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  رانينقش ا

  يديتوح ين هايدرآئ
  

  
گر،  يد یائيان دردنيروح آدم یاست: بقا یمشترک متک یبرظوابط یديعه درمذاھب توحيجھان ماوراءالطب

حساب و پاداش   یآنان درترازو ین جھانيسنجش ثوابھا و گناھان ا ، امتيبه نام ق ی ز مردگان درروزيرستاخ
    . ا دوزخيدربھشت   یابد یآن ھا بصورت زندگ

  
از راه تورات  یت آسمانين واقعين اعتقاد بودند که ايکتاب مقدس برا ی ان بر مبناي حيمس ، یدرطول قرون متماد

  یوح یسيو ع یر آنچه به موسينظ ، تين واقعيده داشتند که ھم يو مسلمانان عق ، ابالغ شده است یبه موس
   .  شده است یز وحيامبر اسالم نيشده بود به پ

  
  یرغم ھمه بحث ھا و جدلھاين راستا وجود داشت که عليدرھم ی گريز ديئوال برانگس تيواقع ، نھمهيباا

ازاواسط قرن   ، ديش عقايتفت یوانھايرھا و قتل عام ھا و ديھا و اختناق ھا و تکفيرغم سرکوبگريو عل ، یمذھب
ار  يسب یمحققان و صاحبنظران یسپس از سو ، معدود ینخست از جانب متفکران، به بعد ی حيھجدھم مس
ن اصول از  ين بود که اگرھمه اين سئوال ايقرار گرفت، و ا ی بررسمورد تذکر و بموازات آن مورد  ، فراوانتر

 یک از کتابھايچيھود اعالم شده بود چگونه است که درھيمبران قوم يبرپ یو الھ یابد یتھايآغاز بصورت واقع
ن که اختصاصا تورات نام دارد نه تنھا به آ ن بخشين و معتبرتريتر یميقد یعني ، ق يل عھد عتيپنجگانه اص

نه ازوجود   ، ان آمده استيبه م یت روح سخن يدرآنھا نه از ابد یعني ، نشده ین اصول اشاره ايچکدام از ايھ
بلکه   ، طان و مالئکينه از بھشت و دوزخ و نه ازش ، ز و روز حسابينه از رستاخ ، پس از مرگ یائيدن

و نند يب ی فر مياکين دنيھود منحصرا درھميد شده است که گناھان قوم ييتأدرست درجھت عکس آن ھمواره 
ولو آنکه خود   ، گناھکاران جواب گناھان پدران و پدربزرگشان را خواھند داد ی بعد یدرصورت لزوم نسلھا

ه  ک یمرفه برخوردار و کس  ی کند از عمر دراز و زندگ یرويھود پيکه از  ی کس : درآنھا نداشته باشند یتيمسئول
ب يازجانب خدا است که نص یفريکوتاه و آکنده ازذلت دارد، و مرگ زودرس ک یاو نباشد زندگ یبرا  یبنده خوب
نامعلوم است   یپس از مرگ بکل ی ف زندگي. تکل) وب، باب ھفتميکتاب ا ، ٢٧و ١٨ر يشود (مزاميبدکاران م

طان و مالئک يگردد، و وجود شيبرمازخاک است و به خاک  ی).  آدم١٠، مزمور نودم ، ه ، و نھم یمزمورس (
وه ممنوع را خورده و از  يکند که آدم و حوا دربھشت ميت ازآن مي که تورات حکا یچنان ناشناخته است که وقت

مار است: "...... و مار ازھمه   ، ستيطان نين کار اغوا کرده است شيآنکه آنھا را بد ، بھشت رانده شده اند
و به زن (حوا)گفت که خدا ازآن جھت شمارا ازخوردن  ، ارتربوديبود ھوشوانات صحرا که خداوند ساخته يح
ک و بد را  يکه آنرا بخورد چشمانتان باز شود و مانند خدا ن یروزداند ين درخت منع کرده است که ميوه ايم

نات واياز ھمه ح ین کار راکردياچونکه  : ... و خداون به مار گفت. )۵-١ ، باب سوم ، شيدايد (سفر پيبشناس
خورد "(سفر   یام عمرت را خاک خواھيا یرفت وتمام یبود وبر شکمت راه خواھ یصحرا ملعون تر خواھ

    . )١۴ ، باب سوم ، شيدايپ
  
خدا از پسران بابت گناه پدرانشان   یريش ولتر دراشاره به نوشته تورات درمورد انتقامگيش از دوقرن پيب

بابت گناھان پدران و پدربزرگان و اجداد سوم و چھارمشان   خداوند ازچھار پشت فرزندان ینوشت که انتقامجوئ
فر  يگر و کيد یايروح ودن یه بقايمذھب خود از فرضخ و يه تاريان درادوار اوليھوديدھد که ينشان م یبه روشن
که  یگر و بھشت و دوزخ بدان مفھومياز جھان د یاطالع بوده اند و اصوال تصور یب یگناھان بکل یآن جھان
فرو  ي ا کيروح  یا به بقايبه جھنم  یتورات اشاره ا ی چ جايرا درھيز ، م نداشته اندينھا قائليھمه ا یراماامروزب

  یخبريبا ب ، صحبت شده که قانونگزار یوحشتناک یآن تنھا ازمجازاتھا یپاداش بعد ازمرگ نشده است، وبجا
  .  ده استيرسيم  موجود به عقلش  یاين دنيھم  یگر، برايد یائيمطلق خود ازاحتمال وجود دن
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نانه بود،  ينکه واقع بينه باھمه اين زمي درفرانسه و آلمان درھم“ یگر آزاد فکران "قرن روشنائي تذکر ولتر و د
بنام "درباره مالئکه  Alexander Kohut یکه کتاب پر سروصدا ١٨۶۶از سال  ی داشت، ول ی جنبه آماتور

 Uber die judische Angeologie im ihre)" ین پارسيدرارتباط آن با آئ یھودين يآئ یشناس
Abhangkeit vom Parsismus)  و  یک مرحله کامال علمين مطالعات وارد يافت ايدرآلمان انتشار

از   یکين حال يودرع ، است و ھم خاخام اعظم ی ھوديمولف که خودش ھم  ، ن کتابيشد. درا یتخصص
ادگار  يطان و مالئک يتورات درباره ش  یداشتھارروشن کرده است که تمام ب ، خ مذاھبين محققان تاريبزرگتر

افته وتحت  يک ينزد یآشنائ ین زرتشتيان با آئيھودياست که  یزمان یعنيھود، يقوم  یدوران بعد از اسارت بابل
  .  ن قرار گرفته بودندين آئير معتقدات آ يتأث
  
م يد به دوبخش مجزا تقسھويقوم  ی خ باستانيد تذکر داده شود که تاريبا ، یحات بعديتوضروشن شدن  یبرا
ش از  يپ ۵٨٧ان است که درسال يھودي یھود تا دوران اسارت بابلي خ يکه بخش اول آن شامل آغاز تار ، شوديم
مان  يمعبد سل یرانيم و ويپادشاه بابل با تصرف اورشل Nabuchodonosorح توسط بخت النصريالد مسيم

ح ادامه  يالد مسيش از ميپ ۵٣٩تا سال  یعنيم قرن ينب يان بابل آغاز شد و قريھودي یو کوچ دادن دسته جمع
ھمه   ی فرمان آزاد ، یان منقرض شدو کورش پادشاه ھخامنش يبابل بدست پارس ی ن سال امپراتوريدرا . افتي

ن  يخ سرزمين تاريشان صادرکرد و ازايو بازگشت آنان را به کشورھا یھوديران ير منجمله اسياقوام اس
ان باز  يھودي . درآمد ی ھخامنش یشاھنشاھ یاز استانھا یکيبابل بود بصورت  ین که جزو امپراتوريفلسط

را که دردوران اسارت با آنھا آشنا شده بودند با خود ھمراه   یاز معتقدات زرتشت  یاريبس ، گشته به وطن
ود ھيران قرار داشت قوم يم اير حکومت مستقيل زين اسرائيکه سرزم ی سال ٢٠٠ز درطول يپس نبردند، واز آن 

ن دوران نوشته شده  يتورات که درا یدا کرد که انعکاس آنرا درھمه آن کتابھاين معتقدات پيبا ا ی شتريب یآشنائ
  . افتيتوان يم
  

خ  يرا بنام مکتب تار یائيمکتب پو ، ی حيمس یاروپا یو بازتاب گسترده آن درمحافل علم  Kohutانتشار کتاب 
درآن شرکت   یمورخ و خاورشناس و متخصص مسائل مذھبو  کرد تا به امروز صدھا محقق  یز ير یمذاھب پ

مختلف   ینه به زبانھاين زميبصورت کتابھا و رساله ھا و مقاالت درا ی قيکھزار اثر تحقيک به ي جسته و نزد
    . منتشر کرده اند 

  
عه يماوراالطب یبا ھمه برداشتھاين است که تقريا ، شوديم یريجه گيقات گسترده نتين تحقيا ی آنچه ازبرس

سنجش اعمال گر و يروح و جھان د ینه بقايل و قرآن درزميگر انجيد”یديورات، و بدنبال آن دوکتاب "توحت
فرجام  ماازيامالئک، مستقيطان يزدرباره شيا دوزخ، و نياداش آنان دربھشت پفرو يزوکيان درروز رستاخيآدم

از   ی ن بخشيلسطن ف يکه سرزم یدرسالھائ یران دوران ھخامنش يا یمزدائ )Eschatology( یشناس
ح به بعد است  يالد مسيش از م يل تنھااز قرن ششم پين دليپارس بود وارد تورات شده است، وبھم ی شاھنشاھ

افت، چنانکه يتوان ي طان و مالئک و بھشت و دوزخ در"کتاب مقدس "نشان ميمربوط به ش  یکه از برداشتھا
الد نوشته يش از ميشود که درسده پنجم پيده ميوب دين بار درتورات درکتاب اينخست یمن) برايطان (اھر ينام ش

،باب ١۶ال آمده (باب ھشتم، ين بار درکتاب دانينخست یل برايکائيل و مي)، و بنام جبرئ۶شده است (باب اول،
ل به ي اشاره انج . الد استيش از ميف آن مربوط به سده سوم پي) که تأل١، دوازدھم،١٣، باب دھم،٢١نھم، 

) و اشاره قرآن به ھشت  ۴وحنا، باب اول، يان گرفته اند (مکاشفه يخداوند را درمتخت که  یھفت فرشته ا
ن گفته گاتاھا است که  ياز ا یانعکاس آشکار )١٧بردوش دارند (الحاقه،که عرش پروردگار را  یملک

  تشي، ٩ام،  یس ی(گاتا ”ان دارندين خود نشسته است که ھفت امشاسپند آنرا در مي"اھورامزدا برتخت زر
ز مردگان و روز حساب را  ين اشاره به رستاخي. نخست)٣۶و٣٣فصل نوزدھم  ، داديوند ، ۴ ، کميست و يب

افت که  يتوان ي)م١۴و٩ھفتم، ان(باب يو کتاب مکاب )١٩ ، ست و ششمي(باب ب ینب یايدرتورات درکتاب اشع
"درآنروز   : آمده است که ین باره درمتون اوستائينوشته شده اند. درا یآنھا درھمان دوران ھخانش یھردو
  ، جميست و پينکرت سوم، فصل بيد( ق قرار خواھند گرفت يعادالنه ودق ی دگيخوب و بد ھرکس مورد رس ی کارھا
ا  يبه سود  یحساب ذره ا ی، و ترازو)ست وسوميک، باب بيني، داتستان د٩-۶ ، ام ی، بندھشن، س ٣١٢و٢٠٩
ان يگدا یشاھان و نه برا یبدان، نه برا یکان و نه براين یراب نهن برده نخواھد شد، يا پائيباال  یان کسيبه ز
... و درآنروز اعمال ھرکس  . " : ن مورد درقرآن آمده استي)، ودرھم١١٠نوک خرد، کتاب دوم،ي(م

ن نخواھد  يسنگ یان کس يا به زيبه سود  یده خواھد شد، وترازوبه اندازه دانه خردل ي درترازوسنج
  ).  ۴٧اء،يشد"(انب
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گذارد که درمعتقدات  يه ميت اختصاصا تکين واقعيھود برھمين يجامع خود درباره آئ  ید دربرسيفرو دگمونيز
درآن راه   ی ن پارسين پندار تنھا پس ازاتمام تماس با آئيناشناخته بود و ا یروح بکل یموضوع بقا یھوديه ياول
    . افتي

  
ق و اوستا، درکتاب  يسرشناس عھد عتآغاز قرن حاضر، مترجم تورات و مفسر  یفون گال خاورشناس آلمان

  ،  زيسد:"نه تنھا اعتقاد به رستاخينوي) م١٩٢۶(چاپ بن،Basileia ton Theon بنام معروف خود  یقيتحق
دارد. آنچه اصول و  ین پارسيشه درآئيھود رين ي بودن آن درآئ یا بھشتي یروح دوزخ یده به بقايبلکه عق

  ی فرجام شناس یشه ھايرانديد تأثيآنان لطافت بخش  ی سارت بابلان را دردوران پس از ايھوديمعتقدات خشک 
امبر  يکه پ یدرحد ، ش شناختندين را گوشت و استخوان خوين آئيجه آن اين آنان بود که در نتيدرآئ یزرتشت
د به يھود دردوران پس از تبعين ي اگر د . ھوه خوانديح و شبان يرا مس یاء کورش پارسياشع ، ھوديبزرگ 
  بود".   یشه زرتشتين مطلقا مربوط به نفوذ انديافت ايو درجھت مثبت تحول  یدايبن یصورت

  
ش و  يک اتريکاتول یسايگ اسقف اعظم کلينال فرانتس کونينه توسط کاردين زميکه درا یگري د یقيکتاب تحق

کصد اظھار نظرازمحققان و  يش از ي ب یحاوف شده،يت تأليحيجھان مس یکنون یتھاين شخصياز بزرگتر  یکي
  . است ی و اسالم یح يومس ی ھودي ی درفرجام شناس ی ن زرتشتيآئ یادير بنيرات شناسان جھان غرب درباره تأثوت

    . ک استيازدانشمندان طراز اول جھان کاتول یکين است که مولف آن خود ين اثر درايت خاص اياھم
  

ن اسناد مربوط به  يتر یميت کشف شد و قديکه دراواسط قرن حاضر درکنار بحرالم”معروف "کمران یتومارھا
  یھودي ن نوشته ھا از فرقه يا . کندي روشن م یھود بخوبين يرادرآئ یرانيرود نفوذ معتقدات ايل به شمار ميانج
 یان بخالف کاھنان سنتيسين فريان داشتند، و اي سيگر بنام فريک با فرقه د يبجامانده که ارتباط نزد”ی"اسن

 یح و روز حساب و بھشت و دوزخ که ھمه آنھا از منابع اوستائرو  ی ايز بعد ازمرگ و بقايھود، به رستاخي
درکتاب   یحت . دانستندير وشر ميدان مبارزه دوعنصر خ يرام یده بود معتقد بودند و جھان ھست يشان رسيبد

شده   یھوديده شده که تلفظ ي"نامیطان "اشمودائ ي ق که درزمان آنان نوشته شده بود شيعھد عت ی”اي"طوب
ن راستا، فون گال درارتباط با کتاب  ي). درھم ١٧و٨ا، باب سوم، ي(تورات طوباوستااست  وخشم)ي د اشمه دائوه( 

ح  ي) که درآنھاازدومس۴و٣ ، ازدھميل (باب يوحنا درانجي) و کتاب مکاشفه ١۴ا درتورات (باب چھاردھم،يزکر
  ی درماه زرتشتيو ھوشدريھوششده  یھودين دو مظاھر يستاده اند، ايخداوند سخن رفته است که دربرابر او ا

ن دوکتاب  يسندگان ايکند که نويت ازآن مين بنظراوحکايشوند، وايانس مربوط ميداند که با اسطوره سائوشيم
کصد مورد  يش از يشامل ب  یده اند. داوسن فھرستيشيانديم یرانيا“ش کسوت ين دو"پيد بديق وعھد جديعھدعت

  . اقتباس شده اند یاست که ھمه آنھا از معتقدات اوستائ ت را ارائه کردهيحيھود مسين ياز نکات مشابه دوآئ
  

ن مرد و زن  يانگ نخستياگ و مشي و ارتباط مش ، نودپل با پل صراطيو چ یانس با مھديدرباره ارتباط سائوش
ھورامزدا  گرفتند و ا ی ده شدند و درباغ بھشت جايتوسط اھورامزدا آفر یت متون اوستائيکه به حکا(جھان 

جه از بھشت رانده شدند و بعدھا  يمن آنانرا اغوا کردو درنتياھر یمن را نخورند ول يب اھريفر هکازآنان خواست 
 یعيقات وسيتورات و قرآن، نه تنھا درقرنگذشته و قرن حاضرتحق ید آمد) باآدم وحواان ازآنھا بوجوييآدمنسل 

  ، دارمستترانجام گرفته  ، نگيشمن، ھوسينديگل، وي توسط خاورشناسان برجسته چون نولدکه، مارکوارت، اشپ
حمزه   ، ی مسعود ، ی رونيب ، یچون طبر ی ز مورخان سرشناسين ی ن قرون دوران اسالميبلکه در ھمان نخست

ن باره  يدراکه  یقين کار تحقيبھتر . قرار داده اند ین موضوع را مورد بررسيل اي، بتفصیعقوبي ، یاصفھان
ن پادشاه  ين انسان و نخستينخست یبنام "نمونه ھا نن سيستيدرجھان غرب صورت گرفته، کتاب آرتور کر

 Les types du premier Homme et du premier Roi dansان " يرانيا یخ افسانه ايدرتار
l’historie legendaire des Iraniens ان فرانسه دراستکھلم چاپ شده  يبه ز ١٩١٧است که درسال

ن ين پژوھش ھا ايدرھمه ا . تھران منتشر شده است ز ترجمه و در ين یش ازانقالب به فارسيپ ی ودرسالھا
ه تورات افسانه آدم  يد شده است که درمتون اولييخ مذاھب دراواخ سده گذشته تأي رشناس تارW.Aigerه ينظر

آنھا دردوران پس از   یسيار مبھم و گنگ بوده و تنھا بعد از بازنويگرفته شده بود بس یر بابليو حوا که ازاساط
افته است.اسطوره  يخود را  ی شکل امروز یانگ زرتشتياومشين افسانه با الھام ازاسطوره مشي ا یاسارت بابل

، باب  ٢ ، باب شصت وپنجم،٨٢ ، وھفتم یک(باب سينيل درداتستان ديبتفص یانگ اوستائياگ ومشيمش
    . آمده است )٢٧-١  (باب اول،بندھشن) و٨٠، (بخش سومنکرتي)، د۴ھفتادوھفتم،
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متذکر شده   یرانيا ینھاين نقش جھان آئيدرباره ھم ، رانيا یخ و باستان شناسيتار فورشمن، کارشناس معريگ
ران درشرق وغرب گسترش  يا ی مرزھا یبه آنسو یرانيا یمذھب یشه ھا ينفوذ اند ی"درزمان ساسان : است که

ازراه   ، نيبه چ انه و ترکستانيم یايازراه آس ین مانيآئ . رفته شد ين بودا پذيدرآئ یرانيت اياصل ثنو . افتي
ر به ازمنستان و بالکان و بعدا به جنوب يصغ یا يو از راه آس ، یشمال یقايه به مصر و سراسر افريسور

روم   یترا (مھر) سراسر امپراتوريم  یرانين ايآئ . نده آن بوديرومند کاتار نماين ی د که جنبش مذھبيفرانسه رس
  یسايکل ، ینستور یساين کليھمچن . فا کرديت ايحيمس یريدرشکل گ یز نقش درجه اوليرا فرا گرفت و بعدا ن

که عموما  یمذھب یشه ھاين بود که انديو چن ، ن برديرا به چ یح يمسن يران بود که آئيت مورد قبول ايحيمس
ران يا ین وارث فکرينھمه مھمتريافتند. با ايانوس اطلس درمغرب گسترش يه گرفته بودند از اقيران ماياز ا

رمان ( را باخود ھمراه برد" یشه و ھنر ساسانيو اند  یبود که به ھر جا که رفت آثار فکر اسالم یساسان
  .  )ران از آغاز تا اسالميرشمن:ايگ

 *    *    *  
  

  یبعد برا ی افت و اندکيرم راه  ی ترا) به امپراتوري مھر(م یرانين ايآئ ، حيش از تولد مسيک قرن پيدست کم 
ن يونان وروم چني یھايخ امپراتوري درتمام تار . درآمد یاتوران رومپرام ین رسميش از سه قرن بصورت آئيب

بزرگ   یپرستش مھر خدا ، تراين ميبه نوشته فرانتس کومون محقق برجسته آئ ، منحصربه فرد بود یمورد
  افت:  يپھناور روم گسترش  یاز شرق تا غرب امپراتور ی له باروت درکوتاه مدتيک فتيمانند  یرانيا

از رود   ی که درکوتاه مدتيداد، بطور ی انتظار داشت رو شد يعتر ازآنچه ميار سريترا دررم بسيمن ي"گسترش آئ
پس از   یکيشمار يب یمھرابه ھا ی شمال یقايتا جبل الطالق وسراسر افر یانوس اطلس و از رومانيدانوب تا اق

ش يران پدون رايترا دراي. مLes mysteres de Mithraس کومون: يسربرافراشتند "(فرانت یگريد
  یبارور ، یدوست ، ماني،وفا به عھد و پیدادگستر ، یروشنائ یبود که خدا  یائ يبزرگ آر یخدا ، اززرتشت

ران يا یامپراتور ین رسمين مھرآئيان) آئيشد. دردوران پانصد ساله حکومت پارتھا(اشکانيشمرده م یروزيوپ
ات و  يرا که با روح یرانين اين آئي دند ايجنگيم که با پارت ھا یروم  یون ھاين دوران بود که لژيبود و درھم

تازه   ی ھرچند که بموجب پژوھشھا ، روم بردند یآنان سازگار بود با خود به امپراتور یو آرمان یمل یسنتھا
وس امپراتور رم  يدرقرن دوم کمد . ونان شناخته شده بودياز ین از ھمان زمان اسکندر دربخشھائين آئيا ، تر

  یامپراتور ین رسمين را آئين آئيانوس،ايآورل، گر رميامپراتور د ٢٧۴درسال  . رفتيراپذ یترائين ميرسما آئ
  اعالم کرد. 

  
  ی ساخته شد ودرشورا ی ار بزرگين مھرابه بسيشھر و یکيدرنزد، ی امپراتور بزرگ روم ، انوسيدردوران کلس

د شکست يترا "خورشيم Fautori imperii suiرم  یامپراتور یحام یترا عنوان خدايبه م ، یامپراتور
تپه   ، رم یو امپراتور . او محفوظ ماند  ین عنوان برايروم ا یخ امپراتوريان تاريا پاSol invictusر"يناپذ
چ مذھب  يبود که قبل و بعد از آن به ھ یازين امتيمھر ساخته شد و ا یترائوم (مھرابه) اصلينو، ميتوليکاپ
روم   یباستان یمختلف امپراتور ینھايچندصد معبد مھر درسرزم یايبقادرحال حاضر،  . داده نشد ه بود یگريد
بلغارستان،   ، یرومان ، مجارستان ، شياتر، سيسو ، کيبلژ ، ا، آلمانيانگلستان، اسپان ، فرانسه ، ايتالي(ا

ر،مراکش) ھمچنان ي، تونس،الجزای بين،اردن، مصر، ليه، لبنان، فلسطيسور ، هيونان، ترکيبالکان، یکشورھا
به نوشته  . آنھا است یشامل چھارده تا یک رم به تنھائيا درنزديکه بندر کوچک اوست ، خورديم مبه چش

 یاه) تا ستونھايس یايان (دريآدر ی ايا و از دريتانيوار بريازمصب دانوب تا د ، نيالت یوس مورخ نامينيپل
  ترا بود.يھمه جا قلمرو م  )جبل الطارق (ھرکول 

 
واز   ، ادامه داشت  یالد يح دررم شروع شده بود تا سده چھارم ميالد مس يش ازميپترا که از قرن اول يپرستش م

سا ساخته ي(که بعدا توسط کلیا براثر معجزه اي  ینوس امپراتوررومينکه کنستانتيخ ببعد بخاطر اين تاريا
  رات نوخاسته يحيشده است مس یل درباره آنھا بررس يکه بتفص ی اس يس یھا یا باحسابگريوپرداخته شد) و 

آن تا مدتھا بعد ھمچنان  یاينھمه بقايباا . سم روبه زوال گذاشتيترائياعالم کرد م یامپراتور ین رسميئآ
ت کمک کرد مرگ  يحي که به جا افتادن مس یگريد یخيواقعه تار . ماند  یباق ین امپراتوريمختلف ا یدرنواح
ت بود  يحيش دشمن سوگند خورده مسرگبز نوس بود که بخالف پدر ينواده کنستانت ، انوسيوليامپراتور یناگھان
  یشيز رتبه کشيفراگرفته بود و شخصا ن ی حيمات مسيبه خواست پدرش تعل یعھدينکه خود درزمان وليو با ا

بازگشت و   یترائين ميبه آئ یل به مقام امپراتوري پس از ن ، شناختيک ميل رااز نزديداشت و تورات و انج
ن يا یول  . کھن شناخته شده است ی قين آثار تحقياز جالبتره ک ت نوشت يحيت و مسيھوديدررد  یرساله ا
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ر  يسفون تيک تيدرنزد یساسان یروھايکند، و درنبرد با ن یخواست مانند اسکندر جھانگشائ یترائيامپراتور م
ان يفرانسه درپا یمورخ و محقق نام“ارنست رنان “  یابين ارزيکشته شد. ا  یسالگ ٣٢در٣۵۵خورد ودرسال 

،  گرفتار آمده بودزود رس  یت به بالئيحيترا بارھا نقل شده است که اگر مسين ميباط با آئرارتته د قرن گذش
  جھان بود.  یر ين فراگيترا آئين ميامروز آئ

  
ن  يبوده که درا یھمواره مورد شگفت پژوھشگران ، تيحيسم درشکل گرفتن مسيترائيع وھمه جانبه مير وسيتأث

مختلف از سنت   ینه ھايت درزميحيکه مس یوسعت اقتباس ھائ . اند  ختهرداخ مذاھب پيتار یھا یباره به برس
    .  سابقه ندارد   ی ن درگريچ آئي درھ ،  بعمل آورده ی مھر یھا
  

سه   یعني ٣٢۵است که تنھا درسال  یسيتولد ع یدسامبر برا  ٢۵ن روز ييتع یھا  یبردار ین کپين ايمھمتر
 یم گرفته شد و تا بدان ھنگام ضابطه ايتصمآن رد ک درمويکاتول یسايکل یدرشورا یسيقرن پس از خود ع

ترا ين مياززمان رواج آئ ، ن روزين بود که ا ين انتخاب ايزه ايانگ . ان وجود نداشت يحيمس ین مورد برا يدرا
ن روز که مقارن آغاز زمستان بود،  يرا درايز ، شديترا جشن گرفته ميرم بعنوان روز تولد م یدرامپراتور

کرد و طول روزھا تابه جشن آغاز  يلدا دوباره آھنگ باال رفتن ميخود درشب  یزين حد پائيترن يد از پائيخورش
دسامبر بعنوان روز   ٢۵ن جھت روز يو بد ، افتييشد ادامه م يبھار که درآن دوباره تعادل روز و شب برقرار م

  ،  رم یراتور امپدر ن سنتيچند صد ساله ا یشه داريو باتوجه به ر ، شديترا)جشن گرفته مي "تولد"مھر (م
ن يھم یسيتولد ع یبرا یگرين روز دييتع یدند که بجاين ديصالح درا یحينوخاسته مس یسايکارگردانان کل

    .  ترا بگذارندي م یرا درجا یس ينند و فقط عين منظور برگزيا ی ن روز تولد مھررا برايھم
  
ده  يد ناميمھر که روز خورش یگفتروز ھ  یعني ، انجا م گرفت  یدرمورد روز مقدس ھفتگ  ین جابجائير ھمينظ
سا "روزخداوند  ين شد واز جانب کلييت تعيحيمس ی بود روز مقدس ھفتگ یکشنبه کنونيشد و مصادف با يم
آنگلوساکسون  ینھاد درزبايآن بصورت روز خورش یده شد،ھر چند که ھنوزھم اصطالح دوران مھرينام“

ن يھمچن . مانده است یباق )یناوياسکاند یوزبانھا یدرآلمان  Sunntag،یسيدرانگSunday( یوژرمن
جشن ساالنه   . ران استيمارس دانست، که مقارن با نوروز ا ٢۵را درروز  یسي نطفه ع یسا انعقاد آسمانيکل

نا ھمان است که  يشد عين ماه شب چھاردھم بھار برپاميکشنبه بعد از اولين ي ترا که درنخستين ميآئ یبھار
به آسمان جشن گرفته   یسي) و صعود عEasterاي Paquesک ( پاد يصورت عت بيحياکنون درجھان مس

    . ل از مصر استياد آور خروج قوم اسرائيز ھست که يھود نيد پسح (فصح) يش مقارن با عيو کما ب ، شوديم
  

  .  است یترائيم یاز معتقدات و سنتھا ی رونوشت آشکار یحياز سنت ھا و معتقدات مس یگري موارد متعدد د
ک يباکره دردرون  ینا ھمان اسطوره تولد مھر از مادريله عيک طويباکره در ی از مادر یسياسطوره تولد ع 

ند بنوبه خود  يآ یداراوميبه د یستاره ا یبه راھنمائ یسيش عيو افسانه سه پادشاه مغ که بدنبال زا ، غاراست
د  يرسم تعم. رفته بودنداوه شگايدار مھر به غار زاي د ی برا یاست که به دنبال ستاره ا یتکرار افسانه سه چوپان

و نان  ) که خوردن شرابEucharistie( یربان ین رسم عشايت است و ھمچنيحيمس یاديکه ازاصول بن
ن يبا ا ، گرفته شده است یترائيم  ی مذھبسنن بطورکامل ازح است يگوشت مسختن باخون و يآم  یمقدس برا

اه دراروپا  ين گيچون ا یول ، شديائوما خورده مھ اهينان و آب مقدس ھمراه با گ یرانيسم ايترائيتفاوت که درم
ل به خود انگور و  يجا تبديآن بکار بردند که تدر ینورس تاک رابجا  ی شاخه ھا یسم روميترائيدرم  ، ديروئينم

دراثر   ی انوس اسقف و مورخ  کارتاژيترتول ، یح يشراب مقدس شد. درقرن دوم مس یعنيبعد به فشرده آن 
    : ار نوشتيو خشم بس یبا شگفت  De praescriptiones hereticorumمعروف خود 

  
د از مراسم  ينا به تقلينان وشراب مقدس خود راع ی طانيافت شيض  ) انين کفار(مھريتعجب است که ا ی "جا

ن مراسم  يگانگان رابديم که بيشه مراقب بوده ايکه ما ھميدرصورت ، کننديت برگزار ميحيمس یعشاء ربان
، از تازه  ”خ خدايسنده کتاب "تاري". نوم يشود راه ندھيرت محرمانه برگزار مصوب خودمان که صرفا  یمذھب
تعجب   ی شتر جايد بيشا“: دھد که ين پرسش پاسخ مي طنز بد ی با اندک ، خ مذاھبيمربوط به تار یھا ين بررسيتر

ده  يدزد  نايحيح از مسيمس یسيش از تول عيمدتھا پ ی ت را حتيحيمراسم مقدس مس ین کافران مترائيباشد که ا
ت  يحيدرمس Sacramentumنا بصورت ھفت يترا ھفت درجه دارد که عين ميمراحل تکامل درآئ . باشند"

 یاروپائ یو ھفت مرحله فران ماسونر یرانيسلوک عرفان ا یدرھفت وادھمچنانکه بعدا  ، منعکس شده است
بود که   ی ضرور یخاص ی و شوشست  یترائيک از درجات ھفتگانه ميدخول به ھر یبرا . افته استي یز تجلين
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و زانو  ، یمذھب یدرھنگام سرودن دعاھا یقيسنت نواختن موس . ان قرار گرفته است يسويد عيغسل تعم  یمبنا
است که بخصوص ارغنون  یترائيم یبنوبه خود از سنن مذھب ، و نواختن ناقوس ، شيايزدن درھنگام ن

)orgue( مھرابه ھا دارد  ی شه در آتش مھريکه ر شمع  وختننسان رسم افريبھم . دارد یدرآن مقام اصل .  
  

است که بطور   ی تعلق گرفته است لقب یسيت به عيحيچھارگانه درجھان مس ی لھا يلقب نجات دھنده که درانج
 یدرقرآن عنوان سنت ) امبرانيمھر پ(نييشد، ھمچنانکه عنوان خاتو النبيترا داده ميبه م ین مھريدرآئ یسنت
اند  ن مھر دانستهيآئ یاديازعالئم بن یکيت را يحيب مسيعالمت صل ین محقق حتيندبود. چ ین مانويدرآئ یمان

ن يت ازايحيازمس یگر يکه درآغوش دارد نشان اقتباس د یھمراه با بره اترا رايازم ی ز نقوش متعددين ی و کسان
  شمرده اند.   ی ک  مھرينشان سمبول

  
    : سد ينويم باره نيخود دراLa vie des Verites گوستاولوبون درکتاب 

  
ن يه گرفته بود که نخستيح مايماقبل مس ین ھايع از آئياس چنان وسيت درمقيحيفات و رسوم مسي"تشر
ترا را متھم يم یرانين ايخبر بودند آئيب یدتيعق ین نقل وانتقالھايسم ايکه از مکان یحين مسيون آئيروحان

ت درست  يکه واقعيدر صورت ، د کرده استيلتقت ي حياز مس یطانيش یرا با تقلب یفات فراوانيکردند که تشريم
  د کرده بود".  يترا تقلين ميت از آئيحينھا را مسين بود که ھمه ايا

  
گرو يآنھا درمعتقدات مربوط به جھان د یت ھماھنگيحيومس یترائين مين وجه شباھت دو آئينھمه مھمتريباا

زدان و  ي ان ياس کائنات مياست که درمق ینھائکار يدرپ یکيبرتار ی روشنائ ینھائ یروز يز مردگان و پيرستاخ
     است  یائيکامال آر یو برداشت ندارد   ی که درتورات سابقه ا -ن اسطوره رايت ايحي رد، ومسيگيمن صورت مياھر

ان يروم اقتباس کرده است،که براساس آن درپا یترائين و از معتقدات ميدرفلسط یمشترکا از معتقدات زرتشت
  ، گري ازموارد د یاريمثل بس ، یحيو درمعتقدات مس  ، کنديم یمردگان راسرپرست ز يستاخترا است که ريجھان م

  ترا گذاشته شده است. يم ی بجا یسين مورد عيدرا
   

 *    *    * 
  
ق يخود عم ین که ازنظر محتواين آئيکھن ارمغان داد. ا یايران به دنيبود که ا ین جھانين آئيسوم ین مانيآئ
ش از ھر  يشه ھا و فرھنگھا بيب انديدرترک یرانيفرھنگ ا یو درآن نقش سنت ، است یان باستانين ھمه اديتر
 یرانيا ی شه ھايکه با اند یحيو مس یو بودائ یشه زرتشتياست از سه اند یخته ايآم ، کنديگر جلوه ميد یجا
  ، تاهکو یتدرظرف مد ، ن راين آئيسابقه ايموفق بود که گسترش ب یختگين درآمي و ھم . ب شده استيترک یمان

 یھا و دشمنيرغم سرکوبگريعل ، آنرا ی داريو پا ، ا بدنبال آوردين گرفته تا اسپاني از چ یپھناور ینھايبه سرزم
  یر ندارد، باعث شد به نوشته ھانريخ جھان نظي درتار یگرين ديچ آئيکه ازنظر شدت و خشونت درھ یھائ

  یچه از نظرزمان ین مانيگسترش آئ ، سيرسالويدر دائره المعارف اون ی شارل پوئش محقق سرشناس فرانسو
را   یاسي ا سي ینظام یروين نينکه کمتريبا ا ، نين آئيرا اي ز ، خ استيتار یھا یاز شگفت یو چه ازنظر مکان

روم   یران و چه درامپراتوريموجود چه درخود ا ینکه درست بالعکس ھمه قدرتھا يپشتوانه خود نداشت و با ا
ھزار   ، با آن برخاستند یسرکوبگرانه ا یدرحد اعل یت به دشمنيحيسر معص یااسالم واروپ یو امپراتور

انوس اطلس گرفته تا ياز اق ینھا وجوامع مختلفيدرسرزم یالدياز قرن سوم تا قرن پانزدھم م ، ست ساليودو
ز  يوز نامر  ی و حت ، شه دار به تحرک خود ادامه داديا و ريپو یروئير بصورت نيانوس کب ياق یخاور ی کرانه ھا
    . افتيتوان يچه درمشرق و چه درغرب م ، یازتمدن بشر یگوناگون ینه ھايآن رادرزم یبازتابھا

  
 یروني(که ب  یتوسط مان یران ساسانيدرا ، ش ازظھور اسالميچھارقرن پ ، یحي درسده سوم مس ین مانويآئ
  ، یبراساس معتقدات مانو . شد  یانگذاريبن )دانسته اند یاز نوادگان پادشاھان اشکان یکيم اورا ين النديوا

اوجدا   ینيازقالب زم یھرانسان یدرھنگام تولد ماد  یکه به اعتقاد مان یفروغ یالديم ٢۴٢درنوروز سال 
 ینيام آئيابالغ پ یبرا یبدو خبر داد که و یبصورت فرشته ا ، وندديبپ یشود تا پس از مرگ او دوباره به ويم

ه يممتد به ھند و سور یافت با سفرھا يسال ادامه  ٢٣ را کهخود  یت مذھبيفعال یده شده است. وينوبرگز
 یول ، ھمراه بود یران آغاز کرد که درمراحل نخست با نظر مساعد درباز ساسانيومصر و بخصوص درداخل ا
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به زندان افتاد و سرانجام کشته  یآنان مان  ی ھا یمواجه شد و باکارشکن  ید موبدان زرتشتيبعدا با مخالفت شد
    . ختنديبه دارآوش را کالبدشد و 

  
شد با مرگ او يده مينام”ن فروغيه داشت و "آئينور و ظلمت تک یو ابد یکار جھانيکه برپ ی ن مانيآئ یول

ن فرا گرفت و  يانه راتا چيم یايھمه آس ی افت که از جانب خاوري یريبلکه گسترش چنان فراگ ، متوقف نشد
غور مذھب  ين اويدرسرزم ی و حت ، افتين بخش کشور راه يرت یوبن تا کانتون درجن يپھناور چ یداخل پادشاھ در

تا   یشمال ی قا يروم و افر یبه سراسر امپراتور یو بموازات آن از جانب باختر  ، اعالم شد ین پادشاھيا ی رسم
فق رموابانظ ین امپراتوريکه دراترايم یرانين اي، برخالف آئن باريا یافت. وليگسترش  یحيمس یاياسپان
رم سرچشمه گرفته بود و   یرومند امپراتوريف نيحر یران ساساني ل آنکه ازايبه دل ی ن ماني، آئبودشده  رفتهيپذ

قرار   ید امپراتوران روميافته بود مورد مخالفت شديراه ن یان به امپراتوريسم توسط خود روميترائيبعکس م
  ی قا يتور روم درآفر امپراسقوط بعد از  یان آغاز شد که حتينسبت به مانو یرحمانه ايب یگرفت و سرکوبگر

ن حکم سوزانده شدن  يچنانکه نخست ، افتيادامه  ی و جھان اسالم ی حيمس یگ  واروپايزيو یايزانس و اسپانيب
ج شد  يرا یحيدرھمه جھان مس )ونيسيزيد (انکيش عقايوان تفتيکه بعدھا بدست د –زنده  زنده درآتش 

بعد   یو اندک  ، به اجرادرآمد یالت مانويتن تمامتھم به داش یسوي ع یانوس روخانيليسيا درمورد پريدراسپان
ان داده بودند  يکه اعراب به مانو یعنوان –ق يز دسته  دسته مخالفان را به عنوان زندين یازآن درخالفت اسالم

پنداشت،  يافته ميان يت را پايمانو ی ح يمس یسايکه کليچند قرن بعد، ھنگام ، نھمهيباا . در آتش سوزاندند –
ا و جنوب فرانسه سر  يتاليازبالکان و ا ، رفتندنام گ”یل و کاتار که "نومانويبوگوم یو فلسف یمذھب ینبش ھاج

نوسنت  يک سازمان دادند که پاپ اي کاتول ی سايچنان سرسختانه را با کل ی مبارزه ا ی اپيبرآوردند و چند قرن پ
ان جنوب فرانسه اختصاص  يکار با مانويپ کار با مسلمانان بهيپ یرا بجا یبيصل یاز جنگھا یکيسوم اساسا 
ازمورخان دوران  یکيرحمانه عمل کردکه يفرانسه چنان ب ین راه با کمک فئودالھا و دستگاه سلطنتيداد، ودرا

  ).  East and Westدرکتاب C.N. Parkinson تلر خوانده است (يش کسوت آدلف ھ يحاضر اوراپ
  

ت و اسالم دارد،  يحي ھود و مسين يخ تحوالت آئيان درتاريرانيا یر معتقدات مزدائيکه موضوع تأث یتيبا ھمه اھم
نه ين زميکصد و پنجاه ساله گذشته درايکه در یو مشخصات چند صد کتاب و مقاله ا ی متاسفانه نقل اسام

نجا تنھا به نقل  يھت درانجيست، بديش صفحات محدود کتاب حاضر ن يدرگنجا ، درجھان غرب منتشر شده است
نه باشند  ين زميدرا یشتر يکه عالقمند به مطالعات ب یخوانندگان یآگاھ ین آنھا براياز مھمتر یمشخصات شمار
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   استر ”يهوديرمان "
  
ز از اول تا به  يع آن نيشود و وقايمربوط م یران ھخامنشيست و چھارگانه تورات تماما به ايب ی از کتابھا یکي

است و داستان آن داستان ”ن کتاب "کتاب استرينام ا . گذرد يپارس م ی آخر  درشورش و دردربار شاھنشاھ
ت تورات  ياست که به روا“اخشورش “ران درزمان يا ی بردربار پادشاھ یھودي ی دختر یچون و چرايتسلط ب

وش  يدارارشا فرزند ي ن اخشورش (که ظاھرا خشايکرد ".  ايلکت سلطنت م مم  ١٢٧"ازھند تا حبش بر
"نشان دادن جالل  یدر"دارالسلطنه شوشن"(شوش) برا یافتيش ضياست) در سال سوم ازسلطنت خو ی ھخامنش

افت ھفت  ين مدت ضيا یو پس از انقضا ، ابدييروز تمام ادامه م ١٨٠کند که يبرپام”وحشمت سلطنت خود
 یشھبانو ی کند و شتيامر م یدھد که درروز ھفتم آن درعالم مستيب ميترت ی صر پادشاھ درق ی گريروزه د

ح  يتورات تصر ینند (درمتن کلدانيک ببياو را ازنزد یبائيق زياورند تا خالياوراباتاج ملوکانه بحضور پادشاه ب
جه يزند و درنتيزمر بان کار سيشھبانو ازا یشود)، ولن منظور سراپا برھنه يشده است که شاه فرمود اوبد

رابه  یرد که رتبه ملوکانه و شتيگيم ميدان قوم تصميش سفيشود و شاه پس ازمشورت با ريمغضوب پادشاه م
بنام استر که عموزاده و   ی دختر ، سته ترازاو باشد بدھد، و پس از جستجو در سراسر کشوري که شا یگريد

وطن  یم جالياست که ازاورشل ینياميس بنيبن ق یمعربن شيائيبن  یبنام مردخا ی ھودي یدختر خوانده "مرد
ت يقوم  یبدستور مرد خا یول ، شوديانتخاب م یشھبانوئ یکند "برايم یکرده و دردارالسلطنه شوشن زندگ

  دارد. يپنھان نگاه م یخود را با مردخا یشاونديو خو یھودي
  
سجده   ی کنند "، اما مردخايده مع خادمان شاه بحضور او سج يبنام ھامان دارد که "جم یرين اخشورش وزيا
قصد ھالک نمودن “بلکه  یشود نه تنھا قصد کشتن مرد خايآگاه م یبودن مردخا یھوديکند و ھامان که برينم
با فعل   ی بودند"، ول ی مملکت اخشورش بودند، ازآنروزکه قوم مردخا ی کند که درتماميرا م ی انيھوديع يجم

دھد که ھرچه  يبه استر قول م ی گساريک بزم ميپادشاه در ، شدهت يکال حيکه درداستان استر بتفص يیوانفعالھا
ن يو شاه ا ، خواھديو استر از او اعدام ھامان رام، راکه اوبخواھد، ولو نصف مملکتش باشد بدوبدھد

از جانب پادشاه به   ی دھد که "نامه ھائياجازه م یش مردخايو اضافه برآن استر و عمو ، رديپذيدرخواست را م 
که درھمه شھر ھا ھستند   یانيھوديسد که بموجب آنھا به يت از ھند تا حبش بنويوال ١٢٧ یساو رو انيوال

شان ھالک يداشتند با اطفال و زنان ايشان ميت ايتھا را که قصد اذ يقومھا و وال ی"تمامشود که ياجازه داده م
ن حکم ازحضور  ياز صدور اپس  ی ... و مردخا. شان را تاراج کنند"يند و اموال ايو تلف نماو بکشند سازند

رود و  يرون ميب یکتان نازک ارغوان ی ن و ردايد و تاج بزرگ زريو سف یپادشاه با لباس ملوکانه الجورد
ع مخالفان خود را  يان جميھودي“ : رسد کهيان مين بپايکنند داستان چنيووجد م یان درشھر شوشن شاد يھودي

شان ھرچه  ير زده کشتند و ھالک کردند و با ايشمش  دمبه  اخشوش پادشاه به اجازه او یتھايدرھمه وال
را  يو درآنروز عدد آنان ، دندينفر را به قتل رسانپانصد  یخواستند بعمل آوردند، و دردارالسلطنه شوشن به تنھائ

ان  يھوريکه دردارالسلطنه شوشن کشته شدند بحضور پادشاه عرضه داشتند، و پادشاه به استر ملکه گفت که 
پادشاه چه کرده اند ؟ حال مسئول  ی تھا ير واليپس درسا ، ه شوشن پانصد نفر را ھالک کرده اندالسلطندردار
باشند اجازت داده شود که فردا  يکه درشوشن م یانيھوديو استر گفت به  . ست که به توداده خواھد شد يتو چ

ھفتاد و ھفتھزار نفر از  ھم يروان بريھوديو، ن بشوديو پادشاه فرمود که چن ، نديز مثل امروز عمل نماين
  ” دانستند. ی ش را کشتند و آنروز را روزبزم و شاديمخالفان خو

  
ازآغاز تا   ، ن داستانيد که ايدانيھمه م”سد:ينوين کتاب استر ميدرباره ا  ، خود ازتورات یکل ی ابيولتر درارز

 یعنيسر و ته داشته باشد،  ینيه معد تا انداز يبايز ميک رمان ني ی حت ی ست، وليشتر ن يب ی اليک رمان خيانجام 
 یونانيگرمورخان ي که ھرودوت و د یافته باشد،ودرجائيافت شش ماه تمام بدون وقفه ادامه نيک ضيدرآن 
ن دربار دستور نداده باشد که  يپادشاه ا ، گذارنديد ميتأک یرانه دربار ھخامنشيسختگ یبرمقررات اخلق یجملگ

چه  ، یکه ھرپادشاه مقتدر شرق یو درھر جائ ، ش گذارنديه نماش بيايعاھمسرش را برھنه در برابر اتباع ور
  ی مشروط به برس یاصطبل سلطنت یک اسب را براي انتخاب  یحت ینيو چه عرب و ترک و مغول و چ یپارس

و   یو قوم یدرسابقه خانوادگ یچ برسيرابدون ھ یکشور دختر ناشناس ١٢٧پادشاه  ، کنديدراصالت آن م 
لباس ملوکانه و  منصب صدارت و  ی ک پناھنده مفلوک خارجيو به  ، ده باشديبرنگزخود  ی سراو به ھم یمذھب

پادشاھان آن زبانزد دوست ودشمن   ی مذھب یکه روح اغماض و مدارا یودرکشور  ، ده باشدين نبخشيتاج زر
  اشد، نکرده برخود را صاداتباع اجازه قتل عام ھزاران نفراز یودھي ک دختر ي یبخاطر چشم و ابرو ، بوده است
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درمورد کشتن ھرچه   یھود يانه ونفرت آور استر يوحش یان سنگدليتواند ميم ینھا گذشته، چه ارتباطيوازھمه ا
روان خود داده است وجود داشته باشد،  يح به پيکه مس ی مربوط به بخشش وگذشت یبا دستورھا ، شتر مردم يب

ن تذکر  يشود ؟"و خود ولتر برايم یاحد معرف ک کتاب مقدس ويل به ما يکه دو کتاب تورات و انجيدرصورت
ن يست که ايه، بوالنژه نياده، مسلينگبروک، دمارسه، فره، تيچون بول یا حق با صاحبنظرانيد که آيافزايم

 یو ھمگ ، کشب منتھا ازنوع مبتذل آن دانسته انديھزارو  یل داستانھايازقب ی زيداستان کتاب مقدس را چ
  ک حرف راست وجود ندارد؟  ين رسراسر آن اتفاق نظر دارند که ديبرا
  

ژه  يدرشماره و ، شوديس منتشر مي موزه لوور پار یکه با ھمکار Le monde de la Bibleعتبره مينشر
  ،  جالب ی ن موزه انتشار داد، دوبرسيران باستان درا يشگاه بزرگ اينما  یبمناسبت برگزار ١٩٩٧که دراکتبر  یا
ازاعضاء  ی کينوشته  ی گري، و دCNRSفرانسه " یم عل یھشھاپژو  ی ک کارشناس "مرکزعلمينوشته  یکي
ن کتاب استر چاپ کرد که  يھستند درارتباط باھم ی ھوديفرانسه را که ھردو ”ره مجمع  "گران شانيئت مديھ

به  “: نجا نقل کنمياز ھرکدام از آنھا رادرا یکوتاھ ی ن باره، بخشھايدرا یگريح ديھر توض یبھتر است بجا 
خ  يکه درکتاب استر از آنھا نام برده شده از نظر تار ی گريه کسان ديکل)ارشايحتماال خشارازاخشورش(ايغ

قرار   یاليخ یشتر درقلمرو داستانھاين کتاب رابيھستند که ا یکيسمبول یآنھا اصوال اسام یناشناخته اند و اسام
ان يشتار خداياور مردوخ و ادآيتوانند يو استر م ی چون مردخا يی، نامھایخيتار ی ع نگاريک وقايدھند تا يم

ان ھمه  يھوريم که يخود با آنھا آشنا شده بودند، و جشن پور یان دردوران اسارت بابل يھوديباشند که  یبابل
ن نام يباشدکه باھم یجشن یھوديتواند معادل يکنند بنوبه خود مياستر برپا م ین ماجرايھم یاد آوري یساله برا

    ١شد،   يا مان برپيھرساله درآغاز سال نو بابل
  

ن رمان استر  يا یويھدف از سنار . آنان داشت  یھود رادربرابر اسارت بابليقوم  یروزين بارمفھوم پيمنتھا ا
خود   یھوديت ين حال ھويگرباشند، ودرعيد یتوانند اتباع کشوريان نشان داده شود که م يھودين است که به يا

کتاب   . خود قرار دھند  یبرا یمانيا ز يک رستاخي یربنائين موضوع را سنگ زيراحفظ کنند، و بوازات آن ا
حاکم   یتوانند با دولتھايان ميھودي، یبحران یام نوشته شده است که چگونه دردورانھائين پيابالغ ا یاستر برا

  ت خود را انکار کرده باشند." يھوديآنکه  یکنند ب  یستيھمز
  
ک  يتوانند شريران بودند ميان اشاھنشاھ ی ايکه رعا ی انيھودين نوشته شد که نشان دھد يا یکتاب استر برا"

ن کتاب يشود دفاع کنند. ايه او ميکه عل ی ن منافع پادشاه دربرابر توطئه ھائيان باشند و ازايرانيا یبرا یخوب
ن بود که موضع يمطرح شده بود، وآن ا یھخامنش ی است که درزمان شاھنشاھ ی ان به پرسشيھوديپاسخ 

تواند باشد؟  يان چه ميرانيا ین مزدائيآنان درارتباط با آئ ی ذھبخصوص موضع مو ب ین امپراتوريان درايھودي
 یتھائيه داشته باشد برفعاليتک یھودائيد يشتر از آنکه برتوحيکتاب استر ب یفکر  یر بنايم که زير ياگر درنظر بگ

  یه خداھويمطلقا ازم که کتاب استر تنھا کتاب تورات است که درآن يزتوجه کنين نيه دارد، و اگربديتک یمزدائ
ک اثر شبه ي یک نوشته مذھبيش از يد بيباين کتاب راميم شد که ايمتوجه خواھ  ، شوديل نام برده نمياسرائ
نوشته شده   یھودائي و  ین مزدائين دوآئيمع ین و درمکانيمع یم که درزمانيکن ی تلق  یافسانه او شبه  یخيتار

است که  یھمان تورات یرسم یاز کتابھا یکياستر  ن کتابيکه انباشد  یازيت نين واقعيد به تذکر اياست ". شا
از تورات نازل شده   ین مسلمانان بخشيت کتاب مقدس خداوند و درآئيحيمس یساھايھود و درکلي  یسه ھايدرکن

  شود.  ي شناخته م یالھ یبصورت وح
  
  

  ال يكتاب دان
  

ران ارتباط  يک باايق است که موضوع آن ازنزديست و چھارگانه عھد عتيب یگرازکتابھايد یکي یال نبيدان کتاب
 یکيال يت تورات، دانياست. به روا یخيتار یتھاي و دور از واقع یآن ساختگ یدارد، و مانند کتاب استر سراپا 

  یبل و بعد ازآن دردربار ماد و ھخامنشدردربار با ی و ی شوند، ولي است که به اسارت بابل برده م یانيھودياز 

 
ن ي شيپ یگرسنن خود آنرا ازتمدنھايازد ی اريھود آنرا مانند بسيشد وقوم يزبرگذارمين که درکنعان ان بوديبابل ید بھاريا عيد پوريع -  ١

ز درھمان يمنطبق است، و اکنون ن یرانيشد که بااواخر اسفند ماه ايماه ادربرپا م ١۵و١۴ ین جشن درروزھايا . اقتباس کرده بود
  شود.يان برگزارميھوديزمان توسط 
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شان خود  يش و به نفع ھمکيزبانان خوي ان ميا رزننده به زيبس یشود که ازآن بصورتينائل م یبه مقامات مھم 
"کتاب   یگر کتابھايمثل د یحيو مس یھوديکه ازنظر مومنان  ین کتابيا یخيکند. ساختار تاريم  یبھره بردار 

سر و ته و گاه اصوال  ی ب یانه ايشود، ھمانند کتاب استر درحد ناش يم ی قتل ی آسمان یقيبازتاب حقا”مقدس
  یکند(و نه برشاھنشاھيان سلطنت مياست، و برمملکت کلدان)یوش پادشاه ماد(و نه ھخامنشيدارابلھانه است: 

و نه ( رسد يت موش به سلطنيارشا است (و نه پدراو)، و کورش پادشاه پارس بعد از داري، و پسر خشا)پارس
پرستد، وسرانجام به  يک اژدھارا م يبعدا  یول ، است یوش درآغاز پرستنده بعل بت بزرگ بابلي. دار )ش ازاويپ

  یھوه خدايکند که"به حضور يخود صادرم یبه ھمه اتباع امپراتور ی شود وفرمانيم ی ھوديال يدان یراھنمائ
  ن است:  يمعتبر، بطور خالصه چنامبر ين پيا یرات تومقدس ازمتن  یال لرزان وھراسان شوند". بخشھائيدان
  

ش را امر فرمود که چند تن ازجوانان يان خويس خواجه سراي".... ونبوکد نصر(بخت النصر) پادشاه بابل رئ
اورد تا علم وزبان  يستادن درقصر پادشاه بيا یکو منظر باشند برايھود بابل) راکه ني یل (اسراياسرائ یبن

ن نمود و امر  ييآنان تع ی فه روزانه از طعام و شراب خود برايادشاه وظ م دھند. و پيتعل شانيان رابه ايکلدان
ال و  يشان دانيان ايو درم . ند و بعد ازآن درحضور پادشاه حاضر آورنديت نمايشان را سه سال تربيفرمود که ا

آنکه  یده بود گفت مستدعان که براوگماشته شيس ساقيال به رئيھودا بودند. پس داني یا ازبنيل و عزريکائيم
ماراو چھره   ی و بعدازآن چھره ھا یدن بدھ يخوردن و آب بجھت نوش یمن و دوستانم را ده روزفقط بقوالت برا

باماعمل  یکه خواھ ی و آنگاه به نھج یخورند مالحظه نمائيرا که طعام وشراب پادشاه رام یگري جوانان د یھا
که طعام پادشاه   یر جوانانيد که ازسايشان را ديا یده روزچھره ھا  یابت کرد وبعد ازانقضاشان را اجيو ا . یکن

شان يشان برداشت و بقوالت وآب به ايان طعام و شراب ايس ساقي کوترو فربه تر بود. پس رئيخوردند نيرا م
شان را به حضور نبوکد نصر  يان ايس خواجه سرا ين فرموده بود رئيکه پادشاه مع یمدت یداد.... و بعد ازانقضا
ال تاسال اول کورش  يافت. و دانيگران بھتر يشان راازجمع ديار خوش آمد و ايا از آنان بس آورد، و پادشاه ر

  ٢باب اول).     ، یال نبي(خالصه شده ازکتاب دان”پادشاه با نبوکد نصر بود
  

ان يکند که"مجوسيسازد، وامرميند که اوراسخت نگران ميب یم یبعد نبوکد نصرخواب وحشتناک یاندک
ند پاره پاره  يايو اگرازعھده برن ، ر کننديند تا خوابش را تعبيايبه حضور اوب”انيان و کلدانريجادوگران و فالگو

مان بابل که يشوند شاه به کشتن ھمه حکينکار نميشان قادربديشان مزبله شود"، و چون ايشوند وخانه ھا 
 یال تقاضاياما داندھد، يمله آنانند فرمان ما ازجيل و عزريشائيا و مياو حنن یھوديسه گانه  یال ورفقايدان

آن   یدھد و فردايال خبرمير آنرا به دانيل ازجانب خداوند خواب پادشاه و تعبيکند و درآن شب جبرئيمھلت م
ال يخود درافتاده دان ی آنگاه نبوکد نصر پادشاه برو” کند:يان مير آنرا بدو بيال ھمه خواب بخت النصر و تعبيدان

ان و خداوند پادشاھان است. پس پادشاه  يخدا یتو خدا یکه خدا یبدرست راخطاب کرده گفت:  یراسجده نمودوو
بابل  یع حکمايس روسا برجميمملکت بابل حکومت داد و رئ یال را معظم ساخت واورا برتماميدان

    . ) ۴٨ -۴۶، باب دوم، یال نبيساخت"(کتاب دان
  
سازد و  يذراع م ۶ذراع و عرض ۶٠ع خودبه ارتفا یبابل یرااز خدا یبعد مجسمه ا ینھمه نبوکد نصر اندکيباا

زنند سه دوست  يال و دوستان اوازسجده سرباز ميو چون دان ، کندي ھمه بزرگان کشور راسجده بر آن دعوت م
ه پسر خدا است  يکه شب یگريد ین ھرسه نفر به اتفاق نفر چھارميا یافکند، وليدرون کوه آتش مال را به يدان
  یسوزد، نه رنگ ردايازسرشان م یکند، نه موئيم یشان اثريا یدنھارامند و"نه آتش به بخي ان آتش ميدرم
شک و عبدنغو، و يشدرک و م ید متبارک باد خدايگويشود"، و آنوقت نبوکد نصر دوباره ميل ميشان تبديا

ه پاره شوند و  ند پارين خدا بگويبه ضد ا یسته ايدھد که ازآن پس ھر قوم و امت وزبان که حرف ناشايفرمان م
ساکنند  ن يزم یقوم ھا و امت ھا و زبانھا که برتمام یبه "تمام ی و نامه ا  گرددشان به مزبله مبدل يھاخانه 

است و سلطنت او  یو ملکوت او ملکوت جاودان ، م استيعظ یخدائتازه  ین خدايد که ايفرستد تا به آنھابگويم
با وجود   یم ". وليگوير و حمد ميح و تکبيتا ابداالباد …..و االن من که نبوکد نصر ھستم پادشاه آسمانھا راتسب

  ، دھديب مياخ بابل ترتن او بلشصر درکيکه جانش یافت بزرگ يدرض ، ھوهين ين مبيفات بخت النصر به دين تشريا
ان يدھد که سلطنت او به پاياطالع م یبه و ، دھدياوشرح م  یآنرا برا یال معنيکه دان یدرنوشته ا ینامرئ یدست
  . شوديوھمان شب بلشصر کشته م ، ده شده استيده و به ماده و پارس ھا بخشيرس

 
رند که بخت النصر  يجه بگيت مقدس نتين روايال ازايکج خ ی سد ممکن است آدمھا ينويال مين قسمت از کتاب دانيولتر دراشاره بد  - ٢

مورد توجه  یم غذائين رژيکو منظر بوده بعدازچنيھم ن ح تورات دراصليه تصرال که بيل دانين دليداشته و بھم یانحراف یالتياحتماال تما
    . ندارد یسروکار یطانين افکارشيکند که خوشبختانه خود او بااياضافه م ی ول ، خاص او قرار گرفته است
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پادشاه کلده   ) یپارس(ونه کورش  یوش ماديدار : شوديال آغاز مين بخش افسانه دانين ماجرا، جالبتريبدنبال ا
ال يگذارد که دانير ميرفرمان سه وزيبرمملکت نصب کند، و آنھاراز یوال ١٢٠رد که يگيم ميشود، و تصميم
رازاو دعا کند  يغ یخدائروز  یتا س یکند که ھرکس يچون پادشاه فرمان صادرم یر اعظم آنھا است، وليوز

ال يکنند، دانير ميم غافلگياورشل یرحال دعا کردن بسو ال را دين پادشاه دانايران افکنده شود، و واليدرچاه ش
ال يده اند، و دانيش مثل بره خوابيش پايرھاراپينند که شيبياندازند، اما صبحگاه اورام یران  ميرا به گودال ش

که درتمام   یع قومھا و امت ھا و زبانھائيوش به جميشود، و پس ازآن داريم یدوباره صدر اعظم امپراتور
ال لرزان  يدان یازممالک او مردمان به حضور خدا ی کند که "که درھرمملکتيصادرم ی ھستند فرمان جھان ساکن

باب   ، یال نبي(کتاب دان”زوال است یوم است و ملکوت او بيوتاابداالباد ق یح یرا او خدا ي و ھراسان شوند، ز
  .  )٢٧و   ٢۶ ،  ششم

  
) ١باب نھم، ، اليان پادشاه بود"(کتاب دانيانان و برمملکت کلديل مادوش بن اخشورش که ازنسيبعد از "دار

ک قرن فاصله ازنبوکد نصر،  يباحدود ال ھمچنان يدان ی ) ول١شود(باب دھم، ين او ميکورش پادشاه فارس جانش
ند با يب  یاز زبرجد درخشان م یل رابصورت انسانيجبرئ . مانديم ی پادشاه باق یکننده مخصوص خوابھا یتعب

که با  ، انيسپاھ یچون ھمھمه دسته جمع یو صدائ یقليچون مفرغ ص یست و پائچون شعله آش و د  یچشمان
و   ، کنديرد و سرانجام اورامغلوب ميگيم یران کشتيس فرشتگان ايکروز با رئيست و يل به مدت بيکائيکمک م

ره شراب خوراک اواست خم ۶ان و يگوسفند بر ۴٠لو آرد و يک ١٢وش به پرستش بت بعل که روزانه يدار
  ، زنده است ین اژدھا خدايدھد که ايال اطالع ميآورد و به دان یم یرو یپردازد و بعد ازاو به پرستش اژدھائيم
کند و  يشکند و کاھنان آنرا محکوم به مرگ ميال مجسمه بعل را ميدان یباالخره به موعظه و راھنمائ یول

  باب چھاردھم).   ، اليکتاب دوم دان(شود يم یھوديز يخودش ن
  

  ا يحمكتاب ن
  

که خودش  يا بطورينحم  . ا استياختصاص داده شده کتاب نحمران يتورات که به ا ی ن کتاب از کتابھايسوم
  یھوه ازکتاب تورات سربرميغمبر يناگھان بصورت پ یول ٣ ران است، يپادشاه ا”"ارتحشستا ی سد  ساقينويم

غمبر ماجرا  يخود پ . شوديق شناخته ميعھد عتدرجه اول  یاز کتابھا یکيا يآورد و کتاب اوبنام کتاب نحم
  کند:يت مين حکايراچن

  
بود و من شراب راگرفته به  یش ويستم ارتحشستا پادشاه واقع شد که شراب پيسان درسال ب ي"…. و درماه ن
؟   یمار ھستيا آنکه بيتو ملول است  ی پادشاه بودم ….. و او مراگفت چرا رو ی را که من ساقيپادشاه دادم، ز

م چگونه مالل نباشد و حال  يرو ، ت ترسان شدم و به پادشاه گفتم پادشه تا ابداالباد زنده بماند ينھايمن بپس 
پادشاه مرا گفت   . ش به آتش سوخته شدهيپدرانم باشد خراب است و دروازه ھا ی که موضع قبرھا یآنکه شھر

ھودا بفرست تا  يابد مرا به يرت التفات باشد و اگر بنده ات درحضو؟ گفتم اگر پادشاه را پسند  ی طلبيز ميچه چ
فرستاد  ز ھمراه من يد که مرا بفرستد و سرداران سپاه و سواران نيپس پادشاه صواب د . مير نمايآنرا تعم

  ).   ١٠-١،باب دوم،  ینب ی اي(کتاب نحم“
  

    : کنديم ميان تسليرسد و فرمان پادشاه را به واليم ميا به اورشل ينحم
  

عبور  یرون رفتم و برايناشناس از مقابل چشمه اژدھا تا دروازه خاکروبه ب"… آنگاه شبگاھان بطور 
خود که برمن  یپس به کاھنان و شرفا و سروران از خدا . نبود یر من بود درخرابه ھا راھ يکه ز  یچھارپائ

م "(باب  ير نمائيم و تعميزيکه پادشاه به من کرده بود خبردادم وھمه گفتند برخ یز ازمالطفتينبود و يمھربان م
اابن يا ابن داليو شمع ینرغم مخالفت سنبلط حرويم عليلب حصار بزرگ اورشي ن ترتيبد . )١٨- ١٣ ، دوم
دھد  يب مي که ترت یفھرستکند و طبق ين مييآن تع یا برادرخود را به فرمانروائيشود و نحميل ساخته ميطبئيمھ

اسب و    ٧٣۶نفر مطرب و  ٢۴۵زان وينفرغالمان وکن ٧٣٣٧ یدھد، سواينفر را درآن مسکن م ۴٢٣۶٠
دست لباس   ۵٩٧نقره و  یمنا ٢٢٠٠م طال و ھزار در ۴١و ضمنا  ، االغ ۶٧٢٠شترو  ۴٣۵قاطر و  ٢۴۵

 
ل ر اويرود که منظور اردشياحتمال م یول ، ستياستان استر روشن نز مانند اخشورش ديپادشاه نن يا یت واقعيھو -  ٣
  ار باشد.ي) فرزند خشاArtaxerxesارتخشتر(
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ران خدمت  يز دردربار پادشاه ايکاھن که اون ین موقع عزرايدرا  . شوديه داده ميقاب به خزانه ھد  ۵٠کھانت و 
و   یحقوقن يم قوانيان و تنظ يھودي ی متن پراکنده شده تورات برا ی کرده و ازجانب پادشاه به منظور گرد آوريم

صبح تا   ی فرستاده شده است در روزاول ماه ھفتم درکناردروازه آب ازروشنائم ياورشلآنان به  یبرا یجزائ
قوم   ی کنند و تمامير م يروشن تکرار و تفس یگرآنرا به صدايخواند وکاھنان دي قوم م ی نصف روزتورات برا
خود و الس دربرخاک برسر به گناھان ست و چھارم پيکنند و درروز بيون ميشنوند شيچون کالم تورات را م

که اسم آبرام را   یرا تو بودي ز یند که ازازل متبارک باشيگويھوه ميآورند و به  یرات پدرانشان اعتراف م يتقص
که آنھا را به ھالکت رسانند  یشان نموديم ايان راتسليکنعان ی….. و پادشاھان و قومھا یل نموديم تبديبه ابراھ
تون و درختان يز یکنده شده و تاکستانھاو باغھا ی ھا  س و چشمهيپر از نفا یخانه ھا برومند و  ینھايو زم

م اومتلذذ  يعظ یز نعمتھار شده و فربه گشته و ايشمار آنھا بتصرف آوردند و خورده وسيوه داربيم
اوند امضاء  با خد  ین اقراربه گناه عھد نامه ا يا یا). و درپيششم تا نھم کتاب نحم یخالصه شده از بابھاگردند( 

پسران   یز براين کنعان ندھند و دختران آنھا را نيسرزم  یھودير يگر ساکنان غيخود را به د  کنند که دخترانيم
خودشان و گاوان و  یا آذوقه نخرند و نخست زاده ھايشنبه متاع  یرند و ازآنھا درروزھايخود نگ

  .  )ھم باب دھم تا دوازد ،  ھوه کنند (ھمان کتابيگوسفندانشان را وقف 
  
ن است که  يت ايواقع ، د داشتيباي"نم یک کتاب "آسمانيرادر یعمد  یار جعل و تقلبا ھمه آنکه منطقا انتظب

ھود از جانب کورش بزرگ پس از تصرف بابل و آنچه بعنوان متن فرمان يقوم  ی نوشته تورات درمورد آزاد
نشر   بصورت ی اند درھر دادگاه امروزتوياست که م ی ن نوشته نقل شده است چنان آشکارا جعلين پادشاه درايا

  رد. يقرار گ یگرد قانونيب مورد پياکاذ
  

ھوه کورش پادشاه  يشود که:"وخداوند يتمام من جمالت يق، باايدرعھد عت“ام يخ اي"کتاب دوم توار یانيفصل پا
کورش   : نافذ کرد و درآن نوشت ی ممالک خود فرمان ی خت تا درسال اول سلطنت خود درتماميفارس را برانگ
ن کرده و به من امرفرموده  يممالک زم یتمام یآسمانھا مرا فرمانروا  یھوه خدايد که يفرمايپادشاه فارس م 
  ی درکاوشھان فرمان کورش يم ". اصل ايھود است بنا نمايم که مرکز يدراورشل یو یبرا یاست که خانه ا
ندن  ا درليتانيدرموزه بر“انه کورش ن کشف شده و اکنون بنام "استوين النھريقرن گذشته درب ی باستان شناس

  یشاھنشاھ یانگذارين سال بنين بزرگداشت دو ھزارو پانصدومي ز درآئيمتن نوشته آن ن . شوديم ینگاھدار
قرار گرفت   یجھان ترجمه شد ودردسترس عموم ی اززبانھا یاريبه بس  )یحيمس ١٩٧١( ١٣۵٠ران درسال يا

ن  يدرا . ورک نصب شديويسازمان ملل متحد درن ی دربنا”بشرنه "حقوق يدرزم یخيتار یز بصورت مدرکيو ن
نکه يجھان کرده است و نه ا یھوه کورش را فرمانروايان آمده است که ين به مياز ا یمتن نه مطلقا صحبت

آنچه واقعا گفته شده   . م داده شده استيدراورشل یو یبرا ی درساختمان خانه ا یتيازجانب او به کورش مأمور
البته  . مذھب قائل شده است  یده و آزاديعق یارس حق آزادپ یاتباع شاھنشاھ یتمام  ی کورش بران است که يا

  ، ارشاي وش، خشايدار : رانيگر پادشاھان ايخالف واقع به د یز مطلبيا نيال و نحمياستر و دان یدرکتابھا
جانب کورش نقل شده   از آن نوع که از ین کتابھا متن مشخصيالاقل درا  یول ، ر نسبت داده شده استياردش

را   یک کتاب آسمانيت يبودن روا یجعل ، یاکتشاف متن اصل ، ست و چند قرن بعد از آنيت تا بارائه نشده اس 
  مسجل کند.  

 


