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 ؿاًتبٖ ٛٛفبٖ يب ًيُ ثنكي ،

ثِليت ؿك تٕبٔي ٘مبٙ رٟبٖ اًت .  1communalmemoryثؾِي ام فلًٞٙ ثِلي ٚ ؿكٚال٢ ؽبٛلٜ ر٤ٕي 

 آَٛ ؿاًتبٖ كا ثبمتبة ؿاؿٜ ا٘ـ :، ي ٌٔت٤بك بٟٔبٕٞٝ رب ثـٖٚ تٛرٝ ثٝ ٌ٘ؾٝ يب ٘ ٣ٙبٓل آّي آٖ ٘ين ؿك

أب مٚري ثؾِيـٜ ، ل٘ـ ثل ٔغٛ ثِليت ام صٟلٜ مٔيٗ تًٛٚ ًيّي ٣بِٓ ٌيل يؿك آٖ ، ؽـايبٖ ؽٍِٕيٗ تٕٔيٓ ٔي ٌ

  Berossusوبٞٗ وّـا٘ي  ُـٜ ٚ ؿٚؿٔبٖ اٌ٘بٖ ٘زبت ٔي يبثـ . ثٝ رن ٌناكٍ ٛٛفبٖ ُ٘ٛتٝ ُـٜ ثٝ يٛ٘ب٘ي ثًٛيّٝ

ؿك للٖ ًْٛ پيَ ام ٔيالؿ وٝ ثلاي پوٍِٚٞلاٖ ام اُبكات ٘بلْ ؿك ُ٘ٛتٝ ٞبي ٔٛكؽبٖ يٛ٘ب٘ي ُٙبؽتٝ ُـٜ ، ايٗ 

. ْ ( .  ؿك للٖٚ ث٤ـي  ٚلبي٢ ثب إٞيت فمٚ ؿك وتبة ٔمـى ٣جلي حجت ُـٜ ثٛؿ ) ٕٞضٙيٗ ٔٔغف ُليف ) للآٖ (

) ا٘زٕٗ ثليتب٘يبيي ثبًتبِ٘ٙبًي وتبة  the British Society of Biblical Archaeologyْ ؿك  1872أبؿك 

ؿك وتبثؾب٘ٝ ًّٜٙتي  Henry Layardاِٛاط عٕبًٝ ٌيٍِّٕي وٝ ؿك وٙفلاٌ٘ي ا٣الْ ٕ٘ٛؿ وٝ ٔمـى ( رلد إًيت 

 . عبٚي ؿاًتب٘ي ام ٛٛفبٖ اًت ُجيٝ ثٝ ؿاًتبٖ وتبة ٔمـى ، ٘يٙٛا ، ٔلون ثبًتب٘ي آُٛكيبٖ وِف ولؿٜ ثٛؿ 
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٣ميـٜ وبكَ ًٌٛتبٚ يًٛ٘ ؿك ثؾَ ميليٗ ؽبٛلات فلؿي وٝ ٔتغيل ٚ ًٜغي اًت، ؽبٛلات ر٤ٕي )ٔغتٛاي ٘ب ؽٛؿآٌبٜ ر٤ٕي(  . به 
ٞبي  ُٛؿ. ؽبٛلات ر٤ٕي ُبُٔ كفتبكٞبي ثٙيب٘ي ثِليت ام غلينٜ  ٚرٛؿ ؿاكؿ وٝ ثٝ ٔٙنِٝ مثبٖ كٚط ثِل اًت ٚ ٕ٘بؿ آفليٙي ام آٖ ٘بُي ٔي 

٘بٔـ ٚ  ؿٞٙـ وٟٗ اٍِٛ ٔي   ٞبيي كا وٝ كٚاٖ پيَ تبكيؼ ٔب كا تِىيُ ٔي ٞب ٚ اٍ٘بكٜ   ـاك ٚاال اًت. يًٛ٘ لبِتٞبي پبي  عيبتي تب ٌلايَ
ؿٞٙـ. ُىُ  ُٕبكؿ. ثٙبثلايٗ وٟٗ اٍِٛٞب ًبؽتبك كٚاٖ ٚ ٘بؽٛؿآٌبٜ ر٤ٕي ٔب كا ُىُ ٔي  ٕ٘بؿٞب كا ًٛيٝ آُىبك وٟٗ اٍِٛٞبي ٘ب آُىبك ٔي 

ٌيلؿ. ام ؿيـٌبٜ يًٛ٘ ا٘ـيِٝ ٕ٘بؿيٗ ٍٕٞب٘ي ثب ٔلعّٝ آغبميٗ  ٍٕٞب٘ي اًت، ام ٘بؽٛؿآٌبٜ ر٤ٕي كيِٝ ٔي  ؿيٍلي ام ا٘ـيِٝ ٕ٘بؿيٗ وٝ

 م  .ا٘ـيِٝ اٌ٘بٖ ؿك ؿٚكا٘ي ٔلتجٚ اًت وٝ تٕـٖ ثِل ؿك فىل تٌؾيل رٟبٖ ؽبكد ٘جٛؿٜ ٚ ثٝ ؿكٖٚ ٤ٜٔٛف ثٛؿٜ اًت
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ٌ٘ؾي ثب مثبٖ ؽبٚكٔيب٘ٝ اي ، آٖ ؿك ٌ٘ؾٝ ٞبي ٌناكٍ ُـٜ ؿيٍلي ) آٖ ٌٛ٘ٝ وٝ ٔغممبٖ  ْ فّٟٔبي ؿيٍل 1910ؿك 

 ؿيٍلي كا ٘بْ ٔي ثل٘ـ ( پيـاُـٜ ا٘ـ . 

 . وٝ ؿاًتبٖ ١ٛ٘ ثِل كا   Atra-hasis، ثٝ عٕبًٝ ايٟٙب ثٝ اعيبء ؿيٍل ٔتٗ ٚيوٜ ثيٗ اِٟٙليٙي وٕه ولؿٜ ا٘ـ 

ٔي ٌٛيـ ام ؽّمتَ تب ثٝ ٘بثٛؿي ٘نؿيه ُـَ٘ تًٛٚ ٛٛفبٖ . ٔٛاكؿ مثبٖ ُٙبؽتي ٚ ؿيٍل كإٞٙبيي ٞب ؿك ايٗ ٔتٖٛ ، 

يه ٔٙج٢ ًٛٔلي لـيٕي تل كا ٕ٘بيبٖ ًبؽت وٝ ثلتل ام ُه ٚتلؿيـ للاكٌلفتٝ ٚ ثؾِٟبي يبفت ُـٜ ٚ ٔٛرٛؿٍ ث٤ـ 

ف ُـٜ ، آُ ٚرٛؿ صٙيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ اِٚيٝ اي ؿك ٔيبٖ آ٘ضٝ ٔٙتِل ُـ . اٌل صٝ ٔتٗ وبُٔ ًٛٔلي تب وٖٙٛ وِ 1914ْام 

ٔي وٙـ ، ٘ٛعي وٝ وتبة ٔمـى ٤ٔلفي  }ِ٘بٖ ٔي ؿٞٙـ  { ثل آٖ ثٙب ُـٜ ا٘ـ ، ُبُٔ ٌ٘ؼ وتبة ٔمـًي ، اوٖٙٛ ثميٝ 

َ٘ ٔلؿ ٓبِغي وٝ ؿٚؿٔب "ث٤ٙٛاٖ لٟلٔبٖ ؿاًتبٖ ٛٛفبٖ ، تٟٙب فلؿي ثٛؿٜ وٝ ثٝ ٕٞلاٜ ؽب٘ٛاؿٜ اٍ ٘زبت ٔي يبثـ . 

ٔتٖٛ ثيٗ اِٟٙليٙي تٔٛيل رب٢ٔ تلي ام ايٗ ٔلؿ اكائٝ ٔي وٙٙـ ، ِ٘بٖ . 2 " ٌبْ ثلؿاُت٣بِي تجبك اًت ، ٘ٛط ثب اِٛٞيٓ 

 ِٔىٛن ُـٜ ثٛؿ ( ؽٛؿ يه ٘يٕٝ ؽـاثٛؿٜ .  Lamechآ٘ضٙبٖ وٝ  )ٞٙـ وٝ اٚ ام اٚالؿ ٘يٕٝ ؽـايبٖ  يبؿ ٔي

 

 

 

 

 

 

 

 

ثٝ ٚال٢ ٌٔتّنَٔ ثٛؿٜ . ؿك ٔيبٖ ثٌيبكي ام رنئيبتي وٝ ٔتٖٛ  "ٌبْ ثلؿاُتٗ ثب اِٛٞيٓ  "آٖ پل اًت ام رنئيبت آ٘ضٝ 

 ثيٗ اِٟٙليٙي فلاٞٓ ٔي آٚك٘ـ آُىبك ٔي ُٛؿ وٝ كٚيبٞب ث٤ٙٛاٖ ُىّي ٟٔٓ ام تٕبًٟبي ينؿا٘ي ٘مَ ثبمي ٔي وٙٙـ .

ع يك فاوي ، سىتي است كٍ در آن خذا امتىاع خذا اس وطان دادن چُزٌ اش در بزابز تضز

ٚ ؿك ايٙزب ِٔؾْ اًت وٝ ٌناكُي اَٚ ُؾْ ام يه تٕبى ينؿا٘ي ؿك  ضىيذٌ مي ضًد اما ديذٌ ومي ضًد .

                                                           
. ٘مُ ام تلرٕٝ  "ًت ، ٘ٛط ؿك ٣ٔل ؽٛؿ ٔلؿ ٓبؿق وبُٔ ثٛؿ ٚ ٞٓ ٘ٛط ثب ؽـا ًّٛن ٕ٘ٛؿ ا ٚتٙبًُ ٘ٛط ايٗ ".  2

 فبُٗ ؽبٖ ٕٞـا٘ي ام وتبة ٔمـى 



 

 
3 

تبكيؾضٝ ؽبٚكٔيب٘ٝ وٟٗ ٔٛكؿي ٔٙغٔلثٝ فلؿ اًت . ثلوت ؿاؿٖ اٌ٘بٟ٘ب تًٛٚ پلٚكؿٌبك ثب اًتفبؿٜ ام تٕبى فينيىي 

  3پيِب٘ي .

ٔمـًي ، ٕٞبٖ ؽـا وٌي اًت وٝ تٕٔيٓ ٔي ٌيلؿ وٝ ثِليت امصٟلٜ مٔيٗ ٔغٛ ُـٜ ٚ ؿك ا٣ٕبِي ؿك ٌ٘ؾٝ وتبة 

ؿك ٔتٗ  4ٔتٙبلٖ ٔب٢٘ ٘بثٛؿي اٌ٘بٖ ٔي ُٛؿ ٚ ثب تـثيل ؽٛؿ كاٞي ٔي يبثـ ثلاي ٘زبت لٟلٔبٖ ؿاًتبٖ ٚ ؽب٘ٛاؿٜ اٍ .

ؿكٌيلاًت . ٕٞضٙيٗ ؿك ؿيٍل ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب  ٚ ٔت٤بلت آٖ ؿك ٌناكُٟبي ٔتٖٛ ثيٗ اِٟٙليٙي ثيَ ام يه ؽـا آّي ًٛٔلي

. ًؾت ٌيلي اّ٘يُ تًٛٚ امؿٚارٟبي ثيٗ ٘واؿي ثب ؿؽتلاٖ ، اّ٘يُ ٚ ا٘ىي ث٤ٙٛاٖ ٘مَ آفليٙبٖ پيِلٚ پـيـاكٔي ُٛ٘ـ 

أب ا٘ىي ثب ٌقُت ، پٙـاُت وٝ ثِليت ٔي ُٛؿ .  ٚ اٚ ؽٛاٞبٖ پبيبٖ ؿاؿٖ ثٝ ثِليت ُـٜ اٌ٘بٖ ثٝ صبَِ وِيـٜ 

 . ُـٜ اًت . تٕٟيـي ا٘ـيِيـ ثلاي ٘زبتَ ثٝ ٚاًٜٝ ؽب٘ٛاؿٜ ثلٌنيـٜ  " ؽّك "تًٛٚ اٚ 

، ثّىٝ فبر٤ٝ اي ٘بمَ ُـٜ ؽـاي ؽٍِٕيٗ يه تلتيت تًٛٚ ٞل ثٝ  وٝ ام ايٗ فبر٤ٝ اي رٟب٘ي ٘جٛؿٜ ٌٝقُت،ٛٛفبٖ 

ٛجي٤ي تًٛٚ آُفتٍي اّ٘يُ ٔٔبؿكٜ ُـٜ ثلاي كًيـٖ ثٝ ٞـف ّٜٔٛة . پيَ ام ايٗ آة ٚ ٞٛا ام يه ؿٚكاٖ ٛٛال٘ي 

ّٜٔٛة ُـ ثٛؿٜ . َ ٔي يبثـ . ٔغٔٛالت ٤ٗٚيتِبٖ ٘بتل كٚ ثٝ ٚؽبٔت ٌقاُتٝ ثٛؿ . ًلٔب افنايَ يبفتٝ ، ثبكٍ وبٞ

                                                           
ُٛؿ ٚ ربيٍبٜ آٖ  صِٓ ًْٛ ثب اًبٔي ٔؾتّف ام رّٕٝ صِٓ ٤ٔلفت، صِٓ ثٔيلت، صِٓ ؿَ، صِٓ ؿكٖٚ، تيٌلاتيُ ٚ آرٙب ؽٛا٘ـٜ ٔي.  3

ثلؽي ؿإِ٘ٙـاٖ ا٣تمبؿ ؿاك٘ـ وٝ صِٓ ًْٛ ٔغّي ثلاي ؿكيبفت اؿكاوبت  .حيلي ٚ ٜٔٙجك ثل پيِب٘ي ؿك رٌٓ فينيىي اًتؿك وبِجـ ا
تٛاٖ ثب ٣ٛآِ ٚ ٔٛرٛؿات  ثبُـ. ام ٛليك آرٙب ٔي اي ثلاي اكتجبٙ ٔٛرٛؿات ثب يىـيٍل ؿك رٟبٖ ٌٞتي ٔي فلاعٌي، اِٟبْ ٚ اُلاق ٚ ًٚيّٝ

ٚلتي ثيٗ اثلٚٞب تٕلون وٙيٓ ٔي تٛا٘يـ پلا٘ب كا وٝ تٕبْ ًل، ثؾّٔٛ  .اث٤بؿ ٔىب٘ي ٚ مٔب٘ي اكتجبٙ ثلللاك ًبؽتٔبٚكائي ٚ ٕٞضٙيٗ ثب ٚكاي 
كا پل ولؿٜ اًت؛ اعٌبى وٙيـ ٚ ِغ٠ٝ اي وٝ تٔٛك ولؿيـ تٕبْ ًلتبٖ ام پلا٘ب پل   ثبالي ًلتبٖ، صبولاي تبد، ثّٙـتليٗ لٌٕت فينيىي

تبمٜ  ُـٜ اًت. آٖ ؿك ثبالي ًلتبٖ ٘ٛك افِب٘ي ٔي وٙـ. ٚ ام ثبالي ًل ٔب٘ٙـ ٘ٛك ٔي ثبكؿ. ٘ٛكي وٝ ُل١ٚ ثٝ ثبكيـٖ ٔي وٙـ؛ صٖٛ ٘يلٚي
ايزبؿ ٘ٛك ؿك ثـٖ كا كا ؿٚثبكٜ ٔتغلن ٔي وٙـ ٚ   DNAي ثي علوت ٕٞضٙيٗ لٌٕتٟب .اي، تِٛـ ؿٚثبكٜ ٔي ثؾِـ ٚ وبٔالً رـيـ اًت

ُل١ٚ ؽٛاٞـ ولؿ. ٚ ؿكًت ؿك ٕٞيٗ ِغ٠ٝ اًت وٝ صِٓ ًْٛ صبولا ي تبد كا ف٤بَ ؽٛاٞـ ولؿ. اِجتٝ ت٤ـاؿي ام ًِّٟٛبي ؽبّ ؿك غـٜ 
ام ثيـاك ُـٖ ايٗ ًِّٟٛب پلا٘ب ٚ ا٘لهي وٙـاِيٙي ثٜٛك آماؿ ثّغٕي ٘ين ثبيـ ثيـاك ُٛ٘ـ وٝ ايٗ ًِّٟٛب لجُ ام تِٛـ ؿك كعٓ ٔبؿك ف٤بَ ثٛؿ٘ـ. پي 

ٔبٍٞي يه ٘ٛماؿ كا  5ٚ  9رليبٖ پيـا ٔي وٙٙـ. ٚ ُٕب ٔي تٛا٘يـ ثـٖ كا تلن وٙيـ ٚ ثٝ ٞل ربيي ؿًٚت ؿاكيـ؛ ًفل وٙيـ. آيب ٣ىٌٟبي 
ؿات كٚعي ٌٞتٙـ. ؿك وتبة ٔمـى ايٗ ٞٛكٟٔٛ٘بي لجُ ام تِٛـ ؿيـٜ ايـ؟ آٟ٘ب ٔب٘ٙـ ٔٛرٛؿات كٚعي كٚي مٔيٗ ٌٞتٙـ ٚ ٚال٤بً ٞٓ ٔٛرٛ

كا ف٤بَ   DNAًبٔب ي٤ٙي ؽـاٚ٘ـ ثٝ ثِل ٌٞتي ؿاؿ ٚ آٖ كا ؿٌلٌٖٛ ًبؽت( ًبٔب لٌٕتٟبي ثي علوت ) .اِٟي ًبٔب ٘بٔيـٜ ٔي ُٛؿ
  . ْ. ِٔؾْ اًت وٝ ؽـايبٖ ام ايٗ تىٙيه ٢ّٜٔ ثٛؿٜ ا٘ـ  ؽٛاٞـ ولؿ ٚ ايٗ ي٤ٙي تِٛـ رـيـ

. ؿك ٌ٘ؾٝ للآ٘ي ٟبٞلاًتٙبلٖ ؿكايٗ لٌٕت عُ ٔي ُٛؿ ثٝ ايٗ ُىُ وٝ وبفلاٖ ؽـا كا ا٘ىبكٔي وٙٙـ ٚ ؽٛؿ كا َِٕٔٛ ٣قاة اِٟي ٔي  4

ًبم٘ـ ٚ ٘ٛط ثٝ ٚعي ؽـا وِتي ٔي ًبمؿ تب ؽٛؿ ٚايٕبٖ آٚك٘ـٌبٖ كا ٘زبت ؿٞـ ٚ ايٗ ٣ّٕيبت ٘زبت ٞٓ ثؾٛثي ا٘زبْ ٔي ٌيلؿ أب ثب تٕبْ 

ؿ تب ؿك للآٖ ِ٘بٖ ؿاؿٜ ُٛؿ وٝ اهلل وٙتلَ ٕٞٝ صين كا ؿك اؽتيبك ؿاكؿ ِٔؾْ ٕ٘ي ُٛؿ وٝ صلا الٛاْ ؿيٍل ؿك ايٗ وُِٛي وٝ ٔي ُٛ

مٔيٗ پٟٙبٚك ثبيـ ؿصبك ٣قاة ٔي ُـٜ ا٘ـ ؿك عبِيىٝ ايٗ لْٛ ٘ٛط ثٛؿٜ وٝ ٞـف ٛٛفبٖ ثٛؿٜ .ٛٛفب٘ي وٝ اثناك٣قاة ثٛؿٜ ،  أب ثميٝ صٝ 

ايٗ ؿك ٓٛكتي اًت وٝ  –وٝ ؿك صٟبكًٛي ؿ٘يب ٔي ميٌتٝ ا٘ـ ٚ ام ٘ٛط ٚ كًبِت ٚ ؽـايَ ثي ؽجل ثٛؿٜ ا٘ـ  آ٘ب٘ي -ٌٙبٞي ٕ٘ٛؿٜ ثٛؿ٘ـ ؟ 

ثؾٛاٞيٓ ثپقيليٓ وٝ ٛٛفبٖ اث٤بؿ رٟب٘ي ؿاُتٝ ٚ اٌل ٛٛفبٖ اث٤بؿ ٔغّي ؿاُتٝ صلا ثٝ ٘ٛط ؿًتٛك ؿاؿٜ ِ٘ـٜ وٝ ثٝ ًلمٔيٗ ؿيٍلي وٛس 

. آيب ًبؽت وِتي ثٝ ايٗ ٤ٔٙب ٘يٌت وٝ وٙتلَ ٛٛفبٖ ام تٛاٖ اهلل ؽبكد ثٛؿٜ ٚ اٌل ٔي ٕ٘بيـ ٚ ثٝ ربيَ اٚٔبٔٛك ًبؽت وِتي ُـٜ 

آٖ وٜٛ تٛاٌ٘تٝ ٛٛفبٖ كا وٙتلَ وٙـ ٕ٘ي تٛاٌ٘تٝ ثٝ ٘ٛط ثٍٛيـ ثل فلام وٛٞي ثلآيـ تب ام ٌن٘ـ ٛٛفبٖ ؿك أبٖ ٔب٘ـ ٚ ثٝ آثٟب أل وٙـ وٝ ثٝ 

 بؽتٝ ُـٜ ؟.ْ  ٘نؿيه ِ٘ٛ٘ـ ؟ أب ثبم ٔي پلًيٓ وٝ صلا وِتي ً
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ًبَ پيَ ُل١ٚ ُـٜ  ٣75000ٙٛاٖ آؽليٗ ٣ٔل يؾجٙـا٘ي وٝ عـٚؿ ٔب ؿك وتبة ؿٚامؿٕٞيٗ ًيبكٜ آٖ كا تغت 

ًبَ پيَ پبيبٖ يبفتٝ . پيِٟٙبؿ ٔب ايٗ اًت وٝ ايٗ ا٘جبُت تٛؿٜ يؼ  13000ايٗ ٘بٌٟبٖ ؿكعـٚؿ ُٙبًبيي ولؿٜ ايٓ . ٚ

٘نؿيه ثب٣ج ُـٜ وٝ ٚمَ٘ ثىّي ثلؽي اليٝ ٞبي ميليٗ كا فٚة ولؿٜ ٚ ثٝ ٘مٜٝ اي Antarctica 5/ كٚي رٙٛثٍبٖ 

ُٛؿ وٝ وُ رلَٔ ٔي تٛاٌ٘تٝ لبكٜ اي كا ثّغنا٘ـ . ايٗ أل  ثب٣ج ٔٛد ٠٣يٓ ًٍٟٕيٙي ُـٜ وٝ رليبٖ ًلي٢ ٚ غيل 

  ٣بؿي اٍ ام رٙٛة ٔي تٛاٌ٘تٝ ٞزْٛ ثيبٚكؿ ٚ ا٘جٛٞي ام ًلمٔيٟٙبي ُٕبِي كا ثج٤ّـ . 

 

فٟٕٙـ / ؿيـٜ ثب٘بٖ ( ؿك ٔـاك مٔيٗ ٚ ايٌتٍبٜ ٣ّٕي ٚال٢ ؿككاى  ) آ٘ب٘ي وٝ ِٔبٞـٜ ٔي وٙٙـ ٚ ٔي IGI.G1ثب ٚرٛؿ 

ايٗ ٣ّت وٝ ٘يجيلٚ ؿك ٌلؿٍ ث٤ـي اٍ ثٝ مٔيٗ ٘نؿيه ٔي ُـ ٚ ثٝ آ٘ٛ٘بوي ثؾٛثي ام ؽٜلآٌبٜ ُـٜ ثٛؿٜ . آفليمب ، 

فبر٤ٝ اي كا  آٟ٘ب ثؾٛثي ٔي ؿاٌ٘تٙـ وٝ ايٗ أل ثب٣ج ٔي ُـٜ وَِ ٌلاِ٘ي ثٝ اٚد ثلًـ ٚ تٛا٘بيي ايٗ كا ؿاكؿ وٝ

 آغبم ٕ٘بيـ . 

ؿك رليبٖ ُىُ ٌيلي ك٘ذ اٌ٘بٖ آٖ ٞٓ ثب پيِلفت ٣ٔل يؾجٙـاٖ،اّ٘يُ ؿيٍل ؽـايبٖ كا ام يبكي ولؿٖ ١ٛ٘ ثِل ٟ٘ي 

ِٟٔٛؿ ُـٜ اًت وٝ لٔـ اٚ ام ايٗ وبك ثٝ ٞالوت كًب٘ـٖ  Atra-hasisولؿ.ايٗ ثٝ ٚاًٜٝ ي  رنئيبت عٕبًٝ ي 

ٔب ١ٛ٘ ثِل ثٝ ٛليمتي ربٖ ثٝ ؿك ثلؿ،صلا وٝ ؿك غيبة ثبكاٖ ٘ين ٔغٔٛالت ثب ٔٝ اٌ٘بٖ ثٝ ًٚيّٝ ي ٌلًٍٙي ثٛؿٜ.ا

وِتناك ٞبي عبّٓؾين آيَ ُـ٘ـ ٚ ٌيبٞبٖ »،٤ٗٚيتٓجغٍبٞي ٚ ُجٙٓ ُبٍٔبٞي كُـ ٔي ولؿ٘ـ،ؿك ايٗ مٔبٖ ثب ايٗ 

                                                           
اًت. ايٗ لبكٜ ًلؿتليٗ ٘مٜٝ ولٜ مٔيٗ اًت ٚ  كا ؿك ثل ٌلفتٝ مٔيٗ، لٜت رٙٛةُٛؿ وٝ پيلأٖٛ  ٌفتٝ ٔي اي لبكٜثٝ  جٌَبگاى.  5

رٙٛثٍبٖ پٙزٕيٗ لبكٜ ثنكي ولٜ مٔيٗ .ٓٛكت ٌلفت 1820 ها٘ٛيٝاًت. وِف ايٗ لبكٜ ؿك اٚاؽل  وٕبثيَ تٕبْ ًٜظ آٖ ثب يؼ پُٛيـٜ ُـٜ
ٞب كا ؿاكؿ. ٕٞضٙيٗ ثّٙـتليٗ  بكٜاًت، ِٚي ثب ايٗ ٚرٛؿ وٕتليٗ ر٤ٕيت ٕٞٝ ل آٔليىبي رٙٛثيٚ  آٔليىبي ُٕبِي، آفليمب، آًيبپي ام 

ثبٚك ثٝ ٚرٛؿ .ٞبي رٟبٖ ثٝ ايٗ لبكٜ ت٤ّك ؿاكؿ تليٗ ٔيبٍ٘يٗ ؿٔب ؿك ٔيبٖ ٕٞٝ لبكٜ ٔيبٍ٘يٗ اكتفب١، وٕتليٗ ٔيبٍ٘يٗ كٛٛثت ٚ پبييٗ
مٔيٗ كا ؿك ثلاثل  اي ثي ثنكي وٝ ؿك ؿٚكتليٗ ٘مٜٝ ولٜ مٔيٗ للاك ٌلفتٝ ثبُـ تب ثتٛا٘ـ تٛامٖ ولٜ ًلمٔيٙي رٙٛثٍب٘ي ي٤ٙي لبكٜ

اًت. ثّٜٕيٛى ايٗ ٌٔئّٝ كا ٜٔلط  ي٤ٙي ًـٜ ٘ؾٌت ٔيالؿي ٚرٛؿ ؿاُتٝ ثّٜٕيٛىٞبي ٠٣يٓ ُٕبَ آٖ عفٞ وٙـ ام مٔبٖ  ؽِىي
ٞبي  ٞبي ثنكٌي ؿك رٙٛة ولٜ مٔيٗ ؿك ٘مِٝ ٞب المْ اًت. تلًيٓ ؽِىي ثلاي عفٞ لليٍٙي ؽِىيولؿ وٝ ٚرٛؿ صٙيٗ ًلمٔيٙي  ٔي

وٝ ؿك اٚاؽل ًـٜ ٞفـٞٓ  (. عتي پي ام اي16ٗام ًـٜ ) ٣خٕب٘ي تلويٝ ، ؿكيبًبالكپيلي كئييٞبي ٤ٔلٚف  لـيٕي كايذ ثٛؿ، ام رّٕٝ ؿك ٘مِٝ
ٖ آٖ ؿٚكٜ، ٜٔٙمٝ لٜت رٙٛة اي ٘يٌتٙـ، ٕٞضٙبٖ ؿك ثبٚك رغلافيـا٘ب رنئي ام رٙٛثٍبٖ افٌب٘ٝ اًتلاِيبوبُفبٖ ؿكيبفتٙـ آٔليىبي رٙٛثي ٚ 

 ْ.وٙـ اًت وٝ تٟٙب ؿك ايٗ لبكٜ م٘ـٌي ٔي پل٘ـٌب٘يام  پٍٙٛئٗ أپلاتٛك.ُـ كاًتيٗ آٖ تٔٛك ٔي ٌٔبعتتل ام  ثٌيبك ثنكي

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B2%DB%B0_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B2%DB%B0_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%86_%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%86_%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
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ثٝ ثلاؿك وِي وِيـٜ  لغٜي«ٔلؿٔبٖ ٌٛهپِتب٘ٝ ؿك ؽيبثبٖ ٞب لـْ مؿ٘ـ ٚ ٚرٙبتِبٖ ًجنٌٖٛ ُـ»،«ًجن رٛا٘ٝ ٘نؿ٘ـ.

كا ثٝ ٔجبكمٜ ّٛجيـ)ًل پيضي ولؿ؟( ٚ كاٜ ٞبيي ثلاي وٕه  ENID/ENLIL اتكُـ،ٚ عتي آؿْ ؽٛاكي.أب ا٘ىي ؿًتٛ

-atraثٛؿ،) atra-hasisثٝ ثِل ثلاي ثمب يبفت،٣ٕـتب ثب وبك اثتىبكي ٓيـ ٔبٞيبٖ،اٚ ثٌيبك وٕه عبَ يبك ثبٚفبيَ

hasis  ؽـايي وٝ ٔتٔـي ٔيب٘زٍلي آ٘ٛ٘بوي ثب ؽبؿٔبٖ اٌ٘ب٘يِبٖ ؿك البٔتٍبٜ  ٘يٕٝ«(آ٘ىٝ ٣بلُ تليٗ اًت»ثٝ ٤ٔٙي

Shurupak   كا ٣ٟـٜ ؿاك ثٛؿ،ُٟلي تغت ًلپلًيNinmah/Ninharsag ٍآٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔتٖٛ ٔؾتّفي فب. 

وٝ ؿك پٛيَ يبكي ٚ كاٞجلي ٞبي ا٘ىي ثٛؿٜ،ؽٛاثٍبَٞ كا ثٝ ٤ٔجـ ٔٙتمُ ولؿ تب ثتٛا٘ـ  atra-hasisٔي وٙٙـ،

ٔي ٞل كٚم اُه »ُٕ ٞبي ينؿا٘ي كا ام ٛليك كٚيب ؿكيبفت وٙـ.ُت م٘ـٜ ؿاكي ٞبي ٔـاْ ثل پب ٔي ؿاُت،ؿًتٛكا٤ِ

 .  «دلت در ريياَا اختصاظ مي داد »كيؾت؛ًغلٌبٞبٖ ؽيلات ٔي آٚكؿ ٚ ُجبٍ٘بٞبٖ كا ثٝ 

 Enid/Enlilثب ٚرٛؿ تٕبْ ٔٔيجتٟب ، ثِليت ٞٙٛم ؿك ٞل ًٛ ؿيـٜ ٔيِـ . آ٘بٖ صٖٛ ٌبٚٞب ٤٘لٜ ٔينؿ٘ـ ؿك ثلاثل فلأيٗ 

فمٚ ثلاي ِ٘بٖ ؿاؿٖ ٘بكٗبيتي كٚ ثٝ افنايِِبٖ . پيَ ام ايٗ اٚ تٛٗيظ ؿاؿٜ ثٛؿ وٝ ٗلٚكت ؿاكؿ ثِليت ٘بثٛؿ ُٛؿ 

ًلٚٓـاي ثِليت ثيَ ام عـ آماك ؿٞٙـٜ ُـٜ اًت  "اٚ ٌفت :  "ٌِٗ ٌيلي ٔلا ام ؽٛاة ٔغلْٚ ٕ٘ٛؿٜ  "ميلا 

. ٚ ٕٞضٙيٗ اٚ ؿيٍل كٞجلاٖ كا ٚاؿاك ولؿ تب لٌٓ ثؾٛك٘ـ وٝ ؿكثبكٜ آٚاكآة كام ٍٟ٘ـاك  "ثّٛايِبٖ ٔلا ثي ؽٛاة ٕ٘ٛؿٜ 

 ثٛؿٜ ٚ ثٝ مٔيٙيٟب صيني ٍ٘ٛيٙـ . پي آٟ٘ب ٘بثٛؿ ؽٛاٞٙـ ُـ . 

 اّ٘يُ زٞا٘ص ضا تاظ وطز ٚ سرٗ ٌفت 

 ٚ ذطاب تٝ ٔجٕغ ذساياٖ ٌفت :

   .  "تياييس ٕٞٝ تا ٞٓ زضتاضٜ سيُ ٔطٌثاض لسٓ ياز وٙيٓ !  "
 

ُٛ٘ـ ٚ مٔيٙيٟب كا كٞب وٙٙـ . ايٗ ثؾَ ؿيٍلكامي ثٛؿ  shuttlecraftًٛاكتب آ٘ٛ٘بوي ؽٛؿُبٖ آٔبؿٜ ُـ٘ـ ام آٖ پي 

وٝ ؽـايبٖ ًٌٛٙـ يبؿ ولؿ٘ـ ام ثِل ٔؾفي ٍٟ٘ـاك٘ـ . أب ؿك عبِيىٝ ؿيٍلاٖ ٍٕٞي ًٌٛٙـ يبؿ ٕ٘ٛؿٜ ثٛؿ٘ـ ، ا٘ىي 

ؿك پبيبٖ . ثٝ ؿ٘جبَ آٖ ٔجبعخٝ تّؾي ؿكٌلفت ، أب  "صلا ُٕب ٔلا ٔميـ ٔي وٙيـ وٝ ًٌٛٙـ يبؿ وٙٓ ؟  "ٔؾبِفت ٕ٘ٛؿ : 

  Atra-hasisپي ام ٔلآً ًٌٛٙـ ؽٛكي ٔٔيجت ثبكثٛؿ وٝ ا٘ىي ؽٛؿ ًٌٛٙـ ؽٛكؿ وٝ ايٗ كام كا فبٍ ٌ٘بمؿ . 

 ُجب٘ٝ كٚم ؿك ٤ٔجـ البٔت ٌنيـ .اٚ پيبْ ميل كا ؿك ؽٛاة ؿكيبفت ٕ٘ٛؿ : 

 ذساياٖ تٝ ٚيطا٘ي سطاسطي فطٔاٖ زازٜ ا٘س 

 اّ٘يُ ػّٕي ضيطا٘ي ضا تط ا٘ساٖ ٚضغ ٕ٘ٛزٜ 
 

٤ٔٙبي كٚيبيٓ كا ثٝ ٔٗ ثيبٔٛم  "لؿ ٚؽٜبة ثٝ ؽـا ٌفت : وؿٞبٖ ثبم  Atra-hasisايٗ يه پيبْ ثٛؿ ، يه ٚعي ، 

 .  "آ٘ضٙبٖ وٝ ثتٛا٘ٓ ٔفَٟٛٔ كا ؿكن وٙٓ 
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أب صٍٛ٘ٝ ا٘ىي ٔي تٛاٌ٘ت ٠ٙٔٛكٍ كا ٓليظ تل ثيبٖ وٙـ ثـٖٚ ايٙىٝ ًٌٛٙـ ؽٛؿ كا ثِىٙـ ؟ ؿك ٘تيزٝ ا٘ىي ثٝ ايٗ 

كا ثٝ ثِليت فبٍ وٙـ أب  "كام  "لٌَٕ كا ميل پب ٌقاُتٝ ٚ ٌٔبِٝ ا٘ـيِيـ ، پبًؾي ثلايَ پيـا ٕ٘ٛؿ . إٚ٘ي تٛاٌ٘ت 

 اٚ ٕ٘ي تٛاٌ٘ت كام كا ثٝ ؿيٛاك ثٍٛيـ ؟ 

ايٗ كاثٜٝ اي ام ٛليك كٚيب ثيٙي كا ُٙيـ ثـٖٚ ايٙىٝ ؽٛؿٍ كا ثجيٙـ .  آـاي ؽـ Atra-hasisثلايٗ ، يه كٚم ، ثٙب

. ٔب ؿك ٌناكُٟبي traumatic6ؿك ُت ٘جٛؿ ايٗ كٚم ثٛؿ ٚ تب آ٘ٛلت ، تٕبًي ثٛؿ وبٔالً ٔتفبٚت . ايٗ تزلثٝ اي ثٛؿ 

ؽٓ ُـ ٚ ثٝ ًزـٜ افتبؿ ٚ ًپي ثّٙـ ُـ ٚ ؿٞبٖ ثبمٕ٘ٛؿٜ ٚ  "ؿًتپبصٝ ُـ  Atra-hasisآُٛكيبٖ ٔي ؽٛا٘يٓ وٝ 

 :  "ٌفت 

 ا٘ىي پطٚضزٌاض ، ذسا 

 ٔٗ ٚضٚز ضٕا ضا ضٙيسْ 

 !  ٔٗ ٔتٛجٝ ٌاْ تطزاضتٙي ضسْ چٖٛ ٌاْ تطزاضي ضٕا

 

 ؽـاي تٛاٌ٘ت ٕ٘ي اي،اٚ غيلٔٙت٠لٜ ٛلم ثٝ اوٖٙٛ«اْ ؿيـٜ كا ُٕب كؽٌبك ٔٗ:» ٌفت atra-hasis ًبَ ٞفت ثلاي

 ،ٚ«ٌفت ًؾٗ پلٚكؿٌبكٍ ثب ٚ ولؿ ثّٙـ كا ٓـايَ ara-hasis»٘بؿيـٜ، ؽـاي ثٝ وٙبٖ ت٘ل١ .ثجٙيـ كا پلٚكؿٌبكٍ

 آؿكى ٚ ثٍٛيـ ًؾٗ تب ٌِٛؿ ؿٞبٖ ا٘ىي» ٘تيزٝ ؿك.وٙـ وبك صٝ ثبيـ ثفٟٕـ ثتٛا٘ـ ُبيـ ُـ،وٝ ؽٛاًتبك كا ؽٛاثَ ت٤جيل

 پِت ام كا ؽـاٚ٘ـ ٓـاي atra-hasisؿيـ، ٕ٘ي كا ؽـايَ وٝ ٕٞضٙبٖ.»ؿاؿ ِ٘بٖ اٚ ثٝ كا( Reed wall)٘ي ؿيٛاك

 :ثٛؿ ؿيٛاك ثٝ ٞبيي ؿًتٛكا٤ُِٕ ؿاؿٖ عبَ ؿك(Lord-god)پلٚكؿٌبكٍ ؛ؽـاي«ُٙيـ ٔي ٤ٔجـ ؿكٖٚ ٘ي ؿيٛاك

 .زٜ فطا زيٛاض،ٌٛش

 !زضياب ضا ٔٗ ٘ي،سرٙاٖ زيٛاض  

 !تساظ لايمي ٚ تطوص زست ذإ٘ا٘ت اظ

 !تسٜ ٘جات ضا ات ظ٘سٌي ٚاٌصاضٚ ضا ات زاضايي
 

 ؿكَٚ٘ ام وٝ ٛليمي ثٝ ُـ ٔي ؿاك ًمف ثباليَ ثبيـ.ولؿ پيـا اؿأٝ لبيك ًبؽتٗ ثلاي ٞبيي ؿًتٛكا٤ُِٕ ًپي ٚ

 ولؿ،ثٝ پل كا آٖ ٚ ٌِٛؿ كا آثي ًب٣ت» ثبُـ،ا٘ىي ليلٔبِي رنء ثٝ رنء كا «ٔبفٛلَ ٚ ٔبؿٖٚ.»٘جبُـ ٕ٘بيبٖ ؽٛكُيـ

atra-hasis ي اًتٛا٘ٝ ٟٔل يه كٚي ثل ،تٔٛيلٍ٘بكيي«آٔـ ؽٛاٞـ ٞفتٓ ُت ؿك ٚيلاٍ٘لي ًيُ وٝ وٝ ؿاؿ آٌبٞي 

 يه تًٛٚ وٝ(آثي؟ ًب٣ت يه ُىُ ؿك)ؿٞـ ٔي ِ٘بٖ كا ٘ي اًت،ؿيٛاك آٔـٜ ٓغٙٝ ايٗ ُلط ؿك ٠٘ل ثٝ ًٛٔلي

 .  ٞب ؿًتٛكا٤ُِٕ ؿكيبفت عبَ ؿك ٛٛفبٖ لٟلٔبٖ ٚ اًت ٌٖٛ ٔبك ؽـاي ا٘ىي ٚ.ُـٜ ؿاُتٝ ٍ٘بٜ وبٞٗ

                                                           
6
  ٝ اي آًيت ما .٣ٛ٘ي ٓـٔٝ ثٝ كٚط ؿك ٘تيزٝ ٚال٤.  
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آُىبك اًت وٝ ٕ٘ي تٛاٖ ًبؽت لبيك كا امثميٝ ٔلؿْ پٟٙبٖ ٕ٘ٛؿ ، پي صٍٛ٘ٝ ٔي تٛاٖ ايٗ وبك كا ثـٖٚ ِٞـاك ثٝ آٟ٘ب 

ايٙىٝ  آٔٛمٍ ؿيـٜ ثٛؿ ) ام پِت ؿيٛاكي ام٘ي ( ثلاي Atra-hasisام فبر٤ٝ اي وٝ ؽٛاٞـ آٔـ ا٘زبْ ؿاؿ ؟ ثلاي آٖ ، 

ثٝ ؿيٍلاٖ تٛٗيظ ثـٞـ وٝ اٚ لبيك كا ٔي ًبمؿ رٟت تلن ُٟل . اٚ ثٝ آٟ٘ب ثٍٛيـ وٝ ثلاي ٣جبؿت ا٘ىي اٚ ٕ٘ي تٛا٘ـ 

 ٛٛال٘ي تل ام ايٗ ؿك ربيي البٔت ٌنيٙـ وٝ تغت وٙتلَ اّ٘يُ للاك ؿاكؿ . 

 ذساي ٔٗ ٔٛافك ذساي ضٕا ٘يست 

 ا٘ىي ٚ اّ٘يُ اظ زست يىسيٍط ػصثا٘ي ٞستٙس 

 جايي وٝ ٔٗ ا٘ىي ضا تىطيٓ ٔي وٙٓ اظ آ٘

 ٔٗ ٕ٘ي تٛا٘ٓ زض سطظٔيٗ اّ٘يُ تالي تٕا٘ٓ 

 ٔٗ اظ ذا٘ٝ ذٛز ططز ضسٜ اْ 

 
 ًلٌِبؿٜ تىبفٛ ثٝ ُـ ٔٙتذ ثٛؿ،ٟ٘بيتب عـى لبثُ كفتبكٞبيِبٖ ام ٘ين ايٗ ام تل پيَ اّ٘يُ،وٝ ٚ ا٘ىي ثيٗ ٞبي ؿكٌيلي

ُٟلي وٝ ؿك آٖ ٚلبي٢ اتفبق .  Atra-hasis تج٤يـ ٔٛكؿ ؿك لجِٛي لبثُ ؿِيُ ٣ٙٛاٖ ثٝ ُـٖ ٌلفتٝ وبك ثٝ ثلاي اي

بزاي وخستيه بار ؿك آ٘زب ،  Ninmah/Ninharsagثٛؿ . ميٌت ٌبٜ تغت ًيبؿت  Shuruppakافتبؿٜ ثٛؿ 

 تزفيع دادٌ ضذٌ بًد . طبك متًن سًمزيان وامص "پادضاٌ  "يك ويمٍ خذا بٍ يضعيت 

 Ubar-Tutu اٚ پٌل ٚ ربِ٘يٗ لٟلٔبٖ ٛٛفبٖ ثٛؿ . ) ًٛٔليبٖ اٚ كا .  بًدZiusudra  ًٝٔي ٘بٔيـ٘ـ ، ؿك عٕب

 ٚؿك ٔٔغف ُليف  {ثٛؿ .  Atra-hasis٘بٔيـٜ ُـٜ ثٛؿ . ؿكثبثُ لـيٓ ِمجَ  Utnapishtim ٌيٍَّٕ اٚ

ٚ اّ٘يُ ثٛؿ وٝ ؿك لّٕل Edin. ْ ( ايٗ ميٌت ٌبٜ يىي ام ميٌت ٌبٟٞبي آ٘ٛ٘بوي ؿك  }٘ٛط ٘بٔيـٜ ُـٜ ) للآٖ ( 

 للاكؿاُت . ا٘ىي ؿك آثينٚ ثٛؿ ؿك آفليمبي رٙٛثي وٝ لّٕلٚاٍ ٔغٌٛة ٔي ُـ . 
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آ٘ضٙبٖ وٝ ؽٛؿ ٌفتٝ ثٛؿ ا٘ت٠بك ٔي كفت وٝ ثلاي كًيـٖ ثٝ آ٘زب ام  Atra-hasisام . ًلمٔيٗ ا٘ىي فلاًٛي آثٟب ثٛؿ 

. لبيك اًتفبؿٜ وٙـ . ِٔتبق كٞب٘يـٖ اٌ٘بٖ كا٘ـٜ ُـٜ ، ثنكٌبٖ ُٟل تٕٔيٓ ٌلفتٙـ وٝ ُٟل ؿك ًبؽتٗ لبيك وٕه وٙـ 

.  "بن كا فلاٞٓ ٕ٘ٛؿ٘ـ ٘زبك تيِٝ آٚكؿ ، وبكٌلاٖ ًٍٟٙبي ليل ا٘ـٚؿ ، رٛا٘بِ٘بٖ ليل كا عُٕ ولؿ٘ـ ٚ ٔبؿٜ اي صٌجٙ "

ٔلؿْ ُٟل وٕه ولؿ٘ـ تب غقا ٚ آة ؿكآٖ ثبكٌيلي ُٛؿ ) ؿك ،  Atra-hasisٚلتي وٝ لبيك تٕبْ ُـ ثٛؿ ، ٛجك ٔتٗ 

ثب عيٛا٘بت تٕين ... عيٛا٘بت فلثٝ ، ٔٛرٛؿات ٚعِي ... ٌبٚ ٘ل ٚ ٔبؿٜ ...  "وٛپٝ ٞبيي ٗـ آة عفٞ ُـ٘ـ ( . ث٤الٜٚ 

ثٛؿ وٝ ام ٞل  ٗاي ٟلًتي ُجيٝ ثٝ ١ٛ٘ پيـايِي آٖ وٝ ٛجك آٖ ؿًتٛكا٤ُِٕ پلٚكؿٌبك ثٝ ٘ٛطف "پل٘ـٌبٖ ثبِـاك امإًٓبٖ 

ًٛاك وِتي ؿ . ٔقول ٚ ٔٛ٘ج . ام ٞل ٔٛرٛؿ م٘ـٜ ٌُٛتي ... ٔبويبٟ٘ب ٚ ٌبٚٞب . ٌٛ٘ٝ يه رفت كا ثٝ ؿاؽُ وِتي ثجل

اًت ام ٘مبُبٖ صيلٜ ؿًت ٌلفتٝ تب ولؿٖ ٞل رفت ام عيٛا٘بت ، رنء ٣ٟٛٗٛٔبي ٔٛكؿ ٣اللٝ ٞٙلٔٙـاٖ ميبؿي ُـٜ 

 تٔٛيلٌلاٖ وتبثٟبي وٛؿوبٖ . 

 

 

 

 

 

 

ٚ٘ينامثؾِٟبي ت٤زت ثل اٍ٘ين ؿاًتبٖ ايٗ اًت وٝ فلٕ ٣ـْ أىبٖ ٚال٤ي ٚ ؿك ٘تيزٝ ثيِتل امكاٜ تٕخيّي ٔي تٛا٘ـ 

اؿأٝ يبفتٗ م٘ـٌي عيٛا٘بت عتي پي ام ٛٛفبٖ كا تٛٗيظ ؿٞـ . ثٜٛك غيل ٌٔتميٓ ٕٞضٖٛ ُه كار٢ ثٝ رنئيبت ٟٔٓ 

اكٍ ٛٛفبٖ ؿك عٕبًٝ ٌيٍَّٕ ربِت تٛرٝ اًت ميلا وٝ ام ام ايٗ كٚ ٌنٔٛرٛؿ ، ُه ؿك ٚال٤ي ثٛؿٖ تٕبْ ؿاًتبٖ . 

، ايٙىٝ عيٛا٘بت م٘ـٜ كا ٚاكؿ وِتي ٘ىلؿٜ ا٘ـ ، تؾِٕبٖ آٖ رنئيبت ٔتفبٚتي ثـًت ٔي آيـ كار٢ ثٝ ثمبء م٘ـٌي عيٛا٘بت 

 ( ًؾٙبٖ ا٘ىي ثٝ ؿيٛاك كا ايٍٙٛ٘ٝ ٘مُ لَٛ ٔي وٙـ : 28-21ؽٜٛٙ  XIعفٞ ُـٜ ثٛؿ ! ٔتٗ ) ِٛط 

 وّثٝ ٘ي ، وّثٝ ٘ي ! زيٛاض ، زيٛاض ! 

 وّثٝ ٘ي ، ٌٛش وٗ ! زيٛاض ، تأُ وٗ ! 

 Ubar-Tutu، پسط  Shuruppakٔطز 

 ذا٘ٝ ات ضا ضٞا وٗ ، ظ٘سٌي ات ضا تجٛ ! 

 تطاي حفظ ظ٘سٌيت ، سٌٛٙس ذساياٖ ضا ضىستٝ اْ ! 

 ترٓ تٕاْ ٔٛجٛزات ظ٘سٜ ضا 
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  7زض وطتي ذٛزت تاضٌيطي وٗ 
 

٘بٔيـٜ ُـٜ ( ثٝ ٚال٢ ٔتٛرٝ ٔي ُٛيٓ  Noah) وٝ ؿك ٌناكُٟبي ثبثّيبٖ  Utnapishtimِٛط ٌٔٙٛة ثٝ  83امؽٚ 

ِٔؾْ اًت وٝ كر٤ت ثٝ  "ٞليه ؿاكاي يه ثقك ام ٔٛرٛؿات م٘ـٜ ثٛؿٜ ا٘ـ  "وٝ آ٘ضٝ وٝ ثٝ كٚي وِتي آٚكؿُـٜ 

ؿك ٌناكُٟبي  "/ تؾٓ / ؿا٘ٝ   seed"ثلاي . ٣جبكتي وٝ ثقكٞبي ٌيبٞي ٕ٘ي ؿٞـ ثّىٝ ٠ٙٔٛك تؾٓ عيٛا٘بت اًت 

ؿك ٣جلي ( اًت . وٝ ثلاي ٔٛرٛؿات م٘ـٜ ٚ رٛا٘ٝ  Zera) zeruثبثّيبٖ لـيٓ ٚ آُٛكيٟب ثٝ وبك ٔي كٚؿ وّٕٝ آوـي 

ٚكُـ ٢ٗٚ ُـٜ ، ٌناكُٟبيي وٝ ِ٘بت ٌلفتِٙبٖ ام آُ ًٛٔلي وبٔالِٔؾْ اًت . ؿك ٚال٢ ؿك ثلؽي ٌ٘ؾٝ ٞبي 

ٌلفتٝ ُـٜ اًت وٝ ٔٛكؿ اًتفبؿٜ ثٛؿٜ ثٝ ايٗ  NUMUNام آُ ًٛٔلي اٍ  "تؾٓ  "لاي آوـي ، ٣جبكت فٙي ث

 ٤ٔٙي وٝ ثًٛيّٝ آٖ يه ٔلؿ ٓبعت فلم٘ـ ٔي ُـٜ . 

ربي ؿاؿٜ ُـٜ ٘ٝ ؽٛؿ عيٛا٘بت . ٘ٝ فمٚ ف٘بي ٔٛكؿ ٘يبم ثٝ ٌ٘جت وٙتلَ آٖ  "ؿا٘ٝ ٔٛرٛؿات م٘ـٜ  "پي ؿك وِتي 

پيِلفتٝ اي اًتفبؿٜ ُـٜ ثلاي ٌٛ٘ٝ ٞب ٔت١ٛٙ . biotechnology 8وٝ ام  وبَٞ ٔي يبثـ ثّىٝ ٘تيزٝ ٔي ٌيليٓ

                                                           
 . ؿك اؿأٝ ايٗ ِٛط ايٍٙٛ٘ٝ آٔـٜ وٝ  7

 ٕٞبٖ وِتي وٝ ؽٛاٞي ًبؽت 
 اث٤بؿ آٖ وِتي ؿكًت ثٝ ا٘ـامٜ ؽٛاٞـ ثٛؿ 

 َٛٛ ٣ٚلٕ آٖ ٌٔبٚي ؽٛاٞـ ثٛؿ 

 ٌٔمف ؽٛاٞي ًبؽت  Apsuآٖ كا ٕٞضٖٛ 
 تلرٕٝ ٔب٘ي ٓبِغي ٣الٔٝ  1ك.ن ثٝ ٔتٖٛ ٔمـى ثٙيبؿيٗ ام ًلاًل رٟبٖ تبِيف : ٔيلصب اِيبؿٜ د 

 
 ميٌتي ٣ّْٛ وبكثلؿ ٔفْٟٛ ثٝ( Karl Ereky) اكوي وبكَ ًٛي ام 1919 ًبَ ؿك ثبك ٘ؾٌتيٗ (بیَتکٌَلَشی) فٌاٍری زیست ٍاشُ.  8

 ٣لٗٝ ٚ ثٟجٛؿ آفليَٙ، ؿك ثِل ُٕٞٛٙـا٘ٝ وَٙ ٌٛ٘ٝ ٞل وّي ٛٛك ثٝ. ُـ ثلؿٜ وبك ثٝ ثِل ًبؽت ٞبي فٙبٚكي ؿك آٖ ٔمبثُ احل ٚ
 ٚ تليٗ پبن تليٗ، ٟٔٓ ايٗ عيٜٝ ؿك ِٔٛىِٛي ًٜظ ؿك ٞب آٖ ؿًتىبكي ٛليك ام ٚيوٜ ثٝ رب٘ـاكاٖ، ام اًتفبؿٜ ثب ٌٛ٘بٌٖٛ ٞبي فلآٚكؿٜ

 ٚاهٜ ايٗ.اًت اؽيل ٞبي ًبَ ٓـاي ًلٚ پل ٞبي ٚاهٜ رّٕٝ ام فٙبٚكي ميٌت.ٌيلؿ ٔي للاك فٙبٚكي، ميٌت عبٗل، ًـٜ فٙبٚكي تليٗ التٔبؿي
 يب اكٌب٘يٌٓ يب ا٘ـأٍبٖ وبكٌيلي ثٝ وّي ت٤ليف يه ؿك كا فٙبٚكي ميٌت. ثل٘ـ ٔي وبك ثٝ ٔلؿْ ثلاي صين ٕٞٝ ٔفْٟٛ ثٝ ٘بؿكًت يب ؿكًت كا

 يىپبكصٝ وبكثلؿ وٝ ؿاِ٘ي ام اًت ٣جبكت ٘ٛيٗ پـيـٜ ايٗ ًبؿٜ ت٤ليف. ا٘ـ ؿاٌ٘تٝ ؽـٔبتي يب تِٛيـي ٓٙبي٢ ؿك ميٌتي فلايٙـٞبي
 ؿاك٘ـ ٣ّْٛ اي كُتٝ ثيٗ ًلُت ؿك وٝ اي اًتفبؿٜ ؿِيُ ثٝ ميٌتي ٞبي ًبٔب٘ٝ ؿك كا تِٛيـ ٞبي فٙبٚكي ٚ ُٙبًي ٔيىلٚة ُيٕي، ميٌت
 :ا٘ـ ولؿٜ تِليظ صٙيٗ كا فٙبٚكي ميٌت ؿيٍل ت٤ليف ؿك. وٙٙـ ٔي ٜٔب٤ِٝ
 ثلاي ٞب ٔيىلٚاكٌب٘يٌٓ ٓفبت تغييل ٚ عيٛا٘بت يب ٌيبٞبٖ ويفي اكتمب ٔغٔٛالت، تغييل يب ًبؽت ثلاي م٘ـٜ ٔٛرٛؿات ام وٝ فٙٛ٘ي

 ؿك ٞب ؿاَ٘ ٌٛ٘ٝ ايٗ وبكثلؿ. اًت اي كُتٝ ثيٗ ؿاِ٘ي ؽٛؿ فاتي ٞبي ٚيوٌي ِغبٝ ثٝ فٙبٚكي ميٌت. وٙـ ٔي اًتفبؿٜ ٚيوٜ وبكثلؿٞبي
 ُٙبًي كٍٚ ٚ ٞب مٔيٙٝ ٚ ا٘زبٔـ ٔي رـيـ ٠٘بْ ثب لّٕلٚيي تجّٛك ثٝ كُتٝ صٙـ ٕٞىبكي ٛي ؿك عبُٓ ٞبي ايـٜ تلويت وٝ اًت ٔٛاكؿي
 اي ٌٞتٝ آُ ؿك فٙبٚكي ميٌت. اًت ٟٔٙـًي ٚ ُٙبًي ميٌت ٌٛ٘بٌٖٛ ٞبي ثؾَ وَٙ ثلٞٓ عبُٓ ٟ٘بيت ؿك ٚ ؿاكؿ كا ؽٛؿ ؽبّ

 يب ًبٔب٘ٝ ؿيٍل رنء ٚ اًت ٚيوٜ ٣ّٕىلؿ يب فلايٙـ يه ثلاي وبتبِينٚك ثٟتليٗ ثٝ ؿًتيبثي پي ؿك آٖ رنء يه: اًت رنء ؿٚ ؿاكاي ٚ ٔلوني
 پٙيل ٚ ٔبًت ٘بٖ، تٟيٝ ؿاْ، ٚ ٘جبتبت آالط ُبُٔ فٙبٚكي ميٌت ًٙتي وبكثلؿٞبي .وٙٙـ ٔي ٣ُٕ آٖ ؿك وبتبِينٚكٞب وٝ اًت ٚاوٍِٙلي

 فٙبٚكي پيـايَ ثب اوٖٙٛ ٞٓ ٚ آمٔبيٍِبٞي ٣ّْٛ ايٙتلفلٖٚ ٚ اٌ٘ب٘ي اٌِ٘ٛيٗ ،(ٞب ثيٛتيه آ٘تي) ٞب پبؿميٌت تِٛيـ آٖ ام پي ٚ اًت ثٛؿٜ

DNA ،ايٗ ام ٌيلي ثٟلٜ ٟلفيت ه٘تيه، ٟٔٙـًي ؿيٍل ٣جبكت ثٝ يب ؿيٍلي ثٝ م٘ـٜ ٔٛرٛؿ يه ام هٖ ا٘تمبَ ٚ ٞب هٖ ؿًتىبكي ٘ٛتلويت 
 كٚ ر٤ٕيت ايٗ غقايي ٔٛاؿ تأٔيٗ ثٝ ٘يبم ٚ ر٤ٕيت كٚيٝ ثي افنايَ ثٝ تٛرٝ ثب عبٗل عبَ ؿك.اًت يبفتٝ افنايَ اي فنايٙـٜ ٌٛ٘ٝ ثٝ فٙبٚكي
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. وبكي وٝ ٣ٕالً ا٘ىي ؿكٌيلٍ ثٛؿٜ ميلا وٝ اٚ  DNAتىٙيىي وٝ ألٚمٜ ت٤ًٛٝ يبفتٝ تًٛٚ آٔٛمٍ ه٘تيىي اًلاك

 اًت .  DNAاًتبؿ ٟٔٙـًي ه٘تيه ثٛؿ . ٕ٘بؿٍ ؿك اف٤ي پيضيـٜ تزّي يبفتٝ وٝ ؽٛؿ ٤ٔلف ٔبكپيش ؿٚ تبيي 

آ٘ضٙبٖ وٝ ٔتٖٛ ًٛٔلي / ثيٗ اِٟٙليٙي فول ٕ٘ٛؿٜ ا٘ـ ، ٘مَ ا٘ىي ث٤ٙٛاٖ ٔٙزي ثِليت ثٌيبكعي ٔي ُٛؿ . اٚ ؽبِك 

اٌ٘بٟ٘بيٓ "ٚ ام ايٗ كٚ لبثُ ؿكن اًت وٝ اٚ مٔيٙيٟبي فب٘ي كا ثٛؿ ) اٌ٘بٖ ُٕٞٛٙـ (  Homo sapiensآؿْ ٚاٌ٘بٖ 

تؾٓ تٕبْ  "نيَٙ ، فلاٞٓ ٕ٘ٛؿٖ ، ٚ آٔبؿٜ ًبمي ثٙبٔـ . ث٤ٙٛاٖ ؿإِ٘ٙـ اكُـ آ٘ٛ٘بوي اٚ ٔي تٛاٌ٘تٝ ٣ُٕ ٌ "

ؽٛؿُبٖ  DNAكا ثلاي ٔغبف٠ت ا٘زبْ ؿاؿٜ ثبُـ ٚ ايٗ اٚ ثٛؿٜ وٝ ؿاَ٘ اعيبء آٖ عيٛا٘بت ام تؾٓ /  "ٔٛرٛؿات م٘ـٜ 

 اٚ ٕٞضٙيٗ ٔي تٛاٌ٘تٝ ثٟتليٗ ٌنيٙٝ ثبُـ ثلاي ٘مَ ٛلاط وِتي ٘ٛط . ؿك تّٕه ؿاُتٝ . كا 

ًبؽتٝ ُـٜ  ٌٗ٘ؾٝ ٞب ٔتفك اِمَٛ ٌٞتٙـ وٝ اي ي تٛاٌ٘ت ام آٚاكآة ٘زبت يبثـ . ُٕٞٝٙبٚكي ثب ٛلاعي ٚيوٜ وٝ ٔ

ثٛؿٜ ٜٔبثك ِٔؾٔبت ؿليمي وٝ تًٛٚ ؽـا اكائٝ ُـٜ ثٛؿ . ًبؽتٕبَ٘ ٛٛكي ثٛؿ وٝ ٔٙزل ثٝ ايٗ ٔي ُـ وٝ 
 

 
ا٘ـامٜ  

ة ًبؽتٝ ُـٜ ثٛؿ ثب ليل ا٘ـٚؿ ثنكٌَ ثٝ ميلؽٚ آة ٔتٕبيُ ُٛؿ. پبيـاكيَ لبثُ تٛرٝ ثٛؿٜ . ًبؽتبك صٛثي اٍ ٗـ آ

ٕ٘ٛؿٖ ٞل ؿًٚٛ ، ٞٓ ثيلٖٚ ٚٞٓ ؿكٖٚ . ثٙبثلايٗ ٚلتي وٝ تًٛٚ أٛاد ًٍٟٕيٗ ث٤ّيـٜ ٔي ُـٜ ، عتي ٚلتي ٣لُٝ 

 پيَ اتبله يه تٟٙب وِتي فٛلب٘ي لٌٕت وِتي پل ام آة ٔي ُـٜ ٔي تٛاٌ٘تٝ آثٟب كا تغت وٙتلَ ؽٛؿ ؿاُتٝ ثبُـ .

 ُـٜ ْٔٛ ٚ ٟٔل ليل ثب ثٛؿ كًيـٜ ٛٛفبٖ ثب ٔٛارٟٝ مٔبٖ وٝ ٍٞٙبٔي ٚ ثٛؿ ثٌتٝ اٍ ؿكيضٝ وٝ ؿاُت وٛصه ي آٔـٜ

 .ثٛؿ

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 ثل٘ذ، فكت، ٔب٘ٙـ وِبٚكمي ٔمبْٚ ٚ پلٔغَٔٛ ٌٛ٘بٌٖٛ تلاكيؾتٝ ٔغٔٛالت ٚ اًت ٚيوٜ تٛرٝ ٔٛكؿ وِبٚكمي فٙبٚكي ميٌت تنايـ، ثٝ
 تبٔيٗ.ا٘ـ ُـٜ ٚال٢ ٔٛحل ؿاْ ٌُٛت ٚ ُيل تِٛيـ افنايَ ؿك فٙبٚكي ميٌت ٘ٛيٗ ٞبي تىٙيه وبكٌيلي ثٝ ٚ تِٛيـ ٌٙـْ فلٍ٘ي، ٌٛرٝ ًٛيب،

 ٞبي كٍٚ ثٝ ؿًتيبثي ٞب، ٚاوٌٗ ٚ ٘ٛتلويت ؿاكٚٞبي تِٛيـ ٛليك ام مٔيٗ ولٜ ًبوٙبٖ ٔيّيبكؿي َُ ام ثيَ ر٤ٕيت ثٟـاُت ٚ ًالٔت
 ٞبي ثيٕبكي رّٕٝ ام ٌٛ٘بٌٖٛ ٞبي ثيٕبكي ٔؤحلتل ٚ تل ًلي٢ تِؾيْ ٚ ؿكٔبٖ ثـٖٚ ٞبي ثيٕبكي ؿكٔبٖ يبفتٗ ٚ ٞب ثيٕبكي ٞنيٙٝ وٓ ؿكٔبٖ

 .اًت پنُىي فٙبٚكي ميٌت ٟٚبيف ام ه٘تيىي
 ثب آٖ عفٞ ِنْٚ ٚ وِٛكٞب ّٔي ًلٔبيٝ ام رنء يه ٣ٙٛاٖ ثٝ آٖ ٌلفتٗ ٠٘ل ؿك ٚ عبٗل للٖ ؿك ميٌت ٔغيٚ ثٝ رـيـ كٚيىلؿ ٕٞضٙيٗ

 ثب ميٌت ٔغيٚ ام ؽٜل٘بن ٔغيٜي ٞبي آاليٙـٜ ٔؤحل عقف. اًت عبٗل ًـٜ ؿك ثِل ٞبي ؿغـغٝ تليٗ ٟٔٓ ام فٙبٚكي ميٌت وبكٌيلي ثٝ
 مٔيٙٝ ؿك فٙبٚكي ميٌت وبكثلؿٞبي رّٕٝ ام وِٛك ه٘تيىي فؽبيل ٍٟ٘ـاكي فٖٙٛ ام اًتفبؿٜ ٚ آِٛؿٌي پباليٍِل ٞبي ٔيىلٚاكٌب٘يٌٓ ام اًتفبؿٜ
 ام ٚ ا٘زبٔـ ٔي ا٘ـن ٗبي٤بت وٕتل، ا٘لهي ٚ ٞنيٙٝ ٓلف ثب ٔغٔٛالت تِٛيـ ثٝ وٝ ٤ٙٓت ؿك فٙبٚكي ميٌت وبكثلؿٞبي. اًت ميٌت ٔغيٚ

 يبؿ ٤ٙٓت ٞبي ثؾَ پبوتليٗ ام يىي ٣ٙٛاٖ ثٝ فٙبٚكي ايٗ ام وٝ ُـ ثب٣ج ٌقاكؿ، ٔي ثلرب كا ميٌت ٔغيٚ ثل ًٛء احل وٕتليٗ تل، ٟٔٓ ٕٞٝ
 اًت، ثٛؿٜ ؿُٛاك ٚ ًؾت ثٌيبك يب ٘ـاُتٝ ٚرٛؿ آٖ تِٛيـ أىبٖ ؿيٍل ٞبي كٍٚ ام لجأل وٝ ٔغٔٛالتي تِٛيـ ٕٞضٙيٗ فٙبٚكي ميٌت. ُٛؿ

 ْ.اًت ًبؽتٝ ٕٔىٗ
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وِتي ٘ٛط ثبثّي ؿك اكائٝ ُـٜ )  Paul Hauptام صٙـيٗ ٠٘ليٝ ثلاي تزٌٓ ُىُ وِتي ٘ٛط ، يىي وٝ تًٛٚ 

Beitrage zur Assyriologie  ) 

 

ٟبٞلٍ آ٘ضٙبٖ وٝ ِ٘بٖ ٔي ؿٞـ پقيلفتٙي تل اًت ٚ ٕٞضٙيٗ ثٝ ٘غٛلبثُ تٛرٝ اي ثٝ يه ميلؿكيبيي ألٚمي 

ثـٖٚ ٍُفتي ، ُجبٞت ؿاكؿ ثب ثلد ٞـايت وٙٙـٜ ثلاي ٚلتي وٝ ؿكيضٝ ٔغىٓ ثٌتٝ ُـٜ ٚ ثٝ ميل آة وِيـٜ ٔي ُٛؿ . 

٣جبكتي وٝ ؿك  tzuliliيف ُـٜ ثبُـ تغت ٣ٙٛاٖ ٕٔىٗ اًت ٛلاعي ٚيوٜ آٖ ُٙبٚك ؿك ٌناكُٟبي آُٛكي ٚ ثبثّي تٛٓ

  !يك سيز دريايي ٘بٔيـٜ ٔي ُٛؿ . ِٔؾٔبً لبيمي اًت وٝ ميل آة ُٙبٚك ٔي ٔب٘ـ .  ٣Tzoleletجلي ألٚمي 

  

 

 

 

 

 تٔٛيل فلٗي ؿيٍلي ام وِتي ٘ٛط . ْ 

. ٛجك  "لبيمي وٝ ٔي تٛا٘ـ ثضلؽـ ٚ ثّغنؿ  "ثٝ ٤ٔٙي  ٣Ziusudra  ،MA.GUR.GURجبكت ًٛٔلي ثلاي لبيك 

ؿكٖٚ ٚ  "ثب فمٚ يه ؿكيضٝ ليل ا٘ـٚؿ ُـٜ ام gopher ٚ reedsٌ٘ؾٝ وتبة ٔمـى ، ًبؽتٝ ُـٜ ثٛؿ ام صٛة 

اًت وٝ ِٔؾٔٝ ٞبي صيني اًت وٝ تٕبْ رٛا٘جَ  Teba. ٣جبكت ٣جلي ؿك پيـايَ ثلاي يه لبيك وبُٔ  "ثيلٖٚ 

 كيِٝ ٌلفتٝ ام9) وِتي ( ؿك اٍّ٘يٌي .  ARKثٝ ربي تلرٕٝ ٤َٕٔٛ  "ر٤جٝ / ٓٙـٚق  "ثٌتٝ ُـٜ ثبُـ . 

                                                           
 ٓٙـٚق يب ٓٙـٚلضٝ ٞٓ ٤ٔٙي ٔي ؿٞـ .  ARK. اِجتٝ ؿكمثبٖ اٍّ٘يٌي  9
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Tebitu ٖثبكثلي /ٔزلاي ارٙبى وِتي يه «اِتزبكٜ  ٔبَ وِتي»ؿالِت يبفتٝ ثل آوـي ، ثب ٔـالٝ ثلؽي پوٍِٚٞلا! 

ثٛؿٜ . ثٔٛكت ًلثٌتٝ  "فلٚكفتٙي  "فلٚكفتٗ ٤ٔٙي ٔيـٞـ . ثٙبثلايٗ لبيك  وٙٙـٜ تِـيـ T يه ثب( Teba)ٚاهٜ ايٗ أب

ٔي تٛاٌ٘تٝ ام آثٟبي ًٍٟٕيٗ ٘زبت  }ايٍٙٛ٘ٝ  {كفتٗ ميل أٛاد ّٟٔه ٛٛفبٖ .  ٚٚ ٔغىٓ ٕٟٔٛك ُـٜ ، عتي لبثُ فل

 يبفتٝ ٚ ؿٚثبكٜ ثٝ ف٤بِيت ؽٛؿ اؿأٝ ؿٞـ . 

ُتٝ ٚ٘ين ايٗ عي ثٛرٛؿ ٔي آيـ وٝ اٚ ثبيـ ثٝ يبؿ آٚكؿٜ ٔي ُـٜ ثب ٘بْ ا٘ىي وٌي ثٛؿٜ وٝ ٛلاعي لبيك كا ثل٣ٟـٜ ؿا

اٚ وٝ  "ثٛؿٜ ثٝ ٤ٔٙي  E.A) پلٚكؿٌبك مٔيٗ ( كا ؿكيبفت وٙـ ٚ آٖ ٘بْ ٌٔت٤بك EN.KIٌٔت٤بكٍ پيَ ام ايٙىٝ ِمت 

ًت ؿاُت وٝ ؿك ؿٚ EAؿك ٚال٢ آ٘ضٙبٖ وٝ ٔتٖٛ ؿٚكاٖ ثبًتبٖ ثيبٖ ولؿٜ ا٘ـ ، .  "ؽب٘ٝ اٍ / ثٛؿٌبَٞ آة اًت 

ب يب ثب ّٔٛا٘ب٘ي وٝ ًلٚؿٞبي ؿكيبيي ُبٖ كا ؿًٚت ٔي ؿاُت . تلًيٕبت ًٛٔليبٖ اٚ كا ٟلبيملا٘ي وٙـ . تٙ Edinآثٟبي 

 ِ٘بٖ ٔي ؿٞٙـ ثب رليبٖ آة ، ُىُ اِٚيٝ ثلد ؿِٛ ) وٝ آٖ ، ؿك ٓٛكت فّىي ، ؽب٘ٝ ؿايلٜ اِجلٚري ثٛؿ ثٝ اعتلاْ اٚ ( 

 

  

                                                                                                                                                                                     

ثٝ ربي ٣جبكت كايذ ًفيٙٝ ثلاي وِتي  37ٚ ؿك ٞٛؿ آيٝ  27ؿك ًٛكٜ ٖٔٛٔٙٛ آيٝ أب ٘ىتٝ ربِت ايٙزبًت وٝ ؿك ٔٔغف ُليف ) للآٖ ( 
اِجتٝ ؿك ايٗ ًٛكٜ ٞب ٠ٙٔٛك وِتي  - ٚ... ثٝ وبك كفتٝ 15ٚ ٕٞضٙيٗ ٣ٙىجٛت آيٝ  71ٚ  79٘ٛط آ٘ضٙبٖ وٝ ؿك ًٛكٜ ٞبي وٟف آيٝ ٞبي 

 آٜالط فّه اًتفبؿٜ ُـٜ ام  –٘ٛط ٘جٛؿٜ 

                                         

                                             

) ؿكثبكٜ تٙٛك ؿك ٓفغبت ث٤ـ  تٌَر) وِتي ( كا ثٌبم ٚ صٖٛ مٔبٖ ٔب ؿك كًيـ ٚ  فلكپي ثٝ اٚ ٚعي ولؿيٓ وٝ ميل ٠٘ل ٔب ٚثٝ ٚعي ٔب 

 –ثزن وٌي ام آ٘بٖ وٝ عىٓ ثل اٚ پيِي ٌلفتٝ اًت  –ثٝ فٛكاٖ آٔـ ، پي ؿك آٖ ام ٞل ١ٛ٘ ؿٚ تب ثب ؽب٘ٛاؿٜ ات ٓغجت ؽٛاٞـ ُـ . ْ (
 لا آٟ٘ب غلق ؽٛاٞٙـ ُـ . ٚاكؿ وٗ ٚ ؿكثبكٜ وٌب٘ي وٝ ّٟٓ ولؿٜ ا٘ـ ثب ٔٗ ًؾٗ ٍٔٛي ، مي

 تلرٕٝ ؿوتل ٔغٕـ ٟٔـي فٛالؿٚ٘ـ 
ِٔؾْ اًت وٝ ايٗ وِتي صين ؽبٓي ثٛؿٜ وٝ ثبيـ فّه ٘بٔيـٜ ٔي ُـٜ ٚ ٘بْ ًفيٙٝ ثل آٖ ٟ٘بؿٜ ِ٘ـٜ . ايٗ آٜالط ؿك ًٛكٜ ٞٛؿ آيٝ 

تِليظ ايٗ آٜالط ؿك ايٗ ًٛكٜ آٚكؿٜ وٝ  ٞٓ ثلاي ٘بْ وِتي ٘ٛط آٔـٜ ٚ ثلاي ٕٞيٗ ٣الٔٝ ٛجبٛجبيي ؿك تفٌيل إِيناٖ د ؿٞٓ ؿك 37
وّٕٝ فّه ثٝ ٗٓ ف ثٝ ٤ٔٙبي ًفيٙٝ اًت صٝ يه ًفيٙٝ صٝ صٙـ ًفيٙٝ . صلا ايِبٖ صٙيٗ ٠٘لي ؿاؿٜ ا٘ـ ؟ ميلا ثلًل ٤ٔٙبي كايذ آٖ 

ـٜ ٚلتي فّه ثٝ فتظ ف ي٤ٙي وِتي وٕي تلؿيـ ٚرٛؿ ؿاكؿ . ٣الٔٝ رلرب٘ي ٞٓ آٖ كا ثٝ وِتي تلرٕٝ ولؿٜ . اِجتٝ ٤ٔٙي ٌلؿ ُـٖ ٞٓ آٔ

 Irving finkelؿوتل . ٚالْ ؽٛا٘ـٜ ُٛؿ وٝ ٤ٔٙي صلػ ٌلؿٖٚ كا ٔي ؿٞـ وٝ ؿايلٜ ٌٖٛ ٌٞت ٚ آٖ كا ٔمبيٌٝ وٙيـ يب ؿايلٜ اِجلٚد 
ٔتٔـي ثؾَ ؽٚ ٔيؾي ٔٛمٜ اٌٍّ٘تبٖ اؽيلا ؿك ٌٔتٙـي رـيـ ؿكثبكٜ ُىُ وِتي ٘ٛط ٌفت : وِتي ًبؽتٝ ُـٜ ؿك مٔب٘ي وٝ ... ث٤ـٍ 
 رّٕٝ تمليجب ِٔبثٟي ٚرٛؿ ؿاكؿ ٚ ؿيٍل صيني ؿيـٜ ٕ٘ي ُٛؿ . ِٛط ٌّي ُىٌتٝ ُـٜ ٚؿك ٚال٢ ؿٚ ًٝ ؽٚ ٚرٛؿ ٘ـاكؿ . تٔبؿفبً ؿك ايٗ اٚاؽل

وٝ ايٗ ٤ٕٔب كا تب عـٚؿي عُ ولؿٜ ... ؿك ايٙزب ُ٘ٛتٝ ُـٜ وٝ ) ؿوتل فيٙىُ تلرٕٝ ؽٛؿ ام ِٛط كا ثٝ ثيٙٙـٌبٖ ِ٘بٖ  ِٛعي ثـًت آٔـٜ
ٔيـٞـ ( وِتي ٔٛكؿ ٠٘لي كا وٝ ثبيـ ثٌبمي ؿكًت ٔخُ ؿايلٜ اي وٝ وِيـٜ ثبُي ث٤ـٍ ُ٘ٛتٝ ، ٔٙتٟي ثبيـ رّٛ ٣ٚمت ثلاثل ثبُٙـ . ؿك 

ٜ اي ؿاكي ٚر٤جٝ اي ٞٓ ٔخُ ٕٞبٖ ، ثٝ ٛٛكي وٝ ايٗ ؿٚ ًل ثلاثل٘ـ . وبٔالً ٔخُ كٚم كُٚٗ اًت وٝ ٛلط ٚال٢ ٔي ٌٛيـ يه صٙيٗ ؿايل
 وِتي ؿايلٜ اي ُىُ ثٛؿٜ . ْ  
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ؿك ٌيلٍ ٛال ، ؿك ٣ّٕيبت ٤ٔـٖ وبٚي ؿك رٙٛة ُللي آفليمب ، اٚ ًبمٔبٖ ؿٞٙـٜ عُٕ ٚ٘مُ ًٍٟٙبي ٤ٔـ٘ي ثٝ 

Edin ٜآٖ كا  "وِتيٟبي آثينٚيي  "ام ٛليك ُٙبٚكٞبي ثبكي ، آً ٌٔت٤بكُبٖ ُـ  ثٛؿ ٕٝ٘ٛ٘ ٚ .Atra-hasis 

 Ereshkigalثًٛيّٝ آٖ  EAيىي ام ًفلٞب ثٛؿ وٝ  ٚ آ٘ضٙبٖ وٝ ٔب ام آٖ ٘بْ ثلؿٜ ايٓ ؿك Tzuliliًبؽتٝ ثٛؿ ثٝ ٘بْ 

اٚ صيني ثيَ ام ًبيل  .  ثٝ آثينٚ ثلؿٜ ثٛؿ . اٚ ّٔٛا٘ي ثب تزلثٝ ٚ وِتي ًبمي ٔبٞل ثٛؿ "ثي ًلٚ ٓـا  "رٛاٖ كا 

ٌي وٙـ وٝ ثتٛا٘ـ ؿك ثلاثل ٛٛفبٖ ايٌتبؿ ١آ٘ٛ٘بوي ثٛؿ . وٌي وٝ ٔي تٛاٌ٘ت ثب تـثيل ٚٛلاعي ُٕٞٛٙـا٘ٝ لبيمي كا اؽتلا

 .  ٕ٘بيـ

كشتي ًَح ٍ ساختٌش جسء عٌاصر كلیدی داستاى طَفاى ّستٌد . زیرا بدٍى چٌیي كشتي ، 

ؿاًتبٖ ٛٛفبٖ عبُٔ رٙجٝ ؿيٍلي ام ؿٚكاٖ لجُ ام .  بشریت ًابَد هي شد ، آًچٌاى كِ خَاست اًلیل بَد

ٛٛفبٖ اًت . آٖ آُٙبيي ٚ وبك ثب لبيك كا ؿك آٖ ؿٚكاٖ اِٚيٝ تٔليظ ٕ٘ٛؿٜ ، رٙجٝ ٞبي پيَ ام ايٗ ٌفتٝ ُـٜ ؿك ؿاًتبٖ 

 ايٗ ٕٞٝ ٚرٛؿ ًيٌتٓ تلاثلي ام ٛليك وِتيلا٘ي پيَ ام ٛٛفبٖ كا تبييـ ٔي وٙـ . ٚ ام ايٗ كٚآؿاپب . 

 Cro-Magnon ٞب كا ثل ؿيٛاكٜ ٞبي غبك ٘مبُي ٕ٘ٛؿٜ .  ثٝ ٘غٛ ثبٚك ٘ىلؿ٘ي تٛٓيفبتي ام لبيك 

ؽب٘ٛاؿٜ ؽٛؿ كا ثٝ  Atra-hasis ،ٚلتي وٝ ًبؽت لبيك تٕبْ ُـ ٚ تزٟينٚثبكٌيلي اٍ ثٝ وبكٌلؿا٘ي ا٘ىي ا٘زبْ ُـ

٘ين  Ziusudra/Noahه آ٘بٖ وٝ ثٝ وِتي آٔـ٘ـ ُبُٔ ثلؽي ام ؿًٚتبٖ ٘نؿي Berossusٛجك ٠٘ل لبيك آٚكؿ . 

. آ٘ب٘ي كا ٘زبت ؿاؿ وٝ ؿك  "ٕٞٝ ٤ٙٓتٍلاٖ كا ًٛاك وِتي ٕ٘ٛؿ  "،  Utnapishtimُـٜ ا٘ـ . ؿك ٌ٘ؾٝ آوـي 

ًبؽت وِتي وٕه ولؿٜ ثٛؿ٘ـ . ؿك رنئيبتي ؿيٍل ام ٔتٖٛ ثيٗ اِٟٙليٙي ٔب ٕٞضٙيٗ ٔتٛرٝ ٔي ُٛيٓ وٝ ايٗ ٌلٜٚ 

ؿ وٝ ثٛؿ ٚوٌي ثٛ ٜوٌي وٝ ا٘ىي آٔبؿٜ ولؿ Puzur-Amurriٕٞضٙيٗ ُبُٔ ؿكيب٘ٛكؿي ٔبٞل ٘ين ٔي ُـٜ ثٝ ٘بْ 

 آٔٛؽتٝ ُـٜ ثٛؿ ثلاي تغييل رٟت ؿاؿٖ لبيك ؿك ِغ٠ٝ اي وٝ أٛاد ًٍٟٕيٗ فلٚوَ ٔي ولؿ . 
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  ؽٛؿ Atra-hasis/Utnapishtimٚرٛؿ وٝ ثبكٌيلي ٚ تؾتٝ وٛثي ) كٚوَ ٌيلي ( تٕبْ ُـٜ ثٛؿ ايٗ عتي ثب 

ٔجي ٔٙت٠ل ٣الٔت ا٘ىي ثٛؿ وٝ ثب عبِتي ٣ٕ٘بيـ ٚ ٔـاْ ؿك عبَ ٚكٚؿ ٚؽلٚد ثٝ لبيك ثٛؿ . ؿك آٖ رّٛى ٕ٘ي تٛاٌ٘ت 

 ثٝ اٚ ٌفتٝ ثٛؿ ثٝ تٕبُبيَ ثپلؿامؿ ثلاي :

 (  Shamashٚلتي وٝ ضٕص ) 

 فطٔاٖ ِطظش ضا زض ٞٛاي ٌطي ٚٔيص صازض وٙس 

 تاضاٖ ا٘فجاضات تاضيسٖ ذٛاٞس ٌطفت 

 تٛ سٛاض وطتي ضٛ 

 10زضيچٝ ٚضٚزي ضا ترتٝ وٛب وٗ ! 
 

ًبيت پبيٍبٜ ف٘بيي آ٘ٛ٘بوي عـٚؿ يه ٓـ ٔبيّي ُٕبَ  Sipparؿك  ٣spacecraftالٔت ٣جبكت ثٛؿ ام پلتبة 

Shuruppak . ميلا ٘مِٝ آ٘ٛ٘بوي ايٗ ثٛؿ وٝ ؿك آ٘زب ر٢ٕ ُٛؿ ٚ ام آ٘زب ثٝ ٔـاكمٔيٗ ٤ٓٛؿ ٕ٘بيـ. 

ك٣ـ ٚثلق ٚمثب٘ٝ  "كٌجبكفٛكاٟ٘ب  "ٌفتٝ ُـٜ ثٛؿ وٝ إًٓبٖ كا تٕبُب وٙـ ثلاي  Atra-hasis/Utnapishtimثٝ  

 11ُي ام ف٘ب پيٕب وٝ ٔٛرت ِلمٍ مٔيٗ ٔي ُـ . آتَ ٘ب

                                                           
 . تلرٕٝ ؿيٍل آٖ ٔي ُٛؿ : 10

 ؿٞـ،ٔـؽُ ٔي للاك تٟبرٓ ٔٛكؿ كا وِتي ثبكيـ،ٚ ؽٛاٞـ رُٛبٖ ثبكاٖ ام وٙـ،كٌجبكي ٔي ا٣الْ كا ٞب ِلمٍ ًغل ٍٞٙبْ ؿك ُبٔبٍ ٚلتي
 ثٙـؿ ٔي كا ٚكٚؿي

11
   ثل ٔي ٌلؿيٓ 27ؿٚثبكٜ ثٝ ًٛكٜ ٖٔٛٔٙٛ آيٝ .  

                                          

                                             

 

 ٞل ام آٖ ؿك پي ، آٔـ فٛكاٖ ثٝ تٌَر ٚ كًيـ ؿك ها زهاى صٖٛ ٚ ثٌبم كا(  وِتي)  فّه ٔب ٚعي ٚثٝ ٔب ٠٘ل ميل وٝ ولؿيٓ ٚعي اٚ ثٝ پي

 ًؾٗ ٔٗ ثب ا٘ـ ولؿٜ ّٟٓ وٝ وٌب٘ي ؿكثبكٜ ٚ وٗ ٚاكؿ – اًت ٌلفتٝ پيِي اٚ ثل عىٓ وٝ آ٘بٖ ام وٌي ثزن – ات ؽب٘ٛاؿٜ ثب تب ؿٚ ١ٛ٘
 .  ُـ ؽٛاٞٙـ غلق آٟ٘ب ميلا ، ٍٔٛي
 فٛالؿٚ٘ـ  ٟٔـي ٔغٕـ ؿوتل تلرٕٝ

مثبِ٘ٙبًبٖ ٤ٔتمـ٘ـ وٝ ايٗ وّٕٝ ثٝ ّٔت ٔب لجُ ًبٔي ٚ ٔب لجُ ٞٙـ ٚاكٚپبيي ٔميٓ ؿك ٘بعيٝ اي وٝ ث٤ـٞب ايلا٘يبٖ ٚ ًبٔيبٖ ؿك آٖ  التٌَر :

ربي ٌلفتٝ ا٘ـ ت٤ّك ؿاكؿ . حجت اًٚتبيي آٖ تٙٛكا ثٛؿٜ . ؿوتل ٔغٕـ ٟٔـي فٛالؿٚ٘ـ ؿك تلرٕٝ للآٖ ؽٛؿ ٤ٔتمـ اًت ايٗ ٚاهٜ ٤ٔٙي تٙٛك 
رٝ ٘ب٘ٛايي كا ٕ٘ي ؿٞـ ثّىٝ ثٝ ٤ٔٙي غليٛ ٚ فليبؿ ٚ ٓـاي ٟٔيت اًت . ٚاهٜ تٙٛك ؿك ِغت ثٝ ٤ٔٙي ام ؿٚك ثٝ آتَ ٍ٘ليٌتٗ ٞٓ آٔـٜ . ثب تٛ

ثٝ ايٗ تٛٗيغبت ٔي تٛاٖ آٖ كا ايٍٙٛ٘ٝ ٤ٔٙي ولؿ وٝ تٙٛك يب تٙٛكا ثٝ صيني ٌفتٝ ٔي ُـٜ وٝ ٌلٔبي ميبؿي ام آٖ تِٛيـ ٔي ُـٜ ٚ ٓـاي 
اٜ٘جبق وٝ ٣الٔتي ثلاي ٘ٛط ثٛؿٜ ًفيٙٝ آ٘ٛ٘بوي ٤ٓٛؿثب ؿاًتبٖ  "مٔبٖ ٔب ؿك كًيـ  "ي ؿاُتٝ وٝ ثب تٛرٝ ثٝ ٣جبكت لجُ ام آٖ ي٤ٙي ٟٔيج

 پيـا ٔي وٙـ . ْ 
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Shamash –  ٖوٝ تًٛٚ ا٘ىي ٚفبؿاك ثٝ  "مٔب٘ي كا ا٣الْ ٕ٘ٛؿٜ  " –ٌٔئَٛ پبيٍبٜ  "ٔلؿ ٣مبثي  "پي ام آ 

ؿكيضٝ  "وِتي ُـٜ  ًٛاك " Utnapishtimمٔيٙي ٞب ٌفتٝ ُـٜ ٚٚلتي ِ٘ب٘ٝ ٞبي لبثُ كٚيت ٟبٞل ُـٜ ا٘ـ . 

 12لبيملاٖ تغٛيُ ؿاؿٜ .  Puzur-Amurriٚكٚؿي كا تؾتٝ وٛة ٔي وٙـ ٚ ٕٞٝ ًبمٚوبك ٚ ٔغتٛيبت لبيك كا ثٝ 

) وٜٛ كًتٍبكي ( لّٝ ؿٚ لّٛي وٜٛ آكاكات . ٚال٤يتٟبيي وٝ ام  Nitzirلبيملاٖ فلٔب٘ـٜ وِتي ُـ ثلاي ٞـايتَ ثٝ وٜٛ 

ٞٙـ وٝ فلٔب٘ـٜ ٘مِٝ ٘زبت ٘ٝ فمٚ ام ٚرٛؿ عتٕي وٛٞي ؿك ؽيّي ؿٚكتل ام رنئيبت آٖ پـيـاك ٔي ُٛ٘ـ ِ٘بٖ ٔي ؿ

٘ٛاعي رٙٛثي ثيٗ اِٟٙليٗ ٢ّٜٔ ثٛؿٜ اًت ، ثّىٝ ٕٞيٗ وٝ ايٗ لّٝ ٞبي ؿٚ لّٛ ثلاي ٘ؾٌتيٗ ثبك ام أٛاد ًٍٟٕيٗ 

ايٗ ؽٛؿ يه ٚال٤يت  فٛت اكتفب١ . 12900ٚ  17000لّٝ ٞب ؿك وُ غلة آًيب ثٛؿٜ ا٘ـ ثب  تليٗٔي ُٛ٘ـ ، ثبالٟبٞل 

ٚلتي وٝ ؿك پيَ ام ٛٛفبٖ ، پبيٍبٜ ف٘بيي كا ؿك ًيپبك تبًيي ولؿ٘ـ ُٙبؽت ُـٜ اًت وٝ ٞل يه ام كٞجلاٖ آ٘ٛ٘بوي 

 ٔتُٔ ٕ٘ٛؿ٘ـ ثٝ كاٞلٚفلٚؿ ثل لّٝ ٞبي ؿٚ لّٛي وٜٛ آكاكات . كاآٖ 

 فلٔب٘ـٜ ٘مِٝ ٘زبت ، ٌقُتٝ ام ايٗ آٌبٜ ثٛؿٜ ام ٌٔيل٣ٕٛٔي وٝ ٛي آٖ آٚاك آة ثبيٌتي وٝ وِتي كا ثب ؽٛؿ عُٕ 

 لؿٜ ثلاي آ٘ىٝ ٔٛد ًٍٟٕيٙي ام رٙٛة ٔي آٔـٜ ٚ لبيك كا ثٝ ًٕت ُٕبَ ثب ؽٛؿ ٔي ثلؿٜ . ٞيش ؿكيب٘ٛكؿي و ٔي

 ًل ٔٙنَ ٔمٔٛؿ ثبمٞـايتٍلي وٙـ . ) ثـٖٚ ٞيش پبكٚٚثبؿثب٘ي ( ٕ٘ي تٛاٌ٘تٝ لبيك كا ثٝ ًٛي 

 

 

                                                           
 . ؿاًتب٘ي وٝ اٚتٙبپيِتٓ ثلاي ٌيٍَّٕ ت٤ليف ٔي وٙـ ايٍٙٛ٘ٝ اًت  12

 ٔٗ ٞٛا كا تٕبُب ٔي ولؿْ ٚ ٔلالت ثٛؿْ 
 ٞٛا ثٌيبكٟٔيت ٚتلًٙبن ثٝ ٠٘ل ٔي كًيـ 

 ًٛاك وِتي ُـْ ٚ ؿكيضٝ ٚكٚؿي كا تؾتٝ وٛة ولؿْ 

 ولري كاٖ ٟ٘بؿْ  Puzur-Amurriٚتؾتٝ وٛة ولؿٖ وُ وِتي كا ثل ٣ٟـٜ 
 ثب اِٚيٗ پلتٛ ًپيـٜ ؿْ 

 اثلًيبٞي ؿك افك پـيـاكٌِت 

 غلٍ ٔي وٙـ  Adadؿكٖٚ آٖ 

 پيِبپيَ ٔي كٚ٘ـ  Shallat  ٚHanishؿك عبِي وٝ 
 ٙٙـ و ؿك وٜٛ ٚ ؿُت علوت ٔيٕٞضٖٛ رّٛ ؿاكاٖ ٚ صبُٚٚبٖ 

Erragal  ٘لٌبَ تيلٞب ًٚتٖٛ ٞب كا ؿك ٞٓ ٔي ُىٙـ / 
 ٘يٙٛكتب رّٛ ٔي آيـ ٚ ٟ٘لٞب ٚ آة ٌقكٞب كا ؿ٘جبَ ؽٛؿ ٔي وِب٘ـ 

 ٤ُِٔ كا ثّٙـ ٔي وٙٙـ  آًًَاكي ّا

 ٚ ايٗ مٔيٗ كا ثب ؿكؽَِ ثللِبٖ ثٝ آتَ ٔي وِٙـ 
... 

 ؽٛؿ ؽـايبٖ ام ايٗ تٛفبٖ ًٚيُ ٚعِت ولؿ٘ـ 

 ( ٤ٓٛؿ ولؿ٘ـ  Heaven of Anuكا ٣مت وِيـ٘ـ ٚ ثٝ إًٓبٖ آ٘ٛ )  ؿٚ ؽٛ
 ... 

  تلرٕٝ ٔب٘ي ٓبِغي ٣الٔٝ –تبِيف : ٔيلصب اِيبؿٜ  1ثٝ ٘مُ ام وتبة : ٔتٖٛ ٔمـى ثٙيبؿيٗ ام ًلاًل رٟبٖ د 
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  ؿك.اًت ٛٛفب13ٖٛجي٤ت  ٚ ؿِيُ ثب اكتجبٙ ؿك(تفٌيلي آٚكؿٖ ثـًت ثلاي)ٛٛفبٖ رغلافيبي ؿك ؿؽيُ ٣ٙبٓل ايٗ

 ثب٣ج ٔفلٙ ثبك٘ـٌي ام عبُٓ!(ًيُ ٕٞبٖ)آثي ي فبر٤ٝ يه ٌٛيـ ٔي وٝ ٛٛفبٖ رب٢ٔ ي ٠٘ليٝ ٔمبثُ ي ٘مٜٝ

 ؿٔب وبَٞ ؿ٘جبَ ثٝ ثبكاٖ ٓٛكت ٞل ثٝ-وٙٙـ ٔي ًبمي ُفبف وٟٗ اِٟٙليٙي ثيٗ ٚ ٔمـى وتبة ثٛؿٜ،ٔتٖٛ ٛٛفبٖ

 ُـٜ،ٔٙج٢ ٕٞلاٜ ًٕت ٕٞبٖ ام آة ام ٔٛري ثب وٝ ُـ ُل١ٚ رٙٛة ام ُـيـي ثبؿ ٘بٌٟب٘ي ٚمٍ ثب فبر٤ٝ وٝ-ُـٜ ٘بمَ

 ٣ٕيك ٞبي آة ٠٣يٓ عزٓ ثٝ ؿاكؿ كر٤ت وٝ آٜالعي-ثٛؿٜ«ميبؿ ثٌيبك ٣ٕك ام اي ًلصِٕٝ» آة عزٓ ايٗ

 ؿك.ًبعّي الّيٓ ٔلمٞبي-«ثلؿ فلٚ ؽٛؿ ؿك كا ؽِه مٔيٗ ٞبي ؽبولين» آة ٘بٌٟب٘ي ٘نَٚ.آفليمب فلاًٛي اليبً٘ٛي

 ٔيبٖ ام.ٌلفت ُىُ ثيىلا٘ي ي وِِٙـٜ ٞٙـ،ٔٛد اليب٘ٛى ًٕت ثٝ رٙٛثٍبٖ ي لبكٜ كٚي يؼ ُـٖ ُىبفتٝ ي ٘تيزٝ

 كا فبكى ؽّيذ ٚ ٌقاُت ٌٔتغلق كا ٣لثٌتبٖ ًبعّي الّيٓ آة ؿيٛاك.يبفت رليبٖ ُٕبَ ًٕت ثٝ اليب٘ٛى

 ثٛؿ؟ٕٞٝ ًلاًلي عـ صٝ تب ٛٛفبٖ.ولؿ غلق كا ٞب مٔيٗ ي ٕٞٝ ٚ كًيـ ٞب كٚؿ ثيٗ مٔيٗ ي ثبكيىٝ ثٝ ًپي.ؿك٘ٛكؿيـ

 ٔي پيِٟٙبؿ كا رٟب٘ي تمليجب ي ٚال٤ٝ يه ٚ اًت رٟب٘ي ٌ٘جتب ٞب اٌ٘بٖ ي ُـ؟ؽبٛلٜ مؿٜ ًيُ ٚال٤ب ٔب ي ولٜ ربي

 ُـٖ ؽٙه پيلٚي ثٝ رٟب٘ي ؿٔبي افنايَ ٚ ُـٜ ُىٌتٝ يؼ اعتٕبِي فٚة ثب وٝ اًت ايٗ ٘يٌت ثـاٖ ُىي آ٘ضٝ.وٙـ

 للاك پبيبٖ تٙـ ًلاُيجي ؿك ثٛؿ ٌلفتٝ ؽٛؿ صًٙ ؿك پيِيٗ ًبَ 62000 ثلاي كا مٔيٗ وٝ يؾجٙـا٘ي آّي،٣ٔل

 ٛي ؿك ثبك اِٚيٗ ثلاي رٙٛثٍبٖ وٝ ثٛؿ ايٗ ٛٛفبٖ ٞبي ؿًتبٚكؿ افتبؿ،ام اتفبق ايٗ پيَ ًبَ 13000 تمليجب.ٌلفت

                                                           
 وبك ثٝ Origin ربي ثٝ كا Nature ي ٚاهٜ وٝ صلا اًت ٠٘ل ٔٛكؿ ٛجي٤ي ُلايٚ ثّىٝ ٘ـاكؿ فات ثٝ اُبكٜ اعتٕال ٛجي٤ت ايٙزب . ؿك 13

 ثلؿٜ.ْ
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 كٚؿؽب٘ٝ عتي ٚ ٞب ًٛاعُ،ؽّيذ-ايَ لبكٜ ٚال٤ي صٟلٜ ٚيوٌيٟبي.ُـ كٞب اٍ يؾي پَُٛ ؿًت ام ًبَ ٞناك ٞناكاٖ

 ٔب ثلاي اِجتٝ وٝ)آٚكي ٍُفت ٛٛك ثٝ.ثٛؿ آ٘زب ؿيـِ٘بٖ ثلاي مٔبٖ آٖ ؿك وٌي ثٛؿ،اٌل ٔي ِٔبٞـٜ ؿًت ؿك-ٞب

 ٞبيي ٘مِٝ وٝ ؿا٘يٓ ٔي آ٘زبيي ام كا ايٗ!.ثٛؿٜ آ٘زب ؿك «وٌي صٙيٗ/آؿْ ٘فل يه» ايٗ( ٘يٌت ًٛكپلاين ٞٓ صٙـاٖ

 !ؿٞٙـ ٔي ِ٘بٖ كا يؼ ثـٖٚ رٙٛثٍب٘ي وٝ ٌٞتٙـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ْ ُٙبؽتٝ ُـٜ  1820ثلاي ًبثمٝ ايٗ أل اربمٜ ثـٞيـ ؿٚكاٖ ٘ٛيٗ كا ثٝ يبؿ آٚكيٓ وٝ عزٓ ميبؿي ام الّيٓ رٙٛثٍبٖ تب 

. ؿك آٖ مٔبٖ ٕٞضٖٛ عبَ عبٗل اليٝ ٠٣يٕي ام يؼ آٖ ٘جٛؿ تب ٚلتي وٝ ؿكيب ٘ٛكؿاٖ ثليتب٘يبيي ٚ كًٚي وِفَ ولؿ٘ـ 

٢ّٜٔ ٌٞتيٓ ) آ٘ضٝ وٝ ميل ايٗ پَُٛ يؾي ٓٛكت ٌلفتٝ ( آ٘ضٙبٖ وٝ  كا پُٛب٘ـٜ ثٛؿ . ٔب ام ُىُ ٚال٤ي ايٗ الّيٓ

ثب اًتفبؿٜ ام كاؿاك ٚؿيٍل اثناكٞبي پيضيـٜ ِ٘بٖ ؿاؿٜ ا٘ـ  1958تيٕٟبي ٔؾتّف ثيٗ إِّّي ؿك ٣لٓٝ هئٛفينيه ؿك َٛٛ 

ٓـٞب ًبَ –ٔيالؿي  . ثب ايٗ عبَ ٟبٞلاً ٘مِٝ ٞبي رٙٛثٍبٖ ) ٘مِٝ ٞبي رٟب٘ي ( ام للٖٚ پب٘نؿٞٓ ٚ عتي صٟبكؿٞٓ

 ٚ ٤ٕٔبيي ثل ٤ٕٔب افنٚؿٜ ا٘ـ . ايٗ الّيٓ كا ثـٖٚ يؼ ِ٘بٖ ٔي ؿٞٙـ  –لجُ ام وِف رٙٛثٍبٖ 
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٘مِٝ ٞبي ٔؾتّف ام رّٕٝ ٘مِٝ ٞبي پبؿُبٞبٖ ثبًتب٘ي ؿكيبٞب ثب لبثّيت تٛٓيف ٚثغج ثلًل ُٛاٞـي ام تٕـٖ 

اكائٝ ُـٜ وٝ ٤ٕٔبي كا ِ٘بٖ ٔي ؿٞـ . وبٔالً  Charles H. Hapgoodپيِلفتٝ اي ؿك ٣ٔل يؾجٙـاٖ ايٟٙب تًٛٚ 

اكائٝ ُـٜ . تٛٓيفبتي وٝ ثٝ  Orontius Finaeus٘مِٝ اي كا ام رٟبٖ ِ٘بٖ ٔي ؿٞـ وٝ تًٛٚ  1531وٝ 

وِف  1958ؿك  International Geophysical Yearرٙٛثٍبٖ ٌ٘جت ؿاؿٜ ُـٜ ثب الّيٓ ثـٖٚ يؾي وٝ تًٛٚ 

 . ُـٜ تٜجيك ٔي وٙـ 
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اكائٝ ُـٜ  ِ٘بٖ ؿٞٙـٜ الّيٕي اًت وٝ تًٛٚ Piri Re'is 14تًٛٚ ؿكيبًبالكتلن  1513٘مِٝ اي وٝ عتي لجُ ام 

) ثـٖٚ ِ٘بٖ ؿاؿٖ وُ رٙٛثٍبٖ ( ام ًٛي ؿيٍل ٘مِٝ ثـكًتي ٔز٢ٕ اِزنايلي ٔتُٔ ُـٜ ثٝ ٘ٛن آٔليىبي رٙٛثي 

ؿٞـ ٚ ... صٍٛ٘ٝ ايٗ ٕٞٝ ٔي تٛاٌ٘تٝ ُٙبؽتٝ ُـٜ كٚؿؽب٘ٝ آٔبمٖٚ كا ِ٘بٖ ٔي  ٔلون ٚ رٙٛة آٔليىب ثب وٟٛٞبي آ٘ـ ٚ

 ؟ ( . 1531( يب آٔليىبي رٙٛثي ؿك )  1519ٔىنيه ) ؿك  ثٝثبُـ عتي لجُ ام كًيـٖ اًپب٘يبئي ٞب 
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14
 ٞبي ٘مِٝ وٝ ثٛؿ( 16 ًـٜ ام) ٣خٕب٘ي تلويٝ ٤ٔلٚف ؿكيبًبالك كئيي پيلي ثٝ ٤ٔلٚف ٔغٕـ عبري ثٗ پيلي اِـيٗ ٔغي عبري . 

 م .ؿاُت ٔي ٍ٘ٝ «ثغليٝ وتبة» ٘بْ ثٝ اي ٔز٣ٛٝ ؿك كا ٞبيَ ٘مِٝ ٚي. اًت ٤ٔلٚف اٚ رغلافيبيي
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 Phoeniciaؿك ٕٞٝ ايٗ ٔٛاكؿ ، ٘مِٝ ًبماٖ ٣ٔل اوتِبف اٟٟبكؿاُتٝ ا٘ـ وٝ ٔٙبث٢ آٟ٘ب ٘مِٝ ٞبي وٟٙي ثٛؿٜ ا٘ـ ام 
15 ٚChaldea16  ) ٗأب آٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ؿيٍلا٘ي وٝ ايٗ ٘مِٝ ٞب كا ٔٛكؿ ٜٔب٤ِٝ للاكؿاؿٜ ا٘ـ ) ٘بٔي يٛ٘ب٘ي ثلاي ثيٗ اِٟٙلي

                                                           
ميٌتٙـ. فٙيميبٖ پيِٝ ثبمكٌب٘ي ؿاُتٙـ ٚ ٔلؿٔي آكاْ ٚ ثب فلًٞٙ  ٔي ٔـيتلا٘ٝثٛؿ٘ـ وٝ ؿك عٛمٜ ؿكيبي  تجبك عبٔييىي ام الٛاْ  فٌِیقیاى.  15

ًبَ  ٞب تمليجب ؿك ؿٚ ٞناك ٚ پب٘ٔـ فٙيمي.ؿا٘ٙـ ٔي ُلق آًيبٞبي وٙٛ٘ي، اِجتٝ ثٝ رن  ُ٘ٛتٙـ كا ٔبؿك ؽٚ وٝ ايٙبٖ ثب آٖ ٔي ؽٚ فٙيمي .ثٛؿ٘ـ
 (phoinike) Φοινίκη ٤ٔلةًىٙي ٌنيـ٘ـ. فٙيميٝ  ِجٙبٖٞبي  ٚ وٜٛ ؿكيبي ٔغلةًل ثلآٚكؿٜ ٚ ث٤ـٞب ثيٗ  ٣لثٌتبٖپيَ ام ٔيالؿ ام 

اًت ٚ  آٔـٜ (و٤ٙبٖثٙي و٤ٙبٖ، ثٝ ٤ٔٙي فلم٘ـاٖ ) bani kan'an ٔا٘ـ ٚ اعتٕبالً ام وّٕٝ ثٝ ايٗ ّٕٔىت ؿاؿٜ ٞب يٛ٘ب٘يي٤ٙي ٘بٔي اًت وٝ 
اؽق ولؿٜ ثٛؿ٘ـ. ؿك ٔيبٖ ؽـايبٖ آٟ٘ب ؿك  ثبثُثٛؿ ٚ آؿاة ٚ كًْٛ ميبؿي ام  پلًتي ثتٔقٞت آ٘بٖ ثل پبيٝ .٘بٔيـ٘ـ فٙيميبٖ ؽٛؿ كا و٤ٙب٘يبٖ ٔي

كا « تآًتبك»ؽٛا٘ـ٘ـ. ام ؽـايبٖ ٔٛ٘ج ثيَ ام ًبيليٗ  ي٤ٙي پبؿُبٜ ؽـايبٖ ٔي« ّٔىبكت»يب ؽـاي إًٓبٖ ثٛؿ وٝ اٚ كا  «ث٤ُ» ؿكرٝ اَٚ
كة  «اَ» ؿاٌ٘تٙـ. ام ًبيل ؽـايبٖ ٞب اًت. ايٗ اِٟٝ كا ّٔىٝ إًٓبٖ ٚ ٘ين ؽـاي ماؿ ٚ ِٚـ ٔي ايٌتبك( ثبثّي) ايِتبكپلًتيـ٘ـ وٝ ٕٞبٖ  ٔي

ٞب ٚ  ؿٚ ّٔت ٔتٕـٖ لـيٓ ي٤ٙي ٔٔلي ٞب صٖٛ ثيٗ ام عيج تٕـٖ فٙيمي.ٌفتٙـ ٔي «االت» ٞب ٤ٔلٚف ثٛؿ وٝ ؿك ٓيغٝ ٔٛ٘ج ا١ِٛٙ ًبٔي
ٞب ٚال٢ ثٛؿ٘ـ ٣ّْٛ ٚ فٖٙٛ ميبؿي ام آٟ٘ب التجبى ولؿ٘ـ. ام ُٟلٞبي ٔت٤ـؿ وٝ ؿك ًبعُ ؿكيبي ٔغلة ثٙب ولؿٜ ثٛؿ٘ـ صٙـيٗ ُٟل  ثبثّي

†ٞب ثيجّي ٚ رجُ. ُٟل رجُ كا يٛ٘ب٘ي اكٚاؿ، ٓٛك، ٓيـا :٤ٔلٚف ُـ٘ـ ام رّٕٝ
ٞب ثٝ ٚاًٜٝ ٘فبق ؿاؽّي ٔٛفك ِ٘ـ٘ـ  ٘بٔيـ٘ـ. فٙيمي ٔي 

 16للٖ ام  «ٓيـا» كؿي ُٟلتي ثٌنا يبفتٙـ. ُٟلؿِٚت ٚاعـي تِىيُ ؿٞٙـ ٚ ٞل ُٟل آٟ٘ب أيل يب پبؿُبٞي ؿاُت. أب ايٗ لْٛ ؿك ؿكيب٘ٛ
ٞبي فٙيمي  ٚ تزبكتؾب٘ٝ ت٤ٕلاتٌٔ.پي ام آٖ ؿاكاي ٕٞيٗ ٔمبْ ٌلؿيـ «ٓٛك» ٚاًٜٝ تزبكت ُلق ٚ غلة ثٛؿ ٚ ()پيَ ام ٔيالؿ 13 -

 ٞٙـٚصيٗؿك ٘نؿيىي  ٔبالوبٚ  تٍٙٝ ثغبمٚ ام ٛلف ُلق تب  ثليتب٘يبٞبي  ؿك تٕبْ ٣بِٓ لـيٓ پلاوٙـٜ ثٛؿ. ايٗ ٔلؿْ ام ٛلف غلة تب رنيلٜ

ٌلؿيـ، ث٤ـ ؿك للٖ  ٞب ٔٔليفٙيميٝ صٙـيٗ ثبك تبث٢ .ا٘ـ ٘ين ٌٔت٤ٕلاتي ؿاُتٝ آفليمبولؿ٘ـ، ٚ ثل اًبى ُٛاٞـي وٝ وِف ُـٜ ؿك  ٔي تزبكت
ؿكآٔـ، پي ام آٖ ؿك مٔبٖ  ٞب ثبثّيثٝ تٔلف  (ُِٓ )پيَ ام ٔيالؿٚ ؿك اٚايُ للٖ  ٞب آُٛكيؿك تغت تٌّٚ  (ِٞتٓ )پيَ ام ٔيالؿ

ٔب٘ـ. كليت  ؿاؿ٘ـ ميلا ؿكيبٞب ٚ ٌٔت٤ٕلات تغت التـاك آٟ٘ب ثبلي ٔي ٞب ثٝ تبث٤يت ُّٔ ؿيٍل إٞيت ٕ٘ي ٌلؿيـ ِٚي فٙيمي ايلاٖتبث٢  وٛكٍٚ
كات ايٗ لْٛ اًت. اؽتلا١ ام اثتىب ُيِٝٚ اؽتلا١  اكغٛا٘يوِف كً٘ .يبفتٙـٟٔبكت تبْ  ؿكيب٘ٛكؿيثٛؿ٘ـ وٝ ؿك  ٞب يٛ٘ب٘يثنكي ايٗ لْٛ، 

 ْ٘مُ ام ٚيىي پـيب ..ا٘ـ التجبى ولؿٜ ٞب ٣جليا٘ـ ِٚي اوٖٙٛ ٣ميـٜ اوخل ٔٛكؽبٖ ثلايٗ اًت وٝ آٟ٘ب اِفجب كا ام  كا ٞٓ ثٝ آٟ٘بٌ٘جت ؿاؿٜ اِفجب
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A8%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A8%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%B1%DB%8C
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حتي با دارا بًدن ابشارَاي پيطزفتٍ ومي تًاوستٍ ايه  َيچ درياوًرد فاويا٘ـ وٝ  ٜؿ٘تيزٝ عبُٓ ول

لارٌ َا ي جشئيات دريوي ضان را در آن ريسَاي كُه بٍ ومطٍ در آيردٌ باضذ ي مطخصاً ومطٍ 

ي ومطٍ بزداري اس باالي آسمان مي تًاوستٍ ايه كار را كزدٌ  فمط واظزجىًبگان بذين يخ را . 

 باضذ ي تىُا كساوي كٍ در آن سمان آوجا بًدٌ اوذ آوًواكي َا بًدٌ اوذ . 

فول ُـٜ اًت .  Erra Eposث٤الٜٚ ، ِغنٍ پَُٛ يؼ رٙٛثٍبٖ ٚ احلاتَ ثل كٚي ولٜ مٔيٗ ؿك ٔتٗ ٤ٔتجلي ثٝ ٘بْ 

ـتل ًلٚوبك ؿاكؿ . مٔب٘ي وٝ ٘نا١ ٔلٌجبك ثيٗ آ٘ٛ٘بوي ٞب ثل ًل ثلتلي رٛيي ثل بي ث٤ٞ ايٗ ٔتٗ ثب كؽـاؿ ٞبي ٞناكٜ

) لٛس /  Ram( ثٝ  Taurusثملٜ / )  Bullكٚي مٔيٗ ُىُ ٌلفت . ٕٞنٔبٖ ثب كٌٞپبكي ٣ٔل ؿايلٜ اِجلٚري 

Aries ) ٚٚ ُاكث لب٘ٛ٘ي اٍ ثٝ ٔلؿٚن ، ٘ؾٌت ماؿٜ ا٘ىي اؿ٣ب ولؿٜ وٝ ٘ٛثت ثٝ اٚ كًيـٜ وٝ لـكت ثلتل كا ام اّ٘ي

 ؽٛؿ ٔٙتمُ وٙـ . 

( ٞٙٛم فلا ٘لًيـٜ ،  Ramٍٞٙبٔيىٝ اثناكٞبي للاكٌلفتٝ ؿك ٔغٛٛٝ ٔمـى ًٛٔل ِٔؾْ ولؿ وٝ ٣ٔل رـيـ )

ٚ فلًبيَ پَُٛ  Erakallumِغنٍ  "كػ ؿاؿ ، ٔلؿٚن ُبوي ُـ وٝ آٟ٘ب تغييلاتي كا ثبمتبة ؿاؿٜ ا٘ـ وٝ ٣ّتَ 

ٚاهٜ اي اًت وٝ ٤ٔٙي ؿليك اٍ ام صِٓ  Erakallumثٛؿٜ .  "ايٗ ٔمبؿيل آٖ ٚ ٣ـْ أىبٖ ٔغبًجٝ ثيِتل ام 

تلرٕٝ وٙٙـ . أب اوٖٙٛ ؿك  "Lower Worldؿ٘يبي ميليٗ /  "ا٘ـ ايٗ ٚاهٜ كا  ٜ. ٣بؿت ولؿٔغممبٖ ؿٚك ٔب٘ـٜ 

ٔب پيِٟٙبؿ ولؿٜ ايٓ وٝ ايٗ ٚاهٜ  "ٚلتي مٔبٖ آغبم ُـ  "ٜٔب٤ِبت پوٍِٚٞلاٖ تلرٕٝ ِ٘ـٜ كٞب ٔي ُٛؿ . ؿك وتبة 

وٝ تؾليت ُـٜ پَُٛ يؾي ثٛؿ وٝ ؿك عـٚؿ  "پَُٛ  "ٚ ايٙىٝ آٖ اُبكٜ ٔي وٙـ ثٝ ًلمٔيٗ پبييٗ ؿ٘يب ، رٙٛثٍبٖ . 

 آٔـ .تٝ ثٔٛكت تٛؿٜ اي ت٤ًٛٝ يبفتٝ ؿكًبَ ٌقُ 4000ٔب ٔزـؿاً ؿك رليبٖ ًبَ پيَ ِغنيـ ا 13000

 (Charles Hapgood  ٌِٕٝب٘ٝ م٘ي ولؿ وٝ رٙٛثٍبٖ ثـٖٚ يؼ آٜ٘ٛك وٝ ؿك ٘مOrontius Finaeus  ٔٔٛك

٤ِبت ًبَ پيَ ؿيـٜ ُـٜ ِ٘بٖ ؿاؿٜ . ؿيٍل ٜٔب 6000پيَ ام ٔيالؿ ي٤ٙي  4000ُـٜ ، لبكٜ كا آٖ ٌٛ٘ٝ وٝ ؿك عـٚؿ 

 ًبَ پيَ كا ث٤ٙٛاٖ مٔبٖ ٓغيظ ؿك ٠٘ل ٌلفتٝ ا٘ـ ( .  9000

كا تؾليت ٕ٘ٛؿ . آ٘ٛ٘بوي ام ٞٛاثلؿ ؽٛؿ اًتفبؿٜ ٕ٘ٛؿٜ ثٛؿ٘ـ ٚ ؿك ث٤ّيـ ٚ تٕبٔي ُبٖ كا ًلمٔيٟٙب  ٛٛفبٖؿك ٘تيزٝ 

ٌ٘تٙـ ٚيلا٘ي ٚ اٟ٘ـاْ كا إًٓبٖ ثٛؿ٘ـ . ؿك كٍٞيلي ٞٛايي ثل فلام مٔيٗ ؿك ًفيٙٝ ف٘بيي ُبٖ . ام إًٓبٟ٘ب آ٘بٖ ٔي تٛا

                                                                                                                                                                                     
 عىٛٔت ٟٕٔتليٗ ٔيالؿ ام لجُ اَٚ ٞناكٜ ؿك وٝ اًت ثبثُ تٕـٖ ٞبي ثؾَ ام يىي ٘بْ( māt Kaldu: اوـي ثٝ) كلداى یا كلدُ . 16

 ٘بٓليٝ ٚ ثٔلٜ ٔيبِٖ فلات، صپ ًٕت ًبعُِ ؿك ٚ ؿاُت ٘بْ يبويٗ ثيت وّـا٘يبٖ( ُٟل ثنكٌتليٗ يب) پبيتؾت.ؿاؿ٘ـ ٔي تِىيُ كا كٚؿاٖ ٔيبٖ
 ٞب وّـا٘ي .ٔيٙبٔيـ٘ـ ثبثُ پبؿُبِٜ كا ؽٛؿ پبؿُبِٜ ٞب ثبثّي وٝ ٛٛك ٕٞبٖ. ُـ ٔي ٘بٔيـٜ يبويٗ ثيت پبؿُبٜ ٘ين وّـا٘يبٖ عبوٓ. ؿاُت للاك وٙٛ٘ي

 مثبٖ ثٝ ٞبيي ُجبٞت ٚ ثٛؿ ثبثّي ًبٔي ٞبي مثبٖ ام وّـا٘يبٖ مثبٖ. اًت ثٛؿٜ ٣لثٌتبٖ اعتٕبال آ٘بٖ ؽٛاًتٍبٜ. ثٛؿ٘ـ ًبٔي آيُ ٘واؿ ام
 ؿك ٚ آٔـ٘ـ ٔي ُٕبك ثٝ ثبثّي تٕـٖ ام ثؾِي آٟ٘ب. ٌلفت كا آٖ ربي آكأي مثبٖ ًپي ٚ ثبثّي مثبٖ ث٤ـي ٞبي ؿٚكٜ ؿك ؿاُت، آًٛكي
 ثٝ وّـا٘ي وّٕٝ پبكًيبٖ عىٛٔت ؿٚكاٖ ؿك وٝ ٛٛكي ثٝ. ؿاُتٙـ غليجٝ ٣ّْٛ ٚ ربؿٚ ٚ ًغل ؿك ٍُفتي تجغل ٚ ثٛؿ٘ـ اًتبؿ ُ٘ٛتٗ ٚ ؽٛا٘ـٖ
 آُٛكيبٖ ثب اي ؿيليٙٝ ؿُٕٙي وّـا٘يبٖ(ًتلاثٛ ٞبي ُ٘ٛتٝ ؿك ٚ ٘جي ؿا٘يبَ وتبة ؿك رّٕٝ ام) ٔيلفت وبك ثٝ ربؿٌٚل ٚ ُٙبى ًتبكٜ ٤ٔٙبي
 ْ ثٛؿ٘ـ آُٛكي فلٔب٘لٚايبٖ ثب ٘جلؿ ؿك ٔبؿٞب ٚ ٣يالٔيبٖ ًٙتي ٔتغـ ٚ ؿاُتٙـ
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صٖٛ ًٍبٖ ام تلى صٙـن مؿٜ ثٛؿ٘ـ ، ؿك ثلاثل ؿيٛاك ؽبكري لٛم ولؿٜ ثٛؿ٘ـ . ؿك  "ثجيٙٙـ . ٔزنا ؿك صٙـ ًفيٙٝ ، ثلؽي 

 .  "ام ٌلًٍٙي ِجٟبيِبٖ تت ؿاكٚتِٙٝ ُـٜ ثٛؿ ، آ٘بٖ ؿصبك ٣قاة ٌلفتٍي ٣ّ٘ٝ ُـٜ ثٛؿ٘ـ  "٘تيزٝ ٌقُت كٚمٞب 

كٚمٞبي  ". ًٌٛٛاكآٖ  "اٚ ٕٞضٖٛ م٘ي وٝ ؿكؿ مايٕبَ٘ ٌلفتٝ ثبُـ ٔي ٌليٌت  "ؿك ًفيٙٝ اي وٝ ايِتل ؿك آٖ ثٛؿ 

ثٛؿ ًٌٛٛاك  ٜوٌي وٝ ؿك ؽّك ثِليت ِٔبكوت ولؿ . ؿك ًفيٙٝ ف٘بيي ٘يٕٙبٜ ، "افٌٛى وٝ ثٝ ٌُ تجـيُ ُـٜ ، وٟٗ 

 صيني ثٛؿ وٝ ِٔبٞـٜ ٔي ولؿ . 

جـيُ ُـٜ ا٘ـ وٝ كٚؿؽب٘ٝ ٞب ام آٟ٘ب پل ُـٜ ؛ ٕٞضٖٛ ًٙزبلىبٖ ، ؿكيب ِٔٙبء آٟ٘ب كا ث٤ّيـٜ ٔؾّٛلبتٓ ثٝ عِلاتي ت "

. اّ٘يُ ٚ ٘يٙٛكتب ، ثـٖٚ ُه ثٝ اتفبق ٞٓ ام ٔلون وٙتلَ ٔبٔٛكيت ؿك ٘يپٛك ًٛاك يىي ؿيٍل ام ف٘ب پيٕبٞب ُـٜ  "اًت 

ٕٞبٜ٘ٛك وٝ ٕٞٝ  –ٟب لّٝ ٞبي آكاكات ثٛؿٜ ، آٖ ا٘ىي . ٔمٔـ آ٘ ؿٚؿٔبٖا٘ـ ٚ ثٝ ايٗ تلتيت ا٘ىي ، ٔلؿٚن ٚ ؿيٍل 

ثبيـ ام ميل آة لجُ ام ٞل صيني پـيـاك ٔي ُـٜ . أب ٕٞٝ رن ا٘ىي ، آٌبٜ ٘جٛؿ٘ـ وٝ ؽب٘ٛاؿٜ اٌ٘بٖ  –ثؾٛثي ٔي ؿاٌ٘تٙـ 

 ...  ٜام فبر٤ٝ ٘زبت يبفتٝ ، ثٝ آٖ ًٕت ٞٓ كفتٝ ثٛؿ

 تٕبًي غيل ٔٙت٠لٜ آوٙـٜ ام اث٤بؿ ٍُفت اٍ٘ين:

در جستجًي جايداوگي طالتص پس اس دٌ َشارسال ي فزاتز اس آن بٍ سز آمذٌ بًد . آوُا  اوسان

ٛجك ؿاًتبٖ  َمچىيه اس خًد اوساوي را بٍ جاي گذاضتىذ كٍ مطتاق ديذن چُزٌ خذايوذ است .

 ٌِتٙـ ،يٙىٝ وِتي ثل لّٝ ٞبي آكاكات ثٝ ٌُ ٌِ٘ت ٚ آثٟبيي وٝ مٔيٗ كا ث٤ّيـٜ ثٛؿ٘ـ ٣مت ٘وتبة ٔمـى ، پي اما

. ثبٗبفٝ عيٛا٘بتي وٝ ثب آٟ٘ب ؿك وِتي  "وٝ ثب اٚ ثٛؿ٘ـ  ثٛؿ٘ـ٘ٛط ٚ پٌلاَ٘ ٚ ٌٕٞلٍ ٚ ٌٕٞلاٖ پٌلاَ٘ وٌب٘ي  " 

ٚ ٘ٛط ٔقثغي ًبؽت ثلاي يٟٜٛ ٚ ام ٞل اعِبْ ٚ ام ٞل ٔبويب٘ي پبوَ كا ٌلفتٝ ٚ  "ثٛؿ٘ـ ، وِتي كا تلن ولؿ٘ـ . 

ؿيٍل مٔيٗ كا ثٝ للثب٘ي ٞبي ًٛؽتٙي ثل ٔقثظ ٌقاُت ٚ يٟٜٛ آٖ ثٛي ؽٍٛ آيٙـ كا ؿًٚت ؿاُت ٚ ؿك ؿَ ؽٛؿ ٌفت 

ثبكٚك ُـٜ ٚ تىخيل ُٛيـ ٚ  "ٚ اِٛٞيٓ ٘ٛط ٚ پٌلاَ٘ كا ثلوت ؿاؿ ٚ ثٝ آٟ٘ب ٌفت :  "ًجت اٌ٘بٖ ٤ِٙت ٘ؾٛاٞٓ ٕ٘ٛؿ . 

 .  "مٔيٗ كا پل وٙيـ 

ثلللاكي كٚاثٚ عٌٙٝ ثيٗ ؽـاي ؽٍِٕيٗ ٚ ثبليٕب٘ـٜ ١ٛ٘ ثِل ؿٚثبكٜ ثب رنئيبتي ثيِتل ٚ ثلؽي ٔتغيل ؿك ٔٙبث٢ ثيٗ 

لبي٢ كا عفٞ ٔي وٙـ . پبيبٖ أٛاد ًٍٟٕيٗ ٚ وبَٞ ًٜظ آة ، فلًتبؿٖ تٛاِي يب تلتيت ٚاِٟٙليٙي تٛٓيف ُـٜ . 

ثيلٖٚ ام وِتي ٌقاُتٗ ٚ ًبؽتٗ للثبٍ٘بٜ  ٖٝ ؽِىي ٚ ٚكٚؿ ثٝ آكاكات ، لـْ ثٚكي ٕ٘ٛؿپل٘ـٌبٖ ثٝ ثيلٖٚ ثلاي ؿيـٜ 

 ا٣تلاف ٕ٘ٛؿٖ ثب ثٛي ؽٍٛ ِٚقيقي وٝ ام ٌُٛتٚ پيِىَ ٕ٘ٛؿٖ للثب٘ي وجبة ُـٜ . ثٝ ؿ٘جبَِ ثٝ ؽٜبي ؽٛؿ 

ايٗ كا ثٝ  Utnapishtim/Atra-hasis٘ـ . ٕٞضٙب٘ىٝ ٚ ٘ٛط ٚ فلم٘ـاَ٘ ثلوت ؿاؿٜ ُـ 17ثليبٖ ثٝ كاٜ افتبؿٜ ثٛؿ

پيِىَ ٚللثب٘ي ٕ٘ٛؿٜ  "كا ٌفت . ث٤ـ ام ايٙىٝ اٚ ام وِتي ثيلٖٚ آٔـ  "كام ؽـايبٖ  "ؽبٛل آٚكؿ ٚلتي وٝ ثٝ ٌيٍَّٕ 

ٚ ٞفت ٚ ٞفت ) ؿٚ اٚ للثب٘ي كا پيِىَ ولؿ ًٚبغلي ثل لّٝ ي وٜٛ پبُيـ  ".  "ٚ ثل لّٝ وٜٛ ُلاة ثلايِبٖ كيؾت 

                                                           
 ؿي ٞٓ عيٛاٖ ٕٞلإِٞبٖ ثٛؿٜ . ي٤ٙي ؿك ٚال٢ ا٘ىي فىل ٌلًٍٙي ُب ٖ كا ٞٓ ولؿٜ ثٛؿ . ْ ِٔؾْ اًت وٝ ت٤ـا.  17
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ؿك ٟلفي ٌّـا٘ي ُىُ ام ٘ي ٚ  ثٛؿ٘ـ٘غّٝ ( آٚ٘ـ ويَ ٔقٞجي كا پبيٝ ٌقاكي ٕ٘ٛؿ وٝ ر٢ٕ ُـٜ  14ؿًتٝ ٞفتبيي / 

 18.  "صٛة ًـك ٚ ٌُ پلٚاَ٘ 

بَی شیریي هسُ باعث شد  "ؽـايبٖ ام ًفيٙٝ ٞبي ؽٛؿ ثيلٖٚ آٔـٜ ٚ آ٘ضٙبٖ وٝ پيـاًت ؿك ايٗ وٜٛ فلٚؿ آٔـ٘ـ 

ـ ثنٚؿي ٘يٕٙبٜ ٚاكؿ ُـٜ ٚ ثٝ آ٘ضٝ وٝ اتفبق افتبؿٜ پي ثلؿ . ًٌٛٙ 19! "چَى حشرات تجوع كٌٌد دٍر قرباًي 

اٚ ا٣الْ ٕ٘ٛؿ وٝ ٞلٌن فلأٍٛ ٘ؾٛاٞٓ ولؿ وٝ صٝ فبر٤ٝ اي  "ثلايَ ًبؽتٝ ثٛؿ  ًًٛٙ ٌلا٘جٟبيي وٝ آ٘ "ؽٛكؿ ثٝ 

 ثٙـي آ٘ٛ٘بوي ٌفت :  اتفبق افتبؿٜ . ثفلٔبييـ ام پيِىِي ثٟلٜ ٔٙـ ُٛيـ . اٚ ام كتجٝ ٚ ٓف

أا اّ٘يُ اجاظٜ ٘ساضز تٝ سطاؽ پيطىطي تيايس . اٚ تا ٘اترطزي تاػث ضس وٝ طٛفاٖ ا٘ساٟ٘ايٓ ضا  "

  "٘اتٛز وٙس . 

 الُ ِٔىالت ثٛؿ : ولؿٖ ٚ صِيـٖ للثب٘ي وجبة ُـٜ عـأب ٣ـْ اربمٜ ثٝ اّ٘يُ ؿك ٔنٜ 

 ٚلتي وٝ سط ا٘جاْ اّ٘يُ ٚاضز ضس 

 ٚ وطتي ضا زيس ، ذطٍٕيٗ ضس 

  Igigiاٚ پط اظ ذطٓ ضس ػّيٝ ذساياٖ 

 ضٚح ظ٘سٜ اي ضا فطاضي زازٜ است ؟ 

 ٞيچ تططي ٕ٘ي تايست اظ ٘اتٛزي جاٖ تٝ زض تطز . 

 
لجُ ام ٞل صين پٌلٍ ٘يٙٛكتب ، ٠ٖٔٙٛ ثٝ ُؾْ ؿيٍلي ثٝ غيل ام ؽـايبٖ ايٍي ٌي ُـٜ ؿك لّٕلٚيِبٖ ٚ ثٝ اّ٘يُ 

 ٌفت :

 ٔي تٛا٘س چٙيٗ ٘مطٝ اي تىطس  EAچٝ وسي تٝ غيط اظ 

EA  ! وسي است وٝ آٌاٜ تط ٞط ٔٛضٛػي است 
 

Ea/Enki  ٝثٝ ر٢ٕ آٟ٘ب پيًٛت ، آ٘ضٝ كا وٝ اتفبق افتبؿٜ ثٛؿ پقيلفت . أب ثب اٍِ٘ت اُبكٜ ؽٛؿ ٜٕٔئِٙبٖ ًبؽت و

لؿٜ اْ ، اٚ ٌفت ٕٞٝ آ٘ضٝ اٚ ا٘زبْ ؿاؿٜ اي كا فبٍ ٘ى ٖكا ٘مٖ ٘ىلؿٜ اًت . ٔٗ كام ؽـايبي ؽٛؿ كاٚ ًٌٛٙـ كامؿا

... ٚ  "ٔتٛرٝ كام ؽـايبٖ ُـٜ  "ؽٛؿٍ ، . ٚايٗ اٌ٘بٖ ُٕٞٛٙـ  "كٚيبيي ثجيٙـ  Atra-hasisاربمٜ ؿاؿٜ  "٘جٛؿٜ وٝ 

 پي ام آٖ ثٛؿٜ وٝ صينٞب تغييل ٌٔيل ؿاؿٜ ا٘ـ . 

                                                           
  . ٌُ پلٚاَ٘ ٌّي اًت ام تيلٜ ميتٛ٘ي وٝ ٣لة آٖ كا ل٘بة ٌٛيـ ثب ٌّٟبي ًلػ ٚ ٘ين آثي ٚ ٌبٞي ًفيـ . ْ 18
19
  ًٙتي عٌٙٝ تجـيُ ُـ . ْ ٝ. ٚ ايٗ للثب٘ي وجبة ُـ٘ي ث 
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ٛفبٖ اُتجبٜ ثنكٌي ثلاي ٘بثٛؿي ثِليت تًٛٚ ٛ ا٘ىي ثٝ اّ٘يُ ٌفت : تٕبيُ ثٝ تٛثٝ ٣بلال٘ٝ تل ٘يٌت ؟ ٘مِٝ وِيـٖ

 ٔٙـ ؽـايب٘ي ، تٛ لٟلٔب٘ي ، صٍٛ٘ٝ تٛاٌ٘تي ٘بثؾلؿي وٙي صٙيٗ فبر٤ٝ اي كا ٔٛرت ُٛي ؟ ٘جٛؿ ؟ تٛ ؽلؿ

ٙـ . ؿك ٞل و ؽٛاٜ ايٗ ٠٣ٛٔٝ اي اؽاللي ثٛؿٜ يب تفٟيٓ ثٝ اٚ ثلاي ًبؽت ٤ٗٚيتي ثٟتل ، ٔتٗ صٙـاٖ ِٔؾْ ٕ٘ي

 تٛاٌ٘تٝ ؿَ اّ٘يُ كا ٘لْ وٙـ . عبَ ٔغلوي ثٛؿٜ وٝ 

 ؿ٘جبَ ٔي وٙيٓ :  Utnapishtim/Atra-hasisصٍٍٛ٘ي آٖ كا ام تٛٓيفبت 

 پس اظ آٖ اّ٘يُ ٚاضز وطتي ضس  "

 اٚ زست ٔطا ٌطفت ٚ تا ذٛز تٝ زاذُ وطتي تطز 

 اٚ ظٖ ٔطا ٞٓ تٝ وطتي آٚضز ٚ ٚازاضش وطز زض وٙاض ٔٗ ظا٘ٛ تع٘س 

  "ذٛز اّ٘يُ زض ٔياٖ ٔا ايستاز ٚ پيطا٘يٕاٖ ضا جٟت تطوت زازٖ ِٕس ٕ٘ٛز . 
 

 وتبة ٔمـى ٓلفبً پي ام ٘ـأت يٟٜٛ كا ثيبٖ ٔي وٙـ . 

 .  "اِٛٞيٓ ٘ٛط ٚ پٌلاَ٘ كا ثلوت ؿاؿ  "

. آن آئيه بي سابمٍ اي بًدٌ اًت ٢ّٜٔ ٔي ُٛيٓ  امٔٙبث٢ ثيٗ اِٟٙليٙي ٔب ام آ٘ضٝ وٝ ٔتٕ٘ٗ ثلوت ؿاؿٜ ُـٖ

 با دستان خذاي جسميت يافتٍ ، اوساوُا بزگشيذٌ . تماس يشداوي مىحصز بٍ فزد كٍ در آن 

 مي ضًوذ ي بيه آوُا ايستادٌ ي با تماس فيشيكي پيطاويطان صفتي يشداوي / الُي را مىتمل 

 مي كىذ . 

ٚ ٌٕٞلٍ ٣ٜب  Utnapishtimبوي ، اّ٘يُ ربٚؿاٍ٘ي كا ثٝ ؿك آ٘زب ، ثل فلام وٜٛ آكاكات ، ؿك ثلاثل ؿيـٌبٖ ؿيٍل آ٘ٛ٘

 ٕ٘ٛؿ ، ًپي ٣ّٙبً اٟٟبك ؿاُت : 

 فمط يه ا٘ساٖ تٛز  Utnapishtimتا وٖٙٛ 

 ٚ ٕٞسطش  Utnapishtimظيٗ پس 

 تايس وٝ چٖٛ ذساياٖ ضٛ٘س تطاتط تا ٔا 

Utnapishtim  تايس وٝ زض زٚضزست ٞا الأت ٌعيٙس 

 . زض ٔسذُ آتٟا 
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Utnapishtim  : ًپي آٟ٘ب ٔلا ثلؿ٘ـ ٚ ٔٗ ؿك ؿٚك ؿًتٟب ، ؿك ٔـؽُ آثٟب البٔت ٌنيـْ  "ثٝ ٌيٍَّٕ ٌفت"  .

ايىُا را سماوي بزاي گيلگمص باسگً  Utnapishtimبخص ضگفت اوگيش ايه داستان ايه است كٍ 

  اس طًفان دٌ َشار سال گذضتٍ بًد !مي كزد كٍ 

ًبَ  10000ٛاٌ٘ت ثٝ ؽٛثي ٔي ت Utnapishtimث٤ٙٛاٖ پٌل يه ٘يٕٝ ؽـا ٚ ثٝ اعتٕبَ ميبؿ ؽٛؿ يه ٘يٕٝ ؽـا ، 

ٗ غيل ٕٔىٗ ٘جٛؿ . ًبَ . اي 36000) پي ام ٛٛفبٖ ( م٘ـٌي وٙـ ثلاي ٔـت Shuruppak ـام م٘ـٌي ؿكؿيٍل ث٤

( ًبَ  600) يب  601ُـٜ  . اٗبفٝ ُـٜ ثٝ ًبَ ؿيٍل ث٤ـ ام ٛٛفبٖ اؽتٔبّ ؿاؿٜ  350عتي ؿك وتبة ٔمـى ثٝ ٘ٛط 

 ًبَ . ْ (  950) ٣ـؿ ك٘ـ آٖ ٔي ُٛؿ  20لجّي اٍ . 

٘ين لبؿك اًت مٔب٘ي ٛٛال٘ي م٘ـٌي وٙـ ؿك ٘تيزٝ  Utnapishtimاًت وٝ ٌٕٞل ايٗ رٙجٝ ثٝ ٚال٢ ٍُفت اٍ٘ين آٖ 

٘بٔـاك ٣ٜبُـٜ ثٝ مٚد ثلوت  َٛ ٣ٕلٞل ثٝ آ٘زب ٔٙتمُ ٔي ُٛ٘ـ . ؿك ٚال٢ ، صٙيٗ ٛثلوت ٚ ٔىبٖ ٔمـًي وٝ مٖ ُٚٛ

پيَ ام ٔيالؿ ( كا ًٛي آ٘بٖ وِب٘ـٜ ، ؿك  2900ؿك عـٚؿ  Erechؿاؿٜ ُـٜ ثٛؿ وٝ ٌيٍَّٕ ) پبؿُبٜ ُٟل 

 رٌتزٛيَ ثلاي لٟلٔبٖ ٛٛفبٖ . 

أب ايٗ ؿاًتبٖ ثٝ ؽٛؿي ؽٛؿ ًناٚاك ثلكًي ؿليك تل اًت ، ثلاي آ٘ىٝ ام اثتـا تب ا٘تٟب پل اًت ام ا٘ٛا١ تٕبًٟبي ينؿا٘ي 

ٔفتٖٛ وٙٙـٜ . آ٘ضٙبٖ وٝ ؿك ٟ٘بيي تليٗ ٣ُٕ ؿكاْ ٛٛفبٖ ، ٛجك وتبة ٔمـى ، اِٛٞيٓ ثٝ اٌ٘بٟ٘بي ٘زبت يبفتٝ 

وٕب٘ٓ كا ثٝ ِ٘ب٘ٝ ي ٔيخبلٓ ثب  "ػ ٘ؾٛاٞـ ؿاؿ . ٚثٝ ٣ٙٛاٖ يه ِ٘ب٘ٝ إٛيٙبٖ ؿاؿ وٝ صٙيٗ فبر٤ٝ اي ٞلٌن ؿٚثبكٜ ك

خداًٍدی كِ با ثٝ ٞل عبَ ايٗ رنئيبت ٚيوٜ ؿك ٌ٘ؼ ثيٗ اِٟٙليٙي ٔٛرٛؿ افِبء ٕ٘ي ُٛ٘ـ ، .  "مٔيٗ ؿك اثلٞب ٟ٘بؿْ 

٣ٙٛاٖ ؽـاٚ٘ـ  . آ٘ضٙبٖ وٝ ؿك ايٗ تٔٛيل ٍ٘بكي ثيٗ اِٟٙليٙي ثٝ هردم عْد بستِ گاّي ّن ًوایاى هي شدُ

 وٕبٖ ؿاكؿك اثلٞب . 

 

 

 

 

                                                           

20  .                                    

       

 كا آ٘بٖ ًيالة ٚ ٛٛفبٖ ًلا٘زبْ أب ولؿ؛ ؿكً٘ ،سال پٌجاُ هگر سال ّسار آ٘بٖ ٔيبٖ ؿك كا اٚ ٚ فلًتبؿيٓ؛ لَٛٔ ثٌٛي كا ٘ٛط ٔب ٚ

  14ًٛكٜ ٣ٙىجٛت  .ثٛؿ٘ـ ٟبِٓ وٝ عبِي ؿك فلاٌلفت
 ًبَ ٣ٕل ولؿٜ وٝ ٜٔبثك اًت ثب لَٛ وتبة ٔمـى .ْ 950ي٤ٙي ٘ٛط ٛجك ٔٔغف ُليف 
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 دگزبار؟ حاضا

 اليٝ ضسٖ ٘اظن ٚ سٛذت ٔصطف ٔاحصُ ػٙٛاٖ تٝ ظٔيٗ ٌطٔايص پيطأٖٛ ػٕٛٔي ٚ ػّٕي ٞاي ٍ٘طا٘ي

 ٞاي الّيٓ تاب زض اي ٌستطزٜ ٔطاِؼات ٌيطي ضىُ تٝ ٔٙجط اذيط ٞاي ساَ زض جٙٛتٍاٖ ضٚي تط اٚظٖٚ ي

 ٚ ضس ظ٘ي ٔتٝ ٔطوعي ٞاي لسٕت تا جٙٛتٍاٖ ٚ ٌطيّٙٙس ضٚي تط ضسٜ ا٘ثاضتٝ يد.است ضسٜ ٌصضتٝ

 ٞاي ضسٛتي،ضىاف ٞاي سًٙ ٌطفتٙس؛ترتٝ لطاض ٔطاِؼٝ ٔٛضز تصٛيطتطزاضي ضازاض تا يري صفحات

 ٞا وٟٗ،ايٗ ساحّي ذطٛط ٞا،ضٛاٞس پٍٙٛئٗ ساظي ال٘ٝ وٟٗ،ٔمط ٞاي اليا٘ٛسي،ٔطجاٖ ٞاي طثيؼي،ِجٗ

 ٘طاٖ ضٛاٞس ايٗ ٍٕٞي.ٌطفتٙس لطاض جسيس وطفيات ِيست زض ٔساضن ػٙٛاٖ تٝ زيٍط ٔٛاضز اظ تسياضي ٚ

 سيُ تا اِثتٝ وٝ يافتٝ پاياٖ ٘اٌٟا٘ي ططظ تٝ پيص ساَ 13000 حسٚز زض يرثٙساٖ ػصط آذطيٗ وٝ زٞٙس ٔي

 شٚب ضٚي تط حاضط حاَ زض ظٔيٗ ٌطٔايص اظ حاصُ تطاٍ٘يع ٚحطت تالياي.است ٔٙطثك ٌيط جٟاٖ ظزٌي

 آب اظ سط يري ي لّٝ وٝ زاضز،جايي لطاض غطب زض وٛچىتط يد ي تٛزٜ.است ٔتٕطوع جٙٛتٍاٖ ضٚي يد ضسٌي

 ضفتٗ تاال تٝ ٔٙتج وٝ ضٛز ٔي يري ي لّٝ ايٗ ضسٖ شٚب سثة اي زضجٝ 2 تٟٙا ٌطٔايص.آضز ٔي تط

 وٝ است ايٗ تعضٌتط ضٛز،تسترتي ٔي(ٔتط 6 اظ تيص)فٛت 20 ي ا٘ساظٜ تٝ جٟاٖ ٞاي اليا٘ٛس آب سطح

 فؼاِيت ٚ تااليي ٞاي اليٝ ػٕٛزي فطاض ز٘ثاَ تٝ(.26 ضىُ)زاضت ذٛاٞس ِغعش ٞٓ ضطلي يري ي لّٝ

 ي ٕٞٝ سطح زاضت،تطاظ ذٛاٞس ٕٞطاٜ تٝ ضا يد ظيط آتىي ٌُ زٞٙسٌي ِيٙت ي ٘تيجٝ وٝ آتطفطا٘ي ٞاي

 ،ٔاضسScientific American اظ ٘مُ تٝ)تطز ذٛاٞس تاال(ٔتط 70 حسٚز)فٛت 200 ٔمساض تٝ ضا زضياٞا

 ٔحصٛض ٞاي اليا٘ٛس سٕت تٝ ٘اٌٟا٘ي طٛض تٝ جٙٛتٍاٖ يري ي تسضيجي،لّٝ شٚب ػٛض زض اٌط(.1993

 ايٗ.وطز ذٛاٞس پرص تالا٘مطاع ضا آب ي ٕٞٝ وٝ تٛز،چطا ذٛاٞس ٌعاف وِطٙسٜ ترٛضز،ٔٛج سُط اش وٙٙسٜ

 حاَ زض ٘يثيطٚي ي وطٙسٜ ذٛز تٝ ي جاشتٝ ػّٕىطز ٍٞٙاْ زض زازٜ ضخ اتفاق ػٙٛاٖ تٝ ٔا وٝ است چيعي

 زض ظٔيٗ ي وطٜ سيُ تطيٗ ػظيٓ» ضٛاٞس.ايٓ زازٜ پيطٟٙاز يري ي لّٝ تط ٟ٘ايي ي ضطتٝ ػٙٛاٖ تٝ ٌصض

 سيُ» ايٗ(.1993 غا٘ٛيٝ 15 تاضيد تٝ)ضسٜ ٌعاضش    Science  ي ٔجّٝ زض«يرثٙساٖ ػصط آذطيٗ پاياٖ

 تيٟٛزٜ)ضفتٝ ٔي پيص تٝ ثا٘يٝ تط ٔطتغ فٛت ٔيّيٖٛ 650 سطػت آتص،تا وٝ تٛز «واتاِيسٕيىي

 457)فٛت 1500 اضتفاع تا ٔٛجي تا واسپيٗ زضياي غطتي ضٕاَ يري سس ضىست اظ پس ٚ!( ٘يٙسيطيس

 آ٘چٙاٖ)آٔس ٔي جٙٛب اظ وٝ ٕٞا٘طٛض.وطز ٌصض( ْ.ٔطوعي آسياي زض)آِتاي ٞاي وٜٛ حصاض ٔياٖ اظ( ٔتط

 وطز،ٔٛج ٔي ٌصض فاضس ذّيج ضياض اظ ضتاتاٖ ٚ( زٞٙس ٔي ٌٛاٞي ٔمسسي وتة ٚ سٛٔطي ٔتٖٛ وٝ

 .تاضس آٔسٜ فائك ٘يع ضا ٔٙطمٝ ٞاي وٜٛ تٛا٘ستٝ ٔي آغاظيٗ


