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ﻣﺬھﺐ اﯾﻼﻣﯽھﺎ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﯾﺰدان ﺻﻔﺎﯾﯽ
ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ ﻣﺮدم اﯾﻼم ﻣﺎھﯿﺖ ﭼﻨﺪ ﺧﺪاﮔﺮاﯾﯽ داﺷﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﻧﺎم ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺰدان ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی
ﭘﻨﺪارﻧﮕﺎری اﮐﺪی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﺑﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﯽ اﻟﻤﺜﻞ ﻧﺎم اﯾﺰد ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﻪ در زﺑﺎﻧﮫﺎی ﺳﺎﻣﯽ
ﺷﻤﺲ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻼم ﺗﻠﻔﻆ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺎم وی ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺗﻠﻔﻆ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
داﺷﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺎﺧﻮﻧﺘﻪ  Nahhunteﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ .دو اﯾﺰد در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺷﺎھﯽ و اداری از اھﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ دو اﯾﺰد ﯾﮑﯽ ھﻮﺑﺎن  Hubanو دﯾﮕﺮی اﻧﯿﺸﻮﺷﯿﻨﺎک  Inshushinakﻧﺎم داﺷﺘﻨﺪ (١) .رﺑﻪ اﻟﻨﻮع ﺷﺎﻻ  Shalaو
ھﻤﺴﺮ او ،اﯾﻨﺸﻮﺷﯿﻨﺎک ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﺧﺪاﯾﺎن آﯾﯿﻦ ﺑﺎﺑﻠﯽ ﺑﺮﺗﺮی داﺷﺘﻨﺪ (٢) .ﻧﺎم ھﻮﺑﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ
ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﭘﻨﺪارﻧﮕﺎری اﮐﺪی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ وی را »ﺑﺰرگ« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺤﺖ اﻟﻠﻔﻈﯽ ﻧﺎم
اﯾﻨﺸﻮﺷﯿﻨﺎک» ،اﯾﺰد ﺷﻮش« ﺑﻮد(٣) .
ﻣﺬھﺐ اﯾﻼﻣﯽ ﻧﮑﺎت ﻣﺸﺘﺮک و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺎ ﻣﺬھﺐ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﮫﺮﯾﻦ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽھﺎ اﺣﺘﺮام ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻼﻣﯽھﺎ ھﻤﻮاره ﺑﺮای ﺳﺤﺮ و ﺟﺎدو ،ﻧﯿﺮوھﺎی ﺟﮫﺎن زﯾﺮﯾﻦ و ﻋﻨﺼﺮ زن
ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮ ،ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﺎر ﺑﻮد(۴) .
در ﯾﮑﯽ از ﮐﮫﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺎھﺪهی ﻣﯿﺎن ھﯿﺖَ ﭘﺎدﺷﺎه اَوان و ﻧﺮام –ﺳﯿﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﮐّﺪ ،ﮐﻪ آن را ﻣﯽﺗﻮان
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﺪود  ٢٢٢٣ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد داﻧﺴﺖ ،ﻣﺎ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم ھﻤﻪی ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻮط
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﯾﻼم ﺑﻪ دﺳﺖ آﺷﻮرﺑﺎﻧﯿﭙﺎل در ﺣﺪود  ۶٣٩ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﺷﺪهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﯾﮏ ھﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺧﺪاﯾﺎن ﺗﻨﮫﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﻼﻣﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻗﺪم
ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮهی ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ در آن زﻣﺎن اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ آن ﭼﻨﺎن ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﻣﺬھﺐ اﯾﻼم
از ﭘﯿﺸﯿﻨﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﮐﮫﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ (۵) .در اﯾﻦ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﯾﺎ ﻟﻮح ﮔﻠﯽ ،ھﯿﺘﺎ ﺷﺎه اﯾﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﯿﺨﯽ اﺳﺎﻣﯽ ٣٧
ﺧﺪای اﯾﻼﻣﯽ را ﺑﺮ روی ﺷﺶ ﺳﺘﻮن در ھﺮ دو ﻃﺮف ذﮐﺮ ﮐﺮده و آنھﺎ را ﺷﺎھﺪ ﭘﯿﻤﺎن دوﺳﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه اﮐﺪ
ﻧﺎراﻣﺴﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ از اﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎرھﺎی ﮐﺸﻮر ﯾﺎری
ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ(۶) .
در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻣﮑﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ »اﻟﮫﻪ« ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ،و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪی دﯾﻦ اﯾﻼم اﺳﺖ ) (٧ﻣﻌﺎھﺪهی ھﯿﺖَ ﺑﺎ
اﺳﺘﻤﺪادھﺎی زﯾﺮ آﻏﺎز ﻣﯽﮔﺮدد» :ﮔﻮش ﻓﺮا دارای اﻟﮫﻪ ﭘﯽ ﻧﯽ ﮐﯿﺮ و ﺷﻤﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮب آﺳﻤﺎن .«..در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﻼﻣﯽ ،واﻻﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪا ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺟﺪا از دﯾﮕﺮ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻮد ،ﯾﮏ اﻟﮫﻪ اﺳﺖ .در اﻋﺼﺎر ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﭘﯽ ﻧﯽ ﮐﯿﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
»ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای آﺳﻤﺎن« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه ،و در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﮫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
) (٨اﯾﻼﻣﯽھﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ او ﻗﺪرت ﻧﻔﺮﯾﻦ دارد (٩) .اﮐّﺪیھﺎ در وﺟﻮد اﻟﮫﻪ ﭘﯽ ﻧﯽ ﮐﯿﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﯾﺸﺘﺎر را
ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ (١٠) .دﺧﺘﺮ ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎه اﯾﻼﻣﯽ ،ﺷﯿﻠﮫﮏ – اﯾﻦ –ﺷﻮﺷﯿﻨﮏ ،اوﺗﻮ – اِ – ھﯿﮫﯽ – ﭘﯿﻨﯿﮑﯿﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ
] [...اﯾﻦ اﻟﮫﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺿﻮح ﺑﺮای اﯾﻼﻣﯽھﺎ» ،ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ھﻤﻪ ﺧﺪاﯾﺎن« اﯾﻼﻣﯽ ﺑﻮد .ھﻤﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻪ اﻟﮫﻪ،
اﻟﮫﻪای ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑﺮﺗﺮ و ﺟﺪا از دﯾﮕﺮ ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﻼﻣﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺣﻖ ﺗﻘﺪم داده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺸﺎن دھﻨﺪهی ﻧﻮﻋﯽ
ﻣﺎدرﺳﺎﻻری ﻧﺰد ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ دﯾﻦ اﺳﺖ (١١) .ﺗﻤﺎم ﺷﻮاھﺪ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ وی »اﻟﮫﻪی ﺑﺰرگ ﻣﺎدر« اﯾﻼم ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﯽ ﻧﯽ ﮐﯿﺮ را ھﻤﺎن اﻟﮫﻪ ﮐﯿﺮﯾﺮﯾﺶَ ﻣﯽداﻧﻨﺪ(١٢) .
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪارک ﭘﺮاﮐﻨﺪه و اﻧﺪک ﻣﻮﺟﻮد ،آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻃﻦ اﺻﻠﯽ ﮐﯿﺮﯾﺮﯾﺶَ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﯾﻼم و ﻣﻘﺮ اﺻﻠﯽ وی
در ﻟﯿﺎن )ﺑﻮﺷﮫﺮ( در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮده اﺳﺖ ]» [..اﻟﮫﻪ ﺑﺰرگ« ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺷﻮش ﮔﺴﺘﺮش داد و
ﭘﺎدﺷﺎھﺎن اﯾﻼم ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﯿﺮﯾﺮﯾﺶَ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﻣﻌﺎﺑﺪی ﺑﺮ ﭘﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .در ﺷﻮش ﺑﻪ وی ﻟﻘﺐ ﭘﺮ ﻏﺮور
»ﻣﺎدر ﺧﺪاﯾﺎن« و »ﺑﺎﻧﻮی ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﮐﻪ از ھﻤﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ« اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﮐﯿﺮﯾﺮﯾﺶَ را ﺑﺎ ﭘﯽ ﻧﯽ ﮐﯿﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﯾﮑﯽ داﻧﺴﺖ .اوﻧﺘﺶ ﮔﻞ در ﺣﺪود  ١٢۵٠ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد در دور – اوﻧﺘﻮش )ﭼﻐﺎزﻧﺒﯿﻞ( ﻣﻌﺒﺪی را ﺑﺮای اﻟﮫﻪ ﭘﯽ ﻧﯽ ﮐﯿﺮ و
ﻣﻌﺒﺪ دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای اﻟﮫﻪ ﮐﯿﺮﯾﺮﯾﺶَ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺮ ﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﻔﺮﻏﯽ از دوران اﯾﻼم ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻮزهی ﻟﻮور ،ﻧﺎم ھﺮ دو اﻟﮫﻪ و
ﻧﺎم ﻣﻌﺎﺑﺪ آنھﺎ در ﯾﮏ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از آن ﺣﺪود  ٧١٠ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد در ﻣﺎل اﻣﯿﺮ ،ﺷﺎھﺰاده ھَﻨّﯽ ﺑﻪ ھﺮ
دو اﻟﮫﻪ ﮐﯿﺮﯾﺮﯾﺶَ و ﭘﺎرﺗﯽ ﮐﻪ وی را »ﻣﺎدر ﺧﻮب ﺧﺪاﯾﺎن« ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﮔﺮدد (١٣) .در ﺿﻤﻦ ،ﮐﯿﺮﯾﺮﯾﺶَ در
اﺻﻞ ﯾﮏ ﻧﺎم ﺧﺎص ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻨﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »اﻟﮫﻪ ﺑﺰرگ« )ﮐﯿﺮی» :اﻟﮫﻪ« و رﯾﺶَ» :ﺑﺰرگ«( اﺳﺖ .ﮐﯿﺮﯾﺮﯾﺶَ
ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﻟﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﻧﻔﻮذ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﺷﺎھﺎن و ﺷﺎھﺰادﮔﺎن اﯾﻼم ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﻌﺎﺑﺪی را در ﺳﻮزﯾﺎن وﻗﻒ او
ﮐﺮدهاﻧﺪ(١۴) .
در آﻏﺎز ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﺎﻻت ،اﻟﮫﻪی ﻣﺎدر ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﭘﯽ ﻧﯽ ﮐﯿﺮ ﺑﺮای ﺷﻮش ،ﮐﯿﺮﯾﺮﯾﺶ ﺑﺮای »ﺳﺮزﻣﯿﻦ درﯾﺎ« در
ﺟﻨﻮب ﺷﻖ و ﭘﺎرﺗﯽ ﺑﺮای دو اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺎل اﻣﯿﺮ و اﻧﺸﺎن (١۵) .اﯾﻦ اﺑﮫﺎم در ﻣﻮرد ﻣﺎدر ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺎرﯾﺨﯽ
اﯾﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ و ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪهی ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﮐﺸﻮر اﺳﺖ(١۶) .
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻟﮫﻪھﺎی ﻣﺎدر ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن اﺻﻠﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﻼﻣﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ .آنھﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ )ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل در ﻃﻮل ھﺰارهی دوم ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد( ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺮد واﮔﺬار ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ھﺮﮔﺰ
ﻣﻘﺎم رﻓﯿﻊ ﺧﻮد را در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺧﺪاﯾﺎن از دﺳﺖ ﻧﺪادﻧﺪ (١٧) .اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯽﺷﻤﺎر ﺷﮑﻞھﺎی
ﺳﻔﺎﻟﯽ ] [...ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﺧﺮاﺑﻪھﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ،اﺛﺒﺎت ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﮑﻞھﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺸﺎن دھﻨﺪهی ﭘﯿﻨﯿﮑﯿﺮ ﯾﺎ ﮐﯿﺮﯾﺮﯾﺶَ
اﺳﺖ(١٨) .
در ﻣﻌﺎھﺪهی ھﯿﺖَ ،دوﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎم در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﻼﻣﯽ ﺑﻪ ھﻮﻣﺒﺎن ﺗﻌﻠﻖ دارد .ﺑﺮ ﺧﻼف ﭼﻨﺪﯾﻦ اﻟﮫﻪی ﻣﺎدر،
ھﻮﻣﺒﺎن در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ و واﻻﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .واژه ھﻮﻣﺒﺎن ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل از رﯾﺸﻪ ھﻮ ﭘﺎ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ »ﻓﺮﻣﺎن دادن« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ھﻮﻣﺒﺎن »ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای آﺳﻤﺎن« و ھﻤﺴﺮ اﻟﮫﻪی ﻣﺎدری اﺳﺖ ﮐﻪ وی
ﺷﮑﻞ ﻣﺆﻧﺚ ھﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان را دارد .ﺑﯽﺟﮫﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وی – ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﯿﺮﯾﺮﯾﺶَ – »ھﻤﺴﺮ ﺑﺰرگ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ ازدواج ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ ذﮐﻮر ﺑﻪ ﻧﺎم ھﻮﺗﺮان (١٩) .ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺎدران ﺧﺪاﯾﺎن و ھﻢ ﺗﺮازان ﻣﺤﻠﯿﺸﺎن ،ھﻮﻣﺒﺎن
ھﻤﯿﺸﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﻼم ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﻮد(٢٠) .
ﻣﻘﺎم رھﺒﺮی ھﻮﻣﺒﺎن در ﻣﺠﻤﻊ ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﻼﻣﯽ در اﻟﻘﺎب وی ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻌﮑﺲ اﺳﺖ .او »ﻧﮕﺎھﺪارﻧﺪه«» ،ﺧﺪای ﺗﻮاﻧﺎ«» ،ﺧﺪای
ﺑﺰرگ« و ﺧﺪای ﺧﺪاﯾﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﺮّه او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﻠﻤﻪی ﻓﺮّه از ھﻤﺎن روزھﺎی ﻧﺨﺴﺖ در
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ اھﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﯾﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪی ﺟﺎدوﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن اﯾﻼم ﻗﺪرت ﺧﻮد را
ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮐﺮدﻧﺪ .آنھﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺮدم زﯾﺮ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ .ھﺮ ﺧﺪا ﻇﺎھﺮاً ﻓﺮّه وﯾﮋه ﺑﻪ ﺧﻮد را
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻓﺮّه ھﻮﻣﺒﺎن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ ﺑﻮد و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ(٢١) .
ﺧﺪاﯾﺎن ﺷﮫﺮھﺎی ﻋﻤﺪه در ﻣﺠﻤﻊ ﺧﺪاﯾﺎن ،رﻗﺒﺎی ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮای ھﻮﻣﺒﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ
اﯾﻨﺸﻮﺷﯿﻨﺎک ﺑﻮد .ﻧﺎم وی از ﻧﯿﻦ – ﺷﻮﺷﯿﻨﮏ ﺳﻮﻣﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻮش« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﺎدﻣﺎﻧﯽ از ﻧﻔﻮذ
ﺳﻮﻣﺮ ﺑﺮ اﯾﻼم در ﮔﺬﺷﺘﻪای دور ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ھﻨﻮز ھﻢ ﻣﯽﺗﻮان درﺑﺎرهی ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﮕﺬاری اﯾﻦ
ﺧﺪای ﻣﻠﯽ اﯾﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺎم ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﭘﺮداﺧﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻮش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﻼﻣﻨﺎزع اﯾﻼم درآﻣﺪ ،اﯾﻦ
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–ﺷﻮﺷﯿﻨﮏ ﻧﯿﺰ ارﺗﻘﺎی ﻣﻘﺎم ﯾﺎﻓﺖ و ھﻤﺘﺮاز ھﻮﻣﺒﺎن ﮔﺮدﯾﺪ .راﻣﺎ ﻧﺎم وی در ﻣﻌﺎھﺪهی ھﯿﺖَ در ردﯾﻒ ﺷﺸﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه از ﺳﻠﺴﻠﻪ اَوان در اﯾﻼم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺳﯿﻤﺎش ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﺳﻠﺴﻠﻪی اَوان ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ –ﺷﻮﺷﯿﻨﮏ ﺻﺮﻓﺎً از اھﻤﯿﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .وی ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در
دوران ﺑﺎﺑﻞ ﻗﺪﯾﻢ در ﻣﻘﺎم رھﺒﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در دوران اﯾﻼم ﻣﯿﺎﻧﯽ او ﺑﻪ ھﻤﺮاھﯽ ھﻮﻣﺒﺎن و ﮐﯿﺮﯾﺮﯾﺶَ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺜﻠﺜﯽ را
دادﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻃﺮز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آنھﺎ در اﯾﻦ ﻣﺜﻠﺚ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اھﻤﯿﺖ ،ھﻮﻣﺒﺎن ،ﮐﯿﺮﯾﺮﯾﺶَ ،اﯾﻦ – ﺷﻮﺷﯿﻨﮏ ،و ھﺮ از
ﮔﺎھﯽ ،ھﻮﻣﺒﺎن ،اﯾﻦ – ﺷﻮﺷﯿﻨﮏ ،ﮐﯿﺮﯾﺮﯾﺶَ ﺑﻮد .اﯾﻦ – ﺷﻮﺷﯿﻨﮏ ھﺮﮔﺰ ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورد(٢٢) .
در ﺟﺮﯾﺎن ارﺗﻘﺎی اﯾﻦ – ﺷﻮﺷﯿﻨﮏ ،ﻋﻨﻮانھﺎی او ﺑﻪ ﻃﺮز اﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﺳﻠﻄﻪ آﻣﯿﺰﺗﺮ ﺷﺪ .از اوﻟﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ،ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺑﻪ او
ﻋﻨﻮان »ﭘﺪر ﺿﻌﯿﻔﺎن« داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﯿﻮهی ﺧﻄﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻦ ﻧﻮﻋﯽ اﺣﺴﺎس ﻋﻤﯿﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اوﺳﺖ .در دورهی اوﻟﯿﻪی
اﯾﻼم ،ﯾﻌﻨﯽ در اوﻟﯿﻦ ﻧﯿﻤﻪی ھﺰارهی دوم ،ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای اﯾﻼﻣﯽ اﯾﻦ – ﺷﻮﺷﯿﻨﮏ ﺧﺪا را ﻣﺜﺎﺑﻪ »ﭘﺎدﺷﺎه« ﺧﻮد و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای دﯾﮕﺮ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺪاﯾﺎن« وﺻﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻨﻮان اﻟﻘﺎ ﮐﻨﻨﺪه دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ –
ﺷﻮﺷﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺻﺪر رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﻨﺪی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﺮن ﺳﯿﺰدھﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻮﻣﺒﺎن
و اﯾﻦ – ﺷﻮﺷﯿﻨﮏ ھﺮ دو را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺷﺎه ﺧﺪاﯾﺎن« وﺻﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺑﻌﺪی ﺧﻮد را »ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺰار ﺻﻤﯿﻤﯽ
ﺷﯿﻠﮫﮏ – اﯾﻦ – ﺷﻮﺷﯿﻨﮏ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺪا داده ﻣﯽﺷﺪ ،در زﻣﺎن ﺷﯿﻠﮫﮏ – اﯾﻦ – ﺷﻮﺷﯿﻨﮏ در
ﻗﺮن دوازدھﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺑﻪ ﻗﻠﻪی ﺷﮑﻮه رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه او را ﺑﺎ ﻋﻨﻮانھﺎی »ﺧﺪای ﺑﺰرگ ،ﺧﺪای ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﻦ،
ﺣﺎﻣﯽ ﺑﺰرگ ﻣﻌﺒﺪ ،ﻧﮕﮫﺒﺎن ﻣﺘﻮﮐﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ارزاﻧﯽ داﺷﺖ« ،ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ .ﺣﺘﯽ در ﻗﺮن ھﻘﺘﻢ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد اﯾﻦ
ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺧﺪاﯾﺎن آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﺷﺪ(٢٣) .
ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ – ﺷﻮﺷﯿﻨﮏ را ﮐﻪ در اﺻﻞ ﯾﮏ ﺧﺪای ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮد ،در دﯾﮕﺮ اﯾﺎﻻت اﯾﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در »ھﻮھﻨﻮر«،
»روھﻮراﺗﯿﺮ« ،ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ –ﺷﻮﺷﯿﻨﺎک دارد .در ﻣﻌﺎھﺪه ھﯿﺖَ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺪرک ﺷﻮﺷﯽ اﺳﺖ ،ھﻤﭽﻮن ﮐﺮﯾﺮﯾﺶَ ﻧﺎم
اﯾﻦ ﺧﺪا ﻧﯿﺰ از ﻗﻠﻢ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﻣﺘﻮن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ھﻮھﻨﻮر آﺷﮑﺎرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ در آن اﻗﻠﯿﻢ،
روھﻮراﺗﯿﺮ ،ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻘﺎم اﯾﻦ –ﺷﻮﺷﯿﻨﮏ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺷﻮش ﻓﮫﺮﺳﺖ ﺧﺪاﯾﺎن اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺪای ﺧﻮرﺷﯿﺪ و
اﯾﻦ –ﺷﻮﺷﯿﻨﮏ آﻏﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در ھﻮھﻨﻮر ،ﭘﺲ از ﺧﺪای ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﺎم روھﻮارﺗﯿﺮ ﻣﯽآﯾﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ رﺳﻢ زﻣﺎن در ﺷﻮش و ﻧﯿﺰ در ھﻮھﻨﻮر ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ -ﺷﻮﺷﯿﻨﮏ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ –
ﺷﻮﺷﯿﻨﮏ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوھﯽ از ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ( .اﯾﻦ – ﺷﻮﺷﯿﻨﮏ ﺑﺮای ھﻤﻪ اﯾﻼﻣﯽھﺎ ﺧﺪای ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻮد و ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ وی را در اﺻﻞ ﯾﮑﯽ از ﺧﺪاﯾﺎن ﺟﮫﺎن زﯾﺮﯾﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ(٢۴) .
آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﯿﺎن ھﻤﻪی ﺧﺪاﯾﺎن ،ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ – ﺷﻮﺷﯿﻨﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﻧﻔﻮذ
ﺧﻮد را ﺑﺮ روﺣﯿﺎت اﯾﻼﻣﯽھﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﻧﺒﺸﺘﻪھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ،ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺴﯿﺎر رﺳﻤﯽ و ﺧﺸﮏ اﺳﺖ،
ﺑﻪ ﻣﺠﺮد آﻧﮑﻪ اﯾﻦ – ﺷﻮﺷﯿﻨﮏ در ﺻﺤﻨﻪ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺎﮔﮫﺎن روﺣﯽ ﺗﺎزه ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ،ﺷﺎه اوﻧﺘَﺶ –
ﻧَﭙﯿﺮﯾﺶَ ﮐﻪ ھﺰاران ﻣﺘﻦ ﻧﯿﺎﯾﺸﯽ را ﺑﺮ دﯾﻮارھﺎی ﻣﻌﺒﺪش در ﭼﻐﺎزﻧﺒﯿﻞ ﻧﻘﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ و
ﺗﮑﺎن دھﻨﺪه ﺑﻪ او ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮد» :ﺷﻮد آﯾﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺪا اﯾﻦ – ﺷﻮﺷﯿﻨﮏ را ﺧﻮش آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد ،ﻣﺮاﺣﻤﺶ
را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪھﺪ و ]ﮐﻼﻣﺶ[ را ﺟﺎری ﮐﻨﺪ« .ﺣﺘﯽ ﻣﺮدی ﮐﻪ اﯾﻼم را زﯾﺮ و رو ﮐﺮد ،ﺷﺎه آﺷﻮری ،آﺷﻮر ﺑﺎﻧﯿﭙﺎل ،اﯾﻦ –
ﺷﻮﺷﯿﻨﮏ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ وﺻﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺧﺪای اﺳﺮارآﻣﯿﺰی ﮐﻪ در ﻣﮑﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽزﯾﺪ؛ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺲ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد اﻟﮫﯽ او را درﯾﺎﺑﺪ(٢۵) «.
دو اﻟﮫﻪی اﯾﺸﻦِ – ﮐَﺮَب )اﯾﺸﻢَ ﮐَﺮَب( و ﻟَﮑَﻤَﺮ )ﻟَﮑَﻤَﻞ( ،اﯾﻦ – ﺷﻮﺷﯿﻨﮏ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »داور ﻣﺮدﮔﺎن« ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻧﺎم ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو اﻟﮫﻪ در ﻣﻌﺎھﺪهی ھﯿﺖَ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ] [...در دوران ﺑﺎﺑﻞ ﻗﺪﯾﻢ ﻧﺎم اﯾﺸﻦ – ﮐﺮب ﻏﺎﻟﺒﺎً
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ﮑﻤَﺮ را ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
در ﻣﺠﻤﻊ ﺧﺪاﯾﺎن ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ –ﺷﻮﺷﯿﻨﮏ ﻣﻘﺎم اﻟﮫﻪی ﺳﻮﮔﻨﺪ را دارد .ﻧﺎم اﻟﮫﻪی ﻟَ َ
ﺑﺎر ﻣﯽﺗﻮان در دوران اﯾﻼم ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد(٢۶) .
اﮔﺮ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺎھﺪه ھﯿﺖَ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ ،در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﯽ ﻧﯽ ﮐﯿﺮ و ھﻮﻣﺒﺎن ،ﯾﮏ ﺧﺪای ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم »اَ – ﻣﺎل«
ﺟﺎی ﺳﻮم را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﭘﺎدﺷﺎه اَوان ﺑﯽﺷﮏ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻌﺎھﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻧﺮام –ﺳﯿﻦ ،اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮫﻢ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺪای ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪی ﺳﺎرﮔﻮن اّدی داده اﺳﺖ ] [...در ﻃﻮل دوران ﺑﺎﺑﻞ ﻗﺪﯾﻢ ﮐﻪ
ﺷﻮش ﮐﺎﻣﻼ زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ ﻣﯿﺎن رودان ﺑﻮد ،اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﻣﯽ اﮐّﺪی آن ﭼﻨﺎن ﺑﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاﯾﺎن ﺳﻮﻣﺮی – اﮐّﺪی
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺨﺼﺎت در اﯾﻼم ﻣﺘﺪوال ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ادد ،اِآ ،اِﻧﮑﯽ ،اﻧﻠﯿﻞ ،ارا ،اﯾﺸﻮم ،ﮐﺎﺑﺘﺎ ،ﻣﺮﺗﻮ ،ﻧﺎﻧﺎ،
ﻧﯿﻦ – ﺷﻮﺑﻮر ،ﺳﺎﺗﺎران ،ﺳﯿﻦ ،و ﺷﻤﺶ .ﺑﺮ ﻧﺎﻣﮫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم اﯾﻦ اﻟﮫﻪھﺎ را اﻓﺰود :اﯾﺸﺘﺎر ،ﻻﻣﺎ ،ﻧﯿﻦ –
ﮔﺎل ،و ﻧﯿﻦ – ﺧﻮرﺳﮏ .اﻣﺎ رواج اﯾﻦ ﻧﺎمھﺎ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﻋﻤﯿﻖ و ﭘﺎﯾﺪار اﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎن در ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺬﯾﺮش
واﻗﻌﯽ ﺧﺪاﯾﺎن ﺳﻮﻣﺮی ﯾﺎ اﮐّﺪی ﺗﻨﮫﺎ در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد(٢٧) .
ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه در ﻓﮫﺮﺳﺖ ﺧﺪاﯾﺎن در ﻣﻌﺎھﺪه ھﯿﺖَ از آﻧﭽﮫﺮه ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »زﯾﺖ« اﺳﺖ .وی ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل »ﺧﺪای
ﺑﮫﺒﻮدی« اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ واژهی ﻣﺠﺮد »زﯾﺘﻤﻪ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺳﻼﻣﺘﯽ« اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﻗﺒﻞ از ﻧﺎم اﯾﻦ – ﺷﻮﺷﯿﻨﮏ ،ﻣﻘﺎم
ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﻧﮫﻮﻧﺘﻪ ،ﺧﺪای ﺧﻮرﺷﯿﺪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ھﻨﻮز ﻧﮫﯿﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .اﻏﻠﺐ ﻧﮫﻮﻧﺘﻪ را ﯾﮏ اﻟﮫﻪ
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آوردهاﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﺬﮐﺮ ﺑﻮدن وی ھﯿﭻ ﺟﺎی ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا از وی در ﻣﺘﻮن اﯾﻼم ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺧﺪای
ﺣﺎﻣﯽ« اﺳﺘﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮد .واژهی »ﻧﮫﻮﻧﺘﻪ« ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ .اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ اﯾﻦ واژه
از »ﻧَﻦ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »روﺷﻨﺎﯾﯽ روز« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﺴﻮﻧﺪ ھﻮﻧﺘﻪ ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﭘﺴﻮﻧﺪ ھﻨﻮز روﺷﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ واژه در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻌﻨﯽ »آورﻧﺪهی روز« ﺑﺪھﺪ ] [...ﻧﮫﻮﻧﺘﻪ در واﻗﻊ »ﺧﺪای ﻗﺎﻧﻮن« اﯾﻼﻣﯽھﺎ ﺑﻮد .ﻗﻠﻤﺮو
وﯾﮋهی او ﺗﺠﺎرت ﺑﻮد .وی ﻧﺮخ ﺑﮫﺮه را ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد و اوزان و اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ را ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ (٢٨) .ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
اﻓﺮاد ﺣﺘﯽ ﺷﺎھﺎن ،در ﻧﻮر زﻣﯿﻦ )روز( در ﺣﺮﮐﺖاﻧﺪ ،وﻓﺎداری اﯾﺸﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺪای ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو
ﺳﺎﯾﻪھﺎ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،رﻋﺎﯾﺎی اﯾﻦ – ﺷﻮﺷﯿﻨﮏ ،ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺮدﮔﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ(٢٩) .
در ﮐﻨﺎر ﻧﺎم ﺧﺪای ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،در ﺳﺮاﺳﺮ ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻼم ،ﯾﮏ ﺧﺪای ﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم او از ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﺎم ﺑﻪ
ﺻﻮرت رﻣﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﻧﺎم اﯾﻼﻣﯽ وی را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ
ﻧﺎم ﺧﺪای ﻣﺎه ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻟﻘﺒﺶ »ﺳﯿﭙﺎﮐﯿﺮ -رَ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »روﺷﻨﯽ ﺑﺨﺶ« ،ﻧﭙﯿﺮ ،ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﺑﺨﺸﮫﺎﯾﯽ از دو ﺳﺘﻮن اول در ﻣﻌﺎھﺪهی ھﯿﺖً ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﻧﺎم ﺗﻌﺪادی از ﺧﺪاﯾﺎن از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ ،ﻧﺎم ﺧﺪای ﻣﺎه ﻧﯿﺰ در
ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻓﮫﺮﺳﺖ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻧﺎم وی در ﺧﻮد ﻣﺘﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻼﻣﯽھﺎ ﺧﺪای ﻣﺎه را »ﭘﺪر ﯾﺘﯿﻤﺎن« ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
در دوراﻧﮫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ ﺧﺪا زﯾﺎد ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ از اﯾﻼم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ »ﻓﺮّه« ﺳﺤﺮآﻣﯿﺰ »ﻧﭙﯿﺮ ،ﺧﺪای روﺷﻨﯽ
ﺑﺨﺶ ،ﺣﺎﻣﯽ ﺧﺪاﯾﺎن« اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﻌﺎھﺪهی ھﯿﺖَ ،ﺧﺪای ﻣﺎه ﻧﭙﯿﺮ ،در دو ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺳﻪ اﻟﮫﻪ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ
ﻗﻄﻌﺎً ﮔﺮوه ﺷﮫﻮد ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﯾﺎد ﮐﺮدن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﻪ اﻟﮫﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :ﺷﯿﺎﺷﻮم )ھﻔﺪھﻤﯿﻦ در ﻓﮫﺮﺳﺖ(،
ﻧﺮوﻧﺪی )در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﯿﺴﺘﻢ( ،ﻧﯿﺎرزﯾﻨﺎ )ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﯿﺴﺖ و ھﻔﺘﻢ در ﻓﮫﺮﺳﺖ( .اﯾﻦ ﺳﻪ اﻟﮫﻪ ﻇﺎھﺮاً ﺧﻮاھﺮان »اﻟﮫﻪ ﺑﺰرگ«
ﺑﻮدهاﻧﺪ(٣٠) .
ﻧﺎم ﺷﯿﺎﺷﯿﻮم را در ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻧﺎم زﻧﺎن ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ :ﺷﯿﺎﺷﯿﻮم – اﻣّﺎ »اﻟﮫﻪ ﺷﯿﺎﺷﯿﻮم ﯾﮏ ﻣﺎدر اﺳﺖ« ،ﯾﺎ ﭘﺎر-
ﺷﯿﺎﺷﯿﻮم ﯾﻌﻨﯽ »زاده ﺷﯿﺎﺷﯿﻮم« .در دوران اﯾﻼم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻟﮫﻪ ﻟﻘﺐ »ﻧﮕﮫﺒﺎن ﮐﺎخ ﺧﺪاﯾﺎن« داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در
اﯾﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﺎن اﻟﮫﻪ ﻧﺮوﻧﺪی از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﮐﻮﺗﯿﮏ – اﯾﻦ – ﺷﻮﺷﯿﻨﺎک ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ھﯿﺖَ ،ﻣﻌﺒﺪی را ﺑﺮای
ﭘﯿﮑﺮهھﺎ و ﮐﺘﯿﺒﻪھﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻟﮫﻪ ھﺪﯾﻪ ﮐﺮد(٣١) .
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دو ﺧﺪای دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮫﺎی ﺷﯿﻤﻮت ﯾﺎ ﺳﯿﻤﻮت و ﻣَﻨﺰَت ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از »ﮔﺮوه ﭘﯿﺸﺮو« ﺧﺪاﯾﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ.
ﺷﯿﻤﻮت ﭘﺲ از اﯾﻦ – ﺷﻮﺷﯿﻨﮏ ،ھﻔﺘﻤﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه را در ﻣﻌﺎھﺪه ھﯿﺖَ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد و اﯾﻦ اﻣﺮ اھﻤﯿﺖ و
اﻋﺘﺒﺎر وی را در ﻣﯿﺎن اﯾﻼﻣﯽھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ .اﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﻨﺎدی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺧﺪاﯾﺎن« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﮐﺘﯿﺒﻪھﺎی اﯾﻼﻣﯽ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ وی ﺧﺪای اﯾﻼﻣﯽھﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ] [...اﮔﺮ ﭼﻪ اﻟﮫﻪ ﻣﻨﺰت )ﻣﻨﺰﯾﺖ(
ھﺠﺪھﻤﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه را در ﻣﻌﺎھﺪه ھﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻣﺎ اھﻤﯿﺖ وی ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﻮھﺮش ،ﺷﯿﻤﻮت ﻧﯿﺴﺖ(٣٢) .
از آﯾﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﺟﺎﻧﻮران در اﯾﻼم ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو ﻣﻮرد ﺧﺎص اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ آﯾﯿﻦھﺎ در ﺟﺸﻨﻮارهی
اﻟﮫﻪای ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ »ﮐﺪﺑﺎﻧﻮی ارگ« اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﺷﮏ ھﻤﺎن ﭘﯽ ﻧﯽ ﮐﯿﺮ ﯾﺎ ﮐﯿﺮﯾﺶَ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻪ
ھﻨﮕﺎم ﻣﺎه ﻧﻮ در آﻏﺎز ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﺷﺪ و ھﻨﮕﺎم ﺑﺮﮔﺰاری آن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﭘﺮواری را در ﺑﺎغ ﻣﻘﺪس اﻟﮫﻪ در ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
»ﮔﻮﺷﻮم« ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد ،ذﺑﺢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .روز اﺟﺮای اﯾﻦ آﯾﯿﻦ را »روز ﺟﺎری ﺷﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آن
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺟﺎری ﺷﺪن ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﻣﺎه آﺑﻮم )ﻣﮫﺮ ﻣﺎه( از ﻣﯿﺎن ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮔﻠﻪھﺎ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .آﯾﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﺧﺎص ﺷﯿﻤﻮت ﺑﻮد .ھﺮ ﺳﺎل روز ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ آدار ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ
اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﺑﻮد ،در ﺟﺸﻨﻮارهی اﯾﻦ ﺧﺪا ﮐﻪ ﺟﺸﻦ ﺗﻮﮔﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﮔﺎوی را ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪﻧﺪ (٣٣) .ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺰ ﮐﻮھﯽ ،ﻗﻮچ و ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ اﺳﺖ ] [...ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻣﮫﻤﯽ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﮐﺮدن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﻼم دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺮودھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﻣﻮزﯾﮏ اﺳﺖ .ﺑﺮ روی ﻧﻘﺶ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻮل ﻓﺮه ﻣﺎه ﺷﺎھﺪ ﮔﺮوه ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن اﯾﻼﻣﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻧﻮازﻧﺪه اﯾﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﮫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻮاﺧﺘﻦ
ﻣﻮزﯾﮏ ﺑﺎ ادوات ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺧﻮﯾﺶاﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻼﻣﯽھﺎ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای
ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮﯾﺶ از ادوات ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺮ روی ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻮل ﻓﺮه ﻧﺎم ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻮاﻧﺰده
ﭼﻨﮓ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﻮﻧﮑﯿﺮ« ) ،(sunkirﻓﻠﻮت زﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻮﻧﮑﯿﺮﺷﻮ ) (Sunkir-shuو ﯾﮏ ﭼﻨﮓ ﻧﻮاز دﯾﮕﺮ ﮐﻪ اﺳﻤﺶ ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﺷﺪه ذﮐﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ) (٣۴در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺬوراﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن اﯾﻼم ﯾﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺪ اھﺪاء ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﻃﻼ ،ﻧﻘﺮه،
ﺑﺎﻏﺎت ،زﻣﯿﻦ ،ﮔﻨﺪم ،اﺳﻠﺤﻪ ،زﯾﻮرآﻻت ،ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،ﻣﺠﺴﻤﻪھﺎ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ھﻤﻪ ﻣﻌﺎﺑﺪ و زﯾﮕﻮراتھﺎ را ﻧﺎم ﺑﺮد(٣۵) .
از زﻣﺎﻧﮫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﮫﻦ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی ﮐﺎھﻦ و ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران آنھﺎ در ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎھﮫﺎی اﯾﻼﻣﯽ در ارگ ﺷﻮش ﻣﺼﻐﻮل ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻣﮫﺮھﺎی اﯾﻼﻣﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪادی اﺷﯿﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ از ﻻﯾﻪھﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دورهھﺎی ﺷﻮش
 Dﺑﻪ ﺑﻌﺪ )ﻗﺒﻞ از ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﮐّﺪ( ﮐﻪ در ﺣﻔﺮﯾﺎت ﺷﻮش ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﺎھﻦھﺎ آﯾﯿﻦھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ را
ﺑﺮھﻨﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﯾﮏ اﺛﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻗﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوران ﻣﺬﮐﻮر ،ﮐﺎھﻨﺎن ﺑﺮھﻪ را ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺑﺮهی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮداﮔﺮد ﺳﺮش ﺟﻔﺘﯽ ﻣﺎر ﺣﻠﻘﻪ زدهاﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ .ﺑﺮ ﻣﮫﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺷﭙﻮم ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اﺷﭙﻮم
ﺣﺪود  ٢٢۶۵ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد در زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻨﯿﺸﺘﻮﺳﻮ ،ﮐﺎھﻨﺎن ﺑﺮھﻨﻪ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮐﺜﺮاً ﮐﻼه ﺷﺎﺧﺪار ﺑﺮ ﺳﺮ دارﻧﺪ و
در ﻣﻮاردی ﺳﺮﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺎر ﺑﻪ دور ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻇﺎھﺮاً اﻧﺘﺴﺎب ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم را ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﮐﻼه ﺷﺎﺧﺪار ﻧﻤﺎدی از ارﺗﺒﺎط ﮐﺎھﻨﺎن ﺑﺎ ﺧﺪاﯾﺎن در اﯾﻼم ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﯿﮑﺮهھﺎی ﺧﺪاﯾﺎن در اﯾﻼم ﺑﺎﺳﺘﺎن ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﮐﻼه
ﺷﺎﺧﺪار اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﺧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻮار ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺗﺄﯾﯿﺪی ﺑﺮ راﺑﻄﻪی ﻧﻤﺎدﯾﻦ آن ﺑﻨﺎھﺎ ﺑﺎ ﺟﮫﺎن
دﯾﮕﺮ اﺳﺖ (٣۶) .در رأس اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﺎھﻦ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮ – راﺑﻮ ) (Pashishu rabuﺑﻪ ﺧﻂ آﮐﺪی
ﻗﺮار داﺷﺖ .وی ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﻣﺬھﺒﯽ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﯾﻼم زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ .ﮐﺎھﻨﺎن ﻋﺎدی ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﺎھﻦ ﺑﺰرگ در
ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻣﺸﻐﻮل اﻣﻮر ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮدﻧﺪ »ﺷﺎﺗﻦ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻧﺎم ﮐﺎھﻦ دﯾﮕﺮی از درﺑﺎر ھﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺤﻠﯽ
آﯾﺎﭘﯿﺮ )اﯾﺬه ﻓﻌﻠﯽ( ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮐﻮﺗﺮﺷﺎﺗﻦ« ) (Ku-tor: sa-tinذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ] [...ﮐﺎھﻨﺎن ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺑﺎ ﻟﺒﺎس رﺳﻤﯽ و ﯾﺎ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮھﻨﻪ در ﻣﺎﮐﺖ ﺑﺮﻧﺰی از دوره ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﯾﻨﺸﻮﺷﯿﻨﺎک ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﯿﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽآوردﻧﺪ ] [...ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎھﻦ
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ﺑﺰرگ و ﮐﺎھﻨﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺪادی راھﺒﻪ ﻧﯿﺰ در ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺬھﺒﯽ اﯾﻼﻣﯽھﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ] [...راھﺒﻪھﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ از ﻣﻌﺎﺑﺪ اﯾﻼﻣﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ در اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آنھﺎ
ﻧﯿﺎﯾﺸﮕﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺬھﺒﯽ را داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ و ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﻼﻣﯽ ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ
راھﺒﻪھﺎی اﯾﻼﻣﯽ ب درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺬورات ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ(٣٧) .
واژه اﯾﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﮐﺎھﻦ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻼم» ،ﺷﺎﺗﻦ« ﺑﻮده اﺳﺖ(٣٨) .
در زﻣﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺳﻮﮐﻞ ﻣﺦھﺎ ﯾﺎ »ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ« ﭘﺎرهای ﻧﺎﻣﮫﺎی ﺧﺪاﯾﺎن را در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫﺎی ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در آنھﺎ از ﺧﺪاﯾﺎن اﺳﺘﻤﺪاد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﺎم آنھﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺣﮑﻮﻣﺖ
اوﻧﺘﺶ – ﮔﻞ ،ﺷﻮاھﺪ و دارک ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﯿﺒﻪھﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪی ﺷﯿﻠﮫﮏ – اﯾﻦ –ﺷﻮﺷﯿﻨﮏ در ﺷﻮش و در ھﻮھﻨﻮر
ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮔﺮدد .و ﻧﯿﺰ اﺷﺎراﺗﯽ ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت اﮐّﺪی ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ] [...از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺠﻤﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺪاﯾﺎن
اﯾﻼﻣﯽ در دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ اوﻧﺘﺶ – ﮔﻞ ،ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و از اﯾﻦ رو ،دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
زﻣﯿﻨﻪی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﻣﺸﺎھﺪهی ﺗﺤﻮل ﻣﺬھﺐ اﯾﻼم ﺑﻪ دﺳﺖ دھﺪ(٣٩) .
ﻣﺎ ﺑﺮ روی ﻧﻘﻮش ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﻼﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﯾﺎﭘﯿﺮ )اﯾﺬه( ھﺴﺖ ﺷﺎھﺪ ﺻﺤﻨﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺬھﺒﯽ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﻼﻣﯽ و
ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﻼﻣﯽ در ھﺰاره اول ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ھﺴﺘﯿﻢ .آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻧﻘﻮش ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ در ھﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻧﻘﻮش ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﭘﯿﮑﺮه ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﻼم ﺣﺠﺎری ﻧﺸﺪه اد .ﺑﺮ روی ﻧﻘﻮش ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﮐﻮراﻧﮕﻮﻧﯽ و ﻧﻘﺶ رﺳﺘﻢ از  ٢٠٠٠ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد و ﻧﯿﺰ از دوره اوﻧﺘﺎش ﮔﺎل و ﺑﺮ روی اﺳﺘﻞ وی ،ﻣﺎ ﺷﺎھﺪ ﺣﻀﻮر
ﻋﯿﻨﯽ ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﻼم در ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﯿﺎﯾﺶ اﯾﻼﻣﯽھﺎ ھﺴﺘﯿﻢ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ در ھﺰاره اول ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد در ﺻﺤﻨﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﺎﻧﯽ
ﺣﺎﮐﻢ آﻧﺎﭘﯿﺮ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺗﻔﮑﺮات ﻣﺬھﺒﯽ اﯾﻼﻣﯽھﺎ در
ھﺰاره اول ﻗﺒﻞ از ﻣﯽﻟﻼد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﭘﯿﮑﺮه ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ را در ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﺤﻨﻪھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺮ روی ﻧﻘﻮش ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ دھﻨﺪ؟ )(۴٠
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺸﻤﻮل دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮫﺎی ﻣﮫﻤﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .واﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم در
ﻓﮫﺮﺳﺖ ﺧﺪاﯾﺎن از آن اﻟﮫﻪی ﺑﺰرگ ،ﭘﯽ ﻧﯽ ﮐﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺮای ﯾﮏ اﻟﮫﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ اﺳﺖ از ﻧﻈﺎم
ﻣﺎدرﺳﺎﻻری ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺗﻤﺪن اﯾﻼم وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺐ ﺧﺸﺪ .ﺣﺘﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻊ ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺧﺪای ﻣﺮد ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻔﻮذ ﺑﺎورھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاﯾﺎن زن ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮد
را در ﺳﺮاﺳﺮ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ھﻤﭽﻨﺎن ﺣﻔﻆ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺳﻘﻮط روزاﻓﺰون اﻟﮫﻪی ﺑﺰرگ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺪاﯾﺎن ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﺟﺎی
او ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﺗﺤﻮل ﻣﺬھﺐ در اﯾﻼم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺗﺤﻮل ﻣﮫﻢ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﯾﻦ –ﺷﻮﺷﯿﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻮش
ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺧﺪاﯾﺎن اﺳﺖ ،زﯾﺮا در اﯾﻦ دوره اﯾﻦ – ﺷﻮﺷﯿﻨﮏ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪی ﺧﺪای ﺑﺰرگ ﻣﻠﯽ
ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺖ و ﺧﺪاﯾﺎن ﻋﻤﺪهی اﯾﻼم ﻗﺪﯾﻢ را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار داد .در زﻣﺎن اوﻧﺘﺶ – ﮔﻞ ،او ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ »ﺧﺪای ﺑﺰرگ«
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ ،در زﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺷﯿﻠﮫﮏ – اﯾﻦ ﺷﻮﺷﯿﻨﮏ وی ﺧﺪای ﺑﺰرگ را ﮐﺎﻣﻼً از ﻣﯿﺪان ﺑﻪ در
ﮐﺮد(۴١) .
ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺎدﺷﺎھﺎن اﯾﻼم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺪت ﺗﻘﺪس ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ اﺳﺎﻣﯽ ﺧﻮد را از ﺑﯿﻦ اﺳﺎﻣﯽ آنھﺎ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮﺗﯿﮏ اﯾﻨﺸﻮﺷﯿﻨﺎک ،ﺗﭙﺘﯽ ھﻮﺑﺎن اﯾﻨﺸﻮﺷﯿﻨﺎک ،اﯾﻨﺪاﺗﺮ اﯾﻨﺸﻮﺷﯿﻨﺎک ،ھﺎﻟﻮﺗﻮش
اﯾﻨﺸﻮﺷﯿﻨﺎک ،ھﻮﺗﻞ اوﺗﻮش اﯾﻨﺸﻮﺷﯿﻨﺎک ،آﺗﺎھﺎﻣﯿﺘﯽ اﯾﻨﺸﻮﺷﯿﻨﺎک ،ﺗﻤﭙﺖ ھﻮﺑﺎن اﯾﻨﺸﻮﺷﯿﻨﺎک ،اﻧﯿﺪاﺗﻮ ﻧﺎﭘﯿﺮ،ﺗﺎن روح
اوراﺗﯿﺮ ،ﮐﻮﺗﯿﺮ ﻧﺎھﻮﻧﺘﻪ ،ﺷﻮﺗﺮوک ﻧﺎھﻮﻧﺘﻪ اول و دوم و ﻏﯿﺮه ﺣﺘﯽ دﺧﺘﺮان ﭘﺎدﺷﺎھﺎن اﯾﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺎﻣﯽ ﺧﻮد را از ﻧﺎم
ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ (۴٢) .اﯾﻼﻣﯽھﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن آنھﺎ ﻗﺪرت ﻣﺮﻣﻮز و ﻓﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ و
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اﺳﺮاﺳﺮ آﻣﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮐﯿﺘﯿﻦ« دارﻧﺪ و ﺷﺎھﺎن اﯾﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه »ﮐﯿﺘﯿﻦ« ھﺴﺘﻨﺪ .ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ ﮐﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ داد (۴٣) .اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ از اﯾﻼﻣﯽ ﺑﻪ آﮐّﺪی ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﮐﯿﺪِﻧّﻮ« وارد ﺷﺪ ] [...اﯾﻦ
»ﮐﯿﺘِﻦ« ]ﮐﯿﺘﯿﻦ[ ﻃﻠﺴﻢ ﺟﺎدوﯾﯽ ،ﺗﺠﻠﯽ اﻟﮫﯽ و ﻗﺪرت آن در ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻋﺬاب ﺑﻮد .و .ف ﻟﯿﻤﺎﻧﺰ W. F.
 Leemensدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻠﺴﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮑﻠﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪس ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ از ﻣﻔﺮغ ﯾﺎ
ﺳﻨﮓ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ(۴۴) .
ﺟﺪا از ﺷﻤﺎری ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺰرگ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺪاﯾﺎن آﺷﮑﺎرا ﭼﮫﺮهای ﻣﺤﻠﯽ داﺷﺘﻨﺪ،
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در اﯾﻼم ھﺮﮔﺰ وﺣﺪﺗﯽ در اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﯿﻠﮫﮏ – اﯾﻦ – ﺷﻮﺷﯿﻨﮏ ﺣﺘﯽ
در رﺳﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﯿﺒﻪھﺎی ﺧﻮد از »ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﻼم«» ،ﺧﺪای اﻧﺸﺎن« و »ﺧﺪای ﺷﻮش« ﻣﺪد ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ،
ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی از ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﺎﭘﯿﺮ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺘﯿﺒﻪھﺎ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺷﺎه ھَﻨّﯽ در ﻣﺎل اﻣﯿﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎً از »ﺗﯿﺮوﺗﯿﺮ«
ﻣﺪد ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ ﺧﺪا در ھﯿﭻ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد(۴۵) .
ﺗﻦھﺎ اﻃﻼع ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬھﺒﯽ اﯾﻼﻣﯿﺎن از ﭼﻨﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد (۴۶) .ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺪک ﺧﺪاﯾﺎن
اﯾﻼﻣﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺺ داﻧﺶ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺷﯿﻮهی ﺗﻔﮑﺮ راﯾﺠﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻼﻣﯽھﺎ در
ﻣﻮرد ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم واﻗﻌﯽ آنھﺎ ﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮ
زﺑﺎن ﺟﺎری ﺷﻮد و ﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﮫﻢﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ،اﻧﺴﺎن اﯾﻼﻣﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﺒﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ آنھﺎ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ(۴٧) .
اﯾﻼﻣﯽھﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد را ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ھﻤﭽﻮن ﻧﭙﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ »ﺧﺪا« ،زاﻧﺎ ﯾﺎ زﯾﻨﯽ ﯾﺎ زﯾﻦَ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺑﺎﻧﻮ« و ﺗﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
»ﺣﺎﻣﯽ« ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻧﺎﻣﯿﺪن آنھﺎ اﻟﻘﺎﺑﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﺤﻠﯽ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﺎ ﻧﻘﺶ
وﯾﮋهای از ﺧﺪا ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ ﻧﺎم اﻟﮫﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻧﺴﺐ ﮐﯿﺮﯾﺮﯾﺶَ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »اﻟﮫﻪی ﺑﺰرگ« و اﯾﻦ – ﺷﻮﺷﯿﻨﮏ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪهی
ﻣﻘﺎم و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ او ﯾﻌﻨﯽ »ﺧﺪای ﺷﻮش« ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ آن ،ﮔﺮوھﯽ از ﺧﺪاﯾﺎﻧﺘﻦھﺎ ﺑﺎ ﺻﻔﺎت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﺎﻧﺪد ﻧﯿﺮاﺗﭗ،
ﭘﮫﺎھﻮﺗﭗ ،ﯾﺎ ﭘﮫﺎﮐﯽ ﮐﯿﭗ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ(۴٨) .
ھﻮﻣﺒﺎن از زﻣﺎن ﮐﮫﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪای ﻣﺬﮐﺮ در اﯾﻼم ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ
ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺑﻪ اﯾﻼﻣﯽھﺎ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻮدهاﻧﺪ ،او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ھﻮﻣﺒﺎن در اﺻﻞ زﯾﺮدﺳﺖ ھﻤﺴﺮ
ﺧﻮد ،اﻟﮫﻪی ﺑﺰرگ ،ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ وی ﺑﻪ ﻣﺮور ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻟﮫﻪی ﺑﺰرگ را را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد و ﺑﺎ اﯾﻨﺠﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اھﻤﯿﺖ
اﺻﻞ ﺑﺮﺗﺮی زن در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺬھﺒﯽ اﯾﻼم رو ﺑﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ھﻮﻣﺒﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻧﺎم اﯾﻦ ﺧﺪا ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﭼﻮن »ﺷﺎه«» ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪا«،
»ﺣﺎﻣﯽ ﺑﺰرگ«» ،ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺣﺎﻣﯽ« و »ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪهی ﺛﺒﺎت« ھﻤﺮاه اﺳﺖ(۴٩) .
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻗﺮون اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ – ﺷﻮﺷﯿﻨﮏ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﻘﺎم او ﺑﺎ ﺣﯿﺎت ﺷﮫﺮ ﺷﻮش ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺷﮫﺮک ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﯾﮏ اﻣﭙﺮاﺗﻮری در آﻣﺪ ،ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺖ ] [...ﮔﺴﺘﺮش آﯾﯿﻦھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺷﯿﻠﮫﮏ – اﯾﻦ –ﺷﻮﺷﯿﻨﮏ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ او را ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ،ﯾﺎ از ﻧﻮ در ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﭼﻮن ﺷﻮش،
اﮐﺎﻻﺗﻮم ،ﻣﺎروت ،ﭘﯿﺘﺎر ،و ﺷﮫﺎن – ﺗﻼک ﺑﺮ ﻗﺮار ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻪ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺧﻮد رﺳﯿﺪ ] [...آﺷﻮریھﺎ اﯾﻦ – ﺷﻮﺷﯿﻨﮏ را ﺑﺎ ﻧﯿﻨﻮرﺗﺎ
و اَدَد ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺎﺑﻠﯽ ﺑﺮاﺑﺮ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ وی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ھﻤﯿﺸﻪ ﻋﻨﻮان »ﺧﺪای ﺣﺎﻣﯽ ﺷﺎه« را داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﺪرت در ﮐﺴﻮت
اﺻﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺧﺪای ﺗﻮﻓﺎن »» ،ﺧﺪای ﺑﺎروری« ﯾﺎ »ﺧﺪای ﺟﻨﮓ« ﻇﺎھﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ] [...ﻻزﻣﻪی اﻗﺘﺪار
ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ –ﺷﻮﺷﯿﻨﮏ ﺑﻮد و آﻧﺎن از وی ﺑﺮای ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪن در ﺟﻨﮓھﺎ و اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی ﻣﮫﻢ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ] [...اﯾﻦ -ﺷﻮﺷﯿﻨﮏ ﺑﻪ رﻏﻢ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮔﺴﺘﺮدهای ﮐﻪ از او ﻣﯽﺷﺪ ،در اﺻﻞ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺪای ﺷﻮش و
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دور -اوﻧﺘﻮش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪو وی ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم »ﺧﺪای اﯾﻼم« دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﮐﺘﯿﺒﻪھﺎی ﻣﺎ اﻣﯿﺮ ﻧﺎﻣﯽ از او ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ(۵٠) .
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎس ﻣﺬھﺐ اﯾﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺷﻮاھﺪی ھﻤﭽﻮن ﺑﻨﺎھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻧﻘﻮش ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﭘﯿﮑﺮهھﺎ
و ﻣﮫﺮھﺎ و آﺛﺎر ﻣﮫﺮھﺎ وﯾﮋﮔﯽھﺎی از آن دوران را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد ] [...ھﺮ ﺷﮫﺮ ﺧﺪای ﺣﺎﻣﯽ وﯾﮋهای را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﺮد
ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﻮد ھﻤﺴﺮی داﺷﺖ و ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮد .ﻣﺠﻤﻊ ﺧﺪاﯾﺎن ،ﺣﺘﯽ ﻧﻮع ﻣﺤﻠﯽ آن ،ﻇﺎھﺮاً ﺗﺎ
دوران ﺳﻠﺴﻠﻪھﺎی ﻗﺪﯾﻢ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺳﺎت .در دوران ﭘﺮوﺗﻮ – اﯾﻼﻣﯽ ،ﺷﺎه – ﮐﺎھﻦ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﻌﺒﺪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﺻﻔّﻪ ﺑﻠﻨﺪ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ(۵١) .
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ آﯾﯿﻦ ﺗﻄﮫﯿﺮ ﻣﺬھﺐ اﯾﻼﻣﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻧﯿﺎﯾﺶ اِآ ،ﺧﺪای آبھﺎ و ﺣﮑﻤﺖ ﺳﻮﻣﺮی ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .وﺟﻮد اﯾﻦ
آﯾﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﺸﻒ ﺗﻌﺪادی ﺣﻮﺿﭽﻪ و ﻇﺮوف از ﺷﻮش ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد .دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻇﺮوف ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ
ﻧﻤﺎدی از ﺟﺮﯾﺎن آب اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ ﺑﺰ – ﻣﺎھﯽ ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎھﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺎت ﻣﻔﺮﻏﯽ اھﺪاﯾﯽ »ﺳﯿﺖ
ﺷﻤﺸﯽ« اﺳﺖ :دو ﻣﺮد ﺑﺮھﻨﻪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﯾﮑﯽ ﮐﺎھﻦ و دﯾﮕﺮی دﺳﺘﯿﺎر او ،رو ﺑﻪ روی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻌﺒﺪ زاﻧﻮ
زدهاﻧﺪ و ﻇﺎھﺮاً در ﺑﺎﻣﺪادان در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻄﮫﯿﺮ ﺑﺎ آب ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ دو اﺛﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺲ از اوﻧﺘﻮش –
ﮔﻞ اﺳﺖ .ﺳﻨﮓ ﯾﺎدﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ اوﻧﺘﻮش – ﮔﻞ ﮐﻪ ﻧﺎم وی را دارد ،وﯾﮋﮔﯽھﺎی دﯾﮕﺮی را از ﻣﺬھﺐ اﯾﻼم ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدھﺪ .ﺟﺮﯾﺎن روان آبھﺎ در اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺎﯾﺸﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺟﺎی ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻧﻤﺎد ﺧﻮﯾﺶ داده اﺳﺖ و اﻋﺘﻘﺎد اﯾﻼﻣﯽھﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺨﯿﻠﯽ ﻧﯿﻤﻪ اﻧﺴﺎن – ﻧﯿﻤﻪ ﺟﺎﻧﻮر ،ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﺑﺎ ھﻤﺎن
اھﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎر ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﯾﺎدﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ(۵٢) .
ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﺎﯾﻪ را در ھﻨﺮ ﻣﺬھﺒﯽ اﯾﻼم ﻣﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪو در ﺳﻨﮓ ﯾﺎدﻣﺎن اوﻧﺘﺶ – ﮔﻞ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﻣﺎرھﺎ را
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .در واﻗﻊ ﻣﺎر از زﻣﺎﻧﮫﺎی ﻗﺪﯾﻢ روی اﺷﯿﺎ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﮫﺮھﺎی دوران ﺳﻮم اور ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ] [...اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎ ﭼﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎدﯾﻦ از ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﮫﻦ ﻧﺸﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎر ﻧﻤﺎد او ،اﺳﯿﺮ او و ﺟﮫﺎن زﯾﺮﯾﻦ ﻗﻠﻤﺮو
اوﺳﺖ (۵٣) .ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت اﻧﺴﺎنھﺎی اﺳﺎﻃﯿﺮی ھﻢ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﻧﺴﺎن و ﻣﺎر دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﺮ اﻧﺴﺎن و
ﺑﺪن ﻣﺎر ﺑﺮ روی ﻣﮫﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﻘﺶ ﻣﺎر ﺑﺮ روی ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻮراﻧﮕﻮن و اﺳﺘﻞ ﮐﻮﺗﯿﮏ
اﯾﻨﺸﻮﺷﯿﻨﺎک ﮔﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻤﺒﻞ ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﻼم ﺣﺠﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ .وﺟﻮد ﻧﻘﺶ ﻣﺎر ﺑﺮ روی ﻣﮫﺮھﺎی اﺳﺘﻮاﻧﻪای،
اﺳﺘﻞھﺎ ،ﻧﻘﻮش ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻇﺮوف ﺳﻔﺎﻟﯽ اﯾﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ از اھﻤﯿﺖ وﯾﮋه ﻣﺬھﺒﯽ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﯽدھﺪ .پ .دوﻣﯿﺮ ﺷﯿﺠﯽ
ﻧﻘﺶ ﻣﺎر را در ﻣﺬھﺐ اﯾﻼﻣﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺎر و آﺑﮫﺎی ﺟﮫﻨﺪه ھﻤﺎن ﺧﺪای ﺑﺰرگ و ﺧﺪای
ﻣﻠﯽ اﯾﻼﻣﯽھﺎ »اﯾﻨﺸﻮﺷﯿﻨﺎک« اﺳﺖ(۵۴) .
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮرات ﻣﺬھﺒﯽ اﯾﻼﻣﯿﺎن ،ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎج ﺷﺎﺧﺪار ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ
اﻟﻮھﯿﺖ ﺧﺪاﯾﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮ روی ﻣﮫﺮ اﺷﭙﻮم ﺣﺎﮐﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻼم )ﺣﺪود  ٢٣٠٠ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد( ﺗﻌﺪادی از ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﻼم در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ھﻢ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل رﻗﺺ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺬھﺒﯽاﻧﺪ .اﺛﺮ ﻣﮫﺮی ﮐﻪ در ھﻔﺖ ﺗﭙﻪ ) ١٣۵٠-١۵٠٠ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد( ﮐﺸﻒ
ﺷﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن اﺳﺎﻃﯿﺮی را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪای اﯾﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی از ﺗﺼﻮرات ﻣﺬھﺒﯽ
اﯾﻼﻣﯿﮫﺎﺳﺖ(۵۵) .
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
-١اﯾﺮان در ﺳﭙﯿﺪه دم ﺗﺎرﯾﺦ ،روﯾﻪ .١٨-١٩
-٢اﯾﺮان از آﻏﺎز ﺗﺎ اﺳﻼم ،،روﯾﻪ .۵٣
-٣اﯾﺮان در ﺳﭙﯿﺪه دم ﺗﺎرﯾﺦ ،روﯾﻪ .١٩
-۴ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﯾﻼم ،روﯾﻪ .۵٠
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-۵ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﯾﻼم ،روﯾﻪ .۵٠
-۶ﻣﺬھﺐ ﻗﻮم اﯾﻼم ،روﯾﻪ .٧
-٧دﻧﯿﺎی ﮔﻤﺸﺪه اﯾﻼم ،روﯾﻪ .٣٢
-٨ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﯾﻼم ،روﯾﻪ .۵٠
-٩دﻧﯿﺎی ﮔﻤﺸﺪه اﯾﻼم ،روﯾﻪ .٣٢
-١٠ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﯾﻼم ،روﯾﻪ .۵٠
-١١دﻧﯿﺎی ﮔﻤﺸﺪه اﯾﻼم ،روﯾﻪ .٣٢
-١٢ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﯾﻼم ،روﯾﻪ .۵١
-١٣ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﯾﻼم ،روﯾﻪ .۵١
-١۴دﻧﯿﺎی ﮔﻤﺸﺪه اﯾﻼم ،روﯾﻪ .٣٣
-١۵ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﯾﻼم ،روﯾﻪ .۵١
-١۶دﻧﯿﺎی ﮔﻤﺸﺪه اﯾﻼم ،روﯾﻪ .٣٣
-١٧ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﯾﻼم ،روﯾﻪ .۵١
-١٨دﻧﯿﺎی ﮔﻤﺸﺪه اﯾﻼم ،روﯾﻪ .٣۴
-١٩ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﯾﻼم ،روﯾﻪ .۵١-۵٢
-٢٠دﻧﯿﺎی ﮔﻤﺸﺪه اﯾﻼم ،روﯾﻪ .٣۴
-٢١ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﯾﻼم ،روﯾﻪ .۵٢
-٢٢ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﯾﻼم ،روﯾﻪ .۵٢
-٢٣دﻧﯿﺎی ﮔﻤﺸﺪه اﯾﻼم ،روﯾﻪ .٣۵
-٢۴ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﯾﻼم ،روﯾﻪ .۵٢
-٢۵دﻧﯿﺎی ﮔﻤﺸﺪه اﯾﻼم ،روﯾﻪ .٣۶
-٢۶ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﯾﻼم ،روﯾﻪ .۵٢-۵٣
-٢٧ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﯾﻼم ،روﯾﻪ .۵٣
-٢٨ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﯾﻼم ،روﯾﻪ .۵٣
-٢٩دﻧﯿﺎی ﮔﻤﺸﺪه اﯾﻼم ،روﯾﻪ .٣٨
-٣٠ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﯾﻼم ،روﯾﻪ .۵٣-۵۴
-٣١ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﯾﻼم ،روﯾﻪ .۵۵
-٣٢ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﯾﻼم ،روﯾﻪ .۵۵
-٣٣ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﯾﻼم ،روﯾﻪ .۵۵
-٣۴ﻣﺬھﺐ ﻗﻮم اﯾﻼم ،روﯾﻪ .۶
-٣۵ﻣﺬھﺐ ﻗﻮم اﯾﻼم ،روﯾﻪ .١٠
-٣۶ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﯾﻼم ،روﯾﻪ .۵۵
-٣٧ﻣﺬھﺐ ﻗﻮم اﯾﻼم ،روﯾﻪ .۴-۵
-٣٨ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﯾﻼم ،روﯾﻪ .۵۵
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-٣٩ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﯾﻼم ،روﯾﻪ .۵۶
-۴٠ﻣﺬھﺐ ﻗﻮم اﯾﻼم ،روﯾﻪ .۵
-۴١ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﯾﻼم ،روﯾﻪ .۵۶
-۴٢ﻣﺬھﺐ ﻗﻮم اﯾﻼم ،روﯾﻪ .١٠
-۴٣ﻣﺬھﺐ ﻗﻮم اﯾﻼم ،روﯾﻪ .١١
-۴۴ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﯾﻼم ،روﯾﻪ .۵۶
-۴۵ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﯾﻼم ،روﯾﻪ .۵٧
-۴۶دﻧﯿﺎی ﮔﻤﺸﺪه اﯾﻼم ،روﯾﻪ .۴٠
-۴٧ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﯾﻼم ،روﯾﻪ .۵٨
-۴٨دﻧﯿﺎی ﮔﻤﺸﺪه اﯾﻼم ،روﯾﻪ .۴٠
-۴٩ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﯾﻼم ،روﯾﻪ .۵٨
-۵٠ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﯾﻼم ،روﯾﻪ .۵٨-۵٩
-۵١ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﯾﻼم ،روﯾﻪ .۶١
-۵٢ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﯾﻼم ،روﯾﻪ .۶١
-۵٣ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﯾﻼم ،روﯾﻪ .۶١-۶٢
-۵۴ﻣﺬھﺐ ﻗﻮم اﯾﻼم ،روﯾﻪ .٨-٩
-۵۵ﻣﺬھﺐ ﻗﻮم اﯾﻼم ،روﯾﻪ .٧
ﮐﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ
-١ﻣﺠﯿﺪزاده ،ﯾﻮﺳﻒ؛ ١٣٧٠؛ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﯾﻼم؛ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺗﮫﺮان.
-٢ھﯿﻨﺘﺲ ،والﺗﺮ؛ ١٣٨٨؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﯿﺮوز ﻓﯿﺮوزﻧﯿﺎ؛ دﻧﯿﺎی ﮔﻤﺸﺪهی ﻋﯿﻼم؛ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ.
-٣ﺻﺮاف ،ﻣﺤﻤﺪ رﺣﯿﻢ؛ ١٣٨٧؛ ﻣﺬھﺐ ﻗﻮم اﯾﻼم؛ ﻧﺸﺮ ﺳﻤﺖ.
-۴ﮐﺎﻣﺮون ،ﺟﺮج؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻦ اﻧﻮﺷﻪ؛ ١٣٧٢؛ اﯾﺮان در ﺳﭙﯿﺪه دم ﺗﺎرﯾﺦ؛ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ.
-۵ﮔﯿﺮﺷﻤﻦ ،روﻣﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ« ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﯿﻦ؛ ١٣۵۵؛ اﯾﺮان از آﻏﺎز ﺗﺎ اﺳﻼم؛ ﺑﻨﮕﺎه ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب.

١٠

