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فصل هفتم

سرنوشت پنجاه اسم داشت
. عصرمردوك : پيش از ميالد را مي توان با صداي بلند اينگونه بيان كرد 21توسل به سالح هسته اي در پايان قرن 

بزرگترين . چيزي كه امروزه ما قادر به درك آن هستيم . اين تقريباً در تمام جهات ، حقيقت عصر جديد محسوب مي شد 
تاثير تغييرات . آن زمان نگاه انسانها به آسمان بود و پس از آن خدايان از آسمان به زمين آورده شدند تضادش اين بود كه تا 

. عصر جديد تا به امروز پا بر جا بوده است 
ـ . بهايي پرداخت شد . پيشگوييها واقعيت پيدا كردند . با جاه طلبي به آن رسيد ! براي مردوك ، عصرجديد ، اشتباه درستي بود 

رنج } از جمله { اما هر چيز ديگر ، -لتنگي براي سومر و پرواز خدايان و تلفات زياد مردم ـ البته او آنها را انجام نداده بود د
اين همه به نظر . كساني كه براي مسدود كردن سرنوشت مجازات شدند و طوفان پيش بيني نشده هسته اي و باد شيطاني 

: ست كه هرچه آسمان اعالم كرده تاييد مي كند كه مي رسد انتخاب دست هدايتگر غيبي ا
. عصر مردوك ، عصر قوچ ، فرا رسيده است 

تصاوير نجومي . تغيير از عصر گاو نر به عصر قوچ و بويژه اينكه در وطن مردوك مصر جشن گرفته ونشانه گذاري هم شد 
فهرست صورتهاي فلكي دايره البروجي در سومر . رد نشان مي دهد كه صورت فلكي قوچ در كانون چرخه دايره البروجي قرار دا

. نه با گاو نر بلكه با قوچ شروع مي شود 
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هستند كه سر ابوالهول دارند ودر صفوفي منظم در راه معبد بزرگ ramچشمگيرتر از همه آنها رديفي از مجسمه هاي مرموز 
Karnak رديف شده اند .

شروع آنها درست به زمان برتري . اينها توسط فرعونهايي كه به تازگي پادشاهي ميانه را تاسيس كرده بودند ساخته شد
هردو . خلق كردند AMON/AMENرادر تجليل از ophiricآنها فرعونهايي بودند كه نامهاي . مردوك بر مي گشت 

كسي كه خودش . به مردوك اهداء شد ) ناديدني ( AMONلقب معبد و پادشاهان به مردوك اختصاص داده شد آنچنان كه 
. شهر بابل در بين النهرين را بعنوان شهر ابدي خود انتخاب كرد او . در مصر غايب بود 

اگر چه نابو هدف شخصي نرگال محسوب مي شد اما ظاهراً . مردوك و نابو ، هردو از طوفان هسته اي جان سالم به در بردند 
. ير درياي مديترانه فرار كرده و در آنجا مخفي شده بود او به يكي از جزا

. بنا كرد Borsippaمركزي را در بين النهرين به نام ، متوني كه متعاقب آن پيدا شدند نشان مي دهند كه او براي فرقه اش 
. اما او به راهش ادامه داد براي سير وسياحت وستايش سرزمينهاي برگزيده اش در شرق . شهري جديد در نزديكي بابل پدرش 

. گواه ستايش اويند ، مكانهايي كه در بين النهرين به احترام نامش ساخته شده اند 
، مانند ophoricهمچنين نامهاي سلطنتي ) كرد مكاني كه موسي در آن فوت( در نزديكي رود اردن Neboمانند كوه 

Nabo-pol-assar و همچنينNebo-chadnezzar و پادشاهان مشهور بابل با اين نامها ناميده مي . و بسياري ديگر
ستان در سراسر شرق نزديك در دوران با» پيامبر و نبي « شدند و اين نام ، آنچنان كه قبالً خاطر نشان كرديم مترادف شده با 

: مردوك خود آن را به ياد مي آورد زماني كه پرسيد 
تا كي ؟ 

. زماني كه حوادث شومي صورت گرفت ، سخني از پست فرماندهيش در حران 
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زماني خدايان و انسان برتري خود . ، براي زمان موعود 1در زندگينامه خود نوشت مردوك پيشگويي از او وجود دارد براي آينده 
وقتي كه پادشاهي انتخاب مي شد بعنوان بهترين . را در خواهند يافت كه صلح جايگزين جنگ شود و درد و رنج تبعيد گردد 

.سرخود را رو به آسمان باال مي برد ) ن معني را مي داد آنچنان كه نامش چني( Esagilبراي بابل توسط معبد 

پادشاهي در بابل ظهور خواهد كرد 

در شهرم بابل ، در ميان آن 

معبدم رو به آسمان بر پا خواهد شد 

ESAGIL كوه مانند تجديد بنا خواهد شد

نقشه هاي زمين ـ آسمان بر كف آن 

كوه مانند طراحي شده است ESAGILبراي 

دروازه آسمان را باز خواهد كرد 

از شهرم بابل پادشاه برمي خيزد 

با او فراواني ظهور خواهد كرد 

دستانم او را درك خواهند نمود 

او مرا در حركتهايم هدايت خواهد كرد 

برتري مردوك به رسميت شناخته شد ودر حال . قرار نبود بعنوان برج راه اندازي شود ، اين برج جديد بابل ، يا هرچه كه بود 
از زمان دايره البروج . حاضر نه تنها با فضاي فيزيكي حاكم مرتبط بود بلكه نشانه هايي از آسمان هم بر آن داللت مي كرد 

را نوعي رصد Esagilمي توان ـ) ستاره ها وسيارات ( آسمان KAKABUآسماني ـ آسماني ، از موقعيت وحركت اجرام 
و . توسط نينورتا ديگر چيزي اضافي محسوب مي شد ساخته شده ENINNUپس . خانه نجومي امروزي تصور كرد 

. ساخته شده بودند حوتهمچنين استون هنجهاي متنوعي كه توسط ت
.زيگوراتي بود كه بر اساس برنامه هايي مفصل و دقيق ساخته شده بود . ساخته شد Esagilهنگاميكه در نهايت 

) يري بجاي واژه پيشگويي همه جا از واژه نبوت استفاده شده است ـ مترجم در ترجمه كتاب مقدس به فارسي در نسخه غيرتفس( . ١
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همان . اشاره مستقيم داشته باشد Ikuفاصله ارتفاعش هفت مرحله داشت و موقعيتش به مانند اين بود كه راسش به ستاره 
. پيش از ميالد 1960ستاره رهبر صورت فلكي قوچ در حدود 

زمان آسماني . قيامت هسته اي و نتايج ناخواسته اش پايان ناگهاني بود در ارتباط با بحثهاي مربوط به زمان دايره البروجي 
هنوز در مداروهمزمان با زمان خدايي قرار داشت ، امري كه ، نيبيرو اما سياره خدايان . اكنون عصر مردوك را نشان ميداد 



تشاد

متن پيشگويانه روشن مي كند كه او با بينش ستاره شناسانه اش آسمان را جستجو 

برجي بود هرمي شكل و پلكان دار در » خانه راس برجسته 
اين برج اكنون در فرهنگ يهودي و مسيحي ودر نقاشيهايشان تحت عنوان برج بابل معروف كه نابود شد به تصوير كشيده 
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متن پيشگويانه روشن مي كند كه او با بينش ستاره شناسانه اش آسمان را جستجو . بود توجه مردوك را به خودش جلب كرده
براي سياره حقيقي Esagil2مي كند از اشكوب زيگوراتش 

نقشه شهر بابل و موقعيت معبدهايش 

خانه راس برجسته « : نامي است سومري براي معبدي ارجمند و معناي اصلي آن اين است 
اين برج اكنون در فرهنگ يهودي و مسيحي ودر نقاشيهايشان تحت عنوان برج بابل معروف كه نابود شد به تصوير كشيده 

) مي شود كه در اصل اين برج آن برج نيست ـ مترجم 

توجه مردوك را به خودش جلب كرده
مي كند از اشكوب زيگوراتش 

نقشه شهر بابل و موقعيت معبدهايش 

2.)Esagil نامي است سومري براي معبدي ارجمند و معناي اصلي آن اين است
اين برج اكنون در فرهنگ يهودي و مسيحي ودر نقاشيهايشان تحت عنوان برج بابل معروف كه نابود شد به تصوير كشيده Etemenankiجنوب 

مي شود كه در اصل اين برج آن برج نيست ـ مترجم 
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شگون ـ شناخت به كمك مي آيند 

مي خواهد كه ازميانه به باال صعود كند 

چپ وراست ودر ضلعهاي مخالف 

آنها جداگانه خواهند ايستاد 

سپس شاه به هدفش نزديكتر شد 

KAKKABU بحقESAGIL

در تمام زمين مشاهده خواهد شد 

ستاره مردوك خدا آمد . ستاره دين متولد شد ) گرفته شده است ـ مترجم KAKABUاصطالح كواكب به احتمال زياد از ( 
. دين نجوم شد و نجوم هم طالع بيني . نيبيرو ، به مردوك تعلق گرفت ) كه ما آن را سياره مي ناميم ( اين ستاره . 

جديد نظر شده بود تا به مردوك كه در نسخه بابلي اش تEnuma Elish3در هماهنگي با دين ستاره اي جديد ، حماسه 
در متون بابلي !!! كند بلكه مي گويد كه او خود نيبيروست مي نه تنها او را آمده از نيبيرو معرفي . بعدي آسماني اعطا نمايد 

. مردوك برابر است با نيبيرو ، سياره اي كه خانه آنوناكي هاست ) زبان مادري سامي ( نوشته شده به گويش آكدي 
. آسماني از يكي بر روي زمين انتقام بگيرد EAبزرگ نام مردوك را دادند كه از اعماق فضا آمده بود تا همراه با به سياره 

آن را در فرمي 1849آستين هنري اليارد در سال . كه پس از رمز گشايي محتواي آن مشخص شد –لوح 7اسطوره آفرينش بابلي برروي ( . ٣
چاپ و به جهان باستانشناسي 1876پيدا كرد و توسط جرج اسميت در سال ) موصل عراق ( تكه پاره در كتابخانه آشور باني پال در خرابه هاي نينوا 

)معرفي شد ـ مترجم 
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وبا توجه به سرنوشتش در آسمان و مدارش ، او بزرگترين خداي همه . اينگونه بود كه مردوك سرور آسمانها وزمين شد 
. او سرنوشتش اين بود كه بزرگترين خداي آنوناكي روي زمين باشد ، آن به موازات ) . ديگر سيارات ( آسمانها شد 

مردوك با شكست هيوالي تيامات در نبرد . حماسه تجديد نظر شده آفرينش علناً در شب چهارم جشن سال نو خوانده شد 
. و منظومه شمسي بازسازي شد آسماني براي خود اعتبار كسب كرد و زمين خلق 
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شاهكارهايي كه در نسخه اصلي سومري وبه عنوان بخشي از كيهان شناسي پيچيده علمي به سياره نيبيرو نسبت داده تمام 
آنهم با ابداع تقويم و انتخاب بابل بعنوان . شده بود در نسخه جديد خلق آنها به مردوك و هنراستادانه انسان نسبت داده شد 

. ناف زمين 
) مترجم –فرصت استفاده كند و تمام ناكاميهايش را جبران نمايد در واقع مردوك كوشيد از اين( 

. جشنواره سال نو ـ مهمترين رويداد ديني سال ـ در اولين روز از ماه نيسان شروع مي شد كه مصادف بود با اعتدال بهاري 
روزه سومريان تحت 10ن روز طول مي كشيد و تكامل يافته جش12اين جشن . مي ناميدند Akitiدربابل آن را جشنواره 

شامل مواردي مي شدند كه از جمله آنها آن قسمتهاي . محسوب مي شد ) زندگي را به زمين بياوريد ( A.KI.TIعنوان 
رستاخيزش ، وقتي كه از آن زنده . مي توان به جنگ هرم ، زماني كه مردوك در مقبره مهر و موم شده به مرگ محكوم شد 

. اشاره كرد نهايت او پيروزمندانه بازگشت ماجراي تبعيدش و تبديل به غيب شدنش و اينكه در . بيرون آمد 
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نوعي پايان دهنده ، ظاهر شونده و ناپديد شونده ، وحتي بازي عاشقانه مردوك با مردم آن هم به نحوي هنرمندانه تا آنجا كه 
رنجهاي آسماني در نهايت با كسب پيروزي توسط همتاي آسمانيش به . پذيرفتند 4مردم مردوك را بعنوان خداي رنجبران 

. سيد پايان ر
داستان عهد جديد درباره عيسي چنان بود كه االهيون اروپايي اگر در قرون گذشته مي خواستند در مورد آن بحث كنند بايد ( 

) معرفي مي كردند » يه عيسي مسيح نمونه اول« مردوك را بعنوان 
. تشريفات شامل دو قسمت مي شد 

خانه ( ناميده مي شد Akitiساختاري كه واحد . اول مردوك سوار قايق مي شد تا به تنهايي عرض رودخانه ر اطي كند 
Akiti ( سماني او به سياره روشن است كه اين بخش از سفر تك نفره مردوك نمادي است از سفر آ. مكاني ديگر در شهرش

سفري با قايق برروي آب ، مطابق با تصور كلي فضاي . خانه ، كه به مكاني خارج از فضا در اعماق منظومه شمسي اشاره دارد 
مفهومي كه در هنر گرافيكي مصر ، خداي . پيمود ) فضا پيما ( بين سيارات مي توان اعماق آبهاي باستاني را با قايق آسماني 

ي آسمانيش در حال عبور تصوير شده آسمان با كرج

جشن عمومي و تشريفات شادماني با تبريك . آغاز شد Akitiجشن عمومي با بازگشت موفقيت آميز مردوك از بيرون و واحد 
ات توصيف اين حرك. جمعيت در صفوفي منظم از پادشاه و كاهن عاليرتبه استقبال كردند . ديگر خدايان كنار لنگرگاه آغاز شد 

. و مسيرها آنچنان دقيق بود كه راهنمايي شد براي باستانشناساني كه دربابل حفاري مي كردند 
از متون نگاشته شده برروي لوح گلي و يافتن توپوگرافي از شهر ، مشخص شد كه در آنجا هفت ايستگاه وجود داشت كه در 

نمادها و نامهاي سومري و آكدي پيدا شدند . ري شدند ايستگاهها حفا. فواصل معين براي مناسكي مشخص ساخته شده بودند 
از پلوتون به زمين ، سياره هفتم ـ البته در اينجا بيشتر منظور از . ( كه از سفرهاي آنوناكي در منظومه شمسي سخن مي گفتند 

از : روايت مي كردند در بابل ايستگاههايي پيدا شدند كه داستان زندگي مردوك را ) فراسوي پلوتون به زمين بوده ـ مترجم
اينكه چگونه او از حق . تولدش در محلي اصيل و خالص مي گفتند و از حقوقي كه بر اثر تولدي خاص به كسي تعلق مي گيرد 

اينكه چگونه به اعدام محكوم شد و زنده در هرم مدفون گشت و اينكه چگونه نجات يافت و . برتري خود محروم شده بود 

) در قرآن اين خدا تبديل به خداي مستضعفان تبديل مي شود كه به مردم وعده برتري آنها بر زمين را مي دهد ـ مترجم ( .٤
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را تحمل كرد و اينكه در نهايت چگونه حتي خدايان بزرگ ، آنو و انليل هم تسليم سرنوشت شدند احياء شد و سپس تبعيد 
. وبرتريش را اعالم كردند 

روز 6به موازات آن در كتاب مقدس هم خلقت در ( در نسخه اصلي حماسه خلقت سومري كه روي شش لوح نوشته شده 
) . صورت گرفته 

م استراحت كرد و از اين فرصت استفاده نمود تا كاري كه با دستهايش انجام داده بررسي كند در كتاب مقدس ، خدا در روز هفت
در نسخه بابلي حماسه آفرينش لوح هفتمي اضافه شده كه در آن به تمامي مردوك مورد ستايش قرار گرفته و پنجاه اسم به . 

رتبه اي كه پيش از آن به انليل و . پنجاه به مردوك اين در واقع عملي نمادين بود براي اعطاي رتبه . او اعطا شده است 
. نينورتا داده شده بود 

نامهايي كه ـ به تناوب در ميان سومريان و » پسر جايگاه ويژه « . شروع مي شود MAR.DUKهمه چيز با نام باستاني 
و ديگر عناوين » سرور آسمانها وزمين « به » خالق همه چيز « بازه زماني لقبي كه به او اعطا شد در. آكدي ها ـ رواج دارد 

وظايف آنوناكي و « كسي كه » گام تمام خدايان پيش« . مربوط به نبرد آسماني با تيامات كه منجر به خلق زمين و ماه شد 
خدايي كه مرده را زنده « ... » خدايي كه پاسدار زندگي است « و . و سمت فرماندهي را دارد » ايگي گي ها را معين مي كند 

5.خدايي كه با تصميمات خيرخواهانه اش بشريت را حفظ مي كند » سرور تمام سرزمينها « . » مي كند 

زمينها را تقسيم . كسي كه باعث بارش باران مي شود تا كشاورزي رونق بگيرد . پيروي مي كنند » بخشنده زراعت « مردم از 
. مي كند و نعمتهايش براي خدايان و مردم به يك اندازه هستند 

. او كسي است كه تقاطع ميان آسمان و زمين را حفظ مي كند . باالخره او را نيبيرو نام دادند 

KAKKABU كه در آسمانها مي درخشد

او پيوسته آبهاي عميق را در مي نوردد 

! اجازه بدهيد نامش را تقاطع بگذاريم 

. او از جهت ستارگان در آسمان حمايت مي كند 

او چوپان خدايان آسمان است 

. و آنان را چون گوسفند هدايت مي كند 

از متن بلند حكومتي نتيجه گرفته مي شود كه او كسي است كه نامش از . خدايان بزرگ معرفي اش كردند » پنجاه « با عنوان 
. خدايان برتر ساخته شده است » پنجاه « 

مي دادند هفت لوح كامل مي شد ـ احتماالً تا آن زمان ديگر آفتاب طلوع كرده هنگاميكه تمام شب را به خواندن آن اختصاص 
. بود ـ كاهنها كساني بودند كه وظيفه كارگرداني خدمات عبادي و صدور فتواهاي رسمي را بر عهده داشتند 

به انليل خداي خشم وترس كه يادش لرزه بر اندام انسانها مي اندازد و جمله از خدا بترس در واقع ياد آور اعمال خشمگينانه و ترس طعنه اي ( . ٥
انسانها در ضمير ناخودآگاه خود ترسي نداشتند و اين بعد از طوفان وحشتناك ، روانشناسان فرويدي معتقدند تا پيش از طوفان بزرگ نوح . آور اوست 

)مترجم -كه ترس وارد ضمير ناخودآگاه جمعي انسان شد كه تا به امروز هم باقي مانده است بود 
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... بياييد نامهاي پنجاه رادر ذهن نگهداريم 

. بياييد با خرد و شناخت درباره آنها بحث كنيم 

. اجازه بدهيد پدر آنها رابراي پسرش بخواند 

. اجازه بدهيد تا گوشهاي چوپانان و گله داران باز شود 

خدايان ، » انليل « اجازه بدهيد در خوشيهاي مردوك در مصاف با 

مشخص شود چه كسي شيوه اش پابرجاست 

چه كسي فرمانهايش تغيير ناپذير است 

. آيد را هيچ خدايي نمي تواند تغيير دهد و سخني كه از دهانش بيرون مي 

هنگاميكه مردوك در ميان مردم ظاهر شد ، لباس مجلل و رسمي كاهنان را پوشيده بود اما نكته خجالت آور استفاده او از پشم 
. ساده براي دوخت لباس بود ، جنسي كه ياد آور خدايان قديمي سومي و آكد بود 

سرودهاي مذهبي . اگر چه مردوك خداي ناديدني در مصر بود اما به سرعت مقبوليتش پذيرفته شد و ستايشش آغاز گشت 
نامهايي كه بيشتر براي چشم و . را با خود داشت » پنجاه « ساخته شد، اين خدايي كه تركيبي از نامهاي Ra-Amonبراي 

كسي كه در افق به وي مي نگرند ـ خداي . ناميده شد » سرور خدايان «بنابراين . هم چشمي براي خود انتخاب كرده بود 
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... انسانها و جانوران را خلق كرده « كسي كه . است » خداي زمين « و » كسي كه زمين را كامل ساخته است « آسماني ـ 
» كسي كه درختان ميوه را خلق نموده و شاخ و برق را خلق كرده و به احشام زندگي بخشيده 

روشن است كه اين تكه هاي كوچك هماننديهاي زيادي را بين متون بين النهريني » خداي براي شش روز جشن گرفت « و 
. و قصه هاي آفرينش كتاب مقدس نشان مي دهد 
خدايي ناديدني بود ، زيرا كه محل اقامت اصلي اش در جاي Ra-Amonبر اساس بيانات عقيدتي ، روي زمين ، در مصر ، 

جائيكه خدايان از پيروزيش . سرود مذهبي طوالني وجود دارد كه در حقيقت به بابل اشاره مي كند . ار داشت ديگري قر
. شادمان هستند 

! ) محققان فرض كرده اند كه اين اشاره به شهري در بين النهرين ندارد بلكه بابل نام شهري در مصر بوده است ( 
به آسماني مرتفع ... رفته است به فراسوي افق « . » او به آسمانهاي دور دست رفته است « در آسمانها او ناديدني است ، زيرا 

» تر 
نشان حكمراني مصر ـ صفحه مدور بالداري كه معموالً مارهايي نيز در كنارش قرار دارند ـ بطور معمول اين صفحه مدور را 

اما در حقيقت اين نمادي است باستاني كه در تمام دنيا وجود » خورشيد است RAزيرا « هند ، بعنوان خورشيد توضيح مي د
. دارد و نماد نيبيرو است كه در دراز مدت به ستاره نامرئي تبديل شده است 
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در . ي مي يابد زيرا مردوك از نظر فيزيكي از مصر غايب بود و اين در مصر است كه دين ستاره اي در واضح ترين شكلش تجل
ATEN به جايي دور « ميليونها ستاره ظرف چندسال معرف مردوك در جنبه آسمانيش هستند و براي آن غيب شده بود كه
» ... به فراسوي افق « رفته بود » در آسمان 

) البته ما مي دانيم كه اين همه يك بازي سياسي بوده و مردوك به بابل رفته بود ـ مترجم ( 
ابتدا بين النهرين جنوبي . به آرامي صورت نگرفت بني انليل مردوك به عصر جديد و دين جديد به سرزمينهاي عبور

فاجعه اي در سومر . وسرزمينهاي غربي كه در مسير باد سمي بودند پس از ضربه اي كه خورده بودند خود را بازيابي كردند 
رها از ساكنانشان و احشام شه. انفجار هسته اي تنها اتفاق نبود بلكه باد راديواكتيو بود كه مساله ساز شده بود . اتفاق افتاده بود 

آبها مسموم شده بودند اما جاري بودن دو رودخانه بزرگ بزودي آن را . خالي شده بودند اما از نظر فيزيكي آسيبي نديده بودند 
خاك هم سم راديو اكتيو را جذب كرده بود و زمان طوالني تري براي بهبود نياز داشت اگر چه با گذشت . اصالح مي كرد 

به اين ترتيب اين امكان فراهم شد كه مردم كم كم در سرزمينهاي ويران شده ساكن شوند و جمعيت . چنين هم شد زمان اين
. انساني شكل بگيرد 

كسي ظهور . راه شهرشمال غربي رودخانه فرات . در ابتدا اسناد قوانين اداري ـ اجرايي جنوب حكمراني سابق مري ويران شد 
. بود كه در حقيقت نامي سامي محسوب مي شد Ishbi-Erraنام او . نبود » از تبار سومريان « كرد ما بايد بدانيم كه او 
اما در زمانه . تاسيس كرد و از آنجا تالش نمود تا روند باز بيني بقيه شهرهاي بزرگ را احياء كند Isinاو ستادش را در شهر 

توسط چند تن از جانشينانش ادامه يافت و همچنين نسبت نام كوشش او براي بازسازي . هرج و مرج روند كند بود و دشوار 
طول كشيد و اينكه سومر URسر انجام نزديك به يك قرن احياء . ناميده مي شد » Isinدودمان« ساميش كه اصطالحاً 

د ـ اما در دوباره به مركزي اقتصادي تبديل شود ؛ و همچنين نيپور ـ قلب سرزمينهايي كه مذاهب سنتي را پيروي مي كردن
زمانه اي كه هر شهري مي كوشيد از قوانين شهر ديگر فرار كند سومر قديمي تبديل به سرزميني شده بود شكست خورده و 

. تكه تكه شده 
براي اينكه در حد يك امپراطوري . حتي بابل كه به طور مستقيم در مسر باد شيطاني قرار نداشت نيز نياز به بازسازي داشت 

اگر چه تمام پيشگوييهاي عظيم مردوك به وقوع نپيوست اما بيش از . د جمعيتش تكاني مي خورد ورشد مي كرد جلوه كند باي
پيش 1900در حدود . يك قرن اين سلسله رسمي پا گير شد و توسط پژوهشگران تحت عنوان اولين سلسله بابل لقب گرفت 

ويي بزرگ مبني بر بر تخت نشستن پادشاهي به وقوع بپيوندد تا با اين حال هنوز يك قرني بايد مي گذشت تا پيشگ. از ميالد 
قوانين ثبت –او را بيشتر بعنوان ارائه كننده فرامين قانوني مي شناسند . نام او حمورابي بود . عظمت از دست رفته را احياء كند 

. لوور پاريس قرار دارد كه در حال حاضر در موزه -شده روي ستون سنگي تاريخي كه توسط باستانشناسان كشف شد 
شواهد ناچيزي از دوران پس از فاجعه . دو قرن طول كشيد تا اينكه بينشهاي پيشگويانه مردوك درباره بابل به حقيقت بپيوندد 

را بعنوان تاريخ تاريكي در بين النهرين معرفي مي كنند ـ زماني كه ديگر URوجود دارد ـ محققان دوران پس از انقراض 
حتي دشمنانش به پيشنهاد مردوك راي مثبت دادند ـ تا وجه مردم پسندانه شان حفظ شده و از مراكز سنتي فرقه خدايان و 

زماني كه بازسازي وبازيابي . هايشان محافظت شود اما ترديدهايي هم در مورد اينكه دعوتش را اجابت كرده باشند وجود دارد 
UR توسطIshbi-Erraباره بازگشت شروع شد ، هيچ اشاره اي درNannar/Sin وNingal وجود ندارد .

اما . در آنجا يا دآوريهايي از حضور اتفاقي نينورتا در سومر وجود دارد با توجه به پادگاني از واحد هاي نظامي از ايالم و گوتي 
. به الگاش برگشته باشد Bauسابقه اي وجود ندارد كه نشان دهد همسرش 

و جانشينانش براي بازگرداندن اعتبار مراكز فرهنگي و احياء معابد به اوج خود رسيد ـ پس از گذشت Ishbi-Erraتالشهاي 
. سال ـ اما نشاني از اين وجود ندارد كه انليل و نينليل به نيپور برگشته باشند و در آنجا اقامت گزيده باشند 72

آنها كجا رفته بودند ؟ 
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كه اكنون ادعاي برتري داشت –اكتشاف در يك شاهراه اين موضوع را ثابت مي كند كه اين توطئه اي از جانب مردوك بوده 
. و براي آنها نقشه كشيده بود –و به تمام آنوناكي فرمان مي راند 

) polytheism/ ك شر( چند خدايي ، متون وشواهد ديگري در اين زمان نشان ميدهند كه پس از ظهور مردوك وبرتريش 
. و عقايد مذهبي كه چند خدايي را باور داشتندپايان نيافت

او . بر عكس براي برتري بر ديگر خدايان ، نياز داشت كه شرك ادامه پيدا كند و وجود خدايان ديگر در اين ميان نياز بود 
در قسمتي كه سالم ( لوحي بابلي . شته باشد رضايت به بودنشان داد تا زماني كه امتياز مخصوص كنترل آنها را در اختيار دا

. در فهرستي كه در زير نشان داده شده ويژگيهاي خدايان را نشان مي دهد كه از اين به بعد به مردوك اعطا شد ه اند ) مانده 

Ninurta مردوك قدرت حفاري او را در اختيارد ارد
Nergal مردوك قدرت حمله او را در اختيار دارد
Zababa مردوك قدرت مبارزه او را در اختيار دارد

Enlil مردوك قدرت سيادت و تدبير او را در اختيار دارد
Sin مردوك قدرت روشنايي شبانه او را در اختيار دارد

Shamash مردوك قدرت عدالت او را دارد
Adad مردوك قدرت بارندگي او را در اختيار دارد

ديگر خداياني كه باقي مانده بودند بر ويژگيهاي خود باقي ماندند اما اكنون در واقع اين ويژگيهاي مردوك بود كه به آنها اعطا 
اما بسياري از نامها بنا بر سياست مدارا و تساهل هنوز وجود داشتند مانند . او اجازه داد تا پرستش آنها ادامه پيدا كند . شده بود 

اما كسي ممكن است بگويد كه از مردوك انتظار مي رفت آنها را ) كاهنِ نرگال ( Ishbi-Erraرئيس جنوب ، /نام فرمانروا 
. به بابل بياورد و در قفسهاي طاليي زندانيشان كند 

در زندگينامه خود نوشت پيشگويانه اش مردوك به روشني نيت خود از توجه به ديگر خدايان و از جمله دشمنانش را بيان 
. آنها مي توانستند در نزديكي اش در محوطه مقدس اقامت داشته باشند . مي كند 

با دارائيها –، جايي كه آنها مي خواستند در آن اقامت داشته باشند Ningalو Sinجايگاهي مقدس براي يا غرفه اي براي 
ه چيز به اراده مردوك بستگي داشته و كاوشهاي باستانشناسان نشان مي دهد كه هم–و گنجينه هايشان در كنار يكديگر 

. مي شده Ninurta، و حتي Ninmah ،Adad ،Shamasمحوطه مقدس بابل شامل اقامتگاه و زيارتگاه اختصاصي 
طبق . زيگوراتش سر به آسمان مي ساييد . زماني كه در نهايت بابل قدرت امپرياليستي اش را زير نظر حمورابي گسترش داد 

اكنون انباشته از ، اما محوطه مقدس به جاي گروههاي خدايان . ن زمان شاه بزرگي بر تخت مي نشست پيش گويي دراي
. و مرامنامه اي از ديني جديد مطرح نشده بود كاهنان شده 
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با نگاهي به ستوني كه قوانين حمورابي روي آن حك شده 

خداي عدالت « ندارد ـ طبق متون ، ديگر حق ويژه Utu/Shamashمتوجه مي شويم كه اين قوانين هيچ ارتباطي با 
در مقدمه دعاي آنو وانليل كه روي ستوني سنگي –كه قبالً در تملك شمش قرار داشت به مردوك اعطا شده بود » گستر 

مردوك كسي بود . ادت وتدبير است و آن كس مردوك است مي دهد كه تنها يك نفر شايسته سيحكاكي شده است نشان
: كه خدايان زير بار منت او بودند 

آنوي بلند مرتبه 

سرور خدايان كه از آسمان به زمين آمد 

وانليل ،سرور آسمان و زمين 

كسي كه تعيين كننده سرنوشت سرزمينهاست 

برايش مردوك ، فرزند ارشد انكي تصميمي گرفت 

. كه انليل ، تابع تمامي بشريت باشد 

دو قرن بعد از شروع عصر مردوك انعكاسي از . باعث ادامه قدرت انليته مي شد ) مترجم –بخوانيد پاچه خواري ( سپاسگذاريها 
: وضعيت واقعي امور ديده مي شد 
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بخشي از آنها در اطراف سومر . نيامده بودند تا در محوطه مقدس مردوك دوران بازنشستگي خود را بگذرانند } خدايان { آنها 
صف . بعضي از پيروانشان همراه آنها در چهار گوشه زمين پراكنده بودند و بقيه در نزديكي مانده بودند . پراكنده شده بودند 

. تا جديد به چالش تازه اي براي مردوك تبديل شده بود آرايي پيروان آنها ، از قديم 
ن آ–به ابراهيم در نيپور تشريح شده است ايزديحس اينكه سومر يك ميهن است و نه بيشتر به وضوح در دستور العملهاي 

ساراي به سارا به ابراهيم تغيير يافت و همسرش نيز از Semitizeكسي كه نامش بعدها از –هم در آستانه انفجار هسته اي 
قبل از . نه فقط سومريان كه ابراهيم و همسرش هم به پناهگاه جديد نياز داشتند . او خانه دائمي اش را در كنعان ساخت . 

اولين موج از مردمي كه از سرزمينهاي گرفتار . اينكه فاجعه هسته اي در مقياسي ناشناخته رخ بدهد آنها مهاجرت كرده بودند 
بيشترين جنبه با معني وبا دوام ترين اثرش ، مهاجرت بازماندگان از سومر بود ، موج . هسته اي دوري كردند شده توسط انفجار 

ميوه هاي تمدن دو . هر كدام از اين موجهاي مهاجرت به گوشه اي رفتند و. بعدي مهاجرتها از هر گوشه اي ادامه داشت 
. دها تا دو هزار سال ادامه پيدا كرد و توسط مردمي ديگر بعهزار ساله سومري اقتباس شد

در حقيقت هر چند سومر بعنوان واحدي فيزيكي نابود شد اما دستاوردهاي تمدنش تا به امروز با ماست ـ فقط كافي است 
) شصت پايه ( زمان روي ساعتتان را بررسي كنيد كه بر پايه سيستم شصت تايي –نگاهي به تقويم دوازده ماهه خود بيندازيم 

) مترجم –دقيقه 60ثانيه و 60. ( ومري تنظيم شده است س
با توجه به پراكندگي زبان ، نوشتن ، نمادها ، آداب و رسوم ، دانش . شواهدي براي پراكندگي گسترده سومريان وجود دارد 

اساس اجتماع خدايان بنا در كنار اين كليات ، مذهبي كه بر . آسماني ، باورها و خداياني كه در اشكال مختلف ظهور مي كنند 
القاب خدا . آنان كه از آسمان آمده اند و سلسله مراتب خدايي كه وجود داشته ) مترجم –مذهب پاگاني يا همان شرك ( شده 

6دانش ستاره شناسي ، دايره البروجي با دوازده خانه . كه معني مشابه اي در زبانهاي مختلف دارد 

داده اند و » اسطوره « كه محققان به آنها نام - همچنين وجود داستانهاي آفرينش هم شكل و خاطرات خدايان و نيمه خدايان 
كه بين آنها هماننديهاي شگفت انگيزي وجود دارد كه نمي توان توضيحي براي آنها داد –از اين زاويه نگاهشان مي كنند 

.داشته اند مگر اينكه بگوييم آنها واقعاً در نظر سومريان وجود
در گسترش آن به اروپا با نماد نينورتا يعني دو عقاب مواجه مي شويم 

)مترجم –سياسي شيعيان دوازده امامي هم از دوازده خدا با صفات برجسته اقتباس شده است –في الگوي دوازده امام در انديشه فلس(. ٦
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. با زبان سومري خويشاوند هستند –مجاري و فنالندي و باسك –اين حقيقت را هم در نظر بگيريد كه سه زبان اروپايي 
از مبارزه گيلگمش با دست خالي با دو شير وحشي وجود –حتي در آمريكاي جنوبي –توصيفات گسترده اي در سراسر جهان 

. دارد 

ترتيب حروف الفباي الگو گونه براى نمايش(Scriptsدر شرق دور ،شباهت واضح و مشخصي بين خط ميخي سومري و 
.چيني و كره اي و ژاپني وجود دارد ) حوادث 

محدود نمي شوند بلكه بسياري از نشانه ها عيناً تلفظ مي شوند و همچنين معني مشابه اي Scriptsاين شباهتها فقط به 
خانواده امپراطوري كه . ناميده مي شد نسبت داده مي شود AINUبه تبار اسرار آميزي كه beeenدر ژاپن تمدن . دارند 

. د فرود آمده انSun-godپنداشته مي شد از خط نيمه خداياني هستند كه از 
تشريفات اعطاي نشان به پادشاه جديد و تنهايي راز آلودش در شبي با الهه خورشيد كه شامل تشريفات عبادي هم مي شد 

تشريفاتي كه طي آن پادشاه تمام شب . بصورت معما گونه اي ، مناسك ازدواج مقدس در سومر را سرمشق خود قرار داده است 
. سر مي كرد Inanna/Ishtarرا با 

، موجي از مهاجرت اقوام .باران طوفاني ز چهار منطقه سابق ، همچون جاري و لبريز شدن رودخانه ها و نهرها بعد ازا
ظهور و بود از صفحات قرنهاي بعدي پر شده . گوناگون پس از فاجعه هسته اي و شروع عصر جديد مردوك شكل گرفت 

تازه واردها از دور و نزديك مي آمدند ، تاخت و تاز آنها و . بود سومر از اعتبار افتادهوسقوط ملتها و كشورها وشهروندان 
. تشكيل حكومتهايشان و هر آنچه از آنها باقي ماند به درستي در كتاب مقدس ذكر شده است 
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در واقع تا زمان ظهور باستانشناسي مدرن شناخت كمي در مورد آنها وجود داشت يا اصالًشناختي وجود نداشت و همان اشارات 
خدايان « كم هم مربوط مي شد به متن عبري كتاب مقدس ، البته آن هم نه بعنوان سابقه اي از اقوام مختلف بلكه بنام 

7. ند و كساني كه به نام خدايان جنگيد» ميهني 

ي مضاعف يخود معماCarchemish8اما ملتهايي ماند هيتي و ايالتهايي مانند ميتاني و پايتختهاي سلطنتي مانند مري ، و 
. هستند 

در خرابه ها نه تنها سازه . باستانشناسان با سعي و كوشش بسيار زمين را در جستجوي نشانه هايي از اين تمدنها حفر كرده اند 
هاي چوبي و فلزي بلكه هزاران لوح گلي پيدا شد كه دو طرف آنها نوشته شده بود و ميزان بدهي آنها به ميراث سومري و 

. رفته بودند را نشان مي داد نوري كه براي موجوديت خود از آن گ

در واقع كتاب مقدس تا قبل از رنسانس در مغرب زمين هم كتاب تاريخ بود و هم كتاب جغرافيا و زيست شناسي و علوم سياسي ، منبع ( . ٧
خالصه براي خودش كشكولي بود آنچنان كه امروز هم هست اما .... الهامهاي عرفاني و هم منبع شيطان شناسي و كفر ستيزي و شرك زدايي و 

)مترجم –بريده شده و اين نظريه فرگشت داروين بود كه نفس آخر كتاب مقدس و لشكر تئوريسينهاي االهيات دان را داخل شيشه كرد ديگر دم 

نوين آشوري ، محلي كه نبردي مهم ميان بابل و مصر در آنجا درگرفت و در كتاب مقدس از شهر باستاني و مهم ميتاني ، هيتي و امپراطوري ( . ٨
)مترجم –مي نامند Greco-Romansآن يادشد ، اروپائيان آن را 



تشادمساهاجنپتشونرس:متفهلصف–اهزورناياپ

١٢٢

در علم وفناوري در ادبيات و هنر ، سلطنت و كاهني آنها بنيادي ساختند براي . هستند » اولين ها « عمالً در همه جا سومريان 
در نجوم ، اصطالحات سومري ، فرمولهاي مداري ، فهرست سيارات و حفاظت از باور به دايره . توسعه فرهنگهاي بعدي 

. بيش از هزار سال حفظ واستفاده شد البروجها ؛ و شكل خط ميخي سومري براي 
زبان سومري مطالعه شد ، لغت نامه سومري كامل شد و شرح حماسه هاي سومريان و خدايان و قهرمانانشان كپي برداري شده 

معبد ( و بعد از همه اينها مشخص شد كه خدايان آنها اعضاي زيارتگاه . و كشف رمز شد وبه زبانهاي مختلف ترجمه شد 
. آنوناكي دوران باستان بوده اند ) دايان نيايش خ

ند داده ه اهم با پيروان خود در پراكندگي دانش و عقايد سومريان و استفاده از آن همصدا بودبني انليلدرباره اينكه آيا خدايان 
هم مرز با بابل اما اين يقين تاريخي وجود دارد كه در مدت دو تا سه قرن عصر جديد ، در سرزمينهاي . اي به يقين وجود ندارد 

مذاهب ملي : جذب نوعي وابستگي ديني جديد شدند ) خدايان ( تصوري زيبنده مردوك پديد آمد ، آنچنان كه مهمانان مردوك 
. دولتي –

اما خدا بودن او مانع نبرد ملتي با ملتي ديگر . مردوك اگر چه پنجاه نام خدايي را بدست آورده بود 

. نشد » به نام خدا « و كشتن انساني بدست انسان ديگر آن هم 


