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فصل چهارم

خدايان و نيمه خدايان
و درگير آن ها بود،در نزديكي يا درون سرزمين هايي كه جدل بر سرماندن تصميم مردوك در مورد

را وادار به بازگشت به ،انليلياننوع بشر براي وفاداري ندومنمتقاعد كردن پسرش در مباحثه ي 
در زبان آكدي به Sinيا Nannar)Su-enمركزفرقه . »UR«پايتخت مركزي سومر كرد،يعني به 

UR«از اين رو نام .به پايتختي برگزيده مي شد» UR«بود كه اين سومين باري ) معني گناه 

III «خدايان مصالحاين جابجايي مرتبط است با .را در آن دوره بر اين شهر نهادند

در اين { ورقابتهايشان و همچنين مرتبط با داستان ابراهيم در كتاب مقدس و نقشي كه او 

. نام گرفته است » دين « نمود ، ارتباط در هم تنيده متغيري كه امروزه ايفا } ماجراها 

ت از جمله تحقق اين وجود داشبني انليل به عنوان قهرمان Nannar/Sinداليل زيادي براي انتخاب 
. امر كه مخالفان مردوك معتقد بودند او به تنهايي نمي تواند مصالح خدايان را گسترش دهد 

بودند ـ اما اكنون هخدايان خلق كردين قلبها و افكار مردم ـ زمينيهايي كه رقابتي بوجود آمده بود ب
. تبديل به ارتشي شده بودند تا براي خالقين خود بجنگند 

طوري نبود كه بتواند بعنوان مبارز در نبرد خدايان Nannar/Sin، شخصيت بني انليل ديگر بر خالف
حتي در سرزمينهاي كه در همه جا انتخاب او اين نشانه را معني مي كرد براي مردم . مطرح شود 

نينگال به شدتهمسرشو او . ياغي هم تحت رهبري او مردم دوران صلح و رفاه راآغاز خواهند نمود 
.در ميان مردم سومر محبوب بودند 
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Ur نامش را . را رفاه و تندرستي ترجمه مي كردندurban البته . » آرامشمكان « نمودندمعني مي
جواهري است در ميان urban. اين فقط شهر معني نمي دهد اما در اينجا منظور شهر است 

. سرزمينهاي باستاني 

، در محوطه همچون گل رز اليه اليه. راتي است سر به آسمان كشيده ، زيگوNannar/Sinمعبد 
محل اقامت و . ديوارهاي مقدسش انواع ساختارهاي گوناگون خدمت رساني به خدايان وجود دارد 

خوابگاه و ساختمانهايي براي كارهاي لشكري از كاهنان و مربيان و خدمتكاراني كه براي تداركات 
. ي و سامان دهي به آداب مذهبي ميان شاه و مردم حضور دارند ورفع نيازهاي زوج خداي

فراتر از آن ديوارهاي باشكوهي در شهر ساخته شد با دوبندرگاه و كانالهاي ارتباطي به رودخانه فرات
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ين نبراي كاتبان و حسابرسان و همچ( همچنين ساختمانهاي اداري . شهري بزرگ با كاخ پادشاهي 
مكانهاي خصوصي چند منظوره ، كارگاهها ومدارس و بازرگانان ، انبارها و ) ماليات جمع آوري كنندگان 

معابد دعا هم درش برروي مسافران . اصطبلها و همه در خيابانهايي گسترده در تقاطعهاي بسيار 
.زيگوراتهايي با پلكانهايي با شكوه . گشوده بود 

سال خراب شده اند اما هنوز چشم 4000هرچند همه اينها پس از گذشت دوران طوالني بيش از 
. انداز ديدني دارند 

دو -ميان نينورتا و مردوك نازعهبرخالف ماين بود كه اما يكي ديگر از داليل قانع كننده ديگر 
او نه تنها فرزند . در زمين زاده شده بود Nannar/Sin-مهاجري كه از نيبيرو به زمين آمده بودند 

. ارشد انليل درزمين بود بلكه اولين نسل از خداياني محسوب مي شد كه بر زمين زاده شدند 

به نسل سوم Ereshkigalو خواهرشانInanna/IshtarوUtu/Shamashفرزندان او ، دوقلوها 
از تبار خدايان بودند اما بومي چه آنها اگر . خدايان تعلق داشتند و تمام آنها در زمين متولد شده بودند 

بدون شك آنچه كه در اين ميان مورد توجه قرارمي گيرد اين نكته . زميني هم محسوب مي شدند 
. است كه جدال آنها به وفاداري مردم ارجاع داده مي شود 

به . اه جديد وراه اندازي مجدد سلطنت در سومر نيز به دقت ساخته و پرداخته شد انتخاب پادش
Inanna/Ishtar اختيار تام داده شد ـ يا اينكه او اينطور فرض مي كرد ـ براي انتخاب سارگون
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اين مرد را دوست داشت و اين Inanna/Ishtarزيرا كه . آكدي تا شروع كننده سلسله جديد باشد 
. او عشق مي ورزيد مرد هم به 

با دقت از طرف انليل انتخاب گرديد و توسط آنو ) Urشادي( ناميده شده Ur-Nammuشاه جديد 
خواننده او را بعنوان مادر . بود Ninsunاو پسرمحبوب الهه . او يك زميني خالص نبود . تاييد شد 

اي متعدد در طول سلطنت از آنجاييكه اين شجرنامه خدايي در كتيبه ه. گيلگمش به ياد دارد 
Ur-Nammu’s تكرار شده است ، با حضورNannar و ديگر خدايان ، بايد فرض كنيم كه اين ادعا

. واقعي است 

Ur-Nammu ساخته شد نه فقط توسط نيمه خدايان ، بلكه ـ با توجه به مورد گيلگمش كه دو
الهه اي است كه درNinsunسومش خدايي بود ـ در واقع كساني ادعا مي كنند كه مادرشاه ،

Ur-Nammu كساني كه از اين . وضعيتهاي بسياري مانند گيلگمش وجود دارد . ساكن است
وضعيت بهره مي برند تا بعنوان قهرمانان خوب به خاطرآورده شوند و كساني كه مي خواهند نامشان 

ن و دشمنان ، روزهاي باشكوه انتخابي براساس نشانه ها ، يكسان در ميان دوستا. محترم باقي بماند 
. ون و چراي انليل به قبيله بازگشتند زير اقتدار بي چ

تمام آنچه كه مهم وشايد حياتي بود اين مساله بود كه مردوك تمام صفات ودرخواستهاي خود را به 
و حقيقت اين بود كه جانشين مردوك . تقاضاهايي كه ويژه زمينيها بود . توده مردم نسبت مي داد 

مهمترين مبارزش پسرش نابوبود ـ كسي كه نه تنها روي زمين متولد شده بود بلكه مادرش نيز يك 
وقتي كه زني زميني را بعنوان مردوك ، روزهاي قبل از طوفان در زميني محسوب مي شد ـ در واقع 

. همه سنتها وتابوها را شكست ،همسر رسمي خود انتخاب نمود 

زميني را به همسري برگزيند نه تعجب بر انگيز است و نه شوك آور ؛ اينكه امروزه آنوناكي جواني زني
حتي . براي آنكه در كتاب مقدس چنين چيزي ثبت شده است و همه مي توانيم آن را مطالعه كنيم 

رسميت شناخت نشده همتوني كه بزيرا اين اطالعات در . از آن مطلع هستندتعداد كمي از محققان 
اين واقعيتي بود كه بعنوان مثال . و فهرست پيچيده خدايان بر آنها مهر تاييد زده ده پيدا شاند 

. به دنبال آن بود » فرزندان خدايان « مردوك تحت عنوان 
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و آن آمد تا بگذرد 

وقتي كه زمينيها شروع كردند به تكثير شدن روي زمين 

ودختران آنان متولد شدند 

سازگار با خود ديدند ووقتي كه پسران الوهيم دختران آدم را

. آنها هر كدام از آنان را به همسري خود انتخاب كردند 

1ـ 2: 6پيدايش 

در . معماگونه هستند ، براي سيل بزرگ در هشت آيه اول از فصل ششم پيدايش كتاب مقدس داليل
. وجب خشم خدايي شده است آنجا به وضوح به اين نكته اشاره مي كند كه ازدواجهاي بين نژادي م

نفيليم در آن روزها روي زمين بودند و پس از آن نيز ، 

هنگامي كه فرزندان الوهيم به سراغ دختران آدم 

. رفتند و از آنها بچه دار شدند 

خوانندگانم ممكن است اين سوال را به ياد بياورند زماني كه دانش آموز بودند كه چرا نفيليم كه معناي 
» آنان كه پايين مي آيند « واقعي كلمه اش مي شود 

. معموالً به غولها ترجمه مي شود } م.از آسمان بر روي زمين { 

. شاه همچون يك غول به نظر مي رسد . به تفاوت اندام شاه وكسانيكه در حضورش هستند دقت كنيد 
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اين چيزي بود كه من سالها بعد فهميدم و پيشنهاد كردم كه به جاي واژه غولها معادل عبري آن (
Anakim واژه سومري به كار برده شود كه در واقع تعبيري بود ازAnunnaki (

كتاب مقدس به وضوح به ازدواج ميان نژادهاي مختلف ـ همسرگزيني ـ ميان پسران جوان خدايان 
اشاره مي كند كه دليلي بود براي خدا تا با ) دختران آدم ( و زنان زميني ) پسران الوهيم و نفيليم ( 

. استفاده از طوفان به زندگي بشريت خاتمه دهد 

و ... اين در انسان باشد زيرا او جسمش را آلوده كرده است نمي خواهم روحم طوالني ترين از « 

اجازه : خداوند پشيمان شد از اينكه آدم را روي زمين گماشته است و سپس آشفته شد و گفت 

» بدهيد آدمي را كه خود خلق كرده ام از چهره زمين محو كنم 

و دو خدايي كه در اين درام متون سومري و آكدي داستاني راتعريف مي كنند از طوفاني كه درگرفت 
در حاليكه انكي با تجاهل از . انليل در پي آن بود كه بشريت توسط طوفان نابود شود . شركت داشتند 

1. آن جلوگيري كرده و به نوح دستور داد تا كشتي نجات را بسازد 

وقتي كه جزئيات را مورد بررسي قرار مي دهيم متوجه مي شويم كه وقتي انليل آنها را زنده در آن باال 
پيدا مي كند ـ زيوزودرا و همسرش و بقيه نجات يافتگان رادر كوههاي آرارات ـ از يك سو خشمگين 

اما اين فقط موضوع اصلي . مي شود و در طرف ديگر انكي كوشش بازدارنده اي را سامان مي دهد 
. نيست 

ند و اينكه مردوك فرزند و آنها برايش بچه آوردسكس داشتهزيرا انكي كسي بود كه با زنان زميني 
... انكي كسي بود كه اين راه را ادامه داد و بعنوان مثال او با آنها واقعاً ازدواج كرد 

عالوه بر آن . آنوناكي روي زمين مستقر شده بودند 600،زماني كه ماموريت زمين كامالً موثر واقع شد
300IGI.GI) بين سياره خدمه ايستگاه) ديده باني مي كردند و مي ديدند كساني كه ( )ايگي گي

. ـ و فضاپيماهاي بين دو سياره بودند ! اي ـ درمريخ 
بعنوان رئيس افسران پزشك آنوناكي و در راس گروهي از پرستاران زن Ninmahما مي دانيم كه 

.وارد زمين شد 

نوح يا زيوزودرا ـ در سومري ـ و اينكه دقيقاً چه چيزي بوده كه نياز به مهندسي و نقشه خاص داشته اگر فرصت شد ) كشتي (arkدرباره ( . ١
)در مقاله اي مستقل به آن خواهيم پرداخت ـ مترجم 
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اما گفته نشده كه آنها چند نفر بوده اند يا اينكه پيش از اين زنان ديگري هم در ميان آنوناكي وجود 
. داشته اند ،اما واضح است كه درهررويدادي چند زن در ميان آنوناكي بوده اند 
با توجه به ( تا آنجا كه . قوانين سختگيرانه جنسي وضع شده بود وارشدها بر آن نظارت مي كردند 

انليل .آنها بايد مطابق فرمان ازدواج مي كردند . عمل مي كنند روش داللي انكي ونينماه بر ) يك متن 
حتي براي او . كه اهل انضباط سختگيرانه اي بود پرستارجواني را مورد تجاوزي تاريخي قرار مي دهد 

با تخفيف مجازات او . كه فرمانده كل قوا در زمين محسوب مي شد مجازات تبعيد را در نظر گرفتند 
ازدواج كند و او را ـ پرستاري كه مورد تجاوز قرار گرفته بود ـ Sudموافقت شد در صورتيكه با 

. ـ تنها همسر او تا پايان باقي ماند Sudـ لقب Ninlil. همسري رسمي خود بداند 
است كسي در متون متعدد اينگونه توصيف شده است كه انكي ، همچون } اما در طرف ديگرماجرا {

ند و دورادور مديريتش هم مي كدر هر سني است . با خدايان زن ـ الهه ها ـكه فقط به فكر الس زدن 
. با دختراني كه از آدم تكثير مي شدند نبود سكسعالوه بر اين او مخالف . 

. او در خانواده انكي رشد كرد . ستوده شده است » خردمندترين انسان « آداپا درمتون سومري بعنوان 
به آسمان براي ديدارآنو درنيبيروبرده او اولين زميني بود كه . اورياضيات و نوشتن را از انكي ياد گرفت 

. مادرش زني زميني است -پسراسرارآميزانكي -متون همچنين بيان مي كنند كه آداپا . شد 
پدرش دنيا آمد ، به –طوفان در كتاب مقدس قهرمان –آمده كه وقتي نوح Apocryphal2متون در 

Lamechبه تولد او واينكه پدرش كيست دچارتعجب شده بود كه آيا پدر واقعي او يكي از نسبت
كسي . است » تمام عيار « كتاب مقدس بيان مي كند كه نوح داراي شجره نامه اي . نفيليم نبوده است 

)لقب داده شدند ـ مترجم» دروغين« نوشته هايي كه به دليل محتواي عجيب و غريب مطالبشان توسط مقامات رسمي مذهبي ( .٢
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ونشان مي است Ziusudraدر متون سومري نام اين قهرمان طوفان . است كه با الوهيم راه رفته
. انكي است نيمه خدايِدهند كه او پسرِ

مردوك روزي نزد مادرش شكايت مي كند كه همه همساالنش ازدواج كرده اند اما او چنين وضعيتي 
او مي گويد كه به دختريك كاهن عالي رتبه عالقمند شده » من نه همسري دارم و نه فرزندي « . ندارد 

ي وجود دارد كه پدر اين دختر را مرد برگزيده ، داليل. ( يك موسيقيدان فاضل . است 
Enmeduranki زن جوان زميني كه ) متون سومري بدانيم كه همان خنوخ كتاب مقدس مي باشد

از . با موافقت پدرومادرش مردوك شجاع تر شد . نام داشت Tsarpanitمردوك عاشقش شده بود 
اما بر خالف آداپا كه يك » ارباب بلند مرتبه « . ناميدند EN.SAGاو را . اين ازدواج پسري متولد شد 

را يدك مي MESHپسر مردوك در فهرست خدايان سومري عنوان خدايي . زميني نيمه خدا بود 
GilgaMESHهمانطوركه در مورد . ( اين اصطالح دراين دوره داللت بر يك نيمه خدا دارد .كشد 

بعدها هنگاميكه . خدا شددر نتيجه او نخستين نيمه خدايي بود كه . ) مورد استفاده قرار مي گرفت 
ـ به معني سخنگو و . داده شد Nabuبه او لقب . رهبر توده انسانها از جانب پدرش مردوك شد 

در كتاب مقدس Nabihكلمه عبري. پيامبر ـ برخي از كلمات ريشه آنها به اين لقب بر مي گردد 
واژه نبي در عربي از اين كلمه بيرون . ( ازاين كلمه ريشه گرفته وبعدها به پيامبرترجمه شده است 

نامي كه . پسر خدا و پسرآدم است در متون مقدس باستاني Nabuبنابراين ) مترجم . آمده است 
نام او . ري پيش ازاين گفته شد همانطوركه در پيشگوييهاي مص. معني آن بسيار باپيامبرسازگاراست 

. و نقشش با انتظارات موعودگرايانه پيوند خورده است 
در ) عزب ( به اين ترتيب ، در روزهاي قبل از طوفان ، همچون مردوك ، ديگر خدايان جوان بي همسر 

يشتر نقض اين تابو براي خدايان ايگي گي كه ب... جستجوي زني زميني بودند تا با او ازدواج كنند 
آنها در ايستگاه اصلي شان در روي زمين در كوههاي سدر . اوقات در مريخ بودند فرصت خوبي بود 

. آنها به دنبال آن فرصت خوب بودند تا زماني كه به جشن عروسي مردوك دعوت شدند . پياده شدند 
. سپس زنهاي زميني را دزديدند و بي سروصدا به همسري خود در آوردند 

مشهور هستند مانند Apocryphaاضافي در كنار كتاب مقدس وجود دارند كه به كتابهاي چند كتاب
Book of Jubilees وBook of Enoch وBook of Noah رويدادهايي پر از جزئيات درباره

. ازدواجهاي افراد ملل مختلف يا نژادهاي مختلف توسط نفيليم را در خود ثبت كرده اند 
گروه 20را در ) ـ ايگي گي ـ كندمي ديده بانيآنكه ( » نگهبان ناظر « 200} ها ازاين كتاب{ برخي 

ناميده مي شد و دستورات Shamyazaيكي از آنها . با نام رهبري برتارك آن سازماندهي كرده اند 
كسي كه پسران خدا را گمراه كرد و به روي . او عامل تحريك و تجاوز بود . كلي را او صادر مي كرد 
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آن را در دوره خنوخ ، منابع . ناميده اند Yeqonاين اتفاق را . آورد تا دختران انسان را بربايند زمين
. تاييد مي كنند 

از رقابت انكي و انليل و ناسازگاريهاو ( عليرغم تالشهايي كه به تناسب درمنابع سومري ذكر شده ، 
در چارچوب يكتاپرستي ـ عقيده اي كه مي گويد تنها يك خداي قادر مطلق وجود دارد ) تناقضهايشان 

آن را به ـ تدوين كنندگان كتاب مقدس در پايان فصل ششم اين بخش از سفر پيدايش نتيجه واقعي
كتاب مقدس دو چيز را مي ، با سخن گفتن از فرزندان متولد شده ازاين ازدواجها . رسميت شناخته اند 

اول اينكه اين ازدواجها در مكانهاو زمانهاي قبل ازطوفان صورت گرفته و بعد از آن بيش از حد : پذيرد 
» وازه بودند كه به اينجا آمده بودند قهرمانان قديمي و مردان بلند آ« دودماندوم اينكه آنها از . شده 

متون سومري نشان مي دهند كه پس ازطوفان شاهان قهرمان شدند و آنچنان كه ميدانيم آنان نيمه 
بني بودند بلكه گاهي اوقات پادشاهي در منطقه نفرزندان انكي و طايفه اش فقطاما آنها . خدا بودند 

در فهرست پادشاهي سومريان به وضوح : بعنوان مثال .مي رسد بني انليل به پسران خدايان انليل 
كسي كه ) بني انليل در منطقه ( آغاز شد Urukمشخص است كه در زماني كه حكومتي پادشاهي در

.بود يك نيمه خدا MESHبراي پادشاهي انتخاب شد 

Meskiaggasher پسر ،Utu كاهن اعظم و پادشاه شد ، .

Utu در واقع همان خداUtu/Shamash اين خط دودماني رو به پايين به . است ، نوه پسري انليل
Gilgamesh بانو بني انليل فرزند الهه . كسي كه دو سومش خدايي است . مشهور مي رسد ،

Ninsunو پدرش زميني بود كه سمت كاهن اعظميUruk آنها بيشتر از چند خط كشي . ( را داشت
، كساني كه پس از زاده شدن Urو نيزدرUrukررتبه بندي ـ هم در پايين تر قرارمي گرفتند ـ از نظ

) را دريافت مي كردند Mesو Meshعنوان
به 19و 18در بسياري از سلسله هاي . در مصر نيز برخي ازفراعنه ادعا كردند كه نسبت خدايي دارند 

و Moseو Mesدگرگون شده ( MSSرا با پيشوند و يا پسوند ophoric3تصويب رسيد كه نامهاي 
Meses ( مانند نامهاي . اين يا آن خدا » بر آمده از « به معنيAh-mes وRa-mses ـ)RA-
MeSeS برآمده از يا فرزنداني از خداRA ( بنويسند.

م. بوده و از پيوند آن خانواده با سلسله خدايان حكايت مي كرده نامهايي كه نشان دهنده نجابت خانوادگي . ٣
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، هر چند كه يك زن محسوب مي شد اما عناوين وامتيازات فرعون را Hatshepsut4ملكه مشهور 
او ادعا كرد كه موجب به حق بودنش نيمه خدا بودن اوست بر آمده از خداي بزرگ آمون . تصاحب كرد 

در اشكال آنجا . مطرح كرد Deir el Bahriتصاوير معبد او ادعاهاي بسيارزيادي را در كتيبه ها و . 
شد و او به Hatshepsutعليحضرت پادشاه ، شوهر ملكه مادر با او در حال مقاربت بود كه باعث تولد 

. عنوان يك دختر نيمه خدا به دنيا آمد 
. مي باشدELاوكسي است كه از پسر خدا. هم مي شود Keretمتون كنعاني شامل داستان 

. پادشاه سومري الگاش ِ نينورتا . است Eannatumمورد جالب در ميان پادشاهان نيمه خدا مورد 
پادشاه ويژگيهاي نيمه )ستون ياد بود كركسها ( در تاريخ بناي معروفش . رساين بار قهرماني زود 

بوجود آمده تشريح ) Girsuخداوند محوطه مقدس ( خدايي خود را كه بر اثر تلقيح مصنوعي نينورتا 
از او Ninharsagدر اينجا با لقبش ( Ninmahو Inanna/Ishtarبا كمكهايي از جانب . مي كند 

) نام برده مي شود 

او ميان .بودمصر باستاندودمان هژدهم پادشاهيازفرعونپنجمين (سرآمد بانوان آزادهبه معناي Hatchepsut)حتچــِپسوت. 4
به توتمس سومرود كه هفت سال از اين تاريخ را در كنار و همراه بابر سر كار بود و گمان مي(پيش از ميالد)1458-1479هايسال

از دودمان دوازدهم دومين زني است كه شهبانوي هر دوبخش هم نفروسوبكها او پس از شهبانودانستهٔبر پايه. استپرداختهفرمانروايي مي
كرد و نزديك به نقش ملكه و پادشاه را بازي ميدر واقع تنها زني بود كه در مصر باستان به تنهايي» حتچپسوت«. بودباال ميمصر پايين و هم

زمان حكومت يك دامن در» حتچپسوت«است در كتاب فراعنه مصر آمده. حكمراني در اين منطقه پرداختسال پيشتر چندين سال به3500
را گام باال رفتن از تخت، او خودهن. حتي يك ريش مصنوعي طاليي هم گذاشته بودمردانه كوتاه به تن داشت كه دم شيري از آن اويزان بود و

دانستند او را چه خطاب كاتباني كه درست نمي. كردميفرعون زني شد كه تا به حال به شكل رسمي بر مصر حكومتشاه ناميد و نخستين
و نبرد به بازرگاني بيش از جنگطي دوره بيست و يك ساله حكومت، او توجهش را.خواندندمي» خانم اعليحضرت«را معموالً حتشپسوت. كنند

هزينه هايي كه حتچپسوتيكي از زيباترين معماري. شروع يك برنامه ساختماني مصرف كردحتچپسوت بخشي از ثروتش را براي. معطوف كرد
غرب تبه قرار شد و بين رود نيل تا ناميده مي» دير البحري«شده بود و كرد، معبد سوگواري اش بود كه از سنگ اهك سفيد بناان را تامين مي

بلكه بدن او همانند ساير فراعنه جديد در . شكل هرمآرامگاه حتشپسات نه يك قسمت از اين بنا بود و نه به شكل فراعنه قديمي تر به .داشت
اي كارگران درون تخته سنگهدر ان جا،. اي بياباني در غرب معبدش به خاك سپرده شددر دره "valley of the kings «دره پادشاهان«

حتشپسوت مصر هايفعاليت. پنهان كردن پيكر فراعنه از دست سارقان آرامگاه به وجود بيايدكندند تا محلي مخفي برايهايي را ميخارا، تونل
حتچپسوت موضوعات دو : استنام اينني، حكومت او را چنين توصيف كردهپدر يكي از درباريان قديمي او به. را مقتدرتر و شكوهمند تر كرد

اعقاب عالي خداوند و رسول او بود، به حالت تسليم كار مصر در برابر ائ يكي از. كردهايش حل و فصل ميرا براساس انديشه) مصر)سرزمين
. نقل از ويكي پديا .كردرا خشنود مي) سفليمصر عليا و مصر(هايش عالي بود، هنگاه سخن گفتن هر دو منطقه كه برنامهخانم حاكم... كردمي
م 
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، جنگجوي انليل Ningirsuخداوندگار

Eannatumمني از انليل را براي 

} ... { در رحمي وارد نمود 

زاده شد Inannaبا ياري 

نهادند » Eannaشايسته معبد « نامش را 

. نهاده شد Ninharsagودر دامن مقدس 

Ninharsag به او پستان مقدس خودرا عرضه كرد .

Ningirsu بيش ازEannatum خوشحال بود .

Ningirsu مني را در رحم وارد كرده بود .

كه آيا اينجا منظور مني اما روشن نيست» از انليل « در حاليكه در اينجا گفته شده مني 
Ninurta/Ningirsu چون او پسر ارشد انليل بوده يا در حقيقت » مني از انليل « بوده كه گفته شده

. استفاده شده ) ترديد داريم كداميك بوده ( از مني انليل براي تلقيح 
بطور ) ناست كه نامش روي ستون ياد بود ناخوا( Eannatumكتيبه به وضوح ادعا مي كند كه مادر 

اين موردي است از معصوميت . يك نيمه خداي واقعي را بدون رابطه جنسي آبستن شده مصنوعي 
. درهزاره سوم پيش از ميالد در سومر ) بودنباكره( 

مطابق آنها پس از . تلقيحي در متون مصري تاييد شده و چيز عجيبي نيستند /وجود خدايان مصنوعي 
را از آلت Osirisمني Thothخدا . و دست و پايش را قطع كرد را كشتSeth ،Osirisاينكه 

رابه دنيا Horus، خداIsisهمسر او . را آبستن نمود Osirisتناسليش استخراج كرده وبا آن همسر
وجود دارد كه در آن نشان داده شده كه براي تولد ، الهه ها دو Thothتصويري از شاهكار. آورد 

. اينگونه متولد مي شود Horusرا مورد استفاده قرارمي دهند و نوزاد DNAرشته استاندارد 
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دوموضوع را مي پذيرد ، يكي جفت گيري بازنهاي زميني را و بني انليل روشن است كه پس از طوفان 
. دوم اينكه فرزندان قهرمانان ، همان مردان بلند آوازه ، براي پادشاهي مناسب هستند 

ه خدايان اينگونه شروع شد سلطنت وراثتي نيمو 
براي آنكه ساختار . اين بود كه امور اخالقي و ديني را احياء كند Ur-Nammuيكي از اولين وظايف 

محترمانه پادشاهي به خاطرآورده شده و سرمشق قرارگيرد و آن از طريق ترويج قوانين اخالقي انجام 
و Nannarپادشاه بايد قوانين انليل و : گفت اين قانون مي . شد و قوانين قضايي به آن الصاق شد 

Shamash را در زندگي مردم به اجرا درآورد .
. از فهرستي از كارهايي كه بايد انجام شود و كارهايي كه نبايد انجام شود ندعبارت بودطبيعتاً قوانين
Ur-Nammu بر اساس عدالت قضاوت خواهد شد ، ادعا مي كرد كه بنابر آن قانونها .

مردي با يك . بيوه شده نبايد مورد ستم قرارگيرد . كسي نبايد به ثروت يتيم طمع داشته باشد 

.برقرارشدعدالت در زمين بود كه و اينچنين ... گوسفند نبايد قرباني مردي با يك گاو نر شود 
ـ اين امر نمونه هاي مشابه اي دارد ـ بعضي اوقات عبارتهاي آن دقيقاً مورد استفاده قرارمي گيرد

او كسي است كه سيصد سال . از الگاش Urukaginaتوسط پادشاهان قبلي سومري ، بعنوان مثال 
از ( پيش از اين اصول قوانين اجتماعي را منتشر كرده بود و اصالحات حقوقي و مذهبي برقرارشدند 

تا قرار ، همسر نينورBauجمله ايجاد تاسيسات براي حمايت از زنان خانه دار كه تحت حمايت الهه 
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كتاب كه اينها همان اصول عادالنه و اخالقي هستند كه پيامبران به اين نكته بايد اشاره كرد) گرفتند 
.از مردم و پادشاهان در هزاره هاي بعدي مي خواستند مقدس 

سوم آغاز شد ، به وضوح تالشي را نمايان مي كند براي بازگشت Urبه همين عنوان وقتي كه دوران 
به دوران رفاه و اخالق گرايي و . به روزهاي طاليي اش ) كه اكنون سومر و آكد مي شناسيم ( سومر
كتيبه ها و آثار تاريخي و باستاني ، شواهدي هستند . به دوره پيش از آخرين مواجهه با مردوك . صلح 

. پيش از ميالد آغاز شد 2113در Ur-Nammuطنت گواه بر اينكه سل
بازسازي دريانوردي . ما شاهد كارهاي عمراني عمومي وسيعي هستيم : كتيبه ها به ما مي گويند كه 

او بزرگراههايي ساخت از سرزمينهاي « : حتي دررودخانه ها ، مرمت و محافظت از بزرگراههاي كشور 
. يشتر شد وبازرگاني ادامه يافت و اين موجي در هنر ايجاد نمود تجارت ب» پايين تا سرزمينهاي باال 

شامل معرفي دقيق ( هنر ، مدارس و پيشرفتهاي ديگري در زندگي اجتماعي و اقتصادي شكل گرفت 
خدايان بزرگ ، بخصوص انليل و نينليل ، تقدير شدند و معابدشان ترميم شد ) تر وزنها و اندازه گيريها 

احياء پيشروتركيبي را بوجود آورد كه Nippurو Urر تاريخ سومر ، اجتماع كاهنان براي اولين بارد. 
سوم پيموده ، در دورهUrكه تقريباً در تمام راهي كه اجماع نشر دارند صاحبنظران. مذهبي شد 

Ur-Nammu اين نتيجه گيري زماني .،تمدن سومري به سطح جديدي از برتري دست يافته است
باستانشناسان جعبه زيباي منبت كاري شده اي را كشف كردند كه باعث افزايش پيدا كرد كه

نشان داده شده كه در تناقض با Urدر جلو و پشت اين جعبه دو صحنه از زندگي در . حيرتشان شد 
) كه اكنون ما آن را تحت عنوان تابلوي صلح مي شناسيم ( در يكي از تابلوها . يكديگر قرار دارند 
در تابلويي ديگر . صحنه هاي ديگري از فعاليتهاي مدني به تصوير كشيده شده ضيافت و تجارت و

ستوني نظامي از سربازان مسلح و كاله دارو اسبهايي را نشان مي دهد كه ارابه هاي ) تابلوي جنگ ( 
. جنگي را حمل مي كنند 
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دوره رونق خود Ur-Nammuبررسي نزديكتر حاكي از آن است كه در واقع سومر در دوران رهبري 
توسط سرزمينهاي ياغي بجاي كاهش رو بني انليل اما دشمني نسبت به سرزمين . را سپري مي كند 

. به افزايش بود 
سالح خدايي را مي دهد « ، انليل به اوUr-Nammuظاهراً در عملي انجام شده ، بابررسي كتيبه هاي 

سرزمينهاي ياغي شهرهاي شيطاني را نابود كرده و با حمله به « كه » كه توده ياغي را مطيع مي سازد 
» آنها را از وجود مخالفان پاك كنيد 

كساني كه در سرزمينهاي ياغي و شهرهاي خطاكار بودند ازغرب سومر آمده بودند ازسرزمينهاي 
!!! شياطين . آموريتي ها بودندپيروان مردوك ،آنها

در سوابق . حركت كرده و براي مردوك تبليغ مي كرد او از شهري به شهر ديگر . نابو مروج آن بود 
كسي كه بايد از نفوذش در شهرهاي خطاكار . نام برده شده » ظالم «از او تحت عنوان بني انليل 

به همين دليل است كه كارشناسان معتقدند كه اين تابلوها جنگ و صلح را نشان مي . خالص شد 
را نشان مي دهد كه ضيافت صلح و جشن رفاه را رهبري مي كند Ur-Nammuدهند كه يكي از آنها 

. و در ديگري سوار بر ارابه سلطنتي رهبري ارتش خود براي جنگ را بر عهده دارد 
ـ اصالح طلب بزرگ ، Ur-Nammuاما . ارتش او به مرزهاي قلمرو غربي سومر نيز لشكر كشي كرد 

بعنوان يك رهبر نظامي ) رهبري او در اقتصاد دارد ـ مترجم دراينجا اشاره به ( معمار و چوپان اقتصاد 
اما ارابه . از آن پرت شد Ur-Nammuدر ميدان نبرد ارابه اش در گل گير كرد و . شكست خورد 

رها همچون كوزه اي « . همچون طوفاني با عجله به پيش رفت و پادشاه را پشت سر خود رها نمود 
بود در مكاني Ur-Nammuقايقي كه در حال برگرداندن بدن تراژدي موقعي رخداد كه » شكسته 

. موجها اورا همراه با تخته اي كه بر آن نهاده شده بود پائين كشيدند . ناشناخته فرو رفت 
سوگواري بزرگي آنجارا فرا . رسيد Urبه Ur-Nammuهنگامي كه خبر شكست و مرگ غم انگيز 

چوپان صالحي كه فقط . پادشاهي اينچنين مذهبي و مومن مردم نمي توانستند درك كنند كه . گرفت 
. اينچنين شرم آورهالك شود ، به دنبال پيروي و اجراي دستورات خدايان سالح به دست گرفت 

Inannaاو رادر دستان خود نگه نداشت ؟ همچنين آنها مي پرسيدند چرا Nannarچرا پروردگار 
شجاع كمكش نكرد ؟ سومريان كه باور Utuقرارنداد ؟ چرا سرش در ميان بازوانش بانوي آسماني 

Ur-Nammuداشتند تمام اتفاقات مقدر بوده دچار شگفتي شده بودند كه چرا وقتي سرنوشت براي 
تصميم تلخي گرفت خدايان پا پس كشيدند ؟ 

د مي دانستند اما را كه آنو و انليل تعيين كرده بودنو دوقلوهايش ، آنچهNannarقطعاً آن خدايان ، 
. فقط يك توضيح محتمل مي تواند وجود داشته باشد. سخني نگفتند Ur-Nammuدر حفاظت از 
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خود سوگندخدايان بزرگ از . و سومر از نتيجه اي كه گرفته بودند متاسف و گريان بودند Urمردم 
. عقب نشيني كرده بودند 

! چگونه سرنوشت قهرمان تغييركرد 

! غييركرد كلمه مقدس آنو ت

! انليل فريبكارانه فرمانش را تغيير داد 

آنان كه برسردوراهي . بني انليل اينها كلماتي قدرتمند هستند ، مالمتگر خدايان بزرگ و فريبكار 
اگر . كلمات باستاني كه ميزان نااميدي مردم آن زمان را به ما منتقل مي كنند . مضاعف قرارگرفته اند 
ه بوده ما ميتوانيم تصوري از واكنش سرزمينهاي شورشي غربي داشته باشيم وضع سومرو آكد اينگون

. }كه چگونه بوده {
با الهام از نابو ، نبي و پيشگو ـ پيشگويي . پرستيده مي شدتوسط تكريم صفات الوهيت اكنون 

. چيزي كه در آينده رخ خواهد داد ـ و در نورديدن سرزمينهاي محل منازعه شروع شد 
ي دانيم كه چه چيزهايي گفته شده زيرا تعداد زيادي از الواح گلي بدست آمده كه از ما م

محققان آنها را تحت . پيشگوييهاپرشده اند و آنها به خط قديمي بابلي ، خط ميخي نوشته شده اند 

وجه مشترك همه آنها اين . دسته بندي كرده اند پيشگوييهاي آكدي يا آخرالزمان آكديعناوين 
در . ه مشاهده گذشته ، حال و آينده بخشهايي از يك جريان به هم پيوسته حوادث هستند است ك

حصار قضا و قدر سرنوشت ، مقداري فضا براي آزادي اراده وجود دارد كه باعث ناپايداري سرنوشت 
براي مردم مقدر شده بود كه سرنوشت توسط خدايان از آسمان براي زمين تعيين شده و . مي شود 

با اعطاي پيشگويي قابل قبول ، . يجه حوادث روي زمين منعكس كننده اتفاقات آسمانها هستند در نت
متون گاهي اوقات لنگرگاه پيش بيني وقايع آينده شناخته شده هستند كه در گذشته وقوع تاريخي 

تصميم اتفاقاتي كه افتاده به. اكنون چيزي نادرست است و نياز به تغيير احساس مي شود . يافته اند 
. يك يا چند نفر از خدايان بزرگ نسبت به داده مي شود 

. فرستاده خدايي ، منادي ، ظاهر خواهد شد 
واژه هاي متن پيشگويانه بوسيله كاتب نازل شده اند ، اظهار عقيده اي رسمي درباره انتظار و اغلب 

» پسري براي پدرش صحبت خواهد كرد « اينگونه نيست كه 
پادشاه ميميرد ، عالئم آسماني پديدار . شده با طالع ها ارتباط خواهند داشت حوادث پيش بيني

آتشي سوزان « . جسمي آسماني ظاهر خواهد شد و صداي وحشتناكي توليد خواهد كرد . خواهند شد 
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و بيشتر . ستاره اي در بلنداي آسمان در افق همچون مشعلي خواهد درخشيد » از آسمان خواهد آمد 
» سياره اي پيش از زمانش ظاهر خواهد شد « ه است كه قابل مالحظ

چيزهاي بدي در آخرالزمان اتفاق خواهد افتاد ، و همه اينها مقدمه اي خواهند بود براي آخرين واقعه ، 
كانالها . موجهاي ويران كننده بزرگ و خشكسالي پديد خواهند آمد . بارانهاي مصيبت بار خواهند باريد 

مادر عليه دخترش خواهد شد و همسايه عليه . ملخ قحطي را خواهد آورد . ته نشين خواهند شد
شهرها به جنگ برمي . شورشها و هرج و مرج ها و فجايع در سرزمينها رخ خواهند داد . همسايه 

پادشاهان يا ميميرند و يا سرنگون مي شوند و اسير و تاج و . خيزند و جمعيت اندك خواهد شد 
. مچنين تختهاي ديگران نيز ه

. قرباني و عبادت متوقف خواهد شد . معابد متروكه خواهند شد . مقامات و كاهنان كشته خواهند شد 
نجات . تغييري بزرگ ، عصري جديد با رهبري جديد . سپس رويدادي پيش بيني شده رخ خواهد داد 

هرهاي متروكه دوباره ش. رفاه جايگزين رنج خواهد شد . خيربر شرغلبه خواهد كرد . دهنده خواهد آمد 
معابد احياء . مردم بازمانده و پراكنده به خانه هاي خود برگردانده خواهند شد . مسكوني خواهند شد 

. گرديده و مردم مناسك درست مذهبي را انجام خواهند داد 
ومتحدان ( انگشت اتهام پيشگوييهاي بابليان و پيروان مردوك به خطاكاريهاي سومريان و آكديان 

وغربي هايي كه آموريها ناميده مي شوند . اشاره مي كند ) Hattiland ،Sealandsها ايالميها ، آن
. ابزاري هستند براي عذاب الهي 

گفته Nippur ،Sippar ،Lagash ،Larsa ،Uruk ،Ur ،Adabبه مراكز فرقه هاي بني انليل 
آنچنان كه توصيف شد بني انليل خدايان . به آنها حمله خواهد شد تا معابد خود را رها كنند . مي شود 

. انليل آنو را صدا مي زند اما آنومشورت را رد مي كند ) ناتوان از آرامش پذيري . ( گيج بودند 
او . ني صادركرد كه ناكام ماند انليل فرما) ترجمه كرده اند » فرمان « بعضي از مترجمان اين كلمه را ( 

. » وضع چيزهاي درست را داد « دستور
مناسك مقدس از نيپور .مجبور به تغييرپادشاهي در سومر و آكد خواهند شد Adadانليل ، ايشتر و 

نشان مردوك غلبه . منتقل شده و در آسمان ، سياره بزرگ در صورت فلكي قوچ ظاهر خواهد شد 
. خواهد كرد 

پس از او ، ... ذكر نام او تمام زمين را خواهد لرزاند . او چهار منطقه را مقهور خود خواهد ساخت 
. پسرش به عنوان پادشاه سلطنت خواهد كرد و تبديل به ارباب كل زمين خواهد شد 

متني پيشگويانه به . در بعضي از پيشگوييها ، بعضي از خدايان موضوع پيشگوييهاي خاص هستند 
Inanna/Ishtar شاهي بر مي خيزد و الهه محافظ را از . مي پردازدUruk بيرون كرده و مجبورش

}در اين پيشگوييها {. تاسيس خواهد كرد Urukاو مناسك آنو را در . مي كند تادر بابل ساكن شود 
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Igigi پيشكشيهاي منظمي كه براي خدايان .هم مخصوصاً نام برده شده اندIgigiود متوقف شده ب
. دوباره برقرارخواهد شد و پيشگوييهاي درباره حكومت هم ذكر شد

پيشگوييهاي آكدي همچون پيشگويي در مصر آنچنان كه قبالً گفته شد معتقدند محققان درباره برخي
هستند و چيزهايي كه از متن آنها استخراج شده در ) شبه پيشگويي ( pseudo-propheciesكه آنها 

با توجه به متون مصري كه مي گويند اين . پيش بيني حوادث نوشته شده است واقع مدتها پس از
حوادث پيش بيني آينده نيستند زيرا آنها از قبل رخ داده اند ما حوادثي راداريم كه في نفسه رخ مي 

واين موضوعي است كه ما بيشتر با آن سروكارداريم و معني ) چه پيش بيني شده باشند چه نه ( دهند 
. ن است كه پيشگويي هاي حقيقي هم وجود دارند آن اي

:اين است ) شناخته شده Bدر متن تحت عنوان پيشگويي ( بنابراين ترسناك ترين پيشگويي 

Erraسالح خوف انگيز 

بر سرزمينها و مردم 

. براي قضاوت اعمال خواهد شد 

قضاوت « اين پيشگويي وحشتناك در واقع در قرن بيست و يكم پيش از ميالد تمام شده و 

سالحهاي اتمي ) نابودگر كه لقب نرگال بود ( Erraزماني كه خدا » برسرزمينها و مردم اعمال شد 

. را آزادكرد و مصيبتي را بوجود آورد ، پيشگوييها تحقق يافت 


