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 جام مقدس

عیسی مسیح و دوازده حواری   

شاه آرتور و دوازه شوالیه میزگرد   
 

.بعضی آن را یک ظرف و بعضی یک سنگ میدانند. جام مقدس چیست؟ درباره جام مقدس توافق نظر وجود ندارد -پرسش  

 

 

 

 

 

 

 

آرتوری است و البته برگرفته از تاریخ مندرج در کتاب ( شاه)اصلی و مرکزی تاریخ  اجزایجام مقدس یکی از  -رالف الیس

جام مقدس موردی چند چهره ای است و این چند وجهی بودن عمداً به آن داده شده تا چهره واقعی آن پنهان . مقدس

اما  .داهد از آن سخن بگویکه هیچ کس نمی خو این هم یکی از مواردی است که در دسته کفرگویی قرار میگیرد. بماند

تنها  ,در سطح اولیه و روئین. به همین دلیل ماهیت واقعیش را پنهان کرده اند, میخواسته اند آن را در تاریخ حفظ کنند

اما این تنها یک . از مسیح مصلوب شده برداشت *یوسف رامه ایخونی که , خون مسیح بودظرفی است که حاوی 

عبارتی که جام مقدس ترجمه شده بود به , ن این است که با جابجا کردن مختصر حروفالیه دوم داستا... پوشش است

به همین دلیل است که جام حاوی خون . که تبار و خط خونی مسیح یا خون مصری است *خون مقدس ترجمه میشود

. حاوی تبار و خط خونی او است: مسیح است  

اما همه جا همراه با یک , جام مقدس ذکر میشود آرتوری( شاه)در تاریخ 

شوالیه های میز گرد دور میز نشسته . مراسمی جمعی دارند. شاهزاده خانم

با مرکز حلقه ای است  میز به شکل. وسط میز سوراخ و توخالی است. اند

همه شوالیه های میز گرد از . جام را شاهزاده خانمی به جمع می آورد. خالی

همه به جام نگاه میکنند و هر یک درک و . غذیه می شوندمحتویات جام ت

. فهمی شخصی از جام دارد  

 

شاهزاده خانم وارد می شود اما جامی در : اشاره دیگری به جام نیز وجود دارد که از ماهیت آن بیشتر پرده بر میدارد

می پرسند آیا جام را میبیند؟ و او پاسخ  شوالیه ها از او. وارد می ایستد مقابل یکی از شوالیه های تازه. دست خود ندارد

چیزی که او نمی تواند ببیند این است که جام همان شاهزاده خانم . سایر شوالیه ها به او می خندند. منفی می دهد

جام در واقع رحم شاهزاده خانم است که خط . خود شما باید متوجه آن شوید. این مطلب به وضوح در متن نیامده. است
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یا شاه ماهیگیر و یا شاه گوشه نشین و , شاه در تاریخ آرتوری یا شاه زخمی است. ریق آن منتقل می شودخونی از ط

. دختر شاه ماهیگیر همان شاهزاده خانمی است که جام را حمل میکند. تارک دنیا  

از آن خوانده به همین دلیل است که شوالیه ها به محافظت . یکی از ویژگی های جام این است که باید محافظت شود

مجدداً از . روه شوالیه ها استو این کشیش پاک ترین شوالیه باکره گ, جام همچنین یک کشیش هم الزم دارد. می شوند

از , گالی نامیده میشود او. گاالهاد عنوان کشیش جام است .است گاالهادنام برده نمی شود اما این کشیش شوالیه  او

در سراسر متن ارجاعاتی به این اخته ها دیده می شود که شوالیه های میز . باشد آن رو که کشیش بزرگ باید اخته شده

جالب این است که این داستان در کتاب . بنابراین گاالهاد اخته شد تا بتواند مقام کشیش بزرگ را دریافت کند. گرد بوده اند

ما در اینباره چیزی نمی گویند و این بخش از زیرا در کلیسا به ش, ممکن است این داستان را ندانید. عهد جدید آمده است

چنین  1:1:1و  11:11, انجیل متی تندر م. از پیروانش خواست اخته شوندمسیح . کتاب را برای خواندن انتخاب نمی کنند

و , هستند اختگانی که از رحم مادر چنین زاده شدند. مسیح به پیروانش گفت همه مردان نمیتوانند دریافتش کنند: "آمده

و کسانی هم هستند که خود را برای پادشاهی آسمان ها اخته کرده , اختگانی هستند که دیگران اخته شان کرده اند

چرا؟ زیرا داستان به تاریخ . مسیح از پیروانش خواست اخته شوند." چنین کند, کس که می تواند چنین کند د آنیبگذار. اند

.مسیح از یکی از پیروانش خواست نگهدار جام شود. آرتوری مرتبط است  

حواری که طبق از یک طرف مسیح را داریم با دوازده . اکنون ارتباط بین داستان های انجیل و تاریخ آرتوری دیده می شود 

, طبق تاریخ جام مقدس. متن عهد جدید همگی مسلح هستند؛ و از طرف دیگر آرتور را داریم و دوازده شوالیه میز گرد را

سه میز گرد وجود داشته و همه بر پایه یک طرح ساخته شده 

پس این میز گرد . اولیِن این میزها میز شام آخر بوده است. بودند

که در بیشتر نقاشی ها و تصاویر می بوده است و نه به شکلی 

و سومین این , بوده استیوسف رامه ای دومیِن آن میز . بینیم

بنابراین سه میز . پدر شاه آرتور بوده است, پندراگونمیزها از آن 

در وسط , جنگجو نشسته اند :1دور همه این میزها , گرد داریم

ط میز بنابراین مسیح در وس. تمام این میزها شاه نشسته است

. شوالیه او گرداگرد او-گرد نشسته بوده است و دوازده حواری

. آرتور هم میان میز نشسته بود و دوازده شوالیه اش دور او  

. هر یک از شوالیه های دور میز با یکی از نشانه های دوازده گانه زودیاک مرتبط می شود. این میز گرد چرخه زودیاک است

یا خورشید است که مرکز زودیاک است و یا ستاره قطبی در دب  ,ه در وسط میز نشستهمسیح یا شخصیت تاریخ آرتوری ک

از همین جا است که ربط بین شاه  .*نام آرتور از دب اکبر گرفته شده است. تور شاه استنام آرو البته دب اکبر . اکبر است

.و با دب اکبر ربط پیدا میکنندزودیاک می نشینند و هر د, هر دو در مرکز میز: آرتور و مسیح معلوم می شود  
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اگر عهد جدید را بخوانید می بینید که مسیح . بود( گالیلی)گاالهاِد اخته گالی یا جلیلی : به مطلب اخته ها بازگردیم

در شمال آنچه امروز اسرائیل نامیده می )آمده مسیح از اهالی جلیل  6:61:در انجیل متی . جلیلی خوانده شده است

از این افراد در تاریخ رسمی هم نوشته شده . شان بزرگ نگهبان جام مقدس هم جلیلی نامیده می شدندکشی. بود( شود

چندین جا در متون تاریخ رومی از آنها . رد آنها در تاریخ رومی دیده می شود. است و تنها بخشی از تاریخ آرتوری نیستند

گالی می تبدیل به در این روزها است که : "می استمورخ رو, لوسیانیکی از این متون نوشته . نام برده شده است

لباس خود را از تن . در حالیکه بقیه مشغول فلوت نواختن و اجرای مراسم هستند بعضی را شوری در بر میگیرد. دنشو

شمشیر خود را به , به میان جمع می جهد, بیرون می آورد

سپس گالی در . دست میگیرد و بیضه های خود را می برد

حالی که بیضه های خود را در دست گرفته به طرف شهر 

ها را از پنجره به داخل خانه ای می اندازد و آن, می دود

گالی ها به این روش ." لباسی زنانه از همان خانه می گیرد

, خود را اخته می کردند و سپس لباس زنانه می پوشیدند

این اتفاق امروز هم در هند رخ . چرا که حاال گالی اخته بودند

را که خود را اخته می کنند و هج دسته ایدر میان , می دهد

پس از اخته شدن نیز لباس زنانه می . نامید می شوند

گاالهاد از . گالی ها هم دقیقاً همین کار را می کردند. پوشند

. این رو به این نام خوانده میشد که رئیس گالی ها بود  

 

سر پرسیوال نام در تمام متن های قدیمی از او به اسم . نام او ِسر پرسیوال بود. گاالهاد اسم او نبود بلکه عنوانش بود

سر پرسیوال گاالهد است؛ سر  نام کامل او. برده شده است و تنها در متنهای جدیدتر است که ِسر گاالهاد خوانده شده

. رئیس گالی ها, پرسیوال  

. سر بورس و سر گاالهاد, سر پرسیوال: اما در داستانها آمده که سه شوالیه به جستجوی جام مقدس رفتند -پرسش  

این دو . بود النسالتمرتبط است و گاالهاد پسر  النسالتبه کرّات در این متنها می بینیم که سر پرسیوال با  -رالف الیس

البته که پرسیوال همراه با گاالهاد نام . به طور مداوم به شکلی مطرح می شوند که با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند

نشانی از گاالهاد دیده  در تمام متنهای اولیه هیچ. یک نفر بود, بودنددو نفر ن. پرسیوال گاالهاد است د؛ نام اوبرده میشو

.نمی شود  

 که سردسته گاالهد سرممکن است این پرسش برای شما پیش بیاید که چطور . بودند ها بنابراین جلیلی ها همان اخته

انتظار میرفت جنگجویی ماهر و شجاع باشد را مردی زنانه پوش تصور کنیم که آرایش نیز  شوالیه های میز گرد بود و از او

. وصف او را می بینیمفوس فالویوس یجوزرا اخته ای زن نما تصور کرد؟ در نوشته های سر گاالهد چطور میتوان  میکرد؟

درباره جنگ یهود  جوزیفوس. رومیان است یهودا و علیه استانوصف او را در متنی میبینیم که درباره شورش یهودیان در 

خود را غرق گستاخی و عیاشی زنانه می ( مسیح هم جلیلی بود: توضیح رالف الیس)این جلیلی ها : "چنین نوشته

بدن خود را به روغن های معطر می آغشتند و به ظاهر . موی خود را می آراستند و لباس زنانه می پوشیدند, کردند

اما . بلکه شهوت زنانه نیز داشتند, چشمان خود را آرایش می کردند و نه تنها زیورآالت زنانه. یدندشکننده به نظر می رس

همچون , و اگرچه گام برداشتن شان زنانه بود, با دست راست خود می کشتند, اگرچه صورتشان مانند صورت زنان بود

."جمع را می شکافتند دلخود بیرون میکشیدند و شمشیر خود را از زیر پیراهن . جنگاوران به مردان حمله ور می شدند  

پس حتی اگر . به مردان حمله میکردند, با دست راست می کشتند. چنان که می بینید جلیلی های اخته جنگاور بودند

پیراهن قرمز می  گاالهد. امروز هنوز این رسم لباس زنانه پوشیدن پابرجا است. جنگاور بودند, لباس زنانه می پوشیدند



شوالیه میز گرد ه آرتور و دوازدهشا, مسیح و دوازده حواری, جام مقدس  

 

    YekFanous@                                                                            فانوس را در فیسبوک و تلگرام دنبال کنید                                      

 Page 4 
 

و به یکی از , به کلیسای سنت پیتر بروید, اگر به رم بروید. پوشید

خواهید دید که تمام کاردینال ها و اسقف هایی , مراسم اصلی شان

همه آنها . که برای مراسم از راه می رسند پیراهن قرمز پوشیده اند

. را پوشیده اندسر گاالهد لباس   

 

 

 

 

که بود؟  رلینمپس , جایگزین مسیح شده است( آرتوریدر تاریخ )اگر آرتور  -پرسش  

در . نام چندانی در عهد جدید برده نشده مرلیناز . وجود دارد مرلینبله شخصیتی به نام . پرسش خوبی است -رالف الیس

مسیح و  که در واقع اولینبود بزرگ ترین جادوگر قرن اول میالدی  سیمون ُمغ.عهد جدید یک بار از او نام برده شده است

مانند , سیمون هم یک ُمغ بود. بودچرا که عیسی نیز جادوگر , مقدم بر عیسی بود و عیسی را با او اشتباه گرفته اند

واژه ای که رالف الیس به کار میبرد هم معادل جادوگر و هم معادل )مغانی که پس از تولد عیسی به دیدارش رفتند 

ُمغ ها کاهنان پارسی و همچنین شعبده ( مترجم-*سی ُمغ همریشه استهمین واژه با معادل انگلی. شعبده باز است

  .جادوگر بودند/باز

سپس پسر بچه ای اثیری را ظاهر و . میتوانست پرواز کند. سیمون جادوگر یا مغ انواع شعبده ها و جادوها را می دانست

سیمون مغ یکی از شاگردان . اریک بوده باشدبه نظر میرسد که این شعبده نسخه ای بسیار اولیه از اتاق ت. ناپدید میکرد

. می بینید که چطور تکه پاره های داستان به هم ارتباط پیدا می کنند. اولیه یحیای تعمید دهنده بود  

. بزرگی با سیمون پیتر یا سنت پیتر داشت مناظره( شهری واقع بین تل آویو و حیفا)بود که در قیسریه سیمون مغ این 

پیتر بود؛ مناظره همان مسیحیت  یا ,می نامم یهودیت سادهچیزی که من یکی از این مناظره ها بر سر یهودیت نصرانی و 

. بر سر اینکه کدام یک دینی بر حق است  

. سیمون مغ بود, که در قرن اول می زیست و حتماٌ مسیح هم او را می شناخته یبنابراین یکی از بزرگترین جادوگران

که واژه ای آرامی یا به  هم اسم برده شده است مازاداناز او در متون دیگر با نام . مرلین در واقع همین سیمون مغ بود

چرا که این کلمات تنها کلمات مشابه این , مازاال آمده استاز کلمه مازارا یا  مازادانمن فکر میکنم . عبارتی عبری است

. مازارا همان دایره البروج یا زودیاک است با نشان های دوازده گانه. ن آرامی هستندنام در کتب عهد قدیم و جدید و به زبا

چرا که زودیاک و نشان های دوازده گانه آن , من فکر میکنم نام مرلین یا مازادان از دوازده نشان زودیاک گرفته شده است

. عنصر اصلی و زیربنایی تاریخ آرتوری است  

در این . یخ آرتوری را در نظر بگیریم که یکی از قدیمی ترین نسخه های این تاریخ استبرای مثال نسخه آکسفورد تار

که می  همینطور. قع صحنه تولد هرکول استصحنه تولد شاه آرتور در وا. نسخه صحنه تولد شاه آرتور توصیف شده است

بسته شدن نطفه آرتور و تولد او هر دو مربوط به هرکول . سرزمین ولز نیست از بینید تاریخ آرتوری یک تاریخ یا نوشته

به شکل اما زمانی که به توصیف تولد خود او پرداخته می شود صحبت از همزمانی تولد او با ظهور دنباله داری . هستند

.واهرش اتفاق افتاده استظهور این دنباله دار همزمان با تولد او و خ. می شود که دمی دو شاخه داشته استاژدها   

با خواهرش از دسته زنای با محارم بوده است؟ رابطه او نیز -پرسش  
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سیمون مغ با . تمام این شخصیت ها با خواهرشان ازدواج کرده بودند. او با خواهر خودش ازدواج کرده بود. بله -رالف الیس

از شهر یهودا با خواهر  آگریپاشاه . ازدواج کرده بود هلنابا خواهرش ملکه  آبگاروسشاه . ازدواج کرده بود لوناخواهرش 

عیسی مسیح نیز با خواهر خود مریم مجدلیه . تمام این شاهان با خواهران خود ازدواج کرده بودند. خودش ازدواج کرده بود

. مریم و مارتا: در واقع با هر دو خواهر خود ازدواج کرده بود. ازدواج کرده بود  

او در نشان اژدها با دو دم . تولد آرتور با ظهور دنباله داری به شکل اژدها با دم دوشاخه مقارن شده است. به آرتور بازگردیم

, در زبان آرامی اژدها اژدها نیست, زبان تمام نامهای تاریخ آرتوری, امی مراجعه کنیمآر زبان و اگر به. یا دو پرتو متولد شد

هر کس که در مورد ستاره شناسی مطالعه داشته . دو شاخه یا پرتو حاال سمبل ماهی را داریم با. بلکه ماهی است

پس آرتور تحت نشان . ماهی است با دو شاخه تصویری از نشان زودیاک ماهی یا حوت. باشد می داند صحبت از چیست

یالدی آغاز دوران نشان ماهی از سال ده م. پس متنی داریم که زمان دقیق تولد او را مشخص میکند.  ماهی به دنیا آمد

به همین دلیل است که مسیح در نشان قوچ به دنیا . در سال ده میالدی از نشان قوچ به نشان ماهی وارد شدیم. میشود

وارد  054:در سال به همین شکل . و سپس وارد دوران نشان ماهی شدیم و ماهیگیر لقب گرفت, برّه خدا لقب گرفت, آمد

. دلو خواهیم شدنشان   

 

 

 

 

 

 

 

 

در مصر واقع  دندوراطمینان دارم زودیاکی که این نشان ماهی از آن اقتباس شده تصویر دایره البروجی است که در معبد 

یکی به , اگر به تصویر این دایره البروج دقت کنید میبینید که هر یک از دو شعاع نشان ماهی به یک دایره می رسد. است

از این موضوع چند نتیجه واضح به . دایره ای که نشان خورشید یا هلیوس است دایره ای که نشان ونوس است و دیگری به

زیرا به وضوح سال تولد , اینکه این داستان مربوط به قرن اول است, دوم. ارتباط این داستان با مصر, اول: دست می آید

شاه عیسی مسیح را نشان میدهد  ارتباط بین داستان شاه آرتور و, و سوم. شاه آرتور را سال دهم میالدی تعیین میکند

 . که در همان سال دهم تقویم میالدی یا همان حدود به دنیا آمد

مرلین . مطرح شده بود عنوان شد مرلینهمه این بحث ها به دلیل پرسشی که درباره 

یکی از . بود مازادا, شعبده باز دایره البروج بود/او جادوگر. ارتباط محکمی با دایره البروج دارد

( مریم مجدلیه-مجدلیه) ماگدالننام داشت که هم ریشه با  مورگینخواهران شاه آرتور 

معنای مریم . برج است( مترجم-انگلیسی مجدلیه معادل) ماگدالنمعنای کلمه . است

به . ماگدال در زبان مصری به معنای هرم بود. اما نه هر نوع برجی, مجدلیه مریم برج است

در کتاب عهد , ست که نام برج بابل که چنان که میدانیم یک هرم بوده استهمین دلیل ا

تمام . بنابراین مریم مجدلیه در واقع مریم هرم بوده است. قدیم به شکل ماگدال آمده است

فراعنه  این بزرگان همه. این دین ها از مصر آمده اند و منشاء شان در یهودا نبوده است
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 . مصر بودند

. ستاره داوود چگونه شگل گرفته است؟ از روی هم قرار گرفتن دو ماگدال یا دو هرم. است* داود ماگن نام دیگر ستاره

یک ( هرم) ن با روی هم قرار دادن دو ماگدالبنابرای. هم از همین ریشه است مورگین, چنان که گفتیم نام خواهر شاه آرتور

ونوس مهم . ستاره ماریان که همان ونوس است, م را داریمو بعد ستاره مری. به دست می آید( ستاره)مورگین یا ماگن 

و از اَست , می خواندند َاسترا  ایسیسمصری زبان در . بلکه در بخش بزرگی از خاور میانه بود, ترین الهه نه تنها در مصر

 . م استسمبل تمامی این الهه ها ستاره ایسیس بود که همان ستاره مری. نامهای ایشتار و استر گرفته شده است

 

برای . غلط استتا حدی که , اگر برای مثال به ویکیپدیا نگاه کنید تفسیری را می بینید که بر اساس زبان ولزی انجام شده

کلمه . بی معنی استتوضیحی  ملکه سفید بوده است که, همسر آرتور شاه, *گوئینورمثال نوشته اند معنای نام ملکه 

در تمام دینهای بخش غربی خاور . نام این ملکه از همین کلمه آمده است. گوئن در زبان ولزی به معنای روز جمعه است

به همین دلیل است که جمعه به زبان ایتالیایی ونرس و در زبان فرانسه وندردی . جمعه روز ونوس است, میانه و اروپا

تجسم ونوس  بنابراین او(. مترجم-نده می شده و ناهید همان ونوس استدر پارسی باستان جمعه ناهید شید خوا)است 

 . نیز درست مانند مریم و مارتا و مورگین با ونوس مرتبط است گوئینورپس ملکه . بوده است

هر . دو از طرف دیگر مسیح را داریم که با مریم مجدلیه ازدواج میکن, از یک طرف آرتور را داریم که با گوئینور ازدواج میکند

 .داستان بسیار پیچیده ای است. هر دو تجسمی از ونوس هستند. دوی این ملکه ها نام ونوس را بر خود دارند

جام مقدس چیست؟ بشقاب خود . گفتیم جام مقدس خون مسیح است و شاهزاده خانمی آن را حمل میکند -پرسش

 است یا جام یا سنگ؟

چه کسی محافظ آن  ,میدانیم چه کسی آن را حمل میکند. ف شدیمبله کمی از پاسخ به آن پرسش منحر -رالف الیس

او . است ولفرام فون اخنبرگاما خود جام چیست؟ تنها یک توصیف خوب از این جام در دست داریم که نوشته , است

اما فکر میکنم درباره منبع اطالعات خود دروغ , که یک ستاره شناس بوده گرفته است وسفلجتانمیگوید اطالعات خود را از 

و او اطالعات خود , پس از آزادسازی آن از دست مسلمانان بوده است اِِدسانام شاهزاده خانم شهر  فلجتانوس. گفته

سنگی از "این جام به کار برده به عبارت التینی که او برای توصیف . درباره جام را از این شاهزاده خانم گرفته است

توصیف سنگی از آسمان . اِِدسا سنگی مهم و مقدس داشته که یک شهاب سنگ بوده است... ترجمه می شود" آسمان

 . به نظر برای چنین سنگی مناسب می آید

بیگانگان فرازمینی با بلکه میگوید سنگی بوده که , نمیگوید که جام یک شهاب سنگ بوده است, از این فراتر می رود ولفرام

 .این سنگ همان سنگ بنبن بوده است. ده تا از آن به خوبی مراقبت شودو خون شاهی به آن سپرده ش, خود آورده اند

ما بر اساس سکه های تاریخی میدانیم سنگ بنبن . ولفرام می گوید که سنگ جام ارتباط نزدیکی با ققنوس داشته است

 .ستبا ققنوس ارتباط نزدیک داشته ا
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شوالیه های میز گرد و سردسته آنها , این نکته که جام مقدس سنگی مقدس بوده است ما را به عهد جدید بازمی گرداند 

و به او لقب پیتر , اسم واقعی او پیتر نبوده بلکه سیمون بوده. و البته معنای نام پیتر سنگ است. که سنت پیتر بوده است

محافظت از سنگ چرا؟ زیرا . ن سنگ بودهسیمو بنابراین نام او. داده شده است

بنابراین اگرچه عبارت جام مقدس به طور خاص در . به او سپرده شده بوده است

پس سنت . با این وجود از محافظ آن صحبت شده است, نشدهعهد جدید ذکر 

دلیل است که داستانی درباره مسیح بر فراز به همین  .پیتر اخته بوده است

مشغول برگذاری مراسمی بر فراز کوه . یش از دستگیر شدنپ, کوه زیتون داریم

پس از اینکه به روایت این داستان . زیتون بوده که گوشش بریده می شود

من فکر نمیکنم آنچه . پسری برهنه از کوه فرار میکند, گوشش بریده می شود

یک پسر برهنه در مراسم مسیح بر فراز . قطع شده در واقع گوش بوده باشد

و این , میکرده؟ به نظر آنچه بریده شده بیضه های سنت پیتر بودهتون چه کوه زی

در تاریخ آرتوری سنت پیتر .مراسم برای جلیلی کردن او برگذار می شده است

سر . در تاریخ آرتوری سر پرسیوال خودش را اخته کرد. است ِسر پرسیوالهمان 

پرسیوال تاریخ آرتوری همان سنت پیتر تاریخ دینی است و شاه آرتور همان شاه 

سردسته , سر گاالهدهمان  سر پرسیوالو یاداوری میکنم که . عیسی مسیح

 . بوده است شوالیه های میز گرد

 

شیطان به . اطمینان حاصل کند سر پرسیوالظاهر شد تا از بکارت , شیطان که همیشه در غالب یک زن ظاهر می شود

. اغوای سر پرسیوال می پردازد و او برای رهایی از اغواگری شیطان شمشیر خود را بیرون کشیده و خود را اخته می کند

این نکته که سنت پیتر همان سر . را از آن خود می کند هدگاالبه این ترتیب تبدیل به یک جلیلی می شود و عنوان 

روایتهای مربوط به . پرسیوال است از این جهت جالب است که دریچه دیگری به شجره نامه خانوادگی او می گشاید

ی در اما تاریخ آرتوری درباره سر پرسیوال اطالعات, حواریون مسیح اطالعات دقیقی از هویت سنت پیتر به دست نمی دهد

 . اختیار ما قرار میدهد

پدر اول او در نسخه اولی . داریم و در هر نسخه پدری متفاوت دارد سر پرسیوالدو نسخه مشابه از داستان های مربوط به 

پدر  النسالتدر نسخه دوم . از شخصیتهای قرن اول است یوسف رامه ایمشکل در این است که . یوسف رامه ای است

در این نسخه پدر پرسیوال صاحب االغی . بوده است النسالتهمان  یوسف رامه ایپس . خوانده شده است سر پرسیوال

یا زمان بندی تاریخی , سال عمر کرده 544پس یا االغی داریم که . بوده که در اصل به یوسف رامه ای تعلق داشته است

ق به یوسف رامه ای بود؟ به این دلیل که تمامی این ماجرا چرا پدر پرسیوال االغی داشت که در اصل متعل. ماجرا ایراد دارد

 . متعلق به قرن اول است

اگر . داستان پیچیگی بسیاری دارد اما به همین دلیل نوشتن درباره آن را دوست دارم

 .ایده کامالً جدید روبرو خواهید شد 044صفحه ای من را بخوانید احتماالً با  644کتاب 
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 ه ای در تاریخ آرتوری چیست؟جایگاه یوسف رام -پرسش

او که یک . او یکی از شخصیت های محوری تاریخ آرتوری است -رالف الیس

شخصیت قرن اولی بوده در داستانهای مربوط به جام مقدس نقش اصلی را 

او همکار امپراتور وسپاسیان بوده و امپراتور او و پسرش را که . بازی میکند

جوزیفوس نامیده شده به ( خوانندهبرای پیچیده کردن و گمراه کردن )

پسر او که جوزیفوس نامیده شده نویسنده ای ماهر هم . میفرستد ساراس

رومی و نویسنده قرن اول -جوزیفوس فالویوس یهودی)خوانده شده است 

میالدی است که نوشته هایش تاثیر بزرگی بر روایت رسمی و رایج از تاریخ 

برای گمراه کردن خواننده و گیج  همه اینها(. مترجم-یهودیت داشته است

 . کردن او است

 

دانم چرا مکان این نقطه را مصر معین  نمی. نقطه ای است که در تاریخ آرتوری به کرات از نام نام برده شده است ساراس

اما در کتاب , می دانم که قاهره زمانی بابل خوانده می شده. در تاریخ آرتوری به کرات از بابل صحبت شده است. کرده اند

 پس او از. بابل که در عراق واقع است فرستاده اند و نه به مصرسمت پس او را به . آمده که او را به سمت فرات فرستادند

این مسیر راهی تجاری و همینطور . کامالً واضح است که ساراس در عراق واقع بوده است. فرات عازم شد طرفیهودا به 

یهودیان در واقعه ای که به تبعید . باید توجه کنید که عراق عمدتاً یهودی نشین بوده است. مسیر عبور زائران بوده است

ساراس باید نقطه ای در محدوده . یشتر تبعیدی ها در بابل ماندگار شدندبابلی معروف است به بابل فرستاده شدند و ب

و شهری که درست در میان این , مقصد او درست در میان مسیر یهودا به فرات بوده است. عراق و سوریه بوده باشد

ر کردن نام خانواده به این دلیل که ذکچرا آن را ساراس نامیدند و نه پالمیرا؟ . واقع شده پالمیرا است زیارتی مسیر

اگر در تمام نوشته های . سلطنتی اِِدسا در نوشته های جوزیفوس فالویوس و در تاریخ انجیلی ممنوع بوده است

درست همانطور که شاه آبگاروس هم به . جوزیفوس فالویوس جستجو کنید حتی یک اشاره هم به اِِدسا نخواهید دید

تاریخ آرتوری پالمیرا را حذف . نامهای ادسا و پالمیرا ممنوع بوده است پس ذکر. شکلی عمدی از تاریخ حذف شده است

اینجا نقطه ای . چرا آن را ساراس نامیده اند؟ ساراس به عربی به معنای اخته است. کرده و آن را ساراس نامیده است

نقطه دیگری از برداشت این . به همین دلیل آن را ساراس نامید اند, است که جلیلی های اخته در آن ساکن بوده اند

بر اساس . ارتباط دادن آن با ولز است, اشتباه از داستان شاه آرتور و چنان که برخی نویسنده ها و پژوهشگران کرده اند

ولز , سفر کرد و این نقطه بعد از انتصاب او به مقام کشیش بزرگ لسهوسبه سر گاالهد , یکی از نسخه های داستان

گاالهاد به ساراس , در نسخه دوم از داستان. عهد قدیم آمده که معنای هوسلس اخته استاما در کتاب . نامیده شد

کامالً واضح است که هوسلس و ساراس یکی . سفر کرد که همان پالمیرا در سوریه امروز است و معنای آن اخته است

 . ولز ندارداین داستان هیچ ارتباطی با , امکان ندارد این وقایع در ولز رخ داده باشد. هستند

پس . ستان به قلم جوزیفوس فالویوس نوشته شده استادقیقاً همین د

امپراتور وسپاسیان به جوزیفوس فالویوس ماموریت داد , از شورش یهودیان

به ساکنین قصد امپراتور این بود که . تاریخ شورش یهودیان را بنویسد

برخورد مرزهای شرقی روم بگوید اگر شورش کنید به همین شکل با شما 

. جنگی است که در نتیجه آن یهودا به کل تخریب شدمنظور . خواهد شد

 ...ترساندن مردم بود, پس هدف اصلی نوشتن کتاب عظیم جنگ یهودی
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تاریخ آرتوری همین داستان را درباره . به پالمیرا و ادسا, وسپاسیان جوزیفوس فالویوس را دقیقاً به همان سفر فرستاد

در . به همین دلیل است که می گویم یوسف رامه ای همان جوزیفوس فالویوس بوده است. یوسف رامه ای نوشته است

ه در مسیر فرات فرستاد تا مردم را به شکل ساده تر یهودیت او یا تاریخ آرتوری آمده خدا یوسف رامه ای را به این نقط

امپراتور وسپاسیان را قرار , تنها کافی است به جای خدا. این همان سفر و همان ماجرا است. همان مسیحیت دعوت کند

از شورش های آتی آنها  وسپاسیان یوسف رامه ای را به پالمیرا و ادسا اعزام کرد تا آنها را به دین جدید بخواند و. دهید

کسی که شورش یهودیان را آغاز کرد خانواده سلطنتی . یوسف رامه ای همکار امپراتور وسپاسیان بود. پیشگیری کند

همان شاه عیسی امانوئل  ادساو شاه ایسوس مانوی . شاه ایسوس مانو از خانواده سلطنتی ادسا, اِِدسا و پالمیرا بود

 . مسیحهمان عیسی , دینی است روایت

به او . او ماموریتی دشوار داشت. جوزیفوس فالویوس یا همان یوسف رامه ای: پس اکنون یک شخصیت واحد داریم

یعنی جنگ یهودی را با خود ببرد و به مردم آن منطقه بگوید خلع سالح , ماموریت داده شده بود کتابی که نوشته بود

آیا , امپراتوری روم نمی دانست در آینده چه خواهند کرد. سالح شوند آنها هنوز ارتشی داشتند و مایل نبودند خلق. شوند

از جوزیفوس فالویوس , اما عالوه بر این ماموریت. وارد جنگ خواهند شد یا صلح جو خواهند بود, شورش خواهند کرد

. نظامی و تهاجمی بود آنها یهودی نصرانی بودند و دین شان بسیار. خواسته بود مردم آن منطقه را به تغییر دین وا دارد

خواسته وسپاسیان این بود که مردم آن منطقه از یهودیت نصرانی به یهودیت ساده یا همان مسیحیت تغییر آیین دهند تا 

 . فکر شورش های بعدی به ذهنشان نرسد

که بوده  اِواِلخمیداند شاه باز هم کسی ن. دیدار میکند اِواِلخپس او به ساراس یا شهر اختگان می رود و در آنجا با شاه 

بر اساس این سنت نام واقعی . این هم مورد بسیار جالب دیگری از سنتی است که در تاریخ یهودیت وجود دارد. است

با یکی کردن فرد با فردی دیگر که در زمانی دیگر میزیسته و . نامیده اند باالمبرای مثال عیسی را . افراد پنهان می شود

. چنین کرده است اِواِلختاریخ آرتوری هم دقیقاً با نام بردن از شاه . نام واقعی او را پنهان می کنند, زندگی مشابهی داشته

به  اِواِلخکردن حروف نام  با جابجا. همه اینها شاهدی است بر اینکه تاریخ مندرج در عهد قدیم همان تاریخ آرتوری است

 . است" پسر نبوکد نصر"میرسیم که معنای آن  عبارتی

پیش از این کدام شاه معبد اورشلیم را تخریب کرده بود؟ . اینجا شورش یهودیان و تخریب اورشلیم و معبد اورشلیم را داریم

اگر از نبوکد نصر نام برده شود . هم آمیختسنت موجود در تاریخ یهودیت اینجا هم دو شاه را میتوان با  طبق. نبوکد نصر

اینجا . چرا که وقایع مشابهی از زندگی هر دو نقل شده است, فرض کرد که منظور همان شاه عیسی استمیتوان 

از همین جا میتوان . حاکم ساراس را شاه اِواِلخ نامیده اند که پسر نبوکد نصر است. صحبت از پسر شاه نبوکد نصر کرده اند

اینجای داستان از سفر . پسر عیسی در پالمیرا ساکن بود... گرفت که شاه پالمیرا پسر شاه عیسی بوده استنتیجه 

و برای مذاکره درباره , سفر برای مذاکره درباره خلع سالح شدن ارتش بزرگ پالمیرا, یوسف رامه ای به پالمیرا می گوید

 . یا به عبارتی همان مسیحیتبه یهودیت ساده  نصرانیتغییر آیین پالمیرا از یهودیت 
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شاه اوالخ با یوسف رامه ای موافقت نمیکند و یوسف رامه ای به او می گوید اگر با خلع سالح موافقت نکنید پارتی ها را 

از موقعیت  منپیش از . آماده حمله و اشغال بودپشت مرزها ارتش پارتی ها . برای اشغال شهرتان خواهیم فرستاد

: این راز الزم بود کلید کشف رمز در دست باشد کشفبرای . ی ساراس و هویت شاه اوالخ رازگشایی نشده بودیجغرافیا

و این نکته حتماً برای نگارندگان تاریخ . و عیسی شاه پالمیرا یا ساراس یوسف رامه ای همان جوزیفوس فالویوس است

تاریخ آرتوری حجم عظیمی از وقایع تاریخی واقعی را در  .آرتوری روشن بوده است اما به فکر مورخین مدرن نرسیده است

تاریخ آرتوری . تاریخ آرتوری در واقع تاریخ معرفی و ورود میترا به رم است. خود پنهان دارد که در تاریخ مدرن مطرح نشده اند

 . ریخ آرتوری یافتبسیاری از حلقه های گم شده وقایع تاریخی را می توان در تا. به همین دلیل اهمیت بسیاری دارد

 .جفری مانماوث از اشغال بریتانیا به دست ارتش آفریقا نوشته است که امروز به نظر احمقانه می آید -پرسش

جفری . مورخین مدرن معتقدند این موضوع تنها یک افسانه است. بله -رالف الیس

از زمان مرگ آرتور تا چهار , که اولین نسخه درست تاریخ آرتوری را نوشت مانماوث

نسل بعد از او را تاریخ نگاری میکند و سپس می نویسد که ارتشی عظیم از 

. با یکصد و شصت هزار جنگجو از ناحیه ایرلند به اشغال بریتانیا پرداختند, آفریقا

اما , ی مانماوث درست می گفتجفر. بیشتر مورخین مدرن این ادعا را رد میکنند

تصور میکنم درست مثل ماجرای . الزم است بدانیم دقیقاً از چه حرف میزده

من اولین کسی هستم که از این موضوع نیز , موقعیت جغرافیایی ساراس

کلید ماجرا در عنوانی است که برای شاهان افریقایی . رمزگشایی کرده است

واقع در )ی از صدر اعظم های نورماندی این عنوان نام یک. استفاده شده است

آنچه تحت عنوان حمله افریقا به بریتانیا . استدر قرن هشتم ( جنوب فرانسه

توصیف شده در واقع وصف حمله مسلمانان شمال آفریقا به جنوب فرانسه در قرن 

سپس , مسلمانان تمام کشورهای خاور نزدیک را شکست دادند. هشتم است

در تولوز فرانسه شکست خوردند و دوباره . ه را اشغال کردنداسپانیا و بعد فرانس

بار دیگر حمله کردند و شهر . اما این آخرین اشغالگری آنها نبود. عقب رانده شدند

 . خودمختار اورانج در جنوب فرانسه را اشغال کردند

 

ولفرام فون . با ارتباط این داستان ها آشنا شده بودم ولفرام فون اشنباخمن این داستان ها را می دانستم و از طریق 

دیگر او که کمتر شناخته شده عالی اما کتاب . نوشته است پارزیوالیکی از بهترین تاریخ های آرتوری را در کتاب اشنباخ 

که در اواخر او بود . شاهزاده شهر اورانج در جنوب فرانسه است, ویلهلماین کتاب راوی داستان . است ویلهلماست کتاب 

جفری داستانی که . قرن هشتم مجدداً مسلمانان را به طرف کوه های پیرنه و به طرف اسپانیا راند و از قلمروش بیرون کرد

درباره حمله افریقا به بریتانیا نوشته همان داستان جنگ عیسی برای آزادی در قرن اول است؛ اما در زمان نوشته  مانماوث

 .  جنگهای صلیبی: ستان تبدیل به جنگ علیه مسلمانان شدآن دا, شدن این تاریخ ها

و سپس به  تولوزابتدا در , بلکه مدتها پیش از آن و در قرن هشتم آغاز شد, آغاز نشد 1415اولین جنگ صلیبی در سال 

ماجرای جنگ قرن اول را در قالب مشکالت  مانماوث. که منجر به بیرون راندن مسلمانان شد اورانجدست ویلهلم در شهر 

میبینید که شخصیت . یک آرتور ایتالیایی هم داریم که در مقابل مسلمانان جنگیده است. زمانه خودش در کتابش نوشت

آرتور تا چه حد قابل تغییر شکل است؟ او قهرمانی است که میتواند در موقعیت های مختلف برای آزادی از چنگ اشغالگران 

 . مگران بجنگدیا ست
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شاهزادگان اورانج اصالتاً از اهالی جنوب فرانسه . یکی از شنوندگان درباره ارتباط این مطالب با زمانه ما و امروز پرسیده بود

دوران اصالحات اروپا و پایان بخشیدن به زمامداری دین کاتولیک به دست همین . اما در نهایت در هلند مستقر شدند, بودند

و همین ویلیام اورانج بود که جیمز دوم را . بعدها ویلیام سوم از همین خاندان شاه انگلستان شد. انجام شدشاهان اورانج 

, انگلستانبر از جمله , این نبرد جنگ سرنوشت سازی بود که آیین پروتستان را بر تمام اروپای شمالی. از ایرلند راند

بدون این . اصالحات بود که منجر به وقوع انقالب صنعتی شد همین. حاکم کرد شمال آلمان و اسکاندیناوی, اسکاتلند

تمام . نبردها و اصالحات در اروپا امکان نداشت مردم فارغ از آیین کاتولیک امکان تفکر پیدا کنند و انقالب صنعتی رخ دهد

 . ساز ممکن شددستاوردهای علمی حاصل از انقالب صنعتی به دلیل برنده شدن شاهزاده اورانج در آن نبرد سرنوشت 

 . اگر تاریخ را نفهمید محکوم به تکرار آن هستید. میبینید چگونه تمام این وقایع بر زمانه ما تاثیر گذاشته اند 

 نظر رالف الیس درباره اهمیت شاهان ماهیگیر چیست؟ : آخرین پرسش شنوندگان -

و در عمل نقشی که در تاریخ آرتوری ایفا میکنند  ستندهشاهان اصلی و مهم تاریخ آرتوری شاهان ماهیگیر  -رالف الیس

از شاه زخمی که در منظور  .نقش خود آرتور به هیچ وجه بزرگ و مهم نیست. مهم تر از نقش خود آرتور شاه است بسیار

به احتمال بسیار زیاد شاه زخمی همان سردسته شوالیه ها است که اخته شده و . تهمان اخته هس, رتوری آمدهتاریخ آ

شاه ماهیگیر , شاه دیگری که به موازات شاه زخمی حضور و اهمیت دارد. شوداسقف حافظ جام مقدس می  سپس

شاه . بنابراین میتوانند به افراد مختلف در نسلها و زمانهای مختلف داده شوند, اینها البته عنوان هستند و نه نام. است

یکی از مهم ترین جنبه های تاریخ . استستاره شناسی حرف از  مجدداً . ماهیگیر شاه نشان ماهی در دایره البروج است

عیسی مسیح و شاه . اینجا نیز بحث از تغییر از عصر قوچ به عصر ماهی است. آن است خوشه هایآرتوری دایره البروج و 

یعنی , آغاز شده بود ماهی عصردر زمانی به دنیا آمدند که . اولین شاهان عصر ماهی, آرتور هر دو شاهان ماهیگیر هستند

 ...در حدود سال دهم میالدی

و بسیاری از میتوان چنین گفت که عنوان شاه ماهیگیر را پاپ ها 

به کاله آنها که به شکل دهان ماهی . از آن خود کرده انداسقف ها 

پاپ هنگامی پاپ می شود که انگشتر ماهیگیر به . است دقت کنید

توجیه این است که پاپ انگشتر ماهیگیر به . عطا می شوداو ا

به  دریای طبریهزیرا عیسی ماهیگیری بود که در , شت می کندانگ

و البته هیچ یک از اینها واقعیت ندارد و تنها . صید ماهی میرفت
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در عصر بلکه , ی طبریه به دنبال صید ماهی نبودعیسی در دریا. ارتباط سمبلیک با ستاره شناسی و دایره البروج دارد

روان او ملزم بودند پیروی از آیین های مربوط به عصر قوچ را کنار گذاشته و به آیین عصر پی. بود جلب پیروبه دنبال ماهی 

 .را صید میکند بشربه جای برّه خدا بودن باید ماهیگیری می شدند که . ماهی بپیوندند

 

 

 

 

  

 

 

 

 

اگر به تصاویر عیسی که در دوران اصالحات و نوزائی کشیده شده اند 

ه عیسی درون کادری به شکل بادام تصویر شده دقت کنید میبنید ک

شاید فکر کنید . این شکل بادام مانند در واقع همان ماهی است. است

یا یهودیت نصرانی با , داستانهای انجیلستاره شناسی هیچ ارتباطی با 

اما ستاره شناسی بخش , داردن( مسیحیت)حتی یهودیت ساده 

 . محوری یهودیت است

 

 

قصر قدیمی  یکبه , بروید که در دو کیلومتری جنوب طبریه واقع شده َحَمت طبریهاگر به 

در این کنیسه یک موزاییک با نقش دایره  .یسه قرن اولی هم داردمی رسید که یک کن

, یعنی از قرن اول, یهودیت به شکلی که امروز می شناسیم از آن زمان. البروج قرار دارد

که احترام زیادی یهودیت امروز با یهودیت مصری آن زمان . تغییرات بسیاری کرده است

یهودیت در واقع چنان در سالهای اخیر . تفاوت زیادی داردیره البروج قائل بود برای دا

دستخوش تغییر شده است که نزدیک به پنج سال پیش گروهی از اصولگرایان و یهودیان 

رفته و سعی کردند موزاییک دایره البروج این  حمتارتدوکس از اهالی اورشلیم به 

اما این . راستا نبود ت همیهودیبا چرا که به نظر آنها , بین ببرند کنیسه را بشکنند و از

نکته واضح این . از جمله معبد اورشلیم را, سمبل های یهودیت را در خود دارد تصویر تمام

 . است که این موزاییک در یک کنیسه واقع شده است
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جایی , ی در بخش پایانی آنو حت, اگر کتاب من را بخوانید خواهید دید که دایره البروج در سرتاسر تاریخ آرتوری حضور دارد

مکانی که در آن شمشیر جادویی شاه  و است شاه آرتور ای مهم در افسانه یک جزیره افسانه)که آوالون مطرح می شود 

آوالون (. ویکیپدیا-به آنجا رفت نبرد کاملن هایش از ساخته شد و بعد از آن آرتور برای بهبود یافتن زخم اسکالیبر آرتور به نام

برای مثال شمشیر . غایب استتاریخ آرتوری  آن در سایر بخشهای ر زیربناییاز این جهت عجیب است که بعضی عناص

در پایان کتابم بخشی را به . آوالون تنها یک بار مطرح شده استخود و , تشده اسبه ندرت تاریخ آرتوری مطرح اسکالیبر 

تنها چیزی که درباره آوالون می دانیم . در این بخش البته از حدس و گمان هم استفاده کرده ام. آوالون اختصاص داده ام

 . این است که در غرب واقع شده است

. با حرکت به طرف غرب به استون هنج میرسیم. به نظر می رسد آوالون با دایره ارتباط دارد, معنای آرامی دایره با توجه به

به نوشته استون هنج  ثمانماو. وجود دارد نماوثمان با توصیف استون هنج در تاریخ شباهت های فراوانی بین توصیف آوالو

. ما البته می دانیم که استون هنج بسیار بسیار قدیمی تر از این است. بنا شد( پدر شاه آرتور)پندراگون مقبره عنوان 

تمام تاریخ . استون هنج بر اساس زودیاک بنا شده است. رتور خوانده شده استدفن پدر و پسر شاه آمحل استون هنج 

من با ارتباط دادن این دو به هم احتمال داده ام که استون هنج همان آوالون تاریخ . آرتوری نیز مرتبط با دایره البروج است

 . تون هنج دفن شده باشدپس شاه آرتور ممکن است در اس. آرتوری باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

گلستان واقع در ان چستردر  دیوااما بعد از صلیب پایین کشیده شد و به قلعه , در کتابم نوشته ام که عیسی مصلوب شد

در این قلعه یک معبد دایره . ا زمان مرگش در این قلعه در تبعید زندگی کردتهفتاد میالدی  بنابراین از سال. تبعید شد

پرسش این است که چه کسی این . ندارد چنین معبدی در سراسر قلمرو امپراتوری روم وجودمشابه . نددالبروج بنا کر

یی که یهودیان ناصری زندگی می یعنی در جا, معبد را در قلمرو امپراتوری روم بنا کرد؟ معابد مشابه در یهودا وجود دارند

 اما پس از مرگش رومیان با جسدش چه کردند؟ , تبعید شد دیوابنابراین به نظر من عیسی به قلعه . کردند

که بیشترین فاصله را  ستاده بودندلمرو امپراتوری روم فرقطه ای از قاو یک شورشی خطرناک بود و به همین دلیل او را به ن

به یهودا  فرستادن بقایای او. تان فرستادنداو را از یهودا در سوریه به دورترین نقطه یعنی چستر در انگلس. با یهودا داشت

سوزاندن او بر خالف آیین یهودیت بود و حدس می زنم میخواستند . به معنای به راه انداختن یک شورش یهودی دیگر بود

روش یهودی دفن این بود که جسد را بر روی توده ای استخوان . دیت محترمانه برگذار شودپایان کار او بر اساس آیین یهو

به نظر من منطقی می رسد . قرار می دادندای سپس استخوان های باقیمانده متوفی را در جعبه . قرار میدادند تا بپوسد

میالدی از میان  86آخرین دروئیدها در حدود سال : چنین کنندبا بقایای عیسی میالدی  15در حدود سال که رومیان 

قلمداد می  تنها یک بنای باقیمانده و یادبودی. ر زمان مرگ عیسی دیگر یک معبد فعال نبوداستون هنج د. برداشته شدند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%86


شوالیه میز گرد ه آرتور و دوازدهشا, مسیح و دوازده حواری, جام مقدس  
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, ددر استون هنج داده شوتدفینی محترمانه  عیسی به عنوان یک یهودی ناصریمنطقی به نظر می رسد که به . شد

شواهد چندانی بر محل تدفین او وجود ندارد . جایی که بر اساس دایره البروج بنا شده بود و در عین حال از یهودا دور بود

 .شاه آرتور یا شاه عیسی در استون هنج دفن شد: اما اینها حدسیات من بود که در پایان کتابم مطرح کردم

 

 

 *یوسف رامه ای, یکی از حواریون که خونی را که بر اثر ضربت دشمن به پهلوی مسیح جاری می شد، در جام مقدس ریخت.

*در زبان فرانسه کهن عبارت اول به معنای جام مقدس و عبارت دوم به معنای خون مقدس است. این دو عبارت با جابجایی مختصر در حروف به 

 یکدیگر تبدیل می شوند:

San graal 

Sang real 

 *نام دب اکبر )ارسا میجر( که به زعم رالف الیس ریشه نام آرتور )شاه( است:

Ursa Major 

*Magician – Magi 

*magen David 

*Guinevere 

 

 


