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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 
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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 
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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 
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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 


