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فصل دوم

1و مي آيد تا بگذرد 

كتاب مقدس . اين موضوع بسيار مهمي است كه در سومر و تمدن سومري اوليه ثبت شده است 
تصميم گرفت تا ارتباط با فضا را برجسته سازد ـ آن تحت عنوان داستان برج بابل شناخته شده 

آنها جلگه اي را در سرزمين . است ـ و آن تصويب شد تا آنها سفري از شرق انجام بدهند 
Shin’arبياييد ، اجازه بدهيد تا شهري بسازيم و : و آنها گفتند . ند و در آنجا ساكن شدند يافت

. برجي كه سرش به آسمانها خواهد رسيد 

4-11:2: پيدايش 

ـ توسط مردوك ـ براي اثبات برتري خود از طريق كتاب مقدس تالش جسورانه اي را ثبت نموده
كه عالوه بر اين داراي تاسيسات فضايي و برج انليلبني تاسيس شهري براي خود در قلب منطقه 

نامگذاري شده است Babylonمكان بابل در كتاب مقدس ، به انگليسي . ويژه خود در آنجا باشد 

، اول از همه ، در آن ثبت شدهاين داستان در كتاب مقدس از بسياري جهات قابل توجه است ، 
، پس از اينكه خاك به اندازه اي خشك شد تا امكان زيستگاه شدن دجله و فرات بعد از طوفان

ناميدند كه به عبري سومر Shin’arآنها بدرستي نام سرزمين جديد را . اسكان مجدد ايجاد شود 
از جايي ـ از منطقه كوهستاني در شرق ـ كه مهم را فراهم مي كند ياين سرنخ. ناميده مي شود 

ولين منطقه اي شناخته مي شود كه تمدن انساني در آن وآن بعنوان ا. مهاجران مقيم آمده اند 
كه در آن سرزمين ) توضيح مي دهند ( آن يادداشتها بدرستي . شروع شد ـ شهرهاساخته شدند ـ

، جايي كه خاك شامل اليه هايي از گل والي خشكيده مي شد و هيچ صخره اي در آن نبود ، مردم 
آنها آجر را با استفاده از كوره ها سفت كرده و از آن . از خشت براي ساختمان استفاده مي كردند 

. به جاي سنگ استفاده مي كردند 

ذره اي اين اطالعات . همچنين اشاره دارد به استفاده از قير طبيعي بعنوان مالت در ساختمان 
استفاده از قير طبيعي ، محصول نفت خام طبيعي ، كه از سرزميني در بين النهرين . عجيب هستند 

. نوبي به باال نشت مي كرده ،اما چنين چيزي در سرزمين اسرائيل اصالً وجود ندارد ج

مترجم . و همچنين اشاره به عصر هر كدام از خدايان ، بخصوص در اين فصل انليل اشاره به ظهور نيبيرو كه مي آيد و مي گذرد . 1
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آنها . نويسندگان اين فصل از پيدايش بخوبي از منشاء و كليد نوآوريهاي تمدن سومري آگاه بودند 
همانطور كه در داستان . داراي اهميت است » برج بابل « همچنين تشخيص داده بودند كه حادثه 

آدم و طوفان گفته شده ، خدايان سومري در دوره هاي مختلف شامل الوهيم بصورت جمعي خلقت
در واقع داستان اينگونه است كه در . و فراگيرتراز همه آنها و در صورتي عالي تر يهوه مي شدند 

و به اين تالشهاي) نازل شويم ( اجازه بدهيد ما فرود بياييم : آن زمان گروهي از ايزدان گفتند 
) 11:7پيدايش . ( سركشانه پايان دهيم 

متون سومري و بعدها بابلي بر صداقت داستان كتاب مقدس شهادت مي دهند و شامل جزئيات 
بيشتري از رويدادها هستند كه نشان ازارتباط بين حوادث ناشي از روابط تيره وتار بين خدايان مي 

. دهند كه منجر به وقوع دو جنگ هرمي بعد از طوفان شد

و اين از تصميمهاي قابل پيروي آنو و قبل از ميالد 5650صلح درزمين ترتيب داده شد در حدود 
هرگز به Marduk/Raاما . قرار داشت بني انليلسابقاً در دستان Edin. انليل و حتي انكي بود 

. پس از آن وقتي كه شهرهاي اختصاصي انسان كارشان را شروع مي كنند . آن رضايت نداد 
Edin ؟ » پس من چي « . مردوك قيام مي كند . نيز به خدايان اختصاص پيدا مي كند

بني انليلبود و در شهرهايش مراكز فرقه بني انليلاگر چه منطقه مركزي وحياتي سومر جزء قلمرو 
در جنوب سومر در آستانه سرزمينهاي باتالقي ، اريدو وجود . اما يك استثناء هم بود . د داشتند وجو

بعد از طوفان چارچوب آن دقيقاً از نو مانند اولين جايي كه انكي اسكان پيدا كرده بود . داشت 
انكي . شد زمين بين قبايلي از آنوناكي كه رقيب يكديگر بودند تقسيم ، به اصرارآنو . ساخته شد 

مردوك تصميم گرفت . پيش از ميالد 3460براي هميشه اريدو رابراي خود حفظ كرد در حدود 
بني انليلمانند پدرش از اين امتياز برخوردار باشد كه براي خودش در منطقه مركزي و حياتي 

. قلمروي داشته باشد 

د كه چرا مردوك مكان خاصي در متنهايي كه در دسترس ما هستند دليل اين مساله را بيان نمي كنن
. سواحل رودخانه فرات را براي مقر جديد خود انتخاب مي كند 

Nippurمكاني كه واقع شده بود بين . ولي سرنخي براي موقعيت آن مي توان پيدا كرد 
پايگاه فضايي آنوناكي قبل ( بازسازي شده Sipparو ) مركز كنترل قبل از طوفان ( سازي شده زبا

ممكن است در ذهن مردوك اين امروجود داشته كه جايي بسازد براي ارائه خدمات ) فان از طو
. سپس نقشه بابل روي لوحي از گل رس كشيده شد . هردوي اين مكانها 
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به اين محل نام . با سرمشقي از كاركردهاي اصلي آن Nippurنشان دهنده ناف زمين همچون 
جايي كه . معني پيدا مي كند » دروازه خدايان « كه در آكدي Bab-Ili. مردوك عطا مي شود 

در آنجا تاسيسات مناسبي طراحي شده . خدايان مي توانستند در آنجا فرود بيايند و صعود كنند 
!!! برجي كه سر به آسمان مي سائيد ، برج پرتاب . بود 

نسخه هاي بين النهريني ) زودتر ( آنچنان كه داستان كتاب مقدس ، و همچنين به موازات آن 
، اما از 2فرصتي بود براي نابودي roguespaceنشان مي دهند ، تالش براي استقرار تاسيسات 

. هم گسيخت 

روشن است ) ترجمه شده 1876جرج اسميت در براي اولين بار توسط ( متنهاي بين النهريني 
كه خشمش فوران كرده بود فرمان او در حالي. كه قانون شكني مردوك خشم انليل را بر انگيخت 

. داد تا شبانه به برج حمله كرده و نابودش كنند 

قبل از شروع دوران . سال طول كشيد 350مدارك مصري گزارش مي كنند كه هرج و مرج 
اين زماني است كه ما رابه تاريخ . سال قبل از ميالد 3110در مصر در حدود سلطنت فرعوني 

براي پايان دادن Marduk/Ra. پيش از ميالد هدايت مي كند 3460حادثه برج بابل در حدود 
اين زمان . شروع شد Raتبعيد شد و دوران پرستش Thothبه دوره آشوب به مصر بازگشت و 

تالشهايش منصرف نمي شود كه تاسيسات رسمي فضايي را آنچنان مردوك هرگزاز.ناكامي است 
كه پيوند ميان آسمان وزمين خدماتش را ارائه مي كند به زير سلطه خودش در بياورد تا پيوند ميان 

در پايان ، وقتي مردوك در بابل به اهداف خود رسيد ، اين سوال . زمين و آسمان را مال خود كند 
. پيش از ميالد ناموفق بود ؟ جوابش به همان اندازه جالب است 3460جالبي است كه چرا او در

منظور نابودي سيستم بنيانگذاري شده توسط خدايان است ـ مترجم . ٢
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متن شناخته شده اي وجود دارد كه مكالمه بين مردوك و پدرش . موضوعي مربوط به زمان بندي 
انكي را ثبت كرده است كه در آن مردوك نااميد از پدرش پرسيد كه شكست اش مي خواست چه 

. چيزي را به او بياموزد 

قت شكستش را در طول زمان مي توانست دريابد ـ زمان آسماني ـ در عصر گاو نر ، عصر حقي
در ميان هزاران لوح نوشته شده اي كه در خاورباستاني نزديك كشف شد ، تعدادي از آنها . انليل 

در . اطالعات كاملي مربوط به هر ماهي از سال كه در ارتباط با خدايي خاص هستند ارائه مي كنند 
همان Nissanuپيش از ميالد آغاز شد ، اولين ماه 3760در سال Nippurويمي پيچيده كه در تق

EZEN ) در يك سال كبيسه با ماه قمري سيزدهم ، . ( براي انليل و آنو بود ) زمان جشن
ليست افتخارات همراه با گذشت زمان تغيير مي كرد ، ) افتخارميان اين دو تقسيم مي شد 

پيوستگي ماه در سطح محلي هم تغيير مي .3پانتئون ضاء دوازده گانه عالي مقام همانطور كه اع
نه تنها در سرزمينهاي مختلف بلكه حتي گاهي اوقات در شهر خدا هم به رسميت شناخته مي . كرد 
Ninmahما مي دانيم كه ، براي مثال ، سياره اي كه ونوسش مي ناميم ، در ابتدا تداعي گر. شد 

. شد Inanna/Ishtarبود وبعد تداعي گر

اگر چه چنين تغييراتي ، شناسايي شخصيتها و اينكه چه ارتباطي با آسمان داشتند را مشكل مي 
. اما بخشي از پيوندهاي دايره البروجي به وضوح از متون و ترسيمات استنباط مي شوند . كند 

به وضوح با برج دلو كه ) ر آب ناميده مي شد به معني دارنده خانه اي د E.Aكه در ابتدا ( انكي 
. حامل آب است در ارتباط مي باشد 

اين اصطالح بيشتر براي . شوندخاص پرستيده مئايزدستان عبارت است از مجموعه خداياني كه در يك مذهب خاص و در يك دوره(.٣
ا ـ نقل از ويكي پدي. استاساطير نورسيا اساطير يونانپانتئون، مجموعه خدايان ٔنمونه. رودبه كار مي) چند خدا پرستي ( پاگانيمذاهب 
) مترجم 
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صورت فلكي به نام . در ارتباط بود و البته نه براي هميشه ) برج حوت ( در ابتدا او با ماهيها 
بدون ترديد دو قلوهايي كه اين افتخار نصيبشان شده بود در ) برج جوزا ( دوقلوها نامگذاري شد 

وUtu /Shamashكه عبارت بودند از Nannar/Sin’sفرزندان . زمين متولد شده بودند 
Inanna/Ishtar .

مانند سياره ) دوشيزه ، ترجيح بيشتري دارد تا سنبله كه نادرست است ( صورت فلكي زنانه سنبله 
پدر آنان كه گناه كار ( AB.SINنامگذاري شده بود و سپس به Ninmahناهيد كه ابتدا به افتخار 

اختصاص داشته Inanna/Ishtarكه درستش اين بود كه به . تغيير نام پيدا يافت ) هستند 
متنهاي متعدد و سازگاربا . به او ) برج الرامي ( كمانگير يامدافع ، صورت فلكي تيرانداز. باشد 

بعنوان كمانگير الهي و Ninurtaيكديگروجود دارند كه طي سرودهاي مذهبي شان 
مدت ، محلي كهUtu/Shamash، شهرSippar. پدرسلحشوري و تدافع ستايش مي شود 

در زمان سومريان ، مركز . چندان طوالني بعنوان پايگاه فضايي بعد از طوفان در نظر گرفته شد 
. حتي بعنوان قاضي القضات زمين . تلقي مي شد ) بعد از آن توسط بابليان (قانون و عدالت و خدا 

سپس امكان مقايسه نامهاي . مشخص است كه ترازوي عدالت نماد صورت فلكي اش است 
قدرتي كه از ويژگيهاي خداست در حيوانات تجلي پيدا . و قابليت ها بوجود مي آيد ) كنيه ( تعار مس

. انليل در متون متعدد ، قدرتش در هيبت گاو نر تجلي پيدا مي كند } بعنوان مثال { . مي كند 
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اين در مهرهاي استوانه اي ، در الواح مرتبط با كيهان شناسي ، همچون اثري هنري به تصوير 
كشف شد كه سرهاي گاو نر از URبرخي اشياء هنري زيبا در آرامگاه سلطنتي . كشيده شده است 

. برنز و نقره و طال ساخته وبا سنگهاي نيمه قيمتي آراسته شده 

، به GUD.ANNAنامش . نماد افتخارآميز انليل است ) ثور ( بدون شك ، صورت فلكي گاونر 
متوني كه با آنها مرتبط هستيم اين حقيقت را مي گويند كه گاو . است » ملكوتيگاو « معني 

در ارتباط با انليل و صورت فلكي اش يكي از نقاط منحصر به فرد روي زمين را معلوم مي ملكوتي
. كنند 

يده مي شد و يكي از شگفت انگيز ترين سازه هاي تاريخ زمين را اين مكان كه محل فرود نام
متون بسياري از . از جمله برج سنگي ايستاده رو به آسمان كه هنوز وجود دارد .نشان مي دهد 

دوران باستان ، از جمله كتاب مقدس عبري ، توضيح داده يا اشاره مي كنند به جنگل منحصر به 
در دوران باستان آن را براي كيلومترها توسعه داده و . در در لبنان فردي از درختان بلند و بزرگ س

بعنوان .يك سكوي سنگي وسيع بوسيله خدايان ساخته شد اطراف اين مكان منحصر به فرد 
قبل از اين مراكز و پايگاههاي } اين نشان مي دهد كه { . اولين پايگاه فضايي درارتباط با زمين 

متون سومري بيان مي كنند كه تنها ساختاري بوده كه بعد از . دند فضايي واقعي تاسيس شده بو
طوفان نجات پيدا كرده و به اين ترتيب است كه مي تواند بالفاصله پس ازطوفان به عنوان پايه 

در اين اراضي محصوالت و دامها . خدمات عمليات نجات براي آنوناكي مورد استفاده قرارگيرد 
. احياء شدند 

حماسه گيلگمش ، محل فرود ناميده شده ، مقصد سرنوشت ساز پادشاه براي مكاني كه در
از داستان حماسي آن مي آموزيم كه جنگل سدر مقدس ، جايي است . جستجوي جاودانگي است 

.، گاو نر آسماني ، نماد انليل ، عصر گاو نر ، در آن نگهداري مي شده GUD.ANNAكه ،

آن چه كه در جنگل مقدس اتفاق افتاده وتاثيري كه روي خط مشي و مصالح خدايان و انسان 
. داشته قابل تامل است 

شروع Urukما از داستان حماسي مي آموزيم كه همه چيزازسفر به جنگل سدر و محل فرود آن ،
اعطا مي ) قه آنو نامي به معني معشو( Inannaشهري كه آنو به نوه دختري بزرگ خود .مي شود 

مادرش . او انساني معمولي نبود . گيلگمش در اوايل هزاره سوم پيش از ميالد پادشاه شد . كند 
Ninsun الهه اي بود از اعضاء خانواده انليل .
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همانطور كه مسن تر . 4گيلگمش كسي نيست كه فقط نيمه خدا باشد بلكه اودو سومش خدايي بود
به فكر افتاد كه دو سوم خدايي بودن او . مي شد ، به موضوعاتي چون زندگي ومرگ مي انديشيد 

نمايان روي « چرا بايد مانند يك موجود فاني : از مادرش پرسيد . بايد تفاوتي در وي ايجاد كند 
به نظر برسد ؟ » 5اين ديوار 

طول عمرشان در حقيقت به ومادرش با او موافق بود ، اما به او توضيح داد كه جاودانگي خدايان ، 
و چنانچه خواهان عمري طوالني است مجبور هست تا . دليل مدار طوالني مدت سياره آنان است 

مترجم . از نظر وراثتي او قدرتهاي خداييش بيشتر از قدرتهاي انساني اش بود . 4
مترجم . شمگليگديدرتزاتساياهراعتسااجنيارد.ديواري كه دنياي زندگان را از دنياي مردگان جدا مي كرد. ديوار مرگ و زندگي . 5
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در آن با خدايان در نيبيرو ارتباط برقرار كند و براي انجام اين كار او بايد به مكاني برود كه
rocket ships اگر چه به او هشدار داد كه سفر خطرناكي است . فرود مي آيند و صعود مي كنند

اگر شكست هم بخورم ، حداقل مرابه عنوان كسي به : او گفت .اما گيلگمش مصمم به رفتن شد 

. خاطر خواهند آورد كه كوشش خود را كرده است 

يعني ساخته شده ENKI.DU(به نام انكيدو ) مصنوعي ( به اصرار مادرش چيزي دوبرابر و بدلي 
ماجراها و گفتگو ها در حماسه اي روي دوازده لوح ، تفسيري . رفيق ومحافظ او شد ) توسط انكي 

. دنبال كرد » ملكوتپلكاني به « باستاني را نشان مي دهد كه مي توان آن را در كتابم 

يكي به محل فرود در جنگل سدر و ديگري } انجام شد { در حقيقت ، نه يكي ، بلكه دو سفر 
rocket shipsمصري ـ جايي كه ) نوشته ها ( پايگاه فضايي در شبه جزيره سينا ـ طبق نقوش 

.در انبارهايي زير زمين قرار داشتند 
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لبنان ـ كه در آن توسط خداوندگارپيش از ميالد ـ به جنگل سدر در 2860اولين سفر در حدود 
Shamashكه نسبتاً برايشان سريع و آسان بود } سفري { . ياري شد ، پدر خوانده گيلگمش .

. بودند rocket shipپس از اين ، شب هنگام به جنگل سدر رسيدند و شاهد راه اندازي يك 



درذگباتديآيمو:مودلصف–اهزورناياپ

٣٤

: شرح گيلگمش از چگونگي آن اينگونه است 

كه من داشتم ) مكاشفه اي ( رويايي 

. از نظر من كامالً پر هيبت بود 

. آسمان فرياد زد و زمين غريد 

. هرچند كه روز گذشته بود و تاريكي آمده بود 

! ابرها آماس كردند و باران مرگ باريد 

. سپس درخشندگي ناپديد شد و آتش خاموش گشت 

. تمام فرومانده ها به خاكستر تبديل شده بودند 
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روز بعد گيلگمش و انكيدو ورودي . آنها نمي توانستند تصميمي بگيرند و بهتشان زده بود 
اما به محض وارد شدن به آن . اسرارآميزي را كشف كردند كه توسط آنوناكي استفاده مي شد 

بود با اشعه هاي مرگبار و آتش گردان ) robot( توسط نگهباني مسلح كه شبيه يك آدم مكانيكي 
سپس در كنار جويباري آرام . آنها موفق شدند اين هيوال را از بين ببرند . مورد حمله قرار گرفتند 

وقتي كه آنها با جرات دراعماق جنگل سدر پيشروي . گرفتند و به آينده روشن خود انديشيدند 
! گاونر آسماني .يدند كردند ، چالش ديگري را درپيش روي خود د

متاسفانه لوح ششم اين حماسه آنقدر آسيب ديده كه خطوطي كه اين مخلوق را توصيف مي كنند و 
قسمتهاي خواناي آن روشن مي كنند . چگونگي نبرد با آن را شرح مي دهند براي ما خوانا نيستند 

گاو نر آسماني هم در تمام راه ) . فرارمي كنند ( كه دو دوست براي نجات زندگيشان مي دوند 
. در آنجا بود كه انكيدو موفق مي شود آن را بكشد . آنها را تعقيب مي كند Urukبرگشت به 

متن از جايي خوانا مي شود كه گيلگمش با افتخار ، ران گاو نر را قطع مي كند ، صنعتكاران و 
ه متن مي گويد ك. را فرامي خواند و آنها شاخهاي گاو نر را تحسين مي كنند Urukاسلحه سازان 

هر كدام سي پوسته بلوري از سنگ الجوردي را . آنها به فكر افتادند كه نوع مصنوعي آن را بسازند 
. پوشش روي هر كدام از آنها دو انگشت ضخامت داشت . قالب گيري كردند 

تا زماني كه خطوط ناخواناي الواح ديگر خوانا شوند ، ما نمي دانيم با اطمينان بگوييم كه گاونر، 
ماني انليل براي يك زندگي بخصوص در جنگل سدر با طال و سنگهاي قيمتي تزئين شده نماد آس

} توسط مهندسي ژنتيك { يا يك هيوالي خلق شده ) robotic( بود يا آن يك جانور مصنوعي 
. بوده 

در اقامتگاه خود Ishtarآنچه كه ما مي دانيم اين مساله قطعي است كه وقتي آن كشته شد ، 
. تمامي راه آنو را از ماتم پر كنيد فرياد زد 

شوراي خدايان را براي قضاوت و Shamashموضوع آنقدر جدي بود كه انكي و انليل و آنو و
اين تنها انكيدوبود كه به عنوان مجازات به زندگيش . ( رسيدگي به عواقب اين قتل تشكيل دادند 

)پايان داده شد 

Inanna/Ishtar چون عصر شكست . دليلي داشت كه ناله بلندي بكند جاه طلب در واقع
با قطع ران گاو نر كه نماد عصر انليل بود ، عصر او كوتاه شده . ناپذيري انليل شكاف برداشته بود 

ما با توجه به منابع مصري ، از جمله تصويري نجومي روي پاپيروس ، . و پايان يافته تلقي مي شد 
است از اينكه مردوك گمشده نيست بلكه به اين معني است كه درمي يابيم كه اين قتل نمادگري 

. در آسمانها نيز ، عصر انليل قطعاً كوتاه شده است 
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بني انليلتالش مردوك براي تاسيس يك پايگاه فضايي گزينه اي نبود كه پاسخ نرمي از جانب 
شواهد نشان مي دهد كه انليل و نينورتا گرفتار تاسيس پايگاه فضايي ديگري در . باشد داشته

. آنسوي كره زمين در آمريكا بودند، نزديك معادن طاليي كه بعد از طوفان يافته بودند 

اين فقدان ، همراه با حادثه گاو نر آسماني ، دوره اي از بي ثباتي و آشفتگي را در قلب سرزمين 
مردمي كه . نهرين به وجود آورده و موجب يورش واستيالء سرزمينهاي مجاور شده بود بين ال

Gutians » در سرزمين ) مديترانه ( در كنار سواحل باالتر از دريا . ناميده مي شدند 6»گوتيها
بذرها در آن قرارگرفتند ـ شايد . كنعانيان ، مردم ،مديون انكي ، يكي از خدايان مصري بودند 

جز اين مردم متفاوتي هم بودند كه خدايان . شدند »به نام خدا « ـ در گير جنگ مقدسي روزي 
. محلي متفاوتي داشتند 

« ايده او رامي توان اينگونه توصيف كرد كه . بود كه با ايده اي درخشان وارد شد Inannaاين 
. » اگر شما نمي توانيد بجنگيدپس دعوتشان كنيد 

بهمنسوببابليهايكتيبهازقديميهاينسخهدرگوتيها( .٦
�������		
��بينماراآنهامحلهاكتيبه. خودبهمخصوصپادشاهيواحترامدارايبودندملتي���از��	�������

حاليكهدر. بودندآمدهغربازهمزبانساميمردموآمدندشرقازايالميها. دهندمينشانجنوبدرايالمو
�������وشمالدر
و������. (داشتندمتفاوتيوضعيت) نشينانغرب( ������. كردندميپرستشراسومريانانليلبنيخدايهماننشينانشرق

محلكهبودالنهرينبيندر�	��شهرحاميخداياو. بودمردمخداي�������
������آكديوسومريمتوندر�����
كردند،اشغال. م.پسومهزارهدومنيمهازرافراتغربكهزبانيسامىونژادسامىبدوىبسيارقبايلهااَموري. استنامعلومآندقيق
سرزمين"بهبودمعروفكنعان،وسوريهشاملغربي،هاىسرزمينهمهبابلى،هاىكتيبهدر.كردندمىپرستشراآموروخدايآنها

) مترجمـ. كردندفتح. م.پاولهاىهزارهآغازو. م.پ)2122(سومهاىهزارهانتهاىدر(مرتبهدورابابلكشورآنها. "اموريان
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در باغي فرود آمد پيش از ميالد ـ 2360روزي ، در محفظه آسماني اش پرسه مي زد ـ در حدود 
. گرفتار هوس شد و به مرد عالقمند شد تا با او سكس داشته باشد . كه مردي در آن خوابيده بود 

. آن گونه كه بعدها در خاطراتش مي نويسد . او مردي غربي بود كه به زبان سامي سخن مي گفت 
يك الهه ، . مادرش است Entuاو فقط مي دانست كه . او نمي دانست كه اين مرد پدر اوست 

. پرنسس 

كسي او را در سبدي از ني در آب گذاشت و جريان رودخانه او رابه باغي رساند و كسي به نام 
AkkiازIrrigator به } مردي كه در باغ خوابيده بود {.اورا بعنوان پسرش بزرگ كرده بود

همين ) گمشده بود ( احتمال زياد اين مرد قوي و زيبا پسر خدايان بود كه اكنون دور افتاده بود 
كافي بود تا به خدايان ديگر توصيه كند كه پادشاه بعدي بايد از سرزمين آمورو Inannaبراي 
. باشد 

ادشاهان قديمي عنوان محبوب پ. داده شد Sharru-kinموقعي كه آنها موافقت كردند به اولقب 
نه ناشي از دودمان سلطنتي شناخته شده سومري ، او نمي توانست در هريك از . سومري 

پايتختهاي قديمي بر تخت سلطنت بنشيند و بايد شهر جديدي بعنوان پايتخت براي خود تاسيس 
گون در متون درسي آن را پادشاهي سار. ناميدند به معني شهر اتحاد Aggadeآن شهر را . نمايد 

به قمرو اش از شمال تا شمال غربي افزود ، ايالتهاي . آكدي / زبان سامي و آكد مي نامند داراي 
. سومر باستاني كه سومر وآكد ناميده مي شدند 

سارگون زمان خيلي كمي را از دست داد براي انجام ماموريتي كه انتخاب شده بود تا سرزمينهاي 
او را Ishtarـ كه از اين پس با نام آكدي Inannaهاي سرود. ياغي را تحت كنترل در آورد 

خواهيم شناخت ـ به ما مي گويد كه ازاين پس سارگون با نابودي سرزمينهاي ياغي ، قتل عام 
. از خون به ياد آورده خواهد شد مردم و نهرهاي روان 

سارگون . اردوهاي نظامي سارگون در سالنامه سلطنتي شان بزرگ جلوه داده شدند 
. دستاوردهايش را در تاريخچه خود اينگونه خالصه كرده است 

Sharru-kin پادشاهAggade

. است Ishtarگل سرخ قدرتمندي در عصر 

. او نه رقيبي دارد نه مخالفي 

. وحشت وترس ازكشتارهايش در تمام سرزمينها گسترش يافته است 
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انفجاري از رجز خواني منسوب به مكاني مقدس اينگونه بيان مي كند كه در اعماق كشوري در 
. نگهداشته شد Inanna/Ishtarغرب فرود آمد ، اسير شده و توسط 

حتي در متوني كه در تجليل از ايالت سارگون نوشته شده آمده كه در عصر پيري اش تمام ايالتها 
. عليه او شوريدند 

وقايع نامه ساليانه كشوري حوادث را از ديد مردوك اينگونه ثبت كرده است كه مردوك رهبري 
. حمله براي مجازات را بر عهده گرفت 

گرفت و به مقدسات توهين نمود وقتي سارگون تعهد خود را ناديده

مردوك خداي بزرگ خشمگين شد 

. از شرق تاغرب ، مردم بيگانه سارگوني را بدون آنكه استراحت كند ، شكنجه و مجازات نمود 

بايد به اين نكته اشاره كرد كه دسترسي به اراضي سارگون شامل يكي از چهار مكان وابسته به 
. تنها محل فرود جنگل سدر بود اما . عملياتهاي فضايي مي شد 

اما جانشين . در نهايت سارگون موفق شد تاج و تخت سومر و آكد رابه دو پسر خود منتقل كند 
اما دراين خصوص . معناي آن دوستدارگناه بود . بود Naram-Sinواقعي او درروح و عمل 

د كه او در واقع محبوب و كتيبه هاي سلطنتي ونوشته هاي نبردهاي نظامي نشان مي دهسالنامه 
Ishtar بود .

متون ثبت شده نشان مي دهند كه ايشتر شاه را تشويق مي كرد كه براي كسب عظمت و شكوه 
او نيز فعاالنه در اين نبردها شاه را ياري مي . بايد پيوسته به دنبال فتح و نابودي دشمنانش باشد 

. كرد 
اكنون او الهه جنگ نشان داده . يار اغوا كننده است تصاوير او را الهه عشقي نشان مي دهند كه بس

. مي شود با سالحي آماده جنگ 
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آن جنگي بود بدون نقشه ـ اين مردوك بود كه نقشه هاي جاه طلبانه اي داشت براي تصرف تمام 
. قرار داشتند Inanna/Ishtarمكانهايي كه عمليات فضايي انجام مي دادند و در اختيار 

نشان مي دهد كه نه تنها او به Naram-Sinفهرستي از شهرهاي مغلوب و مقهور شده توسط 
درياي مديترانه رسيد ـ براي كنترل اطمينان بخش محل فرود ـ بلكه او تصميم گرفت تا به جنوب 

. مصر حمله كند 
خواندن دقيق سوابق ثبت شده نشان مي دهد كه . بي سابقه بود بني انكي چنين يورشي به قلمرو 

اتحاد نامقدسي را با نرگال برادر مردوك Inanna/Ishtarزيرا . آن مكان بايد تصرف مي شد 
. ازدواج كرده بود Inannaبرادر مردوك با خواهر. تشكيل داده بود 

ـ جايي كه پايگاه . سينا بود طرف شبه جزيرهاين يورش مستلزم ورود به منطقه مقدس و بي
. فضايي در آن واقع شده بود ـ اين يكي ديگر از موارد نقض معاهده كهن صلح محسوب مي شد 

Naram-Sin ما صداي اعتراضهاي انكي را مي . الف زد و خود را پادشاه چهار منطقه خواند
. رده است ما مي توانيم متني را بخوانيم كه هشدارهاي مردوك را ثبت ك. شنويم 

نفرين « متن طوالني وجود دارد به نام . بتواند ببخشد بني انليلاين بيشتر از آن بود كه رهبري 
Aggade « كه در آن داستاني را به ما مي گويد از سلسله آكدي كه در پايان آن به وضوح مي

ـ معبد Ekurكلمات بنا براين» بعد از آن ابروهاي انليل به حالت اخم در هم فرو رفتند « : گويد 
: كه از آنجا تصميم مي گرفت ـ براي پايان دادن به آن اينگونه بود Nippurانليل در

Aggade بايد از روي زمين محو ونابود شود وNaram-Sin هم بايد به كارش پايان داده شود

. پيش از ميالد افتاد 2260اين اتفاق در حدود 
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كه Gutiumمتنها گزارش مي دهند از زماني كه گروههايي در سرزمين شرق وجود داشتند به نام 
.آنها ابزار خشم خدايي شدند . وفادار بودند Ninurtaبه 

هرگز مسكوني نبود ، هرگز شهر سلطنتي نبود و هرگز هم پيدا . ساخته نشده بود Aggadeهرگز 
. نشد 

سوم پيش از ميالد و پيمانهاي نظامي بسته شده بين پادشاهان در حماسه گيلگمش در آغاز هزاره 
اهداف دست يافتن به پايگاه . پايان اين هزاره ، سوابق روشني براي وقايع هزاره ارائه مي كنند 

گيلگمش براي دست يافتن به طول عمري چون خدايان مي خواست به آن . فضايي متفاوت بودند 
بدون شك . بودند براي قدرت وبرتري آن را مي خواستند Ishtarبرسد و پادشاهاني كه مديون 

تالش مردوك براي ساختن برج بابل و كنترل مكانهاي مرتبط با فضادر مركز مصالح ميان خدايان 
و همانطور كه خواهيم ديد مركزي مي شود با ابزارهايي براي تحت تسلط در . وانسان قرار دارد 

. آوردن بيشتر مكانهاي بعدي 
در وقايع . راحل جنگ و صلح هاي آكدي روي زمين بدون جنبه هاي آسماني و ظهور باوري نبود م

از انليل ـ كه او Ensi، شاه كيش ، Ishtarنگاري ، سر فصلهاي سارگون بطور معمول از تجليل 
. توسط آنو مي خواند ـ پيروي مي كند }چرب شده توسط روغن مقدس { نيز خود را تدهين شده 

خدايي ـ آنچه كه معناي تحت اللفظي موعود است ـ در متون هدشلين بار است كه تدهين اين او
. باستاني پديدارشده 

. مردوك درمرامنامه هايش نسبت به بروز اغتشاشات و پديده هاي كيهاني هشدار مي دهد 

. روز به تاريكي تبديل مي شود 

. جريانهاي آبي رود خانه ها دچار بي نظمي خواهند شد 

. سرزمينها به زباله تبديل خواهند شد 

. آنچه را كه مردم ساخته اند نابود خواهد شد

روشن است كه سالها قبل در آستانه . با نگاهي به گذشته ، يادآورپيشگويي كتاب مقدس است 
. قرن بيست ويكم پيش از ميالد ، خدايان و انسانها در انتظار فرارسيدن آخرالزمان بودند 


