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فصل نهم

سرزمين موعود
براي چند قرن ، مركز ثقل از مديترانه غربي به . دستگيري و انتقال مردوك از بابل ، عواقبي براي جغرافياي سياسي به بارآورد 

. 1واين از لحاظ مذهبي ، برابر بود با يك زلزله تكتونيكي . سرزمينهايي در امتداد درياي مديترانه تغيير كرد 
با اين ضربه ، تمام آرزوهاي بزرگ مردوك براي جمع كردن همه خدايان زير نظر خودش و تمام انتظارات موعود گرايانه 

اما هردو عامل مذهبي و جغرافياي سياسي ، بيشترين تاثير را بطور خالصه بر چيزي كه از . پيروانش ، دود شد و به هوا رفت 
سه پايگاه وابسته به فضا در سرزمين موعود كه عبارتند از كوه سينا ، كوه . ذاشتند آن مي توان به داستان سه كوه يا دكرد گ

. مورياه و كوه لبنان 

در . در ادامه تمام حوادث بي سابقه اي كه در بابل اتفاق افتاد ، مركزي ترين و پايدار ترين آنها خروج بني اسرائيل از مصر بود 
وقتي هيتي ها . كه تا آن زمان فقط به خدايان اختصاص داشتند به مردم واگذار شدند زماني كه براي اولين بار ، پايگاههايي

چطور . نهفته بود معماي مذهبي پشت بي نظمي هاي سياسي ناشي از آن، مردوك را موقع عقب نشيني از بابل اسير گرفتند 
خدايان : اي مردم اتفاق مي افتاد آنها مي گفتند چنين اتفاقي افتاد ؟ چرا چنين اتفاقي بايد مي افتاد ؟ وقتي چيزهاي بد بر

حاال كه تمام چيزهاي بدي كه مي توانست براي خدايان اتفاق بيفتد براي مردوك اتفاق افتاده است چه ؟ . عصباني شده اند 
! براي خداي برتر ، خداي متعال ؟ 

كاسي ها ، . در واقع معما را پيچيده تر كرد . پاسخي مناسب محسوب نمي شد بابليانآزادي مشروط و بازگشت مردوك ، براي 
مي ناميدند مانند Karduniashآنها بابل را . كساني كه خداوند اسير شده را به بابل برگرداند ، غريبه هايي غير بابلي بودند 

Barnaburiash وKaraindash .تا به امروز مشخص نيست . نمي دانيم اما چيز زيادي درباره آنها و زبان اصلي شان
تا 1560و از . پيش از ميالد 1660كه چرا آمدند و چرا اجازه داده شد پادشاهانشان جايگزين سلسله حمورابي شده ، در حدود 

. بربابل مسلط شوند 1160

نه . بابليها نامگذاري كرده اند در تاريخ » عصر تاريكي « پژوهشگران معاصر به پيروي از مردوك تحقير شده ، اين دوره را 
فقط بخاطر هرج و مرج ناشي از آن ، بلكه بيشتر بخاطر اينكه نوشته هاي بابلي كه چيزي از آن دوران را ثبت كنند اندك 

كاسي ها به سرعت خودشان را در مجامع فرهنگي سومري و آكدي جا انداختند ، از جمله از نظر زبان و خط ميخي ، . هستند 
در واقع بسياري از . مثل سومريها در حفظ اسناد ثبت شده دقيق بودند و نه مانند بابلي ها سالنامه سلطنتي مي نوشتند اما نه 

، آرشيو مكاتبات El-Amarnaاسناد سلطنتي پادشاهان كاسي در بابل پيدا نشده بلكه در مصر كشف شده در ميان الواح 
. خطاب كرده اند » برادرم « در آن الواح پادشاهان كاسي فرعونهاي مصر را برجسته تر از همه اين مساله است كه. سلطنتي 

زمين ساخت يا تكوتونيك يكي از شاخه هاي زمين شناسي مي باشد كه به مطالعه تغيير شكل پوسته زمين بر اثر تنش ها و كرنش هاي وارده .١
مترجم–در طول دورانهاي مختلف زمين شناسي مي پردازد 
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درا ينجا ، مشخص نيست كه . ناميده مي شدند برجسته شد » هيكسوس « همانطور كه در بابل حكومت پادشاهان خارجي كه 
. مصر شد آنها از كجا آمده اند و اينكه چطور سلسله آنها براي بيش از دو قرن قادر به حكومت در

موازي است با لغزش بابليها از اوج پيروزيهاي حمورابي ) كه بسياري از جنبه هاي آن مبهم است ( زمان اين دومين دوره مياني 
پيش از ميالد كه احتماالً نه 1560تا دستگيري و از سر گيري پرستش مردوك در بابل در حدود ) پيش از ميالد 1760سال ( 

اين تحوالت مشابه ، همزمان هستند با حوادثي كه در سرزمينهاي اصلي اتفاق افتاده اند ، . ه اتفاقي است يك رويداد موازي و ن
اما همان توجيهاتي كه براي ادعاي برتريش مطرح كرده » خودش براي ريزش ديوار بمب را پرتاب كرده بود « زيرا مردوك 

. بود اكنون موجب تباهيش شده بود 

–قوچ -ك در آغاز درگيريها براي اثبات برتري زماني براي سروري برزمين بود ، چون در آسمانها عصر اوبمب ديوار ريز مردو
اما ساعت دايره البروجي تيك تاكش را حفظ كرده بود ، عصر قوچ به آرامي در حال ليز خوردن و خارج شدن از . وارد شده بود 

به غير از اهرام . و مي توان آن را در تبس ، پايتخت مصر عليا ديد شواهد فيزيكي براي پيچيدگيها موجود است . دور بود 
. را در جنوب مصر دارد Luxorو Karnakبزرگ جيزه ، مصر باستان بناهاي غول آسا و با شكوه ديگري همچون معبد 
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مصريان باستان آن را شهر آمون . مشتق شده است Thebesمي نامند كه از نام انگليسي Thebaiيونانيان اين مكان را 
با خط هيروگليف و تصاويري كه روي . مي ناميدند ، چون هر كدام ازاين معابد به خداي در غيب اختصاص داشت ) در غيب ( 

آن را نشان مي دادندديوارها و ستونهاي هرمي شكل و راهروها مي كشيدند
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در . ، بسط داده و تفسير شد و در مقابل دگرگوني ها محافظت گرديد جالل خدا و ستايشش در معابد توسط فراعنه رواج يافت 
/ نحوه آرايش اين تصاوير ، راز سرگرداني پيروان آمون . آنجا بود كه بارديفي از ابوالهولهاي كله قوچي عصر قوچ اعالم شد 

.مردوك در مصر را آشكار مي كند 

يكبار هنگام بازديد از يكي از اين بناها با گروهي از هوادارانم ، درميان يكي از معابد ايستادم و مثل يك مامور پليس ترافيك 
تماشگران حيرت زده شده بودند و مي گفتند اين ديوانه ديگر كيست ؟ اما تالش من اين بود كه به . دستهايم را را تكان دادم 
. د تبس توسط سلسله فراعنه در راستاي حفظ تغيير نگرششان ساخته شده است گروههم بفهمانم كه معاب

) مترجم –البته سچين توضيح نمي دهد كه اين شكلك در آوردنها چطور با توضيحاتش ارتباط پيدا مي كرده ( 
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او نشانه هايي از يك نظم . سر نورمن لوگراسي نخستين كسي بود كه دركي از معاني آنها پيدا كرد 
Archaeoastronomy 2. را در آنها آشكار ساخت

معبد سليمان در اورشليمبعضي از معابد به اعتدالين تمايل داشتند ، مانند 

٢ .)Archaeoastronomy به ظاهر به معني كيهان شناسي باستاني است اما اين كيهان شناسي با آنچه اكنون به عنوان علم اخترشناسي
. در گذشته پديده هاي آسماني را از اين جهت بررسي مي كردند تا ببينند كه چه تاثيري روي زندگي مردم دارد . مطرح است يك فرق اساسي دارد 

و اين در واقع نظم . در آسمان جستجو مي كردند و همينطور برعكس بازتاب وقايع آسمان روي فرهنگ مردم را در واقع بازتاب زندگي مردم را 
اما در علم اختر شناسي امروز چنين ديدگاهي حاكم نيست . نظام كهن محسوب مي شد وبطور خالصه عبارت بود از تابع تقدير آسماني خود بودن 

نسان است و سرنوشت انسانها را خود انسانها با گستره دانششان تعيين مي كنند نه برج عقرب و قوچ و دلو و چون علم براي خدا نيست بلكه براي ا
در ستاره شناسي جديد اتفاقات و احتماالت و انتخاب طبيعي از جهت خدمت به انسان مورد بررسي قرار مي گيرند نه آنچه خدا خواسته ... گاو و 

آنچنان كه - معياري براي فهم خدا و خواست او وجود ندارد و خواست خدا را چه كسي مي تواند تفسير كند ؟ چون-.است يا قرار است بخواهد 
را پايان دنيا يا سال تحولي اساسي اعالم مي كنند در واقع از نظر ذهني وزماني پيرو كيهان شناسي 2012كساني كه سال . انسان خادم او باشد 

پذيرند كه اساس علم نوين بر غايت انديشي بنا نشده و به زبان ساده ، علم ، پايان موعود گرايانه اي براي دنيا متصور باستاني هستند و نمي توانند ب
) مترجم –نيست 
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اين ) مترجم –مانند تصوير باال داراي سالنهاي دراز بناهايي ( basilicaو همچنين كليساي سنت پيتر در رم با معماري 
،در روز اعتدالين،طي مراسمي به پيشواز ِ ) بدون جهت گيري مجدد ( يك سنتمعابد هميشه رو به شرق ، هر ساله و به شكل

.طلوع خورشيد مي رفتند

) جهت گيري مجدد ( به باز آرايي . اما معابد متمايل به انقالبين ، مانند معابد تبس در مصر و معبد آسمان در بيجان چين . 
جايي كه خورشيد در روز انقالبين طلوع كرده وبه آهستگي . زيرا حركت تقدمي چنين چيزي را اقتضي مي كند . احتياج داشتند 

. استون هنج مي توان آن را تشريح كرد ، جايي كه لوكر توانست كاربرد عملي اش را پيدا كند با. از روي قرنها عبور مي كند 

تعداد معابدي كه پيروان مردوك جهت ستايشش بر پا كرده بودند نشان دهنده اين نكته است كه دوام خدا وعصرش در 
، از ساعت دايره البروجي ، از اينكه چه زماني مردوك ، طبق ادعايش ، در هزاره پيشين. آسمانها مشكوك به نظر مي رسيده 

. منتقل كند » مردوك نيبيروست « زمانش وارد مي شود آگاه بوده ؛ تا مركز ثقل مذهبي را با معرفي آئين ستاره اي 
. امادستگيري و تحقيرش اكنون باعث بوجود آمدن سواالتي درباره اين خداي آسماني ناديدني شده بود 

ردوك به پايان مي رسد ؟ ويا اين سوال تغيير شكل يافته كه ، اگر مردوك آسماني همان نيبيروي نامرئي چه زماني عصر م
است ، كي آشكار شده ، ظهور نموده و بازخواهد گشت ؟ 
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همانطور كه وقايع اتفاق افتاده مذهبي و تغيير مركز ثقل در جغرافياي سياسي در اواسط هزاره دوم نشان داد ، دامنه آن به
سايت هاي فضايي هم هر يك به بخش هاي تخصصي تر جدا شدند و اينها . سرزمين كتاب مقدس ، كنعان هم كشيده شد 

مركز سابق كنترل ماموريت قرار در منطقه ي جغرافيايي معروف به كنعان ، يعني جايي كه هم محل فرودگاه بود و هم 
.داشتند

ملتها وبرخورد –پيش از ميالد به دنبال ظهور و سقوط دولت 1460سال مورخان به حوادثي اشاره مي كنند كه در حدود
اولي بعدها به نام ايران شناخته شد و دومي در شرق و ( پادشاهي هاي فراموش شده ايالم و انشان . امپراتوري ها پيش آمد 

تشكيل ) در كتاب مقدس شوشيا ( به هم پيوسته و دولت جديد و قدرتمندي همراه شوش ) جنوب شرقي بابل شناسايي شد 
مدعي تازه اي –پروردگار خدايان –	���������لي و نينورتا شد خداي ملي ، تحت عنوان دادند ، تحت عنوان پايتخت م

. ملتها كه در اين بازي ، نقش تعيين كننده اي در پايان دادن به وضعيت بابل و برتري مردوك داشت –شد در ميان دولت 

در منطقه فرات كه يكبار تحت تسلط مري قرار گرفت دولت جديد قدرتمندي . اين همزماني در آن موقع احتماالً تصادفي نبود 
آنها دولت قدرتمندي ) محققان نيز آنها را تحت عنوان هوريها شناسايي كرده اند ( كتاب مقدس به آنها هوري مي گويد . 

يده شده و آنها سرزمينهايي را تصرف كردند كه اكنون سوريه ولبنان نام–سالح آنو –تشكيل دادند » ميتاني « تحت عنوان 
عكس العمل در برابر آن بيشتر وحشيانه بود ، . وضعيتي در جغرافيايي سياسي داشتند كه مذهب مصر را به چالش مي كشيد 

. را دارد صورت گرفت » ناپلئون مصر « كه توسط توت موسيس سوم كه دربين مورخان عنوان 

اين روزي است در تاريخ اديان . اوضاع را پيچيده مي كند مهمترين رويداد اين دوره ، خروج بني اسرائيل از مصر است كه 
اگر هيچ دليل ديگري برايش نداشته باشيم ، عوارض . انساني ، آميخته با مسائل اجتماعي و نكات اخالقي با محوريت اورشليم 

سي كنترل زمان آن براي همه كساني كه تحوالت مربوط به موضوع چه ك. ماندگار آن خود براي دليل كافي هستند 
. پايگاههاي وابسته به فضا را هنگام رخ داد بازگشت نيبيرو بر عهده مي گيرد ، اتفاقي نيست 

او انتخاب شد . عبرانيها شدن ابراهيم اتفاقي نبوده است ) پدر ساالر ( پدر شاه . همانگونه كه در فصلهاي قبل توضيح داده شد 
يور ، حران ، مصر ، كنعان ، –كانهايي كه داستانش را ما نقل مي كنيم تا نقش مهمي در امور بين المللي بازي كند و م

خروج بني اسرائيل . پايگاههاي اصلي داستان جهاني خدايان و انسانها در زمان گذشته هستند ،اورشليم ، سينا و سدوم و گمورا 
ناپذير حوادثي هستند كه بعد از آن در از مصر ، ياد آور جشنهاي قوم يهود در طول تعطيالت عيد فصح بوده و جنبه جدايي 

حتي خود كتاب مقدس نيز،مهاجرت بني اسرائيل را صرفا به چشم يك داستان . سراسر سرزمينهاي باستاني اتفاق مي افتند 
!يهودي نمي نگرد و به وضوح اين قضيه را در محتواي تاريخ مصريان و وقايع جهاني ِ وقت گنجانده است

خروج به خواننده ياد آوري مي كند . بخش دومش را با مهاجرت بين اسرائيل از مصر شروع مي كند كتاب مقدس عبراني ها 
كسي كه نامش به اسرائيل توسط يك فرشته تغيير پيدا كرد ( كه بني اسرائيل اززماني در مصر حضور پيدا كردند كه يعقوب 

به ) مترجم » كسي كه همراه خدا مي جنگد تغيير يافت «زيرا يعقوب پس از كشتي گرفتن با خدا نامش به اسرائيل به معني 
داستان كامل يوسف ، جدا شدن از . پيش از ميالد 1833در سال . همراه يازده پسرش به پسر ديگرش يوسف در مصر پيوست 
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فصل پيدايش از خانواده اش ، ازبردگي به مقام نايب السلطنه رسيدنش ، اينكه چگونه او مصر را از قحطي نجات داد در آخرين 
سفري به تاريخچه « ومن در مورد نحوه نجات مصر توسط يوسف و وشواهد موجود آن در . كتاب مقدس شرحش موجود است 

. سخن گفته ام » زمين 

كتاب مقدس روشن مي كند . به اين ترتيب به خواننده ياد آوري مي كند كه از چه زماني حضور بني اسرائيل در مصر آغاز شده 
نه تنها آنها » يوسف و برادرانش و تمام آن نسل مرده بودند « : آنها در زمان مهاجرت ازدست رفتند و فراموش شدند كه همه

سلسله جديدي به قدرت . بلكه سلسله پادشاهان مصري كه با آنها در ارتباط بودند در مدت زماني طوالني ديگر وجود نداشتند 
» ر به قدرت رسيده بودند شخصي به نام يوسف را نمي شناختند پادشاهان جديدي كه در مص« : رسيده بود 

سلسله اي از پادشاهان ميانه كه در ممفيس مستقر بودند . كتاب مقدس بدرستي تغيير حكومت در مصر را توصيف مي كند 
. ند رفته و بعد از دومين هرج و مرج ، شاهزادگان تبس پادشاهي جديدي را با پايتختي جديد در مصر آغاز كرد

» و آنها شخصي به نام يوسف نمي شناختند « 

او دستور مجموعه اي از . با فراموشي سهم بني اسرائيل در نجات مصر ، فرعون جديد حضور آنها را براي خود خطرناك ديد 
: داليل او عبارت بودنداز . اقدامات ظالمانه عليه آنها را صادر كرد ، از جمله كشتار همه فرزندان پسر 

اما در مصر پادشاه جديدي كه يوسف را ندانست بظهور آمد و بقوم خود گفت كه اينك قوم بني اسرائيل از ما زياده و تواناتر « 
بيائيد با ايشان بحكمت رفتار نمائيم مبادا كه زياد شوند و واقع شود آن كه هر گاه جنگي اتفاق افتد ايشان به دشمنان ما . اند 

8- 10–فصل اول –سفر خروج » از اين زمين خروج نمايند ملحق شوند و با ما جنگيده



سرزمين موعود : نهم فصل –پايان روزها 

١٤٦

هنگام اقامت موقت آنها در مصر فرض » فرزندان بني اسرائيل را « محققان كتاب مقدس در تمام اين مدت ترس مردم از 
خروج با فهرستي از نامهاي يعقوب . اما اين مساله نه با اعداد داده شده در كتاب مقدس تطابق دارد ، نه با ادبياتش . گرفته اند 

تمام كساني « كه با بچه ها ي خود براي پيوستن به يوسف به مصر آمده بودند و حكومت آنهايي. و فرزندانش شروع مي شود 
اينها سرجمع با خود يعقوب . ( تا 70، به استثناي يوسف كه قبالً در مصر بود ، تعداد آنها مي شد » كه از صلب يعقوب بودند 

چهار قرن طول » اقامت موقتي « اين ) وا مي دارد تا كه جزئيات اين محاسبه ما را به تعمق72ويوسف تعدادشان مي شد 
هيچ . نفر مي شد 600000طبق محاسبه كتاب مقدس تعداد تمام بني اسرائيلي هايي كه مصر را ترك كردند بالغ بر . كشيد 

وني كه براي آشنايي بيشتر با فرع. ( فرعوني خوش نمي آمد كه چنين گروه بزرگ و قدرتمندي رادر محدوده خود تحمل كند 
) زكريا سچين : اثر » تماس يزداني« دخترش موسي را به فرزندي پذيرفت نگاه كنيد به كتاب 

دشمنان ما مي « و به » در زمان جنگ ، بني اسرائيل سرزمين ما را ترك مي كنند « سوابق حكايت شده از فرعون اين بود كه 
در درون مصر نبود كه كه باعث نگراني بود بلكه اين مساله بود » م ستون پنج« اين ترس از . و عليه ما مي جنگند » پيوندند 
مصر را ترك كنند و به تقويت دشمنان ملي بپردازند چه كسي مسئوليتش را » فرزندان بي بضاعت بني اسرائيل « كه اگر 

فرزندان « ه ملتهاي ديگر از اما آنچه ك. بودند » فرزندان بني اسرائيل « مي پذيرد ؟ باعث شروع همه اينها از ديد مصريان 
و جنگ پادشاه مصر مي گفتند چه بود ؟ » اسرائيل 

بايد تشكر كرد از كشفيات باستانشناسي كه سوابق سلطنتي از هر دو طرف درباره درگيري هاي باستاني بدست آورده و مطالب 
و . ي طوالني مدت عليه ميتاني درگير شده بود حاال ما ميدانيم كه پادشاهي جديد فراعنه در جنگ. بدست آمده را انطباق دادند 

پيش از ميالد با پادشاهي فرعون آمونهوتب برمي گردد وبا فرعونها آمنهوتپ اول ، توت 1560شروع اين جنگ به حدود سال 
پيش از 1460موسيس اول و توت موسيس دوم ادامه پيدا كرده ودرزمان توت موسيس سوم تشديد شد و تمام طول مدت 

در تاريخ مصريان بارها و بارها . ارتش مصر به كنعان فشار آورده و عليه ميتاني در شمال پيشروي كرد . د را در بر گرفت ميال

����منطقه رود خابور كه در كتاب مقدس . بعنوان هدف نهايي اشاره شده �	����
در اين جنگها به ������	�

! لي آن شهرحران بود كه مركز اص) سرزمين غربي دو رود ( ناميده شده 

از .در اين محل ماند) برادر ابراهيم(اينجاست كه محققانِ كتاب مقدس گوشزد كردند كه وقتي ابراهيم رهسپار ِ كنعان شد ،نوهار
نوهار ) يا شايد دختر خوانده؟(و عروس ابراهيم وارد ماجرا شد،در واقع ربِكا ،نوه ي) همسر اسحاق(اينجا بود كه ربِكا

لها و راحيل،دختران (پس از طالق دادن دو دختر عمويش)اسرائيل تغيير نام دادكه بعدا به(پسر اسحاقيعقوب،.بود
.در جستجوي همسري به حران رفت)،برادر ربكا)�����(البان


كسي كه در مصر سكونت داشت و آنهايي كه در ) يعقوب ( » فرزندان اسرائيل « ارتباط مستقيمي برقرار بود بين ����	�


. مانده بودند �	������
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جوانترينشان بنيامين . در فرازهاي برجسته اي از سفر خروج فهرستي وجود دارد از فرزندان يعقوب كه با او به مصر آمده بودند 
بود كه تنها برادر تني يوسف محسوب مي شد زيرا اين دو پسر يوسف از راحيل به دنيا ) مترجم –يعني با غم متولد شده ( 

3)و دو زن صيغه اي اش بودند ����بقيه فرزندان يعقوب از ( بودند آمده 

و اين نام برادر تني ! اكنون به لطف الواح ميتاني متوجه شده ايم كه مهمترين قبيله منطقه رود خابور بنيامين ناميده مي شده 
فرزندان بني اسرائيل در : كه مصريها بگويند و جاي تعجب ندارد . پس نام يكي از قبايل ميتاني نام برادر او بوده . يوسف است 

. مصر اگر با فرزندان بني اسرائيل در ميتاني متحد شوند مي توانند ملتي بزرگتر و قوي تر را تشكيل دهند 

در جنگ ، اين مساله تبديل به دغدغه اي براي نظاميان مصري بود ، زيرا بني اسرائيل هم ماندنشان با توجه به تعدادشان در 
در واقع جلوگيري از بني . ر به صالح نبود و هم در صورت ترك مصر امكان داشت سرزمينهاي شمالي مصر را اشغال كنند مص

به مردمم « خواسته موسي از فرعون مدام تكرار مي شد كه . اسرائيل براي ترك مصر به محور اصلي نمايش خروج تبديل شد 
چرا ؟ براي يافتن پاسخ احتمالي . اين درخواست را رد مي كرد يزدانيمتوالي و فرعون با وجود ده مجازات» اجازه رفتن بده 

. ما بايد رابطه فضا و اين نمايش را نشان بدهيم 

�	�����	�بعدها روميها آن را . ( مصري ها از طريق شبه جزيره سينا و با استفاده از راه كانال دريايي پيشروي كردند 

آنها از طريق اين داالن توانستند وارد چهارمين منطقه خدايان در امتداد مديترانه شوند بدون اينكه به مكان خاص ) ناميدند 
مصريها بارها و . سپس به شمال كنعان پيشروي كرده و از طريق كنعان پيشروي را ادامه دادند . شبه جزيره ورود پيدا كنند 

.جنگيدند –مكان مقدس –������رسيدند ودربارها به كوههاي سدر در لبنان

يكي مركز . اينكه اين جنگها براي چه بودند ؟ پيشنهاد ما اين است كه گفته شود براي كنترل دو مكان مقدس وابسته به فضا 
م در وقايع بعنوان مثال ، فرعون توت موسيس سو. در كنعان وديگري محل فرود در لبنان ) اورشليم ( كنترل ماموريت پيشين 

��(نگاري جنگها ، ما را به اورشليم ارجاع مي دهد ��مكان دست يافتن به پايان زمين بر اي خروج « استحكاماتي كه ) ��
و ) مترجم -خروج از مصر يا خروج از زمين ؟ » خروج « جالب اينجاست كه نام كتاب دوم كتاب مقدس هم همين است ( » 

در وصف مبارزات خود در قسمت شمالي تر ، نبردي ثبت شده كه در كادش و نهرين . شده اند ناميده » ناف زمين « همچنين 
» از ستونهايي به آسمان پشتيباني مي كنند « كه » كوههاي خدايان زمين « . در گرفته و در آن از كوههاي سدر صحبت شده 

مكانهايي كه ادعا مي شده كه تسخير . ناسايي مي كنند واژگان فني كه بي ترديد نشانه هايي از دو پايگاه وابسته به فضا را ش
» مردوك / براي خداي بزرگ ، پدرم رآ « شده 

او دختر البان و خواهر بزرگتر . اولين زن يعقوب بود كه مادر شش قبيله از دوازده قبيله بني اسرائيل محسوب مي شد –خسته –����. (٣
يعقوب اولين پسر عمويش بود ، بنابراين ربكا ، مادر يعقوب خواهر البان محسوب . راحيل زن دوم يعقوب و بسيار محبوب بود نزد او . يل بود راح

)مترجم –.مي شد 
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و هدف از خروج چه بود ؟ در جمالت خداي كتاب مقدس آمده كه ، براي حفظ سوگند و وعده اي كه به ابراهيم داده شده بود 
ازبروك مصر تا رودخانه ) 4-8فصل هشتم –سفر خروج ( » ميراث جاوداني « و به اسحاق و يقوب و فرزندانش تحت عنوان 

سرزمين .... كوه غربي ) 8و فصل هفدهم آيه 18آيه –پيدايش ، فصل پانزدهم ( بزرگ ، فرات ، تا سرتاسر سرزمين كنعان 
آيه –11سفر تثنيه فصل ( از رودخانه فرات تا درياي غربي. از بيابان به لبنان ) 7فصل اول آيه : سفر تثنيه ( كنعان و لبنان 

آنوناكي -» �	����زادگان « كه در آن » رسيدن به مكانهايي كه داراي استحكاماتي بسوي آسمان هستند « حتي ) 24
) 1- 2: سفر تثنيه فصل نهم ( هنوز اقامت داشتند –

براي مثال روشن تر به اين جمالت كتاب مقدس توجه كنيد ( 

امروز از اردن عبور مينمائي تا داخل شده ، اقوامي كه از تو عظيم تر و نيرومند تر اند وشهرهاي بزرگي اي اسرائيل بشنو ، تو« 
يعني قومي عظيم و بلند قدان ، پسران عناقيم كه ايشان را ميداني و اين سخن را . كه بĤسمان محصون است بتصرف آوري 

» شنيدي كه كيست با بني عناق مقاومت تواند نمود 

انتشارات اساطير –ترجمه فاضل خان همداني 1-2فصل نهم –سفر تثنيه 
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به بني اسرائيل قول داد ، او ماموريت ) خدايان / كوه الوهيم ( �	����������در اولين توقف ، ابراهيم مجدداً در كنار 
بخش چهل : از جمله در مزامير ( داشت تا دو پايگاه وابسته به فضا را كه در كتاب مقدس بارها و بارها به آنها اشاره شده 

قله كوه . مي نامند » دسم كوه مق« به معني 	���������كوه صهيون را در اورشليم . تصرف و حفظ كند ) 3وهشتم آيه 
�����سدر در لبنان را ��4.مي نامند » كوه اسرار آميز شمالي « به معني ���

قسمت به از ميان دوازده قبيله اورشليم ، اين. مشخص است كه سرزمين موعود شامل هر دو پايگاه وابسته به فضا مي شده 
موسي در جمالتش پيش از مرگ . ه در لبنان به طايفه آشر تعلق دارد اكنون اين منطق. قبيله هاي بنيامين و يهودا اعطا شد 

سواركاراني مي بينيد كه به « : او گفت . يادآوري كرد كه قبيله آشر در شمال پايگاه وابسته به فضا شبيه قبايل ديگر نيستند 
» ابرهاي آسمان اوج گرفته اند 

26آيه 33فصل –سفر تثنيه 

جداي از واگذاري قلمروي ارضي ، سخنان موسي اين مفهوم را مي رساند كه پايگاه ، عملكردش در آينده رو به آسمان خواهد 
) مترجم –يا به اين مفهوم كه كاركردش براي صعود به آسمان خواهد بود . ( بود 

به يقين رخداد . باقي مانده از آنوناكي بودند فضاي به روشني و يقين بسيار ، فرزندان بني اسرائيل متوليان دو پايگاه وابسته به
وقتي كه خدا به موسي ندا داد و ماموريت خروج را به ،از همان ابتداي داستان خروج . تجلي خدا به انسان در آنجا اتفاقي نبوده 

شرحش را { صل سوم آيه اول او واگذار نمود آن هم در جايي كه مركز شبه جزيره سينا را اشغال كرده است و ما در خروج ، ف
كه توسط مسير خروج. در كوه الوهيم اتفاق افتاده ؛ كوهي كه با آنوناكي پيوند خورده است } اين مواجهه { مي خوانيم كه }

ستوني از ابر در روز و ستوني از آتش در « خدا تعيين شد ، بني اسرائيل را نشان مي دهد كه راه به آنها نشان داده مي شده با 
. سفر مي كردند » در بيابان سينا با توجه به دستور العمل يهوه « فرزندان بني اسرائيل . » شب 

يك انجمن اخوت مخفي تأسيس دير صهيونانجمني هم بنام دير صهيون تشكيل شد، . خشك است / صهيون در عبري به معني پر آفتاب ( .٤
رابرت ، لئوناردو داوينچي، ساندرو بوتيچلي: اند از جملهبود كه استادان اعظم آن، بزرگ ترين دانشمندان و هنرمندان دوران خود بوده1188شده در 

)مترجم . ژان كوكتوو كلود دبوسي، ويكتور هوگو، چارلز رادكليف، آيزاك نيوتن، بويل
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ودر روز سوم » به مقابل كوه رسيده آنجا اردو زدند « كتاب مقدس به روشني توضيح مي دهد كه در سومين ماه سفر ، آنها 
. در معرض ديد كل امت قرارگرفت از كوه سينا پايين آمد و كامالKabodًپس از آن ، يهوه در 
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بنابراين . فرود مي آمدند و سپس صعود مي كردند rocket shipsاين همان كوهي است كه وقتي گيلگمش به آنجا رسيد ، 
فرعونهاي مصر بعد از مرگشان » رو به آسمان دو درش « اين همان كوهي است كه با . ناميد » Mashuكوه « آنجا را

. بوسيله آن به سياره ميليونها ساله خدايان سفر مي كردند 

اين كوه با پاهاي گشاده از هم سابقاً پايگاه فضايي بوده و همانجايي است كه با مردم منتخب پيمان بسته مي شود تا نگهبان 
. دو پايگاه مهم وابسته به فضا باشند 

ورود به مرزهاي سرزمين موعود . بني اسرائيل كه آماده مي شد تا از عرض رودخانه اردن بگذرد با مرگ موسي مواجه شد 
مكانهايي كه پايگاههاي وابسته به فضارا در خود داشته و به يقين شامل . همراه شد با رهبر جديدي براي آنها به نام يوشع 

: س ضمن صحبت با يوشع ، خدا مي گويد در كتاب مقد. مرزهاي لبنان هم مي شده 

پس حال برخيز واز اين اردن تو و اين تمامي قوم بزميني كه من بايشان يعني به بني . بنده من موسي وفات يافت ... « 
به ازبيابان و اين لبنان تا. شما در آن راهي خواهد شد به شما خواهم داد هاباسرائيل دادم بگذريد و تمامي زميني كه كف پا

» رفتن آفتاب ، حدود شما خواهد بود ونهر بزرگ كه نهر فرات است يعني تمامي زمين حتيان تا به درياي بزرگ ، جاي فر

ترجمه فاضل خان همداني 2- 5آيات –فصل اول 

ي كتاب مقدس ، اين كتاب به كليد} مطرح شده در { با چنين شرايط سياسي و نظامي و كشمكشهاي مذهبي در سرزمينهاي 
با درج اخطار خداوند در كتاب مقدس درباره سرزمين موعود ، مرزهاي آن از بيابان . در خدمت گذشته و آينده تبديل مي شود 

جنوبي حركت كرده و به محدوده شمالي لبنان رسيدند و از رودخانه فرات در شرق به درياي مديترانه در غرب براي يوشع 
اگر چه اين مرزها توسط خدا وعده داده شده بود اما براي صورت ) مترجم –اعطا شدند يا به عبارتي به او. ( برقرار گشتند 

توسط مكتشفان در سالهاي اخير ، » كاشت پرچم « شبيه . واقعيت پيدا كردنش براي اعطا ، بايد مالكيت آنها بدست مي آمد 
. » با كف پايش بر آن راه رود « . رفته و حفظ نمايد بني اسرائيل مي تواند هر زميني را كه با پاهاي خود حس كند در اختيار گ

اما براي عبور بدون ترس وباراهنمايي سيستماتيك به سرزمين موعود ، خدا به بني اسرائيل فرمان داده بود كه درنگ و تاخيري 
. نداشته باشند 

فقط قسمتي از } با اين كار { وقتي دوازده قبيله تحت رهبري يوشع قرار گرفتند ، اما كار كنعان با فتح آن حل و فصل شد
اكنون دو پايگاه . كار اشغال و اقامت در آنها به اتمام نرسيده بود . شرق اردن اشغال شده بود نه همه سرزمينهاي غربي اردن 

( كه در فهرست جايگاه ويژه اي دارد –اورشليم . داشتند وابسته به فضا وضعيت نگران كننده و داستانهاي متفاوتي براي خود
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اما شك داريم كه آنها براي دست يابي به . در قلمرو خانوادگي قبيله بنيامين قرار داشت ) 18-28و 12–10بنگريد به يوشع 
. قسمتهاي شمالي محل فرود پيشروي كرده باشند 

. ناميده مي شد ) مكان سري در شمال ( » Zaphonقله « هي كه پس از آن كتاب مقدس ارجاعمان مي دهد به پايگا
در حماسه هاي بني كنعان اينگونه . ( ساكنان اين منطقه كه عبارت بودند از بني كنعان و فنيقيها نيز تقريباً بر همين راي بودند 

) ذكر شده كه اين مكان جايگاه سري خدا آدد ، جوانترين پسر انليل است 

آنها را در مقابل اريحا قرار دارد و اريحاكه شهري بود –موفقيتي كه با كمك چند معجزه صورت گرفت –عبور از اردن
داستان فرو ريختن ديوارها وتسخيرش جزء اشاره هاي كتاب مقدس . اولين هدف بني اسرائيل شد ) در غرب اردن ( مستحكم 

ز بني اسرائيل با وجود فرمان عدم غارتگري نتوانستند در اما هيچكدام ا) Shin’arدر عبري ( به سومر محسوب مي شود 
. مقاومت كنند Shin’arبرابر لباسهاي گرانبهاي 

به اورشليم ، . تسخير اريحا و دست يابي به حوزه جنوبي آن ، راهي بسوي مهمترين و فوري ترين هدف بني اسرائيل گشود 
و فرزندانش و عهدي كه خدا با آنان بست ، براي مركزيت پايگاه جايي كه سكوي كنترل ماموريت بوده ، ماموريت ابراهيم

باشد كه اورشليم اقامتگاهم شود و اكنون وعده پيشگويي شده : همانطور كه خدا به موسي گفت . فراموش نشدني بود 
. مي توانست تحقق پيدا كند 

نخست بخاطر اينكه بعضي . دشواري تبديل شده بود تسخير شهرها درراه اورشليم همراه با شهرهاي اطراف آن تپه ، به چالش 
و اورشليم خوب آن را به . همان فرزندان آنوناكي . از آنها و بويژه هبرون ، بوسيله فرزندان آنكيم در آنجا سكني گزيده بودند 

ريت هم متوقف شد ؛ وقتي پايگاه فضايي سينا در شش قرن پيش نابود شد ، در عمل ، كاركرد مركز كنترل مامو. ياد مي آورد 
وبراي همين بود كه . اما با توجه به مطالب كتاب مقدس ، فرزندان آنوناكي هنوز در اين بخش كنعان اقامت داشتند 

Adoni-Zedek شهر ديگر اتحادي را تشكيل داد تا جلوي پيشروي بني اسرائيل را بگيرد 4پادشاه اورشليم با پادشاهان .

درروزي منحصر به فرد ، روزي كه زمين . درست در شمال اورشليم درگرفت Gibe’onقه در منطAyalonجنگ در دره 
» خورشيد متوقف شد و ماه ماندگار گشت «باز ايستاد ، برجسته ترين قسمتش اين بود كه 

اسرائيل مغلوب آنگاه يوشع بخداوند در روزي كه خداوند اموريان را در حضور بني ... « شرحش در تورات اينگونه آمده كه ( 
و آفتاب ايستاد و ماه . ساخت متكلم شده در نظر اسرائيل گفت كه اي آفتاب در گبعون به ايست و تو اي ماه در دره ايالون 

» . توقف نمود تا وقتي كه قوم از دشمنان خودشان انتقام كشيدند 
ترجمه فاضل خان همداني 

14تا 12آيات 10فصل –يوشع 
به موازاتش اما بر عكس آن ، شب بيست ساعت در آنسوي دنيا در . ( بني اسرائيل براي پيروزي در جنگ بود و اين برگ برنده 

از ديدگاه كتاب مقدس ، خدا خود ) آورده ايم »قلمروهاي گمشده«شرح اين ماجرا را ما در كتاب . آمريكا به درازا كشيد 
. د اطمينان داشت كه اورشليم از آن بني اسرائيل خواهد بو

بطور مشخص ، روي سكوي باالي كوه مورياه ، معبدي . نه خيلي زود ، پادشاهي تاسيس شد زير نظر داود ، به فرمان خدا 
معبد باالي كوه ، / كوه مورياه / اورشليم . بعدها معبد سليمان نيز بر باالي آن بنا گشت . براي تقديس يهوه ساخته شد 
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نه شهري است بر شاهراهي و نه –براستي توضيح ديگري براي چرايي اورشليم وجود ندارد . منحصراً مقدس باقي مانده اند 
به آن نگاه مي كنند و آن را منحصر » قدسي « از دوران باستان به چشم –در كنار آن آبراهي و نه از منابع طبيعي برخوردار 

. مي دانند » ناف زمين « واين مكان را . به فرد مي دانند 

وجود دارد كه نام اورشليم در رديف سوم آن قرار گرفته و به 12فهرست جامعي از شهرهاي تسخير شده در يوشع ، فصل 
با اين حال ، وجود پايگاه فضايي در شمال ، داستان متفاوتي براي .دنبالش اريحا ، تحت عنوان سرزمينهاي پايدار بني اسرائيل 

. ما دارد 

از هم جدا Bekkaكوه سدر لبنان داراي دو رشته است ، يكي در شرق لبنان و ديگري متضادش در غرب ، كه توسط 
يا » Lordدره « شكافي همچون دره گراند كانيون در آمريكا ، درروزگار بني كنعان آن را –. مي شود 

Ba’al-Bekka را ) به شرقي اين محدوده رو به دره در ل( از اين رو نام فعلي پايگاه فرود . مي شناختندBa’albek
. گذاشته اند 

ودره لبنان در فهرست مكانهاي تسخير . در فهرست كتاب يوشع ، جزء شكست خوردگان هستند » كوه شمالي « پادشاهان 
برايمان نامعلوم است كه اين نام مكاني ديگر در دره لبنان است يا صرفاً نام ديگري براي . ناميده شده Ba’al Gadشده ، 

Ba’al-Bekka است .

از موهبت وراثت –ششمين پسر يعقوب –) Naphtali(قبيله نفتالي ) 33در داوران فصل يك ، آيه (–به ما گفته شده 
Beth-Shemesh كه مي توان آن را اشاره اي به پايگاه فرض كرد ، ) شمش ، خداي خورشيد منزلگاه. ( محروم نشد

جزء Beth-Shemeshاگر چه بعد ها . ( » شهر خورشيد « . ناميدند Heliopolisآنچنان كه بعدها يونانيان آن را 
) سرزمينهاي تحت نظارت داود و سليمان شد اما اين وضعيتش موقتي بود 

هژموني در برابر بني اسرائيل باعث شد تا شمال پايگاه وابسته به فضا در دسترس ديگران قرار بگيرد شكست اوليه براي ايجاد
پس از يك قرن ونيم بعد از خروج از مصر تالشهاي زيادي براي در اختيار گرفتن فرايند دسترسي به محل فرود صورت . 

در تصاوير و كلمات ديوارهاي معبد كارناك نشان داده شده نبرد حماسي كه . گرفت ، اما با مخالفت ارتش حيتيها روبرو شد 
.است 
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و تحت عنوان نبرد كادش شناخته شده ؛ كه با شكست مصريان به پايان رسيد ، اما دو طرف آنقدر از نبرد براي پايگاه خسته 
در كتاب مقدس ( Byblosو Tyre ،Sidonشده بودند كه پايگاه فرود در اختيار پادشاهان فنيقي قرار گرفت از جمله 

Gebal ) . ( نام برده شده كه » اقامتگاه عدن « و » محل خدايان « در پيشگوييهاي حزقيال و آموس نبي از آن تحت عنوان
) متعلق به فنيقيهاست 

ن به سكه اي كه از بعنوان شاهد مثال مي توا. پادشاهان فنيقي از هزاره اول پيش از ميالد از اهميت و هدف پايگاه آگاه بودند 
. باقي مانده نگاه كرد Byblosدوران 

براي باور مغرورانه اش به اينكه بادراختيار داشتن پايگاه Tyreبه پادشاه ) 2- 14آيات 28فصل ( در پيشگوييهاي حزقيال 
: مقدس الوهيم ، او خودش اكنون خدا شده است، اندرز داده شده 

... تو را در كوه مقدس بعنوان خدا قرارداده و از ميان سنگهاي آتشين حركت دادم ... « 
: و تو مغرور شده گفتي 
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» اما تو فقط انساني ، خدا نيستي . من خود ، خدا هستم ، زيرا در مكان الوهيم قرار دارم 

دچار بينش –نزديك حران در كنار رود خابور در تبعيد به سر مي برد » كشور قديمي « كه در –در آن زمان ، حزقيال نبي 
اما سخن درباره اين موضوع را به !! » سفينه فضايي « ارابه اي آسماني ، يك ) . روياي ويژه اي ديد ( خاص خدايي شد 

اشيد كه دو پايگاه وابسته به فضا دراورشليم را تنها در اينجا مهم اين است كه توجه داشته ب. بعد موكول مي كنيم هايفصل
. پيروان يهوه حفظ كردند 

كه پوشيده شده اند . شناخته مي شوند ) شريعت موسي يا تعاليم( پنج كتاب اول كتاب مقدس عبريان ، تحت عنوان تورات 
خروج ، الويان ، –چهار كتاب ديگر . و يوسف در سفر پيدايش ) پدر شاهان ( از داستان خلقت ، آدم و نوح و پدر ساالران 

را بر از يك سو داستان خروج راروايت مي كنند و از سوي ديگر قوانين و شرايع مذهبي آئين جديد يهوه–اعداد و كتاب تثنيه 
با } درا ينجا خدا { مفسر راه زندگي بوده و آن را» كاهن « . مذهب جديد با شيوه نويني فراگير مي شود . مي شمارند 

: صراحت روشن ساخته است 
مثل اعمال . و خداوند بموسي بدين مضمون گفت كه با بني اسرائيل متكلم شده بايشان بگو كه خداوند خداي شما منم « 

نجا سكونت داشتيد عمل منمائيد و مانند اعمال اهل زمين كنعن كه شما را بĤنجا مي آورم رفتار مكنيد و آدر زمين مصر كه
. بقانونهاي آنها سلوك ننمائيد 

ونهاي مرا نپس قا} يهوه {خداوند خداي شما منم . احكام مرا بجا آورده وقانونهاي مرا اجرا داريد تا آنكه در آن سلوك نمائيد 
» خداوند منم . نگاه داريد مرا كه اگر كسي بجا آورد موجب حيات او خواهد بود ، و احكام 

1-6آيات 18الويان فصل 
و ضوابط اخالقي برشمرده در ده فرمان ، ) » شما نبايد خداي قبل از من را بپذيريد « } اينكه { ( با استقرار اصول ايمان 

رداي مخصوصش ، }پوشيدن { غذايي ، قوانين مورد نياز مراسم كاهني و صفحه به صفحه ما با جزئيات الزم براي رژيم 
آموزش پزشكي ، دستورالعملهاي كشاورزي و معماري ، نظام خانواده و مقررات مربوط به رفتار جنسي ، امالك و قوانين جزايي 

. و غيره مواجه مي شويم 

شته هاي علمي مي دهد ، از تخصص در فلزات و منسوجات و آشنايي تمام اينها نشان از دانش فوق العاده آنها تقريباً در تمام ر
با سيستم هاي قانوني و مسائل اجتماعي گرفته تا آشنايي با سرزمينهاي ديگر ، تاريخ و آداب و رسوم و خدايانشان و تسلط 

. منطقي و مطمئن بر اعداد و تنظيماتشان 

تحت اين –12بعنوان مثال عدد . استانهاي سومري براي ما آشنا هستند بريم از دونيز اعدادي كه دراينجا از آنها نام مي
سياره منظومه شمسي 12ماهه نيپور و با 12اين با تقويم . ماه دارد 12قبيله بني اسرائيل وجود دارد و سال 12عنوان كه 

ره آنوناكي يعني نيبيرو را هم به آن تا و اگر سيا11سياره منظومه شمسي كه با زمين مي شوند 10.( انطباق پيدا مي كند 
) سياره 12اضافه كنيم مي شود 

مبناي بيشتر جشنواره ها و آئين ها ست و هفته نيز هفت روز دارد كه روز تعطيل را سبت . نيز جايگاه ويژه اي دارد 7
Sabbath() مسيحيان يكشنبه و در اسالم روز جمعه روز . با اين تفاوت كه روز تعطيلي براي يهوديان شنبه . ( مي نامند

) مترجم –. هم روز جمعه جايگاه ويژه اي دارد)مكتب صوت ونور خداوند (در اكنكار . تعطيل اعالم شده 
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شب را در كوه سينا گذراند و يا اينكه بني اسرائيل 40روز 40موسي . نيز عدد ويژه اي است و رتبه فرمانروا انكي بوده 40عدد 
5. سرگردان شدند ) تيه ( سال در بيابان سينا 40به فرمان خدا 

در اصل رتبه انليل و وارث و جانشين . ، عددي است خاص و داراي جنبه هايي مهم 50و آنچنان كه خواننده به ياد دارد ، عدد 
و مهمتر ازآن در روز خروج ، داللت ضمني دارد بر مردوك و نامهاي پنجاه گانه اش كه از آن . او نينورتا محسوب مي شده

Jubilee .6عدد طاليي . براي ايجاد يك واحد جديدزماني استفاده مي كند 

. از اين نظر است كه عدد پنجاه براي ما داراي اهميت است 

در حاليكه تقويم نيپور بطور مشخص بعنوان تقويم ويژه جشنواره ها و ديگر آئينهاي مذهبي بني اسرائيل پذيرفته شده بود ، 
. Jubileeو آن برگفتن نامي خاص بود ، تحت عنوان سال . تحميل شد 50مقررات ويژه اي براي سال 

» ، مقدس و براي شما خواهد بود Jubileeسال « 
) 25فصل –ويان كتاب ال( 

حساب رسي بايد از طريق شمارش روز كفاره ي سال جديد به ازاي هفت در اين سال آزاديهاي بي سابقه اي رواج مي يافت 
!بار ،انجام مي شد49سال هفت برابر يعني 

زادي را سر مي دادند و سپس در روز كفاره در سال بعدي ، در سال پنجاهم ، در شاخ قوچ مي دميدند ودر سراسر زمين نداي آ
مردم بايد به خانه هايشان برگشته و دارايي ها به صاحبانشان بازگردانده . آن را براي تمام ساكنان سرزمينها اعالم مي كردند 

كساني ( بردگان . تمام زمينها و خانه ها قابل خريد و فروش بوده و وقتي خريده شد ديگر قابل پس دادن نبودند . مي شدند 

سال پس از نافرماني 40معتقد است كه سرگرداني قوم بني اسرائيل در بيابان تيه به مدت » پيام آور گذشته ها « اريك فون دنيكن در كتاب ( . ٥
)مترجم –دربرابر خدا ، با توجه به رژيم غذايي و عملياتي كه با صندوق عهد انجام مي شده ، نوعي اصالح و تصفيه و پرورش نژادي بوده 

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

) ـ مترجم پنجاه ، عدد سال طاليي بوده ، ويژه سالگرد براي برپايي جشن وشاديشمارش 
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آزاد خواهند بود وزمينهايي كه متروكه مانده و شخم زده نشده اند قابل تملك ) آنها بعنوان نيروي كمكي سروكار داشتند كه با
. آزادانه هستند 

بعنوان واحد تقويم ، عجيب و غريب به 50انتخاب . داستاني منحصر به فرد است » سال آزادي « به همان اندازه كه مفهوم 
براي يك روز از پنجاه سال 50نام –را بعنوان واحد زماني مناسب براي قرن پذيرفته ايم 100ما امروزه هرچند –نظر ميرسد 

در كتاب مقدس عبري مي شود عبارت است از » Jubilee« ، زماني جالب مي شود كه بدانيم كلمه اي كه ترجمه 
 »Yovel « سال قوچ « بنابراين مي توان فهميد كه چرا فرمان داده شده بود كه آن را . » قوچ « كه معني آن مي شود «

هم انتخاب پنجاه براي دوران جديد و هم مفهوم آن . سال تكرار مي شده و آن رابا شاخ قوچ اعالم مي كردند 50بنامند وهر 
هاي نهاني آن در اينجا ، چه ارتباطي با مردوك و عصر قوچش دارند ؟ جنبه : اين سوال را اجتناب ناپذير مي سازد كه 

وقايعي كه به عصر قوچ يا به صاحب رتبه . را حفظ كردند تا برخي وقايع الهي را معني كنند » 50« بني اسرائيل محاسبه با 
به گذشته و به يك آغاز جديد است اكنون وقت بازگشت همه چيز} حال اين سوال پيش مي آيد كه { . پنجاه ارتباط داشتند 

اما براي طفره نرفتن از جستجو ، سرنخهاي مهمي را . ؟ در حاليكه جواب واضحي در اين فصل از كتاب مقدس ارائه نمي شود 
عدد سري كوتزال . 52بلكه با 50كه بسيار شبيه يكسال واحد در بخش ديگري از جهان هستند دنبال مي كنيم البته نه با 

از جمله آن . خداي امريكاي مركزي ، كسي كه طبق افسانه ها ماياها و آزتكها را متمدن كرد » Quetzalcoatl« كوآتل
. } مجهز نمود { ها را به تقويمهاي سه گانه 

ما كوتزال كوآتل را تحت عنوان تحوت خداي مصر شناسايي كرده ايم ، حال مشخص است » گمشده قلمروهاي« در كتاب 
. عدد پايه تقويم براي معرفي پنجاه و دو هفته هفت روزه سال خورشيدي . عدد سري چه كسي بوده 52كه 

يك « محققان . شناخته شده Long Countقديمي ترين تقويم ازميان تقويمهاي سه گانه آمريكاي مركزي تحت عنوان 
در كنار اين تقويم مستمر . قبل از ميالد 3113آگوست 13را از ميان تعداد عددي روزها مشخص كرده اند تحت عنوان » روز 

روز 20ماه و 18روزه سال خورشيدي كه تقسيم شده به 365بود ، تقويم Haabيكي . خطي دو تقويم چرخه اي وجود دارد 
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ركيبي از يك روز،ت260تقويمي عجيب با تنها .نام داشتTzolkinتقويم ديگر، . روز ويژه اضافه در پايان سال 5بعالوه 
)260=20×13(بار حول محور خود مي چرخيد13روزه كه 20واحد 

.سپس دو تقويم ادواري مانند دو چرخ دنده اي كه به هم گير كنند ، در هم تنيده مي شوند تا چرخه مقدس را خلق كنند 

. زماني كه اين دو شمارشگر به نقطه مشتركي كه شروع كرده بودند مي رسيدند ، همه شمارشها دوباره از نو شروع مي شد 
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،مهمترين واحد زماني بود ، زيرا با وعده ) مترجم –تركيبي كه از ادغام دو تقويم بوجود مي آمد ( ساله bundle «52« اين 
اين براي . بود و دربرخي از نقاط آمريكاي مركزي تحت عنوان سال مقدس بازگشتش مطرح بود كوتزال كوآتل در ارتباط 

كارشان اين بود كه براي بازگشت موعود .سال 52بود براي جمع شدن روي كوهها ، هر مردم آمريكاي مركزي ، سنتي 
. كوتزال كوآتل ، انتظار بكشند 

ميالدي ، اسپانيولي سفيد پوست و ريشو بنام هرناندو كورتز 1519در يكي ازهمين سالهاي مقدس ، سال ( 
 »HernandoCortes«

مورد » بازگشت خدا « بعنوان » Montezuma« در ساحل يوكاتان مكزيك پياده شد وتوسط پادشاه آزتك مونته زوما 
. ) امروزه ما مي دانيم كه او اشتباه جبران ناپذيري را مرتكب شد (. استقبال قرار گرفت 

در . وعده داده شده استفاده مي شد » سال بازگشت « جهت شمارش معكوس براي » bundleسال « در آمريكاي مركزي 
زماني كه به يك –ساله 72ساله با واحد دايره البروجي 50جستجوي پاسخ براي پرسش خود ، از تركيب بين واحد زماني 

مي رساند3600اين مارا به عدد . ارتباطي را مي توانيم پيدا كنيم –درجه براي انتقال نياز دارد 
. كه از نظر رياضي دوره مداري نيبيرو محسوب مي شود ) 50×72= 3600( 

وقتي شما وارد « : دا مي گويد و تقويم دايره البروجي براي مدار نيبيرو ، در كتاب مقدس خJubileeدر ارتباط با تقويم 
) مترجم –عالمت سوال از طرف نويسنده بوده ( ؟ » سرزمين موعود شديد ، شمارش معكوس براي بازگشت شروع خواهد شد 

الهام غيبي واحد زماني بود براي Jubilee. بخشي از دو هزار سال گذشته ، به تاريخ ظهور شور انگيز موعود اختصاص داشته 
اين در يكي از مهمترين . ينده وبراي محاسبه زماني كه چرخ دنده هاي در هم تنيده تاريخ بازگشت را اعالم كنند پيشگويي آ

. مي شناسيم The Book of Jubileesكتابهاي جانبي كتاب مقدس به رسميت شناخته شده و ما آن را به نام 

ترجمه ( رجمه شده اما اصل آن به عبري نوشته شده بوده اگرچه اكنون فقط به نسخه يوناني آن دسترسي داريم كه بعدها ت
بخشهايي از آن در طومارهاي درياي مرده پيدا شده كه صحت آن را ) مترجم –انگليسي اين كتاب در اينترنت موجود است 

كليساي كتابهايي كه مضاعف بر كتاب مقدس نوشته شده ولي( extrabiblicalبر اساس تلقي رساله هاي . تاييد مي كند 
بخشهايي از كتاب پيدايش و كتاب خروج . وسنتهاي مقدس ) مترجم –رسمي آنها را مانند كتابهاي آپوكريفا دروغين مي داند 

. بازنويسي شده اند Jubileeبر اساس تقويم واحد زماني 
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تمام محققان دراين نتيجه گيري توافق دارند كه گرايشهاي موعود گرايانه در زماني كه روميها 

اورشليم را اشغال كرده بودند هدفشان اين بوده كه وسايلي را فراهم نمايند تا زمان آمدن مسيح را 

ه ما بر عهده اين دقيقاً همان كاري است ك. تاريخي كه پايان روزها بايد رخ دهد . پيش بيني كنند 

. گرفته ايم 


