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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
/Ptahنزاعي كه بر سر ميراث . را شكست دهد Sethتوانست Horusكه  Ra سپس در . در گرفته بود

. 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



پيشگوييهاي مصري ، سرنوشتهاي بشري : سوم فصل –پايان روزها 

٤٣

. 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 



پيشگوييهاي مصري ، سرنوشتهاي بشري : سوم فصل –پايان روزها 

٤٦

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 
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) 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 



پيشگوييهاي مصري ، سرنوشتهاي بشري : سوم فصل –پايان روزها 

٥٦

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 


