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 تاريخ و اساطير تطبيقی ايران باستان
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 مقاالت تطبيقی و توضيحی در باب تاريخ اساطيری ايران
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 آيا  اعتقاد به زروان در تعليمات زرتشت نقشی داشته است؟
 

از ميشل سنيور آمده که " کتاب کی کيست در عرصًه اسطوره ها" در تصوير زير و متن و شرح مربوطًه آن که از
. ز آفرينش ايرانيان بوده است، خدای فراگير پيش ازمانو ) خدای خورشيد، سوريه، ويوسوت(درخشانبه معانی  زروان

يعنی خدايان خير و شر از بطن وی زاده شدند اما در دين رسمی دو قلوهای اهورامزدا و اهريمن گفته می شده که 
تصوير که بر روی سينی نقره ای برجای مانده، مربوط . زرتشتی مدتها پرستش وی کفر و الحاد به شمار می آمده است

                                                                                                                  .ز ميالد استبه قرن ششم يا هفتم پيش ا
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حد اقل به قرن ششم قبل از ميالد متعلق دانسته اند که  - به البسه تصاويرالبد با توجه  -چنانکه ديديم تاريخ نقش سينی را
از اين مطلب نتيجه ميشود که اين سينی و تصاويرآن متعلق به عصر زرتشت می باشد و اين می رساند که در عهد 

 زال زرصورت شاهنامه به و در) زال( ثريتهاوستا  با که در  در اساطيربابلی) مرغ خردمند طوفان(آنزو زرتشت، 
شده است، در عرصًه  جايگزين )آسمانی شير سر عقاب(سيمرغ دست پروردًه ) يا عقاب زرين پير زرين/آتش(

جالب است که زروان در شکل باال دارای بالهايی است که آن را با .باورهای دينی و فلسفی ايرانيان نامی آشنا بوده است
از آنجاييکه در گاثاها از اهورامزدا و اهريمن به . يکی می سازد معبود و هدف غايی صوفيان) عقاب آسمان( سيمرغ

اصًال در . عنوان دوگوهر همزاد ياد شده بنابراين چنانکه گفته ميشود اين امر الزمه اش اعتقاد به وجود زروان می باشد
در کتاب خود تاريخ موسی خورنی مورخ ارمنی عهد قباد ساسانی .اوستای متأخر رسمًا چندبار از زروان ياد شده است

در سوی ارمنستان سخن رانده است که در ) آتش(وهپستوس ) خورشيد(و آره گاگ ) زمان( کرونوسارمنستان از تثليث 
] آسمان[ يعنی  آديتیدر سمت هندوستان معادل زروان، الهه ای به نام . اينجا کرونوس به جای همان زروان است
آن در اين معنی اخير اسطوره فرو بلعيدن کرونوس فرزندان خود را تداعی می  بيکران و بلع کننده مادر خدايان است که

پيداست وجود اين ايزد و الهًه معادل زروان در دوسوی امپراطوری بزرگ مادی و هخامنشی الزمه اش وجود . نمايد
قديمی : "ستا می آورداستاد هاشم رضی در کتاب فرهنگ نامهای او. آگاهی ايرانيان از ايزد در عهد باستان بوده است

ميالدی می باشد  ٣٦٠ -٤١٨ترين مورخی که در بارًه آيين زروانی سخن گفته است؛ تئودر دومپو ِاست  زيسته در حدود 
که در کتابش که به دست ما نرسيده و مطابق معمول قسمتهايی از آن به وسيلًه مورخی ديگر، در اينجا به نام فتيوس در 

آورده ) زرتشت(تئودر در کتاب اول، از آيين ناپسند ايرانيان که زارادس :"بدين مضمون است نقل قول باقی مانده است،
زارادس وی را خدای جهان می دانسته که باقضا و قدر، يا جبر و . بود سخن گفته، يعنی اعتقاد به زروان يا زورام

از وی متولد شود؛ اما ) اهورمزدا( زروان مراسمی در قربانی انجام داد تا هرمس داس. سرنوشت محض يکی بوده است
استاد هاشم رضی همچنين در کتاب آيين . نيز توأم وی بود) اهريمن(در حالی که هرميس داس از وی متولد شد، شيطان 

و ازنيک کلبی نويسندًه ارمنی صدًه پنجم ) ميالدی ١٢٠تا  ٤٦(مغان مطالبی را در باب زروان ازحکيم يونانی پلوتارک 
گروهی از مردم به دوخدا معتقد بوده و :" می آورد پلوتارک. رده که ما آنها را محض اطالع می آوريمميالدی نقل ک

اّما گروهی ديگر از مردم، . باور دارند که يکی از اين دو، آفرينندًه نيکی ها و آن يک خالق چيزهای بد و زيان آور است
است که پنج هزار سال پيش  زرتشت مغاز جملًه اين مردم . انندآفرينندًه نيکی ها را خدا و آن ديگری را ديو و شيطان خو

وی معتقد . خواند) اهريمن(وی يکی از اين دو نيرو را هرمزس و آن ديگری را آِرمنايوس . از جنگ ترويا می زيست
را ) ميترس(بود که هرمز روشنی محض و اهريمن را به تاريکی و ظلمت مطلق تشبيه و مقايسه بايد کرد و آنگاه مهر

وی مردم را تعليم داد که برای هرمزد نذور و پيشکشها تقديم کنند برای عرض سپاس از . واسطه ای ميان آن دو دانست
به هنگام مراسم ) مغان(آنها . نيکی ها و نعمت ها و برای اهريمن نذور و پيشکشها گذرانند برای دفع آسيب ها و باليا

آنگاه . را در هاون می سايند و نيايش برای تاريکی به جا می آورند)هوم می( هادس گياهی به نام  اومومی/نيايش اهريمن
گياه ساييده را با خون گرگ آميخته و درجايی دور که خورشيد بدان جا نتابيده و تاريکی مطلق حکمفرما باشد برده و می 

همچنين است در بارًه . و بدیگروهی از گياهان خوب را آفريدًه ايزد نيک می دانند و برخی را از خلقت دي. پاشند
جانوران که گروهی چون سگ و پرندگان و خارپشت را از اثر خلقت ايزد نيک و موش آبی را آفريدًه اهريمن می 

ميان . آن کسی نيک بخت تر است که در طول زندگانی بيشترين مقدار و شمار از جانوران ديو آفريده را بکشد. پندارند
هرمزد يا روشنی مطلق و اهريمن تاريکی محض : بر آنند که. افسانه های زيادی شايع است اين مردم در بارًه خدايان،
ايزد نيک منشی، ايزد راستی، ايزد : هرمزد برای ياری خويش، شش ايزد هستی بخشيد. در پيکاری سخت درگيرند

پس اهريمن . ز خوب به وجود آيدپادشاهی نيرومندانه، ايزد خرد، ايزد نعمت و ثروت و در پايان ايزد شادی که از هر چي
آنگاه هرمزد سه بار خويشتن را به فراخی بگستراند تا از . مقابله به مثل کرد و شش ديو بر ضد ايزدان ششگانه بيافريد

از آن پس .بر ستارگان سروری بخشيد) شعرای يمانی(خورشيد فرازتر رفت و ستاره ها را بيافريد و ستارًه سيروس 
اهريمن به مقابله پرداخت و بيست و چهار ديو بيافريد که . يافريد که  همه را درون تخم مرغ جای دادبيست و چهار ديو ب

اّما سر انجام زمانی فرا خواهد رسيد که . به درون تخم مرغ راه يافتند و چنين شد که نيکی و بدی با هم آميخته شد
می شود و زمين صاف و هموار شده و زندگی خوش و م .اهريمن، پديد آورندًه همًه زشتی ها و بدی ها و شرار معدو

 .".................خوبی برای مردم پيدا خواهد گشت و همًه مردمان نيکبخت خواهند بود و به يک زبان سخن خواهند گفت
مغان گويند، پيش از آن که آفرينش : " که در آن به صراحت از زروان سخن رفته، از اين قرار است ازنيک روايت 

جام شود، قبل از آن که آسمان و زمين و هيچ مخلوقی موجود باشد، در بسيط هستی وجودی حقيقی موجود بود که ان
وی مدت هزارسال عبادت کرد و قربانی داد تا از او فرزندی . يا بخت و تقدير نيز خوانده می شد رّفنام داشت که  زروان

چون هزارسال بدين طريق سپری شدف در . ر آن هاست بيافريندبه نام اورمزد متولد شود تا زمين و آسمان و آن چه د
دلش انديشًه شک و ترديد راه يافت که آيا اين قربانی و عبادت و رنجم به ثمر خواهد رسيد يا نه، و من دارای فرزندی به 

تن بود وجودشان را نام اورمزد خواهم شد؟ هنگامی که اين انديشًه ترديد آميز در وی راه يافت، اورمزد و اهرمن را آبس
شاهی جهان را به . چون از حال توأمان آگاهی يافت، با خود گفت هر يک زودتر بيرون آيند. در دل خود احساس ميکرد

آنگاه اهريمن به زودی . اورمزد از اين انديشًه پدر آگاهی يافت و آن را برای برادرش اهريمن فاش کرد. او خواهم داد
اهرمن پاسخ داد که من فرزند . زروان از او پرسيد تو کيستی. در برابر پدر نمايان ساختشکم پدر را شکافت و خود را 
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در همين . زروان گفت پسر من بايد درخشنده و دارای بوی خوش باشد، در حاليکه تو تاريک و بد بو هستی. تو هستم
وان او را درخشنده و دارای بوی زر. هنگام اورمزد نيز از شکم پدر بيرون آمد و خود را در برابر پدر نگاه داشت

پس از دسته ای چوب مقدس . رايحًه ديد و دانست که پسرش اين پيکر تابان است که برای تولدش آن همه قربانی داده بود
که در دست داشت به او داد و گفت تا کنون من برای زادن تو قربانی می کردم و از اين پس تو بايد برای من قربانی کنی 

در اين هنگام اهريمن نزد زروان ايستاد و گفت تو عهد کرده بودی که هريک از ما دو زودتر بيرون آمده و . و فديه دهی
زروان او را خطاب کرده و گفت . به تو نمايان شويم، شاهی جهان او را دهی؛ اينک بنابر آن پيمان بايد مرا شاهی دهی

به تو ميدهم، اما پس از آن، فرمانروايی بر عالم از آن اورمزد  ای موجود پليد، ُنه هزارسال از فرمانروايی بر جهان را
آنچه را اورمزد می آفريد خوب و سودمکند . آنگاه آفرينش در جهان شروع شد. است و فرمان و اراده او اجرا خواهد شد

                                     "...........................بود و آنچه را اهريمن می آفريد، زشت و مضر می بود
درست باشد در اين صورت ) ّفرًه ايزدی زرتشتيان ياهمان نيروانای بودائيان( ّفربا  زرواناگر در گفتار ازنيک مطابقت 

خود .ندًه زروان اکران هم بوده استبی هيچ شبه و ترديدی بايد پذيرفت که گئوماته زرتشت يا همان گوتمه بودا پرست
مطابقت  )اهورامزدا(ويونگهونت)/ بسيار دانا، برهما( ويوسوتدر ميان خدايان کهن هندو ايرانی با  )پير دانا(زروان
يا  )اشوينها( يعنی ايزدان روز و شب يمیو  يمهپدر همزادگان ) ويونگهونت اوستا(بدين جهت که اّوًالويوسوت . دارد

و ) وارونا، ايزد آسمان شب(به شمار آمده است که در تعاليم زرتشتی با اهورامزدا يا همزادان جهان زيرين خورشيد وماه
جايگزين گشته اند که بدين امر در ادامًه گفتار ازنيک اشاره ) و خورشيد يعنی ايزد آسمان روز ميثرهدر اصل (اهريمن 
می گويند . اور دارند، اهريمن عالی ترين راه آفرينش را دريافتاما به شکلی که می گويند و زرتشتيان نيز ب:" شده است

روشنی نتوانسته بود به وجود بياورد، وقتی که اهريمن مشاهده کرد که اورمزد آفريده های نيک را به وجود آورد، اما 
را پديد آورده،  اين آفريده های نيک. اورمزد از آفرينش خويش سودی نمی برد: پس به انديشه پرداخت و به ديوها گفت

اگر . اما آفرينش وی در تاريکی است و آفريده ها در تاريکی بايد به سر برند، چون او نمی تواند روشنايی را پديد آورد
پس با . آگاهی داشت، با مادر خود نزديکی می کرد و از اين نزديکی خورشيد متولد می شد و پسر او به شمار می رفت

آنگاه اهريمن به ديوها سفارش کرد که هيچ کس اين راز را فاش . از آن ماه متولد می شدخواهر خود نزديکی می کرد و 
اين را شنيد با شتاب نزد اورمزد رفت و راز را برای وی آشکار ) ميثره؟(چون مهمی ديو . تا اورمزد آگاه نشود. نکند
يعنی ايزد دانای مرگ و مير خاندان پادشاهی  در پيش کاسيان يعنی اسالف لران و کافرها يمه با ايميريا يا  ايمرو." کرد

ويونگهونت در وداها و اوستا نخستين قربانی کننده و نخستين فديه  / ثانيًا ويوسوت. با اهورا مزدا مطابقت داشته است
. مطابقت دارد) مرد کناری(ويوسوت همچنين با مارتاندا ) ابدی ها(در شمار آديتيا ها. هوم آورنده به شمار آمده است

دروداها فرزند ذکور ويوسوت يعنی يمه را اندومبره يعنی درخت انجير خوانده اند و اين اساس آن اسطوره ای است که 
بودا يعنی /چه پدر زرتشت . مدتی مديد به انديشه نشست) انجير هندی(می گويد بودا جهت تزکيه نفس زير درخت پيپال 
و در زبانهای هندو ايرانی به معنی همزاد بوده ) انجمنی(می به معنی مغ سپيتمه ملقب به جّم بوده است که در زبانهای سا

برهما / اهورامزدا/ يعنی ايزد خرد و دستور زبان منجوشتریبه همراه ) جمشيد(يمه نتکه در اساطير بودايی  . است
ايی با معانی پرندًه گفتنی است از نام ويوسوت در زبانهای هندوايرانی می توانست وجه اشتقاقه. خدايان بزرگ هستند

به صورت سيمرغ و  ويوسوت/ زروانبسياربزرگ آسمان و پرندًه بسيار دانا هم صورت گيرد و اينها نشانگر آنند چرا 
گفتنی است با توجه  زروان/ويوسوتو  برهما/اهورا مزدادرباب سياره های معرف  باالخره. بالدارمجسم می شده است
 سيارًه بزرگتر برجيسو ) ايميريا، جمشيد(منتسب به اهورا مزدا ) زحل( رگ کيوانسيارًه بزبه نظاير بابلی در اصل 

 .ويونگهان بوده است/ ويوسوت/ ه پدر وی زروانبمنتسب  ) در دوردستها" درخشان و مشعشع("

وی و برادر زرتشت آمده است که وی را با خود  زروانکتاب تاريخ ارمنستان موسی خورنی مطالب جالبی در بارًه  در
وی در جايی می آورد در مشرق زمين سام تورات را زروان نامند و هاپه توسته : مگابرن ويشتاسپ مربوط می سازد

تثليثی را تشکيل می دهند و جای ديگر از تثليث ) زروان(و کرونوس ) خورشيد، ميثره(، اره گاگ )هفائيستوس، آذر(
معروف (سخن می راند و آنان را مطابق سام ) آتش زير زمينی(و هاپه توسته ) سرور(، تيتان )زرين، جاودانی(زروان 

می ) برديه زرتشت(و ايرج ) وحشی(، تور )سروربزرگ(می آورد که همانا سلم ) تنومند(و يافث ) تند مزاج(، حام ) 
د بخش وقتی که آنها جمله عالم را بين حکومتهای خو: " وی در همين رابطه از قول سيبيل الی بروسی می آورد. باشند

بعد زرتشت مغ پادشاه بلخيها و ماديها زروان مذکور ." می کردند زروان تقويت يافته بر هر دو برادر خود تسلط پيداکرد
وقتی که زروان قدرت را به دست گرفت تيتان و هاپه توسته قيام کرده و : "سيبيل ال می گويد. را مبدأ و پدر خدايان ناميد

بر حسب روايت ." که او قصد داشت فرزندان خود را بر همه به پادشاهی بر گمارد به جنگ عليه او بر خاستند زيرا
اينجاست که . قسمتی از سرحدات موروثی زروان را غصب کرد) قوم سلم در قفقاز(سيبيل ال هنگام اين اغتشاش تيتان 

رده و آنها را برای آشتی همشيرًه آنها مداخله ک) آتوسا، دختر کورش و زن و خواهر خواندًه برديه زرتشت(آستقيک 
تيتان و هاپه توسته به پادشاهی زروان موافقت کردند؛ ليکن بر اساس عهدو سوگند، پيمانی منعقد . کردن متقاعد کرد

. نمودند که همًه اوالد ذکوری که از زروان متولد شوند هالک نابود کنند تا او نتواند نسل به نسل برآنها پادشاهی کند
وقتيکه برای ثبوت و پايداری در . دف مردانی مقتدر از تيتانها را بر زايمان زنان زروان ناظر گماشتندبرای نيل به اين ه

مغان (با زوجه های زروان چند نفر از تيتانها ) آتوسا(خواهر آنها آستقيک . عهد و سوگند دو طفل را هالک کردند
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می ) محل خدايان(را به باالی آن کوهی که ديوسنکتس  را مجاب کردند که ديگر طفالن را نجات داده و آنها) سئوروماتی
در اينجا منظورکوهستان قفقاز است که پسر کوچک زرتشت در . (ناميدند و اکنون اليمپوس   ناميده ميشود، بفرستند

موسی خورنی ضمن اين گفتارهای خود از )" مقابل داريوش بدان سوی نزد خويشاوندان سئوروماتی خويش پناه برد
يعنی اهورامزدای (ياد می کند و نام يکی از آنها را کوند آرامازاد ) در اصل چهار اهورا(هورامزدای ايرانيان چهار ا

در اين صورت از سه اهورای ديگر اهورامزدا، ميثره و . آورده است که ظاهرًا اشاره به اهريمن است) تاس يا کند ذهن
) اهورامزدا زروان و نماد(شاهنامه نيز که در رابطه با سيمرغ به نظر می رسد از زال زر . آئيريامن منظور شده اند

نيز مطابق ) ببر درخشان(زرتشت مراد می بوده است چه پسر وی رستم دارندًه خفتان ببربيان / است همان زروان
/ گر چه  گرشاسپ. پسر گئوماته زرتشت منظور شده است) خورشيد چهر/ پهلوان پلنگ مانند، تهمورث(تخموروپه 

                                 .تم تاريخی در اصل آترادات پيشوای مردان شکست دهندًه آشوريان در مازندران بوده استرس
 

:در پايان شعری از دکتر سام واثقی را که در آن نامی از زروان به ميان آمده ضميمه می نمائيم  

  ) ١(تخت تله

  پاسارگاد چکامه

  
هزاره ها در اين حماسه اگر   

...شرر می زنند بر چکامه های ما  
  

)٢(به سودای درد رکسانه ها  
 شرمسارم

 بر آرمگه  دليران پارس، کو
...رستند خاموش ز افسانه های ما  

  
)٣( در آغوش دخت گريان داريوش  

 نگاه سکندر شکسته، هنوز
 سکوت پگاه ُو شب دشت مرغاب را

 مدهوش
...مدهوش زيباترين ترانه های ما  

  
اغ گوينددر چهار ب  

)۴(نپيک ُپَسيُد  ز سيوند 
 به پارسا کده زده ره که سيالب بادا،

 نابود
!بازمانده ستون ويرانه های ما  

  
 من از مهر زروان ُو مرزداران پارس

زمان گذرناپذيربه مرز   
 دير پاييست گذر کرده ام

...جاودان است شکوه يادمانه های ما  
  

...باز آن خواهد بود  
جهلکز اين آب سهمگين   

 که بارها حاکمان بر من گشوده اند،
 نخواهد گذشت

...قطره ای بر سرشت گنجينه های ما  
 

  
بوده است) نينازوی بابليها/بهمن، ايشوم(ائيريامن ايزد درمان و آتش آريائيها   
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مهر، ايزد ( هميثرو  )وارونه(اهورامزدا که به همراه  -ائيريامندر اوستا و وداها از يک خدای مرموزآريائيان به نام 

که جايگاه الوهيت وی چندان . ياد شده است -را تشکيل می دهند) آسوراها(تثليث خدايان کهن اهوراها ) خورشيد
از .  به کار رفته است )مهر( ايزد خورشيديعنی  سوريهجز اينکه در وداها نامش پکبار در مورد . مشخص نشده است

ه در مقام ايزد آسمان و داور و قانونگذار و ميثره در مقام ايزد عهدو پيمان وارون) اسوراها(آنجاييکه در تثليث اهوراها 
 داژبوگو ) خدای آسمان روشن(سواروگ اسالوی خدايان / و ايزد خورشيد است لذا نگارنده با قياس تثليث سکايی

يد و آتش آريائيان عهد همان ايزد  خورش ائيريامنبدين نتيجه رسيده بودم که ) خدای آتش( سواروگيجو ) خدای خورشيد(
 سواروگتنها يک عالمت نسبت با پدرش  سواروگيعنی منسوب به  سواروگيجباستان بوده است و دليلم هم اين بود که 

در نزد آريانيان ايرانی که آتش پرستی برذائقًه آنان مسلط بوده به نام اين ايزد،  طبقًه روحانيان آتشفرق دارد، ثانيًا 
که   -چه از سويی نام ائيريامن را : حال داليل قاطعی بر ای  اثبات اين نظر خود پيدا کرده ام.اند خوانده شده ائيريامن

معنی  )شيوا(=ايزد آتش اجاق خانوادگی يا نجيب منشبه سادگی می توان  -اغلب به معنی دوست منش گرفته ميشود
از سوی ديگر خدای آريائی ديگری به نام . ندنمود چون کلمات آير و آر در زبان آذری قديم و کردی به معنی آتش هست

سراغ داريم که نامش در اصل به معنی زادًه  و ) اسوراها(را به عنوان حلقه واسط بين ايزدان آريايی آهوراها  اپم نپات
 ايزد قانونگذار آسمان( وارونايا همان ) اهورا مزدا(برهما ناف آبها است چه از سويی اين مفهوم در وداها در باب 

به کار رفته  از سويی ديگر وی نظير اهورامزدا به همراه آئيريامن و ميثره يکی از رئوس تثليث اهوراها را )شب
از اين موضوع به مطلب . تشکيل می دهد و از جانب ديگر نام وی در وداها به آگنی يعنی ايزد آتش تخصيص يافته است

لقبی بر اپم نپات و آگنی می   تيز اسبو  رانندًه اسبهامفهوم  مهم ديگری می رسيم آن اين است که در وداها و اوستا 
باشند که از اين جا معلوم ميشود ايزد درواسپ آريانيان يعنی سالم نگهدارنده اسبان هم که در اعتقاد سکائيان اسب تيزو 

ز سرودگويان ويد که در ا گئوتمهتکی را برای ايزد خورشيد تقديم می کند همان ايزد آتش سکانيان بوده است و اتفاقًا 
) وارونا/ برهما/اهورامزدا(و دانايی ) آگنی(است سرودش در باب همين خدايان آريائی آتش  گئوماته زرتشتاصل همان 

                                                                         :اين سرود ودايی که در ريگ ودا آمده از اين قرار است. است
                                                                                              

تو را به خاطر ) دانايان سرودهای دينی" (گوتمه ها"تيز هوش و تندرو، ما ) آگنی/ برهما= دانندًه همه(ای جات ويداس "
                                                                                                 .جاللت با سرودهای مقدس تجليل می نمائيم

                                                             .در آرزوی ثروت با سرود خويش می ستايد" گوتمه"ترا چنانکه هستی 
  .ما ترا برای جاللت می ستائيم. غنايمی، می خوانيم آورندًه ما ترا که بهترين بدست )" آگنی( انگيرس " بدين سان مانند

                                             .را از ما دور ساخته ای) داسيوها(هستی که دشمنان ) دشمن(توبهترين کشندًه وريتره 
                                                                                                                .ما ترا برای جاللت می ستائيم

                                             .، سرود سرور انگيزی برای آگنی سروده ايم)کشندًه  دشمن(  "راهو گنه"ما پسران   
                                                                                                              ."ما ترا برای جاللت می ستائيم

رئيس ارواح گذشتگان و نياکان به شمار آمده و کهکشان يندو راه يا جاده او ) ائيريامن اوستا(آريامن در وداهای هندوان 
هی است که بر اثر پايين از آنجاييکه مطابق خبر موسی خورنی تصور ميشده است کهکشان همان را. محسوب شده است

به وجود آمده است معلوم ميگردد ) بهرام(توسط واهاگن ) ايزد خورشيد(ريختن کاههای مسروقه از انبار ايزد بارشامينا 
به عنوان خدای رعد و (ويشنو/ رام ايزد رعد ساميان يعنی همان بهرام /که آريامن در اينجا به جای رامون

ايزد کيوان، (اما در سمت ايران صفات ايزد زير زمينی مذکور متعلق به اهورامزدا . آداد ايزد رعد است/ايندره)/جنگ
پيداست با توجه به مبادالت فرهنگی مردمان باستانی فالت ايران و هند بوده که .  و ايزد خورشيد بوده است) آسمان شب

می دانيم خورشيد و آرام کننده و  .به شمار رفته است) خدای خورشيد(در وداها نام آريامن يکی از القاب  سوريه 
به عنوان خدای ) مهر(به هر حال با توجه به وجود ميثره . ترسناک همچنين لقب آگنی خدای آتش آريائيان هندی می باشند
را در اينجا نه خدای خورشيد بلکه ايزد درمان ) ائيريامن(خورشيد در تثليث خدايان وارونه، ميثره و آريامن بايد آريامن 

ش يا ايزد آسمان روشن روز شمرد به تعبير اوستايی آن، آن آتش مقدس برزی سونگه يعنی بلند سود و آتش بهرامی و آت
طبق مندرجات ) ائيريا ايشی(نماز ويژًه ائيريامن . که در حضور اهورامزدا می سوزد و پسر او محسوب است) آريامنی(

ای آی، ای ائيريامن گرامی، برای ياری مردان و زنان زرتشتی، به اين به ج: " از يسنا بدين قرار است ۵۴اوستا، های 
بخشايش آرزو شدًه راستی را که اهورا مزدا ارزانی . برای ياری منش نيک، برای آن دينی که درخور مزد گرانبهاست

ر ميان نماز ائيريامن ايشيه را می ستاييم، آن نماز توانای پيروزگر دشمن شکن را، که د. خواهد داشت، خواستارم
را می ) نماز ستايش(ستوت يسن . گاتهای پاک و ردان شهريار پاک را می ستاييم. گفتارهای راستی بزرگترين است
صورت ديگر اين نماز به عنوان دعای درمان بخشی در اوستا، ارديبهشت يشت چنين ."ستائيم که نخستين آيين داد است

خبيث و همًه جادوان و پريها را بر اندازد، بزرگترين کالم ايزدی نماز ائيريامن ايشيه که تمام خرد : "ذکر شده است
قويترين کالم . است، بهترين کالم ايزدی است؛ به غايت زيباترين کالم ايزدی است؛ در ميان کالم خدايی قوی است

است؛ در ميان کالم خدايی پيروزمند . خدايی است، در ميان کالم خدايی محکم است؛ محکمترين کالم خدايی است
استاد ." در ميان کالم خدايی درمان بخش است؛ درمان بخش ترين کالم خدايی است. پيروزمندترين کالم خدايی است
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.... ائيريامن ايشيه در رديف يتا اهو و اشم وهو از ادعيه بسيار شريفه شمرده شده است: "پورداود در اين باب می آورد
کلمًه ائيريامن در فارسی ايرمان شده و در فرهنگها نيز ضبط .... عزيز کلمًه ايشيه صفت ائيريامن است يعنی آرزو يا

فردوسی به معنی ميهمان و دوست و سرور . متقدمين از شعرای ما اين لغت را به معانی مختلف به کار برده اند. است
اگر کشته گردد به دست :فتهچو موبد پديد اندر آمد به در   ابا او يکی ايرمانی دگر، در جای ديگر شاهنامه گ: گرفته است

 تورو ) سرور( سلمبه نظر می رسد در پيدايی و تکميل اسطورًه ...."  تو گرگ   تو باشی به روم ايرمانی بزرگ
ايزد (و ائيريامن ) خورشيد شکست ناپذير(و ميثره ) سرور دانا(تثليث اهورامزدا ) آتش نجيب( ايرجو ) پهلوان جنگجو(

ايزد نجيب ( آئيريامندر اساطير کهن هندوان ارتباطی بين نامها و اسطوره های . ته استنقشی اساسی داش) نجيب آتش
که لينگامی بسيار بلندی از آتش ) به معانی فرخنده، مبارک و فانی کننده در مقام کاهن خدايان( شيوا و ) درمانبخش آتش

ايزد خردمند آسمان، وارونا، (ان هندی برهما بنابر اين در تثليث معروف خداي. دارد، ديده ميشود) آتش خورشيدی(مقدس 
در مقام مقابله با تثليث آسوراها ) ايشکورا/فرخنده يا ويرانگر، آداد( شيواو ) ايزد خورشبد( ويشنوو ) اهورامزدا

ن جايگزي ويشنو در آمده و با ايزد خورشيدميثره درمقام  اشتراک با  ائيريامنتنها خدای آتش و خورشيد يعنی ) اهوراها(
 در کنار همزادشائيريامن به معنی روز است، لذا محتمل است که نام  ارههاز آن جائی که در وداها کلمًه . شده است

بنابراين در . گردد اهريمننيز تلفظ می شده که اين می توانست  در اثر کثرت تلفظ تبديل به  ارهه منبه صورت  ميثره
که  آسمان تاريک شبايزد جنگ  اهريمنمحسوب بوده و آسمان روز ند ايزد خردم) مهربان= ناستيه( اهورا مزدااساس 

ايزد جنگ نيز به شمار می رفته از مقابلًه مفهوم آن با  ميثرهدليل اين که . در الهيات مغان ايرانی جايشان حفظ شده است
دارای لقب ) ط بر همهخورشيد مسل(ويشنو نظاير اساطير ودائی، اسالوی و ژرمنی آن معلوم ميشود چه در نزد هندوان 

خورشيد (خويتو سوروساسالوها  و ژرمنها به ترتيب  /بوده و همان است که در نزد سکاها ) جنگاور درخشان(رودره 
خوانده شده اند و اينان خود همچنين ) خدای درخشان جنگ(تير و ) ايزد جنگاور آسمان روشن( سواروگ)/ جنگاور
که آن را همچنين می - ائيريامنرا بر خود گرفته اند که به وضوح با نام ) قدسم( وهو ) نماد قدسی(سوانتويت نامهای 

                                                         .مترادف می باشند -توان دوست مهربان و نجيب و پاک و مقدس معنی نمود
، )مردوک/ويشنورام نجيب، از القاب (م چندررا، )رام نجيب(بهرام، آريامنکه در اسامی  راممخلص کالم اينکه نام 

وجود ) ائا خدای دانای آبهای ژرف و زمين، پدر مردوک/پدر فرد واالمقام يا ترميم کننده از القاب انکی(ابرامو  ريمون
                                                   . بوده استخداوند و ايزد رعد و  واالمقامدارد، در زبانهای سامی به معنی فرد 
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  معرفًی جرجيس قديس که در روايات اسالمی تبديل به رسول عيسی مسيح شده است

و رومی  اين نام را به کسی اطالق کرده اند که از زيارت يا جهاد باز  در زبانهای يونانی: معنی نام جرجيس
. ولی معنی آن با وجه اشتقاق عربيش به معنی کسی است که مخارج جماعت بزرگی از مردم را ادا می نمايد. ميگردد

خص در اين ش. در فرهنگ معين اين فرد اساطيری با جرجس قديس از امرای کپادوکيه يکی به شمار رفته است
به نظر ميرسد اين نظر درست باشد چه روايات . ميالدی در عهد امپراطور ديوکليتيانوس به قتل رسيده است٣٠٣سال

اسالمی نيز مکان و زمان در همان اوان و نواحی جنوبی مجاور کپادوکيه کيمری نشين يعنی کردستان نشان ميدهند که 
در قرآن همچنين خبر ويژه ای ازسفر رسوالن مسيحی در فالت آناتولی . ساکنين کرد آن از همان نژاد کيمريها بوده اند

ذيًال جرجيس روايات . خوانده شده اند) اصحاب کاريه( اصحاب قريهآن نيز ياد گشته و آنان به نام  کاريه انتاکيًهبه 
  :اسالمی از سايت الشيعه معرفی ميگردد

 : جرجيس

ميزيسته ، وى مردى صالح بود در سرزمين فلسطين و يارانى ) ع(ازپيامبران بنى اسرائيل بوده آه پس از عيسى 
شايسته داشت و همگى بدين عيسى بودند و بعضى از حواريون را درك آرده بودند و دين صحيح مسيح را از آنها 

را  گرفته بودند و چون مردم فلسطين از دين اصلى مسيح منحرف شده و به دين انحرافى گرائيده بودند آنان مذهب خود
  . از آنها مكتوم ميداشتند 

جرجيس مردى تجارت پيشه بود و او را عادت چنين بود آه درآمد تجارت خويش را در راه خدا صدقه ميداد تا اينكه از 
موصل رود ، مقاديرى مال با خود حمل آرد ه شدت تقيه و محدوديت بتنگ آمد و بر اين شد آه از آنجا هجرت نموده و ب

چون . هديه آند باشد آه دل او را بدست آورده و در پناه حكومتش به امن و امان خدا را عبادت نمايد حاآم موصل ه آه ب
جرجيس مردى غيرتمند و بر دين خويش متعصب بود ، چون شاه را ديد . موصل رسيد شاه آنجا را بت پرست يافت ه ب

ميزند بانواع شكنجه عذاب ميكند تصميم گرفت آه مردم را به بت پرستى ميخواند و هر آه را آه از سجده بت سر باز 
نزد شاه آه ه با وى بمبارزه برخيزد لذا اموالى را آه با خود داشت ميان مستمندان آنجا قسمت نمود و خود ب

اين چه آار زشتى : نام داشت برفت و در جمع حاضران او را عتاب و خطاب و سرزنش نمود و گفت  )دادويه(دازانه
چرا به دين ! از عبادت خداوند آفريدگار جهان سر باز زده به پرستش سنگ و چوب پرداختهاى ؟! ؟است آه تو ميكنى 

شاه ! عيسى پيغمبر بحق خداوند آه ترا براستى و درستى ميخواند در نيائى و خود و ملتت را از اين تباهى نجات ندهى ؟
اگر بت تو : جرجيس بخشم آمده و گفت . جه باش من اين سخنان را ندانم ، يا بت را سجده آن و يا آماده شكن: گفت 

  . آفريدگار آسمان و زمين باشد من سجدهاش آنم وگرنه اى ملعون مرگ بر تو و بر بت تو باد 

چون شاه چنين شنيد دستور داد او را بزندان برند و گوشت بدنش را بشانه آهنين شانه آنند و چون چنين آردند او بر اين 
پس دستور داد او را در ديگى پر از روغن زيتون جوشان افكندند آه يقين آردند مرده است ولى  شكنجه استقامت ورزيد

ديدند . به دستور عمل آردند . چون سر ديگ را برداشتند او را زنده يافتند ، دستور داد ميخ آهنين گداخته بسرش بكوبند 
اين آار نيز انجام . يگ بيفروزند آه بدين شكنجه بميرد او را در ديگ مس تفتيده نهند و آتش بزير د: باز هم نمرده گفت 

: گفت ! مگر تو رنج اين عذابها را درك نكردى ؟: شاه چون چنين ديد به وى گفت . دادند ولى ديدند او هنوز زنده است 
  .خدايم مرا از اين عذابها نجات داد مرا شكيبائى عطا آرد آه ترا حجت باشد

اين : ياران شاه گفتند. ش احساس خطر نمود و بر اين شد آه او را براى هميشه زندان آند شاه اين بار بر خود و سلطنت
دستور داد او را در زندان . آار درستى نيست چه وى در زندان نيز چنين سخنانى بگويد و مردم را عليه تو بشوراند 

چون چنين آردند در آن حال خداوند . ند برو بخوابانند و دست و پايش را ميخكوب آنند و ستونى از سنگ بر پشت او نه
ملكى را بنزد او فرستاد ، چون ملك بيامد سنگ را از پشتش برداشت و ميخها را از دست و پايش آند و آب و غذايش 
داد و او را مژده پيامبرى داد و خداوند به وى وحى نمود آه اآنون برو و دشمنت را به دين خويش بخوان آه هفت سال 

ى مأموريت دادم و او چهار بار ترا خواهد آشت و من زندهات آنم و بار چهارم ترا بسوى خود برم و پاداش تو را به و
جرجيس هفت سال بدعوت پرداخت و مكرر بعذاب و شكنجه شاه مبتلى شد و سى و چهار  .زحماتت را بتو عطا آنم

نها بود و عاقبت او را و مؤمنان را همگى آشتند هزار تن از اهالى موصل بدو ايمان آوردند آه همسر شاه نيز از جمله آ
و به آتش قهر خود شهرشان را با هر آه در آن بود بسوخت آه مدتها دود از آنها  و خداوند بر آنها غضب نمود

                                                                                                               )١/٣٢٧: تلخيص از آامل ابن اثير . (برميخاست 
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 معمای موضوع برادران علی اکبر ، علی اوسط  و علی اصغر در نزد شيعيان 
 

در روايات شيعه که بر پايه کسب ثواب عظيم هنر بی هنری گرياندن و گريستن به گزاف برای شهدای کربال به 
 - که طبق کتب تاريخ در کربال جنگيد و به همراه پدر و ديگر همراهان به شهادت رسيد-  ی اصغر علوجودآمده اند از نام 

مرثيه سازان طفل شيرخواری را مجسم ساخته اند که از تشنگی صحرای کربال بيتاب شده بود و حسين غيرتمند هم به 
نظير ميدان مسابقه هنر بی نظير  طلب آب وی را پيش محاصره کنندگان آورد و برايش آب طلب نمود و حرمله هم 

چه اشکهای بيخودی که در شرح اين واقعه خيالی جانگداز که ...(تيراندازی را بر گلوی طفل شيرخوار از خود نشان داد
ولی از همين مطالب با ذکر جزئيات بايد به درستی اساس اين روايتها شک کرد چه بچه شيرخوار با شير ). نريخته ايم

ی و تشنگی ميکند و از امام حسين غيور هم  که از سر غيرت تسليم يزيد نشد به دور بوده که جلو مادر رفع گرسنگ
 طبریموافق روايت . دشمنان تن بدين خفت دهد و افزون بر اين بچه شيرخواره خود را در هدف تير دشمنان قرار دهد

طبری جايی دقيقًا از : تير خورد و شهيد گرديد هحرملدر واقعه کربال  از  عبداهللاطفلی از پسران حسين؟ يا حسن به نام 
بن  حرملهبود، ) به نام ام رباب؟( بن علی نام می برد که در واقعه کربال شهيد شد و گويد مادرش کنيز حسنبن  عبداهللا

غر که طبری دارای تمايالت شيعی گرايانه او را علی اص(کاهل تيری بزد و اورا بکشت و پيشتر از زبان علی بن حسين 
اين بدان معنی است که فقط يک علی بن ( که کسان تو اورا بکشتند نام- علیبه ابن زياد ميگويد برادری داشتم ) می نامد

طبری در اين رابطه با ترديد از عبداهللا بن حسين بن علی  از مادری به نام ام ). حسين در واقعًه کربال شهيد شده است
به بيان روشن روايت  وجود عبداهللا به عنوان فرزند حسين . کربال شهيد شده است رباب نيز نام می برد که گويا در واقعه

. ظاهرًا شباهت نام حسن و حسين، از نام عبداهللا بن حسن، عبداهللا بن حسين را پديد آورده است. اساسًا مشکوک می نمايد
چون خود نام  . طيری به شمار می آيدهمانست که قاتل علی اصغر اسا حرملهچه نام قاتل عبداهللا بن حسن بن علی يعنی 

به ظن غالب همان  علی اکبرثانيًا .  نام نداشته است علی اصغرنشان ميدهد که وی به هر حال وی ) بندًه خدا(دو عبداهللا 
علی بن حسين معروف به زين العابدين است که در واقعه عاشورا زنده ماند و آن ديگری که هم علی اصغر نام داشته و 

روحانيون  و مرثيه سرايان ما برای . يا به عمد علی اکبر هم معرفی گشته  به همراه پدر جنگيده شهيد شده است به سهو
را  علی اوسطفرضی شهيد شده درفاجعه کربال درکنار نام علی اصغر، نام ) يا علی اصغر(توجيه وجود علی اکبر 

شيرخوار شش  علی اصغرو يا ) در واقع اصغر بالغ(کبرعلی ااختراع کرده اند تا بدين وسيله موضوع افسانًه شهادت 
می دانيم که توجيهات ناروا و ظاهر الصالح اساس کارمرثيه ثرايان ايرانی بوده و . ماهًه فرضی کربال را توجيه نمايند

و نه اينکه  نام خانواده حسين علی القاعده بايد علی اصغر نام ميگرفت - در حالی که می دانيم دومين فرزند علی. می باشد
. نام دومی را علی اوسط گذاشته و منتظر فرزند ذکور ثالثی باشند تا وی را علی اصغر نامگذاری نمايند -نام فرزند علی

اگر فرض کنيم اختالف زمانی چندانی بين تولد علی اوسط فرضی با علی اصغر نبوده در اين صورت بايد علی اصغر و 
واقعه کربال در سن بلوغ به سر برده باشند که اين فرض هم با روايات منسوب به علی اکبر فرضی شهيد کربال هردو در 

ثانيًا رواياتی هم که مربوط به علی اکبر شهيد کربال می باشد جملگی رنگ و بوی افسانه ای . کربال کامًال ناسازگار است
کربال شهيد شده و آنهم همان علی نام حسين در -دارند و نشان ميدهند همانطوريکه طبری آورده يک فرزند کبير علی

در اين رابطه گفتنی است جايگاه . سن کمتری داشته است) زين العابدين(اکبر بالغ بوده است که از علی اکبر/ اصغر
ذکر ) زين العابدين(احرار افسانه ای از دختران يزد گرد سوم هم که به عنوان مادر ايرانی علی اکبر / مادری شهربانو
پرداخته ايرانيان طرفدار خاندان علی بوده است تا قلوب ايرانيان را به سمت آلترناتيو خاندان علی در شده، ساخته و 

                                   . مقابله با بنی اميه و بنی عباس رهنمون گردانند و اين ترفند کامًال کاری از آب در آمده است
                  :اين باره از سايتهای معتقدين شيعه اثنی عشری نقل می نمائيم خود علمای شيعه در اين باب مطالبی را در

                                                                                                                                                
ه السالمدر بيان عدد اوالد حضرت امام حسين علي  

)بر گرفته از سايت تخصصی امام حسين و علی اصغر(  
    :بودند پسران فرموده آه آن حضرت را شش فرزند بود چهار تن از ايشان ) ره(شيخ مفيد  

و آنيت او ابو محمد است و نام مادرش شهربانو يا شاه زنان ـ دختر ) ) ع(امام سجاد (  علي بن الحسين االآبر - ١

  )١. (ـ است ) ختر يزدگرد پادشاه ساسانی د( آسري يزجرد 

) به شرحي آه در سايت آمده است(معروف به علي اآبر آه در آربال با پدرش شهيد شد  علي بن الحسين االصغر - ٢

ی شيخ مفيد در ارشاد، دو سال پس از   او براساس گفته. و مادرش ليلي دختر ابومره بن عروه بن مسعود ثقفيه است

هاشم بود که به ميدان رفت،  ق، متولد شد و اولين فرد از بنی .هـ ٤٢در روز عاشورای سال ) ع(وفات جّدش علی
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ای به او کرد و اشکش سرازير شد و گريست و  به او اذن ميدان داد و نگاه نوميدانه ) ع(وقتی اذن ميدان خواست، امام

ترين مردم به پيغمبر تو، در خلقت و اخالق، گواه باش جوانی را به ميدان می فرستم که شبيه ! خدايا) "٢:(فرمود

   )٣" (. گفتار است، ما هر وقت مشتاق ديدار پيغمبرت می شديم، به روی او نکاه می کرديم

  .جعفر بن الحسين است و مادر او زني از قبيله قضاعيه، او در حيات پدر وفات يافت و اوالدي نداشت  - ٣

آه در (و او نيز در آربال در آنار پدر به زخم تيري شهيد گشت ) معروف به حضرت علي اصغر ( عبداهللا  - ٤

امرء القيس در مدينه سه دخترش را به . باشد مادرش رباب، ـ دختر امرء القيس ـ می.) فرازهايي از عاشورا آمده است 

همسری امام به  رباب. درآورد که داستانش مشهور است) ع(و امام حسين) ع(و امام حسن) ع(ازدواج اميرالمؤمنين

                                              .باشند یم رباباز ) ع(درآمد و سکينه و عبداهللا، فرزندان حسين) ع(حسين

                                                           :اما دختران  

ق وفات .هـ١١٧وز پنجم ماه ربيع االول سالسکينه ر. ـ يكي سكينه است آه مادر او رباب دختر امرء القيس است  ٥

                                       )٤.(کرد؛ وفات خواهرش فاطمه نيز همان سال است

  . و دختر ديگر فاطمه نام داشت و مادر او ام اسحاق دختر طلحه بن عبيد اهللا تيميه است  ـ ٦

  .                             تن نيز روايت شده است  ٩تا ) ع(آه البته در تعداد فرزندان حضرت امام حسين 

سه تن از پسران . تن بودند؛ شش پسر و چهار دختر ده) ع(اوالد حسين: گفته" کشف الغمة"علی بن عيسی االربلی در 

غر علی اکبر در کربال در برابر پدر جنگيد و شهيد شد و علی اص. عبداهللا و جعفر اند و محمد و وی علی نام داشته

نسل امام . سکينه و فاطمه بودند دختران او زينب و. اند که عبداهللا نيز با پدر کشته شد را تير زدند؛ همچنين گفته صغير

. البته قول قوی و قريب به صحت و نظر شيخ مفيد است )٥(است؛) ع(از علی اوسط، يعنی زين العابدين) ع(حسين

در کربال ) ع(تمام فرزندان ذکور امام حسين) ع( و جعفر بن الحسين) ع( امام سّجاد توان گفت غير از پس در خاتمه می

  .شهادت رسيدند به

                                                                                          ٦٥٨ برگرفته از کتاب منتهي االمال، صفحه 

                                    ٣٢٩، ص ٤٥بحاراالنوار، ج ) ١

                                                                     ٢٥٣ ص  االرشاد، 

                                ٢١٤ی معرفة االئمه، ص ف، کشف الغمة ٥٢٤قم، ص  المهموم، نفس

       برسولک، و کّنا اذا اشتقنا الی نبّيک نظرنا اللهم اشهد أنه قد برز اليهم غالم اشبه الناس خلقًا و خلقًا و منطقًا  )٢

  اليه
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                                              ٣٠٨نفس المهموم، ص ) ٣

                             ٥٣٠نفس المهموم، ص ) ٤

 ٣٣١، ص ٤٥، بحاراالنوار، ج ٢١٤کشف الغمة، ص ) ٥

 )عليه السالم(حضرت على اآبر
: نويسند نگاران مى بعضى از تاريخ .است )عليه السالم(سازان و ناموران نهضت آربال، على اآبر تاريخيكى ديگر از  

آرد، وضعيتى را  تالش مى )عليه السالم(معاويه آه بر اساس سياست اهريمنى خود، در زدودن نام موالى متقيان، على
 )عليه السالم(هاى وى، امام حسين رغم دشمنى كن علىنام نهد، لي» على«ايجاد آرده بود آه آسى نتواند فرزند خود را 

اى آه در آغوش پدر هدف  على اوسط بود و طفل شيرخواره) شهيد معروف(على اآبر ; نام همه پسران خود را على نهاد
است ولى از آن جهت آه دو تن  )عليه السالم(گرچه على اآبر، اماِم سجاد. تير خصم قرار گرفت، علّى اصغر نام داشت

به درجه شهادت رسيدند آه يكى آوچك و ديگرى بزرگ بود، ارباب مقاتل شهيد  )عليه السالم(از پسران امام حسين
                   .اآبر در آتب مقاتل به آسى گفته شد آه در واقع على اوسط است لذا على; لقب دادند» اآبر«تر را  بزرگ

: نويسد آند و مى ، يادى از شهداى همراه او مى )عليه السالم(ب امام حسيندر با» مقاتل الطالبيين«ابوالفرج اصفهانى در 

البته گروهى نيز على اآبر را از ) ١.(»و علّى بن الحسين و هو علّى األآبر و ال عقب له و يكّنى أبا الحسن و اّمه ليلى«

  )٢.(اند اينان امام سجاد را على اصغر خوانده. دانند تر مى امام سجاد بزرگ

   ).منشورات الرضى( ٥٢اصفهانى، مقاتل الطالبيين ص ابوالفرج:  نكـ . ١

  .»حسين«بستانى، دائرة المعارف، واژه :  نكـ.  ٢

 يه السالمعل ی اصغرعل حضرت
 

امام، خطاب به دشمن . شده بود  آه شير خوار بود و از تشنگى، روز عاشورا بى تاب) ع(  يكى از فرزندان امام حسين

نفس "نمی ببينيد آه چگونه از تشنگى بى تاب است؟ در. است و فرزندانم، آسى جز اين آودك نمانده  از ياران: فرمود

آمد و  در حال گفتگو بود آه تيرى از آمان حرمله " ان لم ترحمونى فارحموا هذا الطفل: " فرمود  آمده است آه "المهموم

  ) ١.(ن گلوى او را گرفت و به آسمان پاشيدخو)  ع( امام حسين. را دريد) ع(گوش تا گوش حلقوم على اصغر 

و در اينكه دو آودك بوده يا هر  )شيرخوار  آودك(ياد شده،هم از طفل رضيع ) ع"(على اصغر"در آتابهاى مقتل، هم از

  . دو يكى است، اختالف است

الطفل الرضيع، المرمى  الحسين، السالم على عبد اهللا بن : "در زيارت ناحيه مقدسه، درباره اين آودك شهيد، آمده است

بالسهم فى حجر ابيه، لعن اهللا راميه حرملة بن آاهل   الصريع، المشحط دما، المصعد دمه فى السماء، المذبوح

ز اين " و على ولدك على االصغر الذى فجعت به:" عاشورا آمده است هاى   و در يكى از زيارتنامه) ٢(". االسدى

شود و قنداقه و گهواره از مفاهيمى است  ياد می ...هه، باب الحوايج، طفل رضيع وشيرخواره، شش ما  آودك،با عنوانهاى

  . شود آه در ارتباط با او آورده می 
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      تبسم نكند پس چه آند طفل شش ماهه

  توست على اصغرآنكه بر مرگ زند خنده، 

چشم تاريخ، هيچ ... . اويه شهادتز على اصغر، يعنى درخشانترين چهره آربال، بزرگترين سند مظلوميت و معتبرترين "

دانند،گر چه طفل  على اصغر را باب الحوائج می ) ٣."(است  اى را در تاريخ شهادت، به چنين سنگينى نديده وزنه 

  )٤. (رضيع و آودك آوچك است، اّما مقامش نزد خدا واالست

  در گلخانه شهادت را می گشايد آليد آوچك ما

  . ٤٢٣،ص ١معالى السبطين،ج -١

  . ٦٦،ص ٤٥بحار االنوار،ج -٢

  . ٤٢،ص ٢اولين دانشگاه و آخرين پيامبر،شهيد پاك نژاد،ج -٣

  .ـفرهنگ عاشورا،جواد محّدثی٤

صحيح است ؟ , آب دهيد اوعلی اصغر را آوردند و فرمودند به ) ع (يا اين مطلب که امام حسين آ
 حضرت علی اصغر چگونه شهيد شده است ؟

   matin: توسط
   ٢٩/٩/١٣٨۵: يختار
در بغل  ، جناب علی اصغر را)ع( اباعبدالّلهآنچه وارد شده آن است که حضرت . مقاتل معتبر چنين خبری نيامده است در

                                              . رساند شهادتداشتند که تيری گلوی او را شکافت و به 
  

                                    :ی گرددبه سؤال های مذکور در قالب طرح زير ارائه م پاسخ
                                              به شهادت رسيد؟ ) ع (آيا در روز عاشورا کودک شيرخواری از امام حسين  -  الف
                                                چگونه به شهادت رسيد؟ کودکآن  -  ب
                       برای علی اصغر صحت دارد؟) ع (در روز عاشورا توسط امام حسين آيا تقاضای آب  - ج
                                                            نام آن کودک چه بود؟ -  د
                                                                   بود؟سن آن کودک چه مقدار  -  ه
در مورد . خواهد آمد) ب (به بند  پاسخبايد گفت جواب مثبت است و داليل اثبات آن در ) الف (در مورد بند : ها اسخپ

وجود دارد که البته نزديک به ) ع (ی شهادت حضرت علی اصغرچگونگدو نظر در باره ; )ج (و ) ب (پاسخ به بندهای 
ی که هنگام; چگونگی شهادت طفل شيرخواره را چنين آورده است ابومخنف . ی با يکديگر دارنداندکهم بوده و اختالف 

. روی دامن خويش نشانده بود رابر روی زمين نشست کودک شيرخواره ای را آوردند و امام آن ) ع (امام حسين 
       . ست کردند او عبداهللا بن حسين اگمان يعنی )) بن الحسين  عبداهللازعموا انه : ((ابومخنف او را چنين معرفی می کند

                                          
بنی اسد خونی از ما  شما: آورده که امام به عقبه فرمود) ع (يتی از عقبه بن بشير اسدی به نقل از امام باقررواادامه  در

را نزد حضرت  فرزند خردسال امام: ((امام فرمود ؟پرسيدم آن چيست و چه گناهی است . ريختيد که حق ما بر شماست 
) ع (امام حسين . آمد و گلويش را دريد) حرمله بن کاهل اسدی (تيری از بنی اسد  کهآوردند و امام آن را در دامن داشت 

چگونگی شهادت آن  معتبراين روايت با اين سند ...)) . را از خون گلوی طفل پر کرد و به آسمان پاشيد سپس  خوددست 
ابن طاووس گزارشی دارد که می توان آن .) ۴٨٧ص , ١ج , وص من تاريخ ابی مخنف نص.(طفل صغير را بيان می کند

وقتی که برای وداع و خداحافظی با زنان و کودکان ) ع (امام حسين ; که  استو آن اين , را مکمل گزارش قبلی دانست 
را  کوچکمفرمود طفل  حضرت)) ناولينی ولدی الصغير حتی اودعه((فرمود ) س (به حضرت زينب , آمدبه خيمه ها 

                                 ... .تيری بکشت باوی را , آن را در آغوش گرفت که ناگهان حرمله , بياوريد تا با او وداع کنم 
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د هيچ قطره ای به زمين خونی که امام به آسمان پاشي آناز : دارد که فرمود) ع (طاووس در ادامه خبری از امام باقر ابن
: چنين آمده است ) عج (در زيارت صادره از ناحيه مقدس امام زمان .) ۶٨ص ,  الطفوفاللهوف فی قتلی .(باز نگشت 

المذبوح بالسهم فی حجر ابيه , السماو المصعد بدمه الی , المتشحط دماا, الصريع , المرمی , السالم علی عبداهللا الرضيع ((
                                              .)٢٧٢ص , )ع (ل الحسين مقت, مقرم ...))(,

نظير , فتوح  کتابگزارش ابن اعثم در ; روايت ديگری نيز گزارش شده است ) ع (چگونگی شهادت علی اصغر باره در
در قرن ششم انجام کتاب الفتوح ترجمه ای  ازناگفته نماند که .) ٢١٠ - ٢٠٩ص , ۵ج , الفتوح .(گزارش ابومخنف است 

طفل [ امام : ((]که از نسخه ديگری از اين قرار بوده است , دارد وجودگويا در آن گزارشی اضافه تر . گرفته است 
, شما گناهکارم  زعماگر من به , ای قوم : ميان هر دو صف آورد و آواز برآورد, در پيش زين گرفته ... راشيرخوار خود 

يکی از آن گروه تيری به سوی آن , يدندشن) ع (چون آواز حسين . جرعه ای آب دهيداين طفل گناهی نکرده او را 
رسيد آن حضرت تير را ) ع (يرخوار آمد و از آن سوی بر بازوی حسين شآن تير بر گلوی آن طفل . حضرت روان کرد
                                                  .)٩٠٨ص , ترجمه , الفتوح .))(آن طفل جان داد, آن ساعت  دربيرون آورد و هم 

   
به يإ  استنادنقل گزارشی که از ايشان ياد کرديم خبری شبيه به فتوح نقل می کند و در آغاز با  ازيد بن طاووس نيز پس س

طفل ) س (حضرت زينب , است از اين که  عبارتو آن , دليل عقلی اين را ترجيح می دهد و اين را صحيح تر می انگارد
امام کودک را بر روی دست گرفت . برای او درخواست آب کن , است  لبرا نزد امام آورد و عرض کرد اين بچه تشنه 

ای مردم  الماء؛و قد بقی هذا الطفل يتلظی عطشا فاسقوه شرب من , يا قوم قد قتلتم شيعتی و اهل بيتی : ((و فرياد برآورد
او را با جرعه آبی , ی لبانش را بر هم می زندتشنگباقی مانده است که از  پيروان و اهل بيتم را کشتيد و تنها اين کودک

ابن .) ١۶٩ص , الملهوف علی قتلی الطفوف .(تمام نشده بود تيری گلوی او را دريد امامدر اين بين که کالم . »سيراب کنيد
آتش جنگ شعله ور  کهوضاع اين گزارش را معقولتر می داند و می گويد وداع و خداحافظی در آن شرايط و ا طاووس

معقول است و مقاتل دو وداع تا سه وداع برای امام  همبايد به ايشان عرض کرد اتفاقا آن وداع خيلی . بود نامعقول است 
امام که کانون محبت است در يکی از اين چند وداع ها با کودکش وداع کرده , نداردگزارش کرده اند و هيچ استبعادی 

, )س (زينب  حضرتاز طرفی اين درخواست . طفی و رابطه محبت پدر و فرزندی توجيه پذير است از نظر عا و, باشد
يد جز داغ دل امام را تازه تر کردن چيزی شا, که خود شاهد ماجرای شهادت و تشنه کامی امام و اصحاب و عيال اوست 

در هر صورت . بيت تحميل شودکه همين مصيبت ها بر اهل  بودنباشد و خوب می دانست که بستن آب برای آن 
يچ هاشکالی ندارد و , يرخواره در منابع کهن گزارش نشده است و اگر هم اتفاق افتاده باشدشدرخواست آب برای کودإ 

های مختلف عاطفه،  عرصهآن است که در ) ع(نشانه ضعف و زبونی امام نيست، بلکه می توان گفت ويژگی امام
به خانواده را ابراز می کند و از سوی ديگر  محبتبه طوری که نهايت . يدا می کندعقالنيت و عرفان به خوبی حضور پ

يخ به نمايش می گذارد و از نظر معرفتی و عرفانی آن چنان با خداوند مناجات تارنهايت قساوت و سنگدلی دشمنان را در 
يچگونه منافاتی با عزت هعيت داشته باشد بنابراين اگر طلب آب واق. را به ظهور می رساند» فنا فی اهللا«مقام  کهمی کند 

لذا اصل . دشمنان در طول تاريخ قابل دفاع است قساوتندارد بلکه از جهت اتمام حجت و نشان دادن ) ع(مداری امام 
ی توان پذيرفت اما با رعايت عزت و ابتکار عمل نه به طور ذليالنه و انفعالی که معطش در روز عاشورا و طلب آب را 

                                             .و حتی مؤمنان متوسط از چنين ضعف و زبونی به دور است) ع(و اهل بيت امامشأن 
                

; )'ه(و ) د(ی بندهادر مورد پاسخ به . دانسته شد) ع (چگونگی شهادت حضرت علی اصغر, ين گزارش ها و شواهدا از
 -. مباحث تاريخی را از نظر خواهيم گذراند آنمی ای صورت گرفته است که برخی از در باره آن بزرگوار گفتگوهای عل

حضرت فرزند شيرخواری به نام , آن يافتيم کتاب فتوح ابن اعثم است که گويد درقديمی ترين منبعی که نام علی اصغر را 
کتاب الفتوح  ازناگفته نماند که .) ٢١٠ -  ٢٠٩ص , ۵ج , الفتوح .(گزارش شهادت او نظير ابومخنف است  وعلی داشت 

که از نسخه ديگری از اين قرار , دارد وجودگويا در آن گزارشی اضافه تر . ترجمه ای در قرن ششم انجام گرفته است 
علی اصغر نام داشت و از تشنگی اضطراب می نمود در پيش زين گرفته  کهطفل شيرخوار خود را [ امام : ((]بوده است 

 حضرتدر مورد سن آن  -.) ٩٠٨ص , ترجمه , الفتوح ...)).(, ای قوم : و آواز برآورد آوردميان هر دو صف , 
ابن (,سه روزه شناسانده  راو سيد بن طاووس آن , گزارشی يافت نشد جز اين که مؤرخان آن را شيرخواره گفته اند

اللهوف فی قتلی الطفوف اين نيامده و در نسخه , است  آوردهبدون سند , ١۶٨ص , الملهوف علی قتلی الطفوف , طاووس 
 کامشوی را نزد امام آوردند تا , آن طفل همان زمان در کربال در روز عاشورا بدنيا آمد کهو يعقوبی گفته است .) است 

بدون ذکر نامی از طفل تازه بدنيا , ٢۴۵ص , ٢ج , تاريخ اليعقوبی ...(را بردارد و اذان در گوشش بگويد که تيری آمد و
در مورد نام آن  -. ی را دارد و سن شش ماهگی آن جناب مشهور است راصظاهراا يعقوبی تنها کسی است که اين .) آمده 

) ع (است ؟ شيخ مفيد شش فرزند برای امام حسين ) ع (آيا علی اصغر همان عبداهللا رضيع ;  استحضرت اختالف نظر 
ين اصغر که در کربال شهيد شد مادرش حسو علی بن , )ع (جاد علی بن حسين ائکبر با کنيه ائبومحمد امام س: نام می برد

و جعفر بن  - او هموست که ما او را به علی اکبر شهيد می شناسيم  -ليلی بنت ائبی مره بن عروه بن مسعود ثقفی بود 
شد در  تابپرو عبد اهللا بن حسين که در کودکی با تيری که از سوی دشمن , کربال وفات يافت  حادثهحسين که پيش از 

                 .)١٣٧ص , ٢ج , االرشاد.(ی بردمو دخترانی از امام نام , گلويش ذبح شده و شهيد شد) ع (دامن امام حسين 
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ج , الطبری تاريخ (,ی نيز نام آن طفل شيرخوار را عبداهللا آورده اندذهبابن اثير و , قاضی نعمان , طبری , يفه بن خياطخل
, يخ االسالم تار, ذهبی ; ۴٢٩ص , ٣ج , الکامل فی التاريخ ; ١٧٨ص , ٣ج , شرح االخبار, ی نعمان قاض; ۴۶٨ص , ۵

, مروج الذهب , مقاتل الطالبيين , طبری  بهبا استناد , ١٣١ - ١٣٠ص , )ع (انصار الحسين , شمس الدين ; ٢١ص , ۵ج 
معروف ) ع (همو در ميان ما به علی اصغر.) و عبداهللا تفاوت است  اصغرلی ارشاد و زيارت ناحيه مقدسه گويد بين ع

ی و عل, )ع (خوارزمی نيز از فرزندان شهيد امام حسين . ) ٢۶۴ص , گفتارهای معنوی , ی مطهرشهيد : إ.ر.(است 
در همين صفحه از در يإ روايت  او, ۵٣ص , ٢ج , مقتل خوارزمی .(عبداهللا را که از همه کوچکتر بود نام برده است 

ثابت کرده است که عبداهللا رضيع غير , يی در کتاب خودطباطبامرحوم قاضی .) طفل شيرخواری بدون نام ياد کرده است 
 دانستهمؤرخين نيز در اينجا دچار اشتباه شده اند که علی اصغر را همان عبداهللا رضيع  استاز علی اصغر است و معتقد 

ی آل بحر العلوم در مجلس دهم و تقسيدمحمد .) به بعد ۶٧٠ص , در باره اولين اربعين تحقيق ; قاضی طباطبايی .(اند
; ۴٣۶ص , )ع (مقتل الحسين ; سيدمحمد تقی , آل بحر العلوم .(اندعبداهللا رضيع را نام برده , محمد بن طاهر سماوی 

 طفلغير از (اکبر و علی اصغر  اختالف نظر در باره شهادت علی..) ۵۴ص , ابصار العين ; طاهرمحمد بن , سماوی 
ع (در کربال شهيد شد علی اکبر کهکسی ; چکيده و نتيجه گفته بيشتر مؤرخان عبارتست از اين که . زياد است ) شيرخوار

اين . نسب به او می برند) ع (بود و تمامی نسل امام حسين ) ع (و کسی که زنده ماند علی اصغر امام زين العابدين ) 
ين اگواه بر . ابن جوزی و ديگران است , مسعودی , مقدسی , طبری , مزأی أ, بالذری , سعدح ابن مطابق نظر صري

مگر : ابن زياد گفت . حسين ام  بنمن علی : در مجلس عبيداهللا بن زياد است که فرمود) ع (فرمايش امام سجاد, گزارش 
برادر بزرگتری به نام )). هو اکبر منی قتله الناس  يقال له علی اخکان لی : ((خدا علی بن حسين را نکشت ؟ امام فرمود

 فرزنداناز جمله : يعقوبی گويد.) ۴٣ - ۴٢ص , ٢ج , )ع (مقتل الحسين , خوارزمی .(را کشتند اوعلی داشتم که مردم 
; بودليلی دختر ابی مره ثقفی  مادرش, علی اکبر بود که فرزندی نداشت و در واقعه طف به شهادت رسيد) ع (امام حسين 

, يعقوبی .(يزدجرد بود و امام نامش را به غزاله تغيير داد دخترکه مادرش حرار ) فرزند ديگر امام بود(و علی اصغر 
علی بن حسين را زيارت کنيد و بنابر نظر صحيح او همو علی : شهيد در دروس گويد.) ٢۴٧ - ٢۴۶ص , ٢ج , تاريخ 
به نظر می رسد . دارند اعتقادطبرسی و عالمه حلی بر خالف نظر پيشين , برخی از دانشمندان نظير شيخ مفيد. است  اکبر

. بحث کرد و آن را در معرض نقد و بررسی قرار داد توانمی , در باره اعتقادی که مطابق رأی اکثر دانشمندان است 
و عمر شريفش در  هجری بدنيا آمد ٣٧و يا , ٣۶يا , ٣٣در سال ) ع( - علی اصغر - سجادمطابق نظر اکثر مؤرخان امام 

. ی به شهادت رسيدسالگ ٢۵و يا , ١٩, ١٨در سن ) ع (و علی اکبر, سال بوده است  ٢٨و يا  ٢۵, ٢٣عاشوراص  روز
را علی اکبر دانست ؟ بله در اين موارد  کربالرا علی اصغر و شهيد ) ع (در اين صورت چگونه می توان امام سجاد

) ع (که با گزارش ها نيز مطابق باشد و آن اين است که امام سجاد استيإ صورت متصور , گوناگون و مورد اختالف 
منابع .  بالصوابواهللا اعلم . که البته اندإ دانشمندانی بر اين اعتقادند, ساله بوده باشد ٢۵) ع (اکبرساله و علی  ٢٣

, همان ; ٢١٢ -  ٢١١ص , ۵ج  ,الکبری  الطبقات: مطالعاتی و ارجاعی ای که در گزارش باال از آن ها استفاده شده است 
ص , )ع (ترجمه االمام الحسين , انساب االشراف ; ١٨٨و ١٨۵و ١٨٢و ١٢٧ص , ١٠ش , تراثنا, )ع (ترجمه امام حسين 

ذيل ; ٣۴٧. ٢۴٠ص , ۴ج , تاريخ الطبری ; ١۶٠ص , ٢ج , تاريخ اليعقوبی ; ٢۵۶ص , الطوال  االخبار; ٢٠٠, ١۴۶
, ٨۶ص , مقاتل الطالبيين ; ٧١ ص, ٣ج , مروج الذهب ; ٣۶٧ص , ٢ج , کتاب الحجه, الکافی ; ١١٩, ٢۴ص , المذيل 
ص , االرشاد; ٢۵٠۴, ١٩۶, ١۵۴, ١۵٢ص  ٣ج , االخبارشرح ; ١٠٣ص , ٣ج , المعجم الکبير, طبرانی ; ١٢٠ - ١١٩
ترجمه االمام , شق تاريخ دم; ١٩ص , اعالم الوری ; ٧١ص , ٢ج , االمم  تجارب; ١١ص , ۶ج , البدص والتاريخ ; ٢٣٨
; ٣۴۵, ٣۴٠ص , ۵ج , المنتظم ; ١١٨, ٨۵ص , ٢ج , مناقب آل ابی طالب ; ٢٠, ١٩, ١۵, ١٢, ١١ص , )ع (السجاد

ص , روضه الواعظين ; ۵۶٩ص , ٢ ج, الکامل فی التاريخ ; ٧٣ - ٧٢ص , الشجره المبارکه; ۵۴ص , ١ج , صفه الصفه
; ٩١ص , رجال العالمه; ۴٢٠و ٣۴٣ص , ١ج ,  اللغاتسماص و تهذيب اال; ٢۵٨ -٢۵۴ص , تذکره الخواص ; ٢٠١

تاريخ ; ۴٠١و ٣٨٧ -٣٨۶ص , ۴ج , ٣٢١و ٣٠٣ص , ٣ج , ير اعالم النبالصس; ۴٠٣-٣٨۴ص , ٢٠ج , تهذيب الکمال 
; )بغل (١٩۶ص , ١ج , حياه الحيوان ; ١٩١و ١٨٧ص , ٨ج , البدايه و النهايه; ۴٣٢ص , ١٠٠- ٨١ سنهاالسالم حوادث 

زندگانی امام علی بن . إ.يز رنو . ٢٨٠و ٢٧٧ص , نور االبصار; ۴۵ص , ۴۵ج , بحاراالنوار; ١۵٣ص , س الدرو
                            .)در کتابنامه درج نگرديده است  باالبرخی از منابع (کتابنامه . تاصليف شهيدی , الحسين 

                                            )ع (ين الحسمقتل ; سيدمحمد تقی , آل بحر العلوم  -١
بيروت  -. تحقيق ابوالفداص عبداهللا قاضی ; يخ التارالکامل فی ; .)'ه ۶٣٠(علی بن ابی الکرم محمد بن محمد , ابن اثير -٢

                                                .'ه ١۴٠٧, ١چ , دار الکتب العلميه: 
  ]بی تا[, دار الندوه الجديده: يروت ب - . الفتوح ; .)'ه ٣١۴حدود . م (احمد بن اعثم کوفی اصبو محمد , ابن اعثم  -٣
قرن (ترجمه محمد بن احمد مستوفی هروی ; الفتوح ; .)'ه ٣١۴حدود . م (ی کوفاصبو محمد احمد بن اعثم , ابن اعثم  -۴

  'ه١٣٧٢, زش انقالب اسالمی انتشارات و آمو, تهران  - . تصحيح غالمرضا طباطبايی مجد; )ششم هجری 
مؤسسه االعلمی : بيروت  -., ی الطفوف قتلاللهوف فی ; .)'ه۶۶۴. م (علی بن موسی بن جعفر بن محمد , ابن طاووس  -۵

                                                                  ه ١۴١۴, ١چ , للمطبوعات 
يزيان تبرتحقيق فارس ; الملهوف علی قتلی الطفوف ; .)'ه۶۶۴. م (ن محمد ی بن موسی بن جعفر بعل, ابن طاووس  -۶
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                                         .ش  ١٣٧۵, ٢چ , داراالئسوه للطباعه و النشر: تهران  - ).حسون (
دار : يروت ب - .ی الجبورتحقيق کامل سليمان ; نصوص من تاريخ ابی مخنف ; )'ه ١۵٧(لوط بن يحيی ,  ابومخنف -٧

                                          'ه ١۴١٩, ١چ , المحجه البيضاص و دارالرسول االکرم 
     ه ١۴١٨, ١چ ,ی انوارالهد: قم  - .تحقيق شيخ محمد سماوی ; )ع (مقتل الحسين ; موفق ابن احمد مکی , ی خوارزم -٨

                                                            
مرکز مطالعات نمايندگی ولی فقيه در [: بی جا] -.طبسی  جعفرتحقيق محمد ; ابصار العين ; محمد بن طاهر, سماوی  -٩

                                                        ش  ١٣٧٧, ١چ , ی اسالمسپاه پاسداران انقالب 
                           ه ١۴١٧, ٢چ , المؤسسه الدوليه: بيروت  - ). ع (انصار الحسين ; محمد مهدی , شمس الدين  -١٠
                                 تحقيق در باره اولين اربعين ; طباطبايی  -١١
                             ش  ١٣۶٧, ٧چ , صدرا: قم  -).ع (حماسه حسينی ; مرتضی , مطهری  -١٢
                                        ه ١۴١١, دارالثقافه : قم  -).ع (مقتل الحسين ; لموسوی ا عبدالرزاق, مقرم  -١٣
بی [, دار صادر: بيروت  - . تاريخ اليعقوبی ; )'ه ٢٨۴. م (بن ابی يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح  احمد, يعقوبی  -١۴
                                                             ]تا

تحقيق عمر عبدالسالم ; و وفيات المشاهير و االئعالم  االسالمتاريخ ; )'ه ٧۴٨. م (محمد بن احمد بن عثمان , ذهبی  -١۵
                                                   ه ١۴١٠, ٨چ , العربی  دارالکتاب: بيروت  - . تبدمةری 

   ش ١٣۶٩, صدرا: قم  -.گفتارهای معنوی ; مرتضی , مطهری  -١۶

  در هنگام شهادت در واقعه کربال شش ساله بوده است يا شش ماهه؟) ع(آيا حضرت علی اصغر
  .٢٩/٩/١٣٨٥در  matinارسال توسط 

، کودک، )رضيع(اند، طفل شيرخوار  اند آن حضرت را طفل تعبير کرده کتاب هايی که شرح حال واقعه کربال را نوشته
  .صغير

ديد که لشکر در کشتن او ) ع(از هشام بن محمد کلبی نقل کرده که چون حضرت اما حسين" تذکرة"سبط ابن جوزی در 
اصرار دارند قرآنی بر سر گرفت و با دشمن احتجاج ميکرد ناگاه نظرش افتاد به طفلی از اوالد خود که از شّدت تشنگی 

نی فارحموا هذا الطفل؛ ای لشکر اگر بر يا قوم ان لم ترحمو: "ميگريست، حضرت آن کودک را بر دست گرفت و فرمود
                                                 )٣.(پس تيری آمد و او را مذبوح کرد". من رحم نميکنيد پس بر اين طفل رحم کنيد

نشست و فرزند مقابل خميه ) ع(ثم جلس الحسين امام الفسطاط فأتی بابنه عبداللَّه و هو طفل؛ حسين: "شيخ مفيد ميفرمايد
                                                       )٤".(کوچکش عبداللَّه را در دامن گرفت

و کان عبداللَّه يو مقتل صغيرًا جاءه نّشابة و هو فی حجرابيه فذبحته؛ عبداللَّه در روزی که کشته شد کودک : "در بحار آمده
                                                          ".دامن پدرش بودبود تيری آمد او را کشت در حالی که در 

                                                                          بعد روايتی را از حميد بن مسلم نقل ميکند که؛
فرزندش را خواند و او را در دامنش نشاند ناگاه دعا الحسين بغالم فأقعده فی حجره فرماه عقبة بن بشر فذبحه؛ امام حسين "

                                                   )٥".(عقبة بن بشر با تيری او را کشت
 ٦ماهه بوده يا  ٦بنابراين، در کتب مختلف از آن حضرت، به عنوان صغير و طفل و غالم تعبير شده و مقدار سن او که 

وابن آخر فی الرضاع اسمه عبداللَّه اخذ الطفل ليوّدعه فاذا بسهم قد اقبل : "ی در احتجاج فرمودهساله ذکر نشده است، ول
فرزند ديگری شيرخواره داشت که اسمش عبداللَّه بود او را بغل کرد که با او ) ع(حتی وقع فی لّبة الصبی فقتله؛ امام حسين

                                                    ".و او را کشتخداحافظی کند، در اين هنگام تيری بر حلق او اصابت کرد 
  . واللَّه اعلم. از مجموعه روايات و تاريخ استفاده ميشود که آن بچه خيلی کوچک بوده يا شير خواره بوده است

                                                   :ها پی نوشت
                                                     .٨٢ص ، ٧١و  ٧٠مجله حوزه، شماره . ١
                                              ).ع(و مفاتيح الجنان، دعای امام عصر ٥١٠ابن طاووس، جمال االسبوع، ص . ٢
                                              .٣٧٠و نفس المهموم، ص  ٤٦منتهی االمال، شرح واقعه کربال، ص . ٣
                                                  .٢٢٤االرشاد، ص . ٤
  .، ص ٤٥بحاراالنوار، ج . ٥
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است) ميثه، موسی(گاو قربانی ايزد مهر گاو اساطيری سورًه بقرًه قرآن همان   
 

                             : دست داده شده است راجع از اين گاو اساطيری چنين اطالعاتی به در يک سايت اسالمی ايرانيان

                                                           )١(سوره بقره  اهداف" 

آه دو جزء و نيم از مجموع قرآن را در بر مي گيرد، قرآني آه  چرابقره ، طوالني ترين سوره قرآن آريم است؛  سوره 

 ميبه همين جهت در دوران گذشته اگر فردي مجموع سوره بقره را به خاطر . ء مي باشدجز سيسراسر آن عبارت از 

  . سپرد و آنرا حفظ مي آرد از ديدگاه مسلمين فردي برجسته و شاخص به شمار مي رفت

  . آلمه است ۶١٢١آيه، و  ٢٨۶  و داراي گرديدهسوره، نخستين سوره اي است آه در مدينه نازل  اين

  :عنوان اين سوره  ويه مربوط به نام گزارش از قض -١

در ميان ) عليها السالم( است آه همزمان با رسالت حضرت موسي قتليتسميه اين سوره به خاطر ذآر و بيان حادثه  وجه

آنرا  مدتيو نيز مي دانيم گوساله اي آه بني اسرائيل . حادثه منحصرًا در سوره بقره آمده است اينبني اسرائيل روي داد 

خود بقره در اين حادثه داراي . است بودهوان معبود خود به پرستش مي گرفتند از سنخ بقره و از جنس همين حيوان به عن

  .داستان مورد بحث، موضع خاصي براي خود آسب آرده است الباليبرجستگي و موقعيت ويژه اي مي باشد، و در 

  بود؟و حادثه چه  قضيه

 - بين اهل قبيله اي آه اين جنايت در ميان آنها اتفاق افتاد. قتل رسيد بهيعني فردي ميان بني اسرائيل جنايتي روي داد،  در

را از آن تبرئه آرده  خويشتناختالف پديد آمد، و همه ارتكاب اين جنايت را از خود دفع ، و  - چه آسي است قاتلدر اينكه 

آه جاني و قاتل را مي شناختند، ولي از اظهار  بودند اسرائيلو ديگران را بدان متهم مي ساخت؛ضمنا آساني در ميان بني 

 واين حقيقت را آتمان مي آردند، خداوند متعال همين مطلب را در قرآن آريم بازگو آرده  وآن خودداري مي نمودند ، 

  :فرموده است

  )٧٢:بقره."( ُمخِرُج ما ُآنُتم َتكُتُموَن َواُهللاَو ِاذ َقَتلُتم َنفسًا َفاّدا َرأُتم فيها " 

قتل نفس شديد، و درباره آنكه قاتل آيست به اختالف برخاستيد و  دچارشما از تيره همان مردمي هستيد آه ! اي يهوديان (

ساخت و  ظاهررا از خلق پنهان مي داشتيد ؛ اما خداي متعال آن رازي را آه آتمان مي آرديد  حقيقتتبري مي جستيد و 

  .از زير پرده خفاء و ابهام بيرون آورد

 - آه جاني و قاتل در رابطه با آن ناشناخته مانده بود -در اين جنايت تابردند ) عليه السالم( اسرائيل شكايت نزد موسي بني

  . داوري آند

خداوند متعال دستور داد بايد گاوي را ذبح . اين آار را بيان نمايد چارهاز خداوند درخواست نمود آه ) عليه السالم( موسي

اوامر الهي عناد مي  اجراءا زبان آن گاو آشنا ساخته و بدان بمالند؛ اما چون طبعًا بني اسرائيل در را ب مقتولآنند و بدن 

حالتي آميخته با استهزاء از خود نشان داده تا راهي براي  فرمان،ورزيدند و به بهانه جويي متوسل مي شدند در برابر اين 

آيا ! اي موسي: ُهزَُوًاَأَتتَِّخُذنا :" گفتند) عليه السالم( حتي به موسياجراء دستور براي خود بيابند؛  نظردرنگ و مسامحه از 

  "ما را به استهزاء مي گيري؟
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و استهزاء نمي گيرد، لكن دلهاي منحرف و واژگونه ، در  ُسخريهآه هيچ پيامبري امت خود و حتي مردم را به  پيداست

 موسي از - به جاي اجراي فرمان الهي -لذا بني اسرائيل. ستگرفتار عناد و عدم انعطاف ا هموارهبرابر حق و پذيرش آن 

  :راجع به آن گاو سوال آردند) عليه السالم (

  )۶٨:بقره..."(ماِهيقاُلوادُع َلنا َربََّك يَبين لَّنا " 

  ما توضيح دهد آن گاو مورد نظر چگونه است؟ براياز پروردگار خود بخواه ! موسي: اسرائيل گفتند بني

و زياده روي آردند و يك آار ساده و آسان را بر خود پيچيده و  پرچانگيدر پرسشهاي خود راجع به اين گاو اسرائيل  بني

مي پرسيدند، اين ) السالمعليه ( آري آنها از موسي. و خداوند نيز بر آنها درباره گاو مزبور سخت گرفت ساختند،ناهموار 

همان حيوان شناخته شده است، و يا آفريده ديگري است  زمرهو از  آيا از نوع همان گاو معمولي: چه نوع گاوي است  گاو

  و پديده اي خارق العاده است ؟ داردآه مزايايي منحصر به فرد 

و بني اسرائيل بايد گاوي را   آم سال و جوان باشد  نه سالخورده و نه بايدمتعال براي آنها بيان فرمود آه اين گاو  خداوند

  . د و از اين رهگذر دستور الهي را فرمان برندذبح آنن خصوصيتيبا چنين 

فرمود آه بايد زردفام باشد، آنهم به گونه اي آه بينندگان از ديدن  خداوندبني اسرائيل از رنگ آن گاو سؤال آردند  وقتي

  :آهاحساس لذت و سرور نمايند، و نيز خداي متعال خصوصيت ديگري را بر آن افزود  خودرنگ آن در 

  )٧١:بقره.(َتسِقي الَحرَث ُمسلََّمٌة الِشيَة فيها الَقَرٌة ال َذُوٌل ُتثيُر اَالرَض َو ِانَّها َب" 

، گاوي است نه رام آه زمين را شيار آند، ونه آشت را آبياري  نظرخداوند متعال مي فرمايد، آن گاو مورد : گفت موسي

  . باشدو با رنگي يكدست آه لكه اي ناهمرنگ در آن ن تندرستنمايد، سالم و 

  :بر چنين گاوي مطلع شدند -سرگرداني ها وپس از مدتي تحمل دشواري ها  -بني اسرائيل سرانجام

مي شد از آن مرد سالخورده و تهيدستي بود آه بنده اي صالح و پارسا به شمار مي  ديدهآه اين خصوصيات در آن  گاوي

و با قلبي پاك و بي آاليش و  برد،اين گاو را به چرا مي ، پيرمرد   صاحب همين يك گاو بوده - فقط  -و از مال دنيا رفت،

من اين حيوان را به تو سپردم تا آنرا ! خدايا: و عرضه مي داشت پرداختهدلي مطمئن و آرام به درگاه پروردگار به نيايش 

 ". ...حفظ آني و تا زماني آه به بزرگسالي رسد آنرا تحت حمايت خود قرار دهي -است خردسالآه  -براي پسرم

 قرآن و ريشهمعروف  توضيحات اين جانب جواد مفرد کهالن به عنوان يک اسطوره شناس در باب اين گاو اساطيری 

                                                                                                               : به اختصار از اين قرار است آن اعتقادی کهن های

هيکسوسی مصر آخرين فرمانروای ) به معنی لفظی روح همزاد ايزد ميثه(  کاموسهتاريخی همان  موسیاز آنجاييکه 
از مصر به ) اخموسه به معنی برادر ميثه( آهموسهاست که در حدود اواسط قرن چهاردهم پيش از ميالد توسط فرعون 

همان گاوی است که به دست ايزد ميثه  گاو اساطيریود که اين به سادگی معلوم ميش. سوی فلسطين رانده شده است
ميثه، ( موسیاز خود نام . يعنی ايزد خورشيد آريائيان کشته می شده است و خود جنبًه الوهيت داشته است) ميثره، مهر(

ميتانی در درون  در بين هيکسوسها به شدت رواج داشته است و آريائيان ميتانیمعلوم ميشود که پرستش اين ايزد ) ميثره
يعنی ايزد ) ميثره(اصًال خود نام ميتانی ازهمين نام ميثه . باال دست را داشته اند) پادشاهان شبان( هيکسوساتحاديه قبائل 

کپادوکيه نيز که  کيمریچه از سوی ديگر نام يک فرمانروای معروف آريانيان . بزرگ قبيله ای شان گرفته شده است
ايزد  ديائوسيعنی مخلوق گاو توانا نام داشته است و در اين عهد توگدامه نيپال می شد متعارض امپراطوری آشوربا

گوسالًه نام . تصور می شده استورزاوی نيرومند آسمان آريانيان هندی که ّجد خدايان به شمار می آمده به صورت 
 -که بايد همان ديائوس هندوان باشد-) اگاو توان( توگويعنی ) سيمريها(کيمريها نه در رابطه با همين خدای آسمان  سامری

مترادف با  سامریپيدا شده است چه نام عبری  آپيسخدای گاو مقدس پيشانی سفيد مصريان  اوزيريسبلکه در ارتباط با 
 موسًه/موسیميثًه آريائيان، (در اساطيرملل کهن تصور ميشد که خدای خورشيد . است ديدًه بان تختبه معنی  اوزيريس
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پيداست در اساطير . را کشته و از الشًه وی جهان را ساخته است شکل خدای آسمان گاو، ...)اودن ژرمنها،هيکسوسها 
که در - ) شکلی از کلمًه سامری(مصريان باستان با گاو کيمری )  گاو مقدس پيشانی سفيد(گاو آپيس اسالمی ويژگيهای 

که نام خود را - اعراب  اوال، همان بت )ماه( سيندای گاوشکل در اين باب بايد خ. درآميخته است-متن باال از آن ياد نشده 
و ) کاموسه(مسير موسی تاريخی سينایاسم خود را به صورت اصليش هم به همان صحرای   - به بحرين باستان داده بوده

                                          .داده است، دخيل بوده باشد) به تعبيری اصحاب الّرس کهن قرآن(رعايای هيکسوسی وی 
اشعاری دارد که آنها را در اينجا نقل ) کيمری(و گوساله پرستان سامری ) ميثه(مولوی در مثنوی معنوی در بارًه موسی 

                        :                                                                                                                       می کنيم
 

 گفتن موسی عليه السالم گوساله پرست را که آن خيال انديشی و حزم تو کجاست

 
 موسی با يکی مست خيال گفت

ی بدانديش از شقاوت وز ضاللکا  
گمانت بود در پيغامبريم صد  
چنين برهان و اين خلق کريم با  

  هزاران معجزه ديدی ز من صد
  ظنخيالت می فزود و شک و  صد
خيال و وسوسه تنگ آمدی از  

  بر پيغامبری ام می زدیطعن   
  از دريا بر آوردم عيان گرد
رهيديت از شر فرعونيان تا  
  آسمان چل سال کاسه و خوان رسيد ز
دعاام جوی از سنگی دويد وز  
ين و صد چندين و چندين گرم و سردا  
  تو ای سرد آن توهم کم نکرد از

ویزد گوساله ای از جاد بانگ  
کردی که خدای من توی سجده  
توهمهات را سيالب برد آن  
يرکی باردت را خواب بردز  

نبودی بد گمان در حق او چون  
  نهادی سر چنان ای زشت خو چون
خيالت نامد از تزوير او چون  
فساد سحر احمق گير او وز  

خود که باشد ای سگان يیسامر  
خدايی بر تراشد در جهان که  

دل شدی درين تزوير او يک چون  
همه اشکالها عاطل شدی وز  
  می شايد خدايی را بالف گاو
رسولی ام تو چون کردی خالف در  
يش گاوی سجده کردی از خریپ  

عقلت صيد سحر سامری گشت  
دزديدی ز نور ذوالجالل چشم  

ينت جهل وافر و عين ضاللا  
بر آن عقل و گزينش که تراست شه  

  تو کان جهل را کشتن سزاست چون
بانگ کرد آخر چه گفت زرين گاو  

را اين همه رغبت شکفت کاحمقان  
عجب تر ديده ايت از من بسی زان  
يک حق را کی پذيرد هر خسیل  
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را چه ربايد باطلی باطالن  
را چه خوش آيد عاطلی عاطالن  
هر جنسی ربايد جنس خود زانک  
  سوی شير نر کی رو نهد گاو

بر يوسف کجا عشق آورد گرگ  
را خوردمگر از مکر تا او  جز  
ز گرگی وا رهد محرم شود چون  
سگ کهف از بنی آدم شود چون  
ابوبکر از محمد برد بو چون  

 هذا ليس وجه کاذب گفت
نبد بوجهل از اصحاب درد چون  

يد صد شق قمر باور نکردد  
ی کش ز بام افتاد طشتدردمند  

  نهان کرديم حق پنهان نگشت زو
او جاهل بد از دردش بعيد وانک  
و او آن را نديدبنمودند  چند  
ينه دل صاف بايد تا دروآ  
  شناسی صورت زشت از نکو وا
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 ريشًه کهن بسيار جالب اسطورًه هاروت و ماروت
 

 
که در نيمًه دوم ) نياکان لران(در تحقيقاتی که در باب ريشًه اسامی هاروت و ماروت به عمل آمده است، اساطير کاسيان 

ًه دوم پيش از ميالد بر بابل حکومت می نموده اند، در نظر گرفته نشده است و آنهايی هم که ماروت را با هزار
مقابله نموده اند، فراموش نموده اند که کاسيان هم به همان گروه از ) خدايان جنگ و باد(ماروتهای آريائيان هندی 

در نزد آريائيان هندی . می ناميده اند") اش"ا پسوند اسمی ب(آريائيان تعلق داشته و خدای جنگ و باد خود را ماروتاش
زوج خدايان جنگ و بادند ولی در اساطير کاسی ماروتاش با مزدوج طبيعی اش يعنی خدای  )کشندگان درخشان(ماروتها

جالب است که تا چندين سال پيش در برخی از . همراه بوده است )تيشتر/ايندره/بهرام(رعد و باران يعنی هوتها
از اينجا و همچنين . درست ميکردند و از وی طلب باران داشتند هوداروستاهای آذربايجان مردم تنديسی از خدايی به نام 

در تلفظ، به قياس از خدای جنگ و  هودهانزد ارامنه باستان معلوم ميگردد که نام  ماروتو  هاروتاز معروف بودن نام 
که اسطوره چاه  شده است) درنده= ايندره( گيدار/)کامل(يعنی نينورتا) لکام(هاروتتبديل به  ماروتباد همزادش يعنی 

و برادر ) گيدار شيروش، نينورتا( حيدرجالب است که در داستانهای حماسی اساطيری آذری از  .نيز به وی مربوط است
بهرام و آزادگر وی حيدر اما در اين روايت زندانی همانا  .در حبس سخن گفته ميشود) آداد/هودها/ ايندره( بهرامبزرگش 

صادق هدايت در کتاب نيرنگستان خود در توضيح نامهای هاروت و ماروت، در تلفظ ارمنی  .می باشد) هرکول/نينورتا(
آرارات (البته هروت و مروت دالوران آغری طاغ :"آنها هروت و مروت از قول يکی از مصنفين ارمنی می آورد

و شايد آلهًه ديگر نيز که هنوز بر ما معلوم نيست مددکاران ) دای تاکستانهاخ(، و آمينابيغ)بزرگ پر برف و باران
بر اين اساس اگر ." ، آنها معاوننان برومندی و موجدان محسنيه زمين بودند.اسپانادراميت خدای ماده می بودند

ظی فروتن مقدس برکت خبر موسی خورنی به معنی لف پرودياد ساندرامتيا همان ) سپنت آرمئيتی، اسفند( اسپاندارامت
بدانيم به خطا نرفته ايم چه در ميان ماههای ) اردويسور اناهيت، افزايندًه نيرومند پاک( زهره/ّعزی/ ناهيددهنده را خود 

ايرانی نام اين الهًه معروف ايرانيها به شکل رسمی خود ديده نميشود و اين بدان سبب بوده که وی تحت نام ديگرش يعنی 
در اين باب گفتنی است نام ماههای همزاد و . در جمع امشاسپندان ماهها حضور داشته است) اسفند( تیسپنت آرمئيهمان 

ايرانيها در رابطه با همين خداوندان کاسی پديد ) امرتات(مرداد و) تيشتر، موکل باران( تير، )هئوروتات( خردادمتوالی 
نظر به . کاسی ها هستند )ايندره(ماروتاشو هوتها  ، )بليهابا نينورتای( هاربهآمده اند چه به وضوح اين اسامی به جای 

اينکه مغان در آذربايجان ناهيد را با چشمه سرئين و درياچه کوه سبالن مربوط دانسته اند و ارامنه وی را تحت نام 
و ايالم و  لرستان(اسپاندارامت با کوه پر برف آرارات، لذا از اينجا معلوم ميشود  که در خود سمت سرزمين کاسيان 

هم اين ايزدان کاسی موکل بر آب مهمی بوده اند که پر و اضح است اين رود همان ) چهارمحال بختياری و حوالی آنها
از همينجاست که اسطوره آويزان . است) به زبانهای سامی کارون يعنی منسوب به چاه، به پهلوی رود کاريزها(چاهو 
معروفی در سمت سرزمين  چاهدر ) هاربهنزد کاسيان معادل انليل، اليل، (اين فرشتگان توسط اهللا ) موکل شدن(شدن 

در اصل دو ايزد پهلوان بابلی معروف يعنی ) آداد/ايندره(مسلم به نظر ميرسد از هاروت و ماروت . بابل پديد آمده است
بنابراين . جايگزين شده اند تير و) خرداد(مراد بوده اند که در ايران با هئوروتات  آداد/ايشکورو ) هئوروه=کامل(نينورتا 
چاه نشين اساطيری  همان ماروت و هاروت  گيدار/نينورتا کشاورزی وايزد جنگ و ) چاهپايين در  محبوس( دجال/ عداد
انکی ايزد نيرومند جنگ نينورتا را با الکپشت شکنجه /چه مطابق اساطير بابلی ايزد خردمند زمين و آبها يعنی ائا .هستند

 مردوک مارشکل در اساطير کهن ايرانیبر همين اساس است  .به چاهی افکنده بود) مبل ائا پدر مردوکس(کننده وی
در اساطير . چاهی در کوه ماوند محبوس است گيدار/جای نينورتا اژی دهاک ماردوش جاودانه به/تحت نام ضحاک

را انتخاب ) ما هاروت(ذاب اخروی به چاه و ديگری ع )هار(=اسالمی هاروت و ماروت يکی عذاب دنيوی آويزان شدن
ناهيد در ارتباط با اسامی هاروت و ماروت بايد منشأ در کلمه نين در نام نينورتا داشته باشد که غالبا /نام زهره. می کند

 در بند گرفتار آمدهنام هاروت را در زبانهای کهن ايرانی همچنين می توان  .به معنی ملکه و الهه بکار می رفته است
                                                                                                                                         . نمودمعنی 

                                                                                                                                       
 هاروت و ماروت از واقعيت تا افسانه

١٣٨۶مرداد  ١۴)بر گرفته از ماهنامًه موعود(  
از نظر قرآن آريم، هاروت و ماروت براى آموزش سحر به مردم، از جمع فرشتگان انتخاب و به زمين آمدند تا مردم 

  .اده، با آن ها مبارزه آننددر پرتو آگاهى از سحر، در مقابل سحر ساحران و شياطين ايست
  چكيده

و گرايش برخى از علماى اهل آتاب به دين مبين اسالم و نيز رواج ) صلى اهللا عليه وآله(پس از رحلت نبى مكرم اسالم
اسرائيليات، داستان ها و مطالبى از منابع يهود و يونان باستان وارد تفاسير مسلمانان شد آه از جمله آن ها مى توان به 

  .                                              ه هاروت و ماروت اشاره آردافسان
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از نظر قرآن آريم، هاروت و ماروت براى آموزش سحر به مردم، از جمع فرشتگان انتخاب و به زمين آمدند تا مردم 

              .در پرتو آگاهى از سحر، در مقابل سحر ساحران و شياطين ايستاده، با آن ها مبارزه آنند
  

. سوره مبارآه بقره، داستانى در مورد هاروت و ماروت نقل شده آه اختالفات فراوانى دارد ١٠٢اما در تفاسير، ذيل آيه 
در اين ميان، معروف ترين آن ها اين است آه زمانى آه عصيان بنى آدم افزون شد، فرشتگان به عصيان بنى آدم به 

ند به ايشان دستور داد آه از ميان خود چند فرشته را انتخاب آنند آه آنان هاروت محضر خداوند اعتراض آرده و خداو
هاروت و ماروت پس از ارتكاب اين گناهان، . سپس آن دو به زمين آمدند و مرتكب گناهانى شدند. و ماروت را برگزيدند

عذاب دنيوى را اختيار آردند و در به دستور خداوند، مخّير به انتخاب بين عذاب دنيوى و اخروى شدند آه در نهايت، 
                                          .چاهى به نام بابل آويزان شدند و عذاب آن ها هم چنان ادامه دارد

  
در اين مقاله، براى بررسى داستان هاروت و ماروت به نقل هاى گوناگون موجود اشاره شده، سپس با معرفى راويان 

                                                 .بر اساس داليل نقلى و عقلى در بوته نقد مى نهيماصلى داستان، آن را 
  

  .هاروت، ماروت، زهره، سحر، فرشته، عبداهللا بن عمر و آعب االحبار: واژگان آليدى

  مقدمه

نيازمند تفسير دقيق براى فهم  قرآن آريم آتاب انسان ساز الهى نكته هاى پرمحتوا و مفيد براى بشريت دارد و آيات آن
                                                              .بيشتر است

  
به . گاهى برخى مفسران بزرگوار در تفسير برخى آيات، به داستان ها و احاديثى استناد آرده اند آه راويان موّثقى ندارند

تناقض آشكار است آه از آن جمله مى توان به افسانه هاروت و ماروت عالوه متن برخى از آن ها با نص قرآن آريم در 
افسانه نقل شده با آن چه در . سوره بقره آمده است ١٠٢اشاره آرد آه در آتاب هاى تفسيرى شيعه و سنى در تفسير آيه 

ه در مورد اين داستان به هدف از نگارش اين مقاله، يافتن پاسخ سؤاالتى است آ. آيه ياد شده آمده، اختالف فراوانى دارد
                                                               .ذهن مى رسد؛ پاسخى مستدل و علمى

  
سِّْحَر َوما ُأْنِزَل َعَلى َن الّناَس الَواتََّبُعوا ما َتْتُلوا الشَّياِطيُن َعلى ُمْلِك ُسَلْيماَن َوما َآَفَر ُسَلْيماُن َولِكنَّ الشَّياِطيَن َآَفُروا ُيَعلُِّمو
َتَعلَُّموَن ِمْنُهما ما ُيَفرُِّقوَن ِبِه َبْيَن اْلَمَلَكْيِن ِبباِبَل هاُروَت َوماُروَت َوما ُيَعلِّماِن ِمْن َأَحد َحّتى َيُقوال ِإنَّما َنْحُن ِفْتَنٌة َفال َتْكُفْر َفَي

َحد ِإّال ِبِإْذِن اِهللا َوَيَتَعلَُّموَن ما َيُضرُُّهْم َوال َيْنَفُعُهْم َوَلَقْد َعِلُموا َلَمِن اْشَتراُه ما َلُه ِفي اْلَمْرِء َوَزْوِجِه َوما ُهْم ِبضارِّيَن ِبِه ِمْن َأ
        .                                             ٢اْآلِخَرِة ِمْن َخالق َوَلِبْئَس ما َشَرْوا ِبِه َأْنُفَسُهْم َلْو آاُنوا َيْعَلُموَن؛

  
و سليمان آفر . بودند، پيروى آردند[و درس گرفته ]ها در سلطنت سليمان خوانده [صفت]و آن چه را آه شيطان 
آن چه بر دو فرشته، [ نيز از]و . ها به آفر گراييدند آه به مردم سحر مى آموختند[صفت]نورزيد، ليكن آن شيطان 

نمى [سحر ]هيچ آس را تعليم [ فرشته]، با اين آه آن دو [يروى آردندپ]هاروت و ماروت در بابل فرو فرستاده شده بود 
[ لى]و         ».هستيم، پس زنهار آافر نشوى[براى شما ]آزمايشى [ وسيله]ما «: مى گفتند[قبال به او ]آردند مگر آن آه 

هرچند بدون فرمان . يفكنندچيزهايى مى آموختند آه به وسيله آن ميان مرد و همسرش جدايى ب[فرشته ]آن ها از آن دو 
چيزى مى آموختند آه برايشان زيان داشت، و سودى [خالصه ]و . خدا نمى توانستند به وسيله آن به احدى زيان برسانند

وه آه . باشد، در آخرت بهره اى ندارد[متاع ]دريافته بودند آه هرآس خريدار اين [يهوديان ]و قطعًا . بديشان نمى رسانيد
                                              .چه به جان خريدند، اگر مى دانستندچه بد بود آن 

  طرح مسئله
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                    .در مورد اين ماجرا داستان ها و اقوال گوناگونى مطرح شده آه در تعارض آشكار با يكديگرند
گان انتخاب و به زمين آمدند تا مردم در از نظر قرآن آريم هاروت و ماروت براى آموزش سحر به مردم از جمع فرشت

                     .پرتو آگاهى از سحر، در مقابل سحر ساحران و شياطين ايستاده، با آن ها مبارزه آنند
برخى گفته اند آه آن دو در ابتدا ارواح طبيعت بوده اند، سپس به صورت فرشته درآمده و آدميان باستان آن ها را 

                                                       .دپرستش مى آرده ان
  

خوانده و آن دو را به عنوان دو ) با آسر الم(» َمِلَكْين«را آه در آيه مورد بحث آمده ) با فتح الم(» َمَلَكْين«برخى ديگر 
برخى ديگر نيز گفته اند آه آن . پادشاه حاآم بابل معرفى آرده اند آه در ميان مردم، مشغول ترويج سحر و جادو بوده اند

                               .دو، نه فرشته بوده اند و نه پادشاه، بلكه دو موجود با ظاهرى زيبا، ولى شيطان صفت بوده اند
اما در اين ميان، افسانه معروفى نيز وجود دارد آه گفته شده زمانى آه عصيان بنى آدم افزون شد، فرشتگان از عصيان 

را انتخاب آنند و  ٣آدم، به محضر خداوند اعتراض آردند و خداوند به ايشان دستور داد آه از ميان خود چند فرشته بنى
سپس آن دو به زمين آمدند و مرتكب گناهانى همچون قتل نفس، شرب خمر، سجده . آنان هاروت و ماروت را برگزيدند

نام زهره بود آه او نيز پس از فراگرفتن نام اعظم خداوند به بر بت و زنا شدند آه سبب اين گناهان، زنى زيبارو به 
هاروت و ماروت نيز به دستور خداوند، مخير به انتخاب بين . آسمان ها رفت و به صورت ستاره زهره فعلى مسخ گرديد

ند و عذاب آن عذاب دنيوى و اخروى شدند آه در نهايت، عذاب دنيوى را اختيار آردند و در چاهى به نام بابل آويزان شد
  .ها همچنان ادامه دارد

  سؤال هاى تحقيق

                                   :با توجه به آن چه گفته شد، در اين جا چند پرسش مطرح است
                           آيا اين سخن آه هاروت و ماروت، معصيت خدا آردند پشتوانه روايى دارد يا خير؟. ١
                                  فرشته بوده اند يا پادشاه؟ هاروت و ماروت،. ٢
  با فرض صحت فرشته بودن اين دو، آيا انجام معصيت توسط ايشان با عصمت فرشتگان منافاتى ندارد؟. ٣

  فرضيات تحقيق

                                              هاروت و ماروت دو فرشته از فرشتگان الهى بوده اند؛. ١
  .افسانه نقل شده درباره هاروت و ماروت خرافى و جعلى است. ٢

  تعاريف و مفاهيم واژگان تحقيق

                           .۴»الفاظ هاروت و ماروت اصال آرامى و معنى آن ها شرارت و سرآشى است«: هاروت و ماروت
ن مى برد آه ريخت و هيأت اين نام ها دليل بر مارگليوث گما«: در آتاب واژه هاى دخيل در قرآن مجيد آمده است آه

                                                       .  ۵  »اصل آرامى آن هاست و آن ها را مظهر و تجّسم آرامى، شرارت و عصيان مى داند
                                   .۶معناى شاهنشاهى است اّما لفظ ماروت در زبان سريانى هم آمده است، و در اين زبان به

در مورد عربى يا غير عربى بودن اين اسم ها، اغلب مفسران گفته اند آه اين دو واژه، غير منصرف هستند، چون 
  .                               .٧عالوه بر غير عربى بودنشان، معرفه نيز مى باشند

اّما اگر هاروت و ماروت از اين دو  ٨.گرفته شده اند» َمرت«و » َهرت«د آه اين دو واژه از برخى نيز گمان مى آنن
  .                                 ٩.ريشه باشند، بايد منصرف مى شدند و اين خود دليلى بر نادرست بودن اين نظريه است

  .                                        ١٠ .است ، نام هاروت و ماروت، ايرانى االصلSant clair tisdalleاز نظر 
در اين مقاله، مراد از هاروت و ماروت، دو فرشته از فرشتگان خداوند متعال است آه خداوند براى ابطال سحر، ايشان 
ره را به زمين فرستاد تا به مردم، طريقه ابطال سحر را آموزش دهند و چون هاروت و ماروت در آيه شريفه سوره بق

مفتوح آمده، در حالى آه بايستى مكسور مى آمد، غير منصرف اند و  ١١»َوما ُأْنِزَل َعَلى اْلَمَلَكْيِن ِبباِبَل هاُروَت َوماُروَت«
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                                                                  .لغت غير عربى مى باشد
  .                                                   ١٢.»پادشاه) ملك(شاهى، آشور «: َمِلك

و از آن جائيكه فرشتگان به مفهوم نيروئيها مى باشند ) ُملك نيرو(فرشتگان، پيام رسانندگان يا از «): جمع َمَلك(مالئكه 
ر از َمِلك، در اين مقاله، منظو ١٣».آه در همه چيز و همه جا وجود دارند و علت باليدگى و حفظ و آمال اشياء مى شوند

                                                        .پادشاه و مراد از َمَلك، فرشته مى باشد
َجْعل در تعريف لغوى، عوض آردن چيزى از حالت و معناى اصلى آن است و در اصطالح، مطلبى را نادرست و 

  .دروغ ادا آردن است

  هاروت و ماروت در آتاب هاى غير اسالمى

لفاظ هاروت و ماروت طبق گفته مورخان در آتاب هايى مثل آتاب هاى ارمنى، اوستا، آتاب هاى تاريخِى مصر و در ا
                                          .با تغيير قابل مالحظه اى آمده است... متن اسالونى خنوخ و

Sant clair tisdalleوت به معناى بى مرگى در يك آتاب ارمنى ، با نام هوروت به معناى حاصل خيزى، و مور
                                          .١۴برخورد آرده آه اين دو لفظ نام دو خدا از خدايان آوه مازيس يا آرارات مى باشد

 برخورد آرده» آمه رآاتى«و » هورواناتى«وتس نلد در يك افسانه مصرى آه خود او آن را ترجمه آرده، به دو نام 
  ١٥.وى خواستار منطبق آردن هاروت و ماروت بر آن ها شده است. است آه شبيه اسامى هاروت و ماروت هستند

آرتور جفرى در آتاب واژه هاى . در اوستا نيز الفاظى به چشم مى خورد آه به لغات هاروت و ماروت بى شباهت نيستند
                                                          :دخيل در قرآن مجيد مى نويسد

در اوستا آه بعدًا در فارسى جديد به صورت خرداد و مرداد درآمده اند،  ١٧و امرتات ١٦الگارد آن ها را با هئوروتات
  .                                                          .١۴يكى دانسته است

هم چنين در متن اسالونى  ١٩.رآن و فرهنگ آامل لغات قرآن آمده استاين مطلب با اندآى تغيير در آتاب هاى اعالم ق
   ٢٢.آمده اند ٢١و ماريوخ ٢٠، هاروت و ماروت به صورت اريوخ)، ب١١، آيه ٣٣باب (خنوخ 

  اسامى اصلى هاروت و ماروت از نظر ثعلبى

عزربائيل از همان روز نخست، . »عزا، عزايا و عزربائيل«: ثعلبى، فرشتگانى را آه به زمين آمدند، سه تن مى داند
ولى دو تن ديگر . خداوند نيز دعاى او را اجابت آرد. پشيمان شد و از درگاه الهى درخواست آرد آه به آسمان برگردد

     ٢٣.معصيت آردند و پس از ارتكاب گناه، نامشان از عزا و عزايا به هاروت و ماروت تغيير آرد

  هاروت و ماروت، دو فرشته الهى

در آتاب هاى متعددى . سوره مبارآه بقره از هاروت و ماروت به عنوان دو فرشته نام برده است ١٠٢مجيد در آيه  قرآن
نيز بيشتر با همين دو عنوان از آن ها ياد شده است، با اين تفاوت آه پس از ذآر نام ايشان و اشاره به فرشته بودنشان، به 

  .رباره صحت و سقم اين مسئله بحث خواهيم آردانجام معصيت و عذاب شدنشان اشاره شده آه د
  :اآنون سخن افرادى را آه به فرشته بودن هاروت و ماروت و عذاب شدن ايشان اشاره آرده اند، نقل مى آنيم

، مترجم و مفسر قرآن، آن دو طبق نوشته مغان ايران، دو فرشته بودند آه نافرمانى خداوند آرده، ٢٤از نظر عالمه سيل
آلبى نيز بيان مى آند آه اين دو، دو فرشته اند آه در بابل آن ها را  ٢٥.به فرمان خدا در چاه بابل آويزان شدنداز اين رو 

  .                                                                   .٢۶عذاب مى آنند
رشته اى است آويخته نگونسار در چاه ف«: در آتاب ترجمان القرآن درباره تعريف هاروت، ذيل اين واژه آمده است

                                                .٢٨همين تعريف نيز ذيل واژه ماروت آمده است ٢٧.»بابل
  

براى مثال در العقد . ن ها نشده استالبته در برخى آتاب ها پس از معرفى هاروت و ماروت، اشاره اى به معصيت آ
اين  ٢٩.الفريد آمده است آه هاروت و ماروت دو فرشته بودند آه پس از آمدن به بابل، به مردم آموزش سحر دادند
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                                                   .٣٠مطلب در تفسير آابلى و لسان العرب نيز آمده است
                                  :نقل ديگرى وجود دارد آه مى گويد غير از مطالب گفته شده،

اين ها در ابتدا ارواح طبيعت بودند، و سپس به صورت فرشتگان درآمدند، و ارمنيان باستان آن ها را به عنوان دو خدا 
                                                    .٣١ستايش مى آردند

  ٣٢.نيز وجود دارد آه مى گويد هاروت و ماروت همان جبرئيل و ميكائيل مى باشندقول ضعيف ديگرى 
، صراحتًا الفاظ )٩٨در آيه (سوره بقره،  ١٠٢ضعف اين قول به اين دليل است آه خداوند متعال در چند آيه قبل از آيه 

عالوه بر اين، جبرئيل در . رده استرا به آار برده و بهجاى آن ها از الفاظ ديگرى استفاده نك» ميكائيل«و » جبرئيل«
نيز معرفى شده است و غير از اين ها نام هاى ديگرى براى » روح«و » روح القدس«قرآن با نام هاى ديگرى همچون 

  .جبرئيل ذآر نشده است

  آيا هاروت و ماروت انسان و پادشاه بودند؟

ابن عباس، ابن أبزى، : ند آه برخى از آن ها عبارت اند ازخوانده ا» َمِلكيِن«در آيه شريفه را » َمَلكيِن«عده اى نيز لفظ 
                                                          .٣٣ضّحاك و حسن بصرى

دليل ابن عباس اين است آه وى مى گويد چطور ممكن است دو نفر انسان بى دين را فرشته بناميم، پس آن ها دو پادشاه 
                                                                                     .٣٤بوده اند

  
و عده اى نيز آن دو را دو مرد سخت و  ٣٥.عّده اى ديگر، هاروت و ماروت را دو مرد مثل مردم ديگر دانسته اند

و ماروت، دو پيامبر الهى يعنى برخى ديگر نيز گفته اند آه مراد از هاروت  ٣٦.نيرومند و قوى و بى ايمان دانسته اند
  ٣٧.داوود و سليمان است

  داستان پادشاهى هاروت و ماروت

در آتاب ترجمه تفسير طبرى آمده است آه هاروت و ماروت دو پادشاه بودند از بين مردمان آه پادشاهى زمين را بر 
لعنت آرد، بعد از آن به هيچ فرشته اى  عهده داشتند و از زمانى آه خداوند متعال اين جهان را به آدم سپرد و ابليس را

در روى زمين پادشاهى نداد و اين هاروت و ماروت هم از فرزندان آدم بودند آه خدا آن ها را به وسيله گناه، امتحان 
  ٣٨.آرد
  

ت اشكال داستان ياد شده اين است آه شيطان، فرشته نبود، بلكه از جنيان بود آه از فرمان خدا مبنى بر سجده به حضر
             .٣٩در زمان خلقت آدم، سرپيچى آرد و خداوند متعال او را لعنت آرد و از درگاه خويش راند)عليه السالم(آدم
  

                                               )عليهم السالم(مأموريت هاروت و ماروت از زبان قرآن مجيد و ائمه اطهار
ته نازل شده به سوى مردم، يعنى هاروت و ماروت، به مردم سحر آموزش مى دادند، در قرآن مجيد آمده است آه دو فرش

نه براى اين آه مردم از آن در جهت آارهاى خالف و از جمله تفرقه بين زن و شوهر استفاده آنند، بلكه در جهت مقابله 
                                   .٤٠با سحِر شياطين و ساحران آن را به آار بندند

هاروت و ماروت، دور شدن از سحر را به : روايت مى آند آه حضرت فرمودند) عليه السالم(زجاج از حضرت على
                                                                .٤١.مردم ياد مى دادند، نه آمدن به سمت سحر را

  
                                              :در اين باره مى فرمايند) عليه السالم(امام رضا

هاروت و ماروت دو فرشته بودند آه به مردم سحر آموختند تا از سحر جادوگران پرهيز آنند و آن را باطل نمايند، و به 
ايش تو هستيم، آافر ما، وسيله آزم ٤٢ِإنَّما َنْحُن ِفْتَنٌة َفال َتْكُفْر؛«: هرآس چيزى در اين باره مى آموختند و به او مى گفتند

، ولى گروهى با به آارگيرى چيزى آه دستور داشتند از آن دورى آنند، آافر شدند و به وسيله آن چه مى آموختند »نشو
                                                  .٤٣بين زن و شوهر جدايى مى انداختند
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نيز درباره مأموريت هاروت و ماروت، فرمايشى ) ه السالمعلي(و امام حسن عسكرى) عليه السالم(امام جعفر صادق
در آتاب تفسير جامع به نقل از امام جعفر . دارند، و جالب اين جاست آه آمترين اختالفى در اين دو حديث ديده نمى شود

                                             :آمده است آه حضرت مى فرمايند) عليه السالم(صادق
خداوند دو فرشته هاروت و ماروت را نزد پيغمبر آن زمان . وِح پيغمبر، سحر و عقيده و موهومات زياد شده بوداز ن 

فرستاد آه عمليات ساحران را براى او بيان نموده و ضمنًا براى ابطال سحر و رد آردن حيله و نيرنگ آن ها اطالعاتى 
فراگرفت و به امر خدا به مردم ياد داد آه سحر جادوگران را  پيغمبر مزبور از آن دو فرشته، تعليماتى. به او بدهد

شناخته و براى باطل نمودن آن ها از دانستنى هايى آه به دست آورده بودند، استفاده آنند و به ايشان تأآيد و امر شد آه 
                                     .٤٤خودشان سحر نكنند

  :حضرت مى فرمايند. نيز بيان شده است) عليه السالم(از امام حسن عسكرىمطلب باال با اندآى تغيير به نقل 
جادوگران و فريب آاران، بسيار شده بودند، لذا خداوند عز و جل دو فرشته را به سوى پيامبر )عليه السالم(بعد از نوح

موزند، او نيز آن مطالب را آن زمان فرستاد و به آن دو مأموريت داد آه سحر و چگونگى ابطال آن را به آن پيامبر بيا
از آن دو فرشته دريافت آرده و به فرمان خدا آن را به مردم آموخت و به آن دو دستور داد تا به اين وسيله در مقابل 

                                              .٤٥سحر ايستادگى آرده، آن را باطل نمايند
  

موريت و وظيفه هاروت و ماروت آموزش سحر به مردم به منظور ايستادگى و از مطالب گفته شده چنين برمى آيد آه مأ
  .مقابله با سحر ساحران و ابطال آن بود

  افسانه منقول درباره هاروت و ماروت

البته اين داستان تقريبًا در . در اين بخش، افسانه نقل شده و جنجال برانگيز درباره هاروت و ماروت را بيان مى آنيم
ها شبيه به هم نقل شده است، اما سعى بر آن بوده آه اين داستان از آتاب هاى متعددى نقل شود تا قسمت هاى اآثر آتاب 

                          .مورد اختالف نيز مشخص شد و از اين طريق به نتيجه اى آلى درباره اين داستان برسيم
                                          :آمده است) عليه السالم(در آتاب عيون اخبار الرضا

نقل آرده اند آه آن دو به ) آه راويان اين حديث هستند(يوسف بن محمد بن زياد و على بن محمد بن سّيار از پدران خود 
عّده اى نزد ما گمان مى آنند آه هاروت و ماروت دو فرشته بودند آه وقتى آه : عرض آردند) عليه السالم(امام عسكرى
نى آدم زياد شد، خداوند آن دو را از بين مالئكه برگزيد و با مَلك ديگرى به دار دنيا فرستاد، و آن دو مجذوب عصيان ب

زهره شدند و خواستند با او زنا آنند و شراب خوردند و آدم آشى آردند و خداوند آنان را در بابل عذاب فرمود و 
يعنى ستاره (آن زن را مسخ آرده و به صورت اين ستاره  جادوگران، از آن دو، سحر و جادو مى آموختند و خداوند

                                                                         .٤٦درآورد) زهره
  

                                                :در تفسير احسن الحديث آمده است
خدا به آن ها قوه . ز ديدن آارهاى بدآاران به درگاه خدا شكايت آردندهاروت و ماروت دو فرشته بودند، ا: نقل شده

شهوت داده بر زمين فرستاد، آن ها پس از آمدن، زنا آردند، خمر خوردند، به بت سجده آردند و قتل نفس نمودند، 
                                               .٤٧خداوند آن ها را در هوا معّلق آرد و تا قيامت، معّذب خواهند بود

  
                                    :در آتاب اعالم قرآن اين داستان بدين صورت نقل شده است

اگر شما به جاى آدميان بوديد و قواى نفسانى آن : خداوند به ايشان گفت. فرشتگان به بنى آدم به ديده حقارت نظر افكندند
فرشتگان از خدا خواستار آزمايش شدند و خداوند براى آزمايش، دو تن از . ى آرديدها را داشتيد بهتر از ايشان رفتار نم

آنان را به نام هاروت و ماروت به زمين فرستاد و به ايشان فرمان داد آه از گناهان عظيم من جمله شرك و زنا و قتل 
زيبايى شدند و در حاِل عمِل چون فرشتگان به زمين آمدند به زودى فريفته زن . نفس و باده نوشى خوددارى آنند

خداوند به فرشتگان فرمان داد آه به حال هم جنسان خويش در زمين، . نامشروع، گرفتار گرديدند و مزاحم خود را آشتند
هاروت و ماروت ميان عذاب دنيوى و اخروى مخّير . فرشتگان ماجرا را ديدند و به حكمت خدا پى بردند. نظر افكنند
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   ٤٨ب دنيوى را اختيار آردند، لذا در بابل محبوس شدند تا آيفر آامل گناه خود را تحمل آنندگرديدند و ايشان عذا
  

                                                     :در تفسير الجامع الحكام القرآن عالوه بر موارد باال آمده است
هاروت و ماروت درباره اسمى آه به وسيله آن به  از) زنى آه هاروت و ماروت به وسيله آن به فتنه افتادند(زهره 

آسمان مى روند، سؤال آرد و آن دو، آن اسم را به او آموختند و زهره پس از گفتن آن اسم به آسمان رفت و سپس به 
                                                          .٤٩صورت يك ستاره مسخ گرديد

  
                                                 :ى نيز آمده استدر آتاب ترجمه تفسير طبر

وقتى هاروت و ماروت به زمين آمدند، زنى را ديدند آه بسيار زيبارو بود و هاروت و ماروت، آن زن را به سوى خود 
بايد اين آودك بى  اگر مى خواهيد آه من از شما اطاعت آنم: خواندند و آن زن سه شرط بر جلوى آن ها قرار داد و گفت

هاروت و ماروت از بين آن سه . گناه را بكشيد يا اين قرآن آالم خدا را بسوزانيد و يا اين شراب مست آننده را بخوريد
اما وقتى شراب خوردند، مست شدند و آودك را . شرط، شراب خوردن را انتخاب آردند تا بعد از خوردن آن،توبه آنند

. سپس به زهره گفتند آه ما هر سه شرط تو را انجام داديم، تو نيز به فرمان ما عمل آن. ندآشتند و آالم خدا را سوزاند
زهره گفت آه نام مهين خدا را آه با آن به زمين مى روند و به آسمان بازمى گردند، به او بياموزند و آن ها آن اسم را به 

طاعت نكرد و خدا هاروت و ماروت را در بابل و در آوه او آموختند و او آن اسم را خواند و به آسمان رفت و از آن ها ا
دماوند در زير زمين در چاهى عذاب مى آند و آن ها را در آن چاه آويخته اند و آن ها از تشنگى زبانشان بدر افتاده، 

  ٥٠.ولى نمى توانند آب بخورند با اين آه بين آن ها و آب، فاصله اى به اندازه يك تيغ شمشير است
                                                    :قصص قرآن مجيد عتيق نيشابورى آمده استدر آتاب 

به زهره گفتند آه ما تو را از شوهرت جدا مى آنيم و تو به درخواست ما پاسخ مثبت ) هاروت و ماروت(عزا و عزايا 
آردند و شب ها در آسمان، خدا را عبادت  هاروت و ماروت آه روزها ميان مردم حكم مى. بده و زهره نيز قبول آرد

زهره از آن ها خواست تا شوهرش را بكشند و آن ها . مى آردند، حكم ناحق دادند و زهره را از شوهرش جدا آردند
زهره به آن ها پيشنهاد . زهره گفت آه چون من بت پرستم، شما نيز بايد بت بپرستيد، آن ها قبول نكردند. چنين آردند

داد و آن ها آه دلشان پيش آن زن بود، قبول آردند و پس از مست شدن نام مهين خدا را به او ياد دادند و  شرب خمر را
                                     .٥١پس از بيدارى ديدند آه چه گناه هايى را انجام داده اند

  
                                          :هم چنين در آتاب قصص قرآن مجيد آمده است

و خداوند متعال دعايى را . وقت نماز عصر، هاروت و ماروت را در چاهى آويزان آرده و عذاب مى آنند تا روز ديگر
            .٥٢به آن ها در ثناى خويش تلقين آرده و آن ها آن دعا را مى خوانند و عذاب براى آن ها آسان تر مى شود

خواستند آه براى آن ها )عليه السالم(ت از پيغمبر معاصر خود، حضرت ادريسطبق يكى از احاديث، هاروت و مارو
  ٥٣.دعا آند و در نتيجه دعاى حضرت، آن دو بين عذاب دنيوى و عذاب اخروى مخّير شدند

  بابل آجاست؟

جا عذاب  ، يعنى جايى آه هاروت و ماروت در آن»بابل«با نگاهى به اقوال ذآر شده در مبحث پيشين درمى يابيم آه لفظ 
در اين مورد هرچند برخى مستقيمًا جايى مشخص را به عنوان منظور خود . شده اند، در تمامى آن ها به چشم مى خورد

                             :از بابل تعيين آرده اند، ولى بابل طبق نظر صاحب نظران سه جاست
  
                                                عراق است؛» بابل«برخى گفته اند منظور از بابل، شهر . ١
                                              دماوند است؛» بابل«بعضى نيز گفته اند آه منظور، . ٢
                                    .٥٤برخى ديگر، منطقه وسيعى از نصيبين تا رأس العين را به عنوان بابل مطرح آرده اند. ٣

سوره بقره، از  ١٠٢يا پس از ايشان در آيه ) عليه السالم(هم زمانى هاروت و ماروت با دوران پيامبرى حضرت سليمان
ياد شده است، با اين حال، برخى معتقدند اين مسئله به زمان ) عليه السالم(هاروت و ماروت در آنار نام حضرت سليمان
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نيز آمده است آه ماجراى هاروت و ماروت پس از دوران  در برخى احاديث. بعد از حضرت سليمان برمى گردد
برخى ديگر نيز معتقدند آه اين ماجرا در دوران پيامبرى . بود آه سحر و موهومات زياد شده بود) عليه السالم(نوح

دو  البته هيچ آدام از اين دو قول اخير، صحيح به نظر نمى رسد، زيرا زمان اين. بوده است)عليه السالم(حضرت ادريس
بوده است و با توجه به آيه نقل شده، اين ) عليه السالم(، بسيار جلوتر از حضرت سليمان)عليهما السالم(پيامبر بزرگوار

يا پس از آن حضرت، )عليه السالم(مطلب بعيد مى نمايد و قول مربوط به همزمانى هاروت و ماروت با حضرت سليمان
  ٥٥.صحيح تر است

  زهره چه آسى بود؟

ره آمده است آه زنى عادى بود آه با شوهرش اختالف داشت و براى قضاوت، نزد هاروت و ماروت درباره زه
و هاروت و ماروت برخالف حكم الهى قضاوت آردند بدين صورت آه زهره را به سمت خود دعوت آردند،  ٥٦آمدند

با گفتن اسم اعظم به آسمان رفت، ولى زهره اسم اعظم خداوند را از آنان پرسيد و ايشان اين اسم را به وى آموختند و او 
                                        .٥٧خدا آن اسم را از خاطر زهره برد و او را به صورت ستاره زهره مسخ آرد

مى » بيَدخت«عبد بن حميد و حاآم و صححه از ابى عّباس نقل مى آنند آه زهره زنى بود آه در قومش به او 
  زهره اسامى ديگر٥٨.گفتند

. براى زهره، زنى آه هاروت و ماروت به وسيله وى به فتنه افتاده و آزمايش شدند اسامى گوناگونى ذآر شده است
آمده » استهار«است و در مدراش، نام زهره به صورت » ونوس«معرفى آرده اند آه همان » بيَدخت«برخى او را 

  ٥٩.است
                                  .٦٠مى باشد» ناهيد و بيدخت«ى و در زبان فارس» زهره«نام اين زن در زبان تازى 

» زهره«و به زبان عربى » ناهيل«و در زبان فارسى » بيَدخت«در تفسير الجامع الحكام القرآن آمده آه نامش در تازى 
 ٦١.مده استآ» ناهيد«هم چنين در اين آتاب، اشاره شده آه در بعضى از نسخه هاى اصلى، نام وى به صورت . است

در آتاب قصص قرآن مجيد  ٦٢.آمده است آه به معناى زن نرمتن مى باشد» نعما«نام اين زن در داستان هاى يهودى 
                                   .٦٣بوده است) عليه السالم(آمده است آه اين زن از فرزندان حضرت نوح

  
  :فرمودند) صلى اهللا عليه وآله(نقل مى آنند آه پيامبر اآرم) يه السالمعل(ابن راهويه و ابن مردويه از اميرالمؤمنين على

  ٦٤.خدا لعنت آند زهره را آه باعث به فتنه افتادن هاروت و ماروت شد

  راويان افسانه هاروت و ماروت

سعيد و . ه اندافسانه هاروت و ماروت را بسيارى نقل آرده اند آه بيشتر اين افراد، از عبداهللا بنعمر دريافت و نقل آرد
ابن جرير و خطيب از نافع از ابن عمر، سعيد بن منصور از مجاهد از ابن عمر، بيهقى از موسى بن جبير از موسى بن 
عقبه از سالم از ابن عمر، اسحاق بن راهويه و عبد بن حميد و ابن ابى الدنيا و ابن جرير و ابوشيخ و حاآم و صححه از 

موّحد بن عبدالرّزاق و ابن ابى شيبه و عبد بن حميد و ابن ابى الدنيا و ابن جرير و ابن  ،)عليه السالم(على بن ابى طالب
منذر و ابن ابى حاتم و بيهقى از ثورى از موسى بن عقبه از سالم از ابن عمر، حاآم و صححه از سعيد بن جبير از ابن 

حاتم و حاآم و صححه و بيهقى از ابن عباس، ابن عمر، ابن ابى حاتم از مجاهد از عبداهللا بن عمر، ابن منذر و ابن ابى 
ابى حاتم از ابن عباس، ابن جرير از ابن عثمان هندى از ابن مسعود از ابن عّباس، عبدالرّزاق و عبد بن حميد و ابن 
 جرير و ابن منذر از زهرى از عبيداهللا بن عبداهللا، سعيد بن منصور از خصيف، ابن جرير از ابن عّباس، ابن جرير از

  ٦٥.ربيع، ابن ابى حاتم از ابن عباس، ابن جرير و ابن ابى حاتم از مجاهد، اين افسانه را نقل آرده اند
  

، ابن مسعود، ابن عباس، عبداهللا )عليه السالم(اما افراد معروفى آه اين افسانه به نقل از ايشان آمده است، حضرت على
                                         .٦٦بن عمر، آعب االحبار، سّدى و آلبى مى باشند

امام احمد بن حنبل در مسندش اين داستان را از يحيى بن ابى بكير از زهير بن محمد از موسى بن جبير از نافع از 
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                                  .٦٧نقل آرده است) صلى اهللا عليه وآله(عبداهللا بن عمر از رسول خدا
يحش اين داستان را از حسن بن سفيان از ابوبكر بن ابوشيبه از يحيى بن ابى بكير نقل آرده ابوحاتم بن جّبان در صح

  ٦٨.است
  

عبدالرزاق در تفسيرش اين داستان را از ثورى از موسى بن عقبه از سالم از ابن عمر از آعب االحبار نقل آرده 
  . ٦٩است

نقل شده آه امام در پاسخ ) عليه السالم(اجعفر امام محمد باقراين افسانه در منابع شيعى تنها از طريق محمد بن قيس از اب
                                          .٧٠به سؤال عطا به بيان اين داستان پرداخته اند

  
ه نقل آرده است، ولى همان گونه آ) صلى اهللا عليه وآله(هرچند گفته شده آه عبداهللا بن عمر اين داستان را از پيامبر اآرم

ابن آثير نيز در تفسيرش بيان آرده صحيح تر آن است آه عبداهللا بن عمر اين داستان را از آعب االحبار نقل آرده است، 
                                                 .٧١ )صلى اهللا عليه وآله(نه از پيامبر

  
                              :نكته قابل توجه وجود دارد ، دو)صلى اهللا عليه وآله(در نقل عبداهللا بن عمر از پيامبر اآرم

يا ) عليه السالم(داستان نقل شده، با آيات و روايات معتبر درباره هم زمانى هاروت و ماروت با حضرت سليمان. ١
عليه (دوران پس از آن حضرت در تناقض آشكار است، زيرا در اين جا دارد آه هاروت و ماروت هنگام خلقت آدم

و پس از اعتراض فرشتگان به خالفت بنى آدم، به زمين هبوط آردند و مرتكب آن گناهان شدند، در حالى آه ) لسالما
  .قرار داده است) عليه السالم(قرآن آريم نام هاروت و ماروت را در آنار نام حضرت سليمان

بيان مى آند، از ديدگاه رجاليون و ) ليه وآلهصلى اهللا ع(راويان داستاِن نقل شده از ابن عمر آه آن را از پيامبر اآرم. ٢
هستند، البته جز موسى بن جبير آه او را موثق و ) بخارى و مسلم(مفسران اهل سنت همگى ثقه و از رجال صحيحين 

  ٧٢.مورد اطمينان نمى دانند

  عبداهللا بن عمر

صلى اهللا عليه (ياران رسول خداشيخ تسترى، عبداهللا بن عمر بن خطاب بن نفيل قرشى عدوى را در زمره اصحاب و 
                                                                       .٧٣شمرده است)وآله

                                            :در وصف عبداهللا بن عمر فرموده است) عليه السالم(امير مؤمنان على
                                 .٧٤حق را يارى نمى آنند و باطل را نابود نمى سازند همانا سعد بن مالك و عبداهللا بن عمر،

                                   :هم چنين حضرت در جاى ديگرى مى فرمايند
  ٧٥.همانا او آن گونه آه من مى دانم در بين آوچك و بزرگ مردم، زشت ترين و قبيح ترين است

  :به نصيحت ابن عمر براى برگرداندن انتخاب خليفه به شورا، به وى فرمود هم چنين حضرت در پاسخ
از نزد من برخيز آه سزاوار نيست تو اين سخنان را بر ! اى احمق... آيا من نسبت به خالفت، طمعى داشتم؟ ! واى بر تو

                                                    !٧٦زبان جارى سازى
به سوى مكه گريخت و حضرت دستور ) عليه السالم(بن عمر براى فرار از بيعت با اميرالمؤمنين علىنقل شده آه ا

  :تعقيب وى را صادر آردند تا اين آه ام آلثوم شفاعت او را نزد پدرش آرد، آن گاه حضرت فرمود
                                                         .٧٧رهايش آنيد تا هرآارى آه دلش مى خواهد بكند

                                   :عــمر، خليفه دوم، پس از سخن مردى در مورد خــالفت عبداهللا بن عمر پس از او، گــفت
                ؟٧٨چگونه آسى را جانشين خود سازم آه از طالق دادن زنش عاجز است! واى بر تو!... خدا تو را بكشد

تر نيز اشاره شد، عبداهللا بن عمر اين روايت را از آعب االحبار دريافت آرده است نه از پيامبر همان گونه آه پيش
  ٨٠.بنابراين، روايت نقل شده، از لحاظ رجالى، معتبر و قابل اعتماد نيست ٧٩،)صلى اهللا عليه وآله(اآرم

  رآعب االحبا
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وى دوران جاهليت را درك  ٨١.به آعب االحبار است نام اصلى او آعب بن ماتع ِحْمَيرّى، آنيه اش ابواسحاق و معروف
 ايمان نياورده، به روايتى در زمان ابوبكر و به روايتى ديگر در زمان)صلى اهللا عليه وآله(آرده، در زمان پيامبر اآرم

                                                                             .٨٢عمر بن خطاب اسالم آورده است
  

به صورت مرسل، و از عمر، صهيب و عايشه روايت نقل آرده ) صلى اهللا عليه وآله(آعب االحبار از پيامبر اآرم
  ٨٣.است

  
آعب االحبار از منظر علما و رجال شناسان، ثقه و مورد اعتماد نيست و افسانه هاروت و ماروت را از آتاب هاى يهود 

                                                     .٨٤نقل آرده است
  

متوجه شد، زيرا آعب االحبار در ) صلى اهللا عليه وآله(با اين نكته مى توان جعلى بودن اين حديث را از زبان پيامبر
مسلمان نشده و آسى آه در زمان ايشان مسلمان نشده باشد، احاديث او همان گونه ) صلى اهللا عليه وآله(زمان پيامبراآرم

  ٨٥.شد، مرسل است و حديث مرسل از منظر رجال شناسان، در زمره احاديث ضعيف قرار مى گيردآه بيان 
                                                        افسانه هاروت و ماروت در منابع يهود و يونان قديم

ماروت، مطابق افسانه هايى است آه عالمه سيدمحمد حسين طباطبايى در تفسير الميزان مى نويسد آه داستان هاروت و 
  ٨٦!يهوديان در مورد اين دو فرشته مى گويند و بى شباهت به خرافات يونانيان قديم در مورد ستارگان نيست

                                          :عالوه بر اين در نامه دوم پطرس حوارى باب دوم، اين افسانه را مى بينيم آه مى گويد
هرگاه خدا بر فرشتگانى آه گناه آردند شفقت ننمود، بلكه ايشان را به جهّنم انداخته به زنجيرهاى ظلمت سپرد تا زيرا  

                                          .٨٧براى داورى نگاه داشته شوند
                                                  :همين طور در رساله يهودا سطر ششم آمده است

فرشتگانى را آه رياست را حفظ آردند، بلكه مسكن حقيقى خود را ترآنمودند و از زنجيرهاى ابدى در تحت ظلمت به 
                                                              .٨٨جهت قصاص يوم عظيم نگاه داشته است

بوده ) صلى اهللا عليه وآله(استان در زمان هاى قبل از پيامبر اسالمبا توجه به مطالب گفته شده، نتيجه مى گيريم آه اين د
                                          .و آعب االحبار نيز آن را از آتاب هاى بنى اسرائيل نقل آرده است

                                                داليل نادرستى افسانه هاروت و ماروت
                                                            )عليه السالم(ئكه از زبان امام حسن عسكرىعصمت مال. ١

                       :پس از شنيدن داستان هاروت و ماروت، فرمودند) عليه السالم(امام حسن عسكرى
  ٨٩.و آارهاى پليد به لطف خداوند در امان اند زيرا مالئكه معصوم هستند و از آفر! به خدا پناه مى برم از اين سخنان

  :پس از اين آه با استناد به آيات قرآن ثابت مى آنند آه اين دو، خليفه و پادشاه نبوده اند، مى فرمايد) عليه السالم(امام
عليهم (و انبيا پس آيا از ائمه. اگر اين ها خليفه و جانشين خدا بر روى زمين بودند، در واقع همچون انبيا و ائمه بودند

                                                                   قتل نفس و زنا سر مى زند؟)السالم
                                                          :آن گاه مى فرمايد

َوما «: داوند در سوره يوسف مى فرمايداز جنس بشر بوده اند و خ) عليهم السالم(طبق آيات قرآن، پيغمبران و امامان
هيچ رسولى سوى مردم نفرستاديم مگر ) اى پيامبر(ما قبل از تو  ٩٠َأْرَسْلنا ِمْن َقْبِلَك ِإّال ِرجاًال ُنوِحي ِإَلْيِهْم ِمْن َأْهِل اْلُقرى؛

مالئكه را به عنوان امام و  پس خداوند، خود فرموده اند آه» .مردانى بودند از اهالى شهرها آه به آنان وحى مى آرديم
                              .٩١حاآم و خليفه به زمين نفرستاده است و آن ها فقط به سوى انبيا فرستاده مى شدند

  :سوره تحريم استناد مى فرمايد ٦براى اثبات عصمت مالئكه به آيه ) عليه السالم(سپس امام حسن عسكرى
ْم َوَيْفَعُلوَن ما ُيْؤَمُروَن؛ خداوند را در دستوراتش نافرمانى نمى آنند و هرآن چه را دستور دارند ال َيْعُصوَن اَهللا ما َأَمَرُه

                                                     .٩٢انجام مى دهند
  :ل مى فرمايدسوره انبياء نيز استدال ٢٠و  ١٩براى عصمت مالئكه به آيات ) عليه السالم(هم چنين امام حسن عسكرى

ُيَسبُِّحوَن اللَّْيَل َوالنَّهاَر ال َيْفُتُروَن؛ و * َوَلُه َمْن ِفي السَّماواِت َواألَْْرِض َوَمْن ِعْنَدُه ال َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعباَدِتِه َوال َيْسَتْحِسُروَن 
از عبادت او سر باز نمى زنند ) الئكهيعنى م(براى اوست آن آسانى آه در آسمان ها و زمين هستند و ايشان آه نزد اويند 
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                                              .٩٣و خسته نمى شوند؛ شبانه روز در تسبيح اويند و بازنمى ايستند
براى عصمت مالئكه و رد اين داستان است آه مى ) عليه السالم(سوره انبياء نيز داليل ديگر امام عسكرى ٢٨ ٢٦آيات 
                                                              :فرمايد

َيْعَلُم ما َبْيَن َأْيِديِهْم َوما َخْلَفُهْم َوال َيْشَفُعوَن ِإّال ِلَمِن اْرَتضى َوُهْم * ال َيْسِبُقوَنُه ِباْلَقْوِل َوُهْم ِبَأْمِرِه َيْعَمُلوَن * َبْل ِعباٌد ُمْكَرُموَن 
ِفُقوَن؛ بلكه بندگان گرامى خدا هستند آه در گفتار از خداوند سبقت نمى گيرند و به دستور او آار مى آنند، ِمْن َخْشَيِتِه ُمْش

علم خداوند به آن ها احاطه دارد و جز براى آسانى آه مورد رضايت خداوند هستند، شفاعت نمى آنند و از خوف و 
                                                    .٩٤خشيت الهى در ترس و نگرانى هستند

سوره انبياء، اين داستان را رد  ٢٠و  ١٩سوره تحريم و آيات  ٦ابى حيان اندلسى در تفسير البحر المحيط با استناد به آيه 
                                                                    .٩٥آرده است

                                                           )يه السالمعل(رّد اين داستان توسط امام رضا. ٢
                                         :در پاسخ به سؤال مأمون، درباره زهره فرمودند) عليه السالم(حضرت امام رضا

ند، مسخ نخواهد آرد و مسخ خداوند دشمنان خود را به صورت انوارى درخشان آه تا پايان جهان، باقى و برقرار باش
شدگان بيش از سه روز، زنده نمى مانند و توليد مثل نيز نمى آنند، و امروزه در روى زمين هيچ جانور مسخ شده اى 
وجود ندارد، و حيواناتى مثل ميمون، خوك و خرس و امثال آن ها آه به عنوان مسخ شده شهرت پيدا آرده اند، خودشان 

بيه آن چيزهايى هستند آه خداوند آسانى را آه به خاطر انكار توحيد و تكذيب پيامبران، لعن و مسخ شده نيستند، بلكه ش
                                            .٩٦نفرين و غضب فرموده، به آن َاشكال مسخ نموده است

                                             نادرستى اين داستان از ديدگاه مفسران قرآن. ٣
  .سوره مبارآه بقره در رّد اين افسانه سخن گفته اند ١٠٢بسيارى از مفسران عظيم الشأن شيعه و سنى ذيل آيه 

در تفسير الميزان، اين داستان را مجعول و خرافى مى داند آه در آن به فرشتگان خدا آه ) رحمه اهللا(عالمه طباطبايى
نسبت معصيت داده شده است؛ آن هم شرك و معصيت هاى بسيار شنيع و قرآن به پاآى و طهارت آن ها تصريح آرده، 

  ٩٧.ونيع
قرطبى نيز در تفسيرش اين داستان را ضعيف دانسته و آن را نقض قانون مالئكه آه امين خدا در وحى و سفيران خدا به 

هم چنين وى سخن  ٩٨.ته استپيامبرانش مى باشند، معرفى آرده و نقل چنين داستانى را از ابن عمر و ديگران بعيد دانس
به معناى قادر نبودن خدا به آزمايش فرشتگان برداشت آرده و از نسبت » ما را سزاوار نيست«فرشتگان را به خدا آه 

                                                       .٩٩دادن سخن آفر به فرشتگان پاك الهى، به خداوند پناه برده است
ى در تفسير الكبير در رّد اين داستان به اين نكته اشاره داشته آه سخن مفّسران در رابطه با انتخاب بين امام فخر راز

عذاب دنيوى و اخروى توسط هاروت و ماروت صحيح نيست، زيرا خداوند متعال، مشرآى را آه در طول عمرش به 
خاب آند، پس چگونه ممكن است به هاروت و خداوند شرك ورزيده، مخّير آرده آه از ميان توبه و عذاب يكى را انت

  ١٠٠.بخل خداوند را مى رساند) نعوذ باهللا(ماروت بگويد آه بين عذاب دنيوى و اخروى يكى را اختيار آنند و اين 
نيز حديثى را آه مورد اتفاق ميان شيعه و سنى است، نقل مى آند و آن حديث اين است آه ) قدس سره(عالمه طباطبايى

و اين ميزانى آلى براى . مطابقت آرد، بگيريد و آن چه با آن مخالفت آرد، رهايش آنيد) قرآن(ب خداوند هرچه با آتا
بخواهيم در )صلى اهللا عليه وآله(حال اگر بر اساس اين حديث پيامبر اسالم ١٠١.سنجش روايات پيامبر و اولياى اوست

الئكه آه در قرآن آمده، مخالف است، پس آن را رها مورد داستان هاروت و ماروت قضاوت آنيم، مى بينيم با عصمت م
                                                            .مى آنيم

                                                                      آفرينش زهره هنگام آفرينش آسمان ها. ٤
امى آه آسمان خلق شد، در آن آسمان، هفت چرخان زحل، مشترى، بهرام، هنگ: سوره يس آمده است ٤٠در تفسير آيه 

و  ١٠٣َوُآلٌّ ِفي َفَلك َيْسَبُحوَن؛«: و اين معناى آيه اى است آه مى فرمايد ١٠٢.عطارد، زهره، خورشيد و ماه نيز خلق شد
                                                                          .»همه آن ها در يك مدار مى گردند

                                                            پاك بودن زهره از لحاظ خلقت. ٥
                                        :در تفسير الميزان مى گويد) قدس سره(عالمه طباطبايى

، در حالى آه مى دانيم او از لحاظ آفرينش، پاك است و خدا خنده دار است آه ستاره زهره را زن بدآاره مسخ شده بدانيم
و . »قسم به ستارگان حرآت آننده اى آه پوشيده مى شوند ١٠٤اْلَجواِر اْلُكنَِّس؛«: نيز به آن قسم ياد آرده و فرموده است
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                              .١٠٥گفته اند آه منظور از اين ستارگان، مريخ، مشترى، زهره، زحل و عطارد مى باشد
درباره لعن و نفرين )صلى اهللا عليه وآله(بر اساس آن چه گفته شد، نتيجه آن است آه حديث نسبت داده شده به پيامبراآرم

  ١٠٦.زهره، صحيح نيست

  نتيجه آلى بحث

اليل ديگرى نيز و از زبان مفسران بزرگ قرآن ارائه شد، د) عليهم السالم(عالوه بر داليلى آه از قرآن و ائمه معصومين
                                                        :بر رّد اين قضيه وجود دارد آه به آن ها اشاره مى آنيم

يا ائمه ) صلى اهللا عليه وآله(آسانى آه هاروت و ماروت رادو انسان و پادشاه دانسته اند، پشتوانه روايى از پيامبراآرم. ١
) عليهم السالم(و هم ائمه) صلى اهللا عليه وآله(ندارند و همان گونه آه اشاره شد هم خود پيغمبر) عليهم السالم(معصومين

                                            .در رواياتشان به فرشته بودن هاروت و ماروت اذعان داشته اند
كال گوناگون نقل مى شد يا اين آه دست آم با اگر اين داستان، راوى موّثق يا پشتوانه روايى داشت، نبايد به َاش. ٢

براى مثال در يك . از اين رو، اختالفات بسيار در اين داستان بر آن خدشه وارد مى سازد. اختالف اندآى نقل مى شد
يا گناهان . نقل، شخص مقتول توسط هاروت و ماروت آودآى است بى گناه و در نقل ديگر، مقتول، شوهر زهره است

ر يك نقل، زنا، شرب خمر، سجده بر بت و قتل نفس مى باشد و در نقل هاى ديگر، عالوه بر چهار مورد گفته شده د
هم چنين . مزبور، اجراى حكم ناعادالنه و آموختن اسم اعظم خدا به زهره نيز در زمره اين گناهان قرار گرفته است

و هاروت است، از ديگر اختالفات موجود در اين  فراوانى اقوال گوناگون در مورد بابل آه گفته شده محل عذاب ماروت
                                                                .داستان مى باشد

اين آه گفته شده فرشتگان در مورد عصيان بنى آدم به درگاه خدا شكايت آردند، نمى تواند درست باشد، زيرا . ٣
با توجه به . ث، فقط يك بار به خداوند اعتراض آردند آه آن هم زمان خلقت آدم بودفرشتگان بر اساس آيات قرآن و احادي
را از » من چيزى مى دانم آه شما آن را نمى دانيد ١٠٧ِإنِّي َأْعَلُم ما ال َتْعَلُموَن؛«اين آه فرشتگان هنگام خلقت جمله 

رشتگان مى تواند داشته باشد؟ در حالى آه ما خداوند متعال شنيده اند، آيا بحث و مخالفت با خدا، دليلى جز عناد ف
فرشتگان را معصوم مى دانيم و اين گونه گناهان را براى آنان آه همواره به عبادت خدا مشغول اند، نسبت و اتهامى بى 

                                                     .پايه و اساس مى شماريم
در اين جا . را داد) آالم خدا(ت آه زهره به هاروت و ماروت پيشنهاد سوزاندن قرآن در يكى از اين آتاب ها آمده اس. ٤

باشد آه بعيد مى نمايد، زيرا اين ماجرا در دوران پس از )صلى اهللا عليه وآله(اگر منظور از قرآن، قرآن پيامبر اآرم
اتفاق افتاده است، اما اگر قرآن به آتاب ) صلى اهللا عليه وآله(و قبل از نبوت پيامبر اآرم) عليه السالم(حضرت سليمان

جز آتاب پيامبر (پيامبر الهِى آن زمان اطالق شده باشد، مسئله ديگرى است، هرچند به هيچ آدام از آتاب هاى آسمانى 
                                           .اطالق نشده است» قرآن«)) صلى اهللا عليه وآله(اآرم
اّولين آن ها آعب االحبار است آه بر اساس مدارك . اين داستان، خود دليلى بر رد اين داستان استراويان غير معتبر . ٥

ارائه شده، وى اين داستان را از آتاب هاى بنى اسرائيل و يهود نقل آرده است و از لحاظ وثاقت، از نظر شيعه، موّثق و 
                                                       .قابل اعتماد نيست

شخصيتى متزلزل ) عليه السالم(از افراد غير موّثق ديگر، عبداهللا بن عمر است آه بر اساس فرمايشات امام اميرالمؤمنين
، )صلى اهللا عليه وآله(داشته و مورد تأييد ايشان نبوده و از طرفى اين داستان را از آعب االحبار نقل آرده، نه از پيامبر

هم چنين محمد بن قيس و موسى بن جبير ديگر راويان اين داستان نيز از . قل شده، قابل اعتماد نيستاز اين رو، روايت ن
                                         .منظر رجاليون، افرادى ضعيف هستند

ل هاى عقلى، ثابت مى و نيز استدال) عليهم السالم(بنابراين با استناد به آيات قرآن آريم و روايات نقل شده از ائمه اطهار
شود آه هاروت و ماروت دو فرشته الهى بودند آه مرتكب گناهى نشده اند نه دو پادشاه، و افسانه نقل شده در مورد اين 

                                                .دو، خرافى، جعلى و به نقل از آتاب هاى بنى اسرائيل و از اسرائيليات است

لى حسينى فاطمىع: نويسنده                        
:   آتاب نامه   

.قرآن مجيد. ١  
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.ق ١٤٠٤ابن ابى الحديد، عبدالحميد، شرح نهج البالغه، قم، انتشارات آتابخانه آيت اهللا مرعشى نجفى، . ٢  
، ترجمه و تصحيح حميدرضا مستفيد و على اآبر ١ ، ج)عليه السالم(ابن بابويه قمى،شيخ صدوق، عيون اخبار الرضا. ٣

.١٣٧٢غفارى، تهران، نشر صدوق،   
 ١٩٩٧، بيروت، دار صادر، ٦افريقى حصرى، ابوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، جلد . ٤
.م  
.ق ١٤١٣، بيروت، دار الكتب العلمّيه، ١اندلسى، ابوحيان، تفسير البحر المحيط، ج . ٥  
.ق ١٤٠٧، عبدالمجيد ترحينى، بيروت، دار الكتب العلمية، ٨اندلسى، احمد بن محمد بن عبد ربه، العقد الفريد، ج . ٦  
.ق ١٤٠٥، بيروت، دار احياء التراث العربى، ٢انصارى قرطبى، ابوعبداهللا محمد بن احمد، الجامع الحكام القرآن، ج . ٧  
.١٣٦٢، تهران، آتابخانه صدر، ١بروجردى، سيد ابراهيم، تفسير جامع، ج . ٨  
.ق ١٤١٤، قم، مؤسسة النشر االسالمى، ٦تسترى، شيخ محمدتقى، قاموس الّرجال، جلد . ٩  
جرجانى، ير سيد شريف، ترجمان القرآن، ترتيب داده عادل بن على بن عادل حافظ، به آوشش محمد دبير سياقى، . ١٠

.١٣٣٣تهران، چاپخانه حيدرى،   
.١٣٧٢واژه هاى دخيل در قرآن مجيد، ترجمه فريدون بدره اى، تهران، انتشارات توس، جفرى، آرتور، . ١١  
.١٣٧٢خّرمشاهى، بهاءالدين، قرآن پژوهى، تهران، نشر فرهنگى مشرق، . ١٢  
.١٣٧١خزائلى، محمد، اعالم قرآن، تهران، انتشارات اميرآبير، . ١٣  
.١٣٧٥هيئتى از علماى افغانستان، تهران، نشر احسان، ، زير نظر ١ديوبندى، محمود حسن، تفسير آابلى، ج . ١٤  
سيرى در متون آهن تفسيرى پارسى با : سادات ناصرى، سيد حسن و انش پژوه، منوچهر، هزار سال تفسير فارسى. ١٥

.١٣٦٩شرح و توضيحات، تهران، نشر البرز،   
تصحيح و تعليق سيدهاشم رسولى ، ١سلمى سمرقندى، ابونصر محمد ب مسعود بن عياش، تفسير العياشى، ج . ١٦

.ق ١٤١١محالتى، بيروت، مؤسسة االعلمى للمطبوعات،   
، سيد محمد بدرالدين نعسانى حلبى، قم، آتابخانه آيت اهللا العظمى مرعشى نجفى، ٢سيد مرتضى، امالى، ج . ١٧

.ق١٤٠٣  
.ق ١٤١١كتب العلمّية، ، بيروت، دار ال١سيوطى، جالل الدين، الدر المنثور فى التفسير المأثور، ج . ١٨  
صالح، صبحى، علوم حديث و اصطالحات آن، ترجمه و تحقيق دآتر عادل نادرعلى، تهران، انتشارات اسوه، . ١٩

١٣٨٣.  
، بنياد علمى و [بى جا]، ترجمه ناصر مكارم شيرازى، ١طباطباى، سيد محمدحسين، ترجمه تفسير الميزان، ج . ٢٠

١٣٦٤فكرى عالمه طباطبايى،   
.١٣٧٥اطبايى، سيد محمدحسين، شيعه در اسالم، قم، انتشارات اسالمى، طب. ٢١  
، ترجمه آيات، تحقيق و نگارش على آرمى، تهران، ١طبرسى، ابولى فضل بن حسن، ترجمه تفسير مجمع البيان، ج . ٢٢

[.بى تا]انتشارات خوارزمى،   
محمد بلعمى، به تصحيح و اهتمام حبيب ، گردآورنده ابوعلى ١طبرى، محمد بنجرير، ترجمه تفسير طبرى، ج . ٢٣

.١٣٦٧يغمائى، تهران، دانشگاه تهران،   
.١٣٧٠عتيق نيشابورى، ابوبكر، قصص قرآن مجيد، به اهتمام يحيى مهدوى، تهران، انتشارات خوارزمى، . ٢٤  
.ق١٣٢٦، بيروت، دار صادر، ٨عسقالنى، احمد بن على بن حجر، تهذيب التهذيب، ج . ٢٥  
[.بى تا]، بيروت، دار احياء التراث العربى، ٣التفسير الكبير، ج  فخر رازى،. ٢٦  
.ق ١٤١٥، بيروت، دار ابن آثير، ١قرشى دمشقى، اسماعيل بن آثير، تفسير القرآن العظيم، ج . ٢٧  
.١٣٧٤، تهران، بنياد بعثت، ١قرشى، سيد على اآبر، تفسير احسن الحديث، ج . ٢٨  
.١٣٧٤مل لغات قرآن، تهران، انتشارات گنجينه، مهرين شوشترى، عباس، فرهنگ آا. ٢٩  

 -------------------------------------------------------------------------------- 
.آارشناس ارشد علوم قرآن و حديث ١  
.١٠٢، آيه )٢(بقره . ٢  
.در برخى آتاب ها، سه فرشته عنوان شده است. ٣  
.، ذيل واژه هاى هاروت و ماروت٤٦٨لغات قرآن، ص  عباس مهرين شوشترى، فرهنگ آامل. ٤  
.، ذيل واژه هاى هاروت و ماروت٤٠٩آرتور جفرى، واژه هاى دخيل در قرآن مجيد، ص . ٥  
.، ذيل واژه هاى هاروت و ماروت٦٥٦محمد خزائلى، اعالم قرآن، ص . ٦  
.٥٣ص ، ٢ابوعبداهللا محمد بن احمد انصارى قرطبى، الجامع ألحكام القرآن، ج . ٧  
.٤٩٨، ص ١ابوحيان اندلسى، تفسير البحر المحيط، ج . ٨  
.٢٢٠، ص ٣امام فخر رازى، التفسير الكبير، ج . ٩  
.، ذيل واژه هاى هاروت و ماروت٦٥٥محمد خزائلى، همان، ص . ١٠  
.١٠٢، آيه )٢(بقره . ١١  
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.، ذيل واژه َمِلك٤٣٣عباس مهرين شوشترى، فرهنگ آامل لغات قرآن، ص . ١٢  
.، ذيل واژه مالئكه٤٢٧همان، ص . ١٣  
.، ذيل واژه هاى هاروت و ماروت٦٥٥محمد خزائلى، اعالم قرآن، ص . ١٤  
.٦٥٦ ٦٥٥همان، ص . ١٥  

١٦ . Haurvatہt. 
١٧ . Ameretہt. 

.، ذيل واژگان هاروت و ماروت٤٠٨آرتور جفرى، واژه هاى دخيل در قرآن مجيد، ص . ١٨  
، ذيل واژگان ٤٦٨و عباس مهرين شوشترى، فرهنگ آامل لغات قرآن، ص  ٦٥٥محمد خزائلى، اعالم قرآن، ص . ١٩

.هاروت و ماروت  
٢٠ . orioch. 

٢١ . marioch. 
.٨٣، به نقل از آتاب ليتمان، ص ٤٠٩آرتور جفرى، همان، ص . ٢٢  
.، ذيل واژگان هاروت و ماروت٦٥٤ ٦٥٣محمد خزائلى، همان، ص . ٢٣  

٢٤ . SALE. 
.، ذيل واژگان هاروت و ماروت٤٦٨گ آامل لغات قرآن، ص عباس مهرين شوشترى، فرهن. ٢٥  
.١٦ابوبكر عتيق نيشابورى، قصص قرآن مجيد، ص . ٢٦  
.، ذيل واژه هاروت٩٥مير سيد شريف جرجانى، ترجمان القرآن، ص . ٢٧  
.، ذيل واژه ماروت٨١همان، ص . ٢٨  
.٨٤، ص ٨احمد بن عبد ربه اندلسى، العقد الفريد، ج . ٢٩  
و ابوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور افريقى  ٨٤، ص ١ن ديوبندى، تفسير آابلى، ج محمودحس. ٣٠

.٣٢٤، ص ٦مصرى، لسان العرب، ج   
.٤٠٨آرتور جفرى، واژه هاى دخيل در قرآن مجيد، ص . ٣١  
سير ؛ فخر رازى، التف٨٠، ص ٢شريف ابى القاسم على بن الطاهر ابى احمد حسين، امالى سيد مرتضى ج . ٣٢

.٣٨١، ص١و شيخ ابوعلى فضل بن حسن طبرسى، ترجمه تفسير مجمع البيان، ج ٢١٨، ص٣الكبير،ج  
و ابوالفداء اسماعيل بن آثير قرشى دمشقى، تفسير القرآن  ٥٢، ص ٢نصارى قرطبى، الجامع ألحكام القرآن، جلد . ٣٣

.١٧٣، ص ١العظيم، ج   
.٨١، ص ٢امالى سيد مرتضى، ج . ٣٤  
.٣٨١، ص ١سى، ترجمه تفسير مجمع البيان، ج همان و طبر. ٣٥  
.٥٢، ص ٢انصارى قرطبى، الجامع ألحكام القرآن، ج . ٣٦  
.همان. ٣٧  
.٩٨، ص ١محمد بن جرير طبرى، ترجمه تفسير طبرى، ج . ٣٨  
.٥٠، آيه )١٨(آهف . ٣٩  
.١٠٢، آيه )٢(بقره . ٤٠  
.٥٤، ص ٢انصارى قرطبى، الجامع ألحكام القرآن، ج . ٤١  
.١٠٢، آيه )٢(رهبق. ٤٢  
.٥٥٦، ص ١، ج )عليه السالم(شيخ صدوق، عيون اخبار الرضا. ٤٣  
.٢٢٧، ص ١سيد ابراهيم بروجردى، تفسير جامع، ج . ٤٤  
.٥٤٨، ص ١، ج )عليه السالم(شيخ صدوق، عيون اخبار الرضا. ٤٥  
.٥٥٢همان، ص . ٤٦  
.٢٠٤، ص ١سيد على اآبر قرشى، تفسير احسن الحديث، ج . ٤٧  
.، ذيل واژگان هاروت و ماروت٦٥٣مد خزائلى، اعالم قرآن، ص مح. ٤٨  
.٥٢، ص ٢انصارى قرطبى، الجامع ألحكام القرآن، ج . ٤٩  
.٩٧ ٩٦، ص ١طبرى، ترجمه تفسير طبرى، ج . ٥٠  
.١٧ابوبكر عتيق نيشابورى، قصص قرآن مجيد، ص . ٥١  
.همان. ٥٢  
.وت و ماروت، ذيل واژگان هار٦٥٤محمد خزائلى، اعالم قرآن، ص . ٥٣  
.٣٨١، ص ١طبرسى، ترجمه تفسير مجمع البيان، ج . ٥٤  
.٥١، ص ٢و انصارى قرطبى، الجامع ألحكام القرآن، ج  ٦٥٤محمد خزائلى، اعالم قرآن، ص : ك.ر. ٥٥  
.، ذيل واژگان هاروت و ماروت٦٥٤محمد خزائلى، همان، ص . ٥٦  
.همان. ٥٧  
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.١٨٦، ص ١فسير المأثور، ج جالل الدين سيوطى، الدر المنثور فى الت. ٥٨  
.، ذيل واژگان هاروت و ماروت٦٥٤محمد خزائلى، اعالم قرآن، ص . ٥٩  
.١٦ابوبكر عتيق نيشابورى، قصص قرآن مجيد، ص . ٦٠  
.٥١، ص ٢انصارى قرطبى، الجامع ألحكام القرآن، ج . ٦١  
.، ذيل واژگان هاروت و ماروت٦٥٤محمد خزائلى، همان، ص . ٦٢  
.١٦ق نيشابورى، همان، ص ابوبكر عتي. ٦٣  
.١٨٦، ص ١جالل الدين سيوطى، الدر المنثور فى التفسير المأثور، ج . ٦٤  
.١٩٠ ١٨٥همان، ص . ٦٥  
.٥١، ص ٢انصارى قرطبى، الجامع ألحكام القرآن، ج . ٦٦  
.١٧٤، ص ١ابن آثير دمشقى، تفسير القرآن العظيم، ج . ٦٧  
.همان. ٦٨  
.همان. ٦٩  
.٧١، ص ١سعود بن عّياش سلمى سمرقندى، تفسير العياشى، ج ابونصر محمد بن م. ٧٠  
.١٧٤، ص ١ابن آثير دمشقى، تفسير القرآن العظيم، ج . ٧١  
.همان: ك.ر. ٧٢  
.٥٣٨، ص ٦شيخ محمدتقى تسترى، قاموس الرجال، ج . ٧٣  
.١٤٧، ص ١٩عبدالحميد ابن ابى الحديد، شرح نهج البالغه، ج . ٧٤  
.٤٢٨، ص ٤تاريخ طبرى، ج : ، به نقل از٥٣٩، ص ٦تسترى، همان، ج . ٧٥  
.١٠، ص ٥٣، باب ٤ابن ابى الحديد، همان، ج . ٧٦  
.١١همان، ص : ك.ر. ٧٧  
.٢٢٧، ص ٤تاريخ طبرى، ج : ، به نقل از٥٤٠، ص ٦تسترى، قاموس الرجال، ج . ٧٨  
.١٧٤، ص ١ابن آثير دمشقى، تفسير القرآن العظيم، ج . ٧٩  
.٥٤١ص  ،٦تسترى، همان، ج : ك.ر. ٨٠  
.٤٣٨، ص ٨شهاب الدين ابوالفضل احمد بن على بن حجر عسقالنى، تهذيب التهذيب، ج . ٨١  
.همان. ٨٢  
.همان. ٨٣  
.١٧٥ابن آثير دمشقى، همان، ص . ٨٤  
.١٢٧صبحى صالح، علوم حديث و اصطالحات آن، ص : ك.ر. ٨٥  
.٣٢٤، ص ١سيد محمدحسين طباطبايى، ترجمه تفسير الميزان، ج . ٨٦  
.، ذيل واژگان هاروت و ماروت٤٦٩عباس مهرين شوشترى، فرهنگ آامل لغات قرآن، ص . ٨٧  
.همان. ٨٨  
.٥٥٢، ص ١، ج )عليه السالم(شيخ صدوق، عيون اخبار الرضا. ٨٩  
.١٠٢، آيه )١٢(يوسف . ٩٠  
.٥٥٣، ص ١شيخ صدوق، همان، ج . ٩١  
.٦، آيه )٦٦(و تحريم  ٥٥٢همان، ص . ٩٢  
.٢٠و  ١٩، آيه هاى )٢١(همان و انبياء . ٩٣  
.٢٨ ٢٦، آيه هاى )٢١(و انبياء  ٥٥٣همان، ص . ٩٤  
.٤٩٨، ص ١ابو حيان اندلسى، تفسير البحر المحيط، ج . ٩٥  
.٥٥٦و  ٥٥٥، ص ١، ج )عليه السالم(شيخ صدوق، عيون اخبار الرضا. ٩٦  
.٣٢٤، ص ١سيد محمدحسين طباطبايى، ترجمه تفسير الميزان، ج . ٩٧  
.٥٢، ص ٢ى، الجامع ألحكام القرآن، ج انصارى قرطب. ٩٨  
.همان. ٩٩  
.٢٢٠، ص ٣فخر رازى، التفسير الكبير، ج . ١٠٠  
.٣٢٥، ص ١سيد محمدحسين طباطبايى، ترجمه تفسير الميزان، ج . ١٠١  
.٥٢، ص ٢انصارى قرطبى، الجامع ألحكام القرآن، ج . ١٠٢  
.٤٠، آيه )٣٦(يس . ١٠٣  
.١٦، آيه )٨١(تكوير . ١٠٤  
.٣٢٤، ص ١د محمدحسين طباطبايى، ترجمه تفسير الميزان، ج سي. ١٠٥  
.٤٩٨، ص ١ابوحيان اندلسى، تفسير البحر المحيط، ج . ١٠٦  
.٣٠، آيه )٢(بقره . ١٠٧  
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١٢شماره  فصلنامه تاريخ درآينه پژوهش ،:منبع  

 معانی ممکن لغت گبر
 

اساسًا  به چه معنی  به پيروان زرتشت اطالق شده کهگبر نگارنده مدتهاست در پی اين بوده و هست که لغت تحقير آميز 
پس از اينکه اکثر ايرانيان به :" دکتر محمد جواد مشکور در مقالًه اديان ايران باستان در اين باب می آورد: بوده است

لفظ  خواندند و گبر همان  کافريعنی  گبردين اسالم در آمدند، همکيشان قديم خويش که دين جديد را نپذيرفته بودند 
اکنون هزاران . کافرعربی است که بر اثر سوء تلفظ مسلمانان جديداالسالم اوليه ايران به صورت گبر در آمده است

زرتشتی در تهران و کرمان و يزد و شيراز و بعضی از نقاط ايران زندگی می کنند و اکثر آنان مردمانی درستکار و 
معهذا ايشان ." لغت گبر را دشمنان ايشان بکار می برند نه دوستانشان تاجر پيشه اند؛ ايشان خود را بهدين می خوانند و

نداشته اند که علی القاعده در زبانهای سامی شمالی می ) علم غيب، جادوگری(نداشته اند جفرتوجه به کلمًه عربی 
خواهيم ديد در نام  .باشد جبرو علم ) مغ(=گبرتلفظ گردد که بايد ريشًه سامی اساسی نام  گبرو  گفرتوانست به صورت 

نظر محمد جواد مشکور دو ايراد دارد که . است دانای علوم غيبیبه جای  جعفر/جفرنيز کلمًه  جعفر جنیاساطيری 
دوم اين که . اول اينکه چرا اين نام به غير مسلمانان زرتشتی اختصاص يافته است. درستی آنرا کامًال منتفی می نمايند

در فرهنگ . های ايرانی چه مشکلی داشته که به جای آن کلمًه ثقيل گبر را جايگزين بنمايندتلفظ لغت سادًه کافر در زبان
می دانيم اين کلمه در زبانهای آرامی و عبری به صور گبره و جبره به معنی . معين اصل اين کلمه را آرامی دانسته اند

ر زبان بوميان سومری فالت ايران و بين به نظر اين جانب اصل اين کلمه ريشًه بسيار ديرينه ای د. مرد می باشد
اهورامزدا وجود داشته که علی / انکی /به عنوان پسر ائا گيبيلالنهرين دارد چه در نزد آنان خدای آتش محبوبی به نام 

وجود نداشته و آن " ل"چه در زبانهای کهن ايرانی حرف  گبرمی شد يعنی صورتی از کلمه  گيبيرالقاعده تلفظ ايرانی آن 
در تأ ييد ريشًه سومری کلمًه گبر گفتنی است که در زبان فارسی . جايگزين می گشته است" د"و همچنين " ر"حرف  با

به معنی شرارًه  آگرو  )گور(ُگر و آذری وکردی نيز که در ايران جانشين زبان سومری زبان سومری شده اند  کلمات 
نيز که در مورد گئوماته زرتشت ) خن ران و دانشيارس(اشتقاق اين نام ازالقاب مرد و کاور . آتش می باشند

و والدين او به کار رفته اند، بعيد به نظر نمی رسد گرچه در اين صورت در اوستا و کتب پهلوی بدين ) آذرهوشنگ(
و گوران نيز که جملگی به معنی انجمنی ) عاد(و مغ ) الّجم(در اين باب مفهوم عجم . عناوين زرتشتيان اشارت می رفت

در باب گيبيل اين ايزد ) ترجمًه رقيه بهزادی(گندولين ليک در فرهنگ اساطير شرق باستان . می باشند، قابل توجه است
بعدها، از . در فهرست خدايان فارا در شوروپاک ديده ميشود. اين خدا که خدايی بسيار قديمی است: "سومريان می آورد

خدای (عنوان نيروی تطهير کنندًه آتش نام می برند و او را پسر انکی او در دعاها و تشريفات مربوط به جادوگری، به 
و  گيرائويک اسطورًه بابلی کهن به نام . می ناميدند که خود خدايی بزرگ دفع چشم زخمها به شمار می رفت) زمين

او از . يف می کنداالماتوم، گيبيل را تحت عنوان گيرائو آورده و اين خدای آتش را به عنوان ستايش شدًه خدايان توص
که وجه تسميًه مشترکی برای جادوگر است می جنگد و بر او که وی را مسئول ) زن عيالم(سوی آنان بر ضد زن االم 

يک قحطی و عدم باروری گله ها دانسته اند غلبه می نمايد و انليل خدای هوا و آسمان دستور می دهد که بدن االماتوم به 
چنانکه اشاره شد  در زبان ترکی نيز که ." بود اين حادثه جشنی بر پا می گرددصورت آسمانی در آيد و به ياد

راجع به اسطورهً  مذکور بايد گفت در اوستا نيز به .  به معنی آتش است گورخويشاونديی با زبان سومری دارد کلمًه 
ين اسطورًه خدای آتش بابليها و اشاره ميشود که از سويی يادآور هم) ايزد مارشکل( اژی دهاکبا ) آتش( ايزد آذرنبرد 

است که در اساطير ايرانی با القاب کرساسپ   )آماردان(مردان پيشوای ) مخلوق آتش(آترادات از سوی ديگر يادآور نام 
 -که نامش  به ظاهر به لغت ايرانی معنی ماردوش می باشد -و رستم ظاهر گرديده است و شانابوشو سردار آشوری را 

واقعًا  گبربنابراين اگر واژًه . ب به رئيس رنيسان بوده در زير حصار شهر آمول مقتول ساخته بودونزد آشوريان ملق
آماردان، مردان (هم داشته باشد در اين صورت آن ابتدا ترجمه ای برهمين نام مردان ) مرد(ريشه در کلمًه آرامی گبره 

به هر صورت نام بهدين هم به ظاهر با آماردان . بوده است؛ گرچه آن اساسًا خود به معنی آدمکش بوده است) نيک
افزون بر اينکه چنانکه اشاره شد يکی از القاب خود گئوماته زرتشت . مترادف می باشد) ُامارتيان يعنی جنگجويان نيک(

می اگر نام آرا. مقابله شده است)  مردوک(يا مردکای  مردخایبوده همانکه در تورات کتاب استر با  ) کی مرد( مردنيز 
معنی نمود و اين  خفتانرا مأخوذ از لغات ايرانی محسوب کنيم در اين صورت می توان آن را دارندگان  )گبره(گبر

از سوی . است که قبيلًه خاندان پدری زرتشت بوده است) قوم سلم، اسالف کرواتها و بوسنيها(سئورومت معنی لفظی نام 
. می باشندمردم انجمنی نها در زبانهای کهن هندوايرانی به معنی آ مغو روحانيون   کرواتهاو  صربهاديگر خود نام 

چنانکه پيداست در مجموع اين نظرات کفه ترازوی سنجش به سود اين معنی  و همچنين نام سومری ايزد آتش يعنی 
 گبرمات ولی اکنون که چند روزی از تدوين مطلب فوق می گذرد به وجه اشتقاق اصيل ايرانی کل. سنگينی می کند گيبيل

يعنی اين . به معنی لفظی دارنده است )ور(بر و ) سرود دينی(گائو رسيده ام و آن همانا مشتق دانستن آنها از کلمًه  ُگورو 
زرتشت  گئوماتهنام به اوستايی در مجموع به معنی دارندًه سرودهای دينی است که از اين ريشه است القاب معروف 

                                                        .می باشد) يعنی سرود دان منور(بودا  گوتمهکه همان ) زرين تن سرود دان(
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که در واقع همان قوم  گبرانيب بزرگ قرن هفتم هجری قمری شيخ فريدالدين عطار نيشابوری، شاعر، عارف و اد
ابراهيم ادهم می باشند درست نشناخته / بودا/ مسلمين يعنی در واقع همان پيروان زرتشت ابراهيم خليل اهللافراموش شدًه 

ان مادری که نوزاد و دين و آيين به تحجر افتاده و مسخ شدًه ساسانی آنان راازتباری تباه به شمار آورده است درست به س
                                                                                                      : را با زوايد جفتش به زباله دانی اندازد

                       
            

 

    نيشابوری  رشيخ فريدالدين عطا
 شاعر، عارف و اديب قرن هفتم هجری قمری

 
 

 منم آن گبر ديرينه که بتخانه بنا کردم
 شدم بر بام بتخانه درين عالم ندا کردم

 
الي کفر در دادم شما را اي مسلمانانص  

 که من آن کهنه بت ها را دگرباره جال کردم
 

 به بکري زادم از مادر از آن عيسام مي خوانند
 که من اين شير مادر را دگرباره غذا کردم

 
 از آن مادر که من زادم دگرباره شدم جفتش
 از آنم گبر مي خوانند که با مادر زنا کردم

 
درين گبري بسوزانندرا  اگرعطارمسکين  

.گوا باشيد اي مردان که من خود را فنا کردم  
 

                       
 ثمود، منظور زرتشت  پيامبر قوم معدوم شدًه مغان ماد همان )نيکوکار(صالح جالب است که در روايات اسالمی نام پدر 

يعنی دانای سرودهای دينی می ) گبر( گائوبرآورده اند که علی القاعده صورت عربی کلمًه  جابرقرآن يعنی معدومين را 
بوده که علی ) انيانجمشيد پادشاه اساطيری اير(از سوی ديگر می دانيم که نام اصلی پدر زرتشت، سپيتمه جم . باشد

سپيتمه جمشيد خود نام . از آن گرفته شده است) انجمنی= الجم، يعنی مغ( عجماالصول نام عربی ديگر ايرانيان يعنی 
 انجمنیذکر شده که مترادف با کلمًه مغ به معنی  عادآمده و نام قومش  )دانای نيک(هود در قرآن به صورت ) هوم عابد(

.            پديد آمده استمه  -هوبه ترجمه از لقب معروف سپيتمه جم يعنی )يعنی دانای نيک؟هودا، ( هودخود نام . است
جالب تر اين که طبری، مسعودی، بلعمی و شهرستانی . جالب است که در شاهنامه هود را معاصر جمشيد آورده اند 

يه می توان گفت در واقع جمشيد بر اين پا. را زمانی هندوستان آورده اند) در واقع زرتشت(محل حکومت هوشنگ 
بلکه خود زرتشت بوده است همانکه زرتشتيان به نام ) پدر زرتشت(تاريخيی هم که با هند مربوط بوده، نه سپيتمه جمشيد 

                              .عربی ترجمًه واژًه ايرانی مغ يعنی انجمنی می باشد جّمدر واقع : خوانده شده اند) عجم(وی الّجم 
                       

           
 
 
 
 
 
 
 
 

  )برگرفته ازپايگاه ادبی و هنری خزه( کافر
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بودا می باشد/ تيگران پسر گئوماته زرتشت/ گرگين ميالد همان راهوله   
 

منسوب به ( تيگرانو )  بلخ نوبهاردر اصل همان زرتشت ( نپال /بودای بهارپسر ) گرگين(= ولهراهبا  گرگيننام 
پسر هوشنگ، متقارن و ) گرگ مانند/پهلوان ببر( تخموروپهو  پسر برديه زرتشت و  - بودهارمنستان که حاکم  -)ببر

د تاريخی واحدی هستند که ما جاهای مترادف  است و پدر آنان يعنی هوشنگ و بودا و زرتشت و برديه و گئوماته فر
 خورشيدچهر/ تيگران/ راهولههمان  گرگيندر اينجا به اثبات اين امر می پردازيم که . ديگر به استدالل آنها پرداخته ايم

، سرور  مير عادبه زبانهای سامی يعنی مرد بخشنده، به فارسی يعنی   ميرراد( ميالدو پدرش  سپيتاک زرتشتپسر 
 -گرگين ميالدمی باشد چه طبری نيز در سلسلًه خاندان همين  سپيتمه جمشيدو پدرش  برديه زرتشتد جای به خو) مغان

نام  ميالد دواز  -فرمانروايی داشته اند  زرتشتبلخ و همچنين  ) ارمنستاناران و آذربايجان و ( جنوب قفقازکه در 
در واقع پسر تيگران پسر ( گرگينو ) ، زرتشتداورنيک يا دور درخشنده(=   بيژنو  منيژهاسطورًه . برده است

.                                                 در سايت افغانی خاوران توسط ضياء رهين چنين نقل شده است) زرتشت، آرش کمانگير اساطيری

بود تا  دادهترتيب   هانهشاجشنی  )کياخسرو، هووخشتره( کی خسرو ديو شکست خورده بود وشاهنشاه عادل اکوان"
ياقوت پر از می در دست داشت وبه آواز چنگ و  جام شاه.  دنرا خلعت های زرين بر تن کن پهلوانانجنگ آوران و 

به رامشگران  دلو همگی   بودندنشسته  گرداگردشوسرهنگان ودالوران   بزرگان. بربط نوازندگان گوش فراداده بود
  . بودند نهادهوپايکوبان 

قصر شتابان در رسيد و خبرداد  دارناگهان پرده . دوخته بود شاهچشم   باشارهاالر بزرگ به پا استاده بود و چشم س بار
شاه فرمان داد . بار ساالر نزد خسرو رفت ودستور خواست. يخواهندمبار . که ارمنيان از راه دور به دادخواهی آمده اند

  :کردندشدند و فرياد کنان دادخواهی يان به درگاه شاهانه وارد ارمن. که وارد شوند

ازين جانب بيشه ای بود سراسر . و از سويی به باختر زمين داردشهرما از سويی به توران زمين روی ! شهريارا"
 )گرجيها(گرازان . اما ناگهان باليی در رسيد. ما بود و همه اميد ما بدان بسته بود چراگاهکشتزار وپردرخت ميوه که 

  ."ونه کشتزار ماندهنه چارپای . با دندانهای قوی درختان کهن را به دو نيمه کردند, را فراگرفتند بيشه همهبسيار 

پس ازآن . خوان زرين هموارکردند ودران هرگونه گوهر بنهادند تابزرگ بر ايشان رحمت آورد و فرمود  شاهنشاه
شود وسوی بيشه بشتابد و سر خوکان  کيست آن شجاع که در رنج من شريک: کرد و گفت شجاعانروی به دالوران و 

يو  گ.  آماده خدمت نشان داد وخودراپا پيش نهاد  بيژن. کسی پاسخ نداد. با تيغ ببردتا اين خوان گوهر نصيبش گردد را
يژن از گفتار پدر سخت بر آشفت و در عزم خود جزم تر شد وشاه پ. اين گستاخی فرزند لرزيد و اورا سر زنش کرد از

نام پهلوان را باو همراه ساخت تا در اين سفر پر خطر  پسر ميالد گرگينشاه . گردانيد خشنودخدمت شاد و را از قبول 
  .ی او باشدرهنما

طوالنی و دراز را  راهبيژن همه . ی و باز و تير وکمان براه افتادندتازيژن جوان خونگرم آمادگی سفر گرفت وبا  ب
را سراسيمه  خوکاندر اطراف بيشه آتش هولناکی افروختند تا . يدرسن  شاد و خرم به بيشه خوکا. شکارکنان طی کرد

او ميدانست که شکار خوکان . روديد تا به استراحت  طلببعد از خورد ونوش فراوان گرگين از بيژن اجازه خواب  . کنند
ودر کنار آبگير مراقب  پيش آی : به ايستادگی واداشت و گفت اورايژن اورا از استراحت باز داشت و ب.  استکار بيژن 

گرگين درخواست را نپذيرفت و از ياری سر باز . از تنش جداکن سرتا اگر خوکی از چنگم فرار نمايد با زخم گرز  باش
  . اين کارتوست که انجام ميدهی. ی و کمر محو خوکان را بر بستیبرداشتزد و گفت که گوهر 

پی خوکان روانه  از آبدارر بيشه خوکان درآمد وبا خنجری  د تنهايژن ازين سخنان گرگين سخت برآشفت و يکه و ب
ی قوی هيکل بر بيژن تاخت و در يک ضرب خوک. خوکان با ديدن شکار صداهای مهيب کشيدند و حمله کردند. گرديد

را يم کرد و همگی ددان دونبيژن به زخم خنجر تن اورا  اما.  دريد تنشبا دندانهای دراز و تير مانندش زره اورا بر 
ظاهر بر بيژن  درگرگين که چنان ديد . ی شانرا نزد شاه برددندانهايکی بعد ديگراز دم تيغ کشيده سر شانرا بريد تا  

يد و در باره بيژن انديشه های ناروا هراساما در دل دردمند گشت و از بدنامی سخت , آفرينهاگفت و اورا ستود
  .پرورانيد

بيژن  به.  کشيد تازهنقشه  , بودگرگين که سخت خفه . برپا کردند رايروزی  پی يژن و همراهانش باده گساری و شادمانب
هرسال . که جويش پر گالب و زمينش پر پرنيان و هوايش مشکبو است منزهگفت در دو روزه راه دشتی است خرم و 

ميان شان  درفراسياب و منيژه دختر ا. ی برپا ميشود و پريچهرگان توران زمين به شادی می نشينندجشندر اين هنگام 
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يم و از ميان پريچهرگان تنی چند برگزينيم بروگرگين ادامه داد بهتر می نمايد به مرغزار . چون آفتاب تابان می درخشد
جشنگاه منيژه دختر , خوشش آمد و سراپرده را بکند و بسوی مرغزار گفتهبيژن ازين . و بعد نزد خسرو بازگرديم

تا  گذرانددو روز در آنجا بشادی و انتظار . ز يک روز منزل به مرغزار فرود آمدبيژن پس ا. شدافراسياب روان 
  .پريچهرگان توران در رسند

ريحان را در عبورگاه ماه  وکمک فراشان دشت شتافته بود و عطرگلهای نسترن  بهدر حاليکه باد ماليم  , روز بعد دو
سرور  وجشن . زد وبساط جشن را گسترد خرگاهلقا   ماهدر آنسوی مرز منيژه با صد کنيزک , پيکران دشت می پاشيد

او که چند روز تمام . دادبيژن را آگاهی , همينکه گرگين از ورود عروس مرغزار آگاه شد. غوغا برپا گشت
گرفت و طوق خسروی را  شاهانهاو از گنجور کاله . به جشنگاه منيژه کرد رفتنانتظارکشيده بود بيصبرانه آهنگ  

يکی نزداو در . يان شتافتماهرومرغزار   وبطرفخودرا نيکو آراست وبر اسب مشکين نشست . بگردن آويخت
همه جا را پر از  او.  در امان بماند آفتابمرغزار در پناه درختی پنهان گرديد تا هم جشن را نظاره کند و هم از گزند 

اسب فرود آمد و پنهانی  ازبيژن . يده بودندپريچهرگان دشت همه دمن را از زيبايی خرم گردان. ی رود و سرود ديدآوا
 طنازاندرخشانی آفتاب که در ميان همه  ستاره  بهدر ميان نازک دختران دشت چشمش . دختران دشت را می نگريست

. با لباس ملوکانه مشاهده کرد سروبنمنيژه هم اورا در زير . او به يک نگاه هوش وعقل بيژن را زايل کرد. ممتاز بود
دايه را شتابان فرستاد تا ببيند که اين . محبت منيژه را بر انگيخت وانه و ديبای رومی و رخسار مردانه او مهر کاله شاه

دايه نزد بيژن آمد وپيام بانوی خودرا باو . است آمدهين ديار قدم گذاشته است و بچه کار با  چگونهجوانبخت کيست و 
خوکان را سر بريدم . يژن پــسر گيوام وبه جنگ خوکان آمده بودممن بـ: و گفـت شگفترخسار بيژن چون گل . باز گفت

.  ديدم تصميم ديدار ماهرويان و عروسان دشت را دارم شادمانهاکنون که درين دشت آراسته بزمگهی  . شاه ببرم نزدتا 
جام , پوشاند انهشاهيژن او را جامه بقبل از برگشت دايه  . برسانلطف کن و پيام مرا به آن ستاره درخشان دشت  بمن

راز را به منيژه , تاخت خودرا نزد منيژه رساند بهدايه . گوهر نگار بخشيد ووعده ها داد تا مراد اورا بر آورده سازد
  . بيژن را به جشنگاه دعوت کرد فرستادومنيژه هماندم پاسخ . بازگو کرد

از آن پاهاو  پس.  کار و جنگ با خوکان پرسيد در برگرفت و از راه و اورامنيژه . يژن دوان دوان به پرده سرا شتافتب
در آن سراپرده  تمامسه روز و شب  . خوردنی آوردند وبساط طرب آراستند. شستندبدن بيژن را با مشک و گالب 
. روزچهارم منيژه آهنگ بازگشت به کاخ کرد. مستی ها نمودند. عنبر شاديها کردند وآراسته به ياقوت و زر و مشک 

تا داروی بيهوشی  فرموداو به پرستاران خرگاه . يقرار ديگر نميتوانست بدون ديدار عاشق خود آرام گيردب معشوقهولی 
 گالبدر خوابگاهی آغشته به مشک و  اورايزکان  کن. بيژن چون نوشيد مست و مدهوش افتاد. در جام بيژن اندازند

و در تاريکی شب به کاخ در  پوشاندندبه چادری خفته را , چون نزديک شهر رسيدند. پيچيدند وبا خود به شهر بردند
بيژن . يمبر يافتسبيدارگشت و خودرا در قصر شاهانه وآغوش نگار , ی هوشياری بگوشش ريختنددارو.  آوردند

 دهشتيم عال.  يقرار را با خود فرار داده استبچگونگی پرسيد و فهميد که معشوقه دلباخته تاب فراق را نياورده عاشق 
ترانه دو جسم . يژه مکنونات قلب خودرا باو بازگفت و از فراق ناليدن گرفتمن مگر.  چهره او نمودار گشتووحشت بر 
  . اگرحادثه روی داد جانم را فدايت ميکنم بنوش:  باز خواند و جام می به دستش گذاشت و گفت راويک روح 

يگذشتاند؛ تا که در بان از اين راز مبه شادی بيژن با پريچهرگان و گلرخان شب و روز را . ين منوال گذشتبد  چندگاه
افراسياب با . بيژن را بخوابگاه سر تا پا بيان کرد, منيژه آوردنآگاه شد و از ترس جان نزد افراسياب شد و ماجرای 

داد تا گرد قصر منيژه  فرمان.  يد بلرزيد و خون ازديگانش فروريخت و دخترش را نفرين کردبشنيدن اين سخن چون 
ساالر لشکر گرسيوس به کاخ منيژه رفت وصدای چنگ . يژن را دست بسته به درگاه بکشانندبحاصره کنند و را م

  . رفـــتسوران را به گرد کاخ گماشت وخود به داخل قصر . باده و نوش به گوشش رسيد وبانگ

بيژن  بربجوش آمد و خون در تنش . يژه نشسته ديد که لب بر می سرخ نهاده وبه شادی مشغول استمنيژن را با ب
ی برد؟ بيژن که غرق در شادی و خواهای جوان باختر زمين چگونه باين جا آمدی؟ و چگونه جان به سالمت . خروشيد

. هميشه در موزه پنهان داشت بيرون کشيد و آهنگ جنگ کرد کهبخود پيچيدو خنجريرا . عيش بود بی درنگ بحال آمد
با زبان چرب و نرم خنجر از کفش گرفت و دست بسته اورا نزد . نرساند آزارش خوردگرسيوس که چنان ديد سوگند 

من با ميل و آرزو : داد که پاسخبيژن . شاه از او پرسيد که چگونه و چرا در سر زمين توران آمده است. ياب بردافراس
شده ای راه افتادم و در سايه خوکان آمده بودم و بدنبال باز گم بجنگمن . باين سر زمين نيامده ام و درينکار گناهی ندارم

در  دوردرين هنگام دختر شاه از . ين هنگام پری ای بر سر من بال گسترد و مراخفته ببر گرفتدر. سروی بخواب رفتم
از , ی خواند تا به ايوان رسيديمفسوندرعماری آن خوب چهره نشاند و بر او هم  مرای ازاهرمن ياد کرد و پر.  رسيد
  .يدار شدمب خواب

يد که تو با اين مکر و حيله ميخواستی سر ها را بر خاک افگنی و بر کشياب سخنان بيژن را نه پذيرفت و فرياد اسافر
من . يار پهلوانان با شمشيرو تير کمان به جنگ ميروندشهرای : بيژن به افراسياب گفت. حاکم شوی تورانقلمرو  
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گر شاه ميخواهد دالوری مرا ببيند دستور دهد تا اسپ و گرز ا. ميتوانم دالوری کنم سالحچگونه دست بسته و برهنه بی 
ين گفته سخت خشمگين شد و ازافراسياب . اگر ازهزار ترک يکی را زنده گذاردم پهلوانم نخوانند. دست من بگذارند در

اشک از چشم  ,از درگاه افراســـــياب بيرون کشيده شد چونبيژن . دستور داد اورا زنده در گذرگاه عام بدار بياويزند
گفت ای . از دوری وطن و بزرگان و خويشان ناليد وبه باد صبا پيامها فرستاد. خوردروان کرد وبر مرگ خود تأسف 

خسرو بگو که من در چه  شاهرستم داستان را از حالم خبر کن وبه , پيام مرا به باختر زمين به گيو پهوان ببر صباباد 
مرگ , يژن دل از جان بر گرفتب؟ .ی نگريستخواهآنجهان بسوی من چگونه  بگو که در, اگر برگرگين رسيدی. حالم

ترکان کمر بسته را . يختندآومی  دارراهی ميگذشت که بيژن را به   ازاز قضا پيران دلير . را در برابر چشم خود ديد
. بشتاب خودرا باو رساند. دانست که داربرای بيژن است, يدپرسچون . ديد که دار زده و کمند بلندی ازآن فروهشته اند

بيژن سراسر . از چگونگی حال پرسيد. دهان خشک وبيرنگ برجای مانده است, ی بستهدستهابيژن را ديد که برهنه با 
. بدارنديمان تأمل کنند و دست از آويختن بدار دژخپيران را دل بر او سوخت و دستور داد تا  . را نقل کرد داستان

ياب از افرباس.  يژن را خواستار شدباو از شاه بخشودگی . بر سينه نهاد و زمين بوسيد دست. شتابان بدرگاه شاه رفت
يبينی که دخترم بسرم چه آورده است؟ رسوايی من در سراسر جهان  مو به پيران گفت ای پهلوان  . گفت حرفهاماجرا 

. چگونه ازين ننگ خودرا برهانم .من زبان زد خاص و عام ميشود سراپرده ولشکريان بر من می خندند   همه.  يرودم
يوس گرساو به . دور انديشيها سرانجام افراسياب را قانع ساخت تا از دار زدن بيژن منصرف شد وپيران با ماليمت 

ديو را گذارد تا به زاری زار  اکوان  گراندستور داد تا بيژن را با غل و بند گران در چاه اندازد و بر باالی چاه سنگ 
در چاه ببيند وبه زاری زاردرآنجا  اوراتا   کشاندسپس منيژه را برهنه بی تاج و تخت نزديک چاه  . دهد چاه جان درآن
وسنگ گران اکوان ديو را بر  انداختعمل کرد بيژن را با غل و زنجير گران در چاه  شاهگرسيوس بفرموده  . بميرد

  .  انداختکشان کشان بر سر چاه  رايژه  منسر آن گذاشت و  

فرياد کرد . او ناله زار خودرا به گوش صد ها عاشق بيقرار رسانيد, يدکشآوازها , غوغا کرد, ژه گريه وفغان سرداديمن
يکه و  گرداناو در بيابان سر . بيابان پهناور سلول کوچک برای او شد. آمد اشکهای خونين ريخت بهوش. و بيهوش شد

جمع ميکرد و از  ناناز خانه د هاتيان   روزهر . انگونه تنها بوداو هم, روزها و شبها گذشت. تنها بيقرار مانده بود
. منيژه به زردی گرائيد رنگ. شبها و روزها گذشت. اين کار دوام داشت. چاه پائين می انداخت وزار ميگريست سوراخ

ه عشق و محبت او ســــر چاه راخان. را طی ميکرد دوربرای لقمه نانی مسافه های . چهره نازک و دلربايش تاريک شد
کاروانسرا ها پيام به  و  مسافرانميگشت وبدست  سرگردان.  ی ای پيدا شودروشنجاودانی خود ساخت تا مگر روزی 

  .رسانديژن را به زابلستان به رستم داستان وبه گيو پهلوان  بگران  بندين می فرستاد تا اگر کسی خبر  زمباختر 

******  

هرچند گشت . چون خبری از او نرسيد به جستجوی وی شتافت. ماندتظار بيژن سوی ديگر گرگين يک هفته در ان از
اسپش را گسسته لگام و , رسيد, يژن جدا شده بودباو در جائيکه از . گشتيشی يار پشيمان  انداو از بد . اورا نيافت

گيو به پيشباز . ازگشتاز کرده پشيمان گشت به باختر زمين ب. ی رسيده استگزنددانست که بر بيژن . نگون زين يافت
دريد و موی کند و  تنجامه بر . مدهوش شد وبر زمين افتاد, چون اسپ بيژن را ديد. حال فرزند با خبر شود ازشتافت تا 

پندار نيک و گفتار نيک , شجاعت و کردار نيک, هاخاک بر سر ريختن گرفت و ناله کنان فرياد ميکشيد و از پهلوانی 
  .زدبزمين می بيژن ياد ميکرد و سر را 

همه را برخاک افگنديم و , با خوکان چون شير جنگيديم: ين قصه کردچنين که از کرده پشيمان بود داستان را گرگ
بيژن شبرنگ را بـــه . گوری برخورديم بهدر راه  . يم وشادان و شکارکنان عزم بازگشت کرديمکنددندانهای شانرا 

هردو از  وشکاربيژن . گوردوان دوان از برابر چشمان ماگريخت. ندبر انگيخت و کمند به گردنش افگ گوردنبال 
گيو اين سخن را راست نشمرد و گريان نزد شاه . يافتيمندر همه کوه ودشت تاختيم از بيژن نشانی . چشمان ما ناپديد شدند

. های ناسازگار گفتين دندانهای خوکان را بر تخت نهادو در برابر پرسش شاه جوابگرگ. رفت وپاسخ گرگين را بازگفت
می فرستم تا از بيژن  طرفسواران بهر : خودش زبان به دلداری گيو کشود و گفت. تا گرگين را به بند کشند فرمودشاه 

باغ و راغ از گل شادگشت و زمين چادر سبز , يدرسهمينکه فصل بهار در , اگر خبری نشد شکيبا باش. آگاهی يابند
بيرون  هاز بارگا شادگيو با دل  . يگاه بيژن را در می يابم و ترا از آن می آگاهانمجاپوشيد در جام گيتی نما مينگرم و 

  . به زابل و کابل و توران کس فرستاد ولی نشانی از بيژن نيافت, باطراف و اکناف عالم . آمد

. ما را بياد آورددل پردرد به درگاه شاه آمد و داستان جام جهان ن وگيو با چهره زرد , ينکه نوروز خرم در رسيدهم
 جامسپس به . را پيش خواست و قبای رومی ببر کرد و پيش جهان آفرين ناليد و فرياد کرد نگارشهريار جام گوهر 

هر هفت کشور را ازنظر . شد نمودارنگريست و هفت کشور و مهر ماه و ناهيد و تير و همه ستارگاه و بودنيها درآنها 
بند گران بسته يافت که دختری از نژاد بزرگان به غمخواريش  بهبيژن را در چاهی ناگهان . گذرانيد تا به توران رسيد

  .گيو کرد و زنده بودن بيژن را مژده داد بهپس روی . کمر بسته است
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گيو شتابان دو روز . زابلستان کرد روانهتا نامه ای نوشتند و گيو را  فرمود.  يددرستم را برای رهايی بيژن شايسته  شاه
از داستان آگاه گشت از بهر بيژن زار خروشيد و خون از ديده  چونرستم . کروز طی کردوبه زابلستان رسيدراه را ي
گيو را  خواهرزن گيو دختر رستم و بيژن نواده او بود و رستم . ير باز با گيو قرابت خويشی داشتدزيرا که از . باريد

يژن را در دست نگيرم و بند هايش را بنگاه که دست زين از رخش بر نمی دارم تا آ: به گيو گفت. هم بزنی داشت
شاه خسرو از آمدن رستم خوشحال گرديد و . نزد خسرو رفتند نشستندپـــس ازآنکه چند روز به شادی وآ رامش . نيفگنم

 رستم در بارگاه. وی دانست بدستآنگاه داستان گرفتاری بيژن بدو باز گفت و چاره کار را  . دادجشن شاهانه ترتيب 
طلب گار  شاهرستم عفو گرگين را نيز از . آرام نگيرم, تا بيژن را بدرگاه نياورم. يان بست و گفتمخسروکمر خدمت بر 

  . وشاه گرگين را نيز به وساطت رستم مورد عفو و بخشش شاهانه قرار داد. شد

نجام نگيرد و پنهانی بايد آماده داد که اين کار جز با مکر و فريب ا پاسخچون خسرو از نقشه لشکرکشی رستم پرسيد  اما
ين توران برويم زممصلحت آنست که به شيوه بازرگانان به سر . ی آگاه نگردد وبه جان بيژن زيان نرسدکسکار شد تا 

يدنی بسيار الزم است تا هم ببخشيم و هم پوشاکنون سيم و زر و گهر و . وبا شکيب فراوان در آنجا اقامت گزينيم
. هفت تن دالوران و هزار سوار دلير بر گزيد و براه افتاد, ی سفر گرفتآمادگرستم . ان تهيه گرديدامتعه کارو. بفروشيم

روی  تورانهمه با لباس بازرگانان به شهر , در خط مرزی باختر زمين گذاشت و خود با هفت پهلوان رااولشکريان 
يدند در راه پيران ويسه را که از رسهر چون به ش. ده شتر گوهر و صد شتر جامه لشکريان را حمل ميکرد. آوردند

برد و خودرا بازرگانی معرفی کرد که عزم خريد چارپا و  نزدشرستم جامی پر از گوهر . نخجيرگاه باز ميگشت ديدند
پيران چون برآن گوهر ها نگريست بر او آفرين . يت خواست و جام پر گهر تقديمش کردحمافروش گوهر دارد و از او 

يران پ.  يرون شهر برگزيندباما رستم اجازه خواست که جای ديگری . بسيار به خانه خود دعوتش نمودوبا نوازش  کرد
ی درآن اقامت مدترستم خانه ای گزيد در حومه شهر و . برای نگهداری مال التجاره اش بر گمارد پاسبانانوعده کرد که 

  .مدتها درآن خانه به داد و ستد پرداخت اود و از گوشه و کنار برای خريد ديبا و گهر به درگاهش رو نهادن. کرد

باختر زمين را زير نظر داشت از آمدن کاروانی از باختر زمين  بازرگانانيژه که هميشه رفت و آمد کاروانهای من
جوانمرد  بازرگانای : با زاری و آه پرسيد, سر و پا برهنه با ديدگان پر اشک شتافت وپس از نثار دعا او. آگاهی يافت

ی؟ هيچ نشنيده ای که از بيژن خبری به باختر داراز گيو و گودرز چه آگاهی , خترزمين بگو که از شاه و پهلوانانبا
يد؟ آيا نشنيده اند که پسر شان در چاه در بند گران گرفتار است؟ رستم ابتدا بر جوزمين رسيده باشد وپدرش چاره کاری 

نه گيو و گودرز  ونه خسرو می شناسم ! ای فرزند: ساخت و گفت ها گمان بد کرد و خودرا بظاهر خشمگين گفتهاين 
, دلش سوخت, گريه و زاری دختر را ديد چوناما . اقامت ندارد, اصًال از شهری ديگری آمده ام که خسرو درآن. را

عرفی يژه داستان بيژن و گرفتاريش را درآن چاه نقل کرد و خودرا ممن. خوردنی پيشش نهاد و يکايک پرسشهايی کرد
آنها را از حال , در بارگاه شاه گيو و رستم را ببيند وافتد  گذرشکرد که اگر به باخترزمين   خواستنمود و از رستم در 

يژه را قبول کرد و دستور داد تا خورشهای بسيار آوردند و از جمله مرغ بريانی در منرستم خواست . بيژن آگاه سازد
منيژه دوان آمد و بسته . و گفت اينها را به چاه ببر وبه آن بيچاره بده دجای دا خودرا  انگشترپيچيد و در درونش   نان

از کجا  آنهارابيژن از ديدن آنهمه غذاهای گوناگون متعجب گشت و از منيژه پرسيد که . چاه انداخت درونغذا را به 
ترزمين رسيده و اين خورشها را از باخ ستدمنيژه پاسخ داد که بازرگانی گرانمايه از بهر داد و . بدست آورده است

ازديدن . به انگشتری افتاد که مهر پيروزه رستم درآن نقش بسته بود چشمشبيژن چون دست برد ناگهان . برايت فرستاد
اورا به فداکاری  آنکهبيژن پس از . پرسيد راخنده   علتداد چنانکه منيژه در سر چاه شنيد وبا تعجب   سرآن خنده بلند 
او بخاطر نجات من از زابلستان به توران آمده . استاز را بر او فاش کردو گفت که آن گوهر فروش رستم ر, سوگند داد

. رخش است يا کسی ديگر ؟ منيژه شتابان نزد رستم آمد و پيام بيژن را رساند خداوندگاربرو از او بپرس که آيا . است
ينکه هوا تيره شد و شب همبرو : خودرا شناساند و گفت چون دانست که بيژن راز را با دختر در ميان نهاده است رستم

منيژه بازگشت وبه . آن نشانه به سوی چاه بشتابيم بهاز چنگ خورشيد رهايی يافت بر سر چاه آتش بلندی بر افروز تا 
ه هفت پهلوان هرچ. يد و خدا را نيايش کرد وباگردان روی به سوی چاه آوردپوشرستم زره . جمع آوری هيزم پرداخت

پس از آنکه . انداخت وکمندسنگ را بکنار گذاشت . سر انجام رستم از اسپ بزير آمد. سنگ رابجنبانند نتوانستندکردند 
  .يدکشبيژن را به بخشايش گرگين واداشت اورا از چاه بيرون 

ها را آماده شتر ها را بار کردند و اسپ, و پس از شست و شوی شتافتندهمگی به خانه رستم در حومه شهر توران  سپس
سپاهيان به جنگ افراسياب پرداخت و پس از  ومنيژه را با دالوران از پيش فرستاد و خود با بيژن   رستم. رفتن ساختند

يژن را شنيدند به بپهلوانان باختر چون خبر باز گشت رستم و . با اسيران بسيار به باختر زمين بازگشتند اوشکست 
شاه بر تخت نشست و از . گرفت و به شاه سپرد رارستم دست بيژن . ه خسرو آوردنداستقبال شتافتند و آنهارا به درگا

  :شاه امرکرد تا. گفت سخنوروزگارسخت راپرسيد و از منيژه تيره بخت  زندانبيژن رنج  
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  پيکرش گوهر و زرش بوم همه    صد جامه ديـــــــبای روم بفرمود

  يزچـــو فرش و هرگونه  پرستنده  يکی تاج و ده بدره ديــنار نـــــــيز

  کاســــــــتهپـيش دخت روان  ببر    بـيژن بفرمود کاين خواســــــته به

  یروتا چــه آوردی اورا به  نگر    مفرسای وسردش مـگوی برنجش

  روزگــارکن برين گردش  نـــگه  با اوجهان را به شــادی گـــــذار تو

   

ازآن پس منيژه و بيژن در کمال راحت و . ف گران نزد منيژه باز گشتيتحابيژن آستان شاه را بوسيد با هدايا و  سپس
در پهلوی  راحترستم به زابلستان رفت و گيو بکمال . روزها عيد و شبها برايشان برات بود. يکردندمشادی زندگی 

و بيژن نقطه  داستان منيژه بهيرين کالم  شباين ترتيب فردوسی . فرزند دلبند از داد و عدل شاه خسرو برخورداربود
   ". يان گذاشتپا

 بامسی بنيرکتحت نام ) برديه زرتشت (بيژن و ) دختر کورشآتوسا زادًه خيال، (=  منيژهداستان عاشقانًه معروف 
اسطورًه اساسی فيلم کتاب اساطيری ده ده قورقود ) گل رخ(= چيچک بانوو ) زرين تن ، همان زريادر زرتشت(=

خارس ميتيلنی رئيس تشريفات دربار اسکندر در ايران از معروفيت بی . را تشکيل می دهد )ارانيها، آلوانيها(= آذريها 
در ايران دورًه هخامنشيان سخن رانده و می گويد که اشراف  آتوساو  زريادر زرتشتنظير همين داستان عاشقانًه 

   .ايرانی کاخهای خود را با نقش و نگار آنان می آراسته اند
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  تحقيقی در باب شهر و کشورهروم شاهنامه
  

 باستاني آثار حفاظت آل اداره، موسوي احمد سيدمأخوذ از مقالًه ، رمحمود کويبه روايت  ( کشور زنان در شاهنامه
     )ايران تاريخي بناهاي و

 
 تشويق نمودمقدونيان را ،د هنگام اقامت اسکندر در سغ ،فرماندار خوارزم  ،که فرس منس تاريخ حکايت از آن دارد

  . سغد جای داشت تسخير کنند همسايگی که سرزمين زنان آمازون  را که در 
  می شده و کشور زنان کجا بوده است ؟ گفتهاکنون اين پرسش پيش ميآيد که آمازون در نوشته های کهن به چه اقوامی 

رسوم مادرساالری در  گسترش گونه ایحکايت از نخست بايد گفت نامگذاری کشور زنان در آثار نويسندگان باستان  
های  روماته ها همان آمازونئوکه سبر می ِآيد چنين  نوشته های هرودت ،از . ميان قوم يا مردمی داشته است 

  .روايات يونانی بوده اند 
اند که چون يونانی  روماته گفتهئوقيبله سدر باره ی : ((  تاريخ نگار بخوانيم از وصف اين قوم را از زبان اين بخشی 

ی که اسير يها گرديدند سه تا از کشتی های خود را پر از آمازون پيروز ها جنگيدند و يونانی ها در نبرد ها با آمازون
را تا نفر آخر کشتند و  گرفته بودند نموده و زنانی که در کشتی بودند بين راه بر ضد سر نشينان قيام کرده تمام مردان

باد و امواج آنها را هر جا  ،از مرگ مردها پسی نمی دانستند يپيما دريانی سر رشته نداشتند وچون در کار کشتی را
به کرمنی ياسواحل بلند که در  ه مکانی به نامسواحل پالوس موتيس رسيده و به ايشان ب سرانجامخواست برد و

سرزمين های بايسته سمت ه کی بايشان در اين جا پياده شده از راه خش. سرزمين سک های آزاد واقع است آمدند 
و اولين گروه اسبانی که سر راه ديدند بگرفتند و بر آنها سوار شده بنای چپاول سرزمين سک ها را  زيست روان شدند

  )) . گذاشتند 
بعد از : (( ياد کرده و چنين ادامه می دهد ) سيت ( پس از آن هردوت از اتحاد و ازدواج آمازونها با مردان سک 

سمت شمال هم باز سه روز ديگر از پالوس ه از رودخانه سه روز راه پيمودند و ب) آمازونها ( ز تانه ، آنها عبور ا
روماته ئوزنهای س. اقامت دارند رسيدند و در آنجا منزل گزيدند  فعلناين سرزمين که ه ب سرانجامموتيس دور شدند و 

روند و گاهی نيز تنها  شکار میه واره با شوهران خود بس نگه داشته ووقت تاکنون عادت قديمی خودشان را  از آن
زبان سک ها حرف ه مردها لباس می پوشند و ب مانندروند و درست  ميدان میه در جنگها ب. آن کار می پردازند ه ب

  )) . می زنند 
چه در نتيجه اين  .نزديکی تفليس را گواه آورد بردرستی گفتار هردوت در اين باره می توان کشفيات باستانشناسی در

پس سرزمين  و    .کاوشها گوری که زنی متعلق به قوم سارمات با همه آالت و ابزار رزم در آن آرميده بود پيدا شد
  .کشور زنان در شمال باختری ايران بوده است

  :  آمده استدر بخشی از فروردين يشت چنين 
  يم يفروهرهای مردان پاکدين ممالک ايران را می ستا(( 

  يم يرهای زنان پاکدين ممالک ايران را می ستافروه
  يم يفروهر های مردان پاکدين ممالک توران را می ستا
  يم يفروهر های زنان پاکدين ممالک توران را می ستا
  يم يفروهرهای مردان پاکدين ممالک سئيريم را می ستا
  )) . يم يفروهرهای زنان پاکدين ممالک سئيريم را می ستا

يادآوری از تقسيم يک پادشاهی است ميان سه پسر ، که از کهن ترين داستانهای ، ين نامها در يشت ها بايد گفت ياد ا
ديگری از اين  گونهتاريخی ايرانی خود  –سلم و تور و ايرج در داستانهای حماسی  بين تقسيم جهان .ی می باشد يآريا

  . روايت است
به نام اروم و مردم اروم و هروم نام برده شده است و فردوسی به هر روی در متن های تاريخی بسيار از اين مکان 

وی اين سرزمين را نمونه ای از يک حکومت واالی مردمی می شمارد و بر . نيز به اين مردم و سرزمين اشاره دارد
  .خرد و دانايی زنان و دادگری و سياست آنان در حکومت ياد می کند

که در سخن از پادشاهی اسکندر چنين  چنان .عنوان کشور زنان ياد کرده استاز هروم ب ،فردوسی اين شاعر بلند پايه 
  : سروده است 

  م همی رفت با نامداران رو(( 
  که خوانی هروم  شد بدان شارسان        

  که آن شهر يکسان زنان داشتند 
  در شهر نگذاشتند  برکسی         

  زنان  چنان چونسوی راست پستان 
   بسان يکی نار بر پرنيان        

  سوی چپ بکردار جوينده مرد 
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  روز نبرد ه که جوشن بپوشد ب        
  چو آمد بنزديک شهر هروم 

  سرافراز با نامداران روم         
  يکی نامه بنوشت با رسم و داد 

  چنان چون بود مرد فرخ نژاد         
  عنوان بر از شاه ايران و روم ه ب

  )) سوی آنک دارند مرز هروم         
  

تاريخ نشانگر آنست که  امرياد شده و اين ، کشور باستانی اروپا ،م بعنوان سرزمينی جدا از رومهرو می بينيم،چنانکه 
  .يونيان از کشور زنان آگاه بوده اند و  ايرانی نگاران

پس از آن که اسکندر به اين شهر نزديک می شود و بر ان می شود تا اين شهر را بگشايد، زنان دالور شهر هروم  
  :ی اسکندر برآشفته شده و با دالوری کم مانندی به او پاسخ می دهند کهدر پاسخ لشکر کش

   
  اگر لشکر آری به شهر هروم
  نبينی رنعل و زپی خاک و بوم
  بی اندازه در شهر ما برزنست

  به هر برزنی ده هزاران زن است
  همه شب به خفتان جنگ اندريم
  ز بهر فزونی به تنگ اندريم

  :نشان دادن دالوری خويش چنين می نويسند زنان شهر هروم در ادامه برای
  ز ما هر که او روزگار نبرد

  از اسب اندر آرد يکی شير مرد
  يکی تاج زرينش بر سر نهيم
  همان تخت او بر دو پيکر نهيم

   
و پس از اين تهديد و نشان دادن قدرت خويش، راه مهر و مدارا را نيز نشان می دهند و بر صلح جويی و آشتی 

  :اشاره می دارندخواهی خود 
  چو با راستی باشی و مردمی 

  نبينی جز از خوبی و خرمی
 
 

مسلم به نظر می رسد دليل اينکه برزه شهر . را بغداد آذربايجان ياد کرده است) بردع، رغه زرتشتی(مقدسی همين برزه 
که سپيتمه جمشيد پدر  به شمار رفته است، از آنجاست) سئورومات يعنی مردم شمشيرزن و مادر ساالر(زنان آمازون 

بوده  است طبق اخبار خرمدينان از مغان ) رغه، يعنی شهر با شکوه(زرتشت که مقر حکومتش همين شهر برزه 
را به عنوان ايران ويج ) رغًه آذربايجان(جالب است که اوستا همين منطقه شهر برزه . سئوروماتی به شمار ميرفته است

                                                                                       :نموده است معرفی) يعنی سرزمين آريائيان اصلی(
اروپا، (و هارمونی ) ايزد جنگ و خورشيد(را دختران آرس ) سئوروماتها(جالب است که منابع کهن يونانی آمازونها 

                                                                                                                        .به شمار آورده اند) ناهيد
                                                                                                                         

کشور هروم دارد، لذا الزم می آيد که محض اطالع متن آن نيز  خود مقالًه سيد احمد موسوی اضافات مفيدی در باب
                                                    :آورده ميشود، گرچه با توجه به مطلب فوق عمده مطالب آن تکراری می گردد

                                                                                  
 

:در شاهنامه زنان آشور  
                                                    ) ايران تاريخي بناهاي و باستاني آثار حفاظت آل اداره موسوي احمد سيداز (
 فرماندار  Farasmenes منس فرس آه دارند حكايت)  التيني و رومي ، يوناني(  آالسيك داستاني روايات از برخي 

 در آه را آولچي خطه و آمازون زنان سرزمين آه آرد ترغيب را مقدونيان سغد در اسكندر اقامت هنگام در خوارزم
 در نيز ميالدي يكم سده االصل رومي نگار تاريخ روفوس آورتيوس آوينتوس.  آنند تسخير داشت جاي سغد مجاورت

 ملكه ترس تهايس: ((  نويسد مي چنين و آرده ادي زنان سرزمين و آمازونها از آبير اسكندر تاريخ به موسوم خود آتاب
  )) .  بود اسكندر با روز شبانه ١٤ آمازون
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  است؟ بوده آجا زنان آشور و شده مي اطالق اقوامي چه به آهن هاي نوشته در آمازون آه ميآيد پيش پرسش اين اآنون
 مادرساالري رسوم نوعي رواج از حكايت باستان نويسندگان آثار در زنان آشور نامگذاري گفت بايد نخست

Matriarcat  چنين. ) م.  ق پنجم سده(  بزرگ گوي تاريخ آن هردوت گفتار از.  است داشته مردمي يا قوم ميان در 
 خوبست.  اند بوده يوناني روايات در منقول آمازونهاي همان  Sauromatians ها روماتهئوس آه شود مي مستفاد
 چون آه اند گفته روماتهئوس قيبلهه ب راجع: ((  قرار بدين ، بشنويم مورخ اين زبان از را قوام اين وصف از قسمتي
 از پر را خود هاي آشتي از تا سه گرديدند فاتح)  ترومدن(  نبرد در ها يوناني و جنگيدند آمازونها با ها يوناني

 تا مردانرا تمام آرده قيام نشينان سر ضد بر راه بين بودند آشتي در آه زناني و نموده بودند گرفته اسير آه آمازونهائي
 امواج و باد مردها مرگ از بعد دانستند نمي پيماني بحر و نداشتند رشته سر راني آشتي آار در چون و آشتند آخر نفر
 آه بلند ياسواحل آرمني به موسوم بمحل و رسيده موتيس پالوس بسواحل ايشان باالخره و بردند خواستند جا هر را آنها
 حرآت مسكون نواحي بسمت خشكي راه از شده پياده جا اين در ايشان.  آمدند است واقع آزاد هاي سك سرزمين در

  )) .  گذاشتند را ها سك سرزمين چپاول بناي شده سوار آنها بر و بگرفتند ديدند راه سر آه اسباني گروه اولين و آردند
 عبور از بعد: ((  دهد مي ادامه چنين و آرده ياد)  سيت(  سك مردان با آمازونها ازدواج و اتحاد از هردوت آن از پس
 دور موتيس پالوس از ديگر روز سه باز هم شمال بسمت و پيمودند راه روز سه رودخانه از)  آمازونها(  آنها ، تانه از

 وقت آن از ماتهروئوس زنهاي.  گزيدند منزل آنجا در و رسيدند دارند اقامت “فعال آه سرزمين باين باالخره و شدند
 آار بآن تنها نيز گاهي و ميروند بشكار خود شوهران با سواره “غالبا  داشتند مرعي را خودشان قديمي عادت تاآنون
  )) .  زنند مي حرف ها سك بزبان و پوشند مي لباس مردها عين درست و ميروند بميدان جنگها در.  پردازند مي

 نزديكي   Zemo – Avchala   زمواشاال در باستانشناسي آشفيات انتو مي باره اين در هردوت گفتار بردرستي
 آن در رزم ابزار و آالت همه با سارمات قوم به متعلق زني آه گوري آاوشها اين نتيجه در چه آورد گواه را تفليس
  .  شد پيدا بود آرميده

  :  پهلوي آثار و اوستا در روماتهئوس
  :  خوانيم مي چنين ) ١٤٣ فقره(  يشت فروردين از بخشي در
   ستائيم مي را ايران ممالك پاآدين مردان فروهرهاي(( 

   ستائيم مي را ايران ممالك پاآدين زنان فروهرهاي
   ستائيم مي را توران ممالك پاآدين مردان هاي فروهر
   ستائيم مي را توران ممالك پاآدين زنان هاي فروهر

   تائيمس مي را سئيريم ممالك پاآدين مردان فروهرهاي
  )) .  ستائيم مي را سئيريم ممالك پاآدين زنان فروهرهاي

 تقسيم از يادآوري شود مي محسوب))  جديد اوستاي قديم بسيار قطعات از يكي((  آه ها يشت در نامها اين ياد گفت بايد
 اين سكايي ارشگز را موضوع اين و ، باشد مي آريائي داستانهاي ترين آهن از آه ، پسر سه ميان است پادشاهي يك

 خود ايراني تاريخي – حماسي داستانهاي در ايرج و تور و سلم جهان تقسيم.  آند مي تأييد هردوت آتاب در روايت
 و سورمات آريانژادان با را اوستايي سئيريم صوابه ب آلماني آوارت مار و است روايت اين از ديگري صورت
  .  است گرفته واژه اين ديگر وجوه را لمس و سرم و دانسته مطابق بعد هاي دوران آالنهاي
 آثار ديگر و فردوسي شاهنامه در روم و هروم و پهلوي هاي نوشته در  Arum اروم زبانشناسي خاص موازين مطابق
 گوناگون نژادهاي آه آنجا هشن بند ٢٩ فقره ١٥ فصل در.  است يوناني ماتوورئس و اوستايي سئريم همان نيز اسالمي

 باشد اروم آه سلم مملكت در آه ئي آنها: ((  گويد چه خوريم مي بر)  اروم(  آلمه به راند مي سخن شاناي اقامت محل و
  )) .  هستند ساآن

  :  زنان آشور و فردوسي
 از و داشته مذآور روايت از آگاهانه بينشي پايه بلند شاعر اين فردوسي آه بردم پي شاهنامه در خود مطالعات ضمن
  :  است سروده چنين اسكندر پادشاهي از سخن در چنانكه.  است آرده ياد نانز آشور بعنوان هروم

   روم نامداران با رفت همي(( 
   هروم خواني آه شارستان بدان        

   داشتند زنان يكسان شهر آن آه
   نگذاشتند شهر آن در را آسي        

   زنان آن چو پستان راست سوي
   پرنيان بر نار يكي بسان        

   مرد جوينده ربكردا چپ سوي
   نبرد بروز بپوشد جوشن آه        

   هروم شهر بنزديك آمد چو
   روم نامداران با سرافراز        

   داد و رسم با بنوشت نامه يكي
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   نژاد فرخ مرد بود چون چنان        
   روم و ايران شاه از بر عنوانه ب

  ))  هروم مرز دارند آنك سوي        
 آنست نشانگر موضوع اين و شده ياد اروپا باستاني آشور روم از جدا رزمينيس عنوانه ب هروم آنيم مي مالحظه چنانكه

 سلم آه داريم سراغ شاهنامه در  نيز را ديگري اشعار بعالوه.  اند بوده آگاه زنان آشور از يونيان ايراني مورخان آه
: گويد آه آنجا ، آند مي نسوبم باستاني روماتيانئوس همان به يعني آالنان به ايراني داستانهاي در را فريدون پسر  

 
  رزمگاه اين از رفت آگهي سلمه ب(( 

   بماه آمد آاندر تيرگي آن ز و    
   بود حصن يكي اندر پشتش پس

   آبود بچرخ تا سر آورده بر    
   باز حصن بدان آايدر ساخت چنان

   فراز و نشيب زمانه دارد آه    
   آرد ياد آن از منوچهر آنگه پس

   نبرد از روي پيچيد سلم گر آه    
   آرامگاه باشد دژش آاالني

)) راه بگيريم بر او بر سزدگر                                         
 
 
 

“ ها پاورقي “  
 

    
 ١ _  Quintus Curtuis Rufus    
  .  ٢١٣ ص ، دوم بهره اول جلد ،)  اشكانيان عصر در ايرانيان آارنامه(  نامه ايران ، شوشتري عباس پرفسور – ٢
  .  ١٩٨ – ١٩٧ ص ، مازندراني وحيد ترجمه ، هردوت تاريخ مختصر ، سن راولين – ٣
  .  ٢٠٠ – ١٩٩ ص ، مازندراني وحيد ترجمه ، هردوت تاريخ مختصر ، سن راولين – ٤
  .  ٢١٨ ص اجتماعي تحقيقات انتشارات مؤسسه ، ايران اجتماعي تاريخ ، نفيسي سعيد استاد – ٥
  .  ١٠٨ ص ، دوم چاپ ، دوم جلد ، اه يشت ، پورداود – ٦
  .  ٨٢ ص ، ١٣٣٦ سال تهران ، صفا اهللا ذبيح استاد ترجمه ، قديم ايران در پرستي مزدا ، سن آريستن – ٧
  .  ٧٨ – ٧٧ ص ، ٧ و ٦ بند ، چهارم آتاب ، هدايتي دآتر ترجمه ، هردوت تاريخ ، هردوت – ٨
:  به آنيد نگاه بيشتر اطالع براي.  بودند سارماتيان يا ورمانهائس از هايي تيره قفقاز ساآن هاي استي و آالنها – ٩

  .  ٢٦١ ص ، نيا رجب مسعود ترجمه ، فراي ريچاردن ، ايران باستاني ميراث
  .  ٥٢ ص ، دوم جلد ، ها يشت=  ١٠
  .  ١٩٦٨ مسكو ، عثمانوف.  م اهتمامه ب انتقادي متن ، هفتم جلد ، شاهنامه ، فردوسي – ١١

١٢ – . ١٢٦ ص ، ١٩٦٣ مسكو ، برتلس نظر تحت ، انتقادي متن ، يكم جلد ، شاهنامه ، ردوسيف   
                       

و ) اسالف کرواتها(از سويی نام کشور سئوروماتها  هرومعربی چنين بر می آيد که  در مجموع از منابع کهن ايرانی و
در آذربايجان بوده است در  برزهو همچنين  اورميهو از سوی ديگر تلفظ و نامی بر شهرهای  رومهمچنين تلفظی بر 

را نام ديگر شهر هروم ريخی آن باب شهر اخير گفتنی است عنايت اهللا رضا در کتاب آذربايجان و اران بدون قيد منبع تا
رغه زرتشتی، در جوارمراغه که (يا بردعه آورده است که معلوم نيست بردعًه اران قفقاز يا برزًه آذربايجان ايران  برزه

حال بايد ديد اين نام در زبانهای کهن ايران به چه معنی . منظورگرديده است) در آنجا روستايی به نام هره وجود دارد
يعنی ) آمازونها( سئوروماتهار حال آن چه مسلم است اين نام در زبانهای ايرانی مترادف با نام کنونی اعقاب به ه. است

ار آنجاييکه خانواده . مربوط است) يعنی همه کس هرکس، در واقع به معنی قبيلًه آزادگان و نجبا(هرووات /کروات
بوده ) رغه، مراغه(و مرکز حکومتشان همين شهر برزه زرتشت که همان پيشداديان تاريخی هستند، اصل سرمتی داشته 

اوستايی هرووات از همين نام   يعنی سرزمين اصلی آريانيهاايرانويج است پس معلوم ميشود نام اوستايی ايالت آنجا يعنی 
اسيلی ب( سيراکهامطابق منابع کهن يونانی و رومی سرزمين کهن سرمتهای پادشاهی يعنی . يعنی آزادگان اخذ شده است

) رغًه زرتشتی(به نظر می رسد نام هروم در مورد شهر برزه . در مجاورت شمالی کوهستان قفقاز قرار داشته است)ها
و هروم و ) از مصدر راغ(بيشتر به معنی شهر واقع در دشت مرتفع و کوهپايه ای گرفته می شده است چه کلمات رغه 

در اصل به معنی همه  هروواتاما خود نام اوستايی . ومی می باشندبرزه در لغت کهن ايرانی مشترکًا دارای چنين مفه
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نام اساطيری سرمتها . آنان نيز به لغت سانسکريت به همين معنی است صربکس هر کس بوده است چه نام خويشاوندان 
ی تخموروپه يعنی آمازون را می توان تمام سالح معنی نمود که می دانيم اين معنی در اوستا معنی لفظی زيناوند يعن

راهوله / خورشيد چهر/ همان تيگران سوای پادشاهان ميتانی پسر هوشنگ است که در اساس تاريخی خود) تهمورث(
در اين جا بايد بيفزايم که قرائن و اسناد تاريخی ايرانی و يونانی و ارمنی و عربی جملگی . بودا می باشد/پسر زرتشت

ازگفتًه خارس ميتيلنی رئيس . آمازونی داشته است/وم اصل وتبارسرمتیه/ نشانگر آنند که پدر زرتشت يعنی سپيتمه
تشريفات دربار اسکندر در ايران چنين معلوم ميشود که پدر زريادر زرتشت و مگابرن ويشتاسپ يعنی سپيتمه جمشيد 

لی و جنوبی و به نمايندگی از سيراکهای سرمتی در نواحی شما) افراسياب دوم( ماديای اسکيتیاز طرف ) هوم عابد(
و خود سرزمين ) سکائيان پادشاهی(قفقاز حکومت می کرده است چه ای منطقه بين متصرفات خاورميانه ای اسکيتان 

لذا طبيعی بوده است که ماديای اسکيتی ساتراپی از تبعًه . اصلی اسکيتان واقع در شمال دريای سياه قرار گرفته بود
در کتاب معتبر تاريخ ماد تأليف دياکونوف تصويری از . ته بوده استسرمتی خود بر قفقاز و آذربايجان  بر گماش

سرمتی شمشير به دست تازنده که بر تابوتی مکشوفه از آسيای صغير نقش بسته آورده شده است که / سواران سئورومتی
بايجان يعنی پس بی جهت نبوده است که آتشکده شهر رغًه آذر. بايد افراد همان سپيتمه جمشيد پيشدادی بوده باشند

از نويسندگان کهن موسی خورنی، مورخ . آذرگشنسب از عهد همين پيشداديان جايگاه جنگجويان به شمار می رفته است
/ را با سرمتها) شاهزاده(شروين / ارمنی و ابومنصور بغدادی در سخن از خرمدينان به صراحت نياکان پدری زرتشت

پس بی جهت نيست که در خود کتابهای پهلوی نام نياکان اساطيری دوردست . ربط داده اند) زنج(ديار زنان "آمازونهای 
می دانيم .  ياد نموده اند) سپيتمه هوم، داماد آستياگ( جمشيدو ) بوسنی= يعنی صرب دوردست( دوراسروزرتشت را 

يانت کرده و وی را خ) افراسياب دوم(خود يعنی ماديای اسکيتی ) تورانی(اين والی اخير سرانجام به ولی نعمت اسکيتی 
نمود که پدرش ) کيخسرو، هووخشتره(رغًه آذربايجان دستگير و تسليم کياخسارو / در اطراف همان شهر برزه

خود سيتمه . کشته شده بود) گنگ دز سياوش(سياوش به دست همين ماديای اسکيتی در اطراف شهر گنجه / فرائورت
ا به مقام دامادی آستياگ پسر کياخسارو رسيد و از اين ازدواج هوم بعد از اين خدمت بسيار بزرگ به ماده/ جمشيد

سپيتاک زرتشت زاده شد که در تواريخ با نامهای متعدد معروف جهانيان شده است که غالب اين اسامی هر کدامشان  فرد 
، )سروددان مّنور(، گوتمه بودا )نجيب(، آرای آرايان، ايرج )زرين تن(زرتشت : تاريخی مهم و مستقلی به شمار می آيند

دانا، (، بيژن )درخشان(، ايوان )هوشيار(، هوشنگ )دانای بزرگوار(، مهاويرا )بزرگ تن(، برديه )سروددان(گئوماته 
کسی که (، ايوب )پدر امتهای فراوان که دوست صميمی خداست(، ابراهيم خليل )زرير، زرين اندام(، زريادر )درخشان

، )مرد خدا(، عزرا )برگ اندام(، لقمان )بزرگ تن(، تنائوکسار )برزگ اندام(فث ، يا)به آزمايشات سخت برگمارده شد
مرد با خدای (، بايزيد بسطام )جاودانی(، يحيی )نيکومنش(، بهرام ورجاوند ،هامان )جاويدان(، يحيی )نيکوکار(صالح 

بهلول، (، بهوبالی )ه زبان عربینگهبان عهد و پيمان به زبانهای هندواروپايی، شيرمرد هوشيار ب(، هرمس )درشت اندام
آذريها و سر انجام اميران گرجيها که به معنی ) سفيد اندام(، بامسی بئيرک )دارای دستان نيرومند يا در کنار زندگی کننده

پيداست که جهان کسی را بدين معروفيت و با اين همه نامها و القاب متفاوت و مستقل ازهم به خود نديده . شاهزاده است
اهورامزدای (هرمزرا ميدهد و ريشًه سامی نام  مرد هوشيارکه به عربی به معنی  هرموسبه شکل هرمس نام . است
برهما، هوشنگ، /ائا/می باشد فراگير نامهای خدايان و رهبران دينی مشهور به صاحبان خرد از جمله اهورامزدا) اوستا
درود بر پاکدالن که به لقاء الهی "فًه هرمسيان يعنی ّلب فلس. نوح بوده است/خضر و آتراهاسيس/زرتشت، کيخسرو/بودا

در شرق و جنوب آسيا می ) منور به دانايی( بودا/زرتشتبيانگر فلسفًه نيروانای بودائيان يعنی مکتب " نايل خواهند شد
                                                                                                                                                 .باشد
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 صور نامگذاری نيشابور
  
شهری آراسته به مساجد، خانقاه ها، مدارس، ديرها، بازارها و سراچه های ارباب حرف   ژ شرق،کهن شهر و کهند«

گوناگون که هر کدام در راسته ای و تيمچه ای آهنگ زندگی می نواختند، شهری که از آن ده ها وزير برخواسته و 
علم و عرفان، فالسفه، فقها و جهانگردان  هزاران عالم و دانشمند به عالم علم تقديم کرده و خاکش چون کهربا عقول اهل

  »...زيادی را مجذوب خويش ساخته 
   

  روزگاری
   

 ،نيکه فور، نيسه فور، نيسايا، نشايا، نشابور، نشاور، نسافور، نيسافور، دندی شاپور، نيوشاه پوهر، نيوشاپور، نوشاپور
   سمن جورو  شادياخ، شادکاخ، ابه شهر، بر شهر، اپر شهر، ابرشهر

  ر زبان عربی، سمنگور ناميده می شده،و د
  خودنمايی می کند، »نيشابور«امروز در گستره جغرافيائی به نام 

  .تلفظ می شود )Noshabur(» نشابور«و با لهجه زيبای مردم اين شهر، 
   

هر نيشابور؛ ش«، پژوهشگر و مورخ فرزانه، در فصل نخست کتاب )ش.ه١٣٧٩ - ١٣٢١( فريدون گرايلیزنده ياد استاد 
  به ريشه يابی نام های نيشابور در طول تاريخ پرداخته است؛» فيروزه

   
شترستان های (به شهادت نامه ی پهلوی شهرستانهای ايرانشهر . به گونه گون صوری در تاريخ آمده است نيشابورنام «

پهليزک، پالزهاک، (بنام  در اسناد جغرافيايی ايران کهن شاهپور اول زاده ی اردشير درخراسان پادشاهی تورانی) ايران
را بنيان نهاد که قله ی ) کار نيکِ  شاهپور( نيوه شاهپوررا شکست داد و کشت و در همان آوردگاه ) پالچيهاک

  .گرديد) ٢(که طايفه ای کوه نشين و چادرزی از سالله داهه بودند) ١(يا سرزمين اپرنها ابرشهرفرمانروايی واليت 
وزگار ساسانيان در کاوشها و پژوهش های علمی در خاک نيشابور بدست آمده فراچنگ آمدن سکه هايی که از ر

گفته اند شکل ديرين واژه ی نيشابور ). ٣(نمايانگر آنست که اين شهر در آن دوران ارج و اعتبار ويژه ای داشته است
دوم ساسانی که آن را در به مفهوم کار نيک يا جای نيک شاهپور بوده است به پاِس بستگی به شاهپور ) نيو شاه پوهر(

گر چه بنای اصلی آن را به شاهپور اول پسر اردشير . قرن چهارم ميالدی دوباره بنا کرد از آن پس بنام او خوانده شد
بيفکندند و الف » الف«و » با«بود پس »  بنا شاهپور«و نيشابور را شاهپور بنا کرد و در آغاز ) ۴(بابکان نسبت داده اند

  .ند  و نيشابور شدبدل کرد» يا«به 
   

که از ملوک بلند همت و با تدبير و آگاه دل بود و سايه ی همای دولتش بر ) شاپور دوم(فرزند هرمزد پادشاه استخر 
بنا نمود و به اطراف شهر خندقی حفر ) قهندز(تارک شرق و غرب گسترده بود، شهر نيشابور را در کران مرز کهن دژ 

  .هم پيوند کرد کرد و اين شهر را با قهندز به
   

نيشابوِر زمان او را چهار دروازه به گونه ای بود که خورشيد از هر چهار به بامدادان درون می شد و در شامگاه بيرون 
هنگام حفر خندق گنجی پيدا شد که هشتاد خروار زر بود . امام حاکم فرموده و آن بناست که تا ابد پايدار است. می رفت

چه . از اين جاست که می توان پذيرفت شهری در اين ديار پيش از هرمزد هم وجود داشته است ).۵(بر عامه تفقد کردند
  .گنج بازمانده تمدن و فرهنگ کهن تری است
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، در خاطرش گذشت که اين ديار شايان ساختن )۶(ی وسيع ديدنيزارو باز آمده است که شاهپور به آن سامان گذشت 
در : اختر شماران شاپور را گفتند. ر را تراشيدند و بر جای آن شهری بنياد کردندشهری بزرگ است، فرمان داد آن نيزا

در هنگام  تولد مصيبت و بال از مردم و مملکت گريخت بزرگان و نجبا به . سلطنت بشکوه او زوالی پديد خواهد شد
پس . دم از شاهپور نشان دادندچون به خطه ی نيشابور رسيدند از بنيان گذاِر شهر پرسيدند و مر. جستجوی او بر آمدند

  ) .٧(خوانده شد دندی شاپورپس از  شاهپور  و. نام اين شهر را شاپور خواست ناميدند
   

را در واژه نامه ها به معنی ده ) نه(دانسته  نه شاپورگر چه صورتی ديگر هم هست و آن اين که نيشابور را ترکيبی از 
  .گرفته و نه شاپور را ده شاپور گفته اند

   
که والی خراسان بود از پدر آن ) ٨(و شاپور پسر اردشير. از اقليم چهارم می دانند مادر شهرهای خراساننيشابور را 

بر شاپور غيرتمند اين گران آمد و آن شهر را دگر . اما پدرش آرزوی او را اجابت نکرد). ٩(شهر را در خواست کرد
حيطه ی بارويش پانزده هزار گام  و . خواندند نيسابورو  عرب آن را باره ساخت و نه شاپور نام نهادند که نيشابور شد 

و جانشينان ساسان مغ بد را عادت چنان بود که شهر ها را .  بر شيوه رقعه شطرنج هشت قطعه در هشت قطعه نهاده اند
مشهور شهريست ). ١٠(به هيئت و هيبت اشياء و جانوران می ساختند و شاپور ذواالکتاف در عمارت آن شهر سعی کرد
بيشتر آب آن از قنات ها . نيشابور در دشتی گسترده يک فرسنگ در يک فرسنگ  از آنجا تا طوس سه منزل فاصله است

  .تامين می گردد و هوای مطبوع و فرح فزايش سالم است
   
شاپور بدانجا رسيد  ، و چون)١١(آمده که نيشابور پر نعمت ترين و آبادترين و خرم ترين شهر خراسان بوده) اللباب(در  

پس واژه مرکب از دو کلمه ی ). ١٢(ی بودنيزارشايسته است شهری شود و در آن زمان آنجا . گفت نيکو جايی است
، يا ساختمان فرض کرده اند و  نيشابور را بنای شاهپور بنارا به معنی ) نی(و شاهپور می باشد و نيز محققان ) نی(

. معروف است نشاورامروزه نيز به . ب تجارت خاوران و مقصد بازررگانان شد بعد ها نيشابور قل). ١٣(شمرده اند
 بديهی است اين نشاور با شهری که در فارس در ُکَوَره دارابجرد و جهرم قرار داشته کامال متفاوت است و بايد آن را

  .و نيشابور کفن پوش فراموشی شده است). ١۴(نيشابور گفت تا نشابور و نشاور
   
. ده ی شاپور در خاک خراسان شهری ساختند که آن را نيشابور ناميدند و در شمار شهرستان های ايران در آمدو بفرمو 

پاره ای تذکره نويسان و تاريخی مردان را گمان رفته است که تنديسی ستبر پيکر از شاپور اول در نيشابور وجود داشته 
مجسمه ای از شاپور در نيشابور بود که اعراب (وده است همسان پيکره ای که از وی در کازرون فارس بپای ب. است

چنين می نمايد که شايد نشان گونه ای چون سنگ تراشيده شاپور نمای کازرون در اين شهر وجود ). ١۵)(خراب کردند
ازرون داشته است و آنها که بی ذوق و جشن بودند و از تمدن و هنر مايه ای نداشتند اين تن واره را نيز مانند پيکره ک

از شر شيطان آدمی زاده ای که از فرط گناه و خطا مورد ) به زعم خويش(شکسته باشند تا شهر و مردم نو اعتقاد آن را 
  .خشم و نفرت خدا قرار گفته و سنگ شده است برهانند

    
رانی اسکندر چنان که اشارت رفت شهر نشاور فارس را که بقولی طهمورث ديو بند ساخته و شاپور اول آن را پس از وي

دگر باره رونق و آبادی بخشيده با نيشابور خراسان عوضی گرفته اند و مجسمه و داستان طهمورث را به نيشابور نسبت 
سخن به ميان می آيد و ابن فندق درباره قطع سرو  زرِ  سرخ نيشابوردر خرده اوستا هنگام مراسم عقد از ). ١۶(داده اند

  :کاشمر می گويد
به هر . به پرداخت پنجاه هزار دينار زر نيشابوری در مقابل از پای نينداختن آن حاضر شدند بپردازند زر تشتيان حاضر 

در گويش اعراب . حال آنان که نيشابور را زاده ی نيزار دانسته، يا نشست و شاپور را به هم پيوند کرده، به خطا رفته اند
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و شايد در آنجا درخت هايی وجود ) ١٧(است  سايه ساربه معنی نيسافور . بدل شده است نبسابورو  نيساور، نيسافوربه 
  . داشته که سايه گستر تارِک خستگان بوده است

   
، می دانند و در ونديداد که از کتب پنجگانه ی اوستاست از شانزده سرزمين نسايايا ) نيسايا(پاره ای از مورخان آن را 

اگر حدود ). ١٨(که پنداشته اند حوالی نيشابور تا سرخس امروز استاست  نيسايهنام برده است، از پنجمين اقليم آن، 
و در سنگ نبشته ی داريوش پرثوا، و در نامه های تاريخی ) ورنه(دولت پارت را که در زمان هخامنشی که در اوستا 

خشترپاون می   آمده است، در نظر آوريم نيشابور را نگين تاجِ  اين) پارتی به(پارتر، و در کتاب استرابون (هرودت 
است  شهر زيبای شاهپورهم که به معنی ) شاهپور(و ) نو(پوشيده مباد که نيشابور، را  ترکيبی از دو واژه ی ). ١٩(بينيم

  ).٢٠(آورده اند
در ضمن مسکوکاتی از سلسله باکتريان در بلخ و افغانستان بجای مانده است که از پادشاهانی بنام، نيکه فور، ياد و    

را بنياد کردند که بعد ها  شهر نيکه فورکند و اينان دامنه ی فرمانرواييشان  تا نيشابور گسترش داشته، که اين  گفتگو می
و طبق فرهنگ پهلوی از دو کلمه ی نشست و شاپور به معنای جای ). ٢١(شده است نيشابورو  نيسافور، نيسه فور

  (*).نشستن آمده و مسکن و مسند هم گفته شده است
   

و باز . ضبط کرده اند، چنان که اشارت رفت، از اپرن ها شهرت قوم داهه مشتق گرفته اند ابر شهرگر نيشابور را نام دي
و بر فراز بلند پايگاهی ! آمده است که نام ابر شهر بدان خاطر به نيشابور دادن اند که به ابر های آسمان نزديک بود

  ). ٢٢(بوده استساخته شده بود، و اعتدال هوای آن نيز بهمان سبب 
   

مشهور بوده است، چرا که شهری عمده در يک نوار  به شهرپيش از شاپور دوم به گمان قوی اين شهر بنام : و گويند
مرزی مهم به همين نام بوده و حاکم اين خطه مرزبانی معروف به کنارنک بوده و چون اين منطقه در معرض يورِش 

اکم بيشتر گشودن دشواري های نظامی بوده است تا امر مملکتی و اداری وحشی ها قرار داشته است؛ وظيفه ی اين ح
  ). ٢٣)(خوانده می شده است ابه شهرحتی بعد از شاپور دوم نيز اين بنام (
   

در آغاز (**).  است ايرانشهرو  ابر شهرنيشابور که از شهر های دير سال و باستانی خراسان می باشد معروف به 
  .يان هنوز نام نيشابور را ابر شهر می نگاشته انداسالم حتی در عهد عباس

   
من سکه ای دارم از عهد هارون الرشيد که در يک : گويد) حجت(مسيو شفر، مترجم سفر نامه ی ناصر خسرو قباديانی 

رب بسم اهللا ض(در سواد آن نوشته اند ) الاله اال اهللا وحده ال شريک له(روی آن به خط کوفی به سه سطر نقش شده است 
: محمد رسول اهللا، و در حاشيه: ، در طرف ديگر آن، در سه سطر)هذه الدر هم بمدينة ابرشهر سنة اثنين و تسعين و مائه

هم چنين بر اساس سکه هايی که از خلفای بعد از هارون الرشيد پيدا ). ٢۴)(محمد رسول اهللا ارسل بالهدی المشرکون(
  . ذکر شده است ابرشهرشده باز نام 

   
از نامهای ديرين نيشابور، ). ٢۵(يبای نشابور را که بر دشتی وسيع بنيان نهاده شده است؛ ابرشهر خوانده اندشهر ز

آمو دريا و رود خشاب يا (ابرشهر يا ايرانشهر، ليکن صحيح تر آن نمايد که نام ايران شهر به تمامت مملکت بين جيحون 
موی ايرانشهر را به معنای همه ی خاک ايران گرفته و ياقوت ح. تا دشت قادسيه اطالق می شده است) اگزوس
  .از اشتباهات وی بشمار است، ليکن جای خرده گيری بر او نيست). ٢۶(است
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ايرانشهر تمام زابلستان و سيستان و اطراف نيشابور می شده است و برخی نيز اين نام را اختصاصاً  : مقدسی می گويد 
ز اين عقيده را می پذيريم چرا که مورد اتفاق مورخان است و به دستاويز و دليل و ما ني. به نيشابور اطالق کرده اند

  ).٢٧(ديگری نياز نيست
   
جشن شکوهمندی برای ازدواج .) ق. ه ۴۶۶(در سده ی پنجم آلب ارسالن سلجوقی به سال : و باز در تواريخ آمده است 

). ٢٨(تغيير نام يافت شادياخم شادکاخ که بعد ها به دختر قاآن و پسرش ترتيب داد و شاه قصری برای آنها ساخت بنا
، در مشرق حکومت می کرد به همت او و فرزندانش .)ق.ه ٢٠۵(گرچه  طاهر که قبل بود و دست نشانده ی مامون 

. خراسان استقالل يافت که نيشابور در زمان طاهر يان پايتخت شد و عبداهللا بن طاهر باغ معروفی بنام شادياخ بساخت
و لشکريان هر يک بر گرد آن بنائی نهادند و . هللا بن طاهر در بيرون شهر سرايی بساخت که داراالمانش نام کردندعبدا

بعد آلب ارسالن آن را مرمت کرد و بر پای ماند تا پايان سلطنت سنجر بدست . خوانده شد شادياخشهری پديد آمد که 
شادياخ اول محله يا دهی بود چنانکه ابو افداء . ياخ هم می گفتندغزان ويران شد به هر حال زمانی نيشابور را بنام شاد

از جمله آنچه به نيشابور منسوب است شادياخ است بر در نيشابور چون ديهی است که به شهر پيوسته باشد و : (گويد
  ) ٢٩) (دارالسلطنه آنجاست

عرفان ايران، عطار و بربت کمال المللک در اما آرامگاه پير بزرگ خانقاه . و سوگمندانه امروز اثری از شادياخ نيست
همان نقطه ايست که در قديم بدين نام خوانده می شده است و در جنوب شرقی نيشابور امروزيست که روزگاری 

، نيکه فور، نيسه فور، نيسايا، نشايا، نشابور، نشاور، نسافور، نيسافور، دندی شاپور، نيوشاه پوهر، نيوشاپور، نوشاپور(
ناميده می شده و ) سمنگور(و در زبان عربی  سمن جورو  شادياخ، شادکاخ، ابه شهر، بر شهر، اپر شهر، ابرشهر

  ».خودنمايی می کند نيشابورامروز در گستره جغرافيائی بنام 
   

   :منابع
  . ستانهای ايراناز شهر ١٠۴نقل از سفر نامه فريه ص  .١
   .جواد مشکور، ايران باستان .٢
  . به بعد ۴٠٨، ص ١٣٣۵لسترنج، خالفت شرقی، ترجمه محمود عرفان بنگاه ترجمه و نشر کتاب، سال  .٣
د و   ۴١٢و لسترنج خالفت های شرقی ص ١٨٢حمداهللا مستوفی، نزهة القلوب؛ به کوشش دبير سياقی ص  .۴ به بع

  . ۴٣تاريخ ابن فندق، تاريخ بيهق ص
  . ١١٨بو عبداهللا الحاکم، تاريخ نيشابور ص ا .۵
  . ٢۵٢ص ٣اللباب فی تهذيب االنساب چاپ قاهره ج : عزالدين اثير .۶
  . ١٨١دبير سياقی ص ١٣٣۶نزهة القلوب چاپ : حمد اهللا مستوفی .٧
  . ، چاپ سنگی٢١٣، ص٣مطلع الشمس، ج ): اعتماد السلطنه(صنيع الدوله  .٨
  . ٣١را، از روی عکسی استانبول، به سعی استاد مينوی، ص تاريخ جهان آ: قاضی احمد غفاری تروينی .٩
  . ١٨٢دبير سياقی ص ١٣٣۶نزهة القلوب چاپ : حمد اهللا مستوفی .١٠
   .٢۵١، ص٣، چاپ قاهره، ج )به زبان عربی(اللباب فی تهذيب االنساب : عزالدين اثيد .١١
  . ٨٠١، ص١٣۴٢زينت المجالس از انتشارات کتابخانه ی سنائی، سال : مجدالدين محمد حسينی .١٢
  . ۵١٢تقويم البلدان، ترجمه ی عبدالمحمد آيتی از انتشارات بنياد فرهنگ ايران، ص: ابوافداء .١٣
  . ٧٩۵زينت المجالس، ص : مجدالدين محمد حسينی .١۴
  . ۴٩۶گنج دانش، چاپ سنگی، ص: معتمدالسطان .١۵
   .٧٩۵زينت المجالس، ص: مجدالدين محمد حسينی .١۶
  . ، صفحات مربوط به نيشابور٣الشمس، ج  مطلع): اعتماد السلطنه(صنيع الدوله  .١٧
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   .١۴٩ايران باستان، ص : جواد مشکور .١٨
  . ايران باستان: جواد مشکور .١٩
   .١٧١جغرافيای تاريخ خراسان از نظر جهانگردان، انتشارات جشن های شاهنشانی، ص : ابوالقاسم طاهری .٢٠
  . ابور، صفحات مربوط به نيش٣مطلع الشمس، ج ): اعتماد السلطنه(صنيع الدوله  .٢١
  . ١٢٠تاريخ نيشابور، ص: الحاکم .٢٢
  . ٢٣٩مجله ی دانشکده ادبيات مشهد، ترجمه عباس سعيدی، ص: الرنس لکهارت به نقل از نيشابور .٢٣
  . ، چاپ سنگی109، ص٣مطلع الشمس، ج ): اعتماد السلطنه(صنيع الدوله  .٢۴
  . ٢٠۵و ٢٠۴ص المسالک و الممالک، به کوشش ايرج افشار، بنگاه ترجمه و نشر کتاب،: استخری .٢۵
   .۴٩٣گنج دانش، چاپ سنگی، ص: معتمدالسطان .٢۶
  . ٣٠٠و   ٢٩٩، ص ١٩۶٠احست التقاسيم فی معرفة االقاليم، به زبان عربی، چاپ ليدن، : مقدسی .٢٧
  . ، صفحات مربوط به نيشابور٣مطلع الشمس، ج ): اعتماد السلطنه(صنيع الدوله  .٢٨
  .۵١١ی از انتشارات بنياد فرهنگ ايران، صتقويم البلدان، ترجمه ی عبدالمحمد آيت: ابوافداء .٢٩
  . ٣٢٩فرهنگ پهلوی، ص : بهرام فره وشی*   
  .٢٧١تاريخ حافظ ابرو، ص : حافظ ابرو** 

   
  :به روايت

   .١٠-٣، ص١٣٧٥، »نيشابور؛ شهر فيروزه«.گرايلی، فريدون •
  )فرزند نيشابور(ققنوس شرق  توسط  ٧:٥٠ ساعت١٣٨٤اسفند ٤پنجشنبه  نوشته شده در 

  
در پايان اين مقاله ، اين جانب جواد مفرد کهالن به عنوان محقق تاريخ اساطيری ايران در نقدی خيلی کوتاه  بر اين 

را با پادشاهان شاهپور نام ساسانی ربط می دهند، بايد بگويم که اين فرض  که ظاهری  نيشابورنظرات که متفقًا خود نام 
آورده اند  که به معنی دارای پرتو نيسايه ی اين شهر را يونانيان و روميان پسنديده و منطقی دارد خطاست چه نام قديم

 نخجوانهای معروف ايران باستان از جمله  نيسايهجايگاههای بزرگی برای استراحت کاروانها است و ظاهرًا از همًه 
يعنی  نيسايهين و معروفترين اين بزرگتر) ميمنه( نيسای ميانه، نهاوند، )نخستين استراحتگاه کاروانهای جاده ابريشم(

از اين طريق بوده که به جای جزء  نيشابوربه پرتو نيسايه تبديل نام کهن اين شهر يعنی . استراحتگاه کاروانها بوده است
بدان اضافه نموده اند و اين نام به طور ) فراوان، اَبر( ُپر، جزء فارسی پسينی به صورت )نيرومند( پرتوپيشين آن يعنی 

به حساب آمده و جزء ) پايين آوردن بارها" (نی"شده که علی القاعده اين شکل ترکيبی از پيشوند  نيساُپرديل به ساده تب
دوم تبديل به نام سهل التلفظ و شناخته شده با نام شاهپورهای معروف ساسانی گشته ودر مجموع  تبديل به نيشاپور و 

    .نيشابور گرديده است
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شهر توس وجه تسميه  
 

ی  , محمودبختياری شهری, رجبعلی لباف خانيکی, جلد اول,برگرفته ازگزارش شناخت تابران(  ود طغراي اف   , محم د لب مجي

  )پژوهشگاه ميراث فرهنگی خراسان,بهزاد نعمتی, خانيکی

ان نشده است    , درباره ی نام توس ی بي ه  . " معنای آن وريشه ی کلمه تاکنون نظر دقيق ا  " بارتلم رای واژه ی  محقق آلم نی ب

tusa  ريشه یtaos ١.(ول ورها است, تهی وپوک ونيز آزاد, اين ريشه دارای دومعنی خالی. را احتمال داده است(  

وفر  " از طرف ديگر   اير ُه ل واژه ی  " ه ه          tusaذي ن کلم د ودرتوضيح اي ی می دان انی دالور وجنگاوری ايران او راقهرم

ع       tusaspaرها شده می آورد ومعادل سانسکريت آن را  را به معنی دارنده ياسب  tusaspaترکيب  ه در واق می نويسد ک

ه اضافه ی اسم      taosترکيبی از صورت ضعيف شده ی فعل    ی ول       aspaب ا معن ن ج ه اي ا , است ک ی   , آزاد وره ه معن ک

و   tosه های  واژ tusو  tausبه کارگرفته است ومی نويسد صورت وادبی واژه های      , بوده taosديگری برای ريشه ی 

tus ٢.(است (  

ه   زوده ی واژه ی     taosaکلم ه صورت اف ده         hu tsosaدر ترکيب اسم   , است  tusک ز آم ام همسر وخواهر ويشاسپ ني ن

زرگ دارد     taosaبار تلمه , در زير نويس اين واژه. است ای پهن وب ه رانه ) ٣(آورده است  , را اسم مذکر به معنی کسی ک

  .يل جنگاور مذکور در اوستا باشد, ودلير باشد واحتماال به نوعی اشاره به توسکه شايد منظور انسانی قوی 

ر سرزمينی اطالق نشده است     , با اين تفاسير د نظر         . در اوستا هيچ گاه نام توس ب ه تايي ين ب ه برخی محقق ل توجه آن ک قاب

داد    urvaسرزمين اورو , اسفنديار جی د اول وندي ق بن ده است   هشتمين سرزمين ا  , را که بر طب ه توس    , هورا آفري ا منطق ب

  .که نمی تواند نظر چندان درستی باشد). ۴(يکی دانسته اند

تانهای   . برنام شهر و کوهی نيز اطالق می شود  , در متون پهلوی به نام توس عالوه بر يک شخصيت پهلوانی اب شهرس کت

و   , بناينگذار شهر را, ايران پاهبد ب وذر      ). ۵(ده است شهرتوِس نوذران می داند که نهصد سال س ی پسر ن وان ايران توس پهل

  .پدرش مدت هفت سال پس از منوچهر پادشاهی کرد وسپس به دست اسفنديار تورانی کشته شد. ونوه منوچهر می باشد

د           ق نش ن راه موف ی در اي د؛ ول ت کيخسروش اج تخ دعی ت دی م ود وچن رو ب اد وکيخس اووس وکيقب پاهبد ک دتها س وس م ت

ه       . با پدرش نوذر پايان يافتوپادشاهی دراين خاندان  رد وکيخسرو ب ا ک راه کيخسرو دليريه توس درجنگ باتورانيان به هم

رد        , پاس دالوريهايش اکم خراسان ک ه او سپرد واو را ح انی را ب انی درفش کاوي ه    . سپاهبدی لشگر ونگهب توس هنگامی ک

ه او   , کيخسرو به قصد  سفر به جهان ديگر رو به کوه وبيابان نهاد ه بدرق ا غايب شدن کيخسرو     ب ر   , رفت وب ز در زي او ني

  ).۶(در سّنت مزديستان او از جمله جاودانيهاست که در پايان جهان به همراه سوشيانس خواهد بود. برف جان سپرد

ن شهر       ی اي د پس از خراب , مولفان زين االخبار ونزهة القلوب جمشيد پيشدادی را بنيانگذار شهر توس می دانند ومی افزاين

وه اطالق شده    ). ٧(ذر آن را تجديد عمارت کرد وبنام خود منسوب گردانيدتوس نو در بندهش نام توس هم برشهر وهم برک

ه کاسه رود    " چشمه سو" است؛ بطوريکه محل  ه رودخان را برسر کوه توس می داند ودر توصيف شهر توس می نويسد ک

  ).٨(روسپ در اين شهر واقع استبه شهر توس می آيد ودرآن جا آن را کشف رود می خوانند وکوه کد

منطقه ای در دشت توس خواهيم يافت که احتماال می توانيم آن مکان را توس کهن   , اگر از جهان اسطوره پا بيرون گذاريم

ی مشهد   " قره تپه " و " دوين" , "توپ درخت" اين منطقه سه تپه واقع در محدوده ی بين روستاهای . بدانيم در شمال غرب

  .در غرب دشت توس است وغرب تابران

واهی می    ۶تا۵اين سه تپه در فاصله بسيار نزديک به هم وبا يک توالی زمانی استمرار حيات  ه گ هزارساله را دراين منطق

ه    ) به ويژه تپه توپ درخت(دهد وقدمت ومخصوصا وسعت تپه ها د درمنطق باعث اين گمان می شود که توس قبل اسالم باي
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رآن          . باشد ای به اين وسعت وعظمت بوده ام دشت توس يافت نمی شود وعالوه ب خاموشی  , چنين محوطه عظيمی در تم

حيات اين منطقه ظاهرا از قره تپه با قدمت حدود هزاره . گمان مذکور را قويتر می کند, حيات آن دراوايل دوره ی اسالمی

د ودر             .ی پنجم ق ه می ياب اری ادام ار معم ا آث ن ب ه دوي ه ی حدود      م آغاز می شود وسپس در تپ ا پهن رين محوطه ب بزرگت

  .اين محوطه ی اخير عظمتی شايسته ی دژ استوار توس دارد. در اوايل اسالم خاتمه می يابد, دوهکتار

به لحاظ تاريخی تا دوره ی ساسانی نام توس مشخصا در متون ومنابع نيامده ودرکتيبه های دوره ی هخامنشی شهر های 

در دوره ی اشکانی نيز نامی از اين . جزيی از قلمرو امپراتوری هخامنشی آمده است, هشمال شرق کشور با نام ايالت پرثو

تاريخ توس را بايد , شهر در دست نيست؛ اما در دوره ی ساسانی جز چند مورد که حوادثی در اين شهر اتفاق می افتد

  .    درالبه الی حوادث وتاريخ منطقه ی خراسان جستجو کرد

انيکی   , محمود طغرايی, محمودبختياری شهری, رجبعلی لباف خانيکی, لد اولج,شناخت تابران) ١(   اف خ د لب زاد  , مجي به

  Bartholomac,Altiranisches worterbuch, Berlin,1961به نقل از,پژوهشگاه  ميراث فرهنگی خراسان,نعمتی

  Mayrho fer, iranisches personennamenbuch.wien.1966به نقل از, همان کتاب)٢(

  Altiranisches worterbuch    به نقل از, همان کتاب) ٣(

  ٩٣٠ص,٢ج,١٣٧٠,مرواريد,تهران, گزارش جليل دوستخواه, اوستا, همان کتاب) ۴(

  .۶۵ص, ١٣٧١, کتابخانه ملی ايران, تهران, گزارش سعيد عريان, جاماس آسانا, متون پهلوی, همان کتاب) ۵(

اب ) ۶( ل از  ,همان کت ه نق ده های زاد   , ب ی راشد محصل     , سپرم گزي د تق ه محم ران , ترجم ات    , ته موسسه مطالعات وتحقيق

ا  ١٢٨ص, ١٣۶٩, توس , تهران , گزارنده مهرداد بهار , ُبندهش ,  ۶٣ص, ١٣۶۶, فرهنگی  ورداود   ،؛ يشت ه راهيم پ , اب

ام های  فرهنگ ن  , ؛ منصور رستگار فسايی  ٢١٧-٢١۶ص,١ج, ٢۵٣۶, دانشگاه تهران, به کوشش بهرام فره وشيع تهران

اهنامه ران, ش ات فرهنگی,ته انی ومطالع وم انس م رضی۶۶٨-۶۶١ص,٢ج,١٣٧٩,پژوهشگاه عل ای , ؛هاش ام ه فرهنگ ن

 ٢٢۴ص, ١٣٧١, مرکز  , تهران , دانشنامه مزديسنا ,جهانگير اوشيدری, ٣۶۵-٣۶۴ص,١ج,١٣۴۶,فروهر, تهران, اوستا

احقی   د جعفري ات ف  ااش  فرهنگ اساطيرو  , ؛ محم تانی درادبي ران  , ارسی رات داس  ,Justi ؛٢٩٨ص,١٣٧۵,  سروش  , ته

iranisches namenbuch, germany, 1963, kanga.  

Complaete dietionary of the avesta languages. Bombay, 1900  

؛ ۴٨و٣٣ص,١٣۶٣, دنيای کتاب,تهران, تصحيح عبدالحی حبيبی, زين االخبار,گرديزی, به نقل از, همان کتاب) ٧(

به نقل , همان کتاب)   ٨(  .١۵١-١۵٠ص,١٣۶٢, دنيای کتاب, تهران, به تصحيح لسترنج, نزهة القلوب ,حمداهللا مستوفی

  .٧٧و٧۶و٧٢ص, بندهش, از

در نقد کوتاه و تکميل اين مقاله مطلب اين جانب جواد مفرد کهالن بايد به عنوان يک محقق تاريخ اساطيری و جغرافيای 
توانا، "(تو"پارسی /بايستی مرکب از کلمات اوستايی توسم نام شهر  و کوه تاريخی ايران بايد به طور اختصار بگوي

) پرسود(سوبرچشمه ای که نامش در کتاب پهلوی بندهش / بوده باشد همان درياچه) درياچه/ چشمه" (اوس" و) نيرومند
همان معنی چشمه پرسود آورده اند، که باز به  چشمه سوچنانکه ديديم نام اين چشمه را در مقاله به صورت . آمده است

از قهرمانان معروف شاهنامه ربطی با نام اين شهر نداشته و به معنی تنومند و پهلوان می باشد و در واقع  توسنام . است
يعنی کورش دوم است نه نوادًه او کورش سوم که در روايات ملی ايران با نامهای   توسقهرمان کورشنامه گزنفون همين 

سپهساالر ) توس( کورش دوم.  معروف شده است فرشوشتر و) سودرسان(سئوشيانت و ) رين شدهآفجهانگشای (فريدون 
گشته ) مردوک/عزيز(داود در روايات تورات در لباس پادشاه يهود تبديل به ) هووخشتره، کيخسرو(کياخسارو  محبوب

که همين " چوپان جنگجو"رستی به است، چه در روايات اساطيری کهن آذری ده ده قورقود، اسطورًه توراتی داود  به د
قرآن صرفًا همان کورش سوم ملقب به کبير می  ذوالقرنيناما . دوم است، منتسب شده است) قوچ، ذوالقرنين(کورش 

اين پيغمبر  مقبرًه در آب شناورتورات و قرآن هم همان کورش سوم می باشد، بی جهت نيست که  سليماندر واقع . باشد
              . ناميده شده است) مزار مرد صلح و سالمتی"= سليمان"در واقع مزار ( مادر سليمان يعنی کورش سوم،قرآنی 
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 ماهيت زرتشت تاريخی و زمان ومکان او
 و

 بررسی موضوع زرتشت واقعی و زرتشتی که مغان دورًه ساسانی و ايرانشناسان غربی آفريده ا ند
دهه است به طور اختصاصی در جهت پيدايی زادگاه زرتشت و زمان وی صرف کرده است نگارنده اکنون بيش از سه 

تفاوت نگارنده با آنان در اين است که اين جانب در اين . گرچه کم نيستند از اين نوع رهروان که هرکدام ادعاهايی دارند
بديهی است .می باشد بهره گرفته ام راه از مشاهدات باستانشناسی در محيط زادگاه خود، مراغه که همان رغًه زرتشتی

، )برزه، هروم(زرتشتی  رغهفرق است بين آن که اساس کار خود را درست  در يکجا در همان سرزمين محوری 
قرار داده ... و) محل نگهداری اوستای دورًه ساسانی و روستای زادگاهی نگارنده چيکان( شيچيکانو  آذرگشسبآتشکده 

هرکسی از ظن خو "نظريه های صرف باب دل خويش کار می کند، به مصداق مثل معروف با آن که به طور خالص با 
در باب عالقه و اشتياق شديدم به تاريخ ايران باستان بايد بگويم که تفريح بزرگ دوران کودکيم به تأسی از ". شد يار من

ن دوران تحصيالت ابتدايی به اين برادربزرگم خواندن کتابهای تاريخ و اساطير و جغرافيا بود به طوری که در هما
تعجب آور است کسانی همچون هرتسفلد و مارکوارت و کريستن . پی برده بودمکورش شاهنامه و  فريدونهمانی بودن 

مرجع هرتسفلد . سن و ديگران هم متوجه اين امر ساده که از قياس اسطورهای آنان  به روشنی نتيجه ميشود، نشده اند
مقابله نموده است در حاليکه هرودوت  کيخسرورا با کورش من در اين راه خيلی بيراهه رفته و  تقليد دوران دانشجويی

استاد . آورده و آن را نام اصلی هووخشتره پادشاه بزرگ ماد دانسته است کی آخسارورا به صورت  کيخسرونام 
ز سر درد وپريشانی  دارد که جا دارد پورداود در باب تعيين محل آتشکدًه آذرگشسب در جلد دوم يشتها مطلبی برجسته ا

در انجام بايد . حائز اهميت است آذر گشسبو اراضی نزديک آن به جهت محل آتشکدًه  خصوصه مراغهبه : " بشنويم
بگوئيم که تعيين محل شيچيکان و پرستشگاه با شکوه آن آذرگشسب بسته به تحقيقات و کشفيات آينده است؛ عجالتًا چنان 

که آذرگشنسب مانند بانی خود کيخسرو از جهان روی بر تافته باشد چه دشتها و کوهها و دره های به نظر می رسد 
و اين جانب سال پيش از ." آذربايجان نيز از در بر داشتن سنگهای فرو ريخته آن کاخ مقدس نيز بی بهره می نمايد

اه کتابخانه اوستا يعنی شيچيکان يعنی محل مسجد و جايگ) دخمًه استوار( قائين دگبهانقالب جای ويرانه اين آتشکده يعنی 
روستای چيکان در جوار خانًه نگارنده را که يکبار از آنجا دو مهر اوستايی پديد آمده بودند و نگارنده به هنگام نوباوگی، 

ردم ،  شاهد  و ناظر آن بودم، به وزارت فرهنگ و هنر در تهران گزارش ک١٣۴٧دوسال  بعد ازفوت پورداود در سال
کتاب گزارش زادگاه ... و جواب تشکرآميز آن را از معاون وزير فرهنگ و هنر وقت در دانشگاه تبريز دريافت نمودم

 ١۵زرتشت و تاريخ اساطيری ايران در ادامًه اين راه بوده که تکميل تأليفش مرا به اجبار به خارج کشور کشاند و حدود 
ن کتاب زادگاه زرتشت يعنی شهر رغًه آذربايجان را بر اساس منابع دورًه در اي. سال پيش منتشر شد ١۵سال وقت برد و 

ساسانی که توسط دکتر جمشيد جی مودی جمع آوری و تئوريزه شده بود شهرمراغه دانسته و زمان زرتشت را همان 
ؤال مطرح شد که در که سالها بعد از اين تأليف و چند تأليف ديگر برايم اين س. دورًه کورش هخامنشی تعيين نموده بودم

موجود بوده است که اين سؤال کليدی راه ) فريدون(کورش و زرتشت اين صورت چه رابطه ای بين اين معاصرين يعنی 
هموار کرد که منشأ کتابهای در ) برديه، گئوماته زرتشت داماد و پسر خواندًه کورش(زرتشت واقعی را برای شناخت 

در چهار تأليف اخير خود تأثير عميق و اساسی فرهنگ زرتشتی اوليه را بر فرهنگ  بر اين اساس نگارنده.آينًه تاريخ شد
اساطير توراتی، انجيلی و قرآنی و کتاب ده ده قورقود به خصوص اساس . ملل مجاور فالت ايران آشکار نموده است

ورش و کمبوجيه و برديه تشکيل اساسشان را همان تاريخ پر فراز و فتوح دورًه مادها و ک  آذريها و مهابهاراتًه هندوان
کمی مدعيانه بگويم که محققين ايرانشناس صرفًا تئوری پرداز، به غير از هرتل و هرتسفلد و پيروان آنها، که . می دهند

مکان زادگاه زرتشت را دور از آذربايجان و زمان وی را دور از عهد کورش جستجو می کنند اندر خم کوچًه تئوريهای 
به نظر نگارنده جالبترين اين نوع . مراه کننده جا مانده اند و نياز به رفع ابهام و خانه تکانی دارنددست و پاگير و گ

نظريات صرفًا تئوری پردازانه و خيالبافانه ايرانشناسان در مورد زرتشت را در کتاب اساطير و فرهنگ ايران تـأليف 
آين نظريات و نقد وبررسی آن مطالب وی را قسمت به قسمت  دکتر رحيم عفيفی می توان پيدا نمود که ما برای آشنايی با

خود به توانيم با بحثهای اين چنينی  قيد حياتدر اينجا آورده و اصالحيه ونقد خود را بر آنها اضافه می نمائيم تا شايد در 
و نوادًه دختری آستياگ  )داماد و وليعهد آستياگ" (سپيتمه" پسر سپيتاکنظر بسيار داهيانًه هرتسفلد را مبنی بر اين که 
برديه ( گئوماته زرتشتوهمان  - در سمت بلخ بر گزيده شده بود ) دريها(که از طرف کورش به ساتراپی واليت دربيکان 

قانع کرده باشم؛ گرچه تغيير دادن باورهای کهنه و جا افتاده مردم هرگز کار ساده ای  - است) پسر خوانده و داماد کورش
و سه  ۵٣۵عهد وقول خود وفا کرده و برگرديم  و به بينيم دکتر رحيم عفيفی در کتاب خود صفحًه  ما به. نبوده و نيست

در اوستا اين نام به . زردشت نام پيامبر ايران باستان است: "صفحًه بعد از آن  معرفی زرتشت را چگونه می آورد
زرتوخشت و در فارسی به صورتهای صورت زرث اوشتر به معنی شتر زرد يا شتر فرتوت، و در پهلوی زرتشت يا 

نام زردشت در اوستا گاه با نام . آمده است... زارتشت، زارُهتشت، زارُدشت، زاروهشت، زراهشت، زردشت و
نام . خانوادگی او سپيتمه که در پهلوی و ادبيات مزديسنان به صورتهای اسپيتمان، اسفيتمان،سپيتمان و سفيتمان آمده است

زرتشت دارای سه زن، سه پسر و سه . ورشسپ معرب آن پورشسف و مادر او دوغدويه بودهپدر او  پوروشسپ يا پ
ايست واستر، اروتدنر، هورچهر که درادبيات مزديسنی ايسدواستر، : دختر بوده که نام پسران او به ترتيب عبارتند از

نيان، اروتدنر رهبر طبقًه برزگران در سنت مزديسنان ايسدواستر رهبر طبقًه روحا. اروتدنر و خورشيدچهر گفته ميشوند
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فرنی، ثريتی، پئوروچيستی که در ادبيات : نام دختران زرتشت عبارتند از. و خورشيدچهر رهبر طبقًه رزميان بوده است
اولين کسی که در ميان ياران زرتشت دين او را پذيرفت، . زرتشتيان به نامهای فرن،ثهرت و پوروچيست شهرت دارند

م مئديومانگه که در ادبيات زردشتی مديوماه گفته ميشود و در بخشهای کتاب اوستا بدو درود فرستاده پسر عم او به نا
                                                                                                                                          ."شده است

اساس منابع زرتشتی دورًه ساسانی تأليف شده، زرتشت و خاندانش به صورتی مسخ و تحقير شده در اين متن که بر 
و ) زرد(نه به معنی دارندًه شتر زرد بلکه به وضوح مرکب از کلمات اوستايی زرتو  زرتشتمعرف گرديده اند چه اوًال 

عنی نامهای جداگانه ای از وی که در اوستا و بوده وبه معنی دارندًه تن زرين است چون اين همچنين م) کالبد، تن(ائشت 
نام اوستايی مجرد معروف ديگر . آمده اند، ميباشد) زرين( زريادرو ) زرين تن( زئيری وئيرینزد خارس ميتيلنی 

نام سپيتمه را به طور . يعنی نخستين قانونگذار هوشيار می باشد) هوشنگ پيشدادی( هوشينگه پرذاتزرتشت در اوستا 
وان سفيد رخسار معنی نمود و اين نام رسمی پدر زرتشت بوده که در تاريخ و روايات ملی و سامی به طور ساده می ت

لقب اوستايی وی . هم معرفی شده است جمشيد پيشدادی، هوم، گودرز، بوروشسپ، زکريا و هودجداگانه تحت نامهای 
را به سادگی می توان به صورت  دوغدوتشت يعنی نام مادر زر. يعنی پوروشسپ به معنی دارندًه اسبان فراوان می باشد

نيز به همين معنی  سنگهواکبازسازی کرده و آن را به معنی سخنور گرفت چه نام اوستايی مجرد ديگر وی  دااوغذو
نام رسمی دوپسر بزرگ زرتشت در منابع غير زرتشتی ذکر نشده است به هر حال القاب اوستايی آنها يعنی . است

کتسياس ضمن شرح خبر به قتل . وتدنر به ترتيب به معنی خواستار کشتزار و سرور دليران می باشندايستواستر و ار
." به همراه دوپسرش به قتل رسيد) يعنی شخص بی مرگ، منظور زرتشت(امرايوس " رسيدن کورش، اشاره می کند که

مراهانش مشهور شده صورت گرفته اين قتل در جريان ترور گئوماته زرتشت و  همراهانش که به مغ کشی داريوش وه
اما پسر سوم گئوماته زرتشت يعنی خورشيد چهر که در ارمنستان و اران و آذربايجان فرمان می رانده است بعد از . بود

ترور پدر و برادرانش قيام بزرگی را عليه داريوش به راه انداخت و داريوش را به مخمصه انداخت و چون از عهده 
نام . وش بر نيامد بدان سوی کوهستان البروج قفقاز به سوی نياکان پدری سئوروماتی خويش پناه بردنيروهای عمدًه داري

در اوستا از وی همچنين تحت . آورده اند) يعنی منسوب به ببر يا پلنگ( تيگرانرسمی وی را گزنفون و موسی خورنی، 
ياد شده است يعنی همانکه در روايات ملی ) منهپادشاه ارا( ارخشو ) ببر يا پلنگ نيرومند( تخموروپهنامهای مجزای 

بنا بر . ياد شده است) يعنی زادًه فرد دانا( منوچهرو  آرش کمانگيرشيواتيرپيشدادی و تهمورث ايرانی معروف به 
گفتنی . در عهد وی منعقد شده بوده است) اسکيتان شمال دريای سياه(روايات ملی قرارداد مرزی بين ايرانيان و تورانيان 

پيش از وی درهمين ناحيه جنوب ) برديه پسر خوانده و داماد کورش(است نياکان وی يعنی سپيتمه و گئوماته زرتشت 
معلوم ميشود بعد از اين که محل ساتراپی زرتشت توسط کورش ازجنوب قفقاز به سمت . قفقاز حکمرانی داشته اند

نام . در ساتراپی اين ناحيه ابقا شد) بستور شاهنامه(ن تيگرا/ تغيير يافت، پسر وی خورشيدچهر) دريها(دربيکان بلخ 
پر ( پارميسرا هرودوت به صورت ) پردانش(پوروجيستا رسمی خواهر کوچک وی، دختر کوچک زرتشت يعنی 

آورده ومی گويد که وی زن داريوش گشته و از وی آريومرد را زاد که در زمان برادر ناتنی ) عهدو پيمان يا پر دانش
                                                                            .ا حکمران شمال شرق آسيای صغير بوده استاش خشايارش

در بارًه زادگاه زردشت بين دانشمندان اختالف نظر است بعضی :" دکتر رحيم عفيفی در ادامه معرفی زرتشت می آورد
نظر . است مغرب ايراندر سنت زردشتيان پيامبر از مردم . ی داننداو را از شرق فالت ايران و برخی از غرب م

مورخين و نويسندگان اسالمی و ايرانی در اين زمينه در مقاالتی که در بارًه زردشت به رشتًه تحرير در آمده، ياد شده 
خدايان متعدد گروش آنچه از گاتها يا گاهان بر می آيد اين است که زردشت در ميان قومی شبان و برزگر که به . است

در گاتها از مسائل تاريخی سخنی نرفته و غير از نام . داشته اند ظهور کرده و مردم را از بت پرستی بر حذر داشته است
با توجه به اوضاع و احوال سرزمينهای خاوری و آنچه مورخين قديم در بارًه ايران .توران نام محل ديگری ديده نميشود

وشته اند بيشتر دانشمندان، محل ظهور زردشت را شرق ايران باستان می دانند، و نيز با توجه به باستان و شاهان کيانی ن
زبانشناسی گاتها چنين نظر می دهند که زردشت خود از شرق ايران بوده و بعدها که مرکز قدرت از شرق به غرب 

در سنت مزديسنان آمده که زردشت در در نوشته های تاريخی و نيز . کشانده شده، زردشت را به غرب نسبت داده اند
بعضی نظر داده اند که . عهد کی گشتاسب ظهور کرد، و اين پادشاه دين او پذيرفت و در گسترش آن کوشش بسيار نمود

."           گشتاسب حامی زردشت، با ويشتاسپ پدر داريوش يکی هستند، ولی بدالئلی اين نظر مردود شناخته شده است
شت از بررسی بسيار دقيق و عالمانه دکتر جمشيد جی مودی از روی مندرجات کتب پهلوی بر می آيد مکان زادگاه زرت

بوده است ولی فعاليت روحانی و فرهنگی اصلی وی در بلخ يعنی محل ) مراغه، يعنی رغًه بزرگ(همان رغًه زرتشتی 
نامهای زرتشت در رابطه با سليمان . بوده است) فريدون شاهنامه، سليمان تورات(حکمرانی ثانوی وی در عهد کورش 

و ) زرين(بن برخيا ) برگزيده(آصف به ترتيب ) پيشدادی/ گشتاسب کيانی(و برادرخود مگابرن ويشتاسپ ) کورش(
که  و يشتاسپاما همين مطلب يکی شدن لقب برادرگئوماته زرتشت يعنی مگابرن . آمده است) آزموده در رنجها( ايوب

برادرش شريک بوده با ويشتاسپ پدر داريوش از عهد باستان باعث خلط مبحث يکی   در حکومت عاجل  سرتاسری
مگابرن ويشتاسپ، ثری ميثونت اوستا، برادر بزرگتر زريادر زرتشت، حاکم (کيانی / بودن يا نبودن ويشتاسپ پيشدادی

در . ش می گرديده استپدر داريوش و حاکم پارت در عهد کور) هخامنشی(با ويشتاسپ نوذری ) گرگان در عهد کورش
کّل مغان دوره ساسانی به خطا اين دو را يکی می گرفته اند و از اين روست که کتسياس طبيب و مورخ يونانی دربار 
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آورده و هرتسفلد ايرانشناس معروف آلمانی گئوماته زرتشت را نام همان ) اسفنديار( سپنداتهپادشاهان ميانی هخامنشی، 
چنانکه پيداست اين خلط مبحث  و آشفتگی گفتارها . اصلی داريوش، قاتل گئوماته بوده است اصرار می ورزد که اين نام

بی دليل نبوده است چه سوای موضوع همنامی اين دو ويشتاسپ، موضوع هم عصری، حتی مجاورت ساتراپی آنها در 
امل بوده است؛ چون ، رابطه خويشاوندی نزديک خونی و سببی شان با کورش هم ع)گرگان و خراسان(عهد کورش 

پسر ) مگابرن برادر بزرگ گئوماته زرتشت(کيانی / ويشتاسپ نوذری از شاخًه خاندان هخامنشی و ويشتاسپ پيشدادی
مادر و يا همسر کورش به ) ويشتاسپ/ هومايه، دختر آستياگ(خواندًه بزرگ کورش بوده است چه مادر وی آميتيدا 

به همراه ) نجيب، منظور برديه زرتشت(ايرج و ) سرور بزرگ(هنامه سلم بر اين اساس است که در شا. شمار می رفت
به ) ، منظور کورش، آفرين شدهجهانگشا( فريدونپسران ) سرکش، در اينجا منظور کمبوجيه پسر اصلی کورش(تور 

به عنوان  در شاهنامه همچنين تحت اسامی کتايون و برمايون) گئوماته زرتشت(از کمبوجيه و برديه . شمار رفته اند
پس از مگابرنی هم که هرودوت وی را برادر کورش به شمار آورده . ياد گرديده اند) جهاندار، کورش(برادران فريدون 

به طوريکه از القاب همين مگابرن ويشتاسپ يعنی .همانا همين مگابرن ويشتاسپ برادر گئوماته زرتشت مراد بوده است
بر می آيد وی از لحاظ تمايالت مادی درست در ) دارای اسبهای با ارزش(پ و ارجاس) دارای آغلهای بسيار(اوروپاست 

 سلمانتخاب نام . قرارداشته است) گئوماته برديًه مردمگرا ومساوات طلب (نقطه مقابل برادر کوچکش زريادر زرشت 
جا بی جهت نبوده است برای وی که  همچنين نام اسالف کرواتهای اسالوی و مغ تبار بوده در اين) سئيريمه، سئورومات(

بنا بر روايات خرمدينان که ابومنصور ) هوم عابد(چه پدر ويشتاسپ پيشدادی و گئوماته زرتشت يعنی سپيتمه جمشيد
از .  بوده است) تيراندازان مادرساالر= سرمات(بغدادی نقل کرده اصًال متعلق به همين قبايل مادر ساالر سئورومات 

ماديا  از سوی جهانگشای اسکيتی يعنی) هوم عابد(ر می آيد که خود سپيتمه جمشيد اخبار خارس ميتيلنی به وضوح ب
وی بين ماد بزرگ تا درون سرزمين سئوروماتها در شمال ) سئوروماتی( سيراکیبه نيابت از رعايای ) افراسياب دوم(

ًه اسکندر مقدونی اين ناحيه را قفقاز فرمان می رانده است؛ ولی خارس ميتيلنی با استناد به روايات کهن ايرانيان دور
محل فرمانروايی پسر کوچک سپيتمه جمشيد يعنی زريادر زرتشت به شمار آورده و ماد سفلی را محل فرمانروايی پسر 

به هر حال چون اين سپيتمه جمشيد به ولی نعمت خود ماديای . کيانی دانسته است/ بزرگ سپيتمه يعنی ويشتاسپ پيشدادی
خيانت کرده و در جنگ غافلگيرانًه مادها به رهبری ) فرائورت پدر کيخسرو/ وم، قاتل سياوش افراسياب د(اسکيتی 
او را دستگير و تحويل مادها داد در مقام ساتراپی واليات جنوب قفقاز ابقاء شد و ) کيخسرو، هووخشتره( کياخسارو

و زريادر ) سلم(د که مگابرن ويشتاسپ افزون براين به مقام دامادی آستياگ پسر کياخسارو رسيد و از اين وصلت بو
                                                                    .زاده شدند) پادشاه اساطيری ايرانيان/ هوشنگ، ايرج، نيا(زرتشت 

ا کرده و در بارًه قدمت زمان زرتشت از ديدگاههای گوناگون دانشمندان بررسيه: "دکتر رحيم عفيفی ادامه می دهد
                                                                                              :نظراتی داده اند که چند مورد از آن ياد ميشود

بعضی از دانشمندان، زمان زرتشت را هنگام انقالب کشاورزی در جهان می دانند که زمان آن حدود هفت  -١" 
دوران زردشت :اينان با توجه به مطالبی که در گاهان آمده، چنين ميگويند که . ز ميالد مسيح بوده استهزارسال پيش ا

آغاز دورًه کشاورزی بوده و اين فن هنوز رواج کامل نداشته و بيشتر اقوام به گله داری پرداخته و کوچ نشين بوده اند؛ و 
بوده اند برای خود خانه به وجود آورده و شهر نشينی آغازکنند، دسته ای که به کار کشاورزی اشتغال داشته اند ناگزير 

                                                      .همين امر مايًه نزاع بين کوچ نشين ها و شهر نشين ها و تمدن تازه بوده است
زار و هفتصد سال بعد از آخرين يخ در آثار مذهبی زردشتيان، تولد زردشت را روز خرداد از ماه فروردين و دو ه -٢

هزارسال قبل از ميالد مسيح  ٩بندان می دانند، بنا بر تحقيقاتی که در بارًه وقوع يخبندان صورت گرفته آخرين يخبندان 
بوده است، و با توجه به داستان يخبندان جم که در اوستا از آن سخن رفته می توان دانست که زمان تولد زردشت در 

."    سيصدوشانزده قبل از ميالد بوده است و اين رقم با آن چه ارسطو بدان اشاره کرده اختالف زياد نداردشش هزار و 
هردو مورد اشاره شده منطقی سست دارند چه در مورد اول بايد گفت ايران در دورًه کورش و حتی قرون مديد بعد از 

در مورد دوم يعنی افسانه زمستان جمشيد . وده استآن دارای سيستم اقتصادی مختلط دامداری عشيرتی و کشاورزی ب
، پدر برديه زرتشت نواحی سردسيری شمال کوهستان قفقاز بوده که در سپيتمه جمشيدبايد توجه داشت سرزمين نياکان 
 .    و هاماوران يعنی سرزمين برفی آمده و بعدها با حميران يمن اشتباه شده استهميران اساطير ايرانی نامش به صور 

بعضی از دانشمندان و مورخين يونانی مطالبی در بارًه زمان زردشت نوشته اند از آن جمله ارسطو، و ادکسوس که  - ٣"
خسانتوس که خود در صدًه پنجم قبل از ميالد می . نوشته اند ۶٢٠٩قبل از ميالد و هرُمدروس  ۶٣۴٨زمان  زردشت را 

و پلينيوس رومی که در . خشايارشا بر ضد يونان می نويسد زيسته زمان زردشت را شش هزار سال قبل از لشکرکشی
ميالدی در گذشته در کتابی به نام تاريخ طبيعی، زمان زردشت را به نقل از گفته های شاگردان افالطون شش  ٧٩سال 

و نيز ميالدی در گذشته  ١٢۵ميالدی متولد شده و  ۴۶پلوتارخوس که در سال . هزارسال پيش از افالطون ياد کرده است
ميالدی  ٩٧٠سوئيداس يونانی که در سال . هرميپوس زمان زردشت را پنج هزار سال پيش از جنگ ترويا می نويسند

بروسوس مورخ کلده . می زيسته و فرهنگی از او به جا مانده در کتابش از دو زردشت منجم که زمان پلينيوس بوده است
                                       ."موزگار فيثاغورث يونانی می داندو پرفوريوس زردشت را استاد و آ. سلطنت داشته اند

در اين جا اين سؤال پيش می آيد چرا يونانيان تاريخ زردشت را اين همه در تاريخ عقب برده اند، به نظر اين جانب 
د جهان زيرين و نخستين با ايز يمهجواب اين است چون از سويی پدر سپيتاک زرتشت يعنی سپيتمه جمشيد از در لقب 
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) نخستين قانونگذار و نخستين انسان(انسان اساطيری ميرای آريائيها مشترک بوده و از سوی ديگر اونخستين پيشداد - خدا
در تورات . به شمار می رفته بر اين پايه پسر وی زرتشت نيز طبيعتًا بايد در تاريخ به عهد ديرينی منسوب می شد

هستند و به درستی پيشداديان و هخامنشيان به دنبال آنان ) مادی(ديان اوستا بلکه پادشاهان کيانی نخستين انسانها نه پيشدا
نگارنده اين موضوع را از ترادف اسامی عبری آنان با اسامی اوستايی و پارسی ايشان در يافته است که . آورده شده اند

                                                                  .ه استبه تفصيل از آن سخن به ميان آمد) ١(در کتاب در آينًه تاريخ 
کريستن سن دانشمند ايرانشناس دانمارکی پس از بررسی نظر دانشمندان نظر می دهد که تاريخ زندگی زردشت به "

را قرن هفتم  در سنت زردشتيان،زمان زردشت. تا يک هزار و دويست سال پيش از ميالد مسيح است ٨٠٠عهدی بين 
 ٢٠پيامبر در حدود شش صدو شصت سال پيش ازميالد به دنيا آمد و در سن : قبل از ميالد می نويسند و چنين آمده که

در سی سالگی به پيامبری مبعوث شد و در نزديک درياچًه اروميه باالی کوه سبالن . سالگی گوشه گيری اختيار کرد
قبل از ميالد، کی گشتاسپ به دين او گرويد و در  ۶١٨چهل و دو سالگی به سال به الهام غيبی رسيد و در ) هوکر اوستا(

                     ." قبل از ميالد يه سن هفتاد و هفت سالگی در جنگ ارجاسب تورانی در آتشکده بلخ کشته شد ۵٨٣سال 
مانًه ابوريحان بيرونی معلوم می نمايد چنانکه در تاريخ ماد تأليف دياکونوف در سنن يادآور شده اند تحقيقات بسيار عال

پيش از ميالد را برای بعت  ۵٧٠ابوريحان عدد جالب . زرتشت در همان قرن ششم پيش از ميالد می زيسته است
در واقع قيام يهودا جليلی فرزند (جالبی اينجاست که اين عدد نسبت به تولد عيسی مسيح . زرتشت بيان می نمايد

در اصل ( ابراهيم خليل اهللاپس از ميالد است که خود و دوستان حنيفش پيرو راه  ۵٧٠محمد در  قرينًه ميالد) زيپورايی
کورشنامًه گزنفون، سردار آراسب که قاتل زرتشت به شمار رفته در واقع همان ارجاسبی . به شمار می آمدند) زرتشت

پان ته آ، گرد آفريد ( آميتی داشوهر  )آبرادات، لهراسب( سپيتمهکورش است که نه قاتل زرتشت بلکه قاتل پدر وی 
.   است و محل قتل نه بلخ بلکه سمت آذربايجان واران و ارمنستان بوده که در آن نواحی فرمان می رانده است) شاهنامه

قبل از ميالد می  ١٨در کتاب تقويم و تاريخ پس از بيان و تطبيق سالهای نجومی نتيجه گرفته شده که زردشت در قرن " 
از آثاری که به شخص . امروزه روايت سنتی زردشتيان با توجه به دالئل علمی مورد تأييد دانشمندان نيست. است زيسته

زبانی که اين اثر بدان نوشته شده بسيار کهنه . زردشت يا صحابًه نزديک او نسبت داده ميشود گاتها يا گاهان است
المی زردشت را با بعضی از انبيای بنی اسرائيل يکی بعضی از مورخين اس. وقديمی و شبيه به ودای هندوان است

پس از حمله عرب به : در دوره های اخير دانشمندان بررسيهايی در اين زمينه انجام داده و نظر می دهند که. دانسته اند
می ايران و تسلط آئين اسالم بر اين سرزمين همچنانکه زبان و خط دگرگون گشت، داستانهای ملی با افسانه های سا

آميخته گشت؛ شاهان و ناموران ايران با پيامبران بنی اسرائيل رابطه و خويشاوندی يافته از آن جمله زردشت مؤسس 
آئين مزديسنی به چند تن از پيامبران سامی و بنی اسرانيل منتسب گرديد و موبدان زردشتی که خود منبع اخبار تاريخی و 

سلمانان کوشش ميکردند پيروان مزديسنا را همچنانکه پيغمبر اسالم فرموده داستانی ايران باستان بودند نظر به تعصب م
در زمرًه اهل کتاب به شمار آورند بدين جهت پيامبر خود را به چند تن از انبيای بنی اسرائيل که مورد قبول يهود و 

می شنودند آنها را حقيقی دانسته مورخان اسالمی که اخبار ايرانی را از موبدان . نصاری و مسلمانان بودند، انتساب دادند
يکی دانسته و برخی اورا از نوادگان ابراهيم  ابراهيم خليلرا با زردشت بيشتر نويسندگان . ودر تواريخ ضبط کرده اند

در صدر اسالم زردشتيان برای افزودن نيروی کيش خويش، : کريستن سن در اين زمينه می نويسد. محسوب داشته اند
:                  ا يکی شمردند و در انتخاب ابراهيم و انتساب بدو امور ذيل را می توان دخيل دانستزردشت و ابراهيم ر

: است) ٢٢سورًه ( ١٧شده سورًه الحج آيًه ) دانای سرودهای دينی(تنها آيه ای از قرآن که در آن ذکری از مجوس -١
در ميان اين پيامبران انتساب زردشت به . د می دانندانبياء اولوالعزم را مسلمين نوح، ابراهيم، موسی، عيسی و محم

به مجوس ممکن نبود و نوح نيز به علت قدمت زمان مناسب نمی نمود، ناگزير ابراهيم ) ص(موسی، عيسی، محمد 
                                                                                                                                        .برگزيده شد

در داستان ابراهيم اشاره ای به آتش شده، با توجه به تقديس و احترامی که از طرف زردشت به آتش ابراز ميشده،  -٢
                                                                                        . يکی بودن ابراهيم و زردشت را موجب شده است

شهرت انتساب ايرانيان به ابراهيم خليل از جهت تخليط ابراهيم و زردشت کمک کرده است، ومسعودی در التنبيه و  -٣
                                                                                                     .االشراف به اين مسئله اشاره کرده است

در مورد نسبت دادن زردشت به ديگر . وجود اين دالئل و موارد ديگرسبب شده که زردشت با ابراهيم يکی دانسته شود
پيامبران بنی اسرائيل نيز نظراتی داده شده و انتساب پيامبر ايران که آريائی بوده با پيامبران بنی اسرائيل که سامی بوده 

                                                                                                                  ."مردود شناخته شده است. اند
نگارنده نيز ابتدا چنين فکر می کردم  ول وقتی به زير بنای اوستايی اساطيرتورات و قرآن پی بردم، دريافتم که ابراهيم 

منام يهود و اعراب بلکه لقبی بر پادشاهان بزرگ مادی ، اسکيتی، پيشدادی يعنی پدر ملتهای بسيار نه يک رئيس قبيلًه گ
، کورش )افراسياب دوم(، ماديای اسکيتی )کيکاووس(و هخامنشی شاخًه کورش از جمله خشتريتی ) مغان سئوروماتی(
هود نيز بوده اند بوده است که اين سه تن آخر پادشاهان واقعی ي) ايرج، هوشنگ(، کمبوجيه و برديه زرتشت )فريدون(

با توجه به موضوع همپرسگيهای ) يعنی جهانداری که دوست صميمی خداست(که از اين ميان نام ابراهيم خليل اهللا 
زرتشت با اهورا مزدا که در کتب پهلوی به صراحت و دقت از آن ها سخن رفته کسی جز همان برديه 

آتشکدًه (های ديگر آنکه خانًه کعبه را مشابًه کعبًه زرتشت  در ميان ابراهيم.نمی باشد) گوتمه بودا، گئوماته(زرتشت
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فرشوشتر است که تحت اين نام دوم در کتاب پهلوی زند وهومن يسن / بنا کرده در اصل همان کورش هخامنشی) ابراهيم
دس را نيز بيت المق) سليمان تورات، به معنی لفظی مرد صلح(می دانيم که کورش . با بتخانًه کعبه ربط داده شده است

در قرآن کورش سوای . يعنی در واقع هردو قبلًه مسلمين توسط کورش بنا يا بازسازی شده بود. برای يهود بنا نموده بود
نيز معرفی گرديده است چه خود نام کورش در زبان پهلوی به ) قوچ دوشاخ(نام سليمان و ابراهيم تحت نام ذوالقرنين 

م آزاد  از وزرای فرهنگ سابق هند در اثبات اين همانی کوش و ذوالقرنين بدين سند معنی قوچ آمده است و موالنا ابوکال
ايوب، تحت نامهای بسيار از جمله  ابراهيم خليل اهللاخود زرتشت در تورات و قرآن سوای . لغوی جالب دست نيافته است

ياد ومعرفی  )ر و سخنگوی سليمانهود بن هود يا هدهد يعنی مبشر، وزي(يحيی بن زکريا، عزرا، يافث، لقمان و صالح 
، در پرومتوس بی کرانه، حاشيه ای کامًال زمينبه گفتًه دوشن گيمن، شلی شاعر در خطابًه معروفش در باب . شده است

                                                                                                                         :فردی در مورد زرتشت نگاشت
 

                  بابل تّلی از خاک بود                                                                                                         "
                                                     زردشت مغ، فرزند مردًه من                                                              

    تصوير خويش را به هنگام گردش در بوستان ديد،                                                                                    
                                                                    آن تجسم مجرد آدميان را ديد                                               

      بدان که دو جهان مرگ و زندگی وجود دارد                                                                                        
                                                                                 يکی آن که تو می بينی، اما ديگری                          

         در زير خاک است، جايی که سايه های                                                                                             
                                                                                                    تمامی اشکال جای دارند،                   

                 می انديشند و می زيبند                                                                                                        
 ها را به هم پيوند دهد                                                                                                        تا آنکه مرگ آن

                    و                                                                                                                            
."                                                                                                                       ديگر  از هم جدا نشوند
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 زرتشت و بودا دوروی يک شخصيت تاريخی به نام سپيتاک پسر سپيتمه
 

از قرار معلوم نگارنده تنها اسطوره شناسی است که صريحًا از مطابقت  و اين همانی اين دو شخصيت اساطيری در 
ايرانشناس معروف آلمانی  هرتسفلدرد و نام تاريخی اصلی آنهارا را همان طوريکه عرصًه تاريخ سخن به ميان می آو

و پسر خواندًه کورش می داند که از طرف ) داماد و وليعهد آستياگ(پسر سپيتمه  سپيتاکدر مورد زرتشت دريافته همان 
ی گذرد سند بيشتری در باب هر روز که م. بر گماشته شده بود) دريها(کورش به ساتراپی واليت دربيکان سمت بلخ 

با پايتخت زرتشت در  بهارآخرين سند در اين مطابقت نام واليت زادگاهی بودا يعنی .يکی بودن ايشان به دست می آيد
طاهرًا وقتی امپراطوری هخامنشی در سمت شرق فالت گسترش يافت و . ر يعنی دير مرکزی در بلخ می باشدنوبها

هندوان در سمت بلخ کم شد ايشان به عمد يا به سهو در اين رابطه واليت بهار را به  تسلط سياسی و اقتصادی و فرهنگی
يعنی دريهای تحت رهبری  سکائيان دربيکیاز آنجاييکه کتسياس در شمار سپاهيان . جای نوبهاربلخ انتخاب نمودند

ن به ميان می آورد، سخ فيالن و سواران هندیدر زمان کورش از ) يعنی شخص بيمرگ، منظور زرتشت( آُمرايوس
معلوم ميشود که زرتشت به هنگام ساتراپی بلخ و نواحی اطراف آن بر شمال هند نيز نظارت و فرمانروايی داشته است؛ 

در واقع زبان اوستايی وی نيز در واقع لهجه ای . لذا بی جهت نيست که هندوان وی را شاهزادًه هندی به شمار آورده اند
 آشوکادر مجموع معلوم می گردد سپيتاک زرتشت در وجه بودائيش توسط . دوان نبوده استبيش از زبان سانسکريت هن

قبل از ميالد رهبر دينی هندوان شد تا دروجه زرتشتيش پيش ايرانيان  ٢٧٣ -٢٣٢زودتر در بين سالهای ) شاه عادل(
سبتًا عميق بين دو دين بودايی شکاف ن. ميالدی حکومت کرده است ٧٨ -۵١اشکانی که در بين سالهای  بالش اولدورًه 

که تعاليم اخالقی و منطقی سپيتاک ) فيلسوفان عريان، مرتاضان(و زرتشتی مربوط ميشود به بينش گيمنوسوفيستهای هند 
بودا را پذيرفتند و بينش مغان مادی و سئوروماتی ايران که حافظ دين زرتشتی شدند و طبيعتًا تعاليم  سپيتاک زرتشت را 

پيداست نظريات خالص خود سپيتاک . حماسی تاريخی و سنن خويش از جمله ازدواج با محارم در آميختند با جنبه های
پندار نيک و را در وجه اشتراکهای آرای اين دو فرقًه دينی بايد پيدا نمود چنانکه سه شعار اخالق معروف زرتشت يعنی 

آزآنجاييکه آرای . وضوح می توان مشاهده کرد را می توان در درون وجه بودايی وی به گفتار نيک و کردار نيک
منتسب به زرتشت توسط نويسندگان قديم يونانی و رومی نيز بازگويی شده است لذا می توان پذيرفت که در صد اصلی 

گرچه از اقدامات وی در باب . گفتارهای تاريخی و فلسفی وی در آيين مزديسنا، خصوصًا گاثاها حفظ شده است
از آنها ) سروددان( گئوماتهاهانه اجتماعی و ضد خرافی وی که قاتلش داريوش اول تحت نام  اقدامات اصالحات عدالتخو

ابراهيم و  بت شکن ابراهيم خليلظاهرًا اعراب در اين باب وی را تحت نامهای . در کتيبًه بيستون ياد کرده خبری نيست
در سمت هند تعاليم اخالقی و فلسفی سپيتاک که در بلخ به  به هر حال. بهتر به حافظه سپرده اند)عطا کننده يا بور( ادهم

اين . تعليم آنها پرداخته بهترقرين موفقيت گرديده و شکوفا شده است تا دروجه زرتشتی آن در سمت غرب فالت ايران
جهانی  سپيتاک يا گئوماته برديه عالم دينی وفلسفی و سياسی عادی نبوده است چه هرودوت پدر تاريخ در باب محبوبيت

همه در آسيا بزرگ وی در هنگام صحبت از ترور شدن وی توسط داريوش و شش تن همدست پارسی اش می گويد که 
                                                                     .به جز پارسيان حاکم بدين خاطر متأسف شده و به سوگ نشستند

که ما . پيتاک در اينجا الزم می آيد تا شمه ای در باب شرح حال و تعاليم بودا بيان گرددبرای آشنايی با نيم رخ بودايی س
در اين باب مطالب مربوطه را از مقالًه بودای کتاب نامًه باستان استاد محمد جواد مشکور می آوريم يعنی از مجموعه 

وم مجلًه بررسيهای تاريخی انتشار يافته بوده مقاالت وی  که بعد از مرگش منتشر شده و آن پيشتر در شمارًه دوم سال د
                                                                                                                                                :است

روح زنده و حساس و . تاريک به شمار می آيدقرن هفتم پيش از ميالد و نيمًه صدًه ششم در تاريخ هند از روزگاران "
نشاط آميز مذهب ودا در پشت پرده های ضخيم آداب و خرافات پيچيدًه مذهبی، فرسوده شده و موجوديت خود را از 

معانی حقيقی سرودهای وداها از خاطرها محو شده و تنها برهمن ها مردم را به يک رشته مراسم و آداب . دست داده بود
بين مردم و روحانيان خود فاصلًه عميقی ايجاد شده بود و امتيازات طبقاتی که . ری سرگرم ساخته بودندصوری و ظاه

عوام و توده مردم نيز در گرداب جهالت و خرافات و . اساس دين برهمايی بود هر روز بيشتر و متمايزتر می شد
                                                        .بود موهومات فرو رفته بودند و انحطاط اخالقی به منتهی درجًه خود رسيده

بيدار (در اين عصر تاريک ناگهان ستارًه درخشانی در آسمان هند ظاهر گرديد و آن ظهور پيغمبری بزرگ به نام بودا 
ا شهری بود به نام در شمال بنارس تقريبًا به فاصلًه يک ميل در دامنه های کوه هيمالي. بود) شده، دانای ايزدی مطلق

اين شهر مرکز قلمرو کوچکی بوده که . که در شمال واليت بهار نزديک نپال قرار داشت) خاک سرخ(کاپيالواستو 
نام ) مخلوق پاک تن(در اين سرزمين شاهی می زيست که سودهودانا . می ناميدند) جای سکاها(ساکنان آن را ساکيسا 

به هدف نهايی (قبل از ميالد پسری به نام سيدهارتا  ۵۶٣مهامايا در سال از پشت اين پادشاه و بطن زن او . داشت
معروف  - که نام خانوادگی اوبود - ) دانای سرودهای دينی(پا به عرصًه وجود نهاد و پس از چند سالی به گوتاما ) رسيده
بيست و نه سالگی علوم  وی تا. مهامايا مادر او به زودی در گذشت و او در دامان محبت پدر پرورش يافت.   گرديد

و در جوانی  ) مقايسه شود با زرتشت که در سی سالگی به پيامبری مبعوث ميشود(متداول زمان خود را فرا گرفت 
 تيگرانبه معنی لفظی گرگ می باشد ، مقايسه شود با  راهولهنام  اين پسر(همسری برگزيده و از او دارای فرزندی شد 
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                      ). ه معنی  منسوب ببر و درنده استپسر گئوماته زرتشت  که نامش ب
      

گوتاما دورًه جوانی را در قصر پدرش به خوشی و شادکامی می گذرانيد و از رنج وناراحتی خبری نداشت؛ ولی 
پيری و مرگ را شناخت دچار غم و اندوه فراوان  هنگامی که برحسب تصادف سه بدبختی بزرگ انسانی يعنی بيماری و

روزی گوماتا از فصر خودبه تفرج می رفت، در راه به پير مردی برخورد که لنگان و : گرديد و آن داستان چنين بود که
بار ديگر . خيزان راه می رفت، مشاهدًه حال آن پيرمرد او را واقف به پيری و سالخوردگی که از آن غافل بود کرد

اری را ديد که از فرط مرض زرد و رنجور شده بود، از ديدن او دريافت که روزی ممکن است سالمتی و تندرستی بيم
بار ديگر به جنازًه مرده ای برخورد کرد، وحشت زده از خود پرسيد اين زندگی . او مبدل به بيماری و رنجوری گردد

بار ديگر راهبی را ديد که با قيافه ای آرام ومتين . داردآدمی که سرانجام به مرگ و نيستی منتهی خواهد شد چه سودی 
که حاکی از آرامش و سعادت درونی وی بود می گذشت؛ بودا به فکر افتاد که قصر شاهی و عاليق دنيوی را رها کرده، 

                                                                                                 .چون آن مرد راهب زهد و تقوی پيش گيرد
در يک شب مهتابی زن و فرزند و جاه و جالل دنيوی را ترک گفته در طلب ) سی سالگی(پس از بيست و نه سالگی 

شش سال دربيابانها آواره بود و به انواع . حقيقت راه بيابان پيش گرفت و در اطراف هندوستان شرقی به راه افتاد
مخست به سوی برهمنان رفت ولی تعاليم آنان شوق حقيقت طلبی او را تسکين نداد . ر می گذرانيدرياضتهای شاقه روزگا

                                                                                                              .تا اين که بيچاره و درمانده گشت
روزی در ناحيًه گارا نزديک بنارس، زير درختی از نوع انجير . ی به دست می آوردبه گدايی و دريوزگی قوت اليموت

که به آن پانيان می گويند به حالتی تباه افتاده در آرزوی وصول به سر منزل حقيقت انديشه می کرد و عهد کرد که تا راز 
روزی ناگهان نور دانش و فروغ . رانيدمدت هفت هفته در حال مراقبه گذ. حقيقت را در نيابد از زير آن درخت برنخيزد

از آن روز به بعد به نام آن شجر معرفت . حقيقت بر دل او فرو تابيد پس بر خاست و آن چه دريافته بود به مردم باز گفت
                                                                                     .ملقب شد) بصيرت بين(که بودهی نام داشت به بودا 

آنگاه ديری تأسيس کرد و گروهی از . به معنی اصل حقيقت  يا آنکه به ساحل پيوسته نيز لقب داده اند تاتاگاتااورا 
بودا بقيت عمر خود را به سير و سلوک و سفر در دشتهای پهناور هندوستان می . شاگردان در آن جا سکنی گزيدند
                                                                        .جات را به مردمان می آموختگذرانيد و همه جا حقيقت و راه ن

سال  ٧٧اين رقمها در مورد زرتشت (قبل از ميالد چشم از جهان فروبست  ۴٨٣سر انجام در هشتاد سالگی در سال 
قرب او جسدش را سوزانيد و خاکسترش را برده در ده شاگرد م) دانا به طرق مختلف(آناندا ). قبل از ميالد است  ۵٢١و

و اکنون بر سر هريک از آنها معبدی به سبک مخصوص . نقطه از نقاط مختلف هندوستان در خاک مدفون ساخت
                                                                                                         ."بودائيان موسوم به استوپا بر پاست

                       
:      اصالح در اينجا می آوريمدر اينجا داليل گذشتًه خود را در باب يکی بودن گوتمه بودا و گئوماته زرتشت با اندکی  

             
                                                                                                                                                       

: گئوتمه بودا همان گئوماته زرتشت بوده است     
 

 - ا به خبر يونانيان باستان از جمله هرودوت و پورفيريوس، گئوماته زرتشت در قرن ششم پيش از ميالد چنان که ديديم بن
به ويژه مردم آسيا وی را بسيار دوست داشته و . شهرًه آفاق بوده است - که به قرن تشکيل اديان باستانی معروف است  

پيش می آيد که بپرسيم که مردمان سمت آسيای ميانه و بنابراين، در اينجا اين سؤال منطقی . او را می پرستيده اند
هندوستان و چين وی را تحت چه نام و نشانی می شناخته اند؛ خصوصًا با علم بر اين که وی ّمدتی در آن سمت و سوی ، 

 همانجا که بعدًا مرکز اصلی. سکونت داشته و در آنجا هم رهبر سياسی و هم رهبر دينی بوده است) بلخ(در باختر 
زرتشتی که نظامی در  - بودائيگری شده بود و معبد معروف نوبهار بلخ در آن قرار گرفته بوده است ؛ همان معبد بودايی

:                                                                                         اسکندر نامًه خود در مورد آن چنين سروده است  
زردهشت               به طوفان شمشير چون آب کشت به بلخ آمد وآذر  

 بهاردل افروز در بلخ   بود               کز   و تازه گل را دهن تلخ بود
 پری پيکرانی در او چون بهار           صمنخانه هايی     چو ّخرم بهار

ريخی کسی جز گئوماته زرتشت نبوده شواهد و داليل لغوی و تاريخی روشنی معلوم می دارند که خود گئوتمه بودای تا
است که بعدًا آيينهايشان در شرق و غرب فالت ايران به صورت دو مکتب جداگانه ای درآمده و درهر دو حالت آن از 

در ای جا داليل خود را در باب يکی . فالت ايران به تبعيد رفته و در شکل بودايی آن در شرق آسيا شکوفا شده است
                                                                                              :به اختصار ارائه ميدهيم بودن بودا و زرتشت

افزون . است و اسم اصلی زرتشت يعنی سپيتاک نيز به معنی سفيد و روشن می باشد دل بودا به معنی مّنور و روشن -١
يا ) دانای سرودهای دينی(و گئوماته ) ، يعنی دانای سرودهای دينی"گاتها"دانای(بر اين لقب مّهم ايشان يعنی گئوتمه 
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از سوی ديگر سرودهای دينی خود ) گاثاها(می دانيم که گاتها . هم يکسان است) نگهبان سرودهای دينی(همان پاتی زيت 
                                                                                                                        .زرتشت به شمار می آيند

به وضوح با اسامی والدين ) دانای بزرگ(و مهامايا ) پاک تن دانا و مخلوق(نام والدين بودا يعنی سود دهودانا  -٢
                                     .مطابقت دارد) دارای بينش نيرومند(و آميتی دا ) سفيد رخساردانای  (زرتشت يعنی سپيتمه 

سياسی داشته  -هر دو در قرن ششم پيش از ميالد در سمت شمال هندوستان و شرق فالت ايران فعالّيت روحانی -٣
                                           .اسامی يکسانی داشته اند) سرور دانا(و اهورمزدا ) خالق دانا(ومعبودشان يعنی برهما 

قرار داشته که در  محل تجمع جنگجويانمطابق اخبار منابع بودايی و ايرانی شهر زادگاهی اين هردو رهبردينی در   -٤
منظور از هيماليا يعنی کوه پر برف در اينجا همان کوه . واقع شده بود) هيماليا، سهند(= نزديکی آن کوه مرتفع و پربرفی

 .بلخ آمده است) دير مرکزی(ر نوبهادر نزديکی نپال به جای معبد  بهارعنی واليت زادگاهی بودا ي .سهند آذربايجان است
پيوسته است؛ متقابًال ) خاک سرخ(مّحل فعالّيت سياسی و فرهنگی گئوتمه بودا با قبيلًه سکيا و شهر کاپيالويستو  -٥

سکاييان برگ هئومه، (يکی مطابق منابع کهن يونانی و ايرانی ناحيه ساتراپی گئوماته زرتشت ، سرزمين سکاييان درب
محل (= و خود بلخ )  سمت غرب آن(در نزديکی بلخ) شبورگان، يعنی جايگاه سرخ رنگ(و شهر سوروگانه ) دريها

.                  افزون بر اين می دانيم رودی به نام سرخاب در سمت شرق شهر بلخ جاری است.  بود ه است) تقسيم آبها
به وضوح يادآور مّحل دخمًه گئوماته زرتشت يعنی ) کوهستان مردم نيک بخت(سينا گارا مّحل مدفن بودا يعنی کو -٦

در ناحيًه کاسيان باستانی و مادهای ) باختران هرسينيعنی آبادی خوشبختی، روستای سکاوند شهرستان ( سيکايا اواوتی
: کوسيان نيز ذکر گرديده است به صورت) اسالف لران(قابل تذکر است که نام کاسيان . می باشد) سنگ کن(سگارتی

                     .برجای مانده است) يعنی مردم آسوده(ترجمًه نام کاسيان در نام لران بختياری و نام شاهنامه ای ارمائيل 
فرقًه بودايی ماهايانای ژاپنی ها گئوتمه بودا را نظير گئوماته زرتشت دارای افکار و آمال سوسياليستی معرفی می  -٧
 پندارنيک ، گفتارنيک و کردارنيکافزون بر اين که اين هردو تعليمات اخالقی اساسی خود را بر روی سه اصل . ايدنم

. مخالف ايجاد معابدخرافه پرستی و مردم فريبی بوده اند عاشق دانش و عدالت و عالوه براين که هردو. بنياد نهاده اند
معهذا گئوماته زرتشت تحت نام گئوتمًه ديگری نزد . نه محسوب می شدگفتنی است که بودا برای طبقًه برهمنان يک بيگا

چون گئوتمه نامی که به عنوان سرايندًه قسمتی از وداها معرفی شده بايد همان گئوماته زرتشت . برهمنان بومی شده است
فرد (نی انگيراسو همچنين لقبش يع) دشمنکشندًه (باشد چه عنوان مناسب فرمانروايی خانوادگی وی يعنی راهوگنه 

. است) يعنی دارای تن بزرگ(به وضوح يادآور لقب گئوماته زرتشت بلند قامت يعنی تنائوکسار ) باشکوه و تنومند
. می باشد) اهورامزدا، در مقام ايزد دانايی و آتش( و برهما ) آذر، ايزد آتش(سرودهای ودايی وی از جمله درباب آگنی 

مًه بزرگ هندوان يعنی مهابهاراته نيز ياد شده است ناگفته نماند گئوتمه بودا در تحت اين نام و القاب وی در رزمنا
پديدار ميشود  که اين به وضوح تعلق وی را به طبقًه روحانيان ماد يعنی ) مغ(َمگه  اساطير به هيئت برهمنی جوان به نام

                                                                                                                            .مغان آشکار ميگرداند
و زنش ) دانا به طرق مختلف, ناندا(سرانجام گفتنی است دوست وخويشاوند و نخستين ّحواری بودا يعنی آناندا  -٨

ر عم و نخستين مريد زرتشت و پس) شايسته بزرگ و دانای(به ترتيب مطابق با همان مديوماه ) دارندًه پاکی(يشودهارا 
بودا تحت عنوان صوفی فرزانه ای  - در خبرمولوی که زادًه بلخ بود زرتشت . زن زرتشت می باشند) نيک نژاد(هووی 
تخليه کنندًه معابد يا  در معانی ابراهيم خليل. ظاهر گرديده است) يا عطا کننده يعنی ابراهيم بور(ابراهيم ادهم به نام 

درواقع ) خشثريتی( کاووسهمان ) فرائورت، سياوش(خود همان زرتشت و ابراهيم پدر اسماعيل  دوست صميمی خدا
                                                                                                                 .جّد جّد مادرزرتشت بوده است

لفظًا (و تيگران خورشيدچهر های پسر کوچک زرتشت يعنیبا نام) يا گرگ هوره روی(=  راهولهيعنی  بودانام پسر -٩
                                                                                    .پسر زرتشت مترادف است )يعنی ببر يا جانوردرنده

            .ويرانگر معابد بت پرستی است اته زرتشتگئومبه معنی بت شکن نشانگر بوذاسف نام ايرانی بودا يعنی  -١٠
                       :استاد محمدجوادمشکور در ادامًه مقالًه خود در بارًه تعليمات بودا می آورد 

  
يعنی عيش و نوش و تن پروری  بودا در بيانات خود از فضيلت اعتدال و ميانه روی سخن می گفت و از افراط و تفريط"

و همچنين رياضتهای شاق و زهد بيفاعده را نکوهش ميکرد و حد وسط را تنها طريق وصول به سر منزل مقصود و 
                                                                                                                        .وسيلًه سعادت می دانست

که " فنا"بودا هشت قاعدًه اخالق وضغ کرد که هر کس آن قواعد را پيروی کند سر انجام به سر منزل کمال يعنی مرحلًه 
               : آن هشت قاعده از اين قرار است. تعبير کرده، خواهد رسيد) دستيابی به فّر ايزدی زرتشتی(از آن به نيروانا 

غيبت  -۵.       دروغ مگوييد -۴.           بی عفتی مکنيد - ٣.      دزدی مکنيد -٢.             ريدجانوران را ميازا -  ١  
. کينًه کسی را در دل مگيريد -٧.         خودخواهی را از دل دور داريد -۶.           و عيبجويی از همنوعان خود مکنيد

                                        .خود را به زيور معرفت بياراييددل خود را از زنگ جهل و نادانی پاک کنيد و نفس  -٨ 
                                                            :بودا اصول دين خود را بر معرفت چهار حقيقت به شرح زير نهاده است

ی، بيماری،  مرگ، باالخره سراسر حيات تولد، زندگی، پير آنکه جهان سراسر رنج و عذاب است، يعنی -حقيقت اول
                                                                                                                                    .درد و الم است
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و اشتياق به لذايذ نفسانی و حب جاه که يعنی تمنای بقا و ميل به خوشی ها . آنکه ريشًه و منشأ همًه رنجها در تمنا است
                                                                                                          .     در حقيقت بی ثبات و بی اساسند

را در خود کشت و خود " ای بقاءتمن"برای حصول به اين مقصود بايد . آنکه درد و رنج را بايد از ميان برد -حقيقت سوم
                                                               .را از هرگونه عالقه و تمايل و اشتياق و خواهش نفسانی رهايی بخشيد

                                                   :راه امحاء درد و رنج از راه بکاربردن طرق هشتگانًه زير است - حقيقت چهارم
                       

)                       ر نيکگفتا(سخن پاک  -٣ارادًه پاک              - ٢)             پندار نيک اول(عقيدًه پاک  -١ 
)                       کردارنيک دوم(کوشش پاک  -۶روزی پاک         -۵)        کردارنيک اول(رفتار پاک  -۴
           .            تمرکزپاک که تمرکز فکر است در معنای راستی - ٨)         پندارنيک دوم(توجه و انديشًه پاک  -٧

                       
از طرف ديگر با  ولی. بودا بر خالف تعاليم برهمنان به نفس ناطقه ای که آن را به سانسکريت آتمن می گويند قائل نيست

ميگويد در اين انتقال برای نجات نفس به قربانی کردن و هديه . مبدأ انتقال ملکات آدمی يا تناسخ با ايشان هم عقيده است
وی ميگويد که ملکات آدمی از منزلی به منزلی و از جسدی به جسدی به همان دورانی . دادن به برهمنان احتياجی نيست

می رسد و " نيروانا"ير کرده اند آنقدر انتقال می يابد و طی مراحل می کند تا عاقبت به مرحلًه تعب" کارما"که از آن به 
                                                                                     .هستی از او صلب می شود) کمی و کاستی(منقصت 

ان به مقام فنا يا .ساختن و از ميان بردن است که از آن در دين بودا می تو نيروانا در زبان سانسکريت به معنی خاموش  
به طور خالصه نيروانا فنای وجود فردی است که با آن . به عبارت ديگر ترک آمال و  آرزوها و ُحب نفس تعبير کرد

                                                                                  .رنج ها و دردها که زاييدًه وجود هستندف نابود ميشوند
پس از مرگ بودا دين او در طی قرنها در شرق و جنوب آسيا انتشار يافت و اندک اندک به دو فرقه يا دو مکتب بزرگ 

رمه و يکر را فرقًه هينايانا به معنی چرخ کوچک يا مذهب بودای جنوبی گويند که در کشورهای سيام، ب. انقسام پذيرفت
نام داده اند که ) و سوسيليستی(دومی را مهايانا به معنی چرخ بزرگ يا مذهب بودايی شمالی . ويتنام و غيره رواج دارد

                                                                                 ."در حوالی تبت ،چين، کره و ژاپن معمول و رايج است
وينايا پيتاکا  -١: اين کتاب مشتمل بر سه دفتر است) سه سبد دانش( تری پيتاکاای بودايی کتابی است به نام از نوشته ه  

آبهی دهمه پيتاکا که در بارًه مسائل فلسفی  -٣. سوتا پيتاکا که حاوی پند و اندرز است  -٢که دربارًه اخالق نوشته شده، 
.                       است که حاوی کلمات قصار بوده است مه پادادهاز کتابهای معروف ديگر بودايی . بحث می کند

بلخ که بودا و ابراهيم خليل را با  - شاهزاده ابراهيم ادهم بلخیتحت نام بسيارجالب  بوداجالل الدين مولوی بلخی از 
ز آن ها را در اينجا می ياد نموده  و اشعاری در باب وی سروده است که ما قسمتی ا - پيوند ميدهدزرتشت  شايگان
                                                                                                                                                :آوريم

                                                                                                                                                    
 کرامات ابراهيم ادهم قدسه اهللا روحه العزيز برلب دريا

 
 هم ز ابراهيم ادهم آمدست                     کو زراهی بر لب دريا نشست
 دلق خود می دوخت بر ساحل روان             يک اميری آمد آنجا ناگهان

امير از بندگان شيخ بود                    شيخ را بشناخت سجده کرد زودآن   
 خيره شد در شيخ و اندر دلق او             شکل ديگر گشته ُخلق و خلق او
 کو رها کرد آنچنان ملک شگرف            برگزيد آن فقر بس باريک حرف

لق سوزن می زندملک هفت اقليم ضايع می کند                چون گدا بر د  
 شيخ واقف گشت بر انديشه اش           شيخ چون شير است و دلها بيشه اش
 چون رجا و خوف در دلها روان         نيست مخفی بر وی اسرار جهان
 دل نگه داريد ای بی حاصالن            در حضور حضرت صاحب دالن

را ساتر است پيش اهل تن ادب بر ظاهر است         که خدا زيشان نهان  
.......................................    ........................................... 
 شيخ سوزن زود در دريا فگند              خواست سوزن را به آواز بلند
 صد هزاران ماهی اهللا ايی                    سوزن زر در لب هر ماهيی

که بگير ای شيخ سوزنهای حق              سر بر آوردند از دريای حق  
 رو بدو کرد و بگفتش ای امير           ملک دل به يا چنان ملک حقير

 اين نشان ظاهر است اين هيچ نيست       تا به باطن در روی بينی تو بيست
 
نکه ديديم يکی از القاب بودای نوبهار بلخ گفتنی است چنا/ در رابطه با اسطورًه به ساحل نشينی ابراهيم ادهم بلخی

                                                  .می باشد آن که به ساحل حقيقت پيوستهلفظًا به معنی  تاتاگاتامعروف بودا يعنی 
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 زمان زرتشت و طول عمر وی
 

در بارًه زمان زرتشت ، در کتاب اسطورًه زندگی زرتشت، تآليف ژاله آموزگار و فدايی علم دکتر احمد تفضلی مطالب 
اين جا آورده و در ما مطالب آنها را در . جامع و جالبی آمده، که نياز به بازگويی و بررسی های  هر چه عميقتر دارد

پايان نظر خود را که حاال ديگربعد از سی سال تحقيق اختصاصی در بارًه زرتشت، کار شناسانه هم شده، با توجه به 
معلوماتی که از سيماهای ناشناختًه مختلف زرتشت که تحت عناوين ديگر پيش صاحبان اديان بزرگ و مختلف موجود 

ات ايرانشناسان که در اين کتاب به شيوًه نه چندان کامل ولی به هر حال خوب است، به صورت نقد و مکمله ای بر نظر
:                دراين کتاب اسطورًه زندگی زردشت در باب زمان زرتشت می خوانيم. تهيه و تدوين گرديده اند، می آوريم

پيش از ميالد سدًه ششم ترين آن دورترين زمانی که برای زردشت قائل شده اند، سدًه هجدهم پيش از ميالد و نزديک" 
در روش اول به ارقام و اعدادی استناد می کنند که در . برای تعيين اين تاريخ دو روش عمده را به کار گرفته اند. است

در روش دوم بر اساس معيارهای زبانی . بارًه  زندگی زردشت در کتابهای پهلوی و عربی يا در منابع يونانی آمده است
پيروان روش نخستين بيشتر دانشمندانی هستند که تاريخی را که در کتابهای . يخی نتيجه گيری می شودو قرائن تار

اين تاريخگذاری معروف . و محاسبات را بر آن اساس می نهند. پهلوی و عربی آمده است صحيح و قابل اعتماد می دانند
فرا رسيد، ) جدی(چون هزارًه سلطًه بزغاله :" که  در کتاب پهلوی بندهشن آمده است: تاريخ سنتی. به تاريخ سنتی است

مجموع . سال فرمانروايی کرد ٩٠زردشت از سوی آفريدگار اورمزد به پيامبری آمد و گشتاسب پس از پذيرفتن دين 
 ٣٠سال، همای دختر بهمن  ١١٢) خشايارشا پسر داريوش(بهمن پسر اسفنديار . سال بود ١٢٠سالهای فرمانروايی او 

سال به  ٢۵٨با جمع بستن اين ارقام عدد ." سال ١۴) داريوش سوم(سال، دارا پسر دارا  ١٢ا پسر چهر آزاد سال، دار
در بيرونی  ابوريحاناز سوی ديگر. دست می آيد که فاصل ميان زردشت و کشته شدن دارا به دست اسکندر است

مسعودی نيز فاصلًه زمانی . فاصله بوده است سال ٢۵٨آثارالباقيه می نويسد که از ظهور زردشت تا اول تاريخ اسکندر 
 زمان زردشت اما از روايات گوناگون دقيقًا معلوم نيست که منظور از . سال ذکر می کند ٢۵٨از زردشت تا اسکندر را 

، يا تاريخی که در چهل سالگی دين خود را آشکارا سی سالگی اوتاريخ زايش اوست يا تاريخ وحی از سوی اورمزد در 
کيانی برادر زريادر زرتشت يا / منظور گشتاسب پيشدادی(کرده يا زمانی که در چهل و دو سالگی گشتاسب ابالغ 

آيا مقصود . چيست زمان اسکندرهمچنين روشن نيست که منظور از . دين اورا پذيرفت) هخامنشی/ گشتاسب نوذری
هنينگ بر آن . استسکندر يا تاريخ سلوکی تاريخ ازمان فتح ايران به دست اسکندر است يا مرگ او، يا اصوًال مراد 

قبل از  ٣٣٠است که که تا زمان اسکندر به معنی سال مرگ داريوش سوم آخرين پادشاه هخامنشی است که در سال 
پيش از  ۶٣٠يا  ۶٢٨يا  ۶١٨بنابراين به نظر وی تاريخ تولد او يا سال . ميالد اتفاق افتاد، اما در مورد مبدأ يقين ندارد

سال عمر کرده است، سال وفات او را در  ٧٧وده است و چون زردشت بنابه روايتهای مذکور در کتابهای پهلوی ميالد ب
                                                                                                 .قبل از ميالد می داند ۵۵٣يا  ۵۵١يا  ۵۴١

دأ اين تاريخ، زمان تولد زردشت است که هزاره با آن آغاز ميشود، همين نظر مورد قبول معتقد بود که مبهرتسفلد 
به نظر اين دانشمند ايرانی منظور ازتا زمان اسکندر، تاريخ اسکندری . شاپور شهبازی متخصص دورًه هخامنشی است

سال پيش از تاريخ سلوکی يعنی  ٢۵٨به اين حساب تاريخ تولد زردشت .. يا تاريخ سلوکی يا تاريخ منجمان بابل است
اما .قبل از ميالد است ۴٩٢سال پيش از تاريخ سلوکی يعنی  ٢٢٨قبل از ميالد و تاريخ به پيامبری رسيدن او  ۵۶٩سال 

سال، فاصلًه واقعی ميان زردشت و اسکندر  ٢۵٨شهبازی بر خالف هنينگ و هرتسفلد و ديگران بر آن است که تاريخ 
اقع اين رقم مبين فاصلًه زمانی دو حاٍدًه مهم تاريخی که بعدًا ميان پادشاهان ايران از گشتاسپ تا به نظر او در و. نيست

) يعنی سال به پيامبری رسيدن زردشت(سال پيش از اسکندر  ٢٢٨وی بر آن است که تاريخ . دارای سوم تقسيم شده است
 ۵٣٩فاصلًه زمانی ميان فتح بابل به دست کورش در سال را دانشمندان زردشتی از بابليان شنيده بودند و اين تاريخ مبين 

قبل از ميالد است که مبدأ تاريخ سلوکی به شمار ٣١١بل از ميالد و تاريخ فتح اين شهر ذه دست سلوکوس در سال ۴ق
رواج تاريخ سلوکی در اوايل دورًه ساسانی موجب شد که زردشتيان معتقد شوند که آغاز هزارًه زردشت با . می رود

غاز تقويم سلوکی يکی بوده است و پيروزی بزرگ ايرانيان يعنی فتح بابل را به دست کورش همان ظهور زردشت آ
                                      .به شمار آورند) يعنی تاريخ سلوکی(سال پيش از اسکندر  ٢۵٨بدانند و در نتيجه تولد اورا 

برای توجيه تاريخ سنتی به روايت ديگری درکتاب پهلوی ارداويراف نامه  نيولی اين نظر شهبازی را نمی پذيرد و. گ
. سال فاصله بوده است ٣٠٠از اين روايت و نيز از گفتًه مسعودی بر می آيد که ميان زردشت و اسکندر . استناد می کند

 ۴٢دينی در سن به دست آمده است؛ زيرا زردشت بر حسب روايتهای  ٣٠٠از  ۴٢از کاهش  ٢۵٨به نظر نيولی رقم 
ساله  ٣٠٠به نظر اين دانشمند در روايتی که اصل آن از بابل بوده است، استيالی . سالگی گشتاسب را به دين خواند است

به گونه ای خيال پردازانه ميان شاهان از گشتاسب تا دارا تقسيم  ٢۵٨ای برای پادشاهان قديم ايران قائل شده بودند و رقم 
وهندگان، تاريخ سنتی زردشت را به سبب ويژگی افسانه ای آن به عنوان تاريخ حقيقی نمی بسياری از پژ. شده است
                                                                                                                                             ."پذيرند
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لفين اسطورًه زندگی زرتشت را بريده و بگوئيم دياکونوف در گفتار موجز و مختصری که در اينجا  بايد رشتًه سخن مؤ
: در حواشی تارخ ماد نگاشته و نگارندگان اين کتاب از آن غافل مانده اند، مطلب فوق را بهتر و دقيقتر بيان کرده است

ن او، تاريخ آغاز فعاليت زرتشت را که استروه به متابعت از ارنست هرتسفلد در کتاب زرتشت و جها. و.آکادميسين و"
 ٣٠اگر سن...." قبل از ميالد اشاره کرده استناد می کند ۵٧٠سال قبل از مبدأ تاريخ سلوکی يا  ٢۵٨بيرونی آورده يعنی 

به دست ميالد زرتشت آغاز قرن ششم پيش از ميالد سالگی زردشت به هنگام بعثت وی را براين اضافه کنيم برای 
عجالتًا به ادامه بحث مؤلفين . و ما بعدًا به اثبات اين نظر از منابع زرتشتی و غير زرتشتی خواهيم پرداختخواهيم آورد 

                                                                                                       :اسطورًه زندگی زردشت بر می گرديم
. گذاری ديگری که با محاسبًه ارقام و اعداد به دست می آيد، مبتنی بر منابع يونانی استتاريخ: روايات يونانی"

سال پيش از فتح يونان به دست  ۶٠٠کسانتوس ليديائی که معاصر اردشير اول هخامنشی است، نقل می کند که زردشت 
آمده است؛ و  ۶٠٠٠، رقم ۶٠٠عدد آما در نسخه های ديگر به جای . می زيسته است)قبل از ميالد  ۴٨٠سال (خشايارشا

ارسطو . سال پيش از افالطون می زيسته است ۶٠٠٠اين عدد مطابق روايات ديگر يونانی است که بر طبق آن زردشت 
و هرمودروس زمان . دانسته اند) قبل از ميالد ٣۴٧متوفی (سال پيش از افالطون  ۶٠٠٠و ايودوکسوس نيز زردشت را 

را  ۶٠٠بعضی از دانشمندان در روايت کسانتوس عدد ..يونان و ترويا ذکر کرده است سال پيش از جنگ ۵٠٠٠اورا 
 ۶٠٠شاپور شهبازی بر آن است که عدد . را که مطابق با ديگر روايات يونانی است ۶٠٠٠درست می دانند و بعضی 

انتقاد از نظريًه  نيولی با). ١٠٨٠=۴٨٠+۶٠٠(قبل از ميالد می زيسته است  ١٠٨٠درست است و به نظر او زردشت 
بر اين اساس که در ميان دانشمندان و نويسندگان يونان اين تمايل وجود داشته . را درست می داند ۶٠٠٠شهبازی، رقم 

به نظر اين دانشمند، اين تاريخ هر چه باشد . است که افالطون را از طريق دو دورًه سه هزار ساله به زردشت پيوند دهند
مرجح می داند؛ اما او نيز معتقد است  ۶٠٠سوی ديگر هومباخ نظر شهبازی را در انتخاب رقم از . ارزش تاريخی ندارد

به نظر او در ايران قديم آن گونه که از فصل دوم ونديداد در مورد . که اين عدد سر راست تاريخی واقعی نيست
."     ساله است ٣٠٠در واقع دو دورًه سال  ۶٠٠ساله قائل بوده اند و  ٣٠٠فرمانروايی جمشيد بر می آيد، به دوره های 

نخستين ( پيشدادياندر باب اين نظريات يونانيان باستان اين جانب عقيده مند است که در خود ايران نام خانواده  
ونواده اش ) هوشنگ، ايرج( سپيتاک زرتشتو پسرش  سپيتمه جمشيدکه در واقع اعضاء اصلی آن ) قانونگذاران

بوده اند، همچنين به معنی نخستين فرمانروايان انسانها گرفته شده اند و از همين ) ، منوچهرتخموروپه، آرش( تيگران
و پارسيان ) کيانيان(جاست که  در شاهنامه مکان تاريخی آنها که در اصل به صورت حلقه واسط بين فرمانروايان ماد 

حديث ماقبل تاريخی بودن پيشداديان را از ايرانيان و  بنابراين يونانيان. هخامنشی بوده اند، به ماقبل مادها منتقل شده است
بی جهت نيست که می بينيم بروسوس مورخ بابلی و يونانی که در قرن سوم پيش از ميالد . اتباع بابلی آنها شنيده بوده اند

 ۴٣٢٠٠ بوده که) برديه زرتشت= سرخ فام بلند قامت( آالروسنخستين خديو زمين "مسيح می زيسته است می گويد که 
خضر، هوو ( خيستروسدر عهد . سال شهرياری داشتند ۴٣٢٠٠٠پس از او ده پادشاه ديگر در مدت . سال پادشاهی کرد

روی ) منظور نابودی آشور با به آب بستن شهرهای بزرگ آن(آخرين پادشاه اين دوره طوفان ) خشتره، کی آخسارو
.     زد بسياری از علمای يونان باستان هيچ استبعادی نداشته استبنابراين ماقبل تاريخی به شمار رفتن زرتشت ن..." داد

                                                                                  :اين بحث کتاب اسطورًه زندگی زردشت ادامه می دهيم
ن روش، تاريخ ديگری پيشنهاد کرده شهبازی برای تعيين زندگی زردشت از طريق محاسبه به همي: روايت بيرونی"

پسر ) فرائورت(بيرونی آورده است که خوارزميان چون خواستند تقويمی برای خود اتخاذ کنند، آمدن سياوش . است
به نظر شهبازی منظور از . پيش از اسکندر بود ٨٨٨را به خوارزم مبدأ قرار دادند و اين در سال ) خشثريتی(کيکاووس 

ميان . سال پيش از اسکندر ميشود ١٢٠٠بنابر اين مبدأ اين تاريخ حدود . است) تاريخ سلوکی(ری اسکندر تاريخ اسکند
سال به شمار  ۴٠و زردشت چهار نسل فاصله بوده است و اگر هر نسل را ) جد مادری سوم زردشت(سياوش سياوش 

ه نظر شهبازی اين تاريخ که با تاريخی ب. را به دست بياوريم ١٠٨٠سال کم کنيم تا رقم  ١٢٠بياوريم، بايد از اين رقم 
نيولی اين روايت بيرونی را روايتی . کسانتوس ذکر کرده مطابقت دارد، برای زمان زردشت از همه مناسب تر است

سال قبل از ميالد می زيسته است، همانند تاريخ  ١٠٨٠افسانه ای به شمار می آورد و اين نظريه را که زردشت در 
                       ...."اريخی می داندسنتی فاقد اعتبار ت

        
در حدود آغاز قرن ششم ) به قول هرتسفلد،سپيتاک(چنانکه  اشاره شد بنابر محاسبات ابوريحان بيرونی تولد زرتشت 

سال پيش از آن به همدستی کی ١٢ضمن ) هوم عابد(ست و پدر سپيتاک يعنی سپيتمه جمشيد پيش از ميالد روی داده ا
را در حدود ) سياوش/ افراسياب دوم، قاتل پدر کی آخسارو يعنی فرائورت(ماديای اسکيتی ) هووخشتره(آخسارو 

ی آخسارو داد و در مقابل شهرستان مراغه و کنار درياچًه اورميه دستگير و وی را که ولی نعمت سابقش بود تحويل ک
) دوغدو(رسيد و با دختر او آميتی دا ) آژی دهاک(اين خدمت بزرگ به مقام دامادی پسر کی آخسارو يعنی آستياگ 

ازدواج نمود و حتی به طور رسمی به مقام وليعهدی وی انتخاب شده و از ازدواج وی با آميتی دا بود که زريادر 
بنابراين تولد زرتشت به طور قطع و يقين بعد از سال .ابرن ويشتاسپ به دنيا آمدندسپيتاک و برادر بزرگش مگ/ زرتشت
در مورد طول عمر زردشت بايد گفت در اساطير و روايات دينی اسالمی و . پيش از ميالد صورت گرفته است ۶١٢

وب، صالح، لقمان، بلعم ابن کليمی اشاراتی به عمر سيماهای قرآنی و توراتی سپيتاک زرتشت يعنی ابراهيم خليل اهللا، اي
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 آن خبردر مورد بلعم ابن باعورا آمده که  ١٧۵در قرآن سورًه اعراف، آيه . باعورا، آصف ابن برخياء اشاراتی شده است
روشنترين و صريحترين خبر مربوط  اما .بخوان آنان براى شد دور آن واز بوديم داده تعليم او به را خود آيات آه را آس

سال سن تعيين شده  و ايوب صفوت  ٧۵که برايش  ) پدر ملتهای فراوان که دوست صميمی خداست(يل اهللا به ابراهيم خل
می توان تصور کرد که در اين . سالگی از امتحان خدايی فارغ شده است ٧٣است که در سن ) برگزيدًه امتحان شده(اهللا 

در امپراطوری هخامنشيان فرمان رانده و درپايان سال  ۵سن به نيابت سلطنت کمبوجيه در ايران انتخاب شده و حدود 
سال برای سيماهای  ٧٨و ٧۵اين ارقام يعنی عمر . توسط داريوش و شش تن سران پارسی همدستش به قتل رسيده است

سال و در مورد خود نام زرتشت  ۴٠+۴٠سامی زرتشت در منابع پهلوی در مورد زرتشت به عنوان هوشنگ پيشدادی
گوتمه بودا که در منابع بودايی زير عنوان  گئوماته زرتشتسال عمر همچنين برای  ٨٠رقم . ه استسال قيد گرديد ٧٧

در . به شمار آمده، بيان گرديده است) در واقع زرتشت شرق ايران و فالت قارًه هند(ناميده شده و بانی بودايی گری 
به عنوان پادشاهان ارمنستان و اران  تيگرانسرش و پ) برديه زرتشت( تنائوکسارکورشنامًه گزنفون نيز مطالبی در باب 

. و ماد کوچک بيان شده که می توان از آن نيز استنتاجهايی در بارًه طول عمر و زمان تولد زرتشت به عمل آورد
کورش درهنگام تصرف ارمنستان با تيگران جوان که تازه عروسی کرده بود و از قبل  با وی دوستی : گزنفون می آورد

می نامد بر خورد ) برديه زرتشت(پدر وی که در اينجا نامی از وی به ميان نمی آورد و جای ديگر تنائوکسارداشت و 
پيداست که در اينجا مراد . نمود و در ضمن کورش از به قتل رسيدن سوفسطايی بزرگ اين خاندان ابراز تأسف می کند

پدر سپيتاک زرتشت ) هوم عابد(همانا سپيتمه جمشيد  )، در اصل به معنی دانا و زيرک و رندصوفی( سوفسطايیاز اين 
پرستش  صوفيانسردار کورش به قتل رسيده بود پس بی جهت نيست که ) ارجاسپ(مراد بوده است که به دست آراسپ 

زرتشت را تحت عناوين بايزيد بسطامی و ابراهيم ادهم وارد مدار کيش خود نموده اند  بگذريم که اينان در اساس جهان 
ی خود هم از تعاليم زرتشتی بهره مند بوده اند و اين نيز بی اساس نبوده که مرتاضان سمت شرق فاالت ايران وشمال بين

هند ازسپيتاک زرتشت نوبهار بلخ، بودای بهار خود را آفريده و وی را زودتر از زرتشت ايرانيان رهبر کيش رسمی 
ش نامًه گزنفون نقل شد تاريخ تولد زرتشت را تا حدود سال به هر حال موضوع فوق نيز که از کور.. خود نموده اند

راهوله پسر سوم زرتشت بوده لذا سن زرتشت در اين ايام / خورشيد چهر/ پيش از ميالد باال می برد چه تيگران ۶٠٠
ود به هر حال کورش که خود نيز در آن اوان حدود چهل سال داشته دختر معروف خ. نبايستی از چهل کمتر بوده باشد

در می آورد و خود به طور ) گئوماته برديه( سپيتاک زرتشترا نه به ازدواج پسری از او بلکه به ازدواج خود  آتوسا
ازدواج می نمايد و مقام ساتراپی ارمنستان را به ) هومايه(رسمی يا صوری با مادر پير سپيتاک زرتشت يعنی آميتی دا 

و برادر ) زريادر، هوشنگ(سپرده و سپيتاک زرتشت ) تهمورثمنوچهر، آرش کمانگير، (پسر کوچک وی تيگران 
پيداست که مقاصد سياسی . بزرگش مگابرن ويشتاسپ را به ترتيب به حکومت نواحی بلخ و گرگان انتصاب می نمايد 

در اين جا بايد يادآوری نمود سه . پشت اين ازدواج و شريک قدرت ساختن اين خانواده محبوب مغ خوابيده بوده است
به شمار رفته اند دراقع همان ) کورش( فريدونکه پسران ) نجيب( ايرجو ) سرکش( تور، )  جمله آزادگان( سلمبرادر 

پسر خوانده و داماد ( سپيتاک زرتشتو ) پسر واقعی کورش( کبوجيهو ) پسرخواندًه بزرگ کورش( مگابرن ويشتاسپ
و جای ديگر تحت اسامی ) تنومند( يافثو ) سرکش( حامو ) معروف(سام بوده است که در تورات جايی تحت ) کورش
معنی . ذکر شده اند) يائوتيايی= جادوگر( هارانو ) تورانی/وحشی( ناحور، ) ايرج، هوشنگ= پدر عالی( ابرام/ابراهيم

و هاران يعنی مغ و جادوگر نشان می دهد که آن از نام قبيلًه نياکان پدری مگابرن ويشتاسپ و  ) سرور(نامهای سلم 
در پايان بايد گفت .  گرفته شده است) جادوگران= کتياريان(سپيتاک زرتشت يعنی سئيريمه ها يا همان مغان سئورومتی 

از ميان ايرانشناسان تنها کسی است که يکی از چندين سيمای تاريخی و اسطوره ای زرتشت را در  ارنست هرتسفلد
در صورتيکه همين . ، تشخيص داده استبلخراپ کورش در سات) پسر سپيتمه داماد و وليعهد آستياگ( سپيتاکوجود 

داماد و ( برديهو  سپنداته گئومات، )زرير( زريادر،  سپيتاکموضوع ساتراپی بلخ و ارمنستان به عنوان حلق واسطی 
هم  چه کتسياس می گويد که سپنداته گئوماته و برديه. را به هم مربوط  کرده و يگانه شان می سازد) پسر خوانده کورش

چنانکه ديديم گزنفون و همچنين خارس ميتيلنی نشان می دهند همين فرد تحت . در بلخ زمان کورش حکومت کرده اند
ابتدا در زمان کورش در ) زرتشت= دارای تن زرين(و زريادر ) برديه زرتشت، ايرج(تنائوکسار نامها و القاب 

ضوعی است که ايرانشناسان غربی و ايرانی که روز به اين مو. ارمنستان و ماد کوچک و اران فرمان می رانده است
                                         .ادامه دارد غفلتروز هم تعدادشان به تحليل می رود از اين سند معتبر غافل مانده اند و 

                                                                                 
ام آتش گرفته ست، آتشي جانسوز خانه  

 هرطرف مي سوزد اين آتش 
.پرده ها و فرش ها را تارشان با پود  

 من به هر سو مي دوم گريان 
 در لهيب آتش پر دود
 وزميان خنده هايم، تلخ
 وخروش گريه ام، ناشاد
 از درون خسته سوزان 
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.مي آنم فرياد، اي فرياد، اي فرياد  
بيرحم خانه ام آتش گرفته ست، آتشي  

 همچنان ميسوزد اين آتش 
 نقش هايي را آه من بستم به خون دل

 بر سر و چشم در و ديوار
.در شب رسواي بي ساحل  
 واي بر من، سوزد و سوزد

 غنچه هايي را آه پروردم به دشواري
 در دهان گود گلدان ها
.روزهاي سخت بيماري  
 از فراز بام هاشان، شاد
ان بر لبدشمنانم موذيانه خنده هاي فتح ش  
 برمن آتش به جان ناظر
.در پناه اين مشبك شب  

 من به هرسو مي دوم، گريان از اين بيداد
.مي آنم فرياد، اي فرياد، اي فرياد  

 واي برمن، همچنان مي سوزد اين آتش 
 آنچه دارم يادگار و دفتر و ديوان
.و آنچه دارد منظر و ايوان  
 من به دستان پر از تاول

اموش اين طرف را ميكنم خ  
 وزلهيب آن روم از هوش،

.زآن دگر سو شعله برخيزد، به گردش دود  
.تا سحرگاهان آه مي داند، آه بود من شود نابود  

 خفته اند اين همسايگانم شاد در بستر
 صبح از من مانده بر جا مشت خاآستر
 واي، آيا هيچ سر بر مي آنند از خواب
 مهربان همسايگانم از پي امداد ؟

ش بيدادگر بنيادسوزدم اين آت  
...مي آنم فرياد، اي فرياد، اي فرياد  

 
 مهدي اخوان ثالث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 67

 
 
 

 
است) جاماسپ، پشوتن، مردوخای(مارای بودانيان همان داريوش مغ کش   

 
 

ان گرشاسب شاه يا هم= يعنی کشندًه ويرانگر دقيانوسگئوماته زرتشت مغ و / قاتل هامان( مردوخایو جاماسپ نامهای 
جملگی به ) يعنی موبد درشت اندام، لقمان، برديه يمليخاهامان تورات به عبری يعنی مشهور و همچنين = مرد نيکو

در . گئوماته زرتشت پسرخواندًه کورش و خود زرتشت می باشند/ کشندًه برديه داريوش اولترتيب نامهای مختلف همان 
گئوماته زرتشت به شمار /  ارای بودانيان نيز که خصم گوتمه بودا اينجا اختصاصًا به اثبات اين امر می پردازيم که م

                      : برای آشنايی با مارای بودائيان مطلب زير را از سايت بودائيگری می آوريم. رفته همان داريوش است
                                                                                             

 اهريمن در کيش بودا
 

  آيا در کيش بودا اهريمن و شيطانی نيز وجود دارد؟
  . که خاستگاه نيروهای منفی باشد وجود ندارد مخالف خدای خوبيها در بوداگرايی يک قطب

وشنی چندان رد نکرده اند اما وجود آنها را در روند رسيدن به بيداری و ر با ان حال بوداييان وجود ديوها را هيچگاه
کوشيد تا بودا را از رسيدن  ماراالبته در داستان بيداردل شدن بودا اينگونه آمده که موجودی ستيزنده به نام . مؤثر نميدانند

نشسته بود و داشت به بينش راستين دست می يافت و ) بيداری(در حاليکه بودا زير درخت بودی . به بيداری بازدارد
جلوگيری ) بودا(ا آمد و زمين و زمان را بهم دوخت تا از بيدار شدن شاکيامونی ماربفهمد نزديک بود که راز جهان را 

کند و گردبادی پديد آورد، سنگبارانی از آسمان ايجاد کرد و از اين کارها تا چوب الی چرخ بودا کرده باشد اما بودا هم 
آب برد و خالصه مارا موفق نشد و شاکيامونی از زمين ياری خواست و زمين سيالبی فرستاد و ديوهای همراه مارا را 

البته زمانی که ديگر همه ترفندهای مارا نقش بر آب شد و معلوم شد که شاکيامونی کارش جدی است و راستی . بيدار شد
  !ميخواهد پشت پرده را ببيند مارا از او يک گواهی و قباله خواست

د تو در زندگيهای پيشينت به اندازه کافی پارسايی کرده ای و مارا گفت که آيا سندی، مدرکی چيزی داری که نشان ده
  فضيلت جمع کرده ای تا بشود تو را به پشت پرده راه داد؟

بعد هم . ضامن شد که شاکيامونی به اندازه کافی اعتبار دارد و مارا دست از کارشکنی برداشت) Bhumi(بعد هم زمين 
گفت من از کجا بدانيم که تو بيدار شده ای؟ بودا دستش را به زمين چسباند  رسيد مارا) بودايی(شاکيامونی به بيداری  که

  .زمين گواه من است :و گفت

  
يعنی . روانی است-م اينست که بوداييان منظورشان يک فرآيند دروندر همه اين جريانها نکته ای را که نبايد فراموش کني

يعنی اگر بخواهيم پرده . ميگويند که همه آن برنامه مارا و بودا در دل و جان شاکيامونی رخ داده و نه در جهان بيرون
  .ظاهر را بدريم و به مقصود برسيم نيروهای بازدارنده ای هستند که اراده ما را می آزمايند

را اهريمن و شيطان به آن معنايی که در دينهای ) برای نمونه مارا(ابر اين شايد نتوان آن نيروهای آزماينده را بن
  .پنداشت ابراهيمی و ايرانی هست

  مانی پارسا نوشته شده توسط
  :نقد

اريوش است که است نه اهريمن ماورائ الطبيعی بلکه همان د گوتمه بودايعنی آدمکشی که در رابطه با  ماراپيداست  
و کشتار  گئوماته زرتشتبه خاطر اينکه وی در ترور . يعنی سرکوب کنندًه مغان آمده است جاماسپنامش در اوستا 

به سبب قتل ( يعنی تن به سزا ارزانی پشوتنمغان ملقب بدين القاب و همچنين در اوستا وتورات به ترتيب به لقب 
  .روحانی کش مسمی گرديده است/ شاهيعنی  مردوخایو ) ابراهيم خليل اهللا/زرتشت

  

)                                             بر گرفته از سايت بوائيگری( عطار و کيش بودا  
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ی که )صفات(همانگونه که ديديم بوداييان پشت پرده اين جهان را تهی و هيچ مينامند يعنی پديده ای که از همه فروزه ها 
  .م بپنداريم تهی استما ميپنداريم يا ميتواني

  .مينامند) شونياتا(بوداييان اين مفهوم را تهيگی 
  :اگر کتاب منطق الطير عطار نيشابوری را خوانده باشيد ميبينيد که وی در چامه هايی درباره خدا و جهان چنين گفته

  کوه را ميخ زمين کرد از نخست
  پس زمين را روی از دريا بشست

  راستچون زمين بر پشت گاو ِاستاد 
  گاو بر ماهی و ماهی بر هواست

  پس همه بر چيست؟ بر هيچست و بس
  هيچ هيچست، اين همه هيچست و بس

  چون همه بر هيچ باشد از يکی
  اين همه پس هيچ باشد بی شکی

...  
  ای درون جان برون جان تويی

  هرچه گويم آن نه ای هم آن تويی
واژه هيچ، تهی بودن از  برپايه هيچ ميداند و منظور خود را هم از همانند  بودائيان يعنی عطار نيشابوری هم همه چيز را

  .همه فروزه ها بيان ميکند
همانگونه که ميدانيم بوداگرايی در آن دوره در خاور خراسان يعنی در افغانستان امروزی بسيار ريشه دوانده بوده و 

چامه های عطار نيشابوری که در خراسان باختری  آيا اين. آموزشگاه های بزرگ بودايی در باميان و بلخ برپا بوده است
  ميزيسته زير تأثير آموزه های بودايی بوده است؟

  .دانستن پاسخ اين پرسش کار ساده ای نيست
  

:تکلمه ای در باب نيروانای بودا و بودائيان  
معادل  نيرويی است ) خورنه(=فر زرتشتيان يا در اصل همان نيروانای بودائيان به لغت اوستايی يعنی نيروی درخشان 

که در اديان سامی تصور می شده  از جانب شخص خدا به پيامبرانش داده می شده است و البد محمد به دنبال کسب چنين 
و چنين نيرويی را البد در پی نظر هواخواهان . نيرويی برای عبادت و در خواست اين حاجت به کوه حرا می رفته است

محمدعلی باب جوانمرگ هم . يهودی منتشره در عربستان يافت/استمداد از اساطير ايرانیخود درکلمات ارشادی قرآن با 
                                                                                            .نمونًه مهدی خام و ناموفق همين راه بوده است

  
  چرخ آيين

 
بنده ديرکرد زيادی در به روز کردن . روزنگار و سپاس از پيغامهای شما ايندرود به همه بازديدکنندگان گرامی 

روزنگار  اميدوارم که از اين پس بيشتر به اين. روزنگار داشتم که به خاطر سفر و گرفتاری و مشغوليت بود اين
  .بپردازم

  .امروز يک اندی درباره سرگذشت نخستين روزگاران بوداگرايی سخن ميگويم
سال در آن سرزمين ماند و سپس به  ١۵٠٠ر سده پنجم پيش از زايش مسيح در هندوستان پيدا شد و کمابيش آيين بودا د

سال آموزه های بوداگرايی سه بار دستخوش  ١۵٠٠بوداييان بر اين باورند که در اين . سرزمين های ديگر کوچيد
چرخشگاه هر کدام از اين دوره . کار ميبرندرا ب» سه بار گردش چرخ آيين«دگرگونی شده اند و در اين باره اصطالح 

البته آموزه های دوره های پيشين هم همراستا با آموزه های تازه به زندگی خود ادامه . سال ميپندارند ۵٠٠ها را هم هر 
  .داده اند
چيز اين جهان  اين باور که هيچ. ای که همه اين آموزه ها به آن پايبند بوده اند همانا اصل نپايندگی هستی است بنمايه

  .هستی پاينده و پايدار نيست
  .پيدا کرد و در موارد ديگری بکار رفت همين اصطالح چرخ آيين بعدها در ميان بوداييان تبت محبوبيت زيادی

برای نمونه در آنجا بوداييان چرخ های درست کردند و بر روی آنها متون بودايی نگاشتند و به اين چرخها نام چرخ آيين 
بر . منظور از گرداندن اين چرخها بدست پيروان آيين بودا همانا نمادی از خواندن سخن بودا بود. يايش دادنديا چرخ ن

افسون ها سخنانی ژرف به گونه ای بسيار . نوشته شده است) مانتراهايی(اين چرخها افسون هايی  روی و در درون
ی يافت اما تنها در تبت است که آنها بخشی جاافتاده از اين چرخها را ميتوان در جوامع گوناگون بوداي. نمادين هستند

ه ب(بوداييان بر اين باورند که چرخاندن اين چرخها مانند اين ميماند که شخص . زندگی روزمره را تشکيل ميدهند
 .همه متون درون آن را خوانده است) صورت نمادين
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 گوشه ای از نقش ايرانی تبارها در گسترش بوداگرايی
پس از سفرهای  پس از زايش مسيح يک ايرانی پارتی به دين بودا ميگرود و فرمانروايی را رها ميکند و ١۴٨در سال 

را آن شيگائو ضبط کرده  منابع چينی نام اين ايرانی. ميرسد يعنی شهر لوئويانگ پايتخت دودمان چينی هان زياد پايش به
  .اند که احتماآل تلفظ چينی يک نام ايرانی بوده است

شيگائو در آنجا زبان چينی می آموزد و بيست تا سی سال از زندگانيش را صرف ترجمه متنهای بودايی به زبان آن 
او نخستين مترجم بزرگ متون بودايی در چين بود و سنتی که او پايه گذاشت پس از او به شدت ادامه يافت . چينی ميکند

  .ينی پديد آوردو حجم بسيار گسترده ای از ادبيات بودايی را به زبان چ
  

  )آيين(چرخ دارما 
  

  
  
  

است که به ) نجات دهندگان و سود رسانندگان( هزاره های سه سوشيانتچرخ آيين بودانيان به و ضوح قابل قياس با 
انيان پيش از اسالم به توالی هزارسال  برای نجات و رستگاری مردم سر هر هزاره بعد از زرتشت خواهند تصور اير

  :پيوستگی دارد سه سوشيانت زرتشتینيز با سه کالبد بودا آمد، حتی موضوع 
  سه کالبد بودا

 
و همچنين مفاهيم ) کالبد بودا سه(کايه  قلب مهايانا در مفهوم تری. يکی از کيشهای مهم دين بوداست) مهايانا(مهراه 
  .است) کرونا(و مهرورزی ) پَرگيا(، فراشناخت )بوداَسف(يابنده  حق

نزد کهراهی ها . اندکی پس از درگذشت بودا اين انديشه در دل بسياری از پيروانش افتاد که او را باالتر از انسان بدانند
های گذشته اش در  رهنگ روحی و شايستگی حاصل از زندگیبودا انسان برتری بود که از طريق نيروی ف) هينايانی ها(

اما احترام ژرفی که شاگردانش در دل به او ميگذاشتند نميتوانست با انسان . اين زندگی به کمال فراشناخت رسيده است
نار پس حتی سنت پالی هم در ک. معمولی بودن استادشان ارضا شود و از اين رو او را فراتر از روان فانی دانستند

  .زندگی خاکی، زندگی فراجهانی به او ميدهد
ها  ها بودا را فراجهان ميدانستند و اين مفهوم از آنان به مهراهی انجمن اصلی و اوليه شاگردان بودا يعنی مهاَسنگيکه

  :انديشيدند، يعنی رسيد که از سه طريق به بودا می
است، انسانی که بر اين خاک پا نهاد و آيين را به ) بيله شاکيهدانای ق(مونی  که همان شاکيه) کايه نيرمانه(نمود مرئی . ١

  .پيروانش آموخت و در هشتاد سالگی درگذشت
يابندگان  مند است و آيين را به حق بودای آرمانی است که از يک کالبد درخشان بهره): کايه بوگه َسم(نمود ياريگر . ٢
  .آموزد می
ست که فراگيرنده ديگران است، ذات فراشناخت و مهر و همدردی است، برترين وجودی ا): کايه َدرمه(نمود حق . ٣

  .مطلق است
ذات اين سه جنبه يکی است ولی سرشت و کردارهايشان . کايه سه جنبه يک بوداست تری. بودا سه تا نيست يکی است

  .جداگانه است
  ).٧۴ صفحه(ديمه  پاشايی. سوزوکی، ترجمه ع. ل.برگرفته از کتاب راه بودا نوشته ب

  الماس راه
  

هم  )تانترايی(، بوداگرايی افسونگرا )افسون راه(وجرا يانه، تانترا، مانترا يانه راه را با نامهايی مانند المائيسم، - الماس
سومين مکتب ) هينه يانه(و کهراه ) مهايانه(الماس راه پس از مهراه . منظور از الماس همان حق و واقعيت است. مينامند

بعنوان راهنما و مرشد و پشتيبان نقش بزرگی در رسيدن به بيداری ايفا ) الما(پير  در الماس راه. استبزرگ بوداگرايی 
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پير بزرگ را هم در اين مکتب در تبت دااليی الما . ميکند و از اين رو اين مکتب را الماگرايی يا المائيسم هم ناميده اند
  .مينامند

و مهراه ميگويد که بيدار شده ها بايد همينجا بمانند و دست بقيه را بگيرند و  کهراه به بيداری تک به تک افراد باور دارد
  .الماس راه حالتهای صوفيانه دارد. تا همه با هم بيدار نشده ايم از کوشش باز نايستند

. د ادامه دادپس از اينکه مسلمانها کانونهای اصلی بوداگرايی در هند را نابود کردند الماس راه تنها در تبت به زندگی خو 
در ژاپن هم . بعدها در مغولستان کيش رسمی آن کشور شد و در دربار خاقان چين دير زمانی کيش برتر بشمار ميرفت

  .بوداگرايی پديد آمدند مانند ِکگون و شينگون) تانترايی(شيوه های افسونگرا 
دگان آمادگی بالقوه برای بودا شدن را در يعنی همه هستن. همگان است بيدارسرشتیمهمترين آموزه در الماس راه، آموزه 

در  شخص درون پو، در حين پويش،. تجربه کرد) مراقبه(اين بيدار شدن را ميتوان با درون پويی . سرشت خود دارند
  : راهکار الماسراه برای زندگی روزانه اينست. ذوب ميشود) بوداگی(جنبه های بيداری 

  .ری، تا زمانی که يک بودا شویجوری بزی که انگار يک بودا هستی و بيدا
برعکس مهراه و کهراه که ميگويند حالت بوداگی را نميتوان به هيچ وجه شرح داد و توصيف پذير نيست، الماسراهی ها 

و ) مودرا(، اشاره های رازآميز دست )مانترا(ميگويند که ميشود از راه آيينهای صوفيانه و به ياری ورد و افسون 
  .با حالت بوداگی تماس برقرار کرد) مندل، مانداال( اشکال نمادين هندسی

برخی از فرقه های ديگر بودايی ميگويند که بيدار شدن دست کم چندين زندگی و زايش دوباره الزم دارد و بسيار طول 
  .ميکشد اما الماسراهی ها ميگويند که هر کس ميتواند در طول همين يکبار زندگی به بوداگی برسد

  
  
  
  

  مانداالی تبتیيک : نگاره
  

  
شاهزاده ای اشکانی در کتاب تاريخ اديان بزرگ ) فّر، نيروانای(اسطورًه ترانًه گنوسی مرواريد، يا همان الماس راه 

از آثار به جای ماندًه گنوسی ها سرودی است که معروف به ترانًه .:" استمحمد جواد مشکور بدين قرار ذکر شده 
می رود تا مرواريدی  مصرموضوع اين قطعه شاهزاده ای اشکانی است که به دستور پدر و مادرش به . مرواريد است 

به خواب می  در راه در کاروانسرايی از فرط خستگی و پر خوری. را که اژدهايی سهمناک تملک کرده به دست آورد
پدرش آگاه ميشود و نامه ای بر پارچًه ابريشمی برای او می نويسد و تن پروری . رود و مأموريتش را فراموش می کند

شاهزاده پس از . نامه عقابی ميشود و بر سر او فرود آمده، شاهزاده را از خواب بيدار می کند. وی را نکوهش می کند
اين ترانه نشان طرز تفکر دنيای . دها در می آورد و به کشور خود باز می گرددتحمل مشکالتی مرواريد را از چنگ اژ

مشرق زمين را که افکارشان در پيش از اسالم ) دانش دوستی(عربها فرقه های گنوستيک .... خردمندانًه آن زمان است
......................................... "                       ................................خوانده اند صابئينيا  حنفادر عربستان رواج داشته، 

بت پرستی و خرافه گويی : "محمد جواد مشکور در جای ديگر کتاب از مذهب حنفا چنين معلوماتی را به دست می دهد
و رفتار و کردار قوم عقب ماندًه خود را . سخت آزرده خاطر ساخته بودعرب، بعضی از متفکران عصر جاهلی را 

اين دستًه روشن فکر حنفا می گفتند، که جمع حنيف به معنی روی برگرداننده از دين باطل به سوی . نکوهش ميکردند
مان و پيروان ، نه يهودی و نه نصرانی، بلکه موحد و مسلحنفادر قرآن کريم اشاره به اين مطلب شده که . حق است

  ."بودند) که در اساس همان گئوماته زرتشت است(  ابراهيم خليل اهللا
به سانسريت يعنی سعادت و خوشی ابدی که آخرين ) خورنه= به لغت اوستايی يعنی نيروی درخشان(می دانيم نيروانا 

در فلسفًه زرتشتيان دورًه ساسانی مقصد حيات انسانی است و مطابق فلسفه بودانيان با تهذيب نفس به دست می آبد که اين 
تحت نام فّر ايزدی نيرويی ايزدی به شمار می رفته است از آن نوع نيرويی که به قول آخرين شاه تاجدار سلطنت وديعه 
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                     ................................................................  ای الهی است که از جانب خدا به شخص شاه تفويض شده است
از محتوای ترانًه گنوسی مرواريد و موضوع ديانت بودايی برخی از شاهزادگان بودايی چنين معلوم ميشود که آيين 

و با آن زرتشتی بودا در نزد اشکانيان به شيوًه زهد و رياضت کشی مرتاضان بودايی هند شباهت داشته / زرتشت
که مقام زرتشت را از يک فرمانروای انقالبی و اصالح طلب که تودًه مردم را عاشق  -اشرافگرايانًه درباری ساسانيان

اين سؤال . فرق عمده و اساسی داشته است -خود کرده بود؛ نه يک روحانی سر براه و جيره خوار درباری تنزل داده اند
برای . اشکانيان در باب اينهمانی بودن يا نبودن بودا  و زرتشت چه نظری داشته اند هم مطرح است  که اصوًال در عهد

  :تعمق بيشتر مطلب زير خواندنی است
  :دهندگان دين بودا و مسيح در چين شاهزادگان ايراني رواج

 
يروان بسيار بدست در روزگار اشكانيان، بردباري و رواداري ديني رواج داشت و از اينرو آيين بودا در خاور ايران، پ

گري و گسترش آن آمر بستند و چون مردمان  آورد و حتي برخي از شاهزادگان اشكاني نيز به اين دين گرويده و به آوازه
 هاي آنفوسيوس و دائو بودند و در زمينه دين و آئين نيز بي پروا و آزادمنش بودند  سرزمين پهناور چين پيرو آيين

.                                    .                       مينماياند یآن آشور شدنپرشتاب بوداگرايي در  پيشرفت
ه دوم ترسايي يكي از شاهزادگان اشكاني به نام هاي سد در ميانه» دوستي ديرينه چين و ايران«از اين رو بر پايه نسك 

نامبرده . پايتخت دودمان هان خاوري ره سپرد و در آنجا ماندگار شد» لوه يانگ«اشك آه پيرو آيين بودا بود به شهر 
هاي بودايي نمود و  بيست سال در آن آشور نشيمن داشت و چون به زبان چيني چيره گشته بود آغاز به برگرداندن نسك

 پسند بود با پذيرش همگاني ها به زبان ساده و مردم چون اين ترجمه. ها را به زبان چيني برگرداند پوشينه از آن نسك ٣٩
نوشته است آه او براي پژوهش در چندوچون » دياآونف«درباره اين شاهزاده، تاريخنگار روسي . روبرو شد

او آه ارشاك يا خانوادگی  و نام از نام» سي ياپارتآن«آشورداري و بازرگاني چين رهسپار آن سرزمين شده و نام 
  .ارشك بود گرفته شده است

  )٣٣، ديمه ١، شماره ١٣٨٠هاي ايراني، تهران  برگرفته از گاهنامه پژوهش(
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  هستند آنوس و ايمبالوريس به جایينيس و يمبريس ملحقات انجيلها 
 

ايرانيان در باره کمبوجيه  سوی ديگر يادآور اسطوره از آسيای صغيری وجود داشته کهدر اساس  روايتی اساطيری
به  يمبريسو  ينيستحت نامهای عبری ظاهرًا که  استو برادر خوانده اش برديه زرتشت ) فرعون پارسی مصر(

ن نامه با توجه به مشابهت در اي. رسوالن مسيحی رسيده و ايشان در نامًه دوم پولس به تيموتائوس آن را بيان کرده اند
چنانکه  .کورش و پسرش کمبوجيه را با موسی جايگزين نموده اند) پرسيوس يونانيان/ فريدون( اساطير موسی و کورش

به عنوان خدايان وزير و ) برنده پيام( ايمبالوريس) جام دار( آنوساين نامها در اساس يادآور خدايان هيتی  اشاره شد 
  :زير دست می باشند

  ):                                       ٣نامًه دوم پولس به تيموتائوس، بند (خدايی در روزهای آخر بی
زن، متکبر،  مردماْن خودپرست، پولدوست، الف٢.اّما آگاه باش که در روزهای آخر، زمانهای سخت پيش خواهد آمد ١"

بندوبار، وحشی، دشمن  گو، بی گذشت، غيبت عاطفه، بی بی٣ناسزاگو، نافرمان به والدين، ناسپاس، ناپاک،
و هرچند صورِت ظاهِر ۵لذت را بيش از خدا دوست خواهند داشت. خيانتکار، عجول و خودپسند خواهند بود۴نيکويی،

  .کسان دوری گزين از چنين. دينداری را دارند، منکر قدرت آن خواهند بود
سازند، زنانی را که زير بار  مغز را اسير خود می زنان سبکاينان کسانی هستند که به درون خانۀ مردم رخنه کرده، ۶

گيرند، هرگز به شناخت  و با اينکه همواره تعليم می٧کشد، سو می اند و هوسهای گوناگوْن آنان را به هر گناهان خم شده
 )رفته از آببرگ( موسیبه مخالفت با  )تند مزاج( َيْمْبريسو ) سخنور( َيّنيسهمانگونه که ٨.حقيقت نتوانند رسيد

اّما راه به جايی نخواهند برد، بلکه ٩.کنند برخاستند، اينان نيز که فکری فاسد و ايمانی مردود دارند، با حقيقت مخالفت می
  ".حماقتشان بر همگان آشکار خواهد شد، چنانکه حماقت آن دو نيز عيان گرديد

  
که روايتی از آن به ) برديه زرتشت، ايرج( برمايون /پرمايهو ) کمبوجيه، تور( کتايون/ کيانوشاسطورًه شاهنامه ای 

:                       رسول معروف مسيحی و يهوديان زمان وی رسيده بوده است از اين قرار است) پائولوس(پولس 
و . ، دو برادرش کيانوش و پرمايه دستور ساختن گرزی را می دهند تا فريدون بدان بجنگد)کورش(به فرمان فريدون 

در . چون ساز و برگ شان  و مردان جنگی همه آماده شدند؛ به انديشًه نبردی که پيروزی به همراه دارد، راهی ميشوند
راه، شبی که سپاه و سپاهيان به آرامش و آسايش می پردازند، اهريمن بخل و حسد در دل دو برادر فريدون بيدار شده و 

ريدون که شب هنگام در دامنًه کوه خوابيده بود، مورد سوء قصد برادران بدين ترتيب که ف: آهنگ جان برادر می کنند
اما فريدون از صدای غلتيدن سنگ بيدار شده و . آن دو از بلندی کوه سنگی به سوی وی سرازير می کنند< واقع ميشود 

                                                                    :با نيرويی ايزدی سنگ را از حرکت باز می دارد و پس از آن نيز
                       

ن گرفت                       فريدون بک ساز رفتن گرفت                     سخن را ز هر کس نهفت 
برادر بودش دو فرخ   همال                         از او هر دو آزاده مهتر به سال                        
شادکام                              يکی بود از ايشان کيانوش نام                     ديگر نام   پر مايًه  
                        .................................                           ...............................
     .................................                                               .............................

                       
.                       فريدون کمر بست و اندر کشيد                نکرد آن سخن را بديشان پديد

   
 توِرزرتشت  و  گئوماتًهگفتنی است که عنوان ) تند مزاج( يمبريسو ) سخنور( ينيسراجع به مطابقت نامهای انجيلی 

دليل اينکه در اينجا . می باشند تند مزاجو ) وهمچنين واعظ و شاعر و سروددان(   سخنورتيب به معنی کمبوجيًه به تر

و ) گئوماته زرتشت، ايرج(به شمار رفته اند اين است که مادر زريادر برديه ) کورش(اينان برادر بزرگتر فريدون 

 ماندانای به نزد خود آورده بود گاه تحت نام فريدون وی را از روی مصالح سياس/ که کورش) سلم(مگابرن ويشتاسپ 

همسر وی محسوب شده است و ) دانای آشيانه( آميتی دامادر وی و گاه تحت نام ) دانای خانه، در واقع مادر کورش دوم(

به ) پر دانش، برديه زرتشت(= پرمايه اين از مندرجات شاهنامه به خوبی پيداست چه همانطوری که اشاره شد در اينجا 

 سلمبرادران وی به حساب آمده اند و جای ديگر دوپسر خوانده وی يعنی ) کمبوجيه، فرزند تنی کورش( کيانوشمراه ه
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پسران رسمی وی به شمار ) تور(به همراه پسرش تنی اش کمبوجيه ) برديه(زريادر زرتشت ايرج و ) مگابرن ويشتاسپ(

 مگابرنرا کتسياس جايی تحت نام مگابرن ويشتاسپ زرتشت يعنی در تأييد اين نظر گفتنی است که برادر برديه . رفته اند

نام ويشتاسپ را برای مگابرن خارس . برادر کورش و جای ديگر تحت همين نام  پسر خواندًه وی معرفی نموده است

نامی (سام در تورات به صورت  ايرجو  تورو سلم نام . ميتيلنی رئيس تشريفات دربار اسکندر در ايران ذکر نموده است

در اسطورًه توراتی اينان پسران نوح .انعکاس يافته است ) برديه، تنائوکسار= بزرگ تن( يافثو ) تند مزاج( حامو ) مقام

کورش در نزد /معرفی شده اند که اين امر نبايد موجب تشتت فکری گردد چه حماسًه فتح بابل فريدون) انکی/ِائا/منجی(

صورت طوفان بزرگ بازگويی می شده است چه اين اسطوره در اوستا و شاهنامه پارسی ها و مادهای عهدهخامنشيان به 

کورش (ثراتئونه " : کورش و قايقران وی بازگويی شده است/ به صراحت به صورت داستان دريانوردی بزرگ فريدون

که اين " سمان فرستادرا به صورت مرغی در آورده و به آ) پايندًه راه قايق يا پاروزن( پائوروهقايقران ) سوم، فريدون

. می باشد که برای پيدا کردن خشکی از کشتی به هوا فرستاده شده بود) نوح اساطيری(زاغچًه اوتناپيشتيم - همان کبوتر

از برای من :" درفرهنگ نامهای اوستا تًاليف هاشم رضی اسطورًه  پائوروًه برفنواز به نقل از يشت پنجم چنين آمده است

ن اردويسورناهيد را بستای،کسی که اورا پائوروه ويفره نواز ستايش نمود،وقتی که يل پيروزمند ای زرتشت اسپنتمان اي

. ازاين جهت او سه روز و سه شب در پرواز بود. فريدون وی را در هوا به صورت يک مرغ به پرواز نمودن واداشت

ر گاه بامداد روشن و توانا به اردويسورناهيد دردر انجام سومين شب او به سپيده دم رسيد، د -نمی توانست در آن فرود آيد

ای اردويسورناهيد، الهًه رودها، به ياری من بشتاب، مرا اينک پناه ده اگر من زنده به زمين اهورا  -ندا در داد) الهًه آبها(

روی آيين تهيه هزار َزور از ) رود سيالبی دجله(آفريده وبه خانًه خويش رسم هر آينه من از برای تو در کنار آب رنگها 

آنگاه اردويسورناهيد به صورت دختر زيبايی بسيار نيرومند خوش . شده و تصفيه گرديده، آميخته به شيرنياز خواهم آورد

اندام، کمربند در ميان بستًه راست باال، آزاده نژاد و شريف از قوزک پا به پايين کفشهای درخشان پوشيده، با بندهای 

او بازوانش را محکم بگرفت چست و چاالک، طولی نکشيد که اورا در يک تاخت . وان شدزرين آنها را محکم بسته، ر

اورا . تند،سالم بدون ناخوشی و بی صدمه،همان طوری که در پيش بود به زمين اهورا آفريده، به خان و مانش رساند

راستين فديه آورد، کامروا می کامياب ساخت اردويسورناهيد، کسی که هميشه خواستاری را که َزور نثار کند و از ره 

                                                                                                                                       ."سازد

فريدون به نزديك رود  هسپا :فردوسی در شاهنامه در ادامًه همان اسطورًه فريدون و برادرانش کيانوش و پرمايه می آورد

اين طرف آب بياورند تا سپاه  بهفريدون براي نگهبانان رود پيام مي فرستد آه آشتي ها را . يا همان دجله رسيدند  اروند

و پاسخ دادند آه شاه جهان   سر فرود نياوردند و تسليم نشدند فريدوناما نگهبانان در برابر فرمان . از رودخانه عبور آنند 

 .آرده تا جواز عبوري با مهر من نديدي حتي به يك پشه هم اجازه عبور ندهيم  امربه ما  ، ضحاك ،

   خشمگين شد و ترسي از آن رود خروشان در دلش راه نداد و در حاليكه سوار بر بسيارفريدون اين سخنان را شنيد  وفتي

  .به آب زدند  همل او بقيه يارانش به آب زد و عمق آب بحدي بود آه زين اسب در آب فرو رفت و بدنبا بوداسب 

. راه افتادنده ب )در اصل منظور شهرهای همدان و بابل( آينه به سمت بيت المقدس ازبه خشكي رسيدند با دلي پر  وقتي

گنگ دژ هوخت _ در زبان پهلوي  )مقر اژی دهاکهای بابلی(وبابل ) آستياگ( همدان پايتخت ازی دهاک ايرانی شهر های 

    . ندشد مي ناميده، 

آن  مكاناز فاصله يك مايلي فريدون آاخي ديد سر به افالك آشيده و دانست آه اينجا .  رسيدندتاختند تا به آن شهر  آنها

ضعف خواهند يافت بنابراين  يارانشاز عظمت آاخ و زيادي نگهبانان   مل آندتًأفريدون دانست آه اگر . اژدها است 

                                                                                                                                            .بالفاصله حمله را آغاز آرد 
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:حاكرفتن فريدون به جنگ ض  
 

سر بــر بــرد    فــريــدون بــه خــورشــيــد  آــمــر تــنــگ بــســتــش بــه آـــيـــن پـــدر    

روز بــــرون رفــــت خــــرم بــــه خـــــرداد  بــه نــيــك اخــتــر و فــال گــيــتــي فــروز   

وبــــه ابـــــر انـــــدر آمـــــد ســـــر گـــــاه ا او ســـپـــاه انـــجـــمـــن شــــد بــــه درگــــاه    

ميش و گــاو     بــه پــيــلــان گــردون آــش  ســپــه را هــمــي تــوشــه بــردنـــد پـــيـــش   

شاه بـــر دســـت   آــيــانــوش و پــرمــايـــه    چــو آــهــتـــر بـــرادر ورا نـــيـــك خـــواه   

بادچــو   هــمــي رفــت مــنــزل بــه مــنــزل  ســـري پـــر ز آـــيـــنــــه دلــــي پــــر ز داد   

      نوند  بــــر تــــازيــــان    رســــيــــدنــــد   بــه جــايــي آــه يــزدان پــرســتــان بــدنـــد

رودفـــرســــتــــاد نــــزديــــك ايــــشــــان د      فرود پــس آمــد بــر آن جــاي نـــيـــكـــان  

     جايگاه گــشــت از آن  هر چــو شــب تــيــ  خــرامــان بــيــامـــد يـــكـــي نـــيـــك خـــواه

  موی فــرو هــشــتــه از مــشــگ تـــا پـــاي  بـــه آـــردار حـــور بـــهـــشـــتـــيـــش روي

ـانــي بــيــامــخــتـــش افـــســـونـــگـــرينــهـ    پری ســـوي مـــهـــتـــر آمـــد بــــه ســــان  

    کليد را بـــدانـــد بـــنـــدهـــا      آـــه تـــا  گـــشـــاده بـــافـــســـون آـــنـــد نـــاپـــديــــد

ـــتنــه از راه پـــيـــگـــار و دســـت بـــديـــس     ايزديست بــدانــســـت آـــان     فــريــدون  

ارغوان شــــد از شــــادمــــانــــي رخــــش  آـــه تـــن را جـــوان ديـــد و دولـــت جـــوان   

     خواليگرش بــيــاراســت      خــورش هــا  يـــكـــي پـــاك خــــوان از در مــــهــــتــــرش

ــد ســـرش راي خــــواب آمــــدشگـــران شـ     آمدش چــو شــد نــوش خـــورده شـــتـــاب  

او چـــــو آن ايـــــزدي رفـــــتـــــن و آـــــار  بــــديــــدنــــد و آن بــــخــــت بــــيـــــدار او   

      دبر خاستند پــس هـــر دو      بــرادرش  تـــبـــه آـــردنـــش را بـــيــــاراســــتــــنــــد

    کوه يـــكـــي آـــوه بـــود از بـــرش بـــرز  بــــرادرش هــــر دو نـــــهـــــان از گـــــروه

     ناز بــه پــايــيــن آــه شــاه خــفـــتـــه بـــه  شــــده يــــك زمــــان از شــــب ديـــــريـــــاز

د هـــيـــچ آـــس را خـــبـــروزيــشــان نــبـــ         بيدادگر بـــرشـــدنـــد آن دو     بــه آـــه  

گروه نـــهـــان از      بـــرفـــتـــنـــد هـــر دو  بـــر آن بـــرز بــــالــــاي آن تــــيــــغ آــــوه  

گران لـــخـــتــــي     بـــكـــنـــدنـــدز خـــارا   نــــديــــده مــــر آن آــــار بـــــد را گـــــران   

       سنگ از آن آـــوه بـــالـــا بـــكـــنـــدنـــد  بــدان تـــا بـــكـــوبـــد ســـرش بـــي درنـــگ

        گاشتند فــرو       از آن آــوه غــلــطــان  مــر آن خــفــتــه را مــرده پــنـــداشـــتـــنـــد
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ـروشـــيـــدن ســـنـــگ بــــيــــدار آــــردخــ      مرد بــه فــرمــان يــزدان ســـر خـــفـــتـــه  

      خويش بـافـسـون مـر آن ســنــگ از جــاي  بـبــســت و نــجــنــبــيــد آن ســنــگ بــيــش

      کشيد ه آـمــر بــســت و انــدرگـ    هـمـان  نــكــرد آن ســخــن را بـــديـــشـــان پـــديـــد

روی بـــــــه ارونـــــــد رود انــــــــدر آورد  چــنــان چــون بــود مــرد ديـــهـــيـــم جـــوي   

زبان اگــــر پــــهــــلــــوانــــي نـــــدانـــــي  بــه تــازي تـــو ارونـــد را دجـــلـــه خـــوان   

ــه و شــــهــــر بــــغــــداد آــــردلـــب دجـــلـ     مرد دگـــــر مـــــنــــــزل آن شــــــاه آزاد  

   رود چـــو آمــــد بــــه نــــزديــــك ارونــــد  فـــــرســـــتــــــاد زي رودبــــــانــــــان درود

   پيروز شاه      دبـــان گـــفـــتبـــر آن رو  آـه آـشـتـي بـرافـگــن هــم اآــنــون بــه راه

رسان    مـــرا بـــا ســـپـــاهـــم بــــدان ســــو  از ايــن هــا آــســي را بــديــن ســو مـــمـــان   

آب بـــــدان تـــــا گـــــذر يـــــابـــــم از روي  بــه آــشــتــي و زورق هــم انـــدر شـــتـــاب  

بـــگـــفـــت فــــريــــدون فــــرود نـــيـــامـــد رود نـــيـــاورد آـــشـــتـــي نــــگــــهــــبــــان     

جهان آـــه شـــاه       چـــنـــيـــن داد پـــاســـخ   چــنــيــن گــفــت بــا مــن ســخــن در نــهـــان   

       تا نخست      ه مــگــذار يــك پــشــه راآــ  جـــوازي بـــيـــابــــي و مــــهــــري درســــت

        خشمناک     فـريـدون چـو بـشـنــيــد شــد  از آن ژرف دريـــــا نـــــيـــــامـــــدش بـــــاك

     ببست آـــيـــانـــي     هــم آنــگـــه مـــيـــان  بــر آن بــاره ي تــيــزتــگ بـــرنـــشـــســـت

ـه آب انـــدر افـــگـــنـــد گـــلــــرنــــگ رابــ    را ســرش تــيــز شــد آــيـــنـــه و جـــنـــگ  

   کمر يــكـــســـر       بــبــســتــنــد يــارانــش  هـــمـــيـــدون بـــه دريـــا نـــهـــادنـــد ســــر

آفرين  بـــــا         بــــر آن بـــــادپـــــايـــــان  بــه آب انــدرون غـــرقـــه آـــردنـــد زيـــن   

     جوی بـه خـشـگـي رسـيـدنـد ســر آــيــنــه  بـــه بـــيـــت الـــمـــقـــدس نـــهـــادنــــد روي

     راندند    آـــه بـــر پـــهـــلـــوانـــي زبـــان  هــمــي آــنــگ دژ هــودجــش خـــوانـــدنـــد

     دان پــــاك بـــه تـــازي آـــنـــون خـــانـــهً   بـــــــرآورده ايـــــــوان ضـــــــحـــــــاك دان

     آمدند دشــت نــزديـــك شـــهـــر    چــو از  آــز آن شــهــر جــويــنــده بــهــر آمـــدنـــد

شـــاهيــكـــي آـــاخ ديـــد انـــدر آن شـــهـــر      نگاه آفـــريـــدون  مـــيـــل آـــرد يـــك   ز  

     سپهر چــون مــشــتــري بــر   فـروزنــده  هــــمــــه جــــاي شــــادي و آرام و مــــهــــر

    دنمو بــرتــر ز آــيـــوان   آــه ايــوانــش  آــه گــفــتـــي ســـتـــاره بـــخـــواهـــد بـــود

     اژدهاست بـــدانـــســـت آـــان خـــانـــه ي  آــه جـــاي بـــزرگـــي و جـــاي بـــهـــاســـت

   خاک گـفـت آنــك بــر تــيــره   بـه يـارانـش  بــرآرد چــنــيـــن بـــرز جـــاي از مـــغـــاك
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جهان هــمــي زانــكـــه بـــا او    ــرســم بــت  مــــگـــــر راز دارد يـــــكـــــي در نـــــهـــــان   

     تنگ بــبــايــد آــه مــا را بـــديـــن جـــاي  شــــتــــابــــيــــدن آيـــــد بـــــروز درنـــــگ

دبر بــگــفــت و بــه گـــرز گـــران دســـت  عـــنـــان بـــاره ي تـــيـــزتـــك را ســـپــــرد  

ــيــش نـــگـــهـــبـــان ايـــوان بـــرســـتآــه پ درست تـــو گـــفـــتـــي يـــكــــي آتــــشــــي     

زين گــران گـــرز بـــرداشـــت از پـــيـــش  تــو گــفــتــي هـــمـــي بـــرنـــوردد زمـــيـــن   

نماند روزبــانـــان بـــدر بـــر از    آــس   فــريــدون جــهــان آفــريــن را بــخـــوانـــد   
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. همان خاندان نخستين انسانهای تورات می باشند) مادی(خاندان کيانی   
 

ابتدا بايد دو فهرست متفاوت يونانيان باستان يعنی مندرجات تاريخ هرودوت و پرسيکای کتسياس طبيب و مورخ دربار 
ن هخامنشی را در باب پادشاهان ماد ذکر کنيم، که ظاهرا تفاوتهای زيادی با هم دارند و اين تفاوت ظاهری باعث پادشاها

تنها . آن گرديده است که از اين ميان فهرست هرودوت اساسًا درست و ليست کتسياس سياهه ای سياه و تباه قلمداد گردد
ودن روايت کتسياس دفاع کرده و به جنبًه شرقی اصيل آن پی برده هرتسفلد ايرانشناس بزرگ آلمانی شجاعانه از جامع ب

همين فهرست بسيار جالب کتسياس اساس شجرًه نامًه . است گر چه آن هم نه در حد کافی، چه به طوری که خواهيم ديد
ر گرفته اند از دليل اينکه پادشاهان ماد در تورات در رديف نخستين انسانها قرا. فرزندان آدم تورات را تشکيل می دهد

آن جاست که مغان دورًه اشکانی خاندان سپيتمه جمشيد را که به موازات اواخر مادها و اوايل هخامنشيان حکومت کرده 
اند پيشداديان می ناميده اند که در اصل به معنی نخستين قانونگذاران بوده اند ولی اين نام همچنين معنی نخستين 

ز همينجاست که مکان پيشداديان در اوستای کنونی و کتب پهلوی و روايات ايرانی مخلوقات را نيز می داده است و ا
بنابر اين  انبيای تورات که در تقليد از مغان ايران بوده . دورًه اسالمی به ماقبل کيانيان يعنی پادشاهان ماد برده شده اند

و اين حتی باعث آن شده که نام پيشداديان سکايی نيز را بر پيشداديان ايران مقدم گرفته اند ) مادها(اند به درستی کيانيان 
که واقعًا ) پاراالتها(در ترکيب با پيشداديان ايرانی در تورات بعد از کيانيان ذکر گردد؛ می دانيم پيشداديان سکايی 

ی قرار گرفته نخستين انسانها هم به شمار می رفتند خود برای عقب برده شدن تاريخ پيشداديان ايران دستاويز مغان ايران
بنابر اين در تدوين اوستا و تورات به عمد تاريخ جعل نشده است بلکه  موبدان اوستا و انبيای تورات دنبال روايات . اند

ما در اينجا فهرستهای پادشاهان ماد را از چهار . اساطيری شفاهی شايع زمان خود و پيش از خود را گرفته اند/ تاريخی 
رسيکای کتسياس و تورات و منابع ايرانی يعنی اوستا و کتب پهلوی و شاهنامه می آوريم که فهرست تاريخ هرودوت و  پ
                                                          .تو خود حديث مفصل به خوان از اين مجمل: تا به قول معروف بشود گفت

ًه سارگون دوم پادشاه آشوری است که توسط وی به کتيب) قاضی، داور(که همان دايائوکو  ديوک: فهرست هرودوت
يعنی شهريار نيرومند همان ( کی آخسارو، )فرورتيش، يعنی بسيار ديندار( فرائورتهامات سوريه تبعيد گرديده بود؛ 

) دازيعنی ثروتمند يا نيزه انداز همان ايشتی ويگو کتيبه های بابلی، يعنی نيزه ان( آستياگو ) هوخشتره يعنی شهريار نيک
در خود . چنانکه دياکونوف مؤلف تاريخ ماد دريافته در اين فهرست نام دوتن بين ديوک و فرائورت از قلم افتاده اند. است

تاريخ ماد نام دومين پادشاه بدون اينکه به عنوان دومين پادشاه ماد معرفی بشود در حواشی کتاب ضمن درج مطالب 
آمده و جالب است که اشاره شده در ) يعنی دارای پدر خوب و شريف( يتهآرپيا  اوپيتهکتيبه های آشوری به صورت 

فعاليتهای سياسی وی عليه آشور چهار پسر وی او را همراهی می کنند و پادشاه سوم که در اين کتاب به استناد کتيبه 
.              استيکی انگاشته شده ) فرورتيش(معرفی شده به خطا با پسرش فرائورت ) شهريار( خشثريتیهای آشوری 
نام اوپيته ازقلم . يعنی خداوند نجيب قلعًه واقع در بلندی که مطابق با همان ديوک هرودوت است آرباک: فهرست کتسياس

به ياد سپارندًه منش نيک همان ماميتی آرشو در کتيبًه ( ماندائوکافتاده است ولی نام چهار پسر او به صورت 
پادشاه عربهای شرقی که بين گرگان و ( اربيان، )پر توان( ارتوک، )ود رسانرهبر بزرگ وس( سوسارم، )اسرحدون

خبر هرودوت است که در ) ديندار(مطابق همان فرائورت ) متدين( ارتیپسر اربيان، . ذکر شده است) بلخ می زيسته اند
هريار بسيار شايسته يا پسر يعنی ش ارتين. مقتول شد) افراسياب تورانی(حوالی شهر گنجًه اران به دست ماديای اسکيتی 

همان آستياگ خبر هرودوت است و سر ) نيزه ور( استيبر. ارتی همان کی آخساروی خبر هرودوت و گزنفون است
يعنی دارندًه اسبان تندرست با ارزش متعلق به داماد و وليعهد آستياگ يعنی سپيتمه جمشيد می باشد که  اسپنداسانجام نام 

) شاه موبدان( جمشيدنام وی در شاهنامه . ستياگ در قفقاز و آذربايجان فرمان می رانده استهمزمان با کی آخسارو و آ
                                                                                                  .آمده است) دارای اسبان تندرو( لهراسپو 

شاه ( کی قباد: ادشاهان  تحت  القاب اوستايی خويش از اين قرار معرفی شده انددر اوستا و کتب پهلوی و شاهنامه اين پ
، )پادشاه مادهای دوردستدر سمت کرمان( کی بيرشن، )پادشاه ناحيه پشتی( کی پسين، )دارای اخالف نيک(اپيوه ، )داور

 فروديا ) سودرسان( سياوش، )پادشاه سرزمين اطراف چشمه فين کاشان( کی کاوس) پادشاه ماد غربی( کی ارشن
که به خطای عمد يا به سهو ) شاه عادل(آخروره يا ) ثروتمند( اژی دياکو ) شهريار نيرومند( کی خسرو، )ديندار مقتول(

                                                                                                      .شاه ستمگر و ماروش معرفی شده است
مطابق ) به اوستايی يعنی مخلوق نيک سيرت( آدم: و اعقابش از اين قرارند آدمنامهای توراتی اين پادشاهان در رديف 

به اوستايی ( قاينيا ) جانشين( شيث. است که توسط سارگون از ماد به هامات سوريه تبعيد شد) کيقباد( دايائوکوهمان 
به عبری يعنی فاتح، به اوستايی يعنی پادشاه (  خنوخ. است) دارای پدر نيکيعنی ( اوپيتهمطابق همان ) يعنی شاهزاده

است که چشمه فين ) کيخسرو، هوخشتره( کی آخساروجای ديگر به جای ) کيکاوس(خشثريتیجايی به جای ) چشمه
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وضوح به عبری به معانی سريع و دمدمی مزاج به  عيراد. کاشان و چشمه علی شهر ری بديشان منسوب می شده است
يعنی آن که از سوی خدا مضروب شده همان پادشاه مقتول ماد  محويائيل. نشانگر همان کيکاوس اوستا و شاهنامه است

ويرانگر امپراطوری جابر ) کيخسرو(يعنی مرد خدا همان کی آخسارو  متوشائيل. است) سياوش/ فرود(يعنی فرائورت 
اين نامها در باب . طابق با آستياگ آخرين پادشاه ماد می باشديعنی توانا و ثروتمند م لمکآشوری است و سر انجام 

در باب پنجم سفر پيدايش تورات نيز فهرستی ديگر از  اين خاندان ذکر شده . چهارم سفرپيدايش تورات بيان شده است
) جانشين( ثشي. می باشند) يمًه اساطيری( کيومرثو  دايائوکوبه جای ) فانی( انوشو آدم : است که از اين قرار است

 خشثريتیبه اوستايی به معنی پادشاه سرزمين چشمه همان ) کاينان، خينان( قينان.پسر دايائوکو است) اپيوه( اوپيتههمان 
مربوط به ) مقتول و ساقط شده( يارديعنی ستايشگر خدا و  مهللئيلدونام بعدی اين شجره نامه يعنی . است) کيکاوس(

. به قتل رسيد) افراسياب ثانی(اه معروف ماد است که به دست ماديای اسکيتی پادش) سياوش/ فرود( فرائورتهمان 
فرمانروای قهرمان بی نظير وبی مرگ اوستا و ) کيخسرو، هوخشتره( کی آخساروبه عبری يعنی فاتح همان   خنوخ

داز و ثروتمند می که به تر تيب به معانی نيزه ان لمکو  متوشالحباالخره اسامی توراتی بعدی يعنی .  شاهنامه است
                                                 .هستند) نيزه انداز(استيبر)/ ثروتمند(ايشتی ويگو/ آستياگ باشند  متعلق به همان 

کيکاوس يعنی پادشاه  اطراف چشمه فين کاشان و ( خشثريتیاز جمله لقبی بر ) پدر ملتهای فراوان( ابراهيماز آنجاييکه 
اسماعيل  -ابراهيمبه شمار می رفته از اينجا معلوم ميشود که در شجره نامًه قرآنی ) عربهای بين بلخ گرگان پادشاه

سرنگون  کی آخساروو ) ديندار( فرائورت، )کيکاوس( خشثريتیاينان به ترتيب همان ) نجات دهنده( اليشع -)خداشنو(
و ) خشثرو( خضرخسارو در روايات اسالمی به صور نام کی آ. کننده آشور و منجی ملل تحت ستم آشور بوده است

معروف ابراهيم سه . نيز ذکر شده است) هئو سروه اوستا، به عربی يعنی جاودانی= به اوستايی يعنی نکونام(ادريس 
افراسياب ( فرااسپ اسکيتیديگر تورات و قرآن که به همراه اولی جملگی بعدًا فرد واحدی به شمار رفته اند عبارتند از 

 محتمل جهانگير، بانی= فريدون( کورشو ) ايشپاکای= اول، قاتل سارگون دوم از پادشاهان جبار آشوری، پدر اسحق 
                                                        .بوده اند) ابراهيم خليل اهللا، ويرانگر بتخانه ها(  برديه زرتشتو ) خانًه کعبه

امی سامی پادشاهان باستانی بزرگ مادی و پارسی ايران بر اساس نام خدايان بابلی اسم گذاری بعدًا خواهيم ديد اين اس
که نيای اساطيری اعراب به شمار آمده ) در اصل خدای ناميده شده، به ياری خوانده شده(اسماعيلاز جمله نام . شده اند

است که پدرتوراتيش ) اعرابيغوث بت = ه شدهبه ياری خواند(نبو)/سالم، کامل(نينورتااست همان ايزد معروف بابلی 
است که پدر ) خندان، خدای قبيله ای آشوريان= آّشور، ضحاک( اسحاقو برادر توراتيش ) انکی بابليها( ابراهيم
اعراب يمنی به  يعوقخدای کشتی گير، پهلوان، مردوک بابليها به معنی مسلط بر همه و پيروزمند، بت (اسرائيل /يعقوب

 اشموندر نزد ساميان فينيقی و شمال سوريه اين ايزد قبيله ای اعراب تحت نامهای .  می باشد) و نگهبانمعنی حافظ 
پرستش ميشده است که در مورد دومی  در کتاب سريانی کهن ) انکی/خدای قربانی کودکان، ابراهيم(بگمود/ ملوخپسر

خود را در چشمه ) تيرگان ايرانی مصادف ميشده استکه تصادفًا با جشن (بگمودمردم در جشن "رويداد آديابنه آمده که 
اين رسم و سنت بدوی با اساس سنت اساطيری درستی در داستان ". ای شسته و فرزندان خود را در آتش می افکنده اند

بازگويی ) کيکاوس/ملوخ، خشتريتی(انکی/ابراهيمتوسط پدرش ) آزمايش ور آتش سياوش شاهنامه(اسماعيلقربانی آتش 
است که در ) آشور، اسحق،معادل مردوک بابليها= خندان(مهمتر از آن اسطورًه شاهنامه ای معروف ضحاک. ستگشته ا

سخن رانده شده است که با توجه به  -اوستا) مارشکل(اژی دهاک  - آن از قربانی نوجوانان به اين خدای مارشکل بابلی 
پسر انکی  بلکه منسوب به پرستش  مردوکنه متعلق به  اين سنت در اصل ملوخ/ابراهيمداستان قربانی کودکان به دست 

                             . يعنی ايزد دانای مارشکل زمين در بابل و نزد بوميان ديرين فالت ايران بوده است ائا/انکیخود 
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مطابقت دارند) شاخًه اصلی(سلسلًه داود و سليمان تورات هخامنشيان شاخًه انشان  
 

از اين . می ناميده اند) شهر صلح( اورشليمو ) شهر گرامی( شهر داودرا به نامهای  شهر بيت المقدساز آنجاييکه يهود 
بوده اند، اسامی پادشاهان  سام/سلم/سلمان/اسماعيل/نينورتا/نبوو پسرش  مردوکا که در اصل القاب متعلق به نامه

کمبوجيه دوم و کورش سوم / اساطيری خود داود و سليمان را استخراج نموده و از نظر تاريخی ايشان را با کورش دوم 
خود بهره  درفش کاويانیو برای اثبات اين امر از متن  مقالًه  کار خود در اينجا ساده کردهما . هخامنشی  پر نموده اند

                                                                                                                                           :می جويم
رعايای يهودی هخامنشيان قرار گرفته بوده، شک و ترديدی نيست؛ و اّما در اينکه ستارًه زيبای درفش کاويانی ّمد نظر 

کيخسرو، (سردار محبوب کياخسار ) توس( کورش دومکه اين ستاره به وی منسوب است همان  داودیچه خود 
 چنانکه می دانيم گزنفون کورشنامًه خود را در.  نابود کنندًه امپراطوری برده داران جابر آشور بوده است) هووخشتره

ولی يهود وی را عالوه . نوشته است) کورش سوم، ثراتئونه، فريدون(باره همين کورش دوم يعنی نيای کورش معروف 
شخصيت معروف و بزرگ ) مرد صلح( سليمانبر کورش دوم در مقام پسرش کمبوجيه دوم نيز قرار داده اند، چه 

 مادرکه قبر همين کورش در مشهد مرغاب،  تورات در عرصًه تاريخ کسی جز کورش سوم نبوده است؛ بی جهت نيست
سوای اين در اساطير ترکی کهن اران يعنی اسطوره ده ده قورقود . ناميده شده است) در اصل مزار سليمان(سليمان 

با مهاجرين سکايی شمال بين النهرين يعنی ) توسه(با فلسطينيان با کورش دوم  مردوک/حلقه واسط اسطورًه  نبرد داود
می دانيم که خود نام . ذکر شده است) چوپانی که جنگجوی بزرگی است(دوخی، تحت نام کاراجيک چوپان کيمريان کر

برای آشنايی با مطابقت اصل داود و سليمان با کورش دوم و سوم بخشی از . کورش در لغت پهلوی به معنی قوچ است
                                                          :مقالًه کورش و زرتشت خود را که در اين رابطه است، در اينجا می آوريم

با ّتوجه به زمينًه مطالعات قبلی خواستم از مندرجات تورات کمک بگيرم که اين مستوجب آن ميگرديد  که خاندان 
کنم اين عالوه به طور اساسی مقابل هم گذاشته و مقايسه ) خانوادًه کورش(سليمان تورات را با هخامنشيان شاخًه انشان 

برای مثال تورات ميگويد که برخالف گفته کتسياس .برکشف اينهمانی آنان سند اضافی درباب هخامنشيان گرديد
. به دست کورش کشته نشده بلکه به مرگ طبيعی درگذشته است) زرتشت، زکريا(پدر سپيتاک ) يهوياداع تورات(،سپيتمه

ن به نام چهار زکريا رسيدم که هر چهارتای آنان را بال استثناء با پدر در پيگيری نام زکرياهای تورات و انجيل و قرآ
کورش سازندًه سّد ذوالقرنين (اوستا  فرشوشتربا اين مّقدمه مقالًه قبلی را که تحت نام . زرتشت وخود وی مطابق يافتم

در اينجا آورده و مطالب تازه را و خانواده و کنگ دزهای او تنظيم شده بود ) فارسی، سليمان سلماندربند داريال قفقاز، 
، ) جهاندار( توبل قائن، )آستياگ= جاشين لمک(نوح تحت چهارنام  کورشدر تورات از : نيز ضميمًه آن مينماييم

وخود کورش اسم برده شده است که ازاين ميان در نام سليمان با نام بانی افسانه ای اورشليم ) مرد صلح( سليمان
و . رفته شده چه کورش فرمان تعمير و ساخت شهر اورشليم ومعبد آن راصادر کرده بوديکی گ) شهرصلح و سالمتی(

آن که حيات جاودانه ياقت ودر (وی با اوتناپيشتيم ) فارقليط مسيحيان= آن که زنده ماند، يا تسّلی دهنده(درمقام نوح 
مملکت ) کورش(تا زادگاه فريدون شايد از همينجاست که در اوس. در هم آميخته است) دريای مازندران زيست ميکند

قايقران ) کورش سوم، فريدون(ثراتئونه " به هرحال اوستا آنجاييکه می گويد. گرفته شده است) گيالن(چهارگوشًه ورنه 
زاغچًه -که اين همان کبوتر" را به صورت مرغی در آورده و به آسمان فرستاد) پايندًه راه قايق يا پاروزن(پائوروه 

درفرهنگ نامهای . می باشد که برای پيدا کردن خشکی از کشتی به هوا فرستاده شده بود) نوح اساطيری(اوتناپيشتيم 
از برای من ای زرتشت :" اوستا تًاليف هاشم رضی اسطورًه  پائوروًه برفنواز به نقل از يشت پنجم چنين آمده است

نواز ستايش نمود،وقتی که يل پيروزمند فريدون وی اسپنتمان اين اردويسورناهيد را بستای،کسی که اورا پائوروه ويفره 
نمی توانست . ازاين جهت او سه روز و سه شب در پرواز بود. را در هوا به صورت يک مرغ به پرواز نمودن واداشت

) بهاالهًه آ(دردر انجام سومين شب او به سپيده دم رسيد، در گاه بامداد روشن و توانا به اردويسورناهيد  -در آن فرود آيد
ای اردويسورناهيد، الهًه رودها، به ياری من بشتاب، مرا اينک پناه ده اگر من زنده به زمين اهورا آفريده وبه  -ندا در داد

هزار َزور از روی آيين تهيه شده و ) رود سيالبی دجله(خانًه خويش رسم هر آينه من از برای تو در کنار آب رنگها 
آنگاه اردويسورناهيد به صورت دختر زيبايی بسيار نيرومند خوش اندام، . خواهم آورد تصفيه گرديده، آميخته به شيرنياز

کمربند در ميان بستًه راست باال، آزاده نژاد و شريف از قوزک پا به پايين کفشهای درخشان پوشيده، با بندهای زرين آنها 
نکشيد که اورا در يک تاخت تند،سالم او بازوانش را محکم بگرفت چست و چاالک، طولی . را محکم بسته، روان شد

اورا کامياب . بدون ناخوشی و بی صدمه،همان طوری که در پيش بود به زمين اهورا آفريده، به خان و مانش رساند
." ساخت اردويسورناهيد، کسی که هميشه خواستاری را که َزور نثار کند و از ره راستين فديه آورد، کامروا می سازد

که همان - هم )کياخسار ويران کننده آشور(گ عالوه بر کورش برپادشاه معروف ماد يعنی هووخشتره حادثًه توفان بزر
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به هر حال هردوی اينها سرزمين متمدن بين النهرين زير سم . نسبت داده شده است -خضر جاودانًه روايات اسالمی است
به صراحت در داستان کودکی کورش که ) راتيا همان توقان نوح تو(حادثًه سيل بزرگ . ستوران خود قرارداده بودند

: می آورد ١٣٢- ١٠٧هرودوت در کتاب اول تاريخ خود بند: هرودوت به عنوان رًويا نقل نموده ذکر گرديده است
چندان ) دوم، توس در واقع مادر کورش(آستياگ آخرين پادشاه ماد شبی در خواب ديد، که از دخترش موسوم به ماندانا "

شاه از مغها تعبير اين خواب را خواست وآنها به قدری شاه را از آتيه ترسانيدند . ن و تمام آسيا غرق شدآب رفت که همدا
زيرا می . زيرا می ترسيد که به يکی ازبزرگان ماد بدهد. که او جرئت نکرد دخترخود را به يکی از بزرگان ماد بدهد
که از ) کمبوجيًه دوم(االخره دختر خود را به کامبيز ب. ترسيد که دامادش مّدعی خطرناکی برای تاج وتخت او گردد

به خصوص که .نجبای ماد و مطيع بود، داد چه او را شاه ماد از يک نفر مادی حّد وسط پست تر و بی ضررترميدانست
اد در پس از آن درسال اّول اين ازدواج، شاه م. شخصی بود ماليم و آرام) آثويًه اوستا،لفظًا يعنی قانع(کمبوجيًه دوم 

خواب ديد، از شکم دخترش تاکی روئيد، که شاخ و برگهای آن تمام آسيا را پوشاند، تعبيری که مغها از اين خواب 
بی ترديد قسمت اّول اين اسطورًه تّولد کورش سوم که ... " کردند، به مراتب بيشتر ازخواب اّولی بر وحشت او افزود

تمام آسيا غرق شد و با تعابير ديگری که از آن ميشده، مثًال ارتباط داده  ميگويد از ماندانا چندان آب برفت که همدان و
مورد توجه نويسندگان تورات قرار گرفته ) مانوح تورات، هودقرآن(شدن آن با توفان و بارش برف عظيم زمان جمشيد 

ادًه دختری لمک يکی طبق خبر هرودوت به عنوان نو: است و ايشان اسطورًه کورش را در دو قسمت ذکر کرده اند
يعنی آنکه به حيات جاودانه دست (و ديگری چنانکه ذکرش رفت درنقش اوتناپيشتيم ) جهاندار(يعنی توبل قائن ) آستياگ(

پس بی جهت . جايگزين نموده اند) آنکه زنده ماند يا تّسلی بخش(يا همان نوح ) يافت ، همان اوتراهيس يعنی بسياردانا
سازندًه سّد آهنين دربند داريال قفقاز، همان ذوالقرنين قرآن، يا همانکه در ( رشوشترفنيست که کورش سوم تحت نام 

در اساطير زرتشتی جزء معروفترين ) گرفته است را ذوالقرنين و سلمان و سليمان های سامیبه نام مسلمينروايات 
رزند و خلف توراتی لمک سندی که جای ترديدی در اين جايگزينی و دو قسمتی کردن اسطورًه ف. جاويدانيهااست

باقی نميگذارد همانا اسامی پسران وی يعنی سام و حام و ) کورش سوم،فريدون(يعنی نوح ) آستياگ،لفظًا يعنی ثروتمند(
با اندکی دّقت وتّفحص در معانی : يافث می باشد که نسخه بدل اصل ايرانی آن يعنی برادران سلم و تور و ايرج است

ن ايرانی آنها معلوم ميشود که روايت توراتی مطابق اصل ايرانی آن سلم وتور و ايرج به عبری و کًال سامی وهمچني
را می داده است که اين مطابق معنی سلم  نامی و کامل و سالمدر عبری و عربی ) شام(چه کلمًه سام : ترتيب آمده است

سلم به زبانهای ايرانی سرور بزرگ معنی لفظی :که به جای مگابرن برادربزرگ زرتشت است.اساطير ايرانی می باشد
پسرخواندًه بزرگ کورش سوم بوده ) وهيشتاسپ(يعنی مگابرن ) ايرج(ميباشد که اين لقب برادربزرگتر سپيتاک زرتشت 

لفظًا يعنی وحشی و دلير (خصال برجستًه تاريخی کمبوجيًه سوم فرزند کورش سوم  يا همان تور شاهنامًه فردوسی . است
که پدر اساطيری ملل ) يعنی وسيع وتنومند(و سر انجام يافث .  مطابق ميگرداند) سياه(ا با حام وی ر) و نيرومند

يعنی بزرگ (يعنی همان تنائوکسار ) زريادر، زرير(هندواروپايی به شمار رفته کسی به چز سپيتاک زرتشت 
ن ساده به معنی دارندًه تن زرين نام زرتشت به زبا.پسرخواندًه معروف کورش و داماد وی نبوده است) تن،برديه،ايرج

) يعنی صربهای دوردست، بوسنيها(ميباشد و اين با تّوجه به اينکه وی وبرادرش که مّلقب به سلم است از نسل دوراسرو 
به شمار رفته، اسم و لقب کامًال با مسمايی برای ) سئيريمًه اوستا، کرواتها، ّکًال صربوکرواتها(يا همان قوم سلم شاهنامه 

گفتنی است که طبق گفتًه کتسياس طبيب و مّورخ دربار پادشاهان ميانی هخامنشی کورش بعد ازپيروزی . بوده استوی 
دختر آستياگ و همسر سپيتمه و مادر ) دوغدو(بر آستياگ، سپيتمه داماد و وليعهد وی را نيز مقتول ساخت و با آميتيدا 

ازدواج کرد و اين دو برادر را به ساتراپی واليات بلخ و پسران سپيتمه ) وهيشتاسپ(و مگابرن ) زرتشت(سپيتاک 
که کتسياس ميگويد به عنوان جانشين آستياگ در نظر گرفته شده بود در اساطير ) هوم(اين سپيتمه. گرگان انتخاب نمود

دليل . زرتشتی بسيار معروف است ولی اسطورًه وی با جمشيد، خدای ميرای خورشيد هندوايرانيان در هم آميخته است
به اوستايی به ) جم(و برادرش آراستی دوقلو بوده اند چه يمه ) پوروشاسپ(يکی شدن اين اسامی شايد اين بوده که سپيتمه

حادث ميگرديده است فی ) دارای گله خوب(شايد هم آن ازتلخيص تلفظ  القاب وی يعنی هوم وهئورمه.معنی دوقلو است
تلفظ " ی" - چنانکه در نام هئورمه وجود دارد- را " ر"اغلب حرف ) نايرانويج باستا(المثل مردم شهرستان مراغه 

هومه  - با اهورامزدا به گفتگو مينشيند همان سپيتمه) شهرستان مراغه(به هر حال جمشيدی که در ايرانويج . ميکنند
را در اينجا ) ماديای اسکيتی(پدر سپيتاک زرتشت است که حاکم اين منطقه بوده و افراسياب ) پوروشاسپ، ُپر اسب(

) توفان نوح(بنابراين چنانکه از مندرجات بخش ونديداد اوستا برمی آيد حادثًه توفان برف و سيالب . گرفتار کرده است
لفظًا (ازمندرجات زامياد يشت اوستا به وضوح معلوم ميشود که وی واقعًا بدست کورش .به وی نيز منتسب بوده است

ذکر ) ضحاک، آستياگ(واژی دهاک ) برًه سفيد و مقّدس(قاتالن وی را سپيتوره کشته شده است چه در آنجا ) يعنی قوچ
و اسطوره وی به قدری معروف بوده که تحت نام زکريا و هود به نويسندگان روايات تورات و انجيل و قرآن .کرده اند

ر معنی دارای دانش خوب و هئومه، د(با لقب معروف سپيتمه يعنی هوم ) دارای حافظًه خدايی(رسيده است چه نام زکريا 
پس بی جهت نيست که در اساطير اسالمی ذکريا نيز همانند جمشيد با درختی که . مترادف و همسان ميگردد) درخشان

پسر سومه ) زرتشت(گفتنی است که دراساطير هندوان نيز يکجا بودا .، اره ميشود) البد منظور هوم(درتنًه آن پناه گرقته 
اوتراهيس بابليها، نوح =دانای دور درخشنده(اه به شماررفته است و جای ديگرمانو ويوسوت و نيای ساللًه م) هوم(

) زرتشت(به عنوان هفتمين مانو پدر دوقلوهای ماه و خورشيد يعنی يمه و يمی ذکر شده است و جايی ديگر بودا) تورات
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و همچنين ) اسالف لران(ر کاسيان دراساطي. خود به عنوان جاودانه آيين بودايی به بودای پنجم مّلقب شده است
برهما وهم به - هم به جای اهورامزدا) سروردانا وايزد خاندان پادشاهی(اساطيرکافرهای پاکستان و افغانستان ايميريا 

تحت نام تور ) هومان(درگرشاسبنامًه اسدی طوسی ، زرتشت . ميباشد) جمشيد،ايزد ميرای خورشيد(جای يمه
که ) در معنی زنده می ماند(براين اساس در انجيلها يحيی .  شمرده شده است) هوم(مشيد ، پسر ج)تنائوکسار=پهلوان(

پسر زکريا به شمار آمده مطابق خود همان سپيتمه زرتشت از جاودانان معروف زرتشتی، جّد و معّرف و ياورمنجی 
درخت (جوت بيش  تحت نامهای هوم و ون) جمشيدتاريخی(در کتب پهلوی هوم عابد. است) سئوشيانت(موعود 
                                                                   .به شمار آمده است) شهرستان مراغه(جاودانی ايرانويج ) رنجزدای

چنانکه درآغاز اشاره شد خانواده داود و سليمان همان پادشاهان هخامنشی شاخًه انشان می باشند ما در اينجا به معرفی 
يا ) مطلوب ،يرام(شائول )در اصل دامادش(وپسرش) سنگدل(قيس : آن وپادشاهان مادی مقدم بر آن ميپردازيماعضاء 

 پيشدادی/ پسر شائول به ترتيب مطابق با پادشاهان مادی) بخشيدًه خدا( همان طالوت قرآن يعنی جوان زيبا ويوناتان 
سپيتمه جمشيد ملقب به زيبا، داماد و وليعهد ، )الم و ضالمبه معانی متناقض نا ظ( اخروره اوستا / )لمک تورات( آستياگ
تورات مطابق اصل آنها پادشاهان ) خاندان داود(سلسلًه بعدی.می باشند) گئوماته برديه(  سپيتاک زرتشت و آستياگ

) جيبن(به جای ايرج ) عالی(آرام : هخامنشی شاخًه انشان است که تنها فرق اندکی با مندرجات تاريخ هرودوت دارد
) پيشگو(پسر وی نحشون .است) دارای منش دوستانه(همان هخامنش ) آزاد منش( عميناداب. ايزد قبيله ای ايرانيان است

باشنده در عزت و (بوعز . به جای کورش اّول است) مرد صلح( شلمون . است) قضاوت پيشه(همان چيش پيش اّول 
، بخشيده و کامگار(يّسا . همان چيش پيش دوم است) خدمتکار(يد عوب.می باشد) کامروا(همان کمبوجيًه اّول ) نيرومندی
همان کورش ) عزيز(داود . است) کامياب درجهان،ناتان تورات، آثويًه اوستا به معنی قانع(همان کمبوجيًه دوم ) پيش کش

در ) هنامهتوس شا=تنومند(بوده است؛ حّتی نام حريف وی يعنی جلعاد )کيخسرو(سردار معروف کياخسار ) قوچ(دوم 
کمبوجيه اول پدر کورش اول  هچيی هم رخ داده هادر اينجا به عمد يا به سهو خطا. اصل متعلق به خود وی بوده است

رحبعام . همان کورش سوم است) مردصلح(سليمان . بوده نه پسر او) کمبوجيًه دوم(پدريّسا) داود(کورش دوم  بوده و
آقا سرورمن (پسروجانشين وی ابيا .است) برديه،سپيتاک زرتشتبزرگ تن،(همان تنائوکسار ) وسيع و تنومند(

همان کمبوجيًه سوم است که به ) ضد مردمی(يربعام  .پسر زرتشت است) فرمانروای مردان(مطابق ُارتدنر )است
نيز ) دارای حافظًه خدايی(يعنی زکريا ) در واقع جانشين و برادرخواندًه وی(او بدرفتاربودن متصف بوده است و از پسر

                                                                                                            .همان گئوماته زرتشت مراد ميباشد
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 کيانيان اصلی همان پادشاهان ماد بوده اند
 

بر طبق اساطير کهن ايرانی که در اوستا و کتب پهلوی و شاهنامه و آثار مورخين قديم عرب و عجم بر جای مانده است 
  : روايت کهن موجود در باب کيانيان از اين قرار است

سال حكومت آرد پس ازاو  ١٥ن پادشاه اين سلسله آي قباد ازنژاد منوچهراست آه به آمك رستم بر تخت نشست و اولي"
لشگرآشي آرد حكمران اين ديارشكست خورد ) هاماوران(آي آاووس به سلطنت رسيد؛ اوبه يمنکی اپيوه  و بعد او 
سياوش پسر آي آاووس .ستم بارها آيكاووس را نجات دادر.را به شاه ايران داد )ايشتار، الهًه مکتوم( ودخترخود سودابه

بود آه درتوران آشته شد فرزندي داشت به نام آي خسرو آه از ازدواج سياوش با فرنگيس دخترافراسياب زاده شده 
تاريخ آيخسرو پراست ازجنگهايي .گيوپسر گودرز پس ازهفت سال تجسس آي خسرو را يافت واو را به ايران آورد.بود
درتمام اين احوال رستم آمال تهور؛  فداآاري وقدرت .افراسياب آرده ودرآخرافراسياب دستگيرگرديده وآشته شد  آه با

پس ازآيخسروچون تنها پسرش رحلت آرده بود لهراسب  آه ازاخالف آيقباد بود را به جانشيني خود .را نشان داده است
افسانه هاي ملي .موقع تغييراتي درمذهب ايرانيان مشاهده شدلهراسب پايتخت خود را بلخ قرار داد؛از اين .تعيين آرد

گشتاسب ازپدرآدورتي بهم رسانيد و به .گشتاسب وزرير: نزديك به وقايع تاريخي ميشود لهراسب دوپسرداشت 
ديارمغرب رفت وخواست براي گذران امورخود به پست ترين شغلها ولو مهتري بپردازد اما ازسيمايش به طوري آثار 

دهقاني به او پيشنهاد آرد تا درزمره .پديدارمي گشت آه احدي حاضرنگرديد به او چنين شغلهايي را واگذارد بزرگي
دانست اين همان شخصي است آه قبال درخواب ديده به  امپراتور دختر امپراطور روم درايد و خواستگاران دختر

از وقايع مهم دوران .ب باعث شد پدرش اورا بطلبدلياقت گشتاس.  مزاوجت اودرآمد وامپراتور هردو را ازمملكت براند
گشتاسب پسرخود اسفنديار را دراثرسعايت سخن چينان ازخود .وي ظهورزرتشت وگرويدن اين پادشاه به آيين اوست

اسفنديار را حاضرآرد آه ايران را نجات دهد ) جاماسب(به وزيرش) پادشاه توران(دورساخته بود اما درحمله ارجاسب
اسفندياردليريها به خرج داده وپس ازهفت واقعه فوق العاده ارجاسب .عهد شد تاج وتخت را به او واگذار آندوگشتاسب مت
در آخررستم به .نبرد اين دوپهلوان ازصفحات زيباي شاهنامه است.گشتاسب اسفنديار را به جنگ رستم فرستاد.را بكشت

به روايتي رستم؛بهمن پسراسفنديار را تربيت .در آنددستور سيمرغ با چوب دوشاخه گز توانست حريف را از ميدان ب
روايت ديگرمي گويد بهمن برادر اسفنديار .(آرد وگشتاسب درآخرآار گوشه گيري آرده سلطنت را به بهمن واگذارآرد

بوده وپس ازاو جاي اسفنديار را مي گيرد رستم دراثرخيانت برادرش شغاد آه ازمادر ديگر بود درخندق پراز تيغ 
پس ازبهمن دختريا . فتاده به هالآت رسيد وبهمن به انتقام مرگ اسفنديار؛فرامرز پسررستم را ازسيستان براندوخارا

داراب با فيليپ مكدوني بجنگيد .زوجه او هماي برتخت نشست هماي مادر داراب است وسلطنت را به وي واگذاشت
د وطبق اين روايات اسكندر مكدوني پسرهمين ودختراو را بگرفت ولي پس ازآنكه دختر حامله گرديد اورا رها آر

ايرانيان باورنمي آردند يك نفر اجنبي بتواند .به دنيا آورد) بعد ازاينكه ازقيد ازدواج رها گشت(دختراست آه ازداراب
بعد از داراب اول پسرش داراب دوم آه .دولت آيان را منقرض سازد وازاين جهت اسكندررا پسر داراب اول دانستند

درنتيجه .به بي رحمي وبخل است جاي اونشست واز اسكندرآه جاي پدرش فيليپ نشسته بود مطالبه خراج نمودمشهور 
راجع به اشكانيان .جنگ درگرفت اسكندر  بالد ايران را فتح آرد ودر آخرداراب دوم به دست دونفر ازيارانش آشته شد

قباد؛شاپور؛ گودرز؛ نرسي؛ اورمزد؛ آرش؛ اردوان؛  اشك اول ازنژاد:درشاهنامه فقط نام چند پادشاه آورده شده است
با اينكه افسانه هايي راجع به بعضي پادشاهان آن نقل شده اما وقايع حيات آنها اساسا : ساسانيان ). اردوان بزرگ(بهرام

  ".تاريخي است وبيشتر توسط مورخين شرقي مطرح شده است
 کيانيانو ) سلسلًه پادشاهان ماد( کيانيان اصلیاريخی  معادل  نام ما در اين جا مطلب را به اختصار به بيان نامهای ت

که نام کيانيان بعدًا به خطا بديشان هم تعلق گرفته است، اختصاص می ) يعنی خاندان داريوش( نوذری کيانيانو  پيشدادی
                                                                                                                                                 :دهيم

                       
نخستين پادشاه ماد است که قبايل ماد وی را مشرکًا  به ) قاضی( دايائوکوهمان ) کيقباد، يعنی شاه روحانی( کی کواد

از جمله کسانی که پيش از اين جانب به اين همانی بودن اينان پی برده بوده اند احسان نوری . رياست خود پذيرفته بودند
را نيز به درستی با ) اوزَو(زو و زو نويسنده کتاب ريشًه نژادی کرد می باشد که حتی نامهای پادشاه حامی آنها يعنی ايران

                                                                                                                            .هم مطابقت داده است
ب جالب چهار پسر انقالبی وی فرمانروای دوم ماد که دياکونوف بدون آگاهی از پسر دايائوکو بودن وی به مطلاوپيته 

اين نام دراوستا و کتب پهلوی به . که به همراه پدر فعاليت سياسی داشته اند در حواشی تاريخ ماد اشاره کرده است
.    صورت کی اپيوه آورده و نام چهار پسر وی را که در نقاط مختلف ماد به حکومت رسيده اند، به ّکرات ذکر کرده اند
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) پادشاه سرزمين چشمه زاران حوالی کاشان( کيکاوسبوده همان  اوپيتهی سوم ماد که پسر بزرگ فرمانروا خشتريتی
اين پادشاه به قول . است که به رياست قبايل اتحاديًه قبايل ماد که بين وی سه برادرش تفسيم گشته بود، انتخاب شده بود

ه شهر آمل مازندران گريخت و در آنجا توسط سردارش آشور بانيپال دوم حيله گر ماد در مقابل سپاهيان ماد از کاشان ب
) کاوًه آهنگر(کتاب تويت ) پهلوان(=اسرائيلی کوی آهيگر يا همان ) رستم، گرشاسپ شاهنامه( آترادات پيشوای مردان

 .در آنجا لشکريان متجاوز آشوری را تارو مار کرده و ايران مادی برای هميشه از ّشر آشوريان غارتگر رهانيده است
. او را با کمبوجيه پسر کورش اشتباه کرده اند) يمن و حبشه(روايات شاهنامه در باب سفر جنگی وی به سمت هاماوران 

                       
او که در . معروف شده است سياوشو فرود چهارمين فرمانروای  همان است که روايات ملی تحت نامهای  فرانورت

پيگيری کشورگشايی مادها به سمت گنجًه قفقاز رسيده بود در آنجا به طور غافلگيرانه با نيروهای ماديای اسکيتی 
                                                                                             . مواجه شده و به قتل رسيد) افراسياب تورانی(

وی . اوستاست هووسروًهشاهنامه و کيخسرو پنجمين و بزرگترين فرمانروای ماد همان ) هوخشتره(کی آخسارو 
وه بر اين امپراطوری برده داران عال. سرانجام ماديای اسکيتی را در کنار درياچًه اورميه غافلگير کرده وبه قتل رساند

                                                                        .غارتگر آشور را به ياری بابليها به طور وحشتناکی نابود نمود
. ديده استمعرفی گر) عادل(در اوستا با نامهای اژيدهاک و آخروره  ششمين فرمانروای ماد) اژيدهاک مادی( آستياگ 

بر ماد  )هوشنگ، ايرج(سپيتاک زرتشت پدر ) اسپنداس(سپيتمه جمشيد پيشدادی وی  که به همراه داماد و وليعهدش 
حکومت می راند سر انجام به همراه همين وليعهدش توسط کورش مغلوب گرديده و کشته شدند شاخًه ديگر کيانيان در 

چه سپيتمه جمشيد دارندًه رمًه اسبان فراوان همان لهراسب کيانی . نداصل همين خاندان سپيتمه جمشيد پيشدادی بوده ا
اسپنداتًه ( داريوشبا پدر ) گشتاسپ(ويشتاسپ در عنوان ) گشتاسپ( مگابرن ويشتاسپاست که پسر بزرگ وی يعنی 

. اس آورده استيعنی فرزند اسپند اسپنداتهرا به درستی گئوماته زرتشت کتسياس نام . همنام و همزمان بوده است) جعلی
ی کشورگشا( فريدون) /شهريارجوان( فرشوشترنام های کورش و داريوش اول در اوستا و شاهنامه به ترتيب به صور 

برديه زرتشت، (منوچهر پسرکوچک ايرج . آمده است) يعنی مغ کش(جاماسپ ) / اسفنديار جعلی(اسپنداتهو) آفرين شده
گئوماته حاکم ارمنستان بوده است که بعد از قتل پدرش ) رش، تهمورثآ( تيگرانهمان ) داماد و پسر خواندًه کورش

توسط داريوش نبردهای بزرگی با نيروهای داريوش نمود و ظاهرًا سرانجام که عهدًه نيروهای عمده داريوش بر زرتشت 
ی قفقاز پناه برده در آن سو) قوم سلم، اسالف کرواتها و بوسنيها(سئوروماتها نيامده به پيش نياکان پدری خويش يعنی 

چه اين تنها قيامگری بود که داريوش به وی دست نيافت تا تصويرش را در رديف سران مقتول قيام کننده بر عليه . است
حکومت وی در کتيبًه بيستون به تصوير کشد و يا حتی بتواند شرحی در باب چگونگی پايان قيام وی در ارمنستان 

                                                                                                                                              . بياورد
و  دارابهمان اردشير درازدست و  اردشير بهمنپسر داريوش و ) شهريار نيک منش( خشايارشاهمان  بهمن اسفنديار

                                                                                             .ستندهمانا به ترتيب داريوش دوم و سوم ه دارا
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ر نمی گرددخدا به اين سادگی و زودی به زادگاهش ب  
 

 گمان مبر که به پايان رسيد کار مغان             هزار بادًه ناخورده در رگ تاک است
)حافظ(  

دو تن از محققين ايرانی تاريخ به حق ادعا می کنند که خدا به زادگاهش بر می گردد ولی ِکی و چگونه و اصوًال آيا 
عاميان جهان آرزو کنيم که اين اتفاق به زودی بيفتد تا مثًال  عظيملزومی دارد که با وجود جهان غفلت و بی خبری توده 

که در اين راه به ،علی الخصوص ما سنگسار زنان بينوا ومعتاد و عامی را در کوچه وبازار جلو انظار عمومی نبينيم
ندان جهان است ولی قدرتم اگر اين اتفاق  بيافتد عالی آری . صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاستقول حافظ 

اعم از بوشهای پدر و پسر يا شيخان مستبد حقير ما سروری خود را در اين غفلت و بی خبری توده های خرافی گرا می 
يا آنان که برای بزرگداشت  که مرثيه شروع نشده گريه و زاری شان به هوا رفته استن عزيزان ما فی المثل آ. بينند

بدون مبارزًه بی امان سياسی و فرهنگی با امپرياليسم و ارتجاع که در . رندشعبانهای آنچنانی مراسم اين چنينی ميگي
با آزادی احزاب است، مگر مراجعت خدا به  همراه مبارزه برای دموکراسی صرف ،ايران ما در شکل سياسی آن
تهای دروغين فقر با ثروت و روشنايی با تاريکی و مردم گرايی با کيش شخصي جهان چه. زادگاهش را در خواب ببينيم

نبرد جانانه ای با ارتجاع  که در ذيل معرفی خواهند شد مدام درنبرد است و صد البته که کار فرهنگی اين فرهيختگان ما
عقب ماندگی فرهنگی و فقر  اصلی دو روی يک سکًه اهريمنی هستند  که عوامل امپرياليسمو  ارتجاعاست ولی 

بابک  ،گئوماته زرتشتهاو در اين راه  از دو سوی آن را ناديده گرفت لذا نبايد هيچ  يک. اقصادی در جهان هستند
بودند که در غفلت وبی خبری توده ها به صالبه در هر هزاره گذشته سوشيانتهای موعود ما  محمد مصدقهاو  خرمدينان

                                                                                                                              :نديددگرکشيده شدند و تباه 
  

  ياران را چه شد بينيم ياری اندر آس نمی
  دوستی آی آخر آمد دوستداران را چه شد

  پی آجاست گون شد خضر فرخ  آب حيوان تيره
  خون چكيد از شاخ گل باد بهاران را چه شد

  گويد آه ياری داشت حق دوستی آس نمی
  سان را چه حال افتاد ياران را چه شدشنا حق

  هاست لعلی از آان مروت بر نيامد سال
  تابش خورشيد و سعی باد و باران را چه شد
  شهر ياران بود و خاك مهربانان اين ديار
  مهربانی آی سر آمد شهرياران را چه شد

  اند گوی توفيق و آرامت در ميان افكنده
  شدآيد سواران را چه  آس به ميدان در نمی

  صد هزاران گل شكفت و بانگ مرغی بر نخاست
  عندليبان را چه پيش آمد َهزاران را چه شد

  سازد مگر عودش بسوخت زهره سازی خوش نمی
  گساران را چه شد آس ندارد ذوق مستی می
  داند خموش حافظ اسرار الهی آس نمی

 پرسی آه دور روزگاران را چه شد از آه می
   
:                                                             گار مار را از دريچه ای ديگر وبه گونه ای ديگر می بيندفردوسی معايب و مصايب روز 

 چو با تخت منبر برابر شود
  همه نام بوبكر و عمر شود
 تبه گردد اين رنجهاي دراز

   فراز شود ناسزا شاه گردن
 برنجد يكي ديگر برخورد

   به بخشش آسي ننگرد بداد و
 هنر آشاورز جنگي شود بي

   نژاد و گوهر آمتر آيد ببر
 ربايد همي اين از آن آن از اين

   زنفرين ندانند باز آفرين
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 نهان بهتر از آشكارا شود
   دل شاهشان سنگ خارا شود

 هنر شهريار شود بنده بي
   نژاد و بزرگي نيايد بكار
 به گيتي آسي را نماند وفا

   ها شود پرجفاروان و زبان
 زايران و زترك و از تازيان

   نژادي پديد آيد اندرميان
 نه دهقان نه ترك و نه تازي بود

   سخنها به آردار بازي بود
 همه گنجها زير دامن نهند

   بميرند و آوشش به دشمن دهند
  شورفاش گردد غم و رنج و  چنان
  گورشادي به هنگام بهرام  آه
  آامآوشش نه  رامش نه و نه جشن نه

  دامچاره و تنبل و ساز  همه
  خويشآسان از پي سود  زيان
  پيشو دين اندر آرند  بجويند
  پديدبهار از زمستان  نباشد
  نبيدهنگام رامش  نيارند
  بگذردبسيار ازين داستان  چو
  ...ننگردسوي آزادگان  آسي

 
 

:        ران نقل می کنيمچکيدًه نظرات  اين دومحقق خوش قلب ايرانی را به عينه از سايت شاهنامه و اي
                    

   

 نقد کتاب

  »بشارت، خدا به زادگاهش باز می گردد«

  )هوشنگ معين زاده(

  به قلم

  شهريار شيرازی

  نويسنده کتاب                                     

  »پيامبران خرد در پيکار با تاريکی هزاره ها«

                                                    ***  

   

  »خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق شبيه ما بسازيم«

  )تورات، نيای قران و احاديث اسالمی(
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زمين و گرديدن آن به دور خود و گردش ثابتش به گرد خورشيد، کسانی هزاران سال پيش از آشکار شدن گردی 
فرستادند تا کائناتی » آسمان«،خدايانی شبيه انسان ساختند و به »زمين«از ميان اقوام بيابانگرد خاورميانه در روی 

  !را که خلق فرموده بود اداره کند

  »آدم«که که انسان، او را اختراع کرده و موظفش نموده بود » آن خدا«

را گرفت و به همان جايی پرتابش کرد که » ابوالبشر«را بيافريند، در پی يک تصميم شتابزده و خشم آلود، لنگ  
  .را آفريده بودند» خدا«خودش

  :،عکس ماجرا رخ می نمايد»بشارت، خدا به زادگاهش باز می گردد«در کتاب 

می شود تا    فرستاده» آسمان«به » نسانا«کشانده شده و به جايش» زمين«به » آسمان«آن خدا، از  
  .خدايی کند» زمين«بر

يگانگی انگيزه و هدف، صرفنظر از شيوه کار و چگونگی گفتار، بارزترين نشانه خلوص و آزادمنشی کسی است که  
  .می انديشد تا ابهاماتی را برطرف سازد که بين او و حقايق مورد پذيرش عقل، حائل شده اند

نی بنيادی و هسته مرکزی آن حاکی از مخدوش بودن وحدت ايندو باشد، ار استحکام چندانی برخوردار انديشه ای که مبا
نبوده و نخواهد توانست الگوی مناسبی برای راه يافتن ديگران به جمع خردگريان گردد و آتش ترديدهايی را که خود، 

  .هيزم بر افروخته شدنشان را در خود داشته، فرو نشاند

کالبد شکافی انديشه ها يا نقد آثار فکری و نظری، کوششی است مشتاقانه، بی مروت و بسيار ستودنی جهت به باورمن، 
بنابراين ايراد . کشف درونمايه های يک فکر و سنجش درجۀ وحدت ميان انگيزه و هدف در تماميت ارگانيک آن انديشه

  .ن، نه نقد است و نه حتی انتقادگرفتن، انگ زدن، ناسزا گفتن و يا غريدن و قشقرق به راه انداخت

انديشه ای در بر گيرنده تمامی حقايق  بنده هم مانند همه کسانی که رفته رفته دريافتند که هيچ چيز مقدس نيست،هيچ 
نمی باشد، وحی منزل سخن بيهوده ای است که انسانهايی بافته و به جان عقل انداخته اند و مدعيان رسالت بوده و هستند 

داده های فلج کننده فرهنگی اکتساب برهانم تا   گشته اند، کوشيدم نگاه خود را از دام» توهم شخصيت«بتال به که اغلب م
  .امکان درک درست تر ديدگاه کسانی برايم فراهم شود که می توانستم به آثارشان دسترسی پيدا کنم

   

  اهللا، دشمن جويندگان خدا

ثار حيات است و اهللا يک باور سست بنياد مذهبی می باشد که چنانچه با مذهب حاصل يک پندار ساده فلسفی از علل و آ
حقيقتی عقلی است که نه » خدا«حال آنکه. اندک خيزشی از ناحيه عقل آزاد رو به رو گردد، به سهولت فرو می ريزد

از پيدا کنيم به او ايمان حاجت به آن دارد که به او ايمان بياورند و نه فاصله يا خلئی بين او با انسان وجود دارد تا ني
  .بياوريم

نه تنها بيمی از شناخته شدن ندارد، بلکه برعکس هر چه به او نزديک تر شده و وجودش را بيشتر » اهللا«خدا بر خالف
  .و عميق تر دريابيم بر امکاناتمان می افزايد و از رنجهای ناشی از ضعف ابزار فرهنگی و فنی و اقتصادی می کاهد

صومت اهللا با جويندگان خدا در آن است که جستجوی حقايق طبيعی و تاريخی و نقل و نشر علت کدورت و خ
دستاوردهای اين جستجو، يعنی ادراکات عقلی و فرآورده های علمی، شرايطی را فراهم می آورد که طرد حضور اهللا 

  .آمد مسلم و منطقی آن می باشد از قلمرو انديشه به آفرينش و جانشين شدن مفهوم عقلی خدا در سامانه فکری بشر، پی

فرمانروايی خود سرانه و مستبدانه اهللا، بزرگترين مانع خدا شناسی درايران و موثرترين عامل حقارت در جهان بينی 
بنابراين، پيوستن به شورش فکری زنان و مردانی که راز فرو ماندگی های اين . فلسفی و حيات سياسی ما می باشد
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کوشند تا با خلع سالح اديان از راه کالبد شکافی افسانه های دينی و آراء کتب به اصطالح مقدس و جامعه را يافته و می 
شرح واقعيت های تاريخی و نقش آنها در احوال و اطوار مدعيان رسالت، خيمه و خرگاه اهللا را بر چينند، يک قدم 

پس بهتر است نخست . و زايا شدن مغزهايمان هستيم چرا که ما نيازمند زنده. انقالبی در امر انهدام جنداهللا فرهنگی است
    .اين حقيقت را بپذيريم که مغزی که به اشغال موهومات و مردگان در آمده باشد، زنده و زايا نيست

  بشارت در نگاه من 

ست در امان بمانند، هر يک به شيوه ای د» شيدايی«و» شوريدگی«شورندگانی که توانسته اند از سقوط خود در پرتگاه
  .نبرد عليه دروغهای درشت مذهبی پيوسته اند پيکار با عواميگری دين پا به » روند«به کار شده و به 

انسانی که با .. يکی از آن ميان است» بشارت، خدا به زادگاهش باز می گردد«آقای هوشنگ معين زاده، نويسنده کتاب
برابر چشم اندازی که به خدا ختم می گردد، به  اميد فراوان و کوششی سخت توانفرسا، ضرورت اهللا زدايی را از

  .روشنی دريافته و برای اثبات لزوم به اجرا در آمدن آن کمر همت بر بسته و جنبيده اند

از آنجا که گمان می کنم ايشان حاجت به شنيدن ستايش خود از زبان ديگران، در خود احساس نمی کند، پر چانگی 
  . نکرده و به بشارت می پردازم 

  :خست با بيان چکيده ای از داستان، نگاهم را به نظر دوستان می رسانمن

به کمک تخيل اما آگاه و مسلط بر خاصيت خيال و ميل طبيعی آن به نفی حدود و ثغور طبيعی، با ناديده گرفتن  -
اشد، يک فضای ناهمانندی هايی که راهوار و هموار شدنشان موکول به نقش آفرينی علم و اراده و عمل و ابزار می ب

آغاز می شود، » نا اميدی و شک و ترديد بسيار«خيالی ترسيم می شود و سير و سفری که با اشتياق وافر اما همراه با 
  .در آن فضا بوقوع می پيوندد

خضر برای وی روشن می سازد که . است» آنسوی سراب«انگيزه، درک حقيقت غير دينی خدا و هدف راه يافتن به 
  .اما چگونگی راه يافتن آنرا به عهده خودش می گذارد. است»سراب آنسوی«حقيقت در

را که از ) نماد عقل(داشته باشد، سرانجام شيطان» آنسوی سراب«در جستجوی راهنمايی که صالحيت راهبری او را به
می » آدم«یتمرد می کند و بنای کل کل کردن و چون و چرا را با او می گذارد، به يار) اهللا(امر ولی االمر نخستين

شتابد تا او را از منگی و نادانی و تسليم بی دليل به امر برهاند، بر می گزيند و به ياری وی در راهی گام می نهد که از 
  .ختم می گردد» ديار روشنايی«سراب می گذرد و به 

ی کالم بهجت اثر به دنبال کشف شيطان و انتخاب او به عنوان راهنمای مسير بس دشوار خروج از سراب و با ياد آور
ای «: همسايه خوش اندام و گل رخسار دوران کودکی خود که در برابر شيطنت هايش خطاب به او گفته بود 

تصميم می گيرد برای ديدار شيطان به همان شيوه ای عمل نمايد که بنا به روايات، محمد بن عبداهللا ) ای ناقال(»شيطون
اعتکاف طوالنی توأم با گرسنگی در يک غار کوهستانی و دور : ده بود به قصد چهره به چهره شدن با جبرئيل برگزي

چون شنيده و . از هياهوی روزانه دوندگانی که با شتاب دنبال روزی می دوند و از سر و کول يکديگر باال می پرند
را به گوش  ، گهگاه شيطان از جبرئيل پيشی می گيرد و آياتی»اهللا«خوانده بود که به دليل حواس پرتی های مکرر

  .پبغمبر اسالم می خواند

جوينده، در آن غار خيالی و در تنهايی، با کوشش بسيار موفق به تمرکز حواس می گردد و باالخره تصويری از 
جبرئيل در ذهنش ساخته می شود و سپس با لحنی آميخته به طنز سر به سر او می گذارد و اظهار می دارد که سخت 

  .برئيل هم موافقت خود را برای ترتيب دادن مالقات آندو اعالم می داردج. مشتاق ديدار شيطان است

شيطان به ديدارش می رود و سر انجام، سفر طوالنی عبور او به راهنمايی شيطان از سراب و رهسپاری به 
  .ی گرددآغاز م» زمين« ، به اميد يافتن او و پائين کشيدنش از آسمان به زادگاهش»خدای حقيقی«يا » حقيقت خدا«سوی

سراب، سرزمين اهل ايمان های مذهبی است و فضای آن ماالمال از خرافه و مردمانش آغشته به انواع اوهام و پای بند 
  .به رسومی هستند که از فرط ابتذال حال عقل را بهم می زند
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راب و سوی به دامنه کوه بسيار عظيمی می رسند که عارفان را از قلمرو س» در حد ميان سراب و آنسوی سراب« 
متفاوت از اوهام عوامی درغلطيده »وهمی«بريده، از عقل رنجيده و در» اهللا«جماعتی که از . ديگرش جدا می کند

به در آمده و سرگردان گرد خويش » آدم صفت از روضه رضوان«گوش فرا داده،» وسوسه عقل«کسانی که به . بودند
راه چاره را در ول کردن » حقيقت وجود«ه نه چندان شيرينمی چرخند و برای رها ساختن خود از رنج ناشی از طعم

جماعتی که برای درمان دردهای واقعی . خود و فراموشی و دور نمودن خويش از تير نگاه خشن عقل می پنداشتند
به دل آرامی بود که القيدی هايشان را ارضاء و » وصل«چون هم و غمشان. انسان دوای درخوری عرضه نداشتند

  .و مرحمی بر بی قراری هايشان باشداجابت کند 

در اشاره به وضع و حال اينان، نويسنده گرامی، راه ساده ای را که می شود با گذشتن از آن، بر ناتوانی عارفان در 
، درازگويی و مهمل بافی »متکلمين«همانطور که در پرداختن به . راهنمايی انسان به حقايق پنهان پی برد، می گشايد

  .به فراوانی آشکار می سازد» اديان توحيدی«ه با خدای ملموس و پيش پا افتاده درآنها در رابط

به آنسوی سراب »انسان و نماد عقل«، آندو»ميان دو دلبر نشسته اند و دو دل اند«که» دو دالنی«با پشت سر نهادن وادی
خردمندان و دانشوران و آزاد  ، يعنی»شاگردان شيطان«قدم می گذارند و جوينده خود را با افرادی از نامدارترين

  .انديشان تاريخ از جمله سقراط و ابن سينا روبرو می بيند

گاه به نعل می زدند و گاه «گر چه از زبان شيطان، قلم عفو بر مصلحت انديشی های دانشمندان و متفکرينی می کشد که 
. پوشی می کردن و نهال گيجی می کاشتندو ملغمه ای از منطق و مذهب می ساختند، تفاوت ها و تضادها را ال» به ميخ

ليکن انصاف حکم می کند که حضور ايشان را در آنسوی سراب بپذيريم، زيرا در هر حال، ترجيح می دادند، قديم بودن 
و همتايانش بنمايانند، يعنی بيشتر مايل بدان بودند که وحدت بنا و بنا را ) نگوئيم خدا(»ازليت اهللا«عالم را برجسته تراز

  .قاء کنندال

   

  بيداری هجزير -

ديدگاه عقل و تکيه گاه «را ارائه نمايد و » ثمره عقل و حاصل ايمان«در اينجا نويسنده می کوشد نمونه مشخصی از
  .را هم آشکار سازد» ايمان

پرتاب » جزيره بيداری«بر حسب اتفاق سه مرد که يکی نوجوانی است يازده ساله، ديگری ميانسال و سومی پير، به 
دو نفر از اين سه تن، نماد و نمونۀ منشی هستند که بنياد تشکيالت بينشی آنها قائم بر . می شوند و به هم می رسند

يازده ساله است که بنا بر عللی، از هر نوع عقيده جا » جاويدان«حاج غالم، اهللا باور و شادان خردگرا، اما سومی(آنست
آزاد از ايمان اما ناتوان از اداره : فکار و رفتارش قرار گرفته باشد، تهی استافتاده و نافذی که در مقام فرمانروايی بر ا

  .کردن خويش

هر يک به شيوه خود می کوشند تا در ذهن انسانی که به طبيعت نزديکتر ) شادان و حاج غالم(عقل و ايمان
ر جهان بينی و تضاد مادرزاد تفاوت د. ، يعنی نه باور دينی مشخص دارد و نه باروری عقلی، نفوذ کند)جاويدان(است

را رو در روی يکديگر قرار می دهد و نبرد تن به تن به ) شادان و حاج غالم(ميان عقل و ايمان دينی، سرانجام آندو
قصد تصرف و تربيت مواد خام و آماده برای آموزش و پرورش در می گيرد و همانگونه که تاکنون رخ داده، خشونت 

  .ستدالل غلبه می کندو چماق موقتًا بر عقل و ا

خورده است، مثل هميشه کوتاه می ) نماد ايمان دينی( که کتک جانانه ای از حاج غالم) پير –نماد عقل  –شيطان (شادان
البته به اميد . سرش را به زير می اندازد و از مهلکه می گريزد» بچه آدم«از خير آموزش جاويدان می گذرد و مثل . آيد

اک جهل، به مرور سر عقل بيايد، از کرده پشيمان شود، به فرمان عقل تن در داده و تقاضای روزی که مدافع سينه چ
و از آنجا که عقل هم مانند ايمان از پناهندگان به خود خوشش می آيد، نا سازگاری نشان نمی ! پناهندگی از او را بنمايد

و دوران ! ين ترتيب دعواها پايان می پذيرددهد، ايمان را زير پر و بال خويش می گيرد و تيمارش می کند و به ا
  .فرا می رسد) البته تحت زعامت و نظارت عقل(خجسته روابط مسالمت آميز ميان عقل و ايمان
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حتی در هم می ) شيطان و خدا –عقل و ايمان دينی (، ايندو»يگانگی عقل و ايمان«در بخش ديگری از کتاب زير عنوان
» فهم«و» وهم«خالصه در روزگاری که فرا خواهد رسيد، تضاد ميان . ير می رسندآميزند و به يک وحدت تجزيه نا پذ

  ...حل می شود و جدالهای خسته کننده و جدالهای خشونت آميز خاتمه می پذيرد

نويسنده ارجمند، ضمن بازنگری و تحليل منطقی و بسيار واقع بينانه افسانه آفرينش عالم و خلقت آدم در متون اصلی 
اهب سامی تبار، پرداختن به امری را پيشنهاد می نمايد که يکی از مهمترين وظابف روشنگری بشمار می اديان و مذ

افشای اين افسانه و درهم کوبيدن آن به کمک ابزار و اطالعاتی که دانش نوين در اختيار : رود و آن عبارتست از 
افسانه خلقت زير بنای نگرش دينی و عنصر  متفکرين اجتماعی و طالبين انسان شناسی علمی قرار داده است، زيرا

  .سرشتی دينی کردن خاصيتهای طبيعی پديدههای عينی ميباشد

» پدر آسمانی«و» يهوه«اين افسانه را بر مال کنيد تا ساير اجزای بنايی که آنرا ايمان دينی می ناميم فرو ريزند تا
که تاکنون به آسمان تهی از خدايان چشم دوخته و دل و فرستادگانشان به وضوح شناسانده شوند و جماعت عوام »اهللا«و

سپرده و به همين دليل هم در زمين، در آغوش مادر طبيعی خود در مانده، چشم بگشايد و يک باره برای هميشه تکليف 
  . خودش را با متوليان دروغ های ريز و درشت معلوم کند

شرط به . سر از فرمان خدای دروغين خواهند پيچيد آفرينش برای همگان روشن گردد،»حقيقت دينی«اگر دروغ بودن
  :بار نشستن چاره انديشی های خويش را خواهند شناخت و در همين جاست که به خود خواهند گفت

     می نوش که شيخ و حافظ و مفتی و محتسب                           

  ندچون نيک بنگری همه تزوير کرده ا                              

پير پس از آنکه موفق می شود با استفاده از تجربيات تلخ خود حاج غالم، و به کمک استدالل منطقی به آتش ! باری
شک او نسبت به باورهای پيشينش دامن بزند، او را به حال خودش رها می کند و متاسفانه جاويدان نو جوان را، در 

  .می سپارد. خود چه بکند، به دست وی حاليکه دستخوش کشمکش درونی شده و مانده است که به

   

  سر آغاز حادثه –بسوی روشنايی 

در اين قسمت نيز بحث و گفتگو پيرامون خدا، علت بوجود آمدنش، جايگاه طبيعی او، بارگاه آسمانی اش و اينکه چرا به 
افزايش کم و کيف بر نمی دارد و چه عواملی باعث » خدا باوران«آسمان برده شده و به چه دليل دست از گريبان

شکاکی ها نسبت به وجود و صفات و توانايی هايش گشته اند، ادامه می يابد و ضرورت پائين کشيد او از آسمان 
به بحث گذاشته شده و مورد قبول مسئولين و دست اندرکاران رتق و فتق امور عالم به اراده او » زادگاهش زمين«به

چهره به (با زمينه های فلسفی» تخيلی - علمی«پرده آخر يک نمايشنامه خالصه مقدمات پرداختن به . قرار می گيرد
  . آماده می گردد) چهره رو به رو

همچنين روشن می شود، تمام هم و غم مردی که قيام کرده تا خدا را به زادگاهش برگرداند، آنست که 
با برون رفت خدايشان خلئی بيافريند تا ) سازگار با چشمداشت های عقل(،صنمی از نوع ويژه»خداباوران«برای

داشته باشند،وگرنه خود ايشان به »ناظری بر معنويات و فضائل خود«احساس نکرده و دستخوش پريشانی نگردند و
  .خدايشان باور ندارند

می خواهيم تا اينکه آنها نيز آرام آرام، با درک ) خداباوران(ما خدای زمينی را برای اين گروه« : نقل قول از کتاب 
چرا فکر می کنيد انسان برای داشتن فضيلت نياز به خدا «.....».يت ها به بی خدايی اعتقاد و عادت کنندواقع
واقعيت را بخواهيد نيازی به چنين خدايی نيست، چرا که انسان های خردمند اين فضيلت را دارند، بی آنکه «.»دارد؟

. من خدا را يافته ام، اما اين صنم را برای تو ساخته ام: نمی شود به خدا باور گفت . حتی عقيده ای به خدا داشته باشند
  .عجالتًا اين را داشته باش تا نرم نرمک خودت به او برسی

با وجود وحدت روحی روشن در کالبد انديشه ای که از ذهن چاالک و پويای نويسنده محترم تراوش يافته، ليکن چيزی 
  .و آن عبارتست از مخلوط و ممزوج شدن مفاهيم متفاوت از خدادر آن هست که سبب سردرگمی خواننده اثر می شود 
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  !مراسم پائين کشيدن انبوه خدايان تاريخی از آسمان به زمين و دفن آنها به جز يکی

  »!من در انتظار حادثه ای بودم که تا آن روز در عالم هستی رخ نداده بود«

اشباح «نخست. هويدا شدن فضای اليتناهی آغاز می گرددمراسم فرود خدايان از آسمان به زمين با کنار رفتن پرده و
و ساير خدايان رو » اجسامی به صورت سنگ و چوب و درخت«و به دنبال آنها» سرچشمه پيدايش خدايان«يا»نامريی

اين خدا، همان خدای اديان سامی . می رسد»خدای يکتا«به سوی زمين روانه می شوند و سرانجام نوبت پيغمبران و
خدای «منتها روشن نيست که اين. عی از زمينيان او را ساختند و سپس به اوج آسمان پرتابش کردنداست که جم

چه نسبتی با حقيقت وجودی خدايی دارد که نويسنده در پی اثبات حقيقی، زمينی و در عين حال، همه جايی بودن »موهوم
  .آن است

يان را از آسمان به زمين بکشاند، به امر جبرئيل به زمين شاهد فرود خدايان و در واقع انديشمندی که تصميم گرفته خدا
جايی که ضحاک به بند کشيده شد می (محل پيشباز دامنه کوه البرز.باز می گردد تا در زمين از خدايان پيشباز کند

  . »باشد

وچکتر می آنها هر چه به زمين نزديکتر می شدند کوچک و ک.... در همين هنگام کاروان خدايان از دور پيدا شد«
  .»شدند

، »انسان«اين خدايان می رفتند تا در انديشۀ پويای «.....»همه خدايان به دنبال هم يک يک به درون من وارد می شدند«
  ...»برای بار دوم به گور سپرده شوند

يکی ار آن می شوند و از اندام وی عبور نموده در زمين فرو می روند، اال » ذره ای تبديل«گله خدايان دانه دانه به 
که هبوط می فرمايد، اما نمی دانيم مصلحت چيست که به سرنوشت نهايی ساير خدايان موهوم » خدای يکتا«هزاران؛

اقوام و ملل تاريخی دچار نشده و از اندام نگرنده فرود خدايان نمی گذرد و در زمين فرو نمی رود؟ چرا اين خدای 
  دروغين دفن نمی شود؟

هم ناميده می شود، ناظر خدا »پروردگار«هوم و متعلق به اديان به اصطالح توحيدی که ی مخلوق، مو»خدای يکتا«
  :جوی فرود خدايان را به حضور مبارک می طلبد و با وی به گفتگو می پردازد

 با گفتن لبيک پا به جلو گذاشتم و پرده» ميل داريم در عالمی که در آن مستقر خواهيم شد، سير و سياحتی بکنيم! فرزند«
کنار زدم و به ! مخملی سرخ رنگی را که خدا را از ديد همگان پنهان نگهداشته و هرگز کسی آنرا به کنار نزده بود

  .»تختگاه او نزديک شدم

با کنار رفتن پرده حجابی که ميان خدا و پرستندگانش حائل بود، با حيرت تمام گهواره ای ديدم پر از خاک و آب و گل و 
  .»ات بسيار ريزی در حال جنبش و حرکت بودندالی که در ميان آن ذر

در » جوهر حيات«ايشان با مرور بخشی از نتايج پژوهشهای دانشمندانی که در پی کشف منشاء حيات يا به قول ايشان
بوجود آمده به اين » آميزش عقل و حيات«ی بودند که از »ياخته عاقل«زمين، يعنی جانور تک سلول يا به گفته وی 

  .می گذارند» خودآ«است و نامش را » تک سلول عاقل«می رسند که خدا همين  )باور(نتيجه

تطور و تحول به خود می بيند، »طی ميلياردها سال(يا مبداء پيدايش حيات جانداران از جمله انسان، به مرور»خودآ«اين
ی را ديدم که شکل و در نهايت در شاخه ای از اين دگرگونی ها که مختص حيوانات بود، موجود«تکامل می پذيرد و

  ....»شمايل انسان را داشت

در اين هنگام بود که او درون اين گهواره کوچک که بعدها به صورت کره زمين در نظر من مجسم شد، موجود انسان «
  »واره ای به پا خاست که می بايد همان خدای مورد پرستش ما انسان ها باشد

به صحرای سينا، . س کرده همراه با راوی سفری را آغاز می کندجلو)زمين(اين خدای تازه، در حاليکه بر تختش
اورشليم و مکه می رود و به انتقاد و سرزنش توأم با نوازش و ستايش از پيغمبرانش می پردازد و می نالد و می گريد 
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من گذاشتيد و که چرا مرا از زادگاهم دور و مهجور کرديد، خطاها و نادانی ها و ندانمکاری های خودتان را به حساب 
  عرض و آبرويم را پيش کس و ناکس برديد؟

تحمل نگريستن به آثار «که حال تحول پيدا کرده و سرشتی عقلی و صورتی علمی به خود گرفته» خدای موهوم« 
اشتياق نويسنده محترم به . را از دست می دهد و به پای کوه البرز باز گردانده می شود) پيغمبران(،»انسانهای بازيگر

  .ن خدايان در خاک ايران، شورانگيز استدف

مانند عاشقان دلباخته ای که «دشمن ديرينه خود شيطان روبرو می شود و آندو» چهره شاد و خندان«اين خدا سرانجام با 
و چرخان و رقصان در هم می آميزند و » پس از هجران بسيار بهم می رسند، يکديگر را سخت در آغوش می گيرند

در فضا پراکنده می «و .... »نوری می شوند که در درون هر ذره آن هم خدا وجود داشت و هم شيطانتبديل به ذرات «
  »شوند

در » انسان و عقل و ايمان(احساس می کند که او و خدا و شيطان» رخداد بی نظير«در اين هنگام است که تماشاگر اين
  .می بيند» يک قالب«و در » يک جا«هم آميخته و خودش و خدا را 

سفری که با نا اميدی و شک و ترديد آغاز می شود با احساس دلهره و درماندگی از تجسم سنگين انبوه مشکالتی که بر 
  .سر راه قرار دارند، پايان می پذيرد

هيچ انديشه ای جوانه نمی زند، ظاهر نمی شود و به بار نمی نشيند، مگر آنکه نخستين جرقه های احساس نياز به فهم 
  .بهام و درک مجهول آتش شوق انديشيدن را در درون شخص شعله ور سازندامور، رفع ا

چون و چرا کردن و در مسير يافتن پاسخ دويدن و در اين راه خسته و بيمناک و مايوس نشدن، سر آغاز ظهور انديشه و 
  .باردار شدن عقل و زايشهای پی در پی آن است

هنگی، چون و چرا نمی کند، پی چون و چرا در دام عنکبوت عادت و کسی که در باره پديده های طبيعی و داده های فر 
فرازبين و دانش کار .سنت يا باورهای دينی و ايمان مذهبی و ترس های موهوم گرفتار شده و بجای آنکه حامل عقالنيت

انش را قطره مذهبی و آئين هايی گشته است که شيره ج –آمد باشد، تبديل به حمال و هيزم کش متوليان اوهام فلسفی 
افرادی هم که اهل چون و چرا هستند، اما از . قطره می مکند و تفاله تنش را به درون چاه گندابه های تاريخی می افکنند

بيم آنکه مبادا به امنيت و اموال و يا بر اعتباری که برای خود فرض و خيال کرده اند، آسيبی وارد شود، لب فرو می 
ن و چرا کردن باز می دارند، مانند قطرات بارانی هستند که پيش از نشستن بر لبان بندند و حتی ديگران را از چو

  .حشک يک دشت تشنه ولی بارور، بخار می شوند و بين زمين و آسمان معلق می مانند

صاحب نظرانی که عزمشان معطوف به رونق بخشيدن به بازار چون و . انديشيدن، دشوار است و انديشمند، سخت جان
باره علت وجود باورها و حاکميت آنها بر ذهن و زندگی بشر شده است، سازندگان شالوده های تمدن و فرهنگی چرا در 

فرهنگ و تمدنی که تشنه توليد فکر، فروزش خرد و . بوده و هستند که جانش به انديشه آزاد و آزادی انديشه بند است
  .باشدتحقق عدالت اجتماعی بر پايه حقوق ترديد نا پذير نوعی می 

هايی هستند که از خود »آدم«آقای هوشنگ معين زاده تا آنجا که بنده ايشان را با خواندن آثارشان می شناسم از قماش
بسيار می پرسند، برای يافتن پاسخ به سختی می کوشند، رنج تن و توان فرسای انديشيدن را به جان می پذيرند و خود 

چون و چرا را در ما بر می انگيزند، چرا که راز تيره روزی ها و  بر عليه اباطيل می شورند و احساس نياز به
آيا خدمتی ارزنده تر و قابل دفاع تر از کمک به فراهم آمدن شرايط ذهنی يک انقالب . درماندگی هايمان را شناخته اند

باز شدن  فکری و فرهنگی سراغ داريم؟ آيا در تحليل نهايی خود منشی بی غش تر از شخصيت اشخاصی که مشتاق
  مشت عوامفريبان و فرو ريختن نظام باورهای عوامی از راه روشن ساختن حقايق عقلی می باشند، ديده ايم؟

  آنسوی سراب -

به نظر بنده، نکات اصلی انديشه و هدفی که با چون و چرا کردن در بارۀ آراء و عقايدی که چون و چرا را بر نمی 
  .آمده است» آنسوی سراب«می يابد و تدوين می شود، در کتاب تابند، آغاز می گردد و سرانجام تکوين 
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آنسوی «ی که در آن غوطه ورشان کرده اند، برهاند و به »سراب«ايشان می کوشند خود و ديگران را از وجود 
وادی تصورات واهی و باورهای کاذب و آنسوی سراب سرزمين «:به فرموده وی» سراب«چون. بکشانند» سراب

در اين راستا ايده ای به نظرشان راه می يابد که به باور ايشان چنانچه به خوبی تشريح و تبيين . »روشن حقايق است
کمک خواهد کرد تا بدون آنکه بيم از دست دادن خدايشان آنها را مضطرب سازد، از او بگسلند، » خداباوران«شود به

  .گردند» سرزمين روشن حقايق«از سراب بگذرند و راهی

فته رفته رشد می کند، از تشکيالت ذهنی خود آگاه و خود گردان ايشان تغذيه نموده و بارور می شود و ايده مزبور، ر
به «در پی آماده شدن عناصر بنيادی زايش آن، سرانجام چشم به جهان ميگشايد ومژده بازگشت خدا را به فرموده ايشان

  .ميدهد»زادگاهش زمين

مابا «ختم ميگردد،با مرگ فرد می ميرد، زيرا»انسان«شروع ميشود وبه»سلول عاقل«اين خدا که سير تکوينی آن از
  .»زنده بودن خود، وجود و بودن خدا را احساس می کنيم

صرفنظر از اينکه استداللهای ايشان در رابط با اثبات وجود خدايی که زائيده زمين است، توانسته خود وی و ساير عقل 
اگر «يا » اصل مسأله اينست که جهان هرگز خدا نداشته و ندارد«، با بيان اينکهگرايان و استدالليون را قانع کند يا نه

نخواهيم سفسطه کنيم بايد بپذيريم که عالم هستی قديم تر از آنست که موجود موهومی بنام خدا آنرا در چند هزار سال 
ت که نمی توان مشخصاتی خدا وهم است و در باره يک موجود موهوم واضح اس«و يا» پيش، از نيستی آفريده باشد

همچنين، . خودشان را به درد سر انداخته و با پيچاندن جريان داستان، سردرگمی هايی را سبب گشته اند.»تعيين کرد
نه ممکن می » خداناباوری«خداباوران را با بيانی به اين مضمون که هل دادن آنها و پرتاب کردنشان به ته خط يعنی

به خدايی که پيک و سخنگوی آن هم » خداباور«چرا که. است از خود مايوس می نمايند باشد و نه کار خردمندانه ای
  .باورش ندارد، باور نمی آورد

ای بت پرستان بيائيد و نيايش بتان را ترک کنيد و به صنمی که من و تنی چند از مخالفين : پيغمبر عرب، هرگز نگفت 
  . ايمان بياوريد) اهللا(پرستش بتان اختراع کرده ايم

اين فقدان شناخت . را درک نمی کرد، نمی شناخت و نمی پذيرفت، ترديدی نيست) هستی اليتناهی(در اينکه محمد، خدا
ليکن به آنچنان ايمان و اعتمادی . که آنرا طراحی کرده بود، می توان دريافت» اهللا«را در ويژگی ها و صفات خدايی

با وجود اين از کالم خود . نشان دادنهای همه سرکشان فکری استنسبت به خود رسيده بود که از اهم لوازم سرسختی 
باد » زور«محروم از پشتوانه» زبان«ولی هوشيارانه فهميد که در آن شرايط. نداشت» پيام تحفه ای«چون. طرفی نبست

  . هواست و راه به جايی نخواهد برد

مهربان و عالقه ای وافر به تحقق آرزوی ديرينه آقای معين زاده که به نظر می آيد طبعی لطيف، روانی بس روان، دلی 
بشر، يعنی آرزوی احساس آرامش فردی و جمعی دارند، به جد می کوشند و در کهکشان فشرنده و دردناک انديشه و 

  .خيال، اوج می گيرند تا مگر راهی به روی ما يگشايند که شايد از چنگ عوالم مجعول و مجازی آزاد شويم

البته (از آسمان) نگوئيم خدايان، بگوئيم دروغ هايی که دلبستگانی دارند(و جستجو همه خدايان را در بحبوحه اين تقال
چون با او کار . را نگه می دارند» خدای يکتا«به زير می کشند و چالشان می کنند، ولی ) همه آنها آسمان نشين نبوده اند

خالصه . يان او در عرش را از اطرافش پراکنده می سازنداين خدا را هم خلع سالح می نمايند و تمامی پيرامون. دارند
. خدای يکتايی که مجبور به هبوط شده و بر تختش زمين جلوس فرموده است. مطلب اينکه علی می ماند و حوضش

معذالک، مثل اينکه ميل خدا که بنا بود پس از بازگشت از آسمان به زادگاهش، دست از آسمان بشويد و به اداره امور 
هم ) عقل(با شيطان. ن قناعت کند، بر نياز ما به وجود او در کنارمان می چربد و دوباره فيلش ياد هندوستان می کندزمي

از جمله (آغوش می شود، تبديل به ذرات نورانی می گردد و در کل موجودات هستی که همه آنها آسمان نشين هستند
  .ديدرس آدمی دور و پنهان می گرددفرو می رود و باز دوباره از ) زمين و فرآورده های آن

  خدا وهم است؟خدا هستی است؟خدا نيست؟

در پرداختن به ساختها و برداشت های متفاوت افراد و اقوام در طول دوران نسبتًا دراز ) خدا(به کار گيری لفظ واحد 
ی می کند و مانع از آن می شود تاريخی تمدن ها از مفهومی که ما آنرا خدا ناميده ايم، ذهن خواننده اثر را گرفتار آشوب

  .که بتواند به درستی خدايان را از يکديگر تفکيک کند و خدای مورد نظر و مطلوب نويسنده را به آسانی تميز بدهد
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نمی دانم، شايد هم اين ذهن تربيت به خود نديده، نا منظم و درهم و بر هم من است که خدای ملموس را آنطور که بايد 
  .در ميان خيل خدايان موهوم ُگم می کند نمی بيند و او را

،ديگر همه چيز خدا بود و من جزيی از عظمت بيکران )پس از حصول تمرکز خواس(چند روز بعد«: نقل قول از متن
.... در آن اوقات، خدا عظمتی به اندازه بزرگی جهان پيدا کرده بود و من ذره ای در درون عظمت او بودم. او شده بودم
خدا همه عشق و سرور . ستارگان و کهکشانها بود و من ذره نا چيز در درون يکی از ستارگان نا چيز بودم خدا به تعداد
زمزمه جويبارها، نغمه بلبالن، آهنگ پر پروانه ها، ناله دردمندان، گريه کودکان، مويه مادران، رنج . و ترانه بود

خدا وهم «......»دم، جزئی از خدا و با خدا و مثل خدا بودمبا اينکه من خدا نبو. بود و من در همه آنها بودم....پدران
  »است؟

خدا نمی تواند همه » جهان هرگز خدا نداشته است«..»...خدايان هر چه به زمين نزديکتر می شوند کوچک و کوچکتر«
، »دنیمثل آدم، پديدار و نا پديد ش«، »فرود آوردنی به زمين«و» آسمان نشين«،»وهم«چيز باشد و در عين حال،

اگر همه چيز است، پس وهم نيست و بشر هم قادر به اختراع او نخواهد . هم باشد) »پيام من پيام خدا بود«(فرستنده پيام
  .چگونه است که می گوئيم هست و همه چيز همه چيز هم هست» وهم است«بود و چنانچه

می شود که نمی توان آنرا آفريد، سپس معنای ضمنی اش آن )هستی بی کرانه و مرز(پذيرفتن اينکه خدا همه چيز است
به آسمان فرستاد و باالخره در هئيت و هيبت انسانی پائينش کشيد و قلمرو حضور و فرمانروايی او را محدود به زمين 

چون در اين صورت حداقل و در آن واحد به دو تا خدا می . بعد هم ذره ذره اش کرد و در کل کائنات پاشاند. نمود
شده و ميل » خدای زمينی«، »خدای آسمانی«.تکيه داده است) زمين(چيز و ديگری انسان که بر تختش يکی همه: رسيم

  .دارد مستقل از همه چيز همه چيز، تکليف خودش را با زمينيان و تکليف آدمی زاده را با خودش معلوم کند

  خدا، نمردنی است

، اينست »پرستان روی زمين چه نشسته ايد که خدا مرده است آهای خدا«دليل آنکه عده ای پيدا شده و ندا در داده اند که 
حال . که خدايان مجعول و مورد پرستش عوام را خدا می پنداشته و مرگ برخی را از آن ميان مرگ خدا انگاشته اند

االتر از نرفته بود که بتوان او را برگردانيد و ب. آنکه خدا نيامده بود که بشود به سوگ يا شادی از دست رفتنش نشست
چون خدا، . همه، زندگی را در جای بخصوص و در لحظه ای بخصوص آغاز نکرده بود تا مجبور به آن باشد که بميرد

هستی بی آغاز و انجام، بی قرينه و جفت و غير قابل قياس ميباشد و بعلت نامحدود بودن وجودش حتی به کار 
بنابراين، انسان خدا نيست، زيرا خدا . اشتباه ادراک استدر باره اين هستی بی همتا ناشی از » يکتا«و» يک«بردن

  . انسان نمی باشد

  .حتی آشتی ميان ايندو محال است. يگانگی که جای خود دارد

ها نوعًا يکی هستند، منتها »فرهنگ«.انسان، سرچشمه ظهور تمامی اشکال فرهنگی، در روند حيات اجتماعی می باشد
چرا که منشاء مشترک دارند و آن نيز عبارت از نوع بشر . گرگونی هستنددرصور گوناگون ظاهرشده ودستخوش د

  .است با تمامی ويژگی های نوعی و نيازها و استعداد های مشترکش

بخشی از مخلوقات فرهنگی و دل » شيطان«و» ابليس«،»اهريمن«همچنين»اهللا«،»پدرآسمانی«،»يهوه«،»اهورامزدا«
نيازها آنها را آفريده و همين نيازها هم از ميانشان . يک واقعيت عينی ندارندمشغولی های فکری بشر می باشند، و هيچ

اما عقل و حاجات فلسفی، همچنان به حيات خود ادامه خواهند داد و تالش و پيکار عقل برای يافتن پاسخ . خواهند برد
رگيری او با ايمان مذهبی، يعنی های عميق تر و روشن تر به پرسشهايی که نياز فلسفی بر می آيند دنبال خواهد شد و د

چون ايندو ذاتًا چشم ديدن يکديگر را . يکی از مظاهر نيرومند رويارويی جهل فلسفی با پويايی عقلی تداوم خواهد داشت
بنابراين، درگيری عقل و ايمان، در واقع . در حاليکه هر دو منشاء مشترکی داشته و آن منشاء انسان است. ندارند

  . خود در پهندشت اين فلک بيقرار و ماندگار می باشد درگيری انسان با

را با ابداع يک روش و راه حل کامًال ذهنی وادار به همزيستی و در ) اهللا و شيطان(شايد بتوان اين دو همزاد مجعول
دشمن چون و چرا، گوهر گرانبهايی که سرشتش . آميختگی کرد، ليکن عقل و ايمان مذهبی هرگز به وحدت نمی رسند

  .ز چون و چرا عجين و آميخته شده، يک دل و هم جهت نمی گرددا
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اما اگر مصلحت را در آن ببينيم که . يگانگی نمادها، وحدت نهادهای متضاد را ممکن نمی گرداند و به همراه نمی آورد
ی دادن نهادها با آشتی دادن نهادها، رضايت خاطر خود را فراهم آوريم و از سوی ديگر، خوش بينانه باور کنيم که آشت

سرانجام منجر به همزيستی مسالمت آميز نهادها و تضادها در قالب يک وحدت شکاف ناپذير خواهد شد، امری است که 
را در » زمان شمشير کشيدن و شمشير زدن«منشی که ستودنی می باشد و. تنها نشانگر طبع صلح جويانۀ ما خواهد بود

» دمکراسی«و» !حقوق بشر اعالميه«که آئين زندگی انسان بر اساسعصر هفت تير کشيدن و موشک زدن و دورانی 
  .تنظيم می شود پايان يافته می داند

دير يا زود ثمر خواهد داد و بر مشکالت ذهن جمعی   در هر حال، شکی نيست که جانفشانی های امثال آقای معين زاده
» قمه«با دست ديگر با ضربه های پی در پی مردمی که با يک دست سنگ فرهنگ غنی و ملی را بر سينه می کوبند و

  .فرق خود را می شکافند، آثار اميد بخشی بجا خواهند نهاد
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 پيشداديان اوستا و شاهنامه پادشاهان تاريخی در لباس خدايان بابلی هستند
  
د    ان خان اهنامه هم وی و ش ب پهل تا و کت داديان اوس لًه پيش يد"ان سلس پيتمه جمش د  " (س اد و وليعه از و دام انروای قفق فرم

ا خدايان     /موضوع مطابقت پادشاهان پيشدادی اوستا. بوده است) آستياگ و پدر سپيتاک زرتشت ورات ب شيوخ و داوران ت
ابلی را روف ب واهيم       -مع االت خ ه مق ن مجموع دی اي دهای بع د در جل رده ش ی ب دان پ دًا ب ه بع                        :وردآک

اهنامه می            مطلب زير را به عينه از سايت  اريخی پيشداديان ش رًه ت ه معرفی چه ران آورده و  سپس ب دان اي انجمن فرزن
  : پردازيم

گذشته ازتاريخ حقيقي؛ايران داراي يك گونه تاريخ افسانه مانند است آه فردوسي شاعربزرگ طوس آن را به نظم آورده "
اهان ا.است اهنامه ازپادش ده است درش له ذآرش تان چهارسلس ران باس ايع : ي ه وق انيان آ پيشداديان؛آيانيان؛اشكانيان؛وساس

ي        اريخ واقع دازه اي ت ا ان انيان ت كانيان و ساس اريخ اش ت وت انه اس ا افس اني تقريب دادي وآي له پيش ه دوسلس ع ب راج
ومرث است  :پيشداديان.است رد  وچون پسر      .اولين پادشاه پيشدادي آي وان     او سي سال سلطنت آ ا دي يامك درجنگ ب ش س

رار        رد وجشن سده را برق راع آ آشته شده بود؛ هوشنگ نوه اش بجاي او نشست وچهل سال سلطنت آرد وآتش را اواخت
از صبح وعصررا           پس از اوپسرش طهمورث جانشين اوگشت؛   .آرد راو نم رد و وزي ان اوپيشرفت آ دن درزم د تم گوين

يد معروف   .معمول گرديدبرقرارآرد وبه روايتي درزمان اوآتش پرستي  مدت سلطنت اوسي سال ذآرشده وپس ازاو جمش
رد          يد وهفتصد سال سلطنت آ ه سلطنت رس ران ب تاني اي اه داس رين پادش ان؛     .ت ه برديوان؛پري وع انسان بلك ط برن ه فق و  ن

ردم آموخت     .پرندگان سلطنت داشت ه م ن ريسندگي را ب ات نظامي؛ ر  .استفاده ازحيوانات؛ استعمال اسلحه وف اني؛  طبق وح
طبق .استعمال فلزات؛ احجار آريمه؛ عطروادويه را معمول آرد وآشتي ها بساخت.زارعين واهل حرفه را اوتاسيس آرد

اد     ه دست ضحاك افت ه  .روايت فردوسي جمشيد به خود مغرور گرديد از اين سبب فرايزدي ازاو دورگشت ومملكتش ب گفت
وده است وهزا    رد    اند مادرش مستقيما ازاخالف  اهريمن ب ران سلطنت آ ي      .رسال دراي ه بيوراسب يعن ضحاك معروف ب

رده است     .صاحب ده هزاراسب است م وجورپيشه آ وده وظل آلت دست اهريمن    .برحسب روايت فردوسي ضحاك عرب ب
راي        .گشت ومردم راازنبات خواري به خوردن گوشت واداشت ري ب انروايي وآشتن عده آثي درآخرپس ازهزارسال فرم

اران دوش خود   ان برخاست وچرم آهنگري خود را              تغذيه م د ازدآ اني شده بودن ن راه قرب ه پسرانش دراي ه هم اوه آ ؛ آ
ين           وده است هم ان عرب ب ا زم ران ت ي اي رق مل برسرنيزه گذاشته وتوليد انقالبي نمود   گويند اساس درفش آاوياني آه بي

وده است    اوه ب دون        .چرم ونيزه آ واري گشته وفري اوه ضحاك مت ال انقالب آ ه دنب اه شد   ب دون پسرآبتين و از اوالد   .ش فري
م              . طهمورث است  انواده هاي مه اوه دراصفهان تشكيل يكي ازخ دهي قسمتي ازلشگر داده شد واخالف آ اوه فرمان به آ
رج   : فريدون سه پسرداشت.مملكت را دادند ور؛ اي لم؛ ت لم         .س ه س يد؛مغرب را ب وچكترين پسرش بخش رج آ ه  اي ران را ب اي

ه   ور  وترآستان وچين را ب رد               .ت رج را بگي ام اي رد انتق اد آ دون سوگند ي تند وفري رده اورا آش رج  رشك ب ه اي ور ب لم وت س
دون           .ومنوچهر پسرايرج را به خوبي تربيت آرد ي فري ذارد ول ان واگ ه آن وچهررا ب دون من ه فري د آ سلم وتورجديت آردن

رد  نپذيرفت وسلم وتوربه ايران حمله آوردند وهردوآشته شدند وفريدون سلطنت ر ذار آ ه را  .ا به منوچهر واگ منوچهردجل
اغ وبوستان ازاوست    دامات           .به فرات متصل آردوتاسيس ب ايع واق ه يك سلسله وق زين ب ي م تانهاي ايران ام داس ن هنگ ازاي

  .پهلوانان نامي مي شود
يد گرش     اسب  جمشيد هنگامي آه ازدست ضحاك فراري بود نزد پادشاه زابل رفت ودختراورا گرفت يكي از اخالف جمش

درش   .پدرنريمان است آه پسري داشت به نام سام آه پدرزال وجد رستم است  چون زال به دنيا آمد موهاي سفيد داشت وپ
ود           زد خ ام اوران د س راف پيچي هرتش دراط ون ش ت چ وه البرزگذاش ت اورادر آ ريمن اس وق اه وراينكه او مخل ه تص ب

ون ا    ود وچ ب را نم وانمرد عجي ن ج ات اي ل مالق رد   آورد؛منوچهرمي ول آ ه او مح روز را ب ي نيم د حكمران زال .ورا بدي
ر  ل از اخالف              درسفربه  آابل عاشق رودابه دخت ذهبي و چون اميرآاب ات م ل اختالف ه دلي ا وصلت ب د ام ل گردي ر آاب امي

ع             ه نف ن ازدواج ب ه اي رد آ ي آ يش بين ين پ ود درآخريكي ازمنجم ضحاك بود ومنوچهراين ازدواج را نمي پسنديد ممكن نب
ران است     ايرا تاني اي وان  داس رين پهل الهاي سلطنتش    .ن است وازاين وصلت رستم زاده شد آه بزرگت وچهردرآخرين س من

ه               ه قلمرو سلطنت اوب رر شد آ د وپس ازصلح مق ور شد درطبرستان اقامت آن دراثرجنگهايي آه با افراسياب نمود مجب
ري از         د اوتي د و گوين اب آن ه او پرت ود آ د ب ري خواه ه درساحل جيحون         مقدار عرصه تي ه مرو بلك رد ب اب آ د پرت دماون

ران را محل    پس از او.افتاد نوذر چهارسال سلطنت آرد وبه عيش ونوش پرداخت درنتيجه اغتشاش رخ داد وافراسياب اي
با تورانيان صلح آرد وپس ازاو  ) نوه منوچهر(بعد ازاو زاب پسر  طهماسب .تاخت خود قرارداد و نوذر را به قتل رساند

  ".سب سلطنت نمود اوآخرين پادشاه پيشدادي استگرشا
 
نگارنده در طی دهًه اول و دوم تحقيقات خود در باب تاريخ اساطيری ايران تنها توانسته بودم مادها را با کيانيان و 

از . خاندان فريدون را با خانوادًه کورش هخامنشی تطبيق دهم و مواردی هم بود که خوب بازگويی و حالجی نشده بود
جمله يکی بودن يا يکی نبودن ويشتاسپ کيانی با ويشتاسپ هخامنشی بود که اين موضوع از عهد باستان مورد مناغشه 
بوده است و دليل آن را که در اواخر دهه سوم تحقيقات خود دريافتم عالوه بر همنامی، همزمانی و نزديکی و 

از طرف ويشتاسپ کيانی در واقع . بوده است) امهفريدون شاهن(خويشاوندی خونی و سببی آنها با کورش هخامنشی 
يعنی صربهای دوردست  دوراسروهابوده و از طرف پدر نسب آنها به مغان درون ) پادشاهان ماد(مادر از خاندان کيانی 
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مطالبی که خارس ميتيلنی و کتسياس . می رسيده است) فوم سلم شاهنامه(شمال قفقاز  سئوروماتاز قبايل ) بوسنی ها(=
پسران سپيتمًه ) زرير شاهنامه( زريادرو برادرش ويشتاسپ کيانی باب اين خاندان ذکر کرده اند معلوم می نمايند که  در

مغ بوده اند که داماد و وليعهد آستياگ آخرين پادشاه ماد بوده است، که کورش بعد از غلبه بر آستياگ وی را نيز که 
از سر راه خود بر داشت ولی به خاطر مصالح سياسی ) ارجاسب( سپآرارقيب و مانع راه خود می ديد توسط سردارش 

را به عنوان ملکه مادر يا همسر به دربار خود آورد و پسران وی مگابرن ) دوغدو، دختر آستياگ( آميتی دازن وی 
منستان ار -اران  - ويشتاسپ و زريادر سپيتاک را که در عهد سپيتمه و آستياگ به ترتيب در ماد بزرگ و ماد کوچک 

يعنی همان جايی که در همين عنوان . سمت بلخ گماشت دربيکانحکومت می کردند از آنجا به ساتراپی گرگان و 
زرتشت سپيتمان در آنجا فرمان رانده  است و پيداست اين موضوع اين همانی بودن زرتشت و سپيتاک پسر سپيتمه را 

ايرانشناس بزرگ آلمانی اين همانی بودن آنان  هرتسفلدا تنها پيشين روزگار م" رندان"به قول حافظ از . معنی می دهد
. در زبانهای سامی با کلمه مغ به معنی انجمنی مترادف ميشود) الّجم يا عجم(جّم از آن جائيکه کلمه . را در يافته بود

و همسايگان ) سيانکادو(بنابراين معلوم ميشود جمشيدی که در آذربايجان و قفقاز فرمانرانده و رعايای وی کاتوزيان 
بوده است که به ) زريادر(پدر سپيتاک زرتشت  سپيتمهايشان در سمت آذربايجان به شمار رفته اند، همين 

و دستگيری ماديای اسکيتی در اطراف درياچًه اورميه و کوه سهند ) هووخشتره، کيخسرو( کی آخساروخاطرهمکاری با 
نايل شده  کی آخسارون مناسبت بوده که به مقام دامادی آستياگ پسر محبوب مردم فالت ايران شده بوده است و به همي

) زريادر( سپيتاک زرتشت، پسر کوچک وی يعنی )فريدون( کورشبوده است و در ادامه يافتن محبوبيت آنها در دوره 
) تاهوتس و هووی اوس( آتوساعالوه بر مقام پسر خواندگی به دامادی کورش رسيده و با دختر معروف وی يعنی 

که همچنين نزد گزنفون و کتسياس محل ) باکتريا(محلهای حکومت وی يعنی جنوب قفقاز و بلخ . ازدواج کرده بوده است
پسر کورش همين داماد و پسر خوانده وی  برديهفرمانروايی برديه پسر کورش ذکر گرديده اند، نشان می دهد که 

ی برای توجيه حکومت خويش مبنی بر وجود برديه وافعی و مراد بوده است و داريوش دروغ) زريادر(سپيتاک زرتشت 
گئوماته ( برديهمی دانيم که وی قاتل همين . دروغين شايع کرده بوده که قرنها مردم را با اين دروغش فريب داده است

از مطابقت نام سپيتمه با جمشيد پيشدادی و آستياگ با ضحاک معلوم ميشود که خاندان اساطيری . است) زرتشت
در ) مادها(همين خاندان سپيتمه بوده اند که از اواسط حکومت کيانيان ) يعنی آورندگان نخستين قوانين عادالنه (يشداديانپ

جوار آنها در آذربايجان و قفقاز حکومت نموده اند و حکومت آنها در اين منطقه و نيز در گرگان وبلخ و شمال هندوستان 
بنابراين سپيتمه ، ويشتاسپ، سپيتاک زرتشت و تيگران پسر زرتشت به . تتا آغاز حکومت داريوش ادامه يافته اس

آرش ( منوچهرو ) ايرج، گرشاسپ(هوشنگ ، )دارای مزارع وسيع( ويکرت، )گودرز فرواک،(جمشيد ترتيب همان 
يتمه جمشيد را به هستند چنانکه ديديم منابع کهن ايرانی که در شاهنامه انعکاس يافته اند حتی نام يا لقب پدر سپ) کمانگير

نظر به وسعت ممالک فرمانروايی اين خاندان در عهد سپيتمه . يعنی دارای اسبان فربه آورده اندتوماسپ صورت 
که ازبين مصب رودهای ولگا و دن تا درون ماد بزرگ را شامل می شده ) قبل از ميالد ۶١٢حد اقل تا سال (جمشيد 

ماديا بوده اند و به نيابت از سوی ) قوم سلم(اکم بر قبايل سئورومات است معلوم ميشود که اين خاندان از مغان ح
پادشاه پير و کاردان ماد ) کيخسرو(جهانگير اسکيتی برحکومت اين ناحيه برگماشته شده بوده اند، ولی کی آخسارو 

هوم (پيتمه جمشيد سبه مقر حکومت  ماديای اسکيتینهانی با اين خاندان معروف به پيشدادی متحد شده و در موقع سفر 
) فرود، سياوش(فرائورت وی را با همکاری مادها دستگير و تحويل کی آخسارو داد يعنی کسی که پدرش ) عابد، گودرز

تصويری از سواران سئوروماتی سپيتمه جمشيد . به قتل رسيده بود) کنگ دژسياوش( گنجهبه دست وی در اطراف شهر 
اين . ز می نموده اند بر تابوتی کشف شده در آسيای صغير برجای مانده استکه برای غارت  به آسيای صغير تاخت وتا

تصوير که سوارانی را با کالهخودهای سئوروماتی نشان می دهد در تاريخ ماد تأليف دياکونوف با عالمت سؤال به 
                                                                                                         .منسوب شده است) سکاييان(کيمريها 
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يش از فتح همدان بوده استداليلی و قرائنی مبنی بر اينکه شهر ری پايتخت کيخسرو پ  
 

بوده ) کيشه سودژ آشوری ( همدانپيش از فتح ) کيخسرو، هووخشتره( کی آخسارودر باب اين که کدام شهر پايتخت 
اما اين کتاب پهلوی در فصل هفتم هم ضمن اسطورًه  تولد . است، منابع تاريخی جز کتاب پهلوی دينکرد خاموشند

يعنی دشت کوهپايه ای (زرتشتی  رغًهو هم از ) شهر چشمًه واقع در گودال( کسوالتحت نام ) ری(رغه زرتشت از 
يعنی کسی که روحش کامًال کامياب (فراهيم روان آزونيش / کيخسروبه ترتيب به عنوان مراکز حکومت ) مراغه، آراک

هلوی در کتب مورخين انعکاسی از اين اسطورًه پ. ياد کرده است) سرور موبدان( راسپ پئيتی/  جمشيد سپيتمهو ) شده
که بايد همان زن ) روان، يا همان آزوئيش( رونرا به دختری به نام  ریدورًه اسالمی آمده که ضمن آنها پيدايی شهر 

مندرجات اين کتاب پهلوی به ترجمًه ژاله آموزگار و احمد تفضلی . اساطيری فراهيم روان آزوئيش باشد، نسبت داده اند
                                                                                                                  :ستدر اين باب از اين قرار ا

                                                                                                                       
            

.معجزاتی که پيش از زادن شدن آن فرخ ترين زادگان از مادر، ظاهر گشت در بارًه"  
 

چون از اورمزد فرمان رسيد . آفريدگار، فره زردشت را از طريق مادر مادر به زردشت منتقل کرد: اين نيز پيداست که
آشکار شد؛ چنانکه دين  معجزًه بزرگی بر بسياری کسان. و آن فره از مينو به گيتی  و به سوی مادر مادر زردشت آمد

چون اورمزد آفرينش زردشت را مقدر کرد، آن فره برای آفرينش زردشت، از پيش اورمزد به روشنی بی : گويد که
پايان در باالترين مرتبًه آسمان فرود آمد و از روشنی بی پايان به خورشيد و از خورشيد به ماه و از ماه به ستارگان و از 

چون آن دختر که . رسيد فراهيم روان آ زوئيش، زن زوئيشانًه زوئيش بود و از آن آتش به ستارگان به آتش که در خ
رئوغا، يعنی شهر ( سوالکآنگاه بر مردم . روشنی از او به ميان زمين و آسمان باال رفت. مادر زردشت بود، زاده شد
، زن فراهيم روان، آتشی به خودی خود ده زوئيش«: که -يعنی گفتند - ای پرسش پيدا شد) چشمًه باشکوه و اقع در چاله

پر « :يعنی گفتند که - آنگاه نزد پيشگو رفتند و برای او شرح دادند... ».يعنی آن را هيمه ای به کار نيايد -می سوزد،
                                                » .يعنی همًه خويشکاری از اين تن رواج يابد - فّرهی جهان مادی از فره تن اوست

زمستان ، : در دين پيداست که چون ديوان از آن فره آسيب می ديدند، با دشمنی با آن دختر سه آفت به آن ده بردند
و دشمنان ستمگر، و بر انديشًه مردم ده افکندند که ای گزند از جادوگری اين دختر به ده ) بيماری خطرناک، بال(سيز

آن دختر به دشمنی بر خاستند و برای بيرون کردن او از آن ده با پدر و مادر  گری، با.رسيد تا مردم ده به سبب آن جاد
                                                                                                                      .او به جدال سخت پرداختند

چون اين دختر در خانًه من «: اروای جادوگری بدو، به مردم ده چنين گفتپدر آن دختر با داليل بسيار در بارًه نسبت ن
زاده شد، همًه درخشش او روشنی آشکار آن آتشی را که در خانًه من بود مغلوب کرد يعنی از همًه آتشها روشنی را بر 

و در سرای آتش بلند چون اين دختر در اندرونی ترين جای خانه که در آن آتشی نيست، بنشيند . در شب تاريک - گرفت
برافروزند، بر اثر نوری که از تن او می تابد، آنجا که آن دختر بنشيند، روشنتر از جايی است که در آن آتش بلند 

                                                                                            ».افروزند، چنين دختر فرهمندی جادوگر نيست
ده بر اثر تحريک ديوان قانع نشدند و پدر به آن دختر فرمود که نزد ) کاهنان سنتی(و کرپنها ) کاهنان(َکوی ها 

بود، ) مراغه(در ده سپيتمان که باالی روستای آالک ) پيشداد(، پدر دودمان )سرورو پدر موبدان، جمشيد( پتيريتراسپ
بی که ديوان برای تبعيد آن دختر بر پا کردند، ايزدان با ميروی در برابر آن آشو. برود، دختر فرمان پدر را پذيرفت

) دارندًه اسبان فراوان(معجزه آميز چنين چاره جويی کردند که پدر، آن دختر را به خانًه پتريتراسپ، پدر پوروشسپ 
                                                              ....."پدر زرتشت، در آيد) سپيتمه جمشيد(بفرستد، تا به زنی پوروشسپ

در هردو عالمت ) ما" (م"و " آ"گفتنی است حروف پيشوند  مراغه با ) علی القاعده همان آراک( آالکدر مورد انطباق 
چنانکه گفته شد . شکلهايی مأخوذ از کلمًه راغ فارسی به معنی دشت کوهپايه ای می باشند راغهو  راکحرف نفی بوده و 

ی اوستايی يعنی شهر دارای چشمًه با شکوه رئوخا ی کنونی نه از اين ريشه بلکه مأخوذ از  ریيعنی همان  غهرنام شهر 
راجع به نام باستانی همدان يعنی کيشه سو گفتنی است که اين نام در زبانهای ايرانی به معنی دارای آيين . می باشد

در شاهنامه و کتب پهلوی دژ هوخت کنگ يعنی دژ گفتار  سودمند گرفته شده است چه همانطريکه می دانيم نام همدان
به چه معنايی بوده است،منابع موجود نگارنده کفاف نمی دهند کيشه سو اما در باب اينکه نام آشوری . نيک آمده است

ام گردنًه اين معنی از آنجا جلب توجه می نمايد که ن. ديدم که به معنی عقاب است کاسوسوتنها نام مشابه را کلمًه اکدی 
به معنی عقاب است و همچنين ) لری باستان(اسدآباد نزديک همدان را منابع آشوری هاشمار آورده اند که در لغت کاسی 

بنابراين احتمال دارد که کيشه سو تلفظ مادی يا . نام کوه الوند همدان نيز در اين رايطه به معنی کوه عقاب می باشد
کشورزمستانی، (زاموآ دروازًه شرقی کشور ) اسدآباد( هاشمارگردنًه . ه استآشوری کلمًه اکدی کاسوسو اکدی بود

.                       دروازًه غربی آن بوده است) بابويًه حاليه نزديک پنجوين عراق( بابيتهو گردنه ) کردستان حاليه
بلکه نواده وی  بوده  کياخسارونه دختر گفنتی است وی در اصل ) سخنور، آمی تيدا( دوغدوراجع به مادر زرتشت يعنی 

.                                                                                                       است و دختر آستياگ پسر کياخسارو  
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در اساطير اوستايی و شاهنامه) زروان/آنزو بابليان، عقاب شير سر نماد اورمزد(سيمرغ  
 

د منوچهر جمالی يک سويه پيش قاضی رفته و ترکيب و مخلوطی از عرفان و اساطير و لغت را که چندان سنخيتی استا
هم با هم ندارند به روش جدا از خلق و زمانه اساس قرار داده  و بر اساس آنها حرفهايی می زند که در قرآن هيچ 

اشکال در اين است اين مطالب . تعمقی نيز يافت بشود پيغمبری يافت نميشود؛ گرچه  شايد در آنها مطلب تازه و قابل
انتشار می يابند و دانشجويان اين راه ممکن است بدين نظرات استناد کنند و اين نويد يک عده لغات  دساتيری جديد را 

همين شايد حافظ اشاره اش به . دساتيری که قرنها چون ويروسی انترنتی فرهنگهای فارسی را فرا گرفته بود. می دهد
                                                           :باشد که با لحنی تند می فرمايد) پديد آورندگان لغات دساتيری(آذرکيوانها 

ای مگس عرصًه سيمرغ نه جوالنگه توست                 عرض خود می بری و زحمت ما می داری                    
:    در عرصًه دانش می آورد) من و جمالی ها(و نا سره ) هاشم رضی ها و پورداودها(قابلًه  سره جای ديگر  در مقام م

جای آن است که خون موج زند در دل لعل         زين تغابن که خزف می شکند بازارش                       
به عرصًه تاريخ ارجاع مجهول به مجهول کرده و در جمالی به جای کاستن مجهوالت اساطيری و کشاندن پای آنها 

اما کدام الهه . بوده است الهه ایيا به عبارت مصطلح تر زنخدا مقاالتش اصرار می ورزد که سيمرغ اساطيری ايرانيان 
. تصاوير و مجسمه های وی جملگی بی بال و پرهستند. بوميان ديرين فالت ايران باشد) اينانای(؟ اگر منظور ايشتار 

شايد وی از آنجا بدين نتيجه رسيده که زال اساطيری ما را سيمرغی پرورش داده است که اين هم نمی تواند به خودی 
سال عمر خود را به طور اختصاصی  ۵٠که  استاد پورداود. خود دليل مونث بودن سيمرغ در نظر ايرانيان باستان باشد

سئن مرغو، مرغ شاهين ( سيمرغانشناسان غربی گذرانيد، در باب در جمع آوری اساطير و لغات اوستايی از منابع اير
بوده است که  اهورا مزدادر درجًه اول همان  سيمرغ مطالب جالب و جامعی دارد که معلوم می دارد که اين ) اساطيری

يانی نصب شده بوده است چه نقش ستارًه درون درفش کاو درفش کاويانیبر باالی  شاهينی/ عقابینشانش به صورت 
نيز  شاهين/ عقاب  سرتخت جمشيد به شکل  بزرگسر ستون . است اهورامزدايعنی ستارًه مخصوص  کيواننيز نشانگر 

کتيبه های کهن بابلی از سيمرغ . گواه ديگری در عقاب سر به شمار رفتن اهورامزدای پارسيان عهد باستان می باشد
با سر شير و تن عقاب در سمت قله دست نيافتنی کوهستان ) کمتمرغ طوفان فرمانروای ح(آنزو ايمدوگودبزرگی به نام 

ياد ميکنند که نشانگر کوه معروف ) زاگروس، به يونانی يعنی شکارچی( زابودر کوهستان ) کوه بز(کارنئول
 گريفون/ يونانيهاست و اين نشانگر آن است اين ايزد  زاگروسمی باشد که نام ايرانی کوه ) عقاب شکارچی آهو(داالهو

بعد از اين توضيحات، مطالب استاد  ابراهيم پورداود در زمينًه سيمرغ را که به طور . بومی فالت ايران بوده است
به نقل از ) ميالدی ٣۴٠-٢۶٣( اوزبيوس: "پراکنده در جلد اول و دوم گزارش يشت ها آمده در اينجا نقل می کنيم

اوست نخستين و . شاهينخداوند را سری است مانند سر :"از زبان زرتشت می گويد) ميالدی ١٣٠-٨٠(فيلوس بيبلوس 
آفرينندًه کليًه چيزهای . بی مانند و بی نظير است. نه از کسی تولد يافت و نه چيزی است قابل تقسيم. فنا ناپذير و جاودانی

کسی . عدالتاوست پدر نظم و آئين و . فريفته نشود و خردمندترين خردمندان است. خود بهترين نيکی است. نيک است
هر چند که ما در اوستای ." يگانه موجد قانون مقدس طبيعت است. ساده و رسا و داناست. است که از خود تعليم يافت

نظر به ساير اوصافی که فيلوس از اهورا مزدا . موجود به جايی بر نمی خوريم که اهورامزدا به عقاب تشبيه شده باشد
البد مرغی که نقل می کند همان است که در . سيار عالی اراده کرده استمی شمارد از سر عقاب يک معنی مجازی ب

استاد پور داود در ادامه می آورد در کتب ." آمده است و در تفسير پهلوی اوستا سيمرغ گرديده است) شاهين(اوستا سئن 
ين تشبيه گرديده اند و در هوم به شاه/ آذر و سوم/ بهرام و آگنی/ مذهبی برهمنان بسا پروردگاران بزرگ مانند ايندره

انواع اقسام زور و نيوی طبيعی و انسانی . به منابست اين که بهرام فرشتًه پيروزی است: توضيحات بهرام يشت می آورد
از هريک از ترکيبهای دهگانًه . که الزمًه فتح و نصرت است از برای او قائل شده اند) عقاب(و حيوانی از جمله وارغن 

در پهلوی . سيمرغ در اوستا سئن آمده است: جای دگر می آورد. قدرت و شجاعت اراده گرديده استوی يک قسم قوت و 
مستشرقين اين کلمه را به شاهين و عقاب ترجمه کرده اند لغت سيمرغ فارسی همان . يعنی مرغ سين. سين مرو گويند

فرهنگهای فارسی نيز و در اشعار در . سئن مرغو اوستاست که از آن يک مرغ شکاری بسيار بزرگ اراده شده است
خيالی (جز خيالی نديدم از رخ تو       جز حکايت نديدم از سيرنگ . متقدمين بسا سيرنگ به جای سيمرغ آمده است

در شاهنامه داستان سيمرغ که در بالی کوه البرز زال را پرورش داده، بزرگ کرد و بعدًا وی را ). فرهنگ سروری
در کتاب رزمی ما آشيانًه . رستم می تواند به اسفنديار روئين تن غلبه کند، مشهور است تعليم داد که چگونه پسرش

يکی کوه بود نامش البرز کوه به خورشيد نزديک و دور از گروه    بدانجای سيمرغ را . سيمرغ در بالی کوه البرز است
فرودين يشت  ٩٧سخنانش از سئن نامی در فقرًه  استاد پور داود در ادامه." النه بود       که آن خانه از خلق بيگانه بود

به نظر اين جانب در اينجا با نيای توتمی ارامنه . اوستا سخن می راند که با نفر پيرو در روی زمين به سر برده است
و  سرزمين عقابسرو کار داريم چه اين لغات به ترتيب در زبانهای ايرانی و ارمنی به معنی مردم ) هاياسا(هايکيعنی 

کوه قاف (مانند می باشد و از همينجاست که نام ارمنستان در اوستا سائينی ذکر شده و کوه البروج قفقاز شخص عقاب
مکان ديگر سيمرغ به شمار رفته است البدهمان شاهينی که تصور می شده  در کوهستان قفقاز دل پرومته ) آشيانًه عقاب

ناگفته نماند خود . درود فرستاده شده است) ارمنستان( سائينیدينان ديار در اوستا به پاک. يونانيان را نشانه می رفته است
                                                                  .نام ارمن نيز در زبانهای قديم ايرانی به معنی جايگاه عقاب می باشد
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ب جالبی دارد که قسمتی از آنها را در اينجا می نيز در فرهنگ نامهای اوستا در باب سيمرغ مطال استاد هاشم رضی
                                                                                                                                                :آوريم

از طرفی ديگر عموم فرهنگها آورده اند که  .سيمرغ انسان کامل است: محمد الهيجی در شرح گلشن راز آورده است"
سيمرغ نام حکيمی بوده است که زال را تربيت کرد و فردوسی در شاهنامه از وی به عنوان حکيمی وارسته و دانشمند 

عطار در منطومًه پر ارج خود به نام منطق الطير صرف نظر از اصل انديشًه صوفيانه، سيمرغ را . سخن می راند
د جهان معرفی می کند که عده ای برای رسيدن به درگاه او و کسب فيض به پالوده ساختن خود می وارسته ترين مر

:    يکی از مرغان وصف سيمرغ را چنين برای مرغان طالب بيان می کند) مبشر، هود هود، زرتشت( هدهد. پردازند
ه قاف                       هست ما را پادشاهی بی خالف                     در پس کوهی که  هست آن کو

نام او سيمرغ سلطان طيور                     او به ما نزديک و ما زو دور و دور                       
           در حريم عزت است آرام او                     نيست حد هر ز فانی نام او            

:                       در جايی ديگر،در ابياتی پر مغز وصف سيمرغ و افسانه اش چنين می آورد
       ابتدای کار سيمرغ ای عجب                     جلوه گر بگذشت بر چين نيمشب                

در ميان چين فتاد از وی پری                     الجرم پر شور شد هر کشوری                       
  هر کسی نقشی از آن پر برگرفت                 هر که ديد آن نقش کاری برگرفت                     

آن پر اکنون در نگارستان چين                    اطلبوالعلم ولو باصين از اين                       
 گر نگشتی نقش پر او عيان                         اين همه غوغا نبودی در جهان                      

اين همه آثار صنع از فر اوست                    جمله انمودار نقش پر اوست                       
چون نه سر پيداست وصفش را نه بن             نيست اليق بيش از اين گفتن سخن                       

در رساالتی نيز از پيروان فرقًه آذرکيوان مطالبی است که سيمرغ را حکيمی مرتاض و معرض از جهانيان تعريف می 
                                                                                                                                               ..."کند

در سايت انترنتی دانشنامًه رشد توضيحاتی جالب و کافی در باب سيمرغ اساطيری داده شده است که در اينجا قيد   
                   :                                                                                                                            ميشود

که در رابطه با  سيمرغ خداست بايد خود همان زروان اکران يعنی زمانًه بيکران باشد چه ) پير زرينی(زال زری 
وبا تنی به شکل ) شير، پلنگ يا ببر(همانطوريکه در تصاوير دورًه ساسانی ديده ميشود سيمرغ با سر گربه سانی بزرگ   

يا هرن  )خدای آفرينش(پيدايى جهان آمده است، پرجاپتى  ًهودا در بار ر، در ريگاز سوى ديگ. عقاب تصور ميشده است
ى  قربانى، پدر زمين و بخشنده  ى خدايان، مخلوقات و آنش به معناى زهدان طاليى، يگانه خداوند بزرگ، آفريننده گربهه

او همچنين خداى ). ١٢١، سرود١٠ى ودا، مانداال ريگ." (آن آه در ميان خدايان باالترين خداى يكتا بود" .روح است
   .ابديت است  اش مرگ و سايه

گرن بر آن است آه ما در  ، ويدن باشد و بر اين اساس هندى و زروان ايرانى غيرقابل انكار مى" گربهه هرن"شباهت 
  . ايم واجهى هند و ايرانى م آند تا داراى فرزند شود، با يك اسطوره ى ذات واالى دوجنسى، آه قربانى مى اسطوره

آيد آه زروان ذاتى  نظر مى عنوان همسر زروان نام برده شده اما چنين به به )زادًه خوشی( "خوشيزگ"هرچند از 
  .دوجنسى بوده است

 
 )    شکارگر بّچه است] مرغ شيرسر[اورمز که به لغت سومری به معنی /اورمس(سيمرغ

آن چه از اوستا و آثار .ايرانی به پيش از اسالم می رسد گسابقه ی حضور اين مرغ اساطيری در فرهن:درايران باستان
 يا" ويسپوبيش"دريافت که سيمرغ ، مرغی است فراخ بال که بر درختی درمان بخش به نام  پهلوی بر می آيد ، می توان

در  اشاره شده که اين درخت در اوستا.که در بردارنده ی تخمه ی همه ی گياهان است ،آشيان دارد" هرويسپ تخمک"
آمده که جزء نخستين " مرغوسئن"در اوستا به صورت  کلمه ی سيمرغ.قرار دارد" فراخکرت"يا " وروکاشا"در دريای 

" سی "و در فارسی دری " سين"با اندکی دگرگونی در پهلوی به صورت  است و جزء دوم آن"مرغ"آن به معنای 
مقصود  شايد.می شود" شاهين"معنای آن همان کلمه ی نيست ؛ بلکه ٣٠هيچ وجه نماينده ی عدد  خوانده شده است و به

                                                     )١.(بيان صفت روحانيت آن مرغ بوده است) سی(از اين کلمه 
عرفانی  سيمرغ بعد از اسالم هم در حماسه های پهلوانی هم در آثار :فردوسی و منظومه های حماسی در شاهنامه

هفت  در(و اهريمنی ) در داستان زال( دو چهره ی متفاوت يزدانی شاهنامه ی فردوسی سيمرغ در .می يابد حضور
 سيمرغ.دو قلوی متضاد هستند) دوگانه پرستان (موجودات ماوراء طبيعت نزد ثنويان  زيرا همه ی. دارد )خوان اسفنديار

اسفنديار در خوان پنجمش  يمرغ يزدانی است و به دستاهريمنی بيشتر يک مرغ اژدها ست ، فاقد استعداد های قدسی س
پدر زال فزمان می دهد فرزندش را " سام."آغاز می شود "زال "ورود سيمرغ يزدانی به شاهنامه با تولد. کشته می شود

، زال در دلش می افکند  سيمرغ به سبب مهری که خدا.موهای سفيد به دنيا آمده در صحرا رها کنند تا از بين برود که با
) ٢)(جايگاه سيمرغ(کوه  لبرزا خوابی که ديده است به پای سرانجام وقتی سام به دنبال.را به آشيانه می برد و می پرورد

استفاده  آيد ،سيمرغ بعد از وداع با زال پری از خود را به او می دهد تا به هنگام سختی از آن به سراغ زال می
که به علت درشت  رستم دنيا آمدن يکی به هنگام به. می به زال می کندسيمرغ دو جا در شاهنامه کمک های مه.کند
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 ديگری به. مواجه شده است و سيمرغ با چاره جويی به موقع اين مشکل را بر طرف می کند بودن تولدش با مشکل
موزد موفق سيمرغ به وی می آ هنگام جنگ رستم و اسفنديار است که رستم ناتوان از شکست دادن اسفنديار با روشی که

   .های بدن رستم را هم مداوا می کند سيمرغ هم چنين زخم.می شود اسفنديار را در نبرد مغلوب کند

مادی تصوير می شود ،اما صفات و خصوصيات کامالً  فوق طبيعی  اگرچه در شاهنامه سيمرغ به منزله ی موجودی
ارتباط  مشاسپندان يا ايزدان يا فرشتگان می ماند کهبه يکی از ا. جهان تنها از طريق زال است ارتباط او با اين.دارد

 "متون اساطيری فارسی هم چون  سيمرغ در ديگر.گهگاهشان با اين جهان ، دليل تعلق آن ها با جهان مادی نيست
اصوالً  جز در قسمت اساطيری شاهنامه .ندارد چهره ای روحانی و مابعدالطبيعی "اسدی توسی"ی  " گرشاسب نامه

حقيقی کلمه نداريم ، به همين سبب است که سيمرغ تنها با شخصيت و ظرفيت  سالم ما متن اساطيری به معنای،بعد از ا
فارسی راه می يابد و  پذيره ای اسطوره ايش که در شاهنامه ظاهر می شود ، به آثار منظوم و منثور عرفانی بالقوه تاويل

البته معلوم نيست که دقيقاً  از چه زمانی و .گردد یاز طريق شخصيت رمزی خود در عناصر فرهنگ اسالمی جذب م
                                                    .گرفته است به دست چه کسی سيمرغ صبغه ی عرفانی

ها ذکری از سيمرغ و خصوصياتش آمده  پس از شاهنامه ی فردوسی کتب ديگری نيز در ادبيات فارسی هست که در آن
رسالة الطير ابن سينا ، ترجمه ی رسالة الطير ابن سينا :بر شمرد ی آن ها کتب و رساالت زير را می تواناز جمله .است

 سهروردی ، رسالة الطير احمد غزالی ، روضة الفريقين ابوالرجاء چاچی ، نزهت نامه ی توسط شهاب الدين
که در قرن چهار و پنج شکل  ی از قرن ششممتنی قديم(،بحر الفوايد ) نخستين دايرة المعارف به زبان فارسی (عاليی

                  .عطار منطق الطير و از همه مهم تر) است گرفته و در نيمه ی دوم قرن ششم در سرزمين شام تاليف شده
 الطير عطار داستان سفر گروهی از مرغان به راهنمايی هد هد به کوه قاف برای رسيدن به منطق:در منطق الطير  

های راه باعث می شود  سختی. هر مرغ به عنوان نماد دسته ی خاصی از انسان ها تصوير می شود. مرغ استآستان سي
به کوه قاف می رسند و در حالتی شهودی در می  در پايان ، سی مرغ. مرغان يکی يکی از ادامه ی راه منصرف شوند 

معتقدند که در اين داستان " دکتر شفيعی کدکنی" جملهاکثر محققان ادبيات ، از .هستند يابند که سيمرغ در حقيقت خودشان
ادرک انسان نسبت به .ندارد سيمرغ رمز آن مفهومی است که نام دارد و نشان.سيمرغ رمزی از وجود حق تعالی است ،

. از وجود آفتاب که همان ذات حق است ، نيز می شود سيمرغ در ادبيات ما گاهی رمزی".بی چگونه"او ادراکی است 
محقق ديگر ادبيات ، .دستاويزی است که او را مثالی برای ذات خداوند قرار می دهد دايی و بی همتا بودن سيمرغ ،ناپي

که تقريباً  تمام صفات  چرا.است" جبرئيل " معتقد است که در اين داستان ، سيمرغ در حقيقت رمز" پورنامداريان دکتر"
 به هم شباهت) بزرگ پيکری ، شکوه و جمال ، پر و بال ( صورت ظاهری آن ها .است جمع جبرئيل سيمرغ در وجود

مرغ واسطه ی نيروی غيبی سي در داستان زال و سيمرغ ،. فرشته ها بال دارند" فاطر " بنا بر آيه ی يک سوره .دارد
و پيامبران ) فرشته ی وحی(شباهت به ارتباط جبرئيل  اين ارتباط بی.است و زال هم سيمايی پيامبر گونه دارد

جبرئيل .پناه توسط سيمرغ در مورد جبرئيل در فرهنگ اسالمی وجود دارد شبيه داستان پرورش کودک بی.نيست
مشابه عمل .اند ادرانشان آن ها را از ترس فرعون در غارها پنهان کردهکودکان بنی اسرائيل است که م نگهدارنده ی

ی شکافتن سينه ی رسول خدا در ارتباط با  التيام بخشی زخم های رستم توسط سيمرغ را ، در فرهنگ اسالمی در واقعه
" اکن درخت آشيان دارد ، جبرئيل نيز س" هروسيپ تخمک" درخت هم چنان که سيمرغ بر.واقعه ی معراج می بينيم

.                                          .                       است"سدرة المنتهی 
دارنده ی گردن " معنای  و به" عنق"عنقا از ريشه .خلط می شود "عنقا"سيمرغ گاهی با مرغان اساطيری ديگر مثل 

در واقع عنقا يک اسطوره ی . است" ای بودن  افسانه" و " مرغ بودن "وجه مشترک سيمرغ و عنقا . است" دراز 
شباهت های ذکر شده باعث شده که در ذهن شاعران و نويسندگان .ايرانی جاهلی عرب است و سيمرغ يک اسطوره ی

                           .اه متفاوت دارندای گاهی به هم مشتبه شوند ، حال آن که درحقيقت دو خاستگ اين دو مرغ اسطوره
  :پيوست 
                   .کرد" مقدس"توان از آن تعبير به  نوروز هم ، بار معنايی مشابه دارد و می" هفت سين " در " سين- "١
شته اند که اين را کوه قاف نيز شمرده اندو در وصف آن نو" ق"منظور از  "ق والقرآن المجيد"مفسران در تفسير آيه -٢

پهلوی و " هربرز"، اوستايی" َهَره ِبِرزئيتی"عالم را در ميان گرفتن ، صفت کوه .عالم را فرا گرفته است کوه گرداگرد
نوشته است که کوه قاف را سابقاً  البرز  جغرافی دان معروف هم به صراحت" ياقوت حموی."فارسی دری است" البرز"

                        .                                     ) ۵۵-۵۴ی کربن ص ، ارض ملکوت، هانر.(می خوانده اند
  :منابع
                              ١٣٨٣  کدکنی، انتشارات سخن، منطق الطير، عطار نيشابوری، تصحيح محمد رضا شفيعی -١
                     ١٣٧٤هشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،پژو ديدار با سيمرغ ،تقی پورنامداريان ، انتشارات -٢
                                                               ١٣٧٩انتشارات راه مانا ، ، سی مرغ و سيمرغ ،علينقی منزوی -٣
                           ١٣٧٢فرامرزی ،انتشارات مبتکران ، سيمرغ در قلمرو فرهنگ ايران ،علی سلطانی گرد- ۴
فردوسی و خمسه نظامی و منطق الطير عطار ،حميرا زمردی ، انتشارات  نقد تطبيقی اديان و اساطيردر شاهنامه -۵

                                                                                                                                                          ،١٣٨٢  ،زوار



 

 101

آن اين است در اساطير . سر انجام در باب سيمرغ مطلبی را که اخيرًا از منابع يونانی بدان دست يافتم ضميمه می نمايم
) به شکل عقاب عظيم زيباتر از طاووس(فنيکسصحبت شده است که يکی سيمرغ يونانی از دو مرغ اساطيری معادل 

که ) پرنده ای عظيمی با سری  انسانگونه يا شير گونه و بدنی عقاب شکل( سفنيکسست و ديگری به نام قاعنکه معادل 
نظر به تصاوير سيمرغی از عهد ساسانيان اين هردو در ). عنقای ُمغرب(پرنده ای است غالبًا با نقش شرور و آدمخوار
به عنوان پيشوند در نام سفنيکس می توانست " ِس"جالب است که حرف . اساطير ايرانی با سيمرغ يکی گرفته شده اند

                                                                 .نهفته در نام سيمرغ يکی به شمار آيد  سیدر زبانهای ايرانی با عدد 
                                                                  

   سيمرغ قصًه
 

  ه را که ميدانی؟قص 
  قصه مرغان و کوه قاف را ، قصه رفتن و آن هفت وادی صعب را؟

  قصه سيمرغ و آينه را؟
  . قصه نيست، حکايت تقدير است که بر پيشانيم نوشته اند

  اما چه کنم با هدهدی-
  که از عهد سليمان تا امروز ، هر بامداد صدايم می زند

  و من همان گنجشک کوچک عذر خواهم
  بهانه های کوچک بی مقدار. ز بهانه يی می آوردکه هر رو

  بهار که بيايد ديگر رفته ام
  بهانه رفتن است بهار ،
  رفتن زيبا تر است، ماندن شکوهی ندارد: حق با هدهد است که می گفت 

  گيرم که بالم را هزار سال ديگر هم بسته نگه داشتم
  بالهای بسته اما طعم اوج را کی خواهد چشيد؟

  يد رفت ، در خون تپيده و پرپرمی روم، با
  سيمرغ ، مرغان را در خون تپيده دوست تر دارد

  هدهد بود که اين را به من گفت
  راستی اگر ديگر نيامدم،

  يعنی سوختم، يعنی خاکسترم را هم باد ! يعنی که آتش گرفته ام ، يعنی شعله ورم 
  برده است

  اهم گذاشتمی روم از هرجا که رسيدم ، پری به يادگار برايت خو
  می دانم اين کمترين شرط جوانمردی ست

  !بدرود ، رفيق روزهای بی قراری ام 
  قرارمان اما در حوالی قاف، پشت آشيانه سيمرغ
  آنجا که جز بال و پر سوخته ، نشانی ندارد

" )شعر يعنی قلعه ای از جنس عشق"از گل يخ،  بر گرفته از سايت (  
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  نقدی بر نظرات افراط گرايانه و گمراه کنندًه نيچه در باب گئوماته زرتشت مردمگرا

 
گفتم ناسيوناليسم حتی از  خالصانه قائل نبودم، وطن دوستیافراطی با  ملی گرايیزمانی دانشجويی که هنوز تمايزی بين 

مارکس انترناسيوناليست لنين را آفريد و : يان در جواب گفتاستاد ادبياتمان بهروز ثروت. سازنده است آن نوع افراطی
ديگر حرف بيشتری از . نيچه هيتلرنازيست قاتل ميليونها انسان را خلق کرد؛ گرچه لنين هم بی عيب نبود مرد ابرتئوری 

                                                 :خود در اين باب نمی گويم و دومطلب جالب زير را در اين باب ضميمه می نمايم
                                                                                                               

 زرتشت به روايت نيچه
)بر گرفته از سايت نشريه الکترونيک بلوط(  

جايي آه با خود خلوت . آرد و به آوهستان ها رفت  زرتشت سي ساله بود آه خانه و آاشانه و درياچه زادگاهش را ترك
اما سرانجام نظرش برگشت و سپيده دمي برخاست و در برابر آفتاب گام نهاد . آند و بدينسان ده سال با خود سرخوش بود

                                                                                                                           :و با او به سخن درآمد 
                    !ترا چه شادآامي بود ، اگر اين جماعت را آه بر آنها روشني مي بخشي ، نمي داشتي ! اي ستاره بزرگ 

تنگ  تو بي من و عقاب و مارم به سر بردي و اآنون از نور خود به: تو ده سال است آه باال آمدي به غارم وارد شدي 
                                                                                                                                            .آمده اي 

 حاال از خرد خود خسته شده.اما ما هر روز صبح منتظرت بوديم ، از سر ريز نورت برمي گرفتيم و شكرگزارت بوديم 
مي خواهم آن قدر . ام و همچون زنبوري آه عسل فراوان جمع آرده باشد نيازمند دستاني هستم آه براي بردن دراز شوند

                                   .پخش آنم تا حكيمان بار ديگر از بالهت خود بسيار خوشنود شوند و فقيران از دارايي خويش
ق همچو تو آه شامگاهان به آن سوي دريا مي روي و نور به دنياي تاريك زيرين مي بنابراين بايد سرازير شوم به اعما
                                                                                                              !بري ، تو اي ستاره ي پر برآت 

تو بايد سرريز آنم ، برآتم ده ، اي چشم آرام تا بي رشك اين شادماني  به قول آنان آه بسويشان روانم ، من نيز همچون
                                                                                                                           !بزرگ را نظاره آني 

ا از آن آب زرين جاري شود و بازتاب اين برآت به همه سو ت. برآت ده جامي را آه در آستانه ي سرريز شدن است 
               .                                                                                                                            برده شود

.بدينسان نزول زرتشت آغاز شد. ت دوباره آدمي گرددهان ، اين جام ديگر بار مي خواهد تهي آند خود را ، و زرتش  
وقتي به جنگل رسيد ، ناگهان قديسي را آه آلبه مقدسش را به . زرتشت تنها از آوه سرازير شد بي آن آه آسي را ببيند

ت براي من غريبه نيستي ، سال ها پيش زرتش» : دنبال ريشه گياهان ترك آرده بود ، در برابر ديد قديس چنين گفت 
تو خاآسترت را به آوهستان بردي ، اآنون مي خواهي آتشت را . نامي از اينجا گذشت ، ليكن اآنون دگرگون شده است 

                                                                          به دّره ي ما ببري ؟ از مجازات اين آتش افروزي نمي ترسي؟
                                                                                         » انسان را دوست دارم من«: زرتشت پاسخ داد   
چرا ، مگر نه اين آه من نيز به دليل زيادي دوست داشتن مردم سر به بيابان و جنگل گذاشتم ؟ اما اآنون : قديس گفت    

                                                                                                                    .به خداوند عشق مي ورزم
                                                                                                                         

به طرف آدم ها مرو و : قديس گفت «.زدم ، براي انسان ها هديه اي آورده امآي از عشق حرف » : زرتشت پاسخ داد 
بهتر است به سوي جانوران روي ، چرا مثل من خري در ميان خرس ها و پرنده اي در ميان پرندگان ! در جنگل بمان 
                                                                                                                                         نمي شوي ؟

                                                                                 قديس در جنگل چگونه سر مي آند ؟: زرتشت پرسيد    
                       .ش خداوندبا تسبيح و ذآر و سرود خنده و همينطور نيايش و ستاي: قديس پاسخ داد   
من چه مي توانم به تو بدهم بگذار قبل از اين : وقتي زرتشت اين سخنان را شنيد در مقابل قديس سرفرود آورد و گفت   

                                                                                               .آه چيزي از تو بستانم ، هر چه زودتر بروم
                                                   .وبدينسان قديس و زرتشت خندان مثل دو دانش آموز جوان از يكديگر جدا شدند

را   »خبر بزرگ«هيچ بعيد نيست آه قديس در اين جنگل هنوز  » : همين آه زرتشت تنها شد ، در دل با خود گفت 
                                                                                                                                       «نشنيده است

                                                                                                                                        
روش نيچه در نشان دادن شخصيت راهب از خالل گفتگوها آن . شخصيت قديس بيانگر يك زاهد تارك دنياي سنتي است 

چيزي نيست آه در زندگي واقعي ممكن است اتفاق بيفتد ، بلكه او آنچه را آه ممكن است در ذهن و احساسات پنهان 
..                                                                                                       ي مي آندراهب باشد در زبانش جار  
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همين آه زرتشت به نزديك ترين شهر آنار جنگل رسيد ، به جماعتي در بازار برخورد آرد آه در انتظار نمايش بند 
                                                                                                                             .بازي گرد آمده بودند

                                                                                                                                
                                                                                                                    :زرتشت به آنها چنين گفت 

                                                  .انسان چيزي است آه بايد از آن فراتر رويد. من به شما َاَبر انسان را مي آموزم
                                                                                                                      آرده ايد ؟ براي ارتقاء چه

 
يك وقت ميمون . شما راهي را پيموده ايد آه از آرم به انسان مي رسد و هنوز بسياري چيزها در شما آرموار است« 

                                                                              .چه بسا ميمون تر از هر ميموني هنوز هم هستيد و. بوديد 
                                                                                                    .هان ، من به شما ابر انسان را مي آموزم

                                         !اجازه دهيد ميل درون بگويد معناي ابر انسان خواهد بود . معناي زمين است ابر انسان 
                            .حقيقتًا انسان روديست آلوده ، شخص بايد دريا شود تا جريان آلوده را بپذيرد ، بي آن آه آلوده شود

                            
                     .او همان درياست در آن است آه حقارت بزرگتان محو خواهد شد: هان به شما ابر انسان را مي آموزم 

                                                                                         مهم ترين ؟ آه شما مي توانيد انجام دهيد چيست ؟ 
                    .زماني آه از خوشبختي ، عقل و همين طور از فضيلت خود دلسرد مي شويد. تحقير بزرگ است  زمان  

                    
در حالي آه ! آه فالآت است و آثافت و راحت طلبي نكبت بار ! شادآامي مرا چه فايده » : زماني آه مي گوييد 

                                                                                              «.آند شادآامي من بايد وجود خودش را تبرئه
 

آيا ميلش به دانش به اندازه ي ميل شير به طعمه اش هست ؟ آه فالآت است ! عقل مرا چه فايده » : زماني آه مي گوييد 
                                                                                                          «! و آثافت و راحت طلبي نكبت بار

                                                                                                                             :زماني آه مي گوييد 
                                                                                                                            

آه همه فالآت است و آثافت ! و چقدر از نيك و بد خود بيزارم . آه هنوز مرا شوريده حال نكرده ! فضيلتم را چه فايده »
                                                                                                                    «! بار و راحت طلبي نكبت 
در حالي آه عدالت گرما و سوخت . آه خود را گرما و سوخت نمي بينم! عدالتم را چه فايده » : زماني آه مي گوييد 

                                                                                                                                              «! است
 

مگر بخشش آن صليبي نيست آه او را ، همان عاشق انسان را برآن ! بخششم را چه فايده » : زماني آه مي گوييم 
                                                                               «ميخكوب آردند ؟ اما در بخشش من مصلوب وجود ندارد

 
                                      !اي آاش اين چنين فريادتان را شنيده بودم ! هرگز چنين گفته ايد ؟ چنين فرياد زده ايد ؟ آه 

فرياد خست در گناه است آه به آسمان ! ت اين فرياد رضامندي شخصي شماست نه فرياد گناهانتان آه به آسمان بلند اس
                                                                                                                                           !مي رسد 

                ايد با آن مايه آوبي شويد ؟شوريدگي آجاست آه ب آن مايًه! آن آذرخش آجاست تا با زبانش شما را ليس زند 
                                       !او همان آذرخش است ، همان شوريدگي است . هان ، من به شما ابر انسان را مي آموزم 

 ، وقت آن  به اندازه ي آافي اآنون درباره ي بندباز شنيده ايم: وقتي زرتشت چنين گفت ، صداي يكي از مردم بلند شد 
همه ي مردم به زرتشت خنديدند اما بند باز آه فكر آرد اين حرف ها درباره ي اوست ، نمايش ! است خودش را ببينيم 
                                                                                                                               .خود را شروع آرد

انسان بندي است آه بين حيوان و ابر انسان بسته شده ، : به هر حال زرتشت حيرت زده به مردم نگاه آرد و چنين گفت 
                                                                                                                    .بندي بر فراز مغاآي ژرف 

                  .خظرناك ، گام برداشتن خطرناك ، نگاه به پشت سر خطرناك ، لرزيدن و درنگ آردن خطرناك گذرگاهي
آسي را دوست دارم آه به خاطر دانستن زنده است ، به جستجوي آن چنان زيستني است آه پس از اين ابر انسان خواهد 

                                                                                                        .بدينسان به دنبال رسيدن است. زيست
آن طور آه بي توقع سرشار مي آند ، مي بخشد و براي خود چيزي نمي . آسي را دوست دارم آه روحي ولخرج دارد   

                                                                                                                                               .خواهد
                       .بدانيد آه آذرخش همان ابر انسان است. هان ، منم ُمبشر آذرخش و قطره اي گران فرو آمده از ابر 

        يست ؟ اشتياق چيست ؟ يك ستاره چيست ؟عشق چيست ؟ آفرينش چ. هان ، به شما واپسين انسان را نشان مي دهم 
   زمين آوچك شده است و واپسين انسان روي آن جست و خيز آنان. واپسين انسان چنين مي پرسد و چشمك مي زند 
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                       .اوالدش چون حشره فناناپذير است و عمرش طوالني ترين است. همه چيز را خرد مي شمارد 
  گله اي بي شبان آه همه يك چيز« . ما خوشبختي را يافته ايم و چشمك مي زنند» : اين انسان هاي واپسين مي گويند و  
                                                                                                                                   . را مي خواهند 

                                                                                                                                     
 نكاتى در باب آتاب در شناخت نيچه

زرتشت نظر نيچه در باب بوزينًه  
اميد مهرگان

در قالب هفت جلسه تحت ١٣٨٢آه در اواسط سال ها و مقاالتى است  مجموعه سخنرانى» در شناخت نيچه«آتاب
گردآورنده اين مجموعه حامد فوالدوند است، آه ضمنًا بيشترين تعداد. ارائه شده بود» شناسى هفت اقليم نيچه«عنوان

عبارتند از غالمحسين ابراهيمى دينانى، عبدالعلى دستغيب،» در شناخت نيچه«مقاالت آتاب به قلم اوست؛ نويسندگان
رويكرد غالب اين مجموعه نيز تالش براى ارائه قرائتى. اهللا فوالدوند و فرهاد ناظرزاده آرمانى شين شاهنده، عزتنو

           .اى آه بهار امسال منتشر شده، نشر آتاب نادر است صفحه ١٨۴ناشر اين آتاب . ايرانى از نيچه است - عرفانى
                               

درنگ ها صريحًا بيان آنيم؟ عقل بى آيا ما اجازه داريم عقايدمان را درباره چيزها و آدم: ضرورىروى  يك حاشيه
آه امرى دانيم آه نقد، بيش از آن بله، مى» .آه مستدل حرف بزنى و منطقى نقد آنى شرط اين البته، فقط به«: گويد مى

آه بيش از آن» !منطقى نقد آن«بنابراين جمله : اى حقوقى است مربوط به عرصه فرهيختگى و روشنفكرى باشد، مسئله
چون عنقريب. ، در رديف فرامين حقوقى و سياسى است)»مكالمه«وگو و  اخالق نوشتن و گفت(فرمانى اخالقى باشد 

شده بازگردد و توحش و خشونت سر وگو، امر سرآوب آل و متمدنانه بحث و گفت ممكن است از دل فضاى ايده
آورى ن خشونت، عنصرى از حقيقت نهفته است؛ گاهى حوصله آدم بحق، از حلقه معيوب بحث و دليلاما در اي. برآورد
جاهايى هست آه بحث مستدل تمامًا نقض غرض» !خب واضح است ديگر، ابله«: رود و دوست دارد فرياد بزند سر مى

گذشته از سياست قدرت،. شود ب مىواقع خيانت به حقيقت محسو دادن به بحث به جاهايى آه اصًال ادامه  است، همان
مستدل و دو دوتا«معنايى نقد  نيز مصاديق فراوانى براى بى) هنر و ادبيات و نظريه(در همين عرصه فرهنگ

اند و بايد هايى هستند آه مستقيمًا از دايره شمول نقد خارج ها يا ايده راستى آثار يا نوشته به. رسد هم مى به» چهارتايى
آارانه است، يا شارالتانيسم اين اثر مزخرف است يا فريب: آن را داشته باشيم تا سر راست بگوييم شجاعت و صداقت

؛ اين همان»در هر شرايطى«دادن به استدالل دقيق، آن هم  اى نيست جز تن ماندن چاره البته براى دموآراتيك. است
                                   .آار شود ه و فريبگران تواند سرآوب ناخوشايندى تساهل است، تساهلى آه خيلى راحت مى

اش همچنان در به نيچه آه ستاره اقبال) »مآبانه ايرانى«يا همان (متاخرترين دستاورد شيفتگى مشخصًا ايرانى  -١
ها يا هر يك از مقاله«: در پشت جلد آتاب آمده است. »در شناخت نيچه«فروزان است، آتابى است » مشرق«

دهد و در اين آور آلمانى را مورد توجه قرار مى هايى از جوانب فكرى فيلسوف نام بخش] ى اين آتاب[ها ىسخنران
اين آتاب برگ» .شود تحليل و بررسى گذاشته مى  اى به هاى ايرانى انديشه نيچه با دقت گسترده ويژه، ريشه ميان، به

و در اين مورد خاص، سنت» امر سراپا غير«ن آرد»مصادره به مطلوب«افزايد بر دفتر سنت  زرين ديگرى مى
سنتى آه از دل آن، چيزى جز: »قلب او مومن دماغش آافر است«، آه »اهل دل«آردن نيچه به يك عارف و  بدل
آنند آه فرقى با اى را معرفى مى آنها نيچه. آيد اى، بيرون نمى سراپا غيرنيچه  واقع يك نيچه اى نرم و رام، به نيچه

ئيلو ندارد و نهايتًا اگر بخواهند و جرأت داشته باشند اين منطق را تا انتها ادامه دهند، حتى فرقى با مولفان آتبپائولو آو
هايى از اين دست در تالش. نخواهد داشت» خودشناسى در بيست روز«يا » زندگى موفق«، »در باب راه خوشبختى«

  .دهد وطنى حتى آفاف حفظ ظاهر قضيه را هم نمى خود غرب هم فراوان است، با اين تفاوت آه بضاعت ناچيز
شدن به موضوع شيفتگى و ستايش اهالى وطن، آم در روايت ايرانى از او، واجد تمام شرايط الزم براى بدل نيچه، دست

ضديت با مدرنيته، شاعرانگى، تقديس طبيعت، ضدسياسى بودن مفرط،: ، است»موجودات وطنى«يا به قول هدايت اين 
غايت با گيرى مفهومى اساسى از خود نيچه، به هايى آه، با وام چيز يعنى همان ... لكى، التفات به شرقمس عارف

توزى و رنجش، آه واجد اخالقيات مضمون اصلى اين آينه. آيد مى وطنى جور در) resentment(» توزى آينه«
آسى مثل. نفرت به غرب -عشق نيست، در واقع نوعى» غرب«عيارى مختص به خويش است، چيزى جز ايده  تمام

اند آه چطور در شيفتگان وطنى انگشت به دهان مانده. تواند مواد اين احساس دوگانه را تأمين آند خوبى مى نيچه به
آشد و چون پاسخى عقالنى آند و به نقد مى بطن سنت غربى، غولى همچون نيچه، سراپاى اين سنت را زير و رو مى

، اين»ها آننده همه ارزش واژگون«، اين »دگرانديش«شود و اين  بر آنها مشتبه مى به اين حيرت ندارند، امر
از ديونيزوس و» مآبانه ايرانى«در باب مفهوم ديونيزوف آه ظاهرًا ترآيبى . (دانند مى» از خودشان«را » ديونيزوف«

).                   .») ف.ح(اصطالح پيشنهادى صاحب اين قلم «: آتاب آمده ٢۵فيلسوف است، در پاورقى صفحه
چرا آه نه؟ طبق معمول، ما. در مشهورترين اثر اويند» زرتشت«هنوز نشئه حضور نام » مآب ايرانى«ايرانيان نيچه 

.مان گذاشته است ولى تاريخ قال. ايم هم داشته» از قبل«اش را داريم، بلكه آنها را  آه از همه چيزها نه تنها بهترين
.اش را پس بزنيم»فاسد«هاى منفى و  غرب را ياد بگيريم و جنبه» خوب«ظاهرًا بايد همت آنيم و چيزهاى  اآنون هم
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، نشان»چيز رغم همه به«اى آه، به قول حضرات،  نيچه. يكى از اين چيزهاى خوب و البته مفيد هم طبيعتًا نيچه است
اش در اين حامد فوالدوند بر پيشانى پيشگفتار نورانى داده است پاى استدالليان چوبين است و بايد به طريق دل رفت؛

پرداخته است، دست برقضا عبارتى از نيچه» جاذبه نيچه در ايران امروز«آتاب، آه به مداقه جانانه در آشف علل
آنيم و در نهايت فاقد دل ما امروز دل خود را به دولت، پول، جامعه و علم تسليم مى«: نشانده است در همين باب

.                                 .».شويم مى
در غرب و انحطاط فرهنگ و از اين دست» ها زوال ارزش«آه مضمون آن نقد ) kulturkritik(سنت نقد فرهنگى 

با) ود نيچه و ديگرانگاسه، آارل ياسپرس، حتى خ با نمايندگانى نظير ارنست يونگر، اسوالد اشپنگلر، ارتگايى(است
سوم نيز تطابق تام دارد و اهالى دلسوز و پاسداران فرهنگ  ستيزى، يا همان احساس دوگانه به غرب، در جهان غرب

،»وجود«برخى اصطالحات ژارگون يا زبان زرگرى اين نوع ارتجاع فرهنگى عبارتند از . اند هرگز از آن غافل نبوده
و غيره؛ اما) »عقالنيت ابزارى«صورت عوامانه و رمانتيك همان (» گر بعقل حسا«و » طريق دل«، »دلهره«

انتقادى غرب، از آانت و نيچه گرفته تا مكتب فرانكفورت، با آه و - هاى فلسفى آردن نقد راديكال سنت خلط
دارد آهدرك اين نكته حياتى  ، ريشه در عدم»منطق دل«عقل و دلتنگى براى » خشونت و آورى«سردادن بر سر  ناله 

رو نه در پى ستيز با عقل و رجعت به امر غيرعقالنى، بلكه تبيين اين واقعيت است آه عقل هنوز نظريه انتقادى به هيچ
اما سنت ارتجاعى نقد فرهنگى دقيقًا. است» آردن عقل عقالنى«قدر آافى عقالنى نيست؛ سنت انتقادى معطوف به  به

به ميان» درون«و » دل«است آه اهالى دل وطنى، همين آه حرف از  عكس قضيه را فهميده است و به همين خاطر
زرگرى فوق، آه  تر، زبان بيان صريح به. شوند زده مى همه ذوق ها، اين هاى اجنبى آيد، خاصه در نوشته مى

همزمان با سلطه و بالهت و شارالتانيسم پيوندى وثيق دارد، ابزارى مناسب براى صيانت وضع موجود و فراموشى
هاى آوتوله نتيجه نيز چيزى جز زايش ابرانسان. لطف وعده آرامش انفسى و سلوك درونى است تضادهاى عينى به

هاى رايج از فهم درست نيچه و يكى از آليشه» انحرافى«عنوان  آنانى آه قرائت فاشيستى از نيچه را به. نيست
دن نيچه، به اصطالح، شاخ و دم ندارد؛ آنها خود ازآر ند آه فاشيستى دانند، خيلى ساده از درك اين نكته عاجز مى

هايدگرى آردن هايدگر توسط درست مثل غير(اى آردن نيچه  نيچه واقع غير آردن نيچه و به عقالنى طريق غير
شان هست آه در مورد نيچه و ديگران صريحًا از آلمه البته ايشان هواس. دهند عمًال همين آار را انجام مى) فرديد

.عقل» اين«عقل است، نه » آن«آنند آه عقلى آه نيچه در نظر دارد،  استفاده نكنند، بلكه مرتب تأآيد مى» تيزس عقل«
بنابراين او اهل خرد است، اما آنچه آه«: را حفظ آنند» خرد«و » عقل«هر حال مجبورند به هر قيمتى شده عنوان   به
                                                            !احسنت) ١۶پيشگفتار، ص (» .پذيرد، خردزدگى است هيچ وجه نمى به

                   
هاى عقل بيزار روى آردن او به يك عارف خداپرست آه از زياده و عرفانى از نيچه و تبديل» مآبانه ايرانى«تلقى  -٢

درباره«قطعه ( » بوزينه زرتشت«امًال با تلقى گويد، آ بيند و سخن از دل مى است و بشريت را رهسپار راه نيستى مى
.خواناست) آنايه از دنياى مدرن و متروپل(» شهر بزرگ«از ) نيچه» چنين گفت زرتشت«، بخش سوم »گذار از آنار

پردازى و لحن آالم زيرا چيزى از شيوه سخن. ناميدند اى بود آه مردم او را بوزينه زرتشت مى ديوانه«اين همان 
ترجمه داريوش آشورى، ص(» .داشت آه از گنجينه فرزانگى او وام بستاند و نيز دوست مى. خته بودزرتشت آمو

اش بر غرب را داده»نقد راديكال«واقع خود نيچه از قبل پاسخ هر نوع تلقى ارتجاعى و استفاده ايدئولوژيك از  به) ١٨٧
دانند نيچه از آنند، اين است آه نمى مكن قرائت مىترين شكل م آارانه تمام خطاى آنانى آه نيچه را به محافظه. است

غرب، نه جايى بيرون از اين سنت، يا از  )critical(بحرانى  -از درون سنت انتقادى: زند چه جايگاهى حرف مى
آورت پل يانتس«: تاريخى آردن را دارد گرى و غير اما بوزينه زرتشت دقيقًا سوداى همين انتزاع. موضعى فراتاريخى

اى خارج از ويژه در چنين گفت زرتشت وارد عرصه در واقع نيچه به... آند آه صص آلمانى آثار نيچه اشاره مىمتخ
همچنين، در فصلى) ٢۴، حامد فوالدوند، ص»جايگاه نيچه در حكمت و فلسفه«همان، فصل (» ...شود خرد و منطق مى

وم آه اصوًال اهل معنويت و بزرگان انديشه به زمانهش يادآور مى«: نويسد ديگر، در باب مقايسه نيچه و سهروردى مى
ماسيمو آاچيارى) ٧٣ص(».آنند آنند و افزون بر تاريخ و عصر خود، در سطح فراتاريخى نيز سير مى خود اآتفا نمى

هاى خوبى سويه ، با اشاره به برخى از قطعات زرتشت نيچه، به»معمارى و نيهيليسم«در فصلى از آتاب درخشان
مراد فرهادپور در.سازد از نقد راديكال مدرنيته و عقل مدرن را آشكار مى» مآبانه بوزينه«ى و ايدئولوژيك تلقى ارتجاع

استعاره فوق را در متن نقد ضديت ارتجاعى) ١٣٨٠نشر هرمس(نيچه » فلسفه، معرفت و حقيقت«مقدمه خود بر ترجمه 
به... زرتشت«: برد آار مى ، به »بازگشت جاودان نيچه«از ايده گرايانه  سنت- با مدرنيسم و نيز نقد قرائت ايدئولوژيك

.آند گرايان ارتجاعى، به شهر مدرن و شهرنشينان حمله مى آاران و سنت شيوه محافظه خورد آه به اى برمى ديوانه
خوبى به اما زرتشت. ها و تناقضات جامعه و فرهنگ مدرن است بسيارى از انتقادات گزنده او درست و نمايانگر تنش

آالم«: گويد اى است براى انتقام و در پاسخ به وى مى صرفًا بهانه» ديوانه خودپسند«يابد آه جوش و خروش اين  درمى
بود، و اگر آالم زرتشت صدچندان نيز بحق مى! رساند، حتى آنجا آه حق نيز با تو باشد آميز تو مرا زيان مى جنون

واقع يگانه پاسخ ناقدان و اين به] (١٩٠ترجمه آشورى، ص [» !برد ار مىآ چون تويى هميشه آالم مرا به ناحق به
رود و از آن نيز با شهر بزرگ نمى«البته زرتشت به .) مشرب است هاى فاشيست حقيقى مدرنيته به همه ضدمدرنيست

 ).             ٣۵ص(» .گرداند، اما مخالفت او در دلتنگى براى گذشته و نفرت از مدرنيته ريشه ندارد تهوع روى بر مى
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ها را و فصل آنند و شكاف  ها را حل ها را فروبنشانند، تناقض اند تا تنش بوزينگان زرتشت در جوش و خروش -٣
ها و خواهند، مگر تناقض اى بدون تناقض مى آنها نيچه: آنند درز بگيرند و اين آار را حتى با خود زرتشت نيز مى

نيچه، فيلسوف«رجوع آنيد به همين آتاب، مقاله (مان  ر و رايج در سنت عرفانىخط شده و بى مهار» اضدادى«
همه ويرگول   آور و خوفناآى، اين طرز شگفت معلوم نيست چرا نويسنده به. زمانى صاحب  نوشته ناصرالدين» اضداد

شناسان محترم ما همگى جد و نيچه.): آورده است» ؟!«و » !«آار برده و تقريبًا در پايان هر پاراگراف چند عالمت  به
ستيزى و از اين دست مبرا سازند، درحالى آه ستيزى، الحاد، دين آنند تا هر طور شده نيچه را از اتهامات زن جهد مى

در(مدافع  دوستان ما حكايت آن وآيل حكايت نيچه. آند خود نيچه از قضا به بسيارى از اين اتهامات افتخار هم مى
گفتند توانسته است گناهان مى اش در آار دفاع از بى است آه براى اثبات تبحر و استادى) ادر بلكسريال طنز آاپيتان 

شان اعتراف آرده بود، تبرئه در دادگاه، يك متهم به قتل را آه صد و پنجاه نفر را آشته بود و خودش هم صريحًا به تمام
هاى آهنه وجود اين آليشه. ادى آليشه در اين زمينه هستندايرانيان همچنان گرفتار تعد«: آند؛ در پيشگفتار آتاب آمده

نيچه ضد خدا و«يا آليشه » زن  نيچه ضد«براى نمونه، تصوير آاذب ... شود مانع شناخت واقعى نيچه شده است و مى
، برخىآشاند و از سوى ديگر ستيز را به اميد تأييد عقايد خود به سوى نيچه مى ستيز و دين از سويى افراد زن» دين

گرايشى غريب وجود دارد به) ١٣-١۴صص، (» !شوند تا با دشمن خيالى خود آشنا شوند زنان يا مومنان بر آن مى
و معناى» واقعى«، معنايى عمقى هست آه براى همگان آشكار نيست و اين امر »ظاهر«آه نشان داده شود در پس  اين

اين قسم هرمنوتيك بدوى و خام در. هاى سوژه خواناست ميلها و  بر قضا با نيازها و ترس  ژرف نيز همواره دست
قول اقبال الهورى، مسئله الحاد نيچه يا به(ها و تناقضات موجود در سطح  تنش. اندرآار است اينجا نيز دست

نيچه و اينكه او» بودن قلب مومن«(» عمق«يا » پشت پس«به نفع نوعى امر ناب و يكپارچه در ) او» بودن دماغ آافر«
درست مثل تالش برخى پاسداران. شود فصل و سرآوب مى حل و ) نيز همچون عارفان صرفًا در ظاهر آافرآيش است

  .انگارانه يكى نيست ، با خيام سراينده اشعار نيست»در واقعيت«آه خيام رياضيدان،  فرهنگ براى اثبات اين
آردن امر بيگانه مآبى و تالش براى خودى ايرانى و پارانوياى تاريخى آن آه مبتنى بر ژارگون» در شناخت نيچه« -٤

تر و اى است از گرايشى عام گرفتن نيست، اما درحكم نمونه يا تجلى جدى نفسه قابل و ناآشناست، هرچند فى
، همان سايه»مآب شرقى«و نه حتى مثًال » مآب ايرانى«آردن نيچه درمقام يك  سويه پارانوئيك خطاب. دارتر ريشه

مالحظاتى چند در زمينه«نويسنده فصل . آيد خدمت ناعقالنيت موجود درمى ر است آه يكسر به معرفت و تفك
را به يك حالت يا خوى) مآبى  به تأسى از هانرى آربن و در تقابل با حبشى(مآبى  آتاب فوق، ايرانى» مآبى نيچه ايرانى

خردمندانى«: داند مى» بينى و نحوه زيستن هانيك نوع ج«دهد، بلكه آن را تمامًا معادل  فرهنگى تاريخى هم ربط نمى
گذارند، طبيعت، روح و وجودى همانند دارند و آه اهل معنويت و عرفان هستند و پا از عرصه منطق و جدل فراتر مى

توان گفت آه نيچه هم از لحاظ معناى لغوى شده مى پس با توجه به مفاهيم ياد. آيند حساب مى مآب به ايرانى
او اهل معنويت، الهام(بينى  و هم از لحاظ جهان) او ارجاعات گوناگونى به فرهنگ ايرانى و اسالمى دارندهاى  نوشته(

بود مى» شناس« نويسنده سطور فوق اگر آمى بيشتر نيچه) (١٠٨همان، ص(» مآب است ايران) و آشف و شهود است
آه در آلمان اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن ،)weltanschaung(» بينى جهان«دانست آه استفاده مكرر از مفهوم  مى

                                    .)اى است نيچه» اندازگرايى چشم«بيستم، ميان نقادان فرهنگى رواج داشت، در تقابل تام با
          

لطف تالش در سترونى حاصل از اين پسرفت نيز به. ظاهرًا راست است آه پسرفت جزء ضرورى تفكر در ايران است
واقع البته ارجاع به خود به. يابد آردن امر بيگانه، تسكين مى آردن امر غير و خودى عرصه امر خيالى براى مصادره

اما شكل آامًال بدوى. آگاهى و بازانديشى نسبت به اين ارجاع به خود است است، ولى مسئله، خود» ديگرى«شرط درك 
را با خويش» ديگرى«ود آه نه فقط به لحاظ نمادين، بلكه در حيطه تجربى نيز ر اين ارجاع به خود تا آنجا پيش مى

داشت، اى امكانش وجود مى احتماًال اگر ذره. يكسان و الجرم مانوس آند و وحشت خويش از ناشناخته را فرونشاند
اين شرط. زدند زمين گره مى نحوى به ايران ، تبار او را نيز به»ديگر«آردن نيچه يا هر آس  آارشناسان فرآيند ايرانى

واقع ايده نژاد واحد، ريشه در اين واقعيت دارد آه به. واقع پيوندى در آار نيست ايجاد پيوند نمادين است وقتى آه به
يافته به واقعيت نحوى وساطت اش، در اساس به»معنوى«وحدت نژادى، در شكل نمادين و . وحدتى در آار نيست

 .اللفظى يا واقعى و نه استعارى آن هم در معناى تحت آن گردد، صرف خاك و خون برمى
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  تهران تاريخچًه
 

      . است آمده يوناني تيوديس هاي نوشته از يمي در بار اولين براي ، ميالد از بيش دوم سده اواخر حدود در تهران نام
 و بوده تهران اهل آه برد نام رازي تهراني دحام محبدابن عبداهللا ابو نام به شخصي از خود آتاب در سمعاني اسعد ابو
 سده از قبل تهران موجوديت به آه است سندي ترين قديمي آتاب اين لذا و بندد مي فرو جهان از چشم ق.ه٢٦١ سال در
 فراوان باغهاي داراي و سرسبز شهري را تهران قمري هجري٣٣١ سال در حوقل ابن.آند مي اشاره قمري هجري سوم
                       .آردند مي يگزند زمين زير در بيشتر آن ساآنان و داشته فراواني هاي ميوه هآ آند مي ذآر

       
 ابن.  است آرده ذآر) الممالك المسالك( خود آتاب در تفضيل به تهران مورد در قمري هجري٣٤٠ سال در استخري
 آتاب در حموي ياقوت. است آورده ميان به سخن تهران آثار از قمري هجري٥٠٠ سالهاي حدود فارسنامه در نيز بلخي
 و شده ساخته زمين زير آن اآثر آه داند مي ري قرا از اي قريه را تهران قمري هجري٦٢٠ سال به البلدان المعجم خود

                                                      .دارند راه هم به آه است زيادي باغهاي آن اطراف و است محله دوازده شامل
                                                        

 تهران درباره شده نوشته حموي ياقوت از بعد سال ٧٠ تقريبا آه) قمري هجري٦٧٤( آثارالبالد آتاب در قزويني ذآرياي
 مخفي زيرزمينها در دشمن حمله محض به نآ اهالي آه مورچه النه مانند زيرزميني است شهري تهران: مينويسد چنين
                                                                                                                                            .شدند مي

 از يكي تهران: آند مي تشريح نطوراي را تهران قمري هجري ٧٤٠ سال به خود القلوب نزهه آتاب در مستوفي حمداهللا
 است داشته هم زيادي جمعيت و است فراواني ميوه باغهاي داراي و دارد سالم و گوارا هوايي و آب و بوده ري ييالقات

 قسمت اين به نيز جهانگردان باي بعدها.شد بيشتر تهران به ري اهالي مهاجرت سبب به مغول حمله از بس تهران رونق.
 در اسپانيا پادشاه سوم هانري نماينده دآالويخو آونثالث روي آرد سفر تهران به آه جهانگردي اولين احتماال و رسيد
 آب ، فراوان هاي ميوه و باغها از خود درسفرنامه وي.آمد تهران به قمري هجري٨٠٦ سال در آه بود اميرتيمور دربار
 به با آن رونق و شد بيشتر صفويه سلسله آمدن آار وير با تهران شهرت.  است نوشته تهران ناسالم هواي و آب و زياد
 طهماسب شاه متنوع شكارآاههاي و زياد باغهاي و فراروان آب وجود دليل به. آرديد آغاز طهماسب شاه رسيدن قدرت

 دستور قمري هجري٩٦١ سال در حتي و است داشته ان در طوالني اقامتهاي و داد مي نشان وافر اي عالقه تهران به
 قدم٦٠٠٠ حدود آن طول و) قرآن هاي سوره با برابر(داشت برج١١٤ و دروازه ٤ آه آنند بنا شهر دور صاريدادح
 چهارباغ نام به باغي حتي و برداخت تهران آبادي به مدتها تا طهماسب شاه از بيروي به نيز صفوي عباس شاه.بود

.                                     ) سايت آريا نيوز( ردبناآ سلطنت خاندان موقتي اقامت براي عمارتي ان در و آرده احداث  
                                                           .  

ه تهران تسمي وجه
                                         معنای آن چيست ؟ وببينيم نام پايتخت ايران را چگونه بايد نوشت  حال

طبقه بندی کرده» طای خطی « آن را با حرف  ونوشته » طهران « ق اين نام را به عربی .ه۶١٧ه سال ياقوت حموی ب
زيرا به عقيده او آنها. تلفظ می کنند » تهران « يرانی است و اهالی بومی آن را ابا اين همه می گويد که اين واژه . است 

را برای عربی»  طهران« نوشت و تلفظ کرد و » تهران « د بنابراين در فارسی باي. در گويش خود ندارند » ط  «حرف 
ران يعنی کسی که افراد يا حيوانات را به پيش+  تهمعنای واژه تهران بر اساس ريشه شناسی عاميانه . کالسيک گذاشت 

می گويد بنا شده است و اين امر در نوشته های ياقوت و زکريای قزوينی که.  داردمی راند يا در اعماق زمين خانه 
. .                                                            ی ها در خانه های زير زمينی مأوا می گزينند تأمين شده استتهران
مکانی که در آن(ان و +برای تهر) مکان مسطح يا دشت ( يسه دو واژه تهران و شميران ، بطوری که مقاين در همچن

)مکان خنک يا سرد (ران و معنای +ی تهبرا) مکان گرم ( ان و با معنای +برای شهر) دارد برکه يا مخزن آب وجود 
                                                                         .پی برد تهرانران می توان تا حدی به وجه تسميه +برای شمی

                                                                                                                            

يخی تهران تار سابقه
از باغ ها و بستان های نفوذ ناپذير که مأوای سبزفامدر گذشته های دور بر خالف تهران کنونی ، فرشی بود  تهران

آثاری که در قلب تهران قديم بر وجود. ان بی گذشته نيست بنابراين تهر. داشت  قرارساکنان غريبش ، در ميان آنها 
يان رفته است متأسفانهمنخستين آن در اعصار ماقبل تاريخ شهادت دهند به فرض وجود بر اثر توسعه شهر از  ساکنان
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از کند شدن يل عدم آگاهی نسبت به اهميت آنها و نگرانیدلوقتی بطور تصادفی نشانه هايی از وجود اين آثار پيدا شد به 
با وجود اين می توان گفت که زمين های واقع در بين کوه توچال در شمال ايران و. روند شهر سازی از ميان رفت 

ی و شواهدشناختاين سخن به داليل باستان . ی در ری باستان در اعصار ماقبل تاريخ مسکونی بوده است علچشمه 
                                                                                                             .توپوگرافيکی و اقليمی متکی است

                                                                                                                 
يماسسا يت شبکه پنجم : ماخذ  

 
کهن تهران    

 
همچنين آب و هوای خوش  وباشد   های متنوع می در شمال شهر ری واقع است و دارای باغهای فراوان و ميوه هرانت

. ی آن رو به بالد ديگر منجمله تهران نهادنداهالپس از آنکه شهر ری دو بار موردحمله مغوالن قرار گرفت . دارد
اين مطلب است که تهران پيش از سده سوم هجری قمری و تهران نشان دهنده  نامترين سند فارسی موجود درباره  کهن

 و حمداهللا مستوفی نگارانی چونهای تاريخ در نوشته .استوجود داشته  يای قزوينیزکرين عمادالد ،ياراسفند ابنهمچنين 
زيرزمين   شده بود و اهالی آن در ساختهبرخی ديگر همگی معترفند که تهران دارای محالتی بوده که در زيرزمين 

                                                                                                                 ). ويکی پديا( کردند  یم بيتوته
                                                                                                                                   

نگارنده  از استاد هاشم رضی و مهرداد بهار  و خصوصًا مرحوم ابراهيم پورداود عجيب می داند که بر اساس اين  
چه استاد پورداود خود ريشًه اين نام را در کتاب ياد داشتهای گاثاها به . ت به معنی لفظی نام تهران پی نبرده اندمعلوما

به معنی جايگاه دارای پناهگاهای  اوستايیبه طور ساده لغتی  تهرانيعنی پناه دادن آورده است بنابراين " تهر"صورت 
يعنی  نامهای  تبريزتنها ريشًه نام تهران بلکه همچنين ريشًه نامهای کهن اين واژًه اوستايی  نه . زير زمينی بوده است

نيز می باشد که در عهد لشکرکشی سارگون دوم ) يعنی پناهگاه بزرگ( تارماکيسو ) پناهگاه کوچک( تارويیزوج قلعًه 
علی القاعده ) مايس روميهاتبر(قبل از ميالد در مکان تبريز کنونی قرار داشته اند و نام تبريز  ٧١۴آشوری حدود سال 

                                                                                                                      .از آنها مشتق گرديده است
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 شيراز، نامي خيال انگيز

 
 زوالش   از  نگه دار خداوندا  مثالش  خوشا شيراز و وضع بی

 بخشد زاللش  که عمر خضر می اهللا   ز رکن آباد ما صد لوحش

 شمالش  آيد  می  زعبيرآمي مصال     و آباد  جعفر  ميان

 بجوی از مردم صاحب کمالش  به شيراز آی و فيض روح قدسی 

 که شيرينان ندادند انفعالش  که نام قند مصری برد آن جا 

 چه داری آگهی چون است حالش  صبا زان لولی شنگول سرمست 

 دال چون شير مادر کن حاللش  گر آن شيرين پسر خونم بريزد 

 که دارم خلوتی خوش با خيالش  خدا را  مکن از خواب بيدارم

 وصالش   ايام  شکر  نکردی ترسيدی از هجر  چرا حافظ چو می

  

 
شهر شيراز را تأسيس آرد و نام خود ) از پادشاهان سلسله پيشداديان( ثدر افسانه ها آمده است آه شيراز فرزند تهمور

  .بوده آه به اختصار شهر از و شيراز خوانده شده است" زشهررا"به روايتي ديگر، نام اين ديار، . را بدان بخشيد

، جغرافي دان مسلمان "ابن حوقل"شيراز به معناي مرآز انگور خوب است، " تدسكو"در حالي آه بر اساس تحقيقات 

" قرن چهارم هجري، علت نامگذاري شيراز شباهت اين سرزمين به اندرون شير مي داند، چرا آه به قول او عموما

و باالخره بنا به نوشته آتاب . ار نواحي ديگر بدانجا حمل مي شد و از آنجا چيزي به جايي نمي بردندخوارب

  .ناميده اند" شيرساز"، از جهت وجود دام هاي بسيار در دشت شيراز، آنجا را "صوراالقاليم"

بر اين باور است آه برخالف  باري، بيش از هر چيز نام زيبا و سحرانگيز شيراز آه واژه اي فارسي است، بهترين گواه

پندار پاره اي از جغرافي دانان مسلمان، تأسيس اين شهر به قرن ها قبل از ورود اسالم به ايران باز مي گردد، شيراز، 

هم اآنون نيز در محل تقاطع مهمترين راه هاي ارتباطي شمال به جنوب و شرق به غرب آشور است و اين موقعيت در 

به تخت ) پايتخت هخامنشي(شاخص تر بوده، چرا آه در عهد هخامنشيان، شيراز بر سر راه شوش ادوار قبل از اسالم 

جمشيد و پاسارگاد بوده و در عهد ساسانيان راه ارتباطي شهرهاي بسيار مهمي چون بيشابور و گور با استخر، از جلگه 

 در نتيجه مسلم است آه چنين محل حاصلخيز و . شيراز مي گذشت

. ايي آه در تقاطع مسيرهاي مهمي آه برشمرده شد، قرار داشته، هرگز خالي از آبادي و سكنه نبوده استخوش آب و هو

وجود آثار قديمي مانند قصر ابونصر در حوالي شيراز آه قدمت آن به دوره اشكانيان مي رسد و نقوش برجسته برم دلك، 

) فهندر، پهندر، قهندز، آهندژ(ت و قلعه بزرگ بندر آه از آثار دوره ساساني اس) در چندآيلومتري شرق قصر ابونصر(
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در سمت شرق تنگ سعدي و چند نقش برجسته در دهكده گويم در چهار فرسنگي شمال غرب شيراز و همچنين پيدا شدن 

سكه هايي در ضمن حفاري هاي قصر ابونصر، آه بر آنها با خط پهلوي نام شيراز نقش بسته است، جملگي بر وجود 

  .آي به نام شيراز، در همين محل در دوران قبل از اسالم داللت داردشهر يا بلو

ش، به .ه ١٣١۴عالوه بر آنچه گفته شد، آاوش هاي باستان شناسي در تخت جمشيد، به سرپرستي آامرون در سال 

احتمال داد، بدين ترتيب مي توان . پيدايش خشت نبشته هايي انجاميد آه بر روي چند فقره از آنها نام شيراز مشخص بود

اين وادي آه در عهد رونق تخت جمشيد، آبادي آوچكي بيش نبوده است، بعد از انهدام پايتخت هخامنشيان، سمندروار از 

  .دل خاآستر آن ديار برپا خاسته است

آخرين آالم اين آه در اشعاري از شاهنامه فردوسي، استاد حماسه سراي طوسي، به مناسبت هايي از شيراز ياد شده، 

  :ثًال راجع به شيراز در عهد آيانيان آمده استم

  دوهفته در اين نيز بخشيد مرد

  سوم هفته آهنگ شيراز آرد

  هيونان فرستاد چندي ز ري

  سوي پارس، نزديك آاوس آي 

  :و در مورد شيراز، در روزگار اشكانيان، چنين مطالبي ذآر شده است

  چو بنشست بهرام زاشكانيان

  ببخشيد گنجي به ارزانيان

  ورا بود شيراز تا اصفهان... 

  آه داننده اي خواندش مرزمهان

  از اهالي شهر شيراز بود" سوفراي"و باالخره اينكه در عهد پيروز و قباد ساساني، سپهبد ايران، 

  "سوفراي"بدان آار شايسته شه ... 

  يكي پايه ور بود و پاآيزه راي

  جهان ديده از شهر شيراز بود

  ودسپهبد دل و گردن افراز ب

استخري در آتاب مسالك و ممالك آه در نيمه اول قرن چهارم هجري تأليف شده است، راجع به آثار و بقاياي فرهنگي 

  :قبل از اسالم، در شيراز مي گويد

  .وي همچنين از دو آتشكده به نام هاي آارستان و هرمز در آن سرزمين ياد مي آند. شيراز قلعه اي به نام شاه موبد دارد

دارد آه در هر آدام از آنها قراء و آشتزارهايي موجود ) طسوج(مجموع گفتار استخري آه شيراز سيزده ناحيه باري در 

و نيز نظر ابن بلخي آه در روزگار ملوك فرس، شيراز ناحيتي بود و حصاري . است آه متصل به هم قرار گرفته اند

 ... .باشد) و نه يك شهر بزرگ(ين مسكون آباد چند بر زمين، مي تواند روشنگر قدمت شيراز، به عنوان يك سرزم

  )برگرفته از سايت شهرداری شيراز(

نه به معنی دارای انگور  شيرازنگارنده يا بهتر بگويم تکميل گر اين مقاله شکی ندارد نه چنانکه  تدسکو می گويد نام 
به معنی جا است و واژًه فارسی  شیاست چه در زبانهای اوستايی و پهلوی کلمًه  جايگاه انگورخوب بلکه به معنی 

) يعنی محل قضاوت(اين واژه  همچنين در نام شی چی کان .است" شی"آشيانه مأخوذ از همين ريشًه پهلوی و اوستايی 
اين جانب در . که جای نگهداری اوستا در اطراف رغًه زرتشتی يعنی مراغه بوده و اکنون چی کان نام دارد ديده ميشود

بر خورد کردم که به نظر  شيريکومباستان تًا ليف ژرژ رو در قلمرو عيالميها به شهرو ايالتی به نام کتاب بين النهرين 
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که با شيراز مقايسه  تيرازيشنام  شهر عيالمی  .قديمی تر نام شيراز بوده باشد اين جانب جواد مفرد کهالن بايد  صورت
ريشًه پارسی داشته باشد در اين صورت آن را  شيريکوم اماگر ن .است) دورودگاه حاليه(باستان  توجشده برازنده شهر 

در همين سايت مذکور بدون اينکه از   .، جايگاه باغ و چمنزار معنی نمود"اوم"می توان با کنار گذاشتن پسوند اکدی 
 مطلب جالبی از جمال رادفر تحت عنوان. تورات و قرآن باخبر باشند سليمانيا  فريدونبا  کورش سوميکی بودن 

تورات با خاندان کورش هخامنشی به  سليمانو  داوودبرای اثبات يکی بودن خاندان . شيراز تختگاه سليمان ثبت کرده اند
دراينجا فقط اشاره می کنم که مقبرًه کورش سوم بی جهت . مقالًه هخامنشيان در اوستا و شاهنامًه اين جانب مراجعه شود

  :ما در اينجا مطلب رادفر را به عينه در زير نقل می کنيم. ه نشده است ناميد) در اصل مزار سليمان(مادر سليمان 
شيراز اين شهر باستانی در طی گذشت ايام به القاب گوناگونی شهرت داشته و از آن جمله دارالملک، دارالعلم، ملک "

طر بر بسياری از اما شايد مشهورترين و قديمی ترين لقب شيراز همان ملک سليمان است و بدين خا... سليمان و 

تصويرهايي از حضرت .... بناهای قديمی شهر همچون عمارات باغ نظر، سردربازار مشير، نارنجستان قوام و 

سليمان نقش شده است که معموًال وی را بر تختی نشسته و در وسط مجلس نشان می دهد و عده ای از وزرا و تعدادی 

ند و تعدادی از حيوانات وحشی و اهلی نيز در بين گلها و درختان و از ديوها گوش به فرمان او در اطرفش ايستاده ا

  .بدور حضرت سليمان ترسيم شده اند

  اما چرا شيراز به تختگاه سليمان مشهور شده است ؟ 

سليمان . سال عمر کرده است ٧٠٠حضرت سليمان پسر داوود از پيامبران بنی اسرائيل بوده و بر طبق روايات مذهبی 

ری که در دست داشته و اسم اعظم بر آن نقش شده بود و بر جن و انس فرمان می رانده، باد به فرمانش بواسطه انگشت

بوده و تخت سلطنتش را جابجا می کرده و جن و پری کارهای ساختمانيش را انجام می داده اند چنانکه قرآن در سوره 

و از جن يک گروه آن بودند که پيش : يعنی » َن َيَدْيه ِباذن َربه َو ِمَن الِجِن َمْن َيَعمَل َبْي« :چنين می فرمايد  ١٢سبا آيه 

  . سليمان کار می کردند

  :و درباره ساختمانهايي که سليمان ساخته است و در قصص االنبياء نيشابوری آمده است که 

و .... خت دوازده فرسنگ و چنين گويند ميدانی بسا... ديوان را در کارها افکندند و آدميان و باد را تا عمارتها کردند 

تختی فرمود از سيم چهار فرسنگ و کرسی فرمود از زر سرخ و بر آن تخت نهاد و در مجمل التواريخ و القصص در 

بوده است که ديوان از سنگ املس ساخته اند و ) ع(همان جا قصر سليمان « : وصف شهر اسکندريه آمده است که 

دريا پيدا شود و بر سان آئينه و بر آن نقطه ها ست رنگ رنگ و کس نداند چون در آن نگاه کنند صورت ابر و سبزی 

با توجه به اين توضيحات » که آن چه سنگ است و هر ستونی چندان است که مردی دست پيرامون آن در نتواند آورد 

تند و با مقايسه روايات مردم ايران در ابتدای آشنايي با اسالم و از آنجا که با تاريخ گذشته شهر خود نيز آشنايي نداش

مذهبی و قصه های اساطيری جمشيد را با سليمان يکی می پنداشتند و ساختمانهای عظيم بجا مانده از هخامنشيان را 

قصر سليمان يا مسجد سليمان می دانسته اند چرا که شباهت روايات مذهبی با آنچه از هخامنشيان باقی مانده است نيز 

نگهای تخت جمشيد سنگهای بزرگ و صيقلی است و تاالر آئينه و يا کاخ تچر در تخت جمشيد به واقع زياد است مثًال س

ستونهای کاخ . سال هنوز هم کف پنجره های آن چنان صيقلی است که تصوير آنان را منعکس می کند ٢۵٠٠بعد از 

ره کورش چنان عظيم است آنچنان عظيم است که مردی نمی تواند بدور آن دست بياورد و سنگهای بکار رفته در مقب

که به ذهن مردم آن روزگار حتمًا به دست ديوان بر هم گذاشته شده بود و حيوانات افسانه ای حک شده بر درگاههای 

تخت جمشيد بنظر مردم آن زمان جز نقش ديو و پری چيز ديگری نيست چنانکه ابن موقل در قرن چهارم هجری در 

که همان مقبره کورش است و آنگاه می گويد . زرگی بنام مسجد سليمان نام می بردحين بازديد از شهر استخر از بنای ب

از طبريه بدانجا دريک روز صبح تا شام می رفت و آنگاه به عقيده عوام ) ع(در اخبار آمده است که سليمان بن داوود 

يق مطلب نمی پردازند چنين در مورد يکی بودن سليمان و جمشيد اشاره می کند که گروهی از عوام ايران که به تحق
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می پندارند هم که پيش از ضحاک بوده همان سليمان است و اين عقيده مردم از آن روزگار تا زمانی که کشفيات 

باستان شناسی حقيقت را روشن نموده همچنان پا بر جا بود و به همين علت طی سالها فارس و به طبع آن شيراز با 

مترداف بوده است و اين مطلب را از خالل نوشته های مختلف به خوبی می توان ديد تختگاه سليمان و يا ملک سليمان 

  .مثًال صاحب تاريخ و صاف در رثای آبش خاتون او را وارث ملک سليمان خوانده و گفته است

وارث ملک سليمان رفت در خاک ای دريغ 
کو سليمان تا بدان بلقيس خوش بگريستی 

   

  :يم را تختگاه سليمان می داند و می فرمايد سعدی شيرازی نيز اين اقل

   

نه اليق ظلماتست باهللا اين اقليم 
مان بدست و حضرت رازيکه تختگاه سل

   

و هم او اتابکان فارس را وارث ملک سليمان می ناميده و اصوًال يکی از القاب رسمی سلغريان نيز همين بوده است 

  :نيز در ديباچه گلستان چنين می گويد 

  » لطان البر و البحر وارث ملک سليمان مظفر الدين ابی بکر بن سعد زنگی س« 

  : حافظ نيز در ديوانش به اين لقب اشاره می کند 

 دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت 

 مورخت بر بندم و تا ملک سليمان بر

 بعد از کيان به ملک سليمان نداند کس 
 اين سزا و اين خزانه و اين لشکر گردان

 قش خوارزم و خيال لب جيحون می بست ن

 با هزاران گله از ملک سليمان می رفت 

    

  : ن زرکوب صاحب شيراز نامه نيز در ذکرنزول جالل الدين مسعود و هزيمت ملک اشرف از شيراز نوشته است با

   

 سپاس و شکر خدا را که مهر فرخ بخت 
 خديمو مملکت آراشه غريب نواز

 ل و با سه در تجمل و ناز به سال هفتصد و چه 
 به تختگاه سليمان رسيد ديگر باز 

و در جای ديگر می گويد که ملوک عجم و شهرياران ايران زمين هر سال يک نوبت در اين نقطه زمين آمدندی و  

در  گفتندی که صومعه سليمان در اين زمين بوده است که اين مطلب به احتمال زياد اشاره به برگزاری مراسم نوروز

  :تخت جمشيد و جمع شدن بزرگان ايران و جهان در اين نقطه دارد و هم او در وصف شيراز می سرايد 

  

 پادشا است   در او يادگار بسی

 برود خمه های بی پارسا است 
 اقنوم داد   و  کاله جهانگير
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 سرير سليمان و تخت قباد

هجری عده ای از عرفا و زهاد از بغداد به طرف شيراز  همچنين در بعضی کتب نقل شده است که در حدود قرن هفتم 

   ".حرکت کرده اند تا مسجد سليمان را زيارت کنند و برای زيارت آن ثوابهای فراوانی قائل می شده اند

  :نام کهن اصفهان
  

ين رهبر، سرزم( انزانو ) سرزمين کوهستانی(در کتبيه های آشوری ضمن بيان يک اتحاديًه ضد آشوری از اتحاد عيالم 
سخن به ميان آورده است که در اينجا منظور از ) ، يا بهترين و عاليترين]اسبان[محل نگهداری( پاشریو ) منظور پارس

ه    مي  بر چنينمراجعه به منابع و دالئل موجود تاريخي  با :را می توان همان ناحيه اصفهان دانست  پاشریسرزمين  د آ آي
ه   اصفهانپهلوي و اصفهان عرب و  )سپاهان(بطلميوس و ) آسپادان(آلمه  امروز يك لفظ قديمي است و به احتمال قريب ب

برای آن آلترناتيوی شناخته نشده  پاشریبوده وجز نام قديمتر از پهلوي آن مكشوف ن ريشهآلمه پهلوي است و  يقين اساسًا
  . بکار می رود می دانيم که صفت بهترين و عاليترين شهر دنيا در باب اين شهرهم اکنون نيز. است
ام رب     هنگ اجم ع واي مه ت ق ه دس فهان ب نتصرف اص هر  اي ي((ش روزی) ()ج ي  )پي ده م ي از    نامي ي يك ا ج ده و ي ش

اي شهر مي    آهروستاهاي بسيار معروف و معتبر شهر بوده  يده است   در آبادي به پ اقوت حموي اصفهان را شهر     . رس ي
رادف   .داند ميهان را مشتق از سپاه اصفهاني آلمه اصفهان يا اسپا حمزهسواران ناميده و  گرچه در اوستا کلمه سپاهان مت

اب   در. جی به معنی شکست دهنده و پيروزمند است دان  (آت ويم البل ل    ) تق ل نق ن حوق ه اصفهان در آخر      شده از اب است آ
ه آاشان و ق     . دارد سرمه معدن . شهرها است ترين نعمتآوهستان است از جهت جنوب و پر د ب ند   م مي از اصفهان بع رس

   .زيرا آه سپاه عجم در وقت بيكاري آنجا جمع بودند لشگرهااست به معني ) سپاهان(اصل آن 

:                                                   )که ظاهرًا کسی در باب آن سخن نگفته است(معنی لفظی نام نطنز   
يعني شهر آوچكي از توابع اصفهان " بليده"را  نطنزالبلدان،  ياقوت در آتاب معجم همانند" انساب"سمعاني نيز در آتاب 

به معنی بزرگ و " تنج"و ) حرف نفی" (نا"از اينجا معلوم ميشود که اين نام ترکيبی از واژه های اوستايی . خوانده است
در لغت پهلوی به آن  اربسماننام فصبًه کهن . می باشد" شهر نه چندان بزرگ"نيرومند بوده و در مجموع  آن به معنی 

.       جزء تنج در نام تنکابن يعنی دارای آبهای فراوان نيز به کار رفته است. است" جای بافتن ريسمان و پارچه"معنی 
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 معرفی رام اساطيری و ايزدان اوستايی رام و ارت 
 

سبب و انگيزه تأليف اوليًه اين مقاله گفتارهای لجام گسيخته و ندرتًا جالب پروفسور جمالی می باشد که برای معرفی 
ات وی معنی کردن نام نمونًه جالب و درست نظري. سيمرغ اساطيری بدين ايزدان يعنی رام و ارت استناد می جويد

هامان (زرتشت در کردی به خود و خنده است که از اينجا معلوم می شود چرا ايرانيان معتقد بوده اند که ) هومن( هامان
 ارتو الهه  رامولی از قرار معلوم استاد جمالی ايزد . به هنگام تولد از مادرش به جای گريه کردن خنديده است) تورات

را که ايزد رعد و آتش ايرانيان  )به معنی تندر در نزد ساميها(رامشوش کرده است چه وی را در ذهنش با هم مغ
 ارتبه شمار می رفته الهه ای به حساب آورده است در صورتی که الهه ای که مورد نظر وی بوده همان ) بهرام(باستان

سور جمالی با استناد به زبان ختنی نام ارت پروف. است) نينورتای بابليها(يعنی الهًه راستی و درستی عدالت اوستا) اشی(
و خواهر همزادش ميثرا ) مشيه،خورشيد(در اين صورت اينان بايد در اساس ميثره  .معنی می کند همزادرا ) ارتا،اشی(
يعنی همزادان برادروخواهرنخستين و همچنين  يمیو  يمهنام های اوستايی و ودايی همان  يا بوده باشند) مشيانه، ماه(
 وارونیو خواهر و همسرش  واروناکه ايزد خاندان پادشاهی نزد کاسيان يعنی اسالف لران بوده، به ) سرور دانا( يرياايم

استاد پورداود در اين . مزدا شده است دختر اهورامی رسيم که در اوستای موجود اين الهًه اخير تحت نام اشی تبديل به 
گاهی اسم مجرد است و گاهی اسم فرشتًه ) اشی(ديگر اوستا نيز ارت  در قسمتهای: " باب درجلد دوم يشتها می آورد

از پرتو توجه ايزد ارت است از برای زندگانی با شکوه و پر نعمت بايد . کليًه لوازم خوشی و آسايش يک خاندان پارسا
در . نزول اوست به هر خاندانی که الهه ارت به صورت دختر زيبايی رو کند برکت و وسعت الزمًه. به او متوسل شد

نيِک زيباِی ) ارت(اشی ) کورش= کرسندر خانًه (کسی که در خان ومانش : آمده است ١٠٧فروردين يشت فقرًه 
درخشان بدر آمد، در کالبد دختر زيبای بسيار نيرومند، خوش اندام، کمر بلند بسته، راست باالی مجلل، آزاده نژاد، کسی 

ش بهتر گشايش جويد، کسی که مغلوب نشدنی در رزم، با بازوان خويش بر ضد که مغلوب نشدنی در رزم با بازوان خوي
ايرانيان باستان بوده  و خورشيد ايزد درمان و آتش ائيريامنهمان ) در اصل رامون(رامولی ." هماوردان بهتر می جنگد

ود اهورامزدا تحت نام اشوين می دانيم خ.و در اصل نه الهًه خواهرهمزاد ميترا بلکه برادر همزاد وی به شمارآمده است 
لذا در اينجا  در اصل با دو پديده همزاد طبيعت يعنی روز و . ناستيه در وداها ايزد دانای آسمان روشن معرفی شده است

پانزدهمين : " شب و ايزدان منسوب بدانها سرو کار داريم استاد پورداود در جلد دوم يشتها در بارًه رام ايزد می آورد
اما . اين يشت نظر به به انشاء و قواعد صرف و نحوی نسبتًا جديد به نظر می رسد. وسوم است به رام يشتيشت اوستا م

حتی . فرشتًه آن شده شکی نمی ماند که مندرجات آن متکی به اسناد قديمی است/ نظر به خصايص و تعريفی که از ايزد
بدبختانه مقداری از کلمات اين يشت خراب . شده است فرشتًه آن از يک قطعًه قديمی بدين يشت نقل داده/ اوصاف ايزد

شده و بسا از جمالت آن دگرگونه گشته به طوری که معنی ای از آنها بر نمی آيد و در ترجمًه چند جملًه آن هم بايد به 
 -وستماه سپرده به ا ٢١ايزدی که در تقويم مزديسنا نگهبانی روز  - هر چند که اين يشت به رام. معنی تقريبی ساخت

اما در هيچ جای آن از رام اسم برده نشده، بلکه سراسر يشت در تعريف و توصيف ايزد ويو يعنی فرشتًه . منسوب است
در اين يشت گروهی از پادشاهان و نامداران هريک به نوبت خويش به فرشتًه هوا نماز برده و نذر نموده، . هواست

مندرج است، برای رسيدن به  ۴١-٣٩دوشيزگان چنانکه در فقراتبرتری و رستگاری در خواست کرده اند و به عالوه 
وجه مناسبت ميان ايزد رام و ايزد ويو را . شوهران خوب و خوشبخت شدن و کامياب گرديدن به ويو متوسل شده اند

او رام آن است که : "از بندهش بزرگ نقل می کند) ۵٧٩ص  ٢جلد (دارمستتر در ترجمًه اوستای خود . نميدانيم چيست
اما در خود اوستا و رام و ويو دو ايزد مختلف تعريف گرديده و با هم ناميده شده " می نامند) نيکوی آسمان(را وای وه 

و از اين  ١٠فقرًه  ٧٢و در يسنا  ٢١و در دوسيروزًه کوچک و بزرگ فقرًه   ٩فقره  ٢اند، چنانکه در ويسپرد کردًه 
رام در اوستا راَم يا رامن آمده و در پهلوی رامشن گفته . ان ايزد رام می باشدفقرات بر می آيد که ويو از ياران و همکار

اند؛ معنی آن همانست که امروزه در فارسی دارد يعنی صلح و سازش و آسايش و خوشی و شادمانی چنانکه فردوسی 
ه معنی مذکور غالبًا در اوستا کلمًه رام ب. برين گونه خواهد گذشتن سپهر       نخواهد شدن رام با من به مهر: گفته است

از دو مطلب که ."  گل خيری زرد مخصوص به رام می باشد ٢۴فقرًه  ٢٧در بندهش فصل ........... استعمال شدو است
= دوستی و صلح و آرامش وخوشی( ائيريامنو رام بودن و معنی لغوی  ايزد آسمان روز و خورشيدهمانا اشتراک در 
از سوی ديگر اين ايزد  که . به وضوح معلوم می گردد که اين دو ايزد با هم مربوط بوده اندباشد ) اهللا الرحمن الرحيم

در قطب مخالف وارونا يعنی ايزد دانای آسمان شب بوده که بعدها تبديل به اهريمن ) ايزد آسمان روز(ميتره تحت نام 
از مرغان شکاری زيبای ) بوم سعادت( يریهمای اساطاز اينجا همچنين معلوم ميشود که . گرديده است) ايزد بد ذات(

دورًه هخامنشيان و ساسانيان سيمرغ بايد برهمين اساس  بوده باشد که . شب نيز نشان ويژًه وارونا به شمار می رفته است
جمالی اعتراف می کند عاشق تصوير حک شدًه سيمرغ بر روی يک سينی نقره ای .  با گوشهای بوم تصوير گرديده اند

ساسانی است که در موزًه ارميتاژ سن پطرزبورگ نگهداری ميشود در اين تصوير عقابی بزرگ الهًه برهنه ای از زمان 
در صورتيکه . و الهًه برهنه همان رام است) اشی(وی معتقد است که اين سيمرغ همان ارتا . را در چنگالش گرفته است

از نويسندگان يونانی  فيلوس بيبلوسبه نقل از  زبيوساوهمان برادر همزاد ميتره داست و سيمرغ به گفته صريح رام 
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است که ارتباطی  در دوردستها فراموش شده با اشا يا اشی دارد که ظاهرًا همان  اهورا مزدااوايل قرن دوم ميالدی خود 
رغ بر در سايت ويکی پيديا دو تصوير ديگر سيم. می باشد) الهًه برهنًه تصوير سينی ارميتاژ(همسر فراموش شده اش 

روی يک سينی و يک دست بافت دورًه ساسانی آورده شده که تنًه ايشان به شکل عقاب و سرشان به شکل سر سگسانی 
به همين شکل  اهورا مزدا، درواقع ايزد بزرگ پارسيان يعنی )کورش( کورشامی دانيم که در اساطير گرجی . است

گريفونی با همان / ز مجسمه سر بزرگی از عقابگفتنی است در تخت جمشيد ني. معرفی شده است عقاب سگسان
می دانيم که هرودوت  پدر تاريخ به . گوشهای سيمرغی موجود است که بايد سمبل اهورا مزدای هخامنشيان بوده باشد

سيمرغ سمبل / پس بی جهت نبوده است که مجسمًه عقاب. شاهين درنزد هخامنشيان اشاره کرده است/ مقام الوهيت عقاب
                                                                               .  ا بر روی درفش کاويانی نصب شده بوده استاهورامزد

                                                                                

 
                                                     

سيمرغ سينی سيمين دورًه ساسانی که در موزًه ارميتاژ پطرزبورگ نگهداری ميشود و استاد جمالی عاشق آن است بدون 
                                            .اينکه بداند که اين همان سمبل اهورامزدا  يعنی يکی  از خدايان مطرود  وی می باشد

از  رامين و  ويسدر منظومًه رام  يا رامين ق نتيجه جالب ديگری نيز می توان گرفت و آن اينکه عنوان از مطالب فو  
سهی شاهنامه زن (و الهًه همسر شناسايی نشده وی ) ايرج/يا رامشگر نجيب آريامن/ايزد رامشگر خورشيد مهر(رام ايزد 

فخرالدين اسعد گرگانی که اصل اسطورًه آن از دوران  رامينو  ويسگرفته شده است چه منظومه ) يا ماه ينرام "ايرج"
در حقيقت  .معلوم ميشود در اينجا نيز اسطوره ايزد مهر و مهريانه به زرتشت منتسب شده است. ماقبل ساسانی است

و همچنين عشق ) هوتس( آتوساو همسرش  )ينرام، زر(زرتشت  برديهداستان کهن عشق خدايی برادر و  ناخواهری 
در لغت  ويسرا بازگويی می کرده است چه نام ) دوغدو، دختر آستياگ(رتشت يعنی سپيتمه جمشيد و آميتيدا والدين ز

بدين ترتيب بايد گفت که استاد جمالی . لقب همسر برديه زرتشت يا همان زريادر است) کتايون(اوستايی به معنی کدبانو 
دکتر معين در فرهنگ فارسی اعالم . چشم بسته غيب بگويدشمردن تصوير الهًه برهنه نتوانسته  است ) رام(در رامين 

 :آن را نام شخصی دانسته اند که واضع چنگ بوده است: "چنين آورده است ويسمعشوق ) رامتين( رامخود در معرفی 
      ).             عبدالواسع جبلی(بر فلک بر داشته خورشيد جام وانگهی       بر سماء بنواخته ناهيد چنگ رامتين  

                     :فخرالدين اسعد گرگانی  در نشستن رامين بر تخت شاهنشهی گويد. ظاهرًا اين نام  مصحف رامنين است
شهی خوش زندگی بودست و خوش نام            که خود در لفظ ايشان خوش بود رام                       

سر فرازی                نه چون او بد به رامش رودسازی                       نه چون او بود به شاهی 
نگر تا چنگ چون نيکو نهاده است                 نکوتر زان نهادی که گشادست                       

که اورا نام چنگ رامنين کرد                                       نشانست اين که چنگ بآفرين کرد   
                            ." بنابر اين روايت رامين سازنده و نوازندًه چنگی مخصوص بود و چنگ را به نام او رامنين گفتند

                                                                                    :مدر معرفی نثر فارسی جديد ويس و رامين می خواني
در جشنی که به مناسبت بهار  )مراغه، رغه زرتشت(شاه مرو ) سپيتمه جمشيد پدر برديه زرتشت(  "شاه موبد "

از ) ا يعنی سخندان دختر آستياگشهر نواز، سنگهواک اوست( "شهرو " زيبا به نام   بانويی کرده است عاشق برگزار
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شهرو که دارای همسر و چند پسر است ، درخواست ازدواج شاه را قبول نمی کند در  ،ميشود )ماد(سرزمين مهاباد 
   پس از گذشت سالها از اين اتفاق .همسری او در آورد به عوض به او قول می دهد اگر در آينده دختری به دنيا آورد 

برادر کوچک  )برديه زرتشت( "رامين "  رام يا .می گذارد )کدبانو"(ويس" ود که نام او را شهرو صاحب دختری می ش
عاشق همديگر   )کتايون، در اصل آتوسا( "ويس "  و) منظورسپيتمه يا ويشتاسپ پسر بزرگ سپيتمه جمشيد( شاه موبد
دواج کند که اين موضوع باعث حوادث از" ويس " پير شده است می خواهد با  ، از طرفی شاه موبد که اکنون  می شوند
) بر گرفته از سايت خبرگزاری مهر." (وی را می درد) منظور کورش پارسی(تا سرانجام گرازی عظيم . ميشود زيادی

                                                                                                                                           
:                     در اينجا شرح نسبتًا مفصلی  از اسطورًه  ويس و رامين را از تارنمای فرهنگ گفتگو ضميمه می کنيم  

 "ويس و رامين"ی  داستان عاشقانه  

  . اند ی اشکانيان تخمين زده داستانی بسيار کهن است که پژوهشگران زمان آن را دوره" ويس و رامين"

بيند و  شهرو اما خود را در خزان زندگی می. کند اه ايران به نام مؤبد در جشنی بهاره از شهروی زيبا خواستگاری میش
خواهد  شاه از او می. خواهد، اما شهرو تنها پسرانی دارد شاه از او دختری می. کند با اين بهانه خواستگاری شاه را رد می

کرد، دوباره کودکی باردار شود،  به ازدواج او درآورد و شهرو که فکر نمیکه اگر زمانی صاحب دختری شد، دختر را 
اين پيمان اما تا روز ازدواج ويس با برادرش ويرو به فراموشی . شود بندد و از قضا ويس را باردار می با شاه پيمان می

شود و از او  ا به او يادآور میآيد و پيمان شهرو ر ای از سوی مؤبد به گوران می روز ازدواج فرستاده. شود سپرده می
اش را به عقد  کشد که وی چگونه دختر متولد نشده ويس بر سر مادر فرياد می. خواهد که دخترش را برای شاه بفرستد می

  . گويد که وی اکنون شوهر دارد و مؤبد پير و احمق است و همسر جوانی نبايد بجويد شاه درآورده و به فرستاده می

شکنی شهرو  از سوی ديگر مؤبد به شاهان ديگر از پيمان. شود شود و با ويرو همبستر نمی س دشتان میدر آن شب اما وي
شود اما  هرچند که قارن پدر ويس در جنگ کشته می. کند تا با جنگ زن خود را به دست آورد نويسد و سپاه جمع می می

که در راه بودند به جنگ بپيوندند، مؤبد کارزار را نفس  پيش از آنکه سپاهيان تازه. شود سپاه ويرو در جنگ پيروز می
شود که ويس حاضر نيست با او برود، بنابراين  مؤبد متوجه می. راند کند و به سوی گوران، جايگاه ويس می رها می

شهرو هدايا را . فرستد کند و نيز هدايای بسياری برای شهرو می نويسد و از پيمانش ياد می ای می برای شهرو نامه
پيش از آنکه ويرو به گوران بازگردد، مؤبد ويس را به . گشايد ی قصر ويس را بر مؤبد می پذيرد و شبانه دروازه یم

  .دارد با بازگشت ويرو، شهرو وی را از تعقيب مؤبد بازمی. برد سوی مرو می

ی ويس با شنيدن احوال  دايه. زدبا رود و رامين با ديدن ويس زيبا به او دل می ی ويس به کنار می ی کالسکه ميان راه پرده
دايه . ی جادويی توان جنسی مؤبد را برای يکسال از بين ببرد خواهد تا بوسيله ويس از او می. رود ويس به مرو می

کند، تا پس از يکسال آن را بيرون آورده و توان جنسی را به مؤبد  سازد و آن را کنار رودی چال می طلسمی می
بنابراين ويس که دو بار ازدواج کرده است، همچنان باکره . شود وفانی طلسم برای هميشه گم میاما بر اثر ط. برگرداند

  . ماند می

دايه اما خواست رامين را . شود تا آشنايی رامين را با ويس فراهم کند از سوی ديگر رامين دست به دامان دايه می
نشيند و دايه پس از مدتی  آغوشی مهر رامين بر دل دايه می مشود و پس از ه پذيرد، تا آنکه رامين با دايه همبستر می نمی

در . بازد می  ويس نيز به رامين دل. کند گويد، سرانجام او را راضی به ديدار رامين می که در گوش ويس از رامين می
تصوير . رساند م میرود، دايه دو عاشق را به ه وحشت دارد اما در زمانی که مؤبد به سفر می) مکافات(ابتدا از پادافراه 

  . شود های اروتيک ادبيات جهان محسوب می آغوشی از سوی گرگانی يکی از زيباترين صحنه اين هم

  دو تن بودند در بستر چو يک تن/ ز تنگی دوست را دربرگرفتن 

  )١٢٩ص(شان تر  بباريدی نگشتی سينه/ بر  اگر باران بر آن هر دو سمن

دهد که مرا از پادافراه نترسان و هر چه  کند، اما ويس به تندی به همسر پاسخ می میکند که ويس را کور  مؤبد تهديد می
  . دارم ام دل از رامين برنمی خواهی با من بکن، اما من تا زنده می

  مرا اين نام جاويدان بماند/ وگر تيغ تو از من جان ستاند 
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  )١٣٣ص(ن خرم من نام چوني به صدجان می/ که جان بسپرد ويس از بهِر رامين 

های فراوان، فرستادن  پس از کشمکش. ای از آن را بيان کنم تر از آن است که من در اينجا حتی خالصه داستان طوالنی
ويس به گوراب و بازگرداندن او و يا زندانی کردن ويس در قلعه و يا دور کردن رامين از مرو و حتی ازدواج 

تا سرانجام با پند دايه ويس تصميم . دهند ی خود ادامه می ين به رابطهويس و رام  مدت رامين با گلنار، باز هم کوتاه
ويس با زنان مهتران و . گيرد که در هنگام شکار و نبود مؤبد کودتا کند و رامين را جای مؤبد بر تخت بنشاند می

بازگشت ويس و رامين با اما در . بخشد رود و گوسفندانی قربانی کرده و به مستمندان می نامداران به آتشگاه خورشيد می
روند و در هنگام تاريکی با شمشير و آتش زدن دژ مردان مؤبد را  چهل جنگی در لباس زنانه از آتشگاه به دژ می

کند و چون  در آنجا رامين سپاهی دور خود گرد می. گريزند کشند و گنج را برداشته و از مرو به سوی گيل و ديلم می می
. شود ی گرازی کشته می از سوی ديگر مؤبد تنها مانده نيز بوسيله. آيند گر نيز به فرمان او میتمام گنج با اوست شاهان دي

  . نشيند و رامين بر تخت شاهنشاهی می

رامين نيز پس از مرگ ويس . ميرد سالگی می  شوند و ويس در سن هشتادويک ويس و رامين صاحب دو فرزند می
ميرد، جسد او را  پس از سه سال که رامين نيز می. رود ز مرگ به آتشکاه میسپارد و تا رو پادشاهی را به پسر خود می
  .رسند سپارند و تن آنان در اين جهان و روان آنان در مينو به يکديگر می در کنار ويس به خاک می

  دو خاک نامور را جفت کردند/ تنش را هم به پيش ويس بردند 

  )٣٧٢ص (کديگر بديدند به مينو جان ي   /روان هردوان در هم رسيدند 

برد و در تمام داستان او برای عشق ورزيدن با  بينيم که عشق به رامين وحشت از پادافراه را در ويس از بين می می
بخشد و آن را  ای يگانه می چيزی که به اين اثر چهره. گذارد زند، بلکه از جان نيز مايه می تنها دست به ترفند می رامين نه

گويم از ادب فارسی باستان، بلکه به کل از ادب فارسی، چراکه چنين  سازد، نمی بيات فارسی متفاوت میاز ديگر آثار اد
  . شخصيت زنی را ما حتی در ادب معاصر نيز نداريم

آنها با اشعار عاشقانه و . شنويم در داستان ويس و رامين ما از موزيک غمگين، آه و ناله و عشق عرفانی چيزی نمی
ويس زنی است که به همسرش، . کشند و تصويرهای اروتيک داستان، عشقی زمينی را به تصوير میموسيقی شادند 

اما او به عشق . شود شود و يا به مرگ تهديد می خورد، زندانی می کند و به همين خاطر از او کتک می پادشاه، خيانت می
  . نشاند ين را به جای او میکند تا اينکه با کودتايی همسرش را از سلطنت خلع کرده و رام پشت نمی

ها با شهروست و کًال صحبتی  بينيم که تا پيش از مرگ قارن، باز هم تصميم اگر به موقعيت مادر و پدر ويس بنگريم، می
دهد و ويس شادان  اوست که پيشنهاد ازدواج با ويرو را به ويس می. بندد شهروست که با مؤبد پيمان می. از قارن نيست
شود تا  کند و ويرو را مانع می ی ربودن ويس از سوی مؤبد را فراهم می و باز اوست که زمينه. پذيرد می اين پيشنهاد را

رسد و ويس دختر چنين مادری است که  شهرو قدرتمندترين فرد خاندان به نظر می. او ويس را از چنگ مؤبد بازگرداند
ويس شخصيت اصلی داستان است . بينيم رساالری نيز نمیاگر از مادرساالری در آن خاندان نگوييم، حداقل نشانی از پد

ويس در تمام داستان فاعل است، چه در زبان تند و . و شخصيت و اعتماد به نفس او در ادبيات فارسی يگانه است
    .کنم ای از سخن گرگانی بسنده می در اين رابطه من تنها به نمونه. اش ی عاشقانه اش و چه در رابطه گزنده

  ) ١٣٠ص(فزون شد مهربانی هردوان را / دل برآمد اين و آن را  چو کاِم

گيرد، بلکه هر دو به يکديگر کام  بخشد و رامين تنها کام نمی تنها کام نمی ی شاعر نشانگر اين است که ويس  اين جمله
ای که جای  جنسی ی زبان دوسويه. گردد و پس از همبستری مهر هر دو به يکديگر افزون می. گيرند بخشند و کام می می

  "                                                                                    .آن حتی در ادبيات معاصر فارسی نيز خاليست

گفتنی است که ) مرد دلير، منظورکمبوجيه( ويروبا برادرش ) کد بانو، منظورآتوسا( ويسدر مورد داستان ازدواج 
شايعه ازدواج آتوسا و کمبوجيه سخن به ميان آورده است ولی شوهر اصلی و اولی وی همان برديه  هرودوت نيز از

بوده که هرودوت بدان نيز اشاره کرده است، همان گئوماته زرتشتی که در عهد خود ) گئوماته، زريادر، رام(زرتشت 
ان است چنانکه در جنوب و شرق آسيا با نام نزد ملل امپراتوری هخامنشی بسيار محبوب بوده و اکنون نيز شهرًه جهاني

  .            مورد احترام است) خليل اهللا(گوتمه بودا پرستش، می شود و در اديان کليمی و عيسوی و اسالم با نام ايوب و ابراهيم 
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وره اسطورًه هندی رامايانا نيز هيئت هندی همين اسطورًه ويس و رامين می باشد که حاوی مطالب صور ديگر اسط
  : زريادر  و آتوسا نيز ميباشد خالصًه آن را  از  سايت پرند نيلگون و سايت افغانی فردا می آوريم/ زرتشت

 حماسه رامايانا 
  

تا زماني آه آوه ها و رودخانه ها در سطح زمين باقي و جاري است ،قصه رامايانا نيز در پهنه جهان ساري خواهد " 
  ."بود 

  
و در اصل به معناي پناه گاه و مامن رام يا " اينه"و " رام " مرآب از دو آلمه )  Ramayana( رامايانا واژه 

از سويي نام قديمي ترين منظومه حماسي جهان نيز هست آه . است  )مهر/خورشيدايزد (سرگذشت و ماجراي رام
را بازگو مي آند و سيتا و  رامرامايانا ، ماجراي . ، شاعر و سخن گوي باستاني هندوستان آن را سروده است  والميكي

در . پيش از ميالد مي زيست  ٥سراينده آن پدر شاعران حماسه سراي هند و بزرگ ترين آنان بود آه در حدود سده 
اما پس از مدتي با يك دگرگوني روحي ، از آرده ناپسند .داستان هاي هندو آمده آه والميكي ابتدا راهزن آاروانها بود 

او تا پايان عمر در خانقاه خويش ، در جنگل هاي دامنه هيماليا ، به زهد و رياضت . نمود گذشته پشيمان شد و توبه 
آن چه در ادامه ، به عنوان خالصه اين افسانه ، مي آيد براساس اساطير هندي است و جنبه ملي و ادبي دارد ؛ . پرداخت

آنها رام . اين اساطير را واقعيت تاريخي مي پندارند اما ميليون ها تن از هنديان مفاد . نه اين آه تاريخ واقعيت ها باشد 
مي شمارند و رامايانا را _ يكي از مظاهر سه گانه در مذهب هنديان و باعث بقاي موجودات _ ويشنو را مظهر خداي 

                                             .نه تنها يك اثر حماسي و رزمي مي دانند ، بلكه به آن جنبه تقدس نيز مي بخشند 
   

  چكيده حماسه رامايانا

  
و دو برادر ناتني  ( Lakshman( لكشمن او يك برادر تني به نام . رام بزرگ ترين فرزند پادشاه آشور آوساال بود 

زماني آه اين چهار برادر مهمان بزم يكي از پادشاهان بودند ، رام در مسابقه . بود  بهارتداشت آه نام يكي از آنها 
پادشاه نيز دختر زيباي خود ، سيتا ، را به عنوان هديه و پاداش . دازي اي آه شاه ترتيب داده بود پيروز شد تيران

  . .                                             هنرمندي رام به او داد
او اصرار . ايتي آرد پدر رام پيش از مرگ خود قصد داشت رام را به جانشيني برگزيند اما همسر دوم شاه اظهار نارض

پادشاه نيز به دليل اين آه قول داده بود آرزوهاي همسرش را براورده . داشت فرزندش ، بهارت ، جانشين پدرش شود 
اما رام با بزرگ منشي آنار . به اين ترتيب شاه بر سر دوراهي قرار گرفت . آند ، مجبور به پذيرش خواست او بود 

سپس به همراه همسر و برادرش ، لكشمن . د را پذيرفت تا به اين مخمصه پايان دهد رفت و سلطنت برادر آوچك تر خو
يكي از آن ها والميكي نام داشت . در آن جنگل ها تعدادي زاهد به عبادت مشغول بودند . ، براي زندگي به جنگل رفت 

آه با رفتن رام بيمار و رنجور شده بود پادشاه .آه در اثر رفت و آمد رام به عبادتگاه او ، از حال و روزش با اطالع شد 
  .  .                                                        ، پس از مدتي از دنيا رفت

بهارت جوانمرد و نيك سيرت ، چون سلطنت را حق برادر بزرگ تر خويش مي دانست ، با فوت پدر رهسپار محل 
اما رام با اين مساله موافق نبود و از بهارت خواست تا به عنوان وظيفه ، اين . زندگي رام شد تا او را به پايتخت آورد 

منظور رام اين بود . براي همين آفش هايش را از پاي خود درآورد و به بهارت داد . مسئوليت را همچنان بر عهده گيرد 
اما بهارت . يز به او بخشيده است همچنان آه او آفش ها را از پاي خود درآورده ، به برادرش داده است ، سلطنت را ن

او خود نزديك آفشهاي رام مي . زماني آه از نزد رام بازگشت ، آفشهاي او را بر تخت سلطنت و زير چتر شاهي نهاد 
  .  .                                                    نشست و به نام رام حكومت مي آرد
به همين دليل يكي از سران ديوها به نام . تعدادي از ديوها را از ميان برداشت رام در مدتي آه در جنگل مي زيست ، 

رام غزال را تعقيب . او خود را به شكل غزالي در آورد و به محل زندگي رام رفت . به قصد خونخواهي برآمد  راون
د راون به خلوتگاه آنها آمد و سيتا چون سيتا تنها ش. به اصرار سيتا ، برادر رام به دنبال او رفت . آرد ؛ ولي بازنگشت 

  .  .                                      را با زور ، بر ارابه آسمان پيماي خود نشاند و به جزيره سيالن برد
در اين حال ندايي . آنها ناراحت و پريشان به جستجوي او پرداختند . زماني آه رام و لكشمن بازگشتند ، سيتا را نيافتند 

رام براي آزادي همسرش با شاه بوزينگان متحد شد و از آنها ياري گرفت . سمان راه آزادي سيتا را براي آنها نماياند از آ
در اين نبرد ، ميمون ها براي عبور ياران رام از دريا ، دم هاي خود را زنجير وار به هم پيوستند . تا به جنگ ديو برود 

  .  .                                              ونه رام توانست سيتا را برهانداين گ. و پل متحرآي بر روي آب ساختند 
تا جايي آه او همسرش را . اما حسودان و بدخواهان پس از اين رويداد ، آن را دستاويزي براي وسوسه رام قرار دادند 

در دوران تبعيد خود خواسته رام به او وفادار در صورتي آه سيتا . به بيابان تبعيد آرد _ با وجود اين آه باردار بود _ 
  .  .                                             بوده ، در تمام سختي ها همراه او بود
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والميكي پس از تولد فرزندان او ، آه دو . سيتا در جستجوي پناهگاه به عبادتكده والميكي رسيد و از سوي او پذيرفته شد 
پس از پانزده سال سيتا به همراه . ، به آنها دانش جنگاوري ، آمان داري ، علم و ادب آموخت  نوزاد دوقلو بودند

زمين _ اما سيتا آه پيش از اين بسيار آزرده شده بود از مادر خويش . فرزندانش نزد رام بازگشت و رام آنها را پذيرفت 
و را در آام خويش آشيد و سيتا به همان جايي بازگشت زمين نيز دهان باز آرد و ا. خواست تا به پاآي او گواهي دهد _ 

رام پس از اين ماجرا با ناراحتي و شوريدگي بي نهايت ، به جستجوي همسرش در آسمان ها رفت تا . آه از آن آمده بود 
   .             .                                               به او بپيوندد و عمر او نيز به اين گونه به پايان رسيد

  
.                                                               .                       ؛ نوشته جالل الدين نائيني" گذري بر هند " تلخيص از آتاب * 

     .  
که از سوی افغانهای  هندوستانسال پيش، در سرزمين پهناور نزديک به ده هزارو پنجصد ". رامايانا" 

 ؛**يزی خاک را ميرساند، نام گرفته بودحاصلخکه همانا پهنايی و " بهارت ورشه"يا " بهارت"ديروز 
اين پادشاه شهره به . فرزند زندگی خوش و آرامی داشت چهاردر بخش شمال، پادشاهی با سه زن و 

هنگامی که همسر دومی او فرزندی به . بود" راجه دهشرت"، معروف به يمانپعدالت و وفا به عهد و 
ی زياد با همسرش پيمان کرد، هرچيزی که او بخواهد آماده و فراهم ساخته خواهد شادماندنيا آورد، از 

 . شد

    
" سری رام"هندوان از روی ارج و خلوص او را . نخست او بود همسر، فرزند مهتر پادشاه از "رام"

برای پرورش فرزندان علمای برجسته " دهشرت"پادشاه . ی رام ميگويندآقاحضرت يا / ابيعنی جن
يت، علوم دينی و استادان ورزيده نظامی و ساير آگاهيهای آن روزگار را سانسکرزبانهای هندی و 

يت و شخصيت تربسجای اخالقی، . بود تا در آينده به اداره امور با تالش شايسته پيش روند فراخوانده
  .و منزلت بيشتر بخشيدند حرمتواالی رام، پدر و ديگران را در خانواده گرويده او گردانيده به او 

    
، برای گزينش "راجه جهنک"جنوب هند  بخش ءدر مهمانيی شاه" لکشمن"ی رام با برادر کهترش روز

 مسابقهيشد، ناميده م) بی بی سيته" (سيته ديوی"که از روی احترام " سيته"ين برای دخترش بهشوهر 
  .يی ترتيب داده بود، اشتراک ورزيد

ينش نامزد سيته ديوی آمده گز ءو کنار هندوستان در مسابقه گوشهو شهزادگان زياد از هر  پهلوانان
 افغانستانکه مانند آن در نورستان (يزه سيته درين مسابقه، تير و کمان کهن افسانوی دوشپدر . بودند

کرد، همو برنده مسابقه  تواندميدان نهاده بود که اگر کسی آن را بلند  با اين شرط در) نيز ديده شده 
  .گرديده و با سيته نامزد خواهد شد

    
يی پر از الف و گزاف خود پرداخته و ميکوشيدند آن تير و شناسای رام هريک از کانديدها، به سوا

باری چند تن با . سايه افگندشگفتی در کاخ شاه . پيروزی از آن کسی نشد مگر. کمان را از جا بردارند
يداد مايه رواين . نتيجه همان بود. به برداشتن آن سنگينی همت گمارند و برنده شوند خواستند،هم 

در سرزمين پهناور . يستگرشاه دست به درگاه خداوند برآورد و . اندوه، نا اميدی و خشم شاه گرديد
  !يستگی همسری دخترش را داشته باشدشا کهپيدا نشده بود  سرمد ءهند، يک پهلوان و شهزاده

برادر کهتر رام از جا برخاست، از پادشاه اجازه " لکشمن"دلهره انگيز  وآور  شگفت ءلحظه درآن
هنوز استعداد خود را برای جناب شما و اهل " سری رام"نا اميد نشويد، برادرم : گفتسخن خواست و 

ًا به او هم فرصت تعار مجلس را  اوشاه حرف . ف و تبارز عنايت فرماييدآشکار نساخته است، لطف
که فرزند راجه  گفترام با فروتنی و فشردگی خود را باز شناساند و . را فرا خواند» رام«پذيرفت و 

سپس . روزگار ميباشد نامورجهنک است و در فنون حربی، اداری و آيين هندو، شاگرد فالن استادان 
انگشتانش را . ی بر تير و کمان کشيددستآنگاه . ياری جستدست به سوی آسمان بلند کرد و از خداوند 

ير و کمان را شتابناک باال آورد و با دست ديگر تار تبعد با يک دست آن . به ديدگانش برده و بوسيد
شور و غوغای حيرت انگيزی در . کمان افسانوی از هم شکست چنانکهکمان را نيرومندانه کش کرد، 

رام برنده . ی از ستايش و قدردانی به توانمندی بی همانند بر او فروباريدنفوراباران و . کاخ برپا شد
يوی دو سرانجام با رسم و رواج ويژه همان روزگار جشن عروسی نامبرده با شاهدخت سيته  شداعالم 

  . برگزار گرديد
    

د شدن او يد و بر آن شد که در پايان عروسی، تاجپوشی و وليعهگردرام از پيروزی فرزند دلشاد  پدر
  .رساندرا نيز به گوش مردم 
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ی راجه دهشرت مادر شهزاده بهرت از تصميم شاه آگاه ميگردد، دومخاله همسر " منترا"ينکه بانو زما
وليعهد » بهرت«زاده رسانده و او را واميدارد که به جای رام پسر او  خواهربه شتاب خود را به 

ين همانی که با او بسته شده، بهره گيری شود و در وی شوهرش را وادار ميکند، از پيم. گردداعالم 
مجبور ساخته  سالبه قول خويش وفا کند، و رام به تبعيد چهارده " بهرت"هنگام با تاجپوشی شهزاده 

ی ساير اعضای خانواده به مخالفتهادر اثر کم انديشی مادر بهرت با همه " منترا"نيرنگ خاله . شود
  .ميپوشد عمل ءجامهر، سر انجام و اهل دربا" بهرت"شمول شهزاده 

    
راجه دهشرت نگونبخت از دوری فرزند . چهارده سال تبعيد گرديد لکشمناين گونه، رام با سيته و  به

. هرگز به تخت شاهی ننشست و دلريش بيابان به بيابان در جستجوی رام شد بهرت. بزرگ جان سپرد
  .بودند و توبه ها کرد، ولی دير شده صدها بار خاک پشيمانی بر پيشانی افشا راممادراندر 

    
) نماد اتم در باور هندو" (اوتار"يکتا رسيد و مشرف به مقام  خداونددر گوشه تبعيد به معرفت  رام

او،  نوعظاهر شدن قدرت الهی در انسان است، که در هيچ يک از افراد  بلند ءمرتبهاوتار آن . گرديد
  ***. در آن وقت ظاهر نتواند شد

يشانه در اقليم عارفان به مناطق گوناگون سرزمين پهناور هند سفر درومرکبانش در جامه و ه رام
آنها به دشواريها، . شکيبايی، نوعدوستی، صفا و صميميت دعوت ميکرد تساهل،کرده آنها را به 

ن) "سريالنکا امروزی(حتا شاه برومند ديار سيلون . يب گوناگون برخوردندمصاآزمونها و  که " راَو
  .نيروی خارق العاده جادويی برخوردار بود، سيته را اختطاف کرد از

   
مردم از . برميگردد" آجوديه"همسر و برادرش به شهر آبايی شان  بافرجام چهارده سال تبعيد، رام  در

واقع " ديوالی"اين بازگشت نيز به روز . های شان را چراغان ميکنند خانهشور و شادمانی زياد 
  .بيشتر جشن ديوالی می افزايد   هيانشادگرديده به 

    
نخست گسترش شادمانی با رونق بيشتر . اين جشن دو علت دارد بايوستن رسم آتشفروزی و آتشبازی پ

به سخن ديگر هنگامی که رام به رهايی همسرش سيته و . يروزی حق بر باطلپو ديگر آن بزرگداشت 
يدارد که گويا مد نيرنگ تازه يی چنان وانمود يار سيلون پيروز ميگردد، شاه با کاربرد ءشاهدستگيری 

  .رضای سيته در اختطافش نقش داشت
دری  - که ميتوان آن را در فارسی" اگنی پريکشا"محک  تنها" رام"روشن شدن راستی، برای  جهت

همين رو سيته و راون را به گونه ايستاده، با چوب سوخت  از. گفت، وجود داشت" آزمون آتش"
پايان بی بی سيته از آتش، سالم و زنده بيرون آمد در حاليکه راون  در. افروختندپوشاندند و آتش 

  .يدگردسوخت و خاکستر 
    
رام چون همواره به رسوم، منش . سری رام به سری لنکا تبديل شد فرمانهمان روز نام، سيلون به  از

، پيروان آيين هندو، و پيمان ارج ميگذاشت و هرگز سنن ملی را سطحی نميگرفت عهدو کنش جامعه و 
رشوتم"او را " راماين"کردار او در حماسه  نظرداشتبا در   ووفادار به عهد و پيمان " (مريادا ُپ

  .ناميدند) مردم ءارجگذار به عنعنه
    
هنــد وآريايی از پارينه روزگار تا کنون سينه به سينه، به پيروان  سترگيا راماين حماسه " رامايانا"

، »بال ميک«ولی در گذشته دور، از سوی نويسنده واال انديش هندوستان، آقای يده، رسآيين هندو 
با  بود،و چالش هايی که رام همقدم و همنفس با سيتا و لکشمن به آنها رو به رو گرديده  حوادث

از توان اين  سترگ ءحماسهبايد گفت که فشرده سازی آن . (کارکرد های اجتماعی آن، به قلم آمده است
يانا به زبان فارسی دری و نيز چندين زبان ديگر رامااز سوی ديگر . قلم شکسته به دور استهيچمدان 

  .)يدا ميشودپدر بسياری از کتابخانه های جهان 

   

 
        .  
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 تاريخچًه کاشان
 

  اهل کاشانم
روزگارم بد نيست    

 تکه نانی دارم خرده هوشی سر سوزن شوقی
 مادری دارم بهتراز برگ درخت 

دوستانی بهتر از آب روان    
و خدايی که دراين نزديکی است    

 الی اين شب بوها پای آن کاج بلند
 روی آگاهی آب روی قانون گياه

من مسلمانم    
 قبله ام يک گل سرخ 

 جانمازم چشمه مهرم نور
دشت سجاده من    
من وضو با تپش پنجره ها می گيرم   
  در نمازم جريان دارد ماه جريان دارد طيف 

 سنگ از پشت نمازم پيداست 
همه ذرات نمازم متبلور شده است    
من نمازم را وقتی می خوانم    

 که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو 
من نمازم را پی تکبيره االحرام علف می خوانم    

 پی قد قامت موج 
کعبه ام بر لب آب    
کعبه ام زير اقاقی هاست    
ه باغ می رود شهر به شهر کعبه ام مثل نسيم باغ ب   

)از شعر بلند صدای پای آب ، ازسهراب سپهری... (حجراالسود من روشنی باغچه است  
 

مهم ايرانی در حوالی کاشان وجود داشته و دارد که  آتشکدًه/ کعبًهدر تأييد احساس سهراب سپهری بايد گفت يک 
است؛ چه زيارتگاهی در حوالی کاشان که به نام شده ) سياوش( اسماعيلو ) کيکاوس( ابراهيمالهامگر اسطورًه 

قرارگرفته، هم ) دال يعنی زيارتگاه مقدس -ارد( اردهالميباشد و در قريه ای که دارای نام بسيار قديمی ) آلوو( سلطانعلی
  .   اکنون نيز داير و بر پاست

  :  چنين آمده است) خشتريتی(در سايت شهرداری کاشان در بارًه  تاريخچه و نامگذاری کاشان پايتخت کيکاوس 

تاريخ آاشان"   
 

به نظر مي رسد در مرکز ايران درياي پهناوري گسترده ) زمين شناسي(در دوران باراني بين آخرين دوره هاي يخچالي 

اين دريا با شروع عهد خشکي به تدريج کوچک و خشک شد که اکنون در محل آن کوير بزرگ مرکزي برجاست و . بود

ستقرار در روستاها در اطراف اين محل اسکان يافته است چنان که قديمي ترين تمدنها را مي توان در بشر در دوره ا

  .                                                                .حاشيه هاللي شکل کوير يافت

کيلومتري جنوب غربي  ٢واقع در تپه هاي موسوم به سيلک . يکي از قديمي ترين تمدنهاي اين حاشيه تمدن سيلک است

حدود هفت هزار سال پيش مردم . کاشان يکي از کهن ترين مراکز استقرار بشر در فالت مرکزي ايران به شمار مي آيد

نشانه هايي از اين . سيلک پايه و اساس تمدني را بنيان نهادند که در دوره هاي مختلف پيشرفت شاياني را بدست آورد

تپه هاي شمالي و جنوبي (ي توان در آثار سفالين و اشياء مسي و مفرغي بدست آمده از اين تپه ها پيشرفت و ترقي را م
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اقوام سيلک آه داراي ابداعات و . که امروزه زينت بخش اکثر موزه هاي معتبر ايران و جهان است، مشاهده کرد) سيلک

رين و مناطق ديگر ايران ارتباطات فرهنگي و نوآوريهاي فراواني در صنايع آن دوران بوده اند، با تمدن بين النه

تمدن سيلك به عنوان يكي از نخستين تمدن هاي دشت نشين براي باستان شناسان از اهميت قابل . اقتصادي داشته اند

خاصه آنكه در آوزه گري و نگارگري و استفاده از آجر پخته در بناي ساختمانها و موارد . توجهي برخوردار مي باشد

گرچه ردپاي اين تمدن ناگهان در تاريخ گم مي شود و مردم . گر به پيشرفتهاي قابل مالحظه اي رسيده بودندمتعدد دي

سيلك بر اثر هجوم اقوام تار و مار و گريزان مي شوند، اما برخي بر اين عقيده اند آه ساآنان سيلك پس از ويراني شهر 

با توجه به اينكه در . ناه برده و آباديهايي را بوجود آورده اندو ديارشان به چشمه ساران به ويژه نياسر و نوش آباد پ

منطقه آاشان آثاري از دوره هخامنشي و اشكاني وجود ندارد و پژوهشهاي باستان شناسي نيز در اين منطقه بسيار 

به  محدود بوده است از تمدن اين دوره در آاشان اطالعات زيادي در دست نيست ليكن آشف سكه هاي نقره متعلق

آشف گنجينه اي متعلق . دوران هخامنشي و اشكاني در اين منطقه نشان از ردپاي تاريخ دوره هخامنشي و سلوآي دارد

به اواخر هزاره اول قبل از ميالد در روستاي مرق گواهي بر امتداد مدنيت در منطقه آاشان تا اواخر دوره هخامنشي 

اين منطقه بدست نيامده است اما قراين متعدد تاريخي خبر از آباداني  گرچه اخبار و مدارآي از دوره اشكانيان در. است

وجود آتشكده هاي نياسر ، خرمدشت و نطنز، اشارات مولف تاريخ قم به . و رونق آاشان در دوره ساسانيان مي دهد

نطقه آاشان آه به مناطق باستاني چون نياسر و نوش آباد ، اخباري مربوط به يك شهرك دوره ساساني به نام سارويه درم

  ...."             .گزارش تاريخ نويسان تا دوره اوليه اسالمي نيز آثاري از آن برجاي بوده است همگي گواهي بر اين مدعاست

نگاشته ) کيشه سو آشوريان(در مورد  شهرهمدان  سايت شهرداری همدانمطالب زير که در  بخش اصلیدر واقع بايد 

"  آهداده بودند " آارآاشي " باستان به شهرهاي قوم آاسي، عنوان  آشوريان: " وشته می شدشده بايد در مورد کاشان ن

و مادشناسان، جملگي اين آار آاشي  شناسانآشور . آاسي است" اسم قوم " آاشي " به معني قرارگاه يا منزلگاه و " آار 

، باستان شناس معروف فرانسوي، معتقد است آه پرفسور گيريشمن. اند دانستهرا منطقه آنوني همدان ) با شهر آاسيان ( 

شهر هگمتانه را  آهو در مجموع اعتقاد غالب بر اين است، . يعني شهر آاسي ها بوده است" اآسايا"  هگمتانه،اسم قبلي 

يانگر آن ولي نتايج تحقيقات ب. در آن بنا نهاده اند راو نخستين دولت ايراني . يكي از اقوام آريايي بنام مادها ساخته اند

. به پايتختي توسط مادها، وجود داشته مردماني از قوم آاسي در آن مي زيسته اند انتخاباست آه شهر هگمتانه پيش از 

و با غلبه بر دولت . اند آوردهبازماندگان قوم آاسي، بعدها با طايفه اي از آريايي ها قوم موسوم به ماد را پديد  سپس

و از آن به بعد، اين شهر . را آار آاشي قرار داده اند خودان آذاشته، و پايتخت تجاوزگر آشوري، دولت ماد را بني

 وگروهي از اقوام آريايي بودند، آه از جنوب سيبري به سمت فالت ايران حرآت آرده  مادها. هگمتانه نام گرفته است

ساآن فالت ايران، وجود  وميبعواملي مانند رشد اجتماعي و فرهنگي، تماس با گروههاي . در غرب ايران ساآن شدند

آنها را وادار به اتحاد و ايجاد حكومتي مقتدر نمود به  اجتماعي،همسايگاني قدرتمند، و احساس نيازهاي جديد سياسي و 

امروز هموم باستان . روزگار يعني آشوري را براي هميشه از صفحه روزگار محو آردند آنطوريكه قوي ترين قوم 

است، بقاياي همان ابنيه  ايرانمتانه، واقع در مرآز شهر همدان را، آه وسيع ترين تپه باستاني تپه باستاني هگ شناسان،

آه با در نظر گرفتن بخش . هكتار مي باشد ٣٠تپه حدود  اينمساحت . عهد آاسي، مادي، هخامنشي و بعد از آن مي دانند

 نيزهكتار  ٤٠بر روي آن ساخته شده، به بيش از بود، ولي اينك ساختمانهاي مسكوني  باستانيهايي آه جزء محدود تپه 

  ".مي رسد

بر می آيد آنجا همان دژ ) به اوستايی يعنی دارای آيين سودمند( دژ کيشه سوچنانکه از تصوير حصارهای تو در توی 
 بوده است و توسط آشوريان در درون خاک ماد بنا) دژ هوخت کنگ اوستا و کتب پهلوی يعنی دژ گفتار نيک( همدان
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هوخشتره، (بر خالف گفتًه هرودوت آنجا از اول پايتخت مادها نبوده است؛ فقط از زمانی که کی آخسارو . شده بوده است
آن را تصرف کرد به پايتختی مادها برگزيده شد و هنگماتانه يا هگمتادانه يعنی گنجگاه مادها ) کيخسرو، ويرانگر آشور

و دژ سيالک آن ) کار کاشی(ميانه و پايتخت نواده اش خشتريتی کاشان شهر ) کيقباد(پايتخت دايائوکو . ناميده شد
                                                                                                                          . بوده است) سيلخازی(

                                                                                                                           

 وجه تسميه آاشان

 
ليکن با در نظر گرفتن معني واژه هاي کاس، کاسه و کاس آب و موقعيت . در مورد وجه تسميه کاشان سخن بسيار است

اشان و به مرور زمان به کاشان تغير شکل يافته کاشان در قديم اين واژه مي تواند گرفته شده از کاس باشد که در اصل ک
  .است

  
بان شناسان بر اين باورند که نام کاشان به معني خانه هاي تابستاني است، که با چوب و ني ساخته مي شده است ولي ز

  .دبرخي ديگر نام کاشان را ماخوذ از کلماتي چون کاسيان، کاشيان، کي آشيان و کاه فشان، کاسو يا کاشو مي دانن
  

در کل در مورد وجه تسميه کاشان و نام اوليه آن از طرف مورخين و باستان شناسان عقايد گوناگوني ابراز شده که به 
                                                                                                                   :چند مورد آن اشاره مي شود

          
 .          .                     ـ از آنجا که اين شهر در قرون متمادي مرکز ساخت بهترين کاشيها بوده آن را کاشيان و کاشان ناميده اند١
  
ـ گروهي از باستان شناسان پس از حفاريهاي باستان شناسي در تپه هاي سيلک به اين نتيجه رسيده اند که نام کاشان ٢

شو يا کاسو است و آن نام قومي کهن بوده که در بين النهرين مي زيسته اند و سپس به اين سامان نقل مشتق از کلمه کا
.                                                 .مکان کرده و نام محل اسکان آنها کاسيان يا کاشيان خوانده شده است

     .ملک الشعراء بهار در ديوان خود وجه تسميه کاشان را معبد و جايگاه جشن و دل آسايي دانسته است ـ٣
  
کاشان به خانه هاي تابستاني اطالق مي شود که با : ـ مولف کتاب فرهنگ واژه هاي فارسي در زبان عربي مي نويسد٤

  .                                                                   .چوب و ني ساخته مي شد
  
چون اولين جايگاه آباداني در اين ناحيه به امر پادشاهان : ـ مولف کتاب آثار تاريخي کاشان و نطنز مي نويسد ٥

  ." اساطيري در کنار چشمه فين ساخته شده آن را کي آشيان يعني جايگاه حکام گفته اند
 

 کارکاشیيعنی  کاشان باستاندر بارًه  تاريخ مادبه  منابع واقعًا  موجود در  به بيان ساده اين معلومات ابتدايی با توجه
پايتخت و دژ پادشاه بزرگ ماد خشتريتی  سيلخازیآن که همان ) سيالک( سيلکو تپه ) يعنی مستعمرًه کاسيان(
                  :     شکست دهندًه آشوريان در زمان آشوربانيپال فاتح مصر می باشد، فضاحت بار است) کيکاوس(
آشوريان که منجر به نخستين پيروزی بزرگ مادها  حملًه دومدر اينجا مطلبی را از مقالًه مازندران خود می آورم تا  
نکتًه اساسی که مرا قانع به : " و تشکيل نخستين امپراتوری بزرگ در فالت ايران گرديده، بهتر درک شود) کيانيان(

در  مترادف بودن ريشًه اوستايی آنهانمود همانا  آماردانو ) لی القاعده صورتی از کلمًه تاوريانع( يکی بودن تپوريان
مسلم به نظر می رسد معنی لفظی آلت خردکننده و برنده ای هم که . استنابودکنندگان، خردکنندگان و کشندگان معانی 

و ازروی تداعی معانی همين اسامی بوده که لقب . يباشدم) تپور(ناميده ميشود، از همين ريشًه تاور ) ُتپوربه روسی ( تبر
 پيشوای بزرگ آماردان) مخلوق آتش( آتراداتبرای ) گرشاسب يعنی درهم شکنندًه راهزنان(کرساسپ اوستائی 

رستم  -مخصوص گرشاسبسالح  گرزدر اوستا به صورت ) تبر(تپور پيدا شده است وهمين طور کلمه ) تپوريان(
برتن می کرده اند و از  آماردان البسًه سکايیبنا به خبر خارس ميتيلنی . درآمده است) ردانآترادات پيشوای م(

در . به شمار رفته استسکائيان آسيای ميانه يعنی سرزمين بعدی سيستان  گرشاسپ اهل/همينجاست که رستم
چه در اوستا مّحل فديه بوده است مازندران  و گيالن وی همان مّحل هفت خوان قهرمانی وی يعنی  موطنصورتيکه 

 ورنهيعنی  گيالنآمده که مترادف نام اوستايی ديگر ) يعنی سرزمين پوشيده و مخفی( گوذهرستم  يکجا / آوردن گرشاسب
فديه می آورد از وی  )تپوريان/همان ايفی ژن تاورها(اردويسور ناهيدمی باشد و جای ديگر که وی تصريحًا به الهًه آبها 

پس درمجموع کامًال معلوم ميشود  .غلبه کند) مازندران( فراخکرتنان قدرتمندش در کنار دريای می خواهد که به دشم
يعنی خرد و (تپوريان و) يعنی آدمکشان( آماردانکه منابع کهن يونانی و ايرانشناسان پيرو صرف آنها از اينکه 

خطا پيموده اند و اين دو نامهای قبيلًه واحدی بوده اند  را نام دو فبيلًه جداگانًه همسايه دانسته اند، کامًال راه) نابودکنندگان
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/ گرشاسبچنانکه اشاره شد اين اينهمانی بودن آنها با مندرجات اوستا نيز جور درمی آيد چه در اوستا ّلب  اعمال . و بس
) وان مارندراندي(مازندران  آملبه شهر  آشوريان مهاجمتار و مار کردن ) همان آترادات پيشوای مردان تاريخی(رستم 

را در محاصره گرفته ) کيکاوس( خشتريتیمادهای تحت رهبری  شانابوشواست که در آنجا زير رهبری رئيس رئيسان 
حملًه آترادات به احتمال زياد . با اين فرمانروای ماد به مذاکرات صلح مشغول بوده اند مادهاو برای تسليم 

از دست آماردان وببران کمتر آشوريی صورت گرقته و رانه غافلگيبه طور  تپوريان تحت فرمان وی/وآماردان
هفت خوان رستم واين بی شک همان واقعه ای هست که در شاهنامه به صورت . مازندران جان سالم به در برده است

کرده قهرمان بی بديل و جاودانًه ملت ايران  را تبديل به) آترادات پيشوای آماردان(رستم / گرشاسبمنعکس شده و 
رستم نامه يکجا به صورت منحصر به فرد وجالب  آن آذربرزين گرشاسب در منظومًه حماسی کهن /نام رستم.تاس

) آتش بالنده(ثبت شده و جای ديگر تحت نام بسيار قابل توجًه آذربرزين ) يعنی پهلوان دشمن کش منطقًه جنگلی(تورگيلی 
گرشاسب /ن منظومه است خود متضمن نام اصلی رستمبه شمار رفته وقهرمان اصلی اي) مردکناری(که پسر فرامرز 

. رستم ثريته آمده که به معنی مرد کناری است/می باشد چه در اوستا نيز نام پدر گرشاسب) مخلوق آتش(يعنی آترادات 
معرفی شده که اين مترادف با لقب ) زرتشت(در اساطيرزرتشتی متًاخر نام آترادات به موازات بهرام ورجاوند 

خنه ثئيتی پری اين موضوع که در اوستا گرشاسب با . می باشد" دشمن کش) نجيب(آرای" يعنی ) پشوتن(وش وزيرداري
ايفی يعنی تپوريان / الهًه بزرگ آبهای آماردانربط داده شده بی ترديد از سنت پرستش ") الهًه آبهای جاری کناری(" 

                                                                                                                ."ناشی شده است  ) ناهيد(ژن 
دژ و شهر خود ) کيکاوس(خشتريتی پادشاه پيشين آشور و پدر آشور بانيپال معلوم می دارد چرا  اسرحدونکتيبه های 

را  بی دفاع در مقابل دشمنان آشوری ) اسالف  لران= يعنی مستعمرًه کاسيان(   کارکاسیو ) تپه سيلک(سيلخازی يعنی 
: وی را دشمن محتال ناميده است اسرحدونپناه برده بود و بدين خاطر هم هست که  آمل مازندرانرها کرده و به شهر 

من (به احتمال قوی ) کيکاوس(در نوشته های اسرحدون جنگ با خشتريتی : در تاريخ ماد تأليف دياکونوف می خوانيم
يعی سرزمين (يا پارتوخا  بارناکامن کشور : " در اظهاريًه بسيار مبهم زير منعکس است) قطع و يقين می گويم به طور

يعنی (  مخرانورا که نامش در دهان مردم ) سيلک= سيلخازی( تيالشوری، دشمن محتال و ساکنان دژ )کنار چشمه
سند درستی اين نظر اين است که در ." کردماست؛ پايمال ) دژ سرور( پيتانو) ميتانيهای مهر پرست از اسالف ُکردان 

يعنی  ارزيفيه در کنار کوه ) فين= يعنی فرمانروای سرزمين کنار چشمه( کيکاوس/ خشتريتی اوستا نيزمکان پايتخت 
                                                          . ذکر شده که بايد همان شهرکاشان جوار کوه کرکس  بوده باشدکرکس کوه 

با عقابها سوای معنی بلند پروازی اين پادشاه ماد و انتسابش به کوه ) خشتريتی(کيکاوسموضوع آسمان پيمايی 
سبب و دستاويز نقل اين اسطوره . با عقاب دارد شاهاتانا ريشه در اسطورًه بابلی آسمان پيمايی ) کرکس/ عقاب(ازريقيه

. آنهاست نيرومندوه کرکس مترادف بودن نام اکدی اتانا با خشتريتی در معنی بابلی بر اين پادشاه ماد سوای معنی لفظی ک
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عنوان خدای خورشيد و موسی تاريخیموسی به   
 

نگارنده در کتابچه ای که به نام رشتًه سرخ تاريخ اساطيری اديان به زبان سوئدی منتشر ساخته است، از جمله به اثبات 
آخرين ) ، مهرميثرهيعنی روح همزاد ايزد ( کاموسهتاريخی تورات و قرآن همان  موسیاين موضوع پرداخته است که 

از مصر به سوی سرزمينهای ) برادر ايزد مهر( اهموسهاست که توسط فرعون ) حاکمان بيگانه(ی هيکسوسپادشاه 
سال تا  ٢٠٠اين مردم پيش از اين شکست و اخراجشان از مصر بيش از حدود . قبلی شان در سمت فلسطين رانده شده اند

ا يا پادشاهان شبان همان اتحاديه قبايل اين هيکسوسه. پيش از ميالد در مصر عليا فرمانرانده بودند ١٣۵٠حدود سال 
جزء اقوام ) يعنی شبانان(بوده اند که نامشان در قرآن به صورت نخستين اصحاب الّرس  ماریو  آموری، هوری، ميتانی
به  )مهر، خدای قبيله ای و خورشيد ميتانيها( ميثهدر ميان اتحاديه قبائل اين قوم، . به شمار رفته اند) معدوم گرديده(بائده 

عنوان بزرگترين و محبوبترين خدا پرستش می شده است و پرستش اين ايزد از ايشان به مصری نيز رسيده بود چنانکه 
نام فرعونان اهموسه و توتموسه که بعد از فراری دادن هيکسوسه حکومت کرده اند مأخوذ از نام همين ايزد خورشيد 

 موسه ب معروف خود تاريخ تمدن در اين باب اشاره می کند که اين ايزدآرنولد توين بی در کتا. آريائيان ميتانی می باشد
تنها ستايش خدايی  آتونچون ستايش " خدای خورشيد مصريان باشد  وی در اثبات اين امر می افزايد  آتونبايد همان 

. يشنهاد می کندلذا وی نام آتون موسه را برای اين خدای مصری هيکسوسی پ" است که در تاريخ فراعنه ثبت شده است
همان طوری که از نام آخرين فرمانروای هيکسوسی مصر بر ) موسی(ولی وی متوجه اين نکته نشده است که نام موسه 

می آيد در اصل خدای قبيله ای و خورشيد ميتانيان اتحاديه قبائل هيکسوس بوده است و اين نام از آنها به مصريان به 
خدای از نظر قبيله ای يا خدای قبيله ای بيانگر ميتانيها و  يد بيضاملقب به دارندًه ی موسلذا نام . عاريت رسيده بوده است

در . گفتنی است خود نام ميتانيها از نام همين ايزد قبيله ای آنان اخذ گرديده بوده است. گردنده ايشان بوده استخورشيد 
همراه ميتانيها است )وهستانی قفقازی االصليعنی مردم ک(  هوريانبرادر موسی نشانگر همان  هاروناسطوره موسی، 

بوده که توسط حمورابی به سمت سوريه و فلسطين رانده شده  ماری سامی نشانگر مردم مريمو خواهر اسطوره يش 
. می باشد آموريهابه وضوح نشانگر همان مردم باستانی سامی سوريه يعنی  عمرانبودند و سرانجام نام پدر آنان يعنی 

علی القاعده  در زبانهای کهن  ايزد گردنده عهد و پيمان خورشيديعنی ) مهر( ميثرهافه می کنيم که نام در اين جا اض
دکتر محمد جواد . نيز تلفظ می شده است خود نام ميتانيها گواه صادق اين نظر است) موسی(هندوايرانی به صورت ميثه 

پرستی و مسيحيت بدين مسئله اشاره می کند که  مشکور در کتاب خالصه اديان خود ضمن بحث خود تحت عنوان مهر
ّکل مطلب . يعنی ايزد گردندًه عهدو پيمان خوانده می شده است) ميثه، مهر(چرا ايزد خورشيد آريائيان هندو ايرانی ميثره 

داوند مهر يا ميثره که در کيش هندوايرانی که از آن خ: مسيحيتو  مهرپرستی: " وی با اندکی اضافات از اين قرار است
آيين وی از اديان قديم . خدای بابليان است) شمس(روشنايی و عدالت و راستی و عهد و پيمان اراده شده، معادل شمشا 

و (آيين مهرپرستی از ايران . مهرپرستان يکديگر را برادر و مربيان خويش را پدر می خواندند. ايران بوده است
در مهرپرستی هفت درجه وجود داشت و . ن خداوند در روم ساخته شدبه روم رفت و پرستشگاههايی برای اي) کپادوکيه

روميان قديم روز يکشنبه را که . برای ورود به هر درجه شستشويی الزم بود که اساس غسل تعميد مسيحيان برآن است
جشن بزرگترين . دانسته و مقدس می شمردند) مهر(شکست ناپذير خورشيد بعدها مسيحيان عيد گرفتند، مخصوص به 

 يلدازيرا در شب . دسامبر بود، که روز تولد مهر تصور می شده است و آن کوتاهترين روز سال بوده است ٢۵مهر در 
يزد اولين شب زمستان يا شب آخر ماه آذر که بلندترين شب سال است روميان مهرپرست گمان می کردند که ديگر اين ا

بدين جهت چون می ديدند فردای آن روز با وجود درازی . د آورداز مشرق سر بر نخواه گردندًه عهد و پيمان خورشيد
از اين رو آن روز را که کوتاهترين و صغيرترين روز سال بود روز تولد مهر می . شب، باز خورشيد طلوع کرد

ذير پنداشتند و برای او جشن تولد می گرفتند و اين عيد را سول ناتاليس انويکتوس يعنی جشن عدالت خورشيد شکست ناپ
نيز شبانان بر وی ) يهودا پسر زيپورايی تاريخ(در هنگام تولد مهر شبانان اورا پرستيدند، در هنگام تولد مسيح . ميگفتند

در روز ) پاک(در بهار نيز جشنی نزد مهرپرستان معمول بوده است که به جای آن در مسيحيت عيد فصح . نماز بردند
غنون کليسا گرفته تا عقيدًه به اينکه مسيح خود را برای نجات بشر فدا باری از ناقوس و ار. عروج عيسی آمده است

مهرپرستان معتقد بودند که آخرالزمان، روز رستاخيز مردگان از گورهايشان . ساخت از آيين مهرپرستی مأخوذ می باشد
ردنشين و کپادوکيًه اگر در ايران و نواحی ک. است تا در برابر مهر حاضر شده از روی عدالت پاداش و کيفر ببينند

آسيای صغير آثار باستانی زيادی از مهرپرستی در دست نيست، اما در کشورهای اروپايی از ايتاليا و آلمان گرفته تا 
حاصل سخن آنکه چون دولت روم کيش مسيحی را در قرون . انگلستان، ميترائوم يا مهرابه های مهر فراوان است

ين چهار قرن اوليًه مسيحيت آيينی گمنام بود و شعائر و تشريفات مخصوصی چهارم ميالدی به رسميت شناخت و در ا
نداشت، آداب و رسوم مهرپرستی اشکانيان و مهرپرستی در روم يعنی مذهب رسمی پيشين روميان عينًا به مسيحيت 

.    ان اخذ کرده باشندصنوبر بايد مسيحيان تقديس آن را از مهرپرست/ بايد افزود نظر به زايش مهر از کاج." انتقال يافت
 فلسفًه شرقنزد مصريان باستان بايد به مندرجات کتاب ) موسی( ميثه/ آتوندر بارًه اهميت پرستش ايزد خورشيد 

خورشيد (آتون وی در باب اين ايزد خورشيد که در اين عهد دوباره با نام مصری اصيلش . مهرداد مهرين مراجعه کرد
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 امنوفيس و ملقب بهآمون حوتب  که نام اوليه اش ) دوستدار خدای خورشيد( اخناتون" : ناميده است می آورد )با حرارت
بود، سرودی برای خورشيد ساخت که معروف به سرود خورشيد است و يکی از برجسته ترين قطعات ادبی دنيای 

/ کورش( پانداود چواز مزامير  ١٠۴بعضی از قسمتهای سرود او به قدری با مزمور . باستان به شمار می رود
شباهت دارد که بعضی به درستی خيال می کنند که اين مزامير تقليد رونوشت گونه  )آمون= ذوالقرنين، ملقب به قوچ
چنين پنداشته ميشد که آتون رب النوع خورشيد به خودی خود به وجود آمده است؛ آتون دو . ای از سرود مزبور است

يگر آتون يعنی هستی و نيستی، آغاز و انجام، خًال و مًال و خالصه همه همه چيز و هيچ چيز، به عبارت د: معنی دارد
                                             :اينک سطری چند از سرود خورشيد که اخناتون سروده است، نقل ميشود! چيز است

                                                                                             
 

 سرود خورشيد
 

 طلوع تو از افق چه زيباست،
!ای آتون زنده، ای سر چشمًه زندگی  

 در آن هنگام که افق مشرق طلوع می کنی،
.همًه سرزمين ها را از زيبائی خود آکنده می سازی  
 اگر چه بسيار دوری، پرتوهايت به زمين می رسد،

ت،و اگرچه بسيار باالئی، روز اثر پای توس  
 در آن هنگامی که در افق مغرب غروب می کنی،
 زمين همچون مرده ای در ظلمت فرو می رود،

.همه در اتاقهای خود به خواب می روند در حاليکه سرهای خود را پوشانيده اند  
.شيران از کنام خود بيرون می آيند  

.و ماران می گزند  
.ظلمت فرمانروائی ميکند و جهان در سکوت غرق ميشود  

!ا کسی که اينهارا آفريده، رفته است و در افق خويش آرميدهزير  
.در آن هنگام که تو سر از افق بيرون می کنی، زمين درخشان است  

 در آن هنگام که پرتو افشانی می کنی،
.مردم هردو سرزمين مصر، جشن روزانًه خود را برپا می کنند  

 و بيدار ميشوند و بر پای خود می ايستند،
. را از خواب بيدار کرده ای زيرا تو آنها  

.همينکه دست و پای خود را شستند، لباس بر تن می کنند  
 و دستهای خود را برای پرستش طلوع تو، بلند می کنند
.و آنگاه در سراسر جهان هر کس پی کار خود می رود  

.چهارپايان در چراگاه آرام می گيرند، تمام درختان و گياهان به رشد و نمو می پردازند  
 پرندگان در مردابهای خود پروبال می زنند،
.و با بالهای افراشته به تو نيايش می کنند  

 همه گوسفندان بر روی پای خود می رقصند،
 بالداران همه پرواز می کنند،

.و چون بر آنان، بتابی زندگانی آغاز می کنند  
 کشتی ها رو به باال و رو به پائين رفت و آمد می کنند،

ر برابر تو می جهد،ماهی رودخانه د  
.و پرتوهای تو در وسط دريای عظيم ديده ميشود  

.تو آفريدگار جرثومًه مرد در زن هستی  
 اين توئی که به پسر در جسم مادرش جان می بخشی،

.و آرامش می کنی تا گريه نکند  
.و حتی در رحم مادر به پرستاريش می پردازی  
 در هنگاميکه جوجه در تخم مرغ جان می گيرد،

او نفس می دمی تا در آنجا اورا زنده نگاهداری در  
.از تخم بيرون می آيد و با همه نيرويش چهچهه ميزند  

 و بر دوپای خود اين سو و آن سو می دود
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!وه، کارهای تو چقدر گوناگون است  
!" و از نظر ما همه پنهان  

  سّرالداستان اصحاب 

ل اهفت(هيتالويعنی مردم پادشاه  هپتاالناز سويی همان ) هاصاحبان دامدر معنی (  اصحاب رّسمعدوم به ظاهر مردم 

همان اتحاديًه اقوام  به نظر می رسند در ماوراءالنهر و از سوی ديگر) هونهای سفيد(رهبر هپتاالن ) مسلمين روايات

به نام  را می پرستيده اند و آخرين پادشاه ايشان )موسی(ميثره ند که شاببوده  پادشاهان شبان ياهيکسوس ديرين 

به معنی برادر (  اهموسهنام داشته که همان موسی تاريخی است که توسط فرعون ) روح همنشين ايزد ميثره( کاموسه

حنظله ما موضوع ايشان جای ديگر در رابطه با رهبر ملکوتيشان . از مصر به سوی فلسطين رانده شده است) موسی

همراه ) آرخش، رود گل آلود، نادرخشان(و َاَرس ) سرو(ُارس  نام رس در روايات اسالمی با. مورد بحث قرار داديم

داستان ايشان معلوم ميشود اساس  معنی دوم اين از. که نام مشترکی از جمله بر رودهای ارس و اترک بوده است است

ی اصحاب از نياکان ترکمنها مربوط بوده است که طبق روايات کهن اسالم) ياغمورآتها( يموتهابه سکائيان داهه يعنی 

از سايت تبيان ذکر می روايات اسالمی مربوط بديشان را . به شمار ميرفتند) رعدفرزند ايزدايزد جاودانی (خالد سنان 

  : نمائيم

  ) ٣٨(َو َعادًا َو َثُموَدا َو َأصَحب الرَّس َو ُقُروَنا َبيَن َذِلك َآِثيرًا"

م صالح بودند و اصحاب رس و اقوامى بسيار را آه در فاصله ما قوم عاد آه قوم هود پيغمبر بودند و ثمود را آه قو. ٣٨

  )از سوره مبارآه فرقان . (ميان اين اقوام زندگى مى آردند، يعنى قوم نوح و اقوام بعد از ايشان را هالك آرديم 

))  اصحاب رس((به معناى چاهى است آه طوقه چينى شده باشد، و مى گويند )) رس ((آلمه : در مجمع البيان گفته 

مردمى بودند آه بعد از قوم ثمود روى آار آمدند و بر لب چاهى زندگى مى آردند و خداوند پيغمبرى به سويشان گسيل 

نام رودخانه اى بود آه قوم ) رس : (بعضى ديگر گفته اند. داشت ، ولى ايشان او را تكذيب آردند و خدا هالآشان آرد

  . نيز مؤ يد اين احتمال است و روايات شيعه . رس در آنار آن منزل داشتند

روايت ) عليه السالم (در آتاب عيون به سند خود از ابو الصلت هروى از حضرت رضا  :رواياتى درباره اصحاب رس

اصحاب رس : در حديثى طوالنى آه راجع به داستان اصحاب رس است فرمودند) عليه السالم (آرده آه امير المؤ منين 

نهاده بودند و آن درختى بود آه )) شاه درخت ((برى را مى پرستيدند و نام آن را مردمى بودند آه درخت صنو  

آاشته بود و اين قوم ، دوازده )) روشن آب ((فرزند نوح آن را بعد از داستان طوفان بر آنار چشمه اى به نام )) يافث((

ن ، اسفند، فروردين ، ارديبهشت ، خرداد، آبان ، آذر، دى ، بهم: شهر آباد پيرامون نهرى به نام رس داشتند و نام آنها

مرداد، تير، مهر و شهريور بود آه مردم فرس اين اسامى را بر ماههاى دوازدگانه خود قرار دادند، قوم نامبرده از آن 

صنوبر دوازده جوانه گرفته در هر يك از شهرهاى خود، يكى را آاشتند و نيز از آن چشمه آه گفتيم صنوبر بزرگ بر 

نهرى به طرف آن جوانه ها و قريه ها بردند، و نوشيدن از آب آن نهرها را بر خود حرام آردند، به  -ن بود آنار آ
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زنده : طورى آه اگر آسى از آن نهرها مى نوشيد و يا به چهارپاى خود مى داد به قتلش مى رساندند، چون مى گفتند

  ار نيست آسى از آنها بخورد و مايه حيات خدايان را آم ماندن اين دوازده خدا بستگى به آب اين نهرها دارد پس سزاو

و نيز در هر ماه يك روز را در يكى از آن شهرها عيد مى گرفتند و همگى در زير درخت صنوبر آن شهر جمع . آند

دود آن شده قر بانى هايى پيشكش و تقديم آن مى آردند، و آن قربانيها را در آتشى آه افروخته بودند مى سوزاندند، وقتى 

به سجده مى افتادند و به گريه و زارى در مى  )موسی= سمبل ايزد خورشيد، ميثره( درخت صنوبربلند مى شد براى 

اين عادت آنان در آن دوازده شهر بود تا آنكه روز عيد شهر . آمدند و شيطان هم از باطن درخت ، با آنان حرف مى زد

و پادشاهشان نيز در آنجا سكونت داشت و همه اهل شهرهاى دوازده گانه بزرگ فرا مى رسيد، نام اين شهر اسفندار بود 

در آنجا جمع شده به جاى يك روز دوازده روز عيد مى گرفتند، و تا آنجا آه مى توانستند بيشتر از شهرهاى ديگر 

بيشتر از آن ) البته (قربانى مى آوردند و عبادت مى آردند، ابليس هم وعده ها به ايشان مى داد، و اميدوارشان مى آرد 

  . وعده هايى آه شيطانهاى ديگر در اعياد ديگر، از ساير درختان به گوششان مى رسانيدند

سالهاى دراز بر اين منوال گذشت و همچنان بر آفر و پرستش درختان ، ادامه دادند تا آنكه خداوند رسولى از بنى 

ل مدتى آنها را به پرست ش خدا و ترك شرك مى خواند، ولى اسرائيل از فرزندان يهودا، به سوى ايشان فرستاد آن رسو

اين مرد : ايشان ايمان نياوردند پيغمبر نامبرده ، آن درختان را نفرين آرد تا خشك شدند چون چنين ديدند به يكديگر گفتند

را مى خواند تا بر نه ، خدايان بر ما غضب آردند، چون ديدند آه اين مرد ما : خدايان ما را جادو آرد، عده اى گفتند

آنها آفر بورزيم و ما هيچ آارى به آن مرد نكرديم و درباره آلهه خود غيرتى به خرج نداديم ، آنها هم قهر آردند و 

  . خشكيدند

پس چاهى عميق . لذا همگى راءى رابر اين نهادند آه نسبت به آلهه خود غيرتى نشان دهند، يعنى آن پيغمبر را بكشند

. ر آن افكندند و سر چاه را محكم بستند و آن قدر ناله او را گوش دادند تا براى هميشه خاموش گشت حفر آرده او را د

  . دنبال اين جنايت خداى تعالى عذابى بر ايشان مسلط آرد آه همه را هالك ساخت 

ا آشتند و سنت هاى آه پيغمبران خود ر  آجايند صاحبان شهرهاى رس : فرموده ) عليه السالم (و در نهج البالغه ، على 

و در آافى به سند خود از محمد بن ابى حمزه و هشام و حفص . مرسلين را خاموش ، و سنتهاى جباران را احياء آردند؟

وارد شدند يكى از ) عليه السالم (چند نفر زن به خدمت امام صادق : روايت آرده آه ) عليه السالم (از امام صادق 

آن ديگرى پرسيد آيا خداى . حدش همان حد زنا است : پرسيد، حضرت فرمود) ا يكديگرجماع زنان ب(ايشان از مساحقه 

  . زنان رس : بلى ، پرسيد در آجا است ؟ فرمود: تعالى اين مساءله را در قرآن آريم ذآر آرده ؟ فرمود

عليه (محمد بن على و بيهقى و ابن عساآر از جعفر بن ) در مذمت مالهى (و در الدرالمنثور است آه ابن ابى الدنيا 

آيا افتادن زن روى زنى ديگر را در آتاب خدا حرام مى : روايت آرده اند آه دو نفر زن از آن جناب پرسيدند) السالم 

آنگاه اضافه آرده . بلى ، اين عمل همان زنان است آه در عهد تبع مى زيستند و آن زنان آه با رس بودند: دانى ؟ فرمود

آسانى آه چنين آنند بر ايشان جلباب و زره و آمربند و تاج و : گويند، سپس فرمود  ا رس اند آه هر نهر و چاهى ر
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چكمه اى از آتش درست آرده روى همه آنها پارچه اى غليظ و خشك و متعفن از آتش بر تنشان مى آنند، آنگاه جعفر 

  . له را به همه زنان خود ياد دهيدئاين مس: فرمود

  ". است روايتى در اين معنا آورده) عليه السالم (ابن ابى عمير از جميل از امام صادق  قمى هم از پدرش از: مؤ لف 

http://www.ghadeer.org/site/thekr/lib/024/start.html 
  

  

زرتشت است گوتمه بنيانگذار فلسفًه نيايه هند نيز همان گئوماته  
 

نگاهها عميق تر می شود تأثير فرهنگی ژرف ولی در  امپراتوريهای ايران پيش از اسالمهرچه قدر به اطراف و اکناف 
نگارنده اين تأثيرات . بر مليتهای دور و نزديک بيشتر آشکار می گردد مادها و هخامنشيانخفيه نهفتًه ايرانيان دورًه 

را ضمن مقاالت خود شرح داده ام به جرأت  هندوستانو  عربستانو  يهوديه،  انگرجستو  ارمنستانو  ارانروی ملل 
مادها ظاهرًا وقتی . بايد گفت به طور کلی اساطير مهم اين ملل از فرهنگ ايران دورًه مادها و هخامنشيان گرفته شده اند

ولی تأثير تحقيقات اين جانب  . ه استدر مقام ابرقدرتی جهان بودند بهار شکفتن اديان و اساطير آنان بود هخامنشيانو 
در طی مقاالت گذشته در باب  فرهنگ هندوستان . در اين باب هنوز در اذهان در حد زمزمه است و فرياد نشده است

، )از سرودگويان ويد( گوتمه راهو گنهو ) بنيانگذار آئين بودايی( گوتمه بودارا با  زرتشت گئوماتهاسناد يکی بودن 
نشان ) در اصل کيکاوس (حماسًه مهابهاراته  ذريتراشترایو  رام منظومه رامايانه، )نگذار آيين جاينبنيا( مهاويرا
) ريسمان دانش و منطق( سوتراس نيايهبنيانگذار آيين فلسفی  گوتمهدر اين ميان نامی از قلم افتاده بود و آن همانا . داديم
با گوتمه بودا مقايسه نموده اند گفته شده است که وی در همان قرن در مورد اين گوتمه که ندرتًا و با ترديد وی را . است

در آن ) گوتمه بودا(در سمت شمال هندوستان می زيسته است يعنی همانجايی که گئوماته زرتشت ششم پيش از ميالد 
) ما -گوت( هگوتمو ) ماته -گئو( گئوماتهاين مطلب بعالوًه مترادف بودن اسامی . عصر در آنجا فرمان می رانده است

بنابراين آوازه و شهرت . در معنی دانای سخن و قوانين دينی، جای ترديدی در اينهمانی بودن آنان برجای نمی گذارد
سياسی و فرهنگی نيک گئوماته زرتشت به عنوان حاکم روحانی نواحی شمالی هند و شرق فالت ايران در سرزمين پر 

هر "مذکور منتشر شده و جوامع روحانی تجددخواه به مصداق گفتًه معروف جمعيت هندوستان آن روز با القاب و اسامی 
با علمايی از خود اهالی مناطق مختلف هند به نام و نشانی از وی فلسفه و آموزش وی " کسی از ظن خود شد يار من

ر اينجا سخن کوتاه می ما د. راگسترش و تعميم داده و به سليقًه خويش فلسفه و منطقی جالب و بسيار جالب خلق نموده اند
اين گوتمه را که ملقب به عارف و حکيم بزرگ وبسيار بينا و ) ريسمان دانش و منطق(کنيم و فلسفه نيايه سوتراس 

                                                              :رنجديده است، از کتاب فلسفًه شرق مهرداد مهرين به عينه نقل می کنيم
: گوتمه افکار خود را در پنج دفتر در کتاب نيايه سوترا تشريح کرده است. بودگوتمه بنيانگذار اين فلسفه : نيايه فلسفًه"

 -٢). احساس محسوسات به حواس پنجگانه(پرات ياکشا  - ١:بر طبق اين فلسفه از چهار راه می توان به حقيقت رسيد
. محسوسات هم دو نوعند). گفتار دانشمندان(شابآ  -۴). ازنه و تطبيقمو(اوپ ماما  -٣). استدالل به قوًه مميزه(انوماما 

در فلسفه نيايه روح . محسوساتی که از طريق چشم و گوش احساس ميشود و محسوساتی که توسط نفس دريافت ميشود
                .روح يه وسيلًه نفس محسوسات را ادراک می کند. کامًال از جسم جداست و حيات جاودانی دارد) جيوه آتمه(

می توان " منس"به وسيلًه . فقط وسيلًه فقط وسيلًه تحصيل دانش می باشد" منس"عالم است و " آتمن"بر طبق اين فلسفه 
يا "  آتمن" گوتمه می گويد که دانش حقيقی به . در پاسخ اين که دانش چيست. توجه خود را به يک شيئی معطوف داشت

زيرا دانش به . حواس و اشياِء مورد توجه حواس، ممکن نيست تعلق داشته باشددامش به . پيوستگی دارد" خودی"
زيرا دانش حتی موقعی که حواس کار نمی کند می . حواس و اشياِء مورد توجه حواس، ممکن نيست تعلق داشته باشد

آتمن و آتمن هم دو  منس فقط آلتی است به دست. است" منس"با "  آتمن"دانش محصول ارتباط . تواند وجود داشته باشد
در فلسفًه نيايه خوشی بدون درد وجود ". خودی باالترين"نوع استو جيوا آتمن يعنی خودی و فردی و پرم آتمن يعنی 

همانطور که . همانطوری که سايه به دنبال نور است درد هم به دنبال لذت است. زيرا حتی لذت پر از درد است. ندارد
بر طبق اين فلسفه هيچ کس به اپاورگه يا آزادی . درد هم هميشه در دنبال لذت می باشد سايه هميشه به دنبال نور است،

در فلسفًه نيايه، خدا علت العلل . از همه نوع درد نمی رسد، مگر به وسيلًه پيدا کردن علم صحيح نسبت به اشياء جهان
خدا به منزلًه روح جهان است و جهان . خلقت است، ولی خدا منظم کننده هستی بی صورت دانسته نه خالق عالم خلقت

نيايه تمام مسئل اعم از علمی يا . جهان هم به وسيله او به حرکت افتاده و هم از او جدا نيست. به منزلًه جسم خداست
نظری را بی رحمانه زير چاقوی انتقاد مورد تشريح قرار داده به تفصيل در بارًه مکانيسم علم صحبت و بر ضد 

معنی  نيايهاصًال کلمًه . نيايًه کلی راهنمای خوبی برای فلسفه های منظم هندی است. دالل می کندشکاکيت مطلق است
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نيايه خاطر نشان می کند که هيچ . نيز خوانده اند) علم مناظره(و اسبويبيا ) علم بحث(تحقيق تحليلی می دهد آنرا تراکويبيا 
با اينکه نيايه خيلی طرفدار تحقيقات علمی و منطقی . ان کردفلسفه ثابتی را نمی توان روی شالودًه چيزی جز منطق بي

چنين به نظر می رسد که برهمن ها اين فلسفه علمی را هم خراب . است، استدالالت غير علمی در آن زياد ديده ميشود
بعضی  کرده اند تا آسيبی به خرافاتی که در ساير فلسفه های هندی وجود دارد نرسد، زيرا روحانيون هندی هم مثل

وی "نيايه و فلسفه مادی . روحانيون ساير جاها، با تبليغ خرافات، مردم ساده لوح را فريب داده و امرار و معاش می کنند
                     ."مکمل يکديگرز شناخته شده اند، روش هردو در تحقيق حقايق علمی، تحليلی و منطقی است" شه سيکه

                       
يعنی ) بايزيد بسطامی، ابراهيم ادهم(=گئوماته زرتشت به جهت اين که در اينجا به يک بيت شعر معروف  پيرو  صوفِی 

دارد، ّکل اين شعر را از مثنوی معنوی  گئوماته زرتشت/ فلسفًه نيايه گوتمه هم با  مولوی بلخی اشاره شد و مناسبتی
                                                                                                                                     :وی می آوريم

 بشنو از نی چون شکايت می کند
 

داييها حکايت می کنداز ج  
 کز نيستان تا مرا ببريده اند
 از نفيرم مرد و زن ناليده اند

 سينه خواهم شرحه شرحه از فراق
 تا بگويم شرح درد اشتياق 

 هرکسی کاو دور ماند از اصل خويش
 باز جويد روزگار وصل خويش 
 من به هر جمعيتی ناالن شدم

 جفت بد حاالن و خوش حاالن شدم
ود شد يار منهرکسی از ظن خ   

  از درون من نجست اسرار من
 سر من از ناله من دور نيست

چشم و گوش را آن نور نيست ليک   
 تن ز جان و جان زتن مستور نيست
 ليک کس را ديد جان دستور نيست 
  آتش ست اين بانگ نای و و نيست باد
  هر کس اين آتش ندارد نيست باد
  آتش عشق است کاندر نی فتاد

است کاندر می فتادجوشش عشق   
  نی حريف هرکه ازياری بريد
 پرده هايش پرده های ما بريد

 همچو نی زهری و ترياقی که ديد
 همچو نی دمساز و مشتاقی که ديد 
 نی حديث راه پر خون می کند
  قصه های عشق مجنون ميکند

 محرم اين هوش جز بی هوش نيست
 مر ، زبان را مشتری جز گوش نيست

بی گاه شد در غم ما روزها   
 روزها با سوزها همراه شد

 روزها گر رفت گو رو باک نيست
بمان ای آنکه چون تو پاک نيست تو    
  هرکه جز ماهی زآبش سير شد

 هرکه بی روزی ست روزش دير شد
 در نيابد حال پخته هيچ خام
 پس سخن کوتاه بايد والسالم

 
)مأخذ شعر مولوی، سايت فيلسوف نقابدار(  
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  ف بن برخيا همان برديه زرتشت استآص
  

  
در اينجا  صرفًا خود آصف بن برخيا  را  با کالم  مجدالدين . اثبات اين امر به مطابقت سليمان و کورش برميگردد

  :کيوانی معرفی می نمائيم
  :آصف بن برخيا

                                                                                                                                   
       کيوانی مجدالدين :نويسنده
  از مرکز دايرة المعارف بزرگ اسالمی ٢٣٨:مقاله شماره
سليمان، تقريبًا در همة  وزير يا کاتب يا نديم حضرت داماد، جانشين و،) برخيا  بن در عبری، آساف(َبْرِخيا   بن  آَصِف

از سورة  ٤٠ه، به آية ای يادی به ميان آمد افسانه ـ نيمه روايات و داستانهايی که ضمن آنها از اين شخصيت نيمه تاريخی
 سليمان از ياران پيرامون خويش خواست که پيش از وارد شدن ملکة سبا تخت او را در :اشاره شده است) نمل( ٢٧

، )٢٧/٤٠/نمل(» آورم می پيشگاه وی حاضر آورند و يکی از مالزمان او گفت که در يک چشم برهم زنی، به نزد تو
اند  ای ديگر دانسته برخی او را جبرئيل و يا فرشته. نيستند هادی داده بر يک قولمفسران قرآن دربارة کسی که چنين پيشن

طبری ) برخيا دانته که بر اسم اعظم آگاهی داشته است  بن عّباس وی را آصف ابن: اند پنداشته و گروهی آدميزاده
مسعود  ابن). افزايد امة او میتبارن ميکيا را بر  ، ابوالفتوح رازی سمعيابن٤/١٦٣؛ رازی ٤/١٩٧؛ فخر رازی ١٩/١٠٣

که نامش ) فخر رازی(» مردی از آدميان«قناده فقط به ). همانجايها رازی؛ فخر رازی،(بوده است ) ع(گويد وی خضر
و فخر  رازی(» ای در دريا وی مردی نيکوکار بود از جزيره«: زيد نيز گويد ابن. کند اشاره می )رازی(تمليخا بود 
فخر رازی، : ؛ قس٤/١٦٤رازی، ) او را ِمْسطح اسطوح ـ اسطوم و يا اسطوس ـ ذکر کرد مجاهد نام). همانجايها

 .                                 ).و ديگران آمده است 7/222 ، ميبدی،٢٢٥- ٥/٦؛ اکثر اين روايات در طبرسی، ٤/١٩٧
ذوالنور، بلخ، ضّبه نيای بزرگ : استنامهای باال افزوده  چند نام ديگر بر) ٤/١٠٤(» مبهمات قرآن«سيوطی در فصل 

 .داند نمی هايی را که دربارة هويت او روايت شده، موجه گفته) ١٥/٣٦٣(طباطبايی  .(7/222 نيز نکـ ميبدی،(قبيلة ضبه 
 

سليمان و به قولی وزير، کاتب و معلم روزگار  برخيا وزير و مؤتمن و دوست  بن ولی بيشتر مفسران، اين مرد را آصف
. شده است خوانده، دعايش اجابت می دانسته است و چون حق را بدين نام می می اند که اسم اعظم خدا را و دانستهکودکی ا
که آن کس آصف  السالم متکّثرالورود است در احاديث اهل بيت عليهم«ضمن تصريح بدين نکته که  ،(3/424) الهيجی

عيون اخبارالرضا آمده است که برخی از اوليای  الدعوات و مهجای از منابع اسالمی مانند  گويد در پاره می» برخيا بوده
مؤّيِد گفتة الهيجی . اند خوانده، خوانده به نام اعظمش که آصف او را بدان می خدای را) ع(دين مانند امام موسی کاظم

کند که  می از عايشه نقل) ١٣/٢٠٤(قرطبی . وارد در برخی تفاسير دربارة چگونگی دعای آصف برخياست روايات
بود، ولی راويان ديگر » يا َقيُّوُم يا حیُّ«دعايی که آصف ضمن آن خدای را به اسم اعظمش خواند : گفت) ص(پيامبر

محمد   بن به برادر خود موسی) ع(النقی کرده که حضرت امام علی مانند زهری و مجاهد آن دعا را به گونة ديگری نقل
 .                                         .، به آصف برخيا بوده است)٢٧/٤٠/نمل(آن آيه  اشارة حق تعالی در: گفت

در کتاب مزاميِر . مغنيان داوود، و در برخی ديگر دوست سليمان معرفی شده است ای مآخذ آصف نام يکی از در پاره
ير آهنگهايی ساخته مزام که به قول بعضی، تنها برای چند مزمور از. عتيق، مزمور پنجاهم، به نام آساف است عهد

 .                                                                 .است، اما روشن نيست که اين همان آصف برخياست يا کسی ديگر
جا ضمن شرح موضوعات  ٢فقط در  المعارف جودائيکا مدخل جداگانه به عنوان آصف يا آساف برخيا نيامده و در دايره

اشاره در ضمن گزارش احوال حضرت  ٢اينکه هيچ يک از اين  نکتة درخور توجه به. م اشاره شده استديگر، بدين نا
 يهيوديان نيست، بلکه آنجا که در شرح داستان ملکة سبا بر پاية روايات اسالمی سخن سليمان طبق مآخذ مورد اعتماد
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يکی از : گويد نيز می. »اورشليم گرفت ت بلقيس بهسليمان به اشارة رايزنانش تصميم به آوردن تخ«: افزايد گويد، می می
داستان ملکة «: گويد که می) ١٣/١٤٢٤(المعارف  همين دايره. است اين مشاوران به گفتة مفسران اسالمی، آصف بوده

دربارة  )در احوال استر(» ترگوم ثانی«بسيار نزديک است به آنچه آنچه در ) نمل( ٢٧سورة  از ٤٥-١٧سبا در آيات 
ای به آصف اختصاص نداده است و نيز  جداگانه باتوجه به لحن بيان جودائيکا و اينکه مدخل. ان و بلقيس آمده استسليم

توان نتيجه  ای به موضوع ملکه سبا و آصف وزير سليمان نکرده، می سليمان اشاره المعارف ذيل به دليل اينکه اين دايره
شده است که  اشاره) ١٥/١٠٨(در اين کتاب . کنند ی نگاه نمیيهوديان به آصف به عنوان شخصيتی تاريخ گرفت که

آصف، عمومًا از روايات نيمه دينی  مفسران مسلمان، هنگام نسبت دادن حکمت و درايت و قدرت به سليمان و وزيرش
يش، بر آيات قرآنی اند، اما مسلمانان در اين اعتقاد خو دارند، متأثر بوده هايی که گاه ريشة ايرانی و افسانه» اگَّده(يهودی 

روايات  کنند نه استناد می) ٤٠- ٣٩، ٣٨/٣٦/؛ ص٣٤/١٣/؛ سباء١٨- ٢٧/١٧/؛ نمل٨٢-٢١/٨١/انبياء :از قبيل(
 .                                                            .ای يهودی ـ ايرانی افسانه نيمه

ان و مفسران مسلمان، مانند احمد نيشابوری، طبری، گروهی از مورخ های يهودی که از سوی در روايات و افسانه
است، يک  يعقوبی، و در قرون بعدی، حمداهللا مستوفی و خواندمير با توصيفهای بيشتری گزارش شده واضح اثير، ابن ابن

و به روايتی، با دختر (دختر فرعون  خوريم و آن ضمن داستان ازدواج سليمان با جای ديگر به نام آصف برخيا برمی
پس از . سليمان پدر دختر ياد شده را کشت و وی را به زنی گرفت برپاية اين گزارشها،. است) پادشاه جزيرة صيدون

 آصف روزی ضمن. دختر به پرستش آن پيکره پرداخت. ای از پدر او را در قصر نهاد پيکره چندی برای تسالی آن زن
چون سليمان به حقيقت پی  .»پرستند تو غير خدا را میچهل روز است که در خانة «: اعتراض به سليمان وی را گفت

انتساب قتل را ) ٦/٨٥/؛ انعام٤٠، ٣٨/٣٠/ص(آيات قرآن  برد، آن زن را کيفر کرد، اما مفسران به استناد چندين آيه از
 .                                                            .پذيرند خداست، نمی به سليمان که پيامبر برگزيدة

، باز )ديگر که متضمن قصة گم شدن انگشتری سليمان است های يا بر پاية برخی افسانه(به دنبال شرح ماجرای ياد شده 
که ديوی به نام َصْخر خاتم سليمانی را ربود و در هيأت سليمان بر تخت پادشاهی  يادی از آصف شده است بدين شرح

در کار او به در آورد و  آصف که رفتار پيامبر خدا را غيرعادی ديد،. ی نهادپاية کار خود را بر ستم و تبهکار نشست و
 .   .                                                             به سليمان بازگرداند

يز آصف وزيری خردمند، سياستمدار و مدير معرفی شده، نام وی در ادب فارسی ن جا چون در روايات و تفسيرها، همه
کاردان و آگاه در  نام آصف به عنوان وزيری) ٢١٧ص (الملک  در سياست نامة نظام. معنايی به خود گرفته است چنين

برخی از شاعران مانند مجير . آمده است عباد، آل برمک و بعميان  بن رديف نام پيران ويسه، بوذر جمهر، صاحب
صبا و جز ايشان، ممدوحان خود را در  خان يمين، فتحعلی نسنجری، اب بيلقانی، سوزنی سمرقندی، انوری، ضياءالدين

و » رتبت آصف جمشيد«، »آصف جم اقتدار«اند و آنان را در قالب ترکيباتی مانند  آصف مانند کرده حکمت و درايت به
يکی دو وی افزون بر . بهره گرفته است نمايد که حافظ شيرازی بيش از ديگران از نام آصف چنين می. اند جز آن ستوده

پرداخته، اين نام با ترکيباتی چون آصف ثانی، آصف عهد، آصف  مضمون لطيف که بر پاية داستان آصف و سليمان
آميز در وصف وزيران همزمان خود به کار برده  را به صورت عناوين و القابی احترام ملک سليمان و آصف دوران

                                             .  )٣٦٣، ٣٦٢، ٣٥٩، ٢٨٦، ٢٧٢، ٢١٩، ١٧١، ٢٨، ٢٥: نکـ حافظ غزلهای) است
الّدعوات و  موسی، مهج بن علی طاووس، ؛ ابن٢٤٠- ١/٢٦ق، ١٤٠٢اثير، عزالدين، الکامل، بيروت، دارصادر،  ابن :مآخذ
ک خيال انگيز، تهران، ؛ اهور، پرويز، کل٣١١ص  ق،١٣٢٥العبادات، به کوشش محمدحسن کرمانی، تهران،  منهج

 ؛ جودائيکا، ذيِل٦/٣٤٩العربی،  البيان، بيروت، داراحياءالتراث روح ؛ برسوی، اسماعيل،٢٤-١/١٩ش، ١٣٦٣زوار، 
Aggadeh و Queen of Sheba و Solomon،؛ حافظ شيرازی، ديوان، به کوشش محمد قزوينی و قاسم غنی، تهران 

الجنان،  رازی، ابوالفتوح، روح ؛١٢٧-١/١٢٢ش، ١٣٦٢السير، تهران، خيام،  الدين، حبيب زوار، جمـ ؛ خواندمير، غياث
الدين،  ؛ سيوطی، جالل٢٩٠، ٢/٢٨٣ش، ١٣۵١ التواريخ، اسالميه، ق؛ سپهر، محمدتقی، ناسخ١٤٠٤
         ش؛ شبر، عبداهللا،١٣٦٣، )افست(الرضی  محمدابوالفضل ابراهيم، قم، منشورات القرآن، به کوشش علوم فی االتقان

الميزان، قم، اسماعيليان،  ؛ طباطبايی، محمدحسين،٣٩٥العربی، ص  الکريم، بيروت، داراحياءالتراث تفسيرالقرآن
جرير،  ق؛ طبری، محمدبن١٣٨٠الحياه،  دارمکتبه البيان، حسن، مجمع بن ؛ طبرسی، فضل٣٧١- ١٥/٣٦١ق، ١٣٩٢

العربی؛ فخرمدير،  ر، بيروت، داراحياءالتراثرازی، التفسيرالکبي ق؛ فخر١٤٠٣تفسير، بيروت، دارالمعرفه، 
 و ٤٣٢ش، صص ١٣٤٦الحرب والشجاعه، به کوشش احمد سهيلی خوانساری، تهران، اقبال،  آداب منصور، محمدبن

علی،  ق؛ الهيجی، محمدبن1372 العربی، القرآن، بيروت، داراحياءالتراث االحکام محمد، الجامع بن ؛ قرطبی عبداهللا433
مراغی، احمدمصطفی، تفسير، بيروت،  ش؛١٣٤٠به کوشش محدث ارموی، تهران، علمی، تفسير شريف، 
حمداهللا، تاريخ گزيده، به کوشش عبدالحسين نوايی، تهران،  ؛ مستوفی،١٩/١٤١ق، ١٩٨٥العربی،  داراحياءالتراث

ميرکبير، اصغر حکمت، تهران، ا االسرار، به کوشش علی مبيدی، ابوالفضل، کشف ؛٤٩ش، ص ١٣٦٢اميرکبير، 
 الملک، ؛ نظام٣٨٧-٣٧٩ش، صص ١٣٣٨الصفا، تهران، مرکزی،  ميرخواند، خاوندشاه، روضه ش؛١٣٦١
االنبياء،  ابواسحق احمد، قصص ش؛ نيشابوری،١٣٢٠نامه، به کوشش عباس اقبال، تهران، زوار،  علی، سياست بن حسن

.                       .١/٥٩ق، ١٣٧٩خ، بيروت، دارصادر، واضح، تاري ابن ؛ يعقوبی،٣١٩ق، ص ١٤٠١العلميه،  بيروت، دارالکتب
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   مجدالدين کيوانی

 
 
 
 
 
 
 

  زرتشت به عنوان ايوب يعنی فرد بر گماشته بر تجارب سخت گئوماته 
يوب وزير در مقالًه زرتشت پيامبر اجتماعی جهانشمول به ذکر داليل يکی بودن زرتشت دربار گشتاسپ کيانی و ا

در اينجا ايوب اساطير اسالمی را از سايت تبيان . پرداختيم) به روايت مندرجات کتاب کهن فضايل بلخ(گشتاسپ 
  : معرفی می نماييم

  )ع(سرگذشت ايوب
  آزمايش ايوب

خداى متعال خطاب به پيامبر . نبوت و پيامبرى آنها را بيان آرده است يكى از پيامبرانى است آه قرآن )١()ع(ايوب
.                                                                                                  :فرمايد مى) ص(خود حضرت محمد

  ِإْبراِهيَم َوِإْسمِعيَل َوِإْسحَق َوَيْعُقوَب َواَألْسباِط َوِعيسى  ُنوٍح والنَِّبيِّيَن ِمْن َبْعِدِه َوَأْوَحْينا ِإلى  ِإّنا َأْوَحْينا ِإَلْيَك َآما َأْوَحْينا ِإلى
  )٢(َوَأيُّوَب؛

همان گونه آه به نوح و پبامبران بعد از او وحى آرديم، به تو نيز وحى نموديم و به ابراهيم و اسماعيل و اسحق و 
  .                                                     .يعقوب و أسباط و عيسى و ايوب نيز وحى آرديم

نواز  آرد و فردى ميهمان هربان بود و از بيوه زنان و يتيمان دستگيرى مىبسيار با تقوا و به مستمندان م) ع(ايوب
صاحب ) ع(نويسند، حضرت ايوب مورخان مى. نمود آن حضرت قوم خود را به پرستش خداى يكتا دعوت مى. بود

ين هاى وسيعى را در سرزم اموال و دارايى فراوانى بود، وى انواع چهار پايان و بردگان و گوسفندان و زمين
همه اينها از او . در اختيار داشت و از نعمت فرزندان و اوالد فراوان برخوردار بود... از منطقه حوران» بثينه«

گفت، عضو  ها مبتال گشت و جز قلب و زبانش آه به وسيله آنها ذآر خداى عزوجل مى گرفته شد و به انواع بيمارى
مشكالت شكيبا و سپاسگزار بود و در شب و روز و صبح و وى در همه اين . سالم ديگرى برايش باقى نمانده بود

بيمارى آن حضرت آن قدر به طول انجاميد آه آسى با او نشست و . عصر، ذآر و تسبيح خدا را بر زبان داشت
اى بيرون  وى را ازشهر خارج آردند و در خرابه. آرد و همنشين، از نزديك شدن به او بيمناك بود برخاست نمى
ها و نيكى و  مردم با او قطع رابطه آردند و هيچ آس، جز همسرش آه رعايت حّق او نمود و محبت .شهر افكندند

  .آرد دانست، آسى با او اظهار مهربانى و محبت نمى احسان وى را نسبت به خود مى
آه خود داد، به نحوى  آرد و بامدادان او را نظافت آرده و آارهاى او را انجام مى همسرش نزد او رفت و آمد مى

آرد و از مزد آن براى شوهرش  اى آه براى مردم آار مى گونه اش اندك شد، به روبه ضعف رفت و مال و دارايى
او پس از آن همه خوشبختى و وجود مال و دارايى، در .... آرد آرد و سنگينى اين بار را تحمل مى طعام تهيه مى

يى آه براى شوهرش به وجود آمد و تنگدستى و فقر و ها مورد از دست دادن مال و دارايى و فرزند و گرفتارى
  .                                             .همراه با شوهرش ايوب صبر و شكيبايى پيشه آرد...خدمتكارى براى مردم

را فزونى بخشيد، تا آنجا آه آن حضرت در صبر و ) ع(ها صبر و سپاس و حمد و ثناى ايوب همه اين دشوارى
  .                                                    .المثل شد ها ضرب ها و مصيبت ايى و ناگوارىشكيب

سال بوده، و قولى نيز هفت سال و چند  گفته شده آه سه: اند دانشمندان در مدت گرفتارى حضرت ايوب اختالف آرده
اى ايوب، اگر از خداى خود : آه همسرش به وى گفتمنقول است . اند داند و برخى آن را هيجده سال نقل آرده ماه مى

هفتاد سال سالم زندگى آردم، اگر هفتاد سال هم براى خدا : در پاسخ گفت. بخواهى، گرفتارى تو را رفع خواهدآرد
  .                                                   .صبرآنم آم است

  .»الّلهم َأْنَت َأَخْذَت َو َأْنَت َأعَطْيَت«: گفت شد مى رد مىوا) ع(هر گاه مصيبتى بر حضرت ايوب: اند گفته
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اند آه اصل آنها را از ِسفر اّيوب و از تفسيرى، به  هاى فراوانى نقل آرده تاريخ نگاران در باره حضرت ايوب داستان
دگاه دانشمندان بزرگ اند، و چون در آن دخل و تصرف شده از دي اند گرفته آه يهوديان بر تورات داشته» هجاده«نام 

   ..                                   و مورد اعتماد اسالم قابل قبول نيست
آه بدان مبتال گرديد، ) ع(برخى از مفسران، مانند استاد احمد مصطفى مراغى، در مورد نوع بيمارى حضرت ايوب

اى بود آه مردم از او نفرت داشتند و  به اندازه) ع(اند بيمارى ايوب آه گفته اين«: گويد انتقاد آرده و درتفسير خود مى
آرد و  اى جاى دادند و جز همسرش، آه نزد او رفت و آمد مى اش بيرون برده و خارج شهر در خرابه او را از خانه

برد، آسى با آن حضرت ارتباط نداشت، همه اين مطالب از اسرائيليات است و بايد همه آنها را  برايش آب و غذا مى
ها را تأييد آند، در دسترس نيست، وانگهى از جمله شرطهاى  و دروغ دانست؛ زيرا سند صحيحى آه اين گفته آذب

هايى باشد آه مردم را از او متنّفر سازد؛ زيرا اگر پيامبر  پيامبرى و نبوت اين است آه نبايد در وجود پيامبر، بيمارى
                                   .»احكام و دستورات الهى را بدانان ابالغ آند تواند با مردم تماس حاصل آرده و اين گونه باشد، نمى

  در قرآن) ع(اّيوب
به بيمارى مبتال شد و پروردگار خويش را خواند و خداوند دعاى او را مستجاب ) ع(آند آه ايوب قرآن، آشكارا بيان مى

                                                                   :داندگرداند و بيمارى او را برطرف ساخت و اهل او را بدو باز گر
    َفاْسَتَجْبنا َلُه َفَكَشْفنا ماِبِه ِمْن ُضرٍّ َوآَتْيناُه َأْهَلُه َوِمْثَلُهْم َمَعُهْم * َربَُّه َأنِّى َمسَِّنَى الضُّرُّ َوَأْنَت َأْرَحُم الّراِحِميَن   َوَأيُّوَب ِإذ نادى

                                     )٣(ِلْلعاِبِدينَ؛  َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدنا َوِذْآرى 
 دعايش را. ترين مهربانانى خدايا، من بيمار گشتم و تو مهربان: گاه آه ايوب خداى خويش را خواند و عرضه داشت و آن

مستجاب آرديم و بيمارى او را بر طرف نموديم و با لطف خود اهل و فرزندانش را دو چندان داديم تا يادآورى باشد 
.                                    .براى عبادت پيشگان  
َوَوَهْبنا َلُه * ْرُآْض ِبِرْجِلَك هذا ُمْغَتَسٌل باِرٌد َوَشراٌب ُا* َربَُّه َأنِّى َمسَِّنَى الشَّْيطاُن ِبُنْصٍب َوَعذاٍب   َواذُآْر َعْبَدنا َأيُّوَب ِإذ نادى

َوُخذ ِبَيِدَك ِضْغثًا َفاْضِرْب ِبِه َوال َتْحَنْث ِإّنا َوَجْدناُه صاِبرًا ِنْعَم الَعْبُد ِإنَُّه * اَألْلباِب  ِلُأوِلى  َأْهَلُه َوِمْثَلُهْم َمَعُهْم َرْحَمًة ِمّنا َوِذْآرى
                       .)٤( َأّواٌب؛

  
پروردگارا؛ شيطان به من رنج و عذابى سخت : گاه آه پروردگارش را خواند و عرضه داشت و ياد آر بنده ما ايوب را آن

پاى بر زمين بزن و در آن آب سرد خود را شستشو آن و از آن بياشام و با رحمت و لطف خويش اهل و . استرسانيده 
هاى باريك را به دست گير و به  اى از چوب فرزندانش را دو چندان نموديم تا براى خردمندان يادآورى باشد و دسته

اى نيكو بوده و پيوسته  او بنده. اى شكيبا يافتيم ب را بندهما ايو. را بزن، تا عهد و سوگندت را نشكنى) زنت(وسيله آن او 
                                                    .آرد به درگاه خدا تضرع و زارى مى

مقصود از مّس شيطان به سختى و گرفتارى، امورى است آه شيطان در حال بيمارى آن حضرت در وى ايجاد وسوسه 
را بزرگ جلوه دهد و او را از رحمت خداى خويش مأيوس سازد و از بيمارى آه به او رسيده اظهار آرد تا گرفتارى  مى

ناراحتى آند، ولى ايوب براى رفع گرفتارى خود به خدا پناه برد و از وى خواست تا بدو توفيق دهد شيطان را دور 
                                            .                            ساخته و با صبرى پسنديده او را رّد آند

اى ايوب، با » اْرُآْض ِبِرْجِلَك هذا ُمْغَتَسٌل باِرٌد َوَشراٌب«: آند را اين گونه بيان مى) ع(خداى متعال نحوه شفايافتن ايوب
ز آب سرد اى ا پاى خود به زمين بكوب و آن حضرت نيز براى امتثال امر او چنين آرد و به دستور خداوند چشمه

جوشيد، و سپس به او فرمان داد تا خود را در آن چشمه شستشو دهد و از آن بنوشد، و بدين ترتيب خداوند درد و بيمارى 
                                              .ظاهرى و باطنى آن حضرت را از بين برد

بدان مبتال بوده است و آن بيمارى پوستى ) ع(آه ايوباين اشاره به نوع بيمارى است «: گويد مراغى در تفسير خود مى
اى  دهد، ولى بيمارى آشنده و خارش بدن و امثال آن بوده آه جسم آدمى را به شدت رنج مى) اآزما(غير ُمسرى مانند 

اين قبيل آه  ها سودمند است، چه اين هاى معدنى بوده آه براى اين نوع بيمارى آه اشاره دارد آن آب از آب چنان... نيست
آنيم در اروپا و مصر و  ها، همان گونه آه فايده ظاهرى دارد، نوشيدن آن نيز سودمند است، به نحوى آه مالحظه مى آب

هاى  هايى احداث شده و در هواى سرد، به عنوان مكان هايى از اين قبيل وجود دارد آه در آنها حمام ديگر آشورها، چشمه
                                                            .شود پوستى و داخلى از آنها استفاده مىهاى  بهداشتى تلقى و براى بيمارى

  سوگند شكنى

هنگام بيمارى خود، وقتى همسرش در انجام آارى تأخير آرده بود، سوگند خورد اگر بهبودى يابد، صد تازيانه ) ع(ايوب
ترين وجهى به ايوب  به آساناى به آن حضرت انجام داده بود، خداوند  ندهبر او بزند، ولى از آنجا آه آن زن خدمات ارز
اى آوچك از گياه و يا ريحان و يا چيز ديگرى تهيه نموده و آن را يك  دستور اجراى سوگند داد؛ به اين ترتيب آه دسته

. آفاره سوگند خود را ادا آرد )ع(صد ضربه تازيانه تلقى شود و به اين نحو، ايوب بار بر او بزند و اين خود، به منزله
اين آار يك نوع گشايش و راه خروج از عهد و پيمان است آه خداوند آن را براى تقواپيشگان و فرمانبرداران خود ارائه 
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و با اين فرموده خويش به اين مطلب ). ع(سرشت حضرت ايوب دهد، به ويژه در حّق همسِر شكيبا و راستگو و نيك مى
                                                                 .»َوُخذ ِبَيِدَك ِضْغثًا َفاْضِرْب ِبِه َوال َتْحَنْث«: اشاره آرده است

نيز . دختر يعقوب بود» ليا«و همسرش ) آستياگ(مادرش دختر لوط. است) ع(از نسل ابراهيم) ع(حضرت ايوب -١
حضرت ايوب : گويد طبرى مى. دختر افرائيم بود و گفته شده، دختر منشا بن يوسف بن يعقوب بوده است» رحمه«اند  گفته

او را ايوب گفتند آه  بدين جهت: اند و ابن عباس گفته است سال داشت و برخى آن را بيشتر ذآر آرده ٩٣هنگام وفات 
                                                                             . وى در همه حاالت با خداى خويش در راز و نياز بود

                                                                                  .١٦٣. آيه ) ٤(نساء  -٢
.                                                                                                                         ٨٤ – ٨٣آيات ) ٢١(أنبيا  -٣
  . ٤٤ - ٤١آيات ) ٣٨(ص  -٤

 بلعم باعورا همان برديه زرتشت است
 

برادر خوانده و نائب السلطنًه فرعون  برديه زرتشتيعنی فرد درشت اندام زرين اندام دقيقًا مترادف همان نام  بلعم باعورا
.در ايران بوده است) خامنشیموسی ه(کمبوجيه    

 
اسالمی داستان بلعم باعورا در روايات   

  داستان بلعم باعورا در روايات 

پدرم از حسين بن خالد : مى گويد...)) و اتل عليهم نبا الذى آتيناه آياتنا((على بن ابراهيم قمى در تفسير خود در ذيل آيه 

بلعم باعورا داراى اسم اعظم بود، و با اسم : ل آرد آه آن حضرت فرمودبرايم نق) عليه السالم (از ابى الحسن امام رضا 

اعظم دعا مى آرد و خداوند دعايش را اجابت مى آرد، در آخر بطرف فرعون ميل آرد، و از درباريان او شد، اين 

افتاد، گفت ببود تا آنروزى آه فرعون براى دستگير آردن موسى و يارانش در طلب ايشان مى گشت ، عبورش به بلعم 

از خدا بخواه موسى و اصحابش را به دام ما بيندازد، بلعم بر االغ خود سوار شد تا او نيز به جستجوى موسى برود : 

االغش از راه رفتن امتناع آرد، بلعم شروع آرد به زدن آن حيوان ، خداوند قفل از زبان االغ برداشت و به زبان آمد و 

زنى ؟ آيا مى خواهى با تو بيايم تا تو بر پيغمبر خدا و مردمى با ايمان نفرين آنى ؟  واى بر تو براى چه مرا مى: گفت 

بلعم اين را آه شنيد آنقدر آن حيوان را زد تا آشت ، و همانجا اسماعظم از زبانش برداشته شد، و قرآن درباره اش 

ناه بها و لكنه اخلد الى االرض و اتبع هواه فمثله فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ، و لو شئنا لرفع: ((فرموده 

  . اين مثلى است آه خداوند زده است )) آمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تترآه يلهث 

اين است آه آيه شريفه اشاره به )) و اين مثلى است آه خداوند زده است : ((ظاهر اينكه امام در آخر فرمود: مؤ لف 

  ... داستان بلعم دارد

در الدر المنثور است آه فاريابى و عبدالرزاق و عبد بن حميد و نسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن ابى حاتم و ابو  و

و اتل عليهم نبا الذى آتيناه آياتنا ((الشيخ و طبرانى و ابن مردويه همگى از عبدالّله بن مسعود نقل آرده اند آه در ذيل آيه 

  . مى گفتند)) بلعم بن اءبر((ن شخص مردى از بنى اسرائيل بوده آه او را اي: گفته است )) فانسلخ منها
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اين : و نيز در همان آتاب آمده آه عبد بن حميد و ابو الشيخ و ابن مردويه از طرقى از ابن عباس نقل آرده اند آه گفت 

ظم مى دانسته ، و در بنى مرد بلعم بن باعورا و در نقل ديگرى بلعام بن عامر بوده و همان آسى بوده آه اسم اع

  . اسرائيل بوده است 

اينكه وى اسمش بلعم و از بنى اسرائيل بوده از غير ابن عباس نيز روايت شده ، و از ابن عباس غير اين هم : مؤ لف 

  .روايت آرده اند

  داستان بلعم باعورا

  ) ١٧٥(َها َفَأْتَبَعُه الشْيطُن َفكاَن ِمَن اْلَغاِويَنَو اْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ الَِّذى َءاَتْيَنُه َءاَيِتَنا َفانسَلَخ ِمْن

ِمْل َعَلْيِه َيْلَهث َأْو َتتُرآُه َيْلَهث ذَِّلك َمَثُل َو َلْو ِشْئَنا َلَرَفْعَنُه بَها َو َلِكنَُّه َأْخَلَد ِإلى اَالْرِض َو اتََّبَع َهَواُه َفَمَثُلُه َآَمَثِل اْلكْلِب ِإن تْح

  ) ١٧٦(يَن َآذَُّبوا ِبَئاَيِتَنا َفاْقصِص اْلَقصص َلَعلَُّهْم َيَتَفكَُّروَناْلَقْوِم الَِّذ

حكايت آسى را آه آيه هاى خويش به او تعليم داديم و از آن به در شد و شيطان به دنبال او افتاد و از گمراهان . ١٧٥

  . شد، براى آنها بخوان 

پستى طلبيد و به دنيا ميل (بلندش مى آرديم ، ولى به زمين گراييد اگر مى خواستيم ، وى را به وسيله آن آيه ها . ١٧٦

حكايت وى حكايت سگ است آه اگر بر او هجوم برى ، پارس مى آند و اگر او . و هوس خويش را پيروى آرد) آرد

، شايد  پس اين خبر را بخوان. اين حكايت قومى است آه آيه هاى ما را تكذيب آرده اند. را واگذارى ، پارس مى آند

  . آنها انديشه آنند

  ) از سوره مبارآه اعراف (

  داستان بلعم باعوراء در قرآن 

است ، خداى )) بلعم بن باعورا((اين آيات داستان ديگرى از داستانهاى بنى اسرائيل را شرح مى دهد، و آن داستان 

ن مزبور را براى مردم بخواند تا بدانند را دستور مى دهد آه داستا) صلوات الّله عليه (تعالى پيغمبر خود رسول اآرم 

صرف در دست داشتن اسباب ظاهرى و وسايل معمولى براى رستگار شدن انسان و مسلم شدن سعادتش آافى نيست ، 

سر در آخور (بلكه مشيت خدا هم بايد آمك آند، و خداوند، سعادت و رستگارى را براى آسى آه به زمين چسبيده 

گشته و حاضر نيست به چيز ديگرى توجه آند، نخواسته است ،   و يكسره پيرو هوا و هوس ) تمتعات مادى فرو آرده 

عالمت : آنگاه نشانه چنين اشخاص را هم برايشان بيان آرده و مى فرمايد. زيرا چنين آسى راه به دوزخ مى برد

است بكار نمى گيرند، و عالمتى اينگونه اشخاص اين است آه دلها و چشمها و گوشهايشان را در آنجا آه به نفع ايشان 

  . آه جامع همه عالمتها است اين است آه مردمى غافلند

  ...)) و اتل عليهم نبا الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها((
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بطورى آه از سياق آالم بر مى آيد معناى آوردن آيات ، تلبس به پاره اى از آيات انفسى و آرامات خاصه باطنى است 

راه معرفت خدا براى انسان روشن گردد، و با داشتن آن آيات و آن آرامات ، ديگر درباره حق شك  ، به آن مقدارى آه

  . و ريبى برايش باقى نماند

بيرون شدن و يا آندن هر چيزى است از پوست و جلدش ، و اين تعبير آنايه استعارى از اين است )) انسالخ ((و معناى 

ت و وى آنچنان مالزم آيات بود آه با پوست بدن او مالزم بود، و بخاطر حبث آه آيات چنان در بلعم باعورا رسوخ داش

  . درونى آه داشت از جلد خود بيرون آمد

و )) تبع : ((پيروى آردن و بدنبال جاى پاى آسى رفتن است ، و آلمات )) تبع ((و )) اتباع ((مانند )) اتباع ((و 

ضاللت را گويند، و گويا بيرون شدن از راه )) غوايه ((و )) غى ((و . هر سه به يك معنا است )) اتبع ((و )) اتبع((

اين است آه اولى داللت بر فراموش )) ضاللت ((و )) غوايت ((بخاطر نتوانستن حفظ مقصد باشد، پس فرق ميان 

سى است و آ)) غوى ((هم مى آند، پس آسى آه در بين راه درباره مقصد خود متحير مى شود   آردن مقصد و غرض 

است ، و تعبير اولى نسبت به خبرى آه در آيه است مناسب تر )) ضال ((آه با حفظ مقصد از راه منحرف مى شود 

است ، براى اينكه بلعم بعد از انسالخ از آيات خدا و بعد از اينكه شيطان آنترل او را در دست گرفت راه رشد را گم 

رهايى دهد، و چه بسا هر دو آلمه يعنى غوايت و ضاللت در يك آرد و متحير شد، و نتوانست خود را از ورطه هالآت 

  . معنا استعمال شود، و آن خروج از طريق منتهى به مقصد است 

مفسرين در تعيين صاحب اين داستان اقوال مختلفى دارند و ان شاء اهللا همه آنها و يا بعضى از آنها در بحث روايتى 

ى آه مالحظه مى فرماييد اسم او را مبهم گذاشته و تنها به ذآر اجمالى از آينده نقل مى شود، و آيه شريفه هم بطور

داستان او اآتفاء آرده است ، وليكن در عين حال ظهور در اين دارد آه اين داستان از وقايعى است آه واقع شده ، نه 

  . اينكه صرف مثال بوده باشد

ن ، يعنى بر بنى اسرائيل و يا همه مردم ، خبر از امر مهمى بخوان بر ايشا)) و اتل عليهم : ((و معناى آيه چنين است 

ما آيات خود را برايش آورديم ، يعنى در باطنش از عالئم و )) الذى آتيناه آياتنا((داستان مردى است آه )) نبا((را و آن 

عد از مالزمت راه پس ب)) فانسلخ منها((آثار بزرگ الهى پرده برداشتيم ، و بهمين جهت حقيقت امر برايش روشن شد 

شيطان هم دنبالش را گرفت و او نتوانست خود را از )) فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين . ((حق آن را ترك گفت 

  . هالآت نجات دهد

  ...)) و لو شئنا لرفعناه بها و لكنه اخلد الى االرض و اتبع هواه ((

، چسبيدن به زمين است ، و اين تعبير آنايه است از به معناى مالزمت دائمى است ، و اخالد بسوى ارض )) اخالد((

  . ميل به تمتع از لذات دنيوى و مالزمت آن 

  . وقتى در سگ استعمال مى شود به معناى بيرون آوردن و حرآت دادن زبان از عطش است )) لهث ((آلمه 
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استيم او را بوسيله همين آيات به درگاه معنايش اين مى شود آه اگر ما مى خو)) و لو شئنا لرفعناه بها: ((پس اينكه فرمود

آرى در نزديكى به خدا ارتفاع از حضيض و پستى اين دنيا است همچنانكه دنيا بخاطر اينكه (خود نزديك مى آرديم 

و بلند شدن و تكامل ) انسان را از خدا و آيات او منصرف و غافل ساخته و به خود مشغول مى سازد اسفل سافلين است 

ه آيات مذآور آه خود اسباب ظاهرى الهى است باعث هدايت آدمى است ، و ليكن سعادت را براى آدمى انسان بوسيل

حتمى نمى سازد زيرا تماميت تاءثيرش منوط به مشيت خدا است و خداوند سبحان مشيتش تعلق نگرفته به اينكه سعادت 

آرى ، . مينى است ، اقبال نموده حتمى سازدرا براى آسى آه از او اعراض آرده و به غير او آه همان زندگى مادى ز

زندگى زمينى آدمى را از خدا و از بهشت آه خانه آرامت او است باز مى دارد، و اعراض از خدا و تكذيب آيات او 

و الذين آفروا و آذبوا باياتنا اولئك ((ظلم است ، و حكم حتمى خدا جارى است به اينكه مردم ظالم را هدايت نكند، 

لكنه اخلد الى االرض و اتبع : ((فرمود)) و لو شئنا لرفعناه بها((و لذا بعد از جمله )). نار هم فيها خالدون اصحاب ال

و ليكن ما چنين : لكنا لم نشاء ذلك النه اخلد الى االرض و اتبع هواه : ((و بنابراين بيان ، تقدير آالم اين مى شود)) هواه

ن چسبيده و هواى دل خود را پيروى آرده ، و چنين آسى مورد اضالل ما است چيزى را نخواستيم براى اينكه او به زمي

  )). و يضل اهللا الظالمين و يفعل اهللا ما يشاء: ((همچنانكه فرموده )). نه مورد هدايت 

  )) فمثله آمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تترآه يلهث ((

. رد، چه او را منع و زجر آنى و چه به حال خود واگذاريش يعنى او داراى چنين خوئى است ، و از آن دست بر نمى دا

  . از حمله آردن است نه از حمل و بدوش آشيدن )) تحمل ((و آلمه 

  )) ذلك مثل القوم الذين آذبوا باياتنا((

پس تكذيب از آنان سجيه و هيئت نفسانى خبيثى است آه دست بردار از صاحبش نيست ، زيرا آيات ما يكى دو تا نيست 

  . ، همواره آيات ما را به حواس خود احساس مى آنند و در نتيجه تكذيب ايشان نيز مكرر و دائمى است 

  )) فاقصص القصص ((

است و ممكن هم هست )) اقصص قصصا داستان بگو داستان گفتنى ((مصدر است ، و به معناى )) القصص ((آلمه 

بلكه تفكر آنند و در نتيجه براى حق منقاد شده و از )) صه راداستان آن اين ق: اقصص القصه ((اسم مصدر و به معناى 

  .باطل بيرون آيند

http://www.ghadeer.org/site/thekr/lib/024/start.html  
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  گئوماته زرتشت در نقش اسالميش ابراهيم خليل اهللا
  

م خليل در احاديث مسلمين به روايت سايت تبيان چنين گوتمه بودا  تحت نام ابراهي/ تعاليم و سلوک گئوماته زرتشت

  :معرفی شده است

  )ع( خليل حضرت ابراهيم

سوره  ١٢٥اوبر اساس آيه . ابراهيم، دومين پيامبر صاحب عزم و داراى آيين و شريعت جهانى و از نسل نوح است

آيه قرآنى آمده و  ١٨٠داستان زندگانى و دعوت او در بيش از ). َواتََّخَذ اللَُّه ِإْبراِهيَم َخِليًال(نساء به خليل اهللا ملقب گشته 

هاى بقره، انعام، شعراء، صافات، انبياء و  داستان دعوت وى در سوره. بار در خالل قرآن ذآر شده است ٦٩نامش 

بسيار  هاى تبليغى زندگى پر فراز و نشيب ابراهيم، خانواده و قومش حاوى نكات و شيوه. خورد مريم بيشتر به چشم مى

  . پردازيم است آه بدان مى

  ثناى ابراهيم در قرآن 

آيات متعددى در قرآن، متضمن ستايش و تمجيد از شخصيت واالى ابراهيم است و آمتر پيامبرى در قرآن از اين ميزان 

  ستايش و ثنا برخوردار گشته و بر اسوه بودنش، تأآيد گرديده است؛ 

  ) ١(ِصراٍط ُمْسَتِقيٍم؛  ًا ِللَِّه َحِنيفًا َوَلْم َيُك ِمَن الُمْشِرِآيَن شاِآرًا ِلَأْنُعِمِه اْجَتباُه َوَهداُه ِإلىِإنَّ ِإْبراِهيَم آاَن ُأمًَّة قاِنت

هاى او را شكر گزار بود، خدا او را  و نعمت. راستى ابراهيم، پيشوايى مطيع خدا و حق گراى بود و از مشرآان نبود به

  . ش آردبرگزيد و به راهى راست هدايت

  ) ٢(َواذُآْر ِفى الِكتاِب ِإْبراِهيَم ِإنَُّه آاَن ِصدِّيقًا َنِبّيًا؛

  . و در اين آتاب به ياد ابراهيم پرداز، زيرا او پيامبرى بسيار راستگوى بود

  ) ٣(َوَلَقْد آَتْينا ِإْبراِهيَم ُرْشَدُه ِمْن َقْبُل َوُآّنا ِبِه عاِلِميَن؛
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  . اش را داديم و ما به شايستگى او دانابوديم براهيم رشد فكرىو در حقيقت، پيش از آن، به ا

  ) ٤(ِإنَّ ِإْبراِهيَم َلَحِليٌم َأّواٌه ُمِنيٌب؛

  . آننده به سوى خدا بود دل و بازگشت راستى ابراهيم بردبار، نرم به

  ابراهيم، اسوه توحيد و خدا محورى 

سى آيات مربوط به دعوت او اهتمام ورزيم تا با آشف و براى يافتن بهترين شاخصه تبليغ ابراهيمى، بايد به برر

با دقت در . ترين شاخصه دعوتش پى ببريم هاى دعوتش، به شيوه محورى يا اساسى استخراج صفات اين پيامبر و شيوه

ا خدا وگو با پدر و راز و نياز ب مضمون آيات حكايت آننده احتجاج ابراهيم با نمرود، مجادله او با خورشيدپرستان، گفت

هاى تبليغى و بلكه محور حيات پربرآت  گردد آه خدامحورى و توحيد، محور تمام تالش و ديگر آيات، روشن مى

اوست؛ و اين به جهت جو شرك آلود و آفر آميز حاآم بر آن جامعه بوده آه پرستش خدايان دروغين، از سنگ و چوب 

  گرفته تا خورشيد و ماه در آن رواجى آشكار داشت؛ 

  : اظره با پدر و قوم، بيانات متعددى حاآى از خدا محورى اوست، ماننددر من

  ) ٥.(ذِلُكْم ِمَن الّشاِهِديَن  قاَل َبْل َربُُّكْم َربُّ السَّمواِت َواَألرِض الَِّذى َفَطَرُهنَّ َوَأَنا َعلى

  : گويد پس از بناى بيت اهللا مى

  ) ٦(اْلَعِليُم؛ َربَّنا َتَقبَّْل ِمّنا ِإنََّك َأْنَت السَِّميُع

  . راستى تو شنواى دانايى به. پروردگارا از ما بپذير

  : پس از محاّجه با ستاره پرستان

  ) ٧(ِإنِّى َوجَّْهُت َوْجِهَى ِللَِّذى َفَطَر السَّمواِت َواَألرَض َحِنيفًا َوما َأَنا ِمَن الُمْشِرِآيَن؛

ها و زمين را پديد آورده است و من از  انيدم آه آسمانمن از روى اخالص، پاآدالنه روى خود را به سوى آسى گرد

  . مشرآان نيستم

  : ورزد و حتى در پايان عمر، به عنوان وصيت بر توحيد تأآيد مى

  ) ٨(ِلُموَن؛َلُكُم الدِّيَن َفالَتُموُتنَّ ِإّلا َوَأْنُتْم ُمْس  ِبها ِإْبراِهيُم َبِنيِه َوَيْعُقوُب يا َبِنىَّ ِإنَّ اللََّه اْصَطفى  َوَوّصى

اى پسران من، خداوند براى شما اين دين را برگزيد؛ : و ابراهيم و يعقوب، پسران خود را به همان آيين سفارش آردند

  . پس البته نبايد جز مسلمان بميريد

ها و راز و نيازهاى پرمحتواى ابراهيم  از سوى ديگر بخش قابل توجهى از آيات حكايت آننده داستان ابراهيم را مناجات

آيه مربوط به دعوت ابراهيم، حدود سى آيه،  ١٢٠دهد، به طورى آه از ميان حدود با پروردگارش تشكيل مى

از همين رو، حق تعالى او و پيروانش را اسوه اميدواران . ندآ وگوهاى ابراهيم خليل را با خداوند متعال باز گو مى گفت

  : فرمايد به خدا و روز قيامت معرفى مى
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  ) ٩(َلَقْد آاَن َلُكْم ِفيِهْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن آاَن َيْرُجوا اللََّه َوالَيْوَم اآلِخَر؛

  . بندد خدا و روز بازپسين اميد مى قطعًا براى شما در پيروى از آنان سرمشقى نيكوست يعنى براى آسى آه به

  هاى دعوت ابراهيم  شيوه

پيامبرى چون ابراهيم با آن همه مدح و ثنايى آه قرآن در حق او ابراز داشته و با آن تأآيد بر توحيد و خدا مدارى، 

اش  آن دربارهو چنين بوده است آه قر. هاى جديد تبليغ باشد هاى اصيل دعوت و مبتكر شيوه بايستى پياده آننده روش

هاى آلى دعوت ابراهيمى  اينك به معرفى و شرح شيوه.) و همان ابراهيم آه وفا آرد) (١٠.( َوإبراهيَم الَِّذى َوفَّى: فرموده

  : پردازيم هاى عملى آن مى و روش

  شيوه آلى، بيان شجاعانه عقايد توحيدى . ١

واياى آن را فرا گرفته است، اظهار و ترويج توحيد در محيط و اجتماعى آه شرك و آفر در آن ريشه دوانده و همه ز

مستلزم شجاعتى آم نظير است آه در شخصيت خدايى ابراهيم وجود داشت؛ او دربرابر پدر يا عمو، ادب و شجاعت را 

هايى از مردم آه به پرستش اجرام آسمانى دلخوش  پردازد، دربرابر گروه رساند و به دعوت او مى يكجا به ظهور مى

  دهد؛  ايستد و نداى توحيد سر مى در مقابل نمرود نيز با همان صالبت مى. خواند ، به توحيد فرامىبودند

  ) ١١(ِإْذ قاَل ِلَأِبيِه َوَقْوِمِه ما هِذِه التَّماِثيُل الَِّتى َأْنُتْم َلها عاِآُفوَن؛

  ند؟ ايد چيست هايى آه مالزم آنها شده اين مجسمه: چون به پدر خوانده و قوم خود گفت

  ) ١٢(قاَل َلَقْد ُآْنُتْم َأْنُتْم َوآباُؤُآْم ِفى َضالٍل ُمِبيٍن؛

  . قطعًا شما و پدرانتان در گمراهى آشكارى بوديد: گفت

  ) ١٣(ذِلُكْم ِمَن الّشاِهِديَن؛  قاَل َبْل َربُُّكْم َربُّ السَّمواِت َواَألرِض الَِّذى َفَطَرُهنَّ َوَأَنا َعلى

رتان، خداى آسمانها و زمين است، همان آسى آه آنها را پديد آورده است و من بر اين از نه بلكه پروردگا: گفت

  . گواهانم

  ) ١٤(اللَِّه َأَفال َتْعِقُلوَن؛قاَل َأَفَتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه ما الَيْنَفُعُكْم َشْيئًا َوالَيُضرُُّآْم ُأفٍّ َلُكْم َوِلما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن 

رساند؟ اف بر شما و آنچه غير از خدا  پرستيد آه هيچ سود و زيانى به شما نمى ا به جز خدا چيزى را مىآي: گفت

  انديشيد؟  مگر نمى. پرستيد مى

  در مناظره با نمرود؛ 

َه َيْأِتى ِبالشَّْمِس ِمَن الَمْشِرِق َفْأِت ِبها ِمَن ِإذ قاَل ِإْبراِهيُم ربَِّى الَِّذى ُيْحِيى َوُيِميُت قاَل َأنا ُأْحِيى َوُأِميُت قاَل ِإْبراِهيُم َفِإنَّ اللَّ

  ) ١٥(الَمْغِرِب؛

آنم و هم  من هم زنده مى: گفت. ميراند آند و مى پروردگار من همان آسى است آه زنده مى: هنگامى آه ابراهيم گفت

  . ر برآورآورد، تو آن را از باخت خداى من خورشيد را از خاور بر مى: ابراهيم گفت. ميرانم مى
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تر، در حالى آه او بااعالم و اصرار بر توحيد،  و چه آسى به شجاعت و رشادت در اظهار توحيد از ابراهيم شايسته

َو ال : گويد است، چنان آه دربرابرشان بى پروا مى خود را به ايمن ترين پشتوانه متكى ساخته و به مقام خّلت رسانده

  : آند آه اه استدالل مىگ و آن) ١٦( أخاُف ما ُتْشِرآوَن ِبه

َأىُّ الَفِريَقْيِن َأَحقُّ ِباَألْمِن ِإْن ُآْنُتْم َوَآْيَف َأخاُف ما َأْشَرْآُتْم َوال َتخاُفوَن َأنَُّكْم َأْشَرْآُتْم ِباللَِّه ما َلْم ُيَنزِّْل ِبِه َعَلْيُكْم ُسْلطانًا َف

  ) ١٧(َتْعَلُموَن؛

ايد آه خدا دليلى  م، با آن آه شما خود از اين آه چيزى را شريك خدا ساختهگردانيد بترس و چگونه از آنچه شريك مى

  دانيد، آدام يك از ما دودسته به ايمنى سزاوارتر است؟  پس اگر مى. هراسيد درباره آن بر شما نازل نكرده است، نمى

  شروع دعوت با سؤال ) الف

آن حضرت در بيشتر موارد، دعوت خود را با  دهد، مطابق تصويرى آه در قرآن از تبليغ ابراهيم به دست مى

رساند، باعث  اين شيوه عالوه بر آن آه حساسيت و هوشيارى مبّلغ را مى. آرده است هايى دقيق و عميق آغاز مى پرسش

تواند به ذهن و دل آنان آمادگى پذيرش حقايق را  گردد و مى تحريك انديشه و وجدان مخاطبان و به خودآمدن آنان مى

  . همراه داشت هايى نيز به ها در بطن خود، استدالل د، ضمن آن آه اين پرسشعطا آن

  مثل؛ ) آيا(گشت؛ گاه به شكل استفهام عادى  هاى حضرت ابراهيم به اشكال مختلف مطرح مى پرسش

  ) ١٨(َوِإذ قاَل ِإْبراِهيُم ِلَأِبيِه آَزَر َأَتتَِّخُذ َأْصنامًا آِلَهًة؛

  . گيرى آيا بتان را خدايان خود مى: اهيم به پدر خود آزر گفتو ياد آن هنگامى را آه ابر

  ) ١٩(قاَل َأَفَرَأْيُتْم ما ُآْنُتْم َتْعُبُدوَن؛

  . ايد پرستيد تأمل آرده آيا در آنچه مى: گفت

  ) ٢٠(َأْو َيْنَفُعوَنُكْم َأْو َيُضرُّوَن؛* قاَل َهْل َيْسَمُعوَنُكْم ِإذ َتْدُعوَن 

  رسانند؟  شنوند؟ يا به شما سود يا زيان مى آنيد از شما مى آيا وقتى دعا مى: گفت

  ) ٢١(َفما َظنُُّكْم ِبَربِّ العاَلِميَن؛

  پس گمانتان به پروردگار جهانيان چيست؟ 

  و گاهى به صورت استفهام انكارى آه معموًال همراه با نوعى استدالل است، مانند؛ 

  ) ٢٢(َخَلَقُكْم َوما َتْعَمُلوَن؛ َواللَُّه* قاَل َأَتْعُبُدوَن ما َتْنِحُتوَن 

  . رساند پرستيد آه هيچ سود و زيانى به شما نمى آيا جز خدا چيزى را مى: ابراهيم گفت

  ) ٢٣(َأِإْفكًا آِلَهًة ُدوَن اللَِّه ُتِريُدوَن؛

  خواهيد؟  آيا به دروغ، غير از آنها، خدايانى ديگر مى
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  د؛ و زمانى به شكل پرسش از ماهيت معبود، مانن

  ) ٢٤.(ِإْذ قاَل ِلَأِبيِه َوَقْوِمِه ماَتْعُبُدون

  ) ٢٥(ِإْذ قاَل ِلَأِبيِه َوَقْوِمِه ما هِذِه التَّماِثيُل الَّتى أنُتم َلها عاِآُفون؛

  ايد، چيستند؟  هايى آه شما مالزم آن شده اين مجسمه: گاه آه به پدر خوانده و قوم خود گفت آن

  ) ٢٦(ِه ماذا َتْعُبُدون؛ِإْذ قاَل ِلَأِبيِه َوَقْوِم

  . پرستيد چه مى: چون به پدر خوانده و قوم خود گفت

آرد و مسلم است آه اين  ها را مطرح مى ها، شبيه آن پرسش حتى در خطاب به خدايان دروغين مشرآان و بت

  هارا به منظور تنّبه مشرآان اظهار داشته ا ست؛  پرسش

  ) ٢٧(ما َلُكْم ال َتْنِطُقوَن؛* ْأُآُلوَن آِلَهِتِهْم َفقاَل َأال َت  َفراَغ ِإلى

  گوييد؟  خوريد؟ چرا سخن نمى آيا غذا نمى: پس پنهانى به سوى خدايشان رفت و به ريشخند گفت

  نمود؛  ها پرسش مى گاهى نيز از چرايى و علت پرستش بت

  ) ٢٨(ما ال َيْسَمُع َوالُيْبِصُر َوالُيْغِنى َعْنَك َشْيئًا؛ َتْعُبُد ِإْذ قاَل ِلَأِبيِه يا َأَبِت ِلَم* ِإنَُّه آاَن ِصدِّيقًا َنِبّيًا 

بيند و از تو چيزى را  شنود و نمى پدر جان، چرا چيزى را آه نمى: او پيامبرى بسيار راستگو بود، چون به پدرش گفت

  پرستى؟  آند، مى دور نمى

اين آه چون باشجاعت دربرابر تماميت آفر و و آخرين مورد . هايى محكم و استوار است اين پرسش نيز حاوى استدالل

  ) ٢٩(َفَأىُّ الَفِريَقْيِن َأَحقُّ ِباَألْمِن ِإْن ُآْنُتْم َتْعَلُموَن؛: شرك ايستاد، فرمود

  . دانيد، آدام يك از ما دو دسته به ايمنى سزاوار تر است پس اگر مى

گرديد، اين بود آه  درپى ومتوالى طرح و القا مى پىها آه در برخى موارد به صورت  ازجمله پيامدها و فوايد اين پرسش

عنوان نمونه،  به. آمد هاى توحيدى فراهم مى افتاد و فرصت براى طرح پيام لرزه مى آميز به هاى سست باورهاى شرك پايه

  : درمحاّجه مذآور در سوره انبياء، پس از فرو ريختن آاخ سست بنياد اعتقاد شرك، فرمود

  ) ٣٠(ذِلُكْم ِمَن الّشاِهِديَن؛  َربُّ السَّمواِت َواَألرِض الَِّذى َفَطَرُهنَّ َوَأَنا َعلى قاَل َبْل َربُُّكْم

  . ها و زمين است آه آنها را پديد آورده است و من بر اين واقعيت از گواهانم بلكه پروردگار شما خداى آسمان: گفت

هايى مستدل و تكان دهنده،  رد، پس از طرح پرسشهمچنين در احتجاجى آه در سوره مريم دربرابر عمو يا پدر دا

  آند؛  شروع به القاى پيام مى

  ) ٣١(َيْأِتَك َفاتَِّبْعِنى َأْهِدَك ِصراطًا َسِوّيًا؛ يا َأَبِت ِإنِّى َقْد جاَءِنى ِمَن الِعْلِم ما َلْم
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من پيروى آن تا تو را به راهى اى پدر، به راستى مرا از دانش، حقايقى به دست آمده آه تو را نيامده است، پس، از 

  . راست هدايت نمايم

  ) ٣٢(يا َأَبِت ِإنِّى َأخاُف َأْن َيَمسََّك َعذاٌب ِمَن الرَّْحمِن َفَتُكوَن ِللشَّْيطاِن َوِلّيًا؛... يا َأَبِت ال َتْعُبِد الشَّْيطاَن

ترسم از جانب رحمان  من مىپدر جان، . پدر جان، شيطان را مپرست، آه شيطان، خداى رحمان را عصيانگر است

  . عذابى به تو رسد و تو يار شيطان باشى

  هاى مختلف  برائت از شرك و آفر به صورت) ب

جا آه بيشترين مبارزه انبيا دربرابر انديشه چندگانه پرستى و شرك بوده، برائت از شرك و مظاهر آن، همواره در  از آن

هاى سيره تبليغى حضرت ابراهيم، همان برائت و بيزارى جستن از  وهيكى از بارزترين جل. دستور آار آنان بوده است

  . شرك و بت پرستى و اعتقاد به تعدد الهه است، آه بارها حتى جان خود را بر سر آن در طبق اخالص نهاد

اى  ويژهلحن و محتواى تعداد زيادى از آيات، بيانگر آن است آه قرآن نيز بر اين جنبه از جوانب دعوت ابراهيم عنايت 

حضرت ابراهيم و ) ص(دارد و حتى همين عنصر اساسى دعوت ابراهيمى موجب شده است آه پس از پيامبر اسالم

  : پيروان او اسوه مؤمنان معرفى شوند

َوِمّماَتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َآَفْرنا ِبُكْم َوَبدا  َقْد آاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِفى ِإْبراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه ِإذ قاُلوا ِلَقْوِمِهْم ِإّنا ُبَرءاُؤا ِمْنُكْم

  ) ٣٣(ُتْؤِمُنوا ِباللَِّه َوْحَدُه؛  َبْيَننا َوَبْيَنُكُم الَعداَوُة َوالَبْغضاُء َأَبدًا َحّتى

ما از شما و  :قطعًا براى شما در پيروى از ابراهيم و آسانى آه با اويند سرمشقى نيكوست، هنگامى آه به قومشان گفتند

پرستيد بيزاريم و ميان ما و شما دشمنى و آينه هميشگى پديد آمده است تا وقتى آه فقط به خدا ايمان  آنچه غير از خدا مى

  . آوريد

اى وسيع و  بندى مشرآان و آافران در مقابل ابراهيم، جبهه سبب اسوه شدن او در برائت نيز بدان جهت است آه صف

ناپذيرى و عناد آنان مواجه شدند،  د و مؤمنان پس از غلبه منطقى بر مخالفان، چون با حقنيرومند تشكيل داده بو

هاى مختلف و متناسب با شرايط، بيزارى و نفرت  شجاعانه و با پشتكار و جديت، مسير دعوت را پيمودند و به صورت

  . عميق خويش را از شرك مشرآان و آفر آافران ابراز نمودند

  يمى مراحل برائت ابراه

  : ابراهيم، برائت از شرك و انحرافات ديگر قوم خود را در چند مرحله و با اشكال گوناگون اظهار نمود آه عبارتند از

   -برائت لفظى . ١

گشت و ابراهيم، رسمًا مخالفت و نفرت خود را از بت  در اين مرحله، برائت تنها در قالب الفاظ و جمالت مطرح مى

فرمود؛ اين نوع از برائت با بيانى قاطع و شجاعانه دربرابر اجتماع نيرومند  مى به توحيد اعالمپرستى و التزام خويش را 

  مشرآان همراه بود؛ 
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  ) ٣٤(ٌء ِمّما ُتْشِرُآوَن؛ َفَلّما َأَفَلْت قاَل يا َقْوِم ِإنِّى َبِرى

  . دانيد بيزارم من از آنچه شريك خدا مى: پس چون خورشيد افول آرد، گفت

ُتْؤِمُنوا   لَعداَوُة َوالَبْغضاُء َأَبدًا َحّتىا ِلَقْوِمِهْم ِإّنا ُبَرءاُؤا ِمْنُكْم َوِمّما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َآَفْرنا ِبُكْم َوَبدا َبْيَننا َوَبْيَنُكُم اِإذ قاُلو

  ) ٣٥(ِباللَِّه َوْحَدُه؛

ما به شما آافريم و ميان ما و شما دشمنى و آينه . زاريمپرستيد بي ما از شما و آنچه جز خدا مى: چون به قومشان گفتند

  . هميشگى پديدار شده تا وقتى آه فقط به خدا ايمان آوريد

  ) ٣٦(ُأفٍّ َلُكْم َوِلما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َأَفال َتْعِقُلوَن؛

  انديشيد؟  پرستيد، آيا نمى اف بر شما و بر آنچه جز خدا مى

  ) ٣٧(ِإّلا الَِّذى َفَطَرِنى َفِإنَُّه َسَيْهِديِن؛* اِهيُم ِلَأِبيِه َوَقْوِمِه ِإنَِّنى ُبَرآٌء ِمّما َتْعُبُدوَن َوِإْذ قاَل ِإْبر

پرستيد بيزارم، مگر آن آس آه مرا پديد آورده  من واقعًا از آنچه مى: و هنگامى آه ابراهيم به ناپدرى خود و قومش گفت

  . آرد و او البته مرا راهنمايى خواهد

  ) ٣٨(ِه َتَبرََّأ ِمْنُه؛َوما آاَن اْسِتْغفاُر ِإْبراِهيَم ِلَأِبيِه ِإّلا َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدها ِإّياُه َفَلّما َتَبيََّن َلُه َأنَُّه َعُدوٌّ ِللَّ

د آه اى آه بدو داده بود، نبود، پس هنگامى آه براى او روشن ش و طلب آمرزش ابراهيم براى پدرش جز براى وعده

  . وى دشمن خداست، از او بيزارى جست

   -برائت عملى . ٢

دومين مرحله برائت ابراهيم، اظهار بيزارى عينى و عملى است، آه به تناسب وضعيت مخاطبان و اصرار آنها بر 

ر چون پيروان شرك، عالوه بر نپذيرفتن حق، مانع ترويج توحيد و موجب آزا: عقايد باطل و بى اساس اتخاذ شده است

اين مرحله از برائت به لحاظ ميزان شدت برائت به چند مرحله . نمودند شدند و امنيت آنان را سلب مى اهل توحيد مى

  : شود تفكيك مى

   -مرحله برائت اعتزالى ) الف

 گاه آه دربرابر پافشارى لجوجانه پدر و قوم بر انحرافات فكرى و عملى قرار گرفت تصميم به آناره گيرى و اعتزال آن

  از قوم خويش اتخاذ آرد و رشته هر گونه وابستگى به آنان را قطع نمود؛ 

  ) ٣٩.(َوَأْعَتِزُلُكْم َوما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَأْدُعوا َربِّى

  : گفتنى است، اين برائت از سوى ابراهيم، متعاقب خطاب خشونت آميز و عتاب آلود و تند پدر بود آه گفت

  ) ٤٠(َمِلّيًا؛ ِه َلَأْرُجَمنََّك َواْهُجْرِنىَلِئْن َلْم َتْنَت

  . اگر باز نايستى، تو را سنگسار خواهم آرد و برو و تا مدتى طوالنى از من دور شو
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   -) مبارزاتى(مرحله برائت قهرآميز ) ب

ناصحانه  وقتى استدالل. ترى يافته و صورت مقابله و مواجهه قهر آميز به خود گرفت در اين مرحله، برائت شكل جدى

پرستى خويش داشتند و به هيچ نداى  و دلسوزى پدرانه و حتى اعتزال معترضانه آارگر نيفتاد و قوم ابراهيم سر در بت

وى پيش از هر . دادند، ابراهيم تصميم به مبارزه جدى و تالش براى محو مظاهر شرك گرفت حقيقتى پاسخ مثبت نمى

  : فرمود اقدامى با شجاعت تمام تصميم خويش را اعالم

  ) ٤١.(َوَتاللَِّه َلَأِآيَدنَّ َأْصناَمُكْم َبْعَد َأْن ُتَولُّوا ُمْدِبِريَن

  گاه در فرصت مناسب با خشمى الهى و شجاعتى وصف ناپذير، اراده خود را عملى نمود؛  و آن

  ) ٤٢(َفَجَعَلُهْم ُجذاذًا ِإّلا َآِبيرًا َلُهْم َلَعلَُّهْم ِإَلْيِه َيْرِجُعوَن؛

  . ريز ريز آرد، باشد آه ايشان به سراغ آن بروند -ترشان را  جز بزرگ -ها را پس آن

  ) ٤٣(َفراَغ َعَلْيِهْم َضْربًا ِباْلَيِميِن؛

  . پس با دست راست بر سر آنان زدن گرفت

  : مرحله هجرت) ج

هاى جديد  يافتن عرصه هاى اقناعى آارگر نيفتاد، او ضمن پرهيز از نوميدى در پى هاى تبليغى و شيوه وقتى تمام روش

جا با تجديد بناى آعبه پايگاه  هاى نو بود آه هجرت به سرزمينى ديگر را اختيار آرد و در آن دعوت و ايجاد فرصت

  . جهانى توحيد را بنياد نهاد

  شيوه آلى جدال احسن . ٢

. نديشه بشرى رقم زده استترين جلوه جدال نيكو را در طول تاريخ ا بى شك جدال ابراهيم با مشرآان زمانش، درخشان

هاى گوناگون و با مخاطبان مختلف، مانند پدر، قوم، پادشاه و  هاى نيكو و هدفدار در عرصه ها و محاّجه اين مجادله

بى جهت نيست آه خداى . درباريان و اشراف صورت گرفته و تأثيرى شگرف بر دل و جان آنان بر جا نهاده است

  . َقْوِمِه  َوِتْلَك ُحجَُّتنا آَتْيناها ِإْبراِهيَم َعلى: د نسبت داده استهاى او را به خو تعالى، استدالل

هاى متعددى مانند  هاى استراتژيك عام دعوت اوست، آه خود حاوى روش مناظره و مجادله ابراهيمى، يكى از شيوه

هاى ابراهيم،  از مناظرهروش استدراج، همراهى، خطاب توأم به عقل و دل، مقايسه و قول لين است و از سويى هر يك 

آار گيرى مفاهيم  اى از قبيل تناسب با حال مخاطب، رعايت ادب و احترام وافر، به حاوى نكات تبليغى قابل مالحظه

  پردازيم؛  ها مى هايى از آن مناظره اينك به ذآر نمونه. متنوع و استفاده از هر فرصِت حاصل شده است

  سوره مريم  محاّجه ابراهيم با پدر در: نمونه اول

پدر جان چرا چيزى را آه : چون به پدرش گفت. و در اين آتاب به ياد ابراهيم پرداز آه او پيامبرى بسيار راستگو بود

  پرستى؟  آند مى بيند و از تو چيزى را دور نمى شنود و نمى نمى
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پيروى آن تا تو را به راهى  پس از من. دست آمده آه تو را نيامده است راستى مرا از دانش، حقايقى به اى پدر، به

  . پدر جان، شيطان را مپرست، آه شيطان، خداى رحمان را عصيانگر است. راست هدايت آنم

  . ترسم از جانب خداى رحمان عذابى به تو رسد و تو يار شيطان باشى پدر جان، من مى

ار خواهم آرد و برو براى مدتى طوالنى اى ابراهيم، آيا تو از خدايان من متنفرى؟ اگر باز نايستى، تو را سنگس: گفت -

  . از من دور شو

خواهم، زيرا او همواره بر من پر مهر  درود بر تو باد، به زودى از پروردگارم براى تو آمرزش مى: ابراهيم گفت -

ميد گيرم و اميدوارم آه در خواندن پروردگارم ناا خوانيد آناره مى و از شما و از آنچه غير از خدا مى. بوده است

  ) ٤۴.(نباشم

پردازد  هايى هدفدار مى در اين مناظره، شاهديم آه ابراهيم با خطابى دلسوزانه و در عين حال استداللى به طرح پرسش

دهد، سپس با اشاره به دانشى آه از سوى  و در اين استفهام، در واقع سه دليل براى ابطال عبادت بتان ارايه مى

دهد و در قالب يك  گاه دستور ترك عبادت شيطان را مى آن. آه از او تبعيت آندخواهد  پرورگارش يافته از پدر مى

دربرابر او، پدر بدون توجه به . دارد هشدار و انذار دلسوزانه، پدر را از عذاب الهى و همراهى شيطان برحذر مى

اما جالب آن است آه على . ورزد محتواى دلپذير و عقاليى دعوت ابراهيم و بى هيچ برهانى، تنها به تهديد مبادرت مى

دهد و در واقع، مجادله را با اين عبارت  ناشناسى و پاسخ بى ربط، ابراهيم با مهربانى ويژه انبيا، سالمى مى رغم اين حق

برد تا به آينده اميدوار باشد و تنها به اعتزال و آناره گيرى از بتان و بت پرستان و دعا به درگاه  صلح آفرين به پايان مى

  . آند ى بسنده مىاله

  مناظره با قوم ستاره پرست : نمونه دوم

در اين محاّجه آه در سوره انعام آمده است، ابراهيم با استفاده از عقايد مخاطبان و مقبوالت ايشان، به مقابله با 

  : شود خيزد و با برخوردى متين، به تدريج آنها را به حقيقت رهنمون مى اعتقاداتشان بر مى

پس چون شب بر او پرده افكند . آنندگان باشد ملكوت آسمان و زمين را به ابراهيم نمايانديم تا از جمله يقينگونه  و اين

  . غروب آنندگان را دوست ندارم: گاه چون غروب آرد، گفت اين پروردگار من است و آن: گفت. اى ديد ستاره

اى : تر است و هنگامى آه افول آرد، گفت زرگاين ب. اين پروردگار من است: پس چون خورشيد را برآمده ديد، گفت

  ) ٤٥.(سازيد بيزارم قوم من، من از آنچه براى خدا شريك مى

شمرد، به اظهار صريح  و پس از آن آه با استداللهايى ساده و محكم، خدايان ادعايى آنان را براى پرستش نااليق مى

  پردازد؛  عقايد خود مى

  ) ٤٦(ى َفَطَر السَّمواِت َواَألرَض َحِنيفًا َوما َأَنا ِمَن الُمْشِرِآيَن؛ِإنِّى َوجَّْهُت َوْجِهَى ِللَِّذ

ها و زمين را پديد آورده؛ و من از  من از روى اخالص، روى خود را پاآدالنه به سوى آسى گردانيدم آه آسمان

  . مشرآان نيستم
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  مناظره با نمرود، سرآرده آافران : نمونه سوم

  : اى از آن در سوره بقره مذآوراست ايى داشته است آه نمونهه وى با نمرود نيز محاّجه

  ) ٤٧(ى َوُيِميُت قاَل َأنا ُأْحِيى َوُأِميُت؛َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذى حاجَّ ِإْبراِهيَم ِفى َربِِّه َأْن آتاُه اللَُّه الُمْلَك ِإذ قاَل ِإْبراِهيُم ربَِّى الَِّذى ُيْحِي

نازيد و درباره پروردگار خود با ابراهيم محاّجه آرد خبر  او پادشاهى داده بود بدان مىآيا از آن آسى آه چون خدا به 

آنم  من هم زنده مى: او گفت. ميراند آند و مى پروردگار من همان آسى است آه زنده مى: گاه آه ابراهيم گفت نيافتى؟ آن

  .... ميرانم و مى

  : ترى او را بر سر جايش نشاند راننده دانست، ابراهيم با حجت قاطعچون نمرود به گمان باطلش، خود را زنده آننده و مي

  ) ٤٨(قاَل ِإْبراِهيُم َفِإنَّ اللََّه َيْأِتى ِبالشَّْمِس ِمَن الَمْشِرِق َفْأِت ِبها ِمَن الَمْغِرِب َفُبِهَت الَِّذى َآَفَر؛

آس آه آفر ورزيده بود  پس آن. تر برآورآورد، تو آن را از با خ خداى من خورشيد را از خاور برمى: ابراهيم گفت

  . پذير و قابل مناقشه نبود مبهوت ماند و بدين ترتيب حجت و استداللى آورد آه جدال

هاى جزيى و عملى متعددى است آه در منطق جدلى ابراهيم به  تر گفتيم، شيوه آلى جدال نيكو شامل روش آه پيش چنان

  : ها عبارتند از برخى از اين روش. نيكى به آار رفته است

  روش اقناع تدريجى ) الف

هاى ابراهيم، شاهد نوعى همراهى با مخاطبان و تالش براى جذب تدريجى آنان به سوى حقيقت  در تعدادى از مناظره

هاى تبليغى  اند آه به مفهوم بازآردن راه براى جذب مخاطب به سوى پيام اين روش را استدراج نيز ناميده. هستيم

رغم اعتقاد قاطع و جازم به عقايدى، در برخورد و مناظره با مخاطب،  در اين روش گاهى مبّلغ، على. مطلوب است

ترتيب نوعى  بدين. آند عقيده مخاطب قلمداد مى نمايد و خود را در مقام بحث، همراه و هم موقتًا از آن عقايد تنازل مى

  . قناع مخاطب مؤثر خواهد بودآيد آه در ا همبستگى و همدلى ميان طرفين مناظره به وجود مى

پرستان است آه دربرابرشان، در مرحله اول جدال، آواآب  بارزترين نمونه آاربرد اين شيوه در همان مناظره ستاره

آند؛ َفَلّما َرَءا الَقَمَر باِزغًا قاَل هذا َربِّى، در حالى آه آيه پيش از آن  آسمان و ماه و خورشيد را خداى خود فرض مى

ارد آه او از اهل يقين و بيناى ملكوت آسمان و زمين است، پس فرض جدى بودن آالم ابراهيم، به آلى صراحت د

  : مردود است

  ) ٤٩(َوَآذِلَك ُنِرى ِإْبراِهيَم َمَلُكوَت السَّمواِت َواَألرِض َوِلَيُكوَن ِمَن الُموِقِنيَن؛

  . آنندگان باشد تا از جمله يقينها و زمين را به ابراهيم نمايانديم،  گونه ملكوت آسمان و اين

چون شما اين بتان را قادر : گويد آشند و او مى ها به محاآمه مى نمونه ديگر زمانى است آه او را به اتهام شكستن بت

  ). َبْل َفَعَلُه َآِبيُرُهْم هذا َفْسَأُلوُهْم ِإْن آاُنوا َيْنِطُقوَن(دانيد پس بزرگشان اين آار را آرده  مى

  : گويد طبايى در اين زمينه مىعالمه طبا
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ها را گفت و در جمالت بعدى مراد خويش را آامًال  ابراهيم به داعِى الزام خصم و ابطال الوهيت اصنام، اين جمله

نه آن آه به طور جدى . پرستيد آه نه شما را سودى دارد و نه زيانى روشن ساخت؛ آيا به غير از خدا چيزى را مى

  ) ٥٠.(گ آنها دست به اين آار زده استبخواهد خبر دهد آه بزر

  روش مقايسه ) ب

وى در . هاى مناظره بوده است هاى تسلط اين مبّلغ ربانى بر روش آار برد روش مقايسه در جدال ابراهيمى نيز از نشانه

ند؛ در خوا جست و وجداِن حقيقت جوى مخاطبان را به هشيارى و دقت فرا مى خوبى بهره مى وگوها از اين روش به گفت

  : پرسد وگو، پس از آن آه مى قسمتى از يك گفت

  ) ٥١.(َأْو َيْنَفُعوَنُكْم َأْو َيُضرُّوَن* َهْل َيْسَمُعوَنُكْم ِإذ َتْدُعوَن 

  : گويد گاه مى آن

َوالَِّذى ُهَو * الَِّذى َخَلَقِنى َفُهَو َيْهِديِن * ّلا َربَّ العاَلِميَن َفِإنَُّهْم َعُدوٌّ ِلى ِإ* َأْنُتْم َوآباُؤُآُم اَألْقَدُموَن * قاَل َأَفَرَأْيُتْم ما ُآْنُتْم َتْعُبُدوَن 

  ) ٥٢(؛...َوِإذا َمِرْضُت َفُهَو َيْشِفيِن* ُيْطِعُمِنى َوَيْسِقيِن 

 .قطعًا همه آنها جز پروردگار جهانيان دشمن منند. ايد؟ شما و پدران پيشين شما پرستيديد تأمل آرده آيا در آنچه مى: گفت

و چون بيمار . گرداند دهد و سيرابم مى آس آه او به من خوراك مى وآن. آند ام مى آس آه مرا آفريده و همو راهنمايى آن

  .... بخشد شوم او مرا درمان مى

  . بود هاى سليم آرد و هدف آن نرم ساختن دل اين مقايسه از دل و انديشه سليم او حكايت مى

  ) ٥٣.(َفما َظنُُّكْم ِبَربِّ العاَلِميَن* َأِإْفكًا آِلَهًة ُدوَن اللَِّه ُتِريُدوَن * ِإْذ قاَل ِلَأِبيِه َوَقْوِمِه ماذا َتْعُبُدوَن * يٍم ِإْذ جاَء َربَُّه ِبَقْلٍب َسِل

مقايسه ديگرى نيز در ادامه . در اينجا خدايان دروغين و افترايى را با معبود راستين و خداى عالميان مقايسه آرده است

  خورد؛  ره فوق به چشم مىمناظ

  ) ٥٤(َواللَُّه َخَلَقُكْم َوما َتْعَمُلوَن؛* قاَل َأَتْعُبُدوَن ما َتْنِحُتوَن

  . است سازيد آفريده پرستيد در حالى آه خدا شما و آنچه را مى تراشيد مى آيا آنچه را مى: گفت

  ) قول لّين(روش گفتار نرم ) ج

ام مبّلغان الهى است آه با مخاطبان خويش، ازهر گروه و طبقه آه باشند با هاى مشترك تم بى گمان، اين يكى از روش

ابراهيم اين روش را همواره مد نظر . قول لين و سخن نرم و گفتار دلپذير تكلم آنند و از تندخويى و سختگيرى بپرهيزند

  داشت؛ 

  ) ٥٥(َوالُيْغِنى َعْنَك َشْيئًا؛ ِإْذ قاَل ِلَأِبيِه يا َأَبِت ِلَم َتْعُبُد ما ال َيْسَمُع َوالُيْبِصُر

  آند؟  بيند و تورا از چيزى بى نياز نمى شنود و نمى پرستى آنچه را نمى اى پدر، چرا مى: اش گفت چون به پدر خوانده

  : و در پاسخ تهديد خشونت آميز پدر گفت
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  ) ٥٦(قاَل َسالٌم َعَلْيَك َسَأْسَتْغِفُر َلَك َربِّى ِإنَُّه آاَن ِبى َحِفّيًا؛

  . من بزودى براى تو از پروردگارم آمرزش خواهم خواست زيرا او به من پر مهر بوده است. سالم بر تو: گفت

آورد و اوج محبت او را در  را به نشانه مهربانى و دلسوزى به زبان مى» ياابت<ابراهيم در چند نوبت تعبير مهر آميز 

  يابيم؛  در مى» سأستغفر لك<جمله 

ياَأَبِت ال َتْعُبِد الشَّْيطاَن ِإنَّ الشَّْيطاَن آاَن ِللرَّْحمِن * َيْأِتَك َفاتَِّبْعِنى َأْهِدَك ِصراطًا َسِوّيًا  َقْد جاَءِنى ِمَن الِعْلِم ما َلْم يا َأَبِت ِإنِّى

  ) ٥٧(يا َأَبِت ِإنِّى َأخاُف َأْن َيَمسََّك َعذاٌب ِمَن الرَّْحمِن؛* َعِصّيًا 

ت آمده آه تو را نيامده است پس مرا پيروى آن تا راهى راست به تو نشان دهم، پدر جان، پدر جان، مرا دانشى بدس

  .... ترسم آه از جانب خداى رحمان عذابى به تو رسد و پدر جان، من مى. شيطان را مپرست آه او دشمن رحمان است

  روش استدالل به آمك محسوسات ) د

داد، تا  هاى خود قرار مى الهى، امور محسوس و مشهود را پايه استداللهاى  ابراهيم در عرصه ارشاد مخاطبان به پيام

جملگى مخاطبان با هر ميزان از درك و شعور آه باشند  ضمن ترآيب حس و تعقل، امكان فهم آامل تعاليم الهى را به

ماه و ديگر جست؛ خورشيد،  از اين رو از ابزارهاى متنوع و امور محسوس جهت استدالل ارشادى بهره مى. ببخشد

ها، بينايى و شنوايى بتان، تماثيل، تراشيدن سنگ، از جمله محورهاى مناظرات ابراهيمى  اجرام آسمانى، نطق بت

  باشند؛  مى

ِلَم  -) ٥٩( وا َيْنِطُقوَنَفْسَأُلوُهْم ِإْن آاُن -) ٥٨...(َفَلّما َرَءا الشَّْمَس باِزَغًة قاَل هذا َربِّى... * َفَلّما َرَءا الَقَمَر باِزغًا قاَل هذا َربِّى

  ) ٦٢...(َفِإنَّ اللََّه َيْأِتى ِبالشَّْمِس ِمَن الَمْشِرِق -) ٦١( قاَل َأَتْعُبُدوَن ما َتْنِحُتوَن -) ٦٠( َتْعُبُد ما ال َيْسَمُع

  خطاب توأم به عقل و دل و تحريك وجدان ) ه

گردد آه در آنار خطاب  آار رفته در آنها روشن مى بههاى حضرت ابراهيم و نوع آلمات و عبارات  با نگاهى به مناظره

. شود اى ديگر در همان مناظره مورد توجه و خطاب واقع مى هاى مخاطبان دل و فطرت آنان نيز از زاويه به انديشه

لحن گفتارها و آيفيت تغيير لحن ابراهيم، گوياى اين حقيقت است، به عنوان نمونه، در سوره شعراء پس از ارائه 

به تدريج جهت خطاب را از عقل ) َأَفَرَأْيُتْم ما ُآْنُتْم َتْعُبُدوَن؟(سشى تكان دهنده آه طبعًا مخاطب آن عقل و انديشه است پر

  : گويد گاه آه مى آشاند، آن مخاطب به دل او مى

  ) ٦٣(الَِّذى َخَلَقِنى َفُهَو َيْهِديِن؛* َفِإنَُّهْم َعُدوٌّ ِلى ِإّلا َربَّ العاَلِميَن 

  . آند آنكس آه مرا آفريد و همو راهنمائيم مى. قطعًا هم آنها دشمن منند جز پروردگار جهانيان

گاه آه به  گردد، آن دست او مى ها به هاى عقالنى پياپى آه منجر به شكستن بت همچنين در سوره صافات، پس از جدال

  . شود ها متوجه مى آورند، لحن و خطابش به دل سوى او يورش مى

  ) ٦٤(َربِّ َهْب ِلى ِمَن الّصاِلِحيَن؛* َربِّى َسَيْهِديِن   ِإنِّى ذاِهٌب ِإلى َوقاَل
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  . ام او مرا هدايت خواهد آرد، پروردگارا مرا فرزندى از صالحان ببخش من به سوى پروردگارم روانه: گفت

  : دهد آه قرار مى ها را مورد خطاب نيز در محاّجه با ستاره پرستان، پس از گفت و شنودى استداللى، جان

  ) ٦٥.(ِإنِّى َوجَّْهُت َوْجِهَى ِللَِّذى َفَطَر السَّمواِت َواَألرَض َحِنيفًا َوما َأَنا ِمَن الُمْشِرِآيَن

در مناظره با پدر نيز پس از جمالتى آه اصالح انديشه او را هدف قرار داده بود، در پايان رو به قلب وى آرد و 

  : فرمود

  ) ٦٦(خاُف َأْن َيَمسََّك َعذاٌب ِمَن الرَّْحمِن َفَتُكوَن ِللشَّْيطاِن َوِلّيًا؛يا َأَبِت ِإنِّى َأ

دارد و مسلم است آه هيچ انسانى خواهان واليت شيطان نيست، پس اين نوعى خطاب  از واليت شيطان او را برحذر مى

  . به دل است و همراه با شفقت و نصحيت فراوان

  گسترش توحيد هاى متّنوع براى  اتخاذ شيوه. ٣

دهد و او به عنوان اسوه موحدان و يگانه پرستان  هاى توحيدى تشكيل مى گفتيم آه محور دعوت ابراهيم را تفكر و انديشه

اين منزلت واال جز به خاطر آن نيست آه وى نه تنها خود عميقًا به توحيد يقين داشت و . در تاريخ بشر مطرح است

او حتى از . ه بود بلكه از هر طريق ممكن سعى در ترويج و گسترش آن داشتزندگى خويش را بر آن استوار ساخت

هاى تبليغى ابراهيم در تاريخ  توان گفت تنوع شيوه ارشاد سرآردگان آفر همچون نمرود هم ابا نداشت، به طورى آه مى

  . تبليغ دينى آم نظير است

خوردار است؛ در خانه، در ميان مردم آوچه و بازار، به عنوان نمونه، فضاهاى تبليغ ابراهيم از تنوعى قابل توجه بر

در بتخانه و عبادتگاه مشرآان، در دادگاه علنى مشرآان و حتى در دربار نمرود و هر آجاى ديگر، فعاليت تبليغى او 

در اين ميان بد نيست به صحنه محاآمه او نظرى بيفكنيم آه چون او را در . گشت استمرار داشت و هرگز متوقف نمى

هايى از  ها و پاسخ او ضمن پرسش. أل عام به محاآمه آشيدند، هر گز صالبت و استوارى مبّلغ الهى را از دست ندادم

هاى تبليغى تاريخ پديد  در اين ماجرا يكى از زيباترين صحنه. ها باز پرسند آنها خواست تا حقيقت واقعه را از خود بت

ابراهيم به شكل سرهاى به زير افتاده بزرگان مشرآان آشكار گرديد، به هاى تسليم دربرابر جدال  جا آه نشانه آمد؛ آن

ها بهره جست و جلسه محاآمه را به  ابراهيم در اين صحنه به نيكى از فرصت. نحوى آه يكديگر را ظالم شمردند

  . عرصه دعوت مبدل آرد

وست آه در آتب سيره مشهور است؛ هاى ا هاى ديگر ايجاد فرصت و اغتنام آن در تبليغ ابراهيمى، ضيافت از نمونه

قرآن مجيد، يك مورد از مهمان نوازى و پذيرايى او را براى فرستادگان الهى و مالئكه مأمور بشارت، آه به هيأت 

  شود؛  آدميان بر ابراهيم وارد شده بودند، يادآور مى

  ) ٦٧(ٌم َفما َلِبَث َأْن جاَء ِبِعْجٍل َحِنيٍذ؛قاُلوا َسالمًا قاَل َسال  َوَلَقْد جاَءْت ُرُسُلنا ِإْبراِهيَم ِبالُبْشرى

اى بريان  و ديرى نپاييد آه گوساله. و به راستى فرستادگان ما براى ابراهيم مژده آوردند، سالم گفتند، پاسخ داد، سالم

  . آورد
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  . ابراهيم است پيش آوردن گوساله بريان براى مهمانانى آه هنوز هويتشان آشف نشده است، نشانه آرم و مهمان نوازى

  ترى بيان شده است؛  در سوره ذاريات، پذيرايى به شكل آامل

  ) ٦٨(َفَقرََّبُه ِإَلْيِهْم قاَل َأال َتْأُآُلوَن؛* َأْهِلِه َفجاَء ِبِعْجٍل َسِميٍن   َفراَغ ِإلى

  خوريد؟  مگر نمى: آن را به نزديكشان برد و گفت. آورد]  و بريان[اى فربه  پس آهسته به سوى زنش رفت و گوساله

  : گويد در آتاب قصص االنبياء، ثعلبى درباره خوى مهماندوستى ابراهيم چنين مى

شد تا مهمانى  خورد و گاهى دو مايل يا بيشتر از خانه دور مى او طعام صبحگاهى و شامگاهى را مگر با مهمان نمى

  ) ٦٩.(بيابد و دعوتش نمايد

هاى  هر حال شيوه ش از آن است آه ما در اين گفتار گفته يا خواهيم گفت، اما بههاى متنوع تبليغى ابراهيم بي هرچند شيوه

  . آوريم برجسته او را در ذيل مى

  عنايت ويژه به خانواده ) الف

، هدايت خانواده و ذريه از جايگاهى با اهميت برخوردار است؛ گويى اين استراتژى آلى )ع(در سيره تبليغى ابراهيم

، نوح، لوط و اسماعيل است آه دعوت دينى را از خانواده و بستگان خويش )ص(چون پيامبر اسالمتمام انبياى الهى هم

او . آند ابراهيم، در آغاز راه، دعوت را از پدر يا عمو، به همراه رعايت مودت و احترام، شروع مى. آغاز آنند

و قوم است، اما حداقل در دو موضع تنها ها خطاب او به پدر  در چند موضع از مناظره. هايى نيز با پدر دارد مناظره

  : است) يا عمو( خطاب او متوجه پدر 

  ) ٧٠(َوِإذ قاَل ِإْبراِهيُم ِلَأِبيِه آَزَر َأَتتَِّخُذ َأْصنامًا آِلَهًة ِإنِّى َأَراَك َوَقْوَمَك ِفى َضالٍل ُمِبيٍن؛

گيرى به من همانا تو و قوم تو را در  دايان مىآيا بتان را خ: گفت» آزر<و ياد آن هنگامى را آه ابراهيم به پدر خود 

  . بينم گمراهى آشكارى مى

َيْأِتَك َفاتَِّبْعِنى َأْهِدَك  يا َأَبِت ِإنِّى َقْد جاَءِنى ِمَن الِعْلِم ما َلْم* َتْعُبُد ما ال َيْسَمُع َوالُيْبِصُر َوالُيْغِنى َعْنَك َشْيئًا  ِإْذ قاَل ِلَأِبيِه يا َأَبِت ِلَم

يا َأَبِت ِإنِّى َأخاُف َأْن َيَمسََّك َعذاٌب ِمَن الرَّْحمِن * يا َأَبِت ال َتْعُبِد الشَّْيطاَن ِإنَّ الشَّْيطاَن آاَن ِللرَّْحمِن َعِصّيًا * اطًا َسِوّيًا ِصر

  ) ٧١(َفَتُكوَن ِللشَّْيطاِن َوِلّيًا؛

پرستى؟ اى  آند مى و چيزى را از تو دور نمى بيند شنود و نمى پدر جان، چرا چيزى را آه نمى: چون به پدرش گفت

پس از من پيروى آن تا تو را به راهى راست . دست آمده آه تو را نيامده است راستى مرا از دانش، حقايقى به پدر،به

ترسم از جانب خداى  پدرجان، من مى. پدر جان، شيطان را مپرست آه شيطان، رحمان را عصيانگر است. هدايت نمايم

هاى مملو از عاطفه و  ترتيب، با توجهات دلسوزانه و خطاب بدين. عذابى به تو رسد و تو يار شيطان باشىرحمان، 

خانواده را  پس از دعوت پدر، جلوه ديگر عنايت ابراهيم به. هاى توحيدى را به دل و انديشه پدر عرضه آرد محبت، پيام
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در واقع اين . آند درگاه الهى تقديم مى ه و فرزندان خود بهيابيم آه درباره خانواد در دعاهاى عميق و پر محتوايى مى

  : دعاها ترجمان سلوك و تجلى رفتار و منش خاندان او نيز است

  ) ٧٢(َواْجُنْبِنى َوَبِنىَّ َأْن َنْعُبَد اَألْصناَم؛

  . و من و فرزندانم را از پرستيدن بتان باز دار

  ) ٧٣(ِمِنيَن َيْوَم َيُقوُم الِحساُب؛َربَّنا اْغِفْر ِلى َوِلواِلَدىَّ َوِلْلُمْؤ

  . پروردگارا در روز حساب بر من و پدر و مادرم و بر مؤمنان ببخشاى

  ) ٧٤(َربِّ اْجَعْلِنى ُمِقيَم الصَّالِة َوِمْن ُذرِّيَِّتى َربَّنا َوَتَقبَّْل ُدعاِء؛

  . و دعاى مرا بپذير پروردگارا مرا بر پا دارنده نماز قرار ده و از فرزندانم نيز، پروردگارا

  ) ٧٥(َربَّنا َواْجَعْلنا ُمْسِلَمْيِن َلَك َوِمْن ُذرِّيَِّتنا ُأمًَّة ُمْسِلَمًة َلَك َوَأِرنا َمناِسَكنا َوُتْب َعَلْينا؛

پروردگارا، ما را تسليم فرمان خود قرار ده و از فرزندامان نيز امتى مسلمان قرار ده و مناسك را به ما نشان ده و به 

  . ى ما باز گردسو

  ) ٧٦(َفاْجَعْل َأْفِئَدًة ِمَن الّناِس َتْهِوى ِإَلْيِهْم َواْرُزْقُهْم ِمَن الثََّمراِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُروَن؛

  . باشد آه سپاسگزارى آنند. بخش هاى برخى از مردم را به سوى آنان گرايش ده و آنان را از محصوالت روزى پس دل

جا آه همه را به آلمه  ده در وصيت اصيل و سفارش مؤآد او به فرزندانش هويداست، آنتجلى ديگر عنايت به خانوا

  : خواند توحيد مى

  ) ٧٧(َلُكُم الدِّيَن َفالَتُموُتنَّ ِإّلا َوَأْنُتْم ُمْسِلُموَن؛  ِبها ِإْبراِهيُم َبِنيِه َوَيْعُقوُب يا َبِنىَّ ِإنَّ اللََّه اْصَطفى  َوَوّصى

ب فرزندانشان را سفارش آردند آه خدا براى شما اين دين را اختيارآرده پس جز به حال مسلمانى و ابراهيم و يعقو

  . نميريد

رود آه عالوه بر ترويج توحيد در ميان آنان، تالش ابراهيم بر اين است آه هر يك از  جا پيش مى اين توجه عميق تا آن

  ذريه و بنين او اسوه و امام مؤمنان شوند؛ 

  ) ٧٨(اِعُلَك للّناِس إمامًا قاَل َوِمن ُذرِّيَِّتى؛قاَل إّنى ج

  از دودمان من چطور؟ ): پرسيد(گفت . من تو را پيشواى مردمان قرار دادم: فرمود

به تعبير ديگر، انتظار او از خاندان رسالت و امامت بيش از آن است آه مؤمنانى خداترس باشند، بلكه از آنان اسوه 

  . دارد تا راهنماى طريق در راه ماندگان و مربى سالكان طريقت باشندشدن و امام بودن را توقع 

  رحمت و شفقت به مخاطبان ) ب
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چرا آه ابراز محبت، . گذارد محبت و مهرورزى مبّلغ با مخاطبان، تأثير شگرفى در بازدهى و موفقيت تبليغ دينى مى

هاى اعالى تأثير محبت و مهر و عاطفه  جلوه. تآند و پيامد اين محبت حاصل شده، تبعيت و دلدادگى اس جلب محبت مى

اما در سيره تبليغى ابراهيم نيز آثار رحمت و شفقت بر آافر و . ديديم) ص(در پيشبرد دعوت را در سيره پيامبر اسالم

روحيه بزرگوارى زايد الوصفى آه در جان شريف ابراهيم النه آرده بود از يك سو و انگيزه . مؤمن، بسى مشهود است

احترامى و خشونت را با نيكى و  پايان شده بود؛ بى ومند او براى هدايت و نجات موجب اين روحيه لطيف و شفقت بىنير

  . داد ناشناسى را مورد اغماض قرار مى داد و حتى عناد و حق نرمش پاسخ مى

تر و  اى عميق د، عالقهبا توجه به عمق عاطفه پدرى، زمانى آه عاطفه پدرى يا خويشاوندى با محبت ايمانى پيوند خور

  . اى قوى براى همراهى و همبستگى طرفين باشد تواند انگيزه دو چندان ميان مبّلغ مخاطب برقرار خواهد گرديد، آه مى

  . دهد آه نشانه دلسوزى وافر نسبت به اوست مورد خطاب قرار مى» يا أَبِت<در مناظره با پدر، او را بارها با نداى 

ترين پيوندهاست شروع آرد آه قاعدتًا دو طرف را به سرنوشت  آه گوياى رابطه پدرى و از قوى خطابش را با لفظ أَبِت

  ) ٧٩.(گرداند يكديگر حساس و دلسوز مى

  : دهد شود، به جاى پاسخ مشابه، بزرگوارانه به او سالم مى و چون با تهديد شديد پدر مواجه مى

  ) ٨٠(قاَل َسالٌم َعَلْيَك؛* َمِلّيًا  يُم َلِئْن َلْم َتْنَتِه َلَأْرُجَمنََّك َواْهُجْرِنىقاَل َأراِغٌب َأْنَت َعْن آِلَهِتى يا ِإْبراِه

برو و براى مدتى طوالنى از . اى ابراهيم، تو از خدايان من متنفرى؟ اگر باز نايستى تو را سنگسار خواهم آرد: گفت

  . درود بر تو باد: ابراهيم گفت. من دور شو

  : گويد اين باره مى عالمه طباطبائى در

اما اين آه به او سالم آرد، چون سالم عادت بزرگواران است و با تقديم آن جهالت پدر را تالفى آرد و درمقابل تهديد به 

گونه آه دستور قرآن است؛ و إذا َمّروا باللغو مّروا آرامًا و اذا  رجم و طرد، وعده سالمت و امنيت و احسان داد، همان

  ) ٨١.(ن قالوا سالمًاخاطبهم الجاهلو

  : دهد، شايد خدا راهى براى هدايت او بگشايد و حتى بنابر همان عاطفه و محبت وافر به مخاطب، به او وعده استغفار مى

خواهم آه همواره به من پر مهر  زودى از پروردگارم براى تو آمرزش مى به) ٨٢(َسَأْسَتْغِفُر َلَك َربِّى ِإنَُّه آاَن ِبى َحِفّيًا؛

  . وده استب

آند؛ َواْغِفْر ِلَأِبى ِإنَُّه  على رغم تهديد و سخان شديد اللحن پدر، ابراهيم براى پدر، بر اساس وعده قبلى خود، استغفار مى

هرچند بعدها قرآن، استغفار براى مشرآان را هرچند ) و پدرم را بيامرز آه او از گمراهان بود) (٨٣( آاَن ِمَن الّضالِّيَن

اى بود آه به پدر داده بود، و چون دشمنى  اشند ممنوع شمرد و تأآيد آرد آه استغفار ابراهيم به خاطر وعدهاز نزديكان ب

او با خدا بر او روشن گشت، از او بيزارى جست، چون قرابت واقعى در قرابت نسب نيست بلكه در نزديكى عقيده 

  ) ٨(.اسالمى است و اين موضوع يعنى اهميت رابطه عقيدتى يكى از اصول تربيت. است
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تر و  ، پاسخ ابراهيم بسى نرم)َواْهُجْرِنى َمِلّيًا(دهد  آند و فرمان هجران مى پس از آن آه پدر او را از خود طرد مى

  تر است؛  ماليم

  ) ٨٥...(َوَأْعَتِزُلُكْم َوما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَأْدُعوا َربِّى

  . خوانم گيرم و پروردگارم را مى د آناره مىخواني و از شما و آنچه غير از خدا مى

گيرم، اما  دهى، من تنها از شما و خدايانتان آناره مى گونه هدف تهديد و طرد قرار مى مراد اين است آه اگر تو مرا اين

  در عين حال اميد خود را به هدايت آنها از دست نداده است؛ 

پس او آناره گرفتن را آغاز نكرد . ن از اعتزال و آناره گيرى به ميان آوردرا شنيد، سخ» َواْهُجْرِنى َمِلّيًا<پس از آن آه 

  ) ٨٦.(براى تو از خدايم آمرزش خواهم طلبيد: و اميد به هدايتشان داشت و باز هم گفت

دهد آه محور تالش تبليغى او مهر و عاطفه  خوبى نشان مى همين طور، انذار توأم با شفقت ابراهيم خطاب به پدر، به

شمرد و براى  حدى است آه تمام مؤمنان را از خود مى همدلى و همبستگى عاطفى او با مؤمنان به. ت نه قهر و غلبهاس

  طلبد؛  ناشناسان نيز تنها غفران مى نافرمانان و حق

  ) ٨٧(َفَمْن َتِبَعِنى َفِإنُِّه ِمنِّى َوَمْن َعصاِنى َفِإنََّك َغُفوٌر َرِحيٌم؛

  . د، بى گمان او از من است و هر آه مرا نافرمانى آند، به يقين تو آمرزنده و مهربانىپس هر آه از من پيروى آن

دهد، فرجام خواهى مصرانه براى قوم لوط است  ها را نشان مى و آخرين ماجرا آه اوج شفقت و مهر ابراهيم به انسان

  . ر، مستحق عذاب الهى شده بودندآه بر اثر پافشارى بر انحرافات عقيدتى و اخالقى و اصرار بر گناهانى شرم آو

  ) ٨٨(ُيجاِدُلنا ِفى َقْوِم ُلوٍط ِإنَّ ِإْبراِهيَم َلَحِليٌم َأّواٌه ُمِنيٌب؛  َفَلّما َذَهَب َعْن ِإْبراِهيَم الرَّْوُع َوجاَءْتُه الُبْشرى

چون و ]  به قصد شفاعت[ ما به او رسيد، درباره قوم لوط با]  فرزند دار شدن[پس وقتى ترس ابراهيم زايل شد و مژده 

  . آرد چرا مى

  : گويد سيد قطب در اين خصوص مى

زند و َاوَّاه آسى است آه با  آند و دست به اقدامى نمى حليم آن است آه عوامل غضب را تحمل و شكيبايى اختيار مى

اين صفات ... رددگ است آه با شتاب به سوى خدا باز مى آند و منيب آن تضرع و از روى خدا ترسى و تقوا دعا مى

دانيم محتواى دقيق اين جدال چه  ما نمى. برجسته، ابراهيم را وا داشت تا با مالئكه درباره سرنوشت قوم لوط مجادله آند

هر حال فرمان الهى رسيد آه جايى براى مجادله نيست و حكم قطعى الهى صادر شده است، يا ِإْبراِهيُم  به. بوده است

   )٨٩. (ُه َقْد جاَء َأْمُر َربَِّك َوِإنَُّهْم آِتيِهْم َعذاٌب َغْيُر َمْرُدوٍدَأْعِرْض َعْن هذا ِإنَّ

اند آه قدرى با سخن فوق متفاوت است اما به دعوت ابراهيم مربوط  اى تفسير آرده گونه برخى نيز وصف َاّواه را به

  : شود مى
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هاى راه دعوت و موانع و فشارها و  و سختى ها وصف اواه آه براى ابراهيم ذآر شده به اين معناست آه او بر رنج

  ) ٩٠.(آشيد و اين آه از دل بر آوردن همراه با بردبارى، حلم و حزم بود تنگناها، بسيار آه مى

  تأسيس و تطهير بيت اهللا و مرآز عبادت ) ج

پايگاه توحيد و يگانه ترين  عنوان مهم ترين مقاطع تبليغ دين در طول تاريخ، بى گمان، برپايى آعبه به يكى از درخشان

ساز، پر اهميت، به همت واالى ابراهيم و  اين اقدام سرنوشت. پرستى و مرآزيت يافتن آن براى تمام موحدان عالم است

فرزند برومندش اسماعيل در طى يك مأموريت تبليغى پر مرارت و دشوار اما بابرآت به انجام رسيد، تا محور و 

اندك . حدان در طول تاريخ باشد و توفيق نشر دعوت اسالمى را ميسر گرداندمرآزى ماندگار و هميشگى براى مو

نفوذ و تأثير شگرفى در  گرداند آه وجود يك پايگاه تبليغى ثابت و داراى برد وسيع، چه آشنايى با مسائل تبليغى روشن مى

  . تواند داشت گسترش آرمانش مى

دست حضرت آدم بوده است، آه حتى با پذيرفتن اين  وايات، بهممكن است گفته شود تأسيس بيت اهللا، بر اساس برخى ر

ترين پايگاه توحيد و عبادت خدا و  شدن آن به عنوان مهم سخن، آنچه مسلم است اين است آه مرآزيت آعبه و مطرح

ان رونقى برخوردار اهللا از چند اززمان ابراهيم به بعد تحقق يافته و پيش از آن آعبه و بيت» َمثابًة ِللّناِس<تعبير قرآن  به

هاى  عنوان مؤسس نخستين و چه به عنوان عامل تجديد بنا، ستون هر ترتيب، ابراهيم چه به ضمن آن آه به. نبوده است

  نحو آامل بنا آرد؛  آعبه را باال برد و به

  ) ٩١(نََّك َأْنَت السَِّميُع اْلَعِليُم؛َوِإْذ َيْرَفُع ِإْبراِهيُم الَقواِعَد ِمَن الَبْيِت َوِإْسمِعيُل َربَّنا َتَقبَّْل ِمّنا ِإ

اى پروردگار ما، از ما بپذير آه تو ) گفتند مى(بردند،  را باال مى) آعبه(هاى خانه  و هنگامى آه ابراهيم و اسماعيل پايه

  . شنواى دانايى

  ) ٩٢(َبْيِتَى ِللّطاِئِفيَن َوالقاِئِميَن َوالرُّآَِّع السُُّجوِد؛َوِإْذ َبوَّْأنا ِلِإْبراِهيَم َمكاَن الَبْيِت َأْن ال ُتْشِرْك ِبى َشْيئًا َوَطهِّْر 

ام را براى طواف آنندگان  چيزى را با من شريك مگردان و خانه: و چون براى ابراهيم جاى خانه را معين آرديم، گفتيم

  . دار و قيام آنندگان و راآعان و ساجدان پاآيزه

مله مقامات بزرگ ابراهيم، خدمت به عبادتگاه مردم و خانه خدا بوده است، شود آه از ج از مجموع آيات استفاده مى

ضمن آن آهدر اين زمينه بر اخالص آامل و خدا خواهى بى شائبه ابراهيم و اسماعيل تأآيد مكرر شده است؛ َربَّنا َتَقبَّْل 

  . َوَأِرنا َمناِسَكنا َوُتْب َعَلْينا... ِمّنا

مبنى بر اين آه نفى و طرد معبودهاى . ريخى، درس بزرگى به تمام مبّلغان جوامع داداز طرف ديگر، با اين اقدام تا

دروغين آدميان تنها يك مرحله از تبليغ است و تكميل روند دعوت مستلزم جايگزين آردن آامل تفكر توحيد به طرق 

آه خود مبّلغ اول و آخر -الى ابراهيم، خود اين درس بزرگ را از حق تع. مختلف از جمله قرار دادن سمبل توحيد است

. يعنى نفى همه خدايان و اثبات اهللا، خداى يكتا، را شعار اصلى دين معين فرموده است» ال إله إّلا اهللا<گرفته آه  -است 

پردازد، از آن سو،  گاه آه به نفى و مباررزه با بتان و حتى تخريب بتكده مى با اين تعليم الهى، آن. اين پيامبر بزرگ
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صورت طائف، عاآف، قائم، راآع  آند و مردم رها شده از زنجير خدايان را به براى پرستش خداى واحد بنا مى مرآزى

در جاى ديگر هم، براى . آند شمرد و بدين مقام افتخار مى پذيرد و خود را خادم هميشگى آنها مى اهللا مى و ساجد، در بيت

  . آند ان از خدا درخواست مىمؤمنان سرزمين حرام وسعت روزى به سبب ايمان خالصش

  ) ٩٣(ْلَيْوِم اآلِخِر؛َوِإذ قاَل ِإْبراِهيُم َربِّ اْجَعْل هذا َبَلدًا آِمنًا َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الثََّمراِت َمْن آَمَن ِمْنُهْم ِباللَِّه َوا

ان آه به خدا و روز هرآس از آن-پروردگارا، اين سرزمين را شهرى امن گردان و مردمش را : و چون ابراهيم گفت

  . بخش ها روزى از فرآورده - بازپسين ايمان آورد 

  تأآيد بر نماز ) د

به موازات اهتمام به ساختن و تطهير بيت اهللا و بنيانگذارى نخستين مسجد، ابراهيم نماز را به مثابه واالترين جلوه 

نمود، آنجا آه هدف هجرت و اسكان ذريه عبادت و آرنش به درگاه الهى در مسجد، گرامى داشت و به نحو احسن ادا 

  خود در سرزمين بى آشت و زرع را اقامه نماز اعالم آرد؛ 

  ) ٩٤(؛َربَّنا ِإنِّى َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيَِّتى ِبواٍد َغْيِر ِذى َزْرٍع ِعْنَد َبْيِتَك الُمَحرَِّم َربَّنا ِلُيِقيُموا الصَّالَة

  . بى آشت، نزد خانه محترم تو سكونت دادم، پروردگارا تا نماز را بپا دارند اى پروردگارا، من فرزندانم را در دره

  جا آه توفيق اقامه نماز را براى خود و خاندانش از خدا مسألت نمود؛  تا آن

  ) ٩٥(َربِّ اْجَعْلِنى ُمِقيَم الصَّالِة َوِمْن ُذرِّيَِّتى َربَّنا َوَتَقبَّْل ُدعاِء؛

  . ه نماز قرار ده و از فرزندان من نيز، پروردگارا و دعاى مرا بپذيرپروردگارا، مرا بر پا دارند

ابراهيم آه توفيق اقامه . بيش از هر چيز، اين هماهنگى ميان قول، دعا و واقعيت جارى در زندگى شايان توجه است

به جان خريده و پشت پاداشتن نماز  ترين شرايط را به خاطر اقامه و به طلبد، خود و خاندانش سخت نماز را از خدا مى

آند و مصاليش ميعاد گاه هر آرزومند  اين خصال نيكوست آه شخصيتى را به اسوه تمام مؤمنان تبديل مى. اند سر نهاده

  . گردد مى

  ) ٩٦(َواتَِّخُذوا ِمْن َمقاِم ِإْبراِهيَم ُمَصّلًى؛

  . در مقام ابراهيم، نمازگاهى براى خود اختيار آنيد

  هجرت ) ه

هاى  هاى متنوع تبليغى و اتخاذ روش پويايى و نشاط تبليغى ويژگى نخست ابراهيم است، پس از ِاعمال شيوه جا آه از آن

گذارى پايگاه توحيد و حرم امن الهى و ايجاد  گيرد و براى پايه برائت هدفدار، سرانجام تصميم به ترك اهل و ديار مى

. آند خشك و بى حاصل، به سرزمين حجاز مسافرت مى پرستى، هرچند در سرزمينى فرصتى ديگر براى ترويج يگانه

  : نويسد تاريخ طبرى درباره هجرت ابراهيم مى
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بيند و چيزى  شنود و نمى آنى آه نمى پدر جان، چرا چيزى را عبادت مى: ابراهيم، آزر را به دين خود فراخواند و گفت

براهيم و ياران وفادار و مطيعش تصميم به مفارقت قوم گاه ا آن. پدر از قبول دعوت امتناع ورزيد. آند را از تو دور نمى

سپس ابراهيم و قومش به همراه . پرستيد بيزاريم و به شما آافريم ما از شما و آنچه جز خدا مى: پس گفتند. خويش گرفتند

به عبادت اهللا  ابراهيم همچنين با ساره ازدواج آرد و او را با خود برد تا دينش را پاس دارد و قادر. لوط هجرت گزيدند

  ) ٩٧.(جا به سرزمين مصر مهاجرت آرد گاه از آن جا بماند و آن بدين ترتيب در حّران فرود آمد و مدتى در آن. باشد

  : در تفسير فى ظالل القرآن نيز آمده است

و وطن و اهل و قوم خود را ترك گفت و خداى تعالى در عوض، سرزمين مبارآى بهتر از وطنش نصيب ا) ع(ابراهيم

اش خدا به او اسحاق را عطا آرد و از او يعقوب نصيب او گشت و در عوض ذريه، امت  فرمود و به جاى خانواده

  ) ٩٨.(شمارى آه از قومش بسى نيكوتر بودند و از نسل او امامانى قرار داد آه هدايتگر بشر به امر خدا باشند بى

  ها  پيشتازى در نيكى) و

بى جهت نيست آه قرآن . ويا، فعال و شاداب و با نشاط در عرصه تبليغ و زندگى استابراهيم، ترسيم آننده شخصيتى پ

در اثر اين پويايى و نشاط، او در همه فضايل ايمانى و آماالت عملى پيشتاز است؛ او نخستين . شمرد او را يك امت مى

فته بود، او در صدد تشكيل آن جا آه تا زمان وى امت اسالمى هرگز شكل نگر از آن. مؤسس امت مسلمان و موحد است

  بر آمد و از خداوند نيز يارى خواست؛ 

  ) ٩٩(ربَّنا َواْجَعلنا ُمْسِلَميِن َلَك َوِمن ُذرِّيَِّتنا ُأمًَّة مُّسِلمًة َلَك؛

  . پروردگارا ما را تسليم فرمان خود قرار ده؛ و از نسل ما، امتى فرمانبردار خود پديدآر

هاى  لهى پيشتاز اداى مناسك حج از طواف و اعتكاف و از قربانى و نماز گشت و اين سنتاز سوى ديگر، او به تعليم ا

  : آند آه فرمود نقل مى) ص(خدا از رسول) ع(امام آاظم. نيكو را از خويش بر جاى نهاد

  ) ١٠٠(قَذُه من أيِديهم؛فَنَفر إبراهيُم و استن) ع(حيث أَسَرِت الروُم لوطًا) ع(أّوُل َمن قاتل في سبيل اهللا ابراهيُم الخليُل

نخستين جهادگر در راه خدا ابراهيم بود آه چون روميان لوط را به اسارت گرفتند ابراهيم حرآت آرد و او را از 

  . دستشان نجات داد

نيز او نخستين آسى است آه . او همچنين مبتكر و پيشتاز اقسام برائت و اظهار بيزارى و انزجار از آفر و آافران است

  . اظره و احتجاج آوبنده و مستدل بينى آافران را در عرصه عقايد و افكار به خاك ساييدبا من

  . چند مورد از پيشتازى هاى ابراهيم از زبان عبداهللا به عباس، چنين بيان شده است

بود آه  نخستين فردى. نخستين آسى بود آه با شمشير مبارزه آرد. ابراهيم اولين آسى بود آه از ميهمان پذيرايى آرد

او . اولين آسى است آه براى خدا مهاجرت آرد. او نخستين آسى است آه در راه خدا قربانى آرد. پا داشت مناسك را به
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به پا آرد و نخستين آسى ) آفش(اولين آسى است آه نعلين . نخستين پيامبرى است آه خدا مردگان را برايش زنده آرد

  ) ١٠١.(بود آه غنيمت را تقسيم نمود

  . ١٢١ - ١٢٠آيات ) ١٦(نحل  - ١

  . ٤١آيه ) ١٩(مريم  - ٢

  . ٥١آيه ) ٢١(انبياء  - ٣

  . ٧٥آيه ) ١١(هود  - ٤

  . ٥٦آيه ) ٢١(انبياء  - ٥

  . ١٢٧آيه ) ٢(بقره  - ٦

  . ١٣٢همان، آيه  - ٧

  . ٧٩آيه ) ٦(انعام  - ٨

  . ٦آيه ) ٦٠(ممتحنه  - ٩

  . ٣٧آيه ) ٥٣(نجم  - ١٠

  . ٥٢آيه ) ٢١(انبياء  - ١١

  . ٥٤همان، آيه  - ١٢

  . ٥٦همان، آيه  - ١٣

  . ٦٧ - ٦٦همان، آيات  - ١٤

  . ٢٥٨آيه ) ٢(بقره  - ١٥

  . ٨٠آيه ) ٦(انعام  - ١٦

  . ٨١همان، آيه  - ١٧

  . ٧٤همان، آيه  - ١٨

  . ٧٥آيه ) ٢٦(شعراء - ١٩

  . ٧٣و ٧٢همان، آيات  - ٢٠

  . ٨٧آيه ) ٣٧(صاّفات  - ٢١

  . ٩٦ - ٩٥همان، آيات  - ٢٢

  . ٨٦همان، آيه  - ٢٣
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  . ٧١آيه ) ٢٦(شعراء  - ٢٤

  . ٥٢آيه ) ٢١(انبياء  - ٢٥

  . ٨٥آيه ) ٣٧(صاّفات  - ٢٦

  . ٩٢ - ٩١همان، آيات  - ٢٧

  . ٤٢آيه ) ١٩(مريم  - ٢٨

  . ٨١آيه ) ٦(انعام  - ٢٩

  . ٥٦آيه ) ٢١(انبياء  - ٣٠

  . ٤٣آيه ) ١٩(مريم  - ٣١

  . ٤٥ - ٤٤همان، آيه  - ٣٢

  . ٤آيه ) ٦٠(تحنه مم - ٣٣

  . ٧٨آيه ) ٦(انعام  - ٣٤

  . ٤آيه ) ٦٠(ممتحنه  - ٣٥

  . ٦٧آيه ) ٢١(انبياء  - ٣٦

  . ٢٧ - ٢٦آيات ) ٤٣(زخرف  - ٣٧

  . ١١٤آيه ) ٩(توبه  - ٣٨

  . ٤٨آيه ) ١٩(مريم  - ٣٩

  . ٤٦همان، آيه  - ٤٠

  . ٥٧آيه ) ٢١(انبياء  - ٤١

  . ٥٨همان، آيه  - ٤٢

  . ٩٣ه آي) ٣٧(صاّفات  - ٤٣

  . ٤٨ - ٤١آيات ) ١٩(مريم - ٤٤

  . ٧٨ -  ٧٥آيات ) ٦(انعام - ٤٥

  . ٧٩همان، آيه  - ٤٦

  . ٢٥٨آيه ) ٢(بقره  - ٤٧

  . ٢٥٨آيه ) ٢(بقره  - ٤٨
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  . ٧٥آيه ) ٦(انعام  - ٤٩

  . ٤٥٢ ، ص١٤محمدحسين طباطبايى، الميزان، ج  - ٥٠

  . ٧٣آيه ) ٢٦(شعراء  - ٥١

  . ٨٠ - ٧٥همان، آيات  - ٥٢

  . ٨٧ - ٨٤آيات ) ٣٧(صاّفات  - ٥٣

  . ٩٦ - ٩٥همان، آيات  - ٥٤

  . ٤٢آيه ) ١٩(مريم  - ٥٥

  . ٤٧همان، آيه  - ٥٦

  . ٤٥ - ٤٤همان، آيات  - ٥٧

  . ٧٨ - ٧٧آيات ) ٦(انعام  - ٥٨

  . ٦٣آيه ) ٢١(انبيا  - ٥٩

  . ٤٢آيه ) ١٩(مريم  - ٦٠

  . ٩٥آيه ) ٣٧(صافات  - ٦١

  . ٢٥٨آيه ) ٢(بقره  - ٦٢

  . ٧٨ - ٧٧آيات ) ٢٦(شعراء  - ٦٣

  . ١٠٠ - ٩٩آيات ) ٣٧(صاّفات  - ٦٤

  . ٧٩آيه ) ٦(انعام  - ٦٥

  . ٤٥آيه ) ١٩(مريم  - ٦٦

  . ٦٩آيه ) ١١(هود  - ٦٧

  . ٢٧ - ٢٦آيات ) ٥١(ذاريات  - ٦٨

  . ٨٦ثعلبى، قصص االنبياء، ص  - ٦٩

  . ٧٤آيه ) ٦(انعام  - ٧٠

  . ٤٥ -  ٤٢آيات ) ١٩(مريم  - ٧١

  . ٣٥آيه ) ١٤(ابراهيم - ٧٢

  . ٤١همان، آيه  - ٧٣
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  . ٤٠همان، آيه  - ٧٤

  . ١٢٨آيه ) ٢(بقره  - ٧٥

  . ٣٧آيه ) ١٤(ابراهيم  - ٧٦

  . ١٣٢آيه ) ٢(بقره  - ٧٧

  . ١٢٤همان، آيه  - ٧٨

  . ٥٠محمد احمد عدوى، دعوة الرسل، ص  - ٧٩

  . ٤٧ -  ٤٦آيات ) ١٩(مريم  - ٨٠

  . ٢٦٠٤، ص ٥ن، ج سيد قطب، فى ظالل القرآ - ٨١

  . ٤٧آيه ) ١٩(مريم  - ٨٢

  . ٨٦آيه ) ٢٦(شعراء  - ٨٣

  . ٢٦٠٤سيدقطب، فى ظالل القرآن، ص  - ٨٤

  . ٤٨آيه ) ١٩(مريم  - ٨٥

  . ٨٢، ص ١٤محمدحسين طباطبايى، الميزان، ترجمه موسوى همدانى، ج  - ٨٦

  . ٣٦آيه ) ١٤(ابراهيم  - ٨٧

  . ٧٥ - ٧٤آيات ) ١١(هود  - ٨٨

بازگشت است  ى ابراهيم، از اين چون و چرا روى برتاب آه فرمان پروردگارت آمده و براى آنان عذابى آه بىا - ٨٩

  . خواهد آمد

  . ١٨٧عبداللطيف راضى، المنهج الحرآى فى القرآن الكريم، ص  - ٩٠

  . ١٢٧آيه ) ٢(بقره  - ٩١

  . ٢٦آيه ) ٢٢(حج  - ٩٢

  . ١٢٦آيه ) ٢(بقره  - ٩٣

  . ٣٧آيه ) ١٤(ابراهيم  - ٩٤

  . ٤٠همان، آيه  - ٩٥

  . ١٢٥آيه ) ٢(بقره  - ٩٦

  . ١٧١، ص ١محمد بن جرير طبرى، تاريخ طبرى، ج  - ٩٧
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  . ٢٣٨٨، ص ٤سيد قطب، فى ظالل القرآن، ج  - ٩٨

  . ١٢٨آيه ) ٢(بقره  - ٩٩

   ١١٣سيد نعمت اهللا جزايرى، قصص االنبياء، ص  -  ١٠٠

  .٨٧ - ٨٦ثعلبى، قصص االنبياء، ص  -  ١٠١

http://www.balagh.net/persian/quran/ketab_khaneh/osvehaye-qurani/12.htm  

 
 

 ادريس قرآن از نظر تاريخی همان هئوسروه اوستا يعنی کيخسرو است
 
 
زمانی برای نگارنده اين سئوال پيش آمد چرا در تورات و قرآن نامی از منهدم کننده ويرانگر مادی امپراتوری آشور 

ديده نميشود، در پی گيری جواب اين سئوال بعد از صرف بيش از دو دهه  ) کيخسرو، هوخشتره(ارو يعنی  کی آخس
 عربی بهنکونام، به اوستايی يعنی (  ادريستالش شبانه روزی  درشناسايی مادها در اوستا و شاهنامه ديگر شناسايی 

و ) منجی فرزند جاودانی(يوشع بن نون قرآن و  يوشع در/ ، يسع)خشثره، شهرياراوتناپيشتيم يا ( خضرو ) جاودانی يعنی
اوستا يعنی  هئوسروًهشاهنامه و  کيخسرودر وجود ) يعنی دومين فاتح بزرگ ماد( و خنوخ دوم ) مرد خدا( متوشائيل

در اساطير شبه جزيرًه عربستان اين به خاک و خون کشندًه امپراتوری برده داران . کار چندان مشکلی نبود مرد نکونام
                                                                   :القلب آشور را با دو روايت ذيل چنين به حافظه ها سپرده اند قصی

                                                                                                                                            
)ع(حضرت ادريس  

 
اصلى او اخنوخ بوده و از اجداد  نام. زيسته است حضرت ادريس از پيامبران قديم است آه بين دوره آدم و نوح مى

  ..                                   برده و از او به نيكى ياد آرده است قرآن در دو جا از او نام. رود حضرت نوح به شمار مى
                                                                )١.(َوَرَفْعناُه َمكانًا َعِلّيًا* ِفى الِكتاِب ِإْدِريَس ِإنَُّه آاَن ِصدِّيقًا َنِبّيًا  َواذُآْر -

                            . آه او راستگويى پيامبر بود، و ما او را به مقامى بلند ارتقاداديم. و در اين آتاب از ادريس ياد آن
                                    )٢(َرْحَمِتنا ِإنَُّهْم ِمَن الّصاِلِحيَن؛ َوَأْدَخْلناُهْم ِفى* َوِإْسمِعيَل َوِإْدِريَس َوَذااْلِكْفِل ُآلٌّ ِمَن الّصاِبِريَن  -

ايشان را در رحمت خود وارد آرديم چرا آه  و اسماعيل و ادريس و ذا الكفل را ياد آن آه همه از صابران بودند و ما
                                                                                                                      . ايشان از شايستگان بودند

                                                                                                                   ادريس، اسوه تعليم و تدريس 
هاى ارشادى ادريس، آنچه بيش از همه بارز و جلوه گر است، توجه و اهتمام زايد الوصف آن نبى گرامى  در ميان شيوه

يشى گرفته، با تعاليم الهى به او در عرصه دانش و تعليم بر همگان پ. هاست به دانش و علم آموزى و انتقال علوم به انسان
دست نداده  قرآن مجيد، شرحى درباره شيوه و آيفيت دعوت ادريس به. هاى مختلف پرداخت آموزش خط، نگارش و دانش

                      .هاى دعوت و نيز اخالقيات دخيل در دعوت او را استخراج آرد توان روش و تنها در خالل روايات مى
                                                                                                               ضرت ادريسهاى دعوت ح شيوه

                                                                                                              
                                                                 : هاى مستقيم و غير مستقيم اينهاست شهاى دعوت او اعم از رو شيوه
                                                                                                                             تعليم علوم و فنون .١
هاى ديگر را بر اساس نيازها و  شيوه) توحيد، نبوت و معاد(الهى پس از ارائه محورهاى اصلى دعوت پيامبران   

دور از دانش و فرهنگ بود و او از جانب داناى  اى به دوران ادريس زمانه. اند آرده مقتضيات زمينى و زمانى اتخاذ مى
در بحاراألنوار وجه تسميه ادريس، اهتمام . گردد مىهاى مختلف  مطلق هستى، مأمور تأسيس علوم و فنون و تعليم دانش

                                                                                                           او به درس و علم دانسته شده است؛
                                                  ) ٣.(و إّنما سّمى إدريس لكثرة ما آان يدرس من حكم اهللا عز و جل و سنن االسالم

                                        .نمود او ادريس ناميده شده به علت آن آه بسيار در احكام الهى و آداب اسالمى مطالعه مى
ها بدين نام  طالعه نوشتهادريس را به خاطر آثرت دراست و م<: در تفسير الميزان از على بن ابراهيم نقل شده آه

                                                                                                                                     )٤(».اند ناميده
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                                                            : گويد درخصوص پيشتازى ادريس در خط و خياطى، عالمه همچنين مى
در ميان مورخان و سيره نويسان معروف است آه ادريس اولين آسى بود آه با قلم خط نوشت و نخستين آسى بود آه 

                                                                                                                   )٥.(جامه دوخت و به تن آرد
                                                                 : نويسد هاى ديگر مى همچنين درباره ابتكار ادريس در فنون و مهارت

تر شهر  وسيله شاگردانش، شهرها ساخته شد آه از همه آوچك آشى و شهرسازى را به مردم آموخت و به وى آداب نقشه
آه خداوند سّر فلك و ترآيب آن  چون. علم نجوم را ياد داد. او اول آسى است آه حكمت را استخراج نمود. بود» رها<

                                                         )٦.(هاى اجتماع آواآب و نيز علم سنين و حساب را به او فهمانده بود ونقطه
                                                                                                                    :آند سپس عالمه اضافه مى  

                                                                                                                     
ماندن نام ادريس به  توان آرد ولى همين باقى مربوط است و چندان به آن اعتماد نمىهرچند اين گفتار به ما قبل تاريخ 

شمارند و اصول هر علمى را به  ها و اين آه همه اهل علم او را محترم مى عنوان عظمت و مظهر علم و نوآورى دانش
شر را با علوم مختلف و معارف دقيق و ترين پيشوايان علم بوده و افكار ب آند آه وى از قديم مى دانند، آشف او منتهى مى

                                                                                                                    )٧.(استداللى آشنا آرده است
                       نيكو آداب وفضايل اصالحگرى وارشاد مردم به. ٢

  
از اين رو همواره در . هاى مسير دعوت است ادريس همانند انبياى ديگر در پى اصالح امور جامعه و رفع دشوارى

ار عالمه طباطبايى به نقل از آتاب اخب. پردازد ها مى صحنه اجتماعى حضورى فعال دارد و به ارشاد و مساعدت انسان
                                                                                                               :  گويد العلماء بأخبار الحكما، مى

آرد و  ادريس در مصر رحل اقامت افكند، خاليق را به امر به معروف و نهى از منكر و اطاعت خداى تعالى دعوت مى
وى به ايشان سياست و مدنيت آموخت و براى هر امت در هر . گفت هر سرزمين با زبان مخصوصشان سخن مى با مردم

                                                                                                      )٨.(اقليم، آدابى شايسته آنان بر پا داشت
                                                                                                                 يدىتفكر الهى و دعوت توح. ٣

                                                                                                               
ب دعوت انبياست، به دعوت توحيدى ادريس اشاره نكرده است، اين به مفهوم آن نيست اگر خداى تعالى در قرآن آه آتا

آه او با توحيد و ترويج آن آارى نداشته است، بلكه بر اساس روايات موجود، بر اين محور تبليغى تأآيد و پا فشارى نيز 
ها و اين خلقت  ها و زمين ن آسماناي: ادريس در عظمت ذات ذوالجالل پروردگار بسيار انديشيد و گفت. ورزيده است

آند  پهناور و خورشيد و ماه و ستارگان و ابرها و اين آائنات هستى يافته، خدايى دارند آه با نيروى خود آنها را تدبير مى
گاه به سراغ  آن. توانم از عهده بندگى او بر آيم و حق عبادتش را ادا آنم پس من ناچيز چگونه مى. آورد و به اصالح مى

ها و انذار به عذاب، آنها را به  پرداخت و با يادآورى نعمت رفت و به موعظه و اندرز آنان مى گروهى از قومش مى
                                                                                                   )٩.(خواند پرستش خالق اين آائنات فرا مى

                                                                                                                       هاى متعدد  تكلم با زبان. ٤
هاى مؤثر و جذاب دعوت  بى گمان، پرآار بردترين ابزار تبليغ، زبان است آه بدون آن، مبّلغ از اتخاذ بسيارى از شيوه

داند، مضاعف  هايى آه مى هاى متعدد آارايى تبليغ داعى را به عدد زبان ين اساس، دانستن زبانبر هم. ماند باز مى
هاى متعدد تسلط داشت و آنها را در مسير دعوت به آار  ادريس در اين صفت همچون سليمان و داود، بر زبان. گرداند مى
                                                                                                                                              .برد مى

گفت و خداوند  ها سخن مى زبان با انسان ٧٢وى بر اساس روايات موجود، در دوران دعوتش در مصر و اماآن ديگر با 
                                                                                )١٠.(وگو با آنان را به او آموخته بود منطق و زبان گفت

                                                                                                                      اعتراض به حاآم فاسد. ٥  
                                                                                                                        

) ع(در روايتى آه در تفسير الميزان و نيز آتب سيره انبيا مثل حياة القلوب، به نقل از ابراهيم بن ابى البالد از امام باقر
                                                                                                                        : نقل شده چنين آمده است

در عهد ادريس، حاآمى جبار بود آه روزى بر سرزمينى سر سبز و آباد گذشت و خواست تا آن زمين را به ملك خود 
بر آن شد تا مالك را با  وگو نشست، اما او راضى به فروش نشد، حاآم با مشورت زنش، با مالك آن به گفت. ملحق آند

تعالى به ادريس وحى فرمود آه به  حق. شهادت گواهان دروغين، مخالف پادشاه قلمداد و محكوم به مرگ آند و چنان آرد
ادريس را . آار حاآم به شدت اعتراض آرد و او را از انتقام الهى ترساند سوى پادشاه برو، ادريس به فرمان الهى به

سرانجام . دى، يكى از يارانش به او خبر داد آه بايستى از شهر خارج شود آه در تعقيب او هستندطردنمودند و پس از چن
                     ) ١١....(ادريس به درگاه الهى شكوه آورد و خدا وحى فرمود آه عذابى سخت در انتظار آن پادشاه است

                                                                          هجرت براى رهايى از فشارها و يافتن فرصت تبليغى بهتر. ٦
گونه آه خداوند به مستضعفان مظلوم رخصت داده است آه چون عرصه را براى يكتاپرستى و ديندارى تنگ  همان  

واجه شدن با بن ديدند، جالى وطن آرده، هجرت گزينند، داعيان طريق هدايت را نيز فرموده آه در شرايط فشار و م
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                       .هاى جديد باشند و به هيچ روى، روند تبليغ را متوقف نسازند بست دعوت، درپى يافتن عرصه
چون ادريس به بزرگسالى رسيد و خدا به وى نبوت داد، مفسدان را از مخالفت با احكام شريعت آدم و شيث نهى آرد،   

طاعت و اآثريت با او مخالفت آردند، پس آهنگ سفر از ميان آنها آردو به پيروانش دستور پس گروهى قليل از او ا
آنيم؟ بابل در سريانى يعنى  آجا مثل بابل پيدا مى: حرآت داد، اما بر ايشان گران آمد آه از وطنشان دور شوند؛ گفتند

پس خارج شدند تا ... آند آن را روزى ما مىاگر هجرت آنيم، خدا غير : رودخانه و منظورشان دجله و فرات بود، فرمود
وادريس بر ساحل نيل . پس نيل را مشاهد آردند و سرزمين خالى از سكنه يافتند. به اقليمى رسيدند آه بابليون ناميده شده

                                                                                                                  )١٢.(ايستاد و تسبيح خدا گفت
http://www.balagh.net/persian/quran/ketab_khaneh/osvehaye-qurani/16.htm 

 گذري بر زندگي حضرت ادريس عليه السالم 

ياد شده، حضرت  صديقمريم به عنوان پيامبر   سوره ۵۶در آيه  و )١(نامش در قرآن دوبار آمده آهاز پيامبران  يكي
                                                    :مي آنيم جلباست آه در اينجا نظر شما را به پاره اي از ويژگيهاي او ادريس 
سيصد  مدتاو خياط بود و . است در نزديك آوفه در مكان فعلي مسجد سهله مي زيست» ُاخنوخ« اصليشآه نام  ادريس

تا قبل از . آسماني بر او نازل گرديد آتابهايسي صحيفه از . ه السالم مي رسدسال عمر نمود و با پنج واسطه به آدم علي
استفاده مي آردند، او نخستين آسي بود آه خياطي آرد و طرز  حيواناتايشان مردم براي پوشش بدن خود از پوست 

قامت و  بلنداو . مي آردند آموخت و از آن پس مردم به تدريج از لباسهاي دوخته شده استفاده انسانهادوختن لباس را به 
احاطه داشت و آنها را تدريس مي  هيئتتنومند و نخستين انساني بود آه با قلم خط نوشت و بر علم نجوم و حساب و 

را از اندرزهاي خود بهره مند مي ساخت، از اين رو نام او را  آنهاآتابهاي آسماني را به مردم مي آموخت و . آرد
                                                                                               .نهادند) گرفته شده درس  آه از واژه(ادريس 
               .ساختمقام ارجمندي در بهشت به او عنايت فرمود و او را از مواهب بهشتي بهره مند  وفاتش،بعد از  خداوند
ماه،  خورشيد،اين آسمانها، زمين، خاليق عظيم، «:انديشيد و با خود مي گفت عظمت خلقت مي دربارهبسيار  ادريس

نموده و سامان مي بخشد، بنابراين او را  تدبيرستارگان، ابر، باران و ساير پديده ها داراي پروردگاري است آه آنها را 
                                                                                                                                  )٢( ».آنآن گونه آه سزاوار پرستش است، پرستش 

  
                                                                                                        حضرت ادريس نسبت به مرگ هشدار

از  زبانتاغت آمده، ناله ات بلند شده، عرق پيشانيت سرازير گشته، لبهايت جمع شده، به سر مرگگويي ! انسان اي
آرده، همه بدنت به لرزه در  آفحرآت ايستاده، آب دهانت خشك گشته، سياهي چشمت به سفيدي دگرگون شده، دهانت 

شده و در برابر اهل خانه سپس روحت از آالبدت خارج . ايآمده و با سختيها و تلخي هاي مرگ دست به گريبان شده 
بنابراين هم اآنون به خودت پند بده و درباره مرگ و حقيقت آن . ديگران گشته اي عبرتات جسد بدبويي شده اي و مايه 

  .فنا سپرده مي شود دستبگير، آه خواه ناخواه به سراغت مي آيد و هر عمري گرچه طوالني باشد به زودي به  عبرت
باشد  ميبا آن همه دشواري، نسبت به امور بعد از آن آه حوادث هولناك و پر وحشت قيامت مرگ  آهبدان ! انسان اي

آنقدر سخت و طاقت فرسا  اعمالآسان تر است، متوجه باش آه ايستادن در دادگاه عدل الهي براي حسابرسي و جزاي 
                                                                                                     )٣( .ناتواننداست آه نيرومندترين نيرومندان نيز از شنيدن احوال آن 

                                                                                                       
                                                                                                  از اندرزهاي ادريس عليه السالم فرازهايي

و سعادت و  نيكيو باور آنيد آه تقوا و پرهيزآاري، حكمت بزرگ و نعمت عظيم، و عامل آشاننده به  بدانيد! انسانها اي
           .د، عقل را به او مي بخشددوست بدار راخداوند هنگامي آه بنده اي  زيراآليد درهاي خير و فهم و عقل است، 

و همكاري نماييد،  تعاونخود را به راز و نياز و دعا با خدا بپردازيد و در خدا پرستي و در راه خدا  اوقاِتاز  بسياري 
برمي آورد و شما را به آرزوهايتان مي رساند و از  راآه اگر خداوند همدلي و همكاري شما را بنگرد، خواسته هايتان 

                                                                                        .مند مي سازد بهرهاياي فراوان و فنا ناپذيرش عط
براي خدا  شائبهنفوس خود را از هر گونه ناپاآيها پاك آنيد و با قلبهاي صاف و خالص و بي  گرفتيد،آه روزه  هنگامي

همراه روزه گرفتن و خودداري از غذا و . آندخداوند به زودي دلهاي ناخالص و تيره را قفل مي روزه بگيريد، زيرا 
                                                                                 .آنيد آنترلآب، اعضاء و جوارح خود را نيز از گناهان 

نيرنگ و فكر  ودر سجده بر زمين نهاديد، هر گونه افكار دنيا و انحرافات  افتاديد و سينه خود را سجدهآه به  هنگامي
                               .خود را برهانيد هاخوردن غذاي حرام و دشمني و آينه را از خود دور سازيد و از همه ناصافي 

و نهانيها  اسرارا در پرتو همين موهبت بر و اوليائش را به تأييد روح القدس اختصاص داد و آنه پيامبرانمتعال،  خداوند
پيوستند، به طوري آه عظمت خداوند آن  هدايتهاآگاه شدند و از فيض حكمت بهره مند گشتند، از گمراهيها رهيده و به 

او وجود مطلق است و بر همه چيز احاطه دارد و هرگز نمي توان به ُآنه  دريافتندچنان در دلهايشان آشيانه گرفت آه 
                                                                                                                                                                                         )۴( .يافت معرفت ذاتش
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                                                                                                                                   هزار نفر هدايت
در اين . آردشيوا و اندرزهاي دلپذير و هشدارهاي آوبنده، قوم خود را به سوي خدا دعوت مي  بياناتهمچنان با  ادريس

ادريس به . و گمراهيها گرفتار بودند انحرافهادر انواع مسير با طايفه اي از قوم خود مالقات نمود آه همه بت پرست و 
انجام گناه سرزنش نموده و از عواقب گناه هشدار داد و به سوي خدا دعوت  ازاندرز و نصيحت آنها پرداخت و آنها را 

و سپس به نفر  هفتنخست تعداد هدايت شدگان به . پس از ديگري تحت تأثير قرار گرفته و به او پيوستند يكيآنها . آرد
             .نفر و سپس به هزار نفر رسيدند هفتصدبه همين ترتيب يكي پس از ديگري هدايت شدند تا به . هفتاد نفر رسيد

ده نفر، و از  نفرصد نفر از برترين ها را برگزيد، و از ميان صد نفر، هفتاد نفر، و از ميان هفتاد  آنهااز ميان  ادريس
دست به دعا برداشتند و به راز و نياز با خدا  ممتاز،ادريس با اين هفت نفر . انتخاب نمودميان ده نفر، هفت نفر را 

و او و همراهانش را به عبادت دعوت نمود، آنها همچنان با ادريس به عبات الهي  آرد،پرداختند خداوند به ادريس وحي 
                                                                                   )۵( .بردتا زماني آه خداوند روح ادريس عليه السالم را به مأل اعلي  پرداختند

                                                                                   
                                                                                                           ادريس با طاغوت عصرش  مبارزه
از مظلوم  شود،بلكه به جامعه توجه داشت آه اگر ظلمي به آسي   و اندرز مردم اآتفا نمي آرد، عبادتتنها به  ادريس

                                            :توجه نماييد زيربه عنوان نمونه به داستان . دفاع آند و در برابر ظالم، ايستادگي نمايد
حكومت مي آرد، ادريس و پيروانش از اطاعت شاه سرباز زدند و مخالفت خود را با  ستمگريعصر او پادشاه  در

يعني ترك آننده (  »راَفضي«آشكار ساختند، از اين رو آنها را از طرف دستگاه آن شاه جّبار، به عنوان  طاغوت،
                                                                                                                   .        خواندند) اطاعت شاه 

و شادابي  خّرمبه سير و سياحت و شكار مشغول بود آه به زمين مزروعي بسيار  بيابان،خود در  نگهبانانشاه با  روزي
                                                                                        »لق دارد؟اين زمين به چه آسي تع«: رسيد، پرسيد

                                                                                             .»يكي از پيروان ادريس به«: گفتند اطرافيان  
                                                                                              

 اينمن عيالمند هستم و به محصول : او گفت. اين ملك را به من بفروش: خواست و به او گفت راصاحب آن ملك  شاه،
                                                                 .زمين محتاج تر از تو مي باشم و به هيچ عنوان از آن دست نمي آشم

 جريانو با حال خشم به قصرش آمد، چون همسرش او را خشمگين يافت، علت را پرسيد و او  شد،بسيار خشمگين  شاه
رهنمودهاي ادريس، مردم را  آهرا بازگو آرد و با همسرش در اين مورد به مشورت پرداخت، و به اين نتيجه رسيدند 

                                                                                               . پرجرئت و قوي دل آرده است بر ضد شاه،
 بامن تدبيري مي آنم آه هم تو صاحب آن زمين شوي و هم مردم «: ستمگر و بي رحم بود گفت زنشاه آه يك  همسر

                                                                                                            ».تبليغات وارونه، رام و خام شوند
                                                                                                                  »چيست؟ تدبيرآن «: گفت شاه
از  جمعيمن «: از افراد خونخوار و بي دين تشكيل داده بود به شاه گفت) چشم آبودها( »ازارقه«نام آه حزبي ب زن

شهادت بدهند آه او آيين تو را ترك  آنهارا مي فرستم تا صاحب آن زمين را به اينجا بياورند و همه ي » ازارقه«حزب 
                     ».آن سرزمين خّرم را تصّرف مي آنيرا مي آشي و  اوآرده، در نتيجه آشتن او جايز مي شود، تو نيز 

 تصّرفآرد و آن را اجرا نمود و پس از آشتن آن شيعه ي ادريس، زمينهاي مزروعي او را  استقبالاز اين نيرنگ  شاه
                                                                                                                                     .و غصب نمود

و  دانستآگاه شد و شخصًا نزد شاه رفت و با صراحت به او اعتراض آرده ؛ آيين او را باطل  جريانادريس از  حضرت
برنگردي، به زودي عذاب الهي تو  خوداگر توبه نكني و از روش «: او را به سوي حق دعوت نمود، سرانجام به او گفت

                                                             ».به تو رساندم خداوندرا خواهد گرفت، و من پيام خود را از طرف را ف
باطل  نيزهيچ ناراحت مباش، من نقشه ي قتل ادريس را طرح آرده ام، و با آشتن او رسالتش : گفتشاه، به او  همسر

                                                                                                                                           ».مي شود
 جريانچهل نفر را مخفيانه مأمور آشتن ادريس آرد، ولي ادريس توّسط مأموران مخفي خود، از  آهنقشه اين بود  آن

شكست خوردند مّدتها گذشت  خودجاي ديگر رفت، و آن چهل نفر در طرح  آگاه شد و از محّل و مكان هميشگي خود به
آه زن شاه، شبها به گدايي مي پرداخت تا اينكه شبي  رسيدتا اينكه عذاب قحطي، آشور شاه را فرا گرفت آار به جايي 

 باقيو سرانجام، آنها آه  بالي قحطي نيز بيست سال طول آشيد. پاره پاره نموده و دريدند راسگها به او حمله آردند و او 
                )۶( .عليه السالم پيروز شد ادريسو . مانده بودند به ادريس و خداي ادريس ايمان آوردند و آم آم بالها رفع گرديد

  
                                                                                   ادريس براي ادامه زندگي به خاطر شكرگزاري آروزي
ادريس . دادنزد ادريس عليه السالم آمد و او را به آمرزش گناهان و قبولي اعمالش مژده  خداونداي از سوي  فرشته

       .به شكرگزاري خداوند بپردازد  بماندبسيار خشنود شد و شكر خداي را به جاي آورد، سپس آرزو آرد هميشه زنده 
                                                                                                  »رزويي داري؟چه آ«: پرسيداز او  فرشته 
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 اعمالمآرزو ندارم آه زنده بمانم و شكرگزاري خدا آنم، زيرا در اين مّدت دعا مي آردم آه  اينجز «: گفت ادريس  
                  ».و اين شكر ادامه يابد نمايمخدا را به خاطر قبولي اعمالم شكر  پذيرفته شود آه پذيرفته شد، اينك بر آنم آه

 شكرگزارياينك ادريس زنده است و به . و ادريس را در برگرفت و او را به آسمانها برد گشودبال خود را  فرشته
                                                                                                                                                                                        )٧( .خداوند اشتغال دارد

و پنجم   چهارمادريس پس از مّدتي آه در آسمانها بود، عزرائيل روح او را در بين آسمان  روايات،بعضي از  مطابق
                                                                                                      .شان مي شودقبض آرد، چنانكه خاطرن

  
                                                                                روح ادريس عليه السالم بين آسمان چهارم و پنجم قبض
در  راخداوند بال و پرش را شكست و او . يكي از فرشتگان، مشمول غضب خداوند شد: فرمود السالمه صادق علي امام

 او خود را به ادريس . رسيد پيامبرياو سالها در آنجا در عذاب به سر مي برد تا وقتي آه ادريس به . جزيره اي انداخت
                          ».شود، و بال و پرم را سالم آند من خشنود ازدعا آن خداوند ! اي پيامر خدا«: رسانيد و عرض آرد

آمد و  ادريسآرد، او خوب شد و تصميم گرفت به طرف آسمانها صعود نمايد اما قبل از رفتن، نزد  دعابراي او  ادريس
                                                    ».آنمآيا حاجتي داري زيرا مي خواهم احسان تو را جبران «: تشّكر آرد و گفت

او زندگي  يادبا او ُانس بگيرم، زيرا   دارم مرا به آسمان ببري، تا با عزرائيل مالقات آنم دوستآري، «: گفت ادريس
                                                                                                                              ».مرا تلخ آرده است

                                                                                                                            
  را ديد عزرائيلبر روي بال خود گرفت و به سوي آسمانها برد تا به آسمان چهارم رسيد، در آنجا  رافرشته، ادريس  آن
                                                                                                  .آه از روي تعّجب سرش را تكان مي دهد 

                                                           »چرا سرت را حرآت مي دهي؟«: آرد، و گفت سالمبه عزرائيل  ادريس
: عرض آردم خدامتعال به من فرمان داده آه روح تو را بين آسمان چهارم و پنجم قبض آنم، به  خداوند«: گفت ئيلعزرا

فاصله است، و بين آسمان سوم و دّوم  راهچگونه چنين چيزي ممكن است با اينكه بين آسمان چهارم و سوم، پانصد سال 
ستم و تا زمين فاصله فراواني دارم و ادريس در زمين است، عرش ه يو من اآنون در سايه . (نيز همين مقدار فاصله

را قبض  ادريسآنگاه عزرائيل همانجا روح !!). را مي پيمايد و تا باالي آسمان چهارم مي آيد طوالنيچگونه اين راه 
                                                               :فرمايدآه مي ) سوره ي مريم ۵٧آيه ي ( اين است سخن خداوند . آرد

                                                                                                     )٨( ».َعِلّيًا؛ و ما ادريس را به مقام بااليي ارتقا داديم َمكانًاَرَفعناُه  َو«
اين مرد «: پرسيدمج، مردي را در آسمان چهارم ديدم، از جبرئيل در شب معرا: وآله و سلم فرمود عليهصلي اهللا  پيامبر
به ادريس سالم آردم و » .باال آورده است ارجمندياين ادريس است آه خداوند او را به مقام «: جبرئيل گفت» آيست؟

                                                                    )٩( .سالم آرد و برايم طلب آمرزش نمود منبراي او طلب آمرزش نمودم، او نيز بر 

                                                                     
:منابع  

.۵۶ مريم، ٨۵انبياء،  -١  
.٢٢، ص ١، آامل ابن اثير، ج ٢٨٠- ٢٧٠، ص ١١بحار، ج  -٢  
.٣٨طاووس، ص  سيدبنسعد السعود  -٣  
.٢٨۴- ٢٨٢٨، ص ١١ج  بحار،اقتباس از  -۴  
.٢٧١همان مدرك، ص  -۵  
.٧٧و  ٧۶الدين شيخ صدوق، صص  آمالاقتباس از  -۶  
.٣٢۶، ص ٢ج  ديلمي،ارشاد القلوب  -٧  
.٣۴٩و  ٣۵٠، صص ٣ج  نورالّثقلين،تفسير  -٨  
.٣۵٠همان مدرك، ص  -٩  

  

  

  

  

  

  



 

 168

  

  

  

  

  

  الياس در قرآن و رواياتخضر داستان 

که مترادف لقب اوستايی کيخسرو يعنی ) نکونام( ادريسعالوه بر هيئت ) اروکی آخس( کيخسرودر روايات اسالمی  

در اينجا روايات مربوط . يا خضرو الياس نيز معروف است) فرمانروای خدايی(خضر الياس است، به صورت  هئوسروه

  :به اين فرد يا به عبارتی به اين دو شخص اساطيری را  از منابع اسالمی ايرانی ذکر می کنيم

  داستان الياس در قرآن  . ١"

نخست ببينيم در قرآن آريم درباره آن جناب چه آمده ؟ در قرآن عزيز جز در اين مورد و در سوره انعام آنجا آه هدايت 

. جاى ديگرى نامش برده نشده )) و زآريا و يحيى و عيسى و الياس آل من الصالحين : ((انبيا را ذآر مى آند و مى فرمايد

مى پرستيده اند، به )) بعل ((هم از داستان او به جز اين مقدار نيامده آه آن جناب مردمى را آه بتى به نام  و در اين سوره

سوى پرستش خداى سبحان دعوت مى آرده ، عده اى از آن مردم به وى ايمان آوردند و ايمان خود را خالص هم آردند، 

  . اآثريت براى عذاب احضار خواهند شد و بقيه آه اآثريت قوم بودند او را تكذيب نمودند، و آن

آرده ، و در سوره ) عليهم السالم (درباره آن جناب همان مدحى را آرده آه درباره عموم انبيا  ٨٥و در سوره انعام آيه 

مورد بحث عالوه بر آن او را از مؤ منين و محسنين خوانده ، و به او سالم فرستاده ، البته گفتيم در صورتى آه آلمه 

  . باشد)) ال ياسين ((آور بنابر قرائت مشهور مذ

  داستان آن جناب از نظر روايات . ٢

حال ببينيم در احاديث درباره آن جناب چه آمده ؟ احاديثى آه درباره آن جناب در دست است ، مانند ساير رواياتى آه 

يكند، بسيار مختلف و ناجور است نظير هست ، و عجايبى از تاريخ آنان نقل م) عليهم السالم (درباره داستانهاى انبيا 

يا آن روايت ديگر آه ابن عباس از رسول . الياس همان ادريس است : حديثى آه ابن مسعود آن را روايت آرده ميگويد

و آن روايتى آه از وهب و آعب االحبار و . است  خضرهمان  الياس: آورده آه فرمود) صّلى الّله عليه و آله و سّلم (خدا 

  . الياس هنوز زنده است ، و تا نفخه اول صور زنده خواهد بود: دو رسيده آه گفته اند غير آن

او را از شر قومش نجات دهد و خداى تعالى جنبنده اى به : الياس از خدا درخواست آرد: و نيز از وهب نقل شده آه گفته 

پس خداى تعالى پر و بال و نورانيتى به او . دفرستاد، الياس روى آن پريد، و آن اسب او را بر  شكل اسب و به رنگ آتش 

  . داد و لذت خوردن و نوشيدن را هم از او گرفت ، در نتيجه مانند مالئكه شد و در بين آنان قرار گرفت 
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الياس دادرس گمشدگان در آوه و صحرا است ، و او همان آسى است آه خدا او را : باز از آعب االحبار رسيده آه گفت 

الياس موآل بر بيابانها، و خضر موآل بر آوهها است ، و از انس رسيده : نده ، و از حسن رسيده آه گفت ذو النون خوا

را در بعضى از سفرهايش ديدار آرد و با هم نشستند و گفتگو ) صّلى الّله عليه و آله و سّلم (الياس رسول خدا : آه گفت 

آن مائده خوردند و به من هم خورانيدند، آنگاه الياس از من و از از . سفرهاى از آسمان بر آن دو نازل شد  سپس . آردند

و . سپس او را ديدم آه بر باالى ابرها به طرف آسمان ميرفت . خداحافظى آرد) صّلى الّله عليه و آله و سّلم (رسول خدا 

  . ستان آورده احاديثى ديگر از اين قبيل ، آه سيوطى آنها را در تفسير الدر المنثور در ذيل آيات اين دا

و ليكن اين روايات هم ضعيف . او زنده و جاودان است : فرمود) عليه السالم (و در بعضى از احاديث شيعه آمده آه امام 

  . هستند و با ظاهر آيات اين قصه نمى سازند

خود از وهب بن  و آن آتاب به سند خود از صدوق ، و وى به سند)) قصص االنبيا((و در آتاب بحار در داستان الياس از 

منبه و نيز ثعلب در عرائس از ابن اسحاق و از ساير علماى اخبار، به طور مفصل تر از آن را آورده اند، و آن حديث 

بعد از انشعاب ملك بنى اسرائيل ، و تقسيم شدن در بين آنان ، يك تيره : بسيار مفصل است آه خالص هاش اين است آه 

مى پرستيد و مردم را بر پرستش آن )) بعل ((ردند و آنها پادشاهى داشتند آه بتى را به نام از بنى اسرائيل به بعلبك آوچ آ

  . بت وادار مى آرد

 -غير از نوه ها  -پادشاه نامبرده زنى بدآاره داشت آه قبل از وى با هفت پادشاه ديگر ازدواج آرده بود، و نود فرزند 

ن زن را جانشين خود مى آرد، تا در بين مردم حكم براند پادشاه نامبرده آورده بود، و پادشاه هر وقت به جايى مى رفت آ

آاتبى داشت مؤ من و دانشمند آه سيصد نفر از مؤ منين را آه آن زن ميخواست به قتل برساند از چنگ وى نجات داده 

پادشاه هم همواره او را در همسايگى قصر پادشاه مردى بود مؤ من و داراى بستانى بود آه با آن زندگى مى آرد و . بود

  . احترام و اآرام مى نمود

در بعضى از سفرهايش ، همسرش آن همسايه مؤ من را به قتل رسانيد و بستان او را غصب آرد وقتى شاه برگشت و از 

ماجرا خبر يافت ، زن خود را عتاب و سرزنش آرد، زن با عذرهايى آه تراشيد او را راضى آرد خداى تعالى سوگند 

را نزد ايشان فرستاد، تا به سوى خدا ) عليه السالم (  آه اگر توبه نكنند از آن دو انتقام مى گيرد، پس الياس خورد 

دعوتشان آند و به آن زن و شوهر خبر دهد آه خدا چنين سوگندى خورده شاه و ملكه از شنيدن اين سخن سخت در خشم 

فرار آرد و به باالترين آوه و ) عليه السالم (تل برسانند ولى الياس به ق  شدند، و تصميم گرفتند او را شكنجه دهند و سپس 

  . دشوارترين آن پناهنده شد هفت سال در آنجا به سر برد و از گياهان و ميوه درختان سد جوع آرد

) )بعل ((مى داشت مبتال به مرضى آرد، شاه به   در اين بين خداى سبحان يكى از بچه هاى شاه را آه بسيار دوستش 

بعل از اين رو حاجتت را برنياورد آه از دست تو خشمگين است ، آه : متوسل شد، بهبودى نيافت شخصى به او گفت 

  را نكشتى ؟ ) عليه السالم (چرا الياس 

پس شاه جمعى از درباريان خود را نزد الياس فرستاد، تا او را گول بزنند و با خدعه دستگير آنند اين عده وقتى به طرف 

مى رفتند، آتشى از طرف خداى تعالى بيامد و همه را بسوزانيد، شاه جمعى ديگر را روانه آرد، ) عليه السالم (الياس 
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به ) عليه السالم (جمعى آه همه شجاع و دالور بودند و آاتب خود را هم آه مردى مؤ من بود با ايشان بفرستاد، الياس 

در همين بين پسر شاه مرد و . چار شد با جمعيت به نزد شاه برودخاطر اينكه آن مرد مؤ من گرفتار غضب شاه نشود، نا

  . سالم به محل خود برگشت ) عليه السالم (را از يادش برد و الياس ) عليه السالم (اندوه شاه الياس 

د، و و اين حالت متوارى بودن الياس به طول انجاميد، ناگزير از آوه پايين آمده در منزل مادر يونس بن متى پنهان شو

و چنين اتفاق . يونس آن روز طفلى شيرخوار بود، بعد از شش ماه دوباره الياس از خانه مزبور بيرون شده به آوه رفت 

افتاد آه يونس بعد از او مرد، و خداى تعالى او را به دعاى الياس زنده آرد، چون مادر يونس بعد از مرگ فرزندش به 

  . واست آرد دعا آند فرزندش زنده شودجستجوى الياس برخاست و او را يافته درخ

آه ديگر از شر بنى اسرائيل به تنگ آمده بود، از خدا خواست تا از ايشان انتقام بگيرد و باران آسمان ) عليه السالم (الياس 

توه اين قحطى چند ساله مردم را به س. را از آنان قطع آند نفرين او مؤ ثر واقع شد، و خدا قحطى را بر آنان مسلط آرد

دعا آرد و خداوند )) عليه السالم (الياس . آورد لذا از آرده خود پشيمان شدند، و نزد الياس آمده و توبه آردند و تسليم شدند

  . باران را بر ايشان بباريد و زمين مرده ايشان را دوباره زنده آرد

ى وحى فرستاد دستورشان بده به جاى تخم مردم نزد او از ويرانى ديوارها و نداشتن تخم غله شكايت آردند، خداوند به و

  . غله ، نمك در زمين بپاشند و آن نمك نخود براى آنان رويانيد، و نيز ماسه بپاشند، و آن ماسه براى ايشان ارزن رويانيد

 بعد از آنكه خدا گرفتارى را از ايشان برطرف آرد، دوباره نقض عهد آرده و به حالت اول و بدتر از آن برگشتند، اين

برگشت مردم ، الياس را ملول آرد، لذا از خدا خواست تا از شر آنان خالصش آند، خداوند اسبى آتشين فرستاد، الياس 

  . بر آن سوار شد و خدا او را به آسمان باال برد، و به او پر و بال و نور داد، تا با مالئكه پرواز آند) عليه السالم (

به سوى آن دو به راه افتاد و بر آن دو غلبه آرده   و همسرش مسلط آرد، آن شخص آنگاه خداى تعالى دشمنى بر آن پادشاه 

و هر دو را بكشت ، و جيفه شان را در بستان آن مرد مؤ من آه او را آشته بودند و بوستانش را غصب آرده بودند 

  . بينداخت 

  .به ضعف آن پى مى برد  اين بود خالصهاى از آن روايت آه خواننده عزيز اگر در آن دقت آند خودش 

http://www.ghadeer.org/site/thekr/lib/024/start.html  
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  )هوخشتر، کی آخسارو( و خضر )کورش دوم( موسى داستان

  
   ٥٨٤ص  ١٣ترجمه الميزان ج : آتاب"

  عالمه طباطبايى : نويسنده
را ندارد، و اگر به طرف  آنآه وى  آه داراى علمى استاى دارد  سبحان به موسى وحى آرد آه در سرزمينى بنده خداى

  . شد همانجا او را خواهد يافت - و يا گم  - هر جا ماهى زنده  آه نشانهمجمع البحرين برود او را در آنجا خواهد ديد به اين 
داده به اتفاق به رفيقش اطالع  بهتصميم گرفت آه آن عالم را ببيند، و چيزى از علوم او را فراگيرد، ال جرم )ع(موسى

برداشته به راه افتادند تا بدانجا رسيدند و چون خسته شده  مردهطرف مجمع البحرين حرآت آردند و با خوديك عدد ماهى 
 ازماهىاى بياسايند و چون فكرشان مشغول بود  آه بر لب آب قرار داشت نشستند تا لحظه سنگىتخته  بودند بر روى

  . غفلت نموده فراموشش آردند
رفيق موسى با اينكه آن را ديد - اش به آب افتاد  و يا مرده - سوى ديگر ماهى زنده شد و خود را به آب انداخت  از

خودادامه دادند تا آنكه از مجمع البحرين گذشتند و چون بار  راهفراموش آرد آه به موسى خبر دهد، از آنجا برخاسته به 
و  ماهىدر آنجا رفيق موسى به ياد .ور آه در اين سفر سخت آوفته شديمغذايمان را بيا او گفت بهديگر خسته شدند موسى 

ماهى را ديدم آه زنده شد و  بوديم نشستهآنجا آه روى تخته سنگ : آه از داستان آن ديده بود افتاد، و در پاسخش گفت آنچه
و يا ماهى را فراموش آردم در  -رد ولى شيطان از يادم ب به تو بگويم خواستمبه دريا افتاد و شنا آرد تا ناپديد گشت، من 

  . به دريا افتاد و رفت پسنزد صخره 
بى .بدانجا برگرديم بايداين همان است آه ما، در طلبش بوديم و آن تخته سنگ همان نشانى مااست پس : گفت موسى

خودش و علمى لدنى به او خدا را آه خدا رحمتى از ناحيه  ازبندگاناى  درنگ از همان راه آه رفته بودند برگشتند، و بنده
 رشدىرا بر او عرضه آرد و درخواست نمود تا او را متابعت آند و او چيزى از علم و  خود موسى. داده بود بيافتند

از من و آارهايم مشاهده آنى  و آنچه باشىتوانى با من  تو نمى: آن مرد عالم گفت.خدايش ارزانى داشته به وى تعليم دهد آه
دانى، و چگونه تحمل توانى آرد بر چيزى آه احاطه علمى بدان  رانمى آارهايمتاويل و حقيقت معناى تحمل نمايى، چون 

خواهش او  گذاشت آه بناعالم .قول دادآه هر چه ديد صبر آند و ان شاء اهللا در هيچ امرى نافرمانيش نكند موسىندارى؟ 
آنم  سؤال نكنى، تا خودم در باره آنچه مى هيچ چيزى از را بپذيرد، و آنگاه گفت پس اگر مرا پيروى آردى بايد آه از من

  . آغاز به توضيح و تشريح آنم
به آارهاى  موسى نسبت بودندو آن عالم حرآت آردند تا بر يك آشتى سوار شدند، آه در آن جمعى ديگرنيز سوار  موسى

ا وجود آن آشتى ايمن از غرق نبود، آرد، سوراخى آه ب سوراخرا  آن عالم خالى الذهن بود، در چنين حالى عالم آشتى
  آنى؟  را آه با او بسته بود فراموش نموده زبان به اعتراض گشود و پرسيد چه مى عهدىموسى آنچنان تعجب آردآه 

نگفتم تو صبر با : دادجواب  اهل آشتى را غرق آنى؟عجب آار بزرگ و خطرناآى آردى؟عالم با خونسردى خواهى مى
را آه به تو داده بودم فراموش آردم، اينك  اى وعدهآن  به خود آمده از در عذرخواهى گفت منمن بودن را ندارى؟موسى 

  . گيرى مكن ام سخت مفرما، و در باره مؤاخذه شدممرا بدانچه از در فراموشى مرتكب 
هم اختيار از آف  باز.را بكشت آودك آناز آشتى پياده شده به راه افتادند در بين راه به پسرى برخورد نمودند عالم  سپس

چه آار بود آه آردى؟آودك بى گناهى را آه جنايتى مرتكب نشده  اين گفتموسى برفت و بر او تغير آرد، و از در انكار 
 درمصاحبتتوانى  نگفتم تو نمى: عالم براى بار دوم گفت!جهت آشتى؟راستى چه آار بدى آردى بى بودو خونى نريخته 

مفارقت عالم جلوگيرى آند و از  عذرازيگر موسى عذرى نداشت آه بياورد، تا با آن من خود را آنترل آنى؟اين بار د
با او باشد، به اين معنا آه  اجازه خواست تا به طور موقت شود،بناچارداد آه از وى جدا  سوى ديگر هيچ دلش رضا نمى

را  خود درخواستپايان يافته باشد و نكرده بااو باشد، همينكه سؤال سوم را آرد مدت مصاحبتش  سؤالىمادامى آه از او 
  . نداشته باشم عذرىاگر از اين به بعد از تو سؤالى آنم ديگر : بيان اداء نمود به اين
به منتها درجه رسيده بود از اهل  گرسنگيشاناى رسيدند، و چون  قبول آرد، و باز به راه خود ادامه دادند تا به قريه عالم

در همين اوان ديوار خرابى را ديدند آه در شرف .دو ميهمان سر باززدند اينپذيرفتن  قريه طعامى خواستند و آنها از
اينها : موسى گفت.آردآردند، پس آن ديوار را به پا  به طورى آه مردم ازنزديك شدن به آن پرهيز مى بود،فرو ريختن 

  . آه از ماپذيرائى نكردند، و ما اآلن محتاج به آن دستمزد بوديم
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شوم، اما آن آشتى آه ديدى  جدا مى توگويم واز  تاويل آنچه آردم برايت مى.اينك فراق من و تو فرا رسيده: تعالم گف مرد
آوردند و چون  آردند و هزينه زندگى خود را به دست مى آار مى دردريااى مسكين بود آه با آن  سوراخش آردم مال عده

پس از  اوگرفت، من آن را سوراخ آردم تا وقتى  ى خود مىآرد و برا ها را غصب مى آشتى دريا سوىپادشاهى از آن 
  . رسد آشتى را معيوب ببيند و از گرفتنش صرفنظر آند چندلحظه مى

و طغيان خود پدر و مادر را  باآفرماند  اما آن پسر آه آشتم خودش آافر و پدر و مادرش مؤمن بودند، اگر او زنده مى و
جهت مرا دستور داد تا او را بكشم، تا خدا به جاى او به  همين بهآن دو بود، و خدا شامل حال  آرد، رحمت هم منحرف مى

  . تر و به خويشان خود مهربانتر و بدين جهت او را آشتم صالح دهد،فرزندىآن دو فرزند بهترى 
متعلق به آن دو  نهفته بود، گنجى آناما ديوارى آه ساختم، آن ديوار مال دو فرزند يتيم از اهل اين شهر بود و در زير  و

خدا شامل حال آن دو شد، مرا امر فرمود تا ديوار  پدررحمت صالحبود، و چون پدر آن دو، مردى صالح بود به خاطر 
آار را  ايندو استوار بماند، و گنج محفوظ باشد تا آن را استخراج آنند، و اگر  دوران بلوغ آن تارا بسازم به طورى آه 

  . بردند د و مردم آن را مىافتا بيرون مى آردم گنج نمى
اين بگفت و از : بود آه برايت گفتم همان هممن آنچه آردم از ناحيه خود نكردم، بلكه به امر خدا بود و تاويلش : گفت آنگاه

  . موسى جدا شد

  در روايات  )عليه السالم(خضر  شخصيت - ٢

نيامده و از جوامع  چيزى البحرينجمع قرآن آريم در باره حضرت خضر غير از همين داستان رفتن موسى به م در
  . ) ١( "عبادنا اتيناه رحمة من عندنا و علمناه من لدنا علما من عبدافوجدا : " اوصافش چيزى ذآر نكرده مگر همينكه فرموده

توان فهميد؟از  چه مى رسيدهدرداستان خضر )ع(آنچه از روايات نبوى و يا روايات وارده از طرق ائمه اهل بيت از
آيد آه آن  روايتى آينده خواهد آمد، چنين برمى بحثنقل شده و در )ع(ت محمد بن عماره آه از امام صادق رواي
قومش مبعوثش فرموده بود، و او مردم خود را به سوى توحيدو اقرار به انبياء  سوىپيغمبرى مرسل بوده آه خدا به  جناب

مگر آنكه سبز  نشست نمىهيچ چوب خشكى  اين بوده آه روى اش آرده و معجزه خدا و آتابهاى او دعوت مى فرستادگانو 
بوده  و اگر او را خضر ناميدند به همين جهت گشت، مىنشست مگرآنكه سبز و خرم  شد و بر هيچ زمين بى علفى نمى مى

 ملكان اش تالى بن حرآاتش در عربى به معناى سبزى است، و گرنه اسم اصلى دراست و اين آلمه بااختالف مختصرى 
  ... بن سام بن نوح است ارفخشدبن عابر بن 

جوامع حديث از ابن  ازارباباى  اين حديث در وجه ناميدن او به خضر مطلبى است آه در الدر المنثور از عده مؤيد
خضر ناميدند آه وقتى روى پوستى سفيد  بدين جهت راخضر : فرمود نقل شده آه)ص(عباس و ابى هريره از رسول خدا

  . ) ٢( شدپوست هم سبز  رد، همانرنگ نماز گزا
  : آمده آه)ع(يا صادق باقربريد از يكى از دو امام  از) ٣( در بعضى از اخبار مانند روايت عياشى و

خالى از اين ظهور نيست  موسىو ليكن آيات نازله درداستان خضر و .و ذو القرنين دو مرد عالم بودند نه پيغمبر خضر
  . در آن آيات آمده آه حكم بر او نازل شده است آهنبوده در حالى  بگوييم ستآه وى نبى بوده، و چطور ممكن 

و از قدرت .و هنوز از دنيا نرفته استآيد آه اوتاآنون زنده  نقل شده برمى)ع(اى آه از امامان اهل بيت از اخبار متفرقه و
برهانى .نى طوالنى زنده نگهداردعمرى طوالنى دهد و تا زما راخداى سبحان هيچ دور نيست آه بعضى ازبندگان خود 

  . توانيم انكارش آنيم و به همين جهت نمى نداريمبودن آن  عقلى هم بر محال
آه الدر المنثور از  درروايتى. بر اينكه در بعضى روايات از طرق عامه سبب اين طول عمر هم ذآر شده عالوه

   :آه آمدهاند چنين  دارقطنى و ابن عساآر از ابن عباس نقل آرده
و دربعضى ديگر آه در الدر .) ٤( آنداش نگه داشته تا دجال را تكذيب  فرزند بال فصل آدم است و خدا بدين جهت زنده او

  . ) ٥( براى بقاى او تا روز قيامت دعا آرده است نقل گرديده آه آدم شده روايتالمنثور از ابن عساآر از ابن اسحاق 
آه واقع در ظلمات است  آمده آه خضر از آب حيات رسيده) ٧( سنى و) ٦( در تعدادى از روايات آه از طرق شيعه و

 القرنينحيات بود قرار داشت، خضر به آن رسيد و ذو  لشكر ذو القرنين آه در طلب آب پيشاپيشنوشيده، چون وى در 
نت قطعى و عقل قرآن آريم و س ازآحادى است آه قطع به صدورش نداريم، و  و اين روايات و امثال آن روايات.نرسيد

  . هم دليلى برتوجيه و تصحيح آنها نداريم
هيچ خردمندى به آن  آهچيزهايى است  بسيار است و ليكن خضرو حكايات و همچنين روايات در باره حضرت  ها قصه

اند، دو  زندهچهار نفر از انبياء تاآنون : از خصيف آمده آه شاهينمانند اينكه در روايت الدر المنثور ازابن .آند اعتماد نمى
در آسمانند و دو نفر ديگر يعنى خضر و الياس در زمينند، خضر در دريا و الياس  وادريسنفر آنها يعنى عيسى 

  . ) ٨( است درخشكى
ودرياى پائين بر روى منبرى قرار  باالخضر در ميان درياى : نيز مانند روايت الدر المنثور از عقيلى از آعب آه گفته و

داشته باشند واطاعتش آنند، و همه روزه صبح و شام ارواح بر وى  شنوايىدريا مامورند آه از او  دارد، و جنبندگان
  . ) ٩( شوند مىعرضه 
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خضر پسر : االحبار آه گفته ازآعبو ابى نعيم در حليه "العظمة"مانند روايت الدر المنثور از ابى الشيخ در آتاب و
در آنجا به رفقايش  -و درياى هند همان درياى چين است  - هندرسيددرياى عاميل با چند نفر از رفقاى خود سوار شده به 

اى خضر چه ديدى؟ خدا : چند روز و شب آويزان بوده آنگاه صعود نمود گفتند آنيد، آويزانمرا به دريا : گفت
اى آدمى : مده گفتآ استقبالم بهيكى از مالئكه : گفت!از تو آرد آه در اين مدت در لجه دريا محفوظ ماندى اآرامى عجب

توانى به ته آن برسى  چگونه مى: گفت.ته اين دريا را ببينم خواهم مى: روى؟گفتم آيى و به آجا مى زاده خطاآار از آجا مى
سيصد  تاامروزبا اينكه از آن روز . رود و تا به امروز نرسيده مردى به طرف قعر آن مى)ع(داود زماندر حالى آه از 

  . بر نوادر داستانهااست مشتملواياتى ديگر از اين قبيل روايات آه و ر.) ١٠( گذرد سال مى

و اختالف فراوان روايات در )السالم ليهماع(خضرو  رواياتى در باره داستان مصاحبت و مفارقت موسى(روايتى  بحث
  .             .                                                                 )تانسجهات و جزئيات اين دا

روايت آرده )ع(بن محمد ازجعفرتفسير برهان از ابن بابويه و او به سند خود از جعفر بن محمد بن عماره از پدرش  در 
  : آه در ضمن حديثى فرمود

از همه چيز موعظه و  برايشآرد، تكلم آردنى، و تورات را بر او نازل آرد و در الواح  وقتى با موسى تكلم خدا
طوفان و ملخ و  هايى در جريان داد، و معجزه قراراى در عصاى او  اى در دست او و معجزه شت و معجزهبنو تفصيل

او جارى ساخت طبع بشرى او بر  دريا و غرق فرعون و لشگرش به دست شدنقورباغه و سوسمار و خون و شكافته 
در دلش  خيالاز من باشد، به محضى آه اين  آفريده باشد آه داناتر آنم خدا خلقى گمان نمى: بگويد دلآنش داشت آه در 

هالك گردد درياب و به او بگوآه )عجب اثردر (ام را قبل از آنكه به جبرئيلش وحى آرد، بنده خطور نمود خداى عز و جل
  . را پيروى آنى و از او تعليم بگيرى اودر محل تالقى دو دريا مرد عابدى است، بايد 

خاطر آن خيالى است آه در دل  بهاين دستور  فهميد آه)ع(موسى.خداى را به او رسانيدبر موسى نازل شد و پيام  جبرئيل
در آنجا به خضر برخوردند آه مشغول .به مجمع البحرين رسيدند تاافتاد  آرده، ال جرم با همراه خود يوشع بن نون به راه

علمناه من لدنا  وبادنا اتيناه رحمة من عندنا فوجدا عبدا من ع"و قرآن آريم در اين باره فرموده بود جلعبادت خداى عز و 
  . ) ١١( ..."علما
هم بازگو آرده شرح داده  آريمقرآن  اين حديث داستان را مفصل آورده و جزئيات مصاحبت موسى و خضر را آه: مؤلف
  . است
و .اند ى سند روايت آردهبه دو طريق يكى با سند ويكى ب نيز) ١٣( دو طريق و قمى به) ١٢( عياشى داستان را در تفسيرش و

ايشان از ابن عباس  غيربخارى، مسلم، نسائى، ترمذى و  را به طرق زيادى از ارباب جوامع از قبيل آن) ١٤( الدر المنثور
  . روايت آرده است) ص(و از ابى بن آعب از رسول خدا

اند  آن ماهى آه با خود داشته اينكهو نيز در .احاديث در آن مضمونى آه ما از حديث محمد بن عماره آورديم متفقند همه
ليكن در بسيارى از جزئيات آه زائد .وناپديد شده، اتفاق دارند گرفتهسنگ زنده شده و راه خود را در دريا  در روى تخت

  . است اختالف دارند قرآن آمده دربر آنچه از قصه 
سرزمين شامات و فلسطين واقع  درع البحرين مجم آيد آه آن مطلبى است آه از روايت ابن بابويه و قمى به دست مى يكى

آه در آنار آن ديوار ساختند ناصره ناميده شده آه نصارى  اى قريهبوده، به قرينه اينكه در روايت، اين دوبزرگوار آن 
اين .دانسته آذربايجانولى در بعضى از روايات، مجمع البحرين را اراضى .در اين سرزمين است وناصرهمنسوب به آنند 

ريختند و  آه در دريا مى"رس"و"آر"عبارت بوده از بحرآن دو : نا را الدر المنثور هم از سدى نقل آرده آه گفته استمع
 آنشده آه  و از ابى روايت.اند بوده آه مردمش بسيار لئيم و پست شده ناميده مى"باجروان" قريه نامبرده در داستان

تالقى درياى  مجمع البحرين محل آهو از قتاده نقل شده .بوده"طنجه"ستبوده و ازقرظى نقل شده آه گفته ا"افريقيه"قريه
  . ) ١٥( روم و درياى فارس است

و بخارى  مسلم) ١٩( و در روايات بريان ماهىآه  آمده) ١٦( در بعضى.ديگرى آه وجود دارد در باره آن ماهى است اختالف
 آبدر روايت مسلم و غير او آمده آه آن آب،  حتى. بوده آه نزد تخته سنگ چشمه حيات آمدهو نسائى و ترمذى و ديگران 

شود مگر آنكه زنده  نمى نزديكماند و هيچ مرده بى جانى به آن  مى حيات بوده آه هر آس از آن بخورد هميشه زنده
: مدهآ و در غير اين روايت...آب نشستند ماهى زنده شد آنبوده آه وقتى موسى و رفيقش نزديك  گردد، به همين جهت مى

و در ديگرى آمده آه .آرد اش از آب وضويش يك قطره به آن ماهى چكيد و زنده گرفت،رفيق موسى از آن آب وضو 
از آن آب نوشيده  اينكهآن آب خورد در حالى آه حق خوردن نداشت پس خضرچون او را با موسى بديد به جرم  ازيوشع 

  . سرگردان هست تا قيامت قيام آند دريان امواج او را در يك آشتى بست و رهايش آرداو در نتيجه در ميا
اين قسمت را  -نوشيد  آناى آه خود خضر از  نزديك صخره، چشمه حيات بوده، همان چشمه: در بعضى ديگر آمده و

  . ساير روايات ندارند
و ترمذى، و نسائى،  بخارى،مسلم،  از جمله اختالفاتى آه در اين داستان هست اين است آه در چهار روايت صحيح و

آه برود، پس خداوند متعال آب را بر آن ماهى از جريان  گرفت پيشماهى به دريا افتاد و راه خود را : غير آنها آمده آه
 آهو در بعضى ديگر آمده ...اى از آب آه به صورت اطاقى درآمده بود محبوس شد درقطعه ماهىانداخت، در نتيجه 
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موسى هم  رفت جا آه مى هراثر حرآت ماهى را ديد، و آن را دنبال آرد،  موسى بعداز آنكه از سفر با خضر برگشت
  . اى از جزائر عرب رسيدند رفت تا به جزيره روى آب مى

در آنجا ماهى را ديد، ماهى  رسيد، سنگاو، يعنى موسى، برگشت تا نزد تخته : در حديث طبرى از ابن عباس آمده آه و
موسى هم او را دنبال نمود، با عصاى خود به .زد دريا مى را به خودرفت و  مى فرار آرد و در آب به اين سو و آن سو

تخته  مانندشد و  خشك مى گذشت تا اورا بگيرد، از اين به بعد ماهى هر جا آه از دريا مى رفت مىزد و آب آنار  آب مى
  . بعضى از روايات هم اين قسمت را ندارد...) ٢٠( گرديد مى سنگ

و در .سنگ ديد تختهحل مالقات با خضر است، در بيشتر روايات آمده آه موسى خضررا نزد ديگر، در م اختالف
و در بعضى .رسيد، آنجا خضر را ديدار آرد جزائردريااى از  بعضى آمده آه ماهى را دنبال آرد تا بگيرد، به جزيره

  . و ياتكيه داده است نشسته،آمده آه او را ديد آه روى آب 
  . نموده پى آار خود رفتند؟ رارهااست آه آيا رفيق موسى هم با موسى و خضر بود يا آن دو وى  ديگر در اين اختالف
ديوار و در گنج نهفته در  داشتنبر پا  سوراخ آردن آشتى و آيفيت آشتن آن آودك و درآيفيت ديگر در آيفيت اختالف

و در .ه در آن مواعظى چند نوشته شده بودهاز طال بوده آ لوحىمذآور  زير آن است، ليكن اآثر روايات دارد آه گنج
اين است آه پدر بالفصل آن دو آودك بوده ولى در بعضى ديگر آمده آه  رواياتخصوص پدر صالح ظاهربيشتر 

و در بعضى .بودهو در بعضى آمده آه ميان آن آودك و آن پدر صالح هفتاد پدرفاصله .بعضى هفتمى بوده درجددهمى و 
  . آه در جهات مختلف اين داستان وجود دارد قبيلو اختالفات ديگرى ازاين .تصد سال فاصله بودهاز روايات آمده آه هف

اند از موسى  آن جناب پرسيده ازاند  نوشته) ع(اى آه به حضرت رضا در تفسير قمى از محمد بن بالل از يونس در نامه و
  تر بودند؟  و آن عالمى آه نزدش رفت آدام عالم

خود او بوده  درزمانخدا بوده حجتى ديگر  ئز است آه پيغمبرى چون موسى آه خودش حجتاينكه آيا جا ديگر
ازجزاير دريا ديدار نمود آه يا نشسته بود و يا  اى جزيرهموسى نزد آن عالم رفت و او را در : باشد؟حضرت فرموده است
  . زمين سالم دادن معمول نبودو او معناى سالم رانفهميد، چون در همه روى  داد،تكيه داده بود، موسى سالم 

پرسيد چه .تكلم آرده؟گفت آرى اوخدا با  من موسى بن عمرانم، پرسيد تو آن موسى بن عمرانى آه: تو آيستى؟گفت پرسيد
ام آه تو  من موآل بر امرى شده: گفت.اى تعليمم دهى شده دادهآه تعليم  ام تا مرا از آن رشدى آمده: حاجت دارى؟گفت
  . ) ٢١( تا آخر حديث -اى آه من طاقتش را ندارم،  تو موظف به امرى شده همچنانكهى، طاقت آن را ندار

  . شده اين معنا در اخبار ديگرى، هم از طرق شيعه و هم سنى روايت: مؤلف
وقتى : فرمود)ص(خدا رسولآه  از ابى روايت آرده -وى حديث را صحيح دانسته  - در الدر المنثور است آه حاآم  و

بينى آه اين مرغ با اين عمل  مى: موسى گفت بهرا ديد مرغى آمد و منقار خود رادر آب فرو برد، خضر موسى خضر 
  گويد؟  خود چه مى

آه من با منقارم از دريا  ماند مى آبىعلم تو و علم موسى در برابر علم خدا در مثل مانند : گويد گفت مى.گويد چه مى: گفت
  . ) ٢٢( دارم برمى
  . مرغ در اغلب روايات اين داستان آمده داستان اين: مؤلف

  : فرمود روايت آرده آه)ع(در تفسير عياشى از هشام بن سالم از ابو عبد اهللا و
  . ) ٢٣( عالمتر از خضر بود موسى

  : شده آه فرموده روايت)ع(در همان آتاب از ابو حمزه از امام باقر و
  . ) ٢٤( قرآن آريم آمده همو استآه در "فتى"موسى يوشع بن نون بوده و مقصود از جانشين

روزى موسى در ميان : فرمود آهروايت آورده ) ع(در آن آتاب از عبد اهللا بن ميمون قداح از امام صادق از پدرش باز
تر از تو  من احدى را سراغ ندارم آه به خدا عالم: گفتاو  جمعى از بزرگان بنى اسرائيل نشسته بود، مردى به

موسى . ام خضر از تو به من داناتر است خدا بدو وحى فرستاد آه چرا، بنده.ندارم سراغنيز  من: موسى هم گفت.باشد
داستانش راقرآن آريم  آهقضيه ماهى، نشانى ميان موسى و خدا بود براى يافتن خضر .آرد تا بدو راهش بنمايد تقاضا
  . ) ٢٥( آورده
بر اينكه نوع علم آن دو  شودخالف است، و لذا بايدحمل دانست م با روايتى آه آن دو را برابر مى اين روايت: مؤلف

  . مختلف بوده
از اينكه آن پسرك بزرگ  ترسيد: فرموده"فخشينا"آمده آه در ذيل جمله)ع(در همان آتاب از ابى بصير از امام صادق و

  . ) ٢٦( را بپذيرند شدت محبتى آه به وى داشتند دعوتش خاطرشود، و پدر و مادر خود را به آفر دعوت آندو آن دو به 
ان يبدلهما ربهما خيرا منه  فاردنا" روايت آرده آه درذيل جمله)ع(در آن آتاب از عثمان از مردى از امام صادق باز

  . ) ٢٧( دخترى شدند آه آن دختر پيغمبرى زائيد صاحبهمينطور هم شد، زيرا : فرموده"زآوة و اقرب رحما
  . آمد دنيابه  -البته با واسطه  -ختر هفتاد پيغمبر در اآثر روايات آمده آه از آن د: مؤلف

خداوند به خاطر : فرمود مى آهشنيدم ) ع(من از امام صادق: نيز در آن آتاب از اسحاق بن عمار روايت آرده آه گفت و
ه و در ساي.فرمايد و بلكه اطرافيانش را حفظ مى خودشآند، و خاندان  مى صالح مردى مؤمن فرزند او را هم اصالح

  : را ذآر آرد و فرمود"غالمين يتيمين"آنگاه به عنوان شاهد مثال داستان.هستندخدا مدام درحفظ خدا  آرامت
  . ) ٢٨( شكرگذاشت؟به آن دو  چگونه خدا صالح پدر و مادر آن دو را با لطف و رحمت نسبت بينى نمى
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خداوند، : فرمود)ص(خدا رسولآرده آه  روايت) ع(در همان آتاب از مسعدة بن صدقه از جعفر بن محمد از پدرانش و
هر چند آه اهل و اوالد او اهل و اوالد بدى باشند،آنگاه اين  شود، مىجانشين او در مال و اوالد او  بعد از مرگ بنده صالح

  . ) ٢٩( تا به آخرش تالوت فرمود" صالحا ابوهماو آان : "آيه را
خدا به خاطر صالح : فرمود) ص(رسول خدا: يت آرده آه گفتدر الدر المنثور است آه ابن مردويه از جابر روا و

آند، و مادام آه در ميان آنان است ايشان را  را اصالح مى اوهاى پيرامون  خانه آدمى، امر اوالد و اوالد اوالد و امر اهل
  . ) ٣٠( فرمايد حفظ مى
  . روايات در اين معنا بسيار زياد است: مؤلف

عز و جل پرسيدم آه  خداىاز قول )ع(از امام صادق: آند آه گفت وان جمال روايت مىدر آافى به سند خود از صف و
  : فرمايد مى

  " و اما الجدار فكان لغالمين يتيمين فى المدينة و آان تحته آنز لهما"
چطور به خود آه به مرگ يقين دارد  آسى - ٢ال اله اال اهللا - ١: اما آن گنج طال و نقره نبود، بلكه چهار آلمه بود: فرمود

آسى آه به قدر، يقين دارد جز  - ٤.گردد هرگز قلبش خوشحال نمى دارديقين به حساب  آسى آه - ٣دهد؟ اجازه خنده مى
  . ) ٣١( هراسد نمىازخدا 
آه در آن چهار آلمه  بودهروايات از طرق شيعه و اهل سنت زياد رسيده آه گنجى آه در زير ديواربود لوحى : مؤلف

آن گنج از : "و اين منافات با روايت صفوان آه داشت طالبوده،در بيشتر آن روايات آمده آه لوحى از  و.نقش شده بود
امام در روايت مزبور اين است آه آن گنج از سنخ پول و درهم و دينار نبوده،  مقصود چونندارد، " طال و نقره نبود

  . ازعبارت هم همين است متبادر
آنها در آلمه توحيد و دو  بيشترآه گفتيم بر آن لوح مكتوب بوده وجود دارد، وليكن  مختلفى در تعيين آلماتى روايات

هم ذآر شده، مانند روايتى آه الدر )ص(خاتم االنبياء رسالت به شهادتو در بعضى از آنها .مساله قدر و مرگ اتفاق دارند
: فرمود"آنزلهما تحتهو آان "آه در تفسير جملهاز على بن ابيطالب نقل آرده  - آتاب شعب االيمان  - در بيهقىالمنثور از 

گويد مرگ حق است  است آار آسى آه مى اهللا، عجب رسولال اله اال اهللا محمد "لوحى از طال بوده آه در آن نوشته بوده
خندد، و عجب است از  گويد آتش حق است و با اينحال مى از آسى آه مى است عجبدهد،  و خوشحالى هم به خود راه مى

شدن  به دست و دست دنيا وضعبيند  شود؟و عجب است از آار آسى آه مى گويد قدر حق است و غمگين مى مى آه آسى آار
  . آند؟ واعتماد مى بندد مىهايش را آه در اهل خود دارد و به آن دل  و دگرگونى

  : ها نوشت پى
  . ١٦٢، ص ٢١تفسير فخر رازى، ج ) ١
سوره .علمى آموختيم خود به وى ناحيهما آه ما به وى رحمتى از خود داده و از اى از بندگان  پس برخوردند به بنده) ٢

  . ٦٥آهف، آيه 
  . ٢٣٤، ص ٤الدر المنثور، ج ) ٣
  . ٣٠٣، ص ٢تفسير عياشى، ج ) ٤
  . ٢٣٤، ص ٤الدر المنثور، ج ) ٦و  ٥
  . ٦، ح ٤٨٠، ص ٢تفسير برهان، ج ) ٧
  . ٢٣٩ص  -  ٤الدر المنثور، ج ) ٩و  ٨
  . ٢٣٩، ص ٤المنثور، ج  الدر) ١٠
  . ٤٧٢، ص ٢تفسير برهان، ج ) ١١
  . ٣٣٢و  ٣٣٠، ص ٢تفسير عياشى، ج ) ١٢
  . ٣٨و  ٣٧، ص ٢تفسير قمى، ج ) ١٣
  . ٢٢٩، ص ٤الدر المنثور، ج ) ١٤
  . ٢٣٥، ص ٤الدر المنثور، ج ) ١٥
  . ٣٦٦، ص ٥منهج الصادقين، ج ) ١٦
  . ١٢٨، ح ٢٧٠، ص ٣نور الثقلين، ج ) ١٧
  . ٣٧، ص ٢تفسير قمى، ج ) ١٨
  . ٢٣١، ص ٤الدر المنثور، ج ) ١٩
  . ٣٧٠، ص ١تاريخ طبرى، ج ) ٢٠
  . ٣٨، ص ٢تفسير قمى، ج ) ٢١
  . ٢٣٤، ص ٤الدر المنثور، ج ) ٢٢
  . ٤٣و  ٤٢، ح ٣٣٠، ص ٢تفسير عياشى، ج ) ٢٤و  ٢٣
  . ٤٨، ح ٣٣٤، ص ٢تفسير عياشى، ج ) ٢٥
  . ٥٩و  ٥٦ح  ،٣٣٦، ص ٢تفسير عياشى، ج ) ٢٧و  ٢٦
  . ٦٣، ح ٣٣٧، ص ٢تفسير عياشى، ج ) ٢٨
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  . ٦٨، ح ٣٣٩، ص ٢تفسير عياشى، ج ) ٢٩
  . ٢٣٥، ص ٤الدر المنثور، ج ) ٣٠
   ".اصول آافى) ٣١

کی خسرو، کی آخسارو، ( خضرو) در اينجا منظورکورش دوم، توس سردار کی آخسارو(  موسیاصل اسطورًه 
ه متوالی امپراطوری بسيار جابرانه برده داران آشوری را با به آب بستن و بر می گردد که طی دو حمل) هووخشتره

اين اسطوره در . و شهر آشور با کشتار فجيع آشوريان برای ابد نابود می سازند) دژ بهمن(ويرانی مراکز آن نينوا 
                   :  ه می کنيمما در اينجا به بررسی مندرجات شاهنامه در اين باب بسند. شاهنامه و اوستا منعکس شده است

                       
 

                                      
)کيخسرو(نابودی ابرقدرت جّبار آشور توسط کياخسارو     

خبر می دهد که می دانيم اين نبرد در آن زمان  آشورو به کياخسارهرودوت پدر تاريخ از لشکرکشی دو مرحله ای 
بوده اند؛ بنابراين احتمال  )بابليان(اکديان ست که آشوريان در جبهًه جنوب در جنگ خانمان سوزی با صورت گرفته ا

در خبر هرودوت از نحوًه حملًه اول کياخسارو به آشور . دارد که کياخسارو از سوی بابليها ترغيب به اين حمله شده باشد
ات ملی شاهنامه و اوستا و ديگر منابع يونانی و کتيبه های اطالع چندانی به دست نمی آيد؛ ولی از مقابلًه متون رواي

هرودوت در اين باب . آشوری و بابلی تصوير نسبتًا روشنی را از حمالت کياخسارو به آشور را می توان ارائه نمود
ايد که در جنگ با آشور ذکر می نم) فرود، سياوش، پدر کياخسارو(فرائورت روايت شايع ايرانی را مبنی بر کشته شدن 

اساس درستی نداشته است، ولی چنانکه اشاره شد اين روايت شايع جا افتاده ای بوده است؛ چه شاهنامه نيز از کشته شدن 
در اصل (، در حوالی شهر اردبيل )نينوا( دژ بهمندر جنگ با آشور، به صورت کشته شدنش درپای ) فرائورت(فرود 

فرود، (وايت هرودوت و خبر شاهنامه در باب کشته شدن فرائورت اما به هر حال ر. خبر می دهد) اربيلآن سوی 
درست نبوده است؛ چه شاهنامه وکتب )  آشوريان سنگر گرفته در حصار شهر نينوا(در نبرد با ديوان دژ بهمن ) سياوش

شدن ذکر می کنند به صراحت کشته ) سودرسان( سياوشرا تحت نام ) فرود(پهلوی و اوستا  جای ديگر که فرائورت 
) ماديای اسکيتی( افراسياب دومذکر نموده  و قاتل وی را  گنجًه ارانيعنی شهر  کنگ دژ سياوشوی را در سمت 

در . بوده است)پيش از ميالد ۶۶٨ - ۶٣١(  آشوربانيپالمعرفی می کنند که متحد آشور و داماد پادشاه سفاک آشوری 
عهد نبرد سختی بين مادها و سکائيان تحت فرماندهی ماديای  واقع هرودوت نيز در جای ديگر ابراز می دارد که در اين

در حوالی شهر گنجًه اران در گرفت و مادها شکست سختی خورده و مقام فرماندهی بر آسيا را ) افراسياب دوم(اسکيتی 
سکائيان پادشاهی (را از نبرد مادها با  اسکيتان )  کيخسرو(بنابراين بايد حملًه دو مرحله ای  کياخسارو . از دست دادند

اتفاق افتاده، جدا نمود؛ گرچه ) فرود(متحد آشور در جنوب کوهستان قفقاز که در عهد فرائورت ) شمال دريای سياه
آنها  بوده است؛ ولی اين بار در مقابل ديگر سکايی با آشوريان نيز در مقابل متحدان  کياخسارومطابق اوستا نبرد اول 

. که در شمال آشور توطن داشته و تحت نسلط آشوريان بوده اند) ساخوها(يان کردوخی کيمرسکائيان متحد  آنها يعنی 
با پسران دلير ) کشور سکاها، منظور کردستان( خشتروسئوکدر گذرگاه  توس دلير"چون اوستا صريحًا می گويد که 

لحن دوستانه اوستا نيز برمی و از " نبرد نمود و تورانيان کردوخی شکست يافتند) يعنی مردم گردنده، کردوخيان( ويسه
بنابراين چگونگی حملًه . آيد آنان بعد از آن در شمار قبايل و سپاهيان ماد در آمده و در ويرانی آشور دست باال داشته اند

دو مرحله ای کياخسارو به آشور و متحدان سکايی آنان روشن است گرچه شاهنامه حمله اول کياخسارو را به آشور را 
قرار می دهد که هنوز کياخسارو به طور رسمی به سلطنت برگزيده نشده بوده و چنانکه اشاره شد آن از در آن اوانی 

به هر . در هم آميخته شده است) اسکيتان شمال دريای سياه(با سکائيان پادشاهی ) فرود(سوی ديگر با نبرد فرائورت  
به طور مفصل ذکر گرديده، که ما آن را از گزارش  در شاهنامه) دژ بهمن، نينوا(حال داستان حمله به پايتخت آشور 

                                                                                    :اوستايی جلد دوم يشتهای پور داود در اينجا می آوريم
)                       حافظ(يخسرو تکيه بر اختر شب دزد مکن کاين عّيار                   تاج کاووس ببرد و کمر ک"

. در توران به ايران  رسيد سراسر کشور در ماتم و سوگواری نشست) فرائورت(پس از چندی خبر کشته شدن سياوش 
رستم که سياوش را پروريده بود از پی کينخواهی برخاست سودابه زن کيکاوس را که . آتش کين در دلها زبانه کشيد

سرخه پسر افراسياب و . پس از آن با پسرش فرامرز به توران زمين روی نهاد. ياوش شده بود، کشتسبب مهاجرت س
از بيم اينکه مبادا کيخسرو . افراسياب شکست ديده از ميدان روی برتافت. پيلسم برادر پيران در اين جنگ کشته شدند

پيران اورا نکشت و به آن طرف دريای چين آرام  اما. به دست ايرانيان افتد به پيران گفت که اورا بکشد) پسر سياوش(
در . ولی چون پادشاه بی فر و گناهکاری مثل کاوس شهريار ايران بود. رستم متدرجًا ممالک توران را فراگرفت. داد

سپيتمه (شبی سروش، گودرز . خشکسالی و قحطی همه را به ستوه آورده بود.نيکبختی و خوشی بروی ايرانيان بسته شد
را به خواب امده بدو گفت که چارًه درد ايران در اين است که کيخسرو پسر سياوش را به ايران آورند ) زرتشت جم پدر

گيو به امر پدرش گودرز رهسپار . پسر تو کسی اين کار را نتواند ساخت) پهلوان،  منظور برديه زرتشت(و جز گيو 
مندرج است کيخسرو را پيدا کردهذ و با مادرش  پس از چندی تفحص به تفصيلی که در شاهنامه. ديار توران شد

زيرا توس با سران ديگر . اما کيخسرو پس از ورود به شاهی برگزيده نشد. به ايران آورد) دختر افراسياب(فرنگيس 
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پسر کيکاوس جانشين پدر گردد، ) نگونبخت، در اصل همان فرود ، فرائورت(همداستان نبود و می خواست که فريبرز 
گيو در اين مناقشه به توس گفت که تاج و . نوًه کيکاوس که از طرف مادر به افراسياب تورانی منسوب بود نه کيخسرو

تخت ايران به کسی می رسد که دارای فر ايزدی باشد وگر نه با بودن تو چرا کيقباد را از البرز آورده و پادشاهی بدو 
                                                                                                                                      :برگذار کرديم

....                       ترا گر بدی ّفر و رأی درست                      ز البرز شاهی نبايست جست
که با فر و برز است و به هوش و رأی                                 کسی را دهد تخت شاهی خدای          

را که مقر ) نينوا(رفته دژ بهمن ) در اصل اربيل(پس از گفتگوها و پرخاشها قرار شد که فريبرز و کيخسرو به اردبيل 
کورش (نخست فريبرز با توس . شت، پادشاه شوداهريمن بوده ، تسخير کنند و هرکدام که به گرفتن آن قلعه کامياب گ

چون به نزديک قلعه رسيدند، زمين همچو آتش بردميد و . لشکر کشيده، به تسخير دژ بهمن رفتند) دوم، ذوالقرنين دوم
در مقابل گرما تاب نياورده برگشتند و يقين کردند که کسی در مقابل جادوی اهريمنی تاب . بدن در ميان زره بسوخت 

چون کيخسرو . پس از آن کيخسرو با گودرز و سپاهيان به سوی دژ بهمن شتافتند. گرمای سوزان را نخواهد داشتچنين 
به نزديک دژ بهمن رسيد در نامه ای ستايش و درود خداوند نوشته، آن را به نيزًه بلندی بست و به گيو گفت يزدان را ياد 

جهان تيره . به ديوار دژ نهاده شد خروش از دشت و کوهسار برخاست نموده، اين نامه را به ديوار دژ نه، وفتی که نامه
کيخسرو اسب سياه خود را بر انگيخته، به ياران خود گفت که دژ را تير باران . پهلوانان جايی را نميديدند. و تار شد

                                                                                     .هالک شدند) آشوريان(گروهی از ديوهای قلعه . کنند
وزان پس يکی روشنی بردميد               شد آن تيرگی سربه سر نا پديد                       

                                                                                                   .در دژ نمودار گشته کيخسرو داخل دژ شد
يکی شهر ديد اندر آن دژ فراخ               پر ازباغ و ميدان و ايوان و کاخ                       

                  در آنجا که آن روشنی بر دميد               شد آن تيرگی سر به سر نا پديد     
به فرمود خسرو بدانجايگاه                   يکی گنبدی تا به ابر سياه                       

ند                       درازا و پهنای او ده کمند                     به گرد اندرش طاقهای بل
زبيرون چو نيم از تگ و تازی اسب        بر آورد به نهاد آذرگشسب                       

                       نشستند گرد اندرش موبدان                   ستاره شناسان هم بخردان
وی را به . کيخسرو پس از يک سال به نزد پدر بزرگش کاوس بر گشت و همه دانستند که فر ايزدی يار وياور اوست 

بايجان قرار داشته است پيداست که ايجاد آتشکدًه آذرگشسب که در کوهپايًه سهند و کنار شهر رغًه آذر." شاهی بر گزيدند
ناشته است و بتکده ای هم که در جوار درياچًه اورميه ) نينوا،  يعنی شهر ثروت و برکت( بهمنربطی با ويرانی دژ 

پادشاه رؤسای دوم بوده است که توسط ) خرابه های بسطام نزديک خوی( شهر رؤساتوسط کيخسرو ويران شده همان 
که در اينجا با هم  اربيلو  اردبيلدر مورد نام های . در خاک مادها ساخته شده بوداورارتويی برای اسکان اوراتوييان 

يکی از قديميترين شهرهای بين النهرين است که همواره بدين نام و ) شهر چهارخدا(اربيل . مشتبه شده اند بايد تذکر داد
اورارتويی و منابع کهن ارمنی به ما رسيده که توسط کتيبه های  اردبيلاما  قديميترين نامهای . نشان برجای مانده است

می دانيم که در عهد باستان شهر . آمده است) قلعًه مقدس( ارت وتو )  شهر دارای رودخانًه مينوی(  روتومنیاست 
و چشمًه  آن سرئين که مکان الهًه آبها ) هوکر اوستا(اردبيل به واسطًه رودخانًه مقدس آن که از کوه مقدس سبالن 

اين . ناهيد به شمار می رفته اند، بسيار معروف بوده و مکان مقدسی برای مغان ماد به شمار می آمده است اردويسور
حملًه ويرانگرانه کيخسرو به .  شهر يکبار به تصرف اوراتوييها در آمد؛ ولی آشوريها هرگز پايشان بدانجا نرسيده است

يش داستان توفان خانمان برانداز ساخته اند که توسط شاهنامه و آشور به حدی در خاورميانه تأثير بر انگيز بوده که برا
يا  خشتروسمورخ کلدانی و يونانی  بروسو  موسی خورنیمطابق خبر . منابع يونانی ،بابلی و ارمنی به ما رسيده است

ميدان  نیپيروزمند جاوداشده است  خضر و ادريسکه نامهايش در نزد مسلمين ) موبد هنگام بالی عظيم( کسيسوتريوس
ولی چون . توفان خانمان برانداز جنگ بزرگ بين النهرين بود که ابر قدرت امپراطوری آشور برای ابد فرو بلعيد

امپراطوری برده داری نيرومند ديگری در سمت جنوب جايگزين آشور شده بود؛ لذا برای قوم يهود هنوز عصر اسارت 
با ساقط کردن دائمی دولت بابل  تکميل شد و   کورش سومن بعد توسط پايان نيافته بود که اين نقيصه نيز حدود نيم قر

کيخسرو / کياخسارومعهذا . منتسب گرديد) آستياگ(در تورات به کورش، جانشين لمک ) تسلی دهنده(افسانه توفان توح 
 جاودانی منجیتنها ) مردخدای اسير کننده( ايليای تّشبیو ) مرد خدا( متوشائيل، ) فاتح(خنوخ ،) منجی( يوشعبا نامهای 

يوشع در محل تالقی / که در اساطير اسالمی به همراه خضر ) برگرفته ازآب(حتی مراد از آن موسی . قوم يهود شد
:         در مثنوی در باب وی آمده است. مراد می باشد) خضر(درياها به دريانوردی مشغول است همانا خود کياخسارو 

بين چه می کويد ز مشتاقی کليم                                   از کليم حق بياموز ای کريم    
با چنين جاه و چنين پيغمبری              طالب خضرم ز خود بينی بری                       

در پی نيکو پيی سر گشتًه                                   موسيا تو قوم خود را هشتًه     
کيقبادی رسته از خوف و رجا             چند گردی چند جويی تا کجا                       

ن             آسمانا چند پيمايی زمين                       آن تو باتست و تو واقف براي
گفت موسی اين مالمت کم کنيد            آفتاب و ماه را کم ره زنيد                       
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ين من               تا شوم مصحوب سلطان زمن                       می روم تا مجمع بحر
اجعل الخضر المری سببا                 ذاک او امضی و اسری حقبا                       

ها                   سالها چه بود هزاران سالها                       سالها ّپرم به ّپر و بال
می روم يعنی نمی ارزد بدان            عشق جانان کم ندان از عشق نان                       

 خضررا دوست و همنشين و خويشاوند ) به معنی لفظی قوچ دو شاخی(  ذوالقرنينیت اسالمی چنانکه اشاره شد روايا
 کورش دوماز جاودانيهای معروف ايرانيان و پهود ومسلمين دانسته اند که همان )  خشتروس، هووخشتر، کياخسارو(
 کورش نامهع گزنفون، است که در واق) خضر، ادريس، هرمس(کياخساروسردار معروف ) قوچ، داود تورات، توس(

در اوستا نام آخرين امپراطور آشور که خود و خانواده اش را از ترس کی آخسارو به . خويش را درباب وی نوشته است
. آمده است) سرور تند مزاج(ائورو سار ) سين ساريش کون(درون شعله های کاخ برافروخته خويش افکند يعنی ساراک 

ی خضر          چه می کنی تو که اين عمر جاودان داری؟                                  من از دوروزه عمر آمدم به جان ا  

است چهارمين فرمانروای مادی) سياوش/ فرود(همان فرائورت  تاريخی اسماعيل  
  

) داردين(کسی جز پادشاه نگونبخت ماد فرائورت ) نينورتای خداگونه بابلی/معادل نبو(اسماعيل تاريخی تورات و قرآن

توسط ماديای اسکيتی ) کنگ دژ سياوش(همان سياوش و فرود شاهنامه اوستا نبوده است، که در اطراف شهر گنجه 

چه کتسياس نام وی را آربيان يعنی شاه عربها آورده است و منظور از عربها اعراب و . به قتل رسيد) افراسياب ثانی(

) دری(می زيسته اند واز التقاط آنان با سکائيان پارسی دربيک  يهودی بوده اند که در عهد باستان بين بلخ و گرگان

آربيان جز چشمًه معروف فين کاشان مقر پدر وی / چشمه پر آب زادگاه فرائورت. ملت تاجيک به وجود آمده است

بايد بنای خانًه کعبه نه منسوب به اين دو پدر و فرزند بلکه . نبوده است) کيکاوس، يکی از ابراهيم ها(خشتريتی 

تن کندر ساالنه اعراب شبه جزيره  ٢٠بوده باشد که البد در مقابل خراج ) فرشوشتر/ فريدون(منتسب به کورش سوم 

خدای دانای (برای آنان ساخته بوده است چه بت هبل کعبه) آتشکدًه ابراهيم(عربستان اين بنا را به مانند کعبًه زرتشت 

اين امر منطقی و بديهی به نظر می رسد چه . رامزدای پارسيان بوده استبه جای همان اهو) اسرار، آمون، اهللا، يهوه

همانطوری که می دانيم کورش چنين کاری در حق خويشاوندان يهودی آنان انجام داده بود و آنان کورش را تحت نام 

به معنی عزيز و نام پدر سليمان يعنی داود  .سليمان  يعنی مرد صلح پادشاه بزرگ و اصيل يهود به شمار آورده اند

  سردار محبوب کی آخسارو بوده باشد  ) توس(گرامی بايد لقبی بر کمبوجيه دوم و پدرش کورش دوم 

  )ع(داستان حضرت اسماعيل

  پيامبرى اسماعيل 

 َواذُآْر ِفى الِكتاِب ِإْسمِعيَل ِإنَُّه آاَن«: را به صراحت بيان داشته و فرموده است) ع(خداوند پيامبرى حضرت اسماعيل

زيسته،  هاى عربى آه آن حضرت بين آنها مى ميان قبيله) ع(دعوت حضرت اسماعيل. »صاِدَق الَوْعِد َوآاَن َرُسوًال َنِبّيًا

ها اشاره  انگيز بوده آه در زير بدان شاهد برخى از حوادث هيجان) ع(زندگى و والدت اسماعيل. صورت گرفته است

  . آنيم مى

  هجرت ابراهيم به مصر 

جايى آه  اش ساره ازدواج آرد، ولى از آن مدتى در شهر َحّران اقامت گزيد و در همان شهر با دختر عمه) ع(ابراهيم

جا به ستوه آمد و تصميم گرفت از  اى اندك، دعوت وى را اجابت نكردند، از مردم آن مردم آن سامان به جز لوط و عّده
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َربِّى ِإنَُّه ُهَو الَعِزيُز   َفآَمَن َلُه ُلوٌط َوقاَل ِإنِّى ُمهاِجٌر ِإلى« :آند قرآن آريم به اين ماجرا اشاره مى. آن شهر هجرت آند

  . »الَحِكيُم

پرستانى آه از ايمان به خدا سر  آورندگان و ميان بت سبب اين هجرت، دشمنى زايد الوصفى بود آه ميان ابراهيم و ايمان

  . ارى جسته و روگردان شداز آنها بيز)ع(از اين رو ابراهيم. برتافتند، به وجود آمد

را براى موضعى آه در قبال قوم خود اتخاذ آرد، مورد ستايش قرار داده و مؤمنان را ) ع(ابراهيم خداوند در قرآن آريم

  : به پيروى از او تشويق و ترغيب فرموده است

ِلَقْوِمِهْم ِإّنا ُبَرءاُؤا ِمْنُكْم َوِمّما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َآَفْرنا ِبُكْم َوَبدا  َقْد آاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِفى ِإْبراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه ِإذ قاُلوا

  ) ١(ُتْؤِمُنوا ِباللَِّه َوْحَدُه؛  َبْيَننا َوَبْيَنُكُم الَعداَوُة َوالَبْغضاُء َأَبدًا َحّتى

ما از شما و از آنچه غير از خدا : اه آه به قوم خود گفتندگ آن. ابراهيم و آسانى آه بدو گرويدند، بهترين الگوهاى شمايند

ما به شما اعتقاد نداريم و تا زمانى آه به خداى يگانه ايمان نياوريد، ميان ما و شما دشمنى . جوييم پرستيد، بيزارى مى مى

  . توزى وجود خواهد داشت و آينه

. گفتند به سرزمين شام در آن زمان آنعان مى. ر شام گرديدهمراه آسانى آه به وى ايمان آورده بودند، رهسپا) ع(ابراهيم

آه سرزمين شام گرفتار قحطى شديدى شد و مردم آن سامان  جا اقامت گزيد و پس ازآن وى مدت نه چندان زيادى در آن

رك جا براى آسب معاش و تهيه غذا و مراتع، شهر را ت مورد تهديد گرسنگى قرار گرفتند، و عده زيادى از مردم آن

  . نيز آن شهر را به قصد مصر ترك گفت) ع(آردند، ابراهيم

  ) ع(تولد حضرت اسماعيل

به داشتن فرزند بسيار ) ع(ابراهيم. به همراه همسر و آنيز همسر خود، هاجر از مصر به فلسطين بازگشت) ع(ابراهيم

  . »ِمَن الّصاِلِحيَنَربِّ َهْب ِلى «: مند بود و از خدا خواست فرزندى شايسته بدو عنايت آند عالقه

خداوند مرا ازداشتن فرزند محروم ساخته، : احساسات آن حضرت را درك آرد و بدو گفت) ع(گويى ساره همسرابراهيم

ساره زنى سالخورده و نازا بود . به نظر من شما با هاجر آنيزآم ازدواج آن، شايد خداوند از او به تو فرزندى عطا آند

تورات، در . با هاجر ازدواج آرد و اسماعيل از او متولد شد) ع(از اين رو ابراهيم. دى نبودآه به فرزنددار شدن او امي

  : سفر پيدايش، اسماعيل را اين گونه وصف آرده است

مًة و أّما إسماعيل فقد سمعُت قوَلَك فيه و هاء نذا ُأبارَآه و َأنميه و َأآثرُه جّدًا جّدًا َويِلُد ِاْثَنى َعشَر رئيسًا وأجعله أ«

  ) ٢(عظيمًة؛

رسانم و نسلش را فزونى بخشيده و  ات را در باره اسماعيل شنيدم و من اينك او را برآت داده و به رشد و آمال مى گفته

  . گردانم آيد و او را امتى بزرگ مى از او دوازده رئيس به وجود مى

حجاز، از نسل اسماعيلند و اين ، زيرا آن حضرت و نيز اعراب )ص(اى است به امت حضرت محمد اين روايت مژده

  . و امت آن حضرت، عملى شده است) ص(به دست حضرت محمد) ع(وعده، درنسل حضرت ابراهيم
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  هجرت ابراهيم و اسماعيل به مكه 

، از هاجر داراى فرزندى به نام اسماعيل شد، هاجر در اثر آن دچار غرور و مباهات شد و همين )ع(آه ابراهيم پس ازآن

آه  خواست تا آنها را از وى دور آند، چه اين) ع(از اين رو از ابراهيم. رشك در درون ساره گشتسبب حسرت و 

براى فرمانى آه خدا اراده فرموده بود، خواسته ساره را اجابت ) ع(ابراهيم. زندگى با هاجر براى او طاقت فرسا بود

  . گذراند به مكه ببرد ن شيرخوارگى را مىوحى آرد تا هاجر و اسماعيل را آه دورا) ع(خداوند به ابراهيم. آرد

با رهنمون اراده الهى، آودك و مادر او هاجر را همراه خود برد و پس از طى مسافتى طوالنى خداوند بدو ) ع(ابراهيم

  . گرديد، درنگ آنند جا آه بعدها در آن آعبه بنا مى فرمان داد تا در بيابانى دور از آبادى، همان

هاجر در . آب و علف فرود آورد و سپس آنها را ترك گفت و بازگشت ودك او را در آن سرزمين بىهاجر و آ) ع(ابراهيم

سازى؟ وى چند  آب و علف رها مى روى؟ چرا ما را در اين بيابان وحشتزاى بى به آجا مى: پى او راه افتاد و بدو گفت

در اين هنگام بود آه هاجر از او .ود ادامه دادبار اين مطلب را تكرار آرد تا شايد ابراهيم برگردد، ولى او به راه خ

حاال آه اين گونه است خداوند به ما : هاجر اظهار داشت. آرى: گفت) ع(آيا خدا به تو چنين فرمان داده؟ ابراهيم: پرسيد

  . جا قرار داده بود، بازگشت توجه و عنايت خواهد داشت و سپس به مكانى آه ابراهيم، او و آودآش را در آن

در حالى آه در فراق و جدايى همسر و آودك خود سخت پريشان بود،به راه افتاد، ولى اراده خدا بر اراده او ) ع(هيمابرا

آرد، بازگشت و با اين  چيره گشته و تسليم پروردگار خويش شد و در حالى آه به نزد پروردگار خود تضرع و زارى مى

  : خواند اى خود را مىآلمات آه قرآن آنها را براى ما بيان آرده است، خد

َفاْجَعْل َأْفِئَدًة ِمَن الّناِس َتْهِوى ِإَلْيِهْم  َربَّنا ِإنِّى َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيَِّتى ِبواٍد َغْيِر ِذى َزْرٍع ِعْنَد َبْيِتَك الُمَحرَِّم َربَّنا ِلُيِقيُموا الصَّالَة

ٍء ِفى اَألرِض َوال ِفى  َعلَى اللَِّه ِمْن َشى  َربَّنا ِإنََّك َتْعَلُم ما ُنْخِفى َوما ُنْعِلُن َوما َيْخفى *َواْرُزْقُهْم ِمَن الثََّمراِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُروَن 

  ) ٣(السَّماِء؛

. آب و علف نزديك خانه محترم تو سكونت دادم اى بى ام را در منطقه پروردگارا، من برخى از اعضاى خانواده

ها نعمت عنايت آن،  هاى مردم را متوجه آنها گردان و بدان دل. پا دارند تا نماز را به پروردگارا، اين آار را انجام دادم

  . هيچ چيز در آسمان و زمين بر خداوند نهان نيست. پروردگارا، تو از آشكار و نهان ما خبر دارى. شايد سپاسگزار شوند

اى بى آب و علف بوده و در آنار  مكه آه منطقهمفهوم اين آيه اين است آه خدايا، برخى از فرزندان خود را در سرزمين 

اى آه تعّرض و اهانت به آن را حرام خواهى ساخت، سكونت دادم،  ات آه آن را براى تو بنا خواهم آرد و خانه خانه

نها ات نماز را به پا دارند و وظايف عبادت و بندگى را ت خداوندا، من آنها را در اين سرزمين سكنا دادم تا در آنار خانه

هاى مردم را متوجه آنها نما و بر آنان نظر لطف و رحمت داشته باش، و در اين مكان  جا آورند، بارخدايا، دل براى تو به

پروردگارا، تو بر نهان و آشكار ما . هايت را سپاس گويند مند گردان تا نعمت ها بهره دور دست آنها را ازانواع نعمت

ق زن و فرزندم دارم با خبرى، هيچ چيز بر تو پوشيده نيست، هر چند آوچك و آگاهى و از حزن و اندوهى آه در فرا

  . مقدار و يا در زمين و آسمان باشد بى
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  پيدايش زمزم 

برايشان تهيه ) ع(هاجر، فرمان خدا را گردن نهاد و صبر پيشه آرد و در مدت اقامت خود، از خوراك و آبى آه ابراهيم

پيچيد،  مام شده و خود و فرزندش تشنه گرديدند، او به آودآش آه از تشنگى به خود مىآرده بود، استفاده آرد تا آنها ت

پا خاست و سرگردان و متحّير وشتابان به اين  از اين رو سراسيمه به.نگريست و نتوانست آن منظره دردناك را تحمل آند

  . اى آه در آستانه از هوش رفتن قرار گرفت دويد به گونه سو و آن سو، مى

جا پايين آمد و  جا نظاره آرد شايد آبى بيابد، ولى چيزى نديد، از آن باال رفت و از آن» صفا«اى بلند به نام  جر از تپهها

باال رفت و نگاهى آرد، باز » مروه«چون انسانى خسته و مانده شتابان به حرآت در آمد تا بر بلندى ديگرى به نام 

نگاهى انداخت و چيزى نيافت و اين عمل را هفت بارتكرار آرد و آخرين بازگشت و » صفا«چيزى نيافت، ديگر بار به 

هاى خود  اى را در محل زمزم ديد آه با بال ناگهان فرشته. افتاد، صدايى شنيد، متوجه آن شد» مروه«بار آه گذار او به 

، شادى و خوشحالى سراسر انگيز را ديد وقتى هاجر اين منظره هيجان) ٤.(آه آب پديدار شد آاويد تا اين زمين را مى

  . وجودش را فراگرفت و سپس از آن آب برگرفته و آودك خود را سيراب ساخت و خود نيز از آن نوشيد

گذشتند،  جا مى ُجرُهم آه از نزديكى آن هنگامى آه آب جوشيد، پرندگان بدان سو به رفت و آمد پرداختند، گروهى از قبيله

ديدند، از يكديگر سؤال آردند آه اين پرندگان اطراف آب به پرواز در  آن منطقه وقتى رفت و آمد پرندگان را پيرامون

آسب اطالعى  يكى از افراد خود را فرستادند تا براى ايشان. خير: آيند، آيا دراين منطقه آبى سراغ داريد؟ پاسخ دادند مى

اگر ميل داريد ما در جوار شما : و گفتند آنها نزد هاجر آمده. آند و او با مژدگانى وجود آب، به سرعت نزدشان بازگشت

آه  هاجر نيز آنان را پذيرا شد و در همسايگى وى اقامت گزيدند تا اين. بوده و ياورتان باشيم و آب از خود شماباشد

  . آموخت سن جوانى رسيد و زنى را ازقبيله ُجرُهم به ازدواج خويش در آورد و عربى را از آنان اسماعيل به

  ذبح اسماعيل 

ابراهيم، فرزندش اسماعيل را در مكه رها آرد، ولى او را به فراموشى نسپرده و از او غافل نگشت، بلكه هر چند گاه به 

دهد تا فرزندش اسماعيل را  در خواب ديد آه خداوند به او فرمان مى) ع(در يكى از ديدارها ابراهيم. رفت ديدار وى مى

تصميم به اجراى فرمان ) ع(به منزله وحى الهى است، به همين دليل ابراهيم البته خواب پيامبران حق بوده و. ذبح آند

اين . آه اسماعيل، تنها پسر او بوده و خود به سن پيرى رسيده است، از تصميم خود برنگشت الهى گرفت و به بهانه اين

  : آند ماجرا را قرآن برايمان چنين بازگو مى

َفَلّما َبَلَغ َمَعُه السَّْعَى قاَل يا ُبَنىَّ ِإنِّى * َفَبشَّْرناُه ِبُغالٍم َحِليٍم * َربِّ َهْب ِلى ِمَن الّصاِلِحيَن * ِديِن َربِّى َسَيْه  َوقال ِإنِّى ذاِهٌب ِإلى

َفَلّما َأْسَلما َوَتلَُّه * َن الّصاِبِريَن قاَل يا َأَبِت اْفَعْل ما ُتْؤَمُر َسَتِجُدِنى ِإْن شاَء اللَُّه ِم  ِفى الَمناِم َأنِّى َأذَبُحَك َفاْنُظْر ماذا َترى  َأرى

َوَفَدْيناُه ِبِذْبٍح * ِإنَّ هذا َلُهَو الَبالُء الُمِبيُن * َقْد َصدَّْقَت الرُّْؤيا ِإّنا َآذِلَك َنْجِزى الُمْحِسِنيَن * َوناَدْيناُه َأْن يا ِإْبراِهيُم * ِلْلَجِبيِن 

َوَبشَّْرناُه * ِإنَُّه ِمْن ِعباِدنا الُمْؤِمِنيَن * َآذِلَك َنْجِزى الُمْحِسِنيَن * ِإْبراِهيَم   َسالٌم َعلى* ِريَن َوَتَرْآنا َعَلْيِه ِفى اآلِخ* َعِظيٍم 

  ) ٥(ِبِإْسحَق َنِبّيًا ِمَن الّصاِلِحيَن؛
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ته به من روم و او مرا هدايت خواهد آرد، پروردگارا، فرزندى شايس من به پيشگاه پروردگار خويش مى: ابراهيم گفت

گاه آه او به سن رشد رسيد و با پدر به آار و تالش  آن. ما او را به پسرى بردبار و شكيبا مژده داديم. عنايت فرما

پدرم آنچه را بدان : آنم نظرت چيست؟ اسماعيل گفت پسرآم در خواب ديدم آه تو را ذبح مى: پرداخت، ابراهيم گفت

گاه آه تسليم امر خدا شد و او را به صورت  آن. را از بردباران خواهى يافتشاءاللَّه م اى انجام ده و ان مأمور شده

اين . دهيم به او خطاب آرديم اى ابراهيم، مأموريت خوابت را عملى ساختى و اين گونه نيكوآاران را پاداش مى. خوابانيد

سالم و درود بر . يندگان واگذارديمامتحانى آشكار بود و با ذبحى بزرگ او را فدا داديم و قدردانى و ثناى او را به آ

آنيم؛ زيرا او از بندگان مؤمن ما بود و وى را به اسحق، آه پيامبرى  ابراهيم، اين گونه نيكوآاران را پاداش عطا مى

  . شايسته بود، مژده داديم

آرد، از خداى وقتى ابراهيم از سرزمين قوم خود هجرت : فرمايد مى) ع(خداوند در اين آيات در باره حضرت ابراهيم

خود فرزندى شايسته خواست و خداوند دعايش را مستجاب گرداند و وى را به پسرى بردبار به نام اسماعيل آه نخستين 

  . فرزند او بود مژده داد

در خواب ديد آه خداوند ) ع(زمانى آه اسماعيل نشو و نما آرد و به سّنى آه قادر بر تالش و فعاليت بود رسيد، ابراهيم

ماجرا را بر پسرش ) ع(ابراهيم. دهد فرزندش اسماعيل را آه در آن زمان تنها فرزند او بود، ذبح آند مان مىبدو فر

پاسخ ) ع(اسماعيل. عرضه آرد تا ايمان او را بيازمايد و با آرامش دل بيشتر او را ذبح آند و اين قضيه بر او دشوار نيايد

شاءاهللا مرا از بردبارانى آه راضى به قضاى خدايند، خواهى  ان. عملى آن پدرجان آنچه را خداوند به تو فرمان داده،: داد

  . يافت

فرزندش را به صورت ) ع(چون اسماعيل تسليم قضاى الهى شده و آنان تصميم بر اجراى فرمان الهى گرفتند، ابراهيم

نش آشيد اّما نُبريد، در اين هنگام آارد را بر گرد. خوابانيد آه از قفا او را ذبح نمايد، هنگام ذبح، صورت او را نبيند

ابراهيم، از ذبح فرزندت خوددارى آن، زيرا هدف از آزمايش و امتحان تو، حاصل  اى. خداوند او را مخاطب ساخت

گرديد، ما اطاعت و اقدام به اجراى فرمان پروردگارت را در تو يافتيم و اين آزمايشى بزرگ و آشكار بود تا ما به 

  . اينك اين قوچ را گرفته و به جاى فرزندت ذبح نما. ا بيازماييم و تو در اين آزمون پيروز گشتىواسطه آن ايمانت ر

  ذبيح آيست؟ 

بوده است، زيرا قرآن ماجراى ذبيح را نقل آرده و پس از آن ) ع(آند آه ذبيح اسماعيل قرآن به طور صريح بيان مى

بنابراين . »َوَبشَّْرناُه ِبِإْسحَق َنِبّيًا ِمَن الّصاِلِحيَن«: ژده داده استرا به فرزند ديگرى به نام اسحاق م) ع(خداوند، ابراهيم

مژده به تولد اسحاق بعد از ذآر سرگذشت ذبح، صراحت دارد آه اسحاق غير از فرزندى بوده آه ابراهيم به وسيله ذبِح 

  . او مورد آزمايش قرار گرفته است

پردازد و در ابتدا هوّيت  ست، ِسفر پيدايش تورات به بيان سرگذشت ذبيح مىآنند آه ذبيح همان اسحاق ا يهوديان ادعا مى

اسحاق تنها فرزند خود آه وى را دوست دارى برگير «: آند او را آن گونه آه پروردگار به ابراهيم گفته است، عنوان مى

  ) ٦.(»و به سرزمين موريا ببر



 

 183

نجا اضافه است؛ زيرا او تنها فرزند ابراهيم و نخستين آنها نبود، بلكه اسحاق در اي آلمه«: گويد ابن آثير با رّد اين ادعا مى

اند، چرا آه اسماعيل پدر اعراب حجاز، از جمله رسول  او اسماعيل بود و يهود به جهت حسادت با اعراب، چنين گفته

ه همين دليل آنها با است و اسحق پدر يعقوب است آه نام وى اسرائيل بوده و يهوديان به او منسوب هستند، ب) ص(خدا

  ) ٧ . (اند اند خود را صاحب مجد و شرف بدانند، از اين رو آالم خدا را تحريف نموده و بر آن افزوده اين سخن خواسته

  ابراهيم و همسر اسماعيل 

آن زن . روزى ابراهيم وارد مكه شد و به منزل اسماعيل رفت، ولى اسماعيل را نديد و تنها همسرش در خانه بود

اسماعيل براى شكار : ابراهيم حال اسماعيل را از وى جويا شد، او گفت. دانست آه اين مرد، پدر شوهر اوست نمى

ما در تنگناى زندگى هستيم و وضعيت : سپس از وضعيت زندگى آنها پرسيد، همسر اسماعيل گفت. بيرون رفته است

پذيرى و خوراك و آشاميدنى در  آيا ميهمان مى: گفتپس از آن ابراهيم بدو . غير مناسب خود را به سمع ابراهيم رساند

  . چيزى ندارم و آسى نزدم نيست: اختيار دارى؟ او پاسخ گفت

وقتى ابراهيم ديد آه اين زن نسبت به آنچه خدا روزى آنها قرار داده و نيز از زندگى با همسرش ناخرسند است، او را 

وقتى همسرت آمد بدو : بخل، از ميهمان خود پذيرايى نكرد، بدو گفتگاه آه احساس آرد او در اثر  زنى محترم نديد و آن

  . اش را عوض آند حتمًا آستانه خانه: سالم برسان و به او بگو

آيا : از همسرش پرسيد. اى رخ داده است ابراهيم بازگشت و اسماعيل به خانه آمد و گويى احساس آرد در غياب او حادثه

ردى با اين خصوصيات نزدمان آمد و در باره تو از من پرسيد و من واقعيت امر را آرى، پير م: آسى نزدت آمده؟ گفت

آرى، به من دستور داد آه به تو سالم برسانم و از من : آيا به چيزى تو را سفارش آرد؟ گفت: اسماعيل گفت. بدو گفتم

بوده و به من دستور داده تا از تو جدا آن مرد پدرم : اسماعيل گفت. ات را تغيير دهى خواست آه به تو بگويم آستانه خانه

  . و بدين سان او را طالق داد و زن ديگرى اختيار آرد. ات برگرد اينك به نزد خانواده. شوم

همسر جديدش در خانه بود، او از . سابق نديد ابراهيم مدتى از اسماعيل دور بود و سپس نزد او آمد، ولى او را به گونه

آرى، و او را به ميهمانى : پذيرى؟ گفت ابراهيم از او پرسيد آيا ميهمان مى. آمد گفت دو خوشابراهيم استقبال نموده و ب

ما وضعيت زندگى : ابراهيم از وضعيت زندگى آنها پرسيد، او در پاسخ گفت. پذيرا شد و از او به خوبى پذيرايى آرد

اش را  آستانه خانه: الم به او برسان و بگووقتى شوهرت آمد، س: ابراهيم بدو فرمود. خوبى داريم و خدا را سپاس گفت

  . نگاهدارد، و سپس رهسپار گرديد

اسماعيل شبانگاه به خانه بازگشت و همسرش او را در جرياِن آمدِن پيرمردى در غياب او با خصوصياتى آه گفت، قرار 

دستور داده آه تو را نگاهدارم و  آن مرد، پدرم بوده و به من: اسماعيل بدو گفت. داد و سفارش او را به اطالع وى رساند

  . از اين رو اسماعيل در تمام مدت عمر با او بود و پسرانش همه از آن زن بودند. از تو جدا نگردم

  بناى آعبه توسط ابراهيم و اسماعيل 
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ر بناى خداوند به ابراهيم دستو. مدت زيادى از فرزندش دور بود و سپس براى انجام آارى مهم نزد او آمد) ع(ابراهيم

  . گردد اى باشد آه براى پرستش خدا بنا مى آعبه را در مكه داده بود تا نخستين خانه

ابراهيم از حال پسرش اسماعيل جويا شد، او را نزديك زمزم مالحظه آرد آه مشغول تراشيدن تير بود، به سمت او رفت 

ك نسبت به ديگرى اظهار عشق و عالقه نموده و آن دو با يكديگر معانقه آردند و هر ي. و اسماعيل به استقبال پدر آمد

  . بسيار شادمان گشتند

اى براى  آه ابراهيم از ديدار با فرزند شادمان گشته بود بدو اعالن آرد آه خداوند به او فرمان داده تا خانه پس از آن

اسماعيل به . ر داشت، اشاره آرداى بلند نزديك آنها قرا پرستش مردم در اين مكان بنا نمايد و به محل آن، آه برفراز تپه

بدين ترتيب . آنچه را خداوند به تو فرمان داده انجام بده و من در اين آار بزرگ و مهم تو را يارى خواهم آرد: پدر گفت

پس از آن ابراهيم به اسماعيل . داد مشغول بناى خانه شد و اسماعيل سنگ بنا را در دسترس او قرار مى) ع(ابراهيم

جبرئيل او را به ... مناسب برايم بياور تا آن را بر رآن قرار دهم تا براى مردم نشان و عالمتى باشد سنگى: فرمود

: خواندند شدند خدا را مى آن دو هرگاه مشغول بنا مى. حجراالسود رهنمون شد و آن را برگرفت و در جايگاهش قرار داد

ها دشوار آمد،  گاه آه بناى خانه باال رفت و براى آن پيرمرد باال بردن سنگ و آن» ِليُمَربَّنا َتَقبَّْل ِمّنا ِإنََّك َأْنَت السَِّميُع الَع«

رسيد در حالى آه روى آن سنگ  و چون قسمتى از ديوار به پايان مى) ٨(روى سنگى ايستاد آه همان مقام ابراهيم است

  يافت، سنگ را به ق  شد و هر زمان از بناى ديوارى فراغت مى قرار داشت، به سمت ديگر منتقل مى

اين سنگ از دير زمان تا دوران . ساخت و به همين ترتيب بود تا ديوارهاى آعبه به پايان رسيد سمت ديگر منتقل مى

خطاب به ديوار آعبه متصل بود و او سنگ را اندآى از خانه آعبه فاصله داد تا نمازگزاران را به خود مشغول  عمربن

  . نسازد

  : آند نات به بناى آعبه اشاره مىقرآن با اين آيات بي

ِإْبراِهيَم َوِإْسمِعيَل َأْن َطهِّرا َبْيِتَى ِللّطاِئِفيَن   َوِإذ َجَعْلنا الَبْيَت َمثاَبًة ِللّناِس َوَأْمنًا َواتَِّخُذوا ِمْن َمقاِم ِإْبراِهيَم ُمَصّلًى َوَعِهْدنا ِإلى

َل ِإْبراِهيُم َربِّ اْجَعْل هذا َبَلدًا آِمنًا َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الثََّمراِت َمْن آَمَن ِمْنُهم ِباللَِّه َوالَيْوِم َوِإذ قا* َوالعاِآِفيَن َوالرُّآَِّع السُُّجوِد 

يُم الَقواِعَد ِمَن الَبْيِت َوِإْسمِعيُل َوِإذ َيْرَفُع ِإْبراِه* َعذاِب الّناِر َوِبْئَس الَمِصيُر   اآلِخِر قاَل َوَمْن َآَفَر َفُأَمتُِّعُه َقِليًال ُثمَّ َأْضَطرُُّه ِإلى

  ) ٩(َربَّنا َتَقبَّْل ِمّنا ِإنََّك َأْنَت السَِّميُع الَعِليُم؛

گاه آه خانه آعبه را ملجأ و جايگاهى أمن براى مردم قرار داديم و مقام ابراهيم را محل پرستش و عبادت خود قرار  و آن

ام را براى طواف آنندگان و معتكفان و اهل رآوع و سجود، از  تيم آه خانهدادند و از ابراهيم و اسماعيل پيمان گرف

پروردگارا، اين سرزمين را امنيت ببخش و به آسانى آه در اين : گاه آه ابراهيم گفت ها پاآيزه گردانند و آن پليدى

آه آفر ورزيدند، اندآى از  و آنان را: خداوند فرمود. اند، نعمت ارزانى بدار سرزمين به خدا و روز جزا ايمان آورده

و زمانى آه ابراهيم و اسماعيل . مند گردانم و سپس آنان را به آتش دوزخ آه بدترين جايگاه است گرفتار سازم نعمت بهره

  . خدايا، اين خدمت را از ما بپذير، به راستى آه تو شنونده و دانايى: بردند، عرضه داشتند ديوارهاى خانه آعبه را باال مى
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آه خانه آعبه را ملجأ و مرجع مردم قرار  شود و آن اين د در اين آيات، اين نعمت را به مسلمانان عرب يادآور مىخداون

. داد تا براى انجام عبادت، آهنِگ آن نمايند؛ همان گونه آه خداوند آن را براى هر فرد بيمناآى جايگاه أمن قرار داد

االيام نسبت به  اين موضوعى است آه از قديم. ر و اذّيت او را نداردبنابراين آسى آه داخل حرم شود، هيچ آس حق آزا

  . حرم پذيرفته شده بوده و از قداستى برخوردار است آه آسى حّق تعرض به آن را ندارد

ت آه شده آه اين مقام، سنگى اس آه خداوند فرمان داد محل آن را جايگاه نماز انتخاب آنند، گفته» َمقاِم ِإْبراِهيَم«در باره 

ايستاده و نيز نقل شده آه مقام، عبارت از تمام حرمى است آه پيرامون آعبه  هنگام بناى آعبه روى آن مى) ع(ابراهيم

هاى  خانه آعبه را از پليدى: ها فرمود آند آه بدان قرار دارد و خداوند به سفارش خود به ابراهيم و اسماعيل اشاره مى

پرستى پاك گردانند تا براى طواف آنندگان پيرامون آن و  عنوى، چون شرك و بتها و پليدهاى م ظاهرى، مانند آلودگى

  . آنند، پاآيزه باشد گزينند و آنان آه براى خدا رآوع و سجود مى معتكفان، يعنى آسانى آه براى عبادت، در آن اقامت مى

زمينى را آه خانه آعبه در آن بنا جا آه از خداى خود خواست، سر اشاره دارد، آن) ع(آه قرآن به دعاى ابراهيم چنان

هاى  ها و نعمت اند، از ميوه خواهد شد، أمن قرار دهد و آسانى را آه در آن سرزمين به خدا و روز جزا ايمان آورده

خداوند دعاى او را مستجاب گرداند و او را آگاه ساخت آه خداوند هرگز در اين دنيا از دادن نعمت . مند سازد زمين بهره

  . دهد ورزد، ولى روز قيامت آنها را به آتش دوزخ آه بدترين جايگاه است آيفر مى آه آفر ورزيدند، بخل نمى به آسانى

را مستجاب گرداند و مكه را سرزمين أمن قرار داد و هر آس آه متعرض اين شهر شد، ) ع(آرى خداوند دعاى ابراهيم

ب گرداند و نعمت را بر اهالى آن فزونى بخشيده و انواع چنان آه دعايش را مستجا خداوند او را به هالآت رساند، هم

  . شود از آليه نقاط جهان بدان شهر وارد مى) ها نعمت(ها  ميوه

آند آه آن دو با تضّرع  خداوند در پايان، به بناى خانه آعبه و باال بردن ديوارهاى آن توسط ابراهيم و اسماعيل اشاره مى

  . بزرگ و مهّم را از آنان بپذيرد و زارى از خدا خواستند آه اين آار

  . ٤آيه ) ٦٠(ممتحنه  -١

  . ٢٠، آيه ١٧سفر پيدايش، فصل  -٢

  . ٣٨ - ٣٧آيات ) ١٤(ابراهيم -٣

  . آه آب از زير پاهايش جوشيد آشيد تا اين هايش به زمين مى گفته شده آه، اسماعيل با پاها و دست -٤

  . ١١٢ - ٩٩آيات ) ٣٧(صافات -٥

ذبيح آيست؟اظهر روايات اهل بيت، قول دوم، يعنى اسماعيل است چنان آه آيات . ٢، آيه ٢٢فصل سفر پيدايش،  -٦

آند؛ چه اين آه در اين آيات، مأموريت ابراهيم و موضوع ذبح را  سوره صافات همين نظريه را تأييد مى ١١١تا  ١٠٢

پردازد و بديهى است آه اسحاق در  يش اسحاق مىفرمايد و پس از آن به بيان بشارت خدا به ابراهيم راجع به پيدا بيان مى

  . تواند ذبيح باشد دهد لذا او نمى آن تاريخ وجود نداشته و خدا از پديدآمدنش، به ابراهيم بشارت مى
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فرزند (دهد و از پديد آمدن حضرت يعقوب  را به ذرّيه اسحاق بشارت مى) ع(دليل دوم آن آه، در آيه ديگر خدا ابراهيم

شود آه خدا از پديد آمدن اوالد و احفاد اسحاق به ابراهيم بشارت دهد  گويد، بنابراين چگونه تصور مى ىسخن م) اسحاق

  و در عين حال او را مأمور به ذبح اسحاق آند؟ 

و جاى ترديد » أنا ابن الذبيحين؛ من فرزند دو ذبيحم«: روايت شده آه فرمود) ص(به عالوه در حديث صحيح از پيامبر

شود و ذبيح دوم حضرت عبداهللا والد  از فرزندان اسماعيل است آه يكى از آن دو ذبيح تلقى مى) ص(اآرم لنيست آه رسو

  . است) ص(ماجد پيامبر

 ٢٢گذشته از اين عبارات تورات بهترين دليل بر اين است آه ذبيح، اسماعيل است نه اسحاق، زيرا در عدد دوم از فصل 

هاى  چنين در شماره هم. اش را قربان آند خدا ابراهيم را مأمور فرمود تا پسر يگانه آند آه از سفر تكوين تورات، بيان مى

به ذات خود سوگند : فرمايد خداوند مى: گويد از همان سفر، از قول فرشته در مقام خطاب به ابراهيم مى ١٧و  ١٦

واهم داد و ذرّيه تو را مانند خورم چون اين آار را نمودى و يگانه پسرت را از من دريغ نداشتى، تورا برآت خ مى

  . هاى آنار دريا فزونى خواهم بخشيد هاى آسمان و شن ستاره

گران تورات، آلمه اسحاق را  با توجه به اين بيان تورات، به خوبى روشن است آه ذبيح، اسماعيل است و دست تحريف

گاه يگانه نبوده و او به تصديق  اسحاق هيچ زيرا اين سند مسّلم است آه. به جاى آلمه اسماعيل در تورات وارد آرده است

  . تورات چندين سال پس از اسماعيل متولد شده و اسماعيل تا پاياِن عمِر ابراهيم، حيات داشته است

بنابر آنچه ذآر شد جاى ترديد نيست آه ذبيح، اسماعيل است، ولى چون يهود از قديم با فرزندان اسماعيل آينه و عناد و 

اند تا هرگونه افتخارى را از ايشان سلب آنند، و به خود نسبت دهند و چون داستان ذبح  اند، آوشيده تهدشمنى و حسد داش

. اند آن را به اسحاق، جّد خودشان نسبت دهند و تسليم جان در پيشگاه خدا برتر از هر افتخارى است، لذا يهود خواسته

  . »ج« ١٧از فصل  ٢٥تورات، سفر تكوين، شماره 

  . ١٥٩ ، ص١ ر، بدايه و نهايه، جابن آثي -٧

  . ٤٦ ، ص١ ابن اثير، ج -٨

  . ١٢٧ - ١٢٥آيات ) ٢(بقره -٩

))خاآساران حسين و جاللي عباس:مترجمان((آتاب همراه با پيامبران در قرآن : منبع   
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  قارون همان کارون اساطير يونانی است

شرور درخشان، قايقران دارنده گنج بزرگ جهان زيرين است، چون از بابت  اساطير يونانی به معنی کارونهمان  قارون

با .سکًه اوبوله از آنها می گيرد صاحب گنج عظيمی گشته است) پريشانی(گذر مردگان جهان زيرين از رودخانًه آکرون 

اسطورًه وی در نوشته های  .توجه به همين عقيده بود که يونانيان هنگام تدفين اموات يک سکه در دهان او می گذاشته اند

مسلمين بدين صورت در آمده است، اين نام ربطی با نام رود معروف خوزستان يعنی کارون به معنی رودی که از سر 

  :جريان می يابد، ندارد چاهیچشمًه 

  داستان قارون 

ِز َما ِإنَّ َمَفاتَحُه َلَتُنوُأ ِباْلُعصَبِة ُأولى اْلُقوَِّة ِإْذ َقاَل َلُه َقْوُمُه ال َتْفَرْح ِإنَّ َقُروَن آاَن ِمن َقْوِم ُموسى َفَبَغى َعَلْيِهْم َو َءاَتْيَنُه ِمَن اْلُكُنو

  ) ٧٦(ِإنَّ اللََّه ال يِحب اْلَفِرِحيَن

لَُّه ِإَلْيك َو ال َتْبغ اْلَفساَد فى اَالْرِض ِإنَّ اللََّه َو اْبَتغ ِفيَما َءاَتاك اللَُّه الدَّاَر اَالِخَرَة َو ال َتنس َنِصيَبك ِمَن الدُّْنَيا َو َأْحِسن آَما َأْحسَن ال

  ) ٧٧(ال يِحب اْلُمْفِسِديَن

عًا َو ال ُيسَئُل َعن ُهَو َأشدُّ ِمْنُه ُقوًَّة َو َأآثُر َجْمَقاَل ِإنََّما ُأوِتيُتُه َعلى ِعْلٍم ِعنِدى َأ َو َلْم َيْعَلْم َأنَّ اللََّه َقْد َأْهَلك ِمن َقْبِلِه ِمَن الُقُروِن َمْن 

  ) ٧٨(ُذُنوِبِهُم اْلُمْجِرُموَن

  ) ٧٩(ِإنَُّه َلُذو َحٍظ َعِظيٍمَفَخَرَج َعلى َقْوِمِه فى ِزيَنِتِه َقاَل الَِّذيَن ُيِريُدوَن اْلَحَيوَة الدُّْنَيا َيَلْيت َلَنا ِمْثَل َما ُأوتَى َقُروُن 

  ) ٨٠(َثَواب اللَِّه َخيٌر لَِّمْن َءاَمَن َو َعِمَل صِلحًا َو ال ُيَلقَّاَها ِإال الصبُروَن َو َقاَل الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َوْيَلكْم

  ) ٨١(فَخسْفَنا ِبِه َو ِبَداِرِه اَالْرض َفَما آاَن َلُه ِمن ِفَئٍة َينصُروَنُه ِمن ُدوِن اللَِّه َو َما آاَن ِمَن اْلُمنَتِصِريَن

 اللَُّه َعَلْيَنا َلَخسف َمكاَنُه ِباَالْمِس َيُقوُلوَن َوْيَكَأنَّ اللََّه َيْبسط الرِّْزَق ِلَمن َيشاُء ِمْن ِعَباِدِه َو َيْقِدُر َلْو ال َأن مَّنَّ َو َأصَبَح الَِّذيَن َتَمنَّْوا

  ) ٨٢(ِبَنا َوْيَكَأنَُّه ال ُيْفِلُح اْلَكِفُروَن

  ) ٨٣(ِريُدوَن ُعُلوا فى اَالْرِض َو ال َفسادًا َو اْلَعِقَبُة ِلْلُمتَِّقيَنِتْلك الدَّاُر اَالِخَرُة نْجَعُلَها ِللَِّذيَن ال ُي

  ) ٨٤(وا َيْعَمُلوَنَمن َجاَء ِبالحَْسَنِة َفَلُه َخيٌر مِّنَها َو َمن َجاَء ِبالسيَِّئِة َفال يْجَزى الَِّذيَن َعِمُلوا السيَِّئاِت ِإال َما آاُن
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ما به وى از گنجينه ها آن قدر داده بوديم آه تنها . وسى بود، پس بر آنان طغيان آردبدرستى آه قارون آه از قوم م. ٧٦

اين قدر شادى مكن ، آه خدا خوشحاالن را دوست نمى : مردمش به او گفتند. آليد آنها مردانى نيرومند را خسته مى آرد

  . دارد

را فراموش مكن و همان طور آه خدا به تو احسان و بجو در آنچه خدا به تو داده خانه آخرتت را بهره ات از دنيا . ٧٧

  . آرده ، تو نيز احسان آن و در پى فسادانگيزى در زمين نباش ، آه خدا مفسدان را دوست نمى دارد

آنچه برايم فراهم شده ، با علم خودم فراهم شده ، آيا نمى داند آه خدا قبل از او از قرنها : او در جواب مى گفت . ٧٨

چون به سيما (ك آرده آه از او نيرومندتر و ثروت اندوزتر بودند؟ و مجرمان از جرمشان پرسش نمى شوند آسانى را هال

  .) شناخته مى شوند

اى آاش ما نيز مى : آنهايى آه هدفشان زندگى دنيا بود، گفتند. قارون غرق در زينتش به سوى قومش بيرون شد. ٧٩

  . ره عظيمى داردداشتيم مثل آنچه را آه قارون دارد، آه او به

پاداش خدا بهتر است براى آن آس آه ايمان آورد و عمل ! واى بر شما: و آسانى آه داراى علم بودند، به ايشان گفتند. ٨٠

  . و اين سخن را فرانگيرند مگر خويشتن داران . صالح آند

ند، چون غير از خدا ياورى نيست هيچ آس را نداشت آه او را يارى آ. پس ما او و خانه اش را در زمين فرو برديم . ٨١

  . و خودش هم از ممتنعين نبود

واه ، گويى خداست آه رزق را براى هر : آسانى آه ديروز آرزو مى آردند آه به جاى او باشند، امروز مى گفتند. ٨٢

ود، ما را هم اگر خدا بر ما منت ننهاده ب. آس از بندگانش بخواهد، وسعت مى دهد و براى هر آه بخواهد، تنگ مى گيرد

  . واى گويى آه آافران رستگار نمى شوند. در زمين فرو مى برد

. اين خانه آخرت را به آسانى اختصاص مى دهيم آه نمى خواهند در زمين برترى نمايند و فساد انگيزى آنند) آرى . (٨٣

  . و سرانجام خاص متقين است 

  . بدى آند، آنان آه بدى مى آنند، جز خود آن عمل آيفرى ندارندهر آه نيكويى آند، جزايى بهتر از آن دارد و هر آه . ٨٤

  ) از سوره مبارآه قصص (

  رواياتى درباره داستان قارون 

و  -وى حديث راصحيح دانسته  -در الدر المنثور است آه ابن ابى شيبه در آتاب مصنف و ابن منذر، ابن ابى حاتم ، حاآم 

، و پسر عموى آن جناب )عليه السالم (قارون مردى از قوم موسى : ده اند آه گفت روايت آور  ابن مردويه ، از ابن عباس 

بود، و همواره در جستجوى علم بود، تا آنكه علم بسيارى جمع آورى نمود، و همچنان به آار خود ادامه داد تا روزى آه 

  . طغيان آرد، و به وى حسد ورزيد) عليه السالم (بر موسى 
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خداى تعالى به من دستور داده آه از بندگانش زآات بگيرم ، تو هم بايد زآات مالت را : به او فرمود) عليه السالم (موسى 

مى خواهد مال مردم را بخورد، ) عليه السالم (موسى : بدهى ، قارون از اطاعت اين دستور سرباز زد، و به مردم گفت 

همه را اطاعت آرديد، آيا باز او را اطاعت مى آنيد و اول دم از نماز زد، شما اطاعتش آرديد، و دستورهايى ديگر داد 

من : نه ما نمى خواهيم به اين آار تن در دهيم ، ولى چه چاره اى داريم ؟ گفت : اموالتان را به او مى دهيد، مردم گفتند

به سر وقت  نظرم اين است آه بفرستم به سراغ يكى از زنان فاحشه بنى اسرائيل ، و وقتى آمد او را تحريك آنيم ، و

  . موسى بفرستيم آه او را متهم آند به اينكه خواسته اى با من زنا آنى 

اگر شهادت دهى آه موسى با تو زنا آرده : مردم اين نظريه را پسنديده ، شخصى نزد آن زن فاحشه فرستادند و بدو گفتند

  . است هر چه بخواهى به تو مى دهيم ، زن پذيرفت 

دستور بده بنى اسرائيل جمع شوند، و آنان را به آنچه خدايت فرموده آگاه : آمد، و گفت ) الم عليه الس(قارون نزد موسى 

شما را جمع آرده ام تا به اطالعتان : قبول آرد، و بنى اسرائيل را جمع آرد، و به ايشان فرمود) عليه السالم (آن ، موسى 

مرا دستور داده تا به شما بگويم : چه دستور داده ؟ فرمود: برسانم آه پروردگارم چه دستوراتى داده ، بنى اسرائيل گفتند

و اينكه اگر آسى : تنها خدا را بپرستيد، و چيزى را شريك او مگيريد، و صله رحم آنيد، و چه و چه آنيد، تا آنكه فرمود

گر خودم نيز زنا هر چند آه خودت باشى ؟ فرمود بله ا: آنيد، گفتند  زنا آرد در صورتى آه زن داشته باشد سنگسارش 

من : با تعجب پرسيد) عليه السالم (خوب تو زنا آرده اى ، و بايد سنگسار شوى ، موسى : آنم بايد سنگسار شوم ، گفتند

  زنا آرده ام ؟ 

چه شهادت مى ) عليه السالم (اطرافيان قارون فرستادند نزد آن زن آه بيا و شهادت بده ، چون آمد، پرسيدند درباره موسى 

چون مرا به خدا سوگند مى دهى : از او پرسيد تو را به خدا سوگند راست بگو، زن گفت ) عليه السالم (موسى دهى ؟ 

اين مردم مرا خواستند و مزدى برايم مقرر آردند تا در برابرش من تو را متهم به زناى با خود آنم ) راستش را مى گويم (

  . و نيز شهادت مى دهم بر اينكه تو رسول خدايى  ، و اينك شهادت مى دهم تو از اين تهمت برى هستى ،

موسى با چشم گريان به سجده افتاد، خداى تعالى به وى وحى فرستاد آه چرا مى گريى ؟ با اينكه من زمين را مسخر تو 

  . آرده ام ، به زمين فرمان بده تا قارون را ببلعد، آه اگر فرمانش دهى اطاعتت مى آند

قارون و اطرافيانش را بگير، زمين آنان را تا اعقاب : از سجده برداشت ، و به زمين فرمودسر ) عليه السالم (موسى 

عليه (موسى ! اى موسى اى موسى : پاهايشان در خود فرو برد، همينكه وضع را چنين ديدند، از در التماس فرياد زدند

ن فرو برد، مجددا فريادشان به يا موسى يا موسى مجددا فرمان داد بگير ايشان را، پس زمين آنان را تا گردنهايشا) السالم 

فرمان داد آه بگير ايشان را، پس زمين همه شان را در خود فرو برد، و خداى ) عليه السالم (بلند شد، بار سوم موسى 

 بندگان من هر چه تو را خواندند و تضرع آردند اجابت نكردى ، به عزتم سوگند اگر: تعالى به موسى وحى فرستاد آه 

  . مرا مى خواندند اجابتشان مى آردم 

آه زمين قارون و اتباعش )) فخسفنا به و بداره االرض : ((اين است معناى آيه شريفه آه مى فرمايد: ابن عباس مى گويد

  . را تا طبقه تحتانى خود فرو برد
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مين قصه روايت شده ، چيزى آه در آتاب مزبور از عبد الرزاق ، و ابن ابى حاتم ، از ابن نوفل هاشمى ، نيز ه: مؤ لف 

هست در روايات مذآور آمده آه آن زن را در مجلس قارون آوردند، تا به عنوان شكايت از موسى آن تهمت را پيش 

قارون بزند، ولى وقتى حضور بهم رسانيد، نزد همه حضار شهادت داد به برائت موسى ، و اين خبر به گوش موسى 

  . قايش شكوه آرد، خدا هم او را بر قارون مسلط آردرسيد، و نزد خدا از قارون و رف

خودش نزد قارون آمد، و حكم زآات را به وى ) عليه السالم (موسى : مرحوم قمى در تفسير خود در اين داستان گفته 

ار از رفت  نزد پروردگارش ) عليه السالم (ابالغ نمود، قارون او را استهزاء آرده و از خانه اش بيرون راند، موسى 

  . قارون شكوه آرد، خدا هم او را بر وى مسلط ساخت و زمين به فرمان وى قارون و خانه اش را در خود فرو برد

ليكن اين روايت به خاطر اينكه حرفهاى ناپسندى دارد، و از نظر سند هم موقوف و بريده است از ايراد همه آن خوددارى 

صلى اهللا عليه و آله و (فند يعنى از صحابى نقل آردند نه از رسول خدا آرديم ، دو روايت ابن عباس و ابن نوفل نيز موقو

  ). سلم 

فبغى : ((عالوه بر اين روايت ابن عباس بغى و ستمكارى قارون را نسبت به موسى دانسته ، در حالى آه قرآن فرموده 

شته علمى بوده آه با درس خواندن علمى آه قارون دا: ، قارون بر بنى اسرائيل ستم آرد، و نيز روايت مى گويد))عليهم 

مراد از علم به علم قارون ، علم به راه هاى جمع : فرا گرفته ، و آيه قرآن همان طور آه گفتيم ظاهر در اين است آه 

  . آورى ثروت و امثال ثروت است 

  داستان قارون در تورات 

قورح بن : نزدهم ، از سفر عدد، مى خوانيم البته داستان قارون در تورات فعلى به نحو ديگرى آمده ، در اصحاح شا

بصهار بن نهات بن الوى ، و داثان ، و ابيرام ، دو پسر الياب ، و اون ، پسر فالت ، آه از نواده هاى راءوبين بودند، با 

در جمعى از بنى اسرائيل و رؤ ساى ايشان آه دويست و پنجاه نفر مى شدند، در مخالفت با موسى پافشارى مى آردند، و 

تا اينجا هر چه آرديد بس : روزى مقرر، يك جا جمع شدند، تا عليه موسى و هارون قيام آنند، به موسى و هارون گفتند

است ، اين جمعيت آه مى بينيد همه شان مقدسند، و در وسطشان رب قرار دارد، پس چرا بر جماعت رب برترى مى 

  جوييد؟ 

فردا رب اعالم خواهد آرد آه او : قورح و همه مردمش را صدا آرد آه  وقتى موسى اين سخن بشنيد به سجده افتاد، پس

براى چه آسى است ؟ و چه آسى مقدس است ؟ آنگاه آن آسى را آه مقدس تر باشد به درگاه خود نزديك خواهد آرد، آرى 

راى خود بگيريد، و او هر آه را بپسندد به خود نزديك مى آند، اين آار را بكنيد، و محابر قورح و همه جماعتش را ب

آتشى در آن بيفكنيد، و بر آن بخور دهيد، فردا اين آار را در مقابل رب انجام دهيد، چون آن مردى آه خدا او را بپسندد او 

  . است اى دودمان الوى   مقدس است ، و همين شما را بس 

، و آتشدانها آه در آن آتش و بخور تورات همچنان قصه را ادامه مى دهد، و در ضمن مى گويد آه فرداى آن روز آمدند

بود آوردند، و در باب خيمه اجتماع آردند، آنگاه در تورات گفته شده آه زمين زير پايشان شكافته شد و دهان خود را باز 
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آرد، آنان و خانه هايشان را بلعيد، و قورح و همه مردمش و همه اموالش را نيز فرو برد، و آنچه از آنان زنده ماند در 

ان بيابان در بين جمعيت در زمين فرو رفتند، به طورى آه بقيه اسرائيليان آه در اطرافشان بودند از صداى آنان فرار هم

ممكن است ما را هم فرو ببرد، آنگاه آتشى از ناحيه رب بيرون آمد، و آن دويست و پنجاه مرد : آردند، چون با خود گفتند

  . ود آن مقدار از داستان تورات آه مورد حاجت ما بودرا آه بخور آورده بودند بسوزانيد، اين ب

 - بود، ) عليه السالم (آه وى پسر خاله موسى : گفته است )) ان قارون آان من قوم موسى ((و در مجمع البيان در ذيل آيه 

  ). عليه السالم (نقل از عطاء از ابن عباس ، و از روايت امام صادق 

آليد گنجينه هايش را جمعى نيرومند نمى توانستند حمل و : گفته ...)) ان مفاتحه لتنوء ما((و در تفسير قمى در ذيل جمله 

  . نقل آنند

از پدرش از جدش از آباى ) عليه السالم (و در معانى االخبار به سند خود از موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر 

سالمتى و نيرومندى و : فرمود)) تنس نصيبك من الدنياو ال ((روايت آرده آه در ذيل جمله ) عليه السالم (گرامش از على 

  . فراغت و جوانيت و نشاطت را فراموش مكن ، و با اين سرمايه هاى گرانبها آخرت خود را تامين نما

قارون با جامه هاى رنگين ، و دامن بلند از خانه : گفته )) فخرج على قومه فى زينته ((و نيز در تفسير قمى در ذيل جمله 

  . ن مى آمد، و دامن خود را به زمين مى آشيدبيرو

روايت آرده آه در دوران خالفتش در بازارها قدم مى ) عليه السالم (زاذان از اميرالمؤ منين : و در مجمع البيان مى گويد

پيش زد و گم شدگان را به مقصد مى رساند، و ضعيفان را آمك مى آرد، و به فروشندگان و بقاالن مى گذشت ،و قرآن را 

: و مى فرمود)) تلك الدار االخره نجعلها للذين ال يريدون علوا فى االرض و ال فسادا: ((رويش باز مى آرد، و مى خواند

  . اين آيه درباره اهل عدالت و تواضع از واليان امور، و درباره قدرتمندان از ساير مردم نازل شده 

بند آفش آسى باعث : روايت آرده آه فرمود) عليه السالم (ومنين و نيز در مجمع البيان آمده آه سالم اعرج از اميرالم

  )). تلك الدار االخره : ((عجب او مى شود، و به همين جهت مشمول اين آيه مى شود، آه مى فرمايد

سيد بن طاووس در آتاب سعد السعود خود روايت را به اين صورت از مرحوم طبرسى صاحب مجمع البيان نقل : مؤ لف 

مردى به همين مقدار آه بند آفش او بهتر از بند آفش رفيقش است باعث عجب او مى شود، لذا مشمول : آه فرمودآرده ، 

  . اين آيه مى شود

) صلى اهللا عليه و آله و سلم (محاملى و ديلمى از ابى هريره روايت آرده اند آه رسول خدا : و در الدر المنثور است آه 

  .ون حق از مصاديق اين آيه است جبارى در زمين و اخذ بد: فرمود

http://www.ghadeer.org/site/thekr/lib/024/start.html  
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يا هوم عابد و سپيتمه جمشيد اوستاست) ايزد رعد کاسيان(هود همان  هودها   
  

م به و ه) مالک سرزمين طوفان برف در دوسوی کوهستان قفقاز سپيتمه جمشيد( هوم عابدهود قرآن هم به جای 

از آنجاييکه گئوماته . است) کورش سوم(وزير سليمان ) گئوماته زرتشت، هوشنگ( هود هوداعتباری به جای پسر وی 

هوم همان  ) مغ سرود خوان(  هوداسم برده شده، لذا اين  هوددر کنار همين  صالحزرتشت در آيات قرآنی بيشتر با نام 

زبانهای مغ به زبانهای سامی مترادف  عادمی باشد چه نام قوم هود يعنی  يعنی  شاه مغ سپيد اندامسپيتمه جمشيد /  عابد

ايرانی را تحت نام هود چگونه / حال ببينيم منابع اسالمی اين مغ سئوروماتی. می باشد مردم انجمنیهندوايرانی به معنی 

  : معرفی می نمايند

  )ع(حضرت هود

آيه در قرآن درباره حيات و  ٥٨حدود . ياى عهد قديم است، پيامبر قوم عاد و از نسل نوح و از انب)ع(حضرت هود

سوره هود، و  ٦٠تا  ٥٠سوره اعراف،  ٧٢تا  ٦٥آيات . الى آيات آمده است دعوتش نازل شده و نامش هفت بار در البه

 در لسان قرآن، شباهت بسيارى ميان. دهند سوره شعراء به تفصيل، ماجراى دعوت هود را شرح مى ١٤٠تا  ١٢٣آيات 

  . باشند هاى آنان عمدتًا مشترك مى دعوت هود و حضرت صالح وجود دارد و شيوه

  هود، اسوه صراحت در تبليغ 

در دعوت هود، مخاطبان بيشترين . هاى دعوت است شكى نيست آه شرايط و احوال مخاطبان از عوامل مهم تعيين شيوه

  : گشت بّلغى از هدايتشان نااميد مىطورى آه هر م عناد و اصرار بر آفر را از خود نشان دادند، به

و اين قوم عاد بود آه آيات پروردگارشان را انكار آردند و فرستادگانش را نافرمانى نمودند و به دنبال فرمان هر 

آگاه باشيد آه عاديان به . زورگويى ستيزه جوى رفتند و سرانجام در اين دنيا و روز قيامت، لعنت بدرقه آنان گرديد

  ) ١.(هان، مرگ بر عاديان، قوم هود. آفر ورزيدند پروردگارشان

استراتژى خود را بر صراحت بيان و تبليغ ) ُنصح(هود با مشاهده چنين صفاتى، ضمن رعايت خير خواهى و اخالص 

ويژه در  هاى اين صراحت در تبليغ را به هود، نمونه در معدود آيات حكايتگر دعوت. نهد بى پرده و بى پروا بنا مى

  : هاى حضرت هود شاهديم پايانى خطاب جمالت

إْن أنتم إّلا : آند خواند، آنها را دروغزن قلمداد مى پس از آن آه آنها را به عبادت خداى يگانه و نفى بتان فرا مى -

  ) ٢.(ُمفَتُرون
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ِمْن ُدوِنِه َفِكيُدوِنى * ٌء ِمّماُتْشِرُآوَن  َبِرىقاَل ِإنِّى ُأْشِهُد اللََّه َواْشَهُدوا َأنِّى : خواند آنها را براى برائت از شرك به گواهى مى -

گيريد، بيزارم،  گيرم و شما شاهد باشيد، من از آنچه جز او شريك مى مى من خدا را گواه: گفت) ٣(َجِميعًا ُثمَّ ال ُتْنِظُروِن؛

  . پس همه شما در آار من نيرنگ آنيد و مرا مهلت ندهيد

من هم با شما از . پس منتظر باشيد) ٤(َفاْنَتِظُروا ِإنِّى َمَعُكْم ِمَن الُمْنَتِظِريَن؛: گويد پس از اعتراض به پرستش بتان مى -

  . منتظرانم

  . و تبهكارانه روى برمگردانيد) ٥(َوال َتَتَولَّْوا ُمْجِرِميَن؛: آند و به صراحت از نافرمانى و جرم منع مى -

وايى هرگز به مفهوم اهانت و گستاخى به مخاطبان نيست و تنها به البته بايد توجه داشت آه اين صراحت لهجه و بى پر

سازند، آرام و با  آه وقتى او را به سفاهت و دروغگويى متهم مى منظور القاى صالبت و قطعيت دعوت است، چنان

  : پردازد احترام تنها به دفع تهمت از خود مى

اى : گفت. پنداريم بينيم و جّدًا تو را از دروغگويان مى مى ما تو را در نوعى سفاهت: سران قومش آه آافر بودند گفتند

  ) ٦.(اى از جانب پروردگار جهانيانم قوم من، در من سفاهتى نيست ولى من فرستاده

دهد،  تعابير فوق، بيش از هر چيز صراحت و جسارت حضرت هود را دربرابر سرآشى و سبكسرى قوم عاد نشان مى

  . ر تبليغ لقب داداز اين رو او را اسوه صراحت د

  ) ع(هاى تبليغى حضرت هود شيوه

  تأآيد بر توحيد و نفى آلهه . ١

. نمود دهد آه در هر فرصتى به مخاطبان ابالغ مى هاى تبليغى حضرت هود را دعوت به توحيد تشكيل مى سرلوحه پيام

  شود؛  ى مخاطبان گشوده مىهاى فكرى و اخالقى برا چرا آه با پذيرش توحيد واقعى، راه دستيابى به آليه فضيلت

  ) ٧(عاٍد َأخاُهْم ُهودًا قاَل يا َقْوِم اْعُبُدوا اللََّه ما َلُكْم ِمْن ِإلٍه َغْيُرُه ِإْن َأْنُتْم ِإّلا ُمْفَتُروَن؛  َوِإلى

شما اى قوم من، خدا را بپرستيد، جز او هيچ معبودى براى : هود گفت. و به سوى قوم عاد، برادرشان هود را فرستاديم

  . پردازيد نيست، شما فقط دروغ

  ) ٨(عاٍد َأخاُهْم ُهودًا قاَل يا َقْوِم اْعُبُدوا اللََّه ما َلُكْم ِمْن إلٍه َغْيُرُه َأَفال َتتَُّقوَن؛  َوِإلى

اى قوم من، خدا را بپرستيد، آه براى شما معبودى جز او نيست، : و به سوى قوم عاد، برادرشان هود را فرستاديم؛ گفت

  آنيد؟  آيا پرهيزگارى نمى پس

  ) ٩(َأُتجاِدُلوَنِنى ِفى َأْسماٍء َسمَّْيُتُموها َأْنُتْم َوآباُؤُآْم ماَنزََّل اللَُّه ِبها ِمْن ُسْلطاٍن؛

ايد، و خدا بر حقانيت آنها برهانى فرو نفرستاده با من  آيا درباره نامهايى آه خود و پدرانتان براى بتها نامگذارى آرده

  آنيد؟  مجادله مى

  ) ١٠(ِإْن َأْجِرَى ِإّلا َعَلى الَِّذى َفَطَرِنى َأَفال َتْعِقُلوَن؛
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  انديشيد؟  پس آيا نمى. پاداش من جز بر عهده آسى آه مرا آفريده است، نيست

  برائت از شرك و تحّدى . ٢

ود را از شرك و براى جلوگيرى از طمع مشرآان در ايمان مؤمنان، بر مبّلغ الهى الزم است به صراحت، برائت خ

مشرآان ابراز آند تا صف مؤمنان از جمع مشرآان جدا شود و با اين اعالم شجاعانه، اهل ايمان احساس عزت و 

گويى، وى  اند سخن به گزاف مى گويند تو در اثر آسيبى آه خدايان ما به تو زده استقالل نمايند؛ هنگامى آه به هود مى

  نمايد؛  عالم مىگونه ادعاها ا بيزارى خود را از اين

ِمْن ُدوِنِه َفِكيُدوِنى َجِميعًا ُثمَّ ال * ٌء ِمّما ُتْشِرُآوَن  َأْن َنُقوُل ِإّلا اْعَتراَك َبْعُض آِلَهِتنا ِبُسوٍء قاَل ِإنِّى ُأْشِهُد اللََّه َواْشَهُدوا َأنِّى َبِرى

  ) ١١(ِصراٍط ُمْسَتِقيٍم؛  ما ِمْن دابٍَّة ِإّلا ُهَو آِخٌذ ِبناِصَيِتها ِإنَّ َربِّى َعلىَوَربُِّكْم  ِإنِّى َتَوآَّْلُت َعَلى اللَِّه َربِّى* ُتْنِظُروِن 

پس، همه شما در آار . گيريد، بيزارم گيرم، و شاهد باشيد آه من از آنچه جز او شريك وى مى من خدا را گواه مى: گفت

هيچ . ام ار خودم و پروردگار شما توآل آردهمن نيرنگ آنيد و مرا مهلت مدهيد، در حقيقت، من بر خدا، پروردگ

  . به راستى پروردگار من به راه راست است. اش را در دست دارد اى نيست مگر اين آه او مهار هستى جنبنده

در آيات و جمالت فوق شاهد برائت و تحدى شجاعانه و همراه با توآل و اعتماد به ذات اليزال الهى از سوى هود 

  . شود هاى دعوت محسوب مى بيت اعتقاد توحيدى در جان مخاطبان مؤثر است و از شيوهباشيم آه در تث مى

  يادآورى به همراه انذار . ٣

هود پس از ذآر برخى از نعمتهاى . در بسيارى موارد، در قرآن يادآورى الطاف و نعم خداوندى با انذار همراه شده است

  دهد؛  ناپذيران بيم مى حق عظيم الهى، مخاطبان را با بيان عذاب نافرمانان و

  ) ١٢(ِإنِّى َأخاُف َعَلْيُكْم َعذاَب َيْوٍم َعِظيٍم؛* َوَجّناٍت َوُعُيوٍن * َأَمدَُّآْم ِبَأْنعاٍم َوَبِنيَن * َواتَُّقوا الَِّذى َأَمدَُّآْم ِبما َتْعَلُموَن 

ها و  ها و پسران مدد آرد، و به دادن باغ دن دامشما را به دا: دانيد مدد آرد پروا داريد و از آن آس آه شما را به آنچه مى

  . ترسم ساران، من از عذاب روزى هولناك بر شما مى چشمه

  : شمرد هاى بزرگ اجتماعى را بر مى و گاهى نعمت

  ) ١٣(ِه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن؛الَخْلِق َبْسَطًة َفاذُآُروا آالَء اللَّ َواذُآُروا ِإذ َجَعَلُكْم ُخَلفاَء ِمْن َبْعِد َقْوِم ُنوٍح َوزاَدُآْم ِفى

. و به خاطر آوريد زمانى را آه خداوند شما را پس از قوم نوح، جانشينان آنان قرارداد، ودر خلقت، بر قوت شما افزود

  . هاى خدا را به ياد آوريد، باشد آه رستگار شويد پس نعمت

  نصح و امانت . ٤

شترك انبياست، حضرت هود همواره اين اصل را در ارتباط با هاى م جا آه خير خواهى از صفات و شيوه از آن

  : آرد مخاطبان رعايت مى

  ) ١٤(إنِّى لكم َرسوٌل أِميٌن؛



 

 195

  . اى در خور اعتمادم من براى شما فرستاده

در پاسخ بايد . جا اين پرسش مطرح شود آه اين امانت از چه راهى براى آن پيامبر الهى قابل اثبات است شايد در اين

  . آردند با توجه به بدبينى مشرآان به پيامبرشان، اگر اين صفت در او نبود قطعًا او را به خيانت متهم مى گفت

  ) ١٥(ُاَبلُِّغُكْم ِرساالِت َربِّى َوَأَنا َلُكْم ناِصٌح َأِميٌن؛

  . رسانم و براى شما خيرخواهى امينم هاى پروردگارم را به شما مى پيام

يابد؛ وى در خطاب به فطرت و باطن مخاطبان دلسوزانه  شكل تشويق و ترغيب ظهور مى گاهى نيز خيرخواهى هود به

  : گويد مى

  ) ١٦(ُقوَِّتُكْم َوال َتَتَولَّْوا ُمْجِرِميَن؛  َويا َقْوِم اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ُثمَّ ُتوُبوا ِإَلْيِه ُيْرِسِل السَّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرارًا َوَيِزْدُآْم ُقوًَّة ِإلى

و اى قوم من، از پروردگارتان آمرزش بخواهيد، سپس به درگاه او توبه آنيد تا از آسمان بر شما بارش فراوان فرستد و 

  . نيز نيرويى بر نيروى شما بيفزايد، و تبهكارانه روى برمگردانيد

  رعايت ادب و احترام دربرابر ناسزا و تهمت . ٥

هود و ديگر پيامبران نيز همواره آرامت . ديديم) ص(ره نورانى پيامبر اسالماوج ادب و احترام دربرابر مردم را در سي

ذاتى و عزت معنوى انسان را در نظر داشته و در برخوردها جانب ادب و حرمت اشخاص را در هر شرايط 

گردد و هود  هاى بى اساس ثابت مى ها و تهمت از طرفى، التزام حقيقى به ادب درمواجهه با طعن و لعن. اند نگاهداشته

آند، البته با  مى جاى تندخويى و درشتخويى و حتى برخورد مشابه با آنها فقط اتهام مطرح شده را نفى به وى. گونه بود اين

  اعتماد و اطمينانى تحسين بر انگيز؛ 

قاَل يا َقْوِم َلْيَس ِبى َسفاَهٌة َولِكنِّى َرُسوٌل ِمْن * َن الكاِذِبيَن قاَل الَمَلُأ الَِّذيَن َآَفُروا ِمْن َقْوِمِه ِإّنا َلَنراَك ِفى َسفاَهٍة َوِإّنا َلَنُظنَُّك ِم

  ) ١٧(َربِّ العاَلِميَن؛

. پنداريم بينيم و جدًا تو را از دروغگويان مى در حقيقت، ما تو را در نوعى سفاهت مى: سران قومش آه آافر بودند گفتند

  . اى از جانب پروردگار جهانيانم ادهاى قوم من، در من سفاهتى نيست، ولى من فرست: گفت

وقتى او را آاذب و غرق در نادانى دانستند، او مقابله به مثل نكرد و پاسخى در نهايت ادب و اغماض داد با آن آه <

دانست دشمنانش از پست ترين سفيهانند، و اين از ادب نيكو و حسن خلق مبّلغانى است آه دعوت الهى و ارشاد آدميان  مى

  ) ١٨(».تالش آنان جريان دارد بر محور

  عدم درخواست مزد . ٦

نيازى مبّلغ از پاداش و اجر  اعالم بى. آند ها باز مى دعوت مبّلغ چون از سر اخالص باشد خداوند راه نفوذ آن را در دل

لفان، هاى مخا حضرت هود بدين منظور و براى عقيم آردن تمام تالش. هاى خلوص نيت است ترين نشانه دنيوى از مهم
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طلبم آه در ازاى آن مجبور  دارد آه پاداش من جز بر عهده خداى جهانيان نيست و از شما مزدى نمى صريحًا اعالم مى

  : گويد به سازشى باشم، از اين رو به عنوان دومين موضوع، پس از بيان توحيد مى

  ) ١٩(ِذى َفَطَرِنى َأَفال َتْعِقُلوَن؛يا َقْوِم ال َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإْن َأْجِرَى ِإّلا َعَلى الَّ

. آنم پاداش من جز بر عهده آسى آه مرا آفريده است، نيست اى قوم من، براى اين رسالت پاداشى از شما درخواست نمى

  انديشيد؟  پس آيا نمى

  ) ٢٠(َربِّ العاَلِميَن؛  َوما َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَى ِإّلا َعلى

  . اجر من جز بر عهده پروردگار جهانيان نيست. آنم و بر اين رسالت اجرى از شما طلب نمى

نيازى آامل او از يارى، پاداش و  هاى او نشان دهنده استغنا و بى ضمن آن آه نوع برخوردها و آيفيت مباحثات و مناظره

  . وت الهى نينجامديا حتى آمترين عنايت مخاطبان است، تا اين نيازمندى به تضعيف جبهه دع

  . ٦٠ -  ٥٩آيات ) ١١(هود  - ١

  . ٥٠همان، آيه  - ٢

  . ٥٥ - ٥٤همان، آيات  - ٣

  . ٧١آيه ) ٧(اعراف  - ٤

  . ٥٢آيه ) ١١(هود  - ٥

  . ٦٧ - ٦٦آيات ) ٧(اعراف  - ٦

  . ٥٠آيه ) ١١(هود  - ٧

  . ٦٥آيه ) ٧(اعراف  - ٨

  . ٧١همان، آيه  - ٩

  . ٥١آيه ) ١١(هود  - ١٠

  . ٥٦ - ٥٤همان، آيات  - ١١

  . ١٣٥ - ١٣٢آيات ) ٢٦(شعراء  - ١٢

  . ٦٩آيه ) ٧(اعراف  - ١٣

  . ١٢٥آيه ) ٢٦(شعراء  - ١٤

  . ٦٨آيه ) ٧(اعراف  - ١٥

  . ٥٢آيه ) ١١(هود  - ١٦

  . ٦٧ - ٦٦آيات ) ٧(اعراف  - ١٧
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  . ١٩عبداللطيف راضى، المنهج الحرآى فى القرآن الكريم، ص  - ١٨

  . ٥١يه آ) ١١(هود  - ١٩

  .١٢٧آيه ) ٢٦(شعراء  - ٢٠

http://www.balagh.net/persian/quran/ketab_khaneh/osvehaye-qurani/17.htm 
 

برديه زرتشت/ لقمان   
 

معانی نام و لقب گئوماته زرتشت يعنی برديه وتنائوکسار . لقمان به لغت تاجيکی و افغانی به معنی مرد درشت اندام است
در اساطير قرآنی گئوماته زرتشت به عنوان يک فيلسوف تحت همين نام . دام و تنومند می باشدنيز همين مرد درشت ان

اين مطالب منحصر به فرد تنها درروايات . بنابراين اگر اندرزهای مربوط به لقمان اصالت داشته باشند. شناخته شده است
:                                        ت تبيان نقل می کنيممطالب مربوط به لقمان را از دو مقالًه ساي. اسالمی باقی مانده است  

                                                 
 حضرت لقمان حكيم

وى از . هاى بارز و برجسته قرآن لقمان حكيم است آه در تاريخ نيز از او بسيار ياد شده است يكى از شخصيت

برخى او را . يمان فرزانه جهان بشريت و معاصر حضرت داود نبى بوده استدانشمندان تيزبين و دورانديش و حك

بعضى ديگر ) ١.(اى باز و ايمانى استوار داشت اند آه دلى روشن و انديشه غالمى سياه از سرزمين سودان دانسته

اى از  افسانه او قهرمان و حكيمى: ديگرى گويد) ٢.(اسرائيل بوده است عبدى حبشى و قاضى در ميان بنى: اند گفته

  ) ٣.(عربستان پيش از اسالم است

نام  آند و يك سوره به نام لقمان تنها دوبار در سراسر قرآن ذآر شده، اما آيات متعددى صفات و مواعظ او را بيان مى

در اين خصوص، بيشتر . ترين موضوع درباره اين شخصيت قرآنى اين است آه آيا او پيامبر بوده يا نه مهم. اوست

  : گويد صاحب مجمع البيان مى. اند ات موجود، نبوت وى را نفى آرده و او را عبد صالح خدا معرفى آردهرواي

اى  گويم آه لقمان پيغمبر نبود، و لكن بنده بحق مى: فرمود خدا شنيدم مى از رسول: نافع از ابن عمر روايت آرده آه گفت

داشت و خدا نيز دوستدار او بود و به دادن حكمت  دوست مىآرد و يقين خوبى داشت، خدايش را  بود آه بسيار فكر مى

  ) ٤.(نهاد بر او منت

  : قرآن او را بيش از هر صفت، به فرزانگى ستوده است

  ) ٥(َوَلَقْد آَتْينا ُلْقماَن الِحْكَمَة َأِن اْشُكْر ِللَِّه؛

  . خداوند را سپاس بگزار: و به راستى، لقمان را حكمت داديم آه

  ) ٦(الِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَى َخْيرًا َآِثيرًا؛ َوَمْن ُيْؤَت

  . و هر آس فرزانگى داده شود، نيكى بسيار داده شده است

  لقمان، اسوه حكمت و فرزانگى 
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حكمت در لغت معناى جامع و وسيعى دارد آه بر هر سخن و نظريه محكم و پابرجا آه ضامن سعادت انسان است گفته 

اما با توجه به ) ٧.(سودمندى آه ضامن صالح فرد و اجتماع باشد از مصاديق حكمت استشود، بنابراين هر نظريه  مى

حكيم در انديشه و رفتار بهترين و . توان اين واژه را جامع فضايل نظرى و عملى دانست گستره مفهوم حكمت، مى

  . گيرد گزيند و پى مى ترين مورد را برمى مناسب

ترين اخالق و سلوك  پرداخت و در عرصه عمل نيز آامل افكار و آرا به ارشاد مىلقمان در عرصه انديشه، با واالترين 

الگوى تمام عيار مؤمنان و  -آه مرآب از انديشه و عمل او بود -از اين رو، شخصيتش . گذاشت را به نمايش مى

  : منعكس است ها بود آه در آيه زير ستيزى او در همه فرصت ترين جلوه حكمت لقمانى شرك جويان بود؛ مهم حق

  ) ٨(َوِإْذ قاَل ُلْقماُن ِلاْبِنِه َوُهَو َيِعُظُه يا ُبَنىَّ ال ُتْشِرْك ِباللَِّه ِإنَّ الِشْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌم؛

اى پسرك من، به خدا شرك : گفت -داد  در حالى آه او را اندرز مى -و ياد آن هنگامى را آه لقمان به پسر خويش 

  . مى بزرگ استراستى شرك ست مياور آه به

  : آوريم جا مى ترين مظاهر حكمت لقمان را در اين يكى از جالب

باز دستور طبخ . را به او داد، او دل و زبانش را آورد روزى مواليش دستور ذبح گوسفندى و طبخ بهترين عضو آن

. او آرد و سبب را پرسيد موال نگاهى تعجب آميز به. لقمان اين بار نيز دل و زبانش را آورد. پليدترين اعضا را داد

  : پاسخ داد

ترين اشياء هستند اگر  شوند و آلوده ترين چيزها هستند اگر پاك ء إذا خبثا؛ اين دو پاك ء إذا طابا وأخبث شى إّنهما اطيب شى

  ) ٩.(ناپاك شوند

وان مشاهده ت آند جمع حكمت عملى و نظرى را در شخصيت لقمان مى نقل مى) ع(در روايتى آه حماد از امام صادق

  : آرد

خداوند سوگند فرزانگى لقمان به سبب دارايى،  به: درباره لقمان و حكمت خدادادش پرسيدم، فرمود) ع(از امام صادق

مقام خانوادگى و اجتماعى، قدرت جسمانى و يا زيبايى چهره به او ارزانى نگشت، بلكه وى مردى نيرومند در مسائل 

ن، دل آرام، تيزبين، دورانديش، عبرت آموز و بسيار انديش بود و هرگز غضب بود و پاآدامن، آم سخ) الهى(دينى 

گاه با آسى شوخى نكرد و بر چيزى از امور دنيا شادى نكرد و از هيچ آارى از آارهاى دنيا اندوهگين  نكرد وهيچ

  ) ١٠.(نگشت

  : باشد جلوه ديگر حكمت او سفارش زير است آه حاوى استداللى لطيف نيز مى

هيچ . چه، خداى تعالى هيچ خلقى را خوارتر از دنيا نيافريده. به دنيا اعتماد نكن و دلت را بدان مشغول مدارپسرم، 

  ) ١١!(بينى آه بالى دنيا را عقوبت گناهكاران قرار نداده؟ بينى آه نعيم دنيا را مزد و پاداش مطيعان نكرده و نمى مى

  هاى تبليغى حضرت لقمان  شيوه
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ويژه از درون  هاى متعددى را از سلوك تبليغى او به توان شيوه به حكمت و فرزانگى مشهور است، مىدر حالى آه لقمان 

  : حكمت لقمانى برداشت نمود

  احساس مسؤوليت دائم براى ارشاد مردم . ١

دان و اى آه بر عهده دانشمن مقام نبوت نايل نشده بود، اما همواره بنابر وظيفه با آن آه طبق قول مشهور، لقمان به

. گماشت و احساس مسؤوليت تبليغى در رفتارش آامًال مشهود بود ارشاد و هدايت مردم همت مى فرهيختگان است به

نمود، در پى  ها اظهار مى افراد و گروه عالوه بر وعظها و اندرزهايى آه در برخوردهاى فردى و اجتماعى و خطاب به

  تبليغ نيزبود؛ هاى ديگر  هاى جديد براى اعمال شيوه يافتن فرصت

لقمان هرگز از دو نفر آه نزاع و برخوردى داشتند نگذشت مگر آن آه بين آن دو را اصالح آرد و از آن دو عبور 

لقمان ... نكرد مگر پس از آن آه دوستدار يكديگر شدند، و هرگز سخن نيكويى نشنيد مگر آن آه تفسيرش را پرسيد

رفت و براى ايشان دلسوزى و  آرد و به ديدن قاضيان و پادشاهان مى بسيار با فقها و حكيمان نشست و برخاست مى

  ) ١٢!(اند؟ گردانده آرد آه چگونه به ملك و سلطنت دل بسته و از خدا روى خيرخواهى مى

  آاربرد وسيع تمثيل و تشبيه . ٢

ه عوامل مهم بالغت و آند و از جمل هاى ارشادى، بالغت سخن در اقناع مخاطبان نقش اساسى ايفا مى در آاربرد حكمت

ترين مفاهيم عقيدتى و معانى  توان عميق با اين صناعت ادبى و بالغى مى. رسايى آالم، دربرداشتن تمثيل و تشبيه است

هاى  ها ونصيحت بسيارى از حكمت. ترين بيان تفهيم نمود و چون شهدى گوارا به آام مخاطبان ريخت اخالقى را به ساده

  : هاى مشابه آنهاست ثيل، تشبيه يا استعاره و روشمؤثر لقمان حاوى نوعى تم

  ) ١٣(يا بنى ان الدنيا بحر عميق قد هلك فيها عالم آثير فاجعل سفينتك فيها اإليمان و شراعك التوآل؛

اند، پس تو آشتى خود را در اين دريا ايمان  اى پسرم، دنيا دريايى است عميق آه دانشمندانى بسيار در آن هالك شده

  . و بادبان آن را از توآل بساز قرار بده

  : نمونه تمثيل را در اين سخنان نيز شاهديم

شود، آه هر چه زودتر فربه  پسرم در اين دنيا چون گوسفندى مباش آه در زراعتى سبز و خرم بيفتد و بچرد تا فربه

زده باشند آه تو از آن بگذرى  منزله پلى بگير آه بر روى نهرى بلكه دنيا را به. تر شده باشد شود به آارد قصاب نزديك

پس بايد آن را خراب آنى نه آن آه تعمير نمايى چون تو مأمور تعمير آن . سوى آن باز نگردى و رهايش آنى و تا ابد به

  ) ١٤.(نيستى

  : اى از استعاره در خدمت ارشاد و وعظ و اين هم نمونه

  ) ١٥(رين السوء؛يا بنى انى نقلت الحجارة و الحديد فلم اجد شيئًا اثقل من ق

  . ام تر از همنشين بد نيافته ام اما تاآنون چيزى را سنگين جا آرده اى پسرم، من سنگ و آهن را جابه
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  : هاى تشبيه و تمثيل از زبان لقمان توجه آنيد به برخى ديگر از نمونه

ند بخورند و اگر نيابند تو را اى پسرم، از همنشينى فاسقان بر حذر باش، آه اينان چون سگانند؛ اگر چيزى نزد تو بياب

  . اى است شان براى لحظه و دوستى. مذمت آنند و رسوا سازند

  : نيز به فرزندش سفارش نمود

ها و  اى پسرم، نماز را به پا دار آه نماز در دين خدا به مثابه ستون خيمه است آه اگر ستون خيمه استوار باشد، ريسمان

  ) ١٦.(و اگر ستون تزلزل يابد ريسمان و ميخ و چادر سودى نخواهند بخشيدماند  ها پابرجا مى ها و سايبان ميخ

  دعوت به توحيد و نفى شرك . ٣

دهد، چرا آه در طول تاريخ، اين انحراف، انديشه و  هاى لقمان را نهى از شرك تشكيل مى محور سلسله مواعظ و حكمت

  ت؛ اخالق بسيارى از افراد و جوامع را به ورطه انحطاط آشانده اس

  ) ١٧(َوِإْذ قاَل ُلْقماُن ِلاْبِنِه َوُهَو َيِعُظُه يا ُبَنىَّ ال ُتْشِرْك ِباللَِّه ِإنَّ الِشْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌم؛

اى پسرآم، به خدا شرك مياور آه : گفت -داد  در حالى آه وى او را اندرز مى -و ياد آن هنگامى را آه لقمان به پسرش 

  . به راستى شرك ستم بزرگى است

دهد آه شريك قايل شدن براى خدايى آه تمام آيات  او با گفتارى استوار و حاوى استدالل قوى به فرزند خويش هشدار مى

  . آفاق و انفس حكايت از وجود اليزال او دارند، اوج ستمكارى و جفا پيشگى است، پس از آن برحذر باش

آند آه با يك سخن قدرت  را به اختصار چنان توصيف مى ، خداى واقعى»الإله<پس از نهى از شرك و تأآيد بر مفهوم 

  : نمايد و علم و اليتناهى بودن ذات حق را ابراز مى

   يٌف َخِبيٌر؛ ِبها اللَُّه ِإنَّ اللََّه َلِطيا ُبَنىَّ ِإنَّها ِإْن َتُك ِمْثقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َفَتُكْن ِفى َصْخَرٍة َأْو ِفى السَّمواِت َأْو ِفى اَألْرِض َيْأِت

)١٨ (  

آورد،  ها يا در زمين باشد، خدا آن را مى هموزن دانه خردلى و در تخته سنگى يا در آسمان) عمل تو(اى پسر من، اگر 

  . آه خدا بس دقيق و آگاه است

  : در آتاب مربى نمونه در اين باره آمده است

  ) ١٩.(آند شكنى است آغاز مى و يكتاپرستى و بتترين مسائل آه همان توحيد  او برنامه تربيتى خود را با فطرى

  ها جهت ارشاد  استفاده بجا از فرصت. ٤

هاى مناسب جهت  توان بصيرت و تيزبينى او را در يافتن فرصت از مطالعه روايات موجود در سيره درخشان لقمان مى

چنان آه در . جست و از آنها بهره مى شناخت هاى تبليغى را مى خوبى قدر موقعيت او به. ارشاد و هدايت مردمان دريافت

  شد؛  ها وارد صحنه مى پيش اشاره شد، وى در هنگام نزاع ميان افراد و گروه

  ) ٢٠.(آرد لقمان هرگز از دو نفر آه نزاعى داشتند نگذشت مگر آن آه بين آن دو را اصالح
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  : در ماجراى زير نمونه ديگرى را شاهديم

آرد، ديد گروهى مانند تشنگان در اطراف آب گوارا، گرد لقمان  از محلى عبور مىاسرائيل  روزى يكى از بزرگان بنى

آن رهگذر از طريق تعجب رو به . خواهند دهند و حل مشكالت خود را از او مى مى اند و به سخنان او گوش جمع شده

ه چيز به اين مقام بلند در سايه چ: گفت. آرى: آردى؟ گفت دارى مى ها گله تو آن نيستى آه مدت: لقمان آرد و گفت

صدق الحديث و أداء األمانة و ترك ما الُيعنى؛ راستگويى، : سه خصلت مرا به اين مرتبت نايل آرد: رسيدى؟ فرمود

  ) ٢١.(امانت دارى و اعراض از آارهاى بيهوده

  مقايسه . ٥

ه عمل و انديشه بود؛ اين شيوه ها در عرص ها و ضد ارزش هاى اقناعى لقمان در بيانات شيوايش، مقايسه ارزش از شيوه

آورد تا با  ها را به هوش مى تأثير بسزايى در بيدارى وجدان و انگيزش روان مخاطبان دارد و فطرت خفته و نهفته انسان

  : آنيم هايى از مقايسه را در آالم او مرور مى نمونه. ها به سوى سعادت گام بردارند انتخاب جانب ارزش

  ق َسفيه؛ عدّو حليم خيٌر من َصدي

  ) ٢٢.(دوست بردبار و متين بهتر از دوست نادان است

  يا ُبَنىَّ َنْقُل الحجارِة والحديد خير من قريِن السوِء؛ 

  ) ٢٣.(اى پسرم، جابجا آردن سنگ و آهن بهتر از داشتن دوست بد است

  يا ُبَنىَّ ُمعاداُة المؤمنين خيٌر ِمن ُمصاَدَقِة الفاِسق؛ 

  ) ٢٤.(ن براى انسان از دوستى فرد هرزه بهتر استاى پسرم، دشمنى مؤمنا

  يا ُبَنىَّ الفقُر خيٌر من َان تظِلَم و َتطغى؛ 

  ) ٢٥.(اى پسرم، تهيدستى بهتر از آن است آه ستم و طغيان روا دارى

  هاى ظريف  حكمت. ٦

نكات ريز و ظريفى در ساز آه در قلمرو زندگى تأثيرگذارند، لقمان به  ها و پندهاى عام و سرنوشت عالوه بر حكمت

اين بيانات ظريف . نمود آرد آه هر جوياى دانش و خير را جذب محتواى خود مى ارشادهاى حكيمانه خود اشاره مى

هاى حكمت ظريف وجذاب لقمانى  نمونه. شد گشت، اقناع ايشان راموجب مى مى وقتى با منطق بليغ به مخاطبان ابالغ

  : عبارتند از

  بعَدها ابدًا؛   صالًة مودٍِّع تظّن أن التبقى   وإذا صّليت َفَصِل) الف

  . خوانى و پس از آن هرگز نماز ديگرى نخواهى گزارد و چون نمازگزاردى، نمازى بگزار آن گونه آه براى وداع مى

  و َاِحب ِللناِس ما ُتِحبُّ ِلَنْفسَك َو اْآره َلُهم ما َتكَرُه ِلَنفِسك؛ ) ب
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ا براى خود دوست دارى و براى ايشان ناپسند بدان آنچه را براى خود ناپسند و براى مردم دوست بدار آنچه ر

  . شمارى مى

َب الُسوِء ال يا ُبَنىَّ َمن ال يملُك ِلساَنه َيْنَدم َو َمن ُيكِثر الِمراَء ُيْشَتم و َمن َيدُخل َمداخل السوِء ُيتََّهم و َمن ُيصاِحْب صاح) ج

  ) ٢٦(َيْغنَم؛َيْسَلم و َمن ُيجالِس الُعَلماَء 

اى پسرم، هر آس زبانش را مالك نباشد پشيمان گردد، آسى آه بسيار جدال آند سرزنش شود، آسى آه به مراآز بدى 

شود، هر آس با دوست بد همنشين شود از او در امان نباشد و آسى آه با دانشمندان مجالست نمايد  وارد شود متهم مى

  . سود برد

يا و ال تشغل قلبك بها فما خلق اهللا خلقًا هو اهون عليه منها اال ترى انه لم يجعل نعيمها ثوابًا يا بنى ال ترآن الى الدن) د

  ) ٢٧.(للمطيعين و لم يجعل بالءها عقوبة للعاصين

بينى آه  آيا نمى. اى پسرم، به دنيا دل مبند و دلت را بدان مشغول مدار آه خدا مخلوقى از آن خوارتر نيافريده است

  . اداش اهل طاعت قرار نداده و مصيبت آن را عذاب و آيفر گناهكاران مقرر نفرموده استنعمتش را پ

اى پسرم، از خداوند چنان بترس آه اگر روز قيامت نيكى جن و انس را بياورى، باز از عذاب او بترسى، و به ) ه

  ) ٢.(به آمرزش او اميد داشته باشىرحمت او چنان اميدوار باش آه اگر روز قيامت گناه جن و انس را نيز داشته باشى، 

  وعظ جامع . ٧

او . شيوه ديگر اين اسوه قرآنى آن است آه داراى مجموعه نصايحى است آه براى سعادت بشر جامعيت خاصى دارد

هاى وجودى مخاطبان توجه ننموده، بلكه در تمام  ساز خود به يك يا چند جنبه از جنبه هاى انسان در اندرزها و حكمت

سوره لقمان بهترين نمونه اين وعظ جامع  ١٩تا  ١٣آيات . دهد زندگى رهنمودى روشنگر و هدايت افزا ارائه مىابعاد 

آار  است؛ در طى اين آيات، سلسله مواعظى درباره رؤوس مسائل عقيدتى، اخالقى و علمى را يادآور شده، آه با به

  توان به نيك فرجامى دست يافت؛  بستن آنها مى

  . يا بنى ال تشرك باهللا؛ اى پسرم به خدا شرك نورز: شركنهى از ) الف

  . إن الشرك لظلم عظيم؛ شرك ورزيدن ستم بزرگى است: زيان شرك) ب

ِبها إّنها ِإْن َتُك ِمْثقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َفَتُكْن ِفى َصْخَرٍة َأْو ِفى السَّمواِت َأْو ِفى اَألْرِض َيْأِت : علم، احاطه و قدرت خداوند) ج

  ) ٢٩(اللَُّه ِإنَّ اللََّه َلِطيٌف َخِبيٌر؛

آورد آه خدا بس  ها يا در زمين باشد، خدا آن را مى هموزن دانه خردلى و در تخته سنگى يا در آسمان) عمل تو(اگر 

  . دقيق و آگاه است

  . يا ُبَنّى َاِقِم الَصلوة؛ اى پسرآم، نماز را به پا دار: سفارش به نماز) د

  ) ٣٠(ما َأصاَبَك ِإنَّ ذِلَك ِمْن َعْزِم اُألُموِر؛  َواْصِبْر َعلى: استقامت) ه
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  . اين حاآى از عزم و اراده تو در اموراست. و بر آسيبى آه بر تو وارد آمده است شكيبا باش

   )٣١(َوال ُتَصعِّْر َخدََّك ِللّناِس َوال َتْمِش ِفى اَألْرِض َمَرحًا؛: نهى از تكبر و خود بزرگ بينى) ز

  . واز مردم به نخوت رو بر متاب، و در زمين خرامان راه مرو

  ) ٣٢(َواْقِصْد ِفى َمْشِيَك َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك ِإنَّ َأْنَكَر اَألْصواِت َلَصْوُت الَحِميِر؛: اعتدال و ميانه روى در معيشت) ح

  . ا بانگ خران استساز، آه بدترين آوازه و در راه رفتن خود ميانه رو باش و صدايت را آهسته

تواند  اى است آه مى نيز در بسيارى موارد حاوى مواعظ همه جانبه) ع(هاى روايت شده از طريق احاديث امامان حكمت

  : در ارشادالقلوب چنين آمده است. آنيم جا به نقل يك نمونه بسنده مى دراين. نسخه هدايت و سعادت همگان باشد

آس مدارا الزم است؛ بيمار، سلطان  اى پسرم، با سه... رسد ز آه مرگ ناگهان فرا مىاى پسرآم، توبه را به تأخير ميندا

اى پسرم، هنگامى آه از رحم مادر بيرون آمدى به . قناعت پيشه آن تا توانگر باشى و با تقوا باش تاعزيز گردى. و زن

پس براى خانه . شوى تر مى نزديكاى  جا آه بدان رو آرده اى و هر روز به آن دنيا پشت آرده و به آخرت رو آرده

هاست و اگرگناهى مرتكب شدى، در پى آن استغفار  بر تو باد پرهيزگارى آه سودمندترين تجارت. ات توشه برگير آينده

مرگ را نصب العين خويش قرار ده و وقوف در پيشگاه خدايت را در . باش و پشيمانى و تصميم بر عدم تكرار آن داشته

. تا در ملكوت، نامت ثبت شود. دانى از علما بياموز و آنچه فرا گرفتى به ديگران اى پسرم، آنچه نمى ...باش  نظر داشته

باشد و فقيرترين آنان آسى است آه چشم به مال ديگران  اى پسرم، غنى ترين مردم آسى است آه به دارايى خود قانع

بكوش ... رحذر باش از آنچه به سبب آن عذربخواهى ب. گزارى، به عنوان آخرين نماز ادا آن و چون نمازمى... بدوزد 

آه دو روزش مساوى باشد زيانكار است و آن  آس تا امروزت بهتر از ديروز و فردايت نيكوتر از امروز باشد، چه، آن

  ) ٣٣.(آس آه امروزش بدتر از ديروز باشد، ملعون است

 *******************  

  . ١٢١ هاى قرآن، ترجمه مصطفى زمانى، ص ، قصهاحمد جادالمولى، ابوالفضل ابراهيم - ١

  . ٢٧٨٧، ص ٥سيد قطب، فى ظالل القرآن، ج  - ٢

  . ٢٢٠بهاءالدين خرمشاهى، قرآن شناخت، ص  - ٣

  . ٣٨، ص ٣٢محمدحسين طباطبايى، الميزان، ترجمه موسوى همدانى، ج  - ٤

  . ١٢آيه ) ٣١(لقمان  - ٥

  . ٢٦٩آيه ) ٢(بقره  - ٦

  . ٧٢فر سبحانى، مربى نمونه، ص آية اهللا جع - ٧

  . ٧٢آية اهللا جعفر سبحانى، مربى نمونه، ص  - ٨

  . ١٣آيه ) ٣١(لقمان  - ٩
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  . ٤٠٩، ص ١٣محمدباقر مجلسى، بحاراألنوار، ج  - ١٠

  . ٤٤، ص ٣٢محمدحسين طباطبايى، الميزان، ترجمه موسوى همدانى، ج  - ١١

  . ٤٠همان، ص  - ١٢

  . ٤٦همان، ص  - ١٣

  . ٤٦ان، ص هم - ١٤

  . ٢٧محمد على دخيل، قصص القرآن الكريم، ص  - ١٥

  . ٤٣٢، ص ١٣محمدباقر مجلسى، بحاراألنوار، ج  - ١٦

  . ١٦آيه ) ٣١(لقمان  - ١٧

  . ١٦آيه ) ٣١(لقمان  - ١٨

  . ٨٦آية اهللا جعفر سبحانى، مربى نمونه، ص  - ١٩

  . ٤٠، ص ٣٢محمدحسين طباطبايى، الميزان، ترجمه محمدى، ج  - ٢٠

  . ٧٠آية اهللا جعفر سبحانى، مربى نمونه، ص : ؛ به نقل از٣١٧، ص ٤البيان، ج  طبرسى، مجمع - ٢١

  . ٢٤٦شيخ مفيد، االختصاص، ص  - ٢٢

  . ٢٧محمد على دخيل، قصص القرآن الكريم، ص  - ٢٣

  . ٢٧محمد على دخيل، قصص القرآن الكريم، ص  - ٢٤

  . ٢٧ص  محمد على دخيل، قصص القرآن الكريم، - ٢٥

  . ٢٤ ؛ على محمد دخيل، قصص القرآن الكريم، ص٣٦٩ثعلبى، قصص االنبياء، ص  - ٢٦

  . ٢٤ ؛ على محمد دخيل، قصص القرآن الكريم، ص٣٦٩ثعلبى، قصص االنبياء، ص  - ٢٧

  . ٢٣همان، ص  - ٢٨

  . ١٦آيه ) ٣١(لقمان  - ٢٩

  . ١٧همان، آيه  - ٣٠

  . ١٨همان، آيه  - ٣١

  . ١٩همان، آيه  - ٣٢

  .٧٣ ، ص١ حسين بن محمد الديلمى، ارشادالقلوب، ج - ٣٣

http://www.balagh.net/persian/quran/ketab_khaneh/osvehaye-qurani/36.htm  
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 ...لقمان حكيم بياموزيم از

   

، ولي اي سياه و نازيبا داشت چهرهگرچه او . حكيم، غالم سياهي بود آه در سرزمين سودان چشم به جهان گشود لقمان

او آه در آغاز جواني برده اي مملوك بود، به دليل نبوغ . بوداز دلي روشن، فكري باز و ايماني استوار برخوردار 

  .و هر روز مقامش اوج گرفت تا شهره ي آفاق شد شدعجيب و حكمت وسيعش آزاد 

ي آرد و هيچگاه دامن خود م پرهيزمردي امين بود، چشم از حرام فرو مي بست، از اداي حرف ناسزا و بي مورد  او

  . اخالص را رعايت مي آرد ورا به گناه نيالود و همواره در امور زندگي شرط عفت 

و براي گذراندن امور زندگي به  گذراندفراغت خود را به سكوت و تفكر در امور جهان و معرفت حق تعالي مي  اوقات

نده اي بود حبشي آه از راه شباني معيشت خود را مي لقمان ب گويندبعضي . (حرفه خياطي و يا درودگري مشغول بود

  .)گذراند

. تسليم خشم و هواي نفس نمي آرد راخود  از خنده بي مورد و استهزاء ديگران پرهيز مي آرد و هيچگاه اراده  لقمان

ت دادن چند شد و صبر و شكيبايي او به حدي بود آه با از دس نمياز آاميابي در دنيا مغرور و از ناآامي اندوهگين 

  .خود را به سرشك غم نيالود ديدگانفرزند، از سر زبوني 

با يكديگر مخاصمه و منازعه  آهاصالح امور مردم و حل نزاع و مرافعه آنها سعي وافر داشت و هرگز به دو آس  در

قها و دانشمندان و بيشتر وقت خود را در همنشيني با ف. آرد اصالحيا مقاتله داشتند نگذشت، مگر آن آه در ميان ايشان 

 نيزمسئوليت خطير آنها را گوشزد مي آرد و آنها را از آبر و غرور برحذر مي داشت و خود  وپادشاهان مي گذراند 

  .از احوال ايشان عبرت مي گرفت

آه مردم در خواب قيلوله بودند  گرماين شرايط بود آه لقمان شايسته پوشيدن جامه حكمت شد و سپس در نيمروزي  در

  .نظر لقمان را در مورد خالفت و پيغمبري خدا جويا شدند نبود،ي از فرشتگان آه لقمان قادر به رؤيت آنها جمع

فرمان او را با ديده منت خواهم  آند،اگر خداي متعال مرا به قبول اين امر خطير امر : در پاسخ فرشتگان گفت لقمان

ن آار ياري خواهد آرد و علم و حكمتي آه الزمه اين وظيفه در اي مراپذيرفت و اميد و يقين دارم آه در آن صورت او 

باشد، از  منآرد و مرا از خطا و اشتباه حفظ مي آند، ولي اگر اختيار رد يا قبول اين امر با  خواهدباشد به من عطا 

  .آنمپذيرش اين مسئوليت بزرگ عذر خواهم خواست و عافيت را اختيار مي 

حكومت بر مردم اگر چه منزلتي : گفتاز پذيرش اين مسئوليت را جويا شدند، لقمان فرشتگان علت امتناع لقمان  چون

ها و بالها و لغزشها و تاريكي هاي بيكراني وجود دارد آه  فتنهعظيم دارد، ولي آاري بس دشوار است و در جوانب آن 

رف گردد و هر آس از آنها گرفتار آن شود و از صراط مستقيم و راه رستگاري منح واگذاردهر آس را خدا به خود 

  .به فالح و رستگاري نائل خواهد شد برهد
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جاه و جالل دنيوي باشد،  آسيو گمنامي دنيا در برابر عزت و بزرگواري آخرت گوارا است ولي اگر هدف  خواري

عزت  موقت و عاريه است و چنين آسي به نعمت و دنيادنيا و آخرت هر دو را از آف خواهد داد، زيرا عزت و نعمت 

  .يافتجاودان اخروي نيز دست نخواهد 

مورد لطف و عنايت قرار داد و  راآه به عقل سرشار لقمان پي بردند او را تحسين آردند و خداي تعالي او  فرشتگان

و نور معرفت بر زبان و بيان لقمان جاري گردد و  حكمتحكمت خود را بر لقمان روان ساخت تا سيل   سرچشمه

از زالل معرفت و حكمت خود سيراب سازد و در اين ميان فرزند برومند لقمان  استعدادشانر خور تشنگان حقيقت را د

بيشتر جنبه  لقماننظر پدر را به خود معطوف داشته بود، بيشتر مورد خطاب او قرار مي گرفت گرچه نصايح  آه

  .عمومي داشت

  لقمان به فرزندش نصايح

لقمان فرزندش . و اندرز دهد پندمختلف فرزندش و همچنين ساير مردم را لقمان بر اين بود آه در مناسبت هاي  سعي

به جاي آور، براي خدا شريك قائل مشو، زيرا مخلوقي  رافرزندم هميشه شكر خدا : ناتان را خطاب قرار داد و گفت

  .بي نياز برابر نهادن، ظلمي بزرگ است وضعيف و محتاج را با خالقي عظيم 

و يا در قعر زمين مخفي باشد  آسمانهاخردي چون ذره اي از خردل در صخره هاي بلند آوه يا  اگر عمل تو از: فرزندم

حساب اعمال تو منظور خواهد شد و به پاداش و آيفر آن خواهي  دراز نظر خدا پنهان نخواهد بود و در روز رستاخيز 

  .رسيد

و منكر مصون باشي و چون به حد آمال  فحشاارتكاب  تا ارتباط تو با خدا محكم گردد و از! نماز را به پاي دار: فرزندم

روح دعوت و رهبري آن و در اين راه در مقابل سختي ها،  تزآيهرسيدي، ديگران را به معروف و تهذيب نفس و 

  .باشصبور و شكيبا 

  .متكبر را دوست ندارد ونسبت به مردم تكبر مكن و به ديگران فخر مفروش آه خدا مردم خودخواه : فرزندم

باش آه ترا بخورند و نه چندان تلخ  شيرينرا در برابر ايشان زبون مساز آه در تحقيرت خواهند آوشيد، نه آنقدر  خود

  .باش آه به دورت افكنند

و به هنگام سخن گفتن آهسته و  ذليل،در راه رفتن نه به شيوه ستمگران گام بردار و نه مانند مردم خوار و : فرزندم

  .است -ستوران - تشبه به ستوران  وصداي بلند، بيرون از حد ادب ماليم سخن بگو زيرا 

گردي و تا آنجا خود را در بند و  مبتالخوار مردم شوي و به فقر  جيرهاز دنيا پند بگير و آن را ترك نكن آه : فرزندم

  !ودان بازمانيمرو آه زياني به آخرت تو برسد و از سعادت جا فروگرفتار دنيا نكن و در انديشه سود و زيان آن 

است پس براي عبور از اين  آردهدنيا درياي ژرف و عميقي است آه دانشمندان فراواني را در خود غرق : فرزندم

اين سفر توشه اي از تقوي بيندوز، و بدان و آگاه باش آه اگر  برايدريا، آشتي از ايمان و بادباني از توآل فراهم آن و 

  .ايمت شده اي و اگر در آن دچار هالك شوي به غرقاب گناهانت گرفتار گشته مشمول رح برهي،از اين راه پر خطر 

با دانشمندان همدم و همراه  راهدر زندان شب و روز زماني را براي آسب علم و دانش منظور آن و در اين : فرزندم

غ دانش خود محروم و لجاج بپرهيز تا تو را از فرو مجادلهشو و در معاشرت با آنها شرط ادب را رعايت آن و از 

  .نسازند
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  .بدان آه يك دشمن هم زياد است وهزار دوست اختيار آن و بدان آه هزار رفيق آم است و يك دشمن ميندوز : فرزندم

ريشه آن، زآات ساقه آن، دوستي در  نماز. ايمان به خدا آبي است آه آن را مي روياند. دين مانند درخت است: فرزندم

همانطور آه درخت با ميوه ي . از محرمات، ميوه آن است دوريخالق خوب برگ هاي آن و راه خدا شاخه هاي آن، ا

  .دوري از اعمال حرام تكميل مي شود باخوب آامل مي گردد، دين هم 

  السالماز ديدگاه امام صادق عليه  لقمان

به : اد شده است؟ حضرت فرمودقرآن ي درامام صادق عليه السالم سؤال آردند خدا چه حكمتي به لقمان داد آه از او  از

بود و نه مقام و طايفه و نه هيكل و زيبايي، بلكه او مردي بود در  مالخدا سوگند حكمتي آه به لقمان داده شده بود نه 

روزها نمي خوابيد و  او. در راه او پرهيزآار، ساآت، با وقار، دقيق، آينده نگر، تيزبين و پند آموز نيرومند،آار خدا 

  .اعمال خود آنترل و نظارت دقيق داشتهميشه بر 

بخشيد و در حالي آه همه آنها  زياديترس گناه هيچگاه نمي خنديد، غضب و شوخي نمي نمود، خداوند به او اوالد  از

آرد و به رضاي خدا راضي بود و براي هيچ يك اشك بر  تحملقبل از وي جان سپردند با صبر و شكيبايي مصائب را 

  .نكردديدگان جاري 

صفا برقرار مي ساخت و آتش آينه و  وگاه به دو نفر آه اختالف و يا نزاع داشتند برخورد مي آرد ميان آنان صلح  هر

  .عداوت را در آنها خاموش مي ساخت

  از ديدگاه مفسرين لقمان

او ترديدي نيست  در سياهي چهره. اند دانستهاي از مفسرين معتقدند او پيامبر بوده ولي اغلب او را حكيمي فرزانه  دسته

آسي از او پرسيد مگر تو همدوش ما گوسفند چراني نمي . آرده بود منورولي حكمت بي نظيرش، سيرت او را بسيار 

  مقام و منزلت رسيدي؟ اينآردي چه شد آه به 

  .و بي مورد پرهيز آردم فايدهخدا را شناختم، امانت را حفظ آردم، راست گفتم و از حرف بي : پاسخ داد لقمان

آرده اند و عده اي ديگر او را از  معرفيگفته اند او پسر خواهر ايوب بوده و بعضي ديگر او را پسر خاله ايوب  بعضي

  .اندعمو زادگان ابراهيم عليه السالم دانسته 

  هايي از حكمت لقمان نمونه

ثروت و مكنت دچار و  جاللارباب او در عين جاه و . در آغاز، برده خواجه اي توانگر و خوش قلب بود لقمان

اندك سختي زبان به ناله و گاليه مي گشود، اين  باشخصيتي ضعيف و در برابر ناماليمات زندگي بسيار رنجور بود و 

به نظر او نمي رسيد، زيرا بيم آن داشت آه با اظهار اين معني، غرور خواجه  ايامر لقمان را مي آزرد اما راه چاره 

  .اد پيش گيردشود و با او راه عن دارجريحه 

هديه و نوبر براي او  رسمدراز وضع بدين منوال گذشت تا روزي يكي از دوستان خواجه خربزه اي به  روزگاري

نمود به لقمان تعارف آرد و لقمان با روي گشاده  قطعهخواجه تحت تأثير خصائل ويژه لقمان، خربزه را قطعه . فرستاد

ه آخر رسيد، در اين هنگام خواجه قطعه آخر را خود به دهان برد و متوجه به قطع تاو اظهار تشكر آنها را تناول آرد 

تلخي را خوردي و  خربزهچگونه چنين : سپس با تعجب زياد رو به لقمان آرد و گفت. خربزه به شدت تلخ است آهشد 

: با احتياط گفتفرا رسيده است، به آرامي و  خواجهلب به اعتراض نگشودي؟ لقمان آه دريافت زمان تهذيب و تأديب 
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را به خوبي احساس آردم اما سالهاي متمادي من از دست پر برآت شما،  ميوهواضح است آه من تلخي و ناگواري اين 

  . آغاز آنم شكايترا گرفته ام، سزاوار نبود آه با دريافت اولين لقمه ناگوار، شكوه و  و گوارا  شيرينلقمه هاي 

پي برد و در اصالح نفس و  ناماليماتو به ضعف و زبوني خود در برابر  از اين برخورد، درس عبرت گرفت خواجه

  .و شكيبايي بياراست صبرتهذيب و تقويت روح خود همت گماشت و خود را به 

. جود و آرمش پذيرايي مي آرد سايهديگر خواجه لقمان در سرايي، سفره اي گسترده بود و ميهمانان خود را در  روزي

سعي وافر داشت از شنيدن سخنان بيهوده آنها سخت در عذاب بود  ايشانمانان و تهيه وسايل رفاه لقمان آه در خدمت ميه

هنگام  ايندر . بود تا عادت زشت آنها را گوشزد آند و در اصالح و تهذيب آنها گامي بردارد فرصتيو همواره مترصد 

ذبح آند و غذايي از بهترين  گوسفنديد تا گروهي از ميهمانان خواجه، وارد سرا شدند و خواجه به لقمان فرمان دا

روزي ديگر . و زبان گوسفند، فراهم نمود و نزد ميهمانان آورد دلاز  لقمان غذايي لذيذ . اعضاِء گوسفند مهيا سازد

  .مهيا آرد گوسفنداعضاِء گوسفند، غذايي آماده سازد، لقمان بار ديگر غذا را از دل و زبان  بدترينخواجه امر آرد، از 

اين دو : هستند؟ لقمان پاسخ داد بدترينچگونه است آه اين دو عضو گوسفند هم بهترين و هم : با تعجب پرسيد واجهخ

دل سرشار از نيت خير و زبان گوياي حكمت و معرفت و  اگرعضو مهمترين اعضا در سعادت و شقاوتند، چنانكه 

ستند و هر گاه دل بدانديش و پست نيت باشد، زبان اين دو عضو بهترين اعضاء ه باشد،حّالل مشكالت و مسايل مردم 

  .نخواهد بود عضوغيبت و تهمت و محرك فتنه و فساد، هيچيك از اعضا، بدتر و زيان بارتر از اين دو  گوياي

و تحسين خلق را هدف  تمجيدنيك و بد هر آاري را مشروط به رضاي وجدان و خشنودي خداوند مي دانست و  لقمان

نداشت و اين موضوع را نيز همواره به فرزند خود  هراسيد و از خرده گيري و عيبجويي آنها نيز خود قرار نمي دا

  .خاطر، تصميم گرفت اين حقيقت را نزد پسر خود مصور سازد اطمينانگوشزد مي نمود، تا روزي به جهت 

قمان خود سوار شد و پسرش ل شد،چون مرآب آماده . مرآب را آماده ساز و مهياي سفر شو: به فرزند خود گفت لقمان

خود مشغول آار بودند آنها را نظاره آردند و به زبان  مزارعدر اين حال گروهي آه در . را پياده دنبال خود روان آرد

  .خود سواره است و آودك معصوم را پياده به دنبال مي آشد سنگدلي،عجب مرد : اعتراض گفتند

از مردم رسيد، اين بار مردم با  ديگروار بر مرآب آرد تا به گروهي لقمان خود از مرآب پياده شد و پسر را س سپس

پير و ضعيف خود را پياده گذاشته و خود با نيروي جواني و  پدرعجب پسر بي ادب و بي تربيتي، : نظاره آنها گفتند

  .حقا آه در تربيت او غفلت شده است. استتنومندي بر مرآب سوار 

دادند تا به گروه سوم رسيدند،  ادامهند خود سوار مرآب شد و هر دو سواره راه را اين حال لقمان نيز همراه فرز در

بي رحمي، هر دو چنين بار سنگيني را بر حيوان ناتوان تحميل آرده  مردمعجب : مردم اين قوم چون آنها را ديدند گفتند

و راه را  شدندهر دو از مرآب پياده  در اين هنگام لقمان و پسر. پياده روي را به خود نمي دهند زحمتاند و هيچ يك 

آن دو را بنگريد، : به نكوهش گشودند و گفتند زبانپياده ادامه دادند تا به دهكده ي ديگري رسيدند، مردم با مشاهده آنها، 

در پي مرآب مي روند و جان حيوان را از سالمت خود بيشتر دوست  پيادهپير سالخورده و جوان خردسال هر دو 

  .دارند

حقيقت را در عمل ديدي، اآنون بدان : گفتاين مرحله از سفر نيز تمام شد لقمان با تبسمي معني دار به فرزند خود  چون

امكان پذير نيست؛ پس خشنودي خداوند و رضاي وجدان را مد نظر  آنهاآه هيچگاه خشنودي تمام مردم و بستن زبان 

  .توجهي نكن تمجيد يا توبيخ و نكوهش ديگران وقرار ده و به تحسين 
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زندگي مي دانست و رعايت اين  امورهمواره رعايت اعتدال و ميانه روي را از شروط آاميابي و موفقيت در  لقمان

بود افراط و تندروي مي تواند لذت ها را به آالم و  معتقداصل را در آليه شئون زندگي الزم و ضروري مي شمرد و 

اي درك صحيح اين موضوع، با بياني جالب و منطقي، فرزند خود را چنين لقمان بر. آندعادت ها را به آلودگي تبديل 

  :آرد نصيحت

غذاها را ميل آن و فاخرترين  لذيذتريناين نصيحت پدر را همواره آويزه گوش خود آن و در زندگي همواره  فرزندم

  .زنان ، انتخاب آن  زيباترينجامه ها را بپوش و در بهترين بستر بيارام و از 

و اقتصاد در امور زندگي تشويق  اعتداللقمان از نصايح پدر سخت متعجب شد، زيرا پدر آه همواره او را به  فرزند

منظور : لقمان گفت. را از پدر خويش جويا شد لذا علت . مي نمود ترغيبمي آرد، اين بار او را به افراط و تن پروري 

رسيده  خودخود اقدام آني آه ضرورت و شدت آن به اوج  حاجت بود آه اگر زماني براي برآوردن  آنمن از اين سخن 

  .باشد، از ساده ترين آنها عالي ترين مراتب لذت را خواهي برد

تأثير و تسخير خود قرار داده  تحتهنگامي براي خواب و استراحت اقدام آني آه بي خوابي حواس و قواي تو را  اگر

  .زبر و خشن خوشآيندتر از ماليمترين آنها خواهد بود بستري باشد، در اين حال پاره خشتي بهتر از بالش َپر و

ساده ترين غذاها براي تو لذيذتر  باشد،اگر زماني بر سر سفره بنشيني آه گرسنگي، صبر و طاقت از تو بريده  فرزندم

، جامه آرباس از تازه مبرم باشد و لباس پيشين قابل استفاده نباشد جامهاگر نياز تو به . از طعام پادشاهان خواهد بود

  ...تو برازنده تر خواهد بود برايخلعت شاهانه 

من آن است آه از  حكمتخالصه معرفت و روح : خالصه معرفت و روح حكمت لقمان را جويا شد وي گفت مريدي

دارم و آنچه به عهده من است در آن سستي و  نميامور زندگي آنچه به عهده خالق است، تكلف و زحمتي بر خود روا 

  .وتاهي نمي آنمآ
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  ريشًه فينيقی و مصری اسطورًه توراتی لوط
همان آمون خدای بزرگ مصريان، ليد خدای قبيله ای ليديهای لّواط ، لودور يا  )ايزد خورشيد(الالت  لوط  به جای

ق گفته کتسياس سرانجام به و همچنين آستياگ پادشاه معروف ماد منظور است که طب) خدای قبيله ای اسکانديناويها(
 کويرهای ايران رها شد

 
سخن رفته است که ) يا خورشيد ّسری، مرموز(در سفر پيدايش تورات، باب نوزدهم از پيغمبرخدايی به نام لوت 

با شعلًه آتش، و طوفان ) سرزمين طغيانگران(و گموره ) نهانخانًه ايشان(سرزمينهای منسوب به وی به نامهای سدوم 
واقعه تاريخی بسيار کهن و پرتلفات به ) آتالنتی(ما قبًال ريشه اسکانديناويايی . ده و سرانجام به زير آب رفته استنابود ش

در ناحيه ) لودر، لوت خدای خاص هوس و شهوت و کشاورزی و آب ژرمنهای شمالی(زير آب رفتن قوم لوط 
گان سفر پيدايش در اين باب همچنين به صراحت خبر اّما نويسند. را بيان نموديم) سرزمين به زير آب رفته(دانمارک

با آتش و طوفان در سمت فلسطين و مصر ميدهند ) طغيانگاه(و گموره ) صدوم، نهانگاه(ويرانی شهرهايی به نام سدوم
) ّسری(و لوت ) نهانخانه(که اسطورًه آنها ريشه در وقايع تاريخی مهم کهن اين حوالی دارند چه در اينجا نامهای سدوم 

) ّسری، خدای خاص شهر فيو، تبس، پايتخت باستانی مصر(و آمون) محل صيد ماهی(به وضوح نشانگر شهر صيدون 
آشوربانيپال فرمانروای آشوری بعد : می باشد که اين دو شهر ياد شده در تاريخ باستان به بالی عظيمی گرفتار آمده اند

اش در مورد اين شهر ميگويد آن را چنان ويران کردم که به نظر ضمن کتيبه ) تبس(از ويرانی کامل و ابدی فيو آمونيان
کتاب ناحوم نبی تورات نيز، ضمن شرح ابراز خوشحالی مردمان زير دست آشور از . می رسيد گرفتار طوفان شده باشد

فيو  شهر(، از اين شهر تحت نام فيو آمونيان)کيخسرو، هوخشتره(نابودی نينوا توسط مادها به رهبری کی آخسارو 
شهر . ياد کرده و از حادثه شومی که مدتها پيشتر از ويرانی نينوا بر ايشان اتفاق افتاده خبر داده است) پرستندگان آمون

                                                                                                    . بوده است) لوط(فيو مرکز پرستش آمون
به اردشير سوم هخامنشی بر ميگردد که چون با قصاوت تمام وطرز وحشتناکی ) صيدون، صيدا(ا ويرانی شهر سدوماّم  

اين شهر را در محاصره گرفت، مردم چهار صد هزار نفری آن شهر را به آتش کشيده و خود و اموالشان در درون آن 
ده از طالها و نقره ها و ساير فلزات ذوب شدًه آنجا را به چنانکه اردشير سوم بعد از اين حادثه زمين گداخته ش. سوختند

به عبری به (در اسطورًه لوط از مردم آمونيان. قيمتی بسيار باال به مردمان فينيقی ديگر نواحی لبنان باستان بفروخت
ق در سمت شر) به عبری يعنی فرزند از پدر(و موآب ) معنی فرزند ملت من، در اصل منظور مصريهای شهر تبس

                                           .وجنوب شرقی بحرالميت، به عنوان اخالف لوط در مزاوجه با دخترانش ياد شده است
                                            

 ريشه های ممزوجه اسطوره لوط
  

د باستان  به داشتن هرج و مرج جنسی در اين باب بايد افزود مردم ليديه در جنوب شرقی آسيای صغير که در عه

معروف بوده اند خدايی قبيله ای به همين نام ليد داشته اند که به همراه لودور ژرمنهای شمالی در تورات و قرآن با نام 

) خراسان=يا راه سرزمين جادوگران(به عنوان برادر زاده ابراهيم و پسر هاران ) يا خورشيد لوت، پوشيده و مخفی(لوط

گوموره، (و عموره ) سرزمين سوتيدی ها اسالف ويکينگها(واقعه زير آب رفتن واليات سدوم . ار رفته استبه شم

سرزمين بسياری . مطابق می سازد) ايزد هوسبازی(وی را به وضوح با لودور) سوئد(در کنار سوآر) سرزمين کيمبرها

که با ذوب شدن يخهای آخرين يخبندان پديد آمده  در دانمارک و نروژ جنوبی با آوار شدن درياچًه بسيار بزرگ بالتيک

از اينجاست که اسطوره يکشبه به زير آب رفتن سرزمين آتالنتيس . بود، به طور سريع و ناگهانی زير آب برده است

اسطورًه ويرانی شهرهای سدوم و گوموره توسط آتش و طوفان بزرگ به وضوح يادآور . پديد آمده است) ناحيًه کناری(

تبس، پايتخت مصر (آتش سوختن شهر و مردم صيدون به هنگام حمله اردشير سوم و ويرانی کامل فيو آمونيان  خبر در

. توسط آشور بانيپال است که به قول آشوربانيپال به سبب طغيان بر عليه آشوريان در طوفان نابودی افکنده شد) باستان

از . با لوت يعنی ّسری بسيار قابل توجه می باشد) ، فيوخدای خاص تبس(در مورد اخير مطابقت معنی لفظی نام آمون 

کی (يونس )/منجی(،يشع )فرائورت(آنجاييکه نام لوط در قرآن نام لوط به همراه نامهای پادشاهان معروف ماد اسماعيل 

اگ آخرين و بالفاصله بعد از اينها ذکر گرديده است، از اينجا معلوم ميشود که وی از سوی ديگر به جای آستي) آخسارو

معنی لفظی نام لوط  يعنی پوشيده و مخفی نيز گويای همين امر است چه مطابق خبر کتسياس، : پادشاه ماد می باشد
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آستياگ بعد از شکست از کورش در همدان پنهان شد ولی چون نواده های دختريش مگابرن ويشتاسپ و سپيتاک زرتشت 

کورش وی را به . خفيگاهش بيرون آمد و خود را معرفی کردمورد شکنجه قرار گرفتند وی برای نجات آنها از م

داستان لوط  قرآن را از سايت تبيان به . تبعيد نمود) لوت(در سمت بيابان ) سرزمين پوشيده و مخفی(سرزمين ورکانه 

  : عينه نقل می کنيم

  )ع(حضرت لوط 

خود معاصر حضرت ابراهيم بوده و به او يكى از پيامبران صاحب رسالت است، ولى  - آه سالم خدا بر او باد  - لوط 

  . بار در قرآن مذآور است ٢٧آيه و نامش  ٨٢داستان او در حدود . ايمان آورده است

آميختند و در مأل مرتكب آارهاى زشت  اند و به جاى زنان با پسران مى بنا به مفاد آيات قرآنى، قوم لوط تبهكار بوده

  ) ١(.شدند و از اين رو مستحق عذاب شدند مى

  ) ٢(ان لوطًا لبث فى قومه ثالثين سنة يدعوهم إلى اهللا عّزوجّل و يحّذرهم عذابه؛

  . داشت خواند و از عذاب الهى برحذر مى لوط به مدت سى سال در ميان قومش آنها را به سوى خدا مى

  لوط، اسوه مبارزه با فساد اخالقى 

به شكل متنوع به قوم خود ارائه فرموده است، اما قرآن بر  هاى توحيدى را حضرت لوط چون ديگر پيامبران الهى، پيام

ترين بخش اين رسالت آه مبارزه با انحرافات اخالقى و عادات زشت قوم لوط است تأآيد ورزيده و به شرح  مهم

بى  هاى مبارزه در قرآن هر جا سخن از لوط به ميان آمده، روش. هاى سوء پرداخته است هاى مبارزه با اين پديده شيوه

  . گردد امان او با اين آفات اخالقى و اجتماعى خطرناك و خانمان سوز مشاهده مى

ِإنَُّكْم َلَتْأُتوَن الرِّجاَل َشْهَوًة ِمْن ُدوِن النِّساِء َبْل َأْنُتْم * َوُلوطًا ِإذ قاَل ِلَقْوِمِه َأَتْأُتوَن الفاِحَشَة ما َسَبَقُكْم ِبها ِمْن َأَحٍد ِمَن العاَلِميَن 

  ) ٣(َقْوٌم ُمْسِرُفوَن؛

شويد، آه هيچ آس از جهانيان در آن  آيا آن آار زشت را مرتكب مى: و لوط را فرستاديم، هنگامى آه به قوم خود گفت

آرى شما قومى فاسد و . آميزيد بر شما پيشى نگرفته است؟ شما زنان را ترك آرده، بامردان از روى شهوت در مى

  . نابكاريد

  . شود اشاره آرده است ناهان ديگر اين قوم آه از انحراف اصلى ناشى مىدر آيه ديگر به گ

  ) ٤(َأِئنَُّكْم َلَتْأُتوَن الرِّجاَل َوَتْقَطُعوَن السَِّبيَل َوَتْأُتوَن ِفى ناِديُكُم الُمْنَكَر؛

  آنيد؟  ى مىآنيد و در محافل خود پليدآار را قطع مى) توالد و تناسل(آميزيد و راه  آيا شما با مردها در مى

  ) ع(هاى تبليغى حضرت لوط شيوه

  مبارزه با فساد اخالقى . ١

هاى ويژه ضرورت دارد آه لوط در مقابله  ها و برهان براى اقناع مخاطبان با عنايت به شرايط ويژه هر دسته، استدالل

زدايى  وشنگرى و جهلهاى الهى ر ها دست يازيده است؛ چرا آه محور دعوت با اين نوع انحراف، به انواع استدالل
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لوط، گاهى با استدالل عرفى و با . خبرى برداشته شود نور حقيقت آشكار خواهد گرديد هاى جهل و بى است و چون پرده

  : گويد گيرى از مقبوالت فطرى و عام چنين مى بهره

  ) ٥(ِإنَُّكْم َلَتْأُتوَن الفاِحَشَة ما َسَبَقُكْم ِبها ِمْن َأَحٍد ِمَن العاَلِميَن؛

  . آنيد پرسند آه چرا از نظام عادى خلقت تعدى مى و گاهى با استدالل عقلى از آنها مى

  ) ٦(َوَتَذُروَن ما َخَلَق َلُكْم َربُُّكْم ِمْن َأْزواِجُكْم؛* َأَتْأُتوَن الذُّْآراَن ِمَن العاَلِميَن  -

  گذاريد؟  سرانتان براى شما آفريده وا مىآميزيد؟ و آنچه را پروردگارتان از هم آيا از مردم جهان، با مردها در مى

هاى فطرى به تحريك وجدان مخاطبان  بيند قوم پليدش حتى براى مهمانان او سوء نيت دارند با برهان و چون مى

  : پردازد مى

  ) ٧(َفاتَُّقوا اللََّه َوال ُتْخُزوِن ِفى َضْيِفى َأَلْيَس ِمْنُكْم َرُجٌل َرِشيٌد؛

  شود؟  رس پيدا نمى آيا در ميان شما آدمى عقل. در آار مهمانانم رسوا مكنيد پس از خدا بترسيد و مرا

  شمرد؛  و نيز بر مبناى فساد اخالقى و اجتماعى در پايان چند آيه و پيام تبليغى، آنان را تجاوزآار، مسرف و نادان مى

  .) بلكه شما گروهى تجاوز آاريد(َبْل أْنُتم َقوٌم عاُدون : در سوره شعراء -

  .) بلكه شما قومى اسرافكاريد(َبْل أْنُتم َقوٌم مُّسرفون : در سوره اعراف -

  ) آنيد؟ بلكه شما گروهى هستيد آه نادانى مى(َبْل أْنُتم َقوٌم َتجهُلون : در سوره نحل -

منشأ آن هايى است مبنى بر اين آه اين عادت زشت نوعى تجاوز است و شما بدان مبتالييد و  ها حاوى استدالل اين نسبت

  . جهل شما به فرجام امور است

  گفتار نرم و دلسوزانه . ٢

براى رعايت آرامت انسانى و با هدف نفوذ در دل آنان، مبّلغ بايد به گفتار صميمى و دلپذير روى آورد، لوط همواره از 

خواهى بر خورد  آغاز دعوت تا زمانى آه اندك اميدى به هدايت مخاطبان مانده بود، با نرمخويى و دلسوزى و خير

  آرد؛  مى

  ) ٨(َفاتَُّقوا اللََّه َوَأِطيُعوِن؛* ِإنِّى َلُكْم َرُسوٌل َأِميٌن * ِإذ قاَل َلُهْم َأُخوُهْم ُلوٌط َأال َتتَُّقوَن 

از خدا پروا داريد و . اى درخور اعتمادم آيا پروا نداريد؟ من براى شما فرستاده: گاه آه برادرشان لوط به آنان گفت آن

  . مانم ببريدفر

  : نمايد خود آنها تندخويى نمى آند اما به آنند تنها از عملشان اظهار ناخشنودى مى وقتى او را تهديد به اخراج از شهر مى

  ) ٩(قاَل ِإنِّى ِلَعَمِلُكْم ِمَن القاِليَن؛* قاُلوا َلِئْن َلْم َتْنَتِه يا ُلوُط َلَتُكوَننَّ ِمَن الُمْخَرِجيَن 

  . راستى من دشمن آردار شمايم به: اگر دست بر ندارى قطعًا از اخراج شدگان خواهى بود، گفت اى لوط: گفتند
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  جايگزينى معروف پس از نهى از منكر . ٣

هاى مفيد دعوت لوط اين است آه پس از نهى و بازداشتن مكرر و جدى آنها از  هاى ظريف و درس يكى از شيوه

آند؛ وقتى با هجوم خشونت آميز قوم خطا آار براى  و پسنديده راهنمايى مى هاى اخالقى، آنها را به آار معروف زشتى

  : گويد آنند، مى شود آه حتى به مهمانان او نيز رحم نمى اعمال زشت مواجه مى

  ) ١٠(قاَل يا َقْوِم هُؤالِء َبناِتى ُهنَّ َأْطَهُر َلُكْم َفاتَُّقوا اللََّه َوال ُتْخُزوِن ِفى َضْيِفى؛

پس از خدا بترسيد و مرا در آار مهمانانم رسوا . ترند آنان براى شما پاآيزه. ى قوم من، اينان دختران منندا: لوط گفت

  . مكنيد

جا موضوع و مصداق مورد بحث شايد حايز اهميت زيادى نباشد و آنچه مهم است شيوه  شايان ذآر است آه در اين

هاى نامطلوب، نماياندن عادات و  و صفات زشت ورفع وضعيتبرگرفته از اين آيه است، بدين معنا آه با سلب عادات 

صفات نيكو ضرورت دارد، و بايد آام تشنه انسان را همواره سيراب داشت و خألهاى موجود را جبران آرد، 

  . همراه است) إّلااهللا(با معرفى خداى واحد ) ال إله(گونه آه اصل نفى خدايان متعدد  همان

  اد نه از افراد اظهارخشم و برائت از فس. ٤

لزوم گفتار نرم و دلپذير موجب آن نيست آه حتى پس از عناد و پافشارى قوم بر شرك و گناه، پيامبر با آنها با 

رويى برخورد آند، بلكه در اين شرايط آه حتى موعظه نافذ و انذاررسا و اندرز روشن بر سنگدلى آنان فايق  گشاده

  . آند شان ابراز مى جويد و ناخشنودى و غضب خويش را از تبهكارى ائت مىآيد، حداقل از اعمال زشت آنها بر نمى

  ) ١١(قاَل ِإنِّى ِلَعَمِلُكْم ِمَن القاِليَن؛

  . به راستى من با آردار شما دشمنم: گفت

ا گونه خشم خود ر گيرند، اين و چون قوم تبهكار، پيشنهاد حضرت لوط را مبنى بر تزويج دخترانش با آنان به تمسخر مى

  : آند اظهار مى

  ) ١٢(ُرْآٍن َشِديٍد؛  قاَل َلْو َأنَّ ِلى ِبُكْم ُقوًَّة َأْو آِوى ِإلى

  . جستم آاش براى مقابله با شما قدرتى داشتم يا به تكيه گاهى استوار پناه مى: لوط گفت

  برد؛  هاى معاندانه منحرفان، به خدا پناه مى و گاهى نيز به دليل پاسخ

  ) ١٣(ِنى َعَلى الَقْوِم الُمْفِسِديَن؛قاَل َربِّ اْنُصْر

  . اى پروردگار من، مرا دربرابر گروه تبهكار يارى فرما: گفت

  سخاوت و مهماندوستى . ٥
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نفوذ در ضمير مخاطبان طرق گوناگونى دارد آه مهربانى و عطوفت از هموارترين آنهاست، و ضيافت و اطعام و 

يات دعوت لوط، از مهماندوستى لوط شرحى نياورده و تنها در يك جا به در آ. مهمانپذيرى بيانگر مهربانى عميق است

  اما روايات توجه بيشترى به اين موضوع دارند؛ . مهمان او اشاره شده است

  : از امام باقرنقل شده آه فرمود

شتند و دا داشت، به حدى آه قومش او را بر حذر مى حضرت لوط، با آرامت و سخاوتمند بود و مهمان را گرامى مى

مهمان نپذير، . آنيم ما تورا از اين بار عام نهى مى: شدند، قوم تبهكار به او گفتند چون مهمانان زيادى به خانه او وارد مى

رسيد،  اينچنين بود آه هرگاه مهمانى به او مى. آه اگر چنين آنى مهمانانت را نيز مفتضح و تو را رسوا خواهيم آرد

  ) ١٤.(آرد پنهانى از او پذيرايى مى

  عدم درخواست مزد . ٦

حضرت لوط نيز همچون غالب پيامبران و مبّلغان توحيد، با صراحت، خود را از پاداش قوم بى نياز و بى چشمداشت 

نبندند و اخالص و استقامت او ) به قطع پاداش و اجر(و يا تهديد او ) به دادن مزد بيشتر(آند تا دل به تطميع او  اعالم مى

  . ير تبليغى باور دارندرا در ادامه مس

  ) ١٥(َربِّ العاَلِميَن؛  َوما َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَى ِإّلا َعلى

  .آنم، پاداش من جز بر عهده پروردگار جهانيان نيست و من از شما هيچ پاداشى درخواست نمى

http://www.balagh.net/persian/quran/ketab_khaneh/osvehaye-qurani/18.htm  
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 ابراهيم های تاريخی و ابراهيم اسطوره ای
 

ابراهيم يعنی پدر ملتهای بسيار يا ابرام به معنی پدر عالی نه چنانکه تورات نشان می دهد رئيس يک عشيرًه کوچک 

و کشور گشايان ) خدای هيتی هوا( تارخونتاو  )خدای زمين بابلی(انکیيهود و عرب بلکه نام و لقبی بر خدايانی چون 

اسکيتی قاتل فراسپ و ) فرمانروای کشور باستانی ارزوه در غرب آسيای صغير( تارخون دارائوسبزرگی چون 

کمبوجيه سوم و پسرش )  ذوالقرنين، فريدون( کورش سوم، خصوصًا )کيکاوس(مادی  خشتريتیسارگون دوم آشوری، 

در اساطير اسالمی اين مجموعه تحت  . بوده است ابراهيم خليل اهللا/ تشتبرديه زر و همچنين داماد و پسر خوانده اش

کمبوجيه سوم يا ، وحشیجنگجوی (ناحوربرادر  با همراه )نجيب(ابراهيمچنين معرفی شده است،  ابراهيمهيئت نام واحد 

ور سپيتمه  ، منظجادوگر، مغ( هارانو ) ويشتاسپ برادر بزرگ زريادر زرتشت حاکم گرگان و شمال غربی پارت

پادشاه قفقاز و آذربايجان و يا پسرش زريادر زرتشت  که زمانی حاکم جنوب قفقاز و زمانی ديگر فرمانروای سمت بلخ 

  .:منظور نبوده است گئوماته برديهش خوانده ا يا پسر) ثراتئونه، فريدون( کورش سومکسی به جز ) و هندوستان بوده
  )ع(جايگاه و مرتبه ابراهيم

  ) ع(اهيمفضايل ابر 

را، آن گونه آه در تورات و قرآن آريم آمده، با يكديگر مقايسه آند، بين آن دو تفاوت ) ع(آسى آه سرگذشت ابراهيم

ها و حوادث و  و مسافرت) ع(آنيم آه بيشتر به بيان حيات و زندگى ابراهيم ما تورات را مالحظه مى. بيند بسيار مى

د جانشينى در زمين پرداخته در حالى آه قرآن آريم با اشاراتى آوتاه زندگى هاى الهى به او و فرزندانش،در مور وعده

هاى ارزشمندترى را عنوان  پردازد، جنبه دارد، ولى در عين اين آه به اين مسائل مى خاص آن حضرت را بيان مى

آورد و با  خن به ميان مىدر پيشگاه پروردگار خود و جهاد و مبارزه در راه او س) ع(از جايگاه و مقام ابراهيم. آند مى

بررسى خصوصيات نفسانى او و اخالق پسنديده و از خود گذشتگى او، به بيان رسالِت توحيدى خود آه مردم را بدان 

آه از تقوا و پرهيزآارى  چنان. پردازد نمود، مى پرستى اقامه مى آرد، و داليل و براهين عقلى آه در بطالن بت دعوت مى

در حالى آه چنين مطالبى را در تورات . گويد گاه خداوند و ژرفاى ايمان و اخالص او سخن مىو تضرع و زارى در پيش

و اين خود جايگاهى . پرداخته است) ع(يابيم و اين ويژگى خاص قرآن است آه اين گونه به بيان زندگى ابراهيم نمى

  .ر سند خاص به قرآن بخشيده آه ديگر آتب آسمانى بدان پايه نمى

  ) ع(رتبه ابراهيمجايگاه و م

را آه در قرآن آمده و خداوند آن حضرت را با اين صفات، الگويى براى ) ع(اينك برخى از صفات حضرت ابراهيم

  : گذرانيم هدايت و فرمانبردارى و سپاسگزارى معرفى آرده است، از نظر شما مى

َوآَتْيناُه ِفى الدُّْنيا * ِصراٍط ُمْسَتِقيٍم   شاِآرًا ِلَأْنُعِمِه اْجَتباُه َوَهداُه ِإلى* َن الُمْشِرِآيَن ِإنَّ ِإْبراِهيَم آاَن ُأمًَّة قاِنتًا ِللَِّه َحِنيفًا َوَلْم َيُك ِم

  ) ١(َحَسَنًة َوِإنَُّه ِفى اآلِخَرِة َلِمَن الّصاِلِحيَن؛ 
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. گفت ى خدا را سپاس مىها وى نعمت. ورزيد او به خدا شرك نمى. جو بود به راستى ابراهيم امتى مطيع خدا و فردى حق

ما در دنيا به او سعادت داديم و در آخرت در زمره صالحان و شايستگان . خدا او را برگزيد و به راه راست هدايت آرد

  . در آمد

آه او  هاست، به دليل اين آند؛ يعنى او به تنهايى امتى از امت توصيف مى» امت«را به عنوان يك ) ع(خداوند ابراهيم

) ع(به طور مفصل و مشروح در مدح و ستايش ابراهيم]  يعنى امت[االت پسنديده بود، گويى در اين آلمه جامع همه آم

جا در  اى را آه مردم به طور متفرقه دارا بودند، خداوند آنها را يك سخن رفته است؛ زيرا همه صفات نيك و پسنديده

، امام و پيشوايى گرديد آه مورد اقتدا و پيروى به همين جهت او. جمع آرده بود) ع(وجود پيامبرش حضرت ابراهيم

  . قرار گيرد

شناسد و مخلصانه او را  توصيف فرموده است؛ يعنى خدا را به يگانگى مى» َيُك ِمَن الُمْشِرِآيَن َحِنيفًا َوَلْم«خداوند او را به 

است؛ يعنى خاضع و فرمانبردار او بوده و به » قاِنتًا ِللَِّه«داند و نيز  آند و هيچ يك از آفريدگان را شريك او نمى عبادت مى

هايى را آه خدا بر او ارزانى داشته، سپاس  است؛ يعنى نعمت» شاِآرًا ِلَأْنُعِمِه«چنان آه  هم. آند دستورات وى عمل مى

خداوند او را براى  يعنى» ِصراٍط ُمْسَتِقيٍم  اجتباُه َوَهداُه ِإلى«. گويد و به همين سبب، سزاوار چنين مقام و مرتبه است مى

آه  شود، بدو ارزانى داشت تا اين اين رسالتش برگزيد و توفيق پيمودن راه حق و مستقيم را آه به خشنودى خدا منتهى مى

ز او ياد آرده يعنى خداوند در دنيا به نيكى ا» َوآَتْيناُه ِفى الدُّْنيا َحَسَنًة َوِإنَُّه ِفى اآلِخَرِة َلِمَن الّصاِلِحيَن«: خداى سبحان فرمود

  . اى آه از نعمت بهشت و رضوان الهى برخوردارند خواهد بود و در آخرت در زمره افراد شايسته

  : را در قرآن بدان توصيف فرموده است اين آيه است) ع(از جمله چيزهايى آه خداوند ابراهيم

  ) ٢.(»ى جاِعُلَك ِللّناِس ِإمامًا قاَل َوِمْن ُذرِّيَِّتى قاَل ال َيناُل َعْهِدى الّظاِلِميَنِإْبراِهيَم َربُُّه ِبَكِلماٍت َفَأَتمَُّهنَّ قاَل ِإنِّ  َوِإِذ اْبَتلى«

را به وظايف شرعى و اوامر و نواهى، مورد آزمايش قرار داده و آن حضرت آنها ) ع(خداوند به ما ارائه داد آه ابراهيم

من تو را براى مردم به عنوان امام و : روردگارش بدو فرمودرا به جاى آورده و به خوبى از عهده انجام آنها برآمد، پ

در اين هنگام ابراهيم از خداى خود خواست تا . پيشوايى قرار دادم آه مردم از تو پيروى نموده و مورد اقتداى آنان باشى

اين . رسند يشوايى نمىستمگران به اين امامت و پ: خداوند بدو پاسخ داد. برخى از نسل او را نيز پيشوا و امام قرار دهد

را ) ع(پيداست آه خداوند ابراهيم. سخن اشاره به اين است آه ميان نسل او، افراد نكوآار و تبهكار وجود خواهند داشت

آه خدا  مطلع ساخت آه ستمگران به اين امامت و پيشوايى دست نخواهند يافت؛ زيرا آنها شايسته پيروى نيستند، چنان

ستمگران گريزان بوده و سرپرستى امور مردم را بر عهده نداشته باشند، ظلم و ستم از ديدگاه اراده فرموده، مردم از 

َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبما َأْنَزَل اللَُّه َفُاولئَك ُهُم «: خداى متعال فرمود. قرآن تجاوز ازحدود خدا و پيروى نكردن از دستورات اوست

  . »الّظاِلُموَن

  : فرموده است) ع(مخداى سبحان در باره ابراهي
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سرگذشت ابراهيم را براى امت ) ص(مفهوم آن اين است آه اى محمد» َواذُآْر ِفى الِكتاِب ِإْبراِهيَم ِإنَُّه آاَن ِصدِّيقًا َنِبّيًا«

ابراهيم . يعنى بسيار راستگو ياد شده است» صّديق«به ) ع(از ابراهيم. خود يادآورى آن، شايد از آن پند و اندرز گيرند

دقت آنيد آه خداوند قبل از نبوت نيز او را به راستگويى . جهت راستگويى زياد سزاوار اين لقب قرار گرفته است به

توصيف آرده است،تا ارزش و اهميت راستگويى را به ما يادآور شود و راستگويى را يكى از ارآانى بداند آه نبوت بر 

  . گذارى شده است آن پايه

وصف نموده؛ يعنى به ايمان به خدا و انجام »  َوِإْبراِهيَم الَِّذى َوّفى«اش آه  را به اين گفتهخداوند در قرآن، ابراهيم 

  . دستورات او وفا آرده و هيچ آار مهم و بزرگى او را از اين آار باز نداشته است

در معناى خليل گفته شده . دارد بيان مى» ًالَواتََّخَذ اللَُّه ِإْبراِهيَم َخِلي«: را با اين گفته) ع(خداى سبحان مقام و مرتبه ابراهيم

ُخّله، در بردارنده آمال : به معناى دوستدارى است آه هيچ گونه خللى در عشق و محبت او وجود ندارد و نيز گفته شده 

آمال دوستى را به ذات مقدس خداوند داشت، ) ع(ابراهيم. اش را دوست دارد و اوج محبت است و خداوند بندگان برگزيده

از اين رو خداوند او را مورد محّبت خويش قرار داد و . به همين دليل در راه خدا با پدر و قوم خود به مخالفت پرداخت

  . عنوان خليل و دوست انتخاب آرد او را به

  ) ع(دعاى ابراهيم

عبادت نيز به دعا همان گونه آه انسان به مغز خود بستگى دارد، . دعا در اسالم به عنوان مغز عبادت شناخته شده است

  . بستگى دارد

دارد آه در  نوع دعا از حقيقت انسان پرده برمى. دعا نخستين مظهر ايمان انسان و بندگى خدا و تسليم دستورات اوست

  . هايش در پى منافع مادى است يا درجات روحى درخواست

تواند اوج  دعاهايى آه خواننده مى. آند مى جارى شد، برايمان يادآورى) ع(قرآن برخى از دعاهايى را آه بر زبان ابراهيم

آن حضرت . و جايگاهى را آه آسب آرده و وى را محبوب خدايش ساخته بود، مالحظه آند) ع(و بلنداى روح ابراهيم

شناخته بود و غير از ] آن گونه آه بايد[هاى دنيايى نبود؛ زيرا آن دعاى مؤمنى بود آه خدا را  در دعايش در پى خواسته

وى آسى بود آه لّذت ايمان را چشيده بود و در جستجوى مراتب باالى . آمد مه چيز در نظرش آوچك به شمار مىخدا ه

  . آن بود

  : آنيم آه الگوهايى بس جالب از اوج روحى آن حضرت است اشاره مى) ع(اينك به برخى از دعاهاى ابراهيم

َواْغِفْر ِلَأِبى * َواْجَعْلِنى ِمْن َوَرَثِة َجنَِّة النَِّعيِم * اْجَعْل ِلى ِلساَن ِصْدٍق ِفى اآلِخِريَنَو* َربِّ َهْب ِلى ُحْكمًا َوَأْلِحْقِنى ِبالّصاِلِحيَن 

  ) ٣(؛اللََّه ِبَقْلٍب َسِليٍم  ِإّلا َمْن َأتى* َيْوَم ال َيْنَفُع ماٌل َوال َبُنوَن * َوال ُتْخِزِنى َيْوَم ُيْبَعُثوَن * ِإنَُّه آاَن ِمَن الّضالِّيَن 

خدايا مرا فرمانروايى ده و به بندگان صالح ملحق ساز و نامم را بر زبان اقوام آينده نيكو گردان و مرا از وارثان بهشت 

شوند و مال و  او از گمراهان است و آن روز آه مردم برانگيخته مى. درگذر) پدر بزرگم(پر نعمت قرار داده و از پدرم 

  . برند آه با اخالص به درگاه خدا آيند وا و خوار مگردان و تنهاآسانى سود مىبخشند مرا رس فرزندان سودى نمى
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هاى  در اين دعاها از خداى خود درخواست آرده است آه بدو حكمت و دانش عطا آند تا به وسيله آن ارزش) ع(ابراهيم

به حّق داورى آند، چنان آه از سره را از ناسره باز شناسد و يا از خداى خويش خواست به او توانى دهد تا ميان مردم 

پروردگار خود طلب آرد او را براى انجام آارهاى شايسته موفق گرداند تا در زمره شايستگان درآيد و پس از مرگش به 

خوبى و نيكى از او بيان شود و از آسانى باشد آه در آخرت، خشنودى خدا را آسب آرده و به بهشت جاودان راه يابد و 

از خدايش مسألت آرد، در روزى آه مردم براى ) ع(چنان آه ابراهيم مراهى پدرش را ببخشايد، همخداوند، آفر و گ

هاى اندوخته  آن روز آه، مال. شوند، خداوند او را به خوارى و ذّلت دچار نسازد حسابرسى از قبرهايشان برانگيخته مى

گونه آه فرزندانش هر  لهى مصون نگه دارد، همانتواند او را از عذاب ا شده، سودى به حال گناهكار ندارد؛ زيرا نمى

آه با قلبى عارى از آفر  بخشد، مگر اين هيچ چيز انسان را نجات و رهايى نمى. رسانند چند شايسته باشند به او سودى نمى

  . و نفاق و برخوردار از صفات پسنديده به ديدار خداى خويش برود

   :خوانند ابراهيم و اسماعيل خداى خويش را مى

َربَّنا َواْبَعْث ِفيِهْم * َأْنَت التَّّواُب الرَِّحيُم  َربَّنا َواْجَعْلنا ُمْسِلَمْيِن َلَك َوِمْن ُذرِّيَِّتنا ُأمًَّة ُمْسِلَمًة َلَك َوَأِرنا َمناِسَكنا َوُتْب َعَلْينا ِإنََّك

  ) ٤(َوالِحْكَمَة َوُيَزآِّيِهْم ِإنََّك َأْنَت الَعِزيُز الَحِكيُم؛َرُسوًال ِمْنُهْم َيْتُلوا َعَلْيِهْم آياِتَك َوُيَعلُِّمُهُم الِكتاَب 

بار خدايا، به ما توفيق ده تا از مخلصين تو بوده و تسليم دستورات تو باشيم و از فرزندان و نسل ما افراد مخلصى براى 

تو توبه گناهكاران توبه آننده را  خود مقرر دار و شيوه پرستش خودت را به ما بياموز، توبه ما را بپذير، به راستى آه

بار خدايا، در نسل ما پيامبرى از خودشان برانگيز آه آيات و . هايت مهربان هستى پذيرى؛ زيرا تو نسبت به آفريده مى

هاى داّل بر وجود و يگانگى و مقام عظمايت را بر مردم بخواند و آتابى را آه تو بدو وحى آرده و دستورات دينت  نشانه

گونه آه حكمت را آه راز و رمز و اهداف و خير و صالح در احكام شرعى است به  آمده بدانان بياموزد، هماندر آن 

  . آموزد و روح و روان آنها را از آداب و رسوم ناروا و صفات ناپسند پاك گرداند آنان مى

ودشان برگزيد و آن وجود مقدس خداوند، دعاى ابراهيم و اسماعيل را مستجاب گرداند و در نسل آن دو، پيامبرى از خ

  . »هستم) ع(و مژده عيسى) ع(من دعاى مستجاب شده ابراهيم«: بود آه صريحًا فرمود) ص(حضرت محمد

آسى بود آه صفات ناپسند را از روح و روان اعراب زدود و قرآن را بدانان آموخت و حكمت را ) ص(حضرت محمد

ها و  پارچه و هماهنگ به وجود آورد آه خوبى چند سال، امتى يك آه طى آه سنت نبوى بود به آنان ياد داد؛ چنان

زده و  ها را در دورترين نقاط جهان منتشر ساختند و اينها مردمى بودند آه در لجنزارى از مفاسد اخالقى پرسه فضليت

  . بردند هاى فتنه و شرارت به سر مى در عرصه

  : اين بود) ع(از جمله دعاهاى ابراهيم

  ) ٥(َربَّنا ال َتْجَعْلنا ِفْتَنًة ِللَِّذيَن َآَفُروا َواْغِفْر َلنا َربَّنا ِإنََّك َأْنَت الَعِزيُز الَحِكيُم؛* ْيَك َتَوآَّْلنا َوِإَلْيَك َأَنْبنا َوِإَلْيَك الَمِصيُر َربَّنا َعَل

گارا، ما را مايه گمراهى پرورد. پروردگارا، بر تو توآل نموديم و به سوى تو بازگشتيم و فرجامها همه به سوى توست

  . آافران قرار نده، گناهان ما را ببخش به راستى آه تو دانا و حكيمى
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  ابراهيم، مسلمان راستين 

آن را بر دين خود نهاده است و او نخستين آسى ) ص(اند آه اسالم، نامى است آه محمد بسيارى از مردم تصور آرده

حقيقتى آه قرآن بيان آرده اين است آه همه . ترديد اشتباه است تصور بىاين . است آه اين نام را به وجود آورده است

بود آه اين نام را براى دين خويش انتخاب آرد و آن را بر ) ع(اند و در رأس آنها ابراهيم پيامبران خدا مسلمان بوده

ايمان ) ص(حضرت محمد قرآن، اعرابى را آه به رسالت. پيروان خود اطالق نمود و فرزندانش را بر آن سفارش فرمود

  : دهد آورده و به دين اسالم گرويده بودند، مورد خطاب قرار مى

  ) ٦.(»َوما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفى الدِّيِن ِمْن َحَرٍج ِملََّة َأِبيُكْم ِإْبراِهيَم ُهَو َسّماُآُم الُمْسِلِميَن ِمْن َقْبُل«

خداى متعال پيامبرش . ى آه تنها به پرستش خدا قيام نمودامت. مأمور به پيروى از امت ابراهيم بود) ص(حضرت محمد

  : سازد را مخاطب مى) ص(حضرت محمد

  ) ٧.(»ُثمَّ َأْوَحْينا ِإَلْيَك َأِن اتَِّبْع ِملََّة ِإْبراِهيَم َحِنيفًا َوما آاَن ِمَن الُمْشِرِآيَن«

  : فرمايد و سپس مى

  ) ٨.(»ِللَِّه َوُهَوُمْحِسٌن َواتََّبَع ِملََّة ِإْبراِهيَم َحِنيفًا َوَمْن َأْحَسُن ِدينًا ِممَّْن َأْسَلَم َوْجَهُه«

دهد و با عبادت خود در  آند آسى است آه پرستش و عبادتش را تنها براى خدا انجام مى آسى آه خويش را تسليم خدا مى

و حسنات، همان عمل  پى آسب خرسندى پروردگار است و فرد نكوآار آسى است آه خوب عمل آند و حسنه انجام دهد

  . خوب و شايسته است

  . دهد اسالم عهد و پيمانى است آه انسان روح، روان، دل، گفتار، تمايالت، خشم و شادى خود را در ميزان الهى قرار مى

  : فرمايد ابراهيم به قوم خود مى

  ِباللَِّه َوْحَدُه؛  ُتْؤِمُنوا  َوَبدا َبْيَننا َوَبْيَنُكُم الَعداَوُة َوالَبْغضاُء َأَبدًا َحّتى

  . آه به خداى يگانه ايمان آوريد توزى ايجاد شد تا آن و پيوسته ميان ما و شما دشمنى و آينه

  : فرمايد و نيز مى

  ) ٩(ِإنِّى َوجَّْهُت َوْجِهَى ِللَِّذى َفَطَر السَّمواِت َواَألرَض َحِنيفًا َوما َأَنا ِمَن الُمْشِرِآيَن؛

  . ورزم من تسليم خدايم و به او شرك نمى. ها و زمين را آفريد آه آسمان من رو به سوى آسى آوردم

  : برگزيد و فرمود) تسليم بودنش(اسالِم ابراهيم اين گونه بود و به همين دليل خداوند او را به خاطر اسالم وى 

  ) ١٠(ذ قاَل َلُه َربُُّه َأْسِلْم قاَل َأْسَلْمُت ِلَربِّ العاَلِميَن؛ِإ* َوَلَقِد اْصَطَفْيناُه ِفى الدُّْنيا َوِإنَُّه ِفى اآلِخَرِة َلِمَن الّصاِلِحيَن 

تسليم : گفت. تسليم شو: گاه خدايش بدو فرمود آن. ما او را در دنيا برگزيديم و وى در آخرت از صالحان خواهد بود

  . پروردگار جهانيان گشتم
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  ) ع(جود و بخشش ابراهيم

يك  گرفت آه قوم لوط را هالك گرداند، آنان دست به اعمال زشتى زده بودند آه هيچ اراده و مشّيت خداوندى براين تعلق

پرداختند، به همين  مى) لواط(بازى  جنس مردان به عمل شنيع هم. از مردم جهان زمان خودشان بدان آار دست نيازيده بود

رشتگان را مأمور ساخت آه آنان را به خداى متعال ف. دليل سزاوار بودند آه خداوند عذاب خود را بر آنان وارد سازد

هالآت رسانند، ولى آن فرشتگان قبل از هالك آردن آنها، مأموريت يافتند تا در چهره جوانانى به عنوان ميهمان، بر 

  . وارد شوند) ع(ابراهيم

نيامد، بسيار نوازى معروف بود، به همين دليل وقتى پانزده شب برايش ميهمان  به جود و بخشش و ميهمان) ع(ابراهيم

اى فربه، آه بريان  گاه آه ميهمانان را ديد از ديدنشان شادمان گشت و نزد خانواده خويش رفت و گوساله نگران شد و آن

) ع(ولى دست اين ميهمانان به سمت گوشت گوساله دراز نشد، و چون ابراهيم.و سرخ شده بود، آورده و نزد آنان گذاشت

در باره آنان دچار شك و ترديد شد و در اين خصوص با آنان . دهند غذا نشان نمى احساس آرد آنان ميل و رغبتى به

و » سدوم«آنها بدو اطالع دادند آه فرشتگانى از سوى خداوند متعالند آه آنها را براى انتقام از مردم . گفتگو آرد

  . مأموريت بخشيده آه در قرآن از آنان به قوم لوط تعبير شده است» عاموره«

درنگ به وى مژده داده بودند، خداوند به آنان فرزندى  هنگامى آه به حقيقت اين ميهمانان آه بى) ع(مسر ابراهيمساره ه

زده شده و  آند، آشنا گشت، خندان شد و از اين مژدگانى شگفت به نام اسحاق و به اسحاق فرزندى به نام يعقوب عنايت مى

فرشتگان بدو پاسخ ! لى آه شوهرم ابراهيم پير و سالخورده شده استآورم، در حا آيا مِن پيرزن بچه مى: بدانان گفت

سازد، خداوند با رحمت و برآات  آيا از اين مژده در شگفتى؟ اين قدرت الهى است آه هيچ چيز آن را ناتوان نمى: دادند

  . خود بر شما آل ابراهيم، آن را ويژه شما گرداند

اش يعقوب، اطمينان حاصل آرد در  ان همراه با مژده به وجود اسحاق و نوهبه حقيقت اين ميهمان) ع(گاه آه ابراهيم آن

قرآن به اين گفتگو .ها با ديده رحمت بنگرد باره قوم لوط با خداى خويش به گفتگو پرداخت، به اين اميد آه خداوند بدان

  : فرمايد خداى متعال مى. اشاره دارد و شرح آن در ِسفر تكوين آمده است

َأْيِدَيُهْم ال َتِصُل ِإَلْيِه َنِكَرُهْم   َفَلّما َرأى* قاُلوا َسالمًا قاَل َسالٌم َفما َلِبَث َأْن جاَء ِبِعْجٍل َحِنيٍذ   ْت ُرُسُلنا ِإْبراِهيَم ِبالُبْشرىَوَلَقْد جاَء

ُه قاِئَمٌة َفَضِحَكْت َفَبشَّْرناها ِبِإْسحَق َوِمْن َوراِء ِإْسحَق َواْمَرَأُت* َقْوِم ُلوٍط   َوَأْوَجَس ِمْنُهْم ِخيَفًة قاُلوا ال َتَخْف ِإّنا ُأْرِسْلنا ِإلى

قاُلوا َأَتْعَجِبيَن ِمْن َأْمِر اللَِّه َرْحَمُة اللَِّه * ٌء َعِجيٌب  َأَأِلُد َوَأَنا َعُجوٌز َوهذا َبْعِلى َشْيخًا ِإنَّ هذا َلَشى  قاَلْت ياَوْيَلتى* َيْعُقوَب 

ِإنَّ ِإْبراِهيَم * ُيجاِدُلنا ِفى َقْوِم ُلوٍط   َفَلّما َذَهَب َعْن ِإْبراِهيَم الرَّْوُع َوجاَءْتُه الُبْشرى* َأْهَل الَبْيِت ِإنَُّه َحِميٌد َمِجيٌد  َوَبَرآاُتُه َعَلْيُكْم

  ) ١١(ُهْم آِتيِهْم َعذاٌب َغْيُر َمْرُدوٍد؛يا ِإْبراِهيُم َأْعِرْض َعْن هذا ِإنَُّه َقْد جاَء َأْمُر َربَِّك َوِإنَّ* َلَحِليٌم َأّواٌه ُمِنيٌب 

طولى نكشيد براى آنها گوساله آبابى تدارك . شان را جواب داد سالم. و فرستادگان ما ابراهيم را مژده دادند، سالم دادند

. بيم نداشته باش :آنان گفتند. برند آنان را نشناخت و از آنها بيمناك شد گاه آه مالحظه آرد آنها دست به طعام نمى ديد و آن

ما او را به اسحاق و بعد از او به يعقوب . ايم و همسرش ايستاده بود و تبّسم آرد و خنديد ما به سوى قوم لوط فرستاده شده

شوم و اين  واى بر من آه پير زن بوده و شوهرم نيز پير است، چگونه فرزنددار مى: بشارت و مژده داديم، همسرش گفت
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. ؟ رحمت و برآات او اختصاص به شما اهل بيت دارد!آيا از امر الهى در شگفتى: گفتند! آورى است مطلب شگفت

خداوند بسيار ستوده و بزرگوار است و زمانى آه بيم و ترس ابراهيم برطرف شد و مژده دريافت آرد، براى رهايى قوم 

اى ابراهيم، از اين : خطاب شد. بودابراهيم بسيار بردبار و رئوف و اهل تضرع و زارى . لوط با ما به گفتگو پرداخت

  . حكم خشم الهى بر آنان قرار گرفته و عذابى آه قطعى بوده و بازگشت ندارد، بر آنان وارد خواهد شد. خواهش در گذر

  . ١٢٢ - ١٢٠آيات ) ١٦(نحل -١

  . ١٢٤آيه ) ٢(بقره -٢

  . ٨٩ - ٨٣آيات ) ٢٦(شعراء -٣

  . ١٢٩ - ١٢٨آيات ) ٢(بقره -٤

  . ٥ - ٤آيات ) ٦٠(ممتحنه -٥

  . ٧٨آيه ) ٢٢(حج -٦

  . ١٢٣آيه ) ١٦(نحل -٧

  . ١٢٥آيه ) ٤(نساء -٨

  . ٧٩آيه ) ٦(انعام -٩

  . ١٣٠آيه ) ٢(بقره -١٠

  . ٧٦ -  ٦٩آيات ) ١١(هود -١١

  ))خاآساران حسين و جاللي عباس:مترجمان((آتاب همراه با پيامبران در قرآن : منبع 

                                                                                                                                                       
بت شكنى ابراهيم   

پرستيدند، در دل نهان ساخت و سوگند خورد آنها را  هايى آه قوم او مى ابراهيم تصميم خود را مبنى بر درهم شكستن بت

ها سود و  ين راهى عملى بود آه خواست براى قوم خود آن را ابراز نمايد تا بر آنها اقامه دليل آند آه اين بتنابود آند، ا

بنابراين، . ها قادر نيستند متقابًال به آنها زيانى وارد سازند ها آسيبى برساند، اين بت رسانند و اگر آسى بدان زيانى نمى

  . ها داشته باشد ند و اندرز در دلتر از پ تواند تأثيرى ژرف برهان عملى مى

. در پى فرصت مناسبى بود تا اهداف و مقاصد خويش را در يكى از روزهاى جشن قوم خود عملى سازد) ع(ابراهيم

اى ابراهيم، امروز عيد است، اگر همراه ما بيرون بيايى و در مراسم جشن و سرور با ما شرآت : پدرش بدو گفت

ابراهيم همراه آنان از شهر بيرون رفت و سپس عذرى برايش پيش آمد آه به واسطه . جويى، به تو خوش خواهد گذشت

بينم آه  من در طالع اين ستارگان چنين مى: هنگام شب نگاهى به ستارگان انداخت و گفت. توانست باز گردد آن مى

ودشان بيمناك شده و او را رها زودى به بيمارى طاعون مبتال خواهم شد، به همين دليل مردم ازسرايت آن بيمارى برخ به
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بازگشت، درحالى آه تصميم برنابودى آنها  -ها در آن قرار داشتند  آه بت -ساختند و وى به سمت جايگاه و معبدى 

  . گرفته بود

ها در آنار برخى ديگر نهاده شده و  برخى از بت. هاى آنان در آن قرار داشت رسيد به پرستشگاهى آه بت) ع(ابراهيم

هاى خوراآى و آشاميدنى ديد آه برايشان نذرآرده بودند تا  گ در صدر همه قرار داشت و در برابر آنها قربانىبتى بزر

خوريد؟ و چون آسى پاسخ  آيا غذا نمى: ها را مخاطب ساخت با تمسخر بت) ع(ابراهيم. به گمان خودشان از آنها بخورند

ها را شكست و قطعه قطعه  است خود به وسيله تبرى همه بتگوييد؟ و سپس با دست ر چرا سخن نمى: او را نداد، گفت

خوددارى آرد و تبر را به دست آن آويخت و سپس  -ترين خدايان آنها بود،  آه بزرگ -ساخت و ازشكستن بت بزرگ 

  : در اين زمينه آيات زير را مالحظه آنيد. معبد را ترك گفت

َفما َظنُُّكْم * َأِإْفكًا آِلَهًة ُدوَن اللَِّه ُتِريُدوَن* ِإذ قاَل ِلَأِبيِه َوَقْوِمِه ماذا َتْعُبُدوَن * َربَُّه ِبَقْلٍب َسِليٍم ِإذ جاَء * َوِإنَّ ِمْن ِشيَعِتِه َلِإْبراِهيَم 

ما َلُكْم * آِلَهِتِهْم َفقاَل َأال َتْأُآُلوَن   ِإلى َفراَغ* َفَتَولَّْوا َعْنُه ُمْدِبِريَن * َفقاَل ِإنِّى َسِقيٌم * َفَنَظَر َنْظَرًة ِفى النُُّجوِم * ِبَربِّ العاَلِميَن 

  ) ٩(َفراَغ َعَلْيِهْم َضْربًا ِباْلَيِميِن؛* ال َتْنِطُقوَن 

و ) پدر بزرگ(آه به پدر  ابراهيم با قلبى پاك و سالم از جانب خدا آمد، هنگامى. در حقيقت ابراهيم از پيروان نوح بود

شغوليد؟ آيا رواست آه به دروغ، خدايانى را به جاى خداى يكتا برگزينيد؟ پس به شما به پرستش چه م: قوم خود گفت

و [من بيمارم : گاه ابراهيم انديشيد و به ستارگان آسمان نگاهى آرد و به قومش گفت بريد؟ آن خداى جهانيان چه گمان مى

آيا : ها گفت هاى آنان آرد و به بت تابراهيم آهنگ ب. قومش از او دست برداشتند].  توانم در جشن شما شرآت آنم نمى

  . گوييد؟ و سپس تبر را با دست راست محكم بر آنها آوبيد خوريد؟ چرا سخن نمى غذا نمى

  ) ١٠(ِجُعوَن؛َفَجَعَلُهْم ُجذاذًا ِإّلا َآِبيرًا َلُهْم َلَعلَُّهْم ِإَلْيِه َيْر* َوَتاللَِّه َلَأِآيَدنَّ َأْصناَمُكْم َبْعَد َأْن ُتَولُّوا ُمْدِبِريَن 

پس از رفتن [هاى شما را به هر تدبيرى در هم خواهم شكست و  بيرون رفتيد، بت] از شهر[به خدا سوگند، پس از آن آه 

  . ها را قطعه قطعه آرد، جز بت بزرگشان را آه بدان رجوع آنند بت] آنها

اگر اينها خدايان راستين :] گفت او مى. [ردپرستى قومش اقامه آ ها دليلى ملموس بر بطالن بت با شكستن بت) ع(ابراهيم

اين موضوع واقعيتى . ساختند رساند، زيان وارد مى آردند و به هر آسى آه بدانان آسيب مى بودند، از خويش دفاع مى

و هنوز ساختن آن به ... وى مجسمه بزرگى براى بودا ساخته بود. پادشاه ژاپن آن را دريافته بود» هيده يوشى«بود آه 

.... اى در آن سامان رخ داد و آن مجسمه را به زمين افكند و متالشى ساخت زلزله ١٥٩٦ان نرسيده بود آه در سال پاي

من تو را : اى تحقيرآميز آن را مخاطب ساخت و گفت با پرتاب تيرى به سوى آن بت به گونه» هيده يوشى«نقل شده آه 

  ) ١١!(رستشگاهت را نگهدارىاى گزاف سرپا آردم، ولى تو حتى نتوانستى پ با هزينه

  . ٩٣ - ٨٣آيات ) ٣٧(صافات -٩

  . ٥٨ - ٥٧آيات ) ٢١(انبياء -١٠

   ١٣٣ ، ص٥ ويل دورانت، قصة الحضاره، ج -١١
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  ))خاآساران حسين و جاللي عباس:مترجمان((آتاب همراه با پيامبران در قرآن : منبع 

ابواألنبياء) ع(ابراهيم  
نام او پيوسته همراه با احترام و . گانه يهود و مسيحيت و اسالم، داراى جايگاهى واالست نزد پيروان اديان سه) ع(ابراهيم

وى از پيامبران اولوالعزم الهى بوده و در راه دعوت به پرستش خدا و يگانگى او . شود قداست و شكوه و جالل برده مى

  . اى آه بدان ايمان آورده بود، تالش و مبارزه آرد و راه عقيده

وى از جنبه اخالص و فداآارى در راه عشق . ندگى آن حضرت آوشش و فداآارى در راه پروردگار خود بودسراسر ز

چنانكه جايگاه واال و برجسته آن حضرت، نهفته در مقام ابواالنبيايى وى . به خدا، الگويى زنده براى همه آيندگان بود

شد، آن پيامبر ازنسل و يا از پيروان آن  نازل مى) ع(هر آتاب آسمانى آه برهريك از پيامبران پس از ابراهيم«. بود

  . رسد داراى آن چنان جايگاهى است آه هيچ آس بدان پايه نمى) ع(ابراهيم) ١.(»حضرت بود

اسماعيل، جّد . هاى اسماعيل و اسحاق داشت آه خداوند آنها را به پيامبرى برگزيد دو پسر به نام) ع(حضرت ابراهيم

و نياى اعراب حجاز است؛ زيرا نسبت اعراب حجاز به نابت و قيذار، پسران ) ٢)(ص(رسول اآرم حضرت محّمد

  ). ٣(رسد مى) ع(حضرت اسماعيل

جا آه خداى سبحان مؤمنين عرب را مورد خطاب قرار داده و  را پدر اعراب خوانده، آن) ع(قرآن، حضرت ابراهيم

  : فرمايد مى

  ) ٤(َرٍج ِملََّة َأِبيُكْم ِإْبراِهيَم ُهَو َسّماُآُم الُمْسِلِميَن ِمْن َقْبُل؛َوما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفى الدِّيِن ِمْن َح

  . او شما را قبًال مسلمان ناميد هم. مانند آيين پدرتان ابراهيم است]  و آيين اسالم[ خداوند در دين بر شما مشقت و رنج ننهاده

اسرائيل، منتسب به او هستند  هاى بنى يل است و ساير نسلاما اسحاق، داراى فرزندى به نام يعقوب شد آه لقب او اسرائ

است، آن گونه آه انجيل بيان آرده، ) ع(آه در ميان آنها بسيارى از پيامبران وجود دارند آه آخرين اينان حضرت عيسى

  : به پيروان خود فرمود) ع(عيسى

ابراهيم پدر شماست، او مسرور بود آه امروِز مرا ببيند و ديد و ) ٥(َو َفِرَح؛  َيومي َفرأى  َيرى  إبراهيُم أُبوآم ِابَتَهَج حّتى«

  . »شادمان گشت

  : جا آه فرمود است آن به عنوان پدر پيامبرانى آه پس از او آمدند، ياد آرده) ع(قرآن آريم از ابراهيم

َوهُروَن َوَآذِلَك   ْن ُذرِّيَِّتِه داُوَد َوُسَلْيماَن َوَأيُّوَب َوُيوُسَف َوُموسىَوَوَهْبنا َلُه ِإْسحَق َوَيْعُقوَب ُآّلًا َهَدْينا َوُنوحًا َهَدْينا ِمْن َقْبُل َوِم

َوِإْسماِعيَل َواْلَيَسَع َوُيوُنَس َوُلوطًا َوُآّلًا َفضَّْلنا َعلَى * َوِإْلياَس ُآلٌّ ِمَن الّصاِلِحيَن   َوِعيسى  َوَزَآِرّيا َوَيْحيى* َنْجِزى الُمْحِسِنيَن 

  ). ٦(َن؛العاَلِمي

و ما به ابراهيم اسحاق و يعقوب را عطا آرديم و همه را به راه راست رهنمون شديم و نوح را نيز پيش از ابراهيم و نيز 

فرزندانش داود و سليمان و ايوب و يوسف و موسى و هارون را هدايت آرديم و اين چنين نكوآاران را پاداش خواهيم 
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مه از نيكوآارانند و نيز اسماعيل ويسع و يونس و لوط از نيكان بوده و همه آنها را زآريا و يحيى و عيسى و الياس ه. داد

  . بر جهانيان برترى داديم

گانه  نياى يهوديان و مسيحيان و مسلمانان است و پيامبران اين اديان سه) ع(گردد آه ابراهيم از اين آيه شريفه روشن مى

عمل به دستورات الهى آه بر آنها : اند و آن عبارت بوده از آرده ال مىاز حيث نسب از يك تبار بوده و يك هدف را دنب

  . آرده است فرو فرستاده شده و قبل از هر چيز دستوراتى آه به پرستش خداى يگانه دعوت مى

  . ١٦٧ ، ص١ ابن آثير، البدايه والنهايه، ج -١

بن ابراهيم  رسد و نسب عدنان به اسماعيل دد مىبه عدنان بن أ) ص(اند آه نسب رسول خدا نسب شناسان بر اين عقيده -٢

  . شود ختم مى

  . ٢٢١ ، ص١ تاريخ طبرى، ج -٣

  . ٧٨آيه ) ٢٢(حج -٤

  . ٥٦، ٨انجيل يوحنا،  -٥

  . ٨٦ - ٨٤آيات ) ٦(انعام -٦

  ))خاآساران حسين و جاللي عباس:مترجمان((آتاب همراه با پيامبران در قرآن : منبع 
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 صالح پيغامبر همان هامان زرتشت است
 

 اصحاب(حجرنام قرآنی قوم صالح يعنی ثمود به معنی معدوم در محيط عربستان خصوصا به مردم شهر ويران شده 

اما صالح يعنی مرد نيکوکار رهبر ملکوتی قوم ثمود معروف همان گئوماته زرتشت . اطالق ميشده است) قرآن الحجر

يعنی نيکوکار بوده است اين لقب بی شک بدان جهت به وی اطالق شده است که در امپراطوری می باشد ملقب به هامان 

هخامنشی  پدر خوانده و پدرزنش کورش و پسر وی کمبوجيه اصالحات اجتماعی و اقتصادی عميقی به عمل آورده بوده 

و گاو ربط داده شده ) صالح(شتر که نامش به غلط با ) سرود دان زرين پيکر(در تواريخ اسالمی گئوماته زرتشت. است

مطالب اساطيری مربوط  به صالح .  در قرآن و احاديث از جمله تحت عنوان صالح دارای شتر مقدس ظاهر گرديده است

  : را از سايت اسالمی تبيان به عينه نقل می کنيم

 )ع(حضرت صالح

اما . ته شد و به توحيد و خداجويى دعوت آرديكى از پيامبران قديم است آه در ميان قوم ثمود برانگيخ) ع(حضرت صالح

را پى آردند و مستحق ) ناقه صالح(قوم ثمود از عناد و فساد در اعمال و افكار خود دست برنداشتند و حتى آيت الهى او 

 آند و نامش هشت بار در اين آيات ذآر در قرآن آريم حدود هفتاد آيه دعوت او را حكايت مى. صاعقه و عذاب الهى شدند

  : شده است؛ از جمله

  ) ١(ِإذ قاَل َلُهْم َأُخوُهْم صاِلٌح أال َتتَّقون؛

  آيا پروا نداريد؟ : آنگاه آه برادرشان صالح به آنان گفت

  ) ٢(َثُموَد َأخاُهْم صاِلحًا قاَل يا َقْوِم اْعُبُدوا اللََّه؛  َوِإلى

  . ، خدا را بپرستيداى قوم من: گفت. و به سوى قوم ثمود، برادرشان صالح را فرستاديم

  ) ٣(َثُموَد َأخاُهْم صاِلحًا َأِن اْعُبُدوا اللََّه؛  َوَلَقْد َأْرَسْلنا ِإلى

  . خدا را بپرستيد: و به راستى، به سوى ثمود، برادرشان صالح را فرستاديم آه

  صالح اسوه صبر و متانت در برخورد با مخالفان 

دهد آه اين پيامبر الهى دربرابر برخوردهاى نامعقول و  مىمطالعه در سيره حيات و دعوت حضرت صالح نشان 

در . گذشت آميز و معاندانه قوم خود همواره بزرگوارانه رفتار نموده، با اغماض و عفو از خطا و گناهشان در مى خشونت

لكه در عوض، استداللش را نپذيرفتند، ب. هاى روشن آنها را به توحيد فرا خواند ابتداى روند دعوت صالح با استدالل

در تمام اين مراحل آنچه از . هاى ناروايى بدو زدند و حتى در نهايت گستاخى از او درخواست نزول عذاب نمودند تهمت

اين مبّلغ گرانقدر و اسوه قرآنى مشاهده گرديد، مواجهه آريمانه و نگاه مهربانانه و گذشت بزرگوارانه و خطاپوشى پدرانه 

  . ن او را اسوه قرآن در صبر و متانت در رفتار با مخالفان دانستتوا حق مى بنابراين به. بود

  ) ع(هاى تبليغى حضرت صالح شيوه

  دعوت به پرستش خداى يگانه . ١
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در حالى آه قوم صالح پرستش بتان را به عنوان اعتقاد و عادتى ديرين در زندگى پذيرفته بود، صالح چون انبياى ديگر 

  : رساند مى ابتدا پيام توحيد را به گوششان

  ) ٤.(َثُموَد َأخاُهْم صاِلحًا َأِن اْعُبُدوا اللََّه َفِإذا ُهْم َفِريقاِن َيْخَتِصُموَن  َوَلَقْد َأْرَسْلنا ِإلى

  . خدا را بپرستيد پس به ناگاه آنان دو دسته متخاصم شدند: و به راستى به سوى ثمود، برادرشان صالح را فرستاديم آه

  ) ٥(َربُِّكْم؛ ْم صاِلحًا قاَل يا َقْوِم اْعُبُدوا اللََّه ماَلُكْم ِمْن ِإلٍه َغْيُرُه َقْد جاَءْتُكْم َبيَِّنٌة ِمْنَثُموَد َأخاُه  َوِإلى

اى قوم من، خدارا بپرستيد، براى شما معبودى جز او نيست؛ : و به سوى قوم ثمود، صالح، برادرشان را فرستاديم، گفت

  . تان دليلى آشكار آمده استدر حقيقت براى شما از جانب خداي

  داند؛  و خود را بر اين ادعا داراى بينه و حجت آشكار مى

  ) ٦(َعَصْيُتُه؛ َبيَِّنٍة ِمْن َربِّى َوآتاِنى ِمْنُه َرْحَمًة َفَمْن َيْنُصُرِنى ِمَن اللَِّه ِإْن  قاَل يا َقْوِم أََرَأْيُتْم ِإْن ُآْنُت َعلى

در اين دعوا بر حجتى روشن از پروردگار خود باشم و او از جانب خود رحمتى به من  اى قوم من، چه بينيد، اگر: گفت

  آند؟  داده باشد پس اگر او را نافرمانى آنم چه آسى دربرابر خدا مرا يارى مى

  است،  بر دعوت توحيدى صالح تأآيد شده) ع(در آتاب آافى ضمن حديثى از حضرت امام باقر

اى محمد، صالح به سوى قومش :گفت. ه آيفيت عذاب و هالك قوم صالح سؤال آرداز جبرئيل دربار) ص(خدا رسول

سالگى رسيد،  ١٢٠به سر برد تا به ) به زندگانى و دعوت(مبعوث گرديد در حالى آه شانزده سال داشت، پس ميان ايشان 

  ) ٧....(پرستيدند به غير از خدا مى ايشان هفتاد بت داشتند آه آنها را: اما در هيچ خيرونيكى او را اجابت نكردند، و فرمود

  ) ٨.(ترى در حيات القلوب ذآر شده و در آن مناظره توحيدى صالح با قومش تشريح شده است اين روايت به شكل مفصل

  هاى الهى و عظمت خالق  ذآرنعمت. ٢

عظمت و بدايع خلقت  شد، اما اين مانع از آن نيست آه آثار هرچند دعوت صالح با معجزات و آيات شگفت پشتيبانى مى

  خداوند بر ايشان باز گو نشود و آنان را متذآر نسازد؛ 

  : گويد وى پس از امر به عبادت خداى واحد مى -

  ) ٩(ُهَو َأْنَشَأُآْم ِمَن اَألرِض َواْسَتْعَمَرُآْم ِفيها َفاْسَتْغِفُروُه ُثمَّ ُتوُبوا ِإَلْيِه ِإنَّ َربِّى َقِريٌب ُمِجيٌب؛

گاه به درگاه او توبه آنيد آه  پس از او آمرزش بخواهيد، آن. زمين پديد آورد و در آن شما را استقرار داد او شما را از

  . پروردگارم نزديك و اجابت آننده است

  : ياد داشته باشند هاى خداوند را به ها و آفريده آند آه نعمت گاهى به صراحت مردم را سفارش مى -

  ) ١٠(؛....َبْعِد عاٍد َوَبوََّأُآْم ِفى اَألرِض َتتَِّخُذوَن ِمْن ُسُهوِلها ُقُصورًا َوَتْنِحُتوَن الِجباَل ُبُيوتًا َلفاَء ِمْنَواذُآُروا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخ
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در . و به ياد آوريد هنگامى را آه شما را پس از قوم عاد جانشينان آنان گردانيد و در زمين به شما جاى مناسب داد

  . تراشيديد هايى زمستانى مى ها خانه آرديد و از آوه اختيار مىهايى  هاى آن آاخ دشت

  ) ١١.(َفاذُآُروا آالَء اللَِّه َوال َتْعَثْوا ِفى اَألرِض ُمْفِسِديَن... 

  . هاى خدا را به ياد آوريد و در زمين سر به فساد بر مداريد پس نعمت... 

هاى موجود را يادآور  اند، نعمت ى راهى آه در پيش گرفتهو گاهى ضمن انذار و هشدار به مخاطبان نسبت به نافرجام -

  : دهد شود و خبر از زوال آنها مى مى

َفاتَُّقوا * َوَتْنِحُتوَن ِمَن الِجباِل ُبُيوتًا فاِرِهيَن * َوُزُروٍع َوَنْخٍل َطْلُعها َهِضيٌم * ِفى َجّناٍت َوُعُيوٍن * َأُتْتَرُآوَن ِفى ما هُهنا آِمِنيَن 

  ) ١٢(َوَأِطيُعوِن؛اللََّه 

ساران، و آشتزارها و خرما ُبنانى آه  ها و در آنار چشمه آنند؟ در باغ جا داريد آسوده رها مى آيا شما را در آنچه اين

  . از خدا پروا آنيد و فرمانم ببريد. تراشيد هايى مى ها خانه هايشان لطيف است؟ وهنرمندانه براى خود از آوه شكوفه

هاى بيكران  قومى آه فضل الهى و نعمت: برد هاى وعظ است آه قرآن به آار مى مهم تربيت و شيوه هاى اين يكى از راه

آنها را فرا گرفته و در تمام جوانب زندگى به پيشرفت و آبادانى رسانده، شايسته نيست آه خود را به گناه و نافرمانى خالق 

گردد تا به مقتضاى اين شأن و منزلت  زد خدا يادآور مىاين روش مخاطب را نسبت به منزلت وااليش ن... آلوده سازند

  ) ١٣.(عمل آند

  مناظره و جدال نيكو . ٣

گردد آه به هر حال،  هاى حضرت صالح با قومش روشن مى على رغم شيوع بت پرستى در قوم ثمود، با توجه به مناظره

از طرح توحيد از سوى صالح، ميان دو گروه اند و از اين رو، پس  گروهى از آنان در بت پرستى، سست و يا مردد بوده

آه اگر همه بر عناد باشند منازعه و مشاجره بر  گيرد، درحالى مصّر و مرّدد در عبادت اصنام مشاجره و اختالف در مى

  آنند؛  آيات زير به نحوى مناظره روشمند و جدال نيكوى صالح را بيان مى. خيزد نمى

  : گويند راند، در پاسخش مى ى پيرامون خداشناسى و توحيد سخن مىگاه آه صالح قدر در سوره هود، آن -

  ) ١٤(َأَتْنهانا َأْن َنْعُبَد ما َيْعُبُد آباُؤنا َوِإنَّنا َلِفى َشكٍّ ِمّما َتْدُعونا ِإَلْيِه ُمِريٌب؛

خوانى سخت دچار  ن مىگمان ما از آنچه تو مارا بدا دارى؟ و بى پرستيدند باز مى آيا ما را از پرستش آنچه پدرانمان مى

  . شكيم

  . فشرد و دربرابر شك مخاطبان، صالح بر آيه، بينه و حجت آشكار خود پاى مى -

  ) ١٥(َبيَِّنٍة ِمْن َربِّى َوآتاِنى منه َرْحَمًة؛  قاَل يا َقْوِم َأَرَأْيُتْم ِإْن ُآْنُت َعلى

دگار خود باشم و او از جانب خود رحمتى به من اى قوم من، چه بينيد اگر در اين دعوا بر حجتى روشن از پرور: گفت

  داده باشد؟ 
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  ) ١٦(َويا َقْوِم هِذِه ناَقُة اللَِّه َلُكْم آَيًة َفَذُروها َتْأُآْل ِفى َأْرِض اللَِّه َوالَتَمسُّوها ِبُسوٍء؛

بخورد و آسيبش  پس بگذاريد او در زمين خدا. اى شگرف است و اى قوم من، اين ماده شتر خداست آه براى شما پديده

  . مرسانيد

نكته آموزنده در اين مناظره نوعى همراهى به منظور اقناع تدريجى مخاطب است آه ازسوى اين پيامبر الهى اظهار 

داند، اما در مقام جدال بانوعى ترديد هدفدار سعى در جلب همراهى و تمايل  او قطعًا خود را داراى بينه مى. شود مى

  ). َبيَِّنٍة  يتم إن ُآنُت َعلىأرأ(تدريجى مخاطب دارد 

آند،  دهد و به تقواى الهى سفارش مى ها و امكاناتشان هشدار مى در سوره شعراء وقتى صالح آنها را به نابودى نعمت

قاُلوا ِإنَّما َأْنَت ِمَن (نمايند  شمارند و طلب معجزه مى زنند و او را بشرى چون خود مى دربرابر، تهمت جادوگرى به او مى

اما وى با برخوردى بزرگوارانه، تنها به ) ١٧)(ما َأْنَت ِإّلا َبَشٌر ِمْثُلنا َفْأِت ِبآَيٍة ِإْن ُآْنَت ِمَن الّصاِدِقيَن* لُمَسحَِّريَن ا

  : گويد دهد و با صفا و صداقتى انكار ناشدنى مى درخواستشان پاسخ مى

  ) ١٨(َعِظيٍم؛ َوالَتَمسُّوها ِبُسوٍء َفَيْأُخَذُآْم َعذاُب َيْوٍم* ُلوٍم قاَل هِذِه ناَقٌة َلها ِشْرٌب َوَلُكْم ِشْرُب َيْوٍم َمْع

و بدان گزندى مرسانيد آه عذاب روزى هولناك . گفت اين ماده شترى است آه نوبتى از آب او راست و روزى نوبت شما

  . گيرد شما را فرو مى

آنند، صالح در خطابى به  سيم شده بايكديگر مخاصمه مىدر سوره نمل نيز چون با طرح توحيد، مخاطبان به دو گروه تق -

  : گويد گروه حق ناپذير و توحيد ستيز مى

  ) ١٩(قاَل يا َقْوِم ِلَم َتْسَتْعِجُلوَن ِبالسَّيَِّئِة َقْبَل الَحَسَنِة َلْوال َتْسَتْغِفُروَن اللََّه َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن؛

خواهيد؟ باشد آه  يكى، شتابزده خواهان بدى هستيد؟ چرا از خدا آمرزش نمىاى قوم من، چرا پيش از جستن ن: صالح گفت

  . مورد رحمت قرار گيريد

  آنها جز پاسخى بى ربط و خرافه آميز، سخنى براى گفتن ندارند؛ 

  ) ٢٠(قاُلوا اطَّيَّْرنا ِبَك َوِبَمْن َمَعَك؛

  . ما به تو و هر آس آه همراه توست شگون بد زديم: گفتند

  دهد؛  ح ديگر بار آنها را به خدا باورى سوق مىاما صال

  ) ٢١(قاَل طاِئُرُآْم ِعْنَد اللَِّه َبْل َأْنُتْم َقْوٌم ُتْفَتُنوَن؛

  . ايد سرنوشت خوب و بدتان پيش خداست بلكه شما مردمى هستيد آه مورد آزمايش قرار گرفته: گفت

ورزيد، آه پيروان خويش را نيز براى  جدال نيكو مبادرت مى شود آه او نه تنها خود به سوره نمل استفاده مى ٤٥از آيه 

جا مشهود است آه مأل و گروه مستكبران و اشراف به  نمونه اين آمادگى در آن. آرد مناظره و بحث آزاد عقيدتى آماده مى
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و آنها با ) رسٌل ِمن َرّبهَأَتعلمون أّن صاِلحًا ُم(دانيد  آيا شما صالح را فرستاده خداوند مى: گويند مستضعفان با ايمان مى

  ). اّنا ِبما ُأرسل ِبه ُمْؤِمنون(دهند، ما به آنچه او بدان رسالت و مأموريت يافته ايمان داريم  قاطعيت پاسخ مى

تالش حضرت صالح را براى تحقق يكى از شروط مناظره صحيح و جدال » لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة<ضمنًا جمله 

ه عبارت است از تأمل و تأنى و موضعگيرى سنجيده و حساب شده در مناظره؛ چه، بسيارى از دهد آ نيكو نشان مى

شوند آه اين  اصحاب عقايد باطل به خاطر فقدان داليل روشن و برهان قاطع، با شتاب و نسنجيده وارد ميدان مناظره مى

  . خود، دليل تزلزل عقيده و موجب محكوميت آنهاست

  وشت مخاطبان نصح و دلسوزى بر سرن. ٤

مرام اسالم آرده است همانا خيرخواهى   روش مشترك انبيا آه بسيارى از سختدالن روزگار را به راه هدايت آشانده و رام

  سوزاند؛  صالح در مراحل مختلف دعوتش صميمانه براى قومش دل مى. و دلسوزى جدى است

  : آند امين مردم و سودمند به حالشان معرفى مى در آغاز دعوت، در آنار بيان استدالل و آوردن بينه، خود را -

  ) ٢٢(َفاتَُّقوا اللََّه َوَأِطيُعوِن؛* ِإنِّى َلُكْم َرُسوٌل َأِميٌن 

  . اى در خور اعتمادم من براى شما فرستاده

انه رغم پافشارى بخشى از جامعه بر شرك و گناه، با اميدوارى به بازگشت ايشان به مسير هدايت، دلسوز زمانى على -

  : گويد مى

  ) ٢٣(َفاْسَتْغِفُروُه ُثمَّ ُتوُبوا ِإَلْيِه ِإنَّ َربِّى َقِريٌب ُمِجيٌب؛

  . آننده است گاه به درگاه او توبه آنيد، آه پروردگارم نزديك و اجابت پس از او آمرزش بخواهيد، آن

  : گويد و در جاى ديگر با تعبيرى ديگر مى -

  ) ٢٤(َعلَُّكْم ُتْرَحُموَن؛َلْوال َتْسَتْغِفُروَن اللََّه َل

  . خواهيد؟ باشد آه مورد رحمت قرار گيريد چرا از خدا آمرزش نمى

در پايان آار نيز چون پس از آشته شدن شتر و سرآشى بيش از حد مردم، عذاب الهى را بر سر قوم حقيقت ستيزش  -

  : آند مى آشد و باخود زمزمه بيند، دردمندانه آهى از دل بر مى نازل مى

  ) ٢٥(َلَقْد َأْبَلْغُتُكْم ِرساَلَة َربِّى َوَنَصْحُت َلُكْم َولِكْن ال ُتِحبُّوَن الّناِصِحيَن؛

به راستى، من پيام پروردگارم را به شما رساندم و خير شما را خواستم ولى شما خير خواهان و نصيحتگران را دوست 

  . داريد نمى

  يرآانه دشمن هاى ز عدم تأثيرپذيرى از جنگ روانى و شيوه. ٥
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ويژه زمانى  به. هاى الهى، مانند هر مأموريت خطير ديگر، نيازمند هشيارى، تيزبينى و تدبير صحيح است تبليغ دين و پيام

مبّلغى از اين ) ع(حضرت صالح. دهند آه بزرگان هوشمندان و سياستمداران يك قوم دربرابر دعوت صفى واحد تشكيل مى

هاى رندانه مخالفان، او را از حرآت تبليغى بازنداشت، هرچند شايد در آاهش  يوهها و ش دست بود آه هرگز نيرنگ

هاى جنگ روانى و عكس العمل صالح دربرابر آنها را مورد  برخى از اين شيوه. گرايش مردمى به او تأثير گذاشت

  . دهيم بررسى قرار مى

بود آه براساس زيربناى فكرى خود آه مبتنى بر اولين روش جنگ روانى آنها اين : تحريك پايگاه اجتماعى صالح) الف

اى و تقليد پيشينيان بود، شايستگى ها و جايگاه قبلى او در نظر قوم را به  هاى اجتماعى و قبيله اصالت مناصب و منزلت

ها  يستگىو چنين وانمودآنند آه اتخاذ آيينى نو و شيوه زندگى جديد و مخالف با آيين و گذشتگان، آن شا) ٢٦.(رخ او بكشند

  برد؛  را از بين مى

  ) ٢٧(قاُلوا يا صاِلُح َقْد ُآْنَت ِفينا َمْرُجّوًا َقْبَل هذا؛

  . اى صالح به راستى تو پيش از اين ميان ما مايه اميد بودى: گفتند

آه از هر آنچه بيند  اى ربانى و آيتى رحمانى مى سازد؛ او خود را داراى بينه صالح با بيانى قاطع، اين توطئه را نافرجام مى

بلكه تكيه به آنان براى او جز خسارت به ارمغان . آنان دارند يا معتقدند باالتر است و او را نيازى به مدح ايشان نيست

  . نخواهد آورد

اللَِّه ِإْن َعَصْيُتُه َفما َتِزيُدوَنِنى َغْيَر َبيَِّنٍة ِمْن َربِّى َوآتاِنى ِمْنُه َرْحَمًة َفَمْن َيْنُصُرِنى ِمَن   قاَل يا َقْوِم أََرَأْيُتْم ِإْن ُآْنُت َعلى

  ) ٢٨(َتْخِسيٍر؛

اى قوم من، چه بينيد اگر در اين دعوا بر حجتى روشن از پروردگار خود باشم و او از جانب خود رحمتى به من : گفت

  . افزاييد بر زيان من نمىداده باشد، پس اگر او را نافرمانى آنم چه آسى دربرابر خدا مرا يارى آند؟ در نتيجه شما جز 

دومين حيله رندانه براى آند آردن حرآت تبليغى صالح و آاهش گرايش عمومى به دعوتش، طرح : فال شوم) ب

: گفتند ماندند به اين خرافه متوسل شده مى وقتى از پاسخ منطقى و مستدل عاجز مى. هايى همچون فال نيك و بد است خرافه

  ) ٢٩(َمْن َمَعَك؛قاُلوا اطَّيَّْرنا ِبَك َوِب

  . ما به تو و به هر آس آه همراه توست شگون بد زديم: گفتند

اند بر  داند و آنان را از فريبى آه خورده حضرت صالح ضمن رّد اين سخن، سرنوشت همگان را در دست قدرتمند خدا مى

  . دارد حذر مى

  ) ٣٠(؛قاَل طاِئُرُآْم ِعْنَد اللَِّه َبْل َأْنُتْم َقْوٌم ُتْفَتُنوَن

  . ايد سرنوشت خوب و بدتان پيش خداست بلكه شما مردمى هستيد آه مورد آزمايش قرار گرفته: گفت
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اى ببيند آه از راست به چپ  اين خرافه بدين ترتيب بود آه چون شخص از خانه به قصد سفرى بيرون شود و پرنده

اى را منشأ خير و  اينچنين حرآت پرنده. خواهد شدرود، خوش يمن است و اگر از چپ به راست برود به فال بد تعبير  مى

ايم، اما وى در پاسخ  ما براى تو و همراهانت فال بدزده: پس گفتند. دادند دانستند و خير و شر را به او نسبت مى شر مى

  ) ٣١.(فال شما نزد خداست، يعنى سبب خير و شر جز خداوند نيست: گفت

شگرد جنگ روانى بود آه در مورد پيروان صالح اتخاذ گرديد، شگردى آه به اين سومين : ايجاد ترديد در پيروان) ج

اشراف و سرآردگان قوم مشرك رو به مؤمنان . هاى مؤثرى آه صالح به آنان داده بود در ايشان آارگر نشد سبب آموزش

ما به او ايمان داريم : ت گفتنددانيد و اطمينان داريد آه صالح پيامبر است و آنها با صراح آيا شما مى: مستضعف آرده گفتند

  ) ٣٢.(شويم و هرگز در اين ايمان دچار ترديد نمى

ساز و حياتبخش اسالم در جريان است و  هاى پرآاربردى است آه دربرابر تعاليم انسان اين شگردها، امروزه از شيوه

ان خود را در برخى اصول و آوشند تا مخاطب هاى تبليغى استكبار با نوعى همراهى و لحنى نرم و جذاب مى دستگاه

بخشند آه ذهن  گاه اين ترديد افكنى را به حدى تكرار و استمرار مى معيارهاى مخالف با منافعشان به ترديد اندازند و آن

  . مخاطبان به تدريج از آن اصول و معيارها پاك گردد

 *******  

  : پي نوشته ها 

  . ١٤٢همان، آيه  - ١

  . ٦١آيه ) ١١(هود  - ٢

  . ٤٥آيه ) ٢٧(مل ن - ٣

  . ٤٥همان، آيه  - ٤

  . ٧٣آيه ) ٧(اعراف  - ٥

  . ٦٣آيه ) ١١(هود  - ٦

  . ٤٣ ، ص٢ عبدعلى بن جمعه عروسى حويزى، نورالثقلين، ج: به نقل از(روضه آافى  - ٧

  . ١١١ ، ص١محمدباقر مجلسى، حياة القلوب، ج  - ٨

  . ٦١آيه ) ١١(هود  - ٩

  . ٧٤آيه ) ٧(اعراف  - ١٠

  . ٧٤آيه ) ٧(اعراف  - ١١

  . ١٥٠ - ١٤٦آيات ) ٢٦(شعراء  - ١٢
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  . ٢٨محمد احمد عدوى، دعوة الرسل الى الّله، ص  - ١٣

  . ٦٢آيه ) ١١(هود  - ١٤

  . ٦٣همان، آيه  - ١٥

  . ٦٤همان، آيه  - ١٦

  . ١٥٤ - ١٥٣آيات ) ٢٦(شعراء  - ١٧

  . ١٥٦ - ١٥٥همان، آيات  - ١٨

  . ٤٦آيه ) ٢٧(نمل  - ١٩

  . ٤٧ان، آيه هم - ٢٠

  . ٤٧همان، آيه  - ٢١

  . ١٤٣آيه ) ٢٦(شعراء  - ٢٢

  . ٦آيه ) ١١(هود  - ٢٣

  . ٤٦آيه ) ٢٧(نمل  - ٢٤

  . ٧٩آيه ) ٧(اعراف  - ٢٥

  . ٤٤٠ محمد حسين فضل اهللا، خطوات على طريق االسالم، ص: ك.براى توضيح بيشتر اين شيوه ر - ٢٦

  . ٦٢آيه ) ١١(هود  - ٢٧

  . ٦٣همان، آيه  - ٢٨

  . ٤٧آيه ) ٢٧(نمل  - ٢٩

  . ٤٧آيه ) ٢٧(نمل  - ٣٠

  . ٣٧محمد احمد عدوى، دعوة الرسل الى اهللا، ص  - ٣١

  ).٧(اعراف  ٧٥مضمون آيه  - ٣٢

http://www.balagh.net/persian/quran/ketab_khaneh/osvehaye-qurani/19.htm  
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 سپيتمه جمشيد همان شائول تورات و طالوت قرآن است

و پدر ) اژدياک يعنی ثروتمند( آستياگاست و داماد و وليعهد ) زيبا(  سريرهکه در اوستا ملقب به   سپيتمه جمشيد  منا

) زيبا( طالوتاودر قرآن . بوده است و وی  به خاطر همين مقام وليعهدی اش به  امر کورش به قتل رسيد  برديه زرتشت

انبيای يهود با مصادره به مطلوب . ناميده شده است) س- گيب/سنگدل( قيسبن  )ازيريس/شاه ميرا(  شاولو در تورات 

و هخامنشيان  ) کيانيان(و مادها ) پيشداديان(طبع بنی اسرائيل وقايع مربوط به برخورد سلسلًه سپيتمه جمشيد 

به نقل از سايت را به شکل  حماسه ای برای يهود در آورده اند  که در روايات توراتی و قرآنی، ) نوذريان،خاندان داود(

  : تبيان از اين قرار است

  نبي الهي طالوت؛

  شكست بني اسرائيل  رمز

  طالوت گمشده

  طالوت پادشاهي

  )پسران ويسه در اوستا(جالوتطالوت با  نبرد

  طالوتداود در سپاه  حضور

  جنگ جالوت مي رود بهعليه السالم  داود

   

  شكست بني اسرائيل  رمز

اين . بودصندوق عهد حاوي الواحي بود آه متعلق به موسي و برادرش هارون عليهماالسالم  -تابوتهد يا ع صندوق

عهد نعمتي از نعمتهاي  - )٢۴٨/بقره.(شدصندوق از جانب خداوند بر آنان نازل شده بود و بر دوش فرشتگان حمل مي 

بود و به آنها قوت قلب و ثبات قدم مي داد و آثار  بني اسرائيل همراهخدا در بين بني اسرائيل بود، اين صندوق هميشه 

 حاضرهرگاه بني اسرائيل مي خواستند با دشمن خود به جنگ بپردازند و يا در صحنه نبرد . داشتعجيبي به همراه 

آنها از دلهره و اضطراب  قلبشوند، اين صندوق را پيشاپيش لشكر و در صفوف مقدم قرار مي دادند و در اين حال 

دشمنانشان ترس و اضطراب ايجاد مي آرد، زيرا  ميانمي شد و اطمينان خاطر پيدا مي آردند و در عوض در آسوده 

  . را در نهاد آن قرار داده بود استثناييخداوند اين رمز عجيب و امتياز 

دارهايي  واز شريعت خود منحرف شدند و اخالق و رفتار خويش را تغيير دادند، بر اثر گير  اسرائيلآه بني  آنگاه

اسرائيل از هم پاشيد و دچار ذلت  بنيبا از دست رفتن اين صندوق شيرازه اتحاد و وحدت . تابوت عهد را ازدست دادند

  . بستندشدند و چشمهاي خود را بر شوآت و عزت پيشين خود 
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بني  ازعده اي وضع بسربردند، تا زمان سموئيل يكي از پيامبران بني اسرائيل فرا رسيد،  هميندراز به  روزگاري

آنها از سموئيل . ذلت نجات دهند واسرائيل پيش وي شتافتند و به او متوسل شدند تا او بني اسرائيل را از بدبختي 

اين عده تحت لواي او درآيند و رياست بني اسرائيل را به  آهخواهش آردند آه بزرگ و پادشاهي برايشان انتخاب آند 

  . بر دشمن ظفر يابند و نصرت الهي نصيبشان گردد بدينوسيلهاو واگذار نمايند، شايد 

آنم آه اگر  ميمن گمان : بني اسرائيل به خوبي آگاه بود و به نقاط ضعف آنها پي برده بود گفت روحياتآه از  سموئيل

را يكديگر واگذار مي آنيد و راه فرار  بهشما مأمور به جنگ شويد، از انجام وظيفه شانه خالي آرده و امور خود را 

  . پيش مي گيريد

و مسامحه  آوتاهيما از سرزمين خود رانده و از فرزندان خويش جدا گشته ايم، چگونه ممكن است : گفتنداسرائيل  بني

  !رقت بار ما است؟ وضعچه حالي بدتر از وضع آنوني و چه ذلتي بدتر از . آنيم و شكست بخوريم

خدا خواهش  ازسموئيل . ور بگيرم و در اين مورد راهنمايي شومدهيد من در مورد شما از خدا دست اجازه: گفت سموئيل

من طالوت را " خدا وحي آرد. نمايد قيامآرد آه آن آس آه شايسته سلطنت ايشان است معرفي گردد و به رهبري آنان 

  ." براي سلطنت بني اسرائيل برگزيدم

تو مي  پيشمن او را : وحي شد. را نديده اممن طالوت را نمي شناسم و تاآنون او ! بارخدايا: داشتعرضه  سموئيل

سلطنت را به او واگذار و پرچم جهاد  آمد،چون او نزد تو . فرستم و تو براي مالقات و ديدار او دچار زحمت نمي شوي

  !را به دست او بده

  طالوت گمشده

داشت،  جوانچشمهاي درخشان او حكايت از قلبي زيرك و دلي . خوش اندام و قوي هيكل بود نيرومند،مردي  طالوت

يك روز آه او با . مشغول بود آشاورزياما مشهور و معروف نبود، او در دهكده خويش به همراه پدر به دامداري و 

طالوت به همراه غالم خود به دنبال االغها و در . آنها گم شد هاياالغپدر خويش در مزرعه مشغول آار بود، تعدادي از 

آه پاهايشان از  اينبه جستجو پرداختند، چند روز پياپي نشيب و فراز آوهها را زيرپا گذاشتند، تا  آوههاميان دره ها و 

  . آوردشدت خستگي متورم شد و راهپيمايي شب و روز، آنان را به ستوه 

بي . باشدت بيا تا به دهكده بازگرديم، زيرا من تصور مي آنم آه پدرم مضطرب و نگران ما گف خودبه غالم  طالوت

  . ترديد اآنون او از حيوانات غافل و به فكر سالمت ما افتاده باشد

توسط  وزادگاه سموئيل است، تا آنجايي آه من مي دانم او پيغمبر خدا است  و صوف سرزميناينجا : گفت غالم

بخواهيم، شايد در پرتو وحي و  راهنمايينزد او برويم و درباره االغهاي خود از او . وحي نازل مي شودفرشتگان به او 

  .شد و از آن استقبال آرد و برق اميد در چشمانش درخشيد خشنودطالوت از اين فكر . فروغ رأي او راهنمايي شويم

آب  بردند به دختراني برخورد آردند آه براي به جانب منزل سموئيل حرآت آردند در راه خو چونو غالم او  طالوت

  . پيغمبر خدا راهنمايي آنند سموئيل،از منزل خارج شده بودند، لذا از اين دو دختر خواستند آه آنها را به منزل 
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در همين . بيايدمردم در باالي اين آوه منتظر سموئيل هستند و هر دم انتظار مي رود آه او  اآنونهم : گفتند دختران

منتشر شد، سيماي نوراني او  محلدر   قع آه آنان مشغول صحبت بودند، طلعت سموئيل ظاهر و عطر نبوت ويمو

  . حكايت از پيغمبري آريم و رسولي امين مي آرد

برقرار  آنهامتوجه يكديگر شدند و در همان نگاه اول به هم عالقمند شدند و ارتباط قلبي بين  طالوتسموئيل و  چشمان

تا او را به پادشاهي برگزيند و زمام  آرداطمينان پيدا آرد آه اين مرد، همان طالوتي است آه خدا وحي  شد و سموئيل

  .مملكت را به او بسپارد

  طالوت پادشاهي

چندين االغ  منپدر . من نزد شما آمده ام تا درباره گمشده ام مرا راهنمايي آنيد اي پيغمبر خدا،: گفتبه سموئيل  طالوت

در جستجوي آنها به اين سرزمين آمده ايم  ماماده داشت آه مدتي است در آوهها و دره هاي اين سرزمين گم شده اند و 

تو آمده ايم، شايد در پرتو علم و اآنون نزد . چيز ديگري نيافتيم درماندگيو پس از سه روز جستجو غير از خستگي و 

  .نشاني از حيوانات خود به دست آوريم شما،راهنمايي 

و افكار  برگيرشما هم اآنون در راه دهكده و به سوي مزرعه پدرت روان هستند، دل از آنها  حيوانات: گفت سموئيل

خدا تو را براي . وت مي آنمدع ارزشمنديخود را متوجه آنها مگردان آه من شما را براي آار بزرگ و خطير و 

و امورشان را به دست آفايت گيري و ايشان را از شر دشمنانشان  مجتمعسلطنت بني اسرائيل برگزيده است تا آنها را 

  . سازد ميخدا به اراده خود پيروزي را براي شما حتمي مي گرداند و دشمنان شما را سرنگون  زودينجات بخشي و به 

ضعيف  بنيامينمن از فرزندان ! من چه آار با زمامداري و پادشاهي دارم؟! سلطنت و رياست؟به  چهمرا : گفت طالوت

من به سلطنت برسم و زمام قدرت را  آهترين پسران يعقوب و فقيرترين ايشان هستم، با اين وضع چگونه ممكن است 

  !در آف گيرم؟

 دستسپس ! عمت را بجا آور و آماده جهاد شوشكر اين ن. اراده خدا و امر و وحي اوست گفتم،آنچه : گفت سموئيل

خداوند طالوت را براي : گفتسموئيل . طالوت را گرفت و او را نزد سران بني اسرائيل آورد و به ايشان معرفي آرد

شما هم بايد تسليم او شويد و از او اطاعت آنيد،  دارد،سلطنت شما برگزيده است، وي حق رياست و سلطنت بر شما را 

  . با دشمن شويد نبردبپرهيزيد و آماده  از تفرقه

آنچنان  رسد،واقعه سخت متحير شدند و آنگاه آه سموئيل گفت سلطنت بني اسرائيل به طالوت مي  ايناسرائيل از  بني

آنها مي دانستند آه طالوت از گمنام  زيراآثار اآراه و انكار در صورتشان آشكار شد آه نمي توانستند سخن بگويند، 

به يكديگر آردند، صورت خود را گرداندند و از روي خودخواهي  نگاهيپس . قيرترين افراد بني اسرائيل استترين و ف

اصيل و  نسبيچگونه ممكن است طالوت پادشاه ما گردد، او از : خود را باال آشيدند و گفتند ابروهايو تكبر، بيني و 

هاي نبوت و رسالت باشد و نه اوالد  شاخهي است آه از خانواده اي آريم برخوردار نيست، طالوت نه از فرزندان الو

برده باشد، پس چگونه چنين مرد فقيري را به زمامداري ما مي  ارثيهودا آه سلطنت و تاج و تخت را از اجدادش به 
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 ازما خود به پادشاهي شايسته تر ." سلطنت را اداره و مرزهاي حكومت را حفظ نمايد تواندگمارد و او چگونه مي 

  ."وييم، چه او را مال فراوان نيستا

 ثروتمال و . فرماندهي لشكر و سلطنت ارتباطي به حسب و نسب ندارد: بني اسرائيل گفت اعتراضدر مقابل  سموئيل

مملكت را با درايت و سياست  امورچنين فردي نمي تواند ! براي سياستمداري بي تدبير و آم خرد چه فايده اي دارد؟

و آند ذهن چه حاصلي دارد و او چگونه مي تواند در  تدبيرحسب و نسبت عالي براي فردي بي همچنين . اداره آند

طالوت را خدا به جهت سياست و درايت بر شما برگزيده است، زيرا او ! ببرد؟ پيشلشكرآشي موفق باشد و آاري از 

  .استآرده و قدرت و ساير مواهبي است آه خدا براي زعامت و رياست به او عطا  آفايتداراي 

 برايمردي رشيد و خوش اندام و نيرومند است و اعصابي قوي و هيكلي درشت دارد و اين صفات  اومي بينيد آه  شما

ضعيف و سست اراده را  ناتوان،تصور آنيد اگر خداوند مردي . رياست و فرماندهي و ايجاد ترس در دشمن الزم است

به عالوه خداوند روح . از او فرمان نمي بردند سربازانو  بر شما رياست مي داد، آسي از او حساب نمي برد

در طبيعت طالوت به وديعه گذاشته است و او از جهت عقل نافذ و از جهت  فطريسلحشوري را به صورت يك استعداد 

 جنگ به خوبي رموزموقعيت را به خوبي تشخيص مي دهد و تدبير الزم را اتخاذ مي آند و به فنون و  است،ذهن دقيق 

براي شما برگزيده و به رياست شما منسوب  راصرف نظر از اين امتيازات، مهم اين است آه خداوند او . آگاهي دارد

  . آار شما آگاهتر است عواقباو به مصالح شما داناتر و از . آرده است

مي  بازاهد و زمامدار جهان است، زمامداري را به هر آس بخواهد مي دهد و از هر آس آه بخو مالكعزيز  خداي

و يا اظهار نظر آنيد و خود را  دخالتاآنون آه خدا او را به رياست شما برگزيده است، شايسته نيست آه شما . گيرد

  . صاحب حكم بدانيد

شود و در  نمياگر خدا دستور داده و امر و نهي در اين باره صادر آرده است، از دستور سرپيچي : گفتنداسرائيل  بني

خدا چنين دستوري داده و چنين حكمي  بفهميمافي حاصل نمي گردد ولي براي ما عالمتي بياور آه اطاعت از او انحر

  . رانده است

قرار داده  شمابر لجاجت و عناد شما عالم و از اعتراض شما آگاه بوده است، لذا عالمتي براي  دنخداو: گفت سموئيل

از دست دادن آن ذليل شديد و بدبختي و  بان صندوقي آه هما. شما به خارج شهر برويد و صندوق عهد را ببينيد. است

اين صندوق را . و اطمينان و آسايش شما را به همراه دارد آيدضعف دامن شما را گرفت؛ اآنون به سوي شما مي 

  . اگر ايمان داشته باشيد براي شما عالمتي از سلطنت طالوت در آن موجود است وفرشتگان بر دوش مي آشند 

 وبه محض مشاهده صندوق آرامش . سموئيل از شهر خارج شدند و ديدند آه صندوق آنجاست گفتارل طبق اسرائي بني

وفاداري بستند و با حكومت  پيمانپس از آن آه عالمت سلطنت طالوت واضح شد، با وي . اطمينان بر قلبشان سايه افكند

  . و سلطنت او بيعت نمودند

  طالوت با جالوت نبرد
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 راشد و در فرماندهي جنگ تدبير صحيحي اتخاذ آرد و عقل، اراده، زيرآي و هوش خود  برگزيدهبه رياست  طالوت

نباشد و گرفتاري مشغول  فكرشانافرادي در لشكر من ثبت نام آنند آه : طالوت به بني اسرائيل گفت. آشكار ساخت

است، هر آس نامزدي دارد و هنوز ازدواج نكرده و هر آس  نشدهنداشته باشند هر آس ساختماني بنا آرده و بنايش تمام 

  . و از آار فارغ نشده است، ثبت نام نكند و وارد لشكر ما نشود داردبازرگاني و داد و ستدي 

ديد  چونو سپاهي مقتدر در مقابل او آماده شد، اما طالوت  آراسته شد و سربازاني منظم متشكلاز چندي لشكري  پس

اعتراض دارند تصميم گرفت  اوبرخي سران و افراد سپاه در آار رياست او شك و ترديد دارند و در مورد سلطنت 

ند و او نبرد و برافراشته شدن پرچمها دست از وي بردار هنگامموقعيت خود را بررسي و آنها را امتحان آند تا مبادا به 

 استبه زودي به نهر آبي مي رسيم، هر آس بردبار : فرار آنند، لذا به بني اسرائيل گفت نبردرا رها سازند و از صحنه 

ولي هر آس آه . نشان دهد منو اطاعت مرا مي نمايد، بايد فقط يك آف آب بياشامد تا صداقت و صميميت خود را به 

  .نيست منتجاوز آرده و از بيش از اين مقدار آب نوشيد از دستور من 

سپاهيان  بقيهرسيد، آنچه طالوت از آن بيم داشت، تحقق يافت، زيرا به جز تعداد انگشت شماري،  آبلشكر به نهر  چون

به اين ترتيب . رياي طالوت بودند بيبيش از حد آب نوشيدند و اين عده معدود، بردباران مؤمن و دوستان صادق و 

بي اراده و سست عنصر و گروه اندآي مقتدر و مصمم، ولي  آثيريه تقسيم شدند، گروه سربازان طالوت به دو دست

را براي جنگ آماده آرد و با افراد سست عنصر سخني نگفت و به اتفاق مجاهدين خالص  خودطالوت دوستان بي رياي 

  . مبارزه با دشمن و جنگ در راه خدا آماده شد براي

ديدند آنها  وو آماده نبرد شدند، نگاهي به صف دشمنان خويش افكندند   زم شتافتندبه ميدان ر اسرائيلآه بني  آنگاه

قهرمان، سردار ايشان  الوتدارند، ج برتريمرداني سلحشورند، از جهت ساز و برگ نظامي و نفرات بر بني اسرائيل 

    .آند مياست و بين آنان جوالن مي دهد و رجز خواني 

گرفت  فرادسته اي دچار ضعف شديد روحيه شده و ترس وجود آنها را : دو دسته شدندطالوت  سربازاناين هنگام،  در

دسته ديگر صابر و استوار " .نداريم راما امروز قدرت نبرد با جالوت و سربازان او :" و نيرويشان تحليل رفت و گفتند

شن شده بود و آماده مرگ و جانبازي و دلهايشان به نور ايمان رو سرشاراين دسته بودند آه قلبشان از ايمان . ماندند

بده و در  ادامهآار خود را : دشمن و قلت تعداد خود نهراسيدند، بلكه با شجاعت به طالوت گفتند سپاهبودند و از آثرت 

و ضعف و سستي متوجه ما نمي  هراسيمطريق خود قدم بردار، ما به خواست خدا از آمبود نفرات و شكست نمي 

  ."انبوه پيروز شده اند و خدا يار و معين صابران است سپاهيمعيت اندآي آه به ياري خدا بر چه بسا ج" گردد زيرا

و از  شدنددر اين حال متوجه خدا . آماده جنگ شدند آه سالحشان صبر و توشه راهشان ايمان بود حالياسرائيل در  بني

و همي گفتند آه ما تنها براي  فرمايد،ن وي خواستند آه صبر فراوان به ايشان عنايت آند و نصرت خويش را نصيبشا

  . خود خارج شده ايم زادگاهجهاد در راه تو و تحصيل رضاي تو از سرزمين و 
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نبرد آمد و  ميدانبا يكديگر مواجه شدند و تنور جنگ شعله ور شد و تب آن باال گرفت، جالوت به  سپاهآه هر دو  آنگاه

از نعره او بر خود لرزيدند و در مقابل  ترسيدند،از خشم و غضب او طلبيد، اما بني اسرائيل،  براي خود همرزمي 

  . و عده اي از ايشان به فكر فرار افتادند شدندصولت و قدرت او دچار ترس و وحشت 

  طالوتداود در سپاه  حضور 

 زندگياو . پيرمردي سالخورده زندگي مي آرد) شهري نزديك بيت المقدس در آشور فلسطين( اللحميه بيت قر در

اسرائيل را براي نبرد مهيا مي  بنيآنگاه آه جنگ برپا شد و طالوت . سعادتمند و آرامي در جوار فرزندان خود داشت

وسائل سفر و اسلحه هاي خود را برداريد و به : فتآرد و گ انتخابآرد، اين پيرمرد سه تن از فرزندان بزرگ خود را 

  . و وظيفه خود را در جنگ انجام دهيد بشتابيدآمك برادران خويش 

بين  رابطسهم تو در اين نبرد اين است آه خوراك برادران خويش را برساني و : آوچك خود گفت فرزندوي به  آنگاه

آه نبايد در ميدان نبرد حاضر شوي و  بدانمرا آگاه گرداني ولي من و آنها باشي، و هر روز صبح بايد از احوال آنها 

جنگ را براي افرادي بگذار آه تجربه و توان اين . آگاهي نداري جنگدر معرآه جنگ شرآت آني، زيرا تو از فنون 

  . آار را دارند

  . ميكرد اوو ذآاوت سرشار پيغمبر بود، نوجواني خوش سيما آه پيشاني نوراني او حكايت از هوش  داودپسر، همان  اين

مشغول  رجزخوانيشد تا به ميدان جنگ رسيد و مردي نيرومند و قوي را ديد آه به   خويش راهي برادرانهمراه  داود

سؤال آرد اين مرد آيست آه با  داود. است و هيچ آس از بني اسرائيل، توان و جرأت رويارويي با او را ندارد

  !او وحشت آرده و عقبگرد مي آنند؟ ازمي طلبد؟ چرا مردم  خودخواهي رجز مي خواند و مبارز

 ياشخص جالوت، فرمانده و رهبر دشمنان ما است و هر آس به جنگ او رفته زخمي برگشته و  اين: گفتند سپاهيان

را  طالوت پاداش قاتل جالوت. طپددستها از هيبت او به لرزه افتاده و دلها از هولش مي . آشته به آناري افتاده است

  . مردم از شر و مكر جالوت نجات يابند تاافتخار دامادي و سلطنت بعد از خود قرار داده است، 

آه آافري  آمدداستان، به هيجان آمد و آتش غيرت و حميت در دل او شعله ور شد و براي وي گران  اينبا شنيدن  داود

بدهد، اما هيچ آس جرأت مبارزه و  جوالنآشد و خودخواه و متكبر در مقابل امت برگزيده خدا مبارز بطلبد، فرياد 

  . رويارويي با وي را نداشته باشد

طالوت . درآوردو از وي خواست آه اجازه دهد به نبرد با جالوت برود شايد بتواند او را از پاي  شتافتنزد طالوت  داود

به ميدان با يك ضربه جالوت سر  وروداعتباري براي خواهش او قائل نشد و ترسيد آه اين جوان نوخواسته به محض 

ابتداي جواني و بهار عمر بود، لذا طالوت از وي خواست آه  در. از بدنش جدا گردد و جان به جان آفرين تسليم آند

  . آند آه از وي نيرومندتر، بزرگتر و جسورتر باشد واگذارجنگ با جالوت را به آسي 

خشم در  آتشحرارت ايمان در قلب من شعله ور است و ! نكند و ضعف من، شما را دچار اشتباه خردسالي: گفت داود

دنبال او دويدم تا به او رسيده و آن را  بهوجودم زبانه مي آشد، همين ديروز بود آه شيري به گوسفندان پدرم حمله آرد، 
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وحيه قوي و رمز موفقيت ر! با او درآويختم و به خاآش انداختم آردم،آشتم، روزي ديگر با خرس خونخواري برخورد 

  . و زيادي سن و سال آارساز نيست بدنشجاعت است، بزرگي 

  رودعليه السالم به جنگ جالوت مي  داود 

در : گفت اودر او مشاهده آرد، لذا به  را در سخنان داود دريافت، عقل سليم و اراده قوي را جديتصداقت و  طالوت

تن داود آرد و شمشير او را به گردنش  برآنگاه لباس جنگ . آار خود آزادي، خدا حافظ و پشتيبان، و راهنماي تو است

به آن روز زره نپوشيده و شمشير نبسته بود تحمل آنها را نداشت و  تاو آاله ُخود او را بر سرش نهاد، ولي داود آه 

گران آمد به همين جهت تمام ساز و برگ جنگ را از خود جدا ساخت و چوب دستي و  برايشايل جنگي حمل وس

: طالوت گفت. شداختصاصي خود را برداشت و سپس تعدادي سنگ درشت و صاف آماده آرد و مهياي جنگ  فالخن

  !آني جنگاي داود چگونه ممكن است در مقابل تير و شمشير با ريسمان و سنگ انداز 

او نيز نجات  مكرآه مرا از دندانهاي خرس و پنجه شير نجات داد، بدون ترديد از شر اين ياغي و  خداييآن : گفت اودد

  . مي بخشد و مرا محافظت مي نمايد

تپيد و چشمها به  ميو ايماني سرشار و قلبي مطمئن عازم ميدان شد، در حالي آه قلبها در پي او فرو  آهنينبا اراده  داود

  . ته شده بوداو دوخ

و با بي  خنديداو جواني نوخاسته و با اندامي آوچك است و شمشير و آماني هم ندارد، به او  هماوردچون ديد  جالوت

دهي يا به جنگ نوجواني مثل  فراريمگر مي خواهي سگي را ! اين چوب دستي چيست آه برداشته اي؟: اعتنايي گفت

به گمان من از جان خود سير شده ! جنگ را چه آردي؟ ابزاراسلحه و شمشير و آاله ُخودت آجا است، ! خود بروي؟

من آمده اي، تو هنوز در آغاز جواني و بهار زندگي هستي و تلخ و شيرين  جنگاي و قصد خودآشي داري آه به 

يده پيچ هم  درنزديك بيا آه تا لحظه اي ديگر، خونت بر زمين جاري مي گردد و طومارعمرت ! اي نچشيدهزندگي را 

  . مي شود و گوشت لذيذ بدنت خوراك درندگان و الشخوران خواهد شد

را ذليل و  آنانُخود و شمشير و تير ارزاني تو، من به نام خدا، همان معبود بني اسرائيلي آه تو  آالهزره و : گفت داود

را از پاي درمي آورد است و دشمن  آارساززبون خود ساختي، به جنگ تو آمده ام و به زودي خواهي ديد آه شمشير 

  يا اراده و نيروي خداوند؟ 

سر  ناگهانو سنگي در فالخن خود گذاشت و آن را با شدت تمام به سوي جالوت پرتاب آرد و  بردداود دست  آنگاه

دشمن از سر به زمين افتاد و  تاداود بي درنگ سنگهاي پي در پي پرتاب آرد . جالوت شكافت و خون جاري گرديد

شد و لشكر جالوت پا به فرار گذاشت و مجاهدان  شكستهو نصرت بني اسرائيل باال رفت، شوآت دشمن  پرچم پيروزي

انتقام خود را از آنان گرفتند، عزت و شوآت از دست رفته را بازگرداندند و مجد و  وبني اسرائيل در پي آنان شتافتند 

  . گذشته را باز يافتند عظمت

  



 

 240

  آخرين پادشاه ماد است) متمّول(همان ايشتويگو ) دامردوک خ= ثروتمند، قوی(ذوالکفل 
آمده که اين هم به نوبًه ) هوخشتره، کی آخسارو، يوشع، الياس، خضر( ادريسدر قرآن به درستی نام وی پس از پدرش 

قرار ) فرانورت ، فرود، سياوش،اربيان خبر کتسياس، پادشاه اعراب شرقی، يعنی نيای تاجيکان( اسمعيلخود بعد از 

  :معرفی ذوالکفل منابع کهن اسالمی را به سايت تبيان واگذار می نمائيم.  رفته استگ

  

 )ع(حضرت ذوالكفل

اسرائيل و فرزند ايوب است آه در روم سلطنت نيز داشت و چون مردم را به جهاد با  ذوالكفل يكى از پيامبران بنى

 ٢٤٥و  ٢٤٤ل را لقب حزقيال دانسته و مفاد آيات بعضى از مفسران نيز ذوالكف. هايى آوردند دشمن دعوت آرد، بهانه

  : فرمايد دانند آه مى او مربوط مى سوره بقره را به

سپس . بميريد: هاى خود را ترك آردند و خداوند ايشان را گفت قومى آه عده ايشان هزاران نفر بود از ترس مرگ خانه

  . شتر مردم نادانندآرى خداوند بر مردم صاحب فضل است ولى بي. آنان را زنده ساخت

  ) ١.(اند، اين قوم از ترس جهادى آه پيغمبر زمان، ايشان را به آن دعوت آرده بود جالى وطن آردند برخى گفته

  ) ٢.(اند برخى ديگر از مفسران وى را همان يوشع يا الياس و يا ذآريا دانسته

  : نام او در قرآن دو بار و آن هم همراه با مدحى آشكار آمده است

  ) ٣(َرْحَمِتنا ِإنَُّهْم ِمَن الّصاِلِحيَن؛ َوَأْدَخْلناُهْم ِفى* ْسمِعيَل َوِإْدِريَس َوَذااْلِكْفِل ُآلٌّ ِمَن الّصاِبِريَن َوِإ

و آنان را در رحمت خود داخل نموديم، چرا آه . و اسماعيل و ادريس و ذوالكفل را ياد آن آه همه از شكيبايان بودند

  . دايشان از شايستگان بودن

  ) ٤(َواذُآْر ِإْسمِعيَل َواْلَيَسَع َوَذا الِكْفِل َوُآلٌّ ِمَن اَألْخياِر؛

  . و اسماعيل و يسع و ذوالكفل را به يادآور آه همه از نيكانند

  ) ع(هاى تبليغى و ارشادى ذوالكفل شيوه

  صبر و استقامت . ١

هاى دعوت  و استقامت بسيار دربرابر دشوارىبنا بر بيان قرآن، ذوالكفل همچون اسماعيل و ادريس داراى بردبارى 

  بوده است، 

  ) ٥(َوِإْسمِعيَل َوِإْدِريَس َوَذااْلِكْفِل ُآلٌّ ِمَن الّصاِبِريَن؛

  . و اسماعيل و ادريس و ذوالكفل را ياد آن آه همه از شكيبايان هستند
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. َو أدخلناهم ِفى َرْحَمتنا: درآيدو همين استقامت و صبر وافر باعث آن شد آه همچون ديگر صابران به رحمت الهى 

و لم يغضب اال هللا عز وجل؛ جز براى خداى عز و جل خشم : است همچنين در ضمن روايتى در بحاراألنوار آمده

  ) ٦.(نگرفت

  قضاوت صحيح ميان مردم . ٢

نه او در هنگام هاى عادال هاى مفيد و خدمات مؤثر ذوالكفل آه تأثير تبليغى فراوان داشت، داورى از جمله فعاليت

درباره ذوالكفل ) ع(بخشى از روايت راوى مشهور شيعى، عبدالعظيم حسنى از حضرت باقر. ها و منازعات بود اختالف

  خوانيم؛  را مى

بن داود ظهور نمود و به  ذوالكفل نيز از پيامبران است آه بعد از سليمان: فرمود. از ايشان درباره ذوالكفل پرسيدم

  ) ٧.(آرد سان آه داود داورى مى گماشت، همان ح بين مردم همت مىقضاوت و داورى صحي

احاديث متعدد ديگرى گواه قضاوت وى در ميان جامعه است، از جمله آن آه شيطان به صورت فرد دادخواهى در 

  ) ٨.(اى او را خشمگين سازد اما هرگز توفيق نيافت رفت تا با حيله خواب و بيدارى به سراغ او مى

  ر جهاد تأآيد ب. ٣

گيرند، وظيفه مبّلغ از مهر به  ها آارگر نباشد و مخالفان راه عناد و دشمنى پيش آه اندرزها، آيات بينات و استدالل گاه آن

ذوالكفل بر اين مبنا، قوم خود را براى مقابله با مشرآان به . گردد قهر و از مدارا به مقابله جدى و قهرآميز تبديل مى

شدن عمر مردمان نيز پاسخ مثبت  مكانات و اسباب آن را فراهم آرد و حتى به درخواست طوالنىجهاد فراخواند و تمام ا

  : گويد داد؛ ثعلبى در آتاب عرائس المجالس مى

برخى گويند ذوالكفل همان بشر بن ايوب صابر است آه خداوند او را پس از پدرش با رسالت الهى به سرزمين روم 

پس . سپس خدا آنان را به جهاد فرمان داد. دند و تصديقش نمودند و از او پيروى آردندپس به او ايمان آور. گسيل داشت

داريم و از مرگ ناخوشيم و با اين  اى بشر، ما زندگى را دوست مى: قومش از آن شانه خالى آردند و با سستى گفتند

. گاه آه خود بخواهيم دراز گرداند تا آنحال از نافرمانى خدا و رسول نيز پرهيز داريم، پس از خدا بخواه آه عمر ما را 

  ) ٩.(تا او را به يگانگى بپرستيم و با دشمنان بستيزيم

 *********  

  . ٣٣٢خزائلى، اعالم قرآن، ص  - ١

  . ٢٠٤بهاء الدين خرمشاهى، قرآن شناخت، ص  - ٢

  . ٨٦ - ٨٥آيات ) ٢١(انبياء  - ٣

  . ٤٨آيه ) ٣٨(ص  - ٤

  . ٨٥آيه ) ٢١(انبياء  - ٥



 

 242

  . ٤٠٥، ص ١٣محمدباقر مجلسى، بحاراألنوار، ج  - ٦

  . ٤٠٥، ص ١٣محمدباقر مجلسى، بحاراألنوار، ج  - ٧

  . ٣٣٥خزائلى، اعالم قرآن، ص  - ٨

  .٤٠٧ ، ص١٣؛ محمدباقر مجلسى، بحاراألنوار، ج ٩٥ثعلبى، قصص االنبياء، ص  - ٩

http://www.balagh.net/persian/quran/ketab_khaneh/osvehaye-qurani/29.htm  
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  گوتمه بودا/ عيسو و گئوماته زرتشت/کليمی ديگری بر ايشوم/ عزير لقب اسالمی
 

که در )  منجی(در اصل لقب ايزد بابلی است به نام ايشوم ) به معنی لفظی امدادگر، ياری رسان(  پيامبر عزرایيا  عزير
ه نظر ميرسد    ) آشور خدای ملی آشوريان= خندان( اسحقپسر ) یمنج( عيسوتورات تحت نام  معرفی شده است  معهذا ب

بودايی ربط داده ميشده است چنانکه يهودای جليلی پسر زيپورايی /از جاودانيهای زرتشتی گئوماته زرتشتلقب با /اين نام
ه از ظ  (به نظر ميرسد ُاشتر زرتشت. را تحت همين نام عيسی مسيح ناميده اند امش اخذ شده   ک و استر اساطيريش   ) اهر ن

باشد که در واقع از نظر تاريخی کسی جز قاتل وی يعنی داريوش اول مراد نيست، ) سفيانی= دابة االرض( فشوتنهمان 
آخرين منجی خدايگان بابلی است چه اسطورًه ) دجال، خدای باران و رعد(داگون/ آداداز نظر اساطير خدايگانی او همان 

المی  منس ه      اس طورًه گئومات ری از اس ت ديگ ه وضوح رواي ده ب دوين گردي ی، ت يف اله دی س ط مه ه توس ه وی ک وب ب
 :گوتمه بودا را شاهد هستيم/ زرتشت

د    )منظور دژ هوخت گنگ يعنی همدان( پدر و مادر عزير در منطقه بيت االمقدس" دگی می کردن د دو پسر دو   . زن خدوان
يدند      . و ديگری را عزره نهادندقلو به آنها عطا نمود که نام يکی عزير  الگی رس ه سن سی س آن دو با هم بزرگ شدند و ب

عزير ازدواج کرده بود و همسرش حامله بود که بعدها پسری از او به دنيا آمد عزير در سن سی سالگی به قصد سفر از   
م         وه ه ر آب و مي داری انجي ود و مق برداشت و سوار االغ شد و    خانه بيرون آمد و با اهل خانه و بستگانش خداحافظی نم

يدۀ      ام و استخوانهای پوس راهی سفر شد در بين راه به يک آبادی رسيد و ديد که آن آبادی به وحشتناکی ويران شده و اجس
اد و گفت            ان افت ده شدن مردگ ه فکر قيامت و زن ن منظره وحشت زا ب ه  : ساکنان آن را مشاهده نمود هنگام ديدن اي چگون

ه از روی انکار بلکه از روی تعجب گفت          خداوند اين مردگان را ن سخنان را ن د اي ه     .زنده می کن ود ک ن فکر ب او در اي
رد   ده ک فرشته ای از طرف   . ناگهان خداوند جان او را گرفت، او هم جزء مردگان شد و پس از صد سال خداوند او را زن

: ر کمی در آنجا استراحت کرده، در جواب گفتاو که فکر می کرد مقدا! چقدر در اين بيابان خوابيده ای:خدا از او پرسيد
ه   : فرشته از جانب خدا به او گفت. يک روز يا کمتر تو صد سال در اينجا بوده ای، اکنون به غذا و آشاميدنی خود بنگر ک

دانی صد سال از مرگت گذشته             رای اينکه ب ی ب ده است، ول چگونه به امر خداوند در طول اين مدت هيچگونه آسيب ندي
وده است        است ب دا نم م ج ده شده و مرگ، اعضاء آن را از ه اه  .ه االغ خود نگاه کن و ببين از هم متالشی شده و پراکن نگ

  :عزير وقتی منظره زنده شدن االغ را ديد گفت.کن و ببين چگونه اجراء پراکنده آن را جمع آوری کرده و زنده می کنيم
اد در مسير راه        عز. اکنون آرامش خاطر يافتم قلبم سرشار از يقين شد ه اش راه افت ه سوی خان ير سوار االغ خود شد و ب

ه اطراف دقت    . متوجه شد همه چيز عوض شده وقتی به زادگاه خود رسيد مشاهده کرد خانه ها و آدم ها تغيير نموده اند ب
دام و کمر خ      ی الغر ان د پيرزن ا نشسته    کرد باالخره مسير خانۀ خود را پيدا کرد و به منزلش رفت در آنجا دي ده و نابين مي

  آيا منزل عزير همين است؟: از او پرسيد. است
د و      : آری، و شروع به گريستن کرد و گفت: پيرزن گفت رده ان ردم او را فراموش ک دهها سال است که او مفقود شده و م

  چطور تو نام عزير را بر زبان آوردی؟
  .جزء مردگان نمود و دوباره مرا زنده نمودمن عزير هستم، خداوند صد سال مرا از اين دنيا برد و : گفت

ر هستی، او مردی صالح و مستجاب             : آن پيرزن که مادر عزير بود گفت و عزي م شده اگر ت ر گ ه عزي صد سال است ک
  .الدعوه بود دعا کن تا من بينا شوم و ضعف پيری از من دور شود

ای او را        عزير دعا کرد پيرزن بينا شد و سالمتی خود را بازيافت و باچشم ت   ين خود پسرش را شناخت و دست و پ ز ب ي
  .سپس او را نزد بنی اسرائيل برد و ماجرا را به فرزندان و نوه های عزير خبر دادآن ها به ديدار عزير شتافتند. بوسيد

د يکی ا       . عزير با همان قيافه ای که رفته بود بازگشت الخورده شده بودن ر و س ا اينکه پي ز پسران  همه به ديدار او آمدند ب
ناخته می شد     : عزير گفت انه ش ن نش ان       .پدرم نشانه ای در شانه اش داشت، و با اي د هم ار زدن راهن را کن ی اسرائيل پي بن

  :در عين حال برای اينکه اطمينان کامل حاصل کنند، بزرگ بنی اسراييل به عزير گفت. نشانه را در شانه اش ديدند
د    ما شنيده ايم که بخت النصر بيت المقدس را ظ بودن سوزانيد و تورات را سوزانيد و، تنها چند نفر بودند که تورات را حف

  .و يکی از آنها عزير بود، اگر تو همان عزير هستی، تورات را از حفظ بخوان
را از حفظ خواند، آنگاه او را تصديق  )در اصل اوستا، مأخذ اصلی اساطير تورات و قرآن( عزير بدون کم کاست تورات

ه    " .ه او تبريک گفتند و با او پيمان وفاداری به دين خدا بستندنمودند، ب الها ب در اسطورًه اسالمی اصحاب کهف داستان س
ا      يمليخاخواب رفتن به  از ميگردد خود يمليخ و همراهانش نسبت داده شده است و کسی که از اين ميان به شهر افسوس ب

ر ظاهر     ) کيملقمان ح( گئوماته زرتشتيعنی موبد درشت اندام يعنی   است که در اسطورًه توراتی مذکور تحت لقب عزي
ه       ) عزير(جالب است در مورد عزرا . گشته است ه شده است ک ادزاده گفت عزرا  " در کتاب تاريخ انبياء تأليف حسين عم

وده است و داريوش            ) عزير( اب مقدس ب ی کاتب کت ری سوفر يعن ه عب بش ب به خاطر عزتش به سان فرزند خدا بود و لق
ران را مالزم    ) به  تعداد اصحاب کهف (عزير را محترم داشته وهفت نفر ) پشوتن، جاماسپ يعنی مغ کش( ای اي از حکم

رد راه وی ." خدمت او ک ن سران پارسی هم وش وشش ت ع داري م (عزرا ) اصحاب کهف(در واق ی معل تايی يعن ه اوس ب
    .  گئوماته زرتشت را ترور کرده  بودند)/ روحانی

   .                        ب با توضيحاتی  از نوشتًه مهدی سيف الهی در وبالگ عجايب خلقت آورده شدعمدًه مطال 
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  همان تخت جمشيد است) هوشنگ پيشدادی، گئوماته زرتشت" (شداد"ارم عاد يا بهشت 
  

عجايب  مطلب زير صورت اصالح شده مطلبی است از سيد مهدی سيف الهی، که تحت عنوان بهشت شداد در وبالگ
  . خلقت ثبت شده است

 .بسم اهللا الرحمن الرحيم

  فی البالد مثلهاالتی لم يخلق * ارم ذات العماد * تر کيف فعل ربک بعاد  لما

 يکی شديد آورد، که دو فرزند )جمشيد= يعنی شاه موبدان( مردی بود به نام عاد) کورش دوم(عصر حضرت داوود  در
اين خاندان هفتصد سال . )به معنی شاه عادل يا پيشداد، سپيتاک زرتشت  اصل در( و ديگری شداد )مگابرن ويشتاسپ(

عالقه مند به تاريخ و کتاب و اخبار گذشته گان بودند و مغرب و مشرق  مخصوصآسلطنت کرده و اهل علم و دانش 
حضرت . انديرمخود کرده و امپراطوری بزرگی تشکيل دادند و در حقيقت شداد کرسی لمن الملکی  مسخرزمين را 

و آمده است که هفتصد هزار امير در  رفتنزد شداد ) ع(داوود . مأمور شد او را دعوت به توحيد نمايد) ع(داوود 
ای شداد، خدايت به تو هزار سال عمر داد که هزار : داوود گفت. بودنددستگاه فرمانروايی او مشغول به انجام وظيفه 

روز  کهکست دادی، اگر هم اکنون به خدای من ايمان بياوری فرموده است بگرفتی، هزار لشکر ش زنگنج نهادی، هزار 
  .قيامت از تو بازخواستی نکنم و تو را به بهشت خواهم برد

يکنی، در همين دنيا ميسازم تا بدانی که مرا به بهشت خدای تو مآن بهشتی که تو مرا دعوت به آن ! ای داوود: گفت شداد
. داشتترکيه، هندوستان و سند، روم، حبشه، سقالب بود که مرکزش در دمشق قرار شداد  حکومتمنطقه . حاجت نيست

 شداد. ينا الی ربوة ذات قرار و معينآو: ههانجا دستور داد باغ ارم و بهشت شداد را ساختند و قرآن از آن چنين ياد کرده
هزار مرد قدرتمند داشت به آنها فرمان  زير فرمان او بودند هر اميری سه پادشاهبه دمشق آمد قهرمانان را خواست هزار 

آنان مهندسی را با . يدنماينی را انتخاب کنند که خاکش خوش بو باشد و زمينی هموار تا بهشتی در آنجا بر پا زمداد 
. فرسخ ۴٠در  ۴٠ی مغرب هموار و مناسب پيدا کردند ارضسيصد نفر انتخاب کردند و ده سال ميگشتند تا جايی را در 

کرد، هر اميری صد مرد استاد و معمار جمع کرد و با هر استادی هزار شاگرد و  بناخود را مأمور ساخت آن  هزار امير
و از آنجا با سنگ  رفتندگز به عمق فرو  ۴٠سيصد هزار کارگر جمع شدند و زمين را کندند تا به آب رسيدند . بودکارگر 

ين را بر چهارپايان بار کردند و از زر و سيم و جواهر زموی مرمر بنا کردند و برای بنای آن دستور داد خزينه های ر
و جواهر بود آوردند و خشتهای طال ساختند و ستونهای نقره مکلل به جواهر و  نقرهاز مشرق تا مغرب هر چه طال و 

  .خروار طال و نقره برای ساختن بهشت شداد مصرف ميکردند چهلروزی 

و نقره صرف بنای بهشت شداد ميکردند تا  طالر روزی چهل خروار يصد سال طول کشيد که سيصد هزار نفر دس
که از طال و نقره و زمرد سبز بود و در ميان هر قصری سرايی بنا  آراستبوستانی حاضر شد و هزار قصر در آنجا 

به وجود  نداشتزمرد و چهار صفحه و چهار ستون بر پا کردند تا ارم ذات العماد که در دنيا نظير  وکردند از زبرجد 
کنار نهرهای جاری بنا کردند که از طال و  درستونهای بهشت شداد به شهادت قرآن در دنيا بی نظير بود، درختانی . آمد

ياقوت سرخ در سر شاخه ها، زيبندگی و فريبندگی مخصوصی . بود شدهنقره ساق و شاخ و برگ و ميوۀ آن ساخته 
ی خاک کف باغ ريختند و در نهرها جواهر پاشيدند، به جای سنگ، زعفران و عنبر به جا ومشک : آنگاه گفت. داشت
چنانکه . ی ساختندجارو شير و انگبين در ميان هر جويی در مجاری . و مرجان در حوض ها و جوی ها ريختند گوهر

که يک خشت از طال و يک خشت از نقره  بودبه هم مخلوط نشوند و باالی ديوارهای آن بهشت، سيصد گز ارتفاع 
آنگاه دستور داد چهار ميدان در چهار طرف . به کنگره های آن آويختند فراوانمرواريد . نگره های آن را تشکيل ميدادک

برداری حاضر  بهرهنهادند و خانه ها آراستند تا برای ) مبل طال ( در هر ميدانی سه هزار کرسی زّرين کهآن ساختند 
  .گرديد

نزد کسی نماند مگر آنکه همه را در بهشت شداد  جواهرو نه نقره و نه   الاز سيصد سال در دنيای آن عصر، نه ط پس
خدايا : در گردن دختری بود آن را به زور گرفتند و آن طفل سر بلند کرد و گفت طالتا آنجا که دو گرم . مصرف کردند

  .را از اين ستمگران بگير منداد 

يش آهنگان امروز آراستند و غالمان و فرزندان خوش پند ی افتتاح بهشت شداد، دختران خوب روی و خوشگل و مانبرا
. فرستادند تا در افتتاح آن سان ببينند و از برابر آنها بگذرد و داخل بهشت شود بهشتهيکل را جمع نمودند و به ميدان آن 

د؛ بر يبتی را ديهبا يک غالم که منتخب خودش بود، به بهشت نهاد، چون نزديک درب بهشت رسيد، شخص با  شداد



 

 245

آمده ام جان تو را : کار آمده ای؟ فرمود چهبرای : گفت! ملک الموت هستم: تو کيستی؟ جواب داد: خود لرزيد و گفت
شداد، درحاليکه يک . رخصت ندارم: جواب شنيد. از آن غذا ميل نمايم لقمهيک لحظه امان بده تا يک : شداد گفت. بگيرم

بودند  بهشتقبض روح شد و بانگی بر تمام آن دختران و پسران که در  و پای ديگرش در زمين بود داشتپا در رکاب 
  !!زد و همه بر خود لرزيدند و جان دادند؟

  رکزاتحس منهم من احدآ و تسمع لهم  هل

  ...ی از آن بهره گرفتمملوکين بهشت بی صاحب بدان حال باقی ماند بود و نه مالک و نه ا

  ...ی بيشندکا

منم شداد بن : اسکندريه سنگی يافتم که در آن نوشته بود در: نقل کرده که هشام بن سعد گفتبابيه در شرح معمرين  ابن
ی قصرهاکه مثل آن خلق نشده است در بالد و به زور خود واديه ها را سد و بنا کردم  العمادعاد که ساختم ارم ذات 

دربار گذاشتم و دوازده منزل که  درو گنجی عالی ارم را در وقتی که پيری و مرگ نبود از سنگ در نرمی مانند گل بود 
  .آن را بيرون خواهد آورد  اهللا عليه و آله و سلم صلاحدی آن را بيرون نتواند بياورد؛ إال اّمت محّمد 

 :عالمه مجلسی مينويسد
ی يک. شداد پسر عاد از سالطين بزرگ روی زمين است، او شهری بساخت و قصری بر پا کرد که در عالم نظير نداشت

  :از سياحين اين شهر و قصور آن را ديده که در اينجا شرح اين ماجرا را ميخوانيد
مردی به نام عبدا اهللا بن قالبه دارای شترانی بود که يکی از آنها گريخته بود به دنبال آن روان شد و در صحراهای عدن 

صار قصرهای بسيار و علمهای بلندی و بيابانهای آن ميگشت که به شهری نزديک شد در آن حصاری ديد بر دور آن ح
از . به گمان اينکه از کسی سئوال کند که آيا کسی شتر وی را ديده است يا نه وارد آنجا شد. بود نزديک شد و به آن رسيد

شتری که سوار بود پياده شد و شترش را بست و داخل شهر شد ضمنآ از بيم جان به رسم معهود شمشير کشيد وارد شهر 
بزرگی را ديد که درد دنيا از آن درب ها بزرگتر نديده بود چوب آن درب ها از خوشبوترين چوبها بود و  دو درب. شد

شهری . تعجب کرد، يکی از درب ها گشود و وارد آن شد. مرصع به ياقوت زرد و سرخ بودکه آنجا را روشن کرده بود
د که قصرها بر روی عمودهای زبرجد و ياقوت بنا متوجه ش. را درون آن ديد و بالفاصله انگشت حيران به دندان گرفت

شده بود باالی هر قصری غرفه ای بود، باالی هر غرفه غرفه ای ديگرهمه را به طال و نقره و مرواريد و ياقوت و 
مانند دروازۀ شهر از چوبهای خوشبو و به . زبرجد بنا کرده بودند و بر اين قصرها درهای بزرگی نصب کرده بودند

عبداهللا ترسيد،  –. مهمانخانه ها پر از بوی مشک و عطر، ولی هيچ کس در آنجا نبود. صع زينت داده شده اندياقوت مر
در پی آدمی ميگشت و هيچکس را نميديد در اطراف خيابانهای باغ درختان بر روی چشمه ها و نهرهای آب ميوه ها 

  .آويخته و آب از جويها روان بود که عکس ناظر نشان ميداد
اين بايد همان هشت شداد باشد که خداوند آن را برای بندگانش وصف کرده و خوشحال شد که در آن بهشت : ود گفتبا خ

در آن دنيا وارد شده و مقداری از فندقها و زعفرانها و ميوه های آنجا را برداشت و از آن زبرجدها و ياقوتها مقداری 
و از همان راه برگشت تا داخل . عقيب ننمايد تا بر شترش سوار گرديدبکند و بيرون آمد و در آن بيم بود که کسی او را ت

خبر به  –يمن شد و از آن مرواريدها نشان داد و جريان آن بهشت را برای مردم گفت و آن مرواريد ها را فروخت 
به سوی معاويه عبداهللا . معاويه رسيد در پی والی صنعا فرستاد که اين شخص را برای او بفرستد تا از بازپرسی کنند

. رفت، معاويه با وی خلوت کرد و از او بازپرسی مفصلی نمود و عبداهللا هم آنچه را که ديده بود برای وی نقل نمود
آيا در کتب قديم خوانده يا ديده و يا شنيده ای که شهری باشد از طال و : معاويه هم کعب االخبار را خواست، از او پرسيد

دهای آن و ستونهايش از زبرجد و ياقوت بقعه و از سنگ ريزه های آن عمارت مرواريد و نقره بنا کرده باشند و عمو
  غرفه ها و قصرهايش از جواهرات و نهرهايش در زير درختان پر ميوه سبز و خرم جاری باشد؟

  .بلی، شهری بدين صفات شداد پسر عاد بنا کرده که قرآن هم به آن اشاره نموده است: کعب االخبار گفت
ويه عاشق چنين شهری شد زيرا او تمام جنايات تاريخی را برای مقام و منصب و تجليل سلطنت خود مرتکب شد و معا

  .وصف اين باغ را برای من بيان کن و هر اطالعی داری توضيح بده: به کعب گفت. منتظر چنين خبری بود
چون . يکی شداد و ديگری شديد نام داشت عاد اولی غير از عاد قوم يهود است و آن مردی که دو پسر داشت: کعب گفت

اّول شديد به سلطنت رسيد ولی . عاد فوت نمود اين دو پسر هر دو به سلطنت رسيدند و از مستبدين و قّهارين جهان شدند
وی در خواندن کتابها در آن زمان . چون او در جوانی از دنيا رفت شداد تمام زمين را تحت سلطنت خويش قرار داد

چون کار ساختن بهشت . ص بود و عاشق شنيدن وصف بهشت شد و ميل کرد که بهشتی در همين دنيا بسازدبسيار حري
حصاری اطراف آن بکشيد و : گفت. وی به پايان رسيد گزارش دادند که اکنون وقت آن است که وارد بهشت شوی

ار پرچم برپا کنيد که در هر اطراف حصار قصرها بسازيد و اطراف آن قصور باز ديواری بکشيد و در هر قصری هز
  .قصری وزيری از وزرای من منزل کند
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مهندسين و کارگران چنين کردند و روزی را معين کردند که در آن روز بهشت را افتتاح کنند و ده سال مقدمات نقل و 
جمعيتی با چه جاللت افتتاح اين بهشت از روزهای تاريخی دنيا به شمار ميرود که چه . انتقال و تشريفات به طول انجاميد

و عظمتی به طرف بهشت شداد حرکت کردند نزديکی بهشت رسيدند يکشب و روز بيشتر نمانده بود که وارد بهشت 
شوند ناگاه صدايی مهيب شنيدند که يکجا و بی درنگ همه آنها هالک شدند و نه شداد بلکه هيچ کس نتوانست وارد آن 

ر زمان تو مردی از مسلمانان که سرخ مو و سرخ رو و کوتاه قد باشد و بر کعب االخبار اضافه کرده که د. بهشت شود
ابرو و گردنش خالی است در آن صحرا برای شتری که از او گريخته بيرون ميرود و به آن بهشت ميرسد و داخل آن 

ن همان شخصی است که واهللا اي: ناگاه نظرش به پهلوی دستش افتاد و عبداهللا را ديد که نشسته بود گفت. بهشت خواهد شد
  ".داخل بهشت شداد ميرود و اهل دين حق در آخرالزمان نيز بدان بهشت وارد خواهند شد

گفتنی است که در روايات ايرانی دورًه ) جمشيد، يعنی شاه مردم انجمنی( عادبه ) اصطخر( تخت جمشيددر تأييد انتساب 
)  شاه کوهستان قفقاز(گرشاه يا ) د سخنور ، سخنور ميرادر اصل به معنی مر(  کيومرثبه  اصطخرو  بلخاعراب بنای 

سپيتمه و در مفهوم دوم و سوم يادآور پدر وی  سپيتاک زرتشتنسبت داده شده است که دررابطه با مفهوم اول بيانگر 
يان کاس ايميريایايزد مرگ و مير و جهان زيرين و ) جم(يمهمی باشد که اين دومی بعدها با جمشيد ، مغ سئوروماتی 

سپنداته زرتشت در رابطه با پسرش  سپيتمه جمشيددر تورات نام . يکی گرفته شده است) اهورامزدای پارسيان(
) بازمانده( مانوحو ) مرد ميرا پسر مرد سنگدل( قيسابن  شائولبه سه صورت ) اسفنديار روئين تن، اميران گرجيها(

طالوت قرآن، لقب اوستايی سپيتمه (= متصف به زيبا ) رسرو( ادونيا و ) سپنداته زرتشت خورشيد سان( شمشونپدر 
به شمار رفته ) کورش سوم(نوح پارسی / به عنوان برادرناتنی و رقيب سليمان) شادمانی(پسر ملکه حجيت ) جمشيد
جمشيد که وليعهد رسمی آستياگ بوده و رقيب کورش سوم بوده، توسط آراسپ سردار مادی / در واقع ادونيا. است

و مادرشان آميتی دا ) ادونيای ثانی(قتل رسيد ولی دوپسر وی يعنی مگابرن ويشتاسپ و سپيتاک زرتشتکورش به 
افزون بر اين سپيتاک زرتشت . به پسری و همسری به روايتی به برادری و مادری کورش پذيرفته شدند) دختر آستياگ(

جالب است که خارس ميتيلنی رئيس . نمودازدواج  آتوسابه مقام دامادی کورش رسيده و با دختر معروف وی يعنی 
و همسرش آميتی دا يعنی پدر و مادر زريادر زرتشت  و  سپيتمه جمشيدتشريفات دربار اسکندر در ايران نيز عنوان 

از سوی ديگر ايزد  ادونيااز آنجاييکه . آورده است) ايشتار( آفروديت آسمانیو )ادونيا( آدونيسمگابرن ويشتاسپ را 
از اينجاست که . يقی ها بوده که برايش در جشن بهاری درسبدها و گلدانها انواع سبزيها و گلها می کاشته اندرستنيهای فين

ايزد (ايميريا / با سبزيهای هفت سين آن به ادونيای اساطيری ايرانيان  يعنی جمشيد) نوروز(جشن آغاز بهاری ايرانيان 
به ) جم(جالب است که نام يمه . زرتشت نسبت داده شده است وسپيتمه جمشيد تاريخی پدرسپيتاک) دانای مرگ و مير

نرگال مطابق /از اينجاست که جمشيد  با ايزد سبزيها و جهان زيرين يعنی آدونيس. سومری به معنی کشت و سبزی است
ی، سبز بنابراين به نظر می رسد هفت سين ايرانيان در اصل هفت سينيی بوده که در آنها هفت نوع غله و سبز. شده است

در اين روز در اطراف ظرفی هفت : "چون ابوريحان بيرونی نيزدر آثارالباقيه در باب نوروز می گويد. می کرده اند
نوع غله را بر هفت ستون بکارند و خوبی و بدی رويش غالت را در سالی که در پيش بود، از چگونگی روئيدن آنها 

                                                                                                                            ."پيش بينی می کردند
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 اعتقاد به پيامبر و منجی موعود از زرتشتيان به يهود و مسلمين به ارث رسيده است
  

 موعود ر از جاودانيهایکه هردو پسر و پد-) هوم( سپيتمه جمشيدفرزند زرتشت در تورات کتاب استر تورات نام 
تای به  -جم، به تعبير همدا= همزاد( همداتایفرزند ) يعنی نيکوکار( هامانبه صورت  - ايرانيان باستان می رفته اند

تالش کرده  ، ناخود آگاهمحققی ايرانی به نام صفر حبيبی مشکينی. آمده است) يعنی بسيار دانا مهدا= هيمدامعنی پدر 
بوده است   هامان زرتشتنام  خود را که به گواهی خود تورات کتاب استر جزوی از همداتایی است که همين نام ايران

 بنيانگذار( نبی حجیو خبر ) در اصل خود زرتشتپيامبر، ( مالکیخبر  حيمدایمانی و  خبر کفاليًه همدانیو  احمدبا 
محمد يکی کرده و  آن را هم با  ده،به شمار آم داريوش معاصر که) سپيتمه جمشيد پدر سپيتاک زرتشت= آئين جشن 
بوده و از اين راز اعتقاد به موعودی ) زرتشت اعراب(  ابراهيم خليل اهللاين نبی عاقل عامی  که خود پيرو  -  مسلمين
همچنانکه اعتقاد به منجی بشری به نام مهدی غافل از اين که مربوط سازد،  - آگاهی داشته) حيمدا( هيمدای، احمدبه نام 
اساس کهن ايرانی داشته، اعتقاد به پيغمبر موعود را نيز ريشه در باور ايرانيان باستان )سوشيانت(موعود  مسيح /موعود
در اسطورًه حمزه نامه با نامهای ) کورش دوم( توسو سردارش ) کی آخسارو، هوخشتره( کيخسرونظر به اينکه  .است
جاودانی  هيمدایکر شده اند، لذا معلوم ميشود  در اصل ازذ) آبادگر، لقب کورش سوم( عمروو ) شکلی از هيمدا( حمزه

پادشاه معروف ماد و ويرانگر امپراطوری وحشتناک آشور منظور بوده است که در نزد ملل  کی آخساروهمان شخص 
با در لغت ايرانی مترادف  هيمدااز اينجا معلوم ميشود نام . مختلف چندی جاودانی و مرد عهد طوفان به شمار آمده است

جالب است نام اوستايی پدر وی . گرفته می شده است بسيار خردمندبه معنی ) لقب اوتناپيشتيم جاودانی(بابليها  آتراهيس
اما زرتشتيان اسطوره هيمدا و سوشيانت نه به خود  .به معنی سودرسان است سئوشيانتنيز مترادف با  سياورشنيعنی 

ظاهرا نامهای . نسبت داده اند) سپيتاک(ده کيخسرو يعنی برديه زرتشتبلکه به نوا) فرائورت(کيخسرو و پدرش سياوش 
منور شده به (بودا / هيمدا و مهدا در زبان اوستايی به معانی دانای کل و بزرگ دانا سبب انتقال اين لقب هيمدا به زرتشت

که به معانی بزرگ دانا است  مهاويراگرديده است چه در هندوستان يکی ديگر از نامهای معروف زرتشت، ) فر و دانش
اسطورًه هيمدا در عهد ساسانيان در سرزمين بالتيک معروف بوده که از آنان به صورت خدايی . و قهرمان بزرگ است

اساطير وی از جمله پاسداری پل صراط . به مردم اسکانديناوی رسيده است) به ظاهر يعنی منسوب هيمدا( هيمدالبه نام 
 قياس است و اسرافيل/آذربه هر حال وی مشابهه فرشتًه .  ه خاورميانه ای داشته استو شيپور روز رستاخيز وی ريش

مطلب صفر حبيبی مشکينی که در  .است ره به خطا پدر خواندًه گئوماته زرتشت) سازنده سد کورش( فرشوشتربا وی 
  :از اين قرار است ،وبالگ نور دو جهان قيد شده

 
د حاصل يک    " ده    مطلبی که در پيش رو داري اه تالش بن امبر      ) صفر حبيبی مشکينی   (م رای جستجوی نشانه های پي ب

ن يکی از آن نشانه هاست     . ، در تورات است )ص(بزرگ اسالم ه اي ه تصحيح        . البت ار ب ده و هر ب ا مطلب را خوان باره
لب در صورتی با اين حال از خوانندگان محترم تقاضا دارم جهت هر چه بهتر شدن مط. قسمت هايی از آن اقدام نموده ام

 . که تذکراتی داشتند بنده را از آن بی نصيب نگذارند
انشاءاهللا در نوشته های ديگر نشانه     . اميدوارم که اين مطلب مقبول درگاه حق تعالی و پيامبر باعظمت او، قرار بگيرد

  .های ديگر، به نظر خوانندگان محترم خواهد رسيد
اب     رم     " مالکی "و " حجی "در اين مطلب به بررسی پيشگويی های دو کت امبر اک ورد پي د عتيق در م می  ) ص(در عه

  .پردازم
 *****************************************************************  

د شدند،                ه آشور تبعي ه ب ام جمعيت ده قبيل تيز اسرائيل، تم ه س حدود دو قرن پس از سرنگونی پادشاهی بت پرست و توب

ه در       اورشليم و معبد باشکوه سل الم ب ه جان س امين ک ودا و بني يمان توسط کلدانی ها با خاک يکسان شد، و بازمانده های يه

ار کامل        ٧٠پس از يک دوره ی اسارت و گرفتاری . برده بودند به بابل منتقل شدند ا اختي ا ب د ت ساله، يهوديان اجازه يافتن

ران شده     د وي د      . ی خويش شوند  به کشور خويش بازگردند و مشغول بازسازی شهر و معب ه ی جدي ه اساس خان انی ک زم

د                  بال معب ه ق انی ک ردان و پيرزن ه پيرم د شد، در حالی ک ه از جمعيت بلن اده شد، سر و صدای شادی و هلهل خدا بنيان نه

ال  . باشکوه سليمان را ديده بودند، به گريه افتادند ام مهمی      » َحجی «در همين زمان بود که خداوند متع ا پي راه ب ی را هم نب

  :برای تسلی خاطر جمعيت ناراحت فرستاد
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، من اين محل را با جالل خود پر می سازم، تمام نقره حيمدای تمام ملت ها خواهد آمدتمام قوم ها را سرنگون می کنم، و «

و در اين مکان صلح و   . شکوه و عظمت آخرين خانه ی من از خانه ی اول بيشتر خواهد بود. و طالی دنيا از آن من است

  )٢: ٧-٩حجی، (» .، اين است آن چه خداوند قادر متعال می فرمايدتی خواهم بخشيدسالم

  :می خوانيم) King James Version(» کينگ جيمز«حال ترجمه ی انگليسی موارد مشخص شده را از نسخه ی  

   

... and the "desire" of all nations shall come 
… and in this place will I give "peace" 

  

ری   ات اصيل عب دس، کلم اب مق ای انگليسی کت ظ(» chemdah«نسخه ه دا، : تلف ظ(» shalom«و ) Himdaحيم : تلف

ای     ) شالوم ه معن ه ترتيب ب د   ) Peace(» صلح «و ) Desire(» آرزو«را ب رده ان ه ک ه در دست من     . ترجم وراتی ک در ت

ا  " اين خانه سرازير می شود   و ثروت آن ها به : "... است عبارت اول به اين صورت ترجمه شده است ا  "ي آرزوی آن ه

اال ذکر شد    " به اين خانه خواهد آمد ه در ب ه       . (و ترجمه ی عبارت دوم همان است ک ه، ب رای سهولت مطالع ن پس ب از اي

  ).جای کلمات عبری تلفظ آن ها ذکر خواهد شد

د  مفسران يهودی و مسيحی به يک اندازه، اهميت فوق العاده ای به دو وعده ی مذک آن . ور در پيش گويی فوق قايل شده ان

وراتی          . ها از کلمه ی حيمدا نوی پيشگويی مسيحايی را دريافته اند ا قسم ت ه ب ن يک پيشگويی عجيب است ک در واقع، اي

دا و  . بار تکرار شده است ۴تأييد شده است و اين عبارت » خداوند قادر متعال می گويد« اگر در اين پيشگويی کلمات حيم

ی   شالوم ر ن صورت پيشگويی      » صلح و آرامش  «و » آرزو«ا به معنای مجرد و انتزاعی آن يعن ريم، در اي در نظر بگي

امفهوم ان و آرزوی ن ود مگر يک آرم د ب زی نخواه ا . چي م و يک شخص ي ی و مجس ه صورت عين دا را ب ر حيم ا اگ ام

ن      واقعيت، و شالوم را نه يک شرايط خاص، بلکه يک نيروی زنده و فعال و يک دي   ريم، در اي ن تثبيت شده در نظر بگي

ا       » اسالم«و تثبيت » احمد«صورت اين پيشگويی حقيقی خواهد بود و در شخص  الوم ي دا و ش را حيم محقق می شود، زي

  . را دارا هستند) Islam(و اسالم ) Ahmed" (احمد"به ترتيب دقيقا معنای ) Shlama(شالما 

ده      قبل از اين که به اثبات تحقق اين پيشگويی بپردازيم، ذکر مختصر ريشه شناسی اين دو کلمه تا حد امکان، خالی از فاي

  .نخواهد بود

  عبارت در متن اصلی عبری بدين صورت تلفظ می شود :حيمدا )الف

ve yavu  himdah  kole ha go'ee 

 :که ترجمه ی انگليسی آن اين گونه خواهد بود

"and the himdah of all nations shall come " 
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ن صورت   (گرفته شده است ) ح م د( hmdکلمه از عبری باستان يا ريشه ی آرامی  می شوند    تلفظ حروف بی صدا به اي

ار می    Hemedدر عبری، ). Hemed(َحَمد  به طور کلی به معنی آرزوی بزرگ، چشم داشتن، اشتياق و ميل شديد به ک

ی   ish reikha ohmodtLo: عبارت است از ) ع(نهمين فرمان از ده فرمان موسی. رود ايه     : يعن ه همسر همس د ب نباي

... و " ستايش و تحسين کردن "، به معنی )ح م د(، از همان حروف بی صدا »َحِمَد«در عربی فعل . ات چشم داشته باشی

تياق و چشم داشتن می       . به کار می رود ل شديد، اش حال چه چيزی قابل تحسين و پرآوازه تر است از چيزی که مورد مي

شکل عربی کلمه ی حيمدا است بدون سؤال و  ) Ahmed(؟ هر کدام از اين دو معنی اتخاذ شود، اين حقيقت که احمد باشد

 . چون و چرا و محکم باقی می ماند

  :، آمدن احمد را به بنی اسرائيل اعالم نمود)ع(قرآن مجيد اعالم می کند که عيسی مسيح

ْأِتي       َو ِإْذ قاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم يا َبِني  وٍل َي رًا ِبَرُس ْوراِة َو ُمَبشِّ َن التَّ َديَّ ِم ْيَن َي ْن   ِإْسراِئيَل ِإنِّي َرُسوُل اللَِّه ِإَلْيُكْم ُمَصدِّقًا ِلما َب ِم

   َبْعِدي اْسُمُه َأْحَمُد َفَلمَّا جاَءُهْم ِباْلَبيِّناِت قاُلوا هذا ِسْحٌر ُمِبيٌن

ه      من فرستاده  !اسرائيل اي بني«: يم گفتهنگامي را آه عيسي بن مر] به ياد آوريد[و  تم در حالي آ ي خدا به سوي شما هس

د از من مي    باشم، و بشارت مي] تورات[=ي آتابي آه قبل از من فرستاده شده  آننده تصديق ام    دهنده به رسولي آه بع د و ن آي

د ] احمد[=هنگامي آه او » .او احمد است د با معجزات و داليل روشن به سراغ آنان آم ن سحري است آشكار    «: ، گفتن . »اي

  )۶/ صف(

ام   انی، از ن ان يون ه زب ده ب ته ش ا، نگاش ل يوحن اراکلتوس«انجي ات  )Paracletos(» پ ه در ادبي ی ک م و برهم رم در ه ، ف

وده است   ا  . کالسيک يونانی ناشناخته است استفاده نم د     )Periclytos(» پريکليتوس «ام ا احم ا ب ه دقيق در ) Ahmed(، ک

انی  " ستوده"و " باشکوه"، "سين شدهتح"معنای  ايد    Himdahمطابقت دارد، بايد شکل ترجمه شده به يون ا ش  Hemidaي

  . در آيه ی مذکور بدان اشاره نموده است) ع(در زبان آرامی باشد، همانگونه که عيسی مسيح

  .داردهمچنين بايد در نظر داشت که انجيلی به زبان اصلی که عيسی بدان تکلم می نموده وجود ن

الما       ) ب ا ش الوم، ي ه ی ش ای کلم ی و معن ه شناس ی آن  ) Shalma(در خصوص ريش کل عرب الم"و ش          )Salam" (س

)Islam ( وارد کردن خواننده به جزئيات زبان شناسی ضرورتی ندارد اما به طور مختصر می توان گفت که هر دانشمند

ه گر         ک ريش الم از ي الوم و اس ه ش د ک ی دان امی م ان س ای       زب ه معن ر دو ب ه ه د ک ده ان ه ش ش"فت ليم"، "آرام و " تس

ن پيشگويی      . است" سرسپردگی" اه از اي ب، توضيحی کوت م  " حجی "با روشن شدن اين مطل ر     . می ده م بهت رای فه ا ب ام

ام          ه ن ديم، ب د ق اب عه ای "مطلب، بگذاريد پيشگويی ديگری از آخرين کت ا  "مالک االکی "، ي ه ی   " م ه در ترجم کينگ  "ک

  .ذکر شده را پيش روی شما قرار دهم" مالکی"صورت  به" جيمز
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او ناگهان به اين خانه خواهد آمد، او خداوندی است که انتظارش  . قاصد خود را می فرستم، تا راه را برای من آماده کند"

رد    د ک ، ٣صل  مالکی، ف ." (را می کشيد، آن رسولی که مشتاق ديدارش هستيد، خواهد آمد و عهد مرا به شما اعالم خواه

   )١آيه ی 

  :سپس اين وحی های اسرارآميز را با حکمتی که در ضمن اين آيه ی شريفه ی قرآن آمده است مقايسه کنيد

ْن آ ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْيًلا ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اْلَأْقَصى الَِّذي َباَرْآَنا َحْو ِميُع     َلُه ِلُنِرَيُه ِم َو السَّ ُه ُه ا ِإنَّ َياِتَن

  اْلَبِصيُر

ده       ه بن زه است خدايي آ اك و من ه گرداگردش را پربرآت             پ ه مسجد االقصي ـ آ اش را در يك شب، از مسجد الحرام ب

  )١/اسراء. (ساختيم ـ برد، تا برخي از آيات خود را به او نشان دهيم؛ چرا آه او شنوا و بيناست

ور    دارک ت ه در م د            همانگونه ک د، حضرت محم ه می آي ه خان ان ب ه ناگه ذکور ذکر شد، شخصی ک ه   ) ص(اتی م است، ن

  ).ع(مسيح

  :استدالل های زير برای قانع کردن هر خواننده ی بی طرفی کافی خواهد بود

ه ی  ) ١(   ين دو کلم دا"شباهت و رابطه ی ب د "و " حيم ه از آن ) ح م د( hmd، و ماهيت ريشه ی " احم ه هر دو کلم ک

ر ده است، کوچک گرفته ش ارت        ت ه منظور از عب ذارد ک اقی نمی گ د      "... ين شکی ب د آم ا خواه ام ملت ه دای تم ، "و حيم

د " ارت ديگر  " احم ه عب د"و ب ين   . است" محم ی دوری ب ناختی حت ان ش دا "هيچ رابطه ی زب ام های  و" حيم        "عيسی"ن

)Jesus( ،"مسيح) "Christ ( ناجی"و) "Savior (کوچک ترين همخوانی و توافق بلکه هيچ حرف  وجود ندارد، و حتی

  .صامت مشترکی بين آن ها وجود ندارد

ای     ) حيمداه) (himdahبخوانيد ( hmdhحتی اگر استدالل شود که شکل عبری ) ٢( ه معن ، "آرزو"اسم مختصر است ب

ود   "تحسين کردن"و " چشم داشتن"، "اشتياق" د ب ا خواه ر . ، استدالل باز به نفع تئوری های م رم    زي ن صورت، ف ا در اي

ده "عبری کلمه در زبان شناسی دقيقا در معنا و حتی ماهيت، معادل فرم عربی  ود  " حم د ب ه   hmdhريشه ی  . خواه را ب

و مسيحيت ) ع(قطعی و استوار خواهد بود و هيچ رابطه ای با عيسی" احمد"هر معنايی در نظر بگيريم، رابطه ی آن با 

  .ندارد

ه       )کورش سوم ( بسيار باشکوه تر از معبد سليمان )اصل کورش سومدر ( معبد زوروبابل) ٣(  ه ک ان گون را هم ود، زي ب

بايد ناگهان از ") سيد انبياء"يا " آدونای("مالکی پيشگويی کرده، پيامبر و رسولی که در وعده ی مذکور ذکر شده است، 

ام    آن بازديد می کرد، همان گونه که حقيقتا در طول اين سفر معجزه آميز شبان امبر آن را انج ه، که در قرآن ذکر شده، پي

ام می        . بازسازی و تعمير شد" هرود بزرگ"معبد زوروبابل توسط . داد د انج ه از آن معب دارهايی ک ا دي عيسی مناسب ب

رد     رام و         . داد، با شخصيت و حضور خويش آن را تحسين می ک ه احت دا ب ه ی خ امبری در خان ع، حضور هر پي در واق
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د و   قداست آن ساختم ان می افزود اما به همان قدر بايد حداقل اعتراف کرد که اناجيلی که حضور و بازديد عيسی از معب

اورده است          ه او ني ان ب دن مخاطب ين و گروي ر آي ات   . تعاليم او در آن جا را ثبت کرده است، هيچ ذکری از تغيي ام مالق تم

ه    . يسيان به پايان رسيده استهای او از معبد سرانجام با مجادله با مبلغان بی ايمان و فر ه مسيح ن نيز بايد نتيجه گرفت ک

وده است  " صلح"تنها  ده     «: به جهان نياورد بلکه همان گونه که او به صورت حساب شده ای اعالم نم ه آم د ک ان مبري گم

د     )١٠:٣۴متی (» ...ام تا صلح به زمين بياورم، نيامده ام تا صلح بياورم، بلکه آمده ام تا شمشير بياورم  ی کل معب ويران

ا  ١٣، مرقس  ٢۶متی (را نيز پيشگويی کرده است  ن پيشگويی   ). ٢١، لوق رق        ۴٠اي دگی و تف ه پراکن انی ک د زم سال بع

  .نهايی يهوديان کامل شد، محقق شد

، در طول سفر شبانه ی خويش، "ستوده"و از يک ريشه هستند، و به عبارت ديگر " محمد"که شکل ديگر " احمد") ۴( 

ه                  از منط ه ب اديثی ک رد، و مطابق اح د ک رآن ذکر شده است، بازدي ه در ق ه طوری ک ران شده، ب د وي قه ی مقدس و معب

دا و         ادت خ ه عب ای الهی ب ام انبي صورت مکرر توسط پيامبر برای صحابه بيان شده است، در همان جا و در حضور تم

  .را به پيامبر نشان داد "ه من آياتنالنري... أسری بعبده "تمجيد او پرداخت، و پس از آن بود که خداوند 

ز    »کوه تجلی«اگر موسی و الياس می توانند با حضور جسمانی بر باالی  امبر ديگر ني ، ظاهر شوند، آن ها و هزاران پي

ن  "پيامبر اسالم به  "آمدن ناگهانی"می توانند در اطراف معبد در بيت المقدس ظاهر شوند، و اين اتفاق در طول همان  اي

  .)٢: حجی(پر کرد  "جالل خود"اتفاق افتاد و خدا حقيقتا آن جا را با  )٣:١مالکی، (" خانه

گذاشتند، و اين اسم اولين اسم مناسب  " احمد"آمنه، و عبداهللا، که هر دو قبل از ظهور اسالم وفات يافتند؛ نام يتيم خود را 

د را    . ع اسالم است  در طول تاريخ بشری است که به نظر فروتر حقير، معجزه ای بزرگ به نف ر، معب ه ی دوم، عم خليف

اريخی           ای ت ود، بن د ب اقی خواه ز ب ان ني ان جه ا پاي اقی است و ت ن مسجد باشکوه در بيت المقدس ب رد، و اي بازسازی ک

  .جاويدانی که نشانگر عهد خداوند با ابراهيم و اسماعيل است

                                             "صفر حبيبي مشکيني توسط  ١٢:٥٢ ساعت١٣٨٤آبان ٢١شنبه  نوشته شده در   
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ندبود کتور داهه، قوم انخداي نامهايی بر در اصل میحنظله بن صفوان و خالد بن سنان اساطير اسال  
 

 هم ذکر کرده است، در اينجارا  قرآن با گئوماته زرتشتايوب و  و صالح خليل اهللا ابراهيمنگارنده قبًال  داليل يکی بودن 
منطقی کنار زده ولی اين دليل با دليل  سخن در ميان است زرتشت ديگر اسم کهن يکازبر اين باور شدم که ظاهرا  ابتدا

و  رسپيامبر اصحاب ) خليل يا سفيد و درخشان= دوست خالص(صفوانبن ) تلخ کام( حنظلهدر نزد اعراب يعنی شد چه 
ش يعنی همسان اسالمي، که نظير )ايزد رعد( سنانفرزند ) خشمگين( عبسیملقب به ) خورشيد جاودانیايزد (خالد

، نزد ترکمنان خصوصا در آتشهای مقدسب شده و در رابطًه متقابل با ابراهيم خليل اهللا، پيامبر و منجی حنفا محسو
که در تاريخ کهن  شخصیبه طوری که از معانی لفظی اين اسامی بر می آيد . است، سخن بگوئيم فالوسرابطه با توتم 

 ه جمشيدسپيتمپسر ) سپيتاک، هوشنگ پيشدادی(گئوماته زرتشت بوده  )خليل درخشان( صفوانلقب اختصاصًا دارای 
شهر اصحاب رس که هريک به نام يک امشاسپند زرتشتيان است  ١٢نامهای . می باشد) سرور موبد بزرگ درخشان(

گرچه به نظر ولی در اينجا در اساس با داستان خدايان سرو کار داريم  .است ارتباط اين مردم با ايران کهنگواه صادق 
باشد که  می) صفوان= هونهای سفيد(پادشاه هپتاالن  هيتالمان نام ه مشابههدر اساس  از سوی ديگر حنظلهنام ميرسد 

وی با دويست و پنجاه هزار . ، تاج شاهی بر سر گذاشترئيسبه معنی ) هبطال(افتاليتوميالدی با لقب  ۴٢۵در سال 
زد و او را  اما بهرام گور با لشکری اندک در مرو رود بر وی شبيخون. سپاه از جيحون گذشته و به ايران حمله آورد

اعقاب وی در . اين پادشاه يفتالی را بکشت و تاج او را به آتشکدًه آذرگشنسب در رغًه آذربايجان فرستاد. شکست داد
. سمت افغانستان و ماوراءالنهر حکومت نموده و بر جاده تجارتی معروف جهان کهن موسوم به جادًه ابريشم مسلط شدند

 اصحاب الّرسمعروف به که در تواريخ اساطيری   سرو کار داريممردمی  له ایقبي یو خدا اينجا با مردم معهذا در
. گرديدند) رعد فرزند ايزد ايزد جاودانی( سنانبن خالد و  )رود سيالبی گل آلوديا  سرو يا يعنی صاحبان دامها يا جاده(

 لذا . می ناميده اند) پدر( پاپای  و تورباشد که سکاها وی را  بوده رعدبايد نام پدر او يعنی ايزد  )رعد باران( غيث سنان
دارندگان رود سيالبی و  و) مهر/درخت ايزد خورشيد( سرو يعنی و چهارمی سومی اصحاب ارس معنی نیااز ميان مع

گل آلود و ارخش، به ايرانی معنی (حاليه  ارس رود مناسب می افتد و از اين رود نه اصحاب الرّس گل آلود برای نام
جيحون و ولگا را جملگی  جالب است که هرودوت اترک و ارس و. مناسب می افتد) تيز و سيالبی(ک اتربلکه ) کدر

مطايق منابع کهن يونانی کوه بابای سرزمين  معرفی نموده است) يعنی کدر و نادرخشان ارس= ارخش( آراکس تحت نام
قلًه آشيانه (نام کوه ايشکت اوپائيری سئنه در اوستا . ندبه مکان سيمرغ معروف بوده ا و علی الخصوص البرز افغانستان
در ) اورال يا البرز(شمالی  قافکوه سيمرغ را /احاديث اسالمی کوه نشيمن عنقا معهذا در. ناميده شده است) سيمرغ
 ،]نزد سومريان[ آنزوو  ]نزد هوريان[ زروانتحت نامهای  اساسًا  سيمرغمی دانيم . ذکر ميکنند اصحاب الّرسمنطقًه 
خالد نام  در اينجا اما در هر صورت .بوميان کهن فالت ايران و همچنين قبايل پارسی بوده است توتمو  قبيله ایخدای 
سکائيان سمت  ايزدترک، ( رکوت، )ايزد سکايی و اسکانديناويايیتور، =( رعد" فرزند ايزد جاودانیدر معنی  سنان

خويتو و ) تورانيان(داهه ها ايزد رعد  فرزند) يزد مهرا/بيمرگ(امرو  به وضوح يادآور، ")جنوب شرقی دريای سياه
و هونها  تور وی را در مقام نيای اساطيری سکاها است که ايرانياننزد اسکيتان  )جنگاور نيرومند چراگاهها( سورو
و  ای بزرگهفالوس پرتعدادتوتم اخيرا بانوی گرامی راحله باقری از قبرستانی با .  .می ناميده اند) خداوند آسمان( قوار
در  سنان خالد ابنبا تصاوير مربوطه ايشان در ترکمنستان همچنين افزودند که مقبره ای منسوب به  را حيوانات شاخ

شمال دريای  باشقيرايشان يادآوری به جايی هم در باب پرستش توتم فالوس در نزد ترکان . سمت رود اترک وجود دارد
به هر حال . يد است که اين گورستان مربوط به باشقيرها يا هپتاالن باشدخزر در عهد سفر ابن فضالن دادند گرچه بع

و رهبر  )صاحبان سرو( اصحاب الّرسمطابق روايات کهن می دانيم که از عهد مسلمين اين نواحی به عنوان مکان 
ندگان اين چون مردمی که از عهد ديرين باش .معروف بوده است) خويتوسورودر اصل ( خالد بن سنانملکوتی ايشان 

از سوی ايشان به نام ) فرمانروايان ترک( اوزبکهاهستند که بعد از آمدن ) تورها، ترکها( داهه هاديار بوده اند همان 
را نيز قبچاق و  پچنگو  خزرحتی نامهای منسوب به اقوام ترکان شمال يعنی . خوانده شده اند) رعيتهای ترک( ترکمن

ايزد تور اسکانديناوی غالب سجايای اصل سکايی خود از . گرفت) تورانی(= نی در زبان ترکی می توان به معنی عصبا
به ترکی  )شکا، سکا يعنیبه زبان سکايی ( بزکوهینام . را به عنوان مرکب خويش حفظ کرده است بزکوهیجمله 
توتم ) مه سکا(گوزن بنابراين . در اسم قبيله بزرگ ترکمنی زنده مانده است يموتبه صورت  ياغيم آتيا  آتياغمور

به عنوان توتم و مرکب ) شکا، بزکوهی( سکابه عنوان مرکب خورشيد و ) آالنها(سکائيان آريايی از جمله مه ساگتها 
از دشمنانش و پناه بردنش  فرار خالد ابن سناناسطوره  .ايزد رعد سکائيان اعم از آريايی و آلتايی به شمار می آمده است

 امری/مهرمنسوب به وی در قله کوه کنار گورستان فالوسها به وضوح وی را با ايزد  ایمقبره مهرابه به درون کوه و 
                                                                       .                                                خوارزميها پيوند می دهد

پيامبرانه را خالد سنان و حنظله ابن صفوان را که در /ين هردو نام خدايگانیسرانجام ّلب مطالب اساطيری مربوط به ا
و سيمرغ اهريمنی هستند در مقالًه سيمرغ پرندًه حکمت و معرفت در ) ايندرًه قو سوار( سيمرغ آسمانی اهورايیرابطه 

:                                    ی کنيمسايت فرهنگی تبيان بيان شده است؛ لذا ما به نقل مندرجات اين مقالًه تحقيقی بسنده م  
                                                                                                                

پرنده حكمت و معرفت سيمرغ   
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زال پدر رستم را پرورده و بزرگ کرده، در فرهنگها آمده است، به ّضم ثالث عنقا را گويند و آن پرنده ای بوده است که 
  ) برهان جامع - آنندراج –برهان (و بعضی گويند نام حکيمی است که زال در خدمت او کسب کمال کرد 

سيرنگ بروزن بيرنگ پرنده  –) رشيدی(به معنی سيمرغ زيرا که سی رنگ دارد : آمده است» سيرنگ«در ذيل کلمه 
و عنقای مغرب همانست و آن را بسبب آن عنقا گويند که گردن او بسيار دراز بوده ايست که آنرا سيمرغ و عنقا خوانند 

مرغ داستانی  –) برهان قاطع(است و کنايه از محاالت و چيزی که فکر بدان نرسد و اشاره بر ذات باريتعالی هم هست 
کل سين در کلمه سيندخت سئينه به لغت اوستا مرغ شکاريست و بش. معروف مرکب از دو جزء سين يا سئينه و مرغ 
و در کتبی که قدما  - )فرهنگ شاهنامه(اين مرغ نظير عنقاء عربيست . مانده و سيمرغ در اصل سين مرغ بوده است

عنقا که آنرا به «: از اين اجناس اسم برده اند آمده است» علوم اوايل«راجع به حيوانات و طيور نوشته اند يا ضمن 
جهان نام هست اما نشان نيست و هر چيزی را که وجود او نادر بود به عنقای مغرب او را در . پارسی سيمرغ گويند

کوهی بود بس بلند بهر وقتی مرغی بس عظيم با  اصحاب رسو در بعضی از تفاسير آورده اند که در زمين . تشبيه کنند
ا گفتندی و هر جانوری که در هيأتی غريب و پرهای او بالوان مختلف و گردنی به افراط دراز که او را بدان سبب عنق

آن کوه بودی از وحوش و طيور صيد کردی و اگر صيدی نيافتی از سر کوه پرواز کردی و هر جا کودکی ديدی 
رفتند که پيغمبر ايشان بود و ازو  حنظلٔه بن صفوانبرداشتی و بردی و چون آن قوم ازو بسيار در رنج بودند پيش 

و زمخشری در ربيع اال برار آورده است . بفرستاد و آن مرغ را بسوخت آتشیلی دعا کرد حقتعا حنظله. شکايت کردند
مرغی آفريد نام او عنقا و از چهار پای بود و از هر جانب او رويی مانند روی آدمی و ) ع(که حقتعالی در عهد موسی 

) ع(وش بودی که با موسی او را همچو او جفتی بيافريد و ايشان در حوالی بيت المقدس بودندی و صيد ايشان از وح
انس داشتند و چون موسی بدار بقا پيوست ايشان از آن زمين نقل کردند و بزمين نجد فرود آمدند و پيوسته کودکان را 

به تشريف نبوت سرافراز گشت اهل حجاز ) ع(بعد از عيسی  خالدبن سنان العبسیچون . می بردند و طعمه می ساختند
او دعا کرد حقتعالی بدعای خالد بن سنان نسل ايشان را منقطع کرد و جز نام ايشان ) و(د و نجد از آن مرغ شکايت کردن

در جهان نماند و بعضی گويند بدعای حنظله ايشان را به بعضی از جزاير محيط انداخت و در آن جزاير فيل و کرگدن 
ل نيابد تنين يا مار بزرگ صيد کند و و ببر و جاموس و بيشتر حيوانات باشند ليکن او جز فيل را صيد نکند و اگر في

دميری در حيأه الحيوان ذيل  –) ١۵٠ص٢نفايس الفنون ج (ديگر حيوانات را بواسطه آنکه مطيع اويند متعرض نشود 
عنوان عنقاء المغرب آورده است که مرغيست عجيب بسيار دور پرواز و در کوهها بيضه نهد و گويند او را باين جهت 

و قزوينی  –اند که در گردنش طوق سپيد رنگی است و گفته اند او پرنده ايست نزديک مغرب الشمس بدين اسم خوانده 
آورده است که از حيث جثه و خلقت بزرگترين مرغان است، فيل را می بايد همانطور که غليواج موش را ربايد، هنگام 

دگی می کند و چون پانصد سال شد پروز از بال او صدايی چون صدای رعد قاصف و سيل برخيزد و هزار سال زن
ارسطا طاليس در نعت اين پرنده آورده است که  -جفت گيری می نمايد و هنگام بيضه گذاشتن درد شديدی حس می کند

او را شکمی است چون شکم گاو . ... پرنده ايست شکاری و در منقار او قدحهای بزرگ برای شرب آب تعبيه شده است
                       ).دميری ذيل عنقاء المغرب(رندگان و او بزرگترين پرنده گوشتخوار است و استخوانی چون استخوان د

و ) ١٢١١برهان قاطع ص ( SAENO MEREGHOاما اين مرغ پرنده ايست آريائی که نامش در اوستا بصورت 
  ).١دبن ٢۴ ف بندهش(اولين مرغ آفريده شده است يا سيمرغ پيشوا و سرور همه مرغان و  SEN- MURVدر پهلوی 
 SIEN"از مرغی چينی بنام  CULTS AND LEGENDS OF ANCIENT IRAN AND CHINAدر کتاب 

– HO " اسم برده شده است که مولف کتاب آنرا کلنگ ترجمه کرده و با سئنه اوستائی و يا مرغ ديگر در اوستا بنام
VAREGHAN )و ) ۵٢تا  ۴۶ص(عقاب و شاهين ترجمه کرده اند مقايسه نموده است  که مترجمين آنرا) بال زن

تا  ١٣ص (حکايت سيمرغ افسانه ای شاهنامه را نيز با افسانه ای مانند آن که در آثار چينی موجود است تطبيق نموده 
کتاب  مرحوم صادق هدايت که نسخه ای ازين) ١٢٢ص . (و فصلی راجع به سيمرغ و مرغ رخ چينی آورده است) ١٨

 –. مرغ چين باشد= کتاب که بحث راجع به سيمرغ است نوشته است سيمرغ بايد سيمرغ  ١۵را بمن داد در حاشيه ص 
هر . در اوستا و آثار پهلوی آشيانه اين مرغ بلند پرواز در باالی درختی است که در ميان اقيانوس فراخ کرت واقع است

از آن می رويد و هر وقت که بروی آن فرود می آيد هزار شاخه از وقت که از روی آن درخت برمی خيزد هزار شاخه 
و نيز در فروردين يشت ) ۵٧٧تا  ۵٧۵حاشيه ص  ١يشتهاج : ک. ر(آن شکسته تخمهای آنها پاشيده و پراکنده می گردد 

را بجای می آورد و در فقره ) يثااهو(نام برده شده است که نماز اهون  SAENA AHUM STUTاز کسی باسم 
در ميان «آمده  ۵بند  ۶همين يشت از سه تن ياد شده که از خاندان سئن هستند و در کتاب هفتم دينکرد فصل  ١٢۶

دستوران راجع به سئن که او صد سال پس از ظهور دين متولد شد و دويست سال پس از ظهور دين در گذشت او 
  » .ان خويش بروی اين زمين پديد آمدنخستين پيرو مزديسناست که صد سال زندگی کرد و با صد نفر از مريد

بی شک بين دو مفهوم سئنه اوستائی و سيمرغ فارسی يعنی اطالق آن مرغ مشهور و نام ) ٨٢حاشيه ص  ٢يشتها ج (
و برای ) ١٢١١برهان از دکتر معين ص  –ح . (ک. برای توضيح اين معنی ر. حکيمی دانا رابطه ای موجود است

ربوط به سيمرغ در آثار فارسی بمقاله فاضالنه همان مولف دانشمند در مجله ايران ليک، اطالع بيشتر از افسانه های م
) شاهنامه(در روايات و داستانهای ملی ما «: رجوع شود که در آن از جمله می نويسند ١-١١، ص١، شماره ٢٨جلد 

کوه آشيانه و نيرويی بزرگ و  سيمرغ بدوگونه جلوه کرده است، نخست اسم نوع پرنده ای عظيم الجثه است که بر فراز
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رستم در خوان پنجم از هفت خوان باين سيمرغ بر می خورد و او را می  -».قدرتی عظيم دارد ولی او نيز فانی گردد
دوم اسم خاص ظاهرًا پرنده ای از نوع اول که دارای «). ١۴و شاهنامه ثعالبی ص ٢٧١ص  ٣شاهنامه ج . ک. ر(کشد 

اين  –» .تان وی بويی از بقا استشمام می شود و همين سيمرغ که ياد آورسئنه اوستاستدانش و حکمت است و در داس
سيمرغ بشرحی که در شاهنامه بايد ديد تن نوزادی را که پدرش سام او را بدور افکنده بود به البرز کوه می برد تا 

                                     :خوراک جوجگان خويش سازد ولی از جانب بارگاه الهی
  که ای مرغ فرخنده پاک ديد       بسيمرغ آمد صدايی پديد 

  کزين تخم مردی در آيد ببار      نگهدار اين کودک شيرخوار 
سيمرغ هم بنا بامر حق به تربيت زال همت می گمارد تا جوانی برومند می شود و چون خبر او به سام می رسد برای 

                        :به مکمن سيمرغ می رسد کهيافتن فرزند به البرز کوه می رود و 
  نه از رنج دست و نه از آب و خاک             يکی کاخ بد تارک اندر سماک 

و سيمرغ از واقعه آگاه می شود زال را که به آواز سيمرغ سخن می گفت و همه هنرها آموخته بود وادار می کند که 
مدد او شتابد چون او را نزد پدر ه تا در هنگام سختی بر آتش افکند تا سيمرغ بنزد پدر رود و از پر خويش باو می دهد 

                                       :می آورد سام
  نيايش همی بافرين بر فزود                فرو برد سر پيش سيمرغ زود
  بدان داد نيرو و ارج و هنر              که ای شاه مرغان ترا دادگر

  به نيکی بهر داوران داوری               بيچارگانرا همی ياوری که 
  بمان همچنين جاودان زورمند            ز تو بدسگا الن هميشه نژند

                                             )١١٣تا  ١٠۶ص  ١شاهنامه ج . : ک. ر(
زادن رستم که بعلت بزرگی جسم از زهدان مادر بيرون  سيمرغ دو بار در هنگام سختی بفرياد زال می رسد يکی هنگام

به بيهوشی مرگ می کشد و زال ناچار پری از سيمرغ را در آتش می  -زن زال و مادر رستم  -نمی آمد و کار رودابه 
نهد و او حاضر می شود و دستور می دهد تا شکم مادر را بشکافند و فرزند را بيرون آورند و گياهی را با شير و 

ک بياميزند و بکوبند و در سايه خشک کنند و پس از بخيه زدن شکم رودابه بر آن نهند و پر سيمرغ بر آن مالند تا مش
دوم در جنگ رستم و اسفنديار که چون رستم در مرحله اول جنگ از ) ١٧۶ص  ١شاهنامه ج : ک. ر(بهبود يابد 

زال برای بار دوم پر سيمرغ را در آتش می نهد و  اسفنديار شکست می خورد و مجروح و افکار به خانه بر می گردد
                                                          :سيمرغ حاضر می شود

  ستودش فراوان و بردش نماز                 چو سيمرغ را ديد زال از فراز
  خش جوی کردز خون جگر بر ر                      به پيشش سه مجمر پر از بوی کرد 

سيمرغ اين بار هم بشرحی که در شاهنامه بايد ديد زخمهای رستم را عالج می کند و او را بدرخت گز که در ساحل 
ص  ٣شاهنامه ج . ک. ر(دريای چين می روييد، راهنمايی می کند و تيری دو شاخ که قاتل اسفنديار بود به او می دهد 

را حکيم و دانايی باستانی ) سيرنگ(تانهای مذکور سبب شده که سيمرغ داس). ١۶٩ص  یو شاهنامه ثعالب ٣۵٨تا  ٣۵۵
ترجمه دادپويه ابن هوش آئين از رسائل فرقه آذر کيوان جمالتی حکمی از او ) زردست افشار(در رساله «. تصور کنند

ه او را بدين حکيم کامل مرتاض سيمرغ که از دوری از جهانيان و اعراض از اغراض فاسده فانيه دنيوي«تحت عنوان 
متداول است و نيز » سيمرغ و هرمز شاه«در نزد صابيان عراق داستان دلکش  -نقل کرده است» نام يعنی عنقا خواندند

و » دژ هوش ربا«ايران حکايتهای لطيف از سيمرغ باقی است از جمله داستان ) فولکلور(در داستانهای عاميانه 
                                              )ايران ليک ذيل مقاله سيمرغ(» .هادی و راهبر بسوی مرغ حکيم) مرغ(سيمرغ «

                                                  :برای اطالع از تعبيرات ديگر در باره سيمرغ رجوع شود به
THE DOG- BIRD, SENMURV – PASKUDJ  تاليفC. TREVER  ،ه و نيز مقال ١٩٣٨طبع لنين گراد

"THE SENMURV " توسطP.O. HARPER  درTHE METROPLITAN MUSEUM OF ART 
BULLETI  و بعد، و به مقاله  ٩۵ص  ١٩۶١سالE. BENVENISTE                                     

                                 "LES NOMS DE L, OISEAU EN IRANIAN",: بنام
حکايتی مفصل » حديث سليمان با سيمرغ«ر قصص االنبياء خود، در ذيل عنوان جويری د: سيمرغ در قصص انبياء

آورده است و مختصر آن اينست که در محضر سليمان سخن از قضا و قدر می رفت و سيمرغ منکر آن شد و گفت من 
د و حکم سليمان گفت دختر و پسری از دو پادشاه در مشرق و مغرب زمين بوجود آمده ان. قضای الهی را بگردانم

سيمرغ بهوا شد تا بدانجا رسيد که مملکت . اگر می توانی اين قــََدر بگردان. قضاست که اين دو با هم ازدواج کنند
ديد که دختر را نگاه داشته اند چون سيمرغ را ديدند از هيبت او ) دايه گان را(مغرب آنجا بود نگاه کرد دايگانرا 

ر آمد و دست فرو کرد و او را برداشت و بهوا برد، چه دست و پای سيمرغ دختر در گهواره بود سيمرغ د. بگريختند
آن دختر را از هفت دريا گذرانيد و بفراز درختی برد که بر سر کوه بسيار بلندی روييده . همچو دست و پای آدميست

بسن رشد رسيد اما پسر پادشاه مشرق چون . است و روزها نزد سليمان می آمد و شبها به پرورش او قيام می کرد
درصدد بر آمد که سرچشمه نيل را بيابد و مشقتها کشيد تا بزير همين درخت آمد که از زير آن نيل جاری بود و با دختر 

سليمان سيمرغ را امر کرد تا آنها را که در پوستينی سترک . ازدواج کرد و پس از يکسال فرزندی از آنها بوجود آمد
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سيمرغ خجل شد و بقضا و قدر ايمان آورد و به هوا «چون آنها از پوست بيرون آمدند پنهان شده بودند نزد او آورد و 
  ) ٢٠٢تا  ١٩٨جويری ص (».برشد و بدرياها بگذشت و بعد از آن هيچکس سيمرغ را نديد

سيمرغ «: سهروردی در رساله عقل سرخ ضمن قصه زال و رستم و اسفند يار آورده است: سيمرغ از نظر صوفيان
از اثر پر او ميوه بر درخت . بامداد سيمرغ از آشيانه خود بدر آيد و پـَـر بر زمين باز گستراند. سر طوبی دارد آشيانه بر

و در سيمرغ آن خاصيت است که اگر آينه يا مثل آن برابر سيمرغ بدارند هرديده که ) ٩ص . (پيدا شود و نبات بر زمين
که گويی در جهان همان يک سيمرغ بوده است؟ گفت آنکه نداند  پير را پرسيدم) ١١ص .(در آن آينه نگرد خيره شود

چنانکه . چنين پندارد و اگر نه هر زمان سيمرغی از درخت طوبی بر زمين آيد و اينکه در زمين بود منعدم شود معًامعًا
  .            .                                            )١١ص(» .هر زمان سيمرغی می آيد اين چه باشد نماند

هر آنکس که در فصل ربيع قصد کوه قاف کند و آشيان خود را ترک بگويد و : "و در رساله صفير سيمرغ آورده است
وان يومًا عند ربک "بمنقار خويش پر و بال خود را بر کند چون سايه کوه قاف بر او افتد مقدار هزار سال اين زمان که 

م اهل حقيقت يک صبحدمست از مشرق الهوت اعظم در اين مدت سيمرغی شود و اين هزار سال در تقوي" کالف سنٔه
و نشيمن او در کوه قاف است صفير او بهمه کس برسد ولکن مستمع کمتر دارد همه با اواند . که او خفتگانرا بيدار کند

    :                      :                       چنانکه قايل گويد) بی او هستند(و بيشتر بی اواند ) با او هستند(
  جانی از آن پيدانه ای        با مائی و مارا نه ای 

را سود دارد ) ٢(و دق گرفتارند سايه او عالج ايشانست و برص ) ١(استسقاء ) بيماری(و بيمارانی که در ورطه علت 
اما . و نزديک شود بی قطع و اين سيمرغ پرواز بی جنبش کند و بپرد بی مسافت. و رنجهای مختلف را زايل گرداند

همه بدو مشغولند و او از . بدانکه همه نقشها دروست و الوان ندارد و در مشرق است آشيان او، مغرب از او خالی نيست
همه از او پرند و او از همه تهی و همه علوم از صفير آن مرغست، سازهای عجيب مثل ارغنون و غير (.) همه فارغ 

                                      :چنانکه قايل گويد. راج کرده اندآن از صدای آن مرغ استخ
  تو چه دانی زبان مرغان را         چون نديدی همی سليمان را

و نسيم صبا از . و غذای او آتش است و هر که پری از آن پر بر پهلوی راست بندد و بر آنان گذرد از حريق ايمن باشد
خطی از  - رساله صفير سيمرغ سهروردی. (راز دل و اسرار ضماير با او گويند نفس اوست از بهر آن عاشقان

                                                       ).نگارنده
   ..                   )ابن عربی(العنقاء، هوالهباء الذی فتح اهللا فيه اجسادالعالم : و در اصطالحات خود آورده اند

فتح اهللا فيه اجساد العالم مع انه ال عين له فی الوجود اال بالصورٔه التی فتحت فيه و انما سمی بالعنقاء ال نه هوالهباء الذی 
  .       ).٢٢٨تعريفات ص (و يسمی ايضًا بالهيولی ) ١٣٨تعريفات ص (و يعقل و ال وجود له فی عينه . يسمع بذکر
کائنات را اراده کرده اند که در حقيقت سلسله جنبان باب وجود کامل خواجه » سيمرغ آشيانه ی ابديات«گاهی از 

جان و روان را اراده کرده اند که » سيمرغ«و گاهی از ) ٢٠عبهرالعاشقين(معرفت و سر حلقه کامالن جهان است 
 )۶٢عبهر العاشقين ص. (عقل اول را خواسته اند» سيمرغ عرش«و زمانی از ) ١١١عبهرالعاشقين (عرش آشيان است 

سيمرغ، حقيقت کامله جهان است که مرغان خواستار او پس از طی مراحل سلوک و گذشتن : غ در منطق الطيرسيمر 
  .                           .از عقبات و گريوهای مهلک کوه قاف خود را به او می رسانند و خويش را در او فانی می بينند

و نفرين ) ع(و ارتباطی با عنقای آفريده شده در زمان موسی  حاصل کالم آنکه اين مرغ و افسانه او اصًال آريائيست
مغربيان ندارد از همان دير زمان صورت افسانه ای بخود گرفته  GRIFFINنظله بن صفوان و حشده خالدين سنان يا 

تعبير و مقامی واال يافته است و در مذهب زرتشت و آثار صوفيان ايران به حکيمی روحانی و يا کاملترين وجود بشری 
شده و عارفان کامل خاصه شيخ فريد الدين عطار او را منبع فيض و سر چشمه هستی يا وجود باريتعالی تصور کرده 

سوزند تمام هّم خود را صرف شناسايی او می نمايند و با همت  -اند که کامالن جهان که مرغان بلند پرواز اين ديرِ  رند 
سلوک و گذشتن از مخاوف و مهالک راه جان چون قطره ای که در  مرشدان خويش می کوشند که پس از طی مراحل

                   .پهنای دريا محو می شود خود را باين مرغ بی نهايت برسانند و در اقيانوس عنايات او محو و فانی شود
     :پاورقی 
                                                         .بيماری که مريض آب بسيار خواهد) ١
  .بيماری که پوست نقاط مختلف بدن مريض شده و دارای لکه های کم و بيش وسيع سفيد می شود –پيسی ) ٢

  :منابع
    شيخ فريدالدين عطار نيشابوری به اهتمام سيد صادق گوهرين - منطق الطير مقامات طيور

  نگارندهمنتخب اللغات، تاليف عبدالرشيد الحسينی مدنی ، نسخه خطی متعلق به 
  هجری قمری ١٣٢٣مصر، سال –در ده جلد چاپ  -معجم البلدان ياقوت حموی

  يشتها در دو جلد، قسمتی از کتاب مقدس اوستا، تفسير و تاليف پور داود -ادبيات مزديسنا - يشتها
  هجری شمسی ١٣٣٩تاليف سيد جعفر سجادی، چاپ تهران، چاپخانه مصطفوی، سال  –فرهنگ مصطلحات عرفاء 

  ١٣٧۵تاليف محمود زهران، طبع دارالکتب عربی مصر، چاپ اول ، سال  -ن القرآنقصص م
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ر     اصحاب رسدر پايان مقالًه  ن پيغمب ا اي ی اساطيری را که در رابطه ب ن صفوان    ان يعن ه ب ور ( حنظل دره /ت رام /اين  و) به
                                                         : می باشد از سايت عجايب خلقت ضميمه می نمائيم )امری/مهر/خويتو سورو( خالد بن سنان

ساصحاب ّر  
ه السالم(در تفسير صافی از حضرت صادق  اه رمضان ) علي ی طالب در م ن اب ی ب ه حضرت عل ده است ک روايت ش

  :مد و عرض کردهنگامی که در بستر خفته بود مردی از بنی تميم نزد او آ
ر ده  ! يا علی ود؟         –مرا از اصحاب رس خب ا ب ا کج د سرزمين آنه ا        -در چه عصری بودن ود؟ آي ا چه کسی ب اه  آنه پادش

ه           -پيغمبر و رسولی داشتند يا خير؟ چه شد که هالک شدند؟   الی در ذکر کسانی ک د تع ه خداون د ميخوانيم ک رآن مجي در ق
ده اص       ا باري ر آنه ا اطالعی           باران غضب خود را ب اريخ و چگونگی آنه ا از ت ی م وده است ول اد فرم ز ي حاب رس را ني

  نداريم و از مورخين يهود و عرب نيز چيزی نشنيده ايم؟
  :که باب مدينه علم و بزرگترين استاد دانشگاه اسالم است با تبسمی فرمود) عليه السالم(حضرت علی 

ر    ای عمرو، تو از اخباری پرسيدی که تا کنون قبل از ت د از آن خب و هيچکس سئوال ننموده و پس از من هيچ کس نميتوان
  .دهد مگر آنکه از من نقل کند

ی   : آنگاه فرمود ه عل من   –از آن اطالع کامل و وقوف راسخ نداشته باشد       ) ع(ای عمرو، هيچ آيه از آيات قرآن نيست ک
دانم،    ا         هستم که ميدانم علل و اسباب نزول و موقع و مهبط نزول وحی را مي ات چه وقت و در کج دانم آي ه مي تم ک من هس

ی است         وم خاص عل ن از عل ا روز و اي ود ي ه    . نازل شده، در صحرا بوده يا کوه، شهر بود يا بيابان، شب ب اه اشاره ب آنگ
و لکن طالبين اين علوم کم هستند و به زودی از فقدان من پشيمان ميشوند   » و ان هنا لعلمًا جما«: سينه خود کرد و فرمود

  :پس از آن فرمود. که چرا قصص و آيات فراوان را از من نپرسيدند
د     اه درخت ميگفتن تيدند و آن را ش ن درخت را يافث    . ای عمرو، اصحاب رس قومی بودند که درخت صنوبر را ميپرس اي

ود و گ     . بن نوح در کنار نهر رود شاب کاشت تا رشد و نمو کرد ردم ب تفاده م رام و اس ورد احت ه   پس از طوفان م روهی ک
ه           ر خود را ب ه پيغمب د ک ن جهت اصحاب رس گفتن ا را از اي آنها را اصحاب رس ميگفتند اين درخت را ميپرستيدند و آنه

  .تعب انداختند و ازميان خود راندند
تند و    ن داوود ميزيس ه           ١٢اين قوم پس از عصر سليمان ب ود ک ع ب الد مشرق واق ار رود ارس در ب ه در کن تند ک ه داش قري

ا  . قريه از آن نهر سيراب ميشدند و آن مکان ها سر سبز و خرم بود ١٢رين آب را داشت و همۀ گوارات اسامی اين قريه ه
  :از اين قرار بود

ان     :١ فند     :۵بهمن     :۴دی     :٣آذر     :٢آب روردين     :۶اس رداد     :٩خرداد     :٨ارديبهشت     :٧ف ر     :١٠م تي
  شهريور:١٢مهر     :١١

هر   ود ش هرها ب ن ش ز و پايتخت اي ه مرک ا ک هر آنه رين ش فنديار( بزرگت ام  ) اس ه ن اهی ب ن پايتخت پادش وده است در اي ب
ابود( وذبن ع ن     . ميزيست) ترک اخ اي راء از ش اير ق ود و در س ن پايتخت ب نوبر در اي مه آب رس و درخت ص اه (چش ش

  .غرس کرده و بهشتی به وجود آمده بود) درخت
يار ش اه درخت بس رام ش ه آن احت دری ب ه ق رام شد ب ورد احت دس و م ن درخت مق يد اي ه فلک کش اخ و برگ داد و سر ب

ا از شاخ و برگ     ميگذاشتند که هيچ فردی از انسان و حيوان حق نداشت از آب چشمه ای که کنار درخت بود بياشامد و ي
ا شاخ و        . و ميوۀ آن بخورد يا جدا کند ه از آب چشمه و ي ز ک ا هر چي تند و می      هر کس ي برگ آن ميخورد او را می کش

د         اقص گردان دگی او را ن ا ن ات ي دارد حي ق ن يچکس ح د و ه ا ميباش وع م دگی رب الن ن آب زن د اي ون آب از . گفتن و چ
د و   د می گرفتن ال يک روز عي ه در دوران س دند و در هر شهر و قري د می ش ره من ردم از آن به سرچشمه ميگذشت م

اع ميکر  واع             اطراف اين درخت اجتم انيدند و ان تند و ميپوش ر شاخه های آن درخت می بس ر ب د و از پارچه های حري دن
صور و نقوش گوناگون به آن پارچه ها رسم می کردند گوسفندان و گاو ها می آوردند و ميکشتند و برای رب النوع خود  

  .قربانی می کردند
                                                                                                    

 سورۀ مبارکۀ فرقان »و عادًا و ثمودًا و اصحاب الرس و قرونا بين ذلک کثيرا« 
ه      اه درخت ب آنگاه آتش می افروختند چون شعله ميکشيد آن گوسفندان و ذبايح را به درون آتش می انداختند و به طرف ش

در همين احوال شيطان نيز در شاخه  . و زاری می نمودند که از آنها راضی شودسجده می افتادند، گريه ميکردند، تشرع 
چون اين صدا ! از شما راضی هستم: های شاه درخت می نشست و صدايی شبيه به صدای کودکان بلند ميکرد و می گفت

روشن شد و به شادمانی دل ما خنک و ديدۀ ما : را از درون شاه درخت می شنيدند سر از سجده بر می داشتند و می گفتند
ه            ا ب تند ت ادمانی داش ا يک روز جشن ش د و يک شب ي رضايت رب النوع قدری شراب می نوشيدند و دف و دست ميزدن

  .شهر و مسکن خويشتن باز ميگشتند
اه خو   اه و آذر م د و  عجم به افتخار اين ايام و اين امکنه اسامی ماههای خود را مأخوذ از آن شهرها کرده و به نام آبانم اندن

ود   ا ب د مخصوص       . تمامی اسامی ماههای فارسی مشتق از اين اسماء قريه ه ای آن روز عي ين در هر يک از ماهه همچن
ه        : هر يک از اهالی و ساکنين قريه ها بود و لذا می گفتند الی قري د اه اه عي الی شهريور است و آذر م شهريور ماه عيد اه

اکنين        آذر است و چون اسفند ماه ميرسيد ماه اسفند ا و س ه ه الی قري ام اه نها تم را جشن عمومی می گرفتند که در اين جش
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ه و اطراف درخت صنوبر و چشمه       ١٢ ا         رسقصبات در پايتخت تمرکز يافت ر پ ر ب اج و حري زرگ از ديب ه های ب خيم
ه هر يک از آن       ١٢ميکردند که به انواع صور منقوش بود و اين خيمه ها دارای  ود ک اب و درب ورودی ب مخصوص  ب

جده     اه درخت س رای ش دند و ب ی ش ارج م ود وارد و خ ت ب ر آن ثب ه ب ام آن قري ه ن د از آن درب ک ه و باي الی يک قري اه
  .ميکردند و قربانی ميدادند

آنگاه شيطان می آمد و درخت صنوبر . قربانی در اين روز عيد بزرگ چندين برابر قربانی اعياد مخصوص هر قريه بود
يد        را تکان سختی ميداد و د رس ام دل خواه ه ک ه ب داد ک صدا ميکرد و آرزوهای مردم را برايشان می گفت و اميدواری مي

چون صدای شيطان در شکم درخت شنيده می شد همه مردم سر از سجده بر می داشتند و از فرط نشاط و مسرت شراب   
ه    روز به تعداد اسامی قريه ها عيش و ١٢ميخوردند و دف ميزدند و پا ميکوبيدند و  نوش ميکردند و پس از پايان جشن ب

ی   ا از بن رای آنه ری ب ال پيغمب د متع د خداون ه طول انجامي وم ب ن ق ران و سرکشی اي تند چون کف ر می گش ازل خود ب من
ا را   . که از اوالد يهودا بن يعقوب بود» حنظله بن صفوان«اسراييل مبعوث گردانيد به نام  ود و آن ه او مدتی در اين قوم ب

د و از ضاللت و گمراهی منصرف         به دين دا يد و دعوت او را نپذيرفتن ری نبخش ی اث ری و خدا پرستی دعوت ميکرد ول
د آن      نشدند و به توحيد نگرويدند در يکی از روزهای عيد بزرگ که همۀ مردم قريه ها در اطراف درخت جمع شده بودن

ه  ! الهی« :پيغمبر گرامی دست به دعا برداشت و عرض کرد د و صالح         تو ميدانی ک ه توحي وم را ب ن ق دتی است اي من م
و و لعب جمع           رای پرستش درخت و له د و ب را تکذيب ميکنن وسعادت دعوت می کنم؛ ابا می کنند و کفر می ورزند و م

  ».خدايا اين درخت را خشک گردان تا آن ها مأيوس گردند! درختی را می پرستند که نه نفع دارد و نه ضرر. می شوند
د           رسصحاب دعای پيغمبر ا ند ديدن د سر از خواب برداش وم جمع بودن ه آنق زرگ هم مستجاب شد چون صبح روز عيد ب

ود      . درخت يکجا خشک شده است به طوری که انگار اين درخت سالهاست خشک شده در حاليکه شب سر سبز و خرم ب
ن درخت را خشکاني   : هر دسته از مردم سخنی گفتند يکدسته گفتند رديم     خدای آسمان و زمين اي ه سوی او متوجه گ ا ب . د ت

ر  . اين رسول و پيغمبر که ما را دعوت به خدا پرستی می نمايد سحر کرده درخت خشک شده است   : فرقه ديگری گفتند ب
د       ل او گرفتن ر قت يار        . پيغمبر غضبناک شدند و جملگی تصميم ب ائين آن بس اد و پ ۀ آن گش ه دهان ه ای از آن ساختند ک جعب

ه  : تند و پيغمبر خود را گرفتند و گفتندتنگ بود روی آب انداخ يا سحر خود را باطل کن که درخت سبز شود يا دراين جعب
ين        . آهن خواهی ماند ه آهن ه در آن جعب د ک ين سخت کوبيدن ه آهن آنقدر به اين رسول محترم فشار آوردند و در تنگنای جعب

تو شاهد حال من هستی جای تنگ و      ! گاراپرورد: از جهان در گذشت در حاليکه در لحظات آخر عمر خود عرض کرد
ر              وم کيف ن ق و خود از اي دارم و ت ه ديگر طاقت ن را قبض کن ک سخت مرا ببين و حال تباه و ضعف مرا نگاه کن روح م

  .دعای آن حضرت مستجاب شد و همانجا جان به جان آفرين تسليم کرد. بگير
تقم        آيا ميبينی که اين قوم از حلم: آنگاه خطاب شد به جبرئيل تند من من را کش د و رسول م و مدارای من سوء استفاده کردن

د     . حقيقی هستم و از آنها انتقام خواهم کشيد و آنها را عبرت روزگار خواهم ساخت ه عي انروزی ک ان داد در هم سپس فرم
زد  بزرگ داشتند و همه جمع بودند باد تندی شديد و سرخ رنگ وزيدن گرفت و چنان آنها را بلند می کرد و ب ه يکديگر مي

دباد سخت آتشين         ن تن د و اي رده ان که هر دو هالک ميشدند زمين را زير پای آنها چنان گرم کرد که گوئی آهن را سرخ ک
م فشرد و    ه ه وم را ب در آن ق رو گرفت و آنق ا را ف ه آنه ود ک ه زد و آتش غضبی ب ا خيم االی سر آنه راء ب ه حم د قب مانن

ا  سوزانيد که مانند آتش زبانه می کش يدند و تمام بدنهايشان آب شد همانند آهنی که در آتشی آب شده و خيمه گاه عشرت آنه
ه اصحاب    رت       رسرا به خيمه غضب خود فرو برد تا به کلی آن قوم از بين رفتند و آنها را ب ه عب ود ک اد فرم رآن ي در ق

  .بشر گردند
  ...بيشتر بدانيد

ه شهری در  س رکجا بودند اختالف است برخی  رسدر اينکه اصحاب  د و بعضی شهری در     انطاکي و  حضرموت ميدانن
ام  ه ن ه ب ه ای در يمام جگروهی قري تکه در  خل ته و ظاهر آنس راندانس ن  اي وده چنانچه از اسامی آن پيداست و اي ديم ب ق

وده است      حضرت محمدپيغمبر بين زمان مسيح و  ه ب ه و آل امش     . صل اهللا علي رود و ن ا از اوالد نم اه آنه ن  ترک «پادش وذ ب
ود      » عابود بن پادش بن سازن فنديار ب ايتختش اس بود که از طرف بيژن بن گودرز پادشاه اشکانی آنجا حکومت داشته و پ

ام     ه ن الی آن             » روشن آب «در کنار چشمه ای ب رده و اه وح آن را غرس ک ن ن ه يافث ب ود ک ا درخت صنوبری ب ه آنج ک
ردم     شهرها از تخم و ساقه آن درخت کنار جويهای شهرها ب ارور ميشد و م ی ب رده غرس ميکردند و می نشانيدند و درخت

  .آن درخت را پرستش می کردند
ه هر     چنانچه مفسرين نوشته اند چون طغيان و عصيان آن مردم به طول انجاميد خداوند قاهر مرغی را بر آنها گماشت ک

االی   ود و آن       روز اطفال آن گروه می ربود و طعمۀ خويش می ساخت و آشيانه آن مرغ ب رز ب ه ای از الب ه قل وه دمح ک ک
  .مرغ گردنی دراز داشت و رنگهای الوان و عنقای مغرب می ناميدند

  .خداوند بر اين قوم سی پيغمبر فرستاد که آخرين آنها حنظله بود و به عصر او به عذاب دردناک نابود شدند
  رکۀ فرقانسورۀ مبا »و عادًا و ثمودًا و اصحاب الرس و قرونا بين ذلک کثيرا«

  پايان
  .رسيل کلمۀ ذنقل از تفسير صافی در 
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 روايت قرآن در مورد محل لنگر کشتی اسطوره ای نوح، به اصل خود نزديکتر از آن تورات است
 

به سومری يعنی جايگاه (سوبارتيان يا کوتيانيعنی کوه ديار کوه جودی در قرآن به صراحت محل ايستادن کشتی نوح 
کوهی که اکنون  .استنشان داده شده  )باستان به معنی محل سير کشتی موسی سيرمنطقه (دستاندر کر) آزادی کشتی

مسلم به نظر می رسد  .در حوالی موصل و در جزيره ابن عمر قسمت عليای فرات واقع است بدين نام خوانده ميشود
ز اين رو گروهی از محققين به درستی ا .اساطير مربوط به کشتی نوح از اسم  با ستانی همين نواحی بيرون تراويده است

. يعنی بوميان باستانی آذربايجان و کردستان و اران وگيالن ربط داده اندکوتيان اصل نام کوه جودی قرآن را با همين نام 
جستجو  کوه آراراتاما عده ای ديگر از مفسرين و محققين در اين راه دنبالروی تورات را کرده و اين کوه را در حوالی 

قيد شده به ) اوتناپيشتيم(کتيبًه  آشور بانيپال که محل نشستن کشتی نوح  )کی نی پا(نی سير ده اند در صورتيکه نام کر
در نزديکی پيرانشهر می باشد که کندی شيخان وضوح ياد آور کوه معروف ناحيًه کردستان آذربايجان غربی يعنی کوه 

در لشکرکشی آشور ناسيراپال به سوی مرزهای غربی ماد، : است اخذ شده )کی نی پا(نی سير به وضوح از همان نام 
نام برده  الربوساو بوناسی ، داگارابه نامهای  کردستان پيش از ميالد صورت گرفت از سه شهر ٨٨١که در حدود سال 

کشی از او ضمن شرح اين لشکر. می باشند حلبچهو  بانه، قلعه ديزهشده است که به ترتيب مطابق با مناطق کردنشين 
که مرکزش الربوسا (ا کرتيار، )که مرکزش بوناسی بوده(موساسينا و سرزمينهايی با نامهای  نی سيرکوهی به همين نام 

نام برده شده که هر سه نام بسيار جالب هستند چه کوه نی سير بنا به مندرجات کتيبه های کتابخانًه آشوربانيپال  ) بوده
لولوبيها، کورتی ها به (بوده است و نامهای کرتيارا حاوی نام کردان بومی  )نوح(ا اوتناپيشتيم بابليهمحل توقف کشتی 

است که ) بوته، يا منسوب به ماه(و صحرای سينا ) برگرفته از آب(شامل نام موسی  موساسينابوده و نام ) زبان عيالمی
را به سادگی با نام ) نوح(د اوتناپيشتيم پيداست معنی اين نام مرکب اخير اسطورًه خو. اغلب با نام موسی همراه شده است

به لغت ايرانی يعنی (از اين جا معلوم ميشود که کوه نی سير . اين سرزمين لولوبی و کوتی نشين مربوط می ساخته است
گفته می شده است، معلوم می سازد که اين همان ) به لغت ايرانی کان آپ( کی نی پا که به زبان لولوبی ) پايين نشستن

به لغت  شيخانواقع است چه نام ) خانه(در سر چشمًه زاب کوچک می باشد که در نزديکی پيرانشهر  کندی شيخانکوه 
دياکونوف در . نمی نمايد کی نی پاچيزی جز مصحف نام لولوبی کندی و جز . می باشد کان آباوستايی  به همان معنی 

به لولوبی کی نی پا گفته می شده خصوصا با نام کوتيها نام نی سير را که "توضيح می دهد که  ١٥١تاريخ ماد صفحًه 
بايد افزود ) مردم سگ سرور( کوتياندر باب ". مربوط می دانسته اند -نامشان با نام کوه جودی قرآن مطابقت دارد - که

خزر  که اين مردم که اصل قفقازی داشته اند در شمال کردستان و در آذربايجان و نواحی جنوبی و جنوب غربی دريای
يعنی سگپرستان قيد شده است و بر  کاسپيانسکنی داشته اند و همان مردمی می باشند که نام ايرانيشان در پيش يونانيان 

                                                                         .روی نام بين المللی دريای خزر  يعنی کاسپين زنده مانده است
است لذا معلوم ميشود  دارای چشمه بزرگ همواره روان) دژ دارای درياچه= دژ کولوميان(تخت سليمان ه از آن جايی ک

درياچه اسطوره ای در اساطير اسالمی همين ) هووخشتر، خسيسوتريوس، کی خسرو، نوح مادی( چشمه خضراز آن 
 )سپاردای باستانی( آن االر مجاورسپهسکوه  اقع در قله آتشفشانی کوهی در مجاورتو قابل کشتيرانی تخت سليمان

می . نيز به معنی دارای چشمه با شکوه معنی می باشد) ری(رغه منظور بوده است؛ گرچه پايتخت اوليًه وی يعنی شهر 
دانيم که در اساطير ارمنی و شاهنامه، افسانًه سيل وطوفان بزرگ و دريانوردی طوالنی به همين پادشاه بزرگ ماد و 

                                                                                                .پراطوری آشور منسوب استمنهدم کنندًه ام
ولی به هر حال جالب آن گروه از محققين و اغراق آميز انحرافی  بسيار در اينجا برای آگاهی بيشتر و محض اطالع نظر

:   تورات به دنبال اساطير دينی يهود رفته اند، ضميمه اين گفتار کوتاه خود می نمائيم را که با اولويت دادن به مندرجات
                      

)ع(يافته های باستان شناسی در مورد کشتی نوح"  

یاکتايون افجه  ترجمه ،دکتر جاناتان گری شتهنو  
)١٥يه آسوره قمر، (کرلقد ترکناها آية فهل من مّد و  
»را محفوظ داشتيم تا آيت عبرت شود، پس کيست که پند گيرد؟و ما آن کشتی «  

 ماده گرايان و دين ستيزان وانمود می کنند داستانهای موجود در کتب اديان توحيدی، از جمله قصص قرآن :آرمانشهر
ای حاکم بر  از آنجا که نظام رسانه .افسانه هستند و در عالم واقع هيچ مدرکی وجود ندارد تا سنديت آنها را ثابت کند

جهان نيز متأثر از همين ديدگاه است، کشفيات باستان شناسی که گويای واقعيت اين داستانها هستند، بازتاب چندانی پيدا 
  .                                      .نمی کنند و معموًال با نوعی سانسور مواجه می شوند

علی رغم آنکه کاوش های باستان شناسی وقوع اين . است) ع(طوفان و کشتی نوح يکی از اين داستان ها، ماجرای
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کمتر در مورد اين کاوشها و کشفيات چيزی شنيده   ماجرا را تأييد کرده اند و سالها از کشف کشتی نوح می گذرد، اما
 . در اينجا با نقل يک مقاله جالب به اين موضوع می پردازيم .ايم

، باستان شناس و محقق استراليايی است »جاناتان گری«ئه می شود، نوشته دکتر ارا حذف و اضافهاين مقاله که با اندکی 
  : سال از عمر خود را در نقاط مختلف جهان به کشف و حفاری مشغول بوده است ٣٠که مدت 

، يک خلبان ترک، براساس مأموريت محول شده، چندين عکس هوايی برای مؤسسه ژئودتيک ترکيه ١٩۵٩در سال  
می که مأموريت به پايان رسيد، در ميان عکس های او تصويری جلب نظر می کرد که بيشتر شبيه يک هنگا. برداشت

          . قايق بود تا چيزی ديگر، قايقی بزرگ که بر سينه تپه ای، در فاصله بيست کيلومتری کوههای آرارات آرميده بود
دکتر براندنبرگ از دانشگاه . مند به پيگيری شدند بالفاصله پس از مشاهده اين تصوير، تعدادی از متخصصان، عالقه 

او کسی بود که قبًال در زمينه کشف تأسيسات روی زمين از طريق هوا، . ايالتی اوهايو يکی از اين عالقه مندان بود
  .      .                             مطالعات دانشگاهی داشت و پايگاههای موشکی کوبا را در دوران کندی کشف کرده بود

من هيچ شکی ندارم که شیء موجود در «: واندنبرگ با دقت عکس ها را مورد مطالعه قرار داد و اظهار کرد دکتر
من تا به حال در طول مدت فعاليتم، هرگز چنين شیء عجيبی در يک عکس هوايی . عکس های هوايی يک کشتی است

منطقه مورد نظر اعزام شد، ولی حتی با انجام تحقيقات کوتاه پس از آن يک گروه کاوشگر آمريکايی نيز به » .نديده بودم
  .مدت، نتوانست اطالعات قابل توجهی بدست آورد

يک باستان  ١٩٧۶در سال . انجام نگرفت ١٩٧۶سال از آخرين تحقيقات در منطقه گذشت و هيچ اکتشافی تا سال  ١٧
او بسيار زود دريافت که اين شیء قايق . ه آغاز کردتحقيقات جديد خود را در منطق» ران ويت«شناس آمريکايی به نام 

او بزودی با انجام محاسبات دقيق دريافت که طول اين شیء . مانند، بسيار بزرگتر ازحدی است که قبًال تصور می کرد
 عظيم الجثه بلندتر از طول يک زمين بازی فوتبال و اندازه آن به بزرگی يک ناو جنگی است که کامًال در زمين دفن

  .اما کشتی کشف شده در زير گل و الی قطوری دفن شده بود و بسختی به جز از ارتفاع قابل رؤيت بود .شده است

از سوی ديگر جسم کشف شده آنقدر . به دليل همين عدم مشاهده دقيق از سطح زمين، امکان هر تحقيقی غير ممکن بود 
و گروه همراهش که مشتاقانه » ران وايت«. م می ساختبزرگ و سنگين بود که هر گونه اقدامی را در وهله اول عقي

  :کار را پيگيری می کردند، به جايی رسيدند که تنها وقوع يک حادثه عجيب و نادر می توانست راهگشای کار آنها باشد

 آنها متوجه شدند که حرکت دادن و در آوردن جسم مذکور از درون زمين، به دليل ابعاد وسيع و بزرگ» !زمين لرزه«
  .آن غير ممکن است و تنها با يک لرزش زمين، اين شیء می تواند از دل خاک سر در آورد و مورد کاوش قرار گيرد

، وقوع زمين لرزه ای در محل، باعث شد تا ١٩٧٨نوامبر سال  ٢۵از تحقيقات ران ويت مدت زيادی نگذشته بود که در 
بدين ترتيب ديواره . سطح زمين اطرافش را به بيرون براندکشتی مزبور به طور شگفت آوری از دل کوه بيرون بزند و 

   .های اين شیء، شش متر از محوطه اطرافش باالتر قرار گرفت و برجسته تر شد

سپس بدبينی ها به خوش . بدنبال اين زمين لرزه، ران وايت ادعا کرد که شیء مذکور می تواند باقيمانده کشتی نوح باشد
 ١٨٩٠اگر اين جسم عظيم قايقی شکل به طول يک زمين فوتبال، در ارتفاع « :طرح شدبينی مبدل و اين سؤال ها م

متری کوههای آرارات، کشتی نوح نيست، پس چه چيز می تواند باشد؟ و اگر جسم کشتی نوح است، آيا طوفان نوح واقعًا 
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س اديان جهان از آن صحبت شده آيا ما شاهد بقايای کشتی افسانه ای حضرت نوح که در کتب مقد... بوقوع پيوسته است؟
 »است، هستيم؟

به اعتقاد مسيحيان و بنا به نص . طوفان و سيل در زمان حضرت نوح در سطح وسيعی بوسعت کره زمين واقع شده است
انجيل، اين حادثه عظيم و دهشت آور، برای تنبيه مردمان آن روزگار که دست به سرکشی زده بودند و به منظور نجات 

  .و پيروانش واقع شده بود نوح پيامبر

بررسيهای زمين شناسی در نقاط مختلف دنيا، نابود شدن و مرگهای دسته جمعی موجودات زنده را بر اثر حادثه ای  
فسيل شده   وجود اليه های مخلوط.برخی از اين حوادث با زمان طوفان نوح همخوانی دارد. غير منتظره نشان می دهد

اين  .ماهی، درختان نخل و هزاران هزار گونه گياه جانوری، تأييدی بر اين واقعيت استحيواناتی چون فيل، پنگوئن، 
هستند، نشان می دهند که ) در کنار هم(سنگواره ها که بعضًا در برگيرنده حيوانات مناطق گرمسير با مناطق سردسير 

امتزاجی عجيب از . تبديل شده اند با فرونشستن آب، جانوران و گياهان خارج شده، در زير رسوبات مانده و به فسيل
                                              .جانوران خشکی و دريا، حاره و قطبی که مرگی آنی و دلخراش را روايت می کنند

   تاريخ در مورد محل به گل نشستن کشتی چه می گويد؟ 

سال پيش نقل کرده اند که  ٢٠٠٠مورخان از . ه استداستان کشتی نوح از گذشته های دور مورد توجه اقوام مختلف بود
توريست ها و مسافران کنجکاو بسياری از قديم اين منطقه را در کوههای آرارات کشور ترکيه، مورد بازديد قرار می 

سال قبل از ميالد  ٨٠٠در تاريخ آمده است که حدود . به غنيمت برده می شد  دادند و گاهی تکه های کوچکی از آن
اين . ، آشوريان اقدام به ورود به کشتی کردند و موفق به ورود به طبقه سوم آن که در زير زمين واقع شده بود شدندمسيح

  ..                                    نشان می دهد که اقوال مختلف در مورد موقعيت جغرافيايی کشتی، متفقند
  تکنولوژی پيچيده در ساخت کشتی 

بحث بر سر تکنولوژی . ت يک قايق کرجی کوچک هشت نفره با ظرفيت چند حيوان کوچک نيستاينجا صحبت از ساخ
از آنجا که ياران حضرت . پيچيده ای است که مهارت ذوب فلزات، ابزار پيشرفته و نيروی انسانی حاذق می طلبيده است

کشتی ای که . ن کشتی را ساخته استچگونه اي  نوح تعداد بسيار کمی بوده اند، اين سؤال پيش می آيد که نوح براستی
آيا نوح به تنهايی توانسته . تاکنون از عجايب کتب مقدس به شمار می رفت و اکنون يک واقعيت علمی لمس شدنی است

بسازد؟ آيا ساخت يک کشتی با  تن ٣٢٠٠٠وزن تقريبی است کشتی ناوگونه خود را به طول يک زمين فوتبال و به 
با تصورات ما درباره قدما، همخوانی  اتوبوس دو طبقه مسافربری ۴٩۴گنجايش زمان، به دست خالی با امکانات آن 

دارد؟ براستی چه تعداد جانور و چگونه جمع آوری شدند و در کشتی جايگزينی شدند؟ آب و غذا چگونه تأمين می شد؟ 
ت کاری سخت بوده باشد ولی جانوران وحشی چگونه به سوی کشتی هدايت شدند؟ بايد کار جمع آوری و هدايت حيوانا

   ..                                                                           بهرحال فرمان خدا بايد انجام می شد
کشف مقادير قابل توجهی . خوشبختانه تحقيق بيشتر در محل، حضور حيوانات را در کشتی يافت شده، تأييد کرد...

ه صورت فسيل در آمده اند و از ناحيه خسارت ديده کشتی به بيرون رانده شده اند ، فرضيه ما فضوالت حيوانات که ب
عالقمندان به کاوش در مورد کشتی نوح بارها و بارها سعی کرده اند به درون کشتی  .را بيشتر به واقعيت نزديک کرد

در آخرين تالشها، کاوشگران . مواجه شده اند فسيل شده راه يابند ولی هميشه با توده های عظيم سنگ و خاک نيمه ويران
سعی کردند اليه های گل و الی خشک شده اطراف کشتی را در هم بشکنند و از ميان بردارند تا شايد راهی برای ورود 

باستان شناس، بخشی از » گرگ برور«، ١٩٩١در سال . به اتاقکهای زيرين کشتی پيدا کنند، اما خيلی موفق نبودند
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شده جانوری را کشف کرد که از قسمت تخريب شده کشتی که فضوالت حيوانی بيرون ريخته بودند، به شاخ فسيل 
به تشخيص محققان، اين شاخ که مربوط به يک پستاندار بوده است، مقارن با شاخ اندازی ساالنه  .بيرون افتاده بود

                                                                               ...جانور به هنگام خروج از کشتی در آنجا رها شده است
  اسکلت فلزی، بدنه چوبی: کشتی نوح      

  .دانشمندان وجود قطعات آهن را در فواصل منظم و معين در ساختار کشتی تأييد کرده است هایآزمايش

ده اند که حاصل کار به صورت نوارهای زرد باستان شناسان با کشف رگه ها و تيرهای باريک آهنی، الگويی ترسيم کر
آنها همچنين گره ها و اتصاالت آهنی محکم و برجسته ای را يافته اند که در . و صورتی بر روی کشتی عالمتگذاری شد

  .نقطه کشتی بکار رفته اند ۵۴٠٠

يا به عبارت ديگر به گل تصوير برداری های راداری نشان داده که در محل تصادم کشتی با صخره به هنگام فرود آمدن 
آنها می گويند که استفاده وسيع و همه جانبه از فلزات در ساخت . نشستن، نوارهای آهنی يا تيرهای فلزی کج شده اند

  .کشتی خارج از حد تصور ماست

ن بهره به نظر می رسد که تکنولوژی پيشرفته و رشديافته ای در آن دوران وجود داشته که به هر حال نوح توانسته از آ
تکنولوژی و تمدنی که ذهن ما را از تمرکز بر روی بناها و اماکن منحصر به فرد در نقاط مختلف دنيا به اين . مند شود

  .نقطه از جهان معطوف می کند

اکتشافات زمانی جالبتر شد که باستان شناسان توانستند طرح مشبکی حاصل از تقاطع تيرهای فلزی افقی و عمودی 
تير فلزی اصلی در هر طرف کشتی به کاررفته  ٧٢تصاويری که نشان می دهند . نه کشتی بدست بياورندبکاررفته در بد

وجود اتاقها و فضاهای کوچک و بزرگ . به نظر می رسد که برای هر چيزی طرح و الگويی وجود داشته است. است
                        .در طبقات مختلف، نظريه وجود طرح مهندسی پيشرفته را تأييد می کند

در طول تحقيقات، بررسيهايی در مورد تعيين طول، عرض و قطر کشتی انجام گرفته است که متخصصان را قادر 
  .ساخته تا از جزييات کف کشتی، ساختمان و الگوی اوليه و مواد تشکيل دهنده آن اطالعاتی بدست آورند

ياری از مواقع، درک واقعيت کشف شده از حد تصور خارج دستيابی به چنين کشفياتی مبهوت کننده بود، چرا که در بس
  .بود

کشف يک اليه غالفی و کپسولی شکل در داخل کشتی از اين جمله بود که در واقع کشتی را به دو اليه يا پوسته اصلی 
خزن اين آزمايشات، وجود ديوارهای داخلی کشتی، حفره ها، اتاقها و دهليزها و همچنين وجود دو م. مجهز می کرد

معروفند، معلوم شد که » اسکن های راداری«يا » رادار اسکن«در اين آزمايشها که به . بزرگ استوانه ای را تأييد کرد
سانتی متر بلندی و هفت متر و بيست سانتی متر عرض داشته  ٢٠دو مخزن استوانه ای بزرگ که هر کدام چهار متر و 
در يکی . شده بود، در نزديکی تنها در ورودی کشتی وجود داشته اند اند و به دور هر يک از آنها کمربندی فلزی نصب

از آزمايشات رادار اسکن که به درخواست استاندار استان آگری ترکيه انجام شد، معلوم شد که جنس بدنه کشتی از سه 
  . اين سه اليه با مواد محکم چسبنده، بهم چسبيده بودند. اليه چوب به هم چسبيده تشکيل شده است
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تجزيه و تحليل . نفر محقق در بقايای کشتی کشف شد ٢۶، يک عدد ميخ پرچ فسيل شده با حضور ١٩٩١در سال 
  .ترکيبات اين ميخ وجود آلياژهای آلومينيوم، تيتانيوم و برخی از ديگر فلزات را تأييد کرد

ه کشف و استخراج نرسيده اين در حالی است که گمان می رفت در زمان حضرت نوح، آهن و آلومينيوم هنوز به مرحل
 .                                     آيا ما نيازمند بازنگری در تاريخ استفاده و استخراج بشر از فلزات هستيم؟. باشد

                                                               !لنگرهای کشتی هم کشف شد
، باستان شناسان چند جسم بزرگ حجيم سنگی يافتند که در باالی هر کدام بر بلنديهای تپه های اطراف محل کشتی

  .سوراخی بزرگ تعبيه شده بود

. ناميده می شدند» دراگ«اين اجسام مثلثی شکل سنگی و نيمه صيقلی، شبيه به لنگرهای کشتی های باستانی بودند که 
آب پرتاب می  ا لنگر به هنگام پهلو گرفتن کشتی بهاينها در واقع ابزاری بودند که به علت وزن زياد به جای وزنه ي

  .چگونه و با چه نيرويی؟ دقيقًا نمی دانيم ولی حدس هايی در اين زمينه وجود دارد. شدند

 .کشف شش وزنه يا لنگر کشتی، هر يک مجهز به سوراخی در باالی آن، حدس باستان شناسان را به يقين تبديل کرد
   ..                             ، ظاهرًا به هنگام پهلو گرفتن کشتی به آب پرتاب شده بودنداين وزنه ها در فواصل متفاوت

) ع(واحد ذراع در مصر قديم در زمان حضرت موسی. ذراع ياد شده است ٣٠٠اندازه کشتی نوح در کتاب مقدس ... 
  .ست می آيدمتر بد ١۵٨.۴۶با محاسبه اين رقم، عدد . سانتی متر بوده است ۵٢.٧برابر با 

متر را نشان  ١۵٨.۴۶رقم بدست آمده دقيقًا . طول کشتی مورد کاوش توسط دو تيم مختلف در دو زمان اندازه گيری شد
                                               ...اين محاسبات، محققان را در ادامه کاوشها مصمم تر کرد. می داد

  ات کردکتيبه ای که ادعای دانشمندان را اثب

قبل از به زمين نشستن کشتی و فروکش کردن آب، پرنده ای را که بايد مانند کبوتر يا ) ع(روايت است که حضرت نوح
بار اول پرنده با خستگی به کشتی بازگشت و . کالغ بوده باشد به بيرون فرستاد تا مطمئن شود خشکی نزديک است يا نه

بار دوم پرنده به کشتی باز نگشت و اين آزمايش نشان داد که . وجود ندارد اين بدان معنی بود که خشکی در آن نزديکيها
ابتدا ) ع(در کتاب مقدس که گويا اين روايت از آن نقل شده، آمده است حضرت نوح[. عمل لنگر انداختن نزديک است

  ]آرمانشهر - تديک کالغ را می فرستد که از فرستادن کالغ نتيجه ای نمی گيرد و بعد از آن کبوتری را می فرس

ناميده » کارگاکونماز«قرار دارد، دهکده ای وجود دارد که  درست در دو کيلومتری شرق محلی که کشتی هم اکنون
چارلز برليتز [ ».آن کالغ نه توقف می کند نه باز می گردد«: نام اين دهکده ترکی را چنين ترجمه کرده اند. شده است
 -ترجمه کرده است" جايی که کالغ نمی نشيند"نام اين محل را ) د اسالملوترجمه احم( "کشتی گمشده نوح"در کتاب 
                                                          ]آرمانشهر

محل کنونی کشتی در دل کوههای آرارات از گذشته های دور، به منطقه هشت معروف شده و دره پايين منطقه، محله  
معروف است  (Temanin(» تمانين«آمده نام اين منطقه به " کشتی گمشده نوح"در کتاب [؟ چرا .هشت نام گرفته است

نوح در همان "نقل کرده است که ) ع(شيخ صدوق در کتاب عيون االخبار از امام رضا. است» هشت«که به معنی 
همانطور که می بينيم  ".گذاشت) هشتاد(» ثمانين«محلی که کشتی به زمين نشست قريه ای بنا کرد و نام آن را قريه 

   ]آرمانشهر - از نظر شکل و معنی شباهت زيادی وجود دارد) هشت(» تمانين«و ) هشتاد(» ثمانين«بين کلمات 
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. در نزديکی محل فرود کشتی در باالی تپه، لوحه ای کشف شد که ادعاهای باستان شناسان را به طرز زيبايی اثبات کرد
بر روی اين تابلوی سنگ آهکی، در سمت چپ، تصوير رشته کوههايی . دارد سال قدمت ۴٠٠٠کتيبه ای که حداقل 

در سمت راست، يک تصوير قايقی شکل با . ديده می شود که در کنار يک تپه و سپس يک کوه آتشفشان قرار دارد
همگان را به کشف اين کتيبه  .در باالی سنگ کتيبه، دو پرنده در حال پروازند... هشت نفر انسان کنده کاری شده است

نفر  هشتنيز تعداد  شيعهدر روايات . کتاب مقدس، سرنشينان کشتی نوح را هشت نفر ذکر کرده است[. شگفتی واداشت
در واقعيت موجود، کوه آرارات در سمت چپ، تپه ای در کنار آن و قله  ]آرمانشهر - نفر، هر دو نقل شده استهشتاد و 

  .يک کوه آتشفشان در کنار تپه وجود دارد

                                                              :در پايان به برخی نکات در تأييد تحقيقات اشاره می کنيم...
                                 .گويد که کشتی نوح در ناحيه کوههای آرارات فرود آمده است می» کتاب مقدس« -١ 
کوهی که در حال حاضر . نشسته است» جودی«که کشتی نوح بر روی کوه  يدقرآن کتاب مقدس مسلمانان، می گو  -٢

در منابع اسالمی آمده است [. نام دارد »جودی«کوه يا همان  داغ» کودی«کشتی مورد نظر بر آن قرار دارد به ترکی 
جودی کوهی «که   نقل شده) ع(از امام کاظم» الدر المنثور«مثًال در کتاب . که محل کوه جودی در منطقه موصل است

رجوع به نقشه جغرافيايی نشان می دهد که نزديکترين محل معروف و شناخته شده در عصر ائمه . »است در موصل
   ]آرمانشهر - به کوه آرارات، منطقه موصل در شمال عراق است

به نام نيسير پهلو مدعی بود که کشتی نوح در محلی ) قبل از ميالد ٨٨٣ – ٨۵٩(دوم، پادشاه آشور  پالآشور نصير   -٣
ياردی محل کشتی، دهکده ای وجود دارد که اوزون گيلی نام دارد و پايين تر از آن  ۵٠٠در فاصله کمتر از . گرفته است

                                                        .بر روی نقشه های بسيار قديمی، محلی به نام نيسير يا نسير مشاهده می شود
امی برخی اماکن در اطراف کوه آرارت نيز می تواند با ماجرای طوفان و کشتی نوح مرتبط باشد؛ خود کوه اس - ۴[

محل «به معنی » نخجوان«است، » مادر جهان«معروف است که به معنی » ماسيس«آرارات در ميان ارمنی ها به کوه 
نشان دهنده  (Arghuri(» آرگوری«است، » دکسانی که فرود آمدن«يا » فرودگاه«به معنی » اچميادزين«است، » فرود

پس از پايان طوفان، آنطور که ) ع(است که می تواند يادآور کاشت درخت مو توسط حضرت نوح» پرورش درخت مو«
که می تواند يادآور » محشر«در کتاب مقدس به آن اشاره شده باشد، دهکده ای نزديک به محل کشتی وجود دارد به نام 

  ])١٧١صفحه " کشتی گمشده نوح"به نقل از (آرمانشهر  -م دنيا باشدمجازات جهانی مرد

هم اينک دولت ترکيه با اعزام گروههای باستان شناس، کشتی را مورد حفاظت قرار داده و برخی از يافته های باستان 
ده که هرکدام کشف چهار ستون فلزی فسيل ش. شناسان برای حفاظت و مراقبت بيشتر، مورد توجه ويژه قرار گرفته اند

سانتی متر طول دارند و از بخشهای مهم در ساخت کشتی بوده اند، از جمله اين اشياء است که هم اکنون در تملک  ١٢٠
  .وزارت معادن و فلزات ترکيه قرار دارد

در دل کوههای آرارات در نزديکی مرزهای ايران و ترکيه، جسم عظيم فسيل شده ای قرنهاست که آرميده و طوفان 
اين . کشتی بزرگ و مجهزی که يکی از پيامبران خدا را در رسالتش ياری داده است. يب را پشت سرگذاشته استمه

ماجرای آن قرنهاست که مورد توجه بوده و دهها سال . فسيل غول پيکر، راز و رمزهای بسياری در دل خود نهفته دارد
  . امه داردتحقيقات هم چنان اد. کانون کاوش ها و کنجکاويها خواهد بود

  "٧٨شهريور  ١۶و  ١۵ضميمه روزنامه اطالعات، مورخ : منبع
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است) توراتتاريخی سليمان (سلمان فارسی اساطيری همان کورش سوم   
 

).ساله اش را روی زانوی خود بغل گرفته بود ۴برادر زاده اينجانب،  ،به ياد عمويم سلمان که در آخرين روز زندگی اش(  
 

):                                                                هخامنشی(سلمان فارسی با کورش پارسی داليل يکی بودن اصل   
      
به معنی مرد صلح يعنی  سلمانو  سليمانناميده ميشود و ) در اصل مزار سليمان( مادر سليمانمقبره کورش سوم  -١

                                                 .د نيز بوده، می باشندهمان لقب معروف کورش سوم که فرمانروای اعراب و يهو
سلمان فارسی نام بومی کورش در محيط عربستان بوده است و پيش از اسالم نيز اين نام نزد اعراب معروف بوده و  -٢

را کامًال افسانه ای می  بنابراين نظر شرقشناس هروويتز که وی. چاه معروفی در آنجا به نام وی خوانده می شده است
                                                                                                                                     .داند، خطاست

ه در اصل همان سد ک خندقسلمان فارسی از ايرانيان باستانی بسيار معروف پارسی بوده است و سد مستحکمی به نام -٣
                         .در کوهستان قفقاز است به امر يا به پيشنهاد او در مقابل مهاجمين بنا گرديده بود) کورش(ذوالقرنين 

                                .يعنی پايتخت بين النهرين به شمار می آمده است) در اصل بابل(  مدائنسلمان فارسی حاکم  -۴
چه بنا به شواهد و قرائن تاريخی اعراب در . سلمان فارسی با محيط عربستان عهد باستان سرو کاری داشته است -۵

يعنی  خانًه هبلکندری که به کورش سوم می پرداخته اند، از سوی وی  به آبادانی هايی و ساخت  دويست خروارمقابل 
از همين جاست که در اساطير . رستم ساخته شده، نائل گرديدنددرنقش ) آتشکدًه ابراهيم(که به شيوًه کعبًه زرتشت  کعبه

گرچه در اساطير عرب در اين مقام . پيوسته است) کورش سازندًه سد( سلمان فارسیزرتشتی نيز خانًه کعبه با نام 
سر در اين رابطه پ. يعنی پدر ملتهای فراوان ظاهر شده است ابراهيمعمدتًا تحت لقب ) قوچبه معنی لفظی (کورش 

جای ( ارکدريشاست که به قول قاتلش داريوش بر کوه  برديه زرتشتنيز همان ) خداشنو(اسماعيل خوانده وی يعنی 
                                         .در فارس حکومت خود را بر امپراطوری هخامنشی رسمی اعالم نمود) زخمی شده بره

طور مؤّکد از اهل بيت به شمار رفته اين را می توان نشانًه آن گرفت که  از آنجاييکه در احاديث اسالمی سلمان به -۶
. يعنی مرد صلح مربوط می گرديده است سلمانبا  اسالمو حتی نام " خانًه حرام"يا به قول خود قرآن   صلح کعبهخانًه 

شته و به دستور و آباد سلمان يعنی مرد صلح يعنی کورش دا/ چنانکه معبد بيت المقدس نيز اختصاص به همين سليمان
/ ابراهيمپيرو همين  )راست دينان، بهدينان(حنفا خود محمد بنا به قرآن و احاديث اسالمی ابتدا در زمرًه . شده بود
يعنی  برديه زرتشت ويرانگر معابد ) بور يا عطا کننده( ابراهيم ادهميا ابراهيم خليل اهللا و نيز پسر خواندًه وی  کورش

) موبدی(سورًه النحل مبنی بر اينکه شايع بوده قرآن را عجمی  ١٠٣بنابر اين اشارًه قرآن در آيًه . تبت پرستی بوده اس
.            قرن پيش از محمد باشد ١١بر محمد می آموزد، فرد خاصی منظور نبوده و صد البته نمی تواند سلمان فارسی 

ه معرفی می نمائيم تا معلوم شود چقدر از اصل خود جدا در اينجا سلمان اسطوره ای را از منابع اسالم شيعی به عين
                                                                                    :افتاده و چه کسی بوده و به چه کسی تبديل شده  است

                                                                                                                                             
 پر افتخار سلمان فارسى زندگى

غالمحسينى  مصطفى  
  آيست؟  سلمان

فرزندى به ) اصفهان روستاهاىاز (»  جى«دويست و شانزده يا سيصد و شانزده سال قبل از هجرت، در روستاى  حدود
  . ناميد»  سلمان«او را ) ص(اسالمگذاشتند و بعدها پيامبر  » روزبه«دنيا آمد، آه نامش را 

با اينكه سلمان در . آتش شعلهاش هيزم نهادن بر  بود و آار هميشگى) روحانى زرتشتى(»  بدخشان آاهن«سلمان  پدر
اعتقاد  در برابر آتش سر فرود نياورد و به خداى يكتا هرگزميان خاندان و محيطى زرتشتى ديده به جهان گشود، ولى 

  . اش سرپرستى او را به عهده گرفت مادرش را از دست داد و عمه آودآىسلمان در دوران . يافت
از آن اگر به آيين نياآانش ايمان  پسبعد از آنكه دريافت قرار است او را شش ماه با اعمال شاقه زندانى سازند و  سلمان،

پس ; رفت در بيابان آاروانى ديد آه به سوى شام مى. بيابان شد روانهاش گريخت و  نياورد اعدامش آنند، با همكارى عمه
  . رهسپار سرزمينهاى ناشناخته گرديد وبه مسافران پيوست 

در محضر رسول  بود،اش را يافت و در حالى آه برده يك يهودى  سلمان، در همان آغاز هجرت گمشده سرانجام
  ) ١( .مسلمان شد) ص(خدا

  و نامگذارى سلمان  آزادى

، از مرد يهودى، )چهل درهم معادلهر وقيه (سلمان را به مبلغ چهل نهال خرما و چهل وقيه ) ص(گرامى اسالم مبرپيا
  : تغيير نام، بيانگر آن است آه اين) ٢(. نهادرا بر او »  سلمان«خريد و آزادش ساخت و نام زيباى 
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. و تسليم گرفته شده است سالمتىاز »  سلمان«واژه  - ٢; برخى از نامهاى عصر جاهليت، شايسته يك مسلمان نيست - ١
  . روح سلمان است سالمتنشانه پاآى و ) ص(انتخاب اين نام زيبا از سوى پيامبر

  برجسته سلمان  فضيلتهاى

بخشى . گردآورده بود خويشجو، وارسته و خودساخته است و ارزشهاى متعالى بسيارى در  الگوى مسلمان آمال سلمان،
  : ت است ازاز اين فضايل عبار

  ) ص(نزديكى به رسول خدا - ١

خدا جايگاهى واال يافت و  رسولپس از پذيرفتن اسالم، چنان در راه ايمان و معرفت اسالمى پيش رفت آه نزد  سلمان،
  : در باره سلمان چنين است بزرگانبخشى از سخنان آن . قرار گرفت) ع(مورد ستايش معصومان

هر . شهر خندق آندند پيرامونسال پنجم هجرى رخ داد و به پيشنهاد سلمان در ماجراى جنگ خندق، آه در ) الف
) ص(پيامبر. او از ما است: گفتند انصار مى. از ما است سلمان: گفتند مهاجران مى; سلمان با آنها باشد خواست گروهى مى

  . سلمان از اهل بيت ما است; ) ٣( » البيتسلمان منا اهل «: فرمود
: گويد مى) ص(اآرم پيامبرعربى، با اينكه از علماى اهل تسنن است، در شرح اين سخن  لدين بنا معروف، محى عارف

به مقام عالى، طهارت و سالمت ) ص(گواهى رسول خدا بيانگردر اين عبارت، ) عليهم السالم(پيوند سلمان به اهل بيت 
اين پيوند بر اساس ; است، پيوند نسبى نيست )عليهم السالم(اينكه سلمان از اهل بيت  اززيرا منظور ; نفس سلمان است

  ) ٤( .عالى انسانى است صفات
  : فرمود) ص(آند آه رسول خدا جابر نقل مى) ب
تر از ديدار سلمان به  عاشق سلمانبه ديدار  و بهشت; به سلمان بيش از اشتياق سلمان به بهشت است اشتياق بهشت همانا«

  ) ٥( ».بهشت است
  : ودفرم) ص(پيامبر اآرم) ج
  ) ٦( ».بنگرد سلمانخواهد به مردى بنگرد آه خداوند قلبش را به ايمان درخشان آرده، به  آه مى هر«
  : آن بزرگوار همچنين فرمود) د
  » .مرا آزرده است بيازارداز من است، آسى آه به او ستم آند به من ستم آرده است و آسى آه او را  سلمان«
  : فرمود) ع(امام صادق) و
  . دانست سلمان اسم اعظم را مى; ) ٧( » لم االسم االعظمع سلمان«
اگر آسى چنين . الهى بود اعظمسخن بدان معناست آه سلمان از نظر عرفان، به مقامى رسيده بود آه حاصل اسم  اين

  . زند از او سر مى عظيمىرسد و آرامات  لياقتى داشته باشد، دعايش به اجابت مى
  علم سلمان  - ٢

  ) ٨( ».آرد مىاگر دين در ثريا بود، سلمان به آن دسترسى پيدا «: فرموده است) ص(اسالم پيامبر
) ص(رسول خدا: فرمود) ع(صادقامام . و عمق آگاهيهاى سلمان به حدى بود آه براى هر آس قابل هضم نيست وسعت
ق نگهدارى علم مخزون و گفتند و او را الي سلمان مى بهاسرارى را آه ديگران قدرت تحمل آن را نداشتند ) ع(و على

  ) ٩( .است»  محدث«از القاب سلمان،  يكىاز اينرو ; دانستند اسرار مى
جايگاه . رفت و محدثان به شمار مى) شناسان قيافه(متولمانبود و همچنين از ) حوادث آينده(داراى علم باليا و منايا  سلمان

 همچونتر از همه مردم باشد،  در اسالم، مردى آه فقيه«: اش فرمود در باره) ع(صادق امامعلمى سلمان چنان بود آه 
  ) ١٠( ».سلمان، آفريده نشده است

  ) ١١( ».توان به عمق آن رسيد سلمان درياى علم است آه نمى«: فرمود) ص(اسالم پيامبر
، طرح آندن در جنگ خندق. بود بااليىشد و آگاهيهاى فنى او نيز در حد  دانش سلمان، به معارف فكرى محدود نمى البته

براى »  منجنيق«همچنين در جنگ طائف، طرح ساختن . شد عملىپيشنهاد آرد و ) ص(خندق را سلمان خدمت پيامبر
  . از ابتكاراتى است آه به سلمان نسبت داده شده است مشرآانهاى  درهم آوبيدن قلعه

  : اش چنين تعبير آند سلمان حق دارد از مقام علمى بنابراين،
يا به آسى آه سلمان را بكشد  است،گفتيد، سلمان ديوانه  آردم، مى دانستم مطلع مى ن شما را از آنچه مىاگر م! مردم اى

  ) ١٢( .فرستاديد درود مى
  عبادت سلمان  - ٣

و پرستش از روى بصيرت از  آگاهانهچرا آه عبادت . دهد، علم و آگاهى اوست به عبادت سلمان ارزش بيشترى مى آنچه
  . رى ارزشمندتر استعبادت سطحى و ظاه

  . دارد روزها را روزه مى تمامآدام يك از شما : به ياران خود فرمود) ص(روزى پيامبر اسالم: فرمود) ع(صادق امام
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  . من، يا رسول اهللا: گفت سلمان
  گذراند؟  آدام يك از شما تمام شبها را به عبادت مى: پرسيد) ص(پيامبر
  . من، يا رسول اهللا: گفت سلمان

  آيا آسى از شما هست آه روزى يك بار قرآن را ختم آند؟ : رسيدپ حضرت
  . من يا رسول اهللا: گفت سلمان
ام آه سلمان روزه  ديده روزهااآثر : پنداشت، گفت از حاضران آه جوابهاى سلمان را خودستايى و فخرفروشى مى يكى

چگونه هميشه روزه است و هر شب براى  پس گذراند، مىخوابد و بيشتر روز را به سكوت  نيست، بيشتر شب را هم مى
  ! آند؟ يك بار قرآن را ختم مى روزىماند و  نيايش با خدا بيدار مى

را از خودش بپرس تا خبر  اش چگونگىخواهى  تو را با همسان لقمان چه آار؟ اگر مى! باش ساآت: فرمود) ص(پيامبر
  . دهد

. دهد پاداش ده برابر دارد انجامهر آس عمل نيكى «: وده استگيرم و خداوند فرم در ماه سه روز روزه مى: گفت سلمان
آنم و هر آه چنين آند، پاداش  روزه ماه رمضان متصل مى بهاز طرف ديگر، روز آخر شعبان را روزه گرفته و آن را 

ام شب هر آس با طهارت بخوابد، در ثواب، چنان است آه تم: شنيدم آه فرمود) ص(خدا رسولاز . روزه هميشه را دارد
را بخواند، پاداش يك  » هواهللاقل «هر آس يك بار سوره : فرمود) ص(اما ختم قرآن، رسول خدا. عبادت آرده باشد را

خوانده است و هر آه سه بار بخواند، گويا قرآن را ختم آرده  راسوم قرآن را دارد و هر آه دو بار بخواند، دو ثلث قرآن 
و زبان  دلبدارد يك سوم ايمانش آامل شده، هر آه با  س تو را با زبان دوستيا على، هر آ: فرمودو نيز حضرت . است
ات آند، تمام ايمان را  و با دست هم يارى بدارد دوستتو هر آه با دل و زبانش ; بدارد، دو ثلث ايمان او آامل شده وستت

  ) ١٣( ».به دست آورده است
  زهد سلمان  - ۴

زهد به معناى عدم دلبستگى . نيستبه معناى حرام ساختن نعمتهاى الهى بر خود » زهد«دهد آه  و روايات نشان مى آيات
شود زهد،  سلمان، از آغاز تا پايان عمر، ديده مى زندگىيكى از مواردى آه در تمام زواياى . به امور مادى است

  . دنياسترغبتى او به  پارسايى و بى
فرماندار مدائن بود،  وقتى، راه آنان را پيش گرفت و حتى بود) ع(و حضرت على) ص(آه پيرو راستين پيامبر سلمان،
زيرا هر آس ايمان قويتر داشته ; گرفت او سرچشمه مى عميقزهد و وارستگى سلمان از ايمان . زيستى را رها نكرد ساده

  : فرمود) ع(امام صادق. است آزادترهاى دنيوى  باشد، از جاذبه
  ) ١٤( ».ايمان است دهمم و ابوذر در درجه نهم و سلمان در درجه ده درجه دارد، مقداد در درجه هشت ايمان«

بسازد ولى سلمان راضى  اى خانهشخصى از او خواست تا برايش . داد سازى نمى خانه نداشت و هرگز دل به خانه سلمان،
اشد آه هنگام خانه بسازد، ولى سفارش آرد خانه چنان ب برايشسرانجام به سبب اصرار شخص نيكوآار اجازه داد . نشد

  ) ١٥( .و هنگام خوابيدن پا به ديوار برسد بخوردايستادن سر به سقف آن 
  . داشت و بسيار اندك براى خود برمى داد مىرا هم به نيازمندان  خود) ١٦(پارسا، حتى حقوق اندك ساالنه  سلمان

  دفاع از حريم واليت - ۵

هاى  و جديت آامل در صحنه هوشيارىاو با . تفاوتى اوست ىدر زندگى سلمان، بسيار چشمگير و جالب است عدم ب آنچه
او همواره، از هر فرصتى، براى گفتن حق بهره . نكرد ترديداى  حق لحظه مختلف حضور داشت و در پيروى از امام

 آن بزرگوار پيوسته اين سخن رسول خدا را براى مردم. خواند فرا مى) ع(على حضرت امامتبرد و مسلمانان را به  مى
  : آرد مى تكرار

آس آه از آن خارج  هرهر آس در آن وارد شود، مؤمن است و . است ودهدرى است آه خداوند گش) ع(على همانا«
  ) ١٨( ».است) ع(علىبهترين فرد اين امت، « -) ١٧(» .گردد، آافر است

بسيار فصيح،  ىا خطبه، سلمان در )ع(حضرت على ، غصب خالفت و مظلوميت)ص(از رحلت جانسوز رسول خدا بعد
  : خواند، چنين گفت»  آوبنده و افشاگرانه«توان آن را  آه مى

رسند، بر شما  آن به هالآت مى درها و آشوبها را همچون پاره ظلمانى شب ديديد آه برجستگان  هر گاه فتنه! مردم اى«
واليت را در ميان خود ! مردم اى). ع(و بر شما باد على بهشتند،چرا آه آنها راهنمايان به سوى ) ص(باد به آل محمد

  » .همانند سر قرار دهيد
  ) ١٩( .شما سودى ندارد دينرا نداشته باشيد، مسلمان حقيقى نيستيد و ) عليهم السالم(اگر واليت اهل بيت  يعنى
ن چه چيز برتر است؟ سلما رسول،در بهشت، پس از ايمان به خدا و : سلمان را در خواب ديد و از او پرسيد عباس ابن

و پيرورى ) ع(طالب ابى و برتر از دوستى و واليت على بن ارزشترپس از ايمان به خدا و پيامبر، هيچ چيز با : پاسخ داد
  ) ٢٠( .از او نيست
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  سلمان در تشيع ايرانيان  نقش

ناب و او در معرفى اسالم  پيگيراز آارهاى بسيار مهم سلمان، آه بخش اعظم زندگى او را فرا گرفته بود، تالش  يكى
وقتى . در مدينه جهاد آرد و از هر فرصتى بهره برد راستااو در اين . است) ص(تشيع راستين بعد از رحلت رسول خدا

  . آرد و نقش بسيارى در تشيع ايرانيان داشت دنبالبه مدائن آمد، همين عقيده را 
مردم ايران، شيعه حضرت  قاطعيت خليفه دوم وارد ايران شد، چرا اآثر با اينكه اسالم در عصر خالفت: پرسند مى
  هستند؟ ) ع(على
سلمان در مدائن و رفت  وجوداز نخستين عوامل اين گرايش، . عوامل متعددى سبب اين گرايش است: پاسخ بايد گفت در

آور اسالم ناب، منادى تشيع و نويدبخش مذهب اهل  پيام سلمان. بود... و آمد او به آوفه و حوالى آن و حتى اصفهان و 
  ) ٢١( .ايرانيان اين ندا و نويد را شنيدند و پذيرفتند اآثربود و ) عليهم السالم(بيت 
   وفات

 حضرت) ٢٢( .يافت وفاتق .ه ٣٥سرانجام، پس از عمرى طوالنى و بابرآت، در اواخر خالفت عثمان در سال  سلمان
طالب و حضرت خضر، در  ابى عفر بنهمراه آن حضرت، ج. گزاردپيكرش را غسل داد، آفن آرد و بر آن نماز ) ع(على

چنين نقل  راوياناز  بعضى) ٢٣( .صف از فرشتگان بودند بر پيكر سلمان نماز گزاردند هفتادحالى آه با هر يك از آن دو 
  : استبر آفن سلمان شعرى نوشت آه معناى آن چنين ) ع(اند آه حضرت على آرده

توشه نزد شخص آريم و  بردنولى ; نيك و قلب پاك داشته باشم آنكه توشه شخص آريم و بزرگوارى وارد شدم، بى بر«
  ) ٢٤( ».ترين آار است بزرگوار، زشت

  . دارددر مدائن، در پنج فرسخى بغداد، نزديك تاق آسرى قرار ) س(شريف حضرت سلمان مرقد
خواهد تا با  مى الگويى آسآند، هر  اين دنياى پرتالطم و پرزرق و برق آه انسان را در گرداب گناه غرق مى در

و زندگى سلمان فارسى براى ما ; برساند سعادتسرمشق قرار دادن روش و آردارش آشتى وجودش را سالم به ساحل 
  . ايرانيان الگويى شايسته است

  

  : نوشتها پى

  . ٣٦٦ ، ص٢٢بحار، ج  -١
  . ٢٠٣ الدرجات الرفيعه، ص -٢
  . ٤٢٧ ، ص٢البيان، ج  مجمع -٣
  . ٣٦ ، ص١٨الحديد، ج  ابن ابىالبالغه  شرح نهج -٤
  . ٣٤١، ص ٢٢بحار، ج  -٥
  . ١٥٠، ص ١احتجاج طبرسى، ج  -٦
  . ٢٨٧ ، ص٧ اعيان الشيعه، ج -٧
  . ٣٦ ، ص١٨الحديد، ج  البالغه ابن ابى شرح نهج -٨
  . ٣٣١، ص ٢٢بحار، ج  -٩
  . ٤٧ ، ص٢تنقيح المقال، ج  -١٠
  . ٢٢٢اختصاص شيخ مفيد، ص  -١١
  . ٢٠ص رجال آشى،  -١٢
  . ٣١٧ ، ص٢٢بحاراالنوار، ج  -١٣
  . ٣٤١همان، ص  -١٤
  . ٣٦ الحديد، ص البالغه ابن ابى شرح نهج -١٥
  . حدود چهار تا شش هزار درهم -١٦
  . ٢٥١قيس، ص  آتاب سليم بن -١٧
  . ٢٨٧ ، ص٧ اعيان الشيعه، ج -١٨
  . ٤١٨، ص ٤اآلمال، ج  بهجة -١٩
  . ٣٤١، ص ٢٢بحاراالنوار، ج  -٢٠
  . ٢٠١آتاب ايرانيان مسلمان در صدر اسالم، ص  -٢١
  . ٣٩٢ - ٣٩١، ص ٢٢بحار، ج  -٢٢
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  . ٣٧٣ همان، ص -٢٣
  . ٥، ص ٢طرائف الحقائق، ج  -٢٤

  

  ٢١آوثر شماره  ماهنامه

)                                   روزنامًه قدس( سلمان فارسي؛ حكيمي عارف و انديشوري فرزانه         
 

                                                              ني٭ حامد گيال
، اگر چه تاريخ در بطن خود، شخصيتهاي ممتازي را سراغ دارد، ولي واقعيت اين است آه )ع(پس از معصومين

مي از جمله چهره هاي تابناآي است آه چون نگيني درخشان، در ميان چهره هاي ارزشمند تاريخي " سلمان فارسي"
   .درخشد

سخن گفتن از سلمان، در حقيقت سخن گفتن از شخصيتي است آه با پيمودن راهي پرتالطم و مجاهدتي آم نظير خود را 
.را زيبنده نام و هويت خود ساخت" اهل بيت پيامبر بودن"به مرحله اي از آمال و بالندگي رسانيد آه افتخاري چون   

حقيقت درخشان اسالم و ايران، گفتگويي را با حجةاالسالم والمسلمين احمد  روزنامه قدس، همزمان با سالروز رحلت آن
                                         .صادقي اردستاني انجام داده آه تقديمتان مي گردد

ه حجةاالسالم اردستاني از مبارزان دوران ستمشاهي است آه بخشي از عمر خود را در زندانهاي رژيم شاه سپري آرد
را داشته، بعد از پيروزي انقالب اسالمي، در ) ره(افتخار حضور و خدمت در بيت امام ٤٢است، وي آه از سال 

مسؤوليتهايي چون رياست دانشگاه تربيت معلم، رئيس دانشكده ادبيات و علوم انساني، و نيز معاونت فرهنگي دانشگاه 
لد آتاب در موضوعات مختلف به چاپ رسيده آه آتاب ج ٦٠از وي تاآنون بيش از . آزاد اسالمي خدمت آرده است

                                                            .، از جمله آنهاست"سلمان فارسي استاندار مدائن"
 

قراين نشان مي دهد آه بخشي از هويت و شخصيت خدامحور سلمان فارسي، قبل از تولد اسالم و در واقع پيش از درك 
...اگر مايليد، بحث را از همين نقطه آغاز آنيم. شكل گرفته است) ص...(ض او از محضر رسول افي  

از ايران به سوي حجاز حرآت مي آند و در مدينه به خدمت پيامبر  -)ص...(صحابي بزرگ رسول ا - دوراني آه سلمان 
يكتاپرستي، از آييني آه قبل از اسالم در  وي در ابتدا براي رسيدن به. مي رسد؛ دوراني بسيار پرتالطم است) ص(اسالم

چند سال در آليسا، . ايران وجود داشت فاصله گرفت و با راهنمايي چند آشيش مسيحي، به آيين مسيحيت وارد گرديد
سلمان در آيين مسيحيت، مرحله به مرحله جلو رفت تا . عبادت خدا را انجام داد و مسايل توحيد و وحدانيت را آموخت

شنيده بود، خود را ) ص(و ظهور اسالم، بر اساس ويژگيهايي آه در مورد پيامبراسالم) ص(شنيدن آوازه پيامبراينكه با 
در ارتباط با زندگي و زادگاه سلمان در ايران مي توان به همان . براي رسيدن به ايشان و درك حقايق الهي آماده نمود

مي " جي"سلمان از اصفهان و از قريه اي است آه اسم آن اصل : "اشاره آرد آه مي گويد" ابن هشام"تعبير معروف 
وي ابتدا در بخشهاي . به هر حال، سلمان مسافرتها و آنكاشهاي خود را براي رسيدن به آيين حق آغاز مي آند." باشد

و زيادي از ايران سياحت مي آند آه هم اينك آثاري از حضور او در مناطقي چون استان فارس، رامهرمز، دشت ارژن 
پس از خروج از ايران است آه وي به . وجود دارد" سلمانيه"در آازرون فارس هم چشمه اي به نام . بهبهان باقي است

پس از مدتي به عراق امروز رفته و ظاهرًا در سال اول هجرت، به شخصيتي مي رسد . آليساهاي شام راه پيدا مي آند
آنها آثار و عاليمي را از چهره و شخصيت . سلمان داده بودند آه آشيشها و يا راهبان مسيحي، وعده ظهور او را به

براي سلمان بازگو آرده بودند آه وي در مدينه با تطبيق آن آثار، مقصود خود را شناخته و توسط پيامبر ) ص(پيامبر
                                                           .مسلمان مي شود) ص(اآرم

به وي، از شخصيتي حكايت دارد آه شريعت نوپاي اسالم در ) ص...(و نگاه رسول ا) ص(ن به پيامبرتقرب خاص سلما
                       وجوه گوناگون اين شخصيت ارزشمند را چگونه ترسيم مي آنيد؟. آن روز، آمتر به خود ديده بود

ر تحسين داد، اين بود آه وي عالوه بر بحث اطاعت مهمترين فراز از زندگي سلمان فارسي، آه به او هويتي درخو  
و آن روحيه عرفاني آه از قبل با سير و سلوك و تالش در خود ايجاد آرده بود، به ) ص(محض از رسول گرامي اسالم

افكار . ياد مي آنند" لقمان حكيم"، از وي با عنوان )ع(عقالنيت و حكمت بزرگي رسيده بود آه شخصيتي مثل امام صادق
ند سلمان، از وي شخصيتي ممتاز و همه جانبه ساخته بود آه ما، در برخوردهاي مختلف اجتماعي، او را يك شخصيت بل

                                                               .واال و زمان شناس مي يابيم
در صدر اسالم داشتيم صحابه اي آه يك  ما. او فردي يك بعدي نبود. در واقع، شخصيت سلمان مرهون نوع تفكر اوست

يكي قدري تند بود و فرياد مي زد و يكي در علم تبحر داشت و ديگري به . بعدي نگر بوده و يا در يك زمينه مشهور بودند
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در اين ميان، صحابيي آه همه جانبه نگر باشد، يعني خصوصيتي آه در مكتب پيغمبر به طور . احاديث مي پرداخت
                                                                .شود، صرفًا در رفتار و آردار سلمان مشاهده مي شود جامع يافت مي

به وجود مي آيد، با استدالل، جبهه مخالف را محكوم مي آند آه خالف وصيت ) ع(زماني آه بحث خالفت حضرت امير
و نظر آن بزرگوار درباره جانشيني خود سخن مي ) ص(پيامبر از حضور خود در آنار. عمل آرده اند) ص(پيغمبر
در جايي آه سلمان . اين فرياد، يك جبهه گيري فرهنگي و توأم با استدالل است آه براي تبيين حقايق انجام مي دهد. گويد

در جنگ . مل مي شودبايد ابتكار و خالقيت نظامي داشته باشد، باز هم او را مي بينيم آه بيكار ننشسته و جانانه وارد ع
در . مي زند و براي پيشرفت سپاه اسالم، چنين آار ارزشمندي را به يادگار مي گذارد" منجنيق"طايف، دست به اختراع 

جنگ خندق آه مدينه در محاصره قرار مي گيرد، باز هم سلمان را مي بينيم آه به غير از شمشير زدن، طرح حفر خندق 
در آنجا هم آلنگ به دست مي گيرد تا ثابت . فرهنگي آه از ايران داشت، ارايه مي دهد را به عنوان يك ميراث نظامي و

در جايي ديگر، وقتي مي بيند توانايي خدمت در يك سمتي را . آند وظيفه مسلمانان فقط دعا و ثنا نيست، عمل هم هست
مي رسد و پس ) ع(مت اميرالمؤمنين عليدارد، پيشنهاد استانداري مداين را مي پذيرد و قبل از پذيرش اين مسؤوليت، خد

در زمان استانداري مداين هم بارها نوع رفتارش مورد . از مشورت و اخذ اجازه، استانداري مداين را قبول مي آند
               ."عمل مي آنم) ص(من به شيوه و سنت پيغمبر: "اعتراض حكومت قرار مي گيرد، اما پاسخ سلمان اين است

 
به نظر مي رسد نگاه . ر برخي روايات و به شيوه هاي گوناگون از صحابه گرانقدر خود ياد آرده اندد) ص(پيامبر

                                                  ...به سلمان، در نوع بيانات ايشان هم نمود پيدا آرده است) ص(مخصوص پيامبر
                                                                      .دقيقًا همين طور است

" سلمان منا اهل البيت"، در مورد سلمان به آار برده، جمله معروف )ص(برجسته ترين آالمي آه رسول گرامي اسالم
، جز در مواردي آه براي اهل )ص(مي توان گفت آه اين گونه سخن گفتن از سوي پيامبر عظيم الشأن اسالم. است
. ار برده اند؛ در ميان صحابه، منحصر به فرد است و پيامبر در مورد ساير صحابه، چنين تعبيري ندارند، به آ)ع(بيت

علي مني و أنا من : "هم به آار برده اند) ع(، اين تعبير را درباره حضرت علي)ص(عجيب اين است آه حضرت رسول
درباره ) ص(پيامبر. بير استفاده شده استهم از همين تع) س(، درباره حضرت زهرا)ع(عالوه بر حضرت امير". علي

هر دوي اين عبارتها " فاطمه بضعة مني"و يا " فاطمة مني: "سخن ارزشمندي دارند آه مي فرمايند) س(حضرت زهرا
هم وجود ) ع(در مورد حضرت سيدالشهداء. با همين مضمون و با عبارت مشابه. را منابع اهل سنت هم نقل آرده اند

                                                       ".حسين مني و أنا من حسين: "رباره ايشان هم فرموده اندد) ص(پيامبر. دارد
را در آنار تعبير آن ) ع(الحسين... و ابي عبدا) س(، حضرت زهرا)ع(در مورد امام علي) ص(وقتي تعابير پيامبر

.به سلمان پي مي بريم) ص...(بايي و لطافت نگاه رسول ابزرگواران پيرامون سلمان فارسي قرار مي دهيم، به زي  
اين تعبير آه سلمان از اهل بيت ماست، در حقيقت يك تعبير بسيار با فضيلت، عميق، پربار و پرمعنايي است آه بار 

ين را در حقيقت، اين موضوع به تنهايي قابليت ا. آالمي بااليي دارد و فرهنگ بسيار درخشاني را با خود حمل مي آند
.دارد آه مالك قضاوت و انديشه همگان، درباره سلمان فارسي، اين چهره تابناك اسالم و ايران قرار گيرد  

 
) ص(اگر قوميت گرايي و قوميت انديشي را به عنوان فاجعه فكري و فرهنگي آن عصر قلمداد آنيم؛ آيا اين تعبير پيامبر

                                                       د؟را مي توان پاسخي به آن انديشه نادرست، محسوب آر
البته در اين باره، عبارتها و روايتهاي متعددي در تاريخ آمده و يك فقره از روايتها اين است آه در مجلسي، ! بله دقيقًا

پايين دست صحابه ديگر هم . قرار داشته و در باالي مجلس نشسته بود) ص(سلمان خيلي مورد توجه حضرت رسول
آيست آه ) سلمان(اين غير عرب : "يكي از صحابه وارد شد و با لحن پرخاشگرانه اي فرياد زد. مجلس حضور داشتند

از اين سخن ناراحت شدند و اين عبارت ) ص(آمده است آه پيامبر" به مدينه آمده و در صدر مجلس نشسته است؟
آه در حقيقت از نگاه عميق ) ص(اين سخن پيامبر. ي ساختندرا بر زبان مبارك جار" سلمان منا اهل البيت"معروف 

ايشان به سلمان فارسي حكايت داشت، در پاسخ به برخورد نامناسب و غيراسالمي آن صحابي ايراد شد تا طرف مقابل و 
است آه در همه افراد را متوجه اين معنا آنند آه معياري آه اسالم دارد، اسالميت، تقوا، فكر و انديشه، خرد و حكمتي 

ناگفته نماند، خود سلمان نيز با آن شرح صدري آه داشت، اين ناماليمات و . شخصيتهايي مثل سلمان تجلي يافته بود
متأسفانه بعضي ها در جلسات مي آوشيدند حتي با بعضي سخنان آنايه . سختيها را از جانب افراد مختلفي تحمل مي آرد
                                                   .آميز، شخصيت سلمان را زير سؤال ببرند

منظور آنها اين بود آه از پدر . گاهي نزد او مطرح مي آردند آه هر آسي پدر خود را معرفي آند و بگويد پسر آيست
زاده و قبل از آيين اسالم آتش پرست بود يادي آنند و به سلمان طعنه بزنند آه تو يك مجوس " بدخشان"سلمان آه نامش 

البته، سلمان هم در برابر تحقيرهاي آنها مقاومت داشت و در پاسخشان مي گفت آه من سلمان، فرزند اسالم . هستي
اين رفتار سلمان به عنوان يك اسوه و . اين، جواب قانع آننده و قاطعي بود آه جايي براي حرف باقي نمي گذاشت. هستم

؛ يعني سلمان با "منااهل البيت"در حقيقت تفسير زيبايي بود از جمله نماد در جامعه اي آه دچار رسوب جاهليت بود، 
البته، از قراين تاريخي چنين بر مي آيد . عينيت مي بخشيد) ص(فضايل و آمال خود عمًال به اين سخن ارزشمند پيامبر

ين صحابه و گاهي در هم در ب) ع(آه مسأله قوميت و طايفه گرايي به عنوان يك رسوب فكري جاهلي، تا زمان امام باقر
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هم در پاسخ به اين فكر و فرهنگ ) ع(زيرا داريم آه امام باقر. بين مغرضان، در مورد سلمان فارسي ادامه داشته است
خداوند سلمان را پس از آنكه دوران مجوسيت را گذرانده بود، : "غلطي آه در مورد سلمان مطرح مي شد، فرموده اند

..."قرار داد، بعد از اينكه فارسي بود، و درود خداوند بر او بادعلوي قرار داد و او را قريشي   
.هم وجود داشته و آن حضرت از سلمان با چنين تعابيري ياد مي آنند) ع(پس مي بينيم آه اين مشكل تا زمان امام باقر  

 
نظر . زي تلقي گرددساده زيستي سلمان در مسند يك مسؤول حكومتي، مي تواند الگوي بسيار مناسبي براي مديران امرو

                                                    به اين ويژگي ممتاز ايشان، چه توصيه اي به مسؤوالن جامعه ارائه مي آنيد؟
چنانكه همه نوشته اند، وقتي مسؤوليت . بايد اذعان آرد، اوج آار يا رسالت ايشان، در ساده زيستي خالصه مي گردد

آيلومتري بغداد  ١٦مداين در . ين را مي پذيرد، خيلي عادي از مدينه به طرف اين شهر حرآت مي آنداستانداري مدا
وقتي به شهر . واقع شده و اين نشان مي دهد آه سلمان اين مسير طوالني را به تنهايي و با يك مرآب ساده طي مي آند

بعدهاست آه . ده اي را براي اقامت انتخاب مي آندمي رسد، اول او را نمي شناسند؛ زيرا به جاي استانداري، خانه سا
اين ساده زيستي سلمان و نحوه ورود او به مداين و . مردم و مسؤول شهر، از ظواهر مي فهمند او استاندار مداين است

 اينكه بدون ايجاد تكلف و تشريفات آار خود را شروع مي آند، در حقيقت يك فراز بسيار مهم و آرمانگرايانه است آه
نوشته اند آه در ايام مسؤوليت او در مداين، سيلي . تأثير مثبتي بر مردم داشت و مقام وي را در نزد مردم باالتر مي برد

. اين نگراني فراگير شده بود آه سيل، زندگي آنان را خواهد برد. آمد و مردم را به آشفتگي و اضطراب و دغدغه انداخت
ي اثاثيه زندگي اش به يك قرآن، قلم و دوات و يك پوسته آه روي آن مي نشست، سلمان هر چند استاندار بود، ولي تمام

: وي در اينجا با يك اقدام حكمت آميز، اين مقدار اثاثيه خود را برداشته و بر روي تپه اي ايستاد و گفت. خالصه مي شد
بود هم براي ساده زيستي در دنيا و  اين اقدام سلمان در حقيقت درسي". افراد سبكبال، اين گونه خود را نجات مي دهند"

ساده . هم دانستن اين موضوع آه همگان بايد در قيامت هم سبكبار باشند تا از وضعيت سخت آن روز خود را برهانند
و از حضرت ) ص(زيستي در همه ابعاد زندگي سلمان، نمود و ظهور داشت و اين را پيامبر گرامي اسالم

                                                                          .آموخته بود) ع(اميرالمؤمنين
 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                          "پارسي... ابوعبدا"قفسه باز ؛ سلمان محمدي 
    

 
                                                                          عبدالواحد مظفر: مؤلف
                                                                       جويا جهانبخش: مترجم
                                      شوراي اسالمي شهر خوراسگان با همكاري آتابخانه تخصصي تاريخ اسالم و ايران :ناشر

                                                                                       ٨۴شهريور/ چاپ اول
 

آه پس از آن حضرت نيز ديده ورانه در پرتو چراغ ) ص(پيامبر صحابي پاك - آمتر آسي است آه نام سلمان پارسي
                                        .را نشنيده باشد -قرار گرفت) ع(مصطفوي گام برداشت و جزو ياران زبده اميرالمؤمنين 

جه مورخان و محدثان بوده زندگي پرتالطم اين جوينده پاآدل حقيقت و سالك دلباخته معنويت از روزگاران دور مورد تو
بوده " روزبه"و به قولي ديگر " مايه"نام او به قولي . تاريخ نويسان در باب نام پارسي سلمان اختالف نظر دارند. است

                                                 .است، اقوال ديگري هم هست اما همه معتقدند آه نام اسالمي او سلمان است
 

.ز مورخان تبار سلمان را به منوچهر رسانده اند، به هر روي وي از خانداني مورد احترام بوده استبرخي ا  
برخي ادعا آردند آه سلمان زردشتي دينداري بود آه در آتشكده به . اقوال مختلفي درباره دين پيشين سلمان نقل شده است

ز نصرانيان ساآن رم پيروي مي آرد، قولي ديگر هم و برخي ديگر ادعا آردند آه سلمان مسيحي بود و ا. سر مي برد
سلمان مردي موحد بود آه دين خود را پوشيده مي داشت، زيرا اغلب مردم ايران درآن روزگار زردشتي : مي گويد

اش بنابراين سلمان نيازمند آساني بود آه او را در انديشه . بودند و اين مسأله امكان فعاليت ساير اديان را سلب آرده بود
                                                  ...ياري آنند و به همين خاطر تصميم به هجرت گرفت

عالمه شيخ عبدالواحد مظفر، از علما و مورخان برجسته عراق و از معدود آساني بود " سلمان محمدي"نويسنده آتاب 
ناد تاريخي آه در مورد سلمان در دست است، زواياي مختلف آه سعي آرد با استناد به منابع مختلف اعم از روايات و اس

                                                     .را براي خوانندگان روشن آند) ص(زندگي اين يار وفادار پيامبر 
زهد ) ص(امبروي در اين راستا با بياني شيوا به بررسي حسب و نسب، دين قبلي، هجرت و مسلماني، نسبت والء به پي

، آيات و احاديثي آه در مورد ...) وفا، بردباري، سخاوت، و(وتقوي، تشيع و واليت مداري، ويژگيهاي مثبت اخالقي 
                                                                   .پرداخته است... سلمان آمده و
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در شهر خوراسگان برگزار شد تأليف  ٨٤ان فارسي آه آبان ماه آتاب سلمان محمدي به مناسبت همايش بزرگداشت سلم
گفتني است، اين آتاب يكي از ارزنده ترين آثاري است آه تاآنون درباره زندگي سلمان به رشته تحرير درآمده . گرديد
     .است

 
------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------  

                                                                                        سلمان؛ نقطه اتصال اسالم و ايران 
 

                                                                                         ٭ محمد محمدي اشتهاردي
اين از افتخارات . بر اساس آيات قرآن، روايات متعدد و اسناد تاريخي هيچ ملتي مانند ايرانيان به پيشواز اسالم نرفته اند

بزرگ و بي نظير ايرانيان در طول تاريخ است آه با آياست و درايت خود، در ميان آيينها، آيين حق را برگزيدند و در 
از يك سو ذوق و استعداد و انديشه پرتوان آنها، موجب . ستوار براي اسالم بودنداين راستا نگهباني جدي و ياوري ا

مسلمان شدن آنها شد و از سوي ديگر، آيين غني و سازنده اسالم، نقش بسزايي در رشد و تعالي آنها در مسايل معنوي و 
                                            .فرهنگي داشت، همچنين خدمات شاياني به اسالم و مسلمانان در طول تاريخ نموده اند

اسالم همچون باران پرباري بود آه بر مزرعه قلوب آماده ايرانيان باريد، و به زودي بذرهاي آن در اين مزرعه رشد 
                                                                                      .آرد و به شهر رسيد و نتايج درخشاني به بار آورد

اين ادعا آه چنين مطلبي از آيات و روايات و اسناد تاريخي فهميده مي شود، بدون دليل نيست، زيرا در اين باره نمونه 
                                .هاي فراواني وجود دارد آه در اينجا به ذآر يك آيه و يك روايت اآتفا مي شود

به خدا زياني (اي آساني آه ايمان آورده ايد، هر آس از شما از آيين خود باز گردد : "ئده مي خوانيمسوره ما ٥٤در آيه 
دوست دارد و آنها نيز خدا را دوست دارند و نسبت به مؤمنان ) بسيار(خداوند در آينده قومي را آه ) نمي رساند بلكه

اسالم برمي انگيزد آه در راه خدا جهاد آنند و در راه سرافكنده و فروتن و به آافران سرافراز و مقتدرند، به نصرت 
                                                                               ...".دين، از نكوهش و مالمت احدي باك ندارند

ي اين ويژگيها هستند، منظور از اين آيه چيست و افرادي آه دارا: "پرسيد) ص(شخصي پس از نزول اين آيه، از پيامبر
منظور، اين شخص و قوم او : "در پاسخ، دست بر شانه يا گردن سلمان نهاد و فرمود) ص(چه آساني هستند؟ پيامبر

         ."هستند
آن را به دست مي ) ايرانيان(اگر دين در ستاره ثريا باشد و در آسمانها قرار گيرد، مرداني از فارس : "سپس فرمود

                                                                                     )١." (آورند
آه يك " فيروز ديلمي"به اسالم گرويدند تا آنجا آه ) ص(جمعي از ايرانيان آه در يمن مي زيستند، در همان عصر پيامبر

آه با " اسود آذاب"، مأمور گرديد تا با در يمن شد و از طرف آن حضرت) ص(دالور مرد ايراني بود، نماينده پيامبر
فيروز با تاآتيك خاصي، اسود آذاب و طرفدارانش را . گروهش بر ضد اسالم شورش آرده بودند، به مقابله برخيزد

از ) يعني فيروز(مردي مبارك : "آه در آستانه رحلت بود، از اين ماجرا خبر داد و فرمود) ص(پيامبر. سرآوب نمود
آن مرد مبارك آيست؟ : پرسيد) ص(شخصي از پيامبر." اسود آذاب را آشت) يعني از مردم ايران(قبيله اي مبارك 

                                                             )٢." (او فيروز است، فيروز پيروز شد: "فرمود) ص(پيامبر
شهربن "داني نيز در اين راه دادند، و مي توان در يمن بر ضد آافران جنگيدند، حتي شهي) ص(ايرانيان عصر پيامبر

                                                                    )٣. (را به عنوان نخستين شهيد ايراني ياد آرد" باذان
 

                                                   سلمان، قبل از اسالم
گذاشتند " روزبه"فرزندي به دنيا آمد آه نام او را ) از روستاهاي اصفهان" (جي"ر روستاي دهها سال قبل از هجرت، د

                                                .، نام او را سلمان خواند)ص(و بعدها پيامبر اسالم
ي حفظ جان خود، دينش را آتمان از روايات متعدد دريافته مي شود آه سلمان پيش از پذيرش اسالم، يكتاپرست بود و برا

" آيا قبًال سلمان مجوسي بود و سپس مسلمان شد؟: "پرسيد) ص(مطابق بعضي روايات، شخصي از پيامبر. مي آرد
خود را پنهان مي آرد و اظهار شرك مي ) و يكتاپرستي(سلمان مجوس نبود، بلكه ايمان : "در پاسخ فرمود) ص(پيامبر
    )٤."(نمود

سلمان به مدينه و مسلمان شدن او، روايات گوناگوني نقل شده، و مطابق برخي از روايات، او در اين در مورد رسيدن 
، آزاد شد، )ص(نفر خريد و فروش شد، تا اينكه سرانجام به دست پيامبر ١٠مسير رنج زيادي آشيد، به طوري آه توسط 

ار درباره آيين حق، گمشده خود را پيدا آرد و بدين ترتيب، سلمان در همان آغاز هجرت، پس از جستجوي دامنه د) ٥(
                                                                                                    .، مسلمان شد)ص(در محضر رسول خدا

                                                                                                   
                                                                                          )ع(و اهل بيت) ص(مقام سلمان در پيشگاه پيامبر

مسلمان شد، تا آخرين لحظه هاي عمر، حتي لحظه اي بي تفاوت نبود، بلكه در ) ص(سلمان پس از آنكه در محضر پيامبر
ه فراز و نشيبها حضوري گسترده و فعال داشت، بخصوص در جنگهاي اسالم، شرآت مستقيم داشت و تا آخرين حد هم
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وي آنچنان در راه ايمان و معرفت اسالمي پيش رفت و چنان در افق پرفروغ . توان خود، از حريم حق دفاع مي آرد
، و امامان )ص(از اين رو، پيامبر. اول قرار گرفت، جزو مسلمانان طراز )ع(اسالم درخشيد، آه بعد از چهارده معصوم

در ماجراي  -١: روايات متعددي درباره ايشان و مقام سلمان نقل آرده اند آه به ذآر چند نمونه اآتفا مي شود) ع(معصوم
قي جنگ خندق آه در سال پنجم هجرت رخ داد، مطابق نظر سلمان، قرار بر اين شد آه مسلمانان در برابر دشمنان، خند

آار حفر خندق بين گروه هاي ده نفري از مسلمانان تقسيم شد و براي هر نفر، . حفر آنند) آانال بزرگي به عنوان سنگر(
                                                                       .آندن حدود بيست متر مكعب، مشخص گرديد

آگاهي و روحيه عالي، چنان جايگاه رفيعي داشت آه هر گروهي مي خواست، سلمان در ميان مسلمانان، از نظر نيرو و 
، "او از ياران ماست: "انصار نيز گفتند. سلمان از ياران ماست: "از اين رو مهاجران گفتند. سلمان جزو آنها باشد

                                                  )٦." (سلمان منا اهل البيت؛ سلمان از ما خاندان است: "فرمود) ص(پيامبر
پيوند سلمان به : "عارف معروف، محي الدين ابن عربي، با اينكه از علماي اهل تسنن است، در شرح اين جمله مي گويد

به مقام عالي طهارت و سالمت نفس سلمان است؛ زيرا ) ص(، در اين عبارت، بيانگر گواهي رسول خدا)ع(اهل بيت
است، يقينًا جزء نسبي نيست، بلكه اين پيوند بر اساس صفات عالي انساني ) ع(زو اهل بيتمنظور از اينكه سلمان ج

                                                                                                                               )٧." (اوست
سلمان : "درباره مقام سلمان، سؤال آردم، فرمودند) ص(از رسول خدا :انصاري مي گويد... همچنين، جابربن عبدا

درياي علم است آه نمي توان به عمق آن رسيد، سلمان اختصاص داده شده به علم پيشين و آينده، هر آس آه او را دشمن 
                       )٨."(بدارد، خدا او را دشمن خواهد داشت و هر آس او را دوست بدارد، خدا او را دوست مي دارد

من درباره آسي آه : "در پاسخ فرمود) ع(نظر شما درباره سلمان چيست؟ اميرمؤمنان: پرسيد) ع(حذيفه از امام علي -٢ 
از سرشت ما آفريده شده و روحش با روح ما در آميخته، چه مي توانم بگويم؟ خداوند او را به آگاهي از آغاز و انجام و 

                                                                                )٩." (و دانشها، اختصاص داده استظاهر و باطن علوم 
، اسراري را آه ديگران قدرت تحمل آن را نداشتند، به سلمان مي )ع(و علي) ص(رسول خدا: فرمود) ع(امام صادق -٣

 )١٠. (است" محدث"ر پوشيده مي دانستند، از اين رو، از القاب سلمان، گفتند و او را اليق نگهداري علم مخزون و اسرا
حضرت ." هستيم) ع(ما از شيعيان امام علي: "آمدند و گفتند) ع(جمعي از شيعيان در خراسان به محضر امام رضا -٤

قداد، عمار و ، سلمان، ابوذر، م)ع(، حسين)ع(، حسن)ع(شيعيان اميرمؤمنان! واي بر شما: "به آنها فرمود) ع(رضا
)١١." (، مخالفت ننمودند)ع(محمد بن ابوبكر بودند آه در هيچ مورد از اوامر و دستورهاي اميرمؤمنان  

به عنوان سومين فرد از ) ع(و امام حسين) ع(، در آنار نام امام حسن)ع(در اين حديث، نام سلمان، از زبان امام رضا
                                                                            .ياد شده است) ع(شيعيان ممتاز امام علي

 
                                                                                                                     سلمان فارسي، پيشگام تشيع

لمان از پيشگامان تشيع و از اعضاي اصلي تشيع بود و نقش بسيار س. يكي از مسايل مهم در زندگي سلمان، تشيع اوست
                                                                                                   .مهم در تشيع حق جويان و ايرانيان داشت
، توسط پيامبر )ع(با جانشيني امام عليپي ريزي شد و در غديرخم، ) ص(مي توان گفت آه تشيع در عصر پيامبر

" شيعه"در عصر خود به طور مكرر از ) ص(روايات بسياري وجود دارد آه پيامبر. ، رسمًا اعالم گرديد)ص(اسالم
همانا آنانكه به خداي يگانه ايمان آورده و (سوره بينه نازل شد " ٧"از جمله هنگامي آه آيه . سخن به ميان آورده است

                                                                                  .)هستند) خدا(نجام دادند، بهترين مخلوقات اعمال نيكو ا
                  )١٢." (تو و شيعيان تو هستند" برترين مخلوقات"منظور از : "رو آرد و فرمود) ع(به علي) ص(پيامبر  
سنن، و تشيع و بزرگان تاريخ، و روايات بسيار، بيانگر آن است آه چهار نفر از پيشگامان گفتار علماي بزرگ اهل ت  

و در ميان اين چهار نفر، در همه جا نام زيباي سلمان " سلمان، ابوذر، مقداد و عمار: "اسالم شيعه بوده اند آه عبارتند از
دايش تشيع، شيعه بودند و هرگز به راه ديگر نرفتند، اين چهار نفر از همان آغاز پي. فارسي مقدم بر بقيه ذآر شده است

) ع(سلمان از جمله افرادي است آه حتي يك لحظه درحقانيت تشيع شك نكرد و يك لحظه از پيروي اميرمؤمنان علي
                                                                                                                       .منحرف نشد

 
                                                                                                    استاندار مدائن و نقش او در تشيع ايرانيان

ه ساساني و ساله او به عنوان استاندار مدائن، پايتخت شاهان منقرض شد ١٩يكي از بخشهاي مهم زندگي سلمان، حكومت 
سلمان از ايران تحت حكومت ستمشاهي گريخته و در سال اول هجرت، خود را به مدينه رسانده . مرآز ايران سابق است

بود تا به منبع فيض و عدالت و آزادگي اسالم نايل شود و پس از بهره مندي از اين منبع، به وطن خود باز گردد و گم 
او حدود شانزده سال رنج دوري از وطن را تحمل آرد، . رگمي نجات بخشدگشتگان هموطن خود را از انحراف و سرد

تا پيام آور آزادي و نجات براي مردم ستمديده ايران گردد و با تدابير هوشمندانه خود، دنياي آن روز را از گمراهي 
. برهاند  

و مردم را براي زمينه سازي و  در فرصتهاي مختلف از فتح و پيروزي وسيع آينده اسالم خبر مي داد) ص(پيامبر اآرم 
خبر ... در جنگ خندق و فتح مكه، از فتح ايران و روم و) ص(پيامبر. تحصيل امكانات چنين فتح وسيعي آماده مي نمود
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                                                              .داد و حتي در مورد فتح ايران و آاخ مدائن با سلمان فارسي گفتگو آرد
هجري قمري، سپاه اسالم آه سلمان هم پيشاپيش آن قرار داشت، شهرهاي  ١٦در عصر خالفت خليفه دوم، در سال 

ايران را يكي پس از ديگري آزاد آردند و در جنگ بزرگ قادسيه، لشكر ايران شكست خورد و زمينه آزاد نمودن شهر 
وطن، اآنون به وطن خود بازگشته بود تا شاهد واژگوني سال دوري از  ١٦سلمان بعد از حدود . مداين فراهم گرديد

از اين رو، در آستانه آزادي هر شهري، در طي روز، سه . رژيم شاهنشاهي و آزادي توده هاي محروم و ستمديده باشد
.بار مردم را با زبان فارسي به دين اسالم دعوت مي آرد، تا مبادا قبل از اتمام حجت، به آسي آسيب برسد  

:لمان از ايرانيان، آميخته به حكمت و عدالت و اخالق اسالمي بود، آه به طور مختصر به آن اشاره مي شوددعوت س  
اگر به اسالم گرويديد، برادر . من از شما هستم و به شما عالقه مندم، و سه بار شما را به پذيرش اسالم دعوت مي آنم"

ساس تعاون و برادري، زندگي خواهيد آرد، و از امكانات همديگر ما خواهيد شد و در آنار ما قرار مي گيريد، آنگاه برا
بپردازيد و در صورت نپرداختن ) ماليات سرانه ساالنه" (جزيه"بهره مند مي شويد، و گرنه بايد به حكومت اسالمي، 

                                                              )١٣."(جزيه، آماده جنگ شويد، و خداوند خيانت آاران را دوست ندارد
موجب شد عده  - بخصوص در دوران تصدي استانداري مداين - همين برخوردهاي مسالمت آميز و مهرانگيز سلمان 

.زيادي از ايرانيان، به طور طبيعي و فطري مجذوب اسالم شوند و زمينه پيشروي سپاه اسالم را فراهم آورند  
 

                                                              وفات سلمان
در عصر ) ق.هـ( ٣٦وفات يافت و بعضي گفته اند در آغاز سال ) ق.هـ( ٣٥سلمان در اواخر خالفت عثمان، در سال 

                                        .از دنيا رفت و به گفته بعضي ديگر او در عصر خالفت عمر وفات يافت) ع(خالفت علي
و زايران زيادي پيوسته از آن ديدن . رقد شريف سلمان در مدائن، در پنج فرسخي بغداد، نزديك طاق آسري قرار داردم

                                                                                .مي آنند
 

                                                                                                                                      :پي نوشت ها
.٩٣  ، ص٨قرطبي، ج -٦٤٦، ص ١آشاف، ج -٢٠٨، ص٣تفسير مجمع البيان، ج -١  
.٢٢٣، ص٢تاريخ آامل ابن اثير، ج  -٢  
.٢٢٢همان، ص -٣  
.٤٢٩، ص٤قاموس الرجال، ج -٢٢االختصاص شيخ مفيد، ص -٤  
.٦٣٤، ص ١٨نهج البالغه ابن ابي الحديد، ج شرح -٥  
.٤٢٧، ص٢مجمع البيان، ج -٦  
.٣٦، ص١٨شرح نهج البالغه ابن ابي الحديد، ج -٧  
.٢٢٢اختصاص شيخ مفيد، ص -٨  
.٣٢نفس الرحمان، ص -٩  
.٣٣١، ص٢٢بحار، ج -١٠  
.٣٣٠، ص٢٢بحار، ج  -١١  
.٣٥٧، ص٢شواهد التنزيل، ج  -١٢  
.١٧٣، ص٣تاريخ طبري، ج -١٣  
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  چرا ذوالقرنين در قرآن، همان کورش کبير است؟
  

از وزرای فرهنگ سابق هند تدوين  موالنا ابوالکالم آزادو قرآن بر اساس تحقيق  کورشدر مقاالتی که در بارًه يکی بودن 
در اين باب ناگفته مانده  است) ذوالقرنين(= قوچيعنی   کوروشيک مطلب اساسی که همانا معنی لغوی پهلوی نام . شده است

که سردار ) توس= توانا(فرزند يسی ) عزيز(داود يعنی ) جد کورش کبير( کورش دومدر صورتی که در تورات لقب . است
است وکورش  چوپانپادشاه مادی بزرگ ويرانگر آشور بوده است ) کيخسرو، هوخشتره، ادريس، خضر( کياخسارومحبوب 

يعنی بابک خرمدين که خود را در سرودهای حماسی  کور اوغلوتيب و در اساطير آذری و کورش دوم به تر) کبير(سوم  
چوپان و  قوچ کوراوغلوبه ترتيب  ده ده قورقودشاهنامًه آذری / تخلص مينمود و در اوستا) کور اوغلو( پسر کورواش 

م آزاد خالصًه نظريات وی را از اکنون برای آشنايی با نظرات موالنا ابوالکال. ذکر شده است) کاراجيک چوپان( جنگجو
  : سايتهای ايران اکونوميست و آفتاب در اين جا می آوريم

بگو بزودی گوشه ای از سرگذشت او را برای . ای پيامبر، از تو درباره ذوالقرنين سوال می کنند« ::ايران اکونوميست
  » .شما، بازگو خواهيم کرد

   ١٣٨٥/١/٦ديدگاه / آفتاب 

  . والقرنين توجه داشته و همواره اين داستان محل بحث و گفت و گوی قرآن پژوهان بوده استقرآن به داستان ذ
                                         اما براستی ذوالقرنين کيست؟ آيا او همان کورش کبير تاريخ ايران زمين نيست؟

                                                        سرگذشت عجيب ذوالقرنين در تفاسير
                                      :آيت اهللا مکارم شيرازی و جمعی از علمای معزز اسالم در تفسير اين آيات می نويسند

در آغاز بحث درباره اصحاب کهف گفتيم که گروهی از قريش به اين فکر افتادند که پيامبر اسالم را به اصطالح 
يکی، تاريخچه اصحاب کهف، ديگر مساله روح و : از مشاوره با يهود مدينه سه مساله طرح کردندآزمايش کنند، پس 

      . سوم سرگذشت ذوالقرنين که پاسخ مساله روح در سوره اسراء آمده، و پاسخ دو سوآل ديگر در همين سوره کهف
                                            

                                                           .ين استاکنون نوبت داستان ذوالقرن
  ) ويسئولونک عن ذی القرنين( » .از تو درباره ذوالقرنين سوآل می کنند« :نخستين آيه می گويد -١

« تعبير به ) قل ساتلوا عليکم منه ذکرا( » بگو به زودی گوشه ای از سرگذشت او را برای شما بازگو می کنم« 
بالفاصله از ) ص(معموال برای آينده نزديک است، در حالی که در اين مورد پيامبر» سين« با توجه به اين که » اتلواس

ذوالقرنين سخن می گويد، ممکن است برای رعايت ادب در سخن بوده باشد، ادبی که آميخته به ترک عجله و شتاب 
                                   . ان برای مردم استزدگی است، ادبی که مفهومش دريافت سخن از خدا و سپس بي

آغاز اين آيه نشان می دهد که داستان ذوالقرنين در ميان مردم مطرح بوده، منتها اختالفات يا ابهاماتی آن را فرا گرفته 
                                                   . توضيحات الزم را در اين زمينه خواستند) ص(بود، به همين دليل از پيامبر

انا )(قدرت و ثبات و نيرو و حکومت بخشيديم( » ما در روی زمنی او را تمکين داديم« آيه سپس اضافه می کند -٢
                                                                         ).مکنا له فی االرض

گرچه بعضی از مفسران خواسته اند مفهوم ) و آتيناه من کل شی سببا( » و اسباب هر چيز را در اختيارش نهاديم« 
را که در اصل به معنی طنابی است که به وسيله آن از درختان نخل باال می روند و سپس به هر گونه وسيله » سبب«

رد و نشان می اطالق شده ـ در مفهوم خاصی محدود کنند، ولی پيدا است که آيه کامال مطلق است و مفهوم وسيعی دا
عقل و درايت کافی، مديريت صحيح، : دهد که خداوند اسباب وصول به هر چيزی را در اختيار ذوالقرنين گذارده بود

قدرت و قوت، لشکر و نيروی انسانی و امکانات مادی، خالصه آن چه از وسائل معنوی و مادی برای پيشرفت و 
                                        . مرسيدن به هدف ها الزم بود و در اختيار او نهادي

                                                     ) فاتبع سببا( » و او هم از اين وسائل استفاده کرد«  -٣
                                                              ).حتی اذا بلغ مغرب الشمس( » تا به غروبگاه آفتاب رسيد«  -٤
وجدها تغرب فی عين ( »در آن جا احساس کرد که خورشيد در چشمه يا دريای تيره و گل آلودی فرو می رود« -٥

                                                                 )حمئه
  ). و وجد عندها قوما) ( دکه مجموعه ای از انسان های نيک و بد بودن( »و در آنجا گروهی از انسان ها را يافت« -٦
قلنا يا (» آيا می خواهی آنها را مجازات کنی و يا طريقه نيکويی را در ميان آنها انتخاب نمايی: به ذوالقرنين گفتيم« -٧

                                                               )ذوالقرنين اما ان تعذب و اما ان تتخذ فيها حسنا
می خواهند نبوت او را استفاده کنند، ولی اين احتمالی نيز ) ما به ذوالقرنين گفتيم( » قلنا«سران از تعبير بعضی از مف

وجود دارد که منظور از اين جمله الهام قلبی باشد که در مورد غير پيامبران نيز وجود داشته، اما نمی توان انکار کرد 
                                             .می کندکه اين تعبير بيشتر نبوت را در نظر انسان مجسم 
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  ). قال اما من ظلم فسوف نعذبه( » .گفت اما کسانی که ستم کرده اند، آنها را مجازات خواهيم کرد« ذوالقرنين -٨
ثم يرد الی ربه فيعذبه ( » سپس به سوی پروردگارش باز می گردد و خداوند او را عذاب شديدی خواهد نمود«  -٩
                                                                      .)ذابا نکراع

                                         . . . اين ظالمان و ستمگران، هم مجازات اين دنيا را می چشند و هم عذاب آخرت را 
  ). حتی اذا بلغ مطلع الشمس( » .و همچنان به راه خود ادامه داد تا به خاستگاه خورشيد رسيد« -١٠
و ( ».در آن جا مشاهده کرد که خورشيد بر جمعيتی طلوع می کند که جز آفتاب برای آنها پوششی قرار نداده بوديم« 

                                                                                    ).جدها تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا
اين جمعيت در مرحله ای بسيار پايين از زندگی انسانی بودند، تا آن جا که برهنه زندگی می کردند، و يا پوشش بسيار 

                                        . کمی که بدن آنها را از آفتاب نمی پوشانيد، داشتند
  . نها خانه و مسکنی نداشتند، تا آنها را از تابش آفتاب بپوشاندبعضی از مفسران اين احتمال را نيز بعيد نداسته اند که آ

احتمال ديگری که در تفسير اين جمله گفته اند، اين است که سرزمين آنها يک بيابان فاقد کوه و درخت و پناهگاه بود، و 
                             . چيزی که آنها را از آفتاب بپوشاند و سايه دهد، در آن بيابان وجود نداشت

در ) پيشبرد اهداف خود( اين چنين بود که کار ذوالقرنين، و ما به خوبی می دانيم او چه امکاناتی برای « آری -١١
                                                                ).کذلک و قد احطنا بما لديه خبرا( »اختيار داشت

ر تفسير آيه داده اند که جمله فوق اشاره ای است به هدايت الهی نسبت به ذوالقرنين بعضی از مفسران اين احتمال را د
                                                                . در برنامه ها و تالش هايش

                                                          ».استفاده کرد) که در اختيار داشت( از اسباب مهمی) باز(« -١٢
تا به ميان دو کوه رسيد، و در آنجا گروهی غير از آن دو را يافت که هيچ ) و همچنان به راه خود ادامه داد( « -١٣

                                                            »!سخنی را نمی فهميدند
آيا ممکن است ما هزينه : جوج و ماجوج در اين سرزمين فساد می کنندای ذوالقرنين يا: گفتند) آن گروه به او( « -١٤

                                                     »ای برای تو قرار دهيم که ميان ما و آنها سدی ايجاد کنی؟
مرا با ) ی کنيداز آن چه شما پيشنهاد م( آن چه را خدا در اختيار من گذارده، بهتر است: گفت) ذوالقرنين(« -١٥

                                         ».نيرويی ياری کنيد، تا ميان شما و آنها سد محکمی ايجاد کنم
آتش :(سپس گفت. تا کامال ميان دو کوه را پوشانيد) و آنها را به روی هم چيند( قطعات بزرگ آهن برای من بياوريد« 

مس ذوب ) اکنون( تا قطعات آهن را سرخ گداخته کرد، گفت) آنها دميدند (و در آتش بدميد،) در اطراف آن بيفروزيد
                                                           ».شده برای من بياوريد تا به روی آن بريزيم

  » .در آن ايجاد کنند که آنها قادر نبودند از آن باال روند و نمی توانستند نقبی) سرانجام آن چنان سد نيرومندی ساخت( «
گفت اين از زحمت پرودگار من است، اما هنگامی که وعده پروردگاران فرا رسد، آن را در هم می کوبد و وعده « 

  . . .                                                           ».پروردگارم حق است
آن گروه مفسد، قادر نبودند از آن باال بروند، و نه قادر « سرانجام اين سد به قدری نيرومند و مستحکم شد که  -١٦

                                                    ). فما اسطاعوان يظهروه ما استطاعوا له نقبا( »بودند در آن نقبی ايجاد کنند
ن می بايست به آنها مباهات کند و در اين جا ذوالقرنين با اين که کار بسيار مهمی انجام داده بود، و طبق روش مستکبرا

اظهار داشت که اين از « برخود ببالد، و يا متنی بر سر آن گروه بگذارد، اما چون فرد خدا بود، با نهايت ادب چنين
                                                         ).قال هذا رحمه من ربی( »رحمت پرورگار من است

م و به وسيله آن می توانم چنين گامی مهمی بردارم، از ناحيه خدا است، واگر قدرت و نفوذ سخن اگر علم و آگاهی دار
                                                              .دارم، آن هم از ناحيه او است

من چيزی از خود  و اگر چنين مصالحی در اختيار من قرار گرفت، آن هم از برکت رحمت واسعه پروردگار است،
                                      !ندارم که بر خويشتن ببالم و کار مهمی نکرده ام که بر گردن بندگان خدا منت گذارم

هنگام يکه فرمان پروردگارم فرا « که گمان نکنيد اين يک سد جاودانی و ابدی است، نه: سپس اين جمله را اضافه کرد
        ).فاذا جاء وعد ربی جعله دکاء!( »وبد، و به يک سرزمين صاف و هموار مبدل می سازدرسد آن را در هم می ک

                                              
                                                                  ).و کان وعد ربی حقا( »و اين وعده پرودگار من حق است« 

  . در اين گفتارش به مساله فنای دنيا و در هم ريختن سازمان آن در آستانه رستاخيز اشاره می کند ذوالقرنين
اما بعضی از مفسران، وعده خدا را اشاره به پيشرفت های علمی بشر می دانند که با آن ديگر سد غير قابل عبور 

  . آن تمام اين موانع را بر می داردمفهومی ندارد، وسائل هوايی، همچون هواپيماها، هلی کوپترها و مانند 
                                                                 ذوالقرنين که بود؟

در اين که ذوالقرنين که در قرآن مجيد آمده از نظر تاريخی چه کسی بوده است، نظرات مختلفی در اين زمينه ابراز 
                                                              .شده که مهم ترين آنها سه نظريه است

نيست، لذا بعضی او را به نام اسکندر ذوالقرنين می خوانند، و » اسکندر مقدونی« بعضی معتقدند او کسی جز: اول*
، سپس معتقدند که او بعد از مرگ پدرش بر کشورهای روم و مغرب و مصر تسلط يافت، و شهر اسکندريه را بنا نمود
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شام و بيت المقدس را در زير سيطره خود گرفت، و از آنجا به ارمنستان رفت، عراق و ايران را فتح کرد، سپس قصد 
« شهرهای فراوانی بنا نهاد، و به عراق آمد و بعد از آن در . نمود و از آنجا به خراسان بازگشت» چين« و » هند« 

سال عمر نکرد، جسد او را به اسکندريه بردند در  ٣٦بعضی، بيش از  بيمار شد و از دنيا رفت، و به گفته» شهر زور
                                                   . آن جا دفن نمودند

خوانده می شدند » تبع«پادشاهان يمن بنام ( بوده» يمن« جمعی از مورخين معتقدند؛ ذوالقرنين يکی از پادشاهان: دوم*
                                                ).است» تبابعه« که جمع آن

ابوريحان « و » سيره« در تاريخ معروف خود به نام» ابن هشام« در تاريخ عرب قبل از اسالم و » اصمعی« از جمله
که از (  »حميری ها« حتی در اشعار . را می توان نام برد که از اين نظريه دفاع کرده اند» اآلثار الباقيه« در» بيرونی

 .کرده اند» ذوالقرنين« و بعضی از شعرای جاهليت اشعاری ديده می شود که در آنها افتخار به وجود ) اقوام يمن بودند
                                                          

                                       .است» مارب« طبق اين فرضيه، سدی را که ذوالقرنين ساخته، همان سد معروف 
ابوالکالم « سومين نظريه که ضمنا جديدترين آنها محسوب می شود، همانست که دانشمند معروف اسالمی : سوم*

  . که روزی وزير فرهنگ کشور هند بود، در کتاب محققانه ای که در اين زمينه نگاشته است آمده است» آزاد
از آنجا که نظريه اول و دوم هيچ مدرک قابل . پادشاه هخامنشی است» کورش کبير« طبق اين نظريه ذوالقرنين همان

مالحظه تاريخی ندارد و از آن گذشته، نه اسکندر مقدونی دارای صفاتی است که قرآن برای ذوالقرنين شمرده و نه هيچ 
                                                        .يک از پادشاهان يمن

سدی است که هيچ يک از صفاتی که » يمن« در » سد مارب«سد معروفی نساخته، اما » ندر مقدونیاسک« به عالوه
قرآن برای سد ذوالقرنين ذکر کرده است، تطبيق نمی کند، زيرا سد ذوالقرنين طبق گفته قرآن از آهن و مس ساخته شده 

مصالح معمولی، و به منظور جمع آوری  بود، و برای جلوگيری از هجوم اقوام وحشی بوده، در حالی که سد مارب از
                    .بيان کرده است» سبا« آب و جلوگيری از طغيان سيالب ها ساخته شده که شرح آن را قرآن در سوره 

                                      
: دانيم به چند امر دقيقا توجه شودبه همين دليل بحث را بيشتر روی نظريه سوم متمرکز می کنيم، و در اين جا الزم می 

                                             
چرا به اين نام ) صاحب دو قرن(» ذوالقرنين« نخستين مطلبی که در اين جا جلب توجه می کند اين است که : الف*

                                                       ناميده شده است؟
دند اين نام گذاری به خاطر آن است که او به شرق و غرب عالم رسيد که عرب از آن تعبير به قرنی بعضی معتق

                                                                             .می کند) دو شاخ آفتاب( الشمس
حکومت کرد، و در اين که مقدار چه اندازه  بعضی ديگر معتقدند که اين نام به خاطر اين بود که دو قرن زندگی يا

                                                                           .است، نيز نظرات متفاوتی دارند
  . بعضی می گويند در دو طرف سر او برآمدگی مخصوصی بود و به خاطر آن به ذوالقرنين معروف شد

و عقايد ديگری که نقل همه آنها به طول . اند که تاج مخصوص او دارای دو شاخک بود و باالخره بعضی بر اين عقيده
از اين لقب، استفاده فراوانی برای اثبات » ابوالکالم آزاد« می انجامد، و چنان که خواهيم ديد مبتکر نظريه سوم يعنی

                                                .نظريه خود کرده است
ـ خداوند اسباب پيروزی ها را در : ز قرآن مجيد به خوبی استفاده می شود که ذوالقرنين دارای صفات ممتازی بودا: ب

                                                      . اختيار او قرار داد
جا يک تنگه نخست به غرب، سپس به شرق، و سرانجام به منطقه ای که در آن:ـ او سه لشکر کشی مهم داشت

 .کوهستانی وجود داشته، و در هر يک از اين سفرها با اقوامی برخورد کرد که شرح صفات آنها در تفسير آيات گذشت
                                                              

هت مشمول لطف خاص ـ او مرد مومن و موحد و مهربانی بود، و از طريق عدل و داد منحرف نمی شد، و به همين ج
  . او يار نيکوکاران و دشمن ظالمان و ستمگران بود، و به مال و ثروت دنيا عالقه ای نداشت. پروردگار بود

                                                       . ـ او هم به خدا ايمان داشت و هم به روز رستاخيز
ن سدها است، سدی که در آن به جای آجر و سنگ از آهن و مس استفاده ـ او سازنده يکی از مهمترين و نيرومند تري

و هدف او از ساختن اين ) و اگر مصالح ديگر در ساختمان آن نيز به کار رفته باشد، تحت الشعاع اين فلزات ود.( شد
                                             . سد کمک به گروهی مستضعف در مقابل ظلم و ستم قوم ياجوج و ماجوج بوده است

) ص(ـ او کسی بوده که قبل از نزول قرآن، نامش در ميان جمعی از مردم شهرت داشت، و لذا قريش يا يهود از پيغمبر
 » .از تو درباره ذوالقرنين سوال می کنند« :يسئلونک عن ذی القرنين: درباره آن سوال کردند، چنان که قرآن می گويد

                                                         
اما از قرآن چيزی که صريحا داللت کند، او پيامبر بوده استفاده نمی شود، هر چند تعبيراتی در قرآن هست که اشعار 

                                         .به اين معنی دارد، چنان که در تفسير آيات سابق گذشت
او پيامبر نبود، بلکه بنده « :نقل شده نيز می خوانيم) ع(و ائمه بيت) ص(ی که از پيامبراز بسياری از روايت اسالم
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                                               ».صالحی بود
  : به طور بسيار فشرده بر دو اصل استوار است) ذوالقرنين کورش کبير بوده است( اساس قول سوم: ج

طبق رواياتی که در شان نزول آيات نازل شده ) ص(رباره اين مطلب از پيامبر اسالم سو آل کنندگان د: نخست اين که
  . است، يهود بوده اند، و يا قريش به تحريک يهود، بنابراين بايد ريشه اين مطلب را در کتب يهود پيدا کرد

  : وانيماز ميان کتب معروف يهود، به کتاب دانيال، فصل هشتم باز می گرديم، در آن جا چنين می خ
بعد از رويارويی که اوال به من مرئی شده بود، و در . در سال سلطنت بل شصر، به من که دانيالم، رويايی مرئی شد« 

ايالم است، بودم و در خواب ديدم که نزد نهر « که در کشور » شوشان« رويا ديدم، و هنگام چنين شد که من در قصر 
گريستم و اينکه قوچی در برابر نهر بايستاد و صاحب دو شاخ بود، و هستم و چشمان خود را بر داشت ن» اوالی« 

شاخ زنان ديدم و هيچ حيوانی در » جنوبی« و » شمالی« و » مغربی« و آن قوچ را به سمت. . . شاخ هايش بلند 
ی نمود و مقابلش مقاومت نتوانست کرد، و از اين که احدی نبود که از دستش رهايی بدهد لهذا موافق رای خود عمل م

                                                                                                                     » . . . . بزرگ می شد
      : جبرئيل بر او آشکار گشت و خوابش را چنين تعبير نمود« :چنين نقل شده» دانيال« پس از آن در همين کتاب از 

                                 ).يا ملوک ماد و فارس است( چ صاحب دو شاخ که ديدی، ملوک مدائن و فارس استقو 
يهود از بشارت رويای دانيال چنين دريافتند که دوران اسارت آنها با قيام يکی از پادشاهان ماد فارس، و پيروز شدنش 

                                     .ان آزاد خواهند شدبر شاهان بابل، پايان می گيرد، و از چنگال بابلي
در صحنه حکومت ايران ظاهر شد و کشور ماد و فارس را يکی ساخت، و سلطنتی » کورش« چيزی نگذشت که 

بزرگ از آن پديد آورد، و همان گونه که رويای دانيال گفته بود که آن قوچ شاخ هايش را به غرب و شرق و جنوب می 
                                              .ش نيز در هر سه جهت فتوحات بزرگی انجام دادزند، کور

                                               .يهود را آزاد ساخت و اجازه بازگشت به فلسطين به آنها داد
آن گاه در خصوص کورش می  «:، چنين می خوانيم/٢٨فصل شماره » اشعيا« جالب اين که در تورات در کتاب

خواهد گفت که بنا کرده خواهی » اورشليم« فرمايد که شبان من اوست، و در تمامی کارها مشيتم را به اتمام رسانده به 
                                                        .»شد

عبير به عقاب مشرق، و مرد تدبير که از اين جمله نيز قابل توجه است که در بعضی از تعبيرات تورات، از کورش ت
                                        »/١١، شماره ٤٦کتاب اشعيا، فصل .( مکان دور خوانده خواهد شد آمده است

مجسمه ای از کورش کشف شد که » مرغاب« اين که در قرن نوزدهم ميالدی در نزديکی استخر، در کنار نهر: دوم
انسان است، و کورش را در صورتی نشان می دهد که دوبال همانند بال عقاب از دو جانبش گشوده  تقريبا به قامت يک

                                                .شد، و تاجی به سردارد که دو شاخ همانند شاخ های قوچ در آن ديده می شود
آن چنان جلب توجه دانشمندان را نمود که گروهی از  اين مجسمه که نمونه بسيار پر ارزشی از فن حجاری قديم است،
                                                   .دانشمندان آلمانی فقط برای تماشای آن به ايران سفر کردند

از تطبيق مندرجات تورات با مشخصات اين مجسمه اين احتمال در نظر اين دانشمند کامال قوت گرفت که ناميدن 
از چه ريشه ای مايه می گرفت، و همچنين چرا مجسمه سنگی کورش ) صاحب دو شاخ( »ذوالقرنين« به » کورش«

دارای بال هايی همچون بال عقاب است، و به اين ترتيب بر گروهی از دانشمندان مسلم شد که شخصيت تاريخی 
                                        .ذوالقرنين از اين طريق کامال آشکار شده است

                        . آن چه اين نظريه را تاييد می کند، اوصاف اخالقی است که در تاريخ برای کوروش نوشته اند
فرمان داد تا سپاهيانش جز به روی جنگجويان شمشير نکشند، و هر » کورش« :هرودوت مورخ يونانی می نويسد

د، و لشکر کورش فرمان او را اطاعت کردند، به طوری که توده سرباز دشمن که نيزه خود را خم کند، او را نکشن
                                           .ملت، مصائب جنگ را احساس نکردند

کورش پادشاهی کريم و سخی و بسيار ماليم و مهربان بود، مانند ديگر : درباره او می نويسد» هر دوت« و نيز 
نداشت، بلکه نسبت به کرم و عطا حريص بود، ستم زدگان را از عدل و داد پادشاهان به اندوختن مال حرص 

                                         .برخوردار می ساخت و هر چه را متضمن خير بيشتر بود، دوست می داشت
حکماء در او  کورش پادشاه عاقل و مهربان بود و بزرگی ملوک با فضائل: می نويسد» ذی نوفن« و نيز مورخ ديگر 

جمع بود، همتی فائق، وجودی غالب داشت، شعارش خدمت انسانيت و خوی او بذل عدالت، بود و تواضع و سماجت 
                                    .در وجود او جای کبر و عجب را گرفته بود

انه بودند، نه از قوم يا ابناء وطن جالب اين که مورخان که کورش را اين چنين توصيف کرده اند، از تاريخ نويسان بيگ
به » ليديا« او، بلکه اهل يونان بودند و می دانيم مردم يونان به نظر دوستی به کورش نگاه نمی کردند، زيرا با فتح 

                                            .دست کورش، شکست بزرگی برای ملت يونان فراهم گشت
  . اوصاف مذکور در قرآن مجيد درباره ذوالقرنين با اوصاف کورش تطبيق می کند: دطرفداران آن عقيده می گوين

از همه گذشته کورش سفرهايی به شرق غرب و شمال انجام داد که در تاريخ زندگانيش به طور مشروح آمده است، و 
                                               : با سفرهای سه گانه که در قرآن ذکر شده قابل انطباق می باشد

که در قمست شمال آسيای صغير قرار داشت، صورت گرفت، و اين » ليديا« نخستين لشکر کشی کورش به کشور 
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                                                               .کشور نسبت به مرکز حکومت کورش جنبه غربی داشت
جلوی روی خود بگذاريم خواهيم ديد که قسمت اعظم ساحل در خليجک های هرگاه نقشه ساحل غربی آسيای صغير را 

  . که خليج صورت چشمه ای به خود می گيرد» ازمير« کوچک غرق می شود، مخصوصا در نزديکی 
  . قرآن می گويد ذوالقرنين در سفر غربی اش احساس کرد خورشيد در چشمه گل آلودی فرو می رود

در خليجک های ساحلی مشاهده ) در نظر بيننده(ورش به هنگام فرو رفتن قرص آفتاباين صحنه همان صحنه بود که ک
                                                                 .کرد

« اين هجوم شرقی کوروش بعد از فتح : می گويد» هردوت « لشکر کشی دوم کورش به جانب شرق بود، چنان که 
     .صوصا طغيان بعضی از قبائل وحشی بيابانی کورش را به اين حمله واداشتصورت گرفت، مخ» ليديا

اشاره به سفر کورش به منتهای » حتی اذا بلغ الشمس وجدها تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا« تعبير قرآن
اشاره به اينکه آن قوم  .شرق است که مشاهد کرد خورشيد بر قومی طلوع می کند که در برابر تابش آن سايبانی ندارند

                                                      . بيابان گرد و صحرا نورد بودند
کورش لشکر کشی سومی داشت که به سوی شمال، به طرف کوه های قفقاز بود، تا به تنگه ميان دو کوه رسيد، و برای 

            . ر آن جا بودند در برابر تنگه، سد محکمی بنا کردجلوگيری از هجوم اقوام وحشی با درخواست مردمی که د
                                                                

» تفليس« و » والدی کيو کز« ناميده می شود که در نقشه های موجود ميان» داريال« اين تنگه در عصر حاضر تنگه 
تاکنون ديوار آهنی موجود است، اين ديوار همان سدی است که کورش بنا نموده، نشان داده می شود، در همان جا که 

                              . زيرا اوصافی که قرآن درباره سد ذوالقرنين بيان کرده کامال بر آن تطبيق می کند
                                             . اين بود خالصه آن چه در تقويت نظريه سوم بيان شده است

                                                                                                        سد ذوالقرنين کجاست؟: سوم
گرچه بعضی ميل دارند اين سد را با ديوار معروف چين که هم اکنون برپاست و صدها کيلومتر ادامه دارد منطبق 

روشن است که ديوار چين نه از آهن و مس ساخته شده، و نه در يک تنگه باريک کوهستانی است، بلکه بدانند، ولی 
ديواری است که از مصالح معمولی بنا گرديده، و همان گونه که گفتيم صدها کيلومتر طول آن است و اکنون نيز موجود 

                                                     .است
در سرزمين يمن می باشد، در حالی که سد مارت گرچه در يک » مارب« يگر اصرار دارند که اين همان سدبعضی د

 .تنگه کوهستانی بنا شده، ولی برای جلوگيری از سيالب و به منظور ذخيره آب بوده، و ساختمانش از آهن و مس نيست
                                                        

ق گواهی دانشمندان ـ همان گونه که در باال نيز اشاره کرديم، در سرزمين قفقاز ميان دريای خزر و دريای سياه ولی طب
ـ سلسله کوه هايی است همچون يک ديوار که شمال را از جنوب جدا می کند، تنها تنگه ای که در ميان اين کوه ها 

مان جا تاکنون ديوار آهنين باستانی به چشم می خورد، به معروف است، و ه» داريال« ديوار مانند وجود دارد، تنگه 
» سائرس« جالب اين که در آن نزديکی نهری است بنام . همين جهت بسياری معتقدند که سد ذوالقرنين همين سد است

                                                            .) يونانيان کورش را سائرس می ناميدند.( است» کورش« که به معنی
معبر « يا » تنگه کورش« ياد شده و معنی اين کلمه » بهاگ گورايی« در آثار باستانی ارمنی از اين ديوار به نام 

  . است و اين سند نشان می دهد که بانی اين سد او بوده است» کورش
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ستمخصوص مسلمانان شيعی ا ثانی تهمورث/ابوذر غفاری، خورشيد چهر  
 

) سلمان فارسی، سليمان( کورشبرادر خواندًه / به عنوان مصاحب و داماد  و پسر ) برديه ،ايرج( هوشنگ /زرتشتنام 
ذکر شده ) زرير/ تيگران پسر زرتشت/بستور= مرد زرين پوش (ابوذر غفاری به صورت اسالمی منحصر به فردش 

از طريق ترجمه و تفسير نامها و  مقداد ابن اسودو اويس قرنی  سلمان فارسی،، ابوذر غفاریبی شک نامهای .است
در نزد ساميان بومی کهن بين النهرين، از ايرانيان به اعراب تازه مسلمان  سپيتمهو کورش ، زرتشت ، تيگران القاب 

رسيده بوده است و اين نامهای مردمی و محبوب عربی ايشان به تدريج وارد احاديث مسلمين، خصوصا شيعيان گرديده 
پسر ) منسوب به ببر(تيگران يعنی ) گرگ نيرومند مسلح(تهمورث زيناوند همانا زرتشت / هوشنگاز فرزند . ستا

منظور است که فرمانروای ارمنستان در ) گرگ، خورشيد چهر= راهوله( تيگرانکوچک برديه زرتشت يعنی همان 
. است زره بستهبه معنی مرد ) بستور( يستئوروونام اوستايی و شاهنامه ای او يعنی . زمان کورش و کمبوجيه بوده است

پدر مرد دارای زره زرين يا دارای زره زرين معنی نمود  که اين هم لقب از اين نکته نظر می توان نام ابوذر غفاری 
در کتب پهلوی اسطورًه آسمان پيمايی تهمورث به شکل ديو . برديه زرتشت و هم لقب پسر کوچک او تيگران بوده است

به فارسی يعنی گنداور، به عربی (جندب نام ديگری نيز از ابوذر غفاری به صورت . مانی وی معروف استسوارآس
قيد گرديده  و به عنوان ) فريدون/ آسيب رسيده، منظور آثويه پدر کورش(بن سفيان   )لشکری(بن جناده  )يعنی مورچه

و زرتشت ) سئورومتی(زرتشت مرد زرين زره پوش نام اصلی وی ذکر شده است که در اين هر دو نام به ترتيب مفهوم 
در اساطير اسالمی به جای لقب  سفيانمی دانيم نام . لشکری مقتول و آسيب رسيده را به وضوح مشاهده می کنيم

در واقع سورًه نمل مربوط به همين جند بن جناده يا ابوذر . می باشدآثفيان فريدون يعنی / پهلوی خاندان کورش/ اوستايی
                                                                           :می باشد که ما توضيحات آن را در اينجا قيد می کنيم غفاری

جندب، ( مورچهو ) هود هود(هدهد او تحت نام جاين و پيروان هندی  برديه زرتشتاز ) مورچه(نملدر قرآن سورًه 
کورش، پدر خوانده و پدر زن برديه زرتشت حاکم بلخ و شمال هندوستان و ( نسليمادر شمار لشکريان جن و ) نمل

سخن به ميان آمده است که ما ابتدا توضيحات اين ) توميريس ملکه مساگتهای کشور سوهی اوستا= خواستگار بلقيس 
: در اينجا می آوريمرا از سايت تبيان ) ابوذر غفار ی(جندب سوره درباب سليمان و مورچًه اساطيری همنشين اش يعنی   

.سيماي سوره ي نمل  
 

آه درباره ي داستان مورچگان و حضرت سليمان  ١٨اين سوره نود و سه آيه دارد و نام معروف آن به مناسبت آيه ي 
                                         .نيز بر آن نهاده شده است )) طاسين ((و )) سليمان ((مي باشد ولي نام )) نمل ((است 

دوبار در آن آمده )) بسم اهللا الرحمن الرحيم ((تمام اين سوره در مكه در جريان ها و مناسبت هاي مختلف نازل شده و 
.ءدر آغاز نامه ي حضرت سليمان به ملكه ي سبا ٣٠يكي در آغاز سوره و ديگري در آيه ي ; است   

با اقوام منحرف زمان خود در اين سوره آمده است آه :) موسي سليمان صالح و لوط (مبارزات چهار پيامبر بزرگ الهي 
.مفصل ترين آن برخورد حضرت سليمان با ملكه ي سباء و چگونگي ايمان آوردن او به خدا مي باشد  

سخن گفتن پرندگاني همچون هدهد و حشراتي چون مورچه حضور افرادي از جن در لشگر و دربار سليمان و باالخره 
  .به شام در يك چشم بهم زدن بخشي ديگر از آيات اين سوره را به خود اختصاص داده است  آوردن تخت بلقيس از يمن

  
 سليمان و سخن مورچگان

اين . خداوند داود و سليمان را مورد توجه و عنايت خويش قرارداد و علم اديان و آشنايى به احكام آنها را بدانان آموخت
حمد و سپاس : ها ارزانى داشته است، لذا عرضه داشتند هايى را بدان ه نعمتدانستند آه خداوند چ دو پيامبر به خوبى مى

.خدايى را آه ما را بر بسيارى از بندگاِن مؤمِن خود، آه از علم و دانشى چون ما برخوردارنيستند، برترى و فضيلت داد  
زمانى آه او به پادشاهى . و گشتاز دنيا رفت، سليمان از ميان فرزندانش وارث پيامبرى و سلطنت ا) ع(هنگامى آه داود

هايى را آه خداوند  رسيد، سران و دانشمندان مملكت خويش را فراخواند و با اعتراف به توّجهات و عنايات الهى، نعمت
خداوند مرا مشمول عنايت خويش قرار داد و عالوه بر پادشاهى و : به او ارزانى داشته بود برايشان يادآور شد و گفت

اى آه هرگاه با يكديگر سخن  به گونه. من عطا آرد، فهميدن زبان حيوانات و پرندگان را نيز به من آموختنبّوتى آه به 
.هاى فراوان ازفضل و احسان الهى است آه مشّخص بوده و بر آسى پوشيده نيست اين نعمت. دانم گويند آن را مى  

جن و انسان و پرنده بودند، به فرمان او گرد  روزى سليمان سپاهيان خويش را فراخواند، لشكريان وى آه مرّآب از
سليمان . آمدند، سليمان با اين سپاه به حرآت در آمد تا به سرزمينى آه مورچگان فراوانى در آن وجود داشت رسيد

آيند، شتاب  اى مورچگان، هم اينك سليمان و لشكريانش به سمت شما مى: گفت اى را شنيد آه به رفقايش مى صداى مورچه
                                  .هاى خود پنهان گرديد، مبادا آنان بدون توّجه، شما را زير پاى خود از بين ببرند و در النه آنيد

هاى الهى، چون نبّوت و عدالت و َآَرم و  آه مورچگان نيز از موهبت سليمان سخن مور را شنيد و شادمان گشت و از اين
سليمان ازمقام پادشاهى و سلطنت و درك سخن . ده است با خبرند، مسرور شدبخششى آه خداوند بدو عنايت آر

گنجيد، از  داند و خداوند آنها را تنها به او عنايت آرده بود از خوشحالى در پوست خود نمى مورچگان آه آسى آن را نمى
هايت باشم و با لطف  زار نعمتپروردگارا؛ به من توفيق عنايت آن تا پيوسته سپاسگ: اين رو به پيشگاه خدا عرضه داشت
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                 :اند، وارد نما ات، آه موجبات رضايت تو را فراهم آورده و رحمت خويش مرا در زمره بندگان شايسته
َوَوِرَث ُسَلْيماُن داُوَد َوقاَل يا َأيُّها * ِمِنيَن َآِثيٍر ِمْن ِعباِدِه الُمْؤ  َوَلَقْد آَتْينا داُوَد َوُسَلْيماَن ِعْلمًا َوقاال اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذى َفضََّلنا َعلى

َوُحِشَر ِلُسَلْيماَن ُجُنوُدُه ِمَن الِجنِّ َواِإلْنِس َوالطَّْيِر * ٍء ِإنَّ هذا َلُهَو الَفْضُل الُمِبيُن  الّناُس ُعلِّْمنا َمْنِطَق الطَّْيِر َوُأوِتينا ِمْن ُآلِّ َشى
واِدى النَّْمِل قاَلْت َنْمَلٌة يا َأيُّها النَّْمُل اْدُخُلوا َمساِآَنُكْم الَيْحِطَمنَُّكْم ُسَلْيماُن َوُجُنوُدُه َوُهْم   ذا َأَتْوا َعلىِإ  َحّتى* َفُهْم ُيوَزُعوَن 

واِلَدىَّ َوَأْن َأْعَمَل صاِلحًا   ْمَت َعَلىَّ َوَعلىَفَتَبسََّم ضاِحكًا ِمْن َقْوِلها َوقاَل َربِّ َأْوِزْعِنى َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتى َأْنَع* الَيْشُعُروَن 
                              َتْرضاُه َوَأْدِخْلِنى ِبَرْحَمِتَك ِفى ِعباِدَك الّصاِلِحيَن؛

حمد و سپاس خدايى را آه ما را بر بسيارى از بندگان : ما به داود و سليمان علم و دانش عطا آرديم و آن دو گفتند
اى مردم، به ما زبان پرندگان آموخته شده و همه چيز به ما : ش برترى بخشيد و سليمان وارث داود گشت و گفتمؤمن

آه به  همه لشكريان سليمان اعم از جن و انس و پرنده گرد آمدند تا اين. عطا گرديده است، و اين جز فضيلتى آشكارنيست
هاى خود رويد تا سليمان و لشكريانش به طور ناخودآگاه شما را  اى موران، به النه: وادى مورچگان رسيدند، مورى گفت

هايى آه  پروردگارا، به من توفيق ده تا سپاس و شكر نعمت: سليمان ازسخن مور لبخندى زد و عرضه داشت. پايمال نكنند
ويش در زمره به من و پدرم عنايت آردى، پاس دارم و عمل نيكى آه مورد خرسندى توست انجام دهم و مرا با رحمت خ

                                                                                                                        .بندگان صالحت قرار ده
                                                                                                                         www.balagh.net 

                       
                                                          : به عينه از منابع اسالمی شيعی می پردازيم ابوذر غفاریاينک به معرفی 

                                                                                   
سايت حديث اولمأخذ   

         .                                                     )ابوذر غفارى(= جنادة بن سفيان   ُجنَدب بن

   .                                                                       )ق.ه٣٢ -( 

   .                                             ابوذر: آنيه

   .                                                   غفاري: نسب

   .                                            )؟: (لقب

 .صحابي: طبقه

  

منسوب به قبيله غفار شاخه اي از آنانه است، ليكن زمان والدت اش به درستي ) رمله دختر وقيعه(او از ناحيه پدر و مادر 

نوشته اند آه پيشه وي قبل از پذيرش اسالم شباني بود و از نظر ويژگي ظاهري قامتي بلند و عظيم و در . معلوم نيست

                                      .پوست اش تيره و داراي محاسني پرپشت بود عين حال الغر داشت و رنگ

اسالم آورد و پس از گذشت آم تر از دو ) ص(او چهارمين يا پنجمين آسي است آه در شهر مكه در آغاز بعثت پيامبر خدا

تراجم و سيره گزارش روشني از  هر چند اصحاب. ماه از اقامت اش در مكه، با اذن رسول اهللا نزد قبيله اش بازگشت

حيات فكرى، ديني و اجتماعي ابوذر در فاصله حدود هيجده سال اقامت در ميان قوم خود تا هجرت وي به مدينه در اواخر 

سال پنجم هجرى، ارائه نكرده اند، ليكن به يقين روح دانش دوست و حق طلب اش از آسب معارف بلنِد وحي و ترويج 

اند تا آن آه محبوب دلش را بعد از گذشت پنج سال از هجرت در مدينه باز يافت و از آن پس در آن، لحظه اي باز نم

در تربيت نفس و جان تا آن جا رسيد آه در زمره اصحاب ِسرِّ آن حضرت . بود) ص(حضر و سفر، مالزم رسول خدا

پس از . رآاب پيامبر شرآت آرد درآمد و در عرصه جهاد، از غزوه غابه تا غزوه حنين و فتح مكه و غزوه تبوك در

پرسش (در طلب دانش دين از محضر نبوى، روحي آزمند و زباني َسئول .پيامبر در فتح بيت المقدس نيز حضور داشت

داشت و در پي معرفت دين تا آن جا رسيد آه از شناخت حكم لمس سنگ ريزه اي در زمين و دانستن داستان پرنده اي ) گر

او در پاسداري از قلعه .راه اين تالش، روزهايش را در پرتو تفكر و انديشيدن سپري مي ساختهم. در آسمان بازنماند

به او گفتند آه . مستحكم ديانت، بسيار سرسخت بود و در بيان حقايق آتاب و سنت، زباني صريح و دلي دلير داشت
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اگر شمشير بر گلويم بنهند تا ! وگند به خداس: پاسخ داد. تو را از فتوا دادن منع آرده است) عثمان بن عفان(اميرمؤمنان 

  .)١( سخني آه از پيامبر شنيده ام نگويم، خواهم گفت

  )ع(ابوذر و اهل بيت 

  

در اين ميان، . اصحاب تراجم و سيره دور نمانده استاز منظر ) ص(منزلت واالي يكي از با سابقه ترين صحابي پيامبر

بر حسب روايت احمد بن حنبل و . اهل بيت نبوت عنايت ويژه اي به ابوذر داشته و او را به بزرگي ياد آرده و ستوده اند

ن او به امر خداي عّزوجل به محبت و دوست داشت) ص(شيخ صدوق و شيخ مفيد، ابوذر يكي از چهار نفري بود آه پيامبر

آسمان سايه نينداخت و زمين بر خود جاي نداد آسي را ) : ص(طبق روايت محدثان و مورخان از پيامبر اآرم . مكلف شد

او را به سرسختي در دين و آزمندي در طلب علم ستود و در باره )ع(علي بن ابي طالب . آه راست گوتر از ابوذر باشد

.                                            ه است آه در راه خدا از سرزنش مالمت گران نهراسدبه جز ابوذر و من آسي نماند: اش چنين فرمود

                           )٢( ميان ابوذر و سلمان پيمان برادري بست) ص(پيامبر خدا: مي گويد)ع(امام صادق  

                                                       ابوذر و دانشمندان مسلمان

ابونعيم اصفهاني مناقب او را چنين . بنابر روايت شيخ مفيد و تصريح شيخ طوسى، ابوذر يكي از ارآان چهارگانه است

سرش بر آستان بندگي حق فرود و از هر . عابدي پارسا و مطيع، پرهيزآاري تنها و چهارمين مسلمان بود: مي آندبازگو 

نخستين آس بود آه پيامبر را ستود و اّبهت واليان و حاآمان، . گونه بت پرستي پيش از نزول شريعت و احكام به دور بود

بر سخن حق استوار ماند و از حوزه پيمان ها و سفارش هاي خدا جانب او را بيمناك نكرد و با تحمل همه رنج ها و شدايد 

.                       داري آرد، رسول خدا را خدمتي شايسته آرد، اصول معارف را فرا گرفت و سرانجام تنها زيست و تنها درگذشت

در زمان . ، پارسايى، جهاد، راستِى در بيان و پاك دلي سرآمد بوداو در دانش. مناقب ابوذر فراوان است: ذهبي مي نويسد

                                          .خالفت ابوبكر، عمر و عثمان فتوا مي داد و از قراء و حافظان قرآن به شمار مي رفت

ا دادن ممنوع گرديد و سرانجام به جهت ستبري اش در راه حق و ويژگي هاي اخالقي اش از جانب عثمان بن عفان از فتو

او در زندگي زاهد، در معيشت به اندآي قانع و زبانش : مي نويسد نووي. )٤( تبعيد شد و در آن جا وفات يافت )٣( به ربذه

  .)٥( و مذهب اش چنين بود آه اندوختن مازاد بر نياز را نامشروع مي دانست. در بيان حق گويا بود

  .ابوذر طبقه و منزلت روايي

  

شيخ طوسي . و از راويان اوست)ع(او از طبقه صحابه و از نجباي آن ها و از اصحاب اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب 

براي او خطبه اي است آه در آن، رويدادهاي پس از پيامبر را شرح : در آتاب الفهرست از ُاصول او چنين ياد مي آند

                                                        .ذآر مي آندآن گاه سند خود به اين خطبه را . مي دهد

احمد بن حنبل و سيوطي شمار زيادي از اين . حديث از پيامبر به روايت ابوذر به ثبت رسيده است ٢٨١: نووي مي نويسد

                                                        .)٦(احاديث را نقل آرده اند

از راويان او مي توان از عبداهللا بن عباس، انس بن مالك، عبدالرحمن بن غنم، زيد بن وهب، معرور بن سويد، احنف بن 

                     . جعفر بن محمدي نام بردو ابوعبداهللا)ع(قيس، ابو االسود دئلى، ابوجعفر محمد بن علي بن حسين 

من ابوذر : نزديك آمدم و ديدم ابوذر حلقه درب آعبه را به دست گرفته و مي گويد: از حفص بن معتمر روايت است آه

: از رسول اْهللا شنيدم آه مي گفت. غفاري ام آن آه مرا نمي شناسد بداند آه نامم جندب و صاحب و ياور پيامبر خدا هستم
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..                       )٧(َمَثل اهل بيت من َمَثل آشتي نوح است آه هر آس سوار شد نجات يافت و هر آس تخلف آرد تباه گرديد

ابومنصور، ظفر بن حمدون بادرائي و ابن بابويه قمي هر يك آتابي با عنوان اخبار ابي : مي نويسد شيخ آغا بزرگ تهراني

.                                            .     )٨( ذر تأليف آرده اند و نجاشي آتاب ابو منصور را بر مؤلف اش قرائت آرده ست

برادر و دوستم : عبدالّله بن مسعود در حالي آه مي گريست و مي گفت. او سرانجام در روستاي ربذه بدرود حيات گفت

خالفت عثمان و به اين حادثه در زمان . تنها زيست تنها مرد و تنها برانگيخته مي شود آفرين بر او باد، بر او نماز خواند

  .)٩(اتفاق افتاد. ق.ه ٣٢سال 
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غفاري ابوذر  

 
 

                                                                                                                    عدالت منادي ديانت، مظهر
                                                                                                                             توسكي فرهاد واحد  

                                                                                                                            تاريخ ارشد آارشناس
  
 اصحاب ودنب مشخص بر عالوه آه ضروريست نكته اين به اشاره موضوع، اهميت بيان از قبل و سخن ابتداي در 

 نام) ص( پيامبر دوستان عنوان با اصحاب، برخي از صراحتًا) سني منابع از( رواياتي در  ،)ص( اآرم پيامبر نزديك
                                                                                                                                     :است شده برده

 مسعود ابن خديجه، سلمان، مقداد، ابوذر، جعفر، حمزه، ،)ع( علي عمر، ابوبكر، نفرند؛ دوازده) ص(خدا رسول رفقاي«
١                                                                                                               ».رياح بن بالل ياسر، عمار ،  

                                                                         :آه است آمده آنان از برخي شخصيتي علو بر تأآيد در همچنين
   )ع(علي... است آرده امر تن چهار داشتن دوست به مرا پروردگار «:فرمود خدا رسول آه آرد حديث را ما ترمذي «

                       ٢».دارد دوست را آنها نيز خود آه داده خبر و... ؛ هم را وسلمان مقداد و ابوذر و...آنهاست از يكي
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 بر را راهي خالفت پي در آنان از نفر دو  اصحاب، اين بين از ،)ص( اآرم پيامبر رحلت از پس آه است توجه جالب 
 پيامبر بزرگ اصحاب از اينان اينكه بر عالوه لذا نمايند مي حمايت) ع( علي امام از و بوده، مخالف بقيه آه گزينند مي

 خواستهاي شدن عملي بر و ماندند) ع( علي امام آنار در نيز ايشان از پس اند زيسته حضرتش آنار در و بوده) ص(
 نقش و ديانت معروفيت و شخصيتي ثبات همچنين  اند شده شناخته اوليه شيعيان عنوان به آه داشتند تأآيد) ص(پيامبر
 براي ترفندي هيچ از و داشتند دست در را حاآميت سالها آه عباس بني و اميه بني دشمني رغم علي آه بوده حدي هب آنان

 درخشش و ماندگاري آه بود قوي حدي به آنان ديني وضعيتي،ثبات چنين با نكردند آوتاهي آنان چهره نمودن دار خدشه
                  .افتد مي در نيز او تبليغاتي دستگاه و معاويه صشخ با مستقيمًا آه ابوذر خصوصًا شد، حفظ آنان شخصيتي

 اينكه مضافًا ضروريست مسلماني چگونگي و مسلمانان، اجتماعي رفتار و فرهنگ براي شخصيتهايي چنين شناخت پس
 اصحاب و ماسال با رابطة در اگر.  است پذير امكان اوليه هاي چشمه سر از عملي پذيري الگو و درشناخت بودن، شيعه

 بايست مي همچين ، بوده مرتبط اسالم اصلي معمار با مستقيمًا دو هر باشد صحيح مظروف و ظرف تمثيل از استفاده ،
 درستكاري از گرفته نشأت ، اسالم صدر تصور قابل غير تحوالت از بخشي آه بود حساس بسيار نكته اين متوجه

 دست منابع بر تكيه با قسمت اين در لذا. رساندند ظهور منصة به را اسالم مترقي و واقعي آارآردهاي آه بود اصحابي
                      .شد خواهد پرداخته ابوذر شخصيتي ويژگيهاي از برخي بررسي و اجمالي، معرفي به سني و شيعي اول

                                                                                                                       اسالم به گرايش چگونگي
 پرستي بت ترك جاهلي، دوره در ،)ص( اآرم پيامبر رسالت از قبل. بود غفار بني قبيله از و ُجناده، بن ُجندب نامش

«نمود … نيست يگانه خداي جز خدايي گفت مي و آرد مي پرستش را خدا  …  يشپ سال سه من است؛ گفته خود ابوذر ٣».
 آه اند گفته قبيله، بت ،»فلس« به اعتقاديش بي علت در و ٤.خواندم مي نماز برسم) ص(خدا رسول حضور به آنكه از

 نشان واآنشي هيچ خود از بت آه حالي در نمود آلوده را بت و رسانده »فلس« آنار به را خود قبيله، سگ آه ديد روزي
                                                                                                                                                  .نداد
 روح يكتاست خداي پيامبر آه گويد مي و شده مبعوث مكه در مردي آه رسيد خبر ابوذر به آه وقتي صورت هر به

 جديد دعوت از خبر آه ُانيس برادرش. بندد مي اميد يتواقع به يابي دست بدنبال صبرانه بي جستجوگرش و دردمند
 بدنبال. اند آرده عبوس چهره برايش قريش آه حالي در گويد مي راست آه است مردي او گويد مي آورده، را ،)ص(پيامبر
 غير پيشگامان از را ايشان.  گزيند مي بر را اسالم و مشرف) ص(اآرم پيامبر حضور به شده مكه راهي ابوذر خبر اين

                                                                  ٥.گرويد اسالم به آه اند دانسته مسلماني پنجمين يا چهارمين و قريش،
                                                                                                              )ص(پيامبر بزرگ صحابي ابوذر 
 پيامبر بزرگ اصحاب از يكي به را ايشان غفاري، ابوذر نظير بي ضميري روشن و صداقت حقيقت، به عالقه 

… و! طينتي خوش! ضميري روشن! لياقت عنصر نموده، تبديل) ص(اآرم  و دگرگونه مسلماني ابوذر از بود چه هر 
 آه را اسالم ديانت رحمت باران آه گردد مي باعث جويي، يقتحق به خاصش تشنگي و پاآي. سازد مي ديگران با متمايز
                      .آند نقش ايفاي مختلف مقاطع در شده، پذيرا تمام صداقت با شد مي عرضه انسانها بر) ص(پيامبر توسط
 پيامبر حضور به نهمدي به سپس بود مقيم خويش قوم ميان در احد و بدر جنگ از پس تا شد مسلمان اينكه از بعد ابوذر
 هنگام به جمله از نمود مي خود جانشين مدينه در را ايشان غزوات از برخي در) ص(رسول حضرت رسيد) ص(اآرم
                                                                                        ٦.بود حضرتش جانشين) المريسيع(المصطلق بني غزوه و الرقاع ذات غزوه

) ص(اآرم پيامبر رسيد آه وقتي افتاد عقب اسالم سپاه از ابوذر تبوك جنگ در ٧.داشت را غفار بني پرچم مكه فتح در
«: فرمود … !شود مي برانگيخته تنها و ميرد مي تنها و رود مي راه تنها آه ابوذر بر آفرين  …  از يكي آه بود اين مثل 

                                                                                       ٨».است نرسيده و بازمانده من از ام خانواده عزيزان
 را او از راستگوتر زمين و است نيفكنده سايه ابوذر از راستگوتر مردي سر بر آسمان«: فرمايد مي فضيلتش در همچنين
                                                                                                                     ٩».است نداشته خود برپشت

 آن از آه است جهت آن به اين و است نزديكتر) ص(خدا رسول به شما همه از من مجلس قيامت روز: گفت مي ابوذر«
 دنيا از آه است آسي من به قيامت روز ماش ترين نزديك: فرمود مي آه شنيدم باد او بر خدا سالم و درود آه حضرت
 دنيا از چيزي به آنكه مگر نيست شما از آس هيچ سوگند بخدا و است بوده من رحلت زمان در آه رود بيرون همانگونه

                                                                                                                                                                             ١٠».جزمن است يازيده دست
 ترا آه آسي به سوگند: آه رسد مي ندا) ص(خدا پيامبر به جبرئيل سوي از آه رسد مي حدي به ابوذر استثنايي شخصيت

 اين در پرهيزآاريش و پارسايي به است مشهورتر زمين از آسمانها ملكوت در او است برانگيخته پيامبري به حق به
                                                                                                                                         !فاني جهان
 خاطر به را الهي آالم اين مكرها، و خودخواهيها دنياي در ابوذر، شخصيتي هاي خصيصه در تفكر و تعمق آه براستي

 يفسد من فيها اتجعل قالوا خليفه االرض في ’‘جاعل اني للملئكه ربك قال ِاذ َو «: شده وحي) ص(پيامبر به آه آورد مي
 من گفت فرشتگان به پروردگارت چون( ١١ٍ »تعلمون ماال اعلم اني قال لك ونقدس بحمدك نسج ونحن الدماء ويسفك فيها
 ستايش به ما آنكه حال و بريزد، خونها و آند فساد آنجا در آه فريني آ مي را آسي آيا: گفتند آفرينم، مي اي خليفه زمين در
                                                      .)دانيد نمي شما آه دانم آن من: گفت آنيم؟ مي تقديس را تو و گوييم مي تسبيح تو
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«:فرمود موردش در) ع(علي امام آه بود ديانت و دانش و علم فزوني ابوذر ديگر خصوصيات از …  شد علمي از انباشته
 آسب به نسبت آزمند و خود دين دادن دست از به سختگير بود، آزمند و سختگير بسيار ماند ناتوان آن آشيدن از آه

…علم  بال آسمان در اي رندهپ اگر آه شد چنان) ص(خدا رسول محضر ترك از پس«:گفت مي نيز خود ابوذر، چنانچه »
 الگوي باوفا، آگاه شخصيتي ترتيب بدين ١٢»برديم مي علمي بهرة و آورديم مي خاطر به را دانشي حالت آن از زد، مي

 شيعي مهم شخصيتهاي از يكي چنانچه گيرد مي شكل اسالم جهان براي نظير بي شخصيتي و پايداري، و ثبات دينداري،
…                                             « اشتر مالك چون   ١٣».است شده مند بهره نيز او علم از و داشته مصاحبت ابوذر با

 ايشان از آه شناختي براساس آه چرا بود اصحاب ديگر از بيش) ص(پيامبر نزد ابوذر اعتبار و منزلت اينكه مهمتر
 خدا راه در آه گرفت پيمان داده، قرار اش برعهده را حق از دفاع خطير بسيار وظيفه آه داند مي اليق را وي تنها داشتند

 در) ص(اآرم نبي رحلت از پس نيز، ايشان ١٤.باشد تلخ چند هر بگويد را حق و نهراسد ها آننده سرزنش سرزنِش از
 همه قرآن آيات بر تكيه با اسالمي، اصول و) ع(علي امام از حمايت در و نمود عمل خوبي به پيمان اين آردن عملي

 آه آنجا تا ايستاد اجتماعي نابهنجاريهاي و عدالتيها بي و طلب قدرت خواهان خود برابر در و خريد جان به را ها ختيس
 اصالت، با چنان گفت او حاآمة دستگاه و معاويه برابر در آه »اي نه« و نشد آارساز نمودنش همراه براي ترفندي هيچ
 همان جنس از او، »نة« آه چرا شد پذيرا جان به آنرا رنج ابوذر  شاندآ ربذه به را او آه بود محكم و انساني زيبا،

 مظهر و ،)ص(پيامبر پرچمدارش آه اليي »االاهللا الاله« آموخت) ص(اآرم پيامبر به متعال خداوند آه بود »اي نه«
  …                                                             !ابوذر اش منادي و بود) ع(علي امام باشگوه و بزرگ روح عدالتش،

                                                                                                          ) ع(علي امام صحابي و حامي ابوذر
 يك آدام از: فرمود بگو، چيزي خود اصحاب از ما براي گفتند مردم بوديم) ع(علي نزد روزي گويد مي آندي ابوعمرو
پرسيد؟ مي يك آدام از هستند، من اصحاب) ص(محمد اصحاب همه: گفت) ص(محمد اصحاب از گفتند اصحابم؟ از … 
. داد نمي پاسخ گاه و داد مي پاسخ او به) ص(اهللا رسول گاه آرد، مي سؤال فراوان ابوذر: گفت بگو، چيزي ابوذر از: گفتند
 آن تحمل از آه گونه آن پرشد عملش پيمانة آه آموخت علم قدر آن حريص، علم راگرفتنف به و بود آزمند دينش در ابوذر
                                                                                                                                           .آمد عاجز

) ع(علي امام حامي و صحابي بزرگترين عنوان به   بود) ص(پيامبر اصحاب نشمندتريندا ابوذر  اينكه به توجه با پس  
 از هرآس و شده جدا خدا از شود جدا من از هرآس«:فرمود مي) ص(اهللا رسول آه داشت مي بيان نموده، نقش ايفاي نيز
                                                                                                                                                             ١٥»!شده جدا من از شود جدا) ع(علي

 نمايند مي تالش عمار، و حذيفه و التيهان بن صامت،ابوالهثيم بن عباده فارسي، سلمان مقداد، همراه سقيفه حادثه از پس لذا
 و مهاجر گروه اي: گويد مي سقيفه واقعه به اعتراض در و. آورند صالح به را تخالف امر در شده حاصل انحراف آه

 شما ولي است) ع(علي آن از من از پس خالفت امر: فرمود) ص(خدا رسول آه دانيد مي شما بستگان و شما انصار
 بهره به آري آرديد رها را آخرت و شديد دنيا پيرو سپرديد فراموشي دست به انداخته، دور را) ص(خدا رسول فرمايش

 دو حتي داديد مي قرار پيامبرتان خاندان در را آار اين اگر آنكه حال و آرديد رها را آن پوسته و يافتيد دست آن ميوه و
                                                                                                                                                                   ١٦.آردند نمي اختالف شما با هم تن

 شناسد نمي مرا آس هر ،)ص(خدا رسول صحابي و يار جناده بن جندب من: آورد برمي فرياد رسا صداي با همچنين
  ١٧غرق عنها تخلف من و نجي رآبها من نوح سفينه آمثل بيتي اهل مثُل«:فرمود آه شنيدم) ص(خدا رسول از من. بشناسد

 مرز و آشد مي تصوير به را بودن شيعه نظير، بي و قدم ثابت مسلماني عنوان به مختلف شرايط در ابوذر حال هر به
 خدمت و نمايد مي تفكيك را دروغين و منحط خواهانه، خود دينداري و واقعي، آارآردهاي با واصيل زنده ديانت ميان

 مشخص و متمايز هم از) ص(پيامبر اصحاب درون در را مسلمان دوگونه و تيپ دو آه چرا نمود اسالم دنياي به بزرگي
                 . !بودن معاويه و زبيرشدن شدن، طلحه بودن، دنيا فرزند ديگر، و بودن، ابوذر عملِي چهره طرف يك آرد
 حرآت و آورده روي زندگي بيشتر چه هر نمودن مجلل و قدرت فزوني به پايه، دون و ضعيف اصحاب آه هنگامي آن
 بر گام طبقاتي جامعه دهي شكل سوي و سمت به انتظار از بدور سرعتي با و شد شان روزمره زندگي آاخها، سوي به

                                         .گذارد مي نمايش به را بودن واقعي مسلمان و) ص(پيامبر به پايبندي سيماي ابوذر داشتند
 افال يتقون للذين خير االخره وللدار ولهو لعب اال الدنيا الحيوه ما و«): ص(پيامبر قرآني مكتب در را! دنش چنين اين

 عقل به آيا. است بهتر آخرت سراي را پرهيزآاران و نيست لهو و بازيچه جز چيزي دنيا زندگي و( ١٨» تعقلون
                                                                                                                                           )يابيد؟ نمي

… «:فرمود مي آه آموزد مي) ع(علي امام چون نظيري بي شخصيت آنار در و  در درندگان و شكمند، بند در چهارپايان 
 دنيا آه را آن و مياريد، فرو برده فراز تقوا آه آنرا ،».ترسان مؤمنان مهربانند، مؤمنان فروتنند، مؤمنان هم، به تجاوز پي
                                                                                                                         ١٩»!مشماريد  بلند برده باال

 جز آس هيچ امروز«:فرمايند مي) ع(علي امام آه نمايد مي دصعو مرتبتي به انسانيت و  شرافت مسير طي در نهايتًا و  
                                                                      ٢٠»!نترسد آننده سرزنش سرزنِش از خدا راه در آه است نمانده باقي خودم و ابوذر
                                                                                                                                       :خلفا و ابوذر
 آميز اعتراض موضع در اينكه بدون نيز ابوذر ،)ع(علي امام بيعت و سقيفه حادثه به اعتراضات، نمودن فروآش از پس
 را هايي پست معموًال آه شيعيان ديگر خالف بر ولي پرداخت مسلمانان ديگر همراه اجتماعي فعاليتهاي به بماند باقي خود
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 تو آيا ابوذر اي: گفتند مي او به آه وقتي و نپذيرفت را پستي ابوذر) بود عمر آارگزاران از يكي آه عمار جمله از(داشتند
                                                                            پذيري؟ نمي را پستي است بحرين حاآم آه ابوهريره چون هم
                               ! است آافي نان مقداري و شير يا آب مقداري روز هر مرا خواهم مي چه مگر: گفت مي پاسخ در
 رفتاري چنين با گويا بود شده حضرت آن جانشين بارها) ص(پيامبر زمان در ابوذر آه است حالي در رفتاري شيوه اين
 هدف، تنها ندارد، موضوعيتي حكومت آه دهد نشان عمًال داده، جلوه مطرود و ناچيز را طلبي قدرت آه داشت رنظ در

 گرفته دست در را خالفت ترفند با سقيفه حاآمان اينكه رغم علي لذا باشد، مي عدالت نيز نمادينش عنصر آه است ديانتي
 قبول قابل وضعيتي در جامعه و داشت جريان اسالمي اصول و عدالت شيخين، توان حد در و تقريبي بطور چون بودند
 نيز ابوذر وضعيت شد حاآم عدالتي بي و اندوزي  ثروت و نشست خالفت به عثمان چون اما نداشت انتقادي نيز ايشان بود

 شارز و عدالت آارآرد اهميت و عمق العمل عكس اين. داد موضع تغيير ناآرام و معترض فردي به گرديده دگرگونه
                                                                                                  .رساند مي را ابوذر نگاه از انسان، واهميت

 و باشي فارغ تا برو عمر و ابوبكر سنت و سيرت بر تو«:گفت مي عثمان به اعتراض در ابوذر: نويسد مي آوفي اعثم  
ندنك انكار آسي …  معروف به امر مگر دانم نمي گناهي را خودم من: گفت ابوذر آار؟ چه سخن اين با را تو: گفت عثمان 

…                                                                                                                           منكر از نهي و «٢١  
 عثمان نكوهش به زبان بود شام در هنگام آن آه ابوذر نمايد مي آاري آتك را عمار مدينه در انعثم آه هنگامي همچنين

                                               :نويسد مي عثمان به آه آند مي تنگ چنان معاويه بر را عرصه آه بطوري گشايد مي
«٢٢                                                  … بگردانيد تو دوستي از را مردمان دلهاي و آرد تباه تو بر را شام واليت ابوذر  …  »  

 ابزار به دين آه دوم و اول خليفه دوره در گيرد مي پيش در را متفاوت روش  دو خلفا، دوره در ابوذر ترتيب اين به
 عنوان به قدرت و ثروت آه وقتي اما تاس آرام همراهي دارد برتري دو براين بلكه نشده، تبديل ثروت و قدرت دست
 تشكيل را مطلق خودخواهي خطرناك مثلث و آند تبديل خود دست ابزار به نيز را دين خواهد مي انسان خودخواهي نماد

 همين و گردد مي مبدل)  زور و زر حاآميت(  عثمان منتقد بزرگترين به ابوذر  نمايد تحقير را پيامبر داده،اسالم
                                                           .است نگهداشته انقالبي همواره تاريخ طول در را شيعه آه است خصيصه

                                                                                                                                           :نوشتها پي
                                                                                                                                                   

                                                                                 ٢١٠،ص٣ج ، االدب فنون في االرب نهايه نويري، ـ -١
  
 ، تلمساني.  ٥٠٣،ص٢ج الصحابه، تميز في االصابه ، عسقالني حجر ابن. ١٠٧،ص٤ ،ج...اثير،اسدالغابه ابن -٢

                                                                                                                          ٦٤-٦٣ ،ص... جوهره
         .  

                                                                                                            ٢٠١،ص٤طبقات،ج سعد، ابن -٣
  
                                        ٢٩٤،ص١النبوه،ج داليل بيهقي،. ٣٥٧ص١،ج... اسدالغابه اثير، ،ابن١٩٨ص همان، - ٤
  
. ٣٥٧،ص١،ج... اثير،اسدالغابه ابن. ٢٠٢،ص٤سعد،همان،ج ابن.٣٧٩،ص١ج تاريخ، ، يعقوبي - ٥

                                                                                      .١٨٦،ص١پيشين،ج نويري،.٢٩٧بيهقي،پيشين،ص
                                                                                                .٧٧٦و٧١٨ص ،٢ج سيره، اسحاق، ابن -٦ 
                                                                                                                 .٦٢٦ص مغازي، واقدي، -٧
                                                                                         .٩٧١صپيشين، اسحاق، ابن. ٧٦٢ص همان، -٨
.                        ٧٢جواهر،ص تلمساني،. ٩٩ص ، ٥ج ، آفرينش و تاريخ. مقدسي. ٢٠٦،ص٤ج پيشين، سعد، ابن -٩
                                                                              .٧٤االحباب،ص تحفه قمي،. ٢٠٣،س٣ج پيشين، نويري، 
   

                                                                                                         . ٢٠٧،ص٤ج سعد،پيشين، ابن  -١٠
                                                                                                          . ٣٠آيه بقره، س ، مجيد قرآن -١١ 
                                                                                                          .٣٣٨،ص٢ج سعد،پيشين، ابن -١٢ 

                                                                                     .٤٠٦،ص١ج ، البالغه نهج شرح الحديد، ابي ابن -١٣
                                                                                                      .٣٥٧،ص١،ج...اثير،اسدالغابه ابن -١٤
                                       ٢١٠،ص٤پيشين،ج سعد، ابن. ٥٢١،ص٢ج و ١٧٧،ص١ج الغارات، آوفي، ثقفي -١٥
              .١٥١ص ،٣ج ، پيشين الحديد، ابي ابن. ٣٠١ص ،١ج احتجاج، طبرسي،. ٢٣١ص ،٢ج خصال، صدوق، -١٦

                                                                                                          .٢٥٢ص ، المعارف قتيبه، ابن -١٧ 
                                                                                                           . ٣٢آيه انعام، س مجيد، قرآن -١٨ 
                                                                                                     .  ١٩١ و١٥٣خطبه ، البالغه نهج -١٩ 



 

 286

                                                                                                       .٢١٠ص ،٤ج پيشين، سعد، ابن -٢٠  
                                                                                                          . ٣٢٢ص الفتوح، آوفي، اعثم-٢١ 

                                                                                                                           .٣٢٠ ص، همان، -٢٢
: می آوريم) سبتين(ر را از سايت اصحاب پيامبر سر انجام در اين باب مطلب زي  

 )جناده بن ُجندب(ابوذر غفاري 

و از اولين مسلمانان ) اهللا عليه و آله صلي(صحابه حضرت ختمي مرتبت بزرگانغفار بود و يكي از  قبيله بني ابوذراز

. تشّرف پيدا آرد اسالمدين مبين  رود و به قولي سومين يا چهارمين يا پنجمين نفري بود آه به شمار مي بهصدر اسالم 

گريزان بودند و تهمتها و جسارتها را نسبت به آن  وگردان  روي  )اهللا عليه و آله صّلي(در زمانيكه همه از پيامبر 

حمايت ) اهللا عليه و آله صلي(به همراه تعداد محدودي از اصحاب از پيامبر  اوحضرت به باالترين حد رسانده بودند 

پس از . باشد خواهان هدايتجويان و  گشايي تكامل و مشكالت را جان خريدند تا اسالم پا برجا بماند و راه هاسختيآردند و 

احكام و هدايت و ارشاد قوم خود گرديد و نتوانست در  تعليماسالم آورد به سرزمين خود بازگشت و مشغول   اينكه ابوذ

 نزدآمد و همواره ) صلي اهللا عليه و آله(ز آن به حضور پيامبر داشته باشد اّما پس ا حضورجنگهاي بدر و احد و خندق 

  .آنحضرت بود و در بقيه جنگها شرآت داشت

  )اهللا عليه رحمة(فضائل ابوذر 

ابوذر به حّدي است آه باعث شده او يكي از انسانها برگزيده و ممتاز تاريخ به شمار رود بيان فضائل اين  منزلتو  مقام

آيد به ناچار براي شناخت بيشتر ابوذر به ذآر چند فضيلت از فضائل بيشمار  ده هر آسي برنميمرد بزرگ اگرچه از عه

  :اشاره خواهيم آرد) اهللا عليهم صلوات(و حضرات ائمه معصومين ) وآله عليه اهللا صلي(او از پيامبر 

ما «: اند استگوترين امت معرفي آردهاند و او را ر درحق او فرمايشات فراوان فرموده)وآله عليَه اهللا صلي(نبي مكرم اسالم

ذر آسمان سايه نكرده بر آسي و زمين برنداشته آسي را آه  لهجه اصدق من ابي  اضلت الخضراء و الاقلت الغبراء من ذي

امتي شبيه عيسي  فرمايد ابوذر في دانسته و مي  و همچنين در زهد و پارسائي او را شبيه عيسي» راستگوتر از ابوذر باشد

او مردي است : در مورد ابوذر پرسيدند آنحضرت در جواب فرمودند)السالم عليه(از اميرالمومنين . »زهده يم فيبن مر

) السالم عليه(از امام موسي آاظم . آه در علوم ديني و مسائل يقيني آنچه فهميد و حفظ آرد ديگران از فهم آن عاجز بودند

صلي اهللا عليه و (آند آجايند ياران و اصحاب محمد بن عبداهللا  مينقل شده روز قيامت منادي از جانب حضرت حق ندا 

. خيزند آه بر راه آنحضرت استوار ماندند و به پيمان خود وفادار بودند در اين هنگام سلمان و مقداد و ابوذر برمي) آله

بعد از رتبه واالي  شود اين استكه آنچه از اخبار خاصه و عامه استفاده مي: الحيات فرموده عالمه مجلسي در عين

معصومين از ميان صحابه هيچكس به جالل و عظمت و شأن سلمان فارسي و ابوذر و مقداد نرسيد و از برخي اخبار 

  .شود آه سلمان بر ابوذر ترجيج دارد و ابوذر بر مقداد ظاهر مي

مر آرده به دوستي چهار نفر از ا: فرمودند) صلي اهللا عليه و آله(منقول است آه پيامبر ) السالم عليه(از حضرت صادق 

و مقداد و ) السالم عليه(علي بن ابيطالب : آنها آيانند؟ پيامبر فرمود) صلي اهللا عليه و آله(اهللا  اصحاب، پرسيدند يا رسول

               سلمان و ابوذر
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  ابوذر و دعاي معروف او در آسمانها

السالم روايت آرده آه روزي ابوذر به محضر پيامبر اآرم  ادق عليهبه سند معتبر از امام ص) رحمة اهللا عليه(ابن بابويه 

صلي اهللا عليه (شرفياب شد و و جبرئيل به صورت دحيه آلبي در خدمت آنحضرت بود و با پيامبر ) صلي اهللا عليه و آله(

حرف )  عليه و آلهصلي اهللا(مشغول صحبت بود ابوذر جبرئيل را شناخت و گمان آرد دحيه آلبي است و با پيامبر ) و آله

اينك ابوذر بر ما گذشت و سالم نكرد اگر سالم ) صلي اهللا عليه و آله(اهللا  بيرون آمد جبرئيل گفت يا رسول. پنهاني دارد

داديم بدرستيكه ابوذر را دعائي است آه به سبب اين دعا در آسمان معروف است چون  آرد ما جواب سالم او را مي مي

صلي اهللا (رفت ابوذر آمد پيامبر ) صلي اهللا عليه و آله(ال آن چون جبرئيل از حضور پيامبر من عروج آردم از او سو

فرمودند اي ابوذر چرا برما سالم نكرده گفت ديدم شما با دحيه آلبي صحبت هستيد و گمان آردم با او امر   )عليه و آله

فرمودند او جبرئيل بود و چنين گفت آه اگر ابوذر ) وآله عليه اهللا صلي(پنهاني داريد نخواستم آالم شما را قطع آنم پيامبر 

پس آنحضرت از ابوذر سوال آرد آه آن چه دعائي . داديم ابوذر بسيار ناراحت شد آرد ما جواب سالم او را مي سالم مي

لّلهم اّني ا«خوانم  خواني و در آسمانها معروف است آه جبرئيل خبر داده گفت اين دعا را مي است آه خدا را با آن مي

  »العافية والغني عن شرارالناس االيمان بك والتصديق بنبيِّك و العافية من جميِع البالِء و الّشكر علي اسئلك

  ابوذر و خوف از خدا

او آزرده شد مردم به او  چشممنقول است آه ابوذر آنقدر از خوف الهي اشك ريخت آه ) السالم عليه(محمد باقر  امام از

خود را ندارم گفتند اين چه غمي است آه باعث شده تو از  چشممن چندان غم : ا چشم تو را شفا دهد گفتگفتند دعا آن خد

  .چيز بزرگ در پيش دارم و آن دوزخ و بهشت است دو: چشم خود بي خبر باشي گفت

  ) وآله عليه اهللا  صلي(گوئي پيامبر  ابوذر و پيش

اي از اصحاب در مسجد قبا  بن عباس روايت آرده آه روزي رسولخدا و عده   از عبداهللا) آله  و عليه رحمةاهللا(بابويه  ابن

اول آسيكه از اين در درآيد در اين ساعت شخصي از اهل بهشت است پس از آن ديدند ابوذر با : نشسته بودند فرمودند

و از اهل بهشت هستي چگونه رو به ابوذر آردند و فرمودند ت) آله و عليه اهللا صلي(اي داخل شد دراين هنگام پيامبر  عده

بيت من و دوستي ايشان از حرم من بيرون خواهند آرد پس  چنين نباشد و حال آنكه تو را بعد از من به سبب محبت اهل

تنها در غربت زندگاني خواهي آرد و تنها خواهي ُمرد و جمعي از اهل عراق سعادت تجهيز و دفن تو را خواهند يافت 

  .در بهشتي خواهند بود آه خداوند وعده آن را به پرهيزآاران داده استآه آن جماعت رفيقان من 

گنجد محققان را به  بيشمار بود آه نقل آرديم محال بيشتر در اين چند سطر نمي ئلاي از آن همه فضا اين ذره

  .آنيم جهت تحقيقات بيشتر راهنمائي مي... المومنين و االستيعاب و االصابه و مجالس آتب

  رگ و دوران پس از آنمسئوليت بز

در ) لعنة اهللا عليه(و تا زمان خالفت عثمان به واليت شام منصوب شد و )اهللا عليه  لعنه(در زمان عمر بن الخطاب  ابوذر
 مردي معاويه . دار واليت شام گرديد  از جانب عثمان عهده) لعنة اهللا عليه(آنجا بود و پس از آن معاويه ابن ابي سفيان 

ابوذر چون چنين ديد . بود المال بيتگرا بود و زندگي و رياست او سرشار از تجمالت دنيا و حيف و ميل  از و تجملسبهو
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گشود و مردم را به واليت خليفه به حق، حضرت  معاويهبه معاويه اعتراض آرد و زبان به توبيخ و سرزنش 
شمرد به نحوي آه بسياري از مردم  شام مينمود مناقت آنحضرت را براي اهل  ترغيب) السالم عليه(اميرالمومنين علي 

اتز برآت حضرت  همهبه تشيع پيدا آردند و چنين مشهور است آه شيعياني آه در شام و جبل عامل هستند  ميلشام 
  .است) رحمة اهللا عليه(ابوذر

ام بماند مردم را براي عثمان نوشت و اعالم آرد اگر ابور چند روز ديگر در ش راتا اوضاع را چنين ديد حقيقت  معاويه
را بر مرآبي  ابوذرخواهد آرد عثمان در جواب براي معاويه نوشت وقتي نامه من به دست تو رسيد  گردان روياز تو 

فراوان او را به من برساند بر هممين اساس  مشقتبنشان و آسي را همراه او بفرست تا شب و رو براند و با سختي و 
موي سر و صورت او سفيد شده بود را بر شتر بي حجاز سوار آرد و با سختي  وود معاويه ابوذر را آه پيرمردي شده ب

و با حالتي  شداز شام به مدينه فرستاد در اين سفر به حدي بر ابوذر سخت گذشت آه رانهاي او مجروح  رافراوان او 
نيز بر اعمال و رفتار عثمان  بود و آنجا مدينهخسته و رنجور وارد مدينه شد و با عثمان مالقات آرد و مدتي نيز در 

آرد اما به مذاق عثمان خوش  شنيده بود نقل مي) صلي اهللا عليه و آله( پيامبرآرد و احاديثي را آه از  اعتراض مي
  . آمد نمي

منكر ابوذر را نياورد و حكم به تبعيد ابوذر و اهل و عيالش از مدينه به  ازعثمان تاب امر به معروف و نهي  خالصه
هيچكس حق مشايعت  دادهمين هم اآتفا نكرد بلكه او را از فتوي دادن مسلمانان منع آرد و همچنين دستور  بهد ربذه آر

و ) السالم عليه(از اصحاب از جمله اميرالمومنين علي  نفرابوذر از مدينه به ربذه را ندارد اما هنگام خروج از مدينه چند 
عمارياسر و بعضي ديگر به مشايعت ابوذر بيرون آمدند آه مورد  عقيل و) عليهماالسالم(امام حسن و امام حسين 

اميرالمومنين . و بدل شد رّدو مروان حرفهائي ) السالم عليه(مروان بن حكم قرار گرفتند ميان اميرالمومنين  اعتراض
رت امير با عثمان مروان نزد عثمان شكايت آرد زمانيكه حض زد،اي در ميان دو گوش اشتر مروان  تازيانه) السالم عليه(

 دواي در ميان  فرمود من تازيانه) السالم عليه(مروان را مطرح آرد اميرالمومنين  شكايتمالقات آرد عثمان جريان 
با تازيانه ميان دو گوشش  وام اآنون شتر من بر در سراي تو ايستاده حكم آن آه مروان برود  گوش اشتر مروان زده

و با آن همه فضائل و آماالت آه در ) عليه و آله اهللاصلي (ي بزرگوار حضرت رسول بزند خالصه اينكه ابوذر آن صحاب
رسيده بود آن همه فضائل را ناديده گرفتند و ابوذر را با حالت ) عليهم صلوات اهللا(مورد او از لسان حضرات معصومين 

  . داشتندر روا از مدينه به ربذه تبعيد آردند و تا آنجا آه توانستند ظلم را در حق ابوذ سختي

  :او جانگدازحال ابوذر در ربذه و رحلت  شرح

در ربذه به مشكالت و مصائب فراواني مبتال گرديد ابتالي او به جائي  شمار بياين مرد بزرگ با آن همه فضائل  ابوذر
تي در ميان آف. آرد ميچند گوسفند داشت آه از آنها امرار معاش . در آنجا فوت آرد» ذّر«به نام  فرزندشرسيد آه 

ربذه وفات آرد و در آنجا تنها دخترش باقي مانده  دراش نيز  گوسفندان پيدا شد آه همگي تلف شدند و بعد از آن روجه
سه روز بر من و پدرم گذشت : گويد ابوذر گذاشت به حدي آه دختر ابوذر مي دوشروزگار هر چه سختي داشت بر . بود

تا شايد آنجا  رفتيمبه همراه پدرم به صحرائي در آنجا . گي بر ما غلبه آردخوردن پيدا نكرديم و گرسن برايآه چيز 
در اين هنگام پدرم مقداري از ريگها را  نياورديمگياهي براي خوردن پيدا آنيم آه چنين نشد و چيزي براي خوردن پيدا 

ت گفت شروع آردم به گريه او را ديدم آه به حالت احتضار افتاده اس چشمهايجمع آرد و سرش را بر آنها گذاشت و 
آيند و  عراقو غربت چكنم، گفت دختر نترس آه چون من بميرم جمعي از  ئيدر اينجا بيابان با تنها پدرآردن و گفتم 

در غزوه تبوك چنين خبر داده در ) و آله عليهصلي اهللا (بدرستيكه پيامبر . شوند متوجه غسل و آفن و نماز و دفن من مي
اي ابوذر از چه آزار داري و از چه شكايت داري؟ گفت از گناهان : گفتند آمدند،ربذه به عيادت او اي از  اين حال عده

داري آه براي تو  الزمخواهم گفتند آيا طبيبي  به چه چيز خواهش داري؟ گفت رحمت پروردگار خود را مي گفتندخود 
. افتاد) عزرائيل(الموت  هنگام چشم ابوذر بر ملك اينبياورم گفت طبيب مرا بيمار آرده طبيب، خداوند عالميان است در 

آه نهايت احتياج را به او دارم، خداوندا مرا زود به جوار رحمت خويش برسان  آمدبه دوستي آه هنگامي ! مرحبا: گفت
به چون روحش . نمود ارتحالام آه ناگهان روحش به عالم قدس  داني هميشه خواهان لقاي تو بوده سوگند آه مي توبه حق 

اي از عراق براي عبور از آنجا آمدند و  عده) فرموده بود) آلهصلي اهللا عليه و (همانطور آه پيامبر (عالم باال پرواز آرد 
نيز بر  مسعودو ابوذر را شناختند، گريه آردند و او را غسل و آفن آردند، و عبداهللا بن  ديديندچون حال دختر ابوذر را 

  . ميان آنها بود دراند آه مالك اشتر نيز  دند و نيز نقل آردهاو نماز گزارد و او را دفن آر

                                               .و يكم يا سي و دّوم هجرت نقل آرده است  سيعبدالبرسال وفات ابوذر را سال  ابن
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گوتمه شوارا بهوبالی در اساطير شيعيان/ شتگئوماته زرت  
 

پسر ) سرود دان نورانی= گوتمه شوارا( بهوبالیاسطوره بهلول عاقل ديوانه نما از اساطير فرقًه جاين هندی مربوط به 
تشابهه اسامی و شخصيتها جای ترديدی در اين باب باقی نمی . اخذ  شده است )گاو/قوچ(ريشابها فرمانروای بزرگ 

فرقه جاين از جمله گروههايی بزرگی است که به همراه آيين فلسفی و اخالقی گوتمه بودا ، بر پايه دين سپيتاک . گذارند
عالم دينی (گوتمه مهاويرايعنی )  پيروزمند يا دانا(جاينچه بانی اساسی آيين . زرتشت در سمت هند صورت گرفته است

است و در ) سرود دان زرين اندام(گائوماته زرتشت)/انیحافظ دانای سرودهای روح(گوتمه بودامعاصر با ) بزرگ
با اين تذکر . يکی بوده و بعدًا تبديل به دو شخصيت جداگانه شده است) سرودان نورانی= گوتمه شوارا( بهوبالیاساس با 

د و پسر برديه داما(زرتشت گائوماتهکه نامهای گوتمه و گائوماته به معنی حافظ و دانای سرودهای دينی می باشند و 
در عهد کورش بيش از دو دهه در بلخ و شمال هند به عنوان شاهزاده روحانی و ) فريدون/فرشوشتر/کورش سومخوانده 

اصالح طلب حکومت نموده است و تعاليم اخالقی و اقتصادی خود را که به نفع رعايای تحت ستم بود، غالبًا در آن سمت 
وت در شرح ترور شدن وی توسط داريوش و شش تن سران پارسی بر همين اساس است که هرود. انجام داده بود

 ايرجدر شاهنامه اين حادثه به صورت تراژدی قتل . همدستش می گويد که مردم آسيا در  ترور شدن وی به ماتم نشستند
و پسر لقب مشترک کورش سوم ) يعنی نجيب(ايرج/آراحفظ شده ولی از آنجاييکه ) آرای آرايان تاريخ اساطيری ارامنه(

سپيتاک زرتشت پسر سپتمه جمشيد . گائوماته برديه مشترک بوده است/سپيتاک زرتشتبرادر خوانده و دامادش /خوانده
نام داشته است و در عهد کورش ) سرور بزرگ شاهنامه= سلم( مگابرن ويشتاسپبرادر تنی بزرگتری داشته است که 

دارای (بهوبالیخود . اين هردو  مشترک و يکی شده اند رجايدر تراژدی مرگ .بر گماشته شده بود گرگانبه حکومت 
که وارث ) شاه کشور( بهاراتاو برادرش  )کورش= قوچ( ريشابهاو پدرش ) سمرديس/تنائکسار/برديه= بازوان نيرومند

حکومت پدر شده بود و بهوبالی بعد از جنگ بزرگ، غلبه بر برادرش روحًا دگرگون شده و سلطنت را دوباره بدو 
. می باشند کمبوجيه سومو  کورش سوم، زرتشت گائوماتهبه ترتيب مطابق . ذار و خود به رياضت روی می آوردواگ

توسط برادرش بعد از مرگ او خبر ميدهند که خود نشانگر منشأ  بهوبالیاساطير جاين از ساخت پيکره عظيمی از 
معاصر  مالنصيرالدينری مشابه وی يعنی شخصيت اساطي .گائوماته زرتشت است/گوتمه بودامشترک اسطوره وی با 

عالم بزرگ و شوخ طبع دورًه هالکوخان مغول  خواجه نصيرالدين طوسیشاهان مغول به قرون نزديکتری تعلق دارد و 
                                                                                                                                           : می باشد

 )دارای بازوان نيرومند يا در کنار زندگی کننده( "بهوبالی" گوتمه شوارابه طور خالصه بايد گفت روايت معروف 
= گاو/قوچ( ريشابها )شدر اصل پدر خوانده ا(پدر و   هندوستان حاکم بلخ و شمال برديه/زرتشت گئوماتههمان يعنی 
در اساطير فرقًه کهن هندی  که) شاه گنج و کشور محروسه، منظور کمبوجيه سوم(بهارات ش و رقيب برادر و) کورش
به  هارون الرشيدو بهلول  دو نام مشابهشان يعنیتحت  )ايرانی شيعیخصوصًا (در اساطير اسالمی  ذکر شده اند، جاين

در وبالگ . ئمه شيعه گرديده اندا اساطير وارد حلقًه و مداراز انحا  تاريخی عرب به نحوی/ افراد اساطيری صورت
وی  بهلول دانا روايات  اسالمی جالب در باب بهلول جمع آوری شده است که غالبًا در رابطه با هارون الرشيد هستند و

اصل او را نمی تواند   نقش سخيف وی،اين  .در آنجا بيشتر در نقش دلقک نکته سنج و بذله  گوی درباری ظاهر ميشود
عارف و صوفی و  اسطوره بهلول جاينها، بهوبالیاو مسلم است چه  جاينی هندی خارجی و مأخذا لذ. نشانگر باشد

شجره نامه ای هم  بهلول اساطير اسالمیبرای  شيعيان/گرچه مطابق مرسوم و متعارف معتزليان ؛ددار با همرا  شاهزاده
ان مغول به قرون نزديکتری تعلق دارد و معاصر شاه مالنصيرالدينشخصيت اساطيری مشابه وی يعنی . پديد آورده اند

                                              : عالم بزرگ و شوخ طبع دورًه هالکوخان مغول می باشد خواجه نصيرالدين طوسی
ميالدی در  ٨٠٦سال. ول يا ابو وهيب بن عمرو صيرفی کوفی،يکی از عقالی مجانين معاصر هارون الرشيد بودلبه"

وی دارای کالم شيرين . . هارون و خلفای ديگر ازاو موعظه می طلبيدند.به دنيا آمد وی در کوفه نشو و نما يافت کوفه
در ابتدا کسی را به خنده . است که در بيان واقعيت ها و حقايق تلخ به کار گرفته و سخنانش از نوادر خوانده شده است

و ! شايد نه بر ديگری، که بر خود می خندی! دقت کن: هد و می گويدواميدارد و آنگاه در اوج خنده، سر در گوشش می ن
نوشته های زير گوشه هايی است از سخنان آن !! چون او اين را دريافت بر حال خود که چنين مضحک است می گريد

الم بود و ديوانه نبود تا آنان که خود ديوانه اند، پندارند که او نيز ديوانه استمی گويند بهلول ع  .حکيم در لباس يک ديوانه
: می گويند در روزگار هارون مخالفان سه راه در پيش داشتند. و جنون در واقع نقاب بود و گريزگاه بود از آن مهلکه

بهلول جنون را به جالی وطن و آوارگی . و جنون) در مفهوم کوه و سر به کوه و بيابان گذاشتن(جمل . جالی وطن
پيش . ون ديوانه بود يا خود را به ديوانگی زده بود و به ديوانگی اشتهار داشت آزار نديدترجيح داد و در کوفه ماند و چ

اما ديری نپاييد که از آن همه ثروت و نفوذ اجتماعی چيزی . از آن اما بهلول از متنفذان و متموالن کوفه به شمار می آمد
هر . اره مانند گدايان در محله های کوفه سرگردان بودباقی نماند و فقير شد و حتی روايت می کنند که با لباسی ژنده و پ
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همه به طنز از حاضرجوابی او  . چه بود، اين را می دانيم که مردی بود خوش سخن و طناز و در پاسخ درنمی ماند
 می بينيم ابووهاب در کانون استبداد و انشقاق و دوگانگی زيست و چون زندگی در آن شرايط. حکايت ها روايت می کنند

برای او ممکن نبود پس مجبور بود انتخاب کند، جنون را برگزيد و با طنز و زبانی گزنده سختی زندگی را برای خود 
                             .آسان کرد و توانست بار هستی را بر دوش کشد و راهی که او رفت، همچنان رهروان بسيار دارد

رد و به در خانهء بهلول که رسيد، پای االغ لنگيد و االغ زمين خورد و بار می گويند روزی مردی گندم بار االغ خود ک
. مرد در خانهء بهلول را زد و از او خواست که االغش را به امانت به او واگذارد تا بار بر زمين نماند. بر زمين ماند

انت ديده بود در امانت، يا بر فرض چون پيش تر خي. بهلول با خود عهد کرده بود که االغ خود را به کسی به امانت ندهد
: مرد گفت. االغ ندارم و در همان لحظه صدای عر عر االغش از طويله آمد: گفت. از االغش بار زياد کشيده بودند

ما پنجاه سال است که همديگر را ! رفيق: صدای عرعر االغت را مگر نمی شنوی که چنين دروغ می گويی؟ بهلول گفت
                                     !به صدای عر عر االغم گوش می دهی احمق. من گوش نمی دهی تو به حرف. می شناسيم

بهلول و دو تن از يارانش وارد . هارون مجلسی آراسته بود و فيلسوفی از فالسفهء يونان نيز در آن مجلس حضور داشت
کار شما چيست؟ خردمند : ن ميان از او پرسيدخردمند يونانی سخن می گفت در آن مجلس که ناگاه بهلول در آ. شدند

من فيلسوفم و کارم اين است که : گفت. يونانی می دانست که بهلول ديوانه است و بر آن بود تا ديوانگی او را عيان کند
با اين سخنان عقل از سر کسی مپران که بعد مجبور : بهلول گفت. اگر عقل از سر کسی بپرد، عقل را به او بازگردانم

                                               .وی بازش گردانیش
مبلغی پول دارم، امسال چه بخرم ! بهلول دانا  ای: روزی بهلول از کوچه ای ميگذشت، شخصی بااليش صدا زده گفت  

                                                                                                                                        که فايده کنم؟
                                                                                                                              !ـ برو، تمباکو بخر  

بقيه هر قدر که ماند، هر . به فروش رسيد  به قيمت خوبی. کردمردک تمباکوخريد، وقتيکه زمستان شد، تمباکو قيمت پيدا 
چند که از عمر تمباکو ميگذشت، چون تمباکوی کهنه قيمت زياد تری داشت، لهذا به قيمت بسيار خوبتر فروخته ميشد 

        :يک روز باز بهلول از کوچه می گذشت که مردک بااليش صد ا زده و گفت. وسرانجام فايده بسياری نصيب اوشد
   پارسال کار خوبی به من ياد دادی، بسيار فايد ه کردم، بگو امسال چه خريداری کنم؟! ای بهلول ديوانه                

                                                                                                                                 ! ، پياز ـ برو 
مردک که از گفته پارسال بهلول فايده، خوبی برداشته بود، با اعتمادی که به گفته اش داشت هرچه سرمايه داشت و  بخر

همه را حريصانه پياز خريد و به خانه ها گدام کرده منتظر زمستان نشست تا در هنگام قلت پياز، . هر چه فايده کرده بود
  ری پياز را نمی دانست، پياز ها همه نيش کشيده و خراب شد و هر روز صد ها منچون نگاهدا. فايده هنگفتی بر دارد

پياز گنده را بيرون کرده به خندق ميريختند و عاقبت تمام پياز ها از کار برامده خراب گرديد و مردک بيچاره نهايت 
                                                                      .                                                               خساره مند شد

همينکه به بهلول . مردک اين مرتبه با قهر و خشونت دنبال بهلول ميگشت تا او را يافته و انتقام خود را از وی بگيرد
                                                                                                                                        :رسيد، گفت

                       
                چرا گفتی که پياز بخرم و اينقدرها خساره مند شوم؟! ای بهلول                                                        

ای  :بهلول در جوابش گفت                                                                                                             
اين مرتبه که مرا بهلول ديوانه » برو، تمباکو بخر«خطاب کردی، از روی دانايی گفتمآن وقت که مرا بهلول دانا ! برادر

مردک خجل شده راه خود را پيش گرفته . و اين جزای عمل خود تست» برو، پياز بخر«گفتی، از روی ديوانگی گفتم ـ 
                                                                              ..رفت و خود را مالمت ميکرد که براستی، گناه از او بوده

                                                                                                   )ازمجموعه فولکلور عاميانه زبان دری(  
                                                        : مبه او اشاره ميکين» هارون«و شلغم دادن » بهلول«برای نمونه به داستان 

                                                                                                 
يمت ، که نوعی غذای ارزان ق»پيه پياز« ميرود و درخواست مقداری پيه ميکند تا با آن » هارون«نزد » بهلول«روزی 

هارون به خدمتکارش می گويد که مقداری شلغم پوست کنده، نزد او بياورند تا «. برای مردم فقير بوده، فراهم سازد
نگاهی به » بهلول«.العمل او باشند و بيازمايند که آيا او ميتواند ميان پيه و شلغم پوستکنده تمايزی قائل شود شاهد عکس

نميدانم چرا از وقتی که تو حاکم مسلمانان «: ديک ميسازد، بو ميکند و بعد ميگويدشلغمها مياندازد، آنها را به زبانش نز
                                                                                                     .  »است ای، چربی هم از دنبه رفته شده

                                                                                                                                    کلنگ را بردار
کلنگت  جناب قاضی: بهلول به قاضی گفت. بهلول نزد قاضی بغداد نشته بود که قلم قاضی از دستش به زمين افتاد روزی
                                                                                                                        .آنرا از زمين بردار  افتاد

 :بهلول جواب داد. صحيح است آخر قلم است نه کلنگ. واقعًا اينکه ميگويند بهلول ديوانه است: مسخره گفت ه قاضی ب
تو بگو قلم  خانه های مردم خراب می کنی  قلم مينويسی با احکاميکه به اين. مردک توديوانه هستی که هنوز نميدانی

                                                                                                                                     است يا کلنگ؟
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                                                                      آيا مي خواهي خليفه باشي؟: الرشيد به بهلول خطاب آرد هارون 
                                                                                                                      .دوست ندارم: بهلول گفت

                                                                                                                             چرا؟: هارون گفت 
ولي خليفه تا به حال فوت دو بهلول را نديده   براي اينكه من به چشم خود مرگ سه خليفه را ديده ام: بهلول پاسخ داد  

                                                                                                                                               .است
                       

اين کار  هارون الرشيد بسيارسعی ميکرد بهلول را به مسخره بگيرد و در هرفرصتی که پيش ميامد خليفه  روز قيامت 
روزی  .را ميکرد، در عوض بهلول نيز با تيز هوشی خارق العاده ای که داشت ،جوابهای دندان شکنی به خليفه ميداد

.                       بهلول فرستاد بدنبال خليفه در دعوت خاص خود با همسرمحبوبه اش زبيده خاتون نشسته بود،غالمی
:                       يدبهلول وارد شده سالم کرد، خليفه پس از جواب سالم دستور نشستن داده وبال فاصله از بهلول پرس

   گو به بينم، روز قيامت چه موقع است؟بهلول، ب                                                                                        
شما کدام يک را ميخواهيد . جناب خليفه، ما دو روز قيامت داريم، يکی اصغر و ديگری اکبر: بهلول گفت            

ه ؟ اصغر کدام است و يعنی چ: خليفه گفت                                                                                          بدانيد؟
. اگرزبيده خاتون بميرد، قيامت اصغر است، و اگرحضرت خليفه ُدم سيخ کند، قيامت اکبر ميشود: بهلول گفت اکبر کدام؟

                      نزد هارون الرشيد رفت و بر تخت او بنشست _عاقل ديوانه نما_می گويند روزی بهلول 
                        .او را از تخت هارون پايين کشيدند و لت مفصلی به او زدند که از تن او خون روان شدغالمان خليفه 

من يک لحظه بر تخت تو نشستم،ببين چه لتی خوردم تو که عمری بر روی اين :بهلول رو به هارون الرشيد کرد و گفت
                                                                                        .تخت نشسته ای بند بندت را از هم جدا خواهند کرد

روزی بهلول را بر درس يکی از به ظاهر عالمان                                                                                         
:                       دارم که خالف عقل است  من بر سه چيز ايراد :تاو شنيد که واعظ در درس خود می گف. گذر افتاد

                                             
.                                                 ماده شيطان از آتش است به آتش چطورمعذب می شود: اول آنکه می گويند   
.                دوکه شيئی وجود داشته باشد و ديده نشت ا نمی توان ديد اين چگونه ممکن اسخداوند ر: دوم آنکه می گويند

                                                      .خالق همه چيز خدا است پس همه چيز از جانب او است: سوم آنکه می گويند 
کلوخ پيشانيش را شکست و  .و محکم به سوی او پرتاب کرد بهلول کلوخی از زمين برداشت ،چون سخن به اينجا رسيد

گفت چرا سرعالم را شکستی و به او خليفه با عتاب به او . شاگردان، بهلول را گرفته نزد خليفه بردند .خون جاری شد
                                                                                             تعدی نمودی؟
.                     من نشکسته ام، خليفه امر نمود، عالم دروغين را حاضر کردند، او با پيشانی بسته وارد شد: بهلول گفت

                                                                                                                   .بهلول رو به او نموده و گفت
                       

                           ه تو شده است؟از من چه تعدی ب                                                                                   
                         

                      .کدام تعدی از اين بيش که سر من بشکستی و تمام به سبب دردسر، آرام و قرار برای من نبود: او گفت
                                                             کو درد؟: بهلول گفت         

                                                                                                                 !درد ديده نمی شود: عالم گفت
  .           درد ديده نمی شود تو می گفتی که ممکن نيست شيئی موجود باشد و ديده نشود دروغ می گويی، : بهلول گفت

که می گوفتی آتش، آتش را !ديگر آنکه کلوخ ممکن نيست به تو صدمه بزند چه تو از خاکی و کلوخ نيز از خاک
                                                .همچنان خاک هم در خاک اثر ننمايد . نسوزاند

                                             !ديگر آنکه من نبودم
                                                          پس که بود؟: م گفتعال

                                                                                                                                         :بهلول گفت
ی دانی و بنده را نيز مجبور مطلق خليفه هارون جواب او را بپسنديد و آن عالم همان خدايی که همه کارها را از او م
                                                                                                          .دروغين شرمنده از آن مجلس برفت

تو را متکفل شوم و مايحتاج تو را از خزانه مقرر سازم تا از  می خواهی که وجه معاش: هارون الرشيد به بهلول گفت
                                                                                                                             آن آسوده شوی؟ فکر

                                                                            :اگر سه عيب در اين کار نبود، راضی می شدم: بهلول گفت
                                                               .اول آنکه تو نمی دانی به چه محتاجم، تا آن را از برای من مهيا سازی

                                                           .ا بپردازیدوم اينکه نمی دانی چه وقت احتياج دارم تا در آن وقت، وجه ر
                                                                              .سوم آنکه نمی دانی چقدر احتياج دارم تا همان مقدار بدهی
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ولی خداوند تبارک و تعالی که متکفل است اين هر سه را                                                                              
                                                .می داند آنچه را محتاجم ،وقتی که الزم است و به قدری که احتياج دارم می رساند

                                                                                                                         
پرداخت اين وجه، با کوچکترين خطايی ممکن است مرا مورد خشم و غضب خود  ولی با اين تفاوت که تو در مقابل 

                                                                                                                                          .قرار دهی
بهلول وجه را گرفت و لحظه ای بعد . روزی هارون الرشيد مبلغی به بهلول داد که بين فقرا و نيازمندان قسمت کند -  

تر و فقيرتر  هر چه فکر کردم از خليفه محتاج: هارون دليل اين امر را سئوال کرد، بهلول گفت. آنرا به خليفه بازگرداند
چرا که می بينم ماموران تو به ضرب تازيانه از مردم باج و خراج می گيرند و در خزانه ی تو می ريزند، از اين . نيافتم

                                                          .جهت ديدم که نياز تو از همه بيشتر است، لذا وجه را به خودت بازگرداندم
روزی زبيده زوجه ی هارون الرشيد در راه بهلول را ديد که با کودکان بازی ميکرد و با انگشت بر : اند که آورده -

                                                                                                                              .زمين خط می کشيد
                                                                                                                            نی؟چه می ک: پرسيد  

                                                                                                                            .خانه می سازم: گفت
                                                                                                               اين خانه را می فروشی؟: پرسيد

                                                                                                                                         .آری: گفت 
                                                                                                                    قيمت آن چقدر است؟: پرسيد

. بهلول مبلغی ذکر کرد                                                                                                                    
شب هارون . بهلول زر بگرفت و بر فقيران قسمت کرد. زبيده فرمان داد که آن مبلغ را به بهلول بدهند و خود دور شد

ند و گفتند اين خانه الرشيد در خواب ديد که وارد بهشت شده، به خانه ای رسيد و چون خواست داخل شود او را مانع شد
هارون نزد . زبيده قصه بهلول را باز گفت. ديگر روز، هارون ماجرا را از زبيده بپرسيد. از زبيده زوجه ی توست

                                                                    .بهلول رفت و او را ديد که با اطفال بازی می کند و خانه می سازد
                       

                                 آری: بهلول گفت اين خانه را می فروشی؟: گفت                                         
                                                                                                        چه مقدار است؟بهايش : هارون پرسيد

                                                                                                  .بهلول چندان مال نام برد که در جهان نبود
                                                                                          .به زبيده به اندک چيزی فروخته ای: ارون گفته

 خريده و توزبيده نديده : بهلول خنديد و گفت                                                                                             
                                                                                                . ميان ايندو، فرق بسيار است. ديده می خری

مجنون را ديد که با هم نشسته اند و سخن می » عليان« گذشت بهلول و  روزی هارون الرشيد از کنار گورستان می
.    جالد را طلب کنيد. من امروز ديوانه می کشم: گفت. دستور داد هر دو را آوردند. است با ايشان مطايبه کندخو. گويند

                  ای هارون چه می کنی؟: گفت. جالد فی الفور حاضر شد با شمشير کشيده  و عليان را بنشاند که گردن زند
                                                                                                          .امروز ديوانه می کشم: هارون گفت

                     تو ما را بکشی چه کس تو را بکشد؟. سبحان اهللا، ما در اين شهر دو ديوانه بوديم، تو سوم ما شدی: گفت
                                              گترين نعمت های الهی چيست؟بزر -: روزی خليفه هارون الرشيد از بهلول پرسيد -

                                                                                                                                  :بهلول پاسخ داد
ه فرمايد نعمتی را از بنده زايل کند اول چيزی که از وی سلب می نمايد عقل، چه در خبر است که چون خداوند اراد - 

                       .عقل از رزق محسوب شده ولی افسوس که حق تعالی اين نعمت را از من دريغ فرمود. عقل است
        

                .س که شکم مرا سير کندآن ک: گفت - دوست ترين مردم نزد تو کيست؟: هارون الرشيد از بهلول پرسيد که -
                       

     .به نسيه نمی باشددوستی : گفت -          اگر من شکم ترا سير کنم، مرا دوست داری؟: گفت                       
:                                                                      شخصي آه مي خواست بهلول را مسخره آند به او گفت  

                                                .ديروز از دور تو را ديدم آه نشسته اي فكر آردم االغي است آه در آوچه نشسته
 بهلول فورًا جواب داد  :                                               

                                                                         منهم آه از دور تو را ديدم فكر آردم آدمي به طرف من مي آيد
   تواني نزديكترين را ه را به من نشان دهي؟مي خواهم از آوهي بلند باال روم مي : گفت بهلول شخصی به

                                                             :بهلول جواب داد
                                                                                       . نرفتن باالي آوه است: نزديكترين و آسانترين راه 

                                                                                         
                    :                                                                                                                            منابع
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سازی  سوم طرفدار اهل بيت شيعه گری، به پيروی از سنت مردر باب بهلول که تشيعگراياندر اينجا مطالبی را 
                                     :به عينه نقل می نمائيم است،جمع آوری بزرگان معروف کهن پديد آمده و در ماهنامه کوثر 

                                                                                                                                     
 بهلول عاقل  سيماى

اهللا نحوى  سيف سيد  
در شهر آوفه ديده به جهان . بوداى ديگر در دفاع از واليت و گريز از دوزخ درزمانه بيداد و ستم  و راه او شيوه... 

راد مردانى فرهيخته بود آه فرزانگانى بيشمار و  آوفه زادگاه پيمودآرام چنان ديگر مردان حق راه سعادت  گشود و آرام
ياد دارد آه هريك  بهمردان بزرگى را  آن ديار، جنب و جوش. آردند و امامت تشيع نور افشانى مى انوارهدايتدر پرتو 

  . خلق آردند در راه حقيقت افتخارانى فراموش ناشدنى
  . نشينيم اينك نيز به تماشاى يكى از آن مردان خدايى مى و

»  وهب«آه نامش را  داشتعمرو آوفى فرزندى . داشت نام» عمرو«الرشيد خليفه عباسى بود، آه عموى هارون  پدرش
  . معروف شده بود»  بهلول«آوفى، درميان مردم به  خوشناماما اين فرزند . نام گرفت»  ابو وهب«اش  نهاده بود وآنيه

  . نهاده بودند نام»  ديوانه بهلول«را  همان مردى است آه برخى دشمنان آم خرد، وى»  بهلول عاقل« آرى،
گاه  آوفيان حق طلب، جلوه ازرفت، همچون برخى ديگر  آن عاقل انديشمند، برغم اينكه خود از عباسيان به شمارمى دل

  . نور واليت وتشيع گرديد
  . را بر عهده داشت) ص(پيامبراآرمآرد و هدايت امت  از شهر مدينه نورافشانى مى) ع(آن زمان، امام صادق در

هاى عاشق  چونان پروانه مدينه،به سوى  برخاسته، با حرآت نيز يكى از آن شهرهايى بود آه مردان بسيارى از آن آوفه
  . چرخيدند مى) ع(بر گردصادق آل محمد

  ) ع(عصر امام صادق در
شيد خاص آن خور شاگرداننيز بسان ديگر همشهريان خويش، در جرگه اين عاشقان در آمده ودر زمره  آوفى بهلول

  . صداقت جاى گرفت
  : فوق آورده است مطالباز بيان  پس»  تاريخ گزيده«شهيدقاضى نوراهللا شوشترى، با استناد به آتاب  عالمه

بهلول عاقل چنين  معرفى، در » روضات الجنات« مولف آتاب» .در زمره متقيان عصر خويش قرار داشت) بهلول( او«
  : آورده است

معروف به ) صيرفى(طايف اسرار و فنون، بهلول بن عمروعاقل عادل آوفى صوفى عارف آامل، آاشف از ل عالم«
» .اسالمى، فردى تكميل است و آداب معارفوى در فنون حكمت، . است) ع(برگزيده امام صادق از شاگردان... مجنون 

  : نويسد سپس چنين مى
  » .عمومى بود مقبوليتداراى  در رديف فتوا دهندگان به شيوه مذهب تشيع بود و دردوران خويش، بهلول«

و نقل روايات و احاديث  بازگويى  سپسفراگيرى و . پرداخت) عليهم السالم(بيت و نشر معارف اهل عاقل به ترويج بهلول
  . گماردند همت مى بدان) عليهم السالم(و شاگردان مكتب ائمه راوياناست آه هريك از  معصومين از جمله فعاليتهايى

  . نقل آرده است روايتبود، ) ع(آه خود نيز ازشاگردان امام صادق» عمر بن دينار«همچون  از افرادى بهلول،
به واسطه آنان، احاديثى را نقل  بهلولهستند آه  از ديگر محدثانى» عاصم بن ابى النجود«و »  ايمن بن نابل« بر وى عالوه

  . آرده است
  . پوشيد جامه عمل مى خويشرين فرصت،به اين رسالت دينى ورزيد و در آمت به دفاع از مكتب تشيع عشق مى اوهمواره
  . بسيار او با مخالفان واليت دليلى گويا بر اين مدعاست مناظرات
به مناظره با بهلول  عمومى،در يك جلسه ) خطاب عمر بن(از نوادگان خليفه دوم »  عدوى«شخصى معروف به  روزى،
  دانى، بگو ايمان چيست؟  رااهل ايمان مى خوداگر تو : سيدعدوى در يكى از سوالهاى خود از بهلول پر.نشست
و عمل بالجوارح  باللسانااليمان عقد بالقلب و قول «،)ع(قال موالى جعفر بن محمد الصادق: در جواب گفت بهلول

جوارح  شود و با اعضاء و آه بر زبان آورده مى است قلبىايمان اعتقاد : فرمود) ع(يعنى مواليم امام صادق» .واالرآان
  . شود عمل مى خويشتن بدان

تو به : به بهلول گفت خطابنزد مردمان بود، ) ع(صادق آه از مخالفان تشيع و به دنبال تضعيف موقعيت امام عدوى
  . وراستگويى وجود ندارد صادقآه گويا به جز وى انسان »  موالى صادق من«گويى  مى اى گونه
اى ابوبكر را صديق  گونه بهشود آه جد تو عمر  ين اشكال بر شما واردمىدر اين صورت ا. آرى چنين است: گفت بهلول

  . گويا در زمان وى، راستگويى ديگر نبوده است نام نهاد آه
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  . آرى، بجز او آسى ديگر راستگو درست آردار نبود: گفت عدوى
  . است) ص(اين سخن تو بر خالف آتاب قرآن و سنت پيامبر: گفت بهلول
  : است فرمودهمعرفى آرده و  ابش، ايمان آورندگان به خدا و رسولش را صديقخداوند در آت زيرا

  »  والذين آمنوا باهللا و رسوله اولئك هم الصديقون... «
دادى، از صديقان خواهى  انجامآار نيكى  هرگاه: به اصحاب خويش فرمود) ص(نبوى چنين است آه پيامبر سنت همچنين

  . بود
  . را تصديق آرد) ص(اسالمصديق ناميده شد آه اولين مردى بودآه نبوت پيامبر ابوبكر بدان جهت : گفت عدوى
نظر داراى معناى عام است و از  مورد، آيه )اولين شخص بود) ع(بلكه امام على(با اينكه وى اولين نفر نبود : گفت بهلول

   .نفر، نادرست است به يك » صديق«نظرعلم ادبيات عرب و عبارت قرآن، اختصاص يافتن 
  . ديگرى روى آورد ديگر جوابى نداشت و براى فرار از اين رسوايى، به سواالت عدوى
سياسى خلفاى عباسى،  هاى زورگويىرسد فضاى اختناق و  امابه نظر مى. شد شمرده مى) ع(از ياران امام صادق بهلول

آامل آشكار ننمايند و شايد همين را به صورت  خويش پشتيبانىداشت تا حمايت و  را بر آن مى) ع(برخى از اصحاب امام
اى از  البته برخى از بزرگان به گوشه.از متون اصلى علم رجال را ثبت نكنند برخىگرديده است تا  عامل موجب
آه پس از معرفى وى،  استمامقانى  از آن جمله محقق بزرگوار، عالمه. اند هرچند آوتاه آرده وى، اشاراتى خصوصيات

اوليه آتاب خود، بهلول رافردى عاقل و مورد  فهرستايشان در . را بيان آرده است اش انىنكاتى از ماجراهاى زندگ
  . اند اطمنان دانسته

نگاشته »  تنقيح المقال« آتاب اساسآه پژوهشهاى رجالى خويش را با ديدى منتقدانه بر »  الرجال قاموس«گرانقدر  مولف
  . عباسى را بيان آرده است خلفاى از مناظرات وى با است، پس از ذآر نام بهلول، بخشى

اش چنين نوشته  درباره بهلول، عالوه بر بيان برخى ازمناظرات » المقال منتهى«ديگر در آتاب  پژوهشگرى همچنين
  : است

  » .بزرگى بوده است مقامداراى فضل و جالل و  شود آه بهلول برخى آتابهاى تاريخ و غير آن، معلوم مى از«
  ) ع(اظمدر عصر امام آ بهلول

به ) ع(امام موسى آاظم ازشايسته او آرده،  رو به سوى فرزند و جانشين) ع(اسالم، پس از شهادت امام صادق امت
  . الهى و نور آسمانى پيروى آردند عنوان هفتمين ذخيره

دانستند با  مدارى خويش مى زورمانع دنيا دارى و  را) عليهم السالم(آه همواره عظمت معنوى و اجتماعى ائمه عباسيان
از اين رو، هارون عباسى بر آن شد .جامعه انسانى بودند عناصرترين  هاى مختلف،در صدد از ميان برداشتن صالح حيله

آن امام  تابراى عملى آردن فكر خويش،به دنبال آن بود . را به قتل برساند) ع(بن جعفر موسى امامتا به هر شيوه ممكن، 
خويش را  را مباح وآردار زشت ايشانخويش نموده، از اين طريق ريختن خون  ومترا متهم به خروج و قيام بر ضدحك

را از فقيهان و دانشمندان با نفوذعصر خويش ) ع(امام آاظم قتلحكم  گرفت بر اين اساس، تصميم. عمل مشروع جلوه دهد
  . دريافت آند

بود رفته و از او در خواست  خويشل زمانه عباسى به سراغ بهلول آه در آن دوران، از فقيهان زبده ومورد قبو خليفه
رفت آه  خويش بود و از سوى ديگر بيم آن مى سو دلباخته امام يكبهلول آه از . را صادر آند) ع(قتل امام آرد تا فتواى

خوستار  ماجرارفت و پس از بيان )ع(به قتل وى بينجامد، براى تعيين تكليف نزد امام آاظم هارون خواستبا در  مخالفت
  . اهنمايى از ايشان شدر

خويش، خود را به ديوانگى  جانفتوايى و نيز نجات  دستور داد تا بهلول براى فرار از صدور چنين) ع(موسى آاظم امام
  . زده خويشتن رااز اين ماجرا رهايى سازد

  . يگرچرخيدن گرفتاى د گونه بهعزيز خويش عمل نمود و از آن پس، چرخ زندگى وى  انديشمند نيز به دستور امام بهلول
موقعيت اجتماعى و مقبوليت  آهبخوبى نشان خواهد داد .فوق آه از عالمه قاضى نوراهللا شوشترى نقل شده است ماجراى

پنداشت آه چنانچه بهلول، ريختن خون آن امام  مى چنين الرشيداى بود آه هارون  عمومى ومقام فقهى بهلول به اندازه
يچ خطرى ازناحيه مردم او را تهديد نخواهدآرد و به اصطالح بيانيه فقهى و سياسى ه ديگرراجايز بداند، ) ع(معصوم
  . سياسى و دينى خواهد بخشيد عباسيان را مصونيت در اين باره، حكومت بهلول
  ديوانگى؟  چرا
داستانى معروف شد، »  مجنون بهلول«باره اينكه چرا بهلول خود را به ديوانگى زد و از آن پس درميان جامعه به  در

  : است ديگر آمده
اين رو با اطرافيان  از. قاضى بغداد منصوب آند الرشيد خليفه عباسى تصميم گرفت تا شخصى را به عنوان هارون

برد،  تا آن زمان در آوفه بسر مى بهلول آه. دانستخويش مشورت آردو به راى آنها، بهلول را شايسته منصب قضاوت 
  . به آمك تو نيازمندم درامر خالفت: به او گفت هارون. شد از سوى هارون به بغداد دعوت

  چگونه بايد تو را يارى آنم؟ : گفت بهلول
  . منصب قضاوت بغداد را بپذير: گفت هارون



 

 295

من : نبود، جواب داد آنانهمكارى با حكومت  به هيچ وجه حاضر به دانست آه خالفت عباسيان را غاصبانه مى بهلول
  . دانند مى شايسته اين مقام رامردم بغداد تو : ارون در جواب گفته. نيستم شايسته اين مقام

  . شناسم سبحان اهللا، من خويشتن را بهتر از ديگران مى: گفت بهلول
 دروغگودر اين گفته خود،  چنانچهو . همان است آه گفتم راستگو باشم، پس) آه شايسته قضاوت نيستم(در گفته خود  اگر

  . تصدى قضاوت نيستباشم،انسان دروغگو شايسته 
و عذر بهلول را  هربارجواب. آرد تا وى قضاوت را بپذيرد عباسى همچنان برنظر خويش اصرار و پافشارى مى هارون
من مهلت  امشب را به: نبود، ناچار جواب داد: بيت اهلهمكارى با دشمنان  بهلول آه حاضر به. آرد اى رد مى به گونه
  . دهيد

شده و چون اسب سوارى  چوبىمشاهده آردند آه بهلول سوار بر  ت داد و صبحگاهان مردمآن شب را به او مهل هارون
  . اسب من شما را لگد نزند آه آنيدآنار برويد و راه را باز : گويد آند و مى دربازار حرآت مى

  با درد و رنج زندگى

سوى ديگر نشان از غمى  ازت اما چه اين داستان، نيز چون ماجراى قبل، بيانگر صالحيت علمى وفقهى بهلول اس اگر
  . حاآميت وديكتاتورهاى عباسى است دورانشيعيان و زندگى سخت و درد آور آنان در  جانكاه در ميان

دادند و اين همه تنها به  مى ادامهاى غيرمتعارف به زندگى خويش  و فرزانگانى چون بهلول، هريك بايد به گونه فقيهان
قضاوت ازسوى هارون، براى اجراى همان نيت قتل  پيشنهادشايد . بود و بس) المعليهم الس(بيت عشق به اهل جرم
دانست آه با توجه به اوضاع سياسى آن دوره،چنانچه در جايگاه قضاوت بغداد  مى بخوبىبوده است و گويابهلول ) ع(امام

  . نو يا آشته شد) ع(فتواى قتل امام آاظم. نخواهد داشت پس از چندى دو راه بيش بنشيند،
  . است بودهترين راه حل مشكل  به بهلول نيز بهترين ومناسب نسبت) ع(پيشنهادى امام آاظم شيوه
  ديگر  اى تجربه

) ع(امامت امام محمد باقر دوراناينكه قبل از آن در  چه. تازگى نداشت) ع(اينگونه مسائل در عصر امام آاظم البته
بود، به سفارش ) ع(و بسيار صميمى امام باقر شاگردان ويژه ازى آه اى شد آه جابر بن يزيد جعف زمانه به گونه اوضاع

بود، در آوفه ) ص(پيامبرخاندان  جابر آه از ارادتمندان. شيوه زندگانى بهلول در پيش گرفت همچون اى شيوهامام خويش، 
  . پرداخت به ارشاد مردم مى

تا جايى آه وجود وى را  آوردن حكومت را به خشم اندرآارا فرهنگى و تبليغات مذهبى جابر، خليفه و دست فعاليتهاى
  . توطئه قتل وى را طرح ريزى آرد عبدالملك، بناز اين رو هشام . دانستند بقاى سياسى خود خطرناك مى براى
ديوانگى زده تا از اين شر رهايى  بهاى به او نوشت و دستورداد تا وى خود را  براى نجات جان جابر، نامه) ع(باقر امام
  . مصون ماند خليفهواو به دستور امام عمل آرد و از گزند . دياب

بطورى آه در . آرد رفتار مى شيوهعاقل سرانجام چنين سرنوشتى پيدا آرد و بناچار تا آخرعمر خويش، به همان  بهلول
  . معروف شد»  ديوانه«به  ميان مردم

در هيچ يك از گفتارها و آلمات  االو . ردها بوده استبه ظاهر ديوانگى او تنها و تنها در برخى از رفتارها وبرخو شيوه
ها و نظريات وى سرشار از  وجود ندارد بلكه گفته روانى اختاللوعبارات بهلول، آوچكترين نشانى از ضعف عقلى و يا 

  . بهلول، خود بدين نتيجه خواهد رسيد آه هر شخصى با خواندن مناظرات و مباحثات استزيرآى، عقل وفراست آامل 
مذهب تشيع ترتيب داد آه  مخالفانبيت و  هاى بسيارى بامنكران اهل اش، مناظره به ظاهر ديوانگى در همين موقعيت بهلول

  . استآنها، سخنانى نغز و شيرين از او نقل شده  در البالى
  و ابو حنيفه  بهلول

  . است نوراهللا شوشترى يكى از مناظرات بهلول را چنين بيان آرده قاضى
شنيد آه وى به شاگردان خويش  هنگامدر اين . آرد عبورمى) از پيشوايان اهل سنت(ول از آنار خانه ابوحنيفه بهل روزى
  : گويد مى
شيطان با آتش جهنم : گويد مى آنكهاول . پسندم سه مطلب گفته است آه من آن را دوست نداشته ونمى) ع(جعفرصادق امام

  . شود عذاب مى
  شود؟  ست، با آتش عذاب مىشيطان آه خود از آتش ا چگونه
   ديد؟توان  موجود باشد نمى چگونه چيزى را آه. توان ديد خدا را نمى: گويد آنكه مى ديگر
و . (برخالف آن است دينىآنكه نصوص و متون  انسان در آارهاى خويش، فاعل مختار است و حال: گويد آنكه مى سوم

آلوخ به . پرتاب آرد و گريخت به طرف ابوحنيفه ووخى برداشت بهلول آل.) خداوند خالق و پديدآورنده همه چيز است
  . از دستگيرى بهلول، براى شكايت وى را نزد حاآم بردند پس. پيشانى ابوحنيفه خورد و او راآزرد

  چه آزارى از سوى من به تو رسيده است؟ : به او گفت بهلول
  . اى دهام زده و سر من را به دردآور آلوخى به پيشانى: گفت ابوحنيفه
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  درد را به من نشان بده؟ : گفت بهلول
  توان ديد؟  درد را چگونه مى: گفت ابوحنيفه
خداوند موجود است ولى  آهتوان گفت  چگونه مى گفتى آردى و مى اعتراض مى) ع(بر امام صادق(پس چرا : گفت بهلول
  توان او را ديد؟  نمى

همچنين من تقصيرى . شود وعذاباز خاك آزار ببيند  خاك بايست آن آلوخ خاك بود و تو نيز از خاك هستى پس نمى عالوه
  . خداست نيست و همه آارها به ست فاعل آارهاى خويش انسانگفتى  ندارم و بايداز خدا شكايت آنى، زيرا تو خود مى

  آنى؟  چرا تو مرا نزد حاآم آورده و ادعاى قصاص مى پس
جلسه دادگاه را ترك  گشته،خويش منصرف  ل شرمنده شد و ازشكايتبا شنيدن سخنان منطقى و عاقالنه بهلو ابوحنيفه

  : نويسد را تاييد آرده مى عالمه مامقانى نظرپژوهشگرمعاصر، عالمه شوشترى، پس از نقل ماجراى فوق، . آرد
قبل از زيرا ابو حنيفه، . هارونرفته باشد نه نزد  است آه ابوحنيفه براى شكايت از بهلول، نزد منصور عباسى سزاوار

سرسختانه با مخالفان ايشان، همواره محور  و مخالفت معصومارادت بهلول به پيشوايان . وفات آرده است خالفت هارون
  . فعاليتهاى وى بود

تحقير و تضعيف دشمنان  براى فرصتدادو از آمترين  اش اين رفتار را نيز از خود بروز مى نمايى پس از ديوانه حتى
  . آوشيد مى

خوشا به حالت آه خليفه : گفت بهلولبه ) خليفه عباسى(روزى وزير هارون الرشيد. اى از آن است زير نمونه داستانهاى
پس مواظب باش آه از : فاصله به وزير گفت بهلول بدون. استتو راسرپرست و فرمانرواى خوآها وگرگها قرار داده 

بهلول در بصره بود،  هنگامى آه. شرمنده شد پس از اين جواب، وزير خجل و. نشوىخارج  اطاعت و فرمانروايى من
بطول  بسيار ديوانگانشمارش : ديوانگان بصره را براى ما بشمار؟ بهلول گفت اى بهلول: او را گرفته گفتند دوربرخى 

  . توانم عاقالن را بشمارم انجامد ولى مى مى

  ٢٥آوثر شماره  ماهنامه
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مّلق گويی و از خود بيگانگی ما ايرانيانريشه های فرهنگ ت  
 

اين سخن نه صد در صد . بسياری از عالمان جامعه شناسی معتقدند که اين گذشته ملتهاست که آيندًه آنها را رقم می زند
فی المثل کشورهايی که در گذشته ها در چنبره اسالم افتاده اند، در قافله . ولی تا حدود بسيار زيادی درست می نمايد

تمدن عقب مانده و در اين راه افتان و خيزان راه می روند در حاليکه اغلب ممالک مسيحی و بودانی  در قافلًه تمدن 
بنابراين حرف سعدی که می گويد اسالم به ذات . بشری بسيار روان و پيشرو شده و  بسيار از مسلمانان جلو افتاده اند

اسالم رفرم پذيری خود را . به روزگار ما مصداق درستی ندارد. ستخود ندارد عيبی  هر عيب که هست از مسلمانی ما
تا به حال به عرصًه امتحان نگذاشته است تا ببينيم پروتستانيسم اسالمی چگونه از آب در می آيد و اسالمی که در جامعًه 

ن را در حاشيه بين کم عقب ماندًه عربستان عشيرتی و برده داری با شعار همه مسلمين بندًه صالح خدا هستند و ديگرا
با شعار . صالحيت و کفر قرار می دهد و در اين راه حتی جرأت فسخ رابطه برده دار و برده را نداشته و ندارد

نياکان ما . در مقابل خدا برابر قلمداد می کند) آن هم جنس مذکر(پوپوليستی صل علی محمد و آل محمد  همه مسلمين 
نی و ايدئولوژی درباری زرتشتی به تنگ آمدند رضايت دادند دين نوين اسالم را  که وقتی از ستم شاهان فئودالی ساسا

بعد از حدود دو قرن تجربه به عدم کارآيی آن و خصلت . مربوط به يک فرماسيون اقتصادی عقب تر بوده ،تجربه کنند
و بينش معتزلی به رويارويی چپاولگرانه آن پی برده و به صورت جريانات سياسی و فرهنگی از جمله جنبش خرمدينان 

با خلفای عباسی بغداد بر خاستند و سر انجام بعد از تجربًه حمام خون چنگيزی خواستند با علم کردن و حمايت از خاندان 
علی و تشکيل فرقًه شيعه از اسالم رسمی اهل سنت که  حال ديگرپرچم دارش دولت تازه نفس عثمانی بود، فاصله 

ايت  بعد افول های سياسی متوالی باعث شد جامعه نشئه از مذهب  ما که به لطف شاه و امپرياليسم بگيرند و اين هم در نه
برای مقابله با جنبشهای چپ پرورش يافته و در اين راه مصدقها و فاطمی ها و ارانيها  قربانی گرفته بود، اسالمی جديد  

کًال نگارنده برای بررسی فرهنگ تملق . ره امتحان کننددر شکل برهنًه واليت فقيهی آن را با قربانيهای فراوان دوبا
گويی برای اهل بيت و ولی فقيه و حتی دوستان و آشنايان دور و نزديکمان از منطقی که احسان طبری در باب 
ده ماترياليسم تاريخی و ماترياليسم ديالکتيک از روی تئوريهای تئوريسين های اردوگاه از هم پاشيده سوسياليسم تدوين کر

است ياری می جويم تا معلوم نمايم جايگاه فرهنگ و حوادث تاريخی و طبقات اجتماعی در چه سطحی از هم قرار داشته 
منطق ما ارائه يک بررسی است از نمودهای فرهنگی از سه جنبًه ساختاری . و چه تأ ثير و تأثری از همديگر گرفته اند

تاريخی است يعنی اين که  -ن ميان تأکيد مان روی بررسی تکوينیآن که ما از اي)  تاريخی(و عملکردی و تکوينی 
                                                                                                                    :چگونه شد که بدينجا رسيديم

ايران در پل و گذرگاه سه قارًه کهن آسيا و : ايران است زير ساز جامعه ما که عبارت از شرايط اقليمی و جغرافيايی -١
اروپا و افريقا قرار داشته است و مهاجمين نيازمند يا آزمند غارت از سه سوی شمال و شرق و غرب به ّکرات ميهن 

کشتار و مارا غارت و اهالی آن را کشتار کرده اند که از اين ميان چهار تا معروفتر می باشند حمالت متوالی توأم با 
پادشاه مدبر ماد روبرو گرديد و اين ابر ) هوخشتره(غارت آشوريان که سر انجام با پاسخ متقابل و بيرحمانه کی آخسارو 

حمله دوم هجوم اسکندر مقدونی . قدرت برای هميشه نابود گرديد و خود ايران مادی ابرقدرت خاورميانه و جهان گرديد
حمله سوم هجوم اعراب مسلمان بود که باعث . ابرقدرتی جهان خارج ساخت بود که ايران را برای هميشه از مقام

ضمن تسلط اعراب در کنار به غارت و چپاول رفتن اموالمان ما عصر . دگرگونيای سياسی و فرهنگی عميق گرديد
سعدی و  زرين دوم فرهنگ ايران تجربه کرديم و ابن سيناها و زکريای رازی ها و ابوريحان بيرونی ها و فردوسی و

از عصر زرين اول که کتب پهلوی نيز بدان اشاره کرده اند تک رهبر . مولوی و حافظ ها را به جهان تحويل داديم
ابراهيم خليل اهللا را داريم که در واقع بنيانگذار اديان است و در اواسط / گوتمه بودا/ سياسی و روحانی گئوماته زرتشت
چهارم  هجوم بنيانکن مغول بود که ميليون ميليون کشته و به عصر زرين حمله . دوران ابرقدرتی ايران طلوع کرد

فرهنگی دوم ايران پايان داد و آسيای ميانه را از مرزهای چين تا مرزهای شمالی خراسان را که در تسلط اقوام ايرانی 
زله، ملخهای عربستان در کنار اين هجومها طاعون ، وبا ، سل  زل. سغدی و خوارزمی بود از عنصر ايرانی خالی کرد

در ضمن از وسعت جنگلها و باغها و مزارع کاسته . و خشکساليها مردم ما را در ماتم و فقر و تنگدستی می نشانده اند
                                            .شده و بر وسعت بيابانها و کوهها و دشت های بی آب و علف و آبادانی افزوده می شد

ی اقتصادی جوامع ايرانی از دوران مادها ترکيبی از دو فرماسيون عشيرتی و فئودالی بوده، برده داری در زير بنا -٢
در طی قرون متمادی تاريخ ايران . صورت ارباب و نوکری توسط  روابط ارباب  و رعيتی تحت شعاع قرار می گرفت

جامعه غالب رعايای ايرانی صورت گرفت  سه انقالب بزرگ توسط گئوماته زرتشت و مزدک و بابک خرمدين به نفع
اصالحات ارضی محمدرضا شاه به تجويزممالک غربی برای تبديل جامعه ارباب و . که هر سه مورد به شکست انجاميد

شاه در اين راه کجدار و مريض . رعيتی به جامعه سرمايه داری بود و ضمنا جلو انقالبهای دهقانی ايران را می گرفت
را با روحانيان سربراه به دست گرفته بود و می خواست بين غربگرايی و مذهب شيعه باالنس بر  نبض مذهبی جامعه

                                          .وقتی اين باالنس به هم خورد ايران مجبور به تجربًه اسالم رسمی فقاهتی شد. قرار کند
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است که نحوًه معيشت اقتصادی وضعيت مزاجی و روانی فرد را در رابطه  زيربنای اقتصادی و روبنای فرهنگی گفتنی 
.                رقم می زند و اين هم غالبًا به نوبًه خود اساسی برای بينش طبقاتی فرد در عرصًه فرهنگی جامعه می گردد

م از موبدان و در رو بنای فرهنگی جامعه ايران سوای دو عصر زرين فرهنگی ايران و دورًه اشکانی روحانيان اع -٣
فقها به طور رسمی کاستی تشکيل داده و چماق تکفير بر دست گرفته بودند و مانيها و مزدکها و حالجها و سهرورديها و 

پيشينيان متحجر  ١٣۶٧حکومت فقها  در ای راه با کشتار هزاران زندانی سياسی  درسال . کسرويها فدايی اين راه شدند
جن و : "است ميگويد) صمد(ز جواب نخواهد توانست داد، چرا خدای شان که بی نياز فقهاهر گ.  خود را رو سفيد کرد

اين همان بردگی عموميت يافتًه فرهنگی است که ). ۵۶سورًه ذاريات، آيًه ." (انس را نيافريدم جز آن که مرا بپرستند
آن جهانی می برد و از خود و هوش و حواس مسلمين متحجر را از واقيتهای زمينی به سوی ناکجا آبادهای آسمانی و 

روزگار خود بيگانه می سازد و جلو دموکراسی و آزادی احزاب را ميگيرد و نتيجتًا امپرياليستها امپرياليست نگه می 
بگذريم که اول بايد وجود جن و مالئک و خدا در اين آيه ثابت می شد تا  اصوًال چماق و شالقی و سالحی برای . دارد

. مسلمًا جواب چنين پيشنهاد نزد فقهای صرفًا عابد کنونی نيز جز کفر و الحاد نيست. گرفته می شد دفاع از آن به دست
عابد از اين جهت که با تملق به درگاه خدا و رسول و ائمه، اين جهان و جهان آخرت را برای خود بخرند نه آنکه عملی 

اعت ديده بود که می گفت عبادت به جز خدمت خلق شايد  سعدی دورنمايی از اين جم. اساسی به نفع خلق انجام دهند
اينان غالبا با اين اسباب عوام فريب، . کاشکی فقط موضوع بدينجا ختم می شد. به تسبيح و سجاده و دلق نيست. نيست

دارايی ملت را غارت می کنند وسر نوشت ملت را حواله به پيشوای موعود و روز موعود می کنند و از سويی اين ندا 
م از رهبر سابق شنيده اند که اقتصاد نزد خدا و خلق آن قدر بی اهميت است که مال خر بيچاره و زحمتکش و اسير را ه

.               لذا غارت اقتصادی  اصوًال نزد ايشان گناه  و معصيت بخشودنی و کم اهميتی بيش نيست. دست انسانهااست
تاريخی يعنی زير ساز اقليمی و جغرافيايی و زيربنای  -ماعیبه هر حال بررسی جامعه ايران در اين سه سطح اجت

اقتصادی و معيشتی و روبنای فرهنگی و ايدئولوژيکی نشان می دهد که در هر سًه اين سطوح مردم جامعه ايران در 
و  زير سم ستوران لگدمال شده اند و هريک از اين سه عامل به تنهايی می توانست مردم هر مملکتی را خوار و ذليل

                    . بيگانه از خود و از فرهنگ حقيقی خود به بار آورد که از اين ميان قرعه سه اليه به نام  ما اوفتاده است
                       

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 299

 
 

  
 کويرها کی آباد ميشوند؟

 
 عبادت به جز خدمت خلق نيست                              به تسبيح و سجاده و دلق نيست

 
         .وجود خيالی ره به ناکجا آباد می بريمُدّر سخن قرآن بوستان سعدی است که با چاپلوسی مطالبگرانه عبادت يک م

                                                                                                                                    
                                                             :                                                        طرحی برای آبادی کويرها

گرچه به ايجاد پسته زارها و نخلستانها در گرداگرد قلب کويرهای نمک و لوت را به آمال بزرگ ملت ايران تبديل کنيم؛   
ت زده و کوير در اين باب فرهنگ خرافا" ( مشکلهاکه عشق آسان نمود ولی افتاد "قول حافظ  بزرگوار ميدانيم 

                                                                       : )دموکراسی که به طور مشکل عمده فرا رويمان قرارگرفته اند
صرف نظر از خود شوره زارهای قلب کويرها، می توان با استفاده ازآبهای رودههای فصلی جاری شونده به سوی 

ميقی که با نيروهای مکانيکی منجمله خورشيد و باد کار می کنند، آب مورد نياز نهالهای پسته را کويرها و آب چاهای ع
که چندان زياد وابسته به آب فراوان و نوع خاک  -در حواشی کوير نمک و نهالهای پسته و نخل را در اطراف کوير لوت

داخل نمکزارها بلکه بايد در فواصل نسبتًا مناسبی  بديهی است که اين چاهها و سدهای مخزنی نه در. تأمين نمود - ندارند
اين جانب جواد .  يعنی در جايگاهی که پيش از اين که  اين آبها با شوره زارهای کوير سّمی شوند. از آنها تعبيه گردند

س سال پيش دانشگاه تبريز تئوری بسيار جالب يک مهند ٢۵مفرد کهالن دانشجوی اخراجی رشتًه آبياری و آبادانی 
دور و بر کويرها به سان کاسه هايی هستند که در : "ايرانی در مجلًه دانشمند پيش از انقالب را به ياد دارم که آورده بود

حلقه محاصرًه کوهستانهايی می باشند که بسياری از آبهای آنها چه به شکل جريان سطح زمين و چه زير زمينی به سوی 
من از اين نظريه منطقی اين ". تبخير شده و نمک از خود بر جای می گذارندقلب کويرها روانه می گردند و در آنجا 

نتيجه منطقی را می گيرم که چاهها و سدهای مخزنی پيشنهادی ما همواره با نوساناتی از اين جريان نعمت طبيعی 
ای زير زمينی ظاهرًا شناسايی مخازن آبه. سرازيری آبهای زير زمينی به سمت قلب کويرها بر خوردارخواهند بود

حواشی کويرها چندان مورد توجه قرار نگرفته اند و سرمايه گذاريها در اين راه صرفًا در جهت ايجاد جنگهای 
در صورتی که هدف صرفًا نبايد . مصنوعی برای مهار بيابان زايی دربرخی مناطق کويری ريگ افشان بوده است

ژی مدرن و با طرحهای ضربتی و تهاجمی به سوی  قلب کويرها يورش مدافعه بوده باشد، بلکه بايد با استفاده از تکنولو
يک انديشمند خارج کشور به نام بهرام مشيری در يک برنامًه تلويزيونی خويش در مورد جمعيت کثير تهران و . برد

و بکر و  بيش از چهارده ميليون نفر در تهران و حومًه آن در کنج کوير بسيار بزرگ: " حوالی حرف جالبی زد و گفت
باير دود غليظ اتوموبيلها و کارخانه ها را می خورند در حاليکه زمينهای گستردًه حواشی کوير به اميد آباد شدن و 

به عبارتی فراگيرتر در بغل گوش مردم کثيرالعده بيکار آشکار و نهان زمينهای بکر و باير ." سرمايه گذاری هستند
قاطع و همت عالی از جانب برنامه ريزان اقتصادی ايران الزم است که پول نفت  بنابر اين تنها عزم. ايران رها شده اند

و مالياتها را به جهت اين انقالب سبز با آمال آباد کردن کويرها و کًال زمينهای باير ايران و خلق کثير بسيج شده، خرج 
جانی در اختيار مردم حواشی کويرها فی المثل درآنجاها می توان آب و زمين را ضمن حفظ برنامه ريزی دولتی م. کنند

و ملت بسيج شده در اين راه قرار داد لذا بايد شعار و صحبت مهار بيابان زايی را کنار گذاشت، آبادگران واقعی ايران 
بايد با عزمی راسخ ريه های مادر مسلول وطن را عالج کنند گرچه اغلب اين تصور هم پيش می آيد در اين راه الويت 

و آن عالج کوير مردم ساالری به معنی اخص کلمه است، يا اولويت اقتصادی بوده ولی برای زمينهای  سياسی بوده
به هر حال معتقدم . مساعدتر برای سرمايه گذاری است که در عرض و طول ميهن پهناورمان بکر و باير رها شده اند

ندًه اين مملکت نسل ما را که منابع نفت و روزی و روزگاری زمان اجرای اين طرح فرا خواهد رسيد، گرچه نسلهای آي
.          گاز  مملکت را با فراغ خاطر چوب حراج می زند، مسئول بايستًه تحقق اين اقدام يا عدم اقدام آن، خواهند شمرد

                                                                                                                                       
                                                     آسمان کوير

ی عدم است؛ خوابگاه مرگ و  صحرای بی کرانه. در کوير بيرون از ديوار خانه ، پشت حصار، ده ، ديگر ، هيچ نيست 
                                                         !...باز است  آسمان جوالنگاه هول، راه ، تنها به سوی

                              ! ...انتظار !  انتظار.....و ها ، اميدها  ی مّواج و زالل نوازش ، کشور سبز آرزوها ، چشمهآسمان
                                         

وش خوش بختی ، نزهتگه ارواح پاک، فرشتگان معصوم ، سرزمين آزادی ، نجات ، جايگاه بودن و زيستن ، آغ
های خوب؛ از آن پس که از اين زندان خاکی و زندگی رنج و بند و شکنجه گاه و درد ، با دست های  ميعادگاه انسان

                                                     .مهربان مرگ ، نجات يابند
شناسند شب ديگری است، شبی است که از  آن چه می. شناسند که مردم شهر نمی مانیآس شب کوير، اين موجود زيبا و
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                                                 .آيد شود شب کوير به وصف نمی بامداد آغاز می
آيد و  رسد ـ آرامشی که در شهر از نيمه شب ، درهم ريخته و شکسته می آرامش شب که بی درنگ با غروب فرا می

ميرد و نسيم سرد و دل انگيز غروب ، آغاز شب  پريشان و ناپايدار ـ روز زشت و بی رحم و گذاران و خفه ی کوير می
                                                             .دهد را خبر می

قلبم را در زير باران های غيبی   کوير ، اين نخلستان خاموش و پرمهتابی که هر گاه مشت خونين و بی تاب آسمان
کنم ،  ها ی شوق در اين مزرع سبز آن دو ست شاعرم رها می گيرم و نگاههای اسيرم را همچون پروانه سکوتش می

های گريه آلود آن امام راستين و بزرگم را که هم چون اين  ناله. شنوم  ها ی گريه  آلود آن روح در دمند و تنها را می ناله
.گريست برد و می آن کوير بی فرياد، سر در حلقوم چاه می ی پليد و در قلب نام و غريبش ، در کنار آن مدينهی گم  شيعه  

                                                      !....چه فاجعه ای ! .......يد رگ ای است در آن لحظه که يک مرد می چه فاجعه
 -----------------------------  

                                                                                                                                !خدايا رحمتی کن 
                                                          .برايم نياورد  تا ايمان، نام و نان  

                                           .....را و حتی نامم را در خطر ايمانم افکنم  تا نانم! قوتم بخش 
                                                                                                                            )دکتر علی  شريعتی(

                                                                                                                             
                                                        ! ...کوير 

می بالد. اين تنها درختی ست که در کوير خوب زندگی می کند ! زيبا می رويد خيال است  آنچه در کوير و گل می  
گل هايی همچون قاصدک ،! افشاند ، و گل های خيال  هر يک به رنگ آفريدگارش ، به  ، عسلی و کبود و سبز و آبی 

کوير انتهای زمين . آنچه که قاصدک بسويش پر می کشد و برويش می نشيند  رنگ انسان خيال پرداز و نيز به رنگ
در. الم ديگر نزديکيم ؛ در کوير خدا حضور دارد در کوير گويی به مرز ع. سرزمين حيات  است ؛ پايان کوير بيرون  

.صحرايی بی کرانه عدم است . از ديوار خانه ، پشت حصار ده ديگر هيچ نيست  خوابگاه مرگ و جوالنگاه هول ، راه  
.باز است  آسمان تنها به سوی ! ر وانتظار مواج نوازش ها ، اميدها و انتظا کشور سبز آرزوها ، چشمه زالل و ! آسمان 

سرزمين آزادی ، نجات ، جايگاه بودن...  و زيستن ، آغوش خوشبختی ، نزهتگه ارواح پاک ، فرشتگان معصوم ،  
.خوب  ميعادگاه انسان های ماه ، ميعادگاه دل های . کوير است و تنها گردشگاه آزاد و آباد کوير  تفرجگاه مردم آسمان 
مهتاب کوير ، بارش وحی ، تابش الهام ، دامان حرير. داشتن  زيبايی و رهايی و دوست اسير و چشمه سار الههء عشق ،  

)           بر گرفته از سايت خاطرات و رونوشتهای يک آسمانی(  ...گسترده در زير سرهايی در گرو دردی ، انتظاری 
                                                                         

انه های کوير نمک می آيم من از کر  
درست از لبه پرتگاه زمين   
  

 عصای ترديد به دست دارم   
 و دنيا در مغزم نمی گنجد

  
 درنيمکره ما تاريخ نو معنا نشده است

 و معنا نمی شود
 پس تاريخ از کنار شانه هايمان می گذرد

 تا بگذرد
 و دور بزند 
 وبازگردد

ودو ما همچنان در سکون ونخوت باستانی خ  
  –زير سقفی از دود و سرب آسيب  -

 مبهوت و گنگ ايستاده باشيم
  

 مردمی که نه احزاب خود را دارند
 نه تريبون های خود را

 نه سخنگويان منافع خود را
 ونويسنده چه کند اگر ميراثی از مدارا نبرده باشد

  
 به جرم نوشتن و انديشيدن

 در جای متهم به نيمکت نشانده شدند
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گيج خيابان هادر ازدحام   
و در منظر داورانی خاموش سر به نيست شدند   
  
 
مردگان نمی تواند شعر بسرايند   
  
  

 مرا ببخشيد 
 من در پی يافتن معنای رنج زيستن ام

  
 نمی دانم 

 کره زمين روی شاخ گاو دارد گرده به گرده می شود
 صدای خرد شدن استخوانهای تعادل 

  
 ودراين ميان

است تنهانويسنده شاهدی    
که ساليان اندوه خود را به ترديد دوره می کند    

 اوکه ادبيات را صميمی ترين طريق تفاهم
و نقطه عزيمت نزديکی ملت ها می انگاشته است    
  
  

 می دانم 
 سياست سويی می رود و حقيقت سويی ديگر

  
 به راستی که جهان را اين گونه سرد و خوفناک داشتن

ود مايه هيچ فخر نتواند ب  
  
با اين همه  تلخی و سرما   
بگذار از زبان مردی که قناعت وار تکيده بود    
ونفرينش آن بود   
که به روزان و شبان کلمات را از گرده ابتذال باال بکشاند   
با آيندگان بگويم    
ما عشق را باور داشته ايم    
انسان را    
)محمود دولت آبادی( و قناعت را هم    

:نام کوير  
از آن جايی که کتيبه : بگوئيم کويرن اين گفتار الزم می آيد نظر خود را نيز راجع به اصل و ريشًه ايرانی لغت در پايا

يعنی ( خوارآورده اند يعنی کوههايی که پيش  پاتيشخوارهای آشوری متعلق به دورًه مادها نام کوهستان البرز را 
کويرها، دست کم کوير نمک در عهد باستان به نام  همين منطقًه  واقع شده اند، لذا معلوم ميشود که) سرزمين گود و پست

شهر ) در اصل دروازه خوار(می دانيم اين نام در دروازه غار .خوار، در سمت شرق تهران، خوارخوانده می شده است
جای مانده  بر خورموسیدر نام  خورافزون بر اين می دانيم که اين کلمه در جنوب ايران به صورت . تهران ديده ميشود

و بالعکس علی القاعده در زبان فارسی " ک"به " خ"ناگفته نماند تبديل حرف  کويردر رابطه با تبديل خوار به . است
و کلمًه ) صحرای بی آب و علف( قفيرمعهذا بايد کلمًه عربی . نظير تبديل کانه و خانه به همديگر. اتفاق افتاده است 

                                     . در اين تغيير و تبديل نقشی اساسی را ايفا کرده باشند )زمين پف کرده(ِير -ُکومرکب ترکی 
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:                                                 زعمدًه  اين مجموعه مقاالت عبارتند ا کتبی منابع
                                                                                                                                         

                                                                     .                        ، تأليف جواد مفرد کهالن ١در آينًه تاريخ  -١
گزارش زادگاه زرتشت و تاريخ اساطيری ايران ، تأليف جواد مفرد کهالن                                                      -٢
                                                                کيانيان، تأليف آرتورکريستن سن، ترجمًه ذبيح اله صفا               -٣
نخستين انسان و نخستين شهريار در تاريخ اساطيری ايران، تأليف آرتورکريستن سن، ترجمًه احمد تفضلی و ژاله  -۴

                                                          .                                                                                 آموزگار
.                                                                                              فرهنگ نامهای اوستا، تأليف هاشم رضی -۵
                                                                 .                     فرهنگ واژه های اوستا ، تأليف احسان بهرامی -۶
، تأليف ابراهيم پور داود                                                                                                      ٢و١يشتها  -٧
                                                                                     .       ياد داشتهای گاثاها، تأليف  ابراهيم پورداود -٨
  ، تأليف ابراهيم پور داود                                                                                                      ٢و١يسنا  -٩
.                                                                                     ف مهرداد بهارپژوهشی در اساطير ايران، تألي -١٠
.                                                           تاريخ ماد تأليف ايگور ميخائيلويچ دياکونوف، ترجمًه کريم کشاورز -١١
.                                                                                                     نيا ايران باستان ، تأليف حسن پير -١٢
.                                                            ترجمًه مسعود رجب نيا. ميراث باستانی ايران، تاليف ريچارد فرای-١٣
.                                   ترجمًه روحی ارباب. داندامايف. ا.تأليف م. پادشاهان هخامنشیايران در دورًه نخستين  -١۴
.                                                                                   ايران در عهد باستان، تأليف محمد جواد مشکور -١۵
.                                             رنی، ترجمًه گئورکی نعلبنديان، چاپ ايروانتاريخ ارمنستان، تأليف موسی خو -١۶
.                                        فرهنگ پهلوی به فارسی و ترجمًه فارسی به پهلوی ، تأليفات دکتر بهرام فره وشی -١٧
                                                                             .   تاريخ انبياء وقصص قرآن، تأليف حسين عماد زاده -١٨
.                                                                                                           آيين مغان، تأليف هاشم رضی-١٩
.                                                                                   زرتشت در گاثاها، ترجمه و تحقيق هاشم رضی -٢٠

.                                                                                          فرهنگ فارسی  ، تأليف دکتر محمد معين -٢١ 
.                                                                 به انگليسی. ت مکليشاساطير و افسانه های باستانی، تأليف کن -٢٢
.                                                      بين النهرين باستان، تأليف ژرژ رو، ترجمًه عبدالرضا هوشنگ مهدوی -٢٣
                                                                                          .                        انجيلها، ترجمًه  فارسی -٢۴
          تورات ، ترجمًه فارسی                                                                                                          -٢۵
.                                                                                  بهاء الدين خرمشاهی قرآن ، به ترجمه و توضيح -٢۶
.                                                                  بندهش، تأليف فرنبغ دادگی، به ترجمه و توضيح مهرداد بهار  -٢٧
.                                  يف هنريک ساموئل نيبرگ، ترجمه دکتر سيف الدين نجم آبادیدينهای ايران باستان، تأل -٢٨
.                                                                        به ترکی آذری. گونئيلی. م. ده ده قورقود، ترجمه، حسين  -٢٩
.                                                      به انگليسی، از طريق انترنتتأليف هيچکاک ، . فرهنگ نامهای تورات -٣٠
 جغرافيای تاريخی بلخ و جيحون تأليف الهامه مفتاح                                                                                -٣١
                                                                                             نيرنگستان، تأليف صادق                     -٣٢
        اعالم قرآن، تأليف محمد خزائلی                                                                                                 -٣٣
ن، تأليف گوندلين ليک، ترجمًه دکتر رقيه بهزادیفرهنگ اساطير شرق باستا -٣۴  
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