
Η Akkadians ήταν Σήµιτες ανθρώπων που ζουν µε την αραβική χερσόνησο, κατά τη 
διάρκεια της περιόδου µεγάλη άνθηση των Σουµερίων πόλεις-κράτη.  Αν και δεν 
γνωρίζουµε πολλά για πρόωρη Akkadian ιστορίας και του πολιτισµού, που ξέρουµε 
ότι ως το Akkadians µετανάστευσαν βόρεια, που τέθηκε σε σύγκρουση µε την 
αυξανόµενη Σουµερίων πόλεις-κράτη, και στο 2340 π.Χ., ο µεγάλος στρατιωτικός 
ηγέτης Akkadian, Sargon, κατέκτησε Καταναλωτών και κατασκεύασε ένα Akkadian 
αυτοκρατορία που διήρκεσε πλέον των Σουµερίων πόλεις-κράτη και την επέκταση ως 
µακριά όπως ο Λίβανος.  Sargon στήριξε την αυτοκρατορία στην πόλη της Akkad, η 
οποία κατέστη η βάση του ονόµατος του λαού.  Αυτό το µεγάλο κεφάλαιο της 
µεγαλύτερης αυτοκρατορίας ανθρώπους είχε δει ποτέ µέχρι το σηµείο που έγινε 
αργότερα την πόλη της Βαβυλώνας, που ήταν το εµπορικό και πολιτιστικό κέντρο της 
µέσα ανατολικά για σχεδόν δύο χιλιάδες χρόνια.  
 
 Αλλά Sargon του φιλόδοξου αυτοκρατορία διήρκεσε µόνο µία αναβοσβήνει ένα µάτι 
στην µακρά χρονικά διαστήµατα µε την οποία θα µέτρο Mesopotamian ιστορία.  Στο 
2125, η πόλη των Σουµερίων Ουρ στη νότια Μεσοποταµία εξεγέρθηκαν στην εξέγερση 
και την Akkadian αυτοκρατορία έπεσε πριν από µια ανανέωση των Σουµερίων πόλεις-
κράτη.  
 
 Η Akkadians ήταν Semites, δηλαδή, µιλούσαν µια γλώσσα που προέρχονται από µια 
οικογένεια γλώσσες που ονοµάζεται σηµιτικές γλώσσες (ο όρος "Semite" είναι µια 
σύγχρονη ονοµασία προέρχεται από το εβραϊκό Γραφή? Shem ήταν γιος του Νώε και 
τα έθνη είναι απόγονοι από Shem η Semites).  Αυτές οι γλώσσες περιλαµβάνει 
εβραϊκά, αραβικά, Ασσυρίων, και Babylonian.  Μετά το οριστικό τέλος των Σουµερίων 
εξουσίας και πολιτισµού περίπου το 2000 π.Χ., η περιοχή τελούσε υπό τον 
αποκλειστικό έλεγχο της Σήµιτες λαών επί αιώνες. 

Η Akkadians  

 Τα τµήµατα του έργου αυτού συνέβαλαν ο Robert A. Guisepi και F. Roy Williams, 
University of California  

 Sargon Η µεγάλη  

 SARGON ΤΗΣ AKKAD ήταν µια αρχαία Mesopotamian ηγεµόνα που επικρατούσε περίπου το 
2334-2279 π.Χ., και ήταν από τις πρώτες στον κόσµο της µεγάλης αυτοκρατορίας του οικοδόµου, 
κατακτώντας όλες της νότιας Μεσοποταµίας, καθώς και τµήµατα της Συρίας, της Ανατολίας, 
και Ελάµ (δυτικό Ιράν).  Είναι εγκατεστηµένος στην περιοχή την πρώτη δυναστεία Σήµιτες και 
θεωρήθηκε ο ιδρυτής της Mesopotamian στρατιωτική παράδοση.  

 Sargon είναι γνωστή σχεδόν εξ ολοκλήρου από το θρύλους και παραµύθια που ακολούθησαν τη 
φήµη του µέσα από 2000 χρόνια σφηνοειδή Mesopotamian ιστορία, και δεν προέρχονται από 
έγγραφα που είχαν συνταχθεί κατά τη διάρκεια της ζωής του.  Η έλλειψη σύγχρονου ρεκόρ 
εξηγείται από το γεγονός ότι η πρωτεύουσα της Agade, το οποίο κατασκευάστηκε, δεν έχει ποτέ 
βρίσκεται και ανασκαφεί.  Είχε καταστραφεί κατά το τέλος της δυναστείας που ίδρυσε Sargon 
και ποτέ ξανά δεν είχε κατοικηθεί, τουλάχιστον υπό την επωνυµία Agade.  

 Σύµφωνα µε µια folktale, Sargon ήταν αυτοκριτική γίνεται άντρας της την ταπεινή καταγωγή? 
Μια κηπουρός, έχοντας βρεθεί αυτόν ως ένα µωρό επιπλέουν σε ένα καλάθι στο ποτάµι, τον 
έφεραν στη δική του έκκληση.  Ο πατέρας του είναι άγνωστη? Τη δική του ονοµασία κατά την 
παιδική του ηλικία είναι επίσης άγνωστο? Η µητέρα του είπε ότι ήταν ιέρεια σε µια πόλη στο 
µέσο του Ευφράτη.  Αυξάνονται, ως εκ τούτου, εάν δεν βοηθήσει τις σχέσεις της µε επιρροή, που 
έφθασαν το φυλάκιο cupbearer στον ηγεµόνα της πόλης της Kish, στο βόρειο τµήµα της αρχαίας 
γης των καταναλωτών.  Το γεγονός που τον έφεραν στην επικράτηση, ήταν η ήττα της 
Lugalzaggisi της Ουρούκ (βιβλικής Erech, στην κεντρική καταναλωτή).  Lugalzaggisi είχε ήδη 
ενωµένη την πόλεις-κράτη του καταναλωτή από κάθε νίκησε µε τη σειρά του και ισχυρίστηκε ότι 
η γη δεν κανόνα µόνο των Σουµερίων πόλεις-κράτη, αλλά και εκείνων που, στο µέτρο που η 
δυτική Μεσόγειο.  Έτσι, Sargon έγινε βασιλιάς πάνω από όλα της νότιας Μεσοποταµίας, το 



πρώτο µεγάλο ηγεµόνα για τον οποίο, αντί να Σουµερίων, την Σήµιτες γλώσσα γνωστή ως 
Akkadian ήταν φυσικό από τη γέννησή του, αν και κάποιες παλαιότερες βασιλείς µε Σήµιτες 
ονόµατα των οποίων καταγράφονται στο Σουµερίων βασιλιάς λίστα.  Η νίκη είχε εξασφαλιστεί, 
ωστόσο, µόνο από πολλές µάχες, δεδοµένου ότι κάθε πόλη ήλπιζε να ανακτήσει την ανεξαρτησία 
της από Lugalzaggisi χωρίς την υποβολή στη νέα overlord.  Μπορεί να έχει πριν από αυτά τα 
εκµεταλλεύεται, όταν είχε συγκέντρωση οπαδών και ένα στρατό, που ονοµάζεται Sargon ίδιος 
Sharru-Kin ( "δικαιωµατική King") προς υποστήριξη της διαδικασίας προσχώρησης δεν έχει 
επιτευχθεί σε µια παλιά πόλη µέσω των καθιερωµένες κληρονοµική διαδοχή.  Ιστορικά αρχεία 
είναι ακόµη τόσο meager, ωστόσο, ότι υπάρχει ένα πλήρες κενό στην πληροφόρηση σχετικά µε 
την εν λόγω περίοδο.  

 Δεν µε περιεχόµενο που κυριαρχούν αυτή την περιοχή, την επιθυµία του να εξασφαλίσει ευνοϊκές 
εµπορικές συναλλαγές µε όλη την Agade γνωστό κόσµο, µαζί µε µια ενεργητική ταµπεραµέντο, 
Sargon οδήγησε στην ήττα πόλεις κατά µήκος της µεσαίας Ευφράτη στη βόρεια Συρία και το 
ασήµι πλούσια βουνά της νότιας Ανατολίας.  Επίσης, κυριαρχούν Susa, πρωτεύουσα της 
Elamites, στο Zagros Mountains του δυτικού Ιράν, όπου η µόνη πραγµατικά σύγχρονη 
καταγραφή της βασιλείας του ήταν ακάλυπτα.  Τέτοια ήταν η φήµη ότι κάποιοι έµποροι σε µια 
πόλη Ανατολίας, πιθανότατα στην κεντρική Τουρκία, ζητιάνευαν τον να παρέµβει σε µια τοπική 
διαµάχη, και, σύµφωνα µε το θρύλο, Sargon, µε µια µπάντα των πολεµιστών, έκανε µια υπέροχη 
διαδροµή προς το εξακολουθεί να έχει εντοπιστεί - πόλη Burushanda (Purshahanda), στο τέλος 
της οποίας λίγο περισσότερο από ό, τι η εµφάνισή του ήταν αναγκαία για την επίλυση της 
διαφοράς.  

 Ως αποτέλεσµα των Sargon της στρατιωτικής prowess και την ικανότητα να οργανώσει, καθώς 
και την κληρονοµιά των Σουµερίων πόλεις-κράτη που είχε κληρονοµήσει από την κατάκτηση και 
των υφιστάµενων εµπορικών συναλλαγών των Σουµερίων παλιές πόλεις-κράτη µε άλλες χώρες, 
οι εµπορικές διασυνδέσεις µε άνθισε η Indus Valley, τις ακτές του Οµάν, τα νησιά και τις ακτές 
του Περσικού Κόλπου, το lapis lazuli ορυχεία της Badakhshan, η cedars του Λιβάνου, το ασήµι 
πλούσια Taurus Mountains, Καππαδοκία, την Κρήτη, και ίσως ακόµη και την Ελλάδα.  

 Κατά τη διάρκεια της Sargon κανόνα Akkadian έγινε για να προσαρµοστεί το σενάριο ότι στο 
παρελθόν είχαν χρησιµοποιηθεί στο Σουµερίων γλώσσα, και το νέο πνεύµα της καλλιγραφίας που 
είναι ορατό από τα πήλινα δισκία αυτής της δυναστείας είναι επίσης σαφές σχετικά µε τη 
σύγχρονη κύλινδρο σφραγίδες, µε τα όµορφα τακτοποιηµένα και να εκτελεστεί σκηνές από τη 
µυθολογία και εορταστικό ζωής.  Ακόµη και αν αυτή η νέα καλλιτεχνική αίσθηση δεν είναι 
αναγκαστικά πρέπει να αποδοθεί άµεσα στην προσωπική επιρροή των Sargon, δείχνει ότι, στη 
νέα του κεφαλαίου, των στρατιωτικών και οικονοµικών αξιών δεν ήταν µόνο του σηµαντικό.  

 Επειδή η σύγχρονη εγγραφή είναι ανύπαρκτη, ακολουθία δεν µπορεί να δοθεί για τα γεγονότα 
της βασιλείας του.  Δεν του αριθµού των ετών κατά τα οποία δεν έζησε το χρονικό σηµείο κατά 
το οποίο αποφάνθηκε ότι µπορεί να καθοριστεί ακριβώς? 2334 π.Χ. είναι πλέον δεδοµένη 
ηµεροµηνία κατά την οποία για να κολλήσει την έναρξη της δυναστείας των Agade, και, 
σύµφωνα µε το βασιλιά Σουµερίων λίστα, ήταν βασιλιάς για 56 χρόνια.  

 2334 π.Χ. είναι πλέον δεδοµένη ηµεροµηνία κατά την οποία για να κολλήσει την έναρξη της 
δυναστείας των Agade, και, σύµφωνα µε τη λίστα Σουµερίων βασιλιά, ο βασιλιάς ήταν για 56 
χρόνια.  

 Το τελευταίο µέρος της βασιλείας του ήταν προβληµατισµένοι µε τις εξεγέρσεις, τις οποίες 
αργότερα λογοτεχνία Αποδίδει, αρκετά προβλέψιµο, για την ιεροσυλία πράξεις που υποτίθεται 
ότι έχουν διαπράξει? Αλλά αυτό µπορεί να προεξοφλείται ως πρότυπο την αιτία που διατίθεται 
σε όλες τις καταστροφές από Σουµέριοι και Akkadians οµοειδή.  Τα προβλήµατα, στην 
πραγµατικότητα, ήταν πιθανότατα προκλήθηκε από την ανικανότητα ενός ανθρώπου, όµως 
δραστήριος, για τον έλεγχο τόσο µεγάλη αυτοκρατορία χωρίς µια αναπτυγµένη και καλά 
δοκιµασµένες διοίκηση.  Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι ήταν ιδιαίτερα 
σκληρές, ότι οι Σουµέριοι δεν disliked αυτόν για µια Semite.  Η αυτοκρατορία δεν καταρρεύσει 
εντελώς, για Sargon διαδόχων του ήταν σε θέση να ελέγχει τους κληρονοµιά, και οι νεότερες 
γενιές σκέψης του καθώς είναι ίσως το µεγαλύτερο όνοµα στην ιστορία τους.  



 Αποδίδοντας την επιτυχία του να την αιγίδα της θεάς Ishtar, το οποίο έχει τιµήσει 
Agade ανεγέρθηκε, Sargon των Akkad έγινε η πρώτη µεγάλη αυτοκρατορία που 
έχτισε.  Δύο Ασσυρίων βασιλιάδων αργότερα ονοµάστηκαν προς τιµήν του.  Παρόλο 
που οι πληροφορίες καταγράφονται συνοπτικά του προκατόχου του Lugalzaggisi 
δείχνει ότι η επέκταση πέραν των Σουµερίων πατρίδα είχε ήδη αρχίσει, αργότερα 
Mesopotamians φαινόταν να Sargon ως ο ιδρυτής της στρατιωτικής παράδοση που 
περνά µέσα από την ιστορία του λαού τους.  

 


