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 فصل ّطتن 

 GIGUNU تماسُا دز

 ترجمه : 

 مُس 
 بادستياري :

Myosote 
 

ثٝ  –ٔمـٚ٘ي  كاًىٙـ –ًبَ ثؼـ ام عٕبًٝ رٌتزٛي ربٚؿاٍ٘ي ٌيٍَّٕ ، پبؿُبٜ افٌب٘ٝ اي ؿيٍلي  2500ثيَ ام 

تمّيـ ام پبؿُبٜ ًٛٔلي ٚ فلػٟٛ٘بي ٔٔل ؿك ٕٞبٖ ػلٓٝ ٚاكؿ ُـ . ٕٞضٙيٗ ؿك ٔٛكؿ اٚ ، اؿػبي ربٚؿاٍ٘ي ٔجتٙي ثٛؿ 

ثل رٛٞلٜ ٌ٘جتبً ينؿا٘ي اٍ . ُٛاٞـ ِ٘بٖ ٔي ؿٞـ وٝ اًىٙـك پيَ ام رٌتزٛيَ ام ٔؼّٓ ؽٛؿ اكًٜٛ ام ايٗ أل آٌبٜ 

ت ايٗ ثٛؿ وٝ كيِٝ اؿػبي ؽبّ اٍ ٔجٙي ثل تؾٓ ٌ٘ت ينؿا٘ي اٍ ثٝ ُـٜ ثٛؿ . أب آ٘ضٝ وٝ اٚ اعتٕبالً ٕ٘ي ؿاٌ٘

GIPAR  ؿكUruk  ٖثبم ٔي ٌلؿؿ ) ؽب٘ٝ ُجبٍ٘بٞبٖ ( ٚؿكٚ٘ي تليٗ عليٓ آGIGUNU  . 

ؿِفي ؿك يٛ٘بٖ ٔؼجـ ثٝ  ًپيثؼٙٛاٖ ُبٜ ٔمـٚ٘ي ثٝ ربي فيّيپ ؿْٚ ثٝ لتُ كًيـٜ تبد ٌقاكي ٕ٘ٛؿ . اٚ صٙـي ثؼـ 

ولؿٖ ثب پيٍِٛي ِٟٔٛكٍ ، ًٗ اٚ ؿك آٖ مٔبٖ فمٚ ثيٌت ًبَ ثٛؿ . اٚ ام ُٙيـٖ ٘ؾٌتيٗ ٘جٛتٟب ثلاي ِٔٛكت كفت 

ثب م٘ـٌي وٛتبٜ پيَ ثيٙي ُـٜ ثٛؿ. ٘جٛتٟب ؿك ؽـٔت ثبٚك افنايي اٚ للاك  لاُٜٛوٝ ُـ ، آ٘ضٙبٖ وٝ ثلايَ ُٟلت ٕٞ

أب اٚ يّيپ ؿْٚ پـك ٚالؼي اٚ ٘جٛؿ . فيٟب ، ٛجك آٖ پيٍِٛئٌلفت ٚ ٘ين ثٝ پؾَ ُبيؼبت ؿك ؿكثبك ٔمـٚ٘ي وٕه ٕ٘ٛؿ . 

ٚ اٚ ٔبؿك اًىٙـك ثٛؿ . وٌي وٝ ؿكثبكيبٖ ٔمـٚ٘ي ثٝ ٔاللبتَ كفتٝ ثٛؿ٘ـ  Nectanebusؿك ٚالغ پٌل فلػٖٛ ٔٔل 

Olympias ٚ كا اغٛا ٕ٘ٛؿٜ ثٛؿNectanebus –  آ٘ضٙبٖ وٝ ام پش پش ٞب ٔي ُـ  –اًتبؿ ربؿٚ ٚ غيت ٌٛيي

. كسي كٍ خًدش را ثعىًان يك اوسبن جب زدٌ تب پذر فبتح ثٛؿ  Amonفٟٕيـ ؿكٚالغ ؽـاي ٔٔليبٖ 

 جُبن در آيىذٌ ثبضذ .  

ٔلآً ثيؼت ثب ؽـايبٖ ٚ وبٞٙبٖ ، اٚ پي ام ثٝ رب آٚكؿٖ پيَ ام ٔيالؿ ( 322) ؿك ثٝ ٔغٖ ؿًت يبثي اًىٙـك ثٝ ٔٔل 

البٔتٍبٜ پيٍِٛي ٘بٔـاك آٖٔٛ ٌقكا٘ـ . ؿك آ٘زب ) آ٘ضٙبٖ وٝ ٔٛكؽبٖ ، وٌب٘ي  Siwahٛمُي كا ؿك ٚاعٝ ٔٔلي ؿٚكٜ آٔ

پي ثؼٙٛاٖ پٌل وٝ ٕٞلاٜ اٚ ثٛؿٜ ا٘ـ ٚ ٌناكٍ ؿاؿٜ ا٘ـ ( ؽـاي ثنكي ؽٛؿ ٌ٘ت ينؿا٘ي اًىٙـك كا تبييـ ٔي وٙـ . 

ػالْ ٕ٘ٛؿ٘ـ . أب ثٝ ربي ٓجل ثلاي ٔلؿٖ ٚ ٘بئُ ُـٖ لب٘ٛ٘ي ؽـا تبييـٍ ولؿ٘ـ ٚ وبٞٙبٖ ٔٔلي اٚ كا فلػٖٛ ينؿا٘ي ا

ثيبثـ . رٌتزٛٞبيَ اٚ كا ثٝ ٔىب٘ي ٟ٘ب٘ي كا ؿك ؿٚكؿًتٟب تب وٝ آثٟبي م٘ـٌي ثٝ ربٚؿاٍ٘ي پي ام ٔلي ، اًىٙـك كفت 
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وِب٘ـ آوٙـٜ ام ربؿٚ ٚفلُتٍبٖ ؿك ُجٝ رنيلٜ ًيٙب . ًپي ) ثٝ ؿًتٛك ٔلؿي ثبِـاك ( ثٌٛي ثبثُ ٔي كٚؿ ، ؿك پبيبٖ ، 

 .  ثٛؿٜآ٘ضٙبٖ وٝ پيٍِٛي ٔؼجـ ؿِفي ٌفتٝ ثٛؿ ، اٚ ؿك اٚد ُٟلت ٔيٕيلؿ . ؿك عبِيىٝ ٞٙٛم ؿك اٚد رٛا٘ي ؽٛؿ 

ٛيَ ثلاي ربٚؿاٍ٘ي ، اًىٙـك اكتَ ؽٛؿ كا تلن ٕ٘ٛؿ ٚ ًٛي الّيٓ تبكيىي ُتبفت . ثلاي يبفتٗ وٛٞي ثٝ ؿك رٌتز

ٝ اؿأٝ ؿاؿ . اٚ ؿيـ ٚ ثكاٜ كا ٛؿ كا ٘ين تلن ولؿ ٚ ثٝ تٟٙبيي ؽ. ؿك عبُيٝ ٓغلا اٚ صٙـ ٕٞلاٜ ٔؼتٕـ  Mushas٘بْ 

. اٚ ؿٚامؿٜ كٚم ٚ ؿٚامٜ  "ٔىب٘ي وٝ ٘ٝ ثّٙـ ثٛؿ ٚ٘ٝ پٌت  ِٝ اي ام آٖ ثّٙـ ٕ٘ي ُـ ٚٓلاٙ إٌِتميٕي وٝ ٘ب "ؿ٘جبَِ 

ٕٞبٜ٘ٛك وٝ اٚ وِيـٜ ُـٜ ٚ .  "اٚ تِؼِغ / ؿكؽِٙـٌي فلُتٝ اي كا ؿكن ٕ٘ٛؿ  "ُت كاٜ كفت تب ثٝ ٘مٜٝ اي كًيـ 

وٛٞي اًت وٝ آٖ تٕبْ  "ُـٜ ٚ اًىٙـك ٔتٛرٝ ٔي ُٛؿ وٝ اٚ ؿك  "آتَ ُؼّٝ ٚك  "ثٝ تِؼِغ ٘نؿيىتل ٔي ُٛؿ 

تٛ وٝ ٌٞتي ٚ ثٝ صٝ  "ام ؿكٖٚ آتَ ُؼّٝ ٚك ثب اًىٙـك ٓغجت ٔي ُٛؿ . فلُتٝ ام اٚ ٔي پلًـ  "رٟبٖ كا فلا ٌلفتٝ 

ثٝ ؿكٖٚ تبكيىي كؽٙٝ وٙـ ،  "؟ ٚ ٔتؼزت ام ايٙىٝ اًىٙـك صٍٛ٘ٝ تٛاٌ٘تٝ ٔٛفك ُٛؿ  "ؿِيُ تٛ ايٙزب ٌٞتي اي فب٘ي 

اًىٙـك تٛٗيظ ؿاؿ وٝ ؽـا ؽٛؿ اٚ كا كإٞٙب ثٛؿٜ ٚ لـكتَ ؿاؿٜ .  "ٜ آ٘ضٙبٖ وٝ ٞيش فب٘ي ؿيٍلي لبؿك ثٝ ا٘زبْ آٖ ِ٘ـ

 اًت .  "وٝ آٖ ثِٟت  "تب وٝ ٚاكؿ ايٗ ٔىبٖ ُٛؿ 

ٚٞلوي ام آٖ ثُٙٛـ عتي ثٝ لـك  "أب فلُتٝ ثٝ اٚ ٌفت وٝ آة م٘ـٌي / عيبت ؿك ربي ؿيٍلي ثٝ غيل ام ايٙزبًت . 

اًىٙـك ثٝ ؿإِ٘ٙـي ٘يبم ؿاُت وٝ صٙيٗ اًلاكي كا ثـا٘ـ  "آة عيبت  ". ثلاي يبفتٗ  "يه لٜلٜ ، ٞلٌن ٘ؾٛاٞـ ٔلؿ 

ثلاي اُـ . ٔبرلاٞبيي ٔؼزنٜ آًب ٚ ربؿٚيي ؿك كاٜ يبفتٗ ٔىبٖ آٖ كػ ؿاؿ . بك صٙيٗ ٔلؿي پيـام رٌتزٛٞبي ثٌي . پي

يه ٜٕٔئٗ ُـٖ ام ايٙىٝ آٖ ؽٛثَ ٕٞبٖ ؿكًتَ اًت ، ٞلؿٚ ٘فل يه ٔبٞي ؽِه ُـٜ ي ٔلؿٜ ثب ؽٛؿ ؿاُتٙـ . 

ُت ثٝ صِٕٝ اي ميل مٔيٙي كًيـ٘ـ ٚ ٚلتي وٝ اًىٙـك ؽٛاة ثٛؿ ، كإٞٙب آة كا آمٔبيَ ولؿ ٚ ؿك ٘تيزٝ آٖ ٔبٞي 

وٌي وٝ ؿك افٌب٘ٝ ٞبي ػلة  –ثي ؽناٖ !  –ُـ  El Khidrم٘ـٜ ُـ . ًپي اٚ ؽٛؿٍ ؿك آثٟب فلٚ كفت ، پي اٚ

  1ٕٞيِٝ رٛاٖ ٔب٘ـ . 

أب ؿٚ  "ٔٙجت وبكي ُـٜ ثب يبلٛت وجٛؿ ٚمٔلؿ ٚ ًًٙ يٕب٘ي  "اًىٙـك ِ٘بٖ ؿاؿ .  ٝٓجظ وٝ ُـ ثب ػزّٝ ٔىبَ٘ كا ث

ايـ  ٜالبٔت ٌنيـًلمٔيٙي وٝ ُٕب ؿك آٖ  "پل٘ـٜ ثب ٚيوٌيٟبي اٌ٘ب٘ي كاٜ كا ٌٔـٚؿ ولؿٜ ثٛؿ٘ـ . آٟ٘باػالْ ولؿ٘ـ وٝ 
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 اًت ػّٕي ؿاكاي وٝ ؿاكؿ اي ثٙـٜ ًلمٔيٙي ؿك وٝ ولؿ ٚعي ًٔٛي ثٝ ايٗ ؿاًتبٖ تب عـٚؿي ُجيٝ ؿاًتبٖ ًٔٛي ٚ ؽ٘ل اًت . ؽـا.  
 ٕٞب٘زب ُـ - ٌٓ يب ٚ - م٘ـٜ ٔبٞي رب ٞل وٝ ِ٘ب٘ٝ ايٗ ثٝ ؿيـ ؽٛاٞـ آ٘زب ؿك كا اٚ ثلٚؿ اِجغليٗ ٔزٕغ ٛلف ثٝ اٌل ٚ ٘ـاكؿ، كا آٖ ٚي وٝ
 ٛلف ثٝ اتفبق ثٝ ؿاؿٜ اٛالع كفيمَ ثٝ رلْ ال فلاٌيلؿ، كا اٚ ػّْٛ ام صيني ٚ ثجيٙـ، كا ػبِٓ آٖ وٝ ٌلفت ًٔٛي تٕٔيٓ.يبفت ؽٛاٞـ كا اٚ

 تؾتٝ كٚي ثل ثٛؿ٘ـ ُـٜ ؽٌتٝ صٖٛ ٚ كًيـ٘ـ ثـا٘زب تب افتبؿ٘ـ كاٜ ثٝ ثلؿاُتٝ ٔلؿٜ ٔبٞي ػـؿ ؽٛؿيه ثب ٚ ولؿ٘ـ علوت اِجغليٗ ٔزٕغ
 ًٛي ام.ولؿ٘ـ فلأَُٛ ٕ٘ٛؿٜ غفّت امٔبٞي ثٛؿ ِٔغَٛ فىلُبٖ صٖٛ ٚ ثيبًبيٙـ اي ِغظٝ تب ٌِ٘تٙـ ؿاُت للاك آة ِت ثل وٝ ًٍٙي
 ؽجل ًٔٛي ثٝ وٝ ولؿ فلأٍٛ ؿيـ كا آٖ ايٙىٝ ثب ًٔٛي كفيك- افتبؿ آة ثٝ اٍ ٔلؿٜ يب ٚ - ا٘ـاؽت آة ثٝ كا ؽٛؿ ٚ ُـ م٘ـٜ ٔبٞي ؿيٍل
 كا غقايٕبٖ ٌفت اٚ ثٝ ًٔٛي ُـ٘ـ ؽٌتٝ ؿيٍل ثبك صٖٛ ٚ ٌقُتٙـ اِجغليٗ ٔزٕغ ام آ٘ىٝ تب ؿاؿ٘ـ ؽٛؿاؿأٝ كاٜ ثٝ ثلؽبًتٝ آ٘زب ام ؿٞـ،
 آ٘زب: ٌفت پبًؾَ ؿك ٚ افتبؿ، ثٛؿ ؿيـٜ آٖ ؿاًتبٖ ام وٝ آ٘ضٝ ٚ ٔبٞي يبؿ ثٝ ًٔٛي كفيك آ٘زب ؿك.ُـيٓ وٛفتٝ ًؾت ًفل ايٗ ؿك وٝ ثيبٚك

 ِٚي ثٍٛيٓ تٛ ثٝ ؽٛاًتٓ ٔٗ ٌِت، ٘بپـيـ تب ولؿ ُٙب ٚ افتبؿ ؿكيب ثٝ ٚ ُـ م٘ـٜ وٝ ؿيـْ كا ٔبٞي ثٛؿيٓ ٌِ٘تٝ ًًٙ تؾتٝ كٚي وٝ
 ْ.كفت ٚ افتبؿ ؿكيب ثٝ پي ٓؾلٜ ٘نؿ ؿك ولؿْ فلأٍٛ كا ٔبٞي يب ٚ - ثلؿ يبؿْ ام ُيٜبٖ
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. اًىٙـكثب ؿكن ايٙىٝ ٕ٘ي تٛا٘ـ ًلُ٘ٛت ؽٛؿ كا تغييل ؿٞـ ، رٌتزٛ كا كٞب ٕ٘ٛؿ ٚ ؿك ػٕٛ  "فمٚ ثٝ ؽـا تؼّك ؿاكؿ 

 ُلٚع ثٝ ًبؽتٗ ُٟلٞبيي ٕ٘ٛؿ ثٝ ٘بْ ؽٛؿ ، تب ثٝ ٚاًٜٝ آٟ٘ب ٕٞيِٝ ثؾبٛل آٚكؿٜ ُٛؿ . 

ٔىبٖ ، ٘بْ وٜٛ ،  –رٌتزٛي اًىٙـك ؿاكاي رنئيبت ٔتؼـؿي اًت وٝ فاتبً آٖ كا ثب ٔٛكؿ ٌيٍَّٕ ٕٞب٘ٙـ ٔي وٙـ . 

ِ٘بٖ  –ؿٚكٜ ؿٚامؿٜ تبيي ًفل تب صِٕٝ ، ٔلؿاٖ پل٘ـٜ ثبِـاك ، ثبمرٛيي تًٛٚ ٍٟ٘جب٘بٖ ٚ غٛٛٝ ٚكي ؿك آثٟبي م٘ـٌي 

) وٝ اؿأٝ يبفتٝ ٚ تب مٔب٘ٝ ٔب عفظ ُـٜ ( ثّىٝ ثب فول رنئيبت ثلاي آُٙبيي ثب عٕبًٝ ٌيٍَّٕ ٘ٝ فمٚ ام ٘ظل وبك اؿثي 

 . ٕٞلاٜ اًت ايٗ رٌتزٛ ، صٖٛ ٘يٕٝ ؽـايي ٚ ٌ٘ت ينؿا٘ي ٌيٍَّٕ 

ؿك ٚالغ عتي اؿػبٞبي فلػٟٛ٘بي ٔٔل ٔجٙي ثل ايٙىٝ آٟ٘ب ام رب٘ت پـك ٌ٘ت ام ؽـايبٖ ٔي ثل٘ـ يب ؿًت وٓ ٔبؿكُبٖ اِٝ 

ٛاٖ ثب وٕه آٖ مٔبٖ ٚ ٔىبٖ ٌيٍَّٕ كا كؿ يبثي ولؿ غقيٝ ُبٖ ولؿٜ ٔٛاكؿي اًت وٝ ٔي تاي ثٛؿٜ وٝ ثب ُيل ؽٛؿ ت

ػلف ًٚٙت ثب ًٌّّٝ اي وٝ ثٝ ٌيٍَّٕ ٚاثٌتٝ اًت آغبم ٔي ُٛؿ . پبؿُبٞي  Uruk ثلاي ٕٞيٗ اًت وٝ ؿك  .

Uruk ؿك ى ٔلوت ُـٜ ثبُـ . آغبم ُـ ٚ مٔب٘ي فلا ؽٛا٘ـٜ ؽٛاٞـ ُـ وٝ ُٟل آيٙـٜ تمليجبً ًلاًل ام ٔلمٞبي ٔمـ

وبٞٗ اػظٓ ُـ ٚ ٞٓ  "، ٞٓ   Utu، پٌل ؽـا  Meskiag-gasher، ٛجك فٟلًت پبؿُبٞي ًٛٔليبٖ ،  آ٘زب

ٚ عىٕلا٘ي ٔيب٘ٝ ) ٚ اِجتٝ وٛتبٜ ( ينؿاٖ  Enmerkar  ٚLugalbanda. ًپي ، پي ام عىٕلا٘ي تًٛٚ  "پبؿُبٜ 

Dumuzi  ٌِٝيٍَّٕ ثل تؾت رّٛى ٕ٘ٛؿ ٚ اٚ ثٝ ػجبكتي پٌل ا ،Ninsun . ثٛؿ 

ايٟٙب اِٟبٔبتي ٍُفت اٍ٘ين ا٘ـ ، ثٛيوٜ ؿك پلتٛ افىٙي ُبٖ ثل فُٔ ٌٕٞلاٖ اٌ٘ب٘ي ٌنيٙي ٘فيّيٓ وٝ ثبػج ٘بثٛؿي ٘ٛع 

ٛٛفبٖ ٘بُي ام ثلاي ٘ٛع ثِل،آ٘ٛ٘بوي ٚ ؽٛؿ مٔيٗ، ٞناكاٖ ًبَ َٛٛ ٔي وِـ تب آًيت كٚعي ثِل تًٛٚ اّ٘يُ ُـ . 

ثٝ ثِليت ، ؿاَ٘ ، تىِٙٛٛهي ، ثٛٔي  گبمُبيي ثب احتيبطٛي ٞناكاٖ ًبَ ، آ٘ٛ٘بوي ثٝ تـكيذ ٚ ثب  تلٔيٓ ُٛؿ.

تًٛؼٝ Kish ًبمي / اّٞيت ٚ ؿك ٟ٘بيت تٕـ٘ي تٕبْ ػيبك كا اٞـاء ٕ٘ٛؿ . ثٟتليٗ لٌٕت ٞناكٜ آٖ صيني ثٛؿ وٝ ؿك

ٔٙمُ ُـ ٚ ٘ؾٌتيٗ ًٌّّٝ  Uruk يبفت ٚ آٖ تبًيي پبؿُبٞي ثٛؿ . ٚ ًپي وبٔالً غيل ٔٙتظلٜ ، ثْٛ ! پبؿُبٞي ثٝ 

 ( ٚ م٘ي اٌ٘ب٘ي ُلٚع ُـ ... . (Utu/Shamashل ؽـا تًٛٚ پٌ

ٞبي ًىٌي ؿيٍل ؽـايبٖ ) وٝ ثلؽي پيَ ام ايٗ ٘بْ ثلؿٜ ُـٜ ا٘ـ ( ؿك ٔتٖٛ ثبًتب٘ي حجت ُـٜ ؿك عبِي وٝ ُيٜٙت 

 ثٛؿ .  Aiaٌٕٞل كًٕي ُٚليه م٘ـٌي اٚ اِٝ يىي ام آٟ٘ب ثبُـ .  Utu/Shamashأب ثٝ ٘ظل ٕ٘ي كًـوٝ 
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ام ٞل ٌٛ٘ٝ ؽيب٘ت ؿك أل م٘بُٛيي ٔجلا ٔي ؿا٘ٙـ . ثب ايٗ عبَ ؿك ايٙزب ٔب ثب پٌل اٚ ثلؽٛكؿ ٔي وٙيٓ وٝ ام  كاٚٔتٖٛ اٚ 
صٝ ؿك رليبٖ ثٛؿٜ ؟ آيب تبثٛٞب عقف ٔٛلؼيتَ ثٝ كُٚٙي ثيبٖ ُـٜ . ٚم٘ي اٌ٘ب٘ي ماؿٜ ُـٜ ، پٌلي وٝ ٘بَٔ ، ٔمبْ 

 ثٛؿ٘ـ ؟ ُـٜ ثٛؿ٘ـ يب فمٚ تًٛٚ ٌُ٘ رـيـ ٘بؿيـٜ ٌلفتٝ ُـٜ 
 ٔبؿك ٌيٍَّٕ ثيِتل ػزيت ٚغليت ثٛؿ .  Ninsunعتي ٔٛكؿ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

فلم٘ـاَ٘ ٌٛيبي تلويت تجبكُبٖ اًت وٝ ؿكٔيبٖ آ٘ٛ٘بوي ربي ٌلفتٝ ٚ ام آٖ ُبيـ ثتٛاٖ ايٗ ًٛاثك تجبكُٙبًي اٚ ٚ 
 ( ؿيٍلاٖ  Sarsثلؽي ؿكام ػٕلي اوتٌبثي ام ٘يجيلٚ كا عفظ ولؿٜ ا٘ـ ) ٚؿك ُٕبكٍ ٚالؼيت كا ٘تيزٝ ٌلفت وٝ 

 ) ٘ؾٌتيٗ ٌُ٘ ؿكمٔيٗ ( تب عـي تغت تبحيل صلؽٝ ٞبي وٛتبٜ تل مٔيٗ للاك ٌلفتٝ ثٛؿ٘ـ ٚ ؿكػيٗ عبَ ؿيٍلاٖ 
 ْٛ ٚ صٟبكْ ( ثيِتل مٔيٙي ُىُ ثٛؿ٘ـ تب ٘يجيلٚيي . ً) ٌّٟ٘بي 

ثل ٌٕٞل كًٕي اٍ آ٘تٛ ، تؼـاؿي ٕٞؾٛاثٝ / ٔؼِٛلٝ ؿاُت ٚ ؿك ٘تيزٝ تؼـاؿ ميبؿي فلم٘ـ ػالٜٚ آ٘ٛ وٌي ثٛؿ وٝ 
كًٕي ٚ غيل كًٕي ! . ٔب تبوٖٙٛ ثب ا٘ىي ٚ اّ٘يُ ٚ ٘يٕٙبٜ ٔاللبت ؿاُتٝ ايٓ ٞل ًٝ ثلاؿكٚ ؽٛاٞل ٘بتٙي ) ٔتِٛـ ُـٜ ام 

، وٌي  Bauثٝ ايٗ ٘تيزٝ ٞٓ ٔي كًيٓ وٝ آ٘ٛ فلم٘ـاٖ ؿيٍلي ٞٓ ؿاُتٝ ، ؿؽتلرٛا٘تلي ثٝ ٘بْ  ٔبؿكا٘ي ٔتفبٚت ( 
 ُـٜ .  - Ninmahپٌل اّ٘يُ ام ٘بؽٛاٞلي اٍ  - Ninurtaوٝ ٌٕٞل 

امؿٚاد ؽبِٔي ؿاُتٝ ا٘ـ ، ثـٖٚ ايٙىٝ ؽيب٘تي ثٝ  Ninurta  ٚBauتب آ٘زب وٝ ٔي تٛاٖ ام ٔتٖٛ ل٘بٚت ولؿ ، 
 ًيجي ثلًب٘ـ . م٘بُٛيي ُبٖ آ

 
 
 

 

 

 

 

. ايه ) ثب٘ٛي ٌبٚ ٚعِي ( ُٙبؽتٝ ُـٜ تل ثٛؿ  Ninsunايٗ امؿٚاد ثب ؿٚ پٌل ٚ ٞفت ؿؽتل ثلوت يبفت ، ام ٔيبٖ آٟ٘ب 

ديدمبن اتحبدي را ثًجًد آيرد كٍ در يك سًيص مي ضذ وًٌ آوً ي در سًي ديگر وًٌ پسر آوً اوليل 
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٘ىتٝ كا ثبيـ ٔتقول ُـ وٝ اٚ ٘يٙٛكتب كا ؿك ٘يجيلٚ ثٛرٛؿ آٚكؿ ثؼـ ام ايٙىٝ اّ٘يُ ) ؿكثبكٜ اّ٘يُ ، ايٗ را ضىبسبيي كرد . 

ٜ ثٛؿٖ ًبؽتبك فلم٘ـاٖ ته ٌٕٞلي عٌبى ُـ ( پي ٌيذ وٙٙـ ، ٘يّٙيُ كا ؿكمٔيٗ ثٝ ٌٕٞلي ٌنيـ ، ؽٛؿ كٚي

Ninsun  ٚ ثيبٖ ٔي ٛٔليبٖ فٟلًت پبؿُبٞي ًام ٛلف ؿيٍل ربي تؼزت ٘ـاكؿ . ام يه ٛلف اٚ ٔبؿك ٌيٍَّٕ ثٛؿ

. عٕبًٝ ٌيٍَّٕ ٚؿيٍل ٔتٖٛ ثبًتب٘ي  Urukوٙـ وٝ پـك ٌيٍَّٕ وبٞٗ ػبِي كتجٝ اي ثٛؿٜ ام ٔغٛٛٝ ٔمـى 

 .  Urukثٛؿٜ ، ًٛٔيٗ عىٕلاٖ  Lugalbandaؿكثبكٜ اٚ اؿػب ٔي وٙٙـ وٝ پـك اٚ 

ثٛؿٜ ٚ ٞٓ پبؿُبٜ ،  ، وٝ ٞٓ وبٞٗ ػبِي كتجٝ Meskiaggasher٘ظل ثٝ ايٙىٝ ٘ؾٌتيٗ صٙيٗ عبوٕب٘ي ٕٞضٖٛ 

 Ninsunوتيجٍ ايه است كٍ ٞل ؿٚ پٌت كا ؿك اؽتيبك ؿاُتٝ .  Lugalbandaفلٕ ثلايٗ للاك ٔي ٌيلؿ وٝ 

فبوي ثًدٌ ثبضذ يب وٍ ، رياثط سكسي ثب اي مًجت تًلذ پسري  Lugalbandaچٍ رسمبً َمسر 

داضتٍ ثبضذ يب الاقل ثب يك ثب ديگر خذايبن ويس مي تًاوستٍ سكس  Ninsunضذٌ . امب از ديگر سً 

ٚ ٌيٍَّٕ  Lugalbandaٔـت وٛتبٞي ثيٗ  Dumuziٛجك فٟلًت پبؿُبٞي ًٛٔليبٖ ، ؽـاي رٛاٖ  خذا .

 كا ؿاكاي اِٛٞيت وبُٔ ٔي ؿاٌ٘تٙـ ثلاي ايٙىٝ اٚ پٌل ا٘ىي ثٛؿ .  Dumuziعىٕلا٘ي ولؿ . فٟلًتٟب 

ًلٚوبك ؿاك٘ـ أب آ٘ضٝ وٝ ايٗ فٟلًت ٞب ثٝ آٖ  Dumuziلبثُ تٛرٝ اًت وٝ ٔتٖٛ اؿثي ثب م٘ـٌي ، ػِك ٚ ٔلي 

ثٛؿٜ ، ٕٞبٖ اِٝ اي وٝ ؿك ثٌيبكي ام اٚلبت ثؼٙٛاٖ ٔبؿك  Ninsunتٛرٝ ٕ٘ي وٙٙـ ايٗ ٘ىتٝ پٟٙب٘ي اًت وٝ ٔبؿك اٚ اِٝ 

َم ثب خذايبن ) اوكي ( ي َم ثب اوسبوُب / فبويبن  Ninsunثىبثرايه ٌيٍَّٕ ٔؼلفي ٔي ُٛؿ . 

(Lugalbanda  ٍراثطٍ سكسي داضت )ؿك ايٗ فبم رـيـ تٕبًٟبي ينؿا٘ي ، اٚ ٘ٝ تٟٙب ثب . 

Utu/Shamash ِٝوٌي وٝ ٌٕٞلٍ ا ( كلبثت ٔي وٙـAia  ثّىٝ ثب  وٝ ام اٚ ثٛؿ ، م٘ي مٔيٙي ) پٌلؿاك ُـ

Inanna/Ishtar  . يب عميمت ايٗ اًت وٝ تٕبْ ايٗ تٕبًٟب ثٝ ايٗ ُيؽٛاٞل ؿٚ لّٛي َُٕ ٘ين  كلبثت ٔي وٙـ ٜٛ

ٚرٛؿ  Uruk   ،GIGUNU ؿك اكتجبٙ ٌٞتٙـ تٔبؿفي ٘جٛؿٜ ا٘ـ . ثل اي ايٙىٝ ؿك Urukُيٜٛ ٞبي ؿيٍل وٝ ثب 

 تبًيي ُـٜ ثٛؿ . Gipar . وٝ ٘ؾٌتيٗ ثبك ؿك "اتبق ِقتٟبي ُت ٍٞٙبْ  "ؿاُتٝ 

 Urukؿك فٟلًت ُبٞبٖ ًٛٔلي ؿك اكتجبٙ ثب  Inanna/Ishtar  ٚNinsun  ، Inanna/Ishtarثل ؽالف 

٘بَٔ فول ِ٘ـٜ أب ؿك عٕبًٝ ٌيٍَّٕ ثٝ آٖ ؿٚ ٔي پيٛ٘ـؿ ٚ ثب ِٔؾٔٝ ينؿاٖ ؿك ايٗ عٕبًٝ ٘مَ ثبمي ٔي وٙـ . 

ثٛؿٜ ٚ ثٝ  Uruk، ُبيـ ثٝ ايٗ ػّت ثٛؿٜ وٝ اٚ اِٝ ٍٟ٘جبٖ ثٝ ُيٜٛ اي وٝ اٚ ، ثيِتل ام آٟ٘ب ثٝ ؿاًتبٖ ٔلثٛٙ ُـٜ 

صٍٍٛ٘ي ٘بئُ آٔـٖ اٚ ثٝ ايٗ أل ُ ثٝ والٖ ُٟلي ٟٔٓ ُـٜ . ؽبٛل ع٘ٛك اٚ ثٛؿٜ وٝ يه ثؾَ ٔمـى وٛصه تجـي

ُـٜ وٝ ٔب ثنٚؿي ثلكًي اٍ ؽٛاٞيٓ ٕ٘ٛؿ . أب ؿكاثتـا ثبيـ تٛٗيظ  تٛٓيف " Inannaا٘ىي ٚ "ؿك ٔتٙي تغت ػٙٛاٖ 

٘بٔيـٜ ُـٖ اٚ آغبم  "Inanna "پيٛ٘ـ يبفت . ؿك ٚالغ صٍٛ٘ٝ اٚ آٔـ ٚ Uruk آٔـ ٚثب ٚ Inannaثـٞيٓ وٝ صٍٛ٘ٝ 

 ُـ . 

فمٚ ُبُٔ  Urukٔٙتمُ ُـٜ ثٛؿ ؿك آغبم ًٛٔيٗ ٞناكٜ پيَ ام ٔيالؿ .  Urukثٝ  Kish ٚلتي وٝ پبؿُبٞي ام

ايٗ ٔغٛٛٝ ٔمـى ؿك آ٘زب تمليجبً ام يه ٞناك ًبَ پيَ ٚرٛؿ ؿاُتٝ ، ؿك آُ  ٔي ُـٜ . Kullabٔغٛٛٝ ٔمـى 
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ؿك ٚيلا٘ٝ ٞبي پيـا ُـٜ ثبمؿيـُبٖ ام مٔيٗ ثبُـ . اِٛاط ٌّي ٚ ثلاي آٖ ًبؽتٝ ُـٜ ثٛؿ تب البٔتٍبٜ آ٘ٛ ٚ آ٘تٛ ؿك ًفل 

Uruk ٕ٘ ٛؿٜ ا٘ـ رنئيبت وبفي كا عفظ وٝ ام ٔتٖٛ پيَ ام ؽٛؿ وپي ُـٜ ا٘ـ ٚ ُىٜٛ ٚ صٍٍٛ٘ي كٚيـاؿٞب كا حجت

ٕ٘ٛؿٜ ا٘ـ ام ٔتبثؼت ؿليك ام آئيٟٙبي ِٔؾْ ُـٜ ٚ تِليفبت ، ثؼالٜٚ ٔبٞيت ٔغٛٛٝ ٔمـى ٚ ًبؽتٕبٟ٘بي ٔتفبٚتَ 

. ػالٜٚ ثل ٔؼبثـ ٚميبكتٍبٟٞب وٝ ٞل وـاْ وبكولؿ ٚيوٜ اي ؿاُتٙـ ، ايٗ تلويت ُبُٔ اتبلٟبي ؽٛاة ثلاي ثبمؿيـ 

 ـٜ . ؿٚ تبيِبٖ ، اٌلصٝ ثٝ ٘ظل ٕ٘ي كًـ وٝ يه اتبق ؽٛاة كا ُليه ُـٜ ثبُٙـ . وٙٙـٌبٖ ينؿا٘ي ٘ين ٔي ُ

پي  ام وبُٔ ُـٖ ٟٕٔب٘ي ٚ تِليفبت ٚ ػلٗٝ غقاي ُبْ ، ؿٚ ثبمؿيـ وٙٙـٜ ينؿا٘ي ام ٛليك عيبٙ آّي ثٝ ؿٚ ثبكٌبٜ 

 " Urukؿؽتلاٖ ينؿا٘ي آ٘ٛ ٚؿؽتلاٖ ينؿا٘ي  "اًىٛكت ُـ ٚ  "ؽب٘ٝ تؾت ٛاليي  "رـاٌب٘ٝ كإٞٙبيي ُـ٘ـ . آ٘تٛ ثٝ 

َٛ ُـ٘ـ . آ٘ٛ ثب ؽـايبٖ ٔقول تب ٔغُ ًىٛ٘تَ ٕٞلاٞي ُـٜ ثٛؿ . ؿك ثيلٖٚ ام ًبؽتٕبٖ تب ًپيـٜ ؿْ ثٝ ٍٟ٘جب٘ي ِٔغ

 "ُـٜ ثٛؿ . ٔب ام تؼـاؿي ام ٔتٖٛ ًٛٔلي ٚ آوـي ٔي ؿا٘يٓ وٝ ايٗ ٔىبٖ  ُٝٙبؽت Giparؽب٘ٝ اي وٝ ثؼٙٛاٖ 

taboo " ٜثلاي ُٕب ٔي تٛا٘ـ ٕٞبٖ  2ثٛؿ ." harem  ْميلا ٔؼٙي ثـٞـ .  "/ عليٓ / عل (taboo  ٔؼٙي اٍ ؿك

 ثبولٜ ا٘تؾبة ُـٜ ثٛؿ تب ٔٙتظل ؽـا ثبُـ .  Entu/ عليٓ ( ٔىب٘ي وٝ ؿك آٖ  harimػلثي ٔي ُٛؿ 

ِمت ٌلفت ثٝ  Hieroduleوٝ ؿؽتل ُبٜ ثٛؿ ٚ ٘مَ ٟٕٔي ؿك رليبٖ ثبمؿيـ ثبمي ولؿٜ ثٛؿ  Entuاٖ ثؼـ ٚكؿك ؿ

ثبيـ ٌفت  Kullabٚ ايٗ افتؾبك ثنكٌي ثلاي اٚ تّمي ُـ . ؿك ٔٛكؿ آ٘ٛ ٚثبمؿيـ اٚ ام  "ؿُٚينٜ ثبولٜ ٔمـى  "ٔؼٙي 

ؿك  { ثبُـ .  مبوذٌ Giparزوي فبوي كسي وجًدٌ كٍ اوتخبة ضذٌ ثبضذ ي مىتظر اي در ٕٞٝ  ثب ايٗوٝ 

 ٍ٘بٞبٖ) اتبق ِقتٟبي ُجب Gigunuٚؿك اتبق  Giparب اٚ ؿك ُت كا ث Irninniٜ٘ٛ ؿؽتلي ثنكي اٚ  }ٔٛكؿي ؿيٍل 

 .  "ٔؼِٛلٝ آ٘ٛ  "تغييل ٔي وٙـ ثٝ ٔؼٙي  IN.ANNAثٝ  Irninni( ًپلي ٔي وٙـ . اٚ ثؼـٞب ٘بَٔ ام 
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 ثلاي. اًت پقيل ٘ىَٛٞ ٚ ٕٔٙٛع ٔقٞت، يب آييٗ ٚ كًٓ ٛجك ثل وٝ اًت ارتٕبػي أٛك يب ٌفتبكٞب كفتبكٞب، ام ؿًتٝ آٖ پَرَيسٌ يب تبثً . 

 ٞبي مثبٖ ام يىي وٝ تٍٛ٘ب مثبٖ ام تبثٛ ٚاهٜ.اًت تبثٛ يه رٟبٖ الٛاْ ام ثٌيبكي ؿك كًٕي ٔغبفُ ؿك تٙبًّي ا٘ـاْ ام ثلؿٖ ٘بْ ٕ٘ٛ٘ٝ
 ٔلؿٌبٖ، ارٌبؿ ربؿٌٚلاٖ، وِيِبٖ، ٔخُ) اُيبء يب اُؾبّ ام ثلؽي ٘ني، پِٛي رنايل اٞبِي ٔػميـٜ ٛجك ثل. ُـٜ ٌلفتٝ ٚاْ اًت ٘ني پّي

 اًت ٕٔىٗ آٟ٘ب ثب ٘نؿيىي وٝ ٛٛكي ثٝ ٌٞتٙـ ٛجيؼي ٔبفٛق ٚ ٔمـى اي لٜٛ ؿاكاي...( ٚ لجبيُ كؤًبي لبئـٌي، ٔؿٚكٜ ؿك م٘بٖ مائٛ، م٘بٖ
 ٚ ا٘ـ ثِلي لٛا٘يٗ ٔٔزٕٛػٝ تليٗ وٟٗ تبثٛٞب وٝ اًت ٔؼتمـ فلٚيـ ميٍٕٛ٘ـ.آٚكؿ ثٛرٛؿ ٔلي يب ثيٕبكي رٖٙٛ، ٔب٘ٙـ ثنكٌي ؽٜلٞبي
 ام ٌيلي ثٟلٜ ثب اٚ. ؿاك٘ـ آٟ٘ب ؿاؿٖ ا٘زبْ ثٝ ٛجيؼي تٕبيُ ٞب اٌ٘بٖ ام ثٌيبكي وٝ ٌٞتٙـ الـأبتي لٛا٘يٗ، ٚ تبثٛٞب ؿك ُـٜ ٔٙغ الـأبت

 پبيٝ ايٗ ثل ٚ ثلؿ ٔي پي ًٚٛاى كٚا٘ي ثيٕبكي ػٛاكٕ ٚ تبثٛيي ٞبي كًٓ ٔيبٖ ٞبيي ِٔبثٟت ثٝ ؿاكؿ كٚا٘ىبٚي ٔمٔيٙٝ ؿك وٝ تزلثيبتي
 ٌُ٘ ثل تٕبْ ؽِٛ٘ت ثب اِٚيٝ ٞبي اٌ٘بٖ پيِيٗ ٌُ٘ وٝ ٞبيي ٕٔٙٛػيت- غليني اػٕبَ ٚ تٕٙيبت ُـٖ ٕٔٙٛع ام آغبم ؿك تبثٛٞب وٝ ٌٛيـ ٔي

 ؿاكؿ پّٟٛ ؿٚ ايٌتبكي اًت ًبؽتٝ ٕٔٙٛع تبثٛ آ٘ضٝ لجبَ ؿك اٌ٘بٖ صلا وٝ وٙـ ٔي كُٚٗ فلٗيٝ ايٗ. ا٘ـ ٌلفتٝ پب - اًت ولؿٜ تغٕيُ ثؼـي
 اٌ٘بٖ وٝ ربؿٚيي لـكت آٖ. ٘ـاكؿ تبثٛ ٌقاُتٗ پب ميل ام تل ؽٍٛ ًٛؿايي ٘بؽٛؿآٌبٜ تبثٛ، ُـٖ تغٕيُ ام پي اٌ٘بٖ غليني ٛٛك ثٝ صٝ.

 ٚ غليني وِِٟبي ثلاٍ٘يؾتٗ ثلاي تبثٛ وٝ اًت ظلفيتي ٘ين ٚ آٖ اٍ٘يني ًًٚٛٝ عبُٓ ٕٞٝ تبثٛ ٌيلايي ٚ وَِ ٚ اًت لبئُ تبثٛ ثلاي
 ثل ٔىلك تأويـ تبثٛ، لـاًت ام ؽٛؿ وٝ اًت ٘يبم اي اِؼبؿٜ فٛق آٌبٞب٘ٝ ٔمبٚٔت ثٝ تبثٛ ٔب٘ـٖ ٔغتلْ ثلاي كٚ، ٕٞيٗ ام. ؿاكؿ اٌ٘بٖ ٘بؽٛؿآٌبٜ

 تبثٛٞب آغبم، ؿك وٝ ؿاكؿ اػتمبؿ فلٚيـ. ٌيلؿ ٔي ٔبيٝ اًت ُـٜ ٌلفتٝ ٘ظل ؿك آٖ وٙٙـٌبٖ ٘مٖ ثلاي وٝ ُـيـي ويفل ٘ين ٚ آٖ ٌقاُتٗ پب ميل
 ٔٛكٚحي، كٚا٘ي اًتؼـاؿ يه ػٙٛاٖ ثٝ ثؼـ ٞبي ٌُ٘ ؿك وٝ ؿاكؿ ٚرٛؿ أىبٖ ايٗ ِٚي ا٘ـ ُـٜ ٔٙتمُ ارتٕبػي ٔلارغ ٚ ٔبؿك ٚ پـك ٛليك ام

 . وٙٙـ پيـا «يبفتٝ ًبمٔبٖ» ُىّي
 ام ٚ ٔؾبِف رٙي ام افلاؿي ثب ٚ وِت ٘جبيـ كا تٛتٓ عيٛاٖ:» اًت ثبٚكي تٛتٓ ثٙيبؿيٗ لبٖ٘ٛ ؿٚ ايٗ تبثٛٞب تليٗ ٟٔٓ ٚ تليٗ وٟٗ ظبٞلاٌ
  ٘مُ ام ٚيىي پـيب .ْ .« ولؿ ثلللاك رٌٙي كٚاثٚ ٘جبيـ ِٔتلن تٛتٓ
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ؿك آٖ مٔبٖ } ايٗ كا ثبيـ ؿك ٘ظل ثٍيليٓ وٝ  {ٙيٓ و ٔب ايٗ وبك كا ثؼٙٛاٖ ػُٕ مُت م٘بي ثب ٔغبكْ تّمي ٔي ٝٚلتي و

ًلٚؿٜ ٞبي ًتبيٙـٜ اي وٝ ام ًٛٔليبٖ ثبلي ٔب٘ـٜ ايٗ ٚالؼيت كا ٔٙؼىي ٔي وٙٙـ وٝ ايٍٙٛ٘ٝ فلٕ ٕ٘ي ُـٜ . 

Inanna  ٔؼِٛلٝ آ٘ٛ ثٛؿٜ . اٚ ثبولٜ ٔمـى ميجب ثٛؿ . ًلٚؿٜ اي ام ايِتل ُ٘ٛتٝ ُـٜ ثل ِٛعي امUruk  ِٛط (

AO.4479  ) ؿك ٔٛمٜ ِٛٚك 

ِٔغَٛ ُـ٘ـ . اتبق  Gigunuـٜ ام فليجٙـٌي ، اِٝ ِقت ... ثب آ٘ٛ ، ثب يىـيٍل ؿك اتبق ؿك ثٌتٝ آكاًتٝ ثب ػِك ، پُٛي "

ايـٜ عتٕي ( ِ٘بٖ ٔي ؿٞـ وٝ  AO.6458. ؿكٚالغ ٔتٗ ؿيٍلي )"ِقت ، آ٘ضٙبٖ وٝ ؿيٍل ؽـايبٖ ؿك پيٍِبٜ ايِب٘ٙـ 

ايـٜ ؽٛؿ ايِتل ثبُـ . ام ثلاي افتؾبك ٕٞؾٛاثي ثب آ٘ٛ ؿك ٕٞٝ عبَ ايـٜ آ٘ٛ ٘جٛؿٜ ، أب ٔي تٛاٌ٘تٝ  Irninniا٘تؾبة 

 ٛليك ؿيٍل ؽـايبٖ ثٝ آ٘ٛ ٔؼلفي ُـٜ ثٛؿ ٚ اٚ وٌي ثٛؿ وٝ آ٘ٛ كا تلغيت ٕ٘ٛؿ وٝ اٚ كا ثپقيلؿ . 

٘ـاُتٙـ ٚ پي ام آٖ ثٛؿ وٝ  E.ANNAٝ ٔؼجـ امآ٘زب وٝ آ٘ٛ ٚ آ٘تٛ فمٚ ثلاي ثبمؿيـ آٔـٜ ثٛؿ٘ـ ، آٟ٘ب اعتيبد ؿائٕي ث

 ػٜب ولؿ :  Inannaثؼٙٛاٖ پبؿاٍ ، آ٘ٛ عك اًتفبؿٜ ام ٔؼجـ كا ثٝ 

 عطا ًوَد .  Sinپس اس ايٌكِ پزٍردگار سزًَضت تشرگ را تِ دختز

 تعٌَاى ّذيِ ًاهشدي تِ اٍ عطا ضذ .  Eannaهعثذ 

 Gigunuُجب٘ٝ ٚ ثٝ ؿكٖٚ اتبق ِقتٟبي  "ٔىبٖ صٛثٟبي ٔؼٜل  "آٔـ ،  Gipar، اٚ ثٝ ؽب٘ٝ  Eanna ٔؼجـ ثب ػٜبي 

ٔىب٘ي ُـ ثلاي اًتفبؿٜ ٔفيـ . أب ٔغٛٛٝ ٔمـى يه ُٟل ٘جٛؿٜ ٚ فٟلًت پبؿُبٞي ًٛٔليبٖ  Inannaٚكاٖ وٝ ؿكؿ

 . ام ايٗ كٚ ثٛؿ وٝ "كا ًبؽتٝ Urukوٌي اًت وٝ  " Enmerkarُبٜ ،  -فمٚ ٌفتٝ وٝ پٌل ٘ؾٌتيٗ وبٞٗ 

Inanna ٝتٕٔيٓ ٌلفت تب وUruk  ٔلون فللٝ اٚ ثبُـ . پي ٔي ثبيٌت ٔلون تىبُٔ يبفتٝ اي ثبُـ ام تٕـٖ ٔـ٘ي

ME'sٚثلاي ٘بئُ ُـٖ ثٝ آٖ اٚ ثٝ 
 ٘يبم ؿاُت .   3

ME's ؿك  ؿاَ٘ كا ؿك ؽٛؿ ؿاُتٙـ ٚ ٘ين ؿيٍل رٙجٝ ٞبي يه تٕـٖ ٔتؼبِي كا . اُيبء لبثُ عّٕي ثٛؿ٘ـ وٝ تٕبٔي

ٖ ٔي تٛاٌ٘تٝ ٓٛكتي ام ثلؽي ام ا٘ٛاع ؿيٌىٟب يب صيپٟبي عبفظٝ ألٚمي ثبُـ وٝ آػجبكت ٔٛرٛؿ ؿك تىِٙٛٛهي ٔـكٖ ، 

ثب ٚرٛؿ ا٘ـامٜ وٛصىَ ٔي تٛا٘ـ اٛالػبت ػظيٕي كا ؿك ؽٛؿ ٍٟ٘ـاكي وٙـ . صٙـ ؿٞٝ ثؼـ ثب تًٛؼٝ ثيِتل تىِٙٛٛهي ، 

ٍُفت اٍ٘يني وٝ عبٚي اٛالػبت ثبُٙـ ٔمبيٌٝ وٙـ ) وٝ ٞٙٛم اؽتلاع وٌي ٕٔىٗ اًت آٟ٘ب كا ثب ثلؽي ام ٔغٔٛالت 

 ِ٘ـٜ ا٘ـ ( . 

كا  ME'sُٟل اٌ٘بٖ تجـيُ ُـٜ ثٛؿ ) پي ام ٛٛفبٖ ( اّ٘يُ ثٝ آ٘ٛ ُىبيت ثلؿ وٝ ا٘ىي ٕٞٝ  ٝث Nippurٚلتي وٝ 

اًتفبؿٜ ولؿٜ ثٛؿ .  Abzu ؿكٚ ٔؾفيٍبٜ اٍ  Eriduثلاي ؽٛؿٍ ثٝ وبك ٌلفتٝ ٚ ايٙىٝ ا٘ىي ام آٟ٘ب فمٚ ثلاي اكتمبء 

                                                           
3

  .ME  ثب تّفظ  "ٔٝ  ": ٚاهٜ ًٛٔلي (may  آً ٔؼٙي ٚ رٕؼي اًت وٝ ؿك ٔقٞت ًٛٔلي ، ٔفٟٛٔي ثٙيبؿي ؿاكؿ ٔٝ اًتؼـاؿٞب يب )
٘يلٚٞبي ؽـايبٖ ٌٞتٙـ وٝ ثبػج ٚلٛع ػٕـٜ تليٗ فؼبِيتٟبي عيبت ثِل ٔتٕـٖ ، ثؾّٔٛ ٔقٞت ٔي ُٛ٘ـ . ٔٝ ٘يلٚٞبيي ٌٞتٙـ وٝ 

ٕيٗ ٔي وٙٙـ . آٟ٘ب امِي ٚ اثـي ، ٔمـى ٚ ثب اكمٍ ٌٞتٙـ كا ٕٔىٗ ٚ تـاْٚ م٘ـٌي ٔتٕـٖ كا ت٘ "ٛلط  –ٞٛك / ٘مِٝ  0ٌيَ  "ارلاي 
  آ٘تٛ٘ي ٌليٗ ثٝ تلرٕٝ : پيٕبٖ ٔتيٗ –فلٍٞٙٙبٔٝ ؽـايبٖ ، ؿيٛاٖ ٚ ٕ٘بؿٞبي ثيٗ اِٟٙليٗ ثبًتبٖ . ُ٘ٛتٝ : رلٔي ثّه  "
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كا ثٝ  Urukآكمٚ ؿاُت وٝ   Inannaٚيوٜ كا ثب اّ٘يُ ُليه ُٛؿ . عبَ  ME'sٚ ا٘ىي ٔزجٛك ُـٜ ثٛؿ وٝ ايٗ 

 ٗلٚكي كا ثٝ صًٙ آٚكؿ .  ME'sٔلون ٔـ٘ي ثنكٌي تجـيُ وٙـ . پي اٚ كفت ثٝ البٔتٍبٜ ا٘ىي تب تؼـاؿي ام 

وٝ تًٛٚ ٔغمميٗ ألٚمي ميل ٘ٛيي ُـٜ اًت ثب ػٙٛاٖ  "ايٙب٘ب ٚ ا٘ىي  "ٔتٗ ُٙبؽتٝ ُـٜ اي ٚرٛؿ ؿاكؿ تغت ػٙٛاٖ 

ثٝ آثينٚ  "لبيك إًٓب٘يَ  "ؿك  Inanna. تٛٗيظ ٔي ؿٞـ وٝ صٍٛ٘ٝ " Erechثٝ  Eriduا٘تمبَ ٞٙل تٕـٖ ام  "

 Inannaپٟٙبٖ ولؿٜ ثٛؿ . ٔي تٛاٖ ؿكن ولؿ وٝ  كا ME'sٚالغ ؿك رٙٛة ُللي آفليمب ًفل ولؿ ، ربيي وٝ ا٘ىي 

كإٞٙبيي ُـ تب ٌبْ ثٝ آثينٚ ٌقاكؿ . ا٘ىي ثٝ  "ؿؽتلي ثبولٜ ، ٕٞيِٝ تٟٙب  "ثـٖٚ ٔغبفظ ثٝ ٔاللبت اٚ كفتٝ ثٛؿ 

 پيِىبكٍ ؿًتٛك ؿاؿ وٝ غقا آٔبؿٜ وٙـ ثب ٔمـاك ميبؿي ام ُلاة ًبؽتٝ ُـٜ ام ؽلٔبي ُيليٗ . 

كا  Inanna  ،ME's٘ي ولؿ٘ـ ٚ ا٘ىي ثب لّجي آوٙـٜ ام ُبؿي ُ٘ٛيـ ، اٚا٘ىي ؽٍُٛقك Inannaثؼـ ام ايٙىٝ 

اكئٝ ٕ٘ٛؿ  اك ME'sؿكؽٛاًت ٕ٘ٛؿ . ا٘ىي ؿك عبِي وٝ ثل احل ُ٘ٛيـٖ ُلاة ، ثؾِٙـٌي اٍ ٌُ ولؿٜ ثٛؿ ، ثلؽي ام 

اي ثّٙـ ٔلتجٝ ٌي ٚ ؿٚاْ ثل " ME's "ثلاي ًيبؿت  " ME's، ايٗ ٔمل ًّٜٙت كا ثٌبم٘ـ :  Urukوٝ ٔي تٛاٌ٘تٙـ 

أب ثلاي ثيِتل  "كُٚٗ ثٛؿ وٝ ايٙب٘ب ٔي ؽٛاٞـ آٟ٘ب كا ثلؿاكؿ  "ٚ  "تؾت پبؿُبٞي  "ثلاي  ME's "تبد پبؿُبٞي 

ؿاٌ٘تٗ پلًيـ . ايٙب٘ب ؿِلثبئي ؽٛؿ كا ػّيٝ ٔينثبٖ ًبِؾٛكؿٜ اٍ ثٝ وبك ٌلفت ، ا٘ىي ؿٚٔيٗ پيِىِي كا ًفبكٍ ؿاؿ . 

التـاك ػٔبي ًّٜٙتي ٚ وبكوٙبٖ ٚ ٔؼجـ ٚ  "آ٘ضٝ كا وٝ ثلاي كا ؿك ؿًتلى اٚ للاك ؿاؿ .   ME'sايٗ ٚلتي ثٛؿ وٝ اٚ 

 .  "فلٔب٘لٚايبٖ ٓبِظ ٔٛكؿ ٘يبم ثٛؿ 

وٝ آٔبؿٜ ثٛؿ٘ـ ثلاي وبكٚيوٜ ٞب  ٞفتٍب٘ٝ اٍ رـا ُـ  ME'sٕٞبٜ٘ٛك وٝ ػيبُي ٚ ُ٘ٛيـٖ اؿأٝ ؿاُت ، ا٘ىي ام 

 ِٚٔؾٔٝ ٞبي ٚٗؼيتي وٝ اِٝ ثنكي ، ينؿاٖ ثب٘ٛ ، ٔٛكؿ ٘ظلٍ ثٛؿ : 

ٔؼجـ ٚ ُؼبئلٍ ، وبٞٙبٖ ٚ ٔالمٔبِ٘بٖ ، ػـاِت ٚؿاؿٌبٟٞب ، ًٔٛيمي ٚ ٞٙلٞب ، ثٙبيي ٚ٘زبكي ، فّنوبكي ، صلْ ًبمي ، 

ايٙب٘ب ثي ًلٚ ٓـا ًٛاك لبيك ًالط ٞب ٚ ٞٙل رٍٙيـٖ .   ٚ عىبوي ٚ كيبٗيبت ٚ آؽلامعيج تلتيت ،ثبفٙـٌي ، وتبثت ٚ 

ثبمٌِت ؿك عبِي وٝ تٕبْ صينٞبي ٔٛكؿ ٘يبم ثلاي يه تٕـٖ ٔتؼبِي كا ؿكؿًت ؿاُت .  Urukإًٓب٘ي ؽٛؿ ُـ ٚ ثٝ 

ٔغفظٝ إًٓب٘ي  "ٚلتي وٝ ا٘ىي ُٞٛيبك ُـ ٚؿكيبفت وٝ صٝ وبكي ا٘زبْ ُـٜ اًت ، ثٝ پيِىبك ؽٛؿ ؿًتٛك ؿاؿ وٝ ؿك 

ثٝ اٚ كًيـ ، پِت ؿكٞبي  Eridu كا ثٝ اٚ ثبمٌلؿا٘ـ . اٚؿك ME'sًٛاك ُٛؿ ٚ ثٝ رٌتزٛي ايٙب٘ب ثل آيـ ٚ  "ثنكي 

 Eridu٘نؿ ؽّجبَ٘ ثٛؿ ٚ ٚلتي وٝ ايٙب٘ب ؿك عبَ ِٔبرلٜ ثب پيِىبك ا٘ىي ؿك  ME'sًٛٔل أب ايٙب٘ب ؿًتَ ؽبِي ثٛؿ 

  4پليـٜ ثٛؿ . Uruk ثٛؿ اٚ ثٝ 

 
                                                           

4
ه لٕبك ٌٔتب٘ٝ ثٝ ايٙب٘ب اربمٜ ؿاؿٜ ثل٘ـٜ ٚلتي وٝ ا٘ىي ام ػبِٓ ٌٔتي ثٝ ٍٞٛ آٔـ ؿك ٔي يبثـ وٝ ؿك ي "ايٙب٘ب ٚ ا٘ىي  "ؿك ُؼل ًٛٔلي .  

ٜ ثٝ ؿًت آٚكؿ . اِٚيٗ ٘ب كا تؼميت ٔي وٙٙـ آٖ كا ؿٚثبكٔٛرٛؿات ٔؾتّف آثي وٝ لبيك ايٙب تٕبْ ٔٝ ٞب ثبُـ . پي ًؼي ٔي وٙـ ة افلًتبؿٖ
ي ؽٛكؿ ٚ ٔٛرٛؿات ؿيٍلي ثلاي ٌلفتٝ ثٛ ؿ . ظبٞلاً لٛكثبغٝ ُىٌت ٔ "ام ؿًت كاًتَ  "وٛصىي اًت وٝ ٚي اٚ كا  ٔٛرٛؿ ، لٛكثبغٝ

 ا٘زبْ ايٗ ٔبٔٛكيت فلًتبؿٜ ٔي ُٛ٘ـ .
 آ٘تٛ٘ي ٌليٗ ثٝ تلرٕٝ : پيٕبٖ ٔتيٗ –فلٍٞٙٙبٔٝ ؽـايبٖ ، ؿيٛاٖ ٚ ٕ٘بؿٞبي ثيٗ اِٟٙليٗ ثبًتبٖ . ُ٘ٛتٝ : رلٔي ثّه  " 
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ثؾبٛل ٔي آٚك٘ـ وٝ صٍٛ٘ٝ ُٟلُبٖ تجـيُ ثٝ ٔملپبؿُبٞي ٚ تٕـٖ ُـ . ؿك ًلٚؿي ثب ػٙٛاٖ ثب٘ٛي  Urukٔلؿْ 

ME's  : ايٗ ًلٚؿ ثب اعٌبًبت تًٛٚ ٌلٜٚ ًلٚؿ ؽٛا٘بٖ ؿكرِٟٙب ؽٛا٘ـٜ ٔي ُـ 

  ME'sتاًَي 

 هلكِ درخطٌذُ 

 پزّيشكار ، هلثس تِ تطعطع 

 هعطَق هلكَت ٍسهيي 

 تاكزُ همذس آًَ 

 را تز سز گذاضتِ عطك تشرگي 

 تاج رفيع را تزاي خَد تزداضتِ 

 هٌاسة تزاي كاّي اعظوي اش 

 ّفتگاًِ را تذست آٍردُ  ME'sاٍ 

 كِ در دستاى اٍ لزار دارد 

 تشرگ  ME'sتاًَي 

 ًگْثاى آًْا ست . 
 

ثبُـ ِٔؾْ ٘يٌت ) يه فلٕ ايٗ اًت وٝ پٌل اٚ ٔي تٛاٌ٘تٝ  ٜتٛاٌ٘تٝ ثبُـ ايٙب٘ب كا اغٛا ولؿايٙىٝ آيب ا٘ىي ٚالؼبً 

وٝ ثٛؿٜ كا عُ وٙـ ( ٌّٔٓ ثٝ ٘ظل ٔي كًـ وٝ ثؼٙٛاٖ ٔبعُٔ  Ningishziddaٔؼٕبي ايٙىٝ ٔبؿك پٌل ا٘ىي يؼٙي 

 Arattaثؼٙٛاٖ ٔؼِٛلٝ آ٘ٛ اٚ اِٝ ٍٟ٘جبٖ ُٟل تزبكثَ ثب ا٘ىي ٚ آ٘ٛ ، اعٌبًبت م٘بٍ٘ي اٍ ثل اٍ٘يؾتٝ ُـٜ ثبُـ . 

ايٗ ثٛؿ وٝ ثٝ ٔلون  Urukثلاي  ME'sؿك ًٛٔيٗ لّٕلٚ ثٛؿ ) تٕـٖ ؿكٜ ايٙـٚى ( يىي ام اٞـاف رٌتزٛي اِٛاط 

ؿٚك افتبؿٜ . ٔتٖٛ ٔتؼـؿي  Arattaوال٘ي تجـيُ ُٛؿ تب ايٙب٘ب ثتٛا٘ـ ثلربيي وٝ ٚالؼبً ٟٔٓ اًت عىٕلا٘ي وٙـ ٘ٝ 

پيـا  Arattaٚ عبوٓ كا ًبؽت (  Uruk) وٌي وٝ  Uruk  ،Enmerkarٔلتجٚ ثب ؽٛاًتٝ ٞبي ثيٗ پبؿُبٜ رـيـ 

 ُـٜ اًت . 

اؽيلاً پيـ اُـٜ . پي ام ايٙىٝ اٚ ام ػاللٕٙـ ُـٖ ايٙب٘ب Aratta ٚ پلٚكؿٌبك Enmerkarؿكػجبكتي وٝ ؿك ٔتٙي ثٝ ٘بْ 

 .ٌاليٝ آغبميـ وٝ اٚ ثبيٌتي ثب ايٙب٘ب م٘ـٌي وٙـ  Enmerkarثٝ ؽٛؿ ٜٕٔئٗ ُـ 
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 ديَار  تَسط }جذا ضذُ  {

 هي تايستي تا ايٌاًا سًذگي كٌن 

 Arattaدر خاًِ اسسٌگ الجَردي در 

 اٍ تايذ كِ تِ ايٌاًا خيزُ ضَد در رٍيا 

 هي تايذ كِ تز تستز ضيزيي ٍهشيٌص دراس تكطن 
 

ثٝ ٘ظل ٔي كًـ ايٗ كٚاثٚ ٘بِٔلٚع ثبػج تلُلٚيي ٞبيي ػّيٝ ايٙب٘ب ام رب٘ت پـك ٚٔبؿكٍ ٚعتي ثلاؿكٍ 

Utu/Shamash  ُـٜ . ٚلتي وٝ اٚ ايٙب٘ب كا ًلمَ٘ ولؿ ، ايٙب٘ب ؿك تالفي پلًيـ وٝ ميٗ پي صٝ وٌي ٔلالت

 ؟٘يبمٞبي رٌٙي اٍ ؽٛاٞـ ثٛؿ 

 را  يفزجي چَى هال ه

 چِ كسي تاتزآهذگي اش تزاين ضخن خَاّذ سد ؟ 

 فزجن سهيي را سيزاب خَاّذ كزد 

 چِ كسي تِ جاي گاٍ ًز خَاّذ تَد ؟ 
 

Utu/Shamash  : آٜ اي ؿؽتل ثبولٜ ٔغلٚك ،  "رٛاثَ ؿاؿ ٚ ٌفتDumuzi  ) پٌل آٖ وي وٝ م٘ـٌي اًت ( .

ثٛؿ ٚ  Ninsunاٚ پٌل  –ٕٞبٜ٘ٛك وٝ ؿك ثبال فول ُـ  –وٌي ثٛؿ ام لجيّٝ ا٘ىي ؿك ًلمٔيٗ آفليمب ؽـاي صٛپب٘ي 

آٖ كا ثٝ  Utu/Shamashثـيٗ ًجت پبكٜ اي ام ثٙي اّ٘يُ . اٌل وٝ ؿًتٛكي پٟٙب٘ي ثٝ پيِٟٙبؿ اتغبؿيٝ ٚرٛؿ ؿاُتٝ 

اٚ ؽـاي ًلُيل اًت . ُيل اٚ  "ؿك ػٕٛ اٚ ُبيٌتٍي ٞبي يه صٛپبٖ كا ثؼٙٛاٖ ُٛٞلًتبيَ ٔي وٙـ :  وبك ٘جٌتٝ 

ٔٗ ؿُٚينٜ اي اْ وٝ ٔي ؽٛاٞٓ ثب  "اٚ ؽـايي وِبٚكم ثبُـ ٛٞل . أب ايٙب٘ب ؿك ايٗ فىل ثٛؿ وٝ ُ "تبثٙبن اًت 

. ؿك  "وِبٚكم ٌيبٞبٖ ميبؿي كا ٔي پلٚكؿ ، وِبٚكم ؿا٘ٝ ميبؿي ثلاي كُـ ؿاكؿ  "اٚ ٌفت : . "وِبٚكمي م٘ـٌي وٙٓ 

 ٘بٔنؿ ٔي ُٛ٘ـ . ٔتٛ٘ي ُبػلا٘ٝ ثب ػِك ثبمي ٚامؿٚاد ايٙب٘ب ٚ Dumuziپبيبٖ ، ٘يٕٝ ينؿا٘ي غبِت ٔي ُٛؿ ٚايٙب٘ب ٚ 

Dumuzi ٚٓف  {آٟ٘ب  –ٔتٛ٘ي وٝ تمليجبً ثٔٛكت ٔزٕٛػٝ ٞبيي ام ميل ؽبن ثيلٖٚ آٚكؿٜ ُـٜ ا٘ـ  –ًلٚوبكؿاك٘ـ{ 

ام ٔٛافمت  . ٓليظ ٚ ٔغجت آٔين تب مٔبٖ ؽٛؿُبٖ . ٚلتي ثؼـثٟتليٗ ِغظٝ ٞبي ػبُمب٘ٝ ٕٞٝ ؿٚكاٖ كا ؿك ؽٛؿ ؿاك٘ـ  

 ٚالغ ؿك Giparٚ رٙبط ) ٞٓ ثٙي ا٘ىي ٚ ٞٓ ثٙي اّ٘يُ ( امؿٚاد اػالْ ُـ ، ايٙب٘ب ثلاي امؿٚاد ؿك لؿٚاِـيٗ ام ٞ

Uruk . ٔٙتظل ٔب٘ـ 
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  "كلْ وٙبٖ ٚ آٚام ؽٛا٘بٖ پيبٔي ثلاي پـكٍ فلًتبؿ  "ثب پيَ ثيٙي صٙيٗ ِغظبتي ، ايٙب٘ب 

 : Gipar ؿكثبكٜ 

 ،  Giparدر خاًِ ام ، 

 تستز تا ضكَّن آهادُ خَاّذ ضذ 

 تا گياّاى تا ضكَُ هي آهادُ خَاّذ ضذ 

 تا گياّاًي تِ رًگ الجَرد 

 تايذ كِ پَضيذُ ضَد 

 عشيش دلن را تِ آًجا خَاّن آٍرد 

 دستْاين را در دستْايص خَاّن گذاضت 

 اٍ للة خَد را تا هي يكي كزدُ است 

 Giparدر خاًِ ام ، در خاًِ ام 

 .  "طَالًي اش ساسد  "ا تزاين اجاسُ دّيذ ت

 
ثـٖٚ ُه ثٝ ّٓظ ثيٗ ؿٚ اكؿٌٚبٜ وٕه ٔي ولؿ  –ٜ٘ٛ اّ٘يُ ٚ پٌل ا٘ىي  –ػِك ثنكي ثيٗ فلم٘ـاٖ لجبيُ ٔتؾبٓٓ 

اثتـا ثب ايٗ اتغبؿ ٔؾبِفت  ًٖلٚكي ثل تٕبْ لّٕلٚٞب ، ام ٕٞب . أب آٖ ِٛٛي ٘ىِيـ . ٔلؿٚن فلم٘ـ اكُـ ا٘ىي ٚٔـػي

صٛپب٘ي اٍ ؿك آفليمب ، ايِتل أيـٚاك ُـٜ ثٛؿ وٝ ّٔىٝ ٔٔل ؽٛاٞـ ثٛؿ لّٕلٚكفت ٚثلٌِت ثٝ  Dumuziولؿ . ٚلتي 

 ، ايٙب٘ب ًلثّٙـ ثٛؿ أب ٔلؿٚن ؽٍِٕيٗ . 

كا ام ايٗ وبك ثبم  Dumuziؽٛؿ كافلًتبؿ تب  "ٔبٔٛكيٗ  "ٚ ثبايٗ ثٟب٘ٝ ، ٔلؿٚن  Dumuziثب تىيٝ ثل ثي ؽلؿي 

وٝ پيَ ام ايٗ كٚيبي پيٍِٛيب٘ٝ اي ٔجٙي ثل  Dumuziٌبِٝ ُٞٛيبكٍ وٙٙـ . أب ؿاك٘ـ ٚ ًؼي وٙٙـ ؿكثبكٜ ايٗ ٔ

ثٜٛك تٔبؿفي وِتٝ ُـ .  Dumuziٔلؿٖ ؽٛؿ ؿاُت تلًيـ ٚ ٌليؾت ٚ پٟٙبٖ ُـ . ؿك پي ٌيلي ٞبي ٔتؼبلت آٖ 

صلا ثلاي ٔلؿْ ثٛؿ ،  ٕٞضٙيٗ ايٗ ُٛوي ثنكي ٚ ا٘ـٜٚ ثبك . "ػظيٓ ٌليٌت  "يـ ، اٚ ام رب رٟيـ ًٚلتي ؽجل ثٝ ايٙب٘ب ك

ٕ٘بؿي ثلاي ػِك ٚ ُبؿي ُبٖ تجـيُ ُـٜ ثٛؿ٘ـ ٚ اوٖٙٛ ًٌٛٛاكي ًبِيب٘ٝ ثلاي  وٝ ايٗ كٔئٛ ٚ هِٚيت ثبًتب٘ي ثٝ

Dumuzi  ، ثلاي ٔـتي ٛٛال٘ي ثٝ كٚم ػناؿاكيِبٖ تجـيُ ُـٜ ثٛؿ . تمليجبً پي ام ؿٚ ٞناك ًبَ ام ٚالؼٝ ، عنليبَ ٘جي

5ثلاي  "ُ وٝ ٌِ٘تٝ ا٘ـ ٚ ائياًلثيٕٙبن ثٛؿ ام ؿيـٖ م٘بٖ 
Tammuz  ػجبكت ػجلي تغييل ُىُ  "ٌليٝ ٔي وٙٙـ (

                                                           
ٔغٌٛة ٔي ُـ ٚ ٕٞيٗ ٘بْ اًت  تٙبًُ ٚ تٛاِـ ٔاِٟٝ  ۞ت َ [ )اِػ ( تٕٛم ؿك مثبٖ ثبثّي ؽـاي ثٟبك ثٛؿ ٚ اٚ يبك، يب ُٛٞل ٘ٙب  ] .تٕٛم . 5

 . ۞ (س ٔؼيٗ (. ٘بْ ؽـايي . )٘ؾجة اِـٞل ؿِٔمي يبؿؿاُت ثٝ ؽٚ ٔلعْٛ ؿٞؾـا ثلٞبٖ ٔوٝ ؿك رنٚ ٔبٟٞبي ًليب٘ي آٔـٜ اًت . )عبُيٝ 

ُٛؿ. )ػلق م٘ـٌي ( آً ثتي اًت ٚ ؿٚك ٘يٌت وٝ ٕٞبٖ اؿٚ٘ي ثبُـ وٝ ؿك  449ٚ فٟلًت اثٗ ٘ـيٓ ّ  97ّ  1يٌٙب د كرٛع ثٝ 

http://loghatnameh.org/dehkhodaworddetail-9e4f9a6098864a57aa137c2ecaa6e8d9-fa.html
http://loghatnameh.org/dehkhodaworddetail-9e4f9a6098864a57aa137c2ecaa6e8d9-fa.html
http://loghatnameh.org/dehkhodaworddetail-9e4f9a6098864a57aa137c2ecaa6e8d9-fa.html
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 Giparيدر جستجًي آرامص ،  ثب ا٘ـٚٞي وٝ اٚ كا فلا ٌلفتٝ ثٛؿ ًلٕ٘ٛؿ ايٙب٘ب ؿيل مٔب٘ي كا (  Dumuziيبفتٝ 

اش تجذيل كرد . در  ٍراي فرامًش ومًدن عطق از دست رفترا ثٍ مكبوي ث Gigunuي اتبق اش  

آوجب اي آئيىُبي سكسي را ثٍ كمبل رسبوذ ي رياج داد . ضكل جذيذ تمبس يسداوي را كٍ در آيىذٌ آن 

  ضىبختىذ . آئيه ازدياج مقذس را تحت عىًان 

اٚ ثب فٟلًتي ام ػِبق لجّي اٍ  "ِك ٔٗ ػثيب ، اي  "ٚلتي وٝ ايِتل ، ٌيٍَّٕ كا ثٝ ؽٛؿ ؿػٛت ٕ٘ٛؿ ٚ ٌفت وٝ 

ؿك آغبم ، ٌيٍَّٕ اُبكٜ ولؿ وٝ پي ام ٔلي آٟ٘ب كا ٔٛكؿ اًتفبؿٜ للاك ؿاؿٜ ثٛؿ ٚ ًپي ؿٚك ا٘ـاؽتٝ ثٛؿ كؿ ُـ .  وٝ اٚ

Dumuzi/Tammuz "  ٍتٛ ثلايت ٔمـك ُـٜ وٝ ًبِي  "ُـٜ ا٘ـ . ٌيٍَّٕ اؿأٝ ؿاؿ وٝ  "ؽبٛلؽٛاٜ رٛا٘ي ا

 .  "پي ام ًبَ ؿيٍل ٌليٝ وٙي 

ؿك اعٛاَِ،ٌيٍَّٕ «.ػِك رٛا٘ي ٞبي ُٕب»اُبكٜ ولؿ وٝ، Dumuzi/Tammuzؿك آغبم،ٌيٍَّٕ پيلٚ ٔلي  

ٞل  Ishtarٚ ٕٗٙب ام ٔتٗ ؿالِت ُـ وٝ،ؿك آٖ ايبْ ًٌٛٛاكي،«.ثل تٛ ًبَ ؿك پي ًبَ ٔبتٓ ٔمـك ُـٜ اًت»اؿأٝ ؿاؿ،

كا ثل ٔبؿٌي اْ ثيب،ثٍقاك وٝ عبَ لـكتت كا ثجليٓ،ؿًتت »ُت ٔلؿي كا ثلاي ٌقكاٖ ُت ثب اٚ،ثٝ پيَِ ٔي فلًتبؿ.

وـاْ ػِك تٛ كا ثلاي ٕٞيِٝ ؿًٚت ٔي ؿاُت؟،وـاْ »اٚ ٔي ٌقاُت وٝ ايٗ وبك كا ثىٙٙـ،أب ٌيٍَّٕ پلًيـ،«.ثٍقاك

ًپي اٚ ثٝ ثلؽي ام آٖ ػِك ٞبي ؿٚك ا٘ـاؽتٝ ُـٜ ٚ ًلُ٘ٛت « يه ام فبًمب٘ت ويف كًبٖ ٕٞيٍِي ات ثٛؿ٘ـ؟

كا ُىٌت.ؿيٍلي،ثٝ ٞيجت يه ُيل،ؿك « ثبَ اٍ»ت كا ثب تٛ ٌقكا٘ـ،ٞبيِبٖ اُبكٜ ولؿ؛يىي؛صٛپب٘ي وٝ پي ام ايٙىٝ ُ

ثبغجبٖ پـكت،ثٝ يه »ٌٛؿاِي ثٝ ؽبن ًپلؿٜ ُـ.ًٛٔي اٍ فّذ ُـ ٚ ثٝ ٌلٌي ثـَ ٌِت،عبَ آ٘ىٝ يىي ؿيٍلُبٖ،

 تٛ ٔلا ؿًٚت ٔي ؿاكي ٚ ٕٞضٖٛ آ٘بٖ ثب ٔٗ ثلؽٛكؿ«.»أب ٔٗ صٝ ٛٛك؟»ٌيٍَّٕ ًل آؽل پلًيـ:«.لٛكثبغٝ تجـيُ ُـ

ؿك ثيِتل ٔٛاكؿ ثٝ ؿًت ٞٙلٔٙـاٖ وٟٗ ؿك رٕبَ ثلٍٞٙي اٍ ثٝ  Ishtarػزيت ٘جٛؿ وٝ ثب صٙيٗ اُتٟبكي،«ٔي وٙي.

 تٔٛيل وِيـٜ ُـٜ ثٛؿ وٝ ٘يِؾٙـ م٘بٖ ٚ ٔلؿاٖ كا ثٝ ؿيـاكٍ ٔي ّٛجيـ .

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

ػّٓ اًبٛيل يٛ٘بٖ ٔقوٛك اًت . ٚ ُلايغ ٚ كًْٛ تٕٛم وٝ ؿك ٔزبٔغ ايِبٖ ٔؼَٕٛ ثٛؿ في اِغميمة ثب آؿاة ٚ ف٘بيُ اٌ٘ب٘يت ؿك ٟ٘بيت 

 لبٔٛى وتبة ٔمـى  .8:14    ًفل ؽلٚد .ؿك ٕٞبٖ ٔبٞي ثٛؿ وٝ تٕٛم ٔي ٘بٔيـ٘ـٔغبيل ٚ ٔؾتّف ثٛؿ ٚ ٚلت رٕغ ُـٖ 
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پلًٝ ٔي مؿ . ثٙبثلايٗ ثيٗ ًبِلٚم تّؼ ُٚيليٗ آٖ ، ايِتل اٚلبت ؽٛؿ كا ؿك ٔغفظٝ إًٓب٘ي اٍ ؿك إًٓبٟ٘بي مٔيٗ 

ُـٜ  ُٜٟل آكاتب ؿك ؿكٜ ايٙـٚى ٘بْ ثلؿٔؼٕٛالً تٛٓيفبتي وٝ ام اٚ ٔي ُٛؿ اٚ كا اِٝ ثبِـاكي ٔي ٕ٘بيب٘ـ . ام اٚ ثؼٙٛاٖ اِٝ 

 ٚ ؿٚكٜ ايِبٖ كا ثب ٔاللبتٟبي پلٚامي پلؿاؽتٝ ا٘ـ . 

 تٕبى ًىٌي كا تزلثٝ ٔي وٙـ :ؿك يىي ام ٕٞيٗ پلٚامٞبي ؽٛؿ ثٝ ؿٚكؿًتٟبًت وٝ ايٙب٘ب ؿك رٟت ٔؼىٛى 

ؿك صٙيٗ ٘مَ ٔؼىًٛي ، ٔلؿي م٘ـٜ ٔب٘ـ تب ؿكثبكٜ اٍ  ايه ثبر اي تًسط يك فبوي مًرد تجبيز قرار ميگيرد .

ُٙبؽتٝ ُـٜ اًت وٝ ثٙيبٍ٘قاك ًٌّّٝ  Aggadeام  Sargonًؾٗ ثٍٛيـ . ٚي ام ًٛاثك تبكيؾي تغت ػٙٛاٖ 

مثبٖ آوـي  ٝم٘ـٌيٙبٔٝ ؽٛؿ ُ٘ٛت اٚ ، ٔتٙي ث ( ؿك Akkadٛالً ثٝ ٘بْ رـيـي ثٛؿٜ ٌٔتمل ؿك پبيتؾتي رـيـ ) ٔؼٕ

٘بْ ٌلفتٝ . وٝ ؿك آٖ ُلايٚ تِٛـ پبؿُبٜ ٛٛكي تٛٓيف ُـٜ وٝ ٔب كا  "افٌب٘ٝ ًبكٌٖٛ  "ٚرٛؿ ؿاكؿ وٝ تًٛٚ ٔغممبٖ 

 ثٝ يبؿ ؿاًتبٖ ًٔٛي ٔي ا٘ـامؿ : 

ٔبؿكْ وبٞٙٝ ػبِي كتجٝ اي ثٛؿ ؛ ٔٗ ٕ٘ي ؿا٘ٓ وٝ پـكْ وٝ ثٛؿ . ٔبؿكْ ، وبٞٙٝ ػبِي كتجٝ ، وٌي وٝ ٔلا عبّٔٝ ثٛؿ ،  "

پٟٙب٘ي ٔلا ثٝ ؿ٘يب آٚكؿ . ٔلا ؿك ًجـي ام ٘ي للاك ؿاؿ ، ؿكيضٝ اٍ كا ثب ليل ٟٔل ولؿ . اٚ ٔلا ؿك كٚؿؽب٘ٝ كٞب ٕ٘ٛؿ أب ايٗ 

آثيبك ٚلتي وٝ ؿك عبَ  Akkiآثيبك كًب٘ـ .  Akkiكٚؿؽب٘ٝ ٔلا ثب ؽٛؿ ثلؿ تب ثٝ زبْ ٘ـاؿ . وبك كا ثلاي غلق ولؿٖ ٔٗ ا٘

آثيبك ٔلا ثؼٙٛاٖ Akki آثيبك ٔلا ثؼٙٛاٖ پٌل ؽٛؿ پقيلفت ٚٔلا پلٚكٍ ؿاؿ . Akkiآة وِيـٖ ثٛؿ ٔلا ٞٓ ثلؿاُت . 

 .  "ثبغجبٖ ؽٛؿ ٔٙٔٛة ٕ٘ٛؿ 

 ًبكٌٖٛ ٕ٘ي تٛاٌ٘ت صيني كا وٝ ٔي ثيٙـ ثبٚك وٙـ .  ًپي ٍٕٞٙبٖ وٝ اٚ ثبؽ كا ٍٟ٘ـاكي ٔي ولؿ ،

  

 يك رٍس هلكِ 

 تعذ اس عثَر اس آسواى ، عثَر اس سهيي 

 ايٌاًا ...

  Elam  ٍShuburتعذ اس عثَر اس 

 تعذاس عثَر ... 

 دٍضيشُ تاكزُ همذس درهاًذُ ضذ ،احساس خَاب آلَدگي كزد 

 هي اٍ را اس لثِ تاغ ديذم 

 هي تَسيذهص ٍ تا اٍ سكس كزدم 
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ايٙب٘ب ثٝ ربي ايٙىٝ ٘بكاعت ُٛؿ ، ًبكٌٖٛ كا ٔلؿي ٜٔبثك ٔيَّ ؿًٚت ؿاُتٙي يبفت . تٕـٖ ٞناك ًبِٝ ٘يٕٝ فلًٛؿٜ 

 ًٛٔل ؿكآٖ مٔبٖ ثٝ ؿًتبٖ لٛي ٘يبم ؿاُت وٝ ًىبٖ ؿاك پبؿُبٞي ثبُـ . پبؿُبٞي وٝ ثؼـام يه ؿٚكٜ ثبُىٜٛ ؿك

Urukتغييل پبيتؾتٟب ثٝ ؿكٌيلي ٔيبٖ ُٟلٞب ٚ ؿك ٟ٘بيت ثيٗ ؽـايبٖ عبٔي آٟ٘ب ٔٙزل ُـ ٟب ثبُـ . عبفظ تغييل پبيتؾت

اٚ كا ثؼٙٛاٖ  ٝايٙب٘ب كا ثٝ ايٗ ٘تيزٝ كًب٘ـ و . ؿيـٖ ٔلؿي صٖٛ ًبكٌٖٛ وٝ ثتٛا٘ـ تٕٔيٓ ثٍيلؿ ٚ اُٞ ػُٕ ثبُـ ،

 بيـاكاٚ تجـيُ ُـ . پيِٟٙبؿ وٙـ . اٚ ٕٞضٙيٗ ثٝ ػِك پ "ًٛٔلٚ آوـ  "پبؿُبٜ ٕٞٝ لّٕلٚ 

ٚلتي ٔٗ  "اظٟبكات ًبكٌٖٛ ؿكٔتٗ ؿيٍلي تغت ػٙٛاٖ ٚلبيغ ٘بٔٝ ًبكٌٖٛ ُٙبؽتٝ ُـٜ اًت . ٌفتٝ ٔي ُٛؿ وٝ :

. ؿك ٘بعيٝ  "ثبغجبٖ ثٛؿْ ، ايِتل ػِك ؽٛؿ كا ثٝ ٔٗ ػٜب ولؿ ٚ ثلاي صٟبك ٚ پٙزبٜ ًبَ ٔٗ ثٝ پبؿُبٞي پلؿاؽتٓ 

ًٛت تب ؿك پبؿُبٞبٖ ًٛٔل ٚ آوـ ثٛؿ وٝ ايٙب٘ب رٟت ٕٞلاٞي ثٝ ُبٜ پيعىٕلا٘ي ربِ٘يٙبٖ ًبكٌٖٛ تغت ػٙٛاٖ 

 كًٕي ٔي ولؿ .  آئيٗ امؿٚاد ٔمـى وٙـ . وبكي وٝ آٟ٘ب كا ثلاي  لوتتِليفبت رِٗ ًبَ ٘ٛ ُ

وٌب٘ي ٌلؿ ٞٓ ٔي آٔـ٘ـ تب ٛي رِٗ ًبَ ٘ٛ ؿٚثبكٜ ؽبٛلٜ اي كا م٘ـٜ وٙٙـ ٚ ثبمٌٕٛ٘بيٙـ ايٗ كا وٝ ؿكمٔبٟ٘بي اِٚيٝ 

ثٛؿ وٝ ؽـايبٖ آٔـ٘ـ ٚ ؿكاثتـا عٕبًٝ ؽّمت كا ٚ اٚؿيٌٝ آ٘ٛ٘بوي كا ، ؿكآٔـِ٘بٖ ٚ اًتملاكثل مٔيٗ رِٗ ٔي ٌلفتٙـ ، 

. ثؼـ پبؿُبٜ ٔؼلفي ٔي ُـ ٚثؼـ ايٙب٘ب ؿػٛت  "ًبؽتٗ م٘ـٌي ثل مٔيٗ  "٘بٔيـٜ ٔي ُـ  A.KI.TIرِٙي وٝ 

 كا آغبم ٔي ولؿ .  Gigunuپبؿُبٞبٖ ثٝ 

پبؿُبٜ ٕ٘بيَ ٔزـؿٍ ؿك كٚ٘ـ رِٙٛاكٜ ٌٙزب٘ـٜ ُـٜ ثٛؿ . ٚ ٚ ًپي ربيٍنيٙي اٍ تًٛٚ ٔلي ُليه ًىٌي ا

ٔبٞيت آئيٗ ، يبفتٗ كاٞي ثٛؿ تب وٝ پبؿُبٜ ُت كا ثب اِٝ ًپلي ٕ٘بيـ ثـٖٚ ايٙىٝ ثٕيلؿ ! . پي آٔـٍ ثٌتٝ ثٛؿ ٘ٝ فمٚ 

فمـاٖ آٟ٘ب ؿك ًبَ آيٙـٜ  باٚا٘ي يثٝ ًلُ٘ٛت ُؾْ ُبٜ ثّىٝ ٕٞضٙيٗ ثٝ ًلُ٘ٛت ًلمٔيٗ ٚ ٔلؿَٔ ، وبٔىبكي ٚفل

 . ثلاي ٘ؾٌتيٗ صٟبك كٚم رِٗ ، ؽـايبٖ ؿك ثبمآفليٙي تزلثٝ ُليه ٔي ُـ٘ـ . ؿك پٙزٕيٗ كٚم پبؿُبٜ ثٝ ٓغٙٝ 

ٔي آٔـ ، پيَ پيَ ثنكٌبٖ ٚ ؿيٍل ػبِي ٔمبٔبٖ ؿك ٓفٛفي ٔٙظٓ ام ٔيبٖ كاٜ ٚيوٜ ايِتل ٚاكؿ ٔؼجـ آّي ٔي ُـ٘ـ . 
پبؿُبٜ وبٞٗ اػظٓ كا ٔاللبت ٔي ولؿ ، وٌي كا وٝ ِ٘بٖ ُبٞي كا ثلؿاُتٝ ٚ ؿك ثلاثل ينؿاٖ ؿك پيٍِبٜ لـى االلـاى 6

وِيـٍ تب ٔلآً ٔي تٛپيـ ٚ ثٝ ما٘ٛ ٔي ٔىبَ٘ ٔي ؿاؿ . ًپي ؿك ثبمٌِت ًٛي ُبٜ ٔؼنَٚ ، وبٞٗ اػظٓ ؿك كؽَ 

.  ُٛؿي كا وٙـ ثٝ رب آٚكؿٜ ٌٟٛ ٕ٘بيـ ٚ ّٛت ٔغفلت اِٖ ُبٜ ٔي ثبيٌت فٟلًت ٌٙبٞبَ٘ كا ثبمآوفبكٜ اي وٝ ؿك 

ب٘ـ ، تب وٝ ؽـايبٖ ٔ ي ؿاؿ٘ـ . ُبٜ ؿك آ٘زب ٔغجٛى ٔيًپي وبٞٙبٖ ُبٜ كا ثلاي ٔلؿٌي ٕ٘بؿيٗ ثٝ ثيلٖٚ ُٟل ًٛق ٔ

ثبالي ًلٍ ًلُ٘ٛتَ كا ثٝ ثغج ٌقاك٘ـ . ؿككٚم ٟ٘ٓ اٚ ثبم ظبٞل ُـٜ ِٚجبى ٘ظبٔي ٚكؿاي ًّٜٙتي اٍ ثٝ اٚ 

ٌلؿا٘ـٜ ٔي ُـ ٚ كاٜ ُٟل كا پيِٝ ٔي ولؿ . غلٚة ٌبٜ ؿك آ٘زب ًلٚٓٛكتي ثٝ آة ٔي مؿ ٚ ػٜلي ثٝ ثـٖ ٚ ثؼـ ثبم

 ؿك عٛمٜ ٔمـى ٔي ُـ .  Giparكٌٞپبك 

 

                                                           
6

اِمبء ٔي وٙـ . ايٗ كاٜ ؿك ٔٛمٜ  كاؿك ثبثُ كاٜ كاٞپيٕبيي ؿك تٙبًت تبكيؾي ثب ٔؼٕبكي ثب ُىٜٛ ألٚمٜ ٘ين ٞيجت آٖ .  
Vorderasiatisches ٗؿك ثلِيٗ ثبمًبمي ُـٜ اًت . ًضي  
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كا ثلاي كٗبي ؽبٛل اِٝ ؿك عك ُبٜ  ٗايٙب٘ب ٔاللبت ٔي ُـ . وٌي وٝ اياٚ تًٛٚ ؽـٔتىبك  Gigunuؿك ٚكٚؿ ثٝ 

 ا٘زبْ ؿاؿ . 

 خَرضيذ رفتِ است كِ تخَاتذ 

 رٍس گذضتِ است 

 ّواًطَر كِ در تخت خَاب ، ضوا تِ اٍ خيزُ هي ًگزيذ 

 ّواًطَر كِ ضوا ا ٍرا ًَاسش هي كٌيذ 

 تِ ضاُ سًذگي تخطيذُ هي ضَد ... 

 ضايذ پادضاُ كسي است كِ للة اٍ صذايص ًوَدُ 

 تادر داهاى همذس اٍ اس رٍسّاي تلٌذ لذت تثزد  

 هطلَب ٍ تا ضكَُ را حكوزاًي 

 تِ اٍ تثخطذ ، تخت ضاّي را ، تٌياد ديز پا را ... 

 ضايذ كِ كطاٍرس كطتشار را تارٍر هي كٌذ . 

 ...ضايذ كِ چَپاى تز تعذاد آغل گَسفٌذاى هي افشايذ 

 در لصز اجاسُ عوز طَالًي تاضذ . 

 
تٟٙب ٔي ُـ . تٕبْ ُت آٖ ثٝ َٛٛ ٔي ا٘زبٔيـ . ٓجغٍبٞبٖ  Gigunuًپي ثلاي تٕبى رٌٙي ، پبؿُبٜ ثب اِٝ ؿك 

پبؿُبٜ ثيلٖٚ ٔي آٔـ تب وٝ ٕٞٝ ثجيٙٙـ وٝ اٚ ام آٖ ُت ربٖ ثٝ ؿك ثلؿٜ . امؿٚاد ٔمـى اتفبق افتبؿٜ ثٛؿ . ُبٜ ٔي 

 تٛاٌ٘ت ثلاي يىٌبَ ؿيٍل عىٛٔت وٙـ . پي ثٝ ًلمٔيٗ ٚٔلؿَٔ كفب ػٜب ٔي ُـ . 

 "ُ٘ٛتٝ وٝ :  آئيٗ امؿٚاد ٔمـى  /  The Sacred Marriage Riteٙبى ثنكي ؿك ًبٔٛئُ ٘ٛط وليٕل ًٛٔل ُ

ُبٜ ثب رالَ ٚرقثٝ ثلاي عـٚؿ ؿٚ ٞناك ًبَ ثلٌناك ٔي ُـ وٝ ٕٞٝ ؽبٚكٔيب٘ٝ ثبًتبٖ ثلاي عـٚؿ  آئيٗ امؿٚاد ٔمـى  

 .  "ؿٚ ٞناك ًبَ ام آٖ ِقت ٔي ثلؿ٘ـ 

ٚ ٌيٍَّٕ ، پبؿُبٞبٖ ًٛٔلي ام ؽٌّٝ صٙيٗ ُجٟبي ثٝ يبؿ ٔب٘ـ٘ي ثب ايِتل  Dumuziؿكٚالغ ٔـتٟب پي ام ؿٚكاٖ 

غنِٟبي ًّيٕبٖ وتبة ٔمـى ، تٛٓيفي ؿاكؿ ام ػِك ِقت ثؾَ ؿك  َ تٛٓيفبت ُبػلا٘ٝ اي ؿاُتٝ ا٘ـ . غن

Ta'annugim  ْؽب٘ٝ  "ٚ تٙي صٙـ ام پيبٔجلاٖ ، اٟ٘ـاAnnugim "  كا  " ؿؽتل ثبثُ / ايِتل ") ؽب٘ٝ ِقتٟب ( ي

 پيَ ثيٙي ولؿٜ ثٛؿ٘ـ . 

ًٛٔلي كيِٝ ٌلفتٝ ، ِ٘بٖ ؿٞٙـٜ ايٗ ٘ىتٝ وٝ اتبق ِقتٟب ٚ  Gigunuثلاي ٔب آُىبك اًت وٝ ايٗ ػجبكت ػجلي ام 

 ؿك اٚاًٚ ٞناكٜ اَٚ پيَ ام ٔيالؿ ثؾٛثي ُٙبؽتٝ ُـٜ ثٛؿٜ . آئيٗ امؿٚاد ٔمـى 
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وٙٙـ . ؽـايب٘ي وٝ ؿاكاي  ل كًٕي اٍ ُت كا اًتلاعتًبؽتبكٍ رـا ثٛؿ تب وٝ ؽـا ٌٕٚٞ Giparؿك كٚمٌبك وٟٗ ، 

 Dumuzi، ثب ٘بٔنؿٍ  Urukام كاٜ ٔغبفظت ٔي ولؿ٘ـ . ايِتل ؿك ُٟل ؽٛؿ  –اّ٘يُ ٚ ٘يٙٛكتب  –يه ٌٕٞل ثٛؿ٘ـ 

تجـيُ ُـ ثٝ ٔىبٖ تٛلفٟبي يه ُجٝ . تغييلات ٔؼلفي ُـٜ  Gigunuٙـ . أب ؿكٚ٘ي تليٗ اتبلَ و ٔاللبت ٔي

ايـٜ ٞبي رـيـي ثٝ ثلؽي ام  ثلاي ُىُ رـيـ تٕبًٟبي ينؿا٘ي ام آٖ مٔبٖ Giparتًٛٚ ايِتل ٔجٙي ثل اًتفبؿٜ ام 

( ًلٚوبك   Inanna/Ishtar) پـك  Nannar/Sinثلؽي ام ثٟتليٗ اًٙبؿ ثبلي ٔب٘ـٜ ؿكايٗ ثبكٜ ثب ٔقول ؿاؿ .  ؽـايبٖ

. ٘مِي وٝ تًٛٚ ُبٜ ٔقول ؿك آئيٗ ايِتل ثبمي ٔي ُـ تًٛٚ  Urukؿك ٔغٛٛٝ ٔمـى اٍ ؿك  Giparؿاك٘ـ ٚ ثب 

Entu  ثب٘ٛي ؽـا  "ثبمي ُـٜ ثٛؿ" (NIN.-DINGIR. ؿك ًٛٔلي ) 

ام  ٚكؿٜ ؿك لٌٕت رٙٛة ُللي ٔغٛٛٝ ٔمـى ، ٘ٝ صٙـاٖ ؿٚكآكا ام ميل ؽبن ثيلٖٚ  Entuالبٔتٍبٜ ، وبُٟٚب  

ثبًتبِ٘ٙبًبٖ  Entusاتبق  Gigunu. ٘نؿيه  Ningalؼجـ ٔغُ البٔت ٌٕٞل اٚ ٔٚ ِٔؾٔبً ؿٚك ام  Sinميٍٛكات 

ثٝ ؽبن ًپلؿٜ ُـٜ ثٛؿ٘ـ . آكأٍبٜ ٚ وِف ًبؽتبكٍ ، تبييـ ولؿ وٝ كٚيٝ  Entusٌٛكًتب٘ي  يبفتٙـ وٝ ؿك آٖ ؿٚؿٔبٖ 

اِٚيٝ ٌٌتلٍ يبفتٝ ٚ ثؾٛثي تب ؿٚكٜ ٘ئٛ ثبثّيبٖ ؿك ٔغـٚؿٜ  ؿك وٙبك ٌٕٞل كًٕي ، ام ؿٚؿٔبٖ "ثب٘ٛي ؽـا  "ؿاُتٗ 

 مٔب٘ي ثيَ ام ؿٚ ٞناك ًبَ عفظ ُـٜ . 

( 182-178ٞلٚؿٚت ، ٔٛكػ ٚ كٞٙٛكؿ يٛ٘ب٘ي ؿك للٖ پٙزٓ پيَ ام ٔيالؿ ؿك ُ٘ٛتٝ ٞبي ؽٛؿ ) تبكيؼ ، وتبة اَٚ 

 Jupiterميٍٛكات ٔلؿٚن كا وبٔالً ؿليك تٛٓيف ٔي وٙـ ) ٔلؿٚن : وٌي وٝ  –ٔغٛٛٝ ٔمـى ثبثُ ٚ ٔؼجـ 

Bellus  . ٘بٔيـٜ ٔي ُـ ( آ٘ضٙبٖ وٝ ثبًتبِ٘ٙبًبٖ ألٚمي ِ٘بٖ ؿاؿٜ ا٘ـ 

ٛجك ٌٛاٞي اٚ  اػّي تليٗ لّؼٝ آٖ ٔؼجـ ٌّٝ ٌِبؿي اًت ٚ ؿكٖٚ ٔؼجـ تؾتي ربي ؿاكؿ ثب ا٘ـامٜ اي غيل ٔؼَٕٛ ، 

رـَٚ ٛاليي ؿك وٙبكٍ . ؿك آ٘زب ٞيش ثتي ٚرٛؿ ٘ـاكؿ . ٞيضىي ُجبٍٞٙبْ اتبق كا اُغبَ ٕ٘ي وٙـ رن وبٔالً آكاًتٝ ثب 

ام ٔيبٖ ٕٞٝ م٘بٖ كٚي  يه مٖ ٔزلؿ ثٛٔي ، وٌي وٝ وّـا٘ي اًت . وبٞٙٝ اي وٝ ؽـا تٔـيمَ ولؿٜ ٚ ثلاي ؽٛؿ

ؽـا ثلاي ُؾٔي وٝ ؿك  –كي لبئُ ٘يٌتٓ أب ٔٗ ثلاي ايٗ ثؾَ اػتجب –اٚ ٕٞضٙيٗ اظٟبك ٔي ؿاكؿ ،  ثلٌنيـٜ مٔيٗ 

 آٖ اتبق اًت پبئيٗ ٔي آيـ ٚثل كٚي تؾت ؿكام ٔي وِـ . 

اتفبق ٔي افتـ ، وٝ ؿك آٖ م٘ي ٕٞيِٝ  Thebesؿك ٔىب٘ي ؿك ُٟل  ٌٛيٙـايٗ ُجيٝ ؿاًتب٘ي اًت وٝ ٔٔليبٖ ٔي 

ايٗ م٘بٖ ام آٔينٍ رٌٙي ام ٞل  ٚلت ٔي ٌقكا٘ـ . ؿك ٞل ٔٛكؿ ٌفتٝ ُـٜ وٝ Thebanُجٟب كا ؿك ٔؼجـ ِٔتلي ؿك 

اًت . ٚلتي وٝ ؿك آٖ وبٞٙٝ اي ثٝ ٔؼجـ  Lyciaؿك  Patara٘ٛع ثب ٔلؿاٖ ٔٙغ ُـٜ ا٘ـ . ايٗ ٕٞضٙيٗ ُجيٝ ثٝ ًٙت 

 پيٍِٛئيٟب ثلؿٜ ٔي ُٛؿ . ؿك َٛٛ ٔـتي وٝ ثٌيبك ِٔغَٛ ثٛؿٜ ٕٞٝ ُت ؿك ٔؼجـ ًىٛت ثلللاك ٔي ُـٜ . 

اٌلصٝ ػجبكتٟبي ٞلؿٚت ايٗ ٌٕبٖ كا تمٛيت ٔي وٙـ وٝ ٞل ؿؽتلٜ ثبولٜ اي ؿك اكاٗي ٔي تٛا٘ـ ثلاي صٙيٗ تزلثٝ 

ثٝ  Urؿك  Giparؿك ؽلاثٝ ٞبي  ُـِٜٟٔٛكي ٚارـ ُلايٚ ثبُـ أب ؿك ٚالغ صٙيٗ ٘جٛؿٜ . يىي ام وتيجٝ ٞبي پيـا 

Entu  َٔاُبكٜ ؿاكؿ وٝ ايٗ ثبك ٘بEnannedu ٝؿؽتل  اًت . وٌي وKudur-Mabuk  اًت . پبؿُبٜ ًٛٔلي
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ٕ٘ٛؿْ ،  Gipar-womanٔٗ تمبٗبي ٔىبٖ ثبُىٛٞي ؿك  "پيَ ام ٔيالؿ . اٚ ُ٘ٛتٝ  1900عـٚؿ  Larsaُٟل 

 .  "ًبؽتٝ ُـٜ  Entuاي وٝ ؿك ٔىب٘ي پبن ثلاي  ٝؽب٘

 Enanneduٙٛاٖ ٞـايبيي ام پيـا ُـٜ ا٘ـ . وتيجٝ ٞبيي ًٛكاػ ؿاك وٝ ثؼ Ningalبء ٘قكي لبثُ تٛرٟي ؿك ٔؼجـ ياُ

 ُٙبؽتٝ ُـٜ ا٘ـ ، ثلؽي ام پوٍِٚٞلاٖ پيِٟٙبؿ ولؿٜ ا٘ـ وٝ آٖ كا ثلاي مٔب٘ي ثـا٘يٓ وٝ ثؼٙٛاٖ ُليه اٌ٘ب٘ي 

ٕٞضٙيٗ ُلايٚ ؽٛثي ثب ٌٕٞلكًٕي اٚؿاكؿ  Entuؽـٔت ٔي ولؿٜ . Nannar ) ٔٔبعت ، ِٕٞٙيٗ يب وٙين .ْ ( ؽـا

. ٔٛاكؿ ؿيٍلي وٝ ؿك ٕٞٝ آٖ پبؿُبٞبٖ  "فلاٞٓ آٚكؿ  Ningalٓٛكتي وٝ ُلايٜي ثلاي آًبيَ ٚ آكايَ اِٝ  ؿك "

 كًٕي ثلاي ؿؽتلاٖ ؽٛؿ ثبُٙـ فلاٚا٘ٙـ .  Entu ثٝ ؿ٘جبَ 

 استداللي كٍ اش كتيبٍ َا وطات مي گيسد ايه است كٍ با يجًد چىيه زابطٍ خًدماوي با خدا

Entuدز .  "زيشَاي طًالوي شودگي ي سالمتي  "ضاٌ باضد بساي  مي تًاوستٍ مًزد يسبب

مركس دز فسصت مىاسب اش دياج مقدس با ضاَان خًاستُاي بسيازي مطسح مي ضدٌ تًسط 

 ايطتس . 

ثًد كٍ پبدضبَبن پي در پي در  "ثبوًي خذا  "ثب چىيه دسترسي مستقيمي ثٍ خذاي ضُر از طريق 

مطمئه از َب را مي سبختىذ يثبزسبزي مي كردوذ در ضُرَبيطبن  Giparَمٍ خبيرميبوٍ ثبستبن 

ايٗ ٌٔئَٛ ٔٙغٔل ثٝ فلؿ ٚ اػّي ، وبٔالً  ثبضىذ . Entuايىكٍ دختران آوُب يوٍ َيچ كس ديگر مي تًاوىذ 

 "ؽـٔت ٔي ولؿ٘ـ  وٝ ػٕٛٔبً  "فٛاعَ ٔمـى  "ٔتفبٚت ثٛؿ ام وبٞٙٝ ٞبي رٛكٚارٛكي وٝ ؿك ٔؼبثـ تغت ػٙٛاٖ 

Qadishtu "  . ُـٜ ) ثٛيوٜ ثلاي ؿؽتلاٖ ثٙي  ؿثب اٞب٘ت ؿك وتبة ٔمـى ام آٖ يب ُغّي وٝ ثبكٞب٘بٔيـٜ ٔي ُـ٘ـ

ام ٕٞؾٛاثٝ ٞبي ؽـايبٖ ٔتفبٚت ثٛؿ ) پبؿُبٞبٖ يب پـك ُبٞبٖ /ُيٛػ (  Entu(  23:18اًلائيُ ٕٔٙٛع ُـٜ : تخٙيٝ / 

 ٘جبيـ ٚ ظبٞلاً ٕ٘ي تٛاٌ٘تٝ ) ام ٛليك كُٟٚبيي ٘بُٙبؽتٝ ( ثضٝ ؿاك ُٛؿ ؿك عبِي وٝ ٕٞؾٛاثٝ ٞب  Entuؿك آٖ 

  7ٔي تٛاٌ٘تٝ ا٘ـ ٚ ثبيٌتٝ ثٛؿٜ ايٗ وبكُبٖ ./وٙيناٖ 

                                                           
 يؼٙي غالْ ثب ٔتلاؿف ػجـ ّٕٔٛن، كق، ٞبي ٚاهٜ ٚ مٖ، ثلؿٜ يؼٙي وٙين ثب ٔتلاؿف ّٕٔٛوٝ ٚ أٝ ، كلجٝ ٞبي، ٚاهٜ اًالٔي اؿثيبت ؿك . 7

 ثب ٘جبيـ كا وّٕبت ايٗ ٚ. اًت ُـٜ اًتفبؿٜ ثلؿٜ ٓبعت يب ٚ ؿاك ثلؿٜ يؼٙي اكثبة ثب ٔتلاؿف ٔبِه ٚ ِٔٛي ام ٚ اًت ُـٜ آٚكؿٜ ٔلؿ ثلؿٜ
 ٔيىٙٙـ وبك اٚ ثلاي ٚ آيٙـ ٔي ؿك ُؾٔي اًتؾـاْ ثٝ اي ٞنيٙٝ اماي ؿك وٝ ٌٞتٙـ وٌب٘ي وّفت ٚ ٘ٛول ميلا ٌلفت، اُتجبٜ ثٝ وّفت ٚ ٘ٛول

 ؽٛاٞٙـ ثلؿٜ ٘ين اٚ فلم٘ـاٖ عتي ٚ ٔيىٙـ وبك اكثبة ثلاي ٔزب٘ي ثٔٛكت تمليجبً ٚ اًت اكثبة اؽتيبك ؿك وبُٔ ثٜٛك ٚ ٕٞيِٝ ثلاي ثلؿٜ أب
 .ٔب٘ـ

أب آيبؿك اًالْ ٞٓ ؿك وٙبك ٌٕٞل كًٕي ٔي تٛاٖ وٙين ؿاُت ٚ ثب اٚ كاثٜٝ رٌٙي ثلللاك ولؿ صٝ ثلاي ثبكؿاك ُـٖ اٚ صٝ ِ٘ـَ٘ ؟ ) ايٗ 
ًٛاِي ٔقول اًت ( پبًؼ ٔخجت اًت اٌل صٝ للآٖ ٔي وُٛـ كاثٜٝ رٌٙي ثب ثلؿٌبٖ كا وٙتلَ وٙـ ٚ ا٘ـن عمٛلي ثلايِبٖ ؿك ٘ظل ثٍيلؿ 

ػُٕ غيل اٌ٘ب٘ي كا ٘في ٕ٘ي وٙـ ٚ ؿك ًٙت ٔغٕـ ٘ين صٙيٗ صيني ِٔبٞـٜ ٕ٘ي ُٛؿ ٚ اٌل صٝ ام ثلاثلي عمٛق ٕٞٝ ؿك أب ٞلٌن ايٗ 
اًالْ ٓغجت ٔي ُٛؿ أب ػٕالً صٙيٗ ٘يٌت ٚ ًٙت ٔغٕـ صين ؿيٍلي ٔي ٌٛيـ . ًٛاَ ايٙزبًت وٝ صلاپيبٔجلا٘ي وٝ للاك اًت ثب تمٛا 

ؿك اِٚيٗ فلٓت يه كاثٜٝ رٌٙي رـيـ كا ام ؿًت ٕ٘ي ؿٞٙـ ٚ صٖٛ ؽـا ا٘ىي ام  -كًَ كا ثٍٛيٙـ علفَ ك اثن٘ٙـ ٚؿ –ٚپلٞينوبك ثبُٙـ 
 آٖ اًتمجبَ ٞٓ ٔي وٙٙـ ؟ 
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 ٔبكيٝ، ثب ٔغٕـ،. اًت ؿاُتٝ كاثٜٝ( مٖ ثلؿٜ) وٙيناَ٘ ام يىي ثب عـالُ ٔغٕـ وٝ ؿٞـ ٔي ٚالؼيت ايٗ ام كُٚٙي ُلط ًؼـ اثٗ ٛجمبت
 وٝ ثٛؿ٘ـ ُـٜ ؿاؿٜ ٔغٕـ ثٝ ٞـيٝ ػٙٛاٖ ثٝ وٝ ثٛؿ٘ـ وٙينا٘ي "ًيليٗ" ؽٛاٞلٍ ٚ ٔبكيٝ. ؿاُت رٌٙي ثٜٝكا ) ٔٔلي ( ؽٛؿ لجٜي وٙين

 ٔي ؿًٚت ، ؿاُت ٔزؼـ ٔٛٞبيي ٚ ثٛؿ ميجب ٚ ًفيـ وٝ كا ٔبكيٝ ٔغٕـ، وٝ ٌٛيـ ٔي ًؼـ اثٗ. ؿاؿ ُبػل "حجيٚ عٌٗ" ثٝ كا ًيليٗ اٚ،
اٚ فلٓت ًىي ثب ايٗ وٙين ميجب كا ام ؿًت ٕ٘ي ؿٞـ . ايٗ ؿاًتبٖ ُجيٝ ؿاًتبٖ  [151 ّ اِىجيل، اِٜجمبت وتبة ًؼـ، اثٗ ام ٘مُ.]ؿاُت

 تزبٚم اّ٘يُ اًت ثٝ پلًتبك رٛاٖ وٝ پي ام آٖ ٘بصبك ُـ اٚكا ثٝ م٘ي ثٍيلؿ . ٔغٕـ پي ام كاثٜٝ رٌٙي ٘بٔٛفك وٝ ثب ؿؽبِت عفٔٝ ٘ب تٕبْ
ٛي  -.ثٛؿ ُـٜ ثيٜٛ ٚ ثٛؿ ؿاؿٜ ؿًت ام كا اٌِٟٕي عقالٝ ثٗ ؽٙيي ؽٛؿ لُٛٞ ًبٍِي 18 ًٗ ؿك اِؾٜبة، ثٗ ػٕل ؿؽتل عفٔٝ -ٔب٘ـ 

. ٔلؿ ثؼـ ٔبٜ 18 وٝ آٚكؿ ؿ٘يب ثٝ اثلاٞيٓ ٘بْ ثٝ پٌلي ٔغٕـ ثلاي ٔبكيٝ وٝ ٘ٛيٌـ ٔي ٕٞضٙيٗ ًؼـ فلايٙـٞبيي ثب ٔبكيٝ امؿٚاد ولؿ . اثٗ
 ٞٓ ثبم ٌّٕٔبٟ٘ب وٝ ؿٞـ ٔي ِ٘بٖ ايٗ( 164ّ) ".ٔب٘ـ٘ـ ٕ٘ي ثٙـ ؿك ٞبيَ ؿايي ام ٞيضىـاْ ٔب٘ـ، ٔي م٘ـٜ اٚ اٌل ":٘ٛيٌـ ٔي ًؼـ اثٗ

 .ؿاُتٙـ لجٜي ثلؿٜ
ًبَ ًٗ ؿاُت ٕٞجٌتل ُـ يؼٙي ثب اٚ ػُٕ 54يب  53ًبٍِي ثب اٚ ٚلتي ؽٛؿ  9ًبِٝ ثٛؿ ثب ٚي امؿٚاد ولؿ ٚ ؿك ًٗ  6ٔغٕـ ٚلتي ػبيِٝ 

ًبٍِي ؿك ٘ظل ثٍيل٘ـ . أب ربِت ايٙزبًت وٝ ٞل ؿٚ  9كا ؿك ٕٞٝ الّيٕٟب رٌٙي ا٘زبْ ؿاؿ . ايٗ ٔجٙبيي ُـ تب ًٗ ثّٛؽ ؿكؽتبٖ ٌّٕٔبٖ 
  ؿك ٘ظلٔي ٌيل٘ـ . "كًٛايي اؽاللي  "ٔٛكؿ فول ُـٜ كا ألٚمٜ ثؼٙٛاٖ 

 

يىي ام ؿكثبكٜ ايٗ ٔبرلا كرٛع وٙيـ ثٝ ٔٙبظلٜ ؿوتل ػّي ًيٙب ثب آيت اهلل ٔٙتظلي ؿكثبكٜ ًٗ ػبُيٝ ٍٞٙبْ امؿٚاد ثب ٔغٕـ ٚ ؿاليُ آٖ . 
 ًبيتٟبيي وٝ ثٝ ايٗ ٔٛٗٛع پلؿاؽتٝ .

http://www.ir2sat3.tk/thread2488.html 
 ثب ؽٛاٞٙـ ٔي اٌل وٝ ؿٞـ ٔي اربمٜ آٟ٘ب ثٝ ٚ ،(24:34)٘ىٙٙـ ٚاؿاك فغِب ثٝ كا ؽٛؿ وٙيناٖ وٝ آٔٛمؿ ٔي ٌّٕٔب٘بٖ ثٝ ٕٞضٙيٗ للآٖ

 كا ؽٛؿ آماؿي وٝ ؿٞـ ٔي اربمٜ ثلؿٌبٖ ثٝ عتي ٚ( 4:92،5:89،58:3) وٙٙـ آماؿ كا آٟ٘ب ٌٙبٜ وفبكٜ ػٙٛاٖ ثٝ ٚ( 4:24) وٙٙـ امؿٚاد وٙيناِ٘بٖ
 (24:33) ثپقيل٘ـ كا ٔٛاليِبٖ ُلايٚ وٝ اٌل ثؾل٘ـ
 كاثٜٝ ؽٛؿ وٙيناٖ ثب وٝ ؿٞـ ٔي كؽٔت ٌّٕٔبٖ ٔلؿاٖ ثٝ وٝ اًت ٕٞيٗ ٚ اًت ثٛؿٜ اهلل ٔمـك ٌلفتٗ ثلؿٜ وٝ ؿٞٙـ ٔي ِ٘بٖ ثبال آيبت

 كا ثلؿٜ آماؿي اهلل، ٓٛكت ايٗ غيل ؿك ا٘ـ، ثٛؿٜ ٌّٕٔبٟ٘ب ثلاي اكمُٕٙـي وبالي ٞب ثلؿٜ وٝ ؿٞٙـ ٔي ِ٘بٖ ٕٞضٙيٗ. وٙٙـ ثلللاك رٌٙي
 .ؿاؿ ٕ٘ي للاك ٌٙبٞبٖ وفبكٜ
 ٔمـاك ػالٜٚ، ثٝ. ؿاك٘ـ اؽتٔبّ ٞب ثلؿٜ فمٟي عمٛق ٚ فلٍٚ كفتبك، ٘ٛع ٔبِيبت، ٚٗغ ثٝ وٝ ؿاكؿ ٚرٛؿ ؿاكي ثلؿٜ ٔٛكؿ ؿك عـيج ٓـٞب

 ثلؿٌبٖ ثٝ ٔلثٛٙ اعبؿيج ام اي ثلٌنيـٜ ايٗ. وٙٙـ ٔي اُبكٜ ٌّٕٔبٖ اكثبثبٖ ثب ُبٖ كاثٜٝ ٚ ٞب ثلؿٜ ثٝ وٝ ؿاك٘ـ ٚرٛؿ عـيج ُٕبكي ثي
 :ثؾبكي عـيج وتبة ام ا٘ـ ثلٌلفتٝ -ا٘ـ ُـٜ فول وٝ آٟ٘ب ثزن – ٕٞٝ وٝ اًت

 ٚكٚؿ ام پيَ وٝ ٘غٛي ثٝ] ٌٌٌتٝ ٔمبكثت آٟ٘ب ثب ٚ ٌلفتيٓ غٙيٕت ثٝ مٖ اًيل تؼـاؿي ٔب ":وٙـ ٔي ٘مُ اثٛاِؾٛؿكي ام: 137 ،ّ 7 د
 كاًتي ثٝ آيب " ٌفت اٚ ٚ ولؿيٓ ًٛاَ آٖ ٔٛكؿ ؿك ؽـا پيبٔجل ام ًپي. ؿاؿيٓ ا٘زبْ[ ْ. ٌيلؿ ٓٛكت ؽلٚد ػُٕ ثبكؿاكي، ٚ كعٓ ثٝ ٔٙي

 كٚم تب ثبُـ، ُـٜ ٔمـك ٚرٛؿٍ آ٘ىٝ ٍٔل آيـ ٕ٘ي ٚرٛؿ ثٝ كٚعي ٞيش[ ٌفت ًپي ٚ] ولؿ تىلاك ثبك ًٝ كا ًٛاَ ايٗ ٚ ولؿيـ؟، صٙيٗ
 ".ليبٔت

 ٔمبكثت وٝ وٙـ ٔي ٘ٔيغتِبٖ فمٚ اٚ. وٙـ ٔي تبييـ كا آٖ ٔغٕـ ٚ ا٘ـ ولؿٜ ٔمبكثت آٟ٘ب ثب ٚ ا٘ـ ٌلفتٝ مٖ اًيل صٙـ ٌّٕٔبٟ٘ب ايٙزب ؿك
 .٘ـٞٙـ ا٘زبْ ٌٌٌتٝ

 ٚ ُـْ ٌٔزـ ٚاكؿ": وٙـ ٔي ٘مُ ٔغيلم اثٗ.[ اًت ُـٜ اٗبفٝ ؿيٍلي رنييبت عبَ ايٗ ثب اًت، ثباليي ُجيٝ عـيج ايٗ: ]459ّ ،5د
 اًلايي ٚ كفتيٓ ٌٔتّيك ثٙي غنٜٚ ثٝ ؽـا پيبٔجل ثب ٔب"ٌفت، اٚ. پلًيـْ ٌٌٌتٝ ٔمبكثت ؿكثبكٜ اٚ ام ٚ ٌِ٘تٓ وٙبكٍ.  ؿيـْ كا ؽٛؿكي اثٛ

 ٔب وٝ ٍٞٙبٔي ًپي. ؿٞيٓ ا٘زبْ ٌٌٌتٝ ٔمبكثت وٝ ؿاُتيٓ ؿًٚت ٚ ثٛؿ ُـٜ ًؾت ٔب ثل تزلؿ وٝ وِيـ م٘بٖ ثٝ ٔيّٕبٖ ٔب. ٌلفتيٓ
 ام ٔب. ٔبًت ٔيبٖ ؿك اٚ آ٘ىٝ عبَ ٚ ثپلًيٓ ؽـا پيبٔجل ام ايٙىٝ ثـٖٚ ؿٞيٓ ا٘زبْ ٌٌٌتٝ ٔمبكثت صٍٛ٘ٝ وٝ ٌفتيٓ ولؿيٓ كا ا٘زبَٔ لٔـ

 ٔي ٚرٛؿ اًت، ٚرٛؿ ثٝ ٔمـك وٝ( ليبٔت تب) كٚعي ٞل وٝ صلا ٘ىٙيـ صٙيٗ وٝ اًت ثٟتل ُٕب ثلاي": ٌفت اٚ ٚ ولؿيٓ ًٛاَ آٖ ٔٛكؿ ؿك اٚ
 ".يبثـ
 ؿٚك. ا٘ـ ُـٜ تٛميغ ٌّٕٔبٖ ًلثبماٖ ثيٗ غٙيٕت ػٙٛاٖ ثٝ اًيل م٘بٖ. ا٘ـ ٌلفتٝ ثلؿٜ ٚ ا٘ـ ولؿٜ عّٕٝ ٌٔتّيك ثٙي ثٝ ٌّٕٔبٟ٘ب ايٙزب ؿك

 ٘نؿ آٟ٘ب. وٙٙـ ثلللاك رٌٙي كاثٜٝ ا٘ـ ؿكآٔـٜ اًبكت ثٝ تبمٌي ثٝ وٝ م٘ب٘ي ثب ؽٛاٞٙـ ٔي آٟ٘ب ٚ اًت ولؿٜ عِلي كا ًلثبماٖ ؽب٘ٝ ام ثٛؿٖ
 وبُٔ مٖ اًيلاٖ ثب كا رٌٙي ػُٕ ثّىٝ ، ٘ىٙٙـ كا وبك ايٗ وٝ ٌٛيـ ٔي آٟ٘ب ثٝ اٚ. پلًٙـ ٔي ٌٌٌتٝ ٔمبكثت ٔٛكؿ ؿك اٚ ام ٚ كٚ٘ـ ٔي ٔغٕـ
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 ٛجك ثل ٚ ثفلُٚٙـ كا آٟ٘ب ثؼـا ؽٛاًتٙـ ٔي وٝ صلا وٙٙـ ثبكؿاك كا مٖ اًيلاٖ ؽٛاًتٙـ ٕ٘ي آٟ٘ب وٝ ؿٞٙـ ٔي ِ٘بٖ ٔلتجٚ اعبؿيج. وٙٙـ
 .٘ـاُتٙـ كا ثبكؿاك وٙيناٖ فلٍٚ اًالٔي،اربمٜ لٛا٘يٗ

 .وٙـ ٔي تٔٛيت كا مٖ اًيلاٖ ثٝ تزبٚم ٔغٕـ، ٚالغ ؿك
 كٚمي. وٙـ ٔي آماؿ پيبٔجل ام اربمٜ وٌت ثـٖٚ كا ػجبى،وٙيني اثٗ ُـٜ آماؿ وٙين اِغبكث، ثٙت ٔيٕٛ٘ٝ:  وٙـ ٔي ٘مُ لُلَيت: 765 ّ ،3د

 ٌٛيـ ٔي[ پيبٔجل] اٚ " اْ؟ ولؿٜ آماؿ كا وٙيني ٔٗ وٝ ؿا٘ي ٔي آيب! ؽـا فلًتبؿٜ اي:  ٌٛيـ ٔي اٚ ثٝ ثبُـ پيبٔجل ثب تب اًٚت ٘ٛيت وٝ
 ٔي ٞبيت ؿايي ام يىي ثٝ كا اٚ اٌل ُـ ٔي ؿاؿٜ ثيِتلي پبؿاٍ تٛ ثٝ ":ٌٛيـ ٔي[ پيبٔجل. ]ؿٞـ ٔي ٔخجت پبًؼ اٚ "ولؿي؟ صٙيٗ ثلاًتي":

 ".ثؾِيـي
 اٍ ؿايي ثٝ كا ثلؿٜ آٖ اٌل( ثِٟتي) ُٛؿ ػٜب ثيِتلي پبؿاٍ اٚ ثٝ ثٛؿ ٕٔىٗ وٝ ٌٛيـ ٔي ٔغٕـ أب وٙـ، ٔي آماؿ كا وٙيني م٘ي ايٙزب، ؿك

 .ؿاُت ٔي ٍ٘ٝ ثلؿٌي ؿك كا ثلؿٜ ؿيٍل ػجبكت ثٝ يب ثؾِيـ، ٔي
 .ثٍيلؿ ٚكٚؿ اربمٜ ٔٗ ثلاي ؽٛاًتٓ اٚ ام وٝ ثٛؿ اي ثلؿٜ[ ٔغٕـ] اتبق ؿك ثل...  ": 7ّ،734د

: 5ّ،637د.]...[ا٘ـ ولؿٜ ٔي وبك اٍ ؽب٘ٝ ؿك وٝ اًت ؿاُتٝ ٞبيي ثلؿٜ ٔغٕـ وٝ وٙـ ٔي آُىبك لَٛ ٘مُ ٚ اًت ٛٛال٘ي عـيج يه ايٗ
 وٝ وٙيني ثب ٔمبكثت ام پي ػّي. ثٛؿْ ٔتٙفل ػّي ام ٔٗ ٚ فلًتبؿ ؽبِـ ٘نؿ غٙيٕت ؽٕي آٚكؿٖ ثلاي كا ػّي پيبٔجل: وٙـ ٔي ٘مُ ثُلَيـٜ
 اٚ ".ٌفت ؽٛاٞٓ ثلايَ كا ايٗ كًيـيٓ پيبٔجل ٘نؿ ٔب ٚلتي ثيٙي؟ ٕ٘ي كا ايٗ آيب": ٌفتٓ ؽبِـ ثٝ ٔٗ.  ثٛؿ ولؿٜ عٕبْ ثٛؿ، ؽٕي رنٚ

 ام ثيَ ًناٚاك ؽٕي، ام اٚ وٝ ٘يٌت ؽبٛل ايٗ ثٝ ػّي ام تٛ ٘فلت آيب ":ٌفت اٚ ". ثّٝ": ٌفتٓ ٔٗ "ٔتٙفلي؟ ػّي ام تٛ آيب! ثليـٜ ":ٌفت
 "اًت؟ آٖ

 ايٗ[ ثليـٜ] اٚ ٚ ثٛؿ ثلؿاُتٝ[ ؽٛؿ ثلاي] غٙيٕت ام كا وٙيني اٚ وٝ ؿِيُ ايٗ ثٝ ثٛؿ ٔتٙفل ػّي ام ثليـٜ":ٌٛيـ ٔي عـيج ايٗ فيُ يبؿؿاُت
 ثلاي كا ٔبرلا ايٗ ٚلتي. وٙـ ٔي ٘نؿيىي اٚ ثب ولؿٜ، تّٕه اًت ؿكآٔـٜ اًبكت ثٝ تبمٌي ثٝ وٝ كا م٘ي ػّي ايٙزب، ؿك.ؿاٌ٘ت ٕ٘ي ؽٛة كا

 ثٛؿ٘ـ، ٔلؿ يه ٞبي ؿاكايي رنٚ ٚ آٔـ٘ـ ٔي عٌبة ثٝ غٙيٕت ٞب ثلؿٜ وٝ ثبُيـ ؿاُتٝ تٛرٝ. وٙـ ٔي تبييـ كا آٖ اٚ وٙٙـ، ٔي ثبمٌٛ ٔغٕـ
: وٙـ ٔي ٘مُ ا٘بى: 5ّ،512د.وٙٙـ تزبٚم آٟ٘ب ثٝ يب ٚ وٙٙـ اًتفبؿٜ ٔمبكثت ثلاي مٖ ٞبي ثلؿٜ ام تٛاٌ٘تٙـ ٔي[ ٌّٕٔبٖ ٔلؿاٖ] آٟ٘ب پي

. اًت ؽيجل يٟٛؿيبٖ ثٝ عّٕٝ رنييبت ُبُٔ عـيج ايٗ"... ُـ٘ـ ثلؿٜ اًبكت ثٝ م٘بِ٘بٖ ٚ ماؿٚكٚؿ ٚ وِت كا رٍٙبٚكاِ٘بٖ پيبٔجل... "
 صٍٛ٘ٝ ٔغٕـ ؿٞٙـ ٔي ِ٘بٖ وٝ ٔٛرٛؿ٘ـ ؿيٍلي اًالٔي ٔتٟٙبي.]...[ُٛ٘ـ ٔي ٌلفتٝ ثلؿٌي ثٝ ٞب ثضٝ ٚ مٟ٘ب ام ميبؿي تؼـاؿ ؿٚثبكٜ،
 اًالٔي، ٔٛكػ ٚ ثنكي فميٝ اِزنيٝ، لييٓ اثٗ:ٌٞتٙـ[ ؟] "پلؿٜ پِت" وتبة ام ميل لِٟٛبي ٘مُ. ولؿ ٔي آماؿ يب ٚ فلٍٚ ٚ ؽليـ كا ثلؿٌبٖ

 أب فلٚؽت، ٔي ٚ ؽليـ ٔي كا آٟ٘ب اٚ. ؿاُت ميبؿي وٙينٞبي ٚ ٞب ثلؿٜ ٔغٕـ":ٌٛيـ ٔي 160 ٓفغٝ 1 ثؾَ ،"ماؿإِؼبؿ" ؽٛؿ وتبة ؿك
 ثٛؿ٘ـ آٟ٘بيي ام ثيِتل اٚ ُـٜ ؽليـاكي ٞبي ثلؿٜ[ ولؿ ػٕٛ ؿٚتب ثب كا يىي] فلٚؽت ؿٚتب ثٝ كا ًيبٜ ثلؿٜ يه ثبك يه اٚ. ؽليـ ٔي ثيِتل

 تٛاٖ ؿك آ٘ضٝ ام ثيَ وٝ ؿاُت ٚأي كا اٚ ٔغٕـ وٝ ؿاُت ٘بْ َٟٔلاٖ آٟ٘ب ام يىي. ؿاُت ًيبٞپًٛت ثلؿٜ تؼـاؿي ٔغٕـ".فلٚؽت ٔي وٝ
 ٚأي كا ٟٔلاٖ اٚ ُـ٘ـ، ٔي ؽٌتٝ ُبٖ احبحيٝ عُٕ ام ٚ كفتٙـ ٔي ًفل ثٝ ٔلؿاَ٘ ٚ ٔغٕـ وٝ ٞلٌبٜ. وٙـ وبك اًت ٔؼِٕٛي ٔلؿ يه

 ٔي ؽٌتٝ ٞلوي ٞٓ ثبم ؿاُتٓ، ثبك ٞٓ االؽ 7 يب 6 ثبك ا٘ـامٜ ثٝ ٔٗ ًفل يه ؿك اٌل عتي ":ٌفت ٔي ٟٔلاٖ. وٙـ عُٕ كا آٟ٘ب وٝ ؿاُت
 ا٘ـ، ولؿٜ حجت كا ايٗ ٞلؿٚ ٚرنيٝ، ٛجلي ".وٙٓ عُٕ كا ًٍٙيٗ ثبك آٖ تب ثيب٘ـامؿ ٔٗ كٚي كا ُِٕيلٍ يب ًپل يب ِجبًٟب ثٛؿ ٕٔىٗ ُـ

 .ؿا٘ـ ٔي ؿكًت كا[ كفتبك] ايٗ اًالْ پي
[ ٔٙغ ثلاي] ٞٓ وّٕٝ يىي عتي ٔغٕـ. وٙـ اػتلاف ػبيِٝ م٘بي اتٟبْ ثٝ تب مؿ تبميب٘ٝ ٔغٕـ رّٛي كا ػبيِٝ وٙين ثٛؿ، ٔغٕـ ؿأبؿ وٝ ػّي
 [496 ّ اهلل، كًَٛ ًيلٜ ام. ]ٍ٘فت ػّي ثٝ مٖ ثلؿٜ يه مؿٖ

 ٘بْ ثٝ كا يٟٛؿي مٖ يه عـالُ اٚ. ٌيلؿ ٔي ثلؿٌي ثٝ كا ٞبيِبٖ ثضٝ ٚ مٟ٘ب ٚ وٙـ ٔي ػبْ لتُ كا ٔلؿ 800 ٔغٕـ ، اهلل كًَٛ ًيلٜ ؿك
 ثٙي وٛؿوبٖ ٚ م٘بٖ ٞب، ؿاكايي[ ؽـا] فلًتبؿٜ ًپي "( :466ّ) ٌٛيـ ٔي ًيلٜ. ؿٞـ ٔي ٌّٕٔبٟ٘ب ثٝ كا ٔبثمي ٚ ٌيلؿ ٔي ٓيغٝ ثٝ كيغب٘ٝ
 ٚ فلًتبؿ ٘زـ ثٝ لليظٝ ثٙي اًيل م٘بٖ ام تؼـاؿي ثب كا اُغُ ثلاؿك ميـ، ًؼـ[ ؽـا]فلًتبؿٜ ًپي"ٚ"... ولؿ تمٌيٓ ٌّٕٔيٗ ٔيبٖ كا لليظٝ

 ".فلٚؽت ًالط ٚ اًت اماي ؿك كا آٟ٘ب اٚ
 رٟبؿ ثٝ ؿًت للآٖ پِتٛا٘ٝ ثٝ ٕٞٛاكٜ ٌّٕٔبٖ فلٔب٘لٚايبٖ. اًت ؿاُتٝ اؿأٝ ألٚمٜ تب كٚمٞب آغبميٗ ام اًالٔي، ًلمٔيٟٙبي ؿك ؿاكي ثلؿٜ
 ٞل ُـ، ؽلؿ وٛصه پبؿُبٞي ٚاعـٞبي ؿك اًالٔي أپلاٛٛكي وٝ ٞٓ ٍٞٙبٔي. ٞب ثلؿٜ ؽبٛل ثٝ ثؾِي ٚ غٙبيٓ ؽبٛل ثٝ ثؾِي ا٘ـ، مؿٜ

 ٔي وٝ ثٛؿ ٕٞب٘ي كاًتبي ؿك ٌلفت، ٔي تٕٔيٓ آ٘ضٝ ٞٓ ٔؼٕٛال. ٌٛيـ ٔي صٝ ٚالؼب اًالٔي اِٟيبت وٝ ثٍيلؿ تٕٔيٓ وٝ ثٛؿ لبؿك فلٔب٘لٚا
 عٕبيت ؿاكي ثلؿٜ ام اًالٔي فمٝ ٚ للآٖ. ولؿ ٔي تٌٟيُ اًالْ ثلاي كا، ٞبيِبٖ ٌٕٞبيٝ ٌلفتٗ ثلؿٌي ثٝ رٟبؿ، ثٝ آٟ٘ب ؿػٛت. ؽٛاًت
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ٌتزٛ يب ٔـػي ٌ٘ت ينؿا٘ي ثٛؿ٘ـ . ٚ ٘ين كاٟٞبي ؿيٍلي ؿك ايٗ لٛا٘يٗ ٚ آئيٗ ٞب ثٝ ايٗ ٔؼٙي ثٛؿ وٝ ُبٞبٖ ؿك ر

) وٌي وٝ ٕ٘ي تٛاٌ٘تٝ ثضٝ ؿاك ُٛؿ ( يب ٕٞؾٛاثٝ ) وٌب٘ي وٝ فلم٘ـاٖ عبُٓ امؿٚاد  Entuتٗ ثب ٌ٘جت ؿاُ

،  Urًٛٔيٗ ًٌّّٝ كًٕيِبٖ تٛفيمي ٕ٘ي يبفتٙـ ( . ثٙبثلايٗ تؼزجي ٘ـاكؿ وٝ ؿك آؽليٗ ؿٚكاٖ پل ُىٜٛ ًٛٔل ؿك مٔبٖ 

 ثٛؿٜ .  Ninsunاِٝ  ثلؽي پبؿُبٞبٖ ، ثٝ تمّيـ ام ٌيٍَّٕ ٔـػي ثٛؿ٘ـ وٝ آٟ٘ب ٔبؿكُبٖ

ؽب٘ٓ  "، ٘بتٛاٖ ام ؽّك صٙيٗ اؿػبيي ، ثٝ ربيَ ؿك يىي ام وتيجٝ ٞبيَ ٔي آٚكؿ وٝ  Sennacheribپبؿُبٜ آُٛكي 

ًٛكاؽٓ ولؿ ٚثبكٚكي ؽـايبٖ ، اِٝ مايَ ، ثب ٔلعٕت ٔلا ٍ٘ليٌت ) ٚلتي ٔٗ ثبيٌتي ( ؿك كعٓ ٔبؿكْ ثٛؿٜ ثبُٓ . 

.  Adapaآٚكؿ ٚ ثٝ ٔٗ فٟٕي كًب اٞـا ٕ٘ٛؿ ٕٞضٖٛ فٟٓ اًتبؿ  لاٞٓكعٓ ربؿاكي كا ف EAتؾٕٓ كا ٘ظبكت ٕ٘ٛؿ . 

 .  "ؿكؿيٍل ٔخبِٟب ُبٞبٖ ثيٗ اِٟٙليٙي اؿػب ولؿٜ ا٘ـ وٝ ايٗ اِٝ ٚ آٖ اِٝ پلٚكا٘ـٜ يب ُيلُبٖ ؿاؿٜ 

ٞيزـٕٞيٗ ًٌّّٝ ٕٞضٙيٗ ؿك ٔٔل اؿػبٞبي تِٛـٞبي ينؿا٘ي تًٛٚ پبؿُبٞبٖ ٚ ّٔىٝ ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ثٛيوٜ ؿك ٛي 

 .پيَ ام ٔيالؿ ( 1320-1567) ُـ٘ـٚثلؿيٛاكٞبي ٔؼبثـ ثٝ تٔٛيل وِيـٜ  ُـًٜبؽتٝ 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

وٙٙـ.ٞلصٙـ ألٚمٜ  ٕٔىٗ اًت ًؾٙي ام آٖ ٍ٘ٛيٙـ أب صٙيٗ پتبٌ٘يّي ؿك اًالْ ٚرٛؿ ؿاكؿ آ٘ضٙبٖ وٝ صٙـي پيَ آيت اهلل ٔٔجبط  ٔي
 ينؿي ؿك ًؾٙب٘ي پيَ ام ؽٜجٝ ٞبي ٕ٘بم رٕؼٝ ثل اعيبء ثلؿٜ ؿاكي تبويـ ٕ٘ٛؿ . 

 :ٔي ٌٛيـ ينؿي ٔٔجبط اهلل آيت
. اًت ٔغىْٛ اًالْ ؿك ّٜٔمبً ثلؿٌي وٝ ٘يٌت ٔؼٙب آٖ ثٝ ايٗ ِٚي ُٛؿ، ثلصيـٜ ثلؿٌي ٘ظبْ تب ُـٜ ا٘ـيِيـٜ تـثيلٞب ٚ ٞب صبكٜ اًالْ ؿك“

 اعىبْ ٚ ؿاكؿ كا ثلؿٜ عىٓ پيلٚم، ٌّٕٔب٘بٖ ؿًت ؿك وبفل اًيل ثٍيل٘ـ، اًيل كا آٟ٘ب ٚ ثِٛ٘ـ ٌّٔٚ وفبك ثل ٞب ٌّٕٔبٖ ِٔلٚع رًٙ ؿك اٌل
 ٚ ثبُـ ُـٜ ثلصيـٜ وّي ٛٛك ثٝ ثلؿٌي وٝ ٘يٌت ايٍٙٛ٘ٝ. اًت ٕٞيٗ عىٓ ثيفتـ، اتفبق رٍٙي صٙيٗ اٌل ٞٓ ألٚم. اًت حبثت اٚ ثل ثلؿٌي

 ٚ ا٘ـاؽتٙـ ٔي ؿاْ ثٝ كا ٗؼيف ٔلؿْ ٚ ًيبٞبٖ. ثٛؿ ٘واؿي تجؼيٖ اًبى ثل كٚم آٖ ثلؿٌي اِجتٝ. ُٛؿ ٌُتٝ ػتك وتبة وٝ ثبُـ المْ
 اٌل ُـٜ اًيل وٝ ؿُٕٙي اًت؟ تل اٌ٘ب٘ي وـاْ وٙٙـ، اًيلٍ يب ثىِٙـ كا ؽٛكؿٜ ُىٌت ؿُٕٗ ايٙىٝ ثيٗ ُٛؿ ؿائل أل اٌل أب. فلٚؽتٙـ ٔي
 ثلؿٜ اٌل ِٚي ُٛؿ، ٔي ثٌتٝ كٚيَ ثٝ ثبمٌِت ٚ عيبت اؿأة ثىِٙـ كا ٚي اٌل( أب) ولؿ ؽٛاٞٙـ پب ثٝ كا فتٙٝ ٕٞبٖ ثبم ثٍقاك٘ـ آماؿ كا اٚ

 اًالْ ؿك اِزّٕٝ في ثلؿٌي ٌٔئّٝ عبَ ٞل ثٝ. ؿكآيـ اي ُبيٌتٝ اٌ٘بٖ ٓٛكت ثٝ ٚ ُٛؿ تلثيت ؿاكاالًالْ ؿك تـكيزبً اًت ٕٔىٗ ثبُـ
 (1372 ينؿي، ٔٔجبط.” )وٙيٓ ٔي ؿفبع آٖ ام ٔب ٚ اًت ُـٜ پقيلفتٝ
 ك.ن ثٝ 

http://geranom.wordpress.com 
 ثلاي ٜٔبِؼٝ ثيِتل ك.ن ثٝ 

http://www.answering-islam.org/Silas/slavery.htm 
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ثٛؿ ٚايٗ  " Amon-Raٌٕٞل ؽـا  "ٔبؿك ٘ؾٌتيٗ فلػٖٛ ايٗ ًٌّّٝ ثب تٛرٝ ثٝ ػٙٛاٖ ) اعتٕبالً پي ام ٔلي ( 

 ,Thothmose) وٝ ٕٞضٙيٗ  Thothmes Iٚلتي وٝ فلػٖٛ ٚكاحتي ٔٙتمُ ٔي ُـ . ، ػٙٛاٖ ام ٔبؿك ثٝ ؿؽتل 

Thutmosisُٔ ) ٘ين تّفظ ٔي ُٛؿ( لؿ ، ؿؽتلي ام اٚ ثبلي ٔب٘ـHatshepsut  پلٚكٍ يبفتٝ تًٛٚ ٌٕٞل ِٔلٚع )
تِٛـ يبفتٝ . ثٝ ٔٙظٛك ِٔلٚػيت ثؾِي ثٝ عىٛٔت ؽٛؿ ) يب ُبيـ وٙين ْ( أب فلم٘ـي وٝ ام يه ٕٞؾٛاثٝ / ٔؼِٛلٝ  ،اٚ

 Hatshepsut( ثب ؽٛاٞل ٘بتٙي ؽٛؿ  Thothmes II، پٌل اٚ ) ُٙبؽتٝ ُـٜ تغت ػٙٛاٖ ، پي ام ٔلي پـكٍ 
ٔلؿ ، پٌل اٚ فمٚ رٛا٘ي ثٛؿ پلٚكٍ يبفتٝ تًٛٚ ؿؽتلاٖ علْ  تأب ٚلتي وٝ اٚ پي ام عىٕلا٘ي وٛتبٜ ٔـامؿٚاد ولؿ . 

 .Hatshepsut  . ػٙٛاٖ  يٚلتي وٝ ٞٙٛم ُبٞناؿٜ ؽبٕ٘) ثٝ ٘ظل ٔب ؽٛؿ يه يب ؿٚ ؿؽتل مائيـٜ ثٛؿ أب پٌلي ٘ـاُت
ثٝ .  "ًٔٛي  "ثٝ ٘بْ ؿؽتل فلػٖٛ كا ثل ؽٛؿ ؿاُتٝ ، ٕٞبٖ ؿؽتل فلػٖٛ وتبة ٔمـى وٝ پٌلي ػجلي كا پلٚكٍ ؿاؿٜ 

ثٝ فلم٘ـي پقيلفت أب ايٗ ٌٔبِٝ ؿيٍلي  اٚكٟ٘بيتبً ا " Mose"ؿك پي ٘بْ ًٔٛي پيِٛ٘ـ ينؿا٘ي ؿٚؿٔبٖ اٚ  ًجت آٔـٖ
ثب ثلاؿك ٘بتٙي اٍ ، وٌي وٝ عـٚؿ ثيٌت ٚ ؿًٚبَ ثؼـ فلػٖٛ  Hatshepsutؿك اثتـا ( .  "اًت 

Thothmes/Tuthmose III  ٘بٔيـٜ ُـ ( عىٛٔت كا ِٔتلوبً ؿك ؿًت ؿاُتٙـ . أب ثؼـ ام آٖ اٚ ثٝ ايٗ ٘تيزٝ ٔي
، تٛٓيفبتي وٝ ام اٚ ثل  كًـ وٝ عك پبؿُبٞي فمٚ ام آٖ اًٚت ٚ ؽٛؿ ثؼٙٛاٖ فلػٖٛ تبد ٌقاكي ٔي وٙـ . ) ؿك ٘تيزٝ

 ؿيٛاكٞبي ٔؼجـ ُـٜ اٚ كا ثب كيِي تمّجي ِ٘بٖ ٔي ؿٞـ ( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هَهيايي اٍ را .مٍ هياًي را تا ريص تملثي ًطاى هي دّذ ٍ تصَيز سوت چپ  Hatshepsutتصَيز سوت راست 
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ثٝ پيلٚي ام ثيب٘بت ميل ، اًٙبؿ  Hatshepsutاٚكً٘ اٚميليي ،  لٚ فلاميـٖ ث ثلاي ِٔلٚػيت ثؾِيـٖ ثٝ تبد ٌقاكي

 ًّٜٙتي ٔٔل كارغ ثٝ عبٍّٔي ٔبؿكٍ كا تِليظ ٔي وٙـ :

 تِ ضكل اعليحضزت پادضاُ در آهذ  Antonخذا 

 ضَّز اٍ ) هلكِ ( . 

 پس اٍ تالفاصلِ رفت تا تا اٍ سكس داضتِ تاضذ 

 
 ، پلٚكؿٌبك تؾتٟبي ؿٚ الّيٓ ثؼـ ام آٖ ؿك ع٘ٛك اٚ ثيبٖ ٕ٘ٛؿ : Amonايٟٙب وّٕبتي ٌٞتٙـ وٝ ؽـا 

" Hatshepsut  ٓتًٛٚ آٖٔٛ ثبيٌتي وٝ ؽّك ُٛؿ . ٘بْ ؿؽتلي وٝ ٔٗ ؿكثـٖ تٛ وبُتٝ اْ ... اٚ ًّٜٙتي ٔٙؼ
  "كاؿكايٗ ًلمٔيٗ ثٝ وبكؽٛاٞـ ا٘ـاؽت 

ٚالغ ؿك رٙبط غلثي  Deir-el-Bahariك ؿ Hatshepsutيىي ام ثبًتب٘ي تليٗ ٔؼبثـ ًّٜٙتي ٔٔل ٔؼجـ ًّٜٙتي 
 كٚؿ ٘يُ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deir-el-Bahariؿك  Hatshepsutٔؼجـ ًّٜٙتي 
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ٔزٕٛػٝ اي ام ًٜٛط ُيت ؿاك ٚ تلاى ٞب ) تؾتبٟ٘ب ( وٝ ؿكؿٚكاٖ ثبًتبٖ ّٕٔٛ ام پلًتَ وٙٙـٜ ٔي ُـٜ ) ٚ ألٚمٜ 
ُـٜ  ثٝ تٔٛيل وِيـ ٜ Puntثبمؿيـ وٙٙـٜ ( ؿك ًٜظ كؿيف ًتٟٛ٘بي ثبُىٜٛ ؿك ربئي ) ؿك ًٕت صپ ( ًفل ّٔىٝ ثٝ 

اًت ( تِٛـ ينؿا٘ي اٚ . ؿك ايٗ ثؾَ ام ٘مبُي ثلرٌتٝ ِ٘بٖ ٚ ؿك ثلرٌتٝ وبكيٟب ٚ ٘مبُي ٞبي كٚي ؿيٛاك ) ؿك ًٕت ك
 كا ٔي يبثـ .  Hatshepsutٔبؿك  Ahmoseّٔىٝ  Thothثب كإٞٙبيي ؽـا  Amonؿاؿٜ ٔي ُٛؿ وٝ ؽـا 

 ؿك ٘ظلٌلفتٝ ُٛؿ . ًىٌي ٕٗيٕٝ وتيجٝ ثٝ ؽٛثي ٔي تٛا٘ـ يىي ام ُبػلا٘ٝ تليٗ اًٙبؿ پيِٟٙبؿي تٕبى ينؿا٘ي 
 ٚاكؿ ؽّٛتٍبٜ ؿكٚ٘ي اتبق اٚلبت ُجب٘ٝ ّٔىٝ ٔي ُٛؿ :  –تغييل ليبفٝ ؿاؿٜ ثؼٙٛاٖ ُٛٞل ّٔىٝ  –ؽـا 

 Amonپس خذاي هعظن آهذ ، خَد 

 پزٍردگار تختْاي دٍ اللين 

 ٍلتي كِ اٍ تِ ضكل ضَّز اٍ در آهذ 

 آًْا اٍ را در حزم هطْز سيثاي خَاتگاّص يافتٌذ 

 اٍاس عطز خَش خذا تيذار ضذ 

 اس سيواي اعليحضزت تطادهاًي خٌذيذ 

 عطك اٍ ضعلِ ٍر ضذ . اٍ تسَيص ضتافت 

 اٍ تَاًست در ضكل خذا تثيٌذش 

 ٍلتي كِ اٍ ًشديكتز ضذُ تَد 

 اٍ خَضحال تَد اس ديذى سيثايي اش 

 عطك اٍ تا توام اًذام خَد ٍارد ضذُ تَد 

 آى هكاى اس عطز ضيزيي خذا پز ضذُ تَد 

 خذاي تشرگ ّزچِ اٍ آرسٍ كزد را تز آٍرد 

  ًوَدتا توام ٍجَدش خذارا خطٌَد 

 تَسيذش 
اظٟبك ٘ظلي لٜؼي ٕ٘ٛؿ وٝ اٚ  Hatshepsutثلاي تغىيٓ ٞل صٝ ثيِتل اؿػبي اٚ ٔجٙي ثل پبؿُبٞي ٔمـى ٔمـك ، 

ثٛؿ ٚ وٌي وٝ ٘بْ ٔٔليَ پلًتبكي ُـٜ . ثب٘ٛي ًيٙبي رٙٛثي ، ربيي وٝ ٔؼبؿٖ فيلٚمٜ ؿك آ٘زب  Hathorثـًت اِٝ 
Hat-Hor  ٜؽب٘ٝ / ثٛؿٌب (Horus  ثٛؿ . ٘مَ اٚ كا ؿك تلفيغ ٚ عفبظت ام ؽـاي رٛاٖ پي ام ) ٍپـكOsiris  ٝو

 وِتٝ ُـٜ ثٛؿ ثلرٌتٝ ولؿ .  Sethثـًت 
Hathor  ٖٔٛرٛؿ ؿك وٌي وٝ آً ٌٔتؼبكٍ ٌبٚ ثٛؿ ثب ُبػ ٌبٚ ٚثب ٔزبماً ؽٛؿ ٌبٚ تٔٛيل ٍ٘بكي ُـٜ ثٛؿ ٚ صيـٔب

 ّٔىٝ كا ِ٘بٖ ؿاؿ وٝ ثـًت اِٝ ٌبٚ پلًتبكي ٔي ُـ ٚ ام پٌتبَ٘ ُيل ٔي ؽٛكؿ .  Hatshepsutٔؼجـ 
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وٝ اٚ ٞٓ ام اِٝ  Amenophis II٘بٔيـٜ ُـٜ  Thothmes INؿك غيبة اؿػبي ٘يٕٝ ؽـايي ، پٌل ٚ ربِ٘يٗ 

Hathor  . ُيل ؽٛكؿٜ ٚ ؿًتٛك ؿاؿ وٝ اٚ ٞٓ ثل ؿيٛاكٜ ٔمجلٜ ٍ٘بكٌلي ُٛؿ 

 

 

 

 

 

 

پيَ ام ٔيالؿ ( ٔزـؿاً ثيبٖ ولؿٜ وٝ ل٘يٝ اٚ يه تِٛـ ٔمـى  1304-1237) Ramses IIأب آؽليٗ ربِ٘يٗ 

 ثٛؿٜ ثب حجت اؿػبي پٟٙب٘ي وٝ ؿك اؿأٝ آٖ تًٛٚ يه ؽـا ٜٔلط ُـٜ : 

 هي پذر تَام ... 

 هي لالة لَچ تِ خَد گزفتن 

  Mendesپزٍردگارت 

 ٍتَ را در هادرت كاضتن . 

ي َصازان سال بعد ، آوچىان كٍ اضازٌ كسديم ، اسكىدز كبيس ضايعات ديدمان ويمٍ يصداوي اش زا 

 ضىيد ي فكس تماس يصداوي مادزش دز خًابگاَص با خداي آمًن دز ذَىص وقص بست . 
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 وقتي خدايان پير مي شوند 

بٍداًگي خذايبى آًچٌبى كِ سهيٌيْب در جستجَي دست يبثي ثِ آى ثَدًذ . در ٍالع فمط ظبّزاً عوز طَالًي ثَد ج

ثِ سجت تفبٍت چزخِ ّبي سًذگي در دٍ سيبرُ ثب كبهل ضذى يك هذار ًيجيزٍ ثِ دٍر خَرضيذ . ضخصي كِ 

سهيٌيْبيي كِ در ّويي ٌّگبم هتَلذ هي ضذُ اًذ . ثب  }ًسجت ثِ  {هتَلذ ضذُ ثَد فمط يك سبل ثشرگتز هي ضذ 

ثبرُ اش ثِ دٍر خَرضيذ  0033سبل تب پبيبى يكسبل ًيجيزٍيي ، ثزاي سهيي هي تَاًستِ هذار 0033ايي حبل 

 ثبضذ . 

 آًًَبكي چگًَِ آهذ ٍ درسهيي هبًذ ٍ تبثيز گذار ضذ ؟ 

ر سهيي چزخِ ّبي سًذگي ضبى كَتبُ تز ضذ ؟ ايي آيب آًْب تسلين چزخِ كَتبُ تز سهبًي سهيي ضذًذ ٍ سپس د

هَرد در ًمطِ اي ثزاي ًيٌوبُ اتفبق هي افتذ . ٍلتي كِ اٍ ٍارد سهيي ضذ ثعٌَاى رئيس افسزاى تين پشضكي ، جَاى 

 اٍرادر سزسهيٌْبي ثبتاللي ديذ  –خجزُ در هَضَعبت سكسي  –آًچٌبى دلزثب كِ ٍلتي اًكي ٍ جذاة ثَد . 

 .  "ش را سيزاة ًوَد آلت تٌبسلي ا "

در خلك آدم  "ثبًَي سًذگي  " Nintiاٍ ٌَّس جَاى ٍ ثب هَّبي ثلٌذ ثِ تصَيزكطيذُ هي ضذ ٍلتي كِ ثعٌَاى 

 ثِ اٍ كوك كزد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ninharsagٍلتي سهيي تمسين ضذُ ثَد ، هٌطمِ ثي طزف ضجِ جشيزُ سيٌب ثِ اٍ اختصبظ يبفتِ ثَد . ٍ اٍ 

. اهب ٍلتي ايٌبًب هطزح ضذ ٍ ثِ ًحَ ثزجستِ اي الِ حبهي توذى ايٌذٍس  "ثبًَي للِ ّبي كَُ  "ًبهيذُ ضذُ ثَد 

ًيٌوبُ  ايياس كِ پيص. جَاًتزيي آًًَبكي ضٌبختِ ضذ ، اٍ در پبًتئَى دٍاسدُ گبًِ خذايبى جبي ًيٌوبُ را گزفت 

اٍرا ثعٌَاى الِ پيزي ثِ تصَيز كطيذُ اًذ ثب  . ٌّزهٌذاى سَهزي "هبدر ثشرگ  "ٍ اكٌَى  Mammi ثَدٍ
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 را ّويطِ ثب ضبخ گبٍ ثِ تصَيز هي كطيذًذ  Hathorثبًَي سيٌب  ، ( هصزيبىA" p.184"ضبخْبي گبٍ )

 ("B" p. 184 ) 

خذايبى جَاًتز تبثَّب را ضكستٌذ ٍ توبسْبي يشداًي را تغييزضكل دادًذ . خذايبى كْي ظبّزاً دٍرتز ثَدًذ ، كوتز 

 گيز هبجزاّب ، فمط ٍلتي دخبلت هي كزدًذ كِ در هي يبفتٌذ كِ ديگز ٍلبيع اس كٌتزل خبرج ضذُ اًذ . در

 در واقع آيا خدايان پير شده بودند ؟ 
 


