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 ١يىف اق وسيٚ  1ٌفش ٗػشّف ًٞس٠ ٛظفي ضويفا٠ٛ

 ًٞس٠ ٛظف 

 ٛبسٞاٙ اق ؼٝـ ثيٜي ) ؼٝـ اٛؽيٍي (  – 1

 ٛبسٞاٙ اق ؼـى ػ٘ن زيك١ب  – 2

 ٗؼيٞة ثب ؼيؽ ـٌٜٝلٌفا٠ٛ ٗطؽٝؼ  – 3

 

قًفيب وسيٚ ٗجبضث  Coast to Coast AM (04/14/03)2ٗبيٌْ ١يىف ؼـ ٗوبالر ٝة وبيشً ٝ ؼـ ّٗبضج٠ ثب 

ٜٜؽ ٠ً وسيٚ ثب ً ٝ ًشبة ٗوؽن ـا ث٠ زبًٓ ًٍيؽٟ اوز ؼـ ضيٚ اي٠ٌٜ ثفغي ٜٗشوؽاٙ اؼػب ٗي Nibiruؼـثبـٟ 

آقاؼا٠ٛ اق آٞاش وٞٗفي ، اؼػب ٗي ًٜؽ ٠ً ف أِي ثبوشبٙ ٌٜبوي دب ـا كفاسف ٢ٛبؼٟ ٝ ثب سلىيف١بي يػوبيؽي اق ٗى

Nibiru  ؼٝاقؼ١٘يٚ ويبـٟ ٜٗظ٠ٗٞ ٌ٘ىي اوز ٠ً ؼـغبـج اق آٙ ٛبدؽيؽ ٌؽٟ ٝ ثب سٞخ٠ ث٠ آٙ ، غؽايبٙ غبٓن كفاقٗيٜي

 ٗٞـؼ وشبيً هفاـ ٗي ُيفٛؽ . 

، ٛبهُ ٝ يٙٞـ غال٠ِ اٌشجبٟ ـؼ ٗي ًٜؽ . اٝ وسيٚ ـا ٗش٢ٖ ث٠ ايٚ ٗي ًٜؽ ٠ً ١يىف ًبـ وسيٚ ـا سطز ػٜٞاٙ ؿٔٗ 

اض٘وي كفْ ًفؼٟ  ثبيؽ ثفاي س٘بٕ ٛظفيبسً ؼـثبـٟ ؼٝاقؼ١٘يٚ ويبـٟ سبٝاٙ ثؽ١ؽ . ث٠ ٛظف ٗي ـوؽ ٠ً اٝ وسيٚ ـا آؼٕ

١فُك ثفاي ٜٗبظفٟ ثب ١يىف ُٞيٜؽ ٠ً ايٚ ديفٗفؼ ثؽ غٔن وجي هؽيٖ  ؼٝوشبٙ وسيٚ ٗي٠ً اق ـٝوشبيي ٗطفٕٝ آٗؽٟ . 

سٌ٘يٚ ٌٛفؼ . ٜٗشوؽاٙ ضبٗي اٝ ًٌٞيؽٛؽ سب وسيٚ ـا سػفيت ًٜٜؽ . ثب ـخؼز ث٠ ويف ٌٛٞشبـي اٝ ) وسيٚ ( ايٚ ًبـ ث٠ 

 ثؽوزـا ٗي ؼ١ؽ ٠ً اٝ غٞؼ ٛ٘ي سٞاٛىش٠ ثب هبثٔيش٢بيً آٙ ـا ؼفٝع وفيغ ثفاي آؿبق ٗىيف كٌفي غٞاٝ ) ١يىف ( يي ٌ

اٝ ـاٟ ؼـاقي ؼـ ديً ؼاـؼ ) اٗيؽٝاـٕ ث٠ ٛظفيبر أِي غٞؼ ؼوز يبثؽ ( . ١فز٠ قٝؼسف اٝ ٌفٝع  ٝيٌفؼآٝـؼ . ثب ايٚ ٛٞع ـ

ًٜؽ ث٢شف اوز . ٗفؼٕ ٗي ؼاٜٛؽ ٠ً ًشبة قًفيب وسيٚ زيىز اٗب ٗفؼٕ ٛ٘ي ؼاٜٛؽ ٠ً ًشبة ٗبيٌْ ١يىف ز٠ ًشبثي 

 وز . ا

ثفاي ث٠ زبًٓ  ػٞاييؼ٠ٛ كوٗ كٞاـٟ ؼاًٛ ٗـٍٞي ٗبيي ؼاٗٚ وسيٚ ـا ُفكش٠ ، ػالٟٝ ثف ايٚ ، اٝ ؼـ ٝة وبيشً 

 ًٍيؽٖٛ ث٠ ـاٟ اٛؽاغش٠ . 

ًىي ـا ٠ً ٝئيبٕ ١ٜفي ، خفؼٙ ٌٗىّٞ ٝ ١ف ٓٞيؽ دي ، آٓٚ آٓلٞـؼ ،  ٗؽيفوبيشً اـيي دبـًف ،ٗٚ ، قًفيب وسيٚ ، "

ٝ ٗي ُٞيؽ ٠ً ؼـ آٙ ُكاـ٢ٌبيي اق ولي٠ٜ ١بي كٕبيي كفا قٗيٜيبٙ ٝخٞؼ ؼاـؼ ،  كٌدهتي كتاب هقدس راّتك هي 

ثيِبِٛبٛي اق ؼيِف ويبـار ٝ ثٍفيشي ٠ً ثب ؼغبٓز ثيِب٠ٛ غٔن ٌؽٟ اوز ث٠ زبًٓ ٗي ًٍٖ . ٗٚ ايٚ ٗٞٔٞػبر ـا 

  " . آٌٌبـا ث٠ ٗجبضث٠ كفا ٗي غٞاٖٛ ؼـ ١ف قٗبٙ ٝؼـ ١ف ٌٗبٛي 

ٗي ًٜؽ . ٗٚ اضش٘بّ ٗي ؼ١ٖ  "١شي ًشبة ٗوؽن  "ٗبيي زيىز ٝ هشي ٠ً ٗفا ٗش٢ٖ ث٠  ؼاٖٛ ٌٍْٗ ضبّ ٗٚ ٛ٘ي

ؼـٝاقٟ ـا ؼـ ًشبة  ٝؿيف هبثْ ٌفش ك٢ّٔبي ٗؼ٘ب٠ُٜٛٞؽ ٠ً ؼـ آ٢ٛب ً اٝ ث٠ س٘بيْ ٗٚ ث٠ سفخ٠٘ ١بي ٗشؼؽؼ اوشٜبؼ ٗي
                                                           

1
ػجبـس٢بيي  ُفكشًًٌٚٞ ٗب ايٚ ثٞؼٟ ٠ً ١ف آٛس٠ ؼـ ايٚ ٗوب٠ٓ ُلش٠ ٌؽٟ سفخ٠٘ ٌٞؼ سبغٞاٜٛؽٟ هٕبٝر ث٢شفي ؼاٌش٠ ثبٌؽ . ث٠ ًبـ .  

... ٠ً ايٚ دم١ٍِٝفاٙ ٛظفيبر يٌؽيِف ـا ثب ايٚ ٗؼيبـ١ب ٛيكث٠ زبًٓ ٗي ًٍٜؽ ػجبـس٢بيي اوز ٌيبؼ ٝزٞٙ ضويفا٠ٛ يب اض٘وب٠ٛ يب ؼـٝؿِٞ ٝ 
  ٠ ًبـ ٗي ثفٛؽ ٝ ٗىئٞٓيز اوشلبؼٟ اق ايٚ ٛٞع ػجبـس٢ب ث٠ ػ٢ؽٟ غٞؼٌبٙ اوز . ٠ًٕ غٞؼٌبٙ ث

2
 http://www.coasttocoastam.comثيٍشف ـ.ى ث٠  ثفاي ٗٙبٓؼ٠.  
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ٗوؽن ثؼٜٞاٙ ٠ٛٞ٘ٛ ١بي ٗثبّ قؼٛي اق ؼـٝاقٟ ١بي وشبـٟ اي ثبوشبٛي ٝ ًفٕ زب٠ٓ ١ب ٗؼفكي ٗي ًٜٖ . ؼاالٛي وٞي 

اٗب اٝ ثبوشي 3ؼيِف هٔ٘ف١ٝب . اُف ز٠ ػجبـس٢بي آًٜؽٟ اق غٍٖ اٝ ٍٛبٙ ٗي ؼ١ؽ ٠ً ًشبة ٗوؽن ضفيٖ اٝ ٛبٗيؽٟ ٌؽٟ . 

وٙٞـٟ ٝ ًشبة ٗوؽن ـا اق ١ف ـا١ي ٠ً ػالهٜ٘ؽٕ ؼاـٕ ٝ آٙ ١ٖ ٗشٞخ٠ ايٚ ثبٌؽ ٗٚ ضن سفخ٠٘ ٝ سلىيف ٝ آقٗٞؼُي ا

 ث٠ سٜبٝة . 

ؼـ ػْٞ ثبيؽ ٗشٞخ٠ ٛ٘ي ٌٕٞ ٠ً زفا ثؼٕي٢ب اػشوبؼ ؼاـٛؽ ٠ً ١ف ٠ُٛٞ اػشفاْ ث٠ ثبٝـ١بيٍبٙ ، ض٠ٔ٘ اي اوز ٠ً 

سـييف ًٔيىبوز. ٠ً ؼـ اػ٘بّ اٝ زٞٙ آؼٌٍٗي٢بي ػّف سبـيٌي ٝضٍيب٠ٛ ٗٞـؼ ض٠ٔ٘ ٝسػفيت هفاـُيفؼ . 

Catharsٗىيطي ٝ كفقٛؽاٍٛبٙ ـا ٛبثٞؼ ًفؼٛؽ .  "ٗفسؽ١بي  "ٛبًبٕ ٗبٛؽٟ ٝثي ـض٘ب٠ٛ ِؽ١ب ١كاـ اق ايٚ  4/ًبسبـ١ب

 ؼـ اغشيبـؼاـٛؽ . ًىبٛي ٠ً ٗؽػي ثٞؼٛؽ ٠ً  سؼٔي٘بر وفي ػفكبٛي ٗىيص ـا 

ده سطويوبر كفاوٞي ٗىيف اِْ آٗٞقٟ ١ب ) ثػٞاٛيؽ ثٜيبؼ ُفايبٙ ٗىيطي ( ٗثْ سطويوبر ٗٚ ، ثبيؽ ٠ً ٗىػفٟ ٌؽٟ 

ٝثب سٞخ٠ ث٠ كفٔي٠ ١بي وبغشبـ ٌٌٜب٠ٛ اي سٞوٗ اكفاؼي ٗثْ اٝ وٞي خفٕ ٝخٜبيشي ٠ً ث٠ ؼٓيْ ٛلفر ٛماؼي ٝ 

ًشبة ٗوؽن ـا ١شي ًفؼٟ إ . ثٜبثفايٚ ٗٚ ٝ ؼيِفاٙ ٗؿ١جي دؽيؽ ٗي آيؽ خ٢ز ؼاؼٟ ٌٞؼ . آٛسٜبٙ ٠ً ُلش٠ ٌٞؼ  ٗٚ 

ثبيؽ ٠ً ٗٞـؼ اكشفا هفاـُيفيٖ ؟ ٓٙلب ٗبيي ، وفٛع ـا ثِيفٝ ً٘ي ـا ثذؿيف ٝثب ُفكشًٜ ػٍن ـا هجّٞ ًٚ ٠ٛ خَٜ ـا . 

 ٠٘١ زيك غٞث٠ ٌٍٗٔي ٛيىز ! 

اي ؼـ ٗٚ ـ١ب ٌٞٛؽ . ٌبيؽ اٝ ث٠ ثٙٞـ ٘جيؼي ٗٚ ٜٗجغ ـا ؼـ ٛظف ٗي ُيفٕ ٝ اخبقٟ ٛ٘ي ؼ١ٖ ٠ً زٜيٚ اكٌبـ آٌلش٠ 

بيي سبثٔٞ ـا١ٜ٘ب ٜٗبقػ٠ ثُيب١بًٛ ؼـ ١لش٠ آة ٛ٘ي ؼ١ؽ يب ـٝق ثؽ ١ٞٗبي اٝوز . ٌبيؽ اٝ ًىي اوز ٠ً ٗي غٞاوش٠ 

ثؼٜٞاٙ ًىي ٠ً ث٠ ضوٞم ثٍف ٗؼشوؽ اوز ٝ ؼـ سالي اوز ٠ً ث٠ ظٖٔ ٝوشٖ ٗؿ١جي دبيبٙ ؼ١ؽ ، ـا ١ؽايز ًٜؽ . 

 دفؼٟ وػٚ ثِٞيٖ . ٝظيل٠ ٗٚ ايٚ اوز ٠ً ثي 

 Wyatt ٝهشي ٠ً اٝ ثي ثبًب٠ٛ غٞؼي ـا ث٠ خبٛي ـيِٜٞي سفٝـيىز ؼـ Tombstoneث٠ هّٞ ٝاّ ًئ٘ف ؼـ كئٖ 

Earp  ٍٛبٙ ؼاؼ . ٗٚ ث٠ ١يىف ٗي ُٞيٖ ٠ً اُف وسيٚ ٛ٘ي غٞا١ؽ غٞؼ ـا ٍٛبٙ ؼ١ؽ ٗٚ غٞؼhuckleberry   ٕسٞا

                                                           
  . يؼٜي ٠ً اٝ سلىيف ًشبة ٗوؽن ـا ث٠ ٛبٕ غٞؼي وٜؽ قؼٟ ٝ ايٚ ٗٔي ٌػّي اٝوز ٠ً ًىي ٛجبيؽ ٝاـؼ آٙ ٌٞؼ  . ٕ 3
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ٕ ٝ اق ٘فين   يٞٛبٛي ث٠ ٗؼٜي غبُٓ( ـا ؼـ سلٌف ُٜٞوي هفٙ ؼٕٝ يب وٕٞ ًبسبـٝني ًبسبـيىٖ )اق ـي٠ٍ Cathars[XXIV]ًبسبـ١ب . 
ًفؼٛؽ، ٛٞـي ٠ً خبيِبٟ ـاوشيٚ آٙ  ي ٛٞـ ٗؼٜٞي ٛبة ٗي ٝاو٠ٙ ٠ي ػفكبٛي ث اٛؽ. ًبسبـ١ب غٞؼ ـا ٝهقِ يبكشٚ سدفث٠ ١بي ٗبٛٞي ؼاٛىش٠ آٗٞقٟ

 ًٔيىبيي اػشوبؼار ٝ آيي٢ٜب اق ثىيبـي ث٠ ٗؼشوؽ ثٞؼٛؽ، ـاوشيٚ ٗىيطيز ث٠ ػْ٘ ٗؽػي ٠ً ًبسبـ١بؼـ ث٢ٍز اوز. ؼـ ًٜبـ غؽاي ٛيي ٝ 
 ثفقظ ٝ ؼٝقظ ث٠ ١٘سٜيٚ آ٢ٛب. اوز غؽاٝٛؽ دىف ػيىي ضٕفر ٠ً ٛجٞؼٛؽ ايٚ ث٠ ٗؼشوؽ ٝ آٝـؼٛؽ ٛ٘ي خب ث٠ ـا ـثبٛي ػٍبي ٗثال ٛجٞؼٛؽ؛
 سف دىز ضيٞاٛبر ًبٓجؽ ؼـ قٛؽُي ث٠ ثبٌٜؽ، ُٜب١ٌبـ اُف يب ٝ ٗيفٝٛؽ ث٢ٍز ث٠ يب ٗفٍ، اق ده آؼٗيبٙ ٠ً ثٞؼٛؽ ٗؼشوؽ ٝ ٛؽاٌشٜؽ اػشوبؼ

١بي ٗوؽن ـا ٛلي  ًفؼٟ، آييٚ ١ب( سدفؼ اغشيبـ  الاهْ ثفغي اق آٙ)١ب  ي آٛبٙ ثٞؼ ٝ آٙاٛديْ يٞضٜب ٜٗجغ أِي آٗٞقٟ. ٗيٍٞٛؽ ٗطٌٕٞ
يي يبكز ٝ ؼـ  ٌف ؼـ ػبٖٓ يٌىبٙ اوز. ًبسبـيىٖ ؼـ هفٙ ؼٝاقؼ١ٖ ؼـ الِٛؽٝى ـٝاج ُىشفؼًٟفؼٛؽ ٝ اػشوبؼ ؼاٌشٜؽ ٠ً هؽـر غيف ٝ  ٗي

١بي   - ١ب ٝ ٌٞآي٠ ثبـٝٙ .هفٙ ويكؼ١ٖ سؼؽاؼ ديفٝاًٛ ث٠ ضؽي ـويؽ ٠ً دبح ايًِٜٜٞشُٞن وٕٞ س٢٘يؽاسي ػٔي٠ ايٚ ثؽػز ؼـ ٛظف ُفكز
ي خٜٞثي ٝوٞو٠ ٌؽٟ ثٞؼٛؽ ٠ً ٌبين خَٜ ثب ؼيٚ ـهيت ثٞؼٛؽ، ثفٝسٜ٘ؽ كفاٛى١٠بي  هؽـ اق ؼٝـٛ٘بي زذبّٝ وفقٗيٚ وفاوف اـٝدب، ٠ً ١٘بٙ

١بي ؼيِفي ٠ً  وفقٗيٚ غٞؼ ـا سىٔيٖ ٛ٘ٞؼٛؽ. كفه٠ 1229الِٛؽٝى ـا سطز ـ١جفي وي٘ٞٙ ؼٝ ٗٞٛلٞـر اٌـبّ ًفؼٛؽ ٝ ًبسبـ١ب ؼـ 

 .١بي ٗطٔي اغشيبـ ًفؼٛؽ ٛبٕ خٜٞثي، يكفاٛى٠ ١بي١بي ثٔـبـوشبٙ ٝ آٓجيِبيي اق هجيْ ثُٞٞٗيْ  ١بي ٍٗبث٢ي ؼاٌشٜؽ،غبوشِبٟ
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يب ؼـغشس٠ ١ب ي ٗفثٖٞ ث٠ قؿبّ اغش٠ ٝيب ػجبـر ؼـغز ٠ً سٍ٘ي ١بي آثي سيفٟ ؼاٌش٠ ثبٌٜؽ ٝ  . ) ١فيي اق ثٞس٠ ١ب 

 5ٝخ٠ سٍجي٠ اغش٠ يب ويت آثي ثبٌؽ ( 

ٛبٗيؽٟ ٗي "سٜٞـٟ آسٍيٚ "يي ؼـٝاقٟ وشبـٟ اي اوز ٠ً ؼـ ثبثْ هؽيٖ  Nibiru "ؼـ ٝاهغ كفْ ٗٚ ايٚ اوز ٠ً 

ق ٌٞٛؽٟ ؼـ ؼـٝاقٟ وشبـٟ اي ٗؿ١ت ٛيجيفٝ ( سٞخ٠ ١ب ـا ث٠ ض٘بيز اق ٌؽٟ  . ١٘سٜيٚ ـٝقآٝـي ػيىي ) ػيىي ث٠ ـٝ

كفٔي٠ ٗٚ ٗؼٙٞف ٗي ًٜؽ . ثفاي ايٚ ٗٚ وذبوِؿاـ ١ُٞف١بي ػف٠ٔ ٌؽٟ سٞوٗ ٗبيي ١ىشٖ ٝ ٗٙٔجي ـا اٛشػبة 

ٝاقٟ وشبـٟ ًفؼٟ إ ث٠ اٗيؽ ديٍجفؼ ُلشِٞ ٝ ثبق ٌؽٙ ٗىيف١بي خؽيؽ سطويوبسي ثفاي خىشدٞ ؼـ ٗٞٔٞع ٛيجيفٝ ثؼٜٞاٙ ؼـ

 اي ثب ٘فكيٚ ؾي ٛلغ ث٠ خبي ًشبة وٞقي ! 

 ٍٗفٝة هٞ٘ي 6 ًفؼ،اٝ سٞهق ًبٓح ثبـ ؼـ ثٞؼ ًفؼٟ ١ٞن ًٌٌ٘ ٠ً ٌٛٞيؽٛي ًفؼٙ ٗيْ خ٢ز ٗبيي ثيٜيؽ،ٝهشي ٗي

 ١ٖ اي،ؼـًً ؼًشفي ٗؽـى ٗث6ْ.ثٞؼ ًفؼٟ كفاٗٞي ١ٖ ث٠ آٝيػشٍٜبٙ ثفاي ـا دالوشيٌي ي ٢ِٛؽاـٛؽٟ ثٞؼ،اٗب غفيؽٟ

 ُٞيؽ ٗي ٗشّٞكب٠ٛ.  ؼ١ؽ ٗي اـائ٠ ـا ػ٘ٔي ًبـثفؼي ٗؼٜٞيبر اٛؽًي ٝ اوز اي ٗؽـو٠ ٌؽيؽاً ا٘الػبسً. اوز ٛبهُ

  ٘ي ـا آًبؼٗيًٌ قٛؽُي ي دفٝو٠ ٠ً ٝهشي.١ىشٜؽ اٛىبٙ خىٖ ؼـٝٙ ؼـ ـا ِٞـكٌٔي ٝ وشبـُبٙ،ويبـار ٠ً

 ٢ٗ٘ي آؼٕ ثٜؽٟ.7ؼـٝٙ ٛيجيفٝي خىشدٞي ٝ اوز ضيبر ؼـٝٛي ؼـغز كشص ١ؽف ٠ً ؼاٛىز ٛ٘ي ٗبيي ًفؼ،ُٞيب ٗي

 خب ٝ غبٓي هٙؼبر ٠ً اوز ايٚ ٛٞدب يي ًبـ.ًٜٖ دي٢ٍٜبؼ ٗبيي ث٠ ـا دالوشيٌي ي ٢ِٛؽاـٛؽٟ آٙ سٞاٖٛ ٗي ٛيىشٖ،اٗب

 ٛيٞيٞـى ٗٞٓق سفيٚ دفكفٝي خبيكٟ ٌؽٙ ثفٛؽٟ ًبٛؽيؽاي كوٗ اي٢ٜب،ٗٚ اق خؽاي.)ًٜؽ ًبْٗ ـا غٞؼ ؼاًٛ ي اكشبؼٟ

 ًفؼ كفا١ٖ ٗٚ ثفاي اـسجب٘بسي اٝ ًبـ١بي ُٞيٖ ٗي ٠ً ٗٚ(.إ ِٛفكش٠ ـا إ ُٞا١يٜب٠ٗ ١ٜٞق ٗبيي ٗثْ ١ىشٖ،ٝ سبي٘ك

 ويبـٟ ؼٝاقؼ١٘يٚ ثب ثفغٞـؼر اق خؽيؽي ي ٌيٟٞ ؼـ ـا سٞ ١ب آٙ.ًٜٜؽ كٌف ٗٞـؼي ؼـ ثبيؽ دم١ٝبٙ ٛيجيفٝ ؼيِف ٝ اٝ ٠ً

 .  ؼ١ٜؽ ٗي هفاـ

خٍٜي ثفاي غفؼ ًفؼٙ وسيٚ ث٠ ـاٟ اٛؽاغز .ٗبيي  Coast to Coast AMؼـ ُلشبـايفاؼ ٌؽٟ اي ثفاي 

ٛيجيفٝ ؼٝاقؼ١٘يٚ ويبـٟ ٍُ٘ؽٟ اي ٛيىز ٠ً كفاسف اق ٜٗظ٠ٗٞ ٌ٘ىي ٝ كفاوٞي  "ٛبخٞاٛ٘فؼا٠ٛ ٔفثبسً ـا كفٝؼ آٝـؼ . 

Pluto  ٝيب ثفاي غٞؼ دفو٠ ثكٛؽ . آٛسٜبٙ ٠ً وسيٚ ٗؽػي اوز ٠ً ٛيجيفٝ ٛبٕ يي وشبـٟ اوز . ايٚ اض٘وب٠ٛ اوز

 .  "ثبٌؽ  "ؼـٝاقٟ  "ٝ  "ٛو٠ٙ سوب٘غ /ٗطْ سوب٘غ  "اي٠ٌٜ ٗؼٜبيً 

ٛوْ هّٞ ٗي ًٜؽ . ٌِلز آٝـ ايٚ اوز ٠ً  "ض٘بو٠ ُئًِ٘  "ٗىيف ١يىف ًٞس٠ ٛظفا٠ٛ اوز . اٝ اق زٌب٠ٗ وٞٗفي 

ؼـثبـٟ ٗي ٛبٗؽ .  "ؼـ  "ٗفؼ . ًىي ٠ً غٞؼ ـا  –ثٞؼٟ . ِٔيت  ديٍٞايًايٚ ؼهيوبً آٙ زيكي اوز ٠ً ػيىي ٛبِفي 

 ثؽٝٙ اـخبع ث٠ ٗشٞٙ وٞٗفي ( .  "اوشوفأي  "ؼـي وٞي غؽا ٗي ُٞيؽ ) ظب١فاً 

وٞٗفيبٙ ًىبٛي اٛؽ ٠ً ضوبيوي ـا ؼـثبـٟ ٛيجيفٝ ٗي ؼاٛىش٠ اٛؽ . ٌٛٞش٠ ١بي آ٢ٛب ٗٞاؼ غبٗي ـا سؽاـى ؼيؽٟ ثفاي ٠٘١ 

 ٛيك ٌؽٟ ٝـٌؽ يبكش٠ .  "٠ً ايٚ ٌبْٗ ٗىيطيز ؼ آٛس٠ ؼـٝاقٟ اؼيبٙ ٛبٗيؽٟ ٗي ٌٞ
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 ايٚ اِٙالضبر ٝ ٗؼبٛي آ٢ٛب ـا غٞؼ ١ٜفي ث٠ ًبـ ٗي ثفؼ ٝ ثف ٗب ٗؼٕٔٞ ٍٛؽ ٠ً ؼهيوبً ز٠ ٗؼٜبيي ؼاـٛؽ . ٕ .  
ؼاـٛؽ ٝ ٛيبقي . ٜٗظٞـي ايٚ اوز ٠ً ٝهشي ي٠ ثبًه آة خٞ ٗي غفيؽ آ٢ٛب ٢ِٛؽاـٛؽٟ دالوشيٌي ؼاـٛؽ ٠ً هٞ٘ي ١بـا ًٜبـ ١ٖ ٠ِٛ ٗي  6

ٛيىز آ٢ٛبـا ثّٞـر ٛبخٞـي ؼـ ؼوز ثِيفيٖ ٠ً ١فثبـ يٌي ـا قٗيٚ ثيبٛؽاقيٖ .١ٜفي ٗي غٞا١ؽ ثِٞيؽ ٠ً ١يىف ضٔو٠ اـسجبٖ ثيٚ ٛظفيبسً 
  ـا يب ُٖ ًفؼٟ يب اِالً ٛبؼيؽٟ ٗي ُيفؼ ٝ ايٚ ثبػث ٗي ٌٞؼ ٠ً اٝ ؼـ ؼـاق ٗؽر ؼزبـ ٌٍْٗ ٌٞؼ . ٕ

 . ؼـا يٜدب ٜٗظٞـ ١ٜفي ؼـٝاقٟ ؼـٝٙ ١ىز . ٕ  7
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 theٗبيي ١فُك ؼٝ ػجبـر وشبـٟ ٝ ؼـٝاقٟ ـا ث٠ يٌؽيِف اـسجبٖ ٛ٘ي ؼ١ؽ سب ث٠ ٛشيد٠ ٛيجيفٝ ؼـٝاقٟ وشبـٟ اي ثفوؽ / 

star- gate Nibiru  ؼـ  ". دي آٗؽ ًٞس٠ ثيٜي اٝ ايٚ اوز ٠ً اٝ ٛ٘ي سٞاٛؽ اـسجب٘ي ثيٚ ٛيجيفٝ ، ؼـٝاقٟ وشبـٟ اي

 8اي ١٘بٙ زيكدالوشيٌي ثب ا١٘يز ـٝيؽاؼ ؼـٝاقٟ وشبـٟ اي ؼـ ًشبة ٗوؽن ثبٕٛ٘بٕ ػيىي ثيبثؽ . ؼـٝاقٟ وشبـٟ "غؽا

 ػجبـس٢بيً قٗي٠ٜ ٝقٗبٙ ثطث ـا ث٠ زبًٓ ٗي ًٍؽ . The Code Duella 9اوز . 

يب  Gilgathaاوز ٠ً ث٠ اػشوبؼ ٗٚ ؼـ ًشبة ٗوؽن  Gilga-meshؼـٝاقٟ ثىشفي ٠ً ٗٚ اٛشػبة ٗي ًٜٖ 

Gulgotha  . ٌٗبٛي ٠ً ؼـ آٙ ػيىي ث٠ ِٔيت ًٍيؽٟ ٌؽ . ث٠ ؼٝـ اق ُ٘ب٠ٛ  "ٗطْ خ٘د٠٘  "ث٠ ٛظف ٗي ـوؽ .

ٜٖ ٠ً آئيٚ ِٔيت ًٍيؽٙ ٗفاو٘ي ثٞؼٟ ثفاي ً سى٠٘ ديسي ٛدبـ ي٢ٞؼي ثفاي ٌٌٜد٠ ٛ٘ٞؼًٛ . ٗٚ دي٢ٍٜبؼ ٗي

ٝؼيِف س٘ؽ٢ٛبي ثبوشبٛي ـا ٗٞٛشبل ٛ٘ٞؼٟ ٝ ؼـٝاقٟ ـا ٍُٞؼٟ  سٍفف ث٠ ؼـٝاقٟ وشبـٟ اي . ػيىي سؼبٓيٖ ٝ سٌٜٞٓٞلي وٞٗف

 . ثفاي ثيٍشف ؼاٛىشٚ ؼـثبـٟ ايٚ ٗٞٔٞع ٓٙلبً ث٠ ًشبث٢بيٖ ِٛبٟ ًٜيؽ . 

Cloak of the Illuminati, Blue Apples, Ark of the Christos, TheHealing Sun Code, 

The Crystal Halls of Christ’s Court. 

ي ، ٗٚ ػالهٜ٘ؽٕ ؼـ آؿبق ث٠ ٗبيي ؼـ ـا ٍٛبٙ ثؽ١ٖ ٝ ٛيجيفٝ ـا . آٛسٜبٙ ٠ً اٝ ١فُك آٙ ـا ٛؽيؽٟ ، زٞٙ يي ٗجطث خؽ

 سلىيف ٗٚ ثب ٗؼٜي ػجبـر ٛيجيفٝ ؼـ ٗوب٠ٓ اٝ آؿبق غٞا١ؽ ٌؽ . 

 

 NIBIRUمعني عبارت 
 

ٛبٕ  CADده آٙ ـا  ٚ) قي Chicago Assyrian Dictionaryٝيفايٍِفاٙ ، آٛسٜبٙ ٠ً ٗبيي ٗشؿًف ٌؽٟ 

ُلش٠ ٗي ٌٞؼ ٝ ٛيك اٌٌبّ ٝاثىش٠ ث٠ آٙ ـا آٝـؼٟ اٛؽ . ضشي ػجبـس٢بيي ٠ً ؼـ  "ٛيجيفٝ  "ٗي ثفيٖ ( س٘بٕ آٛس٠ ٠ً ػجبـر 

 volume “N -2”, pp. 145-147)ِٛب١ي ٗي اٛؽاقيٖ  CADث٠  آٞاش ٗٞخٞؼٛؽ ٛيك آٝـؼٟ ٌؽٟ اٛؽ .

 "٠٘١ آ٢ٛب ثب ٛظفي٠  ٠ً ؼـ آٙ آٗؽٟ ثالكب٠ِٔ ث٠ ٗب ٗي ُٞيٜؽ ٠ً ايٚ ٠ً٘ٔ ؼاـاي ٗؼبٛي ٗشٜٞػي اوز .  يبؼؼاٌش٢بيي(

ٗفثٖٞ ٗي ٌٞٛؽ . ٗبيي ١٘سٜيٚ اٌبـٟ ٗي ًٜؽ ٠ً  "ٛو٠ٙ ػجٞـ  "يب  "ٍٛب٠ٛ ػجٞـ  "يب ثفغي اق آ٢ٛب سوفيجبً  "ُؿـُبٟ 

Nibiru  هجْ اق آٙ ث٠ ٝاو٠ٙ"d " superscript 10فاي يكؼاٙ / ثٞؼٟ ثdeity  ٝMUL  ٍٟٛب٠ٛ ٗيػي ثفاي وشبـ

 /Star  اوز . اوشٜجبٖ اٝ ايٚ اوز ٠ً ؼـ ٝاهغNibiru "  ٟيكؼاٙ / "اوز ٝ ؼـ ٝاهغ  "وشبـ deity . اوز  

 اي اِٛٔيىي ؼيٌٍٜفي ٝ ًٜبـ ث٠ ًشبثً 6000 ي ٠٘١ ُلز ُفكشٚ،اٝ خلفوٞٙ سٞٗبن اق اوز،وفٛػي دؿيفكشٜي ايٚ

 ـا ثِيفٕ،ٝثىشف ً٘ي ٝثىشف كف١َٜ ٓـبر اق هؽي٘ي ي ٝالٟ يي ٗؼٜي يبكشٚ ثفاي ؼاـٕ ؼٝوز ٘فف،ٗٚ يي

 .ًٜؽ ٗي اـائ٠ اي آؼبؼٟ كٞم ي وبقٛؽٟ ٌلبف ٗؼبٛي ١ب ٝالٟ سفيٚ وبؼٟ ثفاي ٠ً يبكشٖ ؼيٌٍٜفيي
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  يؼٜي ١٘بٙ ػبْٗ ٢ِٛؽاـٛؽٟ / اـسجبٖ ؼ١ٜؽٟ اي ٠ً ١يىف كفاًٌٗٞ ٗي ًٜؽ . ٕ.  

9
 . ٛبٕ يٌي اق آثبـ ٝئيبٕ ١ٜفي . ٕ 

10
  .the superscript ـسي ٠ً ؼـ ثبالي : ٝالٟ ثفسف يب ٝالٟ خال٠ٓ ٝ ٛ٘بؼي ٠ً ؼـ ثبالي ِلط٠ ؼـج ٗي ٌٞؼ . زٞٙ ث٠ ٛبٕ غؽا ػجب

 ِلطبر سٞوٗ اكفاؼ ٗؼشوؽ ث٠ غؽا ٌٛٞش٠ ٗي ٌٞؼ . ٕ



 

 
6 

غٞؼ ضْ٘ ٗي ًٜؽ . ػجبـر اِٛٔيىي  ثب ـاآٙ  neb-ulaـا ٗي يبثيٖ ٠ً اِٙالش  NEBؼـ ًٌٜبي ؼـ ٝثىشف ٗب ـي٠ٍ 

 ثب ايٚ ٠٘١ يبؼؼاٌش٢بي ٗبيي كوٗ ؼـ ٗٞاـؼ اٛؽًي ث٠ ٗؼٜي ٛٞـ/ـٌٜٝبيي .  U-laثفاي ث٠ ١ٖ ديٞوشِي وشبـُبٙ . 

ـا ؼـثؽ٠ٛ ٛدٞٗي ٌفش ٗي ؼ١ؽ . ؼـايٜدب  Nebiruيب  Nibiru) آٛدب ٠ً اـخبع ٗي ؼ١ؽ ث٠ ٗشٞٙ ٛدٞٗي ( ػجبـر 

 " Nibiru "، ث٠ ديفٝي اق ٗؼبٛي ٝيمٟ ٝاـخبػٍبٙ ؼـ ٗشٞٙ ٛدٞٗي .  Nibiruؽ ثف ٗؼبٛي ًٜ ٗبيي ٗفٝـ ًٞسب١ي ٗي

ٌٛٞش٠ ٌٞؼ  neberu يؽ) ٗبيي ؼـ يبؼؼاٌش٢بي غٞؼ ٗي ُٞيؽ ٠ً ػجبـسي اوز ٠ً ثيٍشف اق ٛظف كٜي ٝ سفخ٠٘ ؼـوز ثب

. ؼـ ض٘بو٠ ُئًِ٘ ، ثفاي ٗثبّ ٗب غٙي  "ٝـٝؼي٠ ػجٞـ "يب  "ٗطْ ػجٞـ  "( ٗي سٞاٛؽ ٗؼبٛي زٜؽ ُب٠ٛ ؼاٌش٠ ثبٌؽ . 

ٛو٠ٙ ػجٞـ ِفاٖ اوز( ًٟٞ ـٝي ي ٗٞػظ٠ ؼـ ٗٞخٞؼ ثفًبر اق يٌي ٍٗبث٠ اي ٗالضظ٠ هبثْ ٘ٞـ ث٠ـا ٗي غٞاٛيٖ )

 : ُؿـُبٟ ( ٝـاٟ ثبـيٌي ث٠ آٙ ـا١ٜ٘بوز .   nibiruآ٘ىشويٖ اوز )

) ٛو٠ٙ ػجٞـ  Ne-bar-ti-Ashshurؼ١ٌؽٟ اي ث٠ ٛبٕ  Sumero-Akkadianٛبٕ خـفاكيبيي ؼـ ٗشٞٙ 

Ashshur ٗشٚ ؼيِفي ٗؼب٠ٔٗ اي ـا ٌفش ٗي ؼ١ؽ ثب دفؼاغز ٝـٝؼي /ث٢بء ث٠ هبيوفاٙ . ًىي ٠ً ٗفؼٕ ـا اق آة ػجٞـ)

 يبؼؼاٌز اق دفؼاغشي ٗىبكف ٗي ُٞيؽ : ؼ١ؽ ٝ ضن ػجٞـ ٗي ُيفؼ . ٗي

 " shiqil kaspum sha ne-bi-ri-tim "  . ث٢بء ٛوفٟ ثفاي ػجٞـ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( را در اًتْاي سهييnibiru ). م ( سفز گيلگوص تِ فزاسَي درٍاسُ 2340-2110هْز آوذي ) 

 تصَيز اس هَسُ تزيتاًياتِ تصَيز هي وطذ . تِ خغَط هَاجي وِ درٍاسُ را هي ساسًذ تَجِ وٌيذ . 

 

 

ثؼٜٞاٙ ٗثبّ  "هبين ضْ٘ ٗىبكف ، ٗطْ ػجٞـ ، ُؿـُبٟ  "ٜؽ . ً ١٘سٜيٚ ٗبيي ٗؼبٛي ؼيِفي ـ اثفاي ٛيجيفٝ ٛوْ ٗي

 Arameans:" A-ra-mu nakirma bab ni-bi-ri sha GNٗشٚ آًؽي اٌبـٟ ؼاـؼ ث٠ ؼٌ٘ٚ ٛظبٗي . ث٠ 

itsbat " (Arameans  ؼـٝاقٟ ، ٛو٠ٙ ػجٞـ  { خىٞـ ٌؽ ٝ ثف ٗٞهؼيز ٗىٔٗ ٌؽ ثب ٝـٝؼ ث٠ ٗطْ ػجٞـ{  . 

ػجٞـ)دْ ،  ٟـا ]ثفٝ [)  "ina ID Abani ni-bi-ru u-cha-du-u "ؼـ ٗٞـؼي ؼيِف ، ثٜي ايالٗيبٙ ُلشٜؽ ٠ً : 

 ـا هٙغ ًٚ ( .  Abaniـٝؼغب٠ٛ ٗىيف ػجٞـ ( 

 



 

 
7 

 ٗي ُٞيؽ : ٗبيي هفائز ٗي ٌٞؼ  ٗيٌي اق ٗشٞٛي ٠ً سٞو

ٗٚ غؽاي  " Ark of the Christos ". ؼـ ًشبثٖ  "ٗطْ ػجٞـ آو٘بٙ ٝقٗيٚ ـا ٢ِٛؽاـؼ  Nibiruثِؿاـ  "

ٗفسجٗ  MAKARA) ًىي ٠ً وٞٗفيبٙ ثؼٜٞاٙ غبٓن ثٍف سبييؽي ٗي ًٜٜؽ ( ـا ثب  Enkiيب ١٘بٙ  E.Aوٞٗفيبٙ 

/  MAKARAؼـ ثبثٔي  E.A  .(Oannesؼـ وٜز ١ٜؽي ١٘سٞٙ  "دْ وبق  "،  "ُؿـُبٟ وبق  "ؼيؽٟ إ . ثب 

وبقٛؽٟ ثٞؼٟ ٝ ثؼٜٞاٙ ١يٞالي ؼـيب سِٞيق ٌؽٟ ٠ً ٗيبٛدي ثٞؼٟ ) ٛو٠ٙ ػجٞـ ، ٛيجيفٝ ، ٗىيص ، دْ ، ؼـ ( ثيٚ قٗيٚ 

يبٙ ُلش٠ ٗي ٌٞؼ . ثبٕٛ٘بٕ ػيىي ، ًىي ٠ً ٛ٘بؼي ٗؽٓي ثٞؼٟ ثفاي ٠٘١ آٛس٠ ٗبـ يب ٗب١ي غؽا E.Aٌٝٗٔٞر . 

   ٛبٗيؽٟ ٌؽٟ ثٞؼ . ث٠ ٗؼٜي دْ وبق .  tekton ٝ                    ـيى٘بٙ ثٞؼ –ٗب١ي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.A سيزا  اتتذا  آًچٌاى وِ در ضوايل اًساًي تِ ًظز هي رسذ لثاس هاّي پَضيذُ ٍ دلَ را در دست دارد ٍ ) در/

تصَيز هيَُ واج تِ هزٍرسهاى آسية ديذُ . م ( هيَُ واج ) يا چيشي هخزٍعي ضىل را در اختيار داضتِ وِ تِ 

اٍ هذلي است تزاي توام خذاياى هاّي ّوچَى ػميذُ گاردًز ًواد غذُ صٌَتزي در اًساى ٍ ًواد خزد است . م ( 

Vishnuٍ Fishnuٍ Dogon ٍJesus . ػيسي / 
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E.A  ٍتؼٌَاى ًيوي اًساى ٍ ًيوي هار تِ تصَيز وطيذُ ضذُ ) در پارُ اي اس هَارد ًيوي هاّي ( ا

 ّوچٌيي هذلي تَدُ تزاي هار ٍدرخت سًذگي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E.A/ هزد هاّيگيز تِ تصَيز هي وطيذًذ در ضىلي اس Fishermanهسيحياى اٍليِ ػيسي را تصَرت 
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خذا تا پزتَّايي وِ اس ضاًِ ّايص تيزٍى هي آيذ هطخص هي ضَد . اغلة در هْز ّاي آوذي اٍ سَار  –خَرضيذ 

11در "رٍي ػزضِ  "تز لايك تِ تصَيز وطيذُ هي ضَد . ايي هْز تا ػٌَاى 
 Tell Asmar  وطف ضذُ . در اًتْاي

 . ضيىاگَ ، آهزيىا . Orientalتصَيز خذايي ريطَ يا ضيغاى تا پارٍ يا چٌگالي در دست تصَيز ضذُ . هَسُ 

 
ًطاى خَرضيذ را تزپطت خَد دارد هَجَدي وِ در تصَيز تاال تز ػزضِ لزاردارد آضىارا ضيزي را تصَيز هي وٌذ وِ 

 مضخصي ) خذايي ( اس درٍى خَرضيذ يا اضؼِ ّا تيزٍى هي آيذ . ، اايي تفاٍت وِ در ايي تصَيز ت
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ؼـ ٌ٘بّ ثبغشفي  ـٝؼ ؼيب٠ٓثٞؼ؛ خبئي ؼـ ؼـٟ  ٗيبٙ ـٝؼاٙؼـ  وٞٗفيب٢ٌٙف ثبوشبٛي  ( ػفام، اوشبٙ ؼيب٠ٓؼـ  سْ او٘ف :اٗفٝقٟ / اشًٌَا . 

 ٕ.ثٞؼ سيٍذبىا٠٢ٓ ايٚ ٢ٌف  . وٞٗف

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%BE%D8%A7%DA%A9&action=edit&redlink=1
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Makara 

 

 

 

 تكميل 

اُف ز٠ ٗبيي ١فُك ايٚ ؼٝ ٗل٢ٕٞ ـا ثب يٌؽيِف ٗفسجٗ ٌٛفؼٟ ، اٗب ـٌٝٚ اوز ٠ً ٗل٢ٕٞ ٛيجيفٝ ثب ؼـٝاقٟ ُفٟ غٞـؼٟ ٝ 

وشبـٟ ، دْ ا١ٞٓيز اوز . اضش٘بًٓ ٝخٞؼ ؼاـؼ ٠ً ؼـٝاقٟ ٝيمُي  –اي٠ٌٜ ؼـٝاقٟ ٛيك ثب وشبـُبٙ ديٞٛؽ غٞـؼٟ . ايٚ ؼـٝاقٟ 

 ض٘بو٠ ُئًِ٘ ثبٌؽ. 

اق ٜٗبثغ ٗبيي ث٠ ِفاضز ثيبٙ ٗي ًٜؽ ٠ً ٛيجيفٝ ث٠ ٌٌْ ؿيف هبثْ سٞٔيطي ٗٞأغ اي سـييف ٗي ًٜؽ ٝ  يٌي ؼيِف

ايٚ ػديت اوز .  ! U- la- laِٔيجي ؼـ آو٘بٙ ٗي ٌٞؼ . آٙ سطز ػٜٞاٙ ٍٗشفي ، ٗفيع ٝ ػٙبـؼ ١ٞيز ٗي يبثؽ . 

ز٠ِٛٞ اوز ٠ً ٗبيي اؼػب ٗي ًٜؽ وٞٗفيبٛي ٠ً وشبـٟ ٌٜبوبٙ كبٔٔي ثٞؼٟ اٛؽ ، ؼاًٛ ؼهين ٛدٞٗي ٌبٙ ٗبٛغ اق 

ستارُ ؼـ ضويوز  سيارُل٢٘ؽ ٠ً ثٌؽٟ ٝ اي٠ٌٜ ؾ١ٍٜبٙ ٛشٞاٛىش٠ ايٚ ـا  Plutoؼـى ؼٝاقؼ١٘يٚ ويبـٟ كفاسف اق 

 وز ) ؼـٝاقٟ ، ُؿـُبٟ ( ؟ اٛيجيفٝ

ٝ ؼـٝاقٟ دْ ثكٛؽ . اوشٜشبخ٢بيٖ اق ًب٢ٌٝبي اوٙٞـٟ ٠ اٝ ث٠ آٙ ٛيبق ؼاـؼ ايٚ اوز ٠ً ثيٚ ؼٝ ػجبـر وشبـٟ ٠٘١ آٛس

ؼـٝاقٟ ١ىز . ١٘بٛٙٞـ ٠ً اٝ اٌبـٟ ٗي ًٜؽ ، ٛيجيفٝ ) يب ٌبيؽ سٌٜٞٓٞلي  –ٝـا غٞا١ؽ ؼاؼ ٠ً ٛيجيفٝ وشبـٟ ٌٜبوي دبوع ا

ي ، ػٙبـؼ ، ٗفيع ( ضفًز ٗي ًٜؽ . ٗؼفكي ٛيجيفٝ ثؼٜٞاٙ ؼـٝاقٟ وشبـٟ ٗفسجٗ ثب آٙ ( اق ويبـٟ اي ث٠ ويبـٟ اي ) ٍٗشف

 . Nibiru‟ (star-gate) is Earth„اي قٗيٚ ٛيك ٛجبيؽ ثبػث سؼدت ٌٞؼ . 

ُفٟٝ ٝالٟ ٛيجيفٝ وف ١ٖ ٗي آٝـؼ ٝ كف٢ٗبيً ثب ؼـ ٛظف ُفكشٚ  "ايؽٟ ـي٠ٍ "ٗبيي ايٚ ثػً اق ٗجبضث٠ غٞؼ ـا ثب ثيبٙ 

ٗبيي غئي وفيغ ا٘الػبر ثب اـقي ـا ٝأص اوز . اٝ اؼا٠ٗ ؼاؼٙ ـا ثف ٗي ُكيٜؽ .  "ػجٞـ ًفؼٙ  "ب زيكي ؼـ اـسجبٖ ث

ٜؽ ٝ ايٚ ٗل٢ٕٞ ظب١فاً ٌجي٠ ث٠ قثبٙ ً ضؿف ٗي ًٜؽ . آٛسٜبٙ ٠ً ٛظف ٗبيي اوز ٗل٢ٕٞ آٙ ٗؼٜبي ػجبـر ـا كفا١ٖ ٗي

ؼـٝاقٟ غؽايبٙ ٗؼٜي ٌٞؼ ) يب ٛيجيفٝ ( آٛسٜبٙ ٠ً ؼـ ضٌبيز ٜٗظٕٞ ض٘بو٠ ٌؼف ٛيىز ٝثٜبثفايٚ ايٚ ٛ٘ي سٞاٛؽ ًبٗالً 
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هفايٚ ٛ٘بؼيٚ ؼاـؼ ٠ً آٙ ٛيك  NEB   ٝRUيب  NIBكفاٗٞي ٗي ًٜؽ ٠ً ػٜبِف ػجبـر ُئًِ٘ آٗؽٟ . اٗب اٝ 

 ؼاـاي ٗؼٜبيي اوز .

ز ٠ً غٔن ١ف ػجبـسي ؼـ ٗشٚ ؼـ ٗٞاـؼ ثىيبـي سٞوٗ ٗشػّيٚ ػٖٔ ِفف دؿيفكش٠ ٌؽٟ ٠ً آٙ قثبٙ ٌؼفي ثبوشبٛي او

  ٌؼفي اي ٗشٕ٘ٚ اوشؼبـٟ اي ٍٗػُ اوز يب ث٠ ـٌٜٝي آثىشٚ زيكي ٝاهؼي اوز . 

Harold Bayley  و٘جْ ٌٜبن ٗي ُٞيؽ ٠ً اٗذفا٘ٞـي٢ب ٌٗ٘ٚ اوز ٛبدؽيؽ ٌٞٛؽ ٝ ٗٔش٢ب قيف اٗٞاج ٘جيؼي كبخؼ٠

ٝ ٛب٢ٗبي غبَ ، ػجبـس٢ب ، ٛٞػبً اق ٘فين وي٠ٜ ث٠ وي٠ٜ ضلظ  ٛبٕ ٌٗب٢ٛبثبـ ؿفم ٌٞٛؽ ٝ ٗٞـؼ سبغز ٝسبق هفاـ ُيفٛؽ . اٗب 

 ق آٙ ؼوز ٛػٞـؼٟ ثبهي ٗي ٗبٛؽ . ٗي ٌٞٛؽ ، ٗوؽاـي ا

 ٛ٘بؼٛ٘بيً و٘جٞٓيٌي اق ، ػالٟٝ ثف ضلظ ٛب٢ٗبي غبَ ، ـٌٜٝلٌفاٙ كف٢ِٜ١بي ثبوشبٛي ، ٌبْٗ وٞٗفيبٙ ّٝٗفيبٙ 

ـس٢بيي ٠ً ث٠ ٌٞغي ، ٗؼبٛي زٜؽ ُب٠ٛ اي ـا غٔن ٗي ًٜٜؽ . ٗؼ٘ب١بيي ٠ً ػجب ـا ث٠ كفاٝاٛي اـائ٠ ًفؼٟ اٛؽ. ؾ١ٚ دٞيب/ ثبق

 ثف ا١٘يز اِّٞ ٗؼٜٞي ؼالٓز ٗي ًٜٜؽ . ػجبـس٢ب ٝو٘ج٢ٔب ٗؼبؼ٠ٓ ١بيي ١ىشٜؽ ؼاـاي وٙٞش ٗؼٜبيي زٜؽ ُب٠ٛ . 

 يٌي ٗي سٞاٛؽ ضٔو٠    ٝهشي ٠ً آ٢ٛب اق ؼ١بٙ غبـج ٗي ٌٞٛؽ.               ُفؼ ١ىشٜؽ  ، ١ف ؼٝ ١٘سٞٙ ضٔو٠ ١بي ؼٝؼ 

ٗي غٞا١يٖ .  ٝٝاـؼ سبـٛ٘بي اـسجب٘بر ٌٞؼ –ث٠ ٝيمٟ ٛ٘بؼ قٛؽُي زٞٙ ٛيجيفٝ  –ػجبـر يب ٛ٘بؼ ـا    ـا ٓ٘ه ًٜؽ          

ده ٗب اؼا٠ٗ ٗي ؼ١يٖ . ؼـ ٖ . يـا ٠ً ؼـ ٗوب٠ٓ ٗبيي ؾًف ٌؽٟ ٛٞوبقي ًٜ 12خٜبن٠ٛٞ٘ٛ ١بيي اق ايٚ ًٔ٘بر ، ٛ٘بؼ١ب ٝ 

 .  d.Nib-I-Ru خٜبنآؿبق ثب ٛ٘بؼ / ػجبـر ٝ 

ٝ ٠ً ٛ٘بيٜؽُي ٗي ٌٞؼ سٞوٗ ٛ٘بؼ ؼٓشب يب ٗػفٖٝ هفاـٗي ُيفؼ  Nibiruديً اق  " d"ؼـٛ٘بؼ ٌٜبوي ضفف 

، وشبـٟ ؼـ . ضبّ ؼـ وشبـٟ يب يكؼاٙ  "يكؼاٙ  ". ـٝي ١ٖ ـكش٠ ايٚ ث٠ ٛيجيفٝ سـييف كفٕ ٗي ؼ١ؽ ثؼٜٞاٙ  "ؼـ  "ث٠ ٗؼٜي 

، ُؿـُبٟ يب  "ٛو٠ٙ ػجٞـ  "اق ٛيجيفٝ ـا أبك٠ ًٜيٖ ) ؼـ ، وشبـٟ ، يكؼاٙ ( سطز ػٜٞاٙ  CADاخبقٟ ثؽ١يؽ ث٠ آٙ سؼفيق 

ؼـٝاقٟ . آيب ايٚ يٌجبـ ؼيِف ، ؼهيوبً ١٘بٙ زيكي ٛيىز ٠ً وٞٗفيبٙ ٗي ُٞيٜؽ . ػجبـس٢بي غٞؼٌبٙ ؼـثبـٟ ٛيجيفٝ : وشبـٟ 

ؼـثبـٟ ؼـٝاقٟ يكؼاٛي ، ثؽٝٙ  Nibiruؼـٝاقٟ ؟ ٝ اي٠ٌٜ آٙ اقويبـٟ اي ث٠ ويبـٟ اي ضفًز ٗي ًٜؽ ؟ ػجبـر  –

ـا١جفٗبٙ ٗي ٌٞؼ ث٠ ؼـٝٙ  NEBٗطؽٝؼيز قٗبٛي اق ٛو٠ٙ ٛظف١بي ُٞٛبُٞٙ ـا١ٜ٘بوز . ًبٝي ثيٍشف ؼـ ٗؼٜبي 

 ٗبسفيٌىي وطف آٗيك يب سبـٛ٘بيي اق اـسجب٘بر . 

) ؼـ ػفثي ٛجي . ٕ ( ٛبٗيؽٟ ٌؽٟ اٛؽ . ثفاي آٙ ٠ً ضبكظ ؼـٝاقٟ /  NABIيب  NEBIٗجفاٙ ػ٢ؽ ػشين ثفاي ٠ٛٞ٘ٛ ، ديب

 "ثفٝؼ .  NE-BOيب  NEBاق ٘فف غؽا ث٠ ٗٞوي ُلش٠ ٌؽ ٠ً ث٠ ًٟٞ  32:49ٛي ثي ـٝ ١ىشٜؽ ؟ ؼـ ًشبة سثٜي٠ 

ٗبـ  "،  Nob. ٗلب١يٖ  "كٞر ًفؼ  "ٗٞوي ؼـ آٛدب ، ديً اق ٗيالؼ  1400ث٠ وبّ  " lofty placeٌٗبٙ اػٔي / 

. ٗؽإ ُلش٠ ٗي  "ٗبـ ثكـٍ ١ًٞىشبٙ  –غٞـٌيؽ  "١ىشٜؽ سطز ػٜٞاٙ  Neboؼُفُٞٙ ٌؽٟ  "غٞـٌيؽ  "ٝ  "ثكـٍ 

) ٗػفٖٝ ( ١ىز . ايٚ ث٠ ٗؼٜبي ٗشؽاّٝ غكٛؽٟ اي ٠ً ـٝي وي٠ٜ غٞؼ ـاٟ  kan يب con/ ٗبـ ، Serpentٌٞؼ ٠ً 
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خٜه ُبٟ خك  ١بي وبقٛؽٟ ـا ُٞيٜؽ، اُف ٗؼٜي ٗشلبٝسي ؼاٌش٠ ثبٌٜؽ. ؼـ ؼٝ ٠ً٘ٔ ١ٖ وبٛي ؼٝ يب زٜؽ ٝالٟ ؼـ ٝاج وبٛي ٝ ١ٖ يي جٌاس.  

ٗؼٜي ٠ً ؼـ يي  ث٠ ؼٝ ٠ً٘ٔ ١ٖ خٜه يب ١ٖ .اٛؽ ب ِبٗز ثب ١ٖ ٗشلبٝرٗؼٜي ١ير ٠ُٛٞ سلبٝسي ٛؽاـٛؽ ٝ ُبٟ ػالٟٝ ثف ٗؼٜي، ؼـ يي ّٗٞر ي
آكفيٜؽ ٝ قيجبيي خٜبن ؼـ ُفٝ  ـٝؼ، اـًبٙ خٜبن ُٞيٜؽ. اـقي خٜبن ث٠ ٗٞويوي ٝ آ١ِٜي اوز ٠ً ؼـ وػٚ ٗي ّٗفاع يب ثيز ث٠ ًبـ ٗي

 ٕ.ـٝؼ ديٞٛؽي اوز ٠ً ثب ٗؼٜي وػٚ ؼاـؼ. خٜبن ؼـ ٌؼف ٝ ٛيك ؼـ ٛثف ث٠ ًبـ ٗي
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ٗؼجف  "/ ٗدفا . سؼفيق ٌؽٟ سٞوٗ كف١َٜ ٓـبر ٝثىشف ثؼٜٞاٙ  con-duitٗبـ ٛ٘بؼي اوز ثفاي ٗي ـٝؼ ٛيىز .  

  13. ٗؼ٘ٞالًاق ٛٞع قيف قٗيٜي اي ث٠ هّؽ اـسجب٘بر وفي ... يي ًبٛبّ ، ٠ٓٞٓ يب ـا١فٝيي ثفاي اٛشوبّ ويبالر . "سَٜ 

ٌؽٟ ث٠ ًٟٞ ٗػفٝ٘ي  ٟكفوشبؼ Neboٛ٘بؼ ٗبـ. ث٠ ايٚ ؼٓيْ          ايٚ ؼٓيْ ضٔو٠ اي اوز ؼـ ؼايفٟ اي ٗشطؽ آ٘فًك 

 ، ٛ٘بؼ ٛ٘بؼ١بوز . "ؼـ "ضٔو٠            ثب           يب        ٌٌْ ث٠ ايٚ ؼٓيْ اوز ٠ً ٗػفٖٝ ١ٜؽوي 

سٜٞـٟ  "دبؼٌبٟ ثبثْ ثٞؼ . ًىي ٠ً  Nebuchadnezzarيب  NEB-u-kad-nez-arديً اق ٗيالؼ  570ؼـ 

 Johnظب١ف ٌؽ يب غٞؼ ـا ٗفئي ٛ٘ٞؼ . ديفٝاٙ  "دىف غؽا  "ـا ٍُٞؼ ٠ً اق ٗيبٙ آٙ  "ؼـٝاقٟ غؽا  "يب  "آسٍيٚ 

 . NABU 14.  ٗي ٛبٜٗؽ "دىف غؽا  "دبدشيىز / سؼ٘يؽ ؼ١ٜؽٟ آٙ ـا 

سٞوٗ ٗٞوي سدفث٠ ٌؽٟ . ٗىيطيبٙ ٗؼشوؽٛؽ ٠ً  "ثٞس٠ آسٍيٚ  "ؼـ ثفغي اٝهبر سطز ػٜٞاٙ  "سٜٞـٟ آسٍيٚ  "ايٚ 

 ( ًىي ٠ً ؼـ ثٞس٠ آسٍيٚ ثف ٗٞوي ظب١ف ٌؽٟ ، سّٞـ/سّٞيف ديٍيٜي ػيىي ثٞؼٟ . ايٚ ظٞا١ف ٍٛبٙ I Amغؽا )

 ظب١ف  "سٜٞـٟ آسٍيٚ / ثٞس٠ آسٍيٚ  "ػيىي ثٙٞـ ٜٗظٖ اق ٘فين  Sinaiٗي ؼ١ؽ ٠ً ؼـ ثبثْ ٝؼـ ثبالي ويٜب / 

 "هوٜٞن  "٠ً اٌبـٟ اي اوز ث٠ ػيىي ثؼٜٞاٙ وٞقي ٝ آسٍيٚ ثٞؼٙ ؼـٝاقٟ اٝ ضٌبيز ؼاـؼ   ٗي ٌؽٟ . سِٞيلبر اق

 دفٛؽٟ ـوشبغيك . ٗٞخٞؼي ٠ً  اق غبًىشفغٞؼ ظ٢ٞـ ٗي ًٜؽ . 

ٌٜبغش٠ ٗي ٌٞؼ . ٠ٛ س٢ٜب  bablahُب١ي اٝهبر  NEB-NEBث٠ ٌٌْ هبثْ سٞخ٠ اي ، كف١َٜ ٝثىشف ٗي ُٞيؽ ٠ً 

blahblah  ث٠ٌٔbab-el-uh  ثب ٌجي٠ وبقي اق ـٝي هٞاػؽ ِؽا /  ث١٠ٌٖٔ ١ىزphonetically  ،bablahn ٗي ٌٞؼ 

Babylon  .Neb-neb  ٗي سٞاٛؽbenben ثّٞـر ٝاـ٠ٛٝ ١دي ًٜيؽ .  اغٞاٛؽٟ ٌٞؼ اُف آٙ ـben ben  َٜو

آٙ ٠ً ٗٞـؼ اضشفإ ٗػفٝ٘ي ٌٌْ يب سػٖ ٗفؿي ، وي٘فؽ يب ٗفؽ ٗب١يػٞاـ يب ٗٞخٞؼ ٛٞـاٛي يب هوٜٞن ثٞؼ 

ٝيمٟ  ٠ً وٞي ثؼٔجي و٘ز ٗي ُيفؼ  ّٗفيبٙ اوز سطز ػٜٞاٙ كفوشبؼٟ ًي٢بٛي . سدىٖ ػجبـر يكؼاٛي 

، ضٔو٠ ، اـسؼبي يب ًٔيؽ قٛؽُي . / ٗٞخٞؼار ٛٞـاٛي ( 15) ٗب١يػٞاـاٙ  heronsسؼٔيٖ سـييفٌٌْ اٛىب٢ٛب وٞي 

 ثىبٗؽ ، ٛ٘بؼ ايٚ آٗٞقي ؼُفُٞٛي اوز . 
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اي  ٌٞؼ. ويبّ ـا ٗبؼٟ اي ٠ً هبثٔيز خبـي ٌؽٙ ؼاٌش٠ ثبٌؽ، اػ٘بّ ٗي ث٠ ٗؼٜي ؼـ خفيبٙ ٝ ثىيبـ ـٝاٙ اوز ٝ ؼـ ٗٞـؼ ١ف ٗبؼٟسيال  . 

دؿيف  ١ف زٜؽ ًٞزي ٝخٞؼ ؼاٌش٠ ثبٌؽ، ٌٌْ آٙ ثٙٞـ ديٞوش٠ سـييف ًٜؽ. ويبالر ؼاـاي ضبٓش٢بي سفاًٖ سًٜ ثفٌيًٜيٖ ٠ً ٝهشي  سؼفيق ٗي

 م.ثبٌؽ ثبٌٜؽ ٠ً ضفًشٍبٙ ٝاثىش٠ ث٠ زِبٓيٍبٙ ٗي دؿيف ٗيٛب ٝ سفاًٖ
14
 .اين نام پسرمردوك نيس هست . م  
15
  . ؼـ ايٜدب ٜٗظٞـ غؽا غٞاـاٙ اوز . ٕ 
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 ًوايٌذُ حلمِ يا وليذ سًذگي است هزؽ هاّي خَار 

 

 

 اس لمٌَس / هزؽ هاّي خَار است . ben-benًشديه تؼلثه هطخصِ سٌگ هؼثذ خَرضيذ 

 

-Suريطِ  Meruهذلي تَد تِ تمليذ اس تزج اصلي ًشد خذا تِ ًام  NEBIRUيا  "درٍاسُ  "تزج تاتل ) تِ هؼٌي 

Meru  ياSumer  ًواد گزي هي ضذ تَاسغِ حلمِ اي تز تاالي هخزٍط ٍ. 
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ّٗفيبٙ اوز . ٗي٠ٔ  ben benدبوػي ث٠  neb، ٗؼٜي ؼايفٟ يب ٗؽاـ ـا ٗي ؼ١ؽ . ايٚ  ٗىبكفسيػجبـر ضٔو٠ ١بي ثفج 

 ٠ً اٗفٝقٟ ؼـ ديٌفٟ ٗيٌفٝكٞٙ ،  ٝ ضٔو٠ 

 

 

ثؼٜٞاٙ ٍٛب٠ٛ ٛظبٗي ٝ ٍٗػ٠ّ دبيِبٟ ٛظبٗي اوشلبؼٟ ٗي ٌٞؼ ٝ آجش٠ ؼـ ٗبٌي٢ٜبي دبوػِٞي سٔلٚ ٝؼيِف ٓٞاقٕ غبِٛي 

 . ٛيك ١٘سٜيٚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meru  ًِسخِ خغي چيٌي اس لزى دٍم .ضثيِ آًتي تِ ًظز هي رسذ . در اسغَرُ هغَلي گفتِ هي ضَد و ،Meru 

هؼٌي ػطك را تِ خَد  Meruآى سىًَتگاُ جاٍداى است ، تِ دليل ارتؼاضات ساعغ ضذًي يا حلمَي اس 

 . هي گيزد
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زٍٖ ، اق ثبال ث٠ دبييٚ ) يؼٜي اُف اق ثبال ث٠ سّٞيف ِٛبٟ ًٜيؽ ايٚ ؼٝ ٌٌْ ـا غٞا١يؽ ، ايٚ ٍٛب٠ٛ ١ب 

ٗفًك ) زٞٙ ٗفؼٗي زٍٖ ٠ً ٍُبؼ ٝ سَٜ ٗي ٌٞؼ . ٕ ( ؼـ ايٚ ػٌه هبثْ ٍٗب١ؽٟ اوز . Meruؼاٌز . ٕ ( آٛشٚ 

Meru  . وشٞٙ آسً  "ث٠ ايؽٟ غٞـٌيؽ ديٞٛؽ ٗي يبثؽ ، آٛسٜبٙ ٠ً ٜٗجغ ٛٞـٝ اٛفلي اوز" .  

 "ٗفًك ٌٗٔٞر  "ٍٛبٙ ؼاؼٟ ٗي ٌٞؼ . ُلش٠ ٌؽٟ ٠ً ٛيجيفٝ خبيِبٟ ٝيمٟ اي ـا ؼـ يب ؼـٝاقٟ ثب ٛ٘بؼ  ١Nib٘سٜيٚ 

 وفز٠ٍ٘ ٗي ُيفؼ اوشلبؼٟ ثفاي اٛٞاع ٗػشٔق ٗفاًكي ٠ً اٛفلي يب اـسجب٘بر اق آٛدب  ايٚ ٛ٘بؼ . ؼاـاوز

ٗي ٌٞؼ : ايىشِبٟ ٗفًكي ، كبٛٞن ؼـيبيي ، ايىشِبٟ ٗجؽّ / سجؽيْ ثفم ٔؼيق ث٠ هٞي . اؼاـٟ دىز ، سِٔفاف ٝ سٔلٚ ٝ 

 ٌىشي / ًٔيؽ كٍبـي ) ثفاي غبٗٞي ٝ ـٌٝٚ ًفؼٙ ( . 

( ؼـ ٛظف ٗي ُفؼ ٠ً Plough Star)MUL.APINـا ثؼٜٞاٙ  Nibiruً٘ي ؼـَٛ ٗي ًٜيٖ ٝ ٗي ثيٜيٖ ٠ً ٗبيي 

ٛبٕ ٌٜبغش٠ ٌؽٟ اي ثفاي  Ploughآٙ ـا ٗي سٞاٙ وشبـٟ ُبٝ آ١ٚ سفخ٠٘ ًفؼ . اق هفاـ ٗؼٕٔٞ ثؽٝٙ اي٠ٌٜ ثؽاٛؽ 

Meru  ٙاوز . ًٟٞ خ٢بٙ ، ٗػفٖٝ زفغبٙ . ؼـ ّٗف ثبوشبٙ ، وشبـُبPlough (ursamajor ) اـاث٠  "/ؼة اًجف

 ٛبٕ ؼاٌشٜؽ .  "اٝقيفيه 

 بسرگ يا دب اكبر  توضيحي  براي خرس

اوز. غفن ثكـٍ يٌي اق ٗؼفٝكشفيٚ  ١بي كٌٔي ِٞـرٛبٕ يٌي اق  اٍرًگ ّفتيب  دُبّ اكبريب  خرس بسرگ

وز. دٜح وشبـٟ ًبو٠ آثِفؼاٙ آٙ ثب يٌؽيِف ٗبٟ ا كفٝـؼيٚسفيٚ ِٞـر كٌٔي  ٝ ١٘سٜيٚ ٢ٖٗ آو٘ب١ٙبي  ِٞـر كٌٔي

ًٜٜؽ. ٌٌْ ٝ ٝٔؼيز ايٚ ِٞـر كٌٔي ١ف  ؼـ اـسجبٖ ١ىشٜؽ ٝ ؼـ يي خ٢ز ٝ ثب يي وفػز ؼـ كٕب ضفًز ٗي

ٝ هبئؽ  ػٜبمًٜؽ ٝ آٙ ث٠ ايٚ ؼٓيْ اوز ٠ً ٝٔؼيز ؼٝ وشبـٟ اٛش٢بئي ؼوش٠ آثِفؼاٙ ٠ً  وبّ يٌجبـ سـييف ٗي 100٫000

 .ٌٞؼ ٛبٕ ؼاـٛؽ ٛىجز ث٠ دٜح وشبـٟ ؼيِف ػْٞ ٗي

ٕ ٌٞؼ. ٛب ٗي« ؼة اًجف»ثٞؼ ٠ً ػفثي آٙ « غفن ثكـٍ»١بيي ٠ً ث٠ ايٚ ِٞـر كٌٔي ؼاؼٟ ٌؽ  يٌي اق ٛػىشيٚ ٛبٕ

اوز. ؼٓيْ ايٚ ٛبٕ ـٌٝٚ ٛيىز قيفا ٠ً  ursa major ثكـٍ يؼٜي غفن السيٜي ٔػٔ٘ي ايٚ ِٞـر كٌٔي ١ٖ سفخ٠٘

ُفؼاٙ  ١بي ؼة اًجف ٝ آة سٞاٛؽ ٘فش ثؽٙ غفن يب ضيٞاٙ ؼيِفي ـا ؼـ ايٚ ِٞـر سّٞـ ًٜؽ. ٛبٕ ٛبظف ث٠ وػشي ٗي

ـ اِٛٔىشبٙ ايٚ ِٞـر ـا ُبٝآ١ٚ يب اـاث٠ ٛبٜٗؽ. ؼـ دبـوي ؼ .غٞاٜٛؽ آٜؼً ١ٖ ٗي اٛؽ. ؼـ ػفثي آٙ ـا ثٜبر ١ٜٞق ّٗٙٔص

 .اٝـَٛ اوز ٛيك ايٚ ِٞـر كٌٔي ١لز

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%84%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1
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  ١بي ؼ١ٜؽ ثب ٛبٕ وشبـٟ ٠ً ًبو٠ ـا سٌٍيْ ٗي ز٢بـ. آٝـٛؽ ٗي دؽيؽ ـا( ٗاله٠ يب آثِفؼاٙ) اًجف ؼة ٛوً دفٛٞـ ١ٔلز وشبـٟ

اٛؽ. ؼث٠ ث٠ ٗؼٜبي غفن اوز ٝ ٗفام ث٠ ٗؼٜي  ؼث٠ )ظ٢ف ؼة اًجف(، ٗفام، كػؿ ٝ ٗـفق ٗؼفٝف اٛؽ ٠ً ٠٘١ اوبٗي ػفثي

 ث٠ ؼ١ٜؽ ٗي سٌٍيْ ـا ُفؼاٙ آة ١ٔبيي ٠ً ؼوش٠ ُفؼٟ ٝ كػؿ ٝ ٗـفق ث٠ سفسيت ث٠ ٗؼٜبي ـاٙ ٝ ثٚ ؼٕ غفن اٛؽ. وشبـٟ

اٛؽ. ؼـ ٛكؼيٌي ػٜبم وشبـٟ  ١بي ػفثي ث٠ ٗؼٜبي خٔٞؼاـ ٝ ثكؿب٠ٓ اٛؽ ٝ ثبق ١ٖ ٛبٕ ٗٞوٕٞ خٞٙ ٝ ػٜبم، هبئؽ، ١بي بٕٛ

 كفم ١ٖ ثب ُفؼاٙ آة ٔٛبٗيؽٛؽ. ـٌٜٝي ظب١في ١لز وشبـٟ ػفاة ايٚ ؼٝ وشبـٟ ـا اوت ٝ وٞاـ ٗيهفاـ ؼاـؼ. ا و٢ُبًٞزي 

  .سفيٚ ٌبٙ اوز كفٝؽ ًٖ ٗـفق ٝ ١ب آٙ ٛٞـسفيٚ دف ؼث٠: ًٜؽ ٗي

 وشبـُبٙ ٗب ٠ً ، كٌٔي  ؼـ يٞٛبٙ ٝ ثبثْ هؽيٖ ، ١٘سٜيٚ ؼـ ١ٜؽٝوشبٙ ٝ آٗفيٌبي ٌ٘بٓي ، ٗفؼٕ ؼـ ٢ٍٗٞـسفيٚ ِٞـر

 . ؼيؽٛؽ ٗي ـا ٗبؼٟ يب ٛف غفوي سّٞيف ، ٛبٗيٖ ٗي " ثكـٍ اـاث٠ " اؿٔت ـا آٙ أِي

ٗؼفٝكشفيٚ اكىب٠ٛ يٞٛبٛي غفو٢ب ، ٠ً ث٠ ٠ُٛٞ ١بي ٗػشٔلي ـٝايز ٗي ٌٞؼ ، اكىب٠ٛ قئٞن ٝ ًبٓيىشٞي قيجبوز . ددؽـ  

ؼاٌز . ًبٓيىشٞ اق قئٞن دىفي ث٠ ٛبٕ غؽايبٙ ، قٛٞن ، ػبٌن ايٚ ؼغشف قيجب ٌؽٟ ثٞؼ ، ٠ً آجش٠ اٗف ديبٗؽ١بيي ـا ؼـ ثف 

، ١٘ىف قئٞن ، اق ؼاوشبٙ ػٍن ٝ ػبٌوي آٙ  "١فا  "ث٠ ؼٛيب آٝـؼ ٠ً ثؼؽ١ب ٌٌبـزي ٗ٘شبقي ٌؽ . زٞٙ  "آـًبن  "

ؼٝ غجفؼاـ ٌؽ ، ثىيبـ غٍِ٘يٚ ٌؽ ٝ ًبٓيىشٞ ـا ث٠ ِٞـر غفن ٗبؼٟ ـا ؼيؽ ٝ ٗي غٞاوز آٙ ـا ٌٌبـ ًٜدؽ . اٝ غجدف   

ؼـ ٝاهغ ٗبؼـ غٞؼ اٝوز . قئٞن ؼـ آغفيٚ ٓطظ٠ ٗٞكن ٌؽ ، سيف آـًبن ـا اق ٗىديفي ٜٗطدفف    ٛؽاٌز ٠ً ايٚ غفن

ًٜؽ . اٝ ثفاي ايٚ ٠ً ؼـ آيٜؽٟ اق ًبٓيىشٞ ٗطبكظز ًٜؽ ، آـًبن ـا ث٠ غفن ٛف خٞاٛي سجؽيْ ًفؼ ٝ ٗبؼـ ٝ دىفي ـا ث٠ 

 آو٘بٙ ث٠ ٌٌْ ِٞـس٢بي ؼة اًجف ٝ ؼة اِـف ث٠ آو٘بٙ اٛشوبّ ؼاؼ .

وبن اكىب٠ٛ اي ؼيِف ، ٗي ُٞيٜؽ غٞؼ ، ًبٓيىشٞ ـا ث٠ ٌٌْ غفن ٗبؼٟ اي ، ٝ دىف ًبٓيىشٞ يؼٜي آـًدبن ؼـ ايدٚ   ثف ا

اكىب٠ٛ ِٞـر كٌٔي ٗطبكظ غفن يب ػٞا ٌ٘فؼٟ ٗي ٌٞؼ . اق آٛدبيي ٠ً ِٞـر كٌٔي ؼة اًجف ١فُك ؿفٝة ٛ٘ي ًٜؽ ، 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
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بؼٟ ، ؼـ اهيبٛٞن ، يؼٜي ؼـ خبيي ٠ً اٝ ١فُك ؿفم ٛ٘دي  ٗفؼٕ ثف ايٚ ثبٝـ ثٞؼٛؽ ٠ً غؽايبٙ ٜٗ٘ٞع ًفؼٟ اٛؽ ٠ً غفن ٗ

 ٌٞؼ ، ٌٜب ًٜؽ .

ِدٞـر  ـٝٗيبٙ هؽيٖ ؼـ وشبـ١بي ٛٞـاٛي ؼة اًجف ، ١لز ُبٝٗيً ًٍٜؽٟ ُبٝ آٙ ـا ٗي ؼيؽٛؽ ،٠ً ُبٝ زدفاٙ ، يؼٜدي   

 ٗي ًٜؽ .آ٢ٛب ـا سؼويت  كٌٔي ػٞا

ـٝٗيبٙ ث٠ ١ف ضبّ ِٞـر كٌٔي ػٞا ـا هجْ اق ١ف زيك ، ٌجبٛي ٗي ؼاٛىشٜؽ ٠ً غيً يب ُبٝآ١ٜي ـا ٠ً سٞوٗ ُبٝٗي٢ٍب 

ًٍيؽٟ ٗي ٌؽ ، اغشفاع ًفؼٟ ثٞؼ . ث٠ ايٚ سفسيت ايٚ ِٞـر كٌٔي ٛ٘ٞؼاـ ويف سٌبٗٔي قٛؽُي ثٍف اق قٛؽُي ًٞذ ٍٛيٜي 

ة ٗي آيؽ . ؼـ اِٛٔىشبٙ هؽيٖ ٗفؼٕ ؼـ ٛٞـاٛي سفيٚ وشبـُبٙ ؼة اًجف ، اـاث٠ ث٠ خبٗؼ٠ وبًٚ ؼـ يي ٜٗٙو٠ ٛيك ث٠ ضىب

: ه٢فٗبٙ اكىب٠ٛ اي اِٛٔىشبٙ ٠ً ٗي ُٞيٜؽ ٌبٟ ثفيشبٛيبيي ١ب ؼـ هفٙ ٌٍٖ ٗيالؼي  king Arthur)  "آـسٞ  "ٌبٟ 

زدبـٓك   "ٛؽٛؽ ٝ ث٠ ايٚ ِٞـر ٛيك ٗي غٞا "اـاث٠ زبـٓك  "ثٞؼٟ اوز( ـا ٗي ؼيؽٛؽ . ايٚ ِٞـر كٌٔي ـا ٗفؼٕ اِٛٔىشبٙ 

: ٌبـٓ٘بٙ ، ٗؼفٝف ث٠ زبـٓك ًجيف ، زبـٓك اّٝ دبؼٌبٟ كفاٛى٠ ٝ اِٛٔىشبٙ ؼـ ودبّ   charles the great)  "ًجيف 

ثد٠ ٘فيدن    "اـاثد٠ ثدكـٍ    "ٗيالؼي( ـا ث٠ غب٘ف ٗي آٝـؼٛؽ . ث٠ ايٚ سفسيت ثٞؼ ٠ً ِدٞـر كٌٔدي    814سب  ١768بي 

 هٞإ ُٞٛبُٞٙ ٌٌْ ُفكز .ٗػشٔق ٝ ث٠ آـاٗي ؼـ سبـيع ا

 

آٙ ِٞـر كٌٔي ػٞا اهٞإ قيبؼي ٛيك ؼـ ايٚ ِٞـر كٌٔي ٛوً غيً يب ُبٝآ١ٜي ـا ٗي ؼيؽٛؽ ، ٠ً يي ًٍبٝـق ، ٗثال 

 ٕ(ٛيك ٗي غٞاٜٛؽ . big dipper)  "ٗاله٠ ثكـٍ  "ـا ؼٛجبّ ٗي ًفؼ . آٗفيٌبيي٢ب ؼة اًجف ـا 

 

 

 

 

 

http://www.haftaseman.ir/webdb/article.asp?id=11
http://www.haftaseman.ir/webdb/article.asp?id=11
http://www.haftaseman.ir/webdb/article.asp?id=11
http://www.haftaseman.ir/webdb/article.asp?id=86
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 !اداهِ هقالِ ٍيليام ٌّري 

) ًٍشي / ِٜؽٝم ( ٍٛبٙ ؼاؼٟ ٗي ٌٞؼ . ٝاهغ ٌؽٟ ؼـ ٛكؼيٌي  ARK( ثّٞـر planisphereؼـ خ٢بٙ ٛ٘بي ٗىٙص )

 ٛو٠ٙ هٙجي . 

 
 ٠ٛٞ٘ٛplanisphere ١بيي اق خ٢بٙ ٛ٘بي ٗىٙص / 

 

  

)ؼـٝٙ ـكز/ ثفٝٙ ـكز(ٗؼبٛي)ٝ سٜبٝة( ًٔ٘بر ـا IAO 16يب  Yahwehٝهشي ًبسجبٙ ػجفي ديفاٗٞٙ غؽايبٙ ؼُٝب٠ٛ 

ٝ اق « دفيٍبٛي»ث٠ « ؼـٝاقٟ اي ث٠ و٘ز غؽا»٠ً ٗفوٕٞ ثٞؼ اق  Babelسؼٞيٓ ًفؼٛؽ،ٛبٕ  Babel/Meruٗٙبثن 

«Blah-Blah » يي ١٘سٞٙ غؽا،ٛيجيفٝ ث٠ ؼـٝاقٟ  ؼُفُٞٙ ٌؽ.يي سفٝـ اؼثي ًبْٗ ٌٌْ ُفكش٠ ثٞؼ.« ٢ٗ٘الر»ث٠ 

 ؼاـؼ ٗي ثيبٙ ـا ؼـٝاقٟ ضويوي ٘جيؼز،  وٜؽي اسػبؾ ث٠ ًىي ضبّ،ٝهشي.ثٞؼ ٌؽٟ ٗػلي Blah-ck ُٞؼاّ يب ويبٟ ؿّٞ

  ....   blah،blah.ٌٞٛؽ ٗي ُفكش٠ وػفٟ ث٠

زٞة / اهبهيب اوز .  Acaciaدٞوش٠  Bablahكف١َٜ ٝثىشف ٗي ُٞيؽ ٠ً ضبّ ثب سبًيؽ ثف ٗطيٗ ايٚ ؼايفٟ 

 اقديبٗجفاٛي .  Nabeٗي ٌٞؼ  Ne-boيب  Nebقٛؽُي ٠ً ثٞوي٠ٔ آٙ ًٍشي غؽا وبغش٠ ٌؽٟ ثٞؼ . ث٠ ايٚ ؼٓيْ اوز ٠ً 

navel  ٛبف يب /navis ) هبين يب ِٜؽٝم( .  

ـا ثجيٜؽ سطز  Nibiruثب ؿلٔز اق ثفـوي ٗشوبثْ كف١ِٜٜب٠ٗ وٞٗفي ٝاِٛٔيىي ، ٗبيي ٛ٘ي سٞاٛؽ ثبٜ٘ي سفيٚ ٗؼٜي 

ُىشفي  VA 243س٠ ثيٜي ١بي غٞؼ ـا ؼـ سلىيف ٢ٗف اوشٞا٠ٛ اي ٞػٜٞاٙ هبين / ًٍشي غؽا يب غٞؼـٝ ػجٞـ يكؼاٙ . اٝ ً

اي ٝ ١٘سٜيٚ  ٠. ديً اق ًبٝي ؼـ ايٚ ٢ٗف اوشٞاٛوسيٚ ض٠ٔ٘ ٗي ثفؼ  ٠. آٛس٠ ٠ً اٝ ثب اوشلبؼٟ اق آٙ ثٗي ؼ١ؽ 

                                                           
16
 غؽا ؼـ كفه٠ ١بي ُٜٞوي ٝ اوفاـي يٞٛبٙ .ٕ يب ٗػلق ٛبٕ اوفاـي   . 
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ـا ٌفش ؼ١ٖ  RUٟ وسيٚ ، ث٠ سلىيف آٞاش ثبثٔي ؼيِفي ٗي دفؼاقٕ سب ٗؼٜبي ثفؼاٌز ٗبيي اق كفٔي٠ ؼٝاقؼ١٘يٚ ويبـ

 ؼـ ٗي آٝـؼ .  ٠ًNibiru آٙ ـا ث٠ ٌٌْ Nib . دىٞٛؽ زىجيؽٟ ث٠

RU  چه چيسي است ؟  

ؼـ ٗؼٜبي ػبٕ ، ثفاي ًٜؽ  اوبغشبـي اق ٛظف ٗٚ ١ٜف ثبوشبٛي ـِٛبـٟ اي يبكز ٗي ٌٞؼ ٠ً  John Oatesؼـ ًشبة 

. ايٚ ٌٌْ ١ٜؽوي ، ًذي اق  خبي ؼاؼٟ اوز اٛؽ ؼـ غٞؼ ًىبٛي ٠ً اق خٜه ٛٞـؾ٢ٜ١ب ٝ ٗؼٜبيي ثبٜ٘ي /وفي ثفاي 

يٌي اق ٗؼؽٝؼ ٗشٞٙ ـيبٔي ثبثٔيبٙ ثبوشبٛي اوز . ث٠ ٛظف ٗي ـوؽ كفٔي٠ اي ؼـ غٞؼ ؼاـؼ . ٗؼٜي آٙ ، ٗىب٠ٓ اي اوز 

( سطز  2005-1920) Henry William frederick saggasسٞخ٠ ث٠ ًشبة ثب  ٠ًOates ثبيؽ ضْ ٌٞؼ . 

/ ػظ٘شي ٠ً ثبثْ ؼاٌز . ٗؼبٛي ثفاي آٙ كفْ ٗي ًٜؽ . The Greatness That Was Babylonػٜٞاٙ 

  . "ثفاي سبْٗ  "،  "ثفاي ٍٗب١ؽٟ  "،  "ؼـ ِٛبٟ ث٠  "زٞٙ 

ثبيىز ٗىبضز اٌٌبّ ٗػشٔق ـا ٗطبوج٠ ٗي ًفؼٛؽ .  ٓٞش ثب س٘فيٜي ١ٜؽوي ضٌبًي ٌؽٟ ثفاي ؼاًٛ آٗٞقاٛي ٠ً ٗي

ٌٌْ ١ٜؽوي هبيوي ٌٌْ . ٗٚ دٜح ز٢بـ  16يي ٗفثغ ، ٔٔؼً يي اوز ، ؼـًٝٛ ز٢بـ ـثغ ؼايفٟ ٝخٞؼ ؼاـؼ ٝ 

 ٔٔؼي ٜٗشظٖ ًبٝ ًٍيؽٟ إ . ايٚ ٗىبضز زيىز ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هسالِ رياضي اس دٍهيي ّشارُ پيص اس هيالد . لَح اس هَسُ تزيتاًيا 

آثبـ الـٛه ُبـؼٛف ثبيؽ ثي ؼـَٛ ايٚ ػجبـر ـا سٍػيُ ؼ١ٜؽ . ؼٝ د٢ٔٞوز . غٞاٜٛؽُبٙ  ]١فز٠ ١ىز [ايٚ زيىز ؟ 

٠ ايٚ زيىز ؟ ؼـ ًشبة ٗفٍ ّٗفيبٙ ، هؽي٘ي سفيٚ ًشبة ًبْٗ خ٢بٙ آٗؽٟ ٠ً ؼـ ١ف وٙص اق ولف كفػٞٙ ث

 . ايٚ زيىز ؟  ٜؽكفػٞٙ ٗؽإ وٞآي ـا سٌفاـ ٗي ً –هٔ٘فٝ غؽايبٙ  –ـٌِٜٝفي ٝ ث٠ وشبـٟ ثفًز 
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، خ١ٞفٟ ٗوؽن سطز ػٜٞاٙ ٘ال ٌٜبغش٠ ٌؽٟ . ٛ٘بؼ دفؼاقي ٌؽٟ سٞوٗ ّٗفيبٙ ث٠  Mannaايٚ زيىز ؟ ؼـاـخبع ث٠ 

ـا سٞٓيؽ ٗي ًفؼٟ اٛؽ . آئيٚ  Manna( ُبـؼٛف اٌبـٟ ٗي ًٜؽ ٠ً غؽايبٙ ٛيجيفٝ ، آٛٞٛبًي Nebo) يب ِٞـر ٗػفٖٝ 

. ) ٛ٘بؼ ُفايي ٌؽٟ سٞوٗ ٛبٙ ػٍبء ـثبٛي ( ؼوز  "ثؽٙ يب ٗيكثبٙ ٗىيص  "ـا ايٜسيٚ ٗي ٛبٗؽ :  Mannaٗىيطيز 

 ـؼ . آٌلشِي دؽيؽ آٝ، ـا سٞٓيؽ ٗي ًفؼٛؽ  Mannaًٍيؽٙ اق آئيٚ آٛٞٛبًي ، آٛبٙ ٠ً 

 ايٚ ٗؿ١ت ثب ز٠ زيكي وفٝ ًبـ ؼاٌش٠ ؟ 

 :  تَضيح از هترجويي) 

آجش٠ ٝئيبٕ ١ٜفي ٗٞهغ ٌٛٞشٚ ايٚ ٗوب٠ٓ ٛ٘ي ؼاٛىش٠ يب كفاٗٞي ًفؼٟ ٠ً ايٚ سّٞيف ثػٍي اق ٌٌْ ًبٗٔشفي اوز 

  "ُْ ضيبر  "سطز ػٜٞاٙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drunvalo Melchizedek  ٙؼـ ايٚ قٗي٠ٜ ٗلّْ سٞٔيص  "ُْ ضيبر  "ؼـ ًشبة ؼٝ خٔؽي غٞؼ سطز ػٜٞا 

 ٗي ؼ١ؽ . ؼـ خٔؽ اّٝ ؼـ ثػٍي اق ًشبة ؼـ سٍفيص ايٚ سّٞيف ٗي ُٞيؽ : 

ايٚ سّٞيف ٌبْٗ ٠٘١ زيك اوز . اق خ٠ٔ٘ س٘بٗي ؼا٢ٍٛب ٝيب ١ف ؼٝ خٜه ٗؿًف ٝ ٗٞٛث ثؽٝٙ اوشثٜبء . ٌبْٗ سي سي 

ٗٞويوي ٝ ١ف ٠ُٛٞ ضيبر ثيٞٓٞليٌي اق خ٠ٔ٘ ًبٓجؽ غٞؼسبٙ  كف٢ٓٞٗبي ـيبٔي ، س٘بٕ هٞاٛيٚ كيكيي ، ١بـٗٞٛي ٗٞخٞؼ ؼـ

 . ١٘سٜيٚ ٌبْٗ وبغشبـ اس٢٘ب ، اثؼبؼ ٗػشٔق ٝ س٘بٕ زيك١بي ٗٞخٞؼ ؼـ خ٢ب٢ٛبي ٗٞخي ٌٌْ ٗي ثبٌؽ . ( 

 

ثفاي ا٠ٓ ُبٙ هفثبٛي ٗي ؼاؼٛؽ ، آٛبٙ ٛبٙ ديٌٍٍي  Syracuse، وشبـٟ ، ٢ِٛؽاـٛؽٟ ًٔيؽ . ٝهشي ٠ً ٗفؼٕ  Mulػجبـر 

 "هؽـر يكؼاٙ  "ػجبـر وٞٗفي ثٞؼٟ ثفاي  Mel-am.  يي ٗٞٛثٗي ٛبٗيؽٛؽ ، ٌٌٔي ٌجي٠ اٛؽإ  Mulloiـا 

 . 
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Yahweh, IAO . آٗٞقٟ ١بي ثٜي اوفائيْ ؼـثبـٟ /ي٢ٟٞ ًىي اوز ٠ً ؼـ وشٞٛي اق آسً ضفًز ٗي ًٜؽManna 

ايٚ هبين غؽا ٢ِٛؽاـي ٗي ٌؽٟ .  يبيب ِٜؽٝم ػ٢ؽ Arch (Bo  )Argo, Arkoثيبٙ ٗي ًٜؽ ٠ً ايٚ ؼـ 

 ) اٌٌبّ ؼ١بٛي ( ٠ً ٘فاضي٢بي ثبثٔي٢ب ـاٌبْٗ  "اٌٌبّ هبيوي  "ثبق ٗي ُفؼؼ ث٠ ٘فاضي٢بي ٗٞـؼ اوشلبؼٟ ثبثٔي٢ب . 

  " ‟neter "ٜبيً ٗي ٌؽٟ ٗؼ١٘سٜيٚ ّٗفيبٙ آٙ ـا ثػٞثي ٗي ٌٜبغشٜؽ . ؼـ ّٗفٗي ٌؽٟ . 

ث٠ ٗؼٜي  RU ؼـ ١يفُٝٔيق ّٗفي ثّٞـر هبئٖ ٍٛبٙ ؼاؼٟ ٌؽٟ  ٌٌْٙ ٛ٘بؼيٚ آؼـ اِٛٔيىي .  ١R٘شفاق ضفف 

"ؼاالٙ سٞٓؽ  "
 ٢ٗجْ .  "ؼـُبٟ ٝـٝؼي  ".  17

ـا اق سفًيت ٛ٘بؼ  Nib-IRuٝهشي ٗٚ ث٠ ٌٌْ ٜٗٙوي اق ١ف ؼٝ وبضز ٗـكٕ ) زخ ٝ ـاوز ( اوشلبؼٟ ًفؼٕ . سٞاٛىشٖ 

.  "ٗػفٖٝ  "يب 18، ١ًٞىشبٙ  "ٌٗبٙ ٝاال  ".  "٘فش ٢ٛبيي ١ف زيكي  "ثؽوز آٝـٕ .  Nib/ ػجبـر ٝ ايؽٟ ٗفًت 

ثب ٔ٘ي٠٘ اوز .  Meruؼـُبٟ ٝـٝؼي ث٠ ػجبـر ؼيِف ، ايٚ  " RU،  ٝ  "وشٞٙ يب ـًٚ  "ث٠ ٗؼٜي    

. زيٜي٢ب ث٠ ٌٌْ يي زٍٖ ث٠ ٛظفٗي ـوؽ ث٠ ٗؼٜي ٢ِٛجبٙ . ٛ٘بؼي  neterٛ٘ٞؼٙ آٙ ث٠ هبين ، 

 . ث٠ ١٘يٚ ٘فين زٞٙ ٌٌٔي ثبؼاٗي  "وٞي ؼيؽاـ  "ثفاي ثيبٙ زٍٖ ، اق ٛ٘بؼ ؼيِفي اوشلبؼٟ ٗي ًٜٜؽ 

ٟ ٝ ٛوبٌي اي ؼـ ايٜدب اـائ٠ ٌؽ –ٗدفا  –ٗي ٌٞؼ  يؽٟسدٔي ٗي ًٜؽ . ُؿـُب١ي ٠ً ؼـ سٞٛٔي اق ؼٝـاٙ ٛٞوِٜي ١ٖ ؼ

 ؼـُبٟ ٝـٝؼي ػيىي اوز . ًىي ٠ً غٞؼ ـا ؼـ ٗي ٛبٗيؽٟ . 

                                                           
17
  داالى تَلد يا تاالرآهٌتي : 

 ٌؽٟ ؼاؼٟ سٞ ث٠ كفٌشِبٙ سٞوٗ ٠ً ١ٜؽوي سّبٝيف غٞا١ٖ ٗي ُلز ٗٚ ث٠ ٝ ٌؽ ٝاـؼ سٞر ّٗف، اق ٗٚ ثبقٍُز اق ثؼؽ ٗبٟ ز٢بـ يب و٠
 ٗٚ ث٠ ـا ٗؽيشيٍٚ ٛٞػي ١٘سٜيٚ ٝ ثٞؼٛؽ ؼاؼٟ ـا ـٝش ثب ضويوز اـسجبٖ زِِٞٛي اق ١ٜؽوي اٝٓي٠ ا٘الػبر ٗٚ ث٠ كفٌشِبٙ. ثجيٜٖ ـا اوز

 :ثٞؼ ٗجبؼ٠ٓ ٛٞع يي ايٚ. ًفؼ ؼـغٞاوز ٗٚ اق سٞر ٠ً ثٞؼ يي زيك١ب اٝٓيٚ اق ٗفاهج٠ ايٚ. ثٞؼٛؽ ؼاؼٟ يبؼ
. ًفؼ ٗي اوشلبؼٟ غٞؼي ٠ً ثٞؼ ـٌٝي اق آوبٛشف ثىيبـ ـٝي ايٚ قيفا. ًفؼ ٗي ٗفاهج٠ ٗٚ ثب اٝ ٗوبثْ ٝؼـ ُفكشٖ ٗي ـا اٝ غب٘فار س٘بٕ ٗٚ

ٝي ٗيجبيىز ثفاي قٛؽٟ ٗبٛؽٙ ـٝقي .ثٞؼ ٗي ٛع يي اق ٌؽٙ آٝيكاٙ ١٘سٞٙ ٝ ثٞؼ، وػز غئي وبّ ١كاـ 52 ٗؽر ث٠ اٝ ثٞؼٙ قٛؽٟ ـٝي
٘فف ٌ٘بّ ٝ دب١بيً ـا ث٠ ٘فف خٜٞة ؼـ ضبٓشي  ٠وفي ـا ثؼٝ وبػز ٗفاهج٠ ًٜؽ ؼـ ؿيف ايّٜٞـر ٗي ٗفؼ . اٝ ٗي ثبيىز يٌىبػز 
خبيي ث٠ ٛبٕ وبّ يي ثبـ ثفاي ثبقوبقي ثؽًٛ ٗدجٞـ ثٞؼ ث٠  50غبَ ٠ِٛ ؼاـؼ ٝ وبػز ثؼؽ ؼـ ٌٌْ ثف ػٌه ايٚ ضبٓز هفاـُيفؼ ٝ ١ف 

وبّ يب ثيٍشف ؼـ ٗوبثْ ُْ ضيبر ثٍٜيٜؽ . ايٚ ٌؼ٠ٔ غبِي اق آُب١ي اوز ٠ً ؼــضٖ قٗيٚ وبًٚ اوز ٝ  10سبالـ آٜٗشي ثفٝؼ ٝ ثفاي ٗؽر 
 آُب١ي ثٍفيز خ٢ز ثوب ًبٗالً ث٠ آٙ ٝاثىش٠ اوز . 

 Drunvalo Melchizedekٌٛٞش٠ :  "ُْ ضيبر  "ـ.ى ث٠ ًشبة 

 
ي . ًٟٞ ث٠ و٘جٔيىٖ ٝاثىش٠ اوز قيفا سّٞيف ِؼٞؼ ث٠ اهٔيٖ ـٝش ـا ث٠ اٛؽي٠ٍ آوبء ٗي ًٜٜؽ . ث٠ ؼٓيْ اثؼبؼ ثكـُي ٠ً ؼاـؼ ؼـ ٗيبٙ زيٜ 18

١ب ٗظ٢ف ثكـُي ٝ وػبٝسٜ٘ؽي اٗذفا٘ٞـي ١بيٍبٙ اوز . ثؼٕي اق ًٟٞ ١بي ٗوؽن ؼـ اوٙٞـٟ ٌٜبوي خ٢بٙ ػجبـسٜؽ اق : ًٟٞ وٞٗفٝ 

Sumeru  ٙػؽٟ اي ثف يي بٗفؼٕ اٝـاّ آٓشب ) ـٝوي٠ ٗفًكي ٝ زيٚ ( ٢ًق ؼـاوٙٞـٟ ٌٜبوي اوالٗي ٠ً ًٟٞ ػظي٘ي اوز ٠ً هؼـ ٗيب

ؼـٗيبٙ ٗفؼٕ ثٞٗي ١ٜؽ ٠ً ُلش٠ اٛؽ اق ٘ال ؼـوز ٌؽٟ ٝ ؼـ هٙت ٌ٘بّ ٝاهغ  Meruقٗفؼ ػظيٖ ث٠ ٛبٕ ِػفار ثٜب ٌؽٟ اوز . ًٟٞ ٗفٝ 
  ٝيؽيب ) ؼاًٛ ثبوشبٛي ديبٗجفي ( ٌٛٞش٠ : دبّ سٞئيسْ ، سفخ٠٘ : ١ٌَٜٞ ا١ف دٞـ –. ـ.ى ث٠ اى 
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 در ّز دٍ سَيص RUتًَل پز پيچ ٍ خوي اس دٍراى ًَ سٌگي تا ًوادّاي 
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 عبارتي درباره زبان 

غيبّ دفؼاقي اض٘وب ٠ٛ إ ١ىشٜؽ ثب آٙ ٗؼبٛي ٠ً اق آجش٠ ٗطووبٙ ٌٗ٘ٚ اوز ثفايٚ ثبٝـ ثبٌٜؽ ٠ً كفٔي٠ ١بيٖ ٗطّّٞ 

غٞؼٕ ٗي وبقٕ . اٗب ٠٘١ آٛس٠ ٠ً ٗٚ ؼاـٕ اٛدبٕ ٗي ؼ١ٖ ديِيفي ًبـ١بي ٗفؼ غفؼٜٗؽ سٞٗبن خلفوٞٙ اوز . 

Druidic ًٚب١ /bard  / ٌبػف /bird  ! ٟدفٛؽ 

٠ً ٛوب٘ي  ؼـ كف١َٜ ٓـبر اِٛٔيىي خىشدٞ ٗي ًٜيٖ ٝ ٗفسجٗ يب سفًيجً ٗي ًٜيٖ ثب ػجبـس٢ب ـا 

ؼـ ضبّ ضبٔف ٝخٞؼ ؼاـٛؽ . كف١َٜ ٓـبر اِٛٔيىي ًؽ / ًٔيؽي ؼاـؼ ثفاي قثبٙ دفٛؽُبٙ ) اِٞار ( آٝا ٌٜبوي ًبثبال . 

شلبٝر ٌجي٠ ١ٖ اوز . اـسجبٖ ثب ػجبـس٢بيي ١٘شفاق ٠ً ِؽايٍبٙ ؼـ قثب٢ٛبي ٗآٙ ًؽي اوز آـاوش٠ ث٠ ِٜبيغ اؼثي 

 Christianٗي ٛبٜٗؽ .  "قثبٙ كفٌشِبٙ  "ٗل٢ٕٞ ػجبـر اق٘فين ِؽا ؼـ اِٛٔيىي اٌٗبٙ دؿيف اوز . آٙ ـا ١٘سٜيٚ 

O‟Brien  ٗي ٛٞيىؽ ٠ً وٞٗفيبٙ ايٚ قثبٙ ـاeme-an  ثٜب ثفايٚ قثبٙ كفٌشِبٙ .  "قثبٙ ٌٗٔٞر  "ٗي ٛبٗيؽٛؽ ، 

 / ٌبػف ٝ آٝاقٟ غٞاٙ  bard/دفٛؽٟ ٝخٞؼ ؼاـؼ زٞٙ  birdٌبػفا٠ٛ ، ٛٞوبٙ قثبٙ ٌٜبغشي ؼيِفي ؼـ ؼـ ايٚ قثبٙ 

سّٞيت ٌؽٟ ثفاي ث٠ وجت خٞا٠ٛ ، ـٌؽ ٛ٘ٞؼٙ ، خٞا٠ٛ قؼٙ .  "٠ً٘ٔ ي ث٠ ٗؼٜي bard ) ٌبػف ، ًب١ٚ ػبهْ ( ٝ

 /ٌٌٞك٠ ١ب . ) يب ٢ُٔب ( buds / ٌبػفاٙ ٝ bards / دفٛؽُبٙ ، Birdsخبٍٛيٜي 

 Buds  ٚ١ٝ٘سٜيBudd-has  ٗي ٌٞؼ" Buddha "  دىف .Tara ثف آٗؽٟ اق . budh  ؼـ قثبٙ وبٛىٌفيز . ث٠

. ث٠ ايٚ سفسيت سؼفيق قثبٙ دفٛؽُبٙ / قثبٙ اِٞار ؼـ ثٞؼايي سجؽيْ ٗي ٌٞؼ ث٠ قثبٙ ثيؽاـاٙ /  "ؼـ ثيؽاـي  "ٗؼٜي 

ٌٛٞش٠ إ ػيىي اق قثبٙ دفٛؽُبٙ يباِٞار يب ١٘بٙ  "ٙ دفٛؽُبٙ / اِٞار بقث "١ٌٞيبـاٙ . آٛسٜبٙ ٠ً ٗٚ ؼـ 

Budhha  . اوشلبؼٟ ٗي ًفؼ 

  akhدفٛؽٟ / ٗفؽ ٗب١يػٞاـ heron ايٚ ثفايٖ ثػشيبـي ثكـُي اوز ٠ً ؼـ ١يفٝ ُٔيل٢بي ّٗفيبٙ ، هوٜٞن /

ٞؼ ثؼٜٞاٙ ٍٛب٠ٛ ػيىي ٍٛبٙ ؼاؼٟ ٗي ٌاوز . ٗٙبثن ثب ٗب١ي ٠ً  "ٗدفايي ثيٚ ٌٗٔٞر ٝ قٗيٚ   ) ٛٞـ ، ٗبـ (  

ـيى٘بٙ ١فزٜؽ ؼـ ّ٘ٞ ١كاـٟ ٠ٜ٢ً ٌؽٟ اٗب ١٘شفاق ٗي ٌٞؼ –٠ً سدىٖ ػيىي اوز . غٗ قٛؽُي يب ٗبـ  

ٝ ُؿـُبٟ . اٛؽى دم١ٍِٝفاٛي ١ٖ ٠ً ١٘ي٠ٍ آٙ ـا ٗي ٌٜٞٛؽ سوفيجبً ١ير ؼـًي اق آٙ ٛؽاـٛؽ ٠ً ايٚ   ثب 

 قثبٙ اق ٘فف غؽايبٙ ١ؽي٠ ٌؽٟ اوز . اقا يٚ ـٝ سلىيف آٛبٙ ؼـثبـٟ اوٙٞـٟ ١بي ثبوشبٛي ٛبس٘بٕ اوز . 

 ثف خٜبوي ي ٝوي٠ٔ ث٠ ؼـٝاقٟ قثبٙ ثفاي يب Towerثفج ي اوشؼبـٟ.ؼـٝاقٟ غٞاٛؽٛؽ،قثبٙ ٗي  Babel ـا ايٚ

 ٠٘١ قثبٙ ٓفؼ ٠ً ُلشٜؽ،زفا ٗي Babel ـا ٛبًٗ ثٜبثفايٚ.»ثٞؼ ٌؽٟ دي٢ٍٜبؼ( دفيٍبٛي ٗؼٜي ث٠) Bala ػجفي ي ٝالٟ

 ٗطوويٚ.ثفؼٛؽ اوشلبؼٟ( ٛيجيفٝ)ؼـٝاقٟ اوفاـ ًفؼٙ د٢ٜبٙ ثفاي قثبٙ ايٚ اق وفايبٙ زٌب٠ٗ.«ًفؼ ؼُفُٞٙ ـا قٗيٜيبٙ ي

 ٗشٕفـ  ٔبيؼ٠ ايٚ اق ١ٖ ٗب ٠ً ـاوشي ث٠.اٛؽ ثٞؼٟ قثبٙ ايٚ ًفؼٙ ٛبثٞؼ ثفاي ـا١ي دٞيً ؼـ اػّبـ وفاوف ؼـ «ؿبٓت»



 

 
24 

 ٗي ٢ِٛجبٛي ؼـٝاقٟ اق ٠ً ـٝيي قيجب ي كفٌش٠)كفٌشِبٙ ي ـكش٠ ؼوز اق قثبٙ ايٚ ٠ً ٗبوز ٗطوف سالي ايٚ.ايٖ ٌؽٟ

 .ثفاكفاقيٖ ؼيِف ثبـ يي ـا ثفج ٝ ًٜيٖ ثبقيبثي ـا(ًفؼ

 

 

 

 

 

 

 ٍرد . ًواد ديسه تالذار .آهطاّذُ ًيثيزٍ تؼٌَاى درٍاسُ ستارُ اي ًَر تاسُ اي تا خَد هي 

 

زٞٙ ٗـك اٛىبٙ ٝ ؼيىي ثبٓؽاـٛ٘بؼ ٛيجيفٝ قيبٙ دفٛؽُبٙ ؼٝ ثبّ ؼاـؼ . ثبٓي ؼـ زخ ٝ ثبٓي ؼـ ـاوز ٝ ثيٚ آٙ ؼٝ دٔي اق 

 ثب٢ٓبي ٛيجيفٝ و٘جّٞ ػفٝج ٗؼٜٞي اٛؽ ٝؼالٓز ؼاـٛؽ ثف ٘فيوز ٗشؼبٓي اق ١ٌٞيبـي . ٛٞـ . 

 Mero-dach (Meru-Dock  ٟوشبـDock  يب )MARDUK  . ٝٗفؼٝى ٛبٕ ؼيِفي اوز ثفاي ٛيجيف /

. ًىي ٠ً ؼاـاي ٌػّيشي اوز ٠ً ثف ٘جيؼز دىز  Hero(n)ٛ٘بؼي ثفاي ٛله ثفسف ، ه٢فٗبٙ / ٗفؽ ٗب١يػٞاـ 

ٛبٗيؽٟ ٗي ٌٞؼ . ٍٗػُ ٗي ٌٞؼ /  "اٝ دبؼٌبٟ ٌٗٔٞر ٝ قٗيٚ  Hymn to Merodachديفٝق ٗي ٌٞؼ . ؼـ  غٞؼ

 .  E.Aدىفي اق  ١Asariٞيز ٗي يبثؽ ثب 

 Un-nepheruيب  Un-nefer، ٝ اٝقيفيه يٌىبٙ ثٞؼٟ . اٝقيفيه  Asariاق هفاـ ٗؼٕٔٞ ٌػّيز ٝ ٝيمُي٢بي 

 ٠ً سبقٟ ٝاـؼ ـاث٠ هٔ٘فٝ ؼـٝٙ ـا١ٜ٘ب غفُٞي ؼوز آٗٞقي ًىي ٠ً غفُٞي ٛ٘بؼي ثٞؼٟ .  "ٗٞخٞؼ ٛيي  "ثٞؼ . 

 . ٗي ٌٞؼ 

Merodach  . ٛ٘بؼ غؽا ٗفؼ ثٞؼ ، غؽاي ٗدىٖ ) ثّٞـر آؼٗي ( ـ١ب ٌؽٟ اق ٗطؽٝؼيز ٗٞخٞؼار كبٛيMerodach  ٝ

Os-Iris  ًبـ ثىش٠ ٌؽٟ ؼـ ػيىي . زٍٖ اوز . 

Rawlinson  ٗي ُٞيؽNebo (Neboru  يبNibiru  ٝMarduk  ٝ ٖٔزيكي ثيً اق ػٙبـؼ اوز . غؽاي ثبٓؽاـ ٗؼ )

. ثب اغشفاع ٌٛٞشٚ ٝ E.Aزٞٙ  Neboؼاؼٟ ( .  Ulyssesـا ث٠  Molyـا١ٜ٘بوز ) ًىي ٠ً ويجي اق ُيبٟ ٗوؽن ث٠ ٛبٕ 

) ٗؼجؽ اٝ ث٠ سبقُي ؼـ    .  "ثب ًي٢بٙ ديٞٛؽ غٞـؼٟ ثٞؼ  "اٝ سوفيجبً  غٌٜٞبٕ ثٞؼ .قثبٙ 

Borsippa   اوز . اٝ  "غفؼٜٗؽ  "ٝاهغ ؼـ ػفام ًٍق ٌؽٟ اوز ( اٝ دبوػِٞي س٘بٕ غؽايبٙ اوز . ثٙٞـ غال٠ِ

Thoth  ٚاوز . غؽاي دفٛؽٟ ّٗفيبٙ . ١٘سٜيHermesٝ Thor. . 
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 ديسك 

ٛ٘بؼ ٛيجيفٝ . ايٚ ٛ٘بؼي ًي٢بٛي يب سدى٘ي ثفاي غٞـٌيؽ  اخبقٟ ثؽ١يؽ ًبٌٝي ؼـ ايٚ ؼيىي ؼاٌش٠ ثبٌيٖ 

يب ِلف يب  zeroايٚ ١٘سٜيٚ ً٘يز  اوز . ايٚ ؼايفٟ يب ضٔو٠ اي اوز ) ًٔيؽ ، ِٞر ، ثىبٗؽ ، اـسؼبي ( 

 ١19ير اوز . 

ٗي اٛؽيٍيٖ ، سّٞـي اق يي قٙ  ٠nun ثيٍشف ؼـثبـٟ يٌىبٙ اٛؽ . ٝهشي ً none  ٝnunثب سٞخ٠ ث٠ هٞاػؽ ِؽا ، 

٠ً اق ػيىي ض٘بيز ٗي ًٜؽ ) ـا١ج٠ / ـاٟ + ث٠ ، دْ ، ؼـٝاقٟ ، ؼـي ثيٚ قٗيٚ ٌٝٗٔٞر ( ثب ايٚ  غٞا١يٖ ؼاٌز . ًىي

ٗؼٜبيً  nunٛبٗيؽٟ ٗي ٌٞؼ . ػجبـر ػجفي  nunاهيبٛٞن ًي٢بٛي اوز ٠ً آث٢بي  ٠٘١nun ؼـ كف١َٜ ّٗفي ، 

 ، ٗبـ ، غٞـٌيؽ ، ـٌٜٝبيي / ٛٞـ .  akiاق  Nunٗب١ي اوز . سفخ٠٘ سطز آٔلظي ٗؼٜبي آٛٞٛبًي ، ٗب١ي ، آة ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصَيزي اس وْىطاى راُ ضيزي ، ارسال ضذُ تَسظ هاَّارُ ًاسا 

The Waters of NUN 
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... كٕب ؼـ ٝاهغ ١ىشي ٛؽاـؼ . زيكي ثيٍشف اق ١ير ٛيىز . يي ضلفٟ ػظيٖ ٠ً اق اٛفلي ٗؼٜٞي يب اى آًٜؽٟ اوز . ٌٗبٙ زيكي خؽا  " . 

كٕب ؼـ ظب١فا ِفكبً يي خؼْ اوز ، يي اكىب٠ٛ اوز ٠ً ؼـ ؾ١ٚ ثٍف  اق ؼـى ٗب اق اٌيبء ٛيىز ٝ قٗبٙ زيكي ٛيىز خك سدفث٠ ٝهبيغ .
اغشفاع ٌؽٟ . يي ُىشفي ٛبٍٗفٝع اق ٘جيؼز آٙ ؼوش٠ اق ٗلب١يٖ ؾ١ٜي ٠ً ث٠ ً٘ي آ٢ٛب ٗي سٞاٛيٖ اٌيبئ ـا آٛٙٞـ ٠ً سٞوٗ ٗب ٍٗب١ؽٟ 

٠ً ٜٗظٞـ ٍٗبث٢ي ـا ؼـ ـاث٠ٙ ثب سفسيت ٝهبيغ ثف آٝـؼٟ ٗي ٌٞٛؽ سٞٔيص ؼ١يٖ ٝ ؼـ ػيٚ ضبّ قٗبٙ ث٠ ٜٗك٠ٓ يي اكىب٠ٛ ثبٛٞي٠ خٟٔٞ ٗي ًٜؽ 
 ٗي ًٜؽ . 

 وفقٗي٢ٜبي ؼٝـ ٌٛٞش٠ : دبّ سٞئيسْ : سفخ٠٘ ١ٌَٜٞ ا١ف دٞـ 
 !  "اي ١ير ثفاي ١ير ثف ١ير ٗذير  "ٝآجش٠ ث٠ يبؼ ٗي آٝـيٖ ايٚ ُلش٠ غيبٕ ـا ٠ً 
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ايٚ آث٢بي قٛؽُي ) ٠ً سٞوٗ ٗفؼ ٗب١يِيف / ٗىيص ؼـ ٘فش ٗىيطي آقاؼ ٗي ٌٞؼ ( اق ٛو٠ٙ ٗفًكي ٢ًٌٍبٙ ـاٟ 

) ث٠ يبؼ  0غٞـٌيؽ ، ٘ال ٝزٍٖ ٛ٘بؼي ثفاي  ٌيفي ؼيىٌي ٌٌْ وب٘غ ٗي ٌٞؼ . ٛ٘بؼ ُفي ٗي ٌٞؼ سٞوٗ 

يب زٍٖ ـٝق١بي ٘اليي ٛبٗيؽٟ ثٞؼ ( ؼـ آٗٞق٢ٌبي اوفاـي ٗؼفف غبٓن اغِف اق  Mari-Goldآٝـٛؽٟ آٛس٠ ػيىي 

 ١ٌٞيبـي يكؼاٛي اوز ٠ً ؼـ ١ف كفؼي ٝخٞؼ ؼاـؼ . 

ايٚ آث٢بي ٌلب ثػً اق ز٢بـ ـٝؼغب٠ٛ ػؽٙ ٌٗٔٞسي كفا١ٖ ٗي آيٜؽ . اق ايٚ ـٝ ث٠ ِٔيت غؽاي غٞـٌيؽ وٞٗفيبٙ 

Samas  أبك٠ ٗي ٌٞؼ Jeremy Black  ٝ Anthony Green اق ٗطووبٙ آًىلٞـؼ ؼٓفثبيب٠ٛ ٗي

ٛيك  niboo  ٝNib-oيب  ١nipooىشٜؽ ٠ً آٙ samsatu ٝ niphu ٛب٢ٗبي آًؽي ثفاي ُٞيٜؽ ٠ً 

) ١٘سٜيٚ ايٚ سٞوٗ وسيٚ ١ٖ  Nibiruاوز ٠ً ٗب خ٘غ ثٜؽيً ٗي ًٜيٖ ثؼٜٞاٙ ٛ٘بؼ ١ىز .آٙ ٌٌٔي 

. آٗيػش٠ ثب    ؼـ ٝاهغ سفًيت ٌؽٟ اق ز٢بـ ؼـٝاقٟ دي٢ٍٜبؼ ٗي ٌٞؼ ( ؼـٝاقٟ وشبـٟ اي . 

 . ) ي٠ يبؼ آٝـٛؽٟ ٢ٗف ٗؼجؽ ( . ، ؼـ يي  ،  

ٍٛبٙ ٛدٞٗي اوز ثفاي وطبثي ٛدٞٗي / ويبـٟ اي . ايٚ ؼـ ١ٜف ثٞؼايي اٌبـٟ اي  ؼـ ١ىش٠  

 غٖٙٞ و٠ ُب٠ٛ ٗٞاج ( ٛبٕ ؼاـؼ .  "I AM "اوز ث٠ سدٔي هؽـر ٗؼٜٞي . ايٚ اغِف / ثبـه٠ ؼـ ػجفي 

ٗبؼٟ أِي ٠ً ؼـٝاقٟ ُئًِ٘ اق آٙ سفًيت ٌؽٟ . ٝهشي اق ) اغشّبِبً ٗؼٜٞي / ـٝضبٛي ( .  "غفؼ  "ٝ  "آة  "ٗؼفف 

 oilٗٞاخ٠ ٗي ٌٞيٖ . ٍٛبٙ ٌي٘بيي ثفاي ٗي ًٜيٖ ) ٗبـ١ب ( ثب ايٚ ٌٌْ ثبال ث٠ ايٚ غٖٙٞ و٠ ُب٠ٛ ِٛبٟ 

) ؼـ اوالٕ ًالٕ اهلل . ٕ ( هؽـر قٛؽُي يب  Word of Godيب ًالٕ غؽا /  / خٔدشب ( (Skull Gulgotha/ ـٝؿٚ ٝ 

ٛ٘بؼي ثفاي زٞة . ايٚ ٗبـي و٠ وف ٛيك ١ىز . ايٚ ثف  اٛفلي ثفسفي ٠ً خ٢بٙ اق آٙ وبغش٠ ٌؽٟ اوز ػٍن . 
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ؼالٓز ؼاـؼ ثف  ؼـ سّٞيف هجٔي ؼيؽٟ ٌؽٟ اوز . ؼـ ٢ٜٗؽوي آٌشفٝٛيي ، اٗفٝقٟ  Makaraـٝي ٠ُٛٞ 

خفيبٙ ٗشٜبٝة و٠ كبق . ايٚ ٍٛبٙ ١٘سٜيٚ ٗي سٞاٛؽ ث٠ ٗؼٜي خفيبٙ ٗشٜبٝثي اق يي كفًبٛه ثبٌؽ ٠ً ثبالسف اق وٙص 

١بي وشبـٟ اي اق  اق٠ًٟ ؼـٝ 20ٌٜيؽاـي ٗب هفاـ ؼاـؼ . ١٘سٜيٚ آٙ ٗي سٞاٛؽ و٘جٞٓي ثبٌؽ ثفاي ٗبؼٟ ػديت / ثيِب٠ٛ .

 ٘بٕ ؼـ ايٚ آث٢بي اوفاـآٗيك اوز . ! آٙ سٌٍيْ ٌؽٟ . ػٖٔ ؼـ ٌفف اوشط

 .   ١ىز . ٛو٠ٙ ػجٞـ  Neb ٛو٠ٙ يب زٍٖ ؼـ ٗطؽٝؼٟ ؼايفٟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را ليزُ)ًَػي ساس چٌگ( تِ دست ًطاى هي  Apolo،«هَسيمي افالن»در ايي ًماضي لزى پاًشدّوي هؼزٍف تِ 

وِ تز رٍي اٍرًگص ًطتِ است.ٍ حيِ ي ريسواًي اي وِ اس يه دستِ وائٌات عثمِ تٌذي ضذُ پاييي هي آيذ  دّذ

                                                           
20
  اثف : الـٛه ُبـؼٛف "ٗوؽن ـاق١بي ٍُ٘ؽٟ ِٜؽٝم  "ثفاي ؼـى ثيٍشف ٗبؼٟ ثيِب٠ٛ ـ. ى ث٠ .  
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است وِ اس فزق سز پاييي هي آيذ ٍ تِ سوت ستَى فمزات هي رٍد ٍ تِ « خظ هطي هار»تِ عزس آضىاري يادآٍر 

طِ اي در تذى اًساى افساًِ وِ در يَگا تؼزيف هي ضَد،م(در چاواراي ري  Lotus Centerيه هزوش لَتَس)

( ًواياى ضذُ،تا ًواد Earth)يا TERRAاي.آى سِ سزي ضىل تا رأسي وِ در دايزُ اي هطخص ضذُ تا ًام 

Wood  در راتغِ است ٍ چاوزاي ريطِ اي ،جايي وِ هار چٌثزُ سدُ در آهَختِ ي يَگايي  آرهيذُ است . ) هؼزف

 ًيزٍي وًَذاليٌي .م(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هي داًين . تاٍر ويويا گزاى وِ ها آى را 
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ظب١ف ٌؽٟ ٗشٜبٝثبً ؼـ ٛ٘بؼُفي٢بي وفي . و٘جٔي ثفاثف ثب وشبـٟ ١ٍز دف ٛٞـاٛي  اٌؼ٠ ؼاـؼ .  8ُٓٞٞي ٛيجيفٝ 

٠ً ثؼٜٞاٙ و٘جٔي ثفاي خبٕ ٗوؽن 21) زفظ قٗبٙ (  ٠ًthe Buddhist Kalachakra ٛ٘بؼ دفؼاقي اوز اق وٜز 

 .  ؼـ اوٌبسٜٔؽ ١ٖ هفاـ ؼاـؼ  William Sinclairثف وَٜ هجف  دؿيفكش٠ ٌؽٟ ثٞؼ 

ثف دفزٖ آٛبٙ هفاـُفكز  اوشوالّ غٞ ؼـا ثؽوز آٝـؼ . ايٚ وشبـٟ ٗػَّٞ  1921ٝهشي ٠ً ػفام ؼـ وبّ 

وشبـٟ ق١فٟ وبغز . ث٠ ايٚ ؼٓيْ ٠ً ٗؽاـ ويبـٟ  ـليٖ ِؽإ ضىيٚ دفزٖ خؽيؽ ـا ٗكيٚ ث٠ و٠ 1958. ده اق اٛوالة 

 ـا ٗي وبقؼ . pentagramوبّ ٌٌٔي اق دٜح ٔٔؼي /  ١8ف / ق١فٟ ٝٛٞن 

 
1959-1963 

 
1963-1991 

 

 

 
                                                           

  كاال چاكرا :.  21

 ػٖٔ وشبـٟ ٌٜبوي سبٛشبـيي اوز ٠ً سبثيف ويبـار ٝ اخفإ و٘بٝي ـا ثف ـٝي قٛؽُي ، ـكشبـ ٝ وفٌٛٞز اكفاؼ ٗٞـؼ ثفـوي هفاـ ٗي ؼ١ؽ . 

 تاًترا چيست ؟ 
سبٛشفا ؼاًٛ سدفث٠ ٌٜٝبغز ٛبٗشٜب١ي اق ٘فين ؼٛيبي ٗطؽٝؼ ٝ ٗشٜب١ي اوز . ٛبسٜفا سٞوؼ٠ سدبـة قٛؽُي ـٝقٗفٟ ٝ ؼـ ضويوز قٛؽُي ًفؼٙ 

٠ٛ ثػٍي اق ويىش٢٘بي ٗؿ١جي ٗػشٔق ، ث٠ٌٔ يي ٗؿ١ت ٠ٛ ثّٞـر ًبْٗ ـا ٝوي٠ٔ اي ثفاي ـويؽٙ ث٠ آُب١ي ٗشؼبٓي هفاـ ٗيؽ١ؽ . سبٛشفا 
بيي اوز ٠ً ؼـ ّ٘ٞ سبـيع سٞوٗ ُف٢١ٝبي ٗػشٔق ٗفؼٕ ؼـ وفاوف ؼٛيب ثٜ٘ظٞـ ؼوشيبثي ث٠ ـٌؽ ٝ سٌبْٗ ٗؼٜٞي ٗٞـؼ ٗد٘ٞػ٠ سٌٜي٢ٌ

 اوشلبؼٟ هفاـ ُفكش٠ . 
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1991-2004 

 

ٛبٗيؽٟ ٌؽٟ ٝ ؼـ ٗفًك Core و ٠ٌٔٗKore آو٘ب٢ٛب ًىي ٠ً ١٘سٜيٚ  Is-Taraسدى٘ي اوز اق  ايٚ 

 ٢ًٌٍبٙ ظب١ف ٗي ٌٞؼ . 

 ؼـ ِٛبـٟ قيف دبؼٌب١ي اق ٌٗٔٞر ثف قٗيٚ ٛبقّ ٗي ٌٞؼ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabu-aplaiddin  ػزضِ ضذُ تِ خذا آفتابSamas   وسي وِ تز تخت ًطستِ در هؼثذ اٍ . لزى ًْن . ًواد

Samas   تصَيز اس هَسُ تزيتاًيالزار گزفتِ .  تز ًواد 
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تا ًمص تز جستِ اي وِ هخزٍعي را تز ستًَي ًطاى هي دّذ ٍسِ ستارُ  22( Boundary stone)سٌگ خظ هزسي 

 . Louvreياى سَهيي ّشارُ پيص اس هيالد . هَسُ . پارا 

 

ايٚ ا١ٞٓيز و٠ ُب٠ٛ ؼـ ٜٗٙو٠ ػفام ٝخٞؼ ؼاٌز . ايٚ ٛ٘بؼ١ب ـا ٗي سٞاٙ ؼـ ١ف س٘ثبّ ٢ًٚ اوب٘يفي ٍٗب١ؽٟ ًفؼ . 

  Sin  ٝ Is-Taraغؽاي ٗبٟ است .  Nibغٞـٌيؽ يب غؽا  آٙ 

 23ٔطٖ . ٛ٘بؼي اوز ثفاي ويبـٟ ق١فٟ . ٠ً ثفاي وشبـٟ ًفيى٘ه ثىيبـ اوشلبؼٟ ٗي ٌٞؼ ٝ ١٘سٜيٚ وشبـٟ ثيز آ

                                                           
22
 . Boundary stone. ٍٟٛب٠ٛ كيكيٌي وشجفي ثٞؼٟ ٠ً ٌفٝع يي وفقٗيٚ ـا ٍٗػُ ٗي ًفؼٟ يب سـييف ٗفق ـا ٗي ٛ٘بيبٛؽ :  

23
  اللحن بيت ستارُ راز . 

  

 «ٗوؽن وفقٗيٚ» كفاق ثف آو٘بٙ ؼـ ثٞؼٟ اي وشبـٟ ؼـغًٍ اوز، ؼاؼٟ ـظ ػيىي سٞٓؽ ثب ١٘كٗبٙ ٗىيطيبٙ اػشوبؼ ث٠ ٠ً ٝهبيؼي اق يٌي
 ٌفم اق «اي كفقا٠ٛ ٗفؼاٙ» يب ٗـبٙ ـا آٔطٖ ثيز وشبـٟ يب وشبـٟ ايٚ ؼـغًٍ ٗشي اٛديْ ـٝايز ث٠ اوز، ؼاؼٟ خؽيؽ ٗىيص سٞٓؽ اق غجف ٠ً

 .يبكشٜؽ آٔطٖ ثيز ؼـ ـا ٛٞقاؼ ػيىبي سب ًفؼٛؽ ؼٛجبّ ـا آٙ ٝ ؼيؽٛؽ
 ٗؼدكٟ ٝهبيغ ثيبِٛف ِفكبً ٗبخفا ايٚ ٜٗٞٗبٙ ثفاي. اوز ًفؼٟ ضلظ ـا غٞؼي خؿاثيز ١٘سٜبٙ ـٝايز اق ده وبّ ١كاـ ؼٝ آٔطٖ ثيز وشبـٟ
 ٗيبٙ اٛؽ ًفؼٟ وؼي ٜٗد٘بٙ ٝ ٗٞـغبٙ ا٢ٓيبر، ػٔ٘بي هفٝٙ ّ٘ٞ ؼـ اٗب.ٛؽاـؼ سٞٔيطي ١ير ث٠ ٛيبق ٝ اوز ٗىيص سٞٓؽ ثب ١٘كٗبٙ آوبي

 اوز ايٚ آوٜٞٓؽ، ٗشلن آٙ ؼـ ٠٘١ ٠ً ١بيي زيك اق يٌي. ًٜٜؽ ثفهفاـ اـسجبٖ ػٔ٘ي ٝ سبـيػي ضوبين ٝ اٛديْ ؼـ هٕي٠ ايٚ سِٞيق خكئيبر
 ث٠ٌٔ ديً وبّ 2005 ؼوبٗجف 25 ؼـ ٠ٛ ٝاهؼ٠ ايٚ ثبٌؽ، ٌؽٟ ٗىيص ؼيؽٙ ثفاي كفقاِٛبٙ آٙ آٗؽٙ ثبػث آٔطٖ ثيز وشبـٟ ؼـغًٍ اُف ٠ً

 ٗيالؼ اق ده 525 وبّ ؼـ «اًىيِٞٝن ؼٛيٞقيٞن» ٗىيطي ًٍيً سٞوٗ ٗىيص سٞٓؽ كؼٔي قٗبٙ. اوز اكشبؼٟ اسلبم ديً وبّ 2010

(A.D ).ٚٗيالؼ اق ديً دٜح وبّ ثبيؽ ٗىيص سٞٓؽ ٝاهؼي قٗبٙ ٌٞا١ؽ وبيف ٝ ٝهبيغ سبـيع سؼييٚ ؼـ اٝ غٙب١بي ث٠ سٞخ٠ ثب اٗب ٌؽ سؼيي 

(B.C ).ٗىيطي ٗبهجْ خٍٜٞاـٟ ثب آٙ ١٘كٗبٛي غب٘ف ث٠ ١ٖ اٝ سٞوٗ ؼوبٗجف 25 اٛشػبة ؼيِف ٘فف اق. ثبٌؽ «Sol Irictus »٠ً ثٞؼ 
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 سبـيػي ٝ كف١ِٜي ٌٞا١ؽ ؼٛجبّ ث٠ ٗٞـغبٙ ٗٞٔٞع ايٚ ث٠ سٞخ٠ ثب. ٌؽ ٗي ثفُكاـ( قٗىشبٛي اٛوالة ٌفٝع) وبّ ـٝق سفيٚ ًٞسبٟ ثب ١٘كٗبٙ
 ٗؽر ٜٗٙو٠ آٙ ضبًٖ «١فٝؼ ٌبٟ» ٠ً ٌٞؼ ٗي ٗفثٖٞ اٛدئي ـٝايز ايٚ ث٠ ًٔيؽي ٌب١ؽ يي. اٛؽ ثٞؼٟ ٗىيص سٞٓؽ سبـيع ؼهين سؼييٚ ثفاي

 ـا وبّ ؼٝ قيف ًٞؼًبٙ س٘بٕ ًٍشٚ كفٗبٙ ٌؽ، غٞا١ؽ ٗشٞٓؽ ٗىيص قٝؼي ث٠ اي٠ٌٜ ٗٞـؼ ؼـ اغجبـي ـٝاج ث٠ سٞخ٠ ثب ٗفًُ، اق ديً ًٞسب١ي
. اوز ؼاؼٟ ـظ ي٢ٞؼيبٙ «كّص ػيؽ» اق ديً ٝ ٗبٟ غىٞف اق ده اٛؽًي ٗؼبِف ي٢ٞؼيبٙ ١بي ـٝقِٛبـي ثفاوبن ١فٝؼ ٗفٍ. ًفؼ ِبؼـ

 اولٜؽ اٛش٢بي) ١بيٍبٙ ثفٟ سب ثٞؼٛؽ غٞؼ ُٞولٜؽاٙ ٗفاهت( ٗطٔي ي٢ٞؼيبٙ) ١ب ِلفاؼي ٌت آٙ ؼـ ٠ً ُٞيؽ ٗي ػيىي سٞٓؽ اٛدئي ـٝايز
 ًٜؽ ٗي سٙجين اٛدئي ـٝايز اق ؼيِف ثػٍي ثب اٗف ايٚ. ٌٞؼ ٗي آٝـيْ ٝ ٗبـن ١بي ٗبٟ ضؽٝؼ قايي ثفٟ كّْ. ثكايٜؽ ـا( كفٝـؼيٚ اٝايْ ٝ

 زفا ثٞؼ خ٘ؼيز اق ٗ٘ٔٞ آٔطٖ ثيز ٢ٌف وبّ ١ِٜبٕ آٙ ؼـ. ٌؽٛؽ اٌٌبّ ؼزبـ اهبٗز ثفاي خبيي ًفؼٙ ديؽا ؼـ يٞوق ٝ ٗفيٖ اي٠ٌٜ ثف ٗجٜي
 وبّ ث٢بـ ؼـ ثبيؽ آٔطٖ ثيز وشبـٟ ظ٢ٞـ ثٜبثفايٚ ٝ ػيىي سٞٓؽ اٛديْ ـٝايز ٝ ٌٞا١ؽ ايٚ ٗجٜبي ثف ٗد٘ٞع ؼـ. ثٞؼ كّص ػيؽ ثب ١٘كٗبٙ ٠ً
 هفٙ اثشؽاي ؼـ.اوز ٌؽٟ اثفاق آٔطٖ ثيز وشبـٟ ٗب١يز ؼـثبـٟ ٗشلبٝسي ٛظفيبر ُؿٌش٠ وبّ ز٢بـِؽ ؼـ. ثبٌؽ ُفكش٠ ِٞـر ٗيالؼ اق ديً 5

 ٌٌْ ث٠ ٝاهغ ؼـ «ؼاـ ؼٛجب٠ٓ اي وشبـٟ» ٗبٜٛؽ ـا آٔطٖ ثيز وشبـٟ ١بيً ٛوبٌي ؼـ «خيٞسٞ» كٔٞـاٛىي ١ٜفٜٗؽ ٗيالؼي ز٢بـؼ١ٖ
 ايٚ ١بٓي، ظ٢ٞـ سٜبٝة ؼٝـٟ ث٠ سٞخ٠ ثب ٠ً ؼ١ؽ ٗي ٍٛبٙ ٗطبوج٠ اٗب. اوز ًفؼٟ سّٞيف ١بٓي يؼٜي ٗٞخٞؼ ؼاـ ؼٛجب٠ٓ وشبـٟ ٢ٍٗٞـسفيٚ

 ثفاوبن ٠ً اوز قٗبٛي اق قٝؼسف وبّ ١لز ٠ً ٌؽٟ ظب١ف و٘بٙ آ ؼـ ٗيالؼ اق ديً 12 وبّ سبثىشبٙ ؼـ قٗبٛي ضؽٝؼ آٙ ؼـ ؼاـ ؼٛجب٠ٓ وشبـٟ
 ثٞؼٟ آٔطٖ ثيز وشبـٟ ٍٜٗبء ٌت آو٘بٙ ؼـ ق١فٟ ٝ ٍٗشفي ٗوبـ٠ٛ ٠ً ثٞؼٟ ايٚ ؼيِف ٛظفيبر اق يٌي.اوز ػيىي سٞٓؽ قٗبٙ اٛديْ ـٝايز
 وبّ ؼـ قٗبٛي ضؽٝؼ آٙ ؼـ ق١فٟ ٝ ٍٗشفي ٗوبـ٠ٛ ٠ً ؼ١ؽ ٗي ٍٛبٙ ٗوبـ٠ٛ ايٚ سٜبٝة ١بي ؼٝـٟ ث٠ سٞخ٠ ثب ٛدٞٗي ٗطبوجبر ثبق اٗب. اوز

 اوز ًفؼٟ اٌبـٟ «وشبـٟ» ث٠ ِفيطبً اٛديْ ؼيِف ٘فف اق. اوز ٗيالؼ اق ديً دٜح وبّ اق قٝؼسف وبّ ؼٝ ٠ً اوز ؼاؼٟ ـظ ٗيالؼ اق ديً 7
 يب «ٗـبٙ» اِٙالش ث٠ ايٚ غٞؼ ؼيِف ثطث ٗٞـؼ ٗىئ٠ٔ. ؼاـٛؽ كب٠ِٔ ١ٖ اق ٗبٟ، هفَ ؼٝ اٛؽاقٟ ث٠ ٗوبـ٠ٛ ١ِٜبٕ ؼـ ضشي قضْ ٝ ٍٗشفي ٝ
 ـٝايز ؼـ( اوز ثؼؽي آطبم يي آ٢ٛب ثٞؼٙ ٛلف و٠ ٝ) ٛيبٗؽٟ ٗيبٙ ث٠ وػٜي آ٢ٛب سؼؽاؼ ٗٞـؼ ؼـ ٗشي اٛديْ ؼـ. اوز «كفقا٠ٛ ٗفؼاٙ»

 ٝ ثيٜبٙ ٘بٓغ سِٞيق ثفاي ٌؽ، ًٞسبٟ« Magi» ِٞـر ث٠ ثؼؽ١ب ٠ً اِٙالش ايٚ. آٗؽٛؽ ٌفم اق ٌؽٟ ُلش٠ وػٚ« Magoi» اق اٛدئي

 ؿفة و٘ز ث٠ ًئٞٗشفي 1500 ولفي ثبيؽ غفؼٜٗؽ ٗفؼاٙ ايٚ ثٜبثفايٚ. قيىشٜؽ ٗي ًٜٞٛي ايفاٙ يب Persia ؼـ ٠ً ـكش٠ ًبـ ث٠ ؿيجِٞيبٛي
 ايٚ س٘بٕ ؼـ وشبـٟ اٛديْ ـٝايز ثفاوبن.ًٍيؽ ٗي ّ٘ٞ ١لش٠ زٜؽيٚ قٗبٙ آٙ ٝوبيْ ثب هبػؽسبً ٠ً ثفوٜؽ آٔطٖ ثيز ث٠ سب ؼاؼٛؽ ٗي اٛدبٕ
 آو٘بٙ ؼـ ٗؽسي ًٞسبٟ ١بي ؼـغًٍ ٠ً ١بيي دؽيؽٟ ثٜبثفايٚ.ثٞؼ ػيىي وٞي ث٠ اكفاؼ ايٚ ًٜٜؽٟ ١ؽايز ٝ ؼـغٍيؽ ٗي ١٘سٜبٙ ٗؽر
 .ُؿاٌز ًٜبـ ثبيؽ ـا «٢ٌبثي ثبـاٙ» يب «آؾـُٞي» ٗبٜٛؽ ًٜٜؽ ٗي ايدبؼ

 اثفٛٞاغشف١ب. اوز( اثفٛٞاغشف) وٞدفٛٞا آ٢ٛب اٝٓيٚ. اٛؽ آٔطٖ ثيز وشبـٟ سٞخي٠ ثفاي ١ب زيك سفيٚ ٗطشْ٘ ٛدٞٗي دؽيؽٟ ؼٝ ًٔي ثٜؽي خ٘غ ؼـ
 ؼـغًٍ دي٢ٍٜبؼ. ١٘فا١ٜؽ آو٘بٙ ؼـ ٌؽيؽي ؼـغًٍ ظ٢ٞـ ثب ٝ آيٜؽ ٗي ٝخٞؼ ث٠( وفظ ؿّٞ اٛلدبـ) ؿّٞ وشبـٟ يي ٗفٍ ١ِٜبٕ ؼـ

 اثفٛٞاغشف. ًفؼ ثيبٙ ـا آٙ آٓ٘بٛي ٜٗدٖ ًذٔف ي١ٞبٛه ديً وبّ 400 ثبـ اٝٓيٚ ثفاي ٝ ؼاـؼ هؽي٘ي وبثو٠ ػيىي سٞٓؽ ١ِٜبٕ ؼـ اثفٛٞاغشف يي
 اق ٛدٞٗي ٌب١ؽي ضبّ ث٠ سب. ُؿاـؼ ٗي خبي ث٠ ـاؼيٞيي اٛفلي ٜٗجغ يي ٝ ُىشفي ضبّ ؼـ ُبق١بي ِٞـر ث٠ ـا غٞؼ ٝخٞؼ اق ـؼي ١ٖ

 آٙ ؼـ آويب ؼـ ٜٗد٘بٙ وبيف ٝ زيٜي ٜٗد٘بٙ اوٜبؼ ؼـ ١٘سٜيٚ. اوز ٛيبٗؽٟ ؼوز ث٠ ديً وبّ ١كاـ ؼٝ ث٠ ٗفثٖٞ اثفٛٞاغشف يي ٗبٛؽٟ ثبهي
 ـا آٙ «سٜفيق» اغشفكيكيي ٗٞوى٠ اق «ًيدف ٗبـى» ثبـ اٝٓيٚ ثفاي ٠ً ؼيِف اضش٘بٓي ٛبٗكؼ يي.ٛؽاـؼ ٝخٞؼ زيكي ٗٞـؼ ايٚ ؼـ قٗبٙ

 ٗي ايدبؼ آو٘بٙ ؼـ اثفٛٞاغشف ث٠ ٛىجز ً٘شفي ؼـغًٍ ُفز٠ ٛٞاغشف.اوز( ٛٞآ) ٛٞاغشف ٛبٕ ث٠ اي وشبـٟ اٛلدبـ اق ؼيِف ٛٞع ًفؼ دي٢ٍٜبؼ
 ٗفثٖٞ ١ب اي ًفٟ ٝ زيٜيبٙ ٛدٞٗي اوٜبؼ ؼـ آ٠ٌٛ سف خبٓت. ًٜؽ ٗي سٙجين خؽيؽ وشبـٟ يي ظ٢ٞـ اق اٛدئي سِٞيق ثب ضبّ ١ف ث٠ اٗب ًٜؽ
 ؼـ ٠ً سبـيػي ١٘بٙ ؼـ ـا ٛٞاغشف ايٚ ظ٢ٞـ آ٢ٛب اي٠ٌٜ سف ٢ٖٗ ٠٘١ اق ٝ اوز آٗؽٟ ٗيبٙ ث٠ وػٚ ٛٞاغشف يي ظ٢ٞـ اق قٗبٛي ؼٝـٟ ١٘يٚ ث٠

 ٌؽٟ ضْ آٔطٖ ثيز وشبـٟ ـاق آيب سفسيت ايٚ ث٠.اٛؽ ًفؼٟ ثجز ٗيالؼ اق ديً 5 وبّ ٗبـن ٗبٟ ٗيب٠ٛ يؼٜي ـكز اٌبـٟ آٙ ث٠ ٗٙٔت اثشؽاي
 ث٠ سٞٔيص سفيٚ ًٜٜؽٟ ٗشوبػؽ «ٛٞاغشف ٛظفي٠» ظب١فاً اٗب ـوؽ، ٛ٘ي ضويوي اي٘بٙ هٙؼيز ث٠ ُبٟ ١ير ثبال سِٞيلبر ٠ً اوز ؼـوز اوز؟
 .ثػٍؽ ٗي ٌبؼي خ٢بٙ وفاوف ؼـ ثىيبـي ث٠ ١ٜٞق وبّ ١كاـ ؼٝ اق ده ٠ً اوز اي ٝاهؼ٠ ثفاي ػٔ٘ي ٝخٞؼ
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 وشبـٟ ثيز آٔطٖ 
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 ٌٗؼجي ثب ١ٍز قاٝي٠ .  ُب١ي اٝهبر ثفاثف اوز ثب  ثبيؽ ٗشؿًف ٌٕٞ ٠ً آٙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌ٘ب آٙ ـا ز٠ِٛٞ ٗي ثيٜيؽ ؟ 

 
. وؼثِ اس لثل اس ظَْر اسالم ٍجَد داضتِ ٍ تتْايي تِ تذاػي وٌٌذُ وؼثِ استًوادي است وِ تزاي هسلواًاى 24هىؼة 

ًوايٌذگي اس هجوغ خذاياى ) آًًَاوي ( در آى هَرد پزستص تَدُ اًذ ٍ الثتِ اهلل ًيش يىي اس تتْاي ايي خاًِ / هؼثذ تَدُ تا 

 .م . تِ تزجْاي حلمِ دار ) هٌارُ ّاي ( اعزاف هحَعِ دلت وٌيذ ايٌىِ تِ خذايي ًاديذًي تثذيل ضَد  لثل اس

                                                           
24

ٗفثغ اوز ٠ً ؼـ ٛشيد٠ ُىشفي ث٠ ٌٗؼت ثؽّ ٗي ٌٞؼ ٠ً يي ًٌ ٝخ٢ي ٜٗشظٖ ٝ و٘جْ ضويوز اوز . ايٚ  ٌٙٗؼت ١٘ب ".  
يب وَٜ ٠ً قيف ثٜبي ٗؼجؽ آُب١ي ٛٞع ثٍف ؼـ ايٚ ويبـٟ ٌؽٟ اوز . ؼـٝؽ قيف ُؿـ قٗبٙ ؼـ١ٖ ٗي ٌٌٜؽ ٝ سىٔيٖ ٗي ٌٞؼ . س٢ٜب ٌٗؼت 



 

 
34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اثزي اس هْز آضَري وِ پزستٌذُ اي را در تزاتز ستَى ًطاى هي دّذ تا ستارُ اي ّطت پز ٍ هؼثذي تزج هاًٌذ . 

 . تزليي Vorderasiatischesلزى ّطتن يا ًْن پيص اس هيالد . هَسُ 

 
آٍردُ . در  Shamashپزستص وٌٌذُ اي تزُ لزتاًي را تزاي خذاي خَرضيذ  Tell Asmarايي اثزي است اس ًمطْاي 

را در دست دارد . تيي اٍ ٍ پزستص وٌٌذُ ) تٌذُ (  "گزسي تا ولِ ضيز  "را هي تَاى ديذ وِ  Is-Taraسوت چپ 

 دست راستي ، ستارُ اي تا ّطت ضؼاع ًَن تيش ديذُ هي ضَد .

 

 

                                                                                                                                                                                     

ضويوز اوز ٠ً ٗي سٞاٛؽ كٍبـ قٗبٙ ٝ سـييف ـا سطْ٘ ًٜؽ . ث٠ ١٘يٚ ؼٓيْ اوز ٠ً ثيٍشف ٗطفاة ١ب اق ٗفثغ يب ٗىشٙئي وػز ٝ خبٗؽ 
ٌؼت ٌٌْ ِٔيت ـا ٗي وبقؼ . ٗؼٜبي آٙ اق ٛظف ٛ٘بؼ ُفايي ايٚ اوز ٠ً ٌٗؼت ٛ٘بيٍِف اٛىبٙ سطّٞ ٛبيبكش٠ ؼـوز ٌؽٟ اٛؽ . ُىشفؼٟ ٗ

  "اوز ػٔيفؿٖ اي٠ٌٜ ؼـ ٌٌْ ِٔيت ثبٌؽ يب ٌٗؼت 

 اى ٝيؽيب ) ؼاًٛ ثبوشبٛي ديبٗجفي ( ٌٛٞش٠ دبّ سٞئيسْ سفخ٠٘ : ١ٌَٜٞ ا١ف دٞـ 
  "ثٜبثفـٝايبر اوالٗي ٗفسلغ سفيٚ ٌٗبٙ ـٝي قٗيٚ ًؼج٠ اوز ، قيفا  وشبـٟ هٙجي ُٞاٟ ثف آٙ اوز ٠ً ًؼج٠ ؼـ ٗفًك آو٘بٙ هفاـؼاـؼ ." 

  ـ. ى ث٠ : ٗوؽن ٝ ٛبٗوؽن ) ٗب١يز ؼيٚ ( اثف ٗيفزب آيبؼٟ ث٠ سفخ٠٘ : ث٢كاؼ وبٌٓي
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Magi) ثب وشبـٟ اي ثب ١ٍز ٌؼبع ٛٞى سيك ٗىيص  25) ٗؾ Is-Tara  

                                                           
25
 ثٞؼٛؽ ٗبؼ١ب اق اي ٘بيل٠ اِْ ؼـ ـٝايشي ث٠ ثٜب( ُٗؾ آٙ ٗلفؼ) . ُٗـبٙ اق ٗٔز اثفا١يٖ. = ٕ ُ / ٕ َ > )َ ، اِ( ُجف آسً دفوز ثبٌؽ هغ:  هغ . 

 ٔػف٠ِ ٝ ًفؼٛؽ ضلظ ـا ٗؿ١جي اٗٞـ سٞٓيز ١٘سٜبٙ ٗـبٙ ١ػبٍٜٗيبٙ آٗؽٙ ًبـ ـٝي ثب. ؼاٌشٜؽ ػ٢ؽٟ ثف ـا ٗؿ١جي اٗٞـار اخفاي ٠ً
 اق ثؼؽ. ٌؽ ٗي ا٘الم قـسٍشي ـٝضبٛيز ٗفاست ؤى٠ٔ اق ٗفسج٠ سفيٚ دبييٚ ث٠ ٗؾ وبوبٛيبٙ ؼٝـاٙ ؼـ. ٛجٞؼ ٗبؼ ث٠ ٜٗطّف ؼيِف آ٢ٛب كؼبٓيز
 ـاق ٝ دفـٗك اضيبٛبً ٝ* ٗدٞوي ُٔؿٌش٠ ثب اي ٠ُٛٞ ث٠ اكفاؼ ٛكؼ ؼـ ٝ ٌؽ سف ُىشفؼٟ آٙ اوشؼ٘بّ ٗٞاـؼ ٝ ًفؼ ديؽا اوفاـآٗيكسفي ٗؼٜي ٗؾ اوالٕ
 ث٠ ـاخغ(. اوالٕ ؼـ آغٞٛؽ يب ُٗال ثب ٗوبيى٠ هبثْ) اوز آٙ ًٔي ٗل٢ٕٞ ؼـ قـسٍشي ـٝضبٛي ثف ؼاّ ُبٟ ٗؾ ١٘سٜيٚ. ًفؼ ديؽا اـسجبٖ ايفاٙ
 اوفاـآٗيك ُفٟٝ ػٜٞاٙ ث٠ ٛيك ؿفثيبٙ ٛكؼ ؼـ ٗـبٙ ٠ً اوز ؾًف ٌٔبيىش٠.اوز ٌؽٟ ُلش٠ ثىيبـ وػٚ ايفاٙ ٗؿ١جي سبـيع ؼـ ٗـبٙ ٛوً

 ٝ magnet ٔٝالٟ ١٘سٜيٚ.اوز ٗؾ ٠ً٘ٔٔ اق ثفُفكش٠( خبؼٝ ٗؼٜي ث٠) اـٝدبيي ١بي قثبٙ ؼـ آٙ ٍٗبث٢بر يب Magic ٠ً٘ٔٔ ٝ ثٞؼٛؽ ٌٜبغش٠

magnetism (ٝ ٌٌْ ٗـٜب٘يه آٙ كبـوي )ٔٝالٟ ١٘فاٟ ث٠ magic، ُفٟٝ ٛبٕ اق ثفُفكش٠ غٞؼ ٠ً ثٞؼٟ، «َٗ» كبـوي ٔٝالٟ ٔـي٠ٍ اق 
 «ٗؾ» د٢ٔٞي ؼـ ٝ «ٗـٞ» ِٞـر ث٠ اٝوشب ؼـ ٝ آٗؽٟ ثيىشٞٙ ١بي ًشيج٠ ؼـ ثبـ زٜؽيٚ «ِٗٞ» ِٞـر ث٠ ٝالٟ ايٚ.اوز ايفاٛي ٗـبٙ
 ؼـ ٝ ثٞؼ «ٗبُٞن» ٌٌْ ث٠ يٞٛبٛي ؼـ ٠ً ٝالٟ ايٚ.اوز ـي٠ٍ ١٘يٚ اق ٌٞؼ ٗي ا٘الم قـؼٌشي ؼيٚ ديٍٞاي ث٠ ٠ً ٗٞثؽ ٠ً٘ٔ. اوز ٌؽٟ

 اوز ثٞؼٟ «ٗدٌٞب» ٌٌْ ث٠ آـاٗي قثبٙ ؼـ. آٗؽ ؼـ «ِٗٞن» ٌٌْ ث٠ السيٚ
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VA 243 
كفا ٗي غٞاٛؽ . ثفاي ؼكبع اق اؼػبي ١VA 243يىف ٗب ـا ث٠ سٞخ٠ ث٠ ٢ٗف اوشٞا٠ٛ اي ٢ٍٗٞـ ٌٜبغش٠ ٌؽٟ سطز ػٜٞاٙ 

غٞؼ ٠ً وسيٚ ؼـ كفٔي٠ غٞؼ ؼـثبـٟ ؼٝاقؼ١٘يٚ ويبـٟ ، ُ٘فاٟ ٌؽٟ اوز . ايٚ ٢ٗف وَٜ وف٘بم ًشبة ؼٝاقؼ١٘يٚ 

١٘بٛٙٞـ ٠ً ١يىف اٌبـٟ ٗي . ؼٝاقؼٟ ويبـٟ ٍٛبٙ ٗي ؼ١ؽ ويبـٟ وسيٚ اوز . اٝ ٗي ُٞيؽ ٠ً ايٚ ٜٗظ٠ٗٞ ٌ٘ىي ـا ثب 

 . ًٜؽ،ًشيج٠ ١بي ـٝي ٢ٗف اوشٞا٠ٛ ؼـ ٛدٕٞ ًبـُف ٛ٘ي اكشٜؽ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cylinder Seal VA 243 

 
Star system on seal VA 243 
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 ثٜبثفايٚ ٛيىز،ٝ غٞـٌيؽ يي اوشٞا٠ٛ ٢ٗف زخ ثباليي ي ٠ٌُٞ ؼـ ٜٗشىت «دفسٞيي ًٌ آكشبة»ثيبٙ، سفيٚ وبؼٟ ث٠

 Tom Van ًٜؽ، ٗي ؾًف ٗبيي. آٝـؼ ٛ٘ي ؼـ ِٛبـي ث٠ ـا ٗب ٌ٘ىي ي ٜٗظ٠ٗٞ ٝ غٞـٌيؽ ١ٜفي اثف ايٚ

Flandern ٖث٠ ايٚ.اوز ٗشلبٝر ٗب ٗبّ ثب غٞـٌيؽي ي ٜٗظ٠ٗٞ ايٚ ؼـ ويبـار ي اٛؽاقٟ ٠ً اوز ؼاؼٟ ٍٛبٙ ١ 

 غٙف ثٞؼٟ،ث٠ ٗب ي ٜٗظ٠ٗٞ اق ؿيف ث٠ اي وشبـٟ ي ٜٗظ٠ٗٞ سٍفيص ضبّ ؼـ اضش٘بال ويسيٚ ٠ً ًٜؽ ٗي دي٢ٍٜبؼ ٝٔٞش

 ٌٞؼ؟ ٗي ز٠ ٗٚ( Stargate)وشبـُبٙ ي ؼـٝاقٟ سئٞـي اٝ،اٗب اي ويبـٟ 12 سئٞـي ي اٛؽاقٛؽٟ

 ٗي ـا ايٚ ُٞيؽ؛ٗب ٗي اوز،اٝ وشبـٟ يي ُٞيؽ،ايٚ ٗي زيىز؟ٗبيي دفسٞيي ًٌ ٛ٘بؼ ايٚ ٛيىز،ده غٞـٌيؽ اُف

 ٗي كٌف ٌ٘ب ٠ً هبٓجي ؼـ ٝ.اوز ا٢ٜٓفيٜي ثيٚ-وٞٗفي ١ٜف ؼـ غٞـٌيؽ ثب وبقُبـ ديٌفِٛبـي ايٚ ٠ً آٛدب ؼاٛيٖ،اق

 ًبـ١بي ؼـ ـا اخفإ ايٚ ا٢ٜٓفيٜيبٙ ثيٚ ٝ ًٜؽ،وٞٗفيبٙ ٗي أبك٠ ،ٗبيي«اوز وشبـٟ يي غٞـٌيؽ ٗىٔ٘ب»ًٜيؽ،

 ـؼٞاًىل ث٠ ٝاثىش٠ ويٚٗطو ًشبة ٗٚاي  ٢ٗفاوشٞا٠ٛ ايٚ ٗٞـؼ ؼـ ؼاٍٛٞـا٠ٛ سلىيفي خ٢ز.اٛؽ ًفؼٟ ثفخىش٠ ١ٜفيٍبٙ

 ػٜٞاٙ ثب ًٜٖ،ًشبثي ٗي سِٞي٠ ـا( Cataclysm)ثكـٍ ويْ ٛبٕ ث٠ D.S Allan  ٝ J.B.Delair يؼٜي ً٘جفيح ٝ

 Cataclysm: Compelling Evidence of/  ًي٢بٛي ي كبخؼ٠ يي ثفاي اي ًٜٜؽٟ ٗشوبػؽ ٗؽـىسطّٞ ٛبث٢ِٜبٕ : 

a Cosmic Catastrophe ٗيالؼ اق ديً وبّ 9500 ؼـ  . 

 ؼـ ايٜدب سفخ٠٘ اِٛٔيىي ٗبيي اق ًشيج٠ ١بي اوشٞا٠ٛ اي ـا ٗي آٝـيٖ :  

ٛبٕ ٌػّي اوز ، اق هفاـ ٗؼٕٔٞ ٌػّي  [ " dub-si- ga  ،" Dubsiga ;) و٘ز زخ ٢ٗف اوشٞا٠ٛ اي ( 1غٗ 

 ٛبٕ ٌػّي ؼيِف ايٚ ثبـ ٛبٕ ِبضت ٢ٗف [ " ili- il- la-at  ،" Ili- illat ;) ؼوز ـاوز ، ثبال (  2غٗ  ]هؽـسٜ٘ؽ 

  ]ٗؼبؼّ آٓ٘بٛي ثفاي غبؼٗشبٙ  [ " ir3-su  ،" dein Knecht ;غٗ وٕٞ ) و٘ز ـاوز دبييٚ (  ]

.  VA243ٌٛٞش٠ ًبًٗٔ ) ٝ آٛٙٞـ٠ً غٞؼ ٗي ُٞيؽ ، ٛىجشبً غىش٠ ًٜٜؽٟ اي ( اق غٞا٢ٍٛبي ٢ٗف اوشٞا٠ٛ اي 

Dubsiga, Ili- illat "  ٙغؽٗشٌبـسب"  . 

 ٗي ٘ٞـ ؼاـٕ،ز٠ وٞآي ٗٚ.ثبٌؽ ؼاٌش٠ ـثٗ ١ب ويبـٟ يب ٛدٕٞ ث٠ اٛؽًي ٠ً ٛيىز ًشيج٠ ؼـ ُلز،زيكي اٝ ٠ً ١٘بٛٙٞـ

 ٠ً اوز خبٓت ٗبيي ثفاي.ِٛٞيؽ؟ ٛدٕٞ ٗٞـؼ ؼـ زيكي ٢ٗف ٝ ثبٌؽ ًب١ٚ ٗوبثْ ؼـ اي وشبـٟ ي ٜٗظ٠ٗٞ يي ٠ً ٌٞؼ

 «،اٌفاهيٞٙ illumination»  ي ٝالٟ ـي٠ٍ ايٚ اوز،ٝ «ٛٞـ» ٗؼٜي ث٠ Ili-illat ي ٝالٟ ؼـ Ili ي ٠ً٘ٔ ثؽاٛؽ

 اوز ايٚ ًٜٜؽٟ ٍٗػُ ٗطش٘ال ايٚ.اوز Illi ًب١ٜبٙ سٞوٗ ٛٞـ وشبيً ؼٓيْ ايٚ ثٞؼٛؽ،٠ً وشبـُبٙ Illi غؽايبٙ.اوز

 .اوز ،ٛٞـ،ثٞؼIlliٟ ًب١ٚ يب ٝ ،غبؼDubsigaٌٕػُ، آٙ ٠ً

 ١بيب Druid Bard وفدفوشي سطز)١ب سذ٠ ـٝي ثف illi ثب ٠ً ثٞٗيبٛي ٠ً يبكز،خبيي اٛشوبّ اِٛٔىشبٙ ث٠ illi ي ٝالٟ

birds) ٖـا ١ب ًفؼٛؽ،آٙ ثفهفاـ اـسجب Nob-Illi يب غٞاٛؽٛؽ ٗي Illi غب٘ف اـخٜ٘ؽ،ث٠ يب ثٜٔؽٗفسج٠ ي «nob»١٘بٛٙٞـ، 

٠ً Mose’s Nebo (  ضي٠ كٌٔي ِٞـر)ٗبـ ٝ اوز،غٞـٌيؽ دبي٠ ثٜٔؽ ٗؼٜي ث٠. 
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Illi  ٗبـ١بي ٛٞـاٛي يب آٛٞٛبًي ثٞؼٛؽ . كفٗبٛفٝايبٛي اقSu-Meru   . 

يب  Nibiluـا  Nib-iruهبثْ ٗؼب٠ٔٝ اٛؽ . ايٚ ث٠ ٗب اخبقٟ ٗي ؼ١ؽ ٠ً  " R "  ٝ"I"ؼـ ثىيبـي اق قثب٢ٛب ، ػجبـس٢بي 

Nib-ili  ثٜٞيىيٖ ٠ً ٌجي٠Nob-ili  ايٚ ٌٍْٗ ٗبيي اوز . ٝهشي ٠ً ثب غٙبي ؼيؽ ٗي ُٞيؽ ٠ً ًشيج٠ ٗيػي .

ٜٗطفف ٌؽٟ . ٛ٘بؼُفايي ٢ٗف اوشٞا٠ٛ اي ٗ٘ٔٞ اق ٗؼبٛي اوز  "ؼيؽ غٙب ٛبدؿيفي  "ؼـثبـٟ ٛدٕٞ زيكي ؼـ غٞؼ ٛؽاـؼ . 

ٞيؽ : آٙ غؽاوز . ثيٍشف ا٘الػبر ٛدٞٗي ؼـ ِٛبـٟ اي ثّٞـر ًؽ ُؿاـي ٌؽٟ هفا ُفكش٠ . آٛسٜبٙ ٠ً ٗبيي ٗي ُ. 

 سٞخ٠ ث٠ اي٠ٌٜ ثبثٔي ١ب اق ٌبغ٢ب  ثبويبٟ ٝوجك ُٞا١ً ـؼاي زيٚ ؼاـ ٝ ؼٝ دفسٞيب ٌبغ٢بيً ثف وفي ١ىشٜؽ . 

. ث٠ ٛظف ٗٚ ثبيؽ ث٠ آ٢ٛب ٗثْ ؼٝ ٌبغ٠ ِٛبٟ ًفؼ .  "زِٜبّ / زَِٜ ٛٞـاٛي ؼـغٍبٙ  "اوشلبؼٟ ٗي ًفؼٛؽ ثفاي ٗؼفكي 

 ( . MERUٗػفٖٝ ) –وشٞٙ  –ٗفسجٗ ١ىشٜؽ ثب ضٔو٠  سف اوز ٠ً ُلش٠ ٌٞؼ ويبٟ ٝوجك ايٚ هبثْ هجّٞ 

ثف وف ٗٞوي ؼـ سٜؽيه اٝ ؼـ ٗٞقٟ  Michaelangeloاوز ٠ً  "ٌبغ٢بي غؽايي  "ايٚ ث٠ اضش٘بّ قيبؼ ١٘بٙ 

 ٝاسيٌبٙ هفاـ ؼاؼٟ اوز . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  Meru اوز . اوشؼبـٟ اي ثفاي  Neboايٚ ؼٓئي اوز ثف اي٠ٌٜ ٗٞوي ويٜب ٌجي٠ 
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ستًَي تا حلمِ ّايي تز آى ) چپ ( . ستًَي حلمِ دار تا ديسه تالذار تز تاالي آى ) هزوشش ( جاي هْزي اس ضوال 

 ) سوت راست (  Meruتيي الٌْزيي . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/  ٜٗبـٟ ٗىدؽ اٗبٕ ضىٚ

 ًٞغفؼ( سّٞيف و٘ز ـاوز 

 )١فٗكُبٙ

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AE%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AE%D8%B1%D8%AF
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                                                                      هٌارُ تاج هحل               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fish-Nu  ياVishnu . تا چٌىگ ًَراًي درخطاى تز ضاًِ سوت چپ ٍ اسلحِ ديسىي تز ضاًِ سوت راست 

 

 

 

 

 هٌارُ هسجذ ارٍپا هجوغ اتحاد داًطجَياى

 را ًطاى هي دّذ APINچْار 
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١ٞيشً ـا سؼييٚ ٛ٘ي ًٜؽ . سّٞـ ٗي ٌٞؼ  يٍٛىش٠ ؼـ ثفاثف ُبٝ آ١ٚ . ًىي ٠ً ٗبي VA 243غؽاي غفه٠ دٞي ؼـ 

اوز .  "ٗب١ي اق ٛٞـ  "ث٠ ٗؼٜي  Daganٗػشفع ُبٝ آ١ٚ . ٛبٕ ( . Dogonثبٌؽ ) ث٠ ػجفي  ٠ًDagan ايٚ غؽا 

غٞـؼ ايٚ ُ٘ب٠ٛ ـا سوٞيز ٗي ًٜؽ . ث٠ ٘فق هبثْ سٞخ٠ اي ، ٗبيي  ٗياوز . ٗبـي ٠ً ؼـ دٍز اٝ دير ٝ سبة  E.Aاٝ 

/ ُبٝ آ١ٚ ( . اق هفاـ ٗؼٕٔٞ ثؽٝٙ ؼاٛىشٚ ايٚ ٗٙٔت ٠ً Plough) وشبـٟ  MUL.APINٛيجيفٝ ٗي ُٞيؽ 

Plough  ٙسطز ػٜٞاMeru سفي سطز ػٜٞاٙ  ٢ٍٟٗٞـ اوز ٝ ؼـ ضشي ؼـ وٙص ُىشفؼUrsa Major  ؼة /

 اًجف . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APIN  ) زخ ( ضٔو٠ ؼاـAPIN  ثبثٔي يبNEB ) و٘ز زخ ( 

 

ايٚ اوز ٠ً آٙ ٌٌٗٞي زٜؽ ٘جو٠ اوز . ؼـ ضبٓي ٠ً  Urukؼـ ٗؼجؽي سذ٠ ٗبٜٛؽ آٛٞ ؼـ  APINسٍػيُ وسيٚ اق 

هٖٔ ـا ث٠ يبؼ ٗي آٝـؼ ٠ً ٌجي٠ ٗش٠ اوز . ػجبـس٢بي  nibٗٚ ث٠ يويٚ ٛ٘ي سٞاٖٛ ثِٞيٖ ٠ً زٜيٚ اوز . ايٚ ٛٞى / 

nib  ،Neb ٝ Penُيفٛؽ . كوٗ ًبكي اوز اق ثبال ث٠ ٛٞى هٖٔ ِٛبٟ ًٜيٖ ٠ً ٌجي٠  ؼـ ًٜبـ يٌؽيِف هفاـ ٗي

ي ( /ّٜٗ Mannaٜؽ ) ٛبٙ ؼـايٜدب ١٘بٙ ً اوز . ٛبٗي ٛ٘بؼيٚ ٝ ٗوؽن ثفاي ؼوشِب١ي ٠ً ٛبٙ ؼـوز ٗي

 ٠ًPan يب Pen  . ثٞؼPan  ٝ ِْٜٗؼبٛي ٗػشٔلي ؼاـؼ زٞٙ اسّبّ يبكشٚ ، ؼـ اوٙٞـٟ ١بي يٞٛبٛي غؽاي ٗكـػ٠ ٝ خ

) ث٠ ١٘بٙ ٗؼٜي ( Penus/ آٓز سٜبؤي ٗفؼ ٝ Penisٙ ٝ ١٘سٜيٚ ث٠ ٗؼٜي خ٘د٠٘ اوز . ٗب اق آٙ ٗي سٞاٛيٖ خبٛٞـا

ٝ ٛبٙ ؼ١ٜؽٟ ، ٢ِٛجبٙ Sir, Lord, Master ) ـكيغ / ٛٞى هٖٔ ( اوز . Sarـا ٛشيد٠ ثِيفيٖ . ٠ً ١٘سٜيٚ آٙ 

  قٛؽُي اوز ، ثٜبثفايٚ ٛبخي .
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Pan-Theistsاٛىبٙ ؼـ 
يب  ػبٖٓ ًجيف –ثؼٜٞاٙ ػبٖٓ ِـيف سِٞيق ٌؽٟ . خ٢بٛي ؼـ ٗيٜيبسٞـي ؼـ سّٞيفي اق غؽا  26

. ٗفسؽاٙ سطز كٍبـ ُفاٗي ؼاٌز ايٚ اٛؽي٠ٍ ًبكفا٠ٛ ٝ ُىشبغب٠ٛ ثٞؼٛؽ ٠ً ـٝش ثٍف ٗي ثبيىز ث٠  -ًي٢بٙ ثكـٍ 

 ً٘بّ غؽاٝٛؽي ثفوؽ ١٘ب٠ِٛٞٛ ٠ً ًي٘يبُف كٔكار دبي٠ ـا ث٠ ٘ال ٗجؽّ ٗي ًٜؽ . 

غَٔٞ ٝ دبًي . ث٠ ٛماؼ pure يب purrآ٢ٛب غٞؼ ـا ًبسبـ١ب ٗي ٛبٜٗؽ يب آٛبٛي ٠ً غبُٓ اٛؽ . ٗفؼٕ ًبسبـ ٜٗشٍف ًٜٜؽٟ 

 . AMOR ،MERU يب MRِٞر غبُٓ اٛؽ ث٠ ٛبٕ  pure toneاِيْ ١ٖ ُلش٠ ٗي ٌٞؼ . ًبٗٔشفي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. حىاوي ضذُ تز حسة تزهين ديَارّاي تاتل . در تاالي آى پيىزُ اي  Esarhaddonسٌگ تاسالت سياُ يا دتَد 

. در وٌار درخت همذس ٍ تاج ضاخذار آرهيذُ تز هحزاب / لزتاًگاُ . ) الثتِ ها ضاّذ گاٍي ضاخ آضَري لزار دارد 

ّي ّستين در وٌار درخت همذس . م ( در پاييي تِ ٍضَح آى چِ وِ ًطاى دادُ ضذُ هؼزف گاٍ آي ًيش دار 

 تاتلياى است تا تذرافطاى . هَسُ تزيتاًيا

 

                                                           
26
 ٜٗؽي هبٛٞٙ ثب اوز ٗشفاؼف غؽا ٝالٟ. ٛؽاـؼ ٝخٞؼ ؿيف٘جيؼي غؽاي ٠ً اوز ايٚ ث٠ ثبٝـ( Pantheism: اِٛٔيىي ث٠) خدايي ّوِ.  

 خ٢بٙ يب آٙ؛ اق اي خٜج٠ يب اوز ٘جيؼي ٛظبٕ ًْ ث٠ٌٔ ٛيىز؛ ثبٌؽ، ػبٖٓ ايٚ اق خؽا ٠ً ٗٞخٞؼي غؽا ٛظفي٠، ايٚ ثٜبثف. خ٢بٙ اٗٞـ ثف ضبًٖ
 .اوز زيك ٠٘١ ؼـ يب زيك ٠٘١ ٝ ١ىز خب ٠٘١ غؽا. غؽاوز ؼاـؼ ٛلٞؾ ٝ اٛشٍبـ خ٢بٙ س٘بٕ ؼـ ٠ً هؽـسي ٝ هٟٞ يب غؽاوز؛ ًٔي ٘ٞـ ث٠

 .اوز ٌٗشت ايٚ ث٠ ٗؼشوؽ كالول٠ ٢ٍٗٞـسفيٚ اق اوذيٜٞقا ثبـٝظ
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 ـ. ى ث٠ ث٠ ٝئيبٕ ١ٜفي ثفاي ٗٙبٓؼ٠ ثيٍشف ٝ آُب١ي اق دبوع ٗبيٌْ ١يىف 

http://www.sitchiniswrong.com/Disciple%20william_henry.htm 
 

 

ٌذ . درهزوش آى و فزاّن هي هْز ًطاى گذاري ضذُ تصَيز فَق الؼادُ اي اس تذر افطاًي ٍ ضخن سًي تاتلياى را

تصَيز صلية ًيثيزٍ لزار دارد . آى وس وِ ػارفي است در عزيمت واتاال داًستِ است وِ خغَط ارسال پيام تيي 

تا ايي ًواد ًطاًِ گذاري هي ضَد وِ داللت هي وٌذ تز پاوي / رّايي اس گٌاُ . در همايسِ  سهيي ٍ هلىَت 

. هجزهيت ٍ اس دست رفتي هؼصَهيت . وِ سچيي تؼٌَاى  تجسوي تزاي گٌاُ تا تصَيز هتضادش 

تَد ) فزد  "هار  "هؼصَهيت خَد را اس دست داد  ًساى. دليل ايٌىِ ا شًوادي تزاي ًيثيزٍ َّيت هي تخطذ

 ( وسي وِ داًص درخت تِ اٍ دادُ ضذ ) عٌاتي تِ ضىل هار ، واتل يا درٍاسُ اي سَي خذا ( . E.Aخزدهٌذ 

 

ثؽٝٙ ٌي ثيٍشفيٚ آِٞي آٌٜبي وشبـٟ اي ؼـ د٠ٜ٢ آو٘بٙ ١لز وشبـٟ اي اٛؽ ٠ً آـاي٠ اي ٢ٍٗٞـ ـا سٌٍيْ ٗي ؼ١ٜؽ 

٠ً ثفاي ٌٌٔي ٠ً آ٢ٛب ث٠ غٞؼ ُفكش٠ اٛؽ ػجبـس٢بي غيً ٝ ٗاله٠ ث٠ ًبـ ٗي ـٝؼ ٠ً غٞؼ ثػٍي اق ِٞـر كٌٔي ؼة 

 اًجف يب غفن ثكـٍ اٛؽ . 

ٌٜبغش٠ ٗي ٌٞؼ . ظب١فا  she-bearزيٚ ٝ ٌ٘بّ آٗفيٌب ، ؼة اًجف سطز ػٜٞاٙ  ،ٝوشبٙ ؼـ يٞٛبٙ ثبوشبٙ ، ثبثْ ، ١ٜؽ

ؼـ ١ف ٗفخغ ػ٘ٞٗي ٗٙبثوز يبكش٠ ثب آو٘ب٢ٛب ، ؼـ اكىب٠ٛ ١ب ، دٞوز ٌٛٞش٠ ١ب ، آٞاش ٝ و٢ِٜبي ثبهي ٗبٛؽٟ اق ؼٝـاٙ 

 اث٠ سفسيت هفاـ ثؽ١يٖ ث٠ ١ير ٝخ٠ ٌجي٠ غفن ٛ٘ي ٌٞؼ ! ضشي اُف ١لز وشبـٟ اق ؼة اًجف ـ ٢ًٚ ،

 يب ٝ «ٗيبٙ ؼـ غفن» ؼـ ٠ً اوز،١٘بٛٙٞـ( Bear)«غفن» ثفاي خٜبوي ٗؿًٞـ ي ٝالٟ ٠ً اوز ػٔز ثؽيٚ ايٚ

 ١بي ُلش٠ اوبن ثف.ُٞيٜؽ ٗي( زٔيذب)،غفنArk-tos ثؽاٙ ٠ً اوز ػٔز ١٘يٚ ث٠ اوز،ٝ آٗؽٟ «ٝوٗ اق غيً»

Iranaeus وٜبٙ سجؽيْ ؼـ»ٛٞيىؽ، ٗي غؽاٝٛؽي ضٌٖ سلىيف ؼـ اٝ.ثٞؼ وبق آ١ٚ ُبٝ ٗىيطيز،ػيىي هؽي٘ي ٗلىف ٝ 
 ُبٝ ٌبْٗ”   Acts of peter.«وبغز ٗي غٞؼ ٠ً ١بيي آ١ٚ ُبٝ ِلب،ث٠ ٝ ِٔص اثكاـآالر ث٠  ٗطبـث٠ ٌٍ٘يف١بي

 اوشٜىبظ.اوز وبق غيً يي اٝ.ثٞؼ ػيىي آوبة ك٢فوز ؼـ ٠ً ٌٞؼ ٗي( Meru،Su-meru) آ١ٜي
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Iranaeus،justinًو٘جْ ؼاًٛ سفسيت ث٠ خبوشيٚ.ًٜؽ ٗي ك٢فوز ًي٢بٛي زٔيذبي ثب سؼٞيٓ هبثْ ي ٝالٟ ـا ،غي 
 ًفؼٟ ٍٗشن ّٗف اق ـا ؼاٍٍٛبٙ ٗفاست اٝٓي٠،ؤى٠ ٗىيطيبٙ.اوز ًفؼٟ اوشٜشبج ـا ٗىيطيز ثؽٝي دفؼاقي

 (.Arktos آ١ٚ، ُبٝ.)ؼاٌشٜؽ Su-meru اق غٞؼ ٠ً ّٗفيبٛي.ثٞؼٛؽ
 ٌٜبويٖ،ث٠ ٗي اِـف ٝ اًجف ؼة ١بي ٛبٕ ث٠ ١ب آٙ ٗب ٠ً كٌٔي ديً،ِٞـ ١ب اوز،ٗؽر ثطث ٗٞـؼ ٛيك ؼيِفي خٜبن

 ٗؼبؼّ( Virgin)ثبًفٟ ػجفي ؼـ)ثٍفيز قاؼُبٟ ػٜٞاٙ ث٠ ؼاٌش٠ ثفدب.ٌؽٛؽ ٗي غٞاٛؽٟ( ٗيكاٙ)Tula ٝاضؽ ِٞـر
Bethula(ي غب٠ٛ Tula )ي ؼاؼ،ٝالٟ ـظ ثؼؽاسلبهي اٗب.اوز Tula  ٗفًك ث٠ (Meru )ٜٙٗشوْ ٗب ٌيفي ـاٟ ٢ًٌٍب 

 ؼة)Ursa Major ي وشبـٟ ١لز ثفاي ٠ً «ضٌيٖ ١لز» يب ٝ( The seven rishis)«ـيٍي ١لز» ٛبٕ.ٌؽ

 ١لز)دفٝيٚ ي غ٠ٌٞ ثفاي ٛفكز،ث٠ٌٔ ًبـ ث٠( ثكـٍ غفن) Great Bear ثفاي ايٚ اق ـكز،ثيٍشف ٗي ًبـ ث٠( اًجف

 ث٠ ٛيجيفٝ،خفًٗ ثب ثفغٞـؼ اق ده.اوز دفٝيٚ ي غ٠ٌٞ ٗبؼـ ي ويبـٟ  Tiamat.ٌؽ ثىش٠ ًبـ ث٠( ٕ-غٞا١فاٙ
 .وبغشٜؽ ـا قٗيٚ ٠ً ٌؽ سجؽيْ ضيبسي ثؿـ١بي
Tula  ٍٗبث٠ اوز ثب ػجبـر يٞٛبٛيTolas  ث٠ ٗؼٜيconfusion ( آويِ٘ي / دفيٍبٛي /Babel. ) black 

earth  ّٗفيبٙ آٙ ـا ( ٟقٗيٚ ويب /Black Land  ػجبـر يٞٛبٛي . ) اهٔيٖ سبـيٌي ٛبٕ ٢ٛبؼٟ اٛؽ /Gryphe ٛيك ث٠ 
Griffon( . ػيىي اوشبؼ   Babelؼٜي دفيٍبٛي اوز )ٗ

ٛبٗيؽٟ ٗيٍٞؼ قيفا غؽا ٝ ٗفؼ اٝ ) غؽا ٗفؼ ( ٗؼفف يِبِٛي  27
 دفٛؽٟ ٘اليي اوز . ) ٌيف ؼاّ (  Griffin ؼـؼاوشب٢ٛبي خٚ ٝدفي ٝ خبؼٝيييكؼاٙ ٝثٍفيز اٛؽ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فزضي اس ضيز دال را ًطاى يز دال در تخت جوطيذ ٍ تصَيز سوت چپ تصَيزي ضتصَيز سوت راست هجسوِ 

 هيذّذ . م 
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  .Griffon  :ّكبـوي ٝالٟ ؼاّ. اوز اوت ُٞي ٝ( ؼاّ) ػوبة وف ٝ ٌيف سٚ ثب اي اكىب٠ٛ ٗٞخٞؼي( ثٌٍَٞذ: ٗيب٠ٛ دبـوي ؼـ) ٌيفؼا 
 ٠ٛٞ٘ٛ ٝ ؼاٌشٜؽ ًبـثفؼ ػيالٗي ٗؼ٘بـي ؼـ ١ب ٌيفؼاّ. ؼاـٛؽ قيبؼي ًبـثفؼ ٗؼ٘بـي ؼـ ٌيفؼاّ ٌٌْ ث٠ ١بي سٜؽيه. اوز ػوبة ثفاي

 ث٠ ـا خبٛٞـ آٙ ٠ً ُبّ اٝٛشبي اق ػيالٗي ٗيػي ثػٗ اوز اي ٌٛٞش٠ ٌيفؼاّ ايٚ ًلْ ـٝي. اوز ٌؽٟ ديؽا ٌٞي ؼـ آٙ اق اي ثفخىش٠
 ِٛب١ؽاـي ٌٞي ٗٞقٟ ؼـ اوز ٌؽٟ ثبقوبقي ُيفٌ٘ٚ ثبٛٞ ثؽوز ٠ً ٌيفؼاّ ايٚ. اوز ًفؼٟ ١ؽي٠ ػيالٕ غؽايبٙ غؽاي ايٌٍٜٞيٜبى

 .دٜؽاٌشٜؽ ٗي غؽايبٙ ١بي ُٜدي٠ٜ ٢ِٛجبٙ ـا ١ب ٌيفؼاّ ثبوشبٙ ٗفؼٕ.ٌٞؼ ٗي
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سٜؽيىي آٌٌبـا ٜٗشوْ ًٜٜؽٟ ؼـٝاقٟ ٘اليي . ١فٝؼٝر ٌيف ؼاّ ـا ثؼٜٞاٙ ٢ِٛجبٙ ُٜدي٠ٜ غؽايبٙ ٗؼفكي ٗي ًٜؽ ٝ 

 ١٘فاٟ ثب ٘فضي ثفسف يب ؼـ ـوشِبـي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . Christosضيز دال تز تاالي جْاى تالذار ًيثيزٍ ٍ هىؼثي فضايي يا صٌذٍق 
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ؼـ ٛ٘بؼ١بي ُٜٞويي ، ٌيف ؼاّ ُب١ي اٝهبر ثب زِٜب٢ٓبيً يب دٜد٠ ثف ـٝي زفغً ٗؼفكي ٗي ٌٞؼ ُب١ي اٝهبر 

 .   زفغً 

 

 اق خٜيٚ ًٞزًٌ يي ـٝش ًٞزي اٛىبٙ ثيفٝٙ ٗي سفاٌٝؽ . يي ٛٞى هٖٔ . ٛٞٙ ٝآوٖ 

ـيف ( ظب١فاً ٌبؼي ًٜبٙ اق ؼ١بٙ ٗبـ ثيفٝٙ ٗي آيؽ ) ًفٕ زب٠ٓ ( ِقيف اق ّٗف ٝ اـٝدب ،ـٝش ًٞزي ) ػبٖٓ  ؼـ ٘فض٢بي

ايٚ ؼالٓز ؼاـؼ ثف ٗؼجفي ٠ً اٝقيفيه ٝاـؼ ؼٕ ٗبـ ثكـٍ ٌؽٟ ٝ خؿة ثؽًٛ ٗي ٌٞؼ ٝ اق ؼ١بًٛ ثيفٝٙ ٗي آيؽ ٝ ده 

 اق آٙ اق ٛٞ ث٠ ؼٛيب آٗؽٟ . ؼاوشبٙ ػيىي / يٞٛه ٝ ٢َٜٛ ١٘سٞٙ ايٚ ؼاوشبٙ اوز . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هؼثز ػثَر چزخص سًذگي
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 Athena يًَس /ػيسي ٍ

 

  
 

 ػيسي در حلمِ .

Hildegard of Bingen 
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 نتيجه : ما به دوردستها مي رويم 

ٟ ٠ً ف ُفاٛج٢ب ـا ٗؼفكي ًفؼ١ٞوسيٚ آٙ ٔفث٠ اي ـا ٠ً ٗي غٞاوش٠ ٝاـؼ ٌٛفؼٟ اٗب ثب ٗٞكويز سؼؽاؼي ُ ١٠يىفثض٠ٔ٘ 

 اؼا٠ٗ غٞا١ؽ ؼاٌز .إ ـاٟ سطوين ٛٞيٜي ؼـ ثبـٟ ٛيجيفٝ ١٘سٞٙ ؼـٝاقٟ ـا ٍُٞؼٟ . ايٚ سلىيف ؼـ ًشبة آيٜؽٟ 

The Secret Door to I Am . 

 

 

 


