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آ.مال یا آمبا: نام این الهه در لوحه گلی مربوط به عقد و پیمان اتحاد و دوســتی بین 
هیتا شــاه اوان و نارامســین شاه اکد ذکر شده اســت. این لوحه گلی که توسط هیئت 
فرانســوی از معبد اینشوشیناک در شوش کشف شده اکنون در موزه پاریس نگهداری 
می شــود. روی این لوح گلی هیتا پادشاه ایالمی در حدود ۲۲۷۰ قبل از میالد با کشور 
همسایه غربی خود دســت به یک وحدت و دوستی می زند (صراف، ۱۳۸۷: ۱۵-۱۴). 
این متن اولین سند معتبر ایالمی است که در آن فهرست تعداد زیادی از اسامی خدایان 
زمــان خود را ارائــه می دهد. نام آ. مال یا «آمبا» نیز در این متن آمده اســت. آ. مال یا 
«آمبا» در اصل یک الهه ایالمی نیســت بلکه از جمله خدایان اکدی است که در زمان 
نامعلوم از کشور اکد به ایالم نفوذ کرده و در آنجا مورد پرستش مردم و پادشاهان ایالم 
قرار گرفته اســت. اسم خدای مذکور مکرر در متون اکدی برده شده و سارگن مؤسس 
سلســله اکد خدای مذکور را می پرستیده است. در زمان پادشاهی شار کالی شاری که 
هم زمان با سلطنت کوتیک_اینشوشیناک در حدود ۲۲۴۰ ق.م بود وی از ایجاد معبدی 
برای آمبا یاد می کند و بعد از وی در زمان حکومت نابوســوم حدود قرن ششــم ق. م 
سنگ نوشته یا کودورویی کشف شــده که وی این خدا را با تیتر یا لقب «پهلوان قوی» 
که سهم معابد را تقسیم می کند معرفی کرده است. اسم خدای مذکور به غیر از لوحه 
هیتا-نارامسین روی هیچ آثار و مدارک دیگر ایالمی آورده نشده است به همین جهت 
به نظر می رســد که خدای آ. مال یا آمبا که یک خدای بیگانه ایالمی است فقط مدت 
محدودی آن هم در دوره هیتا یا سلســله اوان که اولین و قدیمی ترین سلسله ایالمی 
اســت مورد پرستش مردم و پادشــاهان ایالمی واقع شده است (صراف، ۱۳۸۷: ۱۸). 
در تمدن پیش از مســیحیت و جایی که سفرهای بازرگانان ماه ها به طول می انجامید 
و بازرگانی در فراســوی دریاها و صحاری از اهمیــت خاصی برخوردار و مورد احترام 
بود (گری، ۱۳۷۸: ۲۷). نماد او هالل ماه بود و در اور و حران پرســتش می شــد (مک 
کال، ۱۳۷۳: ۳۷). سین خدای ماه سومری است. اولین بار اطالعات در مورد رب النوع 
مذکور از حفاری معروف سر لئونارد وولی در اور به دست آمد. به احتمال زیاد «ناپیر» 
در ایالم همان خدای ســین سومری است برای اینکه خدای مذکور لقب «درخشنده» 
یا «درخشــان» را دارد. اسم سومری خدای مذکور نانا و اسم اکدی آن سین است. مقر 
اصلی وی شــهر اور است و در شمال بین النهرین حران دومین محل زیست وی است. 
قدیمی ترین سند مکشــوفه از وجود خدای سین در بین النهرین در متون به دست آمده 
از اروک و از زمان قبل از دوره اکد اســت. در ایالم خدای ماه از دوره پوزور اینشوشیناک 
پرستش می شده است. چه اسم خدای ماه نیز همراه خدایان دیگر ایالم و بابل از طرف 
شاه مذکور در متون آورده شده است. در بقیه کتیبه های پادشاهان ایالم نیز خدای ماه 
به عنوان ســین آورده نشده بلکه به عنوان «خدای ماه» یا «ناپیر» آمده است (صراف، 

.(۷۸ :۱۳۸۷
انلیل:  خدای هوا و زمین، در بعضی از کتیبه ها خیلی با عظمت نام برده شده است و 
تخت و تاج آنو را به او داده اند. شغل او بیشتر مستشاری خدایان است. طوفان به امر او 

حادث گردید. هم اوست که بشر را به دست سالطین داد تا او را در طریق عدل هدایت 
کنند (ایزدپناه، ۱۳۸۱: ۹۱). یکی دیگر از خدایان بیگانه ایالمی خدای انلیل است که در 
اثر نفوذ مذهبی بین النهرین ایالمی ها آن را می پرستیده اند. در موطن اصلی خود یکی 
از خدایان مهم ســومری ها است. مکان اصلی وی شهر نیپور، به عنوان «تعیین کننده 
سرنوشــت» مورد تقدس ســومری ها قرار داشــت . در ایالم خدای انلیل مدتی خیلی 
محدود در زمان پادشاهی پوزور اینشوشیناک یکی از پادشاهان سلسله اوان در مجمع 

خدایان ظاهر می شود (صراف، ۱۳۸۷: ۷۹-۷۸).
شمش: خورشید نزد سومریان و به ویژه در الرسا و سیپار و با نام اوتو مورد تکریم بود. 
خورشــید، پاسدار ستم دیدگان و خدایی بود که آســمان را هر روز از افق شرق تا غرب 
درمی نوردید و حتی در کیهان شــناخت بین النهرین در جهان زیرین سفری چون سفر 
در جهان مرئی داشت (گری، ۱۳۷۸: ۲۷). شمش خدای خورشید منطقه بین النهرین 
اســت. مقر وی ســیپار در شمال و الرسا در جنوب بابل اســت. وی در آشور به همراه 
خدای ماه یک معبد مشترک دارند. خدای شمس نیز مثل بعضی از خدایان بین النهرین 
در مدت کمی دامنه نفوذ خود را به طرف شرق یعنی سرزمین ایالم گسترش می دهد؛ 
چه با ذکر اســم خدای مذکور در بین اســامی خدایان دوره پوزور اینشوشیناک پادشاه 
ایالمی معلوم می شود که حداقل در دوره پادشاهی پوزور اینشوشیناک رب النوع مذکور 
در مجموع خدایان ایالم ظاهر شــده و به وسیله آنها پرستش شده است. شاید علت 
عدم کشف آثاری که دال بر ادامه تقدس این خدا در بین ایالمی ها باشد از آنجا ناشی 
شــده که خدای مذکور بعد از سقوط حکومت پوزور اینشوشیناک یا سلسله اوان دیگر 

قرب و منزلتی در بین ایالمی ها نداشته است (صراف، ۱۳۸۷: ۷۹).
نرقــال:  از دیگــر خدایان ســومری نرقال اســت. اســم این خــدا به زبان ســومری 
(NERIGAL) و شــکل اکــدی آن (NERGAL) اســت. وی رب النوع عالم ســفلی 
اســت. پرنس گاو بزرگ قوی را نماد الهه نرقال می شناســد. در لوحه های ایالمی که 
به وســیله کونیش مطالعه شده است، در هیچ کدام اســمی از نرقال دیده نمی شود؛ 
ولی هینز اطالعات مختصری درمورد خدای مذکور در اختیار ما قرار داده اســت. این 
امر نشــان دهنده این واقعیت اســت که ایالمی ها خدای ســومری نرقال را مثل اکثر 
رب النوع های بیگانه مدت زمان کوتاهی پرستش می کرده اند. هینز ضمن بحث درباره 
مذهب ایالم به خدای نرقال نیز اشاره می کند و می نویسد که از جمله خدایان بیگانه ای 
که مورد پرستش ایالمی ها بوده و برای وی روزانه گوسفند قربانی می کردند یکی هم 
الهه نرقال بوده اســت. نرقال در دوره پادشاهی پوزور اینشوشیناک و تازیتای اول مورد 

پرستش ایالمی ها بوده است (صراف، ۱۳۸۷: ۸۰).
اینانا، ایشــتار:  یکی از خدا بانوان مشهور ســومری اینانا است و هم این خدا بانوست 
که سامیان و آموریان او را ایشتر می نامیدند (گری، ۱۳۷۸: ۲۹). ایشتار خدای نیکخواه 
است. گاهی او را دختر آنو و گاهی دختر سین و زمانی الهه جنگ و شهوت خوانده اند. 
کوشش او در فریفتن و عاشق کردن بنی آدم است. سایر خدایان ماده که در بین النهرین 

بودند در شخص ایشتار مستتر شدند. او را به صورت زنی جنگجو که بر پشت دو شیر 
ایستاده است و تیری در دست دارد نشان می دهند. در یک دست سالحی منحنی و در 
دســت دیگر گرزی با سر شیر گرفته است (ایزدپناه، ۱۳۸۱: ۹۱). در ایالم اولین بار اسم 
این الهه در دوره پوزور اینشوشــیناک عنوان می شــود. پادشاه مذکور اسم الهه مذکور 
را مثــل بعضی دیگر از خدایــان برای جلوگیری از صدماتی که بــه وی در آینده وارد 
خواهد شــد ندا می دهد. حضور اســم الهه مذکور در آثار مکشوفه از دوره پادشاهی 
پوزور اینشوشیناک حداقل گواه این امر است که الهه مذکور در این دوره یعنی در دوره 
حکومت سلســله اوان به ایالم نفوذ کرده و مورد توجه مذهبی مردم ســرزمین ایالم 
بوده اســت. بعد از این دوره اســم این الهه در دوره حکومت شیل هاها مجددا روی 
لوحه های مکشوفه از شوش که از معبد کشف شده بود ظاهر می شود. در این لوحه ها 
شیل هاها پادشاه ایالمی از دریافت گاو و گوسفند برای کاخ شاهی و قربانی کردن آنها 
برای خدایان خویش ســخن می گوید. خدایان وی در این لوحه ها اینشوشیناک و اینانا 
به عنوان بانوی آکروپل است. آخرین اثری که نشان دهنده حضور الهه اینانا در مجمع 
خدایان ایالم اســت، به دوره اونتش نپیریش پادشاه معروف سلسله ایکهالکی مربوط 
می شــود. اونتش نپیریش روی یکی از آجرهایی که بــرای احداث زیگورات چغازنبیل 
به کار برده شــده می گوید: «من اونتش نپیریش هستم: معبد الهه اینانا... الهه... را من 
بنا کردم. من دســتور دادم مجسمه الهه اینانا را از فلز بسازند و در اینجا نصب نمایند. 
سکوی قربانگاه الهه اینانا را در اینجا برپا داشتم. آنچه که از من ساخته و پرداخته شده 

می خواهم همیشه به وسیله این اینانا حفظ شود» (صراف، ۱۳۸۷: ۸۲-۸۱).
اِ آ یا انکی:  ایزد انکی در اصل، خدای میاه و آب های شــیرین سطح و زیر زمین در شهر 
اریدو اســت. نماد اصلی اِنکی، که در تمثالش نمایان اســت، رشته های آب جاری از 
بازوان اوســت. (دهقان زاده، فکری،۱۳۹۴: ۲۹). وی منشــأ همه دانش های جادویی 
مقدس بود و انســان ها را در عرصه های هنر و پیشه راهنمایی می کرد و مرکز پرستش 
او، ِاریدو بود (مک کال، ۱۳۷۳: ۳۷). آثار مکشــوفه ایالمی نشــان می دهد که خدای 
مذکور حداقل در دو دوره پادشــاهی پوزور اینشوشیناک و شیل هاها در بین مردم ایالم 
نفوذ مذهبی داشته است. از دوره پادشاهی پوزور اینشوشیناک اطالعات به دست آمده 
محدود به همان متنی اســت که قبال در ارتباط با خدایان دیگر عنوان شد. در این متن 
یــا کتیبه پادشــاه ایالمی مذکور خــدای «اِ آ» را نیز مثل بعضی دیگــر از خدایان برای 
جلوگیری از وارد شــدن صدمات احتمالی به کمک می طلبد؛ اما در کتیبه مکشــوفه 
در شــوش از دوره شــیل هاها او ضمن صحبت از دریافت حیوانات قربانی مثل گاو و 
گوسفند تعدادی از آنها را جهت قربانی برای خدای اِ آ یا انکی در نظر می گیرد. به نظر 
می رسد که خدای سومری «اِ آ» یا «انکی» نیز از جمله خدایان سومری است که مدت 
کوتاهی در بین ایالمی ها پرســتش شده است و برای او نیز مثل سایر خدایان حیواناتی 

مخصوصا گاو و گوسفند قربانی می کردند (صراف، ۱۳۸۷: ۸۳).
نین خورساگ: سومری ها نین خورساگ را الهه مادر می نامیدند. او یکی از چهار خدای 

اصلی سومری ها است (دادور، ۱۳۸۲: ۵۱). اوتوروس سمبل الهه نین خورساگ است. 
این الهه در بین مردم بین النهرین باســتان به عنوان بانوی زاد و ولد شــناخته شــده و 
از این رو مورد پرســتش قرار گرفته و نقش ســمبل آن را بر آثار یادبودی که از خود بر 
جای گذاشته اند، حجاری کرده و مورد احترام قرار می داده اند (دادور، ۱۳۸۲: ۵۵). به 
نظر می رسد که الهه «نین خورساگ» ایالمی همان «نین خورسانگای» سومری باشد 
(صــراف، ۱۳۸۴: ۸۳). اطالعات ما درباره تقدس این الهــه در بین ایالمی ها مربوط 
به زمان ســلطنت پادشاهان: پوزور اینشوشیناک، تازیتای اول، تازیتای دوم، و شیلهاک 
اینشوشیناک اول است. پوزور اینشوشیناک در کتیبه مکشوفه از شوش نام نین خورساگ 
را نیــز قید کرده و از او نیز به عنوان یکی دیگر از خدایان خویش جهت رفع خطرات و 
مشکالت آینده کمک می طلبد (صراف، ۱۳۸۷: ۸۴). دمرگان در ضمن حفاری آکروپل 
شوش معبد او را در نزدیکی معبد اینشوشیناک و در جبهه شرقی آن از زیر خاک خارج 
می کند. هرچند گزارش بســیار مختصری از وضعیت معبد مذکور تاکنون چاپ شده 
اســت؛ ولی همین قدر می توان از این گزارش مطلع شد که معبد نین خورساگ روی 
یک صفحه مربع که اضالع آن هر کدام ۲۵ متر بوده، بنا شــده است. معبد مذکور در 
همان جهت معبد خدای اینشوشیناک شوش و زیگورات چغازنبیل یعنی گوشه ها در 
جهت شمال و جنوب قرار داشتند. خود معبد به صورت مستطیل شکل است. ارتفاع 
باقی مانده دیوارها حداکثر یک متر و ضخامت شان نیز در همین حدود است. در یکی 
از اتاق ها حفاران به ســکویی U شکل بر خوردند که در وسط چهار طاقچه دیوار های 
جانبی یا مخزن ها قرار داشت. در داخل طاقچه ها یا مخازن این معبد هدایایی از جمله 
مجســمه کوچک برنزی و لوحه ســنگی به دســت آمده که هر دو شیء فوق دارای 
کتیبه و مضمون آنها شــبیه کتیبه های مکشوفه از معبد اینشوشیناک است، فقط در 
این کتیبه ها اشــیای مذکور به معبد یا الهه نین خورساگ یا الهه کوهستان اهدا شده 
است (صراف، ۱۳۸۷: ۸۴-۸۵). کامران معتقد است که شیلهاک اینشوشیناک معبد 
کوچک تری در محل قبلی که شــولقی برای الهه نین خورساگ ساخته بود، برپا کرد 
و آن را بی تردید به همین الهه تقدیم کرده اســت؛ حتی اگر این الهه در این دوره نام 
محل دیگری مثل «کی ری ریشــا» یا «پی نین کیر» داشته باشد (صراف، ۱۳۸۷: ۸۵). 
تنها معبد باقی مانده از این الهه در آکروپل شوش در روند حکومت ایالمی ها تغییرات 
بسیاری کرده است؛ اما بزرگ ترین این تغییرات و تحوالت معماری معبد فوق در زمان 
حکومت شیلهاک اینشوشیناک اســت؛ زیرا این پادشاه در هنگام بازسازی معبد فوق 
بعد از گذشــت هزار سال مجســمه های برنزی و تابلت های سنگی و... را کشف کرد 
و بعد از بازســازی همه آنها را در جای خود به همان صورت اولیه قرار داد (صراف، 

.(۸۶-۸۵ :۱۳۸۷
نین اِ گال:  از این خدا در دوره پادشاهی سه شاه ایالمی یعنی تازیتای اول، آتاهوشو و 
اونتش نپیریش آثار و مدارکی کشف شده است. در دوره تازیتای اول شولقی شاه سومر 
در کتیبه ای می گوید که او یک مروارید گران بها به بانوی بزرگ «نین اِ گال» اهدا کرده و 

دو نفر از زیردست های او نیز به خاطر زندگی شان یک سر گرز به الهه مذکور در شوش 
هدیه کرده اند (صراف، ۱۳۸۷: ۸۶). آتاهوشــو که از طرف شیل هاها در حدود ۱۸۳۰ 
قبل از میالد در شــوش حکومت می کرده است در کتیبه ای درباره الهه مذکور سخن 
گفته و به عنوان شبان ملت شوش معبدی برای سالمتی و طول عمر خویش به الهه 
نین اِ گال (که در حقیقت همان پی نین کیر ایالمی اســت) اهدا کرده اســت. بعد از 
آتا هوشو تا دوره اونتش نپیریش هیچ گونه اطالعی درباره حضور او در مجمع خدایان 
ایالم در دســت نیست. از دوره اونتش نپیریش در چغازنبیل آجری به دست آمده که 
دارای کتیبه ای به شــرح زیر است: «من اونتش نپیریش، پسر هومبان نومنا، شاه انزان 
و شوش هستم. من این معبد را با دیوارهای آجری بنا کردم و آن را به الهه نین اِ گال 
اهدا نمودم تا زندگی من توأم با خوشــبختی باشد و هیچ گونه حادثه ناگواری (توأم با 
مرگ) اتفاق نیفتد. آنچه از من ساخته و پرداخته شده دوست دارد به وسیله الهه نین 
اِ گال برای همیشه حفظ گردد. برای اولین بار در زمان تازیتای اول اسم این الهه برده 
می شود. به همین جهت شاید بتوان زمان نفوذ اولیه الهه مذکور را در این دوره تعیین 

نمود (صراف، ۱۳۸۷: ۸۷).
ایشــنی کاراب: آثار مربوط به الهه مذکور از عصر چهار پادشــاه ایالمی تمپت آگون، 
اونتاش نپیریش، شیلهاک اینشوشیناک اول و هوتولودوش اینشوشیناک به دست آمده 
اســت. آثار و شــواهد مورد بررسی نشــان می دهند که برای اولین بار نام الهه مذکور 
در زمــان حکومت تمپت آگــون در حدود قرن هفدهم قبل از میالد ظاهر می شــود. 
این امر نشــان دهنده این واقعیت اســت که این الهه قبل از ایــن دوره نفوذی در بین 
مردم ایالم نداشته است. مردم ایالم الهه سومری ایشنی کاراب را از دوره تمپت آگون 
در مجمع خدایان خویش پذیرا شــدند و وی را پرســتش کردند. لوحه گلی مکشوفه 
از شــوش مربوط به پادشاه تمپت آگون روشن می ســازد که وی یک معبد برای الهه 
مذکور در شــوش بنا کرده است. او خواســته با احداث این معبد و اهدای آن به الهه 
ایشــنی کاراب نهایت اعتقادات خویش را به او نشــان دهــد. وی در این کتیبه معبد 
مذکور را به خاطر ســالمتی و تندرستی خود و افراد فامیل خویش کوتیر ناهونته اول، 
لیال- ایر تاش، تمپت-هیشــا-هانش و باالخره مادر محبوبش ولکیشا به الهه ایشنی 
کاراب اهدا می کند. معبد الهه ایشــنی کاراب در چغازنبیل در نزدیکی دروازه شــمال 
غربی مابین معابد هومبان و کی ری ریشــا قرار دارد . وجود معبد مذکور در بین معابد 
خدایان بزرگ سلســله ایکهالکی نشــان دهنده اهمیت ویژه این الهه در بین ایالمی ها 
اســت (صراف، ۱۳۸۷: ۸۷-۸۸). از زمان حکومت شــیلهاک اینشوشیناک یک آجر و 
یک استا از الهه ایشنی کاراب به دست آمده که سخنان پادشاه مذکور بر روی آن آمده 
اســت. هوتولودوش اینشوشیناک با به جای گذاردن آثاری نشان می دهد که هنوز روند 
اعتقادات مذهبی ایالمی ها در رابطه با الهه ایشــنی کاراب تا زمان تقریبا پایین سلسله 
شــوتروکها ادامه داشته است (صراف، ۱۳۸۷: ۹۲). با کشف یک لوحه دیگر در شوش 
از قبری مربوط به هزاره اول قبل از میالد نقش ویژه ایشــنی کاراب کمی بیشتر روشن 

می شــود. از این لوح چنین برمی آید که الهه ایشــنی کاراب همــراه خدای الگامال در 
دنیای ســفلی مردگان را به حضور می پذیرفتند و آنها را به حضور خدای اینشوشیناک 
برای مکافات اعمال خویش هدایت می کردند (صراف، ۱۳۸۷: ۹۲-۹۳). تحقیقاتی که 
تاکنون در مورد الهه ایشنی کاراب به عمل آمده نشان می دهد که وی به همراه خدای 
اینشوشــیناک در تمام سرزمین ایالم مورد پرستش قرار داشته است، حتی محبوبیت و 
تقدس وی به قدری بوده که به نام وی سوگند یاد می شده است (صراف، ۱۳۸۷: ۹۳). 
ایشنی کاراب تنها خدایی است که از زمان تمپت آگون اول ظاهر می شود و دیگر هیچ 

خدایی نیست که مربوط به دوره تمپت آگون اول باشد (صراف، ۱۳۸۷: ۹۴).
نابــو:  آثاری که تاکنون فقــط در هفت تپه و چغازنبیل به دســت آمده حضور وی در 
دوره پادشــاهی تپتی آهار و اونتش نپیریش را در مجمع خدایان ایالم نشــان می دهد. 
باستان شناســان ایرانی در هنگام کاوش های علمی هفت تپه واقع در نزدیکی شوش 
به یک معبد یا آرامگاه مربوط به پادشــاهی تپتــی آهار برخورد کردند. در حیاط بزرگ 
این آرامگاه کتیبه ای سنگی کشف شد. مضمون کتیبه شرحی است از عید دوم مربوط 
به خدای کیرویزیر و ازدواج او با خدای نابو. همچنین در این کتیبه از معبدی که برای 
خدای نابود ســاخته شده سخن رفته اســت. این اولین و قدیمی ترین مدرک مکتوبی 
اســت که تاکنون در مورد خدای نابو در ایران به دســت آمده اســت و به همین دلیل 
می توان تصور کرد که نفوذ خدای نابو در سرزمین ایالم در حدود اواسط هزاره دوم قبل 
از میالد اتفاق افتاده اســت. اما حضور وی در مجمع خدایان ایالم تنها محدود به این 
دوره نمی شــود، آثار مکشوفه از چغازنبیل و شوش نشان دهنده تداوم پرستش خدای 
مذکور از اواسط هزاره دوم قبل از میالد تا قرن سیزدهم قبل از میالد است. اونتاشگال 
برپادارنده زیگورات عظیم چغازنبیل روی آجر های مخطط خبر از برپایی معبدی برای 
خــدای نابو و اهدای آن بــه وی می  دهد و در آخر اضافه می کند که خدای مذکور این 
معبد را حفظ و از آن حراســت می کند. گویا معبد خدای نابو در جبهه شــمال غربی 
زیگورات چغازنبیل و در فاصله حصار دوم و ســوم در قســمت چپ معبد هومبان و 
نزدیک معبد ایشــنی کاراب قرار داشــته که متأسفانه به دلیل تخریب هیچ اثری از آن 
به دست نیامده است. اونتاشگال عالوه بر احداث یک معبد برای خدای نابود در شهر 
مذهبی دور اونتاش معبد دیگری هم در شــوش ساخته و به وی اهدا کرده است. این 
امر به وسیله آجر نوشته های مکشوفه از شوش روشن شده است (صراف، ۱۳۸۷: ۹۵).
تموز: دوموزی معشــوق ایشتر و یک خدای شــبانی بود. او از باروری فصلی حفاظت 
می کرد ( مک کال، ۱۳۷۳: ۳۷). اسم این خدا همراه خدای پلی لی در دوره پادشاهی 
اونتش نپیریش آورده می شــود. به دلیل کمی آثار مکشوفه مربوط به خدای تموز باید 
گفــت که تموز، بر طبق آثار و مدارک کشف شــده،  مانند پلی لی یک خدای ســومری 
است که فقط مدت محدودی آن هم در زمان پادشاهی اونتش نپیریش مورد احترام و 

پرستش مردم ایالم بوده است (صراف، ۱۳۸۷: ۱۰۳).
شاال: پرستش خدای شاال مختص دوره اونتش نپیریش پادشاه سلسله ایکهالکی بود. 

از اینکه این الهه قبل از دوره اونتش نپیریش نیز در مجمع خدایان ایالم نفوذ پیدا کرده 
است مدارکی در دســت نیست. ولی اونتش نپیریش همان طور که در هنگام معرفی 
خدای ایم یا ادد گفته شد برای شاال آن نیز به همراه شوهرش ادد معبدی در چغازنبیل 
ساخته و به آنها اهدا نموده است و در کتیبه روی آجری نیز از اهدای آن معبد سخن 

گفته است (صراف، ۱۳۸۷: ۱۰۳).
َاَدد: خدای هوا، نه فقــط توفان، بلکه باران زندگی بخش را نیز کنترل می کرد. نماد او 

آذرخش و حیوان او گاو بود که مانند تند ماغ می کشید (مک کال، ۱۳۷۳: ۳۷).
در میان آثار مکشوفه از ایالم از دوره اونتش نپیریش شواهدی از نفوذ مذهبی به 
دست آمده است. آثار مذکور در دو شهر مهم ایالم یعنی شوش و چغازنبیل کشف 
شده که در زیر به آنها اشــاره می شود: اونتش نپیریش بر روی آجر نوشته مکشوفه 
از شوش می گوید: من اونتش نپیریش، پسر هومبان نومنا، شاه انزان و شوش هستم. 
مــن این معبد را ســاخته و آن را به خدای هوا (َاَدد) اهــدا نمودم. اونتش نپیریش 
نه تنها معبد مذکور را در شوش برای خدای هوا ساخته و به وی اهدا می نماید بلکه 
در کنار زیگورات اینشوشــیناک و معابد دیگر در شهر «دور-اونتاش» نیز برای خدای 
مذکور معبدی ساخته است (صراف، ۱۳۸۷: ۱۰۰). از آنجا که آثار فوق فقط در دوره 
اونتش نپیریش به دست آمده و نه قبل از وی و بعد از سقوط وی تا خاتمه حکومت 
ایالم دیگر نشــانه هایی از حضور خدای هوای ســومری در ایالم دیده نمی شود. به 
همین دلیل، باید تصور کرد که خدای مذکور فقط در دوره سلســله ایکهالکی و آن 
هم در زمان ســلطنت اونتش نپیریش مورد تقدس ایالمی ها بوده اســت (صراف، 

.(۱۰۱ :۱۳۸۷
نوســکو: کونیش اسم ایالمی وی را در متون به صورت «پا.توق» ترجمه می کند. نماد 
وی بر نقوش پیه ســوز است که به صورت پیه سوز است که به صورت مختلف روشن 
یا خاموش نمایش داده شــده اســت. یکی از مهم ترین نمونه های نما خدای نوسکو 
روی کودوروی مکشوفه از شوش مربوط به دوره پادشاهی ملیشییاک شاه کاسی دیده 

می شود (صراف، ۱۳۸۷: ۱۰۴).
نوسکو خدای اکدی از جمله خدایان بیگانه ایالمی است که طبق مدارک مکشوفه 
برای اولین بار در دوره اونتش نپیریش دامنه نفوذ مذهبی اش به کشــور ایالم گسترش 
می یابد و بعد از مرگ پادشــاه ایالمی مذکور وی نیز نفوذ خود را از دســت داد. پادشاه 
ایالمی مذکور تنها با به جای گذاردن آجرنوشــته ها نشان می دهد که این خدای اکدی 
در دوره او مورد تقدس وی و ســایر مردم ایالم قرار داشته است بلکه برای نشان دادن 
ارزش و مقام خدای نوســکو معبــد کوچکی را نیز در چغازنبیل بــرای آیندگان باقی 
گذاشــته است. معبد نوسکو تنها معبدی اســت که در منطقه غیرمذهبی شهر «دور 
اونتاش» بین حصار بزرگ و حصار میانی و نزدیکی کاخ های شاهی قرار دارد (صراف، 

.(۱۰۵-۱۰۴ :۱۳۸۷
نان نارا: شــیلهاک اینشوشــیناک آخرین خدای دوره حکومت خــود را به عنوان «نان 
نارا»و با عنوان «روشنایی بخش آسمان» معرفی می کند. این معرفی روی استلی که در 
شوش کشف شده انجام پذیرفته است. کامرون از ساختن پرستشگاهی برای نان نارا در 
دو دوره شیل هاها سخن می گوید(صراف، ۱۳۸۷: ۱۲۰). درمورد اینکه خدای سومری 
و مذکــور در چه زمانی و به چــه طریق به منطقه ایالم نفوذ یافته و مورد پرســتش 
ایالمی ها قرار گرفته اســت اطالع کامل و صحیحی در دســت نیســت. آنچه مدارک 
مکشــوفه تاکنون نشان می دهند این است که در دوره پادشاهی شیلهاک اینشوشیناک 
در بین خدایان ایالمی جایی مقدس برای خود به دست آورده بود. تقدس وی در بین 
ایالمی ها محدود به دوره پادشاه فوق نمی شود چه استل شکسته و ناقص دیگری که 
در معبد اینشوشــیناک آکروپل شوش از دوره هوتولودوش اینشوشیناک به دست آمده 
نامی از خدای نان نارا به عنوان «روشــنایی بخش آســمان» یا خدای ماه برده اســت. 
به این ترتیب می توان با بررســی دو اثر مکشــوفه مشــخص نمود که خدایان نان نارا 
یک خدای ســومری است و حداقل در دوره شیلهاک اینشوشیناک و در منطقه شوش 
پرستش می شده است و روند تقدس وی تا دوره هوتولودوش اینشوشیناک ادامه یافته 

است (صراف، ۱۳۸۷: ۱۲۱-۱۲۰).
نتیجه گیــری: خدایان بین النهرینی کــه در دوره ایالم مورد پرســتش ایالمی ها واقع 
شــده اند عبارت اند از: آ.مال، نینورتا، ایشــخارا، منزت، نین کاراک، سین، انلیل، شمس، 
نرقال، ایشــتار، انکی، نین خورســاگ، نین اِ گال، ایشــنی کاراب، نابو، َاَدد، تموز، شــاال، 
نوســکو، نان نارا. خدایان ایالمی شناخته شــده ۹۱ مورد بوده اند کــه از این تعداد ۲۰ 
مــورد از آنها بین النهرینی هســتند. خدایان بین النهرینی در دوره ایــالم قدیم و میانه 
بیشــتر پرســتش می شــده اند و دلیل آن زیادبودن اسناد نوشــتاری این دوره هاست، 
اما به طور کلــی تأثیرات بین النهرین در دوره ایالم قدیــم و اوایل ایالم میانه پررنگ تر

 بوده است.

باستان شناسان در آمریکا در بستر خشک یک رودخانه ردپاهایی را کشف کرده اند که می گویند متعلق به ۱۲ هزار سال پیش در 
اواخر عصر یخبندان است. دارون دوک و توماس اوربان، دو پژوهشگر در حوزه باستان شناسی و مردم شناسی، با خودروی خود در 
حال عبور از پایگاه نیروی هوایی هیل بودند که به صورت تصادفی وقتی از شیشه به بیرون نگاه می کردند متوجه ردپاهای فسیلی 
شدند. آقای دوک در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت: «ما داشتیم با هم حرف می زدیم که این ردپاها چه شکلی خواهند داشت 

که او (توماس اوربان) گفت مثل همین چیزی که بیرون پنجره است».
تحقیقات و حفاری های بعدی نشــان داد آنچه این دو پژوهشگر یافته اند ۸۸ ردپای متمایز متعلق به افراد بزرگسال و کودکان 

بوده است.
دارون دوک، پژوهشــگر در مؤسســه تحقیقات مردم شناسی فار وســترن نوادا، اضافه کرد: «ما شواهدی از ردپای بزرگساالن با 
کودکان حدودا ۵ تا ۱۲ ساله در محل پیدا کرده ایم. به نظر می رسد این افراد در آب کم عمقی که در زیر آن الیه ای از گل وجود داشته 
راه می رفته اند و هر گامی که برمی داشته اند توسط شن ها پر می شده است (همان طور که ممکن است در یک ساحل تجربه کرده 
باشید). در همین حال زیر شن ها الیه ای از گل وجود داشته است که تغییر در آن پایدار بوده و باعث می شده ردپاها دست نخورده 
حفظ شوند». به گفته محققان این ردپاهای فسیل شده مربوط به زمانی است که برودت شدید سیاره زمین رو به افول گذاشته بود و 

یخ ها در حال آب شدن بودند. آقای دوک در منطقه به دنبال شواهدی از آتش سوزی های ماقبل تاریخ در دوره شوشونی ها، یک قبیله 
سرخ پوستی که نوادگانشان هنوز در غرب ایاالت متحده زندگی می کنند، بوده است. او به همین منظور توماس اوربان، پژوهشگر در 

دانشگاه کرنل را به دلیل تخصصش در کشف شواهدی از انسان های باستانی به همراه آورده بود.
این محقق پیش تر شــماری از ردپاهای انسانی را در پارک ملی وایت سندز نیومکزیکو کشف کرده بود که تصور می شود تا ۲۳ 
هزار سال قدمت دارند. باستان شناسان پیش تر با بهره گیری از تکنیک های باستان شناسی غیرتهاجمی نظیر مغناطیس سنج و رادار 
نفوذی زمین (GPR)، در حدود یک کیلومتری همین منطقه شــواهدی بســیار دیگری از قبیله شوشونی ها نظیر ابزارهای سنگی، 

شواهدی از استفاده از تنباکو، استخوان های پرندگان و بقایای آتش کمپ در ۱۳ هزار سال پیش یافته بودند.
توماس اوربان می گوید: «اینها ســاکنان بومی آمریکای شمالی هستند و اینجا جایی است که آنها زندگی می کردند و هنوز هم 
زندگی می کنند». او افزود: «وقتی در حین حفاری متوجه شدم که به رد پای یک انسان رسیدم و انگشتان پا را می دیدم، شگفت زده 

شدم چراکه بی نقص و دست نخورده باقی مانده بودند».
این دومین مورد کشف ردپای متعلق به انسان های اولیه در ایاالت متحده است. پیش تر در پارک ملی وایت سندز در نیومکزیکو 

ردپاهای دیگری از انسان های عصر پلیستوسن شناسایی شده بود.

نقش سوزاک  در  تاریخ  دگرگشتی ماکشف ردپاهای ۱۲هزارساله متعلق به عصر  یخبندان  در  صحرای  یوتای آمریکا

زهرا محمودیان: ایالمیان باســتان تمدنی بودند در جنوب غرب ایران و دین ایالمی ها مبتنی بر پرستش خدایان مختلف بوده است. همسایگان ایالمیان 
باستان بین النهرینی ها بودند که تأثیرات فراوانی بر دین مردم ایالم نهاده اند. خدایان بین النهرینی که در دوره ایالم مورد پرستش ایالمی ها واقع شده اند 
عبارت اند از: آ.مال، نینورتا، ایشــخارا، منزت، نین کاراک، سین، انلیل، شمس، نرقال، ایشــتار، انکی، نین خورساگ، نین اِ گال، ایشنی کاراب، نابو، َاَدد، 
تموز، شــاال، نوســکو، نان نارا. خدایان بین النهرینی ۲۲ درصد از کل خدایان شناخته شده ایالمی را تشکیل می دهند. خدایان بین النهرینی در دوره ایالم 
قدیم و میانه بیشــتر پرستش می شدند. با توجه به زیادبودن اسناد نوشتاری این دوره، به طور کل تأثیرات بین النهرین در دوره ایالم قدیم و اوایل ایالم 
میانه پررنگ تر بوده است. ایالمیان باستان تمدنی بودند در جنوب غرب ایران، بیشتر در خوزستان و فارس امروزی. دین ایالمی ها منحصربه فرد و مبتنی 
بر پرســتش خدایان مختلف بوده است. همسایگان این قوم، سومریان و سپس اکدیان بین النهرینی بودند که آنها نیز خدایان مختلفی را می پرستیدند و 

تأثیرات فراوانی بر دین مردم ایالم باستان نهاده اند.

خدایان بین النهرینی
 در تمدن ایالم

چرا موزه ها برای مردم جذاب نیستند؟
ایلنا: رئیس ایکوم ایران با بررســی سیر فعالیت موزه ها و کاخ موزه ها و چرایی عدم جذابیت برای 
عموم، از فعال شدن حدود ۱۴ درصد موزه های ایران در فضای مجازی و ایجاد زیرساخت های الزم 
آن هم به واســطه کرونا خبر داد. ســیداحمد محیط طباطبایی (رئیس ایکوم) به مقوله موزه ها و 
ایستایی آنها و اینکه شاید جذابیتی که باید را برای مخاطبان از نسل های مختلف ندارند، اشاره کرد 
و از سه وجه آن را مورد بررسی قرار داد و گفت: بعد از گذشت دو سال از پاندمی، نه تنها موزه های 
ایران بلکه موزه های تمام دنیا به شدت با تنزل روبه رو بودند و اکنون که در دوران پساکرونا به سر 
می بریم،  تا حدودی شاهد بازپیرایی و باززنده سازی مجدد موزه ها هستیم. اما نمی توان منکر آن شد 
که شــیوع کرونا و محدودشدن بازدید از موزه ها این امکان را ایجاد کرد تا فضای مجازی رسمیت 
یابد. زیرســاخت های فعالیت موزه ها در فضای مجازی تا حدودی فراهم شــد و بازدید مجازی از 
موزه ها امکان پذیر شد. این مهم مشارکت بیشتری از سوی مخاطبان به همراه داشت چراکه اقشار 
مختلف جامعه اعم از معلوالن و کم توانان که در گذشــته نمی توانســتند به دیدن موزه ها بروند، 
توانســتند به صورت مجازی با برنامه های موزه ها همراه شوند. او ادامه داد: رشد فعالیت موزه ها 
در فضای مجازی ظرف دو ســال گذشته چشمگیر است و این مهم در موزه های ایران نیز مشهود 

اســت و فعالیت هایی که در فضای مجازی تعریف می شــود، قابل مقایسه با گذشته نیست. البته 
قبول داریم که این مهم درخصوص تمام موزه های ایران صدق نمی کند اما می توان گفت بیش از 
۱۰۰ موزه در ایران توانســتند با ایجاد زیرســاخت های الزم در فضای مجازی فعال شوند. هرچند 
تعداد موزه ها گاه تا ۷۰۰ موزه اعالم می شود و ممکن است این رقم چشمگیر نباشد. رئیس ایکوم 
ایران، در پاســخ به این ســؤال که با وجود آنکه تنها یک هفتم موزه های ایران توانســتند در دوران 
پاندمی زیرساخت های الزم برای فعالیت در فضای مجازی را ایجاد کنند اما با وجود این نتوانستند 
جذابیت های الزم برای به اشــتراک گذاشته شدن در میان عموم جامعه ایجاد کنند درحالی که در 
همان زمان شــیوع کرونا شاهد به اشتراک گذاری لینک گشت در موزه های لندن و پاریس بودیم و 
موزه های ایران در این میان جایی نداشــتند، گفت: این امر به ایجاد زیرســاخت های فنی بستگی 
داشــت. هرچند از مسئوالن وزارت پست و ارتباطات بین ســال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ تشکر می کنیم 
چراکــه تالش الزم برای ارائه اینترنت به موزه ها را داشــت. حتی در نــوروز ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بازدید 
مجــازی از ۱۳ موزه تهران را فراهم کردند. «۱۱ هزار کیلومتر در خانه، ســفر به میراث جهانی» با 
معرفی ۲۴ اثر جهانی ایران همراه شــد و به صورت مجازی در دســترس عموم قرار گرفت. حتی 

بازدید مجازی از موزه های آبگینه، رضا عباســی و... نیز فراهم شد. برگزاری کالس ها و کارگاه ها و 
نشســت های آنالین محقق شد. اگر به فعالیت های گذشته خودمان بنگریم، با رشد همراه بود اما 
در مقایســه با فعالیت های بین المللی، قابل تأمل است. محیط طباطبایی خاطرنشان کرد: هرچند 
موزه های ما با سرعت زیادی توانستند خود را با حضور در فضای مجازی همگام کنند اما نتوانستند 
آن گونه که موزه های لندن و فرانســه مخاطب جذب کردند، فعال باشــند چراکه اساســا جایگاه 
فرهنگ در جامعه و در میان دولتمردان کم رنگ اســت. اگر آماری از تعداد کتاب های منتشرشده، 
کتابخوان ها و... داشــته باشــیم قطعا در مقایسه با سایر کشورهای پیشــرفته، حرفی برای گفتن 
نخواهیم داشــت. فضای فرهنگ در کشور ما، بند ساعت اســت نه خود ساعت. او ادامه داد: اگر 
به طور مثال، مرده شــورخانه بهشت زهرا یا سیلوی تهران تعطیل شود، شهر به هم خواهد ریخت 
اما اگر موزه ملی ایران تعطیل شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چقدر واکنش خواهیم داشت؟ وقتی 
جایگاه فرهنگ در کشــور و جامعه ما این گونه اســت، بنابراین از مدیر، مخاطب و... چه انتظاری 
می توان داشت؟ من معتقد هستم جامعه ما ناپایدار است و در این جامعه، موزه یک پایداری است. 
رئیس ایکوم ایران در پاســخ به این ســؤال کــه چیدمان موزه ها تا چه انــدازه می تواند در جذب 

مخاطب تأثیرگذار باشــند، گفت: اهمیت اصلی یک موزه، به موزه دار آن اســت، البته نمی توان از 
شــرایط اقتصادی و... موزه ها چشم پوشــی کرد. موزه باید در نظام آموزش عمومی کشور جایگاه 
داشــته باشد. باید در برنامه درســی آموزش و پرورش جای گیرد. موزه باید بخشی از درس باشد. 
موزه یک نوع نگاه و نگاه به آینده اســت و مخاطب اصلی موزه ها کودکان هســتند. او با اشاره به 
تعریف جدیدی که ایکوم از موزه ارائه داده است، گفت: بر اساس این تعریف می توان گفت بسیاری 
از مکان هایی که به اسم موزه فعال هستند، درواقع در تعریف موزه نمی گنجند. البته قبول دارم که 
طی سال های اخیر فقط به فکر کمیت موزه ها بودیم و کیفیت را فراموش کردیم اما نباید فراموش 
کرد که وقتی می خواهیم گلخانه بزنیم، در مرحله نخست درصدد زدن نهال های متعدد برمی آییم 
بعد نشا می  کنیم و بعد از آن ترکیب و طراحی می کنیم. اکنون در موقعیت کمیت هستیم و همین 
که فردی می گوید که خانه من به جای کافه و قهوه خانه و... موزه شود، مجوز را می دهیم. این گونه 
شده است که هر مکانی که می خواهد بهره برداری اقتصادی کند، به او می گوییم که بخشی را هم 
موزه کند. البته از برخی از موزه ها مانند موزه ملی ایران،  کسی توقع کمیت ندارد بلکه در آن کیفیت 
مهم است. موزه ملی باید پاســخ گوی کیفی باشد. از موزه آستان قدس رضوی که امکانات مالی 

خوبی دارند این انتظار می رود که کیفیت را مالک قرار دهد. محیط طباطبایی در پاسخ به این سؤال 
که آیا روال در موزه های بزرگ دنیا بر آن اســت که چیدمان آنها هیچ تغییری نکند و به طور مثال 
هر زمان که به موزه ملی می رویم باید با همان آثار و چیدمان همیشــگی و قدیمی روبه رو شویم،  
درحالی که هزاران شــیء و اثر شــاخص و فاخر در گنجینه موزه وجود دارد که شاید تاکنون دیده 
نشــده اند، اذعان کرد: معتقد هســتم موزه ملی ایران، موزه ملی باستان شناســی ایران است. هر 
موزه  ای مانند کوه یخ است. یک بخش کوچک آن روی زمین است و دیده می شود و بخش عظیمی 
از آن دیده نمی شــود. موزه باید به صورت اتوماتیک، آثــار ندیده خود را به بهانه های مختلف در 
معرض دید عموم بگذارد. این صرفا به مکان خود موزه اختصاص ندارد بلکه می تواند در تعامل 
با ســایر موزه های استانی نمایشگاه های مختلف برگزار کند. چنین چیزی را آن قدر که باید باشد از 
موزه ملی ایران نمی بینیم. برگزاری نمایشگاه های برون مرزی و نمایشگاه هایی که داخل موزه برگزار 
می شــود نیز از دیگر روش های نمایش آثار گنجینه هستند. او ادامه داد: موزه ملی ایران توانسته 
طی این سال ها با برگزاری نمایشگاه های مشترک، امکان نمایش آثار خارجی را در ایران فراهم کند؛ 
چیزی که تاکنون وجود نداشت. طی این نمایشگاه ها آثاری از آلمان، فرانسه، کره،  چین و... داشتیم 

و حتی موزه ملی ســئول در ایران حاضر شد و اشیائی را به نمایش گذاشت که ثبت ملی بودند و 
تاکنون آنها را به خارج از کشورش نبرده بود. اما با وجود چنین امری و جذابیت این آثار که از قضا 
مربوط به دوره ای بودند که ســریال مورد عالقه ایرانی ها «جومونــگ» در آن رقم خورده، بود اما 
بازدید چندانی نشد و مورد استقبال عموم جامعه قرار نگرفت. یک جای کار ایراد دارد که باید مورد 
بررسی قرار گیرد. این پیش کسوت میراث  فرهنگی معتقد است: سالن اصلی موزه های بزرگی مانند 
موزه ملی ایران،  قدری کمتر از بخش نمایشگاهی آن تغییر می کند. تغییر و جابه جایی برخی از آثار 
از موزه غیرممکن اســت. به طور مثــال نمی توان موزه ملی ایران را بــدون گاو چغازنبیل، تابوت 
اشکانی و سردار اشکانی و... تصور کرد. اما می توان در فضای موجود برخی از آثار دیگر را هم به 
نمایش گذاشــت. حتی به صــورت دوره ای تغییراتــی در نمایش این آثار ایجاد کــرد اما این امر 
درخصوص آثار شــاخص صدق نمی کند. او درخصوص عدم رغبت عموم جامعه برای بازدید از 
موزه ها در کاخ موزه ها و تمایل بیشتر آنها برای حضور در فضای باز و باغ های این مجموعه ها نیز 
گفت: کاخ موزه ها با موزه ها تفاوت دارند. در کاخ موزه ها مانند خانه موزه ها با چیدمانی مانند آنچه 
در گذشته و زمان زندگی اشخاص تاریخی وجود داشت،  روبه رو هستیم. به طور مثال خانه سیمین 

و جــالل عینا آنچه در زمان زندگی آنها بود چیده شــده و دیگر تغییــر نمی کند. کاخ موزه ها نیز 
این گونه هستند. کاخ سبز ، کاخ ملت و کاخ اصلی نیاوران بخش عمده ای از آثار را در خود جای 
داده اند و عینا آنچه در گذشــته بوده، چیدمان شده  اســت. جذابیت دیدن آنها نیز از این جهت 
است. مشــکلی که با این مجموعه ها داریم درخصوص کاخ هایی است که بنابر دالیلی آثارش 
جمع آوری شده و به نوع دیگری چیدمان شده اند. مانند موزه میرعماد، موزه بهزاد و... این گونه 
هســتند و باید تبدیل به کاخ موزه شــوند. محیط طباطبایی خاطرنشان کرد: انواع موزه ها تفاوت 
دارند. به طور مثال اگر نگاهی به دارالفنون و هاروارد بیندازیم شاهد آن هستیم که دارالفنون به 
حال خود رها شده اما هاروارد در عین آنکه یک موزه زنده است همچنان به فعالیت علمی خود 
ادامه می دهد. باید نگاه موزه ای داشــته باشیم و گذشته را به آینده بدهیم. دارالفنون باید احیا 
شود و دوباره کالس در آن برگزار شود. در بخشی از این کاربری نیز گذشته خود را به آینده انتقال 
دهد. باغ نگارستان نیز از این امر مستثنا نیست. باید کاربری درستی برای آن تعریف کنیم نه آنکه 
کافه و رستوران در آن فعال شود. اگر دانشگاه تهران نگاه توسعه ای داشت که همان نگاه کیفی 
است،  به جای آنکه باغ نگارســتان را تبدیل فضایی برای کسب درآمد کند، از فضاهای آن بهتر 

استفاده می کرد می توانست کتابخانه را فعال کند، بخش ریاست را در این بخش نگه می داشت 
تا مورد بهره برداری دانشــجویان قرار می  گرفت. او در پاســخ به این سؤال که آیا این الزام وجود 
دارد که بناهای تاریخی حتما با همان تعریف و کاربری قبل خود مورد بهره برداری قرار گیرند به 
طور مثال خانه یک فرد معروف حتما تبدیل به موزه ای با نام آن فرد شــود و... یا آنکه می توان 
بهره برداری های دیگری نیز برای این اماکن تعریف کرد که عالوه بر ابعاد فرهنگی، کسب وکار و 
رونق اقتصادی را نیز به آن مکان بیاورد، گفت: وقتی خانه سیمین و جالل وجود دارد پس بهتر 
اســت موزه ســیمین و جالل نیز همان جا باشــد. خانه اخوان ثالث وجود دارد پس خانه موزه 
می شود. اینکه این مکان کافه می شد، می توانست درآمد زیادی داشته باشد اما این کار را نکردند. 
موقعی ممکن اســت خانه یکی از مشــاهیر از بین رفته باشــد، می توان جــای دیگری را به او 
اختصاص داد. مهم تر آنکه یک شهر فقط از مشاهیر هنری، ادبی و ورزشی و... تشکیل نشده بلکه 
یک نانوایی قدیمی هم می تواند احیا شود. موزه هویت فرهنگی گذشته را به نسل جدید منتقل 
می  کند،  هویت بخشی می کند و به آینده راهکار می دهد. موزه در پایداری محیط زیست و زندگی 

تأثیرگذار است و سرمایه های زندگی را حفظ می کند.

یــادداشـت

عاروس ِکِله در خطر فراموشی
عروســک ها جزئــی از میــراث  فرهنگی 
محسوب می شــوند و از طریق لباس ها، 
شــیوه ساخت و نوع کارکرد آنها می توان 
به کــودکان، میراث  فرهنگــی منطقه ای 
خاص را آمــوزش داد. ازاین رو ثبت ملی 
عروســک اقوام مختلف ایران زمین گامی 

به  سوی شناخت بهتر از قومیت های ایرانی خواهد بود.
عروســک محلی با گذشت زمان از تغییر آداب ورسوم، تغییر شرایط زندگی مردم روستا 
و... اثر پذیرفت و بر آنها تأثیر گذاشــت. امروزه پس از توسعه جوامع انسانی و به حکم گذر 
زمان، تحول اوضاع اجتماعی و روابط با ســایر کشورها، تغییرات زیادی در اسباب و وسایل 
بازی کودکان این سرزمین به وجود آمده است و در حال حاضر اسباب و وسایل بازی سنتی 

را تنها در میان روستاییان و به ویژه ایالت و عشایر می توان مشاهده کرد.
ایــران تنوع قومــی دارد که از جزئیات گوناگون همچون غذا، پوشــاک، آداب، آیین ها و 
باورهای متنوعی برخوردار اســت اما درعین حال همه این اختالف ها در زیر ســقفی به نام 
ایران زندگی می کنند. کودک و شهروند ایرانی برای آنکه بتواند به خوبی به فرهنگ و ویژگی 

کشورش پی ببرد باید شناخت درست و کاملی از اقوام ایرانی داشته باشد.
آشــنایی مردم به ویــژه کودکان با عروســک های قومی ایــن امــکان را در اختیار آنها 
می گذارد تا با تفاوت های فرهنگی آشــنا شــوند، بازی های دیگر اقوام را بشناســند، نحوه 
لباس پوشیدنشــان را یاد بگیرند، الالیی هایشــان را گوش دهند تا با دوستی که بین کودکان 
پدید می آید به یک وفاق ملی برسند. بنابراین ثبت عروسک اقوام مختلف ایران زمین گامی 
اســت به  سوی شــناخت بهتر از قومیت های ایرانی که نســل آینده را با فرهنگ غنی این 
سرزمین آشنا می کند. در همین راستا و با همین هدف اداره کل میراث  فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان گلستان برای ثبت «مهارت ساخت عروسک محلی روستای سیاه رودبار 
و کارکردهای فرهنگی آن واقع» اقدام کرد و در ســال ۱۳۹۹ این اثر در فهرســت آثار ملی 
میراث ناملموس به ثبت رســید. «عاروس ِکِله» عروسکی پارچه ای است که ساخت آن در 
بین مردم روستای سیاه رودبار شهرستان علی آبادکتول مرسوم است. عاروس کله به معنی 
عروس کوچک اســت. این عروســک با بدنی چوبی و بدون دست بوده که صورت آن را با 
پنبه ســفید درســت می کنند و برای نمایش چشم و دهان، یک مثلث با نخ مشکی بر روی 
صورت می دوزند. عاروس کله با توجه به شــرایط عروس، با حالت های مختلفی ســاخته 
می شــود و دارای تک بند و چارشو (چادرشب) است. در شــب عروسی دارای روبند توری 
اســت و بعد از عروسی و قبل از بچه دارشدن، دارای «ِتک بند» (دستمالی به منظور پوشش 
دهان) و بعد از بچه دارشــدن تغییر کرده و به پشتش کودکی بسته شده و به آن «ماُرَوِچه» 
گفته می شود. در میان مردم روستا رسم بر این است که عروس بعد از شب عروسی و قبل 
از بچه دارشــدن، جلوی دهانش را با دســتمالی می بسته است و تا قبل از بچه دارشدن به 
حرمت خانواده شوهر ســکوت می کرده و سالم و احترام را با تکان دادن سر، به بزرگ ترها 
اعالم می کرد. اما پس از به دنیا آوردن فرزند، اجازه داشــت ِتک بند را از جلوی دهانش باز 
کنــد و با خانواده همســر صحبت کند. به همین منظور عروســکی که به نماد این عروس 
ساخته می شــود به همان شکل عاروس  کله بوده اما بدون ِتک بند و با یک عروسک نوزاد 

که با چادرشب به پشتش بسته می شود.
ســاختار عروســک، ســاده و جنس آن از مواد و مصالح بومی اســت. بدن عروسک از 
شــاخه های نازک و دورریز درختان ساخته می شود. لباس عروسک ها همچون لباس زنان 

سیاه رودبار دارای پیراهن و روسری، ِتک بند، پیشانی بند، چاشو، دامن و... است.
مادران روســتای ســیاه رودبار با ساخت عروســک و آموزش چگونگی قوانین بازی به 
دختران و فرزندان خود، درواقع نقش مهم و مؤثر در راستای حفظ، ترویج و پاسداشت این 
میراث  فرهنگی ناملموس خواهند داشت. مادران به شیوه سنتی و سینه به سینه ساخت و 
ایفای نقش با عروسک ها را به نسل های بعدی خود انتقال می دهند و به این عرصه کمک 
قابل توجهی می کنند. در زمان های گذشــته ساخت این نوع عروسک رواج بیشتری داشته 
اســت اما امروزه تنها تعداد انگشت شماری از خانواده ها این نوع عروسک را برای دختران 
خود می سازند. با توجه به گســترش روزافزون تکنولوژی و محدودشدن ارتباطات جوامع 
شهری و روســتایی در قاب تکنولوژی فراگیر امروزی، متأسفانه خطر انحراف از اصالت ها، 
فرهنگ ها و آیین های کهن گذشتگان بیشتر شده و بیم آن است که با درگذشت آخرین نسل 
باقی مانده از فرهنگ گذشــته، شاید برای همیشه برخی رسوم کهن و فرهنگ های اصیل رو 

به  زوال و فراموشی رود.
*کارشناس ثبت آثار ناملموس استان گلستان

مریم منصوری*

زهرا جهانبخش: محققان دانشــکده پزشــکی ســن دیگو کالیفرنیا پیش از این مجموعه ای از جهش های ژنی 
انسانی را پیدا کرده بودند که از بزرگساالن مسن تر در برابر زوال عقل محافظت می کند و در یک مطالعه جدید، 

آنها روی یکی از این ژن های جهش یافته تمرکز می کنند.
یافته ها حاکی از آن اســت که فشــار انتخابی عوامل بیماری زای عفونی مانند سوزاک ممکن است ظهور 
این گونه ژنی را در هومو ســاپینس ترویج داده باشــد  و سهوا از وجود پدربزرگ و مادربزرگ در جامعه انسانی 

حمایت کرده باشد.
انســان ها نســخه منحصر به فردی از ژن CD33 را دارند که در ســلول های ایمنی بیان می شــود. گیرنده 

استاندارد CD33 به نوعی قند به نام اسید سیالیک متصل می شود.
این گیرنده همچنین در سلول های ایمنی مغز به نام میکروگلیا بیان می شود که نقش مهمی در پاک سازی 

سلول های مغزی آسیب دیده و پالک های آمیلوئید مرتبط با آلزایمر دارد.
با اتصال به اســیدهای سیالیک بر روی این ســلول ها و پالک ها، گیرنده های CD33 عملکرد میکروگلیال را 

سرکوب می کنند و خطر زوال عقل را افزایش می دهند.

در امتداد خط دگرگشــتی، انسان ها یک شــکل جهش یافته اضافی از CD33 را به دست آوردند که محل 
اتصال قند را از دست داده است.

 گیرنده جهش یافته، دیگر به اســیدهای ســیالیک روی ســلول ها و پالک های آســیب دیده واکنش نشان 
نمی دهد و به میکروگلیا اجازه می دهد آنها را از بین ببرد و از آلزایمر جلوگیری کند.

آنها همچنین کشف کردند که این نسخه خاص CD33 در ژنوم های نئاندرتال ها یا نزدیک ترین خویشاوندان 
دگرگشــتی ما  وجود ندارد. یکی از محققان این پروژه می گوید: برای بیشــتر ژن هایی که در انســان و شامپانزه 
متفاوت هستند، نئاندرتال ها معموال نسخه مشابه انسان ها را دارند؛ بنابراین این واقعا برای ما تعجب آور بود.
این یافته ها نشان می دهد که پدربزرگ و مادربزرگ های سالم ممکن است یک مزیت دگرگشتی مهم برای 

گونه  ما نسبت به دیگر گونه های باستانی باشند.
در واقع انســان ها یکی از تنها گونه هایی هســتند که به خوبی بعد از یائســگی زندگی می کنند. بر اســاس 
«فرضیه مادربزرگ»، این عمر طوالنی به این دلیل اســت که زنان مســن تر حمایت مهمی در تربیت نوزادان و 

کودکان انسان ارائه می دهند.


