal  هفگال

 ساخت :او که از   تیامت کوهSirsir سیرسیر

 مَلَه

 هاها و نگهدارنده دانه: آورنده دانهGilگیل

 : آفریننده آسایشGilma گیلما
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 95/      الیشالیش  انوماانوما  بخش اول: 

 : او که برتری یافته Arilma آریلما

 هابخشنده پیشکش: Zulum زولوم  

 مومّو: آفریننده زمین و آسمان 

 نیرومندترین خدایان :Zulummar زولومار

 : آفریننده مردمانGishnumunabگیشنوموناب 

 : او که   تیامت را شکست دادLugalabdubur دوبوروگاالبل

 : واالترین خدایان  Pagalguenna  گوِناپاگال

 : شاهLugaldurmahدورماه لوگال

 : رایزن ائا Aranunnaآرانونا 

 Dumudukuدومودوکو 

 Lugalkudugaکودوگا لوگال

 : نیروی آنوLugallannaلوگاالنا 

 : خردمندLugaluccuلوگالوکو 

 : راهنمایی که بر کینگو پیروز شدIrkinguایرکینگو 

 : راهبر خدایانKinmaکینما 

 ها: خدای پیشهEsizkurاسیزکور 

 افزارهای هنرمندانه: آفریننده جنگGibilگیبیل 

 Addu آدو

 کند: سرنوشت خدایان را راهبری میAsharuآشارو 

 هاها و اقیانوس: ستاره آسمانNibiru نیبیرو
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 تصاویر

 

 
 

 
 

 الواح گلی انوما الیش یافته شده در مکانهای مختلف: 1تصویر 
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 97/      الیشالیش  انوماانوما  بخش اول: 

 
 پیروزی مردوک بر تیامت :2تصویر 

 

 
 

 انکی)ائا( :3 تصویر
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 مردوک: 4ریتصو
 

 
 

 شود اژدهای مردوک استنقشی که گفته می: 5ریتصو

 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 99/      الیشالیش  انوماانوما  بخش اول: 

 
 

 اژدها امتیت بر مردوک یروزیپ: 6ریتصو
 

 
 

 ”آپسو“ی خود گونهآب ائا در جایگاه :7تصویر 
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 هاآنو، خدای آسمان: 8تصویر 
 

 
 "سین"خدای ماه بابلی  :9 ریتصو
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 101/      الیشالیش  انوماانوما  بخش اول: 

        
 

 آشور، ایزد بزرگ آشوریان :10 ریتصو

 

 
 

 خدای بعل :11 ریتصو
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 شمش، خدای خورشید :12 ریتصو
 

 
 

 نرگل :13تصویر 
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 103/      الیشالیش  انوماانوما  بخش اول: 

 

 
 

 دهدیک مُهر که زیگورات را نشان می :14تصویر 

 

 
 

 الدپیش از می 22ی زیگورات شهر اور، عراق امروزی،متعلق به سده :15 ریتصو
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 ی ایشتار شهر بابلیک بازسازی از دروازه :16ریتصو

 

 
 

 ایزد بانو اینانا به همراه شیر :17تصویر 
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 105/      الیشالیش  انوماانوما  بخش اول: 

 
 

 هورسگپرنده با سر شیر، یافته شده در نین :18 ریتصو

 

 
 

 سردیس سارگون اکدی :19 ریتصو
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 گریک نیایش :20تصویر
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 107/      الیشالیش  انوماانوما  بخش اول: 
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 بخش دوم

 شزنِد انوما الي

  )دکتر شروین وکیلی()دکتر شروین وکیلی(
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 ی متون: دربارهفصل اول
 

  : بافت ادبی انوما الیشاولگفتار   

نی استابانوماالیش، یکی از مهمترین منابع ما برای فهم برداشت ساکنان 

تن ین مغربِ ایران زمین از آفرینش و نظم حاکم بر کیهان است. در واقع ا

ن پهری پیشازرتشتی نشادر سرا بینی این مردم ن منبعی است که جهانمهمتری

الیه  دهد. از این رو فهِم آن باید با رویکردی چند سویه و تحلیلی الیهمی

یشتر بقتی انجام پذیرد. پیش از هرکار چند بنِد نخستین این منظومه را با د

زبانیِ آن آشکار  هایریهای ادبی و رمزگذاکاریخوانیم تا بخشی از ریزهمی

 گردد.

ر سزاوا د کهسرآغاز متن انوماالیش، چند گرانیگاه معنایی مهم را در بر دار

 ست:ااست دقیقتر مورد وارسی قرار گیرد. نخستین بندهای این متن چنین 

 
e-nu-ma e-lish la na-bu-ú shá-ma-mu 

 موَنبو شَمَ لیش العِ اِنوما 
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 111/      زندِ انوما الیش بخش دوم: 

 
shap-lish am-ma-tum shu-ma la zak-rat 

 ذَکرَت اشَپلیش عَمَّتوم شوَمه لَ

کند، فراوانی قیدهای آنچه در دو بند نخست این منظومه جلب نظر می

زمانی و مکانی است و شمار زیاد ارجاع به مفهوم نام و کلمه. عبارت با 

بعد عبارت . «وقتی که، هنگامی که»( آغاز شده که یعنی ) «انوما»

 "ایش–"و پسوند  "عِلو"( را داریم که از دو بخشِ ) «شعِلی»

در عربی خویشاوند است و  «علی»تشکیل شده است. علو همان است که 

آید که دهد. به این ترتیب عبارت نخست متن به دست میمعنی می «باال»

  «شَپلیش»امروز به عنوان نام این متن هم شهرت یافته است. در بند دوم 

به معنای زیر  «شَپ»بنِ و  «ایش–»بینیم که باز از پسوند ( را می)

تشکیل شده است. در متون اکدی ِعلیش و شپلیش یک جفت متضاد معنایی 

کند. دهند که معموال اولی به آسمان و دومی به زمین اشاره میرا تشکیل می

 اما در برخی موارد این دو برای اشاره به زمین و جهانِ مردگان در زیر زمین

شوند که در این حالت شپلیش این قلمرو زیرین را نشان هم به کار گرفته می

 «جاهمه»بینیم که این دو کلمه را در ترکیب با هم نیز می ،عالوهبه دهد. می

خوانده  «عَمَّتوم»(، که ی بعدی )دهد. کلمهمعنی می

زمین است. چون در متن  «زمین»ای نادر و ادبی به معنای شود، کلمهمی

ای به آسمان دانست، توان علیش را اشارهبودنِ بخش زیرین تصریح شده، می

ی اکدی ( هم اشاره شده و این کلمهچنان که به نام آسمان )
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، همان است که با سَماء عربی به همین معنا خویشاوند است. پس تا «شَمو»

 /باال اینجای کار دو جفت متضاد معناییِ همسان داریم، آسمان/ زمین و

های مربوط به زمان و و روشن است که در ابتدای کار، شاعر با کلمه ،پایین

 مکان بازی کرده است.

نی، ی مهم آن است که در اندرونِ همین تار و پود زمانی و مکااما نکته

مان خوانیم که آسجایگاه زبان مورد اشاره واقع شده است. در بند نخست می

 بینیم که زمین نیز اسم نداشت و نامیدهینامی نداشت، و در بند بعد م

و همه  شد. در این دو بند، سه ارجاع به مفاهیم زبانی به کار گرفته شدهنمی

 «نَبو»اند. این سه کلمه عبارتند از ( طرد شده) «ال»نیز با حرف نفی 

( به ) «شوما»بردن و صدا زدن،  نام( به معنای )

سخن گفتن و در »به معنای  () «ذکرت»معنای اسم بردن، و 

 ی اخیر با کلمات عربی اسم و ذکراین دو واژه. «حرف یاد از چیزی کردن

بند  رسی دواند، خویشاوندند. به این ترتیب با بررایجکه در فارسی دری نیز 

 یابیم که آغازگاه داستان، زمانی است که مکاننخست انوما الیش در می

 . ده استر( بوفاقد نام و ارجاع زبانی )اسم، ذک)زمین و آسمان، یا زیر و زبر( 

بینیم که این مفاهیم انتزاعیِ آغازین، با نیروهای طبیعِی ی متن میدر ادامه

اند. در تمدنهای باستانی، تشخص یافته که همان ایزدان باشند، پیوند خورده

رند، معموال بعد از جفتِ آغازینِ پایین و باال، که ماهیتی انتزاعی و ذهنی دا

خوریم که قالبی انسانی یافته و بر اموری عینی ی آنها بر میبه ایزدانِ نماینده

کنند. این دو معموال آسمان و زمین )یا هوا و خاک( و ملموس داللت می
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هستند. جالب است که در نخستین بندهای انوماالیش که به ایزدان طبیعی 

اند، و اره واقع شدهاشاره شده، تنها نیروهای زیرین و زمینی مورد اش

ماهیتشان به جای زمین و خاک، با آب یکی دانسته شده است. این باوری 

باستانی و کهن بوده که در میانرودان و مصر رواجی تمام داشته و خاک یا 

 دانسته که از دل آبِ آغازین برآمده است. زمین را عنصری متاخرتر می

وم و ای ستدای کار و در بندهنام جفتِ نخستینِ متصل به آبها در همان اب

 شود. ابتدا از آپسو یاد شده است:چهارم متن پدیدار می

 
zu.ab-ma resh-tu-ú za-ru-shu-un 

 اَبزومَه رِشتو زَروشون

 «زو.آب.مَه»که  این گزاره با یک نام آغاز شده است: 

 «و» بطِردر آن پسوندی است که تقریبا با حرف  «مَه»شود. خوانده می

ن رساند. از اییی را نیز می علّمترادف است، اما نوعی ترتیب زمانی یا رابطه

بت ثگاری بابلیان برای آوان «زو.آب»ترجمه کرد.  «و آنگاه»توان آن را رو می

امیده سو ننام ایزدی باستانی است که نزد سومریان آبزو و در منابع اکدی آپ

ی هازندسولیه همسان است و به جوهر شده است. این ایزد با آبهای شیرینِ ا

 کند. دجله و فرات داللت می

( ) «رِشتو»آپسو در این گزاره با صفتِ 

دهد. این واژه از معنی می «مهتر»یا  «دیرینه»یا  «زادنخست»مشخص شده که 

تشکیل شده است. پسوند تو/ تیو را در این  «تو/ تیو»و  «رِش»دو بخشِ 
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مشابهی که در اکدی برای اسامی مادینه کاربرد دارد، کلمه نباید با پسوند 

سازد. اسمِ اشتباه گرفت. این پسوند تباری متفاوت دارد و از اسم، صفت می

معنی  «سر، جلو، باال و سرآغاز»مورد نظر در این ترکیب، رِش است که 

و در عربی در قالب  «ِرش»دهد و همان است که در عبری به صورت می

زاد و دیرینه است، و در بافتی نده است. بنابراین آپسو نخستباقی ما «رأس»

توان او را موجودی ازلی دانست. آپسو در ضمن که موضوع بحث است، می

زَروشون( دانسته شده و این کلمه  :) «ی ایشانزاینده»

تشکیل یافته  «شون»از دو بخِش زَریو )زادن( و پسوند سوم شخص جمع 

اش شناخته ار آپسو را داریم که با دیرینگی و زایندگیاست. پس تا اینجای ک

 رسد. شود. بعد نوبت به تیامت میمی

 
mu-um-mu ti-amat mu-al-li-da-at gim-ri-shú-un 

 مَت موَلّیدات گیمریشوناَ -مومّو تی

( شروع شده که در ) «مومو»این جمله با نام خاصِ 

ی سومر و اکد داده، اما در ایزدکدهمی "القباهوش، خ"اصل معنایی مانند 

شده است. بعدها این نام را نام ایزدی فروپایه بوده که وزیر آپسو پنداشته می

اند. بیشتر مترجمان اروپایی در این به عنوان لقبی برای انکی نیز به کار برده

ادی، اند. بعد از این لقبِ غیرعترجمه کرده «سازنده و بنا کننده»بند آن را 

شویم. این نام از دو بخش تشکیل برای نخستین بار با نام تیامت روبرو می
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دوشیزه و »شود و خوانده می «اَمتو»است که  ی نام، یافته است. بدنه

است که خوانش این  «تی»دهد. تنها در ترکیب با پیشوند معنی می «باکره

یا  شود و به این ترتیب دگرگون می «اََمت»نشانه به صورت 

 دهد. را به دست می «تیامت»

و یاکوب بورکرت بی آن که اشتقاق نام تیامت  1تورکیلد یاکوبسن 

به معنای  «تَمتو»ی اکدی در انوما الیش را نادیده بگیرند، نام تیامت را با کلمه

اند. بورکرت حتا پیشتر رفته و نام ایزدبانوی یونانی ریشه گرفتهدریا هم

شده( را نیز از یونانی تِثوس خوانده میکه در  )دریاها یعنی تِتیس 

ی یونانی کهن تاالث همین ریشه مشتق دانسته است. او همچنین کلمه

( و شکل جدیدترِ تاالسا )(  ) به معنای دریا را نیز با

  2.خویشاوندی مربوط کرده استاین درخت 

م تیامت هم درست مانند آپسو، لقبی دارد و آن ه

 «وَلیدات-مو»است که در اکدی کهن  

ی مشهور انوماالیش شده، اما در بابلی نو که گویش اصلی نسخهخوانده می

تبدیل شده است. این کلمه از  «موَلیدات»اش افتاده و به میانی «و»است، 

ریشه با تولد و والد و تولیِد به معنای زادن )هم «ولد»، بنِ فعلِ «مو»پیشوند 

که فعل  Dتشکیل شده است. بابِ  «اَت»ی امروزین(، و پسوند مادینهفارسی 

                                                                                                  
1  Jacobsen 1968:105. 
2  Burkert, 1993: p 92f. 
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ولد در آن صرف شده و به شکل کنونی در آمده، معموال برای بیانِ انجام 

پذیرفتن کاری به دست کسی یا وادار کردن کسی برای انجام چیزی به کار 

ی که آن زن» توان چنین ترجمه کرد:شود. بنابراین مولدات را میگرفته می

 .«شودزایش را موجب می

ی تیامت خالق و آپسوی در بند بعدی روشن شده که نیروی زاینده 

 دیرینه چگونه عمل کرده است:

 
a.mesh-shú-nu ish-te-nish i-hi-qu-ú-ma 

 مِشونو ایشِتنیش ایخیقومَه

از این  ای که، کلمهشروع شده  «مِشونو» این عبارت با

عنای به م «مو»، شکلِ جمع مفعولی از اسمِ «ِمش»ل شده است: بخشها تشکی

 «شونو»ی پسوند ملکی ریشه است، به عالوهآب، که با ماء عربی و عبری هم

 . «مالِ آنها»که یعنی 

در ابتدا، »( دنبال شده که در اصل ) «ایشتِنیش»این کلمه با 

 «با هم، با همدیگر»د این هایی مانندهد، اما در گزارهمعنی می «به شکلِ برابر

را داریم که   دهد. در نهایت فعلِ  نیز معنی می

دهد. معنی می «نددر هم آمیخت»شود و خوانده می «ایخیقومَه»یا  «ایهیقومَه»

  .«آبهایشان را در هم آمیختند»شود: معنی این عبارت چنین می

ود. آپسو نشانگر شبه این ترتیب معمای زایندگی آپسو و تیامت گشوده می

ی آبهای شور خلیج آب شیرینِ رودهای بزرگ میانرودان است و تیامت نماینده
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شود که انوما الیش خاستگاه آفرینش را در فارس است. از این بند معلوم می

داند، و بنابراین به احتمال برخورد و در هم آمیختگی آبهای شور و شیرین می

حل برخوردشان با خلیج فارس را جایگاه زیاد مصب رودهای دجله و فرات و م

 کند:کند. محتوای بند بعدی این حدس را تقویت میشروع خلقت فرض می

 
gi-pa-ra la ki-isc-scu-ru scu-sca-a la she-'u-ú 

 گیپَرَه ال کیصّورو صوصا ال شِعو

( به معنای چراگاه و مرتع است و فعِل ) «گیپَرو»

که با پیشوند نفی )ال( همراه است، ( ) «کیصورو»

اوب است و چون در باِب نشانگر تکرار و تن «چرخیدن و پیچیدن»به معنای 

در  رساند که هنوز چراگاهی وجود نداشته که بتوانصرف شده، این معنی را می

 ر زبانول دآن پرسه زد، هرچند تعبیر ادبی یاد شده و پیوند این فعل با آن مفع

نام  دهد. در ادامهرسوم است و نوعی صورت خیال شاعرانه را نشان میاکدی نام

ی ساحلی یا نیزار را داریم و فعلِ ( به معنای منطقه) «صوصا»

( را، که جستجو کردن و یافتن معنی ) «شِعو»منفِی 

تگی دهد. بنابراین تصویری در دست داریم که نخستین گامِ آفرینش را آمیخمی

داند. در این هنگام ها و نیزارها از دل آن میآمدن چراگاهین، و برآب شور و شیر

 آید:است که برای نخستین بار از خدایان نامی به میان می
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e-nu-ma dingir.dingir la shu-pu-u ma-na-ma 
 اِنوما ایلو ال شوپو مَناَمه

و خدا معنی شده خوانده می «دینگیر»که  ی سومریِ در اینجا نشانه

کند. اش داللت میداده است، دو بار تکرار شده است که به جمع بودنمی

 اند که با ِال فنیقی، اله و اهلل عربیخواندهمی «ایلو»این کلمه را در اکدی 

 «وَپو»(  شکلِ صرفِی شین از فعل ) «شوپو»خویشاوند است. 

 «همَنمامَ»دهد. معنی می «به نظر رسیدن و نمایان شدن»است که 

است که با عالمت نفِی  «کسی، یک کسی»( هم به معنای )

در آن هنگام »شود: دهد. بنابراین معنای این گزاره میمعنی می «هیچکس»ال 

 .«که خدایان بر هیچکس پدیدار نشده بودند

ی متن، چگونگی بیرون آمدن زمین و خاک از دل این آب آغازین ادامه

 دهد:را شرح می

 هیچ یک از خدایان به پدیداری فراخوانده نشده بودند، و هنوز

 اِنوما ایلو )دینگیر دینگیر( ال شوپو ماناما

 ،و هیچ یک نامی بر خود نداشتند و هیچ سرنوشتی بایسته نشده بود

 شوما ال ذوکورو شیماتو ال شیمو

 آسمان  آفریده شدند.میان در آن هنگام، خدایان در 

 ینگیر( قِِرب شونایبا نوما ایلو )دینگیر د

  به پدیداری فراخوانده شدند 1اموخمو و لخل

                                                                                                  
1 Lahmu and Lahamu 
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 مو اوشتاپو شومی ایذاکروالخمو لخ

خوریم که بر می)اهمو و لهامو( در واپسین بند، به دو نامِ لخمو و لخامو 

 «رس گِل و خاک»که  «لخم»ی دو شکل گوناگون از یک اسم است، از ریشه

ست، گوشت نیز به کار گرفته شده ا نایدهد. این کلمه بعدتر در معمعنی می

اک خای از چون طبق روایتهای میانرودانی، ایزدان پیکر آدم را همچون کوزه

ان رس )لخم( برساختند و بنابراین گوشت تن آدم )لحم در عربی( از هم

ها به نان و غذا نیز تعمیم کلدانی-خاک است. این کلمه در عصر آرامی

ی دارهیش، وقتی سخن از آن است که پوتیفار ایافت. چنان که در سفر پیدا

خورد، به دست یوسف سپرده بود، از اش را، جز غذا و نانی که میامور خانه

 ی لخم برای اشاره به نان استفاده شده است.  همین کلمه

ل ه شککدر اساطیر آفرینش اکدی، لخمو و لخامو دو ایزدِ آغازین هستند 

بهای نخستین را ل آی برآمده از دولیهاخشکیِ ی آغازین و ی تپهنر و ماده

ای دهند. این دو ایزدانی فروپایه و واسطه هستند که در داستانهنشان می

ای میانی برای زایش ایزدان کنند و بیشتر حلقهبعدی نقش مهمی ایفا نمی

 شوند. بعدی محسوب می

شود که ن مینتیجه آن که با خواندن دقیقترِ بندهای آغازین انوما الیش روش

در اینجا با چند جفت متضاد معنایی پایه سر و کار داریم. نخست، زمان و 

دهد. پس از آن آب مکان است که به سرعت جهتهای باال و پایین را نتیجه می

شور و شیرین که هردو به پایین تعلق دارند، و بعد از آنها لخمو و لخامو که 

دهد که اه خاص به آفرینش نشان میباز به پایین مربوط هستند. مرور این نگ

مردم میانرودان باستان داستان آفرینش خود را از پایین به باال، و از گیتی به 
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ی کیهان از دید ایشان آب و اند. نیروهای نخستیِن برسازندهکردهمینو آغاز می

شوند. جفتهای متضاِد اند که در توالی معناداری دنبال هم پدیدار میخاک بوده

تین، بر خالف آنچه که بر مبنای نگرش چهار عنصرِی متاخرتر انتظار نخس

دهد، بلکه داریم، آب را در برابر آتش و خاک را در مقابل هوا قرار نمی

سازد و آب شور و شیرین شکافِ تضادآور را در درون خودِ این عناصر بر می

ر تصویر و الی )لخمو و لخامو( را در درون یک عنص )آپسو و تیامت( و گل

کند، جنسیت است. یعنی کند. آنچه تقابل را در درون این عنصر معنی میمی

آپسو و تیامت از نظر جنس و ماهیت با هم تفاوت ندارند، و تنها به خاطر آن 

گیرند. در دهند در مقابل هم قرار میی نرینه و مادینه را نمایش میکه دو سویه

شان باز ایز میانشان تنها به جنسیتمورد لخمو و لخامو نیز چنین است و تم

 .، که خاک استشانگردد، نه کارکرد و جنسمی

ناصر عندی روایت انوماالیش از این رو شکلی بسیار باستانی و کهن از پیکرب

ی اولیه دو عنصر دهد. شکلی که در آن نیروهای آفرینندهکیهانی را به دست می

مادینه در یک عنصر قلمداد  ی نرینه واند، بلکه دو سویهضد هم نبوده

 .فرازین ه و نه آسمانی وو آن عنصر هم ماهیتی زمینی و گیتیانه داشت ،اندشدهمی
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 نخست انوماالیش فصلسرآغاز 
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 االیشنخست انوم فصلآوانگاری آغازگاه 
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 137/      زندِ انوما الیش بخش دوم: 

 ی کنعانی نبرد آغازینگفتار دوم: نسخه 

اش به م، یک کشاورز سوری هنگام شخم زدن مزرعه.1920ی در دهه

ی ی سفالی برخورد که نوشتاری میخی را برخود داشت. خبر به زودفصل

شناس فرانسوی به سرعت به محل گسیل پراکنده شد و یک گروه باستان

ی ای باستانی در منطقه.م تپه1928شدند. به این ترتیب بود که در سال 

نامند، اما در شمرا میی باستان کشف شد. این مکان را امروز تل راسقیهیفن

ستانی عصر برنز نامش اوگاریت بوده است. در کاخ حکومتی این شهر با

های میخی به دست آمد که با خط اکدی و سومری کامال ای از کتیبهمجموعه

ها تنها با بیست و هشت نشانه نوشته شده بود و متفاوت بود. این کتیبه

داد. باستان شناس بنابراین کهنترین نمونه از خط الفبایی را به دست می

ها از این ترجمهم نخستین .1933-1930در سالهای  1فرانسوی شارل ویرولو

گذرد، ترجمه و متون را به دست داد. در هشتاد سالی که از آن دوران می

انتشار تدریجی این اسناد به تجدید نظری گسترده در فهم تاریخ جهان 

 دامن زده است. تفسیر عهد عتیق باستان و 

ی آفرینش اقوام سامی در دوران پیشاتوراتی انوماالیش مشهورترین اسطوره

توان آن را منحصر به فرد دانست. انوماالیش شکلی با این وجود نمیاست. 

ی اقوام تِر سومری است که در زمینهی بسیار قدیمیاکدی شده از یک اسطوره

سامیِ ساکن میانرودان تدوین شده است، یعنی بندِ نافش با فرهنگ سومری 

                                                                                                  
1 Charles Virolleaud 
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ن وجود اقوام برقرار است و قالبِ بابلی آن به خوبی قابل ردیابی است. با ای

اند و با سامی دیگر نیز روایتهای خاص خود را از داستان آفرینش داشته

ی توان به نتایج جالبی دست یافت. در کل در گوشهی این متون میمقایسه

جنوب غربی ایران زمین سه روایت آفرینش را داریم که در میان اقوام سامی 

اش از با خاستگاه سومری پرورده شده است. از نظر قدمت، متن انوماالیش

گیرد که داستان آفرینش ی بعل قرار مینماید. بعد از آن حماسههمه کهنتر می

اقوام کنعانی است و همان است که در فنیقیه و آسورستان باستان رواج داشته 

است. روایت موازی با آن، سفر آفرینش در تورات است که به اقوام عبرانی 

کنعانیان خویشاوندان نزدیکی بودند که از نظر شود. عبریان و مربوط می

فرهنگ و نژاد و زبان و اقلیم مشترک بودند. اما عبرانیان زیر تاثیر یکتاپرستی 

ای مجموعهی زرتشتی قرار داشتند و باستانی آخناتون مصری، و بعدتر اندیشه

کردند، که را رعایت می -ی آنیا رونوشتِ واژگونه–از آداب و رسوم مصری 

  آمیخت. مدارِ زرتشتی در میبینی اخالقبا جهانویژه در دوران هخامنشی ه ب

ی اساطیر کنعانی و بابلی های کافی برای مقایسهبرای آن که دادهدر اینجا 

آورم و بعد به سفر پیدایش را می 1ی بعلنخست متن حماسهفراهم آید، 

 گاریت در فنیقیهمتن مورد نظر به قرن دوازدهم پ.م و شهر اوپردازم. می

                                                                                                  
به دست داده که کاربران  .م 1990ی اواخر دههآنات در لیان بیتیای دقیق و علمی را لیترجمه 1

 توانند آن را در تارنمای زیر بیابند:اینترنت می
http://web.archive.org/web/20091027143946/http://www.geocities.com/  
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 139/      زندِ انوما الیش بخش دوم: 

، 3، دومور2، گاستر1های کوگانی ترجمهاین ترجمه با مقایسهتعلق دارد. 

پدید آمده است. برای پرهیز از پیچیده شدن  6و گینسبرگ 5، درایور4اسمیت

متن مگر در مواردی که خوانشهای این مترجمان تفاوتی چشمگیر با هم 

تر را یا مورد توافقتر داشت، از میان تفسیرهای ایشان موردِ سلیس

ام. در مواردی که متن مخدوش بود و چند خوانش امکان داشت، برگزیده

ام و خوانش های موازی و ممکن را با عالمت یا از هم جدا کردهترجمه

 ام. ترجیحی خودم را بیرون از دوکمان نوشته

 

Col. v 
1... 

 گذرد،..... و یک روز، دو روز می.گفت:()ال به یم . 2

 ... او )بعل؟( با خواستی؟ خواهد آمد... .3

 ... حداد، تو او را مالقات خواهی کرد.... 4

 ... در صاپان.... 5

 ... برشی از )گوشت(... زمانی که دید.... 6

 )یم به ال( گفت:.... 7

                                                                                                  
1 Coogan, 1978: 86-89. 
2 Gaster, 1966: 114-244. 
3 De Moor, 1971. 
4 Smith, 1994. 
5 Driver, 1977. 
6 Ginsberg, 1958: 92-118. 
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 دانم...... به راستی که من می. 8

 ... )گاو نر، ال( او را خواهد بست، گاو نر، ال.... 9

 و خواهی بست...... ت. 10

 .. تو در قید خواهی بود....های(... سنگها )بیضه. 11

 ن حمله خواهد آورد.شک به پهلوی م... و او بی. 12

 ... چیزهای سرخ، سیاه.... 13

 شک باید پهلوهای )او را( بگیری..... تو بی.)ال به یم گفت:(. 14

 ...یک روز، دو روز خواهد گذشت.. 15

 تی؟ خواهد آمد.... او با خواس. 16

 ...حداد، تو او را مالقات خواهی کرد.. 17

 ... غذایی که بر صاپان است... از آن  توست.. 18

 ی مادینه......رمه. 19

 ... آنگاه )یم به ال( گفت:.... 20

 دانم...... به راستی من می. 21

 ... تو او را خواهی بست، گاو نر، ال.... 22

 ها( را...گها )بیضه... تو خواهی بست... سن. 23

 ... در قید شده... وارد شو.... 24

 کند...ِ من تامین شده است...... به پهلوهایم حمله می. 25

 ...هی شد... تو در آن هنگام که )چشمان یا دستانش( را برگیرد، وارد خوا. 26
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 141/      زندِ انوما الیش بخش دوم: 

 شد... ها تغذیه خواهی... همانا تو با تامین. 27

 ... به زمین.... 28

... 

Col. iv 

....1 

 دندوت کرآنان با آوایی بلند )همایش خدایان را اعالم کردند(. آنان دع. 2

 کسانی را که در دور دستها بودند، به گردهمایی ال

 ...آنان اعالم کردند: ال )بر اورنگ خود( نشسته باقی خواهد ماند. 3

 شرم بر آن جاویدان باد.... 4

 ای خدا، به سرای سرورت.... 5

 ...گان؟()ال یا بعل حداد؟( گذر خواهد کرد از میان سرزمین )مرد همانا او. 6

 کسی که به میان گرد و غبارِ ویرانی خواهد رفت.... 7

 کرد، او جامی را در دستانش گرفت... و برایشان دوغ را در آن لبریز. 8

 سبویی در هر دو دست.. 9

 د...کننسنگها را توده می ...مانند تلنباری، چنان که قلوه. 10

یَوو  سرور ال باید پسرش را به جانشینی برگزیند. گاو نر باید به عنوان. 11

 منصوب گردد.

 و ال مهربان نیکوکار گفت... . 12
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م لکه ناست، بای ایزدبانوی اِالت و... پسر من به اسم یَوو نامیده نشده ا. 13

 او یم باشد.

 عاثریاتوو او را به نام یم منصوب کرد... و ااِلت و بانوی . 14

 است. ... پاسخ دادند: برای پایداری ما... تو کسی هستی که منصوب شده. 15

ور، و، سرتتو، ای آقا، شاید که تو با نام او منصوب شده باشی... الت. . 16

 د:ای. و گاو نر، ال پاسخ دامنصوب شده

 اممن، خودم، ال مهربان نیکوکار، تو را برگرفته. 17

 کنم. یم نام توست.من نام تو را اعالم می بر فراز دستانم.... 18

 نام تو چنین است: محبوب ال، یم. 19

 سرای سیمین من که.... 20

 به دست بعل نیرومند بلندمرتبه... . 21

 زیرا که او با من به زشتی سخن گفت. 22

 اش،او را از اورنگ پادشاهی. 23

 ان.اش، براش، از بالشِ تخت سروریاز مکان آرام گرفتن. 24

 اش نرانی، پس اما اگر تو او را از اورنگ سلطنتش، )و( از تخت سروری. 25

 ... شکست خواهد داد..او تو را همچون. 26

 ال قربانی گزارد، او قصابی کرد.... 27

 او اعالم کرد.... 28

 او گاو و همچنین گوسفند را قصابی کرد. او افتاد. 29
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 143/      زندِ انوما الیش بخش دوم: 

 های دو ساله را، گوسالههای پروار را، او گاوهای نر و قوچ. 30

 کرد.و گوسفندهای گله را و کودکان را قربانی . 31

... 

 

Col. iii 
ی رهتردید به سوی ممفیسِ ورجاوند شتافتند. کافتور )جزیآنگاه آنان بی. 1

 کرت( تختگاه قلمرو اوست، و ممفیس سرزمین موروثی او.

 از هزار آکر، ده هزار هکتار، در پای کوتار. 2

 ندی داشتا گرامن زانو زدند و کرنش کردند، آنان در بر او نماز بردند و او رآنا. 3

نان به حَیانی، آسخن گفتند.  -دماهر و خردمن-و آنان با کوتار و خاسیس . 4

 آن توانمند در میان صنعتگران اشاره کردند:

 فرمان گاو نر، ال، پدرت. 5

 کالم آن نیکوکار، نیای تو. 6

 ...کوتار.... 7

 ماده کن تا لبریز سازی...آ. 8

 در کوهها مهیا ساز.... 9

 بشتاب، عجله کن، برخیز، بگذار پاهایت برایم بدوند. 10

 بگذار پاهایت برایم به سوی کوهستان بتازند. 11

 سوار شو. چون پیامی دارم و به تو خواهم گفت "اسک-زور-خورشان"بر . 12
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 ی سنگزمهدرخت و زمکنم. کالم یک کالم است و برایت تکرارش می. 13

 سخن آسمانها با زمین، اعماق با ستارگان. 14

 ن.مینیازکالمی ناشناخته برای آدمیزادگان، و فهم ناشدنی برای انبوه . 15

 بیا و من افشایش خواهم کرد.... 16

 ی.و کوتار و خاسیس پاسخ دادند: بروید، بروید خدمتگزاران االه. 17

 افتم.ژبه راه می ای، اما منتو، تو دیر کرده. 18

کافتور به راستی دوردست است، ای خدایان، ممفیس به راستی . 19

 دوردست است، ای ایزدان.

 های زمیندو درازا زیر چشمه. 20

 سه، گسترش تهیاها. آنگاه حقیقتا او خواهد شتافت. 21

 "کاس-ورز-خورشان"به سوی ال مهربان نیکوکار، به سوی کوه . 22

 آیدشود و میال وارد میاو به کوهستان . 23

 کرد به اقامتگاه شاه. پدِر سالها. او بر پاهای ال افتاد و کرنش. 24

 او به خاک افتاد و او را گرامی داشت.... 25

 گاو نر ال، پدرش سخن گفت.... 26

 ای بسازد، بشتاب، شاید در آنجا کاخی بنا شودعجله کن، شاید خانه. 27

 ی...در میانه

 بساز.... 28

 من.... 29
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 145/      زندِ انوما الیش بخش دوم: 

Col. ii 
 عنبوب برویآنگاه باید با اطمینان به سوی اینب. 1

 از میان هزاران بارگاه، دهها هزار سرا. 2

 در برابر پای اَنات تعظیم کن و سر فرود آور. 3

 اش بداریدبر او نماز برید و گرامی. 4

 نمایندگان مردم را یاد کنید:. 5

 پیام گاو نر ال، پدرت. 6

 کار، نیای توکالم آن نیکو. 7

 جنگ را از زمین برگیر. 8

 در خاک عشق بکار. 9

 نکی زمین را از آشتی سرشار میانه. 10

 و آرامش را در میان کشتزارها. 11

 بشتاب، عجله کن، برخیز،. 12

 بگذار پاهایت برایم بدوند. بگذار پاهایت برایم بشتابند.... 13

 ات.... خوراک و آشامیدنی. 14

15 .... 

 الجورد... .... 16

 ی...... برخیز در میانه. 17

 ... ببند.... 18
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 ... او خواهد مرد.... 19

 ...همچون آب دهان.... 20

 ... برای زمین آماده ساز.... 21

22 .... 

 ...خواهند گذشت.... 23

24 .... 

 عنبوبی خواهند رفت.آنگاه ایشان با اطمینان به سوی اینب. 25

 دهها هزار سرا از میان هزاران بارگاه،. 26

 در برابر پای اَنات تعظیم کنند و سر فرود آورند. 27

 کنند: اش دارند، و صدایشان را بلند کنند و اعالمبر او نماز برند و گرامی. 28

 پیام گاو نر ال، پدرت، کالم آن نیکوکار، نیای تو. 29

 جنگ را از زمین برگیر. 30

 ار کنآشتی سرشی زمین را از در خاک عشق بکار، میانه. 31

 و آرامش را در میان کشتزارها. 32

 بشتاب، عجله کن، برخیز، بگذار پاهایت برای من بدوند.. 33

 بگذار پاهایت برایم بشتابند.... 34

 به کوهستان.... 35

... 
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 147/      زندِ انوما الیش بخش دوم: 

KTU 1.2 = CTA 2 = UT 129 = III AB Col. iii = C - Gordon: 129 

1 .... 

2 .... 

3 .... 

ی هی رودهای دوگانه به سوی ال روی آورد، در میانرچشمهآنگاه او در س. 4

 وگانه.دهای دو اقیانوس، ژرفاهای چشمه

 ارد شد.ونشین پادشاه، پدر سالها )شونِم(، او به کوهستان ال آمد و به شاه. 5

 پیش پای ال

 ...داشت کرنش کرد و به خاک افتاد. او در برابرش نماز برد و وی را گرامی. 6

اخی ید، ککاتور و خاسیس، به سرعت بروید، سرایی برای یَهم بساز ... ای. 7

 برای قاضی نهر برافرازید.

 در قلب؟... به سرعت بروید، کاتور و خاسیس . 8

 ی کوههای گاو نر ال نیکوکاری )کوه خاس(. در میانهسرایی همچون/ در میانه. 9

با  که د. بگذاریدباید خانه را به سرعت بسازید. بگذارید این سرا ساخته شو

 شتاب برافراشته شود. شایسته است که خانه هزار آکر را بپوشاند

 کاخ ده هزار هکتار را... پسران در کشتزارهای َیهم.... 10

 ی پادشاهی...... در دریا... یَهم... آنگاه آثتار، دارنده. 11

 .. آتش را....... چیزی سرخ )مشعلی( را و. 12

 کند...هبوط می.. .کند... حمل می. 13
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یاد افرازد و فر...ِ او، مشعل خدایان، شاپاشو، آن زن صدایش را بر می. 14

 دهم...زند: اکنون بشنو، ای آثتار، تو را ندا در میمی

 اهزادهشرابر همانا بگذار فراهم آید، انتقام بگیر. گاو نر ال، پدرت در ب. 15

یهم آسوده شو، از  ی دیگر: از حضوریهم، در مقابل قاضی نهر )ترجمه

 حضور قاضی نهر(

شک، او شنوی، آیا رواست که گاو نر ال پدرت باشد؟ بیاگر می. 16

 ستونهای اقامتگاهت را فرو خواهد ریخت و 

 رد.کات را سرنگون خواهد اورنگ پادشاهی. 17

 ودارم، یان ن... در برابر من، پدرم گاو نر، ال. اما من سرایی همچون خدا. 18

 هی مانند پسراننه بارگا

مقدس آن )ساکنان( قدس االقداس. من همچون شیری با خواست . 19

یم، دستان، کوتارخویش به تنهایی به درون گورمان اندر خواهم شد. آن چیره

 مرا شستشو خواهند داد. برای اقامت در سرا

ر نگاو  شاهزاده یهم، قاضی نهر در کاخ است. از آن رو که میز به دست. 20

 ش، در برابر شادهزاده یهم چیده خواهد شد.ال، پدر

پاسخ  آیا به راستی من شاه هستم یا نیستم؟ و شاپاش، مشعل خدایان،. 21

 داد: تو همسری همچون ایزدان نداری...

 ای همچون پسران قدس االقداس، و شاهزاده یهم... قاضی نهرو نه ندیمه. 22

 ... مرا خواهد فرستاد. و آثتار پاسخ داد.... 23
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 149/      زندِ انوما الیش بخش دوم: 

Col. i = B - Gordon: 137 
1 .... 

 و آنان بازگشتند.... 2

 ای...تو، تودر برابرش قد علم کرده. 3

 (ات رانده خواهی شدنیرومندترین بعل )پاسخ داد: تو از اورنگ پادشاهی. 4

 ات طرد خواهی شد.)از تخت( سلطه

یش گاران یاای یهم بر سرش آیاماری، آن راننده، است، در میان دو شانه. 5

 کنندهاست، آن تعقیب

 اد کهای قاضی نهر. ای یهم، چنین  باد که هورون گشوده شود، چنین ب. 6

 هورون گشوده گردد

ی سرت! )این یک نفرین باستانی بر سرت. آثرات، نام بعل، بر کاسه. 7

 است.(

ی سالهایت فرو خواهی افتاد... چنین شکند( و تو از قله... عصای تو )می. 8

 ی سالهایت خوار گردی.در محدوده باد که

 د.باشن )همچون پدر( سالها، دو زن... بادا که زنان دوقلویت نیز چنین. 9

رد و بیهم، قاضی نهر، دو پیک فرستاد. سفیرانی... )صدایش را فراز . 10

 فریاد زد(:

 شان خرسند شدند.  بگذار بهآنان بیش از پیش در بلندای پیروزمندی. 11

 لرزه افتد...
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هایشان شکست. ای خدمتکاران، درنگ دلهایشان شادمان شد... بینی. 12

 مکنید. بروید

 ی کوهستان شب )لیال(، در پای ال.به سوی گردهمایی انجمن در میانه. 13

 خویش را بر خاک افکنید، بر او نماز برید. 14

رای ب ویید.دانید تکرار کنید. به گاو نر، ال، پدرم، بگبگویید و آنچه را می. 15

 )حاضران در( گردهمایی انجمن تکرارش کنید:

 تان قاضی نهرپیام سرورتان یهم، ارباب. 16

 بعل و پیروانش را به من تسلیم کنید تا خوارشان سازم. 17

اث ا میرفرزند داگان، کسی که طالیش را به ارث خواهم برد، بگذارید ت. 18

نند، ر نکا دارید تا دیزرین او را تصاحب کنم. بروید، پیکها را به شتاب و

 آنگاه راهی مستقیم را پیشارویشان بنهید

تازند، به سوی ی کوهستان شب پیش میهمانا ایشان به سوی میانه. 19

 خورند وگردهمایی انجمن، در آن هنگام که خدایان خوراک می

ل اند تا شام بخورند. بعل در کنار اپسران آن موجود مقدس بر نشسته. 20

 . هشدار، به محض آن که ایستاده است

اضی قهای یهم، به سفیران نگاه خدایان بر ایشان افتاد، چشمشان به پیک. 21

 نهر خیره شد، 

 خدایان سرشان را تا زانوهایشان و نماز بردند تا. 22
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 151/      زندِ انوما الیش بخش دوم: 

م خا سر پای تختگاه شاهزادگی. بعل به ایشان نهیب زد: ای خدایان، چر. 23

 اید؟ )چرا( سرهایتانکرده

ی زانویتان خم شده و تا تختگاه شاهزادگی فرود آمده است؟ ا تا. 24

 واهم داد.خهای یهم پاسخ خدایان، من به الواح پیک

اند، های یهم، از سفیران قاضی نهر به هراس افتادهایزدان که از پیک. 25

 پاسخ الواح ایشان را خواهند داد؟

 ختگاه ای خدایان، سرتان را از روی زانوهایتان، از پای ت. 26

 های یهم، سفیران قاضی نهر راشاهزادگی برگیرید. چون من پاسخ پیک. 27

 خواهم داد.

 فتندی برگرخدایان، سرهایشان را از روی زانوهایتان، از پای تختگاه شاهزادگ. 28

 های یهم، سفیران قاضی نهر به پای ال رسیدندآنجا بود که پیک. 29

ماز ر او ندر برابر گردهمایی انجمن بهمانا ایشان فرو افتادند، همانا . 30

 ، گفتندبایست بگویندبردند. برخاستند و آنچه را می

دانستند تکرار کردند. آنان فروزش یک آتش، دو آتش را آنچه را می. 31

 نمایان ساختند. شمشیری بران بود

 هم، یزبان ایشان. آنان به گاو نر، پدرش، ال، گفتند: پیام سرورت . 32

اید، فرو تهاربابت قاضی نهر: ای خدایان، آن کسی را که نهان داش )پیام(. 33

 برید،گذارید. آن کسی را که از او فرمان می
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دارند، بعل و اش میها گرامیای )ایزدان( پرشمار، آن کسی که خیلی. 34

، م دهیدحویلپیروانش را به من تسلیم کنید، تا خوارشان کنم. پسر داگان را )ت

 الیش را به ارث خواهم برد(.کسی( که من )ط

بد تا ا و گاو نر، ال، پدرش، پاسخ داد: ای یهم، بعل برده توست، بعل. 35

 ی توست.برده

ایر چون سای نهر، پسر داگان زندانی توست. باید برایت باج بیاورد، هم. 36

 خدایان. 

مچون را ه او حتی باید مانند مانند پسران آن مقدس برایت باج آورد. او. 37

ون تردید به تو باج خواهد پرداخت. همچخراجی برایت خواهند آورد. او بی

آورند.( آن مقدسان بینی آن مقدسان )برایت خراج میزمانی که می

ای خواهد آورد، همچنان که آن گزاران تو هستند. او برایت هدیهخراج

آورند. آنگاه به راستی که شاهزاده بعل قرین مقدسان برایت پیشکش می

 شم و غضب خواهد بود. خ

 او در دستانش یک )سالح( کشنده را خواهد داشت. در دست راستش. 38

 یک شمشیر را.

کند و دست چپش را آثرات گرفته دست راستش را آنات دنبال می. 39

 توانی است. تو چگونه می

ور شوی؟ یک پیک عصایی های یهم، به سفیران قاضی نهر حملهبه پیک. 40

 رد که...را در دست دا
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 153/      زندِ انوما الیش بخش دوم: 

هایش کالم کشی؟ کسی که در میان شانه... و تو یک پیک را می. 41

 ...کند؟ وسرورش را حمل می

می را  تردید بعل قرین خشم است. آنان بالکنهای انباشته از... آنگاه بی. 42

 دست نخورده رها خواهند کرد.

، های یهم کشتزارها را شخم ناخورده باقی خواهند گذاشت... پیک. 43

 سفیران قاضی نهر زمین را

 ... من خود به سرورت یهم، به اربابت قاضی . 44

 د انتقامجو را )بشنو(...گویم: سخن حدانهر می. 45

 روم...... تو به زانو در خواهی آمد... به دنبال یهم می. 46

... 

Col. ii [from Smith] 
... 

... 

 در میان...

... 

 و بعل...

... 

... 

 اهم شد...ور خو... حمله
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 ... شاه...

 فرستد...... می

 ... زندگی...

 ... بعل؟...

... 

... 

... 

... 

 

Col. iv = A - Gordon: 68 
 بکش...( ران...بون ..بیر..( )یا:.. قدرتم به لرزه در افتاد...ها... )یا:... خانه. 1

دید تر. بیرد.... زندگی ک.... بیرون نخواهم راند، گذشته از آن، اگر... )یا:. 2

 ..برانم...(.بیرون خواهم راند... اگر پس از آن

 است. ... و بذر ویرانی در یهم نهفته است. و پستان مرگ در نزد یهم. 3

ش جوندگان بر قاضی نهر مستولی خواهند شد. آنجا کرمهای گرداگرد. 4

 ر را نابود خواهم کرد.لولند... آنجا شمشیمی

ر بزاده( بر زمین و درت ما دو نجیب... آن خانه را خواهم سوزاند. )ق. 5

 خاک خواهد افتاد. 
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رون شود. این کالم از لبانش بیبه ندرت این سخنان از دهان او خارج می. 6

 کند: او در چه زمانی نالید؟ بادا که فروتراود. آن زن صدایش را بلند میمی

 افتد

ه کاستی رپیش پای تختگاه شاهزاده یهم. کوتار و خاسیس پاسخ دادند: به . 7

 ام، من به تو گفته

ون ، اکنای شاهزاده بعل، بگذار برایت تکرار کنم، ای تازنده بر ابرها. 8

 دشمنانت را 

 کن کنی.باید به قتل برسانی، ای بعل، اکنون باید دشمنانت را ریشه. 9

نگ چات را برای تمام نسلها به رای همیشه، سلطهات را بآنگاه پادشاهی. 10

 آوری.  می

 مال تو،  افزار را پیش برد و نامشان را فرا خواند: نام تو،آنجا کوتار دو جنگ. 11

ا ریاگاریش است، تعقیب کننده. یاگاریش، یهم را تعقیب کن. یهم . 12

 تعقیب کن،

 اش. تو از دستسلطهبر اورنگش، قاضی نهر را )تعقیب کن( بر تختگاه . 13

 بعل خواهی جهید همچون شاهینی

 هایور شو، به میان شانهاز میان انگشتانش. به پشت شاهزاده یهم حمله. 14

 افزار همچون شاهینی از دستان بعل جهیدقاضی نهر. جنگ. 15

های ور شد. به میان شانهاز میان انگشتانش. به پشت شاهزاده نهم حمله. 16

 قاضی
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ش در هایش نلرزید، ریختاما یهم نیرومند بود، و فرو نیفتاد، مفصلنهر. . 17

 هم نریخت. 

 افزار را فرود آورد و نامشان را اعالم کرد:کوتار دو جنگ. 18

 بر بهم بتاز نام تو، مال تو، آیاماری است، تازنده. آیاماری، بر یهم بتاز.. 19

 پراش. ببر اورنگش، بر نهر )بتاز( بر تختگاه سلطه. 20

 ی سرپرد. بر کاسهاز دستان بعل، همچون شاهینی که از انگشتانش می. 21

 دبپاش شاهزاده یهم حمله کن، به میان چشمان قاضی نهر. بگذار یهم فرو. 22

 و بر زمین فرو غلتد. و اسلحه از دست بعل پرید

ی پرد(، اصابت کرد به کاسههمچون شاهینی که از میان انگشتانش )می. 23

 زادهسر شاه

 یهم، به میان چشمان قاضی نهر. یهم فرو ریخت. او در غلتید. 24

 هایش لرزید، و ستون پشتش به رعشه در افتاد.  بر زمین. مفصل. 25

 ه کارآنگاه بعل او را بیرون کشید و یهم را قطعه قطعه ساخت. او ب. 26

 قاضی نهر پایان داد. 

 ل، شرمت بادآثتارت فریاد بر آورد: ای نیرومندترین بع. 27

 ونچشرمت باد ای تازنده بر ابرها، چون شاهزاده یهم اسیر ماست. . 28

 آمد...قاضی نهر اسیر ماست. و همچنان که این سخنان از لبانش بیرون می. 29

 .. و پاسخ داد....نیرومندترین بعل به راستی شرمنده شد.. 30

 ت کند...شک مرده است. سزاوار است که بعل سلطنهمانا یهم بی. 31

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 157/      زندِ انوما الیش بخش دوم: 

شک بعل سلطنت را از ام! بیآنگاه یهم آوا برآورد: لو، من به خوبی مرده. 32

 آن خود کرده است...

 ود.بگرما برای تیرها تضمین شده است و به راستی که بعل شاه خواهد . 33

شک بعل ام. بیداد: لو، من به خوبی مردهدر حالی که یهم پاسخ می. 34

 است. سلطنت را از آن خود کرده

ن آن ز وهمانا او فرمان خواهد راند. همانا )گرما( تضمین خواهد شد. . 35

 پاسخ داد...

 ای بعل، آنان... شاید که بعل بر ایشان فرمان راند.... 36

 شک تضمین شده است... همانا او فرمان خواهد راند...... گرما بی. 37

 ... بر سرش.... 38

 ...بر دستانش.... 39

 یان چشمانش...... در م. 40
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  سفر پیدایش توراتگفتار سوم:  

دهد. متن سفر پیدایش روایت آفرینش را از دید قوم عبرانی به دست می

 اقلیمِ  ای از قبایل کنعانی بودند که در سراسراین مردم در ابتدای کار شاخه

نظر  ن ازمیان کوههای آناتولی تا صحرای سینا پراکنده شده بودند. عبرانیا

فر تن سو سبک زندگی از مصریان و بعدتر از پارسها متاثر بودند. م فرهنگ

 راستپیدایش احتماال برای نخستین بار در قرن دهم پ.م نوشته شده و وی

 شود. پ.م و دوران هخامنشی مربوط میچهارم نهایی آن به اواخر قرن 

ن سفر پیدایش بخشی از کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان است و به همی

ی گذشته به زبانهای یونانی و التین نیز ترجمه شده و در دو هزارهدلیل 

شده اش مقدس قلمداد میهای یاد شده نیز نزد پیروان یهودی و مسیحیترجمه

های یونانی و ی عبری را به همراه ترجمهاست. از این رو در اینجا اصل نسخه

 گردانم.ر میدهم و بعد هر بند را جداگانه به پارسی بالتین به دست می
 

 باب نخست

ית  1 ִׁ֖ ֵראש  א בְּ ָ֣ רָּ ים בָּ ִ֑ ת ֱאֹלה  ם ֵאֵ֥ י  ַמִׁ֖ ת ַהשָּ ֵאֵ֥ ֶרץ׃הָָּ וְּ ָֽ  אָּ
1 ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν 

1 In principio creavit Deus cælum et terram. 

 در آغاز خداوند آسمان و زمان را بیافرید.

ֶרץ  2 אָָּ֗ הָּ ה וְּ ֵ֥ תָּ יְּ ה הָּ הו וָ ת ֹ֙ ב ֹ֔ ֶשְך וָּ ח ִׁ֖ ֵנָָ֣ וְּ ֹו יַעל־פְּ הִ֑ ָ םתְּ רָ֣ ֶפת יםֱאֹלה ָֹ֔ וחַָוְּ ַרֶחִׁ֖  מְּ

ֵנֵ֥י ם׃ ַעל־פְּ י  ָֽ  ַהמָּ
2 ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος καὶ σκότος ἐπάνω 

τῆς ἀβύσσου καὶ πνεῦμα θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος 

2 Terra autem erat inanis et vacua, et tenebræ erant super 
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 159/      زندِ انوما الیش بخش دوم: 

faciem abyssi: et spiritus Dei ferebatur super aquas. 

ی ژرفا بود و باِد شکل بود و تهیا و ظلمت بر فراز چهرهو زمین بی

 وزید.خداوند بر رخسار آبها می

אֶמר  3 ים ַוי ֵ֥ ִׁ֖ י ֱאֹלה  ָ֣ ה  ֹור יְּ ֹור׃ אִ֑ י־אָֽ ה  ַֽיְּ  ַוָֽ
3 καὶ εἶπεν ὁ θεός γενηθήτω φῶς καὶ ἐγένετο φῶς 

3 Dixitque Deus: Fiat lux. Et facta est lux. 

 و خداوند گفت نور باشد، و نور بود. 

א 4 ים ַוַי ַֽרְּ ִ֛ ֹור ֱאֹלה  אִׁ֖ ֹוב ֶאת־הָּ י־טִ֑ ל כ  ֵדָ֣ יםאֱָ ַוַיבְּ ֹור יןֵבֵָ֥ ֹלה ֹ֔ אִׁ֖  יןוֵבֵָ֥ הָּ

ֶשְך׃  ַהח ָֽ
4 καὶ εἶδεν ὁ θεὸς τὸ φῶς ὅτι καλόν καὶ διεχώρισεν ὁ θεὸς ἀνὰ 

μέσον τοῦ φωτὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους 
4 Et vidit Deus lucem quod esset bona: et divisit lucem a 

tenebris. 
 و خداوند دید که نور خوب است، و روشنایی را از ظلمت جدا ساخت.

א  5 רָֹּ֙ קְּ ים׀ ַוי  ִ֤ אֹורָ  ֱאֹלה  ֹום לָּ ֶשְך יֹ֔ ַלח ִׁ֖ א וְּ רָּ ָ֣ ה קָּ לָּ יְּ ִ֑ ַֽ לָּ הָ ַוָֽ ֶרביְּ ַֽ י־ֶעֵ֥ ֶקריְַָּוָֽ י־ב ִׁ֖  ה 

ֹום ד׃ יֵ֥ ָֽ  פ ֶאחָּ
5 καὶ ἐκάλεσεν ὁ θεὸς τὸ φῶς ἡμέραν καὶ τὸ σκότος ἐκάλεσεν 

νύκτα καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί ἡμέρα μία 

5 Appellavitque lucem Diem, et tenebras Noctem: factumque 

est vespere et mane, dies unus. 

 ،م بودشاظلمت را شب نامید، و بامداد و و خداوند نور را روز نامید و 

 روز نخست.

אֶמר  6 ים ַוי ָ֣ י ֱאֹלה ֹ֔ ֵ֥ ה  יעַָ יְּ ִׁ֖ ק  ֹוְך רָּ תָ֣ ם בְּ י  ִ֑ י ַהמָּ ָ֣ יה  ד ָֹ֔מַָ ו  ין ילבְּ םַמִָׁ֖ ֵבֵ֥ ם׃ י  י  ָֽ מָּ  לָּ
6 καὶ εἶπεν ὁ θεός γενηθήτω στερέωμα ἐν μέσῳ τοῦ ὕδατος καὶ 

ἔστω διαχωρίζον ἀνὰ μέσον ὕδατος καὶ ὕδατος καὶ ἐγένετο οὕτως 
6 Dixit quoque Deus: Fiat firmamentum in medio aquarum: et 

dividat aquas ab aquis. 
 .کند . و خدا گفت سپهری باشد در میان آبها و آبها را از آبها جدا6
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יםָ  ַוַיַָ֣עׂש 7 יַעָ  ֱאֹלה  ק  רָּ ל ֶאת־הָּ ֵדָ֗ ין ַוַיבְּ םָ הַָ ֵבִ֤ י  ַחת רָ ֲאשֶָ ַמ  ַתָ֣ רָָּ מ  יעַָלָּ ין ק ֹ֔  וֵבָ֣

ם י  ר ַהַמֹ֔ ל ֲאֶשִׁ֖ יעַָ ֵמַעָ֣ ִ֑ ק  רָּ ן׃ לָּ י־ֵכָֽ ה  יְּ ַ   וָֽ
7 καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸ στερέωμα καὶ διεχώρισεν ὁ θεὸς ἀνὰ 

μέσον τοῦ ὕδατος ὃ ἦν ὑποκάτω τοῦ στερεώματος καὶ ἀνὰ μέσον 

τοῦ ὕδατος τοῦ ἐπάνω τοῦ στερεώματος  

7 Et fecit Deus firmamentum, divisitque aquas, quæ erant sub 

firmamento, ab his, quæ erant super firmamentum. Et factum est 

ita. 
رد دا کجو خدا سپهر را بساخت و آبهای زیر سپهر را از آبهای باالی سپهر 

 و چنین شد.

א 8  רָּ  קְּ ים ַוי  ִ֛ יעַָ ֱאֹלה  ִׁ֖ ק  רָּ ָֽ ם לָּ י  ִ֑ מָּ י־ֶעֵָ֥ שָּ ה  ַֽיְּ ַֽיְָּ ֶרבַוָֽ י־ב ִַָׁ֖וָֽ ֹום רקֶָה  י׃שֵָ יֵ֥ ָֽ  פ נ 
8 καὶ ἐκάλεσεν ὁ θεὸς τὸ στερέωμα οὐρανόν καὶ εἶδεν ὁ θεὸς 

ὅτι καλόν καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί ἡμέρα δευτέρα  

8 Vocavitque Deus firmamentum, Cælum: et factum est vespere 

et mane, dies secundus. 

 بود و بامداد بود، روز دوم.و خدا سپهر را آسمان نامید و شام 

אֶמר  9 ים ַוי ָ֣ ו ֱאֹלה ָ֗ וֹ֙ קָּ ם י  י  ַחת ַהַמַּ֜ ַתִ֤ םָ ַהשָָּ מ  י  קָָ֣אֶָ ַמ  ד ֹוםל־מָּ הוְָּ ֶאחָֹּ֔ ֶאִׁ֖  ֵתרָּ

ה ִ֑ שָּ ן׃ ַהַיבָּ י־ֵכָֽ ה  ַֽיְּ   ַוָֽ
9 καὶ εἶπεν ὁ θεός συναχθήτω τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ 

οὐρανοῦ εἰς συναγωγὴν μίαν καὶ ὀφθήτω ἡ ξηρά καὶ ἐγένετο 

οὕτως καὶ συνήχθη τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὰς 

συναγωγὰς αὐτῶν καὶ ὤφθη ἡ ξηρά  

9 Dixit vero Deus: Congregentur aquæ, quæ sub cælo sunt, in 

locum unum: et appareat arida. Et factum est ita. 

شکی ظاهر و خدا گفت آبهای زیر آسمان در یک جا جمع شود و خ

 گردد و چنین شد.

א 10  רָֹּ֙ קְּ ים׀ ַוי  ִ֤ הָ  ֱאֹלה  שָּ ֶרץ ַלַיבָּ ֵוֵָ֥ ֶאֹ֔ קְּ מ  םַהַמִָׁ֖ הולְּ ָָ֣ י  רָּ ים אקָּ ִ֑ א ַימ   ַוַיֵַֽ֥רְּ

ים ִׁ֖ ֹוב׃ ֱאֹלה  י־טָֽ   כ 
10 καὶ ἐκάλεσεν ὁ θεὸς τὴν ξηρὰν γῆν καὶ τὰ συστήματα τῶν 
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ὑδάτων ἐκάλεσεν θαλάσσας καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλόν  

10 Et vocavit Deus aridam Terram, congregationesque aquarum 

appellavit Maria. Et vidit Deus quod esset bonum. 

که  ی آبها را دریا نامید و خدا دیدو خدا خشکی را زمین نامید و توده

 نیکو است.

אֶמר  11 ים ַוי ָ֣ א ֱאֹלה ָ֗ ֵשִ֤ דְּ ֶרץָ  ַתָֽ אָּ  ֶשא הָּ ָ ֶדֹ֔ ָמַָ ֶׂשבֵע  ָ֣ ר  ץ ַרעֶזָֹ֔ יעַָזְּ יפְָּ ֵעָ֣ ִ֞ ֶׂשה ר   ע ִ֤

יָ  ר  ֹו פְּ ינֹ֔ מ  ר לְּ ֹו ֲאֶשֵ֥ עֹו־בִׁ֖ ֶרץ ַזרְּ ִ֑ אָּ י־ ַעל־הָּ ה  ַֽיְּ ן׃ַוָֽ   ֵכָֽ
11 καὶ εἶπεν ὁ θεός βλαστησάτω ἡ γῆ βοτάνην χόρτου σπεῖρον 

σπέρμα κατὰ γένος καὶ καθ᾽ ὁμοιότητα καὶ ξύλον κάρπιμον ποιοῦν 

καρπόν οὗ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ κατὰ γένος ἐπὶ τῆς γῆς καὶ 

ἐγένετο οὕτως  

11 Et ait: Germinet terra herbam virentem, et facientem semen, 

et lignum pomiferum faciens fructum juxta genus suum, cujus 

semen in semetipso sit super terram. Et factum est ita. 

د یاوربی زمین برویاند، علفی که تخم و خدا گفت زمین گیاهان را بر رو

ی خود میوه بیاورد، که تخمش در آن باشد، ای که موافق گونهو درخت میوه

 و چنین شد.

א 12  ֶרץ ַותֹוֵצֹ֙ אַָּּ֜ ֶשא הָּ ֶׂשב ֶדֶּ֠ יעַָ ֵעָ֣ ִ֤ ר  ַרָ ַמזְּ ה עָ ֶז  יֵנֹ֔ מ  ֵעָ  ולְּ ֶׂשה־פְָּ ץוְּ יע ָֽ ִ֛ 3 ר 

ר ֹו ֲאֶשֵ֥ עֹו־בִׁ֖ יֵנִ֑הו ַזרְּ מ  א לְּ יםאֱָ ַוַיֵַֽ֥רְּ ִׁ֖ ֹו ֹלה  י־טָֽ   ב׃כ 
12 καὶ ἐξήνεγκεν ἡ γῆ βοτάνην χόρτου σπεῖρον σπέρμα κατὰ 

γένος καὶ καθ᾽ ὁμοιότητα καὶ ξύλον κάρπιμον ποιοῦν καρπόν οὗ 

τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ κατὰ γένος ἐπὶ τῆς γῆς καὶ εἶδεν ὁ θεὸς 

ὅτι καλόν  

12 Et protulit terra herbam virentem, et facientem semen juxta 

genus suum, lignumque faciens fructum, et habens unumquodque 

sementem secundum speciem suam. Et vidit Deus quod esset 

bonum. 

ی خود تخم بیاورد و و زمین گیاهان را برویانید، علفی که سازگار با گونه

ی خود باشد، و خدا دید ونهداری که تخمش در آن سازگار با گدرخت میوه
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 که نیکوست.

ֶרב  13 י־ֶעֵ֥ ה  יְּ ַ ֶקר וָֽ י־ב ִׁ֖ ה  יְּ ַ ֹום וָֽ י׃ יֵ֥ ָֽ יש  ל   פ שְּ
13 καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί ἡμέρα τρίτη  

13 Et factum est vespere et mane, dies tertius. 

 . و شام بود و بامداد بود، روز سوم.13

אֶמר 14 י יםֱאֹלה ָָ֗ ַוי ָ֣ ִ֤ ה  תָ  יְּ ר  א  יעַָ מְּ ָ֣ ק  רְּ םַהשָָּ ב  י  הַָ ַמֹ֔ ד ָ לְּ ין ילבְּ ֹוםהַָ ֵבֵ֥ ין יִׁ֖  וֵבָ֣

ה לָּ יְּ ִ֑ ו ַהלָּ יִ֤ הָּ תָ  וְּ ת  א  ים לְּ ֹוֲעד ֹ֔ מָ֣ ים ולְּ ִׁ֖ יָּמ  שָָּ ולְּ ים׃וְּ ָֽ   נ 
14 καὶ εἶπεν ὁ θεός γενηθήτωσαν φωστῆρες ἐν τῷ στερεώματι 

τοῦ οὐρανοῦ εἰς φαῦσιν τῆς γῆς τοῦ διαχωρίζειν ἀνὰ μέσον τῆς 

ἡμέρας καὶ ἀνὰ μέσον τῆς νυκτὸς καὶ ἔστωσαν εἰς σημεῖα καὶ εἰς 

καιροὺς καὶ εἰς ἡμέρας καὶ εἰς ἐνιαυτοὺς  

14 Dixit autem Deus: Fiant luminaria in firmamento cæli, et 

dividant diem ac noctem, et sint in signa et tempora, et dies et 

annos: 

ا رشب  ( در سپهر آسمان باشند تا روز واخترانا گفت نورافشانان )و خد

 هایی برای زمانها و روزها و سالها باشند.جدا کنند و نشانه

ו  15 יִ֤ הָּ תָ  וְּ אֹור  מְּ יעַָ ל  ָ֣ ק  רְּ ם ב  י  ַמֹ֔ ִָׁ֖ ַהשָּ א  הָּ ִָ֑ ירלְּ אָּ ַָ ֶרץַעל־הָּ ןוָֽ י־ֵכָֽ ה    ׃יְּ
15 καὶ ἔστωσαν εἰς φαῦσιν ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ ὥστε 

φαίνειν ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐγένετο οὕτως  

15 ut luceant in firmamento cæli, et illuminent terram. Et 

factum est ita. 

ن چنی در سپهر آسمان باشند تا به زمین روشنایی دهند و و نورافشانان

 شد.

ים ַוַיַָ֣עׂש  16 ֵנֵ֥י ֱאֹלה ֹ֔ ת ֶאת־שְּ ר ִׁ֖ א  ִָ֑ ַהמְּ ל  ד  ֹוֶאת־הַָ יםַהגְּ אִ֤ לָ  רמָּ ד   ַהגָּ

ֶלת ֶשָ֣ ֶממְּ ֹום לְּ ֹור ַהיֹ֔ אִ֤ ֶאת־ַהמָּ ןָ  וְּ ט  לֶָ ַהקָּ ֶשָ֣ ֶממְּ הַהַלָֹ֔ תלְּ לָּ ת יְּ ֵאִׁ֖ ים׃ַהכ וְּ ָֽ ב    ֹוכָּ
16 καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τοὺς δύο φωστῆρας τοὺς μεγάλους τὸν 

φωστῆρα τὸν μέγαν εἰς ἀρχὰς τῆς ἡμέρας καὶ τὸν φωστῆρα τὸν 

ἐλάσσω εἰς ἀρχὰς τῆς νυκτός καὶ τοὺς ἀστέρας  
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16 Fecitque Deus duo luminaria magna: luminare majus, ut 

præesset diei: et luminare minus, ut præesset nocti: et stellas. 

هی و خدا دو نورافشان بزرگ ساخت، نورافشان بزرگتر را برای پادشا

 شب و ستارگان.روز و نورافشان کوچکتر را برای پادشاهی 

ן 17   ֵתֵ֥ ם ַוי  ִ֛ תָּ ים א  ִׁ֖ יעַָ ֱאֹלה  ָ֣ ק  רְּ ם ב  י  ִ֑ מָּ יר ַהשָּ ִׁ֖ א  הָּ ָָֽעַָ לְּ אָּ   ֶרץ׃ל־הָּ
17 καὶ ἔθετο αὐτοὺς ὁ θεὸς ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ 

ὥστε φαίνειν ἐπὶ τῆς γῆς  

17 Et posuit eas in firmamento cæli, ut lucerent super terram, 

 ا در سپهر آسمان گذاشت تا به زمین روشنایی دهندو خدا آنها ر

לָ   18 ש  מְּ ל  ֹום וְּ ה ַביָ֣ לָּ יְּ יל וַבַלֹ֔ ד ֹ֔ ֲלַהבְּ ֹו יןֵבֵָ֥ וָֽ אִׁ֖ שֶָ יןוֵבָָ֣ רהָּ א ְךַהח ִ֑  ַוַיֵַֽ֥רְּ

ים ִׁ֖ ֹוב׃ ֱאֹלה  י־טָֽ   כ 
18 καὶ ἄρχειν τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νυκτὸς καὶ διαχωρίζειν ἀνὰ 

μέσον τοῦ φωτὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι 

καλόν  

18 et præessent diei ac nocti, et dividerent lucem ac tenebras. Et 

vidit Deus quod esset bonum. 

خدا  ونند و تا بر روز و شب فرمان برانند و روشنایی را از تاریکی جدا ک

 دید که نیکوست.

ֶרב  19 י־ֶעֵ֥ ה  ַֽיְּ י־ב ִָׁ֖ ַוָֽ ה  ַֽיְּ ֹום ֶקרַוָֽ י׃ יֵ֥ ָֽ יע  ב   פ רְּ
19 καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί ἡμέρα τετάρτη  

19 Et factum est vespere et mane, dies quartus. 

 و شام بود و بامداد بود، روز چهارم.

אֶמר  20 ים ַוי ָ֣ ו ֱאֹלה ֹ֔ צָ֣ רְּ שְּ ם י  י  ֶרץ ַהַמֹ֔ ִָ֑ ֶפשֶנָָ֣ ֶשִׁ֖ עֹו הַחיָּ ף ףָ וְּ עֹוֵפָ֣  יְּ

ֶרץַעל אָֹּ֔ ֵנִׁ֖י ־הָּ יעַָ ַעל־פְּ ֵ֥ ק  ם׃ רְּ י  ָֽ מָּ   ַהשָּ
20 καὶ εἶπεν ὁ θεός ἐξαγαγέτω τὰ ὕδατα ἑρπετὰ ψυχῶν ζωσῶν 

καὶ πετεινὰ πετόμενα ἐπὶ τῆς γῆς κατὰ τὸ στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ 

καὶ ἐγένετο οὕτως  

20 Dixit etiam Deus: Producant aquæ reptile animæ viventis, et 
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volatile super terram sub firmamento cæli. 

ر بمین زو خدا گفت آبها به انبوه جانوران پر شود و پرندگان بر باالی 

 روی سپهر آسمان پرواز کنند.

א  21 ָ֣ רָּ בְּ ים ַוי  ם ֱאֹלה ֹ֔ ִׁ֖ ינ  ים ֶאת־ַהַתנ  ִ֑ ל  ד  ת ַהגְּ ֵאָ֣ ָ֣ של־ֶנָ֣פֶָכָָּ וְּ ַחיָּ ַ ֶׂשת ה׀הָֽ ֶמֶ֡ ר  ָֽ  הָּ

ו ֲאֶשרָ  צֹ֙ רְּ םַהַמַָּ֜ שָּ ם י  יֵנֶהָ֗ ָֽ מ  ת לְּ ֵאֹ֙ ֹוף וְּ ל־עִ֤ ףָ כָָּ כָּ מָ  נָּ הולְּ א יֵנֹ֔ ים ַוַיֵַֽ֥רְּ ִׁ֖  ֱאֹלה 
ֹוב׃ י־טָֽ   כ 

21 καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὰ κήτη τὰ μεγάλα καὶ πᾶσαν ψυχὴν 

ζῴων ἑρπετῶν ἃ ἐξήγαγεν τὰ ὕδατα κατὰ γένη αὐτῶν καὶ πᾶν 

πετεινὸν πτερωτὸν κατὰ γένος καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλά  

21 Creavitque Deus cete grandia, et omnem animam viventem 

atque motabilem, quam produxerant aquæ in species suas, et omne 

volatile secundum genus suum. Et vidit Deus quod esset bonum. 

ها آنی جانوران خزنده را که آبها ازپس خدا نهنگهای بزرگ آفرید و همه

هایشان، و ی پرندگان بالدار را بسته به گونههایشان پر شد و همهق گونهمواف

  خدا دید که نیکوست.

ֶרְך  22 בָּ  ם ַויְּ ִ֛ תָּ ים א  ִׁ֖ ר ֱאֹלה  ו ֵלאמ ִ֑ רָ֣ ו פְּ בָ֗ ו ורְּ אִ֤ לְּ םָ ת־ַהַמָ אֶָ ומ  יםַביַָ י   מ ֹ֔

ֹוף עִׁ֖ הָּ ֶרב וְּ ֵ֥ ֶרץ׃ י  ָֽ אָּ   בָּ
22 καὶ ηὐλόγησεν αὐτὰ ὁ θεὸς λέγων αὐξάνεσθε καὶ 

πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὰ ὕδατα ἐν ταῖς θαλάσσαις καὶ τὰ 

πετεινὰ πληθυνέσθωσαν ἐπὶ τῆς γῆς  

22 Benedixitque eis, dicens: Crescite, et multiplicamini, et 

replete aquas maris: avesque multiplicentur super terram. 

ا رریا ر و پرشمار شوید و آبهای دو خدا آنها را برکت داد و گفت بارو

 پر سازید، و پرندگان در زمین پرشمار شوند.

ֶרב  23 י־ֶעֵ֥ ה  ַֽיְּ ֶקר ַוָֽ י־ב ִׁ֖ ה  ַֽיְּ ֹום ַוָֽ י׃ יֵ֥ ָֽ יש   פ ֲחמ 
23 καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί ἡμέρα πέμπτη  

23 Et factum est vespere et mane, dies quintus. 

 روز پنجم.و شام بود و بامداد بود، 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 165/      زندِ انوما الیش بخش دوم: 

אֶמר 24 ים ַוי ָ֣ א ֱאֹלה ָ֗ ֶרץ תֹוֵצֹ֙ אַָּּ֜ ּהלְָּ ַחיָּהָ  ֶנִֶ֤פש הָּ ינָֹּ֔ ֵָ֥בְָּ מ  ֶמׂש הֵהמָּ ֶרִ֛  וָּ

ֶרץ תֹו־ֶאִׁ֖ יְּ ַחָֽ ִּ֑ה וְּ ינָּ מ  ן׃ לְּ י־ֵכָֽ ה  ַֽיְּ   ַוָֽ
24 καὶ εἶπεν ὁ θεός ἐξαγαγέτω ἡ γῆ ψυχὴν ζῶσαν κατὰ γένος 

τετράποδα καὶ ἑρπετὰ καὶ θηρία τῆς γῆς κατὰ γένος καὶ ἐγένετο 

οὕτως  

24 Dixit quoque Deus: Producat terra animam viventem in 

genere suo, jumenta, et reptilia, et bestias terræ secundum species 

suas. Factumque est ita. 

هایشان بیرون آورد، و خدا گفت زمین جانوران را سازگار با گونه

 .هایشان، و چنین شدن، بر اساس گونهچهارپایان و حشرات و جانوران زمی

יםָ  ַוַיַָ֣עׂש 25  ת ֱאֹלה  ֶרץ ֶאת־ַחַיֹ֙ אַָּּ֜ ּה הָּ ינָָּ֗ מ  הָ ֶאת־ַהבְָּוְָּ לְּ ּה ֵהמָּ ינָֹּ֔ מ  ת לְּ ֵאִ֛  וְּ

ֶמׂש ל־ֶרֵ֥ ה כָּ ִׁ֖ מָּ ֲאדָּ ָֽ יֵנִ֑הו הָּ מ  א לְּ ים ַוַיֵַֽ֥רְּ ִׁ֖ י ֱאֹלה  ֹוב׃כ    ־טָֽ
25 καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὰ θηρία τῆς γῆς κατὰ γένος καὶ τὰ 

κτήνη κατὰ γένος καὶ πάντα τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς κατὰ γένος αὐτῶν 

καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλά  

25 Et fecit Deus bestias terræ juxta species suas, et jumenta, et 

omne reptile terræ in genere suo. Et vidit Deus quod esset bonum, 

ا با یشان بساخت و چهارپایان رهاپس خدا جانوران زمین را با گونه

 هایشان و خدا دید که نیکوست. ی حشرات زمین را با گونههایشان و همهگونه

אֶמר 26  ים ַוי ָ֣ ה ֱאֹלה ֹ֔ ֲעֶׂשֵ֥ ם ַנָֽ ִ֛ דָּ נו אָּ ֵמִׁ֖ ַצלְּ מוֵתִָ֑ בְּ דְּ דוָ וְָּ נוכ  רְּ תבָ  י  ַגֹ֙ ם דְּ  ַהיַָּּ֜

ֹוף עָ֣ ם ובְּ י  ַמָ֗ הָ  ַהשָּ ֵהמָּ ֶרץ וַבבְּ אָֹּ֔ ל־הָּ כָּ ל ובְּ כָּ מֶָובְּ ֶרִׁ֖ ָָּ ׂש־הָּ ׂשהָֽ ֵמֵ֥ ֶרץ׃ַעל ר  ָֽ אָּ   ־הָּ
26 καὶ εἶπεν ὁ θεός ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα ἡμετέραν 

καὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν καὶ ἀρχέτωσαν τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ 

τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ 

πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς  

26 et ait: Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem 

nostram: et præsit piscibus maris, et volatilibus cæli, et bestiis, 

universæque terræ, omnique reptili, quod movetur in terra. 

بر ماهیان و خدا گفت آدم را بر صورت ما و موافق و شبیه ما بسازیم تا 
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ی حشراتی که دریا و پرندگان آسمان و چهارپایان و بر تمامی زمین و همه

 خزند حکومت نماید.بر زمین می

א 27  רָֹּ֙ בְּ ים׀ ַוי  ִ֤ םָ  ֱאֹלה  דָּ אָּ ָּ ֹו ֶאת־הָֽ מֹ֔ ַצלְּ ֶצֵָ֥ בְּ יםֱאֹל ֶלםבְּ ִׁ֖ אבָָּ ה  ָ֣ ֹו רָּ תִ֑ ֵ֥ר א   זָּכָּ

ה ִׁ֖ ֵקבָּ א ונְּ ֵ֥ רָּ ם׃ בָּ ָֽ תָּ   א 
27 καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα θεοῦ 

ἐποίησεν αὐτόν ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς  

27 Et creavit Deus hominem ad imaginem suam: ad imaginem 

Dei creavit illum, masculum et feminam creavit eos. 

 یشاناپس خدا آدم را به صورت خود آفرید. او را به صورت خدا آفرید. 

 ماده آفرید.را نر و 

ֶרְך 28  ָ֣ בָּ םָ  ַויְּ תָּ יםָ  א  אֶמר ֱאֹלה  ם ַוי ֹ֙ ֶהַּ֜ ו יםֱאֹלה ָָ֗ לָּ רֵ֥ בִָ֛ פְּ ו וורְּ אֵ֥ לְּ  ומ 

ֶרץ ִׁ֖ אָּ הָָּ ֶאת־הָּ ִ֑ ש  בְּ כ  ו וְּ דִ֞ ַגִ֤ת ורְּ דְּ ֹו ַהיָּםָ  ב  עָ֣ םַהשָָּ ףובְּ י  ִָׁ֖ו ַמֹ֔ ל־ַחיָּ כָּ ֶׂשת הבְּ ֶמֵ֥ ר  ָּ  הָֽ
ֶרץ׃ ָֽ אָּ   ַעל־הָּ

28 καὶ ηὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ θεὸς λέγων αὐξάνεσθε καὶ 

πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς καὶ 

ἄρχετε τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ 

καὶ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν 

ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς  

28 Benedixitque illis Deus, et ait: Crescite et multiplicamini, et 

replete terram, et subjicite eam, et dominamini piscibus maris, et 

volatilibus cæli, et universis animantibus, quæ moventur super 

terram. 

 ید وو خدا ایشان را برکت داد و خدا بدیشان گفت بارور و پرشمار شو

 سمان وان آد و بر آن چیره گردید و بر ماهیان دریا و پرندگزمین را پر سازی

 .خزند فرمان برانیدبر زمین می ی جانورانی کههمه

אֶמר 29  ים ַוי ָ֣ ֵנהָ  ֱאֹלה ָ֗ י ה  ת  ַתֹ֙ ם נָּ ֶכַּ֜ ל־ֵעָָ֣ לָּ ֵרָָ֣ ֶׂשב׀ֶאת־כָּ ֵנָ֣יעַָ ֲאֶשרָ  ַרעֶזָָ֗ עַָז   ל־פְּ

ֶרץ אָֹּ֔ ל־הָּ ץ כָּ ֵעִ֛ ל־הָּ ֶאת־כָּ ֹו וְּ ָ ֲאֶשר־בֵ֥ ר  ץפְּ עַָ י־ֵעִׁ֖ ֵרָ֣ ִַֽ֑ ז  ֶכֵָ֥ ַרעזָּ הְָּ םלָּ ָֽ ָָֽ ֶיִׁ֖הי  לָּ כְּ אָּ   ה׃לְּ
29 καὶ εἶπεν ὁ θεός ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν πᾶν χόρτον σπόριμον 
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σπεῖρον σπέρμα ὅ ἐστιν ἐπάνω πάσης τῆς γῆς καὶ πᾶν ξύλον ὃ ἔχει 

ἐν ἑαυτῷ καρπὸν σπέρματος σπορίμου ὑμῖν ἔσται εἰς βρῶσιν  

29 Dixitque Deus: Ecce dedi vobis omnem herbam afferentem 

semen super terram, et universa ligna quæ habent in semetipsis 

sementem generis sui, ut sint vobis in escam: 

 داری که بر تمام روی زمین است وو خدا گفت همانا تمام علفهای تخم

دادم تا برای شما  دار است به شمای تخمتمام درختهایی که در آنها میوه

 خوراک باشد.

ל־ַחַיָ֣ת 30  כָּ לְּ ֶרץ וָֽ אָּ ֹוף הֶָּּ֠ ל־עֹ֙ כָּ ם ולְּ י  ַמַּ֜ ל׀ ַהשָּ כ ָ֣ אָָָּ֗ ׂשרֹוֵמָָ֣ ולְּ  ֶרץַעל־הָּ

ה ֶנֶָ֣פש ֲאֶשר־בֹוָ  ל־ֶיֵֶַֽ֥רק ַחיָֹּ֔ ֶׂשב ֶאת־כָּ ִָ֑ ֵעִׁ֖ לָּ כְּ אָּ ַֽיְָּ הלְּ י־ֵכַָָֽוָֽ   ן׃ה 
30 καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τῆς γῆς καὶ πᾶσι τοῖς πετεινοῖς τοῦ 

οὐρανοῦ καὶ παντὶ ἑρπετῷ τῷ ἕρποντι ἐπὶ τῆς γῆς ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ 

ψυχὴν ζωῆς πάντα χόρτον χλωρὸν εἰς βρῶσιν καὶ ἐγένετο οὕτως  

30 et cunctis animantibus terræ, omnique volucri cæli, et 

universis quæ moventur in terra, et in quibus est anima vivens, ut 

habeant ad vescendum. Et factum est ita. 

ی حشرات ی پرندگان آسمان و به همهی جانوران زمین و همهو به همه

نین زمین که در آنها زندگی است، هر علف سبز را برای خوراک دادم و چ

 شد.

א 31 יםָ  ַוַיִַֽ֤רְּ ר ֱאֹלה  ל־ֲאֶשָ֣ ה ֶאת־כָּ ׂשָֹּ֔ ֵנה־ עָּ ה  ֹובוְּ א ִָ֑ טִׁ֖ ַָ דמְּ י־ֶעֵָ֥וָֽ ה   ֶרביְּ

ֶקר י־ב ִׁ֖ ה  יְּ ַ ֹום וָֽ י׃ יֵ֥ ָֽ ש   פ ַהש 
31 καὶ εἶδεν ὁ θεὸς τὰ πάντα ὅσα ἐποίησεν καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν 

καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί ἡμέρα ἕκτη  

31 Viditque Deus cuncta quæ fecerat, et erant valde bona. Et 

factum est vespere et mane, dies sextus. 

داد بام ودا هرچه ساخته بود دید و همانا بسیار نیکو بود و شام بود و خ

 بود، روز ششم.
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 ی یونانی نبرد آغازیننسخهگفتار چهارم:  

گذشته از روایتهای سامِی آفرینش که مرور کردیم، روایِت هسیود از 

پیدایش جهان که در کتاب زایش خدایان آمده نیز شایان توجه است. این 

ایست که به زبان یونانی سروده شده است. از این رو از نظر متن منظومه

ی بعل و انوماالیش که شعری منظوم هستند شباهت دارد. ساختار به حماسه

با این وجود به خاطر آن که در زبانی هند و اروپایی تدوین شده با متونی که 

ر قرن تا اینجا دیدیم تفاوت دارد. به احتمال زیاد هسیود زایش خدایان را د

ششم پ.م و اواخر دوران مادها سروده است. گویش آن ایونی است و 

بندی مفهومی آن از اساطیر آفرینش فنیقی وامگیری شده است. به استخوان

اش با آنچه در سایر همین دلیل هم مفاهیم کلیدی و عناصر اصلی مورد اشاره

پیدایش وط به متون دیدیم شباهت دارد. در اینجا تنها بندهای ابتداییِ مرب

 :1کنمکیهان را نقل و ترجمه می
    Ἦ τοι μὲν πρώτιστα Χάος γένετ᾽, αὐτὰρ ἔπειτα 

Γαῖ᾽ εὐρύστερνος, πάντων ἕδος ἀσφαλὲς αἰεὶ 

[ἀθανάτων, οἳ ἔχουσι κάρη νιφόεντος Ὀλύμπου, 

Τάρταρά τ᾽ ἠερόεντα μυχῷ χθονὸς εὐρυοδείης,] 

ἠδ᾽ Ἔρος, ὃς κάλλιστος ἐν ἀθανάτοισι 

θεοῖσι,                                                     

λυσιμελής, πάντων δὲ θεῶν πάντων τ᾽ ἀνθρώπων 

δάμναται ἐν στήθεσσι νόον καὶ ἐπίφρονα βουλήν. 

Ἐκ Χάεος δ᾽ Ἔρεβός τε μέλαινά τε Νὺξ ἐγένοντο· 

Νυκτὸς δ᾽ αὖτ᾽ Αἰθήρ τε καὶ Ἡμέρη ἐξεγένοντο, 

οὓς τέκε κυσαμένη Ἐρέβει φιλότητι μιγεῖσα.  

  

                                                                                                  
1 Hesiod, Theogonia , 125-116. 
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( وجود داشت. اما Χάοςحقیقت آن است که در آغاز آشوب )خائوس: "

ی چیزهاست. این (  شکوفا شد، که به یقین زیربنای همه᾽Γαῖبعد زمین )گایا: 

های پربرف المپ منزل دارند، همه در آن )زمین( بودند: آن نامیرایان که بر قله

ن )تارتاروس( تاریک در اعماق زمیِن دارای راههای پهناور. و و جهان زیری

ترین ترین و راست(، که در میان خدایان نامیرا عادلἜροςمهر )اِروس: 

(κάλλιστοςاست، که بازوان و پاها را بی )کند و بر ذهن چیره حس می

ی مردمان است. از آشوب بود که شود و مشاور خردمند تمام ایزدان و همهمی

( و شبِ سیاه پدید آمد. و چون شب مهرورزانه با اربوس Ἔρεβός) 1اِرِبوس

  "( و روز زاده شد.Αἰθήρدرآمیخت و یگانه شد، از وی آذر )اثیر: 
  Ἔνθα δὲ γῆς δνοφερῆς καὶ Ταρτάρου ἠερόεντος 

πόντου τ᾽ ἀτρυγέτοιο καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος 

ἑξείης πάντων πηγαὶ καὶ πείρατ᾽ ἔασιν 

ἀργαλέ᾽ εὐρώεντα, τά τε στυγέουσι θεοί περ, 

χάσμα μέγ᾽, οὐδέ κε πάντα τελεσφόρον εἰς 

ἐνιαυτὸν                                                           

οὖδας ἵκοιτ᾽, εἰ πρῶτα πυλέων ἔντοσθε γένοιτο. 

نِ زیریِن شان و جهاهای زمیِن درخها و فرجامی سرچشمهو آنجا، همه "

ب گرفته و دریای بارآور و آسمان پرستاره با نظم و ترتی)تارتاروس( مه

ز انگیز که حتا ایزدان را نیخاص خود قرار داشتند، چندان نمور و نفرت

 کرد. ناخوشنود می

ها قرار خلیجی بزرگ در آنجا بود، و اگر انسانی در میان آن دروازه

رسید. پایان نرسد، به کف زمین نمیگرفت، تا زمانی یک سال کامل به می

                                                                                                  
1  Erebus 
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وآنگهی انفجارهایی وحشتناک و پیاپی او را از این راه به آن راه پرتاب 

  ".1انگیز بودکرد. و این وضع شگفت حتا برای ایزدان نامیرا نیز هراسمی
 

 شمعون نامِمرده: پنجمگفتار  

لی ی آفرینش بابای که به مردوک و اسطورهدر میان متون اساطیری

پردازند. یک فصل از کتابی غریب نیز شایان ذکر است. هم از آن رو که می

هفتم انوماالیش است، و هم بدان دلیل که در  فصلای از بسط و توسعه

دوران معاصر نوشته شده و بنابراین دیرپا بودن این سنت روایی را نشان 

یک کتاب  نام دارد و در واقع 2«شمعون ناممرده»دهد. متن مورد نظر می

ی قرن اش ناشناخته است، اما در میانهآموزش جادوگری است. نویسنده

اش بیستم میالدی در اروپا نوشته شده است و برخی از پژوهندگان نویسنده

نویسنده در کتاب ادعا کرده که  4.دانندمی 3به نام پیتر لِوِندای رازورز را عارف

سومری تعلق داشته دریافت کرده  و باستانی را که به تمدن مرموزهایی آموزه

و آن را منتشر کرده است. اما محتوای متن بیشتر از اساطیر بابلی و آشوری 

تِر سومری. کتاب همچنین از آرای متاثر است، تا روایتهای کهنتر و ساده

 م.1922، که در داستان نویسی رازورز به نام الوکرافت الهام گرفته است

( را برای اشاره به Necronomicon) «نامردهم»برای نخستین بار عبارت 

 کتابهای آموزش جادوگری به کار گرفت.

                                                                                                  
1 Hesiod, Theogonia , 736-740. 
2  Simon Necronomicon 
3  Peter Levenda 
4  Harms, 2003. 
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م به زبان آلمانی منتشر شد .1977در سال این کتاب برای نخستین بار 

نسخه با  666بود. چاپ نخست آن در  "قدرت مار"و نامش به آلمانی 

منتشر  نسخه 3333جلد چرمی انجام گرفت. کمی بعد چاپ دومی با 

شد و از آن پس چاپ این کتاب متوقف نشده و تا به حال هشتصد هزار 

در این کتاب فصلی به نام پنجاه نام  1.نسخه از آن به فروش رفته است

هفتم انوما الیش است و  فصلمردوک وجود دارد که آشکارا رونوشتی از 

دهد که این متن بابلی بعد از حدود دو و نیم هزاره همچنان نزد نشان می

روهی از مردم قدرت جادویی و نقش آیینی خود را حفظ کرده است. گ

مقدس هایی است که بابلی نمادها و نشانه فصلی اصلی این متن به افزوده

 شان به یکی از نامهای مردوک منسوب شده است. اند و هرکدامدانسته شده

                                                                                                  
1  Simon, 2006: 246. 
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 دوم: ایزدان سودمند و زیانکار فصل
 

  تیامتآشوبِ : اولگفتار  

ی متفاوت و ناهمگون دارد. از سویی روایت بندهای ت دو سویهتیام

ار دهد که او را به همراه آپسو در ابتدای کنخستین انوما الیش نشان می

ن اند که نقشی همچون مادرِ زندگان در آییدانستهایزدی آفریننده و زاینده می

مثبت و مهم  ی ازلی نقشیدار بوده و به عنوان آفریدگار مادینهمانی را عهده

ایشان کرده است. پیوند او و آپسو و در آمیختن آبهرا در خلق هستی ایفا می

( است که به hieros gamosای از ازدواج مقدس )با هم، به روشنی نمونه

 شود.خلق جهان از راه زاد و ولد منتهی می

تر شدنِ الگوی شهرنشینی و در دورانی متاخرتر، شاید به دنبال پیچیده

ای ای، شکلی از مردساالری در نظام اسطورهی جنگاورانِ حرفهطبقه ظهور

جوامع باستانی میانرودان رایج شده، که تیامت و جفتِ کهنسالش آپسو را 

کرده، و نسلی جوانتر از ایزدان جنگاور و دلیر را جایگزین ایشان طرد می

وب و دانسته است. در این زمینه بوده که تیامت همچون نمودی از آشمی

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 173اسطوره آفرینش بابلی/   

ی نخستین قلمداد شده است. چیرگی انکی بر آپسو و مردوک بر هاویه

ی غلبهتیامت به سادگی رونوشتی از یک داستان عمومی و دیرینه است که 

داده است. اش را نشان میایزدی جوان و جنگاور بر والدِ فرتوت و دیرینه

ان، و ی اهریمن بر گیتی پس از زاده شدنش از زروروایتی که در غلبه

 بینیم.هایش را میپیروزی زئوس بر خرونوس نیز نمونه

یکی از الگوهای خلقت هستی، چیرگی نظم بر آشوب است که امروز در 

)جنگ با   chaoskampfآلمانی ی شناسانه بیشتر با کلیدواژهمنابع اسطوره

ی همسانی تیامت و آشوب تردیدی وجود دربارهآشوب( شهرت یافته است. 

. این 1شناسی در این مورد توافق دارندمام منابع اصلی اسطورهندارد و ت

نامیده شده بود و ( χάοςآشوب همان است که در روایت هسیود خائوس )

نش پس از فاصله شکل بود که در آغاز آفریمنظور از آن تهیا و فضایی بی

ی هند و اروپایی گرفتن زمین از آسمان پدیدار شد. این کلمه از ریشه

*ghen-  داده معنی می «گشودن، باز کردن و فضا دادن»برساخته شده که

به معنای خمیازه کشیدن  yawnی انگلیسی است و بقایای آن را در کلمه

دایانِ هسیود دیده نخستین اشاره به خائوس در کتاب زایش ختوان دید. می

شکلی است که جهان ی خام و بیی اولیهشود. در این متن خائوس مادهمی

از این متن  2آورد. هرچند خوانش اریک وویگلینرا با تمایز یافتنش پدید می

ایست که گویا سخن از خلق از عدم در میان است، کمابیش به همان به گونه

این برداشت البته به نظرم  3.مبینیشکلی که در سفر پیدایش تورات می

                                                                                                  
1 Dalley, 1987: 329. 
2 Eric Voegelin (3 January 1901 – 19 January 1985) 
3 Webb, 2005. 
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نادرست است. چون مفهوم خلق از عدم به نسبت متاخر است و در منابع 

قرون نهم تا پنجم پ.م که دوران تدوین زایش خدایان تا تورات و است، 

بینیم. این مفهوم نمی -حتی در خودِ تورات! –اثری از آن در منابع باستانی 

قرن دوم میالدی که آبای کلیسا آن را در در قرن اول پ.م رواج یافت و تا 

 ای باقی مانده بود.ای حاشیه، همچنان نظریه1االهیات مسیحی نهادینه کردند

دو  در تمام روایتهای یاد شده، تقابل میان نیروهای نظم و آشوب به

 ی سفر پیدایش به خوبی ایننخستین آیه. شودمیجهتِ باال و پایین منسوب 

 دهد:تقابل را نشان می

ית ִׁ֖ ֵראש  א בְּ ָ֣ רָּ ים בָּ ִ֑ ת ֱאֹלה  ם ֵאֵ֥ י  ַמִׁ֖ ת ַהשָּ ֵאֵ֥ ָָֽ וְּ אָּ  ֶרץ׃הָּ
ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν 

In principio creavit Deus cælum et terram. 
םها آسمان )در اینجا هم نخستین آفریده ַמי  ( است οὐρανὸν/ cælum /שָּ

ֶרץکه در برابر زمین ) ָֽ אָּ  گیرد. قرار می (γῆν/ terram /הָּ

در ادیان باستانی ایران زمین و آید، چنان که از مرور متون باستانی بر می

وجود داشته و در زیادی از جنگ با آشوب های سرزمینهای همسایه، نمونه

شان به همین ترتیب نیرویی زیرین و زمینی با نیرویی فرازین و مربوط همه

بعل خواندیم که ایزدی  ی. در حماسهستبه هوا درگیر نبرد بوده ا

شود که همان فنیقی به نام بعل بر دیوی به نام یَم چیره می -اوگاریتی

ی یَم در اقیانوس اولیه است و نامش هم در فارسی وامگیری شده و کلمه

ای کنعانی به معنای رود/ معنای دریا را پدید آورده است. یَم در اصل کلمه

                                                                                                  
1 May, 1978: 151f. 
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به همین معنا باقی مانده است. لقب  יםعبری در قالب  دریا است که در زبان

 دیگر او داور یا قاضیِ َنهَر )رود( بوده است. 

وند ا پینزد مردم اوگاریت، یم ایزدی بدخواه و ویرانگر بوده که با آبه

از آغ –بعل –داشته است و خلقت جهان با نبرد ازلی او و ایزدِ توفان 

 ر کردارهای مخربش از آسمان و کوهاطشود. ایزدان اولیه یم را به خمی

ی هفت دهایمقدسِ سَّپان )جبل عَقرا( راندند. یم معموال به صورت مار یا اژ

بود  -اِل–شود. در اساطیر فنیقی، یم فرزند خدای آسمان سر نمایش داده می

اگون ام دنو با ایزدِ توفان که بعل حداد نام داشت و فرزند ایزد دیگری به 

 شت. بود، دشمنی دا

ت ل اسادر روایتهای شهر اوگاریت، بعل حداد برادر بزرگتر یم و فرزند 

دهد که با موقعیت زروان و دو پسرش و از این رو روابطی را نشان می

ند فرز اهورامزدا و اهریمن در روایت زروانی همسان است. در این نسخه ال

است  دیگری به نام موت هم داشت که نامش به معنای مرگ است و همان

رین و الموت باقی مانده است. او ایزدِ جهان زیکه در عبارتهایی مانند ملک

دنیای مردگان بود. یونانیان که بخش مهمی از چارچوب دینی و 

کرده  شناختی آریایی قدیم خود را بر مبنای روایتهای فنیقی بازسازیاسطوره

ا با روت ون و مبودند، ال را با خرونوس، بعل را با زئوس، یم را با پوزئید

و  کردند. یم و بعل در ابتدای آفرینش با هم جنگیدندهادِس همتا فرض می

ین و ا یکدیگر را به قتل رساندند، اما هردویشان کمی بعد باز زاده شدند

 نموده است. ی طبیعی مرگ و رستاخیز گیاهی را باز میاحتماال نوعی چرخه

به صورت  «م-ی»فنیقیه، نام های بازمانده از دست کم در یکی از کتیبه

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 ی آفرینش بابلی/   اسطوره   176

نیز خوانده شود. اگر  «یَهَو»تواند نوشته شده و این نامی است که می «و-ی»

این نام به سادگی خطای کاتبی نباشد و به سنتی متمایز از نامگذاری یم 

دار و عمیق یهوه و بعل، تواند به سادگی دشمنی ریشهداللت داشته باشد، می

توضیح  1نان یهوه و بعل را در روایتهای توراتو معنای درگیری میان کاه

دهد. در این حالت، یهوه همان یمِ باستانی است که زیر تاثیر دین 

ی ایزد یگانه برکشیده شده و همچنان ی آتون مصری، به مرتبهیکتاپرستانه

  2.اش با بعل را حفظ کرده استدشمنی

سفر پیدایش یکی از نخستین پژوهشگرانی که به شکلی مستدل همسانی 

در ابتدای سفر  3.تورات و انوماالیش را نشان داد، ارنست گونکل بود

را صادر کند  «بگذار نور باشد»درست پیش از آن که خداوند فرمانِ  4پیدایش

 و آفرینش را بیاغازد، چنین توصیفی از هستی داریم:

ֶרץ אָָּ֗ הָּ ה וְּ ֵ֥ תָּ יְּ הוָ  הָּ הו ת ֹ֙ ב ֹ֔ ֶשְך וָּ ח ִׁ֖ ֵנָ֣י וְּ ה ִָ֑ ַעל־פְּ ו וםתְּ רָ֣ ים חַָוְּ ֶפת ֱאֹלה ֹ֔ ַרֶחִׁ֖  מְּ
ֵנֵ֥י ם׃ ַעל־פְּ י  ָֽ  ַהמָּ

شکل و تهی بود، ظلمت بر فراز سر ژرفا قرار داشت و اکنون زمین بی

 وزید. روح خداوند بر آبها می

در اینجا چنان که رنزبرگ به درستی اشاره کرده، پنج عنصر قدیم و ازلی 

ֶרץ: اند: ارض یا زمین )عاِرصمورد اشاره واقع شده אָָּ֗ تهیا )ُتهو و بُهو: (، הָּ

הוָ  הו ת ֹ֙ ב ֹ֔ ום(، ژرفا )تهوم: חֹוֶשך(، ظلمت )خوِشک: וָּ ה ִ֑ ( که دارای תְּ

                                                                                                  
  .18پادشاهان، باب مثال نک. کتاب نخست  1

2 Smith, 2001. 
3  H. Gunkel, Genesis, HKAT I.1, Göttingen, 1910. 

 ی دوم.سفر پیدایش، باب نخست، آیه 4
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ם فراز/چهره است و به همین دلیل با همان آبهای )ماییم: י  ָֽ ( انتهای جمله ַהמָּ

וחַָپیوند دارد، و روح خدا )روخا ِالوهیم:  ים רָ֣  (. ֱאֹלה ֹ֔

با  و، چهار تا ظلماتی و زمینی و منفی هستند از میان این پنج قدیم

ت مثب آشوب آغازین پیوند دارند. تنها روح خداست که نیروی نظم دهنده و

ن ه ایباست و انگار تنها نیروی فعال و متحرک نیز همان است. رنزبرگ که 

ایش ی خود اشاره کرده، معتقد است که سفر پیدگفتارهاپنج عنصر در درس

یم تدوین و نوشته شده است، و غیاب ساختارها و مفاه در قرن دهم پ.م

ن ایی نشاداند. به نظر من همین بند به تنهمتاخرتر را دلیلی بر این عقیده می

ی ارتباط با سنت دهد که سفر پیدایش در زمانی بسیار دیرتر و در زمینهمی

 اوستایی تدوین شده است. 

در  ی اوستایینج عنصر پایهپنج قدیمِ یاد شده، دقیقا همان است که در پ

د که بینیم. آب، باد، خاک و آتش، نشانگر چهار عنصر گیتیانه هستنیسنه می

تشت اند. اما نوآوری مهم زردر تمدنهای باستانی بسیاری شناخته شده بوده

 د کرد وای کامال نوساخته به نام مینو را به این مجموعه وارآن بود که عرصه

ای به زهدستیابی به فیزیکی بر این مبنا، عنصر تا سنت زرتشتی بعدها برای

 که در را به آن چهار آخشیج کهنتر افزود و این آذر همان است «آذر»نام 

. فته استدگردیسی یا «اتر»و در یونانی و رومی به  «اثیر»زبانهای سامی به 

 حال کافی است یک بار دیگر به پنج قدیم سفر پیدایش بنگریم: 

ارز است، تهیا احتماال با هوا یکی است، ژرفا با خاک همشک زمین که بی

-ای دانسته شده که باد خدا بر آن )عَلبینیم دارای رخسار یا چهرهچنان که می

ֵנֵ֥יپَنیم:  شک وزد، و بنابراین با آب همتاست. باِد خدا یا روح، بی( میַעל־פְּ
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تی یعنی همان اثیر است. جالب آن است که در این میان یک عنصر تورا

ماند که متضاد هم هستند. ظلمت و یک عنصر گیتیانه یعنی آتش باقی می

ی نهایی تورات، که احتماال بر کلیت گر و نویسندهنماید که تدوینچنین می

دستگاه فلسفی زرتشتی تسلط نداشته و بنابراین تمایز ظریف میان آتش و اثیر 

خداوند تردیدی باقی نماند، یافته، برای آن که در جبروت و تقدس را در نمی

اش یعنی ظلمت جایگزین کرده است. آخرین عنصر یعنی آتش را با واژگونه

 خوانیم که:شاید به این دلیل است که بالفاصله بعد از آن می

אֶמר  ים ַוי ֵ֥ ִׁ֖ י ֱאֹלה  ָ֣ ה  ֹור יְּ ֹור׃ אִ֑ י־אָֽ ה  ַֽיְּ  ַוָֽ

 و خدا گفت بگذار نور باشد، و نور بود.

ی پیشین موضوع شک و ابهام ری که در جملهیعنی دقیقا همان عنص

اش به خداوند منسوب شده و این ی بعدی آمده، اما پیدایشاست، در جمله

ی خاطر اصلی نویسنده و دلیل جایگزینی ظلمت به جای آتش شاید دغدغه

بوده باشد. در سنت عبرانی خدای یگانه یا یهوه بیشتر با بعلِ کنعانی شبیه 

باد پیوند خورده و به مردوک شبیه است. این ایزد با است که با آسمان و 

اهورامزدا که مفهومی انتزاعی و نوساخته است و ماهیتی مینویی دارد متفاوت 

عبری دستگاه نظری و ساختارهایی مفهومی وجود -است. در سنت کنعانی

نداشته تا بتوان به کمکش خدای یگانه را به صورت نور آغازین یا مفهوم 

نوی نیک صورتبندی کرد. به همین دلیل هم همان تصویر کهن انتزاعی می

مردوک و بعل برای توصیف یهوه برگزیده شده و این احتماال همان است که 

ی شرقی ایران زمین نیز رخ داده است. یعنی یهوه، خدای روزگاری در نیمه

یکتای نوبنیاد تورات که قصدِ اعالم استقالل از بعل و مردوک و سایر 
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شان را تر را دارد، صفات اصلی ایشان از جمله ماهیت بادگونهقدیمی خدایان

گیرد. درست به همان شکلی که در هرمزدیشت اهورامزدای انتزاعی و وام می

 کند. فلسفی که جنسی مینویی دارد، نامهای ایزد وای را تصاحب می

مورد ی خام ای که به عنوان مادهنماید که هیولی اولیهدر اینجا چنین می

ی خالق قرار گرفته، از جنس آب بوده است. این آب با ظلمت در استفاده

شکل اولیه شناور بوده است. ارتباط ی بیآمیخته و خداوند بر فراز این توده

ای دریافت که برای اشاره به آن توان از کلمهاین تصویر با انوما الیش را می

וםشده است و آن تِهوم )به کار گرفته  -یعنی ژرفا–ی آبی اولیه ماده ה ִ֑ ( תְּ

 1.است. تقریبا تردیدی نیست که این واژه همان تَمتو/ تیامت اکدی است

הוָ ، عبارتِ در این آیه הו ת ֹ֙ ב ֹ֔ )تُهو وَ بَهو( را معموال به شکل تهی و  וָּ

 "و"اند. در حالی که از این دو کلمه که با حرف ربط شکل ترجمه کردهبی

دارد و دقیقا همان تهیِ فارسی به معنای  نها ُتهو معنیاند، تبه هم وصل شده

خالی است. ُتهو بیست بار در تورات با همین معنی به کار گرفته شده است. 

شود و اما بُهو تنها سه بار تکرار شده و همواره در همین عبارت دیده می

کند. از این همیشه هم به وضعیت آغازین هستی پیش از آفرینش اشاره می

سازی با تُهو ابداع شده معنا بوده که برای قافیهبه احتمال زیاد ترکیبی بی رو

انگیز هم از این تعبیر در قرون میانه و جدید تفسیرهای عرفانی و خیالاست. 

داند که صادر اند. چنان که مثال ربی یهودا ُتهو را خطی از نور سبز میکرده

  2.سازدشدن و تراوش ظلمت از جهان را ممکن می

                                                                                                  
1  Yahuda, 1933. 
2  Chagigah ,12a. 
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را معادل آشوب اولیه در نظر  "تهو و بهو"از دیرباز وضعیتِ 

اند. امروز در زبانهای اروپایی همین ترکیب داللتی مشابه را حمل گرفتهمی

ی یعنی سردرگمی و سرگردانی، و  فرانسودر زبان  tohu-bohuکند. مثال می

Tohuwabohu  براییعنی ابهام و آشفتگی بزرگ، و همین معنی  آلمانیدر 

 بینیم. ی اخیر را در زبان بلغاری و استونی هم میکلمه

ی تاخونتهتِشوبِ هوری یا ی مردوک بر تیامت در انوما الیش، چیرگی غلبه

ی اهورامزدا بر اهریمن در نخستین سه ایلویانکا، و غلبهاژدهایی به نام بر  هیتی

ی ادیان در زمینههزار در آیین زرتشتی همگی نمودهایی از این روایت هستند. 

بینیم که سامی یکتاپرست، کهنترین اشاره به این موضوع را در کتاب ایوب می

کند. این داستان در در آنجا یهوه بر دیوی دریایی به نام لِویاتان غلبه می

های یونانی نیز وام گرفته شده و ماجرای جنگ زئوس و توفون را رقم اسطوره

، کرونوس است که هیوالیی دریایی به نام یونانی-در منابع رومی زده است.

در اساطیر ژرمنی،  رساند.کشد و به قتل میرا از دریا بیرون می 1اوفیون

وجود دارد که توصیفش به یم و تیامت  2هیوالیی دریایی به نام یُرمونگاندر

ستیزد و در ( می3بسیار شبیه است. او نیز مانند یم با ایزد جنگاور توفان )تور

 برند. رالزمان هردوی ایشان یکدیگر را از میان مینبرد آخ

ایزدِ خورشید مصریان یعنی رع نیز موقعیت ممتاز خود را در میان ایزدان 

غلبه کرد. نام این نیروی  -آپِپ–زمانی به دست آورد که بر ایزد آشوب 

                                                                                                  
1 Ophion 
2  Jörmungandr 
3 Thor 
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شد و ( خوانده میʻAʼpāpī*ویرانگر در زبان مصری به صورت عاپِپی )

( ثبت کردند. او با نامش را به صورت آپوفیس ) بعدها یونانیان

تِف در مصری( ارتباط داشت و به همین دلیل هم با ظلمت و آشوب )ایس

 -مآت–و ایزدبانوی عدالت و دادگری  -آتوم رع–ایزد نور و روشنایی 

. نام این نیروی مخرب برای نخستین بار در اسناد مربوط 1ورزیددشمنی می

گیری االهیاِت ثبت شده است. ظهور او به ویژه با شکل به دودمان هشتم

 . 2شوند، مربوط بوده استمبتنی بر هشت ایزدِ بزرگ که اوگدوآد نامیده می

ی در روایت مصری هم نبرد ایزد جنگاور آسمان و نیروهای آشوبگونه

و بَخ مارسان با کوهی پیوند داشته است. به شکلی که محل این نبرد را کوه

ازنموده بتند که محل طلوع خورشید بوده است. آپپ هم مانند ماری دانسمی

شد که در دهمین ساعت شب و درست پیش از طلوع خورشید از رع می

خورد. در روایتهای بعدی نبرد رع و آپپ به خاطر حضور ایزدان شکست می

 تیامت ودوک نیکوکار در سپاه رع و همدستیِ دیوها و هیوالها با آپپ به نبرد مر

رع،  رزندفشباهت بیشتری یافته است. در برخی از منابع متاخرتر چنین آمده که 

 ی نهایی آپپ است.  شود، کشندهایزدی به نام باست که همچون گربه ظاهر می

                                                                                                  
1 Kousoulis, 1999), chapters 3-5. 

 
2 Assmann, 1995: 49-57. 
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دهد. اثر که رویارویی تور و یرمونگاندر را نشان می "نبرد با مارِ میدگارد"تابلوی 

 م(.1788) 1فوسِلیهنری 
 

 
 

 در حال نبرد با آپپآتوم 

                                                                                                  
1 Henry Fuseli 
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 شود.رع در قالب گربه بر آپپ در قالب مار چیره می

 

های میانرودانی، ی اسطورهبرخی از نویسندگان غیرمتخصص در زمینه

این تصویر در زمان ما به اند. تیامت را همچون اژدهایی دریایی تصویر کرده

دین سر تبدیل شده ای از تیامت همچون اژدهایی با چنهای هنرمندانهبازنمایی

ای، به خاطر استفاده از تیامت در است. این برداشت از این شخصیت اسطوره

ی گیر شد. این بازی را در دهههمه 1«سیاهچالها و اژدهایان»ایِ بازی رایانه

و طراحی عناصرش بر مبنای برداشتهای دانشمندانی قدیمی  م ساختند.1970

باید به کردند. تان مترادف فرض مییارا با لوانجام شده بود که به اشتباه تیامت 

ای به این موضوع وجود این نکته توجه کرد که در منابع باستانی هیچ اشاره

خوانیم که تیامت چندین اژدها و موجود البته در بندی از انوما الیش می 2.ندارد

                                                                                                  
1  Dungeons & Dragons roleplaying game 
2  Fontenrose, 1980:153–154. 
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عقربها و -زاید. اما در فهرست فرزندانش به انساندریایی را از دل خود می

خوریم و بنابراین نباید فرض کرد که این زادگان با مردمان دریایی هم بر می

در کل به این اندامها از بدن اند. در این منظومه مادرشان شباهتی ظاهری داشته

تیامت اشاره شده است: دم، ران و پایین تنه، شکم، دنده، پستان، گردن، سر، 

خوانیم که تیامت چنین میی سر، چشم، سوراخ بینی، دهان و لب. همکاسه

قلب و رگ و خون هم داشته است. بنابراین شکل ظاهری او بیشتر به زنی 

 هیوالگونه شباهت داشته، و نه اژدهایی دریازی. 

بینیم. در این می در کتاب انوخبازتاب دیگری از این هیوالی آشوب را 

یموت و توصیفی از قیامت آمده که در آن به دو هیوال به نامهای به متن

لویاتان اشاره شده است. بهیموت موجودی نرینه و مهیب است که با 

پوشاند. لویاتان ماده را می 1هایش بیابانی پهناور و برهوت به نام دایداینسینه

پیکر است که با آبها پیوند دارد و در ژرفای اقیانوسها یعنی بر هیوالیی غول

 2.ی آبها کمین کرده استفراز سرچشمه

، اما بینیم که خداوند انسان را از خاک آفریددوم سفر پیدایش می در باب

 . دراین آفرینش از جنس ساختن و بنا کردن بوده است، و نه خلق از عدم

ه ببینیم که خداوند طی هفت روز کار آفرینش جهان را ابتدای این باب می

ا رین مزپایان رساند، و گیاهان را آفرید. پس از آن ابر و مهی برخاست و 

  سیراب کرد. بعد از آن بود که کار آفرینش انسان آغاز شد:

יֶצרָ  ה ַוי  הוָֹּ֙ ים יְּ ם ֱאֹלה ַּ֜ דָָּ֗ אָּ ָֽ רָ  ֶאת־הָּ פָּ ה עָּ מָֹּ֔ ֲאדָּ ָ֣ ן־הָּ ַפֵ֥ח מ  יו ַוי  ִׁ֖ ַאפָּ ת בְּ ַמָ֣ שְּ  נ 

                                                                                                  
1  Dûidâin 
2  The Book of Enoch, Chap. LX, 7-8. 
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ים ִ֑ י ַחי  ֵ֥ ה  ַֽיְּ ם ַוָֽ ִׁ֖ דָּ אָּ ָֽ ֶנֵֶ֥פש הָּ ָֽה׃ לְּ  ַחיָּ
و دِم حیات را در  و پروردگار یهوه آدم را از خاکِ روی زمین شکل داد

 1.اش دمید و انسان روحی زنده گشتسوراخهای بینی

ֹום וא ַביָ֣ ד ַההֶ֡ ק ָ֣ פְּ הָ  י  הוָּ ֹו יְּ בֹ֙ ַחרְּ ה בְּ שַָּּ֜ דֹווְָּ ַהקָּ הַהגְּ ָ֣ הוְָּ לָּ ֲחזָּקָָּ֗ ַ ל הָֽ ןָ  ַעִ֤ יָּתָּ וְּ  ל 

ש ָ֣ חַָ נָּחָּ ֹ֔ ר  ַעלָ  בָּ ן וְּ יָּתָֹּ֔ וְּ ש ל  ִׁ֖ ֹון נָּחָּ תִ֑ ַרֵָ֥ ֲעַקלָּ הָּ ִֶָׁ֖את־הַָ גוְּ ר יןַתנ  ָֽם׃ ֲאֶשֵ֥  ס ַביָּ
τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐπάξει ὁ θεὸς τὴν μάχαιραν τὴν ἁγίαν καὶ τὴν 

μεγάλην καὶ τὴν ἰσχυρὰν ἐπὶ τὸν δράκοντα ὄφιν φεύγοντα ἐπὶ τὸν 

δράκοντα ὄφιν σκολιὸν καὶ ἀνελεῖ τὸν δράκοντα 
In die illa visitabit Dominus in gladio suo duro, et grandi, et 

forti, super Leviathan, serpentem vectem, et super Leviathan, 

serpentem tortuosum, et occidet cetum qui in mari est. 

در آن روز خداوند لویاتان، آن مار یاغی را با شمشیر مهیب و بزرگ و 

نیرومندش عقوبت خواهد کرد. او لویاتان، آن مارِ چنبر زده در زیر دریاها را 

  . 2خواهد کشت

ןنام لویاتان را در متن عبری تورات به صورت لیوْیاوثاون ) ויָּתָּ ( ל 

و   (δράκονταاژدها )اند. این نام در روایت یونانی انجیل به صورت نوشته

ثبت شده که مبنای نگارش  Leviathanکتاب مقدس التین به شکل در 

ستانی های سامی بالویاتان در زباناروپایی است. اش در زبانهای امروزین

کرده است. ی بزرگ آبزی دیگر اشاره میاحتماال کروکدیل یا نوعی خزنده

اند. از این روست که درگیری در ضمن آن را نماد شهر بابل نیز دانسته

سیاسی و نظامی میان اقوام عبرانی و دولت پادشاهی بابل را به صورت نبرد 

اند و سم کردهی بابل مجآلودهو شهر گناه -اورشلیم–میان شهرِ مقدس 

                                                                                                  

 .7ی سفر پیدایش، باب دوم، آیه  1
 .1ی ، آیه27کتاب اشعیا، باب   2
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رویارویی یهوه و لویاتان هم تا حدودی بازسازی همین جریان در آسمانها 

 شود. محسوب می

 :1بینیمی خداوند و ایوب میروایت دیگری از آفرینش گیتی را در مکالمه

ה 4 יתָָּ ֵאיפ ָ֣ י  ֶרץ הָָּ֭ ִ֑ י־אָּ ד  יָּסְּ ד בְּ ֵגָ֗ תָָּ ַהַ֝ עְּ ם־יַָּדֵ֥ ה׃ א  ָֽ ינָּ   ב 

ם 5 ָ֣ י־ׂשָּ ַמדֶָ מ  י יהָָּמְָּ֭ ָ֣ ע כ  ִ֑ ֹו ֵתדָּ ה אִ֤ ִׁ֖ י־נָּטָּ ָֽ ֶלָָ֣ מ  ו׃ יהָָּעָּ ָֽ   קָּ

ה 6 ֶנָ֣יהָָּ ַעל־מָָּ֭ עו ֲאדָּ ִ֑ בָּ טְּ ֹו הָּ ה אֵ֥ רָָּ֗ י־יַָּ֝ ָֽ ֶבן מ  ּה׃ ֶאָ֣ ָֽ נָּתָּ   פ 

ַחד 7 ן־ַיָ֭ רָּ ֵבי בְּ ֹוכְּ ֶקר כָ֣ יעו ב ִ֑ ָ֗ יָּר  ֵנֵָ֥ ַוַ֝ ל־בְּ ים׃ יכָּ ָֽ   ֱאֹלה 

ֶָ֣סְך 8 ם ַויָּ י  ַתָ֣ לָּ דְּ ִ֑ם ב  ֹו יָּ יחָ֗ ג  ֶחם בְַּ֝   א׃ֵיֵצָָֽ ֵמֶרֵ֥

י 9 ָ֣ ׂשומ  ַָֽ֣ן בְּ נָּ ֹו עָּ שִ֑ ב  ל לְּ ֶפָ֗ ֲערָּ ֹו׃ ַוַ֝ תָֽ לָּ   ֲחת 

ר 10 ב ָ֣ ֶאשְּ יו וָּ ָ֣ לָּ י עָּ ִ֑ ק  ים ח  ׂש ָ֗ אָּ ַָֽ֝ יחַָ וָּ ָ֣ ר  ם׃ו בְּ י  ָֽ תָּ לָּ   דְּ

4 ποῦ ἦς ἐν τῷ θεμελιοῦν με τὴν γῆν ἀπάγγειλον δέ μοι εἰ 

ἐπίστῃ σύνεσιν  

5 τίς ἔθετο τὰ μέτρα αὐτῆς εἰ οἶδας ἢ τίς ὁ ἐπαγαγὼν σπαρτίον 

ἐπ᾽ αὐτῆς  

6 ἐπὶ τίνος οἱ κρίκοι αὐτῆς πεπήγασιν τίς δέ ἐστιν ὁ βαλὼν 

λίθον γωνιαῖον ἐπ᾽ αὐτῆς  

7 ὅτε ἐγενήθησαν ἄστρα ᾔνεσάν με φωνῇ μεγάλῃ πάντες 

ἄγγελοί μου  

8 ἔφραξα δὲ θάλασσαν πύλαις ὅτε ἐμαίμασσεν ἐκ κοιλίας 

μητρὸς αὐτῆς ἐκπορευομένη  

9 ἐθέμην δὲ αὐτῇ νέφος ἀμφίασιν ὁμίχλῃ δὲ αὐτὴν 

ἐσπαργάνωσα  

10 ἐθέμην δὲ αὐτῇ ὅρια περιθεὶς κλεῖθρα καὶ πύλας  

4 Ubi eras quando ponebam fundamenta terræ? indica mihi, si 

habes intelligentiam. 

5 Quis posuit mensuras ejus, si nosti? vel quis tetendit super 

                                                                                                  
 .10-4های ، آیه38کتاب ایوب، باب  1
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eam lineam? 

6 Super quo bases illius solidatæ sunt? aut quis demisit lapidem 

angularem ejus, 

7 cum me laudarent simul astra matutina, et jubilarent omnes 

filii Dei? 

8 Quis conclusit ostiis mare, quando erumpebat quasi de vulva 

procedens; 

9 cum ponerem nubem vestimentum ejus, et caligine illud quasi 

pannis infantiæ obvolverem? 

10 Circumdedi illud terminis meis, et posui vectem et ostia, 

 

نهادم، ن میاگر فهم داری پاسخ بده، بگو در آن هنگام که پی زمین را بنیا .4

 تو کجا بودی؟ 

بر  رار داد؟ یا چه کسیقکسی مقیاسهایش را دانی بگو، چه . تا جایی که می5

 آن خط کشید؟

ا رهای آن بر کجا استوار شدند؟ یا چه کسی سنگهای مرزی . پس از آن پی6

 در جایشان قرار داد؟

ی آواز شدند و همه. چه زمانی بود که ستارگان بامدادی با یکدیگر هم7

 پسران خداوند فریاد شادمانی بر کشیدند؟

م که بود که دریا را با درهایی مسدود ساخت؟ در آن هنگا. یا چه کسی 8

 شود؟یورشی ویرانگر آورده بود، چنان که گویی از زهدان خویش خارج می
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پیچ داقر قن. در آن هنگام که برای ابرها جامه ساختم، و آن را با ظلمت ستب9

 کردم؟

 تم. رساخو برای آن جایگاه حق خویش را درهم شکستم، و درها و حصارها ب. 10

 

  مردوکنظمِ گفتار دوم:  

مدار، دگردیسی آشوب به نظم های آفرینش جنگمبنای اسطوره بر. 1

و  شود که ایزدی جنگاور بر دیوِ آشوب چیره شودتنها در شرایطی ممکن می

یتهایی روای اقتدار او در جریان نبردی آغازین بر هستی استقرار یابد. سیطره

بر  م، همگی در این چارچوب پیدایش نظم حاکمکه در این متن مرور کردی

 کردند. گیتی را تفسیر می

رساند، مردوک است. نام در انوماالیش ایزدی که این مهم را به انجام می

ی خورشید است. اوتو گرفته شده که در اکدی به معنای گوساله-مردوک از اَمَر

لقب خدایی سومری  دوگ بوده که-این نام احتماال برابرنهادی برای اسم مِری

ַדְךاست. عبرانیان این نام را در تورات به صورت مِروداخ ) ר  اند و ( ثبت کردهמְּ

اش مَردوخائیوس معتقد است که صورت یونانی 1هاینریش زیمرن

(Μαρδοχαῖος است. با توجه به پیوند این نام با اوتو، که خدای باستانی )

شده، بعید نیست شکل یخورشید در سومر بوده و حامی سیپار محسوب م

                                                                                                  
1  Heinrich Zimmeren (1862-1931) 
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. این حدس با این شاهد تقویت 1ی این ایزد بومی این شهر بوده باشداولیه

شود که پرستش مردوک در شهر بابل اهمیت یافت که یکی از مناطق می

 از فرهنگ و دین این شهر باستانی تاثیر پذیرفته است.  کهی سیپار است همسایه

د اش از دوران حمورابی به بعیینمردوک ایزدی جوان و نوپا بوده که آ

 رواج یافت. او خواص و ویژگیهای خدایان سومری آب )اِئا( و آسمان

بر  د که)انلیل( را در خود جذب کرد و به خدای نیرومند و مقتدری تبدیل ش

ن خود کرد و آبهای آسمانی و بنابراین ابرها را زیر فرماآسمانها حکومت می

باط جادوگری، ارت–شد و ویژگیهای این ایزد میداشت. او فرزند ائا دانسته 

و هر اریدبود. این ویژگیها نشانگر تاثیر ش را جذب کرده -با باروری، و باران

فرزندِ جادوگرش آسارلوهی ابتدا در  واست که ائا  -در همسایگی بابل–

 ها در این شهر مردوک را با آسارلوهیشدند. در دوران بابلیآنجا پرستیده می

ه به گرفتند. این که ائا اقتدار و جایگاه فرازین خود را داوطلبانمیهمتا 

یجی بخشد، احتماال بازتابی بوده از نیرومند شدن تدرمردوک/ آسارلوهی می

 اش بر شهرهای همسایه، مانند اریدو. پیوند بابل و چیرگی سیاسی

ی مردوک و ائا و انتقال قدرت تدریجی و در برابر پیوند دوستانه

اریدو و بابل، در مورد خواص آسمانی مردوک با الگویی ی میان طلبانهداو

متفاوت روبرو هستیم. مردوک موقعیت خود به عنوان خدای آسمانها را با 

چیرگی بر انلیلِ سومری و جذب کردن صفات و قدرتهای وی به دست 

 -نیپور–ترین شهر سومر آورد. انلیل یک ایزد بسیار قدیمی بود که در مقدس

شد. در دوران حمورابی مردوک همچنان نتوانسته بود جایگاه پرستیده می

                                                                                                  
1  The Ecyclopedia of Religion, Vol. 9: 201. 
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انلیل رقیب نیرومند وی خود را به عنوان فرمانروای آسمان تثبیت کند، و 

. با این وجود قدرت سیاسی زودگذر بابل برای یک نسل 1شدمحسوب می

. بعد مردوک را به عنوان بزرگترین ایزد در جنوب میانرودان به کرسی نشاند

ها، بار دیگر انلیل اهمیت یافت و تا از فروپاشی بابل و فراز آمدن کاسی

 چهار قرن مردوک را از جایگاه پیشین خود کنار زد. 

ی قدرت بابل زیر نظارت با تثبیت دوبارهپ.م،  1000حدود بعد از 

اش را بازپس گرفت و کم کم به ها، مردوک باز قدرت از دست رفتهکاسی

 مالیدان باال دست یافت که تنها رقیبش آشور در سرزمینهای شموقعیتی چن

زرگ(، شد. او را در این دوران بِل )بعل، خدا(، بِل رَبیم )خدای بمحسوب می

ه یی که بنامیدند. لقبها و توصیفهابل بِلیم )خدای خدایان یا سرور سروران( می

اش را شد، تا حدودی خویشکاری و نقشصورت آیینی به نامش اضافه می

ای مند، خدداد: موبالیت میتِه )احیاگرِ مردگان(، اَکلو بل تریِتی )خردنشان می

 ل ایالنی بل تِرِتی )رهبر خدایان(.کَ-سروشها(، و اَب

ی انوماالیش در واقع راهبردی بود برای تثبیت موقعیت تدوین منظومه

بر کل فرازینِ مردوک، و بنابراین اعتبار بخشیدن به ادعای سیاسی بابل 

جنوب میانرودان. مضمون اصلی اسطوره آن است که در زمانهای دوردست، 

ایزد شهر بابل )مردوک( بر دیو آشوب غلبه کرده و به این ترتیب خدایان 

دیگر )شهرهای دیگر( را از گزند و نابودی رهانده است و در مقابل 

، ایزِد در مراسم سال نوی بابلیپادشاهی بر ایشان را به دست آورده است. 

                                                                                                  
1 Cancik-Kirsc et al, 2011: 133. 
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اَنشار که به زعم گروهی با آشور همسان بوده است، سه بار چیرگی مردوک 

کرد. اعالم می -به ویژه بر انلیل–اش را بر تمام خدایان بر آسمانها و برتری

معلوم است که  1.شدلوهی نام برده میردر این مراسم از مردوک با نام آسا

وار نبوده و الزم بوده که در تانی هنوز چندان استچیرگی وی بر ایزدان باس

  مراسمی رسمی خاطرنشان گردد.

 ه برکمردوک بعدها نیز داللت سیاسی خود را حفظ کرد. بیشتر فاتحانی 

کردند، برای درهم شکستن مقاومت ساکنان این شهر بت بابل غلبه می

بردند. ربودند و به سرزمین خویش میمردوک را از معبد این شهر می

اش به عنوان نوعی پیشگوی به خاطر قدرت جادوییمردوک همچنین 

 ن دومشروعیت بخش به شاهان آینده نیز اهمیت داشته است. بر مبنای همی

 های مردوک پدید آمده است. اینعامل است که متنی مهم به نام پیشگویی

وشته ننتر متن احتماال به قرن دوازدهم پ.م تعلق دارد، و بر مبنای متنی که

ای که ما از آن شده است. نسخهران شولگِی اکدی مربوط میشده که به دو

در دست داریم، ویراستی جدیدتر است که در قرن هشتم پ.م توسط یک 

 ی آشوری نویسانده شده و در شهر آشور یافت شده است. نویسنده

آمیز این خدا به سرزمین های مردوک، داستاِن سفرِ صلحدر متن پیشگویی

داده شده است. واقعیت امر آن بوده که این سفرها از  ها و آشور شرحهیتی

نظر تاریخی چندان هم دوستانه نبوده است. برای بار نخست، مورسیلیس 

پ.م به بابل تاخت و شهر را تاراج کرد و این بت را  1531سال نخست در 

اش همراه خود به آناتولی برد. بار دوم، توکولتی نینورتای آشوری بعد از غلبه

                                                                                                  
1 Cancik-Kirsc et al, 2011: 132. 
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پ.م این بت را ربود و آن را به  1225تیلیاش چهارم بابلی در سال بر کش

به ویرایش کاتبان آشوری مربوط جویانه بودنِ ماجرا آشور برد. احتماال آشتی

های پیشین بابل و همسایگانش را پنهان اند دشمنیکوشیدهشود که میمی

از آنجا دارند و در مقابل بر کشمکش این شهر و ایالم تاکید کنند. این 

شود که سومین سفر مردوک و ایزدان به قلمرو ایالم است و این مربوط می

 1160سال ی ایالمی در حدود شود که کوتیر ناخونتهبه زمانی مربوط می

پ.م بابل را گشود و این بت را به شوش برد. در متن آمده که خروج 

ها در غیاب بار از آب در آمد و بابلیمردوک از بابل در این بار مصیبت

مردوک با خشکسالی و قحطی دست به گریبان شدند. در نتیجه مردوک 

انجمن خدایان را فرا خواند و سوگند خورد که شاهی نیرومند را در بابل 

نماید که ها بگیرد. چنین میبرانگیزاند و به این ترتیب انتقام خود را از ایالمی

پ.م  1103تا  1125که از  اوسور بوده باشد -کودوری-این شاهِ موعود، نبو

   1.ها جنگیدبر بابل فرمان راند و با ایالمی

در یک قرنِ پیش از نابودی آشور به دست  2ی آشوری از این کتیبهنسخه

ها نوشته شده و روشن است که تاکید متن بر دشمنی میان ایالم مادها و بابلی

آشوریان بوده  و بابل تالشی سیاسی برای بر هم زدن اتحاد دو دشمنِ بزرگ

  است. اتحادی که در نهایت به فروپاشی و نابودی این دولت منتهی شد. 

پس تا اینجای کار روشن است که مردوک در میانرودان ایزدی جوان و 

ی دوم پ.م به تدریج اهمیت یافته و چیرگی و نوپا بوده که در هزاره

                                                                                                  
1  Neujahr, 2006: 41-54. 
2  Tablet K. 2158+ 
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ربوط بوده است. اش با سایر خدایان نیز به ظهور و رشد دولت بابل مبرتری

به عبارت دیگر، بر خالف ایزدان باستانی سومر و ایالم که ماهیتی 

های گرایانه و آیینی داشتند، در اینجا با ایزدی روبرو هستیم که شالودهطبیعت

 خویشکاری و روایتش بر امر سیاسی استوار شده است.

ه بها چیرای که بر آروایتهایی که مرور کردیم، ایزدِ آسمانیتمام در . 2

 آورد، جنگاور و جوان است. پیوند میان این ایزد باشود و نظم را پدید میمی

شان بعل و یهوه در پیوندآسمان و عنصِر هوا روشن است. مردوک، زئوس، 

با  سمانبا چهار صفتِ جنگاوری، جوانی، ارتباط با هوا، و جایگاهشان در آ

ی ماسهفاوت چشمگیری با حهم اشتراک دارند. متن انوماالیش از این نظر ت

 ه دربعل و سفر پیدایش و زایش خدایان ندارد. تنها تفاوت در آن است ک

هفتم این متن، فهرستی از پنجاه نام  فصلششم و سراسر  فصلاواخر 

، ری که مرور کردیممردوک آمده که با این شکل و ترکیب در متون دیگ

ز به وم نیدیگری به نام آنهمتایی ندارد. گذشته از انوما الیش، متن بابلی 

ن یبشاپنجاه نام مردوک اشاره کرده است. در این فهرست نیز نامها و ترت

 کمابیش با انوماالیش یکسان است. 

دانیم. مثال این که چرا هفتم انوما الیش چند چیز را می فصلدر مورد 

 گردد که در سنتشمار نامهای مردوک پنجاه تاست، احتماال به اینجا باز می

شده است، و دلیلش سومری و بابلی عدد پنجاه با انلیل همسان دانسته می

ی میخی همسان ی پنجاه و انلیل به نگارههم این بوده که دو کلمه

اند. انتخاب پنجاه نام برای مردوک بدان معناست که مردوکِ نوآمده نمودهمی

ه خود با برخورداری از عددِ پنجاه، نیروی جادویی و ذات انلیل را ب
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  1.اش بر وی را تثبیت کرده استاختصاص داده و چیرگی

خورد که تنش پنهان میان های زیادی به چشم میدر میان خودِ نامها نشانه

دهد. مردوک و انلیل و تالش نویسنده برای ترجیح اولی بر دومی را نشان می

ن انلیل لقِب خویش را به وی بخشید و به ایچون مردوک زمین را آفرید، 

سرورِ تمام »است، که یعنی  «اِن.کوک.کور»ترتیب یکی از نامهای مردوک، 

این لقب در ابتدا به انلیل تعلق داشته است. بعد از انلیل، ائا نیز . «سرزمینها

شود. این بدان معناست کند و به این ترتیب مردوک ائا نیز خوانده میچنین می

مسانی و اتحاد پنجاه خدا در که فهرست کردِن پنجاه نام، در واقع ادعای ه

قالب مردوک بوده است. مردوک نامهای تمام خدایان دیگر را به خود 

ی آنها برخوردار است. در ضمن این اختصاص داده و از این رو از قدرت همه

که شمار این نامها پنجاه تاست، نشانگر آن است که رقیِب دیگرِ مدعی این 

مقهور شده و در مردوِک پیروزمند جذب نیز  -50رمزِ یعنی انلیل با –لقب 

ساختار ادبی این پنجاه نام را ِسری تحلیل کرده و وی نیز به  شده است.

  2.شباهت این بخش با سرودهای مربوط به انلیل اشاره کرده است

ه ان بواپسین بندِ انوماالیش پیش از آغاز فهرست نامها، بازگشت خدای

را  در این هنگام است که انشار مردوک کند.هایشان را وصف میامنیِت خانه

 گوید:ستاید و چنین میمی

 خواند: 3انشار، نام او را اسارلوهی

                                                                                                  
1  Cancik-Kirsc et al, 2011: 132. 
2 Seri, 2006: 507-519. 
3 Asarluhi 
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 «بیایید به نام او کرنش کنیم»

 خدایان گوش دادند،

 بادا که فرمانش بر باال و پایین، فرمان براند،»

 ،ستان ما از همه برتر باشیپسر، ای کین

 اشد.ی نبگان برتر باشد و او را هماوردبگذارید تا فرمانروایی او بر هم

 باشد، آفریدگانش. سرانسیاهباشد که او چوپان 

 او را ستایش کنیم. گیدر پایان روز، هم

 ،برای پدرانش، خوردنیهای نیکو فراهم آورد مردوک(باشد که او

 ند.کهداری فراهم آورد، پناهگاههایشان را نگ )خدایان(هابرای آن()انسان

 ا بخواند،.... وردهعود بسوزاند

 باشد.نیز در آسمان است، در زمین  که ی آیینیمهباشد که ه

 را فرمان به فرمانبرداری دهد، سرانسیاهباشد که او 

 اندیشند را به خدایشان بازگو کنند،باشد که هرآنچه می

 پروای ایزدبانوان  باشد. آنان را و باشد که با این پیمان،

 را همراه باشند!بگذار تا همواره خدایشان 

 بگذار زمینشان را آباد کنند، و پرستشگاههایشان را بسازند،

 .برآیندخدایانشان  پریستاریبه  سرانسیاهو 

 او خدای ماست که پنجاه نام دارد:

شود و این بند با متحد شدن و یگانه گشتنِ مردوک و اسارلوهی آغاز می

د. اوست که چوپان انجامی وی میبه یاد کردن از جایگاه فرازمرتبه

سران )مردمان میانرودان( است و خوراک و سرپناه را برای همگان سیاه
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آورد. نیایش کردنش پیش از غروب آفتاب واجب است، و همگان فراهم می

باید او را شاه خدایان بدانند، به این ترتیب آیینی که در آسمان است با آنچه 

نامهای گوناگون ستوده شود و مردوک با در زمین جاری است یکی می

شود که در آن پنجاه نام هفتم آغاز می فصلشود. بعد از این سخنان می

مردوک آمده است. نُه نام نخستین در این میان، القاب و عناوینی هستند که 

تای اند. اما چهلهای پیشین هنگام اشاره به مردوک کاربرد داشتهفصلدر 

ایزدان دیگری تعلق دارد که انگار با  به -گذشته از خودِ نام مردوک–بقیه 

  1.گردندذات میمنسوب شدنِ نامشان به مردوک، با او هم

به این ترتیب، روشن است که اتحاد تمام خدایان و پیوند خوردن 

ی مردوک، ترفندی سیاسی بوده که به مشروعیت شهر نامهایشان زیر سایه

ه است. با این وجود ترفند بابل به عنوان پایتخت دولتی نیرومند وابسته بود

ای گره شناختی پیچیدههای یزدانفرضهای فلسفی و انگارهیاد شده با پیش

ها این راهبردِ همسان انگاشتن خورده است، که باید تبارشناسی شود. بابلی

خدایان با نامهایشان، و منسوب کردن نامها به یک ایزد مقتدر را به روشنی 

اند. با این وجود هیچ شاهدی وجود ندارد که در انوماالیش به کار گرفته

اند. تقدس زبان و کاربرد جادویی نشان دهد این روش را خود ابداع کرده

رود زمینه و بستر ظهور چنین مفهومی باشد، در کالم قدسی که انتظار می

منابع بابلی غایب است. البته در آیینهای دینی بابلیان نیز مانند سایر سرزمینها 

شده و در جادوگری بابلی نیز استفاده از اصوات دعا به کار گرفته میورد و 

                                                                                                  
1 Smith, 2010: 174-176. 
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و کلمات مقدس رواج داشته است. اما این کاربرد در همان حدی است که 

ی نظری عامی که زبان را به بینیم، و پشتوانهدر تمدنهای باستانی دیگر می

گارد، وجود ای انتزاعی برکشد و تقدس آن را با تقدس ایزدان همسان انمرتبه

ای مانند مانتره یا کالم قدسی در نداشته است. از این روست که کلیدواژه

زبان بابلی برابرنهاد دقیقی ندارد، و به همین ترتیب متن مقدسی مانند گاهان 

مهم تلقی  -اش، مانند انوماالیشو نه محتوای روایی –که خودِ واژگانش 

 فته است. شود، در میانرودانِ پیشازرتشتی تکامل نیا

به عبارت دیگر، زمینه و بستر معنایی الزم برای دستیابی به اتحاد خدایان 

این روشن است که از راه اتحاد نامها، در بابل غایب است. به همین ترتیب 

شیوه از تمدنهای باختِر بابل به این سرزمین راه نیافته است. چنان که دیدیم، 

در  .شودخداوند دیده نمیپرشمار ای در منابع مصری و یونانی نشانی از نامه

برعکس تاکیدی بر یگانه  ، که1نیز چنین مفهومی غایب استنه تنها تورات 

بودن نام خداوند و تابو بودنِ اشاره بدان وجود دارد. جالب آن است که 

تاکید بر یگانگی نام خداوند و تقدس آن، در بخشهایی از تورات دیده 

فرهنگ ایرانی و در عصر هخامنشی تدوین  شود که مستقیما زیر تاثیرمی

 :2خوانیمشده است. مثال در کتاب ارمیا می

ֵכןָ   י לָּ ָ֣ נ  נְּ ם ה  יעָֹּ֔ ֹוד  ַעם מָֽ את ַבַפָ֣ יעֵָ ַהז ֹ֔ י ם’אֹוד  ִׁ֖ י ֶאת־יָּד  ִ֑ ת  ורָּ בָֽ ֶאת־גְּ יָּדְָּ וְּ ווְּ  עִׁ֖

י ֵ֥ מ  י־שְּ ָֽ ה׃ כ  ָֽ הוָּ  ס יְּ
، بلی، دست ایشان را آگاه خواهم کرداین بار بنابراین، زنهار که "

                                                                                                  
1 Merrillet al., 2011: 177. 

 .21ی ، آیه16کتاب ارمیاء، باب  2
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شان خواهم رساند و خواهند دانست )قدرت( و شکوه خویش را به آگاهی

 "که نام من یهوه است.

 :1بینیمی مشابهی به یگانه بودن نام خداوند را در کتاب اشعیا نیز میاشاره

اند، اما ای یهوه، خدای ما، سروران دیگری جز تو نیز بر ما مستولی شده"

 "یم خواند.ما تنها نام تو را خواه

جالب آن است که یهوه به همین دلیل از مردوک متمایز دانسته شده 

شود که این دو متن است. با خواندن سفر پیدایش و انوماالیش روشن می

هایی مشابه از یک داستان آفرینش یگانه هستند. شباهت یهوه و نسخه

شود، نمیجو، یا آسمانی بودن این دو محدود مردوک تنها به جنگاور، سلطه

گیرد. با این شان بر آب را نیز در بر میو غلبه شان بر آشوب اولیهکه چیرگی

وجود در بخشهایی از تورات بر این نکته پافشاری شده که خدای مردم بابل 

اما بندهایی در این میان وجود دارد که  2.با خدای اورشلیم متفاوت است

ه و مردوک را همسان دهد حتا در آن دوران نیز مردم یهونشان می

به ویژه کتاب اشعیا در متن عهد عتیق به خاطر دشمنی  3.اندانگاشتهمی

عریانی که با دین بابلیان دارد چشمگیر است. چنان که در بندهایی توهین و 

بِل )مردوک( »خوریم: ها بر میی مراسم دینی بابلیریشخند آشکاری درباره

وک( پنهان گشته است. بتهای آنان را خم شده و نَبو )خدای خرد و پسر مرد

اند داشتید، حمل شدهاند. آنهایی که شما بر میبر چهارپایان و جانوران نهاده

                                                                                                  

 .13ی ، آیه26کتاب اشعیاء، باب  1 
2 Smith, 2010: 176-178. 

 .25و  18های ، آیه40کتاب اشعیا، باب   3
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توانند اند و نمیاند. آنها همگی پنهان و خمیدهو بارِ جانوران ناتوان گشته

  «1.روندخود را از آن بار برهانند، بلکه خود آنها به اسیری می

های ه تنها مردوک به خاطر پرستندگان متفاوت و آیینبه این ترتیب ن

 وقدس ناهمسان و پیوندش با بتها از یهوه متمایز دانسته شده، که نام م

 فاوتتیکتای وی و تقابلش با نامهای پرشمار مردوک یکی از محورهای این 

 قلمداد شده است. 

 تکاملی متفاوت از در واقع واگرایی میان صفات یهوه و مردوک دو شیوه

دهد. یک سنت، که از آداب درباری مصر و دین یکتاپرستی را نشان می

ی یک خورشیدِ آخناتون سرچشمه گرفته، به پرستش انحصاری و سرسختانه

مین هخدای یکتا و طرد مراسم و نمادهای سایر خدایان گرایش دارد، و به 

دلیل هم آن خدای یکتای برتر را همچون موجودی حسود و خشمگین 

 ر انوماکند. مسیر دیگرِ دستیابی به یکتاپرستی، جریانی است که دزنمایی میبا

ه جای ببینیم. در اینجا با ایزدی جنگاور و نیرومند روبرو هستیم که الیش می

ذب ود جدشمنی با خدایان دیگر و طرد آیینها و نامهای ایشان، همه را به خ

 نماید. های قدسی معرفی میمچون تلفیقی از تمام نیروهکند و خویشتن را می

در تمام منابعی که مرور کردیم، الگویی شبیه به پنجاه نام مردوک دیده 

شود، و اصوال تقدس نامهای خداوند به آن شکلی که ناگهان در پایان نمی

انوماالیش شاهدش هستیم، در ادبیات مصری، یونانی، کنعانی و عبرانی کامال 

ر خوِد بابل هم وجود ندارد. از این رو چنین ای دسابقه است. چنین سابقهبی

                                                                                                  

 .2و  1های ، آیه46کتاب اشعیا، باب  1 
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 نماید که در اینجا با نوعی وامگیری از همسایگان شرقی بابل روبرو شده باشیم.می

ه به ست کادر واقع، در تمام متون بازمانده از جهان باستان تنها یک نام 

ن آد، و هفتم انوماالیش شباهت دار فصلچیزی شبیه به پنجاه نام مردوک در 

ود ن وجآمتون اوستایی است و توصیفی که از دو ایزدِ هورمزد و وای در  هم

ا ها، نه تنها اشاره به نامهای پرشمار خداوند و تقدس آنهدر یشتدارد. 

ته گرف وجود دارد، که این موضوع مکرر هم شده و در مورد دو ایزد به کار

ی ی نامهاهشده است. در واقع گذشته از انوماالیش، تنها منبعی که دربار

 مقدس خداوند در جهان باستان در دست داریم، اوستاست، که به سنتی

 کهنتر نیز تعلق دارد. 

شود که هرمزد یشتهای اوستا با سرودی در ستایش اهورامزدا آغاز می

 ای که خودِ زرتشت در گاهانیشت نام دارد. این یشت، بنا بر سنت ادبی

 شود. زرتشت از اهورامزداغاز میبحث با پرسشهایی آ بنیان نهاده بود،

ترین، و کارآمدترین چیز پرسد که تواناترین، پیروزمندترین، بلند جایگاهمی

ی پرسد که نیرومندترین و موثرترین چیز براکدام است. بعد بار دیگر می

دور  اسخیپغلبه بر دیوان و پاکیزه ساختن گیتی کدام است؟ آنگاه اهورامزدا 

ترین، و هپیروزمندترین، بلندپایگااو منثره را ورجاوندترین، دهد. از انتظار می

 داند. کارآمدترین چیز می

ی چیزهای دیگر ترجیح اما این منثره چیست که اهورامزدا آن را بر همه 

داده است؟ چرا خدای یکتا در اینجا به لزوم رعایت قوانین اخالقی، به 

به ارزشِ قربانی  سنتی کهنتر، یا بنابر اهمیت برگزاری درست مراسم عبادی،
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اهورامزدا کردن برای خدایان اشاره نکرده است؟ چرا در سرودی که به خودِ

 اختصاص یافته، تنها و تنها منثره است که ستوده شده است؟

(، همان مانترَه Arq&m) ی اوستاییی منثرهکلمه دانیم کهاین را می

در هر دو سپهر ن پیشازرتشتی است که در دورا (मन्त्र) ی هندییا مانترا

 «مَن»ی کاربردی دینی داشته است. این واژه از بنواژهاوستایی و سانسکریت 

تشکیل شده و روی هم رفته  «ترا-»ی ابزار به معنای اندیشه، و پسوند ویژه

مانتره عبارت است از کالم یا سخنی که . 1دهدمعنا می «ابزار اندیشیدن»

در سنت هندی هریک از بخشهای وداهای  2.باعث تغییر در هستی شود

شود. این بخشها به خاطر ، سامَه و یَجور( مانترا نامیده میگانه )ریگسه

 اند متمایز هستند. شان از متن برهمنه که به نثر نوشته شدهساختار شعرگونه

شناختی را نسبت داده، گاهاِن کهنترین متنی که به مانتره مفهومی هستی

ی مانتره برای اشاره به کالمی مقدس به کار ر گاهان کلمهزرتشت است. د

دهد و های پیامبر را تشکیل میی مرکزی آموزهگرفته شده که از سویی هسته

از سوی دیگر به تنهایی تاثیری هستی شناختی دارد و باعثِ شکسته شدن 

شود. این بدان معناست که در گاهان، دروغ و نابود شدن نیروهای پلیدی می

انتره تنها دعا یا سخنِ دینیِ آهنگینی نیست که باعث آرامش روح و جلب م

نظر خدایان شود، بلکه به تنهایی پدیداری موثر و خودبنیاد است که همچون 

                                                                                                  
1 Whitney, 2003: 449. 
2 Feuerstein,  2003. 
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 دهد. سالحی نیرومند یا جادویی موثر چیزی را در جهان تغییر می

رار قترِ این کلمه این تعبیر از مانتره، در برابر تعبیر سنتی و قدیمی

لب نظر گیرد که در وداها با آن سر و کار داریم و مانترا را روشی برای جمی

داند. این بدان معناست که مانترای ودایی سخنی آهنگین و خدایان می

 ایانشعرگونه است که به خاطر کیفیت متمایز و ممتاز خود مورد توجه خد

چارچوب،  د. در اینرسانگیرد، و دعاهای پرستندگان را به ایشان میقرار می

مانترا همچنان شکلی از کالم ارتباطی است و همچون هر سخن دیگری 

 سازد. ارتباط میان دو موجود را برقرار می

یات ی مانترا، همچنان در ادیان گوناگون ایرانی به حاین مفهوم دیرینه

 این خود ادامه داده است. مفهوم دعا و نیایش و نماز خواندن کامال در

کنند که ارتباط میان انسان و گنجند و به سخنی اشاره میمی چارچوب

 سازد و مفهوم و خواست و طلبی را از زمین بهپروردگارش را برقرار می

ی از کند. حتی مفهوم ذکر در سنن عرفانی ایرانی نیز تعبیرآسمان منتقل می

 گیرنداین دست یافته است. ذکر را معموال همچون کالمی مقدس در نظر می

ی بخشد و بنابراین ارتباط قلبرا دوام می که یادِ خالق در ذهن مخلوق )تذکر(

 سازد. عابد و معبود را برقرار می

در سنت زرتشتی مفهوم مانتره یکسره متفاوت است. در گاهان این واژه 

کند که دقیقا در تطابق با اشه تولید شود. مخاطب و به سخنی اشاره می

تی ندارند، که خودِ آن در هماهنگی با قانون حاکم ی این سخن اهمیگوینده
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توان آن را در قلمروی زبان و بر هستی است که اصالت دارد. از این رو نمی

 –بندی کرد. مانتره در واقع ماهیتی وجودی منسوب بدان رده کنش ارتباطیِ

خیزد نقص گفتار و اشه بر میاست که از سازگری کامل و بی -و نه ارتباطی

اش درست باشد ین با گفتار راستِ عادی و سخنی که محتوای معناییو ا

  1.متفاوت است

 تهایاین مفهوم همان است که در جهان باستان در قالب خرافات و روای

ی یافت و به قدرت جادویی مغان برای چیرگی بر نیروهاداستانی تبلور می

که انگار  کرد. مغان اصوال از این رو نامدار بودندطبیعی داللت می

یارخود توانستند با به کار گرفتنِ درستِ زبان، نیروهای طبیعت را در اختمی

این مفهوم  یبگیرند و قدرتهای فراانسانی را مطیع و رام سازند. بازمانده

ه گرانحتی امروز نیز در قالب دعانویسی یا ورد خواندن همچون عملی جادو

ت تر را در تعبیری به نسبسفیتر و فلباقی مانده است. شکلی روشنفکرانه

ها بینیم. بر مبنای این تعبیر، ذکر گفتن تنای از ذکر در میان صوفیه میحاشیه

صوفی  برای یادآوری خداوند کاربرد ندارد، بلکه به نوعی وی را در وجودِ

ِن کند. به عبارت دیگر، غرقه شدنِ ذاکر در ذکر، همتای محو شداحضار می

ی روایتهایی که در اوند در اوست. بخش عمدهوجود خودش و ظهور خد

 شناختی از آن نظر دارد. به این تعبیر هستی متون صوفیه به ذکر منسوب شده،

این معنی اخیر از مانتره همان است که در هرمزد یشت مورد نظر است. 

                                                                                                  
1  Schlerath, 1987: 695. 
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گوید که موثرترین چیز و نیرومندترین اهورامزدا در پاسخ به زرتشت می

. بدیهی است که در اینجا مقصود کارکرد ارتباطی یک دعا چیز، مانتره است

کسی با دیگری )هرچند انسان و خدا( نیست. بلکه مانتره یا  یا سخن گفتنِ

آورد کالم قدسی خود نیرویی است که به طور مستقیم دیوها را از پا در می

 سازد. ی نهفته در خود را در جهان مستقر میو اشه

برد نخوانیم که اهورامزدا در سرآغاز ند بندهش میدر متون متاخرتری مان

و او  ز پا در آورداهریمن را ا «اشم وهو» یمیان خیر و شر، با خواندن مانتره

 به این خاطر سه هزار سال بیهوش بود. این روایت به نسبت جدید که

 نزدیک ناییاحتماال در منابع عصر ساسانی ریشه دارد، مفهوم مانتره را به مع

 تماالورد و سخن جادویی به کار گرفته است. اما در هرمزد یشت که احبه 

هوم تدوین شده و تفسیری کهنتر از مفبه شکل امروزین در عصر هخامنشی 

 دهد، این مفهوم با نام خداوند مترادف است. مانتره را به دست می

پس از پرسش و پاسخ آغازینی که در آن به اهمیت و  در هرمزد یشت،

خواهد تا او را از نامِ زرتشت از اهورامزدا می شود،مانتره تاکید می اقتدار

خود آگاه کند و هنگام اشاره به نام خداوند دقیقا همان صفاتی را به کار 

برد که در بند پیشین برای توصیف مانتره استفاده شده بود. آنگاه می

آنگاه تا پایان این  آموزد.یا همان مانتره را به زرتشت می اهورامزدا نام خود،

خوریم که سرود، به فهرستی به نسبت طوالنی از نامهای اهورامزدا بر می

شود. گهگاه در میانشان بندهایی برای تاکید بر باز خواندن این نامها دیده می
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 نامهای اهورامزدا طبق یشت نخست چنین است:

 ین اشه،توانا، بهترگله و رمه،  یی دانش و آگاهی، بخشندهسرچشمه

 ا،یی، دانی دهشهای نیکِ اشه نژادِ مزدا آفریده، خرد، خردمند، دانانشانِ همه

شکست دور از دسترس دشمنان،زورمندترین، اهوره، ورجاوند،ورجاوندی، 

 آفریدگار، پزشک، نگهبان همه،ی پاداش هرکسی، ناپذیر، به یاد دارنده

  نامبردار به مزدا.

اند. در بار نخست بیست نام در دو نوبت فهرست شده نامهای اهورامزدا

باال با شماره آمده و یک بار در متن اشاره شده که این بیست نام تاثیر و 

آنگاه کمی دیرتر پنجاه و سه نام دیگر اهورامزدا پشت  1.نیروی بسیار دارند

 :2اندسر هم ذکر شده

چاره  چاره بخش، ین،آفریننده و نگهبان، شناسنده و سپندمینوتر پشتیبان،

 ترین، فرهمند،مزدا، اشون، اشون بهترین پیشوا، اهوره، ترین، پیشوا،بخش

پشت  نگاهبان، تر،دور بیننده بسیار بیناتر، دور بیننده، فرهمندترین، بسیار بینا،

 پرورنده، فششومنثره، بهترین شناسنده، شناسنده، نگاهدارنده، دادار، و پناه،

 شهریار دادگر، یای شهریاری نیکی، بیشتر جویای شهریاری نیکی،جو

به یک  دادگرترین شهریار، نافریفتار، نافریفتنی، بر ستیهندگی چیره شونده،

آفریدگار یگانه،  همه را شکست دهنده، زخم بر دشمنان چیره شونده،

                                                                                                  
 .19بند هرمزد یشت، 1
 . 15-12هرمزد یشت، بندهای  2
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واست بخشایشگر، به خ ها،بسیار خوشی یی دهشها، بخشندهی همهبخشنده

نیرومند،  سودمند، خود نیکی کننده، به خواست خود پاداش رسان،

ترین، ی شهریاری، به شهریاری برازندهبزرگ، برازنده اشون، نیرومندترین،

 داناترین، دورنگرنده. دانا، 

آید این است که چرا با خواندن این نامها نخستین پرسشی که پیش می

اند؟ بیست نام دهشبه اهورامزدا منسوب  -ه نامهایی دیگرو ن-این نامها 

به  اهاننخستین که بیشتر مورد تاکید هستند، همگی صفتهایی هستند که در گ

 اند. پنجاه و سه صفت بعدی اما ساختاری جدیدتریاهورامزدا منسوب شده

 کل با . دردارند و بسیاری از آنها به سنتی جدیدتر و پسازرتشتی تعلق دارند

های مفهومی نامهای خداوند که شود که گرانیگاهروشن می مرور این نامها

اند، پنج رده را در بر ی مرکزی مفهوم مانتره در این یشت را برساختههسته

 گیرند:می

بوط ت مرالف( برخی از نامها به خرد، اشه و دانایی نسبت به قانون طبیع

 ا،....دان ی دانش و آگاهی، خرد، خردمند، دانایی،شوند: سرچشمهمی

شه ارین ب( برخی از آنها به صفت با نام ایزدان یا فرشتگان هستند: بهت

 ی رمه )مهر و بهمن(، مزدا، اهوره، و...)اردیبهشت(، بخشنده

کنند: پ( برخی از آنها بر تقدس و موقعیت مینویی وی تاکید می

 و... دادار، ورجاوند، فرهمند،  آفریدگار،

میان خداوند و آدمیان و سودهای برخاسته ای دیگر به ارتباط ت( دسته
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ی ی همهبخشنده از آن اشاره دارند: پزشکِ همه، چاره بخش، پرورنده،

 دهشها، سودمند و...

ی وی و ث( و پنجمین رده به صفتهای جنگاورانه و سلحشورانه

 دور از دسترس دشمن، اش بر دشمن اشاره دارند: شکست ناپذیر،چیرگی

 ...ترین ونافریفتنی، به شهریاری برازنده یبان،زورمندترین، پشت

 این فهرست هم از نظر محتوا و هم ساختار با آنچه در انوماالیش

ی مستقیم خرد گاهانی است و بینیم، شباهت دارد. محتوای آن دنبالهمی

و آن فرضِ مقدس بودن زبان و نامِ خداوند در آن نمایان است. از این رپیش

شود. با گشتیم، در اینجا به روشنی دیده میه به دنبالش میای کبستر مفهومی

یاد ال زاین وجود ایرادی در این میان وجود دارد و آن هم این که به احتم

 هرمزدیشت از نظر تاریخی دیرتر از انوماالیش تدوین شده است. 

ها اطالعات دقیقی در دست نیست. با در مورد زمان دقیق سرایش یشت

ام، نشان داده «شناسی ایزدان ایرانیاسطوره»که در کتاب  این وجود چنان

ی یشتهای کهن تواند دو ردهشان میها و ارجاعهای درونیتحلیل زبانِ یشت

و نو را از هم تفکیک کند. یشتهای کهن که طوالنی، آهنگین، رنگین، 

نی جنگاورانه، و انباشته از نامهای پهلوانان و ایزدان باستانی هستند، به روش

ماهیتی چندخداگرایانه دارند و تنها با بندهایی در ستایش اهورامزدا در قالب 

تر هستند و تر، و فلسفیاند. یشتهای نو کوتاهتر، سادهدین زرتشتی گنجیده

شوند و شواهدی هست مفاهیمی انتزاعی و پیچیده و گاه فلسفی را شامل می
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ان اوستایی را درست اند که زبدهد توسط کسانی تدوین شدهکه نشان می

اند. اند و با پیروی از سرمشق یشتهای کهن آنها را پدید آوردهدانستهنمی

ی پژوهشگران در این مورد توافق دارند که یشتهای کهن تقریبا همه

دوازدهم پ.م به قبل تعلق دارند. در یازدهم و پیشازرتشتی هستند و به قرن 

دارد، اما چنان که در کتاب مورد یشتهای نو تردیدهای فراوانی وجود 

شان را در زنم شکل نهایی امروزینام، حدس میداریوش دادگر نشان داده

دست آورده  پ.م به 430از سال ی نخست دوران هخامنشی و تا پیش نیمه

باشند. حدس دیگرم آن است که مرکز تدوین این متون ری باستانی و همان 

 شد.پرورش خرد زرتشتی بوده باجایگاه سنتی 

 ی یشتهای نو تعلق دارد، هرچند احتماالهرمزدیشت به گمان من به رده

 کنم زمان سروده شدنشکهنترین متن از این رده است. به هر صورت فکر می

به  ی قرن هفتم تا آغاز قرن پنجم پ.م محدود دانست. چونرا باید به فاصله

ز ااین متون  .اندبر مبنای آن استوار شده نوی دیگرروشنی برخی از یشتهای 

ی از ی شعرنبهو از نظر سبک هنری و جتر، نظر کاربرد زبان اوستایی ابتدایی

های تواند تحول کاربرد زبان اوستایی در حلقهتر هستند، که میآن فروپایه

 نخبگان را در یک یا دو قرنِ واپسینِ رواجش میان مغان نشان دهد. 

وماالیش نوشته شده است، و هرمزدیشت بر این مبنا کمی دیرتر از ان

تواند منبع این متن محسوب شود. با این وجود بستر معنایی و چارچوب نمی

ی فلسفی حاکم بر خرد گاهانی و دین زرتشتی همان جریانی است که ایده

نامهای خداوند را تولید کرده، و بنابراین مسیر وامگیری را باید از منابع 
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 اوستایی به بابل دانست.

های کهن، که قطعا چشمگیر در این میان آن است که در میان یشتی نکته

ای روشن از این مفهوم ی کنونی انوماالیش بسیار کهنتر هستند، نشانهاز نسخه

بینیم. در رام یشت، روایتی مشابه را در مورد نامهای وای نیز میشود. دیده می

رمندی و اقتدار در میان بحثهای دیگری که در وصف زو در اواخر این یشت،

دهد بینیم که ایزد باستانی باد زرتشت را مخاطب قرار میوای آمده، ناگهان می

این نامها شباهت فراوانی با نامهای  1.شماردو نامهای خود را یکایک بر می

کردار، اهورامزدا دارند: اندروای، جوینده، بر همه چیره شونده، نیک 

، تند، تندترین، دلیرترین، سخت، ی فرهرونده، پس رونده، یابندهپیش

باره شکست دهنده، دیوستیز، ستیزه ترین، نیرومند، نیرومندترین، یکسخت

آور، خیزاب فرو ریز، زبانه کشنده، شکن، برستیهندگی چیره شونده، خیزاب

ی پهن، ی نیزهی پهن، دارندهی سرتیز، نیزهی نیزهی سر تیز، دارندهگرذَه، نیزه

ه به چهار نامی که در جنیزه آزنده، فرهمند، و بسیار فرهمند. با توی آخته، نیزه

رسد.  این فهرست متن افتادگی دارند، شمار کل این موارد به سی و پنج تا می

 2.انددر بندهای بعدی با چهارده نام دیگر نیز تکمیل شده

در هرمزدیشت از میان این مجموعه، هشت تای آن با نامهای اهورامزدا 

یعنی به نظرم تردیدی وجود ندارد که هرمزدیشت را با الهام از ستند. یکی ه

ی نامهای اند. در میان بقیهیشت و با توجه به مضمون آن سرودهمحتوای رام

فروریز و...( و  آور، خیزابمربوط به آب )خیزاب یبه ویژه دو خوشه وای

                                                                                                  
 .48-43، بندهای 11ی رام یشت، کرده 1
 .56، بند 11ی رام یشت، کرده 2
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هستند و بقیه هم ی سرتیز و...( قابل تشخیص مربوط به نیزه )نیزه یخوشه

بیشتر به صفتهای جنگاوری نیرومند شباهت دارد. تمام نامهایی که در این 

ی دیگر جنگاورانه تعلق دارند و از چهار دسته یاند به ردهیشت ذکر شده

شود. در اینجا هم  خاطرنشان نامهای هرمزد یشت اثری در اینجا دیده نمی

کاربردشان در شرایط جنگی توصیه شده که نامهای اندروای مانتره هستند و 

 شده است. 

از زبان  فهرست دیگری از نامهای وای وجود دارد که در پایان این یشت،

دلیرترینِ  دلیر، ترینِ چاالکان،چاالک چاالک، ستایندگانش بیان شده است:

زرین  زرین چرخ، زرین طوق، زرین گردونه، زرین تاج، زرین خود، دلیران،

. در اینجا نیز وای 1فزار، زرین کفش، زرین کمر، اشون و زبردستارزم 

 ران ستوده شده است. همچون جنگاوری گردونه

ی فکرِ نامهای شود که سرچشمهای پدیدار میپس به این ترتیب سابقه

دهد. رام یشت به احتمال زیاد به قرن دوازدهم پ.م خداوند را به دست می

کند که موازی با بزرگداشت ا نمایندگی میشود و سنتی دینی رمربوط می

سایر خدایان آریایی کهن، در زمانِ ظهور زرتشت پیشاپیش وجود داشته 

ی پریستاران وای که آید آن است که حلقهاست. پرسشی که اینجا پیش می

پیش از زرتشت وجود داشته و پس از ظهور وی به تدریج آیین خویش را 

اند، بر چه مبنایی به این مفهوم نامهای اندهدر دل چارچوب خرد مزدایی گنج

                                                                                                  

 . 56رام یشت، بند  1
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 اند؟خداوند دست یافته

دهم، مبتنی بر حدس ای که اینجا از ظهور این ایده به دست میبازسازی

ترین بازسازی ممکن در مورد کنم محتملو گمان است. با این وجود فکر می

 دهد. خاستگاه این مفهوم را به دست می

های د ندارد که شکل پخته و کامل مفهوم نامتردیدی در این نکته وجو

 وفلسفی  بر مفاهیمی ،شودخداوند که در هورمزدیشت و انوماالیش دیده می

ی گاهانی شناسانه مبتنی است که از دل فلسفهداشتهایی هستیپیش

دهد که در زمان زندگی یشت نشان میاند. با این وجود متن رامبرخاسته

 سنتگرفته است، ین او سیر تحول خود را پی میزرتشت و در دورانی که آی

در  م رادیگری نیز وجود داشته که شکلی پیشافلسفی و اساطیری از این مفهو

 وهایخود داشته است. این که چگونه پریستاران وای به پیوندی میان نیر

ابل ته قمقدس، نامها، و ایزد باد دست یافتند، به نظرم با توجه به سه نک

 بازسازی است.

ی نخست که این که وای یا باد، دقیقا همان ایزدی است که در نکته

گرفته های پیشازرتشتی، همتای یهوه و مردوک قرار میشناسیِ آریایییزدان

م کاست. یعنی او نیز خدای باد و هواست و در آسمان خانه دارد. دست 

اش شکلی از وی به جنگاوری جوان و برومند شباهت دارد و خویشکاری

خو و آشوبگر است. یعنی اگر یشتها را به دقت یرگی بر نیروهای دشمنچ

ترین بیش بخوانیم، خواهیم دید که در دین کهن ایرانیان، وای ایزدی است که

 شباهت را با مردوک، بعل، یهوه یا زئوس دارد. 

او را به مهر نزدیک  ، با جنگ پیوند دارد و همینکارکرد وای در یشتها
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رساند ها( میبوی جنگاوران را به روان نیکوکاران )فروشی کند. اوست کهمی

و ایشان را به همراه مهر و رشن و سروش به شتافتن به میدان نبرد وا 

. وای همچنین با 1کندی جنگ را تعیین میدارد و به این ترتیب برندهمی

رخساری همچون جنگاوران بازنموده شده است. در رام یشت او دلیر، زرین 

زرین تاج، زرین طوق، زرین گردونه، زرین چرخ، زرین سالح، زرین خود، 

های کوشانی، نقش او را به . در سکه2کفش، و زرین کمر دانسته شده است

صورت مردی ریشو و احتماال سالمند که مو و ریش بلندش در باد آشفته 

نوشتند. را در زیر آن می «واد»اش دادند، و نام سغدیشده است نمایش می

گذارد تا هایش گام میر یشتها، هنگامی که به محل برگزاری نیایشد

ی نمازگزاران را روا دارد، در قالب مردی است کمربند بر میان بسته، خواسته

ای گشاده، تهیگاهی نیرومند، چشمانی با کمری استوار، گامهایی بلند، سینه

ن که در همین و جالب آ 3.آیدآالیش، که همچون شهریاری یگانه فرود میبی

نامند. یعنی گویی ی آخته میی پهن، و نیزهی سرتیز، نیزهمتن، او خود را نیزه

 4.شده استنیزه در ابتدا نماد این ایزد دانسته می

پیوند میان ایزد باد با فروهرهای نیاکانِ جنگاور، و ارتباط این دو با آیین 

یین ناهید را نیز توجیه ی پرستش نیاکان تا حدودی تقابل این سنت و آمردانه

کند. در آبان یشت آناهیتا به روشنی همچون رقیبی برای باد وانموده شده می

                                                                                                  
 . 48-46، بندهای12فروردین یشت، کرده  1
 . 56، بند 11رام یشت، کرده  2
 . 53، بند 11یشت، کرده  رام 3
 . 48، بند 11رام یشت، کرده  4
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است که کارکردهایش با فروهر/ وای دقیقا یکسان. اوست که قربانی 

کند و اوست که در نهایت ایشان را در میدان نبرد جنگاوران را دریافت می

با پیروانش ماهیتی ملی و جغرافیایی دارد  سازد. اما این بار پیوند اوپیروز می

بخشد، اما از بخشیدن پیروزی به و مثال دوستداران ایران را کامیابی می

خودداری  -مانند آژیدهاک و افراسیاب–گزارانِ دشمن ایرانیان قربانی

کند. یعنی ایزدبانوی آبها که ماهیتی زنانه و وابسته به زمین دارد، به تدریج می

یزد بادها شده که تنها از راه پیوند خونی و ارتباط نیاکان با جایگزین ا

ی ناهید گیری جنگاورانهکنند. احتماال این گذار و نقششان عمل میپسران

همزمان با یکجانشین شدنِ قبایل آریایی و بازتعریف مفهوم هویت در 

 ای جغرافیایی و ملی بروز کرده است. زمینه

باید در همین بافت فهمیده شود. ناهید که  کشمکش میان این دو ایزد هم

و بیشتر با نیروی  تا پیش از آن ایزدی وابسته به کشاورزی، گیاه و آبها بوده

ای به کلی متفاوت و تا حدودی زنانه پیوند داشته است، ناگهان در عرصه

اش مداخله کرده و کارکردهای ایزد باستانی متعارض با سیمای نخستین

گرفته است. ایزدان کهن جنگاوران که ناهید رقیبشان  جنگ را بر عهده

اند. مهر به خاطر پیوندی که با زندگی شد، مهر و وای بودهمحسوب می

یکجانشینانه و پیمان به عنوان مبنای قرارداد اجتماعی داشت، با دین ناهید 

مهر در عصر  -ناهید -ادغام شد و به این ترتیب مثلث اهورامزدا )شاید وای(

یر هخامنشی پدیدار شد. با این وجود کشمکش میان وای و ناهید اردش

همچنان باقی بود و به حذف شدن تدریجی وای از صحنه منتهی شد، و این 

همان است که احتماال جذب صفات وای در اهورامزدا و جایگزینی اولی با 
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 دومی را نتیجه داده است. 

ه وجود داشته ک نتیجه آن که در جهان باستان سه سنت ادبی متمایز

کرده است. داستان چیرگی نظم بر آشوب را در ابتدای خلقت رمزگذاری می

ا جبه  در یک سو، روایت شرق ایران زمین را داریم که در ادبیات اوستایی

ه کتند مانده است، در این سنت، وای و آناهیتا ایزدانی متمایز و نیک هس

 شوند و جز ردپایی محو ون/ آب قلمداد میی آسمان/ باد و زمینماینده

شان وجود میان این دو، نشان دیگری از درگیریبسیار کهنسال از کشمکش

علق ان تندارد. سنت دوم، انوماالیش است که به غرب ایران زمین و میانرود

 داشته نیز دارد و احتماال روایتهای مشابهی را در غرب زاگرس و قلمرو ایالم

ی دهه و جوان و جنگاور را دشمن و کشناست. این سنت باد/ آسمانِ نرین

وایت داند و نبرد مردوک و تیامت را رایزدبانوی سالخورده و کندِ آبها می

کند. سومین سنت، در آسورستان رواج داشته و به دو شکِل می

ست ما دپرستانه )روایت عبرانی( به چندخداپرستانه )روایت کنعانی( یا یگانه

رانی ی ایشکارا جدیدتر است و زیر تاثیر آیینهارسیده است. روایت توراتی آ

در عصر هخامنشی تدوین شده است. با این وجود همان کشمکش قدیمی 

 آب و آسمان را در خود حفظ کرده است. 

با نیروی روانی آدمیان و جریان زندگِی دومین ویژگی مهم وای آن است که 

همان شکلی که مردوک شود. به این ترتیب به جاری در بدنهای زنده مربوط می

شد، وای نیز با روح و روان آدمیان ی مردمان دانسته میی تن زندهآفریننده

نماید که این ارتباط از یک آیینِ باستانی پرستش نیاکان مربوط است. چنین می

برخاسته باشد. یعنی انگار ایرانیان باستان نیز مانند تمام اقوام باستانی، نیاکان 
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در قالبی اساطیری با روایتهایی پهلوانی یا ایزدی یادآوری  ی خود رادرگذشته

 اند. کردهاند و ایشان را پشتیبان و یاور خویشتن قلمداد میکردهمی

یم، های قدبهترین شاهد بر وجود این آیین پرستش نیاکان در میان آریایی

ر دفروردین یشت است که همین نیروی مقدس و زورمنِد روان نیاکان را 

رباز از جنس باد فروهرها از دیکند. ستایش مییا فروهرها ها فروشی قالب

ایران  اند و این در پیکربندی مفاهیم مربوط به روح و روان در زبانهایبوده

ی، عرب وزمین باقی مانده است. در زبانهای سامیِ سریانی و عبری و آرامی 

 باد است. دراش نامند که معنای اصلیمی «روح/ روخا»روان انسانی را 

با  بردند که پیوندی روشنرا برای آن به کار می «روان»یا  «بوی»پارسی قدیم 

 باد دارد. فروهرها هم در فروردین یشت همچون موجوداتی جنگاور که

اند، و این دقیقا همان وزند تصویر شدهمانند بادی موافق در میدان نبرد می

بینیم. به عبارت دیگر، د مییزد بایشت به عنوان توصیف ااست که در رام

، از توان پذیرفت که انگار سیمای وای و بادِ نیرومند در متون اوستاییمی

ه ر گرفتانداانتزاعی شدن و االهیاتی شدنِ تصویر باستانی و کهنِ روح/ بادِ ج

 گذشتهدرنیاکان شده باشد، که در آیین پرستش نیاکان به صورت باد/ روحِ 

 شده است. ستوده می

سازد، پیوند ای که پیوند وای با نامهای مقدس را روشن میمین نکتهسو

آید که وای یا باد هم با میان وای و کالم و خرد است. از متن اوستا بر می

ی هوشمندانه و سخنگوی روان آدمی روح انسانی ارتباط داشته و همه جنبه

توان در یی این سخن را مهای تایید کنندهداده است. دادهرا تشکیل می

هایش توصیفی که از روح انسانی وجود دارد یافت، و مدلی که از زیرسیستم

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 ی آفرینش بابلی/   اسطوره   216

 در دست است.

چارچوبی نظری برای پیکربندی روح آدمی به کار  یسنه 26در هات 

گرفته شده، که کامال زرتشتی است. در این هات که به ستایش روان 

  :خوانیممینیکوکاران و فروشیِ درگذشتگان اختصاص یافته، چنین 

,m&noaCa ,aDi ,m&CUg-OnsAs ,m&nayrioap 

,m&naCEakT ,m&nayrioap  
,acmICawarf ,acmvnAwru ,acsaDoab 

 ,acm&nEad ,acmUha ,acm&ninoaCa 
`,vranoaW ,iACa ,iOY ,ediamazaY 
.,ediamazaY ,mvnAwru ,OhMlDuh ,SuVg 
paoiryanãm tkaêshanãm paoiryanãm sâsnô-

gûshãm idha ashaonãm ashaoninãmca ahûmca 

daênãmca baodhasca urvânemca fravashîmca 

ýazamaide ýôi ashâi vaonare , gêush hudhånghô 

urvânem ýazamaide. 

اینک جان و دین و بوی و روان و فروشی نخستین آموزگاران و »

اشه  ی پیروزینخستین آموزندگان کیش، مردان و زنان اشونی را که انگیزه

  «1.ستاییمستاییم. گوشورون نیک کنش را میاند را میبوده

سراسر به ستایش روان نیکوکاران اختصاص یافته است  این هات از یسنه

نظیر است. در واقع در سایر متون دینی جهان باستان، و در نوع خود بی

 شناسم که در آن با چنین شور و اشتیاقی روانِای شبیه به این نمینمونه

انسان در فصلی جداگانه و در کنار ایزدان و فرشتگان همچون خدایانی کامل 

                                                                                                  
 . 4، بند 26، هات یسنه 1
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، و ورجاوند ستوده شود. باید به این نکته دقت کرد که در این بخش از یسنه

ای که به آواتار یا بودیساتوا روان افراد مقدس و رهبران دینی درگذشته

نسانی با بخشهای تبدیل شده باشند، ستوده نشده، بلکه بر خوِد روحِ ا

ی نیکوکاران زنده و اند. در این بخش، همهی مشهورش نماز بردهگانهپنج

درگذشته و هنوز زاده نشده، چه زن و چه مرد، چه آموزگار و چه آموزنده 

به  1.اند، چه در کشور زندگی کنند و چه در خارج از کشور باشندستوده شده

نسان است. در چند جای دیگر عبارت دیگر، این هات، سرودی در ستایش ا

شود که این متن را به اوستا نیز عبارتها و بندهایی مشابه با آن دیده می

 کند. تقدس انسان تبدیل می یی دینی دربارهترین بیانیهکهنترین و صریح

آنچه که  خداگونگی، -انسان روشن بر اعتقادِ زرتشتیِ گذشته از پافشاریِ

 ، پنج بخشِ روان است که عبارتند از: در این هات اهمیت دارد

( که نیروی حیاتی مشترک در بدن آدمیان و mUha :Ahûmجان )

 جانوران است و گرمای تن و جنبشهای زیستی و حرکت عضالنی را پدید

اشتن )اَه( به معنای هستی داشتن و وجود د haی آورد. این کلمه از ریشهمی

 د. جمه کرتوان آن را تن نیز ترگرفته شده و می

 و( که مترادف است با وجدان m&nEad :daênãmدین یا دئنا )

 دهد.نیرویی درونی است که اشه را تشخیص می

( که هوشیاری و ادراک و حس است و saDoab :baodhasبوی )

                                                                                                  
 .11-6، بندهای 26، هات یسنه 1
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به معنی درک کردن و فهمیدن باقی  «بو بردن»بقایای آن در عبارت فارسی 

 مانده است.  

اه و ( که عبارت است از بخش خودآگmvnAwru :urvânemروان )

 فرد.این همان بخشی است که صاحب اراده و اختیار است خودمختار هستیِ

ین اکند. و کردارهای خود را با نادیده انگاشتن یا رعایتِ اشه انتخاب می

 رود.   شود و به آسمان میهمان بخشی است که پس از مرگ از بدن جدا می

ر دگویا تنها  ( کهmICawarf :fravashîmفروهر یا فروشی )

سان ای از روح اننیکوکاران و کسانی که اشون هستند وجود دارد و آن سویه

سازد. است که وی را با اهورامزدا و سایر موجودات مقدس همسان می

خیزد و در آدمیان ایست که از رعایت اشه بر میفروهر گویا آن وجه االهی

روهر فنها . تفاوت در آن است که گویا ایزدان تنیز همچون ایزدان وجود دارد

ی دارند و فاقد روان و بوی و جان و دئنا هستند. یعنی گویا در سطح

 وارد مینویی، تنها سازگاری یا نقض قانون طبیعت )اشه( است که اهمیت د

 یابد.  آن هم به صورت فروهر تجلی می

ر فرهنگ ایرانی دتا دیر زمانی  ی انسان،این پنج بخشِ تشکیل دهنده

این  کنند و حتی برخی از متون دوران اسالمی نیز دراعتبار خود را حفظ می

اند. مشهورتر از همه آثار پزشکی زکریای رازی است چارچوب نوشته شده

تایی هایی پنجبندی پیکر و روان انسان به خوشهکه اصوال بر مبنای بخش

 استوار شده است. 
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در ی پیوند میان وای و خرد و دانایی را ارهی مشابه دیگری درباشاره

 :1خوانیماردیبهشت یشت می

,OzaCEab-OCa ,m&narq&m 6 

,mvrq&m ,TaY ,OmvtOyzaCEab ,m&nazaCEab 

,OzaCEab-Orq&m  

,OzaCEab-Orawru 

`,OyzaCEab ,mvtNvps 

`,TAyzaCEab ,n&Bquru ,acah ,OnoaCa ,Sran ,OY 

.,OmvtOyzaCEab ,m&nazaCEab ,itsa ,Iz-OCEa 

,atarawd-apa ,awEad ,atarawd-apa ,akrham 
m&qran&m aCO-baECazO dAtO-baECazO 

karvtO-baECazO 

urwarO-baECazO m&qrO-baECazO baECazan&m 

baECazyOtvmO YaT m&qrvm spvNtvm baECazyO, 

YO narS aCaonO haca uruqB&n 

baECazyAT,aECO-zI asti baECazan&m 

baECazyOtvmO. 
اری یاز میان پزشکان( کسی که با یاری اشه درمان کند، کسی که به )»

مان ن دردانش درمان کند. کسی که به با کارد درمان کند. کسی که با گیاها

ان بخش ترین پزشککند. کسی که با کالم مقدس )مانتره( درمان کند. درمان

را  شوناون انسان کسی است که با مانتره درمان کند. آن که بیماریهای اندر

  «ترینِ پزشکان است.بخشدرمان کند، درمان

ی پنج تخصص اصلی دانش در اینجا همان پنج بخش روان، دستمایه

گیری از اشه و تعادل پزشکان شمرده شده است. پزشک ممکن است با بهره

طبیعی میان چیزها )که به دین مربوط است(، با دانش )که به بوی باز 

ارد )که با کالبدِ جاندار مربوط است (، با گیاهان )که با روان گردد(، با کمی

                                                                                                  
 .6اردیبهشت یشت، بند 1
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رمان اند( یا با کالم مقدس )که با فروهر پیوند خورده( بیماران را دپیوسته

ی درمان بیماریِ کالبد انسانی کند. یعنی پنج ابزار کار پزشکان و پنج واسطه

نی نفس پیوند بر )عالم اصغر( یا کلیت گیتی )عالم اکبر( با پنج نیروی درو

 کند.قرار می

پس تا اینجای کار سه نکته را در مورد وای دریافتیم: ایزد باد در ایران 

ی آشوب بوده، با روح و روان و به شکنندهباستان ایزدی جنگاور و درهم

ویژه نیروی معنوی نیاکان پیوند داشته، و با خرد و دانش و نیروهای درونی 

هر سه عامل یاد شده از سویی او را به ایزدان خورده است. روح پیوند می

کند، و از آسمانیِ اقوام همسایه یعنی مردوک و بعل و زئوس نزدیک می

روح یا بادی که دهد. سوی دیگر صفات مشترکش را با اهورامزدا نشان می

کرد، دقیقا با در خدمت مردوک ماهیتی ویرانگر داشت و تیامت را نابود می

همان ساز و کار، یعنی با دمیده شدن در اندرونِ انسان، به  همان کارکرد و با

ی آسمان و باد که همتای بعلِ کنعانی بود و نماینده وی جان بخشید. یهوه

وزید، با دِم در ابتدای آفرینش همچون بادی بر فراز ژرفا شد، تلقی می

وند در آدمِ ساخته شده از خاک دمید، و به این ترتیب باد/ روحِ خداخویش 

در بدن انسان نیز به جریان افتاد. این روایتی سامی از همان ماجرای ارتباط 

البته در این وای و فروهر مردمان است که در ایران شرقی رواج داشته است. 

خون کینگو میان تفاوتهای چشمگیری وجود داشت. چنان که در میانرودان 

ی روحِ مقدس، زمینه که بذر آشوب را در خود نهفته بود، در ترکیب با این

مادی وجود انسان را فراهم آورد، اما این قالب مادی با تباری مشکوک و 

چنین ی تنِ سپهساالر ارتش آشوب بود. نکوهیده در آمیخته بود و بازمانده
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ی گناه نخستیِن انسانِ آغازین در روایتهای آریایی اولیه دیده ای دربارهمقدمه

ی نخستین انسانِ زرتشتی یعنی ورهشود و به طور خاص در اسطنمی

کیومرث کامال غایب است. هرچند بعدتر در داستان گناه جمشید یا گناهِ 

 بینیم. هایی بازسازی شده از آن را میمشی و مشیانه نسخه

انجامد که همزمان با پرستش بندی تمام این شواهد به این نتیجه میجمع

 یراناآیین پرستش وای نیز در  ایزدان آسمانیِ سامی در غرب ایران زمین،

 ی سامی و آریایی از بزرگداشت ایزدِ شرقی وجود داشته است. این دو شاخه

زده که غلبه ی آفرینش دامن میفعال و جنگاور باد و آسمان، به نوعی اسطوره

و  اش بوده است. در ایران غربی سنتهای بابلی، کنعانیبر آشوب محور اصلی

ه نداشتپموجودی کامال فرارونده و متمایز از انسان عبری این ایزد آسمانی 

ای شده و به همین دلیل آدمی در برابر وی خدمتگزاری چاکرمنش و بندهمی

ی، شده است. در ایران شرقی و سنت اوستاییِ پیشازرتشتفرودست پنداشته می

تباط سرشت بوده است، چون هم با روان نیاکان اروای تا حدودی با آدمیان هم

 کرده و هم با نیروهای روانی درون روح مربوط بوده است. رار میبرق

بینیم، صفتی بوده که از پیوند ایزد نامهای پیاپیِ وای که در رام یشت می

ها، و ارتباط میان وای و زبان و مانتره باد با فروهرهای پرشمارِ نیاکاِن آریایی

دستگاه نظریِ ترین خاسته است. آیین زرتشتی که نخستین و کهنبر می

آید، بخش مهمی از نمادها و عالیم وای را خدامحورانه به شمار میانسان

این ادغام و وامگیری کرده و آن را به اهورامزدا منسوب ساخته است. 

بازسازی تصویر وای در قالب اهورامزدا، همان بود که نامهای وای در رام 

ورامزدا که بزرگترین ی نامهای هرمزدیشت پیوند زد. اهیشت را به سیاهه
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شد و هماورد اصلی اهریمن بود، به تمام جنگاور مینویی محسوب می

ها و داستانهای ایزدان باستانی جنگاور نیاز داشت. پس به همان ترتیبی نشانه

که راستی و اشونی و مبارزه با دروغ را از مهر وامگیری کرد، نامهای وای را 

ا توجه به نوآوری فلسفی مهم زرتشت و نیز از آن خود کرد و این به ویژه ب

 مداری از بستری مناسب برخوردار بود. تاکیدش بر زبان

ام نجاه بازخوانی متن انوماالیش به کمک این شواهد تازه، و گنجاندن پن

نای ز معمردوک در بسترِ معنایی ایران زمین، برداشتی نو و فهمی عمیقتر ا

ی وا هدفِ متحد ساختن بمردوک که  سازد. پنجاه ناماین نامها را ممکن می

دهد که ایزدان کهنتر فهرست شده، دقیقا همان ترفندی را نشان میبا 

یشان تند. ار بسپرستندگان اهورامزدا در برخورد با ایزدان باستانی آریایی به کا

، و یشت وجود داشتبا وامگیری نامهای خداوند که به شکلی ابتدایی در رام

راگیر خاست، اهورامزدا را موجودی فو روان و کالم بر میاز پیوند میان باد 

و  بود و جهانشمول بازنمودند که تمام نامهای مقدس را در خود گرد آورده

ش االیگرانیگاه تمام اشکال تقدس بود. چنین شکلی از یکتاپرستی در انوم

به  ت راناشناخته است، و دستگاهی نظری که تقدس کالم و زبان با این کیفی

رفت توان پذیت دهد، در میانرودان باستان غایب بوده است. از این رو میدس

لیش ای بر تن کهنترِ انومااکه نویسندگان پنجاه نام مردوک، که به موخره

 اند.ماند، در این بخش وامدار فرهنگ اوستایی بودهمی

بندهایی از انوماالیش هست که وامگیری یاد شده را به روشنی نشان 

نان که دیدیم، کهنترین اشاره به قدرتِ پنهان شده در نامهای دهد. چمی

ی انوماالیشِ در دسترس یشت وجود داشت، که بسی از نسخهخداوند در رام
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ی نخست ما کهنتر بود. احتماال پیوسِت پنجاه نام مردوک، که در نیمه

ی اول پ.م به متن کهنترِ جنگ خدایان افزوده شده، رونوشتی از سنتی هزاره

دینی بوده که همان الگوی رام یشت را در دستگاه فلسفی زرتشتی بازتولید 

 کرده و کمی دیرتر هرمزدیشت را نیز پدید آورده است.می

ششم، درست پیش از آن که شرح آفرینش  فصلدر واپسین بندهای 

 خوانیم:مردمان آغاز شود، می

 شان  این پرسشها را پرسیدند:زادهاز مردوک، نخست

 بود؟ یک از همه زورمندتر خواهدای، کدامآنان که آفریده یهاز هم»

 بود؟ ترخواهدیک از همه نیرومندای، کدامزمینهایی که آفریده یاز میان همه

 میشه!رای هبای، را جایگاهمان قرار بده بابل، که او را نامی نیکو بخشیده

همان اند و این بندها آشکارا برای بزرگداشت شهر بابل سروده شده

کنند که مردوک قصدِ خود برای اقامت گزیدن در بابل ای را روایت میلحظه

 عبارتی کند. این قصدِ محدود و داستانِ خرد، بارا به خدایان دیگر اعالم می

 شود که در رام یشتِ کهنتر سابقه دارد و در هرمزدیشت نیز باشروع می

تون ا را در پیوند با مخشهشود. اگر این بقالبی فلسفی و فراگیر یافت می

دایان خیان اوستایی بخوانیم، تازه معنایشان و کارکردشان در کاستن از تنش م

 شود. میانرودانی و مشروعیت بخشیدن به مردوک/ بابل روشن می

شت از زرت هکجایی  مقایسه کنیم. هرمزد یشت گاهآغازبندِ یاد شده را باید با 

سین ترین چیز در روز پبلندپایه روزمندترین وی نیرومندترین، پیاهورامزدا درباره

خواهد بداند آن کدام قدرتی است که راستی را بر دروغ کند و میپرسش می

 دهد، چنین است:چیره خواهد کرد. پاسخی که اهورامزدا می
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`,ldzam ,Oruha ,Toarm ,TaA 3`,m&natNvps 

,m&naCvma ,TaY ,artSuqaraz ,amatips ,am&n 

,mvkAmha, mvmvtsawarqvrvW ,Tat ,mvmvtsawama 
,ehatNvps ,eharq&m ,itsa ,Tat, 

mvmvtsvrvksAY ,Tat ,mvmvtsahuManvraX ,Tat 
3 AaT mraoT ahurO mazdl, ahmAkvm n&ma 

spitama zaraquStra YaT amvCan&m 

spvNtan&m, taT asti m&qrahe spvNtahe 

amawastvmvm taT Wvrvqrawastvmvm taT 

XarvnaMuhastvmvm taT YAskvrvstvmvm 4 taT 

WArvqraGnyOtvmvm taT baECazyOtvmvm taT 

TbaECO-taurway&stvmvm daEwan&m 

maKyAn&mca, taT WIspahe aMhVuS astwatO 

mana asti WIjaGmiStvm taT WIspahe aMhVuS 

astwatO aMhw&m asti WImarvziStvm. 
 ن در، نام من و امشاسپنداآنگاه اهورامزدا گفت: ای زرتشت سپیتمان"

تر از ی ورجاوند تواناتر از هرچیز، پیروزمندتر از هرچیز، بلندپایهمانتره

 هرچیز و برای روز پسین کارآمدتر از هرچیز است. 

 " .گاهاندخواهد تا او را از این ناِم مقدس بیاآنگاه زرتشت از اهورامزدا می

 خوانیم:کمی بعدتر می
`,ldzam ,Oruha ,Toarm ,TaA 7,artSuqaraz 

,muACa ,imha ,am&n ,aytSxarf, OyBq&W 

,Oytib, Oyunat-awa ,Oytirq, atSihaW, aCa 
,ayriUt, arqicaCa ,atADadzam ,uhoW ,apsIW 

,aDxup 

,Sutarx ,imha ,TaY ,OwtSx, lmutarx 
,Oqatpah, Sitsic ,imha ,TaY ,OmvtSa, 
lwitsic ,OmuAn, OnAps ,imha ,TaY ,Omvsad 8, 

lhuManaps ,OsadNawEa, Oruha ,Osadawd, 

OtSiwvs ,Osadirq, OwtSEawdIW ,Tami 
,Osadurqac, anmvnawa ,asadacNap, Sinvram-

atAh ,asad-SawCx, saCih-apsIW 
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,asadatpah, ayzaCEab ,asadatSa, OtAd 
,imha ,TaY ,asadawan.,am&n ,ldzam ,imha 

,TaY ,imha ,Omvts&sIW 
 

s7 AaT mraoT ahurO mazdl, fraxStya n&ma 

ahmi aCAum zaraquStra bityO W&qByO 

qrityO awa-tanuyO tUirya aCa WahiSta 

puxDa WIspa Wohu mazdaDAta aCaciqra 

xStwO YaT ahmi xratuS haptaqO xratuml 

aStvmO YaT ahmi cistiS nAumO cistiwl, 8 

dasvmO YaT ahmi spAnO aEwaNdasO 

spanaMuhl 

dwadasO ahurO qridasO svwiStO caqrudasO 

imaT WIdwaEStwO paNcadasa awanvmna 

xCwaS-dasa hAta-marvniS haptadasa  

WIspa-hiCas aStadasa baECazya nawadasa 

YaT ahmi dAtO WIs&stvmO ahmi YaT ahmi 

mazdl n&ma. 
 . آنگاه اهورامزدا گفت: ای زرتشت اشون؛7

 ی دانش و آگاهیچشمهیکم: منم سر

 ی رمه و گلهدوم: منم بخشنده

 سوم: منم توانا

 چهارم: منم بهترین اشه

 نژادِ مزدا آفریدهی دهشهای نیکِ اشهپنجم: منم نشان همه

 ششم: منم خرد

 هفتم: منم خردمند
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 هشتم: منم دانایی

 نهم: منم دانا

 . دهم: منم تقدس8

 یازدهم: منم مقدس

 ورا(دوازدهم: منم سرور )اه

 سیزدهم: منم زورمندترین

 چهاردهم: منم دور از دسترس دشمن

 پانزدهم: منم شکست ناپذیر

 ی پاداش هرکسشانزدهم: منم به یاد دارنده

 هفدهم: منم همه را نگهبان

 هجدهم: منم همه را پزشک

 نوزدهم: منم آفریدگار

 1 بیستم: منم نامبردار به خردمند )مزدا(

ی گانهبیستر به این نامهای در هرمزد یشت چند بار دیگ

(,SInVmAn ,acats&sIWاهورامزدا اش ) اره شده است و

هربار همین ویژگیهای جادویی به این نامها نسبت داده شده است. با این 

ی دیگری از پنجاه نام دیگر کمی بعد ذکر شده که تقریبا تمام وجود، سیاهه

                                                                                                  
 .3هرمزدیشت، بند  1
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سمهای دیگر را هم نامهای فهرست نخستین را در خود گنجانده و بسی ا

 دارد. این نامها عبارتند از:

بخش، پشتیبان، آفریننده و نگهبان، شناسنده و سپندترین مینو، چاره

ترین، ترین، پیشوا، بهترین پیشوا، اهورا، مزدا، اشون، اشونبخشچاره

تر، فرهمند، فرهمندترین، بسیار بینا، بسیار بیناتر، دوربیننده، دور بیننده

شت و پناه، دادار، نگاهدارنده، شناسنده، بهترین شناسنده، پرورنده، نگاهبان، پ

 دارِ کالم )فشوشومنتره(، جویای شهریاری نیکی، بیشتر جویای شهریاریرمه

گر بر نیکی، شهریار دادگر، دادگرترین شهریار، نافریفتار، نافریفتنی، چیره

دهنده، ستیهندگی، به یک زخم بر دشمن پیروز شونده، همه را شکست 

ها، ی بسیار خوشیی دهشها، بخشندهی همهآفریدگار یگانه، بخشنده

رسان، بخشایشگر، به خواست خود نیکی کننده، به خواست خود پاداش

ی شهریاری، سودمند، نیرومند، نیرومندترین، اشون، بزرگ، برازنده

 .1ترین برای شهریاری، دانا، داناترین، دورنگرندهبرازنده

کند، تکرار مضمونهایی است که نامها آنچه که جلب نظر می در میان این

بر قدرت سیاسی و نیروی جنگاورانه از یک سو، و خرد و دانش و آگاهی از 

کند. به جز دو سه مورد که آن هم در قالب قدرت سوی دیگر تاکید می

ای به صفات قهری خداوند وجود ندارد و این ل فهم است، اشارهبسیاسی قا

فتاری نیز در کنار نافریفتنی بودن آمده، نشانگر آن است که این ایزد که نافری

                                                                                                  
 .16-12هرمزدیشت، بندهای  1
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ای ندارد. با این وجود در خدایی است که هیچ صفت منفی و آسیب زننده

ی دیگر شود که سویهسیمای شهریاری قدر قدرت و نیرومند ظاهر می

 هویتش بینایی و دانایی و خرد است. 

دارند ام پیوند نروی اهورامزدا که با که سه نی بینیممی 28بند آنگاه در 

او که مانتره را  (uCi/ iCuشنوایی )اند: نخست نیروی ستوده شده

( که xratUm/ mUtarxخردش ) شنود، دوم نیروی یادگیری ومی

 (hizw&m/ m&wzihفتار )گکند، و سوم نیروی مانتره را از بر می

 ین سه،ازد. در مورد سااهورامزدا که بر زبان آوردن مانتره را ممکن می

که  ( به کار گرفته شدهspvNtahe/ ehatNvpsعبارت سپند )

 آن را خواهآن را مترادف با تاثیر و اثرِ مقدس درک کرده و دکتر دوست نیبرگ

 به نیرو ترجمه کرده است.

ی تکان دهنده در مورد روایت انوماالیش و تمام سنتهای دیگِر یاد نکته

است. یعنی در هیچ یک از این روایتها نیروی  شده، غیاب دستگاه اخالقی

ی آب و ظلمت است، موجودی پلید و از نظر آشوبگرِ زمینی که نماینده

اخالقی شر دانسته نشده است. صراحتی که در گاهان وجود دارد و یک 

کند، در خو را با صفتِ انگره )پلید، بد( و دروغ مشخص میمینوی دشمن

ها با است. به عبارت دیگر در این اسطورهمتون یاد شده به کلی غایب 

داستانهایی سر و کار داریم که پیش از ظهور مفهوم اخالق به معنای دقیق 

اند و بنابراین مرزبندی اخالقی روشن و یا داللت دقیقی کلمه، شکل گرفته

این غیاب دستگاه اخالقی در رام یشت نیز برای مفهوم نیک و بد ندارند. 

این الگو با بندهای نقل شده از هرمزدیشت سنجیده شود،  شود. اگردیده می
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انقالب نظری زرتشتی در سپهر معنایی جهان باستان را به خوبی نشان 

گر بر مردوک، احتماال واپسین شکل از ایزدان آسمانی جنگاورِ چیرهدهد. می

آشوب در ایران زمین است که همچنان در سپهری پیشازرتشتی تعریف 

های ایزدان آریاییِ زرتشتی شده را که برخی از سویه شود، هرچندمی

ششم انوما الیش به این  فصلهفتم و انتهای  فصلوامگیری کرده است. 

ی مهمی است که گذاری معنایی در ادیان باستانی ایران زمین را ترتیب نشانه

دهد و چیرگی تدریجی ادیان ایران شرقی بر ایران غربی، با نشان می

 تاباند.د گاهانی را باز میی خرپشتوانه
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