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هفت حكيم (آپكالو) است كه دانايي و قدرتش را در ميان مردمان جاري ميساختند .حكيم اوآنس (آداپا) كه يكي از اين آپكالوها بود با سيماي
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مقدمه

سال بيست و پنجم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1401

نمایی است که تنه و سر و پای آن مانند انسان است

در  600متری شمال شرقی آرامگاه کورش ،کاخ

ولی یک شکل از سر تا پای او کشیده شده است و

پذیرایی پاسارگاد قرار گرفته است .تاالر مرکزی با

مظهر دیگری که سم و پایش مانند گاو است ،در

تاالر پذیرایی 716 ،مترمربع وسعت و چهار در

پشت سر او نقش شده است .این نقش با این طرح

ورودی و خروجی از چهار طرف دارا می باشد.
درگاه های این چهار ورودی و خروجی از سنگ های
صیقلی شده ساخته شده است که روی آن ها

منحصر به فرد خود در هیچکدام از آثار دوران
هخامنشی دیده نشده است و در نوع خود ،در کمال
اهمیت می باشد ولی متأسفانه فقط بخش های زیرین

نقش های متنوعی حجاری شده اند .دو جرز طرفین

این کنده کاری به جای مانده و ما بقی آن شکسته

درگاه شرقی دارای نقشی کنده کاری شده از ایزد

شده است (تصویر .)1 ()1

تصویر  )1نقش کنده کاری شده از حکیم اوآنس (آداپا) در درگاه کاخ کورش در پاسارگاد در جلو مظهر دیگری که سم و پایش مانند گاو است.

پاسارگاد کنده کاری شده است الهام گرفته از یادمانی

دارد (تصویر.)2( )2

است که در معبد ((نینورتا)) در شهر نمرود مربوط به

http://bpums.ac.ir

] [ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2022-08-19

چنین میآید که این سیمای انسان -ماهی که در کاخ

پادشاهی آشور نو در اولین هزاره قبل از میالد وجود

زارع و همكاران

اوآنس (آداپا) :حكيم ميان روداني در پاسارگاد 82 /

شبها در آب به سر میبرد و روزها در خشکی ،و
نوشتهاند که او و اخالفش  691300سال ،مردم را ارشاد
کردند و بعد از آنها طوفانی بزرگ ،آن سلسله را از بین
برد))(.)1
برسوس ،بابلونیکا را برای آنتیوکوس اول نوشت و
تالش کرد تا فرهنگ میان رودانی را برای غیر میان
رودانیها معرفی نماید .او به شرح توسعة تاریخی و
خرد در تمدن بابلی پرداخت و این که چگونه فرهنگ
میان رودانی به انسان توسط ((اوآنس)) عرضه شد؛
موجودی که از آبهای خلیجفارس بیرون آمده بود تا
خردورزی را در انسان متبلور سازد .در این پژوهش
تالش میشود ،جایگاه و خواستگاه اوآنس و پیوند او با
خردورزی و آموزش پزشکی و طبابت آشکار گردد و
بر این اساس به زیر ساختهای پزشکی میان رودان
میپردازیم و چرایی حضور پر رنگ این موجود را در
درگاه کاخ پاسارگاد ،جست و جو خواهیم کرد.
اوآنس (آداپا) به عنوان يک آپكالو
میانرودان (بینالنهرین) یک منطقة باستانی بوده است که
در مدیترانة شرقی جای داشته و در شمال شرقی با
کوههای زاگرس و در جنوب شرقی با فالت عربستان
تصویر  )2حکیم اوآنس (آداپا) در معبد ((نینورتا)) در شهر نمرود مربوط
به پادشاهی آشور نو در اولین هزاره قبل از میالد

احاطه میشده است .این سرزمین عمدت ًا کشور عراق
امروزی و بخشهایی از ایران امروز ،سوریه و ترکیه را

برسوس ،کاهن بابلی که چند سال پس از مرگ اسکندر

که قلب تمدن بینالنهرین را در بر میگرفتند .برعکس

داستانهای قدیمی جمعآوری کرده است ،مینویسد:

تمدنهای مصر و یونان ،تمدن میانرودان که (متقدم بر

((مردمان بابل در قدیماالیام از تمدن بیبهره بودهاند،

تمدن مصر بوده است) شامل ترکیبی از فرهنگهای

موجود عجیبی که نصف بدنش انسان و نصف دیگرش

گوناگون بود که با خط نوشتهها و خدایگان مشترک،

ماهی بوده ،به نام ((اوآنس)) از دریا بیرون آمد و نوشتن

همبستگی مییافتند .از این رو ،به میانرودان بهصورت

خط و آداب زندگی و زراعت و علوم را به مردم بابل

منطقهای که امپراطوریها و تمدنهای چندگانهای را در

آموخت .این آفریده عجیب ((رب النوع زندگانی))

خود پرورانده است و نه یک تمدن واحد ،نگریسته
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آنجا که منشأ دو توسعة شگفتانگیز بوده است ،منطقة

فرزانه در گسترة حکمرانی شاهان میانرودانی نقش ایفا

میانرودان را همچون گهوارة تمدن ،جلوه داده است که

میکنند .قدرت محافظت کنندگی آنها به گونهای بوده

یکی از آنها پیدایش شهر به شکلی که ما امروز

است که تندیسهای کوچکی از این هفت حکیم در پی

میشناسیم و دیگری اختراع خط بوده است .افتخار

مکانهای باستانی نو آشوری و نو بابلی یافت میشود

اختراع چرخ نیز با تمدن میانرودان در توأمان میباشد.

که این باور را تقویت مینماید که آنها محافظین

شکوفایی فرهنگ سومری تا اواسط سالهای  3000پیش

خانوارها بودهاند و شیاطین و ارواح پلید را به دور

از میالد ادامه یافت امّا فاتحان این سرزمین نیز بسیار

میداشتند؛ بدینگونه بوده است که نمادهای ضد

تحت نفوذ تمدن سومریان قرار گرفتند .ابتدا آشوریها و

شیاطینی این هفت حکیم در آیینهای متنوعی که تا

سپس بابلیها به این سرزمین آمدند و امپراطوری آنها تا

کنون به دست ما رسیدهاند ،حضور دارند (.)5

 600سال پیش از میالد مسیح ،ادامه داشت تا کورش

نمادهایی از اشکال گوناگون این هفت حکیم ساخته

شاهنشاه ایران ،آنجا را فتح کرد ( 3و .)4

میشدند که پارهای از آنها به شکل انسان بودند ،بعضی

در میان رودان ،مذهب و عقاید دینی همراه با آیینهای

پوشینههایی از پوست ماهیان داشتند پارهای دیگر،

مذهبی ،از زمان سومریان تا جانشینان آنها یعنی

صورتهایی از پرندگان داشته و بالدار بودند (.)6

هوراییها ،آکدیها ،بابلیها ،آشوریها و دیگر گروههای

آداپا ( ،)Adapaاپکالویی (حکیم یا خردمند) است از این

فرهنگی خاورمیانه ،چیرگی بیهمتایی را در فرهنگ و

فرزانگان هفت گانه که بومی شهر اریدو ( )Eriduاست و

جامعه از خود نشان دادند .در پانتئون سومریان ،خدایگان

بهعنوان پسر انکی (خدای آب و فرهنگ) به ترویج

فراوانی بودند که مهمترین آنها ،آن ( ،)Anخدای

فرزانگی و خرد در میان مردمان خود میپردازد (.)7

بهشتگان ،انلیل ( ،)Enlilخدای باد و طوفان ،انکی

مسلماً اوآنس نام دیگری برای آداپا است که از آبهای

( ،)Enkiخدای آب و فرهنگ انسانی ،نین هورساگ

خلیجفارس برخاسته است; در واقع ،اوآنس ترجمان

( ،)Ninhursagالهة باروری و زمین بودند.

یونانی این آپکالوی انسان -ماهی است که ارائة این نماد

آپکالوها ( ،)Apkalluنیمه خدایگانی بودند که عمدتاً

در شمایل نیمه خدایگانی از سوی برسوس کاهن ،به

به قدرت خدایان وابستگی داشتند و همچون ارواحی

گفتمان فرهنگی میان بابل و یونان دامن میزند; نمادی

بودند که میتوانستند از افراد و خانوادهها حفاظت کنند.

که ماهیت انسان و ماهی ،عنصری و فرا انسانی را در

بر طبق سنت موجود در میان قوم بابلیها ،هفت آپکالو

هم میآمیزد (.)8

(خردمند یا حکیم) در پیش از سیل بزرگ زندگی

آداپا (اوآنس) که از شهر باستانی اریدو ،در سومر،

میکردند .در متون تشریفاتی مذهبی نوبابلی و

برخاسته است دارای خرد و جایگاهی است که توسط

نوآشوری ،به اسامی این حکیمان و نیز هفت شهری که

انکی به او ارزانی شده است .در واقع ،بر اساس

آنها از آنجا آمده بودند ،برمیخوریم .این هفت حکیم

اسطورههای میان رودانی ،این انکی/اآ است که فرزانگی

را نمیبایست با خدایگان اشتباه دانست؛ آنها

و دانایی را به آداپا داده است ولی از دادن زندگی جاوید

موجوداتی هستند که خردمندانه به پادشاهان در منطقة

به او دریغ ورزیده است .آداپا همان کسی است که از
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سر خشم ،بال باد جنوب را شکست ،بهطوری که تا

کرد که در دو سوی تخت بیمار قرار گرفته است

هفت روز نوزید .در اسطورة آداپا که در دو گل نبشتة

(تصویر .)3

یافت شده در کتابخانة ((آشور بانیپال)) نگاشته شده
است ،به سه نکته برمیخوریم؛ نخست آن که دانایی و
خردمندگیای که آداپا داشته است و آن را در میان
مردمان خود ترویج میکرده برخاسته از انکی بوده
است؛ دوم آن که آداپا زیستی دریایی داشته و برای شهر
اریدو ماهیگیری میکرده است و سوم آن که با
نخوراندن و نیاشامیدن ،خوردنی و آشامیدنیای که از
سوی بزرگ خدایگان ((آنو)) به او داده شد ،زندگی
جاوید و بیمرگی را از دست میدهد و به زمین نیست

تصویر  )3کاهنین درمانگر در شمایل حکیم اوآنس (آداپا) بر بالین بیمار:
نقشی که در طلسمهای میانرودانی میتوان دید.

شونده بازگردانده میشود تا او و تبارش کار کنند و رنج
ما همواره نماد اوآنس (آداپا) را به صورت انسانی که بر

و مجسمههای معابد ،نشانگر ماهیت محافظت کنندگی

سرش ،یک پوشینه از سر ماهی کشیده شده است

جادوی این آپکالوهاست؛ همچنین همانگونه که پیش از

میبینیم که تنة کامل این ماهی از پشت او آویزان است

این نیز اشاره شد ،تندیسهای گلی کوچکی از این

و دارای بالههای کامل پشتی و دمی میباشد .این نماد

آپکالوها که در زیر کف ساختمانهای آن زمان به صورت

را نخست در دورة کاسیها و سپس در دورة آشوریان

هفتگانه دفن شده بودند نیز بیانگر نقش محافظتی آنها

میبینیم که در دوران نو آشوری و نو بابلی رایج

میباشد که توان اصلی آن در زدودن و دفع شیاطین بوده

میگردد .در سدههای چهاردهم تا دهم پیش از میالد،

است .در هر صورت ،وجود اوآنس (آداپای) حکیم در

این نماد با پوست ماهیای که تا به زمین رسیده است،

طلسمها بر بالین بیماران به نقش درمانگری نیز اشاره

نشان داده میشده است .در سدة نهم ،دم این پوشینة

دارد .چنین بوده است که پس از آن ،راهبان و کشیشها،

ماهی ،درست در کمر انسان ،ختم میشد و از سدة

برای انجام مراسم جنگیری و زدودن ارواح شیطانی از

هشتم دوباره بازگشت به شکل درازتر آن را شاهد

بیماران و انجام مراسم شفاطلبی ،جامهای میپوشیدند که

هستیم؛ یعنی این پوست ماهی تا سوی انتهای بدن انسان

تقلیدی بود از پوشینة اوآنس؛ یعنی پوششی ماهی گونه

کشیده میشود .این نماد انسان -ماهی که نمایانگر

که بر سر میگذاشتند; به گونهای که سر ماهی بر روی

اوآنس (آداپای) حکیم (آپکالو) است ،از منظر پزشکی

سر کشیش قرار میگرفت و تنة ماهی با بالههای پشتی و

به این دلیل اهمیت دارد که میتوان آن را به صورت

دمی آن از پشت کشیش هویدا بود (تصویر .)6( )4

یک جفت در پالکهای طلسمهای آن دوران مشاهده
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تصویر  )4کاهنین درمانگر در شمایل حکیم اوآنس (آداپا) بر بالین بیمار

نماد اوآنس بر بالين بيمار

اوآنس را بر تن دارند و از این حکیم و دانا یاری

در طلسمهای گوناگونی در میان رودان ،نماد اوآنس

میجویند ،نشانگر قدرت درمانگری اوآنس به وسیلة

مشاهده میگردد .در این طلسم کاهنینی ایستاده بر بالین

زدودن شیاطین میباشد (تصویر .)10( )5

بیمار مشاهده میشوند که پوشینههای ماهی بر تن دارند
و بدین سان حکیم اوآنس (آداپا) را تجسم مینمایند.
در طلسم برنزی مشهور پازوزو ( )Pazuzuکه برای
حفاظت از الماشتو ،دیو مؤنث ،میباشد ،میتوان کاهنین
انسان -ماهی (نماد اوآنس) را که در دوسوی فرد بیمار
که در مرکز طلسم قرار دارد ،مشاهده نمود .این طلسم
برنزی که مربوط به دوران نو آشوری ( 612-934پیش
از میالد) است و هم اکنون در موزة لوور نگهداری
میشود ،بر بالین بیمار (بهعنوان حفاظت از الماشتو)
آویزان میشد .الماشتو ،الهة دیو صفتی بود که نوزادان
پازوزو که کنترل بادهای غربی و جنوب غربی داشت
در حفاظت زنان حامله از این دیو ،فراخوانده میشود.
در این طلسم ،در زیر تخت بیمار که با نماد اوآنس
احاطه شده است ،دیو الماشتو دیده میشود که با مراسم

تصویر  )5طلسم برنزی مشهور پازوزو ( )Pazuzuکه برای حفاظت از

و آیین جنزدایی کاهنین که از اوآنس توسل میجویند،

الماشتو ،دیو مؤنث ،میباشد .میتوان کاهنین انسان -ماهی (نماد اوآنس)

در حال گریز میباشد .در باالی طلسم ،این پازوزو است

را که در دوسوی فرد بیمار که در مرکز طلسم قرار دارد ،مشاهده نمود.

که به بیمار نظاره میکند .حضور این کاهنین که نماد
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متولد نشده و یا تازه متولد شده را شکار میکرد و

زارع و همكاران
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بود و کاهنین نقش مهمی را ایفا میکردند .در تمدن میان

مسهلها ،شربتها ،ضمادها و غیره را به کار میبرد.

رودان ،به بیماری همچون فرستاده شدهای از سوی

پارهای از پژوهشگران تالش کردهاند تا دریابند که هر

خدایگان ،شیاطین و روحهای شرور نگریسته میشد .از

کدامیک از این دو نظام درمانی برای چه بیماریهایی به

این رو ،بسیار ضروری بود که خدایگان و شیاطین را

کار برده میشده است امّا آن چه آشکار است آن است

بتوان به شکل دائم با نیایش و پاسداشت روحهای

که برای بیماریهایی که غیرقابل عالج در نظر گرفته

اجداد ،با هدایا و پوشیدن طلسم و دعاهای مناسب،

میشدند ،هیچگونه درمانی تجویز نمیشد .از سوی

تسکین داد .با این دیدگاه ،بیماری همچون تنبیهای برای

دیگر به نظر نمیآید که این دو نظام با یکدیگر رقابت

گناه توسط خدایان فرستاده میشد .اما حتی در فقدان

داشتهاند و تنها طبقة ثروتمند جامعه میتوانستند از هر

بروز گناه ،بیماری هنوز میتوانست توسط روحهای

دو نظام بهره جویند .از این رو ،شاید هر دو درمانگر،

شرور ایجاد شود .کاهنان مقیم معابد با انجام آداب و

گاهی برای به دست آوردن عالج ،با یکدیگر همکاری

تشریفات مذهبی ،همراه با سحر و جادو به درمان

داشتهاند ( 3و .)11

پزشکی اقدام مینمودند .در هر صورت ،دفع شیاطین

بر پایة چنین نظام دوگانة درمانگری که گاهی با یکدیگر

حامل بیماریها ،از وظایف روحانیون بود و بدینترتیب

نیز همپوشانی مییافت میتوان تفکیک شدن ارائه

و بر حسب عقیدة مردم آن زمان ،یک ارتباط نزدیک بین

مراقبتهای درمانی را از سوی معابد به سوی یک حرفة

طب ،سحر ،جادو و مذهب وجود داشت (.)3

مجزای طبی مشاهده نمود .بر اساس شواهد میتوان

بر همین اساس ،درمانگران که از هزاره سوم در میان

دریافت که درمانگران در مکان کار خود که میتوانست

رودان وجود داشتند را میتوان در دو نظام مجزا قرار

در بیرون معابد باشد ،بیماران را بر روی تخت بستری

داد .آنگونه که در متون بابلی هویدا است این دو نظام

کرده و تا زمان بهبودی نگه میداشتند؛ گرچه هنوز

درمانگری شامل آشیپو و آسو بودند .نقش آشیپو

نمیتوان به این تسهیالت عنوان بیمارستان را داد .امّا

تشخیص علت درد و بیماری بود .این اغلب شامل

چنین برمیآید که معابد نقش مهمی را در تشخیص

تصمیمگیری پیرامون اینکه کدامیک از خدایان یا

بیماریها داشتند و همچنین معابد به عنوان

شیاطین بیماری را ایجاد کرده بودند نیز میشد و یا اینکه

کتابخانههایی بودند که بسیاری از متون پزشکی مفید را

آیا بیماری با یک گناه از سوی بیمار روی داده است یا

نگهداری میکردند (.)3

خیر؟ آشیپو همچنین از طریق استفاده از طلسمها

بر همین پایه میتوان چندین استنباط نمود که کاهنین

میتوانست به درمان بپردازد.

ترسیم شده در طلسمهای میان رودانی که بر بالین بیمار

آسو در مراقبت از زخم که شامل شستشو ،بانداژ و

حضور یافتهاند و وظیفه بیرون راندن اجنه و شیاطین را

ساخت ضمادهای گیاهی بود ،تخصص داشت .به زبان

از کالبد بیمار بر عهده داشتهاند با پوشیدن پوشینة ماهی،

دیگر ،آشیپو به کارهای سحر و جادو و درمان از طریق

به اوآنس متوسل میشدند و با تقلید از او ،به

جنگیری میپرداخت و عضوی از طبقة روحانیون بود

درمانگری میپرداختند.

امّا آسو بیشتر نقش یک درمانگر داشت که تنوعی از
http://bpums.ac.ir

] [ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2022-08-19

پزشکی در میان رودان با هالهای از مذهب احاطه شده

اقدامات را شامل بانداژها ،لوسیونها ،تنقیهها ،شیافها،
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اوآنس(آداپا)

سخنوری بوده است ( .)8

خدای ((انکی)) (نزد سومریان) یا ((اآ)) (نزد

انکی/اآ همچنین یک حرفهمند طلسم نیز بود .همراهی

آکدی ها) یکی از خدایان برجسته و عمده در میان

اش با جادو و طلسمها ،او را همچون خدای درمانگری

جهان خدایان میان رودان بوده است که در اسطوره ها،

جلوه میداد که برای تسکین آالم ،دردمندان از او طلب

تشریفات مذهبی و دانشی ،حضوری بسیار پر رنگ

شفا میکردند .نام انکی /اآ در تعدادی از طلسمهایی

داشته است .انکی در هدایت مناسب زندگی انسان و

که توسط جادوگران و کاهنان برای درمانگری بیماران

خردمند نمودن او نقش بی همتایی را در میان ساکنان

استفاده میشد ،مشاهده میگردد .توانمندی انکی/اآ در

میان رودان ایفا نموده است ( .)12آیین مذهبی انکی

درمانگری از قدرت پسر او ((آسالوهی)) ()Asulluhi

از جنوب میان رودان ،از شهر اریدو که مرکز

هویداست که در اسطورهها آمده است در توصیف

مذهبی اش بوده است ،منشأ می گیرد .این شهر در

بیماری و اندرز درمانی با پدرش (انکی/اآ) مستقیماً یا

تاالب آب شیرین در نزدیکی فرات پایینی قرار

به واسطة یک پیام رسان ،مشورت میکند و انکی به

داشت .اریدو ،باستانی ترین شهر سومر بود که بسیار

آسالوهی تضمین میدهد که او(آسالوهی) همان توان

بیش از سیل بزرگ وجود داشته است .دامنه اصلی

و قدرتی که وی از آن بهره مند است را در درمانگری

حکمرانی انکی ،آبزو (  )Abzuاست که یک قلمرو

دارد و آنگاه چگونگی درمان فرد بیمار را به او اندرز

زیرزمینی بود که با حجم عظیمی از آب شیرین احاظه

میدهد (.)8

شده بود و با چشمه ها ،چاه ها و تاالب آب شیرین

متون اسطوره ای سومری دربارة انکی به هزاره سوم

اطراف اریدو مرتبط بود .از این رو ،همراهی انکی با

پیش از میالد می رسد و بسیاری از این اسطوره ها

الک پشت یا بز ماهی به عنوان نشانگان اش ،پیوند او

پیرامون آفرینش می باشند که انکی را خالق جهان،

را با دنیای آب ها و ژرفا نشان می دهد .در هنر

گیاهان ،جانوران و انسان و انتشار دهنده تکنیک های

کنده کاری ،انکی/اآ به صورت رایج ،با جریان های آب

فرهنگی معرفی می کنند .معروف ترین آن ها اسطورة

که از شانه هایش سرازیر می باشند ،نشان داده می شود

((انکی)) و ((نین هورساگ)) است که مکان رخداد

که ماهی ها در آن ها شنا می کنند .در قلمرو جهانی او

آن در دیلمون است که احتماالً این مکان منطقه

هفت حکیم (آپکالو) قرار دارند که از محافظین انسان

بحرین در خلیج فارس می باشد .بازیگران اصلی این

بوده و به او خردمندی یاد می دهند (  .)13در واقع،

اسطوره ،انکی (خدای آب و ژرفا) و زن خدای ((نین

انکی/اآ ،خدای باروری ،فراوانی ،خردمندی و

هورساگ)) است که زمین -مادر است و به خلق

فرزانگی است که مهارت های فنی و هنری را به نوع

زندگی گیاهی توسط انکی و فراوانی ای می پردازد که

بشر می آموزد که در این فهرست ،آموزش پزشکان

پس از نزدیکی جنسی انکی با چندین نسل الهه

نیز قرار می گیرد .خردمندی انکی/اآ ،همانند قدرتش،

صورت می گیرد که در نهایت به خلق خدایگان و

برخاسته از اندرزگویی و زبان او است .بیان او

گیاهانی منجر می شود که در پزشکی به کار برده
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انكي/اآ :دهنده خردمندگي و درمانگري به

همواره آمیخته با خردمندی ،قدرت ،بینش ژرف و

زارع و همكاران
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دیلمون می انجامند (  8و  .)14در یکی از این سلسله

فلوس ،هندوانة ابوجهل (حنظل) ،انقوزه ،شاهدانة

پیوندهای انکی با الهه ها ،هشت گیاه پدید می آید ،اما

هندی و بالدون مورد استعمال دارند .این درمانگران

پیش از آنکه نین هورساگ فرصت یابد آن ها را

به این گیاهان طبی بعضی از مواد معدنی مانند زاج

نام گذری کند و خواص هر یک را مشخص نماید،

سفید ،گوگرد ،شوره و امالح مس می افزودند .بر

انکی همة این گیاهان را میخورد .نین هورساگ که

اساس لوح های برجای مانده از یک هزار سال پیش

به خشم آمده است ،انکی را به نفرینی گران ،گرفتار

از میالد مسیح ،بیش از  250گیاه دارویی 120 ،مادة

کرده و آنجا را ترک می کند.

معدنی و  180مواد دارویی دیگر در ترکیب با

خدایان می ترسند و انکی در هشت جای بدن خود

شربت های الکلی ،آبگوشت ،چربی ها ،عسل ،شیر در

دچار بیماری می شود .حیلة روباه ،سبب می شود نین

اشکال متنوع ،روغن ها ،واکس و بخش ها و

هورساگ بازگردد و به معالجة بیماری انکی بپردازد.

محصوالت حیوانی ،مورد استفاده قرار گرفته اند .از

نین هورساگ برای معالجه انکی به ترتیب هشت ایزد

این رو ،می بایست نسخه های تجویزی «آسو» به

می آفریند ،هر ایزدی برای جایی از بدن انکی که

صورت بسیار چشمگیری متنوع و متعدد بوده باشند.

بیماری در آن خانه کرده است .گفته شده است که

این تنوع ،ترکیبی برخاسته از منطق حاکم مذهبی و

میان هر یک از این ایزدان و هر جای خاص بدن انکی

همچنین آزمون و خطا بوده است ( .)15

که مبتال به بیماری شده است ،جناس وجود دارد.

حضور بی همتای انکی/اآ در طلسم ها و آیین های شفا

ظاهراً سطرهای پایانی شعر به این نکته اشاره دارد که

طلبی در میان مردمان میان رودان حاکی از توانمندی

این هشت ایزد به مثابه فرزندان انکی هستند،

او در درمانگری است که این توان نیز به آفریده هایش

سرنوشت آنان را نین هورساگ تعیین می نماید .انکی،

مانند مردوک و اوآنس ،به عنوان نیمه خدای حکیم و

جوهر و سرنوشت هر هشت گیاه را با بلع نمودن

دانا از سوی او داده ،می شود .در طلسم مشهور انکی

آن ها تعیین کرد و به نامگذاری در هر بخش بدن که

و مردوک می توان به تجربیات مذهبی و معنوی که

هر گیاه به آن پیوست داشت ،پرداخت و به زایش

برای بیمار و درمانگر رخ می دهد دست یافت .این

خدایگانی نشست که هر کدام با یک گیاه و یک بخش

تجربیات ،یک زمینة روحی و اجتماعی مثبتی را خلق

بدن همراهی داشتند .این اسطورة سه گانة گیاه ،مکان

می کنند که اثرات پالسبویی را تسهیل می نمایند.

آناتومیک و خدا را ترسیم می کند که چگونه

ساختار این طلسم به گونه ای است که ساز وکارهای

درمان های دارویی برای ناراحتی های فیزیکی بر

مغزی را در کرتکس پیش فرونتال بر انگیخته میسازد

اساس سمبل های گیاهان و همچنین مشاهدة تجربی

و عملکردهای عملی و پاسخ دهی های پالسیبویی را

اثرات بهبود یابندگی آن ها ،فرمول بندی میشده اند.

ارتقا می دهد .در یک تحلیل از زاویة ارتباط پزشک-

از این رو ،چنین برمی آید که درمانگران میانرودان از

بیمار ،می توان چهار گام اساسی را از نقطه نظر علوم

صدها گیاه طبی آگاهی داشته اند که هنوز هم پاره ای

اعصاب در گفتمان میان انکی و مردوک مشاهده کرد

از آن ها مانند خشخاش ،مهرگیاه ،بذرالبنگ،

زیرا می دانیم اتحاد پزشک و بیمار در جریان

http://bpums.ac.ir

] [ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2022-08-19

می شوند و همچنین به ثروت و فراوانی سرزمین

تخم کتان ،ریشة شیرین بیان ،مَرمَکی ،آویشن (سعتر)،

 /89طب جنوب

سال بيست و پنجم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1401

درمانگری و شفا طلبی ،رکن اصلی را دارد .همان

بوده است نام فریدون نیز در غالب اوراد و ادعیه دفع

گونه که اشاره شد در میان رودان باستان ،بیماری ها

امراض ذکر می شده است و او را فریدون

با برگزاری تشریفات درمانگری ،تحت درمان قرار

((افسونگر)) نیز خوانده اند ( .)20همانندی فریدون

می گرفتند که در آن ها کاهنین جن گیر طلسم هایی را

((ترائتون)) با انکی/اآ در پزشکی و افسونگری و

تکرار می کردند .ساختار نمونه ای از این تشریفات

خردورزی ،نشانگانی است که از توانمندی برجستة

درمانگری را می توان در گفتمان میان مردوک و

انکی/اآ و آنگاه اوآنس (آداپا) در پزشکی و

انکی/اآ مشاهده نمود که این سناریو به شکل یک

درمانگری ،پرده برمی دارد.

درام آیینی ،در آن دوران انجام می شد .کاهن جن گیر
از فرزندان انکی ،از خدایان باستانی بابل بود که

هر چند که در میان رودان باستان ،دانش گیاه درمانی

به عنوان خدای باروری و آفرینش و محافظ بابل به

و پاره ای از ادوات جراحی جاری بود ولی از

شمار می رفت و دارای قدرت شفا بخشی و هنر

پاتوفیزیولوژی بیماری ها آگاهی نداشتند و منشاء

درمانگری بود ( .)17

بیماری ها را برخاسته از عملکرد دیوها و خدایگان

اشاره ارتباط انکی/اآ با پزشکی در اینجا به منظور آن

خشمگینی می دانستند که برای تنبیه گناه بر انسان

بود که بیان شود حکیم اوآنس (آداپا) که آفریدة

حادث می شدند .از این رو ،هر چند گستره ای از گیاه

انکی/اآ است و مادام حضورش را بر بالین بیماران در

درمانی و جراحی در درمان بیماری ها به کار می رفت

میان رودان می بینیم ،خرد و قدرت درمانگری اش را

ولی طلسم ،تشریفات مذهبی و آیین های شفاطلبی

با دهش از سوی انکی/اآ به دست آورده است و

توسط روحانیون ،بسیار رایج بودند و در پارهای از

گفتمان مردوک /انکی در طلسم شفاطلبی ناظر بر این

این آیین ها ،کاهنین برای تقلید از نیمه خدای حکیم

است که چنین سناریویی نیز در هنگام حضور حکیم

یعنی اوآنس (آداپا) ،پوشینه هایی که نمایانگر پوست

اوآنس (آداپا) یا روحانیون میانرودانی که به

ماهی با باله های پشتی و دمی بود ،می پوشیدند و بر

درمانگری می پرداختند ،وجود داشته است .در هر

بالین بیمار به درمانگری می پرداختند زیرا اوآنس که

صورت ،از دید درمانگری پزشکی ،جایگاه انکی/اآ و

حکیم آفریده شده توسط انکی/اآ (خدای آب و ژرفا)

سپس اوآنس/آداپا به عنوان یک حکیم آفریده شدة

بود یک موجود هیبرید انسان -ماهی بود که از

انکی ،بسیار باال بوده است .جالب آنجاست که

خلیج فارس می آمد و در توأمان با آموزش پایه های

فریدون(( /ترائتون)) که به عنوان اسطورة پزشکی

تمدن و خردمندی به نوع بشر ،از توان افسونگری و

اقوام آریایی و هند و ایرانی مطرح است و او را

درمانگری انکی/اآ نیز بهره مند بود ; بدین گونه ،در

نخستین طبیب می نامند ،صورت آریایی اسطورة

آیین های مذهبی -درمانی و دفع شیاطین ،نقش

انکی/اآ می دانند ( 18و  .)19زیرا هر دو با خرد،

ویژه ای را داشت .همین نقش دفع اجنه بود که در

جادو ،پزشکی و درمان بیماران در پیوند بوده اند

کاخ آشور ،اوآنس (آداپا) در درگاه برای محافظت از

(  .)19همانگونه که انکی/اآ با طب دعائی در توأمان

روح های شرور جای گرفته بود و در دوران
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نقش مردوک را بازی می کند ( .)16مردوک یا مردوخ

نتيجهگيري

اوآنس (آداپا) :حكيم ميان روداني در پاسارگاد 90 /

زارع و همكاران

هخامنشیان نیز به تقلید از این کاخ های آشوری

حضور اوآنس ((آداپای)) حکیم در این کاخ های

(تصویر  ،)6این نیمه خدای انسان -ماهی ،در درگاه

هخامنشی ،نشانگر تأثیر طب ایران باستان از

کاخ پذیرایی کوروش در پاسارگاد ،برای محافظت از

شیوه های درمانگری رایج در میان رودان می باشد.

روح های پلید ،کنده کاری می شود .از سوی دیگر،

تصویر  )6نمایی از یک مهر نوآشوری که حکیم اوآنس (آداپا) را در سمت چپ نشان میدهد .این نقش با مظهر دیگری که سم و پایش مانند گاو است و در
جلو او قرار دارد مانند نقش کندهکاری شده از حکیم اوآنس (آداپا) در درگاه کاخ کورش در پاسارگاد است که قسمتهای فوقانی آن نابود شده است و شاید
نقش این مهر بتواند در تکمیل این کندهکاری مهم در کاخ کورش در پاسارگاد ،کمک کننده باشد.
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Abstract
Enki/Ea, the God of wisdom and deep had a prominent role in incantations and healing rituals. He was the
creature of apkallus (the seven sages). These seven sages were distributing the wisdom and power of Enki/Ea
among people. Oannes (Adapa) was one of the apkallus who was a hybrid of gish-man with the Enki/Ea ‘s
power in healing and wisdom. Hence, the Mesopotamian priests who imitated Oannes and resorted to him,
dressed in the bodies of fish hanging from their back, complete with caudal and dorsal fines, presented over
the patients’ beds for healing rituals. Sometimes, induction of emesis, enema, and fumigation were also used
by them. The presence of the fish-man hybrid of Oannes (Adapa), as one of the seven sages in the carving
of Kourosh’s palace in Pasargad indicates a powerful influence of the Mesopotamian medicine on
Achaemenid Empire.
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