
  ماسهی گيلگام�شهح

  زادە رەحيم بههرام :له ئا�مانييهوە بۆ کوردی

  

 ،کردووە وکمیدا ح" ئوروک" ە که به سهر باژ�ڕێ"سوم�ڕ"ی يشای ئهفسانهدگيلگام�ش ناوی پا
پ�شکهوتوو  �کیساڵ بهر له زايين ناوەندی کولتور ٣٠٠٠ناوچهيهک که  -سوم�رە باژ�ڕ�کیئوروک 

بهر له ٢٧٥٠-٢٦٠٠لهشی خودا و يهک له س�ی مرۆڤه. گيلگام�ش (گيلگام�ش دوو له س�ی بووە. 
 "ئ�نکيدوو"اندن بڕياری خولقاندنی رخواژنی ئاف "ئاروور"بۆيه  يه،) دەسه2تدار�کی سهرەڕۆزايين

ئهو دووە له  6 بهسهر گيلگام�شدا زاڵ ب6.تواندە ئ�نکيدوو. ئاروور پ�ی وايه تدەدا نشين دەشتمرۆڤی 
پهرستشگا پ�کهوە بهشهڕد�ن. به2م لهو شهڕەدا هيچکاميان دەرقهتی ئهوی ديکه نايه.  یهسارحبهر 

يدۆ ئ�نکگيلگام�ش و  .ئهو دوو دژبهرە دەبنه دۆست و پ�کهوە له زۆر کارەسات رزگارييان دەب6
گهڕانهوە بۆ ئوروک وەک  بهشهڕد�ن و له )Huwawaپ�کهوە لهگهڵ د�و�ک بهناوی هووواوا (

ئهو رووداوە د;ی دەچ�ته سهر گيلگام�ش،  پاش ،ی ئهوينژنخوا "ئيشتار"ييان ل�دەکرێ. زقارەمان پ�شوا
داری پ�شووی ئيشتار چی بهسهر نئهوي "دووموتسی" ئاگای لهوە ههيهبه2م ئهو خۆی ل6 دەپار�زی و 

  هاتووە. 

ئوروک. به2م ئهو دوو پا;هوانه  تهدەن�ر�بۆ و�رانکردنی زەوی ووتی ئاسمانی جئيشتاری خوا ژن گا
تووشی نهخۆشييهکی گران دەکهن و به  ئ�نکيدوون بۆ تۆ;ه کردنهوە ياادبهسهر ئهويشدا زاڵ دەبن. خو

بۆيه سهری خۆی  ،�ک چاوەڕوانی ئهويش دەکاچارەنووس. گيلگام�ش دەزان6 وەها نکوژيەد ئازار
ييهوان�ک دەب6. گهمييهوان متووشی گه ڕووداو. پاش زۆر تهه;دەگڕی و وەدووی نهمری دەکهو�

ووەکانی د، يهک6 له باوانه مر"ئوتناپيشتيم"گيلگام�ش له رووباری مردن دەپهڕ�ن�تهوە و دەيباته الی 
دەب�ژێ ئهگهر شهش رۆژ و حهوت شهو نهنووی دەگهيه پلهی  گيلگام�ش ئوتناپيشتيم به  .گيلگام�ش

اپيشتيم باسی گيايهک بۆ گيلگام�ش دەکا که پير الو نهمردن. به2م گيلگام�ش ئهوەی پ�ناکرێ. ئوتن
  دەکاتهوە. گيلگاميش خۆی به قوو2يی دەريادا دەکا و ئهو گيايه دەبين�تهوە.

ی ل6 که. به2م مار�ک گيايهبۆ الو کردنهوەی پيران ئهو گيايه بهرێ بۆ ئوروک گهرەکييهگيلگام�ش 
زگاری ڕمرۆڤ له مردن  ت کهو لهوە د;نيا دەب� به نابهد;ييهوە دەگهڕ�تهوە بۆ ئوروکئيتر . 1تدەدز�

  ی خاوە.�کا;يی خهيو نهمر تناب�

بهشه  بوونی بههۆیچوونکی گيلگام�ش دوو له س�ی لهشی خودايه و يهک له س�ی مرۆڤه، 
که  ،ئ�نکيدوودا باسی ئهوە دەکرێ چۆن ی چيرۆکهکههی س�ههمتهته;له  .تبمر� 6دەب يهوەمرۆڤييهکه

رزگارکردنی بۆ خودايان دەپاڕ�تهوە  دا بهستراوەتهوە. گيلگام�ش له مردووە له دنيای مردووان
به  ئ�نکيدووو ئيزن دەدا  تبهزەيی به گيلگام�شدا د� ،خودای زەوی "ی"ئ�نکدۆستهکهی يارمهتی بدەن. 

  کون�کدا له بن ئهرز ب�ته دەر.

و  خودايهلهشی  که بهش�کی ،لگام�شيبينين. گماسهی گيلگام�شدا چهشن�کی نو�ی قارەمان دەهله ح
ن�وان نيوە خودا و  . ئيتر لهتنهمربوونی لهکيس دەچ� ،ئهو کاتهی لهگهڵ مرۆڤ دەب�ته دۆستنهمر، 

اليهکهوە له خودا نزيک دەب�تهوە و له اليهکی ديکهوە ههر  مرۆڤدا جياوازييهک نام�ن6. واته مرۆڤ له

                                                           
1
  ل�کدەدر�تهوە.رزگاربوون له پيری الوبوونهوە و نی مار وەک تله زۆر کولتوردا کراژ هاويش 



سين ل�که "ماسهی گيلگام�ش ش�عری شاعيری سۆم�ڕی هحله پلهی هاوچهشنانيدا دەم�ن�تهوە. 
ە. رۆحانييهکانی ئوروک به رەچه;ک دەچنهوە سهر ئهو شاعيرە.  "SIN-LEQE-UNNINIئونينی=

بهيتی بۆ ئ�مه ماوەتهوە پشتاوپشت پاراستووە. ئهو دەقهی  ٣٠٠٠رەيان، که نزيکهی عئهوانيش ئهو ش�
و لهکت�بخانهی  نووسراوەتهوەله سهر کوته سوا;هت بهر له زايين ی  ١٢٠٠ له سا;ی به ئ�مه گهيشتووە

-ۆته سهر کولتورە ناماسهيه بهش�وەی جياواز کاری کردهئهو حبينراوەتهوە.  ئاشوربهنی پاڵ

 هفسانهکانيياندا رەنگی داوەتهوە.سوم�ڕييهکان و له حيکايهت و ئ

  

  م�ژوو و کاتی خولقاندنی گيلگام�ش

ئاسيای و  بابل ن�وانناوچهی له ن و يبهر له زايی  ٢١٠٠-١٦٠٠ماسهی گيلگاميش دەگهر�تهوە بۆ هح
گهيشتۆته و  تهوەت نووسراوە سوا;ه تهته;هیگچکه نووسراوە و به چهند زمانی رۆژهه2تی له سهر 

له ئهفسانهوە بۆ م�ژوو.  يهستنهوەاماسهيه وەسفی گوهيهوە ئهم حيله رووانگهی م�ژوو .دەستی ئ�مه
کۆمه;ی مرۆڤايهتی ف�ری ئهوە دەب6 بڕياری خودايان بخاته ژ�ر پرسيارەوە و به راشکاوی دژی 

ماسهی گيلگام�شه. مرۆڤ هسهرەکی ح بابهتیی ههميشهيبوەست6. بۆيهش گهڕان وە دووی ژيانی 
هاوکات ئهو ئهفسانهيه  دەخواز�ت خۆی بب�ته خودا. واته چارەنووسی خۆی به دەستی خۆی دياری بکا.

  .تبگات�له چارەنووسی خۆی  توان�تپ�مان دەنو�نی مرۆڤ نا

بهر  ٢٥٠٠٠تا  ٢٧٠٠له ن�وان سا2نی �ندراوە و بوونی سهلم يیگيلگام�ش وەک کهس�کی م�ژوو
  حوکمی بهسهر ئوروکدا کردووە.شايهکان  یههمەی دووزنجيرواته کۆتايی  ،زايين

له  LUGALABANDA)ناوی له نووسراوەکانی سۆم�ڕی لهتهک باوکيدا (لوگاالباندا= تهکا ههر ئهو
و يهک له به  وەا چاوی ل�کرادليستهی شايانی سۆم�ريدا هاتووە. گيلگام�ش زۆر زوو وەک خو

له ئيسبات نهکراوە و  ئ�نکيدوو2تدارترين حاکمهکانی کاتی خۆی بووە. به پ�چهوانهوە بوونی هدەس
ی ئ�نکنهبردووە. زۆر و�دەچی ئهوە تهنيا ناو�کی ئوستورەيی ب6.  انووييهکاندا ناويشو�نهوارە م�ژ

ENki ،ئ�نکيدوو يانی خودای زەوی . قڵ و چاکه بووعه له ئوستورە سۆم�ڕييهکاندا خودای ئاوی شيرين
  خاس.
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