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 فصل چْارم 

 ًفيلين : سنس ٍ ًيوِ خذاياى 
 ترجمه : 

 هْز 
 بادستياري :

Myosote 
 

 –ٔي ظ٘س  Enochتبضيرچٝ وتبة ٔمسؼ اظ حطوتٟبي ا٘ؿبٖ ٔبلجُ تبضيد ، ٔيبٖ ثطي اؾت وٝ اظ َطيك شيُ زٚزٔبٖ 

Metushelah  ٝپؿطـ ثٛز وLamech  ٔبضا ثٝ ضٚيساز  –ضا پسيس آٚضز ٚ اٚ ثٛز وٝ ٘ٛح ) ّٟٔت ( ضا پسيس آٚضز ٚ
 ثٝ َٛفبٖ .  –انّي ٔي ضؾب٘س 

ثعضٌتط ، آ٘چٙبٖ وٝ ضاٚيبٖ اظ آٖ ضٚايت ٔي وٙٙس ، ٚالؼٝ اي اؾت خٟب٘ي ، آثٍيط  يَٛفبٖ زض ٚالغ زاؾتب٘ي اؾت ثب اثؼبز
أب پكت زاؾتبٖ َٛفبٖ چيعي پٟٙبٖ اؾت ؛ فهّي اظ تٕبؾٟبي  1قسٖ ٔدبظي ٚ تحت اِّفظي وبضٚ ثبضا٘ؿبٖ ٚيعزاٖ .

ي اظ زاؾتبٖ َٛفبٖ ضا ذٛاٞٓ ٌفت ثسٖٚ اظ زؾت ضفتٗ ثٙيبٖ وتبة ٔمسؾي اـ . يعزا٘ي اظ ٘ٛع وبٔالً خسيسـ . فهّ
ٞسف زاؾتبٖ وتبة ٔمسؼ اظ َٛفبٖ يب ؾيُ ثعضي زض فهُ قكٓ پيسايف ثب ٞكت آيٝ ٔؼٕب ٌٛ٘ٝ قطٚع ٔي قٛز . 

مِ خالق هاّز ًَع  چيًَِ هي تَاًستِ رخ دادُ باضذ احتٕبِي آٟ٘ب تكطيح ٘ؿُ آيٙسٜ ثٛز ، چٍٛ٘ٝ ثٛز ، 

بطز اس ايي رٍي ىزداًذ ٍ عليِ اش ضذ ٍعْذ بست بز پاك ًوَدى لنِ ًٌو بطزيت اس چْزُ 

  ؟سهيي 
 آيٝ پٙدٓ ٔي ذٛاٞس ٞٓ تكطيحف وٙس ٚ ٞٓ زاليّف ضا ثٍٛيس :

 .  "وٝ ثكط قط وجيط ضٚي ظٔيٗ اؾت ٚ ٕٞٝ تهٛضاتف اظأيبَ ٘فؿب٘ي ثكط ، قيُب٘ي ثٛز  ٚيٟٜٛ زضيبفت "
. أب ايٗ تكطيح  "يٟٜٛ اظ ذّك ثكط ثطضٚي ظٔيٗ اظٟبض ٘سأت وطز ٚ ايٗ لّجف ضا قىؿت  "ؾپؽ زض آيٝ قكٓ : 

ي چٟبض آيٝ اَٚ فهُ ضا ٔتصوط ٔي قٛز ٚ تٟٙب ٔؼٕبضا وتبة ٔمسؼ ، اٍ٘كت اتٟبٔي وٝ ؾٛي ثكطيت ٘كب٘ٝ ضفتٝ اؾت 
ًٌٙ تط ٔي وٙس . فهّي وٝ ٔٛيٛع اـ تٕبٔبً زض ٔٛضز ا٘ؿب٘يت ٘يؿت ثّىٝ پيطأٖٛ ذٛز ذسايبٖ ٘يع ٞؿت ٚ فهّي وٝ 

 .  "زذتطاٖ آزْ اؾت  "ٚ  "پؿطاٖ ذسا  "تٕطوعـ ثط پيٛ٘س ٘ػازي ثيٗ 

ًَع بطز بِ اًجام ّوِ آًچِ بزاي عذر آٍري طَفاى بعٌَاى هجاسات ٚ اٌط قٍفت ظزٜ ٔي قٛيس ، 

طلبيذُ هي ضذ پاسخص يل ملوِ است : سنس ... ًِ سنس اًساًي ، بلنِ سنس يشداًي ، 

 تواسْاي يشداًي با ّذف هقاربتْاي جٌسي . 

                                                           
 . ٕٞبٖ قىط آة قسٖ ذٛزٔبٖ . ْ  1
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آغبظيٗ زاؾتبٖ َٛفبٖ زض وتبة ٔمسؼ ، ثبظتبة ٌٙبٞبٖ ثبؾتب٘ي ٚ ٔهيجتي ثطظذي ا٘س وٝ ثبػث زِكبزي ٚاػظبٖ آيبت 
غِٟٛب ضٚي ظٔيٗ ثٛزٜ ا٘س ، زض ضٚظٞبيكبٖ ٚ٘يع ثؼس اظ آٖ ، ٚلتي  "جطتي ضٚقٗ ثٛز ، ظٔب٘ي وٝ قسٜ ا٘س ، ٚ آٖ ظٔبٖ ػ

 .  "ٚ فطظ٘سا٘ي اظ آٟ٘ب ٔتِٛس قس٘س  ٜپؿطاٖ ذسا ثٝ زذتطاٖ ا٘ؿبٖ ٘عزيه قس
ٔتساَٚ اظ وتبة ٔمسؼ فبضؾي قسٜ ٕٞبٖ خّٕٝ اٍّ٘يؿي . ْ (  ِجتٝ) ٚ اآ٘چٝ زض ثبال ٘مُ لَٛ وطزيٓ تطخٕٝ اٍّ٘يؿي 

 ثٛز . 

 " Nefilim٘فيّيٓ / "٘يؿت أب اظ   " giantsغِٟٛب /  "سؼ ٔي ٌٛيس . نحجت اظ أب ايٗ چيعي ٘يؿت وٝ وتبة ٔم
. وؿب٘ي  "پؿطاٖ ذسا  "٘ٝ  "پؿطاٖ اِٛٞيٓ  ".  "آ٘بٖ وٝ فطٚز آٔسٜ ا٘س  "ٔؼٙي تحت اِّفظي اـ ٔي قٛز  2ٞؿت .

اظ ثطذي زيٍطاظ ٔٙبثغ ٚٞكٍطاٖ ( چٟبض آيٝ آغبظيٗ زٚض اظ فٟٓ ا٘س ) ثب ٔٛافمت ٕٞٝ پػ .وٝ اظ ؾپٟطاض ثطظٔيٗ آٔسٜ ا٘س 
زيطپبي انّي يىجبضٜ لبثُ فٟٓ ٔي قٛ٘س ، ٔتٛخٝ ٔي قٛيٓ وٝ زيٍط ا٘ؿبٖ ٔٛيٛع ايٗ آيبت ٘يؿت ، ثّىٝ ذسايبٖ ، 

  ذٛز ٔٛيٛع ٔبخطايٙس . 
تطخٕٝ زضؾت ، ايٙىٝ چٍٛ٘ٝ وتبة ٔمسؼ ٚلبيغ ٌصقتٝ ضا تٛنيف ٔي وٙس ، آ٘چٙبٖ وٝ ثٝ َٛفبٖ ٔٙدط ٔي قٛز ايٗ 

 اؾت : 

 ٍ آى اتفاق افتاد 

 ٍقتي سهيٌي ّا تعذادضاى سياد ضذ بز چْزُ سهيي 

 ٍدختزاًي اس آًْا هتَلذ ضذًذ 

 پس پسزاى الَّين 

 دختزاى سهيٌي را ديذًذ 

 آًْا دهساس ضذًذ 

 ٍبزاي خَد ربَدًذضاى 

  3ّزيل بزاي خَد يني را ٍيچيتي .

 ًفيلين در آى رٍسّا رٍي سهيي بَدًذ 

 ٍپس اس آى ّن 

 ٍقتي پسزاى الَّين با دختزاى آدم رابطِ جٌسي بزقزار مزدًذ 

 فزسًذاًي اس آًْا هتَلذ ضذًذ . 

 
ػجبضت وتبة ٔمسؼ يؼٙي ٘فيّيٓ ، پؿطاٖ اِٛٞيٓ ا٘س ، آ٘بٖ وٝ ضٚي ظٔيٗ ثٛزٜ ا٘س ثٝ ٔٛاظات آ٘ٛ٘بوي ؾٛٔطيبٖ ) آ٘بٖ 

 " Anakپؿطاٖ  "( ثب اقبضٜ ثٝ ٘فيّيٓ ، ٔي ٌٛيس وٝ  13:33وٝ اظ آؾٕبٖ ثٝ ظٔيٗ آٔسٜ ا٘س ( ذٛز وتبة ٔمسؼ ) اػساز 

 ( .  Anunnaki) تؼجيط ػجطي 

                                                           
 . ٔٙظٛض ٘ٛيؿٙسٜ اظ ٔٙظط ِفظي اؾت ٘ٝ ٔؼٙبيي . ْ  2
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َٛفبٖ زٚضا٘ي ثٛز وٝ آ٘ٛ٘بوي ٞبي خٛاٖ ٔصوط ثب ا٘ؿبٟ٘بي خٛاٖ ٔٛ٘ث ضاثُٝ خٙؿي ثطلطاضٕ٘ٛز٘س زٚضاٖ پيف اظ 
ا٘ؿبٖ خٛاٖ ٔٛ٘ث ثطلطاض ٘تيدٝ اـ ايٗ قس وٝ ٚلتي زضزٚضاٖ پيف اظ َٛفبٖ خٛاٖ آ٘ٛ٘بوي ٔصوط ، ضاثُٝ خٙؿي ثب .

 ًي تا يك ٍيژگي ، ًيوي فاًي ، دٍدهإ٘ٛز ٚؾبظٌبضيكبٖ آغبظ قس ، فطظ٘سا٘ي اظ آٟ٘ب ٔتِٛس قس٘س ، 

 .  ًيوِ خذاياى:  "يسداًي / خذايي  "ًيوي 
 ايٍٙٛ٘ٝ قس وٝ ٘يٕٝ ذسايبٖ ضٚي ظٔيٗ تىثيط قس٘س ؛ ثٝ ٌٛاٞي ٔتٖٛ ثبؾتب٘ي قطق ٘عزيه ثب تٛخٝ ثٝ اقربل 

يف اظ ) ٕٞچٖٛ ٌيٍّٕف ؾٛٔطيبٖ ( يب ؾّؿّٝ ٞبي َٛال٘ي ) ٕٞچٖٛ ؾي ؾّؿّٝ اظ ٘يٕٝ ذسايبٖ وٝ ٚخٛزقبٖ پ
 فطاػٙٝ زض ٔهط ٌعاضـ قسٜ اؾت ( . ٞطزٚي ايٗ ٔثبِٟب ثٝ زٚضاٖ ثؼس اظ َٛفبٖ ٚاثؿتٝ ا٘س . 

پؿطاٖ اِٛٞيٓ  "أب زض زيجبچٝ وتبة ٔمسؼ ،ٔب ثٝ زاؾتب٘ي اظ َٛفبٖ ثطٔي ذٛضيٓ ثب ايٗ ازػب وٝ اظ ٔيبٖ ظ٘بٖ ثكطي 
ٔٙبثغ ؾٛٔطي وٝ ثب زٚضاٖ َٛفبٖ آغبظ قسٜ ثٛز .  . ٚ آٖ زض پيف اظ DIN.GIR. پؿطاٖ  "ثطاي ذٛز ٕٞؿط ٌعيسٜ ا٘س 

زض ػيٗ حبَ ٔب ضٚي ايٗ پيف اظ َٛفبٖ ٚ ذبؾتٍبٟٞبي ٘ٛع ثكط ٚ تٕسٖ ؾطٚوبضزاض٘س قبُٔ زاؾتبٖ آزاپب ٘يع قسٜ ا٘س . 

ظ آزْ تٟٙب ثٝ ايٗ ٔؼٙي ثٛز وٝ اٚ ا٘ؿب٘ي ثٛز وٝ ا " EAفطظ٘س  "ؾٛاَ اٍ٘كت ٌصا قتٝ ايٓ وٝ آيب ذٛا٘سٜ قسٖ ثٝ اؾٓ 
زض ذّمف وٕه وبض ثٛز . يب ثيكتط ثٝ ٔؼٙبي ٚالؼي وّٕٝ ) آ٘چٙبٖ وٝ ثيكتط پػٚٞكٍطاٖ  EAظازٜ قسٜ ثٛز . وؿي وٝ 

ٔتِٛس قسٜ ثب تٛؾُ ثٝ ٔمبضثت خٙؿي ثب ا٘ؿبٖ ٔٛ٘ث . وٝ ايٗ ٔي تٛا٘س ػّت ٘يٕٝ ذسايي  EAثطايٗ ثبٚض٘س ( پؿط ٚالؼي 
 آزاپب قسٜ ثبقس . 

 ،اِٟٝ ثبقس زاقتٝ خٙؿي ي ضاثُٝ اـ لب٘ٛ٘ي ٕٞؿط اظ غيط ثٝ ظ٘ب٘ي ثب وٝ ثٛز ؾبذتٝ ٔٛخت ضا Ea/Enki آٖ اٌط

Ninki يبت تدطثٝ ٞبي خٙؿي ا٘ىي اقبضٜ ٔي وٙٙس. ئثؿيبضي اظ ٔتٖٛ ؾٛٔطي ثٝ خع:  4ثبقس ثطزٜ ثبال ٘جبيس اثطٚيي ٞيچ

ثٛز ، ٜ٘ٛ زذتطي ثطازض ٘بتٙي اـ اّ٘يُ . زض ثيٗ زيٍط ٔمبضثتٟبي خٙؿي ، آيب  Inanna/Ishtarزض يه ٕ٘ٛ٘ٝ اٚ زض پي 
لهسـ ايٗ ثٛز وٝ نبحت پؿطي قٛز اظ َطيك ٘بذٛاٞطي اـ ٘يٕٙبٜ أب ٚلتي زذتطي ظازٜ قس اٚ ضاثُٝ خٙؿي ثب ٘ؿُ 

 ثؼسي ٚ ثؼسي اظ اِٝ ٌبٖ ضا ازأٝ زاز ؟ 

 يه.ثٛز َٛفبٖ اظ پيف زضؾت ذسايبٖ اظ قٟطي حبوٓ( يٗزٕٞ)آذطيٗ ٘ٝ ٚ ،ٞفتٕيEnmedurankiٗ خٟت ٞط ثٝ
 اٚ ٞيدبٖ اٍ٘يع ٔٛضز آٖ زض) اٚ وٝ ٞؿتيٓ ٘ىتٝ ايٗ ثٝ ٔظٖٙٛ ٔب أب.٘كسٜ ٚايح ؾٛٔطي ٔتٖٛ زؾت ثٝ ذسا؟٘ىتٝ ٘يٕٝ

Utu/Shamash) ٜوٝ زض آٖ ، ٕٞٝ قف حىٕطاٖ فٟطؾت قسٜ ي پيكيٗ ، ضٞجطاٖ زض يه تٛاِي ٚضاثتي ثٛز

حىٛٔت وطز ثسٖٚ ثٟطٜ ٔٙسي غ٘تيىي اظ  Sipparؾبَ ثط  21600ٔي تٛاٖ زض ٔست  چٍٛ٘ٝ 5؟ آ٘ٛ٘بوي ثٛز٘س
 ؟ آ٘ٛ٘بوي خبٚزاٍ٘ي ٘ؿجي 

اتفبق افتبز  "ثب ٚخٛز ايٙىٝ وتبة ٔمسؼ ذٛز اظ ٚلتي اذتالٌ ٘ػازي قطٚع قس ضا ٕ٘ي ٌٛيس ، خع ايٙىٝ ٔي ٌٛيس : 

  Pseudepigraphicٚضٚي ظٔيٗ پطاوٙسٜ قس٘س . وتبثٟبي  "افعايف تؼساز ذٛز ٕ٘ٛز٘س  ٚلتي وٝ ظٔيٙيٟب قطٚع ثٝ

. تٕبٔبً  ٜتجسيُ قس Enochذسايبٖ خٛاٖ ثب ٔٛ٘ثٟبي ا٘ؿب٘ي ثٝ ٔٛيٛػي ٟٔٓ زض ظٔبٖ فبـ وطزٜ ا٘س وٝ ايٗ ٌطفتبضي 
 ٞفتٕيٗ پسضؾبالض پيف اظ َٛفبٖ ثٛز ( .  Enoch) ٘ظط ثٝ ايٙىٝ پيف اظ َٛفبٖ . 

فطقتٍبٖ  "ٔي قٛز ايٗ اؾت وٝ  زازٜ  قٟبزت Enochيىي اظ ٔؿبئّي وٝ زض اضتجبٌ ثب  Jubileesَجك وتبة 
پطٚضزٌبض ، آ٘بٖ وٝ فطٚز آٔسٜ ثٛز٘س ثطظٔيٗ ، وؿب٘ي ا٘س وٝ ثب زذتطاٖ ا٘ؿبٖ ٌٙبٜ وطزٜ ا٘س ، آ٘بٖ ٚنّت آغبظيسٜ ٚ 

 .  "ؾپؽ ثب زذتطاٖ ا٘ؿبٖ ثي حطٔتي ٕ٘ٛزٜ ثٛز٘س 

                                                           
 . ٟ٘ي اظ ٔٙىطـ ٕ٘ٙٛزٜ . ْ  4
5
 . يب ٔي تٛاٖ ٌفت وٝ تٛؾٍ ضٞجطاٖ آ٘ٛ٘بوي ٔٙهٛة قسٜ ثٛز٘س . ْ  



 

 
4 

وٝ ثب آٖ ػّيٝ لٛا٘يٗ  "سًا  "اي ثٛز وٝ تٛؾٍ فطقتٍبٖ پطٚضزٌبض ا٘دبْ قسٜ ثٛز . َجك ايٗ ٔٙجغ ، ايٗ ٌٙبٜ وجيطٜ 

ذٛز فطٔٛزٜ قس٘س . آٟ٘ب ثٝ لهس خٙسٜ ثبظي ثب زذتطاٖ ، ثطاي ذٛز ظ٘ب٘ي ضا وٝ ٔي ذٛاؾتٙس ثٝ ٕٞؿطي ثطٌعيس٘س . 
 ؾپؽ قطٚع پّيسيٟب ضا ثبػث قس٘س . 

 ٜ ٔي افىٙس :پطتٛ ثيكتطي ثط آ٘چٝ اتفبق افتبز Enochوتبة 

 ٍ ايي اتفاق افتاد ، ٍقتي مِ فزسًذاى اًساى 

 تنثيز ضذًذ مِ در آى رٍسّا 

 بزاي آًْا دختزاى سيبا ٍ پزيچْز هتَلذ ضذُ بَدًذ 

 ٍ فزضتگاى ، فزسًذاى هلنَت 

 ديذًذضاى ٍ بِ َّسطاى افتادًذ 

 ٍ بِ ينذيگز گفتٌذ 

 بياييذ اس بيي فزسًذاى آدم 

 ّوسزاًي بزاي خَد ٍيچيٌين تا بِ ها فزسًذ عطا ًوايٌذ . 
 

ثط اؾبؼ ايٗ ٔٙجغ ، ايٗ پيكطفتي زض ٘تيدٝ ػّٕي ا٘فطازي ٘جٛزٜ اظ يه آ٘ٛ٘بوي خٛاٖ زض ايٙدب ٚ يىي زيٍط زض آ٘دب وٝ 

اًگيسش جٌسي تَسيلِ آرزٍي زاد ٍ ٍلذ گستردُ ٍ تكويل  اؾت وٝ ٔغّٛة قٟٛت قسٜ ثبقس . ٘ىتٝ ٟٔٓ ايٗ

ّي ٕٞبًٞٙ ثٛز ، آٖ تهٕيٕي تؼٕسي تٛؾٍ ٌطٚٞي اظ آ٘ٛ٘بوي زض ػٕ.  ٍ آى اًتخاب ّوسراًي اًساًي تَد ضذ

 ، ٔي ذٛا٘يٓ وٝ ثؼس اظ ايٙىٝ ايٗ ايسٜ ضقس ٕ٘ٛز ،ضا ثيكتط ثطضؾي ٔي وٙيٓ  ٗثؼالٜٚ ٞط چٝ ٔت

 Semjaza : مِ رّبزضاى بَد خطاب بِ آًْا گفت 

 َاّين هي تزسن مِ ضواّا بِ عْذي مِ هي خ

 ببٌذين راضي ًباضيذ ٍ هي بِ تٌْايي هجبَر بِ پزداخت 

 ميفز گٌاُ مبيزُ خَاّن بَد 

 ٍ آًْا ّوِ با ّن جَاب دادًذ ٍ گفتٌذ : 

 بگذار ّوِ با ّن سَگٌذ بخَرين ٍ 

 خَدهاى را تَسط يل ًفزيي دٍ جاًبِ بِ ينذيگز 

 پيًَذ بشًين بز ًاتوام ًگذاضتي ايي طزح ٍ اًجام دادًص . 
 

.اٌط چٝ ايٗ ترُي ثٛز اظ لٛا٘يٗ  "ثطاي ا٘دبْ ايٗ ػُٕ  "لؿٓ قس٘س  پؽ حّمٝ اتحبزي تكىيُ زاز٘سٚ ثب يىسيٍط ٞٓ

  Hermonذٛز فطٔٛزٜ قبٖ . ٞط چٝ ثيكتط ٔي ذٛا٘يٓ ثيكتط ٔتٛخٝ ٔي قٛيٓ وٝ تٕٟيس فطقتٍبٖ ثط وٜٛ 
زضضٚظٞبي تؼسازقبٖ زٚيؿت ٘فط ثٛز ، آ٘بٖ وٝ  ") وٜٛ لؿٓ ( اتفبق افتبزٜ ، زض ٔٙتٟي اِيٝ خٙٛثي وٟٛٞبي ِجٙبٖ . 

Jared  ٜٛثط لّٝ وHermon  زٚيؿت ٘فطي وٝ ثٝ زؾتٝ ٞبي زٜ ٘فطٜ تمؿيٓ قس٘س . وتبة .  "فطٚز آٔس٘سEnoch 
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. وُ وبض يه تالـ ثؿيبض ؾبظٔبٖ يبفتٝ ثٛز تٛؾٍ  "ضٚؾبي زٍٞب٘ٝ  "٘بْ ضٞجطاٖ ٌطٟٚٞب ضا ُٔطح ٔي وٙس . 
 . ثطاي ػالج ثحطاٖ .  "پؿطاٖ اِٛٞيٓ  "ٔحطٚٔبٖ اظ ؾىؽ ٚ ثي اٚالزاٖ ، 

چيعي ثيكتط اظ زضٌيطي خٙؿي ٔٛخٛزات يعزا٘ي ثب ٔٛ٘ثٟبي ظٔيٙي   Pseudepigraphicآقىبض اؾت وٝ زض وتت 
. تهٛضضايح ايٗ اؾت وٝ ايٗ ٘مُٝ ٘ظط ذٛز وتبة  "ٖ ؾمٌٛ وطزٜ ٌٙبٞي اظ فطقتٍب "قٟٛت ضا٘ي ، ظ٘ب ٚ پّيسي ٘جٛز . 

 . اؾت ٔمسؼ ) ٘مُٝ ٘ظطٔٗ زض آٚضزي وتبة ٔمسؼ ( 

فرزًذاى آدم اًذ ًِ ساًي كِ آتص زدُ هي ضًَذ ٍسپس اهحاء ، ن. ٘يؿت  ٞٓ ايُٙٛضٞب ٚالغ زض أب

،  Olam. ايٗ زٚٔي ٞب زض ٚالغ ٔكتبلب٘ٝ ثٝ يبز آٚضزٜ ٔي قٛ٘س . آيٝ چٟبض آٟ٘ب ضا ثؼٙٛاٖ ٘يطٚٔٙساٖ پسراى الَّين 

، ٔطزٔبٖ ؾفيٙٝ فًبيي فطا ٔي ذٛا٘س . ثهيطتي ٘ؿجت ثٝ اٍ٘يعٜ ، ثطآٚضزٞب ٚ احؿبؾبت آٚضزٜ اؾت  Shemٔطزٔبٖ 
چٍٍٛ٘ي ضؾيسٌي ثٝ آٖ . ٕٔىٗ اؾت وٕي ايُٙطف ٚ آٖ َطف تب حسي قجيٝ ضذساز  زضثبضٜ اظزٚاخٟبي ثيٗ ٘ػازي ٚ

/  Benjaminوٝ َجك آٖ ظ٘ب٘ي تٛؾٍ ٔطزاٖ ٔؿبفطي اظ لجيّٝ (  21فهُ  Judgesٔطثٌٛ زض وتبة ٔمسؼ ثبقس )
ٔيٗ ثٝ خًٙ ٔٛضز ؾٛء اؾتفبزٜ خٙؿي لطاض ٌطفتٙس ، پؽ زيٍط لجبيُ ثٙي اؾطائيُ ثب ثٙي ثٙيبثٙيبٔيٗ / ثٙدبٔيٗ 

 ثطذبؾتٙس . ثٙي ثٙيبٔيٙي ٞب تالفبت ظيبزي زاز٘س ٚ ثب چٙس ظٖ حبّٔٝ ثبلي ٔب٘سٜ ، لجيّٝ ثب ا٘مطاو ٔٛاخٝ قس . 
ٌعيٙٝ اظزٚاج ثب ظ٘بٖ زيٍط لجبيُ ٞٓ ٔؿسٚز قسٜ ثٛز ظيطا ٕٞٝ زيٍط لجبيُ ٞٓ لؿٓ قسٜ ثٛز٘س وٝ ثٝ ثٙي ثٙيبٔيٙي ٞب 

ٔرفي قس٘س .  Shilohزض أتساز خبزٜ ٔتٟٙي ثٝ قٟط ٗ ثٝ ٔٙبؾجت خكٙٛاضٜ ّٔي زذتط ٘سٞٙس . پؽ ٔطزاٖ ثٙي ثٙيبٔي

ٞط وساْ ضا ثٝ ٕٞؿطي ثٝ زاْ  "ثيطٖٚ آٔسٜ ٚ ضلم وٙٙبٖ ثٝ پبييٗ خبزٜ ضؾيس٘س ، آٟ٘ب  Shilohٚٚلتي وٝ زذتطاٖ 
 .  "ا٘ساذتٙس ٚ آٟ٘ب ضا ثب ذٛز ثٝ ُٔٙمٝ ثٙي ثٙيبٔيٗ ثطز٘س 

وُ ايٗ حبزثٝ تٛؾٍ ثعضٌبٖ اؾطائيُ ثُٛض قٍفت اٍ٘يعي آٟ٘ب ثطاي آزْ ضثبئيكبٖ ٔدبظات ٘كس٘س . ثطاي ايٗ حميمت وٝ 
آ٘چٝ وٝ قٕب ثبيس ،  "آ٘چٙبٖ وٝ َطاحي قسٜ ثٛز . ضاٞي ثطاي وٕه ثٝ ثمبء لجيّٝ ثٙي ثٙيبٔيٗ ثٝ ضغٓ ؾٌٛٙس تحطيٓ . 

 چيعي ثط ذٛض٘س ؾٌٛٙس وٝ خٕبػتيتٕٟيسي پكت آئيٗ لؿبٔبت )6.  "طْ ا٘دبْ زٞيس زض حبِيىٝ ٔٗ ثٝ زٚض زؾتٟب ٔي ٍ٘
؟ حسالُ ثب ثط٘بٔٝ ضيعي يىي اظ ضٞجطاٖ آ٘ٛ٘بوي ) ا٘ىي ؟ (  Hermon( ثط لّٝ وٜٛ .ْ زٞٙس ٌٛاٞي يب ٚ ضا آٖ ثٍيط٘س ٚ

وٝ ثٝ زٚض زؾتٟب ثٍٙطيس ٍٞٙبٔيىٝ زيٍطاٖ ) قبيس اّ٘يُ ( ذيّي ٘بضاحت ٞؿتٙس ؟ ثطاي پبؾد ثٝ ايٗ ؾٛاَ ، اَالػبت 
) اظ ٔتٖٛ  E. Chieraتٛؾٍ قسٜ  پطزاذت "ِٛح اؾُٛضٜ اي  "ثب تٛخٝ ثٝ آٚضيٓ .  وٕي اظ ٔتٖٛ ؾٛٔطي ثسؾت ٔي

ٔب  وٝ ثٝ ظ٘سٌي ػعة ٚاضـ اػتطاو ٕ٘ٛز . Martuٔصٞجي ؾٛٔطيبٖ ( زاؾتب٘ي ثبظٌٛ ٔي قٛز اظ ذساي خٛا٘ي ثٝ ٘بْ 
ٔتٛخٝ ٔي قٛيٓ وٝ اظزٚاج ٘ػازٞبي زيٍط ثب ا٘ؿبٟ٘بي ٔٛ٘ث ٞط زٚ ٔتساَٚ ثٛزٜ ٚ ٌٙبٜ ٔحؿٛة ٕ٘ي قسٜ زض نٛضتيىٝ 

 ثب اخبظٜ ظٖ خٛاٖ ا٘دبْ قٛز ٚ ٘ٝ ثسٖٚ ضيبيت اٚ : 
 

 در ضْزم دٍستاًن 

 بزاي خَد ّوسزٍيچيذُ اًذ 

 هعاضزاًن 

 ّوسزٍيچيذُ اًذ  بزاي خَد

 در ضْزم ، بي ضباّت بِ دٍستاًن 

                                                           
يب َجك لٛا٘يٗ اضتف آٔطيىب ٍ٘ٛ ٚ ٘پطؼ . ذٍ ٔكي ؾبثك اضتف آٔطيىب زض ثطاثط ٕٞدٙؽ ٌطفتٗ . ثٝ انُالح ػبٔيب٘ٝ لًيٝ ضا ٘سيس  6

 ٌطايب٘ي وٝ ٔي ذٛاؾتٙس ثٝ اؾترساْ اضتف زضثيبيٙس . ْ 
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 هي سًي بزاي خَد ًگزفتِ ام 

 ًِ سًي دارم ٍ ًِ فزسًذي . 
 

زض  "قٟطي ٔؿتمط زض ؾطظٔيٙي ثعضي  "٘بٔيسٜ ٔي قس .  Ninabزضثبضٜ اـ ؾرٗ ٔي ٌفت  Martuقٟطي وٝ 

٘جٛز .والٜ  Shed-tabٚخٛز زاقت ،  Ninabظٔب٘ي ، ٔتٗ ؾٛٔطي تكطيح ٔي وٙس ، زض ٌصقتٝ زٚض ، ٚلتي قٟط 
اقت أب ٔمبْ ؾُّٙتي تب آٖ ظٔبٖ ز ٔمسؼ ٚخٛز زاقت أب تبج ٔمسؼ ٚخٛز ٘ساقت . ثٝ ػجبضت زيٍط ، وٟب٘ت ٚخٛز

 .  "خٕبع ٚخٛز زاقت ... وٝ فطظ٘سا٘ي اظ آٖ پسيس آٔس٘س  "أب ايٗ ظٔب٘ي ثٛز وٝ ٘جٛز . 
ٍٙؿبظ تطثيت ٔي قسٜ وٝ ٔي تٛا٘ؿتٝ ٕٞؿطٔطزي ثبقس ٚ زض قٟط وبٞٗ اػظٓ اظ اَالػبتي وٝ ٔتٗ ثٝ ٔب ٔي زٞس ، آٞ

يب زذتطي ثبوطٜ . آ٘چٙبٖ وٝ ٔطزْ ثطاي خكٙٛاضٜ خٕغ ٔي قس٘س ٚ ٌٛقت وجبة قسٜ لطثب٘ي ثٝ ذسايبٖ ٞسيٝ ٔي قس . 

Martu زذتط وبٞٗ ضا زيس ، ٕٞبٖ وٝ ُّٔٛثف ثٛز . اظ لطاض ٔؼّْٛ زض ايٙدب ٕٞؿط ٌعيٙي ثٝ اخبظٜ ٔرهٛل ٘يبظ

. ٔٛضز  "ػّيٝ لبٖ٘ٛ ذٛز فطٔٛزٜ قس٘س  " – Jubileesثب اؾتفبزٜ اظ خٕالت وتبة  –. ثطاي ايٗ ػُٕ ثٛز وٝ زاقت 
ذُبة ثٝ ٔبزضـ . اِٝ ي ثسٖٚ ٘بْ . اِٝ ٔي ذٛاؾت ثسا٘س وٝ آيب ايٗ زذتط ثبوطٜ Martu ثبال قىبيتي ثٛز ثٝ ٘مُ اظ

 .  "وطز  ثطاي فٟٕيس٘ف ثٝ زلت ثٝ اٚ ٍ٘بٜ "ٔبيُ ثٝ اظزٚاج ٞؿت . 
اخبظٜ ٔٛضز ٘يبظـ ضا زاز٘س . ثميٝ ٔتٗ تكطيح ٔي وٙس وٝ چٍٛ٘ٝ زيٍط  Martuٚلتي ثٝ ٘تيدٝ ضؾيس٘س ، ذسايبٖ ثٝ  

ثٝ ٚؾيّٝ َٙيٗ َجّي ٔؿي ثطاي ٔطاؾٓ  Ninabٚ ايٙىٝ چٍٛ٘ٝ ؾبوٙبٖ ذسايبٖ خٛاٖ آٔبزٜ خكٗ اظزٚاج قس٘س . 
 قٟبزت فطاذٛا٘سٜ قسٜ ثٛز٘س . 

اٌط ٔب ٔتٖٛ ٔٛخٛز ضا ثؼٙٛاٖ ٘ؿرٝ ٞبي زيٍط اؾٙبز پيف اظ َٛفبٖ ُٔبِؼٝ وٙيٓ ، ٔي تٛا٘يٓ تهٛيطي زض شٞٗ زاقتٝ 
آ٘ٛ٘بوي ثٛز٘س وٝ ثٝ ظٔيٗ آٔس٘س ٚ ؾيهس  600آ٘بٖ ثبقيٓ اظ ٔرٕهٝ آ٘ٛ٘بوي ٞب ٔصوط خٛاٖ ٚضاٜ حُ ٘بذٛاؾتٝ قبٖ . 

ٚ ٘يع زيٍط تؿٟيالت ، ٕٞچٖٛ پبيٍبٜ فًبيي  shuttlecraft ، spacecraft، وؿب٘ي ثٛز٘س وٝ ذسٔٝ  زيٍط تبي
ٔٛ٘ثٟب زض ايٗ ثيٗ وٓ ثٛز٘س .٘يٕٙبٜ آ٘دب ثٛز ، زذتط آ٘ٛ ٚ ٘بذٛاٞطي ا٘ىي ٚ اّ٘يُ ) ٞط ؾٝ اظ ٔبزضا٘ي ٔتفبٚت ( . ثٛزٜ ا٘س

ٝ ثط ٟٔط ٚ پطؾتبض ٔٛ٘ث آٔسٜ ثٛز . ) ٌطٚٞي ووؿي وٝ افؿط اضقس تيٓ پعقىي ٔحؿٛة ٔي قس ثب ٌطٚٞي اظ آ٘ٛ٘بوي 
 ْٔٛ اؾتٛا٘ٝ اي ؾٛٔطي ثٝ تهٛيط وكيسٜ قسٜ ا٘س ( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

( أب فمٍ ثؼس اظ  "ثب٘ٛي فطٔب٘سٜ  "ضا زضيبفت وطز  NIN.LILيىي اظ آٟ٘ب زض ٟ٘بيت ٕٞؿط ضؾٕي اّ٘يُ قس ) ٚ ػٙٛاٖ 
 ٚالؼٝ تدبٚظ تبضيري اّ٘يُ ثٝ پطؾتبضي خٛاٖ ٚ تجؼيس اٚؾت وٝ وٕجٛز ظٖ زض ٔيبٖ اِٚيٗ ٌطٜٚ اظ آ٘ٛ٘بوي ٞب ٕ٘بيبٖ 

 ٔي قٛز . 
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 ٔتؼسزي ٞبي فٟطؾت وطز،زض آٚضي خٕغ ٞب ٍ٘بقتٝ اظ تٛاٖ ٔي ذٛز ذٛزي ثٝ ضا ٘يجيطٚ زض خٙؿي ضفتبضٞبي زض ثهيطتي

  Antu يؼٙي اـ ضؾٕي ي ظٚخٝ اظ اٚ.آ٘ٛ ذٛز ثبة ا٘س،زض زاقتٝ ٍ٘بٜ ثؼسي ٞبي تٕسٖ ٚ ؾٛٔطيبٖ وٝ ذسايبٖ اظ
 خبي فٟطؾت زض(ثؿيبض٘س احتٕبال وٝ)آ٘ٛ اظ ظازٌب٘كبٖ وٝ زاقت ٞٓ اي نيغٝ 6 ػالٜٚ،اٚ ثٝ زاقت؛أب زذتط ٚ پؿط14

 ازأٝ زض ٚ ٘يٙتي ٘بْ ثٝ ا٘ؿبٖ ذّك ٞبي افؿب٘ٝ زض وٝ)٘يٕٙبٜ اـ ٘بتٙي ذٛاٞط اظ ضا پؿطي ٘يجيطٚ زض اّ٘يُ.ا٘س ٍ٘طفتٝ

 ٜ٘ٛ)ٜ٘ٛ اظ يىي ظٖ حبَ ٞط أب،ثٝ.ثٛز Ninurta پؿط ايٗ ٘بْ.وطز پسضي( اؾت قسٜ قٙبذتٝ ثؼسي ٔتٖٛ زض ٘يٟٙبضؾبي
 ؾجت وٝ.ثٛز آ٘ٛ زذتطاٖ اظ يىي(«وجيط يه» ٔؼٙي ثٝ GALU ثٝ ّٔمت ٕٞچٙيٗ)Bau  اؾٓ ثٝ آ٘ٛ ٞبي(پؿط ي

 يه زاضايلٛيبًزضآٚضز، ذٛز ػمس ٝث ضا ٘يّٙيُ ثبض يه ظٔيٗ،اّ٘يُ ضٚي قس،ثط ٔي ٞبيف ذبِٝ اظ يىي ثب ٘يٙٛضتب اظزٚاج
 پؿط،خٛا٘تطيٙكبٖ زٚ ٚ زذتط زاقتٙس،چٟبض فطظ٘س قف ٔدٕٛػب ٟبآ٘(.ْٕٞؿطي ته ثط تبويس ثٝ ٔؼٙي  احتٕبال)ثٛز ٕٞؿط

Ishkur ؾٛٔطي زض ٚ Adad اؾٓ ثٝ ذسايبٖ ٞبي فٟطؾت ثطذي آوبزي،زض زض Martu ٜوٙس ٔي اقبضٜ قسٜ،وٝ آٚضز 

 Martu اظزٚاج حىبيت وٝ اػظٓ،آ٘چٙبٖ وبٞٗ ثٛزٜ،زذتط ظٔيٙي يه احتٕبال اـ،وٝ ضؾٕي ٕٞؿط ،يؼٙيShala ثٝ
 .وطزٜ ضٚايت

) ٕٞؿط  DAM.KI.NAثٛز ) ثب٘ٛي ظٔيٗ ( ٚ ٕٞچٙيٗ قٙبذتٝ ٔي قٛز تحت ػٙٛاٖ  NIN.KIٕٞؿط ا٘ىي ٘بٔف 
آ٘ىٝ ثٝ ظٔيٗ آٔس ( اٚ ثٝ ٘يجيطٚ ثطٌكت ٚپؿطي ثٝ ز٘يب آٚضز ثٝ ٘بْ ٔطزٚن .ٔبزضٚپؿطثٝ ا٘ىي ّٔحك قس٘س ثؼس اظ 

ٔحطْٚ ٘ىطز ... ٔتٙي وٝ  } اظ تدطثيبت خٙؿي {   ز ضا ضٚي ظٔيٗ ثٛز ٚثسٖٚ اٚ ، ا٘ىي ذٛؾفطاٚثٝ ظٔيٗ . أب ٚلتي وٝ اٚ 
ٙس وٝ چٍٛ٘ٝ ا٘ىي ثٝ ٘بذٛاٞطي و ٘بْ ٟ٘بزٜ ا٘س تٛنيف ٔي "ٟبضؾبي : ثٟكت اؾُٛضٜ اي ا٘ىي ٚ ٘يٙ "پػٚٞكٍطاٖ 

. أب اٚ فمٍ زذتط ثٝ ز٘يب  "ٔٙي ذٛز ضا زض ضحٓ اٚ پبقيس  "ذٛز ٘عزيه قس ثب ايٗ ٞسف وٝ پؿطي اظ اٚ زاقتٝ ثبقس . 
ي ٘فطيٙي ثط ا٘ىي لطاضزاز وٝ اٚ ضا فّح ؿتٝ ٌكٗ ٌيطي ٘يؿت . زض ٟ٘بيت ٘يٟٙبضؾبيآٚضز . آ٘بٖ زضيبفتٙس وٝ ا٘ىي قب

 ٕ٘ٛز ٚ اٚ ضا ٔدجٛض وطز وٝ ذيّي ؾطيغ ثب قٛٞطزاضقسٖ اِٝ ٞبي خٛاٖ ٔٛافمت وٙس . 
ٜ٘ٛ  "خبيعٜ اـ ضا حُٕ ٕ٘ٛز  "اِجتٝ ايٗ ٕٞٝ ثبػث تٛلف ا٘ىي ٘كس . زض ٔطاؾٓ ٚيػٜ زيٍطي ، ثب اؾتفبزٜ اظ لسضت ذٛز 

. ٕٞٝ ايٗ ٔٛاضز زض ذسٔت افكبي  "اظ لبيك ، ثٝ لّٕطٚ ذٛز زض آفطيمبي خٙٛثي ثطز ضا ثب اؾتفبزٜ  Ereshkigal7اّ٘يُ 
 ايٗ أط ٟٔٓ لطاض زاض٘س وٝ ظٖ زض ٔيبٖ آ٘ٛ٘بوي ٞبيي وٝ ثٝ ظٔيٗ آٔسٜ ثٛز٘س وٓ ثٛزٜ . 

ثؼس اظ َٛفبٖ ، ثٝ ٌٛاٞي فٟطؾت ذسايبٖ ، ثب زٚٔيٗ ٚ ؾٛٔيٗ ٘ؿُ پيطأٖٛ آ٘ٛ٘بوي ، اٚيبع ثٟجٛز يبفتٝ ٚ تؼساز ظٖ 
ٚٔطز ثٝ تؼبزَ ضؾيسٜ ثٛز . أب وٕجٛز ظٖ زض زٚضا٘ي َٛال٘ي زضپيف اظ َٛفبٖ آقىبضا ثٝ ٔطحّٝ اي ثحطا٘ي ضؾيسٜ ثٛز . 

جطي آ٘ٛ٘بوي ٚلتي تهٕيٓ ثٝ ذّك وبضٌط ثسٚي ٌطفتٝ ثٛز ، قطيه ايٗ ٕٞٝ ثٝ يميٗ ػٕسي ٘جٛزٜ .آٖ ثرف اظ ضٞ
ٚلتي ظٔيٙيٟب  "ؾىؿي ضا ٘يع ثطاي ٔطزاٖ آ٘ٛ٘بوي اظ ايٗ ذّمت ٔس ٘ظط زاقت . أب زض خٕالت وتبة ٔمسؼ آٔسٜ وٝ 

اظ  ٚ زذتطا٘ي اظ آٟ٘ب ثٝ ز٘يب آٔس٘س . آ٘ٛ٘بوي خٛاٖ وكف وطز وٝ ٔدٕٛػٝ اي "تؼسازقبٖ ضٚي ظٔيٗ ظيبز قس 
زؾتىبضيٟبي غ٘تيىي ، تٛا٘بيي ايٗ ضا زاضز وٝ ايٗ ٔٛ٘ثٟب ضا ؾبظٌبض ؾبظز ٚضاثُٝ خٙؿي ثب آٟ٘ب ٔي تٛا٘س ثٝ فطظ٘سا٘ي 

 ٔٙتٟي قٛز . 
 ، ثٝ زؾتٛض ؾرت ٌيطا٘ٝ اي ٘يبظ زاقت . ثب لبٖ٘ٛ ضفتبضي آ٘ٛ٘بوي ، ٘ظطيٝ ٞته ٘بٔٛؼ  8اظزٚاج ثيٗ ٘ػازي ؾيبضٜ اي

) ظ٘ب ( ٌٙبٜ وجيطٜ ٔحؿٛة ٔي قس . ) حتي اّ٘يُ ، فطٔب٘سٜ وُ لٛا ، ثٝ تجؼيس ٔحىْٛ قس ٚلتي وٝ پطؾتبض خٛا٘ي ضا ٔٛضز 
 ثب ايٗ پطؾتبض ٔٛضز ثركف لطاضٌطفت ( .  تدبٚظي تبضيري لطاضزاز . اٚ ثؼس اظ اظزٚاج
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قٙبذتٝ ٔيكسٜ . اٚ اِٝ حبوٓ ثط خٟبٖ ظيطيٗ  Allatuاؾت . زض اوسي ثٝ  "ّٔىٝ خٟبٖ وجيط ظيطيٗ  "اضقىيٍُ وٝ تطخٕٝ ٘بٔف .  

/underword  ِٝٔبزض ا ،Nungal  ٕٞطاٜ ثب اّ٘يُ ، ٔبزض ذسا ٚNamtar  . اؾت وٝ ثؼٙٛاٖ پيه ٚ ٚظيط زض ذسٔتف ٔي ثبقس 
  ٘ٛقتٝ : خطٔي ثّه ٚ آ٘تٛ٘ي ٌطيٗ . تطخٕٝ پيٕبٖ ٔتيٗ –ٕ٘بزٞبي ثيٗ اِٟٙطيٗ ثبؾتبٖ  ض.ن ثٝ فطٍٞٙٙبٔٝ ذسايبٖ ٚ زيٛاٖ ٚ

 . اظزٚاخي وٝ ثيٗ يه ٌٛ٘ٝ اظ يه ؾيبضٜ ثب ٌٛ٘ٝ زيٍطي اظ ؾيبضٜ اي زيٍط نٛضت ٌيطز . ْ  8
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تٟٙب قىُ خسيس تٕبؾٟبي يعزا٘ي ثٝ قست وٙتطَ قسٜ ثٛز ٚ اخبظٜ ، اِعأي ثٛز وٝ ٔب اظ ٔتٖٛ ؾٛٔطي زضن ٔي وٙيٓ . 
 9.  "ٚضا ثرٛاٞس ذيطٜ قٛز ٚ ا "ب٘ي ثٝ ذساي خٛاٖ ٚلتي ثٝ يه ٔصوطآ٘ٛ٘بوي ظٖ زازٜ ٔي قس وٝ ٔٛ٘ث ا٘ؿ

ٚ  خٛا٘بٖ أٛض ضا تحت وٙتطَ ذٛز زض آٚضز٘س . ثيؼت وطز٘س ٚ ؾٌٛٙس ذٛضز٘س ثٝ ا٘دبْ آٖ ٕٞٝ ثب ٞٓپؽ زٚيؿت ٘فط اظ 
 ثٝ ؾطػت زض ٔيبٖ زذتطاٖ ا٘ؿبٖ فطٚز آٔسٜ ٚثٝ ٕٞؿطي لبپيس٘سقبٖ ! 

 طايٗ،اظلطاضٔؼّْٛ ،زؾتيبضثٙبثا٘ىي وٝ ذٛز پسض ٘يٕٝ ذسايبٖ ثٛز ، پيكطفت ضا ٔساضا ٌٛ٘ٝ تط اظ اّ٘يُ ٘ظبضت ٔي وطز . 

 وٝ ،خبييshruppak اؾٓ ثٝ پعقىي ٔطوع ثٛز، ذٛزـ قٟط زض اٚ وٝ ضٚي ايٗ اظ.ثٛز ٘يٕٙبٜ ، آزْ آفطيٙف زض ا٘ىّي
زض حميمت اٚ زض ِيؿت پبزقبٞبٖ ؾٛٔطي ػٙٛاٖ زٕٞيٗ حىٕطاٖ پيف  .زاقت البٔت آ٘دب زض ؾٛٔطيبٖ َٛفبٖ لٟطٔبٖ

 اظ َٛفبٖ ضا زاقت . اقبضٜ ثٝ ٘يٕٝ ذسا ثٛز٘ف . وٝ ٘مف وّيسي ضا ثؼٙٛاٖ ٔيب٘دي ، ثيٗ ذسايبٖ ٚ ا٘ؿبٟ٘ب ثؼٟسٜ 
 ظز٘س وٝ آٟ٘ب ٔي ٌطفتٙس : پبزقبٞي ٚ وٟب٘ت ، وبضقبٖ پؽ اظ َٛفبٖ اظ ؾطٌطفتٝ قس . ثٛيػٜ ايٙىٝ پبزقبٞبٖ الف ٔي 

طز٘س آٖ ٞٓ فمٍ ثطاي و ايٗ يب آٖ ذسايٙس . ) ثطذي حتي اٌط ايٗ ٚيػٌي ضا ٘ساقتٙس ٞٓ ازػبيف ضا ُٔطح ٔي"ثٕطٜ  "
 ٔكطٚػيت ثركي ثٝ ترت ٘كيٙي ذٛز ( 

٘ٛع خسيس تٕبؾٟبي يعزا٘ي ، ٘تيدٝ اـ ) ٞطچٙس ٔحسٚز ( ٘ػاز خسيسي اظ ا٘ؿبٟ٘ب قس ، وٝ ٔكىالتي ضا ٘ٝ فمٍ ثطاي 
ٞجطي آ٘ٛ٘بوي وٝ ثطاي ا٘ؿبٖ ٘يع ثٛخٛز آٚضز . آ٘چٝ وٝ وتبة ٔمسؼ ثٝ ضؾٕيتف قٙبذتٝ ، ٔمبضثت ؾىؿي ثيٗ ض

وبضي تبييس قسٜ تٛؾٍ زيجبچٝ ٔؼٕب ثؼٙٛاٖ ٚخٝ ثؿيبض ثب إٞيت ٚلبيغ پيكيٙي ٔٙدط ثٝ َٛفبٖ .  اؾت ،آ٘ٛ٘بوي ٚ ا٘ؿبٟ٘ب 
 خٟبي ثيٗ ٘ػازي ضا ثجت ٕ٘ٛزٜ ا٘س .ٌٛ٘ٝ زاؾتبٖ ؾيُ ثعضي ثب آيبتي وٝ زض ذٛز پسيسٜ اظزٚا

ثطاي يٟٜٛ خّٜٛ ٕ٘ٛزٜ . زِيّي ثطاي حعٖ ٚا٘سٜٚ ٚپكيٕب٘ي اظ ذّك ظٔيٙيٟب . أب  هسالِتٛؾؼٝ اي وٝ ثٝ ٔثبثٝ يه 

ٌعاضـ قسٜ . ٘ٛع خسيس تٕبؾٟبي يعزا٘ي ٔكىالتي ٘يع ثطاي   pseudepigraphicalغ ثخعئيبت ثيكتطـ زض ٔٙب
 قطوبء خٙؿي ٚ ذب٘ٛازٜ ٞبيكبٖ پسيس آٚضزٜ . 

ثؼٙٛاٖ ٔثبَ ثطاي ٘رؿتيٗ ثبض ٍ٘طا٘ي ظيبز لٟطٔبٖ َٛفبٖ ٚ ذب٘ٛازٜ اـ ٌعاضـ قسٜ اؾت . ٍ٘طا٘ي ٘ٛح ٚ ٚاِسيٙف . 

ٚ زض  Ziusudraبٖ ) وٝ زض ٔتٖٛ ؾٛٔطي ٘بٔف عاضـ ٕٞچٙيٗ ايٗ ؾٛاَ ضا ثٛخٛز ٔي آٚضز وٝ آيب لٟطٔبٖ َٛفٌ

 ( زض ٚالغ يه ٘يٕٝ ذسا ثٛزٜ ؟  Utnapishtim٘ؿد اوسي 
 ثٛزٜ ٘ٛح وتبة اؾٓ ثٝ ٌٕكسٜ ٔتٗ يه ا٘ٛـ وتبة ٔٙبثغ ثيٗ زض وٝ ا٘س ثٛزٜ ثبٚض ايٗ ثط ٞبي ٔست ٔحمميٗ

 ٌٕب٘ٝ تٟٙب وٝ آ٘چٝ ي ٕٞٝ ٔيكس،أب ظزٜ حسؼ وٟٗ ٞبي ٘ٛقتٝ اظ ثؿيبضي ضٚي اظ ٌٕكسٜ ٔتٗ ايٗ ٔٛخٛزيت.اؾت
 َٛٔبض ثيٗ زض ٘ٛح وتبة چٖٛ وتبثي ي قسٜ خسا ٞبي تىٝ وٝ ٍٞٙبٔي ٕٔيع ٚ ٔؿّٓ حميمت يه ثٝ قس تجسيُ ثٛز ظ٘ي
 ثٝ ٚاثؿتٝ ٞبي لؿٕت اؾبؼ ثط.قس وكف Jericho ٘عزيىي زض Qumran غبضٞبي زض ٔطزٜ زضيبي ٞبي

 َطظي ثٛز،ثٝ ٘بٔؼَٕٛ ثؿيبض ثچٝ آٚضز،پؿط ز٘يب ثٝ ضا ،٘ٛحBath-Enoch يؼٙي Lamech ٕٞؿط وٝ وتبة،ٍٞٙبٔي

 وطز؛ تعضيك Lamech شٞٗ ثٝ ضا اي زٞٙسٜ آظاض ٞبي ثسٌٕب٘ي وٝ

 هاًٌذ اش طزُ سلفاى ٍ سزش هَّاي قزهش،ٍ ضنَفا رس گل هاًٌذ ٍ بَد سفيذ بزف هاًٌذ بذًص

 ساى بِ را خاًِ سزاي ي ّوِ گطَد را ديذگاًص مِ ٍقتي ٍ.بَد ليطف چطواًص ٍ سفيذ پطن

 بزخَاست،دّاى اش قابلِ آغَش در اٍ درخطيذ،بٌابزايي هي خاًِ توام مزد،ٍ ًَراًي خَرضيذ

 . ًطست صحبت بِ پزّيشگاري پزٍردگار با ٍ گطَد،

 

                                                           
 . ٕٞبٖ ذبَط ذٛاٞي ذٛزٔبٖ . ْ  9
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.Lamech ٖيؼٙي پسضـ ؾٛي ثٝ قتبثبٖ ٚ ٞطاؾب Metushelah ٌفت؛ ٚ ضفت 

 خذاًٍذ پسزاى هطابِ بطز،ٍ بِ ضباّت بي ٍ هتوايش ،ضنلي ام ضذُ پذر را ضگفت پسزي هي

 اس ًِ اٍ مِ رسذ هي ًظزم بِ ٍ...هاست بِ ضباّت بي ٍ است دگزساى هاّيتص است،ٍ هلنَت

 .گزفتِ ًطات فزضتگاى اس بلنِ هي
 يىي» ي ٚؾيّٝ ثٝ ثّىٝ ذٛزـ زؾت ثٝ ٘ٝ اـ ظٖ آثؿتٙي وٝ وطز ايدبز ضا ظٗ ؾٛء ايٗ Lamechزيٍط، ػجبضت ثٝ
٘عز پسضـ  پطيكبٖ حٛاؼ ثٝ Lamech .قسٜ ا٘دبْ «/ٍٟ٘جب٘بٖثب٘بٖ زيسٜ» اظ ،يىي«ّٔىٛت ذساٚ٘س پؿطاٖ اظ

Metushelah  فمٍ ثطاي زضٔيبٖ ٌصاقتٗ ايٗ ٔؿبِٝ ثب اٚ ثّىٝ ثطاي زضذٛاؾت وٕىٟبيي ٚيػٜ . ضفت ٝ٘ ، 

وٝ تٛؾٍ اِٛٞيٓ ثطزٜ ٔي قٛز تب ثب آٟ٘ب ثبقس ٞٙٛظ زض ليس حيبت ٚتٙسضؾت ثٛز .  Enochٔب ايٗ ٘ىتٝ ضا آٔٛذتيٓ وٝ 
. پؽ  "زض ا٘تٟبي ز٘يب  "٘ٝ زض ّٔىٛتٟبي زٚض زؾت ثّىٝ  "البٔتٍبٞي زض ٔيبٖ فطقتٍبٖ  "ؾبوٗ قسٜ ثٛز زض 

Lamech  ٝاظ پسضـ پطؾيس وٝ ثطاي ضؾيسٖ ثEnoch ٘ثب  /ٍٟ٘جب٘بٖبٖٚ پطؾيسٖ اظ اٚ ثٝ تحميك وٝ آيب زيسٜ ثب

 ٔمبضثت خٙؿي زاقتٝ ا٘س يب ٘ٝ ؟  Lamechٕٞؿط 
ضا نسا ظز ٚ ثؼس اظ ايٙىٝ  Enochاظ ثيطٖٚ  Metushelahثٝ آٖ ٔىبٖ ضؾيس أب اظ ٚضٚز ثٝ آٖ ٕٔٙٛع قس . 

Enoch  ً٘نسايف ضا قٙيس ، پبؾد زاز . ثي زضMetushelah  ٝزضثبضٜ ٘ٛظاز غيط ٔؼَٕٛ ثEnoch  ٚ ٌعاضـ زاز

Lamech يس ذٛز ضا زضثبضٜ ٞٛيت ٚالؼي پسض ٘ٛح ٔٙتمُ ٕ٘ٛز . تبييسي ثط ايٙىٝ اظزٚاخٟبي ثيٗ ٘ػازي وٝ قه ٚ تطز

ُٕٔئٗ  Enochثٛزٜ . يب ايٗ حبَ  Jaredٔٙدط ثٝ پسيس آٔسٖ فطظ٘سا٘ي ٘يٕٝ ذسا قسٜ ثٛز زض ٚالغ قطٚع اـ اظ ظٔبٖ 
ثٛزٜ ٚ غيط ٔؼَٕٛ ثٛزٖ اٚ ٚؾيٕبي ذبنف ٚ شٞٗ زضذكب٘ف ٘كب٘ٝ ايٗ  Lamechپؿط ، اـ وطز وٝ پؿطـ ٘ٛح 

. أب ٔمسض قسٜ وٝ ٘ٛح ٚ ذب٘ٛازٜ اـ ٘دبت  "َٛفب٘ي ذٛاٞس آٔس ٚثطاي يىؿبَ ٚيطا٘ي ثعضٌي ذٛاٞس ثٛز  "اؾت وٝ 

اِٛاح ّٔىٛتي زٌبض ثٝ ٔٗ ٘كب٘ف زازٜ ٚٔطا ُّٔغ ٕ٘ٛزٜ ٚ ٔٗ زضضپطٚ "ٌفت : اٚ ٔي زا٘س ، ظيطا وٝ  Enochيبثٙس . 
 .  "لطائتف ٕ٘ٛزْ 

آضأي اظ وتبة ٘ٛح زض ٔيب٘كبٖ وكف قسٜ ، ٘رؿتيٗ  –َجك وكفيبت َٛٔبضٞبي زضيبي ٔطزٜ ، وٝ لُؼبتي ػجطي 
نٛضت ٌطفتٝ آٖ ٞٓ ثب ٔكبٞسٜ پؿط ذيّي غيطػبزيف . ايٗ ؾٛاِي ضا ثطايف ثٛخٛز آٚضز ٚ  Lamechٚاوٙف تٛؾٍ 

 ( پطؾيس .  Enoch/ اٚالز ) زذتط Bath-Enoshآٖ ضا اظ ٕٞؿطـ 

 اظ ٞب اؾٙي ٞبي ٘ٛقتٝ)H. Dupont-Sommer ٚ ثحط إِيت ( ٔمسؼ وتبة) T.H. Gaster تٛؾٍ وٝ ٕٞبُ٘ٛض

 ثٝ ٔحى ضٚيت ٘ٛح وٛزن : Lamechؾتٖٛ زْٚ تىٝ اي اظ َٛٔبض قطٚع قسٜ ثب الطاض  .قسٜ تطخٕٝ(لٕطاٖ

 در قلبن هي اًذيطن مِ ايي حاهلگي تَسط يني اس 

 اًجام ضذُ ) ًگْباًاى ( ديذُ باًاى 

 اس قذٍسيٌطاى  يني

 ٍدردرًٍن ، قلبن دگزگَى ضذ بَاسطِ ايي مَدك 

 رفتن  Bath-Enoshضتاباى بِ ًشد ّوسزم  Lamechپس هي ، 

 ٍبِ اٍ گفتن :

 پادضاُ ّوِ جْاًْا  10هي خَاّن قسن بخَري بِ هقام هتعال ، پزٍردگار اعلي 
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 صفتي براي خداي مذكر كه مونث آن مي شود عليا . م .  
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 حنوزاى پسزاى هلنَت 

  بگَيي ...را ) ًگْباًاى ( / ديذُ باًاى  Watchersتَ بايذ بِ هي حقيقت 

 
 

َٛٔبض ضا ثطضؾي وٙس ٔتٛخٝ ٔي قٛز وٝ ٔتطخٕيٗ أطٚظي اظ ػجبضت آضأي  –أب اٌط وؿي ٔتٗ انّي ػجطي 
Watchers  ٌٜٛيس :  زض ٚالغ ٔياؾتفبزٜ وطزٜ ا٘س زض حبِيىٝ ٔتٗ انّي ) ٍٟ٘جب٘بٖ ( ثب٘بٖ / زيسNefilim . ٓ٘فيّي / 

 
 
 
 
 
 

 قس،وٝ وكف يٛ٘ب٘ي ٘ؿد ثٝ ءاتىب اثط تحت آضأي-ػجطي ٔتٖٛ زض ”Watchers“ ػٙٛاٖ ثٝ ػجبضت ٘بزضؾت ي تطخٕٝ
 ي وّٕٝ ٔكبثٝ ٔؼٙي وٝ ٌطفتٙس ٘ظط زض ايُٙٛض ضا ػجبضت وٝ ثٛز،وؿب٘ي اؾىٙسضيٝ زض ٔهطي-يٛ٘ب٘ي ٔتطخٕبٖ ٔبحهُ

 Sumer ثب اضتجبٌ ثي ػجبضت ايٗ.اؾت "ٍٟ٘جبٖ" ٔؼٙي ثٝ اِّفظبً تحت ،وNeTeRٝثسٞس، ضا "ذسا" ثطاي ٔهطيبٖ

  .اؾت Land of the Guardians/  ٍٟ٘جب٘بٖ ؾطظٔيٗ ٔؼٙي ثٝ ،وٝ Shumer تط نحيح َٛض ثٝ ٘يؿت،يب ثبؾتبٖ
ٔظٖٙٛ قسٜ ثٛز وٝ ايٗ ثچٝ اٚ٘يؿت .اظ ٕٞؿطـ ذٛاؾت وٝ لؿٓ ذٛضزٜ حميمت ضا ثٍٛيس .  Lamechپؽ ، 

خساً ٔٛخت تطؾٓ قسٜ  "ثب ٚخٛز ايٙىٝ  "بَطٔي آٚضْ ٔٗ احؿبؼ ُِيفي ضا ثر "ٕٞؿطـ ثب ػدع ٚ الثٝ پبؾد زاز وٝ 

ثيكتط  "ػهجب٘يت ٚ آقفتٍي زض لّجف  " Lamech. چيعٞبي ٔجٟٕي قٙيسٜ ثٛز أب اظ پبؾد َفطٜ ٔي ضفت .  "ثٛز 
نطفٙظط اظ  "پؽ ٕٞؿطـ ٌفت :  "ٚ ٘ٝ زضٚؽ  "ضقس ٕ٘ٛز . زٚثبضٜ زض ذٛاؾت ٕ٘ٛز اظ ٕٞؿطـ ثطاي ثيبٖ حميمت 

وٝ ايٗ ، پطٚضزٌبض ّٔىٛت ٚظٔيٗ وٝ وجيط اؾت  لؿٓ ٔيرٛضْ ثٝ تٛ ثب تٛؾُ ثٝ ٔمسؾبت ٚ آٖاحؿبؾبت ُِيف ، ٔٗ 

تٛؾٍ تٛ غطؼ قسٜ . ٘ٝ  }زضذتف  {زا٘ٝ اظ آٖ تٛؾت ، ايٗ ِمبح تٛؾٍ تٛ نٛضت ٌطفتٝ ٚ ايٗ ٔيٜٛ اي اؾت وٝ 
 .  "ٛزات ّٔىٛتي ٔٛخ }آٖ  { تٛؾٍ آٖ وٝ لٛي تط ثٛزٜ يب تٛؾٍ ٞط وساْ اظ زيسٜ ثب٘بٖ / ٍٟ٘جب٘بٖ ، 

زضٔب٘سٜ ثٛز وٝ اظ ايٟٙب ويٙٝ ثٝ زَ ٌيطز يب زٚثبضٜ ثٝ آٟ٘ب  Lamechاظ ثبلي ٔب٘سٜ زاؾتبٖ ٔب ٔتٛخٝ ٔي قٛيٓ وٝ 

 زضثبضٜ اـ ؾرٗ ٔي ٌفتٝ ؟ ٚلتي وٝ زضثبضٜ  Bath-Enoshإَيٙبٖ وٙس . قبيس اظ ذٛز پطؾيسٜ وٝ چٝ ثٛزٜ وٝ 
اضٌيطز . آيب ٕٞؿطـ ثؼس اظ ايٗ ٕٞٝ ، حميمت ضا .ايٗ ثبيس ٔٛضز ضؾيسٌي لط ؾرٗ ٔي ٌفتٝ "احؿبؾبت ُِيفف  "

 ؟ آ٘چٙبٖ وٝ ٔب پيف اظ ايٗ تٛنيف وطزيٓ  پٟٙبٖ وطزٜ ثٛز

Lamech  ثب ػدّٝ ٘عز پسضـMetushelah  ٚضفت تب ثب وٕه اEnosh  اٚ وٕه وٙس ثطاي ضفتٗ ثٝ ضا ثيبيٙس ٚ
 ا٘تٟبي ٔؼٕب ! 

ثٝ ٚ تكطيح ٚيػٌيٟبي غيط ػبزي اٚحىبيت ضا ثب إَيٙبٖ زضثبضٜ ٘ؿت / زٚزٔبٖ ٘ٛح  pseudepigraphicalٔٙبثغ 
آٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔب ب٘ي . اي ثطاي اٚ قسٜ زض قطف ٘مكف ثؼٙٛاٖ ٘دبت ثرف زا٘ٝ ا٘ؿ ٝ؛ فطاؾت فمٍ ٘كب٘٘تيدٝ ضؾب٘سٜ ا٘س 

چطا وٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٔٙبثغ ؾٛٔطي اظ حىبيت لٟطٔبٖ َٛفبٖ ، ثٝ احتٕبَ ظيبز اٚ يه ٘يٕٝ ذسا ، ب٘يٓ ٔ زضقٍفتي ثبلي ٔي
 ثٛزٜ . 
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آغبظ قس . زض ٚالغ ٘بْ اٚ  Enoch، پسض  Jaredتٕبؾٟبي يعزا٘ي ٔتٕبيُ ثٝ ؾىؽ ، َجك ٔٙبثغ ٔطخغ زضثبال زض زٚضاٖ 

/  to descend "وٝ زض ػجطي ٔؼٙي اـ ٔي قٛز  Yrdقطح زازٜ قسٜ ثؼٙٛاٖ زٚزٔب٘ي اظ ضيكٝ ثؿيبض زض آٖ ٔٙبثغ 
 .  Hermon/ فطٚز ثط٘بٔٝ ضيعي قسٜ پؿطاٖ ذسا ثط وٜٛ descent 11ثيبز آٚض٘سٜ  "فطٚز آٔسٖ 

ٓ ثط آٚضزي زاقتٝ تٛا٘ي اؾتفبزٜ ٔي وٙيٓ وٝ پيف اظا يٗ ٔٛضز لجَٛ ٔب ثٛزٜ ، ٔب ٔي اظ فطَٔٛ تطتيت ٚلٛع ظٔب٘ي ٚلبيغ
 ثبقيٓ اظ ٚلتي وٝ ٚلبيغ اتفبق افتبزٜ ا٘س. 

پيف اظ َٛفبٖ .  Enoch 1034ؾبَ پيف اظ َٛفبٖ ٔتِٛس قسٜ ، پؿط اٚ  jared 1196 ،  َجك ثجت وتبة ٔمسؼ

 Noahؾبَ پيف اظ َٛفبٖ ٚ زض ٟ٘بيت  Lamech 782ٚ پؿط اٚ اظ َٛفبٖ  ؾبَ پيف Metushelah 965پؽ 

 ؾبَ پيف اظ َٛفبٖ ثعضي .  Lamech 600پؿط 
 ؾبَ . ثٝ خسَٚ ظٔب٘ي ظيط زؾت ٔي يبثيٓ .  13000يطة ٔي وٙيٓ ٚ ايبفٝ ٔي وٙيٓ ثٝ  60ضا زض  زايٗ اػسا

 ؾبَ پيف  jared 84760تِٛس 

 ؾبَ پيف  Enoch 75040تِٛس 

 ؾبَ پيف  Metushelah  71140تِٛس 

 ؾبَ پيف  Lamech  59920تِٛس 

 ؾبَ پيف  Noah  49000تِٛس 

 

ايي ايذُ تِ رّي هي رسذ كِ ايي ريص سفيذاى ) ضيَخ ( پيص از طَفاى تراي سالْا پس از تَلذ 

اي ّستٌذ ) طثك ًظر هحمماى  "سٌْا ) عصرّا ( ي خارق العادُ  "جاًطيٌاًطاى زيستِ اًذ. ايٌْا 

ط اًذكي از سالْاي ًيثيرٍ هي تاضٌذ ، ٍلتي كِ تِ سالْاي زهيٌي تياى ضًَذ .اها فم( ٍلتي كِ 

 سٌجيذُ ضًَذ .  Sars  ترحسة
وٝ  W-B 62 زض ٚالغ يىي اظ اِٛاح حبٚي ِيؿت پبزقبٞبٖ ؾٛٔطي اَالػبتي زض ذٛز زاضز ) قٙبذتٝ قسٜ تحت ػٙٛاٖ 

 Ziusudraاٍّ٘ؿتبٖ ٍٟ٘ساضي ٔي قٛز ( قجيٝ لٟطٔبٖ َٛفبٖ )ٚالغ زض آوؿفٛضز  Ashmoleanاوٖٙٛ زض ٔٛظٜ 

ؾبِي اؾت  600ظٔيٗ تب ٚلٛع َٛفبٖ . ايٗ زليمبً ؾبَ  36000حىٕطا٘ي وطز يب ٕٞبٖ  Sarsثطاي زٜ ؾٛٔطيبٖ ( وٝ 
 ( .  600 × 60;36000)  60زٜ اظ ظٔبٖ َٛفبٖ يطة زض اؾتفب وٝ وتبة ٔمسؼ ثٝ ؾٗ ٘ٛح ٘ؿجت زازٜ ثب

ثّىٝ ٕٞچٙيٗ ثٝ پيكٟٙبز ٔب ثطاي اضتجبٌ ثيٗ ػهطٞب ) ؾٙيٗ ( حىٕطا٘بٖ / قيٛخ  ،ٔٛيس ٘ٝ فمٍ تٙبؾت ثيٗ ايٗ زٚ 
تٛؾؼٝ ٚلبيغ ٍ٘بضي لبثُ لجَٛ اظ تطويت ايٗ ٔٙبثغ ، آٌبٜ ٔي قٛيٓ ثب وتبة ٔمسؼ ٚ ٔتٖٛ ؾٛٔطي پيف اظ َٛفبٖ . 

ٚ ازأٝ ٔي يبثس زض   jaredؾبَ پيف قطٚع ٔي قٛز زض زٚضاٖ  80000وٝ ايٗ قىُ ٘ٛيٗ تٕبؾٟبي يعزا٘ي اظ حسٚز 

 ؾبَ پيف .  49000ٚ ثبػث ثحطا٘ي ذب٘ٛازٌي ٔي قٛز ٚلتي وٝ ٘ٛح ثٝ ز٘يب ٔي آيس . حسٚز  Enochٚضاٖ ز
 حميمت زضثبضٜ ٘ؿت ٘ٛح چٝ ثٛزٜ ؟ 

 ثٝ آٖ ٔكىٛن قسٜ ثٛز يب وبقتٝ ذٛزـ ثٛزٜ ، آٍ٘ٛ٘ٝ وٝ  Lamechاٚ يه ٘يٕٝ ذسا ثٛز آ٘چٙبٖ وٝ 

Bath-Enosh طخٕٝ ٔؼَٕٛ ضا ز٘جبَ ٔي وٙيٓ ( وٝ ض٘ديسٜ ذبَط ثٝ اٚ لٛت لّت زازٜ . وتبة ٔمسؼ ٔي ٌٛيس ) ت
ٔطز نبِح ،  ". تطخٕٝ تحت اِّفظي تطـ ذٛاٞس قس  "تٟٙب ٔطز وبُٔ زض ٘ؿُ ذٛز ثٛز ٚ ٘ٛح ثب ذسا لسْ ظز  "٘ٛح 

آذطيٗ ٚيؼيت ٕٞب٘ٙس ثب آٖ ثٝ وبض ٌطفتٝ قسٜ ثٛز تٛؾٍ وتبة ٔمسؼ زض .  "زٚزٔب٘ف ٚاال ، وٝ لسْ ظز ثب اِٛٞيٓ 
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 . ْ ٔي زٞس ٔؼٙي ٚضاثت ٚ ٘ػاز ٞٓ  ،خبِت ايٙدبؾت وٝ ايٗ ٚاغٜ ػالٜٚ ثط ٔؼٙي فطٚز .  
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. ٚ ٞط وٝ ثبقس ثبيس ٞٓ قٍفت ظزٜ قٛز وٝ زض ايٙدب چيع ثيكتطي ٞؿت وٝ زض ثيبٖ  Enochزا٘ي تكطيح اضتجبَبت يع
 ثي يطضوتبة ٔمسؼ ثٝ چكٓ ٔي آيس . 

آ٘ٛ٘بوي / ٘فيّيٓ خٛاٖ ذٛز ثب قىؿتٗ تبثٛٞب ٚلبيغ ظ٘ديطٜ اي ضا قطٚع وطز٘س ؾطقبض اظ َؼٟٙب ٚ ٔؿّٓ اؾت وٝ 
آٟ٘ب ؾبظٌبضي غ٘تيىي زاقتٙس . أب ايٗ ذٛز پيبٔسي ثب ٟ٘ب زذتطاٖ ا٘ؿبٖ ضا ثؼٙٛاٖ ٕٞؿط ضثٛز٘س ، ظيطا وٝ ؾطظ٘كٟب . آ

 زاقت ، اظ ايٗ ضٚ وٝ زض ٘تيدٝ ٟٔٙسؾي ٔدسز ٚ ثسٖٚ ػيت ٚ٘مم ٘ٛع ا٘ؿبٖ ٔحىْٛ ثٛز ثٝ فٙب ... 

نِ قضيِ بزعنس ايي اًساًْاي هًَث ًبَدًذ مِ در بزابز آًًَامي جَاى ضَْتي ضذُ بَدًذ ، بل

يَُْ پطيواى  "ايي اًساى بَدُ مِ بار هجاسات را تامٌَى بِ دٍش مطيذُ ، چَى بَد ، بطعٌِ 

آدم را ريطِ مي مٌذ ، مسي را مِ  "ٍ هصن ضذ  "ضذُ بَد اس پذيذ آٍردى آدم بز رٍي سهيي 

 .  "خَد خلق مزدُ بَد ، اس چْزُ سهيي پاك ًوايذ 
 ثطازاضاٖ ثيٗ ٘عاع ي ٚؾيّٝ وٙٙس،ثٝ ٔي افكب ؾٛٔطي ٔٙبثغ وٝ قس،آُ٘ٛض ٔي فطو تٕبؼ آذطيٗ ػٙٛاٖ ثٝ ثبيس آ٘چٝ أب

 آ٘ي ثٝ قجيٝ ظٔيٗ،ثؿيبض ي چٟطٜ اظ ثكط ٘ٛع وطزٖ وٗ ضيكٝ ثط ثٙسز ٔي ػٟس وٝ ٔمسؼ،ذساٚ٘سي وتبة زض.ٔب٘س ٘بتٕبْ
 ظٔيٙٝ پؽ اظ ٔتبثط ٍٕٞي اتفبلبت ،ايٗ اِٟٙطيٙي ثيٗ انيُ ٘ؿد زض.  وٙس ٔي ٔؿبٔحٝ حىٓ ِغٛ ثطاي ٘ٛح ثب وٝ اؾت

 لطثب٘ي ايٙىٝ اؾتثٙبي زاز٘س،ثٝ ازأٝ وكٕىف ٚ ؾتيع زض يعزا٘ي لبثيُ ٚ ٞبثيُ. زازٜ ضخ ثبقس ا٘ىي-اّ٘يُ ضلبثت وٝ اي

 تواس اس جذيذي ًَع اىز اها.ذّك اـ وطزٜ ثٛز٘س  ٟبآ٘ وٝ ثٛز ٔٛخٛزي ٘جٛز،ثّىٝ ٞب آٖ اظ يىي ٔٛضز ٘ظط

 اس دييزي ًَع.ايي ضذُ مِ ًَع بطز بِ هزه ًشديل ضَد  بِ هٌتج - اش جٌسي ًَع-يشداًي

 .ُ اًجاهيذ رستياريص بِ مِ-اش ىًَِ ًجَا-بَدُ، ّن يشداًي تواس
 

 

 

 


