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طالي خدايان: آتش اختر
سر الرنس گاردنر: نوشته

جام مقدس، مي گذرد و براي آنانكه تا دودماناينك دو سال از زمان انتشار كتاب من، نسل شناسي

كنون موفق به مطالعه ي اين كتاب نشدند مي گويم كه بحث اصلي كتاب، تحقيقي است پيرامون نسل 

در . از عيسي ناصري عبور كرده و تا زمان ما ادامه داردمسيحايي و اينكه اين نسل دودمان شناسي 

ضمن در اين كتاب تالش شده است تا نوشته هاي انجيلهاي عهد جديد با اسناد دست اولي كه از 

در اين رابطه، .شوندباقي مانده است، مقايسه هم دوره با عيسي مسيحآرشيوهاي روميان و يهوديان 

در راستاي تتميع اهداف سياسي، توسط ) اصلي(سناد قديمي به تقصيل خواهيم گفت كه چگونه ا

.كليساي اعظم مسيحيت تحريف و فاسد شده است

تنها پسر "و هپذيرفته شده است كه عيسي از يك باكره زاده شد) در جوامع مسيحي(به رغم اينكه 

اي نشده تعريفي كه هيچگاه در متون رومي قبل از مسيحيت بدان اشاره(بر روي زمين است "خدا

د كه چگونه عيسي ناصري از ن، انجيلهاي متي و لوقا در كتاب عهد جديد به تفصيل شرح مي ده)است

اين نكته ي ظريف به پرسشي ختم مي . تبار داوود، پيامبر اسراييل و پادشاه جوديه، زاده شده است

: ونه مطرح مي شوداين پرسش به اختصار اينگ. شود كه من مكرراً طي چند ماه گذشته مطرح كرده ام

چه موضوع ويژه اي درباره ي اين نسل وجود دارد كه آنان را به كلي از بقيه جدا مي سازد؟

سال سلسله ي جانشينان عيسي بوضوح در امور فرمانروايي و امور 2000با توجه به اينكه طي 

سي مشروطه بوده و با خانواده اي كه همواره حامي دموكرا–سياسي همواره برجسته و برتر بوده اند 
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اين شرايط زماني قابل پذيرش است كه فرض –در برابر سلطه گرايي كليسا ايستادگي نموده است 

.كنيم عيسي از تبار داوود نبي بوده است

اما، چه عاملي نسل به جا مانده از داوود نبي را تا اين حد با اهميت مي سازد، و اين چنين متفاوت از 

به تحرير در "پيدايش پادشاهان جام"بر آن داشت تا كتابي را با عنوان ديگران؟ اين پرسش منرا

.آورم، كه داستان نسل مسيحايي را از ابتدا بازگو خواهد نمود

) ����("تس"از پسر سوم آدم و حوا يعني "دودمان"كتاب مقدس شرح مي دهد كه داستان اين 

يدا كرده تا به ابراهيم، اولين قوم ساالر مردم الح و نوح ادامه پسآغاز مي شود، سپس از طريق متيو

سپس نقل مي كند كه ابراهيم به همراه خانواده اش از بين النهرين كوچ نموده به . يهود مي رسد

عزيمت مي كند و از آنجا است كه برخي از نوادگانش به مصر ) فلسطين كنوني(سرزمين كنعان 

وود از شهر بيت الحم نهايتاً به عنوان اولين پادشاه زمانيكه دا،بعد از چند نسل. مهاجرت مي كنند

.ند مجدداً به كنعان باز مي گردندآنان كه به مصر رفته بودسلطنت اسراييل برگزيده مي شود، 

چنانچه به اين وقايع آنچنان بنگريم كه در متون مقدس شرح داده شده، اين واقعه يك حماسه ي 

تون كتاب مقدس توضيح نمي دهند كه چرا نياكان داوود و نسل فريبنده و دلربا است؛ اما هيچيك از م

در واقع، مطالب نقل شده عكس اين برداشت . به جا مانده از او به هر شكل متمايز و استثنا مي باشند

نياكان داوود به عنوان مردمي سردر گم كه به دنبال سرزميني براي خود مي . را به دست مي دهد

سل هيچ مشخصه ويژه اي را بازتاب نمي دهد تا زمانيكه داوود به پادشاهي گشتند معرفي شده و اين ن

داستان اين قوم كه در كتاب مقدس نقل شده، هيچ زمينه اي را براي مقايسه ي ايشان با . مي رسد

هيچ كجا تاريخي از فراعنه نقل نشده است به جز موارد (فراعنه مصر باستان فراهم ننموده است 

تنها نكته مشخصه ). مترجم-د داستان يوسف و يا داستان موسي گفته شده استمختصري كه در مور

"مردم برگزيده ي خداوند"بازمي گردد كه در زمان ابراهيم اين قوم بعنوان هنگاميبه يهودومي ق

اما همين روايت هم ما را در سردر گمي رها مي كند چراكه بر اساس متون مقدس، . معرفي مي شوند

همچنين –وم چيزي به جز قحطي، جنگهاي متعدد و مشقت را برايشان به ارث نگذاشت خداي اين ق

!با دقت در احوال اين قوم در مي يابيم كه آنان مردماني نه چندان تيزهوش بوده اند
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احتمال اينكه داوود از نسل ابراهيم نبوده و اين جايگاه اول. بنابراين ما با چند احتمال مواجه مي شويم

نام او نيز به فهرست وراث ، يعني پس از پادشاهي،اً در متون پس از خود كسب نموده استرا صرف

–يا اينكه ما با نسخه اي ضايع شده از تاريخ ابتدايي اين فاميل مواجهيم . ابراهيم افزوده شده است

اي نسخه اي كه فقط به منظور حفظ ايمان يهوديان به آيين هاي خود طراحي شده و هيچ تالشي بر

. روايت صحيح تاريخ ننموده است

. ، من به ياد آوردم كه چه موضوع دقيقي را در كتاب عهد جديد يافته بودممطلببا درنظر گرفتن اين 

متون انجيلي كه در دست عموم بوده است كوچكترين ارتباطي را با اسناد به جا مانده از دوران آغاز 

نكه ما امروز با آن آشنا هستيم، توسط اسقفهاي كتاب عهد جديد، آنچنا! مسيحيت نشان نمي دهد

قرن چهارم ميالدي و در راستاي باور تازه بوجود آمده ي مسيحيت در آن دوران نوشته و تفسير شده 

اما، آيا نگارنده هاي يهودي كتاب مقدس در زمان خود دقيقاً همين تالش را ننموده اند؟. است

به متون ) مابين گفته هاي كتاب مقدس(هرگونه مغايرتي مشخصاً، من مجبور بودم تا براي يافتن 

كه چندين قرن پس (اما مشكل اينجا بود كه نوشته هاي قديمي عبري . هرچه قديمي تر مراجعه كنم

در طي قرن ششم تا قرن اول قبل از ميالد به تحرير درآمده اند و ) از نگاشته شدن گردآوري شده اند

درواقع، اين . زاران سال قبل از خود به هيچ وجه داراي اصالت نيستنداين متون براي نقل قول تاريخ ه

واضح بود، چراكه وقتي اين متون نگاشته شده اند، تاريخ به نحوي نقل شده كه بتواند اصول دين 

. ديني كه بدون روايت تاريخ اجداديش نمي توانست بوجود آيد–يهود را تفهيم كند 

ن كهن عبري در زمان اسارت قوم يهود در شهر بابل واقع در بين با توجه به اينكه اكثر اين متو

النهرين طي قرن ششم قبل از ميالد نوشته شده اند پس مي توان استنتاج نمود كه بابل مكاني است 

نسل پس از او تا زمان 19در حقيقت، از زمان آدم تا . كه متون اصلي در آنجا نگاهداري مي شده است

از آن مشخص تر، مي توان گفت . ت تاريخي عهد عتيق به بين النهرين اشاره داردابراهيم، تمام روايا

كه اين تاريخ از سومر واقع در جنوب بين النهرين نشات مي گيرد، جايي كه سومريان به سرزمينهاي 

. سبز و جلگه اي آن عدن مي گفتند

متون مرجع انجيلهايي جام مقدس تحقيق مي كنيم، بسياري ازدودمان وقتي پيرامون نسل شناسي 

من با خود مي انديشم كه همين . هستند كه در كتاب جمع آوري شده ي عهد جديد گنجانده نشدند
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. مثالً كتاب خنوخ و جشنها يكي از اين موارد است. اتفاق نيز درباره كتاب عهد عتيق رخ داده است

تيق قبل از تحريف شدن، براي يافتن پاسخي به اين پرسش و براي مطالعه محتويات كتاب عهد ع

يك حقيقت به نحو فزاينده اي خود نمايي مي كند و آن اين نكته است كه در تمام متون انگليسي 

به كار برده شده، اما در متون هرچه ) به معني خدا(با مفهومي كلي ) ����(رد واژه لّتاب مقدس ك

.وجود دارد"يهوه"و "لرد"قديمي تر مشاهده مي شود كه تفاوت شاخصي مابين 

من اغلب در تعجب مي مانم كه چرا خداي عبريان در كتاب مقدس گاهي آنانرا به آزمايشها و عذابهاي 

گوناگون مي كشاند، يا بر ايشان سيل و بال نازل مي كند در حالي كه گاهي اوقات دقيقاً اقداماتي 

پاسخ در اينجا است كه . دمعكوس كرده و با شخصيتي آكنده از مهر و محبت با بندگانش رفتار مي كن

را "يك خداي واحد"با وجودي كه كليساي مسيحيت و خاخام هاي يهودي سعي كرده اند كه ايده ي 

بعنوان ايمان اصلي خود برگزينند، اما در واقع تفاوت هاي شاخصي مابين دو شخصيت لرد و يهوه 

از او با نام يهوه ياد مي كنيم در اصل خدايي كه . جدا از هم بوده انددر حقيقت آنان دو ربِ. وجود دارد

خداي طوفان، خشم و انتقام بوده است در حاليكه آن خدايي كه با نام لرد مي شناسيم، خداوند زايش 

. و خرد بوده است

نامي كه : بنابراين، در متون قديمي تر عبري لرد را به چه نامي مي خواندند؟ پاسخ مختصر اينست

ولي در اين ميان، متون قديمي نام . بوده است) 
��	("آدون"ه مي شده بصورت متداول به لرد داد

مشخصي را به يهوه نمي دادند و او را با عنوان خداي ابراهيم بازمي شناختند و ما امروز مي دانيم كه 

.است"خداي كوه معظم"نام داشته كه به معني ) ����������("ايدال شَ"خداي ابراهيم 

نشات گرفته "ي ه و ه"از ريشه ي عبري ) كه در انگليسي جهوه خوانده مي شود(نام ظاهري يهوه 

زمانيكه موسي صدها سال پس از ابراهيم در –مي باشد "من آنم كه من هستم"است، كه به معني 

يهوه در اصل يك نام نبوده و در . كوه سينا با خدا مواجه مي شود، خدا خود را با اين نام معرفي مي كند

در حاليكه به حريف و رقيب هميشگي اش ،اي ياد مي شده استكهن از او با نام ال شدمتون

.مي گفتند"آدون"

استفاده شده است اما معاني آنها در "يهوه"و "لرد"و "خدا"در كتاب مقدس مدرن، از همه نامهاي 

تفاوت داشته و از هم هم آميخته شده آنچنانكه گويي همگي يكي هستند در حاليكه در اصل آنها با هم 
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حامي (و ديگري خدايي اجتماعي ) مردم ستيز(يكي از آنان خداي خشمگين و انتقام جو . جدا بوده اند

. بوده، و هر يك همسراني داشتند با پسران و دختراني) مردم

اسراييليان ) دوران ابراهيم و پس از آن(متون كهن عبري نقل مي كنند كه در دوران قوم ساالري 

خداي طوفان، (، اما در هر زمان ممكن، ال شداي را حمايت كننديا همان لرد ش مي كردند تا آدون تال

كتاب . با نازل كردن سيل، تند باد، قحطي و ويراني اين عمل يهوديان را تالفي مي كرده است) يهوه

يهوه، ، بنا به دستور)سال قبل از ميالد600حدود (مقدس شرح مي دهد كه حتي در همين اواخر 

اورشليم سرنگون مي شود و ده ها هزار تن از شهروندانش به اسارت گرفته شده به بابل برده مي 

. در پرستش آدون محرابهايي را بر افراشته بود) يكي از نوادگان داوود(شوند، چراكه پادشاه يهوديان 

نجام سر تسليم در در طول اين دوران اسارت بود كه اسراييلي ها رفته رفته فرسوده شدند و سرا

را بپذيرند، و دين جديدي را پايه "خداي خشم"آنان تصميم گرفتند كه . برابر يهوه فرود آوردند

لين بار در اين دوران بود كه وبراي ا. گذاري كردند كه بر اساس ترس از مجازاتهاي يهوه بنا شده بود

. ل تا ميالد مسيح فاصله داشتسا500نام يهوه در متون كتاب مقدس پديدار شد و اين زمان فقط 

گفته شد و نتيجتاً "خدا"متعاقباً، كليساي مسيحيت نيز يهوه را به عنوان خدا برگزيد، و اختصاراً به او 

حتي . بنابراين هر دو دين از ترس سرمنشا مي گيرند. تمام مفهوم و حضور آدون ناديده گرفته شد

در فارسي به اديان كليم و مسيح كالً . (گفته مي شود"خدا ترس"امروزه نيز به هواداران اين اديان 

)مترجم–است"از ترس آمده"گفته مي شود كه به معني "ترسا"

پس اين موضوعات ما را به كجا مي برد؟ اين مطالب به ما مي گويند كه در دل پانتئوني از خدايان و 

دو خداي چيره و دشمن ) استكه نام بسياري از آنان در كتاب مقدس نيز برده شده (الهه گان 

و "ال شداي"؛ "بعل"و "ال اليون"در فرهنگهاي مختلف آنان را با نامهاي . يكديگر وجود دارند

ولي اينها . مي شناسيم"پدر"و "خدا"؛ "لرد"و "يهوه"؛ "اهورا مزدا"و "اهريمن"؛ "آدون"

.همگي القاب هستند و نه نام شخصي

بودند؟ براي يافتن پاسخ مي بايست به زماني بازگرديم كه اين خدايان بر پس دقيقاً آنان چه كساني 

كه طي سالهاي (روي زمين عامالني بودند براي انجام كارهايي مشخص، و كتيبه هاي كهن كنعاني 
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به ما مي گويند كه بارگاه اين خدايان در دره ما بين رودهاي دجله و ) در سوريه كشف شدند1920

.و در زمان سومر باستان) در خليج فارس(رين بوده است، در جلگه سر سبز عدن فرات در بين النه

مي توان رد اين اما سومريان باستان به اين دو خدا چه مي گفتند؟ نام شخصي ايشان چه بوده است؟ 

سال قبل از ميالد دنبال كرد و اين متون به ما مي گويند كه دو خداي 3700كتيبه هاي سومري را از 

در سومر، به خداي طوفان كه نهايتاً يهوه نام گرفت، انليل يا . سئوال ما در اصل برادر بوده اندمورد 

مي گفتند، و برادرش را كه بعدها به نامهاي آدون و ) "حاكم كوه"به معني �����������(ايلوكورگال 

با اهميت ياريت ما بساين نام براي ادامه حكا. خطاب مي كردند) �	��(يا لرد مي شناسيم، انكي يا اآ 

). ��������	("كهن الگو"است چراكه انكي يعني 

اين انليل بود كه متون كهن به ما مي گويند كه در اصل اين انليل بود كه طوفان بزرگ را نازل كرد؛ 

شهرهاي اور و بابل را ويران ساخت؛ اين انليل بود كه همواره در برابر تعليم و آموزش و بيداري افكار 

درواقع، اسناد بدست آمده از سوريه به ما مي گويند كه انليل شهرهاي . انها موضع مي گرفتانس

سودوم و غمورا را نابود كرد نه بدليل آنكه آنان مردمي گناهكار بوده اند بلكه بدليل اينكه اين دو شهر 

.مراكز بزرگ آموزش و خردورزي تلقي مي شده اند

رغم خشم برادرش، به سومريان امكان داد تا از درخت دانش و از از سوي ديگر، اين انكي بود كه به 

اين انكي بود كه استراتژي فرار از طوفان را پياده سازي كرد، و اين انكي بود . درخت حيات بهره ببرند

�������("الواح سرنوشت"كه �������
را به سومريان منتقل نمود و بر پايه ي همين دانش ) �

الواح سرنوشت را در مصر با عنوان الواح (.تاسيس مي گردد"ر مصر باستاناسرامكتب"است كه 

�������(زمردين توث ���������)مترجم–مي شناسند ) �����

قبل از 1450كتابهاي زيادي تاكنون از مكتب كيمياگري متعلق به تاتموسيس سوم كه طي سالهاي 

اما اين مهم به درستي شناخته شده . ن آورده اندميالد بر مصر باستان حكمراني مي كرد، سخن به ميا

اين . نيست كه تاموسيس اين مكتب كيمياگري را در اصل از دربار سلطنتي اژدها به ارث برده است

قبل از ميالد تاسيس و متعاقباً توسط ملكه 2200دربار سلطنتي توسط راهبان شهر مندس در حدود 

. ن به رسميت شناخته شدسوبك نفرو، از سلسله دوازدهم مصر باستا
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همچنين اين فرمان حكومتي و رهباني از طرف مصر باستان به پادشاهان اورشليم منتقل شده است؛ 

اين فرمان به شاهزادگان اسكايتي در حاشيه درياي سرخ و به منطقه ي بالكان به ويژه به بارگاه 

سال 600يگيزموند در حدود در مجارستان شاهي به نام س. سلطنتي مجارستان منتقل گرديده است

امروزه نيز اين فرمان در قالب دربار سلطنتي و امپراطوري . پيش مجدداً اين فرمان را به اجرا گذارد

سال كهن ترين سازمان حكومتي هميشه 4000اژدها به حيات حكومتي خود ادامه مي دهد و پس از 

. داير بر روي زمين بوده است

استان، اين فرمان چه اهداف و خواسته هايي را تعقيب مي كرده است؟ اما در زمان فراعنه ي مصر ب

هدف قدرتمند كردن خونِ نسل سلطنتي به جا مانده از انكي بوده است آنهم به كمك پيشرفته و 

.جاودانه سازي علوم كيميايي مربوط به خط خوني انكي

استان حكومت كردند قبل از اينكه آنانكه بر سومر و متعاقب آن بر مصر ب(پادشاهان سلسله هاي اوليه 

در مصر . در هنگام تاج گذاري توسط روغن اژدها تدهين مي شدند) به پادشاهي اسراييل برسند

�� (باستان به اين حيوان درنده ِمسحه �كه از ريشه عبري به معني روغن مالي )مي گفتند ( ��

مي گفتند "مسيحا"و يا "اژدها"و به پادشاهان اين سلسله هاي توارثي ) كردن برگرفته شده است

. است"تدهين شده"كه به معني 

در زمان جنگ، وقتي كه سپاهيان چندين پادشاهي به هم مي پيوستند، يك فرمانده ي كل در نظر 

به )�����!(در قبايل كهن سلتي. (مي گفتند) شاه شاهان("اژدهاي بزرگ"گرفته مي شد كه به او 

.)مي گفتند"پن دراگون"اين فرمانده 


��("پادشاهي"يكي از نكات جالب توجه در آرشيوهاي متعلق به دربار اژدها، منشا كلمه "���� (

هم خون "با "پادشاهي"اين كلمه از ريشه ي سومري برگرفته شده و در زبان سومري . است


��("گرايي�خون هم"در شكل اصلي تر آن مي توان استنتاج كرد كه . هم ارز بوده است) ���


���("قابيل گرايي"از ريشه ي "گرايي�اولين پادشاه از ). 
��!=قابيل. )نشات گرفته است( ���

سلسله ي اژدهاي مسيحايي همانا قابيل كتاب مقدس، سر سلسله ي شاهان سومري مقيم در دربار 

. كيش بوده است
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از كتاب مقدس مي پيدايش سفربراي تصديق اين مطلب، هر شخصي اول متوجه اين مغايرت در 

اما در واقع سلسله هاي پادشاهي . اوود و عيسي را از ست پسر سوم آدم و حوا مي دانددشود كه نسل 

. سومر و مصر باستان همگي از نوادگان قابيل به شمار مي آيند

ما همواره. وقتي كه با اين ديدگاه مجدداً كتاب مقدس را مي خوانيم دو نكته مهم خودنمايي مي كنند

حتي كتاب مقدس، سفر . مي انديشيديم كه قابيل فرزند اول آدم و حوا است، اما اينگونه نيست

پيدايش به ما مي گويد كه اينگونه نيست و تاييد مي كند كه چگونه حوا براي آدم شرح مي دهد كه 

ايي خارج حتي در كتابه. لرد كه بوده؟ لرد همان آدون، و آدون همان انكي است. پدر قابيل است"لرد"

كه قابيل پسر آدم نبوده از كتاب مقدس مانند كتاب تلموذ و ميدراش به وضوح شرح داده شده است 
.است

پس در واقع چه چيزي درباره ي اين قله ي تاريخي به غلط تعليم داده شده است كه برداشت امروزي 

به ما مي گويد كه ) ليسينسخه انگ(فر پيدايش از كتاب مقدس ما اينچنين متفاوت از واقعيت است؟ س

آنچه . اما اين با آنچه متون اصلي بازگو مي كنند متفاوت است. بوده است"يك دروگر زمين"قابيل 

با در نظر گرفتن اينكه وي -"بر زمين مسلط بوده است"متون كهن به ما مي گويند اينست كه قابيل 

كشاورز بودن "دروگر زمين"از كه منظور ، آنگاه مي توان دريافت جايگاه پادشاهي برخوردار بودهاز 

.وي نبوده است

مشكل داشته اند چرا كه ) �����("زمين"درواقع، مترجمين كتاب مقدس همواره با ترجمه كلمه ي 

اما متون كهن تر نشان مي . ترجمه كرده اند"گرد و غبار"و يا "گل"، "اراضي كشاورزي"برخي آنرا 

حتي در داستان آدم و حوا مترجمين اين اشتباه را . بوده است"مينسياره ز"دهند كه منظور همانا 

آنها را آفريد از جنس مرد و از جنس زن، و نام آنها را آدم ":كتاب مقدس مي گويد. مرتكب شده اند

اما اين . "از زمين"مي شناسند كه يعني "آدما"نوشته هاي قديمي تر آنان را با نام كاملتر . "نهاد

ت كه آنان از گل ساخته شده اند؛ اين به آن معناست كه آنان از كره ي زمين آمده اند، بدان معنا نيس


	(يا آنچنانكه كتاب مقدس عبري آنكور�����اشاره دارد، در توصيفي كامالً واضح، آنان )����#


�������("زميني""�.بوده اند) 
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ايشگاهي به وجود آمده اند بسيار مي توان درباره آدم و حوا و اينكه آنان چگونه از يك شبيه سازي آزم

نويسندگان و محققاني همچون زكريا سيچين به تفصيل پيرامون چگونگي اين اقدامات نگاشته . گفت

اما در اين مجال من به جزييات . اند، همچنين كتاب جديد من نيز عميقاً در اين موضوع ژرف مي شود

يماً به موضوع شيميِ خط خونِ مسيحايي و پادشاهان اين ماجرا نمي پردازم چرا كه قصد دارم مستق

6000آنچه كه دراينباره مي گويم اينست كه اسناد به جا مانده از سومريان از . زميني اژدها بپردازم

خوانده "آدما"ناميده و با هم "آوا"و "آتابا"كه در آنزمان (سال پيش اظهار مي دارند كه آدم و حوا 

توسط انكي و )���������("شيمتي"جايگاه پادشاهي در سراي به منظور كسب) مي شدند

به معناي "تي-ايم-شي"در زبان سومري كلمه . خواهرش نين هورساگ بار آورده شدند/همسر

.بوده است"حيات-باد -نفس"

قطعاً آدم اولين انسان بر روي زمين نبوده است، بلكه او اولين انساني بوده كه به منظور پادشاهي 

مي "بانوي حيات"يا "بانوي جنين"نين هورساگ را . شده استاصالحن بصورت شيميايي زمي

انكي بوجود آمده نطفه يخواندند، و او دايه ي آتابا و آوا بود كه هر دو از تخمك انسان و لقاح با

. بودند

در . را دريافت نمودبدليل آنكه نين هورساگ را بانوي حيات لقب داده بودند، آوا نيز از پي او همين لقب 
نكته ي باريك نيز از . نيز بكار مي رفت"حيات"واقع نام آوا يا حوا متعاقب همين مطلب، به معني 

نين به معني بانو و تي ("نين تي"را "بانوي حيات"همينجا نشات مي گيرد چرا كه در زبان سومري 
سومري وجود دارد كه تلفظ مي درهمين حال، لغت ديگري در زبان. تلفظ مي كردند) به معني حيات

و از بخت بد، اشتباه در ترجمه اين . كه به معناي دنده يا جناق سينه بوده است) ���("تيي"شده 
! آدم بدانيمچپما امروز حوا را از دنده يكه لغت از سومري به عبري باعث گرديده است

به ) و را با نام يهوه مي شناسيمو برادر خشمگينشان انليل كه بعداً ا(هم انكي وهم نين هورساگ 

بهشت "مي شناسيمشان و آنوناكي يعني"آنوناكي"پانتئون خدايان و الهه گاني تعلق دارند كه با نام 

نام "بارگاه الوهيم"كه در كتاب مقدس با عنوان (در واقع از اعضاي اصلي انوناكي . "به زمين آمده

ت و در آنجا نقل مي شود كه يهوه قسم مي خورد كه ياد شده اس82در كتاب زبور آيه ي ) برده شده

.قدرت خود را بر ديگر خدايان تسلط خواهد بخشيد
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بر اساس رسوم دربار اژدها، اهميت قابيل در اينست كه وي زاده ي وصلت انكي و حوا است، پس سه 

بوده اند، يعني هابيل اما برادران ناتني او كه زاده آدم و حوا . چهارم خونِ در رگهاي او از آنوناكي است

.  و ست، نيمي از خونشان آنوناكي است

"زميني"خون آنوناكي در رگهاي قابيل آنچنان پيشرفته بود كه در قياس با او مي گفتند كه خون هابيل 

، پس خون "درخشيدبر سر برادر خود "آمده كه قابيل )سومري(كهن در نوشته هاي كتابهاي . است

ماجراي اصلي به گونه اي ديگر بوده و اين موضوع نيز مي بينيم كه. بلعيده شدبرادرش توسط زمين 

قابيل بر عليه برادرش قيام كرد و "در كتاب مقدس آمده كه .به نادرستي براي ما ترجمه شده است

.  نمي دهندرا اين دو روايت هرگز يك معني . "خون او را به زمين ريخت

–خود را پي بگيريم و به نقل قديمي ترين اعطاي نشان حكومتي بپردازيم حاال مي توانيم داستان 

سومريان به . را از بقيه متمايز ساختو دودمانشاعطاي نشان به قابيل كه براي هميشه خط خوني او

به معني جام و جام ����"كه تلفظ آن بسيار شبيه است به (آل مي گفتند -اين نشان حكومتي گرا

مي "نشان قابيل"اما از داستانهاي كتاب مقدس، ما اين نشان را بعنوان ). ر مي شودمقدس را ياد آو

.شناسيم

اما، با . كليسا همواره تالش نموده است كه اين نشان را بصورت نفريني از جانب خدا معرفي كند

كتاب . ردب مقدس دقيقاً به نفرين بودن اين نشان اشاره اي نداادانستن آنچه تاكنون اظهار داشتم، كت

مقدس اينگونه شرح مي دهد كه قابيل بر سر نظارت بر اراضي تحت حكمراني اش با يهوه وارد جدل 

كه لرد نشاني را بر قابيل نهاد، ه استشدسپس به ما گفته. ن خود مي ترسدمي شود و از اينرو از جا

.و هفت بالي عظيم را براي دشمنانش آرزو نمود

ت كه چرا يهوه به يكباره تصميم به محافظت از قابيل مي گيرد در هيچ كس به درستي نفهميده اس

. اما حقيقت اينجا است كه يهوه چنين تصميمي نگرفته است. حاليكه از وي شكايت و تظلم بر دل دارد

و –توسط لرد به قابيل اعطا شد "نشان"آنچنانكه پيشتر نيز گفته شد، . يهوه حافظ قابيل نبوده است

.قابيل و همان انكي بوده استلرد پدر واقعي 

تعداد كمي از محققين پيرامون اينكه بر اساس گفته هاي سفر پيدايش از كتاب مقدس، دشمنان قابيل 

آنان چه كساني مي توانستند باشند؟ آنان از كجا آمده اند؟ بنابر .ه كساني بوده اند تحقيق كرده اندچ
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–پسرانشان هابيل و قابيل در زمين حضور داشتند گفته هاي كتاب مقدس در آنزمان فقط آدم و حوا و

اگر قرار باشد كه گفته هاي كتاب مقدس را همانگونه كه . هابيل هم كه ظاهراً بدست قابيل كشته شد

. هست بپذيريم پس ديگر كسي در آن اطراف نبوده كه بتواند دشمن قابيل قلمداد شود

ر كتاب مقدس چه بوده است؟ د"نشان قابيل"آلِ سومري يا همان -پس، آن گرا

"رزي كروسي"يا "جامي از آب"آن نشان عالمتي بوده است كه تحت عنوان 

شامل اسناد متعلق به (معزز دانسته مي شد و بر اساس تمام قراين ) جام شبنم(

اين نشان صليب قرمز رنگي بوده است كه درون يك ) مصر باستان، فنيقيه ها و سالنامه هاي عبريان

در طول قرنها اين نشان توسعه پيدا كرد و .ترسيم مي شده) وسط–باال –بصورت راست (دايره 

پيرايش شد، اما اساساً هنوز هم به همان شكل اوليه باقي مانده و امروزه آنرا بعنوان نشان جام مقدس 

. مي شناسيم) صليب(

ود آنگاه كه به ما مي مغايرت ديگري نيز در سفر پيدايش از كتاب مقدس بالفاصله مشاهده مي ش

چنانچه آدم و حوا تنها زوج روي زمين بوده اند آنگاه . "قابيل براي خود همسري بر گزيد"گويد 

والدين همسر قابيل چه كساني بودند؟ كتاب مقدس بدون اينكه با اين مغايرت مواجه شود، با آوردن 

!فهرستي از اسامي فرزندان قابيل و همسرش به نقالي ادامه مي دهد

مسلماً تعداد قابل توجهي از انسانها در آن زمان مي زيستند كه يافتن شواهدي از وجود آنان در 

بغير از سالنامه هاي سومريان، حتي متون كهن . كار دشواري نيستكتابهايي غير از كتاب مقدس

. عبري و متون قديمي مربوط به مسيحيت در اينباره اطالعات مبسوطي به دست مي دهند

ل براي ارتقا بخشيدن به توانمنديهاي وارثين خود، با خواهر ناتني خود كه شاهزاده اي از تبار قابي

در همين حال، . پدر او انكي و مادرش ليليث، نوه ارشد انليل بود. آنوناكي بود با نام لولووا ازدواج نمود


�(نان را خنوخ كتاب مقدس بدون اينكه نامي از همسر قابيل به ميان آورد، نام فرزند اول آ��� (

اعالم مي كند، در حاليكه كتيبه هاي سومري نام فرزند ارشد آنان و وارث تاج و تخت قابيل را آتون 

)	��
.خوانده، كه احتماال وي همان اتانا پادشاه شهر باستاني كيش بوده است) 

تاب مقدس از آن در ككه ("گياه زايش"و از "با خدايان گام بر مي داشت"گفته مي شد كه اتانا 

از اين پس بود كه به پادشاهان اين نسل، . تغذيه مي نمود) ياد شده است"درخت حيات"بعنوان 
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مي گفتند و اين نكته جالب توجه است كه در زبان سومري به شاخه درخت، نون "درختهاي شاخه "

)$�
در زمانهاي . ه استيا كپي كردن بود) �
��!)مي گفتند و معني ديگر كلمه نون، شبيه سازي ( �

داد و در ادبيات متعاقب آن، ) تاك(پس از اين دوران رفته رفته گياه يا درخت جاي خود را به درخت مو 

.مسيحايي  در هم اقدام شدنددودمانآل، درخت مو و خط خوني-گرا

د، و به لطف بارور سازي از پيش تدبير شده، اين نسل پادشاهي به ويژه براي رهبري قالب ريزي شدن

در تمام زمينه هاي دانش، فرهنگ، آگاهي، خرد و فراست آنان به مراتب از همتايان زميني خود 

به منظور خالص نگاهداشتن خون اين پادشاهان، همواره ايشان با اقوام نزديك .پيشرفته تر بودند

.خود ازدواج مي نمودند

لسله ي پادشاهي از طريق مادر منتقل براي پيشينيان اين مطلبي شناخته شده بود كه ژن غالبِ اين س

بنابراين رسمي متولد شد كه از طريق . مي گوييم"ميتوكوندريال	$�"امروزه ما به آن. مي شود

شاهان به ارث مي رسيد، و اين رسم توسط مصريان باستان ابداع و سپس به شاهان سلتي در اروپا 

تقل مي شد، و بنابراين ازدواج پادشاهان به كمك اين رسم، پادشاهي واقعي از طريق زن من. رسيد

).مانند دختر عمو يا دختر خاله(محدود مي شد به خواهران ناتني و يا اقوام بسيار نزديك 

قبل از ميالد باز مي گردد؛ و از 3500اشاره دارد به سالهاي "گياه زايش"قديمي ترين متني كه به 

همان روزهاي اوليه شاهان اين سلسله با مكمل اين نقطه تاريخي است كه ما مي آموزيم چگونه از

سال پس از آن باقي ماند و از آن زمان بود كه 1000اين رسم تا . هاي خوراكي تغذيه مي شده اند

. رفته رفته برنامه ي تغذيه شاهان كامالً علمي و شيميايي شد

به اين نكته اشاره كنيم كه قبل از اينكه به جزييات اين رژيم غذايي شاهانه بپردازيم، ارزش دارد كه

چرا كليساي مسيحيت به نفع مقاصد خود، اين سلسله بسيار مهم پادشاهي كه از قابيل آغاز شده و به 

نوادگانش به ارث رسيده بود را به كلي انكار كرده و پيامبران بني اسراييل را از نسل ست پسر سوم 

يهوه سانسور شده /توسط پيروان وحشت زده انليلچرا سلسله بجا مانده از قابيل . و حوا مي داندمآد

است؟ 
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سفر پيدايش از كتاب مقدس، سلسله ي به جا مانده از نوادگان قابيل و برادر ناتني اش ست را نام مي 

برد، اما شرح اين نكته خالي از لطف نيست كه در تمام متون كهن اين نامها به دفعات تكرار شده اند 

. الح و المخسد، مهاالليل، متيوخنوخ، يارِ: فقط با ترتيبهايي متفاوت

در تالشي نه چندان هوشمندانه، كتاب مقدس سعي دارد سلسله پيش از نوح را از طريق پدرش المخ 

ت مرتبط كند تا شايد بتواند قابيل را از سر سلسله بودن كنار بگذارد و ثابت كند كه همگي اين به س

اگر اينچنين باشد پس مي بايست به دنبال عطفي در . ندقديسين از نوادگان ست به شمار مي رو

پاسخ در . زندگي نوح بگرديم كه باعث گرديده نويسندگان پس از او داستان نياكانش را مستور كنند

.دل خود كتاب مقدس است

انتقام جو به ظاهر نوح و فرزندانش را از خوردن خون يدر اين نقطه ي مهم تاريخي است كه يهوه

اين دستور به شكل يك فرمان الهي در زندگي يهوديان به اجرا گذارده شد از اينرو است . كندمنع مي 

را قبل از خوردن از جايي آويزان مي كنند تا خون ) مانند گاو و گوسفند(كه يهوديان، حيوانات خوراكي 

. آن كامالً تخليه شود

ت و آنان طي مراسمي بصورت نمادين اما در مقابل، آداب مسيحيت كامالً با اين موضوع در تضاد اس

طي برگزاري مراسم عشاء رباني، مسيحيان شراب را به نماد خون عيسي از دورن . خون مي نوشند

. جامي مقدس مي نوشند

آيا مي توان نتيجه گيري كرد كه اين رسم مسيحسيان نوعي بازگشت بي خبرانه به رسوم ماقبل نوح 

اگر چنين بوده، آنگاه با توجه به اينكه مي دانيم از دير باز بود؟ بوده است كه توسط يهوه ممنوع شده 
خون "را بازتاب مي داده است، آيا منظور از "رحم زن"نمادي از زن بوده و بصورت نمادين "جام"

در . پاسخ به اين پرسش مثبت استهمان ترشحات دوران قاعده گي زنان بوده است؟"درون جام

ش آور كه به نظر مي نده ي همين ترشحات بنا شده است اما نه آنقدر چِواقع، اين رسم كهن برپاي

امروزه تعداد كمي از ما درباره منشاء اصلي مواد مكمل خوراكي اي كه مصرف مي كنيم تحقيق . رسد

بعنوان مثال، . كرده ايم، و آنان كه از اين منشا ها خبر دارند نيز، تالشي براي توضيح آن نمي كنند

در حاليكه هورمون رشد و انسولين از ارين از ادرار ماديانهاي حامله استخراج مي شود، هورمون پرم

كولي بدست مي آيد. رازي به نام اينوعي باكتري ب.
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اما براي پادشاهان نسل قابيل، عصاره ي الزم را از ترشحات قاعده گي نين هورساگ تهيه مي نمودند 

مي "بانوي حيات"نين هورساگ را با عنوان . وده استكه خون تماماً آنوناكي در رگهايش جاري ب

مي دانستند و آن ) نيرومند تر از هر قدرتي(شناختند و عصاره بدست آمده از وي را بسيار نيرومند 

����("آتش اختر"عصاره را با عنوان  همچنين از . مورد احترام و پرستش قرار مي دادند) ���%

ه ي پادشاهي متولد شد، و از خون او يا همان آتش اختر بود كه زهدان نين هورساگ بود كه اين سلسل

.سلسله ي شاهان اژدها بصورت مكمل تغذيه مي شدند

��(در مصر باستان، نين هورساگ را با عنوان ايزيس��و با هر دو نام، وي مادر نسل ميشناختند، )

ژنِ "و به آندا از آن او بودمسيحايي محسوب مي شود، چرا كه ژن زنانه و قدرتمند پادشاهي از ابت


��("ايزيس�����و پس از آن نيز همين عنوان در زبان يوناني تجلي پيدا كرد كه به مي گفتند) 


��=پيدايش. (معني پيدايش بود���� (

الزم است در اينجا با خود ياد آوري كنيم، كه فرمان كتاب مقدس مبني بر تحريم خون از ناحيه انكي 

همان خداي خشم كه طوفان را بر –يهوه صادر نموده بود /بلكه اين فرمان را انليلصادر نشده بود

تا به دروغ آدم را از خوردن ميوه دانش كردو تالش نمودنوح و گردباد را بر شهرهاي اور و بابل نازل

مشهود و اين خدايي نبود كه مردم را دوست بدارد و گفته هاي سومريان در اين رابطه كامالً . منع كند

از اينرو، چنانچه وي به نوح فرمان داده است كه از خوردن خون بپرهيزد، حتماً اين فرمان . واضح است

. بلكه اين كامالً به ضرر آنان تمام شده است–به نفع نوح و نوادگانش نبوده است 

ا در دنياي نص صريح به ما مي گويد كه آتش اختر از ترشحات قاعده گي الهه گان بدست مي آمده، ام

خاكي خودمان نيز ترشحات قاعده گي زنان حاوي ارزشمند ترين موادي است كه در غدد درون ريز 

غده . توليد مي شوند، بويژه ترشحاتي كه از غده هاي صنوبري و هيپوفيز وارد چرخش خون مي شوند

د اين غده ي ر مي شوصوي صنوبري در مغز انسان مستقيماً به درخت حيات مربوط مي شود، چراكه ت

يا در يوناني "سوما"كوچك مغز ماده اي را ترشح مي كند كه مستقيماً به طول عمر ربط دارد و به آن 

. مي گفتند"آمبروزيا"

نمادي از گل ) ���&��%(در گروه هاي كهن، به زني كه از او ترشحات قاعده گي استخراج مي شد 

در حقيقت، . يا لوتوس به تصوير كشيده مي شدتعلق مي گرفت و با گلهايي همچون ليلي ) ��&��%(
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در سومر . به معني زن ترشح كننده بيرون آمده است���&��%به معني گل از ريشه ي ��&��%كلمه 

كه از ايشان عصاره آتش اختر براي سلسله پادشاهان اژدها تهيه مي شد را اي باستان، زنان كليدي 

. يلوتو و ليليثه مي شناختندبا نامهايي همچون ليلي، لولووا، ليليث، ل

در آثار تصويري به جا مانده از تمدنهاي كهن مشاهده مي شود كه اژدهاي مسيحايي كوچكترين 

و بيشتر به افسانه هاي اروپايي ارتباطي با آن موجود ترسناكي كه از دهانش آتش بيرون مي زند

رواره هايي ستبر كه چهار دست و پا در اصل اين اژدها را بصورت مار بزرگي با آ.، نداردمربوط است

اين موجود . دارد و بيشتر شبيه به كروكوديل بوده است، به تصوير مي كشيدند

دراكو در اصل . بوده است"دراكو"است كه نامش "مسحه مقدس"همان 

نشان مقدس فراعنه ي مصر باستان بوده است، همچنين نمادي براي شفا 

ر قمران مي زيستند بوده، و پس از آن در دهندگان مصري كه در اسن واقع د

. در اورپا تبديل شدنجيانشكل مار دريايي به نماد خاندان مروِ

"نهش"در متون كهن عبري، تمام ارجاعات به مار بزرگ با استفاده از واژه 

صورت گرفته است؛ اما اين ماربزرگ هيچ ارتباطي با آن تصويري كه  ما از مار بزرگ بعنوان موجودي 

آنان ماربزرگ را آورنده ي خرد و روشنفكري مي دانستند از همين رو . زهرآگين در ذهن داريم، ندارد

. كاربرد دارد"سر در آوردن"و "تفسير كردن"به معني "نهش"واژه ي 

مابرزگ هميشه با خرد و درمان در ارتباط بوده است، همچنين درختهاي حيات و دانش نيز در قديم 

در واقع، عالمت تمامي ارگانهاي پزشكي و . راه با ماربزرگ به تصوير در مي آمدندبصورت مرسوم هم

و اين همان –درماني امروز، دقيقاً ماري را نشان مي دهند كه به دور تنه ي درخت حيات پيچيده است 

نگاره اي است كه بعنوان نشانه ي انكي در لوحهاي گلي به جا مانده از تمدن باستاني سومر شناخته

. مي شد

جالب توجه اينكه در برخي موارد نشانه ي مربوط به اورگانهاي درماني به شكل دو ماربزرگ به تصوير 

را تداعي مي 	$�كه شكل رشته ي (كشيده مي شود كه به دور عصاي هرمسِ جادوگر پيچيده اند 

گرديده است، و سل منتقلندر دل اين موارد است كه نمادشناسي آتش اختر نسل به ). مترجم-كند 
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كيمياگري در مصر باستان و يا از بدو پيدايش ن از زمان پيدايش مكتب اسراررد اين نماد را مي توا


�=گنوسي(نهادهاي عرفاني ��.پيگيري كرد) ���

قرائن شرح مي دهند كه عصايي در مركز و دو ماربزرگ كه به دور آن پيچيده اند در واقع نمادي 

دو بالي كه در قسمت . دو رشته ي اعصاب حسي كه به اطراف آن پيچيده اندهستند از ستون فقرات و

فوقاني به تصوير در آمده است مبين دو نيم كره چپ و راست مغز مي باشد كه ساختاري متقارن 

ما بين دو بال، در باالي ستون فقرات، كره اي كوچك ترسيم شده كه نشان دهنده غده صنوبري . دارند

. در مغز است

ارجاع مي "قو"براي مدت طوالني تركيب غده مركزي صنوبري با بالهاي افقي در اطرافش را به 

وجودي "قو نمادي از ) همانند حلقه هاي جوكي هاي هند(دادند و در آيين هاي مربوط به جام مقدس 

اي قرون اين عرصه ي بي نهايت از بيداري و آگاهي توسط شواليه ه. است"سراسر روشنگري

.را براي خود برگزيدند"شواليه هاي قو"نان نام آوسطي كشف و پذيرفته شد و از آن پس 

اما براي آنان كه . بسياري از شما با كاركرد غده صنوبري و ديگر غده هاي درون ريز آشنايي داريد

ميوه ي اطالعات كمتري دارند مي گويم كه غده صنوبري، غده اي بسيار كوچك در مغز است به شكل

اين غده دقيقاً در مركز مغز واقع است اما خارج از حفره ي مغز . صنوبر و به اندازه يك دانه ي ذرت

. قرار دارد و ساختار مولوكولي آن با ساختار مغز متفاوت است

رنه دكارت، دانشمند فرانسوي، درباره ي غده صنوبري مي گويد كه اين غده كرسي روح است در مغز 

در يونان . عبيري ديگر درون اين غده است كه ذهن و جسم با يكديگر يكي مي شوندبه ت–آدمي 

باستان نيز عقيده اي مشابه درباره غده صنوبري رايج بود و هروفيلوس در قرن چهارم قبل از ميالد 

اين . شرح مي دهد كه غده صنوبري ارگاني در بدن است كه به جريان درآمدن فكر را تنظيم مي كند

كوچك براي زمان مديدي است كه دانشمندان آناتومي شناس را مشغول خود كرده است چرا غده ي 

.، اما اين غده هيچ قرينه و همتايي ندارداي همتا دارندكه تمام اجزاء مغز قرينه

شاخه اي از علوم پزشكي مرتبط با مواد ) پدر انليل و انكي = آنو(در روزهاي سومر باستان، راهبان آنو 

را ده از ارگانهاي زنده را به زحمت ارتقاء داده و كامل كرده اند، در حاليكه عصاره آتش اختر بدست آم

در وهله اول، به ترشحات قاعده گي بدست آمده از . بعنوان تركيب پايه و منبع اصلي به كار مي بردند
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و ملكه هاي مي گفتند، و اين تركيب از همان ابتدا به شاهان "طالي خدايان"خون خالص آنوناكي 

گرچه متعاقب اين تاريخ، در مصر و مديترانه ي باستان، عصاره . سلسله ي اژدها خورانده مي شد

"زنان سرخ پوش"از راهبه گاني باكره استخراج مي شد كه با نام ) �����'(آتش اختر طي مراسمي 

)�������(���
اسم پرستش و به معني مر)������در واقع واژه . مورد پرستش واقع مي شدند( 

را "طالي سرخ"كه مراسم مقدس –���'از همين آيين سرچشمه گرفته است، از كلمه ) عبادت

. پيش رو قرار مي دهد

شيوه ي (البته امروزه نيز مكملهاي بدست آمده از ترشحات غدد درون ريز توسط اورگانوتراپيست ها 

مورد استفاده قرار ) مترجم-ره مي برد درماني كه براي معالجه بيماري از ترشحات غدد حيوانات به

را از غده هاي بدست آمده از حيوانات مرده ) مانند مالتونين و سروتونين(مي گيرد، اما ترشحات اصلي 

استخراج مي كنند و اين ترشحات بسياري از مواد مهمي كه در غدد انسان زنده توليد مي شوند را در 

. خود ندارند

در ضمن در . "فلز طال"مترادف بوده است با "رنگ قرمز"هن، هميشه در نمادشناسي كيمياگري ك

از . نشان مي دادند"سياه"را با رنگ "قرمز"رنگ ) شامل تانتراس از هند(برخي از رسومات كهن 

الهه كالي ."سياه"است هم "قرمز"هم "الهه ي كالي"همينرو در آيين هاي هندي گفته مي شد كه 

مي گفتند و "كاليمات"از سومر به هندوستان رسيد و در زبان سومري به وي در اصل ميراثي بود كه 

)خواهر زن قابيل بود. (كاليمات خواهر لولووا، همسر قابيل بود

كالي از ابتدا شاهزاده ي دربار اژدها محسوب مي شد، و بليل آنكه او يكي از منابع اصلي توليد عصاره 

به همين دليل . ي زمان، فصل، دوران و چرخه هاي زمان مي دانندآتش اختر بود، از همينرو او را الهه 

. است"تقويم"به معني "كاليندر"كالي، ريشه ي كلمه 

بنابراين از همان روزهاي قديم، فلز كيمياگران در اصل يك فلز نبوده بلكه عصاره هايي بدست آمده از 

در . تا متافيزيكيداشته انديتي فيزيكي ارگانهاي زنده بوده است، و رازهاي دنياي باستان بيشتر ماه


��������(ريشه در همين علوم پنهان مرتبط با ترشحات ) به معني راز("������"واقع، كلمه  (

يا چيزي كه "رشحه"است و هم به معني "راز"در انگليسي هم به معني ������واژه ي . (غدد دارد

ند و از همين ريشه است كه واژگاني همچون مي دانست���'حقيقت را ). مترجم–ترشح مي شود 
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مراسم –�����'+پرستش(سرچشمه مي گيرند *��'(و "���'"، "���'"و "�����'"

متعاقباً به معني ماده اي فيزيكي تعريف شد ���'واژه ). ��'=قرمز–���'=ريشه–���'=مذهبي

بنابراين طال مترادف .يافتمي لي كه در واقع به شكل ناب ترين و خالص ترين فلزات يعني طال تج

."حقيقت نهايي"شد با 

ريشه در ترجمه واژه اي كهن دارد، ديگر واژه ها نيز از اين ) ������("راز"همانگونه كه واژه ي 

هر چيز ناپيدا و پنهان از نظرها  را ) 
��	("آمون"در مصر باستان واژه . قاعده مستثني نيستند

نيز معناي مشابهي مي داد ) به معني امروزي فرقه گرايي("�����,"ه همچنين واژ. مشخص مي نمود

، اما امروزه هنوز از واژه ي آمين بعنوان نامي مقدس در انتهاي دعاهايمان بهره مي )از نظرها پنهان(

در (با معنايي گناه آميز همراه شده و نشان دهنده ي عملي شيطاني است �����,بريم در حاليكه واژه 

و 
��	، ������در انشايي صريح تر، هر سه واژه ). هر دو از يك ريشه نشات گرفته اندحاليكه 

. دنو ريشه در علومي دارند كه به ترشحات غدد درون ريز اشاره داربه يكديگر مرتبط اند�����,

معني به(���!، واژه انگليسي )سياه است اما زيبا(از آنجاكه الهه كالي با رنگ سياه در ارتباط است 

دختر "را ) يكي از همتايان كالي(كول -در آداب عبريان، باث. از نام وي نشات گرفته است-زغال

ازينرو، رحم را با صدا هم . از بلوغ دختر متولد مي شوداب مي دادند و گفته مي شد كه صدا خط"صدا

غيب گونه اي كه يعني كالم(مي خواندند"زهدانسروشِ"رديف مي دانستند، و عصاره آتش اختر را 

به معني گوينده مي دانستند و واژه "������."از همينرو رحم را .)مترجم–از رحم بر مي خيزد 

".�����. از اين ريشه نشات گرفته است) زهدان، رحم("

را به اين نام مي خواندند چراكه آنان مستقيماً منبع "زنان سرخ پوش"همانگونه كه پيشتر گفته شد، 

مي ) بانوان مقدس(���������/آنان را در ادبيات يونان باستان با عنوان . ش اختر بوده اندرهباني آت

) زن بدكاره("�����/"واژه اي كه متعاقباً از زبان فرانسه به انگليسي منتقل شد و با –شناختند 

مي رفت بكار"����/"به شكل )���������/(واژه در زبان آلماني قديم نيز همين! مترادف گرديد

گرچه، اين واژه در انگليسي نيز .تغيير ماهيت داد) فاحشه("�����)"به نكه پس از انگليسي شد

آنچانكه در فرهنگ لغات معتبرِ مربوط به ريشه . بكار مي رفت"دوست داشته شده"ابتداً به معني 

شتند كه در جايگاه يابي كلمات مي توان ديد، اين واژه ها همگي در اصل به بانوان مقدسي اشاره دا

فاحشه "يا "بد كاره گي"پرستش شونده قرار مي گرفتند و معني اين واژه گان به هيچ وجه ربطي به 
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كليساي قرون وسطي اقداماتامروزي اين كلمات به) بد و نا درست(در واقع معني . نداشته اند"گي

. هباني اين بانوان را لكه دار كندباز مي گردد، به وقتي كه كليسا تالش مي كرد كه جايگاه مقدس و ر

گوشه نشين كردن دانش مرتبط با آتش اختر از زماني اتفاق افتاد كه تاريخ نگاران مسيحيت شروع به 

مسيحيان ماقبل (تقلب و تحريف در تاريخ نمودند و دانش جمع آوري شده توسط عرفاي گنوسي 

داب آتش اختر كه از طريق عرفاي بخش هاي قابل توجهي از آ. را درجا فرونشاندند) مسيحيت

گنوسي منتقل گشته بود در قالب كتاب تلموذ و يا آيين هاي رباي هاي يهودي به جا مانده است اما، 

جريان اصلي يهوديت و مسيحيت با تمام قوا در راه مخدوش و نابود كردن هرگونه آثاري كه از اين 

. آيين به جا مانده است تالش نمودند

مركبِ "مي خواندند، در برخي متون از آن با عنوان "طالي خدايان"ه غير از اينكه آتش اختر را ب

و در اين باره، آتش اختر را مستقيماً هم ارز براي اظهار عقيده ياد شده است، يا منبع سرشار"نور

��'(زي كروسي به اين دليل است كه ر. مي دانستند"جريان سيال خرد"يا "آبهاي پيدايش"�

كه به معناي جامي از شبنم بود و نمادش به شكل صليب قرمزي درون يك دايره ترسيم مي ) ����!

.شد، كه همان نشان قابيل نيز بود، به نشان جاودانه پادشاهان اژدها بدل گرديد

گفته مي شد كه نور براي افرادي كه از نظر روحاني بيدار نشده اند، همواره مسطح و خاموش است اما 

يدارگر و روشن باشد چنانچه فرد با اتكا بر اراده ي شخصي و ممارست و رياضت انرژي مي تواند ب

ي هويدا و آشكار نيست، اما وجداني رهايي يافته از مرا،اين پروسه ي رواني. روحاني خود را برانگيزد

. دانسته گي و بودني بدون شكل را به ارمغان مي آورد

اما در . يهوه با مشكل مواجه شود/گرايي بود كه باعث شد انليلدر واقع اين ايده ي انسان براي كمال 

و از ) خرد آنوناكي(مقابل وي انكي بود كه مي دانست با توجه به اينكه انسان از ميوه درخت دانش 

حتي يهوه . خورده است حتي توانايي خدا شدن را نيز دارا است) آتش اختر آنوناكي(ميوه گياه زايش 

ي كند، چنانچه در كتاب مقدس آمده است كه وقتي آدم از ميوه درخت ممنوعه اين مهم را تاييد م

. "مي باشد) خدايان(آگاه باشيد، زين پس انسان جزوي از ما ":خورد، يهوه بانگ زد

آنان به وي سامائيل . انكي خردمند، محافظ درخت دانش، در رسومات عبريان نام ديگري نيز دارد

)����� "سوما"يا همان "ساما"وي در شمال بين النهرين خداي موكول بر مي گفتند چرا كه ) ��
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آموزه هاي مكاتب اسرار، مشخصاً بسيار زياد از درختهاي دانش و حيات مي دانستند و اين . بوده است

هيچ چيز فقط با خواستن بدست نمي ":گفته مي شد. آموزه ها را مستقيماً از انكي به ارث برده بودند

. گر دائماً مسئوليت را به مسئولين باالدست ارجاع دهيم نيزهيچ چيز بدست نمي آيدهمچنين ا. "آيد

همان زندگي كردن ) ���0��#(است چرا كه باور كردن ) ���0���("باور كردن"ناشي از عمل ،باور

)#� –از اراده خواسته هاي نفس بر مي آيند . (واسطه ي غايي نفس است،و اراده–است ) ��0�

)مترجم

كه از ميوه گياه زايش خورد تا بتواند پدر فرزند ، به شاه اتانا،سناد سومريان به پسر قابيل اشاره دارندا

و گياه زايش مستقيماً با طول عمر فرد و همچنين با خاندان قابيل –باشد و نوادگانش) شاه باآل(خود 

مرتبط بوده و خوردن گياه در ضمن اين گياه با آتش اختر و فعاليت غده صنوبري . در ارتباط است

. زايش به شكل مراسمي براي مصرف آتش اختر تجلي مي يافت

غذاي غني شده از "يا كسي كه "جام آور"را با عنوان ) ���&��%(در اين رابطه، آنوناكي مونث 

��'(شارون زِدر اين جايگاه به آن زن ر. را حمل مي نمود مي شناختند"زهدان��������
مي ) 

). كه همگي به معبد نور اشاره دارند
,و �'به معني اوربيت و واژه هاي ���از ريشه ي كلمه (گفتند

اهميت اين جايگاه پرستش شونده ي زنان آنوناكي را مي توان در گفته هاي قصيده وار كتاب مقدس 

رزِ من ":جستجو كرد، جايي كه در نغمه سليمان، عروس يك پادشاه مسيحايي به دامادش مي گويد

."ليِ دشتهاشارون هستم و لي

يك پادشاه دريافت كننده ي آتش اختر براي رسيدن به جايگاه شاهي ارزيابي و انتخاب شده بود و 

زماني كه به حدي از دانش و خرد و فراست دست مي يافت كه براي رهبري الزم بود، آنگاه وي 

از همين واژه ي {. مي گفتند) 1�� (لك تدهين شده به پادشاهي مي رسيد و در اين جايگاه به او م

}به معني پادشاهي ريشه مي گيرند��1�� به معني شاه و ������ بين النهريني است كه واژگان 

به تازگي دانشمندان علوم طبي ترشحات هورموني غده صنوبري را شناخته اند كه اين تاريخ به سال 

از ريشه (است "شب كار"ده اند، كه به معني اين هورمون را مالتونين خوان. باز مي گردد1968

���به معني سياه و ���� يوناني ��افرادي كه بدنشان مالتونين زيادي ترشح مي ). به معني كار

كند در برابر نور خورشيد واكنش نشان مي دهند چرا كه نور توانمنديهاي ذهني را كاهش مي دهد؛ 
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مون تاريكي نيز خوانده اند چرا كه فقط در هنگام شب يا در مالتونين را هور. آنان ذاتاً شب كار هستند

در معرض نور زياد قرار گرفتن باعث مي شود كه غده صنوبري كوچك شود و . تاريكي ترشح مي شود

در نتيجه آگاهي دماغي كاهش مي يابد، در حاليكه تاريكي باعث فعال شدن غده صنوبري گشته و 

.كتور هاي استرس زا را كاهش مي دهدارده و در همان حال فادراك ذاتي و ذهن زيرك را تقويت ك

در اين مرحله، جالب توجه خواهد بود كه ياد آوري كنيم چگونه كليساي مسيحيت در نهايت مراسم 

مربوط به آتش اختر را به كمك كشاندن اين مراسم به عرصه ي اعمال گناه آميز و شيطاني كه از 

در رسومات كهن، به آن اشخاصي . مانده بود، از تاريخ محو نمودزمان عرفاي ماقبل مسيحيت به جا 

. را در اختيار داشتند اژدها و به سر سلسله ي آنان دراكو مي گفتند) پادشاهي(كه ملكوت 

از آنجا كه بدن اين پادشاهان با مالتونين و ديگر ترشحات هورموني مكمل تغذيه و آماده سازي مي 

فرا معمولي و طول ايشان آگاهيِ اعتال يافته، قدرتان تاريكي بوده اند؛ وشد، آنان در واقع شاهزاده گ

و آتش اختر همان خون قاعدگي ملكه هاي آنوناكي و –عمر را از عصاره آتش اختر كسب مي نمودند 

.متعاقباً راهبه هاي مقدس سرخ پوش بوده است

اده ام، در قرون وسطي تفتيش جام مقدس به تفصيل شرح ددودمان آنطور كه در كتاب نسل شناسي 

عقايد شكل گرفت براي اينكه با كفرگوياني برخورد كند كه در اصل حاميان خط خوني مسيحايي از 

. سلسله شاهان اژدها بوده و خود بر عليه فساد و تعصب كليسا و اسقفهاي آن موضع گرفته بودند

شدند، و اتهامشان اين بود كه عقايد بسياري از قربانيان به عنوان فرقه گرايي و يا جادوگري معدوم

كليسا آنها را به عنوان . كفرآميز دراكو ها را پي مي گيرند، عقايد و آرمانهاي شاهزادگان تاريكي را

!امعه معرفي مي نمودجبه "خون آشام"

سال هنوز 4000پيشتر مشخصه هاي دربار اژدها در مصر باستان را ياد آور شديم، و اينكه پس از 

در سالهاي قرن . ن حكومتي دربار اژدها بر قوه ي خود باقي است و در حال اجرا شدن استفرامي

، شاهزاده ترانسيلوانيا بود، )������2(در آنزمان وِلَد سومقدرتمندپانزدهم، يكي از صدر اعظم هاي

يشتر با شاهزاده ولد را امروز ب. را بنا كرد) پايتخت كنوني روماني(كسي كه ارگ مستحكم بخارست 

اين همان نامي است كه پدر ولد در سالهاي –"پسر دراكول"نام دراكوال مي شناسيم به معني 

.  با آن در دربار اژدها شناخته مي شد1431
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براي مجازات جرم بر ي كه ويولد در اصل شاهزاده اي بود با انضباط و بسيار سختگير، و روش اعدام

اين روش .به چهار ميخ كشيدن بر روي تخته اي چوبي بودعليه دولت به اجرا مي گذاشت، شامل

روشهايي همچون در روغن (البته با ما بقي روشهاي مخوف مجازات در آنزمان سازگار و هم خوان بود 

اما  در رمان ). داغ انداختن مجرم، سوزاندن مجرم، كشيدن و قطعه قطعه كردن مجرم و غيره

روش مخصوص ولد بر عليه او بكار گرفته شد و دراكوال فقط ترسناكي كه برام استوكر نگاشت، اين

. زماني مي ميرد كه تكه چوبي در قلب او فرو برده شود

چرا كه اينگونه (اما عامل اصلي در توسعه احساس ترس از دراكوال به روش اعدام ولد باز نمي گشت 

م آتش اختر بود كه باعث شد بلكه دانش كامل و عميق او از مراس) روشها در آن دوران متداول بود

شاهزاده ولد با پشت سر گذاشتن تحصيل در مكتب سليمان . كليسا از وي چهره اي هولناك بيافريند

به علم عميقي درباره ي تاثير مالتونين و سروتونين بر بدن انسان اطريشواقع در هرمانشدات ،

.و افزايش آگاهي پي برددست يافت و به رابطه ي اين مكملهاي خوراكي با راز طول عمر 

توليد مي يبسيار زيادمالتونين سالنامه هاي رومانيايي ها به وضوح اشاره دارند كه بدن شاهزاده ولد 

. آنان شب كار هستند. حساس اندفته شد اينگونه افراد به نور شديدشتر نيز گيكرد و همانگونه كه پ

استوكر در رمان معروف خود، دراكوال كه در سال متعاقباً، افسانه ي ترانسيلوانيا متولد شد و برام 

به چاپ رسيد، ولد دراكوال را به صورت يك خون آشام و شاهزاده ي تاريكي به تصوير كشيد 1897

!كه خون دختران باكره را مي مكد

به غير از اين داستان نيز، بسياري از افسانه ها در واقع بر مبناي رسومات مرتبط با جام مقدس و آيين 

���%(ايده ي اكثر افسانه ها . هاي دربار اژدها به وجود آمده اند���1�از همين مبنا ريشه گرفته اند و ) 

به ����نشات گرفته اند و اين واژه ها مترادف اند با ��%يا ��%در اصل از ريشه هاي ����%واژه ي 

،اين بود كه خاندان سلطنتياعتقاد بر ) ������!(در عالم سلت هاي اروپا . معني تقدير و سرنوشت

به آن معنا كه آنان سرنوشت دودمان –در رگهايشان جاري است ) ����#����%("خون پريان"

در حاليكه پرنسس هاي متصل به نسل جام مقدس را اغلب –جام مقدس را به دوش مي كشند 

���("دوشيزه پري" ����
ره ها و جنگلها آنان محافظان منسوب زمين، ستا. خطاب مي دادند) 

.بودند ، همانگونه كه در افسانه ارباب حلقه ها اثر تولكين از اين ايده تقليد شده است
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مي گفتند، و از ريشه ي ) ����(در زبانهاي كهن متعلق به قبايل جنوب اروپا، به يك پري مونث ايلبي 

احيه ي النگوئداك و اين شهر در فرانسه در ننشات مي گيرد، ) ���	(اين كلمه نام شهر آلبي 

)��

�)واقع بود كه در زمان قرون وسطي مركز كاتارهاي گنوسي ( �����"�����!������بوده )  

سال بر عليه 35پاپ اينوسنت سوم لشگر كشي مخوفي را به مدت 1208وقتي كه در سال . است

چراكه اين نبرد در نهاد"جنگهاي صليبي با آلبيژنسيان"كاتارها به راه انداخت، نام نبرد خود را 


������	(حقيقت بر عليه ژنِ آلبي �. به پا شده بود"خون پريان"يا ) 

مالتونين ايمني بدن انسان را بهينه و تقويت مي كند، و آنان كه غده صنوبري شان زياد ترشح مي 

ازدياد توليد زياد مالتونين در بدن انسان باعث. كند، از آفتهايي همچون سرطان در امان مي باشند

مي شود و اين عمل مستقيماً به الگوي خواب فرد مرتبط توليد انرژي، بنيه و سطح تحمل فيزيكي

اين ماده . است، و با توجه به خصوصيات دستگاه عروقي فرد، بدن را در اعتدال تنظيم و حفظ مي كند

، در غده ي با ترشح شدن هورموني بنام سروتونين كه در نقش يك فرستنده ي پيام عمل مي كند

مالتونين، در هنگامي كه هسته ي سلول در حال تقسيم شدن و سلول . صنوبري ساخته مي شود

جديدي در حال شكل گرفتن است، پالسهايي را در طول اعصاب كروموزومها به جريان مي اندازد، و 

. در نهايت در زمان لقاح، با نيمه ي ديگر تركيب مي شود

وبر را با ترشحات غده ي صنوبري هم ارز مي دانستند و از آن براي زمان طوالني است كه رزين صن

طال از اينرو، . از سوي ديگر طال را نماد پادشاهي مي دانستند. بهره مي بردند) بخور راهبان(توليد كندر 

و كندر بعنوان دو عنصر پايه در رسومات مربوط به شاهان و راهبان دودمان مسيحايي به شمار مي 

. كه در اصل نماد مرگ بوده است) نوعي صمغ كه بعنوان مسكن خاصيت درماني دارد(نار مر رفتند در ك

�از همين ريشه است كه واژه ي (مي شناختند �����دانش متعالي را با واژه در دنياي كهن، ����

در حقيقت، آنچنانكه ما بخوبي مي دانيم، كتاب عهد جديد شرح مي ). به معني مرگ شاخه مي گيرد

توسط مريم مجدليه به عيسي عرضه شد و بدان وسيله او را به ) طال، كندر و مر(دهد كه اين سه ماده 

. براي دودمان اژدها معرفي نمودراهب -عنوان وارث جايگاه شاه

مي "چشم خرد"يا "چشم سوم"كه آنان آنرا با عنوان (در تعليمات يوگا آمده است كه غده صنوبري 

نقش مهمي دارد، چراكه غده صنوبري را منبع اليتناهي نور "آگاهي"سيدن به در پروسه ر) شناختند



٢٤

از ديزباز غده صنوبري را با عنوان ) ���
������(اساتيد رزي كروسي و ايلوميناتي . مي دانستند

������	��
. عربي به معني چشم است"عين"در واقع 
��	كه –يا چشم مخفي مي شناختد 

�خواه با ) به معني قابيل(
��!بسيار مهم است چراكه هجي اصلي نام ) $����3	(هجي اين كلمه 

در واقع به ) قابيل(
��!نام . بوده است $����3	�!نبوده بلكه 
��!در واقع 4يا با !باشد يا با 

و از "
��كلمه ي 
����بنابراين از واژه . نيز بكار مي رفته است"يكي از چشمهاي دورن"معناي 

4���
، انكي يا سامائيل، خود توسط -قابيل(
��!در واقع، پدر . نشات مي گيرند
���4كلمه 

. لقب گرفته بود"خداي چشم مقدس"سومريان 

گفته مي شود كه يك انسان روحاني كامل به جاي اتكا بر چشمان مادي خود كه فقط وجود عوامل 

چشم سوم با جهان اطراف ارتباط برقرار فيزيكي را درك مي كند، مي تواند بصورت خودكار از طريق 

حضور فيزيكي فقط در زمان و مكان معيني قابل درك است، اما براي آنان كه به غده صنوبري . نمايد

خود اتكا كرده اند، ديگر زمان فاكتوري قابل محاسبه به شمار نمي رود، چراكه آنان در بعدي از ابعاد 

اين بعد را فقط دانشمندان مدرن . ان در آن تعريفي نداردعالم سير مي كنند كه محورهاي زمان و مك

"دشت اوربيت نور"يا "دشت شارون"اين ابعاد از هزاران سال پيش با عنوان : كشف نكرده اند


��5.(شناخته مي شد��������
(

ازآن پس بنابراين پادشاهان بين النهريني نسل قابيل كه از ابتدا از خون آنوناكي بوجود آمدند و پس 

نيز با عصاره آتش اخترِ بدست آمده از الهه هاي آنوناكي تغذيه مي شدند تا ادراك، آگاهي و 

نايل مي آمدند و دانش ايشان تقريباً به "استاد دانستگي"فراستشان تقويت شود، در نهايت به لقب 

ي شد پس در همان زمان سطح تحمل و سيستم ايمني ايشان بسيار قوي م. اندازه خدايان مي رسيد

بنابراين به لطف تغذيه مالتونين و سروتونين بدست آمده از آنوناكي، به طول عمري باور نكردني 

چند صد سالهتمام اسناد كهن به اين موضوع اشاره دارند كه راز طول عمر. دست مي يافتند

طه ديگر جايي و در اين راب.در همين نكته نهفته است) بين النهريني و مصر باستان(پادشاهان قديم 

. قدس درباره ي طول عمر پيامبران وجود نداردمبراي شكاك بودن به گفته هاي كتاب 

بغير از آداب مربوط به خوردن آتش اختر، گفته مي شد كه پادشاهان دودمان جام مقدس، با شير الهه 

عمر در ارتباط مي در خود داشته است كه با راز طول يگان تغذيه مي شدند و علي الظاهر اين شير آنز

بر اساس گزارشي كه در . تلومراس نام گذاري كرده اندمحققان علم ژنتيك امروز، اين آنزيم را . است
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�عمر درماني دانشگاه تكزاس مشخص نموده است كه آنزيم تلومراس تاثير مستقيمي بر طول$	

. دارد

ي سلولهاي سالم بدن برنامه ريزي شده اند كه در طول عمر فرد بارها تقسيم شوند، اما اين پروسه 

تقسيم شدن يك روند مادام العمر نيست و نهايتي دارد، پس در نهايت مرحله تقسيم نشدن آغاز مي 

يم شدن توسط كالهكي كه اين روند تقس. اين فاكتوري مهم براي سالخوردگي به شمار مي رود. شود

. تلومر مي باشداين كالهك از ماده يجنس. واقع است كنترل مي شود	$�در انتهاي رشته ي 

هربار كه سلول تقسيم مي شود، قطعه اي از اين تلومر نيز با آن كنده شده و به سلول جديد منتقل مي 

. نيست	$�قادر به جدا شدن از شود تا جاييكه ميزان تلومر به اندازه ي بحراني مي رسد و ديگر 

. بنابراين ديگر سلولها تقسيم نمي شوند و همگي مسير نابودي را پي مي گيرند

تجربه هاي آزمايشگاهي بر روي بافت زنده نشان داد كه بكار بردن ژنتيكيِ آنزيم تلومر مي تواند تا 

ازينرو، سلولهاي بدن قادر . ردحد قابل توجهي جلوي كوتاه شدن تلومر را در فرايند تقسيم سلولي بگي

توليد و تقسيم سلولي، به دفعات بيشتريمي شوند كه فارق از برنامه ي از پيش تعيين شده براي

همانند سلولهاي سرطاني كه با تجميع مقدار زيادي از تلومر به نوعي از جاودانگي دست (تقسيم شوند 

اخته نمي شود؛ اما در هنگام تشكيل بصورت معمول آنزيم تلومراس در بافت بدن س). مي يابد

لذا مي توان . تومورهاي بدخيم مي توان رد اين آنزيم را ديد و همچنين در اطراف سلولهاي باروري

نهفته است اما به هر دليلي اين توانايي 	$�نتيجه گرفت كه راز توليد اين آنزيم در دل ساختار 

قرار گرفته است كه دانشمندان 	$�متهايي از بالقوه خاموش شده است و احتماالً اين راز در قس

.مي نامند"نخاله"بدان توجهي نداشته و آن قسمتها را 

مي خوانيم كه در طول سالهاي عمر نوح و فرزندانش، يهوه دستور ) گردآوري شده(در كتاب مقدس 

ز ميالد حداقل مي توان گفت كه نگارنده هاي قرن ششم قبل ا–مي دهد كه خوردن خون ممنوع است 

گرچه كه .ان نوح مي ديدندركه كتاب مقدس را تاليف مي نمودند، اجراي اين حكم يهوه را در دو

صدور اين حكم از نظر زماني مي تواند صحيح باشد، اما كمي بعيد به نظر مي رسد چرا كه در زمان 

خدايان آنوناكي قرار يهوه هنوز به اختيارات كامل و نهايي اي كه او را مافوق انكي و ديگر/نوح انليل

.دهد نرسيده بود
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به هر حال اين واضح است كه از زمان نوح، عمر طوالني اي كه به قوم ساالران داده شده بود رو به 

آنان را عمر كاهش گذاشته است، به همين دليل وقتي كه به تاريخ ابراهيم و نوادگانش مي رسيم، طول 

سناد سومريان طول عمر شاهان سومري كه از نسل قابيل و در نقطه مقابل، طبق ا. معمولي مي يابيم

. اتانا بوده اند به مراتب زياد است

بوده و هر آنچه چيزي كه امروز بدون شك مي دانيم اينست كه هر آنچه كه واقعيت اين فرمان يهوه 

آتش اختر كه آداب مربوط به مراسم به اينكه در تاريخنامه ها نقل شده، در نهايت منجر گرديده است 

به نقل از كتاب مقدس اين . قبل از ميالد مورد بازنگري و تغييرات عمده قرار گيرد1960در سالهاي 

همان زماني است كه ابراهيم و خانواده اش قبل از اينكه به سمت مغرب و سرزمين كنعان مهاجرت 

رز تركيه و سوريه واقع در م(كنند، اور، پايتخت كلده ي سومري را به مقصد هران در شمال سومر 

.ترك گفتند) مترجم- كنوني

اور توسط پادشاه ،قبل از ميالد2000سال مي دهند كه در آن دوران گواهيصرِامتون تاريخي مع

ايالم مورد تهاجم قرار گرفت و به رغم اينكه شهر اور مجدداً بنا شد اما مركز قدرت از سومر به هران، 

اما هران فقط نام يك شهر در حال شكوفايي نبود؛ بلكه . گرديدمنتقل ) ��� (ماري پادشاهيمركز 

به ما مي گويند كه 1934اسناد بدست آمده در سال . بوده است) پدر لوط نبي(اين نام برادر ابراهيم 

شهرهاي ديگري در بين النهرين نيز به همين ترتيب بر اساس اسامي اقوام نزديك ابراهيم نامگذاري 

پدر بزرگ (و پِلگ ) پدر ناهور(، سرگو )پدرِ ترا(، ناهور )پدر ابراهيم(چون ترا شهرهاي هم: شده اند

).سرگو

كامالً مشهود است، به موازات شواهدي كه از سومريان به جا مانده است و نسل پادشاهي نوادگان 

) گان نوحنواد(قابيل را تاييد مي كند، اين اسناد تازه كشف شده نيز تصديق مي كنند كه اقوام ابراهيم 

به وضوح، قوم ساالران نسل . از مقامات عالي رتبه دولتي در منطقه خود به شمار مي رفتندعمدتاً

اما چرا چنين . ابراهيم، خانواده اي معمولي نبوده اند بلكه سلسله اي قدرتمند را تشكيل مي داده اند

اره مجبور به ترك آن ناحيه شده فاميل مسلط و پر آوازه اي كه بر بين النهرين چيره گي داشتند به يكب

و به كنعان عزيمت مي كنند؟
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. قبل از ميالد باز مي گردند يافت1960پاسخ اين پرسش را مي توان از الواح گلي اي كه به تاريخ 

اين الواح شرح مي دهند كه، در آنزمان، پس از آنكه مهاجمين از هر سو به سومر حمله ور شدند، همه 

حمله آكدي ها از شمال، آموريتها از سوريه و ايالمي : مقدس دچار دگرگوني شدچيز در آن سرزمينهاي

وقتي كه آنان سرنگون شدند، وقتي فرمان صادر شد ":لوح گلي ادامه مي دهد. ها از سرزمين پارس

سومر، به چه منظور؟ آيا ! آه. كه آنان نابود شوند؛ آنگاه به مانند طوفاني ويرانگر همه چيز مصرف شد

".مقدس را آنان از معبد تبعيد كردندنن تو را دگرگون ساختند؟ خانداآنا

در اين مرحله از تاريخ سومريان بود كه امپراطوري سقوط كرده و ابراهيم مجبور به فرار از اور و سفر 

اما بر سر شوراي عالي خدايان ، آنوناكي ، كه همه چيز را خلق . به سمت سرزمين هاي شمالي شد

خون اين . اور نابود شد، مرثيه اش تلخ است": ادامه مي دهدچنينچه آمد؟ متن لوح گليكرده بودند 

جسدها به مانند چربي زير آفتاب آب مي . سرزمين، گودالها را به مانند برنز ذوب شده پر كرده است

ترك خدايان به مانند پرندگان مهاجر ما را . دوده به مانند كفن شهرهايمان را پوشانده است. شوند

".گفتند

كه فروپاشي امپراطوري سومر با تاسيس شهر بابل بدست مطرح نموددر گفتماني تاريخي مي توان 

در حقيقت، داستان برج بابل و نتيجتاً خشم يهوه دقيقاً . قبل از ميالد پيگيري شد2000اوربابا در سال 

.تطابق داردبا اين دوره ي زماني در تمدن سومر و ترك زمين بدست خدايان آنوناكي

خيلي "كه تا آنزمان از سوي يهوه ) مردم بابل(اين داستان در سفر پيدايش نقل مي كند كه اين مردم 

خوانده مي شدند به ناگاه تخلفي مرتكب شدند كه تا آنزمان صورت نپذيرفته بود پس يهوه "خوب

ان واحد سخن مي گفتند و گناه و تخلف آنان اين بود كه همگي به يك زب. آنان را به مجازات رسانيد

.اولين زبان به خط آمده در تاريخ زمين–البته زبان سومري بوده است آن زبان

به دليلي كه در كتاب مقدس به وضوح شرح داده نشده است، يهوه از بابت ساخته شدن برج بابل 

."نمودپس او به پايين آمد، و زبان تكلم تمام زمينيان را پريشان و عاجز": ناخرسند بود

اسناد تاريخي سومريان بسيار بيشتر براي ما شرح مي دهند كه علت اين عجز در تكلم از كجا ناشي 

مي شده و اين امر به اين دليل رخ داده است كه در آنزمان سومر از هر سو مورد تاخت و تاز اقوام 

موضوع فاش مي كند اين . مختلف قرار گرفت كه هر يك به زباني متفاوت از ديگري تكلم مي نمودند
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در آنوناكي باال مي گيرند و آنو از جايگاه ر زماني رخ داده اند كه اختالفاتكه اين حمله ها همگي د

او مدعي . به جانشيني بر مي گزينديهوه را /سروري آنوناكي كناره گيري كرده و پسر بزرگش انليل

انكي از . ه خداوندي درياها برگزيدسامائيل را ب/خدايي بر سراسر زمين شد در حاليكه برادرش انكي

، خواهر ) �1(ادعاي برادرش خشنود نبود چراكه گرچه انليل پسر بزرگ آنو بود اما مادرش، الهه كي 

انكي مدعي بود كه . كوچك آنو بود در حاليكه مادر انكي، الهه آنتو، خواهر ارشد آنو محسوب مي شد

كه فرزند آنتو خواهر ارشد (ن ترتيب مي بايست انكي پادشاهي واقعي از ژن مادر منتقل مي شود و بدي

. برادر بزرگتر خدايان... من انكي ": در واقع فرزند اول اين سلسله سلطنتي به حساب مي آمد) آنو بود

."ايزد هستمي من آنم كه اولين پسر مولود آنو

فرزندش مردوك اعالم در نتيجه اين اظهارات انكي، مردم بابل وفاداري و تابعيت خود را به انكي و 

يهوه وقتي ديد كه جايگاه مردمي خود را . يهوه گران رسيد/اما اين كار مردم بابل به نظرانليل–كردند 

نقاالن آن دوران گواهي . از دست داده است، دروازه هاي سومر را به روي مهاجمين از هر سو گشود

را نازل نمود كه منجر به نابودي تمام "طوفاني عظيم و هولناك"يهوه انتقام جو /مي دهند كه انليل

."سردرگميِ بزرگي در زبانشان پيدا شد"فرهنگ سومر شد و زبانشان ديگر زبان غالب نبود و 

تمام زحماتي كه طي هزاران سال كشيده شده بود تا تمدني آنچنان شكوفا و منحصر بفرد شكل بگيرد 

صراً به اين دليل كه وي قصد نداشت جايگاه يهوه ويران شد، مخت/به يكباره و با يك اشاره انليل

از تاريخ ياسناد تصديق مي كنند كه در زمان. سروري و خدايي خود را با برادرش انكي تقسيم كند

پرندگان "سومر باستان، شوراي عالي خدايان آنوناكي كرسي هاي خود را ترك گفتند و به مانند 

.از زمين رفتند"مهاجر

ضروري پادشاهيدستورالعملبه دليل تمام اتفاقاتي كه در آن زمان رخ داد، اعمال سريع تغييرات در 

مي بايست براي آن جايگزيني پيدا . به نظر مي رسيد چرا كه آتش اختر آنوناكي ديگر در دسترس نبود

منظور بار آورده آنچنانكه پيشتر گفته شد، راهبه هاي باكره موسوم به زنان سرخ پوش به اين. مي شد

شدند؛ اما اين موضوع واضح بود كه هر چه قدر هم در بارآوري اين دوشيزگان تالش شود اما در طول 

.نسلهاي متمادي خاصيت عصاره ي بدست آمده از آنان اثر خود را از دست مي داد
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انكي چرا كه دا كردن يك جايگزين دائمي و موثر براي عصاره آتش اختر كار چنان دشواري نبودياما پ

از پيش تر فكر آنرا كرده بود و گروهي را آموزش داده بود كه در اصل متخصص در ذوب فلز و كار با 

اولين اين متخصصين كه از انكي . مي خواند"استاد صنعتگري"و انكي آنانرا بودند) متالورژيست(فلز 

ار مي رفت و حتي در كتابهاي بود كه نسل ششم از نوادگان قابيل به شم) �����(آموزش ديد توبال 

. فراماسونر هاي امروزي نيز از وي ياد شده است

با توجه به گفته هاي كتاب عهد جديد و نمادشناسي آن، ذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه بگوييم 

�� ("استاد صنعتگر"نيز توسط نگارنده هاي انجيل يك ) يوسف(پدر عيسي ��� !�������
 (

بود، اما اين يك "نجار"تاب مقدس به زبان انگليسي مدرن گفته شده كه يوسف يك در ك. بوده است

نشات 
������1/به نادرست از ريشه كلمه ي يوناني "نجار"واژه . سوء ترجمه رسوا شده است

نبوده است بلكه "چوب كار"منظور يك –مي باشد ) ابزار(گرفته است كه به معناي استاد صنعت 

كيمياگري فلزات آموزش ديده است همانطور كه نياكانش اين آموزشها را ديده فردي بوده كه در

. بودند

) ������6#(در سفر خروج از كتاب مقدس، در زمان موسي، فردي به ما معرفي مي شود بنام بزاليل 

سپس ازين گفته ها فرا. الوهيم آكنده از خرد، فهم و دانش بوده استكه گفته مي شد وي به اذن روحِ

ميگيريم كه وي يك زرگر ماهر و استاد صنعتگري بوده است، و اينكه در هنگام ساخته شدن 

در توضيح اينكه بزاليل چگونه مي توانست چيزهاي . صندوقچه عهد مسئوليت تمام داشته است

مختلفي از طال بسازد مانند تاج، حلقه، قدح و جاشمعي، كتاب مقدس به اين فهرست چيزي را مي 

نوعي نان است كه بر اساس رسوم يهودي در معبد –�����&���("لخمِ عهد"نام افزايد با

. و بدون هيچ توضيح اضافه اي از آن عبور مي كند) مترجم-اورشليم به پيشگاه يهوه عرضه مي شد 


��0!("عهد"گرچه واژه ي �
را به معناي موافقت بر اساس قرارداد مي دانيم اما در اصل اين ) �

بوده است و شايسته است كه ياد آور شويم كه در ادعيه مرتبط با لرد "خوردن نان با"به معني واژه

در اين روز نان روزانه ي "مي خوانيم ) كه خود مستقيماً از دعاهاي مصريان باستان ريشه گرفته است(

عاش است، اما در معني اين دعا را اينگونه يافته ايم كه منظور از نان همان روزي و م. "ما را برسان

بزاليل بوده "نان طاليي"راز آلود اشاره دارد كه همان "لخم"رسومات كهن و اصلي اين دعا به 

. است



٣٠

را بر خواهي گرفت و دوازده نابآردو تو ": م اشاره داردخفر الويان از كتاب مقدس به لس،همچنين

".نهادو تو بر هريك كندر خالص خواهي ... نان خواهي پخت از آن 

")پودر(گرد "در ازاي آن، واژه ي . به نادرستي انتخاب شده است"آرد"در ترجمه انگليسي واژه 

مصر باستان نشانه هاي دقيق تري از لخم د به جا مانده از مكتب اسراراسنا. انتخابي صحيح تر است

است، و اين گفته ساخته شده"پودر سفيد طال"بدست مي دهند و به ما مي گويند كه اين نان از 

كه بدست هارون و (فر خروج آمده است كه موسي گوساله ي طال بويژه پر معنا است چراكه در س

فرساييد تا به گردي و آنرا به آتش بسوخت، و "را بر گرفت ) مترجم–براي پرستش ساخته شده بود 

ده شده، اما نكته عجيب به درستي استفا"گرد"در اين نقطه از روايات، واژه . "سفيد رنگ بدل شد

اينجا است كه سوزاندن و حرارت دادن به طال منجر به توليد پودر يا گرد خالص نمي شود بلكه باعث 

.ذوب شدن طال خواهد شد

پس اين پودر سفيد جادويي در اصل چه بوده است؟ آيا از نظر علمي راهي وجود دارد كه به فلز طال 

سفيدي بدست آوريم كه خوراكي و مفيد باشد؟ در واقع بلي چنين حرارت بدهيم و در نتيجه از آن پودر

روشي وجود دارد، و در اينجا است كه پيشرو ترين اصل در كيمياگريِ يك استاد صنعتگر به كار مي 

."براي ساختن طال، بايد از طال بهره بگيري": آمده است

طال بازتاب دهنده ي حقيقت نيز طال هميشه ناب ترين فلزات دانسته مي شده است و همچنين هميشه 

در طي دوراني كه عصاره آنوناكي آتش اختر مورد استفاده قرار مي گرفت، دريافت كننده . بوده است

هاي اين عصاره وارد قلمرو آگاهي و هوشياري اي بسيط شده مي شدند و اين بدليل وجود مالتونين و 

دشت –پيشرفته بود ايروشنفكريقلمروِاين . سروتونين سرشار در آتش اختر آنوناكي بوده است

ازينرو، يك . و طالي آتش اختر را از دير باز راه دسترسي به چشمه ي نور مي دانستند–شارون 

به (به جايگاه آگاهي بسيط شده و اعتال يافته ارتقا يابد مي تواند ) سربمثل (انسان مادي سنگين 

و راز تبديل فلزات به طال كه . (علم كيميا گري شداز آن پس اين راز، ريشه). سان طال به نظر آيد

)مترجم–چالش ديرين كيمياگران دانستنه مي شد در اصل ريشه در اين حكمت داشته است 

بصورت سنتي فقط به مسيح هاي ) غذاي شفا: يا آنچنانكه كه مصريان باستان مي خواندنش(نان لخم 

چرا كه فراعنه ي اوليه همگي ي تعلق مي گرفت، مصري و اسراييل) تدهين شده گان با روغن مسحه(
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راهباني وقف شده براي رهبري بودند كه از دودمان جام مقدس و از نوادگان نمرود يكي از -شاه

. وارثان قابيل زاده شده بودند

. در مصر باستان غذاي شفا را هميشه به شكل كيك هايي مخروطي شكل به تصوير مي كشيدند

ن فلزي را براي تغذيه ي كالبد اختري مي دانستند و نه براي تغذيه ي بدن مطابق اسناد، اين نا

قبل 2200در گذشته مثال حدود . فيزيكي، و كالبد اختري دقيقاً همان آگاهي و بصيرت فرد بوده است

از ميالد، فراعنه از اين مكمل خوراكي براي تقويت كردن ترشحات هيپوفيزي و صنوبري بهره مي 

وسيله ادراك، آگاهي و فراست خود را ارتقا مي بخشيدند اما در همان زمان فقط استادان بردند، و بدان

راز توليد اين نان را مي ) استادان صنعتگري در دربار اژدها(متالورژي در مكتب اسرار مصر باستان 

.دانستند

برايغذاي غايي، فرعون به دنبال)قديمي ترين كتاب كامل در دنيا(در كتاب مردگان مصريان باستان 

سئوالي كه در –"اين چيست؟": كرراً مي پرسدم، در هر مرحله از سفرش وو خرد نابروشنفكري

."مانا؟": زبان عبري با يك كلمه پرسيده مي شود

واحد (وقتي كه ساخت صندوقچه عهد به پايان رسيد، موسي به برادرش هارون دستور داد تا يك اومر 

اين مانا عموماً به گونه اي از . مانا دورن صندوقچه قرار دهد) مترجم-سنجشي در زبان عبري كهن

نا -آن-يا آنچنانكه در بين النهرين زمان توبال پسر قابيل به آن شم–نان لخم گفته مي شده است 

.گفته مي شده است

نا مي رسيم، چراكه بر اساس گفته هاي اساتيد-آن-در اينجا، به تعريف خاص و قابل توجه شم

صنعتگري قديم اين غذاي مخروطي شكل از چيزي ساخته مي شد كه سومريان به آن سنگ آتش سر 

)در سومري به معني مخروط بوده است"شم"واژه ي . (به فلك كشيده مي گفتند

بر او غلبه خواهم نمود، به او ماناي پنهاني دادم تا ": در مكاشفه يوحنا از كتاب عهد جديد آمده است

."به او سنگ سفيد خواهم دادبخورد، و 

ناني كه از پودر كيميايي طال بدست مي –نا بپردازيم -آن-قبل از اينكه به ذات دقيق سنگ سفيد شم

راهب كه در كليساي جامع چارترز در فرانسه قرار -اجازه دهيد اول به تنديس ملك الصدقِ شاه-آمد

. دارد توجه كنيم
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شيده است در حاليكه جامي بر دست دارد و درون جام يك ك الصدق را به تصوير كاين تنديس مل

سنگ قرار دارد كه بنابر گفته هاي سفر پيدايش از كتاب مقدس، نمادي است از نان و شرابي كه وي 

اما شراب، آنچنانكه امروز مي دانيم نمادي است از عصاره مقدس آتش اختر، . به ابراهيم عرضه داشت

نان مقدس نگاهداشته -سنگدرون جام ،اينست كه به جاي شرابنكته قابل تعمق در اين مجسمه 

شده است كه در اصل به جاي عصاره آتش اختر قرار گرفته و گوياي اين مطلب است كه استفاده از 

. بجاي عصاره آتش اختر از زمان ملك الصدق و ابراهيم آغاز شده استديگري جانشين خوراكي 

سنگ آتش سر به فلك "كه همان پودر سفيد طال يا نا ساخته مي شد-آن-جانشيني كه از شم

. بود"كشيده

بجاي اينكه به گيرنده آتش اختر، . هدف از جايگزيني اين ماده با آتش اختر كامالً صريح و واضح بود

پودر سفيد طال بهره مي بردند چرا كه اين ماده تاثير ونهاي خوراكي را بخورانند، ازمستقيماً هورم

داشته و باعث مي شده تا بدن فرد دريافت ) بويژه غده صنوبري(هاي دورن ريز مستقيمي بر غده

كننده ي پودر سفيد طال در عالي ترين سطح به ترشح هورمونهاي مورد نياز مانند مالتونين و 

. سروتونين بپردازد

ي معبد در قرون وسطي ، در داستان عشقي پارزيوال نوشته وولفرام فن اشنباخ به نقل از شواليه ها

اگر نامش را نمي داني، اينك . آنان از خاصيت ناب ترين سنگ مي زيستند": جام مقدس آمده است

�����("سنگ لطيف"به آن : بياموز�7����با قدرت اين سنگ سيمرغ به خاكستر بدل . نام نهادند) 

از او فوران سيمرغ سپس پر ريخته و بيدرنگ نوري روشن .زندهمي شود و خاكستر مجدداً به سيمرغ

."مي كند، پس دوباره به همان زيبايي اي ديده مي شود كه پيشتر بود

�����("سنگ لطيف"بسياري نسبت به معناي �7����متحير مانده اند و برخي معتقدند كه اين بازي ) 

�����اما در اصل اين . با كلمات بوده است و دو عنصر بي ربط را در كنار هم قرار داده است�7

�����������متعاقباً به و"سنگي از بهشت"ه است به معني بودتغيير يافته ) سنگ اكسير(���7��

است كه همان سنگ فالسفه بوده كه قرار بود با برخورد به هر شئي آنرا به صورت عالي ترين شكلش 

مستقيماً با "سنگ لطيف"در هردو صورت مي بينيم كه ). مثالً فلزات را به طال تبديل كند(بياورددر 

نا كه جانشيني مرموز براي آتش اختر بوده، در ارتباط -آن-سنگ آتش سر به فلك كشيده يا همان شم

. است
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سيمرغ به خاكستر ":كليد اين حكايت پارزيوال در دل توضيح اين نكته خوابيده است كه مي گويد

در واقع منظور از سيمرغ پس . "بدل مي شود، اما همان خاكسترها به روشنايي بزرگي ختم مي شوند

واژه ! اما ما اشتباه مي كنيم. چه بوده است؟ شايد پاسخ دهيم كه سيمرغ پرنده اي افسانه ايست

فنيقيه /بسيار قديمي تر از داستانهاي افسانه ايست، و در اصل اين واژه اي يوناني) �7
���5(سيمرغ 

.به كار مي رفته"سرخ-طال"يا "سرخ"به معناي �7
���5در آنزبانها . استبوده اي 

���,("فرمان معبد شرق"حتي امروز هم در ������,���
���1904فرقه ايست كه در سال 

، مراسم سيمرغ بعنوان نمادي از مراسم كهن آتش )مترجم–توسط آليستر كراولي تاسيس گرديد 

ال، خود يكي از مقامات شايان ذكر است كه بگوييم برام استوكر، نويسنده ي دراكو. اختر اجرا مي شود

دو . اين فرمان بوده و از همين رو است كه اغلب كتابهاي او با دانش سري كهن رمزگذاري شده است

كه روح را بازتاب مي (مثلث رو به باال به نماد طال و نور : نشانه ي اين مراسم نه مرحله اي اينست

ثلث بر روي هم ديگر هر دو م). باز مي تاباندكه ماده را (، و مثلث رو به پايين به نماد خون و آب )دهد

را مي سازند كه در دل خود فرمولي دارد كه ما ) ����ستاره داوود(قفل شده اند و شكل مهر سليمان 

.بعنوان جوهر كيميا مي شناسيم

يك متن كيميايي مربوط به دوران اسكندر مطلبي را مشخصاً راجع به وزن كردن سنگ فالسفه كه در 

وقتي كه سنگ را در كفه ترازو ": اين سند مي گويد. نام داشت ارائه مي كند"بهشتسنگ"آنزمان 

مي گذاريم به اندازه ي طال وزن دارد؛ اما وقتي كه سنگ را به پودر تبديل مي كنيم، حتي پر نيز از آن 

. "سبك تر است

در نگاه اول اين . 0) =-1+) + (1: (در گفتمان فرمولهاي رياضي، اين رابطه را اينگونه مي نويسيم

صفر را بدنبال اين معادلهجمع حاصل فرمول بسيار ساده به نظر مي رسد چراكه شكي نيست كه اين 

در فيزيك نمي اما وقتي از مواد فيزيكي صحبت به ميان مي آيد اين فرمول غير ممكن است زيرا . دارد

. توليد كند"هيچ چيز"ود در نتيجه توان يك كميت مثبت يافت كه با جمع شدن با ما به ازاي منفي خ

اين به آن معناست كه كسي مي تواند يك شئي فيزيكي را از مقابل ديدگان دور كند اما اين بدان معنا 

. نيست كه آنچيز نابود و نيست شده است
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نتقل كنيم و مبراي نيست كردن يك شئي اينست كه آن شئي را به بعدي غير از ابعاد زميني هتنها را

اگر اين پروسه به درستي . ينصورت مي توان گفت كه از نظر فيزيكي آن شئي نيست شده استدر ا

. رخ دهد در آنصورت مي توان اطمينان داشت كه وزن آن شئي نيز ناپديد و نيست شده است

پس آن شئي چه چيزي مي تواند باشد كه هم از خود وزن دارد و هم مي تواند خود را بي وزني برساند 

يكه نيست شود؟ اين چه ماده ايست كه مي تواند طال باشد اما در مقابل آتش به پودري سفيد تا جاي

سرخ كه از آتش خاكستر مي شود اما دوباره در وجودي -تبديل شود؟ اين همان سيمرغ است، طال

اين همان . اين همان گوساله ي طالست كه موسي سوزاندش تا پودر شود. نوراني تجلي مي بايد

و ما امروز از قراين بدست آمده از سومريان مي . نا است-آن-سر به فلك گذاشته ي شمسنگ آتش

.دانيم كه اين ماده در اصل سنگ نبوده بلكه فلزي درخشان بوده است

در رسومات كيمياگري گفته مي شد كه سنگ فالسفه چيزي است كه مي تواند مواد پايه را به طال 

ورژي و چه در عرصه عوالم روحاني چنين رويكردي را براي چه در صحنه علوم متال.تبديل كند

اما در عالم فيزيك مي بايست مجدداً به همان فرمان . دستيابي به عنصري ناب و نوراني مي يابيم

. "براي ساختن طال بايد از طال بهره گرفت: قديميِ مكتب اسرار مصر باستان بازگرديم كه مي گفت

يكي همان طاليي است كه ما : ه دو گونه ي متفاوت از طال وجود داردازينرو، مي توان تشخيص داد ك

مي شناسيم، و ديگري سطح متعالي و ناب اين فلز است كه ماده ايست با موجوديتي فرا بعدي، به 

شكل پودر سفيد كه در اصل همان ماناي پنهان بوده است و راز توليد آن فقط در دستان اساتيد 

.صنعتگري قرار داشته است

دقيقاً چه بوده است ) 
�����"�/("پر چرخش"يا "سر به فلك كشيده"پس، در واقع اين وضعيت 

مي كرده است؟تبديل مزهغير قابل لمس و شيرينرا به پودري سفيد،) ينزات پالتو گروه فل(كه طال 

اغلب . قابليت كششي كه از ناحيه هسته ي اتم جاري مي شود–يك اتم معمولي قابليت كششي دارد 

الكترونها در حوزه ي اين قابليت كششي به دور هسته در حال چرخشند بغير از آن دسته از 

درصورتيكه هسته ي اتم به سطح . الكترونهايي كه در اوربيتهاي بيروني به دور هسته مي چرخند

برسد، قابليت كششي تا جايي گسترده مي شود كه تمام الكترونها را در بر گرفته و"پرچرخش"

. تحت فرمان هسته قرار مي دهد
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و اكترونهاي "چرخنده رو به جلو"الكترونهاي : الكترونها معموالً بصورت زوج به دور هسته در چرخند

قرار مي گيرند، "پر چرخش"اما وقتي الكترونها تحت شعاع يك هسته . "چرخنده رو به عقب"

وقتي كه الكترونها در حد . ته مي شوندتمامي الكترونهاي رو به جلو و رو به عقب با يكديگر همبس

كمال و نهايت با يكديگر همبسته شدند، به نور سفيد و خالصي تبديل مي شوند، و در اين شرايط غير 

بنابراين اين ماده ديگر به شكل . ممكن است كه هسته اتم پرچرخش بتواند با اتمي ديگر پيوند بخورد

. م مي آيدشپودري سفيد رنگ و غير قابل احساس به چفلز در نمي آيد و باقي مانده آن به صورت 

موضوع به واقع غير معمول درباره اين پودر سفيد اينست كه طي مراحل مختلف آزمايشگاهي، وزن 

اين ماده گاهي تا بيش از صد در صد وزن مطلوب افزايش و گاهي تا صفر گرم كاهش مي يافت و به 

درصد از وزن طاليي 56ه وزن مطلوب اين پودر معادل قابل ذكر است ك. تبديل مي شد"هيچ چيز"

درصد مابقي چه شده بود؟ اين بخش از طال 44پس .بود كه براي توليد پودر از آن استفاده شده بود

اين دقيقاً با گفته . بصورت نور روشني درخشيده و سپس به بعد ديگري از ابعاد عالم منتقل شده بود

گفت سنگ بهشت در اصل هم وزن طال بوده است؛ اما وقتي به گرد هاي اسكندر تطابق داشت كه مي

.تبديل مي شود حتي از پر نيز سبك تر است

طي مقاالتي كه ديويد هادسون در نشريه ناكسوس منتشر نمود، وي شرح مي دهد كه چگونه از پي 

در سفيد پي تحقيقات آزمايشگاهي بر روي خاك و امالح زمين هاي زراعي اش، به چگونگي توليد پو

.برده است

طي تحقيقات گسترده اي كه هادسون انجام داد كشف كرد كه نتنها پودر سنگ آتش خاصيت افزايش 

با خاصيت ابر ) ������
� (آگاهي در انسان را دارا است، بلكه اين ماده نوعي عنصر تك اتمي 

. فع جاذبه نيز هستارسانايي و د

د طالي واقعي هيچ ربطي به موادي كه امروز در بازار با بعنوان يك هشدار مي گويم كه پودر سفي

��������نامهاي ���� ،����
� و ��������هرچه كه ادعاهاي . عرضه مي شود، ندارد����

. تبليغاتي اين محصوالت باشد اما يقيناً درونشان كوچكترين ذره اي از طالي شيميايي يافت نمي شود

حققين در زمينه گرانش، فيزيكدان روس، ساخاروف بوده است و يكي از بزرگترين م1960در دهه 

منتشر گرديد كه بر مبناي جاذبه 1989رياضيات تئوري ساخاروف نيز توسط هال پاتوف در سال 
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پاتوف با توجه به پودر سفيد تك اتمي اظهار داشت از آنجاكه . بعنوان نقطه صفر پايه گذاري شد

تباط است، مي توان نتيجه گرفت كه پودر سفيد قادر است محور جاذبه با محور زمان و مكان در ار

، با جاذبه ي گرانشي اي "اين ماده اي مرموز است": او توضيح مي دهد. زمان و مكان را منحني كند

.كمتر از صفر

براي اينكه به مسايل با زاويه ديد ديگري بنگريم، مهم است كه بگوييم آنچه كه ما امروز از زندگي و 

اي انساني ماقبل ميالد مسيح مي دانيم عمدتاً در طي اواخر قرن نوزدهم تا كنون بدست آمده تمدنه

قبل از اين تاريخ، كتاب عهد قديم بعنوان يكي از معدود منابع در دست بود كه مي شد اطالعاتي . اند

ريخ مورد اما كتاب عهد عتيق هيچگاه بعنوان يك منبع موثق و دقيق براي نقل تا. از آن بدست آورد

بوده كه به منظور پي ريزي يك دين مجموعه اي از نوشته هاي مذهبيتوجه نبوده؛ اين كتاب در اصل 

.ندرو به رشد طراحي و نگاشته شده بود

نوشته هاي عبريان به مانند ديگر نوشته هاي مذهبيِ اديان ديگر تا اندازه اي بر اساس رسوم افسانه 

اكه داستانهاي اصلي اي كه افسانه ها از آنها نشات گرفته اند تا يكي اي نگاشته شده است، اما، از آنج

دو قرن پيش شناخته نشده بودند، براي قرنهاي متمادي اينگونه پنداشته مي شد كه عهد عتيق 

.حقيقت محض را بازگو مي كند

تند، و اين افسانه ها خود را بعنوان تاريخ جا انداخ،نظامهاي حكومتي و آموزشيبدليلپس بنابراين

.براي قرنها از طريق كليسا ها و ديگر مكاتب مذهبي به ما آموخته شده است) نا واقعي(تاريخ 

اما امروزه ما متون ادبي اصلي را در اختيار داريم كه به ما امكان مي دهند تا در عمق تاريخ بنگريم، چرا 

سال قبل از 2000ز اين اسناد به كه اين اسناد تاريخي از دل خاك بيرون كشيده شده اند و بسياري ا

. تاريخ نگاشته شدن سفر پيدايش باز مي گردند

خوانندگان اين مقاله حق دارند كه بيانديشند كه يافتن اين اسناد اصيل مي بايست شور شوقي را براي 

ده بلكه، اين متون باعث بروز مشكالت عدي. اما اينگونه نبوده است. محققين و اهل تاريخ آفريده باشد

اما اين متون چه چيز را تهديد مي كنند؟ . اي گرديده و بجاي آنكه مفيد تلقي شوند، تهديد تلقي شدند

جوامع . اين متون آندسته از افسانه هايي را تهديد مي كند كه سهواً بصورت تاريخ واقعي در آمده اند

برآمده از افسانه هاي مذهبي آنان با تمام قدرت به همان تاريخ با اين تهديد چگونه مواجهه مي كنند؟ 
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خود مي چسبند و مدعي مي شوند كه اسناد بدست آمده از تمدنهاي كهن همگي افسانه پردازي 
!هستند

اسنادي كه براي قرنهاي مديدي زير خاك پنهان شده بودند رفته 1930تا 1850در بين سالهاي 

ر كتاب مقدس به خوبي شناخته شده بودند رفته بيرون آمدند و نامهايي را با خود به همراه داشتند كه د

بِمانند ابراهيم، يسو، اسراييل، هاين اسناد توسط افرادي كتابت شده بودند كه . را و غيرهر، ناهور، ت

مستقيماً با صاحبان اين نامها در ارتباط بوده اند در حاليكه كتاب مقدس را افرادي نگاشته بودند كه 

اما اين اسناد كهن يكي پس از . ديگران فاصله ي زماني داشتندسال با ابراهيم و 1000حداقل 

چرا؟ زيرا اين اسناد داستانهايي به مراتب متفاوت از روايات . ديگري بعنوان افسانه دسته بندي شدند

. كتاب مقدس را نقل مي كردند

) �"��������	("باستانشناسي"نظام حاكم بر عالم مسيحيت از واژه ي 1880در حدود سالهاي 

بنابراين، حفاري هاي باستاشناسي تحت كنترل شديد صورت مي پذيرفت و .به وحشت افتاد

تخصيص هرگونه بودجه اي براي اين گونه فعاليتها مستلزم كسب مجوز از مقاماتي شد كه به همين 

.منظور گماشته شده بودند

تاسيس گرديد و بر 1891ال يكي از اين نهادها، صندوق اكتشافات مصر بود كه در بريتانيا و طي س

صفحه اول اساسنامه و مقررات اين سازمان درج شده بود كه هدف از تاسيس اين صندوق كمك به 

."در راستاي شفاف سازي و توضيح روايات كتاب عهد عتيق"كار حفاري است 

وزه هاي در مختصر كالم، اين بدان معنا است كه اگر چيزي يافت مي شد كه براي توضيح روايات و آم

هر آنچه كه با تفسيرهاي . مي توانستيم از وجود آن با خبر شويم) مردم(مذهبي مفيد باشد، آنگاه ما 

كليسا از كتاب مقدس نا همخواني و مغايرت داشت هرگز رنگ نور را نمي ديد و از نظرهاي مردم 

. پنهان مي شد

كشفي كه براي –دوران بياندازيم ي به يكي از يافته هاي شگفت انگيز اين اينك مي رويم تا نگاه

در واقع، اين مهم ترين كشفي است كه به كتاب مقدس . بخش بزرگي از مردم هنوز ناشناخته است

مربوط است و معنايي بسيار ژرفتر و فراتر از خود اكتشاف دارد، چرا كه اين اكتشاف به داستان غايي 

.اشاره داردو سنگ آتش) �7
���5(سيمرغ 
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اين كوه در ناحيه اي پهناور از . وج از كتاب مقدس مشخصاً نام كوهي آورده شده استدرون سفر خر

دشت مثلثي شكلي كه باالي درياي سرخ و مابين خليج سوئز و خليج عقبه –صحراي سينا واقع است 

تغيير "كوه سينا"گفته مي شود سپس به "هورب"در عهد عتيق ابتداً به اين كوه . قرار گرفته است

. خطاب مي شود"هورب"مي دهد ولي مجدداً در بخشهايي از داستان نام آن نام 

بر اساس گفته هاي سفر خروج . داستان در حقيقت به خروج موسي و قوم اسراييل از مصر اشاره دارد

را در آنجا ديد؛ همان كوهي است كه در آن مكان "بوته ي نوراني"اين همان كوهي است كه موسي 

������(بت كرد؛ و مكاني است كه موسي ده فرمان و الواح تصديقموسي با يهوه صح ��

�������
.را دريافت نمود)�

قبل از 1350حدوداً (موضوعي كه در اين مرحله بايد به آن اشاره كنيم اينست كه در زمان موسي 

از ميالد سال پس 300حتي در زمان عيسي و تا . وجود نداشت"كوه سينا"هيچ مكاني با نام ) ميالد

.نيز چنين نامي وجود نداشت

سال پيش از 1000ذكر اين نكته هم مهم است كه كتاب عهد عتيق كه ما امروز مي شناسيم حدوداً 

متون عبري ترجمه شده است بنابراين كتاب عهد عتيق چند قرني جوانتر از كتاب عهد جديد جمع 

. است) �����$(آوري شده در شوراي نيقيه 

در ضلع (مي شناسيم در جنوب شبه جزيره سينا "كوه سينا"زه بصورت عمومي با نام كوهي كه امرو

اين كوه توسط گروهي از يونانيان مبلغ مسيحيت در قرن چهارم ميالدي، . نشسته است) پايين مثلث

"جبل موسي"امروزه گاهي به اين كوه . سال پس از زمان موسي، نام گذاري شده است1700حدوداً 

اما . هنوز در آنجا واقع است"صومعه سنت كاترين"ود و يك دير كوچك مسيحي با نام گفته مي ش

از آن ياد شده است؟ اين مطلب ثابت "كوه هورب"آيا اين همان كوهي است در كتاب مقدس با نام 

.شده است كه اينگونه نبوده و كوه سيناي امروزي با كوه هورب متفاوت است

در دلتاي "نگوش"كت موسي و قوم اسراييل را شرح مي دهد كه از سفر خروج به تفصيل مسير حر

و "شور"نيل آغاز و به سمت جنوب و صحراي سينا حركت كرده و با گذر از نواحي نيمه وحشي 

ازين مسير حركت به . كه در شمال اردن واقع بوده، عزيمت كردند"مدين"، سر انجام به "پاران"

. قرار دارد"جبل موسي"دقيقاً در شمال "هوربكوه"راحتي مي توان فهميد كه 
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متر در دل 792است، و كوه بزرگ صحرا با ارتفاعي معادل "دشت"اختصاراً به معناي "هورب"واژه 

البته نام كامل آن –گفته مي شود "سرابيت"فالتي سنگي و باالي دشت پاران قرار دارد كه به آن 

. مي باشد"الخادمبرجسته گي"به معني "سرابيت الخادم"

، مصرشناس بريتانيايي، سر ويليام فليندرز پتري، پروفسور در كالج لندن، براي 1890در اواخر سال 

او 1904تا ژانويه . اقدام نمود"صندوق اكتشاف مصر"دريافت بودجه ي اكتشاف در صحراي سينا از 

كوه "به اكتشاف در ارتفاعات و تيمش به صحراي سينا رسيدند، و در مارس همان سال آنان شروع 

. نمودند"سرابيت

در سال آتي آن، پتري گزارشي مشروح از نتايج يافته هايش را منتشر كرد اما در همان زمان اين 

قرار نگرفت؛ آنان فقط مي "صندوق اكتشافات مصر"گزارش در دسترس دريافت كنندگان اخبار از 

وانگهي، . رابطه با سايت اكتشاف شده را دريافت كنندتوانستند نقشه ها و برخي اطالعات عمومي در 

صحراي گرچه كه پتري تيم خود را با حمايت مالي صندوق به مصر برده بود اما از زمان اكتشاف در 

چرا؟ آيا او بر خالف اساسنامه ي . سينا، كليه ي كمكهاي مالي از سوي حامي اش قطع شده بود

تي را منتشر كرده بود كه بر ضد آموزه هاي كتاب مقدس صندوق اكتشاف مصر عمل نموده و اطالعا

. بودند؟ آري، او دقيقاً همين كار را كرده بود

رازي كه نتنها پرده از اسرار –را كشف كند "كوه موسي"در حقيقت، پتري توانسته بود راز بزرگ 

م اسراييل شده سفر خروج كنار مي زد بلكه خطا هايي كه در تفسير كتاب مقدس از خروج موسي و قو

.بود را به كلي بر مال مي كرد

آنچيزي كه كتاب مقدس به وضوح شرح نداده است اينست كه در آنزمان صحراي سينا مكاني خارج 

اين ناحيه بخشي از سرزمينهاي تحت كنترل فراعنه به . از سرزمينهاي مصر تلقي نمي شده است

ل وقتي به سمت شرق دلتاي نيل حركت پس بنابراين موسي و قوم اسرايي. شمار مي رفته است

كردند، هنوز از مصر خارج نشده بودند؛ آنان هنوز در مصر بودند و مي بايست كه از صحراي سينا عبور 

. مي كردند تا به سرزمينهاي فلسطينيان در كنعان برسند

اعظم صدر : در طول دوران موسي، صحراي سينا توسط دو مقام از مقامات رسمي مصر اداره مي شد

سلسله ي –اين دوران به سلسله ي هجدهم مصر باز مي گردد . سلطنتي و پيام آور سلطنتي
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بود، همچنين "نبي"تي در آنزمان آور سلطنمپيا. تاتموسيس و آمنهوتپ تا آخنه آتون و توتانخامون

اسراييل قبل در گوشن واقع در دلتاي نيل نيز بود، كه قوم"زارو"وي رسماً شهردار و فرمانده ي سپاه 

.از خروج از مصر در آن ناحيه مي زيستند

��1/(جايگاه صدر اعظمي به صورت موروثي به خانواده هيكسوس ����)5نهاس -از ناحيه ي پا( 

$���� (سي تعلق داشت، و بزرگ اين خانواده كه پاناه)5�
����نام داشت در واقع حاكم ) �


��5(ايات كتاب مقدس با نام فينه هاس ما او را از رو. صحراي سينا به شمار مي رفت����مي ) 

به مقام راهب اول دست يافت اما ) وابسته به موسي(او در نهايت در ساختار جديد موسوي . شناسيم

. راهب اعظم فرعون بود) �
���	(پيش از آن نيز پينه هاس در معبد آخنه آتون در شهر اَمرنا 

ندرز پتري بازگرديم، جا دارد كه به تفاوت مابين قوم اسراييل و قبل از اينكه به اكتشاف سر ويليام فلي

بر خالف آنچه كه كتاب مقدس تالش دارد به ما . قوم عبريان در زمان موسي اشاره اي داشته باشيم

عبريان در واقع نوادگان ابراهيم بودند، و محل اقامت آنان در . بياموزد، اين دو قوم در اصل يكي نبودند

از سوي ديگر، قوم اسراييل، ). فلسطين كنوني(نيان در ناحيه ي كنعان بوده است يسرزمين فلسط

در واقع . نوادگان يكي از نوه هاي ابراهيم، يعني يعقوب بودند كه نام خود را به اسراييل تغيير داده بود

از اين خانواده ي يعقوب بودند كه به مصر مهاجرت نمودند و سرانجام نوادگانشان به همراه موسي

. ندشوو متحد ج كردند تا باالخره پس از چند نسل مجدداً با اقوام عبري خود همبسته مصر خرو

البته تفاوت مابين اين دو نسل از آنجا ناشي مي شد كه قوم اسراييل براي قرنها تحت ايدئولوژي، 

ن كنعان قوانين و آيينهاي مذهبي مصريان زيسته بودند و آشنايي كمي با آداب اقوام عبري ساك

سال در شرايطي زيسته بودند كه پانتئوني از خدايان حاكم مطلق 400قوم اسراييل بيش از . داشتند

بوده اند؛ و گرچه كه آنان در درون حلقه ي خود اعتقاد به يك خدا را توسعه داده بودند اما اين خداي 

.يگانه، يهوه خداوند عبريان كنعان نبود

در زبان اسراييليان . خطاب مي دادند"لرد"ن چهره بود كه آنان او را خداي اسراييليان، موجودي بدو

و "لرد"به اين دليل است كه در متون قديمي عبري نامهاي . خوانده مي شد"آدون"اين خدا 

جداگانه بازشناخته مي شوند، گرچه كه در قرنهاي پس از آن، اين دو نام تحت يك عنوان "يهوه"

. يست با عقايد تازه بوجود آمده يهوديان و مسيحيان همخواني داشته باشدپوشش يافتند چراكه مي با
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"آتون"با تلفظي نسبتاً مشابه به كار مي رفت؛ آنان به اين خدا ) آدون(براي مصريان باستان نام لرد 

خادم "نام فرعون آخنه آتون نيز از همين ريشه نشات گرفته است و به معناي . مي گفتند"آتن"يا 

. ي باشدم"آتون

بنابراين، وقتي كه موسي و قوم اسراييل از مصر به صحراي سينا خروج نمودند، آنان نه به عنوان 

دقيقاً به اين دليل بوده است پرستنده ي يهوه بلكه بعنوان پرستنده ي آتون پا به اين سرزمين نهادند؛ 

ديدشان با فرهنگ قوم عبري كه آنان به سريِ جديدي از احكام و قوانين نياز داشتند تا در موطن ج

. همساز و همراه شوند

جايي كه آنان (وقتي كه موسي و اسراييليان از دلتاي نيل خارج شدند، مسيرشان به سمت كنعان 

سير خود مپس به چه دليل آنان . از ناحيه ي شمال صحراي سينا عبور مي كرد) درنهايت بدان رسيدند

سينا تغيير دادند تا مدت زماني را در كوه هورب يا را به سمت دشتهاي ناهموار جنوب صحراي 

سرابيت سپري كنند؟ اين دقيقاً همان سئوالي بود كه براي مدت مديدي پتري و تيم همراهش را 

. سردرگم كرده بود

. چه چيز را يافتند؟ آنان اصالً در آنجا چيزي نيافتندپس دقيقاً پتري و تيمش در آن ارتفاعات مقدس

ت عريض نزديك به قله ي كوه نشانه هاي بارزي از وجود جمعيت در گذشته به چشم اما در يك فال

خرابه هايي از سطح زمين مي خورد، به انضمام تعدادي ستون و سنگهاي قايم به زمين كه از دل 

. سال به آرامي نشست كرده و از نظرها پنهان شده بودند3000اين خرابه ها طي . بيرون زده بودند

پتري اينگونه . ين ويراني ها را كنار زدند، آنگاه داستان واقعي كتاب مقدس سر بر آورداما وقتي ا

ديگر هيچ اثر تاريخي اي را نمي توان يافت كه از اينكه به خوبي از آن محافظت نشده، تا ":نوشت

رده و تمام اين اثر مدفون شده بود و تا زماني كه ما آنرا كشف ك. اين اندازه احساس تاسف برانگيزد

".بيرون كشيديم هيچ كس كوچكترين آگاهي نسبت به آن نداشت

متر در حاشيه ي ديواري 70يك معبد خارجي با مساحت . آنچه آنان يافته بودند مجتمعي از معابد بود

اين معبد خارجي از معبد ديگري بيرون مي زد كه به . كه تمام آن سازه را احاطه مي كرد واقع شده بود

از ديوارنگاره ها، حجاري ها و سنگ نبشته ها اينگونه . زرگ در دل كوه كنده شده بودشكل يك غار ب
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قبل از ميالد باز مي 2600استنباط مي شد كه ساخت اين معبد به دوران فرعون اسنفرو در حدود 

.گردد و امروز مي دانيم كه نوادگان بالفاصل اسنفرو كساني بودند كه هرم بزرگ گيزا را بنا كردند

قسمتي از معبد كه باالي سطح زمين واقع شده بود از سنگ ماسه هايي ساخته شده بودند كه از خود 

، زيارتگاهها، بارگاهها، مجاور همكوه به آنجا آورده شده بود و آن سازه از مجموعه اي از هال هاي 

ميد كه اين مجموعه از معابد به الهه هاثور از اين آثار مي توان فه. خوابگاه و اقامتگاه تشكيل شده بود

. پيشكش شده است) �����/(

از فرعونهايي . بر روي ستونها و الواح سنگي نام فراعنه مصر در طول دوران مختلف ذكر شده است

به دفعات در اين الواح و ) پايه گذار مكتب رزي كروسي در مصر باستان(همچون تاتموسيس سوم 

. ه استستونها نام برده شد

معروف است در مجاورت اين مجموعه و در دل سنگهاي طبيعي "غار هاثور"تاالري كه با عنوان 

در مركز اين تاالر . كه به نرمي و دقت سيقل داده شده اندتراشيده شده است، با ديوارهاي مسطح

رعون قبل از ميالد باز ميگردد و متعلق است به ف1820ستوني ايستاده است كه ساخت آن به 

همچنين خزانه دار و نگاهدارنده ي مهر آمنهوتپ نيز به تصوير كشيده . آمنهوتپ سوم، داماد ايسائو

. شده اند

مصر شناسان (پتري در نقطه اي عميق درون غار لوح سنگي اي يافت كه متعلق به رامسس اول بود 

بر روي اين تكه –) رامسس اول را بعنوان يكي از مخالفين سرسخت پرستش آتون مي شناسند

حاكم بر هر آنچه كه آتون در بر ":سنگ به نحو شگفت آوري رامسس خود را اينگونه معرفي مي كند

همچنين در اين مكان مجسمه اي از سر ملكه تايا، مادر آخنه آتون يافت شد كه از شهر . "مي گيرد

. امرنا به اينجا آورده شده بود

و حوزچه هاي دايره اي مستطيلي شكلعدادي مخزن سنگي در بارگاه ها و هال هاي معبد خارجي ت

شكل قرار داشت و در كنارشان تعدادي ميز و نيمكت سنگي واقع شده بود كه به شكل عجيبي 

همچنين در آنجا تعدادي ميز گرد، سيني و بشقابهايي در كنار كوزه هاي مرمري . تراشيده شده بودند

بعالوه، اين اتاق تعداد قابل توجهي . شيده شده بودندقرار داشت كه اغلب به شكل گل لوتوس ترا

و تزيينات مقدسي ) نماد مرگ در مصر باستان(الواح براق، نشانهاي سلطنتي، سوسك سرگين غلتان 
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در آنجا تعدادي عصا وجود . به شكل مارپيچ و يا چهارگوشهاي مورب و غيره را در خود جاي داده بود

ساخته شده بودند، و در قسمت رواق دو سنگ مخروطي شكل داشت كه از جنسي سخت و ناشناخته

.سانتيمتر قرار داشتند22و 15به ارتفاعهاي 

كاوشگران در آنزمان تا حد زيادي از يافته هاي خود سردرگم شده بودند اما زمانيكه بوته ي ريخته 

صرشناسان بر سر اينكه از آنزمان تا كنون، م.گري فلزات را در آنجا يافتند حيرتشان چندين برابر شد

در –چرا يك بوته ي ريخته گري مي بايست در معبد يافت شود، با يكديگر بحث و مجادله دارند 

در حيرت بوده اند ) �16��("مفكات"حاليكه در همين مدت زمان ايشان بر سر ماده اي مرموز به نام 

كل در ارتباط بوده و بيش از ده چرا كه ظاهراً اين ماده با بوته ي ريخته گري و سنگهاي مخروطي ش

.بار از آن ماده در كتيبه ها و ديوار نگاره ها ياد شده است

برخي حدس زدند كه مفكات همان مس است؛ برخي فيروزه را مطرح نمودند؛ و ديگراني هم آنرا 

اما همه ي اين موارد حدسهايي آزمايش نشده و بدون تحقيق بود . ماالكيت يا مرمر سبز دانستند

.عالوه اينكه ردي از هيچ يك از موارد ياد شده در آن مكان يافت نشدب

صحراي سينا از ديرباز به دليل معادن فيروزه مورد توجه بوده است، اما اگر كاركرد اوليه ي معبد 

آنگاه مي بايست ردي از اين بوده استمهتران معبد آنهم بمدت چند قرن استخراج فيروزه بدست 

اما اينگونه نبود و به سختي مي . كنار مقبره هاي ترك شده ي فراعنه يافت مي شدسنگهاي فيروزه در 

. شود اثري از فيروزه در آنجا يافت

"نان"عامل ديگري براي تحير زياد اين بود كه در متون بيشماري كه در معبد پادشاهان يافت شد از 

.بودبودند، ياد شده"نور"در كنار هيروگليفهاي برجسته اي كه معرف 

اما اكتشافي كه باعث بيشترين سردرگمي شد، بر مال شدن ماده اي سفيد رنگ بود كه بعنوان مفكات 

چند سانتيمتر پايينتر از . به آن ماده اشاره داشتند"نان"رازآلود بازشناسي شد و بسياري از نمادهاي 

، بسيار نرم و خالص و سطح اتاقي انباري مانند مقدار زيادي از پودري سفيد رنگ، غيرقابل احساس

.بدون مواد خارجي وجود داشت

در آنزمان برخي مي انديشيدند كه اين پودر باقيمانده ي كار ذوب مس است اما بالفاصله پاسخ آمد كه 

بيش از . ذوب مس هرگز پودري سفيد به جا نمي گذارد؛ بلكه تفاله ي ناشي از آهنگدازي باقي مي ماند
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كيلومتري آن معبد هيچ منبعي براي استخراج سنگ معدني مس وجود اين، اينكه تا شعاع چندين 

نداشت، و امور مربوط به ذوب مس در دهكده هايي كه با آن معبد فاصله ي زيادي داشتند صورت مي 

برخي نيز مطرح نمودند كه اين پودر در واقع خاكستر به جا مانده از سوزاندن گياهان است . پذيرفت

. آن استفاده مي شده است اما در آن مكان هيچ باقي مانده اي از گياه يافت نشدكه براي توليد قليا از

بدنبال اين حدسيات، اين نيز مطرح شده كه پودر سفيد و سنگهاي مخروطي شكل احتماالً به يك نوع 

مراسم قرباني كردن مرتبط بوده است، اما امروز مي دانيم كه در مصر باستان قرباني كردن موجود 

بيش از آن، هيچ اثري از استخوان يا هيچ ماده ي ديگري درون . هيچ جايگاهي نداشته استزنده 

.مفكات يافت نمي شد، و اين پودر مانند پودر طلق ناب و خالص بود

مقداري از پودر رازآلود را براي آزمايشهاي بيشتر به برتانيا آوردند اما هيچگاه گزارشي از نتيجه ي 

.ابقي آن نيز قرباني بادهاي كويري شده و از بين رفتم. آزمايشات منتشر نشد

-چيزي كه معلوم شد اين بود كه االظاهر اين پودر به سنگ آتش بين النهرين باستان يا همان شم

ماده اي كه از آن نان تهيه مي شد و شاهان بابلي و فرعونهاي مصر از آن بعنوان –نا شبيه است -آن

. ه مي كردندغذايي براي كالبد اختري استفاد

يا (اين موضوع سنگ نبشته هاي معبد را دال بر اهميت نان و نور شرح مي دهد، و اين پودر سفيد 

شبيه است به ماناي مقدس كه به دستور موسي و توسط هارون در صندوقچه ي عهد ) نا-آن-شم

ي شد در حاليكه گفته م"غذاي شفا"در مصر باستان به ناني كه از اين ماده ساخته مي شد . نهاده شد

. مي گفتند"نان لخم"اسراييليان به آن 

را براي موسي در صحراي سينا تهيه كرد "نان لخم"سفر خروج به ما مي گويد كه استاد صنعتي كه 

) زرگر(اما بزاليل يك نانوا نبود بلكه از او بعنوان يك طالساز . ردي بود بنام بزاليل، پسر اوري بن هورف

مان كسي كه تجهيزاتي از طال ساخت تا با آن پرستشگاهي موقت و همچنين ه–ياد شده است 

.صندوقچه عهد را بسازد

آنان رب . اين اقدامات بزاليل دقيقاً با فعاليتهاي استاد صنعت هاي بين النهريني همخواني دارند

ناب عصاره ي النوعهاي آتش و فلزكاري و متالورژيستهاي بارگاه توبال پسر قابيل بودند، كه از طالي

. نا را توليد مي نمودند-آن-شم
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شواهدي مانند بوته ي ريخته گري، سنگهاي مخروطي، صف طويلي از مخزنها، ميزها و تجهيزات 

بدست آمده از معبد صحراي سينا همگي بر اين مهم داللت داشتند كه اين مكان بيشتر يك 

. آزمايشگاه غول پيكر بوده است تا يك معبد

ي در واقع يافته بود يك كارگاه كيمياگري متعلق به آخنه آتون و فرعونهاي سلسله ي آنچه كه پتر

آزمايشگاه كه كوره هايش براي توليد سنگ /يك معبد–ستند بوده است يهجدهم كه ماقبل وي مي ز

�"�/(نا ي پرچرخش -آن-آتش مقدس از شم���
كالم سفر خروج . مي غريدند و دود مي كردند) 

و تمامي كوه سينا ":ا دار مي شود وقتي كه آنرا با اين ديدگاه جديد مطالعه مي كنيمبه ناگاه معن

يكپارچه در دود فرو رفت چراكه لرد در دل آتشي بر كوه نازل مي شد، و از پس آن دود به آسمان بلند 

."مي شد همچنان دود كوره اي، و تمام كوه بر خود لرزيد

اله ي طاليي كه اسراييليان براي پرستش ساخته بودند را بر در سفر خروج مي خوانيم كه موسي گوس

اين دقيقاً همان . گرفت و آنرا در آتش سوزاند و سپس آنرا فرسود تا به پودري سفيد رنگ تبديل شود

نا ذكر شده است، و اين امر مشهود است كه قبل از اينكه -آن-پروسه ايست كه براي كوره هاي شم

موسي به اين كار مشغول شوند، راهبان الهه هاثور براي مدت چندين نسل راهبان معبد آتون در زمان

.بر روي اين كوره ها كار مي كردند

مكتب سلطنتي استاد "توث را بازشناخت و تموسيس سوم بود كه مكتب اسراردر واقع اين تا

فيد به آنان بدليل اشتغال اين اساتيد صنعت در توليد پودر س. را در كارناك تاسيس نمود"صنعتها

�����("اخوت بزرگ سفيد"(����شاخه اي از اين اخوت به امور . مي گفتند) ����������#

در . مي شناختند"شفادهندگان مصر"درماني و شفا دهندگي مشغول شدند و ازينرو آنان را بعنوان 

جوديه از ناحيه زمانهاي پس از آن، شفادهندگان حوزه ي فعاليت خود را تا فلسطين، به ويژه سرزمين 

.قمران توسعه دادند و از آن مكان بود كه قوم اسن به شكوفايي رسيدند

اما چه مطلب ويژه اي درباره ي الهه هاثور وجود داشته است؟ چرا او رب النوع برگزيده ي راهبهاي 

رع صحراي سينا بوده است؟ هاثور الهه ي بزرگوار پرستاري بوده است، و او همچنين بعنوان دختر 

مي "بانوي عالم الموت"و "ملكه مغرب"در اصل او را . كسي بوده كه خورشيد را زاييده است) 	'(

در عين . دانستند چراكه هم او بود كه كساني را كه ورد صحيح را مي دانستند، به عالم الموت مي برد
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نيز مي "نغمه هاالهه عشق ورزي، مقبره ها و "، "بانوي انجير مصري"، "محافظ زنانگي"حال او را 

گفته مي شد كه فراعنه براي اينكه به جاودانگي دست يابند و در نهايت به جايگاه خداوندي . دانستند

.برسند از شير وي تغذيه مي كردند

يكي از الواحي كه در قسمت ورودي غار كوه سرابيت قرار دارد، تاتموسيس چهارم را در محضر الهه 

مقابل تاتموسيس چهارم دو پيشكش بصورت ايستاده قرار دارد كه در. هاثور به تصوير كشيده است

باالي گلهاي لوتوس واقع شده اند و پشت سر فرعون شخص ديگري در حال پيشكش كردن نان 

دو نان مخروطي "آنخيب"كتيبه ي ديگري شرح مي دهد كه . هاي سفيد رنگ مخروطي شكل است

وير مشابهي در جاي تا جاي مجموعه معابد سرابيت نا را به شاه پيشكش مي كند، و تصا-آن-از شم

يكي از شاخص ترين اين تصاوير الهه هاثور را در كنار آمنهوتپ سوم نشان مي . به چشم مي خورد

زندگي و سلطنت ) نشان(الهه در يك دستش گردنبندي را حمل مي كند و در دست ديگر عالمت . دهد

خزانه دار ايستاده "سوبكهوتپ"سر الهه هاثور، پشت. را نگاهداشته و به فرعون عرضه مي كند

سوبكهوتپ با عنوان . است در حاليكه نان مخروطي شكلي را در حالت آماده به تحويل در دست دارد

معرفي شده "سرپرست سراي مخفي طال، كسي كه سنگ ناب و گرانبها را براي ساالرش مي آورد"

. است

ير حركتشان به سمت سرزمين سن پس از خروج از مصر و در مهمانگونه كه پيشتر هم گفتم، اسراييليا

كنعان كه از صحراي سينا مي گذشت مي بايست با قوانين و احكامي كه در سرزمين مقصدشان جاري 

گرچه كه گويا اين نيمي از مطلب بوده و زماني كه قوم اسراييل با رسومات مصريان در . بود آشنا شوند

. گيزه هاي مذهبي شان دستخوش تغييراتي شدمعبد سرابيت مواجه شدند، ان

موسي بعنوان يك هوادار آتون از . بر فراز كوه سينا بود كه يهوه براي اولين بار موسي را خطاب داد

، كه در ترجمه تحت "من همانم كه هستم": ارباب جديد خود نام ونشاني مي پرسد و پاسخ مي گيرد

گرچه براي مدت نسبتاً طوالني پس از اين . خواندند"يهوه"الفظي همين اشاره را به زبان عبري 

بغير از كاهن اعظم كه حق داشت –واقعه، اسراييليان حق اينكه نام يهوه را به زبان آوردند نداشتند 

مشكل اينجا بود كه نمازها را بايد براي اين خداي . فقط سالي يكبار در خلوت اين نام را به زبان آورد

چگونه مي شد بدون ذكر نام وي براي او نماز و دعا بجا آورد؟ جديد مي خواندند اما
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نبوده پس بنابراين آنان اينگونه فرض ) يا آدون و يا لرد(اسراييليان مي دانستند كه يهوه همان آتون 

كردند كه وي مي بايست جايگاهي همانند خداي اعظم مصريان داشته باشد گرچه كه يهوه و خداي 

ازينرو، قوم اسراييل تصميم گرفتند كه نام خداي معظم مصريان را در تمام . مصريان يكي نبودند

تا امروز هم هنوز نام اين . بود) 
��	("آمين"نمازهايشان به زبان آورند و نام آن خدا در آنزمان 

حتي نماز شناخته شده ي مسحسيان كه براي . خدا در انتهاي نمازها و دعاها به زبان آورده مي شود

از يكي از دعاهاي مصري برگرفته شده ) همانطور كه در انجيل متي آمده است(مه مي شود لرد اقا

."...هنر آسمانآمين، آمين، كه ":است كه مي گويد

اين حقيقت ) كه گفته مي شود در كوه سينا توسط خدا به موسي نازل شد(همچنان در مورد ده فرمان 

نسخه برداري شده 125تاب مردگان، وِرد شماره صدق مي كند كه اين آيات در اصل مستقيماً از ك

اين فراميني نبود كه به تازگي براي اسراييليان نازل شده باشد، بلكه اختصاراً، بازخواني جديدي . است

من ":مثالً، اين اعتراف فرعون كه مي گويد. بود از نسخه ي اعترافات آييني فرعون در هنگام مرگش

شهادت "شده است "من دروغ نگفته ام"؛ "تو را نكشند":استبه عبري ترجمه شده "كشته نشدم

.؛ و به همين ترتيب الي آخر"دروغ نخواهي داد

نتنها ده فرمان از دل مراسم آييني و پرستشي مصريان استخراج شده است بلكه دعاهاي زبور نيز از 

). ربط مي دهندگرچه كه كتابت آن را به داوود نبي (سروده هاي مقدس مصريان ريشه گرفته است 

كتابي كه اصطالحاً به سليمان نبي منتسب مي –از كتاب مقدس "امثال حضرت سليمان"حتي كتاب 

نيز ترجمه تحت الفظي اي از مصري به عبري است از گفته هاي يك حكيم مصري به نام -شود

توان مشاهده كرد اينك در موزه ي بريتانيا نگهداري مي شوند، و مي اين كتيبه هاي آمنموپ . آمنموپ

امروزه اين مهم كشف شده . بيت به بيت با گفته هاي وي همخواني دارند"امثال حضرت سليمان"كه 

، "حكمت پتاهوتپ"ست با نام است كه گفته هاي آمنموپ نيز از يك منبع قديمي تر استخراج شده ا

.سال قبل از زمان سليمان باز مي گردد2000آن به كه تاريخ نگاشته شدن

بعالوه ي كتاب مردگان و كتاب كهن حكمت پتاهوتپ، تعداد قابل توجهي از متون و ادعيه ي مصر 

از آن جمله مي توان به متون اهرام و . باستان بعنوان دستمايه هاي كتاب عهد عتيق بكار رفته اند

يهوه خداي متون تابوتها اشاره كرد كه تمام ارجاعات اين متون به خداي مصريان، به ارجاعاتي براي 

.عبريان تغيير داده شده است
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جام مقدس من به اين نكته اشاره كرده ام كه سبك مسيحيت مدرن، دودمان در كتاب نسل شناسي 

است كه از همه ي "تركيبي"كه از كليساي رومي قرن چهارم نشات گرفته است، در واقع يك اثر 

.هبي يهودياناديان ماقبل خود دستمايه گرفته به ويژه از آيين هاي مذ

اينك اين موضوع نيز فاش شده است كه خود آيين هاي يهود هم در روزهاي اوليه اش يك اثر 

بوده است، مركب از آيين هاي مصريان، كنعانيان و بين النهرينيان، همراه با داستانها، "تركيبي"

ر مي شدند، و همگي سروده ها، ادعيه ها و مراسم آييني اي كه براي خدايان مختلف و متفاوتي برگزا

. پياده سازي شود"مذهبي با يك خدا"در يكجا جمع آوري شدند تا در نهايت مفهوم 

نه در زمان "مذهب با يك خدا"آنچه كه مخصوصاً جالب توجه است اينست كه، از نظر تاريخي، اين 

ز ميالد زمانيكه در واقع اين اتفاق تا قرن ششم قبل ا. ابراهيم و نه در زمان موسي تشكيل نشده است

پادشاه بابل به اسارت گرفته و به بابل آورده ) بخت النصر(ده ها هزار اسراييلي به دست نبوكدنصر 

تا آن زمان، متون عبريان و اسراييليان مشخصاً به چندين خدا و الهه ارجاع داشته و . شدند، رخ نداد

. صدا مي زدند"الوهيم"اسم جمع همگي را با نام مشخص خود خطاب مي دادند، و همگي آنان را با

سال پس از دوران اسارت در بابل، نوشته هاي مقدس بصورت جدا از هم مورد استفاده 500در طول 

كه اين نوشته هاي مقدس در غالب يك كتاب جمع بودقرار مي گرفت و در زمان پس از ميالد مسيح 

كتاب مقدس نشنيده بود، اما مجموعه خود عيسي هرگز چيزي از نام هاي عهد عتيق يا. آوري شدند

ي نوشته هاي مقدسي كه وي مي خواند شامل بسياري از متوني مي شدند كه پس از آن در كتاب جمع 

.آوري شده ي عهد عتيق كه ما امروز مي شناسيم گنجانده نشدند

جانده گرچه امروز به نحو غريبي، در كتاب مقدس مدرن از برخي متون مقدسي كه در عهد عتيق گن

اين متون شامل كتاب لرد، . نشدند بعنوان اركان مهمي در فرهنگ اقوام اوليه ي يهود ياد مي شود

اما چرا اين متون در كتاب عهد عتيق گنجانده نشدند؟ . كتاب نبردهاي يهوه، و كتاب ياشار بوده اند

براي . ابقت نداشتندزيرا محتويات اين كتابها با دين تازه تاسيس يهوديت مط: پاسخ مختصراً اينست

مثال، ياشار پسر كالب متولد مصر بود؛ برادر زن اوثنيل، اولين داور اسراييليان؛ و به سمت نگاهدارنده 

عموماً مي بايست كتاب ياشار مابين سفر تثنيه و سفر يوشع در . ي عصاي موسي منسوب شده بود
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آنرا حذف نموده اند چرا كه اين كتاب مقدس قرار مي گرفت اما گرد آورندگان كتاب مقدس به كلي 

.كتاب توضيحي كامالً متفاوت از سلسله وقايع كوه هورب در صحرا سينا بدست مي دهد

دستوراتي را در غالب ده فرمان براي موسي صادر متون آشناي سفر پيدايش شرح مي دهد كه يهوه 

ت، ازدواج، اخالقيات و كرد شامل روابط ارباب و رعيت، طمعكاري، حسن همجواري و همسايگي، جناي

ط بمربوط به برگزاري آيين روز ساشاراتي است كه آنها مهم تر ي بسياري ديگر از موارد كه از همه 

.مي شده است) شنبه(

اما در كتاب ياشار كه قبل از دوران خروج نوشته شده است، اين قوانين و احكام از سوي يهوه به 

بنابه گفته هاي كتاب ياشار، اين . نامي از يهوه وجود ندارددر واقع، اصالً . موسي داده نشده است

، به موسي منتقل "ارباب كوه"ن و ، كاهن اعظم مدي)�����8(قوانين و احكام جديد از طريق شعيب

.حقيقت اين بوده كه در آنزمان شعيب حاكم مطلق معبد سينا بوده است. شده اند

، و اين مشخصاً بسيار مهم "ل شَدايا"ده است به ترجمه ش"ارباب كوه"در زبان عبري، عنوان 
درجواب مي نام را، اين از خدا مي خواهد تا خود را معرفي كنداست چراكه وقتي موسي در كوه سينا 

در نهايت . "من آنم كه ابراهيم ال شَداي خطابم كرد. من همانم كه هستم":خدا پاسخ مي دهد.شنود
و (ياشار شرح داده شده بتعريف شد، اما آنچنانكه در كتا"يهوه"به عبري "من همانم كه هستم"

اين خدا در واقع يك رب يا ايزد ) در سفر خروج نيز بر آن تاكيد شده است اگر آنرا به درستي بخوانيم
اي بوده است، آهنگر و استاد صنعت بزرگ در معبد هاثور، كه با او همانا شعيبِ ال شد. نبوده است

. و قوانين و احكام را به وي منتقل كرده استموسي سخن گفته

جداي از اين واقعيت كه بخشهايي از كتاب مقدس به همگي ما آموخته شده است، اما دور از انصاف 

در . نيست اگر بگوييم كه تعداد بسيار كمي از ما تا به حال كتاب مقدس را خودمان مطالعه كرده ايم

وقايع كتاب مقدس محدود شده است به نقاشي ها و فيلم هايي نتيجه ي اين امر، تصاوير ذهني ما از

ما را با تصاوير موسي در كوه زمانيكه خداوند ده ،البته هاليوود. كه تاكنون كشيده و ساخته شده اند

. فرمانش را بر دو تخته سنگ قابل حمل از جنس گرانيت حك مي كند، مفتخر و مغرور كرده است

ر خروج، چنين تصويري از ده فرمان در ذهن نقش نمي بندد چرا كه اين گرچه بر اساس گفته هاي سف
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فرامين با ديكته ي يهوه و توسط خود موسي بر تخته سنگ نگاشته مي شوند زيرا دو تخته سنگ اول 

.كه بوسيله يهوه تراشيده شده بودند توسط موسي شكسته شده بودند

اشاره كرد، كه "تصديقالواح "است مي توان به اما از ديگر يافته هايي كه به صحراي سينا منسوب 

در آموزه هاي كاباال و ميدراش ذكر شده است كه اين الواح در جعبه اي ساخته شده از سنگهاي 

سنگ "اين همان . نگاهدارد"كف دستانش"گرانبها محافظت مي شد و موسي مي توانست آنرا در 

الواح "در متون كهن مصري به اين كتيبه ها .بوده كه به سليمان به ارث رسيده بود"ايزدي خرد

.را مجسم مي كرده است) خداي خرد و دانش در مصر باستان(گفته مي شد كه خرد توث "هرمس

قبل 1785كه توسط ملكه سوبكنفرو در (بنا به اسناد به جا مانده از دربار كهن اژدها در مصر باستان 

، و اين )���!("كم"ديمي اين الواح فردي بود به نام ، يكي از محافظان ق)از ميالد پايه گذاري شد

است، و از همين ريشه است "سياهي"به معني "كم"واژه ي . شخص كاهن اعظم مندس بوده است

علمي كه در تالش بود تا از دل تاريكي نور استخراج –شاخه گرفته است ) الشيمي("الكمي"كه واژه 

در كتاب مقدس است، پدر بزرگ نمرود، كسي كه خانواده اش "هام"براي ما، احتماالً كم همان. كند

توسط عبريان نفرين شدند چراكه رسوم تاريخي شان با عقايد تازه بوجود آمده بر اساس اعتقاد به 

. يهوه در تضاد بود

. شندآشنا مي با"كم از مندس"خوانندگان رمانهاي گوتيك و كتابهايي درباره ي جادوگري حتماً با نام 

تنها . در مصر باستان نيز بود"هام"د كه دقيقاً نماد كشيده مي شاو هميشه با نماد بز به تصوير 

تفاوت از آنجا ناشي مي شود كه در روزهاي پس از آن در آيينهاي مسيحيت، بز بعنوان نماد شيطان 

كم از "اريخي ، آنچه ما امروز كشف كرده ايم اينست كه با دنبال كردن رد تاما. شناخته مي شد

.مستقيماً به معبد سينا و پودر سفيد طال مي رسيم"مندس

مقام عاليرتبه ي دهمين جايگاه مندس يكي از شهرهاي اصلي در دلتاي نيل به شمار مي رفت، و كم

بدليل اين جايگاه بود كه بز نماد . در معبد مندس بود) بز(آسمان، برج جدي 

اين .وارونه ترسيم مي شودپرپنج ستاره م شد، كه عموماً اين بز دورن يكك

ستاره ي پنج پر وارونه دو راس رو به باال دارد كه شكل شاخ بزِ مندس را 

مابقي اضالع اين ستاره گوشها و چانه و ريش بز را به . تشكيل مي دهند
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. تصوير مي كشد

تاره پنج پر بصورت وارونه مي نگريم، در واقع نماد سوقتي كه به يك 

گي را مشاهده مي كنيم، در حاليكه ستاره پنج پر بصورت معمول با يك مردان

. راس در باال، نماد زن و الهه ونوس است

در ستاره پنج پر وارونه كه نماد مردانگي است، كم با جواهر زمرديني كه ما بين دو شاخش قرار مي 

ر واقع سر الهه ونوس را نشان مي باال ددر راس ،اما ستاره پنج پر نماد زنانگي. گيرد شناخته مي شود

د و دو ضلع رو به پايين نيز پا هاي الهه را نمايان مي ندو ضلع كناري اينك بازوها را نشان مي ده. دهد

. ميگيرد كه جاي زهدان را مشخص مي سازد، و جواهر زمردين در اين نماد در مركز ستاره قرار دنساز

همراه شعله هايي از آتش كه از دل جواهر زمردين بيرون گاهي اوقات ستاره پنج پر وارونه ي كم به

. گفته مي شد"نور اختري"به اين شعله هاي آتش بصورت مرسوم . مي زدند، ترسيم مي شده است

اما وقتي همين ستاره را به وضعيت نماد زنانگي باز مي گردانيم آنگاه به شعله هاي بيرون زده از جواهر 

.دادند، همان عصاره ماهيانه ي الهه هاي آنوناكيخطاب مي"آتش اختر"زمردين 

از همان روزهاي نخستين، ستاره ي پنج پر، خواه در نماد مردانگي خواه به نماد زنانگي، همواره نمادي 

–مرتبط است اين نماد همچنين به آيين ماقبل يهوديت روز سبط. از روشنفكري و بصيرت بوده است

"كم از مندس"به اين دليل به . ائل روزمره به تامل و تجربه مي پرداختندآييني كه طي آن فارق از مس

كه امروزه در محافل ) وابسته به شنبه("سبطي"و واژه ي –نيز مي گفتند "بز سبطي"همچنين 

. آكادميك مورد استفاده قرار مي گيرد نيز از همين ريشه بر گرفته شده است

يلي حيرت آور نيست وقتي بدانيم كه ستاره پنج پر و بز سبطي نظر به اين رسم بسيار كهن، ديگر خ

در سالهاي قرون وسطي مرتبط ) لنگوئداكمانند كاتارهاي(مسيحيان زنديق نمادهايي هستند كه با

مسيحيان زنديق به آندسته از پيروان عيسي گفته مي شود كه از اعتقادات رايج در جهان (.اند

در مقابل، ). مترجم–ردندباورهاي خود از اين دين پيروي مي ككاتوليگ دوري گزيده و بر اساس

كليساي مسيحيت تالش نمود تا با ايجاد ديني تركيبي برمبناي رستگاري از عاملي ناشناخته، ترس 

و رستگاري فقط –دل مومنان بيافكند درمصر باستان رااي به جا مانده از مكتب اسرارزياد از آيين ه

در نتيجه، عقايد روحاني نهضتهايي همچون . م از اسقفهاي كليسا ميسر مي شدبا اطاعت محض مرد
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از سوي شوراي تفتيش عقايد كفر آميز ) عامل ناشناخته بودند"يافتن"كه بدنبال (عرفاي گنوسي 

اعالم شد، و در همين حال نشانهايي همچون ستاره پنج پر و بز نيز بعنوان نمادهايي از جادوي سياه و 

.رفي شدندساحري مع

، اكتساب و تحصيل هرگونه دانشي كه با نظرات )و در برخي حلقه هاي مسيحيت تاكنون(از آن زمان 

از هرگونه خردي كه توسط شخص . اسقفها مغايرت داشته باشد، اقدامي كفر آميز تلقي مي شد

ضح از خود اكتساب مي شد به وحشت مي افتادند چراكه پيشتر كليسا بز مندس را به عنوان مثالي وا

اين موضوع در مزخرفات بيشمار مبلغين مسيحيت به ظهور رسيده است . شيطان تقبيح كرده بود

فرستاده ي شيطان معرفي مي "به اصطالح"جاييكه صليب و آب مقدس بعنوان سالحي بر عليه 

.شوند

درستي بعنوان در عهد عتيق بعنوان پسر نوح معرفي شده است، اما در متون كهن تر او ب) يا كم(هام 

قابيل بعنوان پادشاه -قابيلِ آهنگر و طال ساز معرفي شده است و براي مورخين توبال-پسر توبال

1�� (داگ -مسكاالم������.شناخته شده است"قهرمان سرزمينهاي نيك"، )"�

��6�6	(در امثال و حكم فلسطينيان كهن، كم مترادف است با آزازل از برج جدي ��!�������
 (

را "همه فلزات و هنر كار با فلزات، و هنر كار با سنگ سرمه"به انسان ) بنا به كتاب خنوخ(ي كه كس

شناخته مي ) �������("استيبيوم"سنگ سرمه ماده اي سياه رنگ است كه همچنين با نام . آموخت

از سنگ سرمه بعنوان عنصري پايه براي آماده سازي "سنگ فالسفه"در فرايند ساخت . شود

مي گفتند، كه واژه ) ����(در دنياي كهن اعراب، به سنگ سرمه كُحل . ميايي مواد استفاده مي شودشي

همچنين واژه . "آنچيزي كه سياه است"به معني زغال از اين ريشه نشات مي گيرد، به معني ���!ي 

سيمابِ"و الكل –از ريشه ي عربي ال كحل شاخه گرفته است ) ������	("الكل"ي مرتبط 

.بسيار تصفيه شده ايست كه از گذر دادن روح شراب بر سنگ سرمه بدست مي آيد"فلسفيِ

همچنين از آزاللِ برج جدي در كتب مقدس ياد شده است، اما اين تذكره در نسخه ي مجاز انگليسي 

در نسخه قديمي التين كتاب مقدس در سفر الويان اشاره اي كهن به آداب . گنجانده نشده است


��	(كفاره ���
يكي "شده است، و اينگونه اظهار مي دارد كه هارون بر سر دو بز قرعه كشيد، ) �
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و بر اين گذاشت تا بز لرد قرباني نتيجه ي قرعه قرار را. "بز متعلق به لرد، و ديگري بز متعلق به آزالل

.به حيات وحش سپرده شود"كفاره"بز آزالل به عنوان يك 

به اشتباه با واژه "آزالل"ين متن به مراتب گمراه كننده است چراكه نام ترجمه ي آشناي انگليسي از ا

علت اين جابجايي اين بوده . جا به جا شده است) ���"�����("بالگردان يا گوسفند قرباني"ي 

آزالل -است كه مراحل اصلي اين آيين نشان مي دهد كه پيشكش هاي عبريان به پيشگاه يهوه و كم

كه از مجموعه متون گردآوري شده در عهد عتيق كنار گذاشته شده (كه كتاب خنوخ بوده است، در حالي

. توجه خوانندگان را به ارتباط مستقيم آزالل و كيمياگري هرمسي جلب مي كند) است

بعنوان قديمي ترين ) الواح زمردين هرمس(زي كروسيها، نوشته هاي كم ردر رسومات مكتب اسرار

اين متون به . ثبت شده اند"سنگ فالسفه"ش اهالي كلده براي دستيابي به سند به جا مانده از تال

مرتبط دانسته شده اند و بعنوان آموزه هاي هرمسي شناخته مي شوند، و ) يا هرمس(خرد توث 

كه اهرام مصر با آن ساخته شده اند نيز مستقيماً در ارتباط "كيمياي آتش"همچنين اين اسناد به 

.است

نشات گرفته "كپه اي سنگ"به معني ) ����/("هرما"از ريشه ي ) �����/("هرمس"واژه ي 

توث همان هرمس يوناني (مي گفتند"جايگاه مقدس توث"است، و همچنين به هرم بزرگ مصر 

ريشه مي گيرند در واقع به معني ������5و ���5، ���5كه از آن ��5واژه ي . )مترجم–است 

. است"از آتش گرفته شده"گفته مي شود چراكه ������5هرم، بنابراين به –است "آتش"

آنان اهرام مصر را چگونه ساخته اند؟ آيا بر : اين در نهايت مارا به پرسشي بي پاسخ رهنمون مي شود

اساس گمانه زني هاي رايج، هزاران تخته سنگ بسيار سنگين فقط با نيروي هزاران برده و با استفاده 

و با رفيعچنان بلنداييو در طول زماني بس مديد تا ) شيب دار به باال(روبه باال از طناب و سكوهاي 

براي ساختن يك سطح شيبدار كه . ؟ يقيناً نه، اينطور نبوده استآن دقت شگفت انگيز منتقل شده اند

متر ايجاد نمود كه خود آن، سازه 1463تا باالي هرم دسترسي داشته باشد مي بايست شيبي به طول 

!گيزاعظيمبرابر بزرگتر از هرم 3ي مي شود ا

اين ماده اي مرموز است . آنچانكه قبالً هم گفته شد، پودر سنگ آتش يك ابر رساناي تك اتمي است

آزمايشات اخير بر روي پودر حيرت آور سفيد رنگ طال . كه كشش جاذبه اي آن كمتر از صفر است
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زير صفر دارد و در دل ابعاد ديگر عالم ناپديد مي ثابت كرد كه تحت شرايط مشخصي اين ماده وزني 

اما جالب توجه ترين كيفيت اين پودر اينست كه مي تواند بر محورهاي مغناطيسي زمين سوار . شود

شود، پس در زمانيكه اين ماده در حالت جاذبه صفر قرار دارد مي تواند بي وزني خود را به ميهمانش 

اين ميهمان مي . واند خود و ميهمانش را در وضعيت معلق نگاه داردنيز انتقال دهد پس بنابراين مي ت

يا اينكه به سادگي مي توان فرض كرد –تواند يك قاشقك آزمايشگاهي، يك ظرف، يا يك ميز باشد 

!كه ميهمان، يك قطعه سنگ بزرگ باشد

بزرگ گيزا رسومات كهن مصريان شرح مي دهند كه در انبار مخفي اي كه در اتاق پادشاه در هرم 

ابزارهايي از آهن، و سالحهاي فلزي كه هرگز نمي پوسند، شيشه هايي كه "تعبيه شده بود، سازندگان 

اما اولين كاوشگراني كه موفق به . قرار داده بودند"خم مي شوند اما نمي شكنند، و طلسم هاي غريبي

كه در آنجا يافت شد يك تابوت حفر تونلي به دورن اتاق پادشاه شده بودند چه يافتند؟ تنها وسيله اي

بطور . سنگي بدون درب بود كه درون آن هيچ جنازه اي نخفته بلكه آكنده از پودري سفيد رنگ بود

مي ) نوعي شيشه ي معدني(سطحي و بدون تحقيق اينگونه استنباط شد كه اين ماده فلدسپات و ميكا 

. به شمار مي روندباشد كه هر دو از مواد تشكيل دهنده ي سيليكات آلومينيوم

از آناليزهاي مترادف مشخص گرديد در طول تحقيقاتي كه اخيراً بر روي پودر سفيد صورت پذيرفت، 

كه آلموينيوم و سيليكا دو عنصر تشكيل دهنده ي اين ماده ي گرد مانند است و خود ماده در اصل صد 

.در صد از گروه فلزات پالتين مي باشد

اردي با قرار دادن نمونه ي پودر سفيد در كوره ي الكتريكي با حرارتي امتحان آزمايشگاهي استاند

. درجه سانتيگراد صورت گرفت5500برابر با دماي سطح خورشيد يعني 

يك تست آزمايشگاهي استاندارد بر روي يك نمونه معموال با اعمال آني حرارت بسيار زيادي برابر با 

اما، وقتي كه . در كوره ي الكتريكي صورت مي پذيرد) دماي سطح خورشيد(درجه سانتيگراد 5500

و مقاومت (پودر سفيد را در شرايط مشابهي قرار دادند، مشاهده شد كه استمرار زمان حرارت دهي 

فراسوي يك تست معمولي بوده و اين دليلي بر وجود فلز پالتين در ساختار اين پودر مرموز ) اين ماده

. است
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درصد از بافت 5ي تستهاي متعارف مفروض شده است، گفته مي شود كه بدليل محدوديتهايي كه برا

مغز ما از كربن تشكيل شده است، اما آزمايشات سخت تر نشان داد كه اين بافت عمدتاً از فلزات 

�"�/(گروه پالتين مانند ايريديوم و راديوم آنهم در وضعيت پر چرخش ���
. تشكيل شده است) 

بعنوان يك ابر رسانا مفروض شده بود، كه امكان انتقال ) ر هرم بزرگ گيزاد(در واقع اتاق پادشاه 

بنا بر كتاب مردگان مصريان . فرعون به بعدي فراتر از ابعاد سه گانه ي شناخته شده را دارا باشد

. به اجرا گذارده مي شد"مراسم عبور"باستان، در اين مكان بود كه 

. ودي اتاق بر روي سنگي مخروطي شكل حك شده استراهنماي اجراي مراسم عبور در قسمت ور

كه تنها نماد هيروگليف تاييد شده در كل فالت گيزا به شمار مي رود، و نمونه اي (اين نماد هيروگليفي 

. "نان":به اختصار خوانده مي شود) بسيار شبيه به آن به دفعات در معبد سينا نيز بكار رفته است

گفته هاي كتاب مقدس فراتر گذاشتيم تا شاهد پروسه ي كيمياگرانه و در متن اين سخن، ما پا را از

اين نسل از نوادگان . پادشاهان جام مقدس شده اندندانه اي باشيم كه باعث به وجود آمدن مدانش

قابيل، كه از فراعنه مصر عبور كرده و به داوود نبي رسيده و پس از او نيز تا زمان عيسي ادامه يافته 

آنان پسران واقعي . منسوب شده و به همين منظور بار آورده شدند"آذوقه رسان نور"ان اند، به عنو

سال قبل از ميالد مسيح از عصاره ي آنوناكي آتش اختر 3800خدايان بودند، كه در ابتدا در حدود 

ي بعنوان مكمل خوراك"پرچرخش"قبل از ميالد از فلزات 2000تغذيه مي شدند و، متعاقباً، از حدود 

به اختصار اينكه آنان به منظور راهبري و هدايت انسانها بار آورده شدند، و آنان چه از نظر . بهره بردند

"سر به فلك كشيده"ه از نظر فيزيكي در سطحي متعالي پرورش يافته بودند كه سطحي چرواني و 

بعد اوربيت –درصدي كه در بعدي ديگر پنهان مي شود مرتبط است44اين سطح با آن : بوده است

.   نور، يا همان دشت شارون

150بخشهاي اعظمي از آثار به جا مانده از مصريان، بين النهرينيان، سوريه اي ها و كنعانيان طي 

اسناد دست اولي . سال اخير اكتشاف و از خاك بيرون كشيده شده اند80سال گذشته، به ويژه طي 

نك بر روي سنگ، لوح گلي، كاغذ پوستي و پاپيروس خود نمايي متعلق به دوران ماقبل كتاب مقدس اي

آموخته نشده ما مي كنند، و اين دهها هزار سند همگي شاهدي بر تاريخي مي باشند كه تاكنون به 

. است
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چنانچه اين اسناد در طول نسلهاي پيشين در اختيار و دسترس بودند، ايده ي يك نژاد برتر كه از يك 

كه ما را براي مدت –تبعيت مي كند هيچگاه به اين صورت رشد نمي كرد ) از يهوهبه ويژه(وحي الهي 

. مديدي در كوردلي و در وضعيت جنگ با هر عقيده اي كه با ما مخالف باشد نگاه دارد

اين امر مشهود است كه ما از دل تاريكي ناشي از بتدريج، به موازات اكتشافاتي كه صورت مي پذيرد، 

با اينحال، تلقين فكري اي كه بدست كليسا و براي مدت . اساسمان بيرون مي آييمآموزه هاي بي 

در برابر تعصبات دست و پا گيري كه بصورت ذاتي ، قرنها رهبري شد، پذيرش روشنفكرانه ي حقيقت

.در دل طرفداران مسيحيت كاشته شده است را امري دشوار مي سازد

اين خرد كهن به . كه منحنيِ فراگيري ما هنوز به انتها نرسيدهچشم انداز به واقع اميدوار كننده اينست 

مانند يك كوه يخ تنها مي باشد كه از پس قرنها فعاليت، هنوز به حيات خود ادامه مي دهد و در قالب 

.تكه هاي كوچكي، يك به يك بيرون مي آيند تا مهره هاي پيشين علم ما را كامل كنند

گرچه برخي به انتخاب خود فقط به دوران قبل از شت سر نهاده ايم و، خوشبختانه، ما طلوع آگاهي را پ

اهي نظر دارند، اما بسياري نيز با قدرت پا به هزاره ي جديد مي گذارند تا شاهد طلوعي نو گطلوع آ

. به دوره ي آشكارسازي احتماالت بي كران و استقرار مجدد ميراث كيهاني مان–باشند 

پايان------------- -----------------------
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