نقش ايران در آيين ھای توحيدی

تولدی ديگر

ﻧﻘﺶ اﻳﺮان
درآﺋﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﻮﺣﻴﺪي
جھان ماوراءالطبيعه درمذاھب توحيدی برظوابطی مشترک متکی است :بقای روح آدميان دردنيائی ديگر،
رستاخيز مردگان درروزی به نام قيامت ،سنجش ثوابھا و گناھان اين جھانی آنان درترازوی حساب و پاداش
آن ھا بصورت زندگی ابدی دربھشت يا دوزخ.
درطول قرون متمادی ،مسيحيان بر مبنای کتاب مقدس براين اعتقاد بودند که اين واقعيت آسمانی از راه تورات
به موسی ابالغ شده است ،و مسلمانان عقيده داشتند که ھمين واقعيت ،نظير آنچه به موسی و عيسی وحی
شده بود به پيامبر اسالم نيز وحی شده است.
بااينھمه ،واقعيت سئوال برانگيز ديگری درھمين راستا وجود داشت که عليرغم ھمه بحث ھا و جدلھای
مذھبی ،و عليرغم سرکوبگريھا و اختناق ھا و تکفيرھا و قتل عام ھا و ديوانھای تفتيش عقايد ،ازاواسط قرن
ھجدھم مسيحی به بعد ،نخست از جانب متفکرانی معدود ،سپس از سوی محققان و صاحبنظرانی بسيار
فراوانتر ،مورد تذکر و بموازات آن مورد بررسی قرار گرفت ،و اين سئوال اين بود که اگرھمه اين اصول از
آغاز بصورت واقعيتھای ابدی و الھی برپيمبران قوم يھود اعالم شده بود چگونه است که درھيچيک از کتابھای
پنجگانه اصيل عھد عتيق ،يعنی قديمی ترين و معتبرترين بخش آن که اختصاصا تورات نام دارد نه تنھا به
ھيچکدام از اين اصول اشاره ای نشده ،يعنی درآنھا نه از ابديت روح سخنی به ميان آمده است ،نه ازوجود
دنيائی پس از مرگ ،نه از رستاخيز و روز حساب ،نه از بھشت و دوزخ و نه ازشيطان و مالئک ،بلکه
درست درجھت عکس آن ھمواره تأييد شده است که گناھان قوم يھود منحصرا درھمين دنياکيفر می بينند و
درصورت لزوم نسلھای بعدی گناھکاران جواب گناھان پدران و پدربزرگشان را خواھند داد ،ولو آنکه خود
مسئوليتی درآنھا نداشته باشند :کسی که از يھود پيروی کند از عمر دراز و زندگی مرفه برخوردار و کسی که
بنده خوبی برای او نباشد زندگی کوتاه و آکنده ازذلت دارد ،و مرگ زودرس کيفری ازجانب خدا است که نصيب
بدکاران ميشود )مزامير  ١٨و ،٢٧کتاب ايوب ،باب ھفتم( .تکليف زندگی پس از مرگ بکلی نامعلوم است
)مزمورسی و نھم ،ه ،مزمور نودم .(١٠ ،آدمی ازخاک است و به خاک برميگردد ،و وجود شيطان و مالئک
چنان ناشناخته است که وقتی که تورات حکايت ازآن ميکند که آدم و حوا دربھشت ميوه ممنوع را خورده و از
بھشت رانده شده اند ،آنکه آنھا را بدين کار اغوا کرده است شيطان نيست ،مار است ......" :و مار ازھمه
حيوانات صحرا که خداوند ساخته بود ھوشيارتربود ،و به زن )حوا(گفت که خدا ازآن جھت شمارا ازخوردن
ميوه اين درخت منع کرده است که ميداند روزی که آنرا بخورد چشمانتان باز شود و مانند خدا نيک و بد را
بشناسيد )سفر پيدايش ،باب سوم ... .(۵-١ ،و خداون به مار گفت :چونکه اين کار راکردی از ھمه حيوانات
صحرا ملعون تر خواھی بود وبر شکمت راه خواھی رفت وتمامی ايام عمرت را خاک خواھی خورد ")سفر
پيدايش ،باب سوم.(١۴ ،
بيش از دوقرن پيش ولتر دراشاره به نوشته تورات درمورد انتقامگيری خدا از پسران بابت گناه پدرانشان
نوشت که انتقامجوئی خداوند ازچھار پشت فرزندان بابت گناھان پدران و پدربزرگان و اجداد سوم و چھارمشان
به روشنی نشان ميدھد که يھوديان درادوار اوليه تاريخ و مذھب خود از فرضيه بقای روح ودنيای ديگر و کيفر
آن جھانی گناھان بکلی بی اطالع بوده اند و اصوال تصوری از جھان ديگر و بھشت و دوزخ بدان مفھومی که
ماامروزبرای ھمه اينھا قائليم نداشته اند ،زيرا درھيچ جای تورات اشاره ای به جھنم يا به بقای روح يا کيفرو
پاداش بعد ازمرگ نشده است ،وبجای آن تنھا ازمجازاتھای وحشتناکی صحبت شده که قانونگزار ،با بيخبری
مطلق خود ازاحتمال وجود دنيائی ديگر ،برای ھمين دنيای موجود به عقلش ميرسيده است.
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تذکر ولتر و ديگر آزاد فکران "قرن روشنائی “درفرانسه و آلمان درھمين زمينه باھمه اينکه واقع بينانه بود،
جنبه آماتوری داشت ،ولی از سال  ١٨۶۶که کتاب پر سروصدای  Alexander Kohutبنام "درباره مالئکه
شناسی آئين يھودی درارتباط آن با آئين پارسی " (Uber die judische Angeologie im ihre
) Abhangkeit vom Parsismusدرآلمان انتشار يافت اين مطالعات وارد يک مرحله کامال علمی و
تخصصی شد .دراين کتاب ،مولف که خودش ھم يھودی است و ھم خاخام اعظم ،ودرعين حال يکی از
بزرگترين محققان تاريخ مذاھب ،روشن کرده است که تمام برداشتھای تورات درباره شيطان و مالئک يادگار
دوران بعد از اسارت بابلی قوم يھود ،يعنی زمانی است که يھوديان با آئين زرتشتی آشنائی نزديک يافته وتحت
تأثير معتقدات آين آئين قرار گرفته بودند.
برای روشن شدن توضيحات بعدی ،بايد تذکر داده شود که تاريخ باستانی قوم يھود به دوبخش مجزا تقسيم
ميشود ،که بخش اول آن شامل آغاز تاريخ يھود تا دوران اسارت بابلی يھوديان است که درسال  ۵٨٧پيش از
ميالد مسيح توسط بخت النصر Nabuchodonosorپادشاه بابل با تصرف اورشليم و ويرانی معبد سليمان
و کوچ دادن دسته جمعی يھوديان بابل آغاز شد و قريب نيم قرن يعنی تا سال  ۵٣٩پيش از ميالد مسيح ادامه
يافت .دراين سال امپراتوری بابل بدست پارسيان منقرض شدو کورش پادشاه ھخامنشی ،فرمان آزادی ھمه
اقوام اسير منجمله اسيران يھودی و بازگشت آنان را به کشورھايشان صادرکرد و ازاين تاريخ سرزمين
فلسطين که جزو امپراتوری بابل بود بصورت يکی از استانھای شاھنشاھی ھخامنشی درآمد .يھوديان باز
گشته به وطن ،بسياری از معتقدات زرتشتی را که دردوران اسارت با آنھا آشنا شده بودند با خود ھمراه
بردند ،واز آن پس نيز درطول  ٢٠٠سالی که سرزمين اسرائيل زير حکومت مستقيم ايران قرار داشت قوم يھود
آشنائی بيشتری با اين معتقدات پيدا کرد که انعکاس آنرا درھمه آن کتابھای تورات که دراين دوران نوشته شده
ميتوان يافت.
انتشار کتاب  Kohutو بازتاب گسترده آن درمحافل علمی اروپای مسيحی ،مکتب پويائی را بنام مکتب تاريخ
مذاھب پی ريزی کرد تا به امروز صدھا محقق و مورخ و خاورشناس و متخصص مسائل مذھبی درآن شرکت
جسته و نزديک به يکھزار اثر تحقيقی بصورت کتابھا و رساله ھا و مقاالت دراين زمينه به زبانھای مختلف
منتشر کرده اند.
آنچه ازبرسی اين تحقيقات گسترده نتيجه گيری ميشود ،اين است که تقريبا ھمه برداشتھای ماوراالطبيعه
تورات ،و بدنبال آن دوکتاب "توحيدی”ديگر انجيل و قرآن درزمينه بقای روح و جھان ديگر و سنجش اعمال
آدميان درروز رستاخيزوکيفروپاداش آنان دربھشت يا دوزخ ،و نيزدرباره شيطان يامالئک ،مستقيماازفرجام
شناسی ) (Eschatologyمزدائی ايران دوران ھخامنشی درسالھائی که سرزمين فلسطين بخشی از
شاھنشاھی پارس بود وارد تورات شده است ،وبھمين دليل تنھااز قرن ششم پيش از ميالد مسيح به بعد است
که از برداشتھای مربوط به شيطان و مالئک و بھشت و دوزخ در"کتاب مقدس "نشان ميتوان يافت ،چنانکه
نام شيطان )اھريمن( برای نخستين بار درتورات درکتاب ايوب ديده ميشود که درسده پنجم پيش از ميالد نوشته
شده است )باب اول ،(۶،و بنام جبرئيل و ميکائيل برای نخستين بار درکتاب دانيال آمده )باب ھشتم،١۶ ،باب
نھم ،٢١ ،باب دھم ،١٣،دوازدھم (١،که تأليف آن مربوط به سده سوم پيش از ميالد است .اشاره انجيل به
ھفت فرشته ای که تخت خداوند را درميان گرفته اند )مکاشفه يوحنا ،باب اول (۴ ،و اشاره قرآن به ھشت
ملکی که عرش پروردگار را بردوش دارند )الحاقه (١٧،انعکاس آشکاری از اين گفته گاتاھا است که
"اھورامزدا برتخت زرين خود نشسته است که ھفت امشاسپند آنرا در ميان دارند”)گاتای سی ام ،٩ ،يشت
بيست و يکم ،۴ ،ونديداد ،فصل نوزدھم ٣٣و .(٣۶نخستين اشاره به رستاخيز مردگان و روز حساب را
درتورات درکتاب اشعيای نبی )باب بيست و ششم (١٩ ،و کتاب مکابيان)باب ھفتم٩ ،و(١۴ميتوان يافت که
ھردوی آنھا درھمان دوران ھخانشی نوشته شده اند .دراين باره درمتون اوستائی آمده است که" :درآنروز
کارھای خوب و بد ھرکس مورد رسيدگی عادالنه ودقيق قرار خواھند گرفت )دينکرت سوم ،فصل بيست و پيجم،
٢٠٩و ،٣١٢بندھشن ،سی ام ،٩-۶ ،داتستان دينيک ،باب بيست وسوم( ،و ترازوی حساب ذره ای به سود يا
به زيان کسی باال يا پائين برده نخواھد شد ،نه برای نيکان و نه برای بدان ،نه برای شاھان و نه برای گدايان
)مينوک خرد ،کتاب دوم ،(١١٠،ودرھمين مورد درقرآن آمده است ... ." :و درآنروز اعمال ھرکس
درترازوسنجيده خواھد شد ،وترازوبه اندازه دانه خردلی به سود يا به زيان کسی سنگين نخواھد
شد")انبياء.(۴٧،
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زيگموند فرويد دربرسی جامع خود درباره آئين يھود برھمين واقعيت اختصاصا تکيه ميگذارد که درمعتقدات
اوليه يھودی موضوع بقای روح بکلی ناشناخته بود و اين پندار تنھا پس ازاتمام تماس با آئين پارسی درآن راه
يافت.
فون گال خاورشناس آلمانی آغاز قرن حاضر ،مترجم تورات و مفسر سرشناس عھد عتيق و اوستا ،درکتاب
تحقيقی معروف خود بنام ) Basileia ton Theonچاپ بن (١٩٢۶،مينويسد":نه تنھا اعتقاد به رستاخيز،
بلکه عقيده به بقای روح دوزخی يا بھشتی بودن آن درآئين يھود ريشه درآئين پارسی دارد .آنچه اصول و
معتقدات خشک يھوديان را دردوران پس از اسارت بابلی آنان لطافت بخشيد تأثيرانديشه ھای فرجام شناسی
زرتشتی درآئين آنان بود که در نتيجه آن اين آئين را گوشت و استخوان خويش شناختند ،درحدی که پيامبر
بزرگ يھود ،اشعياء کورش پارسی را مسيح و شبان يھوه خواند .اگر دين يھود دردوران پس از تبعيد به
صورتی بنيادی و درجھت مثبت تحول يافت اين مطلقا مربوط به نفوذ انديشه زرتشتی بود".
کتاب تحقيقی ديگری که دراين زمينه توسط کاردينال فرانتس کونيگ اسقف اعظم کليسای کاتوليک اتريش و
يکی از بزرگترين شخصيتھای کنونی جھان مسيحيت تأليف شده،حاوی بيش از يکصد اظھار نظرازمحققان و
تورات شناسان جھان غرب درباره تأثير بنيادی آئين زرتشتی درفرجام شناسی يھودی ومسيحی و اسالمی است.
اھميت خاص اين اثر دراين است که مولف آن خود يکی ازدانشمندان طراز اول جھان کاتوليک است.
تومارھای معروف "کمران”که دراواسط قرن حاضر درکنار بحرالميت کشف شد و قديمی ترين اسناد مربوط به
انجيل به شمار ميرود نفوذ معتقدات ايرانی رادرآئين يھود بخوبی روشن ميکند .اين نوشته ھا از فرقه يھودی
"اسنی”بجامانده که ارتباط نزديک با فرقه ديگر بنام فريسيان داشتند ،و اين فريسيان بخالف کاھنان سنتی
يھود ،به رستاخيز بعد ازمرگ و بقايای روح و روز حساب و بھشت و دوزخ که ھمه آنھا از منابع اوستائی
بديشان رسيده بود معتقد بودند و جھان ھستی راميدان مبارزه دوعنصر خير وشر ميدانستند .حتی درکتاب
"طوبيا”ی عھد عتيق که درزمان آنان نوشته شده بود شيطان "اشمودائی"ناميده شده که تلفظ يھودی شده
اشمه دائوه) ديوخشم( اوستااست )تورات طوبيا ،باب سوم٨ ،و .(١٧درھمين راستا ،فون گال درارتباط با کتاب
زکريا درتورات )باب چھاردھم (١۴،و کتاب مکاشفه يوحنا درانجيل )باب يازدھم٣ ،و (۴که درآنھاازدومسيح
خداوند سخن رفته است که دربرابر او ايستاده اند ،اين دو مظاھر يھودی شده ھوشيدرو ھوشيدرماه زرتشتی
ميداند که با اسطوره سائوشيانس مربوط ميشوند ،واين بنظراوحکايت ازآن ميکند که نويسندگان اين دوکتاب
عھدعتيق وعھد جديد بدين دو"پيش کسوت “ايرانی ميانديشيده اند .داوسن فھرستی شامل بيش از يکصد مورد
از نکات مشابه دوآئين يھود مسيحيت را ارائه کرده است که ھمه آنھا از معتقدات اوستائی اقتباس شده اند.
درباره ارتباط سائوشيانس با مھدی و چينودپل با پل صراط ،و ارتباط مشياگ و مشيانگ نخستين مرد و زن
جھان )که به حکايت متون اوستائی توسط اھورامزدا آفريده شدند و درباغ بھشت جای گرفتند و اھورامزدا
ازآنان خواست که فريب اھريمن را نخورند ولی اھريمن آنانرا اغوا کردو درنتيجه از بھشت رانده شدند و بعدھا
نسل آدمييان ازآنھا بوجود آمد( باآدم وحوای تورات و قرآن ،نه تنھا درقرنگذشته و قرن حاضرتحقيقات وسيعی
توسط خاورشناسان برجسته چون نولدکه ،مارکوارت ،اشپيگل ،وينديشمن ،ھوسينگ ،دارمستترانجام گرفته،
بلکه در ھمان نخستين قرون دوران اسالمی نيز مورخان سرشناسی چون طبری ،بيرونی ،مسعودی ،حمزه
اصفھانی ،يعقوبی ،بتفصيل اين موضوع را مورد بررسی قرار داده اند .بھترين کار تحقيقی که دراين باره
درجھان غرب صورت گرفته ،کتاب آرتور کريستين سن بنام "نمونه ھای نخستين انسان و نخستين پادشاه
درتاريخ افسانه ای ايرانيان " Les types du premier Homme et du premier Roi dans
l’historie legendaire des Iraniensاست که درسال  ١٩١٧به زيان فرانسه دراستکھلم چاپ شده
ودرسالھای پيش ازانقالب به فارسی نيز ترجمه و در تھران منتشر شده است .درھمه اين پژوھش ھا اين
نظريه W.Aigerرشناس تاريخ مذاھب دراواخ سده گذشته تأييد شده است که درمتون اوليه تورات افسانه آدم
و حوا که ازاساطير بابلی گرفته شده بود بسيار مبھم و گنگ بوده و تنھا بعد از بازنويسی آنھا دردوران پس از
اسارت بابلی اين افسانه با الھام ازاسطوره مشياومشيانگ زرتشتی شکل امروزی خود را يافته است.اسطوره
مشياگ ومشيانگ اوستائی بتفصيل درداتستان دينيک)باب سی وھفتم ،٨٢ ،باب شصت وپنجم ،٢ ،باب
ھفتادوھفتم ،(۴،دينکرت)بخش سوم (٨٠ ،وبندھشن)باب اول (٢٧-١ ،آمده است.
برگ  3از  13برگ نقش ايران در آيين ھای توحيدی

تولدی ديگر

نقش ايران در آيين ھای توحيدی

گيرشمن ،کارشناس معروف تاريخ و باستان شناسی ايران ،درباره ھمين نقش جھان آئينھای ايرانی متذکر شده
است که" :درزمان ساسانی نفوذ انديشه ھای مذھبی ايرانی به آنسوی مرزھای ايران درشرق وغرب گسترش
يافت .اصل ثنويت ايرانی درآئين بودا پذيرفته شد .آئين مانی ازراه آسيای ميانه و ترکستان به چين ،ازراه
سوريه به مصر و سراسر افريقای شمالی ،و از راه آسيای صغير به ازمنستان و بالکان و بعدا به جنوب
فرانسه رسيد که جنبش مذھبی نيرومند کاتار نماينده آن بود .آئين ايرانی ميترا )مھر( سراسر امپراتوری روم
را فرا گرفت و بعدا نيز نقش درجه اولی درشکل گيری مسيحيت ايفا کرد .ھمچنين کليسای نستوری ،کليسای
مسيحيت مورد قبول ايران بود که آئين مسيحی را به چين برد ،و چنين بود که انديشه ھای مذھبی که عموما
از ايران مايه گرفته بودند از اقيانوس اطلس درمغرب گسترش يافتند .با اينھمه مھمترين وارث فکری ايران
ساسانی اسالم بود که به ھر جا که رفت آثار فکری و انديشه و ھنر ساسانی را باخود ھمراه برد")رمان
گيرشمن:ايران از آغاز تا اسالم(.
* * *
دست کم يک قرن پيش از تولد مسيح ،آئين ايرانی مھر)ميترا( به امپراتوری رم راه يافت و اندکی بعد برای
بيش از سه قرن بصورت آئين رسمی امپراتوران رومی درآمد .درتمام تاريخ امپراتوريھای يونان وروم چنين
موردی منحصربه فرد بود ،به نوشته فرانتس کومون محقق برجسته آئين ميترا ،پرستش مھر خدای بزرگ
ايرانی مانند يک فتيله باروت درکوتاه مدتی از شرق تا غرب امپراتوری پھناور روم گسترش يافت:
"گسترش آئين ميترا دررم بسيار سريعتر ازآنچه ميشد انتظار داشت روی داد ،بطوريکه درکوتاه مدتی از رود
دانوب تا اقيانوس اطلس و از رومانی تا جبل الطالق وسراسر افريقای شمالی مھرابه ھای بيشمار يکی پس از
ديگری سربرافراشتند ")فرانتيس کومون .Les mysteres de Mithra :ميترا درايران دوران پيش
اززرتشت ،خدای بزرگ آريائی بود که خدای روشنائی ،دادگستری،وفا به عھد و پيمان ،دوستی ،باروری
وپيروزی شمرده ميشد .دردوران پانصد ساله حکومت پارتھا)اشکانيان( آئين مھرآئين رسمی امپراتوری ايران
بود و درھمين دوران بود که لژيون ھای رومی که با پارت ھا ميجنگيدند اين آئين ايرانی را که با روحيات و
سنتھای ملی و آرمانی آنان سازگار بود با خود به امپراتوری روم بردند ،ھرچند که بموجب پژوھشھای تازه
تر ،اين آئين از ھمان زمان اسکندر دربخشھائی ازيونان شناخته شده بود .درقرن دوم کمديوس امپراتور رم
رسما آئين ميترائی راپذيرفت .درسال  ٢٧۴امپراتور ديگر رم ،آورليانوس،اين آئين را آئين رسمی امپراتوری
اعالم کرد.
دردوران کلسيانوس ،امپراتور بزرگ رومی ،درنزديکی شھر وين مھرابه بسيار بزرگی ساخته شد ودرشورای
امپراتوری ،به ميترا عنوان خدای حامی امپراتوری رم  Fautori imperii suiميترا "خورشيد شکست
ناپذير"Sol invictusا پايان تاريخ امپراتوری روم اين عنوان برای او محفوظ ماند .و امپراتوری رم ،تپه
کاپيتولينو ،ميترائوم )مھرابه( اصلی مھر ساخته شد و اين امتيازی بود که قبل و بعد از آن به ھيچ مذھب
ديگری داده نشد ه بود .درحال حاضر ،بقايای چندصد معبد مھر درسرزمينھای مختلف امپراتوری باستانی روم
)ايتاليا ،فرانسه ،انگلستان ،اسپانيا ،آلمان ،بلژيک ،سويس ،اتريش ،مجارستان ،رومانی ،بلغارستان،
کشورھای بالکان،يونان ،ترکيه ،سوريه ،لبنان ،فلسطين،اردن ،مصر ،ليبی ،تونس،الجزاير،مراکش( ھمچنان
به چشم ميخورد ،که بندر کوچک اوستيا درنزديک رم به تنھائی شامل چھارده تای آنھا است .به نوشته
پلينيوس مورخ نامی التين ،ازمصب دانوب تا ديوار بريتانيا و از دريای آدريان )دريای سياه( تا ستونھای
ھرکول )جبل الطارق( ھمه جا قلمرو ميترا بود.
پرستش ميترا که از قرن اول پيش ازميالد مسيح دررم شروع شده بود تا سده چھارم ميالدی ادامه داشت ،واز
اين تاريخ ببعد بخاطر اينکه کنستانتينوس امپراتوررومی يا براثر معجزه ای)که بعدا توسط کليسا ساخته
وپرداخته شد( و يا باحسابگری ھای سياسی که بتفصيل درباره آنھا بررسی شده است مسيحيت نوخاسته را
آئين رسمی امپراتوری اعالم کرد ميترائيسم روبه زوال گذاشت .بااينھمه بقايای آن تا مدتھا بعد ھمچنان
درنواحی مختلف اين امپراتوری باقی ماند .واقعه تاريخی ديگری که به جا افتادن مسيحيت کمک کرد مرگ
ناگھانی امپراتوريوليانوس ،نواده کنستانتينوس بود که بخالف پدر بزرگش دشمن سوگند خورده مسيحيت بود
و با اينکه خود درزمان وليعھدی به خواست پدرش تعليمات مسيحی فراگرفته بود و شخصا نيز رتبه کشيشی
داشت و تورات و انجيل رااز نزديک ميشناخت ،پس از نيل به مقام امپراتوری به آئين ميترائی بازگشت و
رساله ای دررد يھوديت و مسيحيت نوشت که از جالبترين آثار تحقيقی کھن شناخته شده است .ولی اين
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امپراتور ميترائی خواست مانند اسکندر جھانگشائی کند ،و درنبرد با نيروھای ساسانی درنزديک تيسفون تير
خورد ودرسال ٣۵۵در ٣٢سالگی کشته شد .اين ارزيابی “ارنست رنان “مورخ و محقق نامی فرانسه درپايان
قرن گذشته درارتباط با آئين ميترا بارھا نقل شده است که اگر مسيحيت به بالئی زود رس گرفتار آمده بود،
امروز آئين ميترا آئين فراگيری جھان بود.
تأثير وسيع وھمه جانبه ميترائيسم درشکل گرفتن مسيحيت ،ھمواره مورد شگفت پژوھشگرانی بوده که دراين
باره به برسی ھای تاريخ مذاھب پرداخته اند .وسعت اقتباس ھائی که مسيحيت درزمينه ھای مختلف از سنت
ھای مھری بعمل آورده ،درھيچ آئين درگری سابقه ندارد.
مھمترين اين کپی برداری ھای تعيين روز  ٢۵دسامبر برای تولد عيسی است که تنھا درسال  ٣٢۵يعنی سه
قرن پس از خود عيسی درشورای کليسای کاتوليک درمورد آن تصميم گرفته شد و تا بدان ھنگام ضابطه ای
دراين مورد برای مسيحيان وجود نداشت .انگيزه اين انتخاب اين بود که اين روز ،اززمان رواج آئين ميترا
درامپراتوری رم بعنوان روز تولد ميترا جشن گرفته ميشد ،زيرا دراين روز که مقارن آغاز زمستان بود،
خورشيد از پائين ترين حد پائيزی خود درشب يلدا دوباره آھنگ باال رفتن ميکرد و طول روزھا تابه جشن آغاز
بھار که درآن دوباره تعادل روز و شب برقرار ميشد ادامه مييافت ،و بدين جھت روز  ٢۵دسامبر بعنوان روز
"تولد"مھر )ميترا(جشن گرفته ميشد ،و باتوجه به ريشه داری چند صد ساله اين سنت درامپراتوری رم،
کارگردانان کليسای نوخاسته مسيحی صالح دراين ديدند که بجای تعيين روز ديگری برای تولد عيسی ھمين
ھمين روز تولد مھررا برای اين منظور برگزينند و فقط عيسی را درجای ميترا بگذارند.
نظير ھمين جابجائی درمورد روز مقدس ھفتگی انجا م گرفت ،يعنی روز ھفتگی مھر که روز خورشيد ناميده
ميشد و مصادف با يکشنبه کنونی بود روز مقدس ھفتگی مسيحيت تعيين شد واز جانب کليسا "روزخداوند
“ناميده شد،ھر چند که ھنوزھم اصطالح دوران مھری آن بصورت روز خورشيد درزبانھای آنگلوساکسون
وژرمنی )Sundayدرانگيسی Sunntag ،درآلمانی وزبانھای اسکانديناوی( باقی مانده است .ھمچنين
کليسا انعقاد آسمانی نطفه عيسی را درروز ٢۵مارس دانست ،که مقارن با نوروز ايران است .جشن ساالنه
بھاری آئين ميترا که درنخستين يکشنبه بعد از اولين ماه شب چھاردھم بھار برپاميشد عينا ھمان است که
اکنون درجھان مسيحيت بصورت عيد پاک ) Paquesيا (Easterو صعود عيسی به آسمان جشن گرفته
ميشود ،و کما بيش مقارن با عيد پسح )فصح( يھود نيز ھست که ياد آور خروج قوم اسرائيل از مصر است.
موارد متعدد ديگری از سنت ھا و معتقدات مسيحی رونوشت آشکاری از معتقدات و سنتھای ميترائی است.
اسطوره تولد عيسی از مادری باکره دريک طويله عينا ھمان اسطوره تولد مھر از مادری باکره دردرون يک
غاراست ،و افسانه سه پادشاه مغ که بدنبال زايش عيسی به راھنمائی ستاره ای به ديداراومی آيند بنوبه خود
تکرار افسانه سه چوپانی است که به دنبال ستاره ای برای ديدار مھر به غار زايشگاه اورفته بودند .رسم تعميد
که ازاصول بنيادی مسيحيت است و ھمچنين رسم عشای ربانی ) (Eucharistieکه خوردن شراب و نان
مقدس برای آميختن باخون وگوشت مسيح است بطورکامل ازسنن مذھبی ميترائی گرفته شده است ،با اين
تفاوت که درميترائيسم ايرانی نان و آب مقدس ھمراه با گياه ھائوما خورده ميشد ،ولی چون اين گياه دراروپا
نميروئيد ،درميترائيسم رومی شاخه ھای نورس تاک رابجای آن بکار بردند که تدريجا تبديل به خود انگور و
بعد به فشرده آن يعنی شراب مقدس شد .درقرن دوم مسيحی ،ترتوليانوس اسقف و مورخ کارتاژی دراثر
معروف خود  De praescriptiones hereticorumبا شگفتی و خشم بسيار نوشت:
"جای تعجب است که اين کفار)مھريان( ضيافت شيطانی نان وشراب مقدس خود راعينا به تقليد از مراسم
عشاء ربانی مسيحيت برگزار ميکنند ،درصورتيکه ما ھميشه مراقب بوده ايم که بيگانگان رابدين مراسم
مذھبی خودمان که صرفا بصورت محرمانه برگزار ميشود راه ندھيم " .نويسنده کتاب "تاريخ خدا” ،از تازه
ترين بررسيھای مربوط به تاريخ مذاھب ،با اندکی طنز بدين پرسش پاسخ ميدھد که“ :شايد بيشتر جای تعجب
باشد که اين کافران مترائی مراسم مقدس مسيحيت را حتی مدتھا پيش از تول عيسی مسيح از مسيحيان دزديده
باشند" .مراحل تکامل درآئين ميترا ھفت درجه دارد که عينا بصورت ھفت  Sacramentumدرمسيحيت
منعکس شده است ،ھمچنانکه بعدا درھفت وادی سلوک عرفان ايرانی و ھفت مرحله فران ماسونری اروپائی
نيز تجلی يافته است .برای دخول به ھريک از درجات ھفتگانه ميترائی شست و شوی خاصی ضروری بود که
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مبنای غسل تعميد عيسويان قرار گرفته است .سنت نواختن موسيقی درھنگام سرودن دعاھای مذھبی ،و زانو
زدن درھنگام نيايش ،و نواختن ناقوس ،بنوبه خود از سنن مذھبی ميترائی است که بخصوص ارغنون
) (orgueدرآن مقام اصلی دارد .بھمينسان رسم افروختن شمع که ريشه در آتش مھری مھرابه ھا دارد.
لقب نجات دھنده که درانجيلھا ی چھارگانه درجھان مسيحيت به عيسی تعلق گرفته است لقبی است که بطور
سنتی درآئين مھری به ميترا داده ميشد ،ھمچنانکه عنوان خاتو النبيين)مھر پيامبران( درقرآن عنوان سنتی
مانی درآئين مانوی بود .چندين محقق حتی عالمت صليب مسيحيت را يکی ازعالئم بنيادی آئين مھر دانسته اند
و کسانی نيز نقوش متعددی ازميترا راھمراه با بره ای که درآغوش دارد نشان اقتباس ديگری ازمسيحيت ازاين
نشان سمبوليک مھری شمرده اند.
گوستاولوبون درکتاب  La vie des Veritesخود دراين باره مينويسد:
"تشريفات و رسوم مسيحيت درمقياس چنان وسيع از آئين ھای ماقبل مسيح مايه گرفته بود که نخستين
روحانيون آئين مسيحی که از مکانيسم اين نقل وانتقالھای عقيدتی بيخبر بودند آئين ايرانی ميترا را متھم
ميکردند که تشريفات فراوانی را با تقلبی شيطانی از مسيحيت تقليد کرده است ،در صورتيکه واقعيت درست
اين بود که ھمه اينھا را مسيحيت از آئين ميترا تقليد کرده بود".
بااينھمه مھمترين وجه شباھت دو آئين ميترائی ومسيحيت ھماھنگی آنھا درمعتقدات مربوط به جھان ديگرو
رستاخيز مردگان و پيروزی نھائی روشنائی برتاريکی درپيکار نھائی است که درمقياس کائنات ميان يزدان و
اھريمن صورت ميگيرد ،ومسيحيت اين اسطوره را -که درتورات سابقه ای ندارد و برداشتی کامال آريائی است
مشترکا از معتقدات زرتشتی درفلسطين و از معتقدات ميترائی روم اقتباس کرده است،که براساس آن درپايان
جھان ميترا است که رستاخيز مردگان راسرپرستی ميکند ،و درمعتقدات مسيحی ،مثل بسياری ازموارد ديگر،
دراين مورد عيسی بجای ميترا گذاشته شده است.
*

*

*

آئين مانی سومين آئين جھانی بود که ايران به دنيای کھن ارمغان داد .اين آئين که ازنظر محتوای خود عميق
ترين ھمه اديان باستانی است ،و درآن نقش سنتی فرھنگ ايرانی درترکيب انديشه ھا و فرھنگھا بيش از ھر
جای ديگر جلوه ميکند ،آميخته ای است از سه انديشه زرتشتی و بودائی و مسيحی که با انديشه ھای ايرانی
مانی ترکيب شده است .و ھمين درآميختگی موفق بود که گسترش بيسابقه اين آئين را ،درظرف مدتی کوتاه،
به سرزمينھای پھناوری از چين گرفته تا اسپانيا بدنبال آورد ،و پايداری آنرا ،عليرغم سرکوبگريھا و دشمنی
ھائی که ازنظر شدت و خشونت درھيچ آئين ديگری درتاريخ جھان نظير ندارد ،باعث شد به نوشته ھانری
شارل پوئش محقق سرشناس فرانسوی در دائره المعارف اونيورساليس ،گسترش آئين مانی چه از نظرزمانی
و چه ازنظر مکانی از شگفتی ھای تاريخ است ،زيرا اين آئين ،با اينکه کمترين نيروی نظامی يا سياسی را
پشتوانه خود نداشت و با اينکه درست بالعکس ھمه قدرتھای موجود چه درخود ايران و چه درامپراتوری روم
و امپراتوری اسالم واروپای عصر مسيحيت به دشمنی درحد اعلی سرکوبگرانه ای با آن برخاستند ،ھزار
ودويست سال ،از قرن سوم تا قرن پانزدھم ميالدی درسرزمينھا وجوامع مختلفی از اقيانوس اطلس گرفته تا
کرانه ھای خاوری اقيانوس کبير بصورت نيروئی پويا و ريشه دار به تحرک خود ادامه داد ،و حتی امروز نيز
بازتابھای آن رادرزمينه ھای گوناگونی ازتمدن بشری ،چه درمشرق و چه درغرب ميتوان يافت.
آئين مانوی درسده سوم مسيحی ،چھارقرن پيش ازظھور اسالم ،درايران ساسانی توسط مانی )که بيرونی
واين النديم اورا يکی از نوادگان پادشاھان اشکانی دانسته اند( بنيانگذاری شد .براساس معتقدات مانوی،
درنوروز سال  ٢۴٢ميالدی فروغی که به اعتقاد مانی درھنگام تولد مادی ھرانسانی ازقالب زمينی اوجدا
ميشود تا پس از مرگ او دوباره به وی بپيوندد ،بصورت فرشته ای بدو خبر داد که وی برای ابالغ پيام آئينی
نوبرگزيده شده است .وی فعاليت مذھبی خود را که  ٢٣سال ادامه يافت با سفرھای ممتد به ھند و سوريه
ومصر و بخصوص درداخل ايران آغاز کرد که درمراحل نخست با نظر مساعد درباز ساسانی ھمراه بود ،ولی
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بعدا با مخالفت شديد موبدان زرتشتی مواجه شد و باکارشکنی ھای آنان مانی به زندان افتاد و سرانجام کشته
شد و کالبدش را به دارآويختند.
ولی آئين مانی که برپيکار جھانی و ابدی نور و ظلمت تکيه داشت و "آئين فروغ”ناميده ميشد با مرگ او
متوقف نشد ،بلکه گسترش چنان فراگيری يافت که از جانب خاوری ھمه آسيای ميانه راتا چين فرا گرفت و
درداخل پادشاھی پھناور چين تا کانتون درجنوبی ترين بخش کشور راه يافت ،و حتی درسرزمين اويغور مذھب
رسمی اين پادشاھی اعالم شد ،و بموازات آن از جانب باختری به سراسر امپراتوری روم و افريقا ی شمالی تا
اسپانيای مسيحی گسترش يافت .ولی اين بار ،برخالف آئين ايرانی ميتراکه دراين امپراتوری بانظرموافق
پذيرفته شده بود ،آئين مانی به دليل آنکه ازايران ساسانی حريف نيرومند امپراتوری رم سرچشمه گرفته بود و
بعکس ميترائيسم توسط خود روميان به امپراتوری راه نيافته بود مورد مخالفت شديد امپراتوران رومی قرار
گرفت و سرکوبگری بيرحمانه ای نسبت به مانويان آغاز شد که حتی بعد از سقوط امپراتور روم درآفريقا ی
بيزانس و اسپانيای ويزيگ واروپای مسيحی و جھان اسالمی ادامه يافت ،چنانکه نخستين حکم سوزانده شدن
زنده زنده درآتش – که بعدھا بدست ديوان تفتيش عقايد )انکيزيسيون( درھمه جھان مسيحی رايج شد
دراسپانيا درمورد پريسيليانوس روخانی عيسوی متھم به داشتن تمايالت مانوی به اجرادرآمد ،و اندکی بعد
ازآن درخالفت اسالمی نيز دسته دسته مخالفان را به عنوان زنديق – عنوانی که اعراب به مانويان داده بودند
– در آتش سوزاندند .بااينھمه ،چند قرن بعد ،ھنگاميکه کليسای مسيحی مانويت را پايان يافته ميپنداشت،
جنبش ھای مذھبی و فلسفی بوگوميل و کاتار که "نومانوی”نام گرفتند ،ازبالکان و ايتاليا و جنوب فرانسه سر
برآوردند و چند قرن پياپی مبارزه ای چنان سرسختانه را با کليسای کاتوليک سازمان دادند که پاپ اينوسنت
سوم اساسا يکی از جنگھای صليبی را بجای پيکار با مسلمانان به پيکار با مانويان جنوب فرانسه اختصاص
داد ،ودراين راه با کمک فئودالھا و دستگاه سلطنتی فرانسه چنان بيرحمانه عمل کردکه يکی ازمورخان دوران
حاضر اوراپيش کسوت آدلف ھيتلر خوانده است ) C.N. Parkinsonدرکتاب .(East and West
با ھمه اھميتی که موضوع تأثير معتقدات مزدائی ايرانيان درتاريخ تحوالت آئين يھود و مسيحيت و اسالم دارد،
متاسفانه نقل اسامی و مشخصات چند صد کتاب و مقاله ای که دريکصد و پنجاه ساله گذشته دراين زمينه
درجھان غرب منتشر شده است ،درگنجايش صفحات محدود کتاب حاضر نيست ،بدينجھت دراينجا تنھا به نقل
مشخصات شماری از مھمترين آنھا برای آگاھی خوانندگانی که عالقمند به مطالعات بيشتری دراين زمينه باشند
اکتفا ميکنم.
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"رﻣﺎن ﻳﻬﻮدي” اﺳﺘﺮ
يکی از کتابھای بيست و چھارگانه تورات تماما به ايران ھخامنشی مربوط ميشود و وقايع آن نيز از اول تا به
آخر درشورش و دردربار شاھنشاھی پارس ميگذرد .نام اين کتاب "کتاب استر”است و داستان آن داستان
تسلط بيچون و چرای دختری يھودی بردربار پادشاھی ايران درزمان “اخشورش “است که به روايت تورات
"ازھند تا حبش بر ١٢٧مملکت سلطنت ميکرد " .اين اخشورش )که ظاھرا خشايارشا فرزند داريوش
ھخامنشی است( در سال سوم ازسلطنت خويش ضيافتی در"دارالسلطنه شوشن")شوش( برای"نشان دادن جالل
وحشمت سلطنت خود”برپاميکند که  ١٨٠روز تمام ادامه مييابد ،و پس از انقضای اين مدت ضيافت ھفت
روزه ديگری درقصر پادشاھی ترتيب ميدھد که درروز ھفتم آن درعالم مستی امر ميکند و شتی شھبانوی
اوراباتاج ملوکانه بحضور پادشاه بياورند تا خاليق زيبائی او را ازنزديک ببينند )درمتن کلدانی تورات تصريح
شده است که شاه فرمود اوبدين منظور سراپا برھنه شود( ،ولی شھبانو ازاين کار سر بازميزند و درنتيجه
مغضوب پادشاه ميشود و شاه پس ازمشورت با ريش سفيدان قوم تصميم ميگيرد که رتبه ملوکانه و شتی رابه
ديگری که شايسته ترازاو باشد بدھد ،و پس از جستجو در سراسر کشور ،دختری بنام استر که عموزاده و
دختر خوانده "مردی يھودی بنام مردخای بن يائيربن شمعی بن قيس بنيامينی است که ازاورشليم جالی وطن
کرده و دردارالسلطنه شوشن زندگی ميکند "برای شھبانوئی انتخاب ميشود ،ولی بدستور مرد خای قوميت
يھودی و خويشاوندی خود را با مردخای پنھان نگاه ميدارد.
اين اخشورش وزيری بنام ھامان دارد که "جميع خادمان شاه بحضور او سجده ميکنند " ،اما مردخای سجده
نميکند و ھامان که بريھودی بودن مردخای آگاه ميشود نه تنھا قصد کشتن مرد خای بلکه “قصد ھالک نمودن
جميع يھوديانی را ميکند که درتمامی مملکت اخشورش بودند ،ازآنروزکه قوم مردخای بودند" ،ولی با فعل
وانفعالھايی که درداستان استر بتفصيل حکايت شده ،پادشاه دريک بزم ميگساری به استر قول ميدھد که ھرچه
راکه اوبخواھد ،ولو نصف مملکتش باشد بدوبدھد ،و استر از او اعدام ھامان راميخواھد ،و شاه اين
درخواست را ميپذيرد ،و اضافه برآن استر و عمويش مردخای اجازه ميدھد که "نامه ھائی از جانب پادشاه به
واليان و روسای  ١٢٧واليت از ھند تا حبش بنويسد که بموجب آنھا به يھوديانی که درھمه شھر ھا ھستند
اجازه داده ميشود که "تمامی قومھا و واليتھا را که قصد اذيت ايشان ميداشتند با اطفال و زنان ايشان ھالک
سازندو بکشند و تلف نمايند و اموال ايشان را تاراج کنند" ... .و مردخای پس از صدور اين حکم ازحضور
پادشاه با لباس ملوکانه الجوردی و سفيد و تاج بزرگ زرين و ردای کتان نازک ارغوانی بيرون ميرود و
يھوديان درشھر شوشن شادی ووجد ميکنند داستان چنين بپايان ميرسد که“ :يھوديان جميع مخالفان خود را
درھمه واليتھای اخشوش پادشاه به اجازه او به دم شمشير زده کشتند و ھالک کردند و با ايشان ھرچه
خواستند بعمل آوردند ،و دردارالسلطنه شوشن به تنھائی پانصد نفر را به قتل رسانيدند ،و درآنروز عدد آنانيرا
که دردارالسلطنه شوشن کشته شدند بحضور پادشاه عرضه داشتند ،و پادشاه به استر ملکه گفت که يھوريان
دردارالسلطنه شوشن پانصد نفر را ھالک کرده اند ،پس درساير واليتھا ی پادشاه چه کرده اند ؟ حال مسئول
تو چيست که به توداده خواھد شد .و استر گفت به يھوديانی که درشوشن ميباشند اجازت داده شود که فردا
نيز مثل امروز عمل نمايند ،و پادشاه فرمود که چنين بشود ،ويھوديان بررويھم ھفتاد و ھفتھزار نفر از
مخالفان خويش را کشتند و آنروز را روزبزم و شادی دانستند”.
ولتر درارزيابی کلی خود ازتورات ،درباره اين کتاب استر مينويسد”:ھمه ميدانيد که اين داستان ،ازآغاز تا
انجام يک رمان خيالی بيشتر نيست ،ولی حتی يک رمان نيز ميبايد تا اندازه معينی سر و ته داشته باشد ،يعنی
درآن يک ضيافت شش ماه تمام بدون وقفه ادامه نيافته باشد،ودرجائی که ھرودوت و ديگرمورخان يونانی
جملگی برمقررات اخلقی سختگيرانه دربار ھخامنشی تأکيد ميگذارند ،پادشاه اين دربار دستور نداده باشد که
ھمسرش را برھنه در برابر اتباع ورعايايش به نمايش گذارند ،و درھر جائی که ھرپادشاه مقتدر شرقی ،چه
پارسی و چه عرب و ترک و مغول و چينی حتی انتخاب يک اسب را برای اصطبل سلطنتی مشروط به برسی
دراصالت آن ميکند ،پادشاه  ١٢٧کشور دختر ناشناسی رابدون ھيچ برسی درسابقه خانوادگی و قومی و
مذھبی او به ھمسری خود برنگزيده باشد ،و به يک پناھنده مفلوک خارجی منصب صدارت و لباس ملوکانه و
تاج زرين نبخشيده باشد ،ودرکشوری که روح اغماض و مدارای مذھبی پادشاھان آن زبانزد دوست ودشمن
بوده است ،بخاطر چشم و ابروی يک دختر يھودی اجازه قتل عام ھزاران نفرازاتباع خود را صادرنکرده باشد،
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وازھمه اينھا گذشته ،چه ارتباطی ميتواند ميان سنگدلی وحشيانه ونفرت آور استر يھودی درمورد کشتن ھرچه
بيشتر مردم ،با دستورھای مربوط به بخشش وگذشتی که مسيح به پيروان خود داده است وجود داشته باشد،
درصورتيکه دو کتاب تورات و انجيل به ما يک کتاب مقدس واحد معرفی ميشود ؟"و خود ولتر براين تذکر
ميافزايد که آيا حق با صاحبنظرانی چون بولينگبروک ،دمارسه ،فره ،تياده ،مسليه ،بوالنژه نيست که اين
داستان کتاب مقدس را چيزی ازقبيل داستانھای ھزارو يکشب منتھا ازنوع مبتذل آن دانسته اند ،و ھمگی
براين اتفاق نظر دارند که درسراسر آن يک حرف راست وجود ندارد؟
نشريه معتبر Le monde de la Bibleکه با ھمکاری موزه لوور پاريس منتشر ميشود ،درشماره ويژه
ای که دراکتبر  ١٩٩٧بمناسبت برگزاری نمايشگاه بزرگ ايران باستان دراين موزه انتشار داد ،دوبرسی جالب،
يکی نوشته يک کارشناس "مرکزعلمی پژوھشھای علمی فرانسه " ،CNRSو ديگری نوشته يکی ازاعضاء
ھيئت مديره مجمع "گران شان”فرانسه را که ھردو يھودی ھستند درارتباط باھمين کتاب استر چاپ کرد که
بھتر است بجای ھر توضيح ديگری دراين باره ،بخشھای کوتاھی از ھرکدام از آنھا رادراينجا نقل کنم“ :به
غيرازاخشورش)احتماال خشايارشا(کليه کسان ديگری که درکتاب استر از آنھا نام برده شده از نظر تاريخ
ناشناخته اند و اسامی آنھا اصوال اسامی سمبوليکی ھستند که اين کتاب رابيشتر درقلمرو داستانھای خيالی قرار
ميدھند تا يک وقايع نگاری تاريخی ،نامھايی چون مردخای و استر ميتوانند يادآور مردوخ و ايشتار خدايان
بابلی باشند که يھوديان دردوران اسارت بابلی خود با آنھا آشنا شده بودند ،و جشن پوريم که يھوريان ھمه
ساله برای ياد آوری ھمين ماجرای استر برپا ميکنند بنوبه خود ميتواند معادل يھودی جشنی باشدکه باھمين نام
١
ھرساله درآغاز سال نو بابليان برپا ميشد،
منتھا اين بارمفھوم پيروزی قوم يھود رادربرابر اسارت بابلی آنان داشت .ھدف از سناريوی اين رمان استر
اين است که به يھوديان نشان داده شود که ميتوانند اتباع کشوری ديگرباشند ،ودرعين حال ھويت يھودی خود
راحفظ کنند ،و بوازات آن اين موضوع را سنگ زيربنائی يک رستاخيز ايمانی برای خود قرار دھند .کتاب
استر برای ابالغ اين پيام نوشته شده است که چگونه دردورانھائی بحرانی ،يھوديان ميتوانند با دولتھای حاکم
ھمزيستی کنند بی آنکه يھوديت خود را انکار کرده باشند".
"کتاب استر برای اين نوشته شد که نشان دھد يھوديانی که رعايای شاھنشاھان ايران بودند ميتوانند شريک
خوبی برای ايرانيان باشند و ازاين منافع پادشاه دربرابر توطئه ھائی که عليه او ميشود دفاع کنند .اين کتاب
پاسخ يھوديان به پرسشی است که درزمان شاھنشاھی ھخامنشی مطرح شده بود ،وآن اين بود که موضع
يھوديان دراين امپراتوری و بخصوص موضع مذھبی آنان درارتباط با آئين مزدائی ايرانيان چه ميتواند باشد؟
اگر درنظر بگيريم که زير بنای فکری کتاب استر بيشتر از آنکه برتوحيد يھودائی تکيه داشته باشد برفعاليتھائی
مزدائی تکيه دارد ،و اگربدين نيزتوجه کنيم که کتاب استر تنھا کتاب تورات است که درآن مطلقا ازيھوه خدای
اسرائيل نام برده نميشود ،متوجه خواھيم شد که اين کتاب راميبايد بيش از يک نوشته مذھبی يک اثر شبه
تاريخی و شبه افسانه ای تلقی کنيم که درزمانی معين و درمکانی معين دوآئين مزدائی و يھودائی نوشته شده
است " .شايد به تذکر اين واقعيت نيازی نباشد که اين کتاب استر يکی از کتابھای رسمی ھمان توراتی است که
درکنيسه ھای يھود و درکليساھای مسيحيت کتاب مقدس خداوند و درآئين مسلمانان بخشی از تورات نازل شده
بصورت وحی الھی شناخته ميشود.

ﻛﺘﺎب داﻧﻴﺎل
کتاب دانيال نبی يکی ديگرازکتابھای بيست و چھارگانه عھد عتيق است که موضوع آن ازنزديک باايران ارتباط
دارد ،و مانند کتاب استر سراپای آن ساختگی و دور از واقعيتھای تاريخی است .به روايت تورات ،دانيال يکی
از يھوديانی است که به اسارت بابل برده ميشوند ،ولی وی دردربار بابل و بعد ازآن دردربار ماد و ھخامنشی
 - ١عيد پوريا عيد بھاری بابليان بود که درکنعان نيزبرگذارميشد وقوم يھود آنرا مانند بسياری ازديگرسنن خود آنرا ازتمدنھای پيشين
اقتباس کرده بود .اين جشن درروزھای ١۴و ١۵ماه ادربرپا ميشد که بااواخر اسفند ماه ايرانی منطبق است ،و اکنون نيز درھمان
زمان توسط يھوديان برگزارميشود.
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به مقامات مھمی نائل ميشود که ازآن بصورتی بسيا رزننده به زيان ميزبانان خويش و به نفع ھمکيشان خود
بھره برداری ميکند .ساختار تاريخی اين کتابی که ازنظر مومنان يھودی و مسيحی مثل ديگر کتابھای "کتاب
مقدس”بازتاب حقايقی آسمانی تلقی ميشود ،ھمانند کتاب استر درحد ناشيانه ای بی سر و ته و گاه اصوال
ابلھانه است :داريوش پادشاه ماد)و نه ھخامنشی(است ،و برمملکت کلدانيان سلطنت ميکند)و نه برشاھنشاھی
پارس( ،و پسر خشايارشا است )و نه پدراو( ،و کورش پادشاه پارس بعد از داريوش به سلطنت ميرسد)و نه
پيش ازاو( .داريوش درآغاز پرستنده بعل بت بزرگ بابلی است ،ولی بعدا يک اژدھارا ميپرستد ،وسرانجام به
راھنمائی دانيال يھودی ميشود وفرمانی به ھمه اتباع امپراتوری خود صادرميکند که"به حضور يھوه خدای
دانيال لرزان وھراسان شوند" .بخشھائی ازمتن مقدس توراتی اين پيامبر معتبر ،بطور خالصه چنين است:
" ....ونبوکد نصر)بخت النصر( پادشاه بابل رئيس خواجه سرايان خويش را امر فرمود که چند تن ازجوانان
بنی اسرائيل )اسرای يھود بابل( راکه نيکو منظر باشند برای ايستادن درقصر پادشاه بياورد تا علم وزبان
کلدانيان رابه ايشان تعليم دھند .و پادشاه وظيفه روزانه از طعام و شراب خود برای آنان تعيين نمود و امر
فرمود که ايشان را سه سال تربيت نمايند و بعد ازآن درحضور پادشاه حاضر آورند .و درميان ايشان دانيال و
ميکائيل و عزريا ازبنی يھودا بودند .پس دانيال به رئيس ساقيان که براوگماشته شده بود گفت مستدعی آنکه
من و دوستانم را ده روزفقط بقوالت برای خوردن و آب بجھت نوشيدن بدھی و بعدازآن چھره ھای ماراو چھره
ھای جوانان ديگری را که طعام وشراب پادشاه راميخورند مالحظه نمائی و آنگاه به نھجی که خواھی باماعمل
کنی .و ايشان را اجابت کرد وبعد ازانقضای ده روزچھره ھای ايشان را ديد که ازساير جوانانی که طعام پادشاه
را ميخوردند نيکوترو فربه تر بود .پس رئيس ساقيان طعام و شراب ايشان برداشت و بقوالت وآب به ايشان
داد ....و بعد ازانقضای مدتی که پادشاه معين فرموده بود رئيس خواجه سرايان ايشان را به حضور نبوکد نصر
آورد ،و پادشاه را از آنان بسيار خوش آمد و ايشان راازجمع ديگران بھتر يافت .و دانيال تاسال اول کورش
٢
پادشاه با نبوکد نصر بود”)خالصه شده ازکتاب دانيال نبی ،باب اول(.
اندکی بعد نبوکد نصرخواب وحشتناکی می بيند که اوراسخت نگران ميسازد ،وامرميکند که"مجوسيان
وجادوگران و فالگيران و کلدانيان”به حضور اوبيايند تا خوابش را تعبير کنند ،و اگرازعھده برنيايند پاره پاره
شوند وخانه ھايشان مزبله شود" ،و چون ايشان قادربدينکار نميشوند شاه به کشتن ھمه حکيمان بابل که
دانيال ورفقای سه گانه يھودی او حننيا و ميشائيل و عزريا ازجمله آنانند فرمان ميدھد ،اما دانيال تقاضای
مھلت ميکند و درآن شب جبرئيل ازجانب خداوند خواب پادشاه و تعبير آنرا به دانيال خبرميدھد و فردای آن
دانيال ھمه خواب بخت النصر و تعبير آنرا بدو بيان ميکند”:آنگاه نبوکد نصر پادشاه بروی خود درافتاده دانيال
راسجده نمودووی راخطاب کرده گفت :بدرستی که خدای تو خدای خدايان و خداوند پادشاھان است .پس پادشاه
دانيال را معظم ساخت واورا برتمامی مملکت بابل حکومت داد و رئيس روسا برجميع حکمای بابل
ساخت")کتاب دانيال نبی ،باب دوم.(۴٨ -۴۶ ،
بااينھمه نبوکد نصر اندکی بعد مجسمه ای رااز خدای بابلی خودبه ارتفاع  ۶٠ذراع و عرض ۶ذراع ميسازد و
ھمه بزرگان کشور راسجده بر آن دعوت ميکند ،و چون دانيال و دوستان اوازسجده سرباز ميزنند سه دوست
دانيال را به درون کوه آتش ميافکند ،ولی اين ھرسه نفر به اتفاق نفر چھارمی ديگری که شبيه پسر خدا است
درميان آتش ميخرامند و"نه آتش به بدنھای ايشان اثری ميکند ،نه موئی ازسرشان ميسوزد ،نه رنگ ردای
ايشان تبديل ميشود" ،و آنوقت نبوکد نصر دوباره ميگويد متبارک باد خدای شدرک و ميشک و عبدنغو ،و
فرمان ميدھد که ازآن پس ھر قوم و امت وزبان که حرف ناشايسته ای به ضد اين خدا بگويند پاره پاره شوند و
خانه ھايشان به مزبله مبدل گردد و نامه ای به "تمامی قوم ھا و امت ھا و زبانھا که برتمامی زمين ساکنند
ميفرستد تا به آنھابگويد که اين خدای تازه خدائی عظيم است ،و ملکوت او ملکوت جاودانی است و سلطنت او
تا ابداالباد …..و االن من که نبوکد نصر ھستم پادشاه آسمانھا راتسبيح و تکبير و حمد ميگويم " .ولی با وجود
اين تشريفات بخت النصر به دين مبين يھوه ،درضيافت بزرگی که جانشين او بلشصر درکاخ بابل ترتيب ميدھد،
دستی نامرئی درنوشته ای که دانيال معنی آنرا برای اوشرح ميدھد ،به وی اطالع ميدھد که سلطنت او به پايان
رسيده و به ماده و پارس ھا بخشيده شده است ،وھمان شب بلشصر کشته ميشود.
 - ٢ولتر دراشاره بدين قسمت از کتاب دانيال مينويسد ممکن است آدمھا ی کج خيال ازاين روايت مقدس نتيجه بگيرند که بخت النصر
احتماال تمايالتی انحرافی داشته و بھمين دليل دانيال که به تصريح تورات دراصل ھم نيکو منظر بوده بعدازچنين رژيم غذائی مورد توجه
خاص او قرار گرفته است ،ولی اضافه ميکند که خوشبختانه خود او بااين افکارشيطانی سروکاری ندارد.
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بدنبال اين ماجرا ،جالبترين بخش افسانه دانيال آغاز ميشود :داريوش مادی )ونه کورش پارسی( پادشاه کلده
ميشود ،و تصميم ميگيرد که  ١٢٠والی برمملکت نصب کند ،و آنھارازيرفرمان سه وزير ميگذارد که دانيال
وزير اعظم آنھا است ،ولی چون پادشاه فرمان صادرميکند که ھرکسی تا سی روز خدائی غيرازاو دعا کند
درچاه شيران افکنده شود ،و واليان پادشاه دانيال را درحال دعا کردن بسوی اورشليم غافلگير ميکنند ،دانيال
را به گودال شيران می اندازند ،اما صبحگاه اوراميبينند که شيرھاراپيش پايش مثل بره خوابيده اند ،و دانيال
دوباره صدر اعظم امپراتوری ميشود ،و پس ازآن داريوش به جميع قومھا و امت ھا و زبانھائی که درتمام
جھان ساکن ھستند فرمانی صادرميکند که "که درھرمملکتی ازممالک او مردمان به حضور خدای دانيال لرزان
و ھراسان شوند ،زيرا او خدای حی وتاابداالباد قيوم است و ملکوت او بی زوال است”)کتاب دانيال نبی ،باب
ششم ٢۶ ،و .(٢٧
بعد از "داريوش بن اخشورش که ازنسل ماديان و برمملکت کلدانيان پادشاه بود")کتاب دانيال ،باب نھم(١،
کورش پادشاه فارس جانشين او ميشود)باب دھم (١ ،ولی دانيال ھمچنان باحدود يک قرن فاصله ازنبوکد نصر،
تعبی کننده مخصوص خوابھای پادشاه باقی ميماند .جبرئيل رابصورت انسانی از زبرجد درخشان می بيند با
چشمانی چون شعله آش و دست و پائی چون مفرغ صيقلی و صدائی چون ھمھمه دسته جمعی سپاھيان ،که با
کمک ميکائيل به مدت بيست و يکروز با رئيس فرشتگان ايران کشتی ميگيرد و سرانجام اورامغلوب ميکند ،و
داريوش به پرستش بت بعل که روزانه  ١٢کيلو آرد و  ۴٠گوسفند بريان و  ۶خمره شراب خوراک اواست
ميپردازد و بعد ازاو به پرستش اژدھائی روی می آورد و به دانيال اطالع ميدھد که اين اژدھا خدای زنده است،
ولی باالخره به موعظه و راھنمائی دانيال مجسمه بعل را ميشکند و کاھنان آنرا محکوم به مرگ ميکند و
خودش نيز يھودی ميشود )کتاب دوم دانيال ،باب چھاردھم(.

ﻛﺘﺎب ﻧﺤﻤﻴﺎ
سومين کتاب از کتابھای تورات که به ايران اختصاص داده شده کتاب نحميا است .نحميا بطوريکه خودش
مينويسد ساقی "ارتحشستا”پادشاه ايران است ٣ ،ولی ناگھان بصورت پيغمبر يھوه ازکتاب تورات سربرمی
آورد و کتاب اوبنام کتاب نحميا يکی از کتابھای درجه اول عھد عتيق شناخته ميشود .خود پيغمبر ماجرا
راچنين حکايت ميکند:
"… .و درماه نيسان درسال بيستم ارتحشستا پادشاه واقع شد که شراب پيش وی بود و من شراب راگرفته به
پادشاه دادم ،زيرا که من ساقی پادشاه بودم … ..و او مراگفت چرا روی تو ملول است يا آنکه بيمار ھستی ؟
پس من بينھايت ترسان شدم و به پادشاه گفتم پادشه تا ابداالباد زنده بماند ،رويم چگونه مالل نباشد و حال
آنکه شھری که موضع قبرھای پدرانم باشد خراب است و دروازه ھايش به آتش سوخته شده .پادشاه مرا گفت
چه چيز ميطلبی ؟ گفتم اگر پادشاه را پسند باشد و اگر بنده ات درحضورت التفات يابد مرا به يھودا بفرست تا
آنرا تعمير نمايم .پس پادشاه صواب ديد که مرا بفرستد و سرداران سپاه و سواران نيز ھمراه من فرستاد
“)کتاب نحميای نبی،باب دوم.(١٠-١ ،
نحميا به اورشليم ميرسد و فرمان پادشاه را به واليان تسليم ميکند:
"… آنگاه شبگاھان بطور ناشناس از مقابل چشمه اژدھا تا دروازه خاکروبه بيرون رفتم و برای عبور
چھارپائی که زير من بود درخرابه ھا راھی نبود .پس به کاھنان و شرفا و سروران از خدای خود که برمن
مھربان ميبود و نيز ازمالطفتی که پادشاه به من کرده بود خبردادم وھمه گفتند برخيزيم و تعمير نمائيم ")باب
دوم .(١٨- ١٣ ،بدين ترتيب حصار بزرگ اورشليم عليرغم مخالفت سنبلط حرونی و شمعيا ابن دالياابن
مھيطبئيل ساخته ميشود و نحميا برادرخود را به فرمانروائی آن تعيين ميکند و طبق فھرستی که ترتيب ميدھد
 ۴٢٣۶٠نفر را درآن مسکن ميدھد ،سوای  ٧٣٣٧نفرغالمان وکنيزان و ٢۴۵نفر مطرب و  ٧٣۶اسب و
 ٢۴۵قاطر و  ۴٣۵شترو  ۶٧٢٠االغ ،و ضمنا  ۴١ھزار درم طال و  ٢٢٠٠منای نقره و  ۵٩٧دست لباس
 - ٣ھويت واقعی اين پادشاه نيز مانند اخشورش داستان استر روشن نيست،
)ارتخشتر (Artaxerxesفرزند خشايار باشد.

ولی احتمال ميرود که منظور اردشير اول
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کھانت و  ۵٠قاب به خزانه ھديه داده ميشود .دراين موقع عزرای کاھن که اونيز دردربار پادشاه ايران خدمت
ميکرده و ازجانب پادشاه به منظور گرد آوری متن پراکنده شده تورات برای يھوديان و تنظيم قوانين حقوقی و
جزائی برای آنان به اورشليم فرستاده شده است در روزاول ماه ھفتم درکناردروازه آب ازروشنائی صبح تا
نصف روزتورات برای قوم ميخواند وکاھنان ديگرآنرا به صدای روشن تکرار و تفسير ميکنند و تمامی قوم
چون کالم تورات را ميشنوند شيون ميکنند و درروز بيست و چھارم پالس دربرخاک برسر به گناھان خود و
تقصيرات پدرانشان اعتراف می آورند و به يھوه ميگويند که ازازل متبارک باشی زيرا تو بودی که اسم آبرام را
به ابراھيم تبديل نمودی … ..و پادشاھان و قومھای کنعانيان راتسليم ايشان نمودی که آنھا را به ھالکت رسانند
و زمينھای برومند و خانه ھای پر از نفايس و چشمه ھای کنده شده و تاکستانھاو باغھای زيتون و درختان
ميوه داربيشمار آنھا بتصرف آوردند و خورده وسير شده و فربه گشته و از نعمتھای عظيم اومتلذذ
گردند)خالصه شده از بابھای ششم تا نھم کتاب نحميا( .و درپی اين اقراربه گناه عھد نامه ای با خداوند امضاء
ميکنند که دختران خود را به ديگر ساکنان غير يھودی سرزمين کنعان ندھند و دختران آنھا را نيز برای پسران
خود نگيرند و ازآنھا درروزھای شنبه متاع يا آذوقه نخرند و نخست زاده ھای خودشان و گاوان و
گوسفندانشان را وقف يھوه کنند )ھمان کتاب ،باب دھم تا دوازدھم(.
با ھمه آنکه منطقا انتظار جعل و تقلبی عمدی رادريک کتاب "آسمانی"نميبايد داشت ،واقعيت اين است که
نوشته تورات درمورد آزادی قوم يھود از جانب کورش بزرگ پس از تصرف بابل و آنچه بعنوان متن فرمان
اين پادشاه دراين نوشته نقل شده است چنان آشکارا جعلی است که ميتواند درھر دادگاه امروزی بصورت نشر
اکاذيب مورد پيگرد قانونی قرار گيرد.
فصل پايانی "کتاب دوم تواريخ ايام “درعھد عتيق ،بااين جمالت تمام ميشود که":وخداوند يھوه کورش پادشاه
فارس را برانگيخت تا درسال اول سلطنت خود درتمامی ممالک خود فرمانی نافذ کرد و درآن نوشت :کورش
پادشاه فارس ميفرمايد که يھوه خدای آسمانھا مرا فرمانروای تمامی ممالک زمين کرده و به من امرفرموده
است که خانه ای برای وی دراورشليم که مرکز يھود است بنا نمايم " .اصل اين فرمان کورش درکاوشھای
باستان شناسی قرن گذشته دربين النھرين کشف شده و اکنون بنام "استوانه کورش “درموزه بريتانيا درلندن
نگاھداری ميشود .متن نوشته آن نيز درآئين بزرگداشت دو ھزارو پانصدومين سال بنيانگذاری شاھنشاھی
ايران درسال  ١٩٧١) ١٣۵٠مسيحی( به بسياری اززبانھای جھان ترجمه شد ودردسترس عمومی قرار گرفت
و نيز بصورت مدرکی تاريخی درزمينه "حقوق بشر”دربنای سازمان ملل متحد درنيويورک نصب شد .دراين
متن نه مطلقا صحبتی از اين به ميان آمده است که يھوه کورش را فرمانروای جھان کرده است و نه اينکه
ازجانب او به کورش مأموريتی درساختمان خانه ای برای وی دراورشليم داده شده است .آنچه واقعا گفته شده
اين است که کورش برای تمامی اتباع شاھنشاھی پارس حق آزادی عقيده و آزادی مذھب قائل شده است .البته
درکتابھای استر و دانيال و نحميا نيز مطلبی خالف واقع به ديگر پادشاھان ايران :داريوش ،خشايارشا،
اردشير نسبت داده شده است ،ولی الاقل دراين کتابھا متن مشخصی از آن نوع که از جانب کورش نقل شده
ارائه نشده است تا بيست و چند قرن بعد از آن ،اکتشاف متن اصلی ،جعلی بودن روايت يک کتاب آسمانی را
مسجل کند.

برگ  13از  13برگ نقش ايران در آيين ھای توحيدی

