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 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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  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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 ٚ(  ٘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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 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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 .  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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 ٔٛ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
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 : 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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  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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 ٍٞٙ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 ٔکزاًِ 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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.  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
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.  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
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 ٔ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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 .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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 ٕٞ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
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 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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 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
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 ٚ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
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  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
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 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
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 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


