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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، 


