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 رانينقش ا

 دي توحین هايآئ در
 
 

ز يگر، رستاخيدی ائيدن ان دريروح آدمی بقا: استی مشترک متکی ظوابط بری ديمذاهب توح عه دريالطب جهان ماوراء
حساب و پاداش آنها بصورت ی ترازو آنان دری ن جهاني و گناهان ا هاسنجش ثواب، امتيبه نام قی روز مردگان در

 . وزخا ديبهشت  دری ابدی زندگ
 
از راه تورات به ی ت آسمانين واقعين اعتقاد بودند که ايا کتاب مقدس بری مبنا ان بريحيمس ی،طول قرون متماد در
شده بود به ی وحی سيو عی ر آنچه به موسينظ، تين واقعيده داشتند که هميو مسلمانان عق، ابالغ شده استی موس
 . شده استی ز وحيامبر اسالم نيپ

 
و  ی،مذهبی  هارغم همه بحث ها و جدلين راستا وجود داشت که عليهم دری گريز ديت سئوال برانگيقعوا، نهمهيا با
اواسط قرن هجدهم  از، ديش عقايتفتی  هاوانيرها و قتل عام ها و دي و اختناق ها و تکفهای رغم سرکوبگريعل
مورد تذکر ، ار فراوانتريبسی رانمحققان و صاحبنظی سپس از سو، معدودی نخست از جانب متفکران، به بعدی حيمس

ی  هاتين اصول از آغاز بصورت واقعيهمه ا ن بود که اگرين سئوال ايقرار گرفت، و ای بررسو بموازات آن مورد 
، قيل عهد عتيپنجگانه اصی  هاک از کتابيچيه هود اعالم شده بود چگونه است که دريمبران قوم يپ بری و الهی ابد
ی ن اصول اشاره ايچکدام از اين بخش آن که اختصاصا تورات نام دارد نه تنها به هيرترن و معتبيتری ميقدی عني

ز و ينه از رستاخ، پس از مرگی ائيوجود دن نه از، ان آمده استيبه می ت روح سخنيآنها نه از ابد دری عني، نشده
د شده است يي همواره تأجهت عکس آن بلکه درست در، طان و مالئکيش نه از بهشت و دوزخ و نه از، روز حساب

گناهکاران جواب گناهان ی بعدی  هاصورت لزوم نسل و درنند يبی فر ميک اين دنيهم  درهود منحصرًايکه گناهان قوم 
کند از ی رويهود پيکه از ی کس: آنها نداشته باشند دری تيولو آنکه خود مسئول، پدران و پدربزرگشان را خواهند داد

ذلت دارد، و مرگ  کوتاه و آکنده ازی او نباشد زندگی برای که بنده خوبی خوردار و کسمرفه بری عمر دراز و زندگ
ی ف زندگيتکل). وب، باب هفتميکتاب ا، ٢٧و١٨ر يمزام(شود می ب بدکاران يجانب خدا است که نص ازی فريزودرس ک

می ست و به خاک برخاک ا ازی آدم). ١٠، مزمور نودم، ۵، و نهمی س مزمور(نامعلوم است ی پس از مرگ بکل
بهشت  کند که آدم و حوا درمی آن  ت ازيکه تورات حکای طان و مالئک چنان ناشناخته است که وقتيگردد، و وجود ش

: مار است، ستيطان نين کار اغوا کرده است شيآنکه آنها را بد، وه ممنوع را خورده و از بهشت رانده شده انديم
 آن جهت شما گفت که خدا از) حوا(و به زن ، بود ارتريداوند ساخته بود هوشوانات صحرا که خيهمه ح و مار از... «

ک و يد چشمانتان باز شود و مانند خدا نيکه آنرا بخوری روزداند می ن درخت منع کرده است که يوه ايخوردن م را از
وانات ياز همه حی کرد ن کار راياچونکه :  به مار گفتدو خداون.. ).۵-١، باب سوم، شيدايسفر پ(د يبد را بشناس

، شيدايسفر پ( »خوردی ام عمرت را خاک خواهيای تمام رفت وی بر شکمت راه خواه بود وی صحرا ملعون تر خواه
 ). ١۴، باب سوم

 
خدا از پسران بابت گناه پدرانشان نوشت ی ريمورد انتقامگ اشاره به نوشته تورات در ش ولتر دريقرن پ ش از دويب

ی چهار پشت فرزندان بابت گناهان پدران و پدربزرگان و اجداد سوم و چهارمشان به روشن د ازخداونی که انتقامجوئ
ی فر آن جهانيگر و کيدی ايدن روح وی ه بقايمذهب خود از فرضخ و يه تاريادوار اول ان دريهوديدهد که می نشان 

ی برا امروز که مای  بدان مفهومگر و بهشت و دوزخياز جهان دی اطالع بوده اند و اصوال تصوری بی گناهان بکل
مرگ  و پاداش بعد از فريا کيروح ی ا به بقايبه جهنم ی تورات اشاره ای چ جايه را دريز، م نداشته اندينها قائليهمه ا

احتمال  مطلق خود ازی خبری با ب، صحبت شده که قانونگزاری وحشتناکی  هامجازات آن تنها ازی بجا نشده است، و
 .ده استيرسمی موجود به عقلش ی اين دنيهمی ر، براگيدی ائيوجود دن
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نانه بود، جنبه ينکه واقع بي اهمِه نه باين زميهم فرانسه و آلمان در در »یقرن روشنائ «گر آزاد فکرانيتذکر ولتر و د
 یدرباره مالئکه شناس « بنامAlexander Kohutی صدا و  که کتاب پر سر١٨۶۶از سال ی داشت، ولی آماتور

 Uber die judische Angeologie im ihre Abhangkeit( »ین پارسيارتباط آن با آئ  دریهودي نيآئ
vom Parsismus( ن کتابيا در. شدی و تخصصی ک مرحله کامال علمين مطالعات وارد يافت ايآلمان انتشار  در ،
روشن ، خ مذاهبيققان تارن محياز بزرگتری کين حال يع در و، است و هم خاخام اعظمی هوديمولف که خودش هم 

ی عنيهود، يقوم ی ادگار دوران بعد از اسارت بابليطان و مالئک يتورات درباره شی  هاکرده است که تمام برداشت
 .ن قرار گرفته بودندين آئيار معتقدات يتحت تأث افته ويک ينزدی آشنائی ن زرتشتيان با آئيهودياست که ی زمان

 
، شودمی م يبخش مجزا تقس هود به دويقوم ی خ باستانيد تذکر داده شود که تاريبا، یحات بعديتوضروشن شدن ی برا

ح يالد مسيش از مي پ۵٨٧سال  ان است که دريهوديی هود تا دوران اسارت بابليخ يکه بخش اول آن شامل آغاز تار
وچ دادن دسته مان و کيمعبد سلی رانيم و وي پادشاه بابل با تصرف اورشلNabuchodonosor توسط بخت النصر

ن سال يا در. افتيح ادامه يالد مسيش از مي پ۵٣٩تا سال ی عنيم قرن يب نيان بابل آغاز شد و قريهوديی جمع
ران ير منجمله اسيهمه اقوام اسی فرمان آزاد، یو کورش پادشاه هخامنش ان منقرض شديبابل بدست پارسی امپراتور

بابل بود ی ن که جزو امپراتورين فلسطيخ سرزمين تاريا د و ازکر شان صادريو بازگشت آنان را به کشورهای هودي
را ی از معتقدات زرتشتی اريبس، ان بازگشته به وطنيهودي. درآمدی هخامنشی شاهنشاهی  هااز استانی کيبصورت 
ن يکه سرزمی  سال٢٠٠طول  ز دريپس ناز آن  دوران اسارت با آنها آشنا شده بودند با خود همراه بردند، و که در
 دا کرد که انعکاس آنرا درين معتقدات پيبا ای شتريبی هود آشنائيران قرار داشت قوم يم اير حکومت مستقيل زياسرائ

 .افتيتوان می ن دوران نوشته شده يا تورات که دری  هاهمه آن کتاب
  

خ مذاهب ي مکتب تاررا بنامی ائيمکتب پو، یحيمسی اروپای محافل علم  و بازتاب گسترده آن درKohutانتشار کتاب 
 آن شرکت جسته و دری کرد تا به امروز صدها محقق و مورخ و خاورشناس و متخصص مسائل مذهبی زيری پ

 .اند مختلف منتشر کردهی  هانه به زبانين زميا  و رساله ها و مقاالت در هابصورت کتابی قيکهزار اثر تحقيک به ينزد
 

عه يالطبء ماورای  هابا همه برداشتين است که تقريا، شودمی ی ريگجه يقات گسترده نتين تحقيای سربر آنچه از
سنجش اعمال گر و يروح و جهان دی نه بقايزم ل و قرآن دريگر انجي د»یديتوح  «تورات، و بدنبال آن دوکتاب

فرجام  از مايمالئک، مستق ايطان يدرباره ش زيا دوزخ، و نيبهشت  اداش آنان درپ و فريک و زيروز رستاخ ان دريآدم
ی از شاهنشاهی ن بخشين فلسطيکه سرزمی ئ هاسال دری ران دوران هخامنشيای مزدائ )Eschatology(ی شناس

 ی هاح به بعد است که از برداشتيالد مسيش از مياز قرن ششم پ ل تنهاين دليبهم پارس بود وارد تورات شده است، و
 ) منياهر(طان يافت، چنانکه نام شيتوان می نشان » کتاب مقدس «طان و مالئک و بهشت و دوزخ دريمربوط به ش

 باب اول،(الد نوشته شده است يش از ميسده پنجم پ شود که درمی ده يوب ديکتاب ا تورات در ن بار درينخستی برا
، ١٣ ، باب دهم،٢١،باب نهم، ١۶باب هشتم، (ال آمده يکتاب دان ن بار درينخستی ل برايکائيل و مي و بنام جبرئ،)۶

که تخت ی ل به هفت فرشته اياشاره انج. الد استيش از ميف آن مربوط به سده سوم پيکه تأل) ١ وازدهم،دباب 
 برکه عرش پروردگار را ی و اشاره قرآن به هشت ملک) ۴وحنا، باب اول، يمکاشفه (ان گرفته اند يم خداوند را در
ن خود نشسته است يتخت زر اهورامزدا بر«: کهن گفته گاتاها است ياز ای انعکاس آشکار) ١٧ الحاقه،(دوش دارند 

). ٣۶و٣٣فصل نوزدهم ، داديوند، ۴، کميست و يشت بي، ٩ام، ی سی گاتا(» ان دارنديکه هفت امشاسپند آنرا در م
و کتاب ) ١٩، ست و ششميباب ب(ی نبی ايکتاب اشع تورات در ز مردگان و روز حساب را درين اشاره به رستاخينخست
 ن باره دريا در. نوشته شده اندی همان دوران هخانش آنها دری دو افت که هريتوان می ) ١۴و٩فتم، هباب ( انيمکاب

ق قرار خواهند گرفت يدق عادالنه وی دگيخوب و بد هرکس مورد رسی آنروز کارها در«: آمده است کهی متون اوستائ
 و ،)سوم ست ويک، باب بينين د، داتستا٩-۶، امی ، بندهشن، س٣١٢و٢٠٩، جميست و پينکرت سوم، فصل بيد(

ی بدان، نه برای کان و نه براينی ن برده نخواهد شد، نه برايا پائيباال ی ان کسيا به زيبه سود ی حساب ذره ای ترازو
آنروز  و در. ..«: قرآن آمده است ن مورد دريهم در  و،)١١٠ نوک خرد، کتاب دوم،يم(ان يگدای شاهان و نه برا
ن نخواهد يسنگی ان کسيا به زيبه سود ی به اندازه دانه خردل ترازو ده خواهد شد، ويسنج ترازو اعمال هرکس در

 ). ۴٧اء،يانب(» شد
 
معتقدات  گذارد که درمی ه يت اختصاصا تکين واقعيهم هود برين يجامع خود درباره آئی سربر د دريگموند فرويز
 . افتيآن راه  دری ن پارسيتماس با آئ ر تنها پس ازن پندايناشناخته بود و ای روح بکلی موضوع بقای هوديه ياول
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ی قيکتاب تحق ق و اوستا، دريآغاز قرن حاضر، مترجم تورات و مفسر سرشناس عهد عتی فون گال خاورشناس آلمان

ده يبلکه عق، زينه تنها اعتقاد به رستاخ«: سدينومی ) ١٩٢۶ چاپ بن،(Basileia ton Theon بنام معروف خود 
آنچه اصول و معتقدات خشک . داردی ن پارسيآئ شه دريهود رين يآئ بودن آن دری ا بهشتيی  دوزخ،حروی به بقا

ن آنان يآئ دری زرتشتی فرجام شناسی شه هاياند ريد تأثيآنان لطافت بخشی دوران پس از اسارت بابل ان را دريهودي
اء کورش ياشع، هوديامبر بزرگ يکه پی دح در، ش شناختندين را گوشت و استخوان خوين آئيجه آن ايبود که در نت

جهت مثبت تحول  و دری اديبنی د به صورتيدوران پس از تبع هود درين ياگر د. هوه خوانديح و شبان يرا مسی پارس
 ».بودی شه زرتشتي مربوط به نفوذ اندن مطلقًايافت اي

 
از ی کيش و يک اتريکاتولی سايعظم کلگ اسقف اينال فرانتس کونينه توسط کاردين زميا که دری گريدی قيکتاب تحق
 محققان و تورات شناسان از کصد اظهار نظريش از يبی حاو ف شده،يت تأليحيجهان مسی کنونی  هاتين شخصيبزرگتر

ن يت خاص اي اهم١.استی و اسالمی حيمس وی هوديی فرجام شناس دری ن زرتشتيآئی ادير بنيجهان غرب درباره تأث
 . ک استيدانشمندان طراز اول جهان کاتول ازی کيآن خود ن است که مولف يا اثر در

 
ن اسناد مربوط به يتری ميت کشف شد و قديکنار بحرالم اواسط قرن حاضر در که در» کمران «معروفی تومارها
ی هودين نوشته ها از فرقه يا. کندمی روشن ی هود بخوبين يآئ در رای رانيرود نفوذ معتقدات امی ل به شمار يانج
هود، به يی ان بخالف کاهنان سنتيسين فريان داشتند، و ايسيگر بنام فريک با فرقه دي بجامانده که ارتباط نزد»یاسن«

ده بود يشان رسيبدی روح و روز حساب و بهشت و دوزخ که همه آنها از منابع اوستائی ايمرگ و بقا ز بعد ازيرستاخ
ق که يعهد عتی »ايطوب «کتاب دری حت. دانستندمی شر  ر ويعنصر خ دان مبارزه دويم رای معتقد بودند و جهان هست

 است اوستا) وخشميد( شده اشمه دائوهی هوديده شده که تلفظ ينام» یاشمودائ «طانيزمان آنان نوشته شده بود ش در
 ) ١۴ باب چهاردهم،(تورات  ا دريارتباط با کتاب زکر ن راستا، فون گال دريهم در). ١٧و ٨ا، باب سوم، يتورات طوب(

برابر او  ح خداوند سخن رفته است که دريمس دو از آنها که در) ۴و ٣ ،ازدهميباب (ل يانج وحنا دريو کتاب مکاشفه 
انس مربوط يداند که با اسطوره سائوشمی ی درماه زرتشتيو هوش دريهوششده ی هوديمظاهر  ران دو يستاده اند، ايا

  »کسوت شيپ «ن دويد بديعهد جد ق ويعت کتاب عهد ن دويسندگان اي نوکند کهمی آن  ت ازيحکا او ن بنظريا شوند، ومی 
ت را ارائه يحيمس وهود ين يآئ کصد مورد از نکات مشابه دويش از يشامل بی داوسن فهرست. ده انديشياندمی ی رانيا

 .  اقتباس شده اندیکرده است که همه آنها از معتقدات اوستائ
 

که (ن مرد و زن جهان يانگ نخستياگ و مشيو ارتباط مش، نودپل با پل صراطيو چ یانس با مهديدرباره ارتباط سائوش
آنان خواست که  هورامزدا ازگرفتند و ای باغ بهشت جا ده شدند و دريتوسط اهورامزدا آفری ت متون اوستائيبه حکا

آنها  ان ازييآدمبعدها نسل جه از بهشت رانده شدند و ينت و در من آنانرا اغوا کردياهری من را نخورند وليب اهريفر
توسط خاورشناسان ی عيقات وسيتحق گذشته و قرن حاضر قرن تورات و قرآن، نه تنها دری حوا آدم و با) د آمدبوجو

ن قرون يبلکه در همان نخست، انجام گرفته دارمستتر، نگيشمن، هوسينديگل، ويبرجسته چون نولدکه، مارکوارت، اشپ
ن موضوع يل اي بتفصی،عقوبي، یحمزه اصفهان، یمسعود، یرونيب، یچون طبری ناسز مورخان سرشينی دوران اسالم
ن يستيجهان غرب صورت گرفته، کتاب آرتور کر ن باره دريا درکه ی قين کار تحقيبهتر. قرار داده اندی را مورد بررس

 Les types du premier» انيرانيای خ افسانه ايتار ن پادشاه درين انسان و نخستينخستی نمونه ها «سن بنام
Homme et du premier Roi dans l’historie legendaire des Iraniens سال  است که در

ز ترجمه و در تهران منتشر ينی انقالب به فارس ش ازيپی  هاسال در استکهلم چاپ شده و ان فرانسه درب به ز١٩١٧
د شده يي سده گذشته تأراواخ خ مذاهب دريررشناس تاکاW. Aiger  ه ين نظرين پژوهش ها ايهمه ا در. شده است
ار مبهم و گنگ بوده و تنها يگرفته شده بود بسی ر بابلياساط ه تورات افسانه آدم و حوا که ازيمتون اول است که در
 شکل ی انگ زرتشتيمش وگ اياسطوره مش ن افسانه با الهام ازيای دوران پس از اسارت بابل آنها دری سيبعد از بازنو

 
 
 

____________________________ 
١- F. Konig: Zarathustras Jenesitsvorstellungen und das Alte Testament از همين محقق، مقاله .١٩۶۴ چاپ وين و زوريخ 

 بچاپ Linfluence de Zoroastre dans le mondeزير عنوان ) ١٩٧٠شماره دهم سال  (MIDEOمفصلی نيز در نشريه خاور شناشی 
 .سترسيده ا
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، ٨٢، هفتم وی باب س( داتستان دينيک بتفصيل دری مشيانگ اوستائ اسطوره مشياگ و .خود را يافته استی امروز
. آمده است) ٢٧-١باب اول، ( بندهشن و) ٨٠بخش سوم، (  دينکرت،)۴ هفتم، و ، باب هفتاد٢پنجم،  شصت و باب
متذکر شده است ی رانيای  هانين نقش جهان آئيره همدربا، رانيای خ و باستان شناسيرشمن، کارشناس معروف تاريگ
اصل . افتيشرق وغرب گسترش  ران دريای مرزهای به آنسوی رانيای مذهبی شه هاينفوذ اندی زمان ساسان در«: که
ه به مصر و يراه سور از، نيانه و ترکستان به چيمی ايراه آس ازی ن مانيآئ. رفته شدين بودا پذيآئ دری رانيت ايثنو
ی د که جنبش مذهبيمنستان و بالکان و بعدا به جنوب فرانسه رسرر به ايصغی ايو از راه آس، یشمالی قايسر افرسرا
ی ز نقش درجه اوليروم را فرا گرفت و بعدا نی سراسر امپراتور) مهر(ترا يمی رانين ايآئ. نده آن بوديرومند کاتار نماين
را ی حيمسن يران بود که آئيت مورد قبول ايحيمسی سايکل، یتورنسی ساين کليهمچن. فا کرديت ايحيمسی ريشکل گ در

مغرب  انوس اطلس دري اقتابودند ه گرفته يران ماي از اکه عمومًای مذهبی شه هاين بود که انديو چن، ن برديبه چ
شه و يندو ای اسالم بود که به هرجا که رفت آثار فکری ران ساسانيای فکر ن وارثينهمه مهمتريبا ا. افتنديگسترش 
 ).ران از آغاز تا اسالميا: رشمنيرمان گ(» خود همراه برد را بای هنر ساسان

  
 *  * * 

ش از يبی بعد برای افت و اندکيرم راه ی به امپراتور) ترايم( مهری رانين ايآئ، حيش از تولد مسيک قرن پيدست کم 
ی ن مورديروم چن ونان ويی های پراتورخ اميتمام تار در. درآمدی امپراتوران رومی ن رسميسه قرن بصورت آئ

ک يمانند ی رانيبزرگ ای پرستش مهر خدا، تراين ميبه نوشته فرانتس کومون محقق برجسته آئ، به فرد بود منحصر
 : افتيپهناور روم گسترش ی از شرق تا غرب امپراتوری کوتاه مدت له باروت دريفت
 
از رود ی کوتاه مدت که دريداد، بطوری  انتظار داشت روشدی مآنچه  عتر ازيار سريرم بس ترا درين ميگسترش آئ«

پس از ی کيشمار ی بی مهرابه های شمالی قايسراسر افر تا جبل الطالق وی انوس اطلس و از رومانيدانوب تا اق
 ،زرتشت ش ازيران دوران پيا ترا دريم. Les mysteres de Mithra: س کومونيفرانت(» برافراشتند سری گريد
 .شدمی شمرده ی روزيپ وی بارور، یدوست، مانيوفا به عهد و پ ی،دادگستر، یروشنائی بود که خدای ائيزرگ آربی خدا
ن دوران بود يهم ران بود و دريای امپراتوری ن رسميآئ ن مهريآئ) انياشکان(  هادوران پانصد ساله حکومت پارت در

آنان ی و آرمانی ملی  هاات و سنتيرا که با روحی رانين اين آئيدند ايجنگمی که با پارت ها ی رومی ون هايکه لژ
ن از همان زمان اسکندر ين آئيا، تازه تری  هاهرچند که بموجب پژوهش، روم بردندی سازگار بود با خود به امپراتور

ل سا در. رفتيپذ رای ترائين مي آئوس امپراتور رم رسمًايقرن دوم کمد در. ونان شناخته شده بودي ازی ئ هابخش در
امپراتور ، انوسيدوران کلس در .اعالم کردی امپراتوری ن رسمين را آئين آئيا انوس،يآورل، گر رمي امپراتور د٢٧۴

ی ترا عنوان خدايبه م، یامپراتوری شورا در ساخته شد وی ار بزرگين مهرابه بسيشهر وی کينزد در ی،بزرگ روم
 » رـــست ناپذيــــورشيد شکــخ «يتراـــمه شد و از آن پـــس  داد Fautori imperii suiرم ی ورتـــــامپرای امــــح

 Sol invictus  در مقدس ترين محل .او محفوظ ماندی ن عنوان برايرم ای خ امپراتوريان تاريپانام گرفت و تا 
 و بعد از آن بود که قبلی ازين امتيمهر ساخته شد و ای اصل) مهرابه(ترائوم ينو، ميتولي کاپ شهر و امپراتوری رم، تپه

ی مختلف امپراتوری  هانيسرزم معبد مهر درصد  چندی ايبقاحال حاضر،  در. داده نشده بودی گريچ مذهب ديبه ه
بلغارستان، ، یرومان، مجارستان، شياتر، سيسو، کيبلژ، ا، آلمانيانگلستان، اسپان، فرانسه، ايتاليا(روم ی باستان
همچنان به چشم ) مراکش ر،يالجزا  تونس،ی،بياردن، مصر، ل ن،ينان، فلسطه، لبيسور، هيونان، ترکي بالکان،ی کشورها

ی وس مورخ نامينيبه نوشته پل .آنها استی شامل چهارده تای ک رم به تنهائينزد ا دريکه بندر کوچک اوست، خوردمی 
همه جا ) جبل الطارق( هرکولی  هاتا ستون) اهيسی ايدر(ان يآدری ايا و از دريتانيوار بريمصب دانوب تا د از، نيالت

 .ترا بوديقلمرو م
 

ن ياز ا و، ادامه داشتی الديرم شروع شده بود تا سده چهارم م ح دريالد مسيم ش ازيترا که از قرن اول پيپرستش م
 ) پرداخته شد سا ساخته ويکه بعدا توسط کل(ی اثر معجزه ا ا بريی روم نوس امپراتورينکه کنستانتيخ ببعد بخاطر ايتار
ی امپراتوری ن رسميت نوخاسته را آئيحيشده است مسی ل درباره آنها بررسيکه بتفصی اسيسی های حسابگر  باايو 

ی ن امپراتوريمختلف ای نواح  بعد همچنان در هاآن تا مدتی اينهمه بقايا با. به زوال گذاشت سم رويترائياعالم کرد م
نواده ، انوسيولي امپراتوری  کمک کرد مرگ ناگهانتيحيکه به جا افتادن مسی گريدی خيواقعه تار. ماندی باق

به ی عهديزمان ول نکه خود دريت بود و با ايحينوس بود که بخالف پدربزرگش دشمن سوگند خورده مسيکنستانت
 ،شناختمی ک ياز نزد ل رايداشت و تورات و انجی شيز رتبه کشيفراگرفته بود و شخصا نی حيمات مسيخواست پدرش تعل

ن يت نوشت که از جالبتريحيت و مسيهوديرد  دری بازگشت و رساله ای ترائين ميبه آئی ه مقام امپراتورل بيپس از ن
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نبرد با  کند، و دری خواست مانند اسکندر جهانگشائی ترائين امپراتور ميای ول. کهن شناخته شده استی قيآثار تحق
» ارنست رنان«ی ابين ارزيا. کشته شدی الگ س٣٢در ٣۵۵سال  در ر خورد ويسفون تيک تينزد دری ساسانی روهاين

ی ت به بالئيحيترا بارها نقل شده است که اگر مسين ميارتباط با آئ ان قرن گذشته دريپا فرانسه دری مورخ و محقق نام
 .جهان بودی رين فراگيترا آئين ميامروز آئ، گرفتار آمده بودزودرس 

 
ن باره يا بوده که دری همواره مورد شگفت پژوهشگران، تيحي مسشکل گرفتن سم دريترائيهمه جانبه م ع وير وسيتأث

ی مهری مختلف از سنت های نه هايزم ت دريحيکه مسی وسعت اقتباس هائ. خ مذاهب پرداخته انديتاری های سربه بر
 . سابقه نداردی گرين ديچ آئيه در، بعمل آورده

 
سه قرن پس ی عني ٣٢۵سال  است که تنها دری سيلد عتوی  دسامبر برا٢۵ن روز ييتعی های برداری ن کپين ايمهمتر

ن مورد يا دری م گرفته شد و تا بدان هنگام ضابطه ايمورد آن تصم ک دريکاتولی سايکلی شورا دری سياز خود ع
رم ی امپراتور ترا درين ميزمان رواج آئ از، ن روزين بود که اين انتخاب ايزه ايانگ. ان وجود نداشتيحيمسی برا

ن حد ين تريد از پائين روز که مقارن آغاز زمستان بود، خورشيا را دريز، شدمی ترا جشن گرفته يوز تولد مبعنوان ر
آن دوباره تعادل  به جشن آغاز بهار که در کرد و طول روزها تامی دوباره آهنگ باال رفتن  لدا يشب  خود دری زيپائ

جشن ) ترايم(مهر » تولد « دسامبر بعنوان روز٢۵ن جهت روز يو بد، افتيمی شد ادامه می روز و شب برقرار 
 یحينوخاسته مسی سايکارگردانان کل، رمی امپراتور ن سنت دريچند صد ساله ای شه داريتوجه به ر و با، شدمی گرفته 

نند و ين منظور برگزيای را برا ن روز تولد مهريهمی سيتولد عی برای گرين روز دييتعی دند که بجاين ديا صالح در
ی روز هفتگی عني، انجام گرفتی مورد روز مقدس هفتگ دری ن جابجائير همينظ. ترا بگذارنديمی جا را دری سيعفقط 

از جانب  ن شد وييت تعيحيمسی بود روز مقدس هفتگی کشنبه کنونيشد و مصادف با می ده يد ناميمهر که روز خورش
ی  هانزبا د دريآن بصورت روز خورشی ن مهرهم اصطالح دورا هرچند که هنوز ده شد،ينام» خداوند روز «سايکل

 . مانده استی باق )یناوياسکاندی  هازبان وی آلمان  درSunntag ی،سيانگ در Sunday(ی ژرمن آنگلوساکسون و
جشن ساالنه . ران استي مارس دانست، که مقارن با نوروز ا٢۵ روز را دری سينطفه عی سا انعقاد آسمانين کليهمچن
 همان است که اکنون نًايشد عمی  ن ماه شب چهاردهم بهار برپايکشنبه بعد از اولين ينخست که درترا ين ميآئی بهار
و ، شودمی به آسمان جشن گرفته ی سيو صعود ع) Easter اي Paques(د پاک يصورت عت بيحيجهان مس در
 . ستل از مصر ايادآور خروج قوم اسرائيز هست که يهود ني ) فصح(د پسح يش مقارن با عيکماب

 
 . استی ترائيمی  هااز معتقدات و سنتی رونوشت آشکاری حياز سنت ها و معتقدات مسی گريموارد متعدد د
 ک غاريدرون  باکره دری  همان اسطوره تولد مهر از مادرنًايله عيک طوي باکره دری از مادری سياسطوره تولد ع

ند بنوبه خود تکرار يآی م او داريبه دی ستاره ای ئبه راهنمای سيش عيو افسانه سه پادشاه مغ که بدنبال زا، است
اصول  د که ازيرسم تعم. رفته بودند شگاه اويدار مهر به غار زايدی برای است که به دنبال ستاره ای افسانه سه چوپان

 ختن بايآمی  و نان مقدس براخوردن شرابکه ) Eucharistie(ی ربانی ن رسم عشايت است و همچنيحيمسی اديبن
ی رانيسم ايترائيم ن تفاوت که دري ابا، گرفته شده استی ترائيمی مذهبسنن  کامل از بطورح است يگوشت مس وخون 

ی سم روميترائيم در، ديروئمی اروپا ن اه درين گيچون ای ول، شدمی اه هائوما خورده ينان و آب مقدس همراه با گ
شراب مقدس ی عني به خود انگور و بعد به فشرده آن ليجا تبديآن بکار بردند که تدری بجا نورس تاک رای شاخه ها

 De praescriptionesاثر معروف خود دری انوس اسقف و مورخ  کارتاژيترتول، یحيقرن دوم مس در. شد
hereticorum نان وی طانيافت شيض) انيمهر( ن کفاريتعجب است که ای جا«: ار نوشتيو خشم بسی با شگفت 

شه مراقب يکه ما هميصورت در، کنندمی ت برگزار يحيمسی د از مراسم عشاء ربانيقل به تنًايع شراب مقدس خود را
سنده ي نو».ميشود راه ندهمی خودمان که صرفا بصورت محرمانه برگزار ی ن مراسم مذهبيبد گانگان رايم که بيبوده ا
: دهد کهمی ن پرسش پاسخ يطنز بدی با اندک، خ مذاهبيمربوط به تاری های ن بررسياز تازه تر، »خ خدايتار «کتاب

ی سي عدش از تولي پ هامدتی ت را حتيحيمراسم مقدس مسی ترائين کافران ميتعجب باشد که ای شتر جايد بيشا«
 بصورت هفت نًايترا هفت درجه دارد که عين ميآئ مراحل تکامل در ».ده باشنديان دزديحيح از مسيمس

Sacramentumو هفت ی رانيسلوک عرفان ای هفت واد در بعدا همچنانکه، ت منعکس شده استيحيمس  در
ی شست و شوی ترائيک از درجات هفتگانه ميدخول به هری برا. افته استيی ز تجلينی اروپائی مرحله فراماسونر

ی هنگام سرودن دعاها دری قيسنت نواختن موس. ان قرار گرفته استيسويد عيغسل تعمی بود که مبنای ضروری خاص
است که بخصوص ارغنون ی ترائيمی بنوبه خود از سنن مذهب، و نواختن ناقوس، شيايهنگام ن درو زانو زدن ، یمذهب

)orgue (مهرابه ها داردی شه در آتش مهرينسان رسم افروختن شمع که ريبهم. داردی آن مقام اصل در. 
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ی است که بطور سنتی بتعلق گرفته است لقی سيت به عيحيجهان مس چهارگانه در  هایليانج لقب نجات دهنده که در

ن يآئ دری مانی قرآن عنوان سنت در) امبرانيمهر پ( نيي النبمشد، همچنانکه عنوان خاتمی ترا داده يبه می ن مهريآئ در
ز ينی  اند و کسانن مهر دانستهيآئی اديعالئم بن ازی کيت را يحيب مسيعالمت صلی ن محقق حتيچند. بودی مانو

ن نشان يا ت ازيحيمس ازی گريآغوش دارد نشان اقتباس د که دری ه با بره اهمرا ترا رايم ازی نقوش متعدد
 .شمرده اندی ک مهريسمبول

 
  :سدينومی ن باره يا خود درLa vie des Verites کتاب  گوستاولوبون در

 
ون ين روحانيه گرفته بود که نخستيح مايقبل مس مای ن هايع از آئياس چنان وسيمق ت دريحيفات و رسوم مسيتشر«
کردند که می ترا را متهم يمی رانين ايخبر بودند آئی بی دتيعقی  هاانتقال ن نقل ويسم ايکه از مکانی حين مسيآئ

نها ين بود که همه ايت درست ايکه واقعيدر صورت، د کرده استيت تقليحياز مسی طانيشی را با تقلبی فات فراوانيتشر
 ».د کرده بوديترا تقلين ميت از آئيحيرا مس

 
و  گريمعتقدات مربوط به جهان د آنها دری ت هماهنگيحيمس وی ترائين مين وجه شباهت دو آئينهمه مهمتريا اب

زدان و يان ياس کائنات ميمق است که دری کار نهائيپ دری کيتار بری روشنائی نهائی روزيز مردگان و پيرستاخ
 -است ی ائيکامال آری و برداشتندارد ی بقه اتورات سا که در - ن اسطوره رايت ايحيمس رد، ويگمی من صورت ياهر

ان جهان يپا اساس آن در که بر روم اقتباس کرده است،ی ترائين و از معتقدات ميفلسط دری  از معتقدات زرتشتمشترکًا
ن يا در، گريموارد د ازی اريمثل بس، یحيمعتقدات مس و در، کندمی ی سرپرست ز مردگان رايترا است که رستاخيم

 .ترا گذاشته شده استيمی بجای سيمورد ع
 

 * *  * 
ن يق تريخود عمی نظر محتوا ن که ازين آئيا. کهن ارمغان دادی ايران به دنيبود که ای ن جهانين آئيسومی ن مانيآئ

گر يدی جا ش از هري ب هاشه ها و فرهنگيب انديترک دری رانيفرهنگ ای آن نقش سنت و در، استی ان باستاني ادهمِه
ب شده يترکی مانی رانيای شه هايکه با اندی حيو مسی و بودائی شه زرتشتياست از سه اندی خته ايآم، دکنمی جلوه 
ی  هانيبه سرزم، کوتاهی ظرف مدت در، ن راين آئيسابقه ايموفق بود که گسترش بی ختگين درآميو هم. است
نظر شدت  که ازی هائی  و دشمنهای رکوبگررغم سيعل، آنرای داريو پا، ا بدنبال آوردين گرفته تا اسپانياز چی پهناور

شارل پوئش محقق سرشناس ی ر ندارد، باعث شد به نوشته هانريخ جهان نظيتار دری گرين ديچ آئيه و خشونت در
ی های از شگفتی نظر مکان و چه ازی زمان چه از نظری ن مانيگسترش آئ، سيورساليدر دائره المعارف اونی فرانسو
نکه درست يرا پشتوانه خود نداشت و با ای اسيا سيی نظامی روين نينکه کمتريبا ا، نيآئن يرا ايز، خ استيتار

عصر ی اروپا اسالم وی روم و امپراتوری امپراتور ران و چه دريخود ا موجود چه دری  هابالعکس همه قدرت
 سوم تا قرن پانزدهم از قرن، ست ساليدو هزار و، با آن برخاستندی سرکوبگرانه ای حد اعل دری ت به دشمنيحيمس
ی روئير بصورت نيانوس کبياقی خاوری انوس اطلس گرفته تا کرانه هاياز اقی جوامع مختلف  و هانيسرزم دری الديم
تمدن  ازی گوناگونی نه هايزم در آن رای  هاز بازتابيامروز نی و حت، شه دار به تحرک خود ادامه داديا و ريپو
 . افتيوان تمی مشرق و چه درغرب  چه در، یبشر

 
 مين الندبا وی رونيکه ب(ی توسط مانی ران ساسانيا در، ظهور اسالم ش ازيقرن پ چهار، یحيسده سوم مس  درین مانويآئ
 ٢۴٢نوروز سال  در، یاساس معتقدات مانو بر. شدی انگذاريبن) دانسته اندی از نوادگان پادشاهان اشکانی کيرا  او
شود تا پس از مرگ او می جدا  اوی نيقالب زم ازی انسان هری هنگام تولد ماد دری که به اعتقاد مانی فروغی الديم

ت يفعالی و. ده شده استيبرگز نوی نيام آئيابالغ پی برای بدو خبر داد که وی بصورت فرشته ا، وندديبپی دوباره به و
ران آغاز کرد يداخل ا درمصر و بخصوص  ه ويممتد به هند و سوری افت با سفرهاي سال ادامه ٢٣خود را که ی مذهب
مواجه شد و ی د موبدان زرتشتيبعدا با مخالفت شدی ول، همراه بودی  ساسانرمراحل نخست با نظر مساعد دربا که در
 که بری ن مانيآئی ول .ختنديآو به زندان افتاد و سرانجام کشته شد و کالبدش را به داری آنان مانی های کارشکن با
بلکه گسترش ، شد با مرگ او متوقف نشدمی ده ينام» ن فروغيآئ «ه داشت وي ظلمت تکنور وی و ابدی کار جهانيپ

ن تا يپهناور چی داخل پادشاه ن فرا گرفت و دريتا چ انه رايمی ايهمه آسی افت که از جانب خاوريی ريچنان فراگ
و ، اعالم شدی ادشاهن پيای  مذهب رسمورـغيون ايسرزم دری و حت، افتين بخش کشور راه يتری جنوب کانتون در



  نقش ايران در آئين های توحيدی                                                                                    تولدی ديگر 

 ه صفح١۴ از ٧صفحه 

ن يای ول. افتيگسترش ی حيمسی ايتا اسپانی شمالی قايروم و افری به سراسر امپراتوری بموازات آن از جانب باختر
ران يا ل آنکه ازيبه دلی ن ماني، آئرفته شده بوديفق پذموا رنظ بای ن امپراتوريا که در ترايمی رانين اي، برخالف آئبار

راه ی ان به امپراتوريسم توسط خود روميترائيرم سرچشمه گرفته بود و بعکس می پراتوررومند اميف نيحری ساسان
ان آغاز شد که ينسبت به مانوی رحمانه ايبی قرار گرفت و سرکوبگری د امپراتوران روميافته بود مورد مخالفت شدين
ادامه ی و جهان اسالمی حيمسی اروپا گ  ويزيوی ايزانس و اسپانيبی قايآفر بعد از سقوط امپراتور روم دری حت
  در)  ونيسيزيانک(د يش عقايوان تفتي که بعدها بدست د-آتش  ن حکم سوزانده شدن زنده زنده دريچنانکه نخست، افتي

به ی الت مانويمتهم به داشتن تمای سويعی انحانوس رويليسيمورد پر ا درياسپان  در -شدج يرای حيهمه جهان مس
که اعراب به ی  عنوان-ق يز دسته دسته مخالفان را به عنوان زندينی خالفت اسالم آن در زبعد ای و اندک، درآمد اجرا
 پنداشت،می افته يان يت را پايمانوی حيمسی سايکه کليچند قرن بعد، هنگام، نهمهيا با.  در آتش سوزاندند-ان داده بودند يمانو

 ا و جنوب فرانسه سريتاليبالکان و ا از، رفتند نام گ»ینومانو «ل و کاتار کهيبوگومی و فلسفی مذهبی جنبش ها
نوسنت سوم يک سازمان دادند که پاپ ايکاتولی سايچنان سرسختانه را با کلی مبارزه ای اپيبرآوردند و چند قرن پ

 در ان جنوب فرانسه اختصاص داد، ويکار با مانويکار با مسلمانان به پيپی را بجای بيصلی  هااز جنگی کياساسا 
 را مورخان دوران حاضر او ازی کيکه  رحمانه عمل کرديفرانسه چنان بی  و دستگاه سلطنت هابا کمک فئودالن راه يا
 ).East and Westکتاب  درC.N. Parkinson (تلر خوانده است يش کسوت آدلف هيپ
  

 و اسالم دارد، تيحيهود و مسين يخ تحوالت آئيتار ان دريرانيای ر معتقدات مزدائيکه موضوع تأثی تيبا همه اهم
جهان  نه درين زميا کصد و پنجاه ساله گذشته دري که دری و مشخصات چند صد کتاب و مقاله ای متاسفانه نقل اسام

نجا تنها به نقل مشخصات يا هت درنجيست، بديش صفحات محدود کتاب حاضر نيگنجا در، غرب منتشر شده است
 .کنممی نه باشند اکتفا ين زميا دری شتري عالقمند به مطالعات بکهی خوانندگانی آگاهی ن آنها براياز مهمتری شمار
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 رسِت ِا»یهوديمان ُر«
 
ز از اول تا به آخر  يع آن نيشود و وقامی مربوط ی ران هخامنشيست و چهارگانه تورات تماما به ايبی  هااز کتابی کي
 چونی است و داستان آن داستان تسلط ب» کتاب استر «ن کتابي نام ا. گذردمی پارس ی دربار شاهنشاه شوش و در در

 هند تا حبش بر از «ت توراتياست که به روا» اخشورش «زمان ران دريای ار پادشاهدرب بری هوديی دختری و چرا
 در سال سوم از) استی وش هخامنشيدارارشا فرزند يکه ظاهرا خشا(ن اخشورش ي ا».کردمی  مملکت سلطنت ١٢٧

 کندمی  ابرپ» حشمت سلطنت خود نشان دادن جالل و«ی برا) شوش(» دارالسلطنه شوشن «دری افتيش ضيسلطنت خو
 دهدمی ب يترتی قصر پادشاه دری گريافت هفت روزه دين مدت ضيای و پس از انقضا، ابديمی  روز تمام ادامه ١٨٠که 

ق ياورند تا خاليتاج ملوکانه بحضور پادشاه ب با را اوی شهبانوی ند وشتکمی امر ی عالم مست روز هفتم آن در که در
ن منظور سراپا برهنه يبد ح شده است که شاه فرمود اويتورات تصری لدانمتن ک در(نند يک ببينزد او را ازی بائيز

ش يمشورت با ر شود و شاه پس ازمی جه مغضوب پادشاه ينت زند و درمی  ن کار سربازيا شهبانو ازی  ول،)شود
ز جستجو در او باشد بدهد، و پس از ا سته تريکه شای گريبه د را یرد که رتبه ملوکانه وشتيگمی م يدان قوم تصميسف

س يبن قی ربن شمعيائيبن ی بنام مردخای هوديی مرد «بنام استر که عموزاده و دختر خواندهی دختر، سراسر کشور
 ،شودمی انتخاب ی شهبانوئی برا» کندمی ی دارالسلطنه شوشن زندگ وطن کرده و دری م جالياورشل است که ازی نياميبن
 .داردمی پنهان نگاه ی خود را با مردخای دشاونيو خوی هوديت يقومی بدستور مرد خای ول
 
کند می سجده نی  اما مردخا»کنند،می ع خادمان شاه بحضور او سجده يجم «:بنام هامان دارد کهی رين اخشورش وزيا

ع يقصد هالک نمودن جم «بلکهی شود نه تنها قصد کشتن مرد خامی آگاه ی بودن مردخای هودي و هامان که بر
ی ي هاانفعال با فعل وی  ول»بودند،ی که قوم مردخا آنرو ازمملکت اخشورش بودند، ی تمام  که درکندمی را ی انيهودي

 که او دهد که هرچه رامی به استر قول ی گساريک بزم مي پادشاه در، ت شدهيل حکايداستان استر بتفص که در
 ،رديپذمی ن درخواست را يو شاه ا، اهدخومی  و استر از او اعدام هامان را، بدهد بخواهد، ولو نصف مملکتش باشد بدو

 ١٢٧ی ان و روساياز جانب پادشاه به والی نامه هائ«: دهد کهمی اجازه ی ش مردخاياستر و عموبه آن  و اضافه بر
 :شود کهمی همه شهرها هستند اجازه داده  که دری انيهودي که بموجب آنها به »دنسيت از هند تا حبش بنويوال
و تلف و بکشند  شان هالک سازنديداشتند با اطفال و زنان امی شان يت اي را که قصد اذ هاتي و وال هاقومی تمام«
حضور پادشاه با لباس ملوکانه  ن حکم ازيپس از صدور ای و مردخا.. .» شان را تاراج کننديند و اموال اينما

 وی شهر شوشن شاد ان دريودهيرود و می رون يبی کتان نازک ارغوانی ن و ردايد و تاج بزرگ زريو سفی الجورد
اخشوش پادشاه ی  هاتيهمه وال ع مخالفان خود را دريان جميهودي«: رسد کهمی ان ين بپاي داستان چن ونندکمی وجد 

دارالسلطنه شوشن  شان هرچه خواستند بعمل آوردند، و درير زده کشتند و هالک کردند و با ايدم  شمشبه اجازه او به 
دارالسلطنه شوشن کشته شدند بحضور پادشاه  را که دريآنروز عدد آنان و در، دندي به قتل رساننفر راپانصد ی به تنهائ

 پس در، دارالسلطنه شوشن پانصد نفر را هالک کرده اند ان دريدهويعرضه داشتند، و پادشاه به استر ملکه گفت که 
 که دری انيهوديو استر گفت به . خواهد شدداده   که به توستيحال مسئول تو چ؟ پادشاه چه کرده اند  هایتير واليسا

 ان بريهودي و، ن بشوديو پادشاه فرمود که چن، نديز مثل امروز عمل نمايباشند اجازت داده شود که فردا نمی شوشن 
 ».دانستندی بزم و شاد ش را کشتند و آنروز را روزيهزار نفر از مخالفان خو هم هفتاد و هفتيرو
 

آغاز تا  از، ن داستانيد که ايدانمی همه «: سدينومی ن کتاب استر يدرباره ا، تورات  ازخودی کلی ابيارز ولتر در
آن  دری عنيسر و ته داشته باشد، ی نيد تا اندازه معيبامی ز يک رمان نيی حتی ست، وليشتر نيبی اليک رمان خيانجام 

 بری جملگی ونانيمورخان  گريوت و دکه هرودی جائ در و افته باشد،يافت شش ماه تمام بدون وقفه ادامه نيک ضي
ن دربار دستور نداده باشد که همسرش را يپادشاه ا، گذارندمی د يتأکی رانه دربار هخامنشيسختگی قمقررات اخال

و چه عرب ی چه پارس ی،پادشاه مقتدر شرق که هری هر جائ و در، ش گذارنديش به نمايايرعا برهنه در برابر اتباع و
، کندمی اصالت آن  دری سرمشروط به بری اصطبل سلطنتی ک اسب را برايانتخاب ی حتی نيو ترک و مغول و چ

خود ی او به همسری و مذهبی و قومی سابقه خانوادگ دری سرچ بريبدون ه رای  کشور دختر ناشناس١٢٧پادشاه 
 در و، ده باشدين نبخشيلباس ملوکانه و تاج زرمنصب صدارت و ی ک پناهنده مفلوک خارجيو به ، ده باشديبرنگز
ک يی بخاطر چشم و ابرو، دشمن بوده است پادشاهان آن زبانزد دوست وی مذهبی که روح اغماض و مدارای کشور
 تواندمی ی نها گذشته، چه ارتباطيهمه ا از  ونکرده باشد، خود را صادراتباع  از اجازه قتل عام هزاران نفری ودهيدختر 
مربوط به بخشش ی با دستورها، شتر مردميمورد کشتن هرچه ب دری هودير نفرت آور است انه ويوحشی ان سنگدليم
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ک کتاب يل به ما يکه دو کتاب تورات و انجيصورت روان خود داده است وجود داشته باشد، دريح به پيکه مسی گذشت و
نگبروک، يچون بولی ا حق با صاحبنظرانيد که آيافزامی ن تذکر يا و خود ولتر بر »؟شودمی ی مقدس واحد معرف
کشب يو  هزاری  هال داستانيقب ازی زين داستان کتاب مقدس را چيست که ايه، بوالنژه نياده، مسليدمارسه، فره، ت

 ک حرف راست وجود ندارد؟يسراسر آن  ن اتفاق نظر دارند که دريا بری و همگ، نوع مبتذل آن دانسته اند منتها از
 
که ی ژه ايشماره و در، شودمی س منتشر يموزه لوور پاری مکار که با هLe monde de la Bible عتبره مينشر
ی کي، جالبی سربر ن موزه انتشار داد، دويا ران باستان دريشگاه بزرگ اينمای  بمناسبت برگزار١٩٩٧اکتبر  در

ئت ياعضاء ه ازی کينوشته ی گري، و دCNRS »فرانسهی علمی  هاپژوهشی علم مرکز «ک کارشناسينوشته 
ن کتاب استر چاپ کرد که بهتر است يهم ارتباط با هستند دری هوديدو  فرانسه را که هر» گران شان«ره مجمع يمد
 از ريبه غ«: نجا نقل کنميا در کدام از آنها را از هری کوتاهی  هان باره، بخشيا دری گريح ديهر توضی بجا

خ ناشناخته اند و يام برده شده از نظر تارکتاب استر از آنها ن که دری گريه کسان ديکل) ارشاياحتماال خشا( اخشورش
ک يدهند تا می قرار ی اليخی  هاقلمرو داستان شتر دريب ن کتاب رايهستند که ای کيسمبولی آنها اصوال اسامی اسام
باشند که ی ان بابليشتار خدايادآور مردوخ و ايتوانند می و استر ی چون مردخای ي ها نامی،خيتاری ع نگاريوقا
ن يهمی ادآوريی ان همه ساله برايدهويم که يخود با آنها آشنا شده بودند، و جشن پوری دوران اسارت بابل ان دريهودي

آغاز سال نو  ساله در ن نام هريهم که با باشدی جشنی هوديتواند معادل می کنند بنوبه خود می استر برپا ی ماجرا
ی ويهدف از سنار. آنان داشتی برابر اسارت بابل در  راهوديقوم ی روزيمفهوم پ ن باريمنتها ا ١،شدمی ان برپا يبابل
ت ين حال هويع در باشند، و گريدی توانند اتباع کشورمی ان نشان داده شود که يهودين است که به ين رمان استر ايا
 . خود قرار دهندی برای مانيز ايک رستاخيی ربنائين موضوع را سنگ زيوازات آن امحفظ کنند، و ب خود رای هودي

ی  هاتوانند با دولتمی ان يهودي ی،بحرانی ئ هادوران ام نوشته شده است که چگونه درين پيابالغ ای کتاب استر برا
 ».ت خود را انکار کرده باشنديهوديآنکه ی کنند بی ستيحاکم همز

 
ی ک خوبيد شرتواننمی ران بودند يشاهنشاهان ای ايکه رعای انيهودين نوشته شد که نشان دهد يای کتاب استر برا«
ن کتاب پاسخ يا. شود دفاع کنندمی ه او يکه علی برابر توطئه هائ ن منافع پادشاه دريا ان باشند و ازيرانيای برا
ن يا ان دريهودين بود که موضع يآن ا مطرح شده بود، وی هخامنشی زمان شاهنشاه است که دری ان به پرسشيهودي

م يرينظر بگ تواند باشد؟ اگر درمی ان چه يرانيای ن مزدائيباط با آئارت آنان دری و بخصوص موضع مذهبی امپراتور
ه دارد، و يتکی مزدائی ئ هاتيفعال ه داشته باشد بريتکی هودائيد يتوح شتر از آنکه بريکتاب استر بی فکری ربنايکه ز
 ،شودمی ل نام برده نياسرائی هوه خداي آن مطلقا از م که کتاب استر تنها کتاب تورات است که دريتوجه کن زين نيبد اگر

م يکنی تلقی افسانه او شبه ی خيک اثر شبه تاريی ک نوشته مذهبيش از يد بيبامی  ن کتاب رايم شد که ايمتوجه خواه
ی ازيت نين واقعيد به تذکر اي شا».نوشته شده استی هودائيو ی ن مزدائيآئ ن دويمعی مکان ن و دريمعی زمان که در

ت يحيمسی ساهايکل هود و دريی سه هايکن است که دری همان توراتی رسمی  هااز کتابی کير ن کتاب استينباشد که ا
 .شودمی شناخته ی الهی از تورات نازل شده بصورت وحی ن مسلمانان بخشيآئ کتاب مقدس خداوند و در

 
 

 
 
 

__________________________ 
رمی شد وقوم يهود آنرا مانند بسياری ازديگرسنن خود آنرا ازتمدن های پيشين اقتباس  عيد پوريم عيد بهاری بابليان بود که درکنعان نيزبرگذا-١

 ماه ادربرپا می شد که بااواخر اسفند ماه ايرانی منطبق است، و اکنون نيز درهمان زمان توسط يهوديان ١۵و١۴اين جشن درروزهای .  کرده بود
 .برگزارمی شود
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 کتاب دانيال

 
ايران ارتباط  نزديک با بيست و چهارگانه عهد عتيق است که موضوع آن ازی  هاکتاب از يگردی يکی کتاب دانيال نب

از ی به روايت تورات، دانيال يک. استی تاريخی  هاو دور از واقعيتی آن ساختگی دارد، و مانند کتاب استر سراپا
به ی دربار ماد و هخامنش آن در ازدربار بابل و بعد  دری وی شوند، ولمی است که به اسارت بابل برده ی يهوديان

ننده به زيان ميزبانان خويش و به نفع همکيشان خود بهره زبسيا ی آن بصورت شود که ازمی نائل ی مقامات مهم
» کتاب مقدس«ی  هامثل ديگر کتابی و مسيحی نظر مومنان يهود که ازی اين کتابی ساختار تاريخ. کندمی ی بردار

: سر و ته و گاه اصوال ابلهانه استی بی حد ناشيانه ا شود، همانند کتاب استر درمی  یتلقی آسمانی بازتاب حقايق
 و پسر ،)پارسی شاهنشاه و نه بر( کندمی مملکت کلدانيان سلطنت   است، و بر)یو نه هخامنش( داريوش پادشاه ماد

 داريوش ).او و نه پيش از( درسمی  و کورش پادشاه پارس بعد از داريوش به سلطنت ،)او و نه پدر(خشايارشا است 
ی دانيال يهودی سرانجام به راهنمائ پرستد، ومی را  بعدا يک اژدهای ول، استی آغاز پرستنده بعل بت بزرگ بابل در

هراسان  دانيال لرزان وی به حضور يهوه خدا«: کند کهمی  خود صادری به همه اتباع امپراتوری فرمان شود ومی 
 : اين پيامبر معتبر، بطور خالصه چنين استی قدس توراتمتن م ازی ئ ها بخش».شوند

 
 اسرائيلی جوانان بن پادشاه بابل رئيس خواجه سرايان خويش را امر فرمود که چند تن از) بخت النصر( نبوکد نصر و... «
به ايشان  ن رازبان کلدانيا قصر پادشاه بياورد تا علم و ايستادن دری که نيکو منظر باشند برا را) يهود بابلی اسرا(

آنان تعيين نمود و امر فرمود که ايشان را سه سال ی و پادشاه وظيفه روزانه از طعام و شراب خود برا. تعليم دهند
يهودا ی بن ميان ايشان دانيال و ميکائيل و عزريا از و در. حضور پادشاه حاضر آورند آن در تربيت نمايند و بعد از

فقط بقوالت  آنکه من و دوستانم را ده روزی گماشته شده بود گفت مستدع او  که برپس دانيال به رئيس ساقيان. بودند
 را که طعام وی جوانان ديگری و چهره ها را مای آن چهره ها از و بعدی خوردن و آب بجهت نوشيدن بدهی برا

 بعد از  را اجابت کرد و و ايشان.یعمل کن ما بای که خواهی و آنگاه به نهجی خورند مالحظه نمائمی  شراب پادشاه را
. و فربه تر بود خوردند نيکوترمی که طعام پادشاه را ی ساير جوانان ايشان را ديد که ازی چهره ها ده روزی انقضا

که پادشاه ی مدتی انقضا و بعد از... آب به ايشان داد پس رئيس ساقيان طعام و شراب ايشان برداشت و بقوالت و
سرايان ايشان را به حضور نبوکد نصر آورد، و پادشاه را از آنان بسيار خوش آمد و معين فرموده بود رئيس خواجه 

کتاب  خالصه شده از (»سال اول کورش پادشاه با نبوکد نصر بود و دانيال تا. بهتر يافت جمع ديگران از ايشان را
 ١).باب اول، یدانيال نب

 
 ان ويمجوس«: کند کهمی  امر سازد، ومی  نگران سخت را ند که اويبی می بعد نبوکد نصرخواب وحشتناکی اندک

ند پاره پاره شوند يايعهده برن از و اگر، ر کننديند تا خوابش را تعبيايب به حضور او» انيران و کلدانيجادوگران و فالگ
 ال ويمان بابل که دانيشوند شاه به کشتن همه حکمی نکار نيبد شان قادري و چون ا»شان مزبله شود،يخانه ها و

کند و می مهلت ی ال تقاضاياما داندهد، می ا ازجمله آنانند فرمان يل و عزريشائيا و مياو حننی هوديسه گانه ی رفقا
ال همه خواب يآن دانی دهد و فردامی  ال خبرير آنرا به دانيجانب خداوند خواب پادشاه و تعب ل ازيآن شب جبرئ در

ی و و سجده نمود ال رايخود درافتاده دانی ه نبوکد نصر پادشاه بروآنگا«: کندمی ان ير آنرا بدو بيبخت النصر و تعب
 ال را معظم ساخت ويپس پادشاه دان. ان و خداوند پادشاهان استيخدای تو خدای که خدای بدرست: خطاب کرده گفت را
باب دوم،  ی،ال نبيکتاب دان(» بابل ساختی ع حکمايجم س روسا بريمملکت بابل حکومت داد و رئی تمام را بر او
۴۶-۴٨.( 

   
 
 
 

________________________________ 
اين روايت مقدس نتيجه بگيرند که بخت النصر احتماال  اشاره بدين قسمت از کتاب دانيال می نويسد ممکن است آدم های کج خيال از ولتر در -١

چنين رژيم غذائی مورد توجه خاص او  از يکو منظر بوده بعداصل هم ن تمايالتی انحرافی داشته و بهمين دليل دانيال که به تصريح تورات در
 . کاری ندارد و شيطانی سر اين افکار قرار گرفته است، ولی اضافه می کند که خوشبختانه خود او با
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سازد و می  ذراع ۶  ذراع و عرض۶٠به ارتفاع  خودی بابلی از خدا رای بعد مجسمه ای اينهمه نبوکد نصر اندک با
زنند سه دوست می سجده سرباز  از و چون دانيال و دوستان او، کندمی  بر آن دعوت سجده به را کشور همه بزرگان

 که شبيه پسر خدا است دری ديگری سه نفر به اتفاق نفر چهارم اين هری افکند، ولمی دانيال را به درون کوه آتش 
ی سوزد، نه رنگ ردامی سرشان  ازی موئکند، نه ی می ايشان اثر های نه آتش به بدن «خرامند ومی ميان آتش 

نغو، و فرمان  شک و عبديشدرک و می د متبارک باد خدايگومی  و آنوقت نبوکد نصر دوباره »شود،می ل يشان تبديا
 شانيند پاره پاره شوند و خانه هاين خدا بگويبه ضد ای سته ايزبان که حرف ناشا آن پس هر قوم و امت و دهد که ازمی 

 فرستد تا به آنهامی زمين ساکنند ی تمام  که بر هاقوم ها و امت ها و زبانی تمام «بهی و نامه ا گرددل به مزبله مبد
و االن من  ...است و سلطنت او تا ابداالباد ی و ملکوت او ملکوت جاودان، عظيم استی تازه خدائی بگويد که اين خدا

با وجود اين تشريفات بخت النصر به ی  ول».گويممی حمد تسبيح و تکبير و   را هاکه نبوکد نصر هستم پادشاه آسمان
که ی نوشته ا دری نامرئی دست، دهدمی کاخ بابل ترتيب  که جانشين او بلشصر دری ضيافت بزرگ در، دين مبين يهوه

دهد که سلطنت او به پايان رسيده و به ماده و پارس ها می اطالع ی به و، دهدمی شرح  اوی آنرا برای دانيال معن
 . شودمی همان شب بلشصر کشته  و، بخشيده شده است

 
 شود،می  پادشاه کلده )ینه کورش پارس و(ی داريوش ماد: شودمی بدنبال اين ماجرا، جالبترين بخش افسانه دانيال آغاز 

م گذارد که دانيال وزير اعظمی فرمان سه وزير  زير را مملکت نصب کند، و آنها بری  وال١٢٠گيرد که می و تصميم 
چاه شيران  او دعا کند در از غيری روز خدائی تا سی کس کند که هرمی چون پادشاه فرمان صادری آنها است، ول

کنند، دانيال را به گودال شيران  می اورشليم غافلگير ی حال دعا کردن بسو افکنده شود، و واليان پادشاه دانيال را در
 بره خوابيده اند، و دانيال دوباره صدر اعظم پيش پايش مثل اشيرهبينند که می  را اندازند، اما صبحگاه اوی م

تمام جهان ساکن هستند  که دری ئ ها و امت ها و زبان هاآن داريوش به جميع قوم شود، و پس ازمی ی امپراتور
ا دانيال لرزان و هراسان شوند، زيری ممالک او مردمان به حضور خدا ازی مملکت هر در«: کند کهمی  صادری فرمان
  ).٢٧و٢۶، باب ششم، یکتاب دانيال نب (»زوال استی ابداالباد قيوم است و ملکوت او ب تا وی حی او خدا

 
کورش ) ١باب نهم،، کتاب دانيال(» مملکت کلدانيان پادشاه بود نسل ماديان و بر داريوش بن اخشورش که از «بعد از

 يرنبوکد نصر، تعب حدود يک قرن فاصله از مچنان بادانيال هی ول) ١باب دهم، ( شودمی پادشاه فارس جانشين او 
ی بيند با چشمانی از زبرجد درخشان می بصورت انسان جبرئيل را. ماندمی ی پادشاه باقی  هاکننده مخصوص خواب

که با کمک ميکائيل ، سپاهيانی چون همهمه دسته جمعی و صدائی چون مفرغ صيقلی ش و دست و پائتچون شعله آ
و داريوش به ، کندمی مغلوب  را گيرد و سرانجام اومی ی يکروز با رئيس فرشتگان ايران کشتبه مدت بيست و 

او  پردازد و بعد ازمی است   خمره شراب خوراک او۶ گوسفند بريان و ۴٠ کيلو آرد و ١٢پرستش بت بعل که روزانه 
باالخره به موعظه و ی ول، زنده است یدهد که اين اژدها خدامی آورد و به دانيال اطالع ی می روی به پرستش اژدهائ

کتاب (شود می ی کند و خودش نيز يهودمی شکند و کاهنان آنرا محکوم به مرگ می دانيال مجسمه بعل را ی راهنمائ
 ). باب چهاردهم، دوم دانيال
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 ايمِحکتاب ِن

 
سد  ينومی که خودش يا بطوريحمن. ا استياختصاص داده شده کتاب نحمران يتورات که به ای  هان کتاب از کتابيسوم
 آورد و کتاب اوی برم کتاب تورات سر هوه ازيغمبر يناگهان بصورت پی ول ١ران است،ي پادشاه ا»ارتحشستا«ی ساق

 :کندمی ت ين حکايچن غمبر ماجرا رايخود پ. شودمی ق شناخته يدرجه اول عهد عتی  هااز کتابی کيا يبنام کتاب نحم
  

گرفته به پادشاه  بود و من شراب رای ش ويستم ارتحشستا پادشاه واقع شد که شراب پيسال ب رسان ديماه ن  و در...«
ت ينهاي پس من بی؟مار هستيا آنکه بيتو ملول است ی گفت چرا رو و او مرا.. .پادشاه بودمی را که من ساقيدادم، ز

که موضع ی  مالل نباشد و حال آنکه شهرم چگونهيرو، ترسان شدم و به پادشاه گفتم پادشه تا ابداالباد زنده بماند
 گفتم اگر ی؟طلبمی ز يپادشاه مرا گفت چه چ. ش به آتش سوخته شدهيپدرانم باشد خراب است و دروازه های قبرها

پس پادشاه . مير نمايهودا بفرست تا آنرا تعميابد مرا به يحضورت التفات  پادشاه را پسند باشد و اگر بنده ات در
 ).١٠-١باب دوم،  ی،نبی ايکتاب نحم( »فرستادز همراه من ي بفرستد و سرداران سپاه و سواران ند که مرايصواب د

 
  :کندمی م يان تسليرسد و فرمان پادشاه را به والمی م يا به اورشلينحم

 
ه کی عبور چهارپائی رون رفتم و برايآنگاه شبگاهان بطور ناشناس از مقابل چشمه اژدها تا دروازه خاکروبه ب… «
نيز  بود ومی من مهربان  خود که بری  و سروران از خداو شرفاپس به کاهنان . نبودی خرابه ها راه ر من بود دريز
 بدين ).١٨-١٣، باب دوم (»همه گفتند برخيزيم و تعمير نمائيم دادم و که پادشاه به من کرده بود خبری مالطفت از

شود و نحميا می و شمعيا ابن دالياابن مهيطبئيل ساخته ی ونترتيب حصار بزرگ اورشليم عليرغم مخالفت سنبلط حر
 دهد،می آن مسکن   نفر را در۴٢٣۶٠دهد می که ترتيب ی کند و طبق فهرستمی آن تعيين ی خود را به فرمانروائ برادر
و ،  االغ۶٧٢٠و   شتر۴٣۵ قاطر و ٢۴۵ اسب و ٧٣۶ نفر مطرب و ٢۴۵ کنيزان و غالمان و  نفر٧٣٣٧ی سوا
 در  .شودمی  قاب به خزانه هديه داده ۵٠ دست لباس کهانت و ۵٩٧نقره و  ی منا٢٢٠٠ هزار درم طال و ۴١ ضمنًا

متن ی جانب پادشاه به منظور گردآور کرده و ازمی دربار پادشاه ايران خدمت  نيز در کاهن که اوی اين موقع عزرا
 آنان به اورشليم فرستاده شده است در روزی برا یو جزائی يهوديان و تنظيم قوانين حقوقی پراکنده شده تورات برا

آنرا به  کاهنان ديگر خواند ومی قوم ی تورات برا صبح تا نصف روزی روشنائ دروازه آب از کنار اول ماه هفتم در
روز بيست و  کنند و درمی شنوند شيون می قوم چون کالم تورات را ی کنند و تماممی روشن تکرار و تفسير ی صدا

ازل  گويند که ازمی آورند و به يهوه ی خاک برسر به گناهان خود و تقصيرات پدرانشان اعتراف م س دربرچهارم پال
تسليم  کنعانيان رای  هاو پادشاهان و قوم… یکه اسم آبرام را به ابراهيم تبديل نمودی زيرا تو بودی متبارک باش
کنده شده و ی پر از نفايس و چشمه های و خانه هابرومند ی  هاکه آنها را به هالکت رسانند و زمينی ايشان نمود
سير شده و فربه گشته  بتصرف آوردند و خورده و راآنها شمار ی ب زيتون و درختان ميوه داری  هاو باغ  هاتاکستان

ه به گنا اين اقراری پ و در). ششم تا نهم کتاب نحميای  هاخالصه شده از باب( ذ گردند ذـلـمت اوعظيم ی  هاو از نعمت
سرزمين کنعان ندهند و ی کنند که دختران خود را به ديگر ساکنان غير يهودمی با خداوند امضاء ی عهد نامه ا

ی شنبه متاع يا آذوقه نخرند و نخست زاده های روزها آنها در پسران خود نگيرند و ازی دختران آنها را نيز برا
 ). دهم تا دوازدهم هایباب، تابهمان ک(خودشان و گاوان و گوسفندانشان را وقف يهوه کنند 

 
واقعيت اين است که نوشته ، بايد داشتمی ن» یآسمان «يک کتاب در رای عمدی با همه آنکه منطقا انتظار جعل و تقلب

 قوم يهود از جانب کورش بزرگ پس از تصرف بابل و آنچه بعنوان متن فرمان اين پادشاه دری مورد آزاد تورات در
بصورت نشر اکاذيب مورد ی هر دادگاه امروز تواند درمی است که ی ت چنان آشکارا جعلاين نوشته نقل شده اس

 .قرار گيردی پيگرد قانون
 

 خداوند يهوه کورش پادشاه و«: اين جمالت تمام می شود که عهد عتيق، با در» کتاب دوم تواريخ ايام«ی فصل پايان
_________________________________ 

)  Artaxerxes ارتخشتر( پادشاه نيز مانند اخشورش داستان استر روشن نيست، ولی احتمال می رود که منظور اردشير اول هويت واقعی اين -١
 .فرزند خشايار باشد



  نقش ايران در آئين های توحيدی                                                                                    تولدی ديگر 

 ه صفح١۴ از ١۴صفحه 

کورش پادشاه : آن نوشت نافذ کرد و دری ممالک خود فرمانی تمام سال اول سلطنت خود در فارس را برانگيخت تا در
فرموده است که  ممالک زمين کرده و به من امری تمامی  مرا فرمانروا هاآسمان یفرمايد که يهوه خدامی فارس 
ی باستان شناسی  هاکاوش  اصل اين فرمان کورش در».اورشليم که مرکز يهود است بنا نمايم دری وی برای خانه ا

 . شودمی ی ن نگاهدارلند ا دريتانيموزه بر در» استوانه کورش «کشف شده و اکنون بنام بين النهرين قرن گذشته در
 ١٣۵٠سال  ران دريای شاهنشاهی انگذارين سال بنيو پانصدوم ن بزرگداشت دو هزاريآئ ز دريمتن نوشته آن ن

ی ز بصورت مدرکيقرار گرفت و نی دسترس عموم در جهان ترجمه شد وی  هازبان ازی اريبه بس )یحي مس١٩٧١(
از ی ن متن نه مطلقا صحبتيا در. ورک نصب شديوين متحد درسازمان ملل ی بنا در» حقوق بشر «نهيزم دری خيتار
 دری تيجانب او به کورش مأمور نکه ازيجهان کرده است و نه ای هوه کورش را فرمانروايان آمده است که ين به ميا

ع اتبای تمامی ن است که کورش برايآنچه واقعا گفته شده ا. م داده شده استياورشل دری وی برای ساختمان خانه ا
ز يا نيال و نحمياستر و دانی  هاکتاب البته در. مذهب قائل شده استی ده و آزاديعقی پارس حق آزادی شاهنشاه
ن يا الاقل دری ول، ر نسبت داده شده استياردش، ارشايوش، خشايدار: رانيگر پادشاهان ايخالف واقع به دی مطلب
اکتشاف ، ست و چند قرن بعد از آنيرائه نشده است تا باز آن نوع که از جانب کورش نقل شده ای  متن مشخص هاکتاب

 .را مسجل کندی ک کتاب آسمانيت يبودن روای جعل، یمتن اصل


