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 ھا مذھب ایالمی

  یزدان صفایی: نویسنده

ی  ایزدان تنھا به وسیلهمتاسفانه، نام برخی از . بدیھی است که دین مردم ایالم ماھیت چند خداگرایی داشت

پندارنگاری اکدی نوشته شده است؛ اما ابن بدان معنی نیست که فی المثل نام ایزد خورشید که در زبانھای سامی 

تردید تلفظ به کلی متفاوتی  گردید، در اینجا نام وی بی شد به ھمین گونه نیز در ایالم تلفظ می شمس خوانده می

ھای شاھی و اداری از اھمیت زیادی برخوردار  دو ایزد در نوشته. شد خوانده می Nahhunteداشت و شاید ناخونته 

و  Shalaربه النوع شاال ) ١. (نام داشتند Inshushinakو دیگری انیشوشیناک  Hubanبودند، این دو ایزد یکی ھوبان 

نام ھوبان غالبًا با ) ٢. (ھمسر او، اینشوشیناک غالبًا مورد پرستش بودند و بر خدایان آیین بابلی برتری داشتند

معنی تحت اللفظی نام . کنند معرفی می» بزرگ«شود که وی را  ھای پندارنگاری اکدی نوشته می نشانه

  ) ٣. (بود» ایزد شوش«اینشوشیناک، 

ای با مذھب بین النھرین داشته  ھای کامًال مشخص و متمایز کننده مذھب ایالمی نکات مشترک و در عین حال ویژگی

ھا ھمواره برای سحر و جادو، نیروھای جھان زیرین و عنصر زن  ھا احترام خاصی بود که ایالمی یکی از این ویژگی. است

  )۴. (قایل بودند و ویژگی دیگر، پرستش مار بود

توان  سین سلطان اّکد، که آن را می–ی میان ھیَت پادشاه َاوان و نرام  ترین مدارک موجود، یعنی معاھده در یکی از کھن

خوریم که تا سقوط  ی خدایان ایالمی بر می پیش از میالد دانست، ما کم و بیش به نام ھمه ٢٢٢٣متعلق به حدود 

در این یک ھزار و پانصد سال . اند شده پیش از میالد پرستش می ۶٣٩پادشاھی ایالم به دست آشوربانیپال در حدود 

ایالمی نخستین بار در قرن بیست و سوم پیش از میالد قدم  خدایان. سلسله مراتب خدایان تنھا اندکی تغییر کرده بود

دھد مذھب ایالم  ی تاریخ گذاشتند و حتی در آن زمان این سلسله مراتب آن چنان قطعی بود که نشان می به گستره

 ٣٧می در این کتیبه یا لوح گلی، ھیتا شاه ایالمی به خط میخی اسا) ۵. (ای بسیار کھن برخوردار بوده است از پیشینه

ھا را شاھد پیمان دوستی خود با پادشاه اکد  خدای ایالمی را بر روی شش ستون در ھر دو طرف ذکر کرده و آن

کند و عالوه بر این از این خدایان برای سالمتی خود، خانواده و نیز پیشرفت کارھای کشور یاری  نارامسین معرفی می

  )۶. (طلبد می

ی ھیَت با  معاھده) ٧(ی دین ایالم است  تعلق داشت، و این امر مشخصه» هالھ«تر به یک  در این دنیا مکان بر

در سلسله مراتب . »..ای الھه پی نی کیر و شما خدایان خوب آسمان گوش فرا دار«: گردد استمدادھای زیر آغاز می

تر پی نی کیر با عنوان  دیددر اعصار ج. ترین خدا که در واقع جدا از دیگر خدایان بود، یک الھه است خدایان ایالمی، واال

. گردد توصیف شده، و در بسیاری موارد در میان مردم عادی به صورت نامھای شخصی متجلی می» فرمانروای آسمان«

ھا در وجود الھه پی نی کیر نوعی شخصیت ایشتار را  اّکدی) ٩. (کردند که او قدرت نفرین دارد ھا تصور می ایالمی) ٨(

شد  پینیکیر نامیده می –ھیھی  –ِا  –شوشینک، اوتو –این  –ترین شاه ایالمی، شیلھک  روفدختر مع) ١٠. (دیدند می

ھمین حقیقت که به یه الھه، . ایالمی بود» مادر شایسته ھمه خدایان«ھا،  این الھه به طور وضوح برای ایالمی[...] 

ی نوعی  ق تقدم داده شده بود، نشان دھندهتر و جدا از دیگر خدایان ایالمی قرار داشت، ح ای که در جایگاھی بر الھه

ایالم بوده » ی بزرگ مادر الھه«تمام شواھد حاکی از آن است که وی ) ١١. (مادرساالری نزد پیروان این دین است

  )١٢. (دانند ھمان الھه کیریریَش می   به ھمین دلیل برخی از دانشمندان پی نی کیر را. است
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ک موجود، آشکار است که موطن اصلی کیریریَش در جنوب شرق ایالم و مقر اصلی وی با توجه به مدارک پراکنده و اند

به تدریج نفوذ خویش را به شوش گسترش داد و » الھه بزرگ«[..] در خلیج فارس بوده است ) بوشھر(در لیان 

به وی لقب پر غرور  در شوش. پادشاھان ایالم میانی و جدید برای کیریریَش در مناطق گوناگون، معابدی بر پا ساختند

با این حال، کیریریَش را با پی نی کیر نباید . ارائه گردید» کند تر که از ھمه محافظت می بانوی معبد بر«و » مادر خدایان«

معبدی را برای الھه پی نی کیر و ) چغازنبیل(اونتوش  –پیش از میالد در دور  ١٢۵٠اونتش گل در حدود . یکی دانست

ی لوور، نام ھر دو الھه و  بر یک اثر مفرغی از دوران ایالم جدید در موزه. الھه کیریریَش بر پا ساخت معبد دیگری را برای

پیش از میالد در مال امیر، شاھزاده َھّنی به ھر  ٧١٠گذشته از آن حدود . ھا در یک کتیبه برده شده است نام معابد آن

در ضمن، کیریریَش در ) ١٣. (گردد نامیده است، متوسل می »مادر خوب خدایان«دو الھه کیریریَش و پارتی که وی را 

کیریریَش . است) »بزرگ«: و ریَش» الھه«: کیری(» الھه بزرگ«اصل یک نام خاص نیست، بلکه عنوانی است به معنی 

وقف او به تدریج از لیان به شمال شرق نفوذ کرد، زیرا شاھان و شاھزادگان ایالم میانه و متأخر معابدی را در سوزیان 

  )١۴. (اند کرده

در » سرزمین دریا«پی نی کیر برای شوش، کیریریش برای : ی مادر خود را داشته است در آغاز ھر یک از ایاالت، الھه

این ابھام در مورد مادر خدایان با توجه به گسترش تاریخی ) ١۵. (جنوب شق و پارتی برای دو ایالت مال امیر و انشان

  )١۶. (ی قانون فدرال کشور است منعکس کننده ایالم قابل توضیح است و

ھا به تدریج و  آن. اند ھای مادر، فرمانروایان اصلی احتمالی قلمرو خدایان ایالمی بوده رسد که این الھه به نظر می

ز جای خود را به خدایان مرد واگذار کردند، با این حال ھرگ) ی دوم پیش از میالد به احتمال در طول ھزاره(ناخواسته 

ھای  شمار شکل این ادعا با توجه به تعداد بی) ١٧. (مقام رفیع خود را در سلسله مراتب خدایان از دست ندادند

ی پینیکیر یا کیریریَش  ھا احتماًال نشان دھنده این شکل. شود ھا بدست آمده، اثبات می که از میان خرابه[...] سفالی 

  )١٨. (است

ی مادر،  بر خالف چندین الھه. لسله مراتب خدایان ایالمی به ھومبان تعلق داردی ھیَت، دومین مقام در س در معاھده

واژه ھومبان به احتمال از ریشه ھو پا به . ترین خدا باقی ماند ترین و واال ھومبان در تمام طول تاریخ ایالم به عنوان عمده

ی مادری است که وی  و ھمسر الھه »فرمانروای آسمان«بنابراین، ھومبان . گرفته شده است» فرمان دادن«معنی 

. شود نامیده می» ھمسر بزرگ« –ھمانند کیریریَش  –جھت نیست که وی  بی. شکل مؤنث ھمین عنوان را دارد

بر خالف مادران خدایان و ھم ترازان محلیشان، ھومبان ) ١٩. (ی این ازدواج فرزند است ذکور به نام ھوتران نتیجه

  )٢٠. (پرستش بودھمیشه در سرتاسر ایالم مورد 

خدای «، »خدای توانا«، »نگاھدارنده«او . مقام رھبری ھومبان در مجمع خدایان ایالمی در القاب وی نیز منعکس است

ھمان روزھای نخست در    ی فّره از کلمه. و خدای خدایان است، که پادشاه تحت حمایت فّره او قرار گرفته است» بزرگ

ی جادویی بود که فرمانروایان ایالم قدرت خود را  به یمن این کلمه. شته استمشروعیت سلطنت اھمیت فراوانی دا

ھر خدا ظاھرًا فّره ویژه به خود را . ھا از جانب خدایان بر روی زمین حامی مردم زیر دست خود بودند آن. پایه ریزی کردند

  )٢١. (گردید می ھا بود و تنھا به پادشاه تفویض ترین آن اما فّره ھومبان نیرومند. داشته است

ھا  ترین آن مھم. رفتند خدایان شھرھای عمده در مجمع خدایان، رقبای سرسختی برای ھومبان به شمار می

گرفته شده که شاید یادمانی از نفوذ » خداوند شوش«شوشینک سومری به معنی  –نام وی از نین . اینشوشیناک بود

ی علت نامگذاری این  توان درباره یه کافی نیست و ھنوز ھم میای دور باشد، اما این توج سومر بر ایالم در گذشته

ھنگامی که شوش به صورت پایتخت بالمنازع ایالم درآمد، این . خدای ملی ایالمی با یک نام بیگانه به جستجو پرداخت
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رار گرفته ی ھیَت در ردیف ششم ق راما نام وی در معاھده. شوشینک نیز ارتقای مقام یافت و ھمتراز ھومبان گردید–

حتی برای پادشاھان سیماش که پس از . کرد در این زمان یک پادشاه از سلسله َاوان در ایالم حکومت می. است

وی برای نخستین بار در . شوشینک صرفًا از اھمیت محلی برخوردار بود–ی َاوان به حکومت رسیدند، این  سلسله

ایالم میانی او به ھمراھی ھومبان و کیریریَش تشکیل مثلثی را  در دوران. دوران بابل قدیم در مقام رھبری قرار گرفت

شوشینک، و ھر از  –ھا در این مثلث به ترتیب اھمیت، ھومبان، کیریریَش، این  دادند، که غالبًا طرز قرار گرفتن آن

  )٢٢. (شوشینک ھرگز مقام نخست را به دست نیاورد –این . شوشینک، کیریریَش بود –گاھی، ھومبان، این 

از اولین مراحل، مردم عادی به او . تر شد ای سلطه آمیز ھای او به طرز افزاینده شوشینک، عنوان –در جریان ارتقای این 

ی  ی اولیه در دوره. ی خطابی که مبین نوعی احساس عمیق نسبت به اوست شیوه. داده بودند» پدر ضعیفان«عنوان 

خود و » پادشاه«شوشینک خدا را مثابه  –فرمانروای ایالمی این  ی دوم، یک ی ھزاره ایالم، یعنی در اولین نیمه

 –این عنوان القا کننده داللت بر این دارد که این . کند وصف می» پادشاه خدایان«فرمانروای دیگر او را به عنوان 

ت که ھومبان شوشینک به مقام صدر رسیده بود و این امر در تطابق با سندی متعلق به قرن سیزدھم قبل از میالد اس

خدمت گزار صمیمی «ھر فرمانروای بعدی خود را . کند وصف می» شاه خدایان«شوشینک ھر دو را به عنوان  –و این 

شوشینک در  –این  –شد، در زمان شیلھک  عناوینی که به این خدا داده می. نامند می» شوشینک –این  –شیلھک 

خدای بزرگ، خدای پایتخت من، «ھای  ین پادشاه او را با عنوانا. ی شکوه رسید قرن دوازدھم قبل از میالد به قله

حتی در قرن ھقتم پیش از میالد این . نامد ، می»حامی بزرگ معبد، نگھبان متوکلی که نام خود را به ما ارزانی داشت

  )٢٣. (شد خدا به مثابه حافظ خدایان آسمان و زمین پرستش می

، »ھوھنور«در . کنیم ی محلی بود، در دیگر ایاالت ایالمی نیز مشاھده میشوشینک را که در اصل یک خدا –نظیر این 

در معاھده ھیَت که یک مدرک شوشی است، ھمچون کریریَش نام . شوشیناک دارد–، مقامی برابر با این »روھوراتیر«

آن اقلیم،  دھد که در متون حقوقی به دست آمده از ھوھنور آشکارا نشان می. این خدا نیز از قلم افتاده است

در شوش فھرست خدایان اغلب با نام خدای خورشید و . شوشینک داشته است–روھوراتیر، مقامی نظیر مقام این 

الزم به یادآوری است . آید گردد، حال آنکه در ھوھنور، پس از خدای خورشید نام روھوارتیر می شوشینک آغاز می–این 

–البته نه تنھا به این (کردند  شوشینک سوگند یاد می -ردم به اینکه بنا بر رسم زمان در شوش و نیز در ھوھنور م

ھا خدای سوگند بود و علت این امر  شوشینک برای ھمه ایالمی –این ). شوشینک، بلکه به گروھی از خدایان دیگر نیز

  )٢۴. (دانستند شاید این بود که وی را در اصل یکی از خدایان جھان زیرین می

ترین نفوذ  شوشینک بوده است که عمیق –ی خدایان، تنھا این  رسد میان ھمه ینیم، به نظر میب آنچنان که امروز می

ھای مذھبی، که معموًال بسیار رسمی و خشک است،  ھا داشته است، چرا که سنگ نبشته خود را بر روحیات ایالمی

 –و به ھمین جھت، شاه اونَتش . یابد شود، ناگھان روحی تازه می شوشینک در صحنه ظاھر می –به مجرد آنکه این 

ھای معبدش در چغازنبیل نقش کرده بود، با این کلمات بسیار انسانی و  َنپیریَش که ھزاران متن نیایشی را بر دیوار

شوشینک را خوش آید که به ما نزدیک شود، مراحمش  –شود آیا که این خدا این «: شود تکان دھنده به او متوسل می

 –حتی مردی که ایالم را زیر و رو کرد، شاه آشوری، آشور بانیپال، این . »را جاری کند] مشکال[را به ما بدھد و 

زید؛ جایی که ھیچکس  شناسی می خدای اسرارآمیزی که در مکان نا«: کند شوشینک را به این طریق وصف می

  )٢۵(» .تواند وجود الھی او را دریابد نمی

تا آنجا . کنند یاد می» داور مردگان«شوشینک را به عنوان  –، این )َلَکَمل(َلَکَمر  و) ایشَم َکَرب(َکَرب  –ی ایشِن  دو الھه

کرب غالبًا  –در دوران بابل قدیم نام ایشن [...] ی ھیَت نیامده است  دانیم نام ھیچ یک از این دو الھه در معاھده که می
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ی َلَکَمر را برای نخستین  نام الھه. وگند را داردی س شوشینک مقام الھه–گردد و در کنار این  در مجمع خدایان ظاھر می

  )٢۶. (توان در دوران ایالم میانی جستجو کرد بار می

» مال –َا «یابیم که پس از پی نی کیر و ھومبان، یک خدای بیگانه به نام  اگر بار دیگر به معاھده ھیَت بازگردیم، در می

شک به دالیل دیپلماتیک و احترام به طرف معاھده، یعنی  بی پادشاه َاوان. جای سوم را به خود اختصاص داده است

در طول دوران بابل قدیم که [...] ی سارگون ّادی داده است  سین، این موقعیت مھم را به این خدای مورد عالقه–نرام 

اّکدی  –مری شوش کامال زیر نفوذ میان رودان بود، استفاده از اسامی اّکدی آن چنان باب شده بود که نام خدایان سو

ادد، ِاآ، ِانکی، انلیل، ارا، ایشوم، کابتا، مرتو، نانا، : این خدایان عبارت بودند از. با تمام مشخصات در ایالم متدوال گردید

 –ایشتار، الما، نین : ھا را افزود بر نامھای مذکور ھمچنین باید نام این الھه. شوبور، ساتاران، سین، و شمش –نین 

پذیرش . ھا دلیل بر نفوذ عمیق و پایدار این خدایان در فرھنگ ایالمی نیست اما رواج این نام. سکخور –گال، و نین 

  )٢٧. (واقعی خدایان سومری یا اّکدی تنھا در چند مورد اتفاق افتاد

خدای «وی به احتمال . است» زیت«شناسی به نام  چھارمین جایگاه در فھرست خدایان در معاھده ھیَت از آنچھره نا

شوشینک، مقام  –سپس قبل از نام این . است» سالمتی«به معنی » زیتمه«ی مجرد  چرا که واژه. است» ھبودیب

اغلب نھونته را یک الھه . شد پنجم به نھونته، خدای خورشید داده شده است که در آن زمان ھنوز نھیتی نوشته می

خدای «زیرا از وی در متون ایالم میانی به عنوان  اند، اما در مذکر بودن وی ھیچ جای تردیدی نیست، به حساب آورده

احتمال دارد که این واژه . عالوه بر معنی خدا، به معنی خورشید نیز ھست» نھونته«ی  واژه. شود استمداد می» حامی

معنی این پسوند ھنوز روشن . گرفته شده و پسوند ھونته به آن افزوده شده باشد» روشنایی روز«به معنی » َنن«از 

قلمرو . ھا بود ایالمی» خدای قانون«نھونته در واقع [...] بدھد » ی روز آورنده«یست، اما واژه در مجموع شاید معنی ن

تا وقتی که ) ٢٨. (ساخت کرد و اوزان و ابزار سنجش را یکنواخت می وی نرخ بھره را معین می. ی او تجارت بود ویژه

اند، وفاداری ایشان متوجه خدای خورشید است، اما وقتی به قلمرو  در حرکت) روز(افراد حتی شاھان، در نور زمین 

  )٢٩. (شوند شوشینک، قاضی مردگان می –رسند، رعایای این  ھا می سایه

ترین ایام به  در کنار نام خدای خورشید، در سراسر طول تاریخ ایالم، یک خدای ماه نیز حضور داشت که نام او از قدیم

به احتمال قریب به یقین . توان با اطمینان شناسایی کرد این رو، نام ایالمی وی را نمی از. شد صورت رمز نوشته می

از آنجا که . شده است ، نپیر، خوانده می»روشنی بخش«به معنی » َر - سیپاکیر«نام خدای ماه به سبب لقبش 

فته، نام خدای ماه نیز در ی ھیًت شکسته و نام تعدادی از خدایان از میان ر بخشھایی از دو ستون اول در معاھده

. دانستند می» پدر یتیمان«ھا خدای ماه را  ایالمی. شود، اما نام وی در خود متن آمده است بقایای فھرست دیده نمی

نپیر، خدای روشنی «سحرآمیز » فّره«در دورانھای اولیه نام این خدا زیاد برده نشده است، اما یک متن از ایالم جدید به 

گردد که  ی ھیَت، خدای ماه نپیر، در دو مورد با سه الھه ظاھر می در معاھده. کند اشاره می» انبخش، حامی خدای

، )ھفدھمین در فھرست(شیاشوم : اند از این سه الھه عبارت. قطعًا گروه شھود به ھنگام یاد کردن سوگند بودند

» الھه بزرگ«ین سه الھه ظاھرًا خواھران ا). جایگاه بیست و ھفتم در فھرست(، نیارزینا )در جایگاه بیستم(نروندی 

  )٣٠. (اند بوده

 -، یا پار»الھه شیاشیوم یک مادر است«اّما  –شیاشیوم : کنیم نام شیاشیوم را در ترکیبی از نام زنان مشاھده می

در . داده شده است» نگھبان کاخ خدایان«در دوران ایالم جدید به این الھه لقب . »زاده شیاشیوم«شیاشیوم یعنی 

شوشیناک، جانشین ھیَت، معبدی را برای  –این  –کوتیک . ایلم باستان الھه نروندی از موقعیت خاصی برخوردار بود

  )٣١. (ھایی به این الھه ھدیه کرد ھا و کتیبه پیکره
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. دادند خدایان را تشکیل می» گروه پیشرو«دو خدای دیگر به نامھای شیموت یا سیموت و َمنَزت ھمچنین بخشی از 

شوشینک، ھفتمین جایگاه را در معاھده ھیَت به خود اختصاص داده بود و این امر اھمیت و  –شیموت پس از این 

در . توصیف شده است» منادی نیرومند خدایان«این خدا با عنوان . دھد ھا نشان می اعتبار وی را در میان ایالمی

) منزیت(اگر چه الھه منزت [...] شود  ھا خوانده می ھای ایالمی میانی با تأکیدی چشمگیر وی خدای ایالمی کتیبه

  )٣٢. (ھجدھمین جایگاه را در معاھده ھیت به خود اختصاص داده اما اھمیت وی کمتر از شوھرش، شیموت نیست

ی  ھا در جشنواره ترین این آیین مھم. توان به دو مورد خاص اشاره کرد از آیین قربانی کردن جانوران در ایالم باستان می

این جشنواره به . ھمان پی نی کیر یا کیریَش بوده است   شک گرفت که بی انجام می» کدبانوی ارگ«ای ملقب به  الھه

شد و ھنگام برگزاری آن گوسفندان پرواری را در باغ مقدس الھه در مراسمی که به  ھنگام ماه نو در آغاز پاییز بر پا می

نامیدند که منظور از آن  می» روز جاری شدن قربانی«ی این آیین را روز اجرا. کردند معروف بود، ذبح می» گوشوم«

ھا  از میان بھترین گله) مھر ماه(گوسفندان قربانی در ماه آبوم . بایستی جاری شدن خون قربانی بوده باشد می

ت و پنجم ھر سال روز بیست و پنجم آدار که تقریبًا برابر با بیس. آیین دیگر خاص شیموت بود. شدند برگزیده می

حیوانات قربانی ) ٣٣. (بریدند شد، گاوی را سر می ی این خدا که جشن توگا نامیده می اردیبھشت بود، در جشنواره

یکی از نکات مھمی که در بعضی از مراسم مذھبی مخصوصًا مراسم قربانی [...] شامل بز کوھی، قوچ و بزغاله است 

بر روی نقش . خواندن سرودھای مذھبی به ھمراه نواختن موزیک استشود  کردن حیوانات برای خدایان ایالم دیده می

برجسته کول فره ماه شاھد گروه نوازندگان ایالمی ھستیم، سه نفر نوازنده ایالمی با لباسھای بلند مشغول نواختن 

انی برای ھا حداقل در مراسم قرب توان تصور کرد که ایالمی به ھمین دلیل می. اند موزیک با ادوات موسیقی خویش

حتی بر روی نقش برجسته کول فره نام نوازندگان به ترتیب نوانزده . اند خدایان خویش از ادوات موسیقی استفاده کرده

و یک چنگ نواز دیگر که اسمش تخریب ) Sunkir-shu(، فلوت زنی به نام سونکیرشو )sunkir(» سونکیر«چنگ به نام 

توان طال، نقره،  کردند می ی که پادشاھان ایالم یا مردم به معابد اھداء میدر رابطه با نذورات) ٣۴(گردد  شده ذکر می

  )٣۵. (ھا را نام برد تر از ھمه معابد و زیگورات ھا و باال باغات، زمین، گندم، اسلحه، زیورآالت، حیوانات، مجسمه

در ارگ شوش مصغول به ھا در پرستشگاھھای ایالمی  از زمانھای بسیار کھن شمار زیادی کاھن و خدمتگزاران آن

ھای شوش  ھای متعلق به دوره ی مھرھای ایالمی و نیز تعدادی اشیای کوچک تزیینی از الیه با مطالعه. اند فعالیت بوده

D  ھای مذھبی را  ھا آیین یابیم کاھن که در حفریات شوش به دست آمده، در می) قبل از تأسیس امپراتوری اّکد(به بعد

حکاکی روی یک اثر ساخته شده از قیر طبیعی متعلق به دوران مذکور، کاھنان برھه را با یک . کردند برھنه برگزار می

بر مھر متعلق به اشپوم، فرماندار اشپوم . دھد اند، نشان می ی قربانی که گرداگرد سرش جفتی مار حلقه زده بره

یم که اکثرًا کاله شاخدار بر سر دارند و بین پیش از میالد در زمان سلطنت منیشتوسو، کاھنان برھنه را می ٢٢۶۵حدود 

. گیرند این افراد ظاھرًا انتساب فرماندار به این مقام را جشن می. اند در مواردی سربندی به شکل مار به دور سر بسته

اله ھای خدایان در ایالم باستان ھمیشه با ک پیکره. کاله شاخدار نمادی از ارتباط کاھنان با خدایان در ایالم بوده است

ھا با جھان  ی نمادین آن بنا شاخدار ارائه شده است و شاخھایی که به دیوار خارجی معابد نصب شده تأییدی بر رابطه

به خط آکدی ) Pashishu rabu(رابو  –در رأس این تشکیالت مذھبی کاھن بزرگی به نام پاشی شو ) ٣۶. (دیگر است

کاھنان عادی که زیر نظر کاھن بزرگ در . ایالم زیر نظر داشت وی کلیه امور مذھبی را در سراسر کشور. قرار داشت

در یک مورد نام کاھن دیگری از دربار ھانی حاکم محلی . شدند نامیده می» شاتن«معابد مشغول امور مذھبی بودند 

رسمی و یا  کاھنان بعضی اوقات با لباس[...] ذکر شده است ) Ku-tor: sa-tin(» کوترشاتن«به نام ) ایذه فعلی(آیاپیر 

عالوه بر کاھن [...] آوردند  به صورت برھنه در ماکت برنزی از دوره پادشاھی اینشوشیناک مراسم نیایش را به جا می
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ھا عالوه بر  راھبه[...] ھا مشغول خدمت بودند  بزرگ و کاھنان دیگر تعدادی راھبه نیز در تشکیالت مذھبی ایالمی

ھا  کردند به طوری که آن در اجرای مراسم مذھبی مستقیمًا شرکت می حفاظت شبانه از معابد ایالمی خود نیز

عالوه بر این . کردند نیایشگرانی را که قصد انجام امور مذھبی را داشتند به معبد و به پیش خدایان ایالمی ھدایت می

  )٣٧. (پرداختند ھای ایالمی ب دریافت نذورات می راھبه

  )٣٨. (بوده است» شاتن«تاریخ ایالم، واژه ایالمی برای کاھن در تمامی طول 

ای نامھای خدایان را در ترکیب با نامھای شخصی افراد  پاره» نمایندگان بزرگ«ھا یا  در زمان فرمانروایی سوکل مخ

پس از حکومت . ھا سوگند داده شده است ھا از خدایان استمداد شده و به نام آن بینیم یا به صورتی که در آن می

شوشینک در شوش و در ھوھنور –این  –ی شیلھک  ھای سلطنتی سلسله اھد و دارک تنھا به کتیبهگل، شو –اونتش 

از سوی دیگر، مجمع جدید خدایان [...] و نیز اشاراتی که در ادبیات اّکدی به خدایان شده است . گردد محدود می

تواند  دوران حکومت این پادشاه میگل، کم و بیش شکل گرفته بود، و از این رو،  –ایالمی در دوران حکومت اونتش 

  )٣٩. (ی تحول مذھب ایالم به دست دھد ی مناسبی را برای مشاھده زمینه

ھای مختلف مذھبی پادشاه ایالمی و  ھست شاھد صحنه) ایذه(ما بر روی نقوش برجسته ایالمی که در منطقه آیاپیر 

آنچه بیش از ھمه بر روی این نقوش برجسته  .ی ایالمی در ھزاره اول قبل از میالد ھستیم سایر اقشار جامعه

بر روی نقوش برجسته . چشمگیر است اینکه در ھیچ کدام از این نقوش برجسته پیکره خدایان ایالم حجاری نشده اد

سال قبل از میالد و نیز از دوره اونتاش گال و بر روی استل وی، ما شاھد حضور  ٢٠٠٠کورانگونی و نقش رستم از 

ھایی که ھانی  ھا ھستیم؛ اما این امر در ھزاره اول قبل از میالد در صحنه یالم در مراسم نیایش ایالمیعینی خدایان ا

ھا در  سؤالی که در اینجا مطرح است اینکه آیا تفکرات مذھبی ایالمی. شود کند دیده نمی حاکم آناپیر در آن شرکت می

ھای مذھبی خویش  ند پیکره خدایانی را در ھنگام نمایش صحنها لالد تغییر کرده و حداقل نخواسته ھزاره اول قبل از می

  )۴٠(بر روی نقوش برجسته نمایش دھند؟ 

ترین مقام در  واال. رسد که در طول تاریخ سلسله مراتب خدایان مشمول دگرگونیھای مھمی شده است به نظر می

یک الھه احتماًال بازتابی است از نظام این برتری برای . ی بزرگ، پی نی کیر بوده است فھرست خدایان از آن الھه

حتی ھنگامی که در مجمع خدایان این برتری به . مادرساالری که در تمام طول تاریخ به تمدن ایالم ویژگی مب خشد

یک خدای مرد تفویض گردید، که شاید این امر بر اثر نفوذ باورھای غربی بوده باشد، پرستش خدایان زن عمومیت خود 

ی بزرگ و قرار گرفتن خدایان عمده به جای  با این حال، سقوط روزافزون الھه. مپراتوری ھمچنان حفظ کردرا در سراسر ا

شوشینک خداوند شوش –تحول مھم دیگر پیوستن این . رود ھای تحول مذھب در ایالم به شمار می او یکی از ویژگی

ی خدای بزرگ ملی  لی خود به تدریج به مرتبهشوشینک از جایگاه مح –به مجمع خدایان است، زیرا در این دوره این 

» خدای بزرگ«گل، او مقامی برابر با  –در زمان اونتش . ی ایالم قدیم را تحت الشعاع قرار داد ارتقا یافت و خدایان عمده

 این شوشینک وی خدای بزرگ را کامًال از میدان به در –پیدا کرده بود، اما یک قرن بعد، در زمان پادشاھی شیلھک 

  )۴١. (کرد

ھا  بعضی از پادشاھان ایالم برای اینکه شدت تقدس خود را به خدایان نشان دھند اسامی خود را از بین اسامی آن

تر اینشوشیناک، ھالوتوش  کردند، از جمله کوتیک اینشوشیناک، تپتی ھوبان اینشوشیناک، ایندا انتخاب می

شوشیناک، تمپت ھوبان اینشوشیناک، انیداتو ناپیر،تان روح اینشوشیناک، ھوتل اوتوش اینشوشیناک، آتاھامیتی این

اوراتیر، کوتیر ناھونته، شوتروک ناھونته اول و دوم و غیره حتی دختران پادشاھان ایالمی نیز اسامی خود را از نام 

طبیعی و ھا قدرت مرموز و فوق  ھا بر این باور بودند که خدایان آن ایالمی) ۴٢. (کردند خدایان خویش انتخاب می
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حرمتی کند زندگی  ھا بی ھر کس به آن. ھستند» کیتین«دارند و شاھان ایالم نماینده » کیتین«اسراسر آمیزی به نام 

این [...] وارد شد » کیِدّنو«این کلمه از ایالمی به آّکدی با تغییر شکل به صورت ) ۴٣. (خود را از دست خواھد داد

 .W. Fف لیمانز . و. ھی و قدرت آن در محافظت و در عین حال عذاب بودطلسم جادویی، تجلی ال] کیتین[» کیِتن«

Leemens تواند شکلی فیزیکی، به صورت یک نشانه مقدس غیر قابل لمس از مفرغ یا  دریافت که این طلسم می

  )۴۴. (سنگ داشته باشد

ای محلی داشتند،  چھره شدند، بیشتر خدایان آشکارا جدا از شماری خدایان بزرگ که در سراسر کشور پرستش می

شوشینک حتی  –این  –شیلھک . رسد که در ایالم ھرگز وحدتی در اعتقادات مذھبی به وجود نیامده باشد به نظر می

از سویی دیگر، . طلبد مدد می» خدای شوش«و » خدای انشان«، »خدایان ایالم«ھای خود از  ترین کتیبه در رسمی

» تیروتیر«شاه َھّنی در مال امیر غالبًا از . گردند ھا ظاھر می ایاپیر در برخی کتیبه گروه دیگری از خدایان به نام خدایان

  )۴۵. (شود جوید، حال آنکه نام این خدا در ھیچ جای دیگر دیده نمی مدد می

شناخت اندک خدایان ) ۴۶. (شود ی پراکنده ناشی می ھا اطالع ما در مورد مراسم مذھبی ایالمیان از چند یافته تن

ھا در  ی تفکر رایجی بوده که ایالمی المی تنھا به علت نقص دانش ما نیست، بلکه ھمچنین ناشی از عقاید و شیوهای

بایستی بر  ھا نه می اند که نام واقعی آن بیشتر این خدایان موجودات توصیف ناپذیری بوده. اند مورد خدایان خود داشته

ھا  تر اینکه، انسان ایالمی مجاز به توصیف و تبیین دقیق آن مھم بایستی شناسایی گردند و زبان جاری شود و نه می

  )۴٧. (نبوده است

و تمتی به معنی » بانو«، زانا یا زینی یا زیَن به معنی »خدا«ھا خدایان خود را تنھا با کلماتی ھمچون نپیر یعنی  ایالمی

د که بیانگر خاستگاه محلی، کیفیت یا نقش بردن ھا القابی را به کار می خواندند بلکه برای نامیدن آن نمی» حامی«

ی  شوشینک نشان دھنده –و این » ی بزرگ الھه«حتی نام الھه عالی نسب کیریریَش به معنی . ای از خدا بود ویژه

ھا با صفات ترکیبی ماندد نیراتپ،  افزون بر آن، گروھی از خدایانتن. بوده است» خدای شوش«مقام و موقعیت او یعنی 

  )۴٨. (گیرند ا پھاکی کیپ مورد شناسایی قرار میپھاھوتپ، ی

ترین متون به دست آمده، عالیترین خدای مذکر در ایالم بوده است و شاید دیگر مردمانی نیز که  ھومبان از زمان کھن

با اینکه ممکن است ھومبان در اصل زیردست ھمسر . اند کرده اند، او را پرستش می ھا منسوب بوده کمابیش به ایالمی

ی بزرگ را را به خود اختصاص داد و با اینجایگزینی اھمیت  ی بزرگ، بوده باشد، اما وی به مرور جایگاه الھه خود، الھه

دھد که ھومبان در سراسر  مدارک موجود نشان می. اصل برتری زن در عقاید مذھبی ایالم رو به کاستی گذاشت

، »ترین خدا بزرگ«، »شاه«خدا پیوسته عناوین گوناگونی چون  با نام این. امپراتوری مورد احترام و پرستش بوده است

  )۴٩. (ھمراه است» ی ثبات برقرار کننده«و » خدای متعال حامی«، »حامی بزرگ«

مقام او با حیات شھر شوش که از یک شھرک به صورت . شوشینک پیوسته فزونی یافت –با گذشت قرون اعتبار این 

ھای مذھبی مربوط به این خدا به ھنگام  گسترش آیین[...] ندی نزدیک داشت پایتخت یک امپراتوری در آمد، پیو

شوشینک که پرستش او را برای نخستین بار، یا از نو در شھرھای متعددی چون شوش، –این  –پادشاھی شیلھک 

شوشینک را با نینورتا  –ھا این  آشوری[...] نھایت خود رسید   تالک بر قرار ساخت، به  –اکاالتوم، ماروت، پیتار، و شھان 

را داشته و به ندرت در کسوت » خدای حامی شاه«اند، اما وی تقریبًا ھمیشه عنوان  و َاَدد خدایان بابلی برابر دانسته

ی اقتدار  الزمه[...] ظاھر شده است » خدای جنگ«یا » خدای باروری«، «خدای توفان «اصلی خویش با عنوان 

ھا و انجام کارھای مھم سپاسگزاری  و آنان از وی برای یاری رساندن در جنگ شوشینک بود–پادشاھان تأیید این 

شد، در اصل ھمیشه به صورت خدای شوش و  ای که از او می شوشینک به رغم پرستش گسترده -این[...] کردند  می
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  )۵٠. (برند ز او نمیھای ما امیر نامی ا دست نیافت و کتیبه» خدای ایالم«اونتوش باقی ماندو وی ھرگز به مقام  -دور

ھا  با اینکه اساس مذھب ایالمی برای ما پوشیده است، اما شواھدی ھمچون بناھای تاریخی، نقوش برجسته و پیکره

کرد  ای را پرستش می ھر شھر خدای حامی ویژه[...] سازد  ھای از آن دوران را آشکار می ھا ویژگی ھا و آثار مھر و مھر

مجمع خدایان، حتی نوع محلی آن، ظاھرًا تا . تر بود ھا بر دیگری بر اشت و یکی از آنکه او نیز برای خود ھمسری د

بینیم که در کنار معبد  کاھن را می –ایالمی، شاه  –در دوران پروتو . ھای قدیم وجود نداشته سات دوران سلسله

  )۵١. (ساخته شده بر باالی یک صّفه بلند ایستاده است

وجود این . ھا و حکمت سومری بوده باشد یر مذھب ایالمی متأثر از نیایش ِاآ، خدای آبرسد که آیین تطھ به نظر می

دست کم یکی از این ظروف با نقش طناب بافته که . گردد آیین با کشف تعدادی حوضچه و ظروف از شوش تأیید می

سیت «دایی شاھد دیگر نقش مات مفرغی اھ. ماھی تزیین شده است –نمادی از جریان آب است و نقش بز 

دو مرد برھنه، به احتمال یکی کاھن و دیگری دستیار او، رو به روی یکدیگر در برابر یک معبد زانو : است» شمشی

 –این دو اثر متعلق به اندک زمانی پس از اونتوش . اند و ظاھرًا در بامدادان در حال انجام مراسم تطھیر با آب ھستند زده

ھای دیگری را از مذھب ایالم به ما نشان  گل که نام وی را دارد، ویژگی –ش سنگ یادمان تاریخی اونتو. گل است

دھد که خدا جای خود  حالت نیایشگر نشان می. گردد ھا در این سنگ یادمان بار دیگر ظاھر می جریان روان آب. دھد می

ھمان    انور، موجوداتی بانیمه ج –ھا به موجودات تخیلی نیمه انسان  را به نماد خویش داده است و اعتقاد ایالمی

  )۵٢. (اھمیتی که برای مار قایل بودند، در این سنگ یادمان تصویر شده است

ھا را  گل دو نمونه از این مار –دھدو در سنگ یادمان اونتش  ترین نقش مایه را در ھنر مذھبی ایالم مار تشکیل می مھم

ھا چه  این نمونه[...] گردد  یژه مھرھای دوران سوم اور ظاھر میدر واقع مار از زمانھای قدیم روی اشیا و به و. بینیم می

به صورت طبیعی و چه به صورت نمادین از خدایی بسیار کھن نشان دارند که مار نماد او، اسیر او و جھان زیرین قلمرو 

ا سر انسان و شوند یا ب ھای اساطیری ھم با ترکیبی از انسان و مار دیده می حتی بعضی اوقات انسان) ۵٣. (اوست

عالوه بر این، نقش مار بر روی نقش برجسته کورانگون و استل کوتیک . شوند بدن مار بر روی مھر دیده می

ای،  وجود نقش مار بر روی مھرھای استوانه. اینشوشیناک گال نیز به عنوان سمبل خدایان ایالم حجاری شده است

دومیر شیجی . پ. دھد ز اھمیت ویژه مذھبی این نقش میھا، نقوش برجسته و ظروف سفالی ایالمی نشانی ا استل

ھمان خدای بزرگ و خدای    کند که خدای مار و آبھای جھنده نقش مار را در مذھب ایالمی چنین تجزیه و تحلیل می

  )۵۴. (است» اینشوشیناک«ھا  ملی ایالمی

ترین عالئم  ند تاج شاخدار یکی از مھمشو بنا به تصورات مذھبی ایالمیان، خدایان ایالمی به صورت انسان ظاھر می

تعدادی از خدایان ایالم در مقابل ) قبل از میالد ٢٣٠٠حدود (بر روی مھر اشپوم حاکم دیگر ایالم . الوھیت خدایان است

کشف ) قبل از میالد ١۵٠٠-١٣۵٠(اثر مھری که در ھفت تپه . اند شوند که مشغول رقص مخصوص مذھبی ھم دیده می

دھد که نمونه دیگری از تصورات مذھبی  انسان اساطیری را در مقابل خدای ایالمی نشان میشده تصویر یک 

  ) ۵۵. (ایالمیھاست
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