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فصل پنجم

شمارش معكوس براي روز قيامت
. پيش از ميالد شروع مي شود 2096در سال Ur-Nammuقرن بيست و يكم پيش از ميالد با مرگ حزن انگيز و نابهنگام 

سال وقفه تغيير تقدمي 72پس از . پيش از ميالد 2024وپس از آن فاجعه اي كم نظير با دستهاي خدايان شكل گرفت در 
و اگر بخواهيم آن را يك اتفاق بدانيم ، آن زمان يكي از مجموعه اتفاقهايي شد كه بخوبي.يك درجه اي اتفاق افتاده بود 

...هماهنگ شده بود 
قرار گرفت ، اوناتوان بود ازاينكه خود Shulgiبعهده پسرشUr، سلطنت بر Ur-Nammuپس از مرگ غم انگيز 

.كه با اين حال تحت نظارت خدايي قرار داشته است ) در كتيبه هايش ( او ادعا كرد . رابعنوان يك نيمه خدا معرفي كند 
و كاهنه بلند پايه Ur-Nammuپيوندي ميان . ه اي را در معبد انليل در نيپور تدارك ببيند به فكر افتاد تا بچNannarخدا 

.تصوربراين بود كه انليل كوچك كودك مناسبي براي پادشاهي و تاج و تخت خواهد بود . معبد انليل 
، زودتر Ur-Nammu) جم منظور اتفاقي بودن ماجراست ـ متر. ( شجره نامه ادعا مي كند كه اين يك عطسه نبوده است 

اما كاهنه بلند پايه اي كه در سطرهاي باال . ازاين اعالم مي كند كه دو سومش خدايي است ، چون مادرش يك الهه است 
وضعيت هاي زيادي براي اين زن وجود دارد ، زيرا بخشي از نسب . نامي ازاو برده نمي شود Shulgiمطرح شد بعنوان مادر 
به اين ترتيب مي توان در ميان . انتخاب شده بود EN.TUد ، زيرا او دختر پادشاهي بود كه براي او به خدايان مي رس

.با شروع اولين سلسله شان رد پاي بازگشت نيمه خدايا ن را پيدا كرد Urپادشاهان 
همانطور كه قبالً گفته شد ، در . براي اينكه پيوندي در معبد انليل در نيپور برقرار شود نيزقابل توجه بود Nannarتالش 

URبراي اولين بار مقام كاهني نيپور با مقام كاهني ديگرشهرها تركيب شد و اولين آن در Ur-Nammuمنطقه تحت نفوذ 
.بود 

سوابق سلطنتي كه . جمع آوري شده » فرمولهاي تاريخي« تاده از بخش عمده چيزهايي كه در اطراف سومر اتفاق اف
در پس . در اين ميان بيشتر شناخته شده است Shulgiمورد . رويدادهاي مهم هر سال از دوران پادشاه را ثبت كرده اند 

.نوشته هاي كوتاه و بلند كتيبه ها ، شعرها و ترانه هاي عاشقانه براي او وجود دارد 
ـ شايد به اميد جلوگيري سرنوشتي Shulgi. نشان مي دهند كه خيلي زود پس از او بر تخت جلوس كردند اين اسناد

او درآغاز به شهرهاي دور از مركز سفر كرد . همچون پدرش درميدان جنگ ـ سياستهايي عكس خط مشي پدرش اتخاذ كرد 
.رت و صلح و ازدواج با دخترانش ودر ابتدا به سرزمينهاي ياغي آن هم بدون سالح و با پيشنهاد تجا

Deemingبرايش )گيلگمش ( جانشين گيلگمش در مسير سرنوشت سازي كه او طي مي كرد همچون قهرمان مشهور
در جنوب و محل فرود درشمال قرار داشتند و ) جايي كه پايگاه فضايي در آن قرار داشت ( شبه جزيره سينا . آغوش گشود 

.ت مي شد حرمت چهارمين منطقه رعاي
Shulgi اين مكان را اينگونه توصيف كرد . مراتب احترام به خدايان را به جا آورداز كنار شبه جزيره سينا گذشت ودر آنجا

»محل استحكامات بزرگ خدايان « 
ـ مكاني كه ما . سروش روشنايي « او به سمت شمال غربي درياي مرده حركت كرد و در جايي توقف نمود براي پرستش 

لقبي كه ( مي شناسيم ـ ودر آنجا محرابي ساخت براي خدايي كه قضاوت مي كند ) بيت المقدس ( اكنون آن را اورشليم 
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درمكاني واقع در شمال ، در منطقه اي پوشيده از برف محرابي ساخت ) به كار مي رفت Utu/Shamashمعموالً براي 
.پايگاه فضايي را در دسترس قرار داد » اس با مراكزبنيادي تم« در نتيجه او با اين كارش . براي قرباني كردنها 

سپس رهسپار منطقه هالل بارورشد ـ منطقه اي كه وضعيت جغرافيايي و منابع آبي اش باعث رونق تجارت از شرق به غرب 
.شده بود ـ سپس در ابتدا رو به جنوب به جلگه دجله و فرات رسيد و بعد به جنوب سومر 

شبيه مفهوم ( داشت كه فكر كند خدايان و مردم را در چيزي شبيه صلح بازگشت ، داليل زيادي URبه Shulgiزمانيكه 
و دوست Nannarكاهن « و » كاهن عالي مقام آنو « از طرف خدايان به او لقب . موافق خود كرده است ) امروزي اش

Utu/Shamash « داده شد و همچنين توجه شخصيInanna/Ishtar ترانه هاي عاشقانه از او . ( به او معطوف شد
)سخن مي گويد Shulgiمانده كه با غرور از اعطا فرجش در پرستشگاه به 

ناآرامي ها در سرزمينهاي . ازرسيدگي به امور حكومتي بسوي خوشي هاي شخصي گرايش پيدا كرد Shulgiاما وقتيكه 
از ايالميها خواست تا با سربازانش متحد Shulgiدگي نداشت در نتيجه ارتش براي اقدام آما. ياغي همچنان ادامه داشت 

عمده لشكر كشي هاي . مي شدشهر سومري جهيزيه اش Larsaشوند و پيشنهاد پادشاه ازدواج با يكي از دخترانش بود كه 
گانها به استحكامات منطقه ي. قد علم كند » خطاكار غربي « نظامي با استخدام افراد ايالمي آغاز شد تا دربرابر شهرهاي 

اما در واقع خيلي زود ، . در كتيبه ها از پيروزي افتخار آميز خود سخن مي گويد Shulgi. چهارم ، جايگاه خدايان رسيدند 
.پس ازآن ، او شروع به ساختن استحكاماتي براي حفاظت از سومر دربرابر يورشهاي خارجي از غرب و شمال غربي نمود 

محققان معتقدند كه آن از فرات تا رودخانه هايي كه به دجله مي . ريخي آن را ديوار بزرگ غرب نام نهاده اند فرمولهاي تا. 
راه مهاجمان از طريق دشت حاصلخيز بين دو رودخانه . ريختند در شمال دامه پيدا كرد ، جائي كه امروزه بغداد در آن قرار دارد 

و هزار سال قبل از ديوار بزرگ چين كه در اقدامي مشابه ساخته شده بود صورت گرفت اين اقدام دفاعي تقريباً در د. بسته شد 
به اندازه كافي شكستهاي حكومتي Shulgiپيش از ميالد ، خدايان به رهبري انليل به اين نتيجه رسيدند كه 2048در سال 

آنها فرمان قتل او را . ا انجام نداده است معلوم شد كه او دستورات خدايي ر. وزندگي خصوصي شيرين براي خود داشته است 
ما نمي دانيم كه مرگ او چگونه بوده است اما اين يك واقعيت تاريخي است كه در همان . همچون يك گناهكار صادر كردند 

متوجه مي شويم كه او اردوي نظامي را راه اندازي كتيبه ها ما از . به جاي او بر تخت نشست Amar-Sinسال پسرش 
.براي اين نبرد او با پنج پادشاه غرب متحد شد . د براي اينكه شورش ديگري در شمال را سركوب كند نمو

گاهي اوقات در راه بازگشت به زمان حوادثي كه زودتر . براي بررسي ريشه علل اتفاقهايي كه افتاده بايد به عقب برگرديم 
مي شويم و با ساكنان Shemو پسر نوح بني انليل لمرو سرزمينهاي اتفاق افتاده اند ، در سرزمينهاي ياغي ، در آسيا وارد ق

به اين . ( مي باشند Hamفرزندان كنعان در كتاب مقدس كه در حقيقت از نسل . گوناگوني به نام كنعانيان مواجه مي گرديم 
)10پيدايش ـ فصل ( .اشغال كرده اند هم را Shemاما از طرفي آنها سرزمينهاي ) ترتيب به آفريقا تعلق دارند 

متون مصرباستان از رقابت تلخ . اين سرزمينها كه به سرزمينهاي غربي مشهور هستند در طول سواحل مديترانه امتداد دارند 
منازعه اي براي همين اراضي غربي وشبه . سخن مي گويند كه با نبرد هوايي بين آنها به پايان رسيد Horusو Sethميان 

.جزيره سينا 
و هم Ur-Nammuقابل توجه است كه در اردوهاي نظامي براي مهار و مطيع نمودن سرزمينهاي ياغي غربي ، هر دو ، هم 

Shulgi غنيمتي با ارزش در آنجا وجود داشت كه . اما آنها بدون ورود به منطقه چهارم برگشتند . به شبه جزيره سينا رسيدند
TIL.MUN ، محل موشكها « ناميده مي شد«



تمايقزورياربسوكعمشرامش:مجنپلصف-اهزورناياپ

٧٦

Ninmahزماني كه جنگ هرم به پايان رسيد ، منطقه چهارم به دست بي طرف . مكان پايگاه فضايي پس ازطوفان آنوناكي 
اما فرماندهي واقعي پايگاه فضايي در ) بانوي قله كوه تغيير پيدا كرد NIN.HAR.SAGسپس نام او به . ( واگذار شد 

.لباس رسمي فرماندهي پايگاه فضايي نشان داده شده است كه در اينجا در . قرار داشت Utu/Shamashدستان 

.» مرد عقابي « 

،متون گوناگون سومري و فهرست خدايان از همكاري بدون توضيحي. اما به ظاهر مبارزه براي تشديد برتري تغيير كرده بود 
Tilmun با پسرمردوك خداEnsag/ Nabu.خبر مي دهند.
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اجازه دهيد تا : نشان ميد هد كه آنها گفتند Ninharsagمطالعه متن وقايع ميان انكي و. انكي ظاهراً در آن درگير شد 
Ensag خدايTilmun شود.

منابع باستاني نشان مي دهند كه اين امنيت نابو در منطقه مقدس ، سرزمينها و شهرهاي در امتداد ساحل مديترانه را به خطر 
اينگونه ، او ، . همه جا پيام مردوك گسترش يافته بود كه سيادت خواهد آمد . و حتي برخي از جزاير درياي مديترانه را انداخت

.پسر خدا و پسر انسان ، پسرخدا از زني زميني . پسر انسان و مرد اسرارآميز مصري و پيشگوييهاي آكدي شد 
بعد از Urدر Amar-Sinبنابراين زمانيكه . ، متوجه جريان شد اما نمي توانست چنين وضعيتي را بپذيرد بني انليل 
Shulgi بر تخت نشست اهداف و استراتژيهاي نظاميUR سوم و دستورات تغيير يافت و ازنوتعريف شد.
سپس آنها سرزمينهاي تحت نفوذ . جدا شود منطقه مقدس بايد از سرزمينهاي ياغي . را كنترل كند Tilmunبايد بني انليل 

دراين . منطقه چهارم آماج حمالت قرار گرفت . پيش از ميالد 2047در سال . مردوك ونابو را با نيروي نظامي آزاد كردند 
ند كه هم كتاب مقدس و هم متون بين النهريني آشكار مي كن. به پا خواست تا با مردوك و نابو مبارزه كند بني انليل منطقه 

.جنگ جهاني در دوران باستان . اين تضادها به بزرگترين جنگ بين المللي تبديل شد 
. پيش از ميالد قرار مي گيرد 2048بادرگيركردن ابراهيم عبراني در جنگ پادشاهان ، او در مركز وقايع بين المللي در 

.با يكديگر برخورد مي كنند 1Harranنطقه سرنوشت بنيانگذار توحيد ، ابراهيم و سرنوشت مردوك خداي آنوناكي درم
Harran ياCaravanry مركز تجاري مهمي بود درHatti ) اين مكان در تقاطع بزرگراههاي مهم ) . سرزمين هيتي ها

مركز فعاليتي بودبراي حمل و نقل . در واقع سرچشمه رودخانه فرات . بين المللي درعرصه بازرگاني و نظامي قرارگرفته بود 
و Balikhدر اين منطقه به واسطه انشعابهاي رود به رودخانه هاي مناطق . URودخانه اي تا قسمتهاي پايين تر به ر

Khabur علفزارهاي باروري داشت كه آن را به يك مركز چوپاني تبديل كرده بود ،.
را توزيع مي URاي پشمي مشهور به آنجا براي پشم حران مي آمدند و در عوض براي تبادل ، لباسهURبازرگانان مشهور 

حزقيال نبي ، كه از . ( كردند و به دنبال آن تجارت فلزات ، پوست و چرم و چوب و محصوالت سفالي و ادويه ادامه پيدا كرد 
لباسهايي مطال . دردوره بابلي تبعيد شد ، برخي از كاالهاي بازرگانان رادر حران توصيف مي كند Khaburاورشليم به منطقه 

)ه قالبدوزي آبي رنگ داشتند و فرشهاي رنگارنگ ك
) از آن بازديد كردم 1997شهري به همين نام در تركيه وجود دارد ، در خط مرزي نزديك به سوريه ، كه من در سال ( حران 

بنا شده Nannar/Sinدر مركز آن معبد بزرگ. ياد مي كردند » URدورترازUR«همچنين در دوران باستان از آن به
Terahرا تصاحب كرده بود ، كاهني به نام URتخت سلطنت Shulgiدر سالهايي كه . پيش از ميالد 2095بود در سال 

ما . او همراه خانواده اش كه شامل ابراهيم هم مي شد به آنجا رفت . به حران فرستاده شد تا در معبد آن خدمت كند UR، از 
:به حران در كتاب مقدس اينگونه مي خوانيم URركتش از و خانواده اش و حTerahدرباره 

.داردقرارتركيهاورفهشانلياستاندراكنونكهاسترودانمياندركهنبسيارشهريحران. ١
وفالسفهسبببهشهراينجاودانيشهرت. استنامدارآنهادينوصابئينعمدهمركزعنوانبهويژهبهوبودپيغمبرابراهيممنزلحران

.استبتانيواونوادگانوفرزندانوقرهبنثابتآنهانامدارترينازكهبرخاستندآنازاسالميدوراندركهاستدانشمنداني
سنگازدژيدارايونيكوشهريستحرانگويدمقدسي. استشدهساختهنوحطوفانرويدادازپسكهشهريستنخستينحرانكهشدهگفته
گويندكهابراهيممشهدبهموسوماستمكانيآنجنوبفرسخيسهدر. هستنيزمسجديآندروالمقدسبيتبنايمانندبنياننيكوچنان
»ارفا«راآنآوردند،بدستراآنجاعثمانيتركانكهپسآنازوبودباقيشهراينرويم9سدهآغازتاناماين. آنجاستدرپيغمبرابراهيمزايش
م . نقل از ويكي پديا . است»رها«عربينامتحريفكهناميدند



تمايقزورياربسوكعمشرامش:مجنپلصف-اهزورناياپ

٧٨

وترح هفتاد سال زنده گاني نموده ابرام و ناحورو هاران را توليد نمود« 

و تناسل ترح اينست ، ترح ، ابرام و ناحورو هاران را توليد نمود

و هاران لوط را توليد نمود

وركلدانيان وفات نمودو هاران در حضور پدرش ترح در زمين تولد خود يعني ا

وابرام و ناحور بجهه خويشتن زنان را گرفتند

اسم زن ابرام ساري بود و اسم زن ناحور ملكاه دختر هاران

پدر ملكاه و پدريسكاه بود

.وساري عاقره بود وويرا اوالد نبود 

رداشت وترح پسر خود ابرام و پسرپسر خود لوط پسر هاران و عروس خود ساري زن پسرش ابرام راب

و با هم ديگر از اور كلدانيان بقصد رفتن بزمين كنعن بيرون آمدند و به حاران در آمده در آنجا 

.ساكن شدند 

2.وروزهاي ترح دويست و پنج سال بود و ترح در حاران وفات نمود 

33تا 27پيدايش فصل يازدهم ، آيات 
اين آيات عبري كتاب مقدس است كه داستاني را با محوريت ابراهيم آغاز مي كند ـ در ابتدا او نامي سومري دارد و آن آبرام 

( بزرگترين پسر نوح ( مي رسد ) سام ( Shemپدرش ، آنچنان كه مي دانيم در مسيري پدر ساالرانه نسبش به . است 
سال عمر كرد و 600فرزند بزرگ نوح Shemزندگي طوالني لذت بردند ـ همه اين پدر ساالرها از ) ) قهرمان طوفان 

.سال زندگي كردند 230و 239، 460، 433سال و پس از آن فرزندان پسر هر كدام Arpakhshad438پسرش 
)اين سير نزولي عمرها در نوع خود جالب هستند ـ مترجم (

Nahor پدر ،Terah ،148 و خود. سال زندگي كردTerah 205سال سن داشت ـ او 70، ـ زماني كه پدر آبرام شد
.سال زندگي كرد 

و فرزندانش در سرزميني زندگي كردند كه بعدها اين Arpakhshadفصل يازدهم از كتاب پيدايش توضيح مي دهد كه 
.پس ابراهيم در واقع همان آبرام سومري است . سرزمين تحت عنوان سومر و ايالم شناخته شد 

به معني AB.RAMنام سومري او ، . اطالعات شجره نامه ها به تنهايي نشان مي دهد كه ابراهيم از تبار خاصي است 
.سال براي پدرش به دنيا آمد 70نامي شايسته براي فرزندي كه سرانجام پس از . است » محبوب پدر « 

كاهني كه نشانه هاي » اهن پيشگوي معبد ك« دارد TIRHUدر اصطالح سومري ، ريشه در نام Terahنام پدرش 
.آسماني و پيامهاي غيبي را با توضيحات الزم به پادشاه منتقل مي كرد 

Nahorنيز نام همسر Milkhahو . است »شاهزاده خانم «به معني ) بعدها در عبري سارا ( SARAIنام همسرآبرام ، 
بعدها معلوم شد كه همسر ابراهيم در واقع . سلطنتي اشاره مي كنند وهردو آنها به وراثت » همچون ملكه « به معني . است 

»دختري از پدرم و نه از مادرم « : او توضيح مي دهد . ناخواهري اوست 

ميالدي در لندن منتشر شده 1856، ترجمه فاضل خان همداني از روي نسخه عبري در دوران ناصرالدين شاه كه در سال نقل از كتاب مقدس. ٢
م .است 
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به تركيبي از تبار . خانواده اش به باالترين اليه هاي طبقاتي سومر تعلق داشت . از تبار سلطنتي بود Sarai/Sarahمادر 
.سلطنتي و كاهني 

وقتي كه او حاكمان كنعان . سرنخ با معني ديگر ، براي شناخت تاريخچه خانواده ابراهيم ، اشاره هاي مكرر او به خودش است 
دارد ـ محققان كتاب مقدس فرض ABoRداشت ـ كلمه اي عبري كه ريشه در كلمه Ibriومصر را مالقات كرد ، عنوان 

.، از بين النهرين آمد ، از آنسوي فرات ز ديگر سو كرده اند كه معني آن مي شود او ا
چيزي شبيه به ( اما من بر اين باور هستم كه مشخص تراين است كه آن را نامي سومري بدانيم كه در مقر مذهبي سومر 

مكان « NI.IBRUتعبيري آكدي از نام اصلي سومري . استفاده مي شد Nippur) واتيكان و قم و نجف ـ مترجم 
»شكوهمند تقاطع 

آبرام و اوالدش كه در كتاب مقدس عبرانيان از آنها نام برده شده به خانواده اي تعلق دارند كه خود را 
”Ibru”—Nippurians اين نشان مي دهد كه . مي دانندTerah نخست كاهني درNippur بوده و سپس بهUr

.حركت كرد و در پايان به حران ، و تنها همراه با خانواده اش 
را بعنوان پايتخت سومر معرفي كرده و Nannar/Sinمركز فرقه URپيش از ميالد ، خدايان تصميم گرفتند كه 2113در 

Ur-Nammu خيلي زود پس از آن ، كاهنان نيپور و . را بر تخت بنشانندUR براي اولين بار در يك تركيب قرارگرفتند ، .
با خانواده اش نقل مكان كرده Tirhuاحتمال زيادي دارد كه اين امر در همان زماني صورت گرفته باشد كه كاهن نيپوريها 

.خدمت كندNannarساله او نيز همراهشان بود تا به معبد 10آبرام پسر . است 
به حران منتقل شد و ابراهيم عهده Tirhu. سالگي بوده و ازدواج كرده بود 28يم در سن پيش از ميالد ، ابراه2095در سال 

موفق شد تاجانشين Shulgiاين فقط نمي تواند يك تصادف فرض شود زيرا در همان سال . دار مسئوليت خانواده شد 
Ur-Nammu سياسي و حركتهاي اين خانواده را از درون اين مسائل سناريويي بيرون مي آيد كه حوادث جغرافياي . شود

.به يكديگر ربط مي دهد 
گام ، خداي بزرگ  مردوك . درواقع ، وقتي ابراهيم براي اجراي دستورات خدايي ، حران را با عجله ترك كرد تا به كنعان برود 

.قاطعانه اي بسوي حران برداشته بود 
مدن مردوك به حران و ديگري ترك موقت حران توسط ابراهيم يكي آ. پيش از ميالد ،دو حركت رخ داد 2048سپس در سال 

.و رفتن به فاصله اي دور در كنعان براي اقامت 
: در آن زمان بود كه خدا گفت . سال سن داشته 75پيش از ميالد 2048ما از بخش پيدايش متوجه مي شويم كه ابراهيم در 
ات ـ سومر ، نيپور وحران را ترك كن ـ وبه سرزميني خواهيد رفت كه به از كشورت بيرون برو ، بيرون از زادگاه و خانه پدري 

.تو نشان خواهيم داد 
.متن پيشگويانه اي وجود دارد منسوب به مردوك كه در آن وي مردم حران را مورد خطاب قرارمي دهد 
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حران حركت كرده است و اين دو حركت به هيچ وجه او به سمت . پيش از ميالد 2048واين حقيقت را بيان مي كند كه در 
.بي ارتباط با هم نيستند 

دستور قتل او را براي گناهانش . راحت شوند Shulgiتصميم گرفتند از شر بني انليل اين همان سالي است كه خدايان 
اقدامي كه نشانه پايان تالشهاي مسالمت آميز و بازگشت به جنگ و تهاجم بود و آيا بايد آن را حركتي تصادفي . صادر كردند 

ـ هر سه Shulgiبدانيم و يا سه حركت حساب شده ؟ ـ حركت مردوك به سمت حران ، ترك حران توسط آبرام و اعدام 
اينها در بازي شطرنج خدايي با هم ارتباط پيدا مي كنند و همه آنها چنان كه خواهيم ديد شمارش معكوس بودند براي روز 

.قيامت 
ديپلماسي بين المللي و توطئه پيش از ميالد ـ در زمان جوش و خروش هاي مذهبي ،2024تا 2048سال ـ از 24سپس طي 

ارتشها و مبارزه براي برتري استراتژيك ، پايگاه فضايي در شبه جزيره سينا و ديگر چيني ها ، اتحاد هاي نظامي و نبرد 
.مكانهاي مرتبط با آن ، بصورت مداوم در هسته وقايع قرار داشتند 

مي توان نه فقط طرح . حوادث را ثبت كرده اندوبطور شگفت انگيزي ، نوشته هاي گوناگوني كه از دوران باستان باقي مانده 
وادث بلكه جزئيات زيادي از جنگها ، استراتژيها ، مناظره ها ، استداللها ، شراكتها و حركتها و تصميمات سرنوشت سازي كلي ح

.كه منجر به دگرگوني ژرفي درزمين حتي بيشتر از طوفان شد پيدا كرد 
صلي هستند براي بازسازي حوادث و همه اينها توسط فرمولهاي تاريخي و منابع گوناگون ديگر تكميل شده اند و آنها منابع ا

.تاثر انگيز فصلهاي مربوط به بخش پيدايش كتاب مقدس 
در موزه » Spartoliمجموعه « پيشگوييهاي مردوك در گروهي از الواح « زندگي نامه خودنوشت مردوك تحت عنوان 

.شناخته مي شوند » Khedorla’omer« بريتانيا تحت عنوان 
خودنوشتي وجود دارد كه توسط خدا نرگال به يك كاتب مورد اعتماد ديكته شده است كه آن را تحت زندگينامه / متن تاريخي 

.مي شناسيم » Erraحماسه« عنوان 
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همانطور كه در يك فيلم ـاز نوع دلهره آور ـ شاهدان عيني توصيفات گوناگوني از يك رويداد را نه چندان دقيق و بدون ترتيب 
ما هم مي توانيم در اين مورد به همين نتيجه . مي توان از درون آنها داستان واقعي را استنباط كرد بيان مي كنند اما باز هم

.برسيم 
دور از شاهراه شمالي . او مركز فرماندهيش را در حران تاسيس كرد . پيش از ميالد بود 2048مردوك شطرنج باز اصلي در 

Nannar/Sinعالوه بر اهميت نظامي ، اين حركت از نظر اقتصادي باعث . تيها درسومر و جدا از سرزمينهاي شمالي هي
اين حركتش باعث شد تا ارتشبدش نابو ، بسوي شهرهاي در امتداد درياي . محروميت سومر از روابط حياتي بازرگاني شد 

ت كنترل كامل يا مكان نامها در اين متون نشان ميدهد كه قسمت عمده شهرهاي غرب رودخانه فرات تح. بزرگ خيز بردارد 
.نيمه كامل تيم متشكل از پدرو پسر در آمده واين شامل تمام مكانهاي مهم فرود هم مي شد 

او حران . دستور داده شد تا به آنجا برود Abram/Abrahamمسكوني ترين قسمت از سرزمينهاي غربي كنعان بود كه به 
و تنها زماني طي سفر توقف مي كرد كه نمودهسرعت به جنوب سفراو به . را به همراه همسر و برادرزاده اش لوط ترك كرد 

، منطقه اي خشك و هم مرز با 3بودNegevمقصدش . بخواهد در مكانهاي منتخب مقدس ، به خداوندش اداي احترام كند 
ر تخت شد وبShulgiجانشين Amar-Sinبخصوص زماني كه . امامدت طوالني در آنجا اقامت نكرد . شبه جزيره سينا 

.پيش از ميالد 2047نشست در URسلطنت 
گوسفندان و گاوهاي مجهز بود بهدر ابتدا او براي مناظره با فرعون گماشته شده بود،و .راهنمايي شدبراي رفتن به مصرابرام
به اين ، جز اشاره كتاب درباره اين تدابير سلطنتي خاموش است وكران مرد  و كنيزان زن و يابو ها و شتر هاو ناالغاننر و

پيشنهاد داده براي ازدواج با او )ساري(اينكه اوشروع كرد به گفتن اينكه ساري خواهر ابرام است و انگاشتن فرعونقضيه كه
سطح بين المللي كه بين اين مذاكره ي در- .مرحله اي كه به رخ دادن گفتگويي روي يك معاهده اشاره مي كند- شده بود

سال سكونت در 7پس از سالي كه ابرامبپذيريموقتي كه ابرام و شاه مصريان برقرار مي شد وقتي باور كردني تر مي شود 
�ِ مصر بااليي،سلسله ي مصر
	����با سالي كه پادشاهي همزمان بود،بازگشت�����به )پيش از ميالد2040(مصر

. ژئوپوليتيكال ديگر شدسفلي را شكست داد و سبب روي كار آمدن حكومت مركزي مصر مياني و يك انطباق 

او . اكنون ماموريت او مشخص است . بر مي گردد Negevآبرام با نيروي انساني تقويت شده و شترها در بهترين زمان به 
.بايد از منطقه چهارم كه پايگاه فضايي در آن قراردارد دفاع كند 

را در اختيار دارد ـ معموالً آن را به مردان Ne’arimآنچنان كه داستان كتاب مقدس آشكار مي كند او اكنون نيروي نخبه 
ـ اما متون بين النهريني ) ـ مترجم كرده انددر ادبيات اسالمي آن رابه گروه جوانمردان ترجمه . ( جوان ترجمه مي كنند 

رابه كار مي برند كه داللت دارد بر سواران مسلح ) LU.NAR)NARmenدردوران موازي با اين دوران اصطالح 
) .سواره نظام ( 

او در مصر نيروي واكنش سريعي از . اين پيشنهاد من است كه ابراهيم تاكتيكهاي حران در برتري بر نظاميان هيتي را آموخت 
.بود ، هم مرز با منطقه شبه جزيره سينا Negevپايگاهش پس از كنعان ، منطقه . شتر سواران مسلح را بدست آورد 

٣.)Negev = در زبان عربي باديه نشينان به آن . منطقه اي است كويري ، باديه اي در جنوب اسرائيلal-Naqab ) مي ) النقب در عربي
)ـ مترجم . ريشه عبري واژه خشك از آن است و در كتاب مقدس از اين واژه اشاره به جنوب دارد . گويند 
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Negevاز منطقه تصويري

Negevاز منطقه تصويري

Negevاز منطقه تصويري
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ـ اين نه تنها براي درهم شكستن و بني انليل او در زمان مناسب ارتش نيرومندي را سازمان داد ـ هنگي از اتحاد پادشاهان 
صورت گرفت تا پايگاه فضايي مجازات شهرهاي خطاكاربود بلكه كليد اظهار وفاداري به ديگر خدايان هم زده شد وكوششي 

.تسخير شود 
او بزرگترين لشكر كشي . پيش از ميالد 2041پس از او مي گويند در Shulgiپسر Amar-Sinمتون سومري از سلطنت

اين حمله از نظر . نظامي را عليه سرزمينهاي غربي راه انداخت كه همچون طلسم شدگان تحت فرمان مردوك ونابو بودند 
قلعه ( استحكامات وسعت ميدان عملكردش يك اتحاد بين المللي محسوب مي شد كه در آن نه تنها شهرهاي انسانها بلكه

.خدايان و فرزندان آنها هم مورد حمله قرار گرفتند ) هاي 
.واز همه قابل توجه تر شاهكار نظامي ابراهيم با ارتش سواره نظام واكنش سريعش بود 

دند كتاب مقدس گزارش خودرا از جنگ بزرگ بين المللي با فهرست پادشاهاني كه از شرق آمدند و پادشاهاني كه از غرب آم
.آغاز مي كند

ومي آيد تا بگذرد

Shine’arاز Amraphelدرروزهاي پادشاه 

EllasarازAriokhپادشاه 

Khedorla’omerپادشاه ايالم

Goyimپادشاه Tidhalو 

 Theophilusبراي اولين بار توسط متخصص زبان و تاريخ و هنر آشور Khedorla’omerتعدادي از الواح به نام متون 
Pinches اين متون به وضوح . مطرح شد و مورد توجه قرارگرفت 1897طي سخنراني در موسسه ويكتوريا در لندن در سال

.پيدايش را توصيف مي كنند 14همان حوادث جنگ بزرگ بين المللي فصل 
Kudur-Laghamarپادشاه ايالم معرفي شده در اسناد تاريخي تحت عنوان Khedorla’omerآنچه كه در الواح 

در اين متون مطرح مي شود ، ) خادم خداي ماه ( ERI.AKUتحت عنوان Ariokhو . پادشاه ايالم نامش آمده است 
مطرح مي شود ، Tud-Ghulaتحت عنوان Tidhalو ) Ellasarدر كتاب مقدس ( است Larsaكسي كه حاكم شهر 

.خراجگزار پادشاه ايالم 
بحثهاي زيادي مطرح بوده ، همه پيشنهادها در نهايت Shine’arپادشاه Amraphelدر طول اين سالها درمورد هويت 

.پادشاه بابل در قرون بعدي منتهي شده Hammurabiبه 
من بطور قانع . نام ثابت سومر در كتاب مقدس است نه بابل ، پس چه كسي در زمان ابراهيم پادشاه بوده Shine’arاما 

خوانده نمي شود بلكه Amra-Phelپيشنهاد كرده ام كه اين نام عبري » خدايان وانسانها جنگهاي « كننده اي در كتاب 
ـ فرمولهاي تاريخي AMAR.SINـ مثل AMAR.PALخواند همچون معادل سومريش Amar-Phelبايد آن را 

.پيش از ميالد جنگ شاهان را راه انداخت 2041گواهي مي دهند كه او در واقع در سال 
ائتالف كامل را طبق كتاب مقدس مي توان شناسايي كرد با راهبري ايالميها ، متون بين النهريني هم جزئياتي را در اختيارما 

.ين راستا اين چيزها و تالش برجسته او درادر شكل گيري همهNinurtaمي گذارند از نقش مهم 
اين نيزاز . از حمله ايالميها به كنعان مي داند را چهارده سال پسKhedorla’omerكتاب مقدس هم تاريخ حمله 

.منطبق است Shulgiجزئياتي است كه با داده هاي ما از زمان 
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. راه ميان بر بين النهرين راهي بود كه از بيابان پر خطري مي گذشت . مسير تهاجم در اين زمان به هر حال متفاوت بود 
در . اطراف مديترانه اجتناب كرده و در سمت شرقي رودخانه اردن سكني گزينند اشغالگران ترجيح دادند كه از مناطق پر تراكم

.در آنجا حضور داشته اند بني انليل فهرست كتاب مقدس مكانهايي وجود دارد كه در آنجا جنگ صورت گرفته و نيروهاي 
ـ زاده . يمي حل وفصل شود اطالعات بدست آمده نشان مي دهند كه تالشي صورت گرفته تا حساب و كتاب با دشمنان قد

اما هدف عمده . حمايت مي كرد بني انليل شدگان از ازدواج با ايگي گيها و حتي غاصبان آبيزو ـ كسي آشكارا از شورشها عليه 
.اي كه فراموش نشده بود پايگاه فضايي بود 

شرقي اردن به شمال و جنوب نيروهاي مهاجم طبق شناخت ما از محتويات كتاب مقدس تحت عنوان راه پادشاهي از طرف
اما وقتي آنها رو به سوي غرب آوردند و به دروازه هاي شبه جزيره سينا رسيدند با نيروهاي واكنش سريع سواره . حمله كردند 

.نظام ابراهيم راهشان مسدود شد 
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ـ كه كتاب مقدس از آن به ) محل استحكامات بزرگ خدايان ( Dur-Mah-Ilaniاشاره به دروازه شبه جزيره شهر با 
Kadesh-Barnea ياد مي كند ـ متونKhedorla’omer به وضوح اعالم مي كنند كه راه مسدود شده بود.

پسر كاهن

كه خدايان مشاورش بوده وتدهينش كرده بودند

جلوي غارتگران را گرفت

.Terahپسر كاهن ) ابراهيم ( ، تدهين شده توسط خدايان ، كسي نبود جز آبرام به نظر من ، فرزند كاهن 
بر آنها نوشته شده استAmar-Sinدر هردو طرف الواحي كه فرمولهاي تاريخي 

حضور سواره نظام همين. ـ در واقع دروازه پايگاه فضايي محل نبرد نبود . رجز خوانها را نابود كرد NE IB.RU.UMكه 
.بيشمار ابراهيم ، مهاجمان را قانع كرد كه مسير خود را تغيير دهند ـ به سمت اهداف غني تر و سود آورتر 
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پدر ( اما در واقع با مراجعه به آبرام ، با همين نام ، در كتاب مقدس بصورت فوق العاده شگفت آوري روي سابقه پدر ساالري 
.توجه به اينكه او مدعي پيروزي است اوتاكيد مي شود بدون) شاهي 

با ممانعت از ورود به شبه جزيره سينا ، ارتش شرق به سمت شمال تغيير مسير داد و به درياي مرده كه راهش كوتاه تربوده 
باغها غني از زمينهاي كشاورزي وور وآنجا جلگه اي بود بار.ونيمه جنوبي آن هنوز فعال بود و در شن پنهان نشده بود رسيدند 

.مراكز مسكوني آن پنج شهر را شامل مي شد كه سدوم و گمورا از همه مشهور تر بودند . و مراكز تجاري 
پنج شهر « در چرخش بسوي شمال ، مهاجمان حاال با تركيبي از نيروهايي روبرو شدند كه كتاب مقدس از آنها تحت عنوان 

شهرها را . چهار پادشاه با پنج پادشاه جنگيدند و آنهارا شكست دادند كتاب مقدس گزارش مي دهد كه . نام مي برد» گناهكار 
.اشغالگران سپس به سمت غرب روان شدند . غارت كردند و ساكنانشان را به اسيري بردند 

كتاب مقدس تمركز خود روي جنگها را پايان مي دهد و از آنها روي بر مي گرداند بدون اينكه اين حقيقت را بيان كه لوط ، 
زماني كه يكي از فراريان از سدوم به ابراهيم گفت كه چه اتفاقي . برادرزاده ابراهيم كه در سدوم ساكن بود نيز اسير شده است 

.افتاده است او مردان آزموده خود را فراخواند و سيصد و هيجده نفر از مردان مسلح را به تعقيب آنها فرستاد 
.زديك دمشق درگير شدند سواره نظام با مهاجمان در راه شمال ، ن
و Khedorla’omerكتاب مقدس آن را تحت عنوان شاهكاري ثبت مي كند كه . لوط آزاد شد و غنائم جنگي بدست آمد 

.ديگر پادشاهان همراهش خلق كرده اند و ابراهيم هم همراه آنها بوده 
Amar-Sin. آنها در سركوب برتري مردوك ناكام بودند . اسناد تاريخي جنگهاي جسورانه اي از پادشاهان را ثبت كرده اند 

پيش از ميالد 2038در سال . ورا نيش زد توسط دشمن كشته نشد بلكه عقربي االبته او . پيش از ميالد مرد 2039در سال 
.جانشين او شد Shu-Sinبرادرش 

اما . اطالعات ما از نه سال سلطنت او حكايت مي كند كه شامل دو شبيخون نظامي كه به سمت شمال انجام شده مي شود
او عمدتاً به كار دفاعي مشغول بود و ديواري در غرب ساخته بود تا از حمله . هيچكدام به سمت غرب را نشان نمي دهد 

URو از سرزمينهاي تحت كنترل به قلب سرزمين سومر نزديكتر شده اين استحكامات هر دفعه. آموريتيها جلوگيري كند 
.كاسته مي شد 

و URرسيد ، مهاجمان استحكامات دفاعي غرب را شكسته و با هنگ Ibbi-Sinسوم به URبه محض اينكه تاج و تخت 
پدر او ، . دوست داشتني نابو بود هدايت غربيها به اين سو يكي از اهداف. در قلمرو سومر رودرو شدند بني ايالمي گروههاي 

.خدا مردوك ، در انتظار پس گرفتن بابل بود 
بزرگ خدايان ، شوراي اضطراري تشكيل داد و گامهاي فوق العاده اي براي تصويب چيزهايي برداشته شد كه منجر به تغيير 

.آينده براي هميشه گرديد 


