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پيشگفتار 

در گذشته و آينده 

چه زماني آنها بازخواهند گشت ؟ 

.مردمي كه كتابهاي مرا خوانده اند بارها اين سوال را از من مي پرسند 

هايي بودند كه از نيبيرو به زمين آمدند و به آنها همچون خدايان نگريسته و آنوناكيها برون زميني
چه اتفاقي مدار طوالني اش به اطراف ما برسد طيوقتي كه نيبيرو در . احترام گذاشته مي شد 

خواهد افتاد ؟ آيا در تاريكي قرار خواهيم گرفت و زمين منهدم خواهد شد ؟ زمين در صلح خواهد 
د نبردي آخرالزماني خواهد شد ؟ هزاره اي پر از زحمت و غم يا ظهور دومين منجي ؟ زيست يا وار
يا بعد از آن اتفاقي خواهد افتاد يا نه اصالً قرار نيست اتفاقي بيفتد ؟ اينها 2012آيا در سال 

سواالت مردمي هستند كه نشان دهنده تركيبي عميق از اميدها و نگرانيها مي باشند با اعتقادات 
. سوالها تركيبي از رويدادهاي جاري را نيز در خود دارند ! هبي و در انتظار مذ

جنگ در سرزمين هايي كه نزاع  نوع بشر و خدايان در آن باال گرفته بود شروع شد،تهديد قتل 

اينها سواالتي هستند كه من ياراي پاسخگويي به آن ها .عام اتمي؛خشم وحشتناك بالياي طبيعي

ناديده -و نبايد-نمي توان به اين سواالت پاسخي نداد اما اكنون .ن سال ها نداشتمرا در تمام اي

.گرفتشان

خواه ناخواه به . درباره بازگشت مي شود قابل درك هستند چون چيزجديدي نيستند سواالتي كه
رالزمان گذشته مربوط شده و با آن پيوند دارند و آنها منتظر درك اين روز بزرگ ، پايان روزها ، آخ

. ونبرد نهايي مي باشند 

. چهار هزاره قبل ازاين ، خاور نزديك شاهد يك خدا و پسرش و وعده بهشتي برروي زمين بود 
دو . بيش از سه هزاره قبل از اين پادشاه ومردم اميدوار به زماني بودند كه منجي ظهور خواهد كرد 

و ما هنوز با . ظهور كرده است 1) موعود(هزاره قبل ، مردم يهود در تعجب بودند كه آيا مسيح 
آيا پيشگوييها به واقعيت تبديل مي شوند ؟ ! حوادثي كه در آن زمانها اتفاق افتاده تسخير شده ايم 

مترجم . موعود استفاده شده است نويسنده در مقدمه از اصطالح مسيح براي موعود استفاده مي كند كه دراينجا از مفهوم عام تر . 1
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ما با پاسخهاي گيج كننده اي كه داده شده است درگير هستيم و معماهاي قديمي كه بايد حل 
! ماهي ها و جام ) . هاصليب( اطعي رمز گشايي از منشاء و معني نمادهاي تق. شوند 

. مابايد نقش وفضاي وابسته به رويدادهاي تاريخي را توصيف كنيم وچرايي گذشته را نشان دهيم 
و ما به فكر . مكان پيوند آسمان و زمين . گذشته و آينده در اورشليم با يكديگر تالقي مي كنند 

چرا شبيه به قرن بيست و يكم قبل از ميالد ؟ ي ؟ ودفرومي رويم كه چرا در قرن بيست و يكم ميال
آيا سرنوشت اين است كه تاريخ دوباره خودش را تكرار كند ؟ آيا زمان ظهور تمام راهنمايي ها در 

اختيار ما قرار خواهد داد ؟ آيا اين زمان در دسترس ماست ؟ 

كي : ز فرشتگان مي پرسيد مدام ادر عهد عتيق، سوال مشهوري رابيشتر از دو هزاره قبل ، دانيال 
؟ پايان روزها ، پايان زمان كي خواهد بود ؟ بيشتر از سه قرن قبل سر آيزاك نيوتن مشهور ، كسي 

. كه راز حركتهاي آسماني را كشف كرد 

اخيراً ه اند در ميان رساله هايي كه تركيبي از عهد قديم و عهد جديد و كتابهاي پيشگويي بود
دا شده كه مربوط مي شود به محاسبات وتجزيه وتحليلهاي او درباره پايان دست نوشته اي از او پي

و ، عهد عتيقكتاب مقدس بخش هر دو . به همراه پيش بيني هاي نويني درباره آخرالزمان ، روزها 
سرنوشت زمين به آسمان گره . 2عهد جديد اظهار مي دارند كه اسرار آينده در گذشته نهفته است 

در برخورد با آنچه كه اتفاق . بشريت هم با خدا و خدايان پيوند خورده است خورده و سرنوشت 
يكي رابدون ديگري نمي توان درك . خواهد افتاد ، ما در تقاطعي از پيشگويي تاريخ خواهيم بود 

با آن به عنوان راهنماي ما ، به ما اجازه بدهيد آنچه را كه . كرد و ما هردو را گزارش خواهيم كرد 
پاسخها ، ما را شگفت زده . ر ذره بين قرار بدهيم و با موفقيت بفهميم كه چه بوده ايم هست زي

. خواهند كرد 

زكريا سچين 

2006نيويورك ـ نوامبر 

و اين كتاب گزارشي خواهد بود از گذشته « اين همان جمله مشهور انكي به اندوبساراست در كتاب گمشده انكي در جايي كه مي گويد .٢
)جم ـ متر» آينده در گرو گذشته است و واولين چيزها آخرين چيزها خواهند بود . و پيشگويي خواهد بود نسبت به آينده 
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فصل اول

ظهورزمان
. درگردشدر هر جا يكي 

ر و مشتاق ظهو. به نظر مي رسد نوع بشر با ترس و وحشت از آخرالزمان تسخير شده است 
. مرامنامه هاي تعصبات مذهبي در جنگ اند . نگران پايان زمان 

.متمردان ، كشتار كافران 

رويارويي تمدنها . پادشاهان غرب ارتش خود را جمع مي كنند براي نبردبا ارتش پادشاهان شرق 

ند بل. قتل عام  شهرهاي بزرگ و كوچك را مي بلعد . بنيان طريق زندگي سنتي را تكان مي دهد 

سختي اين همهفجايع طبيعي و . پايه گان و متموالن در پشت ديوارها به دنبال امنيت مي گردند 

آيا بشر گناهكار است و شاهد خشم الهي و اين دليل . مردم را شگفت زده و گريزان مي كند 

ديگري است براي معركه طوفان ؟ آيااين آخرالزمان است ؟ آيا كسي مي تواند در آن بماند و 

جات يابد ؟ آيا ساعات ظهور پابرجا هستند ؟ زمان قرن بيست ويكم قبل از ميالد ، زمان قرن ن

هم در زمان ما و هم در آن .بله و بله استحپاسخ صحيبيست ويكم بعد از ميالد هم خواهد بود ؟ 

هزار سال 4اين هم شرايط اكنون است و نيز شرايط زماني مربوط به بيش از .زمانهاي باستان

و مشابهت جالبي رخ داده كه به واسطه ي رخ دادن اتفاقاتي در ميانه ي برهه اي  در اين .شپي

.  موعودش انتظار براي طزماني در خالل ع.اواسط  است
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دو دوره در گذشته ثبت .براي نوع بشر و سياره اش) cataclysmic(سه دوره ي تاثير گذاراز
ه عبارت پيش از ميالد به پس از ميالد تغيير زماني ك.سال پيش از ميالد 2100حدود (3شده
و اين ادوار به هم مرتبطند؛يكي به ديگري .و يك دوره،آينده اي كه هر دم نزديكتر مي شود)يافت

زمان حال از گذشته نشات .انجاميده،و يكي تنها به واسطه ي درك كردن ديگري،درك خواهد شد
موعود بوده؛و رسالت و اميدواريدوره،3اين ويژه گي .گرفته،همانا گذشته نيز آينده است

.هر سه دوره را به هم متصل مي كنند ،) پيشگوييها (پيامبري

چه چيزي براي آينده –چگونه در عصر حاضر مشكالت پايان خواهند يافت } برا ي آنكه دريابيم { 
. عرصه پيشگويي شويم دنيازمنديم وار–پيشگويي شده 

از پيشگويي هاي نو ظهور كه هسته ي اصليشان ترس از فرجام و آنچه از آن ماست،آميخته اي 

بلكه اتكايي بر نگاشته هاي بي همتاي كهن است كه گذشتگان را ثبت .آخرت است نخواهد بود

پيش كرده است،آينده را پيش بيني كرده است،وقايع پيش از انتظار مسيحيان را نگاشته است،

آينده (آينده آن است كه خواهد آمد. ر عهد عتيق بيان شده يكي از اعتقاداتي است كه دبيني آينده 

!)  آن است كه آمدني است

-كه دو تاي آن در گذشته رخ داده ويكي در آينده رخ خواهد داد –در هر سه نمونه آخرالزماني 

جنبه . قرابت معنوي و فيزيكي بين آسمان و زمين بر قرار شد ومحوري براي حوادث باقي ماند 

ربط مي داد )ملكوت(زيكي به واسطه ي ظهور پايگاههاي حقيقي كه زمين را به آسمان هاهاي في

يمقافتااهنآتيزكرمابعياقوپايگاههاي كه بسيار مهم پنداشته مي شدند،.بيان شده بودند

در هر سه .در چيزي كه ما آن را دين مي خوانيم تشريح شده استيونعم،اما جنبه هاي دنداتفا

قبل از ميالد 2100به جز آنچه كه دراطراف . ه اي ميان خدا و انسان رخ داد نمونه ، تغيير رابط

انسانهايي كه براي اولين بار با اين سه تحول تاريخي روبرو شدند ، در مجموع رابطه . اتفاق افتاد 

آيا اين رابطه تغييركرده است ؟ خواننده بزودي كشف خواهد . اي ميان آنها و خدايان وجود داشت 

.كرد 

بطوريكه آنها را سومريان ) كساني كه از آسمان به زمين آمدند ( آنوناكيها : اما داستان خدايان 
داستان سياره آنها در دوران . درآغاز نياز به طال باعث آمدن آنها از نيبيرو به زمين شد . ناميدند 

ورت تمثيلي كه معموال بص. متون طوالني در هفت لوح . باستان در حماسه خلقت گفته شده 
خدايان . حاصل ذهنهاي اوليه اي كه از سيارات سخن مي گفتند . اسطوره اي مطرح مي شوند 

.زنده اي كه با يكديگر نبرد كردند 

��� ا����ر ه��� ا� �ع�� و	. ٣&��%$ . #�"�ن  �رگ و د
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متن باستاني كه در حقيقت از كيهان -نشان دادم » دوازدهمين سياره « آنچنان كه من در كتاب 
سرگردان كه از منظومه شمسي عبور مي كند و شناسي پيچيده اي حرف مي زند در باره يك سياره 

اين برخورد باعث ايجاد زمين و ماه مي -باسياره اي كه تيامات ناميده مي شد تصادف مي كند 
. شودو كمربندي از سياركها وستاره هاي دنباله دار را بوجود مي آورد

است نيبيرومنظور سياره( مهاجم  . ) مترجم . منظور شكار سياره تيامات است ( در اين دستگيري 
. سال طول مي كشد 3600مدار بيضوي شكل بزرگي را تكميل مي كند كه به سال زميني حدود ) 

تصويري فرضي از مدار نيبيرو 

پيش از ) سال زميني432000(گونه از چنين دوره هاي فلكي120به نقل از متون سومري ، 

چگونه وچرا آمدند ؟، اولين شهرهايشان را در . ن آمدبود كه آنوناكي به زمي) آن سيل عظيم(طوفان

E.DIN ) آنها براي خلق آدم و داليلشان ، حوادث فاجعه شيوه. ساختند ) در كتاب مقدس عدن

باري كه رخ داد همچون طوفان ، همه اينها در سري كتابهاي تاريخچه زمين از سري كتابهاي من 

.گفته شده ودر اينجا تكرار نخواهد شد 

اما قبل از سفر زماني با اهميت مان به قرن بيست ويكم پيش از ميالد الزم است برخي از اتفاقات 
. ن را به ياد آوريم طوفاپيش از طوفان و بعد از 

روايتي از جنبه هاي متضاد يك . كتاب مقدس در فصل ششم از سفر پيدايش ازطوفان مي گويد 
سپس از . صمم است تا بشريت را از چهره زمين محو كند او در ابتدا م. خداي يگانه به نام يهوه 

منابع . تصميم خود منصرف مي شود و اين راه راانتخاب مي كند كه نوح رابا كشتي نجات بدهد 
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سومري زودتر از اين ، ماجراي نارضايتي از بشريت را به خداوندگارانليل نسبت مي دهند وبا 
و جبروت آنچه كه در كتاب مقدس جالل. مي كند تالشهاي خداوندگار انكي بشريت نجات پيدا

اما رقابت و اختالف ميان دو طايفه . است و نه اختالف ميان انكي و انليل توحيددارد دليلي براي 
تضادهاي . آنوناكي كه بر زمين تسلط داشتند ، رويدادهاي بعدي است كه درزمين رخ مي دهد 

ما بايد در . ين بعد از طوفان به آنها اختصاص پيدا كرد مناطقي از زم. ميان آن دو و فرزندانشان 
. ذهن خود داشته باشيم و درك كنيم تمام حوادثي را كه پس از آن اتفاق افتاده است 

دو برادرناتني ، پسران قانونگذار نيبيرو، آنو ، اختالفات آنها روي زمين ريشه در خانه آنها ، سياره 
پسر ارشد آنو بود ، اما نه از ) دارنده خانه اي روي آب ( يده مي شد انكي كه ئه آ نام. نيبيرو داشت 

انليل به وارث . متولد شد ) ناخواهري آنو ( هنگامي كه انليل از آنو و آنتو . Antuهمسر رسمي اش 
. اگر چه او در حقيقت فرزند ارشد محسوب نمي شد . قانوني تاج و تخت در نيبيرو تبديل شد 

. ي دچار خشم غير قابل اجتنابي شده بود و وضعيت خانواده مادري او بدتر بود بخشي از وجود انك
آنو رقيب سرسختي به نام آاللو . در حقيقت جلوس بر تخت آنو به مساله دشواري تبديل شده بود 

بعدها آاللو براي نجات زندگي خود مجبورشد . داشت كه قبالًسلطنت را با كودتا بدست آورده بود 
. ئه آ نه فقط عهد شكني كرد بلكه روزهاي زيادي از اجداد خود در خشم بود . فراركند از نيبيرو 

اسطوره «آنچنان كه در داستان حماسي . رهبري انليل بوجود آمد برايالبته چالشهاي ديگري نيز 
4گفته شده »آنزو 

ت كه من قوانيني وجود داش-يشانو ازدواجها-كليدي براي باز كردن قفل سلسله خدايان 
اينطور درك مي كردم كه آنها كاربردشان براي مردمي بود كه انتخاب مي شدند تا خدمت بكنند و 

اين داستان در كتاب مقدس در مورد ريش سفيد قوم ابراهيم توضيح داده . وكالي بشريت باشند 
دروغي در كارش نبود وقتي كه خواهرش سارا بعنوان همسرش) 20:12پيدايش . ( شده است 

او دختر پدرم است اما دخترمادرم نيست . در واقع او خواهر من است « . به او ارائه شد 
.» واوهمسرمن شد 

نه تنها مجاز بودند تا با ناخواهري از مادران متفاوت ازدواج كنند بلكه يك پسر توسط او ، در اين 
اسماعيل ، نخست زاده ، تا اينكه. مورد اسحاق ، به وارث و جانشين قانوني دودماني تبديل شد 

اينكه چگونه قواعد جانشيني اينچنيني باعث . ( } اين مقام راداشته باشد {پسر خدمتكارش هاجر
برادران }خداي زادگاني چون { و خداي زادگان مصري گرديد ، }مردوك { RAدشمني ميان 

جنگهاي « تاب بودند ، در كNephtysو Isisكه از ازدواج ناخواهري Sethو Osirisناتني 
) توضيح داده شده است » خدايان وانسان 

)مترجم .براي اطالع از خاندان سلطنتي نيبيرو و دودمان آنو و آنتو و انليل و ئه آ به كتاب گمشده انكي رجوع كنيد . ( . ٤
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آنها مبنايي بودند براي كساني كه درباره . اگرچه اين قوانين جانشيني ظاهر پيچيده اي دارند 
آنچه كه اكنون بعنوان شجره . ناميده مي شد » وراثت « سلسه هاي سلطنتي مي نوشتند و آن 

عمومي به ارث رسيده از پدر و مادر با DNAمي شناسيم مشخص مي كند كه DNAپيچيده 
DNA به ارث مي رسد ) فقط مادر ( كه تنها از طرف زنان ، . متشابه است 5ميتوكندريايي .

فرزند ارشد . اين قانون پايه اجتماع است كه خطوط دودماني توسط مرد ادامه پيدا مي كند 
انتخاب شوداگر مادر متفاوتي داشته باشد ناخواهري مي تواند بعنوان همسر . جانشين بعدي است 

وارث قانوني و ) هرچند فرزند ارشد نباشد ( اگر بعداً پسري از اين نا خواهري متولد شود . 
انكي و انليل در مسائل مربوط / رقابت بين دوبرادر ناتني ئه آ . جانشين دودماني محسوب مي شود 

{ . با موضوعاتي مربوط به مكنونات قلبي به تاج و تخت ، رقابتهاي شخصي پيچيده اي بودند
. مادر نينماه معشوقه ديگر آنو بود . هر دو آنها خواهان ناخواهريشان نينماه بودند }بعنوان مثال 

انليل او رابه تملك خود در آورد و پسري . نينماه عشق واقعي ئه آ بود اما مجاز به ازدواج با او نبود 
قواعد جانشيني ساخته شد . در حقيقت او نامشروع متولد شد . ا آمد از آنها به دنيNinurtaبه نام 

اگر چه هر دو برادر ناتني فرزند ارشد محسوب مي شدند . جانشين بالمنازع انليل شد Ninurtaو 
. اما يكي از ناخواهري سلطنتي زاده شده بود 

Eaوناكي اولي شد كه براي رهبر پنجاه آن. زمين گفته شده ، آنچنان كه در كتابهاي تاريخچه
هنگامي كه . بدست آوردن طال به زمين آمده بودند تا از جو رو به زوال نيبيرو محافظت كنند 

طرحهاي اوليه با شكست مواجه شدند ، برادر ناتني انليل به همراه آنوناكيهاي بيشتري فرستاده 
ضاي خصمانه كافي نبود ، اگر چه اين براي ايجاد يك ف. شد تا ماموريت درزمين را گسترش دهد 

متن طوالني شناخته شده اي وجود دارد . تا اينكه نينماه بعنوان رئيس تيم پزشكي وارد زمين شد 
كه حماسه خدايان و انسان و همچنين ورود آنو و مالقات با زمين را Atrahasisتحت عنوان 

بين دو پسرش ماموريت اوبراي همه مايه اميدواري است و مي خواهد كه رقابت. توصيف مي كند 
او حتي پيشنهاد مي دهد كه خودش در زمين بماند و يكي از دو برادر بعنوان . حياتي را حركت دهد 

نوشتهروي آنها . با توجه به آن ، متن باستاني اينچنين مي گويد . نايب السلطنه به نيبيرو برگردد 
. ود و بر تخت پادشاهي بنشيند شده است كه چه كسي در زمين بماند و چه كسي به نيبيرو بر

خدايان دستهايشان را به هم قالب كردند 

تقسيم كار كنند ) قرعه كشي ( تا با مهره ريزي 

به آسمان } برگشت {آنو باالرفت 

چون اين اندامك اغلب . به معني دانهchondrionبه معناي رشته و Mitoتركيبي است از دو واژه يوناني» ميتوكُندري«نام .(. ٥
)مترجموجود دارد ـ يوكاريوتيهمه سلولهاي سيتوپالسمهاي كوچك در اي يا به صورت دانهرشته
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زمين موضوعيت پيدا كرد } براي انليل { 

. درياها با ديواري محصور شده به شاهزاده انكي داده شدند 

اينگونه است كه آنو به نيبيروبرگردد و پادشاه كه ميتوان از كتيبه ها گرفتاي بيشترين نتيجه 
خداي درياها نزد Poseidonدر دوران بعد به ( ئه آ با توجه به قلمرواش بر درياها و آبها . باشد 

براي تسكين EN.KIديگري تحت عنوان لقب ) نزد روميان تبديل شد Neptuneيونانيان و 
خداوندگاري كه فرمانده ( EN.LILاما .به معني خداوندگارزمين . و داده شد به ااشاحساسات 
انكي {. ساخت وساز در زمين به او داده شد . همه اتهامات متوجه او شد استكسي ) كل قوا بود

. خشمگين شد يا نه ؟ ، انكي نمي توانست از قواعد جانشيني و نتايج قرعه كشي سرپيچي نمايد }
او عزم خود را جزم كرد تا انتقام اين بي عدالتيها . جيد و از انكار عدالت خشمگين شد بنابراين رن

بدين ترتيب انكي راهنماي مردوك مي شود تا مسئوليت جنگ . را از پدرش و پدران او بگيرد 
متون مختلفي وجود دارند كه چگونگي ساخت اقامتگاه توسط آنوناكي را در . رابعهده بگيرد 

E.DINهر كدام با وظيفه اي خاص ، و همه مطابق با ) بعد از طوفان سومر . (مي كنند توصيف
، به آنها توانايي پايداري و ماندن و ارتباط مشقت باربا محيطي تماس. يك طرح اصلي 

عمليات حفاظت و ارسال فرمانها توسط انليل با استفاده . برقراركردن با سياره مادر را داد 
وجود در قلب آن اتاق سايه روشني. انجام مي شد Nippurاز spacecraftوshuttlecraftاز

يكي ديگر از امكانات حياتي كه . پيوند آسمان ـ زمين . ناميده مي شد DUR.AN.KIداشت كه 
در مركز دواير متحد Nippur) . شهر پرنده ( Sipparتاسيس شد پايگاه فضايي بود در محل 

بيروني خود ، دومنهمه آنها در . شهرهاي خدايان در آن قرار داشتند المركزي قرار داشت كه ديگر
بودند براي كسي كه در نقطه كانوني شرق نزديك قرار يبراي ورود فضا پيماها ، داالنهاي فرود

. داشت و از نظر جغرافيايي قله هاي دوقلوي آرارات براي او قابل مشاهده بود 
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.  مامي شهرهاي خدايان و مركز كنترل ماموريتشان محو شدسپس طوفان زمين را جارو كرد ، ت
.EDIN همه چيز بايد دوباره انجام مي شد اما اين بار . زير ميليونها تن گل و الي مدفون شد

اولين ومهمترين آنها كه الزم بود ايجاد تاسيسات پايگاه فضايي جديدي . انجامشان طوالني نشد 
. كنترل و مكان ديده باني جديد براي داالنهاي فرود بود با ماموريت جديدي براي مركز 
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از ديگر اجزاء جديد ، . مسيرجديد براي فرود دوباره با قله هاي دوقلوي آرارات ارتباط پيدا كرد 
GIZAاهرام . به موازات شمالي درجهسيروي. پايگاه فضايي فعالي بود در شبه جزيره سينا 

مركزكنترلي براي اين ماموريت جديد در . براي برج ديدباني هم قله هاي دو قلوي مصنوعي بودند 
 .محلي به نام اورشليم ساخته شد

سيل وارد حوضه هاي آبريز .اين طرحي بود كه در حوادث پس از طوفان نقش مهمي را بازي كرد
اين دو مصالح خدايان وانسان ، ورابطه ميان) هم به معناي واقعي كلمه و هم مجازي ، هردو ( شد 

زميني ها ، كساني كه برنامه ريزي شده بودند براي خدمت و كار براي خدايان ، از } تغيير كرد { 
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رابطه ميان خدايان و . اين به بعد همچون شريكي كوچك در سياره اي ويران با آنها رفتار شد 
ولين تمدن انسان معني جديدي پيدا كرد ، تقدس ، بصورتي رمزي تدوين وبه انسان اعطا شد ، ا

. سال قبل از ميالد 3800در حدود . برتردر بين النهرين بنا نهاده شد 

نه فقط بعنوان فرمانرواي نيبيرو بلكه بعنوان . اين واقعه پس از سفر رسمي آنو به زمين اتفاق افتاد 
بارت ع{ ديگربراي مالقات ) احتماالً دليل اصلي ( ودليل. رئيس زيارتگاه خدايان باستاني درزمين 

در استقرار وتاكيد بر صلح ميان خدايان و زندگي شان و دادن اين اجازه كه براي زيستن } بود از 
ميان انكي و انليل ، ونيازبود كه . سرزمينها ، دنياي قديم ميان دو قبيله اصلي آنوناكي تقسيم شود 

. تاسيسات جديدي براي پايگاه فضايي در محلي جديد در ميان خدايان ساخته شود

كه در آن سه پسر نوح ) 10فصل : پيدايش ( قسمتي از اينها دركتاب مقدس منعكس شده است 
ملل آسيا و سرزمينهايش . با مليتها و مناطق جغرافيايي مختلف . باعث گسترش نوع بشربوده اند 

ن يافث در كتاب مقدس بعنوا( وفرزندانشJaphetبه اروپا ) سام فرزند بزرگ نوح ( Shemبه 
نسبت داده مي شوند Hamآفريقا و مللش هم به ) جوانترين و محبوبترين فرزند نوح معرفي شده 

ميان خدايان در ابتدا دو قسمت در اهنيمزرساسناد تاريخي نشان مي دهد كه به موازات تقسيم . 
شبه . 6اختيار انليل و فرزندانش قرارگرفته و سپس يك سوم به انكي و فرزندانش داده شده 

. ره سينا در محورهاي ارتباطي ، جايگاه حياتي بود كه در منطقه پايگاه فضايي واقع شده بود جزي
در حاليكه كتاب مقدس به سادگي در . بعنوان منطقه اي مقدس و بي طرف در نظر گرفته شد 

فهرستي سرزمينها و ملتهارا براساس تقسيم بندي نوح محاسبه مي كند ، متون سومري زودتر از 
. مااين حقيقت را مي گويند كه در واقع اين تقسيم بندي ، عملي عمدي بوده آن به 

: درباره نتيجه مذاكرات رهبر آنوناكي به ما مي گويد Etanaمتن شناخته شده اي به نام حماسه 

.آنوناكي بزرگ ، كسي كه فرمان سرنوشت را مبادله مي كرد درباره زمين مشورت نمود 

.دشداجياتنوكسياربهقطنمهسادتبارد

تمدن برتري ،اهاولين انساندوب) بين النهرين ( منطقه اول ، سرزمينهاي بين دورود دجله وفرات 
. در جايي كه شهرهاي خدايان قبل از طوفان قرار داشت . دنسومر تاسيس كردمانهباجنارا در 

در محوطه مقدسي در هر كدام وجود داشت با زيگوراتي كه خدايي . شهرهاي انسان بوجود آمد 
و Lagash، نينورتا درShuruppak، نينماه درNippurانليل در. آن اقامت گزيده بود 

Nannar/sin در شهرUr،Inanna/Ishtar درشهرUruk ،Utu/shamash در شهر
Sippar

مترجم . البته قاره آتالنتيس نيز در اختيار انكي قرار گرفت . 6
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-»پرهيزكاران چوپان « -در ابتدا نيمه خدايان . وجود داشت EN.SIدر مركز هر شهر يك 
عالم كدهاي عدالت اوظيفه اصلي آنها. ا از طرف خدايان بر مردم حكومت كنند انتخاب مي شدند ت

آنها در محوطه مقدس در مقامي روحاني تحت عنوان كاهن بزرگ در خدمت . و اصول اخالقي بود 
سرپرستي جشن عيد ، رسيدگي }وظايف آنهاعبارت بودند از{ . و همسرش قرار داشتند خدا

باني ، و نيايش به درگاه خدايان ، هنر و مجسمه سازي ، موسيقي و كننده به مراسم مذهبي قر
رقص ، شعر و سرودهاي معنوي ، و مهمتر از همه نوشتن و حسابرسي و شكوفايي در معابد و 

.گسترش مقام سلطنتي 

در زماني از زمانها ، يكي از شهرها براي خدمت انتخاب مي شد تا عنوان پايتخت زمين رايدك 
در ابتدا وبراي مدت . ناميده مي شد ) مرد بزرگ ( LU.GALا پادشاه قانونگذار ، در آنج.بكشد 

زماني طوالني پس از آن ، اين شخص ، مرد قدرتمندزمين ، هردو عنوان پادشاه و كاهن اعظم را 
از آسمان به زمين ازطرف آنودر نيبيرو اينطورفرض مي شد كه او بصورت مستقيم . در اختيارداشت 

تاجي ( متون سومري اين موضوع را بيان مي كنند كه قبل از اينكه نمادهاي پادشاهي .آمده است 
به پادشاه زمين ) چوب بلند چوپانان ( و نماد نيكوكاري ) كه برسر نهاده مي شد و عصاي سلطنتي 

Anushipدر واقع كلمه سومري براي مقام سلطنت ، . اعطا شود نزد آنودر آسمان امانت بوده اند 
.است

الگوهاي رفتاري و موازين اخالقي براي . اين جنبه از پادشاهي ، ذات تمدن را در خود داشت 
به صراحت درمرامنامه اي در فهرست پادشاهان سومري بيان شده است كه پس از . بشريت 
« در جمالت عهد جديد براي بازگشت آمده است كه » پادشاهي از آسمان آورده شد «طوفان 

. »آمده سمان به زمين پادشاهي از آ

را بوجود مي آورد كه در اين كتاب ظهور را باورداشته باشيم تحولمرامنامه عميقي كه در ذهن اين 
قبل ازميالد تمدني نامساوي با آن در دومين منطقه در آفريقا در كناررود نيل 3100در حدود . 

. آنچنان هماهنگ نيست انليلبني تاريخ آن در ميان ) . نوبه در مصر /Nubia. (تاسيس شد 
نه فقط در شهر او بلكه }كشمكش {رقابت و ستيزه ميان انكي و شش پسرش ادامه پيدا كرد اين 

ستيزه برسربرترجويي مدام ادامه داشت . به تمام شهرهاي قلمرو سرزمين اواختصاص پيدا كرد 
تضادي كه به ) رمصردThothـNingishziddaو) در مصر Ra(بين فرزند ارشد انكي ، مردوك 

كسي كه در آنجا به . ( منجر شد ) آمريكا ( و پيروان آفريقايي اش به دنياي جديد Thothتبعيد 
Quetzalcóatl مارپرنده . معروف شد (

مردوك خود زماني مجازاتش تبعيد در نظر گرفته شده بود وقتي كه با ازدواج برادر جوان خود 
Dumuziبا نوه انليلInanna/Ishtar به عنوان . مخالفت كرده بود وباعث مرگ برادرش شد

واقع در دره ايندوس در حدود . داده شد Inanna/Ishtarغرامت سومين منطقه متمدن به 
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پايگاه فضايي درمركز . اين دليل خوبي براي وجود تمدنهاي سه گانه بود . قبل از ميالد 2900
.ار داشت به موازات شمال قردرجه 30منطقه مقدس در 

تصويري از سه منطقه متمدن

. ، آنوناكي سلطنت متمدن و نهادهاي وابسته به آن را تاسيس كردند با توجه به متون سومري
بعنوان مثال بيشتر آن را در بين النهرين به وضوح مي توان ديد كه عبارت بود از دستوراتي جديد 

اهان ـ كاهنان ، پيوند دو گانه اي براي خدمت و تفكيك كننده ميان با ش. در روابطشان با بشريت 
اما . به نظرمي رسيد كه عصر طاليي در مصالح ميان خدايان و انسان فرا رسيده . خدايان وانسان 

عزم . را زير سلطه در آورده و تعيين تكليف مي كردند خدايان دائما امور انسان و تقدير بشريت 
رت گرفته بر همه چيز سايه انداخت آن بي عدالتي كه نسبت به پدرش انكي صومردوك دررابطه با 
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انكي كنار گذاشته شد و انليل وارث قانوني پدرش ، تحت قوانين جانشيني آنوناكي هم زماني كه 
. فرمانرواي سياره مادر ، نيبيرو . آنواعالم شد 

به . ابه سومريان اعطا كردند ر) شصت پايه ( خدايان سيستم رياضي شصت تايي ، در توافقي 
انليل . آنو مرتبه عالي شصت را دريافت كرد . دوازده خداي بزرگ سومريان رتبه عددي داده شد 

تا دورتر و } اين رتبه بندي { . رتبه پنجاه رادريافت كرد و انكي رتبه چهل رابه خود اختصاص داد 
.جانشيني ادامه يافت پايين تر ، بصورت متناوب بين زنان و مردان تحت قوانين

نمودار نام خدايان و رتبه آنها 
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Ninurta پسر انليل رتبه پنجاه را در زمين دريافت كرد در حاليكه به مردوك رتبه ده تعلق گرفته
. نبودند Olympians«7«در ابتدا اين دو منتظر جانشيني هنوز قسمتي از. بود 

ني و تلخي از مبارزه بيرحمانه ميان مردوك و انليل و پسرش نينورتا برسر بنابراين ، دوران طوال
اين امر گسترش پيدا . كينه انكي كه در مردوك متمركز شده بود . تصاحب رتبه پنجاه آغاز شد 

Dumuziنوه دختري انليل را هم گرفت كه مي خواست با Inanna/Ishtarكرد و دامن 
. شد Dumuziمخالفتهاي مردوك در نهايت منجر به مرگ . جوانترين پسر انكي ازدواج كند 

قبل . با درگيريهاي زيادي ميان او و ديگربرادران و برادران ناتني مواجه شد Marduk/Raزمانه 
ذكر كرده ايم پسر ديگر انكي را Nergalهمچنين بطور عمده و Thothاز اين درگيريهاي او با 

. ازدواج كرده بود Ereshkigalكسي كه با نوه دختري انليل . 

برخي از اين . اين دوره از مبارزات در واقع جنگهاي تكامل يافته اي بودند بين دو قبيله خدايي 
نامگذاري » جنگهاي ميان خدايان و انسان « در كتابم » جنگهاي هرم « تحت عنوان جنگها را 
ردن مردوك بود بصورت زنده در هرمي يكي از موارد قابل توجه اين جنگها جريان دفن ك. كرده ام 

مجازاتي كه خود برخود تحميل كرد . مردوك بيشتراز يكبار تبعيد شد . كه به تصرف نينورتا در آمد 
تالش مداوم او براي رسيدن به وضعيتي كه اعتقاد او بود ، رويدادهاي تازه اي را بوجود آورد كه . 

. ثبت شده است در كتاب مقدس تحت عنوان برج بابل ، وقايع آن

ظهور زماناما در پايان پس از ناكاميهاي متعدد ، موفقيت زماني حاصل شد كه زمين و آسمان در 
در واقع اولين مجموعه تاريخچه زمين ، وقايع قرن بيست ويكم پيش . به موازات هم قرارگرفتند 

. مربوط مي شود از ميالد و انتظارظهوري كه آن را همراهي كرد ، عمدتاً به داستان مردوك
پسرخدا ، اما كسي كه از مادري . پيدا مي كند حوريت، مNabuهمچنين در مرحله اي پسرش 

. زميني زاده شده است 

مقر خدايان بزرگ و اصلي .ندها به حكومت پرداختتن بودند كه پس از سرنگوني تايتان12خدايان المپ يا المپ نشينان در باور يونانيان (٧
. كوه المپ محل نبرد تايتانها با خدايان دوازده گانه بود و بعدها هم به عنوان محل زندگي خدايان از آن نام برده شد. قله كوه المپ است

ا بيشتر مورد توجه قرار نشينان به نوعي با يكديگر خويشاوندي داشتند و بنا به شرايط زمانه هر از گاهي يك يا چند تن از آنهتمام المپ
تري بود، خدايان زن و براي مثال اگر در زندگي واقعي، همسر حاكم يا شخص قدرتمند منطقه از شخصيت قوي يا خانواده مهم. گرفتمي

از اين . گرفتگرفت؛ اگر جنگي در ميان بود، معبد خداي جنگ بيشتر مورد توجه قرار ميبه خصوص هرا كه خداي مادر بود مورد توجه مي
المپ مرتفع ٔقله.اي مخصوص خود دارندكند خدايان هر كدام خانهقله مرتفع زئوس خداي خدايان فرامين خود را به ساير خدايان صادر مي

منظور نويسنده اين است كه در ابتدا اين دو خدا چندان .كردند اين قله با آسمان تماس داردشعرا فكر مي, هاي يونان است ترين قله
)شان جدي نبود كه جزء مجمع اصلي خدايان باشند و تصميمي بگيرند  ـ مترجم وضعيت
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دست به دست مي در طول تاريخ تقريباً دو هزارساله سومر ، پايتخت سلطنتي به نوبت اينگونه 
به ي كه آنوي بزرگ شهر( Urukبعد ) نخستين شهر نينورتا ( Kish،ابتدا شد

Inanna/Ishtar اعطاكرد ( سپسUr ) محل اقامتSin و سپس به بقيه و ) و مركز پرستش
. URبعد بازگشت به اولين شهر و در نهايت براي بار سوم بازگشت به 

- آنچنان كه محققان مي نامند -» مركزفرقه « ، Nippurاما در تمام اين اوقات ، شهر انليل ، 
در آنجا قرارداشت تا چرخش ساالنه Nippur. ذهبي سومر ومردم سومري باقي ماند مركز م

. پرستش خدايان را تعيين كند 

در زيارتگاه سومريان هر كدام همتايي آسماني بين دوازده عضو منظومه Olympiansدوازده 
د در چرخه ساالنه هر كدام ماهي داشتن) خورشيد و ماه و ده سياره از جمله نيبيرو ( شمسي داشتند 

هر ماه . است كه به معني تعطيالت و جشن است EZENدوره سومري براي ماه . دوازده ماهه 
. جشن پرستش برگزارمي شد و به يكي از خدايان دوازده گانه اختصاص پيدا مي كرد 

دانند چه نه براي اينكه دهقانان ب. ( نياز بود كه زمان دقيق هر ماه ، آغاز و پايانش ، مشخص شود 
زماني بايد گرده افشاني و چه زماني خرمن خود رابرداشت كنند بلكه بعنوان توضيحاتي براي متون 

آن تحت عنوان . قبل از ميالد شد 3760اين كار منجر به معرفي اولين تقويم انساني در ) درسي 
ي پيچيده اي زيرا اين جزء وظايف كاهنان بود تا جدول زمان. شناخته شده است Nippurتقويم 

. را در تقويم خود اعالم كنند براي مشخص شدن زمان جشنهاي مذهبي 

بعد 2007مطابق با سال . تقويمي كه هنوز هم بعنوان تقويم مذهبي يهود از آن استفاده مي شود 
دردوران قبل از طوفان ، انليل مركز كنترلي براي . را نشان مي دهد 5767از ميالد ، اعداد آن سال 

پيوند آسمان و « . DUR.AN.KIتاسيس كرد تحت عنوان Nippurال فرمانهايش در ارس
بعد از . ( براي ارتباط با سياره مادر نيبيرو و فضا پيماهايي كه به آنجا رفت و آمد مي كردند » زمين 

شناخته مي شود ) بيت المقدس ( طوفان وظايف اين مركز به مكان ديگري كه اكنون اورشليم 
) منتقل شد

همچنين بايد . بود EDINموقعيت مركزي آن ، داراي مسافت مساوي تابعي از مراكز ديگردر 
. داراي مسافت مساوي با چهار گوشه زمين مي بود كه بصورت استعاري ناف زمين ناميده مي شد 

. اينگونه اشاره مي كند Nippurسرود مذهبي به انليل و وظايفش در 
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!انليل 

كهاي خاموش خدايي را روي زمين عالمت گذاري كرديد زماني كه شما شهر

تاسيس كرديد Nippurشهري براي خودتان 

. را تاسيس كرديد Dur-An-Kiشما 

. مركزي براي چهار گوشه زمين 

شد Nippurزماني كه اورشيلم جايگزين . هدمآمهاصطالح چهار گوشه زمين در كتاب مقدس 
در . آن را به نام مستعار ناف زمين نامگذاري كردند . د از طوفان بعنوان مركز كنترل ماموريت بع

، همچنين آنان را بعنوان UBسومر براي چهاردوره ، چهار منطقه در زمين وجود داشت به نام 
AN.UB چهار گوشه زماني كه اصطالحي براي دوره هاي كيهان شناختي . آسماني مي شناختند

كه . اشاره دارد به چهار نقطه زمين درچرخه ساالنه خورشيد آن . بود در ارتباط با تقويمشان 
و دو نقطه متقاطعي كه از خط استوا . امروزه انقالب تابستاني و انقالب زمستاني ناميده مي شود 

. عبور مي كنند ، يكبار بعنوان اعتدال بهاري و سپس تحت عنوان اعتدال پاييزي 
اين امر همچنان در تقويمهاي . بهاري شروع مي شود آغاز سال با روز اعتدالNippurدر تقويم 

مانند ايران كه سال با اولين روز بهار آغاز مي شود و به . ( باستاني خاور نزديك باقي مانده است 
درآن طي جزئياتي تشريفات مذهبي طي مراسمي ) اصطالح عيد را جشن مي گيرند ـ مترجم 

در افق هنگاميكه خورشيد . د كه سحرگاه فرارسد تقويم ، زماني تعيين مي شو. انجام مي شد 
كه ستارگان در پس زمينه آن ديده شوند باشدبه اندازه اي تاريك هنوز و آسمان كندطلوع شرقي 

موقعيت . نقطه اعتدالين در حقيقت زماني تعيين مي شد كه در آن روز وشب باهم برابر باشند . 
قبل از طلوع يا افول خورشيد قابل رويت است ـ ستاره اى كه(heliacalخورشيد هنگام ظهور 

. بوسيله ستون سنگي كه ساخته شده بود تا راهنمايي باشد براي آينده رصد مي شد ) مترجم 
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( بعنوان مثال مشاهدات دراز مدت در استون هنج در بريتانيا نشان داده كه گروهي از ستارگان
ناميده Heel Stoneهمترازي سنگها در اينجا . در پس زمينه آن باقي نمي مانند ) صورت فلكي 

نقطه انقالبي روزي از روزهاي كنوني كه در اصل اشاره . مي شود كه اشاره دارد به طلوع خورشيد 
پديده اي كه تقدم ناميده مي شود يا .سال قبل از ميالد 2000دارد به طلوع خورشيد در حدود 

از اين واقعيت است كه زمين ساالنه يك مدار به دور نتايجش ناشي . تقدم اعتدالي به تنهايي 
8. خورشيد را كامل مي كند اما دقيقاً به همان نقطه آسماني برنمي گردد 

) دور 360بيرون از . ( سال است 72ميزان آن يك درجه در . خيلي خفيف وبا تاخير . خفيف است 
يا » صورت فلكي « اهده كرد در انكي كسي بود كه اولين گروه بندي ستارگان را از زمين مش

در اين . رويه بسيار آهسته خورشيد در قرار گرفتن در قسمت تاريك راه شيري، پديده اي است كه به آن تقدم اعتدالين مي گويند(٨
. ز فضاي ستارگان تغيير كند و موقعيت آنها را متفاوت ببينيمپروسه، انحراف محور زمين نيز دخيل مي باشد و باعث مي شود كه ديد ما ا

انحراف و حركت ) مثالً راه شيري (اين امر موجب مي شود كه از نظر شاهدان روي زمين مسير خورشيد نسبت به زمينه ستارگان دوردست 
كه مايا تقويم طوالني مدت خود را داشت و سال قبل2100تقريباً . سال چرخه انحراف محور زمين كامل مي شود26000هر . داشته باشد

درجه انحراف نسبت به قسمت تاريك كهكشان 30داراي كتاب مقدس مربوط به خود نيز بود، خورشيد در حالت انقالب زمستاني با حدود 
) ـ مترجم .راه شيري توسط قوم مايا مشاهده شد



روهظنامز:لوالصف–اهزورناياپ

٢١

آسمان را تقسيم كرد كه در طي آن زمين به نقاط دوازده گانه خورشيدي به نام ) مجمع الكواكب (
. تقسيم شد 9صورتهاي فلكي دايره البروج 

. درجه از منحني آسماني را اشغال مي كند 30وقتي كه هر قسمت از دوازده قسمت اين دايره ، 
) 72×30( سال 2160) ازنظر رياضي ( يك خانه دايره البروج به منطقه ديگرتقدم و تأخرش از

تاريخ . سال طول مي كشد ) 2160×12( 25920و يك چرخه كامل دايره البروج . طول مي كشد 
دوره هاي دايره البروجي ـ با توجه به تقسيم مساوي اين دوازده قسمت ونه ) فرضي (تقريبي 

. در اينجا براي راهنمايي خواننده اضافه شده است رصدهاي نجومي واقعي ـ

در مدت يك سال آن خورشيدآيد كه به نظر مي) زمينٔاز ديد ساكنان كره(اي فرضي در آسمان است كه ظاهراً دايرهالبروجه داير(.٩
ٔكند و در واقع طرح مدار زمين بر كرهخورشيد مشخص مئزمين را به دور كرهحركت انتقالياين دايره در حقيقت مدار .كنددايره را طي مي

اند پيدا آسمان كه آن را اصطالحاً فلك ثوابت ناميدهٔمدار حركت انتقالي زمين با كرهاي است كه از تالقي سطحآسمان است يعني دايره
اندولي امروزه برخي معتقدند كه تقسيم كرده) درجه30هر بخش معادل (بخش مساوي 12هاي قديم، دائرةالبروج را به از زمان.شودمي

. است كه در ميان دو صورت فلكي عقرب و ميزان وجود دارد)مار افزاي(بخش است بخش سيزدهم صورت فلكي حوا13دايرةالبروج داراي 
شود كه در هر ماه از سال حركت انتقالي زمين به دور خورشيد موجب مي. شودناميده ميبرجهر بخش از دايرة البروج اصطالحاً يك 

به منطقةالبروجبا همين معني در ارتباط با برجگاهي اصطالح . گانه قرار بگيردهاي دوازدهدي، خورشيد ظاهراً درون يكي از اين برجخورشي
)رود ـ مترجم كار مي
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كه اين دستاوردي بود از تمدن گذشته انساني كه اين حقيقت را گواهي مي دهد كه تقويم دايره 
وقتي كه دو خانه اول دايره البروجي به . ( البروجي اولين بار توسط انكي در زمين استفاده شد 

در قرن سوم Hipparchusواقع اين دستاورد اختر شناس يوناني در) افتخار او ناميده شد 
) . آنچنان كه در اكثركتابهاي درسي به آن استناد مي كنند . ( پيش از ميالد نبود 

كه دوازده خانه دايره البروجي زودتر از اين در هزاره سومري با اين نامهاتقيقحنياربيهاوگ
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كلهاو اين ش

. شناخته شده بود كه ما امروزه از آنها استفاده مي كنيم 

جداول تقويم زماني خدايان و انسانها در طول آن مورد بحث » هنگاميكه زمان آغاز شد « كتابمدر
هم Sharدر كتابهاي قبلي زكريا سچين ( SARنيبيرو در دوره مداري خود در يك . هقرارگرفت

اين واحد بطور طبيعي اولين معيار تقويم آنوناكي . آمد ) زميني ( سال 3600، به معني ) گفته شده
در واقع متوني كه روزهاي آغازين زمين را مورد بررسي قرار . حتي در چرخش سريع زمين بود 

مانند فهرست پادشاهي سومريان ، دوره هاي آن ، يا زمان رهبران برروي زمين را بر . داده اند 
. تعيين كرده اند Sarsاساس دوره هاي 

هايجنبهاساسشد،براعطابشرنوعبهكهتقويمي.آوردمدرعبارتبهرا»الهيزمان«اينمن
كهكردميگوشزدرانكتهاين.شدميناميدهزمينيسالكهبود) ماهشو( زمينفلكيگردش

سالازكمترساليك)((دايره البروجي تغييراتسال2160يا(ساله2160دايره البروجيتغيير
نقطهدوبين.�10:6ِ »طالئينسبت«داد،پيشنهادرابهترينسبت)هاانساناحتماال(هاآنبه))آنوناكي

اما ساعت ظهور براي .نامممي»الهيزمان«راآنمنكه) نهايتبيزمانيينقطهدو(حرانيب



روهظنامز:لوالصف–اهزورناياپ

٢٤

شت كدام است ـ زمان زميني ، مانند شمارش پنجاه سرنوبشريت ـ تعيين شده بوسيله تقديرو 
اين زمان الهي با مدار نيبيرو ارتباطي دارد ، شمارش قرون يا شمارش هزاره ؟ Jubilees10سال 

ره البروج قراردارد ؟ اين معما ، بطوريكه ؟ ويا اين زمان آسماني ، زيرچرخش آهسته زمان داي
خواهيم ديد ، سرگرداني بشريت روزگار باستان ، در هسته دروغهاي خاموش معاصر درباره 

سواالتي كه پيش از اين مطرح شده ، توسط بابليان و آشوريان و كاهنان . بازگشت جريان دارد 
امات الهي سنت جان و عالقمنديهاي ستاره شناس و پيامبران كتاب مقدس در كتاب دانيال ، اله

به ما اجازه بدهيد جستجوي . پاسخها عجيب خواهند شد . سر آيزاك نيوتن ، همه با ما هست 
. دقيق تروپرزحمت تري را انجام بدهيم 

١٠ .BOOK OF JUBILEES اكثركاتوليكهاي رومي ، ارتدوكس . كتاب كهن يهوديان كه آن را به نام پيدايش هم مي شناسند
ا كتابهايي كه اينگونه دروغين ناميده مي شوند حاوي حقايق خواندني البته براي م. شرقي و مسيحي پروتستان ، آن را دروغين دانسته اند 

) ـ مترجم همچنين شمارش پنجاه ، عدد سال طاليي بوده ، ويژه سالگرد براي برپايي جشن وشادي . هستند 
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فصل دوم

1و مي آيد تا بگذرد 

كتاب مقدس . اين موضوع بسيار مهمي است كه در سومر و تمدن سومري اوليه ثبت شده است 
تصميم گرفت تا ارتباط با فضا را برجسته سازد ـ آن تحت عنوان داستان برج بابل شناخته شده 

آنها جلگه اي را در سرزمين . است ـ و آن تصويب شد تا آنها سفري از شرق انجام بدهند 
Shin’arبياييد ، اجازه بدهيد تا شهري بسازيم و : و آنها گفتند . ند و در آنجا ساكن شدند يافت

. برجي كه سرش به آسمانها خواهد رسيد 

4-11:2: پيدايش 

ـ توسط مردوك ـ براي اثبات برتري خود از طريق كتاب مقدس تالش جسورانه اي را ثبت نموده
كه عالوه بر اين داراي تاسيسات فضايي و برج انليلبني تاسيس شهري براي خود در قلب منطقه 

نامگذاري شده است Babylonمكان بابل در كتاب مقدس ، به انگليسي . ويژه خود در آنجا باشد 

، اول از همه ، در آن ثبت شدهاين داستان در كتاب مقدس از بسياري جهات قابل توجه است ، 
، پس از اينكه خاك به اندازه اي خشك شد تا امكان زيستگاه شدن دجله و فرات بعد از طوفان

ناميدند كه به عبري سومر Shin’arآنها بدرستي نام سرزمين جديد را . اسكان مجدد ايجاد شود 
از جايي ـ از منطقه كوهستاني در شرق ـ كه مهم را فراهم مي كند ياين سرنخ. ناميده مي شود 

ولين منطقه اي شناخته مي شود كه تمدن انساني در آن وآن بعنوان ا. مهاجران مقيم آمده اند 
كه در آن سرزمين ) توضيح مي دهند ( آن يادداشتها بدرستي . شروع شد ـ شهرهاساخته شدند ـ

، جايي كه خاك شامل اليه هايي از گل والي خشكيده مي شد و هيچ صخره اي در آن نبود ، مردم 
آنها آجر را با استفاده از كوره ها سفت كرده و از آن . از خشت براي ساختمان استفاده مي كردند 

. به جاي سنگ استفاده مي كردند 

ذره اي اين اطالعات . همچنين اشاره دارد به استفاده از قير طبيعي بعنوان مالت در ساختمان 
استفاده از قير طبيعي ، محصول نفت خام طبيعي ، كه از سرزميني در بين النهرين . عجيب هستند 

. نوبي به باال نشت مي كرده ،اما چنين چيزي در سرزمين اسرائيل اصالً وجود ندارد ج

مترجم . و همچنين اشاره به عصر هر كدام از خدايان ، بخصوص در اين فصل انليل اشاره به ظهور نيبيرو كه مي آيد و مي گذرد . 1
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آنها . نويسندگان اين فصل از پيدايش بخوبي از منشاء و كليد نوآوريهاي تمدن سومري آگاه بودند 
همانطور كه در داستان . داراي اهميت است » برج بابل « همچنين تشخيص داده بودند كه حادثه 

آدم و طوفان گفته شده ، خدايان سومري در دوره هاي مختلف شامل الوهيم بصورت جمعي خلقت
در واقع داستان اينگونه است كه در . و فراگيرتراز همه آنها و در صورتي عالي تر يهوه مي شدند 

و به اين تالشهاي) نازل شويم ( اجازه بدهيد ما فرود بياييم : آن زمان گروهي از ايزدان گفتند 
) 11:7پيدايش . ( سركشانه پايان دهيم 

متون سومري و بعدها بابلي بر صداقت داستان كتاب مقدس شهادت مي دهند و شامل جزئيات 
بيشتري از رويدادها هستند كه نشان ازارتباط بين حوادث ناشي از روابط تيره وتار بين خدايان مي 

. دهند كه منجر به وقوع دو جنگ هرمي بعد از طوفان شد

و اين از تصميمهاي قابل پيروي آنو و قبل از ميالد 5650صلح درزمين ترتيب داده شد در حدود 
هرگز به Marduk/Raاما . قرار داشت بني انليلسابقاً در دستان Edin. انليل و حتي انكي بود 

. پس از آن وقتي كه شهرهاي اختصاصي انسان كارشان را شروع مي كنند . آن رضايت نداد 
Edin ؟ » پس من چي « . مردوك قيام مي كند . نيز به خدايان اختصاص پيدا مي كند

بني انليلبود و در شهرهايش مراكز فرقه بني انليلاگر چه منطقه مركزي وحياتي سومر جزء قلمرو 
در جنوب سومر در آستانه سرزمينهاي باتالقي ، اريدو وجود . اما يك استثناء هم بود . د داشتند وجو

بعد از طوفان چارچوب آن دقيقاً از نو مانند اولين جايي كه انكي اسكان پيدا كرده بود . داشت 
انكي . شد زمين بين قبايلي از آنوناكي كه رقيب يكديگر بودند تقسيم ، به اصرارآنو . ساخته شد 

مردوك تصميم گرفت . پيش از ميالد 3460براي هميشه اريدو رابراي خود حفظ كرد در حدود 
بني انليلمانند پدرش از اين امتياز برخوردار باشد كه براي خودش در منطقه مركزي و حياتي 

. قلمروي داشته باشد 

د كه چرا مردوك مكان خاصي در متنهايي كه در دسترس ما هستند دليل اين مساله را بيان نمي كنن
. سواحل رودخانه فرات را براي مقر جديد خود انتخاب مي كند 

Nippurمكاني كه واقع شده بود بين . ولي سرنخي براي موقعيت آن مي توان پيدا كرد 
پايگاه فضايي آنوناكي قبل ( بازسازي شده Sipparو ) مركز كنترل قبل از طوفان ( سازي شده زبا

ممكن است در ذهن مردوك اين امروجود داشته كه جايي بسازد براي ارائه خدمات ) فان از طو
. سپس نقشه بابل روي لوحي از گل رس كشيده شد . هردوي اين مكانها 
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به اين محل نام . با سرمشقي از كاركردهاي اصلي آن Nippurنشان دهنده ناف زمين همچون 
جايي كه . معني پيدا مي كند » دروازه خدايان « كه در آكدي Bab-Ili. مردوك عطا مي شود 

در آنجا تاسيسات مناسبي طراحي شده . خدايان مي توانستند در آنجا فرود بيايند و صعود كنند 
!!! برجي كه سر به آسمان مي سائيد ، برج پرتاب . بود 

نسخه هاي بين النهريني ) زودتر ( آنچنان كه داستان كتاب مقدس ، و همچنين به موازات آن 
، اما از 2فرصتي بود براي نابودي roguespaceنشان مي دهند ، تالش براي استقرار تاسيسات 

. هم گسيخت 

روشن است ) ترجمه شده 1876جرج اسميت در براي اولين بار توسط ( متنهاي بين النهريني 
كه خشمش فوران كرده بود فرمان او در حالي. كه قانون شكني مردوك خشم انليل را بر انگيخت 

. داد تا شبانه به برج حمله كرده و نابودش كنند 

قبل از شروع دوران . سال طول كشيد 350مدارك مصري گزارش مي كنند كه هرج و مرج 
اين زماني است كه ما رابه تاريخ . سال قبل از ميالد 3110در مصر در حدود سلطنت فرعوني 

براي پايان دادن Marduk/Ra. پيش از ميالد هدايت مي كند 3460حادثه برج بابل در حدود 
اين زمان . شروع شد Raتبعيد شد و دوران پرستش Thothبه دوره آشوب به مصر بازگشت و 

تالشهايش منصرف نمي شود كه تاسيسات رسمي فضايي را آنچنان مردوك هرگزاز.ناكامي است 
كه پيوند ميان آسمان وزمين خدماتش را ارائه مي كند به زير سلطه خودش در بياورد تا پيوند ميان 

در پايان ، وقتي مردوك در بابل به اهداف خود رسيد ، اين سوال . زمين و آسمان را مال خود كند 
. پيش از ميالد ناموفق بود ؟ جوابش به همان اندازه جالب است 3460جالبي است كه چرا او در

منظور نابودي سيستم بنيانگذاري شده توسط خدايان است ـ مترجم . ٢
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متن شناخته شده اي وجود دارد كه مكالمه بين مردوك و پدرش . موضوعي مربوط به زمان بندي 
انكي را ثبت كرده است كه در آن مردوك نااميد از پدرش پرسيد كه شكست اش مي خواست چه 

. چيزي را به او بياموزد 

قت شكستش را در طول زمان مي توانست دريابد ـ زمان آسماني ـ در عصر گاو نر ، عصر حقي
در ميان هزاران لوح نوشته شده اي كه در خاورباستاني نزديك كشف شد ، تعدادي از آنها . انليل 

در . اطالعات كاملي مربوط به هر ماهي از سال كه در ارتباط با خدايي خاص هستند ارائه مي كنند 
همان Nissanuپيش از ميالد آغاز شد ، اولين ماه 3760در سال Nippurويمي پيچيده كه در تق

EZEN ) در يك سال كبيسه با ماه قمري سيزدهم ، . ( براي انليل و آنو بود ) زمان جشن
ليست افتخارات همراه با گذشت زمان تغيير مي كرد ، ) افتخارميان اين دو تقسيم مي شد 

پيوستگي ماه در سطح محلي هم تغيير مي .3پانتئون ضاء دوازده گانه عالي مقام همانطور كه اع
نه تنها در سرزمينهاي مختلف بلكه حتي گاهي اوقات در شهر خدا هم به رسميت شناخته مي . كرد 
Ninmahما مي دانيم كه ، براي مثال ، سياره اي كه ونوسش مي ناميم ، در ابتدا تداعي گر. شد 

. شد Inanna/Ishtarبود وبعد تداعي گر

اگر چه چنين تغييراتي ، شناسايي شخصيتها و اينكه چه ارتباطي با آسمان داشتند را مشكل مي 
. اما بخشي از پيوندهاي دايره البروجي به وضوح از متون و ترسيمات استنباط مي شوند . كند 

به وضوح با برج دلو كه ) ر آب ناميده مي شد به معني دارنده خانه اي د E.Aكه در ابتدا ( انكي 
. حامل آب است در ارتباط مي باشد 

اين اصطالح بيشتر براي . شوندخاص پرستيده مئايزدستان عبارت است از مجموعه خداياني كه در يك مذهب خاص و در يك دوره(.٣
ا ـ نقل از ويكي پدي. استاساطير نورسيا اساطير يونانپانتئون، مجموعه خدايان ٔنمونه. رودبه كار مي) چند خدا پرستي ( پاگانيمذاهب 
) مترجم 
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صورت فلكي به نام . در ارتباط بود و البته نه براي هميشه ) برج حوت ( در ابتدا او با ماهيها 
بدون ترديد دو قلوهايي كه اين افتخار نصيبشان شده بود در ) برج جوزا ( دوقلوها نامگذاري شد 

وUtu /Shamashكه عبارت بودند از Nannar/Sin’sفرزندان . زمين متولد شده بودند 
Inanna/Ishtar .

مانند سياره ) دوشيزه ، ترجيح بيشتري دارد تا سنبله كه نادرست است ( صورت فلكي زنانه سنبله 
پدر آنان كه گناه كار ( AB.SINنامگذاري شده بود و سپس به Ninmahناهيد كه ابتدا به افتخار 

اختصاص داشته Inanna/Ishtarكه درستش اين بود كه به . تغيير نام پيدا يافت ) هستند 
متنهاي متعدد و سازگاربا . به او ) برج الرامي ( كمانگير يامدافع ، صورت فلكي تيرانداز. باشد 

بعنوان كمانگير الهي و Ninurtaيكديگروجود دارند كه طي سرودهاي مذهبي شان 
مدت ، محلي كهUtu/Shamash، شهرSippar. پدرسلحشوري و تدافع ستايش مي شود 

در زمان سومريان ، مركز . چندان طوالني بعنوان پايگاه فضايي بعد از طوفان در نظر گرفته شد 
. حتي بعنوان قاضي القضات زمين . تلقي مي شد ) بعد از آن توسط بابليان (قانون و عدالت و خدا 

سپس امكان مقايسه نامهاي . مشخص است كه ترازوي عدالت نماد صورت فلكي اش است 
قدرتي كه از ويژگيهاي خداست در حيوانات تجلي پيدا . و قابليت ها بوجود مي آيد ) كنيه ( تعار مس

. انليل در متون متعدد ، قدرتش در هيبت گاو نر تجلي پيدا مي كند } بعنوان مثال { . مي كند 
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اين در مهرهاي استوانه اي ، در الواح مرتبط با كيهان شناسي ، همچون اثري هنري به تصوير 
كشف شد كه سرهاي گاو نر از URبرخي اشياء هنري زيبا در آرامگاه سلطنتي . كشيده شده است 

. برنز و نقره و طال ساخته وبا سنگهاي نيمه قيمتي آراسته شده 

، به GUD.ANNAنامش . نماد افتخارآميز انليل است ) ثور ( بدون شك ، صورت فلكي گاونر 
متوني كه با آنها مرتبط هستيم اين حقيقت را مي گويند كه گاو . است » ملكوتيگاو « معني 

در ارتباط با انليل و صورت فلكي اش يكي از نقاط منحصر به فرد روي زمين را معلوم مي ملكوتي
. كنند 

يده مي شد و يكي از شگفت انگيز ترين سازه هاي تاريخ زمين را اين مكان كه محل فرود نام
متون بسياري از . از جمله برج سنگي ايستاده رو به آسمان كه هنوز وجود دارد .نشان مي دهد 

دوران باستان ، از جمله كتاب مقدس عبري ، توضيح داده يا اشاره مي كنند به جنگل منحصر به 
در دوران باستان آن را براي كيلومترها توسعه داده و . در در لبنان فردي از درختان بلند و بزرگ س

بعنوان .يك سكوي سنگي وسيع بوسيله خدايان ساخته شد اطراف اين مكان منحصر به فرد 
قبل از اين مراكز و پايگاههاي } اين نشان مي دهد كه { . اولين پايگاه فضايي درارتباط با زمين 

متون سومري بيان مي كنند كه تنها ساختاري بوده كه بعد از . دند فضايي واقعي تاسيس شده بو
طوفان نجات پيدا كرده و به اين ترتيب است كه مي تواند بالفاصله پس ازطوفان به عنوان پايه 

در اين اراضي محصوالت و دامها . خدمات عمليات نجات براي آنوناكي مورد استفاده قرارگيرد 
. احياء شدند 

حماسه گيلگمش ، محل فرود ناميده شده ، مقصد سرنوشت ساز پادشاه براي مكاني كه در
از داستان حماسي آن مي آموزيم كه جنگل سدر مقدس ، جايي است . جستجوي جاودانگي است 

.، گاو نر آسماني ، نماد انليل ، عصر گاو نر ، در آن نگهداري مي شده GUD.ANNAكه ،

آن چه كه در جنگل مقدس اتفاق افتاده وتاثيري كه روي خط مشي و مصالح خدايان و انسان 
. داشته قابل تامل است 

شروع Urukما از داستان حماسي مي آموزيم كه همه چيزازسفر به جنگل سدر و محل فرود آن ،
اعطا مي ) قه آنو نامي به معني معشو( Inannaشهري كه آنو به نوه دختري بزرگ خود .مي شود 

مادرش . او انساني معمولي نبود . گيلگمش در اوايل هزاره سوم پيش از ميالد پادشاه شد . كند 
Ninsun الهه اي بود از اعضاء خانواده انليل .
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همانطور كه مسن تر . 4گيلگمش كسي نيست كه فقط نيمه خدا باشد بلكه اودو سومش خدايي بود
به فكر افتاد كه دو سوم خدايي بودن او . مي شد ، به موضوعاتي چون زندگي ومرگ مي انديشيد 

نمايان روي « چرا بايد مانند يك موجود فاني : از مادرش پرسيد . بايد تفاوتي در وي ايجاد كند 
به نظر برسد ؟ » 5اين ديوار 

طول عمرشان در حقيقت به ومادرش با او موافق بود ، اما به او توضيح داد كه جاودانگي خدايان ، 
و چنانچه خواهان عمري طوالني است مجبور هست تا . دليل مدار طوالني مدت سياره آنان است 

مترجم . از نظر وراثتي او قدرتهاي خداييش بيشتر از قدرتهاي انساني اش بود . 4
مترجم . شمگليگديدرتزاتساياهراعتسااجنيارد.ديواري كه دنياي زندگان را از دنياي مردگان جدا مي كرد. ديوار مرگ و زندگي . 5
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در آن با خدايان در نيبيرو ارتباط برقرار كند و براي انجام اين كار او بايد به مكاني برود كه
rocket ships اگر چه به او هشدار داد كه سفر خطرناكي است . فرود مي آيند و صعود مي كنند

اگر شكست هم بخورم ، حداقل مرابه عنوان كسي به : او گفت .اما گيلگمش مصمم به رفتن شد 

. خاطر خواهند آورد كه كوشش خود را كرده است 

يعني ساخته شده ENKI.DU(به نام انكيدو ) مصنوعي ( به اصرار مادرش چيزي دوبرابر و بدلي 
ماجراها و گفتگو ها در حماسه اي روي دوازده لوح ، تفسيري . رفيق ومحافظ او شد ) توسط انكي 

. دنبال كرد » ملكوتپلكاني به « باستاني را نشان مي دهد كه مي توان آن را در كتابم 

يكي به محل فرود در جنگل سدر و ديگري } انجام شد { در حقيقت ، نه يكي ، بلكه دو سفر 
rocket shipsمصري ـ جايي كه ) نوشته ها ( پايگاه فضايي در شبه جزيره سينا ـ طبق نقوش 

.در انبارهايي زير زمين قرار داشتند 
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لبنان ـ كه در آن توسط خداوندگارپيش از ميالد ـ به جنگل سدر در 2860اولين سفر در حدود 
Shamashكه نسبتاً برايشان سريع و آسان بود } سفري { . ياري شد ، پدر خوانده گيلگمش .

. بودند rocket shipپس از اين ، شب هنگام به جنگل سدر رسيدند و شاهد راه اندازي يك 
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: شرح گيلگمش از چگونگي آن اينگونه است 

كه من داشتم ) مكاشفه اي ( رويايي 

. از نظر من كامالً پر هيبت بود 

. آسمان فرياد زد و زمين غريد 

. هرچند كه روز گذشته بود و تاريكي آمده بود 

! ابرها آماس كردند و باران مرگ باريد 

. سپس درخشندگي ناپديد شد و آتش خاموش گشت 

. تمام فرومانده ها به خاكستر تبديل شده بودند 
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روز بعد گيلگمش و انكيدو ورودي . آنها نمي توانستند تصميمي بگيرند و بهتشان زده بود 
اما به محض وارد شدن به آن . اسرارآميزي را كشف كردند كه توسط آنوناكي استفاده مي شد 

بود با اشعه هاي مرگبار و آتش گردان ) robot( توسط نگهباني مسلح كه شبيه يك آدم مكانيكي 
سپس در كنار جويباري آرام . آنها موفق شدند اين هيوال را از بين ببرند . مورد حمله قرار گرفتند 

وقتي كه آنها با جرات دراعماق جنگل سدر پيشروي . گرفتند و به آينده روشن خود انديشيدند 
! گاونر آسماني .يدند كردند ، چالش ديگري را درپيش روي خود د

متاسفانه لوح ششم اين حماسه آنقدر آسيب ديده كه خطوطي كه اين مخلوق را توصيف مي كنند و 
قسمتهاي خواناي آن روشن مي كنند . چگونگي نبرد با آن را شرح مي دهند براي ما خوانا نيستند 

گاو نر آسماني هم در تمام راه ) . فرارمي كنند ( كه دو دوست براي نجات زندگيشان مي دوند 
. در آنجا بود كه انكيدو موفق مي شود آن را بكشد . آنها را تعقيب مي كند Urukبرگشت به 

متن از جايي خوانا مي شود كه گيلگمش با افتخار ، ران گاو نر را قطع مي كند ، صنعتكاران و 
ه متن مي گويد ك. را فرامي خواند و آنها شاخهاي گاو نر را تحسين مي كنند Urukاسلحه سازان 

هر كدام سي پوسته بلوري از سنگ الجوردي را . آنها به فكر افتادند كه نوع مصنوعي آن را بسازند 
. پوشش روي هر كدام از آنها دو انگشت ضخامت داشت . قالب گيري كردند 

تا زماني كه خطوط ناخواناي الواح ديگر خوانا شوند ، ما نمي دانيم با اطمينان بگوييم كه گاونر، 
ماني انليل براي يك زندگي بخصوص در جنگل سدر با طال و سنگهاي قيمتي تزئين شده نماد آس

} توسط مهندسي ژنتيك { يا يك هيوالي خلق شده ) robotic( بود يا آن يك جانور مصنوعي 
. بوده 

در اقامتگاه خود Ishtarآنچه كه ما مي دانيم اين مساله قطعي است كه وقتي آن كشته شد ، 
. تمامي راه آنو را از ماتم پر كنيد فرياد زد 

شوراي خدايان را براي قضاوت و Shamashموضوع آنقدر جدي بود كه انكي و انليل و آنو و
اين تنها انكيدوبود كه به عنوان مجازات به زندگيش . ( رسيدگي به عواقب اين قتل تشكيل دادند 

)پايان داده شد 

Inanna/Ishtar چون عصر شكست . دليلي داشت كه ناله بلندي بكند جاه طلب در واقع
با قطع ران گاو نر كه نماد عصر انليل بود ، عصر او كوتاه شده . ناپذيري انليل شكاف برداشته بود 

ما با توجه به منابع مصري ، از جمله تصويري نجومي روي پاپيروس ، . و پايان يافته تلقي مي شد 
است از اينكه مردوك گمشده نيست بلكه به اين معني است كه درمي يابيم كه اين قتل نمادگري 

. در آسمانها نيز ، عصر انليل قطعاً كوتاه شده است 
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بني انليلتالش مردوك براي تاسيس يك پايگاه فضايي گزينه اي نبود كه پاسخ نرمي از جانب 
شواهد نشان مي دهد كه انليل و نينورتا گرفتار تاسيس پايگاه فضايي ديگري در . باشد داشته

. آنسوي كره زمين در آمريكا بودند، نزديك معادن طاليي كه بعد از طوفان يافته بودند 

اين فقدان ، همراه با حادثه گاو نر آسماني ، دوره اي از بي ثباتي و آشفتگي را در قلب سرزمين 
مردمي كه . نهرين به وجود آورده و موجب يورش واستيالء سرزمينهاي مجاور شده بود بين ال

Gutians » در سرزمين ) مديترانه ( در كنار سواحل باالتر از دريا . ناميده مي شدند 6»گوتيها
بذرها در آن قرارگرفتند ـ شايد . كنعانيان ، مردم ،مديون انكي ، يكي از خدايان مصري بودند 

جز اين مردم متفاوتي هم بودند كه خدايان . شدند »به نام خدا « ـ در گير جنگ مقدسي روزي 
. محلي متفاوتي داشتند 

« ايده او رامي توان اينگونه توصيف كرد كه . بود كه با ايده اي درخشان وارد شد Inannaاين 
. » اگر شما نمي توانيد بجنگيدپس دعوتشان كنيد 

بهمنسوببابليهايكتيبهازقديميهاينسخهدرگوتيها( .٦
�������		
��بينماراآنهامحلهاكتيبه. خودبهمخصوصپادشاهيواحترامدارايبودندملتي���از��	�������

حاليكهدر. بودندآمدهغربازهمزبانساميمردموآمدندشرقازايالميها. دهندمينشانجنوبدرايالمو
�������وشمالدر
و������. (داشتندمتفاوتيوضعيت) نشينانغرب( ������. كردندميپرستشراسومريانانليلبنيخدايهماننشينانشرق

محلكهبودالنهرينبيندر�	��شهرحاميخداياو. بودمردمخداي�������
������آكديوسومريمتوندر�����
كردند،اشغال. م.پسومهزارهدومنيمهازرافراتغربكهزبانيسامىونژادسامىبدوىبسيارقبايلهااَموري. استنامعلومآندقيق
سرزمين"بهبودمعروفكنعان،وسوريهشاملغربي،هاىسرزمينهمهبابلى،هاىكتيبهدر.كردندمىپرستشراآموروخدايآنها

) مترجمـ. كردندفتح. م.پاولهاىهزارهآغازو. م.پ)2122(سومهاىهزارهانتهاىدر(مرتبهدورابابلكشورآنها. "اموريان
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در باغي فرود آمد پيش از ميالد ـ 2360روزي ، در محفظه آسماني اش پرسه مي زد ـ در حدود 
. گرفتار هوس شد و به مرد عالقمند شد تا با او سكس داشته باشد . كه مردي در آن خوابيده بود 

. آن گونه كه بعدها در خاطراتش مي نويسد . او مردي غربي بود كه به زبان سامي سخن مي گفت 
يك الهه ، . مادرش است Entuاو فقط مي دانست كه . او نمي دانست كه اين مرد پدر اوست 

. پرنسس 

كسي او را در سبدي از ني در آب گذاشت و جريان رودخانه او رابه باغي رساند و كسي به نام 
AkkiازIrrigator به } مردي كه در باغ خوابيده بود {.اورا بعنوان پسرش بزرگ كرده بود

همين ) گمشده بود ( احتمال زياد اين مرد قوي و زيبا پسر خدايان بود كه اكنون دور افتاده بود 
كافي بود تا به خدايان ديگر توصيه كند كه پادشاه بعدي بايد از سرزمين آمورو Inannaبراي 
. باشد 

ادشاهان قديمي عنوان محبوب پ. داده شد Sharru-kinموقعي كه آنها موافقت كردند به اولقب 
نه ناشي از دودمان سلطنتي شناخته شده سومري ، او نمي توانست در هريك از . سومري 

پايتختهاي قديمي بر تخت سلطنت بنشيند و بايد شهر جديدي بعنوان پايتخت براي خود تاسيس 
گون در متون درسي آن را پادشاهي سار. ناميدند به معني شهر اتحاد Aggadeآن شهر را . نمايد 

به قمرو اش از شمال تا شمال غربي افزود ، ايالتهاي . آكدي / زبان سامي و آكد مي نامند داراي 
. سومر باستاني كه سومر وآكد ناميده مي شدند 

سارگون زمان خيلي كمي را از دست داد براي انجام ماموريتي كه انتخاب شده بود تا سرزمينهاي 
او را Ishtarـ كه از اين پس با نام آكدي Inannaهاي سرود. ياغي را تحت كنترل در آورد 

خواهيم شناخت ـ به ما مي گويد كه ازاين پس سارگون با نابودي سرزمينهاي ياغي ، قتل عام 
. از خون به ياد آورده خواهد شد مردم و نهرهاي روان 

سارگون . اردوهاي نظامي سارگون در سالنامه سلطنتي شان بزرگ جلوه داده شدند 
. دستاوردهايش را در تاريخچه خود اينگونه خالصه كرده است 

Sharru-kin پادشاهAggade

. است Ishtarگل سرخ قدرتمندي در عصر 

. او نه رقيبي دارد نه مخالفي 

. وحشت وترس ازكشتارهايش در تمام سرزمينها گسترش يافته است 
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انفجاري از رجز خواني منسوب به مكاني مقدس اينگونه بيان مي كند كه در اعماق كشوري در 
. نگهداشته شد Inanna/Ishtarغرب فرود آمد ، اسير شده و توسط 

حتي در متوني كه در تجليل از ايالت سارگون نوشته شده آمده كه در عصر پيري اش تمام ايالتها 
. عليه او شوريدند 

وقايع نامه ساليانه كشوري حوادث را از ديد مردوك اينگونه ثبت كرده است كه مردوك رهبري 
. حمله براي مجازات را بر عهده گرفت 

گرفت و به مقدسات توهين نمود وقتي سارگون تعهد خود را ناديده

مردوك خداي بزرگ خشمگين شد 

. از شرق تاغرب ، مردم بيگانه سارگوني را بدون آنكه استراحت كند ، شكنجه و مجازات نمود 

بايد به اين نكته اشاره كرد كه دسترسي به اراضي سارگون شامل يكي از چهار مكان وابسته به 
. تنها محل فرود جنگل سدر بود اما . عملياتهاي فضايي مي شد 

اما جانشين . در نهايت سارگون موفق شد تاج و تخت سومر و آكد رابه دو پسر خود منتقل كند 
اما دراين خصوص . معناي آن دوستدارگناه بود . بود Naram-Sinواقعي او درروح و عمل 

د كه او در واقع محبوب و كتيبه هاي سلطنتي ونوشته هاي نبردهاي نظامي نشان مي دهسالنامه 
Ishtar بود .

متون ثبت شده نشان مي دهند كه ايشتر شاه را تشويق مي كرد كه براي كسب عظمت و شكوه 
او نيز فعاالنه در اين نبردها شاه را ياري مي . بايد پيوسته به دنبال فتح و نابودي دشمنانش باشد 

. كرد 
اكنون او الهه جنگ نشان داده . يار اغوا كننده است تصاوير او را الهه عشقي نشان مي دهند كه بس

. مي شود با سالحي آماده جنگ 
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آن جنگي بود بدون نقشه ـ اين مردوك بود كه نقشه هاي جاه طلبانه اي داشت براي تصرف تمام 
. قرار داشتند Inanna/Ishtarمكانهايي كه عمليات فضايي انجام مي دادند و در اختيار 

نشان مي دهد كه نه تنها او به Naram-Sinفهرستي از شهرهاي مغلوب و مقهور شده توسط 
درياي مديترانه رسيد ـ براي كنترل اطمينان بخش محل فرود ـ بلكه او تصميم گرفت تا به جنوب 

. مصر حمله كند 
خواندن دقيق سوابق ثبت شده نشان مي دهد كه . بي سابقه بود بني انكي چنين يورشي به قلمرو 

اتحاد نامقدسي را با نرگال برادر مردوك Inanna/Ishtarزيرا . آن مكان بايد تصرف مي شد 
. ازدواج كرده بود Inannaبرادر مردوك با خواهر. تشكيل داده بود 

ـ جايي كه پايگاه . سينا بود طرف شبه جزيرهاين يورش مستلزم ورود به منطقه مقدس و بي
. فضايي در آن واقع شده بود ـ اين يكي ديگر از موارد نقض معاهده كهن صلح محسوب مي شد 

Naram-Sin ما صداي اعتراضهاي انكي را مي . الف زد و خود را پادشاه چهار منطقه خواند
. رده است ما مي توانيم متني را بخوانيم كه هشدارهاي مردوك را ثبت ك. شنويم 

نفرين « متن طوالني وجود دارد به نام . بتواند ببخشد بني انليلاين بيشتر از آن بود كه رهبري 
Aggade « كه در آن داستاني را به ما مي گويد از سلسله آكدي كه در پايان آن به وضوح مي

ـ معبد Ekurكلمات بنا براين» بعد از آن ابروهاي انليل به حالت اخم در هم فرو رفتند « : گويد 
: كه از آنجا تصميم مي گرفت ـ براي پايان دادن به آن اينگونه بود Nippurانليل در

Aggade بايد از روي زمين محو ونابود شود وNaram-Sin هم بايد به كارش پايان داده شود

. پيش از ميالد افتاد 2260اين اتفاق در حدود 
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كه Gutiumمتنها گزارش مي دهند از زماني كه گروههايي در سرزمين شرق وجود داشتند به نام 
.آنها ابزار خشم خدايي شدند . وفادار بودند Ninurtaبه 

هرگز مسكوني نبود ، هرگز شهر سلطنتي نبود و هرگز هم پيدا . ساخته نشده بود Aggadeهرگز 
. نشد 

سوم پيش از ميالد و پيمانهاي نظامي بسته شده بين پادشاهان در حماسه گيلگمش در آغاز هزاره 
اهداف دست يافتن به پايگاه . پايان اين هزاره ، سوابق روشني براي وقايع هزاره ارائه مي كنند 

گيلگمش براي دست يافتن به طول عمري چون خدايان مي خواست به آن . فضايي متفاوت بودند 
بدون شك . بودند براي قدرت وبرتري آن را مي خواستند Ishtarبرسد و پادشاهاني كه مديون 

تالش مردوك براي ساختن برج بابل و كنترل مكانهاي مرتبط با فضادر مركز مصالح ميان خدايان 
و همانطور كه خواهيم ديد مركزي مي شود با ابزارهايي براي تحت تسلط در . وانسان قرار دارد 

. آوردن بيشتر مكانهاي بعدي 
در وقايع . راحل جنگ و صلح هاي آكدي روي زمين بدون جنبه هاي آسماني و ظهور باوري نبود م

از انليل ـ كه او Ensi، شاه كيش ، Ishtarنگاري ، سر فصلهاي سارگون بطور معمول از تجليل 
. توسط آنو مي خواند ـ پيروي مي كند }چرب شده توسط روغن مقدس { نيز خود را تدهين شده 

خدايي ـ آنچه كه معناي تحت اللفظي موعود است ـ در متون هدشلين بار است كه تدهين اين او
. باستاني پديدارشده 

. مردوك درمرامنامه هايش نسبت به بروز اغتشاشات و پديده هاي كيهاني هشدار مي دهد 

. روز به تاريكي تبديل مي شود 

. جريانهاي آبي رود خانه ها دچار بي نظمي خواهند شد 

. سرزمينها به زباله تبديل خواهند شد 

. آنچه را كه مردم ساخته اند نابود خواهد شد

روشن است كه سالها قبل در آستانه . با نگاهي به گذشته ، يادآورپيشگويي كتاب مقدس است 
. قرن بيست ويكم پيش از ميالد ، خدايان و انسانها در انتظار فرارسيدن آخرالزمان بودند 
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فصل سوم

بشريپيشگوييهاي مصري ، سرنوشتهاي 
درتاريخچه انسان برروي زمين ، در قرن بيست ويكم پيش از ميالد ، تمدن باستاني رادرشرق نزديك 

در همان زمان ، چيزي . بود Urديدم كه فصل باشكوهش را در دوره سوم سپري مي كرد و نامش 
دشوار و خرد كننده وجود داشت براي شاهدي كه پايان سومر را در ابر مرگبارهسته اي مشاهده كرد و 

. پس از آن هيچ چيز مثل هميشه نبود 

اين حوادث مهم ، همانطور كه مالحظه خواهد شد ، ريشه در مرامنامه هاي موعود باوري با مركزيت 
. زمان قبل از ميالد بدل شده به قرن بيست ويكم بعد از ميالد . اورشليم دارند 

حوادث تاريخي فراموش نشدني قرن ـ همچون همه رويدادها درتاريخ ـ ريشه در مكانهايي دارند كه 
پيش از ميالد ، تاريخي است كه ارزش به خاطر 2160از آن ، سال . قبالً در آنها چيزي اتفاق افتاده 

بني انليلالنامه سلطنتي سومر و آكد كه در آن تغيير خط مشي عمده توسط خدايان س. سپردن را دارد 
مصر ، تاريخ مشخص آغاز تغييرات با اهميت سياسي ومذهبي است و آنچه كه در دو . ثبت شده است 
. تا اينكه او به برتري دست يابد برخورد نمود با مرحله جديد مبارزات مردوك ، منطقه رخ داد 

ن شطرنج دوست داشتني مردوك ، حركتهاي راهبردي بود از يك منطقه جغرافيايي به منطقه در واقع ، اي
اقدامات و جنبش او با خروج از مصر . » بازي شطرنج خدايي « اي ديگر براي كنترل فرمانهاي عصر 

) هم نوشته مي شود AmenوAmun(Amon) در چشمان مصريان ( شروع شد براي تبديل شدن به 
. 1»ناديدني « به معني 

در فاصله بين متوسطه اولين دوره پيش از ميالد توسط مصرشناسان براي تعيين شروع 2160تاريخ 
دوران هزار ساله پادشاهي . شروع سلسله پادشاهي ميانه است پايان يافتن هرج ومرج پادشاهي قديم و

مصريان . قرار دارد مصر ميانهقديم ، زماني است كه ممفيس پايتخت مذهبي ـ سياسي است كه در 
Ptah ) را در پرستشگاههاي خود مي پرستيدند و معابد باشكوهي براي گراميداشت او و ) لقب انكي
. اوند را داشت به پا كردند كه سمت جانشيني خدRAپسرش

ـ مترجم كه معموالً در پايان دعاها به كار مي رود در سپاس از آنچه در غيب است Amenواژه آمين در واقع بر مي گردد به . ١
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حكمراني . كتيبه هاي مشهور ممفيس به فراعنه وعده جالل خدايان و پادشاهي پس از مرگ را مي دهد 
مصر تاجي دو برابر ) شمال ( و سفلي ) جنوب (اين فراعنه در قسمت عليا . تحت عنوان جانشين خدايان 

. بر سر مي گذاشتند 

براي اتحاد ، زماني اتحاد بوجود آمد ايي نيست بلكه نشان مذهبي استاين فقط يك نشان اداري ـ اجر
سپس در . در گرفته بود Ptah/Raنزاعي كه بر سر ميراث . را شكست دهد Sethتوانست Horusكه 

. پيش از ميالد ، شالوده هاي وحدت مذهبي ريخته شد 2160

از جنوب حمله Thebanشاهزادگان . شد اتحاد دچار آشفتگي و تجزيه وپايتخت رها } پس از آن { 
حمله خارجي ، هتك حرمت از معابد ، فروپاشي نظم وقانون ، . كردند تا كنترل را بدست بگيرند 

اين شرايط از روي پاپيروسهايي خوانده شده كه . خشكسالي و قحطي ، كمبود مواد غذايي و شورش 
.مه داشته اند شناخته شده اند و جنبه اندرزناIpuWerتحت عنوان

متن طوالني هيروگليفي كه شامل چندين بخش است و در آن از فجايع و رنجهاي زيادي گزارش مي 
دهد و دشمن نامقدس را براي خطا كاريهاي ديني و مفاسد عمومي سرزنش مي كند واز مردم مي خواهد 

. كه توبه كنند و مراسم مذهبي به پا دارند 

نجات بخش را توصيف مي كند و بقيه اوقاتي كه به دنبال آن خواهند آمد بخش پيشگويانه آن آمدن يك
. ستايش مي شوند و پاپيروس پايان مي يابد 

. گفته مي شود در شروع اين متن از از كار افتادگي قانون و دستورات و عملكرد جامعه سخن 

مل بارش اجتناب مي انسان از ح... زماني كه در آن نگهبانان به غارت و چپاول مبادرت مي كنند « 

اگر چه رود نيل با آبهايش . انسان ، پسرش را به چشم دشمن مي بيند ... دزدي همه جا هست ... كند

انبارها خالي مي ... بذرها از بين مي روند . زمين را مشروب مي كند اما هيچكس شخم نمي زند 

براي ... زنان شيرشان خشكيده . ه بيابانها گسترش يافت... گردو غبارسراسرزمين را پوشانده ... شوند 

سرزمينهاي مصر عليا ... جاده ها نا امن هستند و تجارت متوقف شده ... هيچكس قابل تصور نيست 

بربرها از همه جا به ... جنگ داخلي بوجود آمده ... مدت طوالني است كه ديگر ماليات نمي دهند 

. » همه چيز ويران شده ... اينجا آمده اند 

. منجر به كنترل جنوب و سپس كل كشور شد Thebanشاهزادگان ) موفقيت آميز در پايان ( تالش 

، مطالعات نشان داده كه سقوط پادشاهي قديم با تغييرات آب وهوايي كه پايه يك جامعه اخيرا
عي و كشاورزي هستند در ارتباط است كه باعث كمبود مواد غذايي ، شورش براي غذا و تحوالت اجتما
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. اما توجه كمي به يك اصل و شايد مهمترينش در تغيير شرايط شده است . فروريختن اقتدار شده است 
مدت زيادي باقي نماند ، تبديل Raاز آنها ، . معابد تجليل مي شوند ، ، به نامهايي در سرودهاي مذهبي 

Ra. پرستش واقع مي شد و اينگونه مورد . Amonشد و يا در صورت ساده ترش ، Ra-Amonبه 
. ناديدني شد ـ زيرا از مصر رفته بود Raـ . شد Amonتبديل به 

درواقع اين تغييرات مذهبي كه باعث تغييرات سياسي و فروپاشي اجتماعي شد ـ آنگونه كه نويسنده 
Amonبه Raما رابه اين باور مي رساند كه اين عوامل باعث تغييرنوشته است Ipu-Werناشناس 
. شده است 

نوشته ها . دگرگوني با فرريختن شعائر مذهبي و مرامنامه هايشان و با بي حرمتيها و ترك معابد آغاز شد 
بينشي كه كسي از آن . جادو منتشر شده است . .. پراكنده شده و مردم عادي در خيابانها گريان هستند 

. نماد مقدس خدايان بر تاج پادشاه فرسوده شده. آگاه نيست 

»مكان رازها اكنون فاش شده است « 

Uraeus2 كاهنان در سكوت ظلم مي ... تاريخ مذهبي دچار آشفتگي شده . در برابر شورشها قرارگرفته
در معابد بخور بسوزانند براي حفاظت از قرباني كه ند كه بايد توبه كنند ، پس از آن به مردم گفت. كنند 

ـ فرو بردن براي بخاطر آوردن ـ . نامگذاري كرده اند »توبه تعميد «اين پاپيروس را . براي خداست 

حقيقت موعود « قطعه اي كه مصر شناسان آن را . برخي از جمالت پاپيروس جنبه پيشگويانه دارند 
كسي كه نامش معلوم . صحبت مي كنند » زماني كه خواهد آمد « اندرزهايي كه از . نام نهاده اند » باوري 
. ناجي ، خدا پادشاه ، ظاهر خواهد شد . نيست 

. و انسانها از او سخن خواهند گفت با پيروان كمي شروع خواهد كرد 

.او برايمان آرامش قلبهايمان را به ارمغان مي آورد 

. او چوپان همه انسانها ست 

اگر چه گله هايش ممكن است كوچك باشند ، 

. اما او روز خود را صرف مراقبت از آنها مي كند 

. آنگاه او توانايي كشتن شيطان را پيدا خواهد كرد 

. قدرت بازوهايش را ضد او به كار خواهد گرفت 

)مارالهي كه نماد اقتدارحاكميت و الوهيت در مصر باستان بود ـ مترجم 
	���وبه مصري ���ὐ��ῖبه يوناني ( . ٢
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او امروز كجاست ؟ آيا او پس از آن خوابيده است ؟ چرا قدرتش را نمي : مردم مشغول پرسيدن هستند 
: پاسخ داده Ipu-Werتوان ديد ؟ نويسنده 

» . اقتدار ، ادراك و عدالت با او هستند } اما{بنگر ، جالل او را نمي توان ديد ، « 
. پيشگوييهايش را بيان كرد Ipu-Werراي دوره آرماني ، ب

. او قبل از دوران سخت ظهور متولد خواهد شد 

. سراسر زمين دچار سردرگمي خواهد شد 

. در اين شلوغيها يكي ديگري را خواهد كشت و سپس عده زيادي كشته خواهند شد 

. پاسخ شما نه خواهد بود » آيا شما آرزوي مرگ چوپان را داريد ؟ « : مردم از شما خواهند پرسيد 
بعد از سالها كشمكش ، پرستش صحيح مستولي » اين زمين است كه فرمانهاي مرگ را صادر مي كند « 

. زمان پاسخگويي به عظمت پروردگار بود : گفت Ipu-Werآنچه كه . خواهد شد 
در شرح وقايع و پيشگويي هاي ظهور موعود بلكه انتخاب جمالت در پاپيروس باستاني مصري نه فقط 

موعود گرايانه / پژوهشگران از وجود متن پيشگويانه . بيشتر درباره آمدن مي گويد . حيرت انگيز است 
هاي ادعا شده پيشگوييتركيب وقايع بعد از حوادث و اما معتقدم كه . ديگري آگاه هستند ازمصر باستان 

. نسبت به قدمتشان زمان زودتري دارند 
2600حدود ( ، فرعون سلسله چهارم Sneferuبطور مشخص ، متن پيشگوييهاي ادعا شده در زمان 

2000حدود ( از سلسله دوازدهم Amenemhetبه اعتقاد مصرشناسان درواقع در زمان ) پيش از ميالد 
. بعد از حوادثي كه پيشگويي به آنها مي پردازد . نوشته شده اند ) سال پيش از ميالد 

بنابراين بازبيني پيشگوييها اتفاقات قبلي را تاييد مي كند و بسياري از جزئيات و جمله بنديهاي پيش 
. بيني ها مي تواند بهترين توصيف كننده نا اميديها باشد 

الحي كه با انگشتانش كتابت ـ مردي صاحب رتبه ، صNefer-Rohuكاهن ـ پيشگوي بزرگ ، به نام 
: گفت Sneferuمي كند ـ پيشگوييهاي پيامبرانه اي را به پادشاه 

جعبه حاوي تجهيزات نوشتن را به Nefer-Rohu. او توسط شاه احضار شد تا آينده را پيشگويي كند 
او چيزهايي را نوشت كه. زير دستهايش كشيد وروي طوماري از پاپيروس شروع به نوشتن كرد 

. درروياهايش ديده بود ، همچون نوستراداموس 

. بنگريد ، چيزي وجود دارد كه در مورد انسانها صحبت مي كند 

... آن وحشتناك است 

. چيزي انجام خواهد شد كه قبالً هرگز انجام نشده 

. زمين كامالً نابود خواهد شد 

. سرزمينها آسيب خواهند ديد ، چيزي وجود نخواهد داشت 
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. ر آفتابي قابل ديدن براي مردم وجود ندارد ديگ

. باپوشش ابرها كسي نمي تواند زندگي كند 

. باد جنوب در جهت مخالف باد شمال مي وزد 

... رودخانه هاي مصر خالي هستند 

RA زمين را دوباره آغاز كند بنيانهايبايد ساختار .
. شكل خواهد گرفتزمين را آغاز كند ، تهاجمها و جنگها و كشتار بنيانهاي، ساختار RAقبل از اينكه 

آرامش و عدالت ادامه خواهد يافت و آن به وسيله كسي . سپس عصر جديدي از صلح آغاز خواهد گشت 
. آورده خواهد شد كه ما اورا نجات دهنده و موعود مي ناميم 

. پس از آن يك شهريار خواهد آمد 

Ameni) ناشناخته (

. او پيروزمند ناميده خواهد شد 

... نام او پسر انسان خواهد بود ، براي هميشه و هميشه 

. خطاكاري بيرون رانده خواهد شد 

. عدالت جايگزين آن خواهد شد 

. و مردم اوقات شادي آوري خواهند داشت 

انه اي از زمان آخرالزمان كه در آن اين حيرت انگيز است ، از جهت يافتن چنين پيشگوييهاي موعود گراي
ستمگري پايان يافته و پس از آن ، صلح و عدالت مستقر خواهد شد ـ باز خواهد گشت ـ 

. سال پيش نوشته شده اند 4200در پاپيروسهايي كه بعضي از آنها در 
، همچون ) مترجم نا اميدي از ستمگري و اميد واري به ظهور موعود ـ ( نا اميدي را مي توان در آن يافت 
. درباره چيزي ناشناخته ، پيروزي نجات دهنده ، پسر انسان اصطالحاتي آشنا در عهد جديد

. آن ، چنان كه خواهيم ديد ، حلقه اتصال حوادث فراگير هزاره است 
سومر ، در دوره هرج و مرج ،توسط نيروهاي خارجي اشغال شد ، معابد رها شدند و اينكه كجا بايد 
بعنوان پايتخت انتخاب شود و اينكه چه كسي پادشاه باشد ، دچار بي نظمي شد و اين ادامه داشت تا 

. پيش از ميالد 2260از ايشتر در سال Eraپايان دوران سارگونيك 
جايي كه از هجوم قوم . ، مركز فرقه نينورتا بود Lagashپناهگاه امن در زمين ، براي مدتي ، تنها

. خارجي گوتيها در امان مانده بود 
نينورتا انديشناك از جاه طلبي هاي بي امان مردوك ، تصميم گرفت حق خود از رتبه پنجاه را با تعليم 

پرستشگاه ) محوطه مقدس ( Girsuشهر براي او در. باز پس گيرد Gudea، به نام Lagashپادشاه 
- » Girsuخداوندگار« . ناميده مي شود NIN.GIRSUنينورتا ـ در اينجا . جديد و متفاوتي به پا كرد 
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با . يا ماشين پروازي براي او » پرنده سياه خدايي « قبالً در آنجا پرستشگاهي وجود داشت ، همچنين 
ما از كتيبه ها . يل احتياج داشت كه درزمان مناسب اعطا شد اين حال ساختن معبد جديد به اجازه انل

آموخته ايم كه معبد جديدي وجود داشت با ارتباط ويژه اي كه به آسمان متصل مي شد و از آن مي شد 
Ningishzidda)Thothخداوند در پايان ، نينورتا ، . بعضي ازصورتهاي فلكي آسماني را مشاهده كرد 

. بود Gizaمعمار الهي ، و محافظ اسرار هرم } كسي كه { . مر دعوت كرد را به سو) در مصر 
و به اجبار تبعيد شده بود پيش از ميالد 3100در ، برادر مردوك ، Ningishzidda/Thothدر حقيقت 

... نديقيناً همه نگرانيها فراموش نشده بود
E.NINNUسازها و فداكاريهاي اوضاع اطراف اين اخبار شگفت آور هستند ، نقشه ها و ساخت و 

از Lagashآنهادر خرابه هاي . گفته شده اند Gudeaجزئيات آنها در كتيبه هاي ) معبد پنجاه / خانه ( 
و من جزئيات آن رادر ) ناميده مي شود Telloاين مكان اكنون . ( زير خاك بيرون كشيده شدند 

. بيان كرده ام » تاريخچه زمين « كتابهاي 
) نوشته شده روي دو استوانه گلي با خط مشخص ميخي . ( ي كه از سابقه آن مشخص مي شود تفسير

. در حقيقت از اهدائي خبر مي دهد كه هر گام و هر جزء معبد جديد از منظرآسماني ديكته شده است 
آن زمان . آنها مجبور بودند تا ساختمان معبد را با همان زمان بندي جنبه هاي ويژه آسماني انجام بدهند 

در آسمانها سرنوشتهاي زمين تعيين « زماني كه . ناميده مي شود » اعالم باز شدن خطوط « ، در كتيبه ، 
. » مي شوند 
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وقتي كه در آسمانها سرنوشتهاي زمين تعيين شد 

Lagash سر خود را رو به آسمان بلند مي كند ، .

مطابق با لوح بزرگ سرنوشت 

.انليل به نفع نينورتا تصميم گرفت

كه از Thothو همچنين . را از بقيه مشخص مي كند Gudeaروز اعتدالي كه پيوند را تعيين و داستان 
ترسيم كننده « ) بين روز وشب . ( متعادل كننده بود . ناميده مي شد Tehutiمصر آمده بود ، ودراينجا 

. براي هماهنگي معبد جديد » ريسمان تعادل 
. تا پايان ادامه داشت Eninnuچنين مالحظات آسماني بر پروژه 

با خوانش قصه اي شروع مي شود كه رويدادهاي آن شبيه فصلهاي سريال تلويزيوني Gudeaداستان 
در وضعيتي كه چند تن از خدايان برجسته تا زمان بيداري اش به آنجا رفته . رگ و ميش هستند منطقه گ
. بودند 

خدا نينورتا ، در هنگام طلوع آفتاب ظاهر مي شود زماني ) اولين از ميان چندين نفر ( در اين روياي ويژه 
. كه خورشيد با سياره مشتري همسو مي گردد 

. اطالع داد كه او براي ساختن معبد جديد انتخاب شده است Gudeaخدا سخن گفت و به 
بود كه بر آن تصويري از ساختار يك معبد نشان او پيراهني را پوشيده . ظاهر شد Nisabaبعد الهه 

قلمي به . الهه لوحي رادر دست خود داشت كه برآن آسمان پر ستاره تصوير شده بود . داده مي شد 
. اشاره مي كرد » صورت فلكي مطلوب آسماني « ه همراه داشت كه با آن ب

، لوحي از سنگ الجوردي داشت كه روي آن طرح ساختماني را Ningishzidda/Thothخداي سوم ، 
او همچنين با خود آجري سفالي داشت به همراه قالبي براي ساختن آجر و سبدي كه آن را . كشيده بود 

.حمل كنند براي ساختمان سازي 
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آن سه خدا رفته بودند ، اما لوحي كه ساختار بنا را نشان مي داد روي . بيدار شد Gudeaوقتي 
3! زانوهايش قرار داشت و آجر و قالب آن نيز زير پاهايش 

Gudea در .يژه براي درك معني همه اينها نياز داشت بيشتر از دوروياي و،به غيب گويي الهه هاي معبد
سومين رويا ـ بصورت هولوگرافيك ـ نمايش متحرك شبيه سازشده اي از ساختمان معبدرا نشان دادند 

، قالب گيري از آجر، تمام ي سازه هاو طرح زيربناشروعش با هم ترازي ابتدايي با نقطه آسماني . 
.نشان داده شدساختمان تا باال ، گام به گام 

هردو . هر دو ، ساختن و مراسم اهدائي با عالمتهايي از طرف خدايان درروزهاي خاصي شروع مي شود 
. معناي روز اعتدال بهاري است به يك روز افتادند ، روز سال نو كه به

معبد سر بر افراشت به رسم معمول در هفت مرحله ، اما ـ نسبت به كالهك سر پهن زيگوراتهاي 
سومريان غير معمول بود ـ مي توان به نقطه راسش اشاره كرد كه شكلش همچون يك شاخ ـ نوك 

اگر چه شكلش . ر زاويه اي قرار داد سرش را در مكاني روي بلند ترين مكان معبد دGudea. تيزـ بود 

ا همان خداي خدايان دقيقاً از روش گالزوـ فرستاده پدر همه منشاء ها ي. داستان اين روياها ، يا الهامات و يا وحي گونه ها بسيار جالب است ( . ٣
ند كه استفاده مي كنند ـ آنچنان كه انكي در الواح گمشده توصيف مي كند ـ تا فرد منتخب را شديداً تحت تاثير قرار دهند تا او كامالً باور كيگانه ـ 

آيا فرد . تي شود بر ما نامعلوم است اينكه آنها دقيقاً از چه روشي استفاده مي كردند تا انسان دچار چنين حال. براي ماموريتي ويژه انتخاب شده است 
ند گذشته منتخب براي چنين الهاماتي تعليم مي ديد ويا اينكه با استفاده از قدرتهاي فراطبيعي او را دچار اين حالت مي كردند ؟ و اينكه چرا مان

)مترجم . مستقيم با انسان رودررونمي شدند ؟ سواالتي است بي پاسخ ـ البته فعالً 
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شكلش اهرام ) Nisabaو قضاوت توسط مشاهده تصوير روي سر ( توصيف نشده ، اما به احتمال قوي 
. گونه بوده مانند راسهاي اهرام مصر 

. مي بايست اين ساختار را با جلدي از سنگهاي مايل به قرمز مي پوشاند Gudeaآنچنان كه رسم بود ، 
اين ساختار بطور كلي شبيه يك هرم مصري . اما او قسمت عمده آجركاري ها را بدون پوشش رها كرد 

اهداف . شده بود واز بيرون اين معبد همچون كوهي كه درمكاني قرار داده شده باشد به نظر مي رسيد 
معبد جديد به گفته . بر افراشتن اين ساختار همچون اهرام مصر در جمالت او روشن مي شود نينورتا در
Gudea هيبت الهام بخش آن نظري اجمالي به آسمانهاست . ، از دور دستها هم ديده خواهد شد.

: } بگويند {مردم Meluhhaو Maganباعث خواهد شد كه در

Ningirsu ، }خداوندGirsu {

قهرماني بزرگ از اراضي انليل 

خدايي براي برابري با او وجود ندارد 

. او پروردگار تمام زمين است 

Magan وMeluhha نامهاي سومري براي مصر وNubia دو سرزمين براي خدايان مصر . هستند .

اهرام بيابان نوبه
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اهرام در سودان

. از اين تاسيسات ، نشان دادن بي همتايي نينورتا ، حتي در سرزمينهاي مردوك بود Eninnuهدف 
. » خدايي كه همتايي درميان خدايان روي زمين ندارد « 

ورودي . نياز به ويژگي مخصوصي داشت Eninnu،رجحان دارد بر مردوكبراي اعالم اينكه نينورتا 
در باالترين . بود ، به جاي عرف رايج روبه شمال شرقي زيگورات سرش درست رو به خورشيد در شرق 

SHU.GA.LAM،سطح معبد GUDEA ) را بر ) مكان درخشش ، محل دريچه ، مكان تعيين
اين . مي توانست بطور مكررسرزمينها را زير نظر داشته باشد Ninurta/Ningirsuاز آنجا . پا كرد 

كدام از آنها نمادي از يك دايره البروج بودند بادريچه اي براي هر. محفظه مدور ، دوازده جايگاه داشت 
. افالك نماي باستاني همتراز با صورتهاي فلكي دايره البروجي قرارداشت . مشاهده آسمان 

دو دايره سنگي بر پا كرد Gudea. محوطه معبد مرتبط با راه اصلي بود كه با طلوع آفتاب مواجه مي شد 
از آنجا كه تنها يك راه وجود داشت . ي با هفت ستون سنگي براي مشاهده آسمان ؛ يكي با شش و ديگر

. ، پنداشته مي شد كه يك دايره دردرون دايره ديگر قرار دارد 
همانطور كه مطالعه هر عبارت نشان مي دهد ، واژگان فني و جزئيات ساختار اينطور آشكار مي كند كه 

؛ رصد خانه سنگي پيچيده اي Ningishzidda/Thothكمك ساخته مي شود با Lagashآنچه كه در 
. بود كه به كار گرفته مي شد 
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Denderah4يك قسمت از آن ، بطور كامل صرف دايره البروجها مي شد ، ياد آور موردي مشابه در 

! وديگري وسيله اي بود براي تنظيم انقالبهاي جوي ، استون هنجي مجازي در سواحل رودخانه فرات 
همچون استون هنج كه در جزيره بريتانيا ساخته شده است 

) مخالف رود نيل قرارـ مترجم به عربي دندره ، شهري كوچك در كرانه باختري رود نيل در مصر ، در پنج كيلومتري جنوب گينه در طرف( .٤
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اما . نشانه هاي سنگي ساخته شده بود براي مشاهده انقالبين و اعتدالين خورشيدي Lagashدر 
مهمترين ويژگي آن از بيرون ، خلق خطي قابل رويت بود از مركزيت سنگها كه ادامه پيدا مي كرد از ميان 

سازگار دقيقاً. دو ستون سنگي ؛ سپس پايين تر از راه اصلي به سنگي ديگر مي رسد ، مانند خط نشاني 
ستاره اي كه قبل ازطلوع و غروب ( heliacalوبرنامه ريزي شده براي امكان تعيين لحظه ظهور 

واين . وقتي كه صورت فلكي مربوط به منطقه البروج خورشيد ظاهرمي شود ) خورشيد قابل رويت است 
.يده بوده است ـ تعيين سن دقيق دايره البروج از طريق مشاهده ـ هدف نخست تمام اين امكانات پيچ
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از ستون سنگي كه محراب) كه همچنان اجرا مي شود ( ببينيد در استون هنج مي توانيد اين خط را 
از طريق دو ستون سنگي شناسايي شده تحت عنوان . سنگي در مركز ناميده مي شود 

Sarsen Stones5 سپس در راه پايينتر به اصطالح . 30و 1شمارهHeel Stone ناميده مي شود.

5.)Sarsen Stones بخصوص در دشت . سنگهاي شني هستند محكم كه از ماسه ها ايجاد مي شوند ودر جنوب انگلستان فراوان هستند
ي مي ساليسبوري و كنت ودر مقادير كوچكتر در بركشاير ، آكسفورد شاير ، دورست و نيوهمپشاير ـ ويكي پديا ـ از دوستاني كه در انگلستان زندگ

) اين وبالگ را مطالعه مي كنند خواهش مي كنم در اين زمينه ما را بيشتر مطلع كنند ـ م كنند و اطالعات بيشتري دارند و
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sarsen stonesتصويري از 

استون هنج }قدمت {و تعيين Heel Stoneو Bluestone6بطور كلي با استون هنج و دايره دوبرابر
. وجود دارد تميالد موافقپيش از2200و 2100بين سالهاي 

در ديگر نقاط جهان در همان ، واين احتماالً تصادفي نيست كه شبيه آن دو رصد خانه دايره البروجي 
در مكانهاي مختلف در اروپا ، در جنوب آمريكا ، در . زمان ودر مكانهاي ديگرزمين تكثير شده اند 

جايي كه باستان شناسان در ( تها در چين در شمال شرقي اسرائيل وحتي در دوردس. بلنديهاي جوالن 
پيش از 2100دايره سنگي با سيزده ركن دايره البروجي همرديف يافته اند به قدمت Shanziاستان 
) ميالد 

انجام مي شد در Ningishziddaهمه اين حركت بين كشورها جنبه عمدي داشت و توسط نينورتا و 
براي اينكه به انسانها از طريق دايره البروج نشان دهند كه هنوز ،برابر بازي شطرنج خدايي مردوك 

. عصربرتري گاونر پابرجاست 
متون مختلفي از آن زمان وجود دارد ، از جمله زندگينامه خودنوشت مردوك و متني طوالني حاوي اشعار

آنها . از او موجودي ساختند غيب شده . هنگاميكه مردوك دور از مصر سرگردان بود . ERRAرزمي 
همچنين نشان مي دهند كه همه اين اقدامات فرضي و اضطراري و مطالبات شخصي و وحشي گريها در 

اعتقاد راسخ خود را به اين مساله نشان دهد كه زمان برتري اش } مردوك { آن زمان براي اين بوده كه 
. را رسيده است ف

، عصر دايره البروج ) قوچ ( زيرا او اعالم كرد كه عصر گاو نر ، عصر انليل تمام شده و عصر گوسفند نر 
مي گويد كه سرنوشت زمين در Gudeaدرست مانند چيزي كه نينورتا به . مردوك آغاز شده است 
. آسمانها تعيين مي شود 

تاخيري در مدار زمين به دور . تقدمي ايجاد مي شود عصرهاي دايره البروجي توسط پديده حركت 
بخش آزادانه دايره . سال 72هر ) درجه 360از ( تاخيري كه در يك درجه جمع مي شود . خورشيد 

درجه مي باشد كه از نظر رياضي به اين معني است كه تقويم دايره 30بخش و 12بزرگي كه داراي 
. ديگر حركت مي كند سال از عصري به عصر2160البروجي هر 

زماني كه طوفان رخ داد ، با توجه به متون سومري ، در عصر شير ، ساعت دايره البروجي ما 
جدول زماني حيرت انگيزي پديدار مي شود . پيش از ميالد شروع شده باشد 10860مي تواند در حدود 

پيش از 10800نقطه شروع . سال تعيين شود 2160اگر بر اساس رياضيات تقويم دايره البروجي هر 
. پيش از ميالد تعيين شده است 10860ميالد به جاي 

) برج اسد ( ـ عصر شير 8640تا 10800
) برج سرطان ( ـ عصر خرچنگ 6480تا 8640

اصطالحي است در بريتانيا كه بطور آزادانه استفاده مي شود براي پوشش بيروني سنگهاي استون هنج به جاي بحثهاي پيچيده زمين شناسي ( . ٦
)ـ ويكي پديا ـ م .نوع سنگ مختلف در آنجا سخن مي گويند 20كه از 



پيشگوييهاي مصري ، سرنوشتهاي بشري : سوم فصل –پايان روزها 

٥٥

) برج جوزا ( ـ عصر دو قلوها 4320تا 6480
) برج ثور ( ـ عصرگاونر 2160تا 4320
) حمل برج ( ـ عصر قوچ 0تا 2160

. نتيجه نهايي با دوران مسيحايي به نحو تروتميزي همزمان مي شود 
پيش از ميالد به 2160آيابايد تعجب كرد يا صرفاً تصادفي است كه دوران نينورتا و ايشتر در حدود 

حال از نظرزماني ، طبق محاسبات تقويم دايره البروجي فوق ، عصر گاو نر ، عصر انليل . پايان مي رسد 
. ز به پايان مي رسد ؟ احتماالًنه ، مسلماً مردوك چنين فكر نمي كند ني

شواهد موجود نشان مي دهد كه اوبراساس زمان آسماني مطمئن بود كه وقت برتريش فرارسيده و عصر 
. او ، داخل شده است 

وجود دارد كه خانه اي 12مطالعات مدرن ستاره شناسي بين النهرين در واقع تاييد مي كند دايره البروج 
متون . رابطه رياضي كه به اندازه اي تقسيم شده كه قابل مشاهده باشد . درجه تقسيم شده است 30به 

بني مردوك قلب منطقه . مختلفي كه از آنها نقل قول كرديم نشان مي دهند كه او به علتي نقل مكان كرد 
. بابل بازگشت را مورد تاخت و تاز قرارداد و سپس همراه با پيروانش بهانليل

او با ( خدمت مي كرد بني انليلبه جاي توسل به درگيري مسلحانه ، نرگال ، برادر مردوك كه درارتش 
. براي تشويق برادرش به ترك رفتارش از جنوب آفريقا به بابل آمد ) نوه دختري انليل ازدواج كرده بود 

مي دهد كه فرمانده مردوك آن زمان ، نرگال گزارش ERRAدر خاطرات خود به نام اشعار حماسي 
واقعاً اينطور او وگفتن اينكهنرگال براي خنثي كردن . استداللش اين بود كه عصر قوچ آغاز شده است 

! نررخ مي دهد ، هنوز در صورت فلكي گاوHeliacalظهور : فكرنمي كند به مردوك گفت 
او از نرگال توضيح . ديد قرارداد مردوك اگر چه خشمگين شده بود اما به دقت مشاهدات را مورد تر

چه اتفاقي در ساختار ابزارسنجش دقيق و قابل اطمينان پيش از طوفان رخ داده است كه در :خواست 
قلمرو جهان زيرين نصب شده اند ؟ 

ازمردوك درخواست كرد كه ، بيا و خودت ببين . نرگال توضيح داد كه آنها توسط سيل تخريب شده اند 
اينكه مردوك به شهر الگاش . شده صورت فلكي را كه هنگام طلوع آفتاب ديده مي شود در روز تعيين 

در حاليكه از نظر رياضي . رفت براي مشاهده يا نه را نمي دانيم اما او متوجه علت اختالفات شد 
صورتهاي فلكي . در واقع آنها نتوانستند آن را مشاهده كنند . سال رخ مي داد 2160،تغييرعصر هر 

. ايره البروجي ، كه ستاره ها در آن بصورت اختياري گروه بندي مي شدند ، اندازه برابري نداشتند د
بعضي از آنها قوس بزرگتري از آسمان را اشغال كرده بودند و بعضي كوچكتر بودند و آنچه كه اتفاق 

ده در بين برج فشرده ش. افتاده بود اين بود كه صورت فلكي قوچ يكي از كوچكترينها محسوب مي شد 
. گاونر كه بزرگتر بود وبرج حوت 
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درجه از قوس آسماني را اشغال كرده است ؛ و از 30از نظر سماوي ، صورت فلكي گاونر ، بيش از 
. نظررياضي مدت حد اقل دو قرن از آن باقي است 

در قرن بيست و يكم پيش از ميالد ، زمان آسماني و زمان ظهور از نظر انطباق با هم با شكست مواجه 
. شدند 

با . با آرامش خارج شويد و برگرديد تا زماني كه آسمانها عصرشمارا اعالم كنند : نرگال به مردوك گفت 
و پسرش همراهش بود بعنوان تسليم به سرنوشت ، مردوك آنهارا ترك كرد امانه به خيلي دوردستها 

. فرستاده ، سخنگو و نويد بخش ، زاده شده از زني زميني 
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فصل چهارم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. سرزمينهاي باستاني 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. واقعي است 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وقتي كه زمينيها شروع كردند به تكثير شدن روي زمين 

ودختران آنان متولد شدند 

سازگار با خود ديدند ووقتي كه پسران الوهيم دختران آدم را

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

1ـ 2: 6پيدايش 

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

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

هنگامي كه فرزندان الوهيم به سراغ دختران آدم 

. رفتند و از آنها بچه دار شدند 

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

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

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

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

. استفاده از طوفان به زندگي بشريت خاتمه دهد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.وارد زمين شد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.بود يك نيمه خدا MESHبراي پادشاهي انتخاب شد 

Meskiaggasher پسر ،Utu كاهن اعظم و پادشاه شد ، .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) نام برده مي شود 

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

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

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

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

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

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

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

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

Eannatumمني از انليل را براي 

} ... { در رحمي وارد نمود 

زاده شد Inannaبا ياري 

نهادند » Eannaشايسته معبد « نامش را 

. نهاده شد Ninharsagودر دامن مقدس 

Ninharsag به او پستان مقدس خودرا عرضه كرد .

Ningirsu بيش ازEannatum خوشحال بود .

Ningirsu مني را در رحم وارد كرده بود .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

! چگونه سرنوشت قهرمان تغييركرد 

! غييركرد كلمه مقدس آنو ت

! انليل فريبكارانه فرمانش را تغيير داد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erraسالح خوف انگيز 

بر سرزمينها و مردم 

. براي قضاوت اعمال خواهد شد 

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

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

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



تمايقزورياربسوكعمشرامش:مجنپلصف-اهزورناياپ

٧٧

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
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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 
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فصل ششم

بر باد رفته
. رها ساختن سالحهاي كشتار جمعي ، خاورميانه را زير سايه اين ترس قرارمي دهد كه پيشگوييهاي روز قيامت درست باشد 
واقعيت اين است كه به نحو غم انگيزي كشمكش روز افزون شده بود ـ درگيري ميان خدايان ، نه انسانها ـ كه به استفاده از 

شد ، حقيقتي كه در چهارهزار سال پيش اتفاق افتاد و آن عملي تاسف بار بود با پيش بيني نشده ترين نتايج سالح اتمي منجر
پيش از 2024بعد از ميالد ، بلكه در حقيقت در 1945سالح هسته اي روي زمين استفاده شد ، البته نه براي اولين بار در 

چرايي و تعبيري كه مي توان از . اني چگونگي و چرايي آن توصيف شده است رويداد شومي كه در متون گوناگون باست. ميالد 
اولين پدر . متوني كه منابع باستاني كتاب مقدس را هم شامل مي شوند. در متون بازسازي شده وجود دارد چه كسي نمود ، 

. ابراهيم ، شاهد عيني فاجعه بزرگ بود ) شيخ يا ريش سفيد قوم ( ساالر 
اما . دل چركين شده بود بني مردوكاز تجاوزات بني انليل ر جنگ براي مهار سرزمينهاي ياغي شكست خورده و پادشاهان د

حوادث بيشتري در جريان بود ، طبق دستورات انليل ، نينورتا مشغول راه اندازي تاسيسات فضايي در آنسوي جهان شد ـ همه 
آن راهها به پرو در آمريكاي جنوبي ختم مي شود ـ متون نشان مي دهند كه خود انليل براي مدت زماني طوالني از سومر دور 

. بود 
وفاداري آنها دچار تزلزل شده با انكي در مقر . Ibbi-Sinو Shu-Sin. ن باعث حركت دو پادشاه سومري شدند خدايا

مدارك . غيبتهاي خدايي هم باعث سست شدن كنترل بر سپاهيان خارجي ايالميها شد . اصلي اش اريدو در سومر بيعت كردند 
. نتيجه خدايان وانسانها روز به روز از آنها متنفرتر شدند از بي حرمتيهاي سپاهيان ايالمي حكايت مي كنند و در 

او به ياد آورد كه در آخرين . بويژه مردوك خشمگين شد وقتي كه خبر چپاول ووسعت خرابيها را در بابل محبوبش شنيد 
زمان ود تا زماني كه مالقات توسط برادر ناتني اش نرگال متقاعد شده بود كه با آرامش درگيري را كنار بگذارد و ازبابل بر

. آسمانيش يعني عصر قوچ فرارسد 
اما در عمل . نرگال به او قول داد كه هرگز بابل مورد بي حرمتي قرار نگيرد و كسي مزاحمتي براي آن فراهم نكند ، در مقابل 

معبدش در آنجا مردوك گزارشي دريافت كرد كه در آن گفته شده بود ايالميهاي نااليق به. عكس اين موضوع اتفاق افتاد 
گله سگهاي بابلي در معبد النه ساخته بودند و كالغها بر فراز معبد پرواز كرده و با صداي بلند جيغ . بي حرمتي كرده اند 

. مي كشيدند و مدفوعشان را درآنجا مي ريختند 

تا چه وقت ؟ : از حران ، خدايان بزرگ را با گريه صدا مي كند 

.نرسيده است اما هنوززمان او فرا 
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: او درزندگينامه خودنوشت مبتني بر پيشگويي اش مي پرسد 

يان بزرگ كه اسرار رابه من آموختيد اآه اي خد

همچون كمربندم ، خاطراتم را به ياد مي آورم 

بخاطر گناهانم من تبعيد شدم 

رفتم به كوهها 

در سرزمينهاي زيادي سرگردان بوده ام 

. از آنجا طلوع مي كرد به جايي رفتم كه خورشيد

از ارتفاعات هاتي من آمدم 

در ارتفاعات سرزمين هاتي من از پيشگو پرسيدم 

؟ تا چه زماني: من پرسيدم 

او . روزهايم كامل شده اند وزمانم فرارسيده است : مردوك در ادامه گفت . بيست وچهار سال من در هزار توي حران بودم 
. اش بايد به بابل برود و آن را ترميم نمايد گفت كه براي اثبات دوره 

» بايد محل اقامت ابديم را تاسيس كنم « 
ظهور . صحبت كرد ) كسي كه سربلند است ( E.SAG.ILAاوازديدن معبد ) ماليدن روغن مقدس ( با انجام مراسم تدهين 

به .پيش بيني كرد كه بابل تا ابد باقي خواهد ماند و » خانه عهدم « بر كوهي و ايستاده بر سكويي در بلنديهاي بابل و ناميدن 
در زمان موعود مردوك . شهر پر از شادي شده و توسط آنو متبرك شد . انتخاب خود ، پادشاهي در آنجا بر تخت نشاند 

» و عشق مادرانه به بشريت هديه خواهد شد بد شانسي و شيطان شكار شده« : پيشگويي كرد 
سال از تاريخي 72در مجموع . شدپيش از ميالد تكميل مي 2024ل بود كه در سا24اقامت موقت مردوك در حران سالهاي

. گذشته بود كه مردوك موافقت كرده بود كه از بابل حركت كند و منتظر پيشگويي زمان آسماني باشد 

براي . بزرگ بود نه چيزي بيهودهتا كي ؟ اين درخواست تجديد نظر ازخدايان : وقتي مردوك گفت 
با احساس خطر براي . رهبري آنوناكي پيوسته مشاوره هاي غير رسمي داشتند و بطوررسمي هم در شوراها مطرح مي شد 

وخيم تر شدن اوضاع ، انليل با عجله به سومر بازگشت و حيرت زده بود كه چگونه اين همه چيزهاي اشتباه آموزش داده شده 
اما نينورتا تمام اشتباهات را متوجه مردوك و نابو دانست . سوء رفتار ايالميها احضار شد نينورتا براي توضيح . حتي در نيپورش 

. نابو احضار شد .
او وضع وحشتناكي را توصيف . بود Utu/Shamashمتهم كننده اصلي نابو ، » قبل از خدايان ، اين پسر پدر بود كه آمد « 

و اتهامات قديمي عليه . ابو با پدرش صحبت كرد و نينورتا را سرزنش نمود ن. كرد و نابو را مقصر تمام اين اتفاقات دانست 
اعم از نابودي تاسيسات پيش از طوفان كه شامل ابزارهاي نظارت مي شد تا جلوي چنين شكستها و . نرگال زنده شد 

. بي حرمتيها در بابل را بگيرد 
... نمايشي اجرا شد و نرگال مورد بي احترامي قرارگرفت 

!شرارت او با انليل سخن گفته شد از



بر با درفته : فصل ششم –پايان روزها 

٨٩

اين . از عدالت خبري نبود ، خرابي و كشتار شكل گرفت و باعث شد تا انليل عليه بابل تصميمي بگيرد كه شرورانه تلقي شود 
) فرمانده كل فرماندهان انليل . ( اتهامي بي سابقه اي بود عليه فرمانده كل قوا 

مردوك ونابو واقعاً متهم به چه چيزي هستند ؟ او با خشمي كه متوجه .، نه انليل اما در دفاع از پسرش: انكي سخن گفت 
مشاجره دو نفره اي كه در پايان منجر به اين شد .چرا شما همچنان به مخالفت خود ادامه مي دهيد : پسرش نرگال بود پرسيد 

رتيب شوراي خدايان شكست خورده و مضمحل شد به اين ت. كه انكي با فرياد از نرگال بخواهد كه از جلوي چشمش دور شود 
 ...

ـ با اشاره به پيشگويي آسماني درباره مردوك اما تمام اين بحثها و اتهامها و موضعگيريها براي تحقق عليه اين حقيقت بود كه
ه پايان رسيده و با گذشت زمان و با چرخش اساسي در تقدم زماني يك درجه اي ـ عصر گاو ، عصردايره البروجي انليل ، ب: 

. عصر قوچ ، عصر مردوك ، بر بلنداي آسمان قرار گرفته 
و ) آن را ساخته بود Gudeaمعبدي كه . ( ببيند Lagashدر Eninnuنينورتا مي توانست آن رادر معبد 

Ningishzidda/Thothو . ببيند مي توانست آن را در تمام دايره هاي سنگي كه در جاهاي مختلف زمين بر پا كرده بود
. مردم نيز آن را دريافتند 

در آن زمان بود كه نرگال ـ كه مورد بي حرمتي توسط مردوك و نابو قرارگرفته و توسط انكي اخراج شده بود ـ با مشاوره خود 
وي زمين او نمي دانست كه آنها كجا پنهان شده اند اما مي دانست كه ر. را مطرح كرد » سالحهاي پر هيبت « فكر استفاده از 

. قراردارند 
Gibilآنها در جايي در آفريقا در حوزه استحفاظي برادرش CT-xviتحت عنوان 42ـ 46طبق متن و با توجه به خطوط ( 

) قرار دارند 

آن هفت تا در كوهي منتظر آنها مي باشند 

. در حفره اي درون زمين آنها قرار داده شده اند 

. ااكنون در اختيارداريم مي توان آنها را هفت سالح هسته اي توصيف كرد بر اساس سطح تكنولوژي كه م
» پوشيده شده از وحشت و درخششي كه پيش از آن با شتاب منتشر مي شود « 

آنها را ناخواسته از نيبيرو به زمين آورده و در مكاني مخفي كرده بودند و راز مخفيگاه آنها در مدت زماني طوالني حفظ شده 
در شوراي جنگ خدايان ، انكي كنار گذاشته شد ، به پيشنهاد . انكي جاي آنها را مي دانست اما انليل هم مي دانست . بود 

آنو با كلماتش بازمين سخن . آنها بطورمرتب با آنو در ارتباط بودند . نرگال راي داده شد كه بايد مردوك كيفر سختي ببيند 
اين امر را روشن كرد كه در اقدامي بي سابقه موافق محروم كردن مردوك از پايگاه او . گفت و سخنان آنو در زمين تلفظ شد 

. فضايي سينا مي باشد اما نه خدايان و نه انسانها ، هيچكدام نبايد صدمه اي ببينند 
نجام ماموريت نرگال و نينورتا براي ا. مدارك حكومتي باستاني نشان مي دهند كه آنو ، فرمانرواي خدايان به زمين ترحم كرد 

. خدايان روشن كردند كه دامنه عمليات آنها محدود و مشروط است . انتخاب شدند 
. خودش را بصورت واقعي در مقياس فاجعه بار ثابت كرد » پيامدهاي ناخواسته « قانون . اما اين چيزي نبود كه اتفاق افتاد 

انها وخرابي سومر گرديد ، نرگال شرحي از وقايع اتفاق افتاده را درروزهاي پس از فاجعه كه منجر به مرگ عده بيشماري از انس
شناخته شده Erraمتني طوالني كه تحت عنوان اشعار رزمي . به كاتب خود ديكته كرد و سعي نمود تا خودش را تبرئه كند 

داده بودند به معني تحريك Ishumرا داده بودند به معني نابودگر و به نينورتا لقب Erraبراي اينكار به نرگال لقب . است 
. از ميان متون سومري و آكدي و منابع كتاب مقدس مي توانيد اجزاء اصلي داستان واقعي را در كنار يكديگر قرار دهيد .كننده 
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در آفريقا مي رود تا سالح ها را پيدا وباز يابي كند و منتظر Gibilبدين ترتيب ما مي بينيم كه نرگال خيلي زود به قلمرو 
نينورتا با بي ميلي آموزش كار با سالحها را مي گذراند اما نرگال بي توجه به محدوديتها فقط به هدف توجه . نينورتا نمي ماند 

ابود خواهم كرد و اجازه من پسر را ن. او قصد داشت براي تصفيه حسابهاي شخصي از سالح ها استفاده كند . داشت 

خواهم داد تا پدرش دفنش كند و پس از آن من پدررا خواهم كشت و اجازه نخواهم دادهيچكس 

. و نرگال همينطور الف ميزد . دفنش كند
بحثها ادامه داشت ، خبررسيد كه نابو محكم بر عقايد خود پا فشاري مي كند و آرام ننشسته است و از در زماني كه اين

شهرهايي كه دورتا دور درياي بزرگ رديف شده اند . ش همچون يك ارتشبد تمام شهرهايش را قدم به قدم زير نظر دارد معبد
نابو نه تنها شهرهاي غربي را دچار دگرگوني . او وارد درياي بزرگ هم شده است و بر تختي نشسته كه شايسته آن نيست . 

استدالل Nergal/Erraبنابراين . ندو همه را تحت قوانين خود اداره مي كنمود بلكه تمام جزاير مديترانه را تصرف كرده
. نابو و شهرهايي كه او سازمان دهي نموده نيزبايد براي تنبيه نابود شوند . كه از بين بردن پايگاه فضايي كافي نيست ندمي ك

آيا با نابودي پايگاه فضايي و سروصدايي كه به پا . اكنون با وجود دو هدف ، تيم نرگال و نينورتا با مساله ديگري روبرو بودند
نينورتا به . مي كرد هشداري به نابو وپيروانش براي فرار داده نمي شد ؟ با بررسي اهداف ، آنها راه حل را در تقسيم كار ديدند 

. پايگاه فضايي حمله مي كرد و نرگال به شهرهاي گناهكار 
نه تنها بايد آنوناكي را از قبل آگاه كنند تا : او مي گفت . بودند ، نينورتا فكر ديگري داشت اما بااينكه همه روي آن توافق كرده

انهشجاع، Erraبه . از تسهيالت سفينه هاي فضايي استفاده كنند ، بلكه انسانهايي كه خلق شده اند هم بايد آگاه شوند 
راده شما آنهايي را نابود مي كند كه عليه شما هستند اما شما مي خواهيد گناهكاران را نابود كنيديا بي گناهان را ؟ ا: گفت 

گناهي ندارند يا كساني را كه عليه شما هستند و گناهكارند ؟ 
اين بود كه روغن Erraبه Ishumنرگال ، آنچنان كه در متون باستاني حكومتي آمده از كار خود مطمئن بود ، سخنان 

به اين ) دس مي دانستند و بايد قبل از آن با روغن مقدس تدهين مي شدند ـ مترجم آنها عمل خود را مق. ( مقدس را پيدا كند 
: ترتيب در يك روز صبح دو نفر با هفت ماده منفجره اي كه بين خود تقسيم كرده بودند عازم ماموريت نهايي خود شدند 

به پيش مي رفت Erraوقتي قهرمان 

رابخاطر آورد Ishumكلمات 

Ishum نيز به پيش تاخت

با كلماتي كه به او داده شده بود 

. قلبش به هم فشرده مي شد 

ايشوم به عالي ترين كوهي رفت كه در : متوني كه در دسترس ما قرار دارند به ما مي گويند كه هدف چه چيزي بوده است 
) ار اين كوه قرار دارد حماسه گيلگمش ما را مطلع مي كند كه پايگاه فضايي در كن(تيررسش قرار داشت 

. ايشوم دستش را بلند كرد و كوه خرد شد 
آنچه كه آنو باعث ظهورش شده بود اكنون پژمرده شده بود و صورتي كه از خود ساخته بود محو شده و آنجا به ويرانه اي 

. كانات آن نابود شد با دستهاي نينورتا پايگاه فضايي و ام. اين همه بر اثر ضربه هسته اي ايجاد شد . تبديل شد 
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راه پادشاه را ادامه داد تا ERRA،  به تقليد از ايشوم: متن باستاني و پس از آن آنچه نرگال شرح مي دهد اينگونه است كه 
كه از اتحاد پادشاهاني » شهرهاي گناهكار « اهداف او عبارت بودند از . كار شهرها را تمام كند و آنها را ويران و واژگون سازد 

. ل شده بود عليه شاهان شرق در دشت جنوبي درياي مرده تشكي
) سدوم و گمورا هم جزء همين شهرهايي بودند كه بمباران شدند ـ مترجم ( 

پيش از ميالد ، سالحهاي هسته اي در شبه جزيره سينا ودردشت نزديك درياي مرده 2024و به اين ترتيب بود كه در سال 
} نابود شدند { ، يگاه فضايي و پنج شهر و نه بيشتر از آن مورد استفاده قرار گرفتند و پا
اما تعجبي ندارد اگر آنچه كه از ابراهيم و ماموريتش در كنعان دريافته ايم را در ادامه همين راه . هر چند شگفت انگيز است 

. بين مكاشفات كتاب مقدس و متون بين النهريني تشابه زيادي وجود دارد ، در اين حادثه . توصيف كنيم 
آنهاق متنهاي بين النهريني درباره حوادث متوجه مي شويم كه براي آنوناكي محافظت از پايگاه فضايي ضروري بوده واز طري

نگهباناني كه اين تاسيسات را ساخته بودند خود را . را از قبل آگاه كرده بودند و نرگال و نينورتا ماموريت شرورانه اي داشتند 
. خدايان حمايت خود را به آسمان منتقل كرده بودند . را رها كرده بودند خدايان اين مكان. كنار كشيده بودند 

آنچه كه در اين ميان . اما زمانيكه متون بين النهريني تكرار مي كنند كه خدايان از ساخته خود فرار كردند آنهم به سرعت 
. شد مبهم است اين است كه چرا اين مجازات قيامت گونه به شهرهاي انساني تعميم داده

ما در پيدايش مي خوانيم كه هردو نفر ، يعني ابراهيم و برادرزاده اش . جزئيات گم شده را مي توان از كتاب مقدس پيدا كرد 
. اما بقيه ساكنان شهرهاي گناهكار بي خبر بودند لوط را از قبل از خطر آگاه كرده بودند 

در گزارش كتاب مقدس ، جدا از روشنايي كه خودمان مي توانيم بر جنبه هاي مختلف اين حادثه انقالبي بيفكنيم ، جزئيات 
. شگفت انگيز ديگري هم وجود دارند از رابطه عمومي خدايان با يكديگر و ارتباط خاص آنها با ابراهيم كه روشنگرانه هستند 

سال سن دارد در بعد از ظهري گرم در مدخل 99وقتي كه ابراهيم كه اكنون . ود پيدايش شروع مي ش18داستان از فصل 
. چادر خود نشسته است 

Anashimاگر چه او آنها را » سه مرد باالي سرم ايستاده بودند « ... » چشمهايم را باز كردم و ناگهان همه آنها را ديدم « 
زيرا او شتابان از چادرش خارج شده و در برابر . رد اين مردان وجود دارد توصيف مي كند ، اما چيزي غير عادي و متفاوت در مو

معلوم مي شود كه . و ـ دراينجا با اشاره به خادم بودن خود ـ پاهايشان را شست و به آنها غذا تعارف كرد . آنها تعظيم مي كند 
. اين سه موجود از خدايان هستند 

اكنون آنها را تحت عنوان خدايان مي شناسيم ـ تصميم گرفتند ماموريت ابراهيم اين موجودات قبل از تركش ـ موجوداتي كه
آنها روشن كردند كه سدوم و گمورا جزء شهرهاي گناهكار محسوب شده وعدالت بايد در مورد آنها . را برايش مشخص كنند 

. اجرا شود 
) ! مالمتشان كرد . ( سوال برد ابراهيم تصميم آنها را زير. دونفر از سه نفر آنها بسوي سدوم رفتند 

. كلمات خدايان در اينجا با متون بين النهريني شباهت زيادي دارند 
1» آيا حقيقتاً صالح رابا طالح هالك خواهي ساخت ؟ « 

23آيه 18فصل : پيدايش 
. باور نكردني است » انسان و خدا « اينكه چه اتفاقي افتاد در نشست بين 

در ترجمه صالح خان اينگونه آمده . البته اين جمله ارتباطي با خدايان ندارد و اين جمله ابراهيم است كه خدايان را مورد خطاب قرار مي دهد ( .١
... ح باشند احتمال دارد كه اندرون شهر پنجاه نفر صال. كه آيا حقيقتاً صالح را با طالح هالك خواهي ساخت : پس ابراهيم تقرب جسته گفت ... « كه 

) ـ مترجم 
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ممكن است پنجاه مرد صالح در آن شهرها باشند ، نمي توانيد بخاطر اين پنجاه مرد از اين شهرها چشم « : ابراهيم پرسيد 
» پوشي كنيد ؟ 

:ابراهيم گفت » خوب اگر پنجاه مرد صالح در آنجا اقامت داشته باشند از آن چشم پوشي خواهد شد « : وقتي خدا گفت 
به محض پايان يافتن صحبتها يهوه بيرون رفت و « ... و آنها همينطور تا ده نفر پائين آمدند » چهل چي ؟ سي نفر چي ؟ « 

» ابراهيم به مكان خود بازگشت 
سخن گفته مي Mal’achim2كشيده مي شود و در آنجا با 19ادامه صحبتهايشان به فصل دو موجود خدايي ديگر ـ كه

شبانه وارد شهر آنها.كنندترجمه مي » فرشتگان « اما معموالً آن را به » رسوالن « معناي تحت الفظي آن مي شود . شود 
در سپيده دم آن دو از برادر زاده ابراهيم ، لوط ، خواستند كه . تفاقات آنجا خبر از شرارت مردمش مي دهند ا. سدوم مي شوند 

» يهوه مي خواهد شهر را نابود كند « براي اينكه . همراه خانواده اش از آنجا فرار كند 
در اين تحوالت بوجود آيد تا لوط به همراه موافقت كرد تا تاخيري» فرشتگان « يكي از . خانواده لوط زمان بيشتري خواستند 

وقتي صبح زود ابراهيم بيدار شد ، بسوي محل سدوم و . خانواده اش زمان كافي براي رسيدن به كوهي امن را داشته باشند 
. مانند دودي كه از تنور بلند شود . مي شد از تمام اين سرزمينها بخارگرمي بلند ... گمورا در دشت نگاه كرد 

پيش از ميالد ـ همگرايي ميان 2024پيش از ميالد تا زمان واقعه در 2123متولد سال سن داشت ـ 99راهيم در آن زمان اب
متنهاي بين النهريني با داستان كتاب مقدس در قسمت پيدايش ، درباره انهدام سدوم و گمورا ، يكي از درست ترين روايتهاي 

از مهمترين گزارشاتي است كه از روز قبل از واقعه ارائه شده و عالمان علم الهيات از كتاب مقدس و نقش ويژه ابراهيم در آن 
و ابراهيم مشاهده )فرشتگاني كه شبيه انسان بودند ( درروزي كه آن سه موجود خدايي آمدند . پرداختن به آن اجتناب مي كنند 

. هماننديهاي زيادي دارد » نوردان باستاني فضا« ومالقات خود را توصيف مي كند ـ حوادثي رخ داد كه با داستان 
سوالي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه آنچه كه در كتاب مقدس و متون بين النهريني مطرح شده آيا فقط جنبه اسطوره 

اي دارند و نابودي سدوم و گمورا توسط عوامل طبيعي صورت گرفته ؟ 
را تاييد مي كنند اما آنها را جزء عوامل طبيعي قلمداد مي » گوگرد « و » آتش « نگارشهاي كتاب مقدس دو انهدام بوسيله 
. كنند نه امري از پيش برنامه ريزي شده 

يكي زماني كه ابراهيم با خدا معامله كرد . امادر اينجا با دو قضيه روبرو هستيم يكي ملغي كردن وديگري به تاخير انداختن 
. تا انهدام شهر ناعادالنه نباشد برسر شهري كه صالحاني در آن ميزيستند 

. ديگري هنگاميكه برادرزاده اش لوط كمي زمان خواست براي به تاخير انداختن تحول ناگهاني 

هم 	����
��	ين همچن. پيام آور ���
��	جمع( �������
���اصطالحي است عبري كه كلداني آن مي شود	��������(. ٢
گفته مي » ملك « گفته شده وبطور كلي به كليه موجوداتي گفته مي شود كه واسطه ميان قلمرو روحاني و قلمرو مادي هستند در عربي به آنها 

شود در كتاب مقدس به آنها �����
)مترجم. هم گفته مي شود ) پسران خدايان ( 	�����
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عكسي از شبه جزيره سينا از فضا

. هنوز حفره عظيم و شكاف در سطحي را نشان مي دهد كه در آن انفجار هسته اي اتفاق افتاده است 

.اين منطقه برويد متوجه مي شويد كه در آنجا سنگها له شده وسوخته وصخره ها سياه شده اند امروزه اگر به 

وقتي نمونه ها به كارشناسان نشان داده مي شوند آنها . را نشان مي دهند 235آنها يك نسبت غير عادي ايزوتوپ اورانيوم ـ 
. بزرگ قرار گرفته اند كه منشاء هسته اي دارند اظهار مي دارند كه اينها در معرض حرارت ناگهاني و بسيار 

يكبار منطقه حاصلخيز آن . تغييرو تحوالت در شهرهاي صحراي درياي مرده باعث شده تا ساحل جنوبي آن در دريا فرو برود 
) ين سرشاه( El-Lissanدچار سيالب شد و تا به امروز كه اين قسمت پيوسته به دريا بوسيله مانعي جدا شده و آن را 

. مي نامند 
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اما پادشاه . تالشهاي باستانشناسان اسرائيلي در اين منطقه نشان مي دهد كه خرابه هاي اسرارآميزي در زير آب وجود دارد 
. هاشمي اردن كه نيمي از درياي مرده در منطقه او قرار دارد ادامه كاوشهاي بيشتر را متوقف كرد 

ويد توپوگرافي اين منطقه هستند و اين مساله را مطرح مي كنند كه تغييرات اين قسمت از به نحو جالبي متون بين النهريني م
تماميتي تقسيم شده . در دريا مي نامد Dugthroughآن را ERRA. درياي مرده بر اثر بمباران هسته اي رخ داده است 

. كه حتي براي زندگي در آن تمساحها هم دوام نمي آورند 
. ن گفت نابودي پايگاه فضايي و شهرهاي گناهكار بر اثر يك عامل اصلي و آن انفجار هسته اي بوده در نتيجه مي توا

يك طوفان ، باد شيطاني 

سراسر آسمان را تسخير كرد 
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سوابق تاريخي نشان مي دهند كه تمدن سومري در سال ششم سلطنت . وواكنش زنجيره اي از عواقب ناخواسته آغاز شد 
Ibbi-Sin درUr خوانندگان به ياد مي آورند كه اين همان سال . پيش از ميالد بود 2024و اين سال . ، سقوط كرد

... ساله مي شود 99معروفي است كه ابراهيم 
 } ����� ��	 �
��� ���� ��� �� �� �� {

كاري را كه در اين قسمت براي تكميل توضيحات زكريا سچين فصل هيجدهم و نوزدهم كتاب مقدس را بازخواني مي كنم و 
سچين انجام نداده انجام ميدهم و آن كار بررسي آيات قرآن و مطابقت و مشابهت و اختالفات آن با روايت كتاب مقدس در 

.ن بخش خواهد بوداي
در ترجمه فارسي از اصطالح خدا كه مويد يكي بودن و . ابراهيم با سه موجود كه در واقع آنها را خدا مي نامد ديدار مي كند 

ابراهيم براي آنها به كمك سارا نان مي پزد و . يكتايي است براي معرفي سه نفر استفاده مي شود كه در نوع خود عجيب است 
وشير هم به اين سفره اضافه مي شود و اين گوساله تازه اي بريان مي كند تا اين موجودات شكم خود را سير كنند و كره

: نمايندگان خدا مثل انسان غذا مي خورند و از غذايشان لذت مي برند و بعد براي پاداش به ابراهيم مي گويند 
و ابراهيم و سارا پيرو سالخورده بودند و ... زنت سارا پسري خواهد شد } اي بر{ بر طبق زمان عمر بتو مي گردم و اينك ... « 

» از سارا عادت زنان بريده شده بود 
سارا از اين حرف خنده اش مي گيرد و آن موجودات مي پرسند چرا سارا مي خندد وابراهيم مي گويد كه مگر مي شود با اين 

در وقت موعود بر . آيابراي خداوند چيزي هست كه دشوار باشد ... « : شود جواب داده مي. كهولت سن آنها بچه دار شوند 
» ... طبق زمان عمر بتو مراجعت مي فرمايم 

براي ما جالب است كه بدانيم چگونه موجوداتي كه از هر جهت شبيه انسان هستند و احتياج به غذا خوردن دارند و مخصوصاً از 
البته اگر اين موجودات به راز طول . انند پيرزن و پيرمردي را صاحب فرزند كنند مي تولذت مي برند ، گوساله تازه و كره و شير 

عمر انسان دسترسي داشته باشند و مهندسي ژنتيك را بخوبي بدانند و دستي در خلقت انسان داشته باشند چنين كاري منافاتي 
كتاب مقدس از بوي گوشت تازه لذت هم با خوردن كباب و نوشيدن شير تازه ندارد بخصوص اينكه اين موجودات در سراسر

. مي برند 
اما روايت قرآن اينگونه است ـ ترجمه از زنده ياد دكتر محمد مهدي فوالدوند 

ô‰s)s9uρôNu !%ỳ!$ uΖè=ß™â‘tΛ Ïδ≡ t�ö/Î)2”u�ô³ç6 ø9$$ Î/(#θä9$ s%$ Vϑ≈ n=y™(tΑ$ s%ÖΝ≈n=y™($ yϑsùy]Î7 s9βr&u !%ỳ@≅ôfÏèÎ/7‹ŠÏΨym∩∉∪
. سالم وديري نپاييد كه گوساله اي بريان آورد : سالم گفتند ، پاسخ داد . وبه راستي فرستادگان ما براي ابراهيم مژده آوردند « 
69هود ـ » 

$ ¬Ηs>sù!#u u‘öΝåκu‰Ï‰÷ƒ r&Ÿωã≅ÅÁs?Ïµ ø‹s9Î)öΝèδt� Å6tΡ}§y_÷ρr& uρöΝåκ÷]ÏΒZπx�‹ Åz4(#θä9$ s%Ÿωô#y‚s?!$ ¯ΡÎ)!$ uΖù=Å™ö‘é&4’ n<Î)ÏΘ öθs%

7Þθä9∩∠⊃∪
مترس ما به : گفتند . ن ديد دستهايشان به غذا دراز نمي شود ، آنان را ناشناس يافت و ازايشان ترسي بر دل گرفت وچو« 

» سوي قوم لوط فرستاده شده ايم 
. در اينجا متوجه مي شويم كه آنها غذا ي آماده شده را نمي خورند 

70_هود 
» ن به او رسيد درباره قوم لوط با ما به شفاعت چون چرا مي كرد پس وقتي ترس ابراهيم زايل شد و مژده فرزند دار شد
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$ £ϑn=sù|= yδsŒôtãtΛÏδ≡ t� ö/Î)äí÷ρ§�9$#çµø?u !%ỳ uρ3“u�ô³ç6 ø9$#$ uΖä9Ï‰≈ pg ä†’ÎûÏΘ öθs%>Þθä9∩∠⊆∪
74–هود 

. البته درباره اينكه چرا ابراهيم بايد از اين موجودات مي ترسيد چيزي گفته نمي شود 
بر اساس سخن كتاب مقدس اگر فكر مي كنيد اين سه نفر براي مشورت با ابراهيم به محل سكونت او رفته بودند اشتباه

چون آنها بعد از خوردن و استراحت كردن تصميم مي گيرند كه به سدوم بروند و موقع رفتن تازه يادشان مي آيد كه . مي كنيد 
. بد نيست ابراهيم را هم در جريان امور قرار دهند 

» كه آيا از ابراهيم چيزي كه مي كنم پنهان نمايم ؟ : و خداوند گفت ... « 
نفر متوجه مي شويم كه يكي از اينها مقام باالتري دارد وابراهيم با او چانه زني را شروع و اين سه از ميان مكالمه ابراهيم

!مي كند 
كه آيا حقيقتاً صالح را با طالح هالك خواهي ساخت ؟ احتمال دارد كه در اندرون شهر : ب جسته گفت پس ابراهيم تقرّ... « 

ن مكان را هالك سازي و بسبب آن پنجاه نفر صالحي كه در اندرونش مي باشند آيا مي شود كه آ. پنجاه نفر صالح باشند 
» نجات ندهي 

. در ادامه متوجه مي شويم كه منظور ابراهيم برادرزاده اش لوط و خانواده اوست 
: در قرآن گفته شده 

tΑ$ s%�χÎ)$yγ‹ Ïù$ WÛθä94(#θä9$ s%Ú∅øtwΥÞΟn=÷ær& yϑÎ/$ pκ6Ïù(… çµ̈ΨuŠÉdfoΨãΨs9ÿ…ã& s#÷δr& uρ�ωÎ)…çµ s?r& t�øΒ $#ôM tΡ$ Ÿ2zÏΒ

šÎ�É9≈ tóø9$#∩⊂⊄∪
و و كسانش را جز زنش كه از باقي ما بهتر مي دانيم چه كساني در آنجا هستند ، ا: گفتند . لوط نيز در آنجاست : گفت « 

» ماندگان در خاكستر آتش است حتماً نجات خواهيم داد 
32عنكبوت ـ 

در فصل نوزدهم از پيدايش ماجرا ادامه پيدا مي كند 
» و آن دو ملك بوقت شام بسدوم در آمدند « 

يكي از داليل . آنها چه كسي هستند وقتي لوط فرستادگان را مي بيند پيش آنها تعظيم مي كند بدون اينكه بپرسد كه
در مكالمه ميان آنها با لوط متوجه . نبودند ) زمينيها ( نپرسيدن لوط اين بوده كه آنها از نژاد متفاوتي بوده اند و جزء سياه سران 

اگر . خانه او بروند مي شويم كه آنها مي خواهند به مسافرخانه اي بروند تا استراحت كنند اما لوط آنها را دعوت مي كند تا به 
لواط ـ چرا مي خواستند خود را اينگونه به خطر بياندازند و چرا بايد لوط اين فرستادگان از وضعيت شهر با خبر بودند ـ داستان

اصرار كند تا آنها به خانه اش بروند 
در قرآن اينگونه آمده است 

$ £ϑs9uρôNu !%ỳ$ uΖè=ß™â‘$WÛθä9u ûÅ›öΝÍκÍ5s−$|ÊuρöΝÍκÍ5%Yæö‘sŒtΑ$ s%uρ#x‹≈ yδîΠöθtƒÒ=ŠÅÁtã∩∠∠∪
،روزي سخت امروز: و دستش از حمايت ايشان كوتاه شد و گفت و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند به آمدن آنان ناراحت « 

» است 
77–هود 

. وقتي مردم سدوم به خانه لوط حمله مي كنند ، لوط پيشنهاد مي كند كه آنها از دختران باكره اش استفاده كنند . 
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يرون آورم و با ايشان آنچه در نظر شما تمنااينكه ايشان بشما ب. حال اينك مرا دو دختريست كه مردي را ندانسته اند ... « 
» ... پسند است بكنيد 

در قرآن ماجرا اينگونه شرح داده مي شود 

…çνu !%ỳ uρ…çµãΒ öθs%tβθ ããt� öκç‰Ïµø‹ s9Î)ÏΒ uρã≅ö7 s%(#θçΡ%x.tβθ è=yϑ÷ètƒÏN$ t↔ÍhŠ¡¡9$#4tΑ$ s%ÉΘöθs)≈ tƒÏ Iωàσ̄≈ yδ’ÎA$uΖt/£èδã� yγôÛr&

öΝä3s9((#θà)¨?$$ sù©!$#ŸωuρÈβρâ“øƒéB’Îûþ‘Ï�ø‹ |Ê(}§øŠs9r&óΟ ä3ΖÏΒ×≅ã_u‘Ó‰‹ Ï©§‘∩∠∇∪
آنان . اي قوم من ، اينان دختران منند : لوط گفت . و قوم او شتابان به سويش آمدند و پيش از آن كار هاي زشت مي كردند « 

» آيا در ميان شما آدمي عقل رس پيدا نمي شود ؟ . ر كار مهمانانم رسوا مكنيد براي شما پاكيزه اند پس از خدا بترسيد و مرا د
78–هود 

در قرآن گناهكاري اين قوم اينگونه شرح داده مي شود 

$ »Ûθä9uρøŒÎ)tΑ$ s%ÿÏµÏΒ öθs)Ï9tβθ è?ù' s?r&sπt±Ås≈ x�ø9$#$ tΒΝä3s)t7 y™$ pκÍ5ô ÏΒ7‰tn r&š∅ÏiΒt Ïϑn=≈yèø9$#∩∇⊃∪
و لوط را فرستاديم هنگاميكه به قوم خود گفت و آيا آن كار زشتي را مرتكب مي شويد كه هيچ كس از جهانيان در آن بر « 

» ته است ؟ شما پيشي نگرف
80اعراف ـ 

اينكه اين عمل زشت چه چيزي بوده در جدال لفظي ميان لوط و قومش در قرآن اينگونه مشخص مي شود 

$ »Ûθä9uρøŒÎ)tΑ$ s%ÿÏµÏΒ öθs)Ï9šχθè?ù' s?r&sπ t±Ås≈ x�ø9$#óΟçFΡr& uρšχρç�ÅÇö7 è?∩∈⊆∪

öΝä3§ΨÎ←r&tβθè?ù' tGs9tΑ%ỳ Ìh�9$#Zοuθöκy−ÏiΒÈβρßŠÏ!$ |¡ÏiΨ9$#4ö≅t/÷ΛäΡr&×Πöθs%šχθè=yγøg rB∩∈∈∪
هر كاري كه از حد اعتدال : فحشه ( و آيا ديده و دانسته مرتكب عمل زشت : ياد كن لوط را كه چون به قوم خود گفت « 

آيا شما به ... مي شويد ؟ ) برگرفت از تفسير آيت اهللا ناصر مكارم شيرازي . د گيرد به خو) آشكار( خارج گردد و صورت فاحش 
» ... بلكه شما مردمي جهالت پيشه ايد }شهوه من دون النساء { جاي زنان از روي شهوت با مردها در مي آميزيد ؟ 

55و 54نمل ـ 
اما قومش پاسخ عجيبي مي دهند 

*$yϑsùšχ%Ÿ2z>#uθy_ÿÏµÏΒ öθs%HωÎ)βr&(#þθä9$ s%(#þθã_Ì� ÷zr&tΑ#u7Þθä9ÏiΒöΝä3ÏGtƒ ö� s%(öΝßγ¯ΡÎ)Ó¨$ tΡé&tβρã� £γsÜ tGtƒ

∩∈∉∪
خاندان لوط را از شهرتان بيرون كنيد كه آنها مردمي هستند كه به پاكي تظاهر : ود كه گفتند ولي پاسخ قومش غير ازاين نب« 

» مي نمايد 
56نمل 

كه بودهنظورشان اين مآيا منظورمهاجمان ، همسر لوط بوده ؟ آيا همسر لوط فاحشگي مي كرده يا همجنس باز بوده ؟ و يا 
. تظاهر مي كنند آنها هم خواهان سيادت سياه سران هستند اما 

. چون در آيات قرآن مشخص مي شود كه زن لوط نبايد نجات پيدا كند چون با قومش هم راي است 
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لواط است ـ در حاليكه مردم خشمگين به دنبال سكس نيامده بودند ـ چيزي كه سدوم را به آن مشهور كرده اند و آن عمل
پس حال با تو بدتر از ايشان . نت آمده است مي خواهد حكمران باشد اين يك شخصي كه بجهت سكو... « : آنها مي گويند 

» ... عمل خواهيم كرد 
سياه سران دوست ندارند دوباره اين موجودات بر آنها حكومت كنند آنها .اين همان دليل اصلي گناهكار بودن سدوم است 

حداقل در كتاب مقدس چنين چيزي . اط باشند گناه آنها اين بود ونه اينكه آنها خواهان لو. را نمي خواهند بني انليل خدايان 
.گفته نمي شود و منطقي هم نيست كه اين همه آدم بخواهند با دو نفر سكس داشته باشند 

در قرآن آمده است 

(#θä9$s%ô‰s)s9|M ÷ΗÍ>tã$ tΒ$ uΖs9’ Îûy7Ï?$ uΖt/ôÏΒ9d,ymy7 ¯ΡÎ)uρÞΟ n=÷ètGs9$ tΒß‰ƒ Ì� çΡ∩∠∪
»گفتند تو خوب ميداني كه مارا به دخترانت حاجتي نيست و تو خوب مي داني كه ما چه مي خواهيم « 

79–هود 
. اما اينكه منظور آنها دقيقاً چه بوده و چه مي خواستند مشخص نمي شود 

وقتي مردم حمله مي كنند تا در خانه لوط را بشكنند اتفاق عجيبي رخ مي دهد 
آن اشخاص دستهاي خودرا دراز كرده لوط را نزد خودشان بخانه آوردند ودر را بستند و مردماني را كه نزد دهنه خانه بودند... « 

» از كوچك و بزرگ بكوري مبتال كردند كه از جستن در خسته شدند 
و اما نحوه نابودي سدوم و گمورا در كتاب مقدس 

» ... آنگاه خداوند گوگرد و آتش را بر سدوم و عمورا از نزد خداوند از آسمان بارانيد ... « 
مشخص است كه در اينجا دو نفر هستند ، يكي روي زمين است و ديگري در آسمان منتظر عالمت از زمين تا كار بمباران را 

. شروع كند 
مترجم كتاب مقدس آنقدر عجله داشته كه قضيه از يك خدا فراتر نرود كه فراموش مي كند كه چطور مي شود يكي هم در 

؟ ! تظر عالمت خودش باشد آسمان باشد و هم در زمين و بعد من
اما روايت قرآن در اينجا 

$ £ϑn=sùu !$ y_$ tΡâAö∆r&$ oΨù=yèy_$ yγuŠÎ=≈tã$ yγn=Ïù$ y™$ tΡö� sÜøΒ r& uρ$ yγøŠn=tãZοu‘$ yfÏm ÏiΒ9≅ŠÉdfÅ™7ŠθàÒΖ̈Β∩∇⊄∪
پس چون فرمان ما آمد ، آن شهر را زير و زبر كرديم و سنگ پاره هايي از نوع سنگ گلهايي اليه اليه « 
»بر آن فرو ريختيم } حجاره من سجيل منضود { 

محمد مهدي فوالدوند ترجمه 
82هود 

ازي ترجمه آيت اهللا ناصر مكارم شير
» متراكم بر روي هم بر آنها نازل نموديم ) گلهاي متحجر ( هنگاميكه فرمان ما رسيد ، زيرو رو كرديم وباراني از سنگ « 

82–هود 

!$ ¯ΡÎ)$ uΖù=y™ö‘r&öΝÍκö6 n=tã$·7 Ï¹%tnHωÎ)tΑ#u7Þθä9(Νßγ≈ oΨø‹̄g ªΥ9�ys|¡Î0∩⊂⊆∪
» ما بر سر آنان سنگباراني انفجاري فروفرستاديم و فقط خانواده لوط بودند كه سحرگاهشان رهانيديم « 

فوالدوند هست اين ترجمه دكتر محمد مهدي 34قمر ـ 
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اما ترجمه آيت اهللا ناصر مكارم شيرازي 
» ما بر آنها تند بادي كه ريگها را به حركت در مي آورد فرستاديم ، همه بغير از خاندانش را سحرگاهان نجاتشان داديم « 

34–قمر 

(#θä9$s%äÞθè=≈tƒ$ ¯ΡÎ)ã≅ß™â‘y7 În/u‘ s9(#þθè=ÅÁtƒy7 ø‹s9Î)(Î�ó  r'sùš�Ï=÷δr' Î/8ìôÜÉ)Î/z ÏiΒÈ≅ ø‹©9$#ŸωuρôM Ï�tGù=tƒöΝà6ΖÏΒî‰tn r&
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س پاسي از شب گذشته خانواده ات را پ. اي لوط ما فرستادگان پروردگار توييم آنان هرگز به تو دست نخواهند يافت : گفتند « 

بي گمان وعده گاه . حركت ده و هيچ كس از شما نبايد واپس بنگرد مگر زنت كه آنچه به ايشان رسد به او نيز خواهد رسيد 
»مگر صبح نزديك نيست ؟ . آنان صبح است 

81-هود 
مي روند و البته از ) كوچك ( ي داد به شهر صوعر لوط با خانواده اش بجاي رفتن به كوه كه زمان زيادي رابه خود اختصاص م

زنش به نصيحت آنها گوش نمي كند و به عقب پشت سر خود نگاه مي كند و تبديل به . قبل از اين موجودات اجازه مي گيرند 
نجا در غاري پس از انهدام نهايي ، فرستادگان به لوط كمك مي كنند تا از صوعر به كوه برود و در آ. ستوني از نمك مي شود 

در كوه دختران لوط كه مي بينند ديگر كسي نمانده تا آنها . ساكن شود چون اثرات انفجار هسته اي در حال گسترش بود 
آنها در . بتوانند نسل خود را حفظ كنند تصميم مي گيرند تا به لوط شراب بنوشانند و پس از مستي با او سكس داشته باشند 

. كارشان موفق مي شوند 
دختر بزرگ پسري زائيد و اسمش را مواب ناميد كه تا بحال پدر موابيان او است و دختر كوچك او نيز پسري زائيد و اسمش « 

» او است ر ابن عمي ناميد كه تا بحال پدر بني عمون
اما قرآن چنين چيزي را تاييد نمي كند و درمورد لوط مي گويد 
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» ه براي جهانيان در آن بركت نهاده بوديم رهانيديم و لوط را براي رفتن بسوي آن سرزميني ك« 

71–انبياء 
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به لوط حكمت ودانش عطا كرديم و او را از آن شهري كه مردمش كار خبيث مي كردند نجات داديم و به راستي آنها قوم « 

» فاسقي بودند 
74–انبياء 

} پايان ضميمه { 
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... ادامه متن 
او به تنهايي در الگاش مانده . بود Bauاو همسر نينورتا . حداقل خداي ديگري هم بود كه از شر باد شيطاني درا مان نماند 

او . مي ناميدند » مادر باو « مردم دوستش داشتند واو را ) براي اينكه شوهرش مشغول از بين بردن پايگاه فضايي بود . ( بود 
. او نمي توانست خودش را راضي به ترك آنجا كند . تحت عنوان پزشك شفا دهنده آموزش ديده بود 

اگر او يك خائن بود طوفان در همينجا . در آن روز طوفان با بانو باو درگير شد « ده است بااين مضمون مرثيه خواني ثبت ش
روشن نيست كه او چطور ازبابت آن مريض شد اما متون سومري نشان مي دهند كه او نتوانست مدت » كارش را ساخته بود 

. طوالني از آن جان سالم در ببرد 
ما از گريه هاي نينكي . ظاهراً در لبه باد شيطاني قرار داشت . ترين نقطه در جنوب واقع شده بود اريدو ، شهر انكي در دور

نينكي ، بانوي بزرگ ، مانند . همسر انكي مي فهميم كه او به خارج از شهر پرواز كرد ، به پايگاهي ايمن در آبيزوي آفريقا 
. پرندگان پرواز كرد و از شهر خود رفت 

. ندازه اي از شهر خود دور شد كه فقط از باد شيطاني در امان باشد اما انكي به ا
بسياري از شهروندان اريدو به » براي سرنوشت شهرم به تلخي اشك ريختم ... ارباب اريدو در بيرون از شهر خود ايستاد « 

طوفان . وفان ـ تا تماشايش كنند پيروي از او در بيرون از شهر و در يك منطقه امن اردو زدند ـ به فاصله يك روز نيم از ط
» دستهايش را براريدو فرود آورد « 

براي اينكه در . ديدند رابطور شگفت انگيزي سرزمينهايي كه مركز اصلي شان شهر بابل محسوب مي شد كمترين آسيب 
او . مردوك براي مشورت با پدرش تماس گرفت 3صدا طنين انداز شد ، براي هشدار . فراسوي لبه شمالي طوفان قرار داشتند 

آنهايي كه مي توانند بايد به شمال فرار كنند و همانگونه كه دو فرشته : مردم بابل بايد چكار كنند ؟ انكي به او گفت : پرسيد 
دوك دستور داد كه به به لوط توصيه كرده بودند كه با خانواده اش از سدوم فرار كند و به عقب نگاه نكند ، انكي هم به مر

اما فرار براي همه مقدور نبود « . » هرگز نچرخند و به آنچه در پشت سرشان اتفاق مي افتد نگاه نكنند « : پيروان خود بگويد 
به آنها گفت كه محفظه اي در زيرزمين در تاريكي را در اختيار بگيرند . و مردم بايد در جستجوي پناهگاههاي زير زميني باشند 

. باد به بابل و مردم آن آسيبي وارد نشد پس از اين توصيه ها و با توجه به جهت وزش. نها همه مشاوره هاي انكي بود و اي
ته مانده هايش آنچنان كه مي دانيم به كوههاي زاگرس در شرق رسيدند . ( باد شيطاني عبور كرد ودر دوردستها وزيدن گرفت 

ند و ه مردند ، چه آنان كه دروغگو بودهم. شهرها و خانه ها را ويران كرد ، طوفان . رد سومررا ويران و مردمش را بيچاره ك) 
. چه آنها كه عجله نكرده و هنوز مانده بودند 

در چراگاه ها ، گاوهاي بزرگ و . ازفاصله دور ذوب مي شدند . مردم مي مردند مانند چربي كه در برابر خورشيد نهاده شود 
آغلهاي گوسفندان به باد تحويل داده شده وكشتزارها . زندگي مخلوقات به پايان رسيده بود . ودند كوچك گله كمياب شده ب
ني هاي باتالقها بوي گند پوسيدگي . در سواحل دجله وفرات فقط علفهاي هرز رشد مي كردند . ديگر قابل استفاده نبودند 

. ا ديده مي شد نه كسي در شاهراه حركت مي كرد ونه كسي در جاده ه. مي دادند 

محققان روس طي تحقيقات خود به اين نتيجه رسيده اند . افيل و البته اين بار نه براي مرگ كه براي نجات از مرگ چيزي شبيه به صور اسر( . ٣
كه مي توان از صدا بعنوان يك سالح استفاده كرد و بعضي فركانسها مي توانند باعث له شدن محتويات داخلي بدن انسان شوند بدون اينكه به

)جم ظاهر آنها آسيبي برسد ـ متر
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» دل تنگ شدن براي تو تلخ است . URدر Nannarآه ، اي معبد « 

) زالل ( چرا سرزمينت مجازات شده است در حاليكه قلبت مانند آب Ningalآه « : ويا اين مرثيه كه 

» است ؟ 

. شهر ، شهر عجيبي شده است 

چگونه مي توان از آن خارج شد ؟ 

ي سازد اين قلبم را همچون آب م

UR و معابدش تسليم باد شده اند .

. هزار سال تمدن عظيم سومري بر باد رفت 2000اينچنين بود كه پس از 
اقليم شناسان و ديگر كارشناسان ديگر در زمينه علوم مربوط . باستانشناسان در سالهاي اخير به زمين شناسان ملحق شده اند 

انجام دادند تا علت سقوط ناگهاني سومرو آكد را در انتهاي هزاره سوم پيش از به زمين در چند رشته مختلف تالشهايي را
روند كاري و مطالعه موارد توسط يك گروه بين المللي متشكل از هفت دانشمند از رشته هاي مختلف دنبال . ميالد كشف كنند 

در مجالت « و شواهدي از اعماق دريا مدارك : تغييرات آب و هوايي وفروپاشي امپراطوري آكدي « شد و سپس تحت عنوان 
. چاپ شد 2000علمي زمين شناسي در آوريل سال 

آنها پژوهشهاي راديولوژيك و تجزيه و تحليل هاي شيميايي اليه هاي گرد وخاكهاي باستاني كه از مكانهاي مختلف در شرق 
ود كه تغيير آب و هوايي غير نتيجه شان اين ب. را انجام دادند نزديك وبخصوص در اعماق درياي عمان به نتايجي منتهي شد 

ـ گرد و غبار . عادي در منطقه مجاور درياي مرده باعث باال آمدن گرد وخاك و به تصرف در آمدن منطقه توسط آن شده است 
ـ كه توسط بادهايي كه در بين النهرين جنوبي مي وزيدند به آنسوي خليج فارس حمل بود جوي حاوي مواد معدني غيرمعمول 

. شده 
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نتيجه آزمايش كربن ، قدمت اين گردوغبار حاوي مواد غير معمول را . بود الگويي مشخص براي تمام سومر » بادشيطاني « 
قبل از زمان 4025كه آكنده از ذرات راديو آكتيو بود اينگونه نشان مي دهد كه رويدادي ناگهاني و عجيب و تاثر انگيز در حدود 

قبل از ميالد نزديك مي شود كه بسيار به سالي كه ما مطرح 2025ان آن به سال به عبارت ديگر زم. حاضر رخ داده است 
. است نزديكقبل از ميالد 2024كرده ايم يعني 

متر 100سطح درياي مرده بطور ناگهاني « از مشاهدات شده بودند كه الب توجهي دانشمندان درگير گزارشهاي خودبطور ج
اما بديهي است كه شكاف ديواره جنوبي درياي مرده . ر قابل توضيح محسوب مي شد اين مساله نقطه غي» سقوط كرده است 

. و سيل دشت با توضيحات ما براي علت اتفاقهايي كه افتاده سازگاري دارد 
بررسي آب وهواي دوران ( Paleoclimateدر سراسر جهان به 2001آوريل 27موضوع خود را در » علوم « مجله علمي 

در بخشي كه با حوادث بين النهرين سروكارداشت با شواهدي مواجه شدند كه . اختصاص داد ) عصر يخبندان باستان در اواخر 
كويت و سوريه هم بصورت گسترده رها شده بودند و همچنين جلگه بين رودخانه هاي . اين شواهد به عراق اختصاص داشت 

مطالعه اسناد غير قابل . ز زمان حاضر را نشان مي داد سال قبل ا4025تاريخ شروع طوفانهاي گرد وخاك. دجله وفرات 
علم مدرن نشان . ميالدي مي داند 2001سال عقبتر از سال 4025توضيح هم علت تغيير ناگهاني آب و هوا را تاريخ شوم 

. پيش از ميالد مطابقت دارد 2024مي دهد كه تاريخ آن با 
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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 

مساهاجنپتشونرس:متفهلصف–اهزورناياپ

١٠٨

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 
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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 
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فصل هشتم 

به نام خدا 
امروزه بانگ نبرد و كشورهايي كه بر . در عصر جديد ، در قرن بيست و يكم پيش از ميالد پيشگوييها با انتظار ظهور همراه شد 

پيش از ميالد ، خداي جنگ ، خدايي كه از ارتش طبل آن مي كويند براي ما صداي غريبه اي نيستند چرا كه در هزاره سوم
» به نام خدا « كرد تا برايش بجنگند باعث شد تا انسان با انسان بجنگد آنهم انساني اش در هزاره دوم پيش از ميالد استفاده

يان بعنوان دولت در تاريخ و در ابتداي سلسله بابل) بعنوان يك شهر ( بيش از يك قرن از فاجعه هسته اي گذشت تا بابل . 
در دست حاكمان موقتي اش براي بازسازي چهار تكه شد –سومر باستان –بين النهرين جنوبي ، طي اين فاصله . پديدار شود 

.Lipit-Ishtar_با نامهاي اوفوريكش پديدار شد Isinشخصيتي چون Larsaسپس در . 
Ur-Ninurta ،Rim-Sin ،Enlil-Bani . دستاورد كمال يافته آنها . بني انليلنشاني از وفاداري و خودنمايي

ديگر نشانه وفاداري و تبعيت آنها به اعداد دفعات زمان دايره . سال بعد از ويراني هسته اي 72دقيقاً . بازسازي معبد نيپور بود 
. البروجي 

همانگونه كه نقشه . شهري به نام مري –ي بودند از دولت آن حاكمان غير بابلي ، سامي زبانان تازه به دوران رسيده سلطنت
. ملتهاي نيمه اول هزاره دوم پيش از ميالد آن را نشان مي دهد –دولت 



ادخمانهب:متشهلصف–اهزورناياپ

١٢٤

ايالم و گوتي ها . مانند گيره آهنگري نيرومندي بابل بزرگ را در ميان گرفته بودند بني مردوكروشن است كه ايالتهاي غير 
از . در جنوب شرقي و شرق ، آشوريها و هيتي در شمال و به عنوان زنجير لنگري در غرب ، مري در ميانه فرات قرار داشت 

بعنوان دهمين شهر در چرخش . مت رساني كرد حتي يكبار بعنوان پايتخت سومر خد. بود » سومري ترين « ميان آنها ، مري 
همچنين بندر قديمي بود در كنار رودخانه فرات ، تقاطع اصلي عبور مردم و مركز تبادل كااليي و . بين شهرهاي اصلي سومر 

. فرهنگي بين بين النهرين و شرق و همچنين اراضي درياي مديترانه در غرب و آناتولي در شمال غربي 

اش بهترين نمونه براي نوشته هاي سومري و كاخ مركزي بزرگش كه هنرمندانه ديوارهايش نقاشي شده احترام آثار تاريخي 
. به ايشتر را نشان مي دهد 

. ) مطالعه كنيد » سفري به تاريخچه زمين « مي توانيد فصل مربوط به مري و سفر به ويرانه هايش را در كتابم تحت عنوان ( 

هزاران لوح گلي كه در آرشيو سلطنتي اش قرار دارد نشان مي دهد كه چگونه درابتدا از ثروت مري براي ارتباطات بين المللي 
پادشاهان بابل . سپس بابلي ها آشكارا به آنها خيانت كردند . شهرهاي ديگر از آن بهره بردند –استفاده شد وبسياري از دولت 

وانمود كردند –درابتدا با مري در صلح بودند اما پس از اينكه درابتدا پادشاهي مري موفق به بازسازي بين النهرين جنوبي شد 
پيش از ميالد ، حمورابي پادشاه بابل به 1760ند و در سال با مري همچون دشمن رفتار كرد–كه صلح چيز بيخودي بوده 

وقتي اين كار انجام شد ، حمورابي در وقايع نگاري سلطنتي الف زد . معابد و قصرهايش را غارت و نابود كرد . مري حمله كرد 
» قدرت برتر مردوك انجام شده « كه اين كار توسط 

سرزمينهاي باتالقي سومر كه هم مرز با درياي پايين بودند -» ريايي سرزمينهاي د« پس از سقوط مري ، روسايي از 
اززماني كه در اختيار داشتند استفاده كردند و زمان شهر مقدس نيپور . يورش ناگهاني را از شمال آغاز كردند -) خليج فارس ( 

و حمورابي قطعاً كسي بود كه بطور كامل . ند اما اينها كساني بودند كه منافع موقتي را دنبال مي كرد. را تحت كنترل گرفتند 
دودماني كه طبق نظر محققان به نامهاي اولين . مري و سياست و مذهب و استيالي سومر باستان و آكد را درهم شكست 

اين در آن دوران پر آشوب. از يك قرن پيش آغاز شده و بازماندگانش آن را دو قرن ادامه دادند . سلسله بابل نامگذاري شدند 
. كار بزرگي محسوب مي شد 
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تماس » پادشاهان چهار منطقه « حمورابي با . پيش از ميالد مي دانند 1760مورخان و متخصصان الهيات زمان موثق آن را 
وقتي بابل . و مذهب ستاره اي متمايز مردوك را راه اندازي كرد » بابل را روي نقشه جهان قرار دهيد « : گرفت و گفت كه 

در كتاب مقدس شكوه و . سياسي و نظامي اش محرز شد زمان آن رسيد كه ادعاي سلطه مذهبي خود را مطرح كند برتري 
محوطه اي مقدس با زيگورات . جالل اين شهر ستوده شده وباغهاي خيال انگيزش جزء شگفتيهاي جهان باستان بودند 

Esagilدر داخل طي تشريفات . دروازه هايش ايستاده بودند درمركزش ، ديوارها از آن حفاظت مي كردند و نگهبانان بر
هرچند چنان ( وزيارتگاهي هم براي ديگر خدايان ساخت شده بود . مذهبي ودر صفوفي منظم آهنگهاي مذهبي خوانده مي شد 

اين فقط وقتي كه باستانشناسان بابل را پيدا كردند) كه از مردوك انتظار مي رفت او نسبت به ميهمانان خود بي ميل بود 
را پيدا كردند كه توصيف كننده روش معماري آن بود و همچنين » الواح معماري « بقاياي شهر نبود كه پيدا شده بود بلكه 

. نقشه هايي از بيرون شهر در آنها وجود داشت 

دس به ما ايده خوبي از درك هنرمندانه محوطه مق. اما بسياري از ساختمانهايي كه مانده اند دردوره هاي بعد ساخته شده اند 
. ستاد فرماندهي باشكوه مردوك مي دهد 

سياسي كه –جايي بود همچون واتيكان ، پر شده بود با صفوف تحسين بر انگيز كاهنان مذهبي ، گارد تشريفات و كادر اداري 
در پايين اين سلسله . از روي نام هر گروه مي توان گروههاي گوناگون را گلچين كرد . هركدام وظيفه خدمتگذاري داشتند 
كساني كه معبد و ساختمانها ي اطرافش را آب و جارو –حمالها –بود Abaluنامشان . مراتب ، پرسنل خدماتي قرار داشتند 

ارو وسايل ديگر كاهنان را فراهم مي نمودند و كارهاي مربوط به انبار داري براي پرسنل و تهيه مي كردند ودر صورت لزوم ابز
مانند . بود Shu’uruملزومات عمومي را انجام ميدادند به استثناي كار نخ تابي پارچه هاي پشمي كه فقط بر عهده كاهن 

ت مربوط به خدمات تطهير به جز موردي كه براي انجام تشريفا. Mulilluو Mushshipuكاهنهاي مخصوص همچون 
. مربوط مي شد كه عبارت بود از نگهداشتن مار مهاجم Mushlahhuبه كاهن

Umannu و . مذهبي كار ميكردند –،استاد صنعتگراني بود كه در كارگاههابراي آفرينش آثار وموضوعات هنريZabbu ،
. رئيس گروهي از زنان كاهنه بود كه مسئول تهيه غذا بودند و در واقع اوسر آشپز محسوب مي شد 

ميدانست كه چگونه به تلخي اشك Bakate. بقيه كاهنه ها كارشان گريه كردن حرفه اي درمراسمهاي تشيع جنازه بود 
كارش نظارت بر عملكرد كلي معبد –خيلي ساده ، او يك كاهن بود –Shanguسپس شخصي وجود داشت به نام . بريزد 
همچنين . وظيفه داشت از هرگونه خللي در انجام تشريفات جلوگيري كند و هديه هاي دريافتي را مورد بررسي قرار دهد . بود 

. او مسئول لباس خدايان بود و همينطور چيزهاي ديگر 
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آنهم با انتخاب . را به وسيله گروهي كوچك در اقامتگاه خدايان ارائه كند » ن مقدس روغ« او وظيفه داشت خدمات مربوط به 
افتخارحمام (عمل تطهير با آب مقدس را با لمس كردن انجام مي داد Ramaquدر آنجا . ويژه گروهي از كاهنان نخبه 

تركيبي - » روغن مقدس « خدابا ) روغن مالي ( تدهين . براي پاشيدن آب استفاده مي شد Nisakuاز) كردن با خدا 
كسي بود كه كار با تركيب ويژه را شروع Abaraku. در دستاني متخصص قرار مي گرفت –حساس و ويژه از روغن معطر 

مورد الهه ها تمام كارها را كاهنان در( هم مي شد ، كسي كه روغن مالي را انجام مي داد Pashishuمي كرد و اين شامل 
) . خواجه انجام مي دادند 

Lallaruترانه سرا بود و Naru. در مجموع در آنجا كاهنها و كاهنه هاي ديگري هم بودند ، از جمله هم سرايان مقدس 
س بود به نام هر گروه مسئوليتش بر عهده يك رئي. متخصص مرثيه خواني بود Munabuترانه خوان و موسيقي دان و 

Rabu .

عملكرد . به آسمان قد كشيده بود Esagilمعبد / همانگونه كه توسط مردوك پيش بيني شده بود ، يكبار ديگر زيگورات 
ن را مشاهده كند و در واقع مهمترين بخش از كاهنان كارشان اين بود كه مشاهدات آن اين بود كه بصورت مداوم آسمااصلي

مانند مقارنه سيارات و كسوف و ( عبارت بودنداز حركت ستاره ها و سيارات و پديده هاي خاص را ثبت كنند خود از آسمان كه 
.و اين نكته را در نظر بگيرند كه در آسمانها پيشگويي وجود دارد يا نه و همچنين به تعبير پيشگويي بپردازند ) خسوف 

بعنوان . تخصصهاي گوناگوني را ستاره شناسان انجام مي داند . ناميده مي شد Mashmashuكاهن ستاره شناس عموماً 
وظيفه حفظ جزئيات روزانه Lagaruكاهن . كارش بصورت تخصصي مشاهده صورت فلكي گاو بود Kaluمثال كاهن 

له مراتب داراي مركب از كاهناني كه در سلس–مشاهدات ثبت شده آسماني و انتقال اطالعات به كادر كشيشهاي مترجم 
كسي است كه Mahhu. متخصص پيشگويي هم مي شد Ashippuاين شامل . رابر عهده داشت - درجات عالي بودند 

و . كسي است كه قدرت درك اسرار و نشانه هاي الهي را داراست –ناقل حقيقت - Baruتوانايي خواندن نشانه هارا دارد و 
به شاه است و در راس تمام كاهنهاي طالع بين و ستاره شناس ، كاهن يزدانيعهده دار انتقال كلمات Zaqiquكاهن ويژه 

دارنده لباس سفيد رسمي كاهني كه استادانه لبه دوزي . او انساني است مقدس ، جادوگر وطبيب . قرار دارد Urigalluاعظم 
. و آراسته شده است 

نامهايي پس از باز . جموعه به هم پيوسته اي از مشاهدات و معانيشان را بوجود آورد عدد م70كشف تعدادي لوح به مقدار 
. Enuma AnuEnlil. كردن كلمات ديده شدند 

هم از كيهان شناسي سومري و هم از فرمولهاي نهاني ، معلوم شد كه پديده مشترك ديكته شده اي وجود دارد كه به آنها 
. روري غيبگوها و تعبير كنندگان رويا و طالع بينها بود كه مانند سلسله مراتبي به هم پيوسته بودند زمان س. منتقل شده است 

. ن بودند تا اينكه در خدمت خدا باشند هااما آنها در خدمت پادشا

پيش بيني جنگ ، خاطرجمعي ها از –در آن زمان مشاهدات آسماني به فال گيري نجومي براي شاه و شهر تنزل كرده بود 
اما در ابتدا اين مشاهدات –اينكه جنگي نخواهد بود ، انقراضها ، عمر طوالني يا مرگ ، فراواني يا آفت و نعمت يا خشم خدا 

. و شاه ومردم فقط جنبه فرعي داشتند –مردوك –آسماني جنبه كامالً نجومي داشتند و بنا بر مصلحت خدا انجام مي شدند 
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رصد خانه . صورت فلكي انليل ، يعني گاو را براي رويدادي غير عادي تماشا مي كرد ، اين اتفاقي نبود كه كاهن ويژه اي 
Esagil واقعيت اين است كه . براي منظور خاصي دايره البروج آسماني را دنبال مي كرد و چشمش مراقب زمان آسماني بود

. انفجار هسته اي رخ داد و پس از آن نيز ادامه يافت سال قبل از72حوادث معني داري در خالل 

سال براي يك درجه حركت تقدمي داشته و مشاهده آن پيوسته ادامه 72اين اشاره دارد به اينكه ساعت دايره البروجي در طي 
يم بندي سومريها براي روشن است كه با توجه به تمام متون اختر شناسي كه از بابليها مانده ، كاهنان اخترشناسش تقس. دارد 

. درجه از كمان آسماني به يك راه اختصاص پيدا مي كرد 60هر. آسمانها را حفظ كرده اند 

. و گروه مركزي را براي آنو EAآسمانهاي جنوبي را براي . راه اول ، آسمانهاي شمالي بودند كه به نام انليل نامگذاري شدند 
. دايره البروجي قرار داشت و محل مالقات زمين و آسمان در افق بود اين آخري در صورتهاي فلكي

شايد چون مردوك براساس زمان آسماني و ساعت دايره البروجي به برتري رسيده بود كاهنان ستاره شناسش ، بصورت مستمر 
سمت –اوج ملكوت -سومري ، AN.PAدر . جستجو مي كردند -پايگاه ملكوت –سومري AN.URافق آسماني را در 

اي براي مشاهده نداشت زيرا نيبيرو رفته و هبعنوان ستاره يا همان نيبيرو نقطبراي مردوك )باالترين نقطه آسمان ( راس 
روشن است كه آن برابر . چون سياره اي داراي مدار ، هرچند اكنون پنهان شده بود اما ملتزم بود كه برگردد . نامرئي شده بود 
. است با مردوك 
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خدا دوباره / ستاره يا ستاره / در نسخه مصري اش ، مردوك ، ستاره مذهبي است كه آشكارا وعده داده است كه زماني خدا
تبديل شده بود بني انليلبه چالشي براي بابليان –بازگشت احتمالي –اين جنبه از ستاره مذهب مردوك . پيدايش خواهد شد 

. ردهاي منتظران موعود جديد و انتقال پيدا كرده بود به كانون برخو

پس از سومريان،از بازيگران اصلي دنياي باستان كه بارزترين تاثيرات را در جهت گيري تاريخ داشته اند و به امپراطوري هاي 

. داشته اند البته هر يك از اين ها خدايان خود را.اشاره كرد)هاتي؟(تمدن مصر،بابيلونيا،آشور و :كبير تبديل شده اند بايد به 

خدايان ملي آنها. اولين دو تا به انكي و مردوك و نابو تعلق داشتند و دو تاي ديگر مديون انليل ، نينورتا و آدد بودند 

	و ���������كه در جنگهاي . بود ����
�و �����نام خدايان دائمي شان . ناميده مي شدند �����

منابع ، خاك ، نياز ، : مورخان داليلي را كه معموالً باعث جنگ مي شود ذكر كرده اند كه عبارتند از . بيرحمانه اي كارزاركردند 
اما سالنامه سلطنتي جزئيات جنگ و اردوهاي نظامي را در قالب جنگهاي مذهبي كه در آن خداوند صاحب جالل . حرص و آز 
در هر صورت انتظارات بزرگ به نبردهاي سرزميني تغيير ماهيت داده و . داوند پست قرار مي گيرد ارائه مي كند دربرابر خ

. پايگاههاي خاصي را هدف قرار دادند 

شروع » در فرماني كه كه خدا به من داده است « جنگها ، با توجه به وقايع نامه هاي سلطنتي در تمام سرزمينها توسط شاه 
به پيروزي رسيدن باكمك سالحهاي غير . از اين يا آن خدا بودند » براساس آنچه از غيب آمده « مبارزات ، حامل .مي شد 

. قابل مخالفت و ديگر كمكهاي هدايت شده مشروط از جانب خدا بدست مي آمد 

او « من توجه دارد آمون به . » كسي است كه به من عشق مي ورزد ��« پادشاه مصر در سوابق جنگي خود نوشته كه 
. ه را ثبت كرده آشور ، شكست دشمنان پادشاپادشاه. متنفر بودند ��در برابر دشمناني كه از » نظامي گري را به من آموخت 

از حاال به بعد » تصاوير خدايانم « اعالم شد كه . با كمال افتخار تصاوير شهرهاي خدايان جايگزين تصاوير معابد شهرش شده 
. خواهند بود » رم خداي كشو« 

19و 18را مي توان در متن عبري دوم پادشاهان فصل –و انتخاب سنجيده اهداف –مثال روشني از جنبه مذهبي آن جنگها 

�كه در آن محاصره اورشليم توسط ارتش پادشاه آشوريان . پيدا كرد �����
پس از محاصره . شرح داده شده است ���

او به . آن ، فرمانده آشوري در جنگ رواني كوشيد تا مدافعان شهر را وادار به تسليم شدن كند شهر و قطع راههاي ارتباطي 
: او سخنان پادشاه آشوري را فرياد زد . زبان عبري صحبت مي كرد تا تمام در وديوار شهر بتوانند بفهمند 

خواهد كرد ؟ كداميك از خدايان ملي شما توانسته آيا رهبرانتان فريبتان نداده اند كه گفته اند خدايتان يهوه از شما محافظت 
كجا هستند ؟ خدايان شما �����و ������سرزمينهايي را كه در چنگ پادشاه آشور قرار دارد نجات دهد ؟ خدايان شما 

�
�����كداميك از اين خدايان همه سرزمينها ؟ �������كجا هستند ؟ كجاهستند خدايان سرزمين ��
�و���
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سوابق تاريخي نشان ( سرزميني را از چنگ ما بيرون بياورد ؟ آيا يهوه مي تواند اورشليم را از چنگ ما بيرون بياورد ؟ توانسته 
) ميدهد كه يهوه اين كار را انجام داد 

كه جنگهاي مذهبي آنها درباره چه چيزي بود ؟ جنگها و خدايان ملي كه به نام آنها جنگ درگرفت قابل درك نيستند تا زماني
�چيزي كه سومريان به آن . بتوانيم هسته مركزي اين درگيريها را درك كنيم �پيوند آسمان و –. مي گفتند "!� ���

خدا –چه كسي –اتفاق مي افتد » وقتي زمين از آسمان جدا شود « بارها متون كهن از فاجعه اي سخن گفته اند كه -زمين 
مي تواند ادعا كند كه اكنون پيوند ميان زمين و آسمان را در اختيار دارد ؟ - يا ملت ، كداميك ؟ 

كه تاسيسات آنها } موادي {براي خدايان ، نابودي پايگاه فضايي صحراي سينا به قيمت نابودي مواد اوليه آنها تمام شد ؛ 
روي انسانها ؟ زيرا ناگهان –ضربه معنوي و مذهبي را –اما مي توان ضربه اي را تصور كرد . نيازمند جايگزين كردنشان بود 

... مين از آسمان بريده و قطع شد همه چيز ، پرستش خدايان آسمان وز

فرودگاهي در . با محو شدن پايگاه فضايي سينا در حال حاضر ، تنها سه مكان وابسته به فضا در دنياي قديم باقي مانده بود 
اين . كوههاي سدر ، كه پس از طوفان مركز كنترل ماموريت بوده و جايگزين نيپور شده بود و هرم بزرگ در پايگاه فضايي 

ايگاهها آيا هنوز توانايي سودمندي آسماني را دارند و اينگونه مي توانند اهميت مذهبي خود را حفظ كنند ؟ پ

ما تا حدودي جوابها را مي دانيم زيرا هر سه پايگاه هنوز روي زمين موجوديت دارند و انسان را دررابطه با رازهايشان و خدايان 
. اتر از همه اين سه تا ، هرم بزرگ است كه در جيزه قرار دارد آشن. و مواجه با آسمان به چالش مي كشند 
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اندازه آن ، دقت هندسي و پيچيدگي داخلي و هم ترازي آسمانيش وديگر جنبه هاي شگفت انگيزش از مدتها قبل انتصاب 
و ديگر كتابهايم » پلكاني به ملكوت « تاب من در ك. را مورد ترديد قرار داده بود » خئوپس « ساخت وساز آن به فرعون مصر 

حجم زيادي از تصاوير را بعنوان داليل و شواهد جعلي بودن اين ادعا ارائه كرده ام و گفته ام كه چگونه آنوناكي اهرام را 
ود محروم اينكه چگونه در جريان نبردهاي خدايان ، اهرام از داشتن تجهيزات هدايت شونده منشعب از خ. طراحي و ساخته اند 

با توجه به پايگاه . اما خدمات هرم بزرگ و همجاوارنش بعنوان برج ديده باني فيزيكي جهت داالن فرود ادامه يافت . شد 
اما هنوز هيچ نشانه اي كه . فضايي از دست رفته ، آنها تنها شاهدان خاموشي هستند كه از گذشته اي گمشده باقي مانده اند 

. مقدس مذهبي باشند بدست نيامده است ) اماكن ( آنها جزء اشياء داللت داشته باشد براينكه

گيلگمش كسي بود كه تقريباً در هزاره سوم قبل از فاجعه هسته اي به . محل فرود در جنگل سرو داراي سوابق متفاوتي است 
بر روي سكه اي بازمانده از فنيقيهايي كه در همسايگي بابليها در سواحل . بود ������
����آنجا رفت و شاهد پرتاب يك 
بر روي پايه مخصوصش در محلي ويژه و محصور شده وجود دارد كه تقريباً ������
����مديترانه سكونت داشتند تصوير 

. هزار سال پس از حادثه هسته اي ضرب شده 
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در لبنان ، ) دره بعلبك ( در بعلبك . بنابراين بدون پايگاه فضايي ، محل فرود هنوز بصورت موثر به كار خود ادامه مي داده 
وجود دارد كه پايگاهي از سنگهاي تراش خورده در گوشه شمال ) در حدود پنج ميليون فوت مربع ( منطقه باستاني وسيعي 

900تا 600اين ساختار كامالً با بلوكهاي سنگي ساخته شده كه هر كدام . ن قرار دارد غربي آن با ساختاري سنگي رو به آسما
. ديوار غربي آن به ويژه محكمتر و با سنگين ترين بلوكهاي سنگي كه روي زمين يافت مي شوند ساخته شده . تن وزن دارند 

مشهور هستند���������ارند و به تن را د1100از جمله سه تا از سنگين ترين آنها كه وزن غير قابل باور 
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حقيقت شگفت انگيز درباره اين بلوكهاي سنگي عظيم الجثه اين است كه آنها در حدود دو مايل دورتر از دره استخراج شده اند 
. جايي كه هنوز سنگهاي كامل استخراج نشده روي زمين خاموش افتاده اند . 

ناميد يونانيان به اين محل احترام مي گذاشتند روميها آنجا ) شهر خداي خورشيد ( ��������
�اززماني كه اسكندر آن را 
مسلمانها بعدها در آنجا . رابه بزرگترين معبد براي زئوس تبديل كردند و امپراطوري بيزانس آن را تبديل به كليساي بزرگي كرد 
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در كتاب سفر به . ( يحيان ماروني به اين مكان بعنوان يادگاري از دوران غولها حرمت مي گذارند مسجد بنا نمودند و امروزه مس
) تاريخچه زمين شرح بازديد از محل اين ويرانه و اينكه چگونه از آن بعنوان برجي براي پرتاب استفاده مي شده را آورده ام 

زماني پايگاهي بوده براي خدمات دهي تحت ) بيت المقدس ( جايي كه امروزه تحت عنوان مقدسترين مكانها وجود دارد 
�عنوان مركز كنترل ماموريت ������
هر آنچه كه در بعلبك وجود دارد در اينجا . اورشليم نام دارد ) شهر بسيط خدا ( �
از جمله ديوار عظيمي . ايي كه بر صخر ه اي تراشيده شده تكيه زده است ستون سنگي غول آس. در مقياس كمتر وجود دارد 

تن وزن دارند600در غرب كه از سه بلوك سنگي عظيم تشكيل شده است كه هر كدام 

مقدس ترين مقدس ها با صندوق عهد . معبدي روي سكويي كه از قبل وجود داشت توسط شاه سليمان براي يهوه ساخته شد 
مشتري در بعلبك ساخته /رومي ها كه بزرگترين معبد را براي ژوپيتر. صخره مقدس در باالي محفظه زير زميني آرميد روي 

معبد كوه مانندي  كه امروزه تحت سلطه . بودند نقشه اي هم داشتند براي ساختن معبدي در اورشليم به جاي معبد يهوه 
.مسلمانان قرار دارد از بر آمدگي صخره ساخته شده
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شواهد اندكي هم كه از ارتباط بين دو ساختار وابسته . گنبد آن در اصل مانند زيارتگاه مسلمانان در بعلبك طالكاري شده است 
. به فضا وجود داشته از بين رفته است 

) ازه خدايان درو( مردوك ��"���	از جمله كوشش هايي كه در زمان پس از انفجار هسته اي صورت گرفت مي توان به 
بوده ؟ آيا مذهب نو ستاره اي مردوك ارائه » پيوند ميان آسمان وزمين « آيا آن جانشيني براي پايگاه قديمي . اشاره كرد 

. پاسخي بوده به توده هاي بهت زده ؟ به نظر مي رسد جستجوي باستاني ما براي يافتن پاسخ تا زمان ما همچنان ادامه دارد 

Subartuدر زمان سومريان . واليت آنها در منطقه فوقاني رودخانه دجله قرار داشت . ا ، آشوريها بودند دشمن دائمي بابليه
در زبان و منشاء نژادي آنها خويشاونديهايي . ناميده مي شد و در شمالي ترين قسمت سومر و آكد امتداد پيدا كرده بود 

آنچنان زياد كه زماني كه آشوريها به پادشاهي با قدرتي با شكوه تبديل شدند بعضي از پادشاهان . باسارگون آكد داشتند 
. وان نام سلطنتي انتخاب كردند بعن–سارگون –Sharru-kinمشهورش نام 

. همه آنچه كه باستانشناسان طي دو قرن گذشته از اينجا و آنجا پيدا كرده اند گفته هاي مختصر كتاب مقدس را تاييد مي كند 
و نينوا ، پايتخت آشوريها و ديگر شهرهاي اصلي شان . كه آشوريها در فهرست ، فرزندان سام هستند ) 10فصل / پيدايش ( 
خدايان آنوناكي سومر و آكد و نامهاي . هستند ) سومر ( Shine’ar- رشد يافته و بسط پيدا كرده -» بيرون آمده « 

انليل و نينورتا و سين و آدد و شمش . اوفوريك پادشاهان آشوري و عالي رتبه بودنشان ، نشان از حرمت خدايان آشور دارد 
او كسي بود كه بصورت گسترده اي پرستش مي شد بهترين . اينانا / شتريامعابدشان همچنان وجود داشت و همچنين الهه

شناختي كه از اوداريم كاله ايمني خلباني است كه در معبد آشوريان پيدا شده 



ادخمانهب:متشهلصف–اهزورناياپ

١٣٥

اولين . اسناد تاريخي نشان مي دهد كه آشوريان از شمال ، نخستين كساني بودند كه ارتش بابلي مردوك را به چالش كشيدند 
لشكر كشي . پيش از ميالد 1900است در حدود Ilushumaشاه آشوري كه در اين رابطه بعنوان رهبر نامش ثبت شده 

كتيبه هاي حكومتي اش . ير جنوبي تا مرز هاي ايالم را در بر مي گرفت نظامي موفقي كه در پايين رودخانه دجله تمام مس
. او براي مدتي توانست شهرهاي وابسته به مردوك را به چنگ آورد » و نيپور است urآزادي « اعالم مي كنند كه هدف او 

. يافتبه پايان رسيدنشان ادامه پيدا و تا و بابليها بيش از هزار سال تداوم پيدا كرد اين تنها اولين مبارزه ميان آشوريها 
همسايه هايي در كنار يكديگر كه هر كدام به زبان آكدي حرف . درگيريهايي كه در آنها معموالً پادشاهان آشوري مهاجم بودند 

. خداي ملي : تفاوت آشوريها و بابليها در يك چيز اصلي بود . ميزدند و وارث بنيادهاي سومري بودند 

پس از اسم خداي قوميشان،براي شاهان . ASHURمي ناميدند يا ساده تر » سرزمين خداي آشور « ينشان را آشوريها سرزم
» شهر آشور « اولين پايتخت آنها . و مردمان آن تمدن كه آن خدا را پذيرفته بودند،مهمترين چيز جنبه هاي ديني اين خدا بود 

با اين حال از سرودهاي » كسي كه ديده مي شود « و يا » ي كه مي بيند كس« به معني . ناميده مي شد » آشور « يا ساده تر 
–مذهبي بيشمار و نمازها و ديگر منابعي كه از خداي آشور باقي مانده به روشني معلوم نيست كه اينكه در زيارتگاه سومري 

و را تحت عنوان نينورتا ، فرزند و در فهرست خدا او معادل انليل است ، ساير منابع گاهي اوقات ا. آكدي وجود دارد كيست 
اين باعث . اما هر زمان كه همسري در فهرست ذكر شده كسي بوده كه نينليل ناميده مي شده . وارث انليل نشان مي دهند 

. آشوريان همان انليل است » آشور « مي شود تا ما به اين نتيجه گيري متمايل شويم كه 

ارتش بي شمارش مرتب و بطور گسترده . حات و خشونت عليه ديگر ملتها و خدايانشان سابقه تاريخي آشوريان پر است از فتو
به فرمان پروردگارم « ، » آشور « خدايشان ، » به نام خدا « اي لشكر كشي مي كرد و به مبارزه ادامه مي داد ، و صد البته 

. » آشور ، خداي بزرگ 

اما وقتي آنها به جنگ بابليان . م با لشكر كشي نظامي روبرو مي شويم بطور معمول كه سوابق پاشاهان آشوري را مي گشايي
آمدند ، يكي از جنبه هاي حيرت انگيز آشوريها حمالت آنها به هدف مركزيشان بود كه نه تنها باعث عقب نشيني بابليان ، 

. بلكه در حقيقت سبب انتقال فيزيكي مردوك از معبدش در بابل شد 

هر چند آشوريها در اين كارها يكه . و پريشاني مردوك ازاين دردسر در صدر دستاوردهاي آنها قرار دارد كار عظيم گرفتن بابل
هيتيها در آغاز گسترش . پيش از ميالد 1900تاز نبودند بلكه همسايه شمالي آنها هيتي ها هم دستي در كار داشت ، حدود 

گسترش دادند و به قدرت ) تركيه امروزي ( را در شمال و مركز آناتولي دقلعه هاي خومرزهاي خود به خارج از قلمروشان 
در مدت نسبتاً كوتاهي آنها . مخالف بابل مردوك پيوستند بني انليلملتهاي –نظامي بزرگي تبديل شدند و به زنجيره دولت 

صف شده در كتاب مقدس هم مي شد وضعيتي امپرياليستي پيدا كرده و دامنه قلمروشان را تا مناطق جنوبي كه شامل كنعان و
. گسترش دادند 

كشفيات باستانشناسان درباره هيتي ها از شهرهايشان گرفته تا الواح حكاكي شده و زبان وتاريخشان ، داستان حيرت انگيز و 
كتاب مقدس مهيجي را روايت و تاييد مي كند از زندگي مردمي كه زماني وجود داشته و دانش ما از آنها قبالً فقط از طريق

اكنون مي دانيم كه آنها هيتي ها بوده اند كه بارها و بارها در كتاب مقدس به آنها اشاره شده است اما . عبري ميسر مي شده 
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آنها در سراسر سرزمينهاي كه داستان و تاريخي از . بدون تحقيرو تمسخر خدمات آنها براي نيايشگران خدايان پاگاني 
. شود حضور دارند پدرساالران عبري پيدا مي 

شهري در –) Hebron(در هبرون ) Hittie(ها همسايه هاي ابراهيم در حران بودند و او از زمين داران و مالكان هيتي آن
را خريداري Machpelah) مترجم - يا شايد سنگ قبر ِ(در جنوب اورشليم بود كه قبر- كرانه ي باختري 

او همسر يك كاپيتان هيتي در ارتشش بود .پادشاه اورشليم آرزويش را داشت ) داود( كسي بود كه ديويد Bathsheba.كرد
سكو را ) داود ( ديويد ) . كسي كه از كارگاه براي خرمن كوبي استفاده مي كرد ( كه از كشاورزان هيتي هم محسوب مي شد 
كي از شاهزادگان هيتي كه با يكي شاه سليمان اسبهاي ارابه هايش را از ي. براي بناي معبدي روي كوه مورياه خريد 

. ازد خترانش ازدواج كرده بود خريد 

پژوهشگران معاصر . به نظر كتاب مقدس ، هيتي ها طبق شجره نامه و موقعيت تاريخي شان به مردم غرب آسيا تعلق دارند 
زيرا در اولين رمز . معتقدند كه آنها مهاجراني هستند كه از كشورهاي ديگر و احتماالً كوههاي قفقاز به آسياي صغير آمده اند 

آنگونه كه يوناني رادر يك دست و سانسكريت را در دست ( ه هند و اروپايي تعلق دارد گشايي معلوم شد كه زبانشان به گرو
با اين حال پس از پيرايش ، . تصور مي شود كه اين زبان به گروه غير سامي هند و اروپايي تعلق دارد ) ديگر داشته باشيم 

يي را از سومري قرض گرفته اند كه شامل متوني از خط سومري به آن اضافه مي شود وبنابر دستخت خودشان ، واژه ها
و همچنين زيارتگاههاي . آنها اسطوره ها و داستانهاي حماسي سومري را مطالعه و كپي كرده اند . اصطالحات آنها مي شود 

از در حقيقت برخي از داستانهاي اوليه خدايان و نيبيرو و آمدن نيبيرو فقط –خدا مي شد 12كه شامل –سومري اقتباس شد 
در بناهاي تاريخي و مهر . بدون شك خدايان هيتي همان خدايان سومري بوده اند . روي نسخه هاي هيتي كشف شده اند 

اين . كه نماد نيبيرو است . هاي سلطنتي شان همه جا نماد آنها كه عبارت است از ديسك هاي بالدار ، نشان داده مي شود 
، نينورتا ، ايشتر EA. ما مي توانيم نامهاي آنو ، انليل . و آكدي ناميده مي شوند خدايان گاه در متون هيتي با نامهاي سومري

. در موارد ديگر خدايان توسط هيتي ها نامگذاري شده اند . شمش را كه بارها وبارها تكرار شده اند پيدا كنيم / اينانا و يوتو / 
» خداي طوفان « يا » حركت كننده با باد و همچون باد « نام داشت به معنيTeshubسر آمد آنها خداي ملي هيتي بود كه 
يادبود او اينگونه نشان داده مي شد كه او چنگ برقي را . نبود ISHKUR/Adadو او كسي جز جوانترين پسر انليل ، 

ايستاده است –نماد صورت فلكي پدرش –بعنوان سالح در اختيار دارد و معموالً بر گاو نر 



ادخمانهب:متشهلصف–اهزورناياپ

١٣٧

ي كه طبق آنها كتاب مقدس به توسعه قدرت و مهارت ارتش هيتي اشاره داشت توسط كشفيات باستانشناسان در دو منابع
نكته معني دار اين است كه هيتي ها در جنوب به دو مكان وابسته به فضا . پايگاه هيتي و مدارك ديگر ملتها تاييد شدند 
هيتيها همچنين ) . اورشليم ( و مركز كنترل ماموريت پس از طوفان ) ك بعلب( دسترسي داشتند كه عبارت بودند از مكان فرود 

. مسافت چشمگيري از مصر كه عبارت بود از سرزمين مردوك را با خود موافق كرده بودند و اكنون آماده جنگ مسلحانه بودند 
اما به جاي حمله به . گرفت صورت مي» به نام خدا « در واقع اين شامل جنگي بين دو قسمت از جهان باستان مي شد كه 

در ابتدا آنها ارابه هايي را باب كردند كه با اسب رانده مي شدند و اين . مصر ، آنها حركت ارتجاعي حيرت آوري را انجام دادند 
را سپس آنها قسمتهاي پائين رودخانه فرات را تار و مار كردند و بابل. قبل از ميالد كامالً غير منتظره بود 1595در سال 

. گرفتند و براي اسارت مردوك پيشروي نمودند 

آنچه كه فهميده ايم . آرزو داشتم كه جزئيات بيشتري اززمان رويدادها ثبت مي شد تا مي توانستيم به موارد بيشتري پي ببريم 
آنها پس از عبور از . اين نكته است كه هيتي هاي مهاجم قصد نداشتند كه همه چيز را بعهده گرفته و بر بابل حكمراني كنند 

. خط دفاعي شهر و ورود به محوطه مقدسش عقب نشيني كردند 

مكاني كه هنوز مورد -)Hana(مردوك را نيز با آن ها گرفتند،هرچند به او آسيبي نرساندند،اما او را در شهري به اسم هانا
تحت مراقبت شديد ) Euphrate(در امتداد رود فراتTerkaدر ناحيه ي -خاكبرداري قرار نگرفته و شهري زير خاك است

!قرار دادند

دقيقاً همان اندازه اي كه مردوك در پنج قرن پيش در حران در تبعيد . سال طول كشيد 24فقدان تحقير آميز مردوك از بابل 
دند كنترل بابل را بدست بعد از چند سال سردرگمي و اختالل ، سلسله پادشاهي كه كاسيها ناميده مي ش. به سر برده بود 

. وبه بابل بازگشت و ا» ساخته شد بدست مردوك « شد زيارتگاه مردوك بازسازي. گرفتند 

با اين حال ، غارت بابل توسط هيتي ها موجب شد كه مورخان آن را عالمتي بدانند برا ي پايان يافتن هر دو دوره ، در ابتدا 
. ين به موازات آن پايان يافتن دوره بابل باستان دوره با شكوه نخستين سلسله بابلي و همچن

. حمله ناگهاني هيتي به بابل و حذف موقت مردوك از آن از موارد حل نشده تاريخي و سياسي و مورد اسرار آميز مذهبي است 
–ي شوند باد خودخواهيش خالي شود و پيروانش دچار سردرگم–آيا قصد از حمله اين بود كه مردوك ضعيف و پريشان شود 

يا دست يابي به هدف دورتري در پس آن پنهان شده بود ؟ آيا مردوك قرباني به خاك افتاده اي بود كه بنا بر آن ضرب المثل 
؟ » خودش براي ريزش ديوار بمب را پرتاب كرده بود « مشهور 
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فصل نهم

سرزمين موعود
براي چند قرن ، مركز ثقل از مديترانه غربي به . دستگيري و انتقال مردوك از بابل ، عواقبي براي جغرافياي سياسي به بارآورد 

. 1واين از لحاظ مذهبي ، برابر بود با يك زلزله تكتونيكي . سرزمينهايي در امتداد درياي مديترانه تغيير كرد 
با اين ضربه ، تمام آرزوهاي بزرگ مردوك براي جمع كردن همه خدايان زير نظر خودش و تمام انتظارات موعود گرايانه 

اما هردو عامل مذهبي و جغرافياي سياسي ، بيشترين تاثير را بطور خالصه بر چيزي كه از . پيروانش ، دود شد و به هوا رفت 
سه پايگاه وابسته به فضا در سرزمين موعود كه عبارتند از كوه سينا ، كوه . ذاشتند آن مي توان به داستان سه كوه يا دكرد گ

. مورياه و كوه لبنان 

در . در ادامه تمام حوادث بي سابقه اي كه در بابل اتفاق افتاد ، مركزي ترين و پايدار ترين آنها خروج بني اسرائيل از مصر بود 
وقتي هيتي ها . كه تا آن زمان فقط به خدايان اختصاص داشتند به مردم واگذار شدند زماني كه براي اولين بار ، پايگاههايي

چطور . نهفته بود معماي مذهبي پشت بي نظمي هاي سياسي ناشي از آن، مردوك را موقع عقب نشيني از بابل اسير گرفتند 
خدايان : اي مردم اتفاق مي افتاد آنها مي گفتند چنين اتفاقي افتاد ؟ چرا چنين اتفاقي بايد مي افتاد ؟ وقتي چيزهاي بد بر

حاال كه تمام چيزهاي بدي كه مي توانست براي خدايان اتفاق بيفتد براي مردوك اتفاق افتاده است چه ؟ . عصباني شده اند 
! براي خداي برتر ، خداي متعال ؟ 

كاسي ها ، . در واقع معما را پيچيده تر كرد . پاسخي مناسب محسوب نمي شد بابليانآزادي مشروط و بازگشت مردوك ، براي 
مي ناميدند مانند Karduniashآنها بابل را . كساني كه خداوند اسير شده را به بابل برگرداند ، غريبه هايي غير بابلي بودند 

Barnaburiash وKaraindash .تا به امروز مشخص نيست . نمي دانيم اما چيز زيادي درباره آنها و زبان اصلي شان
تا 1560و از . پيش از ميالد 1660كه چرا آمدند و چرا اجازه داده شد پادشاهانشان جايگزين سلسله حمورابي شده ، در حدود 

. بربابل مسلط شوند 1160

نه . بابليها نامگذاري كرده اند در تاريخ » عصر تاريكي « پژوهشگران معاصر به پيروي از مردوك تحقير شده ، اين دوره را 
فقط بخاطر هرج و مرج ناشي از آن ، بلكه بيشتر بخاطر اينكه نوشته هاي بابلي كه چيزي از آن دوران را ثبت كنند اندك 

كاسي ها به سرعت خودشان را در مجامع فرهنگي سومري و آكدي جا انداختند ، از جمله از نظر زبان و خط ميخي ، . هستند 
در واقع بسياري از . مثل سومريها در حفظ اسناد ثبت شده دقيق بودند و نه مانند بابلي ها سالنامه سلطنتي مي نوشتند اما نه 

، آرشيو مكاتبات El-Amarnaاسناد سلطنتي پادشاهان كاسي در بابل پيدا نشده بلكه در مصر كشف شده در ميان الواح 
. خطاب كرده اند » برادرم « در آن الواح پادشاهان كاسي فرعونهاي مصر را برجسته تر از همه اين مساله است كه. سلطنتي 

زمين ساخت يا تكوتونيك يكي از شاخه هاي زمين شناسي مي باشد كه به مطالعه تغيير شكل پوسته زمين بر اثر تنش ها و كرنش هاي وارده .١
مترجم–در طول دورانهاي مختلف زمين شناسي مي پردازد 
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درا ينجا ، مشخص نيست كه . ناميده مي شدند برجسته شد » هيكسوس « همانطور كه در بابل حكومت پادشاهان خارجي كه 
. مصر شد آنها از كجا آمده اند و اينكه چطور سلسله آنها براي بيش از دو قرن قادر به حكومت در

موازي است با لغزش بابليها از اوج پيروزيهاي حمورابي ) كه بسياري از جنبه هاي آن مبهم است ( زمان اين دومين دوره مياني 
پيش از ميالد كه احتماالً نه 1560تا دستگيري و از سر گيري پرستش مردوك در بابل در حدود ) پيش از ميالد 1760سال ( 

اين تحوالت مشابه ، همزمان هستند با حوادثي كه در سرزمينهاي اصلي اتفاق افتاده اند ، . ه اتفاقي است يك رويداد موازي و ن
اما همان توجيهاتي كه براي ادعاي برتريش مطرح كرده » خودش براي ريزش ديوار بمب را پرتاب كرده بود « زيرا مردوك 

. بود اكنون موجب تباهيش شده بود 

–قوچ -ك در آغاز درگيريها براي اثبات برتري زماني براي سروري برزمين بود ، چون در آسمانها عصر اوبمب ديوار ريز مردو
اما ساعت دايره البروجي تيك تاكش را حفظ كرده بود ، عصر قوچ به آرامي در حال ليز خوردن و خارج شدن از . وارد شده بود 

به غير از اهرام . و مي توان آن را در تبس ، پايتخت مصر عليا ديد شواهد فيزيكي براي پيچيدگيها موجود است . دور بود 
. را در جنوب مصر دارد Luxorو Karnakبزرگ جيزه ، مصر باستان بناهاي غول آسا و با شكوه ديگري همچون معبد 
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مصريان باستان آن را شهر آمون . مشتق شده است Thebesمي نامند كه از نام انگليسي Thebaiيونانيان اين مكان را 
با خط هيروگليف و تصاويري كه روي . مي ناميدند ، چون هر كدام ازاين معابد به خداي در غيب اختصاص داشت ) در غيب ( 

آن را نشان مي دادندديوارها و ستونهاي هرمي شكل و راهروها مي كشيدند



سرزمين موعود : نهم فصل –پايان روزها 

١٤١

در . ، بسط داده و تفسير شد و در مقابل دگرگوني ها محافظت گرديد جالل خدا و ستايشش در معابد توسط فراعنه رواج يافت 
/ نحوه آرايش اين تصاوير ، راز سرگرداني پيروان آمون . آنجا بود كه بارديفي از ابوالهولهاي كله قوچي عصر قوچ اعالم شد 

.مردوك در مصر را آشكار مي كند 

يكبار هنگام بازديد از يكي از اين بناها با گروهي از هوادارانم ، درميان يكي از معابد ايستادم و مثل يك مامور پليس ترافيك 
تماشگران حيرت زده شده بودند و مي گفتند اين ديوانه ديگر كيست ؟ اما تالش من اين بود كه به . دستهايم را را تكان دادم 
. د تبس توسط سلسله فراعنه در راستاي حفظ تغيير نگرششان ساخته شده است گروههم بفهمانم كه معاب

) مترجم –البته سچين توضيح نمي دهد كه اين شكلك در آوردنها چطور با توضيحاتش ارتباط پيدا مي كرده ( 
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او نشانه هايي از يك نظم . سر نورمن لوگراسي نخستين كسي بود كه دركي از معاني آنها پيدا كرد 
Archaeoastronomy 2. را در آنها آشكار ساخت

معبد سليمان در اورشليمبعضي از معابد به اعتدالين تمايل داشتند ، مانند 

٢ .)Archaeoastronomy به ظاهر به معني كيهان شناسي باستاني است اما اين كيهان شناسي با آنچه اكنون به عنوان علم اخترشناسي
. در گذشته پديده هاي آسماني را از اين جهت بررسي مي كردند تا ببينند كه چه تاثيري روي زندگي مردم دارد . مطرح است يك فرق اساسي دارد 

و اين در واقع نظم . در آسمان جستجو مي كردند و همينطور برعكس بازتاب وقايع آسمان روي فرهنگ مردم را در واقع بازتاب زندگي مردم را 
اما در علم اختر شناسي امروز چنين ديدگاهي حاكم نيست . نظام كهن محسوب مي شد وبطور خالصه عبارت بود از تابع تقدير آسماني خود بودن 

نسان است و سرنوشت انسانها را خود انسانها با گستره دانششان تعيين مي كنند نه برج عقرب و قوچ و دلو و چون علم براي خدا نيست بلكه براي ا
در ستاره شناسي جديد اتفاقات و احتماالت و انتخاب طبيعي از جهت خدمت به انسان مورد بررسي قرار مي گيرند نه آنچه خدا خواسته ... گاو و 

آنچنان كه - معياري براي فهم خدا و خواست او وجود ندارد و خواست خدا را چه كسي مي تواند تفسير كند ؟ چون-.است يا قرار است بخواهد 
را پايان دنيا يا سال تحولي اساسي اعالم مي كنند در واقع از نظر ذهني وزماني پيرو كيهان شناسي 2012كساني كه سال . انسان خادم او باشد 

پذيرند كه اساس علم نوين بر غايت انديشي بنا نشده و به زبان ساده ، علم ، پايان موعود گرايانه اي براي دنيا متصور باستاني هستند و نمي توانند ب
) مترجم –نيست 
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اين ) مترجم –مانند تصوير باال داراي سالنهاي دراز بناهايي ( basilicaو همچنين كليساي سنت پيتر در رم با معماري 
،در روز اعتدالين،طي مراسمي به پيشواز ِ ) بدون جهت گيري مجدد ( يك سنتمعابد هميشه رو به شرق ، هر ساله و به شكل

.طلوع خورشيد مي رفتند

) جهت گيري مجدد ( به باز آرايي . اما معابد متمايل به انقالبين ، مانند معابد تبس در مصر و معبد آسمان در بيجان چين . 
جايي كه خورشيد در روز انقالبين طلوع كرده وبه آهستگي . زيرا حركت تقدمي چنين چيزي را اقتضي مي كند . احتياج داشتند 

. استون هنج مي توان آن را تشريح كرد ، جايي كه لوكر توانست كاربرد عملي اش را پيدا كند با. از روي قرنها عبور مي كند 

تعداد معابدي كه پيروان مردوك جهت ستايشش بر پا كرده بودند نشان دهنده اين نكته است كه دوام خدا وعصرش در 
، از ساعت دايره البروجي ، از اينكه چه زماني مردوك ، طبق ادعايش ، در هزاره پيشين. آسمانها مشكوك به نظر مي رسيده 

. منتقل كند » مردوك نيبيروست « زمانش وارد مي شود آگاه بوده ؛ تا مركز ثقل مذهبي را با معرفي آئين ستاره اي 
. امادستگيري و تحقيرش اكنون باعث بوجود آمدن سواالتي درباره اين خداي آسماني ناديدني شده بود 

ردوك به پايان مي رسد ؟ ويا اين سوال تغيير شكل يافته كه ، اگر مردوك آسماني همان نيبيروي نامرئي چه زماني عصر م
است ، كي آشكار شده ، ظهور نموده و بازخواهد گشت ؟ 
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همانطور كه وقايع اتفاق افتاده مذهبي و تغيير مركز ثقل در جغرافياي سياسي در اواسط هزاره دوم نشان داد ، دامنه آن به
سايت هاي فضايي هم هر يك به بخش هاي تخصصي تر جدا شدند و اينها . سرزمين كتاب مقدس ، كنعان هم كشيده شد 

مركز سابق كنترل ماموريت قرار در منطقه ي جغرافيايي معروف به كنعان ، يعني جايي كه هم محل فرودگاه بود و هم 
.داشتند

ملتها وبرخورد –پيش از ميالد به دنبال ظهور و سقوط دولت 1460سال مورخان به حوادثي اشاره مي كنند كه در حدود
اولي بعدها به نام ايران شناخته شد و دومي در شرق و ( پادشاهي هاي فراموش شده ايالم و انشان . امپراتوري ها پيش آمد 

تشكيل ) در كتاب مقدس شوشيا ( به هم پيوسته و دولت جديد و قدرتمندي همراه شوش ) جنوب شرقي بابل شناسايي شد 
مدعي تازه اي –پروردگار خدايان –	���������لي و نينورتا شد خداي ملي ، تحت عنوان دادند ، تحت عنوان پايتخت م

. ملتها كه در اين بازي ، نقش تعيين كننده اي در پايان دادن به وضعيت بابل و برتري مردوك داشت –شد در ميان دولت 

در منطقه فرات كه يكبار تحت تسلط مري قرار گرفت دولت جديد قدرتمندي . اين همزماني در آن موقع احتماالً تصادفي نبود 
آنها دولت قدرتمندي ) محققان نيز آنها را تحت عنوان هوريها شناسايي كرده اند ( كتاب مقدس به آنها هوري مي گويد . 

يده شده و آنها سرزمينهايي را تصرف كردند كه اكنون سوريه ولبنان نام–سالح آنو –تشكيل دادند » ميتاني « تحت عنوان 
عكس العمل در برابر آن بيشتر وحشيانه بود ، . وضعيتي در جغرافيايي سياسي داشتند كه مذهب مصر را به چالش مي كشيد 

. را دارد صورت گرفت » ناپلئون مصر « كه توسط توت موسيس سوم كه دربين مورخان عنوان 

اين روزي است در تاريخ اديان . اوضاع را پيچيده مي كند مهمترين رويداد اين دوره ، خروج بني اسرائيل از مصر است كه 
اگر هيچ دليل ديگري برايش نداشته باشيم ، عوارض . انساني ، آميخته با مسائل اجتماعي و نكات اخالقي با محوريت اورشليم 

سي كنترل زمان آن براي همه كساني كه تحوالت مربوط به موضوع چه ك. ماندگار آن خود براي دليل كافي هستند 
. پايگاههاي وابسته به فضا را هنگام رخ داد بازگشت نيبيرو بر عهده مي گيرد ، اتفاقي نيست 

او انتخاب شد . عبرانيها شدن ابراهيم اتفاقي نبوده است ) پدر ساالر ( پدر شاه . همانگونه كه در فصلهاي قبل توضيح داده شد 
يور ، حران ، مصر ، كنعان ، –كانهايي كه داستانش را ما نقل مي كنيم تا نقش مهمي در امور بين المللي بازي كند و م

خروج بني اسرائيل . پايگاههاي اصلي داستان جهاني خدايان و انسانها در زمان گذشته هستند ،اورشليم ، سينا و سدوم و گمورا 
ناپذير حوادثي هستند كه بعد از آن در از مصر ، ياد آور جشنهاي قوم يهود در طول تعطيالت عيد فصح بوده و جنبه جدايي 

حتي خود كتاب مقدس نيز،مهاجرت بني اسرائيل را صرفا به چشم يك داستان . سراسر سرزمينهاي باستاني اتفاق مي افتند 
!يهودي نمي نگرد و به وضوح اين قضيه را در محتواي تاريخ مصريان و وقايع جهاني ِ وقت گنجانده است

خروج به خواننده ياد آوري مي كند . بخش دومش را با مهاجرت بين اسرائيل از مصر شروع مي كند كتاب مقدس عبراني ها 
كسي كه نامش به اسرائيل توسط يك فرشته تغيير پيدا كرد ( كه بني اسرائيل اززماني در مصر حضور پيدا كردند كه يعقوب 

به ) مترجم » كسي كه همراه خدا مي جنگد تغيير يافت «زيرا يعقوب پس از كشتي گرفتن با خدا نامش به اسرائيل به معني 
داستان كامل يوسف ، جدا شدن از . پيش از ميالد 1833در سال . همراه يازده پسرش به پسر ديگرش يوسف در مصر پيوست 
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فصل پيدايش از خانواده اش ، ازبردگي به مقام نايب السلطنه رسيدنش ، اينكه چگونه او مصر را از قحطي نجات داد در آخرين 
سفري به تاريخچه « ومن در مورد نحوه نجات مصر توسط يوسف و وشواهد موجود آن در . كتاب مقدس شرحش موجود است 

. سخن گفته ام » زمين 

كتاب مقدس روشن مي كند . به اين ترتيب به خواننده ياد آوري مي كند كه از چه زماني حضور بني اسرائيل در مصر آغاز شده 
نه تنها آنها » يوسف و برادرانش و تمام آن نسل مرده بودند « : آنها در زمان مهاجرت ازدست رفتند و فراموش شدند كه همه

سلسله جديدي به قدرت . بلكه سلسله پادشاهان مصري كه با آنها در ارتباط بودند در مدت زماني طوالني ديگر وجود نداشتند 
» ر به قدرت رسيده بودند شخصي به نام يوسف را نمي شناختند پادشاهان جديدي كه در مص« : رسيده بود 

سلسله اي از پادشاهان ميانه كه در ممفيس مستقر بودند . كتاب مقدس بدرستي تغيير حكومت در مصر را توصيف مي كند 
. ند رفته و بعد از دومين هرج و مرج ، شاهزادگان تبس پادشاهي جديدي را با پايتختي جديد در مصر آغاز كرد

» و آنها شخصي به نام يوسف نمي شناختند « 

او دستور مجموعه اي از . با فراموشي سهم بني اسرائيل در نجات مصر ، فرعون جديد حضور آنها را براي خود خطرناك ديد 
: داليل او عبارت بودنداز . اقدامات ظالمانه عليه آنها را صادر كرد ، از جمله كشتار همه فرزندان پسر 

اما در مصر پادشاه جديدي كه يوسف را ندانست بظهور آمد و بقوم خود گفت كه اينك قوم بني اسرائيل از ما زياده و تواناتر « 
بيائيد با ايشان بحكمت رفتار نمائيم مبادا كه زياد شوند و واقع شود آن كه هر گاه جنگي اتفاق افتد ايشان به دشمنان ما . اند 

8- 10–فصل اول –سفر خروج » از اين زمين خروج نمايند ملحق شوند و با ما جنگيده
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هنگام اقامت موقت آنها در مصر فرض » فرزندان بني اسرائيل را « محققان كتاب مقدس در تمام اين مدت ترس مردم از 
خروج با فهرستي از نامهاي يعقوب . اما اين مساله نه با اعداد داده شده در كتاب مقدس تطابق دارد ، نه با ادبياتش . گرفته اند 

تمام كساني « كه با بچه ها ي خود براي پيوستن به يوسف به مصر آمده بودند و حكومت آنهايي. و فرزندانش شروع مي شود 
اينها سرجمع با خود يعقوب . ( تا 70، به استثناي يوسف كه قبالً در مصر بود ، تعداد آنها مي شد » كه از صلب يعقوب بودند 

چهار قرن طول » اقامت موقتي « اين ) وا مي دارد تا كه جزئيات اين محاسبه ما را به تعمق72ويوسف تعدادشان مي شد 
هيچ . نفر مي شد 600000طبق محاسبه كتاب مقدس تعداد تمام بني اسرائيلي هايي كه مصر را ترك كردند بالغ بر . كشيد 

وني كه براي آشنايي بيشتر با فرع. ( فرعوني خوش نمي آمد كه چنين گروه بزرگ و قدرتمندي رادر محدوده خود تحمل كند 
) زكريا سچين : اثر » تماس يزداني« دخترش موسي را به فرزندي پذيرفت نگاه كنيد به كتاب 

دشمنان ما مي « و به » در زمان جنگ ، بني اسرائيل سرزمين ما را ترك مي كنند « سوابق حكايت شده از فرعون اين بود كه 
در درون مصر نبود كه كه باعث نگراني بود بلكه اين مساله بود » م ستون پنج« اين ترس از . و عليه ما مي جنگند » پيوندند 
مصر را ترك كنند و به تقويت دشمنان ملي بپردازند چه كسي مسئوليتش را » فرزندان بي بضاعت بني اسرائيل « كه اگر 

فرزندان « ه ملتهاي ديگر از اما آنچه ك. بودند » فرزندان بني اسرائيل « مي پذيرد ؟ باعث شروع همه اينها از ديد مصريان 
و جنگ پادشاه مصر مي گفتند چه بود ؟ » اسرائيل 

بايد تشكر كرد از كشفيات باستانشناسي كه سوابق سلطنتي از هر دو طرف درباره درگيري هاي باستاني بدست آورده و مطالب 
و . ي طوالني مدت عليه ميتاني درگير شده بود حاال ما ميدانيم كه پادشاهي جديد فراعنه در جنگ. بدست آمده را انطباق دادند 

پيش از ميالد با پادشاهي فرعون آمونهوتب برمي گردد وبا فرعونها آمنهوتپ اول ، توت 1560شروع اين جنگ به حدود سال 
پيش از 1460موسيس اول و توت موسيس دوم ادامه پيدا كرده ودرزمان توت موسيس سوم تشديد شد و تمام طول مدت 

در تاريخ مصريان بارها و بارها . ارتش مصر به كنعان فشار آورده و عليه ميتاني در شمال پيشروي كرد . د را در بر گرفت ميال

����منطقه رود خابور كه در كتاب مقدس . بعنوان هدف نهايي اشاره شده �	����
در اين جنگها به ������	�

! لي آن شهرحران بود كه مركز اص) سرزمين غربي دو رود ( ناميده شده 

از .در اين محل ماند) برادر ابراهيم(اينجاست كه محققانِ كتاب مقدس گوشزد كردند كه وقتي ابراهيم رهسپار ِ كنعان شد ،نوهار
نوهار ) يا شايد دختر خوانده؟(و عروس ابراهيم وارد ماجرا شد،در واقع ربِكا ،نوه ي) همسر اسحاق(اينجا بود كه ربِكا

لها و راحيل،دختران (پس از طالق دادن دو دختر عمويش)اسرائيل تغيير نام دادكه بعدا به(پسر اسحاقيعقوب،.بود
.در جستجوي همسري به حران رفت)،برادر ربكا)�����(البان


كسي كه در مصر سكونت داشت و آنهايي كه در ) يعقوب ( » فرزندان اسرائيل « ارتباط مستقيمي برقرار بود بين ����	�


. مانده بودند �	������
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جوانترينشان بنيامين . در فرازهاي برجسته اي از سفر خروج فهرستي وجود دارد از فرزندان يعقوب كه با او به مصر آمده بودند 
بود كه تنها برادر تني يوسف محسوب مي شد زيرا اين دو پسر يوسف از راحيل به دنيا ) مترجم –يعني با غم متولد شده ( 

3)و دو زن صيغه اي اش بودند ����بقيه فرزندان يعقوب از ( بودند آمده 

و اين نام برادر تني ! اكنون به لطف الواح ميتاني متوجه شده ايم كه مهمترين قبيله منطقه رود خابور بنيامين ناميده مي شده 
فرزندان بني اسرائيل در : كه مصريها بگويند و جاي تعجب ندارد . پس نام يكي از قبايل ميتاني نام برادر او بوده . يوسف است 

. مصر اگر با فرزندان بني اسرائيل در ميتاني متحد شوند مي توانند ملتي بزرگتر و قوي تر را تشكيل دهند 

در جنگ ، اين مساله تبديل به دغدغه اي براي نظاميان مصري بود ، زيرا بني اسرائيل هم ماندنشان با توجه به تعدادشان در 
در واقع جلوگيري از بني . ر به صالح نبود و هم در صورت ترك مصر امكان داشت سرزمينهاي شمالي مصر را اشغال كنند مص

به مردمم « خواسته موسي از فرعون مدام تكرار مي شد كه . اسرائيل براي ترك مصر به محور اصلي نمايش خروج تبديل شد 
چرا ؟ براي يافتن پاسخ احتمالي . اين درخواست را رد مي كرد يزدانيمتوالي و فرعون با وجود ده مجازات» اجازه رفتن بده 

. ما بايد رابطه فضا و اين نمايش را نشان بدهيم 

�	�����	�بعدها روميها آن را . ( مصري ها از طريق شبه جزيره سينا و با استفاده از راه كانال دريايي پيشروي كردند 

آنها از طريق اين داالن توانستند وارد چهارمين منطقه خدايان در امتداد مديترانه شوند بدون اينكه به مكان خاص ) ناميدند 
مصريها بارها و . سپس به شمال كنعان پيشروي كرده و از طريق كنعان پيشروي را ادامه دادند . شبه جزيره ورود پيدا كنند 

.جنگيدند –مكان مقدس –������رسيدند ودربارها به كوههاي سدر در لبنان

يكي مركز . اينكه اين جنگها براي چه بودند ؟ پيشنهاد ما اين است كه گفته شود براي كنترل دو مكان مقدس وابسته به فضا 
م در وقايع بعنوان مثال ، فرعون توت موسيس سو. در كنعان وديگري محل فرود در لبنان ) اورشليم ( كنترل ماموريت پيشين 

��(نگاري جنگها ، ما را به اورشليم ارجاع مي دهد ��مكان دست يافتن به پايان زمين بر اي خروج « استحكاماتي كه ) ��
و ) مترجم -خروج از مصر يا خروج از زمين ؟ » خروج « جالب اينجاست كه نام كتاب دوم كتاب مقدس هم همين است ( » 

در وصف مبارزات خود در قسمت شمالي تر ، نبردي ثبت شده كه در كادش و نهرين . شده اند ناميده » ناف زمين « همچنين 
» از ستونهايي به آسمان پشتيباني مي كنند « كه » كوههاي خدايان زمين « . در گرفته و در آن از كوههاي سدر صحبت شده 

مكانهايي كه ادعا مي شده كه تسخير . ناسايي مي كنند واژگان فني كه بي ترديد نشانه هايي از دو پايگاه وابسته به فضا را ش
» مردوك / براي خداي بزرگ ، پدرم رآ « شده 

او دختر البان و خواهر بزرگتر . اولين زن يعقوب بود كه مادر شش قبيله از دوازده قبيله بني اسرائيل محسوب مي شد –خسته –����. (٣
يعقوب اولين پسر عمويش بود ، بنابراين ربكا ، مادر يعقوب خواهر البان محسوب . راحيل زن دوم يعقوب و بسيار محبوب بود نزد او . يل بود راح

)مترجم –.مي شد 
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و هدف از خروج چه بود ؟ در جمالت خداي كتاب مقدس آمده كه ، براي حفظ سوگند و وعده اي كه به ابراهيم داده شده بود 
ازبروك مصر تا رودخانه ) 4-8فصل هشتم –سفر خروج ( » ميراث جاوداني « و به اسحاق و يقوب و فرزندانش تحت عنوان 

سرزمين .... كوه غربي ) 8و فصل هفدهم آيه 18آيه –پيدايش ، فصل پانزدهم ( بزرگ ، فرات ، تا سرتاسر سرزمين كنعان 
آيه –11سفر تثنيه فصل ( از رودخانه فرات تا درياي غربي. از بيابان به لبنان ) 7فصل اول آيه : سفر تثنيه ( كنعان و لبنان 

آنوناكي -» �	����زادگان « كه در آن » رسيدن به مكانهايي كه داراي استحكاماتي بسوي آسمان هستند « حتي ) 24
) 1- 2: سفر تثنيه فصل نهم ( هنوز اقامت داشتند –

براي مثال روشن تر به اين جمالت كتاب مقدس توجه كنيد ( 

امروز از اردن عبور مينمائي تا داخل شده ، اقوامي كه از تو عظيم تر و نيرومند تر اند وشهرهاي بزرگي اي اسرائيل بشنو ، تو« 
يعني قومي عظيم و بلند قدان ، پسران عناقيم كه ايشان را ميداني و اين سخن را . كه بĤسمان محصون است بتصرف آوري 

» شنيدي كه كيست با بني عناق مقاومت تواند نمود 

انتشارات اساطير –ترجمه فاضل خان همداني 1-2فصل نهم –سفر تثنيه 
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به بني اسرائيل قول داد ، او ماموريت ) خدايان / كوه الوهيم ( �	����������در اولين توقف ، ابراهيم مجدداً در كنار 
بخش چهل : از جمله در مزامير ( داشت تا دو پايگاه وابسته به فضا را كه در كتاب مقدس بارها و بارها به آنها اشاره شده 

قله كوه . مي نامند » دسم كوه مق« به معني 	���������كوه صهيون را در اورشليم . تصرف و حفظ كند ) 3وهشتم آيه 
�����سدر در لبنان را ��4.مي نامند » كوه اسرار آميز شمالي « به معني ���

قسمت به از ميان دوازده قبيله اورشليم ، اين. مشخص است كه سرزمين موعود شامل هر دو پايگاه وابسته به فضا مي شده 
موسي در جمالتش پيش از مرگ . ه در لبنان به طايفه آشر تعلق دارد اكنون اين منطق. قبيله هاي بنيامين و يهودا اعطا شد 

سواركاراني مي بينيد كه به « : او گفت . يادآوري كرد كه قبيله آشر در شمال پايگاه وابسته به فضا شبيه قبايل ديگر نيستند 
» ابرهاي آسمان اوج گرفته اند 

26آيه 33فصل –سفر تثنيه 

جداي از واگذاري قلمروي ارضي ، سخنان موسي اين مفهوم را مي رساند كه پايگاه ، عملكردش در آينده رو به آسمان خواهد 
) مترجم –يا به اين مفهوم كه كاركردش براي صعود به آسمان خواهد بود . ( بود 

به يقين رخداد . باقي مانده از آنوناكي بودند فضاي به روشني و يقين بسيار ، فرزندان بني اسرائيل متوليان دو پايگاه وابسته به
وقتي كه خدا به موسي ندا داد و ماموريت خروج را به ،از همان ابتداي داستان خروج . تجلي خدا به انسان در آنجا اتفاقي نبوده 

شرحش را { صل سوم آيه اول او واگذار نمود آن هم در جايي كه مركز شبه جزيره سينا را اشغال كرده است و ما در خروج ، ف
كه توسط مسير خروج. در كوه الوهيم اتفاق افتاده ؛ كوهي كه با آنوناكي پيوند خورده است } اين مواجهه { مي خوانيم كه }

ستوني از ابر در روز و ستوني از آتش در « خدا تعيين شد ، بني اسرائيل را نشان مي دهد كه راه به آنها نشان داده مي شده با 
. سفر مي كردند » در بيابان سينا با توجه به دستور العمل يهوه « فرزندان بني اسرائيل . » شب 

يك انجمن اخوت مخفي تأسيس دير صهيونانجمني هم بنام دير صهيون تشكيل شد، . خشك است / صهيون در عبري به معني پر آفتاب ( .٤
رابرت ، لئوناردو داوينچي، ساندرو بوتيچلي: اند از جملهبود كه استادان اعظم آن، بزرگ ترين دانشمندان و هنرمندان دوران خود بوده1188شده در 

)مترجم . ژان كوكتوو كلود دبوسي، ويكتور هوگو، چارلز رادكليف، آيزاك نيوتن، بويل
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ودر روز سوم » به مقابل كوه رسيده آنجا اردو زدند « كتاب مقدس به روشني توضيح مي دهد كه در سومين ماه سفر ، آنها 
. در معرض ديد كل امت قرارگرفت از كوه سينا پايين آمد و كامالKabodًپس از آن ، يهوه در 
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بنابراين . فرود مي آمدند و سپس صعود مي كردند rocket shipsاين همان كوهي است كه وقتي گيلگمش به آنجا رسيد ، 
فرعونهاي مصر بعد از مرگشان » رو به آسمان دو درش « اين همان كوهي است كه با . ناميد » Mashuكوه « آنجا را

. بوسيله آن به سياره ميليونها ساله خدايان سفر مي كردند 

اين كوه با پاهاي گشاده از هم سابقاً پايگاه فضايي بوده و همانجايي است كه با مردم منتخب پيمان بسته مي شود تا نگهبان 
. دو پايگاه مهم وابسته به فضا باشند 

ورود به مرزهاي سرزمين موعود . بني اسرائيل كه آماده مي شد تا از عرض رودخانه اردن بگذرد با مرگ موسي مواجه شد 
مكانهايي كه پايگاههاي وابسته به فضارا در خود داشته و به يقين شامل . همراه شد با رهبر جديدي براي آنها به نام يوشع 

: س ضمن صحبت با يوشع ، خدا مي گويد در كتاب مقد. مرزهاي لبنان هم مي شده 

پس حال برخيز واز اين اردن تو و اين تمامي قوم بزميني كه من بايشان يعني به بني . بنده من موسي وفات يافت ... « 
به ازبيابان و اين لبنان تا. شما در آن راهي خواهد شد به شما خواهم داد هاباسرائيل دادم بگذريد و تمامي زميني كه كف پا

» رفتن آفتاب ، حدود شما خواهد بود ونهر بزرگ كه نهر فرات است يعني تمامي زمين حتيان تا به درياي بزرگ ، جاي فر

ترجمه فاضل خان همداني 2- 5آيات –فصل اول 

ي كتاب مقدس ، اين كتاب به كليد} مطرح شده در { با چنين شرايط سياسي و نظامي و كشمكشهاي مذهبي در سرزمينهاي 
با درج اخطار خداوند در كتاب مقدس درباره سرزمين موعود ، مرزهاي آن از بيابان . در خدمت گذشته و آينده تبديل مي شود 

جنوبي حركت كرده و به محدوده شمالي لبنان رسيدند و از رودخانه فرات در شرق به درياي مديترانه در غرب براي يوشع 
اگر چه اين مرزها توسط خدا وعده داده شده بود اما براي صورت ) مترجم –اعطا شدند يا به عبارتي به او. ( برقرار گشتند 

توسط مكتشفان در سالهاي اخير ، » كاشت پرچم « شبيه . واقعيت پيدا كردنش براي اعطا ، بايد مالكيت آنها بدست مي آمد 
. » با كف پايش بر آن راه رود « . رفته و حفظ نمايد بني اسرائيل مي تواند هر زميني را كه با پاهاي خود حس كند در اختيار گ

اما براي عبور بدون ترس وباراهنمايي سيستماتيك به سرزمين موعود ، خدا به بني اسرائيل فرمان داده بود كه درنگ و تاخيري 
. نداشته باشند 

فقط قسمتي از } با اين كار { وقتي دوازده قبيله تحت رهبري يوشع قرار گرفتند ، اما كار كنعان با فتح آن حل و فصل شد
اكنون دو پايگاه . كار اشغال و اقامت در آنها به اتمام نرسيده بود . شرق اردن اشغال شده بود نه همه سرزمينهاي غربي اردن 

( كه در فهرست جايگاه ويژه اي دارد –اورشليم . داشتند وابسته به فضا وضعيت نگران كننده و داستانهاي متفاوتي براي خود
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اما شك داريم كه آنها براي دست يابي به . در قلمرو خانوادگي قبيله بنيامين قرار داشت ) 18-28و 12–10بنگريد به يوشع 
. قسمتهاي شمالي محل فرود پيشروي كرده باشند 

. ناميده مي شد ) مكان سري در شمال ( » Zaphonقله « هي كه پس از آن كتاب مقدس ارجاعمان مي دهد به پايگا
در حماسه هاي بني كنعان اينگونه . ( ساكنان اين منطقه كه عبارت بودند از بني كنعان و فنيقيها نيز تقريباً بر همين راي بودند 

) ذكر شده كه اين مكان جايگاه سري خدا آدد ، جوانترين پسر انليل است 

آنها را در مقابل اريحا قرار دارد و اريحاكه شهري بود –موفقيتي كه با كمك چند معجزه صورت گرفت –عبور از اردن
داستان فرو ريختن ديوارها وتسخيرش جزء اشاره هاي كتاب مقدس . اولين هدف بني اسرائيل شد ) در غرب اردن ( مستحكم 

ز بني اسرائيل با وجود فرمان عدم غارتگري نتوانستند در اما هيچكدام ا) Shin’arدر عبري ( به سومر محسوب مي شود 
. مقاومت كنند Shin’arبرابر لباسهاي گرانبهاي 

به اورشليم ، . تسخير اريحا و دست يابي به حوزه جنوبي آن ، راهي بسوي مهمترين و فوري ترين هدف بني اسرائيل گشود 
و فرزندانش و عهدي كه خدا با آنان بست ، براي مركزيت پايگاه جايي كه سكوي كنترل ماموريت بوده ، ماموريت ابراهيم

باشد كه اورشليم اقامتگاهم شود و اكنون وعده پيشگويي شده : همانطور كه خدا به موسي گفت . فراموش نشدني بود 
. مي توانست تحقق پيدا كند 

نخست بخاطر اينكه بعضي . دشواري تبديل شده بود تسخير شهرها درراه اورشليم همراه با شهرهاي اطراف آن تپه ، به چالش 
و اورشليم خوب آن را به . همان فرزندان آنوناكي . از آنها و بويژه هبرون ، بوسيله فرزندان آنكيم در آنجا سكني گزيده بودند 

ريت هم متوقف شد ؛ وقتي پايگاه فضايي سينا در شش قرن پيش نابود شد ، در عمل ، كاركرد مركز كنترل مامو. ياد مي آورد 
وبراي همين بود كه . اما با توجه به مطالب كتاب مقدس ، فرزندان آنوناكي هنوز در اين بخش كنعان اقامت داشتند 

Adoni-Zedek شهر ديگر اتحادي را تشكيل داد تا جلوي پيشروي بني اسرائيل را بگيرد 4پادشاه اورشليم با پادشاهان .

درروزي منحصر به فرد ، روزي كه زمين . درست در شمال اورشليم درگرفت Gibe’onقه در منطAyalonجنگ در دره 
» خورشيد متوقف شد و ماه ماندگار گشت «باز ايستاد ، برجسته ترين قسمتش اين بود كه 

اسرائيل مغلوب آنگاه يوشع بخداوند در روزي كه خداوند اموريان را در حضور بني ... « شرحش در تورات اينگونه آمده كه ( 
و آفتاب ايستاد و ماه . ساخت متكلم شده در نظر اسرائيل گفت كه اي آفتاب در گبعون به ايست و تو اي ماه در دره ايالون 

» . توقف نمود تا وقتي كه قوم از دشمنان خودشان انتقام كشيدند 
ترجمه فاضل خان همداني 

14تا 12آيات 10فصل –يوشع 
به موازاتش اما بر عكس آن ، شب بيست ساعت در آنسوي دنيا در . ( بني اسرائيل براي پيروزي در جنگ بود و اين برگ برنده 

از ديدگاه كتاب مقدس ، خدا خود ) آورده ايم »قلمروهاي گمشده«شرح اين ماجرا را ما در كتاب . آمريكا به درازا كشيد 
. د اطمينان داشت كه اورشليم از آن بني اسرائيل خواهد بو

بطور مشخص ، روي سكوي باالي كوه مورياه ، معبدي . نه خيلي زود ، پادشاهي تاسيس شد زير نظر داود ، به فرمان خدا 
معبد باالي كوه ، / كوه مورياه / اورشليم . بعدها معبد سليمان نيز بر باالي آن بنا گشت . براي تقديس يهوه ساخته شد 
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نه شهري است بر شاهراهي و نه –براستي توضيح ديگري براي چرايي اورشليم وجود ندارد . منحصراً مقدس باقي مانده اند 
به آن نگاه مي كنند و آن را منحصر » قدسي « از دوران باستان به چشم –در كنار آن آبراهي و نه از منابع طبيعي برخوردار 

. مي دانند » ناف زمين « واين مكان را . به فرد مي دانند 

وجود دارد كه نام اورشليم در رديف سوم آن قرار گرفته و به 12فهرست جامعي از شهرهاي تسخير شده در يوشع ، فصل 
با اين حال ، وجود پايگاه فضايي در شمال ، داستان متفاوتي براي .دنبالش اريحا ، تحت عنوان سرزمينهاي پايدار بني اسرائيل 

. ما دارد 

از هم جدا Bekkaكوه سدر لبنان داراي دو رشته است ، يكي در شرق لبنان و ديگري متضادش در غرب ، كه توسط 
يا » Lordدره « شكافي همچون دره گراند كانيون در آمريكا ، درروزگار بني كنعان آن را –. مي شود 

Ba’al-Bekka را ) به شرقي اين محدوده رو به دره در ل( از اين رو نام فعلي پايگاه فرود . مي شناختندBa’albek
. گذاشته اند 

ودره لبنان در فهرست مكانهاي تسخير . در فهرست كتاب يوشع ، جزء شكست خوردگان هستند » كوه شمالي « پادشاهان 
برايمان نامعلوم است كه اين نام مكاني ديگر در دره لبنان است يا صرفاً نام ديگري براي . ناميده شده Ba’al Gadشده ، 

Ba’al-Bekka است .

از موهبت وراثت –ششمين پسر يعقوب –) Naphtali(قبيله نفتالي ) 33در داوران فصل يك ، آيه (–به ما گفته شده 
Beth-Shemesh كه مي توان آن را اشاره اي به پايگاه فرض كرد ، ) شمش ، خداي خورشيد منزلگاه. ( محروم نشد

جزء Beth-Shemeshاگر چه بعد ها . ( » شهر خورشيد « . ناميدند Heliopolisآنچنان كه بعدها يونانيان آن را 
) سرزمينهاي تحت نظارت داود و سليمان شد اما اين وضعيتش موقتي بود 

هژموني در برابر بني اسرائيل باعث شد تا شمال پايگاه وابسته به فضا در دسترس ديگران قرار بگيرد شكست اوليه براي ايجاد
پس از يك قرن ونيم بعد از خروج از مصر تالشهاي زيادي براي در اختيار گرفتن فرايند دسترسي به محل فرود صورت . 

در تصاوير و كلمات ديوارهاي معبد كارناك نشان داده شده نبرد حماسي كه . گرفت ، اما با مخالفت ارتش حيتيها روبرو شد 
.است 
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و تحت عنوان نبرد كادش شناخته شده ؛ كه با شكست مصريان به پايان رسيد ، اما دو طرف آنقدر از نبرد براي پايگاه خسته 
در كتاب مقدس ( Byblosو Tyre ،Sidonشده بودند كه پايگاه فرود در اختيار پادشاهان فنيقي قرار گرفت از جمله 

Gebal ) . ( نام برده شده كه » اقامتگاه عدن « و » محل خدايان « در پيشگوييهاي حزقيال و آموس نبي از آن تحت عنوان
) متعلق به فنيقيهاست 

ن به سكه اي كه از بعنوان شاهد مثال مي توا. پادشاهان فنيقي از هزاره اول پيش از ميالد از اهميت و هدف پايگاه آگاه بودند 
. باقي مانده نگاه كرد Byblosدوران 

براي باور مغرورانه اش به اينكه بادراختيار داشتن پايگاه Tyreبه پادشاه ) 2- 14آيات 28فصل ( در پيشگوييهاي حزقيال 
: مقدس الوهيم ، او خودش اكنون خدا شده است، اندرز داده شده 

... تو را در كوه مقدس بعنوان خدا قرارداده و از ميان سنگهاي آتشين حركت دادم ... « 
: و تو مغرور شده گفتي 
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» اما تو فقط انساني ، خدا نيستي . من خود ، خدا هستم ، زيرا در مكان الوهيم قرار دارم 

دچار بينش –نزديك حران در كنار رود خابور در تبعيد به سر مي برد » كشور قديمي « كه در –در آن زمان ، حزقيال نبي 
اما سخن درباره اين موضوع را به !! » سفينه فضايي « ارابه اي آسماني ، يك ) . روياي ويژه اي ديد ( خاص خدايي شد 

اشيد كه دو پايگاه وابسته به فضا دراورشليم را تنها در اينجا مهم اين است كه توجه داشته ب. بعد موكول مي كنيم هايفصل
. پيروان يهوه حفظ كردند 

كه پوشيده شده اند . شناخته مي شوند ) شريعت موسي يا تعاليم( پنج كتاب اول كتاب مقدس عبريان ، تحت عنوان تورات 
خروج ، الويان ، –چهار كتاب ديگر . و يوسف در سفر پيدايش ) پدر شاهان ( از داستان خلقت ، آدم و نوح و پدر ساالران 

را بر از يك سو داستان خروج راروايت مي كنند و از سوي ديگر قوانين و شرايع مذهبي آئين جديد يهوه–اعداد و كتاب تثنيه 
با } درا ينجا خدا { مفسر راه زندگي بوده و آن را» كاهن « . مذهب جديد با شيوه نويني فراگير مي شود . مي شمارند 

: صراحت روشن ساخته است 
مثل اعمال . و خداوند بموسي بدين مضمون گفت كه با بني اسرائيل متكلم شده بايشان بگو كه خداوند خداي شما منم « 

نجا سكونت داشتيد عمل منمائيد و مانند اعمال اهل زمين كنعن كه شما را بĤنجا مي آورم رفتار مكنيد و آدر زمين مصر كه
. بقانونهاي آنها سلوك ننمائيد 

ونهاي مرا نپس قا} يهوه {خداوند خداي شما منم . احكام مرا بجا آورده وقانونهاي مرا اجرا داريد تا آنكه در آن سلوك نمائيد 
» خداوند منم . نگاه داريد مرا كه اگر كسي بجا آورد موجب حيات او خواهد بود ، و احكام 

1-6آيات 18الويان فصل 
و ضوابط اخالقي برشمرده در ده فرمان ، ) » شما نبايد خداي قبل از من را بپذيريد « } اينكه { ( با استقرار اصول ايمان 

رداي مخصوصش ، }پوشيدن { غذايي ، قوانين مورد نياز مراسم كاهني و صفحه به صفحه ما با جزئيات الزم براي رژيم 
آموزش پزشكي ، دستورالعملهاي كشاورزي و معماري ، نظام خانواده و مقررات مربوط به رفتار جنسي ، امالك و قوانين جزايي 

. و غيره مواجه مي شويم 

شته هاي علمي مي دهد ، از تخصص در فلزات و منسوجات و آشنايي تمام اينها نشان از دانش فوق العاده آنها تقريباً در تمام ر
با سيستم هاي قانوني و مسائل اجتماعي گرفته تا آشنايي با سرزمينهاي ديگر ، تاريخ و آداب و رسوم و خدايانشان و تسلط 

. منطقي و مطمئن بر اعداد و تنظيماتشان 

تحت اين –12بعنوان مثال عدد . استانهاي سومري براي ما آشنا هستند بريم از دونيز اعدادي كه دراينجا از آنها نام مي
سياره منظومه شمسي 12ماهه نيپور و با 12اين با تقويم . ماه دارد 12قبيله بني اسرائيل وجود دارد و سال 12عنوان كه 

ره آنوناكي يعني نيبيرو را هم به آن تا و اگر سيا11سياره منظومه شمسي كه با زمين مي شوند 10.( انطباق پيدا مي كند 
) سياره 12اضافه كنيم مي شود 

مبناي بيشتر جشنواره ها و آئين ها ست و هفته نيز هفت روز دارد كه روز تعطيل را سبت . نيز جايگاه ويژه اي دارد 7
Sabbath() مسيحيان يكشنبه و در اسالم روز جمعه روز . با اين تفاوت كه روز تعطيلي براي يهوديان شنبه . ( مي نامند

) مترجم –. هم روز جمعه جايگاه ويژه اي دارد)مكتب صوت ونور خداوند (در اكنكار . تعطيل اعالم شده 
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شب را در كوه سينا گذراند و يا اينكه بني اسرائيل 40روز 40موسي . نيز عدد ويژه اي است و رتبه فرمانروا انكي بوده 40عدد 
5. سرگردان شدند ) تيه ( سال در بيابان سينا 40به فرمان خدا 

در اصل رتبه انليل و وارث و جانشين . ، عددي است خاص و داراي جنبه هايي مهم 50و آنچنان كه خواننده به ياد دارد ، عدد 
و مهمتر ازآن در روز خروج ، داللت ضمني دارد بر مردوك و نامهاي پنجاه گانه اش كه از آن . او نينورتا محسوب مي شده

Jubilee .6عدد طاليي . براي ايجاد يك واحد جديدزماني استفاده مي كند 

. از اين نظر است كه عدد پنجاه براي ما داراي اهميت است 

در حاليكه تقويم نيپور بطور مشخص بعنوان تقويم ويژه جشنواره ها و ديگر آئينهاي مذهبي بني اسرائيل پذيرفته شده بود ، 
. Jubileeو آن برگفتن نامي خاص بود ، تحت عنوان سال . تحميل شد 50مقررات ويژه اي براي سال 

» ، مقدس و براي شما خواهد بود Jubileeسال « 
) 25فصل –ويان كتاب ال( 

حساب رسي بايد از طريق شمارش روز كفاره ي سال جديد به ازاي هفت در اين سال آزاديهاي بي سابقه اي رواج مي يافت 
!بار ،انجام مي شد49سال هفت برابر يعني 

زادي را سر مي دادند و سپس در روز كفاره در سال بعدي ، در سال پنجاهم ، در شاخ قوچ مي دميدند ودر سراسر زمين نداي آ
مردم بايد به خانه هايشان برگشته و دارايي ها به صاحبانشان بازگردانده . آن را براي تمام ساكنان سرزمينها اعالم مي كردند 

كساني ( بردگان . تمام زمينها و خانه ها قابل خريد و فروش بوده و وقتي خريده شد ديگر قابل پس دادن نبودند . مي شدند 

سال پس از نافرماني 40معتقد است كه سرگرداني قوم بني اسرائيل در بيابان تيه به مدت » پيام آور گذشته ها « اريك فون دنيكن در كتاب ( . ٥
)مترجم –دربرابر خدا ، با توجه به رژيم غذايي و عملياتي كه با صندوق عهد انجام مي شده ، نوعي اصالح و تصفيه و پرورش نژادي بوده 

٦.BOOK OF JUBILEES( اكثركاتوليكهاي رومي ، ارتدوكس شرقي و . كتاب كهن يهوديان كه آن را به نام پيدايش هم مي شناسند
همچنين . البته براي ما كتابهايي كه اينگونه دروغين ناميده مي شوند حاوي حقايق خواندني هستند . مسيحي پروتستان ، آن را دروغين دانسته اند 

) ـ مترجم پنجاه ، عدد سال طاليي بوده ، ويژه سالگرد براي برپايي جشن وشاديشمارش 
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آزاد خواهند بود وزمينهايي كه متروكه مانده و شخم زده نشده اند قابل تملك ) آنها بعنوان نيروي كمكي سروكار داشتند كه با
. آزادانه هستند 

بعنوان واحد تقويم ، عجيب و غريب به 50انتخاب . داستاني منحصر به فرد است » سال آزادي « به همان اندازه كه مفهوم 
براي يك روز از پنجاه سال 50نام –را بعنوان واحد زماني مناسب براي قرن پذيرفته ايم 100ما امروزه هرچند –نظر ميرسد 

در كتاب مقدس عبري مي شود عبارت است از » Jubilee« ، زماني جالب مي شود كه بدانيم كلمه اي كه ترجمه 
 »Yovel « سال قوچ « بنابراين مي توان فهميد كه چرا فرمان داده شده بود كه آن را . » قوچ « كه معني آن مي شود «

هم انتخاب پنجاه براي دوران جديد و هم مفهوم آن . سال تكرار مي شده و آن رابا شاخ قوچ اعالم مي كردند 50بنامند وهر 
هاي نهاني آن در اينجا ، چه ارتباطي با مردوك و عصر قوچش دارند ؟ جنبه : اين سوال را اجتناب ناپذير مي سازد كه 

وقايعي كه به عصر قوچ يا به صاحب رتبه . را حفظ كردند تا برخي وقايع الهي را معني كنند » 50« بني اسرائيل محاسبه با 
به گذشته و به يك آغاز جديد است اكنون وقت بازگشت همه چيز} حال اين سوال پيش مي آيد كه { . پنجاه ارتباط داشتند 

اما براي طفره نرفتن از جستجو ، سرنخهاي مهمي را . ؟ در حاليكه جواب واضحي در اين فصل از كتاب مقدس ارائه نمي شود 
عدد سري كوتزال . 52بلكه با 50كه بسيار شبيه يكسال واحد در بخش ديگري از جهان هستند دنبال مي كنيم البته نه با 

از جمله آن . خداي امريكاي مركزي ، كسي كه طبق افسانه ها ماياها و آزتكها را متمدن كرد » Quetzalcoatl« كوآتل
. } مجهز نمود { ها را به تقويمهاي سه گانه 

ما كوتزال كوآتل را تحت عنوان تحوت خداي مصر شناسايي كرده ايم ، حال مشخص است » گمشده قلمروهاي« در كتاب 
. عدد پايه تقويم براي معرفي پنجاه و دو هفته هفت روزه سال خورشيدي . عدد سري چه كسي بوده 52كه 

يك « محققان . شناخته شده Long Countقديمي ترين تقويم ازميان تقويمهاي سه گانه آمريكاي مركزي تحت عنوان 
در كنار اين تقويم مستمر . قبل از ميالد 3113آگوست 13را از ميان تعداد عددي روزها مشخص كرده اند تحت عنوان » روز 

روز 20ماه و 18روزه سال خورشيدي كه تقسيم شده به 365بود ، تقويم Haabيكي . خطي دو تقويم چرخه اي وجود دارد 
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ركيبي از يك روز،ت260تقويمي عجيب با تنها .نام داشتTzolkinتقويم ديگر، . روز ويژه اضافه در پايان سال 5بعالوه 
)260=20×13(بار حول محور خود مي چرخيد13روزه كه 20واحد 

.سپس دو تقويم ادواري مانند دو چرخ دنده اي كه به هم گير كنند ، در هم تنيده مي شوند تا چرخه مقدس را خلق كنند 

. زماني كه اين دو شمارشگر به نقطه مشتركي كه شروع كرده بودند مي رسيدند ، همه شمارشها دوباره از نو شروع مي شد 
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،مهمترين واحد زماني بود ، زيرا با وعده ) مترجم –تركيبي كه از ادغام دو تقويم بوجود مي آمد ( ساله bundle «52« اين 
اين براي . بود و دربرخي از نقاط آمريكاي مركزي تحت عنوان سال مقدس بازگشتش مطرح بود كوتزال كوآتل در ارتباط 

كارشان اين بود كه براي بازگشت موعود .سال 52بود براي جمع شدن روي كوهها ، هر مردم آمريكاي مركزي ، سنتي 
. كوتزال كوآتل ، انتظار بكشند 

ميالدي ، اسپانيولي سفيد پوست و ريشو بنام هرناندو كورتز 1519در يكي ازهمين سالهاي مقدس ، سال ( 
 »HernandoCortes«

مورد » بازگشت خدا « بعنوان » Montezuma« در ساحل يوكاتان مكزيك پياده شد وتوسط پادشاه آزتك مونته زوما 
. ) امروزه ما مي دانيم كه او اشتباه جبران ناپذيري را مرتكب شد (. استقبال قرار گرفت 

در . وعده داده شده استفاده مي شد » سال بازگشت « جهت شمارش معكوس براي » bundleسال « در آمريكاي مركزي 
زماني كه به يك –ساله 72ساله با واحد دايره البروجي 50جستجوي پاسخ براي پرسش خود ، از تركيب بين واحد زماني 

مي رساند3600اين مارا به عدد . ارتباطي را مي توانيم پيدا كنيم –درجه براي انتقال نياز دارد 
. كه از نظر رياضي دوره مداري نيبيرو محسوب مي شود ) 50×72= 3600( 

وقتي شما وارد « : دا مي گويد و تقويم دايره البروجي براي مدار نيبيرو ، در كتاب مقدس خJubileeدر ارتباط با تقويم 
) مترجم –عالمت سوال از طرف نويسنده بوده ( ؟ » سرزمين موعود شديد ، شمارش معكوس براي بازگشت شروع خواهد شد 

الهام غيبي واحد زماني بود براي Jubilee. بخشي از دو هزار سال گذشته ، به تاريخ ظهور شور انگيز موعود اختصاص داشته 
اين در يكي از مهمترين . ينده وبراي محاسبه زماني كه چرخ دنده هاي در هم تنيده تاريخ بازگشت را اعالم كنند پيشگويي آ

. مي شناسيم The Book of Jubileesكتابهاي جانبي كتاب مقدس به رسميت شناخته شده و ما آن را به نام 

ترجمه ( رجمه شده اما اصل آن به عبري نوشته شده بوده اگرچه اكنون فقط به نسخه يوناني آن دسترسي داريم كه بعدها ت
بخشهايي از آن در طومارهاي درياي مرده پيدا شده كه صحت آن را ) مترجم –انگليسي اين كتاب در اينترنت موجود است 

كليساي كتابهايي كه مضاعف بر كتاب مقدس نوشته شده ولي( extrabiblicalبر اساس تلقي رساله هاي . تاييد مي كند 
بخشهايي از كتاب پيدايش و كتاب خروج . وسنتهاي مقدس ) مترجم –رسمي آنها را مانند كتابهاي آپوكريفا دروغين مي داند 

. بازنويسي شده اند Jubileeبر اساس تقويم واحد زماني 
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تمام محققان دراين نتيجه گيري توافق دارند كه گرايشهاي موعود گرايانه در زماني كه روميها 

اورشليم را اشغال كرده بودند هدفشان اين بوده كه وسايلي را فراهم نمايند تا زمان آمدن مسيح را 

ه ما بر عهده اين دقيقاً همان كاري است ك. تاريخي كه پايان روزها بايد رخ دهد . پيش بيني كنند 

. گرفته ايم 
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فصل دهم

تقاطعي در افق
برخي از محققان با مشاهده اين تحوالت . سال پس از خروج بني اسرائيل ، تحوالت مذهبي غير معمولي مصررا فرا گرفت 60

آنچه در ذهنشان مي گذشت . آن را تالش براي برگزيدن يكتا پرستي معرفي مي كنند ؛ شايد تحت تاثير وحي در كوه سينا 
ر تبس او اعالم كرد كه از اين پس معابد بايد پرستش آمون را كنار گذاشته و اين بود كه در زمان سلطنت آمنهوتپ چهارم د

. را بپذيرند ATENتنها خالق مطلق 

اما آنگونه كه نشان خواهيم داد اين بازتاب يكتاپرستي محسوب نمي شد بلكه منادي ديگرانتظار باز مي گشت ، بازگشت قابل 
. مشاهده اي ازسياره تقاطعي 

/ خدمتگذار ( Akhen-Aten. ورد سوال ماست را بهتر است ازروي نام جديدي كه پذيرفته بود بشناسيم فرعوني كه م
با اطالعاتي كه امروزه از ) . آتن در افق ( Akhet-Atenاو پايتخت و مركز مذهبي تاسيس كرد به نام ) پرستنده آتن 

جايي كه در آن آرشيو مشهوري از مكاتبات . ( دا كرده ايم بدست آمده ، از او شناخت بهتري پيel-Amarnaبه نامپايگاهي 
پيش 1362تا 1379از Akhenaten. فرزندي از سلسله مشهور هجدهم مصر ) . سلطنتي بين المللي كشف شده است 

ن را بر كاهنان آمون در تبس رهبري مخالفا. ازميالد فرمانروايي كرد و در نهايت نتوانست انقالب مذهبي خود را تمام كند 
. احتماال به اين دليل كه آنها از داشتن موقعيتي كه برايشان قدرت و ثروت به همراه داشت محروم شده بودند . عهده داشتند 

از همه مشهور تر ( Akhenatenجانشينان . البته اين امكان هم وجود دارد كه اين مخالفتها واقعاً صبغه مذهبي داشته اند 
Tut-Ankh-Amen (ه دوبارRa/Amon نه خيلي زود ، . را جزء نامهاي افوريك قرار دادAkhenaten از پايتخت

Akhenatenبا همه اينها باستانشناسان توانسته اند موقعيت . و معابد حذف شد و قصرش بطور سيستماتيك تخريب گرديد 
. و مذهبش را برايمان روشن كنند 

. ريشه اوليه آنها در برخي سروده هاي آتن يافت شده اند –تنها خالق جهان پرستش–فكر پرستش آتن ، فرمي از توحيد بود 
:كه عبارتند از اشعاري مانند 

.» جهان با دستهاي تو بوجود آمده ... كسي جز تو اليق دوست داشتن نيست ... آه اي خداي يگانه « 

بسيار . ، تمثال خداي شبيه به انسان اكيداً ممنوع بود اين واقعيت را بايد پذيرفت كه در انحرافي آشكار از آداب ورسوم مصر 
. شبيه نداي يهوه در ده فرمان مبني بر ممنوعيت شمايل مذهبي براي پرستش 
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: عالوه بر اين ، بخشي از سروده هايي براي آتن شبيه مزاميركتاب مقدس هستند 

آه اي آتن زنده 

! چگونه كارهايت متعدد هستند 

و از ديد مردم پنهان 

! آه اي خداي يكتا ، كه در كنارت غيري وجود ندارد 

زمين بر اساس ميل تو خلق شد 

.ماداميكه تو تنها بودي 

اشعار باال را با مزامير داود ، مندرج در كتاب » طلوع وجدان « در كتاب خود James H. Breastedمصر شناس مشهور 
مقدس مقايسه مي كند 

! چگونه كارهايت اين همه متنوع هستند ) Lord(اي رب آه 

تو با حكمتت همه آنها را ساخته اي 

. زمين را پر از ثروت كرده اي تو 

مقدس فقط شبيه زيرا سروده هاي مصري و مزامير كتاب! هرقدرهم بخواهيم بگوييم اين تشابه است باز نمي توانيم بپذيريم 
كه –از نيبيرو –هر دوي اينها از همان خداي حماسه خلقت سومري سخن مي گويند . شده اند نيستند بلكه از روي هم كپي

. بهره مند نمود » دانه زندگي « آسمانها را شكل داد وزمين را خلق كرد و آن را از 

Akhenatenديسكي بوده كه توسط » آتن « عمالً هر كتابي كه درباره مصر باستان نوشته شده به شما مي گويد كه 
. شيي مركزي عبادتگاه به نمايندگي از خورشيد كريم محسوب مي شده ساخته شده و نشان 

به سمت انقالبين در بدياگر چنين است ، جاي شگفتي است كه در يك انحراف مشخص از معماري معابد مصري كه هر مع
غربي بنا كرده اما–ر انطباق با محور شرقي دمعبدش راAkhenatenشمال غربي منطبق مي شده ، - محور جنوب شرقي 

اگر او انتظار ظهور مجدد آسماني را از جهتي مخالف طلوع خورشيد داشت ، اين . رو به غرب ، دور از خورشيد در هنگام طلوع 
. نمي توانست خورشيد باشد 

نبود » ناديدني « عنوان آمون ، بRA، همان Akhenaten»ستاره خدا « مطالعه دقيق تر سروده ها مشخص مي كند كه 
كسي كه خو درا احياء كرد... خداي آسماني كه از دوران باستان وجود داشته : محسوب مي شد RAبلكه نوع متفاوتي از . 
. » به دور دستها مي رفت و باز مي گشت « خداي آسماني كه » بعنوان ظهور مجدد تمامي عظمتش « 
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فقط RAانسته داللت بر خورشيد داشته باشد اما در بلند مدت ، توصيفي است مناسب اين جمالت در كوتاه مدت مي تو
: بعنوان نيبيرو 

و حال » رفت به ماوراي افق ، به بلنداي آسمان « ، » به اعماق آسمان رفت « ، » او نامرئي شد « : اشعار مي گويد 
Akhenaten سروده هاي آتن ظهورش را پيشگويي مي كند ، . »او با تمام عظمتش باز مي گردد « اعالم مي كند كه
. » درخشان ، زيبا و قدرتمند ... زيبايي در افق آسمان « بازگشتش به 

. طليعه عصر صلح و نيك خواهي براي همه 

. اين جمالت بيان روشنگرانه انتظار موعود است وارتباطي با خورشيد ندارد 

عرضه شده آنها نشان مي دهند كه او Akhenaten، تصاوير گوناگوني از » آتن همان خورشيد است« در توضيح حمايت از 
.و همسرش خوشحال ودر حال استغاثه به ستاره پر تو افشان ، خورشيد هستند 

محسوب مي RAآنچنان كه بيشتر مصر شناسان مي گويند سروده هايي كه ما را به آتن ارجاع مي دهند در واقع مرامنانه 
اين ديدگاه كمي تند است ، اگر چه به معني . بعنوان خورشيد به معني آتن است RAهر مصر شناسي مي داند كه . شوند 

پس آن ، بيشتر ازاينكه خورشيد باشد . در واقع مردوك بوده و مردوك آسماني همان نيبيروست RAخورشيد است اما 
. دارك مضاعفي در دست داريم همچنين ما از نقشه هاي سماوي م. نيبيروست 
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بخشي از نقاشي روي در پوشهاي تابوت
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و بقيه اعضاي منظومه . به روشني نمايانگر دوازده صورت فلكي دايره البروجي هستند با خورشيدي كه پرتو افشاني مي كند 
بصورت يك سياره بزرگ و مجزا در » سياره ميليونها ساله « RAاما سياره . } هم در كنارش ديده مي شوند { شمسي 

نشان Akhenaten» آتن « باتصويري هيروگليف براي خدا كه در آن . كرجي در آنسوي خورشيد نشان داده شده است 
. داده شده است 

هب رسمي ؟ البته در گريزي بود از خط مشي مذ} فقط { ، نو آوري بوده يا نه Akhenatenدر آن زمان حركت } آيا { 
پس از آن اين موضوع . ساله درباره زمان 720همان مناقشه قديمي . محسوب مي شد » گناه « هسته مركزي خود نوعي 

باعث Akhenatenسر مي رسد و عصر قوچ در آسمانها آغاز مي شود ؟ RA/ آيا زمان براي برتري مردوك : مطرح شد 
كي : شد و سوال را اينگونه تغيير داد ) مقدار زماني مدار نيبيرو ( يزدانيبه زمان ) روجي ساعت دايره الب( حركت زمان سماوي 
دوباره ظهور كرده و مرئي خواهد شد ؟ » به زيبايي در افق آسمان « خداي آسماني ناديدني 

ي ياد بود ويژه اي به احترام آمون مي تواند به داوري درباره اين حقيقت منجر شود كه او بنا/گناه كبيره او از چشم كاهنان رآ
Ben-Ben شي كه مورد احترام نسل پيشين بوده برپاكرد ، .Ben-Ben وسيله نقليه اي بود برايRA كه در آن از

١.آسمان به زمين وارد مي شد 

���و خداي خالق به نام ) به شكل هرم ( برآمدگي بوده ) محل سكونت خدايان ( 
	���������در ميتولوژي مصري يا بيشتر در سنت . 1
. در آن ساكن بوده 
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بازگشت نه . من معتقدم كه اين نشانه اي است براي ما از آنچه در ارتباط با انتظار ظهور آتن و چيز جديد تري مطرح مي شود 
! . فقط سياره خدايان ، بلكه ورودديگران ،گروه تاز ه اي از خدايان 

كاهنان و بدون شك با ايجاد در تمرد از تشكيالت. مطرح مي كرد Akhenatenاين نوع آوري متفاوت از چيزي بود كه 
حقيقت بدتر اين ارتداد اين بود كه اعالميه رسمي . شوكي در عقايدشان او تاريخ جديدي را براي ظهور اعالم كرد 

Akhenaten درباره بازگشت آتن ، ادعاي شخصي او بود .Akhenaten پسر / بطور فزاينده اي به خودش بعنوان پيامبر

:و به تنهايي نقشه هاي الهي را آشكار مي كند »كسي كه از بدن خد ابيرون آمده « نوان بع. خدا مراجعه مي كرد 

كسي براي شناخت تو وجود ندارد 

Akhenatenمگر پسر تو 

تو او را حكيم نقشه هايت ساخته اي 

كه ( Akhenatenبه محض رفتن . بيش از آن حدي بود كه بخواهند بپذيرند Thebanواين ديگر براي كاهنان آمون در 
بنا كرده بود در هم Akhenatenخداي ناديدني بازسازي شد و تمام آنچه / پرستش آمون ... ) چگونگي آن نامعلوم است 

. شكست 

ستاره « ه انتظار بازگشت سماوي تحركات گسترد–سال قوچ –Jubileeاين داستان فرعي آتن در مصر ، بعنوان ديباچه 
را آشكار كرده و از اشارات ديگر كتاب مقدس درباره قوچ و يكي ديگر از مظاهر شمارش معكوس براي بازگشت » خدا 

. محسوب مي شود 

يزدانياين گواه اتفاقي غير معمول در پايان سفر خروج و داستاني است سرشار از ابعاد گيج كننده كه با نزول بصيرت الهام شده 
. به پايان مي رسد 

كتاب مقدس بارها وبارها بني اسرائيل را از پيشگويي بوسله امعاء و احشاء حيوانات ، مشاوره با ارواح ، فال بيني ، جادو و 
و تمام حاالت و تمرينات جادوگري كه توسط ديگر كشورها انجام مي شود » اعمال شنيع نزد يهوه « و توسل به جادوگري

. نهي مي كند 

راههاي ) باز شدن چشم معنوي ( و بصيرت ) وحي ( روياها ، الهام الهي : در عين حال به نقل از خود يهوه گفته مي شود كه 
فصل بلند 3"كتاب اعداد"اين رجحاني است كه به خوبي توضيح مي دهد كه چرا . د هستنيدانيارتباط ) شرعي ( بر حق 

بود Bil’am)اين غيبگوي غير اسرائيلي(نام او .براي نقل ماجراي پيشگو و طالع بين غير اسرائيلي اختصاص داده) 22-24(را
.آورده شده استBalaam2كه در كتب مقدس انگليسي زبان 

گويا فرشته ي وحي ايشون رو هنگام رفتن به .آمده"غيبگوي غير اسرائيلي"غيبگويي كه در جمله ي قبل به اسم ،اسم Balaamدر مورد (. ٢
) مترجم -ديدار يكي از دشمنان بني اسرائيل گوشمالي كرده است
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ز سمت چپ ا) فرزندان اسرائيل در كتاب مقدس ( حوادثي كه در آن فصل رخ مي دهد مربوط است به زماني كه بني اسرائيل 
آنها در شرق درياي مرده . شبه جزيره سينا بسوي شرق حواشي درياي مرده حركت كرده و سپس رو به شمال پيشروي كردند 

ورودخانه اردن با پادشاهي كوچكي كه آنجا را اشغال كرده بود روبرو شدند و موسي از پادشاه تقاضا كرد تا مجوز عبور 
همان -بني اسرائيل پس از شكست بني عمون . باخودخواهي چنين مجوزي صادر نكرد بي دردسر را به آنها بدهد ، اما او

حال وارد دشت موآب شده در آنجا اردو زدند درست در كنار رود اردن –قومي كه به آنها اجازه عبور صلح آميز را نداده بودند 
. ز سرزمينش را به آنها بدهد اجازه عبور اودر نقطه مقابل اريحا ؛ در انتظار اينكه پادشاه مو آبيان

–Zipporپسر Balak–پادشاه موآب –بي ميل از دادن جواز عبور دسته جمعي و در عين حال هراسان از جنگ با آنها 
. Be’orپسر Bala’amاو جاسوسي فرستاد تحت عنوان غيبگوي مشهور بين المللي ، به نام .ايده اي در ذهنش درخشيد 

. تا امكان شكست و اخراجشان برايم فراهم شود » نفريني را بر اين مردم برايم قرار بده « او را مامور كرد تا 

و ) جايي در نزديكي فرات ؟ ( ابتدا در خانه اش . در خواست شد Balaamقبل از اينكه او ماموريت را بپذيرد ،چند بار از 
بر او ظاهر مي شود و در پيشروي ) به معني فرستاده ) Mal’ach(عبري ملك در زبان( سپس در راه موآب ، فرشته خدا 

فرشته تنها در صورتي اجازه اجراي ماموريت را به او مي دهد كه مطمئن . گاهي مرئي و گاهي نامرئي . اش دخالت مي كند 
تكرار اين وضعيت روبرو وقتي با Balaam. وحي شده الهي را به زبان آورد درك كند كه فقط آياتBalaamشود 

. مي نامد ؛ ابتدا در برابر سفيران شاه و سپس در برابر خود شاه موآبي » خدايم « مي شود ، متحيرانه يهوه را 

بلعم را با خود به باالي تپه اي برد تا از آنجا بتواند كل پادشاه. مجموعه اي از ساز و كارهاي غيبگويي تدارك ديده شد سپس
قرارگاه بني اسرائيل را ببيند در آنجا به وي دستور داد هفت محراب غيب گويي بر پا كند ، هفت گاو نر و هفت قوچ براي 

اسرائيل بود نه در تهمت اما ازدهان بلعم جمالتي كه بيرون مي آمد در ستايش بني. شفاعت قرباني كند ودر انتظار وحي باشد 
شاه مو آبي سماجت كرده بلعم ر ابا خود به كوه ديگري برد ، از آنجا فقط لبه اردوگاه بني اسرائيل ديده . به بني اسرائيل 

3. اين روش بارها وبارها تكرار شد اما باز هم غيبگويي بلعم ترجيحاً به بني اسرائيل به جاي نفرين بركت مي داد . مي شد 

ملتي كه . روج از مصر تحت حمايت خدايي با شاخهاي پهني چون قوچ قرار گرفته اند مي بينم كه آنها پس از خ: او مي گفت 
. زيرا كه سرنوشتش پادشاهي است ) مترجم –موجوديتش را نشان مي دهد ( چون شير خيز بر مي دارد 

تصميم به امتحان دوباره گرفته مي شود ، حال شاه ، بلعم ر ابه باالي تپه اي رو به كوير مي برد ، چشم اندازي دور از قرارگاه 
هفت قربانگاه دوباره ساخته شد ، » شايد خدايان در اينجا به شما اجازه دهند تا نفرين را برپا كنيد « : او گفت . بني اسرائيل 

بصيرت الهي « اما بلعم حاال مي توانست آينده بني اسرائيل را نه با چشم انساني كه با . چ قرباني شدند هفت گاو نر و هفت قو
. ببيند » 

و بلعام بباالق گفت كه در اينجا از برايم هفت مذبح بساز و درا ينجا از برايم هفت گوساله و « : درترجمه فارسي كتاب مقدس اينگونه آمده .٣
ه نزد هفت قوچ حاضر كن و باالق بنحوي كه بلعام گفت بعمل آورده ، باالق وبلعام بر هر مذبح ، گوساله وقوچي گذرانيدند و بلعام بباالق گفت ك

پس . شايد كه خداوند جهت مالقات من راست آيد و هر چيزي كه بمن نمايان كند بتو بيان خواهم كرد . بايست تا روانه شوم قرباني سوختني خود
» ... خداوند ببلعام راست آمد . بتلي بر آمد 

ور خدايي است كه با بوي اينكه اين چط. در اينجا منظور از قرباني سوختني در واقع همان گوشت كباب شده است كه باعث جذب خد امي شده 
. كباب ظاهر مي شود خود قصه ديگري است اما سوال اصلي اينجاست كه پس فرشته خدا كجاست ؟ همان كسي كه در ابتدا جلوي بلعام را گرفت 

مترجم- چرا خدا ي كباب دوست اورا حذف كرده و خود مستقيماً وارد عمل شده ؟ 
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شنونده كالم خدا و داننده علم خداي تعالي و بيننده روياي قادر مطلق ؛ در « : توصيف آن در كتاب مقدس اينگونه است ( 
4» گويد حالتي كه افتاده است با چشمان گشاده مي 

17فصل بيست و پنجم آيه –اعداد 

او . براي دومين بار ديد كه اين ملت وقتي كه از مصر بيرون مي آيد توسط خدايي با شاخهاي پهن قوچ محافظت مي شود 
. » همچون شير بر مي خيزد « پيش بيني مي كند كه بني اسرائيل ملتي است كه 

زماني كه پادشاه موآبي اعتراض مي كند بلعم توضيح مي دهد كه اين موضوع ارتباطي با طال و نقره هايي كه به او عرضه 
.ند او فقط مي تواند جمالتي را كه خدا در دهانش مي گذارد بيان ك. مي شود ندارد 

» بگو و خداوند بلعام را مالقات نمود و سخني به دهانش گذاشته گفت كه نزد باالق برگشته چنين« ( 

) 17آيه 24اعداد فصل 

پادشاه به . اما پس از آن بلعم به پادشاه مشاوره رايگان ارائه مي كند . سپس پادشاه نا اميد شده و به بلعم اجازه رفتن مي دهد 
آنچه درباره اين ملت بوده و براي مردمتان « - . » اجازه مي دهم از آنچه آينده آبستن آن است مرابا خبر كنيد « : او مي گويد 

. توضيح مي دهد » ستاره « و عملكرد بصيرت الهي را در آينده در ارتباط با -» در پايان روزها واقع خواهد شد 

آن را مي بينم ، اما نه اكنون 

چند در اين نزديكي نيست نگاهش مي كنم هر

ستاره يعقوب در مدار خود قرار دارد 

اقتدار پادشاهي از اسرائيل بر مي خيزد 

چهارمين شاه موآبي شكست خورده و 

. آرامش همه فرزندان شيث برهم مي خورد 
24فصل –كتاب اعداد 

. بلعم سپس چشمهايش را بسوي بني ادوم ، بني عماليق و ديگر ملتهاي بني كنعاني چرخاند و بر آنها پيشگويي را بيان كرد 
: او وادار شد تا پيشگويي را بيان كند } البته { 

آنگاه . ند افتاد جان سالم به دربرند به چنگ آشوريان خواه) مترجم –كنايه از قوم بني اسرائيل ( آناني كه از خشم يعقوب 
نيز Balakبلعم بلند شد و به خانه اش برگشت و } سپس { .نوبت آشوريان خواهد بود ، آناني كه هميشه نابود خواهند كرد 

. به راه خود رفت 

)مترجم –مشخص است كه منظور از چشمان گشاده بيرو ن زدن چشم ايشان از حدقه نبوده بلكه كنايه از باز شدن چشم معنوي است .٤
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اگر چه فصل مربوط به بلعم بطور طبيعي به موضوع مذاكره و مناقشه محققان كتاب مقدس و الهيات دانها مبدل شد اما 
خدايان بصورت جمع –متن ، ماهرانه راه گريزي بين مراجع پيدا مي كند با الوهيم . تش حل نشده و بي نتيجه مانده است اثرا
. يزداني و يهوه ، خداي يكتا ، بعنوان تجلي –

اين تخلفي خطرناك از اصلي ترين تحريم كتاب مقدس است كه بوسيله آن مقرر شده بود تصوير فيزيكي خدايي كه بني 
كه » قوچي با شاخهاي پهن « وتركيب خطاكارانه آن با تجسم تصويري از رائيل پس از خروج از مصر به ارمغان آورده بود اس

. در واقع توصيفي است از تصوير آمون در مصر ممنوع مي باشد 

قوچي با دو شاخ –در قرآن و كتاب مقدس اشاره اي است به نماد مردوك 5)صاحب دو شاخ ( در واقع منظور از ذوالقرنين ( 
در تاريخ طبري در شرح اموال پيامبر اسالم پس از درگذشت ايشان سپري ذكر شده كه –وشايد خود مردوك –پهن بر سر 

) جم متر- تصويري از قوچ روي آن حكاكي شده بوده 

كتاب مقدسوقرآنهايذوالقرنين يكي از شخصيت��ساليا صاحب دويستسده، دوشاخبه معني دارنده دوعربياي استواژهذوالقَرنَين. ٥
كوهستانيتنگه، و سرانجام منطقه اي كه در آن يكخاور، سپس بهباخترداشت نخست بهمهم لشكركشيبر اساس قرآن، ذوالقرنين، سه. است

هت مشمول لطف خدا بود، او يار نيكوكاران و شد و به همين جوجود داشت، او انسان يكتا پرست و مهرباني بود واز طريق دادگري منحرف نمي
بود، كه در سديهم به روز رستاخيز، او سازندهظالمان بود و به مال و ثروت دنيا عالقه اي نداشت، او هم به خدا ايمان داشت ودشمن ستمگران و

ياجوج استفاده شده است و هدف او از ساختن اين سد كمك به گروهي مستضعف در مقابل ظلم و ستم قوممسوآهنازسنگوآجرآن به جاي
... بوده استو ماجوج

:به اين شرح آمده استسوره كهفدرقرآنداستان ذوالقرنين درذوالقرنين در قرآن
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او چيزي را بهما او را در زمين مكانت داديم و راه رسيدن به هر) 83. (خوانمميبراي شما از او چيزي: بگو. پرسندو از تو در باره ذو القرنين مي
كند و در آنجا مردميآلود و سياه غروب مياي گلديد كه در چشمه. رسيدخورشيدغروبگاهتا به) 85. (او نيز راه را پي گرفت) 84. (نشان داديم

د ما عقوبتش اما هر كس كه ستم كن: گفت) 86. (نيكي رفتار كنخواهي با آنها بهخواهي عقوبتشان كن و مياي ذو القرنين، مي: گفتيم. يافت
هر كس كه ايمان آورد و كارهاي شايسته كند، اجري و اما) 87. (برند تا او نيز به سختي عذابش كندگاه او را نزد پروردگارش ميآن. خواهيم كرد
كند ديد بر قومي طلوع مي. دبرآمدن آفتاب رسيتا به مكان) 89. (باز هم راه را پي گرفت) 88. (فرمانهاي آسان خواهيم راندو در باره او. نيكو دارد

تا به ميان ) 92. (باز هم راه را پي گرفت (91. (و ما بر احوال او احاطه داريم. چنين بود) 90. (ايمپوششي قرار ندادهكه غير از پرتو آن برايشان هيچ
يأجوج و مأجوج در زمين فساد ذو القرنين،اي : گفتند) 93. (فهمندمردمي را ديد كه گويي هيچ سخني را نميدر پس آن دو كوه. دو كوه رسيد

توانايي داده است بهتر آنچه پروردگار من مرا بدان: گفت) 94(تو ميان ما و آنها سدي برآوري؟ خواهي خراجي بر خود مقرر كنيم تامي. كنندمي
: انباشته شد، گفتچون ميان آن دو كوه. آهن بياوريدهاي براي من تكه) 95. (آنها سدي برآورممرا به نيروي خويش مدد كنيد، تا ميان شما و. است
اين : گفت) 97. (آن سوراخ كنندنه توانستند از آن باال روند و نه در) 96. (گداخته بياوريد تا بر آن ريزممس :و گفت. تا آن آهن را بگداخت. بدميد

98) .پروردگار من در رسد، آن را زير و زبر كند و وعده پروردگار من راست استرحمتي بود از جانب پروردگار من و چون وعده

عهد عتيقذوالقرنين در كتاب
:ي در رويا چنين مي بيند، دانيال نبدانيالدر كتاب

و قوچ را ديدم كه . بود ويكي از ديگري بلندتر و بلندترين آنها آخربرآمدديدم كه ناگاه قوچي نزد نهر ايستاده بود كه دو شاخ داشت و شاخهايش بلند
ايي دهد و برحسب راي خود عمل كسي نبود كه از دستش رهزد و هيچ وحشي با اومقاومت نتوانست كرد وسمت باختر وشمال و جنوب شاخ ميبه

[6]دشنموده، بزرگ مي

.استفاده شده است"دوشاخ"به معني ) قرنيم("קרנים"در متن عبري واژه 
پادشاهان ماد و قوچ صاحب دو شاخ كه ديدي: جبرئيل بر او آشكار گشت و خوابش را چنين تعبير نمود: ي خوانيمدر ادامه در كتاب دانيال م

:در ترجمه عربي كتاب مقدس نام ذوالقرنين در همين فراز آمده است. استپارس

[7]مادي وفَارِسفَهو ملُوك ذَا الْقَرْنَينِأَمّا الْكَبش الَّذي رأَيتَه:ترجمه ون دايك

.باشداما آن قوچ صاحب دو شاخ كه آن را ديدي پادشاهان ماديان و فارسيان مي:ترجمه فارسي قديم
، بابلچنين دريافتند كه دوران اسارت آنها با قيام يكي از پادشـاهـان ماد و فارس، و پيروز شـدنش بر شـاهـانيهـود از بشـارت رؤ ياي دانيال

در صحنه حكومت ايران ظاهر شد و كشور ماد و فارس را يكي كوروشچيزي نگذشـت كه. پايان مي گيرد، و از چنگال بابليان آزاد خواهند شد
شاخهايش را به باختر و شرق و شمال مي زندبزرگ از آن دو پديد آورد، و هـمانگونه كه روياي دانيال گفته بود كه آن قوچساخت، و سلطنتي

.به آنها دادفلسطينيهود را آزاد ساخت و اجازه بازگشت به. نيز در هر سه جهت فتوحات بزرگي انجام دادكوروش
آنگاه در خصوص كوروش مي فرمايد كه شبان من اوست و تمامي مشيتم را به اتمام : چنين مي خوانيم28شماره 44باب اشعيا نبيدر كتاب
از تعبيرات كتاب مقدس، از كوروش تعبير اين جمله نيز قابل توجه است كه در بعضي. خواهي شدخواهد گفت كه بنا كردهبيت المقدسرسانده به

(11شماره 46كتاب اشعيا نبي باب . (مكان دور خوانده خواهد شد آمده استبه عقاب خاور، و مرد تدبير كه از
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تصويري از كوروش كه بيشترين راي را براي ذوالقرنين بودن در اختيار دارد اما كسي نمي پرسد كه دوشاخ اش از كجا آمده و 
نماد چيست ؟ 

در موافقت نسبت به نگرشهاي پيشگويانه ، كتاب مقدس طالع بيني و جادوگري را ممنوع كرده واين احساس را تلقين مي كند 
اين رويداد . اما در اصل اين داستاني غير بني اسرائيلي است كه در كتاب مقدس گنجانده شده است . كه تمام قصه همين بوده 

توجه اي به آن بايد بعنوان مقدمه بامعني درباره مالكيت بني اسرائيل بر سرزمين و پيامش و همچنين اختصاص فضاي قابل 
او . جايي در باال دستهاي رودخانه فرات . ساكن شد Aramaeanمتن نشان ميد هد كه بلعم در. موعود در نظر گرفته شود 

سخن گفت { از سرنوشت فرزندان يعقوب و جايگاه بني اسرائيل در ميان ملتها . پيشگويي هاي پيامبرانه خود را گسترش داد 
پرياليستي و همچنين از سيطره ام–حتي كشورهاي دور دست –و پيشگوييهاي نيز درباره آينده ساير كشورها بيان كرد } 

از جمله اين داستانها كه در كتاب مقدس . پيشگوييهايش گسترده تر از انتظارات غير بني اسرائيل در آن زمان بود . آشوريها 
.هم آمده ، مبني بر گره خوردن سرنوشت بني اسرائيل با انتظارات جهاني بشريت 

چرخه دايره البروجي از يك سو و دوره . موازي با هم بودند انتظارات آنها و آنچه كه داستان باالم نشان مي داد دو كانال
. بازگشت ستاره در طرف ديگر 

نزول وحي و در زمان خروج ، . هستند ) و خداي آن ( اشاره هاي دايره البروجي قوي ترين منابع در خصوص عصر قوچ 
ي كه به نمادهاي صورت فلكي مربوط به دايره پيشگوييهاي كه باالم با بصيرت از آينده انجام مي داد همزمان بود با وقت

زماني كه شيپور سلطنتي در اسرائيل ( و شير ) گاوها وقوچهايي كه براي هفت بار قرباني شدند ( البروجهاي گاو نر و قوچ 
يده شد ، به و زماني كه در متن مربوط به باالم ، دررويا ، آينده دور د) . 23اعداد فصل . ( توسل جسته مي شد ) شنيده شود 
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. ( چون چرخه اي مهم در معابد پيشگويي به كار گرفته مي شد } پيشگويي آن { شباهت داشت ، كه يي »پايان روزها « 
) 14آيه 24اعداد فصل 

زيرا آنها توسط خود يعقوب . پيشگوييهاي غير بني اسرائيلي در اين دوره ارتباط مستقيمي داشتند با سرنوشت فرزندان يعقوب 
آن زمان كه او در بستر مرگ دراز كشيده بود ، فرزندانش را جمع كرد تا پيشگوييهايش را در . رد استفاده قرار گرفتند مو

شايد به شما آنچه را كه در پايان « . » بياييد دور هم جمع شويم « : اوگفت ) 49فصل -پيدايش . ( خصوص آينده بشنوند 
هر يك از دوازده قبيله بني اسرائيل پيشگوييهاي جداگانه اي در مورد آينده شان بيان او براي. » روزها رخ خواهد داد بگويم 

. خيلي ها آن را در ارتباط با صورتهاي فلكي دايره البروجي مي دانند . كرد 

مي شود درباره ستاره يعقوب كه جزء روياهاي روشن باالم بوده چه ؟ در مباحث علمي محققان درباره كتاب مقدس ترجيح داده 
از ديد { و اغلب . از اصطالح طالع بيني استفاده شود و در بهترين حالت چيزي در چهار چوب نجوم } در چنين مواردي { 

را كامالً » ستاره يعقوب « به اين سمت تمايل داشته اند كه اشاره به } آنها { . چيزي بيشتر از آن هم نيست } محققان 
سياره اي كه در . سياره / ت كه آن اشاره اي بوده به خط سير مداري يك ستاره در صورتي كه واقعيت اين اس. مجازي بدانند 

نيبيرو از بازگشت و ظهور مجدد Akhenatenاگر چه باالم همچون . پيشگويي ديده شده اما با وجود آن قابل رويت نبوده 
اد ه اي ، واقعه اي كه مكرراً به عميق ترين بايددرك مي شده كه چنين بازگشتي ، چنين رويداد فوق الع} اما { سخن گفته ، 

. حوزه هاي مربوط به امور خدايان و انسانها داللت داشته يك بار در هزاران سال رخ مي دهد 

، يك قرن دلمشغولي و پيش بيني در خصوص بازگشت سياره را مي توانيم Akhenatenدر داستانهاي خروج ، باالم و 
ه ارائه شواهدي كردند از قبيل گسترش شواهد مربوط به انتظارات و برجسته ترين نشانه آن ، صليب بابليها خود شروع ب. بيابيم 

زماني كه هنوز اندكي از دوران سلطنتشان باقي مانده بود . در زمان سلسله بني كاسي ، كه پيشتر درباره آنها نوشته ايم .
اما پس از رفتنشان تصاوير گويايي از آنها . تي پيدا نكرده بودند تبحري در نوشتن و نگهداري سوابق سلطن} هنوز { شاهانشان 

پايتخت Akhet-Atenآنها در خرابه هاي . باقي ماند و تعدادي از مكاتبات بين المللي شان بر روي لوحهاي گلي 
Akhenaten اين سايت اكنون در مصر –. كشف شده اندel-Amarna و به الواح –ناميده مي شود »el-Amarna

لوح گلي ، همه به جز سه تا به زبان آكدي كه در آن زمان زبان ديپلماسي بين المللي بوده 380از حدود . مشهور هستند » 
بخش عمده نامه ها در اصل از نامه . بعضي از الواح كپي نامه هاي فرستاده شده از محاكم مصر هستند . حجاري شده اند 

مخزن پر بود از نامه هاي ديپلماتيك آرشيو شده توسط . دشاهان خارجي دريافت شده اند هايي محسوب مي شوند كه از پا
Akhenaten . الواحي كه بطور عمده مكاتبات دريافتي او از پادشاهان بابل بودند .

ا كشف كرده ؟ ازتبادل نامه با همتايان خود در بابل استفاده مي كرد تا به آنها بگويد كه مذهب جديد آتن رAkhenatenآيا 
حاوي شكايت از كم شدن Akhenatenنامه هاي پادشاهان بابلي به . حقيقت اين است كه در اين زمينه چيزي نمي دانيم 

. وزن طالي ارسالي است كه دليل آن را يا دزدي فرستادگان يا سقوط پادشاهي او دانسته و حتي جوياي احوالش شده اند 
. توسط پادشاه بابل بوده » برادرم « در باره ازدواجهاي نژادي و ناميدن پادشاه تحت عنوان اغلب اين تبادل پيكها حاوي نكاتي

و اگر . اين همه منجر به اين نتيجه مي شود كه سلسله مراتب بابلي بطور كامل از اتفاقات مذهبي در مصر مطلع بوده اند 
؟ بابل بايد درك كند كه آن اشاره » ستاره چيست تحت عنوان بازگشتRAاين هياهوبرسر « بابليها متعجب مي شدند كه 

. همان نيبيرو كه در مدار بازگشت قرار دارد . اي است به مردوك بعنوان بازگشت سياره 
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با توجه به اينكه سنت مشاهده آسمان در بين النهرين نسبت به مصر قديمي تر و پيشرفته تر بوده ، اين امكان وجود دارد كه 
با توجه به . بابل درباره بازگشت نيبيرو ، بدون كمك مصريها و حتي زودتر از آنها به نتيجه رسيده باشند منجمان سلطنتي در

اينكه در قرن سيزدهم پيش از ميالد ، پادشاهان بني كاسي از راههاي مختلف شروع به فرستادن عالمتهايي مبني بر تغييرات 
. مذهبي نمودند 

نامي –. را انتخاب كرد Kadashman-Enlilه جديد بر تخت بابل نشست و نام پيش از ميالد پادشا1260در سال 
در قرن بعدي . البته اين يك ژست موقتي براي بدست آوردن تاج وتخت نبود –افوريك و شگفت آور در ستايش انليل 

را هم به آن ) جوانترين پسر انليل نام ( پادشاهان بني كاسي نه تنها نامهاي افوريك را در ستايش از انليل برگزيدند بلكه آدد 
اما در اين ميان آنچه كه غير . ژستي تعجب آور كه پيشنهاد آرزومندانه اي براي آشتي خدايان مطرح مي كرد . اضافه كردند 

كه بعنوان عالمتهاي –سنگهاي گرد –ناميده مي شوند kudurruبودي است كه دعمول و غير منتظره است بناهاي يام
و ) يا اعطاي زمين ( حجاريهايي با متني پر از جزئيات مربوط به ضوابط عهدنامه هاي مرزي . فاده مي شدند مرزي است

–سمبل الهي دايره البروجها . نمادي تقديس شده خدايان آسماني بود kudurru. قسمهايي كه در حمايت از آن گرفته شده 
.بودند كه بارها به تصوير كشيده شده–همه دوازده تاي آنها 
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در مداري باالتر نمادهايي از خورشيد و ماه و نيبيرو قرار دارند كه توصيف ديگر آن مي شود شكل زير

در خور توجه است ) . نمادي است كه نافش را براي نينماه بريده اند ( بوده و ماه ) بعنوان هفتمين سياره ( نيبيرو شريك زمين 
تحت –كه براي مدت كوتاهي ديگر ديسك بالدار نماد نيبيرو محسوب نشده اما تا حدودي راهي جديدي در پي گرفته شد 

آن را يك ستاره ي متشعشع در نظر گرفته اند كه در "روز هاي كهن"فراخور تعريف سومريان در –عنوان سياره صليب تابان 
.بوده")يا گردش(سياره ي در حال عبور"شرف تبديل شدن به 

خيلي زود شاهان بني كاسي بابلي آن را به . اين روشي است براي نشان دادن نامرئي بودن طوالني مدت نيبيرو با صليب تابان 
. اد ساده كنوني تبديل كرده و آن را جايگزين مهرهاي سلطنتي خود كه به ديسك بالدار منقوش بوده نمودند نم
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. مسيحيان شبيه مي شده 

توصيفات ديگر نشان مي دهد كه . شد معروف 
بطور مشخص نماد صليب براي يك سياره ، شباهتي به خورشيد نداشته ، كه بصورت جداگانه همراه هالل ماه و عالمت ستاره 

مترجم . ز مسلمين است به حالت قرارگرفتن دستها توجه كنيد بخصوص شكل سمت راست كه شبيه خواندن قنوت در نما

م �گفتند
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مسيحيان شبيه مي شده 6»صليب مالتي « اين نماد صليب كه به نظر مي رسد بعد ها خيلي به 

تصويري از صليب مالتي 

معروف » صليب بني كاسي « در مطالعات باستانشناسان درباره حكاكيها ، تحت عنوان 
بطور مشخص نماد صليب براي يك سياره ، شباهتي به خورشيد نداشته ، كه بصورت جداگانه همراه هالل ماه و عالمت ستاره 

. شش پر براي مريخ نشان داده شده 

به حالت قرارگرفتن دستها توجه كنيد بخصوص شكل سمت راست كه شبيه خواندن قنوت در نما

گفتندمالت ميشواليهبوده است كه بدانمسيحياي از جنگاوراننشاني براي رده

اين نماد صليب كه به نظر مي رسد بعد ها خيلي به 

در مطالعات باستانشناسان درباره حكاكيها ، تحت عنوان 
بطور مشخص نماد صليب براي يك سياره ، شباهتي به خورشيد نداشته ، كه بصورت جداگانه همراه هالل ماه و عالمت ستاره 

شش پر براي مريخ نشان داده شده 

به حالت قرارگرفتن دستها توجه كنيد بخصوص شكل سمت راست كه شبيه خواندن قنوت در نما

نشاني براي ردهصليب مالتي. ٦
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به - بعنوان مهر و موم –هزاره اول قبل از ميالد آغازگر انتشار صليب بعنوان نشان نيبيرو بوده و از بابل بود كه اين نشان 
مذهب بني كاسي ، فقط مي توانيم حدس بزنيم كه چه انتظارات / در فقدان متون ادبي . سرزمينهاي مجاور گسترش پيدا كرد 

به نظر من هر چه كه بودند ، باعث تشديد . موعود گرايانه اي بوده اند كه توانايي همراهي با ترسيم تغييرات را داشته اند 
اين حمالت . در مخالفت با بابل و استيالي مردوك –آشوريها و ايالميها –انه ايالتهاي بني انليل گرديده حمالت وحشي

در بناهاي ياد بود سلطنتي و بطور مشخص . پيشگيرانه مانع از اين نشد كه نشان صليب در خود آشور هم پذيرفته نشود 
لباسي را پوشيده اند با نشاني از صليب در نزديكي قلبشانتابوتهاي شاهان آشوري ، تصاويري از آنها وجود دارد كه

.آنچنان كه راهبان كاتوليك امروزه لباس صليب نشان مي پوشند 
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خداي مصري كه / وپيدا شدن تصويري از شاه . محسوب مي شده ) نجوم ( اين پر معني ترين نشان دينداري و علم هيئت 
. لباسي همچون شاه آشوري با نشان صليبي بر سينه اش در بر كرده ، تجلي گسترده اين حقيقت را در مصر نشان مي دهد 

–اين نشان پيشتر استفاده مي شده . بابل ، آشور و ديگر نقاط ، ابتكار جالبي نبود اقتباس نشان صليب بعنوان نماد نيبيرو در 
نيبيرو ، كه اجازه بدهيد آنچنان كه در حماسه خلقت توصيف شده و بر اساس نمادش صليب . –توسط سومريان و آكدي ها 

بناميمش ، هميشه نشان بازگشتي » طع محل تقا« كه در حكاكي هاي سومري به كارگرفته شده تا بر نيبيرو داللت كند ، 
قابل مشاهده بوده 

به روشني واقع شده كه بعد از نبرد آسماني با تيامات ، مهاجم خورشيد را كامل دور زده و به » انوما اليش « در حماسه خلقت 
قيه خانواده خورشيد آنچنان كه ب( دورزد Eclipticچون تيامات خورشيد را در جايي به نام . صحنه مبارزه بر مي گردد 

وقتي كه اين كار را انجام مي دهد ، . اين همان مكان آسماني مي شود كه به ناچار بايد به آن برگردد ) انجامش مي دهند 
يك راه ساده براي تشريح اين . عبور مي كند Eclipticدور بعد از دور بعد از دور ، در اينجا از } كه عبارت است از { 

. است » هالي « مسير مداري وضعيت نشان دادن 
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Ecliptic) :آيد كه خورشيد در به نظر مي) زمينٔاز ديد ساكنان كره(اي فرضي در آسمان است كه ظاهراً دايرةالبروج دايره
كند و خورشيد مشخص مئاين دايره در حقيقت مدار حركت انتقالي زمين را به دور كره.كندمدت يك سال آن دايره را طي مي

آسمان كه ٔاي است كه از تالقي سطح مدار حركت انتقالي زمين با كرهآسمان است يعني دايرهٔدر واقع طرح مدار زمين بر كره
.شوداند پيدا ميآن را اصطالحاً فلك ثوابت ناميده

وضعيت دايره البروج در آسمان

ٔاي به همان اندازهزمين با محور حركت انتقالي زمين، بين دائرةالبروج و استواي سماوي هم زاويهٔبه علت زاويه داشتن محور كره
وقتي . شوندتالقي بين دائرةالبروج و استواي سماوي، اعتدال بهاري و اعتدال پائيزي ناميده مئدو نقطه. وجود دارد26°23'

شود آغاز مي) جنوبئو فصل پائيز در نيمكره(شمالي ٔگيرد، فصل بهار در نيمكرهقرار مي) صفرٔزاويه(اعتدال بهاري ٔخورشيد در نقطه
ٔو فصل بهار در نيمكره(شمالي ٔگيرد، فصل پائيز در نيمكرهقرار مي) درجه180ٔزاويه(اعتدال پائيزي ٔو وقتي خورشيد در نقطه

فرضي در آسمان ٔ، همواره نيمي از اين دايره)و در روي قطب شمال و قطب جنوب(زمين ٔدر روي استواي كره.شودآغاز مي) جنوبي
كند كه اين تغيير قداري از اين دايره كه در آسمان قرار دارد در طول سال تغيير ميزمين، مٔديگر كرهٔاما در هر نقطه. قرار دارد

.معادل با تغيير طول روز و شب است
ميليون كيلومتر به 89ستاره دنباله دار هالي هم از . سفر مي كنندخورشيدستاره هاي دنباله دار هميشه در يك فاصله ايمن از (

ستاره شناسان چيني اولين كساني .هالي بيشتر به خورشيد نزديك است تا به زمين, در اين فاصله. خورشيد نزديك تر نمي شود
)م ..سال قبل ديدند2000بودند كه ستاره دنباله دار هالي را دربيش از 

تصويري فرضي از مدار نيبيرو 
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اين مدار مورب هر چقدر كه از سمت جنوب به خورشيد نزديكتر مي : مقياس به شدت كاهش يافته اي مطابق با مدار نيبيرو 
خم مي گردد و با زدن يك دور كامل به دور Eclipticبه اورانوس نزديكتر شده و روي سطح Eclipticشود از پايين 

نزديك محلي . عبور مي كند Eclipticاره مدارش پايين آمده واز سطح دوب. خورشيد سالم گويان به زحل ، مشتري و مريخ 
هم اينگونه رفته و مدار } نيبيرو { –مشخص شده xمحل عبور در شكل با –. كه نبرد آسماني نيبيرو و تيامات رخ داده 

. سرنوشتش مقدر شده كه بر گردد 

مين ، محل تقاطع بوده و ضمن عبور سياره آنوناكي ، آن به سياره انوما اليش توضيح مي دهد كه آن نقطه ، در آسمانها ودر ز
: تقاطعي تبديل شده 

سياره نيبيرو 

تقاطع آسمان وزمين 

... اشغال خواهد كرد 

سياره نيبيرو 

... موقعيت مركزي را در دست دارد 

سياره نيبيرو 

كسي است كه بدون خستگي تيامات را در حين عبور نگه مي دارد 

!!! اجازه بدهيد نامش را محل تقاطع بگذاريم 

متون سومري كه با وقايع برجسته تاريخ انسان سروكار دارند ، بطور متناوب از حماسه اي سخن مي گويند كه داللت دارد بر 
و اينچنين بود . و هميشه حلقه اتصال مهمي در تاريخ كره زمين و بشريت بوده –سال 3600تقريباً هر –ظهور سياره آنوناكي 

. ودر حكاكيها ، به شكل صليب گرامي داشته شد –حتي در زمان سومريان اوليه –كه اين سياره نيبيرو ناميده شد 

متون متعددي كه وقوع چندين طوفان سيل آسا را همزمان با ظاهر شدن خداي آسماني ، . ثبتش با شروع طوفان آغاز شد 
صورت فلكي شير ميزاني « : يكي از متون مي گويد . روايت مي كنند –پيش از ميالد 10900حدود –نيبيرو ، در عصر شير 

سياره مشعشع به تصوير / در متن ديگري ظاهر نيبيرو در زمان سيل به عنوان ستاره » بوده براي اندازه گيري آبهاي عميق 
. كشيده شده 
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!! وقتي كه فرياد مي زند سيل 

... آن خدا نيبيروست 

. اربابي كه تاج درخشانش با وحشت انباشته است 

. هرروز شير درونش شعله ور است 

. صادف شد با زماني كه به بشريت كشاورزي و مزرعه داري اعطا شد سياره بازگشت ، دوباره نمايان شد و آمدن دوباره نيبيرو م
روي مهرهاي استوانه اي آنچه ترسيم شده شرح اين مساله است كه با آغاز كشاورزي . در اواسط هشتمين هزاره پيش از ميالد 

، نشان صليب به كار برده شده تا نشان دهد كه نيبيرو در آسمان زمين قابل رويت بوده

سياره زماني دوباره مشاهده شد كه آنو و . و اينكه سر انجام براي اكثر سومري ها امري فراموش نشدني محسوب مي شده 
. سال پيش از ميالد 4000براي سفري رسمي به زمين آمدند ؛ حدود ) برج ثور ( آنتو در عصر گاونر 

به افتخار آنها زيگوراتي بنا شد و از آن مراحل ظهور . د كه بعد از هزاران سال شناخته شUrukشهري تاسيس شد به نام 
: وقتي كه نيبيرو مشاهده شد ، آنها از جا جستند و فرياد زدند . سيارات در افق ، تحت عنوان شب تاريك آسمان مشاهده شد 

سياره « براي و همه براي اين قدرتي كه وارد شده بود ترانه ستايش خواندند ،!» تصوير خدا بوجود آمده است « 

! . » خدا آنو 

هنگامي كه سپيده دم آغاز شده است اما –heliacalظهور نيبيرو در آغاز عصر گاو نر به اين معني است كه زمان ظهور 
اما در حركتي سريع ، . صورت فلكي پس زمينه آن گاو نر بوده است –براي ديدن ستارگان به اندازه كافي تاريكي وجود دارد 

با چرخيدنش در آسمان ، تحت عنوان دورزدن خورشيد ، بزودي فرود آمده ، بر مي گردد و عرض پهنه اي كه سيارات بر نيبيرو
تقاطعي كه در مقابل پس زمينه اي از . وبه نقطه تقاطع مي رسد ) دايره البروج / ecliptic(آن قرار دارند را قطع مي كند 
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زيادي بر مهرهاي استوانه اي و الواح نجومي وجود دارد كه از صليب در آنها تصاوير. صورت فلكي شير قابل مشاهده است 
واز آن عبور كرده و در صورت فلكي شير –در عصر گاو نر –استفاده شده و نشان مي دهد كه نيبيرو زماني وارد زمين شده 

) همانگونه كه در تصاوير زيرديده مي شود (مشاهده شده 

بازگشت اين خداي . بنابراين تغيير نماد ديسك بالدار به نشان صليب در حقيقت يك بدعت نبوده 

اما تنها زماني كه از مدار بزرگش از عرض دايره البروج . آسماني زودتر از اينها تصوير شده بوده 

زگشت و همانندگذشته ، جلوه ي از نو طراحي شده ي نماد صليب داللت بر با. گذشت ، نيبيرو شد 

! . بازگشتبازآرايي دارد،برگشتن به عقيده، 
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 رٍس پزٍردگار

آذطیٗ ٞعاضٜ پیف اظ ٔیالز ، آغاظٌط ظٟٛض ٕ٘از نّیة تحت ػٙٛاٖ ٔٙازی تاظٌكت قس . پؽ اظ آٖ 

ٔؼثس یٟٜٛ زض اٚضقّیٓ تؼٙٛاٖ پایٍاٞی ٔمسؼ تطای ٕٞیكٝ تٝ زٚضٜ ای اظ حٛازث تاضیری ٚ 

 ا٘تظاضات ٔٛػٛز ٌطایا٘ٝ ٔتهُ قس . 

 ظٔاٖ ٚ ٔىاٖ آٟ٘ا تهازفی ٘ثٛز : 

 أط وطز حفظ ظیاضتٍاٞی ضاوٝ زض ٌصقتٝ ٔطوع وٙتطَ ٔأٛضیت تٛزٜ ، تطای تاظٌكتی لطیة اِٛلٛع . 

لّٕطٚ پازقاٞی  –تاتُ ، آقٛض ، ٔهط  –زض ٔمایؿٝ تا تٛا٘اییٟاٚ لسضت أپطیاِیؿتٟای آٖ ضٚظٞا 

 ػثطا٘یٟا وٛچه تٛز . 

تا ٔحَٛٝ ٞایی ٔمسؼ ،  –تاتُ ، ٘یٙٛا ، تثؽ  –ایٗ أپطاتٛضیٟا زض ٔمایؿٝ تا ػظٕت پایترت 

ظیٍٛضاتٟا ، ٔؼاتس ، نفٛف ٔٙظٓ ؾطٚزذٛاٟ٘ا ، زضٚاظٜ ٞای ٔعیٗ ، واذٟای تاقىٜٛ ، تاغٟای ٔؼّك 

ٔتطرٓ ( ٚضٚزذا٘ٝ  –، اؾترطٞای ٔمسؼ ، ) آ٘چٙاٖ وٝ لثالً تٛيیح زازٜ قس تطای قؿتكٛی ذسا 

وكتی ٞا ،اٚضقّیٓ قٟط وٛچىی تٛز وٝ تا ػزّٝ ؾاذتٝ قسٜ تٛز ٚ  ٞایی تطای ٍِٙط ا٘ساذتٗ

زیٛاضٞا ٚ ؾیؿتٓ آب ضؾا٘ی چٙساٖ ٔؿتحىٕی ٘ساقت . تا ایٗ حاَ ، ٞعاضاٖ ؾاَ تؼس ، اٚضقّیٓ / 

تیت إِمسؼ ، قٟطی اؾت وٝ زض آٖ ظ٘سٌی رطیاٖ زاقتٝ ٚ زض لّة ٔا ٚ زض ؾطذٍ ذثطٞا ٞٙٛظ 

ای تاػظٕت زیٍط ّٔتٟا تٝ ذطاتٝ ٞایی فطٚ ضیرتٝ ٌٚطز ٚ غثاض آِٛز رای زاضز . زض حاِیىٝ پایترتٟ

 تثسیُ قسٜ ا٘س . 

چِ تفاٍتی در ساختار آى ٍجَد دارد ؟ هؼثذ یَُْ در اٍرضلین ساختِ ضذُ ٍ 

پیطگَییْای ٍحیاًی تِ حقیقت پیَستِ . پیطگَییْایی کِ تخطی اس اػتقاداتی هحسَب 

 ًَذ کِ کلیذ آیٌذُ را در اختیار دارًذ . ضهی 

اضتثاٌ ػثطا٘یٟا تا اٚضقّیٓ ٚ تٝ ٚیػٜ تا وٜٛ ٔٛضیاٜ ، تط ٔی ٌطزز تٝ ظٔاٖ اتطاٞیٓ . ظٔا٘ی وٝ اٚ 

 Malkizedekٔأٛضیت حفاظت اظ پایٍاٜ فًایی ضا زض ظٔاٖ رًٙ پازقاٞاٖ تط ػٟسٜ زاقت تا 

وؿی وٝ واٞٗ تّٙس پایٝ ای اظ را٘ة ذسای ٔتؼاَ تٛز » ) اٚضقّیٓ ( ضٚتطٚ قس .  Ir-Shalem پازقاٜ 
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تٛؾیّٝ ذسای ٔتؼاَ ، ٔاِه آؾٕاٖ » اتطاٞیٓ زض آ٘زا ٔتثطن قس ٚ تٝ ٘ٛتٝ ذٛز ؾٌٛٙس یاز وطز ، « . 

تاظ زض آ٘زا ٚلتی وٝ ایٕاٖ ٚ اذالل اتطاٞیٓ آظٔایف قس ، ٔیخاق تا ذسا تٝ اٚ اػُا قس . تا « ٚ ظٔیٗ 

 قطایٍ ٔٙاؾة تطای تٙای ٔؼثس فطاٞٓ قٛز ، یه ٞعاضٜ ََٛ وكیس .  ایٗ ٕٞٝ ، تا ظٔاٖ ٚ

پیٛ٘س ٔیاٖ » َثك اظٟاضات وتاب ٔمسؼ ، ٔؼثس اٚضقّیٓ ٔىا٘ی تی ٕٞتا تٛزٜ : تطای حفظ تٕطوع 

زض ٘یپٛض ؾٛٔطیاٖ چٙیٗ ٚظیفٝ ای ضا تط ػٟسٜ  DUR.AN.KIآ٘چٙاٖ وٝ ظٔا٘ی « آؾٕاٖ ٚ ظٔیٗ 

 زاقت . 

  

  
   ارصذهیي در ّطتادهیي سالٍ آى آهذ در چْ

 تؼذ اس خزٍج فزسًذاى تٌی اسزائیل اس هصز 

 در سال چْارم سلطٌت سلیواى 

 در هاُ دٍم 

 } تصَیة ضذ { کِ اٍ ساختي خاًِ پزٍردگار را ضزٍع کٌذ . 

  

وتاب ٔمسؼ زض وتاب اَٚ پازقاٞاٖ ) فهُ قكٓ : وتاب اَٚ ( قطٚع تٝ یاز ٔا٘س٘ی زاضز اظ 

ؾاذت ٔؼثس یٟٜٛ زض اٚضقّیٓ تٛؾیّٝ قاٜ ؾّیٕاٖ وٝ ٔا ضا اظ تاضید زلیك حٛازث ُّٔغ ٔی وٙس . 

ٌاْ ؾط٘ٛقت ؾاظی وٝ ٘تایذ آٖ ٞٙٛظ تا ٔا ٞؿتٙس ٚ ظٔا٘ف وٝ ذیّی ٟٔٓ اؾت تایس ٔٛضز تٛرٝ 

 ٌیطز . ٚلتی وٝ آقٛضیٟا ٚ تاتّیٟا ٘كاٖ نّیة ضا تؼٙٛاٖ ٔٙازی تاظٌكت پصیطفتٙس .  لطاض

آغاظ ٌكتٝ -پسض ؾّیٕاٖ -اِثتٝ زاؾتاٖ ٟٔیذ ٔؼثس اٚضقّیٓ تا ؾّیٕاٖ قطٚع ٘كس تّىٝ تا قاٜ زاٚز 

 اؾت :  یعزا٘ی. ایٙىٝ چٝ اتفالاتی تطای قاٜ قس٘ف افتاز ٘كاٖ زٞٙسٜ َطح 

 آهادُ ضذى تزای آیٌذُ اس طزیق احیای گذضتِ . 

ؾاَ ؾُّٙت ( قأُ لّٕطٚ ٌؿتطـ یافتٝ ای ٔی قس وٝ اظ لؿٕت قٕاِی  40ٔیطاث زاٚز ) تؼس اظ 

تٝ آ٘زایی ٔی ضؾیس وٝ زٔكك ٚرٛز زاقت . ) وٝ قأُ ُٔٙمٝ فطٚز ٞٓ ٔی قس ( . تؿیاضی اظ 

 ًٔأیٗ تا قىٜٛ ٔعایٕط ظٔیٙٝ ؾاظ تٙای ٔؼثس یٟٜٛ ٞؿتٙس . 
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پازقاٞی زض ایٗ ٔىاٖ تاضیری تاظی ٔی وٙٙس . وتاب  ؾٝ فطؾتازٜ اِٟی ٘مف وّیسی زض تٙیاٖ

فٟطؾت ٔی « ٌس ضٚیاتیٗ » ٚ « ٘اتاٖ پیأثط » ، « ؾأٛئُ ضٚقٗ تیٗ » ٔمسؼ آ٘اٖ ضا تحت ػٙٛاٖ 

 وٙس . 

 –زاٚز رٛاٖ » ؾأٛئُ ، ٍٟ٘ثاٖ / واٞٗ تاتٛت ػٟس تٛز . وؿی وٝ تٛؾٍ ذسا تؼّیٓ زازٜ قس تا 
تا ٌّٝ ٌٛؾفٙساٖ ضا رٕغ « ضا تحت ٘ظط ٌطفتٝ  -ٝ قسٜ . ٔتطرٓ یؿی ٞٓ ٌفت ٚرؿی  -پؿط ایكا 

قاخ پط قسٜ اظ ضٚغٗ ٔمسؼ ضا تطزاقتٝ ٚ اٚ ضا تطای » وطزٜ ٚ چٛپاٖ اؾطائیُ تاقس . ٚ ؾأٛئُ 

 « . ؾُّٙت تط تٕاْ اؾطائیُ تسٞیٗ ٔی وٙس 

ئیُ ، ٕ٘از ًٔاػف ا٘تراب زاٚز رٛاٖ تطای ایٙىٝ چٛپاٖ ٌّٝ پسضـ قٛز تطای چٛپا٘ی تط تٕاْ اؾطا

 ٘أیسٜ ٔی قس  LU.GAL ٘زٛایی اؾت تطای تاظٌكت تٝ ػهط َالیی ؾٛٔط . ظٔا٘ی وٝ پازقاٜ 

ضا ٌطأی تساض٘س . ٕٞاُ٘ٛض « چٛپاٖ ناِح »  EN.SIآٟ٘ا تالـ ٔی وطز٘س تا ػٙٛاٖ   «ٔطز تعضي » 

 پیٛ٘س ٔی ذٛضز .  وٝ ٔالحظٝ ذٛاٞس قس ایٗ فمٍ قطٚع ؾُّٙت زاٚز ٚ تٙای ٔؼثس اؾت وٝ تا ؾٛٔط

زاٚز ؾُّٙت ذٛز ضا زض ٞثطٖٚ ٚالغ زض رٙٛب اٚضقّیٓ آغاظ وطز . ا٘تراتی وٝ پط اظ ٕ٘ازٞای 

 اؾت .  Kiryat Arbaتاضیری تٛز . ٘اْ لثّی ٞثطٖٚ تط اؾاؼ اقاضٜ ٞای ٔىطض وتاب ٔمسؼ ، 

 « . ٔطز تعضٌی تٛز اظ آ٘ىیٓ » ؟ « وٝ تٛز  Arba  » ٚ «Arbaقٟط ٔؿتحىٓ » 

ٚ آ٘ٛ٘اوی التثاؼ قسٜ اضائٝ ٔی وٙس . تا وتاب  LU.GALزٚ ترف اظ وتاب ٔمسؼ يٛاتُی ضا وٝ اظ 

اػساز قطٚع قسٜ ٚ تٝ یٛقغ ، زاٚضاٖ ٚ تٛاضید ٔی ضؾس . وتاب ٔمسؼ ٌعاضـ ٔی وٙس وٝ ٞثطٖٚ 

ْ زض فهُ ٔطوع اٚالز آ٘ىیٓ قس . وؿا٘ی وٝ ٘فیّیٓ تٝ قٕاض ٔی آیٙس . تا اظزٚاد ٘فیّیٓ تا زذتطاٖ آز

 قكٓ پیسایف آٟ٘ا تا یىسیٍط ٔطتثٍ ٔی قٛ٘س . 

پؿط غ ٘ٛفط وؿی تٛز وٝ  Calebزض ٞثطٖٚ ؾىٛ٘ت زاقتٙس ٚ  Arbaزض ظٔاٖ ذطٚد ٞٙٛظ ؾٝ پؿط 

قٟط ضا تؿریط ٕ٘ٛزٜ ٚ ٘یٕی اظ وؿا٘ی ضا وٝ تا یٛقغ تٛز٘س وكت . ایٍٙٛ٘ٝ تٛز وٝ اٚ پازقاٜ 

 ٞثطٖٚ قس . 

تاؾیؽ وطز زض ٚالغ ازأٝ ٔؿتمیٓ پازقاٞی ٔطتثٍ تا زا٘ف آ٘ٛ٘اوی } أا { پازقاٞی وٝ زاٚز 

ؾٛٔطیاٖ تٛز . اٚ تٝ ٔست ٞفت ؾاَ پازقاٜ ٞثطٖٚ تٛز . اٚ پایترت ضا تٝ اٚضقّیٓ ٔٙتمُ وطز . 

تط وٜٛ ظیٖٛ ؾاذتٝ قسٜ تٛز . زضؾت زض رٙٛب لطاض زاقت ٚ  -« زض قٟط زاٚز »  -ترت پازقاٞی 

ٛضیاٜ رسا قسٜ تٛز . ) رایی وٝ ؾاذتاضی تٛؾٍ آ٘ٛ٘اوی تٙا قسٜ تٛز ( تٛؾٍ زضٜ وٛچىی اظ وٜٛ ٔ

 ضا ؾاذت ٚ تا پط وطزٖ زضٜ ، فانّٝ تیٗ زٚ وٜٛ ضا تؿت .  Milohاٚ 
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ایٗ اِٚیٗ ٌاْ تطای ؾاذتٗ ٔؼثس یٟٜٛ تٛز . یٟٜٛ تٝ اٚ اراظٜ زازٜ تٛز تا لطتاٍ٘اٞی تط وٜٛ ٔٛضیاٜ 

َطیك ٘اتاٖ پیأثط } ٔٙتمُ ٔی قس { ظیطا زاٚز زض رٍٟٙا ذٟٛ٘ای تؿیاضی   والْ ذسا اظتط پا وٙس . 

 ضیرتٝ تٛز . أا ٘ٝ اٚ تّىٝ پؿطـ ؾّیٕاٖ ٔؼثس ضا تٙا وطز . 

٘كؿتی »زاٚز زض  –زاٚز تا پیاْ ٘اتاٖ زٌطٌٖٛ ٔی قٛز . ٔتطرٓ  –ٚیطاٖ قسٜ تٛؾٍ پیاْ پیأثط 

ٔتطرٓ ( تٝ پیكٍاٜ  –) لثُ اظایٙىٝ یٟٜٛ چٙیٗ چیعی ضا زضذٛاؾت وطزٜ تاقس  -« لثُ اظ یٟٜٛ 

به خاطر پیروی کردن از دستور تاتٛت ػٟسٜ ضفت ) وٝ ٞٙٛظ زض ذا٘ٝ چازضی لاتُ حّٕف تٛز ( 

به قذر یک خذاونذ،او پاداشی را برای عسم راسخش در ایمان به خذا درخواست کرد: تضمینی 

 که آن همانا خانه ی داوود بود که به یک پرستشگاه تبذیل شذه و او تا ابذ متبرک   نشانه ،

 می گشت .

تٕاْ قة ضٚتطٚی تاتٛت ػٟس ٘كؿت . تاتٛتی وٝ ٔٛؾی تٝ ٚؾیّٝ آٖ تا ذسا اضتثاٌ تطلطاض وطزٜ 

اظ ٔؼثسی وٝ زض  –ٕ٘ٛ٘ٝ ٔمیاؼ  –زازٜ قس  Tavnitضا زضیافت وطز . تٝ اٚ  یعزا٘یتٛز . اٚ ٘كا٘ٝ 

آیٙسٜ تایس ؾاذتٝ ٔی قس . ٔی تٛاٖ زض تطاتط ایٗ زاؾتاٖ تی تفاٚت تٛز . زض حمیمت ٔكرم 
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٘یؿت وٝ َی آٖ قة تطای پازقاٜ زاٚز ٚ پطٚغٜ ٔؼثس چٝ اتفالی افتازٜ . أا ایٗ ٔؼازَ تركی اظ 

 پازقاٜ ؾٛٔطی ، ٌٛزآ اؾت . -ٌطي ٚٔیف  – Twilight  زاؾتاٖ

وؿی وٝ َی ضٚیا تیٙی ِٛحی حاٚی ٘مكٝ ؾاذت ٔؼثس الٌاـ تٝ ٕٞطاٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ذكتی وٝ تایس 

 اؾتفازٜ وٙس ضا زضیافت ٔی وٙس تا ٔؼثس ضا تطای ذسا ٘یٙٛضتا تؿاظز . 

ٚلتی وٝ اٚ تٝ پایاٖ ضٚظ ٘عزیه قس ،قاٜ زاٚز ٕٞٝ ضٞثطاٖ اؾطائیُ ضا احًاض وطز . اظ رّٕٝ ضٚؾای 

أی ، واٞٙاٖ ٚ زفتطزاضاٖ ؾُّٙتی ضا ، ٚ ٚػسٜ یٟٜٛ ضا تٝ آٟ٘ا اتالؽ ٕ٘ٛز . تا لثایُ ٚ فطٔا٘سٞاٖ ٘ظ

)ٔمیاؼ  Tavnit» ٍ٘اٞی تٝ حًاض چیعی ضا وٝ زض زؾتا٘ف لطاض زاقت تٝ پؿطـ ؾّیٕاٖ زاز . 

« وٛچىی (اظ ٔؼثس ، قأُ ٕٞٝ لؿٕتٟا ٚ ... ٔمیاؼ وٛچىی وٝ اظ َطیك ضٚحا٘ی زضیافت وطزٜ تٛز 

ٕٞٝ آ٘چٝ وٝ یٟٜٛ تا زؾتٟای » ظ آ٘چٝ تٝ زاٚز اػُا قسٜ تٛز تٝ ؾّیٕاٖ زازٜ قس . . ٚ تیكتط ا

ٔزٕٛػٝ ای اظ « )ٔمیاؼ وٛچه (تٝ ٔٗ تسٜ  Tavnit... تطای زضن َطظ واض   ذٛزـ ٘ٛقتٝ اؾت

 ۱زؾتٛضاِؼّٕٟای يٕیٕٝ وٝ اظ را٘ة غیة ٘ٛقتٝ قسٜ تٛز . 

 (  28فهُ  –) اَٚ تٛاضید 

  

تطرٕٝ قسٜ أا زض تیكتط « اٍِٛ » طرٕٝ اٍّ٘یؿی قاٜ ریٕع اظ وتاب ٔمسؼ زضت Tavnitانُالح 

ٔٛضز تاویس تٛزٜ . اقاضٜ تٝ ایٙىٝ چیعی وٝ تٝ زاٚز زازٜ قسٜ « ٘مكٝ » تطرٕٝ ٞای اذیط انُالح 

ٔكتك  Tavnitاؾت . اظ ؾٛی زیٍط  Tokhnit« ٘مكٝ » ٘مكٝ ٔؼٕاضی تٛزٜ . أا ٔؼازَ ػثطی تطای 

تا تٛرٝ تٝ ایٗ ٘ىتٝ ، آ٘چٝ وٝ زاٚز « . تط پا وطزٖ » ، « تطای ؾاذتٗ » ّی تٝ ٔؼٙی قسٜ اظ ضیكٝ فؼ

تٛزٜ . تٝ تیاٖ « ٔسِی اظ لثُ ؾاذتٝ قسٜ » زضیافت وطز ٚ آ٘چٝ وٝ اٚ تٝ زؾت پؿطـ ؾّیٕاٖ زاز 

أطٚظی ٔسَ ٔمیاؾی . ) تاؾتاٖ قٙاؾاٖ زض ٘عزیىی ٔىاٟ٘ای تاؾتا٘ی قطق ، ٔسِٟای ٔمیاؾی 

 طزٜ ا٘س اظ اضاتٝ ، ٚاٌٗ ، وكتی ٞا ، واضٌاٜ ٞا ، ٚ حتی ٔؼاتس چٙس ٚرٟی ( . پیسا و

وتاب ٔمسؼ زض وتاتٟای پازقاٞاٖ ٚ تٛاضید ا٘ساظٜ ٌیطی ٞای زلیمی ضا اضائٝ ٔی وٙس ٚ رعئیات 

ٔؿیط ٔحٛضی اـ قطق / « ٔؼثس اتسی » ؾاذتاض ٔؼٕاضی ٔؼثس ٚ َطاحی آٖ ضا ضٚقٗ ٔی ٕ٘ایس . 

 ؾاذتٝ قس . « ٕٞتطاظ اػتساِیٗ » كىُ اظ ؾٝ ترف ٚ غطب تٛزٜ ٚ ٔت

                                                           
اها خذا بوي فرهَد کِ تَ خاًِ را باسن هي بٌا ًخَاّی کرد زیرا کِ هرد جٌگی بَدی ٍ خًَریس ... ٍ » ... } هتي ایٌگًَِ هی گَیذ : .  ۱

لکت خذاًٍذ ًطستِ بر اسرائیلیاى خذاًٍذ بوي بسیار پسرّا دادُ ٍ لکي از ّوِ پسراًن پسرم سلیواى را اختیار ًوَد تا آًکِ بر هسٌذ هو
حکوراى باضذ ... ٍ داٍد بِ پسرش سلیواى ًوًَِ رٍاق ٍ خاًِ ّایص ٍ هخسًْایص ٍ حجرُ ّای باالیص ٍ اطاق ّای اًذرًٍیص ٍ خاًِ 

 « کفارت را داد 
 فصل بیست ٍ ّطتن . ترجوِ فاضل خاى ّوذاًی  –اٍل تَاریخ 
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زض ػثطی ( تا ؾاِٗ تعضي ٔطوعی  Ulamَطح لؿٕت رّٛیی آٖ اظ ٔؼثس ؾٛٔطی التثاؼ قس )

(Hekhal  یا ٞیىُ وٝ ضیكٝ زضE.GAL  ٔؿىٗ تعضي » ؾٛٔطی زاضز تٝ ٔؼٙی ) » ٗٔمسؼ تطی ٚ

) ؾرٍٙٛ ( ٘أیسٜ ٔی  Dvirترف وٝ  ٔمسؾٟا ) لسؼ االلساؼ ( تطای تاتٛت ػٟس زض زضٚ٘ی تطیٗ

قس ؾاذتٝ قس . تطای آ٘ىٝ ٔٛؾی تٛؾیّٝ تاتٛت ػٟس تا ذسا ؾرٗ ٔی ٌفت . ) آ٘چٙاٖ وٝ اٚضا 

وؿی وٝ تا  –اِثتٝ زض ز٘یای اؾالْ ، چٖٛ اهلل ٘اْ ٚیػٜ ذسا زض اؾالْ اؾت  –وّیٓ اهلل ِمة زاز٘س 

 ذسا ؾرٗ ٔی ٌٛیس . ٔتطرٓ ( 

ٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٞط ظیٍٛضات ؾٛٔطی َثك ؾٙت تط پایٝ زٚضٜ قهت ٌا٘ی ؾاذتٝ ٔی قسٜ وٝ زالِت 

ٔؼثس ؾّیٕاٖ زض ؾاذتٕا٘ف ٔفْٟٛ قهت پایٝ ضػایت قسٜ اؾت : « قهت پایٝ » زاضز تط ٔفْٟٛ 

ایٙچ  12تا  18، شضاع ، ٔمیاؼ لسیٕی ََٛ ٔؼازَ  cubitsتٛزٜ . ) cubits 60ترف انّی ) ؾاِٗ ( 

 20زض  20( . ٔمسؼ تطیٗ ٔمسؾٟا  ۲×٦۰شضاع )  120شضاع ٚ ػطو ٚ اضتفاع  20رٓ ( زضاظا ٔتط –

شضاع تٛزٜ ، فمٍ تٝ ا٘ساظٜ ای وٝ تتٛا٘س تاتٛت ػٟس ضا تا زٚ وطٚتی َالیی تط تاالیف زض ذٛز 

 « ( . تاِٟایف ضا ِٕؽ وٙس » ٍٟ٘ساضز . ) 

  

 

 

٘كاٖ ٔی زٞس وٝ تاتٛت زلیماً ضٚی نرطٜ ؾٙتٟا ، قٛاٞس ٔتٙی ٚ پػٚٞكٟای تاؾتاٖ قٙاؾاٖ 

اؾتخٙایی ) غیط ػازی ( لطاضٌطفتٝ تٛز وٝ ضٚی آٖ اتطاٞیٓ آٔازٜ تٛز تا پؿطـ اؾحاق ضا لطتا٘ی 

ٔتطرٓ ( ػٙٛاٖ آٖ تٝ ػثطی ٔی قٛز  –وٙس ) زض ؾٙت اؾالٔی تزای اؾحاق ،اؾٕاػیُ شوط قسٜ 

Even Shatiyah  افؿا٘ٝ ٞای یٟٛزی ٔی ٌٛیٙس تطای آٖ اؾت آ٘چٙاٖ وٝ « . تٙیاٖ ؾٍٙی » تٝ ٔؼٙی

 وٝ رٟاٖ زٚتاضٜ ذّك قٛز . أطٚظٜ ٕٞٝ آٖ پٛقیسٜ قسٜ ٚ تٛؾٍ ٌٙثس ضٚی نرطٜ احاَٝ قسٜ 
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) ذٛا٘ٙسٌاٖ ٔی تٛا٘ٙس تطای وؿة اَالػات تیكتط زضتاضٜ نرطٜ ٔمسؼ ٚ غاض ٔؼٕا ٌٛ٘ٝ ٚ ضاظ 

 ٔطارؼٝ وٙٙس . ( « ؾفطی تٝ تاضیرچٝ ظٔیٗ » ٟ٘فتٝ زض ظیطظٔیٟٙای آٖ تٝ وتاب 

اٌط چٝ ایٗ تٙای تاضیری لاتُ ٔمایؿٝ تا ظیٍٛضاتٟای آؾٕاٖ ذطاـ ؾاتك ٘ثٛز أا ٔؼثس پؽ اظ 

 اً تا قىٜٛ ٚ تط ذالف ٔؼاتس ٔؼانط ذٛز زض زیٍط ٘ماٌ رٟاٖ قسٜ تٛز . اتٕاْ واض ٚالؼ

ُّٔماً زض ٞیچ  -تسٖٚ آٞٗ یا اؾتفازٜ اظ ٞط ٌٛ٘ٝ اتعاضآالت آٞٙی تطای تط پا وطزٖ ایٗ ؾاذتاض

ٚ فمٍ تا اؾتفازٜ اظ اتعاضٞای تط٘عی ٚ ٔؿی ؾاذتٝ قس . ٔمساض َالیی وٝ اؾتفازٜ قسٜ  –ػّٕیاتی 

( آ٘مسض ػظیٓ ٚ  shekels 50ٚ تطای چٍٙاِٟا  talents 600ی ٔمسؼ تطیٗ ٔمسؼ ٞا تٛز ) فمٍ تطا

ظیاز تٛز وٝ ؾّیٕاٖ تطای ؾطٚ ؾأاٖ زازٜ تٝ آٟ٘ا وكتی ٞای ٚیػٜ ای ضا ٔأٛض آٚضزٖ َال اظ 

Ophir  . تهٛض ٔی ضٚز اظٔىا٘ی زض رٙٛب قطلی آفطیما َالٞا ٔی آٔسٜ( ٔی ٕ٘ایس ( 

ػیت اؾتفازٜ اظ ٞط چیع آٞٙی زض ؾاذتاض ٔؼثس ٚ ٞٓ تطای َال واضی ٞط وتاب ٔمسؼ ٞٓ تطای ٕٔٙٛ

چیع زاذُ ٔؼثس تٛيیحی اضائٝ ٕ٘ی وٙس . فمٍ ٔی تٛاٖ حسؼ ظز وٝ اظ آٞٗ تراَط ایٗ اؾتفازٜ 
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ٕ٘ی قسٜ وٝ زاضای ذٛال ٔغٙاَیؿی تٛزٜ ٚ اظ َال تطای ایٗ اؾتفازٜ قسٜ وٝ تٟتطیٗ ٞازی 

 اِىتطیؿیتٝ ٔی تاقس . 

  

لاتُ تٛرٝ اؾت وٝ فمٍ زٚ ٕ٘ٛ٘ٝ زیٍط اظ ٔؼاتس َالواضی قسٜ قٙاؾایی قسٜ ، آٖ ٞٓ زض ؾٕت 

پایترت ایٙىا زض پطٚ . رایی وٝ ذسای تعضي آٔطیىای  Cuzcoزیٍط رٟاٖ . یىی ٔؼثس تعضٌی زض 

 تٝ ٔؼٙی ) ٔحَٛٝ َالیی (  Coricanchaپطؾتف ٔی قسٜ ٚ آٖ ٔىاٖ ضا  Viracochaرٙٛتی 

 . رایی تطای ٔمسؼ تطیٗ ٔمسؾٟا وٝ تُٛض وأُ َالواضی قسٜ تٛز . ٔی ٘أیس٘س 

 Tiwanakuزض تِٛیٛی . ٘عزیه ذطاتٝ ٞای ٔكٟٛض  Titicacaزض ؾاحُ زضیاچٝ  Puma-Punkuزیٍطی 

تّٛن ؾٍٙی ؾاذتٝ قسٜ تٛزٜ . زیٛاضٞا  4. ٚیطا٘ٝ ٞایی وٝ قأُ تالی ٔا٘سٜ ؾاذتٕا٘ی اؾت وٝ تا 

ٔحفظٝ  4وساْ تا تطقی اظ تىٝ ؾٍٟٙای غَٛ آؾا ؾاذتٝ قسٜ تٛزٜ ٞط ٚ وف اَاق ٚ ؾمف ٞا ٞط 

ٕ٘ای زضٚ٘یكاٖ تُٛض وأُ اظ َال پٛقیسٜ قسٜ تٛز ٚ ظطٚف زاذّی قاٖ ٞٓ اظ َال تٛز . تٛنیف 

 آٔسٜ اؾت . « ٌٕكسٜ  لّٕطٚٞای» ایٗ ٔىاٖ ٚ چٍٍٛ٘ی غاضت آٖ تٛؾٍ اؾپا٘یائیٟا زض وتاب 

ضا ٔحُ الأتی تسا٘یٓ وٝ تطای آ٘ٛ ٚ آ٘تٛ ؾاذتٝ قسٜ تٛزٜ ،  Puma-Punkuٔٗ پیكٟٙاز وطزٜ اْ وٝ 

 ؾاَ پیف اظظٔیٗ تاظزیس وطز٘س .  4000ٚلتی وٝ آٟ٘ا حسٚز 

 

  

 ومایی از وقشٍ ي خرابٍ َای پًما پًوکً

  

تا تٛرٝ تٝ ٘ٛقتٝ ٞای وتاب ٔمسؼ ، زٟٞا ٞعاض واضٌط ٘یاظ تٛزٜ تطای تط ػٟسٜ ٌطفتٗ واضی تا ایٗ 

ؾاَ . تطای چٝ ؟ ٞسف اظ ؾاذتٗ ایٗ ذا٘ٝ تطای پطٚضزٌاض چٝ تٛزٜ ؟ ٚلتی ٕٞٝ  7ػظٕت زض ٔست 
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ض چیع آٔازٜ قس . تاتٛت ػٟس تا قىٜٛ ٚ قطح ٚتؿٍ تؿیاض تٛؾیّٝ واٞٙاٖ تطای لطاض ٌطفتٗ ز

ٔمسؼ تطیٗ ٔمسؼ ٞا حُٕ قس . تٝ ٔحى ایٙىٝ تاتٛت پاییٗ ٌصاقتٝ قس ٚ پطزٜ ٞایف رسا 

ذا٘ٝ پطٚضزٌاض پط اظ اتط » قس٘س ، لسؼ االلساؼ اظ ؾاِٗ تعضٌی وٝ پط اظ واٞٗ تٛز وكیسٜ قس ! 

  ؾپؽ ؾّیٕاٖ ٕ٘اظ قىط تط پا وطز ٚ ٌفت :« قس ؛ تُٛضیىٝ واٞٙاٖ ٕ٘ی تٛا٘ؿتٙس زض آ٘زا تایؿتٙس 

 

 پزٍردگاری کِ اًتخاب ًوَد ُ ای تا در اتزّا سکًَت داضتِ تاضی 

 هي تزای تَ خاًِ هجللی ساختِ ام 

 هکاًی تزای اقاهت جاٍداًِ تاى ... 

 ّز چٌذ اػلی آسواًْا ّن ًوی تَاًٌذ تَ را در خَد تگٌجاًٌذ 

 التواس ها را آى ٌّگام کِ در آسواًْا تز تخت خَد تکیِ سدُ ای تطٌَ 

  

 ٚ یٟٜٛ قة ٍٞٙاْ تط ؾّیٕاٖ ظاٞط قسٜ ٚ تٝ اٚ ٌفت : 

ٔٗ نسای ٘یایف قٕا ضا قٙیسْ . ٔٗ ایٗ ٔىاٖ ضا تؼٙٛاٖ ذا٘ٝ ای تطای پطؾتكٓ ا٘تراب ٔی وٙٓ 

... اظ آؾٕاٖ نسای ٘یایف ٔطزْ ضا قٙیسْ ٚ ٌٙاٞا٘كاٖ ضا ٔی تركٓ ... اوٖٙٛ ذا٘ٝ ای ضا وٝ 

 ٚلف ٔی وٙٓ وٝ تا اتس زض آٖ تالی تٕا٘س .  Shemا٘تراب وطزٜ اْ تطای 

 (  6-7فهَٛ  –) زٚ تٛاضید 

« ٘اْ » ٔؼٕٛالً تٝ  –زض ایٙزا ٚ ظٚزتط اظ آٖ ، ٔٛلغ ٌكٛزٖ فهُ قكٓ پیسایف  - Shemوّٕٝ 

زض  پیكٟٙاز ٔٗ ایٗ تٛزٜ وٝ چٖٛ « زٚاظزٕٞیٗ ؾیاضٜ » تطرٕٝ قسٜ . اٌط تطٌطزیٓ تٝ اِٚیٗ وتاتٓ 

٘أیسٜ ا٘س ٚ ؾٛٔطیاٖ آٖ ضا « لایك آؾٕا٘ی » ٛب ٔؿاِٝ تاظٌكت ، ٔهطیاٖ آٖ ضا انُ ٚزض چٟاض چ

MU –  ذسا ٘اْ ٟ٘ازٜ ا٘س . تط ٕٞیٗ اؾاؼ لطاض تٛزٜ وٝ اظ ٔؼثس اٚضقّیٓ وٝ تط  –وكتی آؾٕا٘ی

تؿتطی ؾٍٙی ؾاذتٝ قسٜ ٚ ٔىاٖ تاتٛت ػٟس وٝ تط نرطٜ ٔمسؼ لطاض ٌطفتٝ تؼٙٛاٖ تا٘س ظٔیٙی 

 ٕا٘ی ، ٞٓ تطای تطلطاضی اضتثاٌ ٚ ٞٓ تطای فطٚز وكتی آؾٕا٘ی اؾتفازٜ قٛز ! تطای ذسای آؾ
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البتٍ شم وام یکی از پسران وًح َم بًدٌ کٍ در ایه وقشٍ مىطقٍ ای بٍ اي اختصاص دادٌ 

 شذٌ ي مشخض ویست کٍ چرا سچیه بٍ ایه وکتٍ اشارٌ ومی کىذ . مترجم

 

زض ؾطاؾط ٔؼثس ٘ٝ پیىطٜ ای ٚرٛز زاقت ، ٘ٝ تتی ، ٘ٝ تهٛیط حىاوی قسٜ ای . تٟٙا قی وٝ زض آٖ 

  –وٝ زض لطآٖ اظ آٖ تحت ػٙٛاٖ ؾىیٙٝ یا زقسٜ اؾت . ٔتطرٓ  –ٚرٛز زاقت تاتٛت ػٟس تٛز 

 « ٞیچ چیعی زض تاتٛت ػٟس ٚرٛز ٘ساقت رع زٚ ِٛحی وٝ زض وٜٛ ؾیٙا تٝ ٔٛؾی زازٜ قسٜ تٛز » ٚ 

تىِٙٛٛغی تاتٛت ػٟس یا ٕٞاٖ « پیاْ آٚض ٌصقتٝ ٞا » ) اِثتٝ اضیه فٖٛ ز٘یىٗ زض وتاب ذٛز 

 نٙسٚق ػٟس ضا ترٛتی تٛيیح ٔی زٞس ( . 

ایي هحل تزای اقاهت تط ذالف ظیٍٛضاتٟای تیٗ اِٟٙطیٙی اّ٘یُ زض ٘یپٛض ٚ ٔطزٚن زض تاتُ ، 

 خذایی در ًظز گزفتِ ًطذُ تَد کِ در آى سًذگی کٌذ ، تخَرد ، حوام کٌذ ٍ تخَاتذ . 

، هؼثذی تزای حضَر خذایی کِ  یشداًی } تلکِ { هکاًی تَد تزای ػثادت ، هحل تواس

 در اتزّا ساکي است . 

ایٗ ؾرٗ زضؾتی اؾت .  ٌفتٝ ٔی قٛز وٝ یه تهٛیط تٝ ا٘ساظٜ ٞعاض وّٕٝ اضظـ زاضز . تٝ یمیٗ

 آٖ ٞٓ زض رایی وٝ ٚاغٜ ٞای ٔٙاؾة وٓ ِٚی تهاٚیط ٔطتثٍ ظیاز ٞؿتٙس . 
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ٚ ایٗ زضتاضٜ ظٔا٘ی اؾت وٝ ؾاذت ٔؼثس اٚضقّیٓ تٝ پایاٖ ضؾیسٜ ٚ تٝ وؿی اذتهال یافتٝ تٛز 

وٝ ٔؼَٕٛ ٚ  –تٛنیف ذسا  –وٝ زض اتطٞا ؾىٛ٘ت زاقت . تغییط لاتُ تٛرٟی زض حىاوی ٔمسؼ 

ظ تٛز نٛضت ٌطفت ٚ ) زض آٖ ظٔاٖ ( اِٚیٗ ٚؾطقٙاؼ تطیٗ آٖ زض آقٛض لطاض ٌطفت . ایٗ ٔزا

تٕاْ ضخ یا فمٍ تا « ؾاوٗ زض اتطٞا » حىاوی ٞا تٝ ٚيٛح ٘كاٖ ٔی زٞٙس وٝ ذسای آقٛض تؼٙٛاٖ 

  ٕ٘ایف زؾتف ٘كاٖ زازٜ ٔی قسٜ . غاِثاً تا وٕا٘ی وٝ زض زؾتٟایف لطاض زاضز

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تٛنیفاتی وٝ یازآٚض یىی اظ زاؾتاٟ٘ای وتاب ٔمسؼ زضتاضٜ وٕا٘ی زض اتط تٛزٜ وٝ اظ ٘كا٘ٝ ٞای  

 اِٟی ػٛالة تؼس اظ َٛفاٖ ٔحؿٛب ٔی قسٜ . 

زض لطٖ تؼسی یا وٕی تؼستط اظ آٖ ، تهاٚیط آقٛضی ، ٌٛ٘ٝ رسیسی اظ ذساضا ٔؼطفی ٔی وٙٙس وٝ زض 

ایٗ ذٛزـ تٝ ضٚقٙی « اِٛٞیت زض زیؿه تاِساض » اتط ؾاوٗ اؾت . َثمٝ تٙسی قسٜ تحت ػٙٛاٖ 

  ٘كاٖ ٔی زٞس وٝ ذسا زاذُ زیؿه تاِساض لطاض زاضز .
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 یا تاظٔیٗ پیٛ٘س ٔی ذٛضز ) زض ٘مُٝ ٞفتٓ ( ٚ یاتا ٔاٜ ) ٞالِف (

  

 

 

 

 

 

٘یثیطٚ اظ آ٘زا وٝ زیؿه تاِساض ٔؼطف ٘یثیطٚ تٛزٜ ، ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ آٖ ذسایی اؾت وٝ تا 

ٚاضز ٔی قٛز . ٔكرم اؾت وٝ تهاٚیط تّٛیحاً ا٘تظاض ٘عزیه قسٖ تٝ ٚضٚز ٘ٝ فمٍ ؾیاضٜ ، تّىٝ 

    } فطٚز {ؾاوٙاٖ ذسا ٌٛ٘ٝ آٖ تٝ ضٞثطی آ٘ٛ ضا ٞٓ تیاٖ ٔی وٙٙس .

تغییط زض حزاضیٟا ٚ ٕ٘ازٞا ، تا ٘كاٖ نّیة قطٚع قس . ا٘تظاضات ظٟٛض ػٕیك تط قس٘س ، تغییطات 

آٔازٌی ٞای ٌؿتطزٜ تطی تٝ ٘اْ ا٘تظاض تاظٌكت نٛضت ٌطفت . تا ایٗ حاَ ،  ذطز وٙٙسٜ ٚ

 ا٘تظاضات ٚ آٔازٌی ٞا زض تاتُ یه رٛض رطیاٖ زاقت ٚ زض آقٛض رٛض زیٍطی ! 

زض یىی ا٘تظاضات ظٟٛض حَٛ ٔحٛض ذسایی قىُ ٌطفتٝ تٛز وٝ زض آ٘زا حًٛض زاقت ٚ زض زیٍطی 

 زضتاضٜ ذسایی تٛز وٝ زٚتاضٜ تطٔی ٌطزز ٚ ٕ٘ایاٖ ٔی قٛز . 

زض تاتُ ا٘تظاضات تیكتط نثغٝ ٔصٞثی زاقتٙس . احیاء ٔٛػٛزٌطایا٘ٝ تٛؾٍ ٔطزٚن اظ َطیك پؿطـ 

پیف اظ ٔیالز . زض ٔطاؾٓ ٔمسؼ  960ای قطٚع ٔزسز زض ٘اتٛ . رؿاضتی تعضي ٚ ٔتؼٟسا٘ٝ تط

Akitu  تغییطاتی زض ا٘ٛٔا اِیف نٛضت ٌطفت ٚ ػّٙاً اػالْ قس وٝ ٔطزٚن ظٔیٗ ضا ذّك وطزٜ ٚ تاػج

تغییط قىُ آؾٕاٟ٘ا قسٜ ) ٔٙظٛٔٝ قٕؿی ( ٚ ا٘ؿاٖ ضا ذّك ٕ٘ٛزٜ . تطای تاظی وطزٖ ٘مكی 

) زضؾت زض  Borsippaت احیاء ، ٘اتٛ اظ ٔؼثس ذٛز زض تؿیاض ٟٔٓ زض ایٗ لؿٕت يطٚضی اظ تكطیفا

 730پیف اظ ٔیالز تا  900رٙٛب تاتُ ( ٚاضز ٔارطا قس . تط ایٗ اؾاؼ ، پازقاٞاٖ تاتّی وٝ تیٗ 

 پیف اظ ٔیالز حاوٓ تٛز٘س تٝ ٘أٟای ٚاتؿتٝ تٝ ٔطزٚن ٚ ٘اتٛ ٚ اػساز تعضٌكاٖ تىیٝ وطز٘س . 
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ی تغییط وطز ، ٔٛضذاٖ قطٚع زٚضٜ پازقاٞی ٘ٛ آقٛضی ضا اظ آقٛض تیكتط اظ رٙثٝ رغطافیای ؾیاؾ

پیف اظ ٔیالز اػالْ وطزٜ ا٘س . ػالٜٚ تط ٘ٛقتٝ ٞا ٚ آحاض تاضیری ضٚی  960٘ظط ظٔا٘ی حسٚز 

زیٛاضٞای واذٟا ، ٔٙثغ انّی اَالػات ٔا زض تاضٜ آقٛض زض آٖ ضٚظٞا ٚلایغ ٍ٘اضی ؾاِیا٘ٝ قاٞاٖ 

ایی ضا وٝ ا٘زاْ زازٜ ا٘س ٘ٛقتٝ ا٘س . ٔی تٛاٖ آٟ٘ا ضا تا قغُ اؾت وٝ زض آٖ ؾاَ تٝ ؾاَ واضٞ

٘ٝ فمٍ تطای ؾُّٝ   ٚ ٚحكی ٌطیٟای تی ٔا٘ٙسقاٖ لًاٚت وطز .« اقغاٍِطی » انّی قاٖ 

٘ظأی ٚ تاضیری تط ؾٛٔط ٚ آوس وٟٗ تّىٝ تا تٛرٝ تٝ آ٘چٝ وٝ تطای تاظٌكت يطٚضی تٛزٜ ، آٟ٘ا 

 ا ٞٓ ٔس ٘ظط زاقتٙس . وٙتطَ پایٍاٟٞای ٚاتؿتٝ تٝ فًا ض

ٔكرم اؾت وٝ ایٗ ٞسف ٕ٘ی تٛا٘ؿتٝ تٟٙا ٞسف اظ ِكىط وكی ٞا تاقس . ٘مٛـ تطرؿتٝ 

لثُ اظ ٔیالز ) وٝ تؼًی اظ آٟ٘ا ضا  8-9حزاضی قسٜ ای وٝ تط زیٛاضٞای واذٟای آقٛضیٟا اظ لطٖٚ 

٘ٝ ای وٝ ضٚی آٟ٘ا ٔی تٛاٖ زض ٔٛظٜ ٞای تطرؿتٝ رٟاٖ زیس ( لطاض زاض٘س ٚ ٕٞچٙیٗ ٟٔطٞای اؾتٛا

، ذٛـ   زض وٙاض زضذت حیات -« فًا٘ٛضز » آ٘ٛ٘اوی  –پازقاٜ ٚ واٞٗ اػظٓ تٝ ٕٞطاٜ ّٔىی تاِساض 

آٔس ٌٛی ذسایی وٝ زض زیؿه لطاض زاضز زیسٜ ٔی قٛ٘س وٝ ٕٞٝ ایٟٙا تٝ ضٚقٙی ا٘تظاض ٚضٚز ذسا ضا 

 ٘كاٖ ٔی زٞٙس ! 
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ٔٛضذاٖ قطٚع زٚضٜ ٘ٛ آقٛضی ٚ تاؾیؽ ؾّؿّٝ پازقاٞی رسیس زض آقٛض ضا ایٍٙٛ٘ٝ تٝ یىسیٍط  

زض قٟط ٘یٙٛا تط ترت ؾُّٙت ٘كؿت ، اٍِٛیی اظ  Tiglath-Pileser IIاضتثاٌ ٔی زٞٙس وٝ ٚلتی 

افعایف لسضت زاذّی ٚ اقغاٍِطی ٚ ٚیطاٖ ٌطی ٚ إً٘اْ ؾطظٔیٟٙای ذاضری ضا اظ پسض تٝ پؿط 

طلطاض وطز وٝ قاٞاٖ آقٛض ز٘ثاِٝ ضٚ آٖ قس٘س . راِة ایٙزاؾت وٝ زض اتتسا ُٔٙمٝ ضٚزذا٘ٝ ٜٚ٘ٛ ت

Khabur  . ضا تؼٙٛاٖ ٔطوع تزاضی ٚ ٔصٞثی حطاٖ ٔٛضز ٞسف لطاض زاز 

را٘كیٙا٘ف آٖ ضا تهاحة وطز٘س . تاضٞا اؾٓ زٞاٖ پط وٗ پازقاٜ لثّی اؾٓ پازقاٜ تؼسی ٔی قس 

ٝ ٚ ... ذٛز ضا ٘أٍصاضی ٔی وطز٘س ( قاٞاٖ آقٛضی پی زض پی لّٕطٚ ) تا قٕاضٜ ٞای یه ٚ زٚ ٚ ؾ

ذٛز ضا ٌؿتطـ زازٜ ٚ وٙتطَ ٔٙاَك زیٍط ضا تسؾت ٔی ٌطفتٙس . تا تاویس ٚیػٜ تط قٟط ؾاحّی ٚ 

وؿی وٝ ٕ٘از  –پیف اظ ٔیالز . آقٛض تا٘ی پاَ زْٚ  860) ِثٙاٖ ( حسٚز  La-ba-anوٛٞؿتا٘ی 

افتراض تؿریط قٟطٞای ؾاحّی  –نّیة ضا ضٚی ؾیٙٝ ذٛز زاضز ) ضرٛع وٙیس تٝ ػىؿٟای لثّی ( 

ضا تٝ ٘اْ ذٛز حثت وطز . ٚ وٜٛ ؾسض ضا تا پایٍاٜ ٔمسؾی وٝ ضٚظٌاضی  Tyre  ،Sidon  ،Gebalفٙیمی 

 تؼٙٛاٖ فطٚزٌاٜ آ٘ٛ٘اوی اظ آٖ اؾتفازٜ ٔی قس زض ٘ٛضزیس . 

حثت  Bit Adini  زتٛزی تط پا وطزٜ ٚ آٖ ضا تٝ ٘اْ ؾتٖٛ یا Shalmaneser III پؿط ٚ را٘كیٙف

اؾت . ٚ آٖ ٔكاتٝ ٘أی اؾت زض پیكٍٛییٟای وتاب « ٔٙعٍِاٜ ػسٖ » ٕ٘ٛز٘س وٝ زض ِغت تٝ ٔؼٙی 

 ضا ؾطظ٘ف وطز چٖٛ اٚ پٙساقتٝ تٛز وٝ ذساؾت .  Tyre ٔمسؼ ، حعلیاَ پیأثط تٝ قست پازقاٜ 

ٚ « تط ضٚی ؾٍٟٙای آتكیٙف حطوت ٔی وطز » ا اٚ زض ٔىا٘ی ٔمسؼ حًٛض زاقتٝ ٚ } چطا ؟ { ظیط

 آٔٛؼ پیأثط ٚلتی وٝ اٚ زضتاضٜ آٔسٖ ضٚظ پطٚضزٌاض ؾرٗ ٔی ٌفت آٖ ضا ٔىتٛب وطزٜ تٛز. 

تا « )  Judea» تؼساظ ٔطي پازقاٜ ؾّیٕاٖ ، لّٕطٚاـ تٛؾیّٝ ٚاضحیٗ ٔراِفف تٝ زٚ لؿٕت 

 ٛب ٚ اؾطائیُ ٚ زٜ لثیّٝ اـ زض قٕاَ تمؿیٓ قس . ٔطوعیت اٚضقّیٓ ( زض رٙ

، قّٕا٘هط ؾْٛ زضیافت ؾتایف اظ  Black Obeliskزض ٔكٟٛضتطیٗ تٙای یاز تٛز حزاضی قسٜ ، 

ض احثت وطزٜ زض ایٗ نحٙٝ زیؿه تاِساضی وٝ ٕ٘از ٘یثیطٚؾت تط تاضن  Jehuپازقاٜ تٙی اؾطائیُ 

 .   ٚ پازقاٜ تٙی اؾطائیُ ضا زض حاَ ؾزسٜ ٘كاٖ ٔی زٞس .  آٖ لطاض زاضز

 

  

  

 



يازهم :روز پروردگار فصل  –پايان روزها   

 

۱۹٦ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tiglath-Pileser IIIتٝ اؾطائیُ تٛؾیّٝ  ٞٓ زض وتاب ٔمسؼ ٚ ٞٓ زض ؾاِٙأٝ آقٛضی ، حّٕٝ ٔتؼالة 

پیف اظ ٔیالز ( وٝ ٔٙزط تٝ رسایی ایاِتٟای تطتط ٚ تثؼیس تؼسازی اظ ضٞثطاٖ قس ، شوط  727-744) 

تمیٝ لؿٕتٟای اؾطائیُ ضا تاضاد وطزٜ  Shalmaneser Vپیف اظ ٔیالز ، پؿط اٚ  722قسٜ . ؾپؽ زض 

س٘س ، ایٙىٝ آٟ٘ا ، ٕٞٝ ٔطزْ ضا تثؼیس ٕ٘ٛزٜ ٚ تیٍاٍ٘اٖ ضا رایٍعیٗ آٟ٘ا ؾاذت ؛ زٜ لثیّٝ ٔتالقی ق

وزا ضفتٙس چٖٛ ضاظی تالی ٔا٘سٜ اؾت . ) زض تاظٌكت اظ اؾطائیُ قّٕا٘هط ٔزاظات قس ٚوأالً 

تٝ رای اٚ تط ترت ٘كؿت . چطایی ٚچٍٍٛ٘ی آٖ ٔؼٕایی  Tiglath-Pileser٘اٌٟا٘ی پؿط زیٍطـ 

 حُ ٘كسٜ تالی ٔا٘سٜ ( 

عٜ ٟ٘ایی ذٛز اٚضقّیٓ لطاض ٌطفتٙس . أا پؽ اظ تهطف ٔحُ فطٚز ، آقٛضیٟا زض آؾتا٘ٝ زضیافت رای

ایٗ تاض ٘یع حّٕٝ ٟ٘ایی آٟ٘ا ذٙخی قس . وتاب ٔمسؼ زض تٛيیحات ذٛز ٕٞٝ ایٟٙا ضا تٝ اضازٜ یٟٜٛ 

  Judea٘ؿثت ٔی زٞس . تطضؾی ؾٛاتك آقٛضیٟا ٘كاٖ ٔی زٞس وٝ آٖ ظٔا٘ی اؾت وٝ اؾطائیُ ٚ 

 سٜ تٛز٘س . ) یٟٛزیٝ ( زضتاضٜ تاتُ ٚ ٔطزٚن تا ٞٓ ٕٞاًٞٙ ق

آقٛضیٟا  –لثُ اظ آغاظ ِكىط وكی تؿٛی اٚضقّیٓ  –تؼس اظ تؿریط پایٍاٜ ٚاتؿتٝ تٝ فًا زض ِثٙاٖ 

-Tiglathپیف اظ ٔیالز  729تُٛض تی ؾاتمٝ ای تطای آقتی تا ٔطزٚن ٌاْ تطزاقتٙس . زض ؾاَ 

Pileser III  ٚ ٝایٗ یه حطوت  «زؾتٟای ٔطزٚن ضا ٌطفت » ٚاضز تاتُ قس . تٝ ٔحَٛٝ ٔمسؼ ضفت

ض اتطای لثَٛ  Tiglath-Pileser IIIتا إٞیت ٔصٞثی ٚ زیپّٕاتیه تٛز . واٞٙاٖ ٔطزٚن ایٗ ٔهاِحٝ تا 

-Tiglathزػٛت تٝ اقتطان ٌصاضی تكطیفات ٔطتٌٛ تٝ یه ذسا ضا تاییس وطز٘س . پؽ اظ آٖ پؿط 
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Pileser III  ْتٝ ٘اSargon II ط وكیس ٚ پؽ اظ تهطف تٝ رٙٛب ٚ ؾطظٔیٟٙای ؾٛٔط ٚ آوس وٟٗ ِكى

ضا « زؾتٟای ٔطزٚن » پیف اظ ٔیالز اٚ٘یع قثیٝ پسضـ  710٘یپٛض زض تاظٌكت ٚاضز تاتُ قس ٚ زض 

 زض رطیاٖ ٔطاؾٓ ؾاَ ٘ٛ تسؾت ٌطفت . 

ٟ٘ازٜ قس . حّٕٝ  Sargonرا٘كیٗ  Sennacheribٚظیفٝ تهطف پایٍاٟٞای تالی ٔا٘سٜ اظ فًا تؼٟسٜ 

تط آٖ نٛضت ٌطفت . ٞٓ زض  Hezekiahالز ، زض ظٔاٖ پازقاٞی پیف اظ ٔی 704تٝ اٚضقّیٓ زض 

زض  Sennacheribٚ ٞٓ وتاب ٔمسؼ تٝ آٖ فطاٚاٖ اقاضٜ قسٜ اؾت . أا  Sennacheribؾاِٙأٝ 

ؾاِٙأٝ ذٛز فمٍ اظ ٔحانطٜ ایاِتٟای یٟٛزیٝ نحثت ٔی وٙس . أا وتاب ٔمسؼ اظ رعئیات 

تساضوات اضتف لسضتٕٙس آقٛضی تطای ٔحانطٜ اٚضقّیٓ ؾرٗ ٔی ٌٛیس وٝ تهٛضت ٔؼزعٜ آؾایی 

 تٛؾٍ یٟٜٛ ٘اتٛز قس٘س . 

ٚ وٛقیس٘س ٔحافظاٖ اٚضقّیٓ ٚ ٔطزْ ؾاوٗ آٖ ٔحانطٜ قس٘س . آقٛضیٟا رًٙ ضٚا٘ی ضاٜ ا٘ساذتٙس 

قٟط ضا وٝ تط زیٛاضٞا ٔؿتمط قسٜ تٛز٘س تا فطیاز زِؿطز وٙٙس . فطیازٞایی وٝ تا فحكٟایی ضویه تٝ 

 یٟٜٛ پایاٖ ٔی یافت . 

زض حاِیىٝ قٛوٝ قسٜ تٛز ِثاؼ ٔاتٓ پٛقیسٜ تطای وٕه زض ٔؼثس یٟٜٛ ذسای  Hezekiahپازقاٜ 

طٚتیاٖ تط تاتٛت ػٟسـ آضٔیسٜ تٛز٘س . تٟٙا ذسای اؾطائیُ تٝ ٕ٘اظ ایؿتاز . زض تطاتط وؿی وٝ و

 ٕٞٝ ّٔتٟا . 

 زض پاؾد ، اقؼیاء پیأثط تٝ اٚ ٚحی ذسا ضا ٔٙتمُ وطز : 

پازقاٜ آقٛض ٞطٌع ٚاضز قٟط ٘رٛاٞس قس ، اٚ قىؿت ذٛضزٜ ٚ تٝ ذا٘ٝ اـ تاظذٛاٞس ٌكت ٚزض 

 آ٘زا تٝ لتُ ذٛاٞس ضؾیس . 

   

ًذ تیزٍى آهذُ اس اردٍی آضَریاى صذ ٍ ّطتاد ٍ در آى ضة ٍاقغ ضذ کِ فزضتِ خذاٍ» 

پٌج ّشار ًفز را سد ٍ صثحذم ٌّگام تزخاستٌطاى ایٌک تواهی ایٌْا اجسادُ هزدُ تَدًذ 

 » . 

 ( تطرٕٝ فايُ ذاٖ ٕٞسا٘ی  35-36)  19زْٚ پازقاٞاٖ فهُ 

ٔمسؼ ضٚایت تطای ایٙىٝ ذٛا٘ٙسٜ إَیٙاٖ پیسا وٙس وٝ تٕاْ پیكٍٛییٟا تٝ حمیمت پیٛؾتٝ وتاب 

 ذٛز ضا زأٝ ٔی زٞس : 
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Sennacherib  تطٌكت ٚ تٝ ٘یٙٛا ضفت ٚ ٍٞٙأی وٝ زض ٔؼثسـ زض تطاتط ذسای ذٛز ؾزسٜ وطزٜ تٛز

اٚضا تا قٕكیط ًٔطٚب وطزٜ ٚ تٝ ؾطظٔیٗ آضاضات فطاض  Adramelekh  ٚSharezzer. } زٚ پؿطـ { 

چٝ وٝ زض ازأٝ وتاب ٔمسؼ آٔسٜ تزایف قاٜ قس . آ٘ Esarhaddonٕ٘ٛز٘س . ؾپؽ پؿط زیٍطـ 

 قٍفت آٚض اؾت : 

Sennacherib  َایي تزای پیف اظ ٔیالز تٝ لتُ ٔی ضؾس .  681زض ٚالغ تٛؾٍ پؿطا٘ف زض ؾا

ضاّاى آضَری هی خَاستٌذ تا اسزائیل ٍ یَْدیِ تجٌگٌذ یا هی  دٍهیي تار تَد کِ ٍقتی 

 هزدًذ یا خیلی سٍد هٌصزف ضذُ ٍ ػقة ًطیٌی هی کزدًذ . 

چیعی اؾت وٝ شاتاً اظ  –چیعی ضا وٝ لطاض اؾت اتفاق تیافتس پیكٍٛیی ٔی وٙس  –زض حاِیىٝ ٘ثٛت 

یه پیأثط ا٘تظاض ٔی ضٚز . أا پیأثطاٖ ػثطا٘ی وتاب ٔمسؼ تیف اظ آٖ تٛز٘س . اظ ٕٞاٖ آغاظ زض 

جادٍگز ، ساحز ، افسًَگز ، هذیَم ، فالگیز " پیاهثز وتاب الٚیاٖ ٔكرم قسٜ تٛز وٝ  

ّٔی اظ ؾپؽ فٟطؾت وا - "ًثَدُ ٍ کسی ًیست کِ تخَاّذ تا هزدگاى جادٍگزی کٌذ 

 –ٔطز ؾرٍٙٛ  –) ٘ثی (  Nabihضؾَٛ تؼٙٛاٖ  –اػٕاَ رازٌٚطا٘ٝ ّٔتٟای اَطاف اضائٝ ٔی قٛز 
زض ٍٞٙاْ  Hezekiahوّٕات ذٛز یٟٜٛ ضا تٝ پازقاٞاٖ ٚ ٔطزْ ٔٙتمُ ٔی وٙس . تٝ ٕٞیٗ ػٙٛاٖ تط 

ذسای یىتای » ٕ٘اظ ضٚقٗ ٔی وٙس وٝ ٕٞچٙاٖ وٝ تٙی اؾطائیُ أت تطٌعیسٜ ذسا ٞؿتٙس اٚ ٘یع 

 « . تٕاْ ّٔتٟاؾت 

وتاب ٔمسؼ اظ پیأثطا٘ی نحثت ٔی وٙس وٝ پؽ اظ ٔٛؾی آٔسٜ ا٘س . آٟ٘ا پا٘عزٜ وتاب زض وتاب 

وتاب زیٍط ٘یع  12ٚ  –حعلیاَ اقؼیاء، اضٔیاء ٚ  –ٔمسؼ زاض٘س وٝ ؾٝ تای انّی قاٖ ػثاضتٙس اظ 

پیف اظ ٔیالز (  760زض یٟٛزیٝ ) حسٚز  ؼفطػی ٔحؿٛب ٔی قٛ٘س . زٚضٜ پیكٍٛیا٘ٝ قاٖ تا آٔٛ

پیف اظ ٔیالز  450پیف اظ ٔیالز ( قطٚع ٔی قٛز ٚ تا ٔالوی زض  750ٚ ٞٛقغ زض اؾطائیُ ) حسٚز 

 پایاٖ ٔی یاتس . 

ای ؾیاؾی ، ٔصٞة ، ٚضٚیسازٞای ٚالؼی تا یىسیٍط زض ٘تیزٝ ، ا٘تظاض اظ قىُ تاظٌكت ، رغطافی

 تطویة قس٘س تا زض ذسٔت تٙیاٟ٘ای پیكٍٛیا٘ٝ وتاب ٔمسؼ لطاض ٌیط٘س . 

پثأثطاٖ وتاب ٔمسؼ ذازٔا٘ی تٛز٘س پاؾساض ایٕاٖ ٚاذالق ؛ آ٘اٖ لُة ٕ٘ای اذاللی قاٞاٖ 

تا آٌاٞی زلیك ٚ غیط  ٚٔطزْ ٔحؿٛب ٔی قس٘س . آ٘اٖ ٘اظطاٖ ٚ پیكٍٛیا٘ی تٛزٖ زض تاضید رٟاٖ

ػازی اظ ٚلایؼی وٝ زض ؾطظٔیٟٙای زٚض اتفاق ٔی افتاز . اظ تحطیىات زضتاضیاٖ زض پایترت ٞای 

، اظ رایی وٝ ذسایاٖ زض آٖ پطؾتف ٔی قس٘س ، تؼالٜٚ زا٘ف قٍفت اٍ٘یع قاٖ زضتاضٜ   تیٍا٘ٝ

. سپس آًْا تاتزکیثی اس آگاّی اس تاضید ، رغطافیا ، ضاٟٞای تزاضی ٚ ِكىط وكی ٞای ٘ظأی 

 ٍضغ هَجَد ٍ ضٌاخت گذضتِ تزای پیطگَیی آیٌذُ استفادُ هی کزدًذ . 
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 El«ذسای ذسایاٖ » ٚ ٘ٝ فمٍ « ذسای ٔتؼاَ »  El Elyonتطای پیأثطاٖ ػثطی ، یٟٜٛ ٘ٝ فمٍ 

Elohim  ٜاظ ٔحُ ذسای ٕٞٝ ّٔتٟا ٚ وُ وطٜ ظٔیٗ ٚ ػآِ ٞؿتی وٝ  ،، تّىٝ ذسایی رٟا٘ی تٛز

ٞط چیعی وٝ  . ضا ٔٛضز تٛرٝ لطاض زازٜ  -ظٔیٗ ٚٔطزٔا٘ف  -آفطیٙف  الأتف زض آؾٕاٖ آؾٕاٟ٘ا، 

اتفاق افتازٜ تٝ اٚ ٚ اضازٜ اـ تؿتٍی زاقتٝ . تا فطؾتازٜ ای وٝ ٔی تٛا٘ؿتٝ یه فطقتٝ ، ٚ قایس 

 یه پازقاٜ ٚ قایس یه ّٔت تاقس . 

ؾط٘ٛقت ٔثتٙی تط اضازٜ آظاز ، پیأثطاٖ ٔؼتمس تٛز٘س  تا لثَٛ تٕایع ؾٛٔطیاٖ تیٗ ؾط٘ٛقت ٔمسض ٚ

وٝ ٔی تٛاٖ آیٙسٜ ضا پیكٍٛیی وطز . ظیطا ٕٞٝ چیع تط٘أٝ ضیعی قسٜ اؾت . ػالٜٚ تط آٖ زض ایٗ ضاٜ 

، ٕٔىٗ اؾت اٚياع تغییط وٙس . تؼٙٛاٖ ٔخاَ ، آقٛضیٟا ، ٚلتی وٝ ٔی ذٛاؾتٙس ّٔتٟای زیٍط ضا 

 ٔی ٘أیس٘س . أا ٚلتی وٝ آٟ٘ا تٝ ا٘زاْ اػٕاَ ٚحكیا٘ٝ « ذكٓ ػهای » ٔزاظات وٙٙس ذسا ضا 

 تی حس ٚ حهط ٚ تسٖٚ زِیُ ضٚی آٚضز٘س ، ذٛز زض ٘ٛتت ٔزاظات لطاض ٌطفتٙس . 

تٝ ٘ظط ٔی ضؾس پیأثطاٖ پیأی زٚ تىٝ ضا تحٛیُ ٔی زاز٘س ، ٘ٝ فمٍ تا تٛرٝ تٝ ضٚیسازٞای اذیط 

ٞس زاز . تؼٙٛاٖ ٔخاَ اقؼیاء پیكٍٛیی ٔی وٙس وٝ ا٘ؿاٖ تّىٝ زض ٔالحظٝ آ٘چٝ زض آیٙسٜ ضٚی ذٛا

تایس ا٘تظاض ضٚظ ذكٓ ضا زاقتٝ تاقس . ٚلتی وٝ ٕٞٝ ّٔتٟا ) اظ رّٕٝ اؾطائیُ ( لًاٚت ٚ ٔزاظات 

ذٛاٞٙس قس . ٕٞچٙیٗ ٔٙتظط ظٔاٖ ٔٙاؾة تایس تٛز . ٚلتی وٝ ٌطي ٚ تطٜ ٕٞٙكیٗ قسٜ ٚ قٕكیط 

 تٕأی ّٔتٟا زض تط ذٛاٞس ٌطفت .  Zionٖ ٍٞٙاْ { ٘ٛض ٔطزاٖ تٝ ٌاٚ آٞٗ تثسیُ قٛ٘س } آ

تٙالًٟای تیٗ ٔحمماٖ وتاب ٔمسؼ ٚ االٞیات زاٟ٘ا زض ٟ٘ایت ٔا ضا زض تطضؾی ٔٛقىافا٘ٝ رٕالت 

رٍسداٍری کِ تِ آى رٍس پزٍردگار پیأثطاٖ تٝ یافتٝ ٞای حیطت اٍ٘یعی ؾٛق ٔی زٞس . 

رٍسّا ، ّیچکذام هتزادف ًثَدُ ٍ پیص گفتِ هی ضَد ٍ اًتظار ظَْر هَػَد در پایاى 

تیٌی ٍقایؼی ّوشهاى هحسَب ًوی ضًَذ . تلکِ آًْا دٍ حادثِ جذاگاًِ ّستٌذ کِ تِ 

ػلتْای هختلف ٍدر دٍرُ ّایی هتفاٍت رخ هی دٌّذ . یکی رٍس پزٍردگار است ، رٍس 

 داٍری خذا ٍ دیگزی طلَع ػصز ًیکَکاری ) ػصز طالیی ( است کِ ٌَّس در راُ است

  ٍ سهاًی در آیٌذُ تزای خَد دارد .

آیا رٕالتی وٝ زض اٚضقّیٓ تطظتاٖ ضا٘سٜ ٔی قٛز تاظتاتی اؾت اظ ٔٙاظػات ٘یٙٛا ٚ تاتُ زض ذهٛل 

٘یثیطٚ ٚ ظٔاٖ نٛضت  یعزا٘یچطذٝ ظٔا٘ی وٝ تط آیٙسٜ ذسایاٖ ٚ ا٘ؿاٖ نسق ٔی وٙس ؛ ظٔاٖ ٔساض 

فّىی زایطٜ اِثطٚری ؟ تسٖٚ تطزیس تا پایاٖ لطٖ ٞكتٓ پیف اظ ٔیالز چٙیٗ تٛزٜ . زضٟ٘ایت 

ٔكرم ٔی قٛز وٝ چطذٝ ظٔا٘ی وٝ زض ٞط وساْ اظ ؾٝ پایترت زضتاضٜ اـ نحثت ٔی قٛز 

ایٗ  یىؿاٖ ٘یؿت . آ٘چٙاٖ وٝ زض اٚضقّیٓ ، ؾرٗ ٌفتٗ اظضٚظ پطٚضزٌاض زض ٚالغ ٘كاٖ زٞٙسٜ

 ٔؿاِٝ اؾت وٝ پیأثطاٖ وتاب ٔمسؼ اظ تاظٌكت ٘یثیطٚ ؾرٗ ٔی ٌفتٙس . 
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ٕٞیكٝ ٚلتی تركٟایی اظ وتاب پیسایف ضا تاظ ٔی وٙیٓ تا ٘ؿرٝ ای ٔرتهط ٚتطرٕٝ قسٜ اظ 

حٕاؾٝ ذّمت ؾٛٔطی ٔٛارٝ ٔیكٛیٓ . آ٘چٙاٖ وٝ زض وتاب ٔمسؼ ٔٛرٛزیت ٘یثیطٚ تٝ ضؾٕیت 

ٚيغ  –آٖ تٝ اَطاف ظٔیٗ ٚ ٔٛيٛػات ٔٛضز تحج زض ٔٛضز آٖ قٙاذت قسٜ ٚ تاظٌكت زٚضٜ ای 

ظٟٛض یٟٜٛ تؼٙٛاٖ ذسایی رٟا٘ی ضا ٘كاٖ ٔی زٞس . زض ٔعأیط ٚ وتاب ایٛب اظ  –آؾٕا٘یف 

« . زض ضفیغ تطیٗ آؾٕاٟ٘ا ٔساضی زاضز ٚ ٘كا٘ٝ ای » پطٚضزٌاض آؾٕا٘ی ٘ازیس٘ی نحثت ٔی قٛز وٝ 

ٝ تطای اِٚیٗ تاض ظاٞط قس تٝ یاز ٔی آٚض٘س . ٚلتی وٝ تا آٟ٘ا ایٗ پطٚضزٌاض آؾٕا٘ی ضا ٚلتی و

Tiamat  ْزض وتاب ٔمسؼ تٝ ٘ا ( تطذٛضز وطزTehom  اظ آٖ یازقسٜ وٝ ٘اْ ٔؿتؼاضRahab  تا ) ٜتٛز

ظٔیٗ زض » وٕطتٙس ؾیاضوٟا ( ذّك ٔی قٛز . ٚ « )  Hammered Bracelet» ایٗ تطذٛضز ، زض آؾٕاٖ 

ٚ ٘یع آٟ٘ا ظٔا٘ی ضا تٝ یاز ٔی آٚض٘س وٝ پطٚضزٌاض تاػج َٛفاٖ تعضي « ذالء ، ٔؼّك تالی ٔی ٔا٘س 

 قس . 

ٚضٚز ٘یثیطٚ ٚ تطذٛضز آؾٕا٘ی وٝ ٌطزـ ٔساض تعضي ٘یثیطٚ ضا تٝ ا٘تٟا ٔی ضؾا٘س تا قىٜٛ ذؿطٚا٘ی 

 ؾتٛزٜ قسٜ :  19زض ٔعأیط 

  
 آسواًْا اس جالل پزٍردگار خثز هی دٌّذ 

Hammered Bracelet  کار دستْای اٍست 

 چَى هْتزی اس خیوِ گاُ خَد تیزٍى هی آیذ 

 چَى ٍرسضکاری جست ٍخیش کٌاى اجزای في هی کٌذ 

 اٍ اس اًتْای آسواى تجلی هی کٌذ 

 ٍ هذارش تِ پایاى هی رسذ . 
  

  
ٚلتی وٝ َٛفاٖ اتفاق افتاز پطٚضزٌاض آؾٕا٘ی ٘عزیه قسٜ تٛز . اتفاق تؼسی ظٔا٘ی ٔی افتاز وٝ 

 ۲(  17 – 19  -    77:  6پطٚضزٌاض آؾٕا٘ی تاظ ٔی ٌكت . ) ٔعأیط 

  
  

پیاهثزاى رخذادّای اٍلیِ را تِ ػٌَاى راٌّوایی تزای آًچِ هَرد اًتظار تَدُ هطزح 

 رٍس پزٍردگار .  کزدًذ .

 

                                                           
 ترجوِ فاضل خاى ّوذاًی از هتي عبری بِ ضرح زیر است .  ۲
آسواًْا جالل خذا را آضکار ٍ رفیع ، عول دستْایص را َّیذا هی سازد ... اٍ هثل داهاد از ضبستاى خَد بیرٍى هی آیذ ٍ هثل قَتوٌذی از » 

 « ز حرارتص چیسی هستَر ًیست . هترجن دٍیذى راّص ضادی هی ًوایذ . خرٍجص از کراى آسواًْا ٍ دٍراًص تا بکراى دیگر است ٍ ا
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۲۰۱ 
 

 تٝ ٘مُ اظ یٛئُ پیأثط 

ظٔیٗ ٔتالَٓ ٔی قٛز ٚ ذٛضقیس ٚ ٔاٜ زض تاضیىی فطٚ ٔی ضٚ٘س ٚ ؾتاضٌاٖ زیٍط » ٚلتی اؾت وٝ 

 « ٕ٘ی زضذكٙس ... ضٚظی وٝ تعضي اؾت ٚ ٚحكتٙان 

پیأثطاٖ ضؾا٘ٙسٜ والْ یٟٜٛ تٝ اؾطائیُ ٚ ٕٞٝ ّٔتٟا زض یه زٚضٜ حسٚزاً ؾٝ لط٘ٝ ٚاضز ػُٕ قس٘س . 

پیف اظ ٔیالز زض  760ٚزتط ٚاضز ػُٕ قسٜ . اٚ زض حسٚز زض تیٗ پا٘عزٜ پیأثط اظ ٕٞٝ ظ ؼآٔٛ

وؿٛت ؾرٍٙٛی ذسا ) ٘ثی ( قطٚع تٝ واض وطز . ٘ثٛت اٚ ؾٝ زٚضٜ ضا تحت پٛقف ذٛز لطاض زاز . 

پط اظ نّح ٚ فطاٚا٘ی  یاٚ اظ تزاٚظ آقٛضیاٖ زض آیٙسٜ ٘عزیه ذثط زاز ٚ آٔسٖ ضٚظ زاٚضی ٚ آذطاِعٔا٘

 پطٚضزٌاض یٟٜٛ ، وؿی وٝ ضاظٞایف ضا تط پیأثطا٘ف آقىاض » ٘اْ  ضا ٞٓ پیف تیٙی ٕ٘ٛز . اٚ تٝ

ذٛضقیس زض ٔٛلؼیت ظٟط » نحثت ٔی وطز . اٚ ضٚظ پطٚضزٌاض ضا ایٙچٙیٗ قطح ٔی زاز وٝ « ٔی وٙس 

ؾیاضات ٚ ؾتاضٌاٖ » زض ذُاب تٝ وؿا٘ی وٝ « تالی ٔی ٔا٘س أا ظٔیٗ زض تاضیىی فطٚ ٔی ضٚز 

ٗ ظٔی» آٖ ضٚظٞا ضاتا ضٚظٞای پط حازحٝ َٛفاٖ لیاؼ ٔی وٙس . ٚلتی وٝ « ذسایاٖ ضا ٔی پطؾتٙس 

ٚ اٚ پطؾتف وٙٙسٌاٖ ضا « چٖٛ قة تاضیه ٔی قٛز ٚ آتٟای زضیاٞا ضٚی ظٔیٗ ؾطاظیط ٔی قٛ٘س 

 تا ِفظ پطؾكٍطا٘ٝ ٞكساض ٔی زٞس . 

اتاایي رٍس چِ کار ؟ چًَکِ رٍس رٍس خذاًٍذ آرسٍهٌذ اًذ . ضوا ر ٍای تز کساًی کِ اس» 

 « تاریک است ًِ رٍضي  پزٍردگار

  15:  8 ؼآٔٛ

تا ٔىاٖ رغطافیایی ذانی « ضٚظ پطٚضزٌاض » پیكٍٛیٟای اقؼیاء پیأثط تحت ػٙٛاٖ ٘یٓ لطٖ تؼس ، 

وؿی وٝ ذٛزـ آٖ « زأٙٝ ٞای قٕاِی » ٔىا٘ی زض « وٜٛ تؼییٗ وٙٙسٜ ظٔاٖ » اضتثاٌ پیسا وطز . تا 

 تاال تٛز ٚ تٝ پازقاٜ ٔی ٌفت :

ٗ ضا تطای ٚیطاٖ وطزٖ ٚاظتیٗ ٕٞا٘ا ضٚظ پطٚزٌاض تا ذكٓ ٚغًثی تی ضحٕا٘ٝ فطا ٔی ضؾس ، وٝ ظٔی» 

 اٚ تطای ٔمایؿٝ آ٘چٝ وٝ اتفاق ذٛاٞس افتاز ظٔا٘ی « . تطزٖ ٌٙاٞىاضا٘ف ٘كاٖ وطزٜ اؾت 

 « پطٚضزٌاض آٔس ؛ تا ٔٛرٟای ؾٍٟٕیٗ ٚ َٛفا٘ی ٘اتٛزٌط » ض ایاز آٚضی ٔی وٙس وٝ 

( آٔسٜ اؾت . ضٚظی وٝ ٔی آیس ٚ اتفاق آؾٕا٘ی وٝ ظٔیٗ ضا  13:  10،  13قطحف زض ) اقؼیاء 

 تحت تاحیط لطاض ٔی زٞس : 

ایٙه ضٚظ ذساٚ٘س وٝ ضٚظ تی ضحٕی ٚ لٟط ٚ قست غًة اؾت ترهٛل ٚیطا٘ی ظٔیٗ ٔی آیس تا » 

طٚرف ٘ٛض ذٛز ضا ؾاَغ وٝ ٌٙاٜ واضا٘ف ضا اظ آٖ اؾتیهاَ ٕ٘ایس . ظیطا وٝ ؾتاضٜ ٞای آؾٕاٖ ٚت

 « ٘رٛاٞٙس ؾاذت ٚ آفتاب َّٛػف تاضیه قسٜ ، ٔاٜ ٘ٛض ذٛز ضا ٘رٛاٞس تاتا٘یس . 

 -«پطٚضزٌاض ناحثرا٘ٝ »قٙاؾایی ضٚظ ذساؾت . ٚلتی وٝ ، تیكتطیٗ أط لاتُ تٛرٝ زض ایٗ ٘ثٛت 

 اظ تماَغ ٔی ٌصضز .  –آ٘چٝ وٝ اظ آؾٕاٖ ٔی آیس ، ؾیاضٜ پطٚضزٌاض 
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۲۰۲ 
 

اؾت وٝ زض ا٘ٛٔا اِیف تؿیاض ٔٛضز اؾتفازٜ لطاض ٌطفتٝ . آ٘زا وٝ ٔی ٌٛیس چٍٛ٘ٝ ایٗ ازتیاتی 

 ٘اْ ٌطفت : « ٘یثیطٚ »ٟٔارٕی وٝ تطای ٘ثطز تا تیأات آٔس 

 « ! پؽ ، اظ ػثٛض ٘اْ ٌطفت » 

ضٚظی وٝ آؾٕاٖ ٚ » تٝ ز٘ثاَ اقؼیاء ، ٞٛقغ ٘ثی ٞٓ ضٚظ ذسا ضا پیف تیٙی وطز ، تحت ػٙٛاٖ 

تسٞٙس . ضٚظی وٝ پسیسٜ ٞای آؾٕا٘ی ضٚی ظٔیٗ َٙیٗ « پاؾد » تایس تٝ زیٍطی  ظٔیٗ ٞط وساْ

زض ازأٝ تطضؾی تاضیرچٝ ٘ثٛتٟا ٔا چیعی ضا زض لطٖ ٞفتٓ پیف اظ ٔیالز پیسا « . ا٘ساظ ذٛاٞٙس قس 

ٔی وٙیٓ . پیكٍٛیی قٍفت اٍ٘یعتط ٚ نطیح تط . } َثك آٖ { ضٚظ پطٚزٌاض ضٚظ لًاٚت تط ٕٞٝ 

تٛز . وٝ قأُ تٙی اؾطائیُ ٞٓ ذٛاٞس قس . أا زض زضرٝ اَٚ آقٛضیٟا لًاٚت ذٛاٞٙس  ّٔتٟا ذٛاٞس

 قس تطای آ٘چٝ زض تاتُ ا٘زاْ زازٜ ٚ ا٘زاْ ذٛاٞٙس زاز . ضٚظی وٝ زض آیٙسٜ ، آٔس٘ف ٘عزیه اؾت . 

  
 رٍس تشرگ پزٍردگار در آیٌذُ 

 ًشدیک است ! 

 صذای پزٍردگار در ایي رٍس ضتاب سیادی دارد 

 سی کِ رٍس خطن است رٍ

 رٍسی کِ رٍس هصیثت ٍ ٍیزاًی است 

 رٍس تاریکی ٍتیزگی ػویق 

 رٍس اتزّا ٍ هِ غلیظ 

Zephania, ۱: ٥٥–٤٤  

  

ذسایی وٝ ؾاَ آٔس٘ف » اظ ٔیالز ، حثمٛق ٘ثی زض ٕ٘اظـ تٝ   پیف 600زضؾت لثُ اظ ؾاَ 

 اقاضٜ ٔی وٙس . « وؿی وٝ ػّیطغٓ ذكٕف ، تركٙسٌی ٞٓ ٘كاٖ ذٛاٞس زاز » ٚ « ٘عزیه قسٜ 
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 حثمٛق ا٘تظاض پطٚضزٌاض آؾٕا٘ی ضا تحت ػٙٛاٖ ؾیاضٜ ٔتكؼكغ تٛنیف ٔی وٙس . 

 

 ضٚقی وٝ تؿیاض قثیٝ تٛنیف ؾیاضٜ ٘یثیطٚ زض ؾٛٔط ٚ آوس اؾت . َثك ٌفتٝ پیأثط ، آ٘چٝ ظاٞط 

 ٔی قٛز اظ آؾٕاٖ رٙٛتی ٔی آیس : 

  
ذسا اظ تیٕاٖ آٔس ٚ لسٚؼ اظ رثُ فاضاٖ ، ؾالٜ . رالَ اٚ آؾٕاٟ٘ا ضا پٛقا٘یس ٚ ظٔیٗ اظ تؿثیح » ... 

ظ زؾت ٚی قؼاع ؾاَغ ٌطزیس ٚ ؾتط لٛت اٚ زض آ٘زا تٛز اٚ ّٕٔٛ ٌطزیس . پطتٛ اٚ ٔخُ ٘ٛضی تٛز ٚ ا

} ... { اٚ تایؿتاز ٚ ظٔیٗ ضا پیٕٛز . اٚ ٘ظط افىٙس ٚأت ٞا ضا پطاوٙسٜ ؾاذت ٚ وٟٛٞای اظِی رؿتٙس 

 ۳« ٚ تّٟای اتسی ذٓ قس٘س . َطیك ٞای اٚ راٚزا٘ی اؾت . 

 ) –ٔتطرٓ ٘أؼّْٛ  -) ٘مُ اظ وتاب ٔمسؼ چاج قسٜ زض اٍّ٘ؿتاٖ 
 

رٍس خذا در » ٘یاظ قسیستط تٝ ٘ثٛت زض لطٖ قكٓ پیف اظ ٔیالز آغاظ قس . یٛئیُ ٘ثی اػالْ وطز 

  «رٍس خذا ًشدیک است ! » . ػٛتسیا ضؾَٛ اػالْ وطز :  «دستْای هاست ! 

 

 

 

 

                                                           
 تیواى : صحرای جٌَبی .  ۳

کَُ فاراى : ّواى کَّی است کِ خذاًٍذ ٌّگام آهذى از آًجا تجلی فرهَد ٍ جسء جٌَبی کَّْایی است در ضوال ضرقی دضتی کِ بٌی 
 اسرائیل در آًجا گردش کردًذ . 

 بِ ًقل از قاهَس کتاب هقذس تالیف : هستر ّاکس . هترجن 
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 پیف اظ ٔیالز حعلیاَ ٘ثی پیاْ اِٟی فٛضی ضا وٝ زضیافت وطزٜ تٛز تیاٖ وطز :  570حسٚز 

  
 ، ًثَت ًوَدُ ٍ تگَ ای فزسًذ آدم 

 چٌیي هی فزهایذ   – Lord God -کِ خذای پزٍردگار

 سَگَاری ًوائیذ . ٍای تز آى رٍس .   کِ

 سیزا کِ رٍس ًشدیک است . 

 تلکِ رٍس پزٍردگار کِ رٍس هیغ دار ) اتزی ( سهاى اهتْاست ًشدیک است . 
  

ٞٓ تٝ ضٚظی وٝ تا اتط یا اتطٞایی ذال پیٛ٘س زاضز اقاضٜ  –لطآٖ  –) زض وتاب ٔمسؼ ٔؿّٕا٘اٖ 

 قسٜ اؾت 

 « تراَط تیاٚض ضٚظی ضا وٝ آؾٕاٖ تا اتطٞا قىافتٝ ٔی قٛز ٚ فطقتٍاٖ ٘اظَ ٔی ٌطز٘س » 
  

  25آیٝ  –فطلاٖ 
 
 
 
 
 
 
 
 

فطا ؾطا٘زاْ اٚضا تىصیة وطز٘س ٚ ػصاب ضٚظ ؾایٝ تاٖ ) ؾایثا٘ی اظ اتط ناػمٝ ذیع ( آٟ٘ا ضا  » 

 «ٌطفت . یمیٙاً آٖ ػصاب ضٚظ تعضٌی تٛز 

  189اِكؼطاء آیٝ 

 تطرٕٝ آیات اظ آیت اهلل ٘انط ٔىاضْ قیطاظی 

 ٔتطرٓ ( 
  

سپس حشقیال اس اٍرضلین خارج ضذ . پادضاُ تاتلی ًثَخذ ًصز ، اٍرا تِ ّوزاُ سایز  

رٍیای رّثزاى یَْدی دستگیز کزدُ ٍ تثؼیذ ًوَد . هحل تثؼیذ ّواى جایی است کِ 

ٍیژُ ٍ هطَْر حشقیال در آى پذیذ آهذ . هکاى دیذى سفیٌِ آسواًی ، } کجا؟ { در ساحل 

 رٍدخاًِ خاتَر در هٌطقِ حزاى . 
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۲۰٥ 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصايیرفرضی عجیب ي غریبی کٍ از ريیای حسقیال بٍ مرير زمان ترسیم شذٌ
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۲۰٦ 
 

هکاًی کِ تزای اًؼقاد رٍس پزٍردگار ضاًسی اًتخاب ًطذُ تَد . ایٌجا جایی است کِ 

  سفز اتزاّین تزای ایفای ًقطص آغاس هی ضَد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : ظلوت در ًيورٍز فصل دٍازدّن  -پاياى رٍزّا 

 

۷۰۷ 
 

 

 دٍازدّن فصل

 ًیورٍز در ظلوت

  

 صٝ اس«  ّٔتٟا ؿیٍز»  ا٘تظار.  وزؿ٘ـ تیٙی پیص را«  ٘یٕزٚس ؿر ظّٕت»  ػثزی پیأثزاٖ وٝ ٚلتی

  ؟ تٛؿ٘ـ ٘یثیزٚ تاسٌطت ٔٙتظز آٟ٘ا وٝ تٛؿٜ رٙسی

 فػُ ٚ عُ ا٘تظار تٝ تٛاٖ ٔی آٖ اس وٝ آ٘ضٝ ٚ ، ضـٜ عىاوی تػاٚیز ٚ اسٙاؿ ؿرتارٜ لؿاٚت

 آ٘ضٙاٖ ، ا٘ساٖ تٝ ؽـا تشري تزّی ٚ تطزیت تزای ٘یىؾٛاٞی ؿٚرٜ ٚ یاؿوزؿ ؽـایاٖ تیٗ ؿرٌیزی

 .  تزؿ ؽٛاٞـ فزٚ تشرٌی ضٍفتی ؿر را ٔا ؿیـ ؽٛاٞیٓ وٝ

 تا ضـ٘ـ تسیذ تاتُ ٚ ٘یٙٛا آسٕاٖ ٔطاٞـٜ تزای اٞٙاٖو اس واؿری ، تشري ٚالؼٝ تیٙی پیص تزای

 تٝ ٚ وزؿٜ حثت سیاؿ ؿلت تا را ٞا پـیـٜ آٟ٘ا.  وٙٙـ تفسیز را ٞا ٘طا٘ٝ ٚ آسٕا٘ی ٞای پـیـٜ

 وزؿٜ وطف را اِٛاعی ٔؼاتـ ٚ سّكٙتی ٞای ؽزاتٝ ؿر تاستا٘طٙاساٖ.  وزؿ٘ـ ٔی ٌشارش پاؿضاٞاٖ

 تز ٔٛارؿ اس تسیاری ؿر وٝ ٞستٙـ ٌشارضٟایی عاٚی وٝ ضٛ٘ـ ٔی ٔغسٛب اسٙاؿی رشء وٝ ا٘ـ

 ٞایی ٔزٕٛػٝ اس یىی.  ا٘ـ ضـٜ ٔزتة ضـٜ ٔی ٔطاٞـٜ ای سیارٜ وٝ سٔا٘ی یا ٔٛؾٛػات اساس

 Enuma Anu ػٙٛاٖ تا اِٛاط اس رؿیفی – تاستاٖ ؿٚراٖ اس – تٛؿٜ ِٛط 70 ؿارای ضـٜ ضٙاؽتٝ وٝ

 Enlilٝآ٘ٛ راٜ اساس تز وٝ فّىی غٛرتٟای ٚ ، ستارٌاٖ ، سیارات ٔطاٞـٜ اس است ٌشارضی و 

 را ضٕاِی اِزاس سٕت راٜ تٕاْ رٙٛتی ؿررٝ 30 وٝ آسٕاٟ٘ایی ضأُ.  ا٘ـ ضـٜ تٙـی قثمٝ ٚاّ٘یُ

 .  ا٘ـ وزؿٜ اضغاَ

 تفسیز ٚ ٔمایسٝ ؿار٘ـ ٚرٛؿ سٛٔزی ؿٚرٜ ٘زٛٔی اسٙاؿ ؿر وٝ ٞایی پـیـٜ تا ٔطاٞـات اتتـا ؿر

 أا ؛(  تٛؿٜ آضٛریٟا ٚ ٞا تاتّی رسٕی ستاٖ وٝ)  ا٘ـ ضـٜ ٘ٛضتٝ آوـی تٝ آٟ٘ا صٝ اٌز.  ضـ٘ـ

 ٔٛرؿ را ریاؾی ٚ ػّٕی/  فٙی اغكالعات سٛٔزیاٖ ؿٞـ ٔی ٘طاٖ وٝ ؿارؿ ٚرٛؿ سیاؿی ٌشارضٟای

 سٛٔزی لثُ ٔا ؿٚرٜ اس وٝ ضٛؿ ٔی اِٛاعی ضأُ اسٙاؿ ایٗ اٚلات ٌاٞی ٚ ؿاؿ٘ـ ٔی لزار استفاؿٜ
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۸۰۸ 
 

  لزار استفاؿٜ ٔٛرؿ«  ضٙاسی اؽتز رإٞٙای»  ػٙٛاٖ تغت وٝ اِٛاعی ٔا٘ٙـ.  ا٘ـ ضـٜ تزرٕٝ

 : غیثی ٞای پـیـٜ ٔؼا٘ی ؿرتارٜ ٌذضتٝ تززتیات تیاٖ.  ا٘ـ ٌزفتٝ ٔی

  

  ًطَد هطاّذُ ضذُ هحاسبِ زهاى در هاُ کِ زهاًی

  ضذ خَاّذ حولِ قذرتوٌذ ضْرّای بِ

  دّذ هی قرار تاثیر تحت را خَرضیذ ٍ رسذ هی راُ از داری دًبالِ کِ ٌّگاهی

  ضَد هی کاستِ گردضص هیذاى

  ضَد هی تکرار دٍبارُ جٌجالی اتفاقی

  ضَد هی ّوراُ زّرُ با هطتری کِ ٍقتی

  رسذ هی خذایاى بِ زهیٌی دعاّای
  

 .  واٞٙا٘ٝ ٞای پیطٍٛیی تٛؿ٘ـتا ٕٞزاٜ وٝ  یافت افشایص ٔطاٞـاتی اس ٌشارضٟا،  سٔاٖ ٌذضت تا

 :ؽٛؿضاٖ تؼثیز تٝ

 ٔساػـ ضاٜ تزای ضزایف وٝ تٛؿٜ ٔؼٙی ایٗ تٝ  ٌزفتٝ ٔی لزار ٔاٜ ٘شؿیه سعُ ، ضة ؿر ٚلتی »

 ؽسٛف)  ٞا ٌزفتٍی ٔساِٝ تٝ ٚیژٜ تٛرٝ رّٕٝ اس ، ٌزفت ضىُ ٔغسٛسی تغییزات سپس.«  است

 ؿر اػـاؿ اس فٟزستی(  ضٛ٘ـ ٔی ٍٟ٘ـاری تزیتا٘یا ٔٛسٜ ؿر آٟ٘ا اوٖٙٛ وٝ)   اِٛاط ؿر(  وسٛف ٚ

 .  ٌزفت لزار آیٙـٜ ساَ پٙزاٜ ؿر ٌزفتٍی رٚس پیطٍٛیی ؽـٔت ؿر ٌٛ٘ٝ وأپیٛتز ستٛ٘ی

 لزٖ ؿر ٔىاٟ٘ایی ؿر ضٙاسی اؽتز ٔٛؾٛع ؿر رـیـ تغییزات ایٗ وٝ ؿٞـ ٔی ٘طاٖ ٘ٛیٗ ٔكاِؼات

 سّكٙتی فاعص تغٛالت ٚ رٙزاَ ٚ رار ای ؿٚرٜ اس پس وٝ آٍ٘اٜ.  ضـ عفظ ٔیالؿ اس پیص ٞطتٓ

.  ٌزفت لزار ٘یزٚٔٙـ ضاٜپاؿ ؿٚ ؿستٟای ؿر رـیـ سزسٔیٗ ؿٚ سز٘ٛضت ، آضٛر ٚ تاتُ ؿر

 ؿیٍزی ٚ ٔیالؿ اس پیص 745 -  727  ساِٟای قی ؿرآضٛر Tiglath-Pileser IIIیىی

Nabunassar ٔیالؿ اس پیص 747 – 734 ساِٟای قی تاتُ ؿر  . 

Nabunassar  (تٛسف ضـٜ یاری Nabu  )تؾاقز ٞٓ آٖ ، ضـٜ ٔی ستایص تاستاٖ ؿٚراٖ ؿر 

 ٚ تؼٕیز الـأاتص اس یىی.  تٛؿ وزؿٜ تاسیس ٘زْٛ ٔٛرؿ ؿر وٝ لـرتی ٔزوش ٚ ، اتتىاراتص

 .  تاستاٖ سٛٔز ؿر ؽٛرضیـ – ؽـا فزلٝ فزٍٞٙی ٔزوش.  تٛؿ سیپار ؿر ضٕص ٔؼثـ تاسساسی
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۹۰۹ 
 

 ٚ(  ٘یپٛر اس ٔیزاحی)  ضـٜ رسا٘ی رٚس تٝ تمٛیٕی تا ساؽت تاتُ ؿر رـیـی ؽا٘ٝ رغـ ٞضٙیٗ اٚ

 ٌطایی رٔش آسٕا٘ی ٞای پـیـٜ اس{  ٔٛلغ تٝ}  تا ٕ٘ٛؿ تزلزار ضاٜ تزای ای رٚسا٘ٝ ٌشارش سیستٓ

 عزوتی ، وزؿ٘ـ ٔی ٔطؾع را آیٙـٜ اتفالات وٝ تٛؿ٘ـ ٘زٛٔی اقالػات اَٚ ؿرؿررٝ آٟ٘ا.  ضٛؿ

 .  آٌاٞی ؿریافت تزای

Tiglath-Pileser III ٓٞ تٛغیف اس است پز اش سّكٙتی ٞای ساِٙأٝ.  تٛؿ فؼاَ ؽٛؿش ٔزاْ ؿر 

 پاؿضاٞاٖ ٚعطیا٘ٝ اػـاْ ٚ تٛؿ ٌزفتٝ ضٟزٞا اس وٝ اسیزا٘ی وطیـٖ رػ تٝ ٚ ٘ظأی تزؽٛرؿٞای

 Shalmaneser v  ٚ Sargon II را٘طیٙا٘ص ٚ اٚ ٘مص.  رٕؼی ؿستٝ تثؼیـٞای ٚ ٚاضزاف ٔغّی

 Sennacherib تالضٟای ٚ(  اسزائیُ تٙی لثیّٝ ؿٜ ضـٖ ٌٓ)  ٔزؿٔص تثؼیـ ٚ اسزائیُ ٘اتٛؿی ؿر

 .  ضـٜ تٛغیف لثُ فػُ ؿر اٚرضّیٓ تسؾیز تزای

 ؿستٟای ٌزفتٗ»  تا تٛؿ٘ـ تاتُ تٝ پیٛستٗ ٔطغَٛ آضٛری پاؿضاٞاٖ ، ٕٞسایٍی ؿر ، ایٗ ؾٕٗ

 ؽزؿ ٔزؿٚن آضٛرٚ»  وٝ وزؿ اػالْ(  Esarhaddon  669 – 680 )آضٛری تؼـی پاؿضاٜ«  ٔزؿٚن

 ؿرتاتُ Esagil ٔؼثـ تاسساسی ٚ ؽٛرؿ سٌٛٙـ ٘اتٛ ٚ ٔزؿٚن ٘اْ تٝ سپس«  ا٘ـ وزؿٜ اٞـا ٔٗ تٝ را

 .  وزؿ آغاس را

 ٔػز تٝ آٔیشی ٔٛفمیت عّٕٝ وٝ ضٛؿ ٔی آٚرؿٜ یاؿ تٝ ایٗ تزای Esarhaddon ، تاریؼ وتاتٟای ؿر

 ؿؽاِتٟای اس رٌّٛیزی.  است ٔطؾع ٔیـا٘یٓ وٝ آ٘زا تا اش عّٕٝ ٞـف(  675 – 669. )  ؿاضتٝ

 را ٔسیزی ، آٖ اس پس ٚلایغ پزتٛ ؿر وٝ است تٛرٝ راِة.  اٚرضّیٓ تز تسّف ٚ وٙؼاٖ ؿر ٔػز

 ٚ وزؿ ا٘تؾاب را فزػی ٔسیزی اٚ ، غزتی رٙٛب اس راٜ تزیٗ وٛتاٜ اس رفتٗ ػٛؼ ؿر:  وزؿ ا٘تؾاب

 تزوت تٝ Esarhaddon سپس.  Sin ؽـا لـیٕی ٔؼثـ تٝ.  حزاى تسٛی ، رفت ضٕاَ سٕت تٝ

 آٚر پیغاْ)  Nusku ٕٞزاٞی ٚ افسزا٘ص تز تىیٝ تا Sin ٚ ضـ سٛار پیزٚسی ٔزوة تز ؽـا ایٗ

 .  وزؿ تاییـ را اٚ(  ؽـایاٖ اِٟی

Esarhaddon ٔـیتزا٘ٝ سزسٔیٟٙای اس تسیاری ضأُ وٝ ، ضـ ٔتٕایُ رٙٛب سٕت تٝ سپس 

 وٝ Sennacherib رایشٜ اس ؽٛؿرا اٚ ایٙىٝ تٛرٝ لاتُ.  رسیـ٘ـ ٔی ٔػز تٝ وٝ ضـ٘ـ ٔی ضزلی

 ا٘غزافی ٔسیز اس ٔػز تٝ تٟارٓ ، ایٙىٝ تز راِة ٚ ٍٟ٘ـاضت ؿٚر تٛؿ اٚرضّیٓ تسؾیز ٕٞاٖ

:  24 -32. )  تٛؿ آٔـٜ اضؼیاء پیطٍٛییٟای ؿر ایٗ اس سٚؿتز ، آضٛریٟا ٟ٘ایی سز٘ٛضت ٚ اٚرضّیٓ

10  ) 
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۲۱۰ 
 

 غافُ سٔا٘ٝ ٘زٛٔی السْ ضزایف اس اٚ.  تٛؿ Esarhaddon ؿِٕطغِٛیٟای رشء ٘یش سیاسی رغزافیای

 ٔزوش تؼٙٛاٖ ضٟزی)  وزؿ ضزٚع را ٚساسی ساؽت،  آضٛر ؿر ، آؿؿ ٚ ضٕص ٞـایت تا.  ٘ثٛؿ

 ٔٙظٛٔٝ ػؿٛ 12 اٚ ٔمثزٜ ؿر – ؽا٘ٝ رغـ یه -«  عىٕت ؽا٘ٝ»  ٘اْ تٝ(  آضٛریاٖ فزلٝ فزٍٞٙی

  ضٛؿ ٔی ٞٓ ٘یثیزٚ ضأُ وٝ است ضـٜ وطیـٜ تػٛیز تٝ ضٕسی

 

 

  

 

 

 

 

 

 تػٛیز قثك – ٔمـس ٞای ٔغٛقٝ ؿٚراٖ اس یاؿٌار تٛؿی یاؿ تٙای ، ضـ ساؽتٝ رـیـی ؿرٚاسٜ)

 .  ٘یثیزٚ ؿر آ٘ٛ ؿرٚاسٜ اس تمّیـ تٝ – سّكٙتی ٟٔزٞای
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۲۱۱ 
 

 .  ضـٜ ٔی  ٔغسٛب آضٛر ؿر تاسٌطت ا٘تظار آ٘ضٝ اس ٔا تزای است سز٘ؾی ایٗ ٚ 

 ؽـایاٖ ٍ٘زا٘ی تٝ وٝ آ٘زا تا آضٛریٟا وٝ ؿاضت ایٗ اس ٘طاٖ سیاسی – ٔذٞثی عزوتٟای تٕاْ

 ایٗ تٝ.  « اًد ضدُ لوس پایگاّْا توام»  وٝ تٛؿ٘ـ آٚرؿٜ تٛرٛؿ را اقٕیٙاٖ ایٗ ضـٜ ٔی ٔزتٛـ

 آٔاؿٜ ؽـایاٖ سیارٜ ضـٜ تیٙی پیص تاسٌطت تزای آضٛریٟا ٔیالؿ اس پیص ٞطتٓ لزٖ ؿر تزتیة

 .  تٛؿ٘ـ

 ٚرٛؿ ای لػیـٜ – پاؿضاٞاٖ تٝ ضٙاساٖ ستارٜ رٚسای ٞای ٘أٝ رّٕٝ اس – ضـٜ وطف ٔتٖٛ ؿر

 :  آسٕا٘ی سٔاٖ تیٙی پیص ؿر ؿارؿ

  

 ...  هیگیزد اٍج ًیثیزٍ وِ ٍلتی

 .  گشید ذَاٌّد سىٌی ایوي سزسهیٌْای در

  تَد ذَاٌّد صلح در ذصن پادضاّاى

  ضد ذَاّد ضٌیدُ ّا تضزع

  ضَد تز درذطاى آسواى اٍج در سیارُ سهاًیىِ

  تَد ذَاّد ٍسیل تاراى آًگاُ

  رسد هی حضیض تِ ًیثیزٍ وِ ٍلتی

 (  هترجن – باشد ًسديکتر زهيي بِ کِ سيارُ هدار از ای ًقطِ) 
  ضد ذَاٌّد رفغ گزفتاریْا

  گطت ذَاٌّد حل پیچیدگیْا

  

 ، ٌزفتٝ اٚد آسٕاٖ ؿر ، ضـ ؽٛاٞـ ظاٞز وٝ ٞستٙـ ای سیارٜ ٔٙتظز آٟ٘ا وٝ است ٔطؾع

 آٖ( .  تماعؼی سیارُ)  ضٛؿ ٔی ًیثیزٍ تٝ تثـیُ ، تماقغ ؿر عؿیؿص ؿر ٚ ، ضـٜ تز ؿرؽطاٖ

 ایي  آًْا اًتظار.  تزؿ٘ـ وارش تٝ ساسٞا ٚ ساؽت ؿیٍز ؿر ٚ ؿاؿ٘ـ ٘طاٖ ای ؿرٚاسٜ ٕٞضٖٛ را

 .  ضَد تىزار اسسهیي آًَ دیدار ٍ تزگزدد ّن تاس سیارُ وِ تَد

 أاؿر.  وزؿ٘ـ ٔی رغـ سیارٜ ظٟٛر سٔاٖ تزای را آسٕاٟ٘ا،  ضٙاس ستارٜ واٞٙاٖ عاؾز عاَ ؿر

 اػٕاق ؿر وٝ وٙٙـ ضٙاسایی را ای سیارٜ تٛا٘ستٙـ ٔی صٍٛ٘ٝ ، آسٕاٖ ٌستزٜ ؿر آٟ٘ا رستزٛی

  ؟ ؿاضت لزار آسٕاٖ
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۲۱۲ 
 

 ٔٛرؽاٖ ٘ظز.  ؿاضت عّی راٜ(  اسٔیالؿ پیص Ashurbanipal  630 – 668 )، آضٛری تؼـی ضاٜ

 آوـی تز ػالٜٚ اٚ آ٘ىٝ تزای تٛؿ تز فاؾُ آضٛری پاؿضاٞاٖ ٕٞٝ اس پاَ آضٛرتا٘ی وٝ است ایٗ تز

 لثُ ٞای ٘ٛضتٝ»  ٕٞٝ تٛا٘ـ ٔی وٝ تٛؿ ٔـػی ٚ سٛٔزی رّٕٝ اس ؿا٘ستٝ ٔی ٞٓ را ؿیٍزی ستاٟ٘ای

...  ؿا٘ـ ٔی را ٚسٔیٗ آسٕاٖ آٔیش راس ٞای ٘طا٘ٝ»  وٝ وزؿ ٔی اؿػا ٕٞضٙیٗ اٚ«  تؾٛا٘ـ را قٛفاٖ اس

 « .  وٙـ ٔی ٔكاِؼٝ غیثٍٛ استاؿاٖ وٕه تا را آسٕاٖ ٚ

 ؟ صزا.  تٛؿٜ تاریؼ«  تاستا٘طٙاس اِٚیٗ»  اٚ وٝ است ایٗ ٘ظزضاٖ ٔؼاغز ٔغمماٖ اس ای پارٜ

 ٔا٘ٙـ.  ا٘ـ ضـٜ ٔی ٔغسٛب تاستا٘ی ٞٓ ؽٛؿضاٖ سٔاٖ ؿر وٝ اِٛاعی ٔٙـ ٘ظاْ آٚری رٕغ تزای

 تیٕٟای ٕٞضٙیٗ اٚ.  تٛؿ٘ـ استفاؿٜ ٔٛرؿ سٛٔز ؿر ایٗ اس پیص وٝ یٛرن ٚ سیپار ، ٘یپٛر اِٛاط

  ٔتفاٚت ٞای پایتؾت تٝ ؽٛؿ عٕالت ؿر آضٛریٟا وٝ ٕ٘ٛؿ اِٛاعی تٙـی قثمٝ ٔأٛر را تؾػػی

 ٔكاِؼٝ تٛؿ٘ـ ٔستمز آٖ ؿر واتثاٖ اس تیٕٟایی وٝ ٔطٟٛری وتاتؾا٘ٝ ؿر اِٛاط.  تٛؿ٘ـ وزؿٜ تاراد

 .  ضٛ٘ـ ٔی تزؿاری وپی تٛؿ٘ـ ٔا٘ـٜ تالی لثُ ساَ ٞشاراٖ اس وٝ ٔٙتؾثی ٔتٖٛ ٚ ضـ ٔی ٚتزرٕٝ

 ایٗ ٚ وزؿٜ تاسؿیـ ٘شؿیه ضزق استؾص تٛا٘ٙـ ٔی استا٘ثَٛ ؿر تاستاٖ ٔٛسٜ اس وٙٙـٌاٖ تاسؿیـ) 

 عاٚی لفسٝ ٞز. ا٘ـ ضـٜ صیـٜ ٞا لفسٝ ؿر ضاٖ اغّی ٞای ٘سؾٝ ٔزتة قٛر تٝ وٝ تثیٙٙـ را اِٛاط

 . (  است ضـٜ ٘ٛضتٝ ِٛط آٖ رٚی لفسٝ آٖ ٔغتٛیات فٟزست وٝ است ِٛعی

 آسٕاٖ  اس وٝ اقالػاتی وزؿ پیـا ٌستزش اِٛاط تٝ ٔزتٛـ ٔكاِؼٝ ٚلتی وٝ ؿٞـ ٔی ٘طاٖ ٞا یافتٝ

 اؽتػاظ ٘زْٛ تٝ غزفاً وٝ اِٛاعی ٔیاٖ ؿر.  تٛؿٜ تٛرٝ ٔٛرؿ ای ٚیژٜ تػٛرت ضـٜ ٔی ؿریافت

 the /پزٚرؿٌار رٚس»  ٚ« Bel  /The day of Bel رٚس»  ػٙٛاٟ٘ای سزی تٝ وٝ تٛؿ٘ـ اِٛاعی ؿاضتٙـ

 Day of the Lord »ؽـایاٖ ظٟٛر یتاریؾ ٚ عٕاسی ؿاستاٟ٘ای آٖ تز ػالٜٚ ٚ تٛؿ٘ـ ٔطٟٛر ٚ 

 را ٘یثیزٚ ٚٔزٚر ػثٛر ٚؾؼیت وٝ آٟ٘ا تؾػٛظ.  ضـ٘ـ ٔی ٔغسٛب ٟٔٓ ٔٛارؿ اس آٔـ٘طاٖ

 تٝ سیارٜ ایٗ عّٕٝ صٍٍٛ٘ی اس وٝ ؽّمتی عٕاسٝ – اِیص ا٘ٛٔا{  ٔا٘ٙـ. }  وزؿ٘ـ ٔی ٔطؾع

 ٚلتی ٚ ضـٜ تزرٕٝ ، ضـٜ وپی وٝ – ٌٛیـ ٔی سؾٗ ٘یثیزٚ تٝ آٖ ضـٖ تثـیُ ٚ ضٕسی ٔٙظٛٔٝ

 .  وزؿ٘ـ وپی ؿٚتارٜ آٖ رٚی اس وٝ تزآیٙـ تشري قٛفاٖ ؿاستاٖ ٘ٛضتٗ ػٟـٜ اس تٛا٘ستٙـ

 آٚری رٕغ سّكٙتی وتاتؾا٘ٝ  ؿر وٝ ٞستٙـ ؿا٘طی اس تؾطی ایٟٙا ٕٞٝ رسـ ٔی ٘ظز تٝ عاِیىٝ ؿر

 ظٟٛر اس ضٛاٞـی تا ؿاریٓ سزٚوار آٟ٘ا تا ٔا وٝ اتفالاتی ٕٞٝ وٝ ایٙزاست راِة أا.  ا٘ـ ضـٜ

 .  یاتٙـ ٔی پیٛ٘ـ ٘شؿیه آیٙـٜ ؿر آٔـ٘ص ٚ ٌذضتٝ ؿر ٘یثیزٚ

  



 : ظلوت در ًيورٍز فصل دٍازدّن  -پاياى رٍزّا 

 

۲۱۳ 
 

 : هزدٍن ذدا سیارُ

  ضَد هی ظاّز SHUL.PA.E  رٍی

 . SAG.ME.NIGای درجِ سی علَع

  ًیثیزٍ:  ایستد هی آسواى هیاًِ در ٌّگاهیىِ

  

 صٙـ ٞز)  تاضـ ٔطتزی وٝ است ایٗ تز فزؼ ضـٜ ٘أیـٜ(  SHUL.PA.E) سیارٜ اِٚیٗ عاِیىٝ ؿر

 تاضـ ٔطتزی تزای ؿیٍزی ٌشیٙٝ تٛا٘ـ ٔی(  SAG.ME.NIG) تؼـی ٘اْ(  ٘یشتاضـ سعُ تٛا٘ـ ٔی

 1.  ا٘ـ ٌزفتٝ ٘ظز ؿر ػكارؿ را آٖ تزؽی أا

 صٖٛ ػٙاٚیٙی تغت.  ؿارؿ سٛٔزی سیارات ٘أٟای تزای ؿیٍزی تؼاتیز ، ٘یپٛر اس ٔطاتٝ یٔتٙ    

UMUN.PA.UD.DU ٚ SAG.ME.GAR ٝسیارٜ. »  ؿٞـ ٔی را ٚٔطتزی سعُ ٔؼٙی ٔٗ اػتماؿ ت 

 ضٛؿ ٔی تز ٘شؿیه ؽٛرضیـ تٝ عؿیؿص ؿر وٝ ٚلتی)  وٙـ ٔی پیـا ؽٛرضیـ تٝ ٌزایص«  ٔزؿٚن

 .  ضٛؿ ٔی«  ٘یثیزٚ»  تٝ تثـیُ آٍ٘اٜ( 

                                                           
 کِ ًظزی صاحب داًطوٌذاى ٍ ضذ ًظزّا جلب بَد،هَجب ضذُ پیذا بیستن قزى اٍایل ٍ ًَسدّن قزى خالل در کِ ًجَهی ػظین اطالػات 1

 اٍلیي.گذاردًذ اطالػات ایي رٍی بز را خَد بزدباری ٍ بَدًذ،ٍقت،تَجِ کزدُ تزکیب ًجَم ػلن با را ضٌاسی آضَری ای بزجستِ طَر بِ

 ,Franz Kugler, Ernst weidner چَى کساًی آثار ٍ ّا داضتِ ٍ ،کطف« دٍاسدّن ی سیارُ»  سهیي تاریخی ٍقایغ ضزح اس کتابن

Erich Ebeling, Herman Hilprecht, Alfered Jeremias, Morris Jastrow, Albert Schott and 
Th.G.Pinches  یک کِ بَد ضذُ تز پیچیذُ ٍاقؼیت ایي با ّا آى ٍظیفِ. گزفت کار بِ را دیگزاى بیي در Kakkabu(سواٍی جسن ّز 

 کِ ام کزدُ تاکیذ را ًکتِ ایي ّواًجا درست هي.باضذ داضتِ اسن یک اس بیطتز تَاًستِ هی( فلکی صَر ٍ ثابت ّای ّا،ستارُ ارُسی ضاهل
 ضٌاخت بزای راّی ّیچ هسلح غیز چطن با باستاى هزدهاى سایز ٍ سَهزیاى بَدًذ پٌذاضتِ کِ بَدُ ایي ّا آى کار اساسی اضتباُ ٍ هطکل

 ّفت"آى با هتفاٍت ًاهی ای سیارُ ّزگاُ کِ ضذ هی ایي ًگزش طزس ایي ی ًتیجِ.اًذ ًذاضتِ(Saturn)  سحل اس فزاتز ّایی سیارُ

Kakkabu آى بزای دیگزی اسن فقط آى کِ ضذ هی فزض طَر ایي داضت( سحل ٍ خَرضیذ،هاُ،ػطارد،سّزُ،هزیخ،هطتزی یؼٌی)"هؼزٍف 

 هزدٍک ی سیارُ یؼٌی اش بابلی هؼادل یا ًاهص ّزگاُ.ًبَد Nibiru جش چیشی فاحص اضتباُ ایي اصلی قزباًی.است "هؼزٍف ّفت"
 اها است باٍرًکزدًی.است ػطارد افزاطی هَارد بزخی در حتی ٍ هطتزی،هزیخ بزای دیگزی ًام کِ ضَد هی پٌذاضتِ ضذ،ایٌچٌیي هی لیست

 با هتضاد سَهزیاى هذارک ػظین حجن کِ حالی در دادًذ اداهِ هؼزٍف ّفت پٌذار ّواى هبٌای بز را کارضاى ّن هذرى هٌجواى تطکیالت
 با کٌٌذ هی ضزٍع ٍ اًذ داًستِ هی را ها خَرضیذی ی هٌظَهِ کاهل ٍ درست تزکیب ٍ ضکل ّا آى کِ داد هی ًطاى ٍ بَد پٌذار ایي

 در خَرضیذی با ای سیارُ 11 خَرضیذی سیستن ی سالِ 0044 ی ًگارُ یا Enuma elish در خارجی ّای سیارُ( بزدى ًام) ًاهگذاری

 ٍ آضَری الَاح رٍی بز ای سیارُ 11 ّای ًواد ی ًگارُ یا. بزلیي ی هَسُ در VA/243 ای استَاًِ ی ضذُ هَم هْزٍ ًطاى رٍی هزکش
 .    غیزُ ٍ بابیلًَی
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۴۱۴ 
 

  برليي ی هَزُ در VA/243 ای استَاًِ ی شدُ هَم هْرٍ ًشاى

 

 صٟار ٕٞضٙیٗ ٚ ؿٞٙـ ٔی تـست ٘یثیزٚ ٔسیز اس تزی ٚاؾظ سز٘ؾٟای وٝ ٞستٙـ ٞٓ ؿیٍزی ٔتٖٛ

 :  وٙٙـ ٔی ٔطؾع را ظٟٛرش سٔا٘ی صٛب

  

  هطتری ایستگاُ از

  کٌذ هی عبَر غرب سوت بِ سیارُ

  هطتری ایستگاُ از

  ضَد هی تر درخطاى سیارُ

  ضَد هی تبذیل ًیبیرٍ بِ سرطاى فلکی صَرت ٍدر

 :  بسرگ سیارُ

  است تیرُ قرهس ظاّرش

  کٌذ هی تقسین ًین دٍ بِ را آسواى

 .  ایستذ هی ًیبیرٍ هقام در کِ ٍقتی
   

 ٔٙظٛٔٝوزا٘ٝ ٞای  ؿر وٙٙـ ٔی تٛغیف را ای سیارٜ سیٕای پاَ تا٘ی آضٛر ؿٚرٜ اس ٘زٛٔی ٔتٖٛ

 اس لثُ عتی)  رسـ ٔی ٔطتزی تٝ وٝ است ٚلتی ٔاللاتص سٔاٖ تزیٗ ٔٙاسة ٚ ظٟٛرش.  ضٕسی
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۵۱۵ 
 

 ٍٞٙأیىٝ ، عؿیؽ ؿر.  وٙـ ٔی پیـا ا٘غٙاء اِثزٚد ؿایزٜ پاییٗ سٕت تٝ تؼـ ٚ(  سعُ سیارٜ تٝ آٖ

 – تماقغ ؿر – سیارٜ(  ضٛؿ ٔی ٘شؿیه ٞٓ سٔیٗ تٝ آٖ ٘تیزٝ ؿر وٝ)  ضٛؿ ٔی ٘شؿیه ؽٛرضیـ تٝ

 اتفاق ایٗ وٝ ؿٞـ ٔی ٘طاٖ ٕ٘ٛؿار(  لیاس تزای ٘ٝ اِثتٝ)  ٘شؿیىتز ٕ٘ایی ؿر. ٌیزؿ ٔی ٘اْ ٘یثیزٚ

 ؿر یؼٙی لٛس ػػز ٔىاٖ ؿر تٟاری اػتـاَ رٚس ؿر ؽٛؿ قّٛع ؿر ؽٛرضیـ وٝ افتـ ٔی ٚلتی فمف

 .  ٌیزؿ لزار لٛس اِثزٚد ؿایزٜ

 

 

 غٛرت اس استفاؿٜ ٚ آٖ ٔزـؿ ظٟٛر ٚ آسٕا٘ی پزٚرؿٌار ٔـاری ٔسیز ؽػٛظ ؿر رإٞٙایی صٙیٗ 

 را ٔا ٔمـس وتاب تٛرق ؿر آٖ یافتٗ ٕٞضٙیٗ ٚ اٚلات ٌاٞی ٞٓ آٖ ، آسٕا٘ی ٘مطٝ تؼٙٛاٖ فّىی

 :  إِّّی تیٗ سكظ ؿر ٞٓ آٖ ، ؿستزس ؿر آضىارٚ تٛؿٜ ؿا٘طی ایٗ وٝ رسا٘ـ ٔی ٘تیزٝ ایٗ تٝ

 ؿْٚ فػُ ٘ثی عثمٛق ٞای پیطٍٛیی ؿر« .  تٛؿ ؽٛاٞـ رٚتزٚیت ٔطتزی»   آٔـٜ ،17 ٔشأیز، ؿر

 ؿر«  ضـ ؽٛاٞـ تز ٘ٛر پز ٚ تز ؿرؽطاٖ ٚرالِص ضىٜٛ...  آیـ ٔی رٙٛب اس پزٚرؿٌار: »  وٝ آٔـٜ

 اػٕاق تزیٗ ٔتؼاِی ؿر ٚ آسٕاٟ٘است اس تیزٖٚ ؿر تٟٙایی تٝ أتـاؿش: »  آٔـٜ 9 فػُ ایٛب وتاب

  Sirius ٚ Orion ، ضٛؿ ٔی تشري ؽزس ٚارؿ رٙٛب ؿر فّىی غٛرت اس اٚ.  ؿارؿ ٔی تز ٌاْ

:  آٔـٜ آسٕا٘ی پزٚرؿٌار ٌٛیی پیص(  5:9)  ٘ثی آٔٛس پیطٍٛییٟای ٚؿر( .  رثار ٚ یٕا٘ی ضؼزای) 
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 ، آیات.  تزٚؿ(  ا٘ـاس تیز)  رأی تزد تٝ حٛر تزد اس تایـ اٚ.  ؿارؿ لٛس ٚ ٘ز ٌاٚ رٚتٝ ؽٙـا٘ص صٟزٜ» 

 یا ٚ – ساػت ٞای ػمزتٝ رٟت ٚؿر تزتز آسٕاٟ٘ای ٔغـٚؿٜ ؿر وٙٙـ ٔی تٛغیف را ای سیارٜ

 راٜ اس آٖ سیز ؽف وٝ – ٔؼَٕٛ رٟت ؽالف ؿر ؿٚراٖ وٙٙـ ٔی تٛغیف ٔٙزٕاٖ وٝ آ٘ضٙاٖ

 .  ٞاِی ؿار ؿ٘ثاِٝ ستارٜ تٝ ٘سثت تشرٌتز ٔمیاسی ؿر است رٙٛتی فّىی غٛرتٟای

 ؿلیك ارائٝ ؿر تٛاٖ ٔی را ایٗ ، تزؿٜ ٔی سز تٝ ا٘تظار ؿر پاَ تا٘ی آضٛر وٝ ٌٛیٙـ ٔی ٞا ٘طا٘ٝ

 ارائٝ سٔیٗ اس آ٘تٛ ٚ آ٘ٛ ؿیـار ٔزاسٓ ؿرتارٜ وٝ وزؿ ٔطاٞـٜ اٚ تٛسف سٛٔزی اس آوـی تٛغیفات

 صٍٛ٘ٝ وٝ ؿٞـ ٔی تٛؾیظ را ٔمكؼی اٚ.  ٔیالؿ اس پیص ساَ 4000 عـٚؿ ؿر ٔزاسٕی ، ضـٜ

 تاالتزیٗ»  ؿر ؿاؿ٘ـ ٔی ا٘زاْ را ٘ظارت أز واری اؾافٝ تا ٚ ٌشیـ٘ـ الأت یٛرن ؿر ٔٙزٕاٖ

  وٝ سٔا٘ی تا«  ؿیٍزی اس پس یىی ، سیارات ظٟٛر ٚاػالْ تٕاضا تزای ضـ٘ـ ٔستمز تزد لسٕت

 تٝ ٌٛیی آٔـ ؽٛش تزای ؽـایاٖ تٕاْ آٖ ٘تیزٝ ؿر.  تیایـ صطٓ تٝ«  آسٕاٖ ؿر آ٘ٛ تشري سیارٜ» 

 ، تٛؿٜ رضـ رٚتٝ اش رٚضٙایی وٝ وسی تزای. »  ضـ٘ـ رٕغ تٛؿ٘ـ آٔـٜ ٕٞـیٍز تا وٝ اِٟی سٚد

 وٝ است ؽاِك تػٛیز ایٗ»  رّٕٝ اس ؽٛا٘ـ٘ـ ٔذٞثی سزٚؿٞای ٚ«  آ٘ٛ ؽـا آسٕا٘ی سیارٜ تزای

 « .  ٕ٘ٛؿٜ ظٟٛر

 اتالٟا ؿر استزاعت تزای ٘ٛاسی ضیپٛر ٚ ضـٜ ؿاؿٜ ضزط غذا تٝ ٔزتٛـ تطزیفات ، قٛال٘ی ٔتٙی ؿر

 ...  ٚ تؼـ رٚس ؿر ٔٙظٓ غفٛف ٚ

 ٔتٖٛ ٕٞٝ تزرٕٝ ٚ ٔكاِؼٝ ٚ ، تّفیك ، آٚری رٕغ ؿر پاَ تا٘ی آضٛر وار وٝ ٌزفت ٘تیزٝ تٛاٖ ٔی

.  تٛؿٜ ٔؼمٛال٘ٝ واری ، ضٙاس ستارٜ واٞٙاٖ ٞای یافتٝ تزای تاضٙـ رإٞٙایی تٛا٘ستٙـ وٝ اٚ اس لثُ

 تـا٘ـ اٚ وٝ تاضـ تٛؿٜ ایٗ ٘یثیزٚ تاسٌطت اس پاؿضاٜ تٝ رسا٘ی اقالع ٞـف وٝ است ٕٔىٗ اتتـا ؿر

 ٔا ٟٔٓ سز٘ؾٟای اس « آسواًی ػزش سیارُ»  تٝ سیارٜ ایٗ ٘أیـٖ أا.  تىٙـ تایـ صٝ آیٙـٜ ؿر

 تا ٞایی تزرستٝ ٘مص تا واؽٟا ؿیٛارٞای وٝ تٛؿ ایٙضٙیٗ.  است سّكٙتی ا٘تظارات ؿرن تزای

 ؿرؽت تاالی ، تاِـار ؿیسىی ؿرٖٚ وٝ ؽـایی تٝ آضٛری پاؿضاٞاٖ ٚ ضـ٘ـ ٔی تشئیٗ ضىٜٛ

 .  فزستاؿ٘ـ ٔی ؿرٚؿ ٌزفت ٔی لزار س٘ـٌی

 ٚرٚؿ ٍٞٙاْ ٔٙاسة پذیزایی تزای تا ضٛ٘ـ ٔكّغ سیارٜ ظٟٛر اس سٚؿتز ٞزصٝ وٝ تٛؿ ٟٔٓ ایٗ

 ضایـ ٚ قٛال٘ی تزوت ٚ ؽٛضثؾتی{  ٚرٚؿش تا اٚ وٝ. }  تاضٙـ آٔاؿٜ - ؟ آ٘ٛ ؽٛؿ – تشري ؽـای

 .  ضـ ٕ٘ی ٔغسٛب ٔمـر أز ایٗ صٙـ ٞز.  آٚرؿ ٔی ٕٞزاٜ تٝ را جاٍید سًدگی عتی
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 ؿر را ٔػز پسزا٘ص.  ضـ آغاس آضٛری أپزاقٛری سزاسز ؿر ضٛرش ، پاَ تا٘ی آضٛر ٔزي اس پس

 آضٛری أپزاقٛری ٔزسٞای ؿر ٚارؿاٖ تاسٜ.  ضـ٘ـ پاضیـٜ ٞٓ اس ایالْ ٚ تاتُ ، ٌزفتٙـ اؽتیار

 تـست را وٙتزَ ٔغّی پاؿضاٞاٖ را ٕٞٝ ، ضزق اس ٔاؿٞا ، ضٕاَ اس ٔغٛالٖ ٚ تزواٖ –.  ظاٞزضـ٘ـ

 اػالْ – ؿاضت آیٙـٜ عٛاؿث تزای فٛری ٚ ٚیژٜ إٞیت ایٗ.  تٛؿ٘ـ وزؿٜ استمالَ ٚاػالْ ؿاضتٝ

 تاػج ٔیالؿ اس پیص 626 ؿر ٘ٛ ساَ رطٙٛارٜ اس لسٕتی تؼٙٛاٖ ٞٓ آٖ آضٛر ؿر ٌا٘ٝ ؿٚ سّكٙت

 .  ضـ آٖ تزشیٝ

 ضـ اؿػا ؾٕٗ ؿر.  وزؿ پیـا ػٕٛٔیت تاتُ ؿر(  است پسزش ٔغافظ ٘اتٛ)  Nabupolassar ٘اْ

 اس یىی.  ضـ ٘طا٘ـٜ تزتؾت تاتّی ٔستمُ پاؿضاٜ تؼٙٛاٖ وٝ آ٘ضٙاٖ.  است ٘اتٛ ؽـا پسز اٚ وٝ

 تزوت تٝ ضـ٘ـ رٕغ سٔیٗ ضاٞشاؿٌاٖ:  ؿٞـ ٔی ضزط ایٍٙٛ٘ٝ را ٘طاٖ اٞـای ٔزاسٓ ، اِٛاط

Nabupolassar ، ٖؽـایاٖ ٔزٕغ ایٗ ؿر.  ٕ٘ٛؿ٘ـ اػالْ را التـارش ٚ وزؿٜ تاس را ٔطتٟایطا ، 

 .  ضـ ٔی ٔغسٛب ٘اتٛ لـرت ٔؼیار ، ٔزؿٚن

 ٞٓ سٚؿ ؽیّی تاتّی Nabupolassar وٝ تٛؿ تشري آ٘مـر آضٛریاٖ ٚعطیا٘ٝ عىٛٔت اس تٙفز

 ٔیاٖ ایٗ ؿر ٘فس تاسٜ ٘یزٚی ٚ ضزیه اغّیتزیٗ.  وزؿ پیـا آضٛر ػّیٝ ٘ظأی الـاْ تزای پیٕا٘ا٘ی

 را آضٛریٟا ٚعطیٍزیٟای ٚ تاس ٚ تاؽت وٝ تٛؿ٘ـ وسا٘ی آٟ٘ا(  پارس تٙیاٍ٘ذاراٖ)  تٛؿ٘ـ ٔاؿٞا

 اس ٔاؿٞا ، تٛؿ٘ـ آضٛر ؿر پیطزٚی عاَ ؿر رٙٛب اس تاتّی سّغطٛراٖ عاِیىٝ ؿر.  تٛؿ٘ـ وزؿٜ تززتٝ

 اسزائیّی تٙی پیأثزاٖ وٝ ٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ ٔیالؿ اس پیص 614 ساَ ٚؿر.  ضـ٘ـ آضٛر تا ٘ثزؿ ٚارؿ ضزق

 612 ساَ ؿر سپس.  ضـ سٛسا٘ـٜ ٚ ضـٜ تسؾیز آضٛریاٖ ٔذٞثی پایتؾت تٛؿ٘ـ وزؿٜ پیطٍٛیی

.  تٛؿ ضـٜ فتزت ؿصار تشري آضٛر.  رسیـ ٘یٙٛا ، آضٛر سّكٙتی پایتؾت تٝ ٘ٛتت ٔیالؿ اس پیص

 .  ضدُ تاستاًی سزسهیٌی تِ تثدیل ذَد اوٌَى – تاستاًطٌاس اٍلیي سزسهیي – آضَر

 تٛا٘ست ٔی اتفالاتی صٙیٗ ؿاؿ ٔی«  آضٛر ؽـا سزسٔیٗ»  ٔؼٙی ٘أص وٝ سزسٔیٙی ؿر صٍٛ٘ٝ

 ؿر.  ؿاؿ٘ـ ا٘ػزاف سزسٔیٗ ایٗ عٕایت اس ؽـایاٖ:  ؿارؿ ٚرٛؿ آٖ تزای تٛؾیظ یه تٟٙا ؟ تیفتـ

 :  تٛؿٜ ایٗ اس تیص ٔارزا وٝ ؿٞیٓ ٘طاٖ تایـ ٔا ٚالغ

 ضٍفت سپس . سهیي ول اس تلىِ سزسهیي ایي اس فمظ ًِ وطیدًد وٌار را ذَد ذدایاى

 ٘مص عزاٖ آٖ ؿر وٝ ای عٕاسٝ تاسٌطت.  ضٛؿ ٔی آغاس ٌطٛؿ٘ص فػُ تزیٗ ٟ٘ای ٚ تزیٗ اٍ٘یش

 .  وٙـ ٔی تاسی را وّیـی
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.  ضـ آغاس عزاٖ تٝ سّكٙتی ؽا٘ٛاؿٜ اػؿای فزار ٚ آضٛر ٔزي اس پس ، ٚلایغ اٍ٘یش ضٍفت س٘زیزٜ

 اس یىی ایٙىٝ اػالْ ٚ آضٛری ارتص اس ٔا٘ـٜ تالی فزاریٟای تسیذ ٚ Sin ؽـا عفاظت رستزٛی ؿر

 ٚرٛؿ االیاْ لـیٓ اس عزاٖ ضٟزش وٝ ، ؽـا أا.  است «آضٛر پاؿضاٜ»  اوٖٙٛ سّكٙتی پٙاٞٙـٌاٖ

 آخریي بِ ٍ کردُ تسخیر را حراى بابلی سربازاى ، هیالد از پیص 016 در.  ٘ـاؿ پاسؾی ، ؿاضت

 با سلطٌتی جاًطیي ردای یعٌی ، آکذ ٍ سَهر هیراث برای ستیس.  دادًذ پایاى آضَریْا اهیذّای

 .  بَد ضذُ تبذیل ای فرسَدُ چیس بِ فقط اکٌَى بابلی پادضاّاى تَسط ، الْی هَّبت

 سٔاٖ آٖ ٔتٖٛ اس تسیاری ؿر وٝ آ٘زا تا.  ضـ٘ـ آوـ ٚ سٛٔز ٔمـس اراؾی عىٕزاٖ ٞا تاتّی ٞٓ تاس

 ٌستزش تٝ التـار ایٗ اس تااستفاؿٜ اٚ.  ضـ ؿاؿٜ«  آوـ پاؿضاٜ»  ػٙٛاٖ Nabupolassar  ،تٝ

 ؿر.  پزؿاؽت ٌزفت ٔی غٛرت یٛرن ٚ ٘یپٛر ضٟزٞای ؿر لثالً وٝ سٛٔزیاٖ سٕاٚی ٔطاٞـات

 .  ؿارؿ ٚرٛؿ آیٙـٜ ؿر ساس سز٘ٛضت ٚ تغزا٘ی ساِٟای اس وّیـی ٔطاٞـات ٔتٖٛ اس تزؽی

 یاؿ تٝ تٛؿ ساِی ؽٛاٞـضـ ٔالعظٝ وٝ صٙاٖ – تٛؿ تغزا٘ی ساَ ٕٞاٖ ٔیالؿ اس پیص 610 ساَ

 لكؼاً ٔزؿی. ٘طا٘ـ ؽٛؿ تؾت تز را ٘فسی تاسٜ ٘یزٚی ٔػز – اٍ٘یش ضٍفت عٛاؿث اس ٔا٘ـ٘ی

 ؿر اٚ تغزوات ، ا٘ـ ؿریافتٝ ٔٛرؽاٖ وٝ آ٘ضٙاٖ ، تؼـ یىساَ تٟٙا.  Necho ٘اْ تٝ لـرتٕٙـ

 تا ٔؾاِفت ؿر ٞا تاتّی لثالً وٝ رفتٙـ راٞی ٕٞاٖ تٝ ٔػزیٟا.  ضـ ضزٚع ٔٙكمٝ سیاسی رغزافیای

 ٚ ٞا تاتّی لّٕزٚ تٝ.  ضـ ضٕاَ رٚا٘ٝ ػزّٝ تا آٔـٜ تیزٖٚ ٔػز اس اٚ.  تٛؿ٘ـ رفتٝ آضٛریٟا عىٕزا٘ی

 ؿر ٔػزیٟا.  ٌزفت غٛرت تزاٚس ست آٟ٘ا ٔاَ وزؿ٘ـ ٔی تػٛر آٟ٘ا وٝ ٔمـسی ٞای پایٍاٜ

 لاتُ فاغّٝ ؿر را آٟ٘ا أز ایٗ.  وزؿ٘ـ قیCarchemish 2 تٝ تا را ضٕاَ راٜ تٕاْ ؽٛؿ پیطزٚی

 صًٙ تٝ – یٟٛؿیٝ ٚ ِثٙاٖ – فؿا تٝ ٚاتستٝ پایٍاٜ ؿٚ ٕٞضٙیٗ.  ؿاؿ لزار عزاٖ تٝ ٘سثت ای تٛرٝ

 .  افتاؿ ٔػزیٟا

Nabupolassar ٝپسزش تٝ را عیاتی أاوٗ ؿٚتارٜ تسؾیز ٚظیفٝ تٛؿ ضـٜ پیز و 

Nebuchadnezzar ؿر.  تٛؿ ؿاؿٜ ٘طاٖ ٘ثزؿ ٔیـاٟ٘ای ؿر را ؽٛؿ ضایستٍی لثالً وٝ وزؿ ٚاٌذار 

 ؿر ٔمـس رٍُٙ ٚ ؿاؿ٘ـ ضىست را ٔػز ارتص تاتّیٟا Carchemish ٘ثزؿ ؿر ٔیالؿ اس لثُ 605

 ضثٝ تا را ٔا٘ـٜ تالی ٔػزیٟای ٚ  ٕ٘ٛؿٜ آساؿ تٛؿ ٔزؿٚن ٚ ٘اتٛ ػاللٝ ٔٛرؿ ٔىاٟ٘ای اس وٝ را ِثٙاٖ

                                                           
 اس یکی ًیش ٍ بَد ّیتی باستاًی دٍلت ّای پایتخت اس یکی کِ فزات باختزی ٴکزاًِ بز است بَدُ باستاًی ضْزی ًام کارکویص یا کاراکاهُص) 1

 ضْز ضوال کیلَهتزی صذ در ٍ است سَریِ ٍ تزکیِ کًٌَی کطَرّای هیاى هزس در آى اهزٍسیي ّای ٍیزاًِ. هیتاًی دٍلت هْن ضْزّای
 ( هتزجن. خَاًذًذ هی ارٍپَس را ضْز ایي ّا رٍهی ٍ یًَاًیاى. است آهذُ کارهکَیص ریخت بِ تَرات در ضْز ایي ًام.دارد جای حلب
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تٝ  پـرش ٔزي تز ٔثٙی تاتُ اس اؽثاری ٚلتی Nebuchadnezzar.   ٕ٘ٛؿ٘ـ تؼمیة سیٙا رشیزٜ

 اػالْ تاتُ ؿر اٚ پاؿضاٞی ساَ ٕٞاٖ ٚؿر تزٌطت تاتُ تٝ سزاسیٕٝ ٚ وزؿ ٔتٛلف را تؼمیة ٚرسیـا

 .  ضـ

 تزاتز ؿر ٞا تاتّی ٚعطیا٘ٝ ٚاوٙص ٚ ٔػزیاٖ ٘اٌٟا٘ی پیطزٚی تزای تٛؾیغی ا٘ـ ٘تٛا٘ستٝ ٔٛرؽاٖ

  ٔزتٛـ تاسٌطت ا٘تظار تٝ وٝ تٛؿٜ عٛاؿحی ٞستٝ ایٗ وٝ است آضىار ٔا تز.  ٕ٘ایٙـ ارائٝ آٖ

  فزؼ اِٛلٛع لزیة تاسٌطت ، ٔیالؿ اس پیص 605 ساَ ؿر ٔیزسـ ٘ظز تٝ ٚالغ ؿر.  ضـٜ ٔی

 ٘ثٛت ارائٝ اٚرضّیٓ ؿر ٘ثی عثمٛق ، ساَ ٕٞاٖ ؿر آ٘ىٝ تزای.  تٛؿٜ سزرسیـٜ عتی ضایـ ، ضـٜ ٔی

 . وزؿ ضزٚع را یٟٜٛ ستاٖ اس

 رٚس ، پزٚرؿٌار رٚس وٝ پزسـ ٔی یٟٜٛ اس پیأثز.  ّٔتٟا ٚؿیٍز تاتُ آیٙـٜ تارٜ ؿر ػاؿی غیز پیطٍٛیی

 :  ٌفت پاسؼ ؿر یٟٜٛ ؟ تٛؿ ؽٛاٞـ وی ضـ ؽٛاٞـ ٞٓ تاتّیٟا ضأُ وٝ ّٔتٟا تز لؿاٚت

 کِ زیرا.  بخَاًذ بتَاًذ را آى دًٍذُ کِ ًوا ًقص چٌاى لَحْا بر را آى ٍ بٌَیس را رٍیا...  »

 ، ًوایذ تاخیر چِ اگر.  گَیذ ًوی درٍغ ٍ ضتابذ هی هقصذ بِ ٍ است هعیي ٍقت برای ٌَّز رٍیا

  « ًوَد ًخَاّذ ٍدرًگ آهذ خَاّذ البتِ کِ زیرا باش هٌتظر برایص

   2: 2 – 4 عثمٛق

 ساِٝ 43 ؿٚرٜ ( رسد هی فرا آى از بعد سال پٌجاُ دقيقاً«  شدُ دادُ ٍعدُ زهاى»  ، ديد خَاّين کِ آًچٌاى) 

  ٌزفتٝ ٘ظز ؿر«  ٘ٛیٗ تاتّیاٖ»  أپزاقٛری ؿٚرٜ(  Nebuchadnezzar  562 – 605) عىٛٔت

 سیزا ضـٜ ٌذاری ٘طا٘ٝ اِسیز سزیغ عزوتٟای ٚ ساس سز٘ٛضت اػٕاَ تٛسف ؿٚرٜ ایٗ ، ضٛؿ ٔی

 .  تٛؿ تاتّیٟا رایشٜ ، اِٛلٛع لزیة تاسٌطت اوٖٙٛ وٝ سیزا ، رفت ٔی ؿست اس ٘ثایـ سٔاٖ وٝ

 وارٞای ٚ ػظیٓ ٘ٛساسی.  وزؿ ضزٚع را تـاروات وطیـ ٔی را ا٘تظارش وٝ تاسٌطتی تزای تاتُ

 ٔؼثـ آٖ ؿر وٝ ؿاضت لزار ٔمـس ٔغٛقٝ آٖ وا٘ٛ٘ی ؿر٘مكٝ.  ضـ ا٘زاْ سزػت تٝ ساس ٚ ساؽت

Esagil ٔزؿٚن  (ٝساؿٌی تٝ را آٖ اوٖٙٛ و Bel/Ba’al ٘أٙـ ٔی پزٚرؿٌار  )ٚ٘ٛساسی تاسساسی 

  ستارٜ پز آسٕاٖ ٔطاٞـٜ تزای قثمٝ ٞفت سیٍٛراتی.  ضـ
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 تاسؿیـ اسسٔیٗ اسٔیالؿ لثُ ساَ 4000 عـٚؿ آ٘ٛ وٝ سٔا٘ی. ضـ ا٘زاْ یٛرن ؿر وٝ ٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ ؿرست

 .  وزؿ

 تٕاْ ٟٔارت تا وٝ ؿیٛارٞایی تا.  ضـ ساؽتٝ ؽٛاٟ٘ا سزٚؿ ٔسیز ٕ٘ٛؿٖ ٔطؾع تزای ٔمـس ٔزس

 ٔٛسٜ ؿر آٖ اس تؾطٟای.  تٛؿ٘ـ ضـٜ پٛضیـٜ ؿار ِؼاب آرزٞای تا پاییٗ تا تاال اس

Vorderasiatiches تٝ تا تٛؿ آٔاؿٜ ٔزؿٚن راٚؿا٘ی ضٟز ، تاتُ.  ضٛ٘ـ ٔی ٍٟ٘ـاری تزِیٗ ؿر 

 .  تٍٛیـ آٔـ ؽٛش تاسٌطت

 Nebuchadnezzar ٔطٟٛرتزیٗ اْ ساؽتٝ ٔٗ وٝ تاتّی: »  وٝ ؿٞـ ٔی ضزط ؽٛؿ ٞای ٘ٛضتٝ ؿر 

 اس«  ضـٜ ستایص ٔمـس ضٟزٞای تٕاْ ؿر ٚاالیٓ ٘اْ ، ٚالأتٍاٟٞاست وطٛرٞا تٕاْ ؿر ضٟز

 ٔی فزٚؿ ِثٙاٖ ؿر ٚالغ ، فزٚؿ ٔٙكمٝ ؿر تاِـار ؿیسه ؿر ؽـا وٝ فٟٕیـ تٛاٖ ٔی ایٍٙٛ٘ٝ ا٘تظارات

 ٚ ضـٜ پز ؽٛاٟ٘ا سزٚؿ رؿیف تا وٝ پزضىٛٞی راٜ اس اٚ ، ؽـا تاسٌطت رسیـٖ پایاٖ تٝ اس پس.  آیـ

 .  ضٛؿ ٔی ٚارؿ ضـٜ ساؽتٝ ػظیٕی ؿرٚاسٜ آٖ اتتـای ؿر
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 سز٘ؾی ایٗ.  تٛؿٜ یٛرن ؿر آ٘ٛ ٔؼطٛلٝ وٝ(  IN.ANNA ٔستؼار ٘اْ)  Ishtar ٘اْ تٝ ای ؿرٚاسٜ 

 .  ٘أیٓ ٔی تاسٌطت ا٘تظار آ٘ضٝ اس ٔا تزای است

 ٚارث ،«  سٔیٗ رـیـ ٘اف»  ػٙٛاٖ تغت ٌزفت ػٟـٜ تٝ را ٘مطی تاتُ ، ا٘تظارات ایٗ تا ٕٞزاٜ

 وٝ ػّٕىزؿی«  ٚسٔیٗ آسٕاٖ ٔیاٖ پیٛ٘ـ»  DUR.AN.KI تؼٙٛاٖ ، قٛفاٖ اس لثُ ؿر ٘یپٛر ٚؾؼیت

 ٘اْ تٝ سٛٔزی ٔطی ؽف تٙیاؿ اس التثاس تا ٞٓ آٖ تٛؿ ضـٜ ٚاٌذار تاتُ تٝ عاؾز عاَ ؿر

E.TEMEN.AN.KI  (ٚآسٕاٖ سٔیٗ ٔثٙای ٔؼثـ  . )٘اف»  رـیـش ػٙٛاٖ تا تاتُ ٘مص تز تاویـ 

 ایٗ.  است ضـٜ ؿاؿٜ ٘طاٖ«  رٟاٖ ٘مطٝ»  ػٙٛاٖ تا تاتّی ٞای ٘مطٝ ؿر ٚؾٛط تٝ«  سٔیٗ

 ؽـٔت ؿر ، اش سٍٙی تٙیاؿ آٖ تا اٚرضّیٓ.  ضٛ٘ـ ٔی تاسٌٛ ٞٓ اٚرضّیٓ تٛغیف ؿر اغكالعات

 !  ؿاضت لزار سٔیٗ ٚ آسٕاٖ ٔیاٖ ارتثاـ

 هَجَدیت جایگسیي پس ، داضتِ ٍجَد Nebuchadnezzar رٍیای در کِ بَدُ چیسی ایي اگر

 خذهت برای طَفاى از قبل ًیپَر ًقص تصرف از پس.  ضذُ طَفاى از پس فضای بِ ٍابستِ

 بقیِ الورکس هتحذ هرکس در اٍرضلین ، طَفاى از بعذ هاهَریت کٌترل هرکس بعٌَاى رساًی

 .  ًاهیذًذ زهیي ًاف را آى ٍ گرفت قرار فضا بِ ٍابستِ سایتْای

 :  است ضـٜ ا٘تؾاب ؽـا ؽٛؿ تٛسف ٘مص ایٗ ایفای تزای اٚرضّیٓ وٝ وزؿ اػالْ ٘ثی عشلیاَ

 ّر رابِ کطَرّا ٍ دادم قرار اهتْا هیاى در را اٍرضلین ایي هي» :  ٌٛیـ ٔی صٙیٗ یٟٜٛ ؽـاٚ٘ـ

 اٍ گرداگرد کِ کطَرّایی از بذتر هي فرایض از ٍ ّا اهت از بذتر هي احکام از اٍ ٍ ، آى طرف

 سلَک هي فرایض بِ کردُ ترک هرا احکام اٍ اّل کِ زیرا.  است ٍرزیذُ عصیاى ، باضذ هی

  5:5 عشلیاَ«  اًذ ًٌوَدُ

 ِطىزیاٖ ٔیالؿ اس پیص 598 ؿر Nebuchadnezzar ، تاتُ تزای ٘مطی آٚرؿٖ صًٙ تٝ ؿر ٔػٕٓ

 ٘ثی ارٔیاء تار ایٗ.  ضـ تسؾیز اٚرضّیٓ.  وزؿ رٞثزی – اٚرضّیٓ – پا ٌزیش رایشٜ تزای را ؽٛؿ

 ٚ ؽٛرضیـ ، Ba’al صٖٛ آسٕا٘ی ؽـایاٖ پزستص وٝ آ٘ا٘ی تزای Nebuchadnezzar ، ؿاؿ ٞطـار

 ٔی ؿٚش تٝ را ؽـا ؽطٓ(  23:5 پاؿضاٞاٖ ؿْٚ)  تٛؿ٘ـ ٌزفتٝ پیص ؿر را فّىی غٛرتٟای ٚ ٔاٜ

 .  است ضـٜ ٌزفتٝ ٘ظز ؿر آسٕا٘ی ػٙػز یه ٔزؿٚن ٚؾٛط تٝ پاؿضاٞاٖ ؿْٚ فٟزست ؿر.  وطیـ
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۲۲۲ 
 

.  ضـ٘ـ لغكی ؿصار آٖ ؿر ساوٗ ٔزؿْ ٔـت ایٗ ؿر ٚ وطیـ قَٛ ساَ سٝ اٚرضّیٓ ٔغاغزٜ

Nebuchadnezzar یٟٛؿی پاؿضاٜ ضـ ٔٛفك Jehoyachin ساؿٌاٖ ٘زیة.  ساسؿ اسیزتاتّیاٖ را 

 ٞشاراٖ ٕٞزاٜ تٝ – تٛؿ ٞٓ عشلیاَ آٟ٘ا ٔیاٖ ؿر وٝ – آٔٛؽتٝ ؿا٘ص ٘ؾثٍاٖ ٚ یٟٛؿی(  اضزاف) 

 ارـاؿیطاٖ ؽا٘ٝ ، عزاٖ ٘شؿیه ، ؽاتٛر رٚؿؽا٘ٝ وٙار ؿر آٟ٘ا ٕٞٝ.  ضـ٘ـ تثؼیـ سزتاسٚغٙؼتىار

 .  ٌشیـ٘ـ الأت

 ٔیالؿ اس پیص 587 ؿر تؼـ ساَ یاسؿٜ أا ، تٛؿ ٔا٘ـٜ تالی ٘ؾٛرؿٜ ؿست ٔؼثـضاٖ ٚ ضٟزضاٖ

 را ٔطؼّی ؽٛؿضاٖ اراؿٜ تٝ تاتّیٟا ، ٔمـس وتاب اساس تز ، ٕ٘ایص سٔاٖ ، تاسٌطت تاتّیٟا ارتص

 ٚ تفسیز ٞیش Nebuchadnezzar ٞای یاؿؿاضت ؿر.  ؿاؿ٘ـ لزار تٛؿ ساؽتٝ سّیٕاٖ وٝ ٔؼثـی تز

  Nabu ؽـاٚ٘ـٌارا٘ص رؾای ٚ ٞا ؽٛاست ؿاؿٖ ا٘زاْ تزای ٔؼَٕٛ تؼثیزات تا ٔتفاٚت تٛؾیغی

ٚMarduk ساؿٜ ؽیّی اغّی ؿاؿ،ؿِیُ ؽٛاٞیٓ ٘طاٖ سٚؿی تٝ وٝ ٕٞا٘كٛر ،أا ٘ـاؿ، پیطٟٙاؿ 

 ! است رفتٝ ٚ وزؿٜ رٕغ را ؽٛؿ تساـ یٟٜٛ ٌفت ٔی وٝ اػتماؿی:تٛؿ

 ایٗ اس پیص – ؿاؿ٘ـ ا٘زاْ پاؿضاٞص ٚ تاتُ وٝ تٛؿ ضیكا٘ی ٚ ؿٞٙـٜ تىاٖ ػُٕ ٔؼثـ ٚیزا٘ی

 ٔی ٔزاسات سؾتی تٝ تایـ ٚ – است«  ذطوگیي لدرتی»  یَُْ وِ داًستٌد هی پیاهثزاى

 :  ضـ٘ـ

 ٔی اؽزاد تایـ تاتّیٟا.  ٌزفت ؽٛاٞـ را ؽٛؿ ٔؼثـ ا٘تماْ اٚ.  ٌزفت ؽٛاٞـ ا٘تماْ یٟٜٛ ٔا ؽـای» 

 تٛسف آٟ٘ا ضـٖ ضىستٝ ٞٓ ؿر ٚ ٞا تاتّی سمٛـ اٚ.  وزؿ اػالْ صٙیٗ ٘ثی ارٔیاء.  ضـ٘ـ

 ارٔیاء ٕٞضٙیٗ – پیٛستٙـ ٚلٛع تٝ تؼـ ؿٞٝ صٙـ وٝ عٛاؿحی – وزؿ تیٙی پیص را ضٕاِی اضغاٍِزاٖ

 :  وزؿ اػالْ ٘اسیـ ٔی آٟ٘ا تٝ Nebuchadnezzar وٝ را ؽـایا٘ی سز٘ٛضت

 :  ٌفت ٘ثی ارٔیاء ٚاسكٝ تٝ وّـا٘یاٖ سٔیٗ ٚ تاتُ ؿرتارٜ ؽـاٚ٘ـ وٝ والٔی »

 وٝ تٍٛییـ ٔـاریـ ٔؾفی ٚ ٕ٘اییـ اػالْ افزاضتٝ تز ػّٕی ، ٕ٘اییـ اػالْ ٚ اؽثار ٞا أت ٔیاٖ ؿر» 

 ؽزُ ٚتتٟایص رسٛا اٚ ٚاغٙاْ ضـٜ ؽزؿ ٔزؿٚن.  است ٌزؿیـٜ ؽزُ تؼُ ٚ ضـٜ ٌزفتار تاتُ

 عـی تٝ ساؽت ؽٛاٞـ ٚیزاٖ را سٔیٙص ٚ آیـ ٔی اٚ تز ضٕاَ قزف اس أتی وٝ سیزا.  است ٌزؿیـٜ

 فزاریاٖ آٚاس...  رفت ؽٛاٞٙـ ، وزؿٜ فزار تٟایٓ ٞٓ ا٘ساٖ ٞٓ ٚ ضـ ٘ؾٛاٞـ ساوٗ آٖ ؿر وسی وٝ

 ؿر اٚ ٞیىُ ا٘تماْ ٚ ٔا ؽـای یٟٜٛ ا٘تماْ اس وٝ ضٛؿ ٔی ٔسٕٛع تاتُ سٔیٗ اس یافتٍاٖ ٘زات ٚ

  50 تؾص ارٔیاء وتاب«  ٕ٘ایٙـ ٔی اؽثار غٟیٖٛ



 : ظلوت در ًيورٍز فصل دٍازدّن  -پاياى رٍزّا 

 

۲۲۳ 
 

.  تٛؿ ؿاؿٜ ا٘زاْ وٝ سضتی ػُٕ تا تٛؿ ٔتٙاسة ضـ ٘اسَ Nebuchadnezzar تز وٝ اِٟی ػذاب

 .  ٔمـسات تٝ تٛٞیٗ یؼٙی

 !  ضـ ؿیٛا٘ٝ اٚ

 آ٘مـر را Nebuchadnezzar ٚ ضـ اٚ ٔغش ٚارؿ تیٙی قزیك اس ای عطزٜ ، سٙتی ٔٙاتغ اساس تز

 ٚارث سٝ اس ٞیضىـاْ ٘ٝ ٚ Nebuchadnezzar ٘ٝ.  ٔیالؿ اس پیص 562 ساَ ؿر.  ٔزؿ تا ؿاؿ ػذاب

 ٚتزؽی رسیـ٘ـ لتُ تٝ تزؽی. )  تثیٙٙـ را تاتُ ٞای ؿرٚاسٜ اس آ٘ٛ ٚرٚؿ تا ٕ٘ا٘ـ٘ـ س٘ـٜ اٚ را٘طیٗ

 غٛرت ٚرٚؿی صٙیٗ أا تاسٌطت ٘یثیزٚ صٝ اٌز ، عمیمت ؿر(  وزؿ٘ـ اػتزاف ؽٛؿ ٌٙاٜ تٝ سٚؿ ؽیّی

 .  ٍ٘زفت

 را ًیثیزٍ اس ذَد ٍالؼی هطاّدات ایي اس پیص ٍلت ذیلی اس ًجَهی الَاح حمیمت در

«   Omina»  را آى تزذی ٍ«  هزدٍن سیارُ»  هستؼار ًام تا ّن آى.  اًد وزدُ ثثت

 اٌز وٝ ضٛؿ ٔی ؿاؿٜ اقالع ضاٜ تٝ K.8688  واتاِٛي اِٛاط ؿر ٔخاَ تؼٙٛاٖ . اًد وزدُ گشارش

«  پطت»  ؿر ٚ٘ٛس اٌز أا.  ؿاضت ٘ؾٛاٞیٓ ؽٛتی ؿستاٚرؿ«  ضٛؿ ؿیـٜ ٘یثیزٚ ٔماتُ ؿر»  ٚ٘ٛس

 ٔاست ػاللٝ ٔٛرؿ تیطتز وٝ آ٘ضٝ أا.  ؿاضت ؽٛاٞیٓ ؽٛتی ؿستاٚرؿٞای ٔا تٍیزؿ لزار ٘یثیزٚ

 تٝ ٚاتستٝ ستٖٛ ؿٚاسؿٜ ؿر را ٞا ؿاؿٜ آٟ٘ا.  ا٘ـ ضـٜ پیـا یٛرن ؿر وٝ ٞستٙـ اساِٛاعی ٌزٚٞی

 اس یىی ؿر.  ا٘ـ ٌزفتٝ ؽٛؿ تٝ ٔػٛر ضىُ ٚ وزؿٜ ارائٝ تػٛیز ٚ ٔتٗ تا ٕٞزاٜ اِثزٚری ؿایزٜ ٔٙاقك

 (   VA 785l) اِٛاط ایٗ

 

  

 

 

 

 

 سٔیٗ ٕ٘اؿ ؿیٍزوٝ قزف ؿر ٞفت ٚ است عُٕ فّىی غٛرت ٕ٘اؿ وٝ لٛس ٕ٘اؿ تیٗ ٔزؿٚن سیارٜ

(  VAT 7847) ِٛط ؿیٍز ٔخاَ.  ؿارؿ لزار آٟ٘ا ٔیاٖ ؿر ؽٛؿ سیارٜ ؿر ٔزؿٚن ٚ ٌزفتٝ لزار است



 : ظلوت در ًيورٍز فصل دٍازدّن  -پاياى رٍزّا 

 

۴۴۴ 
 

 ٔی تػٛیز لٛس ضىُ تٝ وٝ عُٕ تزد فّىی غٛرت ؿر.  ؿارؿ ٚرٛؿ ٔطاٞـٜ ایٗ تزای ٘أی.  است

 وِ ٌّگام آى  ضد گطَدُ هزدٍن تشري پزٍردگار درٍاسُ وِ رٍسی»  تِ آٖ اس ضٛؿ

 Day of the Lord/  هزدٍن پزٍردگار رٍس آٖ اس پس.  ضٛؿ ٔی یاؿ « ضد هطاّدُ ًیثیزٍ

Mardukضـٜ ؿیـٜ ؿِٛ تزد ٚؿر وزؿٜ عزوت وٝ ای سیارٜ ػٙٛاٖ تغت ضٛؿ ٔی ظاٞز  . 

 سزیغ ؽیّی ٚ آٔـٜ رٙٛتی آسٕاٟ٘ای اس ٔزؿٚن سیارٜ اس ٕ٘ایی وٝ ضـٜ ٌفتٝ آٖ اس تیطتز عتی 

 سٔاٖ ضـٜ تٙـی قثمٝ اِٛاط اس ؿیٍز یىی ؿر.  آسٕا٘ی ٔزوشی ؿرٌزٜٚ ضـٜ«  ٘یثیزٚ»  تٝ تثـیُ

 اؽتز اغَٛ تسٛی« !  ػمة تٝ رٚ تٛسؼٝ»  ٔؼزف.  است ضـٜ ؿاؿٜ ٘طاٖ آٖ صزؽطی ) ٔـٚر ( 

 آسٕاٖ تزای اّ٘یُ راٜ. )  ا٘ـ وزؿٜ تمسیٓ راٜ سٝ تٝ را آسٕا٘ی وزٜ ، اِٛاط.  سٛٔزی ضٙاسی

 تٝ وٝ ٞستٙـ تؾطٟایی ، اِثزٚری ؿایزٜ ؿایزٜ ؿٚاسؿٜ(  ٔزوش ؿر آ٘ٛ ٚ رٙٛب تزای آ ئٝ راٜ ، ضٕاِی

 ٔـٚر اِٛاط پطت ؿر ٔتٖٛ تٛغیف وٝ ضـٜ پیـا ضـٜ ؽزؿ ِٛعی.  ضٛ٘ـ ٔی اؾافٝ راٜ سٝ ایٗ

 .  است ضـٜ ٘ٛضتٝ
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۵۵۵ 
 

 

 .ophilius G.  ِٙـٖ ؿر«  Royal Asiatic Society»   ٘طست ؿر ، ٔیالؿی 1900 ساَ ؿر

Pinches یه ضـٜ ٔٛفك لكؼات ایٗ وزؿٖ سزٞٓ اس وزؿ اػالْ ٚلتی astrolabe  /اسكزالب  

 وٝ ؿاؿ ٘طاٖ عّمٛی ؿیسىی تػٛرت را آٖ اٚ.  وزؿ پا تٝ ٞیزا٘ی ٚ ضٛر تساسؿ(  یاب ستارٜ) 

 ضص سی ای سٔیٙٝ ؿر تاضـ ضـٜ لكؼٝ 12 وٝ ای ؿایزٜ ٕٞضٖٛ است ٔزوش ٞٓ تؾص سٝ ؿارای

 وٝ سیزضاٖ ؿر وٛصه ای ؿایزٜ یا ضـ٘ـ ٔی ٘أی ضأُ لسٕت 36 ایٗ اس وـاْ ٞز.  لسٕتی

 تؼـاؿ.  تٛؿ ٔاٞی ٔؼزف آٖ ضـٜ سٛراػ لسٕت ٞز.  تٛؿ٘ـ تؼـاؿضاٖ ٚ آسٕا٘ی ارزاْ ؿٞٙـٜ ٘طاٖ

 .  ضٛؿ ٔی ضزٚع ٘یساٖ ٔاٜ تا وٝ ؿٚاسؿٜ تا است یه اس ٞا ٔٛلؼیت ایٗ

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ئٝ ٚ آ٘ٛ ، اّ٘یُ راٜ سٝ تٝ وٝ تٛؿٜ تاتّی ٘مطٝ ایٙزا ؿر.  ٞستٙـ ؿرن لاتُ آٖ تزای اعساسات اتزاس

 قَٛ ؿر ٔاٜ ٞز ؿر وٝ فّىی غٛرتٟای ٚ ستارٌاٖ ٚ سیارات ؿٞٙـٜ ٘طاٖ.  ضـٜ تمسیٓ ا٘ىی/  آ

 ٔی تزٚیذ را ٔفْٟٛ ایٗ پٟٙا٘ی) سٕاٚی ارزاْ اس وـاْ ٞز سز تز تغج.  ضـٜ ٔی ٔطاٞـٜ ساَ
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۶۶۶ 
 

 ٕٞضٙیٗ.  ٘طـٜ تٕاْ عاَ ایٗ تا اػـاؿ ٔؼٙی ٚ( ٘ـارؿ ٚرٛؿ سعُ ٔاٚراء صیشی ٞیش»  وٝ وٙٙـ

 ِٛعی رٚی اس وپی را آٖ اٌز ؟ ضـٜ ساؽتٝ ساِی صٝ ؿر اسكزالب أا.  ٘طـٜ عُ آٖ لـٔت ٔساِٝ

 اس لثُ اس آٖ تاریؼ ، لـٔت ٔغـٚؿٜ ٘ظز اس ؟ آیـ ٔی تـست تاریؾی صٝ وٙیٓ فزؼ ؽٛؿ اس پیص

 تٛافك تیطتزیٗ ٔساِٝ ایٗ ٚرٚی.  ٌزؿؿ ٔی تز ٔیالؿ اس پیص سْٛ لزٖ تٝ ٔیالؿی ؿٚاسؿٞٓ لزٖ

 تز Nabuna’id را٘طیٙص یا Nebuchadnezzar ؿٚراٖ تٝ اسكزالب تزتیة ایٗ تٝ.  ؿارؿ ٚرٛؿ

 .  ٌزؿؿ ٔی

«  p»  ٘سؾٝ آٔـٜ ػُٕ تٝ ٞا تزرسی قی اتتـا ؿر ضـ ارائٝ Pinches تٛسف وٝ اسكزالتی

 ؿر لكؼات اس ؿیٍزی اسكزالب صٖٛ.  ؿاؿ ٘اْ تغییز A اسكزالب تٝ تؼـ ٔـتی أا.  ضـ ٘أٍذاری

 ؿر اسكزالب ؿٚ صٝ اٌز.  ٟ٘اؿ٘ـ ٘اْ B اسكزالب را آٖ وٝ ضـ تٙـی ٞٓ سز ؿیٍزی ضىستٝ ٞٓ

 وّیـی تفاٚتی آٟ٘ا آ٘اِیش ؿر.  ؿار٘ـ اؽتالف یىـیٍز تا ٚالغ ؿر أا رسٙـ ٔی ٘ظز تٝ یىساٖ اَٚ ٍ٘اٜ

 ؽـا mul Neberu ػٙٛاٖ تغت ضـٜ ٔطؾع ای سیارٜ B ٘سؾٝ ؿر وٝ ایٍٙٛ٘ٝ.  ضـ ٔطاٞـٜ

 ٚ ؽسٛف)  ٞا ٌزفتٍی ٔزوشی ؿرٌزٜٚ ، آ٘ٛ راٜ ؿر را آٖ – ؽـاست ٔزؿٚن سیارٜ ٘یثیزٚ – ٔزؿٚن

  ا٘ـ ؿاؿٜ ٘طاٖ(  وسٛف

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 : ظلوت در ًيورٍز فصل دٍازدّن  -پاياى رٍزّا 

 

۷۷۷ 
 

 آسٕاٖ ؿر اّ٘یُ ؿرراٜ ؽـا ٔزؿٚن mul Marduk ػٙٛاٖ تغت ای سیارٜ A ٘سؾٝ ؿر عاِیىٝ ؿر

  ضـٜ ؿاؿٜ ٘طاٖ ضٕاِی
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۸۸۸ 
 

 غغیظ ضـٜ ؿاؿٜ ٘طاٖ اسكزالب ؿٚ ؿر وٝ آ٘ضٙاٖ عزوت ٚٔسیز ٔٛلؼیت تغییز ٚ ٘اْ تغییز ایٗ

 ؿیـٜ ضٕاِی آسٕاٖ ؿر وٝ آٖ اس پس – ٘أیـ٘ـ ٔی ٔزؿٚن سیارٜ را آٖ  ٞا تاتّی وٝ سیزا – است

 ؿایزٜ ػزؼ اس ػثٛر ؿر پاییٗ تٝ رٚ آٖ ٔٙغٙی(  ؿٞـ ٔی ٘طاٖ A اسكزالب وٝ آ٘ضٙاٖ. )  ضـٜ ٔی

 ٔا وٝ را آ٘ضٝ(  ؿٞـ ٔی ٘طاٖ B اسكزالب وٝ آ٘ضٙاٖ)  وٙـ ٔی اش تثـیُ ٘یثیزٚ تٝ آ٘ٛ راٜ اِثزٚد

 .   ضـٜ تزسیٓ اسكزالب ؿٚ ایٗ ؿر ٔستٙـ تكٛر ؿاضتیٓ ٌفتٙص ؿر سؼی ٔـت ٕٞٝ ایٗ

 ؿر را ضىی سایٝ ٌٛ٘ٝ ٞز ، ٔـٚر تزسیٕٟای تا ٕٞزاٜ BٚC ستٖٛ ؿٚ ؿر KAV 218 تٝ ٔطٟٛر ٔتٙی

  وٙـ ٔی قزف تز ٔزؿٚن/  ٘یثیزٚ ٞٛیت ٔٛرؿ

 :  Adar{ هاُ}

 :  آًَ راُ در هزدٍن سیارُ

Kakkabu وٌد هی ظَْر جٌَب در هتطؼطغ  . 

 .  ضَد هی توام وارضاى آسواًْا تمسین ٍ ضة یافتي پایاى تا ذدایاى تؼد

  

 .  ٔزؿٚن ؽـا تا است ٔساٚی ٚ ٘یثیزٚ ٕٞاٖ Kakkabu ایٙزا ؿر

 اِٛاط ؿر وٝ وسا٘ی ٕٞٝ – ٌفت ؽٛاٞیٓ سٚؿی تٝ وٝ ؿالیّی تٝ – تاضیٓ ؿاضتٝ اقٕیٙاٖ تٛا٘یٓ ٔی

 ٔیالؿ اس پیص 610 اس راسٚؿتز وار ایٗ ا٘ـ تٛا٘ستٝ ٕ٘ی ا٘ـ وزؿٜ حثت ؽٛؿرا ٔطاٞـات تاتّی ؿیزیٙٝ

 ضىُ ٞٓ ٔیالؿ اس پیص 555 اس تؼـ آٟ٘ا وٝ وٙیٓ عاغُ اقٕیٙاٖ ٔیتٛا٘یٓ ٔا.  تاضٙـ ؿاؿٜ ا٘زاْ

 وٝ ضـٜ ٚاؿػا ٌزفتٝ ٘اْ Nabuna’id تاتّی پاؿضاٜ آؽزیٗ ، تاریؼ آٖ ؿر سیزا.  ا٘ـ ٍ٘زفتٝ

 ٔزا ٘اْ آسٕاٖ تّٙـای ؿر ٔزؿٚن سیارٜ»  سیزا.  ضـٜ تاییـ آسٕا٘ی سّكٙت سٛی اس اٚ ٔطزٚػیت

 است ؿیـٜ را«  ٔاٜ ٚ تشري ستارٜ»  اش ضثا٘ٝ رٚیای ؿر وٝ وٙـ ٔی اؿػا اٚ ٕٞضٙیٗ« .  ٕ٘ٛؿٜ تیاٖ

 وٝ آ٘ضٝ ٔزؿٚن/  ٘یثیزٚ ؿٚرٜ تٕاْ اس ، ؽٛرضیـ ؿٚر تٝ سیارات ٔـار تزای وپّز فزَٔٛ اساس تز. 

 اؿػای رٚ ایٗ اس.  تٛؿٜ ساِٝ صٙـ وٛتاٜ ٔـت یه فمف رسیـٜ ٔی ٞا اِٟٙزیٙی تیٗ ؿیـ تٝ

Nabuna’id تٛؿٜ ٔیالؿ اس لثُ 555 ، ساَ ؿر سیارٜ تاسٌطت ٘ماـ تزای .  

  ؟ تٛؿ ؽٛاٞـ وی تاسٌطت سٔاٖ تٙاتزایٗ

«  است ٘یٕزٚس ؿر ظّٕت»  پیطٍٛیی ضٛؿ ٔی ؿرٌیز ٔؼٕا عُ ٞای رٙثٝ ؿر ٕٞٝ اس تیطتز وٝ آ٘ضٝ

 پیص 555ٍالغ  در وسَف ایي ٍ  ؿٞـ ٔی رٚی ٌزفتٍی ؽٛرضیـ وٝ است رٚسی پزٚرؿٌار رٚس

 !   داد ذَاّد رخ هیالد اس



 : ظلوت در ًيورٍز فصل دٍازدّن  -پاياى رٍزّا 

 

۹۹۹ 
 

 ٚلتی وسٛف.  ٘یستٙـ ٘أتؼارفی أز ٞیضىـاْ أا است ٘اؿرتز ؽسٛف ٚ تز رایذ وسٛف صٝ اٌز

 تاریىی ٔسیز ٚ ، ٔـت ، ٔمـار.  تٍیزؿ لزار ؽٛرضیـ ٚ سٔیٗ تیٗ ػثٛر عاَ ؿر ٔاٜ وٝ افتـ ٔی اتفاق

 ٚسٔیٗ ٔاٜ ، ؽٛرضیـ تیٗ ٌا٘ٝ سٝ ٔـار ٕٞیطٝ صٖٛ وٙـ ٔی تغییز ؿیٍز عاِت تٝ عاِتی اس ا٘تماَ اس

 .  است تغییز عاَ ؿر

 ؿر ٞٓ یىی آٖ ؿ٘ثاَ تٝ.  ؿاؿ رػ آضٛر ؿر ٔیالؿ اس پیص 762 ساَ ؿر وأُ ٌزفتٍی ؽٛرضیـ یه

 اها.  ؿیـ٘ـ را آٖ یٛ٘اٖ ٚتٕاْ ٔـیتزا٘ٝ سزسٔیٟٙای سزاسز ؿر وٝ ؿاؿ رػ ٔیالؿ اس پیص 584 ساَ

 داد لزار تاثیز تحت را گزفتگی ذَرضید آٍر ضگفت اتفالی ، هیالد اس پیص 555 در تؼد

 تَاًستِ هی آى آیا ، هاُ ضدُ تیٌی پیص حزوات حاصل ًِ ٍ هَػَد سهاى در ًِ ّن آى. 

  ؟ تاضد ًیثیزٍ هٌتظزُ غیز ػثَر ٍ ضدى ًشدیه

 ٞستٙـ«  ؟ آٔـ ؽٛاٞـ آ٘ٛ پزٚرؿٌار سیارٜ وی»  سزی رشء وٝ سٛٔزی اِٛاط ؿر رّٕٝ اس

(VACh.Shamash/RM.2,38  )حثت 19-20 ؽكٛـ ؿر را ٌزفتٍی ؽٛرضیـ پـیـٜ وٝ ِٛعی 

 :  وزؿٜ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : ظلوت در ًيورٍز فصل دٍازدّن  -پاياى رٍزّا 

 

۲۳۰ 
 

 

  ذَرضید دیسه اتتدا در

  اًتظار درسهاى ًِ

 .  ضد تاریه

 .  تشري ای سیارُ پزتَ در ایستادُ

  وِ تَد سین رٍس در

 .   افتاد اتفاق گزفتگی ذَرضید

  

 ِٛط صٝ اٌز ؟ ؿارؿ ٔؼٙی صٝ«  تشري سیارٜ پزتٛ ؿر اؿٜایست»  ٚ ؽٛرضیـ ضـٖ تاریه صٖٛ وّٕاتی

 تاال در وِ آًچِ وٝ است ایٗ ٔا پیطٟٙاؿ أا ؿٞـ ٕ٘ی لزار ٔا اؽتیار ؿر وسٛف ایٗ تزای تاریؾی ،

 وِ است الؼادُ ٍفَق هٌتظزُ غیز اتفالی دٌّدُ ًطاى لَیاً افتادُ اتفاق ذَرضید تزای

 تشري سیارٜ»  . تَد درارتثاط ًیثیزٍ تاسگطت تا ًحَی تِ آى ٍ افتادُ اتفاق ذَرضید تزای

 وطص)  تاتٙـٌیص تاحیز ایٗ یا ٌذاضتٝ تاحیز ٔستمیٕاً سیارٜ ؽٛؿ آیا ایٙىٝ أا«  افىٗ پزتٛ

 .  ٘ـارؿ ٔا تزای تٛؾیغی ٔتٗ ، تٛؿٜ ٔاٜ تز(  ٚٔغٙاقیسی ٌزا٘طی

 اس پیص 555 هی 91 رٍس در وِ است ضٌاسی اذتز تارید در ٍالؼیت یه ایي ، حال ایي تا

 وٝ ضـٜ ؿاؿٜ ٘طاٖ سیز ضىُ ؿر وٝ ٕٞا٘كٛر.  افتادُ اتفاق واهل گزفتگی ذَرضید یه هیالد

 .  ضـٜ تٟیٝ ٘اسا فؿایی پزٚاسٞای ٔزوش تٛسف



 : ظلوت در ًيورٍز فصل دٍازدّن  -پاياى رٍزّا 

 

۲۳۱ 
 

 

 هَرد در فزد تِ هٌحصز جٌثِ ٍ ضدُ دیدُ گستزدُ هٌاعمی رٍی تشري گزفتگی یه   

 آؽزیٗ ایٗ.  است گذضتِ حزاى رٍی اس دلیماً ، فزاگیز  تاریىی ًَار وِ تَدُ ایي آى

 رٟاٖ ؿر ساس سز٘ٛضت ساَ ؿر ٞٓ آٖ است تزؽٛرؿار ٔا ٘تایذ تزای تیطتزی إٞیت اس عمیمت

 تاتُ ؿر آٚرؿ ستاٖ تٝ را تٛؿٖ تاتُ پاؿضاٜ سٌٛٙـ وٝ Nabuna’id ٔیالؿ اس پیص 555 ؿر.  تاستاٖ



 : ظلوت در ًيورٍز فصل دٍازدّن  -پاياى رٍزّا 

 

۲۳۲ 
 

 وزؿ ٘ثٛت ارٔیاء وٝ آ٘ضٙاٖ اٚ اس تؼـ.  تٛؿ تاتّی ضاٜ آؽزیٗ اٚ.  تٛؿ ٌشیـٜ الأت عزاٖ ؿر تّىٝ ٘ثٛؿ

 .  ضـ٘ـ ؿصار آضٛریٟا سز٘ٛضت تٝ ٞا تاتّی ،

 ًیثیزٍ فمظ ایي اها.  تَد ضدُ پیطگَیی هیالد اس پیص 555 تزای«  ًیوزٍس در ظلوت »

 .  تَد پزٍردگار رٍس پیطگَیی ایي.  تَد تاسگطتِ وِ تَد

 عثك ذدایاى اس ّیچىدام ًِ ٍ آًَ ًِ ، گزفت صَرت سیارُ تاسگطت رذداد وِ ٍلتی

 ذدایاى ، ذدایاى ؛ ضدًد ػىس تز اتفالات ٍالغ در.  ًدادًد ًطاى را ذَدضاى ، تیٌی پیص

 ! وزدًد تزن را سهیي سىَت در آًًَاوی



  وقتي خدايان زمين راترك كردند  سيسدهم :فصل  –پايان روزها 

 

۲۳۳ 
 

 فصل سيسدهم

 ٍلتی خذایاى صهیي سا تشن وشدًذ

ؽلٚد ؽـایبٖ ام مٔیٗ ُىٌتی ؿكأبتیه ٚ ًلُبك ام عٛاؿث ٚیوٜ ٚ اتفبلبتی فٛق اِؼبؿٜ ثٛؿٜ ٚ 

 ٚ تغیل اٌ٘ب٘ی ٕٞلاٜ ُـٜ ثٛؿ .  ینؿا٘یثالتىّیفی   ثب

اٌل صٝ ثبٚك ٘ىلؿ٘ی اًت أب ایٗ وبكی اًت وٝ ٓٛكت ٌلفتٝ ٚ عـى ٚ ٌٕبٖ ٞٓ ٘یٌت . 

ُٛاٞـی ام ُلق ٘نؿیه ٚ ٕٞضٙیٗ ام آٔلیىب ثٝ ٔب ٔی كًـ ٚ ٕٞضٙیٗ ٌٔتمیٓ تل ٚ یمیٙی تل ٚ 

ثلرٌتٝ تل ام ٕٞٝ ، آ٘ضٙبٖ وٝ ام پلٚ٘ـٜ ؽـایبٖ ثبًتب٘ی ثٝ ٔب كًیـٜ ، ؽلٚد آٟ٘ب اممٔیٗ ثب 

ام علاٖ اًت . آ٘ضٝ وٝ ٌٛاٜ ایٗ اؿػبًت ُبیؼٝ ٘یٌت ، ثّىٝ ُبٞـاٖ ػیٙی آٖ كا  اًتفبؿٜ

ٌناكٍ ؿاؿٜ ا٘ـ وٝ ام رّٕٝ آٟ٘ب ٔی تٛاٖ ثٝ عنلیبَ ٘جی اُبكٜ ولؿ . ٌناكُٟبیی وٝ ؿك وتبة 

ٔمـى ٔٛرٛؿ اًت . ٔتٛ٘ی وٝ ؿكٖٚ ًتٟٛ٘بی ًٍٙی للاك ؿاك٘ـ ٔی ٌٛیٙـ وٝ ثب ٞـایت عٛاؿث 

 ؽلیٗ پبؿُبٜ ثبثّی ثل تؾت ٌِ٘ت . ٔؼزنٜ آًبیی آ

ؿك ٕٞیٗ علاٖ ألٚمی ؟ ثّٝ . ربیی وٝ ٞٙٛم ٚرٛؿ ؿاكؿ ٚ ٔٗ ثٝ آ٘زب كفتٝ اْ . ُٟلی غٙٛؿٜ ؿك 

ُلق تلویٝ وٝ فمظ صٙـ ویّٛٔتل ام ٔلم ًٛكیٝ فبّٓٝ ؿاكؿ . ؿیٛاكٞبیَ ؿك ؿٚكاٖ اًالٔی ثل احل 

ُجیٝ وٙـٚی م٘جٛك ػٌُ البٔت ٌنیـٜ ا٘ـ  ٔغبٓلٜ ؽلؿ ُـ ٚ فلٚ كیؾت . ًبوٙبَ٘ ؿك وّجٝ ٞبیی

. ًٙتی وٝ اممٔبٖ ٔاللبت یؼمٛة ٚكاعیُ ؿك ؽبكد ام ُٟل ؿك ٔیبٖ ٔلاتغ ًٌٛفٙـاٖ ٞٙٛم ٚرٛؿ 

ؿاكؿ . ثب ؽبِْ تلیٗ آة ًلؿی وٝ ٔی تٛا٘یـ تٔٛك وٙیـ . أب ؿك كٚمٞبی ٘ؾٌت ، علاٖ ٔٙغمٝ 

:  27ٛؿ . آ٘ضٙبٖ وٝ عتی عنلیبَ ٘جی )ًیبًی پلكٚ٘می ث –تزبكی ، فلٍٞٙی ثب ٔلونیت ٔقٞجی 

( ؿك ایٗ ٔٙغمٝ ثٝ ٕٞلاٜ ؿیٍل تجؼیـٞبی اٚكُّیٓ م٘ـٌی ٔی ولؿ ٚ ُٟلتَ ثیِتل ثؼٙٛاٖ یه  24

ًبؽت ٓٙـٚلٟبیی ام صٛة  وبكٍ ّٔیّٝ ؿٚمی ِجبًٟبیی آثی ٚ » ثبمكٌبٖ ثؾبعل آٚكؿٜ ٔی ُـ ! 

للاك ؿاُت ٚ ثٝ ٔلون فللٝ « ؿٚك ام اٚك » ُٟلی وٝ ؿك ؿٚكاٖ ًٛٔلی « ًـك ثلای حلٚتٕٙـاٖ ثٛؿ 

تجـیُ ُـ . ؽب٘ٛاؿٜ اثلاٞیٓ ؿك ٟ٘بیت ؿك آ٘زب ًبوٗ ُـ٘ـ ، صٖٛ پـك «  Nannar/Sin» ؽـای ٔبٜ 

ثٛؿ . وبٞٙی غیجٍٛ . ُلٚع وبكٍ ام ٘یپٛك ثٛؿ . ًپي ؿك اٚك ٚؿك ٟ٘بیت  Tirhuیه  Terahاثلاٞیٓ 

ٚ  Nannarؿك علاٖ . پي ام ٘بثٛؿی ًٛٔل ثل احل ثبؿ ُیغب٘ی ٌٞتٝ ای ،  Nannar/Sinؿك ٔؼجـ 

 ؿكعلاٖ ، ؽب٘ٝ ٚ ًتبؿ فلٔب٘ـٞیِبٖ كا ثٙب ولؿ٘ـ .  Ningalٌٕٞلٍ 

ُـٜ اًت (  Sinثٛؿٜ وٝ ؿك آوـی وٛتبٜ ٚ تجـیُ ثٝ  Su-en) ؿك آُ ٘بْ ٌٔتؼبكٍ  Nannarاٌل صٝ 

ثّىٝ ٘ؾٌت ماؿٜ  –ٝ ای وٝ ثٝ ٘یٙٛكتب اؽتٔبّ ؿاُت كتج –٘ؾٌت ماؿٜ ٚ ٚاكث لب٘ٛ٘ی اّ٘یُ ٘جٛؿ 

 اّ٘یُ ٚ ٌٕٞلٍ ٘یّٙیُ ثل كٚی مٔیٗ ثٛؿ . 



  وقتي خدايان زمين راترك كردند  سيسدهم :فصل  –پايان روزها 

 

۲۳٤ 
 

ٚ ٌٕٞلٍ كا ثٌیبك ٌلأی ٔی ؿاُتٙـ . ؿك ؿٚكاٖ ثبُىٜٛ ًٛٔل  Nannar ؽـایبٖ ٚاٌ٘بٟ٘ب، 

ثلایَ ًلٚؿٞبی میبؿی ٔی ؽٛا٘ـ٘ـ . آٟ٘ب ٔلحیٝ ٞبی میبؿی ؿكثبكٜ ًٛٔل ثغٛك ػٕٛٔی ٚ ثغٛك 

ؿكثبكٜ اٚ ؿاك٘ـ . ایٗ ٕ٘بیبٍ٘ل ػِك ثنكي ٔلؿْ ثلای ایٗ مٚد ؽـایی اًت . للٟ٘ب ثؼـ  ؽبّ

Esarhaddon  كفت تب ثبSin  وٝ اوٖٙٛ ثٝ افٌلاٖ ًتبؿٍ تىیٝ ؿاُت ( ؿككاثغٝ ثب عّٕٝ ثٝ ٔٔل (

ِٔٛكت وٙـ . فلاك ؽب٘ـاٖ ًّغٙتی آُٛكی ام آؽلیٗ ربیٍبِٞبٖ ؿكعلاٖ ٓٛكت ٌلفت . ؽـٔتی 

 ٚ علاٖ كا ؿك پبیبٖ ثبمی ِ٘بٖ ٔی ؿٞـ .  Nannarؿأٝ ا٘زبْ ُـ ٘مَ ٟٔٓ وٝ ؿك ا

) ؽب٘ٝ ِقت ٔضبػف ( ؿك آٖ للاك  E.HUL.HUL  تغت ػٙٛاٖ  Nannar   ؿك ٚیلا٘ٝ ٞب ، ٔؼجـ ثنكي

وِف  ٌُٛٝ ٔؼجـ   / ًبؽتبك ًٍٙی ( ؿك صٟبك stelaeؿاُت . ثبًتبِ٘ٙبًبٖ صٟبك ًتٖٛ ًٍٙی )

 ولؿ٘ـ . 

 

  ام یه ًبؽتبك ًٍٙی ٕ٘ٛ٘ٝ ای

ٚ Addaُ٘ٛتٝ ٞبی كٚی آٟ٘ب ِ٘بٖ ٔیـاؿ وٝ پلًتٍِبٜ تًٛظ ؿٚ وبٞٙٝ ػبِی ٔمبْ ثٝ ٘بٟٔبی 

Guppi  ثب یبكی ؿٚ پٌل آؽلیٗ پبؿُبٜ ثبثّیNabuna  . ثٙب ُـٜ اًت 

ؿك وتیجٝ  Adda ٚGuppiثب عي آُىبك تبكیؾی ٚ ثؼٙٛاٖ ٔبٔٛكاٖ كًٕی تؼّیٓ ٚتلثیت ؿك ٔؼجـ ، 

تبكیؾٟبی ؿلیمی ثلای عٛاؿث ٍُفت اٍ٘ین ی وٝ ُبٞـٍ ثٛؿٜ ا٘ـ اكائٝ ولؿٜ ا٘ـ . ایٗ  ٞبی ؽٛؿ

تبكیؾٟب آ٘ضٙبٖ وٝ ٔلًْٛ ًّغٙت ثٛؿٜ ؿك اكتجبط ثب ٞٓ ثؼٙٛاٖ ًبِٕٙبی پبؿُبٞی ُٙبؽتٝ ٔی 

 ُٛ٘ـ . ٓغت ًٚمٓ آٟ٘ب تًٛظ ٔغممبٖ ، ألٚمٜ ٔٛكؿ تبییـ للاك ٌلفتٝ اًت . 



  وقتي خدايان زمين راترك كردند  سيسدهم :فصل  –پايان روزها 

 

۲۳٥ 
 

َ ام ٔیالؿ ٔتِٛـ ُـٜ ا٘ـ ٚؿك ٔٙبعك تغت ًیغلٜ پبؿُبٞبٖ آُٛكی ٚ پی 649ثٝ یمیٗ آٟ٘ب ؿك 

ًبٍِی كًیـٜ ا٘ـ . ؿك ایٙزب كٚی ًتٖٛ یبؿ ثٛؿ یىی ام آٟ٘ب  104ثبثّی م٘ـٌی ولؿٜ تب ثٝ ًٗ 

 ُ٘ٛتٝ ای عه ُـٜ وٝ اِٚیٗ ًلی ام ٔزٕٛع ٚلبیغ ٍُفت اٍ٘ین ٔغٌٛة ٔی ُٛؿ : 

  

 Nabupolassarدس سال ضاًضدّن سلطٌت 

 پشٍسدگاس خذایاى  Sinپادضاُ تاتل ، ٍلتی وِ 

 اص ضْش ٍ هؼثذش ػصثاًی ضذ 

 تِ آسواى سفت 

 ضْش ٍهشدهص تا سفتي اٍ تثاُ ضذًذ 

 �

پیَ ام ٔیالؿ . ًبِی ثٝ یبؿ ٔب٘ـ٘ی وٝ ؽٛا٘ٙـٜ ثٝ  610ُب٘نؿٕٞیٗ ًبَ ًّغٙت ٘بثٛ ٔی ُٛؿ 

تَ آُٛكی ٚ ؽب٘ـاٖ ًّغٙتی آُٛكی كا یبؿٔی آٚكؿ وٝ ؿك آٖ مٔبٖ ثبثّیٟب ٘یلٚٞبی ثبلی ٔب٘ـٜ اك

ؿك علاٖ ؿًتٍیل ولؿ٘ـ . مٔب٘ی وٝ ٔٔلیٟب تٕٔیٓ ٌلفتٙـ ثلای تٔلف پبیٍبٟٞبی ٚاثٌتٝ ثٝ فضب 

ػٔجب٘ی ُـ . عٕبیتَ كا  Sinُ٘ٛتٙـ وٝ ؽـا  Adda ٚGuppi  تزـیـ لٛا وٙٙـ . ؿك آٖ مٔبٖ ثٛؿ وٝ

  !« سفت تِ آسواى » ام ُٟلٍ ثلؿاُت . ثبكٍ كا ثٌت ٚ 

ُٟل ٚ ٔلؿْ آٖ تجبٜ » آ٘ضٝ ؿك پی تٔلف ُٟل اتفبق افتبؿٜ ثغٛك ؽالٓٝ ٚ ؿلیك ثیبٖ ُـٜ :  

ُجب٘ٝ كٚم ، ثـٖٚ ٚلفٝ ، ثلای » ٔب٘ـ٘ـ .  Adda ٚGuppi« ًبیل ثبمٔب٘ـٌبٖ ٌلیؾتٙـ « . » ُـ٘ـ 

 ًٌٛٛاكا٘ٝ « . ٔبٟٞب ، ثلای ًبِٟب ، آٟ٘ب ُت م٘ـٜ ؿاكیِبٖ كا ؿك ٔؼجـ ٚیلاٖ ٞٓ اؿأٝ ؿاؿ٘ـ 

ِجبًٟبیی وٝ ام ٔلغٛثتلیٗ پِٓ ؿك ثل ؿاُتٙـ كٞب ولؿ٘ـ ، عال ٚ رٛاٞلُبٖ كا ثٝ ؿٚك ا٘ـاؽتٙـ ، » 

 « یی ، ػغلٞب ٚ ثٛی ُیلیٗ كٚغٗ كا ٞٓ علاْ ولؿ٘ـ ٘ٝ ٘ملٜ ای ثٝ ؽٛؿ آٚیؾتٙـ ٚ ٘ٝ عال

ِجبًی وٝ ؿك ثل » صٖٛ ُجغی ُـٜ ثٛؿ٘ـ وٝ ؿك ٔؼجـ ٔتلٚن ٔی ٌِتٙـ . یىی ام آٟ٘ب ُ٘ٛتٝ : 

 « ولؿٜ اْ پبكٜ پبكٜ اًت . ثی ًل ٚٓـا ٔی آیٓ ٚ ٔی كْٚ 

تؼّك ؿاُت ؿك ثل ولؿ  SINًپي ، ؿك ٔغٛعٝ ٚیلاٖ ُـٜ ٔمـى ، اٚ ربٔٝ ثّٙـ ٚ ٌِبؿی كا وٝ ثٝ 

 . ثلای وبٞٙٝ ٔغنٖٚ ٍُٛ٘ی ام ؽـا پیـا ُـ : 

٘بٌٟبٖ ثٝ اٚ عضٛك فینیىی ام ؽٛؿ ِ٘بٖ ؿاؿ ) اعتٕبالً تٔٛیلی ٌّٞٛلافیه یب صینی ُجیٝ ثٝ آٖ . 

ٔتلرٓ ( اٚ ٕ٘ی تٛاٌ٘ت صِٓ ام ایٗ ٚرٛؿ ٔمـى ثل ٌیلؿ أب رٌبكت ولؿٜ ًٙزبلی وٝ ثٝ ِجبى 

ؿ . صٙب٘ضٝ اٚ ؽٛؿ ؽـا ثٛؿ ، ٔی تٛاٌ٘ت ًؾَٙ كا ثِٙٛؿ . پي وبٞٙٝ ؽـا ثٛؿ كا ِٕي ٕ٘ٛ
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 هشدم سیاُ سشاٌل ُٕب ٔی ؽٛاٞیـ ثٝ ُٟل ؽٛؿ ثلٌلؿیـ ، ٕٞٝ » ٔغنٖٚ ٕ٘بمی ثل پب ولؿ ٚ ٌفت : 

 « . ثبیـ اِٛٞیت ُٕب كا پلًتَ وٙٙـ 

اًتفبؿٜ ٔی ولؿ٘ـ آغالعی ثٛؿ وٝ تب ٔـتٟب ًٛٔلیبٖ ام آٖ ثلای تٛٓیف ؽٛؿ « ٔلؿْ ًیبٜ ًل » 

پي ام ًٛٔلیبٖ صٙبٖ ثی كثظ ٚ  1500ٚ اًتفبؿٜ ام ایٗ آغالط تًٛظ یه وبٞٙٝ ػبِیلتجٝ 

 ػزیت ٘یٌت . 

أب٘ٙـ كٚمٞبی لـیٓ ثبمًبمی وٙٙـ ٚ ٓٛكتی ثل ٔی ٌلؿؿ وٝ پلًتٍِبَٞ كاٚ ٔی ٌفت : ؽـا ؿك 

 Adda ٚGuppiـٖ ثٝ ایٗ ٔٙظٛك تب پلٚكؿٌبك ؽـایبٖ ؿٚثبكٜ ؿك ًٛٔل ٚ آوـ ًل ثّٙـ وٙـ . ثلای كًی

ثب ؽـا ٔؼبّٔٝ ای ولؿ٘ـ ) عجك اؿػبی ؽٛؿُبٖ . ٔتلرٓ ( تب اٌل اٚ ثبمٌِت ، ام لـكت ؽـایی ؽٛؿ 

اًتفبؿٜ وٙـ تب اٚ أپلاعٛكی ؽٛؿ كا ًبؽتٝ ٚ ثل وُ اكاضی ثبثّی ٚ آُٛكی  Nabunaثلای پٌلٍ 

كا ٘ٝ تٟٙب ؿك علاٖ ثّىٝ ؿك اٚك ٘ین ثبمًبمی وٙـ ٚ  Sinٔی ثبیٌت ٔؼجـ  Nabunaعىٕلا٘ی ٕ٘بیـ . 

 ٔقٞت كًٕی اػالْ ٕ٘بیـ ! ، كا ؿك تٕبْ ًلمٔیٟٙبی ٔلؿْ ًیبٜ ًل  Sinپلًتَ 

Adda ٚGuppi  ُ٘ٛتٙـ وٝ پي ام ِٕي ًٙزبلی ام ِجبى ؽـا كٚمی پي ام كٚمؿػب ٚ ًپي ظبٞل

پلٚكؿٌبك  SiN  آٟ٘ب ؽَُٛ آٔـ : ُـٖ ثل اٚ ؿك كٚیب ٚ پقیلفتٗ پیِٟٙبؿٍ ، ؽـای ٔبٜ ام ایـٜ

ؽـایبٖ إًٓبٖ ٚمٔیٗ ثٝ ٔٗ ٍ٘بٜ ولؿ ٚ ِجؾٙـ مؿ .} ؿك ایٙزب ٞل ثبك یىی ام وبٞٙٝ ٞب ٔبرلا كا 

كٚایت ٔی وٙـ . ٔتلرٓ { اٚ ؿػبٞبیٓ كاُٙیـ . ٘قكْ كا لجَٛ ولؿ . ؽِٓ لّجَ آكاْ ُـ . ثٌٛی 

ـ ٚ ؿك لّت ؽٛؿ اعٌبى ُبؿی ولؿ . ؿك كٚاٖ ُـ . ؽـا ٔمیٓ ُ Ehulhul  ٔؼجـٍ ؿك علاٖ ثٝ ٘بْ

 لّجَ تغییلی ثٛرٛؿ آٔـ ٚ ؽـا آُتی ولؿ . ؽـا ٔؼبّٔٝ كا لجَٛ ولؿ . 

 

  Sinپشٍسدگاس خذایاى 

 تِ ولواتن تا لطف ًگاُ وشد 

Nabuna  تٌْا پسشم ، 

 ًژادی اص صلة هي است 

 پادضاّی اص آى اٍست 

 سلطٌت تش سَهش ٍ آوذ 

 ٍ توام اساضی هصش ، اص پاییي دسیا تا 

 تاالی دسیا تِ دست اٍ سپشدُ خَاّذ ضذ . 
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۲۳۷ 
 

ؿك ثؾَ ٘تیزٝ ٌیلی « ٔٗ ؽٛؿ ثل آٚكؿَ٘ كا ؿیـْ » ٞل ؿٚ علف ثٝ ٔؼبّٔٝ ؽٛؿ پبیجٙـ ُـ٘ـ . 

 ایٍٙٛ٘ٝ ٌفتٝ ُـٜ :  AddaٚGuppiوتیجٝ ٞبی 

تبد ٚ  Nabuna’idٔؼبّٔٝ ثبػج ُـ وٝ  ایٗ« { ثب ٔٗ ًؾٗ ٌفت  Sinافتؾبكؿاكْ وٝ ثب وّٕبتَ } »

٘قك ٔبؿكٍ كا ثلای ثبمًبمی ٔؼجـ  Nabuna’idام ٔیالؿ ثـًت آٚكؿ .   پیَ 555تؾت ثبثُ كا ؿك 

Ehulhul  َثب ثٝ وٕبَ كًب٘ـٖ ًبؽتبكٍ اؿا ولؿ . اٚ پلًتSin  ٚNingal  ؿك آوـی (Nikkal  ٚ )

 تٕبْ ٔٙبًه فلأٍٛ ُـٜ ٔلثٛط ثٝ آٖ كا اعیبء ٕ٘ٛؿ . 

ًپي ٔؼزنٜ ثنكي ، كٚیـاؿی پٟٙبٖ ام ؿیـ ٌّٟ٘ب اتفبق افتبؿ . ایٗ عبؿحٝ ؿك ؿٚ ًبؽتبك ًٍٙی 

تٛٓیف ُـٜ اًت . اٚ ؿك یىی ام آٟ٘ب ثٔٛكتی غیل ػبؿی ثٝ تٔٛیل وِیـٜ  Nabuna’idٔلثٛط ثٝ 

 یلٚ ، مٔیٗ ٚ ٔبٜ . ُـٜ ، كٚ ثٝ ٕ٘بؿٞبی إًٓب٘ی ٘یج
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 است . Sinایي هؼجضُ تضسي 

 خذایاى ٍ الِْ ّا تاػث 

 ایي اتفاق دس سشصهیي ها ًثَدُ اًذ . 

 اصدٍساى ًاضٌاختِ لذیوی 

 هشدم صهیي 

 ًِ آى سا دیذُ اًذ ٍ ًِ چیضی دستاسُ آى ًَضتِ اًذ 

 دس الَاحی اص سٍصگاس تاستاى } گفتِ ضذُ وِ { 

Sin  پشٍسدگاس خذایاى ٍ الِْ ّا 

 دس آسواى الاهت داضت 

 اص آسواى فشٍد آهذ ٍ 

 ، پادضاُ تاتلی  Nabuna’idتِ 

 تِ ووال ًگشیست 
 

ثٝ ٕٞلاٜ  Ehulhulثٝ تٟٙبیی ثبم ٍِ٘ت . اٚ پي امثبمًبمی ٔؼجـ ٍ  Sinعجك ٌناكٍ وتیجٝ ٞب ، 

ثٝ ٌٔیلی وٝ اعلافَ كا  – ینؿا٘یپیبْ آٚك  – Nuskuٚ آرٛؿاَ٘  Ningal /Nikkalٌٕٞلٍ 

 ٓفٟبی ٔٙظٕی ام اًتمجبَ وٙٙـٌبٖ پل ولؿٜ ثٛؿ٘ـ ٚاكؿ ُـ . 

« دس آسواًْا » اٍ ًٛاالت میبؿی كا ثل ٔی اٍ٘ینؿ . اَٚ ایٙىٝ « ام إًٓبٟ٘ب »  Sinٔؼزنٜ ثبمٌِت 

 ثب تلویجی ام ُٛاٞـ ثبًتب٘ی ٚ ؿًتبٚكؿٞبی ػّٓ ٚ تىِٙٛٛهی تشای پٌج تا ضص دِّ وجا تَدُ ؟

ألٚمی ٔی تٛاٖ پبًؾٟبیی فلاٞٓ ٕ٘ٛؿ . أب لجُ ام آٖ ٔب ثبیـ تٕبْ رٙجٝ ٞبی ایٗ ػنیٕت كا 

  تٌْا ًثَدُ .« سفتي تِ آسواى » ٍ تشن صهیي ٍ « ػصثاًی ضذى » دس  Sinصیشا ثلكًی وٙیٓ ، 

ٔجٙی ثل آ٘ضٝ وٝ ؿك  Adda ٚGuppi  ٚNabuna’idعبِت فٛق اِؼبؿٜ إًٓب٘ی ٚ اتفبلبتی وٝ تًٛظ 

علاٖ كػ ؿاؿٜ ُلط ؿاؿٜ ُـٜ ، ُبٞـ ػیٙی ٟٔٓ ؿیٍلی ٘ینؿاُتٝ ٚ آٖ وٌی ٘جٛؿٜ رن عنلیبَ 

 ٘جی . اٚ علفٟبی ثٌیبكی ؿكثبكٜ ایٗ ٔٛضٛع ثلای ٌفتٗ ؿاكؿ . 

عنلیبَ وبٞٗ یٟٜٛ ثٛؿٜ ؿك اٚكُّیٓ ، ؿك ٔیبٖ اُلاف ٚ ٓٙؼتٍلاٖ وٝ ٕٞلاٜ اٚ ٚ پبؿُبٜ 

Jehoiachin ُـٜ ثٛؿ٘ـ . ثؼـ ام اِٚیٗ عّٕٝ  تجؼیـNebuchadnezzar  پیَ ام  598ثٝ اٚكُّیٓ ؿك

ٔیالؿ . آٟ٘ب ثٝ مٚك ؿًتٍیل ُـٜ ٚثٝ ُٕبَ ثیٗ اِٟٙلیٗ فلًتبؿٜ ٚ ؿك ٔٙغمٝ كٚؿؽب٘ٝ ؽبثٛ اًىبٖ 
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ؿاؿٜ ُـ٘ـ . ٔٙغمٝ ای وٝ فبّٓٝ وٛتبٞی ام ًلمٔیٗ آثب ٚ ارـاؿی آٟ٘ب ، علاٖ ؿاُت . ٚؿك آ٘زب ثٛؿ 

 كٚیبی ِٟٔٛك عنلیبَ ٔجٙی ثلكٚیت یه اكاثٝ إًٓب٘ی كػ ؿاؿ . وٝ 

كٚم پٙزٓ ٔبٜ صٟبكْ ام »ثؼٙٛاٖ یه وبٞٗ تؼّیٓ ؿیـٜ اٚ مٔبٖ ٚ ٔىبٖ آٖ كٚیـاؿ كا حجت ٕ٘ٛؿٜ : 

ٍٞٙبٔیىٝ ؿك ٔیبٖ تجؼیـیٟبی ًٛاعُ كٚؿؽب٘ٝ  –پیَ امٔیالؿ  594/593 –پٙزٕیٗ ًبَ تجؼیـ 

عنلیبَ ام ٕٞبٖ مٔبٖ « ٗ ثیِٙی ٌ٘ت ثٝ اِٛٞیٓ پیـا ولؿْ ؽبثٛك ثٛؿْ ، إًٓبٖ ثبم ُـ ٚٔ

صینی ؿك ٌلؿ ثبؿ ظبٞل ُـ . صلاغٟبیی وٝ » پیٍِٛئیٟبیَ ُلٚع ُـ . ٚأب آ٘ضٝ وٝ ؿیـٜ ثٛؿ : 

وٝ ٔی تٛاٌ٘ت ثبال ٚ پبییٗ  ینؿا٘یاكاثٝ « صِٕه ٔی مؿ٘ـ ٚ تًٛظ تِؼِؼی اعبعٝ ُـٜ ثٛؿ٘ـ

َٚ٘ ثٝ ٘ظل ٔی كًیـ تؾتی ثبُـ وٝ ظبٞلاًاٌ٘ب٘ی ثل آٖ كفتٝ ٚثٝ پّٟٛ ٘ین علوت ٕ٘بیـ ٚ ؿك

ؽغبة ٔی ولؿ ٚ ٔبٔٛكیت اٚ ٔجٙی ثل پیٍِٛیی  «پسش اًساى » ٌِ٘تٝ ثٛؿ . ٓـایی ُٙیـ وٝ اٚكا 

 كا اػالْ ٕ٘ٛؿ . 

تلرٕٝ ٔی وٙٙـ . « كٚیبیی ام ؽـا »ؿك كٔن ٌِبیی ام آ٘ضٝ وٝ ایٗ پیبٔجل ؽـا ٌفتٝ ، آٖ كا ثٝ 

تلرٕٝ ُـٜ . عتی مٔب٘ی وٝ وتبة « ؽـا » ثغٛك ًٙتی ثٝ ُىُ ٔفلؿ ٚثٝ « ٓ اِٛٞی» آغالط 

الَّین گفتٌذ : اجاصُ » ٔمـى ثٝ ٚضٛط آٖ كا ثٔٛكت رٕغ ثٝ وبك ٔی ثلؿ . ثٝ ایٗ ػٙٛاٖ وٝ 

( ؽٛا٘ٙـٌبٖ آحبكْ ٔی ؿا٘ٙـ وٝ  1:26) پیـایَ  «تذّیذ آدم سا تِ ضیَُ ٍضثاّت خَد خلك وٌین 

ؿاًتبٖ آؿْ وتبة ٔمـى ثب رنئیبت ثیِتلی ؿك ٔتٖٛ ًٛٔلی وٝ ثٝ ؽّمت ٔی پلؿام٘ـ ثیبٖ ُـٜ . 

. اصطالح ؿك آٟ٘ب تیٓ آ٘ٛ٘بوی ثٝ كٞجلی ا٘ىی ، ثب اًتفبؿٜ ام ٟٔٙـًی ه٘تیه آؿْ كا ؽّك ولؿ٘ـ 

دُ ام تِ آًًَاوی اضاسُ داسد ٍ آًچِ وِ حضلیال تا آى الَّین آًچٌاى وِ تاسّا ٍ تاسّا ًطاى دا

 هَاجِ ضذُ ٍ گضاسش ًوَدُ دس ٍالغ یىی اص سفیٌِ ّای فضایی آًًَاوی دسًضدیىی حشاى 

 تَدُ ! 

ًفیٙٝ إًٓب٘ی وٝ عنلیبَ ؿیـٜ ٚ تٛٓیف ٔی وٙـ ، ؿكایٗ فّٔی وٝ ٌِٛؿٜ ایٓ ٚ پي ام آٖ ثؼٙٛاٖ 

Kavod  آٖ ٘بْ ثلؿٜ ٔی ُٛؿ وٝ ؽیّی ُجیٝ آٖ صینی اًت وٝ ) آ٘ضٝ ًٍٙیٗ اًت ( ؽـا ام

تٛٓیف ُـٜ وٝ ام وٜٛ ًیٙب فلٚؿ ٔی آیـ . تٛٓیفبتی وٝ تًٛظ  ینؿا٘یؿكؽلٚد ، ثؼٙٛاٖ ؽٛؿكٚ 

عنلیبَ اكائٝ ُـٜ اِٟبْ ثؾَ ؿإِ٘ٙـاٖ ٚ ٞٙلٔٙـاٖ ثٛؿٜ . ایٗ تٔٛیل ًبمیٟب ثٝ ٔلٚك مٔبٖ 

ٔیٙٝ ًٚبیُ ٘مّیٝ پلٚامی تًٛؼٝ یبفتٝ . ؿك ٔتٖٛ ثبًتب٘ی تغییل ولؿٜ . ٕٞب٘غٛك وٝ تىِٙٛٛهی ٔب ؿكم

) ٞٛاپیٕب ( . اّ٘یُ  aircraft) فضب پیٕب ( ٚ ٞٓ  spacecraftثب ٞل ؿٚ ًٚیّٝ پلٚامی كٚثلٚ ٌٞتیٓ . ٞٓ 

ٚ ایِتل ٚ َُٕ ام ٘بٟٔبی ثلرٌتٝ ایٗ لّٕلٚ ٌٞتٙـ .  Sinٚ ا٘ىی ٚ ٘یٙٛكتب ٚ ٔلؿٚن ٚ تغٛت ٚ 

ؿاُتٙـ ٚؿك إًٓبٖ مٔیٗ پلًٝ ٔی مؿ٘ـ ٚ یب ؿك رٍٟٙبی ٞٛایی ُلوت ٔی  ؽـایب٘ی وٝ ٞٛاپیٕب

ولؿ٘ـ . ٔب٘ٙـ ٘جلؿ ًت ٚٞلٚى ٚ ٘یٙٛكتب ٚ آ٘نٚ . ) اِجتٝ اٌل ؽـایبٖ ٞٙـ ٚاكٚپبیی كا ٘بؿیـٜ ثٍیلیٓ 

ٚرٛؿ ؿاكؿ ، ٔٙبًت تلیٗ تٔٛیل « لبیمٟبی إًٓب٘ی ؽـایبٖ » ( ؿك ٔیبٖ تٛٓیفٟب ٚتٔبٚیلی وٝ ام 
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یبی عنلیبَ ٚ اكاثٝ ای وٝ ؿك ٌلؿ ثبؿ ؿیـٜ ثٛؿٜ ؿك پبیٍبٜ ثبًتب٘ی ؿك اكؿٖ ثٝ تٔٛیل ثلای كٚ

  وِیـٜ ُـٜ اًت وٝ ام آ٘زب ایّیب ٘جی ثٝ إًٓبٖ ثلؿٜ ُـٜ

 

 

 

 

 

 

 

 

) ٞل ًٚیّٝ  shuttlecraftفمظ ثٝ ؿكؿ ایٗ ٔی ؽٛكؿٜ وٝ ٔب٘ٙـ یه   صینی ُجیٝ ثٝ ّٞیىٛپتل . وٝ

) فضب  full-fledged spacecraft٘مّیٝ ای وٝ تٟٙب ؿك ٌٔیلی تؼییٗ ُـٜ كفت ٚ آٔـ وٙـ( ثٝ ٔغّی وٝ 

 پیٕبی ٔبؿك یب پیِلفتٝ تل ( ٌٔتمل ثٛؿٜ ثلٚؿ . 

ٔبٔٛكیت عنلیبَ ػجبكت ثٛؿ ام پیٍِٛیی ٚ ِٞـاك ثٝ ٕٞٛعٙبٖ تجؼیـی اٍ ام فلا كًیـٖ كٚم 

صَست ضثیِ » سپس یىسال تؼذ ّواى ثلای { ثی ػـاِتی ٞب ٚ پّیـیٟب .  ؿاٚكی ثلای ٕٞٝ ّٔتٟب . }

دٍتاسُ ظاّش ضذ . دستاًص سا پاییي آٍسدُ اٍ سا لاپیذ ٍ دس توام ساّی وِ تا اٍسضلین « اًساى 

. ثلای ٘جٛت ؿك ُٟلی وٝ ام آ٘زب آ٘ضٝ ثٝ ؽبعل ٔی آٚكؿ تایذ طی هی ضذ اٍ سا حول وشد 

ٌت تغمیل آٔین ٚ ٌٌتبؽی ٚ غبكت وٝ پیِٝ ثبثّی ٞب ُـٜ ثٛؿ ٚ ٔغبٓلٜ ثٛؿ ٚ ٌلًٍٙی ٚ ُى

تجؼیـ پبؿُبٜ ٚ تٕبْ اُلاف . پي ام كًیـٖ ثٝ آٟ٘ب عنلیبَ ُبٞـ تفىیه وبُٔ ٔیبٖ عىٛٔت 

لبٖ٘ٛ ٚ ُؼبئل ٔقٞجی ثٛؿ . ثب تؼزت ام آ٘ضٝ وٝ ؿك رلیبٖ ثٛؿ ، ٓـای وٌب٘ی كا ٔی ُٙیـ وٝ 

 ًٌٛٛاك ثٛؿ٘ـ . 

  

 ا ًوی تیٌذ یَُْ دیگش ها س

 یَُْ صهیي سا تشن وشدُ است ! 
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 رلات پیـا ولؿٜ ٚ ثٝ اٚكُّیٓ عّٕٝ  Nebuchadnezzarایٗ ثٝ ٔب ِ٘بٖ ٔی ؿٞـ وٝ ثٝ صٝ ؿالیّی 

 Sin» كا ٔؼٙی ٔی وٙـ :  Adda ٚGuppiٔی وٙـ تب ٔؼجـ یٟٜٛ كا ؿٚثبكٜ ٚیلاٖ وٙـ . ایٗ فلیبؿ 

ام ُٟل ٚٔلؿَٔ ػٔجب٘ی ُـ ٚ ثٝ إًٓبٖ كفت ٚ ثب كفتٗ اٚ ُٟل ٚ ٔلؿَٔ « پلٚكؿٌبك ؽـایبٖ 

 « تجبٜ ُـ٘ـ 

وٌی ؿكثبكٜ صلایی ٚ صٍٍٛ٘ی عٛاؿحی وٝ ؿك ُٕبَ ثیٗ اِٟٙلیٗ كػ ؿاؿ ٚ ثبػج ظٟٛك ػمبیـی ؿك 

یٟٛؿیٝ ُـ وٝ فلًٍٟٙب ثب ؿیـٌبٟٞبی یٟٜٛ فبّٓٝ ؿاُتٝ صینی ٕ٘ی ؿا٘ـ . أب ایٗ ػمبیـ آ٘مـك 

أل افلاعی ُـٜ ثٛؿ٘ـ وٝ ثبػج تلن مٔیٗ ُٛ٘ـ . أب آ٘ضٝ ام رٕالت ثل ٔی آیـ ِ٘بٖ ؿٞٙـٜ ایٗ 

وٝ ٔب پیَ ام VAT ۷۸٤۷رلیبٖ ؽلٚد ؽـایبٖ ًٚیغ ٚ ٌٌتلؿٜ ثٛؿٜ . ؿك ٚالغ ؿك ِٛط وٝ اًت 

ایٗ اكتجبعَ كا ثب ؽٛكُیـ ٌلفتٍی تٛضیظ ؿاؿیٓ . آ٘ضٝ ؿك اؿأٝ آٔـٜ اًت كا ؿك لبِت ٘جٛت 

 ًبِٝ اًت كا ثیبٖ ٔی وٙـ. 200لٌٕتی پیٍِٛیب٘ٝ{ وٝ ؿك اكتجبط ثب فزبیؼی  ٔمغؼی}یب ُبیـ

  

 خذایاى غشش وٌاى پشٍاص خَاٌّذ وشد 

 اص سشصهیٌْا تِ دٍس دستْا 

 اص هشدم آًْا جذا خَاٌّذ ضذ 

 الاهتگاُ آًْا پس اص تشن هشدم 

 خشاتِ ای خَاّذ ضذ 

 ضفمت ٍتْضیستی هتَلف ضذُ ، 

 اًلیل ، خطوگیي ٍخاهَش تشوطاى خَاّذ وشد . 

  

ُ٘ٛتٝ ُـٜ ا٘ـ . « ٘جٛتٟبی آوـی » ه ٔغممبٖ عـى ٔی م٘ٙـ وٝ ٕٞضٖٛ اًٙبؿ ؿیٍلی وٝ ثٝ ًج

ایٗ ٔتٗ پي ام ٚلٛع عٛاؿث پیٍِٛیی ُـٜ ُ٘ٛتٝ ُـٜ اًت . ٔتٙی اًت وٝ عٛاؿحی كا وٝ كػ 

ثؼٙٛاٖ پبیٝ ای ثلای پیٍِٛیی ؿیٍل عٛاؿحی وٝ ؿك آیٙـٜ كػ   ؿاؿٜ ٔٛكؿ اًتفبؿٜ للاك ٔی ؿٞـ

) یؼٙی صٝ ایٗ ُ٘ٛتٝ ٞب لجُ ام  ؽٛاٞـ ؿاؿ . ٞل صٙـ صٙیٗ صینی ٕٔىٗ اًت أب ٞل صٝ وٝ ٌٞت

عبؿحٝ ُ٘ٛتٝ ُـٜ ٚپیٍِٛیی آٖ ثبُٙـٚ صٝ ُ٘ٛتٝ ُـٜ ثبُٙـ ثؼـ ام عبؿحٝ . ٔتلرٓ ( ٔب ؿكایٙزب 

ًغلٞبیی كا ؿاكیٓ وٝ ٌٌتلؿٌی ؽلٚد ؽـایبٖ كا ِ٘بٖ ٔی ؿٞـ . ٟٔبرلت ؽـایبٖ . ؽـایبٖ 

٘جٛؿٜ وٝ ػٔجب٘ی  Sinفمظ ایٗ  ػٔجب٘ی ثٝ كٞجلی اّ٘یُ ثٝ ًلمٔیٟٙبی ؿٚك پلٚام ٔی وٙٙـ . پي

 ُـٜ ٚ كفتٝ . 
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عجمٝ ثٙـی ولؿٜ ا٘ـ . « ٘جٛت ؿك ٔٙبثغ ٘ٛ آُٛكی » ٔغممبٖ اًٙبؿ ؿیٍلی كا ٞٓ تغت ػٙٛاٖ  

٘ؾٌتیٗ وّٕبت آٟ٘ب ِ٘بٖ ؿٞٙـٜ ایٗ اًت وٝ آٟ٘ب تًٛظ پلًتَ وٙٙـٌبٖ ٔلؿٚن تبِیف ٚ 

 تٔٙیف ُـٜ ا٘ـ ) ُبیـ ثبثّیٟب ( . 

 والْ آٟ٘ب ثٝ وٕبَ صٙیٗ اًت : 

 هشدٍن ، اًلیل خذایاى خطوگیي ضذُ ، رٌّص اص خطن پش ضذُ . 

 اٍ تَد وِ ًمطِ ضیطاًی تشای پشاوٌذگی صهیي ٍ هشدهص وطیذ . 

 للة خطوگیٌص تاػث اًحطاطص ضذ ٍلتی وِ صهیي ٍ هشدهص سا ًاتَد وشد 

 ًفشیٌی ٍحطتٌان دس دّاًص ضىل گشفت . 

ًی وِ داللت هی وشد تش اختالل ًظن آسواًی وِ دس اتتذا تِ ًیىی دس صهیي ًطاًِ ّای ضیطا

 ظاّش ضذُ تَد . 

 سیاسات ساُ اًلیل ٍ آًَ ٍ ئِ آ هَاضؼطاى تذتش ضذُ ٍ ضگًَْای غیش هؼوَلی سا آضىاس وشدًذ . 

 ، خطوص جاسی ضذ .  Arahtu سٍدخاًِ پش ًؼوت ، 

آب ٍحطیاًِ هَج تشداضت ، سیل تٌیاى وٌی ضىل گشفتِ ٍساُ ضْش سا پی گشفت . خاًِ ٍ جایگاُ 

 ّای همذس تثذیل تِ ٍیشاًِ ضذًذ . 

 خذایاى ٍالِْ ّا اص تشس صیاستگاّْا ساسّا وشدًذ . 

 .  وَدًذًّوچَى پشًذگاًی خاهَش پشٍاص وشدُ ٍ تِ آسواى صؼَد 

  

 ٔتٖٛ تبویـ كٚ ٘ىبت میل اًت :  ٚرٝ ِٔتلن تٕبْ ایٗ

ـ آًْا  3ـ خذایاى ّوچَى پشًذگاى پشٍاص وشدًذ  2خطن خذایاى اص اًساًْا افضایص یافت  _ 1

 تِ آسواى صؼَد وشدًذ . 

اعالػبت ثیِتلی وٝ ام ؽلٚد ؽـایبٖ ثـًت ٔب كًیـٜ ٔبكا ام ٚلٛع پـیـٜ ٞبی إًٓب٘ی غیل 

ی وٙـ . ایٗ رٙجٝ ام كٚم پلٚكؿٌبك تًٛظ پیبٔجلاٖ ٔؼَٕٛ ٚ اؽتالالتی ؿك ٚضؼیت مٔیٗ ٔغّغ ٔ

 وتبة ٔمـى پیٍِٛیی ُـٜ ثٛؿ : 

 ، یؼٌی خذایاى ٍلتی صهیي سا تشن وشدًذ وِ ًیثیشٍ آهذ .   خشٍج هصادف ضذ تا تاصگطت ًیثیشٍ
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اُبكٜ ثٝ تٛعئٝ ای ؿاكؿ وٝ یه ؿٚكٜ ؿٚ لل٘ی ٔٔیجت كا ؿك ثل ؽٛاٞـ ٌلفت .  VAT ۷۸٤۷ٔتٗ 

ْ ٕ٘ی وٙـ وٝ آیبآٖ پیٍِٛیی ثل آ٘ضٝ ثٝ ؿ٘جبَ وٛس ؽـایبٖ كػ ؽٛاٞـ ؿاؿ ایٗ ٔتٗ ِٔؾ

اًت،یب ایٙىٝ ؿك ٔٛكؿ مٔب٘ی اًت وٝ ؽِٓ ٚ ٘بأیـی ؽـایبٖ ام ٘ٛع ثِل آٖ ٞب كا ثٝ وٛس ٚا 

ؿاُتٝ اًت! ثٝ ٘ظل ٔی كًـ ٔٛكؿ ؿْٚ ثیِتل ٔـ ٘ظل ثبُـ . ثلای آ٘ىٝ اعتٕبال ً تٔبؿفی ٘یٌت وٝ 

وتبة ٔمـى كارغ ثٝ ّٔتٟب ٚ ٌٙبٞبِ٘بٖ ٚ آٔـٖ كٚم لضبٚت ؿك اثتـای كٚم ٘جٛت ؿك ؿٚكاٖ 

دٍ لشى پیص اص پیَ ام ٔیالؿ آغبم ٔی ُٛؿ .  750/760پلٚكؿٌبك ثب آٔٛى ٚ ُٞٛغ ٘جی عـٚؿ 

ًام تشدُ ٍ  –اٍسضلین  -« پیًَذ آسواى ٍ صهیي » تاصگطت ًیثیشٍ ، پیاهثشاى اص تٌْا هحل هطشٍع 

تشای ػذالت ٍ صذالت ٍ صلح هیاى هلتْا تیي هشدم تثلیغ هی وٌٌذ ٍ ػشصِ تی هؼٌی پشستص 

تتْای تی جاى سا هَسد توسخش لشاس دادُ ٍ فاتحاى سشوص ٍ وطتاسّای تی سحواًِ ضاى سا 

هحىَم هی وٌٌذ ٍ تا توام ّطذاسّایی وِ یىی پس اص دیگشی تِ هلت اسشائیل دادُ هی ضَد 

 تش ایٌىِ هجاصات اجتٌاب ًاپزیش است ، اها ایي ّوِ ّیچ فایذُ ای ًذاسد . هثٌی 

ٚ ػٔجب٘یت ٚ ٘ب أیـی ؽـایبٖ  ینؿا٘یثب تٛرٝ ثٝ ایٗ ٔٛاكؿ ، آٖ صٝ صینی ثٛؿٜ وٝ ؽِٓ تـكیزی 

« وبفی اًت . ؿیٍل وبفی اًت ! » كا ٔٛرت ُـٜ ٚ آ٘ٛ٘بوی كا ثٝ ایٗ ٘تیزٝ كًب٘ـٜ وٝ ثٍٛیٙـ : 

 ؿٖ فلا كًیـٜ . ٚلت تلن ول

ایٗ تٕٔیٓ ثٝ فٞٗ كٞجل ؽـایبٖ ، اّ٘یُ ٘ب أیـ ؽغٛك ٔی وٙـ وٝ ثبیـ ؽـایبٖ كا ام عٛفبٖ اعتٕبِی 

وٝ ؿك پیَ ثٛؿٜ ٔغبفظت ولؿ . كفتٗ آٟ٘ب ثٝ إًٓبٖ ثب إًٓبٖ پیٕبیِبٖ كامی ثٛؿٜ ثلای اٌ٘بٟ٘ب . 

ّیُ ،مٔیٗ كا تلن ولؿ٘ـ . صٝ وٌب٘ی اوٖٙٛ ثب٘نؿیه ُـٖ ؿٚثبكٜ ٘یجیلٚ ، ؽـایبٖ ثب ثل٘بٔٝ كینی ا٘

تٛاٌ٘ت صٙـ ؿٞٝ ثؼـ ثلٌلؿؿ . ثلای  Sinٚ صغٛك مٔیٗ كا تلن ولؿ٘ـ ٚ وزبكفتٙـ ؟ آ٘ضٙبٖ وٝ 

پبًؼ ثٝ ایٗ ًٛاالت اربمٜ ثـٞیـ ثٝ ػمت ثلٌِتٝ ٚ عٛاؿحی كا وٝ ؿك اثتـا اتفبق افتبؿٜ ثٛؿ٘ـ 

 ثىبٚیٓ . 

ٗ ثبك ثٝ مٔیٗ آٔـ٘ـ تب ثبثـًت آٚكؿٖ عال ام رٛ كٚ ثٝ ٚلتی وٝ آ٘ٛ٘بوی ثٝ كٞجلی ا٘ىی ثلای اِٚی

ا٘ملإ ًیبكٜ ُبٖ ٔغبفظت وٙٙـ . آٟ٘ب ثل٘بٔٝ كینی ولؿ٘ـ تب ام آثٟبی ؽّیذ فبكى عال اًتؾلاد 

اًتفبؿٜ ٔی وٙـ . ٔتلرٓ ( ٚلتی وبك آٟ٘ب  Persian Gulfوٙٙـ . ) ؿك ایٙزب ًضیٗ ؿلیمبً ام آغالط 

 E.DINثٝ ٔؼبؿٖ رٙٛة ُللی آفلیمب ٔٙتمُ ُـٜ تب وبك فٚة ٚ تٔفیٝ ؿك رٛاة ٘ـاؿ ، ػّٕیبت آٟ٘ب 

ایٍی ٌی افنایَ یبفت ٚ ایٌتٍبٜ ثیٗ  300آ٘ٛ٘بوی ثٝ اضبفٝ  600ا٘زبْ ُٛؿ . تؼـاؿ آٟ٘ب ثٝ 

كاٞی ؿكٔلیؼ ثلای ػجٛك ٚ ٔلٚك ًفیٙٝ ٞبی فضبیی ًبؽتٝ ُـ وٝ ام آٖ ثلای آًبٖ تل ولؿٖ 

فبؿٜ ٔی ُـ . ًپي اّ٘یُ ، ثلاؿك ٘بتٙی ٚ كلیت ا٘ىی ثلای ربِ٘یٙی ٌٔبفت عٛال٘ی تب ٘یجیلٚ اًت

ثٝ مٔیٗ آٔـ ٚ فلٔب٘ـٜ وُ لٛا ُـ . ٚلتی آ٘ٛ٘بوی ؿك ٔؼبؿٖ ثب ِٔمت وبك ٔی ولؿ٘ـ ، ا٘ىی پیِٟٙبؿ 
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كا ؿاؿ . ایٗ وبك ثٝ ًٚیّٝ ٟٔٙـًی ٟٔٙـًی ه٘تیه ا٘زبْ ُـ وٝ عی آٖ یه « وبكٌل ثـٚی » ؽّك 

 ا اكتمبء ؿاؿ ٘ـ . كHominid 1ٔٛرٛؿ 

( ثب  6پیـایَ « ) ؿؽتلاٖ آؿْ كا ثٝ ٌٕٞلی ٌلفتٝ ٚام آٟ٘ب ثضٝ ؿاك ُـ٘ـ » ًپي آ٘ٛ٘بوی 

اربمٜ ٔی ؿٞٓ » ُىٌتٗ تبثٛٞب تًٛظ ا٘ىی ٚٔلؿٚن ، ٍٞٙبْ عٛفبٖ ، اّ٘یُ ؽِٕیٍٗ ٌفت : 

ٌ٘بٟ٘ب ٘زبت ٘مِٝ ای ٔی وِـ تب تؼـاؿی ام ا« ٘ٛط » أب ا٘ىی ام علیك « اٌ٘بٟ٘ب ٞالن ُٛ٘ـ 

 پیـا ولؿ٘ـ ٚ ًپي ؿك مٔب٘ی ٔٙبًت ثٝ آٟ٘ب تٕـٖ اػغب ٕ٘ٛؿ . 

ٚلتی عٛفبٖ مٔیٗ كامیل ٚ كٚ ولؿ ٔؼبؿٖ آفلیمب كا آة ٌلفت أب ٔؼبؿٖ عالیی ؿك كُتٝ وٟٛٞبی آ٘ـ 

ؿك لٌٕت آٔلیىبی رٙٛثی پیـا ُـ٘ـ وٝ آ٘ضٙبٖ ّٕٔٛ ام عال ثٛؿ٘ـ وٝ آٖ كا ٔؼبؿٖ ٔبؿك ٘بٔیـ٘ـ . 

ی تٛاٌ٘تٙـ ًلیؼتل ٚ آًب٘تل ثٝ عالی ثیِتلی ؿًت پیـا وٙٙـ ، ثـٖٚ ایٙىٝ ٘یبمی ثٝ فٚة ٚ آ٘ٛ٘بو

پبالیَ عال ؿاُتٝ ثبُٙـ . عالی ؽبِْ ام لّٝ وٟٛٞب ٌُتٝ ٔی ُـ ٚ ثٝ وٛٞپبیٝ ٞب ٔی كًیـ . 

 ایٗ عال ٞب فمظ رٕغ آٚكی ٚ ربثزب ٔی ُـ . ایٗ أىبٖ ٞٓ فلاٞٓ ُـ تب تؼـاؿ آ٘ٛ٘بوی ٌٔتمل ؿك

ًبَ پیَ امٔیالؿ آ٘ٛ ٚآ٘تٛ  4000مٔیٗ وبَٞ پیـا وٙـ . ؿك ؿیـاكی كًٕی ام مٔیٗ ، ؿك عـٚؿ 

 فلٚؿ آٔـ٘ـ .  Titicacaثلای ؿیـاك ام ًلمٔیٗ عالیی ثؼـ ام عٛفبٖ ؿك ًبعُ ؿكیبصٝ 

ؿكایٗ ؿیـاك تلتیت ّٓظ  ایي دیذاس فشصتی تَد تشای واّص ًیثیشٍیی ّای ساوي دس صهیي .

ٔیبٖ ؿٚ ثلاؿك ٘بتٙی كلیت ٚ تٛلف رًٙ ٔیبٖ عبیفٝ ٞبیِبٖ ؿاؿٜ ُـ . أب ثب ٚرٛؿ ایٙىٝ ا٘ىی ٚ 

اّ٘یُ ٔلمٞبی ٔٙبعمی كا وٝ ثیٗ آٟ٘ب تمٌیٓ ُـٜ ثٛؿ ثٝ كًٕیت ُٙبؽتٝ ثٛؿ٘ـ . ٔلؿٚن ، پٌل 

آٖ ثؼٙٛاٖ ٔلون وٙتلَ اًتفبؿٜ ا٘ىی ٞلٌن ام رـاَ ثلای ثـًت آٚكؿٖ پبیٍبٜ فضبیی لـیٕی وٝ ام 

ٔی ُـ ؿًت ٘ىِیـ . ثلای ٕٞیٗ ثٙی اّ٘یُ ُلٚع ولؿ٘ـ ثٝ آٔبؿٜ ولؿٖ ربیٍنیٙی ثلای تٌٟیالت 

پیَ ام ٔیالؿ پبیٍبٜ فضبیی ًیٙب ثب  2024پبیٍبٜ فضبیی ؿك آٔلیىبی رٙٛثی آٍ٘بٜ وٝ ؿك ًبَ 

ؿك ؿًتٟبی ثٙی اّ٘یُ ثبلی ٔب٘ـ ًالط ٌٞتٝ ای ٘بثٛؿ ُـ . ایٗ تبًیٌبت ؿك آٔلیىبی رٙٛثی فمظ 

. ثٝ ایٗ تلتیت ، مٔب٘ی وٝ ٘ب أیـی ٚ ا٘نربك كٞجلی آ٘ٛ٘بوی كا فلا ٌلفتٝ ثٛؿ ٚ اٚ تٕٔیٓ ٌلفت وٝ 

ثٍٛیـ مٔبٖ تلن مٔیٗ فلا كًیـٜ اًت . ثؼضی ٞب ٔی تٛاٌ٘تٙـ ام فلٚؿٌبٟٞبی ٘نؿیه تل اًتفبؿٜ 

كًیـٖ ثٝ ًلمٔیٗ عال ام تبًیٌبت آٔلیىبی  وٙٙـ ٚ ثمیٝ ُبیـ ثب پیٕٛؿٖ ٌٔبفتی عٛال٘ی ثلای

                                                           
۱  .(Hominid با ًام علوی  : اًساى )ُسا یا َّهیٌید )با اهالی َّهًَید ّن ًَشتِ شدHominidae شدُ:  اًگلیسیHominid ،

ّا،  هَجَد است: شاهپاًسُ ٴشٌاختی است کِ شاهل چْار سردُ آرایِ ٴاست یک خاًَادُ یاد شدُ great apesّای بسرگ  ّوچٌیي بِ ًام کَپی
، گَریل، شاهپاًسُ( ساییاى )اًساى اًساى ٴاًد در زیرخاًَادُ ّایی کِ اهرٍزُ هٌقرض شدُ ّا.برخی از سردُ ّا ٍ اٍراًگَتاى ّا، اًساى گَریل
هیلیَى  ۴۱سایاى در حدٍد  گیرًد. هتاخرتریي ًیای هشترک اًساى ّا جای هی پًَگیٌِ با اٍراًگَتاى ٴشًَد؛ ٍ بقیِ در زیرخاًَادُ بٌدی هی دستِ

یلیَى سال پیش از ه ۰۲-۴۱سایاى در  است. اجداد اًساى کردُ دیگر جدا شد، زًدگی هی ٴسال پیش، یعٌی زهاًی کِ اٍراًگَتاى از سِ سردُ
  اًد .هترجن ( ّا جدا گشتِ گیبَى ٴخاًَادُ
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۲٤٥ 
 

رٙٛثی اًتفبؿٜ ولؿٜ ثبُٙـ . ٘نؿیه ثٝ ٔىب٘ی وٝ آ٘ٛ ٚ آ٘تٛ ؿك عَٛ ًفل ؽٛؿ ثلای ثبمؿیـ ؿك آٖ 

 ًبوٗ ُـٜ ثٛؿ٘ـ . 

٘بٔیـٜ ٔی ُٛؿ ٚ ؿك فبّٓٝ وٛتبٞی ام Punku Puma ٕٞب٘غٛك وٝ لجالً ٌفتٝ ُـ ایٗ ٔىبٖ اوٖٙٛ 

كؿ ) ِٔتلن ثب پلٚ ٚ ثِٛیٛی ( پي ام آٖ ٕٞضٙبٖ ایٗ ًبؽتبك ؿك ًٕت للاك ؿا Titicacaؿكیبصٝ 

آُ آٖ ٞٙٛم ثبلی اًت ثبكؿیفی ام رٙٛثی ؿكیبصٝ ثبلی ٔب٘ـٜ اًت ثب ٕٞٝ أىب٘بت ثٙـكی اٍ . 

  صٟبك ًبمٜ ٚیلاٖ ُـٜ وٝ ٞل وـاْ ام تؾتٝ ًٍٟٙبیی ًبؽتٝ ُـٜ ا٘ـ غَٛ آًب ٚ تٛ ؽبِی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٞل وـاْ ام ایٗ ثّٛوٟبی تٛ ؽبِی ُبُٔ اتبلٟبیی ٔی ُـ٘ـ وٝ ؿكٖٚ آٟ٘ب كا ثب ٚكلٝ ٞبیی ام عال 

پُٛب٘ـٜ ثٛؿ٘ـ . ایٗ ٌٙزیٙٝ ٍُفت اٍ٘ین تًٛظ اًپب٘یبئیٟبیی وٝ ؿك للٖ ُب٘نؿٞٓ ٚاكؿ ایٗ 

ٛ ًلمٔیٗ ُـ٘ـ ٚیلاٖ ُـ . ایٙىٝ صٍٛ٘ٝ ثب ٓؾلٜ ٞبیی صٙیٗ تٙٛٔٙـ ؽب٘ٝ ٞبیی صٙیٗ ؿلیك ٚ ت

 ؽبِی ًبؽتٝ ا٘ـ صٖٛ كامی ًل ثٝ ٟٔل ثبلی ٔب٘ـٜ . 
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۲٤٦ 
 

یىی ؿیٍل ام اًلاكی وٝ ؿكایٗ پبیٍبٜ ٚرٛؿ ؿاكؿ تًٛظ ثبًتبِ٘ٙبًبٖ وِف ُـٜ اًت وٝ ػجبكت 

  اًت ام ثّٛوٟبی ًٍٙی غیل عجیؼی وٝ ثٝ ؿلت ثلیـٜ ، ُیبك ، ماٚیٝ ٚ ُىُ ؿاؿٜ ُـٜ ا٘ـ .

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبُیٓ تب ثفٟٕیٓ وٝ ایٗ ًٍٟٙبیی وٝ ثٝ ایٗ ُىُ ثلٍ المْ ٘یٌت عتٕبً ؿكرٝ ٟٔٙـًی ؿاُتٝ 

ثبٚك٘ىلؿ٘ی ٚ تزٟینات پیضیـٜ ای ثٟلٜ ثلؿٜ ا٘ـ . ؿك ٚالغ ایٗ   ؽٛكؿٜ ٚ ٔتٝ ُـٜ ا٘ـ ام تىِٙٛٛهی

ُه ثٛرٛؿ ٔی آیـ وٝ آیب ألٚمٜ ٞٓ ٔی تٛاٖ ایٗ ًٍٟٙب كا ثٝ ایٗ ُىُ ؿك آٚكؿ . ایٗ ٔؼٕبیی 
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۲٤۷ 
 

ؽـٔت تىِٙٛٛهی ٔؼزنٜ آًبیی للاك ؿاُتٝ ا٘ـ . ثـیٟی اًت وٝ  اًت ثب تلویجی ام اًلاكی وٝ ؿك

ثلؽی ام اٞـاف ًغظ ثبالی آٖ ٞٙٛم ثلای ٔب ٘بُٙبؽتٝ ٚ پیضیـٜ ثبُٙـ . اٌل ام آٟ٘ب ثلای لبِت 

 كینی اثناك آالتی پیضیـٜ اًتفبؿٜ ٔی ُـٜ ، ایٗ اثناكٞب صٝ صینی ثٛؿٜ ٚ ثٝ وٝ تؼّك ؿاُتٝ ا٘ـ ؟ 

فىل ثٝ فٞٙٓ ٔی كًـ ٚ آٖ ایٙىٝ ایٗ آ٘ٛ٘بوی ثٛؿ٘ـ وٝ ٞل ؿٚ تىِٙٛٛهی  ثـیٟی اًت وٝ فمظ یه

كا ؿك اؽتیبك ؿاُتٙـ ، وٝ ثٌبم٘ـ ٚ ٘بثٛؿ وٙٙـ ٚ یب ثؼٙٛاٖ ٔغَٔٛ ٟ٘بیی ثٝ وبكُبٖ ثٍیل٘ـ . پبیٍبٜ 

آّی آ٘ٛ٘بوی صٙـ ویّٛٔتل ؿٚكتل ام ؿكیب ؿك ؿَ ایٗ ًلمٔیٗ للاك ؿاُت . ٔىب٘ی وٝ ألٚمٜ آٖ كا 

 تّفظ ٔی ولؿ٘ـ (  Tiahuanacuٔی ُٙبًٙـ ) وٝ لجُ ام ایٗ آٖ كا  Tiwanacuبْ ثٝ ٘

 

 

 

 

 

ایٗ ٔىبٖ اوٖٙٛ ثٝ ؿِٚت ثِٛیٛی تؼّك ؿاكؿ . یىی ام اِٚیٗ وبُفبٖ اكٚپبیی وٝ ؿك ؿٚكاٖ رـیـ آٖ 

آٖ كا «  The Baalbec of the New world» ثٛؿ اٚ ؿك وتبة ؽٛؿ تغت ػٙٛاٖ  George Squierكا یبفت ، 

 تٛٓیف ولؿ . ٔمبیٌٝ ای وٝ ثٌیبك ثیِتل ام آ٘ضٝ اٚ ؿكن ولؿٜ ثٛؿ اػتجبك ؿاُت . 

، ) ٘ٛیٌٙـٜ  Arthur Posnansky، ُؾٔی اًت ثٝ ٘بْ  Tiwanacu وبٍُٚل ثؼـی 

( وٝ ؿك اكتجبط ثب لـٔت ایٗ پبیٍبٜ ثٝ ٘تبیذ عیلت  TihuanacuThe Cradle of American Man  وتبة

 اٍ٘ینی كًیـٜ اًت . 
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۲٤۸ 
 

 

 تٛضیظ :  )

 

 

 

 

 

 

 

 

، ٟٔٙذس تِٛیٛی ، واٚضٍز ٚ  "آرتٛرٚ"، اغّة اٚرا تٝ ٘اْ 3724 -- 83651  آرتٛرپٛسا٘سىی

اٚ در  تٛد  Tiwanakuاساٖٙٔحثٛب تاستا٘ط تاستاٖ ضٙاس ٔیطٙاسٙذ اٚ تٟتزیٗ ضارح پایٍاٜ 

ٔٛسسٝ   در تِٛیٛی ٔزد در حاِیىٝ رئیس 3724آٔذ ٚدر ساَ  تٝ د٘یا 31آٚریُ  3651ٚیٗ در 

Sociedad Geografica  . پٛسا٘سىی آخزیٗ ٚ  3721در ساَ تِٛیٛی ٔستمز در الپاس ضذٜ تٛد

را ٔٙتطز وزد ٚ در آٖ « Tihuanacu, the Cradle of American Man» ٟٕٔتزیٗ وتاب خٛد تٝ ٘اْ 

ساَ پیص اس ٔیالد ساختٝ ضذٜ ٘ٝ تٛسط اجذاد ٔزدْ  30111حذٚد  Tiwanakuاستذالَ وزد وٝ 

را ٘مطٝ اصّی ٚ سز  Tiwanakuوٙٛ٘ی آٔزیىا وٝ اوٖٙٛ در ٔٙطمٝ آیٕار س٘ذٌی ٔی وٙٙذ . اٚ 

 ٔٙطاء تٕذٖ در سزاسز آٔزیىا ٔعزفی ٔی وٙذ وٝ ضأُ ایٙىا ٚٔایا ٞٓ ٔی ضذٜ . ٔتزجٓ ( 

وٝ كٚی مٔیٗ للاك ؿاكؿ ) صٖٛ ؿك آ٘زب میل مٔیٟٙبی فلاٚا٘ی ٞٓ  Tiwanacuلٌٕت آّی ًبؽتبك 

ٞٓ ٔی ُٛؿ . ٚ ٕٞضٙیٗ  Akapanaكؿ ( وٝ ُبُٔ تپٝ ٔٔٙٛػی ثب وب٘بِٟبیی ٔؼٕبٌٛ٘ٝ ثٝ ٘بْ ٚرٛؿ ؿا

ثغج ولؿٜ اْ . أب آ٘ضٝ ٔٛكؿ « ٌِٕـٜ  لّٕلٚٞبی» ٔؼبثل لٙبت ٔب٘ٙـی وٝ ؿك ٔٛكؿ آٟ٘ب ؿك وتبة 

 ٔؼلٚف اًت . «   ؿكٚامٜ ؽٛكُیـ» ػاللٝ تٛكیٌتٟبًت ؿكٚامٜ ًٍٙی اًت وٝ ثٝ 
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۲٤۹ 
 

 

ثٝ  Puma-Punkuًبؽتبكی وٝ ام یه تؾتٝ ًًٙ یىپبكصٝ ثلیـٜ ُـٜ اًت . ثب ؿلت ؿك ًبؽتبك 

ایٗ ٘تیزٝ ٔی كًیٓ وٝ ایٗ پبیٍبٜ ؿك ؽـٔت اٞـاف ٘زٛٔی للاك ؿاُتٝ ٚ ثـٖٚ ُه یه تمٛیٓ 

ٔغٌٛة ٔی ُـٜ ، تٔبٚیل عىبوی ُـٜ كٚی ایٗ ٌقكٌبٜ عبق ؿاك صٙیٗ صینی كا عىبیت ٔی وٙٙـ 

عىبوی ُـٜ . وٝ ًالط ٓبػمٝ كا ؿك اؽتیبك ؿاكؿ . ایٗ  Viracochaٛیل ثنكٌتلی ام ؽـا . كٚی آٖ تٔ

  ؿاكؿ . Adad/Teshubتٔٛیل ثٝ ٚضٛط ُجبٞت ثٌیبكی ثب ٘ٛع ُللی آٖ یؼٙی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثٙبٔٙـ .  Adad/Teshubٔٗ پیِٟٙبؿ ولؿٜ اْ وٝ اٚ كا « ٌِٕـٜ  لّٕلٚٞبی» ؿك ٚالغ ؿك وتبة 

ٚاعـی ثٛؿٜ ثلای ِٔبٞـٜ ٘زٛٔی ٕٞضٖٛ ًٛٔیٗ ًبؽتبك ثلرٌتٝ ؿكٚامٜ ؽٛكُیـ ؿك ٚالغ 

Tiwanacu  ْثٝ ٘بKalasasaya  ًبؽتبكی ٌٔتغیّی ُىُ ٚثنكي ثب فلٚ كفتٍی ؿك ٔلون عیبط وٝ ثب .

 ًتٟٛ٘بیی ًٍٙی ایٌتبؿٜ ای ٔغبٓلٜ ُـٜ اًت .
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۲٥۰ 
 

 Posnansky  ٘ین ایٗ ٘ىتٝ كا اِمبء ٔی وٙـ وٝ امKalasasaya  . ٜثؼٙٛاٖ كٓـ ؽب٘ٝ اًتفبؿٜ ٔی ُـ

ؿإِ٘ٙـی وٝ اؽتل ُٙبًی  – Norman Lockyerوبُفبٖ ثؼـی ٘ین ثل اًبى ؿًتٛك اِؼّٕٟبی 

 ثٝ ٕٞیٗ ٘تیزٝ كًیـٜ ا٘ـ .  –ثبًتب٘ی كا ثؾٛثی ٔی ؿاٌ٘ت 

 ) تٛضیح 8 

 

 

 

 

 

 

 ٔٗ( ، صزفا تٝ عٙٛاٖ ٘ٛر 3701اٚت  34ٚ درٌذضت  3614سز جٛسف ٘ٛرٔٗ ِٛوز)ٔتِٛذ ٔٝ 

Lockyer  ٗضٙاختٝ ٔی ضٛد ، دا٘طٕٙذ ٚ ستارٜ ضٙاس اٍّ٘یسی است.ٕٞچٙیٗ اٚ تٙیاٍ٘ذار ٚ اِٚی

 (   تٛدٜ . ٔتزجٓ« طثیعت » سزدتیز ٔجّٝ 

ٞناكاٖ ًبَ لجُ ام ایٙىب ًبؽتٝ ُـٜ . تیٕی ام  Kalasasayaٞـ وٝ ؿ ٞٓ تلامی ٘زٛٔی ِ٘بٖ ٔی

ٌٔبِٝ ثٝ آ٘زب فلًتبؿٜ ُـٜ ثٛؿ٘ـ ؿك  ؿإِ٘ٙـاٖ اؽتل ُٙبى إِٓب٘ی وٝ ثلای ثلكًی ٓغت

صبح ُـ ، ایٗ ٌٔبِٝ كا تبییـ  Baesselerٌناكٍ ٟ٘بیی ؽٛؿ وٝ ثؼـٞب ثب اضبفبت ؿك ٔزّٝ ػّٕی 

ولؿٜ ٍُٚفتی ؽٛؿكااثلام ٕ٘ٛؿ٘ـ . ٌناكٍ ٟ٘بیی آٟ٘ب ثیبٖ ٔی وٙـ وٝ رٟت یبثی لغؼی 

Kalasasaya  پیَ ام ٔیالؿ ٔغبثمت  چْاس ّضاس سالٚ صٝ ؿك  دُ ّضاس سالثب ا٘غلافبت مٔیٗ صٝ ؿك

 ٔی وٙـ . 

یىی داللت ُ٘ٛتٝ اْ . « ٌِٕـٜ  لّٕلٚٞبی» ایٗ تبكیؾٟب ، آ٘ضٙبٖ وٝ یبفتٝ ٞبی ؽٛؿ كا ؿك وتبة 

هی وٌذ تش اًذوی پس اص طَفاى ، صهاًی وِ ػولیات جوغ آٍسی طال دس ایٌجا ضشٍع ضذ ٍ 

. ٞل ؿٚ تبكیؼ ثب فؼبِیتٟبی تاسیخ تؼذی ٍلتی سا ًطاى هی دّذ وِ آًَ تشای تاصدیذ آهذُ تَد 

آ٘ٛ٘بوی ٔغبثمت ؿاك٘ـ ٚ ُٛاٞـ عضٛك ؽـایبٖ ثٙی اّ٘یُ ؿك ٕٞٝ رب ِٔبٞـٜ ٔی ُٛؿ . 

ُٙبًی ، مٔیٗ ُٙبًی ، وب٘ی ُٙبًی ٚ ؿیٍل پوِٟٚٞب ؿك ایٗ پبیٍبٜ تبییـ ٔی وٙـ وٝ   ثبًتبٖ
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Tiwanaku  ٝٔلونی ثٛؿٜ ثلای ؽـٔبت ٔتبِٛهیىی ) فٗ اًتؾلاد ٚ فٚة فّنات ( ثل اًبى یبفت

ٚ ُجبٞت آٖ ثب تٛٓیفبت پبیٍبٜ ثبًتب٘ی ٞیتی ٞب ؿك   ٞبی ٔؾتّف ٚ تؼییٗ لـٔت ؿكٚامٜ ؽٛكُیـ

 تلویٝ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ishkur/Adadِٔؾْ ٔی ُٛؿ وٝ ػّٕیبت اًتؾلاد عال ) ٚ لّغ ! ( میل ٘ظل رٛا٘تلیٗ پٌل اّ٘یُ 

ا٘زبْ ٔی ُـٜ . عٛمٜ وبكی اٚ ؿك ؿ٘یبی لـیٓ آ٘بتِٛی ثٛؿٜ ، ربیی وٝ اٚ تًٛظ ٞیتی ٞب ثؼٙٛاٖ 

Teshub –  ایٗ ٕ٘بؿ ثٝ  ًواد اٍ ػثاست تَدُ اص ػصای صاػمِ !پلًتَ ٔی ُـٜ .  –ؽـای آة ٚٞٛا

پلٚ ام ٞٛا لبثُ ِٔبٞـٜ اًت . ٚ ٘بْ  Paracasؿك ؽّیذ Tiwanaku ُىّی ثنكي ؿك ثٙـكٌبٜ عجیؼی

فٛت اًت ٚ ؽغٛط اٍ  240فٛت ٚ ػلٕ آٖ  420ٔی ثبُـ . عَٛ آٖ  Candelabra  ٌٔتؼبك آٖ

فٛت وٙـٜ ُـٜ ا٘ـ . ٞیش وي ٕ٘ی ؿا٘ـ  2فٛت ػلٕ ؿاك٘ـ ٚكٚی ًًٙ ًؾتی ثٝ ػٕك  25تب  5

ٔی ؽٛاًتٝ عضٛك ؽٛؿ  Adadتًٛظ صٝ وٌی ، صٝ ٚلت ٚ صٍٛ٘ٝ ًبؽتٝ ُـٜ . ٍٔل ایٙىٝ ثٍٛییٓ 

 كا اػالْ وٙـ . 
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ٚرٛؿ ؿاكؿ .  Ingenio  ٚNazcaؿك لٌٕت ُٕبِی ؽّیذ ثل ثٌتل ٓغلایی وٝ ٔیبٖ كٚؿؽب٘ٝ ٞبی 

وبُفبٖ یىی ام ٌیذ وٙٙـٜ تلیٗ ٔؼٕبٞبی ثبلی ٔب٘ـٜ ام ؿٚكاٖ ثبًتبٖ كا پیـا ولؿٜ ا٘ـ وٝ آغالعبً 

« ثنكٌتلیٗ احل ٞٙلی رٟبٖ » ُٛؿ . ثلؽی آٖ كا ٌفتٝ ٔی  ) خطَط ًاصوا ( Nazca Linesثٝ آٟ٘ب 

كٚ ثٝ ُلق تب وٟٛٞبی تٙٛٔٙـ  pampaٔبیُ كا ام ثیبثبٖ  200ٔی ؿا٘ٙـ وٝ ٔٙغمٝ ًٚیؼی ؿك عـٚؿ 

ؿك ثل ٔی ٌیلؿ . اٍ٘بك وٌی ام آٖ ٕٞضٖٛ ثٛٔی اًتفبؿٜ ولؿٜ تب تؼـاؿ میبؿی تٔٛیل كٚیَ ثىِـ 

ٚی مٔیٗ ثبُیـ صینی ام آٟ٘ب ٕ٘ی فٟٕیـ أب ٚلتی وٝ ام . ٘مبُی ٞب ثٝ لـكی ثنكي ٌٞتٙـ وٝ اٌل ك

) پل٘ـٌبٖ   ٞٛا آٟ٘ب كا ِٔبٞـٜ ٔی وٙیـ ٔؼّْٛ ٔی ُٛؿ وٝ آٟ٘ب ٔؼلف تؼـاؿ میبؿی رب٘ٛك ٌٞتٙـ

  ٚعیٛا٘بتی وٝ فمظ كٚی مٔیٗ علوت ٔی وٙٙـ ( .



  وقتي خدايان زمين راترك كردند  سيسدهم :فصل  –پايان روزها 

 

۲٥۳ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٕك ؿاك٘ـ . ایٗ اٌل ؽبن كٚی ایٗ تلًیٕبت كا وٙبك ثن٘یٓ ٔتٛرٝ ٔی ُٛیٓ وٝ آٟ٘ب صٙـ ایٙش ػ

ارلا ُـٜ ا٘ـ ) یؼٙی وبك ام ٘مغٝ ای ُلٚع ُـٜ ٚثـٖٚ ایٙىٝ تلًیٓ  unicursalوبكٞب ثٔٛكت 

 وٙٙـٜ ثؾٛاٞـ وبك ؽٛؿ كا لغغ وٙـ ؿك ٘مغٝ ؿیٍلی پبیبٖ یبفتٝ . ٔتلرٓ ( 
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 unicursal یعلعٟبٕ٘ٛ٘ٝ ای ام 

 

 

آٟ٘ب اؿأٝ پیـا ولؿٜ ، ؽٓ ٚ پیضیـٜ ُـٜ ا٘ـ ثـٖٚ ایٙىٝ ام كٚی ٕٞـیٍل ػجٛك ولؿٜ ثبُٙـ . ) ٞل 

علط ٔغـٚؿٜ ؽٛؿٍ كا ؿاكؿ ٚ ؽغٛعَ ثٝ علط وٙبكی ِغٕٝ ٚاكؿ ٘ىلؿٜ ٚ ٚاكؿ ؽغٛط آٖ ِ٘ـٜ . 

ثلای ٔتلرٓ ( ٞل وي ثؾٛاٞـ ٔی تٛا٘ـ ثب یه پلٚام آٟ٘ب كا ثجیٙـ ٚ صٙیٗ ؽـٔبتی ٘ین ؿك آ٘زب 

. اٍ٘بك  -  ٞٛاپیٕبٞبی وٛصىی ثلای ایٗ وبك ؿك ٘ظل ٌلفتٝ ُـٜ ا٘ـ –ٌلؿٍُلاٖ اكائٝ ٔی ُٛؿ 

وٌی ثب اًتفبؿٜ ام أىب٘بت ٞٛاثلؿ ؽبن ٓؼت اِؼجٛك آٖ كا ؽظ ؽغی ولؿٜ ثبُـ . اٌل آٟ٘ب كا 

 ٌٔتمیٕب ثب ٔٛضٛع ؽلٚد كثظ ثـٞیٓ لضیٝ وٕی ٌیذ وٙٙـٜ ٔی ُٛؿ . 

 

ی عتی ثیِتل ٌیذ وٙٙـٜ ؽغٛط ٘بموب ؿك ٚالغ ؽغٟبیی ٌٞتٙـ وٝ ٔب٘ٙـ یىی ؿیٍل ام ٚیوٌیٟب

ٌٔتمیٓ ٚثـٖٚ ایلاؿ ؿك ٓغلا أتـاؿ پیـا ولؿٜ ا٘ـ . ٌبٞی ثبكیه ثب٘ـٞبی پٟٙی ثٝ ٘ظل ٔی كًٙـ . 

، ٌبٞی پٟٗ ، ٌبٞی اٚلبت وٛتبٜ ٚ ٌبٞی ثّٙـ ٚ عتی كٚی تپٝ ٞب ٚ ؿكٜ ٞب ٞٓ وِیـٜ ُـٜ ا٘ـ . 

ایٙىٝ مٔیٗ ؿك آ٘زب ٕٞٛاك اًت یب ٘بٕٞٛاك . ثیِتل ؽغٛط ام ؽظ كاًت پیلٚی ٔی  ثـٖٚ تٛرٝ ثٝ

 وٙٙـ أب ٌبٞی اٚلبت ٔخّخی ُىُ ٔی ُٛ٘ـ ٚ ؿك پبكٜ ای ٔٛاكؿ ُىُ فٚم٘مٝ ثٝ ؽٛؿ ٔی ٌیل٘ـ . 
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ثـٖٚ ؿاُتٗ لبفیٝ یب ؿِیّی اغّت آٟ٘ب ٔتمبعغ ٌٞتٙـ ٚ ٌبٞی اٚلبت كٚی علعٟبی عیٛا٘بت ارلا 

ٚ ایٗ ِٔؾْ ٔی وٙـ وٝ ایٗ ؽغٛط ؿك مٔبٟ٘بی ٔتفبٚتی ًبؽتٝ ُـٜ ا٘ـ . تالُٟبی  ُـٜ ا٘ـ

وٝ ثلكًی  Maria Reicheٔؾتّفی ٓٛكت ٌلفتٝ تب پبًؾی ثلای ٔؼٕبی ؽغٛط پیـا ُٛؿ . ام رّٕٝ 

 ایٗ ؽغٛط كا پلٚهٜ ٔبؿاْ اِؼٕل ؽٛؿ للاك ؿاؿٜ .
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 تٛضیظ 

 

ذاٖ إِٓا٘ی ٘مص ٟٕٔی در حفاظت خطٛط ٘اسوا ( ریاضیMaria Reicheٔاریا رایطٝ )تٝ إِٓا٘ی8 

ٔیالدی در ضٟز درسذٖ تٝ د٘یا آٔذ پس اس فارغ اِتحصیُ  3711داضت.اٚ در پا٘شدٞٓ ٔی ساَ 

ٞای خارجی تٝ سزسٔیٗ پزٚ رفت.ٔاریا رایطٝ در ساَ  ٞای ریاضیات، جغزافیا ٚ ستاٖ ضذٖ در رضتٝ

ٔٙذ ضذ ٚ ٔسائُ عجیثی درتارٜ  وار تذریس ٚ تزجٕٝ را ضزٚع وزد ٚ تٝ خطٛط ٘اسواٞا عاللٝ 3717

٘تایجص را در وتاتی تٝ ٘اْ راس تیاتاٖ ٔٙتطز ٕ٘ٛد ٚ تا پَٛ  3727آ٘اٖ وطف وزد ٚ در ساَ 

وتاتص وٝ ٔمذار ٘سثتاْ ٘اچیشی تٛد تزای خطٛط ٍٟ٘ثاٖ ٌذاضت تا اس تیٗ ٘زٚ٘ذ ٚ تالضص ٘تیجٝ 

ایٗ ٔٙطمٝ در فٟزست جٟا٘ی جای ٌزفتاس آٖ پس در پزٚ تٝ عٙٛاٖ یه  3773ٚ در ساَ داد 

ضذٚ درتٝ اٚ ِمة تا٘ٛی تشري ٘اسوا را داد٘ذ.اٚ در اٚاخز عٕز سزطاٖ  لٟزٔاٖ ّٔی ضٙاختٝ ٔی

 درٌذضت . ٔتزجٓ (  3776تخٕذاٖ ٌزفتٝ تٛد ٚ در ساَ 

 ) تٛضیح درتارٜ خطٛط ٘اسوا 8 

٘مطٝ ٞای صٛرت فّىی  ریاضیذاٖ إِٓا٘ی ٚ تاستا٘طٙاس ، خطٛط ٘اسوا  Maria Reicheتٝ ٌفتٝ 

% اس آٟ٘ا ٘طاٖ دٞٙذٜ ٘مطٝ ٞای ویٟا٘ی ٞستٙذ .  01تٟٙا  Gerald Hawkinsٞستٙذ . طثك ٘ظز 

آٟ٘ا ٔختصات جٟا٘ی ٔزتٛط تٝ ٞز وذاْ اس ٞزٟٔای رٚی سٔیٗ ٞستٙذ .  Carl Munckطثك ٘ظز 

ٌتزیٗ ایٗ خطٛط ٔزتٛط ٞستٙذ تٝ ٘طا٘ٝ ای تزای فزٚد ٞٛاپیٕاٞای تٝ ٌفتٝ اریه فٖٛ د٘یىٗ تشر

 ٔتزجٓ (  . تاستا٘ی ... ٞذف وأُ آٟ٘ا ٞٙٛس در ٞاِٝ ای اس اتٟاْ ٚرٔش ٚ راس لزار دارد
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 ٔٛكؿ رٌتزٛ للاك « ایٗ وبك كا پلٚیی ٞب ا٘زبْ ؿاؿٜ ثٛؿ٘ـ » ٞل مٔبٖ وٝ تٛضیغی تغت ػٙٛاٖ 

ٚ  Paracasٚ تٕـٖ  Nazcaپلٚیی ٞب ٔلؿٔبٖ فلًٞٙ  –ٔی ُـ . ٔی ٌلفت ، وبك ثب ُىٌت ٔٛارٝ 

ٔغبِؼبت ثب ٞـف آُىبك ًبمی رٟت یبثی ٞبی ٘زٛٔی ثلای ؽغٛط ثٝ ربیی  –ِٔبثٝ آٖ ٌٞتٙـ 

تلامٞبیی ثب ا٘مالثیٗ ٚ  –ٞٓ ٔی ُـ (  National Geographic Society٘لًیـ ) ایٗ ُبُٔ تالُٟبی 

اػتـاِیٗ ، ایٗ ًتبكٜ یب آٖ ًتبكٜ ٞٓ ثی ٘تیزٝ ٔب٘ـ . ثلای آ٘ب٘ی وٝ ٘زْٛ ثبًتب٘ی كا غیل ٔغتُٕ 

 ٔی ؿاٌ٘تٙـ ٔؼٕب عُ ِ٘ـٜ ثبلی ٔب٘ـ . 

اٌل صٝ ؽغٛط ٌٌتلؿٜ تل ٔب٘ٙـ ثب٘ـ فلٚؿٌبٜ ثٝ ٘ظل ٔی كًٙـ ، آ٘ضٙبٖ وٝ ٞٛاپیٕبٞبی صلػ ؿاك ام 

ٔی ُٛ٘ـ . أب ؿك ایٙزب ٔٔـاق پیـا ٕ٘ی وٙـ میلا ؽغٛط ؽیّی كاعت ٚٓبف ام كٚی  كٚی مٔیٗ ثّٙـ

مٔیٟٙبی ٘بٕٞٛاك ٞٓ ٌقُتٝ ا٘ـ . تپٝ ٞب ٚ ؿكٜ ٞبی تًٙ ٚ مٞىِٟب كا ٘جبیـ ٘بؿیـٜ ٌلفت . أىبٖ 

ٌل ؿاكؿ ثؼضی ام ایٟٙب ثب كُٚٗ ُـٖ ٔٛتٛك ًفیٙٝ ٞب ثٛرٛؿ آٔـٜ ثبُـ ٚ یب فلٚؿ آٔـِ٘بٖ . ) اِجتٝ ا

ٔخُ ٞٛاپیٕبٞبی ألٚمی ٘یبم ثٝ عی ٌٔبفتی   ثؾٛاٞیٓ ثپقیلیٓ وٝ ًفیٙٝ ٞبی ؿٚكاٖ ثبًتبٖ

وِ اص آى آًًَاوی « اتالىْای آسواًی » ایي ثّٙـ ُـٖ ٚیب ٌِ٘تٗ ؿاُتٝ ا٘ـ . ٔتلرٓ (   ثلای

 DIN.GIRآى سا  –ًطاى دادُ ضذُ است   تَدُ دس ػالئن تصَیشی سَهشی تشای خذایاى فضاًَسد

  . -ًاهیذًذ  هی

 

 

 

 

 

 

هي پیطٌْاد هی وٌن تشای حل هؼوای خطَط ًاصوا آى سا آخشیي پایگاُ فضایی آًًَاوی تذاًین 

. پایگاّی وِ پس اص ًاتَدی پایگاُ فضایی سیٌا تاسیس ٍ تشای خشٍج ًْایی اص آى استفادُ ضذُ 

تىیٝ ثل ٓٙؼت اٌل صٝ ُبٞـ ػیٙی ٚرٛؿ ٘ـاكؿ وٝ ثل وتیجٝ ای ام وٌب٘ی ٌناكٍ ثـٞـ وٝ ثب . 

ٞٛاثلؿ كٚی ؽغٛط ٘بموب پلٚام ولؿٜ ثبُٙـ أب ٔتٛ٘ی ام ٞیتی ٞب ٚثبثّی ٞب ثبلی ٔب٘ـٜ وٝ ِ٘بٖ ٔی 

ؿٞٙـ وٝ ثـٖٚ ُه ام ٔغُ فلٚؿ ؿك ِجٙبٖ ، پلٚام ٓٛكت ٔی ٌلفتٝ . ُبٞـاٖ ػیٙی ٚرٛؿ ؿاك٘ـ وٝ 

ِٛهی كا ؿك اؽتیبك ؿاُتٝ . ام ٌناكٍ ٔی وٙٙـ وٝ آ٘ٛ٘بوی ٞٙل پلٚام ولؿٖ كا ٔی ؿاٌ٘تٝ ٚ صٙیٗ تىٙٛ

. ایٗ ٘تبیذ ارتٙبة ٘بپقیل عـ الُ ؿك  Adda ٚGuppi  ٚNabunaidرّٕٝ عنلیبَ ٘جی ٚ وتیجٝ ٞبی 
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۲٥۸ 
 

پیَ ام ٔیالؿ ثٛؿٜ وٝ ؽـایبٖ آ٘ٛ٘بوی  560پیَ ام ٔیالؿ ثـًت آٔـٜ ا٘ـ . أب اعتٕبالً ؿك  610

 ثٔٛكتی كُٕٚٙـ مٔیٗ كا تلن ولؿٜ ا٘ـ . 

پي  Sinربیی وٝ آٟ٘ب پي ام تلن مٔیٗ كفتٝ ا٘ـ وزب ثٛؿٜ ؟ ٔغٕئٙبً ربی صٙـاٖ ؿٚكی ٘جٛؿٜ ، میلا 

ام آ٘ىٝ ٘ظلٍ تغییل ٔی وٙـ ؽیّی مٚؿ ثل ٔی ٌلؿؿ . آٖ ٔی تٛاٌ٘تٝ ایٌتٍبٜ ثیٗ كاٞی ، یب ٕٞبٖ 

وٝ ٔی  –ٚ ٔلیؼ ثبُـ . ربیی وٝ فضب پیٕبٞب ٔی تٛاٌ٘تٝ ا٘ـ پي ام عی ٌٔبفت عٛال٘ی ام ٘یجیل

 ثل آٖ فلٚؿ ثیبیٙـ .  –تٛاٌ٘تٝ ؿك ٞل وزبی ٔـاكٍ للاك ؿاُتٝ ثبُـ 

تٛضیظ ؿاؿٜ اْ . ًٛٔلیبٖ ؿك ٔٛكؿ ٔٙظٛٔٝ ٌُٕی « ؿٚامؿٕٞیٗ ًیبكٜ » ٕٞب٘غٛك وٝ ؿك وتبثٓ 

ٔفُٔ ًؾٗ ٌفتٝ ا٘ـ ٚ ثٝ ایٗ ٘ىتٝ اُبكٜ ولؿٜ ا٘ـ وٝ آ٘ٛ٘بوی ام ٔلیؼ ثؼٙٛاٖ ایٌتٍبٜ ثیٗ كاٞی 

ًبِٝ ای وٝ اوٖٙٛ ؿك  4500ٔی ولؿٜ ا٘ـ . ایٗ تٛٓیفبت ربِت تٛرٝ ؿك اًتٛا٘ٝ لـیٕی اًتفبؿٜ 

  ؿك ًٙت پتلمثٛكي كًٚیٝ ٍٟ٘ـاكی ٔی ُٛؿ ٚرٛؿ ؿاكؿ . Hermitageٔٛمٜ 

 

 

 

 

 

 

ایٗ اًتٛا٘ٝ ، فضب٘ٛكؿا٘ی كا ثل ًیبكٜ ٔلیؼ ) ُِٕیٗ ًیبكٜ ( ِ٘بٖ ٔی ؿٞـ وٝ ثب مٔیٗ ) ٞفتٕیٗ 

 ٔی وٙٙـ . ثب ًفیٙٝ ای وٝ ؿك فضبی ثیٗ آٟ٘ب للاك ؿاكؿ .  ًیبكٜ ( اكتجبط ثلللاك

تْشُ گیشی اص جارتِ پاییي تش هشیخ دس همایسِ تا جارتِ صهیي ، ساُ حل هٌطمی تش ٍ سادُ تشی 

تَدُ وِ آًًَاوی تشای واسضاى پیذا وشدُ تَدًذ . تشای حول ٍ ًمل هحوَلِ ّای اٍلیِ خَد اص 

 اص صهیي تِ هشیخ ٍ اًتمال آًْا تِ ًیثیشٍ ٍ تالؼىس .  shuttlecraftطشیك 

ٔٙتِل ُـ . ٔلیؼ ٞٙٛم ًیبكٜ ای « ؿٚامؿٕٞیٗ ًیبكٜ » ٚلتی ثلای اِٚیٗ ثبك وتبثٓ  1976ؿك ًبَ 

فلٕ ٔی ُـ ؽبِی ام ًىٙٝ ٚ ٞٛا ، ثی آة ٚ ثی عیبت . ایٗ پیِٟٙبؿ وٝ مٔب٘ی ؿك آ٘زب پبیٍبٜ 

ٞٓ ؿٚك ام فٞٗ تل « فضب ٘ٛكؿاٖ ثبًتب٘ی » ـاٖ عتی ام ٘ظلیٝ فضبیی ٚرٛؿ ؿاُتٝ ام ٘ظل ؿإِ٘ٙ
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۲٥۹ 
 

٘بًب ػىٌٟبی وبفی ام ًیبكٜ  1990ؿك ًبَ « پیـایَ ثیٙی ثبم» ثٛؿٜ . ؿك مٔبٖ ا٘تِبك وتبثٓ 

ٔلیؼ ٌلفتٝ ثٛؿ تب ٔٛیـ ٚرٛؿ پبیٍبٜ فضبیی ؿك ٌقُتٝ ایٗ ًیبكٜ ثبُـ . ُٛاٞـ ِ٘بٖ ٔیـٞـ وٝ 

 ٝ ٚػىٌٟب ُبُٔ ؿیٛاك ًبمٜ ٞب ، ٚ ربؿٜ ٞب اًت مٔب٘ی ؿكٔلیؼ آة ٚرٛؿ ؿاُت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٚ یىی ام آٟ٘ب ٓٛكت ِٟٔٛك ٔٛرٛؿ ؿك ٔلیؼ كا ِ٘بٖ ٔی ؿٞـ .
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۲٦۰ 
 

ٞٓ ایبالت ٔتغـٜ ٚٞٓ اتغبؿ رٕبٞیل ُٛكٚی ) كًٚیٝ وٙٛ٘ی ( تالُٟبی میبؿی ولؿ٘ـ تب ٔلیؼ كا ثب 

ٔبٔٛكیت ثٝ ٔلیؼ ثب ٔٛاكؿ پل معٕت ٚ ٌیذ وٙٙـٜ ای . فضب پیٕبٞبی ثـٖٚ ًلِ٘یٗ وبٍٚ وٙٙـ 

ٕٞضٖٛ ام وبك افتبؿٖ ٚ ٘بپـیـ ُـٖ ٔلیؼ ٘ٛكؿٞب ٚ فضب پیٕبٞب كٚثلٚ ٔی ُـ ٚ ٞنیٙٝ وبك كا ثبال 

ٔی ثلؿ . أب ثب تالُٟبی ایبالت ٔتغـٜ ٚ كًٚیٝ ٚ اكٚپبئیٟب ، عی ؿٚ ؿٞٝ ٌقُتٝ ٔلیؼ ٘ٛكؿٞب 

وٙٙـ ٚ اوٖٙٛ ٔزالت ػّٕی پل ُـٜ ام ایٗ ٔغبِؼبت ٚ تغمیمبت . تٛاٌ٘تٝ ا٘ـ ٔلیؼ كا وبٍٚ 

وبُٟٚب ِ٘بٖ ٔی ؿٞٙـ وٝ ٔلیؼ ٞٙٛم رٛ ٘بموی ؿاكؿ ٚ مٔب٘ی ؿاكای كٚؿؽب٘ٝ ثٛؿٜ ٚ ؿكیبصٝ 

ٚالیب٘ٛى ؿاُتٝ ٚ آة ٞٙٛم ؿك ثؼضی ٘مبط ؿكًت میل پًٛتٝ آٖ ٚرٛؿ ؿاكؿ ٚ عتی ؿك پبكٜ ای 

 كٚیت ٔی ُٛؿ آ٘ضٙبٖ وٝ تیتل كٚم٘بٔٝ ٞب ثیبٖ ٔی وٙٙـ اٚلبت ؿكیبصٝ ٞبی یؼ مؿٜ آٖ لبثُ 

 

 

 

 

 

 

 

ٔلیؼ ٘ٛكؿٞبی ٘بًب ثب پِتٛا٘ٝ ٔـاكن ُیٕیبیی ٚ ػىٌٟبیی وٝ ٌلفتٝ ثٛؿ٘ـ  2005ؿك ًبَ 

ثلٌِتٙـ . ثؼضی ام ػىٌٟب ٍُفت اٍ٘ین ثٛؿ٘ـ . ػىٌٟب ًبؽتبكٞبیی كا ِ٘بٖ ٔی ؿاؿ٘ـ وٝ ؿك 

وٝ ثب ٔبًٝ پُٛیـٜ ُـٜ ٚ ثب ٌُٛٝ ٞبی لبئٓ اِناٚیٝ  ٔب٘ٙـ ؿیٛاكٞبیی –آ٘زب ثبلی ٔب٘ـٜ ثٛؿ٘ـ 

  ِٔؾْ ُـٜ ا٘ـ
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۲٦۱ 
 

ایٗ ٕٞٝ ثبیٌتی ثلای لٛاْ ایٗ ٘ظل وفبیت وٙٙـ وٝ آ٘ٛ٘بوی ام ٔلیؼ ثؼٙٛاٖ ایٌتٍبٜ ثیٗ كاٞی 

ایي ًضدیىتشیي همصذی تَدُ وِ خذایاى هی تَاًستِ اًذ پس اص خشٍج تِ اًتفبؿٜ ٔی ولؿٜ ا٘ـ . 

ًذ تاییذ هی ضَد . چِ گضیٌِ دیگشی هی تَا Sinآًجا سفتِ تاضٌذ . ایي هسالِ تا تاصگطت سشیغ 

 چٌیي خشٍج ٍ اهىاى تاصگطتی سا فشاّن وٌذ ؟ ّوِ جَاتْا یه چیض سا هی گَیٌذ : هشیخ 

) اِثتٝ سچیٗ تیطتز در ایٗ لسٕت تٝ چٍٛ٘ٝ خذایاٖ سٔیٗ را تزن وزد٘ذ ٔی پزداسد ٚ اضارٜ 

ٞایص تٝ چزا سٔیٗ را تزن وزد٘ذ وٕزً٘ است . تزای ٕٞیٗ السْ دیذْ تٛضیحی را عزض وٙٓ 

 ی تزن سٔیٗ تٛسط خذایاٖ درتارٜ چزای

ـ تا ٘شدیه ضذٖ ٘یثیزٚ احتٕاَ داضتٝ دٚتارٜ سٔیٗ تا طٛفاٖ ٚ سِشِٝ ٚ ضزایط جٛی ٘أساعذ ٚ  3

 ٔزٌثاری رٚتزٚ ضٛد وٝ خذایاٖ آسیة تثیٙٙذ . ٚتزای ٕٞیٗ خذایاٖ سٔیٗ را تزن وزد٘ذ . 

٘ٛ٘اوی پیأٟای ٔتفاٚتی را ـ در رٞثزی ا٘ساٟ٘ا اختالفات سیادی پیص آٔذٜ تٛدٜ ٚ فزستادٌاٖ آ 0

تٝ ٔزدْ اتالغ ٔی وزد٘ذ ٚ جٍٟٙای ٔذٞثی ضذت ٌزفتٝ تٛد . ٚ حتی وار تٝ جایی رسیذٜ تٛد وٝ تٝ 

رٚضٟای ٔتفاٚت یه خذا فزستادٜ خذای دیٍزی را تزغیة ٔی وزد تا اس خط ٔطی اٚ پیزٚی وٙذ . 

آ٘چٙاٖ وٝ تٝ اّ٘یُ اِٟاْ ضذٜ  – تعٙٛاٖ ٔثاَ اتزاٞیٓ وٝ در اصُ فزستادٜ ٚ فزٔا٘ثز اّ٘یُ تٛدٜ

سٔا٘ی وٝ اس طزف اّ٘یُ تحت  –تٛد تا اٚ را تعٙٛاٖ ا٘سا٘ی تزجستٝ ٚ تعّیٓ دیذٜ ا٘تخاب وٙذ 

فطار لزار ٔی ٌیزیذ وٝ پسزش ) ا سٕاعیُ یا اسحاق ( را لزتا٘ی وٙذ تا آ٘چٙاٖ وٝ تعذٞا ٌفتٝ 

ٛد وٝ خٛد را ّٔه خذا ٔعزفی ٔی وٙذ ٔی ض ا٘ذ أتحاٖ خٛد را پس تذٞذ تا فزستادٜ ای رٚتزٚ 

ایٗ تزتیة اتزاٞیٓ اس  ایٗ ّٔه تا خٛد لٛچی را تٝ ٕٞزاٜ دارد وٝ ٕ٘اد ٔزدٚن است ٚ تٝ  .أا 

سز تزیذٖ پسزش تزای خذا ٘جات پیذا ٔی وٙذ ٚ ایٗ ٔساِٝ ٚ ٔسائّی ٕٞچٖٛ ایٗ وٝ تعذٞا اٌز 

ی ضذ٘ذ ٚ یىی اس دالیّی تٛدٜ وٝ فزصت ضذ تٝ آٟ٘ا ٘یش خٛاٞیٓ پزداخت تاعث خطٓ اّ٘یُ ٔ

 اّ٘یُ سٔیٗ را خطٍٕیٙا٘ٝ تزن ٔی وٙذ . 

طثك ٘ظز الر٘س ٌارد٘ز تا ٘شدیه ضذٖ ٘یثیزٚ ٔساِٝ جا٘طیٙی آ٘ٛ ضذت ٔی ٌیزد . خذایاٖ  – 1

ٍٕٞی تزای ایٗ ٔساِٝ ٟٔٓ اتتذا تٝ ٔزیخ ٚ سپس تٝ ٘یثیزٚ ٔی رٚ٘ذ ٚ اّ٘یُ جا٘طیٗ آ٘ٛ ٚ 

د . ٔساِٝ ای وٝ تاعث خطٓ ا٘ىی ٚ پسزش ٔزدٚن ضذٜ ٚ اختالفات فزٔا٘ذٜ وُ لٛا ٔی ضٛ

 ٔی ٌیزد ٚ ... ٔتزجٓ (  تاال 
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۲۲۲ 
 

 فصل چُاردَم 

 پایاٖ رٚسٞا
قأُ  –تٝ ظػٓ ٔٛضذاٖ افؿا٘ٝ ٞا ٚ اؾغٛضٜ ٞا  –یاز آٚضی حٛازث تاضیری تطای ا٘ؿاٟ٘ا 

ٌفتاضٞایی فطضی ٞؿتٙس وٝ ػإٍِیط قسٜ ٚ اوٖٙٛ تركی اظ فطًٞٙ ٚٔیطاث ٔصٞثی ٔطزْ ؾطاؾط 

ظٔیٗ ٔحؿٛب ٔی قٛ٘س . زاؾتاٖ ٘رؿتیٗ ا٘ؿاٟ٘ایی وٝ ظٖ ٚقٛٞط تٛز٘س ٚ ذسایا٘ی وٝ اظ 

آؾٕاٖ فطٚز آٔس٘س ٚ زاؾتاٖ عٛفاٖ ، تٝ ایٗ عثمٝ تؼّك زاض٘س ٚ ؾپؽ زاؾتاٖ ذطٚد ذسایاٖ ٚ 

 تكاٖ تٝ آؾٕاٟ٘ا . تاظٌك

آ٘چٝ وٝ ٔٛضز ػاللٝ ٔاؾت ، ذاعطٜ رٕؼی ٔطزٔی اؾت وٝ زضؾطظٔیٟٙایی ظیؿتٝ ا٘س وٝ اظ آ٘زا 

 ذطٚد ٚ تطن ظٔیٗ تٛؾظ ذسایاٖ نٛضت ٌطفتٝ . ٔا پیف اظایٗ قٛاٞس تاؾتا٘ی اظ قطق ٘عزیه 

اظ ٞط زٚ ذسای تٙی اّ٘یُ ضا تطضؾی وطزٜ ایٓ ٚ ٕٞچٙیٗ آٔسٖ آٟ٘ا اظ آٔطیىا ٚ اؾتمثاَ ) ذاٚضٔیا٘ٝ ( 

 ٚ تٙی ا٘ىی ضا . 

٘أیسٜ ٔی قس ) ذاِك ٕٞٝ چیع ( تٛٔیاٖ آیٕاض ٚ آ٘س تط  Viracochaزض آٔطیىای رٙٛتی ذسای غاِة 

الأت زاقتٝ . اٚ تطای ٘رؿتیٗ تاض تٝ زٚ تطازض ٚذٛاٞط ظٖ  Tiwanakuایٗ اػتماز ٞؿتٙس وٝ اٚ زض 

) احتٕاالً ٔطوع ایٙىاٞا (  Cuzcoٚقٛٞط ! ػهای عالیی زاز تا تا آٖ ٔىاٖ ٔٙاؾثی تطای تاؾیؿات 

ٚ زیٍط پایٍاٟٞای ٔمسؼ . ؾپؽ ، پؽ اظ  Machu Picchu. پایٍاٞی تطای ضنس ذا٘ٝ  پیسا قٛز

 اٖ وطز . ا٘زاْ ٕٞٝ ایٗ واضٞا ، اٚ تطوك

عطح تٙسی تطرؿتٝ ای وٝ یه ظیٍٛضات چٟاض ٌٛقی ضا قثیٝ ؾاظی ٔی وطز وٝ ٌٛقٝ ٞایف تٝ 

 ؾٕت چٟاض رٟت انّی تٕایُ زاقتٙس ٚ ؾپؽ ٔؿیط وٛس احتٕاِیف ضا ٔكرم ٔی ٕ٘ایس . 
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۳۳۳ 
 

 

 

قٙاؾایی وطزٜ ایٓ ، اٚ تطای ذٛز زض  Teshub/Adadضا تحت ػٙٛاٖ  Tiwanakuٔا ایٗ ذسای  

 ٞیتی / ؾٛٔط ٔؼثسی زاقت . اٚ رٛا٘تطیٗ پؿط اّ٘یُ تٛز . 

تٕسٖ ضا اٞساء ٕ٘ٛز . ٔا اٚضا پؿط ا٘ىی قٙاؾایی «  Quetzalcoatl» زض آٔطیىای ٔطوعی ٔاض تاِساض 

( اٚ وؿی  زض ؾٛٔط Ningishziddaاؾت ، یىی اظ ذسایاٖ ٔؼاتس ٔهط ) Thothوطزٜ ایٓ . اٚ ٕٞاٖ 

پیف اظ ٔیالز تٝ ٕٞطاٜ پیطٚاٖ آفطیمایی اـ تٕسٖ ضا زض آٔطیىای ٔطوعی تٛرٛز  3113تٛز وٝ زض 

آٚضز . اٌط چٝ ظٔاٖ ذطٚد اٚ ٔكرم ٘كسٜ أا ایٗ ضٚیساز ٕٞعٔاٖ اؾت تا ٚفات قاٌطزاٖ 

 . پیف اظ ٔیالز  500/600ٚ ٕٞعٔا٘ی ظٟٛض تٛٔیاٖ ٔایایی حسٚز  Olmecsآفطیمائیف زض زٚضٜ 

ٚ ایٍٙٛ٘ٝ تٛز وٝ زض اٚاؾظ ٞعاضٜ اَٚ پیف اظ ٔیالز ، زض لؿٕتی اظ ػآِ ، پؽ اظ لؿٕتی زیٍط ، 

 ٘ٛع تكط ذٛز ضا رسا اظ ذسایا٘ی یافت وٝ ؾاِٟا پطؾتیسٜ تٛز . ایٗ ؾٛاَ تطای ا٘ؿاٖ تٛرٛز آٔس 

  آيا آوُا باز می گردود ؟) آ٘چٙاٖ وٝ ذٛا٘ٙسٌا٘ٓ اظ ٔٗ ٔی پطؾٙس ( : 

ٔثُ خا٘ٛادٜ ای وٝ ٘اٌٟاٖ پذر خٛد را اس دست بذٞذ . ا٘ساٖ أیذ بٝ باسٌطت را درن ٕ٘ٛد 

ٚسپس ٕٞچٖٛ یتیٕی وٝ ٘یاس بٝ وٕه داضتٝ باضذ ، بٝ جستجٛی ٔٙجی بز آٔذ . پیأبزاٖ ٚػذٜ 

 داد٘ذ ایٗ اتفاق در پایاٖ رٚسٞا رخ خٛاٞذ داد . 

ایٍی ٌی زض ٔطید ٔؿتمط قسٜ تٛز٘س . تؼساز  300آ٘ٛ٘اوی زض ظٔیٗ ٚ  600زض اٚد حضٛضقاٖ ، 

ؾاَ پیف  4000آٟ٘ا پؽ اظ فطٚوف وطزٖ عٛفاٖ ٚ تٛیػٜ پؽ اظ تاظزیس آ٘ٛ اظ ظٔیٗ زض حسٚز 

 واٞف پیسا وطز . 

اظ ذسایا٘ی وٝ زض ٔتٖٛ لسیٕی ؾٛٔطی ٘أی تطای آٟ٘ا زض ٘ظط ٌطفتٝ قسٜ ٚزض ِیؿت تّٙس ذسایاٖ 

س٘س ، تٝ ز٘ثاَ ٞط ٞعاضٜ ای ، تؿیاضی اظ آٟ٘ا تٝ ذا٘ٝ قاٖ ) ٘یثیطٚ ( ٚرٛز زاض٘س تٟٙا ا٘سوی تالی ٔا٘

ٚ  Zuزضظٔیٗ ٔطز٘س . ٔا ٔی تٛا٘یٓ تٝ قىؿت  –ػّیطغٓ ٘أیطایی ٔؼِٕٛكاٖ  –تاظٌكتٙس . تطذی 

Seth  پاضٜ پاضٜ قسٖ اٚظیطیؽ ، غطق قسٖ زٚٔٛظی ، اتتالء ،Bau  ٜتٝ تكؼكات ٞؿتٝ ای اقاض

ض أاتیه ، ذسایاٖ آ٘ٛ٘اوی پؽ اظ پسیساض قسٖ ٘یثیطٚ ظٔیٗ ضا تطن وطزٜ تٝ آٖ وٙیٓ . ٚ زض پایا٘ی ز

 تاظٌكتٙس . 

حطٔت زاضتطیٗ ظٔاٟ٘ا ٚلتی تٛز وٝ ذسایاٖ زض ٔحٛعٝ ٞای ٔمسؼ ذٛز زض قٟطٞای ا٘ؿاٟ٘ا 

الأت زاقتٙس . آٍ٘اٜ وٝ فطػٖٛ ؾٛاض تط اضاتٝ ذٛز ازػا ٔی وطز وٝ ذساؾت ، ٚلتی وٝ پازقاٜ 

الف ٔی ظز وٝ اظ آؾٕاٖ وٕه ٔی ٌیطز ، ذسایاٖ پیف اظ آٖ ضفتٝ تٛز٘س . ایٗ ضٚظ پیف اظ آقٛضی 

پیف اظ ٔیالز ( أا ّٔتٟای اعطاف یٟٛزیٝ  586 – 626ایٗ تٛؾظ اضٔیاء ٘ثی پیكٍٛیی قسٜ تٛز ) 

ضا تّىٝ تتٟایی وٝ نٙؼتٍطا٘كاٖ اظ ؾًٙ « ذسای ظ٘سٜ » پطؾتف ضا تمّیس وطز٘س . أا ٘ٝ پطؾتف 

 چٛب ٚ فّع ؾاذتٝ تٛز٘س . ذسایا٘ی وٝ ذٛزقاٖ ٕ٘ی تٛا٘ؿتٙس ضاٜ تطٚ٘س تّىٝ تایس حُٕ ٔی قس٘س  ٚ
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تا ذطٚد ٟ٘ایی وٝ نٛضت ٌطفت ، وسأیه اظ ذسایاٖ تعضي آ٘ٛ٘اوی ضٚی ظٔیٗ ٔا٘سٌاض قس٘س ؟ 

ٜ تطای لضاٚت زض ٔٛضز ٘اْ آٟ٘ا ٔا تٝ ٔتٖٛ ٚ وتیثٝ ٞایی ٔطارؼٝ ٔی وٙیٓ وٝ ٔتؼالة ایٗ زٚض

اظ تٙی ا٘ىی ٚ اظ تٙی اّ٘یُ  Marduk  ٚNabu٘ٛقتٝ قسٜ ا٘س . ٔا ٔی تٛا٘یٓ تط ٘أٟای 

Nannar/Sin  ٕٞؿطـ ٚNingal/ Nikkal  ٔكاٚضـ ٚNusku  ٗیمیٗ حانُ وٙیٓ ٚ ٕٞچٙی

 .  Ishtarاحتٕاالً 

اوٖٙٛ فمظ زض ٞط عطف ایٗ قىاف تعضي ٔصٞثی ، یه ذسای تعضي آؾٕاٖ ٚظٔیٗ ٚرٛز زاضز . 

تطای تٙی اّ٘یُ .زاؾتاٖ آذطیٗ پازقاٜ تاتّی ٔٙؼىؽ  Nannar/Sinٔطزٚن تطای تٙی ا٘ىی ٚ 

ضازض ٔطوع فطلٝ اـ حطاٖ ا٘تراب ٔی وٙس . أا اٚ ٘یاظٔٙس  Sinوٙٙسٜ ضٚیسازٞای ٘ٛیٗ اؾت . اٚ 

تطوت ٔطزٚن زض تاتُ ٚ ظاٞطا تاییس آؾٕا٘ی تا تٛؾُ تٝ ؾیاضٜ ٔطزٚن ٘یع ٞؿت .پؽ اٚ ضضایت ٚ 

ٔی تٛا٘ستٝ تالش  یشدا٘ی. ایٗ سٚر آسٔایی دٚ لّٕزٚ ضا تط ذٛز ٔی ٌصاضز  Nabu-Na’id٘اْ 

أا ٘تیجٝ  –ٕٞچٖٛ دٚ رٚی یه سىٝ  –( تّمی ضٛد  Dual Monotheismبزای تٛحیذ دٌٚا٘ٝ )

 ی بٛد وٝ باػث رٚیص ٌیاٜ اسالْ ضذ . سٛابك تاریخی ٘طاٖ ٔی دٞذ وٝ ٞٓ ٘اخٛاستٝ آٖ بذر

  خذایاٖ ٚٞٓ ا٘ساٟ٘ا اس ایٗ چیذٔاٖ راضی ٘بٛد٘ذ .

ٚالغ زض حطاٖ ضا تاظؾاظی وطزٜ ٚذٛاؾتاض ایٗ قس وٝ ظیٍٛضات تعضي اٚض تاظؾاظی  Sinاٚ ٔؼثس 

قسٜ ٚ تٝ ٔطوع ػثازت تثسیُ قٛز . اٚ تا آ٘زا پیف ضفت وٝ زض تاتُ ، واٞٙاٖ ٔطزٚن ضا زض آغٛـ 

 ٌطفت . 

اوٖٙٛ ِٛحی زض ٔٛظٜ تطیتا٘یا ٚرٛز زاضز وٝ ضٚی آٖ ٔتٙی ٘ٛقتٝ قسٜ وٝ زا٘كزٛیاٖ ػٙٛا٘ف ضا 

وٝ قأُ فٟطؾتی اؾت اظ اتٟأات واٞٙاٖ تاتّی « ٚ واٞٙاٖ تاتّی  Nabunaid» چٙیٗ ٔی ذٛا٘ٙس 

 . Nabunaidػّیٝ 

اظ رّٕٝ اتٟأات فطاض اظ أٛض ٔس٘ی ) لٛا٘یٗ ٚ زؾتٛضاتی وٝ تٛؾظ اٚ اػالْ ٘كسٜ تٛز٘س ( غفّت اظ 

ظضٌا٘اٖ ( . ػسْ أٙیت أٛض التهازی ) ٘اتٛزی وكاٚضظی ٚ تؿتٝ تٛزٖ ضاٟٞای تزاضی تطای تا

 ػٕٛٔی ) وكتٝ قسٖ انیُ ظازٌاٖ ( ٚ اتٟاْ رسی تط : تٛٞیٗ تٝ ٔمسؾات ٔصٞثی . 

 

 اٚ تصٛیزی اس خذا ساخت وٝ ٞیچىس لبُ اسایٗ در ایٗ سزسٔیٗ ٘ذیذٜ 

 اٚ در ایٗ ٔىاٖ ٔؼبذی ساخت ٚ بز ٘ٛوص ستٛ٘ی لزار داد . 

 ٘أیذ  Nannarاٚ آٖ را 

 با سًٙ الجٛرد آراستص 

 بز تاروص تاجی را ٌذاضت بٝ ضىُ ٞالَ ٔاٜ 

 آ٘چٝ اٚ با دستٟایص ساخت ٞیبتی ضیغا٘ی داضت . 
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ایٍٙٛ٘ٝ اتٟأات ازأٝ پیسا ٔی وٙس . پیىطٜ ػزیثی اظ ذسا وٝ پیف اظ ایٗ ٞطٌع زیسٜ ٘كسٜ تٛز . تا 

 ٔٛٞای تّٙسی وٝ تا پای ؾتٖٛ ٔی ضؾیس . ایٗ ٞٓ غیط ٔؼَٕٛ تٛز ٚٞٓ تس تطویة . 

حتی ا٘ىی ٚ ٘یٕٙاٜ ) ذسایا٘ی وٝ ٍٞٙاْ تالـ تطای ذّك آزْ زض پایاٖ » واٞٙاٖ ٘ٛقتٝ ا٘س : 

 آفطیس٘س ( ٘یع ٕ٘ی تٛا٘ؿتٙس آٖ ضا زضن وٙٙس .  chimera1واضقاٖ ٔٛرٛزی 

                                                           
 ٚ حیٛاٖ اظ ٔرّٛعی غ٘شیه زض أطٚظٜ ٚ ثبؾشبٖ ویٕیبٌطی ػّٓ زض. اؾز ٔرّٛط ٔٛػٛزار ثطای ٔؼَٕٛ انغالح زٚ ٔٛظاییه ٚ وبیِٕطا.  ۱

 یه اظ ٍٕٞی غ٘شیىی ٘ظط اظ ٔشفبٚر ؾِّٟٛبی ٔٛظاییه زض وٝ سفبٚر ایٗ ثب ٔٛظاییه ٔكبثٝ اؾز حبِشی وبیٕطا. ٘بٔٙس ٔی ضاًوبیٕطا ا٘ؿبٖ

 .ا٘س قسٜ ٔٙكؼت ظیٍٛر چٙس اظ ؾِّٟٛب ٕٞیٗ ضا وٕٝ زض أب ا٘س قسٜ ٔٙكؼت ظیٍٛر

 حیٛاٖ زٚ اظ ٔرّٛط ٔٛػٛزی-1: زاضز ٔرشّفی ا٘ٛاع وبیٕطا

 
 

 
 ا٘ؿبٖ یه ٚ حیٛاٖ یه اظ ٔرّٛط ٔٛػٛزی-2

 
 حیٛاٖ چٙسیٗ اظ ٔرّٛط ٔٛػٛزی-3

 
 ٞٛضٟٔٛ٘بی سبطیط سحز زذشط ػٙیٗ ظٔب٘یىٝ ٔظال قٛز ٔی ؾبذشٝ ٞٛضٟٔٛ٘ب سبطیط سحز وبیٕطا وٝ زٞس ٔی سٛضیح چٙیٗ أطٚظ دعقىی ػّٓ

 ثٝ ثّىٝ. قٛ٘س ٕ٘ی ؾبذشٝ عجیؼی عٛض ثٝ ٚ ضاحشی ایٗ ثٝ ضا وٕٝ ٔٛاضز ٴٕٞٝ أب. قس ذٛاٞس ضا وٕٝ ثٝ سجسیُ ػٙیٗ آٖ ٌیطز ٔی لطاض ٔطزا٘ٝ
 قبخ ٞٓ وٝ ٞؿشٙس حیٛا٘ی ؾبذز ز٘جبَ ثٝ غ٘شیه ٟٔٙسؾبٖ ٔظال. قٛ٘س ٔی ؾبذشٝ ػسیس حیٛا٘بر سِٛیس ثطای ٚ غ٘شیىی زؾشىبضی زِیُ

 زض چیع ٕٞٝ ذالنٝ ٚ ثبقس زاقشٝ ای ذٛقٕعٜ ٌٛقز ایٙىٝ ٞٓ ٚ وٙس سِٛیس ظیبز ٔیعاٖ ثٝ ذٛضاوی قیط ایٙىٝ ٞٓ ٚ ثبَ ٞٓ ٚ ثبقس زاقشٝ

 ٚ ٔهط زض ٔٛػٛز سٙسیؿٟبی وٝ وطز٘س ازػب اض٘ؿشیًٙ ٚاِشط یب ٚ زا٘یىٗ فٖٛ اضیه ٕٞچٖٛ ٔحممب٘ی دیف ؾبِٟب.ثبقس قسٜ ػٕغ حیٛاٖ یه
  یب ٚ زٞس ٔی ٘كبٖ حیٛا٘بر ؾط ثب ضا ا٘ؿبٟ٘بیی وٝ ایطاٖ ٚ ثبثُ

 ؾبذشٝ سعییٗ ثطای فمظ ٚ ا٘س زاقشٝ ٚػٛز ضٚظٌبضی ٍٕٞی( زاضز قیط ثسٖ ٚ ا٘ؿبٖ ؾط وٝ اثَِٟٛٛ ٔب٘ٙس) حیٛاٖ چٙس اظ ٔرّٛط حیٛا٘بسی

 .ثٛز٘س ٘كسٜ

 وشبثٟبی اظ یىی زض ٚ زازٜ قطح ضا ذٛز ویٕیبٌطی ٞبی یبفشٝ اؾز ٘ٛقشٝ وٝ وشبثی 120 اظ ثیف زض ایطا٘ی ٔكٟٛض ویٕیبٌط حیبٖ ثٗ ػبثط

 انّی ٔطوع.اؾز ضفشٝ ٞٓ آٖ اظ فطاسط حشی ٚ زازٜ آٔٛظـ ضا حیٛا٘بسی چٙیٗ ؾبذز عطظ( اِحؼبض وشبة)ؾٍٟٙب وشبة ٘بْ ثٝ ٔؼطٚفف ثؿیبض
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٘یع تطای آٖ ٘أی  –قٕایُ ٔمسؼ زا٘ف تكطی  – Adapaٚ ػزیة تط ایٗ تٛز وٝ حتی زا٘ف 

 ٘ساقت . تستط اظ ٕٞٝ ایٙىٝ زٚ را٘ٛض غیط ٔؼَٕٛ تؼٙٛاٖ ٍٟ٘ثا٘اٖ حزاضی قسٜ تٛز٘س . یىی 

 وٝ ٞط زٚ ٔؼطف اّ٘یُ تٛز٘س . ٔتطرٓ ( « . ) ٌاٚ٘ط ٚحكی » ٚزیٍطی « قیغاٖ عٛفاٖ » 

ترّف لطاض ٌطفتٙس . أا تیكتطیٗ  Esagilؾپؽ زض ظٔاٖ قاٜ ، ایٗ ٔظاٞط پّیسی زض ٔؼثس 

Nabunaid زاز وٝ اٚ اػالْ ٕ٘ٛز وٝ ركٗ  ظٔا٘ی ضٚیAkitu  ٝضاتطٌعاض ذٛاٞس ٕ٘ٛز . ركٙی و

عی آٖ تزطتٝ ٘عزیه تٝ ٔطي ، تثؼیس ٚ زض ٟ٘ایت پیطٚظی ٔطزٚن ركٗ ٌطفتٝ ٔی قس . أٛضی وٝ 

 تا ٔستٟا ركٙی تطای آٟ٘ا تطپا ٕ٘ی قس . 

ٚتطٌعیسٌاٖ ذسایاٖ لثّی « فظت ٔی وٙس ذسا اظ زقٕٙا٘ف ٔحا» ضا  Nabunaidاػالٔف قس وٝ 

، تاتُ ضا تطن وطزٜ  Nabunaidاوٖٙٛ تٝ ؾط٘ٛقت تسی زچاض ذٛاٞٙس قس . واٞٙاٖ تاتّی تٝ ارثاض 

 تثؼیس قس٘س . « ٔٙغمٝ ای زٚض افتازٜ » ٚ تٝ 

 تاتُ ضا تطن وطز ٚ فطظ٘سـ تٝ ٘اْ Nabunaidٚالؼیت تاضیری ایٗ اؾت وٝ ذٛز  

Bel-Shar-Uzur اب زا٘یاَ زض وتBelshazzar –  . را٘كیٗ اٚ قس 

قسٜ تٛز ٕٞاٖ ػطتؿتاٖ تٛز . وتیثٝ  Nabunaidٔٙغمٝ زٚض افتازٜ ای وٝ ٔحُ تثؼیس ذٛز ذٛاؾتٝ 

ٞای ٔتفاٚت تط آٖ ٌٛاٞی ٔی زٞٙس . ٕٞطاٞاٖ اٚ ػثاضت تٛز٘س اظ یٟٛزیا٘ی وٝ اظ یٟٛزیٝ تٛزٜ ٚ زض 

) زض واٚقٟای اذیط Teima 2اٚ ٔٙغمٝ ای تٛز تٝ ٘اْ  ٔٙغمٝ حطاٖ تثؼیس قسٜ تٛز٘س . پایٍاٜ انّی

                                                                                                                                                                                     

 اؾبؼ ثط. قس قطٚع آسال٘شیؽ ٘بْ ثٝ ؾطظٔیٙی اظ ظٔطز اِٛاح ٔرهٛنب ٚ ٔهطی ثبؾشبٖ ٔشٖٛ اؾبؼ ثط غ٘شیىی زؾشىبضیٟبی چٙیٗ قطٚع

 آٟ٘ب اظ یىی .Zep Tepi آٔس٘س ظٔیٗ ثٝ زضذكبٖ ٔٛػٛز 9 اظ ٔشكىُ ٌطٚٞی دیف ؾبَ 12000 زض Ebres Papyrus دبدیطٚؼ اثطؼ

 زمرد ؾشٖٛ زٚ ضٚی ثط ٕٔٙٛػٝ زا٘ف ایٗ. آٔٛذز ثكط ثٝ ضا عجیؼز زض زذبِز ٚ ویٕیبٌطی زا٘ف وٝ ثٛز وؿی Thoth طض یب سز ٘بْ ثٝ

 زاؾشبٖ ثٝ قٛز ٔمبیؿٝ. اؾز قسٜ زازٜ سؼّیٓ ا٘ؿبٖ ثٝ ثؼس أب اؾز ثٛزٜ ذسایبٖ زؾز زض فمظ ایٗ اظ دیف سب زا٘ف ایٗ. قس ٍٟ٘ساضی ٚ حه

 .وطیٓ لطآٖ زض ٔبضٚر ٚ ٞبضٚر

 قٟطٞبی اٚ زٚضاٖ زض ٚ ثٛز ٔبٞط ثؿیبض ویٕیبٌطی ٞطٔؽ ٘بْ ثٝ ٔهط فطػٟٛ٘بی اظ یىی ظیطا قس ٌفشٝ ٞٓ ٞطٔؽ زا٘ف ثؼسٞب زا٘ف ایٗ ثٝ
 ثبظٌكز ن.ض.)ٕ٘ٛز٘س ٔی سسضیؽ ضا ظٔطز اِٛاح ٚ زاقشٙس ویٕیبٌطی ثعي ٔساضؼ ایطا٘كٟط ٚ اٚض ٚ ثبثُ سب ّٞیٛدّیؽ ٚ ٕٔفیؽ اظ ز٘یب ػظیٓ

 ظٔطز ؾشٖٛ زٚ ٞط وجیط اؾىٙسض Albertus Magnus ٍٔٙٛؼ آِجطسٛؼ وشبة اؾبؼ ثط.(192 ل آٔبضٚ ٔبضن ٘ٛقشٝ زا٘ف ٞبی افؼی

 .ٟ٘بز ثٙب ضا اؾىٙسضیٝ قٟط ؾذؽ ٚ زاز لطاض أٙی ػبی زض ٚ ثطز دّیؽ ّٞیٛ ثٝ ذٛز ثب ٚ یبفز ٞطٔؽ ٴٔمجطٜ زض ضا

 ٚ ٌطزیس سجبٞی ٚ فؿبز اظ دط ظٔیٗ وٝ ػبیی سب قس٘س ؾبذشٝ سطؾٙبن ٌبٞب ٚ ػؼیت ٔٛػٛزار ایٗ اظ ثیكٕبضی سؼساز ػشیك ٔشٖٛ ٴٌفشٝ ثٝ
 ایٗ ٔمبالر ؾبیط زض! )؛ذسایبٖ؛ ٴوّٕٝ اؾشظٙبء ثٝ قسٜ ٔٙؼىؽ ٘یع زیٙی وشت زض ٔؿئّٝ ایٗ. فطؾشبز٘س ضا عٛفب٘ی ظٔیٗ دبوؿبظی ثطای ذسایبٖ
 فمظ اظ ثیف ظٔیٗ وٝ زاقز سٛػٝ ثبیس أب وطزٜ ایؼبز ضا عٛفبٖ ٘یجیطٚ ؾیبضٜ ػجٛض قٛز ٔی ٌفشٝ وٝ اؾز قسٜ نحجز ایٗ اظ دیف نفحٝ

 ایٗ. ا٘س آٔسٜ ٚػٛز ثٝ وبیٕطا حیٛاٖ یه ٚ ا٘ؿبٖ یه ثیٗ غٟ٘ب قسٖ ٔرّٛط زِیُ ثٝ وبیٕطا اؾز ا٘ؿبٟ٘بی زیسٜ ذٛزـ ثٝ عٛفبٖ یه
 ٔب٘ٙس ٔیكس ا٘ؼبْ ؾطی وبضٞبی وٝ قٟطٞبیی زض ٚ ثٛز٘س ا٘ؿبٖ اظ ثیف شوبٚسی ٚ ٞٛـ زاضای وٝ ثٛز٘س قسٜ عطاحی عٛضی ٔٛػٛزار
 ثٛز زازٖ دبؾد ثٝ لبزض ٔؿبفط چٙب٘چٝ. دطؾیس٘س ٔی ٔؼٕبٞبیی آٟ٘ب اظ ٚ ٌطفشٙس ٔی ضا ٔؿبفطاٖ ػّٛی قٟط ٴزضٚاظٜ ػّٛی زض وبیٕطا ایٗ ٕٔفیؽ

 .٘جٛز٘س ثبثُ ٚ ٔهط فمظ ٚ وكٛض یه ثٝ ٔٙحهط ٔٛػٛزار ایٗ. ثّؼیس٘س ٔی ضا اٚ ٘جٛز چٙب٘چٝ ٚ زاز٘س ٔی ٚضٚز ٴاػبظٜ اٚ ثٝ
 
2  ( .tayma  ٚاحٝ ثعضٌی اؾز ثب دیكیٙٝ ؾىٛ٘ز زیطدبی ا٘ؿبٖ زض قٕبَ ذبٚضی ػطثؿشبٖ ؾؼٛزی ) ٜ( ثٝ ػطثی سیٕبء ) ظٔیٗ ٌؿشطز

دیف اظ ٔیالز ٚ ٘جٛ٘یس وٝ اظ دبزقبٞی وٙبضٜ ٔی ٌیطز ٚ فطٔب٘طٚایی ثبثُ ضا ثٝ دؿطـ ٔی ؾذبضز ثطای ٘یبیف ثٝ سیٕبء ٔی ضٚز  539وٙٛ٘ی زض 



چُاردَم : پايان ريزَا فصل  –ريزَا پايان   

 

۷۷۷ 
 

زض ایٗ ٔحُ الأت زاقتٝ (  Nabunaidاِٛاحی تٝ ذظ ٔیری پیس اقسٜ ا٘س وٝ ٌٛاٞی ٔی زٞٙس 

 –اٚقف قٟط زیٍط ٞٓ تطای پیطٚا٘ف تاؾیؽ وطز . پٙذ تای آٟ٘ا تٛؾظ ٘ٛیؿٙسٌاٖ ػطب 

) ٔذیٙٝ ( بٛد وٝ ٔحٕذ ، اسالْ را  Medina. یىی اس آٟ٘ا فٟطؾت قسٜ ا٘س  –زضٞعاض ؾاَ تؼس 

 در آٖ پایٝ ٌذاری ٕ٘ٛد . 

اقاضٜ تٝ آٖ ترف اظ ػطتؿتاٖ وٝ قٟطٞای یٟٛزی ٘كیٗ اقغاِف وطزٜ « ) ٌٛقٝ یٟٛزی » ایٗ 

تٛز٘س . ٔتطرٓ ( تا یافتٗ عٛٔاضٞای تحط إِیت ّٕٔٛؼ تط قس . زض عٛٔاضٞای لٛٔطاٖ تا اقاضٜ تٝ 

، ازػا ٔی قٛز وٝ اٚ تٝ تیٕاضی پٛؾتی ٘اٌٛاضی ٔثتال قس ٚ تٟٙا ضاٜ  Teimaزض  Nabunaidالأت 

ایٗ ؾرٗ ٔا ضا تٝ « ذسای ٔتؼاَ اٚ ضا تثركس » ػالد آٖ تٙا تٝ ٌفتٝ ٞای یه یٟٛزی ایٗ تٛزٜ وٝ 

تٝ تٛحیس ٘ظط زاقتٝ أا ایٗ ، ٘ٝ ذسای ٔتؼاَ یٟٛزیاٖ ،  Nabunaidایٗ ؾٕت ٞسایت ٔی وٙس وٝ 

تٛزٜ ، ذسای ٔاٜ ، وؿی وٝ ٕ٘از ٞالِی قىّف زض اؾالْ  Nannar/Sinی ٘ؼٕت یٟٜٛ ، تّىٝ ِٚ

 پصیطفتٝ قس . 

زض انُ ایٗ ضٚایت وٕی قه ٚرٛز زاضز أا ٔی تٛاٖ ضزپای آٖ ضا زض تاظٌكت ٚ ٔا٘سٌاضی 

Nabunaid  زض ػطتؿتاٖ رؿتزٛ وطز  ظیطا تؼس اظNabunaid  ٜزض اؾٙاز تیٗ اِٟٙطیٙی رایٍاSin 

، پایٍاٜ وٙؼا٘یاٖ زض ؾاحُ ٔسیتطا٘ٝ وٝ أطٚظٜ زض  Ugarit 3ٔتٖٛ وكف قسٜ زض  وٕطً٘ قس .

ٔی ٘أٙس ، ذسای ٔاٜ ضا تاظ٘كؿتٝ تٛنیف ٔی وٙٙس وٝ تا  Ras Shamraؾٛضیٝ لطاض زاضز ٚ آٖ ضا 

ٕٞؿطـ زض ٚاحٝ ای وٝ زٚرطیاٖ آتی تٝ ٞٓ تطذٛضز ٔی وطز٘س ٔی ظیؿتٝ . ٘عزیه قىاف ٔیاٖ 

( ضا تٝ افتراض  the Sinai peninsulaٝ زض تؼزة تٛزْ وٝ چطا قثٝ رعیطٜ ؾیٙا )زٚ زضیا . ٕٞیك

Sin  ٘أٍصاضی وطزٜ ا٘س ٚ تماعغ اِغطیك آٖ ضا تٝ افتراض ٕٞؿطـNikkal  ٔىا٘ی وٝ تٝ ػطتی (

Nakhl  ٝ٘رُ ( ٘أیسٜ ٔی قٛز . ( حسؼ ٔٗ ایٗ اؾت وٝ ایٗ زٚ ظٖ ٚ قٛٞط ؾإِٙس ٚ تاظ٘كؿت (

 ظ٘سٌی ٔی وطزٜ ا٘س .  Eilat4، رایی زض ؾٛاحُ زضیا احٕط ٚ ذّیذ 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

ػٕبِیك آٖ ضا ثٙب ٟ٘بزٜ ا٘س . آ٘ؼب ٔطوع ػجٛض وبضٚاٟ٘ب ثٛزٜ ٚ اوٖٙٛ زض قٕبَ غطثی ػطثؿشبٖ ؾؼٛزی لطاض زاضز ٚ . ٌفشٝ ا٘س لجبیُ طٕٛز ٚ
 . چٙسیٗ ثبض ٘یع زض وشبة ٔمسؼ اظ آٖ ٘بْ ثطزٜ قسٜ 

3   .Ugarit  َس . ایٗ یبفشٝ ٞب . ْ دیسا ق 1928/ اٌٚبضیشٓ قٟط ٌٕكس ٜ ای ثٛزٜ زض ؾٛضیٝ وٝ ثسؾز ثبؾشب٘كٙبؾبٖ فطا٘ؿٛی زض ؾب– 
ثطای دػٚٞكٍطاٖ ػٟس ػشیك ثطای زضن ٔشٖٛ ػجطی ثؿیبض ٟٔٓ ثٛزٜ ٚ ثرف ثعضٌی اظ ػجبضار ٔكشطن ،  –قبُٔ وشیجٝ ٞب ٚ عٛٔبضٞب 

 ٘بوّیٕی ( ثٝ وبض ٔی ثطز ضا آقىبض وطزٜ اؾز .  0ٌٛیكٟبی ازثی ٚانغالحبسی ضا وٝ یٟٛزیز اظ فطًٞٙ ٞبی ٌٛئیٓ 
4  .Eilat  : قٟطی ثٙسضی وٝ زض ؾبحُ ذّیغ ایالر ٚزض اؾشبٖ ػٙٛثی اؾطائیُ لطاض زاضز . ثٙبثطثبٚض یٟٛزیبٖ وٛٞی وٝ زض ٘عزیىی / ایالر

ٔٛؾی زض آ٘ؼب ٘بظَ قسٜ . ایٗ وٜٛ زض قجٝ ػعیطٜ ؾیٙب لطاضزاضز .وٝ زض لطاٖ ٘یع اظ آٖ یب « زٜ فطٔبٖ » قٟط ایالر لطاض زاضز ػبیی اؾز وٝ 

 ؾیٗ ٘یع آٔسٜ زقسٜ ٚ ٘بْ ذسای ٔبٜ ،                  ٗؾٛضٜ سی 
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/ اهلل  Allahٚ عالیٝ دار « خذا » ٔی ٘أٙذ . ٔفْٟٛ سادٜ ضذٜ  ELخذای ٔاٜ را  Ugariticٔتٖٛ 

 بٝ ٕ٘ادی بز تارن ٔٙارٜ ٞا ٚ ٌٙبذٞای ٔساجذ ٔسّٕا٘اٖ تبذیُ ضذ .  در اسالْ . ٚ ٞالَ ٔاٜ
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تٙاتط ٔغاِثات ؾٙتی ، زض اعطاف ٔؿارس ٔؿّٕا٘اٖ أطٚظٜ ٔٙاضٜ ٞایی تؼثیٝ قسٜ ا٘س وٝ قثیٝ تٝ 

 ٞؿتٙس  rocketshipsٔطاحُ چٙس ٌا٘ٝ آٔازٜ ؾاظی پطتاب 

 
را  rocketshipsسمت راست مسجد استاوبًل ي سمت چپ عکس بىايی کٍ تجُیسات مربًط بٍ آمادٌ سازی ي پرتاب 

از ديد اوساوُا ممىًعٍ يمقدس بًدٌ اود ي اوسان وبايد   -يابستٍ بٍ آوًواکی  –در کىارش وشان می دَد . ايه پايگاَُا 
 بٍ آن وسديک ييارد آن می شدٌ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بٍ شباَت ايه عکسُا دقت کىید
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اضتثاط غیط ٔٙتظطٜ ای پیسا ٔی وٙس تا پاضؾیاٖ ػطنٝ ز٘یای  Nabunaidآذطیٗ فهُ زض حٕاؾٝ 

تاؾتاٖ ، ٘أی وٝ تٝ تطویة ٔطزْ آٖ ٔٙغمٝ ٚ ایاِتٟایی زازٜ قسٜ وٝ ػثاضت تٛز٘س اظ ؾٛٔطیاٖ 

وٟٗ ، ا٘كاٖ ٚ ایالْ ٚ ؾطظٔیٙی وٝ تؼسٞا ٔازٞا زض آٖ ؾاوٗ قس٘س ) وؿا٘ی وٝ زض ٘اتٛزی 

آقٛضیٟا زؾت زاقتٙس ( . زض لطٖ قكٓ پیف اظ ٔیالز لثیّٝ ای ظٟٛض وطز وٝ تاضید زا٘اٖ یٛ٘ا٘ی 

٘اْ ٟ٘ازٜ ا٘س . ایٗ تاضید زا٘اٖ یٟٛزی اعالػاتی ضا وؿة ) ٞخأٙطیاٖ (  Achaemeans5آٟ٘ا ضا 

ٚ حثت وطزٜ ا٘س اظ حٛٔٝ ٔٙاعك قٕاِی وٝ تٛؾظ ٞرأٙكاٖ تهطف ٚ اظٕٞٝ ایٗ ٔٙاعك تهطف 

ساقتٝ پٙ« ٞٙس ٚ اضٚپایی » قسٜ تطای ذّك أپطاعٛضی رسیس اؾتفازٜ ٔی قسٜ . احتٕاال ً آٟ٘ا ضا ٘ػاز 

 ) ض. ن تٝ پاٚضلی ( تٝ ٔؼٙی  Hakham-Anishا٘س ، ٘اْ لثیّٝ ای آٟ٘ا ٘كأت ٌطفتٝ اظ ٘اْ رسقاٖ 

زضظتاٖ ػثطی ؾأی . حمیمتی وٝ تركی اظ ٔكرهٝ یٟٛزیاٖ تثؼیسی اؾت وٝ  « خزدٔٙذٔزد » 

 رعء زٜ لثیّٝ ای تٛز٘س وٝ زض ٔٙغمٝ آقٛضیٟا زٚتاضٜ اؾىاٖ زازٜ قس٘س . 

اظ ٘ظط ٔصٞثی ٞرأٙكیاٖ پاضؾی وأالً ٔؼاتس ؾٛٔطی ٚ آوسی ٌٛ٘ٝ حطا٘ی ، ٔیتا٘ی ضا پصیطفتٙس ٚ 

(  ؾا٘ؿىطیتی ٞٙس ٚاضٚپایی .  Veda)6تٝ آٖ ٚاتؿتٝ قس٘س . ایٗ ٌأی تٛزٜ تطای یه ٚزای 

 تطویثی وٝ تٝ ضاحتی ٚ تٟٙا تٛؾیّٝ تیاٖ ایٗ ٔغّة وٝ آٟ٘ا تٝ ذسای ٔتؼاِی تٝ ٘اْ

 Ahura-Mazda  (ایٕاٖ زاض٘س ؾازٜ قس .  اٞٛرا ٔشدا ، حمیمت ٚ٘ٛر ) 

تا ٔٛفمیت تط ترت  Kurashپیف اظ ٔیالز پازقاٜ ٞرأٙكیاٖ فٛت وطز ٚ پؿطـ  560زض ؾاَ 

ٔی ٘أیٓ .  Cyrus٘كؿت . وؿی وٝ زض حٛازث تاضیری تؼسی ٘مف ٔٛحطی تاظی وطز . ٔا اٚضا 

ٙٛاٖ فطؾتازٜ یٟٜٛ ، تطای فتح تاتُ ٚؾطٍ٘ٛ٘ی ٘أیسٜ ٚ اٚ ضا تؼ Koreshوتاب ٔمسؼ اٚضا 

پازقاٞف ٚ تاظؾاظی ٔؼثس ٘اتٛز قسٜ اٚضقّیٓ زض ٘ظط ٔی ٌیطز. ذسای وتاب ٔمسؼ اظ عطیك 

اٌط چٝ تٛ ٔطا ٕ٘یكٙاؾی . ٔٗ یٟٜٛ ، ذسای اؾطائیُ ٞؿتٓ . تٛ اظ را٘ة » اقؼیاء اػالْ ٕ٘ٛز : 

                                                           
٥
ضؾب٘س.  ذٛا٘س٘س. ٚاغٜ ٞربٔٙف ٔؼٙبی زاض٘سٜ ا٘سیكٝ ضاؾز ضا ٔی ذٛز ضا ثٝ ٘بْ اٚ ٔی ٞربٔٙكیَٞربَِٔٙف ٘بْ وؿی اؾز وٝ زٚزٔبٖ .  

اذالف اٚ ؾطا٘ؼبْ ثٝ سبؾیؽ قبٞٙكبٞی ٘یطٚٔٙسی زض آؾیب .ثٛزٜ ثبقس دبؾبضٌبزثبیس ٘یبی ثعضي ٞربٔٙكیبٖ ٚ ؾطدطؾز عبیفٝ  ٞربٔٙف ٔی
ٞربٔٙف سٛؾظ دبزقبٜ زیباوٛ .اؾز زاضیٛـ ثعضيٚ  وٛضٚـ ثعضيح.ْ. زٚاْ آٚضز. ٚی ٘یبی  359ح.ْ. سب ؾبَ  559ٔٛفك ٌطزیس٘س وٝ اظ 

ٛیبٖ دبضؾی ثطػّیٝ سؼسازی اظ ای وٝ سؼسازی اظ ػٍٙؼ قٛز ٚ زض حّٕٝ دبزقبٜ اَٚ ٔبزٞب )اِٚیٗ دبزقبٜ ایطاٖ ( ثٝ فطٔب٘ساضی دبضؾٝ ٔٙهٛة ٔی
دبزقبٜ آقٛض سطسیت زازٜ ثٛز٘س ؾطوطزٌی آ٘بٖ ضا ثط ػٟسٜ زاقز. حىٛٔز ٞربٔٙف زض آ٘كبٖ زضؾز زض ظٔب٘ی ثٛز وٝ  ؾٙبذطیتؾطثبظاٖ 

چب ایف ثؼس اظ ٞربٔٙف حىٛٔز آ٘كبٖ ثٝ فطظ٘سـ .طی اظ آضیبیٟب )ٔبزٞب( زض غطة ایطاٖ زض حبَ سكىیُ لسضر ٔمشسضی ثٛز٘سعبیفٝ زیٍ
 .ضؾیس دیف

 
 ضا آٟ٘ب ٍ٘بضـ سبضید وٝ اؾز اضٚدبیی ٚ ٞٙس ظثبٖ ثٝ ٘ٛقشٝ سطیٗ لسیٕی ٚ آضیبییبٖ ٞبی وشبة سطیٗ وٟٗ ،(زا٘ف) (वेद ؾب٘ؿىطیز) . ٚزاٞب 6

 وشبة یب یؼٛضٚزا ٞب، ٘یبیف یب ٚزا ضیً وشبة چٟبض اظ ٚزا وشبة. زا٘ٙس ٔی ٔیالز اظ لجُ ٔیالز اظ لجُ 600 ٚ 1750 ؾبِٟبی ثیٗ ای زٚضٜ زض
 ،(ؾطٚز) ؾٕٟیشب:اؾز لؿٕز چٟبض زاضای وشبة چٟبض ایٗ اظ وساْ ٞط. اؾز قسٜ سكىیُ ٚزا اططٚا ٚ ؾطٚزٞب وشبة یب ؾبٔبٚزا وٙٙسٌبٖ، ٘یبیف
 ٟٕٔشطیٗ ٚزاٞب(. فّؿفٝ) اٚدب٘یكبز ٚ( ذغط٘بوشط ٞبی ٔطاؾٓ زض وطزٖ لطثب٘ی زؾشٛضار) یىب آضیٗ ،(وطزٖ لطثب٘ی ٔطاؾٓ زؾشٛضار) ثطٕٞٙب
 ٕ٘بظٞبی ٚ اظزٚاع ٔطاؾٓ زیٙی، ٔطاؾٓ ٚ ػكٟٙب زض ٚزا وشبة ؾطٚزٞبی. ٔیجبقٙس ٞٙس لبضٜ قجٝ وٙٛ٘ی فطًٞٙ ٌیطی قىُ زض ٔٛطط ٘ٛقشبض
 .ٞؿشٙس آئیٗ ایٗ وشبة ٟٕٔشطیٗ ٚزاٞب. قٛز ٔی ذٛا٘سٜ ٞٙسٚ

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7_%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%BE%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7_%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%BE%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7_%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%BE%DB%8C%D8%B4
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. اٌط چٝ تٛ ٔطا ٕ٘ی قٙاؾی أا یاضیت ذٛاٞٓ وؿی زػٛت قسٜ ای وٝ تٛ ضا تٝ ٘اْ ذٛا٘سٜ اؾت ..

 « ٕ٘ٛز . 

 (4 – 1  :45  ،28  :44  ) 

پایاٖ زضأاتیه پازقاٞی تاتّیاٖ زض پیكٍٛییٟای وتاب زا٘یاَ آٔسٜ اؾت . اٚ اظ یٟٛزیاٖ تثؼیسی 

 Belshazzarتاتُ تطزٜ قسٜ تٛز .  زا٘یاَ تٝ ذسٔت زازٌاٜ تاتّی ٞا زض آٔس اظ ظٔا٘ی وٝ  تٝ تٛز وٝ 

 زض یه ضیافت ؾّغٙتی ، زؾت قٙاٚضی ضا زیس وٝ زض ٞٛا ظاٞط قسٜ ٚ ضٚی زیٛاض ٘ٛقت 

  «MENE MENE TEKEL UPHARSIN  » 

پازقاٜ وٝ ٔثٟٛت ٚ ٌیذ قسٜ تٛز غیة ٌٛیاٖ ٚ رازٌٚطاٖ ذٛز ضا فطا ذٛا٘س تا ایٗ ٘ٛقتٝ ضا ٔؼٙی 

. اٚ تٝ پازقاٜ 7اذٛا٘ی زا٘یاَ تثؼیسی تٛز وٙٙس . أا ٞیچىساْ ٘تٛا٘ؿتٙس . آذطیٗ ضاٜ حّكاٖ فط

خذا ، بابّی ٞا ٚ پادضاٞاضاٖ را سٙجیذٜ ، آٟ٘ا را در خسزاٖ یافت . » ٔؼٙی ٘ٛقتٝ ضا ٌفت : 

 .  8«رٚسٞایطاٖ را تؼییٗ ٕ٘ٛد ، پایا٘طاٖ را بذست پارسیاٖ دیذ 

 Sipparپیف اظ ٔیالز ،وٛضٚـ اظ ضٚزذا٘ٝ زرّٝ ػثٛض وطز ٚ ٚاضز لّٕطٚ تاتّی ٞا قس . تا  539زض 

ض اتٍیطز . ٚ ؾپؽ تا ازػای ایٙىٝ  Nabunaidپیكطٚی ٕ٘ٛز . تا آ٘زا وٝ رّٛی ػمة ٘كیٙی فٛضی 

ز ذٛز ٔطزٚن اٚ ضا زػٛت وطزٜ ، تسٖٚ زضٌیطی ٚاضز تاتُ قس . واٞٙاٖ اظ اٚ ٕٞچٖٛ ٔٙزی ذٛ

تسػت ٌصاض ٚ پؿطـ وٝ اظ اٚ ٔتٙفط تٛز٘س  Nabunaidاؾتمثاَ وطز٘س . وؿی وٝ آٟ٘ا ضا اظ زؾت 

تٝ ٘كا٘ٝ تیؼت تا ذسا . اٚ زض اِٚیٗ اػالٔیٝ ذٛز « ٔطزٚن ضا ٌطفت  یزؾتٟا» ٘زات زاز . وٛضـ 

تاظٌكت تثؼیس یٟٛزیاٖ ضا فؿد وطز ، اراظٜ تاظؾاظی ٔؼثسقاٖ زض اٚضقّیٓ ضا نازض ٕ٘ٛز ٚ زؾتٛض 

غاضت قسٜ Nebuchadnezzarاقیاء ی ضا وٝ زض ٔطاؾٓ ٔصٞثی اظ آٟ٘ا اؾتفازٜ ٔی قس ٚ تٛؾظ 

اظ  –تٛز نازض ٕ٘ٛز . تاظٌكت تثؼیس قسٌاٖ تحت ضٞثطی ػعضاء ٚ ٘حٕیاء ، تاظؾاظی وأُ ٔؼثس 

اظ  پیف اظ ٔیالز ٚ آٖ ٞٓ زلیماً ٞفتازؾاَ پؽ 516زض ؾاَ  –ایٗ پؽ آٖ ضا ٔؼثس زْٚ ٔی ٘أیٓ 

 ٚیطا٘ی ٔؼثس اَٚ ، رعء پیكٍٛییٟای اضٔیاء ٘ثی تٛز . 

                                                           
. ٔغّجی وٝ ّٔه ؾٛاَ ٔی ٘بٔیس ثٝ حسی ٔكىُ اؾز وٝ ؾٛای ذسایب٘ی وٝ ٔؿىٟٙبی ایكبٖ ضا ثب ا٘ؿبٟ٘ب ٘جبقٙس احسی ٘یؿز وٝ آ٘طا   7

ثّٕه اػالْ ٕ٘بیس ... } ؾذؽ آٟ٘ب ثٝ زا٘یبَ اقبضٜ ٔی وٙٙس { قرهی زض ّٕٔىز سٛ ٞؿز وٝ ضٚح ذسایبٖ لسٚؼ ضا زاضز ٚ زضایبْ دسضر 
 « .حىٕشی ٔظُ حىٕز ذسایبٖ زض اٚ دیسا قسٜ ضٚقٙبیی ٚ فغب٘ز ٚ 

ٚ ایٗ ٘ٛقشٝ ای وٝ ٔىشٛة قسٜ اؾز ایٗ اؾز : ٔٙبٔٙب طمیُ ٚ فطؾیٗ ٚ » . زض سطػٕٝ فبضؾی ایٗ لؿٕز زض وشبة ٔمسؼ ایٍٙٛ٘ٝ آٔسٜ :  8
اٖ ؾٙؼیسٜ قسٜ ٚ ٘بلم زض آٔسٜ ای . سفؿیط والْ ایٗ اؾز : ٔٙب ، ذسا ؾّغٙز سٛ ضا قٕطزٜ ٚ آٖ ضا ثٝ ا٘شٟب ضؾب٘یسٜ اؾز . طمیُ ، زض ٔیع

 ْ فطؼ : ؾّغٙز سٛ سمؿیٓ ٌكشٝ ٚ ثٝ ٔبزیبٖ ٚفبضؾیبٖ ثركیسٜ قسٜ اؾز . 
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تسٞیٗ قسٜ ) ٔؿیح ( تٛؾظ » وتاب ٔمسؼ وٛضٚـ ضا تؼٙٛاٖ اتعاض ٘مكٝ ذسا زض ٘ظط ٔی ٌیطز . 

ٔٛضذاٖ تط ایٗ تاٚض٘س وٝ وٛضٚـ ػف ػٕٛٔی ٔصٞثی ضا اػالْ ٕ٘ٛزٜ ٚ اراظٜ زاز تا ٞط « یٟٜٛ 

كٙٛز اؾت . آ٘چٝ ضا وٝ وٛضٚـ ذٛز تٝ آٖ اػتماز زاقت ضا وؿی آ٘چٝ ضا پطؾتف وٙس وٝ تٝ آٖ ذ

 ٔی تٛاٖ اظ ضٚی تٙای یاز تٛزی وٝ تطای ذٛز تط پا ٕ٘ٛزٜ تكریم زاز . 

 ظاٞطاً زض ضٚیایی ، اٚ ذٛز ضا تهٛضت یه وطٚب ) ّٔه ( تاِساض زیسٜ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؾطظٔیٟٙای  –ضا زض وٙاض ٘أف تخثیت وطزٜ ا٘س « وثیط » آ٘چٙاٖ وٝ تطذی ٔٛضذاٖ ِمة  –وٛضٚـ 

ؾٛٔط ٚ آوس ، ٔطی ٚ ٔیتا٘ی ، حیتی ٚ ایالْ ، تاتّیٟا ٚ آقٛضیٟا ضا تحت یه ػٙٛاٖ ٚاحس رٕغ ٕ٘ٛز . 
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) وٕثٛریٝ ( ٚاٌصاض  Cambysesأپطاعٛضی پاضؾیاٖ قىُ ٌطفت ٚ پؽ اظ ذٛز آٖ ضا تٝ پؿطـ 

 9پیف اظ ٔیالز ( . اٚ أپطاعٛضی ضا تا ٔهط ٌؿتطـ زاز .  530 – 522ز  ؛ ) ٕ٘ٛ

                                                           
۹
ضا  ٞربٔٙكیبٖ ٔهط زضآٚضز. ذٛز لجُ اظ ٔیالز وٕجٛػیٝ، دبزقبٜ ٞربٔٙكی، ثٝ ٔهط حّٕٝ وطز ٚ ایٗ وكٛض ضا ثٝ سهطف 525زض ؾبَ   

ٔسر ظٔبٖ حىٕفطٔبیی  ثب ایٙىٝ زض ٔهط حىٛٔز وطز٘س. ؾبَ 125 ٞربٔٙكیبٖ ٘بٔیس٘س. اٖأذطاسٛضی ایط ؾبسطاح ) اؾشبٖ ( قكٕیٗ
 ٞطٚزر ٚ زیٛزٚض زازٜ ا٘س. ٞربٔٙكی زض ایٗ ؾطظٔیٗ ذجط دبزقبٜ ثیكٕبض ایٗ اظ ػٙبیبر وٕجٛػیٝ زض ٔهط وٛسبٜ ثٛز سبضید ٘ٛیؿبٖ

(Diodor) ٔٙفی اظ وٕجٛػیٝ ثٝ ٕ٘بیف ٌصاقشٝ ا٘س. ایٗ سبضید ٘ٛیؿبٖ اقبضٜ سهٛیط  لطٖ اَٚ لجُ اظ ٔیالز ، یه ، سبضید ٘ٛیؽ یٛ٘ب٘ی
وٕجٛػیٝ  ٚ زیٛزٚض  سكىیُ زاز. ثٝ ٘مُ اظ ٞطٚزر  زض ٔهط وطز ٚ یه حىٛٔز سطٚض ٔهطیبٖ ثی احشطأی ٔصٞت وٕجٛػیٝ ثٝ وطز٘س وٝ

،  ٘ٝ فمظ ذسای ٔهطیبٖ ازٜ ا٘س وٝ وٕجٛػیٕٝٞچٙیٗ ایٗ سبضیح ٘ٛیؿبٖ ذجط ز .ثٝ آسف وكیس وطز ٚ آٟ٘ب ضا غبضر ٔؼجس ٞبی ٔهطیبٖ ضا

Ptahٜضا وكشٝ ٚ ػؿس ٔهطیبٖ ( ٕٞچٙیٗ آدیؽ ) ٌبٚ ٔمسؼ ، ضا ٔؿرطٜ وطزٜ ٚ سهٛیط ذسایبٖ زیٍط ضا آسف ظز، ثّىٝ ایٗ دبزقب 

Amasis.وٕجٛػیٝ ٘كبٖ ٕ٘ی اظ  ذكٙی ٔهطی یه چٙیٗ سهٛیط اؾٙبز یٛ٘ب٘ی  ثط ذالف سبضید ٘ٛیؿبٖ ، فطػٖٛ ٔهط، ضا ٘یع ؾٛظا٘س اؾز

ثهٛضر ؾًٙ ٘جكشٝ ثط ضٚی ٔؼؿٕٝ  وٝ (،(Neithدعقه ٚ وكیف ٔؼجس ذسای ٘یض,  Udjahorresnet زٞٙس. ثیٌٛطافی
ٞطع ٚ ٔطع ٕٞٝ ػب  ثؼس اظ سؿریط ٔهط، ثط عجك ایٗ ثیٌٛطافی، ثؼس اظ حّٕٝ وٕجٛػیٝ ٔی زٞس. قسٜ ذجط اظ قطائظ ٚ اٚضبع ٔهط ٘ٛقشٝ اٚ

ٕٞچٙیٗ اظ سرطیت، غبضر ٚ آسف ؾٛظی  ثیٌٛطافی وكیف ضفشبض ٔی وطز٘س. ذكٛ٘ز ثب ٔهطی ٞب وٕجٛػیٝ ثب ثبظاٖؾط ضا فطاٌطفشٝ ثٛز ٚ

 ٚ ٕٞچٙیٗ ٘كب٘ٝ ٞبی سرطیت زض اعطاف ٔؼجس Karnak الیٝ ٞبی ثب آطبض ؾٛذشٍی زض ٔؼجس ثبؾشبٖ قٙبؾبٖ دطؾشكٍبٜ ٞب ذجط ٔی زٞس.

Knum یه ٘بٔٝ قىبیز آٔیع اظ وكیف ٞبی   ف ٔهطی ضا سبئیس ٔی وٙٙس. ػالٜٚ ثط ایٗوكی ثیٌٛطافی وٝ نحز ذجط حفبضی وطزٜ ا٘س

سٕبْ ٔؼجس ٞبی ٔهطی سرطیت قسٜ  ” : ثٝ ایٗ سرطیت ٞب اقبضٜ وطزٜ اؾز 407اظ ؾبَ  ( Elephantine ) “ اِفٙشیٗ ” یٟٛزی قٟط

البٔز زاقشٙس  “ Neith  “ وٝ زض ٔؼجس ؾطثبظا٘یوٕجٛحیٝ  ثسؾشٛض ازأٝ ٔی زٞس وٝ ” Udjahorresnet ” ٕٞچٙیٗ وكیف”.  ا٘س
ثؼس اظ سهطف ٔهط زٚثبضٜ آزاة ػجبزر ٚ دطؾشف  ٘مُ اظ ثیٌٛطافی، ایٗ ٔىبٖ ضا ثؼس اظ قؿشكٛ ٚ ٘ظبفز سطن وطز٘س. ٔسر ظٔب٘ی وٛسبٜ، ثٝ

ؾشی ٘كبٖ ٔی زٞٙس وٝ وٕجٛػیٝ قطائظ ظ٘سٌی قٟطٚ٘ساٖ ٔهطی ثٝ حبِز ػبزی ذٛز ثطٌكز. ایٗ اؾٙبز ٔهطی ثسض قس ٚ زض ٔؼبثس ثطٌعاض
ٚ اػطای ٔطاؾٓ ٔصٞجی ٘یع ثطای ٔهطیبٖ أىبٖ دصیط قٛز. اؾٙبز ٔهطی ٞیچىساْ اظ اذجبض  ثطلطاض آضأف ٚ ٘ظٓ زض ٔهط سب وٛقف وطز

سبضید  ٙس.سبئیس ٕ٘ی وٙ ضا ٔؿرطٜ وطزٜ ٚ سهٛیط ٞبی ذسایبٖ زیٍط ضا آسف ظزٜ ضا ،Ptahٞطٚزر ٚ زیٛزٚض وٝ وٕجٛچیٝ ذسای ٔهطیبٖ ، 

”  ؾًٙ ٘جكشٝ لجط ایٗ ٌبٚ ذجط ٔی زٞس وٝ ٌبٚ ٔمسؼ، آدیؽ، ضا ٘ىكشٝ اؾز. ، اقبضٜ ٔی وٙس وٝ وٕجٛػیKienitzٝ٘ٛیؽ إِٓب٘ی ، 
سكطیفبر ضؾٕی زفٗ قسٜ اؾز ) ٔهطی ٞب فمظ  ٔی ٔیطز ٚ ثب ( 524،ٌبٚ ٔمسؼ، زض قكٕیٗ ؾبَ حىٕفطایی وٕجٛػیٝ ) آٌٛؾز ” آدیؽ 

وٕجٛػیٝ ثٝ   ؾشف ٔی وطز٘س (. سبضید ٘ٛیؽ إِٓب٘ی اضبفٝ ٔی وٙس وٝ فجط ٌبٚ ٔمسؼ ضا وٝ اظ ؾًٙ ٔطٔط اؾزیه ٌبٚ ٔمسؼ ضا دط

وٕجٛػیٝ ضا ٘سازٜ ا٘س. ثطای  زؾز ، ثAmasisٝ اؾٙبز ٔهطی ذجطی اظ آسف ظزٖ ػؿس فطػٖٛ ٔهط ٕٞچٙیٗ ٔهطی ٞب ٞسیٝ وطز.)
اظ اذجبض ٘ٛیؿٙسٌبٖ یٛ٘ب٘ی ٞؿشٙس. أب ایٗ ؾٛاَ ٔغطح اؾز وٝ چطا  ؼشجط سطٔ وٕجٛػیٝ زض ٔهط اؾٙبز ٔهطی ثغٛض لغغ ثبظؾبظی ؾیبؾز

ٔٙشكط قسٜ ا٘س. ثغٛض  زضؾز ثٛزٖ آٟ٘ب ٔٛز ؾٛاَ لطاض ٍ٘طفشٝ وٕجٛػیٝ زض ٔهط وٝ سب ثٝ أطٚظ ٘یع اظ اػٕبَ چٙیٗ اذجبض ذهٕب٘ٝ ٚ ٘بزضؾشی
ثؼس اظ سهطف ٔهط نبزض وطز. ایٗ زؾشٛض وٝ زض  دبزقبٜ ٞربٔٙكیاؾز وٝ ایٗ  لغغ ؾط ٔٙكبء ایٗ سهٛیط ٔٙفی اظ وٕجٛػیٝ یه زؾشٛض

زض ایٗ زؾشٛض  ٘ٛقشٝ قسٜ اؾز زض ٔٛظٜ ّٔی زض دبضیؽ ٍٟ٘ساضی ٔی قٛز.  “ Demotic – زیٕٛعیك” دكز یه دبدیطٚؼ ثرظ 
٘یُ زض قٕبَ ٔهط زض اذشیبض وٕجٛػیٝ زضآٔس ٔؼبثس اظ فطٚـ چٛة ضا ٔشٛلف وطز. زض ػٛو وٕجٛػیٝ ثركی اظ ظٔیٗ ٞبی وٙبضٜ ضٚزذب٘ٝ 

انبفٝ ثط  ٚ ٘ٝ ثطای لطٚـ اؾشفبزٜ وٙٙس. چٛة ایٗ ٔٙبعك ثطای ٔهطف زاذّی  ٔؼبثس ٌساقز. ٔؼبثس فمظ اػبظٜ زاقشٙس اظ

 ثب ٕٞچٙیٗ .زاز زضنس وبٞف 50ضا ٘یع ثٝ ٔیعاٖ  ثٝ ٔؼبثس ثغٛض وبُٔ ػٌّٛیطی وطز ٚ اضؾبَ احكبْ وٕجٛػیٝ اظ سحٛیُ ٔبویبٖ زؾشٛض ایٗ
فمظ ثٝ ؾٝ ٔؼجس اػبظٜ زازٜ ثٛز وٝ ٔب٘ٙس ٌصقشٝ  قس. ایٗ زؾشٛض وبؾشٝ اظ آٖ ٚ ٘مطٜ وبٔال ٕٔٙٛع ٚ یب ایٗ زؾشٛض زضآٔس ٔؼبثس اظ فطٚـ عال

ثٛز ٚ ٘بْ زٚ ٔؼجس  Memphis ٔؼجس وٙٙس. یىی اظ ایٗ ٔؼبثس  ذٛز ضا زضیبفز زضآٔس ٞبی (Amasis ) زض ظٔبٖ حىٕفطٔبیی فطػٖٛ
ٔهطیبٖ ضا زؾشرٛـ زٌطٌٛ٘ی  اػطا ٔطاؾٓ دطؾشف ( ٔصٞجی ) زؾشٛض وٕجٛػیٝ ثغٛض ػسی ظ٘سٌی وٕجٛػیٝ ٘بحٛا٘ب ٞؿشٙس. زض زؾشٛض زیٍط
زاضیٛـ اَٚ ثركی اظ زؾشٛض وٕجٛػیٝ ِغٛ قس ٚ زضآٔس ٔؼبثس افعایف یبفز أب اظ قسر ٘فطر ٚ  ایٙىٝ زض ظٔبٖ حىٕفطٔبیی ثب ٚػٛز وطز.

وكیف ٞب  قبٜ ٞربٔٙكی وبؾشٝ ٘كس. اذجبض غطو آٔیع ٚ ٘بزضؾز اظ ؾیبؾز وٕجٛػیٝ زض ٔهط ضازقٕٙی وكیف ٞبی ٔهطی ثٝ ایٗ دبز

  ْ .ا٘شكبض زاز٘س زضآٔس ٞبی ذٛز ضا اظ زؾز زازٜ ثٛز٘س وٝ
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ٔهط زض حاَ ٌصضا٘سٖ زٚضاٖ ٘ماٞت ذٛز پؽ اظ یه زٚضٜ ٞطد ٚ ٔطد تٛز . تطذی ٔؼتمس٘س وٝ آٖ 

ؾٛٔیٗ زٚضٜ ٔیا٘ی تٛزٜ وٝ عی آٖ ا٘فهاَ نٛضت ٌطفتٝ ٚ چٙسیٗ تاض پایترت تغییط وطزٜ ٚ 

وٓ قسٜ ا٘س . لسضت ٔطوعی زاضای التساض ٍٕٞا٘ی زض ایٗ زٚضٜ ٚرٛز حا Nubiaٟٔارٕا٘ی اظ 

٘ساقت . ٔهط زض ٞطد ٚٔطد ٔصٞثی تٝ ؾط ٔی تطز . واٞٙاٖ زض ایٙىٝ چٝ وؿی ضا تپطؾتٙس ٔطزز 

، ظ٘ی  Neith10لطاض زاقتٙس . ذسای تطرؿتٝ  Osirisتٛز٘س . تؿیاضی اظ آٟ٘ا تحت ٘فٛش فطلٝ ٔطي 

وٝ ٔازض ذسا ِمة زاقت ٚ ضئیؽ فطلٝ ای تٛز وٝ پطؾتف ٌاٚ ٔمسؼ زض فطًٞٙ آٖ ٔٛضٛع انّی 

. تطای آٖ ٔطاؾٓ تسفیٗ ٔاٞطا٘ٝ ای تطٌعاض ٔی قس .  11ٔمسؼ Apisٔحؿٛب ٔی قس  . ٌاٚ 

وٕثٛریٝ ٘یع ٔا٘ٙس پسضـ ، تؼهة ٔصٞثی ٘ساقت ٚاراظٜ زاز ٔطزْ آ٘چٝ  ضا وٝ تٝ آٖ ضاضی ٞؿتٙس 

اؾطاض  –تا تٛرٝ تٝ ٘ٛقتٝ ٞای ضٚی ؾتٖٛ یاز تٛز زض ٔٛظٜ ٚاتیىاٖ  _زت وٙٙس . اٚ حتی ػثا

 ضا آٔٛذت .  Apisٚ چٍٍٛ٘ی قطوت زض ٔطاؾٓ تسفیٗ ٌاٚ  Neithپطؾتف 

                                                           

۱۰
  .Neith ًٙاٚ اِٟٝ قىبض ثٛز.اٚ زض ثؼضی ٔٛالغ اِٟٝ ػًٙ ٞٓ ثٛزٜ اؾز. ظٔبٖ دطؾشف اٚ زض زٚضٜ لجُ اظ ؾّؿّٝ ٞب اِٟٝ قىبض ٚ ػ 

ثؼس اظ آٖ اٚ ثٝ ػٙٛاٖ حٕبیز وٙٙسٜ ٔطزٜ ٞب  ثٛزٜ اؾز. زض ضٚظٞبی اِٚیٝ اٚ ثٝ ػٙٛاٖ اِٟٝ ثعضي ٚ ٍٟ٘جبٖ ذسایبٖ ٚ ٔطزْ قٙبذشٝ ٔیكس.

) . ثٝ ػٙٛاٖ ٘كبٖ زٞٙسٜ ضاٜ اٚ ISISایؿشبزٜ ثٛز ٚ یب زض حبَ ٕٞیبضی ٚ وٕه ثٝ ایؿیؽ) Nephthys  قٙبذشٝ قس. اغّت زض ػىؿٟب ثب
ثٛز. ثٝ ذبعط ذطز اٚ اٚ ثٝ ػٙٛاٖ     Khnumاْ اٚ ٍٟ٘جبٖ ذبٕٟ٘ب ثٛز. اٚ ٕٞؿط  18زٜ ٞب ثٝ ز٘یبی ظیط ظٔیٗ ثٛز. زض ؾّؿّٝ ضإٞٙبی ٔط

اٚ زض ػىؿٟب ثٝ نٛضر یه ظٖ وٝ سبع ؾطخ وٝ ٘كبٖ زٞٙسٜ ٔهط دبییٗ اؾز ٘كبٖ  قٙبذشٝ قس. Horus  ٚ Sethزاٚض زض ػًٙ ٔیبٖ 
 ایٗ سٛنیفبر اٚ ضا قجیٝ ایٙب٘ب / ایكشط ٔی ؾبظز . ْ  ثب سیط ٚ وٕبٖ اؾز.زازٜ ٔیكٛز. زض ثؼضی ٔٛالغ اٚ 

۱۱
 آٔسٜ ٚػٛز ثٝ آدیؽ ٌبٚ ٚ وطزٜ، ثبضزاض ضا ٔبزضـ ٔبٜ ٘ٛض آٔسٜ، ز٘یب ثٝ دسض ثسٖٚ وٝ اؾز ٌبٚی ثبؾشبٖ، ٔهط ٔؼشمسار ثٙبثط آدیؽ ٌبٚ.  

 اظ وٝ آٔسٜ ٔی ز٘یب ثٝ ٌبٚی ٔبزٜ اظ اٚ ٔهطیبٖ ثبٚض ثٝ. ثٛز «اظیطیؽ»  ٚ «دشب» ثعضي ذسای زٚ ٔظٟط ٔهطیبٖ، ػمیسٜ ثٝ ٌبٚ ایٗ.اؾز
 ٌٛقی ؾٝ ؾفیس ِىٝ دیكب٘یف زض ٚ ؾیبٜ، ثبیس ٌبٚ ٔبزٜ ایٗ ضً٘. قٛز ثبضزاض ٘جبیس ٞطٌع ٌٛؾبِٝ آٖ ظاییسٖ، اظ دؽ ٚ ثٛز قسٜ ثبضزاض نبػمٝ

. زاقز لطاض وٛچه اى حفطٜ ظثب٘ف ظیط ٚ ثبقس، ٔؼِٕٛی ٌبٚٞبی زْ ثطاثط زٚ زٔف ٔٛٞبی. ثبقس زاقشٝ ٚػٛز ػمبة یه قىُ دكشف ثط ٚ
 چكٕٝ آة زض ضا اٚ ٌصقز، ٔی ؾبَ 25 اظ اٚ ػٕط چٝ، چٙبٖ. یس٘سشدطؾ ٔی ٚ ثطزٜ ٕٔفیؽ دطؾشكٍبٜ ثٝ قبزٔب٘ی ٚ ؾطٚض ثب ضا ٌبٚی چٙیٗ

٘مُ اظ ٚثالي  .وطز٘س ٔی زفٗ «ؾطادیْٛ» ٔمسؼ ٌٛضؾشبٖ زض وطزٜ، ٔٛٔیبیی سؼّیُ ثب ضا ػؿسـ ٚ ٕ٘ٛزٜ غطق ٔمسؼ

http://www.egypt.blogfa.com ْ .  

http://www.egypt.blogfa.com/
http://www.egypt.blogfa.com/
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 ٔزؿٕٝ ای اظ ٘یج 

ؾیاؾی ) احتطاْ تٝ آظازی ػمیسٜ ( ذظ ٔكی نّح آٔیع ایطا٘یاٖ زض  –ػسْ ٔساذّٝ ٔصٞثی 

أپطاعٛضی قاٖ تٛز . أا ٘ٝ تطای ٕٞیكٝ . ٘اآضأی ، قٛضـ ٚحطٔت قىٙی تمطیثاً زض ٞط رایی 

ٚرٛز زاقت . تٝ ٚیػٜ وٝ ٔایٝ زضزؾط ٚ ٔا٘غ ضقس ضٚاتظ تزاضی ٚ فطٍٞٙی ٚ ٔصٞثی تیٗ ٔهط ٚ 

كتط ضا ٔی تٛاٖ اظ ٘ٛقتٝ ٞای ٔٛضخ یٛ٘ا٘ی ٞطزٚت تسؾت آٚضز . اٚ یٛ٘اٖ قسٜ تٛز . اعالػات تی

پیف اظ ٔیالز تٝ قىُ ٌؿتطزٜ ای زضتاضٜ آٖ ٘ٛقت ٚ ایٗ  460پؽ اظ زیساضـ اظ ٔهط زض حسٚز 

 یٛ٘ا٘یاٖ . « ػهط عالیی » ٕٞعٔاٖ تٛز تا قطٚع 

ضاٖ یٛ٘ا٘ی وٝ زض ایطا٘یاٖ ٕ٘ی تٛا٘ؿتٙس اظ چٙیٗ ضٚاتغی ذكٙٛز تاقٙس ، تیكتط تراعط ٔعزٚ

لیأٟای ٔحّی قطوت ٔی وطز٘س . ٍ٘طا٘ی ٘یع تطای ایاِتٟای آؾیای نغیط ٚرٛز زاقت ) آ٘چٝ وٝ 

أطٚظٜ تطویٝ ٘أیسٜ ٔی قٛز ( زض ٘ٛن غطتی آؾیا ، ایطا٘یاٖ تا اضٚپا ٚ یٛ٘ا٘یاٖ ضٚ زضضٚ ٔی قس٘س . 

ٕ٘ٛز٘س . ایطا٘یاٖ زض ترف زض آ٘زا ، یٛ٘ا٘یاٖ ٟٔارط ضقس ٕ٘ٛزٜ ٚ ظیؿت ٌاٜ وٟٗ ضا احیاء 

ذٛزقاٖ تطای ضفغ ٔعاحٕتٟای اضٚپائیاٖ رعایط یٛ٘ا٘ی وٝ ٘عزیىتط تٛز٘س ضا تهطف وطز٘س . تٙكٟا 

ضٚ تٝ افعایف ٌصاقتٝ ٚ واضقاٖ تٝ رًٙ وكیسٜ قس . ٚ ظٔا٘ی وٝ ایطا٘یاٖ تٝ ؾطظٔیٗ انّی 

 ٔغّٛب قس٘س . 12 پیف اظ ٔیالز زض ٘ثطز ٔاضاتٖٛ 490یٛ٘ا٘یٟا حّٕٝ وطز٘س ، زض ؾاَ 

                                                           
۲۲

 ایٗ. دیٛؾز ٚلٛع ثٝ یٛ٘بٖ ثٝ ایطا٘یبٖ یٛضـ ٘رؿشیٗ دی زض ٔبضاسٖٛ ٘بْ ثٝ ٔحّی زض ٔیالز اظ دیف 490 ؾبَ زض:  ٔاضاتٖٛ ٘ثطز.  

 ایٗ وٙٙسٜ آغبظ ثعضي زاضیٛـ. ثٛز آضسبفط٘ع ٚ زاسیؽ فطٔب٘سٞی ثٝ ایطا٘یبٖ ٔمبثُ زض ٚ ٞب دالسبیی وٕه ثٝ آسٗ زض ؾبوٗ قٟط٘كیبٖ ثیٗ ٘جطز
 زض ٘یع ٚ وطز٘س ٌؿیُ ضا ٘یطٚٞبیی ایٛ٘یب ٔٙغمۀ اظ حفبظز ثطای اضیشی ٚ آسٙی ٘یطٚٞبی وٝ ٍٞٙبٔی ثٛز، یٛ٘بٖ ؾبذشٗ ٔغیغ دی زض ٘جطز

 زض ثعضي زاضیٛـ ٔیبٖ ایٗ زض ٚ. قس٘س ٔٙبعك ایٗ اظ ٘كیٙی ػمت ثٝ ٔؼجٛض ثؼس چٙسی ثٛز٘س یبفشٝ زؾز ٞبیی دیطٚظی ثٝ ؾبضز قٟط سهطف

 ٔحُ آٖ زض ٚ یٛ٘بٖ زض اؾز اى زٞىسٜ ٘بْ انُ زض Marathon: «ٔبضاسٗ» .ثٛز الساْ ایٗ ثربعط ٞب اضیشی ٚ ٞب آ٘شی اظ ذٛاٞی ذٖٛ دی
 قس قٙبذشٝ لٟطٔبٖ ثطز آسٗ ثٝ زٞىسٜ آٖ اظ ضا فشح ایٗ ذجط وٝ وؿى ٘رؿشیٗ ٔیالز اظ لجُ 490 زض آٔس٘س، فبسح ایطا٘یبٖ ثط یٛ٘ب٘یٟب وٝ ثٛز

 سهٛیطی اظ ٌبٚ آدیؽ 
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 Salamisیه زٞٝ تؼس ایطا٘یاٖ وٝ اظ عطیك زضیا تٝ ذان یٛ٘اٖ تزاٚظ وطزٜ تٛز٘س زض تٍٙٝ 
ٔغّٛب قس٘س . تؼس اظ آٖ ٞٓ ٔٙاظػات ٚ٘ثطز تطای وٙتطَ آؾیای نغیط ازأٝ پیسا وطز . حتی زض 13

یٛ٘اٖ ٞٓ آتٙیٟا لطٖ تؼسی ٞٓ وٝ زض ایطاٖ پازقاٞی تؼس اظ پازقاٞی زیٍطی لسضت ٔی یافت ٚ زض 

ٚاؾپاضتیٟا ٚ ٔمسٚ٘یٝ ای ٞا تطای وؿة پیطٚظی ٔی رٍٙیس٘س ازأٝ پیسا وطز . زض ایٗ ؾتیع ٔضاػف 

حٕایت اظ ٟٔارطاٖ یٛ٘ا٘ی آؾیای نغیط أط ٟٕٔی تٛز . تٝ  –یىی زض ایطاٖ ٚزیٍطی زض یٛ٘اٖ  –

ضا تٝ تٍٙٝ  ٔحض پیطٚظی ٔمسٚ٘یٝ ای ٞا زض یٛ٘اٖ ، پازقاٜ فیّیپ زْٚ ، ؾپاٜ ٔزٟعی

Hellespont  َتٍٙٝ زاضزاُ٘ أطٚظی ( تطای حٕایت اظ ٚفازاضی یٛ٘ا٘یاٖ ٟٔارط فطؾتاز تٝ ؾا (

زضضاؼ یه ؾپاٜ « وثیط » ) اؾىٙسض ( ّٔمة تٝ  Alexanderپیف اظ ٔیالز . را٘كیٗ اٚ  334

ا٘ساذت . پیطٚظی ٘فطٜ پٟٙٝ آؾیا ضا زض ٘ٛضزیس ٚ ٘ثطز تعضٌی ػّیٝ ایطا٘یاٖ تٝ ضاٜ  15000٘یطٚٔٙس  

ٚ ایٙىٝ اٚ زض تحت ا٘میاز زض  –تٛز٘س  ضٚایٙىٝ زض اتتسای واض چٝ وؿا٘ی ٕٞطاٜ اؾىٙس –ٞای اؾىٙسض 

                                                                                                                                                                                     

 اظ وسأیه ٚلز آٖ ٚ اؾز إِذیه اؾبؾى ثبظیٟبى اظ ٔبضاسٗ زٚ وٝ اؾز ٚالؼٝ آٖ ٚ اٚ یبز ثٝ اوٖٙٛ ٞٓ ٚ -اٚ سٕبْ ایٗ فبنّٝ ضا زٚیس  –
 چٝ ؾطثبظا٘ف ٚ اؾىٙسض ٔمبثُ زض. ثبقس سٛا٘ؿز ٔى زیٍط وؼبى زض زا٘ٓ ٕ٘ى یب فبضؼ سىبة سًٙ زض ٚ ثٛز وٝ  «آضیبثطظٖ» وٝ زا٘یٓ ٔى ٔب

 ْػب٘جبظیٟب ٕ٘ٛز . چٝ ٚ وطز ضقبزسٟب
 وٝ اؾز ٔغبِجی زا٘یٓ ٔی ػًٙ ایٗ ٴثبضٜ زض ٔب چٝ ٞط ظیطا اؾز یىغطفٝ ٔشأؾفب٘ٝ ػًٙ ایٗ ٔساضن ؾاالٔیؽ : زضیایی رًٙ . 13

 زض ذكبیبضقب سٛؾظ آسٗ سؿریط ٚ سطٔٛدیُ ٘جطز اظ دؽ. ٘ساضز ٚػٛز ای وّٕٝ قطلی ٔساضن زض ٚ اؾز وطزٜ شوط یٛ٘ب٘ی ٘ٛیؽ سبضید ٞطٚزٚر
 ثط ٍٞٙبْ آٖ زض ایطاٖ زضیبیی ٘یطٚی وٝ چطا ٘ساقز ضطٚضسی ٞیچ حمیمز زض زیٍطی ػًٙ ٚ ثٛز یبفشٝ ذبسٕٝ یٛ٘بٖ ٚ ایطاٖ ػًٙ ٚالغ

 سٕیؿشٛوّؽ ٘بْ ثٝ آسٗ ثعضٌبٖ اظ یىی ٕ٘ٛز٘س ٔكٛضر ثٝ الساْ یٛ٘ب٘یبٖ ذكبیبضقب، سٛؾظ آسٗ سؿریط ذجط قٙیسٖ اظ دؽ.ثٛز ٔؿّظ زضیبٞب
 وكٛضی اظ ای ٌٛقٝ زفبع ثطای وٝ اؾز ثیٟٛزٜ وبضی ایٗ ٌفشٙس ٔی یٛ٘ب٘یبٖ ؾبیط أب ثذطزاظ٘س زفبع ثٝ ؾبالٔیؽ ػعیطٜ زض وٝ ثٛز ٔؼشمس

 زیس وٝ سٕیؿشٛوّؽ. ثىٛقٙس دّٛدٛ٘ؽ اظ زفبع ثطای زضیب زض ثبیس ػٟبظار ٚ اؾز زقٕٗ زؾز زض اوٖٙٛ ٞٓ آسٗ لّجف وٝ وٙٙس ػب٘جبظی
 لهس یٛ٘ب٘یبٖ چٖٛ وٝ ٌفز زازٜ ٘كبٖ ایطاٖ عطفساضاٖ اظ ضا ذٛز ٚ ٘ٛقز ایطاٖ قبٜ ثٝ ای ٘بٔٝ ثمجٛال٘س، زیٍطاٖ ثٝ ضا ذٛز ٘ظط سٛا٘س ٕ٘ی
 ایطاٖ فطٔب٘سٞی سحز ٔهطی ٘بٌٚبٖ اٍ٘بقشٝ، ضاؾز ضا دیغبْ ذكبیبضقب. وٙس ٘بثٛز یىؿطٜ ضا آ٘بٖ دبضؼ ؾذبٜ وٝ اؾز آٖ ٚلز زاض٘س، فطاض

 ایٗ ٚ «قٛیٓ ٘بثٛز یب وٙیٓ ٔمبٚٔز ػب ٕٞیٗ زض ثبیس یب» ٌفشٙس ِصا ٚ افشبز٘س ٌیط ؾبالٔیؽ ػعیطٜ زض یٛ٘ب٘یبٖ. وطز سؿریط ضا دٙؿیّٛا٘یب ػعیطٜ
 زض ایطاٖ، قطوز ثب ػًٙ اظ لجُ وٝ ثٛز وؿی سٟٙب ٞطٚزٚر ٴٌفشٝ ثٝ وبضیب ظٖ ؾبسطاح آضسٕیؽ.ذٛاؾز ٔی سٕیؿشٛوّؽ وٝ ثٛز چیعی ٕٞبٖ

 ثٝ ضاػغ ضا ٘ظطقبٖ زضیبیی فطٔب٘سٞبٖ ٚ ٔحّی أیطاٖ ٴٕٞٝ اظ ذكبیبضقب ؾبالٔیؽ، زضیبیی ػًٙ قطٚع اظ لجُ. وطز ٔربِفز ػًٙ ایٗ
 سٕبٔی زض وٝ ٔٗ» ٌفز اٚ آضسٕیؽ، ٘ظط ٍٔط ثٛز، یٛ٘بٖ ثحطیٝ ٘یطٚی ثب زضیبیی ػًٙ سأییس زض سٕبٔبً ٞب دبؾد. ثٛز ذٛاؾشٝ زضیبیی ػًٙ

 زضیبیی ضظْ اظ ٚ ٘ىٙیس سّف ػٟز ثی ضا ذٛز ٘یطٚٞبی وٝ اؾز ایٗ ػطضٓ اْ، ٘جٛزٜ وٕشط احسی اظ فساوبضی ٚ قؼبػز ِحبػ ثٝ قبٜ ٘جطزٞبی
 قٛز ثؿشٝ وبض ثٝ اوظطیز ضأی وٝ قس آٖ ثط قبٜ فطٔبٖ أب «اؾز؟ وبض ایٗ زض اِعأی چٝ. زاض٘س ثطسطی زضیب وبض زض یٛ٘ب٘یبٖ ظیطا ػٛئیس احشطاظ

 ثطػٟسٜ ضا ػٍٙی وكشی دٙغ فطٔب٘سٞی اِٚیٝ، ٔربِفز اِطغٓ ػّی ٘یع آضسٕیؽ ػًٙ قطٚع ثب. ثبقس ػًٙ ػطیبٖ ٘بظط قرهبً قبٜ ذٛز ٚ
 ثغٛض ػب سٍٙی زِیُ ثٝ ثٛز٘س وطزٜ اذشیبض ضا نف آضایف وٝ یٛ٘ب٘ی ٞبی وكشی ثطذالف ایطاٖ زضیبیی ٘یطٚی.وطز قطوز ٘جطز زض ٚ ٌطفشٝ

 اظ ٘یٕی اظ ثیف ػًٙ ایٗ زض ٚ زاقز ازأٝ قت سب ػًٙ. ٌطفز لطاض زقٕٗ ٘یطٚٞبی آسف ظیط ٘بٌٟبٖ ٚ وطز حّٕٝ ثٝ الساْ ؾشٛ٘ی
 ثب ثؼس ضٚظ نجح زض ثٛز٘س ٘كسٜ ذٛز دیطٚظی ٔشٛػٝ اثشسا وٝ یٛ٘ب٘یبٖ. وطز ٘كیٙی ػمت ثٝ الساْ ایطاٖ ؾذبٜ ِصا ٚ قس ٘بثٛز ایطاٖ ٞبی وكشی

 ثط ٚاحس قبٜ یه وٝ ٘رٛاؾشٝ ذسایبٖ حؿبزر» ٌفز دیطٚظی ایٗ اظ ثؼس سٕیؿشٛوّؽ! ٘یؿز ذجطی ایطا٘ی ٞبی وكشی اظ وٝ زیس٘س قٍفشی
 ٘ظط. ٕ٘ٛز ذٛز ؾطزاضاٖ ثب ٔكبٚضٜ ثٝ الساْ ِصا ٚ وطز زضیبفز ایطاٖ اظ ثسی اذجبض ذكبیبضقب ظٔبٖ ٕٞیٗ زض.«وٙس حىٕطا٘ی اضٚدب ٚ آؾیب

٘مُ  .ثبظٌطزز ایطاٖ ثٝ ذكبیبضقب ذٛز ٚ ثٕب٘ٙس ثبلی ؾطظٔیٗ ایٗ زض یٛ٘بٖ وبُٔ سؿریط ثطای ؾذبٞی سؼسازی ثب ٚی ذٛز وٝ ثٛز ایٗ ٔطزٚ٘یٝ
 اظ ٚیىی دسیب . ْ 
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آٚضزٖ قطق تاؾتاٖ تا غطب ) یٛ٘اٖ ( ٔٛفك ػُٕ وطز ، تٛؾظ ٔٛضذاٖ تیاٖ قسٜ ٚ ٘یاظی ٘یؿت 

 زٚتاضٜ تىطاضقاٖ وٙیٓ . 

آ٘چٝ وٝ ٘یاظ تٝ تٛضیح زاضز زالیُ قرهی اؾىٙسض تطای تاذت ٚتاظ تٝ آؾیا ٚ آفطیماؾت ، رسای 

اظ زالیُ التهازی ٚ ؾیاؾی ایٗ یٛضقٟا وٝ ٔٙزط تٝ ٘ثطز تعضي ایطاٖ ٚیٛ٘اٖ قس رٙثٝ ٞای 

 قرهی ٞٓ زاضز ٚ چیؿتی ایٗ رٙثٝ ٞا تایس واٚیسٜ قٛز . 

یه ذسای  –زاقت وٝ ٘ٝ قاٜ فّیپ ، تّىٝ یه ذسا  قایؼات زیط پایی زضزضتاض ٔمسٚ٘یٝ ٚرٛز

ٕٞرٛاتٝ ٔی Olympias 14پسض ٚالؼی اؾىٙسض اؾت . ٔطزی وٝ تا تغییط چٟطٜ تا ّٔىٝ  –ٔهطی 

ذسای یٛ٘اٖ زض  12قٛز . تا ٔؼثس یٛ٘ا٘ی وٝ اظ حاقیٝ ٞای زضیای ٔسیتطا٘ٝ قطٚع ٔی قسٜ ٚتٝ ٔمط 

ی ؾٛٔطی ( ٚ تا افؿا٘ٝ ٞای ذسایاٖ ) اؾغٛضٜ ٞا ( وٜٛ إِپ ازأٝ ٔی یافت ) ٕٞچٖٛ زٚاظزٜ ذسا

وٝ لهس ضلاتت تا افؿا٘ٝ ٞای ذاٚض ٘عزیه ضا زاقتٙس ، ظٟٛض ایٗ چٙیٗ ذسایی زضزضتاض ٔمسٚ٘یٝ چیع 

غیط ٕٔىٙی پٙساقتٝ ٕ٘ی قسٜ . تا حمٝ تاظی زضتاضیاٖ وٝ یىی اظ زِثطواٖ رٛاٖ ٔهطی ، قاٜ ضا زض 

یی وٝ عالق ٚ لتُ ضا تٝ ز٘ثاَ زاقت . قایؼات تاٚض قس٘س ٔرٕهٝ ا٘ساذت ٚ وكٕىف ٞای ظ٘اقٛ

 ٚ زض اتتسا ایٗ ذٛز اؾىٙسض تٛز وٝ آٖ ضا تاٚض وطز . 

تطذٛضز اؾىٙسض تا اِٟأی زض ٔؼثس زِفی ٚ رؿتزٛی ایٙىٝ اٚ ٚالؼاً پؿط ذساؾت ٚ زض ٘تیزٝ 

تطای یافتٗ پاؾد  راٚیساٖ اؾت زض ٞاِٝ ای اظ ضٔعٚ ضاظ پیچیسٜ قسٜ اؾت . تٝ اٚ تٛنیٝ قس وٝ

ذٛز پایٍاٜ ٔمسؼ ٔهطیاٖ ضا رؿتزٛ ٕ٘ایس . ٘تیزٝ ایٗ قس وٝ پؽ اظ اِٚیٗ ٘ثطز تا ایطا٘یاٖ ، 

زض ٔهط ضفت .  Siwaاؾىٙسض تٝ رای تؼمیة تاظٔا٘سٌاٖ ، تا ػزّٝ اظ اضتف ذٛز رسا قس ٚتٝ ٚاحٝ 

اؾت . ركٙی « آٖٔٛ »  ذسا –واٞٙاٖ آ٘زا اعٕیٙاٖ زاقتٙس وٝ اٚ یه ٘یٕٝ ذساؾت . اٚ پؿط لٛس 

 تطٌعاض قس ٚ اؾىٙسض ؾىٝ ٞای ٘مطٜ ای ضطب وطز وٝ تهٛیطی اظ اٚ ضا تا قاخ لٛس ٘كاٖ ٔی زاز . 

 

 

 

 

                                                           
٤٤

چٟبضٔیٗ ٕٞؿط دبزقبٜ ٔمسٚ٘یٝ فیّیخ زْٚ ٚ ٔبزض اؾىٙسض . ٌفشٝ ٔی قٛز  Neoptolemusثٛز زذشط دبزقبٜ  Epirus. اٚ دط٘ؿؽ  
 م ٔطزی وٝ ثب اٚ ٕٞرٛاثٝ قسٜ ذسا ظئٛؼ ثٛزٜ .
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ٔٛضخ ٚ تمیٝ ٔٛضذاٖ آٔسٜ Callisthenes 15أا راٚزاٍ٘ی چٝ قس ؟ اظ ؾط ٌیطی رًٙ زض ٘ٛقتٝ 

 Alexander» یا وتاب  Callisthenesاؾت . تالقٟای قرهی اٚ ػٕستا اظ ٔٙاتغ قثٝ 

Romances اؾترطاد قسٜ وٝ زض آٟ٘ا حمیمت تا افؿا٘ٝ آٔیرتٝ قسٜ . « /ػاقما٘ٝ ٞای اؾىٙسض 

رعئیات آٖ ضا آٚضزٜ اْ وٝ چٍٛ٘ٝ واٞٙاٖ ٔهطی ، اؾىٙسض ضا اظ  «پّىا٘ی بٝ ّٔىٛت » زض وتاتٓ 

Siwa  ٝتThebes  ضإٞٙایی وطزٜ ا٘س . رایی زض ؾاحُ غطتی ضٚز ٘یُ . اٚ تٛا٘ؿت ٔؼثس تسفیٙی ضا

ؾاذتٝ قسٜ تٛز . وتیثٝ ای زض آ٘زا قٟازت ٔی زاز وٝ اٚ تٛؾیّٝ  Hatshepsutتثیٙس وٝ تٛؾظ 

ذسا آٖٔٛ تٛرٛز آٔسٜ . ٚلتی وٝ اٚ تا تغییط لیافٝ تؼٙٛاٖ قٛٞط ٔازضـ ظاٞط ٚ تا اٚ ٕٞرٛاتٝ قسٜ 

زض ٔؼثس تعضي  –ٔا٘ٙس زاؾتا٘ی وٝ اؾىٙسض اظ چٍٍٛ٘ی ٘یٕٝ ذسایی ذٛز زض شٞٗ زاقت  زلیماً –

Ra-Amon  زضThebes  . زض ٔمسؼ تطیٗ ٔمسؼ ٞا ، اؾىٙسض تؼٙٛاٖ فطػٖٛ تارٍصاضی ٕ٘ٛز

زضیافت وطز ٚاضز تّٟٛ٘ای ظیط ظٔیٙی قثٝ رعیطٜ ؾیٙا قس  Siwaؾپؽ عثك ضإٞٙائی ٞایی وٝ زض 

                                                           

15
ثٛز. زض ؾفط  یٛ٘بٖفیّؿٛف ٘بٔی  اضؾغٛ ٴدیف اظ ٔیالز ذٛاٞط ظازٜ 328سب  360ٞبی  زٚضاٖ ظ٘سٌی ثیٗ ؾبَ واِیؿتٗیب  واِیؿتٙؽ.  

یىی اظ آ٘بٖ فیّؿٛفی زا٘كٕٙس ثٝ ٘بْ  .ٍ٘بضاٖ ٕٞٛاضٜ ثب اٚ ثٛز٘س ای اظ زا٘كٕٙساٖ ٔرشّف ٚ ٚلبیغ ثٝ ایطاٖ ػسٜ اؾىٙسض ٔمسٚ٘یػٍٙی 
فطؾشبز وٝ اٚ یب یىی اظ قبٌطزا٘ف  اضؾغٛض ثٝ ایطاٖ ٕٞطاٜ اٚ ٘جٛز. اؾىٙسض لبنسی ٘عز وبِیؿشٙؽ ثٛز. وبِیؿشٙؽ اظ اثشسای ؾفط اؾىٙس

ِیؿشٙؽ سبضیری ثبة فشٛحبر اؾىٙسض وب. اـ وبِیؿشٙؽ ضا فطؾشبز ظازٜ ثطای حُ ٔكىالسی وٝ زاضز ٘عز ٚی ثیبیس. اضؾغٛ ٘یبٔس ٚ ذٛاٞط
ٞب ٚی ضا ثذطؾشٙس ٚ وبِیؿشٙؽ ثب ایٗ زاػیٝ ػساً  ذٛاؾز ٔمسٚ٘ی اِٛٞیز زاقز ٚ ٔی ٴٍ٘بقشٝ ثٛز أب چٖٛ دبزقبٜ ٔشىجط ٔمسٚ٘ی زاػیٝ

ید ٚی ٘یع اظ ٔیبٖ ٔربِفز وطز، زض ٘شیؼٝ ثٝ أط اؾىٙسض وكشٝ قس ٚ یب ثٝ لِٛی زض ظ٘ساٖ زضٌصقز. دؽ اظ ٔطي ایٗ فیّؿٛف ٘بٔی سبض
 ؾغسسٛلیف ٚ لشُ وبِیؿشٙؽ ثؼسٞب اضؾغٛ ضا ٘یع اظ اؾىٙسض ٔأیٛؼ ٚ ٘بضاضی وطز. ایٗ ٔبػطا زض اٚلبر البٔز ؾذبٜ اؾىٙسض زض  . ضفز

 ٘مُ اظ ٚیىی دسیب . ْ  .ٙفٛض ؾبذزاؾىٙسض ضا زض ٘عز ؾطثبظاٖ یٛ٘ب٘ی سب حس ظیبزی ٔ

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%BA%D8%AF
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تا ٘اْ ٔؿتؼاض ٔطزٚن ضفتٝ تٛز ضؾیس . یؼٙی تاتُ . اؾىٙسض  Ra-Amonرایی وٝ  ٚ زض ٟ٘ایت اٚ تٝ

 پیف اظ ٔیالز ؾٛاض تط اضاتٝ ذٛز ٚاضز قٟط تاتُ قس  331رًٙ تا ایطا٘یاٖ ضا اظ ؾطٌطفت ٚ زض ؾاَ 

تا آ٘چٙاٖ وٝ فاتحاٖ لثُ اظ اٚ زؾتاٖ  Esagilاٚ تا ػزّٝ تٝ ٔحٛعٝ ٔمسؼ ضفت . تٝ ظیٍٛضات 

 ٔحىٓ فكطزٜ تٛز٘س اٚ ٘یع ایٗ واض ضا ا٘زاْ تسٞس .  ٔطزٚن ضا

 أا خذای بشري ٔزدٜ بٛد . 

تط اؾاؼ قثٝ ٔٙاتغ ، اؾىٙسض ، ذسایی ضا وٝ زض تاتٛت عالیی زضاظ وكیسٜ تٛز زیس . تسٖ اٚ غٛعٝ 

وٝ اؾىٙسض رؿس ٔطزٚن  -ٚض ) یا حفظ قسٜ ( زض ضٚغٗ ٔرهٛل تٛز . ایٗ حمیمت زاقت یا ٘ٝ ،

تسٖٚ  Esagilٚالؼیت ایٗ تٛز وٝ ٔطزٚن ذیّی ٚلت پیف ٔطزٜ تٛز ٚ ظیٍٛضات   -ا ٘ٝ. ْ ضا زیسٜ ی

 اؾتخٙاء عثك ٘ظط ٔٛضذاٖ تؼٙٛاٖ ٔمثطٜ اٚ تٙا قسٜ تٛز . 

) لطٖ اَٚ پیف اظ ٔیالز ( وٝ زض فٟطؾت وتاتٟای ٔطتٛط تٝ وتاب  Diodorus Sicily16عثك ٘ظط 

، وؿی وٝ قٟطت  Chaldaeansٜ . زا٘كٕٙسی تٝ ٘اْ ٔمسؼ ٘اْ اٚ تؼٙٛاٖ ٔٛضخ لاتُ اػتٕاز آٔس

ظیازی زاقت زض ٔیاٖ وؿا٘ی وٝ تا ضٚقٟای ٔثتٙی تط ػهط ٔكاٞسات تاؾتا٘ی حٛازث آیٙسٜ ضا 

پیكٍٛیی ٔی وطز٘س ، تٝ اؾىٙسض ٞكساض زاز وٝ اٚ زض تاتُ ذٛاٞس ٔطز . أا اٚ ٔی تٛا٘س اظ ذغط 

ضا وٝ تٛؾظ ایطا٘یاٖ ٚیطاٖ قسٜ تٛز زٚتاضٜ تؿاظز . تا Belus 17ضٞایی یاتس . تٟٙا ظٔا٘ی وٝ آضأٍاٜ  

ٚضٚز تٝ قٟط ، اؾىٙسض ٘ٝ ٚلت ٚ ٘ٝ ٘یطٚی ا٘ؿا٘ی وافی زاقت تا آٖ ضا تاظؾاظی وٙس . تٝ ٞط حاَ 

رغطافی زاٖ ٚ ٔٛضخ ،  Strabo18پیف اظ ٔیالز ٔطز . زض لطٖ اَٚ پیف اظ ٔیالز ،  323اٚ زض تاتُ زض 
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غِٚیٛؼ زٚضٜ  ٍ٘بض ٞٓ سبضید {{Διόδωρος Σικελιώτης |}} زیٛزٚضٚؼ ؾیىِٛٛؼ Diodore sicile زیٛزٚض ؾیؿیّی.  

چكٓ ثٝ ػٟبٖ  (Agyrion)ْ( ٚ ٘ٛیؿٙسٜ وشبثرب٘ٝ سبضیری اؾز. زیٛزٚض زض قٟط اغیطیٖٛ 14 –ح ْ  63)آٌٛؾشٛؼدٓ( ٚ  40-100) ؾعاض

ٚالغ اؾز. سٟٙب اقبضٜ ای وٝ زض سبضید ثٝ ایٗ  (Etena) زضٖٚ ؾیؿیُ ٚ زض غطة آسٙب (Sicule) ٌَكٛز. قٟط اغیطیٖٛ زض ؾطظٔیٗ ؾیىٛ
دٓ ثٝ ز٘یب آٔسٜ  90قٟط قسٜ سٟٙب ظازٜ قسٖ زیٛزٚض زض ایٗ قٟط اؾز.سبضید زلیك ٔطي ٚ سِٛس زیٛزٚض ٔؼّْٛ ٘یؿز. ٚی احشٕبال زض ؾبَ 

ح ْ اؾشٙشبع ٔیكٛز. زضثبضٜ سبضید ٚفبر اٚ ٘یع ثبیس ثٝ حسؼ ٚ ٌٕبٖ سٛؾُ  56-57ٔهط اؾز. ایٗ ظٔبٖ سمطیجی اظ سبضید ؾفط ٔغبِؼبسیف ثٝ 
ػؿز. آذطیٗ ضٚیساز سبضیری وٝ زیٛزٚض ثٝ آٖ اقبضٜ وطزٜ اؾز، ایؼبز ٟٔبػط ٘كیٗ ضٚٔی زض سٛضٚٔٙیٖٛ )سبئٛضٔیٗ( سٛؾظ اوشبٚیٛؼ اؾز 

ح ْ زض لیس حیبر ثٛزٜ اؾز، ظیطا زض آ٘چٝ اظ اططـ ثبظٔب٘سٜ،  30وٝ اٚ سب ؾبَ ح ْ ثبظ ٔیٍطزز. ثٙبثطایٗ ٔیشٛاٖ ٌفز  36وٝ احشٕبال ثٝ ؾبَ 
ٞیچ اقبضٜ ای ثٝ دیطٚظی اوشبٚیٛؼ ثط آ٘شٛاٖ زض اوؿیْٛ ٚ دیبٔسٞبی ؾیبؾی ایٗ ضٚیساز ٘كسٜ اؾز. آٌٟی ٔب زضثبضٜ ظ٘سٌی زیٛزٚض ثؿیبض 

ثٝ  .ر وؿی وٝ سبضید ػٟبٖ اض ٘ٛقشٝ اؾز،سبضیرچٝ ای ٚػٛز ٘ساضزا٘سن ٚ ٔحسٚز اؾز، ایٗ ٞٓ اظ قٛذیٟبی سبضید اؾز وٝ زضثبضٜ حیب
 ٘مُ اظ ٚییىی دسیب . ْ 

17   .Baal  . ذسای ؾبٔطیBelus  ٘عز ثبثّیبٖ ( ٔؼبزَ ظئٛؼ زض یٛ٘بٖ . سطػٕٝ آٖ ٔی قٛز ذسای ثبثّی (Bel ْ . ٔطزٚن 
۸۸

 ظٔبٖ زض ثبلیٕب٘سٜ اطط سٟٙب ٚی ػغطافیبی وشبة وٝ ثٛز یٛ٘ب٘ی زا٘بٖ ػغطافی ٚ ٍ٘بضاٖ سبضید اظ( قٛز ٔی ٘ٛقشٝ ٘یع اؾشطاثٖٛ وٝ) . ؾشطاثٛ 
 زض ضٚٔیبٖ ٚ یٛ٘ب٘یبٖ سٛؾظ قسٜ قٙبذشٝ وكٛضٞبی ٚ الٛاْ سٕبْ ثٝ وٝ ثبقس ٔی( ٔیالز اظ دؽ 14 - ٔیالز اظ لجُ 27) آٌٛؾشٛؼ فطٔب٘طٚایی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B3
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زض قٟطی یٛ٘ا٘ی زض آؾیای نغیط ٔتِٛس قس . اٚ تاتُ ضا اظ ٘ظط رغطافیایی تٛنیف ٔی وٙس . ا٘ساظٜ 

تعضي آٖ ٚتاغٟای ٔؼّمف وٝ یىی اظ ػزایة ٞفتٍا٘ٝ رٟاٖ تٛز . ؾاذتٕاٖ ضفیغ اـ ضا وٝ تا 

 آرطٞای پرتٝ قسٜ ؾاذتٝ قسٜ تٛز . 

 اٚ ایٙچٙیٗ ٔی ٌٛیس : 

 ، اوٖٙٛ ٚیزاٖ ضذٜ است   Belusآرأٍاٜ  در ایٙجا

 بٝ فزٔاٖ خطایارضاٜ ٚیزاٖ ضذٜ است 

 ایٗ ٞزْ ٔزبغ ضىُ اس آجز پخت ضذٜ ساختٝ ضذٜ است 

 ٘ٝ فمظ بٝ ا٘ذاسٜ یه استادیْٛ ٔزتفغ بٛد 

 بّىٝ عَٛ آٖ ٘یش بٝ ا٘ذاسٜ یه استادیْٛ بٛد 

 اسىٙذر در ٘ظز داضت وٝ ٞزْ را تؼٕیز وٙذ 

 أا آٖ وار بشرٌی بٛد 

 ٚ ٔذت سٔاٖ عٛال٘ی را ٔی عّبیذ 

 پس اٚ ٘تٛا٘ست آ٘چٝ را وٝ بزای آٖ وٛضیذٜ بٛد بٝ پایاٖ بزسا٘ذ . 

 

تٛؾظ ذكایاضقاٜ ٚیطاٖ قسٜ تٛز . وؿی وٝ پازقاٜ  Bel/Mardukعثك ایٗ ٔٙثغ ، آضأٍاٜ 

 وطزٜ تٛز . پیف اظ ٔیالز تط تاتُ حٕطا٘ی  465تا  486ایطا٘یاٖ تٛزٜ . ٚ اظ 

پیف  482اؾتطاتٛ زض وتاب پٙزٓ ، پیف اظ ایٗ تیاٖ وطزٜ تٛز وٝ ٍٞٙأی وٝ ذكایاضقاٜ زض ؾاَ 

زض تاتٛت آضٔیسٜ تٛز ! تط ایٗ اؾاؼ ٔطزٚن ٔستٟا   Belusاظ ٔیالز تهٕیٓ تٝ ترطیة ٔؼثس ٌطفت 

اضائٝ قس  jenaپیف فٛت وطزٜ تٛز ) ٔغاِؼات آقٛض قٙاؾاٖ إِٓا٘ی وٝ زض رّؿٝ ای زض زا٘كٍاٜ 

 پیف اظ ٔیالز زض ٔمثطٜ ذٛز تٛزٜ (  484٘كاٖ ٔی زٞس وٝ ٔطزٚن زض ؾاَ 

                                                                                                                                                                                     

 ز٘یب ثٝ ثٛز، ایطاٖ قبٞٙكبٞی ؾّغٝ سحز وٝ نغیط آؾیبی ایبالر اظ یىی زض ٔیالز اظ لجُ 50 ؾبَ حسٚز اؾشطاثٛ.اؾز دطزاذشٝ ٍٞٙبْ آٖ
 زض اؾز وشبثی ٚی ٔؼطٚف اطط. وطز ٔغبِؼٝ ضا اضاسٛؾشٗ ػغطافیبیی آطبض اؾىٙسضیٝ زض ٘یع چٙسی. وطز ؾذطی ٔهط زض ضا ذٛز ػٕط اظ ٔسسی. آٔس

 اظ اططی حبضط حبَ زض وٝ ثٛزٜ سبضیری حٛازص ثٝ ٔٛؾْٛ اٚ ٞبی وشبة اظ زیٍط یىی ٔشٕٓ ظبٞطاً. اؾز وشبة ٞفسٜ ثط ٔكشُٕ وٝ ػغطافیب
 .٘یؿز زؾز زض آٖ

 اؾشطاثٖٛ ػغطافیبیی وشبة اظ. اؾز لسیٓ ز٘یبی ػغطافیبیی اٚضبع زضثبضٜ اعالع وؿت ثطای ؾطقبضی ٚ ثٟب ٌطاٖ ٔٙجغ اٚ وشبة ػغطافیبیی
 وطزٜ ٚنف ضا ایطاٖ ٘ٛاحی وشبة ایٗ زض ِٔٛف. آٚضز زؾز ثٝ سٛاٖ ٔی ٔفیسی اعالػبر وٛچه آؾیبی ٚ ٞٙسٚؾشبٖ ٚ ایشبِیب ٚ اؾذب٘یب زضثبضٜ

 ؾبوٗ ایطاٖ ٔرشّف ٘ٛاحی زض وٝ ٔطزٔب٘ی سٕسٖ ٚ فطًٞٙ ٚ اػشٕبػی ؾبظٔبٖ ٚ ایطاٖ فالر سِٛیسی ٘یطٚٞبی زضثبضٜ ٔفیسی ٔغبِت ٚ
 .اؾز ٘ٛقشٝ ا٘س، ثٛزٜ
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ي ایىگًوٍ بًد کٍ َمٍ چیس پؿط ٔطزٚن ، ٘اتٛ ٘یع زض ٕٞاٖ ظٔاٖ اظ نفحات تاضید ٘اپسیس قس . 

 پایان یافت . یک پایان تقریباً اوساوی . حماسٍ خدایاوی کٍ تاریخ را ريی زمیه شکل دادٌ بًدود ي

ٚ احتٕاالً ایٗ زٚ اتفاق تهازفی  آوچٍ کٍ عصر قًچ گفتٍ می شد بٍ پایان رسید ي مىُدم شد .

 ٘ثٛزٜ . 

با ٔزي ٔزدٚن ٚ ٔحٛ ضذٖ ٘ابٛ ، تٕاْ خذایاٖ بشري آ٘ٛ٘اوی وٝ رٚسٌاری سٔیٗ را تحت 

٘ساٖ ارتباط ا –٘یٕٝ خذای ٚالؼی یا تمّبی   -سّغٝ خٛد داضتٙذ ، رفتٝ بٛد٘ذ . با ٔزي اسىٙذر 

با خذایاٖ اس بیٗ رفت . بزای اِٚیٗ بار اس سٔا٘ی وٝ آدْ خّك ضذٜ بٛد ، ا٘ساٖ بذٖٚ خاِمیٗ 

 خٛد ضذ . 
زض زٚضاٖ ٔحعٚ٘ی ا٘ؿاٖ ، أیسٞا اظ اٚضقّیٓ آٔس٘س . تٝ ٌٛ٘ٝ ای قٍفت اٍ٘یع زاؾتاٖ ٔطزٚن ٚ 

 ؾط٘ٛقت ٟ٘ایی اٚ زض تاتُ زض وتاب ٔمسؼ پیكٍٛیی قسٜ تٛز . 

ٔا پیف اظ ایٗ ٘ٛقتٝ تٛزیٓ وٝ اضٔیاء ظٔا٘ی وٝ پایاٖ ذطز وٙٙسٜ ای ضا تطای تاتُ پیف تیٙی ٕ٘ٛز ، 

/ ٔطزٚن تٝ ٕ٘ایف ٌصاقت وٝ ٔزاظاتف فمظ ایٗ تٛزٜ وٝ پػٔطزٜ قسٜ  Belذسای ٔتٕایعی اظ 

ظ تٝ ٚتالی تٕا٘س . أا پیطیف ضقس ٕ٘ٛزٜ ٚ ٌیذ قس ٚ چطٚویس ٚ ٔطز ! . ٔا ٘ثایس تؼزة وٙیٓ ا

 ٚالؼیت پیٛؾتٗ ایٗ پیكٍٛیی . 

أا اضٔیاء ؾمٛط ٟ٘ایی آقٛض ، ٔهط ٚ تاتُ ضا ٘یع تسضؾتی پیكٍٛیی وطز . اٚ ٕٞطاٜ تا زیٍط 

پایاٖ » ضا زٚتاضٜ تط پا وطز٘س . ٔؼثس ضا تاظؾاظی ٕ٘ٛز٘س ٚاظ  Zionپیكٍٛئیٟایف تا پیكٍٛیاٖ ، 

 ذثط زاز٘س .  «پایاٖ رٚسٞا » تطای ٕٞٝ ّٔتٟا زض « ذٛـ 

راسی اٚ ضیرتٝ . « زض لّة » اٚ ٌفت وٝ تایس ایٍٙٛ٘ٝ ٔی قس ، آیٙسٜ ای اؾت وٝ ذسا تط٘أٝ اـ ضا 

( زض ظٔا٘ی اظ پیف تؼییٗ قسٜ  20:  23. )  است وٝ در أتذادش بزای بطزیت آضىار خٛاٞذ ضذ

زض تطاتطآ٘چٝ وٝ » اٖ ( ٚ زض آٖ ظٔ 30:24« )زض پایاٖ ضٚظٞا تٛ زضوف ذٛاٞی وطز » زض آیٙسٜ : 

 19(  17:3« ) ػطـ یٟٜٛ زض اٚضقّیٓ ٘أیسٜ ٔی قٛز ، تطویثی اظ ٕٞٝ ّٔتٟا حضٛض ذٛاٞٙس زاقت 

تٝ تكط لَٛ ٔیسٞٓ » اظ پیكٍٛییٟایی وٝ تٝ اضٔیاء ٘ؿثت زازٜ قسٜ قأُ ایٗ ٔٛاضز ٞؿتٙس وٝ : 

ٔٛػٛز فطا ضؾس ٌطي تا تطٜ ٚلتی وٝ ظٔاٖ « » وٝ قطٚع زٚتاضٜ ای تا أیسی ٘ٛیٗ ذٛاٞس زاقت . 

ٔؼثس یٟٜٛ تط وٛٞی وٝ ٔكٟٛضتطیٗ وٜٛ زضٔیاٖ » ٚ ضؾَٛ ٌفت : « ٕٞٙكیٗ ذٛاٞس قس 

وٟٛٞاؾت تاؾیؽ ذٛاٞس قس . رایٍاٞی ضفیغ تط فطاظ ٕٞٝ تپٝ ٞا ٚ اظ تٕاْ ّٔتٟا زض آٖ ذٛاٞٙس 

                                                           
 . اظ وشبة ٔمسؼ ایٗ ػٕالر وبّٔكبٖ چٙیٗ ٔی قٛز :   19

غضت یٟٜٛ سب ػُٕ ٕ٘ٙبیس ٚ ٔمهس زَ ذٛز ضا ثؼب٘یبٚضز ؾبوز ٘رٛاٞس ٌطزیس . یمیٗ وٝ زض ایبْ آذط ایٗ ضا ذٛة زضن ذٛاٞیس وطز . }...{ 
حسر ذكٓ یٟٜٛ سب سسثیطار لّٛثف ضا ٔٛطط ؾبذشٝ سىٕیُ ٍ٘طزا٘س ثط ٘رٛاٞس ٌكز . ایٗ ضا زضایبْ آذطیٗ زضن ذٛاٞیس وطز . }...{ آٍ٘بٜ 

ضا سرز یٟٜٛ ذٛاٞٙس ذٛا٘س ٚ سٕبٔی لجبئُ ثٝ آ٘ؼب ثبؾٓ یٟٜٛ ثبٚضقّیٓ ٔؼشٕغ ذٛاٞٙس ٌطزیس ٚثبضزیٍطثٟٛؼ زَ فبؾس ذٛز ضفشبض اٚضقّیٓ 
  ٘رٛاٞٙس ٕ٘ٛز . وشبة اضٔیبء . ْ
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وطزٜ ، لْٛ تٝ لْٛ  ایكاٖ قٕكیطٞای ذٛز ضا تٝ ٌاٚ آٞٗ ٚ ٘یعٜ ٞای ذٛزضا تٝ اضٜ تثسیُ» تٛز ٚ 

 (  2: 1-4اقؼیاء )« قٕكیط ٘ىكیسٜ ٚتاض زیٍط رًٙ ضا ٘رٛاٞٙس آٔٛذت 

اقؼیاء زض ٔزٕٛػٝ زْٚ ٘ثٛتٟای ذٛز ) وٝ ٌاٞی اٚلات اقؼیاء زْٚ ٘أیسٜ ٔی قٛز ( ذسای تاتّی ضا 

 ٔؼطفی ٔی وٙس .  –ٞٓ ٔؼٙی تا آٖٔٛ  –«ذسای پٟٙاٖ » 

 تٝ اؾت : پیف تیٙی آیٙسٜ زض ایٗ ٚاغٜ ٞا ٟ٘ف

" Bel  خٓ ضذٜ ٚ ٘ابٛ چٙذن سدٜ . بتٟای آٟ٘ا بز حیٛا٘ات ٚ بٟایٓ ٟ٘ادٜ ضذ . آٟ٘ایی وٝ ضٕا بز

ٔی داضتیذ حُٕ ٌطتٝ ٚبار حیٛا٘ات ضؼیف ضذٜ است . آٟ٘ا ٍٕٞی دٚال ضذٜ ا٘ذ . آٖ بار را 

  "ٕ٘ی تٛا٘ٙذ رٞا٘یذ بّىٝ خٛد آٟ٘ا بٝ اسیزی ٔی رٚ٘ذ .

 ( 46: 1-4اقؼیاء ) 

ازػای ایٙىٝ پؽ اظ ٔهائة ٚ ٔحٙتٟا ٚ پؽ اظ ایٙىٝ ٔطزْ ٚ ّٔتٟا تطای ٌٙاٞاٖ ٚ٘افطٔا٘ی ٞای 

ذٛز لضاٚت قس٘س ظٔاٖ نّح ٚػساِت ذٛاٞس آٔس ، تٛؾظ پیأثطاٖ اِٚیٝ ؾاذتٝ ٚپطزاذتٝ قسٜ تٛز 

، اٚ  . حتی پیف تیٙی قسٜ تٛز وٝ ضٚظ پطٚضزٌاض ، ضٚظ لضاٚت ذٛاٞس تٛز . اظ رّٕٝ آٟ٘ا ٞٛقغ ٘ثی

پیف تیٙی وطز وٝ ّٔىٛت ذسا اظ عطیك ذا٘ٝ زاٚز ، زض پایاٖ ضٚظٞا تاظ ذٛاٞس ٌكت. ٚ ٔیكا } یىی 

آٖ زض پایاٖ ضٚظٞا » اظ پیأثطاٖ . ْ { تا اؾتفازٜ اظ وّٕاتی ٕٞچٖٛ وّٕات اقؼیاء ، اػالْ وطز وٝ : 

اٚضقّیٓ ٚ پازقاٞی  تٝ قىّی پط ٔؼٙی ، ٔیكا ، تسضؾتی تاظؾاظی ٔؼثس ذساٚ٘س زض« ذٛاٞس آٔس 

وٝ اظ ٕٞاٖ اتتسا « تایسی » رٟا٘ی یٟٜٛ اظ عطیك ٘ؿُ زاٚز ضا تؼٙٛاٖ قطط الظْ ٔغطح ٔی وٙس . 

 ٔمسض تٛزٜ . ٘كات ٌطفتٝ اظ زٚضاٖ تاؾتاٖ ، اظ ضٚظٞای اتسی . 

زض ٘تیزٝ تطویثی اظ زٚ ػٙهط اؾاؾی زض پیف تیٙی ٞای وؿا٘ی ٚرٛز زاضز وٝ پایاٖ ضٚظٞا ضا پیف 

یىی وٝ رٚس پزٚردٌار رٚس لضاٚت بز تٕاْ سٔیٗ ٚ ّٔتٟا خٛاٞذ بٛد وٝ در پی ی وطزٜ ا٘س . تیٙ

اش تزٔیٓ ، ٘ٛساسی ٚ دٚراٖ ٘یىخٛاٞی با ٔحٛریت اٚرضّیٓ خٛاٞذ آٔذ . دیٍز ایٙىٝ ٕٞٝ 

  لضاٚ لذرٞا وٝ پیص اس ایٗ پایاٖ یافتٝ ٘مطٝ ای بٛدٜ وٝ اس آغاس تٛسظ خذا ضزٚع ضذٜ .

وؿی ٕٔىٗ اؾت  –ْٛ پایاٖ ػهط ٚظٔاٖ ٚلتی اؾت وٝ ٔؿیط حٛازث ایؿتا ٔی قٛز زض ٚالغ ٔفٟ

ٚ زٚضٜ ای رسیس ) وٝ تٝ ا٘ساظٜ ٌفتٗ ػهط رسیس  –اؾت « پایاٖ تاضید » ٘سا زٞس وٝ ایٗ ایسٜ 

ٚؾٛؾٝ وٙٙسٜ اؾت ( یه چطذٝ ) یا پیكٍٛیی ! ( رسیس تایس قطٚع قٛز . زض حاَ حاضط ٔی تٛاٖ 

 اِٚیٝ وتاب ٔمسؼ پیسا وطز . آٖ ضا زض فهّٟای 

، ٚ « ضٚظ ٌصقتٝ ») ٌاٞی اٚلات آٖ ضا   Acharit Hayamim/ زٚضٜ ، ٔی قٛز  termػثطی  

اؾت . وٝ زض حاَ  «ٖ رٚسٞا پایا» تطرٕٝ وطزٜ ا٘س . أا زلیك تطیٗ تطرٕٝ « ضٚظ تؼس » ٕٞچٙیٗ 

ٌطفتٝ . ٚلتی وٝ یؼمٛب زض  ( ٔٛضز اؾتفازٜ لطاض 49حاضط زض وتاب ٔمسؼ زض ؾفط پیسایف ) فهُ 

زٚض ٞٓ رٕغ قٛیس . ٔٗ تٝ قٕا ٔی ٌٛیٓ وٝ » حاَ ٔطي تٛز ٚ فطظ٘ساٖ ذٛز ضا رٕغ وطز ٚ ٌفت : 

 « . تطایتاٖ ضخ ذٛاٞس زاز  پایاٖ رٚسٞاآٖ زض 
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تیاٖ ایٗ رٕالت ٔٙتذ اظ پیكٍٛییٟای زلیمی تٛز وٝ تا زٚاظزٜ ذا٘ٝ زایطٜ اِثطٚری پیٛ٘س ذٛضزٜ ا٘س . 

 پیكٍٛئیٟایی وٝ تط اؾاؼ زا٘ف پیكطفتٝ ای اظ آیٙسٜ ، ٞؿتی ٔی یافتٙس ٚتاظ ٞٓ زض ؾفط تخٙیٝ 

تٝ ٔطزٔف ) فهُ چٟاضْ ( ٚلتی ٔٛؾی لثُ اظ ٔطي تا ٔطٚض ٔیطاث اِٟی اؾطائیُ ٚ آیٙسٜ اـ ، 

ظٔا٘ی وٝ قٕا زض ٔحٙت تاقیس ، چیعی تطای قٕا پیف ذٛاٞس آٔس . زض » ایٍٙٛ٘ٝ ا٘سضظ ٔی زٞس : 

 « یٟٜٛ ذسای قٕا تاظ ذٛاٞس ٌكت . ٘سای اٚ ضا تكٙٛیس  پایاٖ رٚسٞا

تمالی ٔىطض تطای تاویس تط ٘مف اٚضقّیٓ ، ضطٚضت ٚرٛز ٔؼثسی ضٚی وٜٛ وٝ ٕٞچٖٛ تطد زیسٜ 

تٟا ضا ٞسایت وٙس ، تیكتط زالیُ والٔی ٚ اذاللی اـ ٔس ٘ظط لطاض ٌطفتٝ أا زِیُ تا٘ی ، رطیاٖ ّٔ

 ؾٛزٔٙس تطی ضا ٔی تٛاٖ تطای آٖ زض ٘ظط ٌطفت . 

یٟٜٛ ، ٔذتٟا پیص در سفز خزٚج ٚ ٕٞچٙیٗ  Kavod٘یاس بٝ آٔادٜ ٕ٘ٛدٖ پایٍاٞی بزای باسٌطت 

زض تاظؾاظی ٔؼثس  Kavod ذٜ بٛد .در تٛصیفات حشلیاَ اس ٚسیّٝ ٘مّیٝ خذای آسٕا٘ی صحبت ض

پط  –تیكتط اظ آٖ یىی زض ٔؼثس اَٚ  -« اظ آٖ ٔٗ نّح ضا اػغا ذٛاٞٓ ٕ٘ٛز » ٔحتطْ قٕطزٜ قس . 

تٝ اٚضقّیٓ وٝ تغٛض ٔىطض آٖ ٞٓ زض اضتثاط تا اقؼیاء ٚ زیٍط پایٍاٟٞای  Kavodٔؼٙی اؾت آٔسٖ 

یٟٜٛ ٚاضز اٚضقّیٓ  Kavodآ٘زاؾت وٝ  اظ» ٚاتؿتٝ تٝ فضا زض ِثٙاٖ . حزی پیأثط ٘یع ٌفت : 

ٔٛرد ا٘تظار در پایاٖ رٚسٞا  یشدا٘ی. ٕ٘ی تٛاٖ بٝ ایٗ ٘تیجٝ ٘زسیذ وٝ باسٌطت « ذٛاٞس قس 

 بٛدٜ ، أا پایاٖ رٚسٞا وی خٛاٞذ بٛد ؟

ؾٛاَ تاظٜ ای ٘یؿت . پیف اظ  –وٝ ٔا پاؾد ذٛز ضا تطای آٖ پیكٟٙاز ذٛاٞیٓ وطز  –ایٗ ؾٛاَ  

ایٗ ٘یع زضزٚضاٖ تاؾتاٖ تالـ قسٜ تٝ آٖ پاؾد زازٜ قٛز . پیأثطاٖ تؿیاضی اظ پایاٖ ضٚظٞا 

 ؾرٗ ٌفتٝ ا٘س . 

ٚلتی وٝ قیپٛض تعضي زٔیسٜ ذٛاٞس ٚ تٕاْ ّٔتٟا ٌطز ٞٓ ذٛاٞٙس » پیكٍٛیی اقؼیاء زضتاضٜ ظٔاٖ 

ٕٞطاٜ تٛزٜ تا تهسیك اٚ وٝ « تٝ اٚ تؼظیٓ ذٛاٞٙس ٕ٘ٛز آٔس ٚ زض پاییٗ وٜٛ ٔمسؼ یٟٜٛ زض اٚضقّیٓ 

 تسٖٚ رعئیات ٚ ظٔاٖ تٙسی ، ٔطزْ ٕ٘ی تٛا٘ؿتٙس پیكٍٛیی ضازضن وٙٙس . 

حىٓ تاالی حىٓ ، حىٓ زض حىٓ ، ذظ تاالی ذظ ٚ ذظ زض ذظ ، وٕی ایٙزا ٚ وٕی آ٘زا ، قیٜٛ ای 

وٝ تٝ اٚ زازٜ قسٜ تٛز ٔی تایس ٟٔط ( ٞط پاؾری  28:10تٛز وٝ اقؼیاء تٝ ذسا قىایت ٔی تطز ) 

یه وّٕٝ ضا تغییط زاز ، « حطٚف » ٚٔٛٔف وطزٜ ٚؾٙس ضا پٟٙاٖ ٕ٘ایس . ٘ٝ وٕتط اظ ؾٝ تاض ، اقؼیاء 

تثسیُ ٕ٘ٛز . وٝ تٝ ٔؼٙی ٘كا٘ٝ ٞای پیكٍٛیی تٛز . ٘ىتٝ ای وٝ  Otothضا تٝ  Otiothٍ٘اضـ 

ایٗ ٘كاٖ وٝ عطح اِٟی تا ظٔاٖ ٔكرم ٘كاٖ تٝ  «رٔش وتاب ٔمذس » ضاظی ضا ٔتصوط ٔی قس 

ٚ پطؾیس « ذاِك ِغات ذغاب وطز » قسٜ لاتُ تفؿیط ٘ثٛز . ایٗ ضٔع احتٕاالً ظٔا٘ی وٝ اقؼیاء ذسا ضا 

 قىُ ٌطفت . « ٚاغٜ ٞا ضا تطػىؽ تٝ ٔا تٍٛ » وٝ 

اظٌٛ پیأی ضا تطای ّٔتٟا ت -« ضٔع ٌصاضی قسٜ تٛؾظ یٟٜٛ »٘أف تٝ ٔؼٙی   – Zephaniahپیأثط 

تیكتط اظ آ٘چٝ » أا « ؾرٗ ذٛاٞس ٌفت تا ظتا٘ی فهیح » ٕ٘ٛز اظ ظٔا٘ی وٝ ّٔتٟا رٕغ قٛ٘س . اٚ 

تؼزثی ٘ساضز وٝ پؽ « قٕا زضن ذٛاٞیس وطز ظٔا٘ی ضا وٝ ظٔاٖ ٌفتٗ تاقس .« » تایس تٍٛیس ٍ٘فت 
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؟ وی پایاٖ اظ آٖ زض آذطیٗ وتاب ٘ثٛت ، وتاب ٔمسؼ تا ؾٛاِی ٔٙحهط تٝ فطز ضٚتطٚ تٛزٜ . وی 

 ضٚظٞا ذٛاٞس آٔس ؟ 

 –ضٔع ٌكایی ٕ٘ٛز  Belshazzarوؿی وٝ ٘ٛقتٝ ضٚی زیٛاض ضا تسضؾتی تطای  –زض وتاب زا٘یاَ 
 پؽ اظ آ٘ىٝ ضٚیایی تطای اٚ اتفاق افتاز ٚ تیٙف ٚیػٜ ای ٘ؿثت تٝ آذط اِعٔاٖ زض آیٙسٜ پیسا ٕ٘ٛز 

ٚ فطقتٍاٖ ٔمطب ٘مف وّیسی « ٘ی ضٚظٞای تاؾتا» } چكٓ ٔؼٙٛیف ٌكٛزٜ قس . ْ { وٝ زض آٖ 

ضا تاظی ٔی وطز٘س ، زا٘یاَ تٟت ظزٜ اظ فطقتٍاٖ تٛضیح ذٛاؾت . پاؾری وٝ قأُ پیف ٌٛیی 

اتفالات آیٙسٜ قٛز . زض اذتیاض ٌطفتٗ ٔىا٘ی وٝ تٝ ظٔاٖ ٟ٘ایی تیٙزأس . زا٘یاَ پطؾیس : ٚ ایٗ وی 

 فمظ ٔؼٕا ضٔع ٌٛ٘ٝ تط ٔی قٛز .  ذٛاٞس تٛز ؟ زض پاؾد وٝ ظاٞطاً تایس زلیك تٙظط تطؾس ،

 زض یىی اظ ٔٛاضز فطقتٝ یىی اظ ٚضؼیتٟای حٛازث آیٙسٜ ضا زض پاؾرف تیاٖ ٕ٘ٛز .ظٔا٘ی وٝ 

ظٔا٘ی یا ظٔاٟ٘ایی یا ٘یٕٝ ظٔا٘ی « . » ضا تغییط زٞس  20پازقاٞی ٘اپان ؾؼی ذٛاٞس ٕ٘ٛز ؾٙتٟا» 

قاٞی ّٔىٛت تٛؾظ لسیؿاٖ ٔماْ ٔتؼاَ ٚلتی وٝ اػغای پاز 21«تؼس اظ ظٔا٘ی وٝ ٚػسٜ زازٜ قسٜ ! 

تطای  77ٚ  76ؾاِٟای زٞٝ » تٝ ٔطزْ تٝ ا٘زاْ ضؾیس . زض ظٔا٘ی زیٍط فطقتٝ پاؾرٍٛ ٌفت : 

ٚضٚیای پیكٍٛیی قسٜ تحمك یاتس . « ٔطزْ قٟط قٕا حىٓ قسٜ تا ٔمساض ٌٙاٞاٖ قٕا پط قٛز 

زیٍط ، ٔٛػٛز ) ٔؿیح (  وكتٝ  ٚ زٞٝ قهت ٚ زٚ ؾاَ 70تؼس اظ زٞٝ » ٚیىثاض زیٍط ّٔه فطٔٛز : 

 22« ٔی قٛز ، ضٞثطی ذٛاٞس آٔس وٝ قٟط ضا ٚیطاٖ ٔی وٙس ٚ پایاٖ زض رطیاٖ یه ؾیُ ذٛاٞس آٔس 

چمسض » زضرؿتزٛی پاؾری ضٚقٗ ، زا٘یاَ اظ فطقتٝ زیٍطی ذٛاؾت وٝ پاؾرف قفاف تاقس : 

ی ٔؼٕاٌٛ٘ٝ ای زضیافت ٔی زض پاؾد ، اٚ زٚتاضٜ پاؾرٟا« ٔا٘سٜ تٝ پایاٖ ایٗ ضٚظٞای زضز٘ان ؟ 

ظٔا٘ی ٚ ظٔاٟ٘ایی ٚ ٘یٕٝ ظٔا٘ی » أا « . ظٔا٘ی ، ظٔاٟ٘ایی ٚ ٘یٕٝ ظٔا٘ی » وٙس . وٝ پایاٖ ذٛاٞس آٔس 

 ؟ « ٞفتاز ٞفتٝ ؾاَ یؼٙی چٝ » چٝ ٔؼٙی زاضز ؟ « 

اظ پؽ ٔٗ ٌفتٓ : پطٚضزٌاضْ « . » ٔٗ قٙیسْ أا ٘فٟٕیسْ » زا٘یاَ زض وتاب ذٛز تیاٖ ٔی وٙس وٝ : 

اظظٔا٘ی وٝ » زٚتاضٜ پاؾد ضٔعی اؾت . فطقتٝ پاؾد زاز : « ٔیاٖ ایٟٙا چٝ چیعی تیطٖٚ ٔی آیس ؟ 

احىاْ ضایذ ٔٙؿٛخ ٔی قٛز ٚ حزت رسیس ٔؿتمط ٔی ٌطزز وٝ ایٗ اتفاق پیكیٗ ٞعاض ٚزٚیؿت ٚ 

هس ٘ٛز ضٚظ عَٛ ٔی وكس . ذكٙٛز آٖ وؿی ذٛاٞس تٛز وٝ ٔٙتظط ٔی ٔا٘س ٚ ٔی ضؾس تٝ ٞعاض ٚ ؾی

                                                           
 . ٔٙظٛض اظ ؾٙز زض ایٙؼب ضؾٓ لطثب٘ی ؾٛذشٙی ثطای ذساؾز وٝ ضؾٓ دطؾشف آ٘ٛ٘بوی ثٛزٜ . ْ  20
آٍ٘بٜ ٔٗ زا٘یبَ ٍ٘طیؿشٓ ٚ ایٙه زٚ قرم زیٍط یىی ثبیٗ عطف ٟ٘ط ٚ زیٍطی ثبٖ عطف ٟ٘ط » . سطػٕٝ فبضؾی  وشبة ٔمسؼ :  21

ایؿشبزٜ ٌفز وٝ ا٘ؼبْ ایٗ ػؼبیت سب ثچٙس ٔی وكس ... ؾٌٛٙس یبز ٕ٘ٛز وٝ ثطای یه ظٔبٖ ٚ ظٔبٟ٘ب ٚ٘یٓ ظٔبٖ ذٛاٞس وكیس ... ٔٗ قٙیسْ 
ای آلبیٓ آذط ایٗ حٛازص چٍٛ٘ٝ ذٛاٞس قس . اٚ ٌفز وٝ ای زا٘یبَ ضاٜ ذٛز دیف ٌیط ظیطا وٝ ایٗ وّٕبر سب  أب زضن ٘ىطزْ ٚ ٌفشٓ وٝ

 « ظٔبٖ آذطیٗ ٔرفی ٚٔرشْٛ ا٘س 
زضایٗ والْ سبُٔ وٗ ٚ ضٚیب ضا فٟٓ ٕ٘ب . ٞفشبز ٞفشٝ ثطای لْٛ سٛ ٚ ثطای » . زضسطػٕٝ فبضؾی غیط سفؿیطی وشبة ٔمسؼ ایٍٙٛ٘ٝ آٔسٜ :  22

ٔمسؾز ٔمطض ٔی ثبقس سب سمهیطٞبی آٟ٘ب سٕبْ قٛز ٚ ٌٙبٞبٖ آٟ٘ب ثٟب٘ؼبْ ضؾس ٚ وفبضٜ ثٝ ػٟز ػهیبٖ وطزٜ قٛز ٚ ػساِز ػبٚزا٘ی  قٟط
آٚضزٜ قٛز ... دؽ ثساٖ ٚ ثفٟٓ وٝ اظ نسٚض فطٔبٖ ثٝ ػٟز سؼٕیط ٕ٘ٛزٖ ٚ ثٙب وطزٖ اٚضقّیٓ سب ) ظٟٛض ( ٔؿیح ضئیؽ ، ٞفز ٞفشٝ ٚ 

ٛاٞس ثٛز ، ثّىٝ لْٛ آٖ ضئیؽ وٝ ٔی رهز ٚ زٚ ٞفشٝ ، ٔؿیح ٔٙمغغ ذٛاٞس ٌطزیس ٚ اظ آٖ اٚ ٘قثٛز ... ثؼس اظ آٖ قهز ٚزٚ ٞفشٝ ذٛاٞس 
 ْ «. آیس قٟط ٚ لسؼ ضا ذطاة ذٛاٞٙس ؾبذز ٚ آذط اٚ زض آٖ ؾیالة ذٛاٞس ثٛز ٚ سب آذط ػًٙ ذطاثیٟب ٔؼیٗ اؾز 
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« پؿط ا٘ؿاٖ » وؿی وٝ اٚ ضا  –ٚتا ایٗ اعالػاتی وٝ زا٘یاَ اظفطقتٝ زضیافت وطز  23«ٚ ؾی پٙذ 

حاال تطٚ تٝ پایا٘ی وٝ تطایت ٌفتٓ ٚ تطذیع تطای ؾط٘ٛقتت  زض » تٝ اٚ ٌفت :  –ذغاب وطزٜ تٛز 

 24« . پایاٖ ضٚظٞا 

 

ٕٞچٖٛ زا٘یاَ ، ٘ؿّی اظ ٔحمماٖ وتاب ٔمسؼ ، زا٘كٕٙساٖ ٚ اِٟیات زا٘اٖ ٚ عاِغ تیٙاٖ ٚ حتی 

! فمظ ایٗ ٘یع ٌفتٙس : ٔا قٙیسیٓ أا ٘فٟٕیسیٓ  –ٕٞچٖٛ اؾحاق ٘یٛتٖٛ ٔكٟٛض  –ؾتاضٜ قٙاؾاٖ 

( سٔا٘ی ٚ سٔاٟ٘ایی ٚ ٘یٕٝ سٔا٘ی یه ٔؼٕا ٘یست بّىٝ ایٙىٝ وی ضٕارش آغاس ضذ ) یا ٔی ضٛد 

 ؟ خٛد یه ٔؼٕاست . 

زض ضٚیا زیسٜ ) ٔا٘ٙس حّٕٝ تع تٝ لٛس  اَػسْ لغؼیت ، ٘اقی اظ ایٗ حمیمت اؾت وٝ ٕ٘ازٞا ضا زا٘ی

یا ضطب وطزٖ قاخ تٝ چٟاض قاخ ٚتمؿیٓ آٖ ( اظ ؾٛی زیٍط فطقتٝ ٞا اظ اتفالاتی نحثت ٔی 

ٙی ؾمٛعف ، حتی تؼس اظ وٙٙس وٝ زض تاتُِ تؼساظ زٚضاٖ زا٘یاَ اتفاق ٔیافتس . تؼس اظ پیف تی

پیكٍٛیی تاظؾاظی ٔؼثس تؼساظ ٞفتاز ؾاَ . ٚ ٕٞچٙیٗ پیف تیٙی ظٟٛض ٚ ؾمٛط أپطاعٛضی ایطاٖ ، 

 آٔسٖ یٛ٘ا٘یاٖ تٝ ضٞثطی اؾىٙسض ٚ حتی تمؿیٓ أپطاعٛضی ٔغّٛب قسٜ تیٗ را٘كیٙا٘ف . 

 پیكٍٛیٟای زا٘یاَ  ٕٞٝ ایٗ پیكٍٛییٟا چٙاٖ زلیك ٞؿتٙس وٝ ٔحمماٖ ضا تٝ ایٗ تاٚض ضؾا٘سٜ وٝ

اتفاق افتازٜ . ؾثه ایٗ ترف اظ ٘ثٛتٟا تٝ ٌٛ٘ٝ ای اؾت وٝ زض حمیمت ، تاضید  «پس اس ٚلایغ » 

پیف اظ ٔیالز ٘كاٖ ٔی زٞس . أا ٚإ٘ٛز قسٜ وٝ آٟ٘ا زض ؾٝ لطٖ لثُ تط  250٘ٛقتٗ آٖ ضا حسٚز 

اظ ضٚیاضٚی ٞا تافطقتٝ ٚحی  اظ آٖ ٘ٛقتٝ قسٜ ا٘س . ٔطرغ لاعغ ایٗ اؾتسالَ ایٗ اؾت وٝ زض یىی

زض « اظ ظٔا٘ی وٝ احىاْ ؾٙتی ) زض ٔؼثس ( ٔٙؿٛخ قسٜ ٚ پّیسیٟای ٔرٛف » ، زضؾت زض آغاظ ؾرٗ 

 Kislevزؾتٛض واض لطاض ٌطفت . تٟٙا ٔی تٛا٘س تٝ ٚالؼٝ ای  وٝ زض تیؿت ٚ پٙزٕیٗ ضٚظ ٔاٜ ػثطی 

. تاریخی وٝ دلیماً ثبت ضذٜ است . سیزا در پیف اظ ٔیالز زض اٚضقّیٓ ضخ زاز ٔطتٛط تاقس  167زض 

 –بٝ اػتماد بسیاری  –در ٔؼبذ ٔمیٓ ضذ٘ذ . ایٗ ٘طاٖ دٞٙذٜ « پّیذیٟای ٚیزاٖ وٙٙذٜ » آٖ رٚس 

 آغاس پایاٖ رٚسٞا ست ! 

 

                                                           
ئٕی ٚ ٘هت قسٖ ٔىطٚٞبر ٔرطة یه ٞعاضٚ زٚیؿز ٚ ٘ٛز ضٚظ ذٛاٞس ثٛز . ٚظٔبٖ ضفغ قسٖ لطثب٘ی زا» }... { . سطػٕٝ فبضؾی :   23

 « ذٛقب ثٝ حبَ وؿی وٝ ا٘شظبض وكیسٜ ثطٚظٞبی یه ٞعاض ٚ ؾیهس ٚ ؾی ٚ دٙغ ثطؾس . 
. زض سطػٕٝ فبضؾی غیط سمؿیطی وشبة ٔمسؼ ایٍٙٛ٘ٝ آٔسٜ وٝ : دؽ اٚ ٘عز ػبیی وٝ ایؿشبزٜ ثٛزْ آٔس ٚ چٖٛ آٔس ٔٗ سطؾبٖ قسٜ ثٝ   24

اٚ ٔطا ِٕؽ ٕ٘ٛزٜ زض ػبیی وٝ ثٛزْ « ... » ای دؿط اؾٙبٖ ثسا٘ىٝ ای ٘طٚیب ثطای ظٔبٖ آذط ٔی ثبقس » ضٚی ذٛزْ زضافشبزْ ٚ اٚ ٔطا ٌفز : 
 ْ « ٚ ٌفز : ایٙه ٔٗ سٛضا اظ آ٘چٝ زض آذط غضت ٚالغ ذٛاٞس قس اعالع ٔیسٞٓ ظیطا وٝ ا٘شٟب زض ظٔبٖ ٔؼیٗ ٚالغ ذٛاٞس قس ثط دب زاقز 
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، ًاپذیذ شذُ  1اٍرشلین : جام  

ؿك للٖ ثیٌت ٚ یىٓ پیَ ام ٔیالؿ ، ٚلتی وٝ ثلای اِٚیٗ ثبك ام ًالعٟبی ٌٞتٝ ای كٚی مٔیٗ اًتفبؿٜ 

ُـ ؛ اثلاٞیٓ ثب ٘بٖ ُٚلاة ثب ثلوت ثٝ ٘بْ ؽـای تؼبِی ، اِٚیٗ ؿیٗ تٛعیـی اٌ٘بٖ كا اػالْ ولؿ . 

ٌلفتٙـ . ّٓیجی كا ثٝ  ثیٌت ٚ یه للٖ ثؼـ ، ؿٚؿٔبٖ اثلاٞیٓ پبكًب ، ثب ُبْ ٚیوٜ ای ؿك اٚكُّیٓ رِٗ

تب ٔغُ اػـاْ ٚ ظٟٛك ؿیٗ تٛعیـی ؿیٍلی كا ٔٛرت  –ثٝ یمیٗ ٕ٘بؿ یه ًیبكٜ كا  –ؿٍٚ اٚ وِیـ٘ـ 

 ُـ٘ـ . 

ٞٙٛم پیلأٖٛ آٖ ًٛاالت ؿك ٌلؿٍ ٌٞتٙـ . اٚ ٚالؼبً صٝ وٌی ثٛؿ ؟ اٚ ؿك اٚكُّیٓ ثٝ صٝ وبكی ِٔغَٛ 

صیـٜ ثٛؿ ؟ ٚ آٖ ربْ صٝ ثٛؿٜ وٝ ًجت ُىُ ٌلفتٗ  ثٛؿ ؟ تٛعئٝ ای ػّیٝ اٚ ٚرٛؿ ؿاُت یب ؽٛؿ تٛعئٝ

 افٌب٘ٝ ای ) رٌتزٛٞبیی پیلأٖٛ ( ؿكثبكٜ ربْ ٔمـى ُـٜ ؟ 

٘بٔیـٜ ٔی ُٛؿ ( ثب ٘بٖ فغیل ٚ  Sederكا رِٗ ٌلفت . ) ؿك ػجلی 2ؿك آؽلیٗ ُت آماؿیَ ، ػیـ پٌظ 

ُلاة ٚ ٕٞلاٞی ؿٚامؿٜ ُبٌلؿٍ . ایٗ ٓغٙٝ تًٛظ ثنكٌتلیٗ ٘مبُبٖ ٞٙل ؿیٙی ربٚؿا٘ٝ ُـٜ اًت . 

 اًت . 3ِئٛ٘بكؿٚ ؿاٚیٙضی « ُبْ آؽل » وٝ ٔؼلٚفتلیٗ آٟ٘ب تبثّٛی 

                                                           
۱  .chalice :  خبٔی وٝ ثطای ٘ٛقیسٖ زض ٘ظط ٌطفشٝ ٔی قٛز . زض ایٗ ٔٛضز ذبل ، خبٔی وٝ ثطای ٘ٛقیسٖ زض ٔطاؾٕی ٔصٞجی زض ٘ظط ٌطفشٝ ٔی

 ( . ْ 62:62قٛز . ض. ن ثٝ ا٘دیُ ٔشی ) 
6
 وّیٕیبٖخكٗ ثٟبض  :پٌظ.   

قٙبؾٙس. ٕٞٝ ؾبِٝ ثب فطاضؾیسٖ دب٘عزٞٓ  ٌیطی لْٛ یٟٛز. زض سٕبْ خٟبٖ، لْٛ یٟٛز ضا ثب ایٗ ػیس ٔی یب فهح ٞٓ ٕ٘بز آظازی اؾز ٚ ٞٓ قىُ پـٌَِظ

اظ ٔهط ٚ آظازی اخساز ذطٚج  "دؿح"سطیٗ اػیبز ٔصٞجی ذٛز، یؼٙی  ٔبٜ ػجطی ٘یؿبٖ زض فهُ ثٟبض، یٟٛزیبٖ ؾطاؾط خٟبٖ ثب ثطٌعاضی یىی اظ ٟٔٓ
 .وٙٙس ذٛز ضا یبزآٚضی ٔی

ٞبی زیٍطی ٘یع ذٛا٘سٜ قسٜ  آٔسٜ ثٝ ٔؼٙی ٌصض وطزٖ، خؿشٗ ٚ ضحٓ وطزٖ ٌطفشٝ قسٜ اؾز ٚ ثٝ ٘بْ "دبؾَح"ای زض سٛضار وٝ ثب ِفظ  ٘بْ دِؿَح اظ ٚاغٜ
 :ٞب ثٝ ایٗ زِیُ اؾز وٝ ایٗ اؾٓ

 طٚج اظ ٔهط فطنز وبفی ثطای سٟیٝ ذٕیط خٟز درز ٘بٖ ٘ساقشٙس، ٘بٌعیط اظ ذٕیط سطـ ٘كسٜػیس فغیط یب ٔهبٞب: اظ آ٘دب وٝ یٟٛزیبٖ ٍٞٙبْ ذ

 .ب ٔدبظ ثٝ اؾشفبزٜ ایٗ ٘ٛع ٘بٖ ٞؿشٙس٘بْ زاضز ٚ یٟٛزیبٖ زض ایٗ ػیس سٟٙ "َٔهب"اؾشفبزٜ وطز٘س ٚ ٘بٖ فغیط ؾبذشٙس وٝ زض ظثبٖ ػجطی  "فغیط"

 .٘بٔٙس قٛز، ثٙبثطایٗ آٖ ضا خكٗ ثٟبض ٘یع ٔی ػیس خكٗ ثٟبض: ایٗ ػیس ٕٞٛاضٜ زض فهُ ثٟبض ٚالغ ٔی

 ْ .اؾطائیُ اظ ٔهط اؾز خكٗ آظازی: ایٗ ػیس، خكٗ آظازی ثٙی

3
، ضیبضی، ٘مبقیٞبی  اؾز وٝ زض ضقشٝ ض٘ؿب٘ؽزٚضٜ  ایشبِیبیی ٞٙطٔٙساٖٚ  زا٘كٕٙساٖاظ  (۵۱۵۱  ٔٝ 6 - ۵۵۱6 آٚضیُ ۵۱) ِئٛ٘بكؿٚ ؿاٚیٙضی.   

ثب سحمیك ثط ضٚی ثبظؾبظی اثط ای اظ ٔحممبٖ ایشبِیبیی  ػسٜ.قرهی ثطخؿشٝ ثٛز ٞٙسؾٝ، ٚ سٙسیؿٍطی، ٟٔٙسؾی، وبِجسقٙبؾی، ٔٛؾیمی، ٔؼٕبضی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B7%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B7%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B5_%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B5_%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4%DB%B5%DB%B2_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4%DB%B5%DB%B2_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2_%D9%85%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2_%D9%85%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B5%DB%B1%DB%B9_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B5%DB%B1%DB%B9_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%AF%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87
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 ِئٛ٘بكؿٚ ثلای ؿاَ٘ ػّٕی ٚ ثٔیلت والٔی اٍ ؿكػلٓٝ اِٟیبت ِٟٔٛك ثٛؿ . 

٘مبُی اٚ صٝ صینی كا ِ٘بٖ ٔی ؿٞـ ، ٔٛكؿ ثغج ٚثلكًی للاكٌلفتٝ ، تزنیٝ ٚتغّیّٟب تب ثٝ ألٚم ایٙىٝ 

 اؿأٝ یبفتٝ ٚ ػٕیك تل ُـٜ ، ثٝ ربی عُ ٚفُٔ ٌٔبِٝ ، آٖ كا ثٝ ٔؼٕبیی تجـیُ ٕ٘ٛؿٜ . 

 ًماشی ًشاىکلیذ گشَدى لفل صٌذٍلچِ اسزار ، آًچِ کِ ها ًشاى خَاّین داد ، در چیشی است کِ 

، آى چیشی است کِ فمذاًش احساس هی شَد ، کِ پاسخ گزُ گشای هعوای حواسِ خذایاى  ًوی دّذ

گذشتِ ، حال ٍ آیٌذُ ، ٍ اًساى را تز رٍی سهیي ٍ اشتیاق تزای سهاًْای هَعَد را در اختیار دارد . 

 ر ّز طی دٍ اتفاق هتمارى هی شًَذ . کِ طی تیست ٍیک لزى اس ّن جذا شذُ اًذ ؛ اٍرشلین هحَ

دٍی ایي اتفالات تَدُ ٍ تز اساس سهاى تٌذی شاى ، آًْا تَسیلِ پیاهثزاى کتاب همذس هزتثط شذُ 

 تَدًذ تا پایاى رٍسّا . 
                                                                                                                                                                                                

ٟ٘بیز ذالق ٚ  ا٘س. ٚی فطزی ثی زا٘ؿشٝ« فطز ض٘ؿب٘ؿی» اٍِٛی وٟٗزاٚیٙچی ضا  ا٘س ثطقٕطزٜ ذبٚضٔیب٘ٝاٍ٘كز ٚی اٚ ضا زاضای ضیكٝ ػطثی ٚ اُٞ 
ای ضا ثطای  وٙدىبٚ ثٛز.اٚ ٘ظطیبر ذٛز ضا زض یه ؾّؿّٝ یبززاقشٟبیی وٝ ثبِغ ثط ٞعاضاٖ نفحٝ ٔی ثبقٙس ثجز وطزٜ اؾز. اٚ عطحٟبی ٔجشىطا٘ٝ

اِٚیٝ  ؾبذز ؾالحٟبیی ٔب٘ٙس سٛدٟبی ثربض، ٔبقیٟٙبی دط٘سٜ ٚ ازٚار ظضٞی اضائٝ وطزٜ ثٛز ٞطچٙس وٝ ثؿیبضی اظ آٟ٘ب ٞطٌع ؾبذشٝ ٘كس٘س. ٚی عطاح
ٕچٙیٗ ٞبی اثشىبضی اٚ ِجبؼ غٛانی ٚ ظیط زضیبیی خٍٙی اؾز. اٚ ٞ ضٚز. یىی اظ عطح قٕبض ٔی چٙیٗ عطح اِٚیٝ ٞٛادیٕب ثٝ نسٞب اثط ٔؼٕبضی ٚ ٞٓ

ِئٛ٘بضزٚ زاٚیٙچی ثطای عطحٟبی .ٔؿّؿُ، سب٘ه ٘ظبٔی، ؾبػشی وٝ ثٝ ؾبػز زاٚیٙچی ٔؼطٚف اؾز، ویّٛٔشط قٕبض ٚ چیعٞبی زیٍط ضا اذشطاع وطز

 قبْ آذطٞبی  ذبعط ٘مبقی ثیكشط قٟطر خٟب٘ی اٚ ثٝ.سٛاٖ ذٛا٘س ٞبیی ضا ٘ٛقشٝ اؾز وٝ فمظ آٟ٘ب ضا زض آیٙٝ ٔی یبززاقز ؽظ ٔؼىٛىذٛز ثٛؾیّٝ 

 ْ.اؾز ٔٛ٘بِیعاٚ 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%87%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%A2%D8%AE%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7
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ثلای ؿكن آ٘ضٝ ؿك ثیٌت ٚ یه للٖ پیَ اتفبق افتبؿٜ ، المْ اًت تب ٓفغبت تبكیؼ كا ثٝ ػمت ٚكق 

ثن٘یٓ تب ثلًیٓ ثٝ اًىٙـك ، وٌی وٝ ٔی پٙـاُت پٌل ؽـاًت . أب ؿك ػٙفٛاٖ رٛا٘ی ؿك ًٗ ًی ٚؿٚ 

ٍ ٚ ٔزبمات ٚ ًبٍِی ؿك ثبثُ ؿك ٌقُت . تب مٔب٘ی وٝ م٘ـٜ ثٛؿ ه٘لاِٟبی ؿُٕٗ كا ثب تلویجی ام پبؿا

عتی ٔلٌٟبی ٘بثٍٟٙبْ وٙتلَ ٔی ولؿ ) ثلؽی ؿك ٚالغ ثل ایٗ ػمیـٜ ا٘ـ وٝ ؽٛؿ اًىٙـك كا ٌْٕٔٛ ولؿٜ 

ا٘ـ ( . پیَ ام ٔلٌَ ، پٌل صٟبك ًبِٝ ٚ ًلپلًتَ ٚ ثلاؿكٍ وِتٝ ُـٜ ثٛؿ٘ـ ٚ ه٘لاِٟبی ُٛكُی ٚ 

 ٓ ٕ٘ٛؿٜ ثٛؿ٘ـ . ؽبئٗ ٚ فلٔب٘ـٞبٖ ٔٙغمٝ ای ًلمٔیٟٙبی تغت وٙتلَ كا ثیٗ ؽٛؿ تمٌی

Ptolemy4  ثغّٕیٛى ( ٚ ربِ٘یٙبَ٘ ٔٔل كا ثؼٙٛاٖ ٔلون فؼبِیتٟبی ؽٛؿ ؿك ٘ظل ٌلفتٙـ . ٘ٛاعی (

ام ًٛكیٝ،آ٘تبِیب،ثیٗ ٚ ربِ٘یٙبَ٘ 5) ًّٛوٛى ( Seleucusآفلیمبیی تٔلف ُـٜ تًٛظ اًىٙـك . 

اع)ثب اٚكُّیٓ( ؿك ٘بعیٝ ی اِٟٙلیٗ تب ًلمٔیٗ ٞبی آًیبی ؿٚك كا تغت وٙتلَ ؿاُتٙـ؛ یٟٛؿیٝ تغت ٘ن

 ثغّٕیًٛی پبیبٖ یبفت . 

ثغّٕیًٛی ٞب ٔٛفك ُـ٘ـ تـفیٗ ٔبٞلا٘ٝ ای ثلای رٌـ اًىٙـك ؿك ٔٔل ا٘زبْ ؿٞٙـ . آٟ٘ب ؽٛؿكا 

ربِ٘یٙبٖ ثٝ عك اٚ ٔیـاٌ٘تٙـ ٚ ثبثنكي ِٔٙی ، ٚضؼیت ٔـاكاٌلی اٚ كا ثب ٔقاٞت ؿیٍل اؿأٝ ؿاؿ٘ـ . آٟ٘ب 

كا تبًیي ٕ٘ٛؿ٘ـ ٚ وبٞٙبٖ ٔٔلی ك اثل آٖ ٌٕبُتٙـ . آٟ٘ب كاثٝ ٘بْ  وتبثؾب٘ٝ ِٟٔٛك اًىٙـكیٝ

Manetho  ٖٔی ُٙبؽتٙـ . ثلای آ٘ىٝ تبكیؼ ًٌّّٝ ٔٔلیبٖ ٚ ٔب لجُ تبكیؼ ینؿا٘ی كا ثلای یٛ٘ب٘یب

صینٞبی میبؿی ثلای آٔٛؽتٗ  Manethoثٙٛیٌٙـ . ) ثبًتبِ٘ٙبًبٖ تبویـ ؿاك٘ـ وٝ ٞٙٛم ٞٓ ُ٘ٛتٝ ٞبی 

                                                           
٤
  .Ptolemyٛؼ . یٛ٘ب٘ی ٔمسٚ٘یٝ ای ٚ یىی اظ غ٘طاِٟبی ظیط ٘ظط اؾىٙسض ثٛز . اٚ ثؼسٞب فطٔب٘طٚای ٔهط قس ٚ دبزقبٞی : ثٝ فبضؾی ثغّٕی

Ptolemaic  ٚضا ثٙیبٖ ٌصاقز ٚ ذٛز ضا فطػٖٛ ٘بٔیس . ٔبزض اArsinoe  ٔمسٚ٘ی ثٛز . أب دسضـ چٙساٖ ٔكرم ٘یؿز . ثطذی ٔٙبثغ اٚضا فطظ٘س

Lagus سٚ٘ی . یب ثطذی اٚ ضا فطظ٘س ٘بٔكطٚع فیّیخ زْٚ ٚزض ٘شیدٝ ثطازض٘بسٙی اؾىٙسض ٔی زا٘ٙس . اٚ یىی اظ غ٘طاِٟبی ٔی زا٘ٙس . اقطاف ظازٜ ای ٔم
  ٔٛضز اػشٕبز ٚ خعء ٞفز ٔحبفظ قرهی اؾىٙسض ثٛز . ْ

٥
  .Seleucus ًٓزض یٛ٘ب٘ی ّٛوٛى یى( ّٔمت ثٝ ٘یىبسٛض: Σέλευκος Νικάτωρ اظ افؿطاٖ ٔمسٚ٘ی )اؾىٙسض ، سّفظ: ؾِِّئٛوُؽ ٘یىبسُط

 .، ؾّٛوٛؼ زٚزٔبٖ ؾّٛوی ٚ ؾذؽ أذطاسٛضی ؾّٛوی ضا ثٙیبز ٟ٘بززیبزٚویٞبی  دؽ اظ ٔطي اؾىٙسض ٚ زض ذالَ خًٙ.ثٛز ٔمسٚ٘ی

یطٚٔٙسسطیٗ دبزقبٜ ٔمسٚ٘ی زض أذطاسٛضی دیكیٗ اؾىٙسض سجسیُ قس ٚ ٘فٛش اٚ حشی اظ ؾّٛوٛؼ یىٓ ٘یىبسٛض، دؽ اظ اػالْ دبزقبٞی ذٛز زض آؾیب، ثٝ ٘
 ٞربٔٙكی ٞبی ؾبسطاحٚ سٙظیٓ ازاضی ٌصقز. ٘ظبْ ٞٓ ثیكشط ثٛز. دؽ اظ فشٛحبر اِٚیٝ، ثیكشط ٚلز ؾّٛوٛؼ ثٝ ٌؿشطـ أذطاسٛضی  ثشّٕیٛؼ

زاض وُ ٔؿئَٛ ثٛز٘س.  آظاز قس٘س ٚ سٟٙب زض ثطاثط ذعا٘ٝ ٞب قؿتزؾز ٘رٛضزٜ ثبلی ٔب٘س ٚ سٟٙب ٔبٔٛضاٖ ٔبِیبسی اظ ٞطٌٛ٘ٝ دبؾرٍٛیی ثٝ 
ٞبی قطلی ٘یع دیبزٜ  قس٘س ٚ ذٛزٔرشبضی زاقشٙس، زض ؾطظٔیٗ ٞب ازاضٜ ٔی وٝ زض آٖ، قٟطٞب ثٝ نٛضر ٚاحسٞبی ٔؿشمُ اظ قؿت« دِٛیؽ»ؾیؿشٓ

قس، زض أٛض  ٞبی اعطاف آٟ٘ب، سٟٙب زض ثطاثط قرم دبزقبٜ دبؾرٍٛ ثٛز٘س ٚ عجمٝ حبوٕٝ آٟ٘ب وٝ اظ اقطاف سكىیُ ٔی قس. زض ایٗ ٘ظبْ، قٟطٞب ٚ ظٔیٗ
ٞبی وكبٚضظی زض ثمیٝ  ٞب ٚ حبوٕبٖ سحز اذشیبض آٟ٘ب ػبُٔ ازاضٜ ظٔیٗ قبٖ اؾشمالَ زاقشٙس. قؿت ٞبی وكبٚضظی اعطاف ذّی قٟط ٚ ازاضٜ ظٔیٗزا

ػٕالً اظ ایٗ ؾیؿشٓ  قٛـٚ  ثبثُؾبثمٝ ٘جٛز ٚ قٟطٞبیی ٔب٘ٙس  ضیرشٙس. ٘ظبْ دِٛیؽ زض ایطاٖ ثی ّٕٔىز ثٛز٘س ٚ زضآٔس آٟ٘ب ضا ثٝ ذعا٘ٝ ّٕٔىز ٔی
ثٝ ػٙٛاٖ ٔطاوع فطٍٞٙی، ػّٕی، ٚ  ثطز٘س، أب ضؾٕی قسٖ ایٗ ٘ظبْ زض ظٔبٖ ؾّٛویبٖ ٔٙدط ثٝ ضقس عجمٝ اقطافی زض قٟطٞب قس ٚ آٟ٘ب ضا ثٟطٜ ٔی

 ْ.الشهبزی ٔؿشمُ اظ ضٚؾشبٞب زضآٚضز

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B3%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4
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( آ٘ضٙبٖ وٝ ثغّٕیًٛیٟب ٔتمبػـ ُٛ٘ـ وٝ تٕـٖ ؽٛؿُبٖ اؿأٝ ای اًت ثل ٘ٛع ٔٔلی اٍ  ؿك ؽٛؿ ؿاك٘ـ

 ٚ ؿك٘تیزٝ آ٘بٖ ؽٛؿ كا ثؼٙٛاٖ ربِ٘یٙبٖ ثل عك فلاػٙٝ تٔٛك ٕ٘ٛؿ٘ـ . 

ؿإِ٘ٙـاٖ یٛ٘ب٘ی ػاللٝ ؽبٓی ثٝ ُ٘ٛتٝ ٞبی ٔقٞجی یٟٛؿیبٖ ِ٘بٖ ؿاؿ٘ـ تب آ٘زب وٝ ثغّٕیًٛیٟب ثٝ 

ٌٕبُتٝ ثٝ آٖ ًلًبٔب٘ی ؿاؿ٘ـ ) تلرٕٝ ای وٝ اوٖٙٛ تغت ػٙٛاٖ تلرٕٝ وتبة ٔمـى ٕٞت 

Septuagint  ُٙبؽتٝ ٔی ُٛؿ ( ٚ اربمٜ ؿاؿ٘ـ تب یٟٛؿیبٖ ؿك أل پلًتَ ؿك یٟٛؿیٝ ام آماؿی ٔقٞجی

 ثلؽٛكؿاك ثبُٙـ . پي آٟ٘ب ثؾٛثی ؿك رٛأغ ؿك عبَ كُـ ٔٔلی ربی ٌلفتٙـ . 

ٕٞضٖٛ ثغّٕیًٛیٟب ، ًّٛویبٖ ٘ین ٔغممبٖ یٛ٘ب٘ی مثبٖ كا عفظ ولؿ٘ـ . ٕٞضٖٛ وبٞٗ ًبثك ٔلؿٚن 

Berossus  تبثلایِبٖ تبكیؼ ٚ ٔب لجُ تبكیؼ ؽـایبٖ ٚاٌ٘بٖ كا ثب تٛرٝ ثٝ ؿاَ٘ ثیٗ اِٟٙلیٙی تبِیف .

ؿك ٔىب٘ی ٘نؿیه علاٖ  ٕ٘بیـ . ؿك پیش ٚ تبة تبكیؼ ، اٚ ؿك وتبثؾب٘ٝ ای ا٘جبُتٝ ام اِٛاعی ثٝ ؽظ ٔیؾی

پوَٚٞ ٔی ٕ٘ٛؿ ٚ ٔی ُ٘ٛت . ام اٚ ًٝ وتبة ثبلی ٔب٘ـ ) وٝ ٔب فمظ ام كٚی ٘مُ ٚ لِٟٛبیی تىٝ پبكٜ ؿك 

ایٙزب ٚ آ٘زب ؿك ُ٘ٛتٝ ٞبی ؿٚكاٖ ثبًتبٖ آٟ٘ب كا ٔی ُٙبًیٓ ( ایٍٙٛ٘ٝ ثٛؿ وٝ رٟبٖ غلة ، ام یٛ٘بٖ ٚ 

ٖ ثٝ مٔیٗ آٔـ٘ـ ( لجُ ام ػٔل عٛفبٖ ، اٌ٘بٖ ُٕٞٛٙـ ًپي كْٚ ، آٔٛؽت وٝ آ٘ٛ٘بوی ) آ٘بٖ وٝ ام إًٓب

) ایٗ ٘ىتٝ  Berossusكا ؽّك ولؿ ٚ } ٚلبیؼی وٝ { پي ام عٛفبٖ اتفبق افتبؿ . ایٍٙٛ٘ٝ ثٛؿ وٝ ثٝ ٚاًغٝ 

 3600ثؼـٞب ثب وِف ٚ كٔن ٌِبیی اِٛاط ٔیؾی ٌٔزُ ُـ ( آٟ٘ب اِٚیٗ ٘ىتٝ كا ام ؽـایبٖ یبؿ ٌلفتٙـ وٝ 

 «SAR  »ٛٙثِٙبًٙـ . « ًبَ » اٖ كا ثؼ 

پیَ ام ٔیالؿ ،ًّٛویبٖ ام ٔلم ثغّٕیًٛیبٖ ٌقُتٙـ ٚ یٟٛؿیٝ كا تٌؾیل ولؿ٘ـ . ؿك ُبٞـ  200ؿك 

ثـٖٚ ؿك ٘ظل  –ٔخبِٟبی ؿیٍل ، ٔٛكؽبٖ ثٝ رٌتزٛی ؿالیُ التٔبؿی ٚ رغلافیبیی ًیبًی ثلای رًٙ 

 ا٘ـ . ثب رٙجٝ ٞبی ٔٛػٛؿٌلایب٘ٝ ثل آٔـٜ  –ٌلفتٗ رٙجٝ ٞبی ٔقٞجی اٍ 

ثـًت آٔـٜ . اُبكٜ ثٝ آٖ وٝ  Berossusؿك ایٗ ٌناكٍ ؿكثبكٜ عٛفبٖ ، اعالػبت ؿكؽِب٘ی ثٝ ٚاًغٝ 

Ea/Enki  ٝثZiusudra  . ٘بْ ًٛٔلی ٘ٛط ( آٔٛؽت تب ٞل ُ٘ٛتٝ ًٛؿٔٙـ ٔٛرٛؿ كا ؿك ًیپبك پٟٙبٖ وٙـ (

آغاسّا ، هیاًِ ّا ٍ پایاًْا  سز» ُٟل َُٕ ثلای ثؼـ ام عٛفبٖ ثبمیبثی ٔی ُـ ، میلا ُ٘ٛتٝ ٞب ؿكثبكٜ 

 . « تَدًذ 

/ تغَٛ ٘بٌٟب٘ی ُـ . ٚ اٚ آٟ٘ب كا ثٝ ؿٚكٜ ٞبی ؿایلٜ  cataclysmsرٟبٖ ؿصبك  Berossusعجك ٘ظل 

 پیَ ام ٔیالؿ ( وٝ  312ًبَ لجُ ام ؿٚكاٖ ًّٛوی )  1920اِجلٚری كثظ ؿاؿ . ؽٛؿ ٔؼبٓل ٔی ُـ ثب 
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 پیَ ام ٔیالؿ ( ػٔل ًلُ٘ٛت ثٝ مٚؿی پبیبٖ  2232ٔی تٛاٌ٘ت ؿك آغبم ػٔل لٛس ربی ٌیلؿ ) ؿك 

 ( 2232-2160; 122. ) پیَ ام ٔیالؿ 6ٔی یبفت عتی ثب ٚرٛؿ اػغبی عَٛ كیبضی وبّٔی ثٝ آٖ 

ٚ  ًٛاثك ٔٛرٛؿ ِ٘بٖ ٔی ؿٞـ وٝ پبؿُبٞبٖ ًّٛوی ٔغبًجبتِبٖ كا اكتجبط ٔی ؿاؿ٘ـ ثب فمـاٖ ثبمٌِت

ؿك صٙجلٜ ا٘تظبك ضلٚكی ٚ آٔبؿٌی ثلای صینی ٌلفتبك ُـٜ ثٛؿ٘ـ . آُفتٍی ثٝ ًجت ثبمًبمی ٚیلا٘ٝ ٞبی 

. ٔىبٖ فلٚؿ ؿك ِجٙبٖ ،  Urukؿك  –ؽب٘ٝ آ٘ٛ  – E.ANNAٔؼبثـ ًٛٔلی ٚ آوـی ُلٚع ُـ . ثب تبویـ ثل 

Heliopolis  ثبمٌِبیی ُـ . رًٙ ٚ  ٚؿٚثبكٜ ثٝ افتؾبك ٔؼجـ مئٛى –ُٟل ؽـای ؽٛكُیـ  –٘بٔیـٜ ُـ

ایي تٌؾیل یٟٛؿیٝ ، ػٕـٜ تلیٗ ؿِیَّ ، فٛكیت آٔبؿٜ ًبمی پبیٍبٜ ٚاثٌتٝ ثٝ فضب ثلای ثبمٌِت ثٛؿ . 

 سلَکی تزای ظَْر هجذد خذایاى .  –پیشٌْاد ها تَد ، راُ ّوَار ساسی یًَاًی 

ثل لّٕلٚ تغت  Hellenic7ثل ؽالف ثغّٕیًٛیبٖ ، عبوٕبٖ ًّٛوی ثلای تغٕیُ فلًٞٙ ٚ ٔقٞت  

اٚكُّیٓ پل ٔؼٙی تلیٗ تغییلات كاثٝ ؽٛؿ ؿیـ . اًتملاك ٘بٌٟب٘ی ٘یلٚٞبی عبوٕیتِبٖ ٕٔٔٓ ثٛؿ٘ـ . 

ؽبكری ؿك آٖ التـاك وبٞٙبٖ ٔؼجـ كا ٔغـٚؿ ولؿ . ًٙتٟبی فلًٞٙ ّٞٙی ثٝ ارجبك ٔغـٚؿ ُـ٘ـ . عتی 

ثٝ  Joshuaولؿ٘ـ تب ٘بَٔ كا ام  ٘بٟٔب ٘ین تغییل ولؿ٘ـ ، ایٗ وبك ثب وبٞٗ اػظٓ ُلٚع ُـ . ٚاؿاكٍ

Jason  ٕٛتغییل ؿٞـ . لٛا٘یٗ ٔـ٘ی ، ُٟلٚ٘ـاٖ یٟٛؿی ًبوٗ اٚكُّیٓ كا ٔغـٚؿ ولؿ . ٔبِیبتٟب ثٝ ػ

ٓلف آٔٛمٍ ؿٚ ٔیـا٘ی ٚ وِتی ٔی ُـ٘ـ . ؿككًٚتبٞب ، میبكتٍبٟٞبیی ثلای TORAH 8ٚلف ثلای 

                                                           
2   .full mathematical length َضٚظ  32۱ضٚظ ضا زض ٘ظط ٔی ٌیطیٓ وٝ ایٗ ٌصض  32۱: ثٝ ایٗ ٔؼٙی وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ ٔب ثطای یه ؾب

 ضٚظ ثٝ دبیبٖ ثطؾس . ْ  32۱وٕشط اظ ثطای آٖ یه ؾبَ سضٕیٗ قسٜ اؾز . أب زض ایٙدب ٔثُ ایٗ اؾز وٝ یىؿبَ زض 
۷
  .Hellenic  : ّٞٙیعٚ » انغالح ّٞٙی یب ّٞٙیؿٓ اظ ِغز »Hellenizo  ٌطفشٝ قسٜ ٚ ثٝ ٔؼٙبی یٛ٘ب٘ی ؾرٗ ٌفشٗ یب ضفشبض یٛ٘ب٘ی ٔأثب٘ٝ اؾز

  دیف اظ ٔیالز . ۵۵2دیف اظ ٔیالز سب  636. سٕسٖ ّٞٙی ٘كبٖ زٞٙسٜ اٚج ٘فٛش یٛ٘ب٘ی زض خٟبٖ ثبؾشبٖ اؾز . اظ 
 ثٝ( ذساٚ٘س) یٟٜٛ ٚؾیّٝ ثٝ آ٘بٖ ثبٚض ثٝ ٚ قسٜ زازٜ یٟٛز ٘ٛقشبض سطیٗ دطإٞیز ثٝ وٝ ػجطی اؾز ٘بٔی ؛(ּתֹוָרה: ػجلی ثٝ/ )تؤكات/ تَٛكات .  8

 وشت» ٚ «ٌب٘ٝ دٙح اؾفبض» ٌبٜ ذبعط، ٕٞیٗ ثٝ. ثبقس ٔی وشبة دٙح ثط ٔكشُٕ ٚ ثٛزٜ «سٙد» وشبة اظ ثرف اِٚیٗ سٛضار. اؾز قسٜ ٚحی ٔٛؾی
 .قٛز ٔی ذٛا٘سٜ ٘یع «ٔٛؾی دٙدٍب٘ٝ

 :ٔؼطٚفٙس ٞب ٘بْ ایٗ ثٝ وشبة، دٙح ایٗ

 (دیسایف) בראשית ثطقیز*     

 (ذطٚج) שמות قٕٛر*     

 (الٚیبٖ) ויקרא ٚییمطا*     

 (اػساز) במדבר ثٕسیجبض*     

 (سثٙیٝ) דברים زٚاضیٓ*     

 اذشالفبسی ثب ضا یٟٛز وشبة ٔؿیحیبٖ، «ٔمسؼ وشبة. »ا٘س ٟ٘بزٜ حطٔز سٛضار ثٝ ثؿیبض زٚضاٟ٘ب، عَٛ زض ٞب ؾبٔطی ٚ ٔؿیحیبٖ ٕٞچٙیٗ ٚ یٟٛزیبٖ
 دٙدٕیٗ اظ اػساز ػجطی ػٙٛاٖ ٚخٛز ایٗ ثب اؾز قسٜ اذص ٔطثٛعٝ ٔشٖٛ اَٚ وّٕٝ دٙح اظ ػجطی وشبة ػٙبٚیٗ.زاضز ذٛز زض ،«ػشیك ػٟس» ٘بْ ثب چٙس

 زاضز اقبضٜ ٔطزْ ٚ ذساٚ٘س ثیٗ ضاثغٝ سغییط زٚضاٖ ؾٝ ثٝ سٛضار. اؾز قسٜ ٌطفشٝ ٔطثٛعٝ ٔشٗ وّٕٝ
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ًلثبما٘ی ثٝ ایٗ أبوٗ فلًتبؿٜ ُـٜ ثٛؿ٘ـ  ؽـایبٖ یٛ٘بٖ ثٝ ًٚیّٝ ٔمبٔبت عىٛٔتی ًبؽتٝ ُـٜ ثٛؿ ٚ

 ثلای ارلای ػجبؿت . 

كا پقیلفت ( ثٝ  Epiphanes9) وٌی وٝ ِمت  Antiochus IVپیَ ام ٔیالؿ ، پبؿُبٜ ًّٛوی ،  169ؿك 

اٚكُّیٓ آٔـ . ایٗ ؿیـاكی ؽیلؽٛاٞب٘ٝ ٘جٛؿ . اٚ ثب ٚكٚؿ ثٝ علیٓ ٔمـى تلیٗ ٔمـًٟب ثٝ تمـى ٔؼجـ 

 ٝ ؿًتٛك اٚ اُیبء عالیی ٚاكمُٕٙـ ٔؼجـ ٔٔبؿكٜ ُـ . تزبٚم ٕ٘ٛؿ . ث

ٚاِی یٛ٘ب٘ی ٌٔئِٛیت ُٟل كا ثؼٟـٜ ٌلفتٝ ٚ لّؼٝ ای ثؼٙٛاٖ پبؿٌبٖ ؿائٕی ثلای اًتملاك ًلثبماٖ 

پي ام ثبمٌِت ثٝ پبیتؾت ًٛكیٝ ای ؽٛؿ فلٔب٘ی  Antiochus IVؽبكری ؿك وٙبك ٔؼجـ ًبؽتٝ ُـ . 

ٓبؿك ٕ٘ٛؿ ٚ پلًتَ ؽـایبٖ یٛ٘ب٘ی كا ؿك ًلاًل پبؿُٟبی ؽٛؿ ارجبكی ٕ٘ٛؿ . ثغٛك ؽبّ ؿك یٟٛؿیٝ ، 

 ٕٔٙٛع ُـ .  Sabbath10  ٚcircumcision11ارلای ٔلآً ٔقٞجی ثلای 

پیَ ام ٔیالؿ . ؿك  167ُٛؿ . ؿك  عجك عىٓ ٓبؿكٜ ، میجٙـٜ ثٛؿ وٝ ٔؼجـ اٚكُّیٓ ثٝ ٔؼجـ مئٛى تجـیُ

یه ثت ، ٔزٌٕٝ ای  –ثلاثل ثب ثیٌت ٚ پٙذ ؿًبٔجلألٚمی  – Kislevثیٌت ٚ پٙزٕیٗ كٚم ٔبٜ ػجلی 

 یٛ٘ب٘ی ؿك ٔؼجـ ٘ٔت ُـ . للثبٍ٘بٜ  –تًٛظ ًلثبماٖ ًٛكی « پلٚكؿٌبك إًٓبٖ » ٔؼلّف مئٛى 

ئٛى . تٛٞیٗ ثٝ ٔمـًبت ٕ٘ی تٛاٌ٘ت ) ٔغلاة ( ثنكي تغییل ُىُ ؿاؿٜ ُـ ، رٟت للثب٘ی ثلای م

 ثنكٌتل ام ایٗ ثبُـ . 

                                                           
۱  .Epiphanes :  ِمجی ثٛز ثطای ظئٛؼ ، ذسای یٛ٘بٖ ثٝ ٔؼٙی ظٟٛض ٚ سدّی ذسا . دبزقبٞب٘ی وٝ ایٗ ِمت ضا ا٘شربة ٔی وطز٘س زض ٚالغ ذٛز ضا

 سدّی ذسا ثط ضٚی ظٔیٗ ٔی زا٘ؿشٙس . 
اؾز. قجز زض ػجطی ثٝ ٔؼٙی اؾشطاحز وطزٖ اؾز ٚ  ثٛزٜ سٛثٝثٝ ٔؼٙی ٘یٕٝ ٔبٜ، ضٚظ  ُپتٛاظ وّٕٝ اوّسی  (שבת :ػجطی)ُجبتیب  ًجت . ۵0

یٟٛزی ٘ٝ فمظ ثٝ ضٚظ ٞفشٓ ٞفشٝ وٝ ثٝ ٞط ػیس زیٍطی  فطًٞٙوٙس. انغالح ؾجز زض  آؾٛزٖ ذسا دیف اظ قف ضٚظ وبض ذّمز ضا یبزآٚضی ٔی
یبفز. زض ضٚظ ؾجز وبض وطزٖ،  دبیبٖ ٔی قٙجٝقس ٚ فطاضؾیسٖ غطٚة آفشبة زض ضٚظ  آغبظ ٔی خٕؼٝقس.ؾجز اظ دیف اظ غطٚة آفشبة زض ضٚظ  اعالق ٔی

ثیٙی قسٜ  ویفط ٔطي ٚ ؾٍٙؿبض دیف ثبض وكیسٖ، آسف وطزٖ ضٚقٗ، ٚ ثٝ وبض ٚازاقشٗ ٔؿشرسٔیٗ ٕٔٙٛع ثٛز ٚ زض وشبة ثطای سرّّف اظ ایٗ زؾشٛض
 ( . ْ ۵۵:60ثٛز. زٜ فطٔبٖ ثٝ ضػبیز ایٗ ضٚظ حىٓ وطزٜ اؾز)ذطٚج 

۵۵
 (frenulum) ٍِبْثٝ ٍٞٙبْ ذشٙٝ ٕٔىٗ اؾز  ٌٛیٙس ٔی ؽَتٙٝ آِز سٙبؾّی ٔطزاظ  (ٌبٜ ذشٙٝدٛؾز ) غّفٝثٝ ثطیسٖ ٚ ظزٚزٖ سٕبْ یب ثركی اظ  . 

بیی اظ ٞ سط اؾز ٚ ٍ٘بضٜ قسٜ ثكطی لسیٕی قٛزؾٙز ذشٙٝ اظ سبضید ثجز ٌفشٝ ٔی (frenectomy) ثُطی ٍِبْآِز سٙبؾّی ٞٓ ثطیسٜ قٛز. ثٝ ایٗ وبض 
اؾز. ٚ ؾٙشی اؾز وٝ زض اؾالْ ٘یع ثٝ آٖ سأویس قسٜ. آٔبض ذشٙٝ دؿطاٖ زض وكٛضٞبی  ٞبی ٔهطی یبفشٝ قسٜ ٚ آضأٍبٜ ٘ٛؾٍٙیآٖ زض غبضٞبی زٚضاٖ 

.ثبقس اضٚدبئی دبئیٗ ٔی ٔؿّٕبٖ ثبال ٚ زض وكٛضٞبی
ٔٛضٛع ِعْٚ ذشٙٝ أطٚظٜ زض خٛأغ غطثی ٔٛضز ثحث اؾز ٚثطذی ٔغبِؼبر ثیبٍ٘ط فٛایسی ٘ظیط ]

ثبقٙس زض حبِی وٝ ثطذی ٔحممیٗ ثط ػٛاضضی ٔب٘ٙس وبٞف حؿبؾیز آِز سٙبؾّی ثٝ سحطیىبر خٙؿی ٚ  ٞبی ازضاضی زٚضٜ ٘ٛظازی ٔی وبٞف ػفٛ٘ز
ثٝ  ذشٙٝ ٌبٜای اؾز وٝ زض آٖ دٛؾز  ثٝ ٔؼٙبی ثطیسٖ زایطٜ (circumcision) ذشٙٝ زض اٍّ٘یؿی ٴوّٕٝ ٴیس زاض٘سضیكٝآثبض ؾٛء ضٚا٘كٙبذشی آٖ سبو

 قٛز. ثٟشط اؾز ذشٙٝ حساوثط ظیط زٚ ؾبَ ا٘دبْ قٛز ثطیسٜ ٔیوٙس  ٔشهُ ٔی آِز سٙبؾّی ٔطزا٘ٝوٝ دٛؾز ضا ثٝ ظیط ٘ٛن  ٍِبْٕٞطاٜ 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AA%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%AA_%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%AF%D8%A7%D9%85_%28%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%DA%AF%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A8%D9%8F%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AA%D9%86%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%AF%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%AA_%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
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ٚ پٙذ پٌلٍ كٞجلی  Matityahuیٟٛؿیبٖ صبكٜ ای رن لیبْ ٘ـاُتٙـ . ؿك آغبم تًٛظ وبٞٙی ثٝ ٘بْ 

ُٙبؽتٝ ٔی ُٛؿ . لیبْ اثتـا ؿك عٛٔٝ Maccabean 12یب  Hashmoneanُـ٘ـ . آٖ تغت ػٙٛاٖ لیبْ 

ُٟلٞب ُلٚع ُـ . لیبْ وٙٙـٌبٖ تٛاٌ٘تٙـ پبؿٌبٟ٘بی ٔغّی یٛ٘ب٘ی كا تٌؾیل وٙٙـ . ؿك آٖ ٍٞٙبْ وٝ 

یٛ٘ب٘یبٖ ثب ػزّٝ ِٔغَٛ تمٛیت ٘یلٚٞبی ؽٛؿ ثٛؿ٘ـ ، ُٛكٍ وُ وِٛك كا فلا ٌلفت . اٌل صٝ ٔىبثیبٖ 

آٖ كاثب ًجؼیت ٘بُی ام غیلت ؿیٙی ؽٛؿ رجلاٖ ولؿ٘ـ . ایٗ ؿصبك فمـاٖ ٘فلات ٚ ًالط ثٛؿ٘ـ أب آٟ٘ب 

كٚیـاؿٞب ؿك وتبة ٔىبثیبٖ ُلط ؿاؿٜ ُـٜ ) ٚ پي ام آٖ ٔٛكؽبٖ ( . ٘جبیـ ایٗ ُه كا كٞب ٕ٘ٛؿ وٝ ٔجبكمٜ 

 ػّیٝ پبؿُبٞی صٙـ ثلاثل لـكتٕٙـ تل ثٝ یمیٗ ثب رـَٚ مٔب٘ی ؽبٓی ٞـایت ٔی ُـٜ : 

ؼجـ ٚ اعیبء ؿٚثبكٜ یٟٜٛ ؿك ضلة اِؼزّی ٔؼیٗ ، ألی ضلٚكی ثٛؿ وٝ پي ٌلفتٗ اٚكُّیٓ ، پبوٌبمی ٔ

پیَ ام ٔیالؿ ٔـیلیت ُـ . } ؿك اثتـا{ تٟٙب ٔؼجـ وٜٛ ؿٚثبكٜ تٔلف ُـ . ٔىبثیبٖ ٔؼجـ كا  164ؿك ًبَ 

پبوٌبمی ٕ٘ٛؿ٘ـ ٚ آتَ ٔمـى ؿك آٖ ًبَ ؿٚثبكٜ ثل افلٚؽتٝ ُـ . پیلٚمی ٟ٘بیی ٔٙزل ُـ ثٝ وٙتلَ 

 پیَ ام ٔیالؿ .  160ّیٓ ٚ تلٔیٓ اًتمالَ یٟٛؿیبٖ ؿك وبُٔ اٚكُ

 Hanukkahپیلٚمی ٚ اعیبء ٔزـؿ ٔؼجـ ٞٙٛم ٞٓ تًٛظ یٟٛؿیبٖ رِٗ ٌلفتٝ ٔی ُٛؿ تغت ػٙٛاٖ كٚم 

 .  Kislev) اعیبء ٔزـؿ ( ؿك ثیٌت ٚ پٙزٕیٗ كٚم 

ٚمٞب اكتجبط پیـا ٔی وٙـ ثٝ ٘ظل ٔی كًـ وٝ تلتیت ٚمٔبٖ ثٙـی ایٗ ٚلبیغ ثب پیٍِٛییٟبیی ؿكثبكٜ پبیبٖ ك

 . ام آٖ پیٍِٛئیٟب ، تب آ٘زبیی وٝ ٔب ؿیـٜ ایٓ ، آ٘ی وٝ كإٞٙبیی ٔغبًجبتی ثٝ آیٙـٜ ٟ٘بیی كا پیِٟٙبؿ 

ٔی ؿٞـ ، ثٝ پبیبٖ كٚمٞب ، تًٛظ فلُتٍبٖ ثٝ ؿا٘یبَ ٔٙتمُ ُـ . أب فبلـ ٚضٛط المْ ثٛؿ . میلا 

 ٘بٔیـٜ « ؿك ٞفتٝ ٞبی ًبَ » یب « مٔبٖ » اعـی وٝ ٔغبًجبت ثٔٛكت ٔؼٕب ٌٛ٘ٝ ثیبٖ ُـٜ ثٛؿ . ؿك ٚ

ٚلتی وٝ » ٚ ُبیـ فمظ ؿك كرٛع ثٝ ٔٛكؿ اؽیل ، آٖ وي ٌفت : « . تؼـاؿ كٚمٞب » ٔی ُـ ٚ عتی ؿك 

 « . ُٕبكٍ آغبم ُٛؿ ، اٚ ٔی تٛاٌ٘تٝ ثـا٘ـ وٝ ایٗ پبیبٖ وی ؽٛاٞـ ثٛؿ 

ٟبی ِٔؾْ ٌٔٙٛػ ٚ اػٕبَ ُٙیغ ٚعِت ًٙت» ؿك آٖ یه ٔٛكؿ ، ُٕبكٍ آغبم ُـٜ ثٛؿ ام كٚمی وٝ 

ؿك ٔؼجـ اٚكُّیٓ . ٔبثبیـ ثٝ یمیٗ ثلًیٓ وٝ صٙیٗ ػُٕ ُٙیؼی عمیمتبً ؿك « آٚك ربیٍنیٗ ُـٜ ثٛؿ٘ـ 

                                                           
۱۲

زض ٍٞٙبْ دبزقبٞی .قٛز ٔی ا٘دبٔیس ٌفشٝ یٟٛزیٝثٝ ضٚیسازٞبیی وٝ ثٝ اؾشمالَ  (החשמונאים מרד :ػجطیثٝ ) ُٛكٍ ٔىبثی.   

ثٛز. آ٘شیٛذٛؼ وٛقف ٕ٘ٛز سب ثبٚضٞبی یٛ٘ب٘ی ضا  دبٌطفشٝ یٟٛزیٝزیطظٔب٘ی ثٛز وٝ زض  ٌطایی یٛ٘ب٘ی (دیف اظ ٔیالز) ۵2۱زض  آ٘شیٛذٛؼ چٟبضْ
ٞبی ایكبٖ ضا خبیٍعیٗ آِٖ یٟٛز  ٞبی یٟٛزی ضا زاز ٚ ذسایبٖ یٛ٘ب٘ی ٚ ٘یبیكٍبٜ فطٔبٖ ٔٙغ آییٗ (دیف اظ ٔیالز) ۵22ؾبظز. زض  یٟٛزیزخبیٍعیٗ 

ثب ضز دطؾشف ذسایبٖ یٛ٘ب٘ی آسف قٛضـ ضا افطٚذشٝ ؾبذز. ثب ٌطیرشٗ  حؿٕٛ٘یاظ زٚزٔبٖ  ٔبسیؿیبٕٞٛ٘ٛز. زض ایٗ ظٔبٖ یه وبٞٗ یٟٛزی ثٝ ٘بْ 
ضٞجطی قٛضـ ضا زض زؾز ٌطفز. ِكىط ثعضٌی ثطای ؾطوٛثی قٛضـ فطؾشبزٜ  یٟٛزا ٔىبثیٞبی یٟٛزیٝ ٚ ٔطي اٚ  ٔبسیؿیبٞٛ ٚ ٕٞؿطـ ثٝ ثیبثبٖ
دؽ .ٞبی زضٚ٘ی ؾّٛوی آظازی زیٙی یٟٛز ضا دصیطفز ثبظٌكز. ِٛؾیبؼ ؾذٟؿبالض ؾّٛوی ثب سٛخٝ ثٝ آقفشٍی ؾٛضیٝقس ِٚی ثب ٔطي آ٘شیٛذٛؼ ثٝ 

ٌطفشٙس. ٍٞٙبٔی  ٞبی زیٙی ضا عطح وطز٘س ٚ ذیعـ ذٛیف ضا دی ٞبیی افعٚ٘شط اظ ذٛاؾز ذٛاؾشٝ ذب٘ساٖ ٔىبثیاظ ثبظٌكبیی ٘یبیكٍبٜ ٚ آظازی زیٙی 
 ۵۵6ٚادؿیٗ دؿط ٔبسیبؾیبٞٛ زض  قٕؼٖٛ ٔىبثیخبی اٚ ضا ٌطفز. ثب ٔطي اٚ ٘یع  یٛ٘ب٘شبٖ ٔىبثیٔطز ثطازضـ  (دیف اظ ٔیالز) ۵20وٝ یٟٛزا زض 

دبزقبٜ ؾّٛوی اؾشمالَ وبُٔ یٟٛز ضا ثسیكبٖ ٚاٌصاض وطز ٚ قٕؼٖٛ ٞٓ زٚزٔبٖ  زیٕشطیٛؼ زْٚخبیٍعیٗ ثطازضقس. زض ایٗ ظٔبٖ  (دیف اظ ٔیالز)
ا ثٝ ضْٚ دیٛؾز اؾشمالَ زاذّی ذٛز ضا ٍ٘بٜ ض اٚضقّیٓ ضٚٔیؾذٟؿبالض  دٛٔذٝوٝ  (دیف اظ ٔیالز) 23ٌصاضی ٕ٘ٛز. یٟٛزیبٖ سب  ضا دبیٝ حؿٕٛ٘یبٖ

 ْ.زاض٘س یبز دیطٚظی یٟٛزا ٔىبثی ثط ؾّٛویبٖ ضا ٌطأی ٔی حٙٛوبٞطؾبِٝ یٟٛزیبٖ زض آییٗ .زاقشٙس
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پیَ ام ٔیالؿ ا٘زبْ ُـ . ثب م٘زیلٜ ای ام ایٗ ٚلبیغ ؿك فٞٗ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ٔغبًجٝ  167كٚمی ؿك 

ت ام عٛاؿث ٚیوٜ ای وٝ ؿك ٔؼجـ اتفبق افتبؿٜ ٔغّغ كٚمٞبیی وٝ ثلای ؿا٘یبَ ٔؼیٗ ُـٜ ، ضلٚكی اً

پیَ ام ٔیالؿ . ) ٚلتی وٝ ًٙتٟبی لـیٕی ٌٔٙٛػ ٚ اػٕبَ ُٙیغ ٚعِت آٚك  167ُٛیٓ : ثی علٔتی ؿك 

پیَ ام ٔیالؿ پبوٌبمی ُـ . ) ثؼـ ام ٞناك ٚؿٚیٌت ٚ ٘ٛؿ كٚم (ٚ اٚكُّیٓ  164ربیٍنیٗ ُـ٘ـ ( ٔؼجـ ؿك 

ؿ آماؿ ُـ . ) ؽُٛغبَ وٌی اًت وٝ ٔٙتظل ٔی ٔب٘ـ ٚ ٔیلًـ ثٝ كٚمٞبی یه پیَ ام ٔیال 160وبٔالً ؿك 

، اًبًبً ثب تٌٌُّ عٛاؿث ؿك ٔؼجـ ٕٞبًٞٙ ٌٞتٙـ .  1335ٚ  1290ٞناك ًٚیٔـ ٚ پٙذ ( تؼـاؿ كٚمٞبی 

 طثك پیشگَییْای کتاب داًیال ، ایٌگًَِ تَد کِ ساعت پایاى رٍسّا تیک تاکش را شزٍع کزد . 
پیَ ام ٔیالؿ ألی  160وُ ُٟل ٚ پبوٌبمی ٔؼجـ وٜٛ ام ًلثبماٖ ؽتٙٝ ِ٘ـٜ ؽبكری ؿك  تٌؾیل ؿٚثبكٜ

پیَ ام » ضلٚكی ثٛؿ . وّیـ كا ثلای ًل٘ؾی ؿیٍل ٍٟ٘ـاكیـ . ؿك عبِیىٝ ٔب ام ُٕبكٍ پقیلفتٝ ُـٜ 

لـیٓ ثلای تبكیؼ ٍ٘بكی ٚلبیغ اًتفبؿٜ ٔی وٙیٓ ، ِٟٔٛؿ اًت وٝ ٔلؿٔبٖ « پي ام ٔیالؿ » ٚ « ٔیالؿ 

ٕ٘ی تٛاٌ٘تٝ ا٘ـ وٝ ام تمٛیٕی ثل ٔجٙبی تمٛیٓ آیٙـٜ ٌٔیغی اًتفبؿٜ وٙٙـ ٚ ٘ىلؿٜ ا٘ـ ! ٕٞب٘غٛك وٝ 

پیَ ام ٔیالؿ ؿك ٘یپٛك كٚی وبك آٔـ ٚ ثل اًبى آٖ  376پیَ ام ایٗ ٘ین اُبكٜ ولؿیٓ ، ایٗ تمٛیٓ ؿك 

  ثٛؿٜ . 3600پیَ ام ٔیالؿ ٔیؾٛا٘یَٕ ؿلیمبً  160تمٛیٓ ، آ٘ضٝ وٝ ٔب 

ثٛؿٜ ، ) ام ٘ظل كیبضی ( ؿٚكٜ ٔـاك آّی ٘یجیلٚ . اٌل صٝ  SARآ٘ضٙبٖ وٝ ؽٛا٘ٙـٜ اوٖٙٛ ٔی ؿا٘ـ ایٗ یه 

وٝ ثب آٖ یه ًبَ  – SAR – 3600٘یجیلٚ صٟبكٓـ ًبَ پیَ ام آٖ ؿٚثبكٜ ٕ٘بیبٖ ُـٜ ثٛؿ . ٚكٚؿ ًبَ 

ب٘ی وٝ عجك پیٍِٛیی ٞبی ینؿا٘ی وبُٔ ٔی ُـ ام إٞیت غیل لبثُ ارتٙبثی ثلؽٛكؿاك ثٛؿ ، ثلای وٌ

یٟٜٛ ثٝ ٔؼجـٍ ؿك وٜٛ كا ا٘تظبك ٔی وِیـ٘ـ ، فلأیٗ ینؿا٘ی ثـٖٚ صٖٛ  Kavodوتبة ٔمـى ثبمٌِت 

پیَ ام ٔیالؿ ٔی ؽٛا٘یَٕ . ِغظٝ ای ًلُ٘ٛت ًبم ٚ ٟٔٓ ٘یٌت وٝ  160ٚ صلا ثٛؿ٘ـ ؿك ًبِی وٝ ٔب 

ًیبكٜ ؿك صٝ ٔٛلؼیتی اًت . ؽـا ثٝ اٚ ٚػـٜ ثبمٌِت ثٝ ٔؼجـ كا ؿاؿٜ ، ٔؼجـ تّٕه ُـٜ ، پبوٌبمی ُـٜ 

 ٖ . ثلای آ

ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ، ؿك آٖ كٚمٌبك آُٛة ام لّٓ ٘یفتبؿٜ  Nippurian/Hebrewٌقك ًبَ ٞب ثل اًبى تمٛیٓ 

 ثٝ  آٖ ٌٛاٜ ؿاؿٜ ُـٜ.  Jubileesؿك وتبة 

( ام رّٕٝ وتبثٟبیی اًت وٝ ٔضبػف ثل وتبة ٔمـى ُ٘ٛتٝ ُـٜ ا٘ـ ٚ  Book of Jubilees)ایٗ وتبة 

ام ُٛكٍ ٔىبثیبٖ ُ٘ٛتٝ ُـٜ اًت ) اوٖٙٛ فمظ تلرٕٝ ٞبی  اعتٕبالً ثٝ مثبٖ ػجلی ؿك ًبِٟبی پي

 –یٛ٘ب٘ی ، التیٗ ، ًلیب٘ی ، عجِی ٚاًالٚی آٖ ؿكؿًتلى اًت ( . ایٗ ؿٚثبكٜ ام آغبم ٌٛیی تبكیؼ یٟٛؿ 
ًبَ ٚاعـی اًت وٝ ثًٛیّٝ آٖ  – Jubilees – 50ام مٔبٖ ؽلٚد ؿك ٚاعـ مٔب٘ی  –ثٝ ُیٜٛ ای رـیـ 

یٟٜٛ ؿك وٜٛ ًیٙب ) ٍ٘بٜ وٙیـ ثٝ فُٔ ٟ٘ٓ ( عىٓ ٔی وٙـ . آٖ ٕٞضٙیٗ تمٛیٓ ٔتٛاِی ٔغبًجٝ تبكیؼ كا 

 Year of theُٙبؽتٝ ُـٜ اًت . ) Annu Mundiایزبؿ ٕ٘ٛؿ وٝ ام آٖ مٔبٖ تب وٖٙٛ تغت ػٙٛاٖ 

World  ثٝ ػمیـٜ پوٍِٚٞلاٖ ) ٕٞضٖٛ وِیَ پیَ ام ٔیالؿ اًت .  3760ؿك التیٗ ( ُلٚػَ ام
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 Annu Mundٚ ٞفتٝ ٞبیَ ثٝ ٔغبًجٝ  Jubileesصبكِن ؿك تفٌیل اٍّ٘یٌی اٍ ام وتبة ( ًبِٟبی 

 تغییل ؿاؿٜ ُـ . 

صٙیٗ تمٛیٕی تٟٙب ؿك ُلق ثبًتب٘ی ٘نؿیه ٍٟ٘ـاكی ٕ٘ی ُـ ثّىٝ عتی تؼییٗ ٔی ٕ٘ٛؿ مٔبٖ عٛاؿث كا 

تفبؿٜ ام آٖ ٔی تٛاٖ ثٝ ًبؿٌی ثلؽی تبكیؾٟبی اًبًی كا ثلكًی آٍ٘بٜ وٝ اتفبق ٔی افتبؿ٘ـ . ثب اً

 ٕ٘ٛؿٜ ٚثٝ لغؼیت ؿًت یبفت ) ٕٞبٖ تبكیؾٟبیی وٝ ؿك فّٟٔبی ٌقُتٝ ایٗ وتبة ٔٛكؿ تبویـ ٔب ثٛؿٜ ( 

صٙب٘ضٝ ٔب فمظ تؼـاؿی ام عٛاؿث وّیـی تبكیؾی كا ا٘تؾبة وٙیٓ ، ٕٞبٖ صینی آُىبك ٔی ُٛؿ وٝ مٔبٖ 

 Nippurian Calendar (N.C  . ) ( وٝ تجـیُ ُـٜ ثٝ  b.c.eْ ٟ٘بؿٜ ُـٜ ) پیَ ام ٔیالؿ ٘ب

 N.C  B.C.E ٚالؼٝ 

 3760 0 تٕـٖ ًٛٔل . آغبم تمٛیٓ ٘یپٛك 

 3460 300 ٚالؼٝ ثلد ثبثُ 

 2860 900 ٌبٚ ّٔىٛتی تًٛظ ٌیٍَّٕ وِتٝ ُـ 

 2360 1400 ًبكٌٖٛ : ػٔل آوـی آغبم ٔی ُٛؿ 

ٔؼجـ پٙزبٜ كا  Gudeaٔٔل . ػٔل ٘یٙٛكتب )اِٚیٗ ؿٚكٜ ٔتٛعٝ ؿك 

 ٔی ًبمؿ (

1600 2160 

 ٘بثٛ پیلٚاٖ ٔلؿٚن كا ًبمٔب٘ـٞی ٔی وٙـ . اثلاٞیٓ ثٝ وٙؼبٖ 

 ٔی كٚؿ . رًٙ پبؿُبٞبٖ آغبم ٔی ُٛؿ .

1700 2060 

 1960 1800 ٔلؿٚن ؿك ثبثُ ًبؽتٝ ٔی ُٛؿ  Esagilٔؼجـ 

 1760 2000 عٕٛكاثی پبیٝ ٞبی ًیبؿت ٔلؿٚن كا ٔغىٓ ٔی وٙـ 

ًٌّّٝ رـیـی ) پبؿُبٞی ٔیب٘ٝ ( ؿك ٔٔل عىٕلا٘ی ولؿٜ ٚ 

 عىٛٔت ًٌّّٝ رـیـی ؿك ثبثُ آغبم ٔی ُٛؿ ) ثٙی وبًی ( 

2200 1560 

اِ٘بٖ ، ایالْ ، ٔیتب٘ی ؿك ثلاثل ثبثُ لـ ػّٓ ٔی وٙٙـ . ًٔٛی ؿك 

 ٓغلای ًیٙب ثٛتٝ ًٛما٘ی كا ٔی ثیٙـ . 

2300 1460 

٘ٛ آُٛكیبٖ أپلاعٛكی ؽٛؿ كا كاٜ ا٘ـامی ولؿ٘ـ . رِٙٛاكٜ 

AKitu  . ٔزـؿا ثل پب ُـ 

2800 960 

 860 2900 آُٛك ثب٘ی پبَ ٕ٘بؿ ّٓیت كا ٔی پُٛـ . 

 760 3000 ٘جٛت ؿك اٚكُّیٓ ثب آٔٛى آغبم ٔی ُٛؿ . 

ؽـایبٖ آ٘ٛ٘بوی ٍٕٞی ام مٔیٗ ٔی كٚ٘ـ . ثبثُ ثب ٔجبكمٜ عّجی 

 ایلا٘یبٖ ثٝ كٞجلی وٛكٍٚ كٚثلٚ ٔی ُٛؿ . 

3200 560 

 460 3100 آغبم ػٔل عالیی یٛ٘بٖ : ٞلٚؿٚت ؿك ٔٔل . 

 ٔىبثیبٖ اٚكُّیٓ كا آماؿ ٔی وٙٙـ ٚ ٔؼجـ كا اعیبء 

 

3600 160 
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كٚٔیٟب ٔؼجـ هٚپیتل كا ؿك اٚكُّیٓ ثٙب ٔی وٙٙـ . اٚكُّیٓ اُغبَ 

 ٔی ُٛؿ . 

3700 60 

 ( آغبم  A.Dظٟٛك ػیٌی ٘بٓلی ٚ ٔغبًجٝ پي ام ٔیالؿ )

 ٔی ُٛؿ . 

3760 0 

ام آماؿی اٚكُّیٓ تًٛظ ٔىبثیبٖ ، ٚلبیغ ثب ػیٌی پي ام ٚكٚؿ اٚ ُـٖ یه للٖ ٚ٘یٓ  ًپلیپي ام 

اكتجبط پیـا ٔی وٙٙـ . ٔی تٛاٖ ثیِتلیٗ آُفتٍی كا ؿك تبكیؼ رٟبٖ ثبًتبٖ ٚ ثؾّٔٛ لْٛ یٟٛؿ یبفت . 

لبثُ  Jubileesآٖ ؿٚكٜ تؼییٗ وٙٙـٜ وٝ ، وٝ اتفبلبتَ تب ثٝ ألٚم ثل ٔب ٘ین تبحیل ٌقاك ثٛؿٜ ، ُلٚػَ ثب 

 ؿكن اًت . 

ثلای اِٚیٗ ثبك پي ام للٟ٘ب یٟٛؿیبٖ ثغٛك وبُٔ ،اًتبؿاٖ ٚ پبیتؾت ٚ ٔؼجـ ٔمـًِبٖ كا ثـًت آٚكؿ٘ـ . 

آماؿا٘ٝ پبؿُبٞبٖ ٚ وبٞٙبٖ اػظٓ ٔؼجـ ؽٛؿ كا ا٘تؾبة ولؿ٘ـ . ثب ٚرٛؿ ایٗ ٔجبكمٜ ؿك ٔلمٞب اؿأٝ ؿاُت . 

ٗ ثٌیبكی ام پبؿُبٞبی ٞبی ٔتغـ ؿك مٔبٖ ؿاٚؿ . اوٖٙٛ ٔلمٞبیِبٖ كا ٌٌتلٍ ؿاؿ٘ـ ثلای ؿك ثل ٌفت

ایزبؿ یه ؿِٚت ٌٔتمُ یٟٛؿی ثب اٚكُّیٓ ثؼٙٛاٖ پبیتؾت تغت ٘ظبكت ٔىبثیبٖ ، كٚیـاؿی اًت ام تٕبْ 

 رٟبت لبثُ ٔالعظٝ ٚ ِ٘ب٘ٝ پیلٚمی اًت رن ؿك یه ٔٛكؿ : 

عتی ثب ایٗ ٚرٛؿ وٝ ٔغبًجٝ یٟٜٛ وٝ ؿك پبیبٖ كٚمٞب ٔٛكؿ ا٘تظبك ثٛؿ اتفبق ٘یفتبؿ .  Kavodثبمٌِت 

كٚمٞب اممٔبٖ ٔمیٓ ُـٖ پّیـیٟب ؿكًت ثٝ ٘ظل ٔی كًیـ . مٔبٖ تغمك آٖ ٞٙٛم ثـًت ٘یبٔـٜ ، ثٌیبكی 

ٞفتٝ ٞب ٚ » ٚ « كٚمٞب » ًلٌلؿا٘ٙـ ٚ ایٗ ُبٞـی اًت ثل ایٙىٝ ؿیٍل ٔغبًجبت ٔؼٕبٌٛ٘ٝ ؿا٘یبَ اػٓ ام 

 كٔن ٌِبیی ِ٘ـٜ .  ٚ ... ٞٙٛم ٞٓ« مٔب٘ی ٚ مٔبٟ٘بیی » ٚ « ًبِٟب 

ًل٘ؾٟب ، ثؾِٟبی پیٍِٛیب٘ٝ وتبة ؿا٘یبَ ثٛؿ٘ـ وٝ ؿكثبكٜ ظٟٛك ٚ ًمٛط پبؿُبٞیٟبی آیٙـٜ ثؼـ ام ثبثُ 

یب ؿكیب٘ٛكؿاٖ « ام ُٕبَ » ، « ام رٙٛة » پبؿُبٞیٟب كٔن ٌٛ٘ٝ ٘بٔیـٜ ٔی ُـ٘ـ  –، ایلاٖ ٚٔٔل 
13Kittimـ٘ـ . تبًیٌبت ٔمـى ٔىبٟ٘بیی ثیٗ ٚ پبؿُبٞبیی ٞبی وٝ تمٌیٓ ُـ٘ـ . ثب یىـیٍل رٍٙی

 ًؾٗ ٔی ٌفتٙـ .  –ؿكیبٞب ثٛؿ٘ـ 

تٕبْ ٟ٘بؿٞبی آیٙـٜ ثٔٛكت ٔفبٞیٓ كٔنی تًٛظ عیٛا٘بت ٔؼلفی ٔی ُٛ٘ـ ) لٛس ، ثن ، ُیل ٚ ... ( 

٘بٔیـٜ ٔی ُٛؿ . وٝ ؿٚثبكٜ رـا ؽٛاٞٙـ ُـ ٚ ثب یىـیٍل ؽٛاٞٙـ « ُبػ ؿاكٞب » ِ٘بت ٌلفتٝ ام آ٘ضٝ 

                                                           
۱۳

( ٜ٘ٛ یبفث ، فطظ٘س ٘ٛح اؾز . أب آٖ ضا قٟطی اظ الض٘ىب ٘یع ٔی  javan. زض ٘هت قٙبؾی فهُ زٜ دیسایف زض وشبة لٕسؼ اٚ دؿط خٛاٖ )  

 آوسی ثٝ ٔؼٙی ای قٙبذشٝ ٔی قس . ثؼضی اظ ٘ٛیؿٙسٌبٖ ثط ایٗ ثبٚض٘س وٝ آٖ اظ وّٕٝ  kitionزا٘ٙس زض ؾٛاحُ لجطؼ زض زٚضاٖ ثبؾشبٖ ثٝ ػٙٛاٖ 

  ٔی زا٘ٙس . ْ Hattiٔی آیس ٚ ثط ایٗ اؾبؼ دبضٜ ای اظ دػٚٞكٍطاٖ آٖ ضا ٕٞبٖ « ٟبخٕبٖ ٔ» 
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۲٦٦ 
 

ّتٟبی آیٙـٜ صٝ وٌب٘ی ثٛؿ٘ـ ؟ ٚ صٝ رٍٟٙبیی پیٍِٛیی ُـٜ ثٛؿ ؟ ٕٞضٙیٗ عنلیبَ ؿكثبكٜ رٍٙیـ . آٖ ٔ

 Gogرٍٟٙبی ػظیٕی وٝ ثٝ ٚلٛع ؽٛاٞـ پیًٛت ًؾٗ ٌفت . رٍٟٙبی ثیٗ ُٕبَ ٚ رٙٛة . ثیٗ 

 ٔتؾبٓٓ . Magog 14٘بُٙبؽتٝ ٚ 

                                                           

۵۵
آیـبر . ۱2 ٴ، ٚ زیٍطثبض زض ؾٛضٜ ا٘جیبء آی۱8ٝسب  ۱3زض لطآٖ زض زٚ ؾٛضٜ اظ یبخٛج ٚ ٔبخٛج ؾرٗ ثٝ ٔیبٖ آٔسٜ اؾز، اَٚ زض ؾٛضٜ وٟف آیبر .  

٘بْ ٔشؼّك ثٝ زٚ لجیّٝ ٚحكی ذٛ٘رٛاض ثٛزٜ اؾز، وٝ ٔعاحٕز قسیسی ثطای ؾبوٙبٖ اعطاف ٔطوع  زٞٙس وٝ ایٗ زٚ لـطآٖ ثـٝ ذـٛثـی ٌـٛاٞی ٔی
 .ؾىٛ٘ز ذٛز زاقشٝ ا٘س

فـهـُ ثیؿشٓ، اظ آٟ٘ب ثٝ ػٙٛاٖ ٌٛي  ضؤیـبی یـٛحـٙـبفـهـُ ؾـی ٚ ٞـكـشـٓ ٚ فـهـُ ؾـی ٚ ٘ـٟـٓ، ٚ زض وـشـبة  وشبة حعلیُزض  سٛضارزض 
ٞبی سٛضار  ، اظ ٔدٕٛع ٌفشٝإِیعاٖزض  ػالٔٝ عجبعجبییآٖ ثبقس. ثـٝ ٌـفـشـٝ ٔفؿط لط ٚ ٔبٌٛي یبز قسٜ اؾز، وٝ ٔؼطة آٖ یبخٛج ٚ ٔبخٛج ٔی

سطیٗ ٘مغٝ قٕبَ آؾیب ظ٘سٌی زاقشٙس ٔطزٔی  ٞبی ثعضٌی ثٛز٘س وٝ زض زٚضزؾز اؾشفبزٜ ٔـی قـٛز وـٝ ٔبخٛج یب یبخٛج ٚ ٔبخٛج، ٌطٜٚ یب ٌطٜٚ
ثبٖ یٛ٘ب٘ی ثٝ ػجطی ٔٙشمُ قسٜ اؾز ٚ زض ظثبٖ خٍٙدٛ ٚ غبضسٍط ثٛز٘س. ثـؼـضـی ٔـؼـشـمـس٘ـس ایـٗ زٚ وـّٕـٝ ػـجـطی اؾـز، ِٚی زض انُ اظ ظ

 .یٛ٘ب٘ی ٌبي ٚ ٔبٌبي سّفظ ٔـی قـسٜ، وـٝ زض ؾـبیـط ِغـبر اضٚدـبیی ٘ـیـع ثـٝ ٞـٕـیـٗ نـٛضر ا٘شمبَ یبفشٝ اؾز

طظ٘سا٘ی قس، فطظ٘ساٖ ایٙبٖ فطظ٘ساٖ زٚزٔبٖ ٘ٛح ا٘س: ؾبْ ٚ حبْ ٚ یبفث وٝ دؽ اظ عٛفبٖ ثطای ٞط یه ف»زض انحبح زٞٓ اظ ؾفط سىٛیٗ سٛضار: 
 .«یبفث ػجبضر ثٛز٘س اظ خٛٔط ٚ ٔبخٛج ٚ ٔبزای ٚ ثبٚاٖ ٚ ٘ٛثبَ ٚ ٔبقه ٚ ٘جطاؼ

ای فطظ٘س آزْ ضٚی ذٛز ٔشٛخٝ خٛج ؾطظٔیٗ ٔبخٛج ضئیؽ  :ٌفز ذغبة ؾرٗ ضة ثٝ ٔٗ قس وٝ ٔی»زض وشبة حعلیبَ انحبح ؾی ٚ ٞكشٓ آٔسٜ: 
ساض ٚ ثٍٛ آلب ٚ ؾیس ٚ ضة ایٗ چٙیٗ ٌفشٝ: ای خٛج ضئیؽ ضٚـ ٔبقه ٚ ٘ٛثبَ، ػّیٝ سٛ ثطذبؾشٓ، ضٚـ ٔبقه ٚ ٘ٛثبَ، وٗ، ٚ ٘جٛر ذٛز ضا اػالْ ث

ؾبظْ، زض حبِی وٝ ٕٞٝ آ٘بٖ فبذطسطیٗ  وٙٓ، ٚ سٛ ٚ ٕٞٝ ِكىطر ضا چٝ دیبزٜ ٚ چٝ ؾٛاضٜ ثیطٖٚ ٔی ٞبیی زض زٚ فه سٛ ٔی سٛ ضا ثطٔی ٌطزا٘ٓ ٚ زٞٙٝ
طي ٚ ثب ؾذط ثبقٙس ٕٞٝ قبٖ قٕكیطٞب ثٝ زؾز زاقشٝ ثبقٙس، فبضؼ ٚ وٛـ ٚ فٛط ثب ایكبٖ ثبقس وٝ ٕٞٝ ِجبؼ ثط سٗ زاقشٝ ثبقٙس، ٚ خٕبػشی ؾش

ثٝ »ٌٛیس:  ٔی«. ٞبی وثیطی ثب سٛ ثبقٙس ثب ؾذط ٚ والٜ ذٛز ثبقٙس، ٚ خٛٔط ٚ ٕٞٝ ِكىطـ ٚ ذب٘ٛازٜ ٘ٛخطٔٝ اظ اٚاذط قٕبَ ثب ٕٞٝ ِكىطـ قؼجٝ
ٕجطی وٙی ٚ ثٝ خٛج ثٍٛیی ؾیس ضة أطٚظ زض ٘عزیىی ؾىٙبی قؼت اؾطائیُ زض حبِی وٝ زض أٗ ٞؿشٙس ٕٞیٗ خٟز ای دؿط آزْ ثبیس ازػبی دیغ

 .«آیی زا٘ی ٚ اظ ٔحّز اظ ثبالی قٕبَ ٔی چٙیٗ ٌفشٝ: آیب ٕ٘ی

ایٙچٙیٗ ٌفشٝ: ایٙه  ٚ سٛ ای دؿط آزْ ثطای خٛج ازػبی دیغٕجطی وٗ ٚ ثٍٛ ؾیس ضة»ٌٛیس:  زض انحبح ؾی ٚ ٟ٘ٓ زاؾشبٖ دیكیٗ ضا ز٘جبَ ٕ٘ٛزٜ ٔی
آٚضْ، ٚ  ٞبی اؾطائیُ ٔی ثطْ، ٚ ثٝ وٜٛ ای خٛج ای ضئیؽ ضٚـ ٔبقه ٚ ٘ٛثبَ ٚ اضزن ٚ الٛزن، ٚ سٛ ضا اظ ثبالٞبی قٕبَ ثبال ٔی ٔٗ ػّیٝ ٕٞطاٜ

وٝ ثب سٛ ٞؿشٙس ثیفشٙس، آیب ٞبی اؾطائیُ ثیفشی، ٚ ٕٞٝ ِكىطیبٖ ٚ قؼٛثی  ظ٘ٓ، وٝ ثط وٜٛ وٕب٘ز ضا اظ زؾز چذز ٚ سیطٞبیز ضا اظ زؾز ضاؾشز ٔی
ذٛاٞی ذٛضان ٔطغبٖ وبقط اظ ٞط ٘ٛع ٚ ٚحكیٟبی ثیبثبٖ قٛی؟ ثط ضٚی ظٔیٗ ثیفشی؟ چٖٛ ٔٗ ثٝ ؾرٗ ؾیس ضة ؾرٗ ٌفشٓ، ٚ آسكی ثط  ٔی

 .«...زا٘ٙس ٔٙٓ ضة فطؾشٓ، آٍ٘بٜ اؾز وٝ ٔی ٔبخٛج ٚ ثط ؾبوٙیٗ زض خعائط ایٕٗ ٔی

قس ٚ ثب اٚ اؾز وّیس زٚظخ ٚ ؾّؿّٝ ٚ ظ٘دیط ثعضٌی ثط زؾز زاضز،  ای زیسْ وٝ اظ آؾٕبٖ ٘بظَ ٔی فطقشٝ»س: ٌٛی زض ذٛاة یٛحٙب زض انحبح ثیؿشٓ ٔی
ا٘ساظز ٚ زضة زٚظخ ضا ثٝ  وٙس، ٚ ثٝ خٟٕٙف ٔی ٌیطز اغزٞبی ظ٘سٜ لسیٕی ضا وٝ ٕٞبٖ اثّیؽ ٚ اٞطیٕٗ ثبقس، ٚ اٚ ضا ٞعاض ؾبَ ظ٘دیط ٔی دؽ ٔی

آٍ٘بٜ «. ط أشٟبی ثؼسی ضا ٌٕطاٜ ٘ىٙس، ٚ دؽ اظ ٕٞٝ قسٖ ٞعاض ؾبَ اِجشٝ ثبیس آظاز قٛز، ٚ ٔسر ا٘سوی ضٞب ٌطززوٙس، سب زیٍ ضٚیف ثؿشٝ لفُ ٔی
قٛز، سب أشٟب ضا وٝ زض چٟبض ٌٛقٝ ظٔیٙٙس خٛج ٚ ٔبخٛج ٕٞٝ ضا  دؽ ٚلشی ٞعاض ؾبَ سٕبْ قس اٞطیٕٗ اظ ظ٘سا٘ف آظاز ٌكشٝ ثیطٖٚ ٔی»ٌٛیس:  ٔی

ِی وٝ ػسزقبٖ ٔب٘ٙس ضیً زضیب ثبقس، دؽ ثط دٟٙبی ٌیشی ؾٛاض قٛ٘س ٚ ِكىطٌبٜ لسیؿیٗ ضا احبعٝ وٙٙس ٚ ٘یع ٔسیٙٝ ثطای خًٙ خٕغ وٙس زض حب
وطز زض زضیبچٝ آسف ٚ  ٔحجٛثٝ ضا ٔحبنطٜ ٕ٘بیٙس، آٍ٘بٜ آسكی اظ ٘بحیٝ ذسا اظ آؾٕبٖ ٘بظَ قٛز ٚ ٕٞٝ قبٖ ضا ثرٛضز، ٚ اثّیؽ ٞٓ وٝ ٌٕطاٞكبٖ ٔی

قٛز  اظ ایٗ لؿٕز وٝ ٘مُ قسٜ ثٟطٜ ٌیطی ٔی«. حكی ٚ دیغٕجط زضٚغٍٛ ثجبقس، ٚ ثٝ ظٚزی قت ٚ ضٚظ ػصاة قٛز سب اثس اال ثسیٗوجطیز ثیفشس، ٚ ثب ٚ
ا٘س، ٚ  ظیؿشٝ ٞبی ثبالی قٕبَ آؾیب اظ آثبزیٟبی آٖ ضٚظ ظٔیٗ ٔی ا٘س، ٚ زض لؿٕز أشی ٚ یب أشٟبئی ؾشطي ثٛزٜ« خٛج ٚ ٔبخٛج»ٚ یب « ٔبخٛج»وٝ 

 .ا٘س ٍدٛ ٚ ؾطقٙبؼ ثٝ خًٙ ٚ سبضاج ثٛزٜٔطزٔب٘ی خٙ

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AD%D8%B2%D9%82%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A4%DB%8C%D9%80%D8%A7%DB%8C_%DB%8C%D9%80%D9%88%D8%AD%D9%80%D9%86%D9%80%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86
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۲۷۷ 
 

ٖ اًىٙـك یٛ٘ب٘ی ٚ ٚٔلؿْ عیلاٖ ثٛؿ٘ـ وٝ آیب پبؿُبٞیٟبی پیٍِٛیی ُـٜ ظٟٛك ولؿٜ ا٘ـ ، ٕٞضٛ

 ًّٛویبٖ ٚ ثغّٕیًٛیبٖ . آیب ایٟٙب ٔٛضٛع پیٍِٛیی ٞب ثٛؿ٘ـ یب ؿك آیٙـٜ ای ثٌیبك ؿٚكتل وٌی ٔی آٔـٜ ؟ 

 آُفتٍی ینؿا٘ی ثٛرٛؿ آٔـٜ ثٛؿ : 

ٔؼجـ اٚكُّیٓ ثؼٙٛاٖ یه رٌٓ فینیىی ؿكن ٓغیغی ام پیٍِٛیٟب ثٛؿٜ یبفمظ ایٗ  Kavodآیب ا٘تظبك ام 

ی ًٕجِٛیه ثٛؿٜ . یه ٔبٞیت مٚؿٌقك یب عضٛكی كٚعب٘ی ؟ ٔلؿْ ثٝ صٝ صینی اعتیبد ا٘تظبك ظٟٛك ، صین

 ؿاُتٙـ ؟ یب آ٘ضٝ وٝ ٔمـك ثٛؿ اتفبق ٔی افتبؿ ثـٖٚ تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ صٝ ثٛؿٜ ؟ 

كٞجلی یٟٛؿیبٖ ثیٗ پبكًبیبٖ ٚ ٞٛاؿاكاٖ پیَ ثیٙی ٞب ٚ ٓـٚلیبٖ ِیجلاَ ؿصبك اِ٘ؼبة ُـ . ٓـٚلیبٖ 

فىل رٟب٘ی ؿاُتٙـ ) كُٚٙفىل ثٛؿ٘ـ . ْ ( ٚ ام إٞیت پلاوٙـٌی ٌلٟٚٞبی یٟٛؿ ام وٌب٘ی ثٛؿ٘ـ وٝ ت

ٔٔل تب آ٘تبِیب تب ثیٗ اِٟٙلیٗ آٌبٜ ثٛؿ٘ـ . ػالٜٚ ثل ایٗ ؿٚ رلیبٖ آّی ، فللٝ ٞبی وٛصىی ٞٓ ٌبٞی ثیٗ 

/ اًٙی ٞب   Essensرٛأغ ؿك ًغظ ٔغّی ُىُ ٔی ٌلفت ٚ تًٛؼٝ ٔی یبفت . ُٙبؽتٝ ُـٜ تلیِٙبٖ 
 ( وٌب٘ی وٝ ؿك ٚاؿی وٛٔلاٖ اًىبٖ یبفتٝ ثٛؿ٘ـ .  16ٌٞتٙـ ) ٓبعجبٖ ِٟٔٛك عٛٔبكٞبی ثغل إِیت15

                                                           
۵۱

یىٓ سب  زْٚ دیف اظ ٔیالزٞبی  ثٛز٘س وٝ ٔیبٖ ؾسٜ یٟٛزیٌطٜٚ زیٙی  (Οσσαιοι, یب Εσσηνοι, Εσσαιοι :یٛ٘ب٘ی ثٝبٞ اًٙی.   

ٞبیی اظ آٟ٘ب ثبٚضٞبیی چٖٛ ثبٚض ثٝ  ٞبی ٔبزی چٖٛ ظ٘بقٛیی زاقشٙس. قبذٝ ، زضٚیكی ٚ زؾز وكیسٖ اظ ِصرظٞسضخ ٕ٘ٛز٘س. آٟ٘ب ٌطایف ثٝ  ٔیالزی
 .زاقشٙس آذطرٚ ثبٚض ثٝ  سهٛف، ا٘شظبض ثطای ثبظٌكز ػیؿی

اٍ٘بقشٙس.  ٞب ٔی زاقشٙس. آٟ٘ب ذٛز ضا ٚادؿیٗ ٘ؿُ اظ آذطیٗ ٘ؿُ خبی اؾطائیُدیطٚاٖ ایٗ ا٘سیكٝ ظٔب٘ی ٌطٚٞی ثعضي ِٚی دطاوٙسٜ ثٛز٘س وٝ ثیكشط زض 
ای  دػٚٞكٍطاٖ ٞؿشی چٙیٗ ا٘سیكٝ اؾز. اٌطچٝ ثطذی ٞب یبضی ضؾب٘سٜ اؾٙی ٴآٚضی ا٘سیكٝ ثٝ ٘بْ ۵۱۵2زض  عٛٔبض زضیبی ٔطزٜزض ضٚظٌبض وٙٛ٘ی یبفشٗ 

 .ٔؼٕساٖ ضا ٘یع اظ ایٗ ٌطٜٚ زا٘ؿشٝ ا٘س یحییثطذی ٔحممیٗ .وكٙس ضا ثٝ چبِف ٔی

 
 ثیٗ لٕطاٖ ٚازی ٘عزیىی زض( إِیز ثحط) ٔطزٜ زضیبی غطثی قٕبَ ؾٛاحُ زض وٝ ٞؿشٙس ػشیمی ذغی ٞبی ٘ؿرٝ إِیت ثغل عٛٔبكٞبی . ۵2

. ثبقٙس ٔی ػشیك ػٟس اظ ٞبیی ٘ؿرٝ قبُٔ ٚ ا٘س قسٜ ٔىشٛة ػجطی ظثبٖ ثٝ اوثطاً عٛٔبضٞب ایٗ. اؾز قسٜ وكف ٔیالزی ۵۱۱2 سب ۵۱۵2 ٞبی ؾبَ
 ٔؼشمس ٔحممیٗ اوثط. ا٘س آٔسٜ زض سحطیط ثٝ ٔیالز اظ لجُ زْٚ سب ؾْٛ لطٖٚ عی زض وٝ ثٛزٜ ٔهحف ۱00 سب 800 اظ لغؼٝ ۵۱000 قبُٔ ٔىكٛفبر

 یٟٛزیبٖ اظ ٌطٜٚ ایٗ. ثبقس ٔی اؾیٙییٗ ٘بْ ثٝ یٟٛزیبٖ اظ ذبل ای فطلٝ ٌطٜٚ یه ثٝ ٔشؼّك ا٘س قسٜ دیسا غبض یبظزٜ زض وٝ ٞب ٘ٛقشٝ ایٗ وٝ ٞؿشٙس
 ٚ ثٛز٘س وطزٜ خسا یٟٛزیبٖ ثمیٝ اظ ضا ذٛز آٟ٘ب. اؾز قسٜ سمؿیٓ قیغب٘ی ٘یطٚٞبی ٚ ذٛة ٞبی ٘یطٚ ثیٗ ٔكرهی قىُ ثٝ ز٘یب وٝ ثٛز٘س ٔؼشمس

 ایٗ سأِیف ظٔبٖ ثٛزٖ ٘عزیه. قس ٔی ٞسایز( messianic( )ٌٛ٘ٝیب ٔؿیح  ٔبقیح) ضٞجط یه سٛؾظ وٝ ثٛز٘س زازٜ سكىیُ اخشٕبػی ظ٘سٌی
 .  وٙس ٔی فطاٞٓ یٟٛزیبٖ ٔصٞجی ضؾْٛ ٚ آزاة ٚ اِٚیٝ ٔؿیحیبٖ وٙف ٞٓ ثط ٚ ٔؿیحیز دیسایف زضثبضٜ اعالػبسی ٔیالزی اَٚ لطٖ ثٝ ٞب ٘ٛقشٝ

 زا٘كٍبٜ ا٘شكبضار ٔیالزی، 6002 ؾبَ سب. اؾز قسٜ ٔحممیٗ ثیٗ ٔدبزالسی ثبػث ذٛز ایٗ ٚ وكیسٜ عَٛ ظیبزی ٞبی زٞٝ ٞب زؾشٙٛقشٝ ایٗ ا٘شكبض

 ایٗ ٔؿئٛالٖ. زاضز سٟیٝ زؾز زض ضا Discoveries in the Judaean Desert( خّسی 3۱ حبضط حبَ زض) ٔدٕٛػٝ اظ خّس زٚ ٞٙٛظ آوؿفٛضز
 .اؾز وطزٜ ػٙٛاٖ «ؾیبؾی زیٙی،» ٔؿبئُ ضا ٔب٘سٜ ثبلی لؿٕشٟبی ا٘شكبض ػسْ زِیُ ضؾٕب دطٚغٜ

 إٞیز ٔٛضٛع ایٗ. ثبقس ٔی( اؾشط وشبة اؾشثٙبء ثٝ قبیس) ػشیك ػٟس زض ٔٛخٛز ٞبی وشبة سٕبٔی سمطیجبً اظ ٞبیی ثرف قبُٔ آٔسٜ زؾز ثٝ ٔىكٛفبر
 فؼّی ٞبی ٘ؿرٝ ٔمبیؿٝ لبثّیز ٔٛضٛع ایٗ. ثٛز٘س قسٜ ٘ٛقشٝ زیطسط ٞب لطٖ اوشكبفبر، ایٗ اظ لجُ ٔحممیٗ، زؾز زض ٞبی ٘ؿرٝ ظیطا زاضز قبیب٘ی

( ٔؿٛضسیه یب) ؾٙشی ػشیك ػٟس ٔشٗ ثب ٘بچیعی سفبٚر قسٜ یبفز ٔمسؼ وشت اظ ثطذی وٝ حبِی زض. وٙس ٔی فطاٞٓ ضا آٖ لسیٕی ٘ؿد ثب ػشیك ػٟس
 زض ٞٓ ٚ ثیبٖ ٘حٜٛ زض ٞٓ چكٍٕیطی، سفبٚر ا٘س، قسٜ یبفز چٟبض قٕبضٜ غبض زض وٝ ؾٕٛئیُ ٚ ذطٚج ؾفط وشبة اظ قسٜ یبفز ٘ؿد اظ ثطذی زاضز،

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B2_%28%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%87%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C
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ثب پیلٚمٞبی پی ؿك پی ؿك  –كْٚ  –ؿكتالٍ ثلای وِف كٔن پیٍِٛیی ٞب ، لـكت رـیـی ظٟٛك ٕ٘ٛؿ 

ثٝ ؿؽبِت ؿكأٛك ٔٔل رٍٟٙبیَ ثب فٙیمی ٞب ٚیٛ٘ب٘یٟب ، كٚٔیٟب ٔـیتلا٘ٝ كا وٙتلَ ولؿ٘ـ ٚ ُلٚع 

اكتِٟبیی ثٝ ٕ٘بیٙـٌی ام ثغّٕیًٛیبٖ ٚ ُلق ًّٛویٝ ٕ٘ٛؿ٘ـ ) وٝ ُبُٔ یٟٛؿیٝ ٞٓ ٔی ُـ ( 

 پیَ ام ٔیالؿ .  60أپلیبِیٌٓ ؿك 

، اٚكُّیٓ كا اُغبَ ولؿ٘ـ . ) ٕٞبٖ كاٞی وٝ پیَ ام ایٗ ٔٛكؿ ػاللٝ اًىٙـك  Pompeyكٚٔی ٞب میل ٘ظل 

) ٘بْ ٌٔتؼبك ثؼّجه ( ٚ  Heliopolisثٛؿ ٔٛكؿ تٛرٝ اٚ للاك ٌلفت ( اٚ ًلؽل كا وذ ولؿ ثٌٛی 

للثب٘یٟبیی كا ثٝ هٚپیتل پیِىَ ٕ٘ٛؿ . آٖ ًبمٜ پي ام آٖ ثبلی ٔب٘ـ ثل ثبالی ًتٟٛ٘بی ًٍٙی پیَ ام 

  ؽٛؿ .

 

                                                                                                                                                                                                

 ؾٝ دبیٝ ثط ٔب زؾز زض ػشیك ػٟس ٔشٗ وٝ ٘ظطیٝ ایٗ دصیطـ ؾٕز ثٝ ضا ٔحممیٗ ظیبز، ٔشٙی اذشالفبر ٚخٛز. زاض٘س قبٖ أطٚظی ٔشٗ ثب ٔحشٛا،
 ایٗ ثٝ ثیكشطی زا٘كٛضاٖ ای فعایٙسٜ نٛضر ثٝ. ؾبٔطی سٛضار ٚ ؾذشٛیدٙز انّی ػجطی ٔشٗ ٔبؾٛضسیه، ٔشٗ: اؾز قسٜ سسٚیٗ ٔٙبثغ اظ ذب٘ٛازٜ

 .اؾز ثٛزٜ ضٚاٖ ثؿیبض ٔیالزی ۵00 ؾبَ زض( canonization) قس٘ف ثبثز ٚ اؾشب٘ساضز اظ لجُ ػشیك ػٟس ٔشٗ وٝ ا٘س ضؾیسٜ ٘شیدٝ
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ٔیالؿی  60ام ایٗ ٔىبٖ ؿك  Neroًًٙ ُ٘ٛتٝ یبؿثٛؿی ؿك آ٘زب پیـا ُـٜ وٝ ِ٘بٖ ٔی ؿٞـ أپلاعٛك 

 ثبمؿیـ ولؿٜ وٝ ِ٘بٖ ٔی ؿٞـ ٔؼجـ كٚٔی عبَ عبضل ؿك آٖ مٔبٖ ًبؽتٝ ُـٜ اًت . 

ٌیذ ُـٜ پیٍِٛیب٘ٝ  –ّٔتٟب ٚٔقاٞت ام پیـ اُـٖ كٚمٞبی ظٟٛك ثٝ تؼـاؿ میبؿ ؿك ُ٘ٛتٝ ٞبی تبكیؾی 

وتبة » ٚ « كٚایت ؿٚامؿٜ ُیؼ اػظٓ ) پـك ُبٜ ( » ، « وتبة ؽٙٛػ » ،  « ,Jubileesوتبة » ثٛؿ٘ـ . ٔب٘ٙـ 
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 ُٙبؽتٝ  Apocrypha) ٚثمیٝ وتبثٟبیی وٝ ثغٛك رـاٌب٘ٝ رنء وّىٌیٖٛ وتبثٟبی  17«ػٟـ ًٔٛی 

 ٔی ُٛ٘ـ ُٚجٝ وتیجٝ ( 

 -« پبیبٖ كٚمٞب » ٔضٕٖٛ ِٔتلن ؿك آٟ٘ب ثبٚك صلؽٝ تبكیؾی ثٛؿ وٝ ؿك تٕبْ پیٍِٛییٟب ٌفتٝ ُـٜ وٝ 

٘ٝ فمظ ػالٔتی اًت ثل پبیبٖ یه ؿٚكٜ تبكیؾی ثّىٝ ٕٞضٙیٗ آغبمی ثلای  –مٔبٖ آُفتٍی ٚ ػٔیبٖ 

ثب آٔـٖ یه  ) اٌل ثؾٛاٞیٓ ام ثیبٖ ٔـكَ٘ اًتفبؿٜ وٙیٓ (Flipover  18یه ؿٚكٜ رـیـ اًت . مٔبٖ 

 Messiah  ٚChristؿك یٛ٘ب٘ی ٚ  Chrystosؿك ػجلی ) تلرٕٝ  Mashi’achٔٛػٛؿ ) یه تـٞیٗ ُـٜ ( 

 .  ؿك اٍّ٘یٌی (

ػُٕ تـٞیٗ پبؿُبٜ تبمٜ ٔٙٔٛة ُـٜ ثب كٚغٗ وبٞٗ ) كٚغٙی وٝ وبٞٗ اػظٓ ٔزبم ثٝ اًتفبؿٜ ام آٖ ثٛؿ 

بٖ ًبكٌٖٛ . ایٗ ُٙبؽتٝ ُـٜ ثٛؿٜ ؿك وتبة . ْ ( ؿك رٟبٖ ثبًتبٖ ُٙبؽتٝ ُـٜ ثٛؿ . عـالُ ام مٔ

ٔمـى ثؼٙٛاٖ ػُٕ ٚلف ثٝ ؽـا ) تجلن ُـٜ ثلای ؽـا . ْ ( ام ؿٚكاٖ اِٚیٝ . أب ٚلتی إٞیتَ ثیِتل ٔی 

ُٛؿ وٝ ثؼٙٛاٖ ٔخبَ مٔب٘ی كًیـ وٝ وبٞٗ ًبٔٛئُ ، ٔتِٛی تبثٛت ػٟـ . ؿاٚؿ كا اعضبك ٔی وٙـ ، پٌل 

 اُت وٝ اٚ پبؿُبٞی اًت ثلوت یبفتٝ ام رب٘ت ؽـا . ( ٚ اظٟبك ؿ jesseیٌی ) رٌی / 

ٍیسی ّفت پسش خَد سا دس حضَس سوَئیل گزساًیذ ٍ سوَئیل بِ یسی گفت کِ خذاًٍذ ایٌاى سا » 

بشًگضیذُ است ٍ سوَئیل بِ یسی گفت کِ آیا پسشاًت توام ضذًذ . اٍ جَاب گفت کِ ٌَّص پسش 

ٍسوَئیل بِ یسی گفت کِ فشستادُ اٍ سا بیاٍس ًذ  کَچک باقی است ٍ ایٌک گَسفٌذاى سا هی چشاًذ

صیشا تا اٍ بایٌجا ًیایذ بسش سفشُ ًٌطیٌن . پس فشستادُ اٍسا آٍسدًذ ٍاٍ سشخ چْشُ ٍخَش چطن ٍخَش 

هٌظش بَد ٍخذاًٍذ گفت کِ بشخیض ٍایي سا هسح کي کِ اٍ ایٌست . ٍسوَئیل حقِ سٍغي سا گشفت اٍ سا 

 « ٍح خذاًٍذ اص آى سٍص ٍ بعذ بش داٍد هَثش ضذ ... دس هیاى بشادساًص هسح ًوَد ٍس

  16:-11-13اَٚ ًبٔٛئیُ 

                                                           
۱۷

  .Assumption of Moses  ( . ٔؼطٚف ثٝ ػٟس ٔٛؾی . آٖ ضا قجٝ وشبة ٔمسؼ یب خؼّی ٔی زا٘ٙس :apocryphal  یه ٘ؿرٝ ذغی )
ظثبٖ السیٗ زض لطٖ قكٓ ٘ؿرٝ ثطزاضی قسٜ وٝ سٛؾظ آ٘شٛ٘یٛ ؾطیب٘ی زض ٔطوع ٔغبِؼبر سبضیری آٔجطٚظ٘ی زض ٔیالٖ زض لطٖ ٘ٛظزٞٓ  ٝ٘بلم اظ آٖ ث

ٔٙشكط قس . وبٞٙبٖ ضؾٕی یٟٛز ٔؼٕٛالً وشبثٟبیی ضا وٝ ثب ضٚایز ضؾٕی ذٛزقبٖ اظ وشبة ٔمسؼ ؾبظٌبضی ٘ساقشٝ  ۵82۵وكف قس ٚ سٛؾظ اٚ زض 
  ثبقس خؼّی ٔی ٘بٔٙس . ْ

یؼٙی زٚض ظزٖ ؾطیغ،یب ٚاضٚ٘ٝ وطزٖ ٚ ثطٌطزا٘سٖ.ٔثال ٚلشی ٔطزْ  Flip. ایٗ انغالح ضا اظ یه اٍّ٘یؿی ظثبٖ دطؾیسْ وٝ خٛاثف ایٗ ثٛز :  ۱۸

وٙٙس.زض ظثبٖ وٛچٝ ثبظاضی ٞٓ ثٝ ٔؼٙی ػٛو   Flipٍٞٙبْ وبضر ثبظی وطزٖ،وبضر ٞب ضا زض زؾز ذٛز خب ثٝ خب ٔی وٙٙس ٚ ضٚ ٔی وٙٙس ٔی ٌٛییٓ 

 time toی لطاض ثٍیطز،ٔی ٌٛیٙس حبال ٚلز سغییط ٘ظط اؾز،وطزٖ خٟز یب سغییط ٘ظط ٘بٌٟب٘ی اؾز.یؼٙی اٌط اعالػبر خسیسی دیف ضٚی وؿ

 Flip Over. 
 Flip؛آٖ ٞب آِجْٛ خسیسقبٖ ضا  ٞطچٙس ٔؼٙی زیٍط ایٗ انغالح ٘یع،زیٛا٘ٝ قسٖ زض ٔٛضز چیعی اؾز،یب اظ قسر ػاللٝ ٚ یب اظ قسر ػهجب٘یز.ٔثال

Over  یؼٙی ػبِی ٚ زیٛا٘ٝ وٙٙسٜ اؾز((.یب اٚ اظ زؾز ٚلز(چطا٘ی ٞبی زذشطـ  وطزٜ ا٘سFlip over  .)وطز)ػهجب٘ی قس 
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ثب ٔغبِؼٝ ٞل ٘جٛت ٚ اظٟبك ٞل ٘جٛتی ، یه پبكًب ؿك اٚكُّیٓ اكربػٟبی ٔىلكی كا ٔی یبفت ام ایٙىٝ ؿاٚؿ 

 –ثًٛیّٝ ؿٚؿٔبٖ ؽب٘ٝ ؿاٚؿ  –ٔتجلن ُـٜ تًٛظ ؽـاًت ٚ ػٟـ ینؿا٘ی اًت وٝ ؿا٘ٝ اٚ ؽٛاٞـ ُـ 

 اًت . ایٗ اًت « كٚمٞبیی وٝ آٔـ٘ی » تؾت پبؿُبٞی اٚ ؿٚثبكٜ ؿك اٚكُّیٓ ثلللاك ؽٛاٞـ ُـ ٚ ؿك 

 ثلای پبؿُبٞبٖ آیٙـٜ . « اٚكً٘ ؿاٚؿ » 

 وٌی ثبیـ ام ؽب٘ٝ ؿاٚؿ ثبُـ وٝ ؿك اٚكُّیٓ ًبوٗ ثبُـ : 

والْ ؽـا امؿعبْ ٚٚلتی اتفبق كػ ؿاؿ ، ُبٞبٖ ُٚبٞناؿٌبٖ مٔیٗ ؿك اٚكُّیٓ ثلای ػـاِت ، ّٓظ ٚ 

« ثلای ٕٞٝ ٌّٟ٘ب » ، « ٔیخبق ؽـاًت » ،  19«ٚػـٜ اثـی اًت » ، « ػٟـ ؽـاًت » ؽٛاٞٙـ ٕ٘ٛؿ . ایٗ 

 30:3ٚ  23:5 – 17:25اكٔیبء  22:22ٚ  16:5ایٗ ػٟـی اًت رٟب٘ی وٝ اُؼیبء ثٝ آٖ ٌٛاٞی ؿاؿٜ . 

 ٚ ...  132:17 – 132:10 – 89:4 – 18:50ٔنأیل  12:8مولیبء  3:13عجمٛق  9:11آٔٛى 

ایٟٙب وّٕبت لـكتٕٙـی ٌٞتٙـ ، ثی تلؿیـ ؿك ٔیخبق ٔٛػٛؿ ثبٚكاٖ ثب ؽب٘ٝ ؿاٚؿ . ؿك ػیٗ عبَ آٟ٘ب ٘ین پل ام 

عمبیك تىبٖ ؿٞٙـٜ ای ٌٞتٙـ وٝ ػٕالً ٌٔیل عٛاؿث ؿك اٚكُّیٓ كا ؿیىتٝ ٔی وٙٙـ . ایّیب كًَٛ ٔلتجظ ثب 

 آٖ ٔٛضٛع ثٛؿ . 

كا ؿاؿٜ ثٛؿ٘ـ ثؼـ ام ٘بْ ُٟلٍ ٌیّؼبؿ . پیبٔجل فؼبَ ؿك پبؿُبٞی اًلائیُ  Thisbiteثٝ ایّیب ٘بْ ٌٔتؼبك 

ؿك وتبة ٔمـى ) ثؼـ ام رـایی ام یٟٛؿیٝ ( ؿك للٖ ٟ٘ٓ پیَ ام ٔیالؿ . ؿك ؿٚكاٖ عىٕلا٘ی آٞبة ٌٕٚٞل 

ل اٚ ٔـاْ ؿكٌی« یٟٜٛ ؽـای ٔٗ اًت »  Eli-Yahuثٙی وٙؼب٘ی اٍ ّٔىٝ ایناثُ . ثل اًبى ٘بْ ػجلی  

/ پلٚكؿٌبك ( . وٌی وٝ ایناثُ پلًتَِ كا تلٚیذ ٔی ولؿ  Baalثٛؿ ثب وبٞٙبٖ ٚ ٔتىّٕبٖ ؽـای وٙؼب٘ی ) 

« ٔلؿ ؽـا » . ثؼـ ام ؿٚكٜ ا٘نٚا ؿك ٔؾفیٍبٞی ؿك ٘نؿیىی كٚؿ اكؿٖ ربیی وٝ ؿك آ٘زب ٔمـك ُـ وٝ ایِبٖ 

ٍٝ ٔی ؿاُت ٚ ایٗ تٛا٘بیی كا ُٛ٘ـ . ربٔٝ ای پِٕی ثٝ اٚ ؿاؿٜ ُـ وٝ لـكتٟبی ربؿٚیی كا ؿك ؽٛؿ ٘

                                                           

۱۹
 .                      

 (3۵) وٙس ٕ٘ی سرّف ذٛز ٚػسٜ زض ذساٚ٘س یمیٗ ثٝ ;ضؾس فطا ذسا( ٟ٘بیی) ٚػسٜ سب

                             

 (۱. )اؾز زازٜ( ػظیٕی دبزاـ ٚ آٔطظـ ٚػسٜ(! ا٘س زازٜ ا٘دبْ نبِح اػٕبَ ٚ آٚضزٜ ایٕبٖ وٝ(! آٟ٘ب ثٝ ذساٚ٘س،
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۰۰۲ 
 

( ایٗ اًت  17ؿاُت وٝ ثٝ ٘بْ ؽـا ٔؼزنٜ وٙـ . اِٚیٗ ٔؼزنٜ ٌناكٍ ُـٜ ام اٚ ) اَٚ پبؿُبٞبٖ فُٔ 

وٝ ایّیب ام اٚ تمبضبی غقا  -وٝ ثب لبُمی آكؿ ٚ ٔمـاك وٕی كٚغٗ غقایی / ٘ب٘ی پؾتٝ ُـ تًٛظ ثیٜٛ م٘ی 

وٝ ثلای تٕبْ ػٕلٍ وفبیت ٕ٘ٛؿ . ایّیب  –وبفی ٘یٌت ولؿٜ ثٛؿ ٚ پیلمٖ ٌفتٝ ثٛؿ غقایٓ ثلای ُٕب 

ٕٞضٙیٗ پٌل ثیٜٛ مٖ كا وٝ ثل احل ثیٕبكی ثـؽیٕی ٔلؿٜ ثٛؿ م٘ـٜ ولؿ . اٚ ؿك عیٗ ؿكٌیلی ثب كًٛالٖ 

Baal  ٜٛؿك وCarmel  ٜتٛاٌ٘ت آتِی كا ام إًٓبٖ فلا ؽٛا٘ـ . اػٕبَِ تٟٙب ٔخبَ وتبة ٔمـى ؿكثبك

 تًٛظ ثٙی اًلائیُ ام ؿٚكٜ ؽلٚد .  ؿٚثبكٜ ؿیـٖ وٜٛ ًیٙب ثٛؿٜ

فلاكولؿ . فلُتٝ پلٚكؿٌبك اٚ كا ؿك  Baalٚلتی وٝ ثلای ٘زبت م٘ـٌیَ ام ؽِٓ ّٔىٝ ایناثُ ٚ وبٞٙبٖ 

غبكی ؿك وٜٛ ًیٙب پٙبٜ ؿاؿ . ثلای ایِبٖ وتبة ٔمـى فلٔٛؿ٘ـ وٝ اٚ ٕ٘لؿ میلا اٚ ػلٚد ؿاؿٜ ُـ ثٝ 

 20ثبُٙـ .  إًٓبٟ٘ب ) ّٔىٛت ( ؿكٌلؿ ثبؿی تب ثب ؽـا

رنئیبت ػلٚرَ ، ؿك وتبة ٔمـى ؿك ؿْٚ پبؿُبٞبٖ فُٔ ؿْٚ ٌفتٝ ُـٜ ، ایٗ ٘ٝ صینی اتفبلی ثٛؿٜ ٚ 

٘ٝ غیل ٔٙتظلٜ . ؿك ٔمبثُ ، ػّٕی پیَ ثیٙی ُـٜ ٚثل٘بٔٝ كینی ُـٜ ثٛؿ . وٝ اِجتٝ مٔبٖ ٚٔىبٖ ایٗ اتفبق 

 ام لجُ ثٝ ایّیبء اعالع ؿاؿٜ ُـٜ ثٛؿ . 

ٜ اكؿٖ ثٛؿ . ؿكًٕت ُللی كٚؿؽب٘ٝ . ٔٛلؼیىٝ مٔبٖ آٖ ُـ وٝ ثٝ آ٘زب ثلٚؿ . ٔىبٖ تؼییٗ ُـٜ ؿكؿك

ثبیٌتـ ) ربیی  Gilgalوٝ ٕٞلاَٞ كفت . اٚ ؽٛاًت وٝ ؿك  Elishaكٞجل ُبٌلؿاَ٘ ُؾٔی ثٛؿ ثٝ ٘بْ 

وٝ ؿك آٖ ٔؼزنٜ یٟٜٛ ا٘زبْ ُـ ثلای ثٙی اًلائیُ تغت كٞجلی یُٛغ ( ؿك آ٘زب اٚ ًؼی ٕ٘ٛؿ ثی 

ٕٞلاَٞ ثبُٙـ . ٞل صٙـ  Beth-Elًلٚٓـا ام ُل ٕٞلاٞبَ٘ ؽالّ ُٛؿ . أب آٟ٘ب ؽٛاًتٙـ وٝ تب 

ؽب٘ٝ كا ثٝ آٟ٘ب ٔی ؿاؿ . آٟ٘ب ٞلمٔبٖ ؿكثبكٜ ٔب٘ـٖ ؽٛؿ ام اٚ ٔی پلًیـ٘ـ ایّیبء ؽٛؿ اربمٜ ػجٛك ام كٚؿ

ایٗ  Elishaٕٞیٙغٛك ثٝ اٚ صٌجیـٜ ثٛؿ٘ـ رن ؿك آؽلیٗ تٛلفٍبٜ ؿك اكیغب . ؿك عبِیىٝ ٕٞٝ پلًِِبٖ ام 

ؿك وٙبك كٚؿؽب٘ٝ اكؿٖ ، ایّیب « ایٗ عمیمت ؿاكؿ وٝ پلٚكؿٌبك ألٚم ایّیب كا ثٝ ّٔىٛت ٔی ثلؿ ؟ » ثٛؿ وٝ 

ثٝ آة مؿ . رـا ُـٖ آة ثٝ ؿٚ لٌٕت آٟ٘ب كا لبؿك ًبؽت ام كٚؿؽب٘ٝ ربٔٝ ٔؼزنٜ ؽٛؿ كا پیضیـ ٚ آٖ كا 

ثب ًٕبرت ثب ایّیب اؿأٝ ؿاؿ ٚ  Elishaػجٛك وٙٙـ . ثمیٝ ٔلیـاٖ پِت ًلٍ ٔب٘ـ٘ـ أب عتی پي ام آٖ ٞٓ 

 ثب اٚ ػجٛك ولؿ . 

 در حالیکِ آًْا ّوچٌاى تِ راُ رفتي ٍ صحثت کزدى اداهِ هی دادًذ . » 

                                                           
ٚایّیب ثبالدٛـ ذٛ زضا ٌطفشٝ دیچیسٜ ثٝ آثٟب ظز وٝ آٟ٘ب ثبیٗ عطف ٚ آٖ عطف ٔٙمؿٓ قس٘س ٚ ایكبٖ ٞط زٚ ثركىی ػجٛض ٕ٘ٛز٘س ... ایٙه . » ...  60

ایٗ فمظ ٔی ثیٙیس وٝ .« } ػطازٜ آسكیٗ ٚ اؾجبٖ آسكیٗ ٕ٘بیبٖ قس٘س وٝ ایكبٖ ضا اظ یه زیٍط خسا ؾبذز ٚ ایّیبز زض ٌطز ثبز ثأؾٕبٖ نؼٛز ٕ٘ٛز 
 ٔٛؾی ٘جٛزٜ وٝ ثب ػهبیف سٛا٘ؿشٝ یه خطیبٖ آثی ضا ثٝ زٚ لؿٕز سمؿیٓ ٕ٘بیس ٚذكىی اظ آٖ ٔیبٖ دسیساض قٛز . ْ { 
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۳۳۳ 
 

 تا اسثْای آتشیي ظاّز شذ  اراتِ ای آتشیي

 ٍ آى دٍ اس ّن جذا شذًذ 

 ٍ ایلیا درگزد تادی تِ آسواى رفت 

 ٍElisha  آى را دیذ ٍ گزیست 

 پذرم ! پذرم ! 

 اراتِ اسزائیل ٍ سَاراًش 

 ٍ اٍ تیشتز اس آى چیشی ًذیذ 
 2:  11-12ؿْٚ پبؿُبٞبٖ 

 

ًبیتی ؿك اكؿٖ وٝ ٔتٙبًت اًت ثب رغلافیبی  Tell Ghassulثبًتبِ٘ٙبًبٖ ؿك وبُٟٚبی ؽٛؿ ؿك 

 كا ثٝ تٔٛیل وِیـٜ . « ٌلؿ ثبؿ » ؿاًتبٖ وتبة ٔمـى ، ٘مبُیٟبیی كٚی ؿیٛاك وِف ُـٜ وٝ 

عفبكی ؿك ایٗ ًبیت تغت ٘ظبكت ٚاتیىبٖ للاك ؿاكؿ . ) ؿك رٌتزٛ ثلای یبفتٝ ٞبیٓ وٝ ُبُٔ ٔٛمٜ ٞبی 

 theثبمؿیـ ام ایٗ ًبیت ؿك اكؿٖ ، ؿك ٟ٘بیت ثٝ ًٌٔٛٝ  ثبًتبٖ ُٙبًی اًلائیُ ٚ اكؿٖ ُـ ٚام رّٕٝ

Jesuit-run Pontifical Biblical  آٚكؿٜ « ًفلی ثٝ تبكیؾضٝ مٔیٗ » كإٞٙبیی ُـْ وٝ ُلط آٖ كا ؿك

 اْ . 

 

 

 

 

 

ًٙت یٟٛؿی تزّی ایّیب كا عفظ ٕ٘ٛؿٜ اًت . كٚمی ثبم ؽٛاٞـ ٌِت ثؼٙٛاٖ ٔٙبؿی ٟ٘بیی كًتٍبكی 

ّٛؿاك ٚ ٔجِل ٌٔیظ . ًٙتی وٝ پیَ ام ایٗ ؿك للٖ پٙزٓ پیَ ام ٔیالؿ حجت ُـ . ٔلؿْ اًلائیُ ، ر

 ؿك٘جٛت ٟ٘بیی اٍ .  –آؽلیٗ پیبٔجل وتبة ٔمـى  –تًٛظ ٔالوی ٘جی 
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۰۰٤ 
 

ًٙتی وٝ ؿك غبك وٜٛ ًیٙب عفظ ٔی ُٛؿ . ربیی وٝ فلُتٝ ایّیب كا ثلؿاُتٝ ثٛؿ ، ربیی ثٛؿ وٝ ؽـا ؽٛؿ كا 

٘تظبك ٔی كفت ایّیب ؿك آغبم رِٙٛاكٜ ػیـ پٌظ ؿٚثبكٜ ظٟٛك وٙـ ٚلتی وٝ ثٝ ًٔٛی ِ٘بٖ ؿاؿٜ ثٛؿ . ا

 ؽلٚد ) ٞزلت ( ٌلأی ؿاُتٝ ٔی ُـ . 

، تِلیفبت ٓلف ُبْ عی ٞفت كٚم تؼغیّی ػیـ پٌظ آغبم ٔی ُٛؿ . المْ ثٛؿ وٝ یه  Sederؿك كٚم 

ای ام آٖ ثُٙٛـ . ٚلتی اٚ ٚاكؿ  پیبِٝ پل امُلاة ثلای ایّیب كٚی ٔین للاك ؿاؿٜ ُٛؿ . تب ٚلتی كًیـ رلػٝ

ٌٔیظ ، پٌل » ُـ ًلٚؿ ٔقٞجی ؽبٓی ام عفظ ؽٛا٘ـٜ ٔی ُٛؿ ثب اثلام أیـٚاكی ام ایٙىٝ اٚ ثنٚؿی ام 

ؽجل ؽٛاٞـ ؿاؿ . ) ٕٞب٘غٛك وٝ ثٝ ثضٝ ٞبی ٌٔیغی ٌفتٝ ٔی ُٛؿ وٝ ثبثب ٘ٛئُ ؿمؿوی ام ؿٚؿوَ « ؿاٚؿ 

ثضٝ ٞبی یٟٛؿی ٌفتٝ ٔی ُٛؿ وٝ ایّیب پٟٙب٘ی ٚاكؿ ٔی ُٛؿ ٚ ٚاكؿ ٔی ُٛؿ تب ثلایِبٖ ٞـیٝ ثیبٚكؿ . ثٝ 

 ٞل مٔبٖ وٝ كًیـ رلػٝ ای ام پیبِٝ ُلاة ٔی ُ٘ٛـ ( 

ثٔٛكت ربْ ٞٙلی ٕ٘بؿیٙی ٔغلط ُـ ، ربٔی وٝ ٞیضٛلت ثلای ٞیش ٔٙظٛكی « پیبِٝ ایّیب » ًٙت 

 اًتفبؿٜ ِ٘ـ رن ؿك ٔلآً ٔقٞجی ایّیبء ؿك ُبْ آؽل . 

 ِ عیسی خَرد یک سٌت کاهالً پسحی تَدُ . ک« آخزیي شاهی » 

یٟٛؿیٝ ام ٕٞٝ ٘ظل تجـیُ ثٝ  ثٝ ٞل عبَ ًٙت ا٘تؾبة وبٞٗ اػظٓ ٚ ُبٜ ثٔٛكت ًٕجّیه ثبلی ٔب٘ـ أب

یه ٌٔتؼٕلٜ كٚٔی ُـ . اثتـا ام للاكٌبٜ ٘ظبٔی ؿك ًٛكیٝ اؿاكٜ ٔی ُـ ٚ ًپي ثًٛیّٝ عىٕلا٘بٖ ٔغّی 

ؽغبة ٔی ولؿ٘ـ . ٔغٕئٗ ٔی ُـ٘ـ وٝ « ٘بیت » ایٗ وبك ا٘زبْ ٔی ُـ . فلٔب٘ـاكاٖ كٚٔی وٝ آ٘بٖ كا 

ي ا٘زٕٗ یٟٛؿیبٖ ( تب ؿك ٔؼبثـ ٘مَ وبٞٗ اػظٓ كا یٟٛؿیب٘ی وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٚاِی ا٘تؾبة ٔی ُٛ٘ـ ) كئی

 ٘ٝ ُبٜ یٟٛؿیٝ ثؼٙٛاٖ یه وِٛك ( ٘ین وبك « ) ُٟلیبك یٟٛؿیبٖ » ایفب وٙٙـ ٚ ؿك اثتـا عتی ثؼٙٛاٖ 

 ٔی ولؿ٘ـ ، وٌب٘ی ثبُٙـ وٝ ؿِٚت كْٚ تؼییٗ ولؿٜ . 

ٛؿی ویَ ُـٖ ثٙی اؿْٚ ُٟلیبك یٟٛؿیٝ ثٛؿ ، وٝ عىٛٔتَ ثب یٟ Herodپیَ ام ٔیالؿ ،  4تب  36ام 

 Herodپبیبٖ یبفت . اٚ ثلٌنیـٜ ؿٚ ه٘لاَ كٚٔی ثٛؿ ) ام وّٛپبتلای ِٟٔٛك ( ٔبكن آ٘تٛ٘ی ٚ اوتبٚیبٖ . 

( ٚ Temple Mountٔیلاث ٌلا٘جٟبیی ام ًبمٜ ٞب كا ام ؽٛؿ ثٝ ربی ٌقاُت . ُبُٔ اكتمبئ وٜٛ ٔؼجـ )

اٚ ٕٞضٙیٗ ثؼٙٛاٖ ػبُٔ غیل كًٕی ؿِٚت كْٚ تزٟین وبػ لّؼٝ ی اًتلاتویه ٔبًبؿا ؿك ثغل إِیت . 

 تٛرٝ ؽبٓی ثٝ ؽٛاًتٝ ٞبی عىٕلا٘بٖ ؿاُت . 

 ٚ ٞزْٛ مائلا٘ی وٝ ثلای ػیـ پٌظ  Herodianاٚكُّیٓ ثب تٛرٝ ثٝ ٚرٛؿ ٔىبثیبٖ ٚ ًبؽت ًٚبمٞبی 

ییٗ ٔیالؿی ٚاكؿٍ ُـ . ) عجك تبكیؼ تؼ 33ٔی آٔـ٘ـ ثنكٌتل ُـٜ ثٛؿ  آٖ ٍٞٙبْ وٝ ػیٌبی ٘بٓلی ؿك 
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٥٥٥ 
 

ُـٜ تًٛظ ٔٛكؽبٖ ( آٖ مٔبٖ ثٝ یٟٛؿیبٖ اربمٜ ؿاؿٜ ٔی ُـ تٟٙب ، ٔمبْ ٔقٞجی ؿاُتٝ ثبُٙـ . ُٛكایی 

. ؿیٍل پبؿُبٜ یٟٛؿی ٚرٛؿ ٘ـاُت . ًلمٔیٙی وٝ ثیِتل ام  Sanhedrinٔتِىُ ام ٞفتبؿ ُیؼ ثٝ ٘بْ 

 Pontius Pilateایٙىٝ ایبِتی یٟٛؿی ثبُـ تٟٙب یىی ام اًتبٟ٘بی كٚٔی ٔغٌٛة ٔی ُـ ٚ ٘بیت 

 ؿك ٔزبٚكت ٔؼجـ .  Antoniaعىٕلاٖ آٖ ثٛؿ . اٚ اًتغىبٔبت ) پٙبٍٞبٞی ( ًبؽت ؿك ؿه 

تِٟٙب ٔیبٖ ػبٔٝ ٔلؿْ ٚ كًٚبی كٚٔی ًلمٔیٟٙب ؿك عبَ افنایَ ثٛؿ وٝ ٔٙتٟی ُـ ثٝ ٔزٕٛػٝ ای ام 

ب ٚكٚؿ ِویٛ٘لٞبی ٔیالؿی ٚاكؿ اٚكُّیٓ ُـ . ث 26ؿك  Pontius Pilateآُٛثٟبی ؽٛ٘یٗ ؿك اٚكُّیٓ . 

كٚٔی ثب ِ٘بٖ ٔؾِٔٛٓبٖ ثل ٘ینٜ ٚ ضلة ًىٝ ، اٚضبع ثـتل ُـ . تٔبٚیل عىبوی ُـٜ ؿك ٔؼجـ 

ٕٔٙٛع ُـ . یٟٛؿیب٘ی وٝ ٔمبٚٔت ِ٘بٖ ؿاؿ٘ـ ٔغىْٛ ُـ٘ـ وٝ ثیلعٕب٘ٝ ثٝ ّٓیت وِیـٜ ُٛ٘ـ . كؿیف 

  هحل جوجوِ !.  Gulgathaُـ٘ـ ؿك ٔغُ اػـاْ ثب ٘بْ ٌٔتؼبك 

 ػیٌی پیَ ام ایٗ ثٝ اٚكُّیٓ كفتٝ ثٛؿ . 

پـك ٚٔبؿكٍ ٞل ًبَ ثلای ُلوت ؿكٔلآً ػیـ پٌظ ثٝ اٚكُّیٓ ٔی كفتٙـ . ٚلتی ػیٌی ؿٚامؿٜ ًبِٝ » 

ُـ ، عجك كًٓ یٟٛؿ ، اٚ كا ٘ین ٕٞلاٜ ؽٛؿ ثلؿ٘ـ . پي ام پبیبٖ ایبْ ػیـ ػبمْ ٘بٓلٜ ُـ٘ـ . أب ػیٌی 

 « كُّیٓ ٔب٘ـ . ثـٖٚ اعالع یًٛف ٚ ٔبؿكٍ ، ؿك اٚ

 (  2: 41-43ِٛلب ) 

ٚلتی ػیٌی ٚاكؿُـ ) ثب ُبٌلؿاَ٘ ( ایٗ مٔبٖ ، ٚضغ ثٝ یمیٗ آٍ٘ٛ٘ٝ ٘جٛؿ وٝ ا٘تظبك ٔی كفت . آٖ 

آٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ػیٌی ثٝ یمیٗ ثٛؿ  –صینی ٘جٛؿ وٝ پیٍِٛییٟبی وتبة ٔمـى ٚػـٜ ؿاؿٜ ثٛؿ . یٟٛؿیبٖ پبكًب 

یٛ٘ـ اثـی ٚ ٚیوٜ ای ثٛؿ ثیٗ ؽـا ٚؽب٘ٝ ؿاٚؿ ثب ٚضٛط ٔـیٖٛ ایـٜ كًتٍبكی ُـ٘ـ . ٔلونی وٝ پ –

ٚتبویـ ثیِتل ؿك ٔنأیل ثٝ ٘غٛ ثبُىٛٞی ثیبٖ ُـٜ . وٝ ؿك آٖ یٟٜٛ ، ثب ٓغجت ولؿٖ ثب پیلٚاٖ 

 ٚفبؿاكٍ ؿك ٚعی ای ٌفت : 

بٌذُ خَد داٍد سا یافتن ٍاٍ سا بِ سٍغي هقذس خَد تقذس ًوَدم کِ دست هي با اٍ استَاس خَاّذ » 

ضذ باصٍی هي ًیض اٍسا قَی خَاّذ گشداًیذ ٍ خصواى اٍ سا پیص سٍی ٍی خَاّن کَبیذ . ٍ آًاًی سا کِ اص 

س ًام هي ضاخ اٍ هشتفع اٍ ًفشت داسًذ هبتال خَاّن گشداًیذ ٍ اهاًت ٍ سحوت هي با ٍی خَاّذ بَد ، ٍد

 خَاّذ ضذ . 

دست اٍ سا بش دسیا هستَلی خَاّن ساخت ، ٍدست ساست اٍ سا بش ًْشّا . اٍ هشا خَاّذ خَاًذ کِ تَ پذس 

 هي ّستی ، خذای هي ٍ صخشُ ًجات هي . 

 هي ًیض اٍسا ًخست صادُ خَد خَاّن ساخت ، بشتش اص پادضاّاى جْاى . 
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 اّن داضت تا بِ ابذ ٍ عْذ هي با اٍ استَاس خَاّذ بَد . سحوت خَیص سا بشای ٍی ًگاُ خَ

 « ٍرسیت ٍی ساباقی خَاّن داضت تا بِ ابذ ٍ تخت اٍ سا هثل سٍصّای آسواى ) هلکَت ( . 
  89:  19-29ٔنأیل 

آٖ اُبكٜ ثٝ كٚمٞبی إًٓبٖ ، ًل٘ؼ پیٛ٘ـ ٔیبٖ ٔٙزی ٚ پیٍِٛیی پبیبٖ كٚمٞب ٘یٌت ؟ آٖ مٔبٖ ؿیـٜ 

 وٝ پیٍِٛیی ٞب آٔـَ٘ كا عمیمی ٔی ؿاٌ٘تٙـ ؟ ُـٜ ای ٘یٌت 

پي ام آٖ ثٛؿ وٝ ػیٌی ٘بٓلی ، ثب ؿٚامؿٜ ُبٌلؿٍ ؿك اٚكُّیٓ ، ٕٔٔٓ ُـ تب أٛك كا ؿك ؿًت ؽٛؿ 

 ثٍیلؿ : 

ٞل ٌبٜ ٘یبم ثٝ كًتٍبكی تـٞیٗ ُـٜ ؿاُتیـ ، وٌی ام ؽب٘ٝ ؿاٚؿ ، اٚ ، ػیٌی ، ٕٞبٖ ُؾْ ؽٛاٞـ ثٛؿ ! 

( ثٝ ایٗ ٔؼٙی اًت وٝ یٟٜٛ ٘زبت ؿٞٙـٜ اًت . ٚ ام آ٘زب  Joshua) Yehu-shuah٘بْ ػجلی آیُ اٚ 

 ( ام ؽب٘ٝ ؿاٚؿ ، آیٝ ثبكمی ُـ ؿك ػٟـ رـیـ .  Messiahوٝ ٘یبمؿ اُت وٝ یه تـٞیٗ ُـٜ ثبُـ )

 ا٘زیُ ٔتی عجك ًٙت ٔی ٌٛیـ : 

 « ایي کتاب دٍدهاى عیسی هسیح ، پسز داٍد ، پسز اتزاّین است » 

 ًپي ؿك ربی ؿیٍلی ام ػٟـ رـیـ 

 ُزل٘بٔٝ ػیٌی ، امعلیك ٌّٟ٘ب ِٔؾْ ُـٜ اًت : 

 صٟبكؿٜ ٌُ٘ ام اثلاٞیٓ تب ؿاٚؿ 

 صٟبكؿٜ ٌُ٘ ام ؿاٚؿ تب ثبثّیبٖ تجؼیـی 

 ٚ صٟبكؿٜ ٌُ٘ ام آٖ پي تب ثٝ ػیٌی . 

 

 اٚ ربٔغ اِِلایظ ثٛؿ . ٕٞٝ ا٘زیّٟب ؿك ایٗ یىی ٞٓ كای ٌٞتٙـ . 

٘ضٝ وٝ ثؼـ كػ ؿاؿٜ ، ا٘زیّٟب ) صٟبك وتبثی وٝ م٘ـٌی ػیٌی كا ُلط ٔی ؿٞٙـ . ْ ( ٔٙبثغ ٔب ثلای آ

ؿك ٚالغ ٔـت ٞب ثؼـ ام ٚلٛع « ٌناكُٟبی ُبٞـیٗ » ٌٞتٙـ ٚ ؿیٍل وتبثٟبی ػٟـ رـیـ . ٔی ؿا٘یٓ وٝ 

هی داًین کِ ًسخِ ّای هذٍى ، حاصل تزرسی ّای اًجوٌی است کِ سِ لزى اتفبق ٍ٘بُتٝ ُـٜ ا٘ـ . 

ٚ ٌ٘ؾٝ  Gnostic. ٔی ؿا٘یٓ وٝ ٌ٘ؾٝ ٞبی  عذ تَسط اهپزاطَر رٍهیاى یعٌی کٌستاًتیي تشکیل شذت

( ُلط ٚتفٌیلٞبی ؿیٍلی  Gospel of Judasیب ا٘زیُ یٟٛؿا) Nag Hammadiٞبی ؽغی ٔب٘ٙـ اًٙبؿ 

اكائٝ ٔی وٙٙـ وٝ وّیٌبی اٚكُّیٕی ثٛؿٜ وٝ ثلاؿك ػیٌی آٖ كا كٞجلی ٔی ولؿٜ وٝ تٟٙب ثٝ ٔٙظٛك 

اًتفبؿٜ پیلٚاٖ یٟٛؿی ًبؽتٝ ُـٜ ثٛؿ ، یٟٛؿیب٘ی وٝ تًٛظ وّیٌبی كٚٔی وٝ غیل وّیٕیبٖ اؿاكٜ اٍ 

 ٔی ولؿ٘ـ كؿ ، ّٔغی ٚ عقف ُـٜ ثٛؿ٘ـ . 
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ٕی كا ؿ٘جبَ وٙیٓ وٝ ثٝ ؽٛؿی ؽٛؿ ٔٔبیت ٌٔیظ ؿك اٚكُّیٓ كا ثٝ للٖٚ ٚ ٞناكٜ ثبیـ ٌ٘ؾٝ ٞبی كً

 ٞبی لجّی كثظ ٔی ؿٞٙـ ، ٕٞب٘غٛك وٝ پیَ ام ایٗ ٘ین ؿك ایٗ وتبة ٌفتٝ ُـٜ . 

ؿك اثتـا ٞل ٌٛ٘ٝ ُه ، اٌل ٞٙٛم ٞٓ ٚرٛؿ ؿاكؿ ، وٝ ػیٌی آٔـٜ ثٛؿ ثٝ اٚكُّیٓ ؿكمٔبٖ ػیـ پٌظ ٚؿك 

 ػیـ پٌظ عضٛك ؿاُتٝ ثبیـ عقف ُٛؿ .  Seder غقای« آؽلیٗ ُبْ »

 ٘مُ ٔی وٙٙـ : 22:1ٚ ِٛلی  14:1، ٔللي  26:2ٔتی 

ٚ ثؼـام ؿٚ كٚم ػیـ فٔظ ٚ فغیل كًیـٜ ثنكٌبٖ وٟٙٝ ٚ ٘ٛیٌٙـٌبٖ ؿك رٌتزٛ ٔی ثٛؿ٘ـ وٝ » ٔللي : 

 « صٍٛ٘ٝ اٍ ثٕىل ؿًتٍیل ولؿٜ ثمتُ كًب٘ٙـ 

 « ٕی اًت ثفٔظ صٖٛ ٘نؿیه ثٛؿ ػیـ فغل وٝ ٌٔ» ِٛلب : 

آٌبٜ ٌٞتیـ وٝ ثؼـ ام ؿٚكٚم ػیـ فٔظ اًت ٚ فلم٘ـاٌ٘بٖ ثزٟت ّٔٔٛة ٌِتٗ تٌّیٓ ؽٛاٞـ » ٔتی : 

 « ٌِت 

ؿك ًٝ ا٘زیُ ) ام ا٘زیّٟبی صٟبك ٌب٘ٝ . ْ ( ؿك ٕٞیٗ فُٔ ، پي ام آٖ اظٟبكات ، ػیٌی ثٝ ُبٌلؿاٖ 

 غقای ػیـ پٌظ كا وٝ ثب آٖ تؼغیالت آغبم ؽٛؿ ام كفتٗ ثٝ ؽب٘ٝ یمیٗ ٌفت ، ربیی وٝ لبؿك ؽٛاٞٙـ ثٛؿ 

عتی ثب ٘مُ اُؼبك وٛصىی  1:17) ِٛلی  –ٔٙبؿی آٔـٖ ٌٔیظ  –ٔی ُٛؿ ثؾٛك٘ـ . ثؼـ ام عُ ٌٔبِٝ ایّیب 

ٔؼزناتی وٝ  –ؿك ٔالوی ( ثل اًبى ا٘زیّٟب ، ٔلؿْ ٔی ُٙٛ٘ـ وٝ ػیٌی ٔؼزناتی كا ا٘زبْ ٔی ؿٞـ 

اثتـا ٔتؼزجب٘ٝ ٔی پلًیـ٘ـ وٝ ػیٌی  –بٔجل ایّیب ا٘زبْ ٔی ُـ ؽیّی ُجیٝ ثٝ آٟ٘بیی ثٛؿ٘ـ وٝ تًٛظ پی

 ٕٞبٖ ایّیب اًت وٝ ثبمٌِتٝ ، ٌفتٙـ ٘ٝ . 

 ػیٌی ٘نؿیه تلیٗ ٔلیـاَ٘ كا ثٝ صبَِ وِیـ :

 ُٕب ٔی ٌٛیـ ٔٗ وٝ ٌٞتٓ ؟ 

  21پیتل رٛاة ؿاؿ ٚ ثٝ اٚ ٌفت : تٛ یه تـٞیٗ ُـٜ ٌٞتی .

 (  8:  28-29) ٔللي 

اٌل صٙیٗ ثبُـ ، ام اٚ پلًیـ٘ـ ، ایّیب وزبًت ؟ آٖ وي وٝ ٘ؾٌتیٗ ثبك ظبٞل ؽٛاٞـ ُـ ؟ ٚ ػیٌی 

 22پبًؼ ؿاؿ : ثّٝ ، عتٕبً أب اٚ پیَ امایٗ آٔـٜ اًت !! 

  9:  11 -13ٔللي : 

 ثب ایٗ ثیب٘بت ثی پلٚا ؿكثبكٜ آٔـٖ : 

                                                           
۲۱

   .Thou art the Anointed One 
۲۲

ثسضؾشی وٝ ایّیب  دؽ اظ ٚی ؾٛاَ ٕ٘ٛز٘س وٝ دؽ چطا ٘ٛیؿٙسٌبٖ ٔی ٌٛیٙس وٝ آٔسٖ ایّیب ، ٘رؿز ضطٚضی اؾز . آٟ٘ب ضا زض خٛاة فطٔٛز :. »  
غ دیف ٔی آیس ٕٚٞٝ چیع ضا زضؾز ٔی ٕ٘بیس ٚ ثٙٛػی وٝ ٘ٛقشٝ قسٜ اؾز ثدٟز فطظ٘س ا٘ؿبٖ وٝ ظحٕشٟبی ثؿیبض وكس ٚ ا ٚضا ٘بچیع اٍ٘بض٘س ٚال

  « شٙس .بذؾذٛاٞس قس . ِیىٗ ٔٗ ثٝ قٕب ٔی ٌٛیٓ ثسضؾشی وٝ چٙب٘چٝ ثدٟز ایّیب ٘ٛقشٝ قسٜ ثٛز آٔس ٚ آ٘چٝ ذٛاؾشٙس ثب ثط ٚی خبضی 
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۰۰۸ 
 

ؿك ٘تیزٝ آٖ ُلط المْ ثلای آٔـٖ ٌٔیظ « ؿك ٚالغ ٔی آیـ » اٌل ایّیب ؿك عمیمت ثٝ مٔیٗ ثلٌِتٝ اًت ، 

  ًشاى هی دّذ ٍ اس پیالِ شزاب هی ًَشذ !  Sederآًگاُ اٍ خَد را در وبُٔ ٔی ُٛؿ . 

ثٝ ًٙت كایذ پیبِٝ ایّیب ، ثب ُلاة پل ُـٜ كٚی ٔین ػیٌی ُٚبٌلؿاَ٘ للاكٌلفت . تِلیفبت غقا 

 ، ػیٌی ٘بٖ فغیل كا ثل ٔی ؿاكؿ   sederٔللي تٛضیظ ؿاؿٜ ُـٜ . ثٟلٜ ٔٙـ ام  14ؽٛكؿٖ ؿك فُٔ 

ٚ » 23٘بٔیـٜ ٔی ُٛؿ (. ثلوتَ ؿاؿٜ ٚ آٖ كا ثلیـٜ ثیٗ ُبٌلؿاَ٘ تمٌیٓ ٔی وٙـ  Matzoh) ألٚمٜ 

 « پیبِٝ كا ثلؿاُتٝ ٚ ُىل ثزبآٚكؿٜ ثأٟ٘ب ؿاؿ ٚ ٕٞٝ ام آٖ آُبٔیـ٘ـ 

  14:23ٔللي 

 تصوین گزفتِ آى را ًشاى ًذّذ . تٌاتزایي تذٍى شک پیالِ ایلیا در آًجا تَدُ اها داٍیٌچی

٘مبُی ُبْ آؽل فمظ ٔی تٛا٘ـ ثل اًبى ػجبكات ػٟـ رـیـ وِیـٜ ُـٜ ثبُـ }أب{ ٘ٝ ػیٌی ربْ ٚیوٜ 

 ای ؿك ؿًت ؿاكؿ ٚ٘ٝ ؿك ٞیش وزبی ٔین ربْ ُلاثی ٚرٛؿ ؿاكؿ ! 

  در عَض یک گاف غیز لاتل تَضیح در سوت راست عیسی ٍجَد دارد .

 

 ًت ؽٛؿ ؽٓ ُـٜ ثٝ ایٗ ػٙٛاٖ وٝ اربمٜ ؿٞـ ُؾٔی ٘بؿیـ٘ی ثیٗ آٟ٘ب للاك ثٍیلؿ . ٔلیـی ثٝ پّٟٛی كا

الْیات داٍیٌچی کاهالً درست تَد ، تا اشارُ تِ ایٌکِ ایلیا اس پٌجزُ ّای پست سز عیسی پٌْاًی ٍارد 

ی شذُ ٍپیالِ شزاب را تزای خَد تزداشتِ ؟ تذیي تزتیة ، ًماشی ًشاى هی دّذ تاسگشتش را ، هٌاد

 پیشیي پادشاُ تذّیي شذُ ، ٍارد خاًِ داٍد شذُ . 

ٚ ثـیٗ ٌٛ٘ٝ تبییـ ُـٜ ، ٚلتی كا وٝ ػیٌی ؿًتٍیل ُـ ٚ٘نؿ فلٔب٘ـاك كٚٔی آٚكؿٜ ُـ ٚ ام اٚ پلًیـ : آیب 

 تٛ پبؿُبٜ یٟٛؿ ٌٞتی ؟ 

                                                           
۲۳

  . ػیؿی ٘ب٘ی ضا ٌطفشٝ ٚثطوز زازٜ دبضٜ دبضٜ ٕ٘ٛز ٚثبیكبٖ زازٜ ٌفز : ثٍیطیس ٚ ثرٛضیس وٝ ایٗ خؿٓ ٔٗ اؾز . 
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۹۹۹ 
 

 ٌٔیظ ثٝ اٚ ٌفت : تٛ ؽٛؿ ٔی ٌٛیی . 

 ثب ایٗ رّٕٝ ٔلي ثل ّٓیت ارتٙبة ٘بپقیل ثٛؿ . 

 ٌفت :  14:24ىٝ ػیٌی پیبِٝ ُلاة ك اثبالثلؿ ٚ پل ثلوتَ ٕ٘ٛؿ . ثٝ ُبٌلؿاَ٘ عجك ٔللي ٍٞٙبٔی

 « ایٗ ؽٖٛ ٔٗ ام ػٟـ رـیـ اًت » 

اٌل ایٟٙب ؿلیمبً ٚاهٜ ٞبی اٚ ثبُٙـ . اٚ ٔٙظٛكٍ ایٗ ٘جٛؿ وٝ ثٍٛیـ ُلاة تجـیُ ثٝ ؽٖٛ ُـٜ كا ثُٙٛٙـ . 

 اِٚیٝ ثٛؿٜ ٚ ٌٙبٜ وجیلٜ ٔغٌٛة ٔی ُـٜ . ایٗ یىی ام ُـیـتلیٗ ٟٔٙیبت یٟٛؿیت ام ؿٚكاٖ 

 « ثلای ؽٖٛ كٚعی اًت » 

آ٘ضٝ اٚ ٌفت ) یب ٔؼٙبی ًؾٗ ( ایٗ ثٛؿ وٝ پیبِٝ ُلاة ، پیبِٝ ایّیب ، ٌٛاٜ / ػٟـ ثٛؿ ثل تبییـ ؽظ ؽٛ٘ی 

 اٍ ) ٚكاحتَ . ْ ( 

 ؿاٚیٙضی آٖ كا ثٝ ٘غٛ ٔتمبػـ وٙٙـٜ ای ثب ٘ىِیـَ٘ ثٝ تٔٛیل وِیـٜ : 

وٝ ثٝ تلفٙـی ٘بپـیـ ُـٜ . اعتٕبالً ایّیبیی وٝ آ٘زب ثٛؿٜ آ٘لا ثلؿاُتٝ ٚكفتٝ . پیبِٝ ٌٓ ُـٜ  پیبِٝ ای 

 ٔٛضٛع ٔٛكؿ ػاللٝ ٘ٛیٌٙـٌبٖ ؿك عَٛ للٟ٘ب ُـ ، لٔٝ ٞب تجـیُ ثٝ افٌب٘ٝ ٞب ُـ٘ـ : 

ّٓیجی ٞبیی وٝ ثٝ ؿ٘جبَ آٖ ٌِتٙـ ، ُٛاِیٝ ٞبی ٔؼجـی وٝ آٖ كا یبفتٙـ ، آٖ ثٝ اكٚپب آٚكؿٜ ُـ ... پیبِٝ 

 .  جام همذس،  San Grealًبغل ُـ ، ربْ ُـ . ُـ ٔؼلف ؽٖٛ ًّغٙتی 

 یب ایٙىٝ ثؼـام ٕٞٝ ایٟٙب ، ٞلٌن اٚكُّیٓ كا تلن ٘ىلؿ ؟ 

ٟٛؿیٝ ٔٙزل ثٝ ٚلٛع ُـیـ تلیٗ لیبْ ػّیٝ كٚٔیٟب ُـ . اؿأٝ ا٘میبؿ ٚ تِـیـ ًلوٛة یٟٛؿیبٖ ؿك ی

كٚٔیٟب ثب ثٟتلیٗ ه٘لاِٟب ٚثٟتلیٗ ِویٛ٘لٞبی ؽٛؿ عی ٞفت ًبَ ، یٟٛؿیٝ وٛصه كا ُىٌت ؿاؿ٘ـ ٚ ثٝ 

ٔیالؿی . ثؼـ ام یه ٔغبٓل عٛال٘ی ٚ ُـیـ ٚ ٘جلؿٞبی تٗ ثٝ تٗ . كٚٔیٟب ثٝ  70اٚكُّیٓ كًیـ٘ـ . ؿك 

ؿًتٛك ؿاؿ ؿك ٔؼجـ ِٔؼّی كا ثٍقاك٘ـ . اٌل صٝ  Titus٘ـ ٚ ه٘لاِٟب فلٔب٘ـٜ ٔـافؼبٖ ٔؼجـ كؽٙٝ ولؿ

ٔمبٚٔت ؿك ؿیٍل ٔىبٟ٘ب ثلای ًٝ ًبَ اؿأٝ پیـا ولؿ أب ُٛكٍ ثنكي یٟٛؿی تٕبْ ُـ . كٚٔی ٞبی 

فبتظ آ٘مـك ًلٌٔت ام پیلٚمی ثٛؿ٘ـ وٝ ایٗ پیلٚمی كا ثب ٔزٕٛػٝ ای ام ًىٝ ٞب ثٝ رٟبٖ اػالْ ولؿ٘ـ . 

Judaea Capta –  ٝعبق پیلٚمی ؿك كْٚ ثل پب ُـ وٝ غبكت أٛاَ ِ٘لیفبت ٔقٞجی  –تٌؾیل یٟٛؿی

 ٔؼجـ كا ثٝ تٔٛیل ٔی وِـ . 
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ٚ « ًبَ ؿْٚ » ، « ًبَ اَٚ »أب ؿك عَٛ ٞل ًبَ اًتمالَ ، ًىٝ ٞبی یٟٛؿی ضلة ٔی ُـ٘ـ ثب ػالئٓ  

تطَر غیز ٔیٜٛ ٞبی ًلمٔیِٙبٖ كا ثؼٙٛاٖ تٕٟبی میٙتی ِ٘بٖ ٔی ؿاؿ٘ـ . « .  Zionآماؿی » ... ثلای 

 لاتل تَضیحی سکِ ّای سالْای دٍم ٍ سَم تا ًمش یک جام تزاشیذُ شذُ تَدًذ . 

 

 

 

 

 

 آیا جام همذس ٌَّس در اٍرشلین تَد ؟ 
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 ضویوِ 

پبكٜ ای ام ٔٛكؽبٖ ٔؼتمـ٘ـ وٝ ؿك ٘مبُی ُبْ آؽل آالً ایّیب ٘یبٔـٜ ، ربْ كاثل٘ـاُتٝ ٚ ُ٘ٙٛیـٜ . ِئٛ٘بكؿٚ 

كام ٔلی ٍٔـاِٗ / ٔلیٓ » ؿاٚیٙضی ؿاًتبٖ كا اٚكهیٙبَ تل تؼلیف ٕ٘ٛؿٜ آ٘ضٙبٖ وٝ ؿك تلرٕٝ ٔمبِٝ 

آٖ ، آٖ وي وٝ ؽٛؿكا ؽٓ ٕ٘ٛؿٜ ُ٘ٛتٝ ٚیّیبْ ٞٙلی ؿاٌ٘تیٓ ٚثل اًبى « ٔزـِیٝ ٚ پّىب٘ی ثٝ إًٓبٖ 

 اًت . « ثب٘ٛی ربْ » ٕٞبٖ ٔلی ٍٔـاِٗ 

 

 

 

  

ایٙىٝ ٔٙظٛك ام ثب٘ٛی ربْ صٝ ثٛؿٜ كا ثغٛك ٔفُٔ ٚیّیبْ ٞٙلی تٛضیظ ٔی ؿٞـ ٚ اِجتٝ ٔفُٔ تل ام آٖ كا 

 « The Bloodline Scroll » ثؾّٔٛ احل : ٔی تٛا٘یـ ؿك آحبك الك٘ي ٌبكؿ٘ل ٔغبِؼٝ ثفلٔبییـ .

 ام ثٟتلیٗ تٔٛیلٞبیی ام ٔلی ٍٔـاِٗ وِیـٜ ُـٜ ٘مبُی ٔؼلٚف ؿاٚیٙضی اًت تغت ػٙٛاٖ  یىی

 . « ِجؾٙـ هوٛ٘ـ » یب « ِجؾٙـ ٔٛ٘بِینا » 

 

ایٙىٝ ؿك ِجؾٙـ آٖ ٟ٘فتٝ ثبُـ ؿك آثی اًت وٝ ؿك پِت ًل آٖ وِیـٜ ام ثنكٌتلیٗ كام ایٗ تبثّٛ ثیِتل 

 ُـٜ . صٝ صینی ٔی تٛاٌ٘تٝ ثٟتل امایٗ ثب٘ٛی آثٟب كا ٔؼلفی ٕ٘بیـ . 



 جعت شانزدهم : آرماگدون ونبوتهاي رفصل  –روزها ايان پ

 

312 

 

 فصل شانزدهم 

 و نبوتهاي رجعت  1آرماگدون

 تاظ ذٛاٞٙس ٌطت ؟ وي آٟ٘ا آيا آٟ٘ا تاظ ٔي ٌطز٘س ؟ 

ذساياٖ آ٘ٛ٘اوي ٞستٙس وٝ وتاتٟايٓ  "آٟ٘ا"ايٟٙا سٛاالتي ٞستٙس وٝ تاضٞا اظ ٔٗ پطسيسٜ ٔي ضٛز . 

تٛجٝ ا٘س ، ٚ ٘ثٛتٟايي  سظٔٙ٘يا پاسد سٛاَ اَٚ آضي است . سط٘رٟايي وٝپط اظ حٕاسٝ آٟ٘است . 

وٝ تٝ تحمك ٘ياظٔٙس٘س .پاسد سٛاَ زْٚ شٞٗ تطط ضا ٕٞٛاضٜ ٔطغَٛ ذٛز ٕ٘ٛزٜ اظ ٚلتي وٝ 

 اٚضضّيٓ ٔحٛض ٚلايؼي تٛزٜ اظ تيص اظ زٚ ٞعاض ساَ پيص . 

 –٘يست . ػالٔت ضجؼت چيست ؟ آٔس٘ي ذيطذٛاٞا٘ٝ يا  "ٚلتي وٝ  "ٚ  "اٌط  "أا سٛاَ فمف 

تاػج پاياٖ ذٛاٞس ضس . وساْ يه اظ ٘ثٛتٟا تحمك ذٛاٞٙس  –قٛفاٖ پسيساض ضس ٕٞچٖٛ ظٔا٘ي وٝ 

 يافت ؟ 

 ، پايان وُايي ، آضماگسين . مصيثت تاض  آذطالعماويظمان مىجي ، زيميه ظًُض، آغاظي وً يا 

آذطيٗ ايسٜ ايٗ است وٝ ٘ثٛتٟا اظ لّٕطٚ اِٟيات ، ٔؼاز ضٙاسي يا وٙجىاٚي ٔكّك تسٛي ٔٛؾٛع 

. آضٔاٌسٖٚ ٚاغٜ اي است وٝ ٔكطح ضس٘ص ٘طاٖ اظ جٍٙي ٔي زٞس اٖ تغييط جٟت يافتٝ تماي ا٘س

ًام هكاًي ٍيژُ در سرزهيٌي كِ در هعرض در ٍالع . غيط لاتُ تػٛض  فاجؼٝ تاض تا ٚسؼتي
 تْذيذ ًابَدي ّستِ اي لرار دارد . 

                                                      
ویّٛٔتزی  9۹ضٛز وٝ زر  اعالق ٔی (Magiddo) « وٜٛ ٔدیسٚ»ثٝ  (מגידו: ػجزی، Armageddon :اٍّ٘یسیآرٔبٌسٖٚ )ثٝ .  1

 )ضزيفبٖ ی -تپٝ ٔؼٙی ثٝ يٛ٘ب٘ی اصالً ايست ٚاصٜ ( ٍٔدسٖٚ ٞز .ٚالغ است حیفبویّٛٔتزی خٙٛة غزثی ضٟز وٙٛ٘ی  31ٚ  اٚرضّیٓ

 ( Armageddon) ّٕٝثبعُ ٚ حك ٟ٘بيی ٘جزز ٔؼٙی ثٝ ٚثستز فزًٞٙ ٚ ٔب٘ٙس آٔزيىبيی ٞبی ٘بٔٝ ٚاصٜ تؼزيف ثٙبثز آرٔبٌسٚ٘یب و 

 فّسغیٗ ضٕبَ زر ثشري تپٝ ای ٘بْ لِٛی ثٝ ثٙب يب ) ضبْ ػٕٛٔی ی ٔٙغمٝ زر است ضٟزی ٘بْ ٚاصٜ ايٗ ٕٞچٙیٗ . است زرآذزاِشٔبٖ
 ثبعُ ٚ حك ٌزٜٚ زٚ ٚ زٞس ٔی رخ آ٘دب زر ػظیٓ خًٙ آٔسٜ است خسيس ػٟس زر يٛحٙب ٔىبضفبت ضب٘شزٞٓ ثبة زر آ٘چٝ ثٝ ثٙب وٝ ( 

 است ثشري تحِٛی ی ٔمسٔٝ ٘جزز ايٗ ٚ يبثس ٔی پبيبٖ سٔبٖ آٖ زر ثطز ٘سٌیس اس ی حبضز ٔزحّٝ ٚ ٌیز٘س ٔی لزار ٞٓ ٔمبثُ

 ْ.زارز ثستٍی آٖ ثٝ سٔیٗ رٚی ا٘سبٟ٘بی ٟ٘بيی ٚسز٘ٛضت

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%84%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%84%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D9%81%D8%A7
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فاجؼٝ ٞستٝ اي تٝ  زض لطٖ تيست ٚيىٓ پيص اظ ٔيالز ، ٘ثطز پازضاٞاٖ ضطق ػّيٝ پازضاٞاٖ غطب

تطسٟاي تيست ٚيه لطٖ تؼس ، ظٔاٖ پيص اظ ٔيالز تٝ تؼس اظ ٔيالز تغييط وطز . ز٘ثاَ زاضت . 

٘ثطز  "تططيت زض قٛٔاضٞايي پٟٙاٖ ضسٜ زض غاضٞايي زض ٘عزيىي زضياي ٔطزٜ تياٖ ضسٜ ، تٛغيف 

 زض آٟ٘ا آٔسٜ .  "تعضي ٟ٘ايي فطظ٘ساٖ ٘ٛض ػّيٝ فطظ٘ساٖ تاضيىي 

ٝ اي تط فطاظ ، ٕٞاٖ ٔىاٖ تاضيري الزي ، يه تٟسيس ٞستٚتاضٜ زض لطٖ تيست ٚيىٓ ٔياوٖٙٛ ز

 21ي اسطاضآٔيعي ٞط يزِيُ وافي است وٝ تپطسيٓ : آيا تاضيد ذٛزضا تٝ ضيٜٛ ٞا ٔؼّك ضسٜ . ايٗ

 لطٖ تىطاض ٔي وٙس ؟ 

ياَ تٝ تػٛيط جًٙ ، حطيك ػظيٓ ٘اتٛز وٙٙسٜ تؼٙٛاٖ ترطي اظ سٙاضيٛ پاياٖ ضٚظٞا زض وتاب حعل

يا  "يا  Magog /ٔاجٛداظ سطظٔيٗ  Gog/ ياجٛد ،  ٔؼٟصا(  38-39وطيسٜ ضسٜ . ) فػّٟاي 

 يص تيٙي ضسٜ ا٘س . پتؼٙٛاٖ ػأالٖ اغّي ٔحطن جًٙ  "جٛد ٚ ٔا جٛد 

ٟاي شوط ضسٜ فٟطستي اظ ٔحاضتي وٝ ٔي تايست تٝ ٔيا٘ٝ ي جٍٟٙايي وطيسٜ ضٛ٘س وٝ ٕٞٝ ي ّٔت

ذٛاٞس تٛز ! قثك  "٘اف ظٔيٗ  "تٛز ٚ ٘مكٝ وا٘ٛ٘ي ٕٞٝ سٛظي ساوٙيٗ  ٜطزضا ٔحاغطٜ ٔؼٙٛي و

 وتاب ٔمسس ٔطزْ اٚضضّيٓ . 

 ضا ٔتٛلف وطز٘س .  ساػتأا ٔطزْ تاتّي تؼٙٛاٖ جايٍعيٙي تطاي ٘يپٛض ، تطاي وسي 

وٍ 2اي است وٍ فُطست آن ملت َاي َمٍ جا گستط حعليال تًزٌ  ايه تحمك يحطت ظزٌ وىىس ٌ

. وطًضي وٍ 3حميمت تا پطضيا ) ايطان ( ضطيع مي ضًز زض  –آضماگسين  –وثطز وُايي  زض گيطي

.  "چُطٌ ظميه ضا پان وىىس  "امطيظٌ ضَثطاوص تٍ زوثال سالحُاي َستٍ اي َستىس وٍ تا آن 

  ساوه َستىس  ! Har-Megiddoمطزمي ، وساوي وٍ زض 

                                                      
 . فٟزستی وٝ ٔتؼّك ثٝ حشلیبَ است . يؼٙی فٟزستی وٝ ايطبٖ زاضتٝ ٚ ٘بْ آٖ ّٔتٟب زر آٖ آٔسٜ .  2
ر سٕت ضٕبَ است ثبيست ٚثضس خٛج ، پبزضبٜ ٔبضه ٚ تٛثبَ پیطٍٛيی وٗ . ثٝ اٚ رٚ ثٝ سزسٔیٗ ٔبخٛج وٝ ز» ای ا٘سبٖ ذبوی  ".  3

ٔٗ ثضس تٛ ٞستٓ . لالة زر چب٘ٝ ات ٔی ٌذارْ ٚتٛ را ثٝ سٛی ٞالوت ٔی وطٓ . سزثبساٖ پیبزٜ ٚ سٛاراٖ » ثٍٛ وٝ ذساٚ٘س ٔی فزٔبيس : 
پبرس ، وٛش ، ٚ فٛط ٞٓ ثب تٕبْ سالحٟبی ذٛز ثٝ تٛ ذٛاٞٙس  ٔسّح تٛ ثسیح ضسٜ ، سپبٜ ثسیبر ثشري ٚ٘یزٚٔٙسی تطىیُ ذٛاٞٙس زاز .

پیٛست . تٕبْ ِطىز سزسٔیٗ خٛٔز ٚتٛخزٔٝ اس ضٕبَ ٚ ٘یش ثسیبری اس لٟٛٔبی زيٍز ، ثٝ تٛ ّٔحك ذٛاٞٙس ضس . ای خٛج ، تٛ رٞجز آٟ٘ب 
  وتبة حشلیبَ« ٞستی ، پس آٔبزٜ ضٛ ٚ تسارن خًٙ ثجیٗ ! 
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Gog  ٗاظ سطظٔيMagog  ٚ ٚ٘يٓ ٞعاضٜ پيص غسايص ضثيٝ سط چٝ وسي است ؟ ٚ چطا ٘ثٛت ز

 گًاَي تط ظماوي زض عصط ما ، لطن ماست ؟آيا چٙيٗ جعئياتي زض ٘ثٛت ، فػّٟاي وٙٛ٘ي است ؟ 

: ٘ثطز ٟ٘ايي ياجٛد ٚٔاجٛد ، ٕٞچٙيٗ ػٙػط اساسي سٙاضيٛي پاياٖ ضٚظٞاي وتاب آضماگسين 

 The Apocalypse of St. John the٘ثٛت ػٟس جسيس است . ٔىاضفٝ ) تٝ ٘اْ وأُ 

Divine) ٔحطوٟاي ايٗ اتفالات ٔطىٛن ضا تٝ زٚ جا٘ٛض ٔطتٛـ ٔي وٙس . يىي اظ آٟ٘ا ٔي تٛا٘س 

ٚ تٟٙا يه سط٘د اسطاضآٔيع  ؛«آتطي تساظز ٚ آٖ ضا اظ آسٕاٖ تٝ ظٔيٗ فطٚز آٚضز زض ٘ظط ا٘ساٖ » 

 (  13:18تطاي ٞٛيتص زازٜ ضسٜ است . ) 

ز حيًان ضا ضماضز وٍ عسز اوسان است . ي عسزش يزض ايىجا حىمتي است وٍ صاحة فُم عس» 

 « ضص صس ي ضصت ي ضص است 

ضا وطف وٙٙس تا ايٗ فطؼ وٝ آٖ پيأي ضٔعي است  666ػسٜ ظيازي تالش وطز٘س تا اسطاض ػسز 

زض اضتثاـ تا پاياٖ ضٚظٞا . اظ آ٘جا وٝ ايٗ وتاب ظٔا٘ي ٘ٛضتٝ ضسٜ وٝ آظاض ٚاشيت ٔسيحياٖ زض ضْٚ 

تٝ ٝ ايٗ ػسز وسي است تطاي ستٕىاضي أپطاقٛض ٘طٚ . پصيطفتٝ ضسٜ ايٗ است و آغاظ ضس ، تفسيط

اؾافٝ ٔي ضٛز . ايٗ حميمت وٝ اٚ  666تا حس   ( NeRON QeSaRٔمساض ػسزي ٘اْ ػثطي اش )

ٔيالزي ؛ ٕٔىٗ است  60زض پايٍاٜ فؿايي تؼّثه تٛزٜ ، احتٕاالً تطاي تط پايي ٔؼثس غٚپيتط زض ساَ 

 زاضتٝ تاضس .  666اضتثاقي تا ٔؼٕاي  – يا ٕٔىٗ ٘يست –

 600ٚ ٘طٚ ٕٞٝ چيع ٘يست . ايٗ حميمت جصاب ايٍٙٛ٘ٝ تياٖ ٔي ضٛز وٝ  666} أا { اضتثاـ ٔياٖ 

تٝ  «وس » تكٛضيىٝ ايٗ ، ٕٞٝ ضاٖ اػساز تٙيازي سيستٓ ضػت تايي سٛٔطياٖ ٞستٙس .  6ٚ  60، 

ضتثٝ  Ishkur/Adadتٛز ،  60تٛز٘س ، ضتثٝ آ٘ٛ ٘فط  600ٔتٖٛ لسيٕي تط تط ٔي ٌطزز . آ٘ٛ٘اوي ٞا 

ثت تٝ ايٙىٝ جٕغ ضٛ٘س ٔا ٔمساض سضا زاضت . تٙاتطايٗ اٌط ايٗ سٝ ػسز زض ٞٓ ؾطب ضٛ٘س ٘ 6

 تيطتطي ضا تسست ذٛاٞيٓ آٚضز . 

 ايٍٙٛ٘ٝ 

216000 ;6  ×60  ×600  
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 سلاتُ حس . ٘تيجٝ اي وٝ ٕٞيطٝ 100) ػػط زايطٜ اِثطٚجي ( است ؾطب زض  2160وٝ ضثيٝ 

است وٝ ظٔا٘ي وٝ ٞفت فطضتٝ سّسّٝ اتفالات آيٙسٜ ضا آضىاض  ٕٗاي زيٍط ايظزٖ است . أا ٔؼ

ٔطتثف ٕ٘ٛز٘س . قثك تفاسيط سٙتي ،  «تاتل » ضا تٝ  ٖٟاضا تٝ ضْٚ ضتف ٘ساز٘س . تّىٝ آوطز٘س ، آ٘

اتُ تطاي لطٟ٘ا تٛز وٝ . أا ت زضٔع تٛ ٝتطاي حىٕطاٖ ضٚٔي ، تاتُ ٘يع وّٕوسي تٛز  666ٕٞا٘كٛض وٝ 

اظ تيٗ ضفتٝ تٛز ، ظٔا٘ي وٝ وٝ ايٗ ٔىاضفٝ ٘ٛضتٝ ٔي ضس . ٚ ٚلتي وٝ ايٗ ٔىاضفٝ زضتاضٜ تاتُ 

 سرٗ ٔي ٌٛيس ، تطٚضٙي ٘ثٛتٟا ضا ٔطتثف ٔي وٙس تٝ ضٚزذا٘ٝ تعضي فطات . 

ا٘ٝ وٝ تٝ آٖ فطضتٝ ضطٓ وٝ غاحة غٛض تٛز ٔي ٌٛيس وٝ تٛ آٖ چٟاض فطضتٝ ضا وٝ زض ضٚزذ» 

 (  9:14« )تعضي فطات تستٝ ضسٜ ا٘س ذالظ ٕ٘ا 

؛ « فطضتٝ ضطٓ جأص ضا زض ضٚزذا٘ٝ تعضي فطات ذاِي وطز » حتي زض تفسيط چٍٍٛ٘ي ايٙىٝ 

ا ي( سرٗ زضتاضٜ سطظٔيٗ  16:12« ) ذطىص ٕ٘ٛز تا پازضاٞاٖ ضطق تتٛا٘ٙس تٝ جًٙ تپيٛ٘س٘س 

 .  TIBERضٟطي زض اقطاف فطات است ٘ٝ ضٚزذا٘ٝ 

يه وس  "تاتل  "است ، يىي تايس تفٟٕس وٝ زض ٔٛضز آيٙسٜ آ٘جائيىٝ پيطٍٛييٟاي ٔىاضفات اظ 

تٛز . ) آيٝ  وٝ زض جًٙ آضٔاٌسٖٚ زذيُ ذٛاٞس ويست . تاتل تٍ معىي تاتل است . تاتلي زض آيىسٌ

 Har-Megiddoزض ظتاٖ ػثطي  –ضا تٛؾيح ٔي زٞس تؼٙٛاٖ ٘اْ ٔىا٘ي  ٗتكٛض ٔطرع اي 16:16

 زض اسطائيُ ( جٍٙي وٝ سطظٔيٗ ٔمسس ضا تحت تاحيط لطاض ذٛاٞس زاز .  Megiddoوٜٛ 

تاتُ آيٙسٜ اٌط ػطاق أطٚظي تاضس ، آيٝ ٞاي ٘ثٛت زٚتاضٜ تحمك پيسا ذٛاٞس وطز . تطاي ايٙىٝ آٟ٘ا 

. آوُا حٛازث اذيط ضا تط اساس سمٛـ تاتُ ، پس اظ جٍٙي ٚحطتٙان أا وٛتاٜ پيطٍٛيي وطزٜ ا٘س 

( ٕٞچٖٛ وتاب  16:19)  تل ضا پيطگًيي وطزوس . ايىىٍ عطاق سٍ لسمت ذًاَس ضس .تجعيٍ تا

 "زا٘ياَ ، پيص تيٙي ضسٜ وٝ فطايٙس ٔٙجي ، ٔطاحّي ػصاب آٚض ٚ پطسؼي ذٛاٞس تٛز . ٕٞچٙيٗ 

ٔٛػٛزٌطايا٘ٝ  اِٚيٗ ػػط(  20سؼي وطزٜ ضطح ٔؼٕاي ٘ثٛت ػٟس ػتيك ضا ضطح ) فػُ  "ٔىاضفٝ 

تٝ ز٘ثاِص حىٕطا٘ي ٞعاض ساِٝ ضيكاٖ ذٛاٞس  ٝتا زٚاْ ٞعاض ساِ "اِٚيٗ ٔؼاز  ") ػػط ٔٙجي ( تا 

تٛز . ) ٍٞٙأيىٝ ياجٛد ٚ ٔاجٛد زضٌيط جًٙ ػظيٕي ضٛ٘س ( ٚ سپس ظٔاٖ زٚٔيٗ ٔٙجي ٚ ٔؼازي 

 زيٍط ذٛاٞس تٛز . ) تسيٗ تطتية زٚٔي آٔس٘ي است ( . 
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تٝ حسس ٚ ٌٕاٟ٘اي جٖٙٛ آٔيعي ضس : ٔيالزي ٔٙجط  2000حىٕاً ايٗ ٘ثٛت تا ٘عزيه ضسٖ ساَ 

تؼٙٛاٖ ٘مكٝ اي زض ظٔاٖ ، زض تاضيد ا٘ساٖ ٚظٔيٗ ، ٚلتي است وٝ  َعاضٌٌٕا٘ٝ ظ٘ي زض ذػٛظ 

اَ سپيطٍٛييٟا تحمك پيسا ٔي وٙٙس . ٔحاغطٜ ضسٜ تا سٛاِٟاي ٞعاضٜ ، تحت ػٙٛاٖ ٘عزيه ضسٖ 

ايٗ زِيُ وٝ  ٝ٘ٝ فمف ت افتاز .َيچ اتفالي ورًاَس  2222زض سال تٝ ٔراقثا٘ٓ ٌفتٓ وٝ  2000

ػيسي تا ٕٞٝ ٔحاسثات ػّٕي  –ٔحاسثٝ ٘مكٝ ٞعاضٜ اظ تِٛس ػيسي لثالً پطت سط ٌصاضتٝ ضسٜ 

تٛز وٝ ايٗ ٘ثٛت ظاٞطاً زض ضٚيا  ٗاغّي تٝ ٘ظط ٔٗ ايػّت  –پيص اظ ٔيالز ٔتِٛس ضسٜ  7يا  6زض 

 –ٚ ساَ زْٚ ٚ ساَ ٟ٘ػس ٚ ...  ساَ اَٚ –) جسَٚ ظٔا٘ي ذكي ( تٛزٜ ٘ٝ يه ذف ظٔا٘ي ٔستميٓ 

تىطاض ٚلايغ ، اػتماز تٙيازي وٝ اِٚيٗ چيعٞا آذطيٗ چيعٞا ذٛاٞٙس تٛز .چيعي است وٝ  چطذٍأا 

چطذطي سيط ٕ٘ايس . اظ ٘مكٝ ِة تٟٙا ظٔا٘ي ٔي تٛا٘س ضخ زٞس وٝ تاضيد ٚ ظٔاٖ تاضيري زض يه لا

 اي ضطٚع ضٛز ٚ زض ٘مكٝ اي پاياٖ ياتس ٚ تاِؼىس . 

ي ايٗ چطذٝ قطح تاضيري ٔفْٟٛ ذساٚ٘س است . تؼٙٛاٖ ٚجٛز جاٚزاٖ يعزا٘ي وٝ اظ اتتسا حاؾط شات

زض پاياٖ ضٚظٞا ذٛاٞس تٛز . ٍٞٙأي وٝ  ٝاٖ ٚظٔيٗ ذّك ضسٜ ٚ اٚ وسي است وتٛزٜ ٚلتي وٝ آسٕ

تايس وٝ تط وٜٛ ٔمسس تجسيس ضٛز . تياٖ ضسٜ زض اظٟاضات ٔىطض لسيٕي تطيٗ تيا٘ات  يصپازضاٞ

 اب ٔمسس اظ ٔجطاي پيأثطاٖ ، آٖ ٍٞٙاْ وٝ ذسا اظقطيك اضؼياء اػالْ ٕ٘ٛز : وت

 (41:4-44:6-48:12 ) 

... خذا هٌن ٍ غيري  ًيست ٍ هثل هي خذا كسي ًي كِ آخررا از ابتذا ٍ چيسّايي كِ از  "
ايام لذين ٍالع ًشذًذ اعالم ًوَدُ هي گَين كِ تذبير هي اثبات خَاّذ شذ ٍ تواهي 

  "د را بجا خَاّن آٍرد ... هشيت خَ

  46:10 – 48:12اضؼياء 

 

 

 



 جعت شانزدهم : آرماگدون ونبوتهاي رفصل  –روزها ايان پ

 

317 

 

 ٚ ٕٞچٙيٗ تٝ يىساٖ ) زٚتاض( زض وتاب ٔىاضفٝ ػٟس جسيس آٔسٜ : 

ٍ ابتذا ٍ اًتْا فرهاى خذاًٍذ است كِ ّست ٍ بَد ٍ خَاّذ بَد 4 آلفا ٍاٍهگاهي ّستن  "
  "لادر علي االطالق 

 

 .يٛ٘ا٘ي يأٍا ٚ زٚ حطف آِفا ٚ يحيتتا ٘طاٖ ٔس يٗپطچٓ وٙستا٘ت

 

 

 
                                                      

 ذساٚ٘سضٛز، ِمت يب صفت  ٘یش ٘بٔیسٜ ٔی «اَٚ ٚ آذط» ٚ «اِف ٚ يا» وٝ (τὸ Α καὶ τὸ Ω :٘بٖ ثبستبٖيٛزر ) «آِفا ٚ أٍُِا».  ٤

ثٛزٜ ٚ تزویت آٟ٘ب زر ايٗ  اِفجبی يٛ٘ب٘یزف اس حزٚف ثٝ تزتیت اِٚیٗ ٚ آذزيٗ ح (Ω) أٍبٚ  (Α) آِفباست. زر ٚالغ  ٔسیحیتزر آيیٗ 
آذزيٗ ثرص اس ) وتبة ٔىبضفٝرٚز. زر  ذسا ثٝ وبر ٔی اصغالح، ثزای اعالق صفت فزاٌیز ٚ ثشري ثٛزٖ ٚ ٔحیظ ثٛزٖ ثز ٕٞٝ چیش، ثٝ

ايٗ ٘بْ را ثٝ ذٛز  ػیسیوبر رفتٝ است وٝ زر آٖ ذساٚ٘س ٚ يب  ( ث22:13ٝٚ  21:6، 1:8ٔسیحیبٖ(، ايٗ ٘بْ سٝ ثبر )زر آيبت  وتبة ٔمسس
وتبة ، اس خّٕٝ ػٟس ػتیكزارز ٚ ثزٌزفتٝ اس ثزذی آيبت  يٟٛزيتثٝ ايٗ ٘بْ، ثٝ احتٕبَ ثسیبر ريطٝ زر  اضبرٜ ٔىبضفٝ.زٞٙس ترصیص ٔی

اِفجبی ٚ آذزيٗ حزٚف  وٝ اس ٘رستیٗ (אמת :ػجزی)ثٝ « أِِت»ٞبی يٟٛز، ٚاصٜ  ثبضس. زر ٔتٖٛ ذبذبْ ٔی (9۹:2) ٔشأیزٚ  (44:6) اضؼیب
ٙت يٟٛز ثبضس ٚ زر س ٔی« ٘طبٖ يب ُٟٔز ذساٚ٘س»زر ا٘تٟب ٚ اثتسای وّٕٝ ٚ ٕٞیٙغٛر يه حزف ٔیب٘ی تطىیُ ضسٜ است، ٕ٘بيبٍ٘ز  ػجزی

( ثٝ ػٙٛاٖ 57:3آيٝ سْٛ ) سٛرٜ حسيسزر « اَٚ ٚ آذز»وتبة آسٕب٘ی ٔسّٕب٘بٖ، ٚاصٜ  لزاٖزر .زر ٔسیحیت زارز آِفب ٚ أٍبٔؼٙبی ٔطبثٟی ثب 
 .آٔسٜ است وٝ زالِت ثز ٔحیظ ثٛزٖ اٚ ثز تٕبْ اضیب ٚ ٞستی است« ثبعٗ»ٚ « ظبٞز»زر وٙبر زٚ اسٓ زيٍز  اسبٔی ذساٚ٘س

ذساٚ٘س اَٚ است ، ثزای ايٗ وٝ لجُ اس ٞز چیش ثٛزٜ ، ٚ آذز است چٖٛ ثؼس »ا٘س وٝ:  ثزذی ٔفسزيٗ اسالٔی ايٗ اسٕب را ايٍٙٛ٘ٝ ٔؼٙی وززٜ
 .ا٘س ا٘تٟب زا٘ستٝ ٔؼٙبی ثی اثتسا ٚ آذز را ثٝ ثزذی زيٍز ٘یش اَٚ را ثٝ ٔؼٙبی ثی« ٞز چیش ٞست.اس ٞالن ٚ فٙبی 

 .ثٛزٖ آٖ است« اِف تب يبء»ٚ « ضظغٚ  اثدس»، «اَٚ ٚ آذز»وٙبيٝ اس « آِفب ٚ أٍبی چیشی يب أزی ثٛزٖ»ٕٞچٙیٗ زر سثبٖ فبرسی، 
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%AF
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ايٗ ٔساِٝ تٛز وٝ پاياٖ تٝ آغاظ ٔتػُ ضسٜ ، آيٙسٜ ضا ٔي تٛاٖ چٖٛ  ٝزض ٚالغ اساس ٘ثٛت ايٕاٖ ت

 ٌصضتٝ پيص تيٙي وطز ، اٌط ٘ٝ تطاي ا٘ساٖ پس تطاي ذسا . 

 (  46:10) اضؼياء  اي َستم وٍ اظ اتتسا تا اوتُاي زاستان ضا مي گًيس . ٍمه يگاويٟٜٛ ٌفت : 

 – ٞاآذطيٗ ضٚظ –( پيص تيٙي ٕ٘ٛز تط٘أٝ ٞا ي ذسا ضا تطاي آيٙسٜ  7:12-7:7-1:4ظوطيا ضسَٛ ) 

 .  - ٞااِٚيٗ ضٚظ –ٌصضتٝ  زٚضٜ ٞايزض

تاٚض وٝ زض ٔعأيط تػطيح ٔي ضٛز ، زض ٌفتاضٞاي حىيٕا٘ٝ ٚ وتاب ايٛب ، تؼٙٛاٖ قطح يعزا٘ي  ٗاي

ضا  ٗزض ضٚيا ّٔتٟاي ظٔي ضٛز . اضؼياء ضسَٛ جٟا٘ي تطاي تٕأي جٟاٖ ٚ تٕأي ّٔتٟا ٔكطح ٔي

ٌطز ٞٓ ٔي تيٙس تا تياتٙس وٝ چٝ زض چٙتٝ است ٚ آ٘اٖ ضا زض ٚؾؼيتي تٛغيف ٔي وٙس وٝ اظ يىسيٍط 

ٔي پطسيس٘س : چٝ وسي زض تيٗ ٔا ٞست وٝ ٔا ضا تٝ ٚاسكٝ ي تا ذثط وطزٖ اظ اِٚيٗ چيعٞا تٝ آيٙسٜ 

٘ىتٝ اي فطاٌيط ٚ جأغ تٛز وٝ زض ٔجٕٛػٝ اي اظ سيط  ( وٝ ايٗ 41:22تطاضت زٞس ؟ ) اضؼياء 

پازضاٜ آضٛضياٖ ، يؼٙي ،  Nabu٘ثٛت ٞاي آضٛضياٖ ٕ٘اياٖ ضس . ٚلتي وٝ ذساٚ٘سٌاض 

Esarhaddon  : آيىسٌ ، َماوىس گصضتٍ ذًاَس تًز .ض اٌفت  

چٍ  "ايٗ ػٙػط چطذطي ٘ثٛتٟاي وتاب ٔمسس زضتاضٜ تاظٌطت ٔٙجط تٝ پاسد وٙٛ٘ي سٛاَ 

ٔي ضٛز . تا پيسايي چطذٝ ضجؼي ظٔاٖ تاضيري ، ذٛا٘ٙسٜ تٝ ذاقطٔي آٚضز وٝ زض آٔطيىاي  "ظماوي 

زٚ تمٛيٓ ، ٕٞچٖٛ چطخ ز٘سٜ ٞاي زٚ چطخ وٝ تٝ ٞٓ ٌيط وطزٜ  "تٙيسٌي  "ٔطوعي ، ٘اضي اظ 

ذّك ٔي ضٛز . زض جطياٖ ضخ  –تؼس اظ تؼساز ٘أطرػي چطذص  –ساِٝ  bundle" 52 "تاضٙس 

( تط ٔي ٌطزز  Thoth/Ningishzidda) ٘اْ ٔستؼاض  Quetzalcoatlلَٛ زازٜ ضسٜ وٝ  زازٖ آٖ

 2202پايان ضيظَا زض سال قثك آٖ  . ايٗ تٝ ٔا تٝ اغكالح پيطٍٛئيٟاي ٔايا ضا ٘طاٖ ٔي زٞس وٝ

 ميالزي ذًاَس تًز . 

ػاللٝ ظيازي چطٓ ا٘ساظ تسياض سط٘ٛضت ساظ تاضيد آٖ پيص تيٙي ضسٜ است ٚ تمطيثاً تكٛض ٔؼَٕٛ 

ضاتٝ ذٛز جّة وطزٜ ٚ ضايستٝ تجعيٝ ٚتحّيُ است . تاضيد ازػا ضسٜ ، ٘اضي اظ ايٗ ٚالؼيت است 

 ٘أيسٜ  Baktunوٝ زض آٖ ساَ ) تستٝ تٝ چٍٍٛ٘ي ٔحاسثٝ يىي اظ تمٛيٕٟا ( ٚاحس ظٔا٘ي وٝ 

 ٔي ضٛز ، سيعزٕٞيٗ چطذٝ اش ضا وأُ ذٛاٞس وطز . 
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پيص فطؾٟاي غّف زضايٗ سٙاضيٛ اضاضٜ ضٛز . اَٚ ايٙىٝ  الظْ است تٝ تؼؿي اضتثاٞات يا

Baktun  52تا ٚػسٜ  "زض ٞٓ تٙيسٜ  "تٝ تمٛيٕٟاي  (. ساِٝ تؼّك ٘ساضزHaab  ٚTzolkin  أا )

. ٔؼطفي ضسٜ تٛسف  The Long Countتمٛيٓ سْٛ ٚتسياضي لسيٕي ٞٓ ٚجٛز زاضز تٝ ٘اْ 

Olmecs – ٔسٜ تٛز٘س ٚلتي وٝ آفطيمائيٟايي وٝ تٝ آٔطيىاي ٔطوعي آThoth  اظ ٔػط تثؼيس ضس- 

 The Long، اِٚيٗ ضٚظ تمٛيٓ ٖ ضٚظ اَٚ ظٞا اظ آٖ ضٚيساز آغاظ ضس . پس آٚ زض ٚالغ ضٕاضش ضٚ

Count  پيص اظ ٔيالز ٔي زا٘يٓ .  3113ٚالغ ضسٜ زض ضٚظي وٝ ٔا آٖ ضا آٌٛستGlyphs 5 ٖزض آ

 شيُ ضا  تمٛيٓ ٘طاٖ ٔي زٞس تسّسُ ٚاحسٞاي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glyphs 
                                                      

 . عالئم و عناصري كه براي نوشتن بكار مي روند .  ٥
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تػٛضت  Glyphsازأٝ ٔي ياتٙس تا  Baktunايٗ ٚاحسٞا ٞط وساْ ٔؿطتي اظ لثّي ٞستٙس ، فطاتطاظ 

٘طسيس٘س آٖ Baktun 12تػاػسي أا اظ آ٘جائيىٝ ٔاياٞا زض ظٔاٖ تٙسي ذٛز ٞطٌع فطاتط اظ 

 پيص اظ ظٟٛض ٔاياٞا تٛزٜ .  1728000ضٚظٞاي 

يه ٘مكٝ ػكف ٚالؼي است . ػالٜٚ تط ايٗ ، زا٘ص ٔاياٞا  Baktunتٝ ٘ظط ٔي ضسس سيعزٕٞيٗ 

پاياٖ ٔي  Baktunتا سيعزٕٞيٗ  "ػػط  "يا  "ذٛضضيس  "ايٗ ٘ىتٝ ضا زض ذٛز زاضز وٝ اوٖٙٛ 

ايٗ .  25/365( تمسيٓ ضٛز تط  144000× 13; 1872000يٗ تؼساز ضٚظٞا )ياتس . تا ٚلتي وٝ ا

پيص اظ ٔيالز اظ آٖ وسط ضٛز .  3113ساَ : ٚلتي وٝ  5125٘تيجٝ حاغُ ٔي ضٛز وٝ زضػثٛض اظ 

. ايٗ ٞٓ ٞيجاٖ اٍ٘يع است ٚ ٞٓ پيص تيٙي ضٛٔي است . أا  ميالزي 2202وتيجٍ مي ضًز 

 Elزض وتاب تٛسف ٔحمماٖ تٝ چاِص ٌطفتٝ ضسٜ ) ٕٞچٖٛ فطيتع تٛن يه لطٖ پيص ظٔا٘ص اظ 

Calendario Maya en la Cultura de Tiahuanacu تا اضاضٜ تٝ فٟطست تاال ٘طاٖ ( و ٝ

 .  25/365ضٚظ اظ ٘ظط ضياؾي ض٘س ٔي ضٛز ٘ٝ تا  360ٔي زٞس ، ايٗ ؾطب ٚ تمسيٓ زض تمٛيٕي تا 

تاحيط ٌصاض٘س .ايٗ يه ٘تيجٝ ٌيطي ػاِي  5200زض ٘تيجٝ  000/872/1تٝ ايٗ تطتية ، ضٚظٞاي 

است . تٝ ايٗ  Thoth 52ازٚيي ػسز ج bundle 100است . چطا وٝ ايٗ ٘تيجٝ ٌيطي زليماً ٔؼطّف 

  ميالزي ذًاَس تًز 2202تاظ ذًاَس گطت  Thothسال جازييي وٍ تطتية 

وٍ . وسي ٔي تٛا٘ستٝ ايٗ ا٘تظاض ضا تحُٕ وٙس فمف تا ايٗ زِرٛضي (  5200 – 3113;  2087)

 زاضاي ممياس ساظماوي ذطي است وٍ آن تمًيم چطذطي مًضز وياظ The Long Countتمًيم 

ٚ  Baktun 14ٔي تٛا٘ٙس تطضٚي  The Long Countتطايٗ ضٚظٞاي ضٕاضزٜ ضسٜ زض تمٛيٓ . تٙا

15 Baktun   . تچطذس ... ٚ 

وٝ ٔٙثغ ٞعاضٜ تؼٙٛاٖ يه  اظ آ٘جائيىٝ٘ثٛت ضسٜ ضا ٞته ٕ٘ي وٙٙس  "ٞعاضٜ  "ٕٞٝ ايٟٙا ، ٞطچٙس 

 ،است ص اظ ٔيالز ٘طات ٌطفتٝ اظ ٘ٛضتٝ ٞاي جؼّي يٟٛزي لطٖ زْٚ پيescatological 6ظٔاٖ 

 – "ٞعاض  "جستجٛ تطاي يافتٗ ٔفٟٛٔص تايس تغييط زازٜ ضٛز تٝ آٖ ٔسيط . زض ٚالغ ضجؼت تٝ 

                                                      
ٚ زر ٚالغ زر ثزٌیز٘سٜ ثرطی اس فّسفٝ ٚ والْ پبيبٖ ضٙبسی ) ٔؼبز ضٙبسی ( است زر راثغٝ ثب آ٘چٝ تصٛر ٔی ضٛز  "آذزيٗ  ". ثٝ ٔؼٙی  6

 زر پبيبٖ تبريد رخ ذٛاٞس زاز . 
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ٔست ظٔاٖ ػٟس ذسا تا  7(  7: 9ف يه ػػط ، ضيطٝ زض ػٟس ػتيك زاضز . تخٙيٝ ) تؼٙٛاٖ ٔؼطّ –ٞعاضٜ 

تصوط زازٜ ضسٜ ) اَٚ  اذتػاظ يافتٝ . ٚ ٔىطضاً "٘سُ ظايي ٞعاض ساِٝ  "اسطائيُ تٝ يه زٚضٜ 

ٚلتي وٝ غٙسٚق ػٟس تٛسف زاٚز تٝ اٚضضّيٓ آٚضزٜ ضس ، ٔعأيط تاضٞا ٚتاضٞا اظ  8(  16:15تٛاضيد 

 9(  68:17تطاي يٟٜٛ ، ضٍفتيٟايص ٚ حتي تطاي اضاتٝ اش استفازٜ وطزٜ . ) ٔعأيط  "ٞعاض  "ػسز 

 90:4ي است وٝ زضٔعأيط آٔسٜ ) ٔعأيط ٔطأٙأٝ ا ضجؼتزض اضتثاـ ٔستميٓ تا ٔساِٝ پاياٖ ضٚظٞا ٚ 

يه َعاض سال ، زض چطمُاي  "وٝ تٝ ٘مُ اظ ذسا ٌفت :  –ٔطأٙأٝ اي ٔٙتسة تٝ ذٛز ٔٛسي  – (

ٚ ٌٕاٟ٘ايي  آ٘چٝ زضايٗ تيا٘ات آٔسٜ ٔٙجطتٝ حسس10.  "تً ، چًن يه ضيظ است وٍ گصضتٍ است 

ضاٞي تٛز تطاي ضىُ ٌيطي ا٘سيطٝ پاياٖ  ) تٝ ٔحؽ ايٙىٝ ضٚٔيٟا ٔؼاتس ضا ذطاب وطز٘س ( ايٗضسٜ 

 ضٚظٞاي ٔٛػٛزٌطايا٘ٝ . 

ضٚظ قَٛ وطيس ٚ يه ضٚظ يعزا٘ي  6تطاي ذسا  "پيسايص  "تط اساس وتاب  "سطآغاظ"اٌط ذّمت 

 ٞعاض ساَ است اظ آغاظ تا پاياٖ .  6000٘تيجٝ آٖ  11تٝ قَٛ ٔي ا٘جأس . ٞعاض ساَ

                                                      
 أیٙی است وٝ تب ٞشار ٘سُ ٚػسٜ ٞبی ذٛز را ٍ٘بٜ زاضتٝ . . اٚ ٕٞبٖ ذسای  7
  . ػٟس اٚ را ٕٞیطٝ ثٝ يبز زاضتٝ ثبضیس ، ػٟسی وٝ ثب ٞشاراٖ ٘سُ ثستٝ است . 8
 . خداوند در ميان هزاران هزار ارابه از كوه سينا به خانه مقدس خويش كه در كوه صههون است رفا هتست .  ۹

 ٔسٜ ٚ ٕٞچٙیٗ زر لزآٖ ايٍٙٛ٘ٝ آ1۹                              

 ٔؼبرج  (4است! ) ساَپٙجاٜ ٞعاض ، زر آٖ رٚسی وٝ ٔمسارش ٙٙسو ٚ رٚح ثسٛی اٚ ػزٚج ٔی فزضتٍبٖ،

                                          

ثٝ حسبة  ٞعاض ساَاس تٛ تمبضبی تؼدیُ زر ػذاة ٔی وٙٙس ٚٞزٌش ٚػٟسٜ ذسا ذّف ٘رٛاٞس زاضت ٚ ٕٞب٘ب يه رٚس ٘شز ذسا چٖٛ 

 (47)حح .  ضٕبست
 

11  .                                           اٚأز

 سدسٜ(5) است ثبس ثٝ سٛی ثبالرٚز  ٞعاض ساَػبِٓ را اس آسٕبٖ تب سٔیٗ تسثیز ٔی وٙس ، سپس رٚسی وٝ ٔمسارش ثٝ حسبة ضٕب ثٙسٌبٖ 

                                      

                                              

 اػزاف (54) آفزيس ، سپس ثٝ تسثیز خٟبٖ ٞستی پززاذت ٚ ...  ضٚظ 6پزٚرزٌبر ضٕب ذساٚ٘سی است وسی وٝ آسٕبٟ٘ب ٚسٔیٗ را زر 
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 Anno 6000ذٛاٞس آٔس ايٗ پاياٖ ضٚظٞا زض ساَ تٙاتطايٗ پاياٖ ضٚظٞا ضىُ ٌطفتٝ است ٚ 

Mundi  . ايه تٍ ايه معىي پيص اظ ٔيالز  3760تطاساس تمٛيٓ ػثطي ٘يپٛض وٝ ضطٚع ضسٜ زض .

 ( .  6000 – 3760;  2240)  ميالزي ضخ ذًاَس زاز . 2242است وٍ پايان ضيظَا زض 

يٙس تاضس . ايٗ تستٍي تٝ زيسٌاٜ ٞط ايٗ ضىُ سْٛ پاياٖ ضٚظٞا ٔي تٛا٘س ٘ا أيس وٙٙسٜ يا ذٛش آ

ضرع زاضز . لطٍٙي ايٗ ٔحاسثٝ ايٗ است وٝ ايٗ زاضاي ٞاضٔٛ٘ي وأّي است تا سيستٓ ضػت 

ىٗ است زض آيٙسٜ غحت آٖ احثات ضٛز . أا ٔٗ ايٙكٛض فىط ٕ٘ي وٙٓ ٕٔپايٝ (  60تايي سٛٔطي ) 

  ظمان چطذطي است . ايه تاظ َم ذطي است ي آن چيعي وٍ پيامثطان يعسٌ زازٌ اوس: 

تايس ٍ٘اٞي تٝ فطِٟٔٛاي لسيٕي تا ٞيچ يه اظ تاضيرٟاي پيص تيٙي ضسٜ جسيس واض ٕ٘ي وٙس . 

 ا٘ساذت . آ٘چٝ وٝ زض اضؼياء تٝ آٖ تٛغيٝ ضسٜ : 

                                                                                                                                                                     

                                 .....    

 ٞٛز  (7) آفزيس ٚػزش اٚ ثز آة لزار زاضت ٚ ...  ضٚظ 6ٝ آسٕب٘ٝ اٚسٔیٗ را زر اٚوسی است و

                                        

      ٗفزلبٖ  (59) ثیبفزيس ٚ ...  ضٚظ 6را ٚ ٞزچٝ زر ثیٗ آٟ٘بست ٕٞٝ را زر آٖ ذسايی وٝ آسٕبٟ٘ب ٚسٔی 

 تطجٕٝ آيات زض ايٗ لسٕتٟا اظ آيت اهلل ٘اغط ٔىاضْ ضيطاظي . 
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  "وگاٌ وه زض وطاوٍ َاي گصضتٍ  "

ت تمسٔي ٔا زٚ ٌعيٙٝ چطذطي زاضيٓ : يىي ظٔاٖ يعزا٘ي ٔساض ٘يثيطٚ ٚ زيٍطي ظٔاٖ سٕاٚي حطو

 زايطٜ اِثطٚجي . 

 وسأيه اظ آٟ٘ا ؟ 

آٖ ٍٞٙاْ وٝ ٘يثيطٚ زض حؿيؽ ٚاضز پسيساض ضس .  "ضٚظ٘ٝ فطغت  "آ٘ٛ٘اوي آٔس ٚضفت ٍٞٙأيىٝ 

ضس ) ٘عزيه تطيٗ فاغّٝ تٝ ذٛضضيس ٚتٝ ايٗ تطتية ٘عزيه تطيٗ فاغّٝ تٝ ظٔيٗ ٚ ٔطيد ( ٚاؾح 

الساْ ٔي وٙٙس ) تؼٙٛاٖ يه زٚضٜ  4000اظ  3600است وٝ تطذي اظ ذٛا٘ٙسٌاٖ تٝ وسط سازٜ 

  3760اظ  3600پيص اظ ٔيالز است . يا وسط  400تاضيري تطاي آذطيٗ ٔاللات آ٘ٛ ( ٘تيجٝ 

پيص اظ ٔيالز اظ آٖ  160آ٘چٙاٖ وٝ ٔىاتياٖ تطاي ٚضٚز زض ) ٍٞٙأيىٝ تمٛيٓ ٘يپٛض آغاظ ضس ( 

 يٙسٜ اي زٚض ذٛاٞس تٛز . استفازٜ وطز٘س . زض ٞط غٛضت ٚضٚز تؼسي ٘يثيطٚ زض آ

تٝ ذاقط زاضتٝ پيص اظ ٔيالز .  560٘يثيطٚ لثالً ٚاضز ضسٜ ، حسٚز  ،زض ٚالغ ذٛا٘ٙسٜ اوٖٙٛ ٔي زا٘س 

ٕٞٛاضٜ يه زٚضٜ چطذطي SAR  (3600  ) سٖوأُ ض،  "ٌطيع / ا٘حطاف  "تٝ تا تٛجٝ تاضيس وٝ 

ضٞا ٔي ٌطيعز اظ ٔساضي تٝ ٔساضي تٝ ػّت ظيطا ٔساضٞاي سياضات ، سياضوٟا ٚ ز٘ثاِٝ زاضياؾي تٛزٜ ، 

 حطوت ٔي وٙٙس .  ضاٖوطص ٌطا٘طي سياضات زيٍط وٝ زض ٘عزيىي 

 76تا  74ساِٝ آٖ تٛجٝ وطز وٝ زض ٚالغ اظ  75ٔي تٛاٖ تٝ زٚضٜ تا استفازٜ اظ ٔخاَ ز٘ثاِٝ زاض ٞاِي 

 ) تؼٕيٓ (  زض ٌستطشتٛز .  سا76َظاٞط ضس ، آٖ  1986زض ٘ٛساٖ است . ٚلتي وٝ زض ساَ 

پٙجاٜ ساَ تيطتط يا وٕتط ، اذتالف ٔتغيط) ا٘حطاف ٔؼياض( ي ، ٘يثيطٚ  3600ٞاِي تٝ  "ٌطيع  "

 ذٛاٞستٛز وٝ ضٕا تسست ٔي آٚضيس . 

ٔؼِٕٛص : ضذساز غيط ٔؼَٕٛ  SARيىي اظ زاليُ زيٍط تطاي ضٍفتي چطايي ٌطيع ظياز ٘يثيطٚ اظ 

پيص اظ قٛفاٖ ، ٔساض ٘يثيطٚ  SAR 120ي آٖ پيص اظ ٔيالز . ق 10900قٛفاٖ است زض حسٚز 
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چٙيٗ فا جؼٝ اي ايجاز ٘ىطز . سپس چيعي غيط ٔؼَٕٛ اتفاق افتازٜ وٝ ٘يثيطٚ ضا آٚضزٜ ٚ تٝ ظٔيٗ 

 ٖ ضخ زاز . قٛفاAntarctica 12ٕٞطاٜ تا ٚؾؼيت ِغعش پٛضص ٚضلٝ ٞاي يري ٘عزيه وطزٜ : 

 چٍ تًزٌ ؟  "چيع غيط معمًل  "آن 

وٝ اٚضا٘ٛس ٚ  ئا لطاض ٌطفتٝ تاضس.ٔحّ يضٕس يزض اػٕاق ٔٙظٛٔٝ  يياپاسد  ٕٔىٗ است ج

اظ آٖ ٞا تٝ ضىُ  يزاض٘س وٝ تطذ ياضيوٝ الٕاض تس ييٞا ياضٜچطذٙس.س ئساض ذٛز ٔ ي٘پتٖٛ تط ضٚ

آٖ حطوت  يتط ضٚ يثيطٚوٝ ٘ يجٟت ٔساض يؼٙيچطذٙس. ي(ٔيزض جٟت ٔراِف)پس ضفت ي٘أفٟٛٔ

است وٝ اٚضا٘ٛس تٝ اغكالح  يتٚالؼ يٗٔا ا يضٕس يٟٕات ٔٙظٛٔٝ ٔث يٗاظ تعضٌتط يىيوٙس. ئ

ضٚ تٝ  يتٝ غٛضت افم ياضٜس يجٙٛت-يوٝ ٔحٛض ضٕاِ ئؼٙ يٗذٛاتس،تٝ ا يذٛز ٔ يپّٟٛ يتط ضٚ

زا٘طٕٙساٖ ٘اسا . يافتساتفاق ت يٗا يتٝ غٛضت ػٕٛز يٙىٝا يجا يطز،تٌٝ يلطاض ٔ يسذٛضض يضٚ

سٜ زض ٌصضتٝ تٝ آٖ ٚاضز ض "ؾطتٝ تعضٌي  "ٛس افىٙسٜ ضسٜ . تٝ اٚضا٘ "چيعي  "ٌفتٝ ا٘س وٝ : 

 تٛزٜ .  "چيعي  "ضا زاضتٝ تاضٙس وٝ آٖ چٝ  ٗ.تسٖٚ ايٙىٝ جساضت حسس ظزٖ اي

 "ظذٓ جٍٙي  "تٛزٜ وٝ تاػج تٛزٜ اسطاضي چٖٛ  "چيعي  "ٔٗ ٕٞيطٝ تؼجة ٔي وٙٓ وٝ آٖ چٝ 

٘اسا آٖ ضا زض ساَ  2رػٝ اي وٝ ٚيجط. ٔط "ضرٓ ظزٜ  "ٛؾيحي آٖ ضا تضس ٚتػٛضت غيط لاتُ 

ضٚي لٕطاٚضا٘ٛس ، ٔيطا٘سا پيسا وطز . لٕطي وٝ اظ زيٍط الٕاضاٚضا٘ٛس اظ تسياضي جٟات  1986

 تفاٚت زاضز . 

 
                                                      

ٕٞٝ  یصاست ٚ وٕبث یٗ٘مغٝ وزٜ سٔ يٗلبرٜ سززتز يٗ. اٌٛيٙس یرا زر ثز ٌزفتٝ لبرٜ خٙٛثٍبٖ ٔ یٗلغت خٙٛة سٔ یزأٖٛوٝ پ یا ثٝ لبرٜ 12
ثبرٜ ثٝ ٘ٛضتبر  يٗزر ا یطتزث یبتخشئ یصٛرت ٌزفت. ثزا 182۹سبَ  يٝلبرٜ خٙٛثٍبٖ زر اٚاذز صا٘ٛ وطفضسٜ است. یسٜپٛض يدآٖ ثب  يٝرٚ
ثب  یاست ِٚ یخٙٛث يىبیٚ آٔز یضٕبِ يىبیآٔز يمب،آفز یب،پس اس آس یٗلبرٜ ثشري وزٜ سٔ یٗ. خٙٛثٍبٖ پٙدٕیسخٙٛثٍبٖ ٔزاخؼٝ وٙ يدتبر

زٔب زر  یبٍ٘یٗٔ تزيٗ يیٗرعٛثت ٚ پب یبٍ٘یٗٔ يٗارتفبع، وٕتز یبٍ٘یٗٔ يٗثّٙستز یٗٞب را زارز. ٕٞچٙ ٕٞٝ لبرٜ یتخٕؼ يٗز وٕتزٚخٛ يٗا
 لبرٜ تؼّك زارز. يٗخٟبٖ ثٝ ا یٞب ٕٞٝ لبرٜ یبٖٔ
 

را زر  یٗوزٜ سٔ "تٛاسٖ"ضس تب ثتٛا٘س لزار ٌزفتٝ ثب یٗ٘مغٝ وزٜ سٔ يٗثس ثشري وٝ زر زٚرتز یا لبرٜ يؼٙی یخٙٛثٍب٘ یٙیثٝ ٚخٛز سزسٔ ثبٚر
ٔسئّٝ را ٔغزح  يٗا یٛسٚخٛز زاضتٝ است. ثغّٕ یالزیسسٜ ٘رست ٔ يؼٙی یٛسضٕبَ آٖ حفظ وٙس اس سٔبٖ ثغّٕ یٓػظ ٞبی یثزاثز ذطى

 یٞب طٝزر ٘م یٗزر خٙٛة وزٜ سٔ یثشرٌ ٞبی یذطى یٓالسْ است. تزس ٞب یذطى يٍٙیحفظ لز یثزا یٙیسزسٔ یٗچٙ زوٝ ٚخٛ وزز یٔ
زر اٚاذز سسٜ ٞفسٞٓ  وٝ يٗپس اس ا ی(. حت16)اس سسٜ  یػثٕب٘ یٝتزو يبسبالرزر یس،رئ یزیٔؼزٚف پ یٞب ثٛز اس خّٕٝ زر ٘مطٝ يحرا يٕیلس

ة آٖ زٚرٜ، ٔٙغمٝ لغت خٙٛ یسا٘بٖثبس زر ثبٚر خغزاف یستٙس٘ یا افسب٘ٝ "خٙٛثٍبٖ"اس  یخشئ یباستزاِ ٚ یخٙٛث يىبیوٝ آٔز يبفتٙسوبضفبٖ زر
 ْ  .ضس یآٖ تصٛر ٔ یٗتز اس ٔسبحت راست ثشري یبرثس
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 ممىه است تطذًضز آسماوي تا عثًض ويثيطي ي الماضش تاعث ايه َمٍ ضسٌ تاضس ؟ 

ٞاي ػظيٓ زٚض زست ٕٞا٘جايي وٝ ضىُ ٌطفتٝ زض ساِٟاي اذيط ٔٙجٕاٖ ٔؼّْٛ وطزٜ ا٘س وٝ سياضٜ 

ٚاظ ذٛضضيس زٚض افتازٜ ا٘س ! ضسٜ ا٘س . drift 13ا٘س ٕ٘ا٘سٜ ا٘س ، أا تٝ تيطٖٚ ٔساض وطيسٜ ضسٜ ا٘س ، 

اظ ٔكاِؼات استٙتاد ٔي ضٛز وٝ ايٗ تغييط ٔسيطٞا تيطتط اظ ٕٞٝ زض ٔٛضز اٚضا٘ٛس ٚ٘پتٖٛ لكؼي 

 است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
۱۳  .drifting  بيلي روي پيچ جاده به بيرون جاده كشيده يا ليامتم / منحرف مي شود اصطالحاً مي گويند نوعي حركت است كه مثالً وقتي اتوم

drift  . شده 
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حي زٞس وٝ چطا ٞيچ چيع آٖ زٚضٞا زضجطياٖ ٔساضٞاي ٘يثيطٚ ضخ ٘سازٜ ٚ ٚ ايٗ ٔي تٛا٘س تٛؾي

٘اٌٟاٖ اتفالي ضخ زازٜ ؛ فطؼ ايٗ لؿيٝ ٘ا ٔحتُٕ ٘يست وٝ تٝ ٔحؽ ٚلٛع قٛفاٖ ، ٔساض ٘يثيطٚ 

ٔٛاجٝ ضسٜ ٚ يىي اظ الٕاض ٘يثيطٚ آٖ ضا ) اٚضا٘ٛس ( ضا تٝ وٙاضٜ ٞايص  driftتا اٚضا٘ٛس زض حاَ 

 –اظ الٕاض ٘يثيطٚ  –حتي ٔي تٛاٖ ٌفت وٝ سالح تٟاجٕي ، ٔيطا٘ساي ضاظ آِٛز تٛزٜ ٔتٕايُ وطزٜ ، 

ٞجْٛ تطزٜ ٚ غٙيٕتص ٔساض اٚضا٘ٛس تٛزٜ . چٙيٗ ضذسازي ٔي تٛا٘ستٝ ٔساض ٘يثيطٚ ضا تحت تاحيط 

ساَ واٞص زازٜ ٚ پي آٔسش ضىُ  3450ساَ ظٔيٙي تٝ  3600لطاض زٞس ، سطػت ٌطزضص ضا اظ 

پيص  550ٚ  7450ٚ  4000، زض حسٚز  "پس اظ قٛفا٘ي  "ٙسي تاظٌطتي است ٌيطي يه ظٔاٖ ت

اٌط ايٗ آ٘چٝ تاضس وٝ اتفاق افتازٜ ، تاظٌطت ظٚز ٍٞٙاْ ٘يثيطٚ ضا تٛؾيح ٔي زٞس . ٚ اظ ٔيالز تٛزٜ . 

تطاي آ٘ا٘ي وٝ ضخ زازٖ  ميالزي ذًاَس تًز . 2022پيطىُاز مي وىس وٍ تاظگطت مجسز ويثيطي 

(  Planet Xتٝ تٝ تحٛالت ػظيٓ ٔصٞثي ضا ٚاتستٝ تٝ تاظٌطت ٘يثيطٚ ) تٝ ٌفتٝ تطذي ٚاتساتفالات 

اما َط تمسوي وٍ آوًواوي اياب ي شَاب آوان ضا تعييه . ٔي زا٘ٙس ، ايٗ ظٔاٖ ، زض زستطس ٘يست 

وطزٌ ي محسيز تٍ ضيظوٍ اي زض حضيض سياضٌ ضسٌ اوس ، َط چىس ، وازضست . آوُا مي تًاوىس زض 

 . زيگط تٍ ضفت ي آمس ذًيص تپطزاظوس ! ظماوي 

اي اظ  ٔتٖٛ تاستا٘ي ٔٛاضز ٔتؼسزي اظ سفط ضفت ٚ تطٌطتي ذساياٖ ضا حثت وطزٜ ا٘س تا ٞيچ ٘طا٘ٝ

ٚجٛز زاضز اظ سفط تيٗ ظٔيٗ ٚ٘يثيطٚ تٛسيّٝ  ضٚايتاضتثاـ تا سياضات ٔجاٚض . ٕٞچٙيٗ تؼسازي 

٘يثيطٚ زض آسٕاٟ٘ا ضز ٔي وٙس . ) ٘طا٘ٝ تاويس آٖ  ظٔيٙيٟا وٝ ٞط ٌٛ٘ٝ تاييسي ضا ٔثٙي تط زيسٜ ضسٖ

 پيص اظ ٔيالز (  4000تٝ ػثاضت زيٍطظٔا٘ي است وٝ آ٘ٛ اظ ظٔيٗ تاظزيس وطز حسٚز 

، وسي وٝ تٝ اٚ ذطز اػكاء ضسٜ تٛز ، ٘ٝ جاٚزاٍ٘ي ، آزاپا ، پسط ا٘ىي اظظ٘ي ظٔيٙي ، زض يه ٔٛضز 

ٚ  Dumuziا ٕٞطاٞي ذسايا٘ي چٖٛ تٛا٘ست زيساض وٛتاٞي اظ ٘يثيطٚ زاضتٝ تاضس ت

Ningishzidda  ذٙٛخ وٝ تطاتط است تا .Enmeduranki  سٛٔطي ، ٘يع زض قَٛ ػٕط ذٛز زٚ تاض

 تٝ آ٘جا ضفت ٚ آٔس . ايٗ أىاٖ زست وٓ زض زٚ ٔسيط غٛضت ٌطفتٝ وٝ زض تػٛيط ٘طاٖ زازٜ ضسٜ . 
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( ٚضٚزي جّٛتط  Aَٛ ٘يثيطٚ ) ٘مكٝ زض ٔطحّٝ زذspaceship يىثاض تا ضتاب ٌطفتٗ ) ضتاب زازٖ (

( زض ٔطحّٝ اي وٝ ٘يثيطٚ  Bتا سطػتي وٕتط ) زض ٘مكٝ   spacecraftاظ ظٔاٖ حؿيؽ ، زيٍطي تا  

اض سضٞسپاض زٚضزستٟاست ، تا سيط ٘عِٚي پطت تٝ ذٛضضيس ) تسيٙساٖ ضٚ تٝ ظٔيٗ ٚ ٔطيد ( . زي

ايٗ تطوية  اتٛا٘س ٔىا٘ي ضا ٔطرع وٙس توٛتاٜ اظ ظٔيٗ ، ٕٞچٖٛ يىثاضي وٝ آ٘ٛ ا٘جاْ زاز ، ٔي 

تطاي ػعيٕت تٝ زٚض زستٟا . زيساض وٛتاٜ اظ ٘يثيطٚ ) وٝ تٛسف  " B "تطاي ٚضٚز تاضس ٚ  " A "وٝ 

 A "آزاپا غٛضت ٌطفت ( ٔي تٛا٘س ضٚ٘سش ٔؼىٛس تٛزٜ تاضس . تا تطن ظٔيٗ زض تماقغ ٘يثيطٚ زض 

 ٚ ... تطاي تاظٌطت تٝ ظٔيٗ  " B "ٚ تطن ٘يثيطٚ زض "

واوي زض ظماوي زيگط ي تٍ آن ًپس تاظگطت سياضٌ ايىگًوٍ مي تًاوس ضىل تگيطز ، تاظگطت آو "

 ذاطط ما تا يه ظمان چطذطي ) گطزضي ( زيگط تٍ جاي ماوسٌ ايم ، ظمان زايطٌ الثطيجي . 

ٞٙٛظ تٝ ٘أيسٜ اْ . ٔتٕايع اظ آ٘چٝ  "ظمان سمايي  "،  "ٚلتي ظٔاٖ آغاظ ضس  "ٔٗ آٖ ضا زض وتاتٓ 

واض ٔي ضٚز ، تحت ػٙٛاٖ اضتثاـ تيٗ ظٔاٖ ظٔيٙي ) چطذٝ ٔساضي سياضٜ ٔا ( ٚ ظٔاٖ يعزا٘ي ) ظٔاٖ 

 سياضٜ آ٘ٛ٘اوي ( . 

ضاٖ ، پس ضايستٝ است زض جستجٛي  اٌط تاظٌطت آ٘ٛ٘اوي تطجيحاً ٔٛضز ا٘تظاض است اظ سياضٜ

ضاٜ حّي تطاي ٔؼٕاٞاي ذساياٖ ٚ ا٘ساٖ اظ ظٔا٘ي وٝ آٟ٘ا ضا تٝ ٞٓ پيٛ٘س ٔي زٞس استفازٜ وٙيٓ . 

چطذٝ زايطٜ اِثطٚجي ، ظٔاٖ سٕاٚي . ايٗ اذتطاػي تٛز تٛسف آ٘ٛ٘اوي تؼساظ ٕٞٝ ايٟٙا ، تحت ايٗ 
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تطاي ػػط  2160تطاي ٘يثيطٚ ٚ  3600 –ٖ ػٙٛاٖ وٝ ضاٞي تاضس تطاي تكثيك زٚ چطذٝ ، ٘سثتطا

  14. 10: 6ضس ٘سثت قاليي  –زايطٜ اِثطٚجي 

ضياؾيات ٚ ٘جْٛ سٛٔطي تٙياٖ زض سيستٓ ضػت تايي زض ٘تيجٝ پيطٟٙاز ٔٗ ايٗ ضس وٝ 

 ٚ ... ( .  6 × 10× 6×10واضايٍٙٛ٘ٝ است ) 

Berossusػكفي است زض أٛض ٕٞا٘كٛض ٌٝ ٌفتيٓ ، فطؼ ٕ٘ٛز وٝ ػػطٞاي زايطٜ اِثطٚجي ٘مك ٝ

ذساياٖ ٚ ا٘ساٖ ٚ اػالْ وطز وٝ جٟاٖ تػٛضت زٚضٜ اي ٔتحُٕ فجايغ آذط اِعٔا٘ي ٔي ضٛز . يا تا 

آب يا تا آتص . ظٔا٘ي تٙسي وٝ تٛسف پسيسٜ ٞاي سٕاٚي ٔطرع ٔي ضٛز . ٕٞچٖٛ ٕٞتاي ذٛز 

Manetho  ٔطاحُ ٘يٕٝ يعزا٘ي ٚ . يعزا٘ي تمسيٓ ٕ٘ٛز تٝ زض ٔػط ، اٚ ٘يع پيص اظ تاضيد ٚ تاضيد ضا

ايه مًجة .  "قَٛ ٔست ايٗ جٟاٖ  "ساَ  2160000تؼس يعزا٘ي . تا ٔجٕٛػٝ تعضٌي ٔؼازَ 

 است . زليماً يه َعاض ، َعاضٌ ! عصطَاي زايطٌ الثطيجي است . تعجة ي ضگفتي

ىتٝ اظ وطف ايٗ ٘، ٔحمميٙي وٝ زض حاَ ٔكاِؼٝ ا٘س تطضٚي اِٛاح ٌّي ٔطتثف تا ضياؾيات ٚ ٘جْٛ  

 – 12960000آضي  –وطزٜ ا٘س  استفازٜ 12960000ٔتحيط ضس٘س وٝ اِٛاح اظ ػسز ذاضق اِؼازٜ ي 

تٝ ػٙٛاٖ يه ٘مكٝ ضطٚع ، آٟ٘ا استٙتاد وطزٜ ا٘س وٝ ايٗ تٟٙا ٔي تٛا٘ستٝ ٔطتٛـ تٝ زٚضٜ ٞاي 

ضٛز ( يا  6×2160ذٛاٞس تٛز ) اٌط  12960تٛزٜ تاضس وٝ ٔؿطتص  2160زايطٜ اِثطٚجي 

( ي ضگفتي ضگفتي َا ؾطب ضٛز  600)اٌط زض  1296000( ٌطزز يا  60× 2160) اٌط  129600

،  02062222عسز ذاضق العازٌ اي است وٍ ايه ليست َاي تاستاوي تا آن ضطيع مي ضًز ، 

 ذلمت صًضت گطفتٍ . ، ضيظ يعزاوي  6است . آوگًوٍ وٍ زض  6222تا  2062ضطيثي اظ 

ساياٖ تحت تاحيط أٛض ا٘ساٖ لطاضٌطفتٝ ٔطتثف ضسٜ تٝ ػػط ػٕسٜ ٚلايغ ٚلتي است وٝ أٛض ذ

آٍ٘ٛ٘ٝ  "تاضيرچٝ ٞاي ظٔيٗ  "ت ػٙٛاٖ حزايطٜ اِثطٚجي ، ٘طاٖ زازٜ ضسٜ زض سطي وتاتٟايٓ ت

 چيع ٟٕٔي اتفاق افتازٜ :وٝ زض ضطٚع ٞط ػػطي ، 

                                                      

14  .61
3600
5760

2160
3600

 ٘سثت قاليي ==/
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تا ٔي ضٛز (  تٝ ضىُ لٛچ ٘طاٖ زازٜوٝ ٘طا٘ٝ اػكاي تٕسٖ تٝ ا٘ساٖ است . تطد حُٕ ) ػػط ٌاٚ 

اذطٚد پاياٖ يافت . تا ترطية ٔؼثس ٚ ضطٚع ٔسيحيت ػػط حٛت تحٛالت ٞستٝ اي قّٛع وطز ٚت

 ٚاضز ضس . 

 آيا وسي وثايس تعجة وىس وٍ وثًت پايان ضيظَا يالعاً تٍ معىي پايان عصطزايطٌ الثطيجي است ؟ 

ٝ ػػطٞاي زايطٜ اِثطٚجي تٛز٘س ، ٚاغٌاٖ فٙي زا٘ياَ ، ٔؼكٛف ت "ظٔا٘ي ، ظٔاٟ٘ايي ٚ ٘يٕٝ ظٔا٘ي  "

. تٟتطيٗ فطِٟٔٛا  سط اسحاق ويًتهتٛسف أىاٖ ٚجٛز يافت . حسٚز سٝ لطٖ پيص ايٗ ا٘سيطٝ ؟ 

ٕٞچٖٛ ٔساض  –تٝ ٘اْ اٚ ضٙاذتٝ ضسٜ است تطاي تسٚيٗ لٛا٘يٗ قثيؼي حاوٓ تط حطوات سٕاٚي . 

اٚ ضساِٝ تّٙسي ٘ٛضت زضتاضٜ ػاليك اٚ زض افىاض زيٙي ٞٓ ٚاضز ضس ٚ  –سياضات تٝ زٚض ذٛضضيس 

فطِٔٛٝ  "ٔىا٘يه ذسا  "وتاب ٔمسس ٚ٘ثٛتٟاي وتاب ٔمسس . زض ا٘سيطٝ اٚ حطوات سٕاٚي زض 

ٜ تٛز تٝ ٚسيّٝ ٚ اٚ تٝ ضست ٔؼتمس تٛز وٝ اوتطافات ػّٕي وٝ تا ٌاِيّٝ ٚ وپط٘يه آغاظ ضس  15ضس .

  تٝ اظ ٕٞاٖ اَٚ تٝ لػس ػّٕي ضسٖ تٛزٜ . ، اٚ ازأٝ يافتٝ 

تٍٙاٜ  2003ٕيٗ تاػج ضس وٝ اٚ تا تٛجٝ ذاغي تٝ ضياؾيات زا٘ياَ تپطزاظز . زض ٔاٜ ٔاضس ساَ ٞ

سرٗ پطاوٙي تطيتا٘يا ) تي تي سي ( ٔٛسسات ػّٕي ٚ ٔصٞثي ضا تا تط٘أٝ اي وٝ زضتاضٜ ٘يٛتٗ 

ضٚظٞا ضا  ٖپيص ! قثك پيطٍٛيي زا٘ياَ ، پايا٘طاٖ زاز ٔثٟٛت ٕ٘ٛز ، زست ٘ٛضتٝ ٞايي پس ٚ 

تٛز . ٘يٛتٗ ٔحاسثات ػسزي ذٛز ضا زض يه قطف واغص ٘ٛضتٝ ٚ تجعيٝ ٚ تحّيُ  حاسثٝ وطز ٜٔ

زض قطف زيٍط واغص ٘ٛضتٝ است . تطضسي ٘عزيه  "ٞفت ٌعاضٜ  "ذٛز اظ ٔحاسثات ضا تحت ػٙٛاٖ 

٘طاٖ ٔي زٞس وٝ اٚ زض ٔحاسثات ذٛز اظ اػسازي استفازٜ  –وپي وٝ ٔٗ تٝ آٖ ٔفترطْ  –سٙس 

ضسٜ ا٘س . ايٗ سط٘ري تطايٓ ضس تطاي زضن آ٘چٝ ذف  2160ٚ  216سيٗ تاض ضأُ وطزٜ وٝ چٙ

 فىطي اٚ تٛز . 

                                                      
ٔتِٛس ضس. ٚی فیشيىساٖ، ريبضیساٖ ٚ فیّسٛف اٍّ٘یسی است وٝ زر زا٘طٍبٜ وٕجزيح  1643ٌبِیّٝ يؼٙی اسحبق ٘یٛتٗ زر سبَ ٔزي .  15

تحصیُ ٔی وزز ٚ لبٖ٘ٛ خٟب٘ی ٌزا٘ص را وطف ٚ لٛا٘یٗ اسبسی ٔیىب٘یه را تٙظیٓ وزز. ٘یٛتٗ ثٝ ٕٞبٖ ا٘ساسٜ ٔٛرز ذطٓ ٚ ٔربِفت 
ٝ ی ٘یٛتٗ تٛاسٖ وبيٙبت تبثغ لبٖ٘ٛ ٌزا٘ص ضٙبذتٝ ضسٜ ثٛز، زر حبِیىٝ ايٗ تٛاسٖ زر وّیسب لزار ٌزفت وٝ ٌبِیّٝ ٚ ثزٚ٘ٛ . چزاوٝ زر ٘ظزي

وتبة ٔمسس ثٝ ذٛاست ذساٚ٘س ثزپب ثٛز، ثسٖٚ ٞیچ لب٘ٛ٘ی . پس ايٗ ٘ظزيٝ ٘یش اس خب٘ت وّیسب تدّی تبسٜ ای اس ٌٕزاٞی ٞبی ضیغب٘ی تّمی 
ٚ ِؼیٗ. أب ٘تٛا٘ستٙس ثٝ ٚی ٌش٘سی ثزسب٘ٙس، سيزا ٘یٛتٗ زر اٍّ٘ستبٖ ٚ ٔٛرز  ضس ٚ فتٛا زاز٘س وٝ ٘یٛتٗ ػبُٔ ضیغبٖ است ٚ وبفز ٚ ٔزتس

 ْ  حٕبيت ثٛز.
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 اي زض اوسيطٍ ظمان زايطٌ الثطيجي تًز . تطاي اي ظمان مًعًز محسًب مي ضس . 

 "٘ٝ پيص اظ  "غٛضت  ٟٝطست ٌاٜ ) ظٔاٖ تٙسي ( تمطيثي تف 3اٚ ٘تيجٝ ٌيطيٟاي ذٛز ضا تا ٘ٛضتٗ 

 تؼٙٛاٖ ضاٍٞطاي ٘ثٛتي زا٘ياَ جٕغ تٙسي ٚ حثت وطز .  "ظ ٘ٝ پس ا "ٚ 

 ، تط اساس يىي اظ وّيسٞايي وٝ تٝ زا٘ياَ زازٜ ضس .  2307ٚ  2132. تيٗ  1

 تط اساس ضاٍٞطاي زْٚ .  2374ٚ  2090. تيٗ  2

  "ظٔا٘ي ، ظٔاٟ٘ايي ٚ ٘يٕٝ ظٔا٘ي  "، زض اظاي چطذٝ ٔؼطٚف  2370ٚ  2060. تيٗ  3

تٍ پايان  2262سط اسحاق ويًته پيص تيىي ومًزٌ وٍ زويا زض سال  ": ط ٕ٘ٛز وٝ تي تي سي ٔٙتط

  "ذًاَس ضسيس 

٘ٝ زليماً ، ضايس . أا ٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ وٝ جسَٚ ػػط زايطٜ اِثطٚجي زض يىي اظ فػُ ٞاي آغاظيٗ ٘طاٖ 

يد تاضٞايص ٘يست ؛  "٘ٝ ظٚزتط  "ٔي زٞس ، اٚ ذيّي ٞٓ زٚض اظ ٔحُ ٔطرع ضسٜ زض زٚتا ي اظ 

 .  2222ي  2262َاي 

٘سرٝ اغّي ٚ زست ٘رٛضزٜ ي وثيط ٔطز اٍّ٘يسي ، اوٖٙٛ زض ساظٔاٖ ٘سد ذكي ٚ آضضيٛٞاي ّٔي 

 يٟٛز ٚ وتاترا٘ٝ زا٘طٍاٜ زض اٚضضّيٓ ٍٟ٘ساضي ٔي ضٛز . 

 چٝ تػازفي ؟ 

ضا  –حازحٝ اي وٝ فطٚوص ٕ٘ٛزٜ  _16حازحٝ فٛتٛس  "تاظتيٙي پيسايص  "زض وتاتٓ  1990زض ساَ 

 طاي ٘رستيٗ تاض تػٛضت ػٕٛٔي ٔكطح ٕ٘ٛزْ . ت

ٍ٘طاٖ اظ زست زازٖ فؿاپيٕاي ضٛضٚي ضس٘س وٝ جٟت اوتطاف تٝ ٔطيد ٚ احتٕاالً  1989زض ساَ 

. زض ٚالغ ٘ٝ يىي ، تّىٝ زٚ فؿا پيٕاي 17لٕط وٛچه ٚ تٛ ذاِي اش تٝ ٘اْ فٛتٛس ضفتٝ تٛز 

                                                      
سبػت  7ویّٛٔتز فبصّٝ اس سغح ٔزيد ٞز  59۹۹ویّٛٔتز ٚ  16. فٛثٛس : ٘بْ يىی اس الٕبر زٚ ٌب٘ٝ سیبرٜ ٔزيد است وٝ ثب لغزی حسٚز  16
 ٝ ٔؼٙی تزس است . زلیمٝ يىجبر ثٝ زٚر ٔزيد ٔی ٌززز . فٛثٛس ث 39ٚ 
.اريه فٖٛ ز٘یىٗ زر ثزذی اس آثبرش ايٗ احتٕبَ را ٔغزح وززٜ ثٛز وٝ ٕٔىٗ است لٕز فٛثٛس ٔصٙٛػی ثٛزٜ ثبضس ! يؼٙی تٕس٘ی آٖ  17

  را سبذتٝ ثبضس .
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 -لٕط فٛتٛس يا ٔاٜ وٛچه ٔطيد واٚش زض  –ضٛضٚي ٌٓ ضسٜ تٛز٘س . تا اضاضٜ تٝ ٞسفطاٖ 

تٝ  1989واض ضا آغاظ وطز٘س ٚزض ساَ  1988آٟ٘ا زض ٘أٍصاضي ضسٜ تٛز٘س .  2ٚ فٛتٛس  1فٛتٛس 

ٜ اتحاز جٕاٞيط ضٛضٚي ٔٛضز حٕايت ٘اسا ٚ آغا٘سٟاي اضٚپايي لطاض غٔطيد ضسيس٘س . اٌط چٝ پطٚ

ي زضتاضٜ آٖ تػٛضت ػّٙي تا وٖٙٛ اظٔياٖ ضفت . اظ ا٘تطاض جعئيات يا تٛؾيح 1ٌطفت أا فٛتٛس 

 ذٛززاضي ضسٜ است . 

تٝ ٔطيد ضسيس ٚ ضطٚع تٝ اضساَ ػىسٟايي ٕ٘ٛز وٝ تا زٚ زٚضتيٙص ٔيٍطفت . يىي  2فٛتٛس 

 تػٛضت ػازي ٚ زيٍطي تا ٔازٖٚ لطٔع . ضٍفت آٚض يا ٍ٘طاٖ وٙٙسٜ ، آٟ٘ا ضأُ ػىسٟايي تٛز٘س اظ 

 تيٗ سفيٙٝ ضٛضٚي ٚ سكح ٔطيد  زض آسٕاٖ سياضٜٜ ( سايٝ يه جسٓ سيٍاضي ضىُ ضٙاٚض ) پط٘س

 

چيزي كه ممكن است عده اي آنرا  "ضٚساي ٔأٛضيت ضٛضٚي ايٗ سايٝ ضا تحت ػٙٛاٖ 

 تٛغيف وطز٘س .  "برخورد با يك بشقاب پرنده بنامند 

 50تالفاغّٝ فؿاپيٕاي ٞسايت ضٛ٘سٜ تغييطضٚيىطز زازٜ اظٔساض ٔطيد تٝ لٕط ضسيس . ٚ اظ فاغّٝ 

مًضىي ضا وطان  2. آذطيه عىس اضسالي اظ فًتًس ياضزي آ٘طا تا پطتٛٞاي ِيعضي تٕثاضاٖ وطز 

 . مي زَس وٍ اظ لمط تٍ سًيص مي آيس 
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تالفاغّٝ تؼس اظ آٖ ، فؿاپيٕاي فطستازٜ ضسٜ ٔخُ فطفطٜ چطذيس ٚ ٔراتطٜ اش ٔتٛلف ضس ٚ تٛسف 

 تالي  "لاتُ تٛؾيح  غيط "ضضسٕي تكٛ "حازحٝ فٛتٛس  "ٔٛضه اسطاضآٔيعي ترطية ضس . 

 الغ زضست پس اظ آٖ . ٔي ٔا٘س .زضٚ

 ٔطيد ٚلٕطفٛتٛس 
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وٕيسيٖٛ ٔرفي تطىيُ ضس اظ ضٞثطاٖ ٔٛسسات فؿايي پيططٚ زضايٗ ػطغٝ ٚزست تٝ واض ضس٘س 

. ايٗ وٕيسيٖٛ تحت تساتيط ضسيس أٙيتي لطاض زاضت . تطاي زضاذتياض زاضتٗ وّيس زضن آ٘چٝ 

 جٟاٖ ٚالؼاً زضتاضٜ ٘يثيطٚ ٚ آ٘ٛ٘اوي ٔي زا٘ٙس . ضٞثطاٖ ّٔتٟاي 

آغاظ ضسٜ تٛز .  1983جغطافياي حٛازحي وٝ ٔٙجط تٝ ضىُ ٌيطي ٌطٟٚٞاي سطي ضس تا وطفي زض 

ٔازٖٚ لطٔع ٘اسا وٝ  ، ٔاٞٛاضٜ اذتط ضٙاسي IRASتٛسف  "سياضٜ اي تٝ ا٘ساظٜ ٘پتٖٛ  "اظ 

ضا اسىٗ وٙس أا تا تٛا٘ايي تطريع حطاضت  ٔيتٛا٘ست وطا٘ٝ ٞاي غيط لاتُ ضٚيت ٔٙظٛٔٝ ضٕسي

 ساقغ اظ اجطاْ سٕاٚي . 

الغ ايٗ يىي اظ زاليّي ضس تطاي ظ اٞساف آٖ اػالْ ضسٜ تٛز . ٚزضٚجستجٛ تطاي سياضٜ زٞٓ يىي ا

تطريع يه سياضٜ ، وٝ يىثاضضٙاسايي ضس ٚ زٚتاضٜ زض ضص ٔاٜ تؼس ٘يع ضٙاسايي ضس وٝ تٝ 

 ا تٛز . ذثط آ٘چٝ وطف ضسٜ تيتط ٕٞٝ ضٚظ٘أٝ ٞا ضس ٚؾٛح زض حاَ حطوت تٝ سٕت ٔ
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 ٕٞٝ چيع جٕغ ضس .  "سٛء تفاٞٓ  "أا ضٚظ تؼس تحت ػٙٛاٖ  

طيىا يه تغييط ٘اٌٟا٘ي زض ضٚاتف تيٗ ضٛضٚي ٚ آٔ زض ٚالغ آ٘چٝ وطف ضسٜ تٛز ضٛن آٚض تٛز ٚ تٝ

ض ضيٍاٖ ٚ ضئيس اي تطاي ٕٞىاضي فؿايي تيٗ ضئيس جٕٟٛ ٝٔٙجط ضس . ٘طست ٚ تٛافك ٘أ

ٚ تيا٘يٝ ػّٙي ضئيس جٕٟٛض ضيٍاٖ زض ٔجٕغ ػٕٛٔي ساظٔاٖ ُّٔ ضأُ وّٕات ظيطضس  ؛ ٌٛضتاچف 

 ) تا اضاضٜ اٍ٘طتص ضٚ تٝ آسٕاٖ (  ذكاب تٝ آٟ٘ا ٌفت : 

ايه فىط وىيس وٍ چمسض يظيفٍ مه ي اي ممىه است ضاحت تاضس زض ايىچىيه  ٍفمط ت "

ىيم . اگط واگُان ذططي ايه جُان ضا اظ جاوة گًوٍ َايي اظ گطزَمائيُايي وٍ ما تطگعاض مي و

ىم وٍ چمسض سطيع و تُسيسمان وىس ... گاَي فىط مي ويُانسياضٌ اي زيگط زض ذاضج اظ 

  " ويُانتفايتُاي ما اظ ميان ذًاَس ضفت اگط ذططي تيگاوٍ مًاجٍ ضًيم اظ جايي زض ذاضج اظ 

ٗ ٔسائُ تا آسٛزٌي ذاقطضسيسٌي وٙس ٚتطاي آٖ وٕيتٝ واضي تطىيُ ضس وٝ تٝ اي، زض ٘تيجٝ 

، واض تا تيمطاضي ازأٝ يافت ٚ  1989ضس . تا حازحٝ فٛتٛس زضٔاضس  جّسات ٔتؼسزي ٞٓ تطىيُ

زضتاضٜ  "اػالٔيٝ اغَٛ  "ٔجٕٛػٝ اي اظ زستٛضاِؼّٕٟا تسٚيٗ ضس ٔؼطٚف تٝ  1989زض آٚضيُ 

يص َّش فرا زهيٌي . ٍدربارُ پس از دريافت سيگٌال يا شَاّذ ديگري از تشخفؼاِيت 
 آًْا تَافك شذ . 

اضاضٜ ٔي وٙس ؛  شات ًَضصاي تاضس وٝ تٝ  ٌٝطٜٚ آضىاض ٕ٘ٛز ٘ثايس فمف ٘طا٘ وٝ "٘طا٘ٝ  "آٖ 

 تاضس وٝ ٘ياظ تٝ ضٔعٌطايي زاضز .  پيامي يالعيأا ٔي تٛا٘س 

پيص اظ ساػت  24السأات ٔٛضز تٛافك ضأُ پيطٍيطي اظ افطاي جعئيات تٕاس ، حسالُ تطاي 

وأالً . ايٗ ضٚش ، اٌط پياْ اظ سياضٜ اي تا فاغّٝ ساِٟاي ٘ٛضي تاضس  ايىىٍ پاسري زازٌ ضًز ضس

 است .  ٜا تطاي يه ضٚياضٚيي اظ ٘عزيه تٛز٘ٝ ! آٔازٌئٟؿحه است ! . 

ضٛاٞسي وٝ اظ ٔطيد تكٛض ذالغٝ زض  ْتٝ اؾافٝ تٕا 1983ايٗ اتفالات اظ  ٘ظط ٔٗ تٕاْ ٝت

لثُ تٛغيف ضس ٚ ٔٛضه ضّيه ضسٜ اظ لٕط وٛچه فٛتٛس ، ٔطرع ٔي وٙس وٝ فػّٟاي 
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تطضٚي ٔطيد زض پايٍاٜ فؿايي لسيٕي ضاٖ . robotic . احتٕاالً يه حؿٛض زآ٘ٛ٘اوي ٞٙٛظ حؿٛض زاض

ضا ، قطحي تطاي آٔازٌي وأُ تطاي يه تاظزيس زض  ٖاآٖ ٔي تٛا٘ست ٔطرع وٙس آيٙسٜ ٍ٘طيط

  يه ويتي است تطاي ضجعت .ضفتٍ ، ا ضيي َمآيٙسٜ . 

 اي ظٔيٗ ٚٔطيد  ٝتٝ ٘ظط ٔٗ ، ٟٔطٜ استٛا٘

تاريخي كِ  –ٞٓ ٕ٘ايطي اظ ٌصضتٝ است ٚ ٞٓ ٘ثٛتي اظ آيٙسٜ . ظيطا تاضيري ضا ٔطتثف ٔي وٙس 
 عصر هاّياى / عصر حَت .  –بَسيلِ دٍ هاّي هشخص شذُ 

ٌ ؟ آيا زض عصط ماَي تعسي يطيه ماَيان ضخ زازپآيا تٍ ما مي گًيس وٍ : چٍ چيعزض عصط 

اٌط ٘ثٛتٟا لطاض است تحمك ياتٙس ، اٌط اِٚيٗ چيعٞا آذطيٗ چيعٞا ذٛاٞٙس زيتاضٌ ضخ ذًاَس زاز ؟  

 تٛز ، اٌط ٌصضتٝ آيٙسٜ است . 

 پاسد آضي ذٛاٞس تٛز . 

ما َمچىان زض عصط ماَيان َستيم . ضجعت ؛ وطاوٍ َا مي گًيىس پيص اظ پايان يافته عصط حاضط 

 خ ذًاَس زاز . ما ض
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