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ير تطبيقی ايران باستاناساطيخ و تار  
 

 )۴(  
 
 
 
 

 در باب بنياد بابلی غالب اساطير خدايگانی اديان کهن خاورميانه ای
 

وقتی به پايان جلد سوم اين مجموعه رسيدم، زودرس شعار پيروزی سردادم، در حالی که باز بايد پيش ميرفتم چه 
اساطير الهيات اوستايی که من آنها را اساس اساطير اديان بزرگ  تدريجًا با پديد آمدن جلد چهارم معلومم شد که خود

دانسته بودم، در همکاری و همفکری مغان ايرانی و بابلی پديد آمده که در زير چتر امپراطوريهای ايران پيش اسالم 
بلی ريخته شده و با به طور ساده بگويم اساطير اوستايی ايرانی به نوبًه خود در قالب اساطير خدايان با. می زيسته اند

.آنها شکل و پرورش يافته اند  
 

 
 مؤلف

جواد مفرد کهالن   
 
 
 
 

 
 سوئد
١٣٨۶ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ساقی به نور باده بر افروز جام ما                      مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما
 
 

 ما در پياله عکس رخ يار ديده ايم
  ای بيخبر ز لذت شرب مدام ما
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همان کاسيان اسالف لراننداصل در قوم عاد   
 

قفقاز باز هم به  و قوم مغان سئورومتی) اسالف لران( نگارنده بعد از امتحان سه آلترناتيو اسکانديناوييائيها و کاسيان
که نقطه پايانی به سياليت و  در اين مورد به نکته ای متوجه شدم. ، اسالف لران رسيدمکاسيانبا  عادمطابقت قوم 

خدای  هودهامطابق نام ) دورشونده( عاد پيغمبر قوم هوددر اين باب ميگذارد و آن اين است که نام  تشکيک نظرات
جز کاسيان منظور نبوده است چون مسلم به نظر ميرسد )دورشونده( عادخود نام  .باران و رعد و برق کاسيان است

را جايگزين نام  عاده اند و مترادف آن در نظر گرفت )دور شونده(قاصی به صورت القاعده را علی کاسینام  اعراب
 ارم عادنامهای .به صراحت بدين معنی نام عاد اشاره شده است٦٠آيًه  قرآن خود سورًه هود در. دنموده ان)قاصی(کاسی

که به قوم عاد  باشند می  )اروند يعنی باشکوه( کوه الوندو  تخت جمشيدبه ترتيب مطابق با ) کوه شايسته(کوه احقافو 
.                البد به وساطت بابليها به اعراب رسيده است) مغان(و ثمود) کاسيان(اساطير قومهای عاد .شده اند منسوب  

  
تأملی در تثليث خدايان کهن آريايی بر پايه کتيبًه متی وزه پادشاه ميتانی   

             
ی ها تحت نام زوج خدايان خورشيد و ماه  ميثره و از خدايان معروف آرياي) قرن چهاردهم پيش ميالد(در کتيبًه متی وزه 

بهرام (، خداوند ايندره )الهًه شراب(و وارونی ) برهما/ن و آسمان شب، اهورا مزدا.ايزد قانو(ميثرا، زوج خدايان وارونا
ه شده نام برد) ناستيه و دسرًه وداها، در اصل ايزدان روز و شب(و سرانجام از ناستيه ها ) ايزد جنگ و رعد و برق

نيز ناميده شده اند به ترتيب به معانی ) پاکان(از اين ميان زوج نام اخير بسيار توجه می باشند چه اينها که اشوين . است
ايشوم، /بهمن/ائيريامن(و اهريمن) برهما، خالق دانا(متضاد مهربان و شرير می باشند که به وضوح يادآور اهورا مزدا 

از اينجاست که نام دومی به دو صورت متناقض . می باشند) خوب و بد آنآداد در هردو معنی /خجسته= شيوا
نظر به اينکه دو زوج خدايان اين متن يعنی . به اوستای نياکان ما رسيده بوده است) شرير(و اهريمن ) مهربان(ائيريامن

نيز بايد خواهر و برادری ميثره ها و وارونی ها هر يک شامل يک خواهر و برادر است لذا ناستيه های اين متن ميتانی 
مطابق با زوج  ايزدان ايرانی اشا و اشی، رام و رامنين، ائيريامن ) اشوينها(نامهای ناستيه ها . در نظر گرفته شده باشند

                                          . هستند) شيوا(و اهريمن ) برهما(مذکر و مؤنث و همچنين منشًا هندوايرانی زوج خدايان اهورامزدا
                            

 زبان دری با ساسانيان به فارس و ديگر نواحی غربی ايران رسيده است
 

در کتاب دو جلدی جادًه ابريشم، به نقل از منابع يونانی و چينی  استاد علی مظاهرینگارنده قبًال با استناد به نتيجه گيری 
آورده ام که در آغاز در ماوراءالنهر ميزسته اند و بعد در اتحاديه قبايلی از  سکائيانو اسالمی ساسانيان را از تبار 

اما سرانجام پس .و يوئه چی ها شمال غربی هندوستان را فتح نموده و در آنجا حدود دو قرن فرمانروايی نموده اند سکاها
نگارنده با توجه به نتيجه . اننداز گذشت چهار قرن هندوان موفق شدند ايشان از هندوستان به سمت ايران باز پس بر

ولی متوجه جايگزين شدن . گيری استاد مظاهری موطن بعدی سکائيان دربيکی را همان ايالت فارس معين نموده بودم 
سادگی و روانی زبان دری و کثرت . پارسی کهن نشده بودم/زبان دری اين سکائيان پارسی به جای زبان بومی پهلوی

کومت فارس و سرانجام  فتح تمامی امپراطوری اشکانی بی ترديد اين روند جايگزينی  را جمعيت ساسانيان و کسب ح
با دوستم پويان که در اين باب با هم بحث و گفتگو ميکرديم، يادآوری نمودند که فردوسی نيز در . تسريع نموده است

به شاهنامه مراجعه کردم، . موده استشاهنامه ساسانيان ايرانيان مهاجر هند و عودت داده شده به سمت ايران معرفی ن
مطلب درست بود جالب است که فردوسی در اين باب تنها نام ساسان به عنوان رئيس قبيله ذکر کرده و مطابق رسوم 
. اشرافی کهن اصل و نسب وی را به تباری بزرگان کهن، در اين باب به دارا يعنی داريوش سوم هخامنشی می رساند

ی نام پدر اردشير بابکان ذکر شده و گاهی جد پدری وی محسوب است در واقع نام قبيله بزرگ که گاه ساسانخود نام 
يا ) پهلوانان نيرومند، اسالف بلوچان(اپرتوسوره هاايشان بوده است که يونانيان عهد سلوکی ايشان را به همراه 

در هند را چهار نسل می   ساسانيانکان فردوسی مدت  اس. معرفی نموده اند) منسوبين به الهه اژدهاوش زمين(آسيانيها
به شکل کلمًه ساس (نيز در زبان سکايی  ساسانخود نام . بوده است) نسل ٨حدودًا (آورد که در واقع نزديک به دو قرن

آسيانيها يعنی ( ساسانيانالبد انتساب . به معنی منسوب به عقاب می باشد) که در نزد مجارها به يادگار مانده است
از ) داريوش، داريه وهوش، داله وهوش لفظًا يعنی عقاب شريف(دارا به ) ه ايزد برگ هئومه عقاب شکلمنسوبين ب

احتمال نسب بردن ايشان از داريوش هخامنشی ضعيف . همين موضوع ترادف معنی لفظی اين اسامی پديد آمده است
در اين رابطه . شان است نه نيای واقعیاست، چه نامهای ساسان و آسيان در واقع نشانگر خدای درمانگر قبيله ای اي

که باالی سر ) همای سعادت( دايرًه بالداردرون ) عالمت پير دانا(خدای ريش دارگفتنی است، مسلم می نمايد تمثال 
منظور بوده است نه فروهر زرتشتيان که  اهورامزداهخامنشيان در پرواز است، خود خدای قبيله ای هخامنشيان يعنی 

ساسانيان با معنی لفظی نام قبيله آنان /پارتيان سيمرغ پرستیبه هر حال به نظر ميرسد . مطرح نموده انداوستا شناسان 
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در اينجا اين سؤال مطرح ميشود آيا نام . مرتبط بوده است اهورامزداو ) عقاب نيرومند ايزد پارتها/سگ(تخموروپهيعنی 
اسانيان در سمت بلخ و ماوراء النهر در رابطه با دارا يعنی قبيلًه اصلی و بزرگ س )دروپيکيان، دری ها(دربيکان

بوده يا نه و در غير اين صورت از آن چه مفهومی اراده شده است؟ نگارنده معتقدم اين نام پارسيان سکايی را ) عقاب(
بايد به معنی  )شراب خوب"(هئومه"سکائيان برگ يعنی  دروپيکيان/دربيکاننظر به نام کهن عهد هخامنشی ديگر 

در باب منشأ هندو سکايی ساسانيان، ريچارد فرای . يعنی دارندگان برگ هئومه مقدس گرفتداروی خوب مردم دارای 
ضمن اشاره به مقام  ی در توضيح نام ساسان در سکه های هند و پارتیوگرچه . نظر تقريبا درست داده است

هئومه، ساسان خدای کتيبًه = له، شقايق نعمانیگياه آال= ی سئورومتهاساسااز ريشه کلمًه (  ساسانموبدی /خدايگانی
در جنوب روسيه و پارت و هند، وی را همچنين شخصی تاريخی پنداشته به تبع آن و ) شاپور اول در کعبًه زرتشت

معلومات ضد ونقيضی که مورخين عهد اعراب از نسبت بابک و ساسان بدست می دهند، در نسبت خانوادگی او با بابک 
 احتماًال :پاسخ می دهدمنشأ نام ساسان چنين به سوال  در تاريخ باستانی ايرانريچارد نلسون فرای . ميشوددچار اشتباه 

ساسان شاهزاده ی برجسته ای بوده است از دودمان هند و پارتی که به پارس آمد و با امير محلی به نام پاپک همدست «
نسبی ساختند که سلطنت   ارتی و کامياب گشتند و شجرًهشد و با هم يک شورش بر پا کردند بر عليه حکومت مرکزی پ

سگ بالدار : "استاد علی مظاهری در کتاب جلد اول جاده ابريشم خود  می آورد. »...را از آن اردشير نمودار می ساخت
رومند، سگ بالدار ني(تخموروپهاز اينجا به خوبی معلوم ميشود " بوده است) پرتوها/آسيانی ها(توتم سکائيان هندنشين 

خدای سيمرغ شکل پهلوان سرزمين ارابه، منظور  /خدا( تهمورثيا ) يوزپلنگ که پوستش درفش کاويانی بود/پلنگ
سگ آسمانی شکل /ساسئو، ايزدعقاب(نزد مجاران  ساسههمچنين به نام ) خراسان/ پارسهای سمت پارت  قبيله ای

سگان نزد (ر فارسی به آوای سگان اطالق نشده است بی جهت د پارسلذا فعل . ناميده شده است) سيمرغ= درمانگری
                                                                                                                       ).ايرانيان مقدس به حساب می آمدند

                                                                                                                                                     
  

 ائيريامن ايشيه ايزدی از دو منشًا متفاوت آريايی و اکدی
 

شرير، ( دسرهشب يعنی  اشويندر اساطير هندو ايرانی اشاره به ) ايزد نجيب وپاک(ائيريامن ايشيهمتصور است که 
که  اشويننام . ی خود آريائيان ايرانی استاهورامزداايزد روز است که مطابق ) مهربان(ناستياباشد که همزاد ) اهريمن

معنی ) آريا( ائيريهو  ايشيهبه سانسکريت به معنی اسبان روز و شب گرفته شده اند در زبانهای کهن ايرانی مترادف با 
و ايزد  ائيريامنوستا به دو صورت ايزد مهربانی و دوستی  يعنی البد از اينجاست که وی در ا. پاک و نجيب را می دهد

اين ايزد آريايی در هزارًه اول پيش از ميالد با خدای بابلی . در آمده است) اهريمن، بد سرشت(انگره مئينوشرارت يعنی 
فاهيم نام و نشان معادل گرفته شده است چه هر دو جنبًه متضاد م) خدای سرکوبگر( آدادو آشوری رعد و توفان يعنی 

) هداد، سرکوبگر( آداد/اّراکه هئيت هندی همين ) خدای فرخنده و ويرانگر توفان و رعد( شيواوی را به وساطت نام 
ست به وضوح در نزد اين خدای معروف شيوااو  ويشنو، برهمايکی از اعضاء تثليث خدايان معروف هندی يعنی 

اينان همان . بابليهاست) سرور شفابخش(نی نازو/يشومهمان ا بهمنيا  امنائيريگرچه اساسًا . ساميان مشاهده می کنيم
و از سوی ديگر در تثليث  ائيريامن ومهر  ،اهورامزداخدايان معروفی هستند که وی را از سويی ديگر در تثليث ايرانی 

گر برای خود ظاهر نام ا. ديده ميشود) در واقع ايزد خجستًه توفان و رعد( روح القدوس و) منجی(پسر ،پدر انجيلی 
يعنی خدای جنگ و سرکوب  منه-يا-ئيلائيريامن منشأ سامی قائل شويم در اين صورت علی القاعده اصل آن بايد همان 

در عربستان و نزد نياکان عرب تاجيکان پرستش ) بت قربانيها(منات الهًه اعراب که به صورت /نام ايزد. بوده باشد
وی از همين نياکان عرب تاجيکان بر هند رفته بوده است که در آنجا بتکده ای شيوايی  ميشده است، احتمال دارد پرستش

بنا شده بوده اند که ساختمان قديمی آن در غزوات   سومناتمعروفی به نام همين خدای بزرگ جنگ، تحت عنوان 
ند که در اين صورت ريشًه اين نام را به لغت هندو  به معنی ماه سرور گرفته ا. سلطان محمود غزنوی ويران گرديد

                                                                                                                          .سامی آن منتفی ميگردد
                                                                                                                                

معرفی دو بت اعراب که هرودوت از آنها نام برده است           
 
هرودوت مورخ يونانی معروف قرن پنجم پيش از ميالد که به پدر تاريخ مشهور است، در باب دين اعراب اشاره کوتاه 

وی نام اين دو صنم را اوروتال و اليالت . خن ميگويدو مهمی دارد که ضمن آن از پرستش دو بت مهم در نزد ايشان س
به همين صورت خود در عهد آغاز ) الليالتيا خورشيد يا  ارش کی گال/آالتوم= الهًه جهان زيرين(الالتنام . آورده است

جای  اما نام دوم. اسالم مورد پرستش بوده و با روشنايی خورشيد واالمقام والهًه آاسمان و هوا مربوط ميشده است
تعلق داشته است ) به اصطالح جاهليت(بررسی بيشتری دارد تا معلوم شود که اين نام به کدام يک از اعراب عهد آزادگی

ايزد همواره سر سبز آبهای ژرف (چه اين نام در روايات عرب فقط به صورت اورتاليا به عنوان نام ديگر خضر 
 نين اورتاوی همان : از و معمای نام اين معبود کهن اعراب بر ميداردولی همين نکته پرده از ر. باقی مانده است) درياها

است که در نزد يهود و اعراب مسلمان به ) پدر عالی(مناف /پسر منات ) صلم، سلمان فارسی نيای اساطيری عرب(



 

 4

تحقيق . ته استبه عنوان نيای اساطيری اعراب و يهود به شمار رف) پدر امتهای فراوان(ابراهيم) پدر عالی(صور ابرام 
است که در نزد بابليان در ) ايزد معبد آبهای ژرف(يا ائا) خدای زمين(بيشتر معلوم ميدارد که پدر وی مطابق همان انکی 

خضری که / البد همان مار و اوتناپيشتيمی. مقام خدای دانا و نيرنگباز زمين به صورت مار بزرگی تجسم ميشده است
می ربايد و در باغ عدن باعث فريب آدم و حوا ) پيرمرد جوان يا قهرمان ميرا(يلگامش گياه جاودانگی را در دريا از گ

) مارشکل(در اساطير ايرانی تحت نام اژيدهاک ) اژدها(در نقش مار) ماردوش(ائا خصوصًا پسرش مردوک . ميگردد
م آشور خدای قبيله ای ترجمًه نا) خندان(ضحاک. پادشاه اساطيری بزرگ اعراب و ديگر ساميان به شمار رفته است

را  که جزء اورت يا  اورتالياو  اوروتالخود نامهای . مطابقت داده ميشده است) هبل(آشوريان است که با مردوک
نيای قبيله ای اساطيری اعراب / اسماعيل يعنی خدا/نبو)/ايزد کامل و سالم و صلح دوست(اوروت آنها در نام نينورتا 
پدر (ابوالمنعم ) دخيوکی،شاه کشور(دقوقی /خضر/کيخسروديندار پدر  فرائورتی ايرانی ديده ميشود، می توان با نامها

در مقام ايزد ) ايزد دارای گياه سبز جاودانگی و جوانی( خضرنام . مقابله نمود کيخسروو خود ) آستياگ= مرد ثروتمند"
و ) دارای حيات جاودانه( اوتناپيشتيم، )آن که زيستن داند(زی سودرا، زيوسودرادر منابع کهن بين النهرين به صور 

، کسيسوتريوس، خنوخ، پادشاه هوخشتره( کی آخساروذکر گرديده و بعدها با ) ادريس، بی نهايت عاقل( آتراهاسيس
خود . شده است خضرجز خشثرًه نام هوخشتره علی القاعده در تلفظ ساميان تبديل به . يکی گرفته شده است) بزرگ ماد

از نامهای عبری و عربی ديگر همين کی . وی حادث شده است  کی خشثرويا  کی آخسارووان از عن کی خسرونام 
نين /نينورتاشير، لقب (و هرمس ) جنگجوی بيرحم(، عاذيمون )آتش فرزند مرگ(آخسارو، اوريا فرزند مرهوث 

جالب است که در شاهنامه . است که به واسطًه ويرانی جاودانه و ظالمانه امپراتوری آشور به وی داده شده است) گيرسو
از زبان روشنک دختر دارا از کيخسرو با توجه به دخمه مزين به تصويرش در شهر زور به عنوان خسرو شهر زور 

                                                                                                                                 . ياد گرديده است
                                                                                                                                       

 آن چه در نام ماههای مازندرانی جلب توجه می نمايد
 

ماه روی تخم ( کرچ ماانی هستند که از اين ميان می دانيم غالب نام ماههای مازندرانی همان نام ماههای مرسوم اير
در روايات . آمده است، نام محلی بوده و استثناست) بهترين راستی و کمال(که به جای ارديبهشت ) خوابيدن مرغان

آرچ « را » آرچما« اين هفت روز از  :"مازندرانی کتاب نصاب طبری هم، اندکی اشاره بدين معنی اين ماه رفته است
نامند و در  مي» در اين روزها گلكاري نمي آنند، تن نمي شويند، موي سر و چهره نمي تراشند و پشم گوسفند و موي  

و چون  بز نمي چينند آشيانه و تخم گذاري خواهد اگر گلكاري بكنند مار درخانه شان آشكار خواهد شد و : معتقدند آه  
 ارگه ما، )خشترو ويره، شهريور=ماه منسوب به شاه دانا(ما شروينه، )ماه ايزد کامل، خرداد(هرمانام ماههای . "آرد

اصل ايرانی مرسوم خود را حفظ ) مهر ماه( مير ماو ) آذر ماه، ماه آتش، ارک ماه به سانسکريتی و اگر ماه به سکايی(
می  ميره وی را بسيار جالب است چه معلوم ميشود در اينجا ايزد مهر و ماه منسوب ب مير مااز اين ميان شکل . کرده اند

يا همان ) مهرابه های ايرانی(ايزد زورخانه ها مهرو اين نشانگر آن است که ) نظير ُامرو در نزد خوارزميها(خوانده اند 
که بعدها  تحت عنوان مير يا امير با امام اول شيعيان مطابق گشته در ) بسيار نيرومندياور (= اساطيری  ولی پوريای

                                            .هد و پيمان و خورشيد ايرانيان يعنی مهر مراد نبوده استاساس به جز ايزد جنگ و ع
                                                   
                                                                                                     
 

ريکا، کيجا و کوته) شاخه نو رسته(اژه های ترکه و ريشه  
 

 گودهو  گدهگفته ميشود و ما در آذربايجان در زبان آذری آن را به صورت  کوتهدر زبان مازندرانی به نوزاد حيوانات 
معادل  گداتلفظ نموده و آنها را در مقام تحقير در مورد بچه های شرور بکار می بريم و غالبًا آن را با کلمه فارسی 

،  کوتهلذا کلمات . اخذ شده است) کاثه، کئيته، خواهش و التماس(= هگداز ريشًه اوستايی  گداولی کلمه فارسی . ميگيريم
را که در اين   ترکهاّما واژه . گرفته باشد )اوستايی کوتَک( کودکبايد از همان ريشًه واژًه فارسی  کوچلو و کوتولو

و  تراز  ترکهاشتقاق .  شمرد" ک"و عالمت تصغير ) شاخه و ساقًه نورسته(  ترًه رابطه مطرح است، بايد مرکب از واژ
که برخی اخيرًا بدان گمان می برند، اشتباهی به نظر می رسد چه کلمه ) به مازندرانی يعنی بچه، نوزاد( ريکا و يا راکه 

به نظر ميرسد نام مازندرانی  .  شدمی با" ک"و همان عالمت تصغير ) رسته، روييده( رو خود مرکب از ريکايا  راکه
.                                                          است زاييدنکه از ريشًه  زاو ) که او( کیمرکب باشد از  دختريعنی  کيجا  
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 توضيحی در باب منزل سلمی ادبيات کهن ايران
 
خواستم که به ريشًه اساطيری . شيری کلمًه سلمی سؤال کردنديکی از بينندگان برنامه سرزمين جاويد از استاد بهرام م

فردوسی نام سلم اساطير ايرانی را به معنی عربی آن صلح و سالمتی گرفته است و : اين نام اشارًه مختصری داشته باشم
نيمه اسالو  اين مردم نيمه آريايی و. مصداق داشته است) سرمتها، نياکان صربوکرواتها(اين مفهوم در مورد قوم سلم 

) سرب(و صرب) هرووات(برده داری بينشان مرسوم نبوده است و معنی خود نامهای اوستايی و سانسکريتی کرووات 
نام سرمت که هنوز هم در نزد صربوکرواتها به معنی . که به مفهوم جملگی آزادگان می باشند گواه اين معنی است

گی مردان، زنان نيز در جامعه بدوی ايشان در قرون پيش از ميالد در مادرساالر می باشد نشان ميدهد که عالوه بر آزاد
يعنی (بنا به خبر خرمدينان که ابومنصور بغدادی در زينت المجالس نقل نموده شروين. شمال قفقاز مقام وااليی داشته اند

تعلق داشته ) ين زنانسرزم(از سوی پدر به همين ديار زنج) شاهزاده، منظور زرتشت، پيامبر و حکيم بزرگ خرمدينان
اين خبر بکر کامًال درست بوده است چه مشخصات نژادی . بوده است) مادی(است و مادرش از خاندان کيانی 

به عنوان پادشاه ) شاه موبد، جمشيد(= و پدرش سپيتمه مغ) سپيتاک، زرير، زريادر يعنی دارنده تن زرين(زرتشت
جای ) به عنوان دختر آستياگ(و مقام مادرش آميتيدا -حی منظور ميشدهکه منزل سلم و سلمی در آن نوا-واليات قفقاز 

.                                                                                    ترديدی چندانی در درستی اين نظر باقی نمی گذارند  
 

 معنی کلمًه اوستايی سونو مذخه
 اسم برده شده است که سونومذخهحشرًه موذيی به نام جانور يا فرگرد هفتم از  ٢٦رهدر ونديداد يعنی اوستای متأخر فق

از جمله سيد حسن تقی زاده مقاله ای را به انگليسی برای شناسايی  :موجب بحثهای فراوان شده است تعيين و شناسايی آن
را مرکب از دو نام سن و ملخ گرفته عده ای آن. آن بدان اختصاص داده و آنرا با حشره ريز گياهی سن يک دانسته است

از .در ترجمه پهلوی ونديداد آن را عنکبوت معنی کرده اند). از جمله هاشم رضی در ونديداد مفصل چهار جلدی خود(اند
معنی نموده است منطقی می نمايد چه در سرزمين مغان يعنی آذربايجان  مگس سگکه آن را  کانگااين ميان ترجمه 

است ولی بدن سگها در منطقه پر از مگسهای زرد سمج و گزنده ای است که برای همه شناخته شده کلمه سن ناشناخته 
چون سگ نزد مغان موجود بسيار محترم و مقدس .است و در آذری به نام ايت ميلچگی يعنی مگس سگ ناميده ميشوند

البد اين . منفوری اراده ميشده است به شمار ميرفته است، بنابراين از مگس سگ آزار دهنده و سمج سگان حشرًه بسيار
 سگان،تن سگان بعد از هنگام طعمه قرار گرفتن تن مردگان در دخمه های رها شده زرتشتيان توسط  سگ مگسان

در اساس ترجمه نادرستی از اين فقرًه اوستايی صورت  بنابراين. اجساد به شمار ميرفته اند تعفنو  کرم زدنمسببين 
به معنی بر عکس خود به معنی ) سخت گزنده و درد و آسيب رسان(ستمه -گزد-ائووستايی چه کلمًه ا. گرفته است
پرسيد :"[فرگرد هفتم ونديداد در واقع بايد از اين قرار باشد ٢۶و ٢۵ترجمه فقرات . گرفته شده است يارمندترين
اشو اهورمزد، که نسا را با چگونه آن مردمان پاک و طاهر می شوند ای . ای دادار گيتی استومند، ای اشو]. زرتشت

ناپاک هستند ای زرتشت به آن به کردار سگ : آنگاه گفت اهورا مزدا. پليدی نزديک آب يا آتش به ناپاکی فراز برند
بی آبی و بی گياهی به شدت ]کردار[به آن به ). هستند(آنان که نسا پوسندگان دروند. بوند] و لجوج[مگس سخت گزنده 

]."  هستند[؛ که نسا پوسندگان دروند )دراين جمله سونو مذخه به اشتباه با سن يکی گرفته شده(دآسيب رسان و گزنده بون  

 در بارًه هويت قومی بوميان لولوبی کهن شمال غرب فالت ايران
 
دياکونوف در تاريخ ماد نام لولوبيان را در زبانهای اکدی و هوری به معنی کوهستانيانی آورده که از ميان ايشان برده 

پناه می " ب"يا " پ"يا " مه"در اين نام ناچار به پسوندهای جمع عيالمی " بی"ميگرفته اند؛ گرچه او برای توجيه پسوند 
در مقايل در زبانهای . برد که يعنی آواز از ساز واحدملت واحدی نيست و اين پذيرش اين نظريه را دشوار می سازد

 - لو(اين نام به هيئت لوَلوبی ) بان بوميان فالت ايران به ارث رسيده باشدکه در اينجا احتمال دارد از (کهن هندوايرانی 
با قضاوت از روی البسه اين مردم آن چنانکه . به معنی مردمی می باشد که در کوهستانها کشت و زرع ميکنند) بی- لَو

ی سرپل زهاب بر جای مانده، می در کتيبه آنوبانی نی سلطان مقتدر لولوبيان  از قرن بيست و دوم قبل از ميالد در نزديک
سومری و اکدی به شمار آورد که به تدريج با عيالمی و همچنين به اندک در صدی  توان اين مردم را از نژاد غالب

در آميخته و در قرون بعد ) سرزمين مردم اسب پرور دارای ارابه های جنگی يعنی خراسان(خونيرث /آريائيان آرياورته
به نظر ميرسد از نام الهًه مادر مورد پرستش لولوبيها که . ک ايرانيان مادی و پارسی در آميخته انداز آن به تدريج به سل

و آفرينندًه انسان )  زمين/ الهه خشکيها(جايگزين شده همان آرورو) باکره، مقدس(در کتيبًه آنوبانينی تحت نام اکدی ايشتار
ر پهلوی سپندارمذ و در سانسکريت سانکرامات و در نزد ارامنه بابلی منظور باشد که نامش در اوستا سپنت آرمئيتی، د

                                                                                        .ساندارامت يعنی خجسته مادر زمين ذکر شده است
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 نام و نشان ايرانی ايليای تورات و ايلياس قرآن
 

نامهای توراتی و قرآنی معروف کی آخسارو يعنی ايليا و ايلياس را در خود زبانهای هندوايرانی و سکايی با توجه به 
ميتوان به معنی دلير نيرومند و دلير نابود کننده گرفت که اين کيخسرو يعنی دلير /صفت اوستايی معروف کی آخسارو

کلمه عبری ايل به معنی .به وضوح ديده ميشود) ويرانگر(مفهوم دومی در لقب سامی توراتی و قرآنی وی يعنی يونس
. ی داشته استظاهرًا واژًه يل ايرانی ريشه در همين کلمًه سام. نيرومند و مقتدر مترادف خود نام مادی کی آخسارو است

نيز در اصل گواه آن است که نام ايلياس در اساس ترکيبی ايرانی از ) نجات دهنده(نام يونانی کی آخسارو يعنی ياسون 
داشته است که مسلم به نظر می رسد نام يونانی ياسون از جز دوم همين نام حادث شده ) يس، ويرانگر(و ياس ) دلير(يل 
را نيز با توجه به قرينًه توراتی ) به يونانی يعنی تند و تيز(وف آرگوناوتها يعنی آرگو بر اين اساس نام کشتی معر. است

می توان از ريشًه هندوايرانی و سکايی ارکا يعنی کشتی  يا ارابًه ) دلير نابودکننده(اش يعنی ارابًه آتشين ايليای تشبی 
بهای اول و دوم از ايليا به عنوان پيامبری ياد شده گفتنی است در کتاب دوم پادشاهان تورات با. درخشان و آتشين گرفت

نفری با آتش آسمانی  ٥٠که بر قلًه کوهی سکنی گرفته و با دعا و نيايش به درگاه سپاهيان مخاصمش را در دسته های 
به ) الياسين(تن از پسران انبياء  ٥٠مطابق باب دوم همين کتاب توراتی، وی سر انجام در حضور . هالک می سازد

) منجی، که در واقع نام ديگر خود وی می باشد(عجزه ای آب رود اردن را شکافته، به همراه يکی از انبياء به نام اليشع م
جدا شده، درون گرد وباد با ارابه و اسبان آتشين به آسمان ) يسع(از آن عبور می نمايد و در آنجا از همراهش اليشع

به عبارت ) همراهان سفر غيبی کيخسرو(ياسين قرآن همان آرگوناوتهای يونانپيداست بر اين پايه از ايل. صعود می نمايد
آل يسعون يعنی کی آخسارو و همراهانش می باشند که در هنگام ويرانی آشور و فتح اورارتو يار وياور / ديگر آل ياسون
از  آخائيانتوسط ) پشم زرين سرزمين(هيتيانبه فتح ونابودی امپراطوری  ارگناوتهااساس يونانی اسطورًه . وی بوده اند

                                                                                                                     .مردمان دريايی بر ميگردد
                                                                                                                     
 معادلهايی بابلی بر پادشاهان پيشدادی معروف اوستا و شاهنامه

 
با اندکی تحقيق در اساطير خدايان کاسی، اکدی و سومری بابليان می توان معادلهای پادشاهان معروف پيشدادی يعنی 

يا کاششو کاسی و خدای قبيله خود را از نام  کاسيان نام خود: را شناسايی نمودجمشيد و ) تخموروپه( تهمورث، هوشنگ
نام اين ايزد را در زبان آريائيان کاسی می . گرفته اند که منابع بابلی عهد کاسيان اطالع زيادی از وی به دست نمی دهند

اين . تبر پايه اين معنی  از وی همان انکی ايزد زمين بابليان منظور شده اس. توان به معنی ايزد منسوب به زمين گرفت
نيز ) ييمه خشئته، شاه رستنی ها و سرزمين سرد(مفهوم در نام ايزد زمين و جهان زيرين پر راز و رمز ايرانی جمشيد 

مرتبط می شده است چه مسلم ) جام، يام(نام کاسی از سوی ديگر در زبانهای بومی خاورميانه با کلمه کاسه . مستتر است
پادشاه اساطيری صاحب جام جهان بين جايگزين ) يمه، جمشيد(ستا با ييمهدر او) کاششو(به نظر می رسد نام کاسی 

قائل  کاسيتوبه نام ) يمی(=همزاد مؤنثی) کاششو(در تأييد اين نظر بايد گفت که نظير جمشيد، برای کاسی. گرديده است
و يمی از سوی ديگر به از اين طريق بوده که يمه . بوده اند و وی را الهه شراب و درخت تاک به شمار می آورده اند

اينان خود با مراسم جشن نوروز ساميان مرتبط . و بعالت يعنی ايزد و الهًه نباتات کنعانی می پيوسته است ) آدونيس(بعل
) ائا( انکیبه ) خدای دريا و سيالب و طوفان( يم) سوری(از جانب ديگر هم نام يمه به وساطت نام اوگاريتی. بوده اند

در اين صورت معنی لفظی  ور جمکرد اوستا  . بهای ژرف درياهای معروف بابلی ها می پيوندديعنی خدای زمين و آ
منشأ ) ائا(گفتنی است مطابق اساطير بابلی انکی. بايد معبد يا دژ خدای آبهای ژرف يعنی ائا باشد جمشيدساخته  وريعنی 

قابل توجه است . ر نوروز جمشيدی بوده استبه عبارت ديگ) مأخذ سمبلهای سفره هفت سين(هفت يا هشت الهًه نباتات 
به نظر . با افزوده شدن پسوند اسمی اکدی اوم تقريبا تبديل به يمه ميشده است) انکی، ابراهيم خداگونه(که خود نام ائا 

زن خود ) انکی= به معنی پدر امتهای فراوان(ميرسد با توجه به همين اساطير است که در تورات ابراهيم خداگونه 
در اساطير اوستايی و ودايی از ازدواج يمه و يمی و توليد مثل . را خواهر خود می خواند) حکمران، الهه، نين کی(سارا

 - خدا) يمه، جمشيد( ييمهمانند  )ائا، ايزد خرد و آبهای ژرف و زمين(انکی. انسانها و انسانگونه ها از ايشان سخن ميراند
اعقاب (جالب است نام يمه به صورت جمه در زبان صربوکرواتها. است بزرگ به شمار رفتهعهد طوفان پادشاه دانای 

در زبان اوستايی به معنی زمين  زمهمترادف نام ائا به معنی ژرفا و گودی و به صورت ) سرمتهای آريايی و اسالو
                                                                 : جالب است که در شاهنامه نيز جمشيد با دريا مرتبط شده است. است

)                       جمشيد(پديد آمد آن شاه ناپاک دين)    دانش(صدم روز ناگه به دريای چين
البد  در آمده بوده است،) پدر سپيتاک زرتشت(به صورت لقبی بر سپيتمه گودرز) موبد، همزاد( يمهاز آنجاييکه بعدًا 

) کانس اويه(ازاينجاست که تصور گرديده سه نطفًه نسل منجيان بزرگ آئين زرتشتی از پشت زرتشت در درياچًه ژرف
نگهداری ميشوند و از اينجاست که نرگس مادر مهدی موعود کشتی سوار است و نام ماريا، مادر عيسی مسيح، در زبان 

/ پدر مردوک(ا است که با توجه به مقام ايزد آبهای ژرف داشتن ائا التين مترادف يمی ساميان غربی به معنی الهًه دري
نام و نشان بزرگ و با اهميت . به راحتی قابل توجيه و پذيرش می باشد) اوتو، سمبلهای مسيح خداگونه/ آتون/ آدونيس

ا وی تحت نام در اينج: سپيتمه جمشيد را سوای تورات و روايات مسلمين در اساطير يونانی هم می توان پيدا کرد
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همانند اصلش سپيتمه . به عنوان پادشاه قهرمان آتن ظاهر ميشود) يمه= همزاد( تسئوساساطيری معروف 
را در کاخ زيرزمينی اش به دام می اندازد، تسئوس نيز )پر آسيب= افراسياب(گودرز که ماديای اسکيتی /جمشيد

همانند او با قوم آمازونهای قفقاز . ه و به قتل ميرساندرا در البرينت هزار تو به دام انداخت) بد ذات(مينوتاروس 
سروکار دارد چه سپيتمه جمشيد، اصًال از مغان سئورومتی قفقاز بوده و بر واليات جنوب قفقاز فرمان ) سئوروماتها(

دارد ) رآدمکش، تو(= دموفونبرادر خوانده ای به نام ) ايرج/بسيار دانا، برديه زرتشت(آکاماسپسر او . ميرانده است
با ) منجی، کی آخسارو، هوخشتره(ياسونتسئوس هم نظير . است) فريدون(سوم /که مطابق کمبوجيه سوم پسر کورش

که از قديم با نام دريای اژه ربط -جالب است که نام پدر تسئوس يعنی آئه گوس را . پيوند دارد) الهًه افسانه ای ماد( مديا
از اينجا معلوم ميشود نام اين دريا از . گرفت) ايزد غروب هنگام(عنی غربیدر زبان يونانی می توان به م -داده شده

در سمت جنوب غربی فالت آناتولی حادث شده ) اوستا ارزهی، اروپا= غربی( ارزوهترجمًه يونانی نام کشور هيتی 
غربی دور دست به معنی خورشيد ويوسوت /ويونگهانبی جهت نيست که نام پدر جمشيد در اوستا و وداها يعنی . است

                                                         .است) خورشيد طلوع هنگام(سويتریگرفته شده است که در نقطه مقابل نام 
وجود  دونياشو ) کاسی، به معنی زمين( کاششودياکونوف در تاريخ ماد احتمال ميدهد که ارتباطی بين ايزدان کاسی 

را به دون اما اگر . اين نظريه وی را مستدل می سازد خدای زمين بخشدر معنی  دونياشای کاسی نام خد. داشته باشد
در معنی سامی آن ايزد دريا يکی  )به سومری سبزه زاران(يمهمعنی اوستايی آن يعنی آبهای گسترده بگيريم وی با خود 

البد از . است) خدا= هود( هودهامطابق نام  تندرمعهذا نام اين خدا از سوی ديگر در معنی سانسکريتی آن يعنی . ميگردد
قابل توجه . به شمار رفته است) کاسيان(رهبر ملکوتی مخصوص قوم عاد  دونياشيا  کاسیبه جای  هوداينجاست که 

. فديه می آورد) منظور هودها(ايزد هوادر کرند کرمانشاهان به ) پادشاه اساطيری کاسيان(اژی دهاکاست که در اوستا 
.   نشان داده شده است) پارس(ستا سرزمين دانوهای تورانی در مجاورت بين النهرين و سرزمين خشتاويهای دلير در او

 انکيمبه وضوح يادآور ايزد کشاورزی سومريان يعنی ) به معنی فراهم کنندًه زمينهای خوب(اساطير ايرانی  هوشنگنام 
= سرزمين خوب"خدای ( انکيدوبا نام ) پهلوان پلنگ مانندتخموروپه، يعنی ( تهمورثنام . است) خدای زمين خوب(دو

به نظر . که هر دو تراژدی مرگ معروفی داشته اند، مطابقت دارد) ، مخلوق نيمه انسان و نيمه جانوری انکی"خونيرث
سورًه  جنتاصحاب ايشتار اساس اسطورًه قرآنی /می رسد داستان رقابت انکيم دو و دوموزی بابليها برای ازدواج با اينانا

) صبا=شرابساز( قطروسو ) نشانه و گواه خدا( يهودااصحاب کهف باشد که در طبق احاديث قرآنی دو برادر به نامهای 
= خداوند سرزمين خوب موعود(و انکيم دو ) ديونيسوس باکوس يونانيها، ايزد باغ و شراب(که به جای دوموزی -

د و سرانجام زمينهای بهشتی قطروس با خشم خداوند خشک و ويران در اين باب با هم رقابت می کنن -هستند) يهوديه
اين اسطوره از سوی ديگر به وضوح اشاره به نامهای دوگره قبايل شمال و جنوب شبه جزيرًه عربستان يعنی . ميگردد
يم بندی در تقس. دارد يمندر سمت ) مردم سرزمين خشکيده( قحطانیو ) مضر، ربيعه، يعنی ثروتمند و بهشتی( عدنانی

 ارابياو ) سعادتمند(يمنهمان ) عربستان خوشبخت(ارابيا فليکسيونانيان و روميان تقسيم بندی برعکس اين بوده و 
اين تقسيم بندی اخير در قرآن در رابطه با جهان . شامل نواحی ديگر شبه جزيره شده است) عربستان فقير(اندامايون

قابل توجه است . به خوبی حفظ شده است )بهشتيان(صحاب يمن و ا) جهنمی ها( اصحاب شمالديگر تحت نامهای 
است و اسمش در کتاب ) سگسانی بزرگ/گسترده، يا گربه سان(اوروپهتهمورث پيشدادی که نامش متضمن /تخموروپه

عقاب مانند -پهلوان شير(نين گيرسو /نبی/ذکرشده است با نينورتا) تخموروته( تخمورتسّدرابای مندائيان به صورت 
. در پيوند است) خداوند مراتع خوب(انکيم دوماروش و  انکی/ائابا هوشنگ همچنانکه سلف وی .پيوستگی دارد) بلیبا

در نام خدای معروف بابلی ) کامل و رسا(اورتا در نام تخموروته اصلش را از جزء  اورتپيداست جزء 
به معنی لفظی پير مردی که هنوز جوان (ليها باب گيلگامشدر اين رابطه گفتنی است . دارد) پهلوان کامل/خدا(نينورتا

به شمار رفته است، با  انکيدوو برادر خوانده و دوست ) حاکم جوانتر(باندا لوگالکه پسر ) است يا قهرمان ميرا
اما نظر به اينکه نام . کامًال همخوانی دارد )پهلوان سرزمين راه(تهمورث برادر اساطيری معمر ) ييمه، يمه(جمشيد

و  گياهيا  گلدر زبانهای ايرانی ميتوانست ترکيبی از ) در معنی کشندًه گاوميش به زبانهای سامی(لگامش گيسومری 
گياه (هومدر اساطير ايرانی تحت لقب ) گودرز(به شمار آيد، از اينجا معلوم ميشود چرا سپيتمه جمشيد) انسان ميرا( مش

کيب ايرانی مذکور بيشتر يادآور نخستين انسان و پادشاه اما تر. معرفی شده است) نيروی خوب دهنده، ريواس يا تاک
است که نظير گيلگامش دنبال گياه جاودانی رونده همنشين انکيدوی گاوشکل، ) گياه مرد فانی( کيومرثايرانيان يعنی 

هلوان پ(تهمورث، گرشاه / هوشنگاين سه نام تثليثی اوستا يعنی . همزاد گاو نخستين يعنی اوکدات به شمار آمده است
شاه موبد درخشان سرزمين (جمشيد و  )واعظ، نامور، پر آواز(فرواکيا ) پلنگ مانند يا فرمانروای سرزمين گذرگاهی

در اساطير بابلی  )ايزد جهان فرودين(نرگال /تموزو  آداد)/نامور(نبو/نينورتاو  ِائا/انکیبه جای ) سرما، شاه کوهستان
و ) جنگجوی آرامش دهنده، مار فيس فيس کننده(ناحور، )پدر امتهای فراوان(هيمابرادر تورات اينان با نامهای .  هستند
جالب است که اساطير کهن سومری و . جايگزين شده اند) ايشکورای سومريها، ايزد رعد= جادوگر کوهستانی(هاران

سخن ) ی هندواروپايیسفير، شاه به زبانها(کينگو و ) الهًه آبهای شور( تياماتاکدی در رأس خدايان کهن دشمنان از 
فرمانروای کشور کشته شده اند و اساميشان يادآور نامهای شاهان ) نين ماداملقب به ( مردوکميرانند که به دست 

خدای = بعل زبوب= مردوک، بعل زفون(اژی دهاکپيشدادی سيامک مقتول به دست ديوان و جمشيد شاه مقتول به دست 
خدای زمين خوب و ( انکيم دوياد آور  شاه دانای زميندر معنی  ،)شنگآذر هو(هوشنگنام . می باشند) مار ّسمی
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ايشتار /بر سر همسری اينانا) آدونيس/ يوسف( دوموزیاست که معاند عشقی ناموفق ) کشاورزی سومريان و اکديان
ن، ايزد گيبيل، قائ(قابيلو ) دوموزی= دريغ(هابيلدر تورات و روايات اسالمی اين اسطوره به صورت داستان . است

.    می باشندمردوک و انليل ، آنوبه ترتيب مطابق  پيشدادی تازو  ويگرد،  سامک. نقل شده است) آتش کورًه فلزگدازی
) متعلق به يوسف شوهر مريم مقدس(نّجارو حتی عنوان نصاری، ناصریمسلم به نظر می رسد عناوين انجيلی معروف 

در اصل از ريشًه کلمات عربی نضر يعنی زيبا و ) ای نجاریدرخت دارای چوب مرغوب بر(به وساطت نام نضار 
کلمه ناصری به معنی کودک يادآور خدای مصری ايهی است که از آن . گرفته شده اند)تموز(يوسفدرخشان يعنی لقب 

گر با و از سوی دي)  آدم، دانا( مانو در اساطير ودايی از سويی با ) دانا يا دارای اراضی خوب( هوشنگ. ياد خواهد شد
.                       که اين هر دو پدر نخستين انسانها به شمار رفته اند، مطابقت می نمايد) آدم(پوروشه 

= ايزد آبهای شيرين" پسر(دومو آبزو بايد افزوده شود  که در اساطير بابلی ارتباطی بين   دوموزودر رابطه با  
                 :وجود داشته که قسمتی از همان روايات توراتی آن در آنها مشهود است) اصلیپسر (دوموزی و ) انکی/ائا

 پسر اولبه عنوان ) دارای اراضی خوب( اسرلوحیتحت نام ) پسر ايزد آبهای شيرين( دومو آبزودر اساطير بابلی از 
زد جادوگری نام برده ميشود ولی تحت اين و اي) قائن(=ستيزه جو  کاهنخدای آبهای ژرف و زمين، به عنوان  انکی/ائا

انکيم سخنی به ميان نيامده است، ولی نظر به معنی لفظی نام ) هابيل= دريغ فرزند اصلی(دوموزی نام در ارتباط وی با 
يعنی ايزد کشاورزی و مرد سد و خندق بابليها معلوم ميشود، اين همان برادر مخاصم ) دارای اراضی خوب( دو

اسطوره تعقيب دوموزی . می باشدايشتار /اينانامی باشد که رقيب عشقی وی بر سر همسری  ومو آبزوديعنی  دوموزی
معنی می نمايد به صورت اساسی بر داستان تعاقب  قنداق/زهدان کودک درتوسط ديوان اين دوموزی که ياکوبسن آن را 

ندان ديده ميشود، ولی در داستان اصلی عيسی مسيح نوزاد توسط سه مغ شرقی و دستيابی ايشان به وی در آغل گوسف
                                                                        .جادوگران متعاقب کشته ميشود/بابليش تموز به دست اين ديوان
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حاجی فيروز بابلی آيينريشه   
 

بايد به  سياهیحدس هايی زده بود، مبنی بر اينكه اين  بهار مهردادسر و صورت حاجی فيروز مرحوم  سياهیدر باب 
يافته های جديد و ترجمه لوح اآدی  به تازگی شيدا جليلوند با. مربوط باشد دنيای مردگاناز ) حاجی فيروز(بازگشت او 

را در  حاجی فيروزدکتر مزداپور در اين راه به درستی ريشه اکدی . به زمين رسيده است» ايشتر«به همين داستان فرود 
 طبيعت ساالنه سر سبزی فيروزمندکه مسافر ) فرزند حقيقی] دريغ از[يعنی  هابيلدوموزی،( تموزاسطوره ايزد نباتات 

نيز درتأييد همين  سرخ پوشاين ) زائر(= حاجیعنوان . ان زيرين به روی زمين می باشد، در يافته استجه از بهاری
يعنی [ اوستاًه ورنمملکت چهار گوشه ( بابلمی دانيم شهر . مسافر زائر شادی و نشاط آور جهان زيرين بودن وی است

اسالم و حتی پيش از آن پايتخت فرهنگی ايرانيان  در امپراطوريهای ايرانی پيش از) کورش/فريدون پايتخت ]دژ پايينی
.                                                                          و پاريس جهان باستان در بين النهرين سامی نشين بوده است  

: ست، چنين شرح داده استدآتر مزداپور، داستان اين حرآت نمادين و اسطوره ای را آه بنيادی ترين نماد نوروز ا" 
به » ايشتر«يك روز الهه . را برای ازدواج برمی گزيند_ دوموزی _ است، شاه » تموز« همسر آه همان الهًه» ايشتر«

با ورود . زمين می رود، علت اين تصميم هنوز معلوم نيست، برخی حدس زده اند شايد خودش، الهه زير زمين نيز باشد
ديگر نه درختی سبز می شود و نه ديگر گياهی می رويد و . در روی زمين متوقف می شودالهه به زير زمين، باروری 

از اين رو خدايان از ايستايی جهان . زندگی از جريان طبيعی می ايستد و هيچ آس نيست آه برای معبد خدايان هديه بدهد
به _ دوموزی _ ود نيمی از سال را ناراحت بودند و برای پيدا آردن راه حل، جلسه ای ترتيب می دهند و قرار می ش

نام دارد به جای » گشتی ننه«زير زمين برود و وقتی دوموزی به روی زمين می آيد، نيم ديگر سال را خواهرش آه 
وقتی دوموزی به روی زمين می آيد، بهار می شود و تمام مراسم نوروز هم ظاهرًا و احتماًال . برادر به زير زمين برود

می آنند و دايره و تنبك و  قرمزرا از زير زمين به بيرون می فرستند، لبانش را _  دوموزی_ وقتی . ستبه دليل آمدن او
 دآتر مزداپور معتقد است با ترجمه اين روح اآدی از. ساز و نی لبك به دستش می دهند و اين يعنی خود حاجی فيروز

                                                                             .                            اسطوره حاجی فيروز رازگشايی شد
 .پس در اين هفته های آخر سال ما هم از لوح دلمان مهر برداريم و راز مهر بگشاييم و بگذاريم آه احساس هوايی بخورد

                                                                     ".                                 آفتاب/روزنامه ايران/مانه باالمحلهاس 
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 تموکان دورًه هخامنشيان همان شهرتفت است
 

اين امر اخيرًا در مورد نام ويرانه شهرکی کشف شده در منطقه . ن زود به قضاوت می نشيننددر ميهن ما حتی دانشورا
ترديدی نيست که شهرک يا پايگاه با توجه به نوشته های ميخی هخامنشی و نقش داريوش . بوشهر مصداق کامل پيدا کرد

لی شهری که در کتيبه های تخت جمشيد از و. در يکی از کتيبه های آن در دورًه داريوش اول آباد و با رونق بوده است
آن ياد گرديده، نه يک شهرک کوچک بلکه آن قدر آباد و مستعد بوده که نام و نشان در دربار مجلل هخامنشيان با افتخار 

استان يزد در شمال ) گرم(تفت شهر . ذکر ميشده است و بر همين اساس بايد نام و نشانی از خود به يادگار گذاشته باشد
است، نشانگر اين ) سرزمين گرم و مرطوب(تموکانقی استان فارس با باغهای سر سبز انار که به همان معنی لفظی شر

يعنی گرمسيری درفارسی کهن  تفتو  )دمو(تمواصًال مسلم به نظر می رسد کلمات . شهر معروف دوره هخامنشی است
) انارهاز ريشًه کلمًه عربی (سی را مأخوذ از زبانهای سامی چه اگر کلمًه انار فار. بوده اند اناربيانگر ميوًه گرمسيری 

چنانکه نام ميوه معروف . است) تابيدن و روشن شدن(تف بگيريم، در اين صورت آن دقيقًا ترجمه سامی کلمًه فارسی 
 سطباز اينجا معلوم ميشود که نام شهرهای . معنی می دهد گرمسيریو  درخت خوشيدیهم در فارسی  خرماگرمسيری 

می دانيم که اين شهرها به دارا . بوده اند) يعنی ميوه گرمسيری(درختان اناردر اصل به معنی شهر تفت و ) بس-تف(
ميوه های [ سبد ميوهرا همچنين به معنی  تفتدهخدا در لغتنامه خود به درستی واژًه . بودن همين ميوه هم مشهور هستند

است علی القاعده می تواند ريشه هند و ايرانی  ميوهان به معنی مطلق که در هندوست نارنگکلمًه . گرفته است] بهشتی
به شمار آيد، معهذا مطابقت تفت با کلمه عربی اناره به وضوح حاکی از يک ريشه سامی و بومی کهن آن ) انارگ(انار
خی مکشوفه نام در مورد ويرانه شهرک مکشوفه در استان بوشهر قابل تذکر است که شايد درهمان نوشته های مي. است

اگر واقعًا آنجا نه يک قرارگاه بلکه شهرک قابل توجهی در . آن شهرک مدفون شده  اين استان ساحلی باقی مانده باشد
                                                                                                                       .عهد هخامنشيان بوده باشد

                                                                                                                                             
 

  کشف يک شهر هخامنشي در بوشهر
  )منبع هفته نامه نصير بوشهر(

تاني متعلق به موفق به کشف شهري باس معتقدند ايراني شناسان باستان

هاي تخت جمشيد نام  لوحه از اند که از آن در يکي دوره هخامنشيان شده

 جمشيد اي در تخت ، در لوحه»سي.بي.بي«به گزارش . برده شده است

از شهري بزرگي به نام تموکان ياد شده، که باستان شناسان معتقدند که 

  .اند هخود در استان بوشهر موفق به کشف اين شهر شد هاي کاوش در

اند که از آن در يکي از باستاني متعلق به دوره هخامنشيان شده شهريايراني معتقدند موفق به کشف  شناسان باستان
                                                      .نام برده شده است جمشيدهاي تخت  لوحه
به نام تموکان ياد شده، که باستان شناسان بزرگيري اي در تخت جمشيد از شه ، در لوحه»سي.بي.بي«گزارش  به

                                   .اند بوشهر موفق به کشف اين شهر شده استانهاي خود در  معتقدند که در کاوش
دهکر به تخت جمشيد بر اين باورند که داريوش اول در محلي زندگي مي متعلقهاي يافت شده  از روي لوحه پژوهشگران

.بوده است بستهنخلستان وجود داشته و به همين دليل بر روي مهر رسمي او تصوير دو نخل نقش  اش نزديکيکه در
به همين دليل. وجود نداشته است نخلستانيدانند که در اطراف تخت جمشيد هيچ  همچنين اين پژوهشگران مي اما

ها به تخت جمشيد از آن با نام تموکان نام برده شده و سال هاي لوحه دردانند که  سرزمين اصلي هخامنشيان را جايي مي
                                                           .اند بوده شهردنبال کشف اين 

.دکه بقايايي از اين شهر باستاني را پيدا کرده ان کنند ميشناساني که به دنبال کشف شهر تموکان بودند گمان  باستان اکنون
.هاي اين منطقه متوقف شد حفاري ١٩٧٩کشف شده اما با انقالب ايران در سال  ١٩٧٧ سالهايي از اين شهر در  بخش
                                      .سال حفاري مجدد براي کشف اين شهر از ماه پيش آغاز شد ٢٦از يک وقفه  پس

در تخت اش شبيهگويد که او يک لوحه طاليي که نمونه  يان ميکاوش شهر باستاني متعلق به هخامنش گروه سرپرست
                                   .است کردهجمشيد يافت شده، چند سنگ نبشته و نقش برجسته داريوش اول را پيدا

ان دارند که ايناند، تقريبا اطمين کرده کشفشناساني که آنها را  ها هنوز رمز گشايي نشده اما باستان سنگ نبشته اين
براي اطمينان کامل بايد چندين محل ديگر متعلق به اين شهر را کشف چندهر . محوطه تاريخي همان شهر تموکان است

 .کرد
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و سوم در عرصًه اساطير دوم کورش  
 

 توسيان معروف پارس به ترتيب تحت نام سپهساالر فرمانروا سوماش کورش  نواده و دوم کورشخود ايران  در
در همين باب مطلبی را تذکر . يده اندگردياد ]) کورش[سومين(ثراتئونه)/حمد شدهجهانگشا، (يدونفرو ) پرتوانومند، تن(

 کورش و يدونفرو ششم ابتدايی با مقايسه داستان دوران کودکی  پنجمنگارنده در کالس . دهم که شايد به جا باشد
يق در باب تاريخ اساطيری ايران تحقآغاز دورًه دانشجويی به کار  بعد که با. سوم به اينهمانی اينان پی برده بودم/دوم

يرانشناسان معروف بدين موضوع بها نداده، و تيزبينترين شان هرتسفلد اروی آوردم با کمال تعجب دريافتم کسی از 
خی کتابهای نامه دهخداو بر لغتنموده و خالصه نظر وی هم در  مقابله يخسروکبا  را سوم کورشی، آلمانايرانشناس 

که علی القاعده صورت -ياکسارسکصورت  به يخسروکنام  نمودنددر حالی که ايشان اگر دقت می . تاريخ قيد شده است
هرودوت آن را به جای نام  کهقيد شده وهمانست  -يعنی شهريار نيرومند باشد ی آخساروکی ايرانی بايد زبانهااصليش 
) پرآسيب(يابافراسبه  ملقبيای اسکيتی مادو کشنده ) نينوا= بهمندژ (آشورمعروف ماد، ويرانگر  پادشاه هوخشتره

يان فرمانروادودمان  از دوم کورشيعنی  نوذری توسسردار کيخسرو در اين جنگهای موفقيت آميز . است نمودهذکر 
يان فرمانروايعنی  يانفرتررا ) کيانيان شاهنامه(يان بزرگ مادفرمانرواضمنًا هرودوت نام سلسله . است بوده جديد

ی ديگری هم که درباب کورش سوم موضوع. البد در مقام مقابله متقابل با نام نوذريان پديد آمده، قيد کرده است که يشينپ
ميانی هخامنشی برای کورش دو پسر خوانده به نامهای  پادشاهاندقت نشده اين است که کتسياس مورخ و طبيب دربار 

يات والکه پسران سپيتمه پادشاه -را ) زريادر خبر خارس ميتيلنی( و سپيتاک ) ميتيلنی خارسويشتاسپ خبر (مگابرن 
فراست کم نظير خود دريافته است که اين  بهدر اينجا هرتسفلد . قيد نموده است - قفقاز وداماد و وليعهد آستياگ بوده اند

در سمت بلخ و نواحی ) دريهادروپيکيان، (به فرمانروايی دربيکان سوم کورشاز طرف پدر خوانده اش  که يتاکسپ
ی نواحوی در اينجا متوجه نشده است که کتسياس جای ديگر اين . شده است همان زرتشت است منسوبشمال غربی هند 

از سويی همان ) بزرگ تن(يهبردرا هم زمان مکان فرمانروايی برديه نيز ذکر نموده است و اين معنی می دهد که 
فريدون و از سوی ديگر خود همان /کورش سوم خواندهداماد و پسر ) اصلی سفيد، سپنداته، اسفنديار(سپيتاک
های  گوتمهنام پاتيزيت مترادف با نامهای . است) حافظ سرودهای دينی(يزيتپاتيا ) ينیددانای سرودهای (گائوماته

يتاک سپاز آنجاييکه . شوارا، گوتمه مهاويرا و گوتمه نيايه و اصل تاريخی آنهاست گوتمهمعروف هند  يعنی گوتمه بودا، 
تعليمات اخالقی و اصالحات اقتصادی و اجتماعی  وبرديه بيش از بيست سال در سمت هند و بلخ فرمان رانده  /زرتشت

بی جهت نيست که هرودوت . استی بديل در آن سمت انجام داده، لذا در آنجا بدين نام نشانهای مختلف به يادها مانده ب
بنابراين گئوماته يا برديه دروغينی . آسيا به سوگ نشستند مردمسمرديس /ترور گئوماته برديه پدر تاريخ ميگويد در واقعه

ی آيد که مچنانکه شاملو نيز دريافته از اين دروغ چنين بر . ی واقعی داريوش اول بوده استدروغگو. در کار نبوده است
به سزا ارزانی  تن"= پشوتن("يوشداره دست قتل کمبوجيه در راه باز گشت ازسفر جنگی مصر نيز خودکشی نبوده و ب

اصلی خود دور نيفتاديم اين اطالعات بدان جهت  بحثاز . صورت گرفته است) مغکش شاهنامه و اوستا"= جاماسپ"و 
به نامهای  خواندهو دو پسر ) تور، کتايون(يهکمبوجيک پسر واقعی به نام  را فريدون/سوم کورشدر اينجا داده شد که 

اين . بوده است...) يه، برمايون، زرتشت، گوتمه وبردايرج، (يتاک سپو ) سلم، يعنی سرور بزرگ(اسپويشت مگابرن
.                       فريدون هم قيد شده اند/يات تاريخی گاهی برادران کورشروادو پسر خوانده به کهانت سنی در 

= سومين( يتنهترائآنجا به صور  درسوم  کورشاطيری يران اگر از سمت هند شروع کنيم نامهای اساخارج از  در
جهانگشا، (اکثرًا تصور شده لقب فريدون. يدا نمودپمی توان به سادگی می توان ) قوچ/گاو( يشابهارو ) ثراتئونه اوستا

است ولی چنين نيست و در شاهنامه های مکمل شاهنامه فردوسی از پسر و  شدهاز تخليص ثراتئونه عايد ) جهانبخش
 رستماست که  جالب. همين مفاهيم به نامهای جهانگير و جهانبخش ياد گرديده است با یسگستان رستمواده ای از ن

يشوای آماردان و پ آتراداتلقبی بر ) و راهزنان ستمگرانهر دو به معنی بر افکننده (اوستا گرشاشپو  شاهنامه
را که به رهبری رئيس ) ديوان مازندران(ه مازندراناست که لشکريان مهاجم آشوری ب بوده) سگپرستانيعنی (کاسپيان

يده بودند، در آنجا کشتار نموده رس مازندران آملبه پای ديوار شهر ) کيکاوس( يتیخشتريسان شانابوشو در تعقيب رئ
و ) زرتشت(با کاسپيانه، خارس ميتيلنی در داستان عاشقانه زريادر سگستانسوای ترادف معنی نامهای . است
نام تپوريان . است نمودهو خاستگاه آنان در شمال دريای سياه  آماردان يیسکااشاره به لباس ) کورش دخترس هوت(آتوسا

به هر حال کتسياس کورش سوم . يای سياه نشان ميدهددرو سنن مادرساالری ايشان نيز آنان را از اصل تائورهای شمال 
ماردان معرفی می نمايد و شاهنامه زادگاه فريدون را همان پيشوای آ) آگرادات، يعنی مخلوق آتش(آتراداترا پسر همين 

پس اين نام به سبب ايجاد . در سانسکريت به معنی سد و خندق است ورنهکلمه  .بيان می کند) سومرو  ديلم( ورنه مملکت
از  اين .فريدون پيوند يافته است/که توسط وی در دربند داريال قفقاز صورت گرفت، با کورش) ذوالقرنين(سد کورش 

ی محبوبيت کورش سوم اورا با قهرمان برانشانگر آن است که خواسته اند  سوی دگر در رابطه با مازندران و گيالن
در ارتباط نام ريشابهای کورش . نشان دهند) آدمکشان(آماردانيشوای پجنگ بنياد نخستين ايران مستقل يعنی آترادات 

ی به همراه پسوند پهلوه است گفتنی است که خود کلمًه کوروش در لغت قوچ که نزد فرقه جاين بر جای ماند/گاويعنی 
در واقع نام قرآنی ويژًه کورش سوم يعنی . ی مانده استباق قوچی معن به کوروشکصورت  به" ک"عالمت حالت اسمی 

کورش سوم و  دنبوولی موالنا ابوالکالم آزاد در اثبات يکی . ترجمًه نام ايرانی وی می باشد) دوشاخقوچ (ينذوالقرن
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گاوان (ايرانيان نامی فراگير بر گاوان و گوسفندان نزد در گئوچون کلمه . ذوالقرنين از اين سند اساسی غافل مانده است
از  شاهنامههم گرفته شده است و بر همين اساس است که فردوسی در ) ريشابها(=گاوی معنبوده، لذا اين نام به ) مقدس

                                         .است بردهگاو برمايه و گرزش به عنوان گرز گاو سر نام کورش به عنوان /دايه فريدون
) مرد صلح(يمانسلتحت نام تاريخی خود و هم نام اساطيری  همسمت غرب خاورميانه يهود در تورات کورش سوم  در

در واقع شهر صلح يا شهر سلمان (ای شهر اورشليم تحت اين نام اساطيری وی با بانی افسانه. ی نمايندمبا اهيت تمام ياد 
نامًه توراتی جالب کورش را به که ترجمه  شجرهدر آميخته ، لذا ) سلمان(ی به نام ُشلمانکهنو نيز خدای سامی ) سليمان/

مصادره به مطلوب وی را در  باخاندان هخامنشيان نخستين است حدود شش قرن عقب برده برده اند و  اعضاءعبری  
گرچه کورش پادشاه يهود و بازسازی کننده . کرده اند وانمودين نقش صرفًا پادشاه اسرائيل و بينانگذار معبد بيت المقدس ا

مزار  اصلدر (سليمان مادری اصل ايرانی پارسی داشته است در وجه تسميه مزار وی به ولمعبد اورشليم نيز بوده 
که (سوم کورشکعبه نيز توسط  خانهدين امر احتمال دستور بنای نظر ب. اين موضوع به وضوح حفظ شده است) سليمان

خروار خراج کندر  ٢٠چون بعيد به نظر ميرسد کورش در مقابل . يستناست، بعيد ) سياوش اوستا بر آن عقيده مند
متهای پدر ا(يمابراه نامسوی ديگر  ازچه  . يبان يهود نکرده باشدرقچنين خدمتی بديشان يعنی خويشاوندان و  اعراب
يدون، فر(سوم کورش، )اسماعيل= فرائورت پدرکيکاوس، (يتیخشترکه در اقع لقبی بر پادشاهان بزرگ ايران ) فراوان

) گرا مردمابراهيم خليل اهللا بت شکن و ( يهبردو ) ابراهيم سفر کرده به مصر(سوميه کمبوج، )جهانگير و جهانبخش
سندی که سياوش اوستا به . يرانگر معابد بت پرستی بوده اندو يهردبمعبد ساز و  سوم کورشبوده است که از اين ميان 
ی دانای تقدير خدا يميرياا/اورامزدادر واقع کعبه (يورزد مشابهت خانه کعبه با کعبه زرتشت مدرستی بر روی آن تأکيد 

. بوده باشد) الف لراناس( يانکاس يميريایاين نام همبعيد نيست نام تخت جمشيد در اساس اشاره به . است) خاندان شاهی
همان خدای بابلی جنگ و کشاورزی يعنی  صلحعنوان خدای سالمتی و  به  ُشلمانيا  سلمانبه نظر ميرسد از 

خندق  ويری استاندار مدائن و سد اساط فارسی سلماناين نام به صورت . ميشده است اراده) کامل و سالمخدای (ينورتان
 ابن اسود مقداد، )مرد زره پوش( یغفار ابوذرهمراه  به فارسی سلماننام . ساز کسی جز کورش سوم مراد نبوده است

از قهرمانان تاريخی و دينی کهن ايرانيان ) مرد صالح و کامل صاحب شتر(ی قرنيس اوو ) زيبا پسر مرد نادرخشان(
يگران تعبارتند از  يبترتوارد مدار حلقه اصحاب پيامبر اسالم شده و جنبه ملکوتی پيدانموده اند و به  زودخيلی 

ترور پدرش در ارمنستان و آذربايجان شجاعانه عليه  ازخورشيد چهر، بستور پسر کوچک برديه زرتشت که بعد (
نادرخشان، (قفقاز داماد و وليعد آستياگ ملقب به زيبا پسر ويونگهان پادشاه يدجمشيتمه سپ، )نيروهای داريوش نبرد کرد

و پسر خوانده کورش  دامادکه ) رد تنومند دارای تن زرين، پسر سپيتمه جمشيدم(و برديه زرتشت) يا دور درخشنده
توسط داريوش در ) مغ کشی(یمگافوندر واقعه  کهبرديه زرتشت . بوده است) شهريار جوان= فريدون، فرشوشتر(سوم

ان و شمع و ير جالب وی و آتشدتصوهمانجا که دخمه اش با . نهاوند ترور شد هرسين در سمت سکاوندسمت قصبه  
ی در قرآن به صورت منحصر به فرد، تحت نام صالح و. خدمه آتش باقی است و توسط هرتسفلد شناسايی شده ست

) صيحًه بلند آسمانی( یمگافوندر قرآن با ) مغ کشی( یمگوفونکلمه يونانی . ی گشته استمعرف) معدوم(ثمودپيغمبر قوم 
                                                                      .استمشتبه شده  که تصور شده قوم ثمود توسط آن از ميان رفتند،

داستان کودکی  کهکورش  /ظاهر ميشود، ولی اين پرسيوس) پارس(يوسپرسکورش در اساطير يونانی به صورت  نام
سپاه  سپهساالر دوم کورشاصل مراد نه کورش سوم بلکه نيای پدری وی  درفريدون دارد، /مشابهی با کورش

در واقع مطابق تورات . است) افراسياب(به هنگام فتح آشور و شکست لشکريان ماديای اسکيتی ) کی آخسارو(يخسروک
و اين آستياگ که گزنفون در کورشنامه . است بودهدوم  کورشيعنی هم همين ) پادشاه تاجدار ماد(= ياگآست نواده کورش

کی آخسارو است که /کيخسرو پدر) سياوش/فرود( فرائورتکرده مطابق همان  ياد) کيخسرو(ی آخساروک پدروی را 
کمبوجيه دوم به اشتباه يکی  پسر سوم کورشکی آخسارو و  پسر ياگ دومآستگزنفون در کورشنامًه خود ايشان را با 

که سکاها بدان  است  پلنگی معنزبان سکاها که در زبان ترکی به عاريت مانده است به  در پارس کلمًه. گرفته است
نقش سگبالداری  در کوروشابه شکل ) کوروش( کورشدر اسطورًه گرجی معروف اميران . ی گفته اندم بالدار سگ

که ) اسفنديار/شاهزاده، برديه زرشت(يرانامسبب اين جرم با  بهاست که نسل بزان کوهی را قريب به انقراض ميسازد و 
يمی بر عظتار آمده و به دور زنجيری آهنی مقاومی که با ميخ آهنی ی نموده، به غل زنجير گرفشکنسه مورد عهد 

يمی روی آن می نشيند و آن را بر جای عظاعماق زمين فرو رفته است می چرخند و هر وقت هم ميخ باال می آيد پرنده 
= دانا و پيشبين(ئوس پرومتهبه زنجير کشيده شدن  داستاندر اين اسطوره گرجی . اول خود باز ميگرداند

 يهبرد و )توس(دوم کورشآتش در کوهستان قفقاز و همچنين موضوع اعتقاد به جاودانگی  کاشف) زرتشت/هوشنگ
هم عقيده نبوده اند چه روايت مشهور اين  مختلفدر مورد جاودانگی کورش سوم ملل . يی گرديده استبازگو زرتشت

خارس ميتيلنی و گزنفون برديه زرتشت در  گفتهطابق ناگفته نماند م. حيات نرسيد آب  به ين اکبرذوالقرناست که پای 
و ارمنستان فرمان می رانده است  ارانپيش از امارت بلخ و شمال غربی هندوستان در  وزمان پدرش بزرگش آستياگ  

 ارانو در ) کورش سوم= برديه زرتشت پسر يا پسر خواندًه مرد نجيب=يبنجيعنی (ی آرايانآراو در ارمنستان 
ی نام زرتشت يعنی دارای تن کامًال ترکترجمًه (ی بئيرکبامسو  خردمند ارانبه نامهای ) رد نجيب آتشسرزمين م(=

نيای /مقام پادشاه دريه زرتشت بردپسر خوانده و دامادش  و سوم کورشبنابراين . معروف بوده است) سفيد و درخشان
                                                                           .  با هم اشتراک يافته اند) ايرج و آرا(اران و يرانااساطيری 
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همان چيش پيش دوم هخامنشی است) ايرج تاريخی اصلی(آروکو   
 

قبل از ميالد به رسم  ۶٣٩را در حدود سال ) ايرج= يعنی نجيب( آروکوپسر خود  کورش اولمطابق کتيبه های آشوری 
زيرا آشوريان از . اين به معنی يک قرارداد سياسی بسيار مهم بوده است. اه آشور فرستادگروگان نزد آشوربانيپال پادش

اين پيش بينی و دوربينی درست هم بوده است چه سرانجام همين اتحاد ماد و . اتحاد پارسها با مادها در وحشت بوده اند
بنابراين بايد به رد پايی از . يتی بر انداختپارس امپراطوريهای آشور و اورارتو و بابل را برای هميشه از روی پهنه گ

با  ايرجدر شاهنامه خبر اين خبر مربوط به . در تاريخ اساطيری ايران پرداخت) ايرج تاريخی( آروکواين گروگان رفتن 
پسران خود را ) در اينجا منظور کورش اول(آنجا که فريدون .  برادران اساطيری ايرج يعنی سلم و تور در آميخته است

سرزمين ( هاماورانپادشاه ) بخت النصر، منظور آشوربانيپال پادشاه آشور و بابل( بخت سروبرای ازدواج پيش 
طبيعی است که آشوريان برای تحکيم روابط آشور با پارسيان . روانه ميکند) دشمنان، منظور امپراطوری آشور

در شاهنامه نام ايرانی . شوری صورت داده اندبا شاهدخت يا اشراف زاده ای آ آروکوهخامنشی ترتيب ازدواجی برای 
کورش از اين سفر به /مطابق شاهنامه پسران فريدون. ياد شده است) يعنی باشکوه و آزاده( سهی آروکو،/اين همسر ايرج

بديهی است که آشوريان از بازگشت اين داماد خويش به . به سلطنت ايران منسوب گرديد آروکو/ايرجايران برگشتند و 
 خشتريتیپسر ) سياوش/فرود( فرائورتاما در هنگام حکومت وی پادشاه ماد . و حاکميت وی حمايت می نموده اند پارس

 گنجهمتحد کرده شروع به کشورگشايی در فالت ايران نمايد که سرانجام در شهر  مادرا با  پارستوانست ) کيکاوس(
مسلم به نظر ميرسد . غافلگير کشته ميشود) پر آسيب= افراسياب تورانی(توسط ماديای اسکيتی ) کنگ دژ سياوش(اران 

چه سوای موضوع به قتل . نيز جان داده باشد) آستياگ اول( فرائورتداماد  ايرج/دوم چيش پيش/آروکوکه در اين واقعه 
تا و از سوی ديگر در تواريخ ملی ايران يعنی اوس)  ماديای اسکيتی/ تورانی، منظور افراسياب(رسيدن ايرج توسط تور 

ياور ايرانيان ياد ميشود که وی هم به دست افراسياب به ) ياری رسان( اغريرثکتب پهلوی و شاهنامه از فرمانروايی به 
رهبر کيمريان آريايی کپادوکيه نيز اشتراک دارد که در کيليکيه به دست  توگدامه کيمریاما در اين نام . قتل رسيده است

به ) سکائيان، کيمريان(اغريرث غالبا خويش و برادر افراسياب و از تورانيان  ماديای اسکيتی به قتل رسيده بود چه
فرش ميگويد  ٣٣اما در نسخه ايرانی کتاب پهلوی بندهش خبر بکری در اين باب داريم که در فصل . شمار رفته است

ورش اول هخامنشی، منظور ک( منوشچهرپسر  )دوم چيش پيش/ايرج/آروکويعنی شهريار جوان، منظور ( نوتر
به  نوذرشاهنامه خبر از کشته شدن . به قتل رسيد و ايرانشهر توسط تورانيان غارت شد افراسياببه دست ) هخامنشی

کی ( کيخسروياد می کند که سرانجام به حکومت  گستهمو  توسو از دو فرزند برومند او به نامهای  افراسيابدست 
به مدت ) داماد آشوربانيپال(نيم هرودوت ميگويد که ماديای اسکيتی می دا. بر ايران رضايت دادند) آخسارو، هوخشتره

در کنار ) [هوخشتره، کيخسرو( کی آخساروبيست و هشت سال آسيای مقدم را به باد غارت گرفته بود تا اينکه توسط 
  .منشی استهخا کورش اولبه عنوان پدر ايرج همان  فريدونبر اين اساس  .غافلگيرانه به قتل رسيد]درياچه اورميه

قيد نموده است که به ) نا ستوه و شکست ناپذير(  اناستوخو ) پيروزمند( وانيتاررا  ايرجکتاب پهلوی بندهش نام پسران 
مطابقت می نمايند که ) گستهم( آريارمنهو ) سپهساالر توس؛ قهرمان اصلی کورشنامه گزنفون( کورش دوموضوح با 

سرداران ) يعنی آشوريان شهر نينوا پايتخت آشور( دژبهمنو ديوان ) تورانيان( سکاهامی دانيم در پيروزی ايرانيان بر 
و برادرش  کورش دوممسلم به نظر ميرسد همين . فتوحات بزرگ و تاريخی بی نظير يا کم نظير ايرانيان بوده اند

فته اند؛ نه آن کورش به شمار می ر سياوش/فرائورت/آستياگ اولنواده ) ماندانا(آريارمن بوده که از سوی مادرشان 
است که نواده ) يعنی سومين، منظور کورش سوم( ثراتئونکه در اوستا به درستی ملقب به ) فريدون(= کشورگشا 
                                                                                               .  بوده است کمبوجيه دومو پسر  کورش دوم
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 نگاهی تحقيقی ديگر به منشأ اسطورًه پشم زرين آرگوناوتهای يونانيها
                    

آخسارو نجاتبخش، يوشع تورات و قرآن  در اصل منظور کی (=نگارنده قبال از ريشًه ايرانی معروف حماسه ياسون 
که وی تصاحب ميگردد سخن رانده ) گرجستان(و پوست زرين معروف سرزمين کلخيد) ويرانگر امپراطوری آشور

است ولی معماهای اساطيری به سادگی و به يکباره رخ نمی نمايند، لذا در اينجا به موارد مهمی در اين باب اشاره 
سکائيان (ه اين موارد اشاره به مردم سرزمين خالص زناناز جمل: ميشود که در گفتارهای پيشين نامکشوف مانده اند

) آذريها= الوانيان، يعنی مردم سرزمين آتش(و اوتيان) مردم کم ريش(که منابع تاريخی يونانی ايشان را اناريان) ترک
 است) کيخسرو= توس شاهنامه سپهساالر کی آخسارو(خود پوست زرين قوچ از سويی نشانگر کورش دوم . ناميده اند

. از پوست پلنگی  ساخته شده بوده است) لفظًا يعنی پلنگ(که نامش به معنی قوچ است و درفش کاويانی قومش پارس
بنابراين در اينجا کسب چرم زرين همانطوری که هرودوت اشاره کرده مطيع نمودن پارسها توسط همين پادشاه معروف 

نيز به مثابه نام عام ) يعنی فرمانروای پارسها(از پرسسدر اسطورًه ياسون . می باشد) ياسون(ماد يعنی کی آخسارو
تاجدار، در اينجا منظور فرائورت پدر کی (فرمانروايان هخامنشی نخستين از جمله کورش دوم پسر ماندانا دختر آستياگ

ته است هم پيوند داش) کلخيد(اما پوست زرين در تعبيرش به دارندًه پوست زرين که با سرزمين گرجستان. است) آخسارو
باشد که در تواريخ ايرانی و يونانی و رومی بيشتر به جای نامهای ) دانای دور درخشنده(بی شک بايد اشاره به نام بيژن

بيژن (وی پسر کوچک سپيتمه جمشيد . معرفی شده است) يعنی دارندًه تن زرين(سپيتاک، زرتشت ،زرير و زريادر 
در شاهنامه فردوسی در رابطه با سفر جنگی بيژن . بزرگ ماد بوده استپادشاه قفقاز در عهد کی آخسارو پادشاه ) اول

است که فردوسی آن را به ) گرجستان، کلخيد(و سرزمين گرازان ) ارمنستان(به همراه گرگين ميالد به سمت آرمانيان
مين نام گرگين ميالد به معنی سرور مغان منسوب به سرز. زيور طبع آراسته و به طور مفصل ذکر کرده است

به خوبی نشانگر لقب ) سرور مغان= علی القاعده همان مير عاد(لقب سامی وی ميالد/ است و نام) گرجستان(جرزان
از نام گرگين همچنين می تواند پسر . است) پادشاهان ماد(جمشيد متعلق به سپيتمه يعنی پدر زرتشت و داماد خاندان کيانی

جالب است که در اسطورًه يونانی آرگوناوتها نام پادشاه و . ده باشداراده ش) گرگ(راهوله/کوچک زرتشت يعنی تيگران
و مديا ذکر گرديده است که به وضوح اشاره به نامهای ارمنستان ) عقاب(به ترتيب آئتس ) گرجستان(شاهدخت کلخيد

در جايگاه (وننام مادر ياس. و ماد می باشند) سائينی اوستا و هايک، هاياسای ارامنه و هيتيان يعنی سرزمين عقاب(
منظور (در مقام مادر سليمان) توپل(مطابق نام توراتی بتشبع) دو بر(يعنی آمفيونه ) کورش دوم سپهساالر کيخسرو

) پيشاهنگ نبرد(به صورت پروماخوس) گستهم(در اسطوره آرگوناوتها نام پسر ديگر وی آريارمنه. است) کورش دوم
ستان اساس اين اسطوره را از ايرانيان و ديگر ملل خاور ميانه اخذ کرده پس معلوم ميشود که يونانيان با. ذکر شده است

در اساطير گرجی و . و آن را مناسب طبع خويش با محيط اساطير يونانی خودشان در آميخته و بومی اش نموده اند
با سرزمين ) اگونهمغ خد(يا امران و پدرش بگيل ) شاهزادًه بی مرگ(ارانی نيز سپيتاک زرتشت يا همان اميران = آذری

به صورت ) سفيد دارای تن زرين(در اساطير آذری ده ده قورقود اران نام سپيتاک زرتشت. گرجستان مربوط گشته اند
خان (و بايندرخان ) خان جنگجو، کيخسرو(ياد شده و به همراه غازان خان) روسفيد دارای تن درخشان(بامسی بئيرک 

ی بسيار جالب آذريهاست که فيلم ده ده قورقود بر اساس و محور اسطورًه وی قهرمان اصلی اين کتاب اساطير) آبادگر
اصًال اران اساطيری خردمند کتاب تاريخ ارمنستان موسی خورنی به عنوان نيا و پادشاه اساطيری . ساخته شده است

يعنی توتم ترکان آذری خود ده ده قورقود . منظور نمی باشد) گئوماته برديه(کسی جز سپيتاک زرتشت) آذريها(ارانيان 
اخبار انتساب برگزاری .بايد به معنی همين معنی گرگ نيرومند بوده باشد) گرگ نيرومند(نظر به مشابه آالنيش توتير 

نخستين جشن نوروز ايرانی به سپيتمه جمشيد پيشدادی پادشاه واليات قفقاز يا کيخسرو کيانی پادشاه معروف ماد درست 
شن اساسًا بابلی که زگموک نام داشته و توسط پادشاهان باستانی بابل به طور مفصل برگزار به نظر می رسند چه اين ج

داماد کيخسرو و شوهر نواده معروف او آموخا که باغهای معلق (بختو نصر / ميشده است در اين عهد که نبوکدنصر
بابل فرمان ميرانده است و داماد در پادشاه ) منشًا هفت سين ايرانيان به نام او بنا شده بوده است= معروف بابل

و وليعهد آستياگ که در ) اژيدهاک پسر کی آخسارو/ دختر ديگر آستياگ(ديگرکيخسرو يعنی سپيتمه جمشيد شوهر آميتيدا
اصل مغ سئورومتی پادشاه ملل قفقاز بوده و از عهد ماديای اسکيتی تا زمان کشته شدنش به فرمان کورش سوم 

وی که در شکست و دستگيری ماديای اسکيتی . رمانروايی طوالنی مدتی داشته استدر اين نواحی ف) فريدون(
سنگهواک، شهرنواز، (ولی نعمت قبلی خويش نقش اساسی داشته از آميتيدا ) افراسياب ثانی معروف شاهنامه(

ک و سپيتا) گشتاسپ حامی زرتشت(دختر آستياگ صاحب دو پسر به نامهای مگابرن ويشتاسپ ) شهربانو،عاده
گرديد که اين يکی  تحت اسامی مختلف از جمله گوتمه بودا ، گوتمه مهاويرا، ) زريادر، گئوماته برديه داماد کورش (

گوتمه شوارا ، ابراهيم خليل اهللا ، ابراهيم ادهم ، يافث، ايوب ، يحيی و زرتشت معروفترين رهبر روحانی اديان معروف 
ت واليات جنوب قفقازحکومت می رانده ولی در عهد پدر خوانده و پدر وی در عهد پدرش در سم. روی کرًه زمين است

زنش کورش سوم به ساتراپی واليات سمت بلخ و شمال هندوستان منسوب شد و تقريبًا سرتا سر عمر طوالنی خويش را 
ر سرتاسر جز سال پايان عمر که به عنوان نائب السلطنه کمبوجيه به تصور کشته شدن کمبوجيه در مصر حکومت خود ب

محبوبيت وی سوای تعاليم اخالقی وی از . امپراطوری هخامنشی را رسمی اعالم نمود، به عنوان وليعهد زندگی نمود
جمله مخالفت با بت پرستی در آزاد کردن بردگان و بخشودن مالياتهای رعايای امپراطوری هخامنشی و اصالحات 
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از اينجاست که هرودوت در شرح . ظير آن ديده نشده بوده استارضی به نفع رعايا بوده است که در تاريخ باستان ن
واقعه ترور وی به دست داريوش و شش تن سران پارسی همدستش ميگويد که در مرگ او مردم آسيا جز اشراف پارسی 

 از اين سوگواری در شاهنامه فردوسی به عنوان تراژدی مرگ. که منافع خود را از دست داده بودند، به سوگ نشستند
بنابراين در اسطوره آرگوناوتها ازملکه مديا و دو فرزندش در واقع . ياد شده است) آرای ارامنه ، يعنی نجيب زاده(ايرج

و دو پسر او يعنی مگابرن ويشتاسپ و سپيتاک زرتشت مراد بوده اند که در واقع نه ) شاهدخت=دوغدو(همان آميتيدا
در اسطورًه آرگوناوتها . ر خوانده يا برادر خوانده کورش سوم بوده اندبلکه نبيره های وی و پس) کيخسرو(پسران ياسون 

و ) آسيب رسيده، مقتول، سوگوار، پدر ياسون(و آِاسون) عقاب، سمبل ارمنستان و نيای اساطيری ارامنه(از آئتس 
، سميراميس شاميرام(به ترتيب عنوان صاحب چرم زرين کلخيد و پدر مديا ) دارای لباسی از پوست حيوانات(پلياس

، پدر مقتول ياسون و فرمانروای خواهان چرم زرين کلخيد اسم برده شده اند که به ترتيب همان هايک )اساطيری ارامنه
به دست ماديای ) هوخشتره، کی آخسارو(سياوش پدر مقتول کيخسرو/و فرائورت) عقاب اساطيری ارامنه- نيا= آرا(

يوسف صاحب (نگشای بزرگ عهد باستان همان افراسياب تالی اساطيری و خود ماديای اسکيتی جها) افراسياب(اسکيتی 
وی بی شک از اسکيتان شهر بيت ) برکت دهنده(نام  توراتی يوسف . است) پيراهن پوست قوچ گرگ دريده تورات

ت رسيده ماديا به هنگام تهاجم به سوی مصر بوده اند به تورا) سکايی(که از سربازان اسکيتی) اسکيتوپول اسرائيل(شئان
به ماديای اسکيتی ) سوغات يوسف کنعان(در اين حمله پسامتيخ فرعون مصر با دادن خراج و هدايای کالن. است

موضوح چاه يا مسکن زير زمينی يدر رابطه با پيرهن پوستی خونين وی . توانست مصر را از دستبرد اسکيتان حفظ کند
يوسف را در کاخ زير زمينی /کيتی دارای لباس پوستين درخشانبه پايان عمر او مربوط ميگردد چه کيخسرو ماديای اس

اش در اطراف شهر مراغه، در مأوايی که حال موسوم به معبد مهری ورجوی است غافلگيرانه دستگير کرده و بنا به 
ر خبر موسی خورنی ميخ در پيشانی اش کوبيده و بر ديوار برجی به صليب کشيد که در تورات به اين موضوع در تعبي

را از لقب ) شفا دهنده، نجات دهنده(مسلم به نظر ميرسد يونانيان نام ياسون.خواب هم محبوسين يوسف اشارة رفته است
اين نام در . گرفته اند که در تورات و قرآن از وی نام برده شده است) يوشع يعنی منجی( يسعسامی کی آخسارو يعنی 

تورات  در مقام فرمانروايان نام . بوده است) سرور شفابخش(نينازو م اساس خدايگانی اش متعلق به خدايی بابلی به نا
پدر اين پادشاه بزرگ ماد را جايی شافات يعنی قاضی و داور آورده که بی ترديد اشاره به نامهای پدر وی فرائورت 

                                           .                                         است) قاضی(دايائوکو/و جد سوم وی کی قباد) متدين(
و بر گرفته  ايشکور/آدادخدای بزرگ يونانی مطابق با ايزد رعد و برق بابلی  زئوسدر اين رابطه ناگفته نماند حتی نام 

    :            نشان ميدهد )پدرعالی رعد/خدا(تارخون -سيونسو همچنين از نام و نشان خدای بزرگ رعد هيتيان از آن 
در اساطير يونانی مربوط به زئوس به صراحت از سالح رعد وبرق وی صحبت شده و اين سالح در تمثالهای وی نيز 

سومری به معنی خدای کوهستان يکی  ايشکوراکدی يعنی خدای تندر يا همان  آداداين مطلب او را با . نقش گرديده است
شاخ، گاو (قرنوبا ) يعنی شاخ(کرونوسد دارد همانا مطابقت نام سندی تکميلی معتبری که در اين باب وجو. نشان ميدهد

الهًه مقدس و (ايناناو ) خدای کوهستان، به عبارتی خدای کوه المپ(ايشکورپدر ) ماه= سوئن(سينيعنی لقب ) شاخدار
انتساب . مطابقت داردهمسر زئوس ) يعنی الهه(يونانيها  هرایبا ) الهًه واالمقام( شاالاست  و نام همسر آداد يعنی ) باکره
.     می باشد زئوسنيز دليل ديگری بر اصل خدای رعد بودن  زئوسبه عنوان مکان ) کوه بزرگ و گسترده(المپکوه  

مربوط  سلنهبا نام و نشان الهًه مشعل به دست ماه يعنی ) الهًه زيبای مشعل(هلنجالب است که خود نام محلی يونان يعنی 
.  در زبان هيتی لوويايی است آرمانيز بر گرفته از نام ايزد ماه يعنی  ارامنهدور يونانيها يعنی نام قوم خويشاوند . ميشود

و خدای حکمت و )  سی روز(خدای ماهبه زبانهای هيتی و سومری به معانی  زو-آنو نام   زو- انجالب است که کلمه 
ئوس در بين النهرين و آسيای صغير به معنی هستند و اين نشان ميدهد که ريشًه نام ز خدای سيمرغ شکل توفان و رعد

 )جهوتی(زهوتیدر نزد مصريان نام خدای ماه از جمله به صورت . خدای دانای ماه و رعد و توفان گرفته ميشده است
                                                         .گرفته شود زئوس و يهودنوشته شده است که می توانست شکلی از کلمات 

اسالمی به  -گفتنی است وی بعدًا در اساطير زرتشتی ) ايزد ويرانگری و رعد(رودره شيوا)/ايشکور(آداد در رابطه با 
از . آشکار ميشود) سه پا در هر پا، و رنگين در بچگی= گراز دارای شش سم( خر سه پاکه سوار بر دّجال صورت 

.    ظاهر ميگردد گرازخود از جمله به صورت ) ه سان ويشنو هندوانب(ايزد رعد و طوفان ايرانيانبهرام اينجاست خود 
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بررسی ريشه های ايرانی و بابلی اسطورًه استر و مردخای           
  

نيک = هامان(نگارنده قبًال ريشًه تاريخی ايرانی اسطورًه استر و مردوخای را در واقعًه تاريخی ترور گئوماته زرتشت 
) بهترين(و در اين راه ملکه وشتی سخن گفته ) داريوش و پسرش خشايارشا= نگهبان راستی(به دست آخشورش) انديش

زرتشت، بعد / دختر کورش، زن گئوماته برديه(را همان دختر گبرياس يعنی زن اول داريوش، و استر را همان آتوسا 
از سوی ديگر به وضوح يادآور نامهای )  همهمه کننده(هاماننام ملکه وشتی و همچنين . نشان داده بودم) زن داريوش

می باشند که به دست خشايارشا سياست ) خداشنو( بل شيمانادر عهد خشايارشا يعنی شی کوشتی و مدعيان سلطنت بابل 
در اين باب مأخذ اساطيری کهن اين اسطوره که از اساطير معروف بابلی بوده است، نامکشوف مانده بود که بدين . شدند

ر اوستا ارخش آمده است که البد بنا به نام اساطيری اخشورش رسمی تورات يعنی خشايارشا د. وسيله جبران ميگردد
بی ترديد اين نام . برگرفته شده است) شهريار راستکردار(در نام خشايارشا) راستی(قاعده زبان اوستايی از جزء ارش 

بوده است چه وی در واقع ويرانگر ابدی ) خدای غم انگيز توفان و ويرانگری/يعنی شاه( اّرا خشدر نزد بابليها يادآور 
و به اسارت برندًه ساکنين بابل و تخريب گر معبد معروف اساگيالی آن بوده است و ذوب و حمل کننده  مجسمًه بابل 

بر اين اساس از دشمنان يهود همين مردم به اسارت افتاده شهر . اين معبد به ايران بوده است) مردوخای(طاليی مردوک
خود مردم کثيری از قوم يهود را به صالبه کشيده  و به اسارت  بابل منظور بوده اند که زمانی نه چندان دور از آن عهد

وی در . برابر گرفته شده است گفتنی است) خشايارشا(در مورد خدای ويرانگری بابليان که با اخشورش . برده بودند
خدای (مصطلح بوده است وای بر مردمی که اّرا . است) مردوخای تورات(اساطير بابلی در رابطه با مردوک 

حتی خدايان بزرگ از او بيم داشتند و در بابل موجب جنگ ميشد . بر ايشان خشم گيرد) يرانگری و طوفان، آداد، شيواو
و ) اخشورش تورات(اّرا . و عوام بی قانون را به زورگويی و خونريزی بر می انگيخت و رود را پر از جسد ميکرد

وزير دانای کيکاوس  اوشنرخدا و  بهمنتورات،  هامان سرور شفابخش،= نی نازوفرمانده محبوب و منجی، ( ايشوم
که در کتاب استر به صورت هفت مقرب و هفت خواجه سرای  - )سی بی تی(و گروه هفت ديوان بابلی ) اساطير ايرانی

 به رشتًه -که به وسيله کاتبی به نام مردوک –در اسطورًه اّرا . با هم همکاری نزديکی دارند -اخشورش معرفی شده اند
اّرا با . ميکوشد که اّرا را رام کند، ولی اين خدا در خشمش اصرار ميورزد) استر(گفته ميشود، ايشتار -تحرير در آمده

به کار زمين ... چهرًه ماه را در وسط شب خواهم پوشاند: "... خود دو باره سخن ميگويد که مانند دعا و افسون بدی است
رمه ها را نابود خواهم کرد و . کوهها را از ميان خواهم برد... ر خواهم آوردخاتمه خواهم داد و آن را ويرانه به شما

در اساگيال ميرود و با او به ) مردوخای(به معبد مردوک ) در اصل همان آداد(اّرا ". حيات را باقی نخواهم گذاشت
                                                                 .مذاکره در باب نظم جهانی، در طی دورًه غيبت مردوک می پردازد

در اينجا برای آشنايی با مندرجات کتاب استر تورات، شرح و تفسير آن را از سايت مرکز پژوهشهای مسيحی به عينه 
  : نقل می نمائيم

  )ترجمه قديمی(کتاب استر 
                                                          وشتي  برآناري

  واليت  و هفت  ، بر صد و بيست از هند تا َحَبش  آه  است  َاْخُشوُرش  همان اين ).شد  امور واقع  اين(  َاْخُشوُرش  در اّيام -١
 .بود  نشسته  ُشوَشن  در دارالّسلطنه  خويش  سلطنت  ، بر آرسي پادشاه  َاْخُشوُرش  آه  حيني  اّيام  در آن ٢. آرد مي  سلطنت

 از  و مادي  فارس  خود برپا نمود و حشمت  و خادمان  سروران  جميع  براي  ضيافتي ، خويش  از سلطنت  ّومس  در سال ٣
و   خويش  سلطنت  جالل  توانگري مديِد صد و هشتاد روز،  مّدت  پس  ٤  .حضور او بودند  ُامرا و سروراِن واليتها، به

  دردارالّسلطنه  آه  آساني  همه  براي  آنروزها، پادشاه  از انقضاي دبع  پس  ٥  .داد مي  خود را جلوه  مجد عظمت  حشمت
سفيد   ها از آتان پرده  ٦  .برپا نمود  قصر پادشاه  باغ  در عمارت  روزه  هفت  شدند، ضيافت  يافت  و بزرگ از خرد  ُشوَشن

بر   طال و نقره  و تختهاي  رَمِر سفيد آويختهَم  بر ستونهاي  نقره  هاي در حلقه  سفيد و ارغوان  و الجورد، با ريسمانهاي
  ظرفها را اشكال طال بود و  ، از ظرفهاي و آشاميدن  ٧  .بود  و َمرَمِر سفيد و ُدّر و َمرَمِر سياه  سماق  از سنگ  سنگفرشي

  تكّلف  بر آسي  آسي  بود آه  قانون  برحسب  و آشاميدن  ٨  .بود  فراوان  پادشاه  آرم  برحسب  ملوآانه  بود و شرابهاي  مختلفه
 .خود رفتار نمايد  ميل  موافق هر آس  بود آه  امر فرموده  چنين  اش خانه  بزرگان  همه  درباره  پادشاه نمود، زيرا نمي
  پادشاه  دل  ، چون در روز هفتم  ١٠  .برپا نمود  پادشاه  َاْخُشوُرش  خسروي  خانه  زنان  براي  نيز ضيافتي  و َوْشتِي َمِلكه  ٩
در حضور   را آه  َاَبْغتا و زاَتر و َآْرَآس و ِبْزتا و َحْرُبونا و ِبْغتا و  َمُهومان  سرا يعني خواجه  شد، هفت  خوش  شراب از

  يباييتا ز بياورند  حضور پادشاه  به  ملوآانه  را با تاج  َوْشتِي َمِلكه  آه  ١١  امر فرمود آردند، مي  خدمت  پادشاه  َاْخُشوُرش
  آه  فرماني  برحسب  آه  نخواست  اّما َوْشتِي َمِلكه  ١٢  .نيكو منظر بود  دهد، زيرا آه  نشان  و سروران  خاليق  او را به
 .گرديد  مشتعل  در دلش  ، غضبش شده  بسيار خشمناك  پادشاه  پس. بود بيايد  فرستاده  سرايان خواجه  دست  به  پادشاه
و   شريعت  به  آه  آساني  با همه  پادشاه  عادت  زيرا آه(،  نموده  از زمانها مخبر بودند تكّلم  آه  حكيماني  هب  پادشاه  آنگاه ١٣

  ، هفت و َمْرَسنا و َمُموآان  َمَرس و  او َآْرَشنا و شيتار و َاْدماتا و َتْرشيش  و مقّربان  ١٤  .بود  بودند چنين  عارف  احكام
  موافق«:  گفت  ١٥  )نشستند مي  اّول  درجه  به  ديدند و در مملكت را مي  پادشاه  روي  دند آهبو  و مادي  فارس  رئيس

  ، عمل است  فرستاده  سرايان خواجه  دست  به  پادشاه  َاْخُشوُرش  آه  فرماني  به  بايد آرد، چونكه  چه  َوْشتِي َمِلكه  به ، شريعت
 »؟ ننموده
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  همه  به  ، بلكه نموده تقصير  پادشاه  تنها به  ، نه َوْشتِي َمِلكه»  آرد آه  عرض و سروران  پادشاه رحضو  به  َمموآان  آنگاه  ١۶
  زنان  نزد تمامي  ملكه  عمل  اين  زيرا چون  ١٧  باشند، مي  پادشاه  َاْخُشوُرش  واليتهاي  در تمامي  آه  طوايفي  رؤسا و جميع

  امر فرموده  پادشاه  َاْخُشوُرش  مخبر شوند آه  آه  خوار خواهند شد، حيني  ظر ايشاندر ن  شوهرانشان  آنگاه شود،  شايع
  ملكه  عمل  اين  آه  و مادي  فارس  ، خانمهاي و در آنوقت  ١٨  . است  نيامده بياورند و  حضورش  را به  َوْشتِي ملكه  آه  است
  اگر پادشاه  پس  ١٩  .خواهد شد  غضب مورد بسيار احتقار و  و اين  خواهند گفت  چنين  پادشاه  روساي  جميع  بشنوند، به را
نپذيرد،   گردد، تا تبديل  ثبت  و مادي  فارس  صادر شود و در شرايع  حضور وي از  اي ملوآانه  داند، فرمان  را مصلحت  اين
و   ٢٠  .بهتر از او باشد بدهد  آه  ديگري  به او را  ملوآانه  رتبه  ديگر نيايد و پادشاه  پادشاه  حضور َاْخُشوُرش  به  َوْشتي  آه

  خود را از بزرگ  شوهران  زنان  همه  شود، آنگاه  او مسموع  عظيم  مملكت  در تمامي صادر گرداند  پادشاه  آه  فرماني  چون
                                         ».خواهند نمود  ، احترام و آوچك

  همه  به  و مكتوبات ٢٢. نمود  عمل  مموآان  سخن  موافق  و پادشاه و رؤسا پسند آمد  در نظر پادشاه  سخن  و اين  ٢١
شود و   خود مسّلط  مرد در خانه فرستاد تا هر  زبانش  ، موافق هر قوم  و به  خّط آن  ، موافق هر واليت  به  پادشاه  واليتهاي
  .را بخواند  خود آن  قوم  در زبان
  سيریترجمه تف

                                                شود برآنار مي  وشتي  ملكه
 ١٢٧  و شامل  گرفت را در بر مي  از هند تا حبشه  آرد آه مي  سلطنت  پهناوري  ، بر سرزمين پارس  خشايارشـا، پادشاه-١

                                                   .بود  استان
را   مملكتي  و مقامات  بزرگان  تمام برپا نمود و  بزرگي  جشن  شوش  سلطنتي  خود، در آاخ  سلطنت  سوم  در سال او-٢

  اين  در طي  ٤  .حضور داشتند  جشن  در اين  و استانداران  با اميران  و ماد همراه  لشكر پارس  فرماندهان- ٣. آرد  دعوت
             . گذاشت  نمايش  خود را به  سلطنت  و عظمت  و شكوه  ثروت  شا تمامآشيد، خشايار  طول  ماه  شش  آه  جشن
  اي روزه  هفت  ، ميهماني آردند، فقير و غني مي  زندگي  در شوش  آه  آساني  تمام  ، خشايارشا براي جشن  از پايان  پس  ۵

ها با  پرده  اين. بود  شده  تزيين  سفيد و آبي  از آتان  هايي با پرده  ميهماني  محل  ۶  .داد  ترتيب  سلطنتي  آاخ  در باغ
  طال و نقره  تختهاي. بود  مرمر آويزان  از ستونهاي قرار داشتند  اي نقره  هاي حلقه  داخل  آه  سفيد و ارغواني  ريسمانهاي

  شاهانه  ، شراب پادشاه  از آرم  ٧  . قرار داشت  مرواريد و فيروزه  ، مرمر، صدف سماك  از سنگ  سنگفرشهايي  روي
دربار دستور   هاي پيشخدمت  به  پادشاه  ٨  .شد مي  ، صرف داشت  گوناگون  هاي شكل  آه  طاليي  بـود و در جامهاي  فراوان
 .نوشيدند مي  خواستند شراب مي خود، هرقدر آه  دلخواه  به  ايشان  آزاد بگـذارند، پس  نوشيدن را در  بود ميهمانان  داده
                                              .بود  داده  ترتيب  دربار ضيافتي  زنان  براي  هم  وشتي  ، ملكه هنگام  در همان  ٩
، بزتا،  مهومان  حرمسرا يعني  خواجه  بود، هفت  شده  سرمست  نوشي از باده  آه  ، پادشاه روز ميهماني  در آخرين ١٠

  داد ملكه دستور  آنان  او به  ١١  .او بودند احضار آرد  مخصوص  خادمان  را آه  اتر و آرآسز حربونا، بغتا، ابغتا،
 ١٢  .دهد  نشان  و مهمانانش  مقامات  او را به  زيبايي بياورند تا  حضورش  به  ملوآانه  بسيار زيبا بود با تاج  را آه  وشتي

بسيار   موضوع  از اين  پادشاه. سرباز زد  رساندند، او از آمدن  وشتي  هملك  را به  پادشاه  فرمان سراها خواجه  اما وقتي 
  با آنها آاري  مشورت  بدون  ، چون خود نظر خواست  از مشاوران  آند، اول  اقدامي  از آنكه  اما پيش  ١٤و١٣شد؛   خشمناك
آنها اعتماد   قضاوت  به  بودند و پادشاه  پارس  ستريدادگ  و نظام  قوانين  دانا و آشنا به  مرداني او  مشاوران. داد نمي  انجام
  نفر جزو مقامات  هفت  اين. بود  ، مرسنـا و مموآان مرس ، آرشنا، شيتار، ادماتا، ترشيش  دانشمندان  اين  نام.  داشت

بايد   چه  وشتي  د ملكهدر مور«: پرسيد  خشايارشا از ايشان  ١٥  .بودند  ارشد مملكتي  اميران و ماد و از  پارس  عاليرتبه
  آرده  تعيين  شخصي  چنين  براي  مجازاتي  چه  قانون . است  ، سر باز زده شده  او ابالغ  به  آه  پادشاه  آرد؟ زيرا از فرمان

 »؟ است
  مردم  بار و تمامدر  اميران  به  بلكه  پادشاه  به  فقط  نه  وشتي  ملكه«:  دربار گفت  و اميران  پادشاه  به  خطاب  مموآان ١۶

خواهد   سرپيچي  ، او نيز از دستور شوهرش است  آرده  چه  وشتي  ملكه بشنود  آه  هر زني  ١٧  . است  آرده  اهانت  مملكت
خواهند آرد و   چنين  شوهرانشان نيز با  ، آنان آرده  چه  ملكه  و ماد بشنوند آه  زناِن اميراِن درباِر پارس  وقتي  ١٨  .آرد
صادر آنند   بدانند، فرماني  صالح  ، اگر پادشاه بنابراين  ١٩  . يافت خواهد  جا گسترش  همه  به  و سرآشي  احترامي بي  اين

  حضور پادشاه  ديگر به  وشتي  ، ملكه فرمان  آن  گردد و بر طبق  آند ثبت هرگز تغيير نمي  آه  ماد و پارس  تا در قوانين
در   فرمان اين  وقتي  ٢٠  .شود  انتخاب  ملكه  عنوان  به  وي  بهتر از او باشد بجاي  آه  گريدي  زن  آنگاه. نشود  شرفياب

قرار   زنانشان  احترام باشند، مورد  داشته  آه  ، هر مقامي جا شوهران  در همه  شود آنگاه  پهناور اعالم  سرزمين  سراسر اين
                                              ». خواهند گرفت

  .خود باشد  خانه  بايد رئيس هر مرد  آه  داشت  ، اعالم فرستاده  ، نامه محلي  و زبان  خط  به  استانها، هر يك  تمام ٢١
  راهنما

                                                                                وشتي  ملكه  خلع.  ١  باب
از   آرد و يكي  سلطنت  بر پارس.  م.  ق ٤٦٥تا  ٤٨٥  سالهاي  در فاصلة  بود آه» خشايارشا«گر دي  نام»  اخشورش«

در  آه  بزرگي  جشن  آيد آه برمي  چنين  فارسي  هاي از آتيبه. بود  باستان  جهان  پادشاهان  ترين برجسته   سخن  از آن  اول  باب 
او  عظيم  ملةح  مقدمات  تهية  مناسبت  ، به آمده  ميان  به و   ترموپيلي  جنگهاي  حمله  در اين  ، آه است  برگزار شده  يونان  به 
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و.)  م.  ق ٤٨٢(آرد   خود خلع  از حملة  را پيش  وشتي  ظاهرًا او ملكة.  گرفت  صورت  ساالميس   از بازگشت  استر را پس 
).٢:١٦؛ ١:٣(برگزيد   همسري  به.)  م.  ق ٤٧٨(  از يونان                        

  
: شناختي  باستان  نكتة  ).٢(  شوش  آاخ                          

در  يا شوشن  شوش در»  لوفتوس«. بود  پارس  پادشاهان  زمستاني  اقامتگاه  باِبل  شرق   آيلومتري ٣٠٠  را   آن  مكان ١٨۵٢ 
. ق ٣٥٨ - ٤٠٥(  اردشير دوم  هب  متعلق  اي داد و آتيبه  تشخيص   در زمانهاي  داريوش  جد من«:  يافت  مضمون  اين  به.)  م 

را  آاخ  اين  گذشته را  آن  من. شد  سوزانده  ، آاخ ، اردشير اول من  پدر بزرگ  سلطنت  در زمان.  ساخت  ». تعمير آردم    
شوهر استر بود؛ و اردشير   را داد؛ خشايارشا آه  هيكل  بازسازي  بترتي  آه  داريوش: بود  پادشاه  چندين  قصر اقامتگاه  اين

. ساخت  نحميا را فراهم  بدست  اورشليم  بازسازي  امكان  آه  اول                        
  صحن«؛ )٢:  ٤(»  پادشاه  ةدرواز»  دقيق  ها، محل ويرانه  داد و در ميان  حفاريها ادامه  به  ديوالفوي  نام  به  فرانسوي  يك

»قصر  باغ«؛ و )٦:٤(»  بيروني  حياط«؛ )٥:١(»  اندروني  ) ٧ :٧ (   يا قرعه) ٣:٧(» فور»  يك  آرد، و حتي  را تعيين
.نيز پيدا آرد)  تاس(  

  )ترجمه قديمی(کتاب استر 
                                                     ملكه  استر در مقام

او   درباره  آه  بود و حكمي  اوآرده  را آه  و آنچه  ، َوْشتي نشست فرو  َاْخُشوُرش پادشاه  غضب  ، چون وقايع  عد از اينب-١ 
  نيكو منظر براي  باآره  دختران»  آردند، گفتند آه مي  او را خدمت  آه  پادشاه  و مالزمان  ٢  .ياد آورد  به بود،  صادر شده

  دارالّسلطنه  نيكو منظر را به  باآره  دختران  همه  خود وآال بگمارد آه  مملكت  واليتهاي  در همه  و پادشاه  ٣  .بطلبند  پادشاه
  اسباب  ايشان  آنند و به  باشد، جمع مي  زنان  و مستحفظ  پادشاه  سراي خواجه  آه  هيجاي  زير دست  زنان  در خانه  ُشوَشن
  در نظر پادشاه  سخن  اين  پس» .بشود  َوْشتِي ملكه  پسند آيد، در جاي  نظر پادشاه  به  هآ  و دختري  ٤  .شود  داده  طهارت

                                        .نمود  عمل  پسند آمد و همچنين
 و او  ٦  .بود'  مسّمي  مينيبنيا  َقيس  ابن  ِشْمعي  يائير ابن  بن  ُمْرِدخاي  به  بود آه  ُشوَشن  در دارالّسلطنه  يهودي  شخصي ۵

  بابل  َنُبوَآْدَنصَّر پادشاه  بودند آه  شده  وطن  جالي يهودا  َيُكنيا پادشاه  همراه  آه  بود، با اسيراني  شده  وطن  جالي  از اورشليم
را پدر و   وي  چونكه نمود يم  خود را تربيت  ِاْسَتر، دختر عموي  ، يعني و او َهَدسَّه  ٧  .بود  آورده  اسيري  را به  ايشان

دختر خود   جاي  را به  وي  ، ُمْرِدخاي پدر و مادرش  وفات و نيكومنظر بود و بعد از  صورت  دختر، خوب  مادر نبود و آن
 . گرفت

د، ِاْسَتر شدن  جمع  هيجاي  دست زير  ُشوَشن  بسيار در دارالّسلطنه  گرديد و دختران  شايع  پادشاه  امر و فرمان  چون  پس  ٨
  ، در حضورش نظر او پسند آمده  دختر به  و آن ٩. بود آوردند  زنان  مستحفظ  آه  هيجاي  ، زير دست پادشاه  خانه  را نيز به
  شده  برگزيده  پادشاه  ازخانه  را آه آنيز  داد و نيز هفت  وي  را به  هايش و تحفه  طهارت  ، اسباب زودي  به  پس.  يافت  التفات

خود را  و خويشاوندِي  و ِاْسَتر، قومي  ١٠  .آرد  نقل  زنان  خانه  بهترين  به  آنيزانش شوند و او را با  داده  وي  به  دند آهبو
  گردش  زنان  خانه  صحن  روز پيش  روز به  ُمْرِدخاي و  ١١  .نكند  بود آه  او را امر فرموده  ُمْرِدخاي  نكرد، زيرا آه  فاش
                                   .يابد  شود، اّطالع  واقع  وي  به  از آنچه ِاْسَتر و  احوال آرد تا از مي
  مرسوم  زنان  براي  را آه  آنچه  بعد از آنكه  شود، يعني  داخل  پادشاه  نزد َاْخُشوُرش  آه رسيد هر دختر مي  نوبه  و چون  ١٢

مّر و   روغن  به  ماه  شش  شد، يعني مي  تمام  منوال  بدين  تطهير ايشان  اّيام  ، چونكهشود  آرده  ماه  دوازده  در مّدت  بود آه
را   چه هر  شد آه مي  داخل  طور نزد پادشاه  دختر بدين  آن  آنگاه ١٣،  تطهير زنان  اسباب و  عطرّيات  به  ماه  شش
  شد و صبحگاهان مي  داخل  شام  در وقت ١٤. خود ببرد با  پادشاه  هخان  به  زنان  را از خانه  دادند تا آن مي  وي  به  خواست مي
  ديگر، نزد پادشاه و بار  گشت ها بود، برمي ُمتعه  و مستحفظ  پادشاه  سراي خواجه  َشَعْشغاز آه  دست ، زير زنان  دّوم  خانه  به

                                  .ندبخوا  بنام ، او را آرده  در او رغبت  پادشاه  شد، مگر اينكه نمي  داخل
  داخل  نزد پادشاه  بود رسيد آه  دختر خود گرفته  او را بجاي  آه  ُمْرِدخاي  ، عموي ِاْسَتر، دختر ابيحايل  نوبه  و چون  ١۵

او را   نظر هر آه و ِاْسَتر در  بود نخواست  گفته  زنان  و مستحفظ  پادشاه  سراي ، خواجه هيجاي  آنچه  سواي  شود، چيزي
باشد، در   طيبيت  ماه  آه  دهم  در ماه  اش قصر ملوآانه  ، به پادشاه  ِاْسَتر را نزد َاْخُشوُرش  پس  ١٦  . يافت مي  ديد، التفات مي
در ،  دوشيزگان  از همه و  داشت  دوست  زياده  زنان  ، ِاْسَتر را از همه و پادشاه  ١٧  .او آوردند  سلطنت  هفتم  سال

و   ١٨  . ساخت  َوْشتِي ملكه  و او را در جاي  گذاشت  را بر سرش  ملوآانه  ذا تاج'له.  يافت  زياده  و التفات  نعمت  حضوروي
،  بخشيده  واليتها راحت  خود برپا نمود و به  رؤسا و خادمان  همه  ِاْسَتر را براي  ضيافت  يعني  عظيمي  ضيافت  پادشاه

                                           . داشت  خود، عطايا ارزاني  هملوآان  آرم  برحسب
و   و ِاْسَتر هنوز خويشاوندي  ٢٠  .بود  نشسته  پادشاه  بر دروازه  شدند، ُمْرِدخاي  ، بار ديگر جمع دوشيزگان  چون و  ١٩

  زماني  را مثل  ُمْرِدخاي  ِاْسَتر حكم  بود، زيرا آه  دهنكر  بود فاش  فرموده امر  وي  به  ُمردخاي  آنچه  قومِي خود را بر وفق
                                          .آورد بجا مي  يافت مي  تربيت  نزد وي  آه

  
                                                 مردخاي  بدست  پادشاه  نجات
  يعني  آستانه  و حافظان  پادشاه  سرايان خواجه بود، دونفر از  نشسته  پادشاه  دروازهدر   ُمردخاي  آه  ، حيني اّيام  در آن ٢١
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  امر اّطالع  از اين  ُمْرِدخاي  و چون  ٢٢  .بيندازند  دست  پادشاه  بر َاْخُشوُرش  خواستند آه ، شده  غضبناك  و تاَرش  ِبْغتان
،  نموده  امر را تفّحص  اين  پس  ٢٣  . مخبر ساخت  ُمْرِدخاي  را از زبان  هرا خبر داد و ِاْسَتر، پادشا  ، ِاْسَتر ملكه يافت

  .شد  مرقوم  اّيام  تواريخ  ، در آتاب در حضور پادشاه  قّصه  و اين. را بر دار آشيدند  ايشان يافتند و هر دو  صحيح
  ترجمه تفسيری

                                                 شود مي  استر ملكه
  درمورد او صادر شده  آه  بود و فرماني  او آرده  آه  آاري و  ، ياد وشتي خشايارشا فرونشست  خشم  بعد، وقتي  چندي -١

و آنها   پيدا آنيم را  دختران  و زيباترين  بدهيد برويم  اجازه«: او گفتند  نزديك  مشاوران  پس ٢. برد بود، او را در فكر فرو
  حرمسراي  زيبا را به  تا دختران  فرستيم استانها مي  تمام  به  مأموراني آار،  اين  انجام  براي  ٣  . بياوريم  شاهقصر پاد  را به
مورد پسند   آه  دختري  آنگاه  ٤  .بگذارد  در اختيارشان  آرايش  حرمسرا لوازم  ، رئيس خواجه»  هيجاي«بياورند و   پادشاه
                                     ».گردد  انتخاب  ملكه  عنوان  به  يوشت  شود بجاي  واقع  پادشاه
                                        .آرد  عمل  آن  پيشنهاد را پسنديد و مطابق  اين  پادشاه

  وقتي  ٦  .آرد مي  زندگي ) بنياميني  قيس  ، از نوادگان شمعي  پسر يائير و نوه(  ُمردخاي  نام  به  يهودي  يك  شوش در  ۵
نيز جزو   برد، مردخاي  اسارت  به  يهودا از اورشليم  يكنيا، پادشاه  را همراه  از يهوديان  اي ، عده بابل  نبوآدنصر، پادشاه

ر و مادر پد. گفتند مي  او استر هم  به  آه)  دختر ابيحايل(  هدسه  نام  به  داشت  زيبايي  دختر عموي  مردخاي  ٧  .بود اسرا
                     .بود  آرده  دختر خود بزرگ  و مثل  پذيرفته  فرزندي  او را به  بودند و مردخاي  استر مرده

  آورده  قصر شوش  حرمسراي  شمار ديگر به بي  زيباي  دختران  استر نيز همراه خشايارشا صادر شد،  فرمان  وقتي  ٩و٨
  ترتيب  غذايي  مخصوص  برنامه استر  او براي.  حرمسرا بود قرار گرفت  مسؤول  آه  يهيجا  و توجه  استر مورد لطف .شد

را   مكان  و بهترين  او گماشت  خدمت  را به  درباري  هاي نفر از نديمه  هفت  ، سپس گذاشت  دراختيارش  آرايش  داد و لوازم
هر روز در   مردخاي  ١١  . است  يهودي  بود آه  نگفته  هيچكس  ، استر به مردخاي  توصيه  به  ١٠  .داد  اختصاص او  به

                         .گذرد مي  با خبر شود و بداند بر او چه استر  آرد تا از احوال و آمد مي  حرمسرا رفت  محوطه
  مدت  ، به نزد پادشاه  به  از رفتن  پيش  بود آه  شدند، دستور اين مي  حرمسرا آورده  به  آه  در مورد دختراني  ١٤و١٣و١٢
  نوبتش  آه  هر دختري  سپس. بپردازند  آنان  زيباسازي  به  آرايش  و لوازم  با عطريات  ماه  مر و شش  با روغن  ماه  شش
 ردخت  ، آن غروب. شد مي  او داده  به  خواست مي  آه  و جواهري  لباس  برود، هر نوع  نزد پادشاه  رسيد تا از حرمسرا به مي
  در آنجا تحت.  گشت باز مي  پادشاه  ديگر حرمسرا نزد ساير زنان  قسمت  روز بعد به  و صبح  رفت مي  پادشاه  خوابگاه  به

  پادشاه  بازگردد، مگر اينكه  نزد پادشاه  توانست او ديگر نمي.  گرفت مي حرمسرا، قرار  شعشغاز، رئيس  خواجه  مراقبت
                                                          .آرد احضار مي  نام  پسنديد و به مي را  وي
 استر را  هر آه.  خود را آراست  هيجاي  خواجه  توصيه  برود، او مطابق  پادشاه نزد  استر رسيد آه  به  نوبت  وقتي  ١۵
                                              .ستود ديد او را مي مي
 ١٧  .بردند  سلطنتي  آاخ  خشايارشا استر را به  سلطنت  هفتم  در سال باشد»  طبت»  ماه  آه  دهم  در ماه  ترتيب  اين  به  ١۶

؛  او قرار گرفت  عالقه و  ديگر مورد توجه  از دختران  و استر بيش  داشت  دوست  را بيشتر از ساير زنان ، استر پادشاه 
  بزرگي  بخاطر استر جشن  پادشاه  ١٨  . ساخت  ملكه  وشتي  و او را بجاي  سر استر گذاشتبر   تاج  پادشاه  آه  بطوري
 .داد  استانها را آاهش  هدايا بخشيد و ماليات  ايشان  به  ملوآانه  بر پا آرد و از آرم  مملكتي  مقامات و  بزرگان  تمام  براي

  
                                                   آند مي  را آشف  اي توطئه  مردخاي

  نگفته  آسي  استر هنوز به اما  ٢٠  .شد  در دربار منصوب  مهمي  مقام  به  پادشاه  نيز از طرف  مردخاي  ميان  در اين ١٩
  آه  ليروز در حا  يك  ٢١.آرد مي  را اطاعت  مردخاي  دستورات ، آودآي  زمان  مثل  هنوز هم  ، چون است  يهودي  بود آه
  از نگهبانان  آه  تارش و  بغتان  اسامي  به  پادشاه  سرايان بود، دو نفر از خواجه  خدمت  مشغول  پادشاه در دربار  مردخاي

سوء قصد با خبر شد و استر   از اين  مردخاي  ٢٢. چيدند تا او را بكشند  ، توطئه گرفته  دل  به  آينه  دربار بودند، از پادشاه
مورد   موضوع  ، اين پادشاه بدستور  ٢٣  . است  گفته  چه  مردخاي  داد آه  اطالع  پادشاه  استر نيز به.  گذاشت  نرا در جريا

  دستور خشايارشا اين  به.  دار آويخت  دو را به  آن  دارد، پادشاه  حقيقت  شد آه  ثابت  از اينكه  و پس  قرار گرفت  بررسي
  .گرديد  ثبت»  هانپادشا  تاريخ»  در آتاب  واقعه

  
   راهنما

  
                                                                        استر  شدن  ملكه.  ٢  باب 

آرد و احتماًال در   خود اردشير، زندگي  ناپسري  سلطنت  در زمان ترديد، استر مدتها بي.  درگذشت  بعد اخشورش  سال ١٣
  . است  نفوذ بوده  مادر داراي  ملكة  عنوان  هب عزرا و نحميا  زمان

   )ترجمه قديمی(کتاب استر 
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                                                     هامان  توطئه
او را از   بلند رسانيد و آرسي  درجه  ، به داده  را عظمت  َاجاجي  َهَمداتاي  بن ، هامان پادشاه  ، َاْخُشوُرش وقايع  بعد از اين- ١  

سر   هامان  بودند، به مي  پادشاه  در دروازه  آه  پادشاه  خادمان  و جميع  ٢  . با او بودند باالتر گذاشت  آه  رؤسايي  تمامي
آورد و  سر فرود نمي  ُمْرِدخاي  لكن. بود  امر فرموده  چنين  اش درباره  پادشاه  آردند،زيرا آه مي  را سجده  ، وي فرود آورده

  تو چرا از امر پادشاه»  پرسيدند آه  ُمردخاي بودند، از  پادشاه  در دروازه  آه  پادشاه  و خادمان  ٣  .آرد نمي  سجده را او
                                                »؟ نمايي تجاوز مي

آيا   را خبر دادند تا ببينند آه  هامان  پس. داد مين  گوش  ايشان  گفتند، به مي  وي  را به  سخن  روز اين  روز به اّما هر چند،  ۴
  ُمْرِدخاي  ديد آه  هامان  و چون  ٥  . هستم  يهودي  من  بود آه  را خبر داده  ايشان  ، زيرا آه شود يا نه مي  ثابت  ُمْرِدخاي  آالم

، تنها  بر ُمردخاي  انداختن  دست  چونكهو   ٦  .گرديد ممّلو  از غضب  نمايد، هامان نمي  آورد و او را سجده سر فرود نمي
در   آه  يهودياني  جميع  نمودن  قصد هالك  هامان  بودند، پس  داده  اطّالع  ُمردخاي  از قوم آمد و او را  سهل  نظر وي  به

                                .بودند  مردخاي  قوم  بودند آرد، زانرو آه  َاْخُشوُرش  مملكت  تمامي
  تا ماه  و هر ماه  باشد، هر روز در حضور هامان  نيسان  ماه  آه  َاْخُشوُرش  سلطنت  دوازدهم  از سال  اّول  در ماه  ٧

در   هستند آه  قومي«:  گفت  پادشاه  َاْخُشوُرش  به  هامان  پس  ٨  .انداختند مي  قرعه  يعني اذار باشد، ُفور  ماه  آه  دوازدهم
  و شرايع  قومها است  همه  ، مخالف ايشان  باشند و شرايع مي  و متفّرق  تو پراآنده  مملكت  واليتهاي  يعها در جم قوم  ميان
  را پسند آيد، حكمي  پادشاه اگر  ٩  . مفيد نيست  پادشاه  براي  واگذاشتن  را چنين  لهذا ايشان. آورند نمي جا  را به  پادشاه
  پادشاه خزانه  را به  داد تا آن  خواهم  عامالن  دست  به  نقره  وزنه هزار  ده  و من. ندساز  را هالك  ايشان  شود آه  نوشته
يهود   دشمن  آه  اجاجي  َهَمداتاي  بن  هامان  را به  ، آن آرده  بيرون  انگشتر خود را از دستش  پادشاه  آنگاه  ١٠  ».بياورند
 ». بكني  ايشان  پسند آيد به  در نظرت  تا هرچه  تو دادم  را به  قوم  و هم  رهنق  هم«:  گفت  هامان  به  وپادشاه  ١١  .بود داد

و   پادشاه  اميران  امر فرمود، به  هامان  آنچه  بر وفق احضار نمودند و  اّول  ماه  را در روز سيزدهم  آاتباِن پادشاه  پس  ١٢
  موافق  هر قوم  و به  خّط آن  ، موافق هر واليت  شد، به  مرقوم  هر قوم  بودند و بر سروران  واليت بر هر  آه  والياني  به

  همه  به  چاپاران  دست  به  و مكتوبات  ١٣  .شد  مختوم  پادشاه ُمهر  گرديد و به  مكتوب  پادشاه  َاْخُشوُرش  اسم  ، به زبانش
  آه  دوازدهم  ماه  سيزدهم  روز، يعني  در يك  و زن  و پير و طفل  را از جوان  يهوديان  شد تا همه  فرستاده  پادشاه  واليتهاي

  واليتها رسانيده  در همه  حكم  و تا اين  ١٤  .آنند  را غارت  ايشان  اموال سازند و  آنند و بُكشند و تلف  آذار باشد، هالك  ماه
را   رفتند و ايشان  بيرون  چاپاران  پس  ١٥. روز مستّعد باشند  در همان  شد آه  قومها اعالن  همه  به  مكتوب  سوادهاي شود،

 اّما شهر. نشستند  نوشيدن  به  و هامان  نافذ شد و پادشاه  ُشوَشن  دردارالّسلطنه  حكم  شتابانيدند و اين  پادشاه  فرمان  برحسب
   .بود  مشّوش  ُشوَشن

  
   ترجمه تفسيری

  
                                                  يهوديان  نابودي  براي  هامان  نقشه
  رئيس او را  داده  ، ارتقاء مقام   اجاجي  ، پسر همداتاي هامان  نام  خود به  وزيران از  يكي  بعد، خشايارشا به  چندي-١

  مردخاي  آوردند؛ ولي فرود مي  سر تعظيم  دربار در حضور هامان  مقامات  همه  دستور پادشاه  به  ٢  . خود ساخت  وزراي
                                         .آرد نمي  او تعظيم  به
و   هستم  يهودي  يك  من» : گفت  او در جواب» ؟ آني مي  سرپيچي  پادشاه  چرا تو از فرمان«: گفتند  مردخاي  به  درباريان  ٣

  پس. آرد نمي  او قبول  آار را بكند، ولي  اين خواستند از او مي هر چند آنها هر روز ٤» . آنم  تعظيم  هامان  به  توانم نمي
  از تعظيم  مردخاي  فهميد آه  هامان  وقتي  ٥  . خواهد گرفت  تصميمي  دادند تا ببينند چه  اطالع  هامان  به را  موضوع  ايشان
او را بكشد،   فقط  نه  گرفت  تصميم  است  يهودي  مردخاي  آه  دريافت  و چون  ٦  شد؛  ورزد، خشمگين مي  او امتناع  نمودن
                                  .خشايارشا بودند، نابود آند  در قلمرو سلطنت  را نيز آه  يهودياني  تمام  بلكه
» پور»  آن  به  آه(  داد قرعه دستور  ، هامان است  سال  اول  ماه  آه  نيسان  خشايارشا در ماه  سلطنت  دوازدهم  در سال  ٧
 .داد  را نشان  دوازدهم  ماه  ادار يعني  ماه  روز سيزدهم  قرعه. شود  معلوم  يهوديان  عام  قتل  بياندازند تا تاريخ) گفتند مي

  
ها  ساير قوم  با قوانين  شان قوانين  اند آه پراآنده  تان سلطنتي قلمرو  در تمام  قومي«:  و گفت  رفت  نزد پادشاه  هامان  سپس ٨

را پسند آيد   اگر پادشاه  ٩  . نيست  پادشاه  نفع  به  ماندنشان  ، زنده بنابراين. آنند مي  سرپيچي  پادشاه  از قوانين آنها. دارد  فرق
  خواهم  سلطنتي  خزانه  آار به  اين  هزينه  بابت   نقره  هزار وزنه  ده  من شوند و  آنها آشته  صادر آنند تا همه  فرماني
 ». پرداخت

در اختيار   شان و دارايي  قوم  اين«  ١١  : بود، داد و گفت يهود  دشمن  آه  هامان  به  آورده  را بيرون  انگشترش  دشاهپا  ١٠
                                      ». آن  با آنها عمل  داني مي  تو هستند، هر طور صالح

 ها و خط  به  هايي نامه  دستور هامان  آنها به. ر را احضار نموددربا  هاي منشي  ، هامان اول  ماه  در روز سيزدهم  پس١٢
و با   نوشته  پادشاه  اسم  ها به نامه  اين .نوشتند  سراسر مملكت  و مقامات  ، استانداران حاآمان  براي  مملكت  رايج  زبانهاي

  زن ، يهوديان  بايد تمام  دستور آه  شد، با اين  استانها فرستاده  تمام  به  قاصدان  و بوسيله  ١٣  او مهر شد  انگشتر مخصوص
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ها  نامه  اين  محتواي  ١٤  .شود  گرفته  غنيمت  به آنها  شوند و دارايي  عام  ادار قتل  ماه  در روز سيزدهم  و مرد، پير و جوان
                    .شوند  دهآما  شده  در روز تعيين  رسيد تا همه مي  مردم  تمام  اطالع  به  در هر استان  بايست مي
و   پادشاه  آنگاه. رساندند  مملكت سراسر  به  را بسرعت  آن  پادشاه  فرمان  به  شد و قاصدان  اعالم  دستور در شوش  اين  ١۵

  . فرو رفت  پريشاني در  شهر شوش  شدند ولي  و نوش  عيش  مشغول  هامان
  

   راهنما
  

                                                                       هامان  مانفر . ٧ ، ۶ ، ۵ ، ٤،  ٣  هاي باب
  پادشاه  سلطنت  دوازدهم  در سال  واقعه  اين). ١٣و٣:١٢(استانها بود   در همة  يهوديان  همة  بر آشتن  مبني  هامان  فرمان

                                    .افتاد  استر اتفاق  شدن  از ملكه  پس  سال ٥و ) ٣:٧(
  گرچه  داد آه  نشان )٣:  ٥(  پادشاه  شد، خوشرويي  داخل  خود نزد پادشاه  قوم  براي  منظور شفاعت  به استر  آه  هنگامي
                              .ستود هنوز او را مي  پادشاه  همسر او بود، ولي  سال ٥استر 
                             .او شد  استر جانشين  پسر عموي  شد، و مردخاي  بدار آويخته  انهام  بود آه  اين  نتيجه
  حال  با اين.  است  شده  رونويسي  از اسناد پارسي  آتاب شايد  آه  دليل  اين  ، احتماًال به استر ذآر نشده  خدا در آتاب  نام

  .آرد  مشاهده  وضوح  اين  به  ديگري  جاي  در هيچ  توان را نمي  قومش  به  خدا نسبت  الهي  محافظت
)ترجمه قديمی(کتاب استر   

 
                                                    از استر  آمك  درخواست

  بر آرد و به با خاآستر در  ، پالس خود را دريده  جامه  ُمْرِدخاي ، يافت بود اّطالع  شده  از هرآنچه  ُمْرِدخاي  و چون  -١
  آسي  جايز نبود آه  زيرا آه آمد،  پادشاه  دروازه  و تا روبروي  ٢  .برآورد  آواز بلند فرياد تلخ  ، به رفته  شهر بيرون  ميان

  ظيميع  را ماتم  رسيد، يهوديان  آن  به  پادشاه  امر و فرمان  آه  واليتي و در هر ٣. بشود  پادشاه  دروازه  داخل  پالس  با لباس
                                          .و خاآستر خوابيدند  در پالس  بود و بسياري  گري و نوحه  و گريه  و روزه

را   فرستاد تا ُمْرِدخاي  شد و لباس  بسيار محزون  ، او را خبر دادند و ملكه ِاْسَتر آمده  سرايان  و خواجه  آنيزان  پس ۴
بود و   پادشاه  سرايان  از خواجه  يكي  را آه  ِاْسَتر، َهتاك  آنگاه  ٥  .نكرد  بگيرند، اّما او قبول  ا از وياو ر  بپوشانند و پالس

  و سببش  امر است  چه  اين  بپرسد آه  ُمْرِدخاي از  بود، خواند و او را امر فرمود آه  نموده  تعيين  وي  خدمت  جهت  را به او
  را از هرچه او  و ُمردخاي  ٧  . رفت  بيرون  بود، نزد ُمْرِدخاي  پادشاه  دروازه  پيش  شهر آه  ِسَعه  به  َهتاك  پس  ٦  . چيست

بدهد،   پادشاه  خزانه  را به  آن  بود آه  داده  وعده  يهوديان  ساختن  هالك  جهت  به  هامان  آه  اي نقره  و از مبلغ  شده  او واقع  به
ِاْسَتر   را به  او داد تا آن  بود، به  صادر شده  ايشان  هالآت  جهت  به  در ُشوَشن  را آه  فرمان  و سواد نوشته  ٨  .خبر داد
  از وي  خويش  قوم  جهت  نمايد و به  ، از او التماس شده  داخل  پادشاه نزد  نمايد آه  را مخبر سازد و وصّيت  دهد و وي  نشان

                                     .آند  درخواست
  به  ، او را امر فرمود آه داده  را جواب  و ِاْسَتر هتاك  ١٠  . ِاْسَتر بازگفت  را به  ُمْرِدخاي  ، سخنان شده  داخل  هتاك  پس  ٩

  خواه مرد و  خواه ، هرآس  جهت  به  دانند آه مي  پادشاه  واليتهاي  و ساآنان  پادشاه  خادمان  جميع»  آه  ١١  بگويد  ُمردخاي
  زّرين  چوگان  پادشاه  شود، مگر آنكه  آشته  آه  است  حكم  يك  شود، فقط  داخل  اذن بي  اندروني  صحن  به  نزد پادشاه  آه  زن

 ». شوم  داخل  حضور پادشاه  به  آه  ام نشده  خوانده  من  آه  روز است  و سي. بماند  آند تا زنده او دراز  را بسوي
تو   آه  خود فكر مكن  در دل«: دهيد  ِاْسَتر جواب  به  گفت  مردخاي و  ١٣. باز گفتند  ُمْرِدخاي  ِاْسَتر را به  سخنان  پس  ١٢

  و نجات  ، راحت بماني  ساآت تو  وقت  اگر دراين  بلكه  ١٤  . يافت  خواهي  ساير يهود، رهايي  خالف  به  پادشاه  در خانه
  چنين  جهت  به  بداند آه  و آيست.  خواهيد گشت  هالك  پدرت  خاندان اّما تو و. اهد شدديگر پديد خو  يهود از جاي  براي
                                     ». اي نرسيده  سلطنت  به  وقت
  و براي  آن  معشوند ج مي  يافت  در ُشوَشن  يهود را آه  برو و تمامي»  آه  ١٦دهيد   جواب  ُمْرِدخاي  ِاْسَتر فرمود به  پس ١۵
  همين  و به.  داشت  خواهيم  روزه  همچنين  نيز با آنيزانم  مخوريد و مياشاميد و من  روز چيزي  شبانه  ، سه گرفته  روزه  من

                          ». شدم  ، هالك شدم  و اگر هالك.  است  حكم  خالف  شد، اگر چه  خواهم  داخل  طور، نزد پادشاه
  .نمود  بود، عمل  آرده  را وصّيت  ِاْسَتر وي  هرچه  ، موافق رفته  ُمْرِدخاي  سپ  ١٧

   
   ترجمه تفسيری

  
                                           خواهد مي  از استر آمك  مردخاي

خاآستر بر سر خود   شيدهپو  آرد و پالس  خود را پاره  ، لباس غم  شدت با خبر شد، از  توطئه  از اين  مردخاي  وقتـي-١
  داخل  اما نتوانست. رسيد  سلطنتي  آاخ  دروازه  تا به  ٢   شهر گذشت  از ميان  سر داده  تلخي  بلند گريه  صداي و با  ريخت

. ندعزا گرفت  استانها رسيد، يهوديان  به  پادشاه  فرمان  وقتي ٣. بشود  آاخ وارد  با پالس  نداشت  اجازه  شود، زيرا هيچكس
               .خاآستر دراز آشيدند  ، روي در برآرده  پالس  غذا نزدند واآثر ايشان  به  آردند و لب  و زاري  گريه آنها
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  مردخاي  شد و براي  خبر آوردند، استر بسيار محزون  مردخاي  دربار از وضع  سرايان استر و خواجه  هاي نديمه  وقتي  ۴
دربار   سرايان  خواجه از  يكي  را آه  استر، هتاك  آنگاه  ٥  .نكرد  قبول  مردخاي  بپوشد، ولي  سپال  فرستاد تا بجاي  لباس

  اتفاقي  چه  بپرسد آه  را فرستاد تا برود و از مردخاي بود احضار آرد و او  شده  استر تعيين  خدمتگزاري  بود و براي
   . رفت  مردخاي بود نزد  سلطنتي  آاخ  دروازه  روبروي  شهر آه  ميدان  هب  هتاك  ٦ .  است  پوشيده  و چرا پالس  است  افتاده
  خزانه  بود به  داده  وعده  آشتار يهوديان  در ازاي  هامان  آه  آرد و از مبلغي  او تعريف  چيز را براي  همه  مردخاي ٧

  شده صادر  در شوش  را آه  بر آشتار يهوديان  مبني  پادشاه  از فرمان  نسخه  يك  مردخاي  ٨  .بپردازد، خبر داد  سلطنتي
و   برگشت  هتاك  ٩  .آند  خود شفاعت  قوم  براي برود و  دهد و از او بخواهد نزد پادشاه  استر نشان  داد تا به  هتاك  بود به
  تمام«  ١١  :بگويد  او چنين  برگردد و به  مردخاي  دستور داد پيش  هتاك  استر به  ١٠  .رسانيـد استـر  را به  مردخاي  پيغام
او   ، وارد تاالر مخصوص پادشاه  احضار از جانب  بدون مرد اگر  و چه  زن  چه  هر آس  دانند آه مي  مملكت  اين  مردم

  ماه  از يك  بيش  حال. او دراز آند  خود را بطرف  سلطنتي  عصاي  پادشاه  شد، مگر اينكه خواهد  آشته  قانون  بشود، طبق
                                             ». شوم  تا شرفياب  است  مرا احضار نكرده  پادشاه  آه  است
  وقتي  نكن  خيال«: بگويد  استر چنين  به  آه  گفت  در جواب  مردخاي ١٣رساند،   مردخاي  استر را به  پيغام  هتاك  وقتي  ١٢
  بماني  ، تو ساآت موقعيت  اگر در اين  ١٤  !برد  بدر خواهي  سالم  جان  سلطنتي  شوند، تو در آاخ  آشته  يهوديان  تمام

داند، شايد  مي  چه  آسي  گذشته  از اين. خواهيد شد  آشته  ديگر پديد خواهد آمد، اما تو و خاندانت  يهود از جايي  براي  رهايي
                                         ». اي شده  ملكه  زمان  همين  براي
روز   شبانه  سه  من  براي تا  آن  را جمع  شوش  يهوديان  برو و تمام« ١٦:فرستاد  مردخاي  را براي  پيغام  اين استر  پس١۵

  بر خالف  ، هر چند اين رفت  خواهم  حضور پادشاه  به  ، من سپس.  آنيم مي آار را  نيز همين  هايم و نديمه  من. بگيرند  روزه
                                     »! شوم  ، بگذار آشته شدم  اگر آشته.  است  انونق

  .داد  بود انجام  گفته استر  و هر چه  رفت  مردخاي  پس١٧
  راهنما
                                                            هامان  فرمان.  ٧،  ٦،  ٥،  ٤،  ٣  هاي باب

     پادشاه  سلطنت  دوازدهم  در سال  واقعه  اين). ١٣و٣:١٢(استانها بود   در همة  يهوديان  همة  بر آشتن  مبني  انهام  فرمان
                                   .افتاد  استر اتفاق  شدن  از ملكه  پس  سال ٥و ) ٣:٧(

  گرچه  داد آه  نشان )٣:  ٥(  پادشاه  شد، خوشرويي  داخل  خود نزد پادشاه  قوم  براي  منظور شفاعت  به استر  آه  هنگامي
                              .ستود هنوز او را مي  پادشاه  همسر او بود، ولي  سال ٥استر 
                                          .او شد  استر جانشين  پسر عموي  شد، و مردخاي  بدار آويخته  هامان  بود آه  اين  نتيجه
  حال  با اين.  است  شده  رونويسي  از اسناد پارسي  آتاب شايد  آه  دليل  اين  ، احتماًال به استر ذآر نشده  خدا در آتاب  نام

  .آرد  مشاهده  وضوح  اين  به  ديگري  جاي  در هيچ  توان را نمي  قومش  به  خدا نسبت  الهي  محافظت
  

  )ترجمه قديمی(کتاب استر 
                                              استر از پادشاه  درخواست

 بايستاد و  پادشاه  خانه  ، در مقابل پادشاه  اندروني  دروازه  صحن  ،به پوشيده  ملوآانه  ، ِاْسَتر لباس و در روز سّوم  -١ 
را   ، ِاْسَتر ملكه پادشاه  و چون  ٢  .بود  نشسته  خانه  دروازه  ، روبروي خود در قصر سلطنت  خسروي  ، بر آرسي پادشاه
ِاْسَتر   سوي  ، به داشت  در دست  طال را آه  چوگان  و پادشاه.  يافت  التفات  ، او در نظر وي است  ايستاده  در صحن  ديد آه
                                        .آرد  عصا را لمس  ، نوك آمده  آرد و ِاْسَتر نزديك دراز
تو   باشد، به  مملكت  نصف  ؟ اگر چه تو چيست  و درخواست  است  شده  ، تو را چه ِاْسَتر ملكه  اي» : او را گفت  و پادشاه  ٣

                                                    ».خواهد شد  داده
 ».بيايد  ام او مهّيا آرده  براي  آه  ضيافتي  امروز به  با هامان  پسند آيد، پادشاه  نظر پادشاه  اگر به»  داد آه  ِاْسَتر جواب  ۴
  آه  ضيافتي  ، به و هامان  پادشاه  پس» .شود  ِاْسَتر آرده  آالم  را بشتابانيد، تا برحسب  هامان»  فرمود آه  پادشاه  آنگاه ۵

خواهد شد و   تو داده  به  آه  تو چيست  مسؤول«:  ر گفتِاْسَت  به  شراب  در مجلس  و پادشاه ٦. بود آمدند  ِاْسَتر برپا نموده
                                ».شد خواهد  باشد، برآورده  مملكت  نصف  ؟ اگرچه تو آدام  درخواست

  پادشاه و اگر  يافتم  التفات  در نظر پادشاه اگر  آه  ٨  ، است  اين  من  و درخواست  مسؤول«:  گفت  ِاْسَتر در جواب  ٧
مهّيا   ايشان  جهت  به  آه  ضيافتي  به  و هامان  مرا بجا آورد، پادشاه  فرمايد و درخواست مرا عطا  مسؤول  داند آه  مصلحت

                                               ».آورد  را بجا خواهم  بيايند و فردا امر پادشاه  آنم مي
  

                                                 بر مردخاي  هامان  غضب
  ديد آه  پادشاه  را نزد دروازه  ، مردخاي هامان  چون  ليكن.  رفت  ، بيرون و مسرور شده  شادمان  روز هامان  در آن  پس  ٩
  خودداري  ا هاماناّم  ١٠  .شد  غضبناك  شّدت  به  بر مردخاي  هامان  آند، آنگاه نمي  حرآت خيزد و حضور او برنمي  به

، فراوانِي  ايشان  براي  و هامان  ١١  .را خواند  خود َزَرش  و زن  خويش  ، دوستان و فرستاده  خود رفت  خانه  ، به نموده
  پادشاه  و او را بر ساير رؤسا و خّدام  او داده  به  پادشاه  را آه  را و تمامِي عظمتي  خويش  پسران  توانگرِي خود و آثرت
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  بود، همراه  برپا آرده  آه  ضيافتي  به  من  را سواي  نيز آسي  ِاْسَتر ملكه«:  گفت  و هامان  ١٢  .آرد  بود، بيان  داده  رتريب
    ، است  هيچ  چيزها نزد من  اين  همه  ليكن  ١٣  . است  آرده  دعوت  پادشاه  نيز او مرا همراه نفرمود و فردا  دعوت  پادشاه
                                           ». است  نشسته  پادشاه  دروازه در  آه  بينم ُمْرِدخاي يهود را مي  آه  مادامي
  عرض  پادشاه  ، به بسازند و بامدادان  ذراع  بلندِي پنجاه  به  داري«: گفتند او را  دوستانش  و همه  زرش  اش زوجه  آنگاه  ١۴
پسند   نظر هامان  به  سخن  و اين ».برو  ضيافت  به  با شادماني  با پادشاه  پس. سازند  مصلوب  را بر آن  ُمردخاي  آه  آن
  .، امر آرد تا دار را حاضر آردند آمده

   ترجمه تفسيری
  

                                          آند مي  دعوت  ضيافت  را به  و هامان  استر، پادشاه
  داشت قرار  تاالر، اتاقي  روبروي. شد  پادشاه  خود را پوشيد و وارد تاالر مخصوص  سلطنتي  اسروز بعد، استر لب  سه -١
خود   ديد، او را مورد لطف  تاالر ايستاده استر را در  پادشاه  وقتي-٢. بود  نشسته  سلطنتي  تخت  روي  در آنجا پادشاه  آه

                 .آرد  او را لمس  عصاي  و نوك  استر جلو رفت. دراز آرد او  خود را بسوي  طاليي  ، عصاي قرار داده
 »!باشد  مملكتم  اگر نصف  ، حتي دهم تو مي  به  بخواهي  ؟ هر چه تو چيست  استر، درخواست  ملكه» :پرسيد  پادشاه  آنگاه  ٣
 ».بياوريد  تشريف  ام داده  شما ترتيب  براي  آه  ضيافتي  به  هامان  اتفاق  به  امشب  پادشاها، تمنا دارم«: داد  استر جواب  ۴
  مجلس  به  و هامان  پادشاه  پس .آنند  استر شرآت  زودتر بيايد تا در ضيافت  هر چه  فرستاد آه  پيغام  هامان  براي  پادشاه۵

                                         .رفتند  ضيافت
 اگر  ، حتي دهم تو مي  به  بخواهي  هر چه.  تو چيست  بگو در خواست  حال«:  گفتاستر   به  ، پادشاه شراب  صرف  موقع ۶

                                          »!باشد  مملكتم  نصف
  مايلند آه  و پادشاه  ام قرار گرفته  پادشاه  اگر مورد لطف : است  اين  من  و درخواست  خواهش«: داد  استر جواب  ٨و٧

  عرض  خود را به  درخواست  آنگاه. آنند  شرآت  ضيافت  در اين  هامان  اتفاق  نمايند، فردا نيز به  مرا اجابت  تدرخواس
                                                       ».رسانيد  خواهم

  
                                           آشد را مي  مردخاي  قتل  نقشه  هامان

او بلند   پاي  پيش  نه  افتاد آه  مردخاي  به  چشمش  در آاخ  همينكه  ولي. برگشت  ملكه  ، از ضيافت شاد و خوشحال  هامان  ٩
  تمام  سپس.  رفت  خانه  و به  نگفت  ، چيزي آرده  اما خودداري  ١١و١٠  شد؛  خشمگين  آرد، بشدت  او تعظيم  به  شد و نه
  و از ثروت  پرداخت  خودستايي  به»  زرش«خود   و زن  در حضور ايشان  آرده  خود دعوت  خانه  را به  دوستانش

او   را به  مملكتي  مقام  واالترين  چگونه  و اينكه  او بخشيده  به  پادشاه  آه  و احترامي  زياد خود و از عزت  و پسران  حساب بي
                                      .آرد  ، تعريف است  داده
  فردا هم. آرد  خود دعوت  خصوصي  ضيافت  به  پادشاه  همراه مرا  استر نيز فقط  ، ملكه گذشته  از اين«:  گفت  سپس  ١٢

  اينها در نظرم  همه  بينم مي را  يهودي  مردخاي  در دربار، اين  اما وقتي  ١٣  . او بروم  ضيافت  به  پادشاه  همراه  قرار است
                                       ».شود مي  ارزش بي
از   صبح آند و فردا  متر درست  و پنج  بيست  بلندي  به  داري  چوبه  او پيشنهاد آردند آه  به  و همسر هامان  دوستان ١۴

  اين  هامان. برود  ضيافت  به  هپادشا  همراه  راحت  خيال با  سپس. دار بياويزد  به  آن  را روي  بگيرد و مردخاي  اجازه  پادشاه
  .آنند  دار را آماده  و دستور داد چوبه پيشنهاد را بسيار پسنديد

  
   راهنما

  
                                                هامان  فرمان.  ٧،  ٦،  ٥،  ٤،  ٣  هاي باب

     پادشاه  سلطنت  دوازدهم  در سال  واقعه  اين). ١٣و٣:١٢(استانها بود   در همة  يهوديان  همة  بر آشتن  مبني  هامان  فرمان
                               .افتاد  استر اتفاق  شدن  از ملكه  پس  سال ٥و ) ٣:٧(

  گرچه  داد آه  نشان )٣:  ٥(  پادشاه  شد، خوشرويي  داخل  خود نزد پادشاه  قوم  براي  منظور شفاعت  به استر  آه  هنگامي
                           .ستود هنوز او را مي  پادشاه  همسر او بود، ولي  سال ٥استر 
                                  .او شد  استر جانشين  پسر عموي  شد، و مردخاي  بدار آويخته  هامان  بود آه  اين  نتيجه
  حال  با اين.  است  شده  رونويسي  از اسناد پارسي  آتاب شايد  آه  لدلي  اين  احتماًال به ، استر ذآر نشده  خدا در آتاب  نام

  .آرد  مشاهده  وضوح  اين  به  ديگري  جاي  در هيچ  توان را نمي  قومش  به  خدا نسبت  الهي  محافظت
  )ترجمه قديمی(کتاب استر 

                                           مردخاي  تكريم
  را در حضور پادشاه  را بياورند تا آن  اّيام  تواريخ  تذآره  آتاب  و امر فرمود آه  برفت  از پادشاه  ، خواب شب  در آن -١

  آه  وي  آستانه  و حافظان  پادشاه  سرايان خواجه  وَتَرش  ِبْغتان  درباره  ُمْرِدخاي  يافتند آه  اي ، نوشته آن و در  ٢  .بخوانند
  عوض  به  و عّزت  حرمت  چه»  پرسيد آه  و پادشاه  ٣  .بود  بودند، خبر داده  آرده  پادشاه  ُشوُرشبر َاْخ  درازي  قصد دست
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 ».نشد  او چيزي  براي»  دادند آه  آردند جواب مي  او را خدمت  آه  پادشاه  بندگان»عطا شد؟  ُمْرِدخاي  به)  خدمت)  اين
  ُمردخاي  آند آه  عرض  پادشاه  بود تا به  آمده  پادشاه  خانه  بيروني  حياط  به  و هامان(» ؟ در حياط  آيست«:  گفت  پادشاه  ۴

  ايستاده  در حياط  هامان  اينك«: گفتند را  وي  پادشاه  و خادمان  ٥  .)آنند  بود مصلوب  حاضر ساخته  برايش  آه  را برداري
                                       .شود  فرمود تا داخل  پادشاه» . است
و » بايد آرد؟  نمايد، چه  او را تكريم  دارد آه  رغبت  پادشاه  آه  با آسي«:  را گفت  وي  شد، پادشاه  داخل  هامان  و چون ۶

  به  هامان  پس  ٧  »باشد؟  داشته  او رغبت نمودن  تكريم  به  پادشاه  آه  من غير از  آيست«: خود فكر آرد  در دل  هامان
  پوشد و اسبي مي  پادشاه  را آه  ملوآانه  لباس  ٨  دارد،  او رغبت  نمودن  تكريم  به  پادشاه  آه  شخصي  براي«:  گفت  شاهپاد

  دست  به را  و اسب  و لباس  ٩  .شود، بياورند مي  بر سر او نهاده  را آه  اي ملوآانه  و تاج شود سوار مي  بر آن  پادشاه  را آه
  دارد بپوشانند و بر اسب  او رغبت  نمودن  تكريم  به  پادشاه  آه  شخصي  را به  بدهند و آن  پادشاه  ترين مقّرب  از امراي  يكي

دارد،   او رغبت  نمودن  تكريم  به  پادشاه  آه  با آسي  او ندا آنند آه  روي  شهر بگردانند و پيش  هاي ، و در آوچه سوار آرده
                                       ».خواهد شد  آرده  چنين
  دروازه در  يهود آه  بگير و با ُمْرِدخاي  تعجيل  به  گفتي  را چنانكه  و اسب  لباس  آن» :فرمود  هامان  به  پادشاه  آنگاه  ١٠

و   را گرفت  و اسب  لباس  آن  هامان  پس 11 ».نشود  آم  چيزي  گفتي  دار و از هرچه  معمول  ، چنين است  نشسته  پادشاه
  پادشاه  آه  با آسي»  آرد آه او ندا مي  روي  شهر گردانيد و پيش  هاي ، در آوچه آرده و او را سوار  را پوشانيده  ُمْرِدخاي

  اما هامان. آرد  مراجعت  پادشاه  دروازه  به  و مردخاي  ١٢  ».خواهد شد  آرده  دارد چنين  او رغبت  نمودن  تكريم  به
خود را   ، ماجراي خويش  دوستان  و همه  خود َزَرش  زوجه  به  و هامان  ١٣  . خود بشتافت  خانه  ، به و سرپوشيده  آنان ماتم

يهود   از نسل  نمودي  آغاز افتادن  وي  پيش  آه  مردخاي  اگر اين«: او را گفتند  َزَرش  و زنش  نمود و حكيمانش  حكايت
  آردند آه هنوز با او گفتگو مي  و ايشان  ١٤  ».افتاد  او خواهي  پيش  البّته  مد، بلكهآ  نخواهي  باشد، بر او غالب

  .ببرند  تعجيل  بود، به  ِاْسَتر مهّيا ساخته  آه  ضيافتي  را به  رسيدند تا هامان  پادشاه  سرايان خواجه
  

   ترجمه تفسيری
  

                                          بخشد مي  عزت  مردخاي  به  پادشاه
   .بخوانند  او را برايش  سلطنت  را بياورند و وقايع»  پادشاهان  تاريخ»  آتاب فـرمود  نبرد، پس  خوابـش  پادشاه  شـب  آن -١
لو در بودند و ج  پادشاه  سرايان  خواجه دو نفر از  آه  و تارش  بغتان  آه  يافت  مضمون  اين  را به  ، گزارشي آتاب  آن در  ٢

 .داد خبر  پادشاه  شد و به  از سوء قصد آنها آگاه  مردخاي  را داشتند؛ ولي  پادشاه  دادند، قصد آشتن مي  نگهباني  سلطنتي  آاخ
                                 »شد؟  داده  مردخاي  به  پاداشي  چه  خدمت  اين  در ازاي«: پرسيد  پادشاه  ٣

                              ».نشد  او داده  به  پاداشي«: تندگف  پادشاه  خدمتگزاران
  بگيرد آه  اجازه  بود تا از پادشاه  شده  وارد آاخ  تازه  اتفاقًا هامان» ؟ هست  در آاخ  از درباريان  آيا آسي«:  گفت  پادشاه  ۴

                                        .را دار بزند  مردخاي
                                 ». اينجاست  ، هامان بلي«: دادند  جواب  دمتگزارانخ  پس  ۵

                                  ».بگوييد بيايد«: دستور داد  پادشاه
 »بايد آرد؟  او چه  نظر تو براي  به.  ببخشم  او عزت  به  مايلم  آه  هست  شخصي«:  او گفت  به  آمد، پادشاه  هامان  وقتي  ۶

 چنين  براي«: داد  جواب  پس  ٨و٧  ». است  پادشاه  و احترام  مورد عزت  آسي  چه  غير از من«: با خود فكر آرد  هامان
  عالي  از اميران  يكي  آنگاه  ٩  .بياورند  است  شده  تزيين  با زيورآالت  او را آه  سلطنتي  و اسب  پادشاه  بايد رداي  شخصي

مورد   شخص  به: سوار آند و در شهر بگرداند و جار بزند  پادشاه  بپوشاند و او را بر اسب او  ردا را به  آن  شاهپاد  رتبه
                                           ».شود مي  داده  پاداش  چنين  اين  پادشاه  عزت
  مردخاي  براي  جزئياتش  با تمام  گفتي  و هر چه  آن  دهزودتر آما  را هر چه  ردا و اسب«: فرمود  هامان  به  پادشاه  ١٠

                                          ». بده  آند انجام مي  در دربار خدمت  آه  يهودي
در شهر گرداند و  سوار آرد و  پادشاه  مخصوص  پوشانيد و او را بر اسب  مردخاي  را به  پادشاه  رداي  هامان  پس  ١١
                                   ».شود مي  داده  پاداش  چنين  اين  پادشاه  مورد عزت  شخص  به«: زد جار
  زن  را براي  و موضوع  ١٣   شتافت  اش خانه  به زياد  با سرافكندگي  هامان  ، ولي دربار بازگشت  به  مردخاي  سپس  ١٢

 در  تواني و تو نمي  است  يهودي  يك  مردخاي«: خردمند او گفتند  تانو دوس  زنش .آرد  تعريف  دوستانش  خود و همه
                               ». است  تو حتمي  يابد شكست  ادامه  منوال  اين  به  اگر وضع.  بايستي  مقابلش
   .استر ببرند  ضيافت  به  تا او را فوري آمدند  هامان  دربار بدنبال  سرايان  خواجه  گفتگو بودند آه  در اين  ١۴

  
   راهنما

  
                                                     هامان  فرمان.  ٧،  ٦،  ٥،  ٤،  ٣  هاي باب

  پادشاه  سلطنت  دوازدهم  در سال  واقعه  اين). ١٣و٣:١٢(استانها بود   در همة  يهوديان  همة  بر آشتن  مبني  هامان  فرمان
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                                           .افتاد  استر اتفاق  شدن  از ملكه  پس  سال ٥و ) ٣:٧(
  گرچه  داد آه  نشان )٣:  ٥(  پادشاه  شد، خوشرويي  داخل  خود نزد پادشاه  قوم  براي  منظور شفاعت  به استر  آه  هنگامي
                          .دستو هنوز او را مي  پادشاه  همسر او بود، ولي  سال ٥استر 
            .او شد  استر جانشين  پسر عموي  شد، و مردخاي  بدار آويخته  هامان  بود آه  اين  نتيجه
  حال  با اين.  است  شده  رونويسي  از اسناد پارسي  آتاب شايد  آه  دليل  اين  ، احتماًال به استر ذآر نشده  خدا در آتاب  نام

  .آرد  مشاهده  وضوح  اين  به  ديگري  جاي  در هيچ  توان را نمي  قومش  به  خدا نسبت  ياله  محافظت
 

   )ترجمه قديمی(کتاب استر 
  

                                                  هامان  اعدام
ِاْسَتر   به  شراب  نيز در مجلس  ز دّومدر رو  و پادشاه  ٢  .حاضر شدند  ضيافت به  نزد ِاْسَتر ملكه  و هامان  پادشاه  پس  ١

باشد، بجا   مملكت  نصف  ؟ اگر چه تو آدام  خواهد شد و درخواست  تو داده  به  آه  تو چيست  مسؤول ، استر ملكه  اي«:  گفت
                                                  ».خواهد شد  آورده

  به  من  را پسند آيد، جان  و اگر پادشاه  باشم  يافته  ، اگر در نظر تو التفات پادشاه  اي«:  داد و گفت  جواب  ِاْسَتر ملكه ٣
و نابود و   هالك  آه  ايم شده  فروخته  و قومم  من  زيرا آه  ٤  .شود  بخشيده  من  ، به من  درخواست  به  من  و قوم  من  مسؤول
  هيچ  پادشاه ضرر  به  ما نسبت  مصيبت  ، با آنكه نمودم مي  ، سكوت شديم مي  فروخته  آنيزي و  غالمي  و اگر به.  شويم  تلف
 ». است
  عمل  تا چنين  است  نموده  جسارت  آه  و آجا است  آيست  آن«:  ، گفت آرده  را خطاب  ، ِاْسَتر ملكه پادشاه  َاْخُشوُرش  آنگاه۵

. درآمد  لرزه  به  و ملكه  پادشاه در حضور  هامان  آنگاه٧» . شرير است  هامان  ، همين عدو و دشمن« :  ِاْسَتر گفت ۶ »نمايد؟
  برايش  پادشاه  بال از جانب  ديد آه  هامان  و چون٨.  قصر رفت  باغ  ، به برخاسته  شراب  ، از مجلس شده  غضبناك  و پادشاه
در   آه  سراياني از خواجه  َحْرُبونا، يكي  آنگاه  ٩ .دنماي  خود تضّرع  جان  براي  ، برپا شد تا نزد ِاْسَتر ملكه مهّيا است

  براي نيكو را  سخن  آن  آه  ُمْرِدخاي  جهت  را به  آن  هامان  نيز آه  ذراعي  پنجاه دار  اينك«:  بودند،گفت مي  حضور پادشاه
 ».سازيد  مصلوب  او را بر آن»  آه فرمود  پادشاه» . حاضر است  هامان  ، در خانه مهّيا نموده  است  گفته  پادشاه
  پادشاه  و چون فرو نشست  پادشاه  ساختند و غضب  بود، مصلوب  مهّيا آرده  مردخاي  براي  آه  را بر داري  هامان  پس  ١٠

آيا «:  گفت  پادشاه  بود؛ پس  افتاده بود مي  ِاْسَتر بر آن  آه  بر بستري  ، هامان برگشت  شراب  مجلس  جاي  قصر به  از باغ
    .را پوشانيدند  هامان  روي  بود آه مي  پادشاه  هنوز بر زبان  سخن» آند؟ مي  عصمت بي  در خانه  حضور من  را نيز به  ملكه

   ترجمه تفسيری
  

                                               شود مي  آشته  هامان
از استر   ، باز پادشاه شراب  صرف  موقع  ٢  .استر حاضر شدند  ملكه  فتضيا  در مجلس  و هامـان  پادشـاه  ترتيب  ايـن  به١

 »!باشد  مملكتم  اگر نصف  ،حتي دهم تو مي  به  بخواهي  ؟ هر چه تو چيست  استر، درخواست«: پرسيد
و   من  بدانند، جان  حصال  پادشاه و اگر  ام قرار گرفته  پادشاه  اگر مورد لطف:  است  اين  من  تقاضاي«: داد  جواب استر ٣

  من ، شديم مي  فروخته  برده  مثل  اگر فقط.  شويم  عام  تا قتل  ايم شده  فروخته  من  و قوم  من  چون  ٤  .دهند  مرا نجات  قوم  جان
                         ». هستيم  نابودي در خطر  اآنون  ؛ ولي نمودم ايجاد نمي  پادشاه  براي  و مزاحمتي  آردم مي  سكوت

                    »؟ آند؟ او آجاست  آاري  چنين  آرده  جرأت  آه  آيست  شخص  اين«: خشايارشا از استر پرسيد  ۵
                                                »! است شرور  هامان  ما اين  دشمن«: داد  استر جواب  ۶

  آه  اما هامان.  قصر رفت  باغ  به  شد و برخاسته  خشمگين  پادشاه ٧. افتاد  لرزه  به  هو ملك  پادشاه  از ترس  هامان  آنگاه
در   درست  ولي  ٨  .دهد  را نجات  جانش  آند آه  تا التماس  استر رفت  خواهد آرد، بطرف  مجازات او را  پادشاه  دانست مي

  لميده  استر بر آن  آه  در آنار تختي  هامان  شد و با ديدن  اتاق وارد  ادشاهبود پ  استر افتاده  و پاي  دست  به  هامان  آه  اي لحظه
آمد،   بيرون  پادشاه  دهان از  سخن  تا اين» آند؟ مي  عصمت را بي  ، ملكه من  در خانه  مرد حتي  اين«: آورد بود، فرياد بر
                                                 !حاضر شد  سر هامان  جالد باالي

  در حياط  متري  و پنج  دار بيست  ، چوبه قربان«:  گفت  پادشاه  دربار به  سرايان  از خواجه  حربونا، يكي  وقت  در اين  ٩
 ». است  داد، ساخته  را از سوء قصد نجات  پادشاه  جان  آه  مردخاي  دار را براي  او اين!  است  آماده  هامان  خانه
                                 »!دار آويزيد  به  آن  را روي  هامان» :تور داددس  پادشاه
  . فرو نشست  پادشاه  دار آويختند، و خشم  بود، به  بر پا آرده  مردخاي  براي  آه  داري  همان  را روي  هامان  پس ١٠

  
   راهنما

  
                                                       هامان  فرمان.  ٧،  ٦،  ٥،  ٤،  ٣  هاي باب

     پادشاه  سلطنت  دوازدهم  در سال  واقعه  اين). ١٣و٣:١٢(استانها بود   در همة  يهوديان  همة  بر آشتن  مبني  هامان  فرمان
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                                        .افتاد  استر اتفاق  شدن  از ملكه  پس  سال ٥و ) ٣:٧(
  گرچه  داد آه  نشان )٣:  ٥(  پادشاه  شد، خوشرويي  داخل  خود نزد پادشاه  قوم  براي  منظور شفاعت  به استر  آه  ميهنگا

                                                                .ستود هنوز او را مي  پادشاه  همسر او بود، ولي  سال ٥استر 
                                     .او شد  استر جانشين  پسر عموي  شد، و مردخاي  بدار آويخته  انهام  بود آه  اين  نتيجه
  حال  با اين.  است  شده  رونويسي  از اسناد پارسي  آتاب شايد  آه  دليل  اين  ، احتماًال به استر ذآر نشده  خدا در آتاب  نام

  .آرد  مشاهده  وضوح  اين  به  ديگري  جاي  در هيچ  توان نميرا   قومش  به  خدا نسبت  الهي  محافظت
   )ترجمه قديمی(کتاب استر 

  
                                                  هامان  حكم  ابطال

  در حضور پادشاه  و ُمْرِدخاي.  داشت  ارزاني  ِاْسَتر ملكه  را به يهود  ،دشمن هامان  ، خانه پادشاه  در آنروز َاْخُشوُرش-١ 
  گرفته  از هامان  را آه انگشتر خود  و پادشاه  ٢. بود  خبر داده  داشت  با وي  آه  استر او را از نسبتي  آه شد، زيرا  داخل

آرد   عرض  پادشاه  و استر بار ديگر به  ٣  . گماشت  هامان  را بر خانه  داد و ِاْسَتر ُمردخاي  ُمْرِدخاي  ، به آرده  بود بيرون
بود،   آرده  يهوديان  براي  را آه  و تدبيري  اجاجي  شّر هامان  نمود آه  و از او التماس  ، بگريست او افتاده  پايهاي و نزد
 : و گفت  ٥  ايستاد  حضور پادشاه  ، به ِاْسَتر دراز آرد و استر برخاسته  بسوي   طال را  چوگان  پادشاه  پس  ٤  .سازد  باطل

منظور نظر او   بيند و اگر من  امر را صواب  اين  و پادشاه  باشم  يافته  در حضور او التفات  را پسند آيد و من  اگر پادشاه»
  آه  يهودياني  هالآت  و آنها را براي  تدبير آرده  اجاجي  همداتاي  بن  هامان  را آه  مراسله  آن  شود آه  نوشته  ، مكتوبي باشم

  شود چگونه مي  واقع  بر قومم  را آه  باليي  من  زيرا آه  ٦  .سازد  ، باطل است  باشند نوشته مي  هپادشا  واليتهاي  در همه
                                »؟ نگريست  توانم  خود را چگونه  خويشان  ديد؟ و هالآت  توانم
  سبب  و او را به  بخشيدم ِاْسَتر  را به  هامان  خانه  اينك«: رمودف  يهودي  وُمْرِدخاي  ِاْسَتر ملكه  به  پادشاه  َاْخُشوُرش  آنگاه  ٧

بنويسيد و   يهوديان  به  پادشاه  اسم  پسند آيد، به  در نظرتان  را آه  آنچه و شما  ٨  .اند دار آشيده  به  يهوديان  به  درازي  دست
  تواند آن نمي  گردد، آسي  مختوم  پادشاه مهر  شود و به  نوشته  هپادشا  اسم  به  سازيد، زيرا هرچه  مختوم  مهر پادشاه  به را  آن

                                          ».نمايد  را تبديل
هر   احضار آردند و موافق را  پادشاه  باشد، آاتبان  سيوان  ماه  آه  سّوم  ماه  و سّوم  ، در روز بيست ساعت  در آن  پس  ٩

از هند تا   آه  واليت  و هفت  صد و بيست  واليتها يعني  و رؤساي  واليان و  و اميران  يهوديان  امر فرمود، به  ُمْرِدخاي  آنچه
   . ايشان  خّط و زبان  ، موافق يهوديان  و به  آن  زبان  ، موافق هر قوم  و به  خّط آن  ، موافق هر واليت  نوشتند، به بود  حبش
سوار   اسب  چاپاران  دست  ، آنها را به ساخته  مختوم  مهر پادشاه  و به  نوشت  پادشاه  َاْخُشوُرش  اسم  را به  و مكتوبات  ١٠

و در آنها   ١١  .او بودند، سوار شدند  ماديانهاي  و آرّههاي  پادشاه  مختّص خدمت  آه  تازي  بر اسبان  فرستاد؛ و ايشان
  تمامِي قّوت نمايند و  خود مقاومت  جانهاي  جهت  ، به شده  جمع  داد آه  د، اجازتشهرها بودن  در همه  آه  يهودياني  به  پادشاه

  نمايند و اموال  سازند و بكشند و تلف  هالك  ايشان  زنان و  داشتند، با اطفال مي  ايشان  قصد اذّيت  قومها و واليتها را آه
  َاْخُشوُرش  واليتهاي  آذار باشد در همه  ماه  آه  دوازدهم  ماه  در سيزدهم  روز يعني  در يك  ١٢  آنند،  را تاراج  ايشان
روز   در همان  شد آه  قومها اعالن  همه  به  مكتوب  شود، سوادهاي  رسانيده  واليتها   در همه  حكم  و تا اين  ١٣  ، پادشاه
                                  .بگيرند  خود انتقام  باشند تا از دشمنان مستّعد  يهوديان

  به ، شتابانيده  پادشاه  حكم  را برحسب  شدند و ايشان  بود، روانه  پادشاه  مختّص خدمت  آه  تازي  بر اسبان  چاپاران  پس  ١۴
  يالجورد  ملوآانه  با لباس  از حضور پادشاه  ُمْرِدخاي و  ١٥. نافذ شد  ُشوَشن  ، در دارالّسلطنه ساختند و حكم  روانه  تعجيل

  و براي  ١٦  و وجد نمودند،  شادي  و شهر ُشوَشن  رفت  بيرون  ارغواني  نازك  آتان  و رداي  زّرين  بزرگ  و سفيد و تاج
و   حكم  آه  شهرها در هر جايي  و جميع واليتها  و در همه  ١٧  .پديد آمد  و سرور و حرمت  و شادي  ، روشني يهوديان
   يهود  دين  به  زمين  هاي از قوم  بود و بسياري  و روز خوش  و سرور و بزم  شادماني ، هودياني  رسيد، براي  پادشاه  فرمان

  
   ترجمه تفسيری

  
                                                                                                       شود صادر مي  يهوديان  نفع  به  فرماني

  چه  آه  گفت  پادشاه  استر به  وقتي  سپس. استر بخشيد  ملكه  يهود را به  دشمن هامان  امالك  روز خشايارشا تمام  در همان ١
بود، در آورد   گرفته  پس  از هامان  را آه و انگشتر خود ٢   حضور پذيرفت  را به  مردخاي  دارد، پادشاه با ُمردخاي  نسبتي
                                          .سپرد  مردخاي  دست  را به  هامان  مالكاستر نيز ا. داد  مردخاي  و به
 در مورد آشتار  هامان  آه  نمود حكمي  درخواست  ، با گريه او انداخته  پاي  به و خود را  رفت  استر بار ديگر نزد پادشاه  ٣

استر بلند شد و در حضور   پس. آرد او دراز  خود را بسوي  سلطنتي  باز عصاي  پادشاه  ٤  .بود، لغو شود  داده  يهوديان
صادر   ، فرماني ام شما قرار گرفته  دانيد و اگر مورد لطف مي  اگر صالح  پادشاها، تمنا دارم«:  و گفت  ٥  ايستاد  پادشاه

را   قومم  و نابودي  عام  قتل  توانم مي  چگونه  من  ٦  .، لغو شود سراسر مملكت  يهوديان  عام  قتل  درباره  هامان  آنيد تا حكم
 »؟ ببينم
را نابود   يهوديان شما  خواست مي  را آه  هامان  دستور دادم  من«:  گفت  يهودي  استر و مردخاي  ملكه  خشايارشا به  آنگاه  ٧
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و با   صادر شده  پادشاه  نام  به  را آه  اما حكمي  ٨  . بخشيدم استر  ملكه  او را به  امالك  همچنين. دار بياويزند  آند، به
  يهوديان  براي  پادشاه  نام  خود، به  ميل  مطابق  ديگري  توانيد حكم شما مي  ولي. لغو آرد  توان باشد نمي  انگشتر او مهر شده
                                              ».مهر آنيد  را با انگشتر پادشاه  صادر آنيد و آن

  مردخاي  را آه  شدند و فرماني احضار  دربار فوري  هاي منشي. بود  سيوان  ماه  يعني  سوم  ماه  و سوم  وز، بيستر  آن ٩
،  ، از هند تا حبشه استان ١٢٧  و استانداران  مملكتي  ، مقامات حاآمان ، يهوديان  به  خطاب  فرمان  اين. صادر آرد، نوشتند

خشايارشا   نام  را به  فرمان  مردخاي ١٠. شد  نوشته  يهوديان  و زبان  خط  و نيز به  مملكت  رايج  خطها و زبانهاي  بود و به
جا   همه  سـوار بودند به  تندرو پادشاه  بر اسبان  آه  قاصداني  دست  به مهر آرد و  پادشاه  و با انگشتر مخصوص  نوشت
متحد شوند و   هايشان خود و خانواده از  دفاع  براي  داد آه مي  رها اجازهشه  تمام  يهوديان  به  پادشاه  فرمان  اين ١١  .فرستاد
آار   اين  براي  آه  روزي ١٢. بگيرند  غنيمت  آنها را به  بكشند و دارايي باشند،  آه  خود را از هر قومي  بدخواهان  تمام
ادار   ماه  آه  دوازدهم  ماه  سيزدهم يعني بود،  شده  در نظر گرفته  يهوديان  عام  قتل  براي  بود آه  روزي  شد، همان  تعيين
 خود  از دشمنان  انتقام  گرفتن  ، خود را براي شود تا يهوديان  جا اعالم  در همه  فرمان  ، قرار شد اين در ضمن  ١٣  .باشد
  به  را بسرعت  تندرو آن  بر اسبانسوار   پادشاه  فرمان  به  شد و قاصدان  اعالم  در شوش  فرمان  اين  پس  ١٤. آنند  آماده

                                                .رساندند  سراسر مملكت
و   از طال بر سر گذاشت  بزرگ  و سفيد بود پوشيد و تاجي  آبي  رنگهاي  به  را آه  اي شاهانه  لباس  مردخاي  سپس  ١٦و١۵

و   موفقيت  بخاطر اين  يهوديان.  رفت  بيرون  حضور پادشاه و از  انداخت  دوش  به  لطيف  آتان  از جنس  ارغواني  ردايي
  هر شهر و استاني  به  پادشاه  فرمان  ١٧  .و سرور پرداختند  جشن  به  شوش  بود در تمام  شده  ايشان  نصيـب  آه  احترامي

يهود   دين  ديگر به  هاي از قوم  بسياري  در ضمن .گرفتند مي  شدند و جشن مي  شادي  آنجا غرق  رسيد، يهوديان مي  آه
  .ترسيدند مي  گرويدند، زيرا از ايشان

   راهنما
                                                  فوريم  جشن -  نجات.  ٩و  ٨  هاي باب

شد  نمي را نيز  يهوديان  عام  قتل  فرمان، )١٥:  ٦  ؛ دانيال ٨:  ٨(  يافت تغيير نمي هرگز  پارس  پادشاهان  حكم  از آنجا آه
  در برابر آساني  دهد آه  اجازه  يهوديان  به صادر آند و  ديگري  فرمان  آرد آه  را ترغيب  استر پادشاه  ولي. آرد  منسوخ

را از   يهودي استر نژاد  هاينگون  به. آار را آردند  اين  و يهوديان. آنند و آنها را بكشند  آنند، مقاومت مي  حمله  آنان  به  آه
  . است  تحسين  او قابل  و درايت  ، شجاعت پرستي  ميهن. نيز بود  عاقل  تنها زيبا بلكه  استر نه. داد  نجات  نابودي

  .آنند را برگزار مي  هنوز آن  يهوديان  آه  است  فوريم  منشاء جشن  اين
   )ترجمه قديمی(کتاب استر 
                                               نانبر دشم  يهوديان  استيالي

 سازند و  را جاري  پادشاه  و فرمان  حكم  شد آه  نزديك  آه  آذارباشد، هنگامي  ماه  آه  دوازدهم  ماه  و در روز سيزدهم١
  .استيال يافتند  خويش  ر دشمنانب  يهوديان  شد آه  برعكس  همه  استيال يابند، اين  بر ايشان  بودند آه يهود منتظر مي  دشمنان

داشتند،   ايشان  قصد اذّيت  آه  شدند تا بر آناني  جمع  پادشاه  َاْخُشوُرش  واليتهاي  خود در همه  در شهرهاي  و يهوديان  ٢
  رؤساي  جميع و  ٣  .بود  شده  قومها مستولي  همه بر  ايشان  ترس  ننمود زيرا آه  مقاومت  با ايشان  بيندازند؛ و آسي  دست

  بود،  شده  مستولي  بر ايشان  ُمْرِدخاي  ترس  آردند زيرا آه  را اعانت  ، يهوديان پادشاه  عامالن و  و واليان  واليتها و اميران
 فآنًا بزرگتر آنًا  مردخاي  و اين  گرديده  واليتها شايع  او در جميع  آوازه بود و  شده  معّظم  پادشاه  در خانه  ُمْرِدخاي  چونكه  ٤
 .شد مي
   .آوردند  عمل  خواستند، به  هرچه آردند و با ايشان  ، آشتند و هالك شمشير زده  دم  خود را به  دشمنان  جميع  يهوديان  پس۵
و   ٨  َاْسفاتا،و   َدْلُفون و َفْرَشْنداطا و  ٧  .آردند  ، هالك رسانيده  قتل  پانصد نفر را به  ُشوَشن  در دارالّسلطنه  و يهوديان  ٦

يهود را   ، دشمن همداتاي  بن  پسر هامان  ده  يعني  ١٠  و َيزاتا،  و َاِريداي  َاريساي و َفْرَمْشتا و  ٩  ُفوراتا و َاَدْليا و َاريداتا،
                                 .نگشادند  تاراج  خود را به  دست  آشتند، ليكن

  به  و پادشاه  12  .داشتند  عرضه  حضور پادشاه  شدند به  آشته  ُشوَشن  در دارالّسلطنه  ا آهر  آناني روز، عدد  در آن  ١١
در ساير   پس. اند آرده  و هالك  را آشته  پسر هامان  نفر و ده پانصد  ُشوَشن  در دارالّسلطنه  يهوديان»  آه  گفت  ِاْسَتر ملكه
  برآورده  آه  داري  درخواست  خواهد شد و ديگر چه  تو داده  به  آه  تو چيست  مسؤول  اند؟ حال آرده  چه  پادشاه  واليتهاي

فردا   شود آه  داده  باشند، اجازت مي  در ُشوَشن  آه  يهودياني  را پسند آيد، به  اگر پادشاه«:  ِاْسَتر گفت ١٣» خواهد گرديد؟
در   بشود و حكم  چنين  فرمود آه  و پادشاه  ١٤  ».ر بياويزندرا بردا  پسر هامان  نمايند و ده  امروز عمل  فرمان  نيز مثل
آذار   ماه  بودند، در روز چهاردهم  در ُشوَشن  آه  و يهودياني  15  .دار آويختند  را به  پسر هامان  نافذ گرديد و ده  ُشوَشن

در   آه  يهودياني و ساير ١٦. شادندنگ  تاراج  خود را به  دست  آشتند، ليكن  سيصد نفر را در ُشوَشن ، شده  نيز جمع
را   خويش  هزار نفر از ُمْبِغضان  هفتاد و هفت  نمودند و چون  خود مقاومت  جانهاي  ، براي شده  بودند جمع  پادشاه  واليتهاي

                                   .نگشادند  تاراج  خود را به  اّما دست. يافتند  خود آرامي  دشمنان بودند، از  آشته
  نگاه  و شادماني  روز بزم را  يافتند و آن  ، آرامي ماه  و در روز چهاردهم) شد  واقع(آذار   ماه  روز سيزدهم ، در اين ١٧

  آرامي  ماه  شدند و در روز پانزدهم  جمع  ماه  آن  و چهاردهم  سيزدهم بودند، در  درُشوَشن  آه  و يهودياني  ١٨  .داشتند
حصار ساآنند، روز  بي  دهات در  آه  ، يهودياِن دهاتي بنابراين  ١٩  .داشتند  نگاه  و شادماني  را روز بزم  آنيافتند و 



 

 28

 .فرستند يكديگر مي  دارند و هدايا براي مي  نگاه  و روز خوش  و بزم  آذار را روز شادماني  ماه  چهاردهم
بودند، از   پادشاه  َاْخُشوُرش  واليتهاي  در همه  آه  يهودياني  زد تماميرا ن  ، مكتوبات نوشته را  مطالب  اين  و مردخاي  ٢٠

عيد   سال  به  آذار را سال  ماه  و روز پانزدهم  چهاردهم روز  بگذارد آه  اي فريضه  تا بر ايشان  ٢١و دور فرستاد،   نزديك
  و ماتم  شادي  به  ايشان  ، غم ماه  يافتند و در آن  ميخود آرا  از دشمنان  روزها، يهوديان  در آن  چونكه  ٢٢  .دارند  نگاه
  يكديگر و بخششها براي  بدارند و هدايا براي  نگاه  شادي و  بزم  لهذا آنها را روزهاي. گرديد  مبّدل  روز خوش  به  ايشان
                               .بفرستند  فقيران
بود، بر   نوشته  ايشان  به  ُمْرِدخاي  آه را  بودند و آنچه  آرده  شروع  آن  نمودن  عمل  خود به  را آه  آنچه  يهوديان  پس  ٢٣

و   آرده  يهوديان  نمودن  يهود، قصد هالك  تمامي  ، دشمن اجاجي  همداتاي  بن  هامان  زيرا آه  ٢٤  .ساختند  خود فريضه
  رسيد، مكتوبًا حكم  پادشاه  سمع  امر به  اين  اّما چون  ٢٥  .بود  تهانداخ  ايشان  نمودن  و تلف  هالآت  براي  قرعه  يعني فور

 .آشيدند بر دار  شود و او را با پسرانش  برگردانيده  بود، بر سر خودش  انديشيده يهود  براي  آه  قصد بدي  داد آه
  در اين  خود ايشان  وآنچه  مكتوبات  اين  بمطل  تمامي  ناميدند، و موافق  روزها را از اسِم فور، فوريم  آن  جهت  از اين  ٢۶

  خويش  خود و ذرّيت  را بر ِذّمه  ساختند و آن  را فريضه  اين  يهوديان  ٢٧  بود،  وارد آمده  ايشان بر  بودند و آنچه  امر ديده
آنها   معّين  آنها و زمان  ابتآت  دو روز را برحسب  نشود و آن  تبديل  شوند، گرفتند آه  ملصق  ايشان  به  آه  آساني  و همه
                                     .دارند  نگاه  سال  به  سال
  ، از ميان ُفوريم  روزهاي  دارند و اين  آورند و نگاه و واليتها و شهرها بياد  و قبايل  طبقات  روزها را در همه  و آن  ٢٨

  ، به يهودي  ُمْرِدخاي و  ، دختر ابيحايل و ِاْسَتر ملكه  ٢٩  .نابود نگردد  يشانا  آنها از ذرّيت  نشود و يادگاري  يهود منسوخ
و   سالمتي  بر سخنان  ، مشتمل و مكتوبات  ٣٠  .برقرار نمايند  فوريم  را درباره  دّوم  مراسله  نوشتند تا اين  اقتدار تمام

  دو روز ُفوريم  تا اين  ٣١  فرستاد، بودند،  َاْخُشوُرش  مملكت  توالي  و هفت  در صد و بيست  آه  يهودياني  جميع نزد  امنّيت
  آن  قرار دادند و ايشان  فريضه  بر ايشان  و ِاْسَتر ملكه  يهودي  ُمْرِدخاي  چنانكه قرار دهند،  آنها فريضه  معّين  را در زمان
                              . ايشان  تضّرع و  روزه  اّيام  يادگاري  گرفتند، به  خويش  خود و ذرّيت  را بر ذّمه

   .گرديد  مرقوم  شد و در آتاب  ِاْسَتر فريضه  فرمان  ، به فوريم  اين  سنن  پس ٣٢
  

   ترجمه تفسيری
  

                                              آنند خود را نابود مي  دشمنان  يهوديان
  روز، دشمنان  در اين. اجرا درآيد، فرا رسيد  مرحله  به  پادشاه  قرار بود فرمان  آه  روزي  ادار، يعني  روز سيزدهم   ١

در سراسر   ٢  .خود پيروز شدند  دشمنان بر  شد و يهوديان  برعكس  يابند، اما قضيه  غلبه  يهود اميدوار بودند بر يهوديان
  از يهوديان  مردم  همه. آنند  را داشتند، حمله  قصد آزارشان  هآ  آساني  تا به شدند  خود جمع  در شهرهاي  ، يهوديان مملكت
  از ترس  و درباريان  مملكتي  ، مقامات استانداران و  حاآمان  تمام  ٣  .بايستند  آردند در برابرشان نمي  ترسيدند و جرأت مي

،  مملكت بود و در سراسر  دربار شده  برجسته  هاي از شخصيت  زيرا مردخاي  ٤  آردند؛ مي  آمك  يهوديان  ، به مردخاي
آردند و آنها   خود حمله  دشمنان  به  يهوديان  ترتيب  اين  به  ٥  .شد مي  افزوده  و روز بروز بر قدرتش  داشت  فراوان  شهرت

،  هامان پسر  ده  ١٠-٧  .نفر را آشتند ٥٠٠بود،   پايتخت  آه  آنها در شهر شوش  ٦  .آشتند ، شمشير گذرانده  را از دم
، اسفاتا، فوراتا، ادليا، اريداتا،  فرشنداتا، دلفون: از بود  آنها عبارت  اسامي. بودند  شدگان آشته  ، نيز جزو اين يهوديان  دشمن

  شدگان آشته روز، آمار  در آن  ١١    .نكردند  را غارت  دشمنان  اموال  اما يهوديان. وويزاتا  ، اريداي فرمشتا، اريساي
  ده  نفر را آه ٥٠٠  تنها در پايتخت  يهوديان«:  گفت و  استر را خواست  او ملكه  سپس  ١٢  .رسيد  پادشاه  بعرض  ختپايت

؟ هر  نيز داري  ديگري  آيا درخواست! اند آرده  چه  مملكت  در ساير شهرهاي  اند، پس بودند، آشته نيز جزو آنها  پسر هامان
                                                         ». تو چيست  گو درخواستب.  دهم تو مي  به  بخواهي  چه
  ادامه  اند، فردا هم امروز آرده  را آه  دهيد آاري  اجازه  پايتخت  يهوديان  بدانيد به  پادشاها، اگر صالح«:  گفت استر  ١٣

                                                     ».بياويزند دار  را نيز به  پسر هامان  دهند، و اجساد ده
  دار آويخته  نيز به  هامان  اجساد پسران. شد  اعالم  شوش او در  آرد و فرمان  موافقت  استر هم  درخواست  با اين  پادشاه ١۴
  درازي دست  آسي  مال  به  نفر ديگر را آشتند، ولي ٣٠٠شدند و   جمع  پايتخت  باز يهوديان روز بعد،  پس  ١٥  .شد

 .نكردند
خود را آشتند و از   نفر از دشمنان ٧٥ر٠٠٠آنها . آردند  دفاع شدند و از خود  در ساير استانها نيز جمع  يهوديان  بقيه ١۶

ها روز و آن  گرفت  ادار انجام  ماه  آار در روز سيزدهم  اين  ١٧  .نكردند  را غارت  اموالشان  ولي يافتند،  شر آنها رهايي
ادار را   ، روز پانزدهم شوش  اما يهوديان  ١٨  .گرفتند  جشن  فراوان  خود را با شادي  ادار پيروزي  چهاردهم  بعد، يعني

                          .آشتند خود را مي  ، دشمنان و چهاردهم  سيزدهم  روزهاي گرفتند، زيرا در  جشن
                   .دهند مي  هديه  هم  گيرند و به مي  جشن  ادار را با شادي  روز چهاردهم  تمناسب  اين  يهودياِن روستاها به  ١٩

  
                                              عيد پوريم

و از   ٢٢و٢١  فرستاد  نزديك  دور و چه  چه  پارس  سراسر مملكت  يهوديان  و براي  را نوشت  وقايع  اين  تمام  مردخاي ٢٠
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بگيرند   ، جشن دشمنانشان  يهود از چنگ  نجات  مناسبت  ادار را به  و پانزدهم  چهاردهم  روزهاي  ساله  تا همه  آنها خواست
  به  ، و ماتمشان شادي  به  غمشان  بود آه  روزي  آنند، زيرا درچنين  آمك  فقيران  بدهند و به  يكديگر هديه  نمايند، به  و شادي
                                          .شد  تبديل  شادآامي

  يهوديان  روز به  اين  ٢٤  .گرفتند  روز را جشن  اين  ساله  ، همه پس  را پذيرفتند و از آن  يهود پيشنهاد مردخاي  قوم ٢٣
  انداخته) گفتند مي »پور»  آن  به  آه(  قرعه  آنان  نابودي  يهود براي  و دشمن  اجاجي  پسر همداتاي  هامان  آرد آه مي  يادآوري

بال بر   صادر آرد تا همان  رسيد او فرماني  پادشاه  گوش  به خبر  اين  اما وقتي  ٢٥  آند؛  را تعيين  بود تا روز آشتارشان
  به» پور»  از آلمه  آه شود مي  ناميده»  پوريم»  ايام  اين(  ٢٦  .شدند  دار آشيده  به  و پسرانش  هامان  بيايد، پس  سر هامان

  رسم  را بصورت  اين  يهوديان  ٢٧  بود،  افتاده  اتفاق  آه  و آنچه  مردخاي  نامه  به  با توجه.)  است  شده  ، گرفته قرعه  معني
  مردخاي دستور  طبق  روز را هر ساله دو  گروند اين يهود مي  دين  به  آه  آساني  و تمام  خود و فرزندانشان  آوردند آه در

  هميشه  اندرنسل را نسل»  پوريم»  سراسر استانها و شهرها ايام  يهوديان  آه شد  ، قرار بر اين بنابراين  ٢٨  .بگيرند  جشن
                                         .بگيرند  را جشن  آورند و آن ياد  به
  .تأييد آرد  پوريم  مراسم  دايمي  برگزاري  را درباره  مردخاي  امهن  داشت  آه  اقتداري  استر با تمام  ، ملكه در ضمن  ٢٩
  موجب  شد تا به  نوشته  پارس  مملكت  استان ١٢٧  يهوديان  تمام  به  آميز ديگري تشويق  هاي ، نامه بر اين  عالوه  ٣١و٣٠

 و  روزه  يهوديان. دارند نگه  ساله  را همه»  پوريم»  ايام  شان آينده  و نسلهاي  استر، يهوديان  و ملكه  يهودي  مردخاي  فرمان
  استر تأييد شد و در تاريخ  فرمان  به»  پوريم»  ايام  ، مراسم ترتيب  اين  به  ٣٢  .آوردند جا مي  را نيز به  ايام  اين  سوگواري
  .گرديد  يهود ثبت

  
   راهنما

  
                                                     فوريم  جشن -   نجات.  ٩و  ٨  هاي باب

شد  نمي را نيز  يهوديان  عام  قتل  ، فرمان)١٥:  ٦  ؛ دانيال ٨:  ٨(  يافت تغيير نمي هرگز  پارس  پادشاهان  حكم  از آنجا آه
  در برابر آساني  دهد آه  اجازه  يهوديان  به صادر آند و  ديگري  فرمان  آرد آه  را ترغيب  استر پادشاه  ولي. آرد  منسوخ

را از   يهودي استر نژاد  اينگونه  به. آار را آردند  اين  و يهوديان. آنند و آنها را بكشند  آنند، مقاومت مي  حمله  آنان  به  آه
  . است  تحسين  او قابل  و درايت  ، شجاعت پرستي  ميهن. نيز بود  عاقل  تنها زيبا بلكه  استر نه. داد  نجات  نابودي

  آنند را برگزار مي  هنوز آن  يهوديان  آه  است  فوريم  منشاء جشن  اين
   )ترجمه قديمی(کتاب استر 

  
                                       ، وزير پادشاه مردخاي

  ُمْرِدخاي  عظمت  و توانايِي او و تفصيل  قّوت  اعمال  و جميع  ٢  گذارد،  بر زمينها و جزاير دريا جزيه  پادشاه  و َاْخُشوُرش
  زيرا آه  ٣  ؟ نيست مكتوب  فارس و  مادي  پادشاهان  اّيام  تواريخ  ، آيا در آتاب ساخت  او را معّظم  پادشاه  چگونه  آه

  خويش مقبول  برادران  و نزد جمعيت  يهود محترم  بود و در ميان  دّوم  شخص ، پادشاه  ، بعد از َاْخُشوُرش يهودي  ُمْرِدخاي
   . گفت آميز مي صلح  خود، سخنان  جنس  ابناي  تمامي  طلبيد و براي را مي  خويش  قوم  سعادتمندي ، شده

  
   ترجمه تفسيری

                                           مردخاي  عظمت
و   قدرت  ٢  .مقرر آرد  رسيد، جزيه مي  دور دست  سواحل تا  وسعتش  خود آه  قلمرو پادشاهي  مردم  تمام  خشايارشا براي 

  آتاب او بخشيد، در  به  پادشاه  آه  و مقامي  مردخاي  رسيدن  قدرت  به  آامل  نيز شرح خشايارشا و  آارهاي  عظمت
. بود  مملكت  شخص  قدرتمندترين  يهودي  مردخاي از خشايارشا،  پس  ٣  . است  شده  نوشته»  ماد و پارس  پادشاهان تاريخ«

و  داشتند مي  نيز او را دوست  داد و يهوديان مي  آمد، انجام بر مي  از دستش  خود هرچه  قوم  و امنيت  رفاه  أمينت  او براي
  .بودند  قايل  برايش  زيادي  احترام
   راهنما

                                                                       مردخاي  عظمت.  ١٠  
  به  او بيشتر و بيشتر شد و شهرتش  عظمت. بود  دوم  شخص  از پادشاه  و پس  داشت  وااليي  مقام  پادشاه  ةدر خان  مردخاي

  داد؛ نخست  رخ  پارس  قدرتمند امپراطوري  خشايارشا پادشاه  در سلطنت  واقعه  اين). ١٠:٣؛ ٩:٤(رسيد  ها ايالت  همة
آار عزرا   را براي  ماجرا راه  اين. دربار بودند  مغز و قلب و استر،  دخايبودند، مر  يهودي  پادشاه  وزير و همسر محبوب

  .بودند  در بابل  در مصر، و دانيال  ، همانند يوسف و استر در فارس  مردخاي . ساخت  و نحميا آماده
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 کی آخسارو پادشاه مادی بزرگ ويرانگر آشور در نقش توراتيش يونس
 

در خبر هرودوت تحت نامهای مختلف از جمله خضر، ادريس، ايليا، يوشع به ) هوخشتره کيخسرو شاهنامه،(کی آخسارو
واسطه نابودی امپراتوری برده داری جابرانه آشور که به همدستی بابليها  صورت گرفت، شهره مردم عهد باستان شده 

در تورات ضمن اشاره به نابودی وی ميپردازيم که ) شيوا، آداد، اّرا= ويرانگر(در اينجا به معرفی لقب يونس . است
مسلم به نظر ميرسد . نينوا توسط وی ، از سوی خدا به سبب اين در خواست ويرانی نينوا از سوی خدا شماتت ميشود

 ميشعخدای ملی مؤآبيها و معبود ) ماهی-ويرانگر، مطيع کننده، خدا( چموشکی آخسارو به واسطًه نام  يونس نبیلقب 
) شاهزادًه ويرانگر( چموش نادابکه از خود کتيبًه معروفی به يادگار گذاشته و همچنين لقب   ملک مقتدر آنها) منجی(

مندرجات تورات در مورد وی را از سايت مرکز . پادشاه مقتدر آشور به تورات رسيده بوده استسناخريب متعلق به 
                                                                                                   :پژوهشهای مسيحی به عينه نقل می نمائيم

                                                                                                                                                    

نبي  يونس  
  

                                        مقدس آتاب  مطالعه  راهنماي
                                                            نينوا شهر  خدا به  رحمت  در اعالم  رسالتي

  
آرد   حكومت  بر جهان  ابرقدرت  يگانه  بعنوان  سال ٣٠٠ آشور در حدود  امپراطوري. آشور بود  امپراطوري  نينوا پايتخت

  سليمان  سلطنت  و در اواخر دورة  يهوديان  حكومت  شدن  منقسم  آشور تقريبًا از زمان  امپراطوري .). م. ق ٦٠٧  الي ٩٠٠(
. را نابود آرد  و نهايتًا آن  خود جلب  طرف  به را  اسرائيل  شمالي  حكومت  بتدريج  امپراطوري  اين. رسيد  قدرت  به

                :اند عبارتند از آرده  و يهودا سلطنت  اسرائيل  حكومت  رةدو با  همزمان  آشور آه  پادشاهان
           .را آغاز آرد  اسرائيل  حكومت  سقوط  جريان  او بود آه.).  م. ق ٨٢٥ - ٨٦٠(  دوم شلمناسر-        
او   از نينوا در زمان  يونس   مالقاتاحتماًال و  گرفت مي  و خراج  باج  او از اسرائيل). ٧٨٣ -  ٨٠٨(  اداد نيراري-        
                                   . است  گرفته  صورت
                      .او تبعيد شدند  در زمان  از اسرائيليان  بسياري). ٧٢٧ -  ٧٤٧(  فالسر سوم  تغلت-        
                          .آرد  را محاصره  او سامره). ٧٢٢ - ٧٢٧(  شلمناسر چهارم-        
      .آرد مي  او زندگي  در زمان اشعيا. برد  اسارت  را به  اسرائيل  ماندگان  او باقي). ٧٠٥ -  ٧٢٢(  دوم  سارگون-        
      .ضمنًا اشعيا نيز معاصر با او بود. قرار داد  حمله او يهودا را مورد). ٦٨١ - ٧٠٥(  سنحاريب-        

                    .بود  بسيار مقتدري  پادشاه . )۶۶٨ - ٦٨١(  اسرحدون-        
  زندگي او  در زمان  احتماًال ناحوم. بود  سلسله  اين  پادشاه  ترين رحم و بي  مقتدرترين ).٦٢٦ - ٦٦٨(  آشور بانيپال-        

   .آرد مي
  .آرد  سقوط  آنان  جّبار آشور در زمان  مپراطوريا ).٦٠٧ - ٦٢٦(مقتدر   چندان  نه  دو پادشاه-        

  و فراخي  بودند، حيات او  قوم  برانداختن  در حال  را آه  تا امتي  يافت  خداوند مأموريت  از جانب  نبي  يونس  سان  بدين  
در   و خشونت  رحمي با بي  وريانآش  ابزار جنگي  چگونه  ديد آه مي ، داشت  آه  اي پرستانه  ميهن  او با روحية. عطا آند  حال
بود،   او مقرر آرده  خداوند براي  آه  جهتي  او در خالف  ندارد آه  باشند؛ لذا تعجبي خدا مي  قوم  به  شدن  نزديك  حال

                                           .باشد  گريخته
در   او همچنين.).  م. ق ٧٤٩  الي ٧٩٠(  زيست مي  دوم  يربعام  نتسلط  او در زمان. بود حافر -   َجت  از اهالي  نبي  يونس 

  يونس). ٢٥:  ١٤  پادشاهان  دوم(شد   واقع ، مؤثر اي مالحظه  بطور قابل  اسرائيل  رفتة  از دست  از خاك  هايي استرداد بخش
             .آمد مي  حساب  شهور نيز بهم  شد، ضمنًا از سياستمداران قلمداد مي  خوبي  نبي  آه  اندازه  همان  به  نبي

 
                                         باشد؟ برخوردار مي  تاريخي  از صحت  آتاب  آيا اين 
شود  مي  رسد و موجب بنظر مي  و ظاهرًا نامعقول  باورنكردني  بزرگ  ماهي  ، داستان ايمان بي  نظر عقل  از نقطه طبيعتًا، 

 يا  ، َمَثل و حكايت  ، قصه را افسانه  آتاب  و آًال اين  جريان  ، اين ايمانان بي .شود  با ديد ترديد نگريسته  آتاب  اين  يعوقا  تا به
ياد آرد   تاريخي  اي واقعه  بعنوان  آتاب  صريحًا از اين  مسيح  عيسي. آنند مي  معرفي  قبيل  از اين  يا چيزهايي  نثر مسجع

  از نهايت  ، حاآي است  نهفته  مسيح  عيسي  صريح  در بيان  غير از آنچه  ديگري  هر برداشت). ٤١ - ٣٩:  ١٢  متي(
خود از   از قيام  اي نشانه و»  آيت»  بعنوان  واقعه  از اين  مسيح  عيسي. رود بشمار مي  آالم  اين  و تحريف  سوءاستفاده
  از قيام  آه  او هنگامي. راند  سخن  گونه  يك  به  خود و روز داوري  قيام ا،نينو  اهالي  ، توبة او از ماهي. ياد آرد  مردگان
  داستان  مسيح  عيسي  اساس  همين بر. داد آنها را مورد تأآيد قرار مي  بودن  ، قطعًا واقعي گفت مي  سخن  روز داوري خود و
  همان  به  واقعه  اين  آه  داريم  ما ايمان. باشد مي  اوتقض  امر مالك  همين و از نظر ما نيز،. را نيز تأييد آرد  نبي  يونس
خود   اشتباه  آند براي  سعي  آنكه  خدا، بدون  روح  با هدايت  نبي  و يونس  است  افتاده  ، حقيقتًا اتفاق شده  داده  شرح  آه  اي گونه
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  خدا در ميان  روح  مستقيم  هدايت  تحت  آتاب  اين  تحرير درآورد و همچنين  رشتة  مذآور را به  آتاب  بياورد، خودش  دليلي
  . گرفت  جاي  ، در هيكل است  ساخته  خدا از خود مكشوف  آه  اي از مكاشفه  بخشي  بعنوان  آتِب مقدس

 موجود« يا»  بزرگ  ماهي»  معني  به  ، در واقع است  شده  ترجمه»  نهنگ»  اشتباه  ها به از ترجمه  در برخي  آه  ماهي  آلمة 
  اند آه بوده  بزرگ  اي اندازه  اند، به صيد شده  تا آنون  آه  اي الجثه عظيم  از جانوران  بسياري. باشد مي»  دريايي  الجثة  عظيم
بود؛   معجزه  يك  واقعه  اين  بر اينكه  است  ، شهادتي است  نهفته  داستان  در اين  آه  اي نكته  ولي .را ببلعند  توانستند انساني مي

  به  آمي  نينوا توجه  ، مردم آوري  شگفت  معجزة  صرفنظر از چنين .آند شهر نينوا را تأييد مي  به  يونس  مأموريت  بطوريكه
                                                                 ).٣٠:  ١١لوقا ( دادند  نشان  يونس

  
                                                               : شناختي  باستان  نكات 
اما آثار و .  است  نيامده  ميان  به  ذآري  نينوا هيچگونه  مردم  در مورد توبة  آشوريان  هاي در آتيبه  باشيم مي  مطلع  آه تا آنجا 

  انجام  مصر بود، اصالحاتي  حاآم  آه»  رمچها  آمنوفيس»  همچون»  نيراري -اداد »  دارند آه  بر آن  شواهد موجود داللت
  آشوريان  رسيدند، آشور گشايي  قدرت  به » اداد نيراري«از   پس  آشور آه  از پادشاهان  تن  سه  سلطنت  در زمان.  است  داده

  دوم(اد نمايد خود را استرد  رفتة  از دست  اراضي  توانست  اسرائيل  دوره  اين  در طي. بود  مانده  و متوقف  مسكوت
.  است  بوده  و بنيادين  عميق بر نينوا  نبي  تأثير يونس  بر اينكه  وجود دارند مبني  شواهد بسياري  . )٢۵ : ١۴  پادشاهان
                                    . است  عهد عتيق  او و پيغام  مأموريت  بودن  از جهاني  ناشي  در واقع  آه  تأثيري

   
                                                                  آتاب  خدا در اين  هدف 

بر   غلبه  آرزوي  باشد، چرا آه  اسرائيل  اسارت  افتادن  تعويق  با به  نظر در رابطه مورد  هدف  است  نظر، ممكن  از يك
    .                 ) ٨ : ٣(آردند  مي  توبه  نينوا بايد از آن  اهالي  بود آه  از چيزهايي  يكي  اسرائيل

دهد،  قرار مي  خود را مورد توجه  قوم  آه  نحوي  همان  دهد به  بود تا نشان  قصد خدا اين  رسد آه بنظر مي  اما عمدتًا چنين
                                           .باشد ها نيز عالقمند مي ساير امت  به  نسبت  همچنين
  عيسي  خانة  آه  ، جايي ناصره  در نزديكي  يعني). ٢٥:  ١٤  پادشاهان  دوم(حافر بود  در ِجّت  يونس  ، خانة بر اين  عالوه
                                  . رفت بشمار مي»  آيت»  يك  از نظر او يونس  آه  قرار داشت  مسيح

  ورزد، جايي  امتناع  ديگري  قوم  خدا به  پيغام  از اعالم  وسيله  شد تا بدين  ار آشتياز آنجا سو  يونس  آه  يافا، جايي  همچنين 
 ).١٠  باب  رسوالن  اعمال(دهد   ها نيز بشارت ديگر امت  را به  انجيل  فرمود تا مژدة  پطرس  بعد، خدا به  سال ٨٠٠  بود آه

 
  ).٤٠:  ١٢  متي(آند  مي  نقل»  روز سوم«خود در   بر قيام  اي هاشار  را بعنوان  آتاب  اين  واقعة  مسيح  ضمنًا عيسي 
  به  انجيل  و اعالم  مسيح  از قيام  است  عبارت  آه  تاريخي  عظيم  از واقعة  است  تصويري  نبي  يونس  ماجراي  و باالخره 

  .ها امت  جميع
  )ترجمه قديمی(کتاب يونس 

  
                                                            از امر خدا  فرار يونس

  زيرا آه  آن ندا  برو و بر آن  نينوا شهر بزرگ  برخيز و به«  ٢  : ، گفت شده  نازل  َاِمّتاي  بن  بر يونس  خداوند   و آالم
                                                                 ». است  برآمده  حضور من  به  ايشان  شرارت

. بود  َتْرشيش  عازم  آه  يافت  اي آشتي ، يافا فرود آمده  فرار آند و به  َتْرشيش  به  خداوند  تا از حضور  برخاست  اّما يونس٣
ريا بر د  شديدي باد  خداوند  و  ٤  .برود  َتْرشيش  به  خداوند  از حضور  ايشان  ، سوار شد تا همراه را داده  اش آرايه  پس

  ، هر آدام شده  ترسان  و مّالحان  ٥  .شود  شكسته  آشتي  بود آه  نزديك  در دريا پديد آمد چنانكه  عظيمي  تالطم  وزانيد آه
در   اّما يونس. سازند  خود سبك  را براي  دريا ريختند تا آن  بود به  در آشتي  را آه  نمودند و اسباب  خود استغاثه  نزد خداي
                                                   .ربود او را در  سنگيني  ، دراز شد و خواب فرود شده  يآشت  اندرون

؛ شايد  خود را بخوان  ؟ برخيز و خداي است  شده  چه ، تو را اي خفته  آه  اي«:  را گفت  ، وي نزد او آمده  آشتي  و ناخداي۶
  چه  سبب  بال به  اين  آه  تا بدانيم  بيندازيم  بياييد قرعه«: يكديگر گفتند  و به  ٧  ». شويمن  هالك خدا ما را بخاطر آورد تا  آه
  آه  ده  ما را اّطالع«: او را گفتند  پس  ٨  .درآمد  يونس  نام  به  انداختند، قرعه  قرعه  چون  پس» ؟ است  بر ما وارد شده  آس
 ٩» ؟ هستي  قوم  و از چه  است  آدام  و وطنت  اي و از آجا آمده  تو چيست  ؟ شغل دهش  بر ما عارض  آس  چه  سبب  بال به  اين

  ». باشم مي  ترسان  است  را آفريده  دريا و خشكي  آه  آسمان  خداي  از يهوه و  هستم  عبراني  من«:  داد آه  را جواب  او ايشان
 خداوند  از حضور  دانستند آه مي  ايشان  زيرا آه» ؟ اي آرده  چه«: شدند و او را گفتند  ترسان  سخت  مردمان  آن  پس  ١٠

زيرا » شود؟  ما ساآـن  تا دريا براي  آنيم  با تو چه«: و او را گفتند  ١١  .بود  داده  اطّالع را  ايشان  چونكه  است  فرار آرده 
خواهد شد،   شما ساآن  دريا بيندازيد و دريا براي  به ، مرا برداشتـه«:  گفت  ايشـان  او به  ١٢ . افزود  همي  دريا در تالطم

                                            . است  بر شما وارد آمده  من  سبب  به  عظيم  تالطم  اين  دانم زيـرا مي
  و زياده  زياده  ضّد ايشان  دريا به  برسانند اّما نتوانستند زيرا آه  خشكي  را به  تا آشتي نمودند  سعي  مردمان  اّما آن١٣

  و خون  نشويم  هالك  شخص  اين  خاطر جان  به  خداوند   اي  آه«: ، گفتند دعا آرده  نزد يهوه  پس  ١٤  .نمود مي  تالطم
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ختند و ، در دريا اندا برداشته را  يونس  پس  ١٥  ». آني مي  خواهي مي  هر چه  خداوند   مگذار زيرا تو اي را بر ما  گناه بي
نذرها  ها گذرانيدند و قرباني  خداوند  شدند و براي  ترسان  سخت  خداوند  از  مردمان  و آن  ١٦  .شد  آرام  دريا از تالطمش

   .ماند  ماهي  در شكم  شب  روز و سه  سه  فرو ُبْرد و يونس را  يونس  پيدا آرد آه  بزرگي  ماهي  خداوند  و اّما  ١٧  .نمودند
  

  يریترجمه تفس
  

                                                                                           فرار يونس از حضور خداوند
                                                                                 :فرستاد خداونـد ايـن پيغـام را براي يونـس پسر اميتـاي

شرارت شما از نظر من مخفي نيست و من  :به شهر بزرگ نينوا برو و به اهالي آنجا بگو آه خداوند ميفرمايد»  ٢
                                               ».بزودي شما را نابود خواهم آرد

بندر يافا رفت و در  او به .آه نميخواست به نينوا برود تصميم گرفت از حضور خداوند به ترشيش فرار آند ولي يونس٣
                      .سوار آشتي شد يونس آرايه خود را پرداخت و. آنجا آشتياي ديد آه عازم ترشيش بود

وزانيد و دريا را متالطم ساخت بطوري آه نزديك بود  اما همين آه آشتي از ساحل دور شد، ناگهان خداوند باد شديدي۴
آنها بارها را به دريا ريختند تا . جان خود، هر آدام از خداي خود آمك طلبيدند ز ترسملوانان ا  ٥  .آشتي غرق شود

                                        !در تمام اين مدت، يونس با خيال راحت در انبار آشتي خوابيده بود. سبك شود آشتي
اي؟ برخيز و نزد خداي خود  بي خيال خوابيده چرا در اين موقعيت خطرناك«: ناخداي آشتي نزد او رفت و فرياد زد۶

                               »!دهد فرياد برآور تا شايد به ما رحم آرده، ما را نجات
آنها خدايان را به خشم آورده و باعث اين طوفان  آنگاه آارآنان آشتي تصميم گرفتند قرعه بيندازند تا ببينند آدام يك از ٧

                              .افتاد قرعه به نام يونس. وحشتناك شده است
است؟ تو آيستي؟ آارت چيست؟ اهل آجايي؟ از  به ما بگو به چه علت اين بال بر ما عارض شده«: آنها از او پرسيدند  ٨

                                              »چه قومي هستي؟
ايشان  سپس به» .اوند، خداي آسمان را آه زمين و دريا را آفريد مي پرستمعبراني هستم و خد من«: يونس گفت  ١٠و٩

 »چرا اين آار را آردي؟«: و گفتند آنها وقتي اين را شنيدند بسيار ترسيدند. گفت آه از حضور خداوند فرار آرده است
                           »د؟با تو چه آنيم تا طوفان آرام شو«: گفتند تالطم دريا هر لحظه زيادتر ميشد، پس به او١١
و دريا دوباره آرام ميشود؛ چون ميدانم اين طوفان وحشتناك بسبب من دامنگير شما  مرا به دريا بيندازيد«: يونس گفت١٢
                                             ».است شده
شديدتر از آن بود آه بتوان با آن دست و  وفانط. ملوانان آوشش آردند آشتي را به ساحل برسانند، ولي موفق نشدند١٣

اي خداوند، ما را براي مرگ «: نزد خداوند، خداي يونس دعا آرده، گفتند پس آنها به رسم خودشان  ١٤  !پنجه نرم آرد
                                ».نكن و ما را مسئول مرگ او ندان؛ زيرا همه اينها خواست تو بوده است اين شخص هالك

                          !يونس را برداشته، او را به درياي خروشان انداختند و طوفان قطع شد آنگاه١۵
  .خداوند ترسيدند و قرباني تقديم او نمودند و نذرها آردند آنها از١۶
  .ي ماندسه شب در شكم ماه همان موقع خداوند ماهي بزرگي فرستاد و ماهي يونس را بلعيد و يونس سه روز و١٧

  
   راهنما

  
    نبي  فرار يونس.  ١  باب
  شناخته  در جهان  آه  اي نقطه  دورترين  سفر به  براي خود را  يونس. در اسپانيا قرار دارد»  ترشيش»  آه  است  بر اين  عقيده
  .آرد مي  بود، آماده  شده

  )کتاب يونس)ترجمه قديمی
  

                                           يونس  دعاي
  و مرا مستجاب  را خواندم  خداوند خود  در تنگي«:  گفت و  ٢  خداي خود دعا نمود  نزد يهوه  ماهي  از شكم  و ُيوُنس 

و سيلها مرا   انداختي درياها  در دل  ژرفي  مرا به  زيرا آه ٣.  و آواز مرا شنيدي  نمودم  تضّرع  هاويه  از شكم. فرمود
تو   ُقدس  هيكل  ليكن.  شدم  تو انداخته  چشم  از پيش  گفتم  و من  ٤  . گذشت  تو بر من  خيزابها و موجهاي    جميع. نمود  احاطه

  به  ٦  .شد  پيچيده  سر من  دريا به  و علف  دور مرا گرفت  نمود و لّجه  احاطه  جان  آبها مرا تا به  ٥  .ديد  را باز خواهم
  مرا از حفره  حيات  خدايم  يهوه  اّما تو اي.  ابد مرا در گرفت  به خود تا  بندهاي  به  ينو زم  آوهها فرود رفتم  بنيان

   ٨  .ُقْدَسْت رسيد  هيكل  نزد تو به  من  و دعاي  را بياد آوردم  خداوند  شد،  تاب بي  در اندرونم  من  جان  چون  ٧  . برآوردي
تو   آواز تشّكر براي  به  اّما من  ٩  .نمايند مي  را ترك  خويش  هاي احسان دارند، مي را منظور  دروغ  اباطيل  آه  آناني
را امر   ماهي  خداوند  پس  ١٠  ». است  خداوند   از آن  نجات. نمود  وفا خواهم  نذر آردم  آنچه  گذرانيد، و به  خواهم  قرباني

   .آرد  ّقي  بر خشكي را  فرمود و ُيونس
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  ترجمه تفسيری

  
                                  نسدعاي يو

                              :آنگاه يونس ازشكم ماهي نزد خداوند، خداي خود دعا آرده گفت
برآوردم و تو اي خداوند، به داد من  از عالم مرگ فرياد. به هنگام سختي، خداوند را خواندم و او مرا اجابت فرمود»  ٢

به خود گفتم آه مرا   ٤  .سيالبها غرق شدم و امواج خروشانت مرا پوشانيد در. دريا انداختيمرا به اعماق   ٣  !رسيدي
                                   .دور انداخته اي و ديگر نميتوانم خانه مقدست را ببينم از نظر خود

تا   ۶  .فهاي دريا دور سرم پيچيدندآبها مرا احاطه آردند و عل. مرگ بسيار نزديك بود. رفتم در امواج دريا فرو»  ۵
ولي اي خداوند، خداي من، تو مرا  .درهاي زندگي به رويم بسته شد و در ديار مرگ زنداني شدم. عمق آوهها فرو رفتم

                                      !از چنگال مرگ رهانيدي
خانه  را اي خداوند به ياد آوردم و دعاي قلب من در خود را از دست داده بودم، بار ديگر تو وقتي آه تمام اميد»  ٧

                                               .مقدست به حضور تو رسيد
ولي من با سرودهاي تشكر براي تو قرباني خواهم   ٩  برگشته اند، آساني آه بتهاي باطل را ميپرستند از پيروي تو»  ٨

  ».نجات فقط از جانب خداوند است. هم نمودتو ادا خوا آرد و نذر خود را به
  .و ماهي چنين آرد آنگاه خداوند به ماهي امر فرمود آه يونس را از دهان خود به ساحل بياندازد ١٠

  
   راهنما

 
    يونس  دعاي.  ٢  باب

از مزامير دعا   آلماتي  ر قالبد  آه  داشت  او عادت  يقين  به  قريب  احتمال  به  شود آه مي  استنباط  او چنين  زيباي  از دعاي 
  .باشند  واقعه  اين  عيني توانستند شاهد ها مي خيلي  يافا بود آه  شد، در نزديكي  افكنده  بدان  يونس  آه  احتماًال سرزميني. آند

  )ترجمه قديمی(کتاب يونس 
 

                                         نينوا  به  يونس  رفتن
  به  من  را آه  وعظ  برو و آن  نينوا شهر بزرگ  برخيز و به«  ٢  : ، گفت شده  نازل  بر ُيوُنس  بار دّوم  خداوند   آالم  پس   

                                          ». ندا آن  ايشان  به  گفت  تو خواهم
و   4  . روز داشت  سه  بودآه مسافت ينوا بسيار بزرگو ن.  نينوا رفت  به خداوند  فرمان  ، برحسب برخاسته  ُيوُنس  آنگاه  ٣

خواهد   روز نينوا سرنگون  بعد از چهل» : نمود و گفت  شروع  ندا آردن  ، به شهر شده  روز داخل  يك  مسافت  به  ُيونس
 .وشيدندپ  پالس  تا آوچك  ، از بزرگ را ندا آرده  آوردند و روزه  خدا ايمان  نينوا به  و مردمان  ٥  ».شد
، بر  پوشيده  برآند و پالس خود را از  ، رداي خود برخاسته  ، از آرسي يافت  امر اّطالع  نينوا از اين  پادشاه  و چون  ۶

و   و بهايم  مردمان»  ، گفتند آه در نينوا ندا در دادند وامر فرموده دادند تا  فرمان  و اآابرش  و پادشاه  ٧  . خاآستر نشست
  شوند و نزد خدا بشّدت  پوشيده  پالس  به  و بهايم  و مردمان  ٨. ننوشند  نخورند و نچرند و آب  چيزي  فندانگوس و  گاوان
شايد خدا   بداند آه  آيست  ٩  .نمايد  بازگشت  او است  در دست  آه  بد خود و از ظلمي  از راه  نمايند و هرآس  استغاثه
                                »؟ نشويم  نمايد تا هالك  ود رجوعخ  خشم  شود و از حّدت  ، پشيمان برگشته

  ايشان  به  بود آه  گفته  آه  خدا از باليي  نمودند، آنگاه  خود بازگشت  زشت  از راه  را ديد آه  ايشان  خدا اعمال  چون  پس١٠
   .نياورد  را بعمل  گرديد و آن  برساند پشيمان

  
  ترجمه تفسيری

  
                                                     ينوايونس در ن

                              
به آنها هشدار بده آه  برو و همانطور آه به تو گفتم، به شهر بزرگ نينوا«  ٢  :آنگاه خداوند بار ديگر به يونس فرمود ١

                                    »!آنهاست سرنوشت شومي در انتظار
سه روز طول ميكشيد تا آسي سراسر آن  نينوا شهر بسيار بزرگي بود بطوري آه. يونس اطاعت آرده، به نينوا رفت ٣

بعد از چهل روز نينوا «: روز راه شروع به موعظه آرده، گفت يونس وارد شهر شد و پس از طي يك ٤  .را بپيمايد
بزرگ تا  ور آرده، به همه اعالن آردند آه روزه بگيرند؛ و همه، ازاهالي شهر حرفهايش را با  ٥  »!ويران خواهد شد

                                                  .آوچك، پالس پوشيدند
است از تخت خود پايين آمده، لباس شاهانه را از تن درآورد و پالس  هنگامي آه پادشاه نينوا شنيد آه يونس چه گفته ۶

نه  نه مردم و«: پادشاه و بزرگان دربار او اين پيغام را به سراسر شهر فرستادند ٧  .نشست پوشيده، در خاآستر
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پوشيده، به درگاه خداوند التماس آنند  همه مردم بايد پالس  ٨ . حيوانات، هيچكدام نبايد چيزي بخورند و حتي آب بنوشند
آسي چه ميداند، شايد خداوند از خشم خود   ٩  .زشت خود دست بكشند و از راههاي بد خود بازگشت نموده، از اعمال

  ».آرده، ما را از بين نبرد برگردد و بر ما ترحم
  .باليي را آه گفته بود بر ايشان نفرستاد وقتي خدا ديد آنها از راههاي بد خود دست آشيده اند بر آنها ترحم آرده، ١٠

  
   راهنما

  
   نينوا  توبة.  ٣  باب

او را   هاي گفته  آه  داليلي  بود، و همچنين  داده  رخ  برايش  با ماهي  در رابطه  آه  خود از اتفاقي  در موعظة  ترديد يونس بي 
را   آن  و غارت  چپاول نينوا قصد  مردم  آه  قومي  خداي  در نام  گفتن  سخن.  است  آورده  بميان  سخن آردند، مي  اثبات

  .و از آنها بترسند  آرده  تلقي  دياو را ج  هاي شد تا آنها گفته  داشتند، موجب
                                                        يونس  غضب

 ، خداوند   اي  آه«:  ، گفت دعا نموده  خداوند  و نزد  ٢  شد،  افروخته  ناپسند آمد و غيظش  غايت  را به  امر ُيوُنس  اّما اين ١
زيرا   نمودم  مبادرت  َترشيش  به  آردن فرار  به  سبب  و از اين.  خود بودم  در واليت  آه  نبود، حيني  من  سخن  آيا اين
                  ؟ شوي مي  و از بال پشيمان  هستي  و آثير احسان  دير غضب و  و رحيم  آريم  تو خداي  آه  دانستم مي
آيا «:  گفت خداوند ٤ » . بهتر است  من  براي  ماندن  از زنده  دنمر  بگير زيرا آه  را از من  جانم  ، خداوند   ، اي حال  پس ٣

                                         »؟ شوي  خشمناك  آه  است  صواب
تا   نشست  اش زير سايه  خود ساخته  براي  باني و در آنجا سايه  شهر نشست  شرقي  ، بطرف رفته  از شهر بيرون  يُوُنس و۵

 ، افكنده  سايه  نّمو داد تا بر سر وي  ُيوُنس  را باالي  رويانيد و آن  خدا آدويي  و يهوه  ٦  .خواهد شد  واقع  شهر چهببيند بر 
فجر خدا   طلوع  روز در وقت  آن  فرداي اّما در  ٧  .شد  شادمان  نهايت از آدو بي  دهد و ُيوُنس  آسايش  او را از حزنش

 تابيد  بر سر ُيوُنس  وزانيد و آفتاب  گرم  برآمد خدا باد شرقي  آفتاب  و چون  8  .شد  ا زد و خشكآدو ر  پيدا آرد آه  ِآْرمي
 ». بهتر است  من  براي  ماندن  زنده از  مردن«:  بميرد و گفت  نمود آه  خود مسألت  ، براي شده  بيتاب  آه  حّدي  به
  مرگ  تا به  آه  است  صواب«:  او گفت» ؟ شوي  آدو غضبناك  جهت  به  آه  است  آيا صواب«: داد  جواب  ُيوُنس  خدا به  ٩

  در يك  آه  را نّمو ندادي  و آن  نكشيدي  زحمت  آن  براي  آه  آدو بسوخت  تو براي  دل«:  گفت  خداوند ١٠» . شوم  غضبناك
و  بيشتر از صد  در آن  نسوزد آه  شهر بزرگ نينوا  جهت  به  من  و آيا دل  ١١  .گرديد  ضايع  شب  بوجود آمد و در يك  شب
  »بسيار؟  بهايم نتوانند داد و نيز  تشخيص  و چپ  راست  در ميان  باشند آه مي  هزار آس  بيست

  
  ترجمه تفسيری

                                      سنگدلي يونس و رحمت خداوند
خداوندا، وقتي در مملكت خود «: نزد خداوند دعا آرد و گفت او  ٢  .اما يونس از اين موضوع ناراحت و خشمگين شد ١

 اينجا بيايم، ميدانستم آه تو از تصميم خود منصرف خواهي شد، زيرا تو خدايي مهربان و بودم و تو به من گفتي به
 .ترشيش فرار آنم براي همين بود آه خواستم به. بخشنده هستي و دير غضبناك ميشوي و بسيار احسان ميكني

                             ».زنده ماندن است خداوندا، اينك جانم را بگير، زيرا براي من مردن بهتر از» ٣
                                       »عصباني شوي؟ آيا درست است آه از اين بابت«: آنگاه خداوند به وي فرمود۴
سايباني ساخته، زير سايه آن منتظر نشست  ز شهر براي خوددر خارج ا. يونس از شهر خارج شده، بطرف شرق رفت۵

خداوند بسرعت گياهي رويانيد و برگهاي پهن آن را بر سر يونس گسترانيد تا  آنگاه  ٦  .تا ببيند بر سر شهر چه مي آيد
ا آرمي بوجود خد اما صبح روز بعد  ٧  .يونس از سايه گياه بسيار شاد شد. بيندازد و به او راحتي ببخشد بر او سايه

هوا گرم شد، خداوند بادي سوزان از جانب  وقتي آه آفتاب برآمد و ٨. آورد و آرم ساقه گياه راخورد وگياه خشك شد
براي من مردن بهتراز «: تابيد آه بي تاب شده، آرزوي مرگ آرد و گفت شرق بر يونس وزانيد و آفتاب چنان بر سر او

                                               ».است زنده ماندن
                                        »شوي؟ آيا از خشك شدن گياه بايد عصباني«: آنگاه خداوند به يونس فرمود٩

  ».بلي، بايد تا به حد مرگ هم عصباني شوم«: يونس گفت
دلت سوخت، با آنكه برايش هيچ  رفتبراي گياهي آه در يك شب به وجود آمد و در يك شب از بين «: خداوند فرمود ١٠

نينوا نسوزد آه در آن بيش از صد و بيست هزار بچه  پس آيا دل من براي شهر بزرگ  ١١  زحمتي نكشيده بودي؛
  »بسيار وجود دارد؟ معصوم و بيگناه، و نيز حيوانات

  
   راهنما

  
   يونس  و مرارت  تلخكامي.  ٤  باب

خشنود شد  آنها  اما خداوند از توبة. نمايد  را اعالم  آنان  صرفًا هالآت  نها باشد، بلكهآ  بود تا شاهد توبة  نيامده  يونس 
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   بيشتر به  مطالعة  جهت(  و رنجور ساخت  تاب بي  را تا حد زيادي  يونس  آنها را دور آرد و در عوض  مصيبت  بطوريكه
  ).آنيد  مراجعه  ناحوم  آتاب

.  آوچك  خدا بر اطفال  رحمت:  يعني  است  نهفته  آتاب  اين  آية  موجود، در آخرين  بحث  باترينزي  آه  است  اعتقاد ما بر اين 
  عيسي . داشت  شهر اآراه  اين  گناه بي  اطفال  عام  قلبًا از قتل  چرا آه. آند  جلوگيري شهر  آن  بود تا از هالآت  خدا مصمم

  .باشند  آودآان  همچون بود تا بزرگترها نيز  مايل بود و  بسيار مهربان  آودآان  به  نسبت  مسيح
   
  نينوا 
  جنوب  آيلومتري ٣٠در   آالح  بزرگتر دربرگيرندة  نينواي.  داشت  آيلومتر عرض ٥/٢و   آيلومتر طول ٥  اصلي  نينواي 

  نينوا نام  استحكامات ايد جزورا ب  و زاب  رود دجله  مابين  شكل  مثلثي  منطقة. بود  شمال  آيلومتري ١٥و خورساباد در 
  .برد
 ، باستانشناس  اليارد و لوفتوس. شد مي  را شامل  جريب ١٠٠٠  معادل  ، مساحتي جنوب نينوا در  نظامي  پايگاه  بعنوان  آالح

  .آردند  آشف  محل  اين را در  فالسر و اسرحدون  او، تغلت  سياه  ، شلمناسر و هرم آشور ناسرپال  آاخهاي
آرد،   ويران.  م. ق ٧٢١  را در سال  اسرائيل  آه  سارگون  ، بدست رفت مي نينوا بشمار  شمال  امنيتي  منطقة  رساباد آهخو 

   .تر بود شكوه قصرها با  اين  نيز بود، از همة  سنحاريب  سلطنتي  بعدًا آاخ  قصر او آه. بود  شده  ساخته
  ُپشته  اين. دارد  شهرت»  يوناس«خود   نام  به  باشد آه مي نينوا  هاي ويرانه  ميان در  بزرگ  ُپشتة  دومين  نبي  خاآريز يونس 

قرار   تپه  ، بر اين مشهور است  يونس  آرامگاه  بعنوان  آه  قبري. دارد  متر ارتفاع ٣٠حدود  دارد و  مساحت  جريب ٤٠
شهر نينوا   به  ها متعلق ويرانه  اين  دريابد آه » ريچ  مسآلود جي»  شد تا آقاي  موجب  بود آه  از شواهدي  يكي  اين. دارد
  برخوردار است  قداستي  از آنچنان  منطقه  اين  بومي  قبر در نظر اهالي  اين. آند  شناسايي باشند و ضمنًا بتواند آنها را مي
را   اسرحدون  آاخ  هاي اليارد ويرانه. گيردب  صورت  تپه  در اين  اي عمده  حفاري  عمليات  تا هيچگونه  نشده  داده  اجازه  آه

  .قصر آشكار گردند  در اين  اسرار نهفته  فرا رسد آه  روزي   اميد است. آرد  آشف
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 معرفی سيمای عيسی مسيح تاريخی که تبديل به افسانه ای ترين پيامبران گرديده است
 

به طور ساده در افسانه و تاريخ عيسی مسيح . و کاو در اين باب  بدين نتيجه رسيده استنگارنده سر انجام بعد سالها کند 
نام و نشان خدايان فينيقی و سوری و پيامبرايرانی زرتشت جايگزين نامهای تاريخی معلم و رهبر انقالبی يهود يعنی 

خانواده و نزديکان خانوادگی وی يهودای جليلی پسر زيپورايی در عهد موسوم به دوران عيسی مسيح به جای خود و 
اسطورًه گيلگامش  هوواوایسرور من، بعل شاهزاده، (آدونيس نيمه خدای اسطوره ای به جای عيسی مسيح : گرديده اند

ميرهه، سميرنه، ( مّيراخدای ميرای زمينی فينيقيها است که پسر الهه ای به نام ) ايزد ميرای جنگلهای درختان سدر لبنان
باکرًه عاشق ) آِنس، باکره(آناتمادر عيسی مسيح به جای الهًه سوری معروف به ) قديسه( مريم. است) تخت= ايزيس

) چندهمسره/قديسه(روابط عاشقانه داشته، يا همان سيرتور) خدا، سرور، ملک( بعلپيشه است که درون خانوادگی با 
و حاميان اوليه ) آدونيس، بت اساف اعراب/تموز(يوسف، ) رهبر، سرور(ِالمادر تموز است و پدران ملکوتيش به جای 

سرودان (سپيتمه گودرزبه جای شخصيتهای معروف ايرانيان ) جاودانی و بخشنده( يحيیو پسرش ) واعظ(ذکريااش 
 - از جاودانان معروف زرتشتی-) معروف به منادی آمدن نجات دهنده(سپيتاک زرتشتو پسرش ) دينی سپيد رخسار

و القاب پسرش سپيتاک زرتشت ) همزاد درخشان( جمشيدشدن لقب سپيتمًه مغ پدر يعنی  هستند که به وساطت مترادف
با ) دوست صميمی خدا(خليل اهللاو  جاودانیيعنی ) شاهزاده ابراهيم ادهم اساطيری تاجيکان نيمه عرب و نيمه ايرانی(

؛ مزدوج با خدا(ماتثياس پسرش و ) همزاد درخشندگی(مارقالوث نامهای مارقالوث و ماتثياس جايگزين همين نامهای 
ولی بعد از کنار رفتن اين حايل و رويًه اساطيری تاريخ . شده اند -يهودای جليلی انقالبیهمرزم -) مأخذی بر نام مسيح

رهبر فرقه  زيپورايیفرزند  يهودای جليلیعيسی مسيح، عيسی مسيح تاريخی که همان معلم انقالبی تاريخی يهود، 
است سر از بالين تاريخ مکتوم بيرون می آورد کسی که در مقابله و رويارويی با  ) ان آزادیمشتاق( زئالوتيهودی 

اين شرم آور است که غير از خدای يکتای را بپرستيم و افزون بر اين افراد سلطه گرزمينی : استثمارگران رومی  گفت
و پسر که از خود همين عيسی مسيح و  قابل توجه حاميان مسيحی و اسالمی بوشهای پدر(را به سروری خود بپذيريم 

حال  بعد از اين مقدمًه ). محمد مسخ شدًه خيال خويش برای تحميق و اسارت  و چپاول منابع جهان سوم بهره ميگيرند
حاوی نتيجه مقاله ای که حدود يک دهه پيش در باب عيسی مسيح تدوين کرده بودم با کسر و اضافات الزمی در اينجا 

                                                          :يات تاريخی و اساطيری بيشتری در اين باب روشن گردندمی آورم تا جزئ
                                                            

                                                   عيسی مسيح تاريخی و عيسی مسيح اساطيری آسمانی انجيلها
آيا شخصی به نام و نشان عيسی مسيح در آن برهًه زمانی که انجيلها صحبت می دارند، وجود خارجی داشته است؟ اين   

بدين نحو پرسش، . سؤالی است که غالبًا در باب وی  حتی در ضمير پنهان برخی دکانداران دينی به عمل آمده و می آيد
مايد، چون در تأليفات بزرگترين تاريخ نويس يهود يعنی يوسف فالويوس با تمايالت پاسخ صريح آری يا نه ناممکن می ن

که حدود هفت سال بعد از عهد عيسی مسيح انجيلها، در سال تولد يافته بود، با صرف ) مسيحيت سياسی بنيادی(زئالوتی
باستانی يهود وی افزوده اند،  نظر از دو بند مجعولی که نّساخان مسيحی در قرون دوم و سوم ميالدی به کتاب تاريخ

کسی تحت چنين نام و نشانی معرفی نشده است؛ در صورتی که می دانيم اين تأليفات از لحاظ رعايت بی طرفی در بيان 
. اجتماعی عهد عيسی مسيح و دهه ای چند ما قبل و ما بعد آن آثار بسيار پر ارزش و بی نظير می باشند - وقايع تاريخی

در بررسيهای خود بدين نتيجه می رسد که " در بارًه انجيلها"که کری ولف مؤلف کتاب معروف  بر همين پايه است
آلبرت ". باری حتی يک منبع تاريخی قابل ارزش يافت نمی شود که وجود کسی به نام عيسی مسيح را تأييد کند: "بگويد

و موعظه کرد علم اخالق حکومت خدايی  آن عيسی ناصری که ظاهر شد مانند مسيح:" شوايتزر هم در اين باب می گويد
را و پايه گذاری نمود حکومت آسمانی را بر روی زمين و ُمرد برای اينکه گناه جهانيان را با قدسيت خويش بخرد، هر 

                                                                                                               ."گز وجود خارجی نداشته است
ولی اگر پرسش را چنين مطرح کنيم که آيا صرف نظر از آرايه های اساطيری، شخصی تحت لقب يا عنوان مکتوم يا 
ثانوی و متأخر عيسی مسيح در آن شرايط زمانی که انجيلها خبر می دهند وجود داشته است؟ و در اين صورت نام و 

برای پاسخ . ست که در اين صورت مسئله و راه حل آن شکل منطقی پيدا ميکندنشان واقعی وی چه بوده است؟ آشکار ا
اسرائيل و همچنين سرگذشت اشخاص سرشناس يهود /بدين سؤال الزم می آيد که جريانات فکری و سياسی مهم يهوديه

ر اين راه سوای دو د. در نيمًه دوم قرن اول پيش از ميالد و همچنين در قرن اول ميالدی به دقت ّمد نظر قرار گيرند
، خود انجيلها هم اسناد مرکب "جنگ يهود با روميان"و " تاريخ باستانی يهود"تأليف پر ارزش يوسف فالويوس يعنی 
کسی که در اين عرصه در ميان اخبار تاريخی يوسف فالويوس بسيار جلب . اساطيری و تاريخی پر ارجی می باشند

يعنی  است) قدسی(ناصریو ) انقالبی( جليلیو القابش  يهوداست که نامش فيلسوف انقالبی ا/ توجه می نمايد معلم 
                                                           .تصادفًا به همان شکل نامهای خاستگاه يهودای جليلی پسر حزکيا می باشد

دای جليلی و سه فرقًه مذهبی يهوديان يوسف فاليوس در فصل هشتم کتاب دوم جنگ يهود با روميان، زير عنوان يهو
                                                                                                     :چنين اطالعاتی از وی به دست می دهد

تبديل به ) لی ادوميهيعنی واليات ساماريا، يهوديه و نواحی شما(منطقًه تحت فرمانروايی آرکاليی پسر هيرود کبير "
بين (در عهد او. ايالت واحدی گرديد و يک فرمانده تام االختيار رومی به نام کوپونی يوس برای ادارًه آن فرستاده شد
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ظهور کرد و هم ميهنان خود را به مبارزه با تسلط يهودا به نام ) انقالبی(جليلی يک مرد ) ميالدی ٩تا  ٦سالهای 
ی گفت اين شرم آور است که هم خراج به روميها داده، هم جز خدای متعال انسانهای فانی را او م. بيگانگان دعوت نمود

وی فرقًه خاص خود را تأسيس کرد که وجه اشتراک چندانی با سه فرقًه يهودی ديگر يعنی . به سروری خود قبول کنيم
                                                                                                             ."فريسی، صدوقی و اسنی نداشت

يوسف فالويوس در جاهای ديگر تأليفات خود اشاره می کند که گروههای بزرگ همين فرقًه چهارم يعنی پيروان يهودای 
خ منشًا دين عاَلم گير مسيحيت اّما در تاري. را بر خود گرفته بودند) يعنی مشتاقان آزادی(زئالوتجليلی فيلسوف، بعدًا اسم 

ديگری که فرزند راهزنی به  يهودای جليلیاين اشتباه بزرگ رخ داده که اين يهودای جليلی، فيلسوف انقالبی يهود را با 
بوده و مورد طعن و سرزنش لوقای انجيل نويس و تصادفًا آن هم در همان سالهای آغازين ميالدی قيام سياسی  حزکيانام 

جليليه رهبری می نمود يکی انگاشته اند، نتيجتًا با زير سايه وی بردن هويت يهودای جليلی فيلسوف پيدا  بزرگی را در
در صورتی که ميدانيم قتل يهودای جليلی فرزند . نمودن عيسی مسيح تاريخی را غامض و تقريبًا غير ممکن کرده اند

چنانکه اشاره شد در بارًه . ف در جليليه، اتفاق افتاده استحزکيا حدود دو سال پيش از ظهور دوبارًه يهودای جليلی فيلسو
در زمان ) تئودا(بعد از او : "جنبش نارسای يهودای فرزند حزکيا، در خود ملحقات انجيلها هم سخن به ميان آمده است

و هم ولی ا. شخصی ديگر به نام يهودای جليلی برخاست و عده ای مريد پيدا کرد) ميالدی ٧- ٦حدود سال(سرشماری
منابع تحقيقی مسيحی معاصر )." از فصل پنجم ٣٧خدمات رسوالن مسيح، لوقا، بند (کشته شد و مريدانش پراکنده شدند

در استدالل بيشتر اين مطلب که دو . ميالدی اعالم می دارند ٥تاريخ قتل همين يهودای جليلی فرزند حزکيا را سال 
خصيتهای متفاوتی داشته اند، شواهد و اسناد روشنی را ميتوان يهودای جليلی مذکور اشخاص جداگانه ای بوده و ش

                                                                                                            : برمبنای منابع تاريخی ارائه نمود
چنين بر می آيد که قيام وی مبنای ايدئولوژيک خاصی  از گفته های يوسف فالويوس در بارًه يهودای جليلی فرزند حزکيا

نداشته است و به احتمال زياد انگيزًه اصلی خود وی حس انتقام جويی از قتل پدرش حزکيا بوده که به جرم راهزنی 
 از. افزون بر اين فالويوس در مورد خاستگاه وی گويد که موطن شهر گماله بود. توسط هيرود کبير به قتل رسيده بود

چهار سال پيش از (او بعد از مرگ هيرود کبير). اين شهرها در سمت شرقی درياچًه جليل قرارداشتند(آنجا به گوالن آمد
به جليليه آمد و زرادخانًه دولتی شهر صفوريه مرکز واليت جليليه را ضبط نموده، در آنجا بر مسند قدرت تکيه ) ميالد
. ت فرماندهی کوئينتليوس واروس والی رومی شکست خورد و به قتل رسيداما در سال پنجم ميالدی از سپاهيان تح. زد

چنانکه پيداست حوزًه قيام . در اين واقعه شهر صفوريًه ويران گشت و حدود دو هزار تن از قيام کنندگان مصلوب شدند
يل و خود ايالت مسلحانًه يهودای جليلی مذکور از آغاز کار سمت اسرائيل در شمال يهوديه، سمت شرقی درياچًه جل

 - معلم -در حالی که مطابق شواهد و قرائن تاريخی که بدانها خواهيم پرداخت يهودای جليلی فيلسوف. جليليه بوده است
به احتمال زياد در آن بخش از صحرای سينا که از سلطًه مستقيم (روحانی انقالبی در آن عهد در جنوب در سمت مصر 

يوسف فالويوس اطالعات پراکنده بيشتری از همين يهودای . فرهنگی داشته است فعاليت سياسی و) روميان خارج بوده
که در رأس  شمعونو  يعقوبيکجا ميگويد دو تن از پسران وی به اسامی : جليلی فيلسوف و خاندان وی به دست می دهد

دستگير ) ميالدی ٤٨تا٤٦بين سالهای (قرار داشتند، در عهد تيبريوس آلکساندر والی رومی يهوديه زئالوتانقالبيون 
ميالدی در صدر قيام يهوديان  ٦٦که در سال  -مناحيمدر جای ديگر در رابطه با پسر سوم وی . گرديده، مصلوب شدند

: چنين خبر ميدهد -قرار داشته، بعد دستگير گرديده و با شکنجه های سخت اعدام گرديده) در جنوب شرقی يهوديه(ماسادا
ظهور نمود که يکی از پسران عالم معروف يهودا، ) مناحيم(شخصی به نام منائيم) ميالدی ٦٦حدود سال (در اين زمان"

فرماندار رومی سوريه بعد از (اين همان يهودايی است که يکبار در عهد فرمانروايی کويرينيوس. ملقب به جليلی بود
. کنند] اشغالگر[ هم از دستور روميانيهود را مالمت کرد به اينکه آنان اطاعت، هم از فرمان خدا و ) سال پنج ميالدی

در آنجا زرادخانًه دولتی . رهسپار شد) در ساحل جنوب غربی بحرالميت(منائيم پسر او با پيروانش به سوی شهر ماسادا
وی در رأس اين جمعيت کثير که که . شهر را تصرف کرده، سوای هم ميهنان خود شورشيان خارجی را نيز مسلح نمود

چنانکه گفته شد خود اين يهودای جليلی عالم و روحانی ..." بودند، پادشاهی بر اورشليم جلوه گر ميشد محافظين وی گشته
اما فالويوس او را به سبب موقعيتش در روم  به عمد سوابق . انقالبی، غير از يهودای جليلی فرزند حزکيای راهزن است

مترجمين اروپايی به صراحت  (معرفی نموده استسياسی قبلی وی را تحت مشخصات نه چندان متفاوت ديگری چنين 
يوسف فالويوس، شخص بسيار معروفی به نام ): بدين ابهام گويی عمدی يوسف فالويوس در اين باره اشاره می نمايند

يهودا فرزند زيپورايی معروفترين عالم يهود و مّفسر بی نظير قوانين ابا و اجدادی و مّربی جوانان معرفی کرده، گويد 
به گفتًه فالويوس اين . او کمی پيش از سال چهارم پيش از ميالد بيماری هولناک هيرود کبير را پيشگويی کرده بودکه 

پيشگويی زمانی صورت گرفت که وی به همراه دوست و هم فکرش ماتثياس فرزند مارقالوث مريدان جوانشان را با 
يی سمبل امپراطوری روم را که به امر هيرود کبير بر وعده نجات ُاخروی تشويق ميکردند به اينکه تنديس عقاب طال
سبب آن بود که که به نظر يهودا و ماتثياس وجود اين . باالی سر درب اورشليم نصب شده بود، کنده و پائين بياندازند

بير در اما چون اين کار  به واسطه شايع شدن خبر مرگ هيرود ک. سمبل در آنجا مغاير با قوانين و سنن دينی يهود بود
دستور داد که ُعّمال و . روز روشن، پيش چشم جمعيتی زياد صورت گرفت، باعث بر انگيخته شدن خشم هيرود کبير شد

طبق مندرجات هر دو کتاب يوسف فالويوس، خود ماتثياس فرزند مارقالوث و حدود . مسببين اين حادثه را دستگير کنند
. عانه از اقدامشان دفاع کرده بودند، درون آتش سوخته يا اعدام گرديدندتن از مريدان جوان يهودا و ماتثياس که شجا ٤٠
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اّما در مورد سرنوشت يهودا و جمعی از شاگردانش مطلب ظاهرًا . به سبب اين واقعه شوم ماه چندين شب در خسوف بود
ای صرفًا اشاره گنگ و مبهم است چه فالويوس در  کتاب جنگ يهود با روميان با لحن نا روشن و محافظه کارانه 

يعنی يهودا (هيرود امر کرد که بسوزانند آن جوانانی را که به باالی سر درب معبد اورشليم رفتند، حتی آن علما : "ميکند
." را و همچنين دستور داد جوانانی را که در اين رابطه به زندان افکنده شده اند، به دست جالد سپرده شوند) و ماتثياس

اب تاريخ باستانی يهود مّفصل تر از واقعه سخن ميگويد، معلوم می نمايد که فقط ماتثياس و عّده ولی فالويوس که در کت
بنابراين شخص يهودا و جمعی از . ای از مريدان جوان سوخته و گروهی ديگر از اين مريدان جوان اعدام شده اند

ح انجيلها در مورد عيسی مسيح در زمان از اشارات صري. شاگردانش بايد از اين حادثه جان سالم به در برده باشند
در خواهيم يافت که اين پناهگاه  که وی با قايق راهی آن شده است، در سمت ) ماتثياس(دريافت خبرحادثه قتل يحيی 

                                                                                   .مصر به احتمال زياد صحرای سينای مصر بوده است
حال می توان داليل قاطع و واضحی را ارائه نمود مبنی بر اين که يهودای جليلی فرزند زيپورايی همان عيسی مسيح 

                                                                                                                                     : تاريخی است
اسرائيل معرفی ميکنند که از قصبه ناصرًه ايالت جليليًه و همچنين  بيت لحم يهوديهانجيلها زادگاه عيسی مسيح را هم -١

در اصل در واقعًه قتل (اصًال طبق انجيل مّتی عيسی پس از بازگشت از فرار به مصر: اين ميان اولی درست است
ر ناصرًه جليليه ساکن شد، چون هيروديس آرکالئوس پسر هيرود بود که در شه) همکارش ماتثياس يحيی و شاگردانش

در حاليکه . کبير در يهوديه سلطنت ميکرد، لذا او به همراه خانواده اش مقصد راهش را به سوی ناصرًه جليليه بر گزيد
ه در حدود سال در هنگام باز گشت عيسی مسيح تاريخی يعنی يهودا فرزند زيپورايی ، خانواده و شاگردانش به يهوديه ک

ميالدی به جای آرکاليی پسر هيرود کبير، يک والی رومی به نام کوپونيوس  ٦ميالدی اتفاق افتاده، در آنجا از سال  ٦-٧
يهودای جليلی و همراهانش راهشان را به سوی ناصرًه جليليه کج /بنابراين بر خالف انجيل مّتی عيسی مسيح. حاکم بود

خوانده " جوان مقدس"و او ناصری" پسر خود را از مصر فرا خواندم"ی مبنی بر اينکه نکرده اند و عبارات انجيل مّت
چنانکه قبًال اشاره شد، عناوين . خواهد شد، اشاره به توطن او در ناصرًه جليليه بعد از بازگشت از مصر نيست

ايزد جوان (ترسا /) زاو مثلخدای قربانی شونده ور(تائوروس مطابق با همان -) جوان قدسی(ناصریو ) انقالبی(جليلی
در واقع صرفًا القاب سياسی و روحانی وی بوده اند  - )يعنی سرور(فينيقيها بعل/آدونيس، )دريغ(بابليها تموز/)به سومری

تأثير فرهنگی مصر روی مندرجات انجيل مّتا کامًال . که از نام و نشان خدايان جوان محتضر معروف پيشين اخذ شده اند
نام ) خدای ماست آموندر اصل به معنی (عمانوئيلعيسی مسبيح را پيش از تولدش : "ائی که ميگويدآنج: مشهود است

" و من از تو خشنودم من هستیعزيز  فرزند) عيسی مسيح( تو پائين آمد که کبوتریو روح خدا به صورت ". "گذاشتند
): ده به عبری  يعنی زيپورای را می داده استاشاره به اينکه نام پدر واقعی عيسی که به عمد کتمان شده است معنی پرن(

يعنی  آمنوفيس، آمن هوتب(معنی لفظی نام فرعون معروف مصر اخناتون خدا خوشنوددر واقع در عبارت انجيلی فوق 
جالب است که معنی لفظی پسر اخناتون يعنی . می باشد)زيپورايی= زادًه خدای پرنده شکل( توتمسپسر ) آمون خشنود
به نظر ميرسد معنی لفظی همين نام . را ميدهد) سّری(م در اين رابطه معنی پرندًه ملکوتی خدای آمونه توتانخامون

به نظر ميرسد خود نام خدای . آمنوفيس گرديده است/ لفظی توتمس وسيله تطابق لقب خداخوشنود عيسی با آمون هوتب
ری اطالق می شده، مأخذ اصلی نامهای يعنی مرموز و ّسری که به طور عام به برخی از خدايان مص آمونمصری 

می باشد که هر دو معروف به نامرئی بودن هستند و مطابق تورات پرستش آن " ای آن که او"به معنی ) اهللا(ايلو  يهوه
به لغت  زيپورايیچنانکه گفته شد نام پدر يهودا يعنی  -٢.  تحت همان نام مصريش آمون در نزد يهود شايع بوده است

يکی از همان روزها، عيسی از : "گفته ميشود ١٢تا  ٩، آيات ١متقابًال در انجيل مرقس، باب . ی پرنده استعبری به معن
هنگامی که عيسی از آب . شهر ناصرًه ايالت جليل نزد يحيی رفت و يحيی هم او را در آب رود ُاردن غسل تعميد داد

بوتری فرود آمد و روی او قرار گرفت و صدايی از ديد که آسمان باز شد و روح پاک خدا به شکل ک. بيرون می آمد
به  يهوداقابل توجه است که خود نام ". تو فرزند عزيز من هستی که از تو منتخب خودم بسيار خوشنودم: "آسمان گفت

مريم اسامی . می باشد موعود، تمجيد شده از جانب خدا و )محمد، حيمدای موعود پيامبران توراتی(=معانی ستايش شده 
افزايندًه نعمت، برکت (و اساف ) عطا کننده(نائله / ايشتار)/الهًه پاک(که در عربستان به صورت بتان عزی  يوسفو 

پرستش ميشده اند و مراسم حچ  سعی بين صفا و مروه يادگار آنها، اسامی کامًال اساطيری بوده اند که به جهت ) دهنده
در اساس به ( مريم باکره. به وی پيوند داده شده اند) پسر زيپورايیيهودا (آراستن و دادن وجاهت بيشتر به عيسی مسيح 

در نزد بابليها ) الهًه باکره(اينانا يا ) باکره، پوشيده، مخفی(ايشتاردر اصل همان ) معنی باکره به جهت نداشتن فرزند
. مشهور بوده است) باکره(آناتو ) الهًه برکت دهندًه عشق( رامه بعلتاست که در اساطير با چندين عناوين از جمله 

خواهيم ديد که اسامی مريم و يوسف  يعنی نامهای منسوب به مادر و دايًه بدين شکل خود به تّوسط انجمن رسوالن 
                                                   .گرفته شده اند) يوسف/تموز/خدای رستنيهای فينيقيها(آدونيسمسيح، از اسطورًه 

ساقط و خرد کردن تنديس عقاب طاليی، ( ماتثياسو  يهوداه گفته شد پنج سال پيش از ميالد در رابطه با قيام چنانک -٣
به فرمان خشم آلود هيرود کبير حدود چهل تن از جوانان هوادار يهود و ماتثياس که در اين ) سمبل امپراطوری روم

فرزند مارقالوث سوخته يا اعدام  ماتثياسد، به همراه خود رابطه دستگير شده و شجاعانه از اقدام خود دفاع کرده بودن
. به گفته يوسف فالويوس که نشانگر تأثر يهود از واقعه است به خاطر قتل ايشان ماه چندين شب در خسوف بود. شدند

از ). يام کرددر واقع ق(تولد يافت ) در حقيقت پنج سال پيش از ميالد(متقابًال طبق انجيل مّتی، عيسی مسيح در همين سال
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آنجاييکه ستاره شناسان گفته بودند که او پادشاه يهود خواهد شد لذا هيرود کبير سخت نگران شده، تالش کرد که نوزاد را 
اما چون ستاره شناسان بعد از زيارت کودک از راه . که گفته بودند در بيت لحم زاده ميشود، توسط ستاره شناسان پيدا کند

رق بر گشتند، بسيار خشمگين شد و دستور داد تا تمام بچه های دو ساله و زير دو سال را که ديگری به وطن خود در ش
از مقابله دو روايت مذکور به راحتی در می يابيم که تولد عيسی مسيح در . در بيت لحم و حومه های آن بودند بکشند

چون . ش ماتثياس فرزند مارقالوث بوده استاصل به منزله و معنی ظهور و قيام يهودای جليلی فرزند زيپورايی و همدست
چون به گفتًه لوقا، عيسی مسيح در زمان سرشماری يهوديه . در انجيل لوقا نيز تولد عيسی به وضوح به همين معنی است

چنانکه ذکرش رفت طبق گفتًه يوسف . ميالدی متولد شد، آن زمان که کويرينيوس والی رومی سوريه بود ٧-٦يعنی سال
قابل . به وقوع پيوست) ميالدی ٩- ٦بين سالهای (در عهد همين کويرينيوسيام دوبارًه يهودای جليلی فيلسوف قفالويوس 

توسط هيرود کبير و ) در واقع شاگردان نوجوان يهودا و ماتثياس(توجه است که خبر انجيلی اعدام گرديدن کودکان نوزاد
روحانی  انقالبی به وضوح گويای جان  - همان يهودای معلم پيدا نشدن و به دوردستها پناه بردن عيسی مسيح نوزاد يا

.    سالم به در بردن يهودا از حادثًه اعدام شدن مسببين سقوط و هدم تنديس عقاب طاليی سمبل امپراطوری روم می باشد
ياد کرده است، در منابع نام سه مغ ستارًه شناسی که گويا به ديدار عيسی نوزاد شتافته اند و انجيل مّتا بدون نام از آنها  -٤

به عبری ( ملخيور، )به لغت اوستايی يعنی زائر درخشان، يا زائر ديدار موجود درخشان(کاسپارمسيحی به صورت 
اصل اين تثليث نزد ايشان . از اساطير آئين مهر پرستی گرفته اند) به عبری يعنی گنجور(بالتازارو ) يعنی مشاور نورانی

در . بوده است) نگهبان رهبر روحانی(کوتوپاتس و ) منسوب به رهبر روحانی(کوتو ،)خورشيد گردنده(مهرايزد 
اساطير مهرپرستی اين دو همراه مهر در لباس چوپانانند و بی جهت نيست که انجيل لوقا به جای سه مغ ستاره شناس از 

                                          .چوپانان بشارت يافته از تولد عيسی مسيح و زائرين اوليًه ديدار وی صحبت نموده است
عيسی ( يهودای جليلیواقعًه ساقط و خرد شدن مجسمًه عقاب طاليی سمبل امپراطوری روم توسط پيروان جوان  -٥

با چنين عبارتی بيان شده  ١٢، آيًه ٢١بی ترديد همان حادثه ای است که در انجيل مّتا، باب ) يحيی( ماتثياسو ) مسيح
سی به داخل خانًه خدا رفت و کسانی را که در صحن خانًه خدا خريد و فروش می کردند، بيرون نمود و ميز عي:"است

خبر صريح و درست بی شک همان سرنگونی و هدم تنديس عقاب ." ّصرافها و بساط کبوتر فروشها را واژگون کرد
که به اعدام ماتثياس و شاگردان و گريز يهودا توسط پيروان جوان يهودا و ماتثياس است ) نشانًه امپراطوری روم(طاليی

پيداست که قضيه از سر . چون به طوری که گفته ميشود داخل حرم بيت المقدس جای فروش کاال نبود. منجر گرديد
                                         .مصلحت انديشی و تقيًه رسوالن مسيحی بدين شکل بسيارتحريف شده بازگويی شده است

چنانکه گفته شد بر اساس نوشته های يوسف فالويوسف، يهودا و عده ای از شاگردانش بعد از خلع گرديدن هيرود -٦
آرکالئوس پسر هيرود کبير، يعنی بعد از سال پنج ميالدی از سمت آراميان سمت صحرای سينا يا سوريه به يهوديه باز 

يی تا حدود سال هفت ميالدی يهودا و شاگردانش در سمت قبايل نتيجتًا معلوم ميشود از سقوط تنديس عقاب طال. گشتند
آرامی دانستن عيسی مسيح . نيمه آرامی و نيمه عرب نبطی صحرای سينا يا در نزد آراميان سمت سوريه اقامت داشته اند

هيرود کبير  سال پيش از رحلت:"برای تأييد مورد اول سند انجيل مّتا را در دست داريم که ميگويد: گواه اين ادعاست
خانواده عيسی يعنی مريم و يوسف برای )که همان تاريخ ساقط کردن عقاب طاليی است(يعنی پنج سال پيش از ميالد 

در واقع مرگ (نجات عيسی کودک، وی را از بيت لحم بر داشته، به سمت مصر فرار کردند، ولی بعد از مرگ هيرود 
به يهوديه و اسرائيل باز گشتند و در شهر ناصرًه جليليه ) سال بعد ١١-١٠هيرود کبير و خلع پسرش آرکاليی، يعنی حدود

به طوری که گفته شد اين القاب به معنی مقدس و ." بدين سبب عيسی بعد از آن ناصری و جليلی خوانده شد. ساکن شدند
 ٩تا  ٦در بين سالهای والی رومی سوريه  کويرينيوسمعهذا نام . انقالبی بوده و ربطی به ناصره و جليليه نداشته است

که به ترتيب در نزد  - ظهور مجدد هيئت انجيلی وی عيسی مسيحو هم ظهور مجدد يهودا ميالدی که هم در رابطه با 
عيسی مسيح و شاگردان / گواه آن است که فرار يهودای جليلی -يوسف فالويوس و لوقای انجيل نويس ذکرگرديده است

.  صحرای سينای مصر بلکه سمت سوريه  در جهت شمال شرقی جليليه بوده استجوان جان سالم برده وی نه سرزمين 
ايزد قبيله ای و خورشيد آريائيان ميتانی درون ) مهر( ميثرهکه خود مأخوذ از  -به نظر ميرسد نام  سرزمين مصر

آن که يادآور نام خود در اينجا بيش از  -مصر بوده است/فاتحين باستانی اکيپت) پادشاهان شبان(اتحاديه قبايل هيکسوس
. است که يکی از مآخذ اساطيری آيين مسيحيت می باشد) ميثه، موسی( ميثرهسرزمين مصر باشد، نشانگر نام خدای 

بين سالهای (پس ازحدود يک قرن و نيم حکومت در مصر) اصحاب الرأس قرآن(هيکسوسها يا پادشاهان شبان مذکور 
) ميثره، موسی کليم اهللا تاريخی/به معنی روح همزاد ميثه( کاموسهوايی تحت فرمانر) پيش از ميالد ١٥٦٧تا  ١٧٢٠

مّسلم به نظر ميرسد . از مصر به سمت يهوديه باز پس رانده شده بودند) به معنی برادر موسی( اهموسهتوسط فرعون 
 مّسرهيعنی  ميثره يا) ّسری(آمون نيز از ترجمه يا معنی لفظی شکل سامی نام ايزد مصری ) خبر خوش( انجيلخود نام 

. ميترا از درخت ميرهه بازگويی شده است) عيسی فينيقی گونه(در تصاوير ميترائی زايش آدونيس وار. حادث شده است
گرفت که ) آمون(=خدای مرموزيعنی مکان  محل ّسررا از سوی ديگر در زبانهای سامی می توان به معنی  مصرنام 

                                                                                .باشد زمين مصرسراين بايد اساسی ترين معنی لفظی نام 
يهودا، فيلسوف انقالبی و روحانی بزرگ آن عهد يهود، معلم بزرگی برای جوانان بود و دوران آرامش اوليه و  -٧

گرچه مسکن و مأوای اصلی خود و فرزندانش انقالب و گريز و زندگی دور از وطن خود را با آنان گذرانده است، 
اين اطالعات در انجيلها به طرز . صرف نظر از ده سال زندگی در مهاجرتش، جز يهوديه در جنوب اسرائيل نبوده است
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چنانکه در آنها از زندگی زناشويی و زن و فرزندان وی کوچکترين صحبتی به بيرون درز نکرده . نارسا بيان شده است
را با پسر باکرًه اساطيريش ) مادر باکره و مقدس اساطيری عيسی مسيح(باکرًه واقعی و عملی نبودن مريم  ظاهرًا. است

                                                                                                                                   .جبران نموده اند
بايد فرمان خدا را اطاعت کرد نه دستور انسانهای مستبد و "يم بزرگ و اساسی يهودا اين بود کهشعار و تعل -٨

و اين تعليم اساسی آويزًه گوش رسوالن مسيحی اوليه نيز بوده است؛ چنانکه در " را) منظوراستثمارگران رومی(فانی
ما بايد دستور خدا را اطاعت کنيم، "دادند پطرس و رسوالن جواب: "گفته شده٢٩باب پنجم، آيًه  ،خدمات رسوالن مسيح
                                                                                                                              ".نه دستور انسان را

قرار ) مشتاقان آزادی(زئالوتيهودی طبق خبر يوسف فالويوس نام دو تن از پسران يهودا که در رأس حزب انقالبی  -٩
چنانکه ميدانيم اين دو نام در انجيلها در رديف اسامی برادران عيسی مسيح قرار گرفته . بود شمعونو  يعقوبداشتند، 

موضوع به سادگی قابل درک است عيسی مسيح با جنبًه خدايی و قداست و بکارتش نمی توانست صاحب اين . اند
موعود، (يهوداابل توجه اين که در انجيلها برای عيسی مسيح حتی قائل به برادر سومی به نام ق. فرزندان زمينی باشد

 مناحيم) ظاهرا پسر کوچکش(شده اند که از سويی خود وی و از جانب ديگر پسر سوم او ) ستايش شده ، تمجيد گرديده
                                          . بت دارنداست که در معانی لفظی شان با هم قرا) فارقليط، تسلی دهنده،منجی، رهبر(=
دليل اينکه در انجيلها نام عالم بزرگ و انقالبی يهود، يعنی يهودای جليلی پسر زيپورايی، بدين شکل رسميش عمًال  -١٠

سيکاری / لوتکتمان شده است، اين است که قيامهای فرقًه سياسی و فرهنگی وی و فرزندانش بنيان نهاده بودند يعنی زئا
گرديده بود و بنابر ) ميالدی٧٠در حدود سال (در ادامه انقالبيگری يهود باعث کشتار يهود و روميان و ويرانی اورشليم

افزون . اين در سرزمينهای زير سطًه روميان از جمله يهوديه برزبان و قلم آوردن صريح اين نام مشکل ساز بوده است
سرور (و ادونی ) منجی پاک(از دوران هجرت، بازگشت و مرگش يعنی عيسی مسيح  بر اين القاب واالی ثانوی وی بعد

با جنبًه تبليغی واال رسميت يافته بودند که نياز به ذکر اسم واقعی وی را کمتر و حتی ) استاد من، خدای من(و رّبی ) من
هودای جليلی ديگری که پسر راهزنی به دليل ديگر اينکه يهودای جليلی فرزند زيپورايی با اين نام با ي. منتفی می نمود

ميالدی قيام سياسی بزرگی در شهر صفوريه اسرائيل رهبری می نموده است،  ٥- ٤نام حزکيا بوده و او هم در سالهای 
محمد و حيمدای موعود، = ستايش شده( يهوداناگفته نماند خود معانی لفظی نام . همنام بوده و با آن مشتبه ميگرديده است

که تقريبًا هم -) منجی تعميد يافته و پاک(عيسی مسيحبايد نقش اساسی در پديد آمدن عنوان ) ديده، موعودتمجيد گر
                                                                                                          . داشته باشد -محتوای نام يهودا است

و مبشر آمدن وی يعنی يحيی فرزند زکريا از  غسل تعميد دهندًه عيسی مسيحسد که در انجيلها مسّلم به نظر مير -١١
پسر مارقالوث، متحد و همکار و همفکر يهودا  )مسيح( ماتثياسنظر تاريخی که مورد منظور انجيلهاست به جای  همان 

البی متحد يهودا می باشد که به امر معلم بزرگ و انق -پسر زيپورايی است، چه وی به وضوح در مقام همان روحانی
وقتی عيسی خبر "قابل توجه است که  طبق انجيل مّتا . هيرود کبير زندانی شده و اندک زمانی بعد از آن اعدام شده است

نه خود يحيی بلکه يوسف دايًه )". پناه برد(شهادت يحيی را شنيد، به تنهايی سوار قايق شده و به جای دور افتاده ای رفت 
که خدای معروف ) فرد درخشانی که مرا خوانده و اعالم کرده است(نابوسی از نظر اولوهيت با ايزد بابلی و آشوری عي

نامهای زکريا و . خدای معروف بابلی پيوند نزديک داشته، قابل تطبيق است مردوکآب و حکمت به شمار ميرفته و با 
: م تاريخی ديگر می باشند که در اين باب دخالت داده شده انديحيی در تورات و انجيل از سوی ديگر بيانگر سه زوج نا

سپيتمه همچنين به جای رهبران روحانی معروف ايرانيان يعنی ) بخشنده و جاودانی(و پسرش يحيی ) واعظ(زکريا
بيژن غسل تعميد )/ سرود دان زرين تن(گئوماته زرتشتو پسرش ) گودرز، يعنی دارای سرودهای با ارزش(جمشيد
 يحيیاره شده در درون درخت و  زکريایکيخسرو جاودانی زرتشتيان است که اسطورًه قتلهای نسبتًا مشابهی با  دهندًه

يحيی از سوی ديگر تحت همين نام خود نشانگر . داشته اند) سوار، به آرامی يعنی منجی(سوشيانتبشارت دهندًه آمدن 
می باشد که کمی پيش  بن زّکی) يحيی(يوحنان يالدی يعنی روحانی و مصلح اجتماعی بزرگ يهودی نيمًه دوم قرن اول م

-٧٠در سال: زنده بوده است -ميالدی ٩٠/٨٠در حدود سالهای -از همان دورًه کتابت نخستين انجيل يعنی مرقس 
ميالدی تيتوس فرزند قيصر وسپاسيان شهر اورشليم را که تحت فرماندهی ايلعازر روحانی ، عليه روميان شورش ٦٩

د، به محاصره انداخته و با فجيع ترين و هولناکترين صورتی که با ويرانی اورشليم و سوختن معبد آن همراه کرده بو
گروه بزرگی از يهوديان از شهر و ديارشان فراری و متواری گشتند و شمار بسياری به . بود، اين امر را به پايان رسانيد
ک کاهن معروف يهودی به نام يوحنان بن زکی بود که در سال از جملًه فراريان ي. اسيری و غالمی روميان افتادند

وی اصالح مهمی در باب حقوق زنان يهود به عمل . ميالدی از ميان محاصرًه اورشليم گريخته، به بندر يبنه رفت٦٩
ار ايشان پيش از آن تاريخ مورد آزمايشهای بدوی وحشيانه ای قر. آورد که مربوط به زنان مورد شک شوهرانشان بود

اين . گويند) يعنی مدرسه(يوحنان بن زکی در شهر يبنه آموزشگاهی داير کرد که به زبان عبری آن را مدراش . ميگرفتند
تن از اين علما که  ١٥٠مدرسه ها توسعه يافت و مدراشهای يهود در استان جليليه دانشمندانی را پرورش داد که تعداد 

ابی را از احاديث و روايات شفاهی يهود، به زبان عبری سنتی به نام ميشناه کت. تنائيم يعنی آموزگاران خوانده ميشدند
سر انجام موضوع  بسيار جالب در اين باب اين است که نام اصلی خود . کبير که المثنی تورات بود، به وجود آوردند

بوده  و نام مادرش حيی يکه انجيلش مأخذ ديگر انجيلها گرديده است ، ) درخشان(مرقس نويسنده نخستين انجيل يعنی 
است که اين هر سه فرد از ") زکريا= واعظ/ پيغمبر"يعنی زادًه ( برناباملقب به  يوسف و نام دايه و دايی اش  مريم
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يحيی در تدوين اسطوره های انجيلی معارف تاريخی و / پس مرقس. اعضاء فعال انجمن رسوالن مسيح بوده اند
و يحيی بن زکريا را با نام خود و خانوده خويش به نحو زيرکانه ای در هم اساطيری پيشين  در مورد عيسی مسيح 

                                                                                                                                        .آميخته است
که فردی تاريخی از جامعًه انسانی است، در عين حال خدايی است که می دانيم که عيسی مسيح انجيلها ضمن اين -١٢

به سادگی می توان معلوم نمود که در اين مقام وی به جای همان آدونيس . پسر خدای عالم و نماينده او در روی می باشد
وع برای متن خدای رستنيهای فينيقيها و مردوک خدای جوان منسوب به خورشيد و رستنيهای بابلی است و اين موض

چون در خود انجيلها، سرگذشت عيسی مسيح، نوشتًه يوحنا، آغاز باب پانزدهم آمده . انجيلها چندان عجيب و بيگانه نيست
اّما پيش از بررسی مطابقت ." عيسی به شاگردان خود گفت من درخت تاک واقعی هستم و پدرم باغبان است: "است

مسلم می نمايد نام آدونيس يعنی شکل يونانی کلمًه ادونی زبان ساميان فينيقی به  .عيسی مسيح خدا با آدونيس بايد تذکر داد
اين . که مترادف نام بعل است عنوان عام و رايج ملل باستانی سامی فينيقی و کنعانی بوده است" سرور من"معنی لفظی 

کار ميرفته است؛ چه در انجيلها وی  نيز به مثابًه لقب به) عيسی مسيح انقالبی(عنوان در مورد يهودای جليلی فيلسوف 
از اينجا معلوم ميشود کلمًه آدونيس که عنوان و نام مشترک يهودای . اغلب در مقام مخاَطب، چنين خوانده شده است

در راه اين آميزش . فيلسوف و آدونيس خدا بوده سبب ووسيلًه ساده ای برای تلفيق اين دو انسان، خدا گرديده است
 -بی شک همين جايگاه خدا. اينان، داستان آدونيس با غسل تعميد اساسی وارد انجيلها گرديده استاسطوره و تاريخ 

طبق . انسانی عيسی مسيح نقطه قوتی شده بر اينکه مسيحيت از نظر کمی و کيفی تبديل به بزرگترين دين مردم دنيا گردد
آميزش اين فرد تاريخی انقالبی و خدايان افسانه  شواهد و قرائن موجود در تورات رسوالن مسيحی بر اهميت تبليغی اين

بنابر اين حال بايد . ای محبوب منطقه و صاحب دو جنبًه نيرومند شدن شخصيت پيامبر آيين خود پی برده بوده اند
                                                                     :اسطورًه فينيقی و يونانی آدونيس مورد شرح و بررسی قرار گيرد

به موجب مشهورترين رواياتی که در باب آدونيس آمده، تئی ياس پادشاه سوريه دختری داشت ميرا يا مّيرهه نام که بر 
برای نيل به اين منظور، ميرا با . مجبور شد با پدر خويش هم آغوشی و زنا نمايد) ايشتار الهًه عشق(اثر خشم آفروديت 

اما سر انجام در شب واپسين سلطان سوريه دريافت، . شب با پدر خويش در آميخت ١٢ليت مدت دستياری دايًه خود هيپو
پس در شب دوازدهم که . زنی که دوازده شب، در نهانی و در تاريکی به آغوشش می آمده کسی جز دخترش نبوده است

خدايان نيز بر . به خدايان پناه برد ولی ميرا موفق شد که فرار کرده،. از اين راز وقوف يافت قصد کشتن دختر را نمود
ده ماه گذشت آنگاه در درخت شکافی ايجاد گرديد و . در آوردند) مّيرهه، ُمر(وی رحم نموده، او را به شکل درخت ميره 
در روايات اسالمی مريم آبستن مسيح، در هنگام زايمان به درخت خرمايی (پسری از آن زاده شد که آدونيس نام گرفت

د، و در انجيل به روايت مّتی، از جمله هدايای سه منجم شرقی به مريم و عيسی نوزاد يک شاخه درخت پناه می بر
) الهًه زيرزمين(آفروديت که از زيبايی پسر به شگفت آمده بود وی را درپناه خود گرفته، پِِِِِرسُفن ). ُمر بوده است/مّيرهه

ی کودک خوشش آمده بود اورا نزد خود نگهداشته، از باز پس پرسفون نيز که سخت از زيباي. را مأمور پرورش او کرد
برای ) خدای خدايان(يا به روايتی زئوس ) الهًه شعر(پس اختالفی ميان آنان در گرفت که کالی يوپ . دادنش دريغ نمود
ک سوم ديگر بنابراين قرار شد آدونيس يک سوم سال را با آفروديت و يک سوم سال را با پرسفون و ي. حل آن اقدام کرد

را به دلخواه بگذراند که آدونيس ترجيح داد يک سوم دلخواه را نيز با با آفروديت بگذراند و بدين ترتيب دو سوم سال را 
بدون اين ) ميّرهه(گفتنی است مطابق روايت معروف ديگر ميرا . با آفروديت و يک سوم سال را با پرسفون می گذرانيد

ايان نزديکی کرده باشد در شکل درخت ميّرهه آبستن آدونيس گرديده و وی را به دنيا که با مردی از مردم فانی يا خد
شبانی ميکرد، آفروديت برای ) لبنان(طبق اين روايت هنگامی که آدونيس بيست ساله بود و در کوههای فينيقيه. آورد

                                                                                           .نزديکی با وی به ديدارش شتافت
فوق در پيدايی داستان تولد و کودکی عيسی مسيح نقشی اساسی داشته است؛ چون در آدونيس پيداست که اسطورًه 

موئيرا، به معنی لفظی سهم و بخش، الهًه ( ميرا، )مأخوذ از کلمًه يونانی تئوس يعنی خدا( تئياساسطوره آدونيس اسامی 
، خدای خورشيد مصريان که در آتون ،رع آمون( آدونيسو ) الهًه زير زمين( پرسفون، )م و تقدير يونانيان باستانتسهي

و ) تموز/آدونيس(، يوسف)ايشتار(، ماريا)آمون، يهوه(به ترتيب با خدا) اصل اوتوی سومريان است ، بعل کرمل تورات
تغيير و تبديل اسامی ميرا و پرسفون به ماريا و يوسف يعنی  چنانکه اشاره شد در. عيسی مسيح خداگونه مطابقت دارند

اسامی خواهر و برادر محبوب اعضاء فعال انجمن رسوالن عيسی مسيح که خانه شان پناهگاه و مأمن رسوالن مسيح 
ويسندًه ن) يحيی(مادر و دايی مرقس ) ملقب برنابای واعظ(و يوسف) مريم(اين دو تن ماريا: بوده، واسطه قرار گرفته اند

نه تنها نام والدين و همفکر و دوست و خويشاوند و حامی نزديک عيسی مسيح و اسطورًه .    نخستين انجيل بوده اند
والدت عيسی مسيح بلکه بخش مهمی از داستان فرجام او نيز از اسطوره و آيين اين خدای فينيقی و مصری و يونانی 

هر سال در روزی که روز مرگ ) يا ميانًه تابستان(ی در فصل بهار چرا که مطابق منابع يونانی و روم: مأخوذ است
روز اول مرگ : آدونيس به شمار ميرفت، برای اين خدای رستنيها و خورشيد مراسم جشن و عزاداری برگزار می گشت

از آدونيس را جشن گرفته، روز بعد از جشن، در ميان نوحه و گريه و زاری زنان مراسم خاکسپاری جسد آدونيس ب
 -در اين مراسم تصويری به جای آدونيس مورد استفاده قرار ميگرفت و تصور می گشت که رود آدونيس. سازی می شد

اما روز بعد . به خاطر مرگ پروردگار ناکام جوان هر ساله سرخگون ميگردد - که امروزه نهر ابراهيم ناميده ميشود
                                               . ير او به هوا بلند می شداعالم ميشد که خدای جوان زنده است و بدين مناسبت تصو
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مرکز پرستش (را از کلمه پاپيروس يا نام شهر گوبله ) اصطالحًا  به معنی کتاب مقدس(بيبل گفتنی است نام   
و تفسير تبديل نام آنها به در فينيقيه مأخوذ می دانند که در هر دو مورد در تعبير ) بعل و معشوقه جوانش بعالت/آدونيس

اينجانب سر انجام در اين باب به . بيبل دارای اشکال اساسی است و اين وجه اشتقاقها چندان منطقی به نظر نمی رسند
خدای (آتونرسيدم که معنی توراتی لفظی اصلی  ) يعنی منسوب به خدای فضای خالی آسمان( ِببائلهکلمًه توراتی 

مهرداد . است) اسرائيل در تورات/ بعل کرملوس، بعل فراز کوه کرمل لبنان(دونيس فينيقيها يا همان آ) خورشيد مصريان
چنين پنداشته ميشد که  رب النوع خورشيد به : را چنين معنی می نمايد آتونمهرين در کتاب فلسفًه شرق خود کلمه 

هيچ "و " همه چيز: "تون دو معنی داردآ). نظير آدونيس يا ميثرًه زادًه درخت ميّرهه(خودی خود به وجود آمده است 
هستی و نيستی، آغاز و انجام، خًال و مًال و خالصه ) حرارتی که در خورشيد نهفته است(به عبارت ديگر آتون" چيز

چنانکه اشاره کرديم نويسندگان تورات در باب داستان سرگذشت عيسی مسيح نام و سرگذشت فرعون ." همه چيز است
ّمد نظر قرار ) آمنوفيس، آمون خوشنود(يا آمون هوتب ) روح مؤثر آتون(صر يعنی اخناتونخورشيد پرست معروف م
برای عيسی مسيح نسبتًا ) در واقع رقم عمر اخناتون( خصوصًا قائل شدن عمر سی ساله. داده و از آن الهام گرفته اند

دينی بر می آيد، موضوع مصلوب شدن  چنانکه از شواهد و اسناد تاريخی و. معمر گواه ديگری بر درستی اين نظر است
بايد ) ميالدی ٣٦تا ٢٦در حدود سالهای (در زمان پنتيوس پيالطس حاکم رومی يهوديه ) يهودای جليلی(عيسی مسيح

مربوط به خود عيسی مسيح تاريخی اصلی يعنی يهودای جليلی فرزند زيپورايی بوده باشد؛ چه سوای انجيلها در خبر 
ميالدی ميزيسته به صراحت در اين باب سخن رفته  ١٢٠تا  ٥٠می نيز که بين سالهای تاسيتوس مورخ معروف رو

دسامبر  ٢٥روز تولد عيسی مسيح يعنی : در پايان در رابطه با جنبًه خورشيد خدايگانی عيسی مسيح بايد افزود.  است
ه با تجسم طفوليت روز و همان روزی است ک) در کنار شب يلدا يعنی بلندترين شب سال(همان کوتاهترين روز سال

ميثرًه ايرانيان و خورشيد جنگاور و آزادًه سکائيان، آتون (خورشيد پيشتر زاد روز خورشيد شکست ناپذير روميان 
بسيار قابل توجه است که . يعنی خدای طبيعی و سرور حقيقی زمينيان به شمار ميرفته است) مصريان، آدونيس فينيقيها

در اساطير بابلی به خدای جنگاورخورشيد و  رستنيها يعنی ) آتون مصريان(فينيقيان منشًا خود اسطورًه آدونيس 
نام رسمی از جمله خدای معابد،  ٥٠ميرسد که در بابل دارای ) خورشيدً] گوساله[خدای پسر يا خدای جوان (مردوک

معبد سر بر (ص ِاساگيالبوده و خدای مخصو) جهان زيرين(، خدای مرگ و مير)اهللا اکبر(خدای خدايان، خدای بزرگ 
نام و لقب اين خدا در . به حساب می آمده است) معبد چشمه های بهشتی و زمينی(و خدای اتمناناکی ) آسمان بر افراشته

و ) انقالبی(با القاب جليلی ) در معنی نو رسته و جوان(و ناصری ) ياغی، سرکش، انقالبی(اشکال عبری مردوخای 
بت (در بارًه تولد مردوک) وقتی در آن باالها(در اسطورًه معروف بابلی انومااليش . ندناصری عيسی مسيح يکی می باش

بر همًه خدايان مسلم ) خدای دريا و خرد و نيرنگ بابليهای سومری و اکدی(چون قدرت ِائا: "... می خوانيم )اعراب هبل
همسر (يا دامگال ) زن قانونی(ا الهه دامکيناشد، آنگاه بر فراز کوه لبنان برای خود قصری بر پا کرد و با شکوه تمام ب

ديگر خدايان که از ترس و وحشت آن همه آشوب و هياهوی آفرينش رها شده بودند، از او . عروسی نمود) بزرگ محترم
اما از آنجاييکه غايت هر ازدواجی زادن فرزندی است، از ِائا و . پيروی کردند و سر انجام جهان خدايان امن و امان شد

بر سر نگهداری و . کينا هم پسری به دنيا آمد به نام مردوک که هنوز از مادر نزاده، عزيز و دردانًه همه شددام
زيرا که مردوک . همًه الهه ها با هم به جدال پرداختند - که تمام محاسن ديگران را يکجا داشت -پرستاری اين کودک زيبا

که از همان آغاز فهم و شعور بزرگساالن را ) توراتيعقوب امی پسر، گوسالًه خدای خورشيد، قهرمان خدايان، اصل س(
پدرش که از داشتن پسری به آن زيبايی . داشت، خيلی هم زود بزرگ شد و از همًه خدايان آسمانی بلندتر و رعناتر گرديد

                       ..."لذت می برد، بر آن شد تا به او قدرتی دو برابر قدرت ديگر خدايان بدهد
            

دارای سمبل (و اژی دهاک ) اسحق يعنی خندان(=نظر به اينکه ايرانيان نيای اساطيری اعراب را به اسامی ضحاک 
 هستند که آنها را با) خدای ملی بابليان(و مردوک ) خدای ملی آشوريان(خوانده اند و اينها به ترتيب مترادف آّشور) مار

 /)خدای نامی ومتعالی(هم مطابقت داده و خدای واحدی به شمار می آورده اند، لذا معلوم ميگردد که از اسامی اسماعيل 
دو . مراد است سامیقبيله ای درجه اول مرمان  در اصل خدای) سلم/سلمان/اسماعيل/نينورتا/نبو=مشهور(سام يهوديان
= انکی،بت يعوق(بوده اند، چه در تورات البد خود ائا مقامهای بعدی در نبو/ نينورتايعنی مردوک، آّشورو خدای ديگر 

که وی نيز دارای مضمون همين القاب است تحت نام نوح ) خدای زمين و پدر امتهای بسيار= ايزد درًه ژرف، ابراهيم
ن نام رهبر اساطيری جالب است در کورشنامه گزنفو. قرار دارد )نينورتا/نبو( در مقام پدر سام) ائا/تسلی دهنده، منجی(

جالب است . اعراب ماراگ دوس عرب آمده است که به وضوح يادآور لقب ماردوش  يعنی عنوان ايرانی ضحاک است
ضحاک، (که سردار اژی دهاک ) سرکوبگر معروف دشمنان(که در گرشاسب نامًه اسدی طوسی از سام گرشاسپ 

) سرکوبگر، بهرام ايرانيان(رفی شده در اصل خود مردوک مع) محافظ، منجی= يعوقبت (نينورتا يا) هبل مردوک، بت
نيز عالوه بر وزير و داماد مشاور کورش ) داريوش(لقب بهرام ورجاوند  کتب پهلوی وزير پشوتن . اراده شده است

 به نظر ميرسد اعتقاد. يادآور همين معبود بابلی وی می باشد ، خصوصا بهرام جنابی رهبر قرامطهيعنی سپيتاک زرتشت
به موعود از بابليهای مردوک پرست عهد هخامنشيان که استقالل و هويت مستقل ملی خود را بعد از شکست از ايرانيان 

که در اصل همان مردوک (از دست داده بودند، پديد آمده است و اين موضوع از موعود به شمار رفتن ويشنوی هندوان 
از » روش جوك «در آتاب  :بابلی می خوانيم/اب اين خدای هندیچه در کتاب اوپانيشادهای در بپيداست؛ ) بابليهاست
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فرخنده «سرانجام دنيا به آسى برگردد آه خدا دوست دارد و از بندگان خاص او باشد و نام او «: آتب هندويان آمده است
                                                                                                                             ».باشد» و خجسته 

اين مظهر ويشنو در انقضاى آلى يا «: به معناى مظهر دهم مى دانند و آورده اند» مظهر ويشنو«هندوها مصلح را 
عصر آهن سوار بر اسب سفيدى در حالى آه شمشير برهنه درخشانى به صورت ستاره دنباله دار در دست دارد ظاهر 

اين مظهر دهم در ... و شريران را تماما هالك مى سازد و خلقت را از نو تجديد و پاآى را جعت خواهد دادمى شود 
                                                                                                       ».انقضاى عالم ظهور خواهد آرد

در تورات ) کشتی گير(يعقوبو برادرش ) مهر/ميثه= ميانجی منجی(عيسی مسيحه نام سرانجام در اين باب بايد گفت ک
در اصل از . و نيای ساميان هستند) انکی(پيشينًه نيرومند و بسيار شناخته شده ای داشته و همان اعقاب معروف ابراهيم

آز . مراد بوده است) خدايانقهرمان ( مردوک و) سرور شفابخش، منجی(نی نازويعنی ائا /انکیاينان پسران معروف 
آداد، خدای توفان و رعد، برادر ( روح القدوسو ) ايشوم، نی نازو، عيسو( پسرو ) انکی(پدرآنجاييکه در تثليث مسيحی 

و برادرش نی نازو که هردو منجی به ) نين مادا( ، سومی به جای مردوک نشسته است، لذا معلوم ميشود مردوک)انکی
                                                                                     .با عيسی مسيح جايگزين شده اندشمار رفته اند توأمًا 

                                                                                                                                  
                                               :با تحقيقات ثانوی عايد گرديدند که مستقال و جدا در اينجا قيد ميگردندمطالب زير   

فرمانروای سرزمين، مردوک ( نين مادوبرادر ) شفابخش( نی نازومی رسد نام و نشان خدای بابلی معروف به  مسلم به
ماهی  انکی/ائايا  انليلو  نين ليليعنی پسر ( نونفرزند ) منجی(يوشع و ) جیمن( عيسوکه در تورات با نامهای ) بابليها
.  قهرمانان منجی در خاورميانه، از آن جمله عيسی مسيح خداگونه بوده باشد/ظاهر ميشود، اساس اساطير خدايان) شکل

نيز در اين  يوسف/ افبت اس/آدونيس/تموزگرچه در باب عيسی مسيح خدای جوان ميرای گياهان و جهان زيرين يعنی 
و ازهمين جا است . با وی شريک شده است) ناپدری/ هم در ترکيب شخصيت اساطيری خودش و هم در مقام پدر(نقش 
به شمار رفته است که ) يکی از دو پسر توراتی يوسف افرائيممنسوب (افرائيماز سبط يهودی بنی يوشع ابن نونکه 

فراموش ( مناسهنام پسر توراتی ديگر يوسف يعنی . نده و برکت دهنده استبه معنی افزاي يوسفنامش مترادف با خود 
به طوری . فنيقی است/نيز يادآور موضوع ايزد جوان مرگ و جهان زيرين به شمار رفتن خود همين ايزد کنعانی) شده

مسيح و پدر يا نا پدريش که نويسندگان انجيل يا انجيلها که اساطير خاورميانه را خوب می شناخته اند در رابطه با عيسی 
کنعانی را هم در نقش يوسف نجار و هم در /اسطورًه اين خدای فينيقی) يوسف زيبا= در اصل تموز نضاری(يوسف نجار

در اصل همان الهًه ) قديسه، باکره (=ماريا/مريماز همينجا به خوبی آشکار است که . نقش عيسی مسيح وارد کرده اند
جانشين ) اسداهللا=شير خدا(اوثنيل. می باشد يوسف/ آدنيس/ تموزنی الهًه باکره معشوق يع اينانا/عشق بابلی ايشتار

نين گيش از ايزدان جهان زيرين است که البد با  نين گيرسوتوراتی يوشع ابن نون نيز يادآور خدای بابلی شير اندام 
کمی دقت معلوم ميشود که در اسطوره با . يکی گرفته شده است )يوشع/عيسو(نی نازوپسر ) نجار خوبلفظًا يعنی (زيدا

                                   . عيسی مسيح انجيلها مقام پدر و پسری اين دو خدای معروف بابلی با هم عوض گرديده است
خدای جوان نباتات و جهان /چوپان) يوسف/دوموزی(تموزجالب است که در شجره نامًه پادشاهان اساطيری سومری 

ِان و پدر ) ائا/ يعنی انکی(يعنی سرور بزرگ پير فرزند ِان ِمن گاالناناميده اند، ) جوان زيبا( آتيسليديائيها  زيرين را که
خدای بابلی -چوپان( اتانادر اين شجره نامًه اساطيری حتی از . آورده اند) سرور چوپان واقعی است( سيپاد زيدانا

ا پادشاه چوپانی که وی از اسطبلش به با عقاب به آسمان صعود ياد گرديده است ، همان خد) معروف  اسطبل حيوانات
نامهای منجی و پرنده و اسطبل محل زايش خدای . است) بلوح يعنی عقاب(ِبالهو پدر ) منجی(امشدوی فرزند . ميکند

به ) پرنده(و تاريخی يعنی يهودای جليلی فرزند زيپورايی ) منجی تدهين شده(جوان در باب عيسی مسيح اساطيری 
= شير درنده يا باز شکاریخانًه ( لحمچه مطابق انجيل لوقا زايش عيسی مسيح در اسطبلی در بيت . وضوح ديده ميشود

که در اين ) منجی(مشدانام . که در اينجا نيز ترتيب پدر و پسری معکوس است. صورت گرفته است) نين گيرسو خانًه
يعنی جزء دوم ) بسيار دانا(مزداآمده است به وضوح ياد آور نام خدای دانای زمين و آبهای ژرف  انکیجا به جای نام 

) بلوح، عقاب(بالهنام . يعنی خالق دانا ناميده شده است برهمااست که نزد هندوان ) يعنی سرور بسيار دانا(اهورامزدانام 
نين )/ المت مار شاخدارخدای نجاری با ع( نين گيش زيدادر اينجا قابل انطباق با زوج خدايان زير زمينی سومری يعنی 

به ) سرور شفابخش، منجی( نينازو)/منجی( ايشوماست که تحت نام اولی پسر ) خدای نيمه شير و نيمه عقاب( گيرسو
عقاب و  ماردر اسطورًه اتانا از درگيری شديد اين خدايان با هم، در شکل سمبولهای حيوانيشان يعنی . شمار رفته است

کامًال ياد آور ) چوپان فانی و جوان به  آسمان عروج کننده- خدا(اتانا خود نام و نشان . به طور مفصل صحبت شده است
يعنی ) يهودای جليلی(نام پدر تاريخی عيسی مسيح تاريخی . انجيلها است عيسی مسيح اساطيریفينيقيها يعنی  آدونيس
ظاهر " تو فرزند من هستی"ای آسمانی اساطيری انجيلها که همراه ند کبوتراست همان  پرندهلفظًا به معنی  زيپورايی

می دانيم که آن در مقام . می باشد سروربه معنی  آدونيسيونانی نام /خدای فينيقیآدونيس در خود اساطير . ميشود 
خدای چوب (سنيراس/ )خدا(تئياساز پدر و مادر او تحت اسامی  . خطاب به عيسی مسيح  هم اطالق ميشده است

الهًه درخت ام مغيالن، بتان (سميرنه)/در خت مقدس ميرهه(ميره و) واعظ زکريا، =بربط زنيا نين گيش زيدا = نجاری
 ماريااست که در انجليها تبديل به ميره بی شک خود همين نام . ياد گرديده است) بابلی ايشتار/اعراب ّعزایو  نائله

                                                       .يعنی مادر عيسی مسيح اساطيری گرديده است) مادر مقدس( مريمو ) قديسه(
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ی با خود عيسی مسيح مسيح اساطيری به روايت مسلمين که براساس روايات انجيلها است و چندان ربط عيسىسيمای 
 تاريخی و تعاليم انقالبی وی ندارد

  ):بر گرفته از سايت تبيان) (ع(چهره حضرت عيسی 

. يكى از پيامبران اولوالعزم است آه در سى سالگى به رسالت مبعوث گرديد و داراى معجزات فراوان بود) ع(عيسى

يك سوره قرآنى به . و در طى سيزده سوره آمده است بار با عنوان عيسى و يازده بار به صورت مسيح ٢٥نامش در قرآن 

وى بيشتر عمر تبليغى خود . گويد نام مادرش مريم است آه بخشى از آن درباره والدت، زندگى و دعوت عيسى سخن مى

ن پرداخت و نيز فرستادگا المقدس و جايگاه يهود گذرانده و گهگاه در سير و سفرهاى خود به تبليغ مى را در سرزمين بيت

  .داشت هاى ديگر گسيل مى براى ارشاد مردمان به سرزمين -چه انبيا و چه غير انبيا  -مبّلغ خود را 

) ١٧١/ نساء (و روح خدا ) ٤٩/ عمران  و آل ١٧١/ نساء (قرآن مجيد حضرت عيسى مسيح را به القابى چون آلمةاهللا 

  مدح نموده و طى آياتى ستوده است؛

  )١(ِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَِّبيَن؛ا َمْرَيُم ِإنَّ اللََّه ُيَبشُِّرِك ِبَكِلَمٍة ِمْنُه اْسُمُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َوِجيهًا ِفى الدُّْنيا َواْلآِإْذ قاَلِت اْلَمالِئَكُة ي

بن مريم  اى از جانب خود آه نامش مسيح، عيسى اى مريم، خداوند تورا به آلمه: ياد آن هنگامى را آه فرشتگان گفتند

  .در حالى آه او در دنيا و آخرت آبرومند و از مقربان است: دهد است مژده مى

  )٢(ذِلَك ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َقْوَل الَحقِّ الَِّذى ِفيِه َيْمَتُروَن؛

  .آنند اين است ماجراى عيسى پسر مريم، همان گفتار درستى آه در آن شك مى

  )٣(ْلياَس ُآلٌّ ِمَن الّصاِلِحيَن؛َوِإ  َوِعيسى  َوَزَآِرّيا َوَيْحيى

  .و زآريا و يحيى و عيسى و الياس را ياد آن آه جملگى از شايستگان بودند

  عيسى اسوه تواضع

توان يكى از آنها را به  خورد آه به دشوارى مى فضايل معنوى بسيارى در شخصيت آم نظير عيسى مسيح به چشم مى

اما با بررسى سيره درخشان اين پيامبر . يز نقش اساسى داشته باشد شناختترين شاخصه او آه در دعوتش ن عنوان مهم

توان نرمخويى، تواضع و فروتنى و حفظ آرامت انسانى مخاطبان  بزرگ و دقت در مضامين آيات مربوط به دعوت او مى

ون و ديگر نگاهى به روايات موجود آه چگونگى رابطه او را با حواري. را وجه بارز دعوت و شخصيت او دانست

  .نمايد حضرت اثبات مى خوبى دامنه صفت تواضع را در رفتار و سلوك آن آند نيز به مردمان بيان مى

  )ع(هاى تبليغى حضرت عيسى شيوه

  دعوت بر اساس بّينه و آيه. ١

ست، مطابق آيات حيات و دعوت عيسوى، اين پيامبر گرامى موضوع دعوت خود را بينات و آيات حكمت الهى قرار داده ا

هر تقدير  هاى روشن عقلى باشد و چه معجزات آشكارى آه به اذن خدا آورده است، به مراد از بينات و آيات، چه استدالل

چه، آوردن معجزات نيز . دهد آه روشنگرى و منطق نيرومند عقالنى، طريقه اساسى دعوت عيسى بوده است نشان مى

  ماورايى حاآم بر خلقت است؛ حاوى استداللى متقن بر وجود قادر متعال و حقيقت

  )٤(ِبالَبيِّناِت قاَل َقْد ِجْئُتُكْم ِبالِحْكَمِة َوِلُأَبيَِّن َلُكْم َبْعَض الَِّذى َتْخَتِلُفوَن ِفيِه؛  َوَلّما جاَء ِعيسى
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آرديد  ام تا درباره بعضى از آنچه در آن اختالف راستى براى شما حكمت آورده به: و چون عيسى داليل آشكار آورد، گفت

  .برايتان توضيح دهم

  )٥(ِإْسراِئيَل َعْنَك ِإذ ِجْئَتُهْم ِبالَبيِّناِت َفقاَل الَِّذيَن َآَفُروا ِمْنُهْم ِإن هذا ِإّلا ِسْحٌر ُمِبيٌن؛ َوِإذ َآَفْفُت َبِنى

پس آسانى از . مازتو باز داشت -هنگامى آه براى آنان حجتهاى آشكار آورده بودى  -اسرائيل را  گاه آه آسيب بنى و آن

  .اينها چيزى جز افسونى آشكار نيست: ايشان آه آافر شده بودند گفتند

  شمرد؛ در آيات ديگرى، عبادت خداوند را به دليل ربوبيت او، ضرورى مى

  )٦(َوِإنَّ اللََّه َربِّى َوَربُُّكْم َفاْعُبُدوُه هذا ِصراٌط ُمْسَتِقيٌم؛

  .پس او را عبادت آنيد آه اين راه راست است. گار شماستو به راستى آه خدا پروردگار من و پرورد

ترين معجزه الهى براى  در طى آيات ديگرى به معجزات عيسى اشاره شده است، ضمن آن آه به دنيا آمدن خود او مهم

  .اتمام حجت دربرابر مخالفان بود

بُِّكْم َأّنى َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِّيِن َآَهْيَئِة الطَّْيِر َفَأْنُفُخ ِفيِه َفَيُكوُن َطْيرًا ِبِإْذِن اللَِّه ِإْسراِئيَل َأّنى َقْد ِجْئُتُكْم ِبآَيٍة ِمْن َر َبِنى  َوَرُسوًال ِإلى

ُكْم ِإنَّ ِفى ذِلَك َلآَيًة َلُكْم ِإْن ُآْنُتْم ِبِإْذِن اللَِّه َوُأَنبُِّئُكْم ِبما َتْأُآُلوَن َوما َتدَِّخُروَن ِفى ُبُيوِت  ُء اْلَأْآَمَه َواْلَأْبَرَص َوُأْحِيى الَمْوتى َوُأْبِرى

  )٧.(ُمْؤِمِنيَن

  )٨(َوِجْئُتكم ِبآَيٍة ِمْن َربِّكم َفاتَّقوا الّله وأطيعوِن؛

  .آنيد اى براى شما آوردم پس از خدا بپرهيزيد و از من اطاعت و از جانب پروردگارتان نشانه

القدس، سخن گفتن او در گهواره،  ز قبيل تأييد عيسى به وسيله روحآل عمران به معجزاتى ا ١١٥تا  ١١٠همچنين آيات 

تعليم آتاب وحكمت و تورات و انجيل، آفريدن پرنده از ِگل، شفاى ناشنوا و شفاى آسى آه بيمارى پيسى دارد، احياى 

هر يك از اين مسلم است آه . اسرائيل و فرود آمدن مائده آسمانى اشاره فرموده است مردگان، ممانعت از تعرض بنى

  در تاريخ انبيا نوشته عمادزاده آمده است؛. يافت معجزات منجر به ايمان گروهى از مردم شده است و گرنه ادامه نمى

ديد، به اذن خدا شفا  روزى با حواريون، از سرزمين اردن به بيت المقدس حرآت آردند، در بين راه هر آور وشلى را مى

الهى، از انحراف و بت پرستى برحذر داشته، به سوى خداى بزرگ  هاى ا با آيات و نشانهبه اين ترتيب، مردم ر. بخشيد مى

  )٩.(نمود راهنمايى مى

هر يك از اين معجزات، خود حاوى استداللى قاطع و روشن است، بدين مضمون آه جز ذات اليزال و قادر متعال توان 

  .يافته، بيانگر صدق مدعاى نبوت و رسالت اوست حققانجام دادن اين امور را ندارد و چون به دست پيامبر خدا ت

  ها و بيانات مؤثر حكمت. ٢

هاى بعد از وى نيز تاآنون تأثير گذار و مفيد بوده است،  آه در دوره) ع(هاى مؤثر تبليغى حضرت عيسى از جمله شيوه

هايى از اين دست، اقسام اين  وشتمثيل، تشبيه، مقايسه و پرسش و ر. ها و بيانات بليغ و ظريف عيسوى است پندها، حكمت

  .دهند آه به ويژه در عرصه اخالق و عمل انسان بس مفيد و مؤثر و مبارك بوده است ها را تشكيل مى حكمت

  )١٠(ِانََّما الدُّنيا َقْنَطرٌة َفاعبُرُوها و ال َتْعُمُروها؛: قال المسيح للحواريين

همانا دنيا پلى است پس از آن عبور آنيد و به آبادى آن : حضرت عيسى مسيح به حواريون و ياران خاص خود فرمود

  .نپردازيد



 

 46

  :نمونه تشبيه حكمت آميز

بحق اقول لكم آما ينظر المريض الى الطعام فال يلتذ به من شدة الوجع آذلك صاحب الدنيا ال يلتذ بالعبادة و ال ) ع(قال عيسى

  )١١(يجد حالوتها مع مايجده من حالوة الدنيا؛

برد، همنشين و دوستدار دنيا نيز  گويم؛ همان گونه آه بيمار به سبب درد شديد از خوردنى لذت نمى شما مى سخن حقى به

  .گيرد به خاطر آنچه از دنيا چشيده است از عبادت و شيرينى آن نصيب و لذتى بر نمى

  :فرمايد همچنين مى

  )١٢(تّتِخُذوها قرارًا؛على َمْوِج البحِر دارًا؟ تلُكُم الدنيا َفال   من َذا الذى َيبنى

  .را قرار گاه دائمى نپنداريد منظور همين دنياست پس آن! آيست آه روى امواج دريا منزل بسازد؟

اهللا؟ يا معشَر الحوارييَن بحٍق اقول لكم ِان الناَس يقولون ِاّن البناَء بَاساِسه و َاَنا ال اقول لكم آذلك قالوا فماذا تقوُل يا روَح  -

  )١٣(ان اِخَر َحَجٍر َيَضُعه العاِمُل ُهَو األساُس؛: كمقاَل اقوُل ل

: گفتند. گويم گويند ساختمان به پايه آن بستگى دارد اما من چنين نمى اى گروه حواريون، به حقيقت به شما بگويم، مردم مى

گذارد همان اساس و  ىبه راستى آخرين سنگى آه بّنا آار م: گويم به حقيقت مى: گويى؟ فرمود پس اى روح اهللا تو چه مى

  .پايه آار است

  آيد آه حاوى نوعى تشبيه است؛ هاى عيسى درباره شأن و وظيفه دانشمندان در پى مى نمونه مواعظ و حكمت

ُموه َو نفسِه فاتَِّه  الدنيا داُر الدين و العاِلُم طبيُب الديِن؛ فِاذا رأيتُم الطبيَب َيُجرُّ الدَّاَء ِالى: قال عيسى بن مريم) ع(عن على

  )١٤(اْعَلُموا َانَّه غيُر ناصٍح لغيره؛

پس چون . دنيا سراى ديندارى و دانشمند طبيب دين و دينداران است: روايت شده آه عيسى بن مريم فرمود) ع(از على

  .دتواند خير خواه ديگران باش آشد او را متهم شمريد و بدانيد آه او نمى ديديد آه دانشمند بيمارى را به سوى خود مى

همچنين نمونه تبليغ حكيمانه او آه همراه با بهره گيرى مطلوب از شرايط و فضاى معنوى صورت گرفته را در جريان 

  :آنيم زير مشاهده مى

َوْيحًا الربابك الذين ورَّثوك آيف َلْم يعتبروا باخواِنهم : آان عيسى اذا مرَّ بدار قد مات اهلها و خلف فيها غيرهم يقول

  )١٥(الماضين؛

واى بر صاحبان تو : گفت گذشت آه صاحبانش از دنيا رفته و ديگران وارث آن شده بودند مى اى مى ون عيسى بر خانهچ

  چگونه از سرنوشت گذشتگان خود عبرت نگرفتند؟! اند آه تو را به ارث بنهاده

  :هاى عيسوى است و نيز از جمله حكمت

  )١٦(ُت قبَح الَجهِل َفاْجَتَنْبُتُه؛َمن أّدبَك؟ قال ما َادََّبنى احٌد رأي  قيَل لعيسى

آسى مرا ادب نياموخت بلكه زشتى و بدى نادانى را ديدم و از آن اجتناب : ادب از آه آموختى؟ گفت: به عيسى گفته شد

  .ورزيدم

  تجلى ديگر نگرش حكيمانه عيسى به حقايق را در روايت زير شاهديم آه متضمن درسى بزرگ از هستى شناسى است؛

  )١٧(ما َاَشدَّ بياَض َاْسناِنه؛: فَهّلا قلَت) ع(لمسيُح بُن مريَم فى الحواريين بجيفِة آلٍب فقال بعُضهم ما َاَشدَّ نتَن ريحِه قالَمرَّ ا
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چرا : فرمود) ع(عيسى. چه بوى بدى دارد: يكى از ايشان گفت. حضرت مسيح به همراه حواريون بر الشه سگى گذشتند

  رد؟هاى سفيدى دا نگفتى چه دندان

  تبليغ به شيوه غير مستقيم. ٣

گردد آه آن  ويژه مواردى آه در شيوه قبل ذآر شد روشن مى الى آيات و روايت و به با دقت در سيره تبليغى عيسى، از البه

جا آه براى هر شيوه تبليغى، مرزها و  از آن. هاى غير مستقيم در دعوتش تأآيد داشته است پيامبر الهى بر اتخاذ روش

هاى غير مستقيم در شرايطى آه  هايى وجود دارد و هر روش تنها در جاى خود آارساز خواهد بود، اتخاذ شيوه تمحدودي

عيسى به جاى تأآيد مستقيم بر موضوعات . رسد دعوت مستقيم بى تأثير و يا آم اثر است بسيار بجا و مطلوب به نظر مى

مثال . نمود م، لزوم تمسك و التزام به آ نها را به مخاطبان القا مىهاى غير مستقي عقيدتى، اخالقى و دستور به آنها از راه

روشن اين شيوه معرفى هدفدار خويش و مرام و آيين خويش در گهواره است؛ زمانى آه درباره تولدش ميان اطرافيان 

مانى و مبارك و به گيرد و او براى پايان بخشيدن به آن، خود را بنده و پيامبر خدا و صاحب آتاب آس اى در مى مشاجره

آند، با اين ترتيب، در واقع با ظرافت خاصى به  مى پادارنده هميشگى نماز و زآات و نيكو آار به پدر و مادر معرفى

  ).سوره مريم ٣٣تا  ٣٠آيات (ترويج اين مفاهيم پرداخته است 

شين بيان آرديم، نيز جلوهايى از هايى از آنها را در بحث پي در روايات حكمت آميزى آه از آن حضرت نقل شده و نمونه

  .شود دعوت غير مستقيم به ترك دنيا، آار سنجيده، همراهى عمل و علم و فضايل ديگر مشاهده مى

  مهربانى و مواسات. ٤

اين صفت اخالقى مؤثر . هاى تبليغ عملى و عينى عيسى، مهرورزى و عطوفت به همنوعان و همكيشان است يكى از جلوه

هاى مخاطبان به پيامهاى الهى  آمد و باعث جذب دل ورت مواسات و همدردى عميق با مردم در مىدر دعوت، گاه به ص

ورزى و  گاه شاهديم آه پس از مبرا دانستن خود از شرك اوج مهربانى عيسى نسبت به مخاطبان را آن. گرديد عيسى مى

ش را به خدايى گرفته بودند، آمرزش ادعاى الوهيت، خطاب به درگاه الهى براى همنوعان مشرك خود آه وى و مادر

  طلبد؛ مى

  )١٨(إن ُتَعذِّْبُهْم َفإنَُّهم ِعباُدك و إن َتْغِفر َلُهم َفإنََّك أْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيم؛

  .اگر عذابشان آنى، آنان بندگان تواند و اگر بر ايشان ببخشايى، تو خود توانا و حكيمى

گماشت و بر  دانست و بارها صميمانه به آمك و هميارى آنان همت مى مىعيسى به حقيقت خود را خدمتگزار پيروانش 

نمود و حتى  داشت، بلكه بدان افتخار مى ورزيد و هرگز منع و تعجب مردم، او را از اين آار باز نمى اين شيوه اصرار مى

ربانى عيسى و اشتياق پاسخ مثبت به درخواست آيات و معجزات نيز تجلى ديگر مه. حاضر بود دست پيروانش را بشويد

از اين رو عالوه بر ارائه معجزاتى همچون تولد بدون وجود پدر و سخن گفتن در مهد، آه . هاست او به هدايت انسان

مستقيمًا از جانب خداوند مصلحت بينى شده و تحقق يافته بود، وى بسيارى از معجزات را به درخواست مخاطبان 

تر  آنند تا به اطمينان و ايمان افزون اى آسمانى مى ون از او درخواست نزول مائدهآورد؛ از جمله اين آه چون حواري مى

  :پوشد دست يابند، به درخواستشان جامه عمل مى

تواند از آسمان، خوان خوردنى براى ما  اى عيسى پسر مريم، آيا پروردگارت مى: و هنگامى را ياد آن آه حواريون گفتد

هاى ما آرامش يابد و  خواهيم از آن بخوريم و دل مى: گفتند. ن داريد از خدا پروا داريداگر ايما: فرود آورد؟ عيسى گفت
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اى بر ما فرو  پروردگارا، از آسمان مائده: عيسى پسر مريم گفت. اى و بر آن از گواهان باشيم بدانيم آه به ما راست گفته

  )١٩.(را روزى ده آه تو بهترين روزى دهندگانى اى از جانب تو و ما فرست تا عيدى براى اول و آخر ما باشد و نشانه

اين مهربانى زايد الوصف را حتى در انذار عيسوى آه مفهوم بيم و ترس جزء آن است شاهديم؛ محتواى انذارهاى او 

  همچون حرام شدن بهشت بر مشرآان و بى ياور بودن آنان، حكايتگر اين موضوع است؛

ميَن ْعبُدوا الّلَه َربِّى و َربَُّكم إنَُّه َمْن ُيشِرْك ِبالّله َفَقد َحرَّم الّلُه َعليه اْلجنََّة و مأويُه الّناُر و ماِللّظاِلإسرائيَل ا و قاَل اْلَمسيُح يا َبِنى

  )٢٠(من أنصاٍر؛

اى فرزندان اسرائيل، پروردگار خودتان را بپرستيد آه هر آس به خدا شرك ورزد، قطعًا خداوند بهشت را : گفت مسيح مى

  .او حرام ساخته است و جايگاهش آتش است و براى ستمكاران ياورانى نيستبر 

  .افكنيم براى بر گرفتن پيام عيسى درباره مواسات، نظرى به انجيل لوقا مى

آن آه دو پيراهن دارد بايد يكى را به آن آه ندارد هديه آند و هر آه : تكليف ما چيست؟ فرمود: مردم از عيسى پرسيدند

با هيچ آس بد رفتار نكنيد و به آسى زور نگوييد و از حق خود : و به سپاهيان گفت... نيز بايد چنين آندخوردنى دارد 

  )٢١.(تجاوز ننماييد

  تواضع. ٥

حد عيسى به مؤمنان و حتى مشرآان در تواضع عميقى است آه همچون جويبارى پر  شايد ريشه مهرورزى و مواسات بى

گيرد، چرا آه هر آسى به خدا  زند و از سرچشمه شخصيت الهى او نشأت مى ىبرآت و زالل در سراسر وجودش موج م

  .شود تر گرديد در خدمت و آمك و فروتنى به خلق خدا آوشاتر مى نزديك

در آتاب آافى به نقل از احمد بن عبداهللا از احمد بن محمد برقى از يكى از يارانش به صورت مرفوع از عيسى بن 

درخواست تو : گفتند. من نزد شما حاجتى دارم، برايم برآورده سازيد: اى گروه حواريون<: مودروايت شده آه فر) ع(مريم

ما به اين آار شايسته تر بوديم اى روح : پس برخاست و پاهاى يكايك ايشان را شست، گفتند. برآورده است، اى روح اهللا

گونه فروتنى نمودم تا شما نيز پس از من در  ينترين مردم براى خدمت به خلق، دانشمند است و من ا شايسته: خدا، گفت

گردد نه با تكبر، چنان  حكمت و فرزانگى آدمى با تواضع بارور مى: سپس فرمود. ميان مردم اينچنين تواضع داشته باشيد

  )٢٢(».آند نه در آوه رويد و رشدمى آه گياه در دشت مى

يب داد و چون از خوردن آن فارغ شدند به دست خود عيسى براى حواريون طعامى ترت<: در روايت ديگرى آمده است

من اينچنين آردم تا شما نيز با دانش آموزان : فرمود. اى روح اهللا، بهتر است ما اين را انجام دهيم: دستانشان بشست، گفتند

  )٢٣(».و مخاطبان خويش چنين آنيد

  شروع دعوت از گهواره. ٦

سن مبّلغ و داعى نقشى ندارد ارشادهاى ) مبّلغ، مخاطب، پيام، ابزار و شرايط(جا آه در ميان ارآان و عناصر تبليغ  از آن

رود آه قابل تحليل و بررسى آامل است، عيسى به اشاره  عيسى در گاهواره آودآى، يك روند تبليغى آامل به شمار مى

گواه صادقى بر حقانيت و مريم و با تكيه بر اراده و قدرت خداوندى در همان اوان آودآى به سخن آمد و ضمن آن آه 

  صداقت مادر گشت، مردم را در شرايطى تأثير گذار و بيدار آننده به پذيرش دعوت الهى فرا خواند؛
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َوَجَعَلِنى ُمباَرآًا َأْيَن ما  *قاَل ِإنِّى َعْبُداللَِّه آتاِنَى الِكتاَب َوَجَعَلِنى َنِبّيًا * َفَأشاَرْت ِإَلْيِه قاُلوا َآْيَف ُنَكلُِّم َمْن آاَن ِفى اْلَمْهِد َصِبّيًا 

  )٢٤(َوَبّرًا ِبواِلَدِتى َوَلْم َيْجَعْلِنى َجّبارًا َشِقّيًا؛* ُآْنُت َوَأْوصاِنى ِبالصَّلوِة َوالزَّآوِة ما ُدْمُت َحّيًا 

منم : چگونه با آسى آه در گهواره و آودك است سخن بگوييم؟ آودك گفت: پس مريم به سوى عيسى، اشاره آرد، گفتند

ام به نماز و  بنده خدا، آه به من آتاب داده و مرا پيغمبر قرار داده است و هر جا آه باشم مرا با برآت ساخته و تا زنده

  .زآات سفارش آرده است و مرا نسبت به مادرم نيكوآار آرده و زور گو و نافرمانم نگردانيده است

به صورت معجزه آميز و يا عادى  -ز از هر فرصت تبليغى دهد آه عيسى از همان آغا شروع دعوت از گهواره نشان مى

  .در هر شرايط به نيكى بهره جسته و آن را به عرصه دعوت توحيدى مبدل نموده است -

  )حواريون(تشكيل آادر مرآزى دعوت . ٧

آه  ند،چنانپس از طى مراحل نخستين تبليغ، مبّلغ بايستى در جهت تمرآز بخشيدن به نيروها و امكانات موجود تالش آ

گروه پيشتازان حرآت توحيدى را سامان دادند و ثمرات تبليغى بسيارى از اين )ع(ابراهيم و يا حضرت) ص(پيامبراسالم

برد، دست به اين اقدام حياتى زد  عيسى نيز چون از پراآندگى نيروهاى جبهه ايمان رنج مى. رهگذر نصيب مؤمنان گشت

  .را زير پرچم و عنوان واحد حواريون گرد آوردترين نيروهاى خود  و آاراترين و زبده

  )٢٥(َوِإذا َأْوَحْيُت ِإَلى الَحواِريِّيَن َأْن آِمُنوا ِبى َوِبَرُسوِلى قاُلوا آَمّنا َواْشَهْد ِبَأنَّنا ُمْسِلُموَن؛

ديم و شاهد باش آه ما ايمان آور: گفتند. ام ايمان آورند و هنگامى را ياد آن آه به حواريون وحى آردم آه به من و فرستاده

  .مسلمانيم

  )٢٦(ّنا ُمْسِلُموَن؛ِمْنُهُم الُكْفَر قاَل َمْن َأْنصاِرى ِإلى اللَِّه قاَل الَحواِريُّوَن َنْحُن َأْنصاُر اللَِّه آَمّنا ِباللَِّه َواْشَهْد ِبَا  َفَلّما َأَحسَّ ِعيسى

ما ياران خداييم به خدا : خدا چه آسانند؟ حواريون گفتند ياران من در راه: پس چون عيسى از آنان احساس آفر آرد، گفت

  ).مسلمان هستيم(ايم و گواه باش آه ما تسليم او هستيم  ايمان آورده

  :گويد مرحوم عالمه طباطبايى در اين خصوص مى

گروه  خواست تعداد مردان مؤمن قومش را بشناسد آه در راه حق آماده و در صحنه حاضرند تا عيسى با اين پرسش مى

هاى مادى و اجتماعى است  اين طبيعت همه قدرت. دينداران تشكيل شوند و هوادار رسالت عيسى و مبّلغ دعوت او باشند

گزينند و از آن براى پيشبرد اهداف خود بهره  آه در آغاز راه، مرآز و آانونى براى فعاليت و گسترش آن بر مى

خدا خواست ِعّده و ُعّده موجود  ت عقبه و بيعت شجره شاهديم آه رسولجويند؛ چنان آه نظير آن را در اسالم در بيع مى

  )٢٧.(خود را متمرآز سازد

تواند در شرايط فشار و خفقان، به جمع مؤمنان نيرويى دوچندان بدهد آه سخن و عقيده خويش را با  اين تشكل ايمانى مى

هم پيوسته و منسجم جايگاهى نو قائل  چنين گروه بهشود آه مخالفان براى  نيز موجب آن مى. جسارت بيشتر ابراز دارند

گيرد؛ چه،  گردد و عذر و بهانه را از همه مى شوند و همچنين باعث تشويق اهل ترديد به پيوستن به صف موحدان مى

دهد آه گروهى از مردم در اثر وفا  سوره صف نشان مى ١٤ به عنوان مثال، آيه. رود نوعى اتمام حجت نيز به شمار مى

  واعالم آمادگى آنان براى يارى خدا و رسول او عيسى، به پذيرش دعوت و ايمان تشويق شدند؛) ٢٨( ارى حواريوند

ُن َأْنصاُر اللَِّه قاَل الَحواِريُّوَن َنْح يا َأيُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُآوُنوا َأْنصاَر اللَِّه َآما قاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم ِلْلَحواِريِّيَن َمْن َأْنصاِرى ِإَلى

  )٢٩(اللَِّه؛
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ما ياران : سوى خداآيست؟ گفتند ياران من به: اى مؤمنان ياران خدا باشيد همچنان آه عيسى بن مريم به حواريون گفت

  .خداييم

اسرائيل نيز ايمان آوردند و موجب فتحى بزرگ  در اثر اين اعالم آمادگى و اظهار وفادارى گروه قابل توجهى از بنى

  ز حجت را بر ديگران تمام آردند؛گرديدند و ني

  )٣٠(َعُدوِِّهْم َفَأْصَبُحوا ظاِهِريَن؛  ِإْسراِئيَل َوَآَفَرْت طاِئَفٌة َفَأيَّْدنا الَِّذيَن آَمُنوا َعلى َفآَمَنْت طاِئَفٌة ِمْن َبِنى

ر دشمنانشان يارى آرديم و آسانى را آه گرويده بودند، ب. اسرائيل ايمان آوردند و گروهى آفر ورزيدند پس گروهى از بنى

  .تا چيره شدند

  تصديق تورات و بشارت ختم رسل. ٨

هاى الهى پيامبران بزرگ، جملگى مراحل به هم پيوسته يك پديده آسمانى به نام دين است آه هر پيامبر مطابق  رسالت

اساس، منافات و تعارضى  بر اين. مأموريت ارائه شده به او، بخشى از آن حقيقت واال را به گوش جهانيان رسانده است

هاى پيشين به ويژه رسالت موسى  بدين ترتيب، عيسى نيز مصدق و مؤيد رسالت. هاى مختلف نتواند بود در بين رسالت

  است؛ بوده

َن التَّْوراِة َوُمَبشِّرًا ِبَرُسوٍل َيْأِتى ِمْن َبْعِدى ِإْسراِئيَل ِإنِّى َرُسوُل اللَِّه ِإَلْيُكْم ُمَصدِّقًا ِلما َبْيَن َيَدىَّ ِم َوِإذ قاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم يا َبِنى

  )٣١(اْسُمُه َأْحَمُد؛

اسرائيل، من فرستاده خدا به سوى شما هستم، تورات را آه پيش از من  اى بنى: و هنگامى را آه عيسى پسر مريم گفت

  .، بشارتگرمآيد و نام او احمد است اى آه پس از من مى آنم و به فرستاده بوده تصديق مى

  رفع اختالف ميان مردم. ٩

  شمرد؛ هاى خود را در ميان قومش رفع اختالفات مى يكى از مأموريت) ع(عيسى

  )٣٢(قاَل َقْد ِجْئُتُكْم ِبالِحْكَمِة َوِلُأَبيَِّن َلُكْم َبْعَض الَِّذى َتْخَتِلُفوَن ِفيِه؛

  .آرديد برايتان توضيح دهم آنچه در آن اختالف مى ام و تا درباره بعضى از به راستى براى شما حكمت آورده: گفت

آند آه اگر از خدا پروا و از او تبعيت آنند، اختالفات فيما بين ايشان آه باعث ضعف و سستى آنها شده است  او اعالم مى

آريم هاى دعوت، روش قرآن  جا آه اختصار و اشاره گذرا به فرآيندهاى تبليغى و شيوه از آن. بر طرف خواهد گرديد

اسرائيل  است، همين اشاره آوتاه بيانگر تالش جدى عيسى براى ايجاد و هماهنگى فكرى و يكپارچگى در سلوك جامعه بنى

  .و رفع اختالف است

  آند؛ آيه زير نيز به اصل وجود اختالف در قوم او اشاره مى

  )٣٣(َعذاِب َيْوٍم َأِليٍم؛ َفاْخَتَلَف اَألْحزاُب ِمْن َبْيِنِهْم َفَوْيٌل ِللَِّذيَن َظَلُموا ِمْن

  .پس واى بر آسانى آه ستم آردند، از عذاب روزى دردناك. پس احزاب دست به اختالف زدند

  .سوره مريم نيز يادآور همين معناست ٣٢٧آيه 

  سير و سياحت تبليغى. ١٠
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ان بزرگ به چشم هاى جديد دعوت در آارنامه پيامبر براى يافتن عرصه) يا سفر دراز مدت(همان گونه آه هجرت 

در يكى از سفرها آه طى آن . هاى عادى و مورد توجه بسيار حضرت عيسى بود خورد، سير و سياحت يكى از برنامه مى

اهللا دچار خودبينى گرديد و  اهللا از روى آب گذشت، دوست و همسفرش به خاطر افتخار مصاحبت با روح عيسى با گفتن بسم

پس او بر من چه فضيلتى دارد؟ در همان لحظه زير پايش . نهد و من نيز ب گام مىاين عيسى است آه بر آ: با خود گفت

تو خود را بر اثر خودبينى در مقامى آه خدا آن را : عيسى فرمود. بى قرار شد و در آب فرو رفت و فرياد و يارى خواست

اى آه خدا  گاه به مرتبه ى توبه آرد و آنو. آن اآنون از آنچه گفتى توبه. براى تو قرار نداده نهادى و خدا بر تو غضب آرد

  )٣٤.(برايش قرار داده بود بازگشت

همچنين در سير و سياحتى به همراه حواريون به روستايى رسيد آه ساآنان و حتى حيوانات آن مرده بودند، به طورى آه 

. شود و مايه عبرت ايشان گردد حواريون خواستند آنها را زنده آند تا سبب عذابشان روشن. آرد حكايت از عذاب الهى مى

  چهار چيز ما را مشمول عذاب الهى آرد؛: يكى از مردگان با دعاى عيسى زنده شد و در پاسخ به پرسش مذآور گفت

  )٣٥.(غفلت و سرگرمى به بازيهاى دنيا. ٤آرزوى دور و دراز؛ . ٣دلبستگى به دنيا؛ . ٢پرستش طاغوت؛ . ١

  .داد القى و اشارات عملى را در ميان ياران و پيروانش نشر مىبدين ترتيب، وى باالترين مواعظ اخ

  )به انطاآيه(اعزام فرستادگان تبليغى . ١١

عيسى عالوه بر تبليغ در سرزمين خود و سير و سياحت تبليغى، با توجه به شرايط و نيازهاى موجود، فرستادگانى را نيز 

قلمرو دعوت خود را به وطن يا سرزمينى خاص محدود  هاى ديگر اعزام فرمود و هرگز براى ارشاد مردم سرزمين

عيسى از . پرستى غرق و در لجنزار فساد و گناهان غوطه ور بودند پرستى و طاغوت مردم شهر انطاآيه در بت. ندانست

و  اما ناآشنايى آن دو رسول باعوامل نفوذ در مردم. جانب خداوند مأمور شد تا دو مبّلغ براى هدايت ايشان گسيل دارد

هاى مؤثر دعوت از يك سو و لجاجت و تيره دلى مردم انطاآيه ازسوى ديگر، موجب شد آه نه تنها آسى به گفتار  شيوه

* اى زندانى شوند؛ َواْضِرْب َلُهْم َمَثًال َأْصحاَب الَقْرَيِة ِإْذ جاَءَها الُمْرَسُلوَن  ايشان گوش فرا ندهد بلكه دستگير شده و در بتكده

  )٣٦(نا ِإَلْيِهُم اْثَنْيِن َفَكذَُّبوُهما َفَعزَّْزنا ِبثاِلٍث َفقاُلوا ِإّنا ِإَلْيُكْم ُمْرَسُلوَن؛ِإْذ َأْرَسْل

ولى آن دو . گاه آه دوتن سوى آنان فرستاديم و داستان مردم آن شهرى را آه رسوالن بدانجا آمدند براى ايشان َمَثل زن؛ آن

  .ايم ما به سوى شما به پيامبرى فرستاده شده: پس گفتند. آنان را تأييدآرديمرا دروغزن پنداشتند، تا با فرستاده سومين 

نام داشت براى هدايت » شمعون الصفا<وى آه . حضرت عيسى فرستاده سوم خويش را براى پيگيرى دعوت آندو فرستاد

يغى با مردم پرداخت و از مردم به طور ناشناس به آن شهر در آمد و با متانت و احتياط به تماس و برقرارى ارتباط تبل

من غريبى هستم آه : او شيوه همراهى موقت را اتخاذ آرد و گفت. پرستى ايشان مطلع گرديد ويژه شاه روحيات آنان به

نيز او را به بتكده بردند آه . عمل آوردند او را به نزد پادشاه بردند و احترام شايانى از او به. خواهم به آيين شما در آيم مى

ازديد، فرستادگان عيسى را ديد و به اشارتى فهماند آه دوستى و آشنايى خويش را ابراز نكنند، پس از يك سال، هنگام ب

  )٣٧.(اى حساب شده، باعث ايمان آوردن پادشاه و مردم گرديد شمعون با تدابيرى آارساز و ترتيب دادن مناظره

  ساده زيستى. ١٢

آيد اما اشاره مستقل به اين بعد  دورى عيسى از مظاهر فريبنده مادى برمى زيستى و هاى گذشته، ساده هرچند از شرح شيوه

رسد، روايات زيادى بر اين معنا تأآيد و  از زندگى و شخصيت عيسى و اين روش غير مستقيم تبليغى ضرورى به نظر مى

  :تصريح دارند؛ از جمله اين آه در نهج البالغه آمده است
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پوشيد و  نهاد و جامه خشن مى ، آه سر بر سنگ مى)اى نيكو است براى تو اسوه(يز و اگر بخواهى در عيسى بن مريم ن

ميوه و خوراآش گياه بيابان . افروزش، ماه و سايبان زمستانش شرق و غرب زمين خورش او گرسنگى بود و چراغ شب

اى نداشت آه او را  دارايىاو را اندوهگين سازد، ) فقدانش(بود و همسرى نداشت تا او را بفريبد و فرزندى نداشت آه 

  )٣٨.(مرآبش دو پايش بود و خدمتكارش دو دستش. اش در افكند متوجه خود سازد و طمعى نداشت آه به خوارى

  :همچنين در قصص االنبياء ابن آثير چنين ذآر شده است

گاه براى فردايش  يچخورد و خانه و زن و فرزند و مالى نداشت و ه پوشيد و از برگ درخت مى لباس مويين مى) ع(عيسى

  )٣٩.(آرد ذخيره نمى

*************  

  .٤٥آيه ) ٣(آل عمران  - ١

  .٣٤آيه ) ١٩(مريم  - ٢

  .٨٥آيه ) ٦(انعام  - ٣

  .٦٣آيه ) ٤٣(زخرف  - ٤

  .١١٠آيه ) ٥(مائده  - ٥

  .٣٦آيه ) ١٩(مريم  - ٦

  .٤٩آيه ) ٣(آل عمران  - ٧

  .٥٠همان، آيه  - ٨

  .٧٣١اء، ص عماد زاده، تاريخ انبي - ٩

  .٣٤ ، ص١ ؛ شيخ صدوق، الخصال، ج٣١٩، ص ١٤محمدباقر مجلسى، بحاراألنوار، ج  - ١٠

  .٣٢٥، ص ١٤محمدباقر مجلسى، بحاراألنوار، ح  - ١١

  .٣٢٩همان، ص  - ١٢

  .٩٩؛ شيخ صدوق، معانى االخبار، ص ٣٢٢همان، ص  - ١٣

  .٣١٩، ص ١٤نوار، ج ؛ محمدباقر مجلسى، بحاراأل٥٦، ص ١شيخ صدوق، خصال، ج  - ١٤

  .٢١٩، ص ٢ورام، مجموعه ورام، ج  - ١٥

  .٩٦، ص ١همان، ج  - ١٦

  .٣٩٤؛ محمدباقر تاج لنگرودى، اخالق انبياء، ص ١٦٣، ص ٢جاحظ، الحيوان، ج  - ١٧

  .١١٨آيه ) ٥(مائده  - ١٨

  .١٢٤ - ١١٢همان، آيات  - ١٩

  .٧٢همان، آيه  - ٢٠

  .٢٠٥دين مسيحيت، ص  الدين آشتيانى، تحقيقى در جالل - ٢١
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  .٢٧٨، ص ١٤؛ محمدباقر مجلسى، بحاراألنوار، ج ٣٧، ص ١آلينى، آافى، ج  - ٢٢

  .٣٢٩، ص ١٤؛ محمدباقر مجلسى، بحاراألنوار، ج ٨٣، ص ١ورام، مجموعه ورام، ج  - ٢٣

  .٣٢ -  ٢٩آيات ) ١٩(مريم  - ٢٤

  .١١١آيه ) ٥(مائده  - ٢٥

  .٥٢آيه ) ٣(آل عمران  - ٢٦

  .٢٢٠، ص ٣حسين طباطبايى، الميزان، ج محمد - ٢٧

حواريون، ياران خاص و با وفاى او بودند آه پيش از <: گويد درباره اصطالح حوارى و حواريون، زمخشرى مى - ٢٨

همه به او ايمان آوردند و تعدادشان دوازده نفر بود، واژه حوارى رجل از ريشه حور به معناى سفيدى خالص است يعنى 

  ).٥٢٨ ، ص٤ الكّشاف، ج(» .ديكدوست و يار نز

  .١٤آيه ) ٦١(صف  - ٢٩

  .١٤آيه ) ٦١(صف  - ٣٠

  .٦همان، آيه  - ٣١

  .٦٣آيه ) ٤٣(زخرف  - ٣٢

  .٦٥همان، آيه  - ٣٣

  ).با اقتباس( ٣٠٧، ص ٢اصول آافى، ج  - ٣٤

  ).با تلخيص( ٣١٨همان، ص  - ٣٥

  .١٤ - ١٣آيات ) ٣٦(يس  - ٣٦

  ).با اقتباس( ٢٥٠ - ٢٤٩سوره يس، ص  ١٤ - ١٣، ذيل آيات ٤ج فيض آاشانى، تفسير صافى،  - ٣٧

  .٢٢٩، ص ١٦٠سيد رضى، نهج البالغه، صبحى صالح، خطبه  - ٣٨

  .٤٢٤، ص ٢ابن آثير، قصص االنبياء، ج  - ٣٩

http://www.balagh.net/persian/quran/ketab_khaneh/osvehaye-qurani/14.htm  
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  امام و پيمبر موعود که هنوز دينداران باورمند آنانند رًهاسطوريشه های  بررسی
 

محمد و احمد ،فارقليط، مهدی، هيمدا ،مئسيا، مسينا  اساطيری در اينجا صرفًا به بررسی اجمالی نامهای ابهام آميز
ای فريب با زهر باور موعوده ،موعود می پردازيم تا رفع ابهامی در اين باب صورت گيرد و نيروی پنهان بزرگ مردم

به درستی يا نادرستی به عنوان قرص مسکن مردم تحت ستم مورد استفاده  به آنان که زمانی باور دهنده پيشينيان
مذاهب و اديان مردم فريبی که کم و  ؛نگردد - به خورد شان داده ميشود و سنت به عنوان دين و حال هم ميگرفته است

در فريب باورمندان  مذهبی و جهانخواران وسيله نيرنگبازانو به  ه داده بيش در جهان سوم قدرتمندانه به حيات خود ادام
                                                                                                                           : است اساطير پيشينيان

به (مسئول است، پسوند نا به عربی معنی ما را می دهد بنابرين مسينا مرکب از کلمه  عبری ّمسيا يعنی پيامبر و  مسينا
) مه دا، مهدی، بودا(ذانا - مساين نام به صورت اوستايی . يعنی کسی پيامبر و مسئول و رهبر ما است) عبری مّسيا

ديگری بر موعود هم به معنی تسلی دهنده عنوان  مترادفهيمدا  ومئسيا  توراتی نامهای .معنی بزرگ دانا را می دهد
 مردوک و نی نازومردمان سامی شبه جزيره عربستان و ساميان نواحی شمالی تر از آن بوده است که قديمی ترينهايشان 

به عبری و همچنين به اوستايی به معنی ) به عربی يعنی هدايت کننده، رهبر( مهدی .خدا منجيان معروف بابلی هستند
است، يادآور  مبشر سرزمينملقب به ) به معنی فرمانده(بابليها ايشوميا همان رهبر بزرگ دانای معماها و هوشمند 

زرتشتيان يعنی ستوده شدًه دين پناه، سومين و آخرين موعود  استوت ارتًه(محمد آخرين پيامبرموعود مسلمين يعنی 
است  احمد/ محمداز  اين نام تحت عنوان مهدی موعود در واقع بازسازی موعود اسالمی ديگری بعد. است) زرتشتيان

بهمن، نی نازو در (خدای نيکوکاربابليها ايشومجالب است که . که مانی و محمد خود را با همين موعود يکی دانسته اند
) دانا، سپيتاک زرتشت، گئوماته برديه داماد وزيرمشاور کورش(=هامانکتاب استر تورات به  نام ايرانی مترادفش 

تحت نام بهرام  در کسوت بهرام جنابی رهبر قرامطه در کتب پهلوی نيز زرتشت. ستپيوسته و با آن جايگزين شده ا
مسلم به نظر ميرسد نامهای پهلوی . به شمار آمده است) کورش(پشوتنموبد موبدان ) ايندره/مردوک(=ورجاوند

نام پهلوی . است) دانای بزرگ( مهدیاساس ايرانی نام ) دانای بزرگ( هوشيدر ماهيعنی ) سودرسان ثانی(سوشيانت دوم
ستوده شدًه مظهر قانون مقدس، دين ( استوت ارتهو نام سومين سوشيانت، ) دانای درخشان(سوشيانت اول هوشيدر بامی 

                                       :وی می شناسددين پناه ايرانيان کهن را با همين عنوان  مهدی موعوداست که حافظ ) پناه
                                                                                                   

داشته و در ، اساس تاريخی ستوده شدهانجيل منسوب به برنابا به معنی لفظی  محمدکتاب کفاليه مانی و  احمدنامهای  
بعد از غسل خدای  -پرنده= (زيپورايی پسر ) ستودًه خداوند(يهوداتاريخی يعنی عيسی مسيح واقع بيانگر نام اصلی خود 

مسلم به نظر ميرسد موضوع نجات دهنده در خاورميانه . می باشد) تعميد عيسی مسيح که او را پسر خود می خواند
بر ) سرکوبگر دشمنان بابل و خدای منجی بابليها(=  مردوکو برادرش  )منجی( نی نازوريشًه کهنتری داشته و به 

گرچه يهود و اعراب ممکن است تا حدود زيادی اين باور را به وساطت ايرانيان و يونانيان از بابليان باستانی . ميگردد
تپًه (دونو هرماق) مردوک، اژی دهاک(اخذ کرده باشند، چنانکه موضوع باوربه ظهور اژدهای روز رستاخيز
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نقش اعتقادات مغان ايرانی و بابلی را در اعتقادات مسيحيان و يهوديان به وضوح نشان ) پل چينوت اوستا= حسابررسی
موعود فرا خوانده (نبونشانگر ) پرورنده قانون( اوخشيت ارتهدر اعتقادات زرتشتيان خصوصًا نخستين موعود . ميدهد

و  سپيتاک زرتشتخود . زمينی شدًه انجيلهاست يوسف نجارآدونيس و /تموز يا) شده ، ايزد حکمت و حاصلخيزی بابليها
و ) جاودانی(بابليها مقابله می شده اند، در انجيلها تحت اسامی يحيی  ائا و مردوکمغ نيز که با  سپيتمه جمشيدپدرش 
موعود به شمار رفتن . شده انددر اسطورًه تولد و داستان انتخاب عيسی مسيح به مقام پيامبری دخالت داده ) واعظ(زکريا 
و صور ) شاهزاده خورشيد(از هيئت اسالوی وی يعنی مارکو کراليويچ ) گوسالًه شکست ناپذيررب النوع آفتاب(مردوک

و نام مادر سوشيانت آخر ) مهر، ايزد خورشيد(بودائيان ميتريًهو ) ايزد خورشيد مسلط بر همه(ويشنوهندی وی يعنی 
مسلم به نظر ميرسد نام معروف . به خوبی مسجل ميگردد) همه را شکست دهنده( روئيریتئو ويسپزرتشتيان يعنی 

علی القاعده از ترجمه و تلخيص  و شايسته دلير کامليعنی ) ويسپو -نر= گيسو -نر(مادر امام مهدی موعود يعنی نرگس 
ب است اسامی مادران سوشيانتها به جال. عايد شده است) فارسی ميانه(همين نام اوستايی مادر سوشيانت در زبان پهلوی

واالمقام، (و شمعون ) پدر(معانی دارای پدر نيک و شريف و واالمقام هستند که کامًال با نامهای پدر نرگس يعنی پطرس 
است که يکی از سه پسر   مناحيمدقيقًا مترادف نام عبری ) تسلی دهنده(فارقليط نام يونانی . مطابقت دارند) با شکوه

يعنی عيسی مسيح تاريخی بوده است که ) مشتاقان آزادی(يلی فرزند زيپورايی رهبر انقالبيون يهودی زئالوت يهودای جل
سالها بعد از وقايع مربوط به قتل پدر و دو برادرش به نامهای يعقوب و شمعون به دست روميان، در ماسادا عليه 

که به ) يوهانس(نام تاريخی يحيی. خت اعدام گرديدمسيحيان قيام نمود ولی توسط روميان دستگير و با شکنجه های س
عبری همچنين معنی عطا و بخشش خدا را ميدهد، در انجيل خدمات رسوالن مسيح به صورت با سرزنش از انقالبش 

است که ) يوهانس(مترادف يحيی تئودوراين نام به صورت . ياد شده است) جاری با آب، معمدان(تئوداتحت نام رومی 
به نظر . ام اخير در نزد حبشيها و اسالوها خود اسامی موعود و پيامبری ملکوتی بزرگی به شمار آمده انداين هر دو ن

ميرسد در اصل از اين نام نه تئودای يهودی انقالبی سمت مصر در دهًه پنجم ميالدی بلکه همان ماتثياس فرزند 
ست که اين عنوان خود را از شخص مذکور گرفته مارقالوث همکار انقالبی يهودای جليلی پسر زيپورايی مراد بوده ا

نويسندًه انجيل اصلی و اوليه که نام اصليش يحيی بوده است، اسطوره شناس ) درخشان(معلوم ميشود مرقس . است
رهبران پيشين در نزد ملل مختلف و افراد خانواده خود،  -بزرگی بوده که نام انقالبيون يهود را با اساطير معروف خدا

ريم و داييش يوسف در آميخته و معجونی نسبتًا مرغوبی که هم مورد پسند برده و هم برده دار قرار گرفته، مادرش م
                                                                                                                                .فراهم نموده است

ی موعود مندرجات انجيل منسوب به برنابا می پردازيم که مسلمانان بر درستی مندرجات  آن اصرار در اينجا بررس  
ورزيده و مسيحيان آن را از انجيلهای مردود شمرده و دستکاری کردًه مسلمانان به حساب آورده اند، گرچه انجيلها 

مطالب . پيشينيان به زبان عيسی مسيح استصرفًا نه کالم و سرگذشت عيسی مسيح تاريخی بلکه بيان تاژًه باورهای 
= استوت ارته(و يا موعود سوم زرتشتيان) احمد= زرتشتيان يعنی پرورانندًه نماز اوخشيت نمًه(مربوط به موعود دوم 

کانس که در آيين زرتشتی به همراه موعود نخستين هر سه از نطفه های سه گانًه تعميد يافته در دريای ) محمد/مهدی
از اينجاست که تصور شده . به شمار آمده و يکی گشته اند) ای ژرف، مسکن ائا  خدای آب و زمين و خرد بابلیآبه( اويه

آبهای ژرف، چاه آب مهدی موعود شيعيان و دريايی که مادرش از آن ( کانس اويهسه تخمًه زرتشت در آبهای دريای 
دشاه واليات جنوب قفقاز در عهد پدرزنش آستياگ و پاسپيتمه جمشيد جالب است که . نگهداری ميشود) عبور می نمايد

انکی، بت مناف (ائادر اساطير ايرانی جايگزين ) داماد و پسر خواندًه کورش مردوک پرست(سپيتاک زرتشتپسرش 
بتان معروف اعراب پيش از اسالم، . گرديده اند)بت هبل اعراب، اسحاق تورات( مردوک وپسرش ) اعراب، ابراهيم
بهمن و نی نازو، يعنی (ايشومی که آنقدرها در مقام مقايسه با اعراب مسلمانجاهل نبوده اند، خدايان بابلی اعراب آزاده ا

) فريادرس(نبی و ) هاجر= الهًه محترم صحراهای سنگی دوردست(سود /نين خورساگ ، )سرور شفابخش،عيسو
، در کنار )فرياد رس( يغوثو ) تابندهساعی، ش( سواع، )دوست(ودرا به ترتيب تحت نامهای بت  اسماعيل/نينورتا/

                                                                   .پرستش می نموده اند) نينورتا، نيای اعراب و يهود، يعقوب(يعوق 
                                                                   :در اين انجيل را به عينه از سايت اسالمی پنجرًه سبز نقل می کنيم  
                                         )،پنجره سبز۱پويا مشاره  فصلنامه: منبع(در اجنيل برنابا) ص(اكرم  رسول سيماي  

                                            
  ابو القاسم عاشوري

هاي انگليسي و عربي ترجمه  ر اوائل قرن نوزدهم آشف شد و سپس به زبانانجيل برنابا نسخة پنجم از انجيل است آه د

مشهور به سردار آابلي، به   در ايران براي اولين بار توسط عالمه محقق، حيدر قلي خان قزلباش، ١٣۴۵شده و در سال 
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وين مطالبي آه در عنا. فارسي ترجمه شد، آتابي آه در بسياري موارد با قرآن آريم و روايات اسالمي هماهنگ است

  :شود، از جمله انجيل برنابا در باره پيامبر اسالم آمده به چند عنوان آلي تقسيم مي

  )ص(خلقت پيامبر اآرم .  ١

  )ع(ارتباط پيامبر اسالم و حضرت آدم .  ٢

  ، با نام خاص ايشان و نام مسينا)ع(اخبار ظهور پيامبر اسالم از زبان حضرت عيسي .  ٣

  )ع(است نه اسحاق) ع(از نسل حضرت اسماعيل  پيامبر اسالم.  ۴

  عدم وجود پيامبري پس از پيامبر اسالم و ظهور پيامبران دروغين پس از وي.  ۵

  توسط پيامبر اسالم) ع(رفع تهمت مرگ حضرت عيسي .  ۶

  رغبت حضرت عيسي در خدمت به پيامبر اسالم و درخواست ظهور ايشان.  ٧

  هاي بسياري است آه خود داراي زير مجموعه موضوع پيامبر اسالم و قيامت.  ٨

اما با توجه به موضوع نوشتار، در اين شماره فقط مطالب مربوط به ظهور پيامبر اسالم و جزئيات مربوط به آن نقل 

  .خواهد شد

  )ص(بشارت ظهور پيامبر اسالم 

حقًا و هر آينه در اشعياء ! قاگويي اي آ چه مي«: گويد در جواب سؤال فردي به نام فيليپس آه مي) ع(حضرت عيسي 

  :گويد مي »نوشته شده است به درستي آه خداي پدر ماست، پس چگونه او را فرزندان نباشد؟

آه بگيري او را به لفظ بلكه به معني،  هاي بسياري آه واجب نيست اين به درستي آه در اشعياء نوشته شده است مثل«

آنانكه فرستاده ايشان را خداي به سوي جهان، به  رسند، هار هزار ميزيرا آه همه پيامبران آه به يكصد و چهل و چ

پس تابان   و ليكن زود است بيايد بعد از من لقاي همه پيامبران و پاآان،  اند به معّماها و تاريكي، تحقيق سخن رانده

  ١».زيرا آه او رسول خداست  اند، آنچه پيامبران فرموده  هاي همة شود چون نور بر تاريكي

آنكه   اهللا، به تحقيق آه پيامبران، همه ايشان آمدند مگر رسول«: گويد هم آمده است که حضرت عيسي مي ٣۶در فصل 

  ». و راخواهد تا آه من مهيا سازم راه ا زود است بعد از من بيايد، زيرا آه خداي اين مي

ام تا آماده آنم راه را از براي رسول اهللا آه  به درستي و به تحقيق آمده  اما در خصوص من،«: خوانيم ديگر جاي مي

آه فريب داده شويد؛ زيرا آه زود است آه بيايند پيامبران  زود است بياورد خالصي عالم را وليكن حذر آنيد از اين

براي ما ! اي معّلم: نمايند، آن وقت اندرواس گفت انجيل مرا ناپاك مي گيرند و دروغگوي بسياري آه سخن مرا مي

آيد، بلكه بعد از شما به چندين  به درستي آه او در زمان شما نمي: عالمتي ذآر آن، تا او را بشناسيم، يسوع جواب داد
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، در آن وقت خداي بر شود و نزديك است آه سي نفر مؤمن پيدا نشود آن وقتي آه انجيل من باطل مي  آيد، سال مي

گيرد بر سر او ابر سفيدي تا او را يكي از برگزيدگان  فرستد رسول خود را آه قرار مي پس مي  آند، جهان رحم مي

خداي بشناسند و همانا زود است آه ظاهر سازد او را براي جهان و زود است آه بيايد با قّوت عظيمي بر فاجران و 

شوم زيرا آه به واسطه او زود است آه ظاهر  به درستي آه من به آن مسرور مي پرستي را از جهان و براندازد بت

شود و تمجيد آرده شود خداي و صدق من ظاهر گردد و زود است آه انتقام آشد از آنانكه زود است بگويند آه من 

ردسالي او و وقتي آه به درستي آه زود است آه ماه او را جواب دهد در خ  گويم به شما، ترم از انسان، حق مي بزرگ

آه نپذيرد او را، زيرا زود است آه وي  گيرد او را در اختيار خود، پس بايد جهان حذر نمايد از اين او بزرگ شود، مي

و زود است آه بياورد حقي را آشكارتر از ساير پيامبران و زود است آه سرزنش آند هر آه ... پرستان را براندازد بت

هاي شهر پدران ما بعضي به بعضي از روي  ند در جهان و زود است آه تحّيت فرستد برجآ را آه رفتار نيكو نمي

آه من بشري هستم  پرستي از زمين و اعتراف آرده شود، به اين خوشحالي، پس هر وقتي مشاهده شود بر افتادن بت

   ٢».آيد گويم آه پيامبر خداي آن وقت مي مانند ساير ناس، پس حق مي

پس وقتي آه رسول «: گويد دهد و مي خبر از تطهير خرابي انجيل مي) ع(انجيل برنابا، حضرت عيسي  ١٢۴در فصل 

  ». اند از آتاب من آيد تا تطهير آند هرچه را آه فاجران خراب آرده مي  اهللا بيايد،

  مبر رحمتپيامبر اسالم؛ پيا

همانا آه قضا و قدر رازي است بزرگ، ! اي برادران: يسوع فرمود...«: در اين باره در انجيل برنابا چنين آمده است

ها منتظر  آشكارا، جز يك نفر و بس، و او آن آسي است آه امت  داند گويم آه راستي آن را نمي آه به شما مي حتي اين

شود بس آشكار شدني و خوشا به حال آساني آه گوش به سخن  ر او آشكار ميآن آسي آه اسرار خدا ب  باشند، او مي

زيرا آه رحمت خدا برايشان سايه خواهد افكند چنانچه اين درخت خرما ما را   دهند، وقتي آه به جهان بيايد، او مي

ين رحمت خدا نگاه همچن  دارد، آري، چنانكه اين درخت از حرارت سوزان آفتاب ما را نگاه مي  سايه افكنده است،

آدام آس خواهد بود آن ! اي معّلم: دارد ايمان آورندگان به آن اسم را از شّر شيطان، شاگردان در جواب گفتند مي

گويي آه به جهان خواهد آمد، يسوع به شکفتگي دل در جواب فرمود آه همانا او محّمد  مردي آه از او سخن مي

ن بيايد چنانكه باران، زمين را قابليت بخشد آه بار بدهد بعد از آنكه باران وقتي آه او به جها  ، پيامبر خداست،)ص(

مّدت مديدي منقطع شده باشد، همچنين او وسيله اعمال صالحه ميان مردم خواهد شد به رحمت بسياري آه با خود 

آند، نرم نرم  ار ميپس او ابر سفيدي است پر از رحمت خدا و آن رحمتي است آه آن را خدا بر مؤمنان نث  آورد، مي

  ٣.»مثل باران
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  .بيان شده است) ع(جهت رفع فريب آشته شدن حضرت عيسي ) ص(نيز بشارت ظهور پيامبر اآرم  ٢٢٠در فصل 

  ظهور پيامبر اسالم با نام مسينا

بيان شده آه گويا در ميان  »مسينا«از انجيل برنابا خبر ظهور پيامبر اسالم با نام خاص  هاي مختلفي همچنين در بخش

  .آاهنان يهودي، پيامبر اسالم به اين نام شناخته شده بودند

هرگاه تو نيستي مسينا و « گويند  ها و آتبه آه مي در جواب برخي الوي) ع(آمده است آه حضرت عيسي  ۴٢در فصل 

تر در شأن از  نمايي بزرگ دهي به تعليم تازه و خود را مي چ پيامبري، پس چه جهت دارد آه بشارت مينه ايليا و نه هي

آنم به آنچه  آه سخن مي آند اين آند، ظاهر مي به درستي معجزاتي آه خداي آنها را بر دست من مي«: گويد ، مي»مسينا

رانيد، زيرا آه من اليق آن نيستم آه بگشايم  مي شمارم خود را مانند آنكه از او سخن و من نمي. خواهد خداي مي

ناميد، آنكه پيش از من آفريده شده و زود است بعد از  هاي نعل رسول اهللا را آه او را مسينا مي هاي جرموق يا دوال بند

  ». باشد آيين او را نهايتي من بيايد و زود است بياورد آالم حق را و نمي

به درستي آه ما انتظار مسينا را داريم «: گويد حضرت عيسي در پاسخ به زني آه مي در بخش ديگري از انجيل برنابا، 

و در ادامه  »داني آه به ناچار مسينا خواهد آمد اي زن، مگر نمي«: گويد مي »آند پس وقتي بيايد ما را تعليم مي

به ايمان به مسينا، همه آه  شود آه تو مؤمنه باشي، پس اآنون بدان اين اي زن، به من ظاهر مي«: افزايد مي

اي آقا شايد تو خود : برگزيدگان خدا زود است آه خالصي يابند، اآنون واجب شد آه بشناسي آمدن مسينا را، زن گفت

اسرائيل، پيامبر خالصي فرستاده  به درستي آه من به راستي به سوي خانه بني: يسوع در جواب فرمود  مسينا باشي،

د از من بيايد مسينا آه فرستاده شده خداست براي همه جهان، آنكه به واسطه او خدا ام وليكن زود است آه بع شده

آه سال  شود، حتي اين شود براي خدا در همه جهان و به رحمت رسيده مي جهان را آفريد و در آن وقت سجده آرده مي

   ۴».دهدآيد زود است آه آن را مسينا هر سال در هر جا قرار  يوبيل آه اآنون هر صد سال مي

، »شود مسينا و آدام است آن عالمتي آه آمدن او را اعالن نمايد چه ناميده مي«: گويد نيز وقتي آاهني مي ٩٧در فصل 

آه روان او را آفريد و در ملكوت اعلي او را  زيرا آه خدا خود وقتي  نام مسينا عجيب است،«: گويد يسوع در جواب مي

خواهم خلق آنم بهشت و جهان  زيرا آه براي تو مي ،)ص(صبر آن اي محمد : خود او را نام نهاد و خدا فرمود  گذاشت،

شمارد مبارك شود و هر آه با تو  آه هر آه ترا مبارك مي بخشم آنها را به تو حتي اين و بسياري از خاليق را آه مي

دهم به جهت خالصي و  فرستم پيامبر خود قرار مي شود، وقتي آه تو را به سوي جهان مي ومت آند ملعون ميخص

شود، همانا نام  شوند و ليكن دين تو هرگز ضعيف نمي آه آسمان و زمين ضعيف مي شود، حتي اين آلمه تو صادق مي



 

 59

اي خدا بفرست براي ما   :گفتند  را بلند نموده،مردم صداهاي خود ) همه(آن وقت جمهور   است،) ص(مبارك او محّمد 

  ».، بيا زود براي خالص جهان)ص(پيامبر خود را، اي محّمد 

  داراي دين جهاني) ص(پيامبر اسالم 

  :در اين باره در انجيل برنابا اينگونه آمده است

آه جز اين نيست آه فقط از به درستي آه هر پيامبري هر وقتي آه بيايد، پس به درستي   گويم به شما، حق مي... «

آند از آن طايفه آه به  شود نشانه رحمت خداي را و از اين است آه سخن ايشان تجاوز نمي براي يك امت حامل مي

دهد خداي به او آنچه را آه او به منزله  اند، و ليكن رسول خدا هر وقتي آه بيايد مي سوي ايشان فرستاده شده

و   پذيرند، آنانكه تعليم او را مي  هاي زميني، شود خالص و رحمت را براي امت پس حامل مي  انگشتري دست اوست،

اي آه شيطان رسوا شود، زيرا آه اين چنين  بتان را به گونه  زود است بيايد با توانايي بر ستمكاران و براندازد عبادت

دهم و همچنان  قبائل زمين را برآت ميببين، به درستي آه به نسل تو همه : ، فرموده)ع(خداي وعده نموده به ابراهيم 

   ۵». بتان را شكستني، نسل تو زود است آه چنين آند  آه اي ابراهيم شكستي

ه او خدا و پسر خداست و آ از تعليم ناپاك شيطان به اين) ع(پس از اظهار ناراحتي حضرت عيسي   ،٩٧در فصل 

آه ما خواهيم خواست تا فرمان شاهي به اين صادر شود آه هيچ آس تو را خدا  دلداري دادن آاهن و والي و پادشاه به اين

دهد زيرا آه از آنجايي آه اميد نور داريد  اين سخن مرا تسّلي نمي«: فرمايد مي )ع(حضرت عيسي   يا پسر خدا نخواند،

، و ليكن تسّلي من همان در آمدن پيامبري است آه هر اعتقاد دروغ را در باره من از ميان خواهد تاريكي خواهد آمد

زيرا آه خدا به پدر ما ابراهيم چنين وعده فرمود و   برد و آيين او اقتدار خواهد يافت و همه جهان را فرا خواهد گرفت،

يتي نيست، زيرا آه خدا او را درست نگهداري خواهد دهد آن است آه آيين او را هيچ نها همانا آنچه مرا تسّلي مي

  ». فرمود

گذرد و  مي) ع(سال از تحقق وعده حضرت عيسي  ١۴٢٧ايم، سالي آه  ميالدي قرار گرفته ٢٠٠۶و اآنون ما در سال 

با البته همانگونه آه خود اين پيامبر در آغاز ظهور . دين و آيين پيامبر موعود در حال گسترش و جهاني شدن است

جاهليت آن دوره مواجه بود، امروز نيز دين و آيين ايشان با جاهليت مدرن کنوني مواجه است و برخي دشمنان به جهت 

رسانند آه شخص و آيين ايشان را با اعمال زشتي همچون ترسيم  پستي و خباثت باطن، آار را به جايي مي

هاي  اني آه در پشت اعمال آثيف آنان، دستمستكبر. دهند آاريكاتورهاي موهن مورد هجمه و حمله قرار مي

باشند، لذا در  انگيزي ميان مسلمانان و مردمان اديان ديگر، خصوصًا مسيحيان مي آاري است آه دائمًا در پي فتنه خيانت

گفتگوي بين اديان مسيحي و اسالم، اين مسأله قابل توجه است که اگرچه شايد مسأله به صليب آشيده شدن حضرت 
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اما گويا تمامي آنان به بازگشت وي اعتقاد دارند، همان آه ما   مورد قبول جمع زيادي از مسيحيان باشد، )ع(عيسي 

نيز همراه موعود آخر الزمان مسلمانان خواهد ) ع(البته ما چنان معتقديم آه حضرت عيسي . مسلمانان نيز بر آن معتقديم

هاي مختلف و از جمله منجي آخر الزمان  ن آره خاآي به نامبود، همان موعودي آه امروز ميان بسياري از ساآنان اي

  .آور رحمت و برآت الهي است نامش مطرح است و همچون پيامبر موعود عيسوي، پيام

، اگرچه با آمي اختالف، )ع(رسد با توجه به اشتراك نظر مسلمانان و مسيحيان در بازگشت حضرت عيسي  به نظر مي

انس و الفت و گفت و گوي ميان اين دو دين الهي هرچه بيشتر گسترش يابد، چرا آه اين اين امر زمينه مناسبي است تا 

  .امر خود باعث اتحاد و ايستادگي پيروان آنها در برابر دشمنان آنوني خواهد بود

  : ها نوشت پي

  
  

  . ٧٣، ص ١٧، فصل ١٣۴۵، چاپخانه حيدري، سال )سردار آابلي(خان قزلباش  حيدرقلي: يل برنابا، مترجمانج.  ١

  .١۶٧، ص ٧٢همان، فصل .  ٢

  .٣١٢ـ  ٣١٣، صص ١۶٣همان، فصل .  ٣

  .١٨٢ـ ١٨٣، صص ٨٢همان، فصل .  ۴

  .١٢٠ـ١٢١، صص ۴٣صل همان، ف.  ۵
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  نام و نشان کوه اساطيريی که موعظًه کوه عيسی مسيح انجيل مّتا بدان منسوب است
  

ظاهرًا در انجيلها اثری از نام  و محلی  کوهی که موعظًه اساطيری منسوب بدان است به عمد يا به سهو اسمی برده 
اگر خود نام تورات را که می توان آن را به . و شاخ حتين را حدس زده اند گروهی کوههای تابور و حرمون. نشده است

يهوه = جالب است که تورات در رابطه با تور سينا يعنی کوه ايزد ماه( معنی آيات کوهستان گرفت به کنار بگذاريم 
نا کوه اساطيری کنکاش در متون اساطيری کتابهای عهد عتيق و عهد جديد معلوم می نمايد که از آن هما). است

منظور است که اسطورًه آن خود از اساطير کهن ايرانيان ) کوه موعظه يا کوه ميوًه گرانبهابه معانی  هارمجدون(مجدون
ناميده ) النًه سود(است که اکنون سبالن) خوب کنش( هئوکئريهنام اين کوه در اوستا : عهد زرتشتی سرچشمه گرفته است

مجدون گفتنی است در ترانه های فولکوريک کهن آذری  کوه ميوًه مقدس و گرانبهایی در رابطه با منشًا معن. ميشود
؛ کوهی که بنا بر اعتقادات کهن ايرانی )که در طبيعت آنجا وجود خارجی ندارد(است کوه سبالنصحبت از انار مقدس 

معجم البلدان ياقوت  محل محشر و بازگشت ارواح مردگان به شمار می آمده است چه ضمن يک حديث نبوی در کتاب
که در  )سبالن بزرگ(ماسبالنو  سبالنروح بعد از خروج از تن مرده به اندازًه دانًه برفی در جبل : "حموی آمده است

گروذمان، به يک معنی اوستايی آن يعنی کوه ( گرودمانبه عبارت ديگر اينجا همان ". سمت آذربايجان است فرود می آيد
جالب است که اين . گرفته شده است خانًه زمزمه روحانینام اين کوه بيشتر به معنی . ی باشد م) جايگاه بيداری بازپسين

بنابراين با مفهوم دو اليًه کوه مقدس اوستا به . نام اوستايی همچنين معنی کوه ميوًه بهشتی را نيز افاده می نموده است
بسيار جالب است که . نزد يهود ميرسيم) قدس و گرانبهاکوه ميوًه ميا  کوه موعظًه روحانی(هارمجدونمنشًا ايرانی باور 

قيد گرديده است که بدين شکل ) يعنی کوه عمل پايانی و آخرت( عيسائونام اين کوه در کتاب عوبديای نبی تورات کوه 
در )مهر( ميثرهنيز می باشد، عيسی مسيحی که بنا به باور يهود و مسيحيان نظير معادل ايرانيش  عيسیحاوی خود نام 

يعنی محل تالقی نيروهای مخاصم در روز حسابرسی خواهد ) چينوت پل اوستا(هارمجدونروز آخرت به سمت کوه 
در کتاب  )نرگال، نی نازو ايزد جهان زيرين(=عيسائومسلم به نظر ميرسد از آنجاييکه اين کوه  تحت همين نام . شتافت

از آن جمله در (لذا نويسندگان انجيلها به عمد از نام آن  عوبديای تورات با نکوهش ثروت و ضاللت همراه شده است،
است و اين  سلطاندر لغت آريائيان هندوايرانی به معنی  )عيشائو(عيسائوجالب است کلمه . ياد نکرده اند) موعظًه کوه

سبالن ( م داغهرو کوه پهلوئيش  کوه سبالن. اکنون در نزد اهل محل به عنوان صفت بلندترين قله سبالن به کار می رود
اين . نام برده شده است) دم کوه با شکوه( اوشيدمو ) مجلل و با شکوه( اوشيدرنهدر اوستا همچنين با نامهای ) کوچک

 سيبهای بهشتیزوج نام اوستايی در اشعار فولکلوريک آذری به صورت کوه مقدس اوشودوم اوشودوم، به عنوان محل 
. مسلمين اينجا محل همپرسگی معروف زرتشت با اهورا مزدا بوده است مطابق کتب پهلوی و روايات. حفظ شده است

همين کتاب عوبديا نيز در واقع از ) گروذمان= کوه زمزمه و موعظه روحانی( صيوندر حالی که نام کوه مقدس توراتی 
نام . ده استبيرون تراوي) سبالن آسمانی( گروذمانمعنی لفظی ايرانی ديگر همين کوه مقدس و ملکوتی اوستا يعنی 

باشد که در اين کتاب نيز بدان اشاره گرديده  معدوميندر اين رابطه بايد در اصل از ريشه عدم و به معنی  ادومسرزمين 
توسط داريوش ) گئوماته برديه، داماد و پسرخواندًه زرتشت( سپيتاک زرتشتاست چه کشتار بزرگ مغان در عهد ترور 

از همينجاست که در قرآن قوم مغان کشتار . استان شهرًه عام و خاص بوده استمعروف است در عهد ب ماگوفونیکه به 
در کتاب .ياد گرديده اند صالح دارندًه شتر مقدسو ) باعده، معدوم(=ثمودشده و رهبر ملکوتی آن در قرآن با نامهای 

با کمال، عظيم يا (تيماننام تحت ) شاهزاده گوتمه بودای بلخيان و شمال غربی هند( گئوماته زرتشت تنومندعوبديا از 
سالهای مديدی ) گئوماته برديه(به قول کتسياس سپيتاک زرتشت . به طور نکوهيده نام برده شده است) تمام شده و مقتول

محل . در عهد پدر خوانده و پدر زنش کورش در همين سمت بلخ و هندوستان به عنوان شاهزاده حکومت نموده است
يعنی زمانی پدرش سپيتمه جمشيد به عنوان وليعهد  –)اژيدهاک مادی(گ مادريش آستياگ ساتراپی وی در عهد پدربزر
  سمت آذربايجان ، اران و ارمنستان بوده است -آستياگ در قفقاز فرمان ميراند

بيگانگان متن آن را با شرح و تفسيرش از سايت مرکز  عيسائوبرای آشنايی با مندرجات کتاب عوبديا  در باب کوه 
  :ای مسيحی به عينه نقل می نمائيمپژوهشه

  
  )ترجمه تفسيری( کتاب عوبديا

  
 .است   در دست  بسيار جزئي  اطالعات آن ، عوبديا  نويسنده  درباره. است  عهد عتيق  آتاب  عوبديا آوچكترين  آتاب
  سرزمين. بوجود آمدند  از عيسو، برادر يعقوب  قوم  اين. مي گويد  سخن  ادوم  از قوم  آتاب  اين  آيه  و يك  بيست
ادومي . است   بوده  درگيري  بيشتر اوقات   ادوم  و قوم  اسرائيل  قوم  بين. قرار داشت  مرده   درياي  جنوب آنها در

  .مي جستند  از فلسطيني ها ياري  با بني اسرائيل ، گاهي  ها در جنگ
خدا   قوم  ساير قوم ها در صدد نابودي  آمك يرا آنها باادومي ها را خدا نابود خواهد آرد، ز  عوبديا مي گويد آه  آتاب

   پاسخ. دهد  نمي تواند انجام  آاري  آنها نمي رسد و او چنين  خدا به  دست مي آنند  اما ادومي ها گمان. برآمده اند
برپا   ستارگان  ينخود را ب  و آشيانه  آسمانها بروي  اوج  به  عقاب  اگر همچون«: است   چنين  ادوم  قوم  به خداوند
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دارد، و   خداوند تعلق  دنيا به  تمام  ادومي ها گوشزد مي آند آه  عوبديا به» .مي آورم   زمين  داري ، تو را از آنجا به
  .خواهد راند  حكومت  آن خداوند بر  روزي

 )ترجمه قديمی(کتاب عوبديا 
  
                                                                          .ُعوَبْديا  رؤياي ١
 ، شده  ها فرستاده نزد امت  رسولي  آه  شنيديم  خبري  خداوند   جانب از: گويد مي  چنين  َاُدوم  درباره  خداوند يهوه-١
سيار خوار و تو ب  ها گردانيدم اّمت  تو را آوچكترين  من  هان  ٢  . نماييم  مقاومت  برخيزيد و با او در جنگ): گويد مي)

  مرا به  آه  آيست  گويي خود مي  باشد و در دل تو بلند مي  و مسكن  هستي  ساآن  صخره  در شكافهاي  آه  اي  ٣  . هستي
و   بلند سازي  عقاب  را مثل  خويشتن  اگرچه :گويد مي  خداوند  ٤  ، است  داده  ، تو را فريب بياورد، تكّبِر دلت فرود  زمين
نزد   آنندگاِن شب يا غارت  اگر دزدان  ٥  .آورد  تو را از آنجا فرود خواهم  ، من بگذاري  ستارگان  در ميان خود را  آشيانه

ها را  خوشه  نزد تو آيند آيا بعضي  انگورچينان آنند؟ و اگر نمي  غارت  ؟ آيا بقدر آفايت) شدي  هالك  چگونه(تو آيند، 
با تو   آه  آناني  همه  ٧  ؟ است  گرديده  تفّحص  او چگونه  مخفي  و چيزهاي  شده  تفتيش  عيسو چگونه  چيزهاي ٦گذارند؟  نمي

  تو دامي  نان  آمدند و خورندگان  ، بر تو غالب داده  تو، تو را فريب  انديشان سرحّد فرستادند و صلح  همعهد بودند، تو را به
                                             . نيست  فطانتي  در ايشان. زير تو گستردند

  تو اي  و جّباران  ٩  گردانيد؟  عيسو نابود نخواهم  را از آوه  و فطانت را  َاُدوم  روز حكيمان  آيا در آن: گويد مي  خداوند ٨
                                            .شود  منقطع  قتل  عيسو به  از آوه  خواهند شد تا هر آس  هراسان  تيمان
 .شد  خواهي  منقطع ابد  تو را خواهد پوشانيد و تا به  ، خجالت نمودي  يعقوب  بر برادرت  آه  ظلمي  سبب  به ١٠
  هايش دروازه  به  نمودند و بيگانگان  او را غارت  اموال  غريبان  آه  ، هنگامي بودي  ايستاده  وي  مقابل  به  آه  در روزي ١١
  نگاه  مصيبتش  هنگام بر روز برادر خود  ١٢  . از آنها بودي  يكي  انداختند، تو نيز مثل  قرعه  ليماورش شدند و بر  داخل
  من  قوم  هاي دروازه  و به  ١٣  . مزن  الف  ايشان  روز تنگي منما و در  شادي  ايشان  يهودا در روز هالآت و بر بني  مكن

در   ايشان  اموال خود را بر  َمنَگر و دست  ايشان  در روز بالي  ايشان  ديمشو و تو نيز بر ب  داخل  ايشان  در روز بالي
را در   ايشان  ماندگان و باقي  سازي  را منقطع  ايشان  فراريان تا  مايست  و بر سر دو راه  ١٤  . دراز مكن  ايشان  روز بالي
تو   به  همچنان  نمودي  عمل  ؛ و چنانكه است  ا نزديكه اّمت  بر جميع  خداوند روز  زيرا آه  ١٥  .منما  تسليم  روز تنگي

  جميع  نوشيديد، همچنان  من  مقّدس  بر آوه  زيرا چنانكه  ١۶  . خواهد برگشت  بر سرت  خواهد شد و اعمالت  آرده  عمل
                                .اند گويا نبوده  خواهند شد آه  ، خواهند بلعيد و چنان و آشاميده ها خواهند نوشيد اّمت
   .خواهند آورد  تصّرف  خود را به  ميراث  يعقوب  خواهد شد و خاندان  خواهد بود و مقّدس  نجات  صهيون  آوه اّما بر  ١٧
را   ، ايشان شده  مشتعل  ايشان  خواهند بود و در ميان عيسو آاه  و خاندان  شعله  يوسف  و خاندان  آتش  يعقوب  و خاندان  ١٨

عيسو را   آوه  جنوب  و اهل  ١٩  . است  نموده  تكّلم  خداوند  نخواهد ماند زيرا  عيسو بقيّتي  خاندان  براي خواهد سوزانيد و
 خواهند آورد و  تصّرف  را به  سامره  و صحراي  افرايم  خواهند آورد و صحراي  تصّرف  را به  فلسطينيان  هامون  و اهل
  تصّرف  به  را تا صْرَفه  آنعانيان  ملك  اسرائيـل لشكـر بني  اين  واسيـران  ٢٠  ).خواهد شد  ّرفمتص(ِجْلعاد را   بنيامين

  و نجات  ٢١  .خواهند آورد  تصّرف  را به  جنوب  َصفاِرْد هستند، شهرهـاي در  آه  خواهند آورد و اسيراِن اورشليم
   .خواهد شـد  خداوند   از آن  خواهند آرد و ملكوت  يعيسو داور  ، بر آوه برآمده  صهيون  آوه  به  دهندگان

  
  ترجمه تفسيری

                                           ادوم  مجازات
                                 .داد  عوبديا نشان  به  را در رؤيايي  ادوم  سرزمين  خداوند، آينده١

   ادوم  جنگ  شويد تا به  آماده«: است   شده  فرستاده نزد قوم ها  پيام  با اين  قاصدي  آه  خداوند خبر رسيده  از جانب
                                                          ».برويم 

                                        . »مي سازم   ملت ها خوار و ضعيف  ادوم ، تو را در ميان  اي«: فرمايد خداوند مي ٢
   در اين  دستش  آه  آيست«: و با غرور مي گويي   خود مي بالي  به  هستي  بلند ساآن  بر صخره هاي  اينكه از ٣

  خود را بين  و آشيانه  آسمانها بروي  اوج  به  عقاب  اگر همچون  ٤! نزن   خود را گول» !برسد  من  بلنديها به
                                                .مي آورم   نزمي  به برپا داري ، تو را از آنجا  ستارگان

! چيز را نمي بردند  تو بهتر مي بود، زيرا همه  براي  مراتب  مي آردند به  تو را غارت  آمده  اگر دزدها شبانگاه«  ۵
   به   وقتي  ولي ٦! شتندمي گذا  چند باقي  انگور خوشه اي  از چيدن  تو مي آمدند پس  سراغ  به  يا اگر انگورچينان

 .نخواهد ماند  باقي تو  براي  و چيزي  يغما خواهد رفت  تو به  ثروت  تمام  بيفتي  دشمن  چنگ
  دوستان. مي رانند  بيرون  داده ، تو را از سرزمينت  هم  دست  به  تو مي شوند و دست  دشمن  هم پيمانانت  تمام«٧

                                         ».شد  نخواهي  آگاه  د و تو از آنمي گذارن  دام  مورد اعتمادت ، برايت
  دانايان  همه  زيرا من! نخواهد ماند  دانا باقي  شخص  يك  حتي  روز در سراسر ادوم  آن در«: خداوند مي فرمايد٨
از   نخواهند توانست  شده  رماندهو د  هراسان تيمان ،  سربازان  دليرترين  ٩  .پر مي سازم   را از حماقت  ادوم  

  .آنند  آشتار جلوگيري
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                                                ادوم  مجازات دليل 

زيرا   ١١  شد؛  خواهي  آن  ريشه  هميشه  رسوا و براي  آردي  برادر خود اسرائيل  به  آه  ظلمي  سببه ب«  ١٠
 مي آردند و بر  او را غارت  مهاجمان ، ثروت  آه  وقتي. آردي   ترك  تياجشو اح  سختي  هنگام  را به  اسرائيل
و   او بكني  به  آمكي  هيچ  نخواستي مي نمودند، تو آنار ايستاده ،  خود تقسيم  را ميان  انداخته ، آن  قرعه  اورشليم

 .                                             نمودي  عمل  از دشمنانش  مانند يكي
 عوبديا
مي   مي بردند تو نمي بايست  بيگانه  سرزمينهاي  او را به  آه  وقتي. آار را مي آردي   اين  تو نمي بايست« ١٢

بود نمي   در سختي  آه  و زماني  مي آردي  شادي  نمي بايست  روز مصيبتش در. و او را تماشا مي آردي   نشستي
   او بـدي  نيـز به بـود، تو  و بال شـده  مصيبـت  گرفتـار اين  اسرائيل  آه  يروز  ١٣  .او مي خنديدي   به  بايست
مي آردند فرار آنند   سعي  را آه  و آسـاني  بر سر چهار راهها ايستادي  ١٤  .آردي   و رفته ، غارتش  رساندي
  .دادي   دشمن  تحويلرا دستگير نموده ،   اسرائيل  بازماندگان و پريشاني ،  وحشت  زمان  در آن. آشتي 

 
                                                               قوم ها  مجازات 
رفتار آردي ، با   با اسرائيل  ادوم ، همانطور آه  اي. آشيد  خواهم  قوم ها انتقام  از تمام  من ، خداوند بزودي«  ١۵ 

  من ، جام  مقدس  آوه  بر باالي  ١٦  .خواهد آمد  بر سر خودت  آردي  هر چه. رفتار خواهد شد  همانگونه  تو نيز به
و   خواهند رفت  آري ، آنها خواهند نوشيد و از بين .را خواهند نوشيد  ديگر نيز آن  را نوشيدي ، قوم هاي  مكافاتم
  .ماند نخواهد  از آنها باقي  اثري

 
                                                        اسرائيل  پيروزي 

   خود را دوباره  سرزمين  اسرائيل. خواهد شد  نجات  و محل  در اورشليم ، پناهگاه  من  مقدس  آوه  ولي« ١٧
  اين ».نخواهد ماند  باقي  آسي  از ادوم  آه  را خواهد سوزاند بطوري  مانند آتش ، ادوم و  ١٨  خواهد نمود  تصرف

  .را خداوند مي فرمايد
را   فلسطين  يهودا، دشتهاي  جلگه هاي  خواهند آرد و اهالي  را اشغال  ادوم  يهودا، آوهستان  جنوب  هاليا١٩

  .بنيامين ، جلعاد را خواهد گرفت   خواهند آورد و قبيله  چنگ  را به  سامره و  افرايم  مراتع  نموده ، دوباره  تصرف
از   آه  آرد و آناني خواهند  در شمال ، اشغال  را تا صرفه  نيقيهنموده ، في  مراجعت  اسرائيلي  تبعيدشدگان  ٢٠

  .يهودا را خواهند گرفت  جنوب  خود بازگشته ، شهرهاي  وطن  بودند، به  رفته  اسارت  صغير به  آسياي  به  اورشليم
  !بود هدخوا  ايشان  خواهند آرد و خداوند، پادشاه  حكومت  ادوم  سرزمين بر  اورشليم  فاتحان  ٢١

  
   راهنما

 
                                                    نبي  عوبدياي
                                                             ادوميان  هالآت

  
   ادوميان 

آيلومتر  ١٥٠در حدود   جنوب  به  لاز شما  بود، آه  بنا شده  َعَربه  بر شرق  واقع  آوههاي  هاي از صخره  رشته  بر يك  ادوم
  سرسبزي  و از چراگاههاي  ، بسيار حاصلخيز بوده سرزمين  اين . آيلومتر امتداد داشت ٣٠در حدود   تا غرب  و از شرق

  خته، سا آوه  عميق  هاي دره  بلند، در پشت  عمودي  صخرة  بود، بر يك  ادوم  پايتخت  آه) »پترا«يا  (   سالع. برخوردار بود
  فلك  سر به  هاي تنگه  آشيدند و به  و تاز دست  از تاخت  سريع  خيلي ، ادوميان. بود  مشرف  بسيار زيبايي  درة  به  بود آه  شده

                                             .آردند  نشيني  تسخير بودند، عقب  غير قابل  آه  آوهستان  آشيدة
  از عداوت  حاآي  رفتند آه مي بشمار  يهوديان  سرسخت  از دشمنان  عيسو بودند، اما هميشه  سلاز ن  ادوميان  اگرچه 

 )٢١ - ١٤:  ٢٠اعداد (را رد آردند   موسي  آنها درخواست ).۴١ : ٢٧؛  ٢٣:  ٢٥  پيدايش(بود   عيسو و يعقوب  هميشگي
   .آنند  همكاري  يهوديان  عليه  اي حمله  تا با هر گونه مستعد بودند  و هميشه

 
                                                   نبوت  اين  زمان  
  فقره ٤  ها طي غارت  اين. اند داشته  آنها شرآت  در تمامي  ادوميان  آه  است  شده  اشاره  اورشليم  و غارت  چپاول  به  در ذيل 
                                                          :باشند زير مي  شرح  به
          ).١:٦  ؛ عاموس١٧و  ١٦و  ٨:٢١  تواريخ  دوم( -.)  م. ق ٨۴٣  الي ٨٥٠(  يربعام  حكومت  در زمان- ١ 
              ).٢٤و  ٢٣و  ١٢و  ١١:  ٢٥  تواريخ  دوم( -.)  م. ق ٧٧٥ - ٨٠٣(امصيا   حكومت  در زمان- ٢ 
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                   ).٢١ - ١٦:  ٢٨  تواريخ  دوم( -.)  م. ق ٧٢٦ - ٧٤١(آحاز   حكومت  در زمان -٣ 
   ).٧:١٣٧؛ مزمور ٢١ - ١١:٣۶  تواريخ  دوم( -.)  م. ق ٥٨٦ -  ٥٩٧(صدقيا   حكومت  در زمان - ۴
 

 ١٢و  ١١  در آيات  آه  نجايياز آ.  است  ، عقايد متفاوت است  داشته  تعلق  فوق  تاريخي  دورة  آدام  عوبديا به  در مورد اينكه
  زماني  دارد، يعني  اختصاص صدقيا  حكومت  مذآور به  نبوت  ، لذا بطورآلي است  شده  يهودا اشاره»  ويراني»  به  آتاب  اين
                                        .). م. ق ٥٨٦(شد   آشيده  آتش  به  بابليان  بدست  اورشليم  آه

؛  ٢٢ - ٧:  ١٩؛ ارميا ١٥-٥:٣٤اشعيا : اند عبارتند از آرده  را پيشگويي  ادوم  هالآت  مقدس  در آتاب  آه  هايي ساير نبوت
                                                                     .١٢ -  ١١:  ١  ؛ عاموس ١۵ - ١ : ٣۵ ؛ ١٤ -  ١٢:  ٢٥  حزقيال

               
                                                     وتنب  تحقق  

 ١٦و  ١٠  آيات(» اند گويا نبوده  خواهد شد آه  چنان«و » خواهند شد  منقطع ابد  تا به»  ادوميان  آرد آه  نبوت  عوبديا چنين
  آيات(جا حكمفرما خواهد شد   ر همهيهودا ب  خداي  ملكوت  و اينكه  خواهند يافت  از يهودا نجات  بقّيتي  همچنين ؛ و)١٨و 
   ).٢١و  ١٩و  ١٧

خوِد   بودند، بدست  آرده  آمك  اورشليم  به  را در حمله  بابليان  آه  ، ادوميان اورشليم  آشيدن  آتش  از به  پس  سال ٤  در ظرف 
بودند در   مانده  باقي  آه  ادوميان از  يليشمار قل. شدند  ادوميان  جانشين  نباطيان  بنام  قومي.).  م. ق ۵٨٢( آنها نابود شدند

  دشمنان دادند و از  خود ادامه  حيات  به  چهار قرن  مدت  به  آه  جايي  ماندند يعني  محبوس  يهوديه  در جنوب  واقع  اي منطقه
  شكست  يوحنا هيرآانوس  نامب  مكابي  از رهبران  يكي  آنها بدست.  م. ق ١٢٦  در سال  تا اينكه. رفتند يهودا بشمار مي  جدي

  بنام  ادومي  ، خانداني.) م. ق ٦٣  سال(ها تسخير شد  رومي  بدست  فلسطين  زمانيكه. شدند يهود  از مملكت  خوردند و جزيي
 ٧٠  در سال  اورشليم  شدن  با ويران. بودند  ادوميان  بقاياي  از آخرين  خاندان  اين. گرديد  بر آّل يهودا نصب  هيروديان
  .محو شدند  تاريخ  از صفحة  هميشه  ، آنها براي ميالدي

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 65

 همتايان اهورمزدا نزد ملل ديگر
 
شايد بدان دليل که اطالعات محققين تاريخ اديان در اين . ظاهرًا کسی در اين باب تحقيق اساسی به عمل نياورده است

ری ايران که خود در هاله ای از ابهام قرار داشته موضوع اهورامزدا را به شکل مورد کفاف نمی کرده چه تاريخ اساطي
معضلی در آورده و اين امر سبب گرديده که محققين چندانکه بايد وشايد  نتوانند به بررسی بنيان و خاستگاه اهورا مزدا 

م دوم را در اين راه به جلو بر ميداريم کار ايشان در جايگاه در جا زدن گامهای نخستين متوقف شده است ما قد. بپردازند
                                                         .تا امکان و زمينه ای برای صعود به مرتبه های باالتر و پيشتر فراهم گردد

 همزادار وی در کن. به شمار ميرفته است دانايی و روشنايیيعنی وی خدای . ستسرور دانابی شک به معنی اهورامزدا 
در اساطير هندی اين دو در نام . قرار دارد که ايزد تاريکی و شرارت است) انگره مئينوه، سرشت بد( اهريمنمتضادش 
و پسران دو  شب و  روزبه ترتيب ايزدان ) شرير(دسره و ) مهربان(ناستيه تحت اسامی ) خالقهای اسب سيما(اشوينها
در ) خدای تاريکی(چرنوبوگ و ) خدای روشنايی( بيولوبوگايزدان به صور اين . هستند ايزد خورشيد،  سورياقلوی 

در اين اسناد برای بيان جنبًه طبيعی اهورامزدا و اهريمن در نزد ملل هندواروپايی . هم ديده ميشوند اسالوهااساطير 
نادانی اهريمن بدست نمی  شرقی بسيار گويا هستند، اما پيداست که اينها چيزی از جنبًه اجتماعی دانايی اهورامزدا و

بگيريم در اين  سرور دانارا به معنی ) ايزد خاندان شاهی نزد اسالف نيمه آريايی لران(ايميريا اگر نام ايزد کاسی . دهند
ولی متأسفانه کتيبه های کاسيان در بابل . صورت به مفهوم اجتماعی اهورامزدا نزد يک قوم عليهده آريايی دست يافته ايم

دورتر در نزد ژرمنها خدای بزرگ يک چشم خورشيد و .عات بيشتری از اين خدای خاندان سلطنتی نيستندمتضمن اطال
 - معادل اسکيتی. نام داشته است که در اسکانديناوی خدای خدايان به شمار می آمده است) خردمند= ووتان( اودنخرد 

ان اسطوره های روسی بسياری است و يکی است که قهرم) دانای درخشان( ايواناسالوی آن در اساطير اسالوها  
داماد و پسر خواندًه کورش دارد که ) گئوماته برديه(اسطورهای معروفش  هم ربطی اساسی با اسطوره زريادر زرتشت
                                                                    .خارس ميتيلنی وزير تشريفات دربار اسکندر آن را نقل نموده است

خدای درياها قابل  تگی مسادسدر ميان خدايان آريائيان اسکيتی که هرودوت آنها را ذکر نموده، در اين باب تنها نام 
معهذا مسلم به نظر ميرسد اين نام به معنی . می باشد) دانا(توجه است چه جزء دوم اين نام به ظاهر حاوی نام مزدا

و فرزند  خالق دانای هندوان نيز که به معنی برهمااما . ا اهورامزدا ندارداست و ربطی بپهلوان بزرگ درياها /خدا
 حباباست که انسان به جای مانده عهد طوفان بزرگ است، زادًه ) بابليهااتراهاسيس = داناترين (ماياموجود برتر 

دانای (مانوب عهد در اسطوره سيل جهانی کهن هندوان يعنی طوفان و سيال. روی درياها به شمار آمده است درخشان
در هئيت ) ،خدای درياها و زمين بابليها که يکی نمودهای مهمش ماهی بودهاوآنوس(انکی/ائاوی، نظير ) عهد توفان

مبارک، ، ويرانگر( و شيوا) مسلط بر همه( ويشنو، )خالق دانا(برهماظاهرًا در تثليث . ظاهر ميگردد ماهی بزرگی
ايزد (اهريمنو ) ايزد مهر و روشنايی و خورشيد و مردوک بابليها(هرمدو خدای اخير ظاهرًا به جای ) مقدس
) انليل= خدای جو(ياپتهندی در تثليث يونانی پسران /اين تثليث بابلی. می باشند) دوست و خجسته(ائيريامن)/شرارت

دقت بيشتر ولی . هم ديده ميشود)کشتی گير( اطلس و) احساساتی، کند فکر(اپی مته ئوس، )دانا(پرومته ئوسيعنی 
در نزد هندوان به موازات اين تثليث معروف، تثليث کهن تری از : اساس را در فرهنگ بين النهرين باستان نشان ميدهد

وجود دارد که اين يکی به ) ايزد خورشيد و کهکشان(ائيريامنو ) ايزد روشنايی(ميثره، )خدای دانای آسمان شب(وارونا
به   خورشيدو انتسابش به  سرکوبگرو  ويرانگراز جمله  ويشنونام منسوب به  دصاما از . وضوح اصل هندوايرانی دارد

. است) ثراتئونه، فريدون(ايزد بزرگ بابليها و معبود کورش سوم ) سرکوبگر( مردوکوضوح بر می آيد که وی به جای 
خدای (انکی/ائاهمان  مابرهدر مجموع معلوم ميشود تثليث اول و معروفتر بر اساس اساطير معروف بابلی بوده است و 

بنابراين نام سوم يعنی . خدای مهم ديگر بابلی است مردوکهمان  ويشنوی ويرانگر پرشکلو ) خرد و زمين و درياها
) در هم شکننده(آداد/رامونساميان يعنی  خدای تندربه شمار رفته مطابق با  و طوفان دهشتبار آذرخشکه خدای  شيوا

اما همانطوری که  گفتيم و گفته ميشود در تثليث دوم يعنی وارونا، ميثره . ام داشته استن ايشکورااست که نزد سومريان 
در مجموع معلوم ميشود که ايرانيان اهورامزدای خويش . و ائيريامن اساس همان اساطير کهن آريائيان هندو ايرانی است

ايزد معبد آبهای ژرف (ائايا همان ) زحل/کيوانسيارًه ايزد درًه ژرف و خدای دانش آشوريها، ايزد (آزاک نين ايگیرا با 
به نظر ميرسد از اينجاست که . معادل می شمرده اند) پدر بت صلممناف، بت (ساميان عربستان خدای ابراهيم، )بابليها

در واقع معبد اهورا مزدا، خدای دانای خاندان شاهی (خانًه کعبه منسوب به ابراهيم را به شکل کعبه زرتشت فارس
معبد اين معبد را نظير  سلمان فارسی/سليمان/کورشاحتمال زيادی دارد که . ساخته اند) ايميريای کاسيان= شيانهخامن

 ٢٠٠يهود، برای اعراب ساخته باشد چه به قول هرودوت اعراب  همه  ساله به طيب خاطر برای هخامنشيان  اورشليم
ريم کورش که در عالم معروف به داد و دهش بوده، جواب منطقی است که به پندا. کندر ماليات می پرداخته اندخروار 

. اين مالياتهای صحرانشينان فقير عرب را با بنای اساسی خانه کعبه به سبک معبد اهورامزدای نفش رستم پاسخ داده باشد
مرموز، در معنی ای آن که او به عبارت ديگر ( اهللارا می توان با ) ال-هب( هبلجالب است نام بت بزرگ کعبه يعنی 

ائای (آشورياننين ايگی آزاک را نظير ) مردوک بابليها(هبل: يکی به شمار آورد) آمون مصريان، يهوًه يهود= ّسری
به شمار می آورده اند که از اين طريق به اهورامزدا می پيوسته ) زحل(ايزد سيارًه کيوان) بانی کعبه- بابليها، ابراهيم خدا

بايد خود  ) جهانگشا=فريدون(خی بانی کعبه به معنی لفظی پدر امتهای فراواندر اين صورت از ابراهيم تاري. است
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به هر حال ايرانيان اصل و منشًا طبيعی  اهورامزدا، اين ايزد ايرانی عقل و خرد را از . فريدون منظور باشد/کورش 
خدای  انکی/ائاماعی دانای آن را از اّما بی ترديد وجه اجت. نياکان هندواروپايی ديرين خويش به يادگار نگهداشته بوده اند

از اين . چه اين ايزد سوای اين مورد در نزد ملل باستانی ديگر با اهميت تمام تلقی ميشده است. خرد بابليها اخذ کرده اند
سوای اينها  وی در .  موارد است قرار گرفتن  او در رأس  تثليث معروف هندوان نسبتًا دوردست که از آن سخن گفتيم

مار فيس (ناحور، )سومريها انکیپدر امتهای زمين، (ابراهيمو معروفتر ديگر يعنی تثليث توراتی  دو تثليث مهمتررأس 
روح و ) عيسی(پسر، خداو همچنين تثليث انجيلی معروف ) آداددارنده صدای رعد، (هاران و ) مردوکفيس کننده، 

چه بی ترديد اصل اين تثليث انجيلی . نيز ديده ميشود) ، در اصل يعنی خدای قدسی طوفان و رعدروآچ الوهيم(القدس 
و ) انکیخدايان، پسر معروف  منجی، مردوک(، پسر)، خدای خردمند دريا و زمينائا/انکی(معروف عبارت از پدر

بوده و اساطير متأخر بين النهرين باستان اخذ شده ) خدای رعد و برق و طوفان، برادر توأمان انکی ايشکورهداد،(آداد
.                       اهريمن است/ ايشکورا همان شيوا/پس  اهورامزدا همان انکی و برادر همزادش آداد . است

منظور ما اين بود کفن اهورامزدا را کنار بزنيم که ناگاه از اين : به کجا می خواستيم برويم به چه جايگاهی رسيديم
                                                                       .عروفتر جهان بيرون زددريچه کفنهای بابلی بکر تثليث خدايان م

                       
                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 67

  آداد در هئيت سوشيانتهای زرتشتيان/تثليث بابلی انکی، مردوک و نينازو
  

، )خالق دانا( برهمايعنی  انريشهً معضل تثليث خدايان معروف  هندو سه دهه تحقيق مداوم سرانجام پس از اخيرا نگارنده
انکی، خدای زمين و آبهای ژرف و ( پدرو تثليث مسيحی  ) خجستًه ويرانگر(شيواکرشنا و )/مسلط بر همه(ويشنو
در اصل ( روح القدسو  )سرور شفابخش پسر ديگر انکی(نی نازويا ) مردوک، يعنی سرکوبگر پسر انکی(پسر، )خرد

و  )خدای منجی(مردوک، )خدای خرد(انکیتثليث بابلی   را با ريشًه  )ان انکیبرادر توأم آدادخدای رعد و توفان، 
دريافت و اين دستاورد مهم زمينه را برای پيدايی اساس باور زرتشتی سه منجی موعود ) خدای توفان و رعد(آداد

 هوشيدرای پهلوی چه بی شک نامه. فراهم نمود) سواراندر اساس به معنی آرامی آن يعنی ( سوشيانتهازرتشتی يعنی 
) استوار کننده عدالت(استوت ارته يا همان ) دادگر نيک( سوشيانتو ) ، مهدیمهدا= دانای بزرگ(ماه  هوشيدر، )دانا(

نی و ) در چم ايرانيش بسيار دانا(مردوک، )برهماو  اهورامزدايعنی ( انکیبه ترتيب از القاب ايرانی و هندی 
از قرار معلوم زمانی که دوران عظمت .پديد آمده اند) تورات، نرگال عيسوی= سرور شفابخش جهان زيرين(نازو

. سياسی سرزمين بابل توسط هخامنشيان به سر آمد، اين تثليث برای تسلی خاطر مردم بابل توسط کاهنان بابلی پديد
ده اش يعنی سه ايرانيان شکست خورده بعد هخامنشيان نيز برای تسلی خاطرشان اين باور بابلی را در هيئت ايرانی ش

سوشيانت خلفهای موعود زرتشت در آورده اند، بر اين مبنا که در آغاز  هزاره های بعد زرتشت به توالی ظهور خواهند 
ايرانيان به ارث /يهود و مسيحيان و مسلمين نيز به نوبًه خويش همين جريان فرهنگی موعود باوری را از بابليان. نمود

: ربوط به منجيان موعود زرتشتی را به عنوان آخرين رهاننده از ماهنامه موعود نقل می نمائيمدر اينجا مقالًه م.  برده اند
                                                                                   

)١٣٨۴خرداد ١١ ،ماهنامًه موعود(آخرين رهاننده   
 سهيال صالحى اصفهانى
وعود آخرالزمان فصلى مشترك ميان اديان مختلف است، در اين مقاله تالش شده تا گزارشى آوتاه از آنجا آه اعتقاد به م

  . السالم، پذيرفته شود از باور زرتشتيان در اين خصوص ارائه گردد، باشد آه در پيشگاه حضرت ولى عصر،عليه
  : شود هزارساله تقسيم مى هدر اعتقادات آهن ايران، هستى عمرى دوازده هزارساله دارد آه به چهار دوره س

  . هزار سال نخستين زمانى است آه جهان مينوى است، آفرينش بالقوه است و تنها در انديشه اهورامزدا وجود دارد سه. ١
  
  . است وآلودگى به آن راه نيافته است گيرد، آفرينش پاك آه جهان رنگ مادى به خود مى است دوم زمانى هزار سال سه. ٢
  
تازند و  شود و نيروهاى اهريمنى به سرزمين روشنايى مى ال سوم زمانى است آه آفرينش دچار آلودگى مىهزار س سه. ٣

                                                   .گيرد آميختگى و آشاآش ميان نيكى و بدى درمى
  
گرايد  ر اين دوران به سوى پيراستگى مىآفرينش آلوده و آميخته د. هزار سال چهارم روزگار جدايى و رهايى است سه. ٤

                                            .تا سرانجام به پاآى آغازين خويش بازگردد
  
)١ (Saoshianta آند العاده ظهور مى به طور خارق.                                           

  
»  نريوسنگ « برادر از پشت زرتشت هستند آه ايزد  سنت مزديسنان حاآى از اين است آه اين سه منجى، سه

ايزدبانو نطفه را در . سپرد نطفه را حفظ آرده و به ايزدبانو آناهيتا مى) Nairyosangha(نئيريوسنگه 
اى از يك  در آغاز هزاره يازدهم، دوشيزه. آند نگهدارى مى (Kansaoya-Kansu(» آانسو«يا »  ايه آانسه« درياچه

اوخشيت «شود و  به آب داخل شده واز آن نطفه آبستن مى) هامون( و پارسا و پرهيزگار در اين درياچه خاندان بهروز 
سالگى رسد، از سوى اهورامزدا  چون به سن سى. شود نخستين موعود و منجى متولد مى) ٢(»  هوشيدربامى«يا »  ارته

  . هايى در ظهور نقل است ها، نشانه انتبراى هر يك از اين سوشي. پردازد برانگيخته شده و به رواج دين مى
  

ماند و به هفت  حرآت مى روز در ميان آسمان بى شبانه آن است آه خورشيد به مدت ده» هوشيدر « از عاليم ظهور 
شوند آه جان باخته و  دين و پرهيزگار نيستند، از اين شگفتى آن چنان هراسان مى آنان آه پاك. بخشد آشور روشنايى مى

                                   .شود دينان تهى مى و بدين طريق زمين از ناپاآان و بىميرند  مى
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اى به درياچه هامون اندر شده و از نطفه زرتشت  در آغاز هزاره دوازدهم، از همان خاندان بهروز پرهيزگار، دوشيزه
شود  گى آه رسد، از سوى خداوند برانگيخته مىسال به سى) . ٣(» هوشيدرماه « زايد به نام  شود، آه پسرى مى آبستن مى

در زمان وى . ماند حرآت مى شبانه روز در ميانه آسمان بى و نشانه ظهور وى آن است آه خورشيد به مدت بيست
پس به . پردازد آه در آوه دماوند به زنجير بسته است، بند گسسته و در زمين به بيداد و ستم مى) ضحاك( »  دهاك اژى«

                             .آند ورامزدا، گرشاسب از سرزمين زابل رستاخيز آرده و آن ستمگر ناپاك را تباه مىفرمان اه
  

اى به آب درياچه هامون داخل شده و آخرين  در پايان هزاره دوازدهم، براى سومين بار از خاندان بهروز پارسا، دوشيزه
سالگى رسد، نشانه  چون به سى. شود وسوم به سوشيانت از وى زاييده مىم) ٤) (ارته - استوت ( »  سوشيانت«رهاننده يا 

  ) ٥. (روز است حرآت ماندن خورشيد در ميانه آسمان به مدت سى شبانه دهد و اين نشانه، بى ظهور، مردم را بشارت مى
  

كرش مانند خورشيد از پي; غذايش از سرچشمه مينوى است. اند آه وى داراى فر آيانى است در توصيف سوشيانس آورده
او . نگرد گوئيا با شش چشم جهات ششگانه زمين را مى; چنان فروغ بتابد آه در دورترين آشور روى زمين نمودار باشد

                                   )٦. (آند آيند به ستايش پروردگار امر مى خاليق را آه به گرد وى جمع مى
  

. اند دين آردار و به گفتار، نيك انديش، نيك يروزمند نيز با او ظهور آنند، آسانى آه نيكپ» استوت ارته « معاونان و ياران 
خشم نابكار فرار آند، آنان پانزده  اند نشكنند و از مقابل آنان ، عفريت آسانى آه هيچ وقت قولى آه با زبان خويش داده

آيخسرو، : اسامى برخى از آنان چنين است. باشند مرد و پانزده زن هستند آه در نو نمودن جهان از ياران سوشيانت مى
                                          ) .٧) (اسامى زنان در جايى ضبط نشده است... (طوس، گودرز، گرشاسب، نريمان و 

   
: شود افتد آه در زير به بعضى موارد اشاره مى حوادثى اتفاق مى هنگام ظهور آخرين موعود دين زرتشت  

 
.خيزند رسد و مردگان برمى روز نشور فرا مى. ١    
.گردند زمين و آسمان از موجودات خود تهى مى. ٢     
.آيد انجمنى عظيم براى داورى و حساب آردار بندگان فراهم مى. ٣           
.شود درباره هر يك از ارواح گذشته، فرمان يزدانى صادر مى. ٤      
.شوند دا مىفرقه نيكان از زمره بدآاران ج. ٥   
                                                            .شود ور مى افتد و شعله دارى به نام گوچهر بر زمين مى ستاره دنباله.  ٦ 
آن مايع گداخته براى نيكان چون شير گرم و ماليم . شوند گردند و چون سيل روان مى همه معادن و فلزات گداخته مى. ٧

. شوند ليكن بدآرداران و دروغگويان طعمه آن سيل آتشين مى. دخواهد ش   
  
در مصاحبه موبد زرتشتی اسفندياری با ماهنامًه موعود که ذيًال نقل ميگردد، وی بدون اطالع از اساس بابلی اين باور 

                                                     . نظريات نسبتًا درستی از اساس باور منجيان موعود زرتشتی بدست داده است
                                                                                                          

  )١٣٨٢شهريور ٢۴  ،٢ماهنامًه موعود، شمارًه (از آيومرث تا سوشيانس
  

  : اشاره
هر يك از ملل منتشر در عالم به نوعى براى اين . اص نيستمخصوص به دين يا ملت خ» موعود«عقيده به ظهور 

  . اعتقاد اقرار آورده اند و براى رهايى جهان از چنگال ظلم و تباهى ، ظهور منجى آخرالزمان را انتظار مى آشند
د، بودائيان مورد قبول همه زردشتيان مى باش» بوداى پنجم «برهمنان و » آرشناى «به منزله » سوشيانس مزديسنا«

اين موضوع در اوستا و آتب «. آنان منتظر سه موعود مى باشند و قائل به وجود هزار سال فاصله ميان هر يك از آنانند
پهلوى و پازند و پارسى مشروحا با يك زبان شاعرانه و تعبيرات بسيار دلكش و عالى بيان شده است در اوستاى عهد 

بنابر اعتقاد زردشتيان ، طول جهان دوازده هزار سال خواهد » ت ساسانيان نسك مخصوصى راجع به سوشيانس بوده اس
                                        .بود آه خود به چهار دوره يا عهد سه هزارساله تقسيم مى شود

ر دريافته مى شود آه در سه هزار سال آغازين از عم» بندهشن «با مراجعه به منابع دينى زردشتيان بويژه فصل اول 
جهان ، اهورا مزدا عالم روحانى فروهر را آفريد و پس از آن ، جهان جسمانى را پديدار ساخت، عمر اين دوره از حيات 
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                                                 .جهان نيز سه هزارسال بطول انجاميد
ر سه هزارساله چهارم، زردشت نمودار در عهد سوم ، طغيان اهريمن موجب پديدار شدن تباهى و رنج شد تا آنكه د

  . گرديد
                                               .دهمين هزاره ، سرآغاز سلطنت پيامبر ايرانى است

  . در آغاز هر يك از هزاره يازدهم و دوازدهم باالخره ، آخرين هزاره از عمر جهان پسران زردشت نمودار خواهند شد
ت آه در آخرالزمان تولد يا بند سوشيانس نام داده اند بخصوص اين اسم براى تعيين آخرين موعود سه پسر زردش«به هر 

                   :آمده است ١٠فقره  ٢٦دريسنا. تخصيص يافته است و او آخرين مخلوق اهورا مزدا خواهد بود
                                 »ما به فروهر پاآان از نخستين بشر آيومرث تا سوشيانس درود مى فرستيم «

اسفنديارى ، عالم روحانى زردشتين ايران مى رويم تا در محل انجمن زردشتيان ، » موبد موبدان «با اين مقدمه به سراغ 
  . گفتگو آنيم» موعود«با ايشان درباره 

  لطفا مختصرى درباره تاريخ موضوع موعود در آيين زرتشت بفرماييد؟ : موعود
يكى از عقايد بسيار قديم " سوشيانت"به طورى آه مى دانيد در مذهب زرتشتى عقيده به موعود آينده يا : ارىموبد اسفندي

ايرانى است و نياآان ما حتى پيش از زرتشت به ما بشارت داده بودند آه اميدوار باشيم آه پايان شب سيه سپيد است و 
لم و ستم ضحاك تازى يعنى حكومت بابليها و آلدانيها وقتى آه اين اميد باعث شد آه ايرانيان بعد از هزار سال تحمل ظ

آاوه آهنگر قيام آرد و آن چرم پاره پيش بندش را سر نيزه آرد و به قصد خونخواهى راه افتاد مردم هم دنبالش رفتند و 
لش يكى از عقايد در مقاب. اين از مظاهر اميد و اميد داشتن بود. ضحاك را شكست دادند و فريدون را بر تخت نشاندند

بوداييها اين است آه هر وقت گرفتار سختى و زحمت فوق العاده اى شدند خودآشى آنند و در مذهب بوداييها خودآشى 
مى نامند و معتقدند آه اين افراد مستقيم مى روند » هاراآيرى «يكى از آارهاى صواب شمرده مى شود آه آن را 

گويند آه ما در اصل نابود بوديم و به خاطر گناهى آه آرديم خداوند اين آالبد نيروانا هم يعنى نابودى و مى . نيروانا
  . هستى را به ما داد وقتى هم مرديم ديگر از هر رنج و باليى آسوده مى شويم

  يعنى مى فرماييد اعتقاد به منجى موعود در دين زرتشت منشا صرفا اميدآفرينى دارد؟ : موعود
د است البته بعدا مى بينيم آه يكى از پادشاهان ايران قبل از زردشت به نام آيخسرو زنده از بله فقط امي: موبد اسفنديارى

االن ما نمازى داريم به نام نماز تندرستى و براى عده زيادى از اينها نماز تندرستى . دنيا رفته است و جزء جاودانيهاست
شوتن ، آيخسرو پادشاه، هوشيدرماه و سوشيانت را جزء مى خوانيم يعنى نمرده اند، مثال بهرام شاه ورجاوند ، دستور پ

. جاودانيها مى دانيم آه بعد از اينكه بشر با نيروى خودش شر را شكست مى دهد زمين آماده مى شود براى پيشبرد خير
) نخردمندا(يكى هوشيدران :آه اين موعود آينده پيش از زرتشت سه گروه بوده اند. آن وقت اين موعود آينده مى آيد

و معتقدند خداوند هميشه اينها را زنده نگه مى دارد تا بشر را ) نوآنندگان(و فرشوآرتها ) خيرخواهان(سوشيانتها
يعنى من از خيرخواهان . آه من هم يكى از اين سوشيانتها هستم «: زرتشت هم وقتى ظهور فرمود گفت. راهنمايى آنند

  » .شما هستم
  منابع دينى شما به ظهور موعود اشاره شده است؟  لطفا بفرماييد در آداميك از: موعود

  . مى دانيد آه تمام يشتها بجز يكى دو تا متعلق به زمانى قبل از زرتشت است. بله در فروردين يشت: موبد اسفنديارى
  سوشيانت يا سوشيانس از نظر لغوى يعنى چه ؟ : موعود

تبديل شد » او«آه بعدا به » ساو«زو آردن ، خواهش آردن و يعنى خيرخواه ، شيانتا يعنى آرزومند، آر: موبد اسفنديارى
  . پس سوشيانت يعنى خيرخواه. يعنى خوبى

ما معتقديم آه اين فرمانده روز آخرت يعنى قيامت يك نفر خواهد بود به نام سوشيانت و سوشيانت يعنى هم خيرخواه و هم 
 آيد عدل و داد و انصاف را در دنيا رواج بدهد پيش از نجات دهنده ولى البته او نمى آيد دين جديدى داير آند او مى

ظهورش دنيا مثل امروزه گرفتار جنگ و جدال و بى انصافى و مردم آزارى و تقلب و دروغگويى و هر گونه بدانديشى 
و  و بدگفتارى و بدآردارى هست و او مى آيد براى اينكه نيك انديشى و نيك گفتارى و نيك آردارى و عدل و داد و صلح

پس همراه سوشيانت يك عده اى از ارواح درگذشتگان پاك و پارسا هم به همراه . دوستى را در پيش عالميان برقرار آند
  . او خواهند آمد و در رآاب او براى پيشبرد مرامشان همراهى خواهند آرد

  بفرماييد طبق اعتقاد شما ماموريت سوشيانت در وقت ظهور چيست؟ : موعود
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ما معتقديم آه اين سوشيانت وقتى مى آيد دين تازه اى نمى آورد بلكه مى خواهد عدل و داد را برقرار : موبد اسفنديارى
زمينه را آماده آرده باشيم براى شنيدن حرفهايش و گرنه ، نه او خواهد ) بشر(به شرطى آه ما . آند و البته شرط دارد

  . رد در از بين بردن شرآمد و نه خدا او را خواهد فرستاد و انسان وظيفه مهمى دا
  ظهور سوشيانت چه عالئم و نشانه هايى دارد؟ : موعود

اولى آه مى آيد خورشيد ده شبانه روز در وسط آسمان مى ايستد . نوشته اند اول سه تا سوشيانت مى آيند:موبد اسفنديارى
شود و وقتى سوشيانت يعنى روز وسط آسمان مى ايستد و غروب نمى  ٢٠و غروب نمى شود، دومى آه مى آيد خورشيد 

هنوز آسى نفهميده آه مقصود و : آخرين موعود مى آيد خورشيد يك ماه تمام وسط آسمان مى ايستد و غروب نمى آند
مثال وقتى مى گوييم آه فالن پيغمبر آور . فلسفه اين حرف چيست، چون اينجور چيزها اغلب نتيجه و معنى فلسفى دارد

زنده آرد مردم ساده و عوام همان ظاهرش را مى گيرند در حاليكه در واقع آور آدم نفهم و را بينا آرد يا مرده اى را 
  : نادان و بى علم است وقتى دين پيدا آرد ، علم پيدا آرد مثل آورى بوده است آه بينا شده است و مى گوييم

  . بود مرده آنكس آه نادان بود آه بى دانشى دشمن جان بود
سؤالم اين است آه وقتى سوشيانت بخواهد ظهور آند چه عالئم . بد منظور من معجزات نبودببخشيد جناب مو: موعود

  طبيعى در زمين و آسمان و يا در خود اجتماع به وجود خواهد آمد؟ 
  . اينها تمام فرضيه است هر چه هم آه بگوييم فرضيه است: موبد اسفنديارى

  آهنه آتاب افتاده است ما ز آغاز و ز انجام جهان بى خبريم اول و آخر اين
ضمن صحبتهايتان فرموديد آه مؤمنان بايد خودشان را آماده آنند براى ظهور سوشيانت اين آماده شدن به چه : موعود

   معنى است؟
يكى از موبدان زمان ساسانى اين مطلب را گفته است آه سوشيانت وقتى مى آيد آه شما همه يكى باشيد : موبد اسفنديارى
  . يكزبان باشيد و زندگى مسالمت آميز با هم داشته باشيد متحد، يكدل و

  به هنگام ظهور يارانى هم دارد؟ ) موعود زرتشتيان(آيا سوشيانت : موعود
  . بله تمام اين جاودانيها از ياران او محسوب مى شوند: موبد اسفنديارى

مراجعه آنندگان فراوان چنددقيقه اى از  با پوزش از جناب موبد و تشكر از ايشان آه على رغم وجود مشكالت و: موعود
اميدواريم در فرصتى ديگر امكان پاسخگويى به ديگر . وقت خود را براى پاسخگويى به سؤالهاى ما اختصاص دادند

  . سؤالها را فراهم سازند
  ٢ماهنامه موعودـ شماره 
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مقابله گر رسوالن مسيحی به نقش داگون در فرهنگ /سومين خدای تثليث موعودهای بابلی آداد
  منفی دّجال در آمده است

 
 داگان  خدای معروف رعد و توفان وباران و غالت و احشام کهن ساميان در سمت سوريه و فلسطين همچنين به نام آداد

يث منجی تثل-چون وی در نزد مردمان سامی سمت بابل به عنوان آخرين خدا. معروفيت يافته بوده است) خدای غالت(
از اينجا بوده که وجود وی به عنوان آخرين خدای موعود و منجی با نقش عيسی مسيح . خدايان بزرگ به شمار ميرفت

يعنی ضد آنتی کريست به عنوان تنها منجی آيندًه بشريت در تضاد می افتاد و البد از اينجاست که وجود وی به عنوان 
جالب است که نام . گرديده و به رسميت شناخته شده است) يحیرسوالن مس(عيسی مسيح مقبول بنيانگذاران مسيحيت 

مطابق روايات . معنی نمود بسيار دروغگوو هم به ) داگان، آداد=ال-داج(خدای بارانرا در زبان عرب هم ميتوان  دّجال
جاری  در آن صاف چشمه های آببا خود دارد يکی شبيه کوه نان و ديگری شبيه کوهی است که کوه دجال دو اسالمی 

چون ساحر است به چشم مردم چنان می نماياند که  از طرف ديگر. باشد و مردمان تشنه و گرسنه از او متابعت می کنند
. اختيار گنجهای زمين با اوست. می بارد و زمين گياه می روياندباران وی  آسمان به دستوراز : بهشت و دوزخ با اوست

از لحاظ شکل و  دجال خری دارد که .دجال ممن: جهانيان می شنوند ندا می کند می کند و با صدايی که تمام مرده را زنده
چهار دست و پايش . است حساسه نوشته اند نام خر دجال را که به رنگ پوست پلنگ. هيئت از خودش عجيبتر می باشد

                                                            .تا زانو سياه و از زانو به پايين سفيد است
جالب است . استآداد )/ دجله(تيگريس/داگانبه شمار رفتن  خدای احشامبيش از همه چيز نشانگر  خر دّجالبنابر اين  

اين نام سومری از سويی می . به معنی کوهستانی بوده استايشکورا که نام سومری اين خدای رعد و باران يعنی 
گرفته شود که البد از اينجاست دومين منجی  نمازگزار و يازار شکرگتوانست در زبانهای سامی به معنی 

يعنی پروراننده نماز نام گرفته است؛ و آن از سوی ديگر در همين اوخشيت نمنگهه سئوشيانت دوم اوستا /موعود
را می دهد که خر دّجال متصف ) در زبان عرب اشقر(=زبانهای سامی معنی دارای اسب يا خر قرمز و خوش رنگ 

ناميده شده است ) روآچ الوهيم( روح القدوساين ايزد کهن ساميان در نقش مثبتش در نزد رسوالن مسيحی . ن استبدا
نياکان باستانی (اين خدای باران و رعد معروف ساميان در نزد کاسيان. است باران وخدای توفان که در اصل به معنی 

پيغمبر  هودناميده می شده است که در قرآن تحت نام ) توفان باران و(بورياشو  )هداد، آداد، ايزد تندر(هودها) لران
وی در اساطير کهن . به شمار آمده است ) کاسيان/مغان = مردم انجمنی دوردست(ملکوتی توفان سرد قوم عاد 

هه ال/همکاران ايزد) ايندره/طوفان، بهرامايزد جنگ و ( ماروتبه همراه  )نينورتا، گيدار( هاروتخاورميانه تحت نام 
به شمار می آيند که تا بابل محبوسين چاهی در سمت مهدی موعود شيعيان اينان همانند . زمين در تأمين باد و بارانند

و خراساطيريش نيز چاهی است در آن  دّجالجالب است جايگاه حبس و زندگی . روز رستاخيز در آنجا خواهند بود
يزد کهن سامی در نقش منفی اش در اساطير اسالمی شيعی تحت نام اين ا. سمت، که با قيد نام  اصفهان ذکر گرديده است

.                       هم که در رابطه با روز رستاخيز موعودها  است،  بسيار معروف است)خدای توفان و استر تيز رو( سفيانی
                                                                                                                                                       

              
  در آتاب مقدس) آنتى آرايست(دّجال 
   ١٣٨٣بهمن١۴ ،اسماعيل نعمت اللهى: مترجم

                                          
اّما اينكه دجال آيست، چه . در آخرالزمان مطرح شده است «دجال»در تمام اديان ابراهيمى موضوع ظهور : اشاره  

آنچه در . موضوعاتى است آه آمتر در مورد آنها اتفاق نظر وجود دارد... ويژگى هايى دارد، چگونه ظهور مى آند و
 Catholic(در دايرة المعارف آاتوليك ) antichrist(پى خواهد آمد ترجمه مطلبى است آه در ذيل مدخل دجال 

Encyclopedia ( اين مقاله اطالعات جامعى را در زمينه نگاه آتاب مقدس به موضوع دجال به دست . آمده است
با سپاس از مترجم محترم و حجة االسالم و المسلمين حسين توفيقى آه زحمت مقابله و تصحيح اين ترجمه را . مى دهد

                                          .پذيرا شدند، توجه شما را به اين مقاله جلب مى آنيم
به معناى پادشاهى است آه دوران فترتى را پر  antibasileus: در ترآيب معانى متفاوتى دارد) ضد( antiپيشوند 

در روم قديم به معناى  antihoupatosاست؛ ] استان قديم روم[به معناى آنسول فرماندار  antistrategosمى آند؛ 
شخصى است آه از لحاظ نيرو و زيبايى به خدا مى ماند، در حالى آه در  antiheosدر هومر  فرماندار آل بوده است؛

را به شخصى  antichristosاگر صرفًا از قياس پيروى آنيم، مى توانيم . آثار ديگر نمايانگر خداى ستيزه جو است
ر اين است آه واژه مذآور را طبق آاربرد شباهت دارد؛ اّما راه مطمئن ت« مسيح»تفسير آنيم آه از لحاظ سيما و نيرو به 

                                                         .آليسايى تعريف آنيم ] زبان [آن در آتاب مقدس و 
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                                               معناى اين واژه در آتاب مقدس: الف
يوحنا وارد شده؛ اّما ادعا شده است آه در مكاشفه يوحنا، رسائل پولس و با  تنها در رسائل) antichrist(واژه دّجال 

                               .صراحت آمترى در اناجيل و آتاب دانيال نيز مترادف هاى اين واژه به آار رفته است 
  
                                               در رسائل يوحنا. ١

  :رسائلش فرض را بر اين قرار داده آه مسيحيان اوليه با آموزه مربوط به آمدن دّجال آشنا هستند يوحناى قديس در
رساله (« است روح دّجال آه شنيده ايد آه او مى آيد ١و اين»؛ )١٨:٢رساله اول يوحنا، (« شنيده ايد آه دّجال مى آيد»

ولى بين دّجاالن بسيار و يك دّجال اصلى فرق  اگر چه يوحنا از چندين دّجال سخن مى گويد،). ٣:٤اول يوحنا، 
وى همچنين سيرت و ). ١٨:٢رساله اول يوحنا، (« الحال هم دجاالن بسيار ظاهر شده اند. دّجال مى آيد»: مى گذارد

دروغگو آيست جز »؛ )١٩:٢رساله اول يوحنا، (« از ما بيرون شدند لكن از ما نبودند»: رفتار دّجال را شرح مى دهد
و »؛ )٢٢:٢رساله اول يوحنا، (« سيح بودن عيسى را انكار آند؟ آن دّجال است آه پدر و پسر را انكار مى نمايدآنكه م

؛ )٣:٤رساله اول يوحنا، (« هر روحى آه عيسى مسيحف مجسم شده را انكار آند از خدا نيست و اين است روح دجال
آن است گمراه : يحف ظاهر شده در جسم را اقرار نمى آنندزيرا گمراه آنندگان بسيار به دنيا بيرون شدند آه عيسى مس»

رساله اول (تعيين مى آند « ساعت آخر»همچنين يوحنا زمان آمدن دّجال را ). ٧رساله دوم يوحنا، (« آننده و دجال
  ).٣:٤رساله اول يوحنا، (« االن هم در جهان است»؛ عالوه بر اين، وى معتقد است آه او )١٨:٢يوحنا، 

  
                                                         كاشفهدر م. ٢

تقريبًا همه مفسران دريافته اند آه دّجال در مكاشفه يوحنا ذآر شده است؛ اّما در مورد باب خاصى آه در آن از وى ياد 
، و ١٢در باب « نآتشگو] بزرگ [اژدهاى »به  ٢، برخى ١١باب  ٧در آيه « وحش»برخى به . شده، اتفاق نظر ندارند
و آيات بعدى اشاره مى آنند؛ در حالى آه بسيارى از  ١٣در باب « آه ده شاخ و هفت سر دارد»ديگران نيز به وحشى 

و آيات  ١١: ١٣(سخن مى گفت « مانند اژدها»داشت و « دو شاخ مثل شاخ هاى بره»محققان، دّجال را بر وحشى آه 
از زندان خود »يا سرانجام، بر شيطانى آه )١٧باب (« شاخ داشت هفت سر و ده»يا بر وحش قرمزى آه ) بعدى

شرح مفصل داليلف له و . منطبق مى دانند) و آيات بعدى ٧: ٢٠(و امت ها را گمراه خواهد آرد « خالصى خواهد يافت
                                                    .عليه هر يك از اين نظريات، به بحث آنونى ما ارتباطى ندارد

  
                                                       در رساله پولس. ٣

مفسران براين . يوحناى قديس مفروض مى گيرد آه آموزه مربوط به آمدن دّجال در نزد خوانندگانش شناخته شده است
يوحناى قديس عليه بدعت گذاران . تباورند آه اين آموزه از طريق نوشته هاى پولس مقدس در مسيحيت شناخته شده اس

دّجال . زمانه اش اصرار مى ورزيد آه آسانى آه راز تجّسم را انكار مى آنند َاشكال آمرنگى از دّجال بزرگ آتى هستند
در آليساى . به طور آامل ترى وصف شده است) ١٠– ٧و آيات بعدى،  ٣: ٢(در رساله دوم پولس به تسالونيكان 

اين تصور تا حدودى . ين اعتقاد آه دومين ظهور مسيح قريب الوقوع است، اضطراب هايى پديد آمدتسالونيك به واسطه ا
و آيات بعدى باب چهارم از رساله پولس به تسالونيكان و تا حدودى ناشى از دسيسه هاى  ١٥ناشى از فهم نادرست آيه 

مقدس دومين رساله خود را به تسالونيكان  به منظور بر طرف آردن اين اضطراب ها بود آه پولس. گمراه آنندگان بود
رخ « ارتدادى»، «روز مسيح»پيش از : آموزه پولس چنين است. باب دوم را درج آرد ١٠تا  ٣نوشت و به ويژه، آيات 

خدا مى نشيند و خود را چنان مى نماياند آه گويى ) معبد(وى در هيكل . ظاهر خواهد شد« مرد شرير»خواهد داد و 
قدرت شيطان و آيات و عجايب دروغين عمل مى آند؛ آنهايى را آه محبت راستين را نپذيرفتند تا نجات خداست؛ او با 

يابند، گمراه مى آند؛ اّما عيسى خداوند او را با نَفس دهان خود هالك خواهد آرد و به تجلى ظهور خويش او را نابود 
عمل مى آند فقط تا وقتى آه آن آه تا به حال مانع است از آن سّر بى دينى االن » اّما در مورد اين زمان، .خواهد ساخت 

آه در رساله يوحنا به دّجال معروف است « مرد شرير»، «روز مسيح»خالصه آن آه، پيش از . ميان برداشته شود
يا ارتداد بزرگى به وقوع خواهد پيوست؛ اين ارتداد نتيجه « شورش»، «مرد شرير»ظاهر خواهد شد؛ پيش از ظهور 

اى است آه االن عمل مى آند و به گفته يوحنا، خود را در اينجا و آنجا با اشكال آمرنگ دّجال نمايش « بى دينى سّر»
اّما منظور . خمير مايه شرارت؛ ارتداد بزرگ و مرد شرير: يوحنا سه مرحله پيدايش شرارت را معرفى مى آند. مى دهد



 

 73

) «آنچه» to datechon(آند؛ وى ابتدا چيزى را به عنوان شى ء تعيين دقيق تر زمان حادثه اصلى، قيدى را اضافه مى 
فقط »: وصف مى آند آه از وقوع حادثه بزرگ جلوگيرى مى آند) «آنكه» ho hatechon( ٣و سپس به عنوان شخص

اينجا  در]. م.٧: ٢رساله دوم پولس رسول به تسالونيكيان، [« تا وقتى آه آنكه تا به حال مانع است از ميان برداشته شود
                   :تنها مى توانيم نظريات عمده راجع به معناى اين قيدى را برشماريم، بدون آنكه از ارزش آنها سخن بگوييم

 Simarر سيما   ، Grimmاست؛ حادثه اصلى، ظهور دوباره عيسى مسيح است گريم «مرد شرير»مانع حادثه اصلى، 
اغلب آباء التينى و مفسران (است « مرد شرير»ه از آن جلوگيرى شده، امپراتورى روم است؛ حادثه اصلى آ  مانع
                                                             ).بعدى

به طرق مختلف بر « مرد شرير»و ) Katechon(رسول به اشخاص و حوادث زمان خود اشاره مى آند؛ مانع 
متكلمان (، و غيره منطبق شده است )Claudius(، آالوديوس )Nero( ، نرون)Titus(امپراتورانى مانند تيتوس 

                                                                      ).پروتستان آه پس از قرن هفتم مى زيستند
، )Katechon(« مانع»رسول مستقيمًا به اشخاص و حوادث معاصرى اشاره مى آند آه با اين حال، نمونه هايى از 

نمونه ظهور ] ميالدى ٧٠به سال [و روز مسيح در آخرالزمان هستند؛ به عنوان مثال خرابى اورشليم « مرد شرير»
  .Dalinger).                                                دالينگر(مجدد مسيح است 

وزه خود را از آجا به دست آورده است؟ در توان پرسيد آه پولس آمی قبل از رها آردن نظريه پولس در باب دجال، م
                                   :شويمی اينجا نيز با پاسخ هاى مختلفى مواجه م

اين نظريه . پولس قديس صرفًا نظر خود را بر اساس سنت يهودى و تصويرپردازى دانيال و حزقيال نبى بيان مى آند
                              .قرار گرفته است مورد تأييد برخى از نويسندگان پروتستان 

اين نظريه را . رسول انديشه اى را بيان مى آند آه از طريق آموزه آخرالزمانى عيسى مسيح در عالم مسيحيت ارائه شد
                                              .بيان آرده است ) Dalinger(دالينگر

. دّجال را از آلمات مسيح، پيش گويى دانيال، و حوادث معاصر به دست آورده است پولس قديس نظريه خود در مورد
                                              .اين نظريه را نيز دالينگر مطرح آرده است 

فدار اين مفسران آاتوليك عمومًا طر. رسول پيشگويى را بيان آرده آه از طريق الهام از روح القدس دريافت آرده است
  .نظريه اند

  
                                               در اناجيل و آتاب دانيال. ٤

، جايى )٢١، ٢٠، ١١، ٨: ٧(در آتاب دانيال « مرد شرير»پس از مطالعه تصوير دّجال در رساله پولس به تسالونيكيان، 
و آيات  ٨: ٨نمونه اى از دّجال در آتاب دانيال . را وصف مى آند به راحتى شناخته مى شود« شاخ آوچك»آه رسول 

  .يافت مى شود)  Antiochus Epiphanes(در قالب انتيخوس اپيفانه  ٤٥ – ٢١: ١١و آيات بعدى،  ٢٣بعدى، 
: ٢١؛ لوقا، ٢٢، ٦: ١٣؛ مرقس، ٢٤: ٢٤مّتى (بسيارى از مفسران در آمدن مسيح هاى دروغين و پيامبران دروغين 

اشاره هاى آم و بيش ) ٤٣: يوحنا، باب پنجم(« به اسم خود مى آيد»، و آسى آه )١٥: ٢٤: مّتى(« مكروه ويرانى»، )٨
                                            .آشكارى را به دّجال دريافته اند 

  
                                               دّجال در زبان آليسايى –ب 

اى وجود داشت آه توسط مسيحيان  باور است آه در ميان يهوديان افسانه آامًال تكامل يافته بر اين) Bousset(بوست 
شود در نقاط مهمى انحراف يافته و با آن يپذيرفته شد و توسعه يافت؛ و اين افسانه از مفاهيمى آه در مكاشفه يوحنا ديده م

نكرده است، نظر وى در باره توسعه مفهوم دّجال  به عقيده ما بوست نظريه خود را به طور آامل اثبات. متناقض است
در اينجا ضرورتى ندارد به بررسى اثر گونكل . توسط مسيحيان از مزاياى يك نظريه ابتكارى فراتر نمى رود

)Gunkel ( بپردازيم آه در آن انديشه دّجال را به اژدهاى ما قبل تاريخى عمق دريا رديابى مى آند؛ اين نظريه نيز
                                   .ى بيشتر از اوهام اساطيرى ساير نويسندگان نيست شايان توجه

بر اين باور است آه اين يك امر اعتقادى است آه ) Suarez(پس مفهوم حقيقى دّجال در زبان آليسايى چيست؟ سواز 
ل را به مجموعه آامل آسانى اين نظريه عقيده آسانى را آه دّجا. دّجال شخصى خاص يعنى دشمن برجسته مسيح است

بدعت گذاران والدنسى  .تفسير مى آنند مردود مى شمارد) Papacy(آه با عيسى مسيح مخالفند يا به مقام پاپى 
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)Waldensian ( و البيجنسى)Albigensian( ونير وايكليف ،)Wyclif ( و هوس)Hus ( پاپ را دّجال ناميده اند؛ اّما
بود ) Reformism(تنهاپس از دوره نهضت اصالح طلبى . طور استعاره به آار برده اندآنها اين اصطالح را صرفًا به 

از آن پس اين امر عمًال در آيين لوتريان داخل شد و از سال . آه اين نام به مفهوم واقعى اش در مورد پاپ به آار رفت
 Zeitschrift) fur lutherische(به بعد، به شدت مورد حمايت و دفاع آنان در مجله الهيات لوترى  ١٨٦١

Theologie ١٠فوريه و  ١٩گفته مى شودآه اين تغيير از آليساى واقعى به قلمرو سلطنت دّجال بين . قرار گرفت 
) Newton(از نيوتن ) Boniface III Pope(ميالدى به وقوع پيوسته است؛ زمانى آه پاپ بونيفاس سوم  ٦٠٧نوامبر 

: ١٣( در تاييد اين تاريخ به مكاشفه يوحنا. را براى آليساى روم دريافت آرد« ساهارئيس همه آلي»امپراتور يونان لقب 
آاردينال . ميالدى خواهد بود ١٨٦٦باب يازدهم تخمين زده اند آه پايان جهان احتماًال سال  ٣توسل جسته اند و از آيه ) ٨

نادرستى اين نظريه را ) De.Rom.Pont(« پيرامون رهبر روحانى روم»در جلد سوم آتاب ) Ballarmine(باالرمين 
                                     .هم از ديدگاه تفسيرى و هم از ديدگاه تاريخى اثبات آرد

نخواهد بود؛ شخصف شيطان تجسم ) demon(بر خالف باور برخى از نويسندگان پيشين، مصداق فردى دجال، ديو 
سفر پيدايش، همراه با توجيه حذف  ٤٩از باب  ١٧اگر توجيه مربوط به آيه  .يافته در قالب انسانى دّجال هم نخواهد بود

يافت مى شود، صحت داشته باشد، وى شخصى انسانى ) ٧باب (از فهرست قبايل، چنانكه در آتاب مكاشفه ) Dan(دان 
 – (Scriptural(بايد به خاطر داشت آه سنت خارج از آتاب مقدس . و احتماًال داراى اصل و نژاد يهودى خواهد بود

extra در حالى آه اين اطالعات براى متقاعد ساختن . چيزى بيش از اطالعات آتاب مقدس در باره دّجال به ما نمى دهد
در زمان آمدن وى آافى هستند، فقدان هر گونه وحى قابل اعتماد ديگرى بايد ما را در « انسان شرير»مؤمنان به تصديق 

و اشخاص ديگرى آه اخيرًا مدعى دريافت ) Mormons(مورمون ها ) Irvingistes(ابرابر افكارباطل ايروينگيست ه
                                     .وحى هاى جديدى شده اند، هشيار سازد

در باره دّجال نوشته ) Newman(بى مناسبت نيست آه توجه خواننده را به دو رساله اى آه توسط آاردينال نيومن فقيد 
شهر و آزار و اذيت هاى  ٤به بررسى زمان، دين،« انديشه، دّجال نزد پدران آليسا»رساله اول با عنوان . نيمشد، جلب آ

انديشه »رساله دوم به . را تشكيل مى دهد) Tracts for the Times(اين رساله هشتاد و سومين شماره . وى مى پردازد
                                     .موسوم است « دّجال نزد پروتستان ها

به منظور درك اهميت رساله هاى آاردينال در باره مسئله دجال، بايد توجه داشت آه به مرور زمان چندين نظريه در  ٥
                                         .باره ماهيت اين دشمن مسيحيت ظاهر شد

تقد بودند آه دّجال يك اصل شرارت آميز است نه مع) Pelt(و پلت ) Storr(، استور )Nitzch(، نيچه )Koppe(آاپ 
اين نظريه هم با نظريه پولس رسول متعارض است و هم با نظريه . اين آه در قالب يك شخص يا حكومت تجسم يابد

                     .هر دوى آنها اين دشمن را به عنوان يك انسانى واقعى وصف مى آنند. يوحناى رسول
دّجال به اشكال . آند آه دجال، شخص است اما معتقد است آه انسانى مربوط به گذشته استنظريه دوم اذعان مى 

شمعون ) Titus(، تيتوس )Caligula(، آاليگوال ) Julian(جوليان   Diocletian،ديوآلتين )Nero(گوناگون بر نرون 
 ،(Vitelliusويتيلوس ) Ananias(آاهن اعظم، آنانياس )  Giora(شمعون پسر گيورا  (Simion Magus)مجوسى 
اّما اين نظريه از . منطبق شده است) jewish zeabts(و متعصبان يهودى ) Pharisees(فريسيان ) jews(يهوديان 

لحاظ سنتى وثاقت آمى دارد؛ عالوه بر آن، به نظر نمى رسد آه با پيش گويى هاى پيامبرانه مطابق باشد و در مورد 
مبتنى بر اين فرض است آه نويسندگانف مفلَهم نمى توانند از محدوده تجاربشان  برخى از طرفدارانش، نظريه مذآور

                                                .فراتر روند
نظريه سوم تصديق مى آند آه دّجال بايد به صورت انسانى واقعى ظاهر شود، اّما اين شخص واقعى را با نظام پاپى يكى 

، )Bucer(بوسر )Melanchthon(مالنكتون ) Zwingli(زوينگلى  (Calvin)، آالوين )Luther(لوتر . مى داند
و تقريبًا تمام نويسندگان پروتستان ) Michaelis(، ميكائليس )Bengel(، بنگل ) Calixtus(، آاليكستوس )Beza(بزا

آرانمر   :رد متكلمان انگليسىاروپاى بّرى از حاميان اين نظريه به شمار آمده اند؛ همين مطلب را مى توان در مو
Cranmer التيمر ،)Latimer( ريدلى ،)Ridley)،  هوپر)Hooper ( هاتچينسون)Hutchinson (تينديل Tyndale  

، Bradford، برادفورد )Fulke(، فولكه )Rogers(، راجرز )Jewell(، جول )Philop(، فيلوپ )Sandys(سانديس 
اصالحاتى را به اين نظريه وارد ) Bramhall(برامهال . گفت) Andrewes(و آندروس ) King James(آينگ جيمز 

همچنين نمى توان فرض آرد آه . آرد و پس از آن استيالى اين نظريه در ميان نويسندگان انگليسى رو به زوال نهاد
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 )ناپيرميد ) Foxe(، فوآسه )Aretius(آرتيوس . نظريه دّجال بودن پاپ به همان شكل مورد تاييد پروتستان ها بوده است
Napier Mede)  جوريو)Jurieu( آانينگهام ،)Cunninghame( فابر ،)Faber (و Woodhouse و   ود هاوس

در آتاب مكاشفه را بر دّجال و مقام پاپى منطبق « وحش»يا دومين « پيامبر دروغين») Habershon(هابرشون 
در « وحش»اولين ) Galloway(وگالووى  (Daubuz) آينگ جيمز داوبوز) Marlorat(آرده اند، به نظر مارلورات 

   ، ويترينگا Pareusپاروس   ،)Brightman(توسط برايتمن « وحش»مكاشفه چنين وضعيتى دارد؛ از اين رو هر دو 
)Vitringa ( گيلGill  بكمير)Bachmair ( فريزر)Fraser ( آرولى)Croly (،  فايش Fysh  و اليوتElliott 

                                            .شناسايى شده اند
پس از مرور اجمالى نظريات پروتستان ها در باره دّجال، مى توانيم برخى از اظهارات انتقادى آاردينال نيومن را 

                                        .درباره مسئله مورد بحث تصديق آنيم 
ماهيتى دّجالى دارد، تمام روحانيت، از جمله شاخه پروتستان، چنين خواهد  اگر ثابت شود آه بخشى از روحانيت آليسا

                                                                     .بود
   Waldenses ها  يوالدنس) Albigenses(البيجنسى ها : نظريه دّجال بودن پاپ به تدريج توسط سه گروه تاريخى يعنى

آيا اينان مفسرانى هستند آه آليساى مسيح بايد . بين قرون يازدهم و شانزدهم توسعه يافت) Fraticelli(ا و فراتسل ه
                             تفسير واقعى پيشگويى ها را از آنها دريافت آند؟

      آنها برنارد مقدس مدافعان نظريه دّجال بودن پاپ، خبطهاى بزرگى در استدالل هاى خود مرتكب شده اند؛ به اعتقاد
)St.Bernard ( ،«در مكاشفه را بر پاپ منطبق نموده، در حالى آه برنارد مقدس در عبارت مورد نظر از « وحش

به عنوان آسى آه معتقد است دّجال به )  Joashim Abbot(سخن مى گويد؛ آنها به آبوت يواآيم ) Antipope(ناپاپ 
مى يابد توسل مى جويند؛ در حالى آه آبوت در واقع معتقد است آه دجال، پاپ را ترفيع )  See Apostolic(مقام پاپى 

آبير استشهاد ) Gregory(سرنگون مى آند و مقام وى را غصب مى آند؛ سرانجام اينكه آنها به سخن پاپ گريگورى 
جانشين واقعى مسيح چون دّجال به مسيح شباهت دارد و پاپ تمثال مسيح است پس اگر پاپ : مى جويند آه گفته است

  . است، دّجال بايد تاحدودى به پاپ شباهت داشته باشد
                                               :پى نوشت 

  The Catholic Volume 1).,                             (Encyclopedia ١دائرة المعارف آاتوليك،ج : برگرفته از× 
مات مربوط به آتاب مقدس، حتى االمكان، از ترجمه فارسى آتاب مقدس نقل شده است تمام جمالت، عبارات و آل. ١
  ).م(
و چون شهادت خود را به اتمام رسانند آن وحش آه از هاويه برمى آيد با ايشان جنگ آرده، غلبه خواهد يافت و ». ٢

                                      ).م). (٧: ١١مكاشفه يوحناى رسول، (« ايشان را خواهد آشت
و االن آنچه را آه مانع است مى دانيد تا او در زمان خود ظاهر »: ٦: ٢رساله دو پولس رسول با تسالونيكيان، باب . ٣

                                            ).م(« بشود
.                                The Patrristic Idea ofAntichrist .4  
.٥.The Protestan                            Idea ofAntichrist  

  
   

  ٣٠ماهنامه موعود شماره 
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 مهر ايزد در فرهنگ اسالمی ايرانی در نقش پوريای ولی ادامه حيات داده است
 

                                            :به درستی مهرابه های مهرپرستان را منشأ زورخانه ها دانسته است بهارمهرداد 
استاد مهرداد بهار که به همراه پدر شريفشان ملک الشعرای بهار از نادر فرهيختگان مردمی سرزمين کهن مان بودند،   

اين نظر با توجه به ميدان گود . اصل ورزش پهلوانی و زورخانه ای را به آيين مهرپرستی ايرانيان منتسب نموده است
اينجانب . ه شبيه محوطه زير زمينی غارهای معابد مهری است مستدل و منطقی می نمايدزيرزمينی زورخانه ها ک

مطلبی را در اين باب از کتاب زين و ابزار استاد پورداود ضميمه می نمايم که درستی نظر استاد مهرداد بهار را به 
به ) اصل ميلهای پهلوانی(گرزنشان  استاد ابراهيم پورداود برای بررسی ريشه نام و: سوی قطع و يقين رهنمون ميگردد

و ) بهرام خدای رعد/به معنی وسيله کشتن و زدن، سالح مخصوص ايندره واجر( وزردو واژًه اوستايی و سانسکريتی 
از جمله (نامی عام برای چند سالح کشنده  وزراستناد می نمايد که از مجموع گفتار وی بر می آيد ) فروبنده و کوبنده( گذا

استناد استاد پورداود به اين . می شناسيم گرزهمان سالحی قديمی است که ما اکنون به نام  گذابوده ولی ) ينگرز و تبرز
هم علی القاعده می توانست در پهلوی  َوزرهر دو نام در راه منطقی و درست آن صورت گرفته است چه حتی واژًه 

اصل ميلهای ( گذاو هم  ورزاما سندی تاريخی که هم ). سینظير تبديل بفر پهلوی به برف فار(شود ُگرزو  َگزرتبديل به 
نشان ميدهد استاد پورداود نشانی آنها ) ميثره(را سالحهای مخصوص ايزد خورشيد و جنگ ايرانيان يعنی مهر ) پهلوانی

ر نشان ميدهد که طبق آنها در گردونًه مه ١٣٢و ١٣١مهر يشت و همچنين فقرات  ١٠١را در مهر يشت اوستا فقرًه 
اسب و مرد را ) گذا(گرز)زخم(مهر پاک با يک زنش: آمده ١٠١در مهر يشت پارًه: "نهاده شده است يک ورزو  هزار گذا

ی آهنين خوب ساخته شده، انباشته شده )گذا(گرزدر گردونًه مهر يک هزار : آمده ١٣١در مهر يشت پارًه . با هم بر افکند
آمده در گردونًه مهر  ١٣٢در مهر يشت پارًه . ی انديشه بر سر ديوها فرود آيداست که به تندی انديشًه آدمی پران و به تند

آن را به سوی ) نوعی خاصی از گرز(زيبای سبک پرتاب نهاده شده که صد بند و گره و صد تيغه دارد) گرز(يک وزر
ابزار و  وزری که از فلز زرد ريخته شده است و از زر سخت ساخته و استوارترين زين. مردان فرود آورد

استاد پورداود در ادامه ." پيروزمندترين زين ابزار است که به تندی انديشًه پران و به تندی انديشه به سر ديوها فرود آيد
، )کوه پاره(گوپال، کوپال: در فرهنگهای فارسی هشت واژه ياد شده که همگی به معنای گرز است: گفتارش می آورد

استاد پورداود در اين باب معنی . ميل، يک زخم و )تپوز، به ترکی يعنی عمود(، دبوس)سرپاش(سرپاس) پاره کوه(لخت
قيد می نمايد که البد به  کمانرا ناگفته نمی گذارد و آن را به معنی فارسيش کباده لفظی همراه ميل ورزش پهلوانی يعنی 

هنوز نشانه . ز اين نظر مفيد واقع شودتدريج در زورخانه ها به وزن و شکل آن افزوده و آن را سنگين تر ساخته اند تا ا
نيز ) کمانکشی(= کباده کشیلغت . کامًال حذف نشده است) دهان= بنا به لغت اوستايی زفره(های شکل کمانی اصلی آن

نظر به منابع ميترايی و مانوی مسلم می . کمان مستتر است/يعنی نام ديگر زفره ثنورتیدر کلمًه مترادف اوستائيش لفظ 
قهرمان تاريخی دوره مادها  آترادات پيشوای مردانمنجی  روز رستاخيز نه ) در هم شکننده ستمگران(گرشاسبنمايد از 

پئورو به لفظ اوستايی ( پوريای ولیبا اين تفاصيل . مراد بوده است) معادل مردوک بابليها(ايزد مهربلکه در اصل خود 
نامی هم .ايرانيان نبايد منظور بوده باشد مهرکسی جز ايزد اصلی هم در اصل )  و نيرومند ور بسيار با شکوه، ياويرو

داده اند با نام و نشان ايزد قبيله ای خورشيد  زورخانه هااساطيری  بانیبه  محمود قاتلی خوارزمیکه به صورت 
 )محمود، محمد(=موعودبه عبارتی جنگی ستوده و جاودانی  به معنی  امرايی، )يعنی سرزمين خورشيد( خوارزم

ولی عناوين . حفظ شده است اميران جاودانیآالنی در اساطير گرجی به صورت / اين ايزد خوارزمی. بقت داردمطا
 علی ولی اهللا المؤمنين اميرپهلوان اسطوره ای حتی در اسامی و القاب /اين خدا و امير ) يا ياور ويلی، پهلوان= ويَر(

نگ مهرپرستی ايرانيان است که بدين صور به روزگار ما شيعيان و صوفيان هم ديده می شود و نشان و يادگار فره
هم در ابتدا ) خورشيد درخشان محل پرستشدر اصل به معنی (خانگاهها اين خود نتيجه ميدهد که در اصل . رسيده اند

گر گرچه دکتر سيد احمد فرديد، معروف به تئوريسين بنيادگرايان اسالمی نظری دي. مراکز فرهنگی مهر پرستی بوده اند
؛ »جاي اين«خسنوس يعني بيگانه، دورآئيو يعني . شود مي» خسنو دورآئيو«خانقاه به يوناني " :در اين باب دارد

مسكنت . ريشه است اين خانقاه و خسنو با مسكنت و مسكين هم. دورآئيو در يوناني به جاي و گاه و اينها معني شده است
آمدند، فقير  سابقًا در يونان يا در قرون وسطي غربايي به در مردم مي. خانقاه يعني دارالمساآين. زده يعني بيگانه گشته

است؛ به » جاي غربا و مساآين«يعني » خسنو دورآئيو«گفتند  دادند و جاي اينها را مي بودند، مردم به آنها چيزهايي مي
ليل و سندی در تأييد درستی است که د) يعنی قصر بسياربزرگ و مجلل(آپادانابدين معنی خانقاه متضاد  ."معني خانقاه

به  .به خانًه وقت هم عاميانه و غير منطقی می نمايد) در اصل خوانگاه، خَونگاه(خانگاهتفسير کلمًه  .اين نظر وجود ندارد
نظر ميرسد حافظ شيرازی شاعر بلند آوازه ايران، مهرپرستی نسبتًا آشکار خود را از همين خانقاههای مغان مهری خود 

                                                                                                          .به ارث برده بوده است منطقًه فارس
                                                                                                                              

خرابات مغان نور خدا می بينم                                     اين عجب بين که چه نوری ز کجا می بينم                    در
جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو                           خانه می بينی و من خانه خدا می بينم                       

                       
بيت شعر معروف مولوی بلخی نيز نه آتشکده معمولی و روشن مغان زرتشتی بلکه  دير مغاناحتمال بسيار دارد از 
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ينی و تاريک مغان مهرپرستی اراده شده باشد که مراسم مذهبی مسيحی صرف شراب نان مقدس همين نوع معبد زير زم
:         از همين گونه مهری بوده اند) موطن قسمت اعظم عمر مولوی(از ايشان تقليد گرديده است و مغان آسيای صغير

ـــــور خــــدا چيست اگــــر ديــــر مغـــانـــه استاين ن              اين صـــورت بت چيست اگـــــــر خــــانه کعبـــه است  
 

به نظر ميرسد همين نوع مهرپرستی توأم با می پرستی مذهبی و به خلسه صوفيانه رفتن بوده است که در اوستای موجود 
ميثرو (مهرو باز مانده از مغان زرتشتی عهد ساسانيان آن  را به طور مکرر، دين به دروغ و ناراستی پرستندگان ايزد 

بعدًا اين آيين به طورغالب با علوی گری و . معرفی نموده و به صراحت  با ّشدت و حّدت نکوهش کرده است) دروج
اساطيری عهد  پوريای ولیدرسايت فرهنگی فرهنگسرا چنين اطالعاتی سطحی از . صوفی گری شيعی جايگزين گرديد

                             : به دست داده شده است) ای مهرپرستاندر واقع ايزد خورشيد جنگاور و منجی مردمگر(اسالمی 
                                                                                                                

 پهلوان محمود قتالي خوارزمي 

رياي ولي، از عارفان و جوانمردان اواخر قرن هفتم و اوايل پهلوان محمود قتالي خوارزمي مشهور به پورباي ولي يا پو
  : در رياض العارفين درباره پهلوان محمود قتالي خوارزمي چنين آمده است. قرن هشتم هجري است

بين الخواص و العوام مشهور و معروف و بفضائل ) پورياي ولي(اسم شريفش پهلوان محمود مشهور به پوريا ولي «
گويند کسي در قوت و . وف، احوال فرخنده مثالش در کتب تواريخ و تذکره شعرا و عرفا مذکورصوري و معنوي موص

) بهر حال(قدرت با وي برابري نکرده، بعضي او را پسر پورياي ولي دانسته و برخي اين لقب را بر خود آنجناب بسته 
نموده، مثنوي کنزالحقايق از منظومات  عارفي کامل و کاملي واصل بوده، حقايق و معارفي بسيار از وي بروز و ظهور

از کنزالحقايق بوده باشد، زيرا بايد بهم آميخته، غالبًا ) راز(بعضي از اشعار آن کتاب و گلشن . آن جناب استمنتسب به 
وفاتش . صورت اتمام يافته و شيخ شبستري هفده سال بعد از آن گلشن را منظوم نموده ٧٠٣که کتاب کنزالحقايق در سال 

گويند در شبي که وفات يافت، اين رباعي را گفت و علي الصباح مرده بر . هجري در خيوق خوارزم است ٧٢٢سنه در 
  ».سجاده اش يافتند

  در ميکده آن هوش رباي دل من                            امشب ز سر صدق و صفاي دل من

  براي دل مـن: گفتم نخورم گفت                               جامي بکفم داد که بستان و بنوش

همين جهت ورزشکاران ايران نام او ه ب. پورياي ولي پهلوان نامداري بوده که درماندگان را همواره ياري ميکرده است
را هميشه بر زبان مي رانند و اشعارش را در زورخانها مي خوانند و کشتي گيران وي را هنوز از پيشروان خود 

  :نقل ميشود وی منسوب به مثنوي کنزالحقايقاشعار زير از . ميدانند

  چرا بيرون ز خود ميجوئي اي دوست                            بهشت و دوزخت با تست در پوست

  از آن خـويـت بهشت آيد پـــديــــــدار                         اگر تو خوي خوش داري بهر کــــــار

  از آن جــز دوزخـــت چــيــزي نـيـايـد                          ــــدوگــر خــوي بــدت انــدر ربـــايــ

  زبــان تــو کــلــيــد آنـــرا نـــگــه دار                               دهـان تـو کـليـداني است هــموار

  ه استکليدي اين چنين هرگز که ديد                            بهشت و دوزخت را يک کليد است

  گـهي جـنـت گشايد زو گهي نــار                             کزو گه گل دمد در باغ و گـه خار

  بدان کت آرزو باشـد بــــگـــــردان                                زبانت را کليدي هـمـچــنــان دار

  ه هم ابليس ميبايد هم آدم ک                                در اين عالم نزن از نيک و بد دم
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 آيا حديث غديرخم خبر يک واقعه ای تاريخی است يا اسطوره ای خدايگانی؟
 

که شيعيان روی صحت و درستی تاريخی آن تأکيد فراوان ميکنند و روايات - جنبه هايی از اين حديث اسالمی معروف 
از جمله  اينکه چرا اين موضوع پيش غالب . سازدموضوع را قابل ترديد می  -سنيان هم به وجود خبر آن اقرار ميکنند

همچنين موارد به آسمان بلند نمودن محمد دست داماد و پسر عموی . خبری اصيل گرفته نشده است) اهل سنت(مسلمين 
 برکًه آب متعفنيعنی  غدير خمتنومندش علی ابن ابی طالب را به سياقی که پيش عرب نا مرسوم و معنی لفظی ماللتبار 

مطابق يک . که به سبب مفهومش مکان مناسبی برای اعالم واليتعهدی و جانشينی علی از سوی محمد نبوده است بو و بد
از غدير گذشته بود ولی در اين ) آخرين سفر بين مکه و مدينه(روايت معروف اهل سنت گرچه محمد در حجة الوداع 

بنابراين از اين نظر هم که عده ای ). »مواقف«در قاضى عضد الدين ايجى (هنگام علی در يمن به سر می برده است
ميگويند محمد خواسته بود با اين کار از داماد خصم پرورش دفاع نيرومندی در مقابل معاندينش نموده باشد، چندان قانع 

خصوصًا اسطورًه غدير خبر از آگاهی  و وقوف کامل محمد از مرگش در آيندًه . کننده  و درست به نظر نمی رسد
ديک آن زمان ميدهد در حالی که بنا به گزارشهای تاريخی موجود وی حتی ساعات آخرعمرش نيز مرگش را باور نز

به نظر می رسد غديرخم به عنوان نمادی برای جهان زيرين و مرگ به شمار می رفته است که طبق اسطورًه . نميکرد
ساس تاريخی واقعه غدير خم را با چنين ادله ای اهل سنت دليل اصلی رد ا. آن محمد از مرگش سخن به ميان می آورد

                                                                  :)اهل سنت و واقعًه غدير، از سيد محمود مدنی(منطقی بيان کرده اند
دعوت آند ولى ) ع(همه صحابه را به امامت على) ص(چگونه ممكن است رسول خدا: برخى از عالمان عامه گفته اند"

به عبارت ديگر براى رّد تمامى نصوص و استدالالت همين آافى است آه ما مى بينيم . آنان با او به مخالفت برخيزند
بپذيريم ) اگرچه متواترند(به آن عمل نكرده اند، و اگر بخواهيم اين روايات و نصوص را ) ص(صحابه رسول خدا

ممكن نيست، پس بناچار  را متهم به زيرپا گذاشتن حق آنيم و البته اين و سلف صالح) ص(ناچاريم صحابه رسول خدا
اين، مضمون سخنى است  .نصوص را ترك مى آنيم و مى گوييم منظور از نصوص و روايات چيز ديگرى بوده است

نوشته است، » المراجعات«و صريح سخنى است آه شيخ سليم البشرى در . آورده است ٨٥»صواعق«آه ابن حجر در 
منّزه مى دانند، پس ) ص(اهل بصيرت نافذ و صاحبان تفكر صحيح صحابه را از مخالفت با رسول خدا: او مى نويسد

ممكن نيست آه نّصى را از او بر امامت شخصى بشنوند و از او روى گردان شوند و به اّولى و دومى و سومين شخص 
ی طالب نيز به واقعه غدير خم  خود سند معتبر و قاطعی در سر انجام عدم اشاره نهج البالغًه علی ابن اب".  روى آورند

.                                                                           اسطوره ای بودن و تاريخی نبودن خبر آن است   
ه بوده است و منشًا غالب که در فرهنگ شبه جزيرًه عربستان به طور گسترده انتشار يافت اساطير بابلیدر مورد تأثير  

نگارنده اخيرًا بعد از کنار زدن . اساطير مربوط به بتان اعراب گرديده بود، تحقيق درست و اساسی صورت نگرفته است
ريشه های ايرانی و يهودی و مسيحی روايات قرآنی ريشه غالب خود اين روايات بر زمينه ای از باورهای بابليهای 

بر اين اساس اين سؤال . انی طوالنی پرچمدار علوم و باورهای دينی عهد جهان کهن بوده اندباستان دريافته است که زم
ايزد ( مسالمتايا و نين ليل و فرزندشان) اوستااندروای /وايو(اسطورًه انليلبرايم پيش آمد که آيا موضوع غدير خم از 

ر موقيت بازرگانی ممتاز وسط راه مکه و غدير خم دبيرون نتراويده است؟ چه ) ترعه ها و مسيلها و جهان فرودين
از جمله اسطوره معروف انليل و نين  بابلیو اين انتساب و گره زدن يک اسطوره معروف  مدينه واقع شده بوده است

و نين ) اليل، ايزد هوا و آسمان(مطابق اسطورًه انليل. ليل و پسرشان مسالمتائيا بدين مکان را هموار می نموده است
، نين ليل جوان با عدم توجه به سفارش مادرش برای آبتنی به ترعًه اينون بيردو ميرود و در آنجا توسط )آسمانملکًه (ليل

. انليل خدا به مسالمتائيا آبستن ميشود ولی اين عمل انليل از سوی خدايان تقبيه و مجبور به ترک شهر و ديارش ميگردد
." خدا کند که بذر سلطنتی من به زير زمين و جهان فرودين برود:" انليل اعالميه ای در بارًه سرنوشت صادر ميکند

يا  پيامبرعربی يعنی  به(مسالمتائياسپس با نين ليل به اتاقی ميرود و او را به ولی و جانشينش در روی زمين يعنی
رحمان و رحيم به  ملقب )اهللا(ايلبی شک با ايزد سامی  )اليل(انليلنام . آبستن ميکند) عزرائيل/پيامرسان مرگ، جبرائيل

.      را در اساس مختص وی نشان ميدهد) دين صلح و سالمتی(مکتب دينی اسالماين لقب وی نام . ربط داده مشده است
خدای مورد (مندر خود زبان عرب می توانست به معنی هرکه کس که  و نين ليل) اليل(انليلاکدی  نامهای موزون

نام و نشان اين ايزد و الهه اعراب پيش از .نيز خدای اوست، گرفته شود) یعل=واالمقام(نينخدای اويم ) محمد=پرستش
در نام  نيندر از آن جاييکه جزء . اسالم را در نام بتان عشقی مزدوج معروف آنان يعنی اساف و نائله مشاهده می کنيم

هم وجود ) رور کاملس(نينورتاو ) فرمانروای درخت خوب(نين گيش زيدايعنی  مسالمتائياسومری خدای زيرزمينی 
گشتی نين گيش زيدا همسر الهه .نينورتا جايگزين گرديده است /داشته، بنابراين نين ليل در اينجا با نين گيش زيدا

بانوی جايگاه (پسر ارش کی گالاو را در بابل . شناخته می شد) سرور شفابخش، عيسو(نين ازوو پسر ) بانوی تاک(ناّنا
نين و  ارش کی گالنامهای . می شمردند)انليل يا انکی=اهللا اکبر(ور بزرگسرو ) بزرگ، الهًه معبد بزرگ

اسطورًه . مادر اسماعيل هستند) حاجر(هاجراصلهای نام و نشان ) الهًه سرزمين سنگی و بيابانی(خورساگ
ی به توسط روايات مربوط به ايزد معروف زيرزمين بابليها يعن )ايزد ته چاه= حائورون/نبو/نينورتا(اسماعيل

در مورد خود اين . بت معروف کعبه می پيوندد هبلو ) دريغ فرزند اصلی(هابيلبه ) پسر حقيقی،يوسف= دوموزی(تموز
ميدانيم اين محتوی و معنی اصلی همان خطابًه معروف منسوب به محمد بن  نين گيش زيداايزد درختان و جهان زيرين 
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غدير خمی که به نظر ميرسد در جابجای اسطوره . باشدمی )محل مرداب و چند درخت خرما(غدير خم عبداهللا در 
 مسالمتائياو ) اکديان اليل(انليلاصًال به مسلم می نمايد خود نامهای سومری .  جانشين ترعه اينون بيردو شده است

يعنی خبر ( انجيلو ) درمعنی عبری آن يعنی پيغامبر( مسيح،  اهللا محمدسر منشأ نامهای ) رسول جهان زيرين/خدا(
فرمانروای (نرگالبه نظر ميرسد نام مسالمتائيا به همراه نام بابلی معروف ديگر او يعنی . بوده باشند) خوش و فرشته
مرد کامل و سالم ( مشيالميتهانظر به نام عبری . بوده باشد) مرد پيام( نئيروسنگههمنشًا نام ايزد اوستايی )جهان زيرين

پديد ) پاکدينان عربستان(با کلمًه مسلم و اسالم که به پيروی از آيين حنيفان مسالمتائيااحتمال دارد نام ) و صلح دوست
گرچه از نظر اصولی اسالمی که محمد در مدينه آن را تبليغ . آمده و به معانی صلح و سالمتی بوده، مربوط ميشده است

مفهوم مرد صلح، ما به سوی بر اساس معنی لفظی شکل عبری اين نام در . و عملی نموده، در اين معنی صدق نمی کند
بايد همين ) سلمان، سليمانبه زبان آرامی يعنی فرمانروای جهان زيرين، ( شولماننام خدای پر معمای آشوری به نام 

جامًه با اراده شده باشد که نظير سليمان تورات و روايات اسالمی متصف به ملبس به  نرگالبابليها  يا همان  مسالمتائيای
وارد احاديث  فارسی سلمانپس بی جهت نيست نام اين خدا به صورت شخص اسطوره ای . ستا عظمت پر ابهت

اما چرا با عنوان فارسی؟ در جواب می توان استدالل . برايش پديد آمده است السلمان مّنیاسالمی شده و حديث نبوی 
در تورات ) منش، صلح دوست لفظًا يعنی کورش دوست(کورش هخامنشیاساطيری  پارسینمود که در اينجا نام عنوان 

نام سلمان در زبان . با نام و نشان اين خدای همنام ساميان باستان در آميخته است) هخامنش= مرد صلح(سليمانيعنی 
درخت اساطيری (عربی از سوی ديگر به مفهوم شمشير، سمبل ايزد جنگ و مرگ و همچنين به معنی درخت بلند است

همراه سلمان را در اين حديث معروف در اصل لقبی به مّنی بنابراين اگر لفظ ). غدير خم روئيده بر شکم ماندانا، نخلهای
بدون ذکر  ١٠٣محمد در قرآن سوره نحل آيًه . مسالمتائيا است/ نرگالشمار بياوريم در اين صورت اين خدا همان 
                     :ط عجمی ياد ميشودبه محمد توس) کتاب اسالم و مسلمين(صريح نام سلمان فارسی از شايعه تعليم قرآن 

زبان ه اين قرآن را شخصی به او می آموزد، اما زبان اين فرد پارسی است، حال آنکه قرآن ب: می دانيم که می گويند
                                                                                                                                 !ستاعربی  کامًال

گروهی . اين نکته بيانگر آن است که نام اسالم به طور اساسی با نام سلمان فارسی اساطيری عرب گره خورده بوده است
/ نرگالمعشوقًه ) مامناتومبانوی جايگاه بزرگ يا (ارش کی گالبا الهًه زيرزمين بابليها همان) جمع مّنی(مناتنام 

انکی خدای ساميان باستان /ابراهيم/اما اين الهه در اصل همان ايزد مناف. قابل قياس است) زد جهان زيريناي(مسالمتائيا
پرستش ) و ماه الهًه قربانی ها( مناتخود نزد اعراب عهد باستان به صورت بت مؤنث . شبه جزيره عربستان بوده است

ايزد قربانيهای ( مناتکوهی که در مکه هنوز هم به نام  ..عالمت جمع ات  با حرف تأنيث اشتباه شده است. می شده است
منا همانجايی است که در . همچنين مناف ناميده شده است که مترادف ابرام يعنی پدر عالی است) چهارپايان و کودکان

م به در پيش از اسال سلمانگفته ميشود نام . مراسم حج مراسم قربانی کردن دامها توسط حاجيان در آن صورت ميگيرد
چاه معروفی در سر راه بازرگانان عربستان اطالق ميشده است که البد با اصليت خدای عربی بودن وی ارتباط داشته 

که در اساطيربابلی - حائورون)/سرور کامل( نينورتابا ) خدای جهان زيرين(نرگالاز سوی ديگر به نظر می رسد . است
نيای اساطيری اعراب، در اصل خدای جنگ مناطق صحرايی  ماعيلاسيا همان  - و کنعانی با چاه و صحرا مربوط است

که خدای حکمت و سرنوشت، پسر و وزير )يغوث= ناميده، اعالم شده(نبويعنی  نينورتانام بابلی ديگر . مطابق بوده باشد
يکی  )خدای ناميده شده(به شمار می رفته با معنی لفظی عربی نام اسماعيل) اسحق تورات، بت هبل اعراب(مردوک
بنابراين حديث مسلمين که ميگويد سلمان عالم اسم اعظم بوده است معادل به شمار رفتن وی با اسماعيل را . است

گرچه خود کلمه . را ميدهدايزد مرگ معنی  الَسامئيلجالب است که نام اخير در عربی به صورت . خاطرنشان می سازد
همين ايزد يعنی ايزد توفان و رعد ويرانگر مناطق خشک و بی آب  اّرایاز ريشًه لغوی با نام ) ارابو، صحرانشين(عرب

اعراب بتی هم به نام . اسماعيل غير از وی بوده است/ ربط داده ميشده است ولی خدای قبيله ای اعراب نينورتا
سر بچه مذکر باشد که ظاهرا برای اين بت و همسرش منات پ منایداشته اند که تصور شده است همان ) مقام عالی(مناف

معهذا به احتمال زياد از مناف همان خدای زمين آبهای ژرف وخرد . ها و دختر بچه ها قربانی يا زنده بگور ميشده است
 ابراميا همان  ابراهيماراده ميگرديده است که مسلم به نظر ميرسد با ) خدای زمين( انکی/  ِائآمعروف بابليها يعنی 

درواقع نام . مطابق باشد) ايزد مالزم مردوک=نينورتا،نبو، نين گيرسو(ر اسماعيلتورات ، انجيل و قرآن، پد) پدرعالی(
کشتی (يعقوبو  اسرائيلپرستی اعراب عهد باستان است همان طوری که نامهای  نبو/نينورتانشانگر اسماعيل توراتی 

پرستی  آمون/اهللابيانگر) آمون، ايل= به ظاهر يعنی ای آنکه او(يهوهاسرائيليها و نام  نبو پرستی/نينورتانشانگر ) گير
جم پسر (منجی جهان زيرين يعنی يمه ) عهد و پيمان(بوميان ديرين فالت ايران نيزايزدان مهر. مردم يهوديه بوده است

/ را با نامهای نينورتا، نرگال) آداد/شيوا(و ايزد ويرانگر آريائيان يعنی اهريمن") انکی"بسيار دانا= "ويونگهونت
                                                                     :می پرستيده اند) خدای غم انگيز و ويرانگر رعد(دوموزی و اّرا

مار هفت / عقرب -مرد/ اژدها/ شاه درخت نخلکشنده ( نينورتا ايزد جنگ و کشندًه قهرماناناز جمله القاب بابلی 
ايزد (انکیو گاهی فرزند برادرش ) ايزد هوا و آسمان شب، وارونا(يلانلگاهی فرزند  نينورتا. است) مرغ توفان/سر

عقرب در فالت  -دليل اينکه ايزدی به شکل مرد. به شمار آمده است) اهورا مزدا/دانای آبهای ژرف و زمين، برهما
رفت کرمان ايران باستان پرستش ميشده است همانا تصاوير باستانشناسی بسياری که بر ظروف سفالی مختص ناحيًه جي

) ايزد تاريکی(اهريمنو ) ايزد دانايی و روشنايی(اهورا مزدابرای خود موضوع برادران . ديده ميشود) آراتتای باستانی(
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آريائيان . را به وضوح مشاهده می نماييم )اهريمن، شيوا(اّرا/آداديا اليل /انليلو  ائا/انکینيز در اينجا منشأ سومری 
درندًه ( ايندرهو آريائيان هندو وی را بيشتر تحت نام ) کشندًه دشمن، بهرام( ورثرغنهام را تحت ن آداد/ اّراايرانی 
را به وی ) مراغه(رغًه زرتشتیآذرگشنسب و ونابک مزارشريف ستايش می نموده اند و آتشکده های معروف ) دشمنان

بن ابی  علینجا به صورت مقبره دوم در مزار شريف می دانيم که آ ونابک بهرامدر مورد آتشکده . منتسب می نموده اند
پرستشگاه بزرگ معتقدين شيعه و سنی افغانی در ) ويشنوی نيمه شير ونيمه انسان/مردوک(طالب ملقب به اسداهللا غالب 

معروف  شکل اژدهايینظر به . ويشنو به هم رسيده و مطابقت يافته اند/مهر/آمده  است که در اينجا نيز علی و مردوک
را که ايرانيان بر  )اژی -تئوژی، تئو(تازینام ..) اعراب و يهود و ( يای اساطيری ساميانيعقوب ن/مردوک
و اعراب اطالق نموده اند به سادگی می توان به  توژيکو کردان مردوخ پرست ) های منابع کهن چينی تيائوچه(بابليها

) سرور دارندًه بنيادها، کامل(نينورتای نظر به معنی لفظ. گرفت) اژدها(پرستنده مار نيرومندلغت اوستايی به معنی 
نيز در اصل از نام همين خدای قبيله ای اعراب گرفته شده است و در اساس به معنی  اسالممعلوم ميگردد که خود کلمًه 

به  سالمکلمًه  ٢٣البد از اينجاست که در سورًه حشر قرآن آيًه . آيين پرستندگان ايزد کامل و بی عيب  و سالم بوده است
پس در واقع ما مسلمانها اعم از اعتقاددار و بی اعتقاد ناخود آگاه ) . الملک القدوس السالم(معنی منزه و کامل آمده است

را هنگام مالقات همديگر تکرار می نماييم و پيداست همين معنی نام ) ايزد قبيله ای اعراب( اسماعيل/ نينورتاهمين  لقب 
ين که اعراب از عهد باستان ديگر ملل و نحل را ناکامل ، ناقص، عجم و مطرود اسالم می توانست دستاويزی شود بر ا

می آورد با استناد به ) کامل(دکتر محمد خزائلی در اعالم قرآن ضمن اينکه اسالم را به معنی بی عيب . به شمار بياورند
آشور و / نينورتا ، مردوک(اعقابشو  )انکی پدر نينورتا(ابراهيممندرجات قرآن تاريخچًه نام اسالم را به عهد اساطيری 

اين بدان معنی است که اعراب اين لفظ را از بابليهايی گرفته اند که دين قديم خود را کامل و بی . می رساند) ديگران
محسوب ميکرده اند، گرچه بعد از سقوط بابل توسط کورش از اعتقادات وفرهنگ بابليها و تغيير و ) اسالم(=عيب

در شجرًه اعقاب  آشوری/ بابلیدر تورات نام مجموعًه خدايان بزرگ . چندانی در دست نيست تحوالت آن اطالع
پسرانش . است) خدای خردمند زمين و آبهای ژرف( ائا/ انکیخود  آبرام/ابراهيم: گنجانده شده اند) پدر عالی(ابراهيم
 مردوک/ان، خدای قبيله ای آشوريانخند( آّشوربه ترتيب همان ) نيای اساطيری اعراب(اسماعيلو ) خندان( اسحاق
به ) منجی(عيسوو ) کشتی گير(يعقوبيعنی  اسحاقپسران . هستند) اسم برده(نبو)/ ايزد کامل، سالم(نينورتاو ) بابليها

 پائه شولو ) ايزد جهان زيرين(نرگالاست  که اين دومی  ايشوميا ) سرور شفابخش(نی نازوو  نينورتاترتيب مطابق با 
کسی جز ) دريغ(اساف/ يوسفيعنی  يعقوباز پسر معروف . نيز ناميده شده است) اهر درخشانجوانی با ظ(

                                                            . آدونيس منظور نيست)/ دوموزی لفظًا يعنی دريغ از فرزند حقيقی(تموز
                                                                                                                                      

ميخوريم که نام  )توانا(قديربه واژًه توراتی خدای  فرانک لداخدا و نقشه اش برای بشريت به قلم اوسر انجام در مقالًه 
خدای (علی ولی اهللاعه بر روی زمين يعنی غالت شي) الئيلی، اللهی(را به وضوح با جانشين خدای آسمانی غدير خم

:                                                                                           ربط ميدهد) بعلی/زمين نائب خدای آسمان، بعل  
يم  مي برخورد |ELOHIM| الوهيم عبري واژه با نخست عتيق عهد در" ه  آن ردان  آ اب  در آن فارسي  برگ  مقدسهاي  آت
ه  را صفاتي  همه الوهيم واژه.  است خدا واژه ما دا  آ ق  از خ ا  طري وده  آشكار  را خود  آنه ر  در است  نم رد،  مي  ب ل  گي  مث

دگار، افظ، آفري ده ح ره و رهانن اي واژه.  غي ه ال ه االوهيم ،ال راي ي اره ب ه اش ار ب ه پروردگ ار ب د مي آ دايش در.رون  پي
دا١٨:١٤ ود خ ه را خ وان ب م( عن ون ال)  اس ه ،EL-ELYON الي ر آ ردانش ب رت گ ي حض داي[ اعل الي خ ي] تع  م

دايش (آرد معرفي ابراهيم به EL-shaddai شادايي ال عنوان به خودرا خداوند. آند مي باشدمعرفي ن ). ١:١٧ پي  اسم  اي
اب  در تنها عبارت اين آند، مي معرفي است چيز همه داراي و بخشد مي توان آند، مي پرستاري آنكه عنوان به خدارا  آت
ي |EL-OLAM عوالم ال عبري عبارت به ٣٢:٢١ پيدايش در.  است شده تكرار بار ٣٢ ايوب  برمي  سرمدي  خداي  يعن
ارت . خورد مي چشم به )توانا(قدير خداي يعني EL-GIBBORگيبور ال عبارت اشعياء در.  خوريم ر  عب  از اخي
ه  و بود منجي وعده صرعنا از يكي آه چرا ، است برخوردار اي العاده فوق اهميت ذيري  صورت  ب   وي الوهيت  انكارناپ
 و عجيب  او اسم و خواهدبود او دوش بر سلطنت و شد بخشيده ما به پسري و زاييده ولدي ما براي آه زيرا:"رساند رامي
انط ). ٦:٩ اشعياء ."(خواهدشد  خوانده سالمتي سرور و سرمدي پدر و] الگيبور عبري زبان در[قدير وخداي مشير  ورهم
دا " عمانوئيل و بيايد بود قرار آه دارند نظر اتفاق خصوص اين در انبيايش و خدا آرد، خواهيم مالحظه ادامه در آه ا  خ  ب

 ) ".٢٣ و ٢٢:١ متي و ١٤:٧ اشعياء( بشود ماست
 

)شيعی رشد -منبع سايت اسالمی(به روايت شيعيان واقعه غدير خم  
 

هجرت تصميم به زيارت خانه خدا و بجاآوردن حج نمودند؛ لذا مردم را از پيامبر اکرم بنا بر امر الهی، در سال دهم 

. نمودن اهالی مناطق مختلف، قاصدانی را به آن شهرها گسيل داشتند  و حتی برای آگاه )٢٩(اين امر مطلع کردند

رستادگان حضرت نيز همانگونه که وجود مقدس رسول اکرم خود اعالم نموده بودند، اين پيام را به مردم رساندند ف
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هر کس که توانايی و استطاعت آن را دارد، . که اين آخرين حج رسول خداست و اين سفر دارای اهميت فراوانی است

ای از اصحاب  اکرم با همراهی عده  گرچه رسول. يدبر او الزم است که پيامبر اکرم را در اين سفر همراهی نما

ای در طول حيات  اما اين نخستين بار و تنها مرتبه )٣٠(خويش پيش از اين، اعمال عمره مفرده را انجام داده بودند،

پس از اين . آوردن و تعليم مناسک حج گرفتند م بود که بنا بر امر الهی، حضرت تصميم به بجایطيبه پيامبر اسال

مورخان و . اعالم، جمعيت کثيری در مدينه جهت همراهی با رسول خدا و بجای آوردن اعمال حج، مجتمع گشتند

حجة  و حجة الکمال، )٣٢(البالغ حجة، حجةاالسالم ،)٣١(الوداع حجة نظران از اين سفر رسول خدا با عنوان صاحب

  .نمايند ياد می )٣٣(التمام

ذيقعده به همراه همراهان خود و  ٢۵يا  ٢۴اکرم با پای پياده و در حاليکه غسل نموده بودند، در روز شنبه   رسول

قصد  بيت گراميشان و عامه مهاجرين و انصار و جمعيت کثيری که گرداگرد حضرت اجتماع کرده بودند، به اهل

تعداد جمعيتی که به همراه حضرت از مدينه خارج شده بودند را بين . بجای آوردن مناسک حج از مدينه خارج گشتند

اما افراد بسياری به غير از اين عده،  )٣۴(اند؛ نقل نموده )١٢٠٠٠٠و حتی برخی بيشتر از ( ١٢٠٠٠٠تا  ٧٠٠٠٠

نظير اشخاصی که در مکه مقيم بودند و يا اشخاصی که از شهرهای ديگر خود به مکه آمده و در آنجا به حضرت 

ملحق شدند، به همراه پيامبر و با اقتدای به ايشان مناسک حج را در اين سفر بجای آورده و رسول خدا را همراهی 

پيش از تصميم پيامبر برای بجای آوردن مناسک حج، از طرف ايشان برای تبليغ اسالم و نشر  امام علی،. نمودند

معارف الهی به جانب يمن فرستاده شده بودند؛ اما هنگامی که از تصميم پيامبر برای سفر حج و لزوم همراهی ساير 

ت مکه حرکت نمودند و در آنجا پيش ای از يمن به سم مسلمين با آن حضرت در اين سفر، آگاه گشتند، به همراه عده

  )٣۵(.اکرم ملحق شدند  از آغاز مناسک، به رسول

. ودندرسول خدا و همراهيان آن حضرت، در ميقات مسجد شجره ُمحرم گشتند و بدين ترتيب اعمال حج را آغاز نم

اکرم توضيح داده شده بود، اما   گرچه اصول و کليات مناسک حج قبال و به هنگام نزول آيات مربوطه، توسط رسول

در اين سفر، پيامبر اين اعمال را به طور عملی برای مردم آموزش داده و جزئيات را برای آنان تبين نمودند و در 

  .ه ساير تکاليف الهی و وظايف شرعيشان آگاهی بخشيدندمواقف گوناگون، با ايراد خطابه، مردم را نسبت ب

نمودند، شهر مکه را  سرانجام اعمال حج، پايان يافت و پيامبر اکرم به همراه جمعيت کثيری که ايشان را همراهی می

  .ترک نمودند و رهسپار مدينه شدند که در بين راه به محل غدير خم رسيدند

ای در اين  و غدير خم در جغرافيا، نام محلی است که به خاطر وجود برکه )٣۶(،غدير در لغت به معنای آبريز و مسيل

تری کيلوم ۴ - ٣غدير در . شهرت يافته است) غدير خم(شده است، به اين نام   محل، که در آن آب باران جمع می

در جحفه راه اهالی . باشد کيلومتری مکه قرار دارد که يکی از ميقاتهای پنجگانه می ۶۴جحفه واقع شده و جحفه در 

علت وجود مقداری آب و چندين درخت کهنسال، غدير خم به  )٣٧(.شود مصر، مدينه، عراق و شام از يکديگر جدا می

  )٣٨(.فرسا و شديد بود شد اما دارای گرمايی طاقت  محل توقف و استراحت کاروانيان واقع می

به وادی غدير خم رسيدند و پيش از جدايی اهالی شام، مصر و  جهالح ذی ١٨شنبه  ۵اکرم در روز   هنگامی که رسول

يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليک  «: عراق از ميان جمعيت، جبرئيل امين از جانب خداوند بر ايشان نازل گرديد و آيه

را نازل نمود و از جانب حق تعالی، رسول  )٣٩(»من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته و اهللا يعصمک من الناس 

در اين . اکرم را امر نمود تا حکم آنچه را که در قبل بر پيامبر درباره امام علی نازل گشته بود، به مردم ابالغ نمايند

رسول اکرم پس از نزول . نمودند، حوالی جحفه رسيده بودند می هنگام، پيشتازان کاروان و افرادی که جلوتر حرکت

نمودند، به محل غدير  آيه، دستور توقف کاروانيان را صادر نمودند و امر فرمودند تا آنانی که پيشاپيش حرکت می
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همچنين به  )۴٠(.بازگردند و افرادی که در پس قافله، عقب مانده بودند، سريعتر به کاروان در اين وادی، ملحق شوند

چند تن از صحابه دستور دادند تا فضای زير چند درخت کهنسال را که در آن محل قرار داشتند، آماده نمايند؛ خارها 

در اين هنگام، زمان به جای . آوری نمايند ختان را جمعرا از زمين برکنند و سنگهای ناهموار موجود در زير آن در

به همراه جمعيت کثير حاضر، ادا  )۴٢()۴١(اکرم فريضه ظهر را در گرمای شديد،  آوردن نماز ظهر فرارسيد و رسول

ای از ردا و لباس خويش را برای در امان بودن از  شدت گرما در وادی غدير به حدی بود که اشخاص، گوشه. نمودند

سنگها، در زير پای افکندند و مقداری از آنرا برای کاستن از شدت گرمای شنها و  شدت تابش آفتاب، بر سر می

ای بر روی شاخسار آن درختان کهن افکندند تا مانعی در برابر  برای رسول خدا نيز پارچه )۴٣(.گستردند خويش می

که حضرت از نماز فارغ گشت، از جهاز شتران، در همان هنگامی . حرارت موجود و تابش خورشيد، ايجاد نمايند

محلی که به فرمان رسول خدا توسط صحابه آماده شده بود، منبری ساختند و وجود مقدس پيامبر اکرم بر فراز آن در 

آمدند و شروع به ايراد خطبه، با صدايی بلند و رسا نمودند؛ در حاليکه جمعيت فراوان همراه پيامبر، بر گرداگرد 

دادند و برخی از افراد نيز برای آنکه همگان از کالم  اکرم گوش فرا می حضرت جمع گشته بودند و به سخنان نبی

  .نمودند رسول خدا مطلع گردند، سخنان آن حضرت را با صدايی بلند برای افرادی که دورتر قرار داشتند، تکرار می

  :خطابه حضرت در ميان جمعيت بدين گونه ايراد گرديد

خواهيم و به او ايمان داريم و از شرور نفسهايمان و  د و ستايش مخصوص خداوند است و از او ياری میحم« 

بريم؛ خداوندی که هدايتگری وجود ندارد برای کسانی که گمراهشان نمايد و گمراه  زشتيهای کردارمان، به او پناه می

صلی (دهم که جز خدا، معبودی نيست و محمد دت میای وجود ندارد برای اشخاصی که او هدايتشان نمايد و شها کننده

) دارای لطف فراوان و بسيار آگاه(بنده و فرستاده اوست و اما بعد؛ ای مردم، خداوند لطيف و خبير ) اهللا عليه و آله

من مسئول  )۴۴(.اجابت خواهم نمود) دعوت او را(شوم و  فرا خوانده می) به سوی او(مرا خبر داد که من به زودی 

  »گوييد؟  چه می) درباره دعوت و مسئوليت من(پس . هستم و شما نيز مسئوليد

دهيم که دعوت خويش را ابالغ نمودی و نصيحت کردی و کوشش نمودی،  شهادت می« : حاضران در پاسخ گفتند

  )۴۵(».د شما را جزای خير دهدپس خداون

بنده و ) صلی اهللا عليه و آله(دهيد که معبودی جز خدا نيست و محمد آيا شهادت نمی« : سپس رسول خدا فرمودند

آيد و در  بهشت و دوزخ خداوند، حق است و مرگ، حق است و قيامت می) دهيد که آيا شهادت نمی(فرستاده اوست؟ و 

  »گرداند؟ آن شکی نيست و خداوند کسانی را که در قبرها هستند مبعوث می

                                                                                  ».دهيم بله ای رسول خدا، شهادت می« : حاضران گفتند
         »شنويد؟ می) کالم مرا(آيا « : سپس در ادامه، رسول اکرم خداوند را بر اين امر شاهد گرفتند و از مردم پرسيدند  

  (۴۶) حاضرين گفتند: «بله يا رسول اهللا.»                       
  

گردم و شما در کنار آن بر من وارد  حاضر می) کوثر(من پيش از شما در کنار حوض «: پس حضرت فرمودند

در . باشد می) هری در يمنش(و َصنعا ) شهری در حوالی شام(گرديد و عرض آن به اندازه فاصله مابين ُبصری  می

) دو شئ گرانبها(آن قدحهايی به تعداد ستارگان، از جنس نقره است؛ پس بنگريد که پس از من چگونه درباره ثقلين 

  ».نماييد رفتار می

  »خدا؟  ثقلين چه هستند ای رسول« در اين هنگام فردی ندا داد که 
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پس . آن بدست خداوند و جانب ديگر آن در دستان شماست جانبی از. ثقل اکبر کتاب خداست« : رسول اکرم فرمودند

شويد و ثقل ديگر  که اگر به آن تمسک جوييد، گمراه نمی.) بريد  آنرا گرفته و از هدايت آن بهره. (به آن متمسک شويد

 خداوند لطيف خبير مرا خبر داد که اين دو ثقل تا هنگامی که در کنار حوض بر من. و کوچکتر، عترت من هستند

پس، از اين دو پيشی نگيريد که . ام و من اين را از پروردگارم مسئلت نموده )۴٧(گردند وارد شوند، از يکديگر جدا نمی

  »)۴٨(.شويد گرديد و از اين دو، باز نمانيد که هالک می هالک می

در اين  )۴٩(.سپس رسول خدا، دست امام علی را بلند نمود تا همه مردم، ايشان را در کنار رسول خدا مشاهده نمودند

 )۵١()۵٠(»تر نيستم؟ ای مردم، آيا من از خود شما، بر شما اولی و مقدم« : هنگام رسول اکرم از حاضرين پرسيدند

  )۵٢(».بله، ای رسول خدا« : مردم پاسخ دادند

آنان از خودشان اولی و خداوند ولی من است و من ولی مؤمنين هستم و من نسبت به «: حضرت در ادامه فرمودند

  )۵٣(».باشم می  مقدم

بار اين جمله را تکرار  ٣، رسول خدا )۵۴(».پس هر کس که من موالی او هستم، علی موالی اوست« : آنگاه فرمودند

خداوندا، دوست بدار و سرپرستی کن، هر کسی که علی را دوست و سرپرست خود بداند و «: و فرمودند )۵۵(نمودند

نمايد و به حال خود رها کن،   و ياری نما هر کسی که او را ياری می )۵۶(دارد بدار هر کسی که او را دشمن میدشمن 

  » )۵٧(.گذارد هر کس که او را وا می

  )۵٨(».برسانند) اين پيام را(ای مردم، حاضرين به غايبين «: سپس خطاب به مردم فرمودند

اليوم أکملت لکم دينکم و « : بار ديگر جبرائيل نازل شد و از جانب خداوند، آيههنوز جمعيت متفرق نگشته بودند که 

گرديد، نبی  هنگامی که اين آيه نازل. را بر پيامبر فرو فرستاد )۵٩(»أتممت عليکم نعمتی و رضيت لکم اإلسالم دينا

شدن دين و تمام گشتن نعمت و رضايت پروردگار به رسالت من و واليت علی پس  اکبر بر کامل  اهللا«: اکرم فرمودند

  )۶٠(».از من

از جمله کسانی که پيشاپيش ساير صحابه، به . تهنيت گفتند) عليه السالم(یدر اين موقع، مردم به امير مؤمنان، امام عل

بر تو گوارا باد ای پسر « : گفت عمر پيوسته خطاب به امير مؤمنان می. امام علی تهنيت گفتند، ابوبکر و عمر بودند

  )۶١(».ابيطالب، تو موالی من و موالی هر مرد و زن با ايمان گشتی

اجازه خواست تا آنچه ) صلی اهللا عليه و آله(در اين هنگام، حسان بن ثابت که از شعرای زبردست بود از رسول اکرم 

شنيده است، در ضمن ابياتی ) صلی اهللا عليه و آله(اکرم  از رسول ) عليه السالم(را که در اين موقف درباره امام علی 

« : حسان، خطاب به بزرگان قريش گفت» .به برکت الهی، بگو«: فرمودند) صلی اهللا عليه و آله(پيامبر اکرم . بسرايد

  :و اين چنين سرود» .ای بزرگان قريش، سخن مرا به گواهی و امضای پيامبر گوش کنيد

، غديری که در سرزمين خم قرار داشت و ای کاش مردم در روز غدير پيامبرشان با بانگ بلند ندايشان در داد«

  آيا من سرپرست و ولی شما نيستم؟ : فرمود ديدند که می جهان بودند و رسول خدا را در حال ندا می

معبود تو، موالی ما و تو ولی ما هستی؛ و تو ای خواننده شعر، اگر در : پوشی گفتند  مردم در پاسخ او بدون هيچ پرده

  .يافتی  حتی يک نفر هم مخالف نمی آنجا بودی،

يا علی، برخيز که من تو را برای امامت و هدايت خلق بعد از خود : ابيطالب کرد و فرمود بن در اين هنگام رو به علی

     )۶٣)(۶٢( ».شايسته ديدم) و از جانب خداوند(
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 منشأ بابلی و هيتی اسطورًه توراتی شمشون و دليله
 

پهلوان فانی  -خدا(خورشيدپرستگيلگامش به ظاهر يادآور ) در معنی خورشيدپرست، منسوب به خورشيد( شمشوننام 
بلند، دوردست، خدای (الوستاست و همچنين بيانگر نام ) خدای ميرای فينيقيها، آدونيس زيبا(هواواقاتل ) معروف

ايسی مضمون اساسی تری بيان می کند و يادآور ) خدا(خدمتکار او در معنی  شمشونمعهذا نام . است)خورشيد کرتيها
شموئيل و ) انکی/ائا(پسر ابراهيماسماعيل است که با ) خدای زمين(ائا /وزير و خدمتکار انکی) خدای فرياد رس( مو

از پيامبران و خدايان قبيله ای اعراب مطابقت می نمايد چه در تورات ) ائا/انکی=موسيقیخدای نی و آالت (پسر الکانه
را بر تخت سلطنت منسوب ) مردوک(داودو ) جمشيد/تموز(شائولدر مقام آخرين نبی از داوران  شموئيلاز سويی 

خدای بابلی معروف جنگ  همچنين با )ايسی مو(اسماعيلاز آنجاييکه . به بيانی ديگر پهلوان تاجبخش است. ميکند
مطابقت می نمايد لذا معلوم ميشود که آوازه وی در دور و نزديک سمت غربی بين النهرين  ) معروف(نبو)/کامل(نينورتا

او را وارد اساطير ) خدای عقاب شکل( آژاکس و) پهلوان معروف(هراکلس، )خادم خدا( شمشوناو را تحت اسامی 
را در زبانهای سامی عربی و عبری می توان به  گيلگامشست که اشکالی از نام جالب ا. محلی ملل ديگر نموده است

نبو گرفت که معنی اولی بيانگر نام بابلی و مصری  در هم شکنندًه راهزنانو  سرور و پهلوان معروفمعانی 
تورات و  وخایمردبابليها و  مردوکو مفهوم  دومی بيانگر معنی لفظی نام ) يونانيها هراکلس= قهرمان معروف/خدا(

است که ) لفظًا يعنی زيبا(شائول تورات/قرآن طالوتدر اين باب ناگفته نماند . شاهنامه و اوستا استگرشاسپ و  رستم
شوهر ) گودرز، هوم عابد(اين فرد اساطيری اخير بر اساس روايات ايرانی همان سپتمه جمشيد زيبای اساطير ايرانی

است، ) بسيار ستمگر(افراسيابعهد وی و قاتل اصلی ماديای اسکيتی يا همان و ولي آستياگدختر ) دانا منش(آميتيدا
بوده است و بنا به ) شايد از نظر وسعت امپراتوريش بزرگترين آنان(افراسيابی که از بزرگترين جهانگشايان عهد باستان

 =پولی فومی(تالوسنی نيز در اساطير يونا. به شمار ميرفته است) روئين تن(فر ايزدیمندرجات اوستا در آغاز صاحب 
غولی به شمار آمده است  )يعنی غولی که سر زير آسمان خم کردهعوج عنق = ، علوان، لندهور، اولی کومیمشهور

روئين تن که فقط در قسمت پايين ساق پای او، رگی وجود داشت که زير قوزک پای او قرار گرفته و ممکن بود، موجب 
به وسيله جادو اين رگ حياتی ) دانا=ماديا(به اين جزيره اين مديا) کشتی تيزرو(وتهاهنگام ورود آرگونا. هالک او گردد

منجی، در اصل ( ياسونبنا به روايت ديگر يکی از آرگوناوتهای تحت رهبری . جان سپرد تالوسوی را پاره کرد و 
پيشگو،مغ، سپيتمه جمشيد، (پوئه آسبه نام ) کی آخسارو پادشاه بزرگ ماد، ويرانگر آشور و کشندًه ماديای اسکيتی

بنا به مندرجات تاريخ ارمنستان موسی . اين رگ را به وسيلًه تيری سوراخ کرد و تالوس بر اثر آن بمرد) شوهر آميتی دا
منظور ويرانی امپراتوری (در عهد توفان بزرگ ) خسيسوتريوس، هوخشثره(کی آخساروخورنی اسطورًه کشتيرانی 

خدای (تالوس/ شمشون از اينجاست که در وجود . کمی بعد از قتل ماديای اسکيتی است عن قريب مربوط به عهد) آشور
يا همان ماديای اسکيتی تاريخی، خدای قبيله ای ) بسيار ستمگر و آسيب رسان( افراسيابعالوه بر ) درور دست خورشيد

و آتش ويرانًه شهرهای نينوا و خدای خورشيد خندان را مشاهده ميکنيم که در ميان خون  آشورخورشيد آشوريان يعنی 
همان طور که يونانيان در اسطورًه آرگوناوتها اين حماسه بزرگ ايرانيان مادی و . شهر آشور به خاک مذلت نشسته است

پارسی را با اضافاتی در يونان بومی نموده اند، در تورات نيز اين اسطوره حماسی ايرانيان رنگ و بوی يهودی و 
خدای (داجونو خدای قبيله ای آنان يعنی ) سرزمين خدای بارانی و ويرانی(فلسطينياندر اينجا : فلسطينی گرفته است

در . توسط شمشوِن نابينا شده به خاک هالکت و ويرانی کشيده ميشود) بارانی، ويرانی، ايزد اجساد و جهان زيرين
و همچنين خود ) همسر سپيتمه جمشيد نوادًه کی آخسارو،(مديا دختر زيبای فلسطينی جايگزين ملکًه  دليلهتورات، 

ايزد (در اسطورًه گرجی اميران نام دليله به صورت دالی مادر اميران. شده است) افراسياب جادوگر(ماديای اسکيتی
به شمار آمده است که نيروی حيات وی در گيسوان طالييش نهفته است و چون همسر شکارچی ) جاودانی خورشيد

از اينجا به نظر ميرسد که . آنها وی را از آنها بی بهره ميسازد با روزگارش به سر می آيدمعشوقش، وی را با تراشيدن 
الهًه معروف بابليها يعنی /متعلق به همان خدا) کيبله= پرگيسو( ذوليخاو )الهًه مشهور و گردنده( داليله/ دالینامهای 
می دانيم در تورات اين موهای سر دارنده  .به شمار رفته است شمشون/ گيلگامشبوده باشد که عاشق حسود ايشتار 

در روايات . به حساب آمده استشمشون ذوليخا بلکه متعلق به خود /دالی/نيروی عظيم خدايگانی نه متعلق به دليله
) پهلوان(ايرانی اين اسطورًه مرد روئين تن ضمن داستان رستم و اسفنديار بيان شده است که در واقع از اين رستم 

پسر خوانده و داماد کورش و پسر گئوماته زرتشت ) مخلوق مقدس نابينا گرديده(نشی و از اين اسفنديارداريوش هخام
و دليله از اين قرار ) انکی/بازمانده(در تورات سفر داوران اسطورًه شمشون پسر مانوح . مراد بوده است سپيتمه جمشيد

                                                                                        ): منبع مرکز پژوهشهای مسيحی(بيان گرديده است
                                                                                                                                           

  )ترجمه قديمی( کتاب داوران
  شمشون

  تسليم  سال  چهل  فلسطينيان  دست  را به  ايشان  خداوند  ورزيدند، و  شرارت خداوند  بار ديگر در نظر  اسرائيل  يو بن   ١
 .آرد
ظاهر   زن  آن  به  خداوند  و فرشتة  ٣  .زاييد ، نمي بوده نازاد  بود، و زنش نام  ، مانوح دان  از قبيلة  از ُصرَعه  و شخصي  ٢
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و   باحذر باش  ن´و اال  ٤  .زاييد  خواهي  ، پسري شده  حامله  ليكن.  اي و نزاييده  نازاد هستي  تو حال  اينك«:  گفت ، او را شده
  بر سرش  زاييد، و استره  خواهي  ، پسري شده  زيرا يقينًا حامله  ۵.مخور  چيز نجس  و هيچ  منوش  و مسكري  شراب  هيچ

  فلسطينيان  از دست  اسرائيل  رهانيدن  خواهد بود؛ و او به  خدا نذيره  خود براي مادر  ولد از رحم  زيرا آن نخواهد آمد،
                                                ».خواهد آرد  شروع

ار بسي خدا  منظر فرشتة  آمد، و منظر او مثل  نزد من  مرد خدايي«:  ، گفت آرده  را خطاب ، شوهر خود آمده  زن  آن  پس  ۶
زاييد،   خواهي  ، پسري شده  حامله  اينك  گفت  من  و به  ٧  .خود مرا خبر نداد  و از اسم  از آجاست  آه  و نپرسيدم. بود  مهيب
خدا   براي  مادر تا روز وفاتش  ولد از رحم  آن  مخور زيرا آه  چيز نجس  ، و هيچ منوش  و مسكري  شراب  هيچ  ن´و اال
                                                          ».خواهد بود  نذيره
 ، بار ديگر نزد ما بيايد و فرستادي  مرد خدا آه  آن  خداوند، تمنا اينكه  اي  آه» : ، گفت استدعا نموده  خداوند  از  و مانوح  ٨

                                             ». رفتار نماييم  مولود خواهد شد، چگونه  آه  با ولدي  دهد آه  ما را تعليم
نزد   مانوح  بود، اما شوهرش  نشسته آمد و او در صحرا  زن  خدا بار ديگر نزد آن  را شنيد و فرشتة  خدا آواز مانوح و  ٩
  روز نزد من  آن در  مرد آه  آن  اينك«:  گفت  وي  ، به شوهر خود را خبر داده ، دويده  زودي  به  زن  و آن  ١٠  .نبود  وي
                                                             ». است  بار ديگر ظاهر شده آمد،
  با اين  آه  مرد هستي  آيا توآن«:  را گفت  ، وي آمده  شخص  نزد آن شد، و  خود روانه  زن  ، در عقب برخاسته  و مانوح  ١١
  چه  با وي  ولد و معاملة  آن  اما حكم. بشود  تو واقع  آالم«:  گفت  مانوح  ١٢  ». هستم  من«:  او گفت» ؟ گفتي  سخن  زن

مو   از هر حاصل  ١٤  .نمايد  اجتناب  گفتم  زن  به  از هر آنچه«:  گفت  مانوح  به  خداوند   و فرشتة  ١٣» خواهد بود؟
 ».دارد ، نگاه فرمودم او امر  به  نخورد و هر آنچه  چيز نجس  ننوشد، و هيچ  و مسكري  شراب  نخورد و هيچ زنهار
  به  خداوند   فرشتة  ١٦» . بينيم  تهيه  اي گوساله  و برايت  بيندازيم  تعويق تو را«:  گفت  خداوند   فرشتة  به  و مانوح  ١۵

  يهوه  را براي  آن  بگذراني  تنيسوخ  اگر قرباني خورد، و  تو نخواهم  ، از نان اندازي  مرا تعويق  اگر چه«:  گفت  مانوح
  تا چون  تو چيست  نام«:  گفت  خداوند   فرشتة  به  و مانوح  ١٧  . است  خداوند  فرشتة  آه  دانست نمي  زيرا مانوح» . بگذران
  چونكه ؟ آني مي  لسؤا  من  اسم  چرا دربارة«:  را گفت  وي  خداوند   فرشتة  ١٨  ». نماييم  شود، تو را اآرام  تو واقع  آالم
                                                          ». است  عجيب  آن
  آرد و مانوح  عجيب  آاري  گذرانيد، و فرشته  خداوند   براي  سنگ  آن ، بر را گرفته  آردي  و هدية  گوساله  مانوح  پس  ١٩
  در شعلة  خداوند   ، فرشتة رفت باال مي  آسمان  سوي  به  از مذبح  آتش  شعلة  چون  شد آه  زيرا واقع  ٢٠  .ديدند مي  زنش و

ديگر   زنش و  بر مانوح  خداوند   و فرشتة  ٢١  .افتادند  زمين  ديدند، رو به  چون  و زنش  صعود نمود، و مانوح  مذبح
مرد، زيرا خدا را   خواهيم  البته«:  گفت  زنش  به  مانوح و  ٢٢  .بود  خداوند   فرشتة  آه  دانست  مانوح  پس. ظاهر نشد

  ما قبول  را از دست  آردي  و هدية  سوختني  قرباني ما را بكشد  خواست مي   خداوند  اگر«:  گفت  اما زنش  ٢٣  ». ديديم
 ».رسانيد ا نميم  سمع  امور را به  اين  مثل  وقت  اين داد، و در نمي  ما نشان  چيزها را به  اين  آرد، و همة نمي
در   خداوند   و روح ٢٥. داد  برآت او را  خداوند  و پسر نمو آرد و. نهاد  نام  ، او را َشْمُشون زاييده  پسري  زن  و آن  ٢۴

   .نمود  او شروع  برانگيختن  به  َاْشَتأُول و  ُصْرَعه  در ميان  دان  لشكرگاه
  

  ترجمه تفسيری
                                                               تولد سامسون

فلسطينيها   دست  به  سال  چهل  را مدت  خداوند ايشان  بنابراين .ورزيدند  خداوند گناه  به  بار ديگر نسبت  اسرائيل  قوم   ١
  اين. آرد ظاهر شد مي  زندگي  در شهر صرعه  آه  دان  از قبيله  خداوند بر همسر مانوح  فرشته  روزي  ٣و٢  .گرفتار نمود

،  شده  حامله  بزودي  ، ولي اي نازا بوده  چند تا بحال هر«:  او گفت  به  ، اما فرشته نداشت  ، نازا بود و فرزندي زن
هرگز   پسرت سر  موي  ٥  . نخوري  و ناپاك  و چيز حرام  ننوشي  و مسكرات  شراب  باش  مواظب  ٤  .زاييد  خواهي پسري

  اسرائيليها از دست  رهانيدن  به  او شروع. خواهد بود خدا  ، از بدو تولد وقف بوده    او نذيره  شود، چون  دهنبايد تراشي
                                                              ».فلسطينيها خواهد آرد

  خدا مهيب  مانند فرشته  صورتش  آه ظاهر شد  من  به  مرد خدايي«:  او گفت  و به  رفت  شوهرش  پيش  با شتاب  زن  آن  ۶
 او. شد  خواهم  پسري  صاحب  من  آه  اما گفت  ٧  . نگفت  من  خود را به  اسم  و او هم  را نپرسيدم  و نشانش  نام  من. بود

مادر   ، از شكم بوده  نذيره  دك؛ زيرا آو بخورم  و ناپاآي  و چيز حرام  بنوشم  و مسكرات  نبايد شراب  آه  گفت  من  به  همچنين
                                                                »!بود خدا خواهد  وقف  مرگ  تا دم
ما ياد دهد   تا او به  نزد ما بفرستي  خدا را دوباره مرد  تو آن  آنم مي  خداوند، خواهش  اي«: دعا آرد  چنين  مانوح  آنگاه  ٨

در   او آه  زن خدا بار ديگر بر  فرمود و فرشته  را اجابت  وي  خدا دعاي  ٩  ». آنيم  چه  بخشي مي ما  به  آه  ديبا فرزن
  مردي  آن«:  گفت  شوهرش  ، به او دويده  پس  ١٠  .نبود  نزد وي  مانوح  شوهرش  بار هم  اين. بود، ظاهر شد  صحرا نشسته

                                                             »! است  آمده  مباز ه بود،  ظاهر شده  من  به  آه
  آرده  صحبت  من  با زن  آه  هستي  مردي  آيا تو همان«: پرسيد ، از او مرد آمده  نزد آن  همسرش  همراه  بشتاب  مانوح  ١١

 »؟ بودي
                                                                 ». بلي«:  گفت  فرشته
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                                           »؟ آنيم  بزرگ بايد او را  چگونه  بعد از تولد بچه«: از او پرسيد  مانوح  پس  ١٢
نگور ا  درخت  او نبايد از محصول. ، پرهيز آند آردم  او را منع  آه  تو بايد از آنچه  زن«: داد  جواب  فرشته  ١٤و١٣

بجا   ام او امر آرده  به  او بايد هر چه. بخورد  و ناپاك  نبايد چيز حرام  او همچنين .بنوشد  و مسكرات  بخورد يا شراب
 ».آورد
: داد  جواب  فرشته ١٦» . بياورم  غذايي  و برايت  تا بروم  جا بمان  همين  آنم مي  خواهش«:  گفت  فرشته  به  مانوح  آنگاه  ١۵

  سوختني  قرباني  بعنوان  بياور آه  اي ، هديه بياوري  چيزي  خواهي اگر مي.  خورم نمي  چيزي  ، ولي مانم مي ا منتظردر اينج«
                                                    .) خداوند است  فرشته او  آه  دانست هنوز نمي  مانوح(» .گردد  خداوندتقديم  به
  اين  آسي  چه  آه  بگوييم  مردم  به  خواهيم گردد مي  واقع  اي گفته  آنچه هر  وقتي«:  ، گفت او را پرسيده  سما  مانوح  سپس  ١٧

                                                         »! است  را آرده  پيشگويي
                                                   »! است  عجيبي  ، زيرا نام مرا نپرس  نام«:  گفت  فرشته  ١٨
  عجيبي  عمل  آرد و فرشته  خداوند تقديم  به  سنگي  قربانگاهي  را روي  ، آن از آرد گرفته  اي و هديه  بزغاله  مانوح  پس  ١٩
! صعود نمود  آسمان  به  شآت  در شعله  آشيد فرشته  زبانه  آسمان  بسوي  قربانگاه  آتش  هاي شعله  وقتي  ٢١و٢٠  .داد  انجام
بود   باري  آخرين  اين.  است  خداوند بوده  او فرشته  فهميد آه  مانوح نهادند و  رو بر زمين  واقعه  اين  با ديدن  و زنش  مانوح
                                                .را ديدند آنها او  آه
اگر خداوند «:  او گفت  به  زنش  ولي  ٢٣  »! ديديم مرد، زيرا خدا را  يمما خواه« :همسر خود گفت  به  مانوح  ٢٢
  را بعمل  آار عجيب  داد و اين ما نمي  را به  عجيب  وعده  آرد، اين نمي  ما را قبول  قرباني و  ما را بكشد هديه  خواست مي
  ».آورد نمي
هر   ٢٥  .داد  شد و خداوند او را برآت  بزرگ او رشد آرد و .نهاد  نام»  سامسون«بدنيا آورد و او را   پسري  زن  آن ٢۴
  غيرت  را به  خداوند وي  ، روح رفت مي  قرار داشت  و اشتاعول  صرعه  بين  آه  دان  لشكرگاه  به  سامسون  آه  وقت
  .آورد مي

  
  )ترجمه قديمی(کتاب داوران 

                                                              شمشون  ازدواج
 : ، گفت آرده  پدر و مادر خود بيان  ، به و آمده  ٢  .ديد  در ِتْمَنه  فلسطينيان  از دختران  ، زني فرود آمده  ِتْمَنه  به  و َشْمُشون١
: را گفتند  وي  مادرش پدر و  ٣  ».بگيريد  زني  به  من  او را براي  ن´اال  پس.  ديدم  در ِتْمَنه  فلسطينيان  از دختران  زني»
» ؟ بگيري  زن  نامختون  و از فلسطينيان  تو بايد بروي  آه  نيست  دختري  من  قوم  تمامي و در  برادرانت  آيا از دختران«

ز ا  اين  دانستند آه نمي  اما پدر و مادرش ٤» .آمد پسند  بگير زيرا در نظر من  من  او را براي«:  پدر خود گفت  به  َشْمُشون
 .داشتند مي  تسلط  اسرائيل بر  فلسطينيان  وقت  در آن  ، چونكه خواست مي  علتي  بر فلسطينيان  زيرا آه ، است  خداوند  جانب

  .بغريد بر او  جوان  شيري  رسيدند، اينك  ِتْمَنه  تاآستانهاي  به  فرود آمد؛ و چون  ِتْمَنه  با پدر و مادر خود به  َشْمُشون  پس  ۵
نبود؛ و پدر و   در دستش  شود، و چيزي  دريده  اي بزغاله  آه  طوري  را دريد به  ، آن بر او مستقر شده   خداوند   روحو   ٦

بعد   و چون  ٨  .آمد پسند  نظر َشْمُشون  وبه  گفت  سخن  زن  ، با آن و رفته  ٧   .نداد  بود، اطالع  آرده  مادر خود را از آنچه
شير   در الشة  زنبور ، و عسل  انبوه  شير را ببيند؛ و اينك  الشة تا  آنار رفت  به  ، ازراه گشت برمي  نشگرفت  براي  از چندي

داد و   ايشان  به ، پدر و مادر خود رسيده  خورد تا به مي  شد و در رفتن  ، روان خود گرفته  دست  به را  و آن  ٩  .بود
                                                        .بود  شير گرفته  از الشة را  عسل  آه  نگفت  ايشان  اما به. خوردند

  شد آه  و واقع  ١١. داشتند  عادت  چنين  جوانان  آرد، زيرا آه  در آنجا مهماني  آمد و َشْمُشون  زن  نزد آن  و پدرش  ١٠
شما   براي  معمايي«:  گفت  ايشان  به  و َشْمُشون  ١٢  .نداو باش  آردند تا همراه  انتخاب  رفيق  او را ديدند، سي  چون
  دست  و سي  آتان  جامة  شما سي  نماييد، به  دريافت را  آنيد و آن  حل  روز مهماني  در هفت  من  را براي  ، اگر آن گويم مي

» .بدهيد  من  به  رخت  دست  و سي  آتان  جامة  شما سي  آنيد، آنگاه  نتوانيد حل  من  را براي  و اگر آن  ١٣  . دهم مي  رخت
آمد، و از   بيرون  خوراك  از خورنده«:  گفت  ايشان  به  ١٤  ». را بشنويم  خود را بگو تا آن  معماي«: گفتند  وي  به  ايشان

                                                 .آنند  روز معما را نتوانستند حل  تا سه  و ايشان» .آمد  بيرون  زورآور شيريني
آند،   ما بيان  خود را براي  نما تا معماي  شوهر خود را ترغيب«: گفتند  َشْمشون  زن  به  روز هفتم در  شد آه  و واقع  ١۵

  زن  پس  ١٦  »؟ نماييد يا نه  ايد تا ما را تاراج آرده  آيا ما را دعوت.  بسوزانيم  آتش  پدر تو را به  مبادا تو را و خانة
  من  قوم  پسران  به  زيرا معمايي  داري نمي  و دوست  نمايي مي  مرا بغض  آه  درستي  به«:  گفت ، او گريسته  پيش  َشْمُشون

  تو بيان  ؛ آيا براي نكردم  پدر و مادر خود بيان  براي  اينك» : را گفت  او وي» . نكردي  بيان  من  را براي  و آن  اي گفته
او را   چونكه  هفتم در روز  شد آه  ، و واقع گريست او مي  بود پيش مي  ايشان  ضيافت  آه  روزي  هفت و در  ١٧  »؟ آنم

از   شهر پيش  مردان  و در روز هفتم  ١٨  . خود گفت  قوم  پسران  آرد و او معما را به  بيان  نمود، برايش مي بسيار الحاح
با گاو  اگر«:  گفت  ايشان  او به» .زورآورتر از شير  و چيست  تر از عسل شيرين  چيست»  آه گفتند  وي  به  آفتاب  غروب

  و از اهل  رفت  َاْشَقلون  ، به مستقر شده  بر وي  خداوند  و روح  ١٩  ».نموديد نمي  مرا دريافت  آرديد، معماي نمي  خيش  من
  بودند، داد و خشمش  آرده  معما را بيان  آه  آناني  را به  ختر  هاي ، دسته آنها را گرفته  ، و اسباب را آشت نفر  آنجا سي
   .شد  شمرد، داده خود مي  او را دوست  آه  رفيقش  به  َشْمُشون  و زن  ٢٠  . پدر خود برگشت  خانة  ، به شده  افروخته
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  ترجمه تفسيری
                                                       سامسون  ازدواج

را با   جريان  بازگشت  خانه  به  چون ٢. نمود  او را جلب  توجه  فلسطيني  بود، دختري  رفته  تمنه  به  سامسون  روز آه  يك  ١ 
: ، گفتند نموده  اعتراض آنها  ٣  .آنند  خواستگاري  دختر را برايش  تا آن  و از آنها خواست  گذاشت  ميان در  پدر و مادرش

شود  پيدا نمي  ما دختري  و قوم  خاندان  تمام  ؟ آيا در بين بگيري  پرست بت  هاي فلسطيني  از اين  همسري و  چرا بايد بروي«
                                                                        »؟ آني  ازدواج تو با او  آه
                            ».آنيد  خواستگاري  من  او را براي . است  همان  من  دختر دلخواه«:  پدر خود گفت  به  سامسون  ولي
بر   زمان  در آن  فلسطينيها آه  خواهد براي مي  وسيله  و بدين  آار است  خداوند در اين  دست  دانستند آه پدر و مادر او نمي ۴
                                                        .بگستراند  آردند، دامي مي  حكومت  اسرائيل بني
  ، به پريده  بيرون  آردند شير جواني عبور مي  تمنه  آنها از تاآستانهاي  وقتي.  رفت  تمنه  به  با پدر و مادرش  سامسون  ۵

  ر را گرفته، شي با خود نداشت  سالحي  و با اينكه   خداوند بر او قرار گرفت  روح  لحظه  در همان  ٦  .آرد  حمله  سامسون
رسيد با دختر   تمنه  به  سامسون  وقتي  ٧  . پدر و مادر خود نگفت  به  چيزي  باره  اما در اين !را دريد  آن  بزغاله  يك  مثل

                                                          .آرد و او را پسنديد  مورد نظر خود صحبت
  چشمش. بياندازد شير  الشه  به  شد تا نگاهي  خارج  او از جاده.  رفت  تمنه  باز به  عروسي  ايبر  ، سامسون بعد از مدتي  ٨
  راه  تا در بين  را با خود برداشت  عسل  از آن  مقداري  ٩  .افتاد  الشه  در داخل  عسل  از زنبور و مقداري  انبوهي  به

  آه  نگفت  ايشان  به  اما سامسون. نيز خوردند  آنها داد و ايشان  را به  سلع  از آن  رسيد آمي  مادرش پدر و  به  وقتي. بخورد
                                               . است  را از آجا آورده  عسل  آن
داد و   ترتيب  ضيافتي  زمان  آن  جوانان  رسم  مطابق  ديد، سامسون او را مي  ازدواج  تدارك  سامسون پدر  درحاليكه  ١١و١٠
  هفت  اگر در اين.  گويم شما مي  به  معمايي«:  آنها گفت  به  سامسون ١٢  .آردند  شرآت  در آن  دهكده  نفر از جوانان  سي

اگر   ولي  ١٣  . دهم شما مي  به  لباس  دست  و سي  آتاني  رداي  سي  معما را گفتيد، من  جواب  داريم  جشن  آه  روزي
                                    »!بدهيد  من  لباسها را به  بدهيد، شما بايد اين  نتوانستيد جواب

                                                         ». خود را بگو تا بشنويم  ، معماي بسيار خوب«: گفتند آنها
  جواب نتوانستند  و ايشان  روز گذشت  سه» ! شيرينيآمد و از زورآور   بيرون  خوراك  خورنده از«:  گفت  سامسون  ١۴

                                                            .معما را پيدا آنند
ما بگو   وبه  بپرس  معما را از شوهرت  اين  جواب«: او گفتند  به رفتند و  سامسون  آنها نزد زن  همگي  روز چهارم  ١۵

 »ما بود؟  آردن  لخت  براي  فقط  مهماني  آيا اين. سوزانيد  زد و تو را نيز خواهيم  خواهيم  را آتش  پدرت  خانه  وگرنه
  قوم  جوانان  براي  ؛ چون متنفري  تو از من.  نداري  دوست تو مرا«:  آرد و گفت  ، گريه او رفته  پيش  سامسون  زن  پس  ١۶
                                      ». گويي نمي  من  بهرا   آن  جواب  ولي ، اي گفته  معمايي  من

                                      »! تو بگويم  به  ، چطور انتظار داري ام نيز نگفته  مادرم پدر و  را به  آن  من«:  گفت  سامسون
  معما را به  جواب  سامسون ، مهماني  ر روز هفتمد  سرانجام  آرد، تا اينكه مي  بردار نبود و هر روز گريه  او دست  ولي١٧ 

معما را   آنها جواب  آفتاب  از غروب  ، پيش در روز هفتم  پس  ١٨  . بازگفت خود  قوم  جوانان  را به  او نيز جواب.  گفت  وي
  »باشد؟ و زورآورتر از شير مي  شيرينتر از عسل  چيزي  چه«: گفتند  چنين  سامسون  به

  خداوند بر سامسون  روح  آنگاه  ١٩  »!يافتيد نمي معما را  آرديد، جواب نمي  شخم  گاو من  اگر با ماده«:  تگف  سامسون
  جواب  آه  جواني  سي  آنها را براي  و لباسهاي  آنجا را آشت  نفر از اهالي  ، سي رفته  شهر اشقلون  و او به  قرار گرفت

  آه  جواني  نيز به  سامسون  زن  ٢٠  . بازگشت پدر خود  خانه  به  عصبانيت  ز شدتبودند، آورد و خود ا  را گفته  معمايش
  .شد  داده  زني  به بود،  سامسون  آنها ساقدوش  در عروسي

  )ترجمه قديمی(کتاب داوران 
                                                شمشون  انتقام

  نزد زن«:  آمد و گفت  اي خود با بزغاله  زن  ديدن  براي  گندم درو  ْمُشون در روزهايَش  شد آه  ، واقع و بعد از چندي  ١ 
  او را بغض  آه  آردم مي  گمان«:  گفت  و پدرزنش  ٢  .شود  داخل  آه  نگذاشت  پدرش  ليكن» .درآمد  خواهم  حجره  خود به

   ٣  ».خود بگير  براي  وي  عوض  ؟ او را به از او بهتر نيست  آوچكش ؛ آيا خواهر تو دادم  رفيق  او را به  ، پس نمودي مي
  روانه  و َشْمُشون  ٤  ». برسانم  را اذيتي  بود اگر ايشان  خواهم  گناه بي  از فلسطينيان  دفعه  اين«:  گفت  ايشان  به  َشْمُشون

  و مشعلها را آتش  ٥. گذارد  مشعلي  هر دو دم  ن، و در ميا گذاشت  بر دم  ، دم ، و مشعلها برداشته گرفت  ، سيصد شغال شده
: گفتند  و فلسطينيان  ٦  .سوزانيد را  زيتون  ها و زرعها و باغهاي فرستاد، و بافه  فلسطينيان  را در آشتزارهاي ، آنها زده

  پس ». است  داده  رفيقش  را به ، او را گرفته  زنش  ، زيرا آه داماد ِتمني  َشْمُشون» :گفتند» ؟ است  را آرده  اين  آه  آيست«
از شما   آنيد، البته  اينطور عمل  اگر به«:  گفت  ايشان  به  و َشْمُشون  ٧  .سوزانيدند  آتش را به  و پدرش  ، زن آمده  فلسطينيان

،  رفته  پس.  آشت  عظيم  اي صدمه  به  تا ران  را از ساق  و ايشان  ٨  ». يافت  خواهم  آرامي  از آن آشيد و بعد  خواهم  انتقام
                                                      .شد  ساآن  ِعيطام  صخرة  در مغارة

» برآمديد؟ چرا بر ما«: يهودا گفتند  و مردان  ١٠  .شدند  متفرق  در يهودا اردو زدند و در َلحي ، برآمده  و فلسطينيان  ٩
هزار نفر از يهودا   سه  پس  ١١  ». نماييم  او عمل  به  است آرده ما  به  آنچه  و برحسب  را ببنديم  نتا َشْمُشو  ايم آمده«: گفتند
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  آه  آار است  چه  اين  دارند، پس بر ما تسلط  فلسطينيان  آه  اي آيا ندانسته«: گفتند  َشْمُشون  ، به رفته  ِعيطام  صخرة  مغارة  به
 را  وي  ايشان  ١٢  ». نمودم  عمل  ايشان  به  آردند، من  من  به  ايشان  آه  نحوي  به«:  گفت  يشانا  در جواب» ؟ اي ما آرده  به

بخوريد   قسم  من  براي«:  گفت  ايشان  در جواب  َشْمُشون» . بسپاريم  فلسطينيان  دست  و به  تا تو را ببنديم  ايم ما آمده«: گفتند
سپرد،   خواهيم  ايشان  دست  ، به تو را بسته  بلكه! حاشا«: گفتند  وي  در جواب  ايشان  ١٣« . نياوريد  هجوم  خود بر من  آه

                                               .برآوردند  ، از صخره نو بسته  دو طناب  او را به  پس» . آشت  و يقينًا تو را نخواهيم
بر   آه  ، طنابهايي مستقر شده  بر وي  خداوند   روح زدند؛ و  او نعره  از ديدن  رسيد، فلسطينيان  َلحي  او به  و چون  ١۴

،  يافته  االغي  تازة  و چانة  ١٥  . فروريخت  شود گرديد، و بندها از دستهايش  سوخته  آتش  به  آه  آتاني  بود، مثل  بازوهايش
  ، با چانة بر توده  توده  االغ  با چانة«:  گفت  و َشْمُشون  ١٦  . آشت  ، هزار مرد با آن را گرفته  خود را دراز آرد و آن  دست
 .ناميد  را َرَمْتَلحي  مكان  و آن  خود انداخت  را از دست  شد، چانه  فارغ  از گفتن  و چون  ١٧  ». مرد آشتم هزار  االغ
از   ن´اال و آيا  را دادي  عظيم  نجات  اين  ات بنده  دست  به»  آه  ، گفت دعا آرده  خداوند  ، نزد شده  بسيار تشنه  پس  ١٨

شد؛ و   جاري  از آن  آب  آه  بود، شكافت  در َلحي  آه را  اي خدا آفه  پس  ١٩  »؟ بيفتم  نامختونان  دست  و به  بميرم  تشنگي
 ٢٠  . است  تا امروز در َلحي  شد آه  خوانده  َحقوري  عين  اسمش  سبب  از اين. شد  روح  تازه ، برگشته  بنوشيد جانش  چون

   .نمود  داوري  بر اسرائيل  سال  ، بيست فلسطينيان  و او در روزهاي 
  ترجمه تفسيری

                                                                            ها از فلسطيني  سامسون  انتقام
  وي  اما پدر زنش. خود برود  زن  تا پيش  برداشت  هديه  بعنوان  اي بزغاله  ن، سامسو درو گندم  ، در موقع از مدتي  پس   ١

تو   عقد ساقدوش  را به  رو وي  ، از اين داري  تو از او نفرت  آردم مي  گمان  من«:  و گفت  ٢  نداد،  راه  خانه  را به
                                          ». آني  و ازدواجبا ا  تواني مي ؛ زيباتر است  از او خيلي  اما خواهر آوچكش.  درآوردم

  بيرون  پس ٤  ». نيست  من  گردن  به  تقصيرش  ها بياورم سر فلسطيني بر  ديگر هر باليي  اآنون«: فرياد زد  سامسون  ٣
بعد مشعلها را   ٥  .قرارداد  مشعلي  هرجفت  و در ميان  بست  بهم  جفت  آنها را جفت  ودمهاي  گرفت  شغال ، سيصد رفته
و نابود   سوخته  زيتون  و درختان  محصول  تمام  عمل  با اين. رها نمود  فلسطينيان  آشتزارهاي  زد و شغالها را در ميان  آتش
 .شد
  ماد تمنيدا  آار سامسون  فهميدند آه  باالخره» ؟ است  آار را آرده  اين  آسي  چه«: پرسيدند ها از يكديكر مي فلسطيني  ۶

 ٧.سوزانيدند   زنده  زنده  دختر را با پدرش  ها آن فلسطيني  پس. بود  داده  ديگري مرد  او را به  زن  ، زيرا تمني است  بوده
بر   رحمي با بي  پس  ٨  .ننشيند  آرام آنها را نگيرد  تا انتقام  خورد آه  شد و قسم  را شنيد خشمگين  اين  وقتي  سامسون 

فلسطينيها نيز   ٩  .شد  ساآن  و در غاري  رفت  عيطام  صخره  به  ، سپس آشت از آنها را  ، بسياري برده  حمله فلسطينيها
                                           .آردند  را محاصره  يهودا فرستادند و شهر لحي  سرزمين  به  بزرگ  سپاهي
                                  »ايد؟ آرده  رهچرا ما را محاص«: پرسيدند يهودا  اهالي ١٠

              ». بياوريم  بر سر ما آورد بر سرش  را آه  وباليي  را بگيريم  سامسون تا  ايم آمده«: دادند  ها جواب فلسطيني
  چه  اين«: رسيدند گفتنداو   پيش  وقتي. رفتند  نزد سامسون  عيطام  غار صخره  يهودا به  هزار نفر از مردان  سه  پس ١١

                                                      »؟ ها هستيم فلسطيني  ما زير دست  آه  داني ؟ مگر نمي آردي  آه  آاريست
                                             ». آردم  بودند، تالفي  آورده  بر سر من  را آه  آنچه  فقط  من«: داد  جواب  سامسون  ولي

                                     ». دهيم  ها تحويل فلسطيني  و به  ببنديم تو را  ايم ما آمده«: يهودا گفتند  مردان  ١٢ 
                               ».خود شما مرا نكشيد  دهيد آه  قول  من  به  ، ولي بسيار خوب«:  گفت  سامسون

  لحي  به  سامسون  چون ١٤  .نو او را بستند و با خود بردند  با دو طناب  پس» . آشت  تو را نخواهيم«: دادند  بآنها جوا ١٣
  به  آه  و طنابهايـي  قرار گرفت  سامسون خداوند بر  روح  هنگام  در اين. برآوردند  او بانگ  ها از ديدن رسيد، فلسطيني

بر   را آه  مرده  االغي  چانه  استخوان  آنگاه  ١٥. باز شد  شود از هم  سوخته  آتش  به  آه  نخي  بـود مثل  شـده  بسته  دستهايش
                                            : گفت  سپس  ١٦  . ها را آشت هزار نفر از فلسطيني  و با آن  بود برداشت  افتاده  زمين

                                                       االغ  از يك  اي با چانه«
                                                      ، ام ها ساخته ها پشته از آشته

                                                        االغ  از يك  اي چانه با
                                                                              » ام آشته  هزار مرد را من  يك
 .ناميد )» چانه  استخوان  تپة»  يعني(  َلحي را َرَمت  مكان  و آن  دور انداخت  را به  االغ  چانه  سپس  ١٧
  ؛ ولي دادي  ات بنده  را به  عظيم  پيروزي  اين امروز«:  ، گفت نزد خداوند دعا آرده  پس. شد  بسيار تشنه  سامسون  ١٨

آنجا بود  در  آه  گودالي  خداوند از داخل  پس  ١٩  ». شوم گرفتار مي  پرستان بت  اين  دست  و به  ميرم مي  از تشنگي  اآنون
  چشمه»  يعني(  حقوري را عين  چشمه  آن  سپس . گشت  تازه  نوشيد و روحش  آب  از آن  سامسون.  ساخت  جاري  بر زمين  آب

  . امروز درآنجا باقيست  تا به  چشمه  اين. ناميد) »دعا آرد  آه  مردي
   .بودند  آنها مسلط  بر سرزمين  هنوز هم فلسطينيها  ، ولي داشت  را بعهده  اسرائيل  رهبري  سال  بيست  مدت  سامسون  ٢٠
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است حّلی نام ماههای ايرانی با ريشًه بابلی آنها قابل معما  
ايزد جنگ و خورشيد و (مهر باستانالهه های معروف ايران  -ايزد  /فرشتگان مقرب/سپندانامشا ماه پاييز که به نام سه

واضح و مبرهن هستند و نيازی به کنکاش ) آتش مقدس(آذرو ) آبها الهًه ،يدناهمنسوب به (آبان، )ميکائيل= عهد و پيمان
دارای گرز ( هندورسانگات با اين تذکر که نام آذر ايزد آتش در اساطير سومری به صور. ندارندبيشتر 
کرساسپ، رستم، مردوک يعنی در هم شکنندًه (ذکر شده که اين معنی در اوستا لقب گرشاسپ )منجی(ايشوم/)بزرگ

) ديوان مازندران(يان آماردی و شکست دهندًه آشوريانسکائپيشوای تاريخی ) مخلوق آتش( آتراداتيا همان ) ستمگران
مطابق ) سامی يعنی برگزيده و عالی/به زبانهای ايرانی(پدر کرساسپ يعنی سريتهنام اوستايی .در کنارشهر آمل است

 نامخود  .می باشد )خدای نيرومند= جبرئيل(نينورتا/مردوکپدر  ائا/انکیمتعلق به ) ابرام، مناف(=پدرعالیلقب 
اين نامهای . است آتش قمخلواوستايی يعنی  زبان آتراداتيز در لغت سومری مترادف نام ن )يروز= ملقب به دستان(زال

ورچه ( زنهورکه ، )مهر= نيايش بغ( بغياديشی ماههای هفتم و هشتم و نهم هخامنشيان يعنی جااوستايی سه ماه پائيز به 
، )ماه کانال( ادوکنيشيان يعنی هخامنشاّما نام بقيه ماههای . می باشند )آذر( آثيادياو ) ناهيد= زنه، زن با شکوه

ماه جشن ( ثورانا باشيش، )اسم رمز( انامک، ) جايگاه گرما(گرمپد، )چيدن سير(ثايگر چيش ،)بهار روشن(ثورواهر
سرد و بسيار ماه  ،ساميا( زامی ما، )هوم زرين(درنه باجی)/ شاديبخش، کارپاشيای عيالمی( سورانا باهشيش، )غله

پس . ی است نداردساسان -رًه اشکانیربطی به نام ماههای خدايگانی کنونی که يادگار دو) حفر(ويخنهو   مرغزن)/مهلک
را به نه ماه ايرانيان داده اند، از کجا نشأت گرفته و  خودديگر که نامهای ) بی مرگان مقدس(اساسًا خود اين امشاسپندان

يريم و بگساسانی شده اند؟ اگر موضوع را همانطور که رايج است سهل و ساده - عهد اشکانی ازمنشأ نام ماههای ايرانی 
يائيان هندی و سکايی با اين نامها آشنايی آرايزدان آريايی بشماريم به خطا رفته ايم چه شاخًه  -را هم اصوًال الههآنها 
سامی نشين بين النهرين برويم که قرنها مقر پادشاهان اشکانی و ساسانی /یسومرپس به ناچار بايد به سرزمين . ندارند
ميدهد که اين نامها از همفکری  نشانترجمًه نام و نشان خدايان بابلی به سادگی امشاسپند ديگر با  ٩مقابلًه نام . استبوده 

امشاسپند ديگر نامهای سه  ٩ی پديد آمده است چه به طور ساده نام کلدانو تعاون مغان زرتشتی با مغان بابلی اکدی و 
 :شده است سالم ماههای فصلی از يان معروف بابلی می باشند که نامهای اعضاءهر تثليث بيانگر ناخداتثليث گروههای 

 ی نازونو ) زيرين جهانايزد (نرگالفروهر نياکان مطابق نام خدايان بابلی همسان /حامی روح فرشتًه: ينفرورد
 تموز، )به معنی سرور من(ينيقيها ف يسآدونی توان از ماز اين گروه خدايان زير زمينی . است) شفابخش، منجی(

 يمهو ) زيرين هندوان جهانايزد (و ايمرو ) يهوديوسف  اعراب، هبلبت = يغ فرزند اصلیمعنی در به ،يلهاب(=يهابابل
برديه  پدر يتمه جمشيدسپکه خارس ميتيلنی به جای نام  استجالب . نام برد) جمشيد، ايزد جهان زيرين آريائيها(

همانند ) يهارستنايزد ( يسآدونق بنابراين همانطوری که گفته ميشود باغهای معل. ذکر می کند را يسآدونزرتشت، نام 
ی و درستی و راستبهترين (يبهشتارد. است بودهو زيبا با جشن نوروز فروردينگان مربوط  جوانيد جمشمعادلش 

است که در ) پيامبر و اعالم شده(نبو)/، سالمسالمکامل، (ينورتاناين نام به وضوح نشانگر نام ايزد معروف بابلی ): کمال
اين همان خدايی است که تحت نام . ين و شبه جزيرًه عربستان پرستش ميشده استالنهرت ايران و بين عهد باستان در فال

راست و ( یاشاشا و  همزادنامهای ايزد و الهًه ايرانی . نيای قبيله ای اعراب به شمار آمده است) خدا -اسم(يل اسماع
سلطان خدايان ) اليل، اهللا(همان انليل ): خدايان مًههخدای (خرداد. باشندنيز مربوط به همين ايزد می ) درست و عادل

نام اين ايزد در زبان سومری معنی . می ناميده اند) خدای همگان(وی را هاربه ) لراناسالف (بابلی است که کاسيان 
 شهدتکلمًه . بوده است) خدا(اهللا  مفهومزبانهای سامی به همان  در يلالولی شکل اکدی . يزد هوا را می داده استا

نام رقيب امشاسپند خرداد يعنی . شود صرف) اهللا(ايل - ال -مسلمين نيز اشاره به نام انليل دارد که می توانست به شکل ان
( يانسام آداداين ماه بايد به نام ايرانی ): ماه تيشتر، ايزد باران(يرت .معنی نمود نيرومند بادرا می توان خدای  تئوروی

نامهای . می ناميدند)کوهستانی(يشکوراايزدی که سومريان وی را . ناميده شده باشد) انيعنی ايزد رعد و باران و توف
= بيمرگ و شکست ناپذير، رقيب زئريچ( امرداد و) "مارشکل"انکی = ،مرداسزمين برگزيده يا دانایشهريار (يورشهر
اژی دهاک، (مارشکل مردوک شا هبرادر زاد و )، ابراهيمخدای زمين(ائا/یانک شتوأم برادرمتعلق به ترتيب به  )زرين
 آداد و )شکل اژدها سرکوبگر، ( مردوک)/ضحاک(آشور، )ينزم خدای(ی انکاين تثليث . می باشند )تئو اژی= تاز

جادوگر (هارانو ) يس فيس کنندهفمار (ناحور، )پدر امتهای فراوان(يمابراهدر تورات به صورت تثليث برادران ) تندر(
و ) ابراهيم، خدای زمين/انکی( پدرتثليث معروف مسيحی  رسدبه نظر می . قيد شده استبا اهميت تمام ) کوهستانی

نام  کردنبا جايگزين ) ايزد تندر(القدوس روحو ) منجی شفابخش /رهبر= نی نازو/يشومايسو، ،عيسیع(پسر
انجام  سر. رديده استعايد گ) ، جبرئيليعقوب تورات(نبو/نينورتايا مردوک به جای نام ) اسرافيل= ، بهمنعيسی(يشوما

يشوم ادر زمين يعنی  اويندًه  نما، رئيس الوزرا و )خدای آسمان روشن( آنواکدی /ماه زمستان تثليث سومری سهدر نام 
همان است که نزد هندو ايرانيان ) آسمانايزد ( آنوچون . را شاهد هستيم) الهًه مقدس زمين(يناناا/آروروو ) یمنجرهبر، (

متصف به نيکوکار و الرحمان و  )عيسوی تورات(يهابابل يشوما. شده است) روشن آسمانخدای ( وسيائد و یدتبديل به 
پسر  )نيکومنش بهمن،هامان، (وهومناز مندرجات کتاب استر و منابع يونانی بر می آيد به جای همان  چنانکهالرحيم، 

در عهد ماقبل ) به معنی برآورندًه حاجات سومريان آرورو، الهًه دانا و مقدس زمين(آرمئيتی  سپنت. است اهورامزدا
لولوبيان در آذربايجان و  نزدتحت همان نامهای سومری و اکدی در غالب مردم نقاط مختلف فالت ايران از جمله  مادها

                                      .پرستش می شده است با اهميت فراوان) آراتتا(ين در مازندران و کرمانو همچنکردستان  
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 اساس بابلی  و بومی جشنهای نوروز و مهرگان و سدًه ايرانيان
  

بوده است که نزد  بابلیهمانطوری که آرتورکريستن سن ايرانشناس دانمارکی آورده در اساس جشنی نوروز ايرانيان 
برگزار ميشده است با شکوه تمام  بابل در شهراساگيالی مردوک روز در آغاز بهار در معبد  ١٢پادشاهان بابلی به مدت 

در حضور ) کورش/فريدوناز جمله (خوانده ميشده است و پادشاهان بابل) جشن آغازسال(=  زگموکو به نام 
و همًه خدايان تحت رياست وی، دست تنديس ) موعود هندوان ويشنویايرانيان،  مهرايزد جنگ  و خورشيد (مردوک
زگموگ تصور ميشده است که خدايان در روز .  ميکرده اندرا در دست گرفته و با وی تجديد عهد و پيمان  مردوک

و شاهان  آتش افروختهبدين مناسبت . سرنوشت مردم و جهان و زندگی شاه را برای يکسال آينده رقم ميزنند) نوروز(
به در نزد ساميان غربی ش جشن نباتات بهاری. را به بزرگان ملک خود در روز اول سال ميداده اند بار عام با شکوهی

اختصاص داده ميشده است که ) جمشيد ايرانيان، تموز بابليها(آدونيسبه ايزد نباتات آنها  فينيقيهاجزيره عربستان يعنی 
 نينورتا. خدای اساطيری نباتات و جهان زيرين نسبت داده ميشده است/شاه جمشيدايرانی به  نوروزالبد از اينجاست 

سرور من، (=آدونيسو ) ايزد جنگ مهر/ سپ خداگونًه اوستاکرسا= قهرمان سرکوبگر(مردوکو) سرور کامل(
آدونيس، دارای زندگی /تموز(=يوسفو  اسحق، )کشتی گير(يعقوب تحت نامهای مختلف از جمله ) تموز،جمشيد اوستا

معروف يهود به ) داوران( شاه شيخانو  انبياءدر اعتقادات اسالمی و يهودی و مسيحی جزء ) مغموم و تأسف انگيز
نيز در نزد مسيحيان ) فصح،به معنی گذر از فصل سرما به گرما( پوسکبسيار جالب است عيد معروف . آمده اند شمار

فينيقيها يا همان جشن  آدونيسگفته ميشود، با جشن  عيسی مسيحکه به دو روز متوالی مرگ و رستاخيز منسوب به 
اساس يکی است چه مطلبق اسناد تاريخی و اساطيری  در جمشيدنوروز ايرانی منسوب به ايزد نباتات و زير زمين يعنی 

يعنی (آدونيسجنبًه خدايگانی عيسی مسيح علی الخصوص  از آداب و سنن متعلق به همين خدای رستنيهای بابلی يعنی 
است که داستان ) دوموزی، هر دو يوسف تورات و انجيل( تموزکه نام فينيقی  آدونيس. گرفته شده است) سرور من
مادر ( مريم، )مقدس(ماريا، )باکره(اينانا که تحت نامهای) پوشيده، باکره(ايشتارش با الهًه عشق بابلی يعنی عاشقانه ا

هم  دوموزی/تموزبنابراين در اساس .  مشهور بوده است) لفا، يعنی پوشيده، مستتر يا پر زلف -ذوال(ذوليخاو ) مقدس
/ فريدونهم که به  مهرگانمنشأ جشن . نی يوسف می باشددر مقام خود عيسی مسيح و هم به جای پر خواندًه وی يع

تغيير مکان . معادل گرفته شده است) مهر(است که در ايران با ميثره  مردوکهمين جشن نوروز بابلی ايزد  کورش
/ غپرستش و ياد ب(مهرگان به ماه مهر پائيز از آنجا پديد آمده است که نام ماه مهر به جای ماه پارسی قديمی باگيادی 

نيز که آغاز سال را بر اساس کوتاهترين روز و بلندترين ) جشن چلًه زمان= ده+ سی(سده جشن . انتخاب گرديد) مهر
بود، توسط مغان مهرپرست ) مهر(نشان ميداد و تجسم طفوليت روز و ايزد خورشيد) دسامبر٢۵در(شب در کنار هم 

وی محسوب گرديده بود که مسيحيان ) يلدای= ميالد(تولد آسيای صغير به ايزد خورشيدشان اختصاص داده شده، و روز 
+ يهودای جليلی پسر زيپورايی(هم آن را مانند چند سنت مهرپرستی ديگر از ايشان اخذ کرده، مختص ميالد عيسی مسيح

ه معنی تقسيم ب) يرداعلی القاعده (خود نام يلدا به لغت سريانی به معنی ميالد و به شکل اوستاييش. نموده اند) آدونيس خدا
به سبب اين که بعد از اين . سنت قارچ کردن هندوانه های شب يلدای ايرانيان هم اشاره به همين مفهوم دارد. سال است

دراز ترين شب سال، شبها از اوج به سير نزولی و روزها از حضيض به سير صعودی می روند و مناسبترين روز 
و  جشن سدهکه ) آتش خدای خردمند(آذر هوشنگيا  هوشنگد نام ايرانی خو. برای  جشن ميالد ايزد خورشيد بوده است

= به معنی بسيار خردمند( سومريها آتراهاسيسدر روز سده به وی منسوب است به وضوح يادآور  آتشاسطورًه کشف 
يکی گرفته شده )آتش(زبانهای کهن ايرانی يعنی آذرآترًه با ) بسيار( آترامسلم به نظر ميرسد جزء . است) هندوان مانوی
به مناسبت ) ششم فروردين(نظير روزميالد مسيح، زاد روز زرتشت هم درست در وسط ايام جشن فروردينگان . است

خدای زمين و  انکی/ ائابا ) نوح تورات، اوتناپيشتيم، خضر(خود نام آتراهاسيس. اهميت تقويمی و فصلی آغاز سال است
است چه  ائا/انکی هم نشانگر نام) آرامش و تّسلی دهنده( نوحاخالف توراتی اسامی . درياها و خرد در پيوند بوده است

سرور (نينورتايادآور اخالف وی يعنی ) پهلوان زيبا و تنومند(يافث و ) خشمناک(حام، )نامی( سامنام پسران وی يعنی 
تثليث است که اسامی  بی شک از همين. است) خدای مسلط و قهرمان خدايان( مردوکو ) شکننده(آداد، )کامل و سالم

/ ويشنو/ نجيب، از القاب مردوک(و ايرج) عصبانی(، تور)سالمت، سالم(کورش يعنی سلم/اساطيری پسران فريدون
مگابرن در اساس تاريخی اين تثليث، نامهای ايرانی . بيرون تراويده است) منجی نجيب، بهرام= رام چندره/ کريشنا

پسر خواندًه (گئوماته برديه/سپيتاک زرتشتو ) پسر واقعی کورش(هکمبوجي، )پسرخوانده بزرگ کورش(ويشتاسپ
قرار گرفته بوده است که به ترتيب با نامهای اساطيری خدايگانی بابلی دارای مناسبت جايگزين ) کوچک و داماد کورش

ايزد  بابلی معروف مطابق ) به معنی لفظی بااليی يا نامی(سامک /يعنی سيامک سام  توراتنام مشابه ايرانی . گرديده اند
از آنجاييکه جمله . معروف بوده است) خدای نامی(اسماعيل)/نامی(نبو)/ کامل، سالم(نينورتاو همچنين ) آسمان( آنو

نيرومند = مرکب از تئو(تئوژيهبوده است، لذا معلوم ميشود نام ايرانی کهن ) مار نيرومند(اژدهامردوک، اشکال معروف 
به ساميان، خصوصًا اعراب اطالق گرديده است به مناسبت همين خدای قبيله ای ساميان که در ونديداد ) مار= و اژيه

ايزد هوا، وايو و (انليل نام . گوييم و معنی واقعی آن را هم ندانيم تازیاين نام همان است که اکنون در فارسی . بوده است
، )انکی( ابراهيمر همان برادران معروف پد) وزش باد(تارحدر تورات تحت نام )اندروای اوستا و کتب پهلوی، اهللا

می ) تارح(تارومی دانيم که در آسيای صغير عهد باستان ايزد باد را . به شمار رفته است) آداد(هارانو ) مردوک(ناحور
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ايزد هوا (ويگرد ، )دانا، انکی(هوشنگدر اساطير زرتشتی اين تثليث اعقاب وی به صورت برادران . ناميده اند
قيد شده )  بلوچان/زاوليها اسالف، ايزد مارشکل پارتيانپارت /پهلوان، تاز، مردوک(=تهمورثو ) ادوکشاورزی، آد

بر پايًه نام بابلی . جايگزين گشته است) ايزد تندر، آداد( فرواکبا  معادل ايرانيش  ويگردجاهای ديگر نام . است
 خدای پيررا می توان به معنی ) آداد= ی و اهريمنانک= خدای پير و دانا، پدر اهورامزدا(زرواننام ) خدای آسمان(آنو

در اوستا القاب . است تاش ميشوو ) ايزد هوا و تندر(تشوپدر اساطير هوريانی وی پدربرادران همزاد . گرفت آسمان
اورواخشيه ، برادرمقتولش )کرسن، ورثرغنه، ايندره جملگی يعنی در هم شکنندًه ستمگران/کريشنا / رستم(= کرساسپ

که به جای نام آترادات پيشوای آماردان و برادر و پدرش ) پير= زال(ثريتهو پدردانايش ) ياريگر= بخش،زواره شادی(
و ) قاسم الجبارين(=که نام واقعی ايشان بر جای نمانده، قرار گرفته اند، بی ترديد مأخوذ از نامها و القاب مردوک 

) خدای پير و خردمند اوقيانوسها و زمين( ائا / و انکی) نهجمشيد خداگو= ايزد شادی و جهان زيرين(برادرش دوموزی
به جای ) در هيئت اشوينها، ايزدان همزاد خير و شر و روز و شب(در ادبيات ودايی پدر اهورامزدا و اهريمن . است

 وسوتوياين نشانگر آن است . آمده است) انکی=همان ويونگهونت اوستا يعنی بسيار دانا(ويوسوت ، )پير دانا(زروان
اين نام را به معنی ايزد درخشان دور دست نيز آورده اند اما معادل بابلی وی معنی . هندوان همان انکی بابليها است
پادشاهان شاهنامه ای /بر اين اساس در شجره نامًه خدايان معروف ايرانی و خدا. بسيار دانا را اراده می کند

ناگفته می ماند که ) گيه مرتن،جان ميرا( کيومرثابلی سر سلسلًه يعنی تنها معادل ب) خاندان قانونگذار هوشنگ(پيشدادی
 گيلگامشبلکه همان ) پدر مسبب فناپذيری، آدم(آداپاآن هم با اندکی تفحص معلوم ميشود که مراد از کيومرث نه 

ام گياه جوانی اهدايی فرمانروای اساطيری بابليها می باشد که به دنبال گياه جاودانگی برآمد، بدان دست نيافت و در هنگ
مخلوق (انکيدوآن را ربود و وی همانند رفيقش ) انکی مار شکل/ائا(اوتناپيشتيم به وی را هم در موقع خوابش ماری

در اساطير ايرانی کهن کيومرث نيز با گاو مقدسی همزاد و رفيق و با گياه . به مرگ گرفتار آمد) گاوسان انکی
ز روی مجسمه های گيلگامشی مکشوفه از آذربايجان گفته ميشود که وی در در ا. در پيوند است) هوم/ريباس(مقدسی

ايران، خصوصًا در آذربايجان به عنوان خدای مهمی پرستش ميشده است و به احتمال زياد اصل اسطوره اش از همينجا 
يعنی (مش - ريگا- گیدر نزد مهاجرين آريايی علی القاعده می توانست به صورت  گيلگامشخود نام بومی . بوده است
درخت (درخت ون جوت بيشمسلم می نمايد نام اساطيری . معنی گردد) گياه معاند مرگ يا دور اندازنده مرگ/موجود
به ) ايالت شهر مغ سرمتی نشين رغًه زرتشتی، شهرستان مراغه و حوالی آن( ايرانويجنيز که منجی سرزمين ) رنج زدا

. معرفی گرديده است، متعلق به همان معنی ايرانی نام گيلگامش می باشدصورت فردی از جاودانيهای معروف زرتشتی 
روز مهر در ) زن ميرا(و مشيانه) مرد ميرا(مشيهيعنی ) گرشاه، شاه کوهستان(در اساطير زرتشتی دو نطفًه کيومرث

ر ايرانی مأخوذ اساطي مشيًهبی شک نام . برای توليد مثل نسل بشر از تن او خارج ميشود) روز جشن مهرگان(ماه مهر
معنی اين نام . است) جنگجوی بيمرگ يا جنگجوی به خواب مرگ فرو رفته(اورنونگال يعنی  گيلگامشاز نام پسر 

يعنی گرشاسپ به خواب جاودانی ) مردوک خدا/آترادات تاريخی(کرساسپسومری همچنين يادآور لقب اوستايی 
جالب است نام اوستايی پدر گرشاسپ يعنی . تار شده استبوشاسپ گرفتار آمده و همچنين ضحاک دربند جاودانی گرف

در  گيگامشيعنی مترادف نام (کسی که به انتهای جهان رسيدخانواده همچنين به معنی  جوانملقب به فرد  ثريته
نام اورنونگال همچنين . به مرگ گرفتار می آيد) هواوا( گاو مقدساست که نظير گيگامش به سبب قتل )زبانهای سامی

جام شاه (يعنی شاه درخشندهييمه خشئته قهرمان درخشان جايگاه وسيع نشانگر نامهای اوستايی و ودايی /عنی خدادر م
جام يعنی  اوتو کالمه/اودوليعنی  اورنونگالاين مطلب با نام سومری پسر . استجمشيد می باشد  که همان  ) درخشان

هندی ماهی بزرگ ناجی مرد دانای هنگام سيل بزرگ يعنی به نظر ميرسد ريشًه اسطورًه . اثبات ميگردد شاه درخشان
بيرون تراويده تراويده ) در معنی قهرمان ماهی بزرگ(گال-نون-هم از مفهوم ديگر همين نام سومری اور مانو ويوسوت

                                                                                                                                                 .است
را به ) هامه، هابيل،يوسف(دوموزیو ) اسماعيل، معادل ايزد مهر ايرانيان(نينورتا/نبودر عيالم ايزد جنگ و مراتع 

. ميشناخته اند) ايزد جهان زيرين(اين شوشيناکو ) به عنوان قاصد محبوب و نيرومند خدايان(شيموت ترتيب با نامهای 
ايزد نباتات و (جمشيدو ) ايزد ميانجی خدا و بشر(مهرالبد همين نام هاست که بعدًا در جنوب ايران به ترتيب با نامهای 

و ايزد مهر مراسم ) نبی عيد قربان/خدا(اسماعيلنيز نظير  )نينورتا/نبو( شيموتبرای . جايگزين شده اند) جهان زيرين
به زبان اوستايی به معنی  نينورتاجالب است که نام . انجام ميگرفته است) وچگاو و ق(خوب دامهایقربانی با شکوهی از 

اساسًا به نظر . بوده است) ايزد سکايی خورشيد(و اويتوسوروس مهراست که آن لقب اوستايی  ايزد و فرمانروای مراتع
سالمتی (درواسپاوستايی  هم در اصل به معنی سالم کنندًه اسبان بوده و به وساطت نامهایسلمان فارسی ميرسد نام 
بر ميگردد که در محيط شبه جزيرًه عربستان  اسماعيل/شيموت/نبی/نينورتابه همين ايزد معروف بابلی ) دهندًه اسبان

ناميده ميشده اند که به نظر  شاتانجادوگران عيالمی /نام طبقه روحانيان. تبديل به نيای اساطيری اعراب گرديده است
                                                                                                    .باشد شيطانلمه ميرسد آن ريشًه اصلی ک

، )خالق گاو( گئوش تشنايزدان اوستايی /بر اساس و زمينًه بابلی اساطير ايرانی به راحتی معلوم ميگردد که از الهه
 هوميا ) گياه دوردستها(گوکرنو حافظان درخت جاودانگی ) وحشی دارای روانی از نوع گاوان( گئوش ارون

حافظ آن که در اساطير ودايی و اوستايی  ماهی خردمندو ) درخشان در آسمان(آسموخوانتيعنی ) نوشابًه مقدس(سپيد
ی، همسر انک آرورو/دامکينامعرفی شده است، به ترتيب الهه ) پرورانندًه آسيب رسان( گندهروهمچنين تحت نام 



 

 92

خدای زمين و (انکی/ائاخدای آسمان و دارندًه شراب گياه جاودانگی و  آنو، )مخلوقی با خلق خوی گاو نيرومند(انکيدو
با ترغيب آنان به عدم خوردن نوشابًه جاودانگی  و ) و حوا(آدم /آداپااست همانکه به شکل مار خردمند ) درياهای ژرف

در پايان . را می ربايد) گيومرث(به خواب رفته گيل گامشاه جوانی را از خوردن گياه معرفت نيک و بد فريب داده و گي
گرفته اند، نگارنده  ديطلوع خورش ايسده را صد روز  یمعن. مثالی را برای نشان دادن ترکيب سی و ده  سده می آورم

هم  نيا. ده است+  یمن س دشنهاياست؛ لذا پ) چهله(سده، چله  گرياسم د کهيينام دارم از آنجا نيبر ا یمستند ینظر سوم
از  زارده و شش ه.  ده و دو هزار از دالور مهان   کرد هم در زمان پهلوان نيگز: یطوس یمشابهش از اسد یمثالها

       .                                                                                         یقبا بايز گوهر کمرشان ز د    یمهان سرا
در قرون گذشته دشواری تحقيق  تطبيقی در اساطير اديان و ريشًه لغات کهن مربوط به آنها، باعث به وجود مباحثات  

مناقشه آميز در حوزه های محدثين کامًال تبعيض گرای اسالمی شده است که اساطير اسالمی را سخن ناب اهللا محمد 
در ذاللت و گمراهی و کفر و نسبی بودن حقايق روايات دينی را هنوز هم  انگاشته اند و صاحبان اديان و مکاتب ديگر را

که بر اساس معنی تسليم و مات و حيران شدن اسالم و  - قبول ندارند و درجًه بيگانيشان از خود و از عالم و عالميان
در حالی که . شتر استاز اعراب آزادًه عهد جاهليت به مراتب بي - مسلمين در مقابل موجود موهومی به نام اهللا است

بررسی عميق و علمی نشانگر آنند که احاديث پيغمبران الهی بزرگ بر پايه اساطير خدايان بابلی هستند و اديان اسالم و 
اين فقيهان محدث و . زرتشتی و هندی و کليمی و مسيحی  در اغلب موارد به طور مشترک بر پايًه آنها بنا شده اند

هم غالبًا گوشه نشين و بيگانه از جهان و جهانيان و علوم نوين ايشان بوده و تقريبًا با روش  پيروان ايشان در حال حاضر
ما در اينجا صرفًا برای آشنايی جامع با نظرات و بيانات ضد و نقيض توجيه گرايانه و . تحقيق علمی تطبيقی بيگانه اند

يانه را که بی خبر از ريشه های اساطيری اديان در نفی گرايانًه نوين آنان در مورد جشن نوروز ملل غير سامی خاورم
اديان مختلف و  بر اساس نظريات مراجع تحجر انديش اسالف کهن ايشان تنظيم شده است، در اينجا به عينه از فصلنامه 

                                                                                                                       :علوم حديث نقل می نمائيم
                                                                                                                                               

                                                                                                :نوروز در روايات اسالمی
                                                                                                                        

                                                                               )از مهدی مهريزی( ١٥فصلنامه علوم حديث شماره :منبع 
                                                                                
دين جهانى، با آداب و ُسنن مّلى چه رفتارى دارد؟ آيا آنها را آنار مى نهد و خود به ساختن آداب و رسوم تازه مى پردازد؟ 

  و در آنار خويش مى نشاند؟ و يا از ميان آنها گزينش مى آند؟ يا آنها را تأييد مى آند 

نخست بايد دانست آه دين آامل، آن نيست آه خود، همه چيز را برعهده گيرد و به جاى همه استعدادهاى آدمى و همه 

ى آّلى به آنها مى نهادهاى مدنى بنشيند؛ بلكه دين آامل، دينى است آه همه اينها را در جاى خود، به درستى مى بيند و جهت

خارج است، بر عهده مى گيرد و اين، فلسفه اى عميق دارد؛ ) نهادهاى جمعى(و ) ُقواى فردى(دهد و آنچه را از توان 

نيز فعل تكوينى الهى ) مانند نهادهاى جمعى(زيرا چنان آه دين، فعل تشريعى خداوندى است، قواى آدمى و لوازم تابعه آن 

  . شريع، ناسازگارى ندارند؛ چرا آه از مبدأ واحدى دستور مى گيرنداند و هيچ گاه تكوين و ت

اگر با اين پيش زمينه عقلى به منابع و مصادر دينى بنگريم، مى يابيم آه خواست دين، برچيدن بساط ُسنن مّلى قومى 

رت آدمى مغايرت دارد، نيست؛ بلكه بر آن است آه اين سّنت ها را َسمت و سوى عالى بخشد و دين، تنها آنچه را آه با فط

  : چنان آه قرآن آريم، حرمت و احترام ماه هاى حرام را آه رسمى جاهلى بود پاس داشت. برمى چيند

   ]١[. فإذا انسلخ األشهر الُحرم فاقتلوا المشرآين

  . دند، مشرآان را بكشيدپس چون ماه هاى حراْم سپرى ش

   ]٢[. التحّلوا شعائر الّله وال الشهر الحرام! يا أيها الذين آمنوا

  . حرمت شعائر خدا و ماه حرام را نگه داريد! اى آسانى آه ايمان آورده ايد

  : رسول خدا فرموده است
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َشْيئًا َوَمْن َسنَّ ُسنًَّة َسِيَئًة  َسنَّ ُسَنًة َحَسَنًة ُعِمَل ِبها ِمْن َبْعِدِه، آاَن َلُه أُجرُه َو ِمْثُل ُاجورِهم ِمْن َغْيِر أْن َيْنُقَص ِمْن ُاجوِرِهْمَمْن 

   ]٣[. ْن أوزاِرِهْم َشْيئاَفُعِمَل ِبها َبْعَدُه، آاَن َعَلْيِه ِوْزرُه َو ِمْثُل أوزاِرِهْم ِمْن َغيِر أْن َيْنُقَص ِم

آن آه سّنتى نيك را پايه گذارى آند و بدان عمل شود، پاداش عمل خودش به اندازه پاداش ديگر عامالن، به وى داده مى 

ّنتى بد را پايه گذاَرد و بدان عمل شود، َوبال عمل خودش و ديگران شود، بدون آن آه از پاداش عامالن آم شود؛ و آن آه س

  . برعهده اوست، بدون آن آه از ِوْزر و َوبال ديگران آاسته شود

  : اميرالمؤمنين به مالك اشتر فرمود

ء ِمْن  عليها الرِعيَُّة َوالَتْحُدَثنَّ سّنًة َتُضرُّ بشى والَتْنُقْض ُسّنًة صاِلَحًة َعِمَل بها صدوُر هِذِه اُالَمِة َواْجَتَمَعْت ِبها اُالْلَفة َوَصُلَحْت

   ]٤[. ماضى تلَك السَُّنِن فيكوُن األْجُر ِلَمْن َسنَّها َوالِوْزُر عليَك ِبما َنَقْضَت ِمنها

بزرگان اين امْت ِبدان رفتار نموده اند و به وسيله آن، مردم به هم پيوسته اند، و رعّيت آيين پسنديده اى را بر هم مريز آه 

با يكديگر سازش آرده اند؛ و آيينى مگذار آه چيزى از سّنت هاى نيك گذشته را زيان رساَند تا پاداش از آِن نهنده سّنت 

  . باشد و گناه شكستن آن بر تو ماَند

  : اند برمى خوريم آه مورد تأييد اسالم قرار گرفته) جاهلى(از سّنت هاى پيش از اسالم  از سوى ديگر ،به نمونه هايى

   ]٥[. آن را امضا نمود) ص(پيامبر. ديه در جاهليت، صد شتر بود )١

   ]٦[. مذهبى و مراسم قربانى ممنوع بودند و اسالم نيز آن را حفظ آردزنان حائض، در جاهليت از شرآت در اعياد  )٢

اگر بار : (سالگى شرآت آرد و بعدها بدان افتخار مى آرد و مى فرمود ٢٥در سن » ِحلُف الفضول«در ) ص(پيامبر )٣

   ]٧[). عوت شوم، مى پذيرمديگر بدان پيمان د

باس شهرت در روشن است آه ل ]٨[. تحريم لباس ُشهرت در فقه، شاهدى ديگر بر پذيرش سّنت هاى مّلى صالح است )٤

  . هر جامعه اى با آداب و رسوم همان جامعه مشّخص مى گردد

  و زآات ]١٠[  استطاعت در حج ]٩[مقدار َنَفقه، : ارجاع مسائلى چند به ُعرف، گواه ديگرى بر اين موضوع است )٥

اين شواهد، گواهى مى دهند آه آيين اسالم، بر محو همه سّنت ها توصيه نمى آند؛ بلكه آنچه را آه خير و صالحى  ]١١[

آه مفسده اى به دنبال ندارد، مى پذيرد و جز آن را طرد مى آند آه مى توان از اين نمونه ها نام  در پى دارد، و يا اين

  : ُبرد

رسول خدا  ]١٢[. حرمت حمل و ساخت و نگهدارى صليب، از اين قبيل است. سّنتى آه نشانگر يك آيين باطل باشد )١

   ]١٣[. »اين بت را آنار بگذار«: وقتى َعدّي بن حاتم را ديد آه صليب به گردن دارد، فرمود

به بازوى رسول خدا ببندد، ، خواست مهره اى )ص(حليمه سعديه، وقتى در آودآِي پيامبر. سّنتى آه ترويج ُخرافه باشد )٢

  .»خداوند، نگهدار ماست و از اين مهره، آارى ساخته نيست«: رسول خدا فرمود. رو به رو شد) ص(با اعتراض پيامبر

]١٤[   

ازدواج آرد تا نشان دهد ) پسر خوانده خود(با زينب، همسر زيد ) ص(پيامبر. سّنتى آه با احكام شرْع ناسازگار باشد )٣

   ]١٥[. ، غلط است»نمى توان با زِن پسر خوانده ازدواج آرد«: اين سّنت جاهلى آه
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ّلى روشن شد، به يكى از رسم هاى آهن و ريشه دار ايرانى، يعنى حال آه نظرگاه آّلى دين در باب آداب و سنن بومى و م

  . نگريم نوروز، مى

اگر در باب نوروز، دستورى خاص از سوى دين در تأييد يا رد، به دست ما نمى رسيد، براساس همان قاعده نخست مى 

د، جاى مذّمت و منع ندارد؛ چرا آه گفتيم نوروز به عنوان رسمى ايرانى آه مردمانى آن را از ديرباْز حرمت مى نهاده ان

به عنوان نشانى از آيين هاى باطل، مورد تكريم و احترام نيست؛ بلكه رنگ و بوى مّلى و بومِي آن، » نوروز«اصل 

  . بلى؛ اگر در آن، ناشايستى نهفته باشد، يا ترويج ُخرافه اى صورت گيرد، بايد آن را وانهاد. منظور نظر مردمان است

ى در مصادر شيعه و اهل سّنْت روايت شده اند آه برخى بر آن، ُمهر تأييد مى زنند و برخى ديگر، قهر مى ليك، احاديث

اين دوگانگِي روايت ها سبب شده است آه از ديرباز، عالمان حوزه دين، به چگونگِي حّل اين . ورزند و با آن مى ستيزند

  . ع آنند و برخى ديگر، جانب رد را اختيار نمايندتعارض بينديشند؛ برخى جانب تأييد را گرفته، از آن دفا

رسالت اين نوشتار، نخست، گزارش تالش عالمان در برخورد با اين روايت هاست و در پس آن مى آوشد از منظر 

  ! شايد ثمر بخشد. ديگرى ِبدان بنگرد

: تار، در سه بخْش تنظيم مى گرددبر اين اساس، مباحث اين نوش. پيش از طرح ديدگاه ها سزاوار است روايت ها نقل شوند

                                                                                       :نوروز در روايات، ديدگاه ها، و ارزيابى نهايى

  نوروز در روايات. يك

اند  گروهى به تصريح يا اشاره، آن را تأييد آرده: ان آه گذشت، روايت ها در زمينه نوروز، به دو گروه تقسيم مى شوندچن

  . آنند و گروهى ديگر، آن را مذّمت مى

  روايات موافق) ١

  احاديث شيعه. الف

  : چنين روايت مى آند» الكافى«در ) ق٣٢٩ م(آلينى  .١

سألُت : عّدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعًا، عن ابن محبوب، عن ابراهيم الكرخى، قال

قّربون بذلك ء ليس هو عليهم، يت عن الرجل تكون له ضيعة، فإذا آان يوم الَمهَرجان أو النَّيروز، أهدوا اليه الشى) ع(أباعبدالّله

لو أهدى الّي آراع «: قال) ص(فليقبل هدّيتهم و ْلُيكاِفِهم؛ فإّن رسول الّله: قال. بلى: قلُت. »أليس هم ُمصّلين؟«): ع(فقال. اليه

زبد  أبى الّله عّز وجّل لى. لقبلُت، و آان ذلك من الدين، ولو أّن آافرًا أو منافقًا أهدى الّي وسقًا ما قبلت، و آان ذلك من الدين

   ]١٦[. »المشرآين والمنافقين وطعامهم

روز مهرگان يا نوروز، هدايايى به او . شخصى مزرعه اى دارد: پرسيدم آه) ع(از امام صادق: ابراهيم آرخى مى گويد

بايد هديه : فرمود. آرى: آيا نمازگزار هستند؟ گفتم: فرمود]. آيا بپذيرد؟ [ندارند داده مى شود و قصد تقّرب ُجستن به وى را 

اگر برايم ران ُبزى هديه آورند، مى پذيرم و اين، جزو : به درستى آه رسول خدا فرمود. آنان را بپذيرد و تالفى آند

. واهم پذيرفت و اين هم جزو ديندارى استديندارى است و اگر آافر يا منافقى ران گاو يا گوسفندى برايم هديه آورد، نخ

  . خداوند، خوراك و دستاورد مشرك و منافق را براى ما روا نداشته است
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  : آورده است» آتاب من اليحضره الفقيه«در ) ق٣٨١ م(شيخ صدوق  .٢

إصنعوا لنا آّل يوم «): ع(لفقا. اليوم النَّيروز! يا أميرالمؤمنين: قالوا. »ما هذا؟«): ع(بهدية النَّيروز، فقال) ع(أتى على

   ]١٧[. »َنيروزًا

هر روِز : فرمود. امروز، نوروز است! اى اميرمؤمنان: گفتند. »اين چيست؟«: فرمود. هديه نوروز آوردند) ع(براى على

  ! ما را نوروز سازيد

   ]١٨[. نيروز ناآل يوم): ع(روى أّنه قال : ندهمو نقل مى آ .٣

  . هر روِز ما نوروز است: فرمود) ع(روايت شده است آه على

  : روايت مى آند» دعائم االسالم«در آتاب ) ق ٣٦٣م (بن محمد تميمى  نعمان.٤

يعنى تهادوا و [َفَنيرزوا إن قدرتم آلَّ يوٍم : قال. يوم نيروز: قالوا. »ماهذا«: ّنه ُاهدى اليه فالوذج، فقالأ) ع](على [عنه 

اگر مى : فرمود. گفتند امروز، نوروز است. »اين چيست؟«: فرمود. فالوده هديه آوردند) ع(براى على]. تواصلوا فى الّله 

   ]١٩[]. طر خداوند، به يكديگر هديه بدهيد و به ديدار يكديگر برويديعنى به خا[توانيد، هر روز را نوروز سازيد 

فى يوم ) ع(عن الُمعلَّى بِن ُخنيس، عن موالنا الصادق: چنين آورده است» مصباح المتهّجد«در ) ق٤٦٠ م(شيخ طوسى  .٥

إذا آان يوم النيروز، فاغتسل و البس أنظف ثيابك و تطيب بأطيب طيبك و تكون ذلك اليوم صائمًا، فإذا ): ع(الالنَّيروز، ق

إّنا أنزلناه «صّليت النوافل والظهر والعصر فصّل بعد ذلك أربع رآعات، تقرأ فى أّول آّل رآعة فاتحة الكتاب و عشر مّراٍت 

، وفى الثالثة فاتحة الكتاب و عشر مّراٍت »قل يا أيها الكافرون«ب و عشر مّرات ، و فى الثانية فاتحة الكتا»فى ليلة القدر

، و تسجد بعد فراغك من الرآعات سجدة الشكر و »المعّوذتين«، و فى الرابعة فاتحة الكتاب و عشر مّراٍت »قل هو الّله أحد«

   ]٢٠[. تدعو فيها، يغفر لك ذنوب خمسين سنة

هنگامى آه نووز شد، غسل آن و لباس پاآيزه بپوش و خودت را خوشبو ساز و آن : در روز نوروز فرمود) ع(امام صادق

پس هنگامى آه نماز ظهر و عصر و نافله هاى آن را به جاى آوردى، نمازى چهار رآعتى بگزار آه . روز را روزه بدار

در رآعت دوم آن، سوره حمد و ده مرتبه سوره . آعت اّول آن، سوره حمد و ده مرتبه سوره قدر را مى خوانىدر ر

در رآعت سوم آن، سوره حمد و ده مرتبه سوره توحيد را مى خوانى و در رآعت چهارم، سوره . آافرون را مى خوانى

گناهان پنجاه ] بدين ترتيب، . [رى و دعا مى آنىپس از نماز هم سجده شكر مى گزا. حمد را با سوره هاى فلق و ناس

  . ات بخشوده مى شود ساله

  : چنين آورده است» المهّذب البارع«در آتاب ) ق٨٤١ م(ابن فهد حّلى  .٦

و مّما ورد فى فضله و يعضد ما قلناه، ما حّدثنى به المولى السيد المرتضى العّالمة بهاء الدين على بن عبدالحميد النّسابة 

) ص(إّن يوم النوروز، هواليوم اّلذى أخذ فيه الّنبى): ع(فضائله ، ما رواه بإسناده إلى المعّلى بن ُخنيس عن الصادق دامت

العهد بغديرخم، فأقّروا له بالوالية، فطوبى لمن ثبت عليها والويل لمن نكثها، وهو اليوم اّلذى َوجَّه فيه ) ع(ألميرالمؤمنين

وهو اليوم الذى ظفر فيه بأهل النَّهروان، و قتل َذا . وادى الجن، فأخذ عليهم العهود والمواثيقإلى ) ع(علّيًا) ص(رسول الّله

و ما . وهو اليوم الذى يظهر فيه قائمنا أهل البيت ووالة األمر و يظّفره الّله تعالى بالدّجال، فيصلبه على آناسة الكوفة. الَثْدية

ثم إنَّ نبّيًا من أنبياء بنى إسرائيل سأل . ألنه من أّيامنا حفظه الفرس وضيَّعتموهمن يوم نوروز إّال و نحن نتوّقع فيه الفرج؛ 
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ُصبِّ عليهم الماء فى «َربَّه َاْن ُيحيَي القوم اّلذين خرجوا من ديارهم وهم ُالوف حذر الموت فأماتهم الّله تعالى، فأوحى إليه أْن 

وهم ثالثون ألفًا، فصار صبُّ الماء فى يوم النيروز سّنة ماضيًة ، فَصبَّ عليهم الماء فى هذا اليوم، فعاشوا »مضاجعهم

  . وهم أّول يومٍ  من سنة الفرس. اليعرف سببها إّال الراسخون فى العلم

   ]٢١[. وَأملى علّي ذلك، فكتبته من إمالئه: قال المعّلى

آنچه در فضليت نوروْز روايت شده و گفته ما را تأييد مى آند، حديثى است آه عالمه سيد بهاءالدين على بن عبد الحميد،  از

در غديرخم براى ) ص(روز نوروز، همان روز است آه پيامبر: با سند خود از ُمعّلى بن ُخنيس نقل آرده است آه

خوشا به حال آنان آه به اين بيعت، استوار ماندند و . وى اقرار آردندبيعت گرفت و مسلمانان به واليت ) ع(اميرالمؤمنين

را به منطقه جّنيان روانه ساخت و از ) ع(على) ص(و اين، همان روزى است آه پيامبر. واى بر آنان آه آن را شكستند

را به قتل ) پستان صاحب(بر نهروانيان پيروز شد و ذوالثديه ) ع(و همان روز است آه على. آنان عهد و پيمان گرفت

و همان روز است آه قائم ما و صاحبان حكومت، ظهور مى آنند و خداوند، او را بر دّجاْل پيروز مى گرداند و . رساند

ما در هر نوروز، اميد فرج داريم؛ چرا آه نوروز، از اّيام ماست آه . دّجال را در زباله دان آوفه به دار مى آويزد

  . و شما آن را تباه نموديد پارسياْن آن را پاس داشتند

همچنين پيامبرى از پيامبران بنى اسرائيل، از خداوند خواست آه گروهى چند هزار نفره را آه از بيم مرگ، ديار خويش 

. خداوند، بر آن پيامبر، وحى فرستاد آه بر محل گورستان آنان آب بپاشد. را ترك گفتند و گرفتار مرگ شدند، زنده سازد

از همين روز، پاشيدن آب در نوروز، . سپس زنده شدند و تعدادشان سى هزار نفر بود. نوروز، چنين آرد پيامبر در روز

  . سّنتى ديرينه شد آه سبب آن را جز آنان آه دانشى پايدار دارند، ندانند و همان، آغاز سال پارسيان است

  . اين سخنان را بر من امال آرد و من نوشتم) ع(امام صادق: معّلى گويد

  : آورده است» بحاراألنوار«در ) ق١١١١ م(عّالمه مجلسى  .٧

رأيت في بعض الكتب المعتبرة، روى فضل الّله بن على بن عبيد الّله بن محمد بن عبدالّله بن محمد بن محمد بن عبيد الّله بن 

عبدالّله جعفر بن محمد الحسين بن على بن محمد بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب، عن أبي 

بن أحمد بن العباس الدوريستي، عن أبي محمد جعفر بن أحمد بن علي المونسي القمي، عن علي بن بالل، عن أحمد بن 

دخلت على الصادق : محمد بن يوسف، عن حبيب الخير، عن محمد بن الحسين الصائغ، عن أبيه، عن ُمَعّلى بن ُخَنيس، قال

فقال . جعلت فداك، هذا يوٌم تعّظمه العجم وتتهادى فيه: قلت. »أتعرف هذا اليوم؟«): ع(يروز، فقاليوم النَّ) ع(جعفر بن محمد

إن علم هذا ! يا سيدي: قلت. »والبيت العتيق الذي بمكة، ما هذا إّال ألمر قديم ُافّسره لك حتى تفهمه«): ع(أبو عبدالّله الصادق

إن يوم النيروز هو اليوم الذي أخذ الّله فيه مواثيق ! يا ُمعّلى«: فقال. دائيمن عندك أحب إلّي من أن يعيش أمواتي و تموت أع

وهو أّول يوم طلعت فيه . »)ع(العباد أن يعبدوه و ال يشرآوا به شيئًا، و أن يؤمنوا برسله و حججه، و أن يؤمنوا باألئمة

و هو اليوم . على الجودي) ع(ه سفينة نوحوهو اليوم الذي استوت في. الشمس، و هبت به الرياح، و خلقت فيه زهرة األرض

وهو اليوم الذي نزل فيه . الذي أحيى الّله فيه الذين خرجوا من ديارهم و هم ألوٌف حذر الموت، فقال لهم الّله موتوا ثّم أحياهم

قريش  على منكبه حتى رمى أصنام) ع(أميرالمؤمنين) ص(و هو اليوم الذي حمل فيه رسول الّله). ص(جبرئيل على النبي

بإمرة ) ع(أصحابه أن يبايعوا عليًا) ص(و هو اليوم الذي أمر النبى). ع(من فوق البيت الحرام فهشمها، و آذلك إبراهيم
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وهو اليوم الذي بويع . إلى وادي الجن يأخذ عليهم البيعة له) ع(عليًا) ص(و هو اليوم الذي وجه النبي. المؤمنين

وهو اليوم الذي يظهر فيه قائمنا . و هو اليوم الذي ظفر فيه بأهل النهروان و قتل ذا الثدّية. فيه البيعة الثانية) ع(ألميرالمؤمنين

و ما من يوم َنيروز إّال و نحن نتوّقع فيه . وهو اليوم الذي يظفر فيه قائمنا بالدجال فيصلبه على آناسة الكوفة. و والة األمر

  . ّيعتموه أنتمالفرج؛ ألنه من أيامنا وأيام شيعتنا، حفظته العجم وض

إن نبيًا من األنبياء سأل ربه آيف يحيي هؤالء القوم الذين خرجوا، فأوحى الّله إليه أن يصب الماء عليهم في ): (ع(وقال

  ). مضاجعهم في هذا اليوم، وهو أول يوم من سنة الفرس، فعاشوا و هم ثالثون ألفًا، فصار صب الماء في النيروز سّنة

هي أيام قديمة من الشهور القديمة، آّل ! يا ُمَعّلى«): ع(فني جعلت فداك أسماء األيام بالفارسية؟ فقالأال تعّر! يا سيدي: فقلت

   ]٢٢[. »شهر ثالثون يومًا ال زيادة فيه وال نقصان

: گفتم. »آيا اين روز را مى شناسى؟«: فرمود. وارد شدم) ع(بر امام صادقدر روز نوروز، : ُمعّلى پسر ُخَنيس گويد

سوگند به خانه آعبه آه اين، «: فرمود. اين روز را فارسياْن گرامى مى دارند و به يكديگر هديه مى دهند! قربانت گردم

از شما برايم بهتر از آن است  آموختن اين امر!سرورم : گفتم. »رمزى ديرينه دارد و برايت روشن مى سازم تا آگاه گردى

  . آه مردگان زنده شوند و دشمنانم بميرند

روز نوروز، همان روز است آه خداوند از بندگان پيمان گرفت او را بپرستند و به او شرك ! اى معّلى«: آن گاه فرمود

خورشيد طلوع آرد، بادها  اين همان روز است آه. نورزند، به پيامبران و حجت هايش بگروند و به امامان ايمان آورند

بر ساحل جودى آرامش يافت و همان ) ع(اين همان روزى است آه آشتى نوح. وزيدن گرفت و گل هاى زمين روييدند

روزى است آه خداوند، گروهى چند هزار نفره را آه از ترس مرگ از خانه ها بيرون رفته بودند زنده ساخت، پس از آن 

بر دوش ) ع(امام على) ص(روز فرود جبرئيل بر پيامبر اسالم است و روزى است آه پيامبراين، . آه آنان را ميرانده بود

اين همان روزى است . گرفت تا بت هاى قريش را در مسجد الحرام شكست و در همين روز، ابراهيم، بت ها را شكست

در . بيعت گرفتن از جنيان فرستادبيعت آنند و در همين روز، على را براى ) ع(آه پيامبر به يارانش دستور داد با على

را به ) صاحب پستان(در همين روز بر نهروانيان پيروز شد و ذوالثديه . همين روز، دومين بيعت با اميرالمؤمنين انجام شد

در اين روز، قائم ما و صاحبان حكومْت قيام آنند و در همين روز، قائم ما بر دّجال پيروز گردد و او را در . قتل رساند

. در هر روز نوروزى، ما آرزوى فرج داريم؛ چرا آه آن از روزهاى ما و شيعيان ماست. له دان آوفه به دار آويزدزبا

  » .فارسيان، آن را گرامى داشتند و شما آن را ضايع آرديد

وند بدو خدا. يكى از پيامبران بنى اسرائيل از خداوند پرسيد چگونه مردمانى را آه خارج شدند، زنده مى آند: و فرمود

وحى آرد آه در نوروز، آب بر قبر آنان بپاشد و آن، اولين روز سال فارسيان است و آنها زنده شدند، در حالى آه سى 

  . از همين جا پاشيدن آب در نوروز، سّنت شده است. هزار نفر بودند

. زهايى آهن از ماه هايى آهن استاينها رو! اى معّلى: دهى؟ فرمود آيا نام هاى روزهاى فارسى را به من تعليم نمى: گفتم

  . هر ماه، سى روز است، بدون آم و آاست

   ]٢٣[. آورده است» المهّذب البارع«گفتنى است ابن فهد نيز بخشى از اين روايت را پيش از عّالمه مجلسى در آتاب 

  : به نقل از آتاب حسين بن همدان آورده است» مستدرك الوسائل«در ) ق١٣٢٠ م(رى ُمحدث نو .٨
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هذا يوم ! يا حزقيل«: أ فأوحى الّله اليه):ع(، قال له فى خبر طويل فى جملة آالمه)ع(عن المفّضل بن عمر، عن الصادق

   ]٢٤[. »اليوم و هو يوم نيروز شريف عظيم قدره عندى، و قد آليت أن اليسألنى مؤمن فيه حاجة اال قضيتها فى هذا

اين روز، روزى گرامى و بلند «: خداوند بر حزقيْل وحى فرستاد آه: نقل مى آند آه) ع(مفّضل، فرزند عمر از امام صادق

در اين روز از من حاجتى بخواهد آن را برآورده سازم و آن روز، با خود عهد آرده ام هر مؤمنى . مرتبه نزد من است

  . »نوروز است

  احاديث اهل سنت.ب

  : چنين روايت مى آند» التاريخ الكبير«در ) ق٢٥٦-١٩٤(بخارى  .٩

فَنيِرزوا : قال. اليوم النيروز: قالوا. »ما هذا؟«: قال. أتى عليٌّ بفالوذج: السعر التميمىحّماد بن سلمة بن على بن زيد، عن 

   ]٢٥[! آل يوم

هر روز را : فرمود. ستامروز نوروز ا: گفتند. »اين چيست؟«: فرمود. فالوده آوردند) ع(براى على: سعر تميمى گويد

  ! نوروز آنيد

  : آورده است» اآلثار الباقية«در ) ق٤٤٠ م(بيرونى  .١٠

   ]٢٦[! ليت لنا آّل يوٍم نوروز: أو قّسم الجام بين أصحابه و قال

ما افتادگى دارد، ترجمه حديث را از جديدترين آتاب آه بر اساس برخى نسخه ها از آن جا آه نسخه عربى مورد استفاده [

هديه ) ص(آورده اند آه در نوروز، جامى سيمين، پر از حلوا، براى پيغمبر: ] آامل شده است، در اين جا مى آوريم

عيد بزرگ : گفتند» ست؟نوروز چي«: پرسيد. امروز، روز نوروز است: گفتند. »اين چيست؟«: آن حضرت پرسيد. آوردند

: عسكره چيست؟ فرمود: پرسيدند. »آرى در اين روز بود آه خداوند، عسكره را زنده آرد«: فرمود. ايرانيان است

" بميريد: "عسكره، هزاران مردمى بودند آه از ترس مرگ، ترك ديار آرده، سر به بيابان نهادند و خداوند به آنان فرمود«

در نوروز [ از اين روست آه سّنت آب پاشيدن . آرد و ابرها را امر فرمود آه بر آنان ببارند پس آنان را زنده. پس مردند

آاش هر روز براى ما : آن گاه از حلوا تناول آرد و جام را ميان اصحاْب قسمت آرد و فرمود. »، رواج يافته است]

   ]٢٧[! نوروز بود

  : آورده است» القاموس«در ) ق٨١٧- ٧٢٩(فيروز آبادى  .١١

َمهِرجونا آل : و فى المهرجان قال» !نيروزنا آل يوم«: ، فقال»للنيروز«: ء من الحالوى، فسأل عنه، فقالوا قدم الى على شى

   ]٢٨[! يوم

  . هر روز ما نوروز است: فرمود. براى نوروز است: گفتند. پرسيد آه چيست. آوردند) ع(مقدارى حلوا براى على

                                                      ! هر روز را براى ما مهرگان آنيد: و در مهرگان گفت

   احاديث شيعه. الف: روايات مخالف) ٢

  : آورده است» لّب اللباب«در آتاب ) ٥٧٣ م(قطب الدين راوندى  .١٢

   ]٢٩[. بيوم النيروز و المهرجان، الفطر واألضحى: أبدلكم بيومين يومين): ص(عن رسول الّله
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  . عيد فطر و قربان را به جاى عيد نوروز و مهرگان: دو روز را براى شما جانشين دو روز آردم

  : روايت مى آند» المناقب«در آتاب ) ق٥٨٨ م(ابن شهرآشوب  .١٣

إني قد «): ع(ما يحمل إليه فقال بالجلوس للتهنئة في يوم النيروز و قبض ) ع(و حكي أن المنصور تقّدم إلى موسى بن جعفر

فتشت األخبار عن جدي رسول الّله صلى الّله عليه و آله فلم أجد لهذا العيد خبرًا وإنه سنة للفرس و محاها اإلسالم، و معاذ 

جلس و ؛ ف»إنما نفعل هذا سياسًة للجند، فسألتك بالّله العظيم إّال جلست«: فقال المنصور. »الّله أن نحيي ما محاه اإلسالم

دخلت عليه الملوك واألمراء واألجناد يهنؤونه، و يحملون إليه الهدايا و التحف، و على رأسه خادم المنصور يحصي ما 

إنني رجل صعلوك ال مال لي أتحفك ! يا ابن بنت رسول الّله: يحمل، فدخل في آخر الناس رجل شيخ آبير السّن، فقال له

  ): ع(ي جّدك الحسين بن علىولكن أتحفك بثالثة أبيات قالها جّدي ف

  عجبت لمصقول عالك فرنده يوم الهياج وقد عالك غبار 

  وألسهم نفذتك دون حرائر يدعون جّدك والدموع غزار 

  أّال تغضغضت السهام وعاقها عن جسمك اإلجالل واإلآبار 

رالمؤمنين و عّرفه بهذا المال، و امض إلى أمي«: ، و رفع رأسه إلى الخادم و قال»قبلت هديتك، اجلس بارك الّله فيك«: قال

اقبض جميع هذا : فقال موسى للشيخ. »آلها هبة منى له، يفعل به ما أراد«: فمضى الخادم وعاد وهو يقول. »ما يصنع به

   ]٣٠[. المال فهو هبة منى لك

  . پيشنهاد آرد آه نوروز را براى تبريك و شاد باش و گرفتن هدايا جلوس آنند) ع(ر به امام آاظمآورده اند آه منصو

. جستجو آردم و تأييدى براى اين عيد نيافتم) ص(من در ميان روايت هاى جّدم رسول خدا: حضرت آاظم در جواب فرمود

اه مى برم به خدا آه آنچه را اسالْم نابود ساخته، زنده همانا اين سّنت فارسيان است آه اسالم، آن را نابود ساخته است و پن

  . بدارم

. »اين آار را جهت اداره نظاميان انجام مى دهيم و شما را به خداوند سوگند مى دهم آه جلوس داشته باشيد«: منصور گفت

خدمتگزار منصور، باالى . آن گاه حضرت پذيرفت و فرمانروايان و لشكريان، براى تبريك آمدند و هدايايى با خود آوردند

اى فرزند دختر «: گفت) ع(به امام آاظم. آخرين نفر، مردى آهن سال بود. سر حضرت ايستاده بود و هدايا را مى شمرد

سروده، ) ع(من مردى تهى دستم و مالى ندارم تا هديه دهم؛ ولى چند بيت شعر آه جّد من درباره جّدتان حسين! پيامبر خدا

  . »به شما هديه مى آنم

  . »!خداوند به تو برآت دهد. بنشين. ات را پذيرفتم هديه«: حضرت فرمود

. آن گاه حضرت، سر بلند آرد و به خدمتگزار منصور گفت آه نزد منصور روانه شود و اين هدايا را برايش بازگو آند

. »يد با آنها انجام دهيدهر چه مى خواه. اين هدايا از آِن شماست«: خدمتگزار رفت و باز گشت و گفت منصور گفته است

  . »اين اموال را به عنوان هديه براى خودت بردار«: هم به پيرمرد فرمود) ع(امام آاظم

  احاديث اهل سّنت. ب

  : آورده است» التاريخ الكبير«در ) ق٢٥٦ م(بخارى  .١٤
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: حّدثنى ابراهيم بن موسى عن حفص بن غياث، وقال أبو نعيم. »إّن علّيًا ال يقبل هدية النيروز«: دينار، عن أبيه أيوب بن

   ]٣١[. حّدثنا أيوب بن دينار أبو سليمان المكتب، سمع عليًا بهذا

  . هديه نوروز را نمى پذيرفت) ع(على: يدايوب بن دينار گو

  : مى گويد» بلوغ االرب«در ) ق١٣٤٢ م(آلوسى  .١٥

قد : فقال. آّنا نلعب فيهما فى الجاهلية«: فقالوا. »ما هذا اليومان؟«: المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال) ص(قدم النبى

   ]٣٢[. هما النيروز والمهرجان: قيل. »لفطرأبدلكم الّله تعالى بهما خيرًا منهما يوم األضحى و يوم ا

رسول خدا . مردمان مدينه دو عيد داشتند آه در آنها به سرگرمى و خوشى مى پرداختند. وارد مدينه شد) ص(پيامبر

عيد : خداوند، بهتر از آنها را جايگزين آرده است«: فرمود. ر جاهليت استگفتند دو يادگا. »اين دو روز چيست؟«: فرمود

  . گفته شده آه آن دو روز، نوروز و مهرگان بود. »قربان و عيد فطر

تالش ما در اين بخش، فحص آامل . تا اين جا شانزده حديث از مصادر مختلف شيعه و سّنى در تأبيد يا رّد نوروز گرد آمد

يت ها بود و تالش شد روايت ها براساس تاريخ ثبت و آتابْت تنظيم گردد؛ چنان آه آوشيديم هر و استقصاى همه روا

ها و ارزيابى نهايى  حال، پس از نقل روايت ها به بيان ديدگاه. روايت را مصدريابى آرده، به منابع گوناگونش ارجاع دهيم

  . رو مى آنيم

  ديدگاه ها. دو

ترديدى نيست آه روايت هاى متفاوت، زمينه شكل گيرى آراى متفاوت اند و جستجو در آتب فقه و حديث، اين امر را 

  . روشن مى سازد

ا را قابل اعتنا اى از دانشوران، به نقد روايت هاى نوروز پرداخته و با ذآر خلل ها و سستى هايى آه در آنهاست، آنه پاره

و اتكا نشمرده اند؛ چنان آه در مقابل، بيشتر فقيهان به مضمون روايت هاى دسته نخسْت فتوا داده و آدابى را براى نوروز 

اينان ضمن فتوا دادن به محتواى روايات، در مقام پاسخگويى به ناقدان و منتقدان نيز . در آتب فقهى خويش برشمرده اند

  . اند برآمده

  . رورى بر اين دو ديدگاه مى افكنيماينك م

  مخالفان. الف

اينان آوشيده اند خلل هاى موجود در روايت هاى دسته نخست را برمال . ناقدان و مخالفان احاديث نوروز، بسيار نيستند

دسته دوم از روايت ها ملتزم شده اند؛ گرچه آوشش آنان در تصحيح و تأييد دسته دوم سازند و در نتيجه به محتواى 

  . متمرآز نيست

  : اند اينان براى روايت هاى موافق، ضعف ها و آاستى هايى از اين دست برشمرده

  ضعف سند،  .١

  تناقض و تهافت در روايت هاى معّلى،  .٢

   ذآر نشدن روايت هاى معّلى در مصادر آهن، .٣

  عدم تطبيق وقايع ذآر شده در روايت ها با واقعيت هاى تاريخى،  .٤



 

 101

  معلوم نبودن نوروز ايرانى،  .٥

  . ترويج شعائر مجوس .٦

. مخالفان، بر پايه اين ايرادها، روايات موافق را بى اعتبار مى دانند و به هيچ رو گراميداشت نوروز را روا نمى انگارند

تسامح در ادّله «و سنن ذآر شده در اين روايت ها قابل اخذ و عمل نيست و نمى توان با قاعده  اينان بر اين باورند آه آداب

در . از ضعف و سستى اينها چشم پوشيد؛ چرا آه با محذور بزرگى چون ترويج شعائر مجوسى روبه رور هستيم» سنن

  : اى از اين ديدگاه ها را مى آوريم اين جا پاره

، شايد نخستين آسى باشد آه به تفصيل، نوروز را نقد )قمرى نگاشته١٠٦٢اى آه در سال  در رساله(آقا رضى قزوينى 

وى به طور عمده منكر تطبيق نوروز رايج با نوروز ياد شده در روايات است و از اين طريق بر روايت هاى مؤيد، . آرد

  : خرده مى گيرد و پس از نقل روايت معّلى مى نويسد

ل مذآوره در نوروز و اين آه اين اعمال، موقته است و در امثال اين عبادات، اگر التزام وقت با توجه به استحباب اعما

مكّلفى تواند آه الاقل ظن به ] را [خاص نشود و در اوقات ديگر به عمل آيد، بدعت مى باشد، بنابراين، تعبد به اين عمل 

مارات شرعيه و عرفيه تواند بود و چون در عرف به تحصيل اين ظن، المحاله از ا. تعيين وقت مذآور تحصيل آرده باشد

اعتبار اختالف اصطالحات حاليه نوروز متعدد است چنان آه بعضى از آن، بعد از اين مذآور مى گردد و اشهريت 

بعضى به بعضى ازمنه اماره نمى شود و در ظاهر قرآْن چيزى در اين باب نيست، اماره آن از روايات و اخباْر تتّبع بايد 

   ]٣٣[. مودن

  : تناقض هاى روايت هاى معّلى را دليل ناتمام بودن آن مى داند و مى نويسد) ق١١٧٣ م(محمد اسماعيل خواجويى 

، در حديث سابق مذآور است آه به حسب ظاهرى ميان اين حديث و حديث سابق تناقض است؛ چه: فقير بى بضاعت گويد

را به دوش مبارك برداشته تا بتان قريش را از فوق آعبه به زير انداخته، ) ع(در روز نوروز، اميرالمؤمنين) ص(پيغمبر

شكست و فانى ساخت، و اين، بالشبهه در سال فتح مكه معظمه بود، چنان آه اخبار بسيار از طرق خاصه و عامه داللت 

ح مكه معظمه در ماه مبارك رمضان سال هشتم هجرت واقع شد، چنان آه شيخ مفيد و نيز طبرسى و اين بر اين دارد و فت

شهرآشوب و ديگرانى روايت آرده اند، و احاديث معتبره بر اين داللت آرده است، و اآثر برآن اند آه در روز سيزدهم 

وز جمعه دوم ماه مبارك رمضان، بعد از نماز ماه بوده، و بعضى بيستم هم گفته اند، و حرآت حضرت از مدينه در ر

پس چگونه تواند . عصر بوده، و روز غدير خم در سال دهم هجرت در حجة الوداع در روز هجدهم ذى الحجة الحرام بود

بود آه هر دو در روز، نوروز باشد؟ چه، نوروز، از قرار حساب گذشته، بعد از شش هفت سال از فتح مكه معظمه، بلكه 

   ]٣٤[. به ذى الحجة خواهد رسيد، نه بعد از يك سال، چنان آه مقتضاى اين دو حديث استبيشتر، 

  : وى ادامه مى دهد

نيست، و بنابراين،  و چون هر دو به يك طريق از معّلى منقول است، پس ترجيح احدهما بر ديگرى من حيث السند متصور

مضمون هيچ يك حجت نخواهد بود، و بر آن، اعتماد نشايد آرد، و به او استدالل نتوان نمود؛ چه، تناقض در آالم 

پس، از اين جا فهميده مى شود آه اين دو حديث، آالهما او احدهما از معصوم تلقى . غير واقع است) ع(معصومين

   ]٣٥[. نشايد و سند شرعى نتواند بود نگرديده، و چون از او نباشد، حجيت را
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  : ، ذيل اين روايت ها نگاشته است»بحاراألنوار«استاد محمد تقى مصباح در حاشيه بر 

آورده و بر عظمت و ارزش ) ع(صادقيكى را معّلى از امام . در باب نوروز، دو دسته روايت مختلف روايت شده است

است آه آن را از سّنت هاى پارسيان دانسته آه اسالم، آن را از ميان ) ع(نوروز داللت دارد و ديگرى حديث امام آاظم

  . برداشته است

بات بايد دانست آه هيچ يك از آنها صحيح نيست و از اعتبار برخوردار نمى باشد تا بتوان بر پايه آن، حكم شرعى را اث

   ]٣٦[. گذشته از آن آه روايت معّلى، ايرادهاى ديگرى دارد، از جهت تطبيق نوروز بر مناسبت هاى ماه هاى عربى. آرد

  : آن گاه مى نويسد

ار، بزرگداشت شعائر آفار و زنده داشتن سّنت هايى ظاهر روايت منصور، حرمت بزرگداشت نوروز است؛ چرا آه اين آ

يعنى (اين روايت گرچه واجد شرايط حّجيت نيست اما مطلب آلى اى آه در آن آمده . است آه اسالم، آنها را ميرانده است

وجداْن ، با ادّله عامه به اثبات رسيده است و اين آه نوروز از آن آداب و رسوم است، به )حرمت بزرگداشت شعائر آفار

  . اثبات مى شود

و اما فتواى فقيهان، مبنى بر استحباب غسل و روزه در نوروز، مبتنى بر قاعده تسامح در ادّله سنن است؛ ولى اين جا 

محل اجراى آن قاعده نيست؛ زيرا قاعده تسامح در ادّله سنن، از مواردى آه احتمال حرمت تشريعى دارند، انصراف 

   ]٣٧[. دارد

با وجود تضارب روايات و عدم توجه قدما و : مى نويسد» نور علم«جناب آقاى سيد جواد مدّرسى در مقاله اى در مجّله 

ماند، راهى آه باقى مى . آدورت متن و عدم صحت سند، فتواى به مشروعيت نوروز، و تعيين روز آن، مشكل است

است؛ و لكن تعيين روز، گفتار بعض فقهاست نه مضمون روايت؛ و ادله مذآور، » تسامح در ادله سنن«تمسك به ادّله 

  . شامل آالم فقها نمى شود

از جهت ديگر، عيد نوروز از شعائر مجوسى و محتمل الحرمه است و ادله تسامح در سنن چنان آه بعضى گفته اند از 

   ]٣٨[. چنين موردى منصرف است

در . اين بود آنچه در منابع شيعه قرن ششم درباره نوروْز نقل شده است: آقاى رسول جعفريان نيز در اين باره گفته است

منشأ آنچه در . ييد نوروز به چشم نمى خورداين باره، مهم، همان روايت معّلى بن خنيس است و جز آن، چيزى درباره تا

البته مطالب ديگرى . آثار بعدى درباره استحباب غسل روز نوروز و نماز و دعاى مربوطه آمده، همين نص است و بس

   ]٣٩[. نيز افزوده شده آه منشأ آنها را اشاره خواهيم آرد

  : و در جاى ديگر گفته است

، آن است آه در )منظور، دو حديثى است آه ابن فهد حّلى در تأييد نوروز از معّلى نقل آرده است(و مشكل اين دو حديث 

افزون بر آن، روايات مزبور آه در اصل بايد يكى باشد، حاوى دو نوع آگاهى درباره روز . منابع آهن شيعه نيامده است

افزون بر آن، دانسته است آه، . وز است آه اين، خود، منشأ شبهه درباره آن شده و احتمال جعل آن را تقويت مى آندنور

در اين . »غاليان رواياتى را به معّلى بن خنيس نسبت داده اند و نمى توان بر اخبار وى اعتماد آرد«: ابن غضايرى گفته

رش افراطى همه نيست ، از همان دسته مجعوالتى مى باشد آه غاليان به صورت، اين روايت آه بى گرايش غاليانه يا نگ
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گرايشى وابسته به مذهب افراطى (بايد اين دو نكته را نيز يادآورى آرد آه گفته شده قرامطه . معّلى نسبت داده اند

آيد آنيم آه مجوسيان، نه بالفاصله بايد تأ. دو روز را در سال آه نوروز و مهرگان بوده روزه مى گرفته اند) اسماعيليه

اى نيست و هر آس از ايشان روزه  مجوس را روزه«تنها نوروز را روزه نمى گرفته اند، بلكه به نقل بيرونى اساسًا 

                                                  ]٤٠[. »بگيرد، گنه آرده است

  موافقان. ب

آداب نوروز از قبيل روزه، نماز، ادعيه، در آتب حديثى و فقهى، از زمان شيخ طوسى در ميان عالمان شيعه رواج داشته 

  . است

و سپس يحيى  ]٤٢[) السرائر«در ) ق٥٩٨ م(پس از او ابن ادريس  ]٤١[، )مصباح المتهجد«در ) ق٤٦٠ م(شيخ طوسى 

و نيز  ]٤٤[) القواعد و الفوائد«در ) ق٧٨٦ م(و پس از وى، شهيد اول  ]٤٣[) الجامع للشرائع«در ) ق٥٨٩ م(بن سعيد 

  . بدان اشاره دارد ]٤٨[) اللمعة«و  ]٤٧[) الذآرى«و  ]٤٦[) البيان«و ]٤٥[) الدروس«

و شهيد ثانى  ]٥٠[) جامع المقاصد«در ) ق٩٤٠ م(و محقق َآَرآى  ]٤٩[) المهّذب البارع«در ) ق٨٤١ م(ابن فهد 

و  ]٥٣[) مجمع الفائدة و البرهان«در ) ق٩٩٣ م(و محقق اردبيلى ]٥٢[) شرح اللمعة«و  ]٥١[) المسالك«در ) ق٩٦٦ م(

) آشف اللثام«در ) ق١١٣٧ م(و فاضل هندى ]٥٥[) الحبل المتين«و  ]٥٤[) جامع عباسى«در ) ق١٠٣٠ م(شيخ بهايى

) آشف الغطاء«در ) ق١٢٢٨ م(و آاشف الغطاء  ]٥٧[) الحدائق الناضرة«در ) ق١١٨٦ م(و شيخ يوسف بحرانى  ]٥٦[

و شيخ  ]٦٠[) جواهر الكالم«) ق١٢٦٦ م(و صاحب جواهر در  ]٥٩[) مستند الشيعة«در ) ق١٢٤٥ م(و نراقى  ]٥٨[

  . اند آداْب فتوا دادهبدين  ]٦١[) آتاب الطهارة«در ) ق١٢٨١ م(انصارى 

فتوا بدين آداب  ]٦٤[المستند  ]٦٣[جامع المدارك،  ]٦٢[العروة الوثقى، : همچنين در آتب فتوايى و فقهى معاصر، چون

  . به چشم مى خورد

مصباح المتهّجد، وسائل الشيعة و بحاراألنوار، ياد : در آتب روايى نيز چنان آه در بخش نخست آورديم ، آداب نوروز، در

الكافى، آتاب من اليحضره الفقيه : نه اى ضمنى نوروز را تأييد مى آنند درشده است؛ چنان آه روايت هايى نيز آه به گو

  . و دعائم االسالم منقول است

  : بگويد» جواهر«شايد همين آثرت فتواها و نقل ها سبب شده است آه صاحب 

   ]٦٥[. غسل روز نوروز، نزد متأخران مشهور است؛ بلكه مخالفى در آن نديديم

عالمه مجلسى در . بجز اين، تالش محّدثان و فقيهان در پاسخگويى به ديدگاه مخالفان نيز درخور درنگ است

، بيشترين آوشش را در اين باره به انجام رسانده و شبهه هاى مخالفان را پاسخ گفته است؛ وى در قسمتى »بحاراألنوار«

  : ، مى نويسد)در مذمت نوروز(نوشتار مفصلش در نقد روايت ابن شهرآشوب  از

اين حديث، با روايت هايى آه معّلى بن خنيس آورده مغايرت دارد و بر جايگاه نداشتن نوروز در شريعْت داللت دارد؛ ليك 

  . روايت هاى معّلى از نظر سند، قوى تر و نزد اصحاب ،مشهورتر ند

. ، مطالبى ذآر شده آه زمينه تقيه دارد»مناقب«ن گفت آه اين، حديث تقيه است؛ چرا آه در روايات از سوى ديگر مى توا

]٦٦[   
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  . اند پس از وى نيز عالمان ديگرى به پاسخگويى اجمالى يا تفصيلى گام برداشته

  : مى گويد» مناقب«قد روايت شيخ انصارى در ن

نمى تواند با احاديث معّلى معارضه آند؛ زيرا روايت معّلى نزد اصحاب، از شهرت بيشترى برخوردار » مناقب«روايت 

   ]٦٧[. وجود دارد» مناقب«است و احتمال تقّيه در روايت 

  : مى نويسد» مناقب«در دفاع از روايت هاى معّلى و نقد حديث » جواهر«همچنين صاحب 

نمى تواند با آن معارضه آند؛ چرا آه با سستى » مناقب«روايت معّلى جاى مناقشه در سند و داللت ندارد؛ چنان آه حديث 

   ]٦٨[. اى آه در آن مشهود است، احتمال تقيه نيز در آن مى رود

و بدين  ]٦٩[. بر تقيه بعيد نيست؛ چرا آه اهل سّنت، روزه نوروز را مكروه مى دانند» مناقب«گفتنى است حمل روايت 

  ، »مناقب«يت هاى معّلى و جهت، در تعارض روا

  . جانب روايات معّلى رجحان مى يابد

بجز اينها، رساله ها و آتبى نيز در تأييد فضيلت نوروز و روايات معّلى تدوين شده، آه برخى به چاپ رسيده و برخى 

                                                         ]٧٠[. انده ديگر، خطى باقى ماند

  ارزيابى نهايى. سه

ارى و فقه، چنان آه پيش از اين ياد شد، اين نوشتار، نوروز را از منظر حديث و روايت مى آاود و از تاريخ و تقويم نگ

  . تنها آن را برمى رسد آه به گونه اى با حديث و روايْت مرتبط شود و در نقد يا تأييد آن، سودمند افتد

  . اينك نكته هايى درباب اين رواياْت آورده مى شود تا پس از آن به جمع بندى نهايى نزديك شويم

  : قابل تصحيح و اعتبار نيستند؛ زيرااين احاديث، به هيچ رو . در نقد نوروز، چهار حديث آورديم: يكم

. روايت اول و چهارم، مضمونى واحد دارند آه اّولى در مصادر شيعه و دومى در مصادر اهل سّنت ياد شده است .١

حاجى نورى » مستدرك الوسائل«نسبت داده اند آه در آتاب ) از عالمان قرن ششم(روايت شيعى را به قطب راوندى 

اين روايت، گذشته از آن آه در مصادر آهْن موجود نيست، مضمون آن را هم نمى توان . استروايت شده ) ق١٣٢٠ م(

تأييد آرد؛ زيرا چگونه دو عيد باستانى ايرانى در جزيرة العرب در سال هاى نخستين اسالم، رايج و مرسوم بود آه 

از آيين هايى باستانى ايرانيان اند آه  بى ترديد، نوروز و مهرگان،! آنها را با فطر و اضحى منسوخ بدارد؟) ص(پيامبر

آوازه شان، پس از ارتباط اعراب با ايرانيان، بدان سرزمين رفته است و پيش از آن، آن چنان مقبول مردمان نبوده اند آه 

  . آنها را با اعياد اسالمى نسخ آند) ص(پيامبر

در متن آن نيست و ظاهرًا راويان، اين » انمهرگ«و » نوروز«حديث ديگر، آن است آه آلوسى آورده است و تعبيرهاى 

هما : قيل«: بدين رو آلوسى پس از نقل حديث مى گويد. ، به روايت افزوده اند)نه قطع و يقين(دو را از روى احتمال 

  : گفتنى است آه برخى نويسندگان، اين اضافه را به آلوسى نسبت داده اند آه جزو حديث آورده است. »النيروز والمهرجان

نقل مى آند آه انصار، عيد نوروز و مهرگان را بر حضرت ) م١٩٢٥، قاهره، ٣٦٤ ، ص١ ج(»بلوغ االرب«لوسى در آ

   ]٧١[. به من داده است) فطر و اضحى را(خداوند متعال، بهتر از آن را : حضرت فرمودند. عرضه آردند) ص(رسول

  : چنان آه پيش از اين آورديم، روايت آلوسى چنين است
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قد «: فقال. آّنا نلعب فيهما فى الجاهلية: فقالوا. »ما هذا اليومان؟«: فقال. المدينة و لهم يومان يلعبون فيهما) ص(قدم النبى

  . يروز و المهرجانهما الن: قيل. »يوم األضحى و يوم الفطر: أبدله الّله تعالى بهما خيرًا منهما

نقل شده است، نه حاآى آن معلوم است و » )آورده اند(ُحكَي «، گذشته از آن آه مرسل است و با تعبير »مناقب«روايت  .٢

  . نه مصدر نقل ابن شهرآشوب

هديه ) ع(هديه نوروز را نمى پذيرفت، گذشته از آن آه با روايت ديگر بخارى آه على) ع(روايت بخارى آه على .٣

  . روز را مى پذيرفت معارضه دارد، با نقل هاى بسيار ديگر شيعى نيز ناسازگار است و نمى توان به آن، استناد ُجستنو

  : در ارزيابى سندى روايت هاى موافق، مى توان چنين گفت: دوم

  . روايت آلينى از سند معتبر برخوردار است .١

. به آتاب معّلى سند معتبر دارد» فهرست«يكن وى در آتاب روايت شيخ طوسى از معّلى، اگر چه بدون سند است، ل .٢

  . محتمل است آن روايت، براساس همين سند باشد ]٧٢[

بوده ) ع(اص حضرت صادقبه اسانيد معتبره از معّلى بن خنيس آه از خو«: مى گويد» زاد المعاد« عالمه مجلسى در .٣

آورده » مصباح«و سپس روايتى را نقل مى آند آه ذيل آن، مطابق روايتى است آه شيخ در  ]٧٣[) است، منقول است

  . است

يحضره الفقيه، مصباح المتهّجد و دعائم االسالم، مى  الكافى، آتاب من ال: نقل اين روايت ها در مصادر آهنى چون .٤

  . تواند شاهدى بر اعتبار آنها باشد

بر اين پايه مى توان گفت از مجموع احاديث دوازده گانه مى توان اين مطلب را به پيشوايان دينى نسبت داد آه رفتار 

خالفتى با آن نكرده اند، بلكه نسبت به اصل آن و ايرانيان در گراميداشت نوروز، در مرأى و منظر آنان بوده و نه تنها م

  . اند پاره اى رفتارهاى ضمنى آن، روى خوش نشان داده و تشويق آرده

بلى؛ ما معتقديم آه بر پايه اين احاديث و بدون شواهد تاريخى ديگر، نمى توان خصوصيت هاى موجود در آنها را به اثبات 

چنان آه به جهت برخى نكات تاريخى نامعلوم در آنها نمى توان اين . ا تأييد آردرساند و اشارات تاريخى موجود در آنها ر

  . آلّيت را تضعيف آرد و ناديده انگاشت

بررسى مصادر آهن، نشان مى دهد آه نوروز به عنوان يك آيين ايرانى، در فرهنگ مسلمانان و شيعياْن رواج : سوم

  . داشته است

  : ياد شده، بازگو مى آنيم اينك شواهد اين امر را بجز روايات

به اعتقاد برخى متخصصان تبديل گاه شمار، در جلسه مشورتى خليفه دوم براى تعيين تقويم، هرمزان تازه مسلماْن  .١

 ]٧٤[  شرآت داشت و تقويم ايرانى را براى حاضران شرح آرد و خليفه، آن تقويم را براى امور ديوانى و خراج پذيرفت

  . و روشن است آه نوروز، جزئى از تقويم ايرانى به شمار مى رود

نجاشى در شرح حال ابوالحسن نصر بن عامر بن وهب سنجارى نوشته است آه وى از ثقات شيعيان است و آتاب  .٢

   ]٧٥[. »آتاب ما روى فى يوم النيروز«: هايى دارد، از جمله

   ]٧٦[. نگاشته است» آتاب األعياد و فضائل النيروز«همچنين ابن نديم درباره صاحب بن عّباد، آورده است آه 
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   ]٧٧[. دوره صفويه نيز نوروزيه هايى بسيار به قلم علماى ديْن تحرير شددر 

   ]٧٨[. خراج در دوره عباسيان بر اساس نوروز تنظيم مى شده است .٣

   ]٧٩[. خلفاى اموى و عباسى هداياى نوروز را مى پذيرفته اند؛ بلكه دستور مى داده اند تا برايشان ارسال گردد .٤

را منع مى آردند؛ چنان آه از برگزارى مراسم  گفتنى است در برخى مناطق، حاآمان اهل سّنت، گرفتن هداياى نوروز

   ]٨٠[. نوروز، ممانعت به عمل مى آوردند

ا از ديرباز تاآنون، نوروز در سروده هاى شاعران تازى گو و پارسى زباْن حضور جّدى دارد و اين نيز شاهدى گوي .٥

   ]٨١[. بر حضور نوروز در فرهنگ ايرانيان مسلمان است

با توجه به اين شواهد و امور ديگر، نوروز را در دوره اسالمى از شعائر مجوسى دانستن، سخنى نا صواب است؛ چنان 

گذشته از اينها در روايات اسالمى و سخن فقيهان، . ان انگاشتن، واقعيت خارجى نداردآه آن را ترويج آيين آتش پرست

مجوس را روزه اى نيست و هر آس از ايشان روزه بگيرد، گناه «: فضيلت روزه نوروز مطرح است و به نقل بيرونى

   ]٨٢[. »آرده است

گيريم روزگارى نيز نوروز چنان بود؛ ولى زمانى آه در عرف ايرانيان مسلمان، آن حالت از ميان رفت، ديگر َذّمى بر 

 ]٨٣[  همان گونه آه امام خمينى فتوا داد آه شطرنج، اگر روزى ابزار قمار نباشد، حرمتى در بازى با آن نيست. آن نيست

و استاد مطهرى، مجسمه سازى را مجاز دانست؛ چرا آه فلسفه حرمت آن،به جهت فاصله گرفتن از دوران بت پرستى، 

  . يگرو نمونه هاى بسيار د ]٨٤[  از ميان رفته است

آنان گويند اگر در ميان مردمان، آداب و رسومى رواج داشت و در . اصوليان را قاعده اى است آه در اين جا به آار آيد

جان و دل آنان رسوخ يافته بود، چنانچه شرع با آن روى خوشى ندارد و مى خواهد آن را طرد سازد، بايد ادله اى روشن 

به . وگرنه نمى توان گفت شارع از آن سيره بيزار است و آن را طرد آرده است و قوى آه همپاى سيره باشد، ارائه دهد

تعبير ديگر، سيره هاى راسخ و استوار را نمى توان با عمومات يا ادّله سست بنيان طرد آرد؛ بلكه دليل مانع و رادع بايد 

  . به اندازه قوت سيره، قوت داشته باشد

ه دارى نوروز و گذشته اش در ميان ايرانيان گفته شد، دليلى بر منع و ردع آن از بر اين اساس و با توجه به آنچه در ريش

سوى شرع در دست نيست؛ چرا آه ادّله خاص چنان آه ياد شد موهون است آه وجهش گذشت و عمومات را نيز در چنين 

  . مواردى ياراى رويارويى نخواهد بود

تماد نيستند و نمى توان بر پايه آنها رأى و حكمى را اثبات آرد، همچنان اگر بپذيريم آه روايت هاى موافْق قابل اع: چهارم

  . آه نمى توان بر دسته دوم از احاديث تكيه زد، در اين فرض بايد حكم نوروز را با اصل اّولى و قاعده عام دينى نشان داد

ا به سوى خود فراخوانده است، به همان گونه آه در ابتداى مقاله گذشت، اسالم آه دينى جهانى است و همه انسان ها ر

اقتضاى خصلت جهان شمولى اش، هيچ گاه به معارضه سّنت ها و آداب و رسوم مّلى نرفته، مگر آن جا آه ترويج باطل 

  . باشد يا به تثبيت خرافه اى انجامد و يا مالزم با محّرمات شرعى گردد

و مسلمانان، نه به عنوان ترويج آيين مجوس، بلكه به عنوان آيين نوروز، قرن هاست در ايران اسالمى بر پاداشته مى شود 

   ]٨٥[. بماَند آه رسم نوروز، پيش از آيين زردتشت نيز در ايران برپا بوده است. آيينى مّلى بدان مى نگرند
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فه اى باطل آه با دين ناسازگار باشد، نيست و در سرشت خود، محّرمات شرعى را به از سوى ديگر، نوروز، تثبيت خرا

همراه ندارد؛ ولى اگر آسى يا آسانى آن را به محّرمات بيااليند، اين بدان ماند آه ساير آردارهاى مباح و حتى امور 

ح يا شرعى نيست؛ بلكه آنان آه چنين شرعى را با محّرمات شرعى همراه آنند، آه طبعًا معنايش ناپسند شدن آن امر مبا

  . مى آنند، قابل سرزنش و مذمت اند

پاآيزگى و آراستگى، سير و سفر، ديد و بازديد، بخشش و دلجويى، : از سوى ديگر، بسيارى از رفتارهاى پسنديده، چون

  . هديه دادن در اين رسم و آيين به انجام مى رسد آه از نگاه شرع و عقل، ستودنى است

  . ن وصف، ايستادگى در برابر اين آيين مّلى، از زاويه شرع و دين، مستندى محكم ندارد و نشايد بدان دامن زدبا اي

اگر . آنچه تأييد شده يا مورد ردع قرار نگرفته، چيزى است آه در عرف عمومى ايرانيان، نوروز ناميده مى شود: پنجم

ن عرف عمومى آنها را برمى تابد، خللى در اين امضا يا عدم در طول زمان، تغييراتى در آن صورت گرفته است آه همي

  . ردع شرْع وارد نمى سازد

آه نامعلوم بودن روز نوروز و تغيير آن، به (بر اين پايه، ايرادى آه برخى فقيهان و نويسندگان در اين موضوع گرفته اند 

  . ، پذيرفتنى نيست)شرعى بودنش لطمه مى زند

  : حاصْل آن آه

  . هاى وارد شده در مخالفت با نوروز، به هيچ روى قابل تأييد و اعتبار نيستندروايت  .١

در روايت هاى موافق، به جهت شواهد و قرائن ياد شده، مى توان گفت آه اصل آيين نوروز، مورد امضا و تأييد است؛  .٢

  . گرچه خصوصيت هاى ياد شده در احاديث را نمى توان تأييد آرد

وز در ميان ايرانيان در دوره اسالمى رايج بود و به عنوان سيره اى عمومى استمرار داشت، نمى از آن رو آه نور .٣

توان طرد و ردع آن را از سوى شارع با قواعد آّلى يا ادّله سست پذيرفت؛ بلكه ردع چنين سيره هايى نيازمند ادّله خاص 

  . و قوى است

قابل اعتماد و تأييد نيست، اقتضاى قواعد عمومى دينى، عدم مخالفت با  اگر بپذيريم آه ادّله موافق و مخالف، هيچ آدام .٤

   ]٨٦[. نوروز است

  ها پى نوشت

  . مجله علوم حديث [*].

  . ٥سوره توبه، آيه  ].١[

  . ٢سوره مائده، آيه  ].٢[

  . ٧٨ ، ص١٥ آنزالعّمال، ج ].٣[

  . ٤٣١ صبحى صالح، ص: نهج البالغة، تحقيق ].٤[

   .١٤٢ ، ص١٩ وسائل الشيعة، ج ].٥[

  . ١٦٥ ، ص٨ دائرة المعارف االسالمية، ج ].٦[

  . ٧٢ ، ص١ تاريخ سياسى اسالم، ج ].٧[
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  . ٢٥١ ، ص٧٠ بحاراألنوار، ج ].٨[

  . ٥٩ ، ص١٦ جواهر الكالم، ج ].٩[

  . ٩٦ العرف، ص نظرية ].١٠[

  . ٣٠٨ ، ص١ شرح اللمعة، ج ].١١[

  . ٤٩٦ ، ص١ تحريرالوسيلة، ج ].١٢[

  . ٩٨ ، ص٩ بحاراألنوار، ج ].١٣[

  . ٣٣ ، ص١ فروغ ابديت، ج ].١٤[

  . ٢٣٤ ، ص٤٣ نوار، جبحاراأل ].١٥[

؛ وسائل الشيعة، ٣٧٨ ، ص٦ ؛ تهذيب األحكام، ج٣٠٠ ، ص٣ ؛ آتاب من اليحضره الفقيه، ج١٤١ ، ص٥ الكافى، ج ].١٦[

  . ٢١٥ ، ص١٢ ج

  . ٢١٣ ، ص١٢ ؛ وسائل الشيعة، ج٣٠٠ ، ص٣ آتاب من ال يحضره الفقيه، ج ].١٧[

  . ٢١٣ ، ص١٢ ؛ وسائل الشيعة، ج٣٠٠ ، ص٣ آتاب من ال يحضره الفقيه، ج ].١٨[

  .  ٣٢٦ ، ص٢ دعائم االسالم، ج ].١٩[

  . ٣٤٦ ، ص٧ و ج ٢٨٨ ، ص٥ و ج ٤٢٨ ، ص١٢ ؛ وسائل الشيعة، ج٥٩١ مصباح المتهّجد، ص ].٢٠[

  . ١٩٥- ١٩٤ ، ص١ المهّذب البارع، ج ].٢١[

  . ٩١ ، ص٥٦ بحاراألنوار، ج ].٢٢[

  . ١٩٦- ١٩٥ ، ص٢ المهّذب البارع، ج ].٢٣[

  ). چاپ آل البيت( ٣٥٤ ، ص٦ ج) چاپ سنگى(؛ ٤٧١ ،ص١ مستدرك الوسائل، ج ].٢٤[

  . ٤١٤ ، ص١ التاريخ الكبير ،البخارى، ج ].٢٥[

  .  ٢٣٠ مكتبة المثّنى، ص: اآلثار الباقية، بغداد ].٢٦[

  ). داراحياء التراث العربى( ٢٧٩ ، ص٢ القاموس، ج ].٢٧[

  . ٣٢٥ ، ص١٣٦٣اميرآبير، : اآبر داناسرشت، تهران: آثار الباقيه، ترجمه ].٢٨[

  ). چاپ آل البيت( ١٥٢ ، ص٦ مستدرك الوسائل، ج ].٢٩[

  . ٤١٩ ، ص٩٥ و ج ١٠٩-١٠٨ ، ص٤٨ ؛ بحاراألنوار، ج٤٣٣ ، ص٣ ، ج٣١٩ ، ص٤ المناقب، ج ].٣٠[

  . ٢٠١ ، ص٤ التاريخ الكبير، ج ].٣١[

  . ٣٦٤ ، ص١ بلوغ االرب، ج ].٣٢[

  . ٢١٥ ، ص٩ نامه مفيد، ش ].٣٣[

  . ٢١٨ همان، ص ].٣٤[

  . همان جا ].٣٥[

  ). پاورقى(١٠٠ ، ص٥٦ بحاراألنوار، ج ].٣٦[
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  . همان جا ].٣٧[

  . ١١٥ ، ص٢٠ نور علم، ش ].٣٨[

  . ٢٠٦ ، ص٩ نامه مفيد، ش ].٣٩[

  . ٢١٠ همان، ص ].٤٠[

  . ٥٩١ مصباح المتهجد، ص ].٤١[

  . ٣١٥ ، ص١ السرائر، ج ].٤٢[

  . ٣٣ الجامع للشرائع، ص ].٤٣[

  . ٣ ، ص١ القواعد و الفوائد، ج ].٤٤[

  . ٢ الدروس، ص ].٤٥[

  . ٤ البيان، ص ].٤٦[

  . ٢٣ الذآرى، ص ].٤٧[

  . ٣٤ اللمعة، ص ].٤٨[

  . ١٩٥- ١٩٤ ، ص١ المهّذب البارع، ج ].٤٩[

  . ٧٥ ، ص١ جامع المقاصد، ج ].٥٠[

  . ٣١٦ ، ص١ شرح اللمعة، ج ].٥١[

  . ١٧١ ، ص١ مسالك األفهام، ج ].٥٢[

  . ٧٣ ، ص٢ مجمع الفائدة والبرهان، ج ].٥٣[

  . ٧٨و  ١١ جامع عباسى، ص ].٥٤[

  . ٨٠ الحبل المتين، ص ].٥٥[

  . ١١ ، ص١ ثام، جآشف الل ].٥٦[

  . ٢١٢ ، ص٤ الحدائق الناضرة، ج ].٥٧[

  . ٣٢٤ آشف الغطاء، ص ].٥٨[

  . ٢٠٨ ، ص١ مستند الشيعة، ج ].٥٩[

  . ٤٠ ، ص٥ جواهر الكالم، ج ].٦٠[

  . ٣٢٨ اب الطهارة، صآت ].٦١[

  . ٢٤٢، ٢٢ و ج ٤٦١ ، ص١ العروة الوثقى، ج ].٦٢[

  . ٤٠ ، ص٥ جواهر الكالم، ج ].٦٣[

  . ١٨٢ ، ص٣ جامع المدارك، ج ].٦٤[

  . ٢٩٩ ، ص١٧ المستند، ج ].٦٥[

  . ١٠٠ ، ص٥٦ بحاراألنوار، ج ].٦٦[
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  . ٣٢٨ آتاب الطهارة، ص ].٦٧[

  . ٤٠ ، ص٥ جواهر الكالم، ج ].٦٨[

  . ٩٩ ، ص٣ ؛ المغنى، ج٧٩ ، ص٢ بدائع الصنائع، ج ].٦٩[

: اى نسخه هاى خطى بنگريد بهبر. قمرى١٣٧١رساله نوروزيه، سيد هاشم نجفى يزدى، : چاپ شده ها مانند ].٧٠[

  . »نوروز در فرهنگ شيعه« ، مقاله٢١٥-٢١٣ ، ص٩ ؛ نامه مفيد، ش٣٨٤-٣٧٩ ، ص٢٤ الذريعة الى تصانيف الشيعة، ج

  . ١٠٨ ، ص٨ نور علم، ش ].٧١[

  . ١٩٣ الفهرست، شيخ طوسى، ص ].٧٢[

  . ٤٨٢ زاد المعاد، ص ].٧٣[

  . ٢٦-٢٥ شمارى هجرى قمرى و ميالدى، دآتر رضا عبداللهى، صگاه ].٧٤[

  . ٤٢٨ رجال النجاشى، ص ].٧٥[

  . ١٩٠ الفهرست، ابن النديم، ص ].٧٦[

  ). نوروز در فرهنگ شيعه(، مقاله ٢١٥- ٢١٣ ، ص٩ ؛ نامه مفيد، ش٣٤٨-٣٧٩ ، ص٢٤ الذريعة، ج: بنگريد ].٧٧[

  . ٢٠٣ ، ص١١ و ج ٣٩ ، ص١٠ و ج ٢١٨ ، ص٩ يخ الطبرى، جتار ].٧٨[

  . ٥٥٠ ، ص)ع(؛ عيون أخبار الرضا٣١٣و  ٣٠٦ ، ص٢ تاريخ اليعقوبى، ج ].٧٩[

  . ٢٠٧-٢٠٨ ، ص٩ نامه مفيد، ش ].٨٠[

  . ١٠٧، ١٠٦، ١٠٤ ، ص٢٠ ؛ نور علم، ش٢٠٦-٢٠٧ ، ص٩ ؛ نامه مفيد، ش١٩٧-١٦٧ نوروزگان، ص ].٨١[

  . ٣٥٧ ، آثار الباقيه، ص٢٣٠ اآلثار الباقية، ص ].٨٢[

  . ١٥ ، ص٢١ صحيفه نور، ج ].٨٣[

  .  ٤٦ تربيت در اسالم، صتعليم و  ].٨٤[

  . ٣٦- ٣٨ آگاه، ص: آيين ها و جشن هاى آهن در ايران امروز، محمود روح االمينى، تهران ].٨٥[

[٨٦]. جهت آگاهى بيشتر، بنگريد به: بحاراألنوار، ج ٥٩، ص ٩١-١٤٣؛ زادالمعاد، ص ٤٨٥- ٨٤٢؛ المهّذب البارع، ج ١؛ 
؛ رساله نوروزيه، ٣٣-٢١٢ ؛ اآلثار الباقية، ص٣٦٧-٣٦٩ ، ص١ ؛ الخطط المقريزية، ج٣٥٧-٣٤٨ ، ص١ بلوغ االرب، ج

؛ النوروزه )مطبعة اآلداب: نجف(و دين، سيد عبدالرضا شهرستانى ؛ نوروز در تاريخ )پاينده: يزد( سيد هاشم نجفى يزدى 
؛ نوروز، تاريخچه و مرجع شناسى، پرويز )م١٩٧٢جامعة بيروت، (أثره فى االدب العربى، فؤاد عبدالمعطى الصياد 

گان، ؛ نوروز)قم(؛ النوروز فى مصادر الفقه والحديث، مرآز المعجم الفقهى )١٣٥٣وزارت فرهنگ و هنر، (اذآايى 
، ٩ نامه مفيد، ش(، رسول جعفريان »نوروز در فرهنگ شيعه«؛ )١٣٧٧سازمان ميراث فرهنگى، (مرتضى هنرى 

عيد نوروز و صبغه (؛ )١٠٣-١١٥ ، ص٢٠ نور علم، ش(، سيد جواد مدرسى »نوروز در تاريخ و اسالم«؛ )٢٠١٢٢٠ ص
 ٢٥٨ ، ص٢و١ ، ش١٥انسانى دانشگاه مشهد، سال  مجله دانشكده ادبيات و علوم(، ابراهيم شكورزاده )هاى اسالمى آن

، ١٥مجله دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه مشهد، سال (، ابوالفضل نبئى »نوروز ايرانى در تقويم اسالمى«؛ )٢٤٢
                                                                                                                            ).٧٠٣ ،٧٣٨ ، ص٤ ش
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ينی کهن قربانی کودکاندی ريشًه سامی جشن تيرگان و سنت بررس  
 

رگ تصور ميشده اند ی که خدايان جهان زيرين و مچندنزد ساميان شمال غربی عربستان و هالل خضيب ايزدان  در
ايشکور )= ی رعد و توفان و باران، به معنی شکننده و ويرانگرخداهداد (آداداز آن جمله است . پرستش ميشده است

چموش خدای قربانی کودکان /شاه، منظور آداد( ملوخ تيشتر ايرانيان،/همان تيربزرگ، درخشانسومريها ملقب به گاو 
ی خداسرور من، (=يسآدونو ) خدای مرگ و سر سبزی(موت، )ويرانی و باران و مرگداگان، ايزد (داجون، )مؤابيها

) قربانی شدن( کشتاراسطورًه تولدش اساس داستان والدت عيسی مسيح که همراه با داستان  که سرسبزی و مرگ
) موت= خدای مرگ(يامودبگيها زير عنوان نشاندر آديابنه خدايی با همين . نوزادان در محل زايش وی گرديده است

. پسر بچگان را با انداختن در آتش برای وی قربانی مينموده اند) جشن ماه بگيامود(یوپرستش ميشده است که در جشن 
واقع شد گرچه نزد  اسقبالمعروف گشته و مورد ) جشن ايزد رعد(ين جشن سامی در نزد ايرانيان تحت نام تيرگانا

اين باب تنها هرودوت يک مورد در باب خشيارشا ذکر  در. يشده استايرانيان از قربانی کودکان به طور اخص پرهيز م
طرف يونان پسربچگان و دختربچگان مردم را زنده به خاک ميکرد؛ زندگان را به خاک  بههنگام لشکرکشی  در: "ميکند
پسران  ده تن از چهاراز رسوم ايرانی است زيرا که من شنيده ام وقتی که آمس تريس زن خشايارشا پير شد  کردن

به جای آورده ) جمشيد(= در زير زمين آرام دارد کهبزرگان ايران را زنده بر خاک کرد تا اينکه خوشنودی خدايی را 
که به ) مارشکلشاه (به مخاصم وی اژی دهاک بلکه يدجمشيرانی عمل قربانی کودکان نه به اگر چه در اساطير ". باشد

نسبت داده شده است که ) انکی/ائا= پادشاه چشمه ها(=کيکاوس  بهنين نشان است و همچ مار موت و مردوک ،یانکجای 
دينی  منشأماقبل تاريخی را در نزد ساميان نشان می دهد که به تدريج در نزد ملل مختلف از  سنتاين خود خاستگاه اين 

که ) ايشتار=پوشيدهالهًه ( سودابهو ) یمنجسود رسان، (ياوشسالبد اسطورًه عاشقانًه . اش فاصله گرفته بوده است
تموز و  فرزندشيکاوس به شمار رفته اند، از همين بن مايًه اسطورًه ايزد بابلی انکی و هوسبازکفرزند ميرای زيبا و زن 

مطرح ميشود که آيا قربانی کودکان دختر که به  سؤالدر اينجا اين . شده است اخذيشتار اعروسش، الهًه زيبايی و هوس 
يشود ريشه در باورهای دينی کهن آنان نداشته است؟ جواب مثبت می نمايد چه در آنجا مت داده اعراب ماقبل اسالم نسب

) بانوی صحراها و صخره ها(هاجر همانبوده است که ) الهًه قربانيها(مناتمعروفی پرستش ميشده است که اسمش  الهًه
وی با جايگزينی کامل، ذبح گوسفند به جای  اکنون نيز در اسالم سنت قربانی به کهمی دانيم . است انکی/يمابراههمسر 
سومری به معنی چشمه و معدن وچاه  به منانام . ميگيرد صورت منادر کوه منسوب به همين الهًه قربانيها يعنی  کودکان

ی گشتن و گرديدن گرفته شده است و اين خود لقب نين معنآب است که البد در زبان عرب از ريشه مّنی به 
. بوده است) اسماعيل، بت يغوث(و مادر نينورتا) ابراهيم، بت مناف(زن انکی) يانیبزمين سنگی و بانوی سر(خورساگ
از ) ، الهًه تائوريای شمال دريای سياه که برايش آدم قربانی ميشدهزن آبها(يفيگنياااسطورًه اقدام به قربانی کردن  ظاهرًا

دختر بچگان برای الهًه  نمودننشان از همين قربانی ) يرانيانا يسورناهيداردو= الهًه نيرومند چشمًه آبها(برای آرتميس 
يده ميشده است که در اساطير نام سپندارمذی زير زمينی بيشترآبهادر ايران الهًه . آبهای زير زمينی خاورميانه ايها دارد

کتاب  مطابق. ودظاهر ميش) آدونيس، بعل= سپيتمه جمشيد (خواهر توأم يمه ) بعالت= همزاد(يمی  صورتايرانی به 
نام . انسان قربانی ميشده است ،يرومندنير سر با همان معنی لفظی آرتميس يعنی ش سخمتسينوهه در مصر برای الهه 

زيبا  نفرتمهاجر است و پسر وی /شوهرنين منا) ابراهيم تورات و قرآن(يهابابل یانک مطابقيعنی خالق  پتاحشوهر او 
) يعنی ايزد درخشان نباتات(يبای ايرانيان ز يدجمشيبا يعنی ز تموز/ يسآدونطابق ايزد گلها و نباتات و نور خورشيد م

به )ايزد ويرانگر توفان و رعد( آداد/يواشيرومند که همسر نهمين معنی لفظی   با یشاکتدر هند باستان برای الهًه . است 
                                                                                             .شمار آمده قربانی آدمی صورت ميگرفته است

                                                                                                                                                  
 

                                                                   )مجازی سپنتا، اراک جامعهبر گرفته از (تيرگان جشن
 
 گانه ازاين جشن های دوازده. ی شدمدر هر ماه جشنی که نام آن ماه را داشت، برگزار  زمان، ايران از کهن ترين در

ولی برگزاری . شودمی  برگزار در مازندران هنوز) شب سيزده تـيرماه( تـنها جشن تيرگان با نام تيرماه سيزه شو 
انتخاب روزهای جشن . فراموشی سپرده شده است دست به.. جشن های ديگری چون فروردين گان، ارديبهشت گان و

ی نام سيک از سی روز ماه را نامی است که نام دوازده ماه نيز در شمار آن  هر يوه بود که چون در تـقويم کهنشبدين 
روزها و ماه ها  نگاهبان و نام ها متعـلق به سی فرشتًه. امش با نام ماه يکی بودی بود که نروزماه در  هر است، جشن

                                               .است
 

                                                                                .است )روز تير ( تيرگان روز سيزدهم ماه تير  جشن
 
                                              کنروز تير و مه تير عزم شادی  به
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                                                  يرت از سپهر ترا فتح و نصرت آمد که
 

تيراندازی ين کردن مرز ايران، با معـ مناسب جشن تيرگان را سالروز حماسًه ماه،بر يکی بودن نام روز و  افزون
                                                                 : استدر اوستا آمده . آرش، می دانند

 
. سوی دريای فراخکرت پرواز کند به .مستايـيم که شتابان بدان سوی پرواز کند رايشتر ستاره را يومند و فرهمند تـ

 .…يريوخشوت به طرف کوه خوانونت پرتاب گرديد ائـکوه  از رانی کهيرانداز ايتـبهترين ) آرش(مانند تير ارحش 
 
                                          :تيرگان را چنين آورده است  جشن ين االخبار مناسبز

 
و  اندر آن وقت که ميان منوچهر. بود، که آرش تير انداخت روزين آن وا .است ماهيرگان، سيزدهم ماه تير، موافق ت

کوه رويان و  از پس آرش تير بـيانداخت،). باشداز آن تو (و منوچهر گفت هر جا که تير تو برسد  افتاد افراسياب صلح
يد، و مغان ديگر روز جشن کنند و رسين کوه بد تير روز ديگر آنآن تير اندر کوهی افتاد ميان فرغانه و تخارستان و 

 :و چنين گويند که . بشکنندن پارسيان غسل کنند و سفالين ها و آتشدان ها يرگاتـ و اندر. گويند دو ديگر اين جا رسيد
يام گندم با ميوه اين اندر و هم. يش شدندخوو هر کسی به سر کار . اندر ين روز از حصار افراسياب برستـند مردمان

 حصارزيرا که همه اندر . ردکه آرد نـتوانستـند ک خوردند اندر آن وقت همه گندم پختـند و: بپزند و بخورند و گويند 
 .بودند

 
                                       :يرونی در التفهيم آورده است ب ابوريحان و

 
صلح منوچهر که با افراسياب ترکی کرده است، بر تير پرتابی از  بهر يرگان گفتـند، که آرش تير انداخت ازتين بد …

يرگان و ت ابوريحان پيدايش جشن. های طبرستان بکشيد تا بر سوی تخارستان از کوه او:  گفـتـند و آن تير مملکت؛
نقل کرده است؛ يک سبب تيراندازی  سبب و برای پـيدايی آن دو آورده،شرح برگزاری آن را در آثارالباقيه به تفضيل 

و تير از کوه رويان . دکشيد و خود پاره پاره ش خودبنا گوش  تا کمان را… : که  بودآرش برای مرز ايران و توران 
 آمد به مسافت هزار فرسنگ و فروديان فرغانه و تخارستان است، به درخت گردوی بزرگی م به اقصای خراسان که

دشوار شده بود،  و و ايرانيان سخت منوچهرو چون در وقت محاصره کار بر ) …(آن روز را عيد گرفـتـند  مردم
بدين جهت شکستن ظرفها و . ی پخـتـندميوه کال م يدند، گندم ورسنان نمی بقسمی که ديگر به آرد کردن گندم و پختن 
                                                  ..…شد پختن ميوه کال و گندم در اين روز رسم

عنای آن که م“ دهقـنه“ يی در آن و فرمانروا که معـنای آن نگهداری ُملک و) دهيوپته(“ دهوفذيه “ دوم آن که  سبب
و کتابت، به وسيله هوشنگ و برادرش در اين روز  اندتوًام  هم کردن است و با قسمتعمارت کردن و زراعت و 

                                                      …صادر شد 
 

خبر می دهد، ) تيرگان( “ ماه تير  از در روز تير“ از برگزاری رسم و آيـينی  چهارم،ی، جغرافيادان نامی قرن مقدس
در حومه کاشان کوهی : آرزوهايشان در اين روز است  شدن برآورده کوه برای ازکه نشان دهندًه درخواست مردم 

 کوه ماه تير باشد، مردم در پای ازو چون هر سال روز تير . آن می چکد، ولی جريان نيابد از است که آب مانند عرق
برای فالن کار از آب “ : يدگو ر دارنده ظرف يا يک دستک بر کوه کوبـيده، میپس ه. ياورندبـگرد آيند و ظرف ها 
                                           .يردگ هر يک به اندازه نياز بر می پس. ”خود به ما بـياشامان 

در کتاب “ سکايا پـيگولو“ .دارد ی جشن تيرگان در قرن دوم هجری حکايتبرگزاری کهن در دست داريم که از سند
تيرگان، اختصاص داده و به نقل از  - بگمودجشن شهر  به يان فصلی راساسانشهرهای ايران در روزگار پارتـيان و 

برگزاری اين مراسم که  شرح. ی پـيرامون برگزاری يکی از جشنها اشاره می کندداستان رويداد نامه سريانی اديابنه به
آبل پـيرامون . استمانده  برجا دوم ميالدی سدهاز “ آبل “ ، به قلم معـلمی به نام جشن شهر بگمود گفته می شده آن به

يابنه، ادمی شد و گروه کثيری مردم از اطراف و اکناف  برگزار اين جشن در ماه ايار: جشن مذکور چنين آورده است 
 تدارک و به نشستـندند، آنگاه می آنها نخست، خود را در آبگير می شستـ. گرد می آمدند آن کنار چشمه و آبگير بزرگ

خردسال خود را  فرزندانيکی از  ميپرداختند و آن خوراک را به بردگان خود می دادند، ولی تا زمانی که)  خوراک( 
 نشانهجگر و قلوهای قربانی خود را برمی داشتـند و به  آنها .به درون آتش نمی افکندند، خود از آن خوراک نميخوردند

 به سوی آسمان سروربعـد تيرهای بسياری از کمانهای خويش به نشانه شادی و . يختـندآو درختی میجشن از شاخه 
                                           .و پس آنگاه به سوی خانًه خود باز می گشتـند کردندمی  رها
 يرگان مقايسه کرده است، وتين جشن را با نوشته ابوريحان بيرونی پـيرامون جشن ا مسينا ماجرای. ج. پ
شدن  قطعهقطعه ” ،“ها شکستن ظرف”، “يرتپرتاب ”، “شست و شو”يگولوسکايا شرح اين مقايسه و مشابهت های پـ

اين تحليل درخور توجه است، لذا . داند را اشاعه يک جشن می“ تهيه خوراک”و “ قربانی کردن کودک”، “آرش
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                                                                       :ينًا نقل می شود عقسمتی از آن 
 

ی شود مرتبط م يار در استان اديابنه برگزاراتيرگان را می توان با مراسم جشن شهر بگمود که ماه  جشن مراسم
از آن  شست و شويی که بيرونی عادت يخسرو در چشمه سار وکمراسم شست و شو در آبگير شايد با ماجرای . دانست

پرتاب  بابه نشانه سرور و شادی صورت می گرفت، شايد  که تير به هوا، پرتابسخن داشت نزديک و مرتبط باشد، 
ی هيچگونه لبـيرونی از رسم شکستن ظرفها در جشن تيرگان خبر داد و . باشد داشته تير از سوی آرش رابطه ای

يدادنامه سريانی بسيار رو رسم و سنت با مطالب مندرج در مقايسه اين. ين رسم و سنت ارايه نکردايرامون پـ توضيحی
در اديابنه کودک . های آشپزخانه را می شکستـند ظرف کردن خوراکی غير عادی، آمادهپس از . گويا به نظر می رسد

 رویين نکته مبهم است که چرا پس از اين عمل، وسائلی را که همراه کودک بر ا. افکندند آتش می درونقربانی را به 
چنـين به . آگاهی داشت آشپزخانه رسم نابود کردن ظرفهای ازبـيرونی تـنها . قرار می دادند، درهم می شکستـند آتش

توجه شود که در اديابنه طی مراسم مذکور  نکتهاين  به هرگاه. ی دانستنمنظر می رسد که وی علت اين کار را 
ی انهدام کليه وسائل چگونگرف غذا می پرداختـند، موضوع و آنگاه به ص افکندند نخست کودک را به درون آتش می

ير تکردن  رها آرش پس از. داردزيرا اين اشياء و وسائل با قربانی کردن انسان ارتباط . می شود مشخص آشپزخانه
د آرش جان خود را فدا کر. می افکندند آتش کودک را به درون. پس از رها کردن تير بر زمين افتاد و قطعه قطعه شد

 .يکردند و قلو هايش از شاخه درخت می آويختـندمرا نيز قربانی  کودک .يرش درختی بسيار تـناور بودتو محل سقوط 
                                                             

 
بر مردم  منوچهر یای از دردها و مشقت ها خاطرهرسم پختن گندم و ميوه در جشن تيرگان آگاه بود، اين  از يحانابور

پوشاک دهقـنه و کشاورزان را بر تن  مناسبتين بد .ياب بودافراسو به سبب خام بودن گندم و ميوه به هنگام پـيکار با 
شده از سوی  ارائهدر داستان . جمله گندم و ميوه پخته مصرف می شد از می کردند و محصول به صورتی ابتدائی،

يه تهشو و  و يآمدند به شستمته مزبور آن است که اهالی اديابنه کنار آبگير گرد ی ناروشن است، نکا معـلم آبل نکته
. آتش غذا می خوردند درونبه  کودک آنها خود تـنها پس از افکندن. خوراک می پرداختـند و به بردگان می دادند

 خودقربانی . ای نداشت با رسم و سنت قربانی رابطه آزادگان بديگر سخن خوراک بردگان مقدس نبود و مانند خوراک
 مذکور با مراسم بردگاناز اين رو . ميرفت و مايه بستگی و ارتباط اعضای قبـيله بود شمار از مراسم دينی قبـيله به

می دادند، نموداری از وظيفه  بردگان اين نکته که آزادگان خود غذا آماده ميکردند و به. رابطه ای نداشتـند گونههيچ 
معـلوم می شود روايات مربوط به اين جشن تا . بود -يهگانان د -ن و حاکی از نقش دهقـنه يزمتوزيع محصول در 

 از رويداد نامه سريانی که حاوی مطالبی. نظر افراد، نامفهوم و ناروشن بود دری مراسم بعض يرونی، باقی وبـزمان 
پرستش درختان و  کودکان، ردنمنسوخ چون قربانی ک وسده دوم ميالدی است تصويری از پديده های بسيار کهن 

 .بيرونی تا اندازه ای مشهود است نوشته رابطه مطالب رويدادنامه با. يه خاص بردگان بدست می دهدتغذ
در روزگار ما، فقط در . در سند های تاريخی اندک است بعـدبه  ششم قرن ازهای برگزاری جشن تيرگان،  نشانه

) قديم  فرس مانند تـقويم(يم مازندرانی تـقوتيرماه در . ر جای مانده استتيرما سيزه شو ب مراسم شهرهای مازندران
يتهای کشاورزی و جشنهای کهن فعالها،  فصل محاسبًه. است) تـقويم امروز ايران(مصادف با آبانماه در تـقويم جاللی 

                                           .يش رايج بودپ بر پايًه تـقويم محلی مازندرانی تا يک نسل
 
بدين معـنی که از زمان . فصل پائيز رسيده بود آغاز يم ايرانی، چند سده بهتـقو، در )چهارمين ماه سال (يرماه ت

در نتـيجه، با گذشت زمان . شدمحاسبًه کبـيسه به دست فراموشی سپرده  کشور، ی هاینابسامانيز، در پی خسروپرو
) برج سرطان به ورود خورشيد(به اول تابستان )ورود خورشيد به برج حمل(  اربهيعـنی فروردين از اول  آغاز سال،
 :                                    ابوريحان می نويسد. يسه می کردندکبو مدتها در اين وضعـيت . کشانده شد

زيرا . عالمت می گذاشتـندی خود ماهها يسه می کردند، فصلهای چهارگانه را باکبـيرانيان وقتی که سالهای خود را ا
يرماه اول پائيز، مهرماه اول زمستان و دی ماه اول بهار بود و ت تابستان، ين ماه اولفرورداين دو بهم نزديک بودند؛ 

شده،  اهمال می بستـند و چون کبـيسه کاراين فصل داشتـند که بر حسب فصلهای چهارگانه، به  در روزهای خاص
                                                      .اوقات آنها بهم خورد

 
ی، فعـاليت های کشاورزی و به ويژه، زمان گرفتن همگانيـين های آ ها، جشنين نابسامانی ها ناگزير برگزاری ا

                                            :در نوروز نامه می خوانيم . ی دادم ماليات ها را تغـيـير
 

خراج در وقتی می باشد که مال در آن وقت از  افـتـتاحاو را گفت،  عـبدالملک، بنوزيری داشت نام او محمد  متوکل
بجای خويش  سال است که کبـيسه کردند، تا بودهو آيـين ملوک عجم چنان . و مردمان را رنج می رسد باشد غله دور

  متوکل اجابت کرد و کبـيسه فرمود و. رسد ارتـفاع به اندستـشبازآيد و مردمان را به مال گذاردن رنج کمتر رسد، چه 
 خلفو پس از آن . آوردند و مردمان در راحت افتادند و آن آيـين بماند باز ( حمل( آفتاب را از سرطان به فروردين  
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ين الدين يد معـسعـ يستان کبيسه ديگر بکرد، که اکنون شانزده روز تفاوت از آنجا کرده است و سلطانسير ام بن احمد
حکماء . يگاه خويـش بازآرندجايسه کنند سال را به کبـ بفرمود تا. ين حال معـلوم کردنداملکشاه را، اناراهللا برهانه، از 

 مجموعه حلقه های(  الحلقی که رصد را به کار آيد بساختـند از ديوار و ذات آلت عصر از خراسان بـياوردند و هر
يًات کواکب را بدان رصد هی علما را نمايد و کواکبيا از مقوا که آسمان و حرکات  بسياری، فلزين يا چوبـين متداخله
يسه تمام کبـولکن پادشاه را زمانه زمان نداد و . فروردين بردند به و مانند اين و نوروز را) “ لغت نامه دهخدا “ . کنند

 .يما يان شنيدهدانايم و از گفتار حقيـقت نوروز و آنچه از کتابهای متـقدمان يافـت است اين. ناکرده بماند
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  است زرتشتيان يهود واز جمله و  ديگر اديان کهننماز و روزًه طوالنی  مسلمين مأخوذ از 
 

سئوشيانت اوخشيت ، لقمان، بوداتحت نامهای مختلف آن از جمله ) گائوماته برديه( سپيتاک زرتشتاز آنجاييکه 
نمازگزار به شمار رفته است و تصوير وی در دخمه اش سکاوند هرسين  زرتشتو خود ) منجی پروراننده نماز( نمنگهه

زرتشتيان را ) ايزد خورشيد پاک و مهربان( ائيريامن ايشيهز داده شده است؛ لذا نما نيز به حالت قنوت وايستاده نشان
تعميم و ترويج فرهنگ  اسالم. از مقوله ای ديگر است اسالمنماز سرکاری بزرگ  اما .بايد يادگار عهد وی بشماريم

ط رنگين است بر روی زمين و نماز وسيلًه آن و امپرياليستها از اين خواب و غفلت بزرگ بسا برده داری الهیمساوات 
اين سنت بدوی از خود بيگانه نما و انديشه ُکش  و وقت کش که ظاهرًا از فروع دين اسالم ولی  نماز،گرچه . می کنند

عمًال ستون اساسی آن است به اشکال مختلف آن در نزد صابيان و يهود و مسيحيان هم وجود دارد ولی تعداد اوقات نماز 
نه در نزد آنان، بلکه تنها در نزد زرتشتيان عهد اعراب شايع و رايج بوده است که آن  روزانًه  پنجگانًهبه شکل افراطی 

اّما اعراب . گرچه هر کدام ازاين نمازهای تشريفاتی زرتشتی  از يک جمله تشکيل يافته است. خود سوغات مسلمين است
از آن به عنوان وسيلًه ّبرايی برای مسلمان با طوالنی ساختن متن اين نمازهای ملل سامی يهود و صابی به سياق خودشان 

و برای از خود بيگانه نمودن ) تسليم بی قيد و شرط مقابل خدای موهومی و عوامل زمينی آن(پرورش افراد مسلمان
مدينه پديد آمده است که  عرب کليمیبی شک روزًه مسلمين نظير نمازشان به تقليد ازقبايل . ايشان استفادًه بنيادی نموده اند

وجه اشتراک مهم نمازهای . م به سبب دارائيهايشان توسط بنيانگذاران اسالم به سرنوشت دردناکی گرفتار آمدندسرانجا
است که البد نزد " به نام ايزد بخشندًه بخشايشگر مهربان"زرتشتی و اسالمی سوای اوقات و وضوع  آنها عبارت 

قينًا ايرانيان عهد اعراب خود اين عبارت را از ساميان ي. ذکر ميشده است الرحيم وبسم اهللا الرحمان اعراب به صورت 
را از عهد ديرين با عنوان خدای رحمان و رحيم می ) اهللا(ِالکهن بين النهرين و عربستان گرفته بوده اند که خدای بزرگ 

همين اين خود به وضوح نشانگر آن است که زرتشتيان مغلوب شده توسط اعراب، شکل جديد نماز خود از . شناختند
دليل اين گفته آن است که در ميان صد و يک نام خدای کتب . اربابان جديدشان و به قياس از نمازهای آنان گرفته اند
اهللا گفتنی است محمد در مکه  رحيمو  رحماندر باب صفت . زرتشتی، به معادل نام رحمان و رحيم بر نمی خوريم
سال نبرد عقيدتی نه چندان  ١٢ی شروع نمود ولی بعد از گذشت رسالت خود را به همين نام و نشان رحمان و رحيم و

اما چون در مدينه عمال به . منطقی، که با به کار گيری چماق کفر و الحاد صورت ميگرفت، پيشرفت شايانی حاصل نشد
غارت کرد،  اهللا متوسل شد و شمشير را به کار برد، قبايل ثروتمند يهود را کشتار و اموالشان را قاسم الجبارينصفت 

عنوان قاسم الجبارين نيز در . راه عملی رهبری وی گشوده شد گرچه هدف واالی اوليًه وی هم در اين راه قربانی شد
خدای شهر ) اژی دهاک اوستا( مردوکبلکه از آن خدای قهار بزرگ بابلی ) االياله، خدای آسمان(اصل نه متعلق به اهللا 

، حاکمان برده دار و بهره جباراناگر منظور از . ش همين کشندًه ستمکاران استبوده که مفهوم لفظی نام بابلو دولت 
کش و جنايتکار بود نه تنها ايرادی نداشت، احسنت هم داشت ولی بنيانگذاران اسالم خود همين سيستم برده داری و بهره 

در واقع . قرار داده بودند شاناسالمي تبعيض گرای کامًالکشی و قتل و غارت معاندين  و بيگانگان را پايًه حکومت 
پياده شده و شعار وفلسفًه اساسی اش همًه مردم بندًه خدا و رسول  درون برده داریاوليًه اسالمی به صورت  دموکراسی

و زنان يعنی نيمی از جامعه در اين مکتب حتی نيمه انسان هم به حساب نيامده اند، در . و خلفا و ائمه و فقها بوده است
در اينجا مطالبی  .اسالم آزادگان صحرانشين پيش از اسالم الهه ها پا به پای خدايان بزرگ پرستش ميشده اند حالی که در

موسسه گفت و گوی اديان در  :را در باب پايه های سنتی يهودی نماز و روزه را به عينه از منابع مأخوذه قيد می نمائيم
  . را مورد بررسی قرار داد "خچه شکل گيری عبادات يهودتاري"بيست و نهمين جلسه از سری جلسات ماهانه خود 

با حضور رئيس موسسه  ٨٦فروردين  ٢٨، کارشناس علوم دينی يهود در اين نشست که در تاريخ "آرش آبايی"مهندس 
و " دکتر مره صدق"، رئيس انجمن کليميان تهران "يشايايی"، رئيس سابق انجمن کليميان تهران "حجت االسالم ابطحی"
عی از اساتيد، پژوهشگران، دانشجويان و تعدادی از عالقه مندان حوزه دين و گفت و گوی دينی برگزار شد، به جم

  . بررسی صور تاريخی شکل گيری عبادت در تورات و در دين يهود پرداخت
. اند بير کردهعلماي يهود عبارت پرستش و بندگي از طريق قلب را همان دعا و نماز به درگاه خالق تع: وی اظهار داشت

ها تشكيل  مراسم تقديم قرباني) سال پيش ٢٠٠٠از زمان بعثت حضرت موسی تا حدود (اساس عبادت يهود را در گذشته
اما پس از ويراني معبد مقدس يهوديان در بيت المقدس در سال . گرفته است داده و دعاي لفظي در آنار آن قرار مي مي
م تقديم قرباني، اصل عبادت يهود بر نماز و دعاهاي آالمي قرار گرفت و با ميالدي، به علت توقف مراس) ٧٠يا ( ٦٨

شود و  ناميده مي» ِتفيال«نماز در لفظ عبري . گذشت زمان آيين و متن نمازها شكل مدون امروزي را به خود گرفت
و ) بعدازظهر"(مينحا" ، )صبح"(َشَحريت"شود آه اسامی آنها به ترتيب عبارتند از  عموما سه نوبت در روز خوانده مي

نخستين شكل از عبادت يا مدح خدا را در مورد حضرت آدم و بعد از آن در خصوص فرزندان آدم ). شامگاه(َعرويت 
ابراهيم برای نخستين بار، قدم را ازمدح صرف : وی با بررسی سير تاريخی اين رويه، افزود. می توان مشاهده کرد

ي گذارد و ضمن طلب بخشش برای ديگران، قصد دارد آه قصد و نيت خداوند خداوند يا درخواستهاي شخصي فراتر م
اين کارشناس علوم دينی يهود، همچنين به تشريح چگونگی مدح خداوند توسط يعقوب، اسحاق، بنی . را تغيير بدهد 

آبايی . دت برشمردپرداخت و دو شکل عبادت کالمی و تفديم قربانی را به عنوان احکام تورات درباره عبا.. اسرائيل و 
با احداث معبد بيت المقدس در اورشليم توسط سليمان، آيين عبادي شكل مشخص تري به خود گرفت و از : اظهار داشت
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آغاز به ] ِبت َهِكِنِست يا ِآنيسا[  زمانى آه الفاظ و زمان دعاها براى هميشه مشخص شد، نهاد مهم ديگرى به نام آنيسه
دعاها بر پايه تمام نيازهاى مجموعه قوم يهود تنظيم شده بود، مقرر شد آه مراسم دعا به آار آرد و از آن جا آه اين 

  .جماعت برگزار شود

                                                                     ٨١آذر  ،آرش آبايي
و  ) نماز يا تفيال ( روزه، دعا : ند ازهاي او، عبارت هاي متعارف نزديكي به خداوند و آسب رحمت در شريعت يهود، راه

هاي  ها، امري بسيار متداول و معمول در آيين آليميان جهان است آه در قالب روزه به عنوان يكي از اين راه. صدقه
شود آه وجه تسميه آن  روزه در آالم عبري، تعنيت به معناي رنج دادن جان ناميده مي. شود واجب و اختياري برگزار مي

توان چنين گفت آه روزه   اي از فلسفه روزه مي در بيان خالصه. است) شرعي (ي از خوردن و آشاميدن طي روز خوددار
به . ها دارد مانند اآثر احكام و مقررات ديني، آارآردي مانند ايجاد يك زمينه تيره و تاريك براي درك بهتر روشنائي

، با ايجاد يك يا چند نوع  )ها همچون حالل و حرام(يني عبارت ديگر، روزه و بسياري از دستورهاي محدودآننده د
هاي زندگي جهان بهتر  سازند آه در قالب آن، ارزش اي به ظاهر تيره مي هاي جاري زندگي، زمينه محدوديت در فعاليت

را  مثل خوردن و آشاميدن، او  محدود آردن انسان در خودداري از اعمال ساده زندگي. قابل درك و فهم خواهند بود
آه در آب است، معناي آب را   ماهي تا زماني. آند ها و اهداف زندگي خود مي تر روش وادار به تفكر و بررسي شفاف

البته پس از بازگشت به آن (  شود، معناي آب را درك خواهد آرد خارج   اي از محيط آبي خود داند، اما اگر لحظه نمي
  ). محيط

تواند بيش از يك هدف را دنبال  آه يك روزه مي(بخش تقسيم آرد  ٣توان به  ميدر يهود را ) هاي واجب(اهداف روزه 
  ) : آند

                                                                                                                       توبه و طلب بخشش    -١
                                                                                                   يادآوري يك مناسبت و يا سوگواري    -٢
                                                                                      تالش براي تحقق يك آرزو يا استجابت حاجت    -٣

) ميان انسان و خداوند(اين روزه با هدف بخشش گناهان . ان، روزه يوم آيپور نام داردو معروفترين روزه يهودي اولين
براي شما قانون « : اي است آه دستور مستقيم خداوند در تورات دربارة آن صادر شده است شود و تنها روزه انجام مي

)زه بگيريدرو(هاي خود را رنج دهيد  جان) عبري(ابدي باشد آه در دهمين روز از ماه هفتم  زيرا در اين روز ....  
ايد، مبرا   از تمام خطاهايي آه نسبت به خداوند مرتكب شده  )و در صورت توبه.... (شود  براي شما طلب عفو مي

                                                                      ) ٣١-٢٩آيات  – ١٦فصل  –سفر الويان  –تورات ( » شويد مي

حضرت موسي اولين بار، چهل روز . گردد اسرائيل از جانب خداوند در صحراي سينا بازمي ريشه اين روزه، به عفو بني
اسرائيل  ، و پس از بازگشت از آوه، تمرد گروهي از بني)فرمان ١٠(در آوه سينا توقف آرد تا تورات را دريافت نمود 

، چهل روز ديگر در باالي آوه براي قوم طلب عفو آرد و پس از آن، پس از توبيخ قوم و پشيماني آنها. را مشاهده آرد
موسي در دهم ماه . روز ديگر در باالي آوه رفت تا براي دومين بار لوح ده فرمان را دريافت آرد ٤٠به فرمان خداوند، 

د بود، اين روز به اسرائيل، نشان عفو خطاهاي آنها از سوي خداون هفتم از آوه پايين آمد و چون اين روز براي بني
ترين روز تقويم عبري محسوب  يهوديان جهان در اين روز آه مهم. عنوان ُيوم آيپور يعني روز بخشش گناهان تعيين شد

گرفته و از انجام هر آاري دست آشيده و تمام وقت در آنيساها، به  )غروب تا غروب (ساعته  ٢٥گردد، روزه  مي
  . پردازند عبادت مي

المقدس از طرف انبيا و  هايي هستند آه پس از ويراني معبد بيت نوبت روزه ٤هاي واجب يهوديان،  وزهسري از ردومين 
المقدس  سرزمين اسرائيل، شهر اورشليم و معبد بيت. اسرائيل به نشانه سوگواري براي اين جامعه مقرر شدند علماي بني

از آيين عبادي و زيارتي قوم يهود مربوط به اين مكان و بسياري . دهند رآن اصلي عبادات و اعتقادات يهود را تشكيل مي
المقدس به عنوان قبله رو  ي روزانه خود به سوي بيت)تفيالها(يهوديان در سه نوبت نمازها . سرزمين مقدس است

ه نوبت روزه ب ٤ميالدي و تبعيد يهوديان از آن سرزمين،  ٧٠المقدس در حدود سال  پس از ويراني نهايي بيت. آنند مي
به نشانه يادبود و سوگواري براي اين واقعه بر يهوديان واجب  ) ساعته ٢٥( آو  ٩تموز و  ١٧هاي گدليا، دهم طبت،  نام
  . شد

اين نشانه نوعي روزه است آه به منظور طلب حاجت و استجابت دعا صورت . شكل روزه، روزه استر استسومين 
مان آوروش در ايران ساآن شده بودند، دختري يهودي ملكه دربار سال پيش آه يهوديان از ز ٢٣٠٠در حدود . گرفت مي

عام يهوديان را طرح آرد آه با هوشياري استر و يكي از انبياي يهود   در آن دوران يكي از وزرا نقشه قتل. خشايارشا شد
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روز روزه  ٣واست آه استر براي موفقيت در ابطال اين توطئه، از يهوديان ايران خ. به نام ُمردخاي اين نقشه باطل شد
  . پس از آن، روزه استر به يادبود اين واقعه بر يهوديان واجب گشت. بگيرند و از خداوند طلب بخشش و آمك نمايند

  :هاي مستحب  روزه

اين روزه مختص پسران و مردان اولزاد خانواده است آه به يادبود ضربت خداوند به اولزادهاي   :روزه آدينه پسح    -١ 

  . گيرد اسرائيل از مصر و مصونيت عبرانيان از اين ضربت صورت مي در هنگام آستانه خروج بنيمصريان 

  . شود در ايام خاص از سال به ويژه ماه الول ، روزهاي دوشنبه و پنجشنبه روزه گرفته مي  -٢

  ). روز قبل از حلول ماه قمري( روزهاي آدينه ماه نو عبري  -٣

ي يا روز قبل از آن به مناسبت شروع زندگي جديد و به منظور توبه از گناهان گذشته عروس و داماد در روز عروس -٤
  . گيرند در صورت امكان روزه مي

روزه  داند، روز بعد به خاطر آفاره گناهان و رفع مصيبت اي ديده است و آن را نشان بدي مي آسي آه خواب آشفته -٥
   . گيرد مي

  .رتبه ديني روزه بگيرند رگذشت والدين خود يا سالروز درگذشت علماي عاليبرخي رسم دارند آه در سالروز د  -٦

در مواقع خاصي مانند احتمال وقوع بالياي طبيعي يا بروز خشكسالي و نظاير آن، بنا به حكم مرجع ديني، روزه  -٧
        .شود اي خاص مقرر مي جماعتي بر يهوديان منطقه

 ١٣سالگي و براي پسران از  ١٢د، آليه واجبات ديني براي دختران از سن در شريعت يهو: آداب روزه و شرايط آن 
هاي مورد بحث اعم از واجب و  آليه روزه. روزه نيز مشمول اين حكم است. سالگي شروع گشته و اجباري است

ماقبل ، همگي از )ساعته و از غروب تا غروب هستند ٢٥آه ( مورد ُيوم آيپور و روزة نهم آو ٢مستحب به غير از 
). هرچند آه رسم است پس از خوابيدن شب قبل، چيزي خورده نشود( شوند  سپيده صبح تا تاريكي آامل هوا برگزار مي

روزة ياد شده آه استثناء هستند، تقريبا غير از خوردن و آشاميدن، هيچگونه محدوديت ديگري اعمال  ٢به غير از 
  . شوند روزانه اضافه ميها، مواردي به مراسم نمازهاي  در روزه. شود نمي

ها، بيماران و افراد ضعيف  گيرد، در همه روزه اي بر انجام آن صورت مي غير از روزه بزرگ يوم آيپور آه تاآيد ويژه
در ايام عيد و روزهاي شنبه و روزهاي اول ماه نو عبري، گرفتن . ها معاف هستند و زنان باردار يا شيرده از روزه

  . روزه ممنوع است

اما هدف اصلي آن   را داراست،» رنج دادن جان«اللفظي  معناي تحت) تعنيت ( هر چند آه روزه در يهود : روزه  پذيرش
لذا آمادگي جسماني براي روزه بسيار با . هاي معين در شرايط ويژة روزه است همانگونه آه ذآر شد، يادآوري موضوع

يپور، در احكام ديني، صرف خوراك مفصل قبل از به خصوص دربارة روزه بزرگ يوم آ. اهميت شمرده شده است
شروع اين روزه، بسيار باارزش و مستوجب ثواب شمرده شده است، زيرا فرد را براي اجراي يك فرمان الهي آماده 

هايي آه جنبه توبه دارند به آرات اين نكته گوشزد شده است آه روزه توبه، تنها مختص  نيز درباره روزه. سازد مي
ان و خداوند است و چنانچه انساني، نسبت به همنوعان خود گناهكار باشد، تا زمان رفع آدورت و احقاق روابط انس

  . اثر خواهد بود حقوق آنها، روزه و توبه او به درگاه خداوند بي

ر اسرائيل تذآ اي معروف است از حضرت يشعياي نبي آه از قول خداوند هدف واقعي روزه را به بني و در پايان، جمله
دار و تعظيم و تكريم رياآارانه آنها در زمان روزه نيست، بلكه  هاي روزه دهد آه روزه مورد قبول خداوند، رنج انسان مي

برداشتن يوغ ظلم و رهايي بخشيدن به ضعفا و مظلومان به عنوان حاصل عملي اين احكام و مراسم، مورد نظر خداوند 
  ) ٧-٣آيات  ٥٨يشعيا فصل ( . و انبياي اوست
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 با نمازهای پنجگانًه زرتشتی و مراسم به جای آوردن آن، مطالب جامع استاد نمازهای زرتشتیدر اينجا برای آشنايی با 
سيد خليلی را از سايت آريا رمن به عينه نقل می نماييم که بدون تحقيق اساسی و کافی عقيده مند به اصالت و قدمت 

                                                                                                   .                       نمازهای زرتشتی است

:مزديسنا در شبانه روز نماز پنجگاه بسيار جالب توجه .کردبرای پيروانش پنجگاه نماز در شبانه روز تعيين  زرتشت   
    .و رسوم،شباهت زيادی به نماز مسلمانان دارد آداب  ايطاست که نماز کيش باستان از حيث اوقات پنجگانه و سايرشر

                                                                               :استنماز و شرايط آن در مزديسنی به ترتيب زير  اوقات
                                 .از خاصی داردنام فرشته ای نم بهمزدَيسنی شبانه روز به پنج قسمت تقسيم شده و هر کدام  در
                                                                        )ظهر(هاون گاه،وقت آن از برآمدن خورشيد است تا نيمروز -١
                                                                   يمروزنبعد از )ساعت(تسو٣رپيت وين گاه،موقع آن ظهر است تا -٢
                       .شب و پيدا شدن ستاره خاتمه می يابد اولازيرين گاه،از سه ساعت بعد از ظهر شروع می شود و تا -٣
                                                                                    .شبايويس روتريمگاه،وقت آن از اول شب تا نيمه -۴
                                                                            .يدخورشاشهين گاه،وقت آن از نيمه شب است تا بر آمدن -۵
يت گاه سه ساعت،ازيرين گاه سه ساعت،اويس است،رپهاون گاه شش ساعت :روايات داراب هرمز ديار چنين آمده در
                                                                                      .ساعت ششريمگاه شش ساعت و اشهين گاه نيز روت
نگاهبان شب و روز هستند که هر يک از آنها را  فرشتهی و رپيت وين و اوزيرين و ايويس روتريم و اشهين پنج هاون

ارديبهشت و آذر و آپم نپات و ايزد آب و فروهرو اوپرتات و سروش و رشن اشتاد  ورام گروهی از ايزدان،مانند مهر و 
                                                                                                                                  .ی کنندمهمراهی 

                                                                                                                                         شرايط نماز
                                                                   :استی به جا آوردن نماز شرايطی منظور شده که به شرح زير برا
                                                                                              .نجاستر گونه کثافت و پاک کردن تن از ه-١
چيزی (و هيرنسا)يوانات وهر چيزی که بدان پيوسته باشدحتن مرده و الشه (پاک کردن لباس از هر گونه پليدی،نسا-٢

                                                                )ن،ناخن،موی و امثال آنهاخو باشد،ماننداست که از ذيروحی جدا شده 
                                                                                                                 *.دربرداشتن سدره و کشتی-٣
                                                                                                .اردشستن دست و صورت که وضو نام د-۴
.                  )اطراف محل نماز تا چهل گام يا حداقل سه گام(يرنساهپاک بودن جای نماز از هرگونه پليدی و نسا و -۵  
                                                    .يده نشده باشدخراز پول دزدی محل نماز به زوراز کسی گرفته نشده باشد يا -۶

                                                                                                                                        ترتيب وضو
و زير زنخ و باالی پيشانی و نيز پاها را تا قوزک سه  بناگوشا مچ و صورت را تا يب وضو اين است که دستها را تترت

به نو  ودارد می خولنند  نامباج  سروشآنگاه دعای دست و رو شستن را که .می دهند شستشوبار با آب تميز خوب 
                                         .کنندپرداخته پس از آن شروع به خواندن نماز می )باز و بسته کردن کشتی(کردن کشتی

اين صورت دستها را سه بار به روی خاک تميز می  نباشد؛درصورتی که آب نباشد و يا به علتی استعمال آب مجاز  در
                                                                                           .می کشند دستهازنند و سپس به صورت و پشت 

در  را باج سروشی آگاهی بيشتر خوانندگان فرزانه ،دعای خوانند،برای مباج  سروشوضو گرفتن دعايی به نام  هنگام
                                                                                                                               :ی شودمزير آورده 

                                                                                                      به نام ايزد بخشاينده بخشايشگر مهربان
به دين مزديسنی که آورنده زرتشت،مخالف ديو  استوارممن اقراردارم و  - )سه بار(اشم وهی-خشنودی اهورامزدا به

                                                                                                              **.استهورايی پرستی و کيش ا
يکخواهی که اشو نبه دهدار - اشوو سردار اشوئئ يزشن و نيايش و درود و ستايش باد)صبح گاه(هاون به-باشدبامداد  اگر

                                                                               .باديايش و درود و ستايش و سردار اشوئئ باشد يزشن و ن
نوازی که  مردمبه شهردار -اشو و سرداراشوئئ يزشن و نيايش و درود و ستايش باد)نيمروز(برفتون- باشدنيمروز  اگر

                                                                  . ***باد اشو و سردار اشوئئ باشد يزشن و نيايش و درود و ستايش
بادرام پروری که  پادشاهبه - اشو و سرداراشوئئ يزشن و نيايش و درود و ستايش باد)پسين(ازيران  به-باشدپسين  اگر

                                                                .****باداشو و سردار اشوئئ و باشد يزشن و نيايش و درود وستايش 
به پيشوای روحانی بشر -باداشو و سرداراشوئئ يزشن و نيايش و درود و ستايش ) شامگاه(ايوه سريترم به-باشدشب  اگر

                                                .*****يش بادوستادوستی که اشو و سردار اشوئئ و باشد يزشن و نيايش و درود 
که   يک خواهینبه کدخدای - اشو و سرداراشوئئ يزشن و نيايش و درود و ستايش باد) سحرگاه(باشهن- باشدنيم شب  اگر

                                                                        .باداشو و سردار اشوئئ و باشد يزشن و نيايش و درود وستايش 
ی خدا حدود و جهتی را در نظر گرفت از اين رو برادر کيش مزديسنی از لحاظ اينکه نمی توان )قبله(سو تشپرس  :قبله

خواهد آمد،به سوی نور و روشنايی از قبيل آفتاب و ماه و چراغ و آتش  آتشموقع نماز خواندن،به طوری که در بحث 
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و برداشت آنها از  خوانندنايی می ايستند و نماز می همانگونه که گفته شد،زرتشتی ها به سوی نور و روش.کنندروی می 
                                                                                                                    :نور و روشنايی چنين است

می باشدو در طراوت روح و دل اثری  يقت و معنويتحقنور و روشنايی ظاهر نموداری از نور و روشنايی عالم  فروغ
                                                                  .خدايی متوجه می سازد انواربس بزرگ دارد و انسان را به تجليات 

ور زندگی می يوانات با بهره گيری از نور زنده اندو نباتات از نحآفريدگان به نور نيازمند هستند،همان گونه که  تمام
ی نور سوی را پشت پنجره بگذاريم ،پس از چند روز می بينيم که برگها و شاخه های آن به گلدانگيرند،چنانکه اگر 
معرفی می کند،به برخی از  نوردر کتاب های مقدس دينی خداوندهميشه خود و پيامبران خود را .متمايل می شود

                                                                      .ی شودمور نمايان پيامبران بنی اسرائيل خداوند به چهره آتش و ن
                                                                                                                       نمازمزديسنی و ترجمه آن

                                                                                                                                             نمازاول
                                                                                                                                  :جمالت اوستايی

                       ی ُاشتا اهمايی؛ِهَيت اشائی َوهيشتائی اِشماستتره اهوَره َمزدا؛اِشم ُوهوَوهيشِت م استی؛ُاشتا  َخشَنُه
                                                                                                                                     :ترجمه فارسی

پاکی و راستی بهترين نيکويی است و هم مايه سعادت  مهربانبه نام خداوند بخشاينده بخشايشگر -خوشنودی اهورامزدا به
                                               .راست و خواستار بهترين بهترين راستی است کهاست،سعادت از برای کسی است 

                                                                                                                                             منماز دو
                                                                                                                                  :اوستايی  جمالت

يُو؛اتاَرتوش اشات چيت َهچا؛َونگِهوش َدزداَمَننگهو؛ِشيئوت َنِنم انگئوش ر؛َيتا اهوئی ******تره اهوَره َمزدا َخشَنُه 
                                                                                 ی؛َخَشتِرم چا اهورائی آ؛ِيم ِدريگُو ِبيوَدَدت و استاِرمَمزدائ

                                                                                                                                     :ترجمه فارسی
توانا و نيرومند است به )اهو(ياهمانگونه که سردار دن مهربانبه نام خداوند بخشاينده بخشايشگر  - خشنودی اهورامزدا به

لقب )وهومن(نيز به مناسبت پاکی و اشويی خويش نيرومند است موهبت انديشه نيک )رتورد(يندهمان اندازه سردار 
  .يشان و بينوايان را دستگيری کنددروسلطنت اهورايی ويژه کسی است که .کسی است که برابر خواسته مزدا رفتار کند

                                                                                                                                            نماز سوم
                                                                                                                                   :جمالت اوستايی

                       َهچا ياونگ؛َهمچا َتسچا تاوسچا َيِزمئيد اشاتَينگهه هاتم آئت يسن؛يئيتی َونگهو َمزدا و اهوُرو؛َوئثا 
                                                                                                                                     :یفارس ترجمه
                                                                                                                                         اهورا مزدا

سب راستی ؛اين چنين ستايشش بيشتر و بهتر است،به ح موجوداتدر ميان )چه مرد چه زن(آگاه است از آن کسی که 
                                                                                                        .ی ستاييمممردان و اين چنين زنان را 

ر وسط ينهای کوتاه،سفيد و ساده و گشاد که تا زانوميرسد و چاکی دآستسدره پيراهنی است بدون يقه؛با - الف:کشتی* 
ناميده می )ثواب(َکرفهکيسه )ينه می رسد و در آخر آن چاک،کيسه کوچکی دوخته شده که مزدا اهوراسداردکه تا به آخر 

سدره در کتب دينی پهلوی .نيک شمرده می شود کرداراين کيسه نشانه ای از گنجينه پندارز نيک،گفتار نيک و .شود
                                                                                                                          .استشپيک نوشته شده 

بافته می شود،هفتاد و دو نخ عالمت هفتادودو نخ  گوسفندُکشتی بندی است سفيد و باريک که از هفتاد و دو نخ پشم - ب
يی پارساالگی برسد پوشيدن سدره که جامه پرهيزگاری و برای هر زرتشتی که به هفت س.عالمت هفتادودو های يسناست

                                                          .باشداست و بستن کشتی به دور کمر که بند بندگی خداوند است الزامی می 
شتر کلمات اهورامزدا به معنی خدای يکتا می باشد،در اوستا بي دوهر )سرور و بزرگ(و اهورا )دانا(واژه مزدا **

                                          .به همان معنی آمده است)مزدا اهورا(يا)اهورامزدا(مرکب شکلبطور منفرد و گاهی به 
مرکب است از دو جزء،مزده يا مزدا به معنی خداونديکتا و يسنا به  کلمهاين .دين زرتشتی را مزديسنا هم ميگويند***

                                                    .می باشد" خدا پرستی"يا " پرستش خدای يکتا"ی ترکيبی آنمعن معنی پرستی و
پادشاهی شاه گشتاسپ کيانی ظهور نموده ايرانيان را به راه  زمانپيامبر بزرگ ايران باستان،اشوزرتشت،در ****

                                                                                                                   .فرمودراست مزديسنا هدايت 
آنها خدايان مورد پرستش خود را .در بين آريائيها معمول بود انواعپرسش ارباب   پيش از ظهور اشو زرتشت*****

را َمهادو و  بزرگمروز خدايان خود را ِدو و خدای هندوها کا با ايرانيان از يک نژاد تا به ا چنانچهديو می ناميدند 
                                                                                                             .پرستشگاه خود را ِدوال می گويند

                                                  .يان برخاستخداع و ازرتشت بر ضد ِديو پرستی يعنی پرستش ارباب انو اشو    
ولی در زمان ساسانيان  از او به معنی به خشنودی اهورامزدا بود، بعداين جمله اوستايی در زمان زرتشت و ******

                                      .کردندعبارت به نام خداوند بخشاينده و بخشايشگر مهربان را انتخاب  جملهبرای معنی اين 
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  محل سرزمين اساطيری ديلمون
  

در زبانهای سامی می  -قيد شده) شرق بين النهرين(که مکانش در سمت دريای بر آمدن خورشيد - نام سرزمين ديلمون را 
 ائامعنی نمود که اين خود معنی لفظی  معبد آبهاو همچنين ) جزيره(محصور در آب غنی و سرزمين توان سرزمين 

به شکل  ديلمونکلمه  .به شمار ميرفته است ديلمونخرد و زمين و آبهای ژرف بابلی هاست که خدای جزيرًه خدای 
در زبانهای ايرانی به معنی  دالمنو به شکل ) دم دراز= به اوستايی اوروپی( روباهدر زبان آرامی به معنی  تالمن

رل قهرمان را بازی ) ديلمون(افسانه بابلی تيلمون با توجه به همين معانی است که روباه در. است) گريفون(سيمرغ 
اين نام معلوم ديگر معانی عام  .ناميده ميشود) روباه نيرومند، پلنگ، ببر(ميکند و نيای اساطيری ايرانيان تخموروپه 

ان و بنادر و جزاير مهم خليج فارس و دريای عمهمچنين از اين سرزمين اساطيری بابليان سومری و اکدی  چراميدارند 
، )درخشانترين سرزمين" (سرانديپ"که ايرانيان و هندوان ) الن، بهشت برتر-سر( سيالناقيانوس هند در اساس جزيره  

ه منظور ميشدناميده اند، ) سرزمين خوشبختی" (تاپروبانه"و يونانيان و روميان ) با شکوهترين سرزمين( سريالنکا
ولی . سيالن نيز گويای بهشت روی زمينی بودن سيالن است/ًه سرانديپروايت اسالمی هبوط آدم ابوالبشر به جزير. است

 ديلم، بندر )به معنی لفظی سرزمين درون درياها و مردابها( جزيرًه بحريندوری اين سرزمين از بين النهرين باعث شده 
پيداست که . ه شوندساحل دريای مازندران به جای اين سرزمين بهشتی گرفت ديلمانو همچنين سرزمين  خارکو جزيرًه  

موسی خورنی در کتاب جغرافيای خود نام . مربوط می باشند ديلمونهر دو نام ديلم و ديلمستان با نام سرزمين اساطيری 
ياد کرده است ) بلم رانان(ديمون استان ساحلی هرمزگان کنونی را در رابطه با منطقه کرمان با نام مشابهی به صورت 

خورنی خويش به خطا در /نطقه بوده باشد و ژوزف مارکوارت در کتاب جغرافيای بطلميوسکه بايد نامی کهن بر اين م
صحت و اصالت وجود آن در نزد بطلميوس ترديد می کند؛ چه هرودوت نام اين منطقه را به صورت کلمه اوستايی 

صراحت سرزمين ديلمون  به گيل گامشدر اسطورًه بابلی . است سرزمين بدون سرماياد نموده است که به معنی ائوتيا 
قيد گرديده است که گيل گامش در سر راهش از بين النهرين بدانجا از ) مازندران(در سمت دريای مصب رودخانه ها 

سرزمين ( مرداب انزلیدر اين رابطه نام . عبور می نمايد) کوه ميشو  کنار شهر مرند( مشوکوه زردآلوخيز 
ار جالب است چه طبق اسطورًه گيل گامش، وی گياه جوانی را در آنجا از بسي) مرداب دارای داروی ضد پيری=ديلمون

در کتيبه . ی آن را از وی می ربايدماردريافت ميدارد، ولی به هنگام خواب ) خضر دارای حيات جاودانه( اوتناپيشتيم
لنجهای مردم  های سومری از کشتی های ديلمونی حاوی چوب و کاالی ديگر به سومر سخن ميرانند که بی شک مراد

ثبت  انساگجالب است که اساطير سومری نام خدای سرزمين ديلمون را به صورت . سواحل ايرانی خليج فارس است
در خليج ) سرزمين دو دريا(بحرينهمان جزيرًه  )"اوتو=خورشيد" جزيره(ديلمون در اينجا بی شک  از . نموده اند

/ )فرواک اساطير ايرانی/ اسماعيل/ نبو=رهبرآسمانی نامی(انشاگبا ) بهترين سرور(انساگ چه . فارس منظور است
اساطير ايرانی، ايزد چهارپا شکل و پر مو  سيامک چرم پلنگينه پوش/ سامکشيار، /معبد/رهبر آسمانی کنام(ساموکوآ 

ّکدًا از چاهای از آنجاييکه در اسطورًه ديلمون مو. مطابقت دارد) و پر ريش بابليها، ملقب به ياور انليل و شير کوهستان
 سين اسم مترادف ديگری بر) بهترين سرور( انساگصحبت ميشود، بنابراين به احتمال زياد نام  ديلمونآب و رستنيهای 
خدای کامل و سالم و سالم نگهدارندًه چهارپايان و ايزد کشاورزی به طريق استفاده از چاه و (نينورتا  ايز محبوب ماه يا

که با خدايان بابلی ) يعنی ايزد کامل و سالم(اوروتال خبر هرودوت  که با  بوده است )او آهنکانال در آبياری با سمبل گ
يکی به شمار ) اسداهللا= ، با سمبل شير بالداريغوث= ايزد فريادرس(نين گيرسوو ) فريادرس، پسر مردوک/نامی(=نبو

سليمان فارسی خندق ساز، سلمان ، اعيلاسماين همان خدای قبيله ای اعراب است که در اساطير به صورت . رفته است
در مقام نيای اساطيری اعراب ظاهر  يغوثو  صلمو در دين کهن اعراب به شکل بتان ) مردوک=پسر داود(معبد ساز 

که به نظر ميرسد در اصل نام شهری بوده است که اکنون نيز موجود  اوالظاهرًا نام کهن ديگر بحرين يعنی . ميشود
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مردم کهن بحرين ) ايزد سزاوار به شکل نخستين گاونر شاخدار، ذوالقرنين خداگونه( اوال است در اصل با خدای
در  گاو شاخدار. مطابقت دارد که نام پيش از اسالم بحرين و همچنين نام بت معروفی در شبه جزيرًه عربستان بوده است

، )گوساله(آمار، )درخشان(باّباراساطير و اعتقادات بابلی خصوصًا نمودار ونشانًه خدايی به نامهای سومری 
تحت نام . می بوده است) سومری نانار= سوئن، ماه(سينو به نام اکدی ) گوسالًه خدای آسمان و هوا( آماربانداانليل آ

طبق سرودی معروف اين ايزد از . و يک ميوًه خودرو معرفی شده است) قرنو(نيز اين ايزد يک گاوشاخدار) ماه(سين
در رود به من آب فراوان بده، در دشت غلًه بسيار برويان، :"خواهان چنين الطافی ميشود) مان و هواايزد آس(پدرش انليل

نام ." در باتالق علف و نی برويان، به نخلستان و تاکستان عسل و شراب ببخش، در قصر حيات طوالنی به من عطا کن
 منامهآمده است که در زبان عرب مترادف با نام  تيلوسبحرين در منابع يونانی کهن عهد اسکندر مقدونی و جانشينانش 

را اراده  جزيره ميان درياها مفهومدر عربی   بحرينخود نام  .پايتخت بحرين به معنی جايگاه خواب و استراحت است
ن در قرآ  .به نظر ميرسد اين معانی در رؤيايی و افسانه ای شدن جزيرًه بحرين عهد باستان نقش مهمی داشته اند .می کند

) نينازو، سرور شفابخش( يوشعو برادر و مصاحبش ) موش هوشو/مردوک( موسیسورًه کهف صحبت از سفر دريايی 
 موسی. است) نيمه انسان- انکی، اوانس نيمه ماهی/ائا(پير دانای درياهاو مالقاتشان با ) اطراف بحرين(در مجمع بحرين 

) مار نيرومند= تئوژيه( مردوکپدر  انکیهمان ) ورا، آدادايشک( هاروندارای عصای جادويی مارشکل به عنوان برادر 
اساس اسطوره يونانی  .نيز اغلب به شکل مار تجسم ميشده است) مار خردمند باغ عدن تورات( ائا/انکیاست چه خود 

شوند  و الهه زاده مي ۵٠است که طبق اسطوره از آميزششان ) شناور مرد(  ميونياندابا ) ماه( سلنآميزش عاشقانه  الهه 
ناگفته . و همچنين الهه ماه سرزمين بحرين می باشد  سرزمين ديلمونو   ايزد درياها انکیبه وضوح ياد آور اسطوره  

  .ياد نموده است) اعراب قايقران ماهيگير( يميوناعرابيا اندانماند که بطلميوس از اعراب شرق عربستان تحت نام 
:                       ن جاودانی ديلمون از نگاه سومری سومری يا سرزميبهشت    

               سرزمين ديلمون مقدس است
پاک است سرزمين ديلمون                                          

پاکيزه است سرزمين ديلمون    
روشن است سرزمين ديلمون                                         

ددر ديلمون کالغ سياه نمی نال  
 مرغ وحشی ناله سر نمی دهد                                          

  شير کسی را نمی درد
  گرگ بره را نمی درد                                

                                                                                                              سگ وحشی کودکان را نمی برد
د      نميرباي ار پرنده دست رنج بيوه زنان   

  هيچکس از درد نمی نالد                                                               
اندهيچکس نوحه نمی خو                                      
 هيچکس سوگواری نمی کند                                 

سومری ـ پيدا شده در شهر باستانی نيپورکتيبًه                                                                          
                                                                         ( ١۵۶ هوکــ ص:١٨١ـ١۶٨صکريمرـ(  

 
) Enki(انکی سومری که با خواندن آن به شباهت های فراوانی حتی با باورهای امروزی پی می بريم افسانًه اما افسانهً 

  :اين افسانه را با هم بخوانيم و شباهتها را ببينيم. بانوی زمين است-خدا) Ninhursag(خدای آب و نينهورساگ
. بودند که مظهر روشنايی و پاکی و سالمتی بود) Dilmun(اک و مقدس به نام ديلمون سومريان معتقد به سرزمينی پ

خدای ) Utu(آنچه برای زنده ماندن اين باغ الزم بود آب تازه بود که اوتو . باغ مقدس که خدايان در آن زندگی می کردند
باغ می آورد و همه ی باغ پر از ميوه و اوتو آب تازه را از زمين به . خورشيد بايد از زمين به آن باغ مقدس بياورد

                                                                         .سبزه و طراوت می شود
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به اين ) ٢-١٠(همين موضوع آوردن آب از زمين برای تازگی و طراوت باغ مقدس در افسانه ی آفرينش در تورات 
 ."ن بيرون می آمد و خشکيها را سيراب می کرداما آب از زمي: "صورت آمده است

اما . گياه مقدس پديد می آورد و می روياند ٨خدايان، -در اين باغ بارور شده و پر طراوت نينهورساگ از سه نسل بانو
 گياه مقدس را به پيش انکی می آورد ٨گياه مقدس را بخورد و فرمانبر او ايسيمود دوچهره آن  ٨انکی می خواهد که اين 

                                                         :و انکی يکی يکی آنها را می خورد
                                             "انکی در سبزه زار به اطراف می نگرد، به اطراف می نگرد"

                                                :انکی به فرمانبرش ايسيمود می گويد
                                                         من فرمان می دهم، من می خواهم درون آنها را دريابم،"

                                         "اين چه گياهی ست؟ اين چه گياهی ست؟
                                         :و فرمانبرش پاسخ می دهد

                                                 شاه من، اين گياه درختی است،پاد"
                                                        .انکی گياه را می خورد. او گياه را می ُبرد

                                                              پادشاه من، گياه عسل،
                                           .انکی گياه را می خورد. را می چيند گياه

                                             پادشاه من، گياه وحشی کنار راهها،
                                                  ...."  .گياه را می ُبرد، انکی گياه را می خورد

در اينجا نينهورساگ خشمگين و ناراحت می شود و انکی . ه دارد تا انکی هر هشت گياه مقدس را می خوردو متن ادام
                                           .را به مرگ نفرين می کند و از صحنه ی ماجرا خارج می شود

سرانجام انليل پادشاه خدايان موفق . هشت عضو اصلی بدن انکی بيمار می شود و انکی به بستر بيماری سخت می افتد
  . می شود تا نينهورساگ را پيش انکی بياورد و تنها اوست که می تواند بيماری سخت انکی را درمان کند

و بخاطر داشته باشيم که . رويدادهای موازی و مشابه هم درماجرای شکستن تقدس گياه در بهشت سومری آشکار است
  . و برداشت توراتی آن به حداقل دو هزار سال می رسد فاصله ی زمانی اين اسطوره ها

  :اين اسطوره در جايی مفصلتر ذکر گرديده است که ما آن را نيز قيد می کنيم

  : انکی ونين خورَسگ
آنجا سرزمينی است که در آنجا به .بر اساس منظومه اسطوره ای آسمانی ديلمون محلی است مطهر، پاکيزه ودرخشان

مملو از آبهای شيرين و مزارع آنجا ها آب آنجا شهری است که به فرمان انکی، خدای.رگ وجود نداردهحتمال بيماری و م
مادر "الهه نين خورَسگ،  .شهرت يافته است" خانۀ اسکله های ساحلی سرزمين "سرشار از غله شده، و بنابراين به 

 .درد و تقال الهه نين مو را به دنيا می آوردپس از نه روز بارداری بدون تحمل  از انکی باردار می شود، و" سرزمين 
سپس انکی دختر خويش، نين مو، را باردار می کند، و او به همان شيوۀ مادر نين خورَسگ، الهه ای به نام نين کورَّ را 

ديگری نام نين الهۀ .آنگاه انکی نوۀ خويش نين کوَّر را باردار می کند، و او الهه اوّتو را به دنيا می آورد.به دنيا می آورد
نين مو ونين سيگ با قضاوت از روی نامی که دارند .سيگ را بايد به عنوان چهارمين تولد به جمع سه الهۀ باال افزود

، به نظر می رسد الهه هايی باشند که فعاليت های آنها در اصل ) بانويی که سبز می کند(يا ) بانويی که به ثمر می آورند(
الهه ای است که فعاليتهای " بانوی جهان زيرين" يا شايد " بانوی کوهستان" الهه نين کور .ستبا گياهان ارتباط داشته ا

الهه اوّتو به احتمال الهه ای است که فعاليتهای او با لباس و به طور کلی  او ظاهرًا به کار با سنگ منحصر بوده است و
ر کردن نتيجۀ خويش اوّتو کرده است که خورَسگ، نکی اکنون آشکارا خود را آمادۀ بارداا .پوشش ارتباط داشته است
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به احتمال طبق دستور نين خورَسگ بر آن می شود که با  ّواوت .مادر بزرگ، دخالت کرده ونصايحی را به اوّتو می دهد
اگر اين برداشت درست بوده باشد .انکی ازدواج نکند مگر آنکه وی برای او هديه ای شامل خيار وسيب و انگور بياورد

باغبان به احتمال ميوه ها را در برابر آبياری به  .فت می داردای بينيم که انکی از باغبانی خيار و سيب و انگور دريم
انکی آنها را به عنوان هديه برای اوّتو می  .کمک سدها، کانالها، ومحلهای کشت نشده در اختيار انکی قرار می دهد

به روايتی اوتو را با شراب مست کرده و به کامجويی  .با وی ازدواج می کندو اوّتو با شادمانی او را پذيرا شده و آورد،
به جای آن به نظر می رسد ازدواج اينها منجر به  .اما از اين ازدواج به احتمال هيچ الهه ای متولد نمی شود .می پردازد

، "َاپَسر" گياه  ،"جاده علف هرز"، گياه"عسل"، گياه "درخت"گياه:رويش هشت گياه متفاوت می شود که عبارت از
و اکنون انکی مرتکب عمل گناه آلود می  ".درخت فلوس"وگياه ، گياهی که نام آن نا مفهوم است،"چسب"، گياه"خار"گياه
ه هشت گياه می شود وبه احتمال مصمم جبه پيرامون خويش می نگريست، متو سرزمين مردابیاو همانگونه که در .شود

اما به نظر می رسد که نخست می بايست قلب آنها را بشناسد، يعنی اينکه به .تعيين کندمی شود تا سرنوشت آنها را 
بنا براين، پيک او ايسيمود، هدای دو صورتی، هر هشت گياه را می چيند و برای .احتمال می بايست آنها را مزه کند

ل به وجود آمدن گياهان وواقع مسؤ الهه نين خورَسگ که در. انکی می آورد، و او آنها را يکی پس از ديگری می خورد
به " چشم زندگی" تا زمانی که زنده است با : باال بود، از کار انکی خشمگين می شود، واو را نفرين کرده می گويد

در نتيجًه نفرين او چاهها و رودخانه ها خشک ميشوند  .اونگاه خواهد کرد، وبا بيان اين جمله بی درنگ نا پديد می شود
انکی به تدريج الغر ونحيف می شود، و َانونَّکی،  او نفرين بی ترديد در نتيجه .اق زمين پنهان ميگرددو آب در اعم

وی از انليل، فرمانروای .برای نجات می آيد روباهدر اين مرحله .اما بی نام سومری، خاک می نشينند" بزرگ" خدايان 
يان باز گرداند چه چيزی را به عنوان پاداش به وی مجمع خدايان سومری می پرسد اگر نين خورَسگ را به مجمع خدا

با اطمينان خاطر به نحوی موفق می شود نين خورَسگ را به مجمع روباه انليل پاداش او را تعيين می کند، و .خواهد داد
ر آنگاه نين خورسگ انکی در حال مرگ را بر فرج خويش نشانده از او می پرسد که د .خدايان در ديلمون باز گرداند

و نين خورَسگ  انکی عضوی از بدن را نام می برد که او را می آزارد،. کدام عضو از بدن خويش احساس درد می کند
مفهوم اين گفته آن است که تولد آن خدا  .وی را آگاه می سازد که وی موجبات تولد خدايی را برای او فراهم آورده است

هر بار .نين خورَسگ پرسش خويس را هشت بار تکرار می کند به همين ترتيب،.موجب بهبود عضو بيمار خواهد شد
 .ونين خورَسگ تولد خدايی در رابطۀ با آن را اعالم می دارد انکی يکی از اعضای دردناک بدن را نام می برد،

سرانجام، به احتمال به در خواست نين خورَسگ انکی سرنوشت خدايان تازه متولد را رقم زده و آخرين آنها به نام 
   ".منصوب می کند" خدای حامی ديلمون "را به مقام  )يا انساگيل(گساِان

:      معنی لفظی نام عمان نيز در رابطه با نام بحرين قابل توجه است که در اينجا در پايان مقاله آن را ضميمه می نمائيم  
 
  :معنی نام کشور عمان 

يا  منسوب به ماهيگيران به معنی معانی ايرانی سرزمين آورده شده است که می توان آن را مزوننام کهن اين کشور 
هم می توان ريشه عربی به معنی عمان برای خود نام . گرفت و به عربی سرزمين قايق روی امواج دريا سرزمين مس
چنين مفهومی مستفاد  اوماندر نظر گرفت؛ حتی در زبان فارسی نيز از نام عمان در شکل  قايقهای شناورمردم دارای 

ياد نموده ) بلم رانان دريا( اندايميونچنانکه گفته شد بطلميوس کل مردم منطقه سواحل خليج فارس را با نام  .يگرددم
 بحرينجالب است که نام ايرانی . است ماهيگيران قايق سواربنابراين وجه مشترک دو نام کهن و کنونی آن همان  .است

دارای  سرزمين و به معنی ربط داده شدهبا ماهی و يوشع و خضر در اسطوره دريانوردی موسی  نيز  ميشماهيکيعنی 
) ماهيک - مئثيه=( کشور ماهاما در اساس از اين نام ايرانی بايد معنی  .است گرفته شده بزرگ بلم های يابزرگ  ماهيان

 .يعنی ايزد ماه بوده است سينيا  ناّنارنام معروفی بر ) نشانگر هالل ماه نو(قايق  يعنی ماگورچه در بابل  اراده شده باشد
الهه تقدير هم به شمار رفته، الهه  ناّنارکه همانند ) الهه گردنده، خواهر الالت الهه خورشيد(= مناتبه نظر می رسد 

بر اين پايه نام  .گرفته اند ماه سروررا به معنی  سومناتچه در هندوستان نيز نام معبد  معروف ماه عربستان بوده است
پايتخت بحرين را می توان از ريشه اوستايی  منامهدر کردستان و جنوب آذربايجان  وهمچنين نام  اننامکشور باستانی 

                                               . معنی نمود  سرور ماهه و کشور ماو آنها را به ترتيب  گرفت ماهگهه يعنی  -ماون
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و حوای تورات و يمه و يمی اوستا و وداها هستند آدمو تيامات اساطير سومری اصل  آپسو  
 

را همانند بسياری از محققين اساطير اديان صرفًا مأخوذ از اسطورًه  تورات و ّحوای آدمقبًال اساس اسطورًه  نگارنده
معبد و ماهيگير و نخستين  خادم) لی القاعده آداماع(آداپامی دانستم ولی ) پدر موجب فناپذيری انسانها( آداپاسومری 

= خورشيد جهان زيرين(آپسواّما در اسطورًه . وی نيست همراهانسان ميرا و موجب فناپذير شدن انسانها است و زنی 
زن و شوهر در ) همزاد=يمی دهنده،دوشيزًه روزی = آما اوشوم گاالنا(ياماتتو ) و وداها اوستايد جمش ،يمه خشئته

 پدر پدر،ی دهاک اژ= خدای مارشکل زمين(ِائا است؛ آلود خواب ويال خی ب ،آدمنظير  آپسو. ر هم ظاهر ميشوندکنا
بنا به تورات در (قتل ميرساند بهبه خواب عميقی فرو برده و  را )ايزد دريای فينيقيها يم(آپسو) مردوک=پسر ی دهاکاژ

. يشود و فقط او را بی اراده می کندنم يت آپسوماهامر باعث نابودی  ينا، اما )اين حالت ّحوا را از دندًه وی خلق می کند
ی م" آپسو سرور"شکل،  مار انکی/ِائاجهان زيرين می ماند و جهان فرودين جايگاه  در )مشيه(آپسوين بنابرا
سومری در زبان ) مشيانه/يمی ،جهان زيرين مادراوستايی يعنی  زبانبه (ياماتتو ) مشيه، آبزو(آپسونامهای .شود

از ريشًه (ّحوايگير و همچنين ماهاين معانی آنها را با آداپای قايقران و  کههستند  حيات مادر وآب  پدری معانهمچنين به 
 )مشيانه(تياماتو  )مشيه(آپسوين از همچندر اسطوره . مربوط می سازد) آبيعنی  آحوا، يا مطابق اصل حی و حيات

در تصاوير کتيبه های . اراده شده است) دو دريا= بحرين( يلموندراف جزيرًه به سان دو دريای آبهای شيرين و شور اط
) سيمرغ نيمه شير نيمه عقاب، خدای دانای باد و توفان بوميان ديرين فالت ايران( آنزوبابلی تيامات غالبًا به شکل 

و ) ِائا(مارشکلاز خدای  وردنخدر بابل با الهام از اساطير آپسو و تيامات و همچنين اسطورًه فريب . ير شده استتصو
ی نقشيد آمده بوده است چه دريکی از آثار باستان شناسی بابلی پد ّحوا و آدمو التقات اين دو داستان ) آدم( آداپاميرا شدن 

در صحنه به تصوير کشيده شده است که توضيح  حاضر يبکارفر وخردمند  مارحال خوردن سيب و  دری ّحوا و آدماز 
به  تياماتجالب است نام . ی بلکه در تورات، سفر پيدايش، در اسطورًه آدم و ّحوا نقل شده استبابله های آن نه در کتيب

نخستين غول  ييميرمعنی سامی عربی آن يعنی حيوان مادًه گرسنًه سرزمين يخ زده به اسکانديناوی رسيده است و به نام 
در سرزمين يخ ) زمين/الهًه مادر(ائوزومبالگاو نخستين خدای به شمار رفته است که از طريق شير خوردن از پستان 

الهًه گاو / شايستًه مواظبت، مادر(= ائوزومبالرفع گرسنگی می نمايد و از پستان گاو ) در فالت آناتولی فريقيه(=بسته 
) هالل خضيب(ادنچهار رود بزرگ جاری ميگردد که البد همان چهار رود توراتی باغ ) تائوروسشکل کوهستان 

شکلی از نام اين الهًه گاو شکل اسکانديناوی در زبان . دجله و فرات هستند) جيحان(، جيحون)عاصی (  فيشونيعنی 
) زمستانی( کيميريادر اساطير يونانی به صورت  آپسو/يمه/ايميريانام . است صاحب آبريزهاسامی عبری به معنی 

                                                         . و مار استظاهر گريده که اعضاء سه قسمتی بدنش ترکيبی از شير و بز 
فصلنامًه علوم انسانی،  از نقلی را به مطالب اينجا درانسانها /يد آمدن خداپدی آشنايی مختصر با اصل سومری داستان برا

                                                                                                                       : ييمنما، نقل می ١شماره 
                                                                                                                          

                                                                                                            هايى از اساطير آهن نمونه.  ١.  ٢
خواننده بعد از ; خواننده را به سه نمونه از اساطير جلب آنم توجهبينم،  از اظهارنظر درباره تعريف فوق، بهتر مى قبل

. آردداى حق مطلب يارى خواهد و تامل در آنها خود با قضاوتهاى بهتر، نويسنده را در ا دقتها و  خواندن نمونه
 : چينم را در پى هم مى منظومهمن البته بخشهايى از . آورم مى»  منظومه آفرينش بابلى«نخستين مثل را از 

آه هيچ  هنگامبه آن ... ) ١٤( بود و تيامت تنها) ١٣( هنگام آه آپسو. نامآه نه آسمان بود، نه زمين، نه ژرفا، نه  هنگام«
او باز يافته شد، آن ; خورد رقم مى آيندگانرسد و سرنوشت  در آن سراست آه لحظه تصميم فرا مى... ايزدى نبود، 

او در مغاك ژرف باز يافته شد، مردوخ، در قلب آبهاى شيرين ; گراستخردمندترين، آسى آه در عمل نخست مطلق 
! قهرمانپرواست؟ مردوخ  ا در نبرد بىآداميك از م«. ... :آفريده شد»  آبهاى شيرين و مقدس« دلمردوخ در . زاده شد

شبحى را در برابر او ظاهر آردند و  جادوآنان،آنگاه آنان ... » .تواند خونخواه باشد تنها او چندان زورمند است آه مى
: آفريند آند، مى خداوندگار، آالم تو در ميان ايزدان حكميت دارد، نابود مى اى«: زاده فرزند گفتند به مردوخ، آن نخست

  ... » .سخن بگو و اين شبح ناپديد خواهد شد باز به سخن درآى، دوباره ظاهر شود آنگاه
چهار تن از گروه مخوف را به يوغ افكند، چهار تنى آه  بربست،بر توفان، گردونه موحش خود سوار شد، آمر  مردوخ

 آگاهىبر هنرهاى تاراج و فنون آشتار آننده، شتابگر آه  رحم، پايمال آشنده، بى; بودندداراى دندانهاى تيز و زهرناك 
  . داشتند

بر جانب چپ خويش خشم جنگجو را گمارد ; گر است ستيزه بهترخود گمارد آه  شكننده را بر جانب راست آن در هم او
سحرآميز  آالمىبا ; اى موحش اين زره را به خود پيچيد، خشونتى رو به ازدياد، هاله. ترساند رامىآه دليرترين افراد 

شد، به سوى خروش فراز رونده تيامت  رهسپارخداوندگار ; گياه شفابخش آف دستش را فشرد; هايش را به هم دوختلب
  ... گام برداشت
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وقتى . پس آمد و بر چهره تيامت ضربت زد از) ١٥(ايمهولو  وتور افكند تا تيامت را به دام بياندازد،  خداوندگار
پس بايد از آن ; نشود بسته تيامتو بلعد، او ايمهولو را پيش راند تا دهان دهان گشود تا وى را فر آشان خميازه يامت

خميازه آشيد و اآنون مردوخ تيرى افكند آه شكمش را  تيامت; شداش منفجر  آرده الشه آماس; طريق به شكمش فرو رفت
  .... و زهدانش گسيخت ريختدريد، احشائش بيرون 

  ; خداوندگار به استراحت پرداخت... 
استفاده آند و از آن الشه مرده چه بيافريند، نخست آن را چون  آنانديشيد آه چگونه از . آسا خيره شد ن پيكر غولآ به

 آبهانرده را فرو آشيد و نگهبانى بر . اش گنبد آسمان را ساخت هم گسيخت، با نيمه فوقانى ازاى  صدف حلزون دوآپه
  ... سال را اندازه گرفت.. .فراخى آسمان را گسترد... گماشت تا هرگز نگريزند

درخشش جواهر را به ماه داد، همه شبها را بدو ... باختر گشود وخاور  هايى به سمت هاى تيامت، دروازه ميان دنده در
 ميغبا دستهاى خود ابرها را به واسطه ... از درياى تلخ، آف برگرفت; باز نگريست تيامت بهآنگاه مردوخ ... بخشيد

. باز گذاشت تا جارى شود هايى چشمهآوهها را بر آن انباشت و . س آب را به سمت پايين فشردرا; بخارآلود گسترد
چه، او شهريار آنان ; هاى تميز پوشيد تن بشست و جامه مردوخ... سرچشمه گرفت فرات و دجله از چشمهاى تيامت

; او خداوند ماست.. ... .در دست راست گرز جنگى در دست چپش عصاى صلح بود. داشتاى گرد سر  هاله... بود
فرزند خورشيد، و  اونخست مردوخ، ; بگذار او را با پنجاه نامش درود گوييم; را با نامهايش درود گوييم اوبگذار 

و ايزدان، آزاد و رها گام ; آه براى او آار آند زنده،موجودى . او انسان را آفريد. ... نخستين انفجار خورشيدى است
  ) ١٦( »...ورزند و رها شوند عشق. نندبسازند و بشك; بردارند
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  به معنی سرزمين ماه بوده اند) نسيلی و لوويايی( نامهای ارمنستان در زبانهای رسمی هيتی 
  

. در اساطير ارامنه که در تاريخ ارمنستان موسی خورنی مورخ معروف ارمنی عهد قباد ساسانی منعکس شده است

نگارنده قبًال از برسی . هست که به واسطه جوانب اساطيری مکتوم مورد بررسی دقيق قرار نگرفته استمواردی 

همان ارمنستان است که علی ) عقاب/يعنی سرزمين سيمرغ(اساطير ايرانی بدين نتيجه بودم که سرزمين سائينی اوستا 

ولی اخيرًا با توجه به . می باشد) آله= ار(ه عقابالقاعده خود در زبانهای هندوايرانی و سکايی به معنی سرزمين جايگا

در يافتم که اين نامها در ) ماه= سون، سين، سوئن(سيونو ) ماه در زبان هيتی لوويايی(آرمانام خدايان لوويايی و هيتی 

بزرگ از اينجاست که موسی خورنی نام خدای . بوده اندايزد ماه آسيای صغير عهد باستان و در اصل به معنی سرزمين 

ياد داشت نموده است  ولی از چهار شکل ارمنی وی صرفًا به ذکر ُکند ) ماه خدای دانا(آرامازادارمنستان را 

اين نشان ميدهد که شکل عقاب اهورامزدای ايرانيان در . بسنده ميکند) اهورا مزدای تاس، سمبل کرکسی وی(آرامازاد

شير و ببر يا پلنگ بوده است چه اهورامزدای بوميان ديرين  البد اشکال ديگر وی. اين رابطه نقشی بازی کرده است

به صورت نيمه شير و نيمه عقابی عظيم به شمار می ) به سومری يعنی بزرگترين و وسيعترين(آنزوفالت ايران يعنی 

ز ا. است ماهيعنی عدد مخصوص  سیدر زبان سومری به معنی  رقم  ِانزواز سوی ديگر اين نام به صورت . رفته است

خدای آسمان (يونانيان زئوسو ) که مشابهت تامی با آرامازاد داشته(اينجاست که خدای ماه ارامنه با اهورامزدای ايرانيان

از اينجاست که . معادل گرفته شده است) يعنی خدای ماه(بابليان سينو ) که عقاب پرندًه توتمی وی به شمار ميرفته است

سخن ميراند و جای ديگر نام واليت بزرگی در قفقاز را ) گرجستان(ی ايبری در مرزها پرستش ماهاسترابون جايی از 

 سائينیبه صورت ) اشا(می نامد، که اين نام همان است که در اوستا در شمار پرستندگان دين راستين) ماه( سوئنس

= يعنی سرزمين ماهبه هيتی ( کاشکاجالب است که منابع هيتی از سرزمينی به نام . يعنی سرزمين عقاب ياد شده است

خود ارامنه نام . است ارمنستان اوليهدر سمت ارمنستان کوچک ياد ميکنند که بی شک منظور همان ) هوريانی، خالدی

نام . را محفوظ داشته اند ارمنستانايرانی /را فراموش کرده  ولی نام لوويايی کاشکاکهن هيتی اين سرزمين يعنی 

است که مسلم به نظر ميرسد از  هايکی خورنی به سرزمين کهن خود ميدهند ديگری که ارامنه بر اساس اخبار موس

در زبان عربی که نمايندًه زنده بزرگ زبانهای . اخذ شده است) سين مرغو، سيمرغ(عقابيعنی  هاوريشًه کلمه ارمنی 

از اينجا می توان . است )انکی/نشان واليت آنان يا خدای بابلی ِائا(سامی کهن است، اين نام به معنی مغاک و درًه ژرف

جالب است که خود . ائا يعنی ايزد آبهای ژرف مطابق می گرفته اند/چنين نتيجه گرفت که ساميان نام هايک را با انکی

اسطورًه ايرانی . است) ققنوس/ سيمرغ آتش، فوئه نيکس( پرندًه آتش خدايیدر زبان کهن مصری به معنی  آرامونام 

. در آشيانًه سيمرغ نيز اشاره به همين معنی دارد) دال= به فارسی يعنی عقاب آتشپرنده به سومری يعنی ( زالپرورش 

 آراراتبلکه همين کوه  ) يعنی کوه بلند(بنابراين کوه بلندی که مسکن سيمرغ به شمار می آمده، در اصل نه البرز تهران 

به هر حال از آنجاييکه . غرب ايران بوده است در جنوب) بزکوه(کارنول و همچنين مطابق منابع کهن بابلی کوهی به نام 

ائا، /انکی/پرستندگان مار( آّزیو ) سرزمين مردمان عقاب پرست( هاياسامنابع هيتی از مردمان مخاصمی به نامهای 

ارامنه نيز عهدش به   هايکياد ميکنند؛ لذا نام ) ارمنستان کوچک( کاشکادر سمت سرزمين ) خبر هرودوت ماريان

يعنی ( ويشپازونرماريان ارمنستان را خود موسی خورنی تحت همين نام و نيز زير عنوان .  خ می پيونددماقبل تاري

 ترگومموسی خورنی  در شجره نامه نخستين انسانها می آورد که . معرفی نموده است) اژدها زادگان سمت کوه آرارات

بوميان کهن  سيمرغ/آنزودر واقع . است هايکپدر  در مقام) پدر عالی يا فاتح در جايگاه هوا خدای هيتی/ تارخونتا(

معلوم ) يعنی سرزمين ماه( کاشکاو  ارمنستاناز معنی لفظی .خدا به شمار ميرفته است/فالت ايران نيز در اصل هوا
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اوتناپيشتيم که به ياری و راهنمايی انکی از طوفان بزرگ /نوح ارمنستان(خبر موسی خورنی کسيسوتريوسميشود نام 

است که طبق روايت موسی خورنی در ناجی سرزمين ماه بوده يعنی  کوسوه سوتروسدر اصل ) ه بر جای ماندجاودان

هالل بوده /نا گفته نماند که ِکشتی در ادبيات کهن خاورميانه کنايه از ماه نو. سرزمين ارمنستان کشتيرانی نموده است

مزيش و در اوستا ) هايک/هاياساکوه بزرگ، در اصل (رثحادر منابع عهد اسالمی  آراراتنظر به اينکه نام کوه . است

مسلم به نظر ميرسد خود نام . ذکر شده است) ماهسکايی يعنی / مادی / به زبان سانسکريت ( ماسيس)/کوه بزرگ(ونت 

آالرود، نائيری يعنی سرزمين رودخانه های خوب (اورارتوکوه سرزمين  به معنی) در اصل يعنی کوه خدا(  آراراتکوه 

بنابراين از کشتيران افسانه ای . برابر ميشده است) يعنی کوه عقاب بزرگ( آله اوروتهمچنين با نام ايرانی و ) و فراوان

 سائينی/آرامازاد/هايکدر اصل خود ايزد قبيله ای ارامنه يعنی ) تسلی دهنده/منجی/ناجی(کوه آرارات يعنی نوح 

، )پير، بزرگتر( زرواننی سه پسر کسيسوتريوس در جايی با اسامی در اخبار موسی خور. مراد بوده است) سيمرغ/ماه(

کمبوجيه سوم معروف به محبوس /ايزد آتش زير زمينی، منظور ارتاوازد ارامنه( هاپه تسوتهو ) با حافظه( تيتان

در  ظاهر ميشوند که) واالمقام( سامو ) جوان(تاروان، )پير(زروانو جای ديگر تحت اسامی ) جاودانه جهان زيرين

داماد و (سپيتاک زرتشت /گئوماته برديه/ ايرجو ) مگابرن ويشتاسپ پسر خوانده بزرگ کورش(سلم اساس همان 

هستند که در تورات در مقام پسران ) فريدون/کبوجيًه سوم پسر واقعی کورش( تورو ) پسرخوانده کوچک کورش

از اين جاست که می بينيم . ياد شده اند) تند مزاج( حامو ) تنومند(يافث ، )واالمقام(سام تحت نامهای ) منجی/ناجی(نوح

به ( پائوروقايق به نام /مرغ کشتی ) منجی/ناجی( نوحدر مقام ) کورش سوم جهانگشا(ثرائی تئون/در اوستا فريدون

و را برای پيدا کردن خشکی به پرواز در می آورد ) کبوتر دور پرواز، به ودايی يعنی سيمرغ/مرغ راهنمااوستايی يعنی 

وی سه روز و سه شب در آسمان می ماند و قادر به پيداکردن خشکی نميشود ولی سر انجام وی به کمک الهًه آبها ناهيد 

دور  کبوترتورات  نيز از اين  نوحمنجی بابليها و /يعنی ناجیاوتاپيشتيم در اسطوره . قادر به انجام اين امر ميگردد

به سومری يعنی ( وراشتور به نام اورارتو در زبان ساميان اکدی يعنی نظ.پرواز کشتی عهد طوفان بزرگ ياد شده است

می توان آن را در زبان سامی عربی به مفهوم عاميانه ) جزيره بر نشستن کشتی منجی، که نزد اکديان اورالت تلفظ ميشده

ست که اسطوره بر نشستن البد از همين مفهوم عاميانه ا. معنی نمود) ورشان(آن يعنی جايگاه نشستن کبوتر يا کبوتران

علی القاعده يعنی از قبيلًه قفقازی (نوح بر فراز کوه آرارات و داستان پرورش ملکه سميراميس/کبوتر و کشتی اوتناپيشتيم

که در اساطير با ارمنستان و آشور و خانواده سپيتاک زرتشت مغ  - )مادرساالران قداره بند و زرهپوش=سئورومات

چه کتسياس مورخ يونانی عهد هخامنشيان در مورد . ساخته شده است - وط گرديده استسئورومتی جنوب قفقاز مرب

 کتوسميراميس به وضع معجزه آسايی زاده شده و توسط الهًه آشوری در :"خاستگاه قفقازی اين ملکًه آشوری می آورد

است که در زبان سومری کلمًه  قابل توجه ".رها شده، با کبوتران پرورش يافته بود) النًه پرندگان، منظور ارمنستان(

. به معنی قايق ژرف می باشد - دريانورد قرآن و موسی در صندوق رها شده رود نيل است موسیکه يادآور نام -ماسوئا 

البد بر اساس همين . را می دهد) ارمنستان(ماهسکايی به معنی منسوب به سرزمين / ميتانی/اين نام در زبان سانسکريتی 

) اورارتو يعنی سرزمين کوهستانی(=ده است که اسطورًه  بر نشستن کشتی نوح بر فراز کوه آراراتشواهد و قراين بو

  .                                                                                                                      پديد آمده است

خدای اورارتو يعنی سرزمين (آالروسی عهد سلوکيان نخستين خديو زمين مطابق خبر بروسوس مورخ کلدانی و يونان

پادشاه /نام داشته و دهمين خلف )  آيائوس/  ِائاسرزمين منسوب به خدای آبهای سومری و هوری = بستر رودخانه ها

منظور (گ است که در عهد وی طوفان بزر) کی آخسارو، پادشاه مادی فاتح اورارتو و آشور/هوخشتره(وی خيستروس 

نخستين پادشاه (طبق روايات پهلوی وصلتی بين پسر کی قباد . روی داده است) ويرانی جاودانًه امپراطوری بزرگ آشور
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به هر حال نزد ارامنه از . با خاندان پادشاهی اورارتويی صورت گرفته بود) اوپيته( کی اپيوهيعنی ) ماد ومتحد اورارتو

موسی خورنی .اراده شده است  )ماه-آله(هايکهمان خدای قبيله ايشان ) ودوتآالرود خبر هر(آالروسخدای سرزمين 

ماه ( آرامائيس، )ارمنستان= نيای سرزمين ماه(آراما نياکرا به ترتيب پدر و پسری تحت اسامی  هايکنام اخالف 

لقب سپيتمه = خوب دارای رمه های( هارما، )گردندًه تيز رو منظور ماه(گقام، )ماه نيک ( آماسيا) مقدس و با شکوه

آرامش دهندًه سرزمين ماه، که به جای آرامو بنيانگذار حکومت ( آرام، )جمشيد پادشاه قفقاز و وليعهد و داماد آستياگ

هوريان، کی آخسارو فاتح اورارتو، سپيتمه ] آرامه[= به معنی لفظی خدای اصيل کشاورزی] تموز بابلی[تلپينواورارتو، 

که بيشتر به جای سپيتاک ( آرای زيباو ) آرای بزرگ است/ز و  قاتل وی يعنی کورش سومجمشيد پادشاه واليات قفقا

ناگفته نماند به . آورده است) آرامو می باشد= آرای بزرگ/زرتشت پسر سپيتمه جمشيد زيبا و پسر خوانده و داماد کورش

ارامنه آرای در پديد آمدن نام اساطيری ) قوچ(آرِيسيعنی ) ذوالقرنين(کورشاحتمال زياد معنی لفظی التينی نام پارسی 

  . دخيل بوده است

در اينجا برای آشنايی با نظريات مقدماتی محققان پيشين خالصًه نظريات ايشان را قيد می نماييم که خواهيم ديد دانششان 
                                                                                           .با توجه به شرايط زمانی عميق نرفته بوده است

                                                                                             
 )پژوهشگر تاريخ، از دبيران استان گلستان( کوهساری محقق محسن:  ارمنستانمقدمه ای بر تاريخ ديرين 

برخی ديگر ، ارتباطی  نامد قومی که در آن سرزمين زندگی می کنند ، گرفته اند ؛ ولی نامشان را از نژا کشورهای برخ

از قبل نام ، نژاد پيشين و يا يک مکان در آن کشور  سرزمينبه اين ترتيب ممکن است آن . به نژاد فعلی ساکن آن ندارد 

  . اسم را پذيرفته اند  همانداشته است و ساکنان جديد 

، ارمنيان از نژاد اورارتوييان هستند و وجه تسميه ی آن ها از ]  Moses Khorenatsi[خورنیاساس باورموسي  بر

گرديد ، لذا تا امروز نيز مردمان  نامداراينگونه توانمند و ] آرام [ او « : اورارتويی ، آرامو ، گرفته شده است  پادشاهنام 

ی شناس معاصر اين نظريه را رد کرده اند ؛ هر چند ممکن مورخان ارمن بيشتر)  ١. ( » کشورمان را به او مي شناسند 

.       شاه اوراتويی،است ،ی از حقيقت را در ديدگاه موسی خورنی پيدا کنيم و آن ارتباط نام ارمنيان با آرامو هاياست ريشه 

  . يک مکان جغرافيايی بوده ، که بعدها منابع آن فراموش و يا گم شده است  عنواناين  احتماال

هستند يعنی مهاجران ] Mushkian [ اعتقاد دارد که ارمنيان همان موشکيان ] Arnold Toynbee[توين بی  رنولدآ

به يک مکان  راسپس وی محل سکونت اين قوم . که همراه هايک به اين سرزمين آمدند ]  Phrygian[ فريگی 

وآ ، شاه اورارتويی ، در کتيبه ای از اين محل ربط مي دهد ؛ زيرا من]  Urmeniuh_ ni [ »نی  - اورمنيو« اورارتويی 

را از  ارمنياناو همچنين نام . نام می برد که آن را فتح و با خاک يکسان کرده است ] Mush [ همسايگی موش  در

از  ناممی داند ، وی در پايان نقل می کند ، احتماال اين  - از آخرين شاهان اورارتويی بود  کهپدر روسای سوم  - اريمنا    

در گفتار توين بی ديدگاه )  ٢. ( بوده اند ]  Arameans[ آمده است که از نژاد آراميان ] Arumani [ کلمه ی آرومانی 

  . هيچ يک از آن ها توسط پژوهش های باستان شناسی و يا تاريخی ثابت نشده است  کههای مختلفی بيان شده 

را مورد تاخت و  اورارتواقوام تازه ای . م.قرون هفتم و هشتم قدر کتابش می نويسد ، در ] Nalbandian [  نلبنديان

مردمانی که اورارتوييان را برانداختند ، از  هرودتبر طبق گفته های . تاز قرار دادند و آن سرزمين را فتح کردند 

رتويي ها تحميل کردند سپس اين قبايل هند و اروپايي زبان شان را بر اورا. شدند  مشهورو به ارمنيان  دفريگيه آمده بودن

طرف روايت هرودت را  يکوی از )  ٣. ( از اختالط اين دو قوم ، ارمنی اورارتويی ، ملت جديد ارمنی پديد آمد  و

امکان دارد ملتی که از آن هيچ خط و دست  چگونهبدون اثبات تصديق می کند و از طرف ديگر بر طبق اظهار وی 

قومی کند که دارای زبان مشخصی بوده و از آن ها کتيبه های زيادی به  جايگزيننوشته ای به دست نيامده ، زبانش را 
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بخشی از فريگی  امتزاجبه هر حال از نوشته ی نلبنديان می توان اينگونه نتيجه گرفت که ارمنيان از .  استدست آمده 

  . ها با اقوام بومی به وجود آمده اند 

به داخل آسيا ] Tracie [ بخشی از اقوام تراکيه ای . م.ق ١٢٠٠سال مدعی است که مقارن ] Grotseh [ گروسه  اما

 خودشده و در فالت آناتولی پخش و ساکن شدند ؛ سپس سيطره   آميختهآن ها تحت نام فريگی ها با هيتی ها . نفوذ کردند 

. ، گسترش دادند » زکوی ی ها ، بغاهيتپايتخت پيشين     « ، ]  Hoyak[ را در جنوب تا کيليکيه و در شمال تا هوياک 

پادشاه آشور ، . م.ق ۶٧٧در سال . ی آن ها را موشکيان نام نهادند آشوراين فريگی ها همان قومی هستند که منابع 

سپس گروه . نفوذ کرده بودند ، شکست داد ] Tuspa [ ، کيمريان را که تا حوالی توشپا ] Assarhaddon [ آسارهادون 

ی فرمانروايباقيمانده ی حکومت فريگيان رااز بين بردند و به . م.ق ۶٧۵-۶بين سال های  ود کيمريان وارد آناتولی شدن

. ولی فرمانروايی فريگيان ديگر احيا نشد  ؛پس از مدتی ، کيمريان از ادامه ی فتوحات عاجز ماندند . شان پايان دادند 

  )  ۴.(ی گذاردندهستاينگونه پا به عرصه ی   -ارمنيان شهرت يافتند  بهمردمانی که  -بنابراين گروهی از فريگيان

] Hayasa[، برخی مورخان نام ارمنيان را برگرفته شده از قوم هاياسا آنی ديگری نيز وجود دارد که به موجب  نظريه

در قرن چهاردهم تا « . گرفته شده است  سرزمينمی دانند و بر اين باور هستند که منشأ ارمنيان از اقوام بومی اين 

درگيری مسلحانه پيدا می ] Azzi[ آززی –با اتحاديه ی قبيله ای هاياسا  ارمنستاندهم هيتی ها در کوه های شمال سيز

ی هستند ؛ زيرا بر پاره ای شواهد ، زبانشان به زبان هند و اروپايی نزديک اروپاياين اقوام احتماال از نژاد هند و . کنند 

و اروپايی است ، تقويت کند ؛  هندنظريه را که منشأ ارمنيان از اقوام بومی غير  نام هاياسا نمی تواند اين)  ۵. (  »است 

 ١٢٠٠پادشاهی هيتی ها در حدود سال « : آغازمی شود . م.ق ١٢٠٠چون مهاجرت فريگی ها به شرق آناتولی از سال 

به درون ] Illyrians[يليريانی از فريگی ، تراکيه و ديگر مردمان بالکان ، توسط اهايبه پايان رسيد،چون گروه . م.ق

ی ها در غرب و فريگی که موج های مهاجرت متوقف گشت ، مشخص شد که وقت. . .  آسيای صغير رانده شدند 

  ) ۶. ( » موشکيان در شرق وارث اصلی امپراتوری هيتی ها گرديده اند 

اروپايی ، بخشی از فريگی ها ، بودند که  از شعبه ی غربی نژاد هند و ارمنيانپايان اينگونه نتيجه گرفته می شود که  در

. . . ) ی و اورارتويهوری ، هيتی ، ( فالت و دشت ارمنستان مسلط شدند و با اقوام بومی اين سرزمين  بربه تدريج 

و تمام اين سرزمين را تحت سيطره ی خويش  شوندتوانستند قوم غالب . م.به طوری که در قرن ششم ق. امتزاج يافتند 

گفته شود که از دوران های بسيار دور ، منطقه ای مشخص و معين از آناتولی  بايد؛ اما در مورد نام ارمنيان  درآوردند

نام . کرده اند  مهاجرتداشته است و مردمی که ما آن ها را ارمنيان می ناميم از غرب به اين ناحيه  ارمنيهعنوان 

] Ini [ » ينی « با پسوند ] Arm [ » آرم « يعنی  نهادندجا گام ارمنستان شايد از بخشی که اين مهاجران اول بار به آن

می نامند بايد نام سرزمين و مردم مشرق  نامگرفته شده باشد و به طوری که واژه ی هايک که ارمنيان خود را به آن 

  ) ٧. ( خوانده شده است  هاياساآناتولی باشد که در اسناد هيتی به نام 
، ) گرمانيک . ا ( ترجمه ، مقدمه و حواشی و پيوستها از اديک باغداساريان  ،؛ تاريخ ارمنيان ) موسی ( ، موسس  )خورنی ( خورناتسی )  ١( 

 .   ۶٧، ص  ١٣٨٠مولف ، چاپ اول ،  ناشرتهران ، 

 )2   (Gurun . Kamurun :" Armenian File"  . Ankara . 1982 Int : WWW . mfa . gov . tr / grupe / eg08 / default . 

htm  P . 7 ( (3) )    .  ibid . P . 10 .  ibid . P . 12 .  (4 . )۵  ( ، چشمه ،  نشرنوری زاده ، احمد ؛ تاريخ و فرهنگ ارمنستان ، تهران

:  ی ايران ، مترجمباستانن ؛ ميراث . فرای ، ريچارد )  ٧( Gurun : " Armenian File " . P .14.  ( 6 ) .١۴، ص  ١٣٧۶چاپ اول ، 

ارمنيان ، مجله پيمان  –و ملکی ، آنوشيک ؛ هند و اروپائيان  ١٠٨، ص  ١٣٧٧مسعود رجب نيا ، تهران ، نشر علمی و فرهنگی ، چاپ پنجم ، 

  . ۶۴، ص  ٢٠، شماره ی  ١٣٨٠- ٨١و بهار  زمستان، تهران ، 
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در فرهنگ دينی کهن يهود و مسيحيان مصرير اساسی و بزرگ اساطير دينی تأث  

 حاوی مطالبی است که نشان) پادشاه اريکه نشين( يريساوزو ) ملکًه اريکه نشين( يساوزمعروف مصری  ًهاسطور

 اساسخصوصا   ،يمناهر و مزدا اهورابرادران نامتجانس -خدايدهد يکی از منابع اساطيری معروف و اساسی داستان م

بزرگ فرهنگ مصريان کهن در دين و  يادگار یجم و يدجمش همزاداسطورًه خواهر و برادر تخت سلطنت نشين 

) گب(ايزد زمين و) نوت(اسطوره بر اين اساس است که پسر و دختر الهًه آسمان: ايرانيان باستان است سنناساطير و 

ی يا نابرادربرادر آنها و  ) خدای ويرانی و صحرا و آشوب( ستهم ازدواج ميکنند و  با يساوز و يريساوزيعنی 

بعد . را نمی پسندد و اوزيريس را به قتل می رساند امراين ) هيپريون يونانيها=يد دوردستايزد خورش(هوروسعموی 

برادر  ودر اساطير کهن هندو ايرانی اين دو تحت عناوين خواهر . پادشاه جهان زيرين ميگردد/خدا ،يريساوزاز آن 

جمشيد ميمرد يا (از اين ميان يمه  ياد ميشوند که) همزاد مؤنث(یجمو ) همزاد مذکر= جم درخشان/يمه(يدجمشهمزاد 

چه نام پدر اينان يعنی .پادشاه جهان زيرين ميگردد/و در خدا) ميشود کشته پرست مردوکپادشاه =بدست اژيدهاک

يان به معنی مصر هوروسدر وداها و اوستا به وضوح با ) خورشيد دور درخشنده( يونگهونتويا  يوسوستو

يرانيان به معنی خالق است ا اهوراين يادآور نام همچن هوروسپيداست خود نام . مطابقت دارد) خورشيد دوردست(لفظی

 ست همزادشبرادر بزرگ  با هوروسمسلم به نظر ميرسد نبرد و ستيز بی امان . شده است گرفتهو البد با ان معادل 

يمرغ شکل و سی مزدااهوراايرانی يعنی  شرمنشأ اسطورًه ستيزخدايان بزرگ وهمزاد خير و ) خدای ويرانی و آشوب(

خصوصًا . يان هم هوروس و هم ست با سری به شکل پرندگان تصوير گرديده اندمصردر نزد . است ماروشيمن اهربا 

يرانيان با توجه ااست که در نزد  ستسمبل هوروس و مار يکی از موجودات منسوب به ) سائينی اوستا، سيمرغ(شاهين 

تصاوير دايره . مرغ سر آورده شده استست ی جابلی يعنی انکی و مردوک به اژدهای خدايان بزرگ با/به سمبلهای مار

نشان از عالقًه خاص ايرانيان بدين سمبل مخصوص . ديده ميشود فارسبالدار مصری که در مصر و آثار باستانی 

و  مصری/يونانی معروفخدای ) ستون(=هرمسجالب است نام . ی باشدم رع و هوروسايزدان خورشيدی مصر يعنی 

ی داده، مترادف جارا در خود  ثالثهمصر عليا که اهرام   مخصوصی خدا ستمعروف مصر با  ثالثًه اهرامهمچنين نام 

کنعانيان مراد بوده / يان مصر حائورونسفنيکس شکل /يروششساميها در اصل خدای /يانمصر هرمسگرچه از . است

ی قبيله ای ميتانيان حاکم بر خداميثره، (ميثه/موسی/موسه پرستندًهراندن هيکسوسهای   پسمصريان بعد از . است

خدای (، خدای بزرگ ايشان را با ست )هرمس ايرانی=يمانپاتحاديًه قبايل هيکسوس، خدای جنگ و خورشيد و عهدو 

 اوتورات و قرآن به درستی نام آخرين فرمانروای هيکسوسی و مخاصم مصری . آورده اند حسابمعادل به ) ويرانگری

و ) همکالم ميثه(ينان به ترتيب کاموسهااوين موسی کليم اهللا و فرعوان برادر خوانده موسی معرفی نموده اند چه را با عن

پادشاهان ( الرأس اصحابرا تحت نام ) پادشاهان بيگانه(=يکسوسها هقرآن . نام داشته اند) برادر موسی(اخموسه

                                                                                                            . استياد نموده ) چوپان

 به  -يرفته اندپذبر خالف همسايگان يهوديشان که خيلی از ايشان تأثير  -فرهنگ اساطير ايرانی دری دو مورد فوق سوا

ايران  بهغير مستقيم توسط مرمان آسيای صغير  اين دو مورد هم بايد. باستان در نمی يابيم مصرسادگی تأثير از اساطير 

يزد ازهوتی، ( جهوت، )کوه ازدحام(يونصهو يهود نامهای اساطيری  توراتاز اين موارد ناب در فرهنگ  . رسيده باشد

 يهوه، )کوه ايزد گاو شکل ماه( سينا تور، )يونان هم هست رعدماه که ريشًه مصری نام زئوس يعنی در اصل خدای 

جالب است که نام ايزد ماه و خرد و  .ماه در درفش يهود تصوير شده اند پر شش یداوداست که در ستارًه ) هايزد ما(
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در اين . است يهودمتضمن ريشًه نام  زهوتیيا ، توث )تهوتی، طاغوت اعراب باستان(جهوتیجادوگری مصريان يعنی 

 يسياقرق، )سيون، به اکدی( يونصهيعنی  ،سينا رتويگر کوه مقدس داست که اسامی اساطيری  قابل توجهرابطه بسيار 

يهوه (يزد ماها"سرزمين  کوهی معنهم جملگی به ) يونانی/به لوويايی( آرماختون، )هوريانی/کوسيا به عبری-کير(

 الهًه مادر مصری بااست که در معنی الهًه هوا و دم ) مادر الهه( ّحواقابل ذکر ديگر نام  موارداز . ی باشندم)" صبايوت

به نظر ميرسد نام ايزد معروف . بابليان گفتنی است بادر باب اشتراک و تأثير و تأثر مصريان . است مشترک سرکت

ير شخدای (نين گيرسو/رشپ شولمان/ملقارت/حائوران/ينورتانکه همچنين ) يای اساطيری عربناسماعيل، (=نبوبابلی 

از لقب مصری وی يعنی  االصوليده شده است، علی نام) صاحب گرز و پهلوان سفرهای جنگی و هرمسبه عربی= فش

پهلوان ( هراکلسپهلوانی است که نزد يونانيها تحت نام /خدااخذ شده است چه اين همان ) جنگجوی بزرگ(آهايو نب

يحيان هم مسدر سنت دينی . دارای گرز و خفتان از پوست شير بومی شده است) حائورون کنعانی/حائورانمعروف، 

 يزيساجمله نام و نشان خدايان  آناز . نابی وجود دارد که بر گرفته از فرهنگ اساطيری مصر استموارد مهمی و 

ايزد زمزمه های ( يهیاو ) آنکه می آيد بزرگ است( يسائوسا الهه، )ايزد منجی مردم در جهان ديگر/فرمانروا(

ی موسبرای خود  نظرمسلم به ). ه استی جوانی که از او به عنوان خدای متصدی نان و شراب مقدس ياد شدخداخدايی، 

 اهموسهاز جمله در نامهای (يده ميشود دنام فرمانروايان مصر  در موسهيگانی خدااز عهد هيکسوسها به شکل نام   که

 - يتانيانمدر نزد : وجود داشته است) اکدی/سومری( یبابل و يتانیميشًه متفاوت ر، دو )کاموسهمخاصم هيکسوسيش  و

خودشان پيداست اين نام خدای قبيله ای  اسمم اتحاديًه قبايل هيکسوسها در مصر بوده اند، همچنانکه از که از اعضاء مه

يعنی گوسالًه رب (بوده است که معادل با مردوک بابليها ) پيمان و جنگ وميثره، ايزد خورشيد و عهد (آنان يعنی ميثه

معنی  به هوشو موش و موشصور  به )موشه(یموسم اما در نزد بابليها نا. شمار ميرفته است به) النوع آفتاب

خدای (ی بيانگر ميثًه ميتيانيها موس فرمان ده و يد بيضا. بابليها است بزرگيزد ا مردوکمقام سمبل ويژًه  در اژدها/مار

 يگردد،م اژدها/مارتبديل به  خودشدر بابل پيش همانند فرعونی  هو عصای اساطيری موسی ک) عهد و پيمان و خورشيد

در  )کشتی گير( يعقوبدر نقش  نبو است که/اين نينورتادر تورات  گرچه .استپهلوان بابلی /خدا مردوکنشانگر نام 

 نينورتا/ نبومردوک با پسر يا برادر ناتنی اش  يعقوبظاهرًا در همين نام  .يری امم سامی ظاهر شده استاساطنيای  مقام

بابليها بوده است که اين دومی در انليل و هم به جای  مردوکهم به جای )  آشوريانآّشور (اسحق اشتراک يافته است چه 

موسی کليم اهللا تاريخی تورات و قرآن همان  .به شمار رفته است) عيسو( نی نازوو ) يعقوب(نينورتاباور بابليها پدر 

فرعون )موسهدر ی برامعنبه ( اهموسهاست که توسط ) روح همنشين ايزد موسه(يکسوسی مترادفش کاموسه هفرعون 

خودش از مصر سفلی به ) خارجی(=يای هيکسوسی رعامصری بنيانگذار سلسله هيجدهم جديد التأسيس مصر با 

حدودًا بيش از يک قرن و نيم در مصر ) اصحاب الرأس قرآن(يکسوسها يا پادشاهان شبان ه. فلسطين باز پس رانده شد

و  تارو، تشوپطوفان و هوای هيتيان، لوويان و هوريان يعنی  بسيارجالب است نام خدای باران و. نموده اند حکومت

که در کتيبه های هيتی خدای خاص سرزمين هيتيان معرفی شده، در اساطير يونانی به ) پدر عالی/فاتح(تارهونتا 

ين از هم هيتياناز اينجا به خوبی معلوم ميشود که خود نام . معرفی شده است خدای بارانيعنی  زئوس هيتيوسصورت 

لذا بی جهت نيست . نام ايزد باران و طوفان برجای مانده از اساطير يونانی و شهر و ديار منسوب به وی اخذ شده است

از سرزمين هوريان ) تارخون= پدر عالی(ابرام /و پسرش ابراهيم) تارهونتا(که مسير سفر اساطيری تارح 

ين مقاله حاصل ونتيجًه بحث و گفتگوی اکه ) رنابازف.س(يارمنآر عزيزم دوست. تارو پرست ميگذرد/تارهونتا/تشوپ
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ی در باب منشًا دايره بالدار هخامنشيان و خصوصًا اساس اساطيری و جالباخير با اوست، سلسله مقاالتی تحقيقی بسيار 

ی را در اين باب با جزئيات مورد برسی قرار داده و در مصرمصری آن دارد که ضمن آنها اساطير معروف  کهندينی  

در اينجا بخشهايی از مطالب وی در اين وبالگ تحقيقاتی . شده درج نموده است فراموشوبالگش در جستجوی سده های 

:                                                                                        يمه می نمايمضم ست و هوروسی کم و کاست در باب اسطوره برا 
               

                                                                                      )جستار هفتم(يشه های پيدايش نگاره دايره بالدار ر

دار مصريان   پدرباره ريشه های (نوشتارهای ما در شش جستار پيشين  سرانجام ره بال ه شهر      ) يدايش داي ه ب ود ک راين ب ب

وا« ه (Edfu)» دف يم  در رفت دار باش ره بال تجوی اسطوره داي ه جس گاه هوروس ب تانی پرستش ای باس ه ه تاورد. ويران  دس

ادی      دراين بود که » در جستجوی سده های فراموش شده«جستارهای پيشين ما در وبالگ  دار مصريان نم ره بال افتيم داي ي

نايی و    آسمان و دربرگرفته از انديشه های خورشيد و درخشندگی آن  نيز نمادی از باورهای ديرين درباره نبردهای روش

رد  اريکی، نب ر نت اهين ب روزی هوروس خدای آسمان و ش نايی و پي ادی از چيرگی روش دی، نم دا» ست«يکی و ب ی خ

) ينده روشنايی و نيکی می دانستنماکه خود را (آشفتگی و بدی و نشانه ای برای برپايی يک پادشاهی نيرومند در مصر 

 .دبو

ود را   از ه خ ا ک ود فرعونه رو ب وروس«اين د » ه ز فرزن دا» را«و ني ودن  خ مانی نم رای آس د، ب ی ناميدن يد م ی خورش

ان    گستردگپادشاهی خويش و نمايش توانايی و  ای مردم ی باور به نيروی چيرگی خود بر دشمنان و پراکندن ترس در دله

ويژه در رو    خود،از خشم  د و ب دار را ارج نهادن ا شکوه       دايره بال را ب وين آن ار پادشاهی ن ر     بس زگ ا، ب ر سردر کاخه يار ب

ره  . نمايش می دادند... و مهرهاديوارها، زير سقف ها، آسمانه ها، ستونهای سنگی، تخت ها،  فراز پندارها درباره اين داي

و  که برای پاسداشت ياد دالوريهای هوروس پديدار گشت و بر ديوارهای پرس بودبالدار مصری اسطوره ای   درتشگاه ادف

  .مصر باال به دبيره هيروگليف نگاشته شد

ه   است  (Aswan)  »آسوان« و (Esna)  »اسنا«ادفو در کرانه غربی رود نيل ميان شهرهای  شهر ه   مردم ک ی نزديک ب

يی ديده می شود که در نوشته های هيروگليف هادر اين شهر است که ويرانه . شصت هزار تن را در خود جای داده است

را       دومکه بخش  خوانده wetjese-horرا آن ان آن ر رومي ا  «اين نام، همان نام هوروس است و پسان ت وليس مگن » آپولينوپ

(Apollinopolis magna) ود و      . بود  »شهر هوروس برتر«يدند که معنی آن نام ان ب و از خدايان خورشيدی يوناني آپول

ه    ان ب ان و رومي ه يوناني ود ک امی ب وروسن د ه رودوت  .داده بودن م ه اب دوم(ه ارک ) کت م پلوت زيس و (و ه تان اي داس

  .يگر نويسندگان کالسيک هوروس را آپولو و در پيوند با خورشيد خوانده انددو ) ازيريس

ه    ه ديرينگی ويران د ک ان می ده و نش ده از ادف ای بدست آم ه ه ايافت يده و مصريان در   ه نجم رس دان پ ار خان ه روزگ ب

ن     وين اي اد هوروس خدای آسمان       روزگار پادشاهی ن ه ي اه را ب ز می   ن (Behutet)  »بهوتت «جايگ د ي ن واژه    گفتن ه اي ک

  .يز پرتوهای خورشيد در آسمان بودناست و يادآوری رنگارنگی بالهای هوروس و   »رنگارنگ«مصری به معنی 

دايان و  در رای خ گاههايی ب ه پرستش ود ک و ب ی ادف انوان در انزديک درا«يزدب نا« ، (Dendera)» دن  ،(Esna) »اس

ا و    . بود شده برپا (Philaie)» فياليی« و (Komombo)» کومومبو« ن جايگاهه اما به راستی نامداری ادفو بيشتر از اي

  .يی پرستشگاه هوروس خدای آسمان و شاهين بودبرپااين نامداری برای 
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دگ هوروس به ياد پيروزی های او و همزمان با نامداری و  پرستشگاه ار       ی اسطوره پراکن ا ست و در روزگ رد ب های نب

ه در       هابرخی نوشته . پادشاهی نوين ساخته شد اه ک ان کوت ه در يک زم ی بدست آمده از آن نشان می دهد که پرستشگاه ن

اری  انروايی  درازروزگ ام فرم سرا«هنگ م مس م«، )م.پ ١٣٢٢-١٣۴۶( (Ramesses I)» يک تی يک         (Seti I)»  س

س «و ) م.پ ١٣٠٠-١٣٢١( اخته) م.پ ١٢٣٣-١٣٠٠( (Ramesses II)» دومرامس ت  س ده اس ی در  . ش ن ديرينگ اي

رايش         بودساخت پرستشگاه نشان می دهد که هوروس چگونه نامدار  در ب د چق ه خود را هوروس می ناميدن و فرعونها ک

  .س افزودندهخامنشی که به تخت جمشيد افزودند، آنها نيز به پرستشگاه هورو شاهانارزش می نهادند که هريک چون 

ه غرب     آنآن روزگاران سوی پرستشگاه و از دروازه بزرگ آن تا درون  در در راستای گردش در آسمان و از شرق ب

ی به ياد هوروس برپا شده بود که اکنون تنها نشانه هايی از آن برجا مانده است بزرگدر شرق اين پرستشگاه دروازه . بود

دارشو  يوه نام ان ش ری ساخت آن هم ه در  يوه هن ود ک ای مصری ب ا و پنجره ه ر دروازه ه د جاهن ای ديگر مانن يگاهه

ا      ... کارناک، فياليی، دندرا و  ر سر در کاخه زرگ هخامنشيان از آن الگوبرداری      وبکار رفت و پسان ت دروازه های ب

  .گرديد

يش از هزار سال زيست و دوران پادشاهی       پرستشگاه وين مصريان، دوران    شکوهمند کهن ادفو ب چيرگی آشوريان،   ن

رآن     پرستشگاهاين . پارسها و يونانيان را ديد تا روزگار چيرگی يونانيان برمصر برپا بود و در روزگار بطلميوس سوم ب

  .و کهن برپا سازند فرسودهتا به ياد همان هوروس پرستشگاهی بزرگتر و باشکوهتر را برجای اين ساختمان  شدند

ان    .پ ٢٣٧پرستشگاه نوين هوروس در سال  ساخت رروی هم سرانجام پس از   . کهن آغاز شد    پرستشگاه م و درست ب

ان ساخت      . م به پايان رسيد.پ ۵٧و سال  دوازدهمسالهای دراز در روزگار پادشاهی بطلميوس  ا پاي م ديرهنگامی ت باز ه

  .از بزرگی و نامداری هوروس در ميان مصريان داشت نشانپرستشگاه 

پرستشگاه کرناک، به همان الگوی کهن مصری در   دروازها که هنوز پابرجاست چون ينبار دروازه ای بزرگ و بلند را

ر ساخت دروازه    . ساختندجنوب پرستشگاه هوروس برپا  اد هن زرگ دروازه ای که ما ايرانيان با ديدن آن ناخودآگاه به ي  ب

اخ که در روزگار پادشاهی خشايارشا در پارسه برپا شد و نيز دروازه های » مردمان« يم  ... و » تچر « ک درست  . می افت

االی           بالداردر بخش باالی دروازه، نگاره ای بزرگ از دايره  ايش آن در ب ه نم ده می شود ک ارت دي راه مارهای اي به هم

  ..."                                        می دهد نشانبه گونه ای شکوهمند چيرگی و توانمندی دايره بالدار هوروس را  دروازه

ايرانی   اسطورًه  بامصری اوزيريس و اوزيس   اسطورًهحتی تشابه اساسی ) فرناباز. س(محقق مان آريامن  ستدو
مقالًه پنجم نگارًه دايرًه بالدار اين مطلب  ضمندر اين وبالگ، . يد و خواهر همزادش جمی را از نظر نيانداخته استجمش

                                                                                                                        : را چنين شرح داده است
در ) م ١٢٠-۴۶(به نوشته پلوتارک . است شدهپادشاهی ازيريس بر سرزمين مصر در چند سرچشمه آورده  روزگار

ساخته و به آنها هنر ) متمدن(شهرنشين  يش تالش کرد مصريان راپادشاهداستان ازيريس و ايزيس، ازيريس در هنگام 
يان را پرستش کنند خدابه مردم فرمان داد . بود که مردم را سامان داد و داد و قانون را برپا نمود او. کشاورزی آموخت

شد که به ديگر مردمان نيز شهروندی و پيشرفت در  برآننيز او . و آرامش و آبادانی و پيشرفت را به سرزمين مصر داد
نوشته های . ی ازيريس روزگار شادی و خوشبختی مصريان و آبادانی مصر بودپادشاهپس روزگار . گی را بياموزدزند

» موس آمن«ستون يادبود . را سرچشمه هايی به دبيره هيروگليف در خود مصر بازتاب می دهند پلوتارک
(Amenmose) آشکارا از آبادانی و پيشرفت م .پ ١۴٠٠ی شود، در مينک در موزه لوور پاريس نگاهداری ا  که 

در اين ستون سنگی ازيريس آورنده خوشبختی و فراوانی برای . ی گويدمسرزمين مصر در روزگار ازيريس سخن 
» نو«آبهای سرگردان  نگاهدارندهمصريان،  (Nu) بادهای دلنواز شمالی، بالنده گياهان و ستارگان، دارنده  آورنده ،

:                          خوانده شده است) تاج فرعونها(بزرگ » پردار«ی و دارنده تاج يانه پادشاهتازو ) عصا(چوبدستی   
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ريس از[ Wesirتو ای  بر درود« ا    ...  ]ي اودانگی، ب دس،    خوشبخت نخستين ج اه مق يار در جايگ ه سرزمين   ...ی بس ، او ب

دا خوراک داد، بهترين در ميان  ان      ٩يان خ دترين روان در مي ود، نيرومن ه ب ای خود را       گان و آبه ه ن دايان، از اوست ک خ

ی     نگاه ه از بين وزد، پس دل او آرامش را     اوداشت، از اوست که باد شمالی باالی رودخانه وزيد، هوا گرايش داشت ک ب

رای او     . دريافت د و ب ان سبز باليدن انبرداری      زم با خواست او گياه تارگان از او فرم ين بخشش خود را داد، آسمان و س

شده در   پرستشهای بزرگ آسمان باز شدند، او دريافت کننده ستايش از آسمانهای نيمروز و  دروازهرای او کردند، از ب

د ستارگانی که به دور ستاره قطبی می گشتند، در فرمانش . آسمان شمالی بود ذير      بودن تارگان خستگی ناپ و جايگاهش س

يدند       ...يش می رفت پبود و او با آرامش با چوبدستی که دردست داشت  ين را بوس د، زم رين بودن ان زي آنهايی که در جه

د    . يابان، او را کرنش کردندبو آنهايی که در  د شادی می کردن د در    آنها. نياکان هنگاميکه او را می ديدن ر بودن ييکه فرات

او ... آورد  بدست او پادشاهی را از گب ... يکديگر يگانه شدند  با ]باال و مصر پايين مصر[دو سرزمين . ترس او بودند

ه او داد  . به آينده ای خوشبخت به ازيريس بخشيد جهانيش را برای راهنمايی پادشاه ]گب[ ای  . او سرزمين خود را ب آبه

دگان آن، ه  هواآن،  ه رون ه ی آن، گياهان آن، چراگاههای آن و همه آفريدگان آن، هم دگان   م انيکه آتشين     آن،پرن ه کس هم

ن بخشش   چه بيابانهای سرکش و همه هستند، خزندگان و جنبندگان آن، هم يز به پسر نوت بخشيده شد و دو سرزمين با اي

 »...ها خوش و خرم بود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 135

 حماسًه ايلياد در اصل روايت اساطيری سقوط امپراطوری بزرگ هيتيان به دست اقوام دريايی است
 

) اقوام جزاير دوردست(اقوام دريايیبه دست  هيتيانامپراطوری پيش از ميالد خبر از سقوط ١٢کتيبه های مصری قرن 
يونانيان خود را در آن زمان . به وضوح متعلق به يوانيان است دانائيانو  آخائياندر ميان اقوام دريايی نامهای . ميدهند

شامل دو گروه  دوريان. را ميدهد) خورشيد= ملت هيپريون(می خوانده اند که معنی مردم باال دست دوريانعمومًا 
صاحبان ابزار چوبی، اتاق و جامه ( ايونيانو ) زئوس= پرستندگان ايزد باران و رعد(آئوليانبزرگ ديگر به نامهای 

اشاره به همين معنی نام يونانيان  تروااساطيری  بزرگ مسلم به نظر ميرسد اسب چوبی. هم ميشدند) دان بزرگ چوبی
باشد که به معنی که  آّالنیيونانيان خود را بدان خوانده اند بر گرفته از نام هيتی  که )اّالس(هلنبه نظر ميرسد نام . است

ايزد (تشوپ/تاروهمسر ) مادر/الهه بزرگ(حبات است چه اين نام متعلق به  ملکًه آسمانیو  بانومترادف با هرا به معنی 
را به سادگی می  ترواو  ايلياسنی و هيتی جالب است که نامهای يونا. بوده است) يونانيان زئوس= توفان و رعدهيتيان 

نبی تورات هم که بر گرفته از همين نام يونای  ايليایجالب است که . معنی نمود رعدو  توفانتوان شهر و معبد ايزد 
و ايلياد با نام /اين مطلب نشانگر آن است که نام شهر تروا. با توفان و گردباد خدايگانی پيوند دارد ،است )ايليا(ايلياس

 يعنی ايزد توفان و رعد( تاروو ) ايزد باران و رعد=يونانيها زئوس/هيتئوس(حاتینشانهای خدای قومی هيتيان يعنی 
يکی بوده است و اين سبب آن شده است که بعدها در روايات اساطيری يونانيان سقوط امپراطوری بزرگ هيتی ) هيتيان

نام قهرمان . يکی گرفته شود) هيتی يعنی شهر ايزد باد و رعد منابع ويلوسای( تروامعبد نسبتًا کوچک /با سقوط دژ
از سويی يادآور مردم تحت فرمانش ) آشيلوس نيمه خدا، نيمه انسان(آخيلوسيونانی روئين تن و ميرای ايلياد يعنی 

پير ( امشگيلگبيانگر صورت يونانی حماسًه و از سوی ديگر ) منابع هيتی در غرب دريای مرمره آهيوًهمردم ( آخائيان
تورات  شمشونقهرمان ميرای اساطير بابلی است که منشأ اسطورًه ) مرد جوان، پهلوان دو سوم خدا يک سوم انسانی

مخلوق (انکيدوهم با نام نشان ) دارای پدر معروف( پاتروکلسنام دوست و مصاحب آشيلوس يعنی  .نيز می باشد
می توان ) مخلوق ايزد خورشيد(شمشون نظر به نام  .دارد دوست و مصاحب گيلگامش مطابقت) پدر عالی= ابرام/انکی
) آپولون/هليوس=مورد حمايت ايزد خورشيدمغموم  و مخلوق ميرا(هليوس -آخیمأخوذ از در اصل را  آخيلوسنام 

= اورائوس-پودر اصل (پاريس اسامی .به صراحت صحبت شده است ايشانخدايگانی  گرفت که در ايلياد از اين رابطًه
) تيزپا(پوآدروس)/فديه آور(پريامو پدرش )کشتی گير( هکتور، برادرش )زيبا، مطبوع= پرائوسشرط بندی، يا زيبای 

) جوان خوشگل(آتيس/آدونيس/تموزنيز اسمهای اساطيری معروف کهن خاورميانه بوده و از نام و نشانهای خدايان 
بر ) فديه آورندًه فرزند ابراهيم/ابرام/انکی= ينخدای زم( تئيياسو  )يعقوب تورات به معنی کشتی گير(نينورتا/مردوک

يادآور خدايان بزرگ باد و طوفان مردمان کهن آسيای صغير از ) تيزپا(نام ديگر پريام يعنی پوآدروس . گرفته شده اند
پدر (براهيمامعنی لفظی . گرفته شده اند ابراهيم/ابرامبوده که در تورات ايشان نيز معادل ) ايزد باد و طوفان( ايلياجمله 

به ) فرمانروای مردمان( الئومدونيعنی  پرياموسنيز در نام پدر  انکی/ابراميعنی اسم توراتی ديگر ) امتهای فراوان
هکوبا در معنی لفظی نام پريام يعنی ) در هجرت( هاجر-نين خورساگانکی يعنی /نام زن ابراهيم. وضوح ديده ميشود

هم که پسر ) عقاب= آياس(ايليادی آژاکس قهرمانرابطه ناگفته نماند که نام در اين . قابل رؤيت است) در دور دستها(
نين نيمه عقاب شکل بابلی يعنی  -پهلوان نيمه شير-به شمار رفته به جای خدا) ِائا= حامی يا يا ايزد معبد آبها(تالمون
. به شمار می رفته است است که پسر انکی و نين خورساگ) هراکلس= قهرمان نامی(نبو/ اسماعيل/نينورتا /گيرسو

را با توجه به اينکه  آخائياننام  .پيداست که نام و نشان هراکلس يونانيها نيز با همين خدای معروف بابلی مطابقت دارد
آورده اند، می توان به معنی ) مشعشعسرزمين (آرگی اویو ) برشته شده و سوختهمردم سرزمين (دانائی اویهمچنين 

مناطق سرد سير شرقی دريای مرمره يعنی بعدی گرفت که در مقام مقابله با نام  سرما مردم سرزمين بدون برف و
) منجی( ياسونآرگناوتها به رهبری  آرگوسنام کشتی اساطيری معروف . مستدل ميگردد) يعنی سرزمين سرما( فريقيا

کسب پشم زرين سرزمين . است داشته تحت تسلط هيتيان به آسيای صغير آخائيانی ينيز ريشه در همين حملًه مردم دريا
و پايتخت آن  هيتيانکه هدف آرگناوتها به شمار آمده بی شک اشاره به فتح مملکت بزرگ ) گرجستان(سمت کلخيد 

در يونانی به معنی  ئوس- ختينچون نام خاطی به صورت  .بوده است آخائيانتوسط ) هات توشا، هيتی(خاطیکشور 
خدای سرزمين ( ارختونيوسهيتی يعنی- پادشاه اساطيری مار نشان يونانی/ام خدااين کلمه در ن. بوده است پوست و پشم

نيز ذکر شده ) منجی= يسی( يّسهسامی /نام يونانی آشيلبسيار جالب است که برای .نيز به يادگار مانده است) پشم خوب
دارندگان کشتی درحشان =ئيهاآخا(آرگوناوتهارهبر ) شفا دهنده، منجی( ياسوناست و اين به وضوح تلفظ ديگر همان نام 

خود نام آشيل را در اين رابطه همچنين می توان مرکب . اين نشانگر يکی بودن آشيل و ياسون می باشد. است) و تند رو
مسلم به نظر ميرسد موضوع . گرفت) ياور آخائيها(  ايليثيا -آخیيا ) منجی، سريع شفا دهنده( ايل- آِکسیاز کلمات يونانی 

دارای پاشنًه در زبانهای ژرمنی معنی  هلوس -آخیز ترجمًه ژرمنی ظاهر نام وی حادث شده است چه پاشنًه آشيل ا
                                                                                                                         .را می دهد افسوس آور

توضيحات محققان پيشين را در اينجا ضميمه می نمايم که حاوی اطالعات باستانشناسی و در اينجا روايات و تفاسير و 
                                                                                                                                    .اساطيری است

                                                                                                                                     
                                                                                                                                                ايلياد
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  ) p30world forums بر گرفته ازسايت(
 است آه قدمت آنها حدود هشتصد سالاديسه هومر ايلياد و _پس از حماسه سومري گيل گمش -دومين حماسه آهن جهان
شهري بوده در آسياي ) است و موضوع جنگ مردم يونان با تروا)سرود(بخش 24ايلياد بر .پيش از ميالد مي رسد
  .است آه ده سال طول آشيد (صغير يا ترآيه امروز

چون  .زيبايي معروف بودند بين آنها هكتور به دليري و پاريس به پادشاه تروا موسوم به پريام پنجاه پسر داشت آه در
 .بد شگون خواهد بود،به دستور پدر، او را در آوهستاني رها آردند پيشگويان گفته بودند آه وجود پاريس براي پدر

آه بگويد آه آدام يك از  روزي سه الهه بر او نمايان شدند و از او خوا ستند .پاريس بزرگ شد و به آار چوپاني پرداخت
تروا دست  يكي از آنها، يعني آفروديت را زيبا تر دانست؛ از اين رو دو الهه ديگر از او و مردم سپاري.آنان زيباترند

 اسپارت افتاد و در آنجا هلن، زن زيباي منالس پادشاه اسپارت را در غياب او دزديد و سرانجام گذار پاريس به .برداشتند
آشتي ها و مردان  .بزرگان ديگر، هلن را باز گردانندگرفت با آمك  آگاممنون برادر منالس تصميم .به تروا گريخت

مثال .افتد در اين ميان حوادثي اتفاق مي.روانه شدند بسياري تحت فرماندهي بزرگاني چون اوليس و آشيل به جانب تروا
  پيشگويان گفته بودند

تتيس مادر  از اين رو .مرداز پيروزي در آنار ديوار خواهد  اما او پس آه گشايش شهر تروا به دست آشيل خواهد بود
 .اما اوليس او را دوباره به صحنه مي آشاند آشيل آه از ايزد بانوان است او را در جامه ي زنان از ميدان خارج مي آند
اگاممنون بر آن شدتا دخترش ايفي ژني  .اند همچنين طوفان سختي رخ داد آه پيشگويان عقيده داشتند آه خدايان خشمگين

  .گوزني ماده نهاد ايان قرباني آند اما الهه يي موسوم به آرتيمس دختر را ربود و به جاي آنجهت رضاي خد را
به جنگ  مردم تروا به آمك همسايگان تروابه رهبري هكتوربا يونانيان.جنگ از آشتي پياده شدند  سرانجام يونانيان براي

خداي خدايان و آُفرديت طرفدار مردم  مله زئوسبرخي از خدايان از ج. محاصره شهر تروا ده سال طول آشيد.پرداختند
  .طرفدارمردم يونان بودند) براي داوري به نزد پاريس رفته بودند آن دو الهه يي آه همراه آفرديت(تروا وهرا وآتنه 

آيولون .حمله ها دختر آاهن معبد آيولون را به غنيمت مي گيرد در دهمين سال جنگ آگا ممنون سردار يونان در يكي از
دخترك را پس مي دهد اما در  آگاممنون به اصرار سران سپاه خاصه آشيل .آند نيز باليي بر سپاه يونانيان نازل مي

حمالت به غنيمت گرفته و سخت عاشق او شده بود پس  عوض دستور مي دهد آه آشيل هم بريزييس را آه در يكي از
با آنار رفتن  .آست بخورند با دوست دارد آه يونانيانآشيل عصباني مي شود واز جنگ آناره گيري مي آند و قل .دهد

 را شكست مي دهد پاتروآل يكي از خدازادگان آه دوست صميمي آشيل است طاقت نمي آورد و آشيل هكتور يونانيان
زئوس هم ازاين قضيه ) آشيل خشمگين مي شود .سالح آشيل را گرفته به جنگ مي رود اما هكتوراو را مي آشد

آند و به لشكر تروا حمله مي برد و بسياري  زرهي را آه خدايان براي او ساخته بودند بر تن مي و(خشمگين است
 .گرداگرد باروهاي تروا مي گرداند جنازه ي هكتور را به ارابه بسته و به دنبال خود به .ازجمله هكتور را مي آشد

پس از جنگي  .(فقط پاشنه ي آشيل رويينه نيست) به پاشنه ي پاي آشيل رو يين تن مي زند و او را مي آشد پاريس تيري
  . گيرند سخت يونانيان جنازه ي آشيل را پس مي

اين عمل  آژاآس يكي از پهلوانان يوناني چنان از .بخشد مادرش تتيس او را دفن مي آند و جوشنش را به اوليس مي
حمله مي برد و چون حقيقت را در – ن هستندبه خيال اين آه سران يونانيا – خشمناك مي شود آه بر گله اي از گوسفندان

  .آشد چنان خشمگين مي شود آه خود را با شمشير مي .مي يابد
است  معروف بود آه تا آن بت در شهر. به پاالديوم آه زئوس به مردم شهر تروا اهدا آرده بود در تروا بتي بود موسوم

در اين ضمن آتنه از الهگان  .شود و بت را مي دزدد اوليس به لباس گدايان وارد شهر مي. تروا تسخير نشدني است 
بزرگي بسازند و پهلواناني چون اوليس و منالس در داخل آن  مخالف با مردم تروا به يونانيان مي آموزد آه اسب چوبين

 خورنداهالي تراوا فريب مي .ميكنند و سپس خيمه هاي خود را آتش زده سوار آشتي مي شوند يونانيان چنين.پنهان شوند 
الآوئون از دالوران تروا .به شهر بردند بر آنند تا اسب چوبين به جا مانده را.و گمان مي آنند آه يونانيان به آلي رفته اند

اطرافيان را آگاه آند،اما دو اژدها آه آفريده ي خدايان دشمن تراوا  آه متوجه خدعه ي يونانيان شده است مي خواهد
آه جشن  شب بعد. مردم اسب چوبين را به داخل شهر مي برند.دو پسرش را خفه مي آنندآمده و اوو  هستند از دريا بر

يونانيان آه در .دروازه شهر را مي گشايند پيروزي گرفته و مست آرده اند،پهلوانان يوناني از شكم اسب بيرون مي آيند و
سرانجام منالس به .بين خود تقسيم ميكنند مردان تراوا را مي آشند و زنان را .پشت جزيره پنهان اند وارد شهر مي شوند

  .پندارند او را به اسپارت مي برند و از آن پس او را الهه يي مي. مي يابد هلن دست
 

    است يا واقعيت؟ سانهتروا اف
 از سايت بانک اطالعات گردشگری ١٣٨۴آبان  ٢۴

روا  سياي صغير واقع در ترآيه امروزي است آه درآ هزار سال در ناحيه ٤اي باستاني با قدمت بيش از  نام محوطه ت
  .شده است حماسه جاودان هومر، ايلياد، از آن ياد
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در فهرست ميراث جهاني يونسكو به ثبت ١٩٩٨اين محوطه باستاني به خاطر ارزش تاريخي و فرهنگي خود، از سال 
                                                                   .رسيده است

هزار سال در ناحيه آسياي صغير واقع در ترآيه امروزي است آه در ٤قدمت بيش از  اي باستاني با تروا نام محوطه
فرهنگي خود، از سال اين محوطه باستاني به خاطر ارزش تاريخي و. جاودان هومر، ايلياد، از آن ياد شده است حماسه
هاي و در پي حفاري ١٨٧٠باستاني تروا، در دهه  محوطه. ت رسيده استدر فهرست ميراث جهاني يونسكو به ثب ١٩٩٨

هاي بعدي نشان داد آه در اين محوطه، در طول حفاري. در اين ناحيه آشف شد شناس آلماني هاينريش شليمان، باستان
به عنوان همان شود، مي شناخته ٧Aها آه با نام تروا  شهرهاي مختلفي ساخته شده است آه يكي از نخستين آن تاريخ

                                                 .شود ترواي مورد اشاره هومر شناخته مي
آسيا و ترين نقطه در ميان الوصول ترآيه و در نزديكي شهر امروزي آاناخال واقع است، و سهل تروا در شمال غربي

پونت بود، تنگه باريكي آه يا ِهلس ظر بر ورودِي داردانلدر عهد باستان، اين محوطه نا. اروپا را اشغال آرده است
                                            .آرد سياه متصل مي درياي اژه را به درياي مرمره، استانبول، و درياي

مان تروايدهد محوطه باستاني تروا در ترآيه ه مي هر چند شواهد جغرافيايي و تاريخي زيادي در دست است آه نشان
 معنا نيست آه تمام آن چه در حماسه ايلياد درباره تروا آمده است، واقعيت تاريخي مورد اشاره هومر است، اما اين بدان

                                                  .در واقع اثر هومر، ترآيبي از افسانه و واقعيت است. دارد
از در واقع. وا باعث شد آه در طول تاريخش همواره هدف حمالت رقباي خود باشداستراتژيك تر موقعيت جغرافيايي و

هاي بسياري در اين منطقه افتاد، جنگ آه نبرد گاليپولي در آن سوي تنگه اتفاق ١٩١٥هزاره سوم پيش از ميالد تا سال 
رافيك دريايي ميان دو دريايتوانست ت گاليپولي را در دست داشت مي در آن زمان هر قدرتي حكومت تروا و. درگرفت

افسانه هومر آمده ها پول و قدرت بود، نه مطابق آن چه در به بيان ديگر، هدف از اين جنگ. آنترل آند اژه و سياه را
                                                           .است، زني به نام هلن

متر با ده آبادي يا شهرك ١٥٠در  ٢٠٠اي به ابعاد تقريبي  است از تپهشده  در حال حاضر محوطه باستاني تروا تشكيل
اولين آبادي در حدود .اند ساله زندگي در اين منطقه ٤٥٠٠روي ديگري ساخته شده و بيانگر يك دوره تقريبًا  آه يكي بر

ر دوره بيزانسپس از ميالد يعني اواخ ١٤٠٠هزار پيش از ميالد ساخته شده و آخرين آبادي به حدود  ٣سال 
.هاي اطراف باالتر قرار گرفت متر از دشت ١٠بر آن واقع است حدود  اي آه تروا ها تپه در طول اين سال. گردد بازمي

به تدريج آبادي در اين ناحيه ساخته شد، آب داردانل تا بخش شمالي تپه جريان داشت، اما خط ساحل در زماني آه اولين
ناحيه شمالي تپه به. تروا فاصله داشت آم يك مايل از اواخر عصر مفرغ اين تنگه دستعقب رانده شد تا آنجا آه در 
 .تپ در درياي اژه لنگر بيندازند  نزديكي شهر امروزي ِبسيك ها مجبور بودند در باتالق تبديل شد و آشتي

 شهرهاي متحد يونان: اشتهومر و ديگر منابع باستاني آمده است، جنگ تروا دو طرف عمده د مطابق آن چه در ايلياد
بود و در اين ميان هر دو طرف بنابراين جنگ ميان شرق و غرب). ها اي ها و ليسه يعني آمازوني(عليه تروا و متحدانش 

ها بريسئيس و منالس از اسپارت را دزديدند، و يوناني ها هلن، زن تروايي: ربودند هاي يكديگر را مي مخاصمه زن
 پس از چندين نبرد آه مجموعًا ده سال طول آشيدند شهر ويران. معشوقه به اسارت گرفتند نوانآريئيس از تروا را به ع

منابع باستاني اين طور آمده آه اين در. ها از اسبي چوبي براي ورود به شهر استفاده آردند شد، و در اين ميان يوناني
                                 .رخ داده است دوازده پيش از ميالد ها در اواخر عصر مفرغ و در ربع اول قرن جنگ

آه دو تخريب و ويراني صورت گرفته است، يكي در اواخر قرن سيزدهم يابيم با بررسي بقاياي تروا در اين دوره درمي
ديآبا ترين ترين و بزرگ آبادي ششم مستحكم). آبادي هفتم(در آغاز قرن دوازدهم پيش از ميالد  و ديگري) آبادي ششم(

پيش از ميالد عصر مفرغ هزار تا هزار سال ٣به طور آلي از (شده است  عصر مفرغ در اين محوطه را شامل مي
پيش از ميالد در نظر گرفت، و مشخص است آه 1275 تا ١٧٠٠توان  تاريخ تقريبي اين آبادي را مي). شود قلمداد مي

آه قلعه را احاطه آرده بوده و يك خندق آه آل شهر را درديواري مستحكم : است سيستم دفاعي آن دو جزِء عمده داشته
                                              .خود داشته است احاطه

سال گذشته در محوطه تروا ١٣٠اي آه در  گسترده هاي به رغم حفاري  اما سازندگان اين سيستم دفاعي چه آساني بودند؟
 اين اثر. تواند به ما در اين زمينه آمك آند متعلق به اواخر عصر مفرغ داريم آه مي وبانجام شده است، فقط يك اثر مكت

هايي به زبان مهر نوشته بر اين. متر قطر دارد آشف شد و فقط چند ميلي ١٩٩٥مكتوب مهري برنزي است آه در سال 
هتيت در مرآز ترآيه مرسوم بوده پادشاهي نقش شده است، زباني آه در هزاره دوم پيش از ميالد در يیلوويا هيتيان
 .است

اند آه اهميت تروا در زمان اهميت داشته است؟ برخي از آارشناسان بر اين عقيده اما چرا تروا اين قدر براي مردم آن
حكمرانان بوده است آه فاتح بنا بر اين نظريه، تروا از اين جهت هدف دلخواه ديگر. استراتژيك آن بوده است مكان

درياي سياه نظارت و آنترل داشته باشد و از هاي تجاري در آرده بر عبور و مرور آشتي ت پيدا ميجنگ فرص
 اين عوارض دريافتي احتماًال شكل آاال و مواد خام را. اند عوارض بگيرد گذشته مي هايي آه از اين قسمت از دريا آشتي

                                     .از ميالد اختراع نشددانيم سكه تا قرن هفتم پيش  داشته است، چرا آه تا آنجا آه مي
دانيم است، گرچه اين را به يقين مي در مورد هلن هم هيچ شواهدي در دست نيست آه نشان دهد او بهانه جنگ تروا بوده

مينه از آاخ پيلوس دربهترين شواهد ما در اين ز. اند آمده به شمار مي ها آاال آه در اواخر هزاره دوم پيش از ميالد زن
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آرده است آه به شناس در اين آاخ تعداد زيادي لوح گلي آشف آارل بلگِن باستان. يونان به دست آمده است جنوب غربي
گردد از زناني سخن به ميان آمده است آه سيزدهم بازمي خط يوناني ابتدايي نوشته شده و بر يكي از اين الواح آه به قرن

 شدند تا در صنعت نساجي آنجا مشغول به آار و به پيلوس آورده مي  برده گرفته شده به عنوان از خليج غربي ترآيه
 .شوند

نشاني در دست نيست، اما ظاهرًا از اين آه اسبي بزرگ و توخالي در جنگ تروا نقشي مهم بازي آرده است هيچ
جوياني هم آه به تروا حمله آردند از برنززره جنگ. اند شده ديوارهاي مستحكم پيرامون تروا با اهرم بزرگي تخريب

تر پيچيده ها هويت مهاجمان مشخص نشده است، و چيزي آه اين قضيه را هاي ما از حفاري يافته اما در. ساخته شده بود
اثر جنگ تخريب شدند، از جمله تيرينز و قالع بسياري در ترآيه و يونان بر ١٢٠٠آند اين است آه در حوالي سال  مي
گسترده هنور اتفاق نظر وجود ندارد، اما فقط يك عامل در اين امر دخيل در مورد داليل اين تخريب. س و هاتوساپيلو

 .اند زلزله و جنگ و احتماًال تغيير شديد آب و هوا از جمله داليل اين رخداد بوده :نبوده است
هاي جديدي هم تعمير شدند و خانه باروهاي آن هايي از ديوارها و بخش: البته با اين جنگ زندگي در تروا خاتمه نيافت

اند آه در همين زمان عده زيادي آارشناسان بر اين عقيده. گرفت ساخته شد و به اين ترتيب آبادي هفتم در اين محل شكل
آن مااز  زلزله ديگري احتماًال در قرن دهم پيش از ميالد رخ داد آه پس. اين منطقه آوچ آردند از جنوب شرقي اروپا به

 .ميالد آه ايلياد هومر نوشته شده است هيچ مدرآي حاآي از زندگي در اين محل در دست نداريم تا قرن هشتم پيش از
هايي از ديوارهاي قلعه در اين زمان هنوز بخش. منطقه رخ داده است در قرن هفتم معروف شد آه جنگ تروا در اين

آژاآس، .هم در همين زمان پا گرفت» دوشيزگان لوآريايي«رًا رسم مفرغ پا بر جا بود، و ظاه متعلق به اواخر عصر
بنا بر سنت به عنوان مجازات مقرر شد آه قهرمان يوناني، در معبد آتن در تروا به آاساندرا، دختر پريام، تجاوز آرد، و

به اين ترتيب حريم اينبه تروا بفرستد تا در معبد آتن خدمت آنند و  شهر لوآريس، زادگاه آژاآس، ساالنه دو دوشيزه
دوشيزگان اين سنت تا اوايل قرن اول پيش از ميالد ادامه يافت، و شايد حضور همين. گناه پاك شود الهه از لوث اين

در اين مدت افراد بزرگي هم از اين .يوناني در تروا باعث اين تصور شد آه جنگ هومري در اين منطقه رخ داده است
ها، و هنگام جنگ با يونان، اسكندر آبير هنگام جنگ با ايراني آوروش، پادشاه ايران،: ناحيه عبور و ديدار آردند

  .رفتند هاي عصر مفرغ به شمار مي رومي آه اخالف تروايي بسياري از امپراتوران
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 معنی اصلی نام آسيا به معنی سرزمين ايزد اسب شکل باد بوده است
 

مقاله اسب و سوارکاري در ايران باستان، دکتر عليرضا شاپور شهبازي، مجله باستان شناسي و يرانی، در سايت اسب ا
به مطلبی برخورد نمودم که نظريه   ٧۶و بهار و تابستان ٧۵تاريخ، سال يازدهم، شماره اول و دوم، پاييز و زمستان 

به معنی  آناتولینظريه پيشينيان که آن را مترادف با نام  قبلی مرا در باب معنی اصلی نام آسيا که من قبًال آن را از همان
                                                                                                      : سرزمين شرقی ميگرفتم، عوض نمود

: ه از ميان آنها موارد ذيل را ياد مي کنيمآمده است ک ِاَک ئوواژه اي که بر اسب گذاشته شده از ريشه هندواروپايي "
: ِاسپي ئو، ُاِستي: َاسَپه، تراکيه اي: ، اوستايي و مادي)صيغه مونث( َاشَو: ، ليتواني کهن)صيغه مذکر(َاسَوه : سانسکريت

: باستان ، فارسيَاسَّه: ، سکاييايشي َيه: ميتاني- هيپوس، هوري: ، يوناني)مذکر(و اکوس ) مونث(ِاکوا : َيسف، التيني
ِاخ، و از طريق هوري عتيق سي شو به اکدي کهن : ِاُاه، ايرلندي: ، انگليسي باستان-َاي هو: ، آلماني قديمآس: ، پشتوَاَسه

. راه يافته و شي شو شده و در کنعاني و عبري قديم سوش و در آرامي سوشيا و در مصري سّم ت، گرديده است
                                                                          ".بدان کوتو نام دادندعيالميان نيز اسب را از خارج گرفتند و 

که ابتدا همان مناطق سمت شهر  آسيای صغيردر زبانهای هندواروپايی نشان ميدهد که نام  اسباشکال مختلف کلمه   
که مورد  تروااساطيری  اسب چوبينچه . بوده است سرزمين ايزد اسب تمثالتروا را شامل ميشده، در اساس به معنی 

مقدس ايزد باد  وحيوان توتمی  اسباحترام و توجه اهالی تروا قرار داشته است، نشانگر آن است که در اين منطقه 
به شمار می آمده است، بنابرين خدای باد سمبل و شکل  در اساطير يونانیاسب از آنجاييکه . به شمار می آمده است مردم

منظور بوده است که  تاروخود خدای قبيله ای باد هيتيان لويايی يعنی ) اسوه، ايشی يه، آسيا(ر اينجا در اساس  از اسب د
محافظ  لوويايینام اين خدای . ناميده می شده است) ايليون، به يونانی يعنی شهر ايزد باد(=  تروا/تارواشهر به نام وی 

بنا به اساطير . الهه محافظ جنگجويان قيد گرديده است/يعنی ايزد پاالس/ديومپاالاين شهر در اساطير يونانی همچنين 
الهه در اين شهر قرار داشت، اين دژ تسخير ناپذير بود، لذا يونانيها برای تصرف تروا ابتدا /يونانی تا مجسمه اين ايزد

                                                                                                     .طرحی برای ربودن اين مجسمه افکندند
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در اساس حماسًه مهاجرت دريايی گوتها به اسکانديناوی است اودن=اوليس/اسطورًه اوديسه   
به اسکانديناوی به عمل آمده است،  گوتهاژرمنهای در کتب تاريخی و اساطيری کهن اشارات صريحی  به مهاجرت 

ه ای گرچه ثبت کنندگان اخبار در جنوب اروپا در فاصلًه دور دستی از ايشان واقع بودند و اين اشارات مختصر و در هال
) گوتهای گپيدی= دارندگان اسبان کند رو( آريماسپيان"هرودوت در اين باب اشاره ميکند که . از ابهامات بيان شده اند

) اسکانديناويائيها( هيپربوريانو ) مردم ناحيه بالتيک( گريفونهاکه سنت پرستش خدای يک چشم را دارند، در جوار 
در يک ." ا مورد تهاجم قرار دادند و موجب جابجايی اقوام شمالی گشتندميزيستند به منظور مهاجرت همسايگان خود ر
خبر از . که نام فرمانروای قهرمان حماسه است بر ميخوريم بئوولفسرود حماسی کهن از آنگلوساکسونها به نام 

ديگری است به وی در اسکانديناوی و سمت آلمان و همچنين اخبار حماسًه قهرمان  اژدهاکشیجهانگشايانه او و  فتوحات
گرگ سفيد و (بئوولفنام سيگموند که اژدهايی به نام فافنر را به قتل ميرساند که در واقع نام هر دو قهرمان، يعنی 

يک  اودن. هستند گوتهايعنی خدای قبيله ای ) خدای دانا= ووتان(اودنالقاب ) حامی پيروزی( سيگموندو ) درخشان
بوده و به عنوان خدای دانای زمين ) ّسری، مرموز( آمونخ مصريان يعنی چشم مطابق خدای آسمان و خورشيد قوچ شا

است که مطابق اساطير بابلی وی در هيئت نيمه انسان و نيمه ماهی نوشتن را برای ) اوآنس(بابليان  ائای/ انکیمطابق 
در . دن همراه گرديده استاين اسطوره ياد گيری در نزد ژرمنها با فديه کردن يک چشم او. نخستين بار به مردم ياد داد

خدای مار شکل زمين بابليها است  ائا/انکیبه جای همين ) دانای معماها( فافنراساطير اسکانديناوی خود نام اژدها مقتول 
به نظر ميرسد نام عمومی خدايان . باغ عدن و فريب دهندًه آدم و حوا ظاهر شده است مار دانایکه در تورات به صورت 

هم که ريشًه قانع کننده ای برای آن در زبانهای ژرمنی يافت نميشود، در زبان مصريان آسار اوی يعنی گوتهای اسکاندين
بوده ) ايزد بينای تخت نشين( اوزيريسپادشاه  محبوب مصريان يعنی /، نامی بر خدارئيسو سرور باستان به معنی 

روت ) دوست( فریيعنی ) ان قسم خوردهبه معنی لفظی دوست(سوئديها ولی نظر به نامهای کهن خدای ملی . است
، نام گروه خدايان کهنتر  آسارهامعلوم ميشود، بر خالف نام ) مبارک، مقدس( وهو ) روس، دوست/روتسی(

خصوصيات خاورميانه ای . بوده است دوستیريشًه محلی ژرمنی داشته و به معنی خدايان  وان ها،اسکانديناوی يعنی 
له ای ژرمنها نيز گواه مهاجرت گوتهای اسکانديناوی از جنوب دريای بالتيک به کهن اودن  به عنوان خدای قبي

نيز رد پای مشخص خود را در روايت اساطيری يونانيان  اودناما خود  اساطير ژرمنی منسوب به . اسکانديناوی است
                      . ئه می نمايمبرجای گذاشته اند که در اينجا دو نمونه بارز آن را که از قبل بدانها پی برده بودم ارا

که همان خدای ژرمنهای شمالی - را  بلروفونو   اوديسهدر اينجا اسناد اساطيری و لغوی اصل ژرمنی داشتن 
                                                                                                         :ارائه می نماييم - می باشد )اود(اودن

خدای آسمان و خورشيد يک چشم ژرمنها در زبانهای ژرمنی دو معنی دارد يکی ايزد  اودو  اودننامهای همريشه -١
صفت معروف وی /و دومی لقب) اوليس(اوديسهو ديگری ايزد دانا است که اولی همچنين معنی لفظی نام  خشمگين
                                                                                                                                                .است

از دوری وی اشکهايی ميريزد ) ملکه(فرياعاشق آوارًه دنياگردی است که همسرش  اوديسهنظير  اودتحت نام  اودن-٢
                                                                                           .که در روی زمين تبديل به طالی سرخ ميگردد

تنديس وی را در ارابه ای همواره پوشالی نگه . برگزار ميشده است)الهًه زمين(که تحت نام نرسوس  فريادر پرستش  -٣
                          . رای صورت پوشيده استهمسر وفادار اوديسه نيز به همين معنی دا پنلوپمعنی لفظی . ميداشته اند

به وضوح يادآور سرزمين فريا و ) سرزمين سرگردانها( ايتاکايعنی   پنلوپو  اوديسهمعنی لفظی نام سرزمين  -۴
اين سوئديهای . است) ساميهای گوزن پرور شمال سوئد کهن= سرزمين مردم گردنده(فولک وانگبرادرش فری يعنی 

                                   .تکهلم ايزد و الهًه قبيله ای خاصشان همين ايزد و الهًه برادر و خواهر بوده اندناحيه سمت اس
به ) ايزد هوا( آئرتيوسدر سمت غرب اروپا می توانست از ترکيب حرف تعريف ال و  الئرتسيعنی  اوديسهنام پدر  -۵

نامهای پدر و جد اودن يعنی . ز ديده ميشود که گفته ميشود مأخذ نام ايرلند استني اليراين نام در اسم ايزد کلتی . وجود آيد
به يونانی در معنی لفظی الئرتس معهذا نام . اند خالق ورعد  ويزد باد شمالی نيز در اصل به همين معنی ا بورهو  بور

بوده  فين ودنهاانديناوی يعنی اصيل به نظر ميرسد چه اين معنی لغوی نام مردم بومی جنوب اسک" چوب جمع کن/خار"
ظاهرًا اين اسم همچنين نام . اسم فين ودنها هنوز هم در نام بخشی از منطقًه اسمولند سوئد زنده است. و ترجمه آن است 

خار درخت -خدا( ِاک تيرنرخدايگانی به نام  گوزنیخدای قبيله ای ايشان نيز بوده است چه در اساطير اسکانديناوی از 
درخت بلوط به خدای . صحبت شده است) اسکانديناوی/منظورسوئد (ايگدراسيلای درخت اساطيری مقدس در پ) بلوط

در واقع مهاجرت . ژرمنها اختصاص داده شده بود بور/ تورالپهای گوزن پرور و /فنالنديها يومبالیرعد و باد وباران، 
و نواحی شمالی تر از آن صورت  ين ودنهافاز جنوب دريای بالتيک به مقصد اسکانديناوی به سوی سرزمين  گوتها

) ايزد جنگاور خورشيد دوردست(هپريون/تيربا ) جنگجوی دوردست(تله ماخوسپسر اوديسه يعنی  نام. گرفته است
                                                                                                                                      .مطابقت دارد

در جنگ تروا به ) اوديسه= اودنخدايان ژرمن، به رهبری (ه هاآساساطير ژرمنی اسکانديناوی نيز از اشتراک -۶
                                                                                                            . تفصيل و صراحت سخن ميگويند



 

 141

:                    داليل روشنی وجود دارند) خدای متورم/کشندًه غول( بلروفوندر مورد اساس ژرمنی داشتن اسطوره   
است که در زبانهای ژرمن به معنی غرنده از سر درد و  ايميربه همراه دو برادرش کشندًه غول عظيمی به نام  اودن -١

در زبان . ايزد آبهای بابليها و فنيقی ها ميرسد/الهه يمو )عقاب شکل - رشي(تيامات اصل اين ايزد به . عصبانيت است
غولی به شمار آمده است که از خون وی درياها به وجود آمده  ايمير. به معنی غول عصبانی است ييمسامی عبری نام 

پيوند  )مورد نفرت(زيفو سي) تنفر(هودر )/ فريبنده(لوکهسوای اين هردو تن با موجود شيطانی مشابهی به نامهای . اند
                                                                                                                                             .يافته اند

ده است که با قيد ش) زمستانی( شيمريااژدها شکل مقتول به صورت  - بز-نام غول شير بلروفوندر اسطورًه  -٢
يونانيها اسکانديناوی را  .مطابقت می نمايد) به زبانهای هندوايرانی يعنی زمستانی(هيمريا  ايميرخدای ژرمنی /غول

 نورنورهاو ژرمنهای اسکانديناوی يونانيان را تحت نام سرزمين ) شمال(و هيپريه) باالتر از شمال(تحت نام هيپربوره 
در کتاب اوديسه در رابطه با فئاسين ها، اوديسه .  به خوبی می شناخته اند) س-یرف= سرزمين زنان فرتوت سرنوشت (

                                                                                 .می يابيم) اسکانديناوی/شمال( هيپريهرا  در سرزمين 
هر دو به (اسليپنر/به وضوح يادآور ايگدراسيل) ر چشمهاسب کنا(پگاسوسيعنی  بلروفوننام و نشان اسب بالدار  -٣

.                       است اودناست که منتسب به ) تقدير(است که محلش کنار چشمًه اساطيری ئورد) معنی اسب عجيب
برادرش و دو  اودنکه برای  اوپساالمطابق اساطير اسکانديناوی جنگاوران مقتول در مراسم قربانی انسان در معبد -۴

در . ميگرفت  قتلشان به مثابه سقوط از اسب و درخت ايگدراسيل اودن تصور و تصوير ميشد) وه(فریو ) تور(ويله
به عنوان خدای بيگانه توسط خدای رقيب يونانيش زئوس مورد هدف قرار گرفته و از  بلروفوناسطوره بلروفون خود 

                                                                                                                              . اسبش ساقط ميشود
. اود پيوستگی دارد/زن اودن) ملکه(فريا يا ) معشوق( فريقزن اوديسه با الهًه ژرمنی ) پوشيده، محجوب( پنلوپنام  -۵

در جزيرًه بکری در داخل ارابه ای مستور ) الهًه زمين( نرسوسدر اسکانديناوی تنديس اين الهه ژرمنی را تحت نام 
با گربه ) به معنی دختر پر زلف، ذوليخا(يونانی  -الهًه فريقی کيبلهتحت نام فريا ارابًه وی نظير ارابًه . نگه می داشته اند

                                                                                                                    .سانان بزرگی کشيده ميشوند
را  اودنپا و ران ) گاز گير ترسناک(فنريس به نام  گرگیمتقابًال . وحشتناکی زانوی اوديسه را زخم ابدی ميزندگراز  -۶

                                                                                                                                           . می بلعد
. يعنی مادر اوديسه است) نامعروف( آنتيکلهبه وضوح يادآور نام ) بانوی وحشی کوچک(بستال نام مادر اودن يعنی   -٧

    :)سانی بر گرفته از وبالگ(سر گذشت سران جنگ تروادر اينجا محض آشنايی با قهرمانان اساطيری ايلياد و اوديسه 
او طى سال ..وی را از افتخارات سرزمين يونان قديم می دانند. هومرآهن ترين و نامدارترين حماسه سرای يونانی است

                                                                          . هاى آخر سده هشتم و اوايل سده نهم پيش از ميالد مى زيست
ايلياد و ُاديسه هومر آنچنان سرشار از حوادث افسانه اى است آه دانشمندان تصور مى آردند آه همه وقايع منظومه هاى 

حفارى هاى . وجود نداشته است) تروی( مندرج در آنها زاده تخيل است و بسيارى فكر مى آردند آه حتى شهر تروا
وصيفات ايلياد شباهت داشت نشان داد آه مردم در آنجا بعدى در نيمه دوم قرن نوزدهم در تپه اى در آسياى صغير آه با ت

.                                             بيش از ده دوره مختلف سكونت داشته و همه شواهد حكايت از وجود تروا داشت   
يونانيان قديم . رداثری جاودانی که زبان يونانی را آراسته و پيراسته ک. کارهومرآن بود که به يونانيان زبان آموخت

.                                                 هميشه وى را شاعر ملى خود به شمار آورده اند  
در روايتی ديگر گويند در پايان زندگی .بنابر روايات ،هومر نابينا بوده است و شايد نخستين شاعر نابينا در تاريخ باشد 

.                                    و اشعار رزمي خود را به نواي چنگ ميخواند نابينا شد و از شهري به شهري ميرفت  
 

                                                                 :يونان ای ، قهرمان اسطوره" آشيل" و سرگذشت " ايلياد " ًهمنظوم
.                           د تروا استآشيل، فرانسوی نام آخيِلس، قهرمان يونان در داستان نبر  

تتيس يکی از رب النوعهای دريا .و دريا پری ای به نام تتيس بود) پهلوان يونانی و از ياران هراکلس(آشيل پسر پليوس 
.                               او هفت فرزند به دنيا می آورد که فقط آشيل ميماند.والهه فنا ناپذير آب است   

قصد داشت خود با تتيس وصلت کند، اما با ) خدای خدايان اساطير يونان و پدر اکثر خرده خدايان نسل جديد( زئوس
 ،او را به پليوس پهلوان که مورد لطفش بود" پسر تتيس از پدرنيرومند تر شود"پيشگويی تايتان پرومتوس مبنی بر اينکه 

.        واگذاشت  
تمام . فرو کرد) استيکس(برد و او را از پاشنه گرفته، در رود سياه جهان مردگان  تتيس آشيل نوزاد را به جهان زيرين

همه پيکر او به جز پاشنه .پذير باقی ماند جز پاشنه که در دست مادر بود به آن آب آغشته شد و تنها آن نقطه آسيب تن او
                                                                .پايش رويين بود

 
                                                             ...سالها بعد 
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شاه منالس،همسری زيبا به نام هلن دارد که پاريس . هکتور و پاريس شاهزادگان تروا در ايالت اسپارتا مهمان هستند
آگامنون،پادشاه جاه طلب يونان ،       . کنهموقع برگشتن به تروی پاريس با هلن فرار مي. جوان راعاشق خود کرده است

                                                                                               . بهانه پس گرفتن هلن به تروا حمله ميکنهبه    
اما دوستش ُاديسه با . د ميکندآشيل سردارهميشه فاتح يونان با آگامنون ميانه خوبی ندارد و درخواست همکاری را ر

.                                    وعده هايی خيال انگيز باالخره او را عازم تروی ميکند  
به هنگام .مرد خود ،معبد آپولو تروی را تصرف ميکند ٥٠آنها به تروی ميرسند و آشيل با يک اقدام غير منتظره با ياری 

آشيل پيش او ميرود تا .که برسيس خواهر کوچک آندر،همسر هکتور،گروگان آنهاستشب معاون آشيل به او خبر ميدهد 
.                                               صحبت کند ولی دختر با گستاخی جواب او را ميدهد  

 
ميکند و برای اينکه  آگامنون ، آشيل را به پيش خود ميخواند و از اينکه او سرخود حمله را آغاز کرده ، ابراز نارضايتی

آشيل ديوانه ميشود و نيروهای خود . کامال حالش را بگيرد،دستور ميدهد برسيس را نزد او بياورند تا شبی را خوش باشد
.                                              را از آنها جدا کرده و از ادامه حمله سرباز ميزند  

هکتور يک تنه ، نيروهای اسپارتا را مجبور به عقب نشينی ميکندصبح فردا جنگ اصلی آغاز ميشود ولی   
ولی به او گفته ميشود که آشيل به خاطر برسيس ، .آگامنون که اوضاع را وخيم ميبيند، دستور ميدهد آشيل را بياورند 

سپرده تا آگامنون برسيس را اذيت نکرده ولی از حرصش او را به سربازان شکست خورده . به همکاری نيست  حاضر
                                                                       .کمی خوش باشند

دختر کمی با آشيل مهربان ميشود و . برسيس مشغول مبارزه با سربازان است که آشيل سر ميرسد و او را نجات ميدهد
.           نميداند و فقط برای جنگ زائيده شده است جنگ او را با تروی ميپرسد و آشيل در پاسخ ميگويد خودش هم دليل

    
 

برسيس ميگويد اگر تو را . اما آشيل بيدار ميشود.شب هنگام برسيس به خيال اينکه آشيل خوابيده با چاقو به او حمله ميکند
يس را سست ميکند ولی عشق دستان برس. نکشم، فردا هزاران مرد را ميکشی و آشيل اجازه ميدهد اين کار را انجام دهد

...  
 
از آن سو پاريس که از کشته شدن هموطنان خود ناراحت است، تصميم ميگيرد که منالس را به مبارزه تن به تن دعوت 

هکتور مجبور به . در روز مبارزه پاريس کم مياورد و به هکتور پناه ميبرد. کند تا هر که پيروز شد، هلن را با خود ببرد
.                                          تش خشم سپاهيان او را بر می انگيزدکشتن منالس ميشود و آ  

 
دوست قديمی آشيل، پاتروکلوس که با وجود سن کم با پوشيدن لباسهای او به افراد آماده باش ميدهد و ناغافل به تروی 

ولی با برداشتن کاله.ود و او را ميکشدهکتور که دل خوشی از آشيل ندارد به تصور او با پسر درگير ميش. حمله ميکنند   
.                                                      چيز آشکار ميشودخود همه    

خبرکشته شدن پاتروکلوس به آشيل ميرسد و او خشمگين به تنهائی به نزديک دروازه رفته و هکتور را به مبارزه 
وآشيل جنازه اش را به ارابه ميبندد و با خود ميبرد.شود هکتور در نبرد تن به تن کشته می.ميخواند . 

آشيل درمانده . شب پيريام برای بردن جنازه پسرش به نزد آشيل می آيد و به پای او می افتد تا جنازه هکتور را پس بدهد
ه شدن هکتور اما او هر چند از کشت.آشيل به برسيس اجازه رفتن ميدهد. برسيس ناگهان پدر را ميبيند. قبول ميکند

.                                    ناراضی است، حاضر به رفتن نيست ولی از پدر شرم دارد و مجبور به رفتن ميشود  
اما ناگهان جرقه ای . پس از روزها انتظار باالخره نيروهای اسپارتا نااميد از نفوذ به قلعه، تصميم به بازگشت ميگيرند

.                                      و پيشنهاد ساختن اسب چوبی را ميدهد در ذهن اوديسه روشن ميشود  
آگامنون با سربازانش رفته و يک اسب چوبی عظيم . صبح فردا اهالی تروی، با منظره ای عجيب رو به رو ميشوند

 .            .              با شکوه فراوان اسب را به داخل ميبرند. برای آنها به يادگار گذاشته است
.                               شب سربازان داخل اسب چوبی ازغفلت نگهبانان استفاده کرده و تروی را به آتش ميکشند  

 
.                      منظومه ايلياد اينجا ناگهان تمام ميشود، اما نويسنده ديگری بعد از هومر ماجرا را اينگونه ادامه ميدهد  

.                                 ن چنين ميبيند به تنهائی به دنبال برسيس ميرودآشيل که اي  
.                           برسيس و آشيل همديگر را می يابند ولی پاريس غافلگيرانه به پاشنه پای آشيل تيراندازی ميکند  

.                                                 پذيرد التماس برسيس سودی ندارد و زندگی کوتاه اين پهلوان مشهورپايان می  
.                                          پاريس در جنگی که خود افروخته جانش را از دست می دهد  

.                                    سرانجام تروی سقوط ميکند ولی کسی زنده نيست تا بر آن حکومت کند   
.                                     تنان نه تنها مغلوب پهلوان ديگری نشدند که مقهور غرور پهلوانی خود شدندروئين   

در ايلياد منظومهء هومر از داستان .محور اساسی منظومه ايلياد خشم آشيل و اهميت سرنوشت در زندگی انسان است
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بر سر تصاحب برسيس به ترک سردار بزرگ از  با آگاممنونجنگ ده سالهء تروا ،خشم ويرانگر آشيل و اختالف او 
از اينرو آشيل . يک نمونه ديگر از اين بروز خشم رفتار ننگين آشيل با هکتور و نعش اوست. صحنهء نبرد می انجامد

است که خشم آشيل در ايلياد دارای آنچنان اهميتی .وسطی نماد خشم بشمار ميرفت در ادبيات يونان و روم و اروپای قرون
                                                    !ای الهه، سرود خشم آشيل را بخوان: کتاب با موضوع آن آغاز ميگردد

 
 
، سرگذشت زيرک ترين سردارجنگ تروا" ُاديسه " منظومه   :                                                                        

غرب ( فرزند الئرت و آنتيکله ، پادشاه شهر ايتاکا از جزاير دريای ايونيا) يا به تلفظ فرانسوی اوليس(ديسئوس اديسه، او
.                                                                        بود )يونان  

از آشيل و پاتروکل بزرگترين و نام  پس. يک قهرمان شور انگيز برای مردم . اديسه در ادبيات غرب يک قهرمان است
.                                               آور ترين قهرمان يونان است  

 
آگامنون،پادشاه جاه ..هلن دختر زئوس همسر منالس همراه پاريس شاهزاده تروا از خانه گريخته و به کشور او رفته است

اديسه نيز با وعده هايی خيال انگيز آشيل سردار هميشه فاتح .له ميکنهطلب يونان ، برای پس گرفتن هلن به تروا حم
اين جنگ سالها طول ميکشه بدون اينکه به نتيجه ای برسه تا اينکه اديسه پيشنهاد .يونان را همراه خود عازم تروی ميکند

ست خود را قبول کرده و ارتش يونان وانمود کرد که شک. يونانيها داخل اسب پنهان ميشن . ساخت اسب چوبی رو ميده
تروائيان متوجٔه حيلٔه خصم خود نشدند و اسب را وارد شهر کردند . کند اسب را به عنوان هديه به مردم تروا پيشکش می

شب هنگام زمانی که تروائيان مست و مدهوش به خواب رفته بودند اديسه به همراه . و به جشن و پای کوبی پرداختند
                                        . های شهر را گشود و ارتش يونان وارد شهر شد آمد و دروازهياران خود از اسب بيرون 

                                                  
آن شب يونانيان بسياری از مردم تروا را کشتند و شهر را غارت کردند اما اتفاقی که در آن شب زندگی اديسه را 

پرداخت و مجسمٔه او را شکست، کاهنه ی معبد، ) نپتون رمی(رد اين بود که وی به تاراج معبد پوزوئيدونديگرگون ک
                                           .کاساندرا در اثر اين کار اديسه را نفرين کرد، و از خدايان خواست تا او را آواره کنند

                                                 
بعد از جنگ به دستور اديسه دو روزه دوازده کشتی ساخته ميشه تا يونانی ها به وطنشون برگردن، اما ميون طوفان 

زمان گشت و گذار به غاري . بعد از طوفان اديسه و همراهانش به يه جزيره ميرسن. کشتی ها همديگه رو گم ميکنن
اونا غولهای يه چشم بزرگی بودن که از نزديکی خدای زمين و بهشت  .ميرن که توسط يکی از سيکلوپسها اسير ميشن

.                                             بوجود اومدند و ظاهرا سه تا هم بيشتر نبودند  
اديسه و همراهاش درخت نوك تيزي روبر ميدارن و چشم اون غول . سيکلوپس دوتا از يونانی ها رو ميخوره و ميخوابه

.                                                             آور ميكننرو   
. اديسه و دوستانش به جزيره ديگه ای ميرن، سيرس چند نفری رو که وارد جزيره ميشن با جادو به خوک تبديل ميکنه

                              .هاديسه از مرکوری آمك ميگيره و سيرس رو وادار ميکنه مردان اونو به شکل اولشون برگردون
                                           

چون هرکس جذب . باشه)حوری های دريايی(سيرس به اديسه هشدار ميده که در سفرش مواظب سيرن های خوش صدا
تا بتوانند از حوری ها  اديسه گوش ياران خود را با موم پر کرد و خود را نيز به دکل کشتی بست. آواز اونا بشه ميميره
.                                  اديسه يک سال در اين جزيره ماند و از او به گرمی پذيرايی کردند.به سالمت بگذرند  

هنگامی که تلماک يک ساله بود ، اديسه برای جنگ .اديسه همسر زيبايی به نام پنه لوپه داشت و پسری هم به نام تلماک 
.                                                    انده شدبا تروا فراخو   

او خود يکی از موثر ترين شخصيتهای داستان بشمار می رود و رفتار او نمونه کامل .پنه لوپه دختر ايکاريوس بود
.                                                فضيلت انسانی است  

ه در غيبت اوليس خواستگاران زيادی داشت و به رسم بيوه زنان يونان بايد همسری انتخاب پنه لوپه همسر با وفای اديس
آنها خانه او را به اشغال خود در آورده .خواستگارانش دائما تالش ميکردن تا مجبورش کنن با اونها ازدواج کنه.می کرد

.     اند   
 

ها می گويند که اديسه کشته شده است و بايد ناچار با يکی پنه لوپه بهانه می آورد که اديسه همسر اوست ولی خواستگار
برای همين از خواستگارها فرصت می . اما پنه لوپه در قلب خود به بازگشتن اديسه ايمان دارد. از آنها ازدواج کند

      .                                       خواهد تا فرشی را بدوزد تا پس از آن به خواستگارها پاسخ دهد
 

                                ...پنه لوپه روزها می بافد وهر شب فرش را می شکافد تا کار بافتن فرش پايان نپذيرد
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   .................اما

يکی از مهمترين و با ارزشترين غنايم جنگ در هر  .اما خود وفا دار نبوده است  .اوليس ازپنه لوپه متوقع وفا است
.                            به اوليس هم بيوه يکی از سرشناسان تروا رسيده بود .مينی زنان بودندمکتب و سرز   

پنه لوپه نبايد وفاداری را متوقع می بود؟ در همه آن سالهای زنده به گوری ،بازوان چيره هيچ مردی را طلب نکرده بود؟ 
                                   ...             پنه لوپه هم می توانست و هم می خواست

اواديسه بود و قهرمان و شايد قهرمان بودنش به او اين حق را ميداد که اگرتقاضای .اديسه اما مرد قهرمان قصه است
اما کم نبودند و نيستند سربازان دون پايه اديسه که به مزيت مرديشان اين  .بخشش کند توقع بخشيده شدن را داشته باشد

                                                                       .ا دارندتقاضا ر
.                       بنابراين گفت همسر کسی می شود که بتواند کمان اديسه را خم کند...سرانجام رازپنه لوپه فاش شد  

ی هرکول که منظور همون شهر هرکوالنئم اديسه و همراهاش تو آخرين سفر درياييشون، بعد از گذشتن از نشانه ها
ماه به نيمکره جنوبی و جزيره برزخ ميرسن اما چون هدف اونا پااليش در برزخ نبود، طوفانی مياد و  ٥هست ، بعد از 

.                             تمام يارانش کشته ميشن. از رسيدن اونا به جزيره جلوگيری ميکنه  
ره و بعد نوزده روز مبارزه با انواع خطرات در يک جزيره دور افتاده، يه کشتی ديگه ميسازهاديسه جون سالم به در ميب   

حکمت و شجاعت حامی جنگ و صلح و فرمان روای طوفان در يونان ) خدای(سرانجام اديسه با کمک اتنه الهه ی
 ا استفاده از تير و کمان و مهارتش او ب..باستان ، از جنگ تروا بازگشت و در قالب يک چوپان به زندگی اش ادامه داد 

                                                 .   در لباس گدايان توانست در مسابقه خم کردن کمان شرط را ببرد رشته،در اين 
  

ت که اديسه زمانی به ميهن بازگش.اديسه تک تک خواستگارهاروکه در اين مدت اموالش را به سرقت برده بودند ميکشه
.                                                         پسرش بيست و يک ساله بود  

سال سرگردان است ١٠در حاليکه تمامی قهرمانان داستان پس از مدتی به خانه و کاشانه خود باز می گردند ، اديسه    
 

خدايان می . ند هستند ، ناظر به همين مسئله استعبارت محوری داستان اديسه که می گويد همه انسانها به خدايان نيازم
.                                              خواهند به اديسه بياموزند که او علی رغم تمامی زيرکی خود نيازمند خدايان است  

 
     :                                       دمحورهای اساسی داستان اديسه را دو چيز تشکيل می ده

اديسه در زبان يونانی به معنای زيرک است. محوراول غرور اديسه نسبت به دانش و توانايی خويش است   
.                         محور دوم داستان اديسه عشق پنه لوپه همسر اديسه و انتظار او برای بازگشت همسرش است  

 
.                  تان را به گونه ای کامال متفاوت نقل ميکندالبته دانته در کتاب معروف کمدی الهی ،سرانجام اين داس  

داستان ُاديسه  .اديسه ماجراهاي زيادي داره آه مفصال در آتاب ايلياد و اديسه نوشته هومر شاعر يوناني شرح داده شده
وهر وی بدر برد خشم شاهزاده زيبای يونانی رااز چنگ ش» هلن«پاريس،فرزند پادشاه تروا،: از آتاب ايلياد شروع ميشه

.                                                  يونانيان رابرانگيخت و جنگ تروا به همين دليل اتفاق افتاد  
 

، هنگام بازگشت از جنگ به سوی )يکی از سران جنگ تراوا -اديسه(ُاديسه، سرگذشت ماجراها و سفر دريايی را که 
اين سفر بيش از بيست سال به درازا می .کند نه لوپه ، با آنها روبرو گرديد، بازگو میمنزل و رسيدن به زنی به نام پ

.                                   انجامدو ماجراهای مختلف و خطيری برای وی و همراهانش پيش ميايد  
. او يک قهرمان است. ی استدر اديسه هومر همه چيز در باره ای اليسه عال: دانته در کتاب معروف کمدی الهی ميگويد

در واقع در . می روم تا صفات انسان و دانش را کشف کنم : چون اديسه ميگويد .اما اين قهرمان يک جا اشتباه می کند
خوانشی سطحی اين نوع سخن هيچ مشکلی وجود ندارد بلکه اين سخن قابل ستايش و افرين است اما از نگاه دانته او 

ادعايی است که در حيطه ای توانايی . برای دانته اين يک غرور کاذب است. در اختيار نداردانچه را که ادعا می کند 
بر عالوه او می رود تا حقيقت را . او يک قهرمان ناکام است که غرور کاذب قهرمانی به زمين اش می زند. اديسه نيست

. حقيقت است و حقيقت در همه جا پراگنده است او ازاين نکته اگاه نيست که خود بخشی از. در دريا و اب و کوه در يابد 
اين کار را می کند که قهرمان باشد نه که دنبال حقيقت را گرفته . همين گناه بزرگ اش است. اديسه قهرمانگرايی می کند

.                          باشد   
ه البته اين داستان زائيده تخيل خود دانته دانته در کتابش اديسه را به جهنم می اندازد و ماجراي مرگ اونو نقل ميكنه، آ

.                                                       چون هومر هيچوقت ماجراي مرگ اديسه رو ننوشت. هست  
،                                                  سانی: گردآوری و ويرايش    

                                                                                                                               July 14, 2007 
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 صحايف رش و جلوًه يزيديان همان صحائف گم شدًه ابراهيم خليل اهللا مسلمين هستند
 

مطابق يافته  گوتمه بودا/گئوماته زرتشتبا را ) پدر امتهای فراوان بور(ابراهيم ادهماين جانب که قبًال با توجه به اينکه 
بودم، بدين نتيجه رسيده بودم که منظور از صحائف ابراهيم همان کتب اوستايی و بودايی منسوب به زرتشت و بودا 

مقام  تورات و قرآن در ابراهيم اصلیحال که مرکز اساطير اديان را بابل باستان در می يابم، متوجه شدم که . است
خدای فريب کار ودانای مارشکل زمين و آبهای (ائا/انکیخدای بابلی مشهور  ايزد مهر آريائيان و همان طابقم خدايگانی
                                .اثبات اين امر با توجه به معانی لفظی مقدسين و مقدسات يزيديان بسيار ساده است. است) ژرف

                                                                             
واقع است  و يزيديان آيين خود را به ) کانی سپی(مقبره اش در دره ای در کنار  چشمًه مقدس  -که معبد عدینام شيخ -١

ايزد می دانيم که . به معنی ايزد چشمه زاران و آبهای ژرف است عّدیدر زبان عربی به صورت  - وی منتسب می نمايند
 سهيانمطابق کتاب ملل و نحل شهرستانی وی منتسب به . است ايجاد کننده چشمه صخره ای به شمار می آمدهمهر ايزد 

                                                        .است )مهر، ايزد زاده چشمه صخره ای(ميثره يعنی مونس، خليل يعنی لقب 
به شمار رفته است، به جای ) خدای بابليها  مهر/مردوکعزيز، لقب (داوددر که اسم پ) قربانی کننده( يّسانام توراتی -٢

يعنی پرستندگان ايزد ( يزيديانکه خود نام  ولی بعيد به نظر می رسد خدای بابلی زمين و درياها و چشمه هاست؛ِائا، نام 
خدای زمين هم بوده است  انکی/ائاه گرچه به سبب اينک. بوده باشد هم از ريشًه همين نام سامی ائای بابليان سومری )مهر

فارسی ايزد را که با  يزيدنام . می شناخته اند) منجی( نوحو ) پدر امتهای فراوان(ابراهيمساميان وی را بيشتر تحت نام 
همان مطابق  ابراهيم خليل/ائا/انکیيعنی کار نيکو گرفت چه در واقع  ازدامقابله ميشود همچنين می توان از ريشًه عربی 

به معنی مخاصم پدر در جايگه اليد بابا در مقابل نام مخاصم وی . ا يعنی ايزد خير و نيکی ايرانيان است ورامزاداه
را تصحيفی  يزيداگر نام . نموده اند طاووس اولياملقب به  بسطامی بايزيدرا تحت نام  زرتشتيزيديان . اهريمن می باشد

 ميثرهخواهد بود که لقب معروف  منجیو  مددکارو  ياورن به معنی بگيريم در اين صورت آ عضداز ريشه کلمًه عربی 
خليل اهللا زياد است چه اين نام مترادف با  هم) مصاحب خدا( بايزيداز کلمًه فارسی  يزيداحتمال تصحيف . بوده است

 مار رفتهانکی به ش/است که همپرسه با اهورامزدا) بايزيد بسطامی صوفيان( زرتشتو  انکی/ائايعنی لقب مشترک 
 جنبه.منسوب است  )خليل اهللا(= يزيد انيسهجالب است که در کتاب ملل و نحل شهرستانی دين يزيديان به  .است

                       .است مهر/ميثرهی خدايگانی زرتشت متعلق به خدای قومی وی يعنی ايزد خورشيد اساطير
             

                               
مهر /ميثره است يعنی کتاب )طاوس/مهر يا ناهيد(کتاب ايزد چشمه زارانبه زبانهای سامی به معنی   رشمصحف  -٣ 

که در آن از -را  جلوهنام صحيفًه دوم ايشان يعنی . انکی خدای بابلی معروف زمين و آبهای ژرف است/ ائا يا کتاب
می توان از ريشًه - سخن رفته است) مهر ايزد خورشيدی خالق دانا يعنی برهما يعن خورشيدی پرندًه( طاووستعاليم ملک 
که مناسب ايزد ) درخشندگی( جاليا  بوده) مناف اعراب(انکی/ائاگرفت که لقبی بر ) مناف(واالمقاميعنی  ُجّلکلمًه عربی 

                                                                                                                               .است خورشيد مهر
ياد شده اند که به وضوح يادآور نام  ميرانو  مالک السالم) شيخ عدی خداگونه(نوحدر نزد يزيديان نامهای پسران   -۴

                                                                 . می باشند مهر/مردوکو  اسماعيل/سام/سلمان/سليمان/سلم/نينورتا
و زنش ) آداپای بابليها(که در تورات آدم ائای مارشکلنيز می نامند اين از اينجاست که  شيطان پرستانرا  يزيديان -۵

                                                                          .است) فان يونانيان(شيطانحوا را فريب می دهد مطابق همان 
ياد ) خورشيد(و ايزد شمس  مقربو ملک ) ملک آراسته( طاووسدر باورهای يزيديان از فرشتگانی به نامهای ملک  -۶

، ايزد خورشيد آريائيان هندوايرانی و مهروزير ائا و ) اسماعيل( ايسی مو/ايسيمود، و ائاميشود که به ترتيب مطابق با 
 شيطان شيطان= ايزد مارشکل نيرنگ ( ائاملک با  طاووسرابطه با مطابقت  در. تبوده اس) بابليان مردوک(ميتانی
به شمار ) خالق دانا( برهماو )شيطان( فانگفتنی است که اين پرندًه بسيار زيبا پرندًه ايزدان يونانی و هندو يی  )پرستان

 .ياد شده است ائاتموز پسر يا برادر /شيددر مقام برادر سپيتمه جم) آراسته( آراستیجالب است که در اوستا .ميرفته است
                                                                                                                                                            

ابراهيم خليل اهللا رايج است و ) ميثره=اچشمه ه خورشيدیخدای ( عين الجمدر نزد فرق مختلف يزيديان جشن  -٧
علل ( ّيمبا اين تذکر که کلمًه . محبوبترين پيغمبران است) ، خدای بزرگ استانليلائايی که دوست صميمی /انکی(

 خدای مار شکل زمين واست و  کبوتر صحرايیو  کبوتر چاهی، مار دريا،در زبان عربی به معانی جالب ) جمالقاعده 
را به  کبوتریاز کشتی نجاتش ) بابليها به معنی بسيار خردمند آتراهاسيس(نوح در نقش توراتيش  انکی/اائيعنی  درياها

                         .به آسمان به پرواز در می آورد) طوفان زمستانی يمًه اوستا(نشانًه رهايی از طوفان و سيالب بزرگ 
                                                                             :قيد می نمائيمدر اينجا مقالًه زير را برای آشنايی با يزيديان 

                                                                              )خبرنامًه گويا(مهرداد فرهمند، بی بی سی ؟يزيديان کيستند
ته است و در همين روز در شهر کوچک قحطانيه در شمال غرب عراق، چهارشنبه برای يزيديان روز مقدس هف

امدادگران اجساد يزيديان را از زيرآوار بيرون می کشيدند، يزيديانی که قربانی يکی از مرگبارترين حمالت انتحاری در 
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ود و هدف از آن، عراق شده اند، حمله ای که به گفته مقامات عراقی و آمريکايی، رد پای القاعده در آن ديده می ش
                                                                .سوزاندن فرقه های بيشتری در آتش جنگ فرقه ای عراق است

ی و مشخص در مورد آنان يزيديان جز در عراق در ترکيه، ايران، سوريه و قفقاز زندگی می کنند و اگرچه آماری رسم
در دست نيست اما شمار آنان در مجموع اين کشورها تا پانصد هزار نفر برآورد می شود که حدود دويست هزار نفر از 

                                                                                                                  .آنان در عراق زندگی می کند
يزيديان، قرنها در اين سکونتگاهها در روستاهای دورافتاده و در انزوا زيسته اند و همسايگان مسلمان و مسيحی شان 

                                             .می شناسند، عنوانی که يزيديان برای خود نمی پسندند" شيطان پرست"آنان را با نام 
را مباح می " کفار"به يزيديان، آنان را آماج حمله مسلمانان تندرويی کرده باشد که ريختن خون  اما شايد همين نگاه

                                                                    .دانند، آن هم کفاری که شيطان، دشمن اصلی بشريت را می پرستند
ست که پيروان اديان جديدتر به کسانی که همچنان به اديان قديمی تر از ديد مورخان اديان، شيطان پرستی برچسبی ا

باور داشتند می زدند و خدايان آنان را شيطان و منشأ شر خطاب می کردند، همان گونه که مسيحيان اروپا در مورد 
                                                                    .اروپاييانی که به باورهای پيشين خود باقی مانده بودند چنين کردند

اما در باور يزيدی، شيطان دشمن اصلی بشريت نيست، بلکه مقربترين فرشته خداوند و نخستين آفريده اوست و ملک 
طاووس نام دارد؛ فرشته ای که خداوند تنها با اين انگيزه به او فرمان داد به آدم سجده کند که او را بسنجد و هنگامی که 

                      .و از سجده کردن سر باز زد، بر تقربش به درگاه الهی افزوده شد و خداوند اداره جهان را به وی سپردا
يزيديان بر اين باورند که قدمت کيش آنان به زمان پيدايش بشر باز می گردد و يزيديان از نسل آدمند و نه از نسل حوا؛ 

می، ابنای بشر حاصل ازدواج آدم و حوا هستند، يزيديان خود را حاصل پسری می دانند در حالی که در باور اديان ابراهي
                                                                   .که از بذری که آدم کشت پديد آمد و سپس با حوريه ای وصلت کرد

که نبايد با ديگر اقوام وصلت کنند و ديگر ابنای بشر را به کيش بدين ترتيب، يزيديان خود را تافته ای جدابافته می دانند 
                                                                                                                                        .خود بپذيرند

چند روز . ه گريخت خويشاوندانش او را گرفتند و سنگسار کردندچند ماه پيش که دختری يزيدی با پسر مسلمانی از خان
                                                                             .بعد، شماری از يزيديان به دست افراد مسلح تيرباران شدند

ارشان زندگی می کنند و زبانی متفاوت با آنان با تمام اين جدايی پيشگی، يزيديان از تبار ديگر کردهايی اند که در جو  
                                                                                          .است ندارند) کردی شمالی(که گويش کرمانجی 

کيش يزيدی را در شمار ديگر  با وجود آنکه در باور يزيدی، دين آنان پيشينه ای به قدمت تاريخ بشر دارد اما مورخان،  
فرقی طبقه بندی می کنند که پس از اسالم، به نيت احيای سنتهای پيشينيان و با انگيزه حفظ و بازيافت هويت تاريخی در 

                                .نقاط مختلف خاورميانه زاييده شدند و رشد کردند، هرچند بنيانگذارانشان صوفيان مسلمان بودند
و شيدليها که همگی در مناطق کردنشين ايران، عراق، ترکيه و سوريه و نواحی ) اهل حق(لويان، کاکه ای ها ع

همجوارشان زندگی می کنند، از اين دسته مذاهب به شمار می روند و همگی اين وجه مشترک را دارند که از سويی 
ت دارد و با صوفيان مسلمان مشترک است و ديگر آداب نيايش جمعی شان همچون نذر و نياز و قربان به يکديگر شباه

اينکه گرچه پيروانی از ميان ترکان و اعراب هم يافته اند، مرکز عمده نشو و نمايشان کردستان بوده و فرهنگ و زبان 
                                                                                          .کردی رکن مهمی از آيين آنان را تشکيل می دهد

عناصری همچون ستايش خورشيد و آتش در اين . باور بر اين است که نام کيش يزيدی ريشه در واژه فارسی ايزد دارد
                                                      .آيين نشانه هايی از باورهای باستانی ايرانيان، مهرپرستی و دين زرتشت دارد

تقاد به تناسخ و سير تکاملی روح از طريق زايشهای پی در پی و دميده شدن در کالبدهای پياپی يزيديان را با مسالک اع
                                                                                                                             .شرقی پيوند می دهد

ديگر، يزيديان همچون مسلمانان روزانه پنج بار به شيوه خود نماز می گزارند، اما قبله شان در چهار بار از از سوی 
اين نمازهای پنجگانه، خورشيد است و در نيمروز، مقبره شيخ عدی بن مسافر، صوفی عرب قرن ششم هجری که به 

                                                                                                  .باور مورخان، بنيانگذار کيش يزيدی است
کيلومتری موصل در شمال عراق، قبله گاه يزيديان است و هر يزيدی در  ٣٦مقبره شيخ عدی در روستای اللش در 

                                               .صورت توانايی بايد در طول عمرش دست کم يک بار به زيارت اين آرامگاه برود
، تابستان است، در کنار قبله گاه يزيديان، چشمه گاه مقدسی قرار دارد که زمزم خوانده می شود، کوهی "حج"موسم اين 

مقدس است که نامش را عرفات نام نهاده اند، پلی نيز هست به نام پل صراط، در موسم زيارت گاوی را هم قربانی می 
يان همچون صوفيان در مراسم خود به ذکر و سماع می پردازند و پيروان اين کيش به طبقات پير و شيخ و يزيد .کنند

نزديکترينها به يزيديان، چه در باور و اساطير، همچون اعتقاد به مالئک هفتگانه و تناسخ و سنتها  .مريد تقسيم می شوند
ان اهل حق ناميده می شوند که بسياری از ايرانيان آنان را با و آيينها، طايفه يارسانند که در عراق کاکه ای و در اير

                     .برای يزيديان، مورد پسند آنان نيست" شيطان پرست"می شناسند، نامی که همچون " علی اللهی"عنوان 
ل حق احساس نزديکی پاره ای از پيروان اهل حق نيز در مورد شيطان نگرشی همچون يزيديان دارند، يزيديان نيز به اه

.                                                       می کنند و آنان را در جمع خود شرکت می دهند اما با آنان وصلت نمی کنند  
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اکثريت اهل حق را نيز همچون يزيديان، کردها تشکيل می دهند، اما در ايران و عراق و قفقاز، اين آيين در ميان ترکان 
                                                                                                                                      .يرو داردنيز پ

  تحقيقی در باب معانی لفظی نامهای قرآن و ارتباط لغوی آنها با اوستا و تورات 
  

پيش از "فرهنگ اعالم قرآن در باب معنی لفظی اصلی قرآن اين است که  ّلب سخن دکتر محمد خزائلی و منابع وی در
هيچ قسمتی از قرآن "(و ما تتلو من قرآن" از سورًه يونس  ۶٢سابقه داشته و مخصوصًا آيًه  قرآنهم عنوان   قرآننزول 

). پديد آمدن و حادث شدنبوده، نه قرآن در حال  توراتالبد منظور کتاب مدون (بهترين مؤيد است ) را تالوت نمی کنيد
که همريشه با  قيريانهنام  رامی ناميده اند  و سريانيها نيز قسمتهايی از انجيل  قرائتيهوديان قسمتی از تورات را به نام 

و از ترجمًه تورات در رابطه و قياس با خود نام  قرآناز اين گفته مستفاد ميشود که نام عربی ." نده اقرائت است، می داد
که خزائلی بدان اشاره می ) محل مالقاتبه معنی لفظی (سريانيها  قيريانهبه احتمال زياد از . ن پديد آمده استلفظی آ
بلکه محل اساطيری معروف يهود و مسيحيان ) نامه های اول و دوم پولس به قرنتيان(قرنتيانهمان فصل انجيلی  نهنمايد 

 هارمجدون، )کوه موعظه يا کوه ايزد ماه(صيون، کوه ی مسيحمعروف عيس خطابًه کوهستانمنظور بوده است که مکان 
به قرآن اطالق شده است  نبیدر نزد ايرانيان کلمه . نام گرفته است) کوه محل مالقات زائرين( قرقيسيا و) کوه خطابه(

از کلمًه  قرآناحتمال ريشه ايرانی خود . که به معنی کتاب و نوشته يعنی يکی از اسامی شناخته شده قرآن می باشد
منطقی به بسيارهم ) ستا-در هيئت افد( اوستايعنی مترادف ) سرودهای با شکوه نيايش(ان- رئو- گائوو پارسی  اوستايی

قرآن نيز در  کالم موزون معجزه آسای خدايگانی. بودن آيات قرآن نيز اين نظر را تقويت می نمايد موزوننظر ميرسد، 
 گئوماتهمترادف با ) ماگئو(مغ باب جالب است که نام خود طبقًه رواحانی آريايی در اين . واقع اشاره به همين معنی است

واال بلکه شاعری حنفايی  فيلسوفدر واقع محمد هم نه يک . است دانای اشعار و سرودهای دينیبه معنی   گئوتمهو 
از اينجاست . به در می برده استسياس و مکار بوده و مخالفين عقيدتی باهوش خود را با کفر و ارتداد و تهديد از ميدان 

که خدای خود را هم در قرآن مکار خوانده است و قرآن موزون پر از کالم پر تناقض است که در شرايط مختلف به 
نتيجًه طبيعی اين انقالب اسالمی که اساس بر . مناسبتهای مختلف آورده شده و کالم خدايگانيشان محسوب گرديده است

و تعطيل افکار فلسفی و ) احمد/محمد(و نماينده اش) خدای پدرش عبداهللا(موهوم اهللا موهوم تسليم در مقابل اوامر 
باورهای غير اسالمی است، مسلط کردن سيستم اجتماعی برده داری دو اليه فکری و اقتصادی بر سيستم قبيله ای  

همان موعود امم سامی ) ان داشتهکه شايد باوری هم بد(محمد خود را در قرآن به زيرکی . ديرين عربستان بوده است
چون مطابق اعتقادات زرتشتيان ظهور . معرفی نموده است) ستوده پاک زرتشتيها= استوت ارته= ستوده خدا ( احمد

کامل در جهان به شمار ميرفته است؛ لذا می توان تصور نمود  آرامشو صلح سئوشيانت استوت ارته برای برقراری 
گرچه محيط عربستان بيشتر تحت . بر گرفته است موعود استوت ارتًهام آيين منسوب به را از ن اسالممحمد نام دين 

در پديد آمدن و به رسميت به طور اساسی  گائورانی ين نام ايرانیهمتسلط فرهنگ بابلی و يهودی بوده است، معهذا 
کهن خود را  دينی و حماسیسرودهای ردان جنوبی در دامنه های زاگروس چون ُک .استافتادن نام قرآن نقش داشته 

می نامند که  گورانهستند، ) اللهی آلوودر اساس (و تيرًه قومی و فرهنگی بزرگی از خودشان را که علی اللهی  گورانی
را  در مجموع می توان به گوران نام  .مطابقت می نمايد) ترک زبانان يعنی زرتشتيان گوور(گبرخود اين نامها با کلمه 

ميتانی اطالق ميشده آريايی سئورومتی و است و به روحانيون ساحر و ) گائور( آتش پرست، )مغ(=انجمنی معنی سه 
يعنی دانای ) زان - گائو(گوسانجالب است که در آذربايجان کهن صنف خوانندگان سرودهای حماسی و دينی را  .است

می دانيم ايرانيان . گرفته شده است )يعنی سرود دينی( گائوسرودهای دينی و حماسی می ناميده اند که از همان ريشه 
 جبرئيلمی ناميده اند که از همين ريشه بوده و البد با نام ) گائوبروه(گائوبرياباستان وزير اعظم و سخنگوی دولت را 

در اين . که در قرآن به صورت واسطًه خدا و محمد به شمار آمده است، مربوط گرديده است) مرد پيام نيرومند خدا(
نيز اصلی بابلی داشته و به معنی قانون و ) کتاب، به زبانهای سامی کهن يعنی آيات( نسکافزود نام اوستايی  رابطه بايد

به عنوان فرشته پيام آور در ) اوستايی نريوسنگ= نيرومند خدا( جبرئيلنام . بوده و هم معنی تورات است) نسق(روش 
نيرومند خدا، عزيز (عزازيل)/ومند آيه های آسمانیمحافظ  نير(نيسروچتورات همچنين به صورت آشوری و عبری 

خدای ملی بابليها که در روايات بين النهرينی دوره انحطاط تمدن بابل بدين  مردوکاين نامها نشانگر . آمده است) خدا
به عنوان وزير ) اسرافيلشمع  و چراغ شب يا دارای آيات نورانی، ( نوسکونام بابلی کهن . اشکال ظاهر شده است

) سرور روشنايی وپيغام ايزدی ايرانيانسروش = ايزد منجی دارای گرز بزرگ( هندورسانگا/ايشومنشانگر ) اهللا(نليلا
وزير ) نبو/کامل= نينورتا/اسماعيل(ايسی مومطابق با ) کامل خدا(ميکائيلقرآنی ديگر /فرشتًه مقرب توراتی. است
نصرت خدا و ياور خدا يا معروف ( عزرائيلام حتی به نظر ميرسد ن. است) خدای زمين و آبها(ائا /انکی
يهود نام  ايزدان جهان زيرين به شمار رفته و ازنين گيرسو به وی مربوط باشد چه اين ايزد در هيئت ) نبو/اسماعيل=خدا

ی يعن) اساسًا خدايان معروف بابلی(اهللا/ اين سه فرشتًه مقرب انليل. نسبت داده اند) اسماعيل(سمائيلميکائيل را به 
منجی، (= اليشع، )ايسی مو، نبو، نينورتا(اسماعيلعزرائيل، اسرافيل و جبرئيل در قرآن همچنين تحت نامهای /ميکائيل

در کنار هم در رديف اخيار معروف جهان ياد شده و ) صاحب قدرت، مردوک(= ذوالکفلو ) ايشوم، هندورسانگا، عيسو
اژی دهاک ( آستياگو ) هوخشتره، کی خسرو(کی آخسارو ،سياوش/فرائورتبا پادشاهان معروف و آخر ماد يعنی 

بنابراين در مجموع نتيجه ميگيريم که خود نام  قرآن نيز بی شک . مطابقت يافته اند) مادی، نيای مادری سپيتاک زرتشت
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نماند  ناگفته. در رابطه با موضوعات رستاخيز و پيام آور بزرگ از جنوب ماد و بين النهرين به شبه جزيره رسيده است
 گوتمهو ) دانای سرودهای دينی( گئوماتهيعنی  )ايرج/برديه(سپيتاک زرتشتهمچنين در القاب ايرانی و هندی  گائوجزء 

گوتمه ا، شوار گوتمه، گوتمه بوداگئوماته در هند تحت اسامی /سپيتاک زرتشت. ديده ميشود) محافظ سرودهای دينی(
ته شده که هر يک از اينها به صورت شخصيتهای تاريخی جداگانه ای در شناخ) از سرايندگان وداها(گوتمه و مهاويرا 
. ً هندوان استگوتمهآورده که دقيقًا مترادف  پاتی زيتسمرديس را جايی به صورت /هرودوت نام گئوماته. آمده اند

-افد( اوستاچيزی که شک و شبهه در اين باب باقی نمی گذارد همانا مشترک بودن معنی نامهای اوستای اصلی يعنی 
در اين . می باشد) آن - رئو-گائو( قرآنفارسی -با معنی مادی سرودهای دينی با شکوهيعنی ) سها-گائو(گاثاها و ) ستا

در فرهنگ عربستان منتشر و معروف شده  عرب زرتشتی بنی تميمتوسط قبيلًه بزرگ بيشتر صورت اين نام ايرانی 
به محمد خبر ميدهد، ) ايرانی(عجمی توسط فرد  تعليم قرآنشايعًه  سورًه نحل  قرآن که در آن از١٠٣آيًه  . است

- خدامی نامند که نام ) الجم، عجم(جم فرقه های  گوران جشن آيينی بزرگ خود را به . وزينترين سند در اين باب است
ر اين رابطه اساطيری هم که تالش شده است د سلمان فارسینام . اساطيری کهن و معروف ايرانيان است پادشاه موبد

در سلک پادشاهان  سليمانفردی تاريخی معرفی گردد در اساس متعلق به خدايی است که در تورات نيز به صورت 
خدای کامل و (نينورتاهم داده است تحت نامهای مختلف از جمله اسالم وی که نامش را به دين . يهود در آمده است

و ) ان - فرس(به عنوان خدای قبيله ای عرب، خدای جنگ و اسبان  اسماعيل، نين گيرسو، نبو،يغوث، ايسی مو و )سالم
حاکم مدائن، منظور (سلمان فارسی نامهای . چاه و کانال و کشاورزی خدای بزرگی در نزد امم سامی کهن بوده است

 مانمادر سلياختصاص نام . اطالق ميشده است) فريدون(از نظر تاريخی بعدها به کورش سوم  سليمانو ) حاکم بابل
به هر حال اصًال . گواه زنده در اين باب است) مشهد مرغاب(به مقبرًه کورش در پاسارگاد) در واقع مزار سليمان(

اعراب يهودی ثروتمند مدينه و حبشه بعد از افول فرهنگ بابلی سکاندار فرهنگ دينی عربستان بوده اند، گرچه خود 
بررسی دقيق چهار نام معروف  قرآن . عهد باستان تأثير پذيرفته بودنديهوديان و تورات شديدًا از فرهنگ و سنن بابليان 

يکی از معانی : در رابطه با هم معانی و ابعاد معانی آن را به روشنی به تصوير ميکشد ذکرو  کتاب، فرقان، قرآنيعنی 
 ذکرو  کتابچهارم قرآن يعنی  می باشد نامهای سوم و قرائتأ و قر مسلم قرآن که غالبًا پذيرفته شده است ريشًه آن از فعل

و  قرآناما در رابطه با وجه مشترک معانی نامهای اول و دوم . به وضوح اشاره به همين معنی داشته و مؤيد آن هستند
در نزد  توراتکلمًه : يک مفهوم مستتری وجود دارد که محققان قرآن از قديم االيام از وجود آن بی اطالع مانده اند فرقان

کتاب گرفته شود، مفهوم ) طورات در زبان عرب(قوانين و دستورهای دينیيش از آن که به معنی عبری آن امم سامی ب
مسلم به نظر ميرسد با توجه به همين معنی تورات است که در . را می داده است) آت-تور(و آيه های بزرگ کوهستان 

 اتدر رابطه جزء . ذکر شده است ظًه کوهستانموع/خطابهتعاليم معروف منسوب به عيسی مسيح  تحت نام  انجيل مّتا
اصًال  آيهلفظ : " می آورد آيهبايد افزود خزائلی در بارًه ريشًه کلمًه ) در معنی عربی آيه های کوهستان"( آت - تور"نام 

به معنی نشان و تشخيص و به معنی معجزه است و در قرآن مجيد هم آيه در اين دو آته عبری است و اصل عبری آن 
ضمنًا در کتاب اوستا بيشتر آيات با کلمًه . نی استعمال شده و هم بر مجموعًه کلمات ميان دو فاصله اطالق گرديده استمع
موضوعات مربوط به ده فرمان موسی به شمار می  توراتاساسًا اعراب از قديم ." ايدون، ايضًا شروع ميشود=  آات

بنابراين قرآن اساسًا به قياس با نام . بر موسی نازل شده بوده است) در اصل يعنی کوه ايزد ماه( تورسيناآوردند که در 
قرآن شناسان غالبًا . گرفته ميشده است) تور = در معنی قله و کوه(  قرناز ريشه اسم  عام عربی  در زبان عربتورات 

در اين باب اصل را  .اند دانسته) نزديک شدن(قَرنمصدر قَرن  را  در رابطه با قرآن نه اسم عام عربی بلکه فعل عربی 
در اين رابطه با توجه به پسوند عالمت جمع . است کوه بلند و آسمانقرار داد که به معنی  کورمی توان بر کلمه سومری 

به ميان کشيده ) سرود( َگُرو ) کوهستان( گئيرباز هم رد پای فرهنگ ايران باستان با کلمات اوستايی " ان"يا نسبت 
به لفظ (فرقان ی در رابطه با وجود اين معنی قرآن و چنين بر داشتی از آن خود نام  دوم قرآن يعنی داليل تکميل .ميشود

از ُبن اسم عام عربی  قرناز ريشًه  قرآناست که به همان سياق پديد آمدن نام ) سريانی يعنی تشخيص ميان حق و باطل
يرانی عهد اعراب نيز کتاب اوستا را نازل شده بر جالب است که روايات ا. اخذ گرديده است) تور= ّقله و رأس( فرق

به عبارتی اين نام قرآن نيز هر دو معنی . خاطر نشان ميکنند) قرآن احقافاوستا،  هوکر(سبالنزرتشت بر فراز کوه 
تورات اصلی (موسیمنسوب به  توراتچون پيشتر . در زبان عربی را متضمن است قرآنو  توراتدوبعدی مشترک 

در  اوستاو  توراتمی ناميده اند، بر اين پايه نامهای قرآن و فرقان به عنوان نام عربی مشترک  فرقان را هم) اعراب
در رابطه با . محيط عربستان شناخته شده بوده است و محمد نيز همين نامها را برای مجموعه تعاليم خود برگزيده است

گفتنی است دکتر محمد خزائلی در ) ائايی بابلی/ شتی ايرانیزرت( دين ابراهيمو  اسالم=  حنيف کاملاسالم به عنوان دين 
وعدًه (هونوی "و " بی اعتقاد به آيين بت پرستی"را به ترتيب  حنيففرهنگ اعالم قرآن دو ريشه سامی و ايرانی 

 مناسبتر می) کتاب دينی= خوب و نوی=درترکيب هو(آن  بهدينآورده است معهذا در مورد اخير معنی )" انجيل= خوب
 قرآنو کسب  اهللابرای ارتباط با  کوه حراموضوع رفتن محمد به غار . است) نپی( نویافتد چه نام ايرانی خو قرآن نيز 

محمد در آغاز خود را در زمره و سلک پيغمبران منسوب به يهود می ديد . تأييد ديگری برهمين معنی است نبوتو مقام 
ت المقدس اختيار کرده بود؛ ولی چون نتوانست قبايل عرب يهودی نسبتًا و از اينجا بود که قبلًه نماز خود را سمت بي

مدينه را به پيامبری و رسالت خويش قانع نمايد از در ستيز با ايشان در آمد،  نژاد پرستثروتمند و ذاتًا از نظر دينی 
ل و غارت و اسارت خصوصا بعد از حماسًه جنگ خندق که برای کسب مال و منال برای طرفداران فقير خويش به قت
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 بنی قريظهپرداخت و چنانکه در تاريخ طبری به تفصيل نقل گرديده در مورد  سه قبيلًه بزرگ يهودی مدينهشقاوتمندانه 
صورت وسيعتری دگرگونه ای از اين واقعه هم بعد از ناکامی در ادامًه جنگ تحميلی و صلح (شقاوت را از حد گذراند

ايشان ابتدا از محمد در مقابل بت پرستان حمايت ). ه با چپگرايان زندانی پديد آمدجام زهرنوشان در ايران در رابط
نمودند ولی چون جواب سؤاالت دينی شان از وی را که مشکل اّمی بودن و ادعای پيامبری را يکجا با خود داشت کامًال 

 و مجادله با تعليمات وی بر آمدند و متهم درست نمی ديدند دين  و رسالت وی را نپذيرفتند و طبيعتًا در مواردی به مقابله
شدند که در جنگ خندق در مقابل تهاجم بت پرستان مکه به مسلمانان مدينه که منجر به باز پس راندن ّمکيها توسط 
مسلمين شد، بر خالف قرارداد دوستی و اتحادشان با محمد و مسلمين بی طرفی اختيار ننموده و حتی به گونه ای با 

مطابق روايات مسلمين . ه همکاری کرده اند و بهانًه همين امر سبب و دستاويز سر نوشت دردناکشان گرديدمهاجمان مک
روز محاصره گشتن در محله هايشان ، مسالمت آميز تسليم شده ٢٠نفر اسير بنی قريظه را که بعد از حدود  ٧٠٠حدود 

سعد بن معاذ زخمی مشرف به مرگ که توسط بيله، رئيس قو زبير بن عوام به داوری  علی بن ابی طالببودند، توسط 
. محمد برگزيده شده بود، سر بريده شدند و ريحانه زن زيبای کعب رئيس  قبيله بنی قريظه به حرمسرای محمد برده شد

محمد در پی آمد يکسره کردن کار اين اعراب يهودی مدينه و حوالی آن با بازگشت به اصل خويش با اختيار قبلًه کعبًه 
در مورد انگيزًه خارجی ادعای نبوت و . ياکانش به جای بيت المقدس يهود، اسالم را تبديل به دين ملی اعراب نمودن

 زرتشتی/مانوی/بابلی/يهودیخاتميت وی گفتنی است، چنانکه خود محمد در قرآن اشاره ميکند در محيط عربستان باور 
، استوت ارتًه زرتشتيان يعنی ستوده شدًه دين مّحمد و حيمدام از همان ريشًه نا( احمدظهور منجی موعودی به نامهای 

در شکل نيمه  منجی موعودچنانکه می دانيم در نزد شيعيان حتی اين . از قرون قبل به طور گسترده شايع بوده است) پناه
و در روزگار از عهد محمد هم گذشته و دوباره به قوت سر درآورده است  مهدی موعودنيمه زرتشتی خياليش  -اسالمی

پيشرفت سريع و بالوقفًه علم و صنعت جهانيان، آن موضوع داغ بحث و فحص چرخانندگان به حقنه منتخب عرصه 
غير (به نوعی شيعه اثنی عشری به عوض همگرايی با اهل سنت همراه قافله تمدن . سياست و فرهنگ ايران شده است

شان در مورد يکی از اين خاندان غلو کرده اند، شيعه حاکم بر اگر اي(به ُغالت شيعه گرايش پيدا کرده است ) وهابی
بنابراين در کّل  به عبارتی نظر به ريشه ). تن به اصطالح معصومين نيز گذرانده است ١۴ايران غلو را در اين باب از 

ام باالترين مقام در مق - عبدالمطلبها پايه گذار نا خود آگاه اسالم اعم از اسالم رسمی سنی و اسالم معاندان شيعه، 
نامگذاری  مّحمدو نوادًه اّمی متفکرش را  عبداهللابوده که پسر جوانمرگش را  - روحانی عربستان يعنی کليددار کعبه

  . نموده است
  :  در باب معانی لفظی اسامی قرآن نظريات محققان و علمای دين و سنت را از مقالًه معتبر زير به عينه ذکر ميکنيم

  
   قرآن  هايچهار نام از نام
  کارشناس ارشد علوم قرآنی، علی اصغر آخوندی

و   جان  به  وحي  ازطريق  آه  است  آياتي  مجموعه  نيز آه  اند، قرآن  داشته  خاصي  خود نام  براي  آسماني  از آتابهاي  هر آدام
  . است  آمده  رآندر خود ق  آه  است  هايي و يا نام نام  ، داراي شده  نازل  اسالم  پيامبر گرامي  دل

و   قطعي  نيز، سخن شده  ياد مي  مشخصي  نام  چه  به  الهي وحي  مجموعه از اين)  ص(خدا  خود رسول  در زمان  اينكه  در باره
 به  مجموعه  اين  آند آه مي  را تقويت  گمان  اين  وحي  مجموعه  جاي در جاي   قرآن  اما تكرار آلمه.  نيست  در دست  روشني

، »قرآن« نام  شده  نقل  قرآن  فضل  درباره)  ع( وائمه)  ص(از پيامبر  آه  در رواياتي  همچنين. شد مي  خوانده  قرآن  نام  انهم 
  . است تكرار شده» اهللا آتاب«و » مصحف«
بيانگر   هر آدام آه   تاس  شده  اطالق  در خود قرآن  گوناگوني  ، نامهاي مسلمانان  آسماني  آتاب  اين  قرآن  براي  هر حال  به

  . است  اي بار ويژه  و داراي  از قرآن  بعد خاصي
  )١. (آند مي   اشاره  و مشهور قرآن  معروف  چهار نام به  تفسير تبيان  در مقدمه  طوسي  شيخ
  : است  نامبرده  را با چهار اسم  قرآن  خداوند تعالي: نويسد مي چنين  قرآن  در مورد اسامي  شيخ
  )٣...(و» القرآن  فيه  انزل  الذي  شهر رمضان«)٢(،»قرآنًا عربيًا  انا جعلناه«:  است  قرآن ناميده  آن را در آياتي:  نـ قرآ١
  )٤.(»نذيرًا للعالمين  ليكون  عبده علي الفرقان  انزل  الذي  تبارك«:  است  ناميده  فرقان  اي آنرا در آيه:  ـ فرقان٢
  )٥.(»عوجًا قيمًا له  و لم يجعل  الكتاب  عبده علي انزل  الذي  الحمد هللا«:  است  شده  نيز ناميده  آتاب  اي در آيه:  ـ آتاب٣
  )٦.(»لحافظون  نزلنا الذآر و انا له  انا نحن«:  است  ذآر نيز نامبردار گشته  به  اي در آيه: ـ ذآر٤
   ـ قرآن١

چهار .  است  شده اطالق   مسلمانان  آسماني  بر آتاب  بقيه  ر آنو جز چهار با  است  آار رفته  به  بار در قرآن قرآن  واژه
  )٧.(است ١٨و  و سوره قيامت آيات  ٨٧دو بار در سوره اسراء آيه  بكار رفته  غير آتاب براي  آه  موردي
را نيز در  اصلي عنايو م)٨. ( است  شده  گرفته)  قرأ ـ يقرأ ـ قراءه(اند از  گفته  اآثر لغويون  آه  همان گونه  قرآن  واژه
  )٩.( اند آرده بيان» آردن جمع« باب اين

. دارد  و اجتماع  بر جمع  بيايد داللت  يا همزه  عله حرف» ر ق« از دو حرف  پس  هرگاه  است  آورده  فارس  ابن  و چنان آه
را نيز از  قرآن  و واژه. شوند مي  جمع  در آن  مردم  آه  است  شده  ناميده  خاطر قريه و بدين  زده  را مثال  القرية» قري«از 
  )١٠.( است  شده  جمع  ، و داستان ها و غيره احكام در آن خاطر آه داند، بدين مي» قرأ«
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  :رود مي نيز چند احتمال   آن  اصطالحي  بود و در مورد معناي  قرآن  واژه  با اشتقاق  گفتيم در رابطه  آنچه
  :رود مي  دو معنا احتمال  براساس قرآن  به  محمدي  وحي  مجموعه  ناميدن
  . باشد مي ) آردم  تالوت( يعنی) قرآنًا  قرأت(و مصدر   است  آردن  و تالوت  خواندن  معني  به  قرآن  آنكه:  اول
  . ندشد  آمدند و جمع  گرد هم آن  قسمت هاي يعنی) ء الشي  قرأت(و مصدر   است  آردن  و جمع  آمدن  گرد هم  معني  به:  دوم

علينا  ان«: فرمايد خداوند مي تر به نظر می رسد؛ چرا آه  ، احتمال اول بهتر و شايسته از دو احتمال  يكي  ترجيح  در مقام
  )١١(»قرآنه  فاتبع  ، فاذا قرأناه و قرآنه جمعه

  ). آن را پيروي   الوتت  اين  آرديم  آن را تالوت  هرگاه  پس. باشد مي)  قرآن( آن  و تالوت  آردن  همانا بر ما جمع(
شود بر   حمل  آيه  و اگر اين.  آن  را دنبال  آن  تالوت  پس  آنيم مي  آن را بر تو تالوت  هرگاه  آه  است  اين  آيه  مراد در اين

و   اتباع  و تنها زماني  شده  نازل  مختلف  در اوقات  آه  آيات  يك از يك  آمد پيروي نمي  ديگر الزم) احتمال دوم( آردن  جمع
آن را   هرگاه يعني» قرآنه  فاتبع  فاذا قراناه« قول  اين  براساس. باشند  شده با يكديگر جمع  آيات  شد آه مي  واجب  پيروي
  پس.  است  اجماع  خالف  بود و اين  وابسته  آن  جميع  بر تكامل  از آن  و پيروي  و اتباع.  آن  پيروي آن   از جمع پس  آرديم جمع
  . تر است شايسته اول   نايمع

 بر اين عالوه  باشد ولي مي) قرأ يقرأ قرآنًا(مصدر   قرآن  واژه  آه  است  بر اين  آمد نظر مفسرين و اآثر لغويون  چنان آه
 ها و آيات سوره  زيرا آه.  است  چيزي  به  چيزي  آردن  ضميمه  معني  به  دانند آه مي  مشتق» قرن«آنرا از   نظر بعضي 
  هم  قرينه  يكديگرند و گويا آه  شبيه  آن  زيرا آيات  شده  مشتق از قرينه   قرآن  اند آه نيز گفته  بعضي. يكديگرند  ضميمه  قرآن 

و از   مهموز نيست.  است  اسم  باشد، قرآن نمي  از چيزي  مشتق لفظ قرآن دارد آه   نظر ديگري  بر اينها شافعي  عالوه. هستند
  )١٢.( و انجيل مانند تورات  خداوند است  آتاب  براي اسمي   بلكه  است  نشده  گرفته  قرائت
در   هژوا  اين.  است  خواندن  معناي  به  در لغت  قرآن:  است  گفته  چنين  نظرات  اين  بندي  معاصر در جمع  از محققان  يكي

 آه  راي  اما اين.  است  پيدا آرده علميت   تدريجًا جنبه  لي، و آار رفته به  آسماني  آتاب  در مورد اين  وصف  صورت  آغاز به
 آه  است  ديدگاهي  وجه  نظير اين.  نيست اعتنايي   قابل  باشد، وجه مي زائده  آن  و همزه  شده  گرفته» قرن«  از ماده  آلمه  اين 
در چند   لفظ در خود قرآن  اين  عالوه به.  انجيل و مانند تورات   است  قرآن  براي  جامد و علم اسمي  قرآن  واژه  معتقد است 

 است  الفاظي  جز اينكه  ، عنايتي آتاب بر اين  قرآن  آلمه  ظاهرًا در اطالق.  است  آار رفته به  خواندن  معناي  مورد به
محفوظ،   در لوح  شده  نوشته يا  نوشتني  است  آياتي  جز اينكه  معنايي آتاب   آلمه  در اطالق  چنان آه  منظور نيست خواندني 

  )١٣.(شود نمي  فهميده
   ـ فرقان٢

.       باشد دو چيز مي  بين و جدايي   گذاشتن  فرق  معناي به  فرقان.  است» فرقان«  قرآن  از نامهاي  آمد يكي  از اين  پيش  چنان آه
از  با استفاده   قرآن. دهد گذارد و تمييز مي مي فرق  و باطل حق  بين  آه  است  شده ه ناميد» فرقان«  خاطر قرآن  و بدين). ١٤(

  )١٥.(اندازد مي و فاصله   جدايي  و باطل  حق  آن دو يعني  آند و بين مي  داللت  باطل و بطالن  حق  خود بر صحت  ادله
 آه شده   ناميده  اطر فرقانخ  ، بدين است  قرآن  همان  فرقان: معنا شده است چنين  طوسی فرقان  از تفسير تبيان شيخ  در جايي

و خطا و   صواب  بين  ، در امور دين است  آن  شامل  خير آه  بر آارهاي  از وعظ و زجر از زشتي ها و تشويق  با استفاده 
  )١٦.(افكند مي و جدايي  فاصله  و باطل  حق
   ـ آتاب٣

  آلمه  اي بيشتر از هر واژه  قرآن  از واژه  پس  آريم  آندر قر گفت شايد بتوان.  است  آتاب  قرآن  رايج  ديگر از نام هاي  يكي
و   »اهللا آتاب «  صورت و به   با اضافه  مفرد و گاهي  صورت  به  گاهي  آلمه  اين.  است  به آار رفته  در مورد قرآن  آتاب
  )١٧.( است و غير اينها ذآر شده  ، منير، مسطور، متشابه ، حكيم مانند مبين  با صفاتي  همراه  گاهي
چنان   است شده   گرفته شدن  جمع  معناي به  آتابت.  است  مكتوب معناي  به  ، و در اصل است» آتابًا آتبت«از   مصدري  آتاب
  .  آوردم  و فراهم  را با بند دوختم  مشك  درزهاي  يعني» السقاء آتبت«: گويد مي  عرب  آه
 از چيزي  اي پاره آردن  ضميمه  معني  به  آتابت. آورند  را فراهم  درز مشك  با آن  آه  است  ، بندي خزره  معني  به» الكتبة«و 

يكديگر   به  افراد آن  تمام  آه است   نظامي  گردان  معناي  به» الكتيب«و . باشد آنها مي  ساختن  منظور نزديك  ديگر به  پاره  ب 
  )١٨.(اند پيوسته
 شود اين مي گفته   نوشتار آتاب  به  اين آه  و علت) ١٩.( ديگر است  بر چيزي  چيزي  نآرد  جمع  معناي  به  آتاب  واژه  پس

و   آلمات  قرآن آه   نظر است  نيز از آن  بر قرآن  آتاب  اطالق. شوند مي  با يكديگر ضميمه  و آلمات  حروف  آه  است 
  )٢٠.( است آرده ها را جمع ها و آيه و يا سوره  آرده  را در سطرها جمع حروف

  صورت ها و اخبار را با بليغ ترين  و قصه  علوم  انواع  داند آه خاطر مي را بدين  بر قرآن  آتاب  يکی از دانشمندان اطالق
  )٢١.( است  آرده  جمع
  ـ ذآر٤

 الذآر و انا لهنزلنا  انا نحن«:  است خداوند فرموده آه  است» ذآر«  قرآن  ديگر از نامهاي  آمد يكي  از اين  پيش  هچنانچ
  ) هستيم آن و ما نيز نگهبان آرديم را نازل)  قرآن(ما ذآر )(٢٢(  »لحافظون 

  )٢٣.( است آمده قرآن  معني ذآر به  بار واژه حدود بيست  در قرآن
 را در آن  انشبندگ آه  خداوند تعالي از سوي  است  ذآري قرآن  اينكه  اول: دارد  را ذآر ناميد، دو احتمال  خداوند قرآن  اينكه
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 است  شرف  معني ذآر به  اينكه دوم  احتمال.  است  شناسانده  ايشان  به  را در آن  و حدود و احكامش  و فرايض  است  ياد آرده 
خداوند نيز  آه  همان گونه. اند آرده را تصديق  اند و معارفش آورده  ايمان  آن ه ب  آه آساني  براي  است  ذآر و شرفي  نآو قر 
  )٢٥).( تو و قومت  براي است   شرفي  قرآن  اين)(٢٤.(»و لقومك لذآر لك  و انه« : است  رمودهف

 ------------  ---------  ---------  ---  
  :پی نوشت

  .٧٣و  ، ص ؛ ج تبيان -١
  .٣/  زخرف -٢
  . /بقره -٣
  . /فرقان -٤
  .١/ آهف -٥
  .٩/حجر -٦
  .٥٤٠و   ؛ ص الكريم  اللفاظ القران  المفهرس  ، محمد فؤاد؛ المعجم عبدالباقي -٧
  . ، ص ؛ ج العربية و صحاح  اللغة تاج  ، الصحاح جوهري -٨
  . ، ص ؛ ج تبيان -٩
  .٧٩و   ، ص٥اللغة؛ج  مقاييس  ؛ معجم فارس ابن -١٠
  .١٨و  ١٧/قيامت -١١
  . ؛ ص قرآن  در علوم  ؛ سيري ، يعقوب ـ جعفري ١٨٤و  ، ص ؛ ج اتقان -١٢
  . ، ص ؛ج شناسي  ؛ قرآن ، محمد تقي زديي  مصباح -١٣
  . ، ص ؛ ج اللغة  المقاييس  معجم -١٤
  . ، ص ؛ ج تبيان -١٥
  . ، ص ؛ ج تبيان -١٦
  . ؛ ص قرآن  در علوم  سيري -١٧
  . ، ص ؛ ج تبيان -١٨
  . ، ص اللغة؛ ج  مقاييس  معجم -١٩
  . ؛ ص قرآن در علوم  سيري -٢٠
  . ، ص ؛ ج اتقان -٢١
  .٩/حجر -٢٢
  . ؛ ص قرآن  در علوم  سيري -٢٣
  . /زخرف -٢٤
  . ، ص ؛ ج تبيان -٢٥
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 کنيًه ابوتراب علی بن ابی طالب از کجا پيدا شده است؟ 
 

 ابوتراب
فرهنگ مهدويت از سايت امام مهدی ،  

يکی از وجوه قرار . نيز هستکنيه ی حضرت علی عليه السالم » ابوتراب«. است) عج(ابوتراب کنيه ی مهدی موعود «
امام صادق عليه السالم در تفسير . صاحب خاک و مرّبی زمين باشد» ابوتراب«دادن اين کنيه، آن است که شايد مراد از 

                                                                                                                                  : آيه ی شريفه ی
                                                                                                   )٦٩/زمر(َو َاْشَرَقِت اْلَارُض ِبُنوِر َربِّها «

                                                                          .»به نور پروردگارش روشن می شود) در آن روز(و زمين 
ما قيام کند، زمين به نور پروردگارش روشن می شود، و بندگان از نور آفتاب مستغنی ) عج(هنگامی که قائم «: فرمودند

         . )٥٤٥، ص ١٩، ج »تفسير نمونه« -  ٦٠، باب دّوم، ص »نجم الثاقب«(. »می شوند و ظلمت بر طرف می گردد
پنبه (چنين مستفاد ميگردد که کنيه ابوتراب علی بن ابوطالب به واسطه تصاحب زمينهای گستردًه فدک از اين مطلب

در اطراف مدينه بوده است که از اراضی يهوديان بوده و بعد از شکست يهوديان خيبر به دستور محمد نصيب وی ) خيز
به عبارتی يعنی . اک خوابيدن علی می باشدچه روايات اسالمی معروفی حاکی از بيرون در خانه بر خ. گرديده بود

در غير اين صورت چنانکه از استاد علی اکبرجعفری شنيدم به سبب رفتار يا رفتارهای . ارتباط وی با اراضی است
سالگی به ازدواج علی در  ٩يا  ٨البد فاطمه که در سنين . ناپسندی توسط فاطمه زهرا از خانه اخراج شده بوده است

از روايات اسالمی هم که سعی در کتمان صفات و جنبه های . د خاطره بدی از اين سن کودکيش داشته استآورده شده بو
اگر  -اصًال به احتمال زياد مسبب جوانمرگ شدن خود فاطمه زهرا. خفت آور وی دارند بوی همين مفهوم به مشام ميرسد

بلکه ) شوهر زينب ولی مورد اتهام شيعيان(مرنه به واسطًه ضربًه خليفه ودامادش ع -مرگ وی طبيعی نبوده باشد
بواسطًه همين اختالفات خانوادگی و ضربًه همسرش صورت گرفته است؛ چه در غير اين حالت علی اين جرم  و اهانت 

تهمت (افکدر واقعه . "دوست و دامادش يعنی عمر متهم  به ضرب و شتم  فاطمه زهرا را بی جواب رها نمی کرد
مرتضی علی برای بازپرسی و کسب اطالع از کنه واقعًه از قافله برجای ماندن عايشه در صحرا و ) ناپاکی به عايشه

. سورًه نور، قرآن کريم ١١تفسير آيًه "(کنيز عايشه را سخت زده بود بريرهتنها شدن او با صفوان بن معطل سلمی، 
                                                                                                                            ).بهاءالدين خرمشاهی

در باره اطالق : موضوع پيدايی کنيًه ابوتراب از اين قرار ذکر شده است ،٣٠، ص ١يرة المعارف تشيع، جدابر اساس 
اتفاق نظر دارند، اما در باره چگونگی به او داده است ) ص(يامبرپ را يهکناين که اين  و) ع(تراب به امام علی ابو يهکن

گويند که در  ای منابع با ذکر حديثی از عمار ياسر می پاره. کنند ذکر می متفاوتآن حضرت دو روايت  به يهکندادن آن 
: تکان داد و فرمود خودرا که در نخلستان بنی مدلج به خواب رفته بود با پای ) ع(علی) ص(يره، پيامبرذوالعشغزوه 

) ع(و در روايتی ديگر آمده که روزی علی. گويی فرمود ی شهادت او را پيشچگونگو در پی آن » يزبرخ ترابابوای «
عّمت کجاست؟  پسر. آمد و پرسيد) س(به نزد فاطمه) ص(يرون آمد و در سايه مسجد بخفت، پس از آن پيامبرباز خانه  

ردا از پشتش افتاده و خاک آلوده شده  کهرا ديد  برفت و او) ص(پيامبر» در مسجد خفته است«: پاسخ گفت) س(فاطمه
.                  »يزبرخ ابوترابای «: فرمود و در آن حال می پرداختبه پاک کردن خاک از پشت او ) ص(پيامبر. است

          :             در سايت امام علی روايات بسيار طرفدارانه و پرده پوشانًه شيعيان در اين باب چنين قيد شده است
،ابو تراب است آه آن ) ع( علىهاى  يكى ديگر از آنيه.آردند را به اين دو آنيه صدا مى) ع(پيامبر وفات يافت على  چون

                                                                                                .را پيامبر برگزيده و بر وى اطالق آرده بود
فراز منبر،على را دشنام  برخواهد تو را وادارد تا  حاآم مدينه مى:به سهل بن سعد گفته شد«:نقل شده است استيعاب در

به خدا سوگند جز پيامبر آسى :سهل پاسخ داد.خطاب آنى تراببايد على را با آنيه ابو :چه بگويم؟گفت:سهل پرسيد.گويى
گاه  نزد فاطمه رفت و آن) ع(على :اى ابو العباس؟جواب داد چگونه:يدپرس. است نكردهعلى را بدين آنيت،نامگذارى 

پسر :و از او پرسيد آمدپيش فاطمه ) ص(پس از او،پيغمبر .آمد و در حياط مسجد دراز آشيد و به خواب رفت بيرون
ش بر پشت مسجد آمد و على را ديد آه رداي صحنپيامبر به .اينك او در مسجد آرميده است:عمويت آجاست؟فاطمه گفت

بنشين اى :شروع به پاك آردن خاك از پشت على آرد و فرمود  پيامبر با دست.استمبارآش افتاده و پشتش خاك آلود شده 
هيچ اسمى از اين نام  منو قسم به خدا در نظر .به خدا سوگند جز پيامبر آسى او را بدين نام،نخوانده است!ترابابو 

                                                                                                                        ».تر نيست دوست داشتنى
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از قبيله ينبع  عشيرهدر غزوه ) ع(من و على بن ابيطالب «:خصايص از عمار بن ياسر نقل آرده است آه گفت در نسايى
گرفت، من و على به راه افتاديم تا آنكه در زير  فرار دوى ما را سپس خواب ه:تا آنجا آه عمار گفت.با يكديگر بوديم

او با پايش .سوگند به خدا آه جز پيامبر آسى ما را از خواب بيدار نكرد.آرميديم گياهسايه نخلها و روى زمين خاآى و بى 
در آن روز بود آه پيغمبر .مشديداد و ما به خاطر آنكه روى زمينى خاآى دراز آشيده بوديم،به خاك آلوده  را تكان مى ما
      ».مشاهده آرده بود) ع(آه پيامبر آثار خاك را بر على  تراب؟چراشود اى ابو  تو را چه مى.فرمود) ع(به على ) ص(

على را در سجده ديد در  پيامبرچون :در روايتى ديگر آمده است.است آه اين واقعه چند بار اتفاق افتاده باشد ممكن البته
                       .» چنين آن!ابو تراب«:بوده به او فرمود آلوداش خاك  اش نشسته و يا آنكه گونه ك بر چهرهحالى آه خا

آسى آه خاك را  نخستين! اى على:چرا آه گفت.را خطاب آرد) ع(اى،على  شده است پيامبر با چنين آنيه گفته همچنين 
                                                                                                                          .تكاند تويى از سرش مى

دشمنان آن .آرد خطاب مى آنيهزيرا پيامبر وى را با همين  .داشت ها بيشتر خوش مى ،اين آنيه را از ديگر آنيه) ع( على
خواستند با گفتن  آنان مى.آردند نام ديگرى اطالق نمى آنيهن بر آن حضرت به جز اي حضرت مانند بنى اميه و ديگران،
به  دشمنان على، .به همين آنيه بود) ع(سرزنش آنند و حال آنكه افتخار على  وابو تراب،آن حضرت را تحقير 

ن آنيه دهند و اي قرارآن حضرت را مورد سرزنش  داده بودند تا با ذآر آنيه ابو تراب بر فراز منابر، دستورسخنگويان 
آه ايشان با استفاده از اين عمل،لباسى پر  است،گوياچنان آه حسن بصرى گفته .را براى او عيب و نقصى قلمداد نمايند

اطالق ) ع(چنان آه جز نام ترابى و ترابيه بر پيروان امير المؤمنين .پوشاندند مىزيب و آرايه بر تن آن حضرت 
                                                           .اختصاص يافت) ع(شيعيان على تنها بر  بدان گونه آه اين نام،.آردند نمى

                                                                                                                                    :گويد مى آميت
                  .شوم مى مفتخراست من نيز به همين وسيله در بين آنان ادعا آنم و به اين لقب  و دين او ترابى رغبت گفتند

روز عقر  بزرگوارىجلوه آل ابو سفيان در دين روز طف و جلوه بنى مروان در آرم و :آثير غرة گفت آه هنگامى
اى سروده  در اين باره مؤلف در قصيده!يت؟عصبآيا ترابى و !نفرين خدا بر تو باد:بود،يزيد بن عبد الملك به او گفت

                                                                                                                                                 :است
تراب خواند دشمنان آن را  بوپيامبر تو را  دو فرزندت،مكنى شدى و نسل رسول خدا در اين دو فرزند به جاى ماند نام به

                                                                      .بود افتخارىشمردند و حال آنكه براى تو اين آنيه  بر تو عيب مى
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تبديل به جنت و پل صراط و اعراف ديوار حايل بين  بهشت مازندران و  پل چينوت ايرانيان در قرآن
 بهشت و دوزخ جهان ديگر شده است

 
که در کتب پهلوی مکان آن در کوهستان نزديک شهر  )به معنی قضاوتگاه ديوار گذرگاهی( ايرانيان باستان پل چينوت

يعنی ) ، موردی چای کنونیرود قضاوت( دائيتیدوسوی رود  درکوههای مجاور در آذربايجان) مراغه(رغًه زرتشتی 
اعراف ، در قرآن تبديل به مشخص شده است) راست بر افراشته( ارزيشو ) کوه خدا=بغگرنگهبانی يا (=هرا کوههای 

معرفی گرديده و سورًه مفصلی از قرآن به نام و نشان آن اختصاص ) ديوار وپل صراط حائل برای شناخت نيک و بد(
ايسه اين اصل ايرانی و فرع اسالمی ابتدا روايات کتب پهلوی را در باب پل چينوت نقل برای مقابله و مق. داده شده است

را  که مباحث ) در رابطه با بهشت(و ديوار اعراف  قرآن ) در رابطه با دوزخ(نموده و سپس مقاالت پل صراط 
            :عارف اسالمی نقل می نمائيمجداگانه ای به شمار رفته و لذا جداگانه تفسير شده اند، به عينه از پايگاه علوم و م

                                                                                                
                                                                                                                                      :پل چينوت

در کتاب دينهای ايران باستان هنريک ساموئل نيبرگ  می توان ) چينوت پرتو(بهترين شرح و تحقيق در باب پل چينوت 
اين کتاب توسط دکتر سيف الدين نجم آبادی ترجمه شده  و به صورت دستخط فارسی مترجم توسط مرکز . پيدا کرد 

از شرح و تفسير لغوی نظرات اوستا شناسان غربی  راجع به پل چينوت که در وی بعد . مطالعًه فرهنگها چاپ است
:                        مجموع آن را به معنی پل داوری و مميزی نيک و بد از آنها افاده شده است، می آورد

بخشهايی در اين تکه که بد روايت . ستا ٣٢تا  ٢٨ونديدا بند  ١٩موارد کهن برای پل چينوت در اوستای نوين فرگرد "
شده نا آشکار است، ولی بخشهای اصلی بی هيچ رنجی از هم باز شناخته ميشوند و ميتواند اشاره های بسيار کوچکف 
توصيف را غالبًا تکميل کند، و آن هم به ياری شرح روان پس از مرگ، در قطعات پهلوی مشهور هادخت نسک و 

سه روز و سه شب پس از مرگ بر بالين مرده خواهد ) اورون(چنين می آيد که روان آزاد در اين قطعه . مينوک خرد
در اينجا اين توصيف هنگام صبح پس . ياد شده است ١٩اين مرحلًه سه روز و سه شب، در ونديداد هم در فرگرد . ماند

راستی و (ن گرونده به اشهدر هادخت نسک توصيف بدين گونه دنبال ميشود که روا. از شب سوم گنجانده شده است
در اين بامداد در يک سبزه زار خوشبوئی در می آيد که يک باد خوش نيمروزی از روبرو بر او ميوزد و پس ) عدالت

ساله از روبرو به او بر خورد ميکند و گفتگويی بدين ترتيب  ١۵او در اندام يک دوشيزه زيبا ) روح مجسم(از آن دئنای
ای جوان : پاسخ روان که با شگفتی همراه است و می پرسد او چه کسی است، ميگويد در: بين آنان آغاز ميشود

هر کس برای بزرگی، نيکی و . نيکومنش، نيکوسخن، نيکوکار و نيکو دئنا من به راستی همان دئنای خودت هستم
وان به خانًه آمرزيدگان و بعد از آن روان آزاد به سه گام ر. زيبائی دوست داشتی، بدانگونه در برابر تو آشکار شده ام

: " ونديداد چنين می آيد که ١٩فرگرد  ٢٩ولی در فقرًه . در گذشتگان به باال به سوی روشنائيهای بی پايان پرواز ميکند
بر راهی می آيد که زروان آن را ساخته راهی است که هم برای پيروان اشه تعيين شده است و هم برای ) روان(=او 

سپس آنجا از روان دربارًه شرکت او در جهان مادی " چينوت پرتو، پلی که مزدا ساخته است؛پيروان دروغ به سوی 
در اين . با دو سگ می آيد -که در اينجا با نام دئنا ياد نميشود - پس از آن آن دوشيزًه خوشبوی خوش اندام. پرسش ميشود

ه در هند هم ديده شده است؛ و در آنجا دو سگ جا يک پندار بسيار کهن آريايی از سرزمين مردگان را باز می شناسيم ک
اين دو شيزه از روی کوهستان . می پندارند) ايزد سمت جنوب و جهان زيرين" (يمه"را به عنوان نگهبانان حکومت 

که نشان دهندًه مرز جهان خدايان آسمان )هِئتو، سد(هرا می ايد و روان پيرو اشه را از روی پل چينوت به سوی ديوار 
وهومنه . شده است) پل، بند(هئتو همان واژه ای است که در هندی علی القاعده تبديل به ستو ).٣٠بند(ی برداست، م

و پس از آن ) ٣١بند(از روی تخت بر می خيزد و به روان خوشامد ميگويد) ايزد منش نيک، بهمن پسر اهورا مزدا(
ادبيات پهلوی جزئيات . خانًه آواز وسرودها در می آيداين روان به پيشگاه اهورامزداه و امشاسپندان در گرودنمانه يا 

بخش دوم کتاب مينوک خرد به هادخت نسک بسيار نزديک ميشود ولی در توصيف . اين صحنه را به درازا باز ميگويد
 خود از سفر آسمانی روان گردندًه اشه از پل چينوت چنين ياد ميکند که آن پلی است دراز و هر گاه روان گرونده، اشه

جای افسانه ای پل چينوت را در  ٣٠در بندهش بخش . از آن پل بخواهد عبور کند، به پهنای يک فرسنگ فراخ ميشود
که بعدها با (، کوه هرای بلند )کوهستان دادگاه(کوهستان چکات دائيتيک) منظور سرزمين ماد(در ميان جهان: می يابيم

ترازوی خود را در دست ) خدای سوگند و آزمايش(داوران رشنو قرار گرفته است؛ آنجا ئيکه خدای ) البرز مشتبه شده
و در شمال در پای اين کوه که زير آن دوزخ قرار داردف پايان پل چينوت استف و آن سر ديگر پل در نوک اين . دارد

سر  اين بخش ضمنًا شرح مفصلی دارد از. پل چينوت در باالترين نقطه به تيزی لبًه شمشيری باريک است. کوه است
نوشت گروندگان اشه و روان بد، پس از سه روز و سه شب بر بالين مرده، و بر خورد با دوشيزه و گفتگو ميان او و 
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روان، پس از آنگذر از پل چينوت که باريکی آن برای روان پيرو اشه فراخ ميشود در صورتی که روان بد از جای 
                                                                                                              ." باريک به دوزخ فرو می افتد

 جايگاه نگهبانیيا گرودنمانه يعنی  گرودمانمطلب قابل توجهی که ايرانشناسان از آن غافل مانده اند معنی اصلی نام 
 سومرچون اين معنی لفظی نام سرزمين . دمی باش) ، فردوسپاراديس(پئری دزاست که مترادف ) اوستا َور(=شده

در جنوب عراق بوده  سرزمين سومرلذا بهشت  اين جهانی عهد باستان همان . در جنوب بين النهرين بوده است) شومر(
گرچه خود سومريان بهشت اين . تورات نيز در اساس همينجاست) باغ محروسه عالیيعنی (بهشت عدناست؛ چه 

می  مازندرانو ) ديلم، ديلمون(گيالن مينهای خاستگاهيشان در سمت فالت ايران در جهانی خود را در سمت سرز
می دانيم نام . نيز همين سرزمين محروسه و پنهانگاهی است ّجنتجالب است که معنی اصلی کلمًه عربی . دانسته اند

خود کلمه . وپا و جهانيان رسيده استاز زبان ايرانيان باستان به يونانيها و از ايشان به ار) پاراديس( پئيری دزايرانی 
از اين موضوع . گرديده است) فردوس( پئيری دزمی باشد که جايگزين ) خوب( بهصفت عالی از کلمه  بهشتفارسی 

بعد از مرگ  قرآن نيز از ايرانيان مادی و  در جهانجهنم و  بهشتبه وضوح معلوم ميگردد که اساس خود باور وجود 
می دانيم نسل زبان و مليت باخته و در آميختًه مردم . ايرانی و عراقی سومری گرفته شده استپارسی و بوميان ديرين 

سومر هم در ايران و هم در عراق به دنبال بهشت گم شده  و موعودشان به وساطت آيين زرتشتی به طور غالب به 
                                                                     .                                             کيش اسالم شيعی در آمده اند

 گيالنجايگاه بهشتی اين جهانی ايران، از دوران ماقبل تاريخ همانا سرزمين سرسبز جنوب دريای مازندران يعنی نواحی 
ناميده اند؛ چون سوای اسطورًه می ) تيلمون(بوده است که سومريان در بابل آنجا  را بهشت ديلمون  گرگانو  مازندرانو 

به ) کوه ميشو کنار مرند( مشوپهلوان بابلی  از جنوب بين النهرين از طريق کوه - که در آن از سفر خدا گيلگامشبابلی 
)  انسان ناميرا و جاودانی اوتناپيشتيممازندران، محل (در جوار دريای مصب رودخانه ها  ديلمونسمت سرزمين بهشتی 

 گرگانو ) سرزمين خوشی و کامجويی(مازندران، )سرزمين جنگلی( گيالنوستا نيز نام سرزمينهای صحبت ميدارد، ا
نام . ناميده است) منطقًه نيکو و سالم(وهرکانهو ) سرزمين پناهگاهی و محروسه( ورنهرا ) سومر= سرزمين محروسه(

گواه بارز ديگری بر اين امر ) و دلپذير اوسيان، به معنی مردم سرزمين آرزويی-کاد( کادوسيانبومی اين منطقه يعنی 
سپيتمه، داماد و وليعهد آستياگ و پدر سپيتاک ( جمشيدملت  کاتوزيانجالب است که شاهنامه کادوسيان را تحت نام . است

از اين جا . آورده که در واليات جنوب کوهستان قفقاز فرمان می رانده است) برديه داماد و پسر خواندًه کورش/زرتشت
) سومريها و اکديان بابلی ديلمون ،ديلمان(گيالنهم در اصل همان سرزمين ) بهشت جمشيد(جمشيد  ورم ميشود که معلو

خدای خرد آبها و زمين  انکی)/معبد آبها= ايزد ديلمون(ائانقش اين جهانی در واقع همان ) نوح( اوتناپيشتيم. بوده است
پادشاهان اساطيری معروف -ايرانيان باستان او را با خدا. فته استبابليها است که مکانش دريای مازندران به شمار مير

که در اوستا رابطه با ورنه و  ورنامهای اوستايی گيالن يعنی . مطابقت داده اند) دانا=هندوان مانو( هوشنگجمشيد و 
بر . ی می باشندقيد شده اند مترادف هم  به معنی سرزمين محروسه و پناهگاه) کورش سوم(و فريدون ) سپيتمه(جمشيد

در ) پرتو يعنی پل و گذزگاه( پارتنام سرزمين  اعرافو  پل صراط، پل چينوتاين اساس به نظر ميرسد در پيدايی نام 
برای حفاظت جان و اموال خويش  گرگانمی دانيم مردم . الهام گر بوده است) سرزمين محروسه( گرگانجوار سرزمين 

عظيمی را در مرزهای شماليشان احداث کرده بودند که هنوز آثار آن باقی از دستبرد داهه های تورانی حصار گلی 
يعنی سرزمين خوشی و  مئذنهبايد افزود که اين نام را می توان از ريشًه اوستايی  مازندراندر رابطه با نام . است

م پايتخت آنان يعنی در مورد خود آشوريان با مفهوم نا مئذنهاين معنی کلمًه . کامجويی به عبارت ديگر بهشت گرفت
ی نينوابنابراين وجه اشتراکی در معنی نام مازندران و شهر . مطابق ميشده است) يعنی شهر رفاه و آسايش( نينوا

پيش از ميالد به مازندران اين دو معنی به  ۶۶٨حدود سال  آشوريانآشوريان وجود داشته است که از زمان لشکرکشی 
که پايتختش را  )کيکاوس(خشتريتی برای تسليم  شانابوشورداری رئيس رئيسان لشکريان آشوری به س: هم رسيده اند

اما در زير حصار . در مقابل تهاجم آشور از کاشان بدان سوی البرز به شهر آمل انتقال داده بود، حمله ور شده بودند
و  رستم/گرشاسپيا همان ) سکائيان آماردی(مردان  پيشوای آتراداتگرفتار حمله ببر مازندران  آمل مازندرانشهر 

سپاهيان آمارديش واقع شده و قتل عام گرديدند و ابر قدرت برده داران آشوری اولين شکست بزرگ تاريخی و بسيار تلخ 
-مز(طبريان مادرساالریبه همراه سنت  مئذنهالبد اين معنی  کلمه . خود  را از دست آماردان و مادها تجربه نمودند

چنانکه می دانيم . اوستا را پديد آورده است) زنه-مز(مزنه/نام مازندران و مزنی) سونی -ماز(کاسپيان سگپرستیو ) زنی
آشوريان (بر ديوان مازندران ) مادها و آماردان(فردوسی در شاهنامه به هنگام شرح حماسه پيروزی بزرگ ايرانيان 

  .از مازندران بسان بهشت روی زمينی ياد کرده است) مهاجم به مازندران
 زرامشگرانشهر مازندران        يکی خوشنوازم    کزن گفت يچن

..................  
  سرودمازندرانی  برآورد    برساخت رود   يست باچو  بربطه ب
  يشه برو بومش آباد بادهم        مازندران شهر ما ياد باد     که
  اندرون الله و سنبلست بکوه       در بوستانش هميشه گلست   که
  هميشه بهار وگرم ونه سرد  نه      و زمين پرنگار   شگوارخو هوا

  اندرونآهو براغ  گرازنده        باغ اندرون     ه ب بلبل نوازنده
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  ی، رنگست و بویجاساله هر  همهياسايد از جست و جوی      نيشه هم
  روانی شاد گردد زبويش هم     ی بجويش روان     گوئ گالبست

  ينزميشه پر از الله بينی هم      دين    آذر و فرو وی و بهمن د
  بکاری  شکارجای باز  بهر        لب جويبار    خندانساله  همه

  خواستهينار و ديبا و از زد         آراسته    کشورهمه  سراسر
  کمرنامداران زرين  همان            با تاج زر      پرستده بتان
  از دل و جان خود شاد نيست امبک     ی کاندر آن بوم آباد نيست    کس
  يکی تازه انديشه افکند بنيد از او اين سخن      بشنکاوس  چو
  لشگر کشد سوی مازندران که     اندر آن   ببستيش  رزمجو دل

يعنی آنانکه (ماسپيان زبان  سه قبيله پارسیدر اينجا يادآوری می نمائيم که هرودوت در سمت جنوب دريای خزر از 
تپوران، = آماردان(مردانو ) مردم جنگلی، گيالنيها يا کهگيلويه ايها=( دروسيان، )سگسارانميدارند،  سگ را گرامی
. ياد نموده است) مردم سرزمين راه، پارتيان ، پرتوها، خراسانيان(= پانتالی پارسیدر کنار نام قبايل ) يعنی آدمکشان

دربيکها، (دروپيکيان، )داديکان( دايی هاو ) پارسها(اديانپاسارگو ) ساگارتيها( کرمانيهاپنج قبيله پارسی ديگر را 
اتحاديه هرودوت همچنين قبايل آريايی . ذکر نموده است) مرو= مردم سمت مرغيانه( مارفيانو ) دريهای سمت بلخ

نابع ناحيه چشمه ساران، کاشانيان، پارتوکائيهای خبر ممردم (=بوسيان را هم معرفی نموده و نامهای ايشان را  مادها
مردم انجمنی دانای سرودهای (= مغان، )، هامانيان تورانی شاهنامهخوشبختان، لران، بختياريها(= بودينان، )آشوری

نجبا، مادهای حکومتی حوالی ری و = مادها(=آريزانتيان ، )گورانهادينی، از سئورومتهای آذربايجان، خصوصًا 
مردم کنار (= پارتاکانيانو ) کرمانشاهيان/ساگارتيان، کرمانجها دارندگان خانه سنگی،(= ستروخاتيان، )کاشان و همدان

در  مازندرانمازندران چنين مستفاد ميشود که نام  ماسپيان پارسیاز نام . آورده است) رود زاينده رود، اصفهانيها
 نام کهن. می داده است سرزمين مردم سگ پرستبوده و معنی  داران -)سگ(سون - )بزرگ(مازاساس مرکب از 

يونانيان به . هم که بر اين مردم اطالق گرديده مترادف با هم به همين معنی سگپرست می باشند  سپاکاو  کاسپیمادی 
ولی در عهد پيش از اسالم در سمت . ياد نموده اند) سگساران شاهنامه(کادوسيان/ صراحت  از کيش سگپرستی کاسپيان

ياد شده که مسلم به نظر ميرسد نامشان به معنی ) ماسپذان ان يا - پيت- ماس(ماسپتانخوزستان از مردمی به نام 
را به مردمان سواحل جنوبی ايران اطالق نموده ) ماهيخوار(ايختوفاقيونانيان به طور عام نام . بوده است ماهيخوار
                                                                                                                                           .اند

                                                                                                                                                 
که ) سند يعنی شط نيرومند و بزرگ= پثنه(پيسون و  جيحون، دجله، فراتاز آنجاييکه چهار رود بهشتی تورات يعنی 

به عبری يعنی سرزمين فراخ ساحل، به سانسکريتی يعنی ( حويلهگفته شده اين آخری سرزمين پر طال و الماس 
احاطه نموده است، مرزهای ايرانيان پيش از اسالم را تشکيل ميداده اند، لذا در اصل ) هند= سرزمين آتش و گرما

. ر مقياس وسيع خود همان متصرفات امپراطوريهای ايرانی و افغانی پيش از اسالم بوده استسرزمين بهشتی ساميان د
اينک مطالب پايگاه علوم و معارف اسالمی  در مورد قيامت و بهشت و جهنم و پل صراط را ضمن دو مقالًه متواتر بی 

                                                                                                          :کم و کاست در اينجا نقل می نمائيم
                                                                                                                

  :در صراط ومعناي آن در روز قيامت

   الّرحيم  الّرحَمن  اهللا  بسم

  العليِّ العظيِم  إّال بالَله الُقوََّة الَحوَل َو َو

  الّطاهريَن  َوَءاِلهسيِِّدنا محمٍَّد   اُهللا َعلی  وصلَّی  العاَلمينربِّ   واْلَحمُدللَّه

  . الّدين  َيوم  أجمعيَن ِمَن اآلَن إَلي  أعدآِئهم  عَلي  َلعنُة الَله َو

   :الَكريِم ِآتابِه  اُهللا الَحكيُم في قاَل

  ِلَك َعَلی'ِلِديَن ِفيَها َأَبًدا َو َآاَن َذَخـِٰإلَّا َطِريَق َجَهنََّم * َلُهْم َو َلا ِلَيْهِدَيُهْم َطِريًقا  ِلَيْغِفَرِذيَن َآَفُروا َو َظَلُموْا َلْم َيُكِن الَلُه الَّ ِإنَّ

  [١.َيِسيًراالَلِه 
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  آه  نيست  چنينرا بيامرزد، و   خداوند ايشان  آه  نيست  چنين  نمودند، البّته  آافر شدند و ستم  آه  آساني  آن  بدرستيكه«

  خدا آاري  براي  عمل  مانند؛ و اينو مخّلد ب  جاودان  آندر   آه  دوزخ  راه  آند مگر به  را رهبري  ايشان  راهي  خداوند به

  ». است  آسان

  دوزخ داراي صراط است

  ميرسند، و اين  جهّنم  به  راه  از آن  و ظالمان  آافران  آه  است  و راهي  طريق  داراي  جهّنم  آه ميشود  استفاده  آيه  اين از

  .پيمايند مي  آه  است  طريقي

َوِقُفوُهْم ِإنَُّهْم * ِط اْلَجِحيِم 'ِصَر'  ُدوِن الَلِه َفاْهُدوُهْم ِإَلی  ِمن*  َيْعُبُدوَنَجُهْم َو َما َآاُنوا 'َأْزَوالَِّذيَن َظَلُموْا َو  ُأْحُشُروْا

  * مَّْسُئوُلوَن 

  [2]. َمْسَتْسِلُموَنَبْل ُهُم اْلَيْوَم * َلُكْم َلا َتَناَصُروَن  َما

  را آه  را و آنچه  هايشان جفتو نيز ! اند آرده  ستم  را آه  در حشر حاضر آنيد آساني  و بازپرسي  قيامت  موقفدر   اينك«

  نگاه  و عْرض  سؤال  را در موقف  و همه! آنيد  هدايت  جهّنم  صراط  را بسوي  و جملگي! غير از خداوند معبود قرار دادند

  خود ياري  تقّرب  و آمال خدا  چرا شما يكديگر را در راه:  قرار ميگيرند آه  و بازپرسي  آنها مورد سؤال  البّته  داريد؛ آه

  ».آيند در مي  و تسليم  ذّلت  حال  روز به  آنها در آن  همه  نكرديد؟ و البّته

در   آه  آتشي، زيرا هر  است  و جهّنم  دوزخ  همان  و مراد از جحيم  است  شده  بيان  جحيم  بسوي  نيز راهي  شريفه  آيه در

او شديد باشد   و آتشگيري  هوا دهند و برافروختگي  پيوسته  آن  به  َدِم آوره  دستگاه  هوا و مسير باد قرار گيرد و يا بوسيله

  گرفتن  و آتش  شدن  روشن  معناي  به ُجحوًماالّنارُِ َجْحًما و َجَحًما، و َجُحَمِت الّنارُِ  ِحَمِتَجو از ماّدۀ . گويند  َجحيمرا   آن

  انداختن  و آتش  برافروختنو   زدن  آتش  ، يعني آن  متعّدي ـَ َجْحًما َجَحَم  ؛ و از باب آن  آوردن  و لهيب  و اضطرام  آتشي  ماّدۀ

  . است  شده  استعمال  آن  ور آردن و شعله

  بايد از آن نيز  مؤمنان  آه  است  و راهي. دارند  در پيش  و ستمگران  آافران  آه  است  منازلي از  يكي  جهّنم  بسوي  صراط

ميشود و از   زده  آه  است  پلي  معروف  قول  ؛ و به آنست  داخلو يا   جهّنم  يا روي  راه  بروند، و اين  بهشت  عبور آنند و به

دارد و   معني  يك  صراطو   پل  چون  است  تعبير غلط  اين  ميگويند، و البّته  صراط  آنرا پل  و عوام. باشد  بايد عبور مردم  آن

  .و سنِگ َحَجر االسود  الرَّغائبليلُة  شِب؛ نظير  نيست  خود صحيح  مرادف  به  اسم  اضافه

عبور   آن  افراد از روي  همه بايد؟ و آيا  آن  و يا در داخل  جهّنم  ود؟ رويميش  آجا زده  پل  آيا اين  آه  دانستبايد  ، باري

دارد؟ و   ديگر هم  راه  بهشت  بگذرد يا نه  صراط  حتمًا بايد از اين برود  بهشت  بخواهد به  ؟ و آيا هر آس آنند يا بعضي
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  است  اي مالزمه  آند؟ چه عبوربايد   پل  اين  ز رويبرود ا  در بهشت  اينكه  براي  ؟ چرا انسان چيست  صراط  حقيقتاصوًال 

  ؟ نمودن  و عبور از صراط  رفتن  بهشت  بين

  دارند آه  مقصديو   هدف  خود يك  و وجدان  در باطن  ميكنند، هر يك  در دنيا زندگي  بشر آه افراد  تمام  آه  نيست شّك

  .بدانند و يا ندانند رامقصد   آن  كهميكنند؛ اعّم از اين  حرآت  هدف  آن  به  وصول  براي

  آه  اعماليو   ، و افعال است  مقصد در حرآت  آن  خود روي  و واقعّيت  در ذات  هر آس  ناخواهو   خواه  در هر حال و

خود را   و نفساني  باطني  و حاجات آند  را در خود ترميم  ضعف  ميخواهد نقاط  آه  است  غرضي  ميدهد روي  انجام

  .آند  برآوردهآورد  مي  بجاي  آه  اعمالي  اين  سطهبوا

  هرنفسي راه خاصي به سوي خدا دارد

و بايد از اينجا  ميرسدفرا   مرگ  تا زمان  جلو ميرويم  و بيشتر رو به  و دو سال  سال  و يك ، آنيم مي  در دنيا زيست ما

  هدفي  و بسوي  داريم  خود سيري  ، ما در باطن زندگي  دوران رد  و بنابراين.  نيست  امر ترديدي  ؛ و در اين نمائيم  ارتحال

    ديگري  نقطه  بهو   آنيم  شروع  اي از نقطه  آه  دنيا نيست  مكاني  هاي سير در مسافت  اين مسّلمًا، و  در تكاپو هستيم

  .ميشود  ما حاصل  براي  سير و دگرگوني  اين  خودمان  در باطن  بلكه ، برسيم

  جبران  برايخود سير ميكند، و   سير را دارد و در ملكات  اين  ، آافر، منافق سفيد، مؤمن ، سياهاز افراد بشر،   آس هر

  پايان  سفر را به  و اين. ميدهد  را انجام  خارجي  حرآات  يابد اين و در خود مي  موجود است  در نفسش  آه  ضعفي  نقاط

  .آنند  خود را ترميم  ضعف  آورند و نقاط  دست  شدۀ خود را به  گم نندميتواآنها   اينكه  گمان  ميرساند، به

  در آنها متفاوت  ملكاتغرائز و   آن  هستند، ولي  غرائزي  داراي  همه  آنكه  افراد بشر در عين  اينكهدر   نيست  نيز شّكي و

  و مراتب  درجات  به  الحالند، آنهم  متوّسطها  و بعضي ترسوو   ها جبان شجاعند و بعضي  خلقت  ها از هنگام بعضي.  است

در سائر   همچنين؛ و  بارز و ظاهر و شكفته  ها خيلي با حيا و بعضي  هستند يعني  َحيي  آودآي  زمانها از  بعضي.  مختلف

و غرائز   ملكات  از اينها روي  هر آدام  ولي. متفاوتندافراد   حسنه  و صفات  و حّس انتقام  و حسد و آينه  بخل  مثل  صفات

  .در آورند  اعتدال  حال  را به  ملكات  آنآنند و بايد  سير مي  خودشان

قرار دهد   معتدليو   متوّسط  انسان  آند، و خود را يك  تكميل  هست  آه  و ظرفّيتي  موقعّيت  آنرا در   بايد خودش  آس هر

  .باشد  اي پسنديده  انسانباشد و   نداشته  و تفريط  افراط  جنبه  و ملكاتش  اخالق  آن  آه

: اند فرموده  حكمت  از اهل  پروردگار دارد، و لذا بزرگان  بسوي  خاّصي  راه  يك  خودش  نفس  طريقاز   هر آس  بنابراين

   به  خدا موجود است  بسوي  آه  هائي راه« . الَلِه ِبَعَدِد أْنفاِس اْلَخآلِئق  إَلی الطُُّرُق
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  بخصوص  راه  دارد يك  آه  خاّصي  نفسانّيت  نظر آن  از نقطه  هر موجودي  يعني» . است  مخلوقات  هاي نها و جا نفس تعداد

  .خدا دارد  خود به  از باطن

  . هست  هم  و درست  گفتار بزرگانست  ، وليكن نيست  و يا حديثي  آيه  عبارت  عين  اين  البّته و

  از خارج ، گذشته  و وجدان  نظر باطن  آنند، و از نقطه  خدا دعوت  را به  اند تا انسان اولياء آمده وانبياء   گذشته  از اين و

  براي  آه  را هم  هائي راه  آن. مقصود برسد  آند و به  عمل  برنامه  آن  بر اساس  انسان  او قرار دهند آه  براي  اي برنامه

  . است  مختلف اند آرده  مقصود معّين  به  وصول

مثًال . دارند  تفاوت  تكامل  بر حسب  و فرامين  قوانين  از جهت  آنند ولي توحيد مي  به  دعوت  همه  با اينكه  الهّيه  شرايع

دارد،   خاّصي  منهاج  يك  إبراهيم  حضرت  ، شريعت است  عيسی  حضرت  غير از شريعت  موسی  حضرت  شريعت

  نشانرا   مستقيمي  صراط  آن  است  شرايع  تمام  و مكّمل  متّمم  آه  وسّلم  هوآل  عليه  اهللا  صّلي  اآرم  رسول  حضرت  شريعت

و در   اقصر فاصله  آورد و به مي  عدالت و  وسطّيت  در صراط  و تفريط  افراط  را از حال  قوا انسان  در تمام  ميدهد آه

  .ميرساندمقصود   به  وقت  اسرع

خدا   رسول  وليكنآرد،   زندگي  سال  خود نهصد و پنجاه  قوم  و در ميان  زمين  رويدر   ۀ قرآنگفت  طبق  نوح  حضرت مثًال

مسّلمًا   بودند آه  و درجاتي  مقامات  بود و داراي  سال  سهو   شصت  دنيويشان  زندگي  مّدت  وسّلم  وآله  عليه  اهللا  صّلی

و   واليت، و از  مكتب  شاگرد اين  نظر مكتب  قطه؛ و از ن بود نداشت  حضرت  آن  بزرگ پدر  با آنكه  نوح  حضرت

  . گشت فرزند بهرمند مي  اين  روحانّيت

   [3] ِبأُبوَّتيشاهٌد   َمْعًني فيِه  َفلي ٍ             َءاَدَم ُصوَرة اْبَنَو إْن ُآْنُت   َوِإّني

وجود   معنائي  در من  حقيقتو   باطن  از جهت  ، وليكن أبوالبشر هستم  فرزند آدم  نظر صورت  از نقطه  اگر چه  منحّقًا  و«

  ». هستمپدر او   من  ميدهد آه  گواهي  دارد آه

  و عليهم  وآلهنبّينا   و سائر انبياء علی  و عيسی  و موسی  براهيمو إ  نوح  بوالبشر و حضرت  آدم  حضرت  بينيم لذا مي و

عبا   آل  تن  پنج  انوار طّيبه  ، به ُقرب  و مدارج  طّي معارج و  سالم  سبل  و بازشدن  غيبي  موانع  رفع  براي  و الّسالم  الّصلوة

و   مطلوب  به  موصل  راهها هم  اين  و تمام  بوده  مختلف خدا  بسوي  ايشان  باطني  راههاي  و بنابراين. اند جسته مي  توّسل

  . است  حّق بوده  حضرت  و معرفت  قرب  مقام

  :  آيه مبارآه در

  . [4]َلَمَع اْلُمْحِسِنيَن  الَلَهَجـَٰهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدينَُّهْم ُسُبَلَنا َو ِإنَّ  َوالَِّذيَن

  » . مينمائيم  خود هدايت  راههاي  آنند، ما آنها را به ما جهاد مي  راه در  آه  آساني«
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  صراط مستقيم واحد است و سبل سالم متعدد

  و خلوص  تقّرب  مقام  خدا و آسب  به  وصول  براي  ، يعني است  آمده  صيغه جمع  به)  راه  يعني(  سبل  ميشود آه  مالحظه

  .باشد  از يكي  بيش تواند نميو   واحد است  مستقيم  وجود دارد؛ اّما صراط  خداوند راههائي

   [5].َعَلْيِهْمَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت 'َط اْلُمْسَتِقيَم ِصَر'الصَِّر اْهِدَنا

  »! نمودي  عنايت  نعمت  ايشانبر   آه  آساني  راه!  آن  هدايت  راه  آن  و ما را به  بده  ما نشان  را به  مستقيم  راه«

  . [6]ًطا مُّْسَتِقيًما'ِصَرا َو َلَهَدْيَنُهْم لَُّدنَّآ َأْجًرا َعِظيًم  مِّن  لَّاَتْيَنـُٰهم ِإًذا َو

و   مواعظ  به  و نسبت باشند  و چرا نداشته  خدا چون  خدا باشند و در برابر فرامين  خدا و رسول  محض  تسليم  آه  آساني

  راستين  و گام  راسخ  قدم  و موجب  است  و اختيار شده  پسنديده  آنان  امر براي  باشند، اين  محض  حّق مطيع  اندرزهاي

خواهد   هدايتشانخداوند   مستقيم  خواهد رسيد، و در صراط  عظيمي  اجري  آنان  خدا به  از جانب  نتيجهميباشند؛ و در 

  .فرمود

؛ و  است  واحد آمده  لفظ  جا به  ؛ و در همه فقط  مستقيم  لفظ  ، به است  مورد آمده  و سه  در سي  مستقيم  مجيد صراط  قرآن در

  . است  نيامده  مانند ُصُرط  جمع  صيغه  به  صراط  اصوًال در قرآن

  :؛ مانند است  زياد آمده  جمع  صيغه  به  اّما سبيل و

   [7].السََّلـِٰم ُسُبَل وَنُه 'َمِن اتََّبَع ِرْضَو ِبِه الَلُه  َيْهِدي

  ».ميكند  هدايت  سالم  سبل  آنند به  خدا پيروي  رضاي  از مقام  را آه  آساني  آريم  قرآن  بواسطه خداوند«

  [8]. ُذُلًالُسُبَل َربَِّك   ِت َفاْسُلِكي'ُآلِّ الثََّمَر  ِمن  ُآِلي ُثمَّ

و انقياد   تسليم  حال  را به  پروردگارت  بخور و راههاي  ثمرات  از تمام  سپس...)  فرستاد آه  وحي  زنبور عسل  بهخداوند («

  »!بپيما  و مذّلت

  [9]. ُسُبَلَناَنا 'الَلِه َو َقْد َهَد  َما َلَنآ َألَّا َنَتَوآََّل َعَلی َو

  چرا ما بر :) گفتند  جهان  و مستكبران  طواغيت  پاسخ در  پيامبران(«

  ما هدايت  خود به  قرب  مقام  بسوي راما   او راههاي  در حاليكه  او نسپاريم  و امور خود را به  ننمائيم  توّآل  خودمان  خداي

  ».آرد

  راهها به  اين  تمامو   است  تنها يكي  مستقيم  صراط  ؛ ولي خدا بسيار است  بسوي  راههاي  آه ميشود  از اينجا استفاده و

  .دارند  بهره  مستقيم  ، از صراط خداست  و بين  بنده  بين  اقصر فاصله  آه  مستقيمي  راه  به  بودنش  مقدار نزديك
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  سبل  آن  باشد، بهرۀ بيشتر  است  دو نقطه  اين  بين  آه  و توّهمي  تصّوري  راست  از راه  سبل  آن  انحراف  زاويۀ  هر چه  پس

  . بيشتر است  مستقيم  از صراط  شان باشد بهره آمتر  انحرافشان  زاويه  آمتر؛ و هر چه  مستقيم  از صراط

  

  
را در دنيا ميكند و ميميرد و در  خودآند و يا نكند، سير   انبياء استفاده  از مكتب  ميگذارد، خواه  در دنيا قدم  انسان  باري

  خود پيوسته  باطندر   ؛ باالخره است  و يا نرسيده  رسيده  و تمام  آمال  به انبياء  تربيت  به  آه  است  داشته  راهي  باطنش

  . نيست  شّكي  آه  حقيقت  در اين.  است  داشته  و سيري  حرآت

  تمام  آه  دانستيمسابقًا   چون. دارد  ظهور و بروزي  قيامت  ، در عالم است  خدا داشته  بسوي دنيادر   انسان  آه  راهي  اين

. دارند  ملكوتي  صورت  يك  و ملكوت  غيب  عالم  در آن ، شهادتو   ُملك  و عالم  و طبع  ماّده  عالم  اين  و افعال  موجودات

  صورت آنجادر   مبدأ خود آه  رو به  است  انسان  سير نفساني  دارد همين  ُملكي  اينجا صورت در  آه  از چيزهائي  يكي

  . است  صراط  همان  ملكوتيش

  همان  هم  آخرتدارد، در   صراط  در دنيا يك  هر آس  و چون.  است  در دنيا داشته  را انسان  صراط  اين  آه  نيست  شّكي و

، در  غضب  ، در عالم شهوت  ، در عالم و ماّده  طبع  عالمدر   دنيا آه  و صراط. دارد  عالم  آن  ملكوتي  صورت  را به  صراط

  همين  را بر اساس  متفّرق  ميدهد و موجودات پيوند  امور اعتبارّيه  ميكند، و روي  دنيا را اداره ، اعتبارّياتو   اوهام  عالم

  .باشد  داشته  است  ُملكي  بروز صورت  آه  ملكوتي  صورت  ميكند، بايد در قيامت  مّتصل  هم  اعتبار به
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  آه  و راهي ، است  ، جهّنم ظهور و بروز دنيا در قيامت  در دنيا آمدند و از دنيا ميروند؛ اصل  آه بشرافراد   تمام  بنابراين

  .برسد  بهشت  بهعبور آند و   از آن بايد  آه  در جهّنم  است  دارد صراطي  بهشت  از دنيا به  انسان

  زندگي  بلكه،  نيست  زمين  بر روي  آردن  مراد از دنيا زندگي.  است  از خدا دور آند جهّنم را  انسان  آه  هر چيزي  چون

  جدا آنند و غافل  تعّلقات  ميكند؛ ظهور و بروز اين پيدا  آيد تعّلقاتي در دنيا مي  آه  هر فردي.  است  تعّلقات  در عالم  آردن

  : داريم  شريفه  در آيه.  است  جهّنم،  از خدا در آخرت  آنندۀ

  تمام افراد بايد از جهنم عبور آنند

  [10]. ِجِثيامَّ ُنْنجّي الَِّذيَن اتََّقوْا َو َنَذُر الظَّـِٰلِميَن ِفيَها ُث مَّْقِضًياَربَِّك َحّتًما '  مِّنُكْم ِإلَّا َواِرُدَها َآاَن َعَلی  ِإن َو

  آه  است  الزمي قضاءو   حتمي  پيغمبر، حكم  اي  حكم  و اين! ميشود  وارد جهّنم  مگر اينكه  شما نيست ازفرد   يك و«

، و  ميدهيم  اند نجات ساخته  تقوی پيشه  را آه  آساني ما  از ورود در جهّنم  و پس!  است  بر عهدۀ خود نهاده  پروردگارت

  : است  چنين  از اين  لقب  و آيات» .و رها بمانند  َيله  زانو در افتاده  رو به  به  دوزخدر   ستمگران  آه  ميگذاريم

َفَو َربَِّك َلَنْحُشَرنَُّهْم * َقْبُل َو َلْم َيُك َشْيًئا   َيْذُآُر اإلنَسـُٰن َأنَّا َخَلْقَنـُٰه ِمن َأَوَلا* َيُقوُل اإلنَسـُٰن َأِءَذا َماِمتُّ َلَسْوَف ُأْخَرُج َحيا  َو

ُثمَّ َلَنْحُن َأْعَلُم ِبالَِّذيَن * ی الرَّْحَمـِٰن ِعِتيا َعَلُآلِّ ِشيَعٍة َأيُُّهْم َأَشدُّ   ُثمَّ َلَننِزَعنَّ ِمن* ِجِثيا  َمَجَهنََّوالشَّيـِٰطيَن ُثمَّ َلُنْحِضَرنَُّهْم َحْوَل 

  . [11] ِبَها ِصِليا'  یَأْوَلُهْم 

  بطور   هر آينه  بميرم  آيا اگر من:  ميگويد آه  چنين  انسان و«

  
  ؟ اي ايم آفريده  و ما او را از هيچ ، نبودهچيز   سابقًا هيچ  داند آه نمي  انسان  ؟ آيا اين خاست  قبر بر خواهم  ميان از  زنده  يقين

  در اطراف  زانو در افتاده  را به  همه  و سپس  آنيم را محشور مي  و شياطين  انسانما   ند آهپروردگار تو سوگ  به! پيغمبر

  او بر خداوند رحمن  و سرآشي  طغيان  را آه  آس  آن  اي و دسته  ما از هر گروه  از آن  ، و پس حاضر ميسازيم  جهّنم

  ». شناسيم ميما بهتر   دوزخند البّته  آتش  سزاوارتر به  را آه  افرادي  آن  ؛ و آنگاه آشيم مي  شديدتر باشد بيرون

؛  است  و اثبات  نفي  ، و حصر بين است  نّص در تعميم  دارد بلكه  اطالقتنها   نه  آه مِّنُكْم ِإلَّا َواِرُدَها  ِإن َو  از جمله ، باري

خدا   از رسول. ميشوند  جهّنم وارد  و همه  ، همه ، مؤمنان ، منافقان آافران: استثناء  افراد بشر بدون  تمام  آه ميشود  استفاده

  . آنيم عبور مي  سرعت  به  ما مانند برِق خاطف  ، ولي آري: فرمودشويد؟  مي  وارد جهّنم  آيا شما هم: پرسيدند

 ُثمَّ: آمد  جمله  اين  دنبالش  د بهو بع. تر شد  زمين  آردند آه  گريه  اهللا  آنقدر رسول  آه  است  روايت دروارد شد،   آيه  اين  وقتي

  رسول  دوش  به  اّمت  ميبرد، و بار تمام  جهّنم  خدا به را  اّمت  تمام  چون .َو َنَذُر الظَّـِٰلِميَن ِفيَها ِجِثيا اتََّقوْاالَِّذيَن   ُنَنجِّي

  . ترّحم  ميكند از روي  بر آنها، لذا گريه  است دلسوزو   و او حميم  خداست

  ميشوند؟  وارد جهّنم  همه  آه  چيست  بايد ديد سّرش  الح
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  در جهّنم  همه  پسدنيا آمدند،   در اين  و اولياء هم  در اينجا، و انبياء و ائّمه  مظهر دنياست  آخرتدر   جهّنم  اينستكه  سّرش

  آمدند 

  قرب  مقام و  بهشت  به  ، و رسيدن است  بهشت  پل  و جهّنم  آخرت  دنيا پل  چون. بروند  بهشت  بهبايد   جهّنم  از اين و

  .شوند  خالص  بيايند و سپس  جهّنم  بايد در اين  همه  ؛ پس نيست  ممكن  نفسانّيه  در دنيا و مجاهدات  آمدن  حّق بدون  حضرت

  چرا پيامبران چون برق از جهنم عبورميكنند

گيرند، و  نمي بخوددنيا را   و بوي  شوند، و رنگ نمي  آلوده  وند و هيچآيند و مير در دنيا مي  پيامبرانمانند   آه  آساني  آن

  آيه  مصداق  و به. آنند عبور مي  از آن  برق  بسرعت  آناندارد؛  آنها را از خدا باز نمي  و تجارت  و فرزند و آسب  َزن

  :  شريفه

   [12].ِفيِه اْلُقُلوُب َو االْبَصـُٰر َتَتَقلَُّبَو ِإَقاِم الصََّلـٰوِة َو ِإيَتآِء الزََّآـٰوِة َيَخاُفوَن َيْوًما  َلِهالِذْآِر   لَّا ُتْلِهيِهْم ِتَجـَٰرٌة َو َلا َبْيٌع َعن ِرِجاٌل

باز نميدارد، و از   زآات  دادننماز و   را از ياد خدا و اقامه  و آار آنان  و آسب  خريد و فروش  هيچ  آه هستند  مرداني«

  ».در هراسند  سختميشود   روز دگرگون  دلها و چشمها در آن  آه  روزي

  .دهد  دهد و گرايش  را بخود سوق  آنان  است  و دنيا نتوانسته اند، نشده  از دنيا آلوده أبدًا

در اينجا   چون ديگر  اند؛ و از طرف شده  اند و خارج آمده  در جهّنم  اند پس و رفته  در دنيا آمده  طرفياز   چون  بنابراين و

  .گذشتند  برق  اند و چون نكرده  وقوفدنيا   نشدند لذا در اين  دنيا را بخود نخريدند و آلوده  محّبت

  لحظه  يك  ولي فرمود،  درنگ  سال  و سه  شصت  زمين  در روي  يعني  جهان  ر ايند  وسّلم  وآله  عليه  اهللا  خدا صّلي  رسول

    دنيا يعني. در دنيا نبود

  . باطلغرور و   عالم  به  ، و گرايش آن  هاي زينت  به  و دلبستگي خداغير   به  و محّبت  تعّلق

بر   توّقف و  تأّمل  لحظه  يك  آمد بدون  زمين  روي  چونو . نكرد  در دنيا درنگ  آرد ولي  درنگ  زمين  پيامبر در روي  پس

  .عبور آرد  از آن  سرعت  به  الخاِطف َآالَبرِق،  دنيوّيه  و سائر تعّلقات  و حّب مال  و جاه  رياست

  از سطح و،  ماندن  ظلماني  حجاب  ، و پشت شدن  مشغول  اعتبارّيات  ، و به را آنار زدن  حقائقاعتبار،   عالم  يعني دنيا

  ؟ هيچ است  بوده  اينچنين  اهللا  رسول  زندگي چقدر.  آردن  زيست  و شياطين  و در حدود افكار بهائم  نمودن  تنازل  انسانّيت

  ممانند مرد  دقيقه  يك  رحلت  عمر تا هنگام  مّدت  در تمام  پيامبر اآرم.  است  نبوده  اينچنين  اآرمپيغمبر   اصًال زندگاني.  هيچ

  .نكرد  و مقصد دنيا زندگي  هدف  دنيا روي

ايد؟  را ديده  آسمان ، آسمان  زدن  برق  شما هنگام. ميگذرند  الخاِطف آالبرِق  و اولياء از صراط انبياء  آه  داريم  روايت در

و حتمًا   است  دنيا پل. دعبور ميكنن  آنها از صراط  سرعت  همين باميكند؛   را خيره  شما ميرسد و چشم  به  برق  آن  چگونه
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ندادند؛ در آنجا   دل  چوننكشيد،   طول  زماني  عبورشان  اعتبار وارد شدند وليكن  عالم  به  انبياء آه بگذرند؛  بايد از جهّنم

  .ميگذرند  برق  چون  از صراط  هم

  حسب  به اند، داده  دنيا دل  هستند و به  تري پائين  مختلف  در درجات  ، افراد ديگر آه گذشته اولياءو   انبياء و ائّمه از

  . است  مختلف  دنيا عبورشان  آنها به  و بستگي  درجات  اختالف

  دچار ابتالئاتي دنيااز   آّلّيه  عالقه  توحيد و قطع  مقام  به  وصول  براي  اند وليكن بوده  هم  مؤمن واند  در دنيا آمده  افرادي

  .باد  سرعت  به  بلكه  سرعت  آن  به  االمر نه  عبور ميكنند، غاية  طاز صرا  هم  اند؛ آنان شده مي

  آن  ولي نيستند،  هم  گناه  اند، اهل اليمين  از اصحاب  را از اشقياء شمرد، بلكه  آنان  توان نمي وهستند   آخرت  اهل  افرادي

  خدا هم  ، و دنبال نيست  را بسوزانند در سرشان  تاعتباراو   ، اوهام آتش  جرقه  چون  توحيد آه  اهل  و شور و جذبه  عشق

سوار   اسب  آدم مانند  صراط  ؛ اينها از روي قاطع  سرعت  و با آن  آوبنده  و عزم  ُبّرنده  هّمت  آنبا   نه  اند ولي گشته مي

  آتش  عبور آند و در زير آن  پلي از  سواري  اسب  چون  آه  مقداري  همان  آنها نميرسد؛ اّما به  به  هم  آنند، آتش عبور مي

  .نمايند مي  احساس را  آتش  گرماي  عبور از صراط  در طول  اليمين  مقدار اصحاب  همان  ميرسد، به  حرارتاو   باشد به

  نموده  و خطا هم تقصير  نيستند قدري  و پاآيزه  قدر پاك  اين  هستند اّما به  اليمين  از اصحاب  آنكه  ديگر در عين  بعضي و

  .عبور ميكنند  پياده  مانند آدم  پل  از روي اينها،  را آمرزيده  اند و خداوند آنان داشته  هم  و گناهاني

  [13]. ِسُع اْلَمْغِفَرِة'َوِحَش ِإلَّا الَلَمَم ِإنَّ َربََّك 'َو اْلَفَو ْثِمَيْجَتِنُبوَن َآَبـِٰئَر اْلِإ الَِّذيَن

  پروردگار تو اي  چون.  آوچك  ورزند مگر از خطاها و گناهان مي  اجتناب  اعمال  و قبائح  آبيره  از گناهان  آه  آساني  آن«

    پيغمبر مقام

  ». است  باز و وسيع بسيار  مغفرتش

  آه  آسي مانند  البّته  ميروند، ولي  بهشت  به  شفاعت  خواهد آمد بدون  شفاعت  بعدًا در بحث  آههمانطور   افرادي  ينچنينا

  .ميرود  با اسب  آه  از آسي  استمشكلتر   عبور آند البّته  پلي  چنين  از روي  بخواهد مثًال پياده

  .بيشتر متأّثر ميگردد  آن  ارتبيند، و از حر مي بيشتررا   آتش  منظرۀ البّد

اينها  اند، گرفتهقرار   اند مورد شفاعت بوده  راسخ  ايمان  داراي  چون  اند ولي شده  آبيره  گناهان  از افراد مرتكب  بعضي

  .ميگذرند  و لنگان  آهسته

؛  است  مختلف آفرو   ظلم  درجات  بّتهال. بكشد خدا ميداند  طول  افتند، و چقدر جهّنمشان مي  جهّنم  و آافر به  افراد ظالم و

، خدا ميداند چقدر  ، هزار سال سال  ، ده ، دو سال سال  يك،  ، دو ماه ماه  يك: آنها را تطهير آند  آنقدر بايد بمانند تا آتش

  در آتش  آه  راديافمگر . آيند  بايد آنقدر بمانند تا بيرون  و باالخره  است  هزار سال  پنجاه  قيامتروز   مانند؛ چون مي
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  جهّنم  در بحث  تعالی  شاءاهللا و إن  است  شده  آتش  وجودشان  آههستند   افرادي  بايد بمانند؛ آنان  بطور جاودان  مخّلدند يعني

  .گفتگو خواهد شد  در آتش  مخّلدين  احوال  از خصوصّيات

  از بين  واليت  برآت  ها به ها و خرابي تاريكي  و آنآنند  مي  آوثر غسل  آيند، در حوض مي  بيرون  از آتش  آه  آساني

  .ميروند  بهشت  به  و پاآيزه  ميرود و پاك

  شارح  را آه  روايتي  ، وليكن نداريم  روايتي  باره  ؛ ما در اين آنست  ميشود و يا در داخل  زده  جهّنم  بر روي  صراط  اين آيا

  : آه ميكند  مسعود نقل  از ابن»  البيان  مجمع«در   است  مذآوره  مطالب

  مراتب عبور مردم از صراط در قيامت

ُثمَّ َآَمرِّ  اْلَبْرِق،النَّاَر ُثمَّ َيْصُدُوَن ِبَأْعَماِلِهْم؛ َفَأوََّلُهْم َآَلْمِع  النَّاُسَيِرُد : َقاَل: الَلُه َعَلْيِه َوَءاِلِه َوَسلََّم  الَلِه َصلَّي َرُسوِل َعْن

  . َآَشدِّ الرَُّجِل، ُثمَّ َآَمْشِيِه ُثمََّآَحْضِر اْلَفَرِس، ُثمَّ َآالرَّاِآِب،  الرِّيِح، ُثمَّ

ميشوند و   در آتش  داخل  اعمالشان  بواسطه  مردم: فرمودند  آه ميكند  روايت  وسّلم  وآله  عليه  اهللا  خدا صّلی  رسول از«

  گذشته  باد، و از آن  وزش  مانند سرعت  گذشته  ، از آن چشم  برق  سرعت  به  اّوِل آنان  ميشوند؛ پس  خارج  از آتش  سپس

ميدود، و   آه  آسي  مانند سرعت  از آن  ، و پس سواره  شخص مانند  از آن  ، و پس دويدن  تندرو در حال  اسب  مانند سرعت

  [14]».ميرود  راه  آه  آسي  سرعتمانند   از آن  پس

  :  آه  وارد است»  قّمي  إبراهيم  تفسير علّي بن«در  و

  .الشَّْعِر َو َأَحٌد ِمَن السَّْيِف مَنَأَدقُّ  الصَِّراُط

  ». استتر  ز شمشير بّرندهميروند از مو باريكتر و ا  بهشت  به  از آن  آه  جهّنم  پل«

  شما اعمال.  تيز است  اندازه  و چه  حّقًا چقدر باريك  آه  است  طالب أبي  بن علّي  صراط  آه  است  مستقيم  صراط  همان  اين

  و جمع ، ظاهر و باطن  آردن  مراعات  جهات  در تمام  در هر لحظه ببينيدو ! را در نظر بگيريد  الّسالم  عليه  أميرالمؤمنين

، و  نكردن  مخلوط  آثرت  با عالم را  آن  ، و احكام رفتن  وحدت  او، و در عالم  را به  حّقي  حّق هر ذي  و دادن ، عوالم  بين

  حّق 

  و در تمام  عوالم  ، و آثار توحيد او را در جميع بودن  حّق عبد صرف  حضرت  عبودّيت  در مقام ، آردنرا ادا   آثرت  عالم

  و اتّم رعايت  را بنحو اعلی  و مجاهده  سلوك  مراتبو   درجات  الزم  جهات  ، و تمام نمودن  مراعات  و سكنات  حرآات

،  است  و دقيق  عميقو   ؛ ببينيد چقدر لطيف حيات  مّدت  دوران  در تمام  بلكه  و دو لحظه  لحظه  يكتنها در   نه  هم  ، آن آردن

  . و مراقبت  ياطاحت  و داراي  و چقدر بّرنده
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نيز ادا   است  دّقت  اين  به  آه  مستقيمي  صراط  حّق آن  افتد، وليكن نمي  در جهّنم  انسان  انحراف مختصرمجّرد   به  البّته و

بيشتر باشد   صراط  از اين  انحراف  آه  هر مقداري  و به. داردآمتر   مستقيم  از صراط  بهره  قدر انحرافش  و به  نشده

  .دارد  بهرۀ آمتري  در طريق  خصوصّيِت استقامت  اين از، و  بيشتر است  خطرش

و از شمشير تيزتر  باريكترميفرمايد از مو   آن  دربارۀ  الّسالم  باقر عليه  حضرت  آه  است  همان  مستقيم  صراط  اين  البّته و

  همان  ، به پياده  و حرآت  سواره  و حرآت  ويدنباد و د  وزشو   خاطف  مانند برق  از آن  عبور مردم  و اختالف.  است

  . است  حضرت  آنها با آن  سلوك و  روّيه  اختالف  درجه

  آه همانطوراگر . ديگر بگذرد و عبور آند  عوالم  براي  آند، و از آن  بايد در دنيا زندگي  انسان  اينستكه  مطلب  حقيقت و

  همان  صراط.  نه  عبور ميكند؛ و گرنه  خوب باشد،و توحيد   و امانت  با صدق  أمآردند تو  زندگي  طاهرين  انبياء و ائّمۀ

    طالب أبي  علّي بن  ، مسير و راه صورت  آن  و حقيقت ؛ است  واقعّيه حقيقّيه انسانّيت  صورت

  آلوده  آرد، ولي ايجاد  نخلستانآرد،   جاري  آرد، قنات  تهّيه  آرد، باغ  در دنيا زراعت  الّسالم  عليه  أميرالمؤمنين.  است

  .نشد  و آلوده نمود  حكومت. نشد  آورد، آلوده  آرد، و فرزندان  ازدواج. نشد

جز خدا .  نداشت  و مقصدي  غرضي  عمل  جز نفس  اعمال  از اين  أميرالمؤمنين.  است  مردم  آارهاي  غير از اقسام  اين

خدا   ؛ اولياي است  اولياء خدا با سائر افراد مردم  ُطرق  َمْفرق  همان  ميدهند، و اين  ها انجام نّيت  براي  مردم.  نداشت  نّيتي

  . نيكوتر نيست  از آن  رنگي  دارد و هيچ  خدائي  رنگ  آارشان

   [15].ِصْبَغًةالَلِه َو َمْن َأْحَسُن ِمَن الَلِه  ِصْبَغَة

  اولياء خدا در عبور از صراط دهشت ندارند 

  است  ممكن  حضرت  از آن  پيروينظر   آنند، اّما از نقطه را پيدا نمي  أميرالمؤمنين  و مرتبه  مقام  خدا هم اولياء  البّته

اند، و  رسيده  و مخَلصين  مقّربين  مقام  به  چون. عبور آنند  از صراط  الخاِطف َآالَبرِقز ني  گردد و آنان  مستقيم  صراطشان

  .ندارد  او معني  براي  رسد ديگر آتش  مقام  بدين  آه  آسي

  و اّال معناي دهند،  را بگيرند و همانند خود حرآت  مردم  دست  اينكه  آنها امامند براي  زيرا آه باشد،  بايد چنين  هم  البّته و

  . نيست  صادق  امامت

  .ندارند  و اندوه  غّصه  افرادي  سير دارند و چنين  مستقيم  صراط در  هستند آه  آساني  اينان

  [16]. َيْحُزُنُهُم اْلَفَزَع االْآَبُر َلا

    و هراس  وحشت  را به  ، آنان بزرگترين تكاِنو   دهشت«

  ».اندازد نمي
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  [17]. َفَزٍع َيْؤَمِئٍذ َءاِمُنوَن  َو ُهْم مِّن مِّْنَها َخْيٌر وَجآَء ِباْلَحَسَنِة َفَلُه  َمن

  ».امانندروز در   آن  و اضطراب  از دهشت  ؛ و ايشان است  او پسنديده  بياورد براي  اي حسنه  آه  آسي«

  [18] .َو َلَهَدْيَنـُٰهْم ِصَراًطا مُّْسَتِقيًما* لَُّدنَّآ َأْجًرا َعِظيًما   لَّاَتْيَنـُٰهْم مِّن ًذاِإ  َو

  آن  و حكم  نموده  رجوع  اهللا  رسول  به  خود فقط  و مخاصمات  باشند، و در مرافعات  خدا و رسول  محض  تسليم  آه  افرادي

  ما از نزد خود به  بنابراين  وقت  و در آن«: خداوند ميفرمايد و  بوده  حقيقي  مؤمن  بپذيرند، آنان  ودل  را از جان  حضرت

  »! نمائيم مي  هدايت  مستقيم  را در صراط  آنان  و هر آينه  ميدهيم  آنها مزد عظيمي

  و اولياء هيچ انبياءو مانند ! ميرسند  طرف  نآ  به  جهّنم  طرف  از اين  لحظه  يك  به  است استوارو   راست  راهشان  چون و

ميكند   ميدهد و همنشين  را با انبياء و اولياء معّيت  آنان  آه  است  اطاعتو   تسليم  مقام  الزمه  اين.  هيچ  ندارند؛ هيچ  آلودگي

 اْهِدَنا:  گوئيم مي  مرتبه  چندينروز   ما در شبانه  آه  است  صراطي  همان  و اين. نمايد برخوردار مي  مستقيم  صراطو از 

  ! نمائيم مياز خداوند تقاضا   معنی  تمام  را به  آن  به  و هدايت ،اْلُمْسَتِقيَمَط 'الصَِّر

 برابرو چرا نكند، و در   چون  خود هيچ  خدا باشد، و در آارهاي  خدا و رسول  محض مطيِعدر دنيا   هر آس  خالصه

    آنان  هاي خواسته

  .ميكند  موّفق  مقام  و ايراد ننمايد؛ خداوند او را بدين رّدو   اظهار سليقهخود  از

  . برق  ميكنند چون  حرآت  پل  از روي  آنان و

  سمت  و گروه  ياراناز   آه  آساني [19]؛َمآ َأْصَحـُٰب اْلَمْيَمَنِة اْلَمْيَمَنِةُب اْلَيِميِن َمآ َأْصَحـُٰب اْلَيِميِن َفَأْصَحـُٰب َْصَحـٰأ  وليكن

  و اطاعت  با رسوالن  معّيت  در امر توحيد را ندارند و آن  قاطعّيت  آن  هستند وليكن  و نيكبختان  هستند، از سعيدان  راست

و   پيامبران  خفّيه اسرار، و  در آنها نيست  است  مو باريك  چون  آه  دّقت  گونه  و يا آن  است  بّرنده شمشير  ونچ  آه  صرف

 َثَواِبَك  َو َلا َطَمًعا ِفي ِعَقابَكَما َعَبْدُتَك َخْوًفا ِمْن   إَلِهياند، و  نكرده  ادراكرا   نمايند، و لقاء اهللا  توانند تحّمل را نمي  امامان

  . فهمند نمي  و سابقين  راستين  آسوتان  و پيش  بزرگان  چون را [20] َفَعَبْدُتَكَبْل َوَجْدُتَك َأْهًال ِلْلِعَباَدِة 

  حرام  ما مال و!  نكن  و چنان  بكن  چنين  آه  دادي  ما دستورهائي  و به  آنيم  زندگي  آمديم دنياخدايا ما در : ميگويند

  ، غذاي در دنيا هستيم  عيش  ما طالب  ؛ ولي نمائيم نمي  تعّدي  مردم  نواميس  ، به آنيم ، قمار نمي آنيم نمي  ، دزدي خوريم نمي

چيزها اشتها   اين  و ما به ، ميخواهيم و أنهار  جّنات،  ميخواهيم  حورالعين  اي داده  وعده ما  به  آه همانطور، و  لذيذ ميخواهيم

را باالتر آنيد،  خودنكنيد، و نظر   بر آنها  شما قصد هّمت  ولي  شما ميدهم  اينها را به  من: بفرمايدخدا   و هر چه ؛  داريم

  ! ميخواست  چه  ببينيد امامتان

   آيدش مي  َتَبعخود اندر   آاه                     بايدش  گندم آاَرد، قصِد  آه هر
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  ؟ مربوط  ما چه  بود؛ به  طالب أبي  علّي بن  آن بود،ما   امام  آن: ميگويند

ا و اينه. ندارند را  صراط  دّقت  ، و آن نيست  درشان  خصوصّيات  آن  ، ولي العمل  هستند و صالح  خوبي  هاي آدم  اينان  باري

  .انجامد مي  طول  به  از صراط  عبورشانمقدار   همان  دارند، به  دنيا تعّلق  به  آه  هر مقداري  به

  ما داخل  دنيا هم  به  از آمدن  شد، و اّال قبل  در بهشت  داخل  و صراط  رسيد و از جهّنم  آخرت  به دنيابايد از   آه  گفتيم  چون

  ايم و آمر بسته  برويم  ما ميخواهيم  آه  بهشتي  ، و بين فعلّيت  بهشت  بود نه  ستعداد و قابلّيتا  بهشت  آن  ، وليكن بوديم  بهشت

  مسافت  صد هزار سال  يك ، استبسيار   فاصله  ايم سابقًا بوده  آه  بهشتي  و بين  ايم آرده  تهّيه  و راحله زادو بار سفر و 

  آجا؟  آجا و آن  ؛ اين است

  آجا و آن آجا  اين اّمااند  دو شيرين هر                   شّكرهندوستانو   مازندران شّكر

  آجا  آجا و آن  اّما اين سوزند جاندو  هر            سياه  رويان مه  و خال  سياه  ۀ فلفلدان

عدد  هزارو   مودهن  رضوان  روضه  ، آنرا چون در اطراف  و برگش  شاخ  آه  و پهناور سيب  بزرگ  درخت  مانند يك عينًا

  دانه  و آن  است  تخم  دانه  همان  سيب  درخت  اين.  سيب  تخم  دانه  دارد؛ با يك  و دلربائي  طّنازي  بر آن  زده  سهيل  سيب

  ،  است  شيرين  ، سيب است  فعلّيت  ؟ اين است  آجا؟ چقدر فاصله  و آن آجا  ، اّما اين است  درخت  همين

؛ و  است  قرار بوده  هميناز   نيز مسأله  سابقًا بوديم  آه  در بهشتي.  است  ، استعداد محض است  قابلّيت  آن؛  است  ذات  مفّرح

  . و ابتالء بگذريم  امتحان  آالسو   جهّنم  و از اين  دنيا بيائيم  بايد در اين  از آن  پس

  .  است  و صبر و استقامت  و شكيبائي  تحّمل  آه  است  بهشت  راه  اين

   [21].الضَّرَّآُءمَّسَّْتُهُم اْلَبْأَسآُء َو   َقْبِلُكم  الَِّذيَن َخَلْوا ِمن مََّثُل  َتْدُخُلوْا اْلَجنََّة َو َلمَّا َيْأِتُكم  َحِسْبُتْم َأن َأْم

  ، و به فرا گرفت  و شّدت  و عسرت  گرفتاريرا   اند و آنان از شما آمده  قبل  آه  آساني  َو َمثل  نظير جريان  آه  آنگاهتا  آيا«

  »!ميشويد؟  بهشت  داخل  پنداريد آه مي  ؛ چنين است  شما نرسيده

  [22]. ِبِريَنالصَّـِٰت َو َبشِِّر 'ِل َو االْنُفِس َوالثََّمَر'مَِّن االْمَو َنْقٍصْوِع َو ِبَشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َو اْلَج  َلَنْبُلَونَُّكم َو

  و اي!  ميكنيم  آزمايش ها ثمرهو آمبود مالها و جانها و   و گرسنگي  از ترس  مقداري  و يقينًا ما شما را به حتمًا  هر آينه و«

  »! بده  امتحان  اين از  و رستگاري  قبولي  به  را بشارت  شكيبايان! پيامبر

  [23]. ِذِبيَناْلَكـٰالَلُه الَِّذيَن َصَدُقوا َو َلَيْعَلَمنَّ  َفَلَيْعَلَمنَّ

  آه  است  معلوم  و البّته» .آيانند  شما آيانند، و دروغگويان  بداند راستان  آه  خداست  علم  خدا براي  امتحانات و ها آزمايش«

  آوردن  بجاي  خدا نفس  دانستن  معناي  ؛ پس خداست  علم  آن  و تحّقق  خارجدر   مردم  اعمال  ، و نفس است  خدا حضوري  علم

  !خواهد بود شما  اعمال
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  [24]. ُهْم َلاُيْفَتُنوَن َوَيُقوُلوا َءاَمنَّا   ُيْتَرُآوا َأن  َأَحِسَب النَّاُس َأن*  الم

  و آزمايش  و مورد امتحان ميشوندو رها   ، َيله ايم آورده  بگويند ما ايمان  مجّرد آنكه  به  ميكنند آه  گمان  چنين  مردم آيا«

  »قرار نميگيرند؟

  پاورقي

  نساء : ۴از سوره  ١۶٩و  ١۶٨ آيات - [1]

   تالّصآّفا: ٣٧  ، از سورۀ٢٦تا  ٢٢  آيات ـ [2]

   الّسلوك  نظم:  یآبر  از تائّيه ٦٣١  ، بيت١٠٥  ص»  فارض  ابن  ديوان« ـ [3]

  العنكبوت: ٢٩  ، از سورۀ٦٩  آيه [4]

    ةالفاتح: ١  ، از سورۀ٧  و صدر آيه ٦  آيه ـ [5]

  الّنسآء: ٤  ، از سورۀ٦٨و  ٦٧  آيه ـ [6]

   المآئدة: ٥  ، از سورۀ١٦  صدر آيه ـ [7]

   الّنحل: ١٦  ، از سورۀ٦٩  ـ صدر آيه [8]

   إبراهيم: ١٤  ، از سورۀ١٢  صدر آيه ـ [9]

   مريم: ١٩  ، از سورۀ٧٢و  ٧١  آيه ـ [10]

   مريم: ١٩  ، از سورۀ٧٠تا  ٦٦  آيات ـ [11]

  الّنور: ٢٤  ، از سورۀ٣٧  آيه ـ [12]

   الّنجم: ٥٣  ، از سورۀ٣٢  صدر آيه ـ [13]

  ٥٢٥  ، ص٣  ج صيدا،  طبع»  البيان  مجمع« ـ [14]

   البقرة: ٢  ، از سورۀ١٣٨  صدر آيه ـ [15]

  االنبيآء: ٢١  ، از سورۀ١٠٣  صدر آيه ـ [16]

   الّنمل: ٢٧  ، از سورۀ٨٩  آيه ـ [17]

  الّنسآء: ٤  ، از سورۀ٦٨و  ٦٧  آيه ـ [18]

    الواقعة: ٥٦  ، از سورۀ٢٧  آيه ـ [19]

  ٣٦١  ، ص٥  ج»  ميثم  ابن  شرح«، و ٩  ، ج آمپاني  طبع» بحار« ـ [20]

   البقرة: ٢  از سورۀ، ٢١٤  صدر آيه ـ [21]
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   البقرة: ٢  ، از سورۀ١٥٥  آيه ـ [22]

   العنكبوت: ٢٩  ، از سورۀ٣  آيه  ذيل ـ [23]

   العنكبوت: ٢٩  ، از سورۀ٢و  ١  آيه ـ [24]

 : آن  و أهل  أعراف

أعراف و اهل آن، يکی بودن راه خدا،سعادت زندگی با اميد به لقاء خدا، : قسمت اول/ جلد دهم / کتاب معاد شناسي از 
.                                     )پايگاه علوم و معارف اسالمی، سيد محمدحسين حسينی تهرانی( ...فانی بودن ظاهر و ث  

                                          
   أعوُذ ِبالَلِه ِمَن الشَّيطاِن الرَّجيم

   ِبـْسـِم الَلِه الـرَّْحَمـِن الـرَّحيـم

   َسيِِّدنا ُمَحمٍَّد و َءاِلِه الّطاِهرين  اْلَحْمُد للَِّه َربِّ اْلعاَلميَن والصََّلوُة والسَّالُم َعَلي

   قياِم َيْوِم الّدين  االَن إَلي أْعدآِئِهْم أْجَمعيَن ِمَن  و َلْعَنُة الَلِه َعَلي

   و ال َحْوَل و ال ُقوََّة إّال ِبالَلِه اْلَعليِّ اْلَعظيم

  : الَكريم  ِآتاِبه  اُهللا الحكيُم في  قال

َسَلاٌم َعَلْيُكْم َلْم َيْدُخُلوَها َو ُهْم   االْعَراِف ِرَجاٌل َيْعِرُفوَن ُآلَّا بِسيَماُهْم َو َناَدْوا َأْصَحـَٰب اْلَجنَِّة َأن  َو َبْيَنُهَما ِحَجاٌب َو َعَلي

   [١].َيْطَمُعوَن

  را از عالئم  و دوزخيان  هشتياناز ب  هر يك  هستند آه  مرداني  ، و بر اعراف است  حجابي  و دوزخيان  بهشتيان  و ميان«

را   در آن  دخول  اميد و انتظار و طمع  اند ولي نگرديده  در بهشت  داخل  شناسند، و هنوز خودشان مي  و سيمايشان  چهره

  ».باد بر شما  سالم:  آنند آه ندا مي  بهشتيان  دارند؛ به

و   و دوزخ  بهشت  ، و در بين قيامت  در َعرصات  ميدهد، آه  را نشان  آن  و اهل  اعراف  ، محّل و موقف آيۀ شريفه  اين

  و خصوصّيات  حال  آه  است  واقع  آياتي  در بين  و چون. باشد و اشقياء مي  سعادتمندان  بر هر دو، و فاصلۀ بين  ُمَهيمن

ميدهد؛ اّوًال   را نشان  اعراف  اهل  تو منزل  ميكند، و موقعّيت  را بيان  با جهّنميان  بهشتيان  و گفتگوي  برخورد و مالقات

  : پردازيم  بحث  به  آن  و جوانب  در اطراف  ، و سپس را بياوريم  آيات  اين  تمام  آه  است  الزم

    آريم  در قرآن  أعراف  آيات

  : اّما آيات

  َو َنَزْعَنا َما ِفي* َعَهآ ُأولَٰـٓئَك َأْصَحـُٰب اْلَجنَِّة ُهْم ِفيَها َخـِٰلُدوَن َو الَِّذيَن َءاَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّـِٰلَحـِٰت َلا ُنَكلُِّف َنْفًسا ِإلَّا ُوْس

ا الَلُه َلَقْد َهَدنـَٰنا ِلَهـَٰذا َو َما ُآنَّا ِلَنْهَتِدَي َلْوَلآ َأْن َهَدنـَٰن  َتْحِتِهُم االْنَهـُٰر َو َقاُلوا اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي  ِمن  ِمْن ِغلٍّ َتْجِري  ُصُدوِرِهم

  .ِتْلُكُم اْلَجنَُّة ُأوِرْثُتُموَها ِبَما ُآنُتْم َتْعَمُلوَن  َجآَءْت ُرُسُل َربَِّنا ِباْلَحقِّ َو ُنوُدٓوا َأن
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ا َوَعَد َربُُّكْم َحقا َقاُلوا َنَعْم َفَأذََّن ُمَؤذُِّن َم  َقْد َوَجْدَنا َما َوَعَدَنا َربَُّنا َحقا َفَهْل َوَجدُتم  َأْصَحـُٰب اْلَجنَِّة َأْصَحـَٰب النَّاِر َأن'ٓ  َو َناَدي

  .ِبا ال ِخَرِة َآـِٰفُروَن  َسِبيِل الَلِه َو َيْبُغوَنَها ِعَوًجا َو ُهم  الَِّذيَن َيُصدُّوَن َعن* الظَّـِٰلِميَن   َلْعَنُة الَلِه َعَلي  َبْيَنُهْم َأن

َسَلـٌٰم َعَلْيُكْم َلْم َيْدُخُلوَها َو ُهْم   اِف ِرَجاٌل َيْعِرُفوَن ُآلَّا ِبِسيَميـُٰهْم َو َناَدْوا َأْصَحـَٰب اْلَجنَِّة َأناالْعَر  َو َبْيَنُهَما ِحَجاٌب َو َعَلي

  .الظَّـِٰلِميَن َو ِإَذا ُصِرَفْت َأْبَصـُٰرُهْم ِتْلَقآَء َأْصَحـِٰب النَّاِر َقاُلوا َربََّنا َلا َتْجَعْلَنا َمَع اْلَقْوِم* َيْطَمُعوَن 

  ِبِسيَميُٰهْم َقاُلوا  َأْصَحـُٰب االْعَراِف ِرَجاًال َيْعِرُفوَنُهم'ٓ  َو َناَدي

َلا َخْوٌف عَلْيُكْم َو  َأَهٰـُٓؤَلآِء الَِّذيَن َأْقَسْمُتْم َلا َيَناُلُهُم الَلُه ِبَرْحَمٍة اْدُخُلوا اْلَجنََّة* َعنُكْم َجْمُعُكْم َو َما ُآنُتْم َتْسَتْكِبُروَن '  َمآ َأْغَني

  .َلآ َأنُتْم َتْحَزُنوَن

* اْلَكـِٰفِريَن   الَلَه َحرََّمُهَما َعَليَأْصَحـُٰب النَّاِر أْصَحـَٰب اْلَجنَِّة َأْن َأِفيُضوا َعَلْيَنا ِمَن اْلَمآِء َأْو ِممَّا َرَزَقُكُم الَلُه َقاُلٓوا ِإنَّ 'ٓ  َو َناَدي

ُة الدُّْنَيا َفاْلَيْوَم َننَسيُٰهْم َآَما َنُسوا ِلَقآَء َيْوِمِهْم َهـَٰذا َو َما َآاُنوا ِبـَاَيـِٰتَنا 'يَنُهْم َلْهًوا َو َلِعًبا َو َغرَّْتُهُم اْلَحَيوالَِّذيَن اتََّخُذوا ِد

  [٢].َيْجَحُدوَن

  اهل  ـ آنان  آنيم نمي  او تكليف  به  آسي  از وسع  ما بيش  دهند ـ و البّته  نيكو انجام  بياورند و عمل  ايمان  آه  و آساني«

  .آنند مي  زيست  در آن  و بطور جاودان  بهشتند، و پيوسته

  جاري  نهرهائي  در زير قصرهايشان  و در بهشت.  آشيديم  را بيرون  ودگيِغّل و آل  هر گونه  آنان  هاي و ما از دلها و سينه

  آرد؛ و اگر هر آينه  رهبري  و مقام  منزل  ما را بدين  خداوند دارد آه  به  و حمد اختصاص  سپاس: و ميگويند.  است

  و منزل  مقام  بدين  بتوانيم  آه  بوديمن  خود و در خود چنين  خود به  فرمود، ما هيچگاه نمي  خداوند ما را بدينجا هدايت

:  رسد آه  ندائي  بر آنان  و آنگاه. دادند  را نشان  ما حق  آردند و براي  خدا ما را بحّق هدايت  ؛ همانا رسوالن شويم  هدايت

  شده  شما موهبت  به  ثاعطاء و ار  ايد، بر سبيل آورده مي  شما در دنيا بجاي  آه  أعمالي  در پاداش  آه  بهشتي  آن  اينست

  . است

  پروردگار  را آه  آنچه:  آنند آه ندا مي  جهّنميان  به  بهشتيان  و آنگاه

بود و بر حذر   داده  شما بيم  پروردگار شما به  آه  را هم  آيا آنچه!  را حّق و استوار يافتيم  بود، همه  داده  ما وعده  ما به

  !بود، حّق و استوار يافتيد؟  داشته

خدا بر   از رحمت  و دورباش  لعنت:  ميكند آه  آنها اعالن  در ميان  اي آننده  إعالن  وقت  و در اين!  آري: ميگويند  در جواب

  !باد  ستمكاران

روز حشر و   به  جويند، و آنان مي  و ُمعَوج  را آج  راه  بندند، و آن مي  خدا را بر مردم  راه  هستند آه  آساني  ستمكاران

  .ندارند  ايمان  امتقي
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باشد،   آن  أعراف  ، آه حجاب  آن  باالي  هاي و بر قسمت.  است  و حجابي  پرده)  و دوزخيان  بهشتيان(  دو گروه  اين  و بين

  .شناسند مي  از سيما و آثار و عالئمشان)  از دوزخيان  و چه  از بهشتيان  چه(  افراد را يكايك  تمام  هستند آه  مرداني

اميد و انتظار   اند ولي نگرديده  در بهشت  داخل  هنوز خودشان) قرار دارند و  حجاب  آن  پائين  هاي بر قسمت(  آه  راديو اف

  !باد بر شما  سالم:  آنند آه ندا مي  بهشتيان  را دارند، به  در آن  دخول  و طمع

  ، و با معّيت ستمگر، يكجا قرار مده  ما را با قوم! دگارابارپرور: برگردانند گويند  دوزخيان  طرف  را به  آنان  نگاه  و چون

  !ما را مگذار  آنان

شما اندوختيد و   را آه  آنچه:  شناسند ندا ميدهند آه مي  از سيما و عالئمشان  راآه  ، مرداني اعراف  و مالزمان  و صاحبان

  آرديد،  جمع

، و  از شما نگرفت  دستي  هيچگونه  اّتكاء داشتيد، به  استكبار بدانو   و بلند پروازي  و سرافرازي  مباهات  را به  و آنچه

  !نياز ننمود نبخشيد و شما را در امروز بي  سودي

گرداند و در  خود نمي  رحمت  را مشمول  خداوند آنان  شما در دنيا سوگند ياد ميكرديد آه  را آه  بهشتيان  بينيد اين آيا نمي

  اين  به  أعراف  اصحاب  و اين! اند گزيده  ها مسكن  و در بهشت  شده  رحمت  مشمول  همگي  چگونه(آند  نمي  داخل  بهشت

  آه  اي و غّصه  حزن  هيچگونه  ، و بدون و انديشه  خوف  هيچگونه  بدون  شويد در بهشت  داخل)  آنند آه مي  خطاب  بهشتيان

  ! نخواهد يافت  در شما راه

بر   هم  قدري  است  فرموده  خداوند شما را روزي  آه  و طعامي  از آب:  را ندا دهند آه  بهشت  هلا  حال  در اين  جهّنم  و اهل

  و منكران  را خداوند بر آافران  بهشت  و طعام  آب: گويند  در جواب  بهشت  اهل! آنيد و ما را بهرمند سازيد  ما افاضه

  . است  فرموده  حرام

  به  پس.  را فريفت  دنيا آنان  و زندگي  گرفتند، و حيات  و بازيچه  پنداشتند، و باطل  لهو و لعبخود را   دين  آه  آساني  بر آن

ما را   آيات  خاطر نياوردند، و آنكه  آردند و به  فراموش  روز لقاء و ديدار ماست  را آه  روزي  چنين  آنان  آنكه  پاداش

  »! اندازيم مي  و فراموشي  ، و در بوتۀ نسيان قرار نميدهيم  حمتانكار ميكردند؛ ما نيز امروز آنها را مورد نظر ر

و   اعراف  ، و اهل در دو جا آمده  اعراف  لفظ  فقط  آه  بود، و ديديم  آار رفته  به  ، أعراف در آن  بود آه  آياتي  مجموع  اين

   آه  اعراف  رجال

  .بود  تآيا  در همين  بود فقط  ضمير نيز چند جا آمده  عنوان  به
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    آيۀ أعراف  تفسير اجمالي

و   بهشتيان  بين  است  و حجابي  فاصله  اعراف:  آيد، آنستكه مي  بدست  آيات  اين  دقائق  به  آامل  تاّم و توّجه  با دّقت  آنچه

  . است  و مراتبي  درجات  داراي  حجاب  ؛ اين جهّنميان

  و سيمايشان  را از عالئم  از آنان  و دوزخند و هر يك  مسيطر بر بهشت و  حاآم  آه  قدسّيه  نفوس  آن  اعالي  در درجات

  .شناسند، قرار دارند مي

  از بهشتيان  بر هر دو گروه  و مسّلط  ُمَهيمن  اند آه نهاده  عالي  ، پا در افق و قرب  خلوص  قوّي و در مراتب  قدري  به  آنان

  . نظر و در حيطۀ نفوذ و ارادۀ آنهاست در زير  و جهّنم  هستند، و بهشت  و جهّنميان

  !شويد  در بهشت  َ، داخلاْدُخُلوا اْلَجنَّة: ميگويند  بهشتيان  به  آنانند آه

  .شناسند مي  و سيمايشان  را از عالئم  همه، ُهْم'َيْعِرُفوَن ُآلَّا ِبِسيمَا  و آنانند آه

  . است  ستمكاران  براي  خدا فقط  از رحمت  دوري:  آنند آه مي  محشر اعالن  ممرد  ، در ميانَأذََّن ُمَؤذُِّن َبْيَنُهْم  و آنانند آه

  ميگويند و بشارت  خير مقدم  بهشت  اهل  ندا هستند، و به  آن  فاعل ،ِتْلُكُم اْلَجنَُّة  َو ُنوُدوا َأن:  مجهول  در خطاب  و آنانند آه

  .ميدهند  خلود و دوام  به

و  .َعنُكْم َجْمُعُكْم َو َما ُآنُتْم َتْسَتْكِبُروَن'  آ َأْغَنيَم: قرار ميدهند و ميگويند  و بازپرسي  مورد مؤاخذه را  جهّنميان  و آنانند آه

   نيز به

  .آند وارد نمي  بهشت  را به  خداوند آنان  شما سوگند ميخورديد آه  هستند آه  بهشتيان  ببينيد اين: آنها ميگويند

  بوده  ، و پيرو و شيعۀ آنان مرتبط  و ُمْخَلصه  قدسّيه  نفوس  آن  به  هستند آه  از مردم  ، جماعاتي اعراف  پائين  و در درجات

و   بواسطۀ گناه  اند ـ ولي حكومت  جزء دستگاه  آه  و سلطان  حاآم  لشگريان  اند ـ همچون شده مي  محسوب  آنان  و جزء گروه

. هستند  و اخذ ورقۀ عبور از صراط  و شفاعت  رحمت  و در انتظار فيض  نرفته  شتبه  به  اند، يكسره داده  انجام  آه  خطائي

  و ورود در بهشت  فيض  و نزول  اميد رحمت  واقعند، ولي  و دوزخ  بهشت  اند، و در بين نشده  در بهشت  هنوز داخل  آنان

  .را دارند

  .َسَلـٌٰم َعَلْيُكْم :ميفرستند و ميگويند  اند، سالم اند و آرميده شده  در بهشت  از آنها داخل  قبل  آه  بهشتياني  به  و آنانند آه

  ستمگران  ما را با گروه! بار پروردگارا: شود، گويند منعطف  و دوزخيان  ظالمان  جانب  به  صورتشان  چون  و آنانند آه

  !َربََّنا َلا َتْجَعْلَنا َمَع اْلَقْوِم الظَّـِٰلِميَن،  قرار مده
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  إثبات  به»  معاد شناسي«در   و چه»  شناسي  إمام«در   ، چه اسالم  و معارف  دورۀ علوم  از اين  ر موارد عديدهو ما د

ِإلَّا ِعَباَد * َفِإنَُّهْم َلُمْحَضُروَن حضور ندارند؛   و آتاب  سؤال  حّق، در محشر براي  حضرت  ُمخَلصين  بندگان  آه  ايم رسانيده

  . است  آنان  دست  ها به اّمت  و آتاب  ، و حساب است  و اشرف  آنها اعلي  ، و مقام[٣]َ نالَلِه اْلُمْخَلِصي

و   هستند از بهشت  َجمُع الَجمعي  و منزلتبقاء بعد از فناء   مقام  اند، و داراي فائز گرديده  بقاء باهللا  مقام  به  آنها آه  پس

را   و همه! نگرند مي  همه  به  اعلي  افق  و از آن  بوده  و مسيطر بر دو گروه  ، مهيمن اقرب  باالتر، و در حجاب  دوزخ

  .سازند مي  و مشّخص  را معّين  و درجۀ هر يك  شناسند، و مقام مي

، و در  آيه  به  تفسير آيه  از راه  قرآني  دقيق  بحث  به  بپردازيم  حال.  نموديم  اعراف  از آيات  بود آه  اي فادهاست  اجمال  اين

ِبَحوِل الَلِه ،  ذآر آنيم  هائي نمونه  است  حقيقت  مؤّيد و شاهد بر اين  همگي  آه  عصمت  بيت  از اهل  وارده  از روايات  ضمن

  : وَل و الُقوََّة إّال ِبالَلِه الَعليِّ الَعظيمو ُقوَِّتِه؛ و ال َح

    آيۀ أعراف  تفسير تفصيلي

  .ُهْم'االْعَراِف ِرَجاٌل َيْعِرُفوَن ُآلَّا ِبِسيمَا  َو َبْيَنُهَما ِحَجاٌب َو َعَلي

  هاي از َرْمل  آه  است  لنديب  هاي ها و تل تّپه  براي  ، نام و نيز اعراف. آنرا گويند  باالي  هاي ، قسمت و پرده  أعراِف حجاب

  .آيد بوجود مي  رملي  هاي تل  تند اين  بادهاي  ، و غالبًا بواسطۀ وزش است  شده  تشكيل  بيابان

  مرداني  و بودن. مراد باشد  از آن  اّول  معناي  آه  است  ، محتمل است  ذآر شده  حجاب  دنبال  به  ، اعراف آيه  در اين  و چون

    ، زيرا آه نيست  و مغايرتي  ، منافات در آيۀ مبارآه  دو معني  اين  بين  وليكن. ميكند  را تقويت  دّوم  ، معناي فاعرا  بر روي

  ميتوان  باشد، و بنابراين مي) مستور آند  را از چيز ديگري  چيزي  آه  چيزي(َشْيٍء   ما َيْحُجُب َشْيئًا َعن:  حجاب  معناي

، از  بر هر دو جمعّيت  هستند آه  و بلندي  و محّل مرتفع  قرار دارند، در مقام  اعراف  بر روي  هآ  مرداني  اين:  آه  گفت

و . باشند مي  واقف  و دوزخ  از بهشت  و درجه  دارند، و بر هر دو منزل  و إشراف  سيطره  جهّنميان  و گروه  بهشتيان  گروه

. بشناسند  سيما و عالئمشان  را به  و اصناف  همۀ طبقات  هستند، تا آنكه  افاعر  روي االْعراِف،  آانوا َعَلي  جهت  همين  به

  . است  و دانستن  شناختن  معناي  بهَعَرَف َيْعِرُف َمْعِرَفًة و ِعْرفانًا  از  ماّدۀ لغوِي اعراف  چون

  بين  ، و گفتگوي ديوار است  معناي  به  آه» ُسور«را با تعبير   اعراف  در سورۀ حديد، وصف  آريم  در قرآن  خداوند تعالي

  و مؤمنات  با مؤمنين  و منافقات  منافقين  بين  گفتگوي  عنوان  ، در آنجا به است  در اينجا آمده  را آه  و دوزخيان  بهشتيان

  :نمايد و تعبير مي  دو عنوان  را به  امر و حقيقت  يك  در هر دو جا بيان  بينيم مي  ميكند؛ و چنانكه  بيان

  ُنوِرُآْم ِقيَل اْرِجُعوا َوَرآَءُآْم َفاْلَتِمُسوا ُنوًرا َفُضِرَب َبْيَنُهم  َيْوَم َيُقوُل اْلُمَنـِٰفُقوَن َو اْلُمَنـِٰفَقـُٰت ِللَِّذيَن َءاَمُنوا انُظُروَنا َنْقَتِبْس ِمن

  ]٤[ .اْلَعَذاُب ِقَبِلِه  َباُب َباِطُنهو ِفيِه الرَّْحَمُة َو َظـِٰهُرهو ِمن وِبُسوٍر َله



 

 175

و ! آنيد  ما نظري  شما به: اند ميگويند آورده  ايمان  آه  آساني  ، به منافق  و زنان  منافق  مردان  آه  است  روزي  روز قيامت«

   خود بهره  براي  ما از نور چهرۀ شما، مقداري  تا بدينوسيله! بيندازيد  نگاهي

  ! آنيم  و اقتباس  برداشته

،  دو دسته  اين  بين  حال  در اين! نور آنيد  و از آنجا طلب! و قهقرا برگرديد  عقب  شما به: شود مي  گفته  آنها در پاسخ  به

  از مقابل  ، و در ظاهرش است  رحمت  ؛ در باطنش دارد و باطني  در، ظاهري  دارد؛ و آن  دري  شود آه مي  زده  ديواري

  ». است  در، عذاب

  :  داشتيم  آيۀ اعراف  و در ذيل

  .اْلَكـِٰفِريَن  الَلَه َحرََّمُهَما َعَليَأْصَحـُٰب النَّاِر َأْصَحـَٰب اْلَجنَِّة َأْن َأِفيُضوا َعَلْيَنا ِمَن اْلَمآِء َأْو ِممَّا َرَزَقُكُم الَلُه َقاُلوا ِإنَّ 'ٓ  َو َناَدي

  آورده  ، بر ما رحمت است  آرده  شما روزي  خداوند به  آه  و يا طعامي  از آب  قدري: آنند ندا مي  بهشتيان  به  و جهّنميان«

  ». است ردهآ  حرام  را بر آافران  و طعام  آب  خداوند آن: ميگويند  بهشت  آنها اهل  در جواب! آنيد  و إفاضه

آنيد تا از   ما نظري  به  آه  مؤمنين  به  گفتار منافقين:  آه  بينيم و سورۀ حديد، مي  در سورۀ اعراف  دو آيۀ واقع  اين  در قياس

ُانُظُرونا (نور آنيد   برگرديد و از آنجا التماس  و پشت  عقب  به  شنوند آه مي  در جواب  ، و آنچه برگيريم  اي نور شما توشه

  بر ما از آب:  آه  بهشت  اهل  به  است  جهّنم  گفتار اهل  همان  بعينه ) ُنوِرُآْم ِقيَل اْرِجُعوا َوَرآَءُآْم َفاْلَتِمُسوا ُنوًرا  َنْقَتِبْس ِمن

َأْن َأِفيُضوا (  است  نموده  حرام  خداوند آنها را بر آافران:  شنوند آه مي  و جواب! بدهيد  است  شما داده  خدا به  آه  و طعامي

  ).اْلَكـِٰفِريَن  َعَلْيَنا ِمَن اْلَمآِء َأْو ِممَّا َرَزَقُكُم الَلُه َقاُلوا ِإنَّ الَلَه َحرََّمُهَما َعَلي

    است  ، امر واحدي و دوزخي  بنده بهشتي  بين  حجاب

  و دوزخيان  بهشتيان  بين  فاصل  اعرافو   حجاب  ، همان و مؤمنين  منافقين  بين  شده  ، سور و ديواِر آشيده بنابراين  پس

در   با مؤمنين  آنان  آنستكه  جهت  ، به است  سور قرار داده  دِر اين  را بر روي  منافقين  فقط  و در آيۀ سورۀ حديد آه.  است

،  است  و واقع  ايمان  شو حقيقت  باطنش  ديوار آه  دِر اين  پس. هستند  منافق  فرض  بنا به  دارند، چون  اشتراك  ظاهر امرشان

  سودي  است  رحمت  آه  ندارند، از باطن  خبري  از حقيقت  چون  ؛ و منافقان است  در، عذاب  از جلوي  ؛ و ظاهرش رحمت

  .گر ميگردد جلوه  عذاب  صورت  در محشر به  آنهم  اند آه آرده  در دنيا استفاده  و ايمان  از ظاهر اسالم  برند، و فقط نمي

  ، ظاهرش و باطني  ظاهري:  و دو جهت  دو وجهه  داراي  هستند ولي  و ديوار چيز واحدي  حجاب  آنستكه  معني  صلو حا

  اند؛ و آساني بهرمند شده  و حقيقت  إيمان  اند، از فوز و آاميابي رسيده  باطنش  به  آه  آساني.  رحمت  و باطنش  است  عذاب

اند، و  بهره بي  و عقيدۀ پاك  ايمان  از حقيقت  هستند آه  اي دسته  ندارند همان  خبري  باطنو از   اآتفا آرده  ظاهرش  به  آه

  .ديوار در عذابند  از ظاهر در برابر اين  هستند آه  اي دسته  اند، و همان آورده  ايمان  شخصّيه  مصالح  حفظ  براي  فقط
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ميرسيدند   الهي  نعيم  ميرسيد، به  باطن  از ظاهر تجاوز ميكرد و به  انانظارش  اگر هر آينه  آه  است  ديوار چنين  و گويا اين

  .اند بهره بي  آن  آردند، از درون  ظاهر قناعت  به  چون  ؛ ولي حّق آنانرا فرا ميگرفت  و رحمت

خدا دارند   سوي  به  اهر  يك  خود فقط  ، در مقابل و آافران  و مؤمنان.  دارد و باطني  ؛ ظاهري است  يكي  ديوار و حجاب  پس

  . واحد است  ديوار و حجاب  ، همچنانكه واحد است  راه  بايد بپيمايند، و اين  آه

در   نيست  فرقي  و آافران  مؤمنان  بين  در دنيا دارند، آه  آه ؛ عينًا مانند حالي آنهاست  و فهم  از ناحيۀ ادراك  فقط  و اختالف

در   آنند و گام مي  طي  بطور استقامت  را مؤمنان  راه  آنند؛ اين  خدا دارند طي  سوي  به  را آه  هر دو بايد راهي  اينكه

  .پيمايند مي  و آجي  شوند و بطور اعوجاج مي  منحرف  نهند، و آافران مي  مستقيم  صراط

و   و يا اراده  خوب  و انتخاب  اراده  ، و از جهت است  نفوس  و انحراف  استقامت  از جهت  هستند، و اختالف  با هم  همه  پس

  . زشت  انتخاب

  : آه  آيۀ سورۀ حديد وارد است  در ذيل  بينيم و لذا مي

  َجآَء َأْمُر الَلِه َو َغرَُّآم ' َو َلـِٰكنَُّكْم َفَتنُتْم َأنُفَسُكْم َو َتَربَّْصُتْم َواْرَتْبُتْم َو َغرَّْتُكُم االَماِنيُّ َحتَّي'  َمَعُكْم َقاُلوا َبَلي  ُيَناُدوَنُهْم َأَلْم َنُكن

  ]٥[ .ِبالَلِه اْلَغُروُر

مگر ما با شما در : ميگويند  نانمؤم  به  منافقان) شود مي  شود، و سور آشيده مي  ديوار زده  و مؤمنان  منافقان  بين  چون(«

  و پيوسته! و فساد انداختيد  فتنه  شما خود را به  وليكن!  آري: ميگويند  در پاسخ  مؤمنان! ؟ ايم نداشته  و معّيت  ايم دنيا نبوده

  !انتظار آشيديد

، و  را گرفت  گريبانتان  و مرگ شد  امر خدا نازل  ، تا آنكه دراز شما را فريفت  و آرزوهاي! و در شّك و ترديد بسر برديد

، تا  داشت  نگاه  و مكر شما را در غفلت  و با خدعه(زد   شما را گول  دهنده  و فريب  زننده گول  و نفس  َغرور و شيطان  آن

  »). امر خدا آمد و آار از آار گذشت  ناگهان

   يدپيما مي  انحراف  به  و ديگري  استقامت  به  ؛ يكي است  خدا يكي  راه

در دنيا   ماّدي  و مزاياي  طبيعي  از جهات  از هر جهت  با مؤمنان  منافقان  را ميرساند، آه  امر واحِد ذووجهين  همان  و اين

  مقدار عمر، و باالخره  پدر و مادر، و يك  و آار، و يك  آسب  غذا، و يك  ، و يك عشيره  ، و يك زمين  بودند، در يك  با هم

،  داشت  تفاوت  معنوي  و گرايش  و أخالق  و هدف  نّيت  ندارند، و ليكن  و فرقي  َمْيزي  طبيعي  جهات  در اين  مبيني مي  چنانكه

  .آند  رهبري  بهشت  را به  بكشاند و مؤمنان  دوزخ  را به  آنان  شد آه  موجب  و همين

و   ، و آافران مستقيم  از راه  آند؛ مؤمنان  طي  تعالي خداوند  بسوي  بايد انسان  آه  است  راهي  ، و آن واحد است  صراط  پس

  .آنند مي  طي  و انحراف  اعوجاج  از راه  و بدآاران  منافقان
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  : است  آمده  از آيۀ اعراف  و قبل

َما َوَعَد َربُُّكْم َحقا َقاُلوا َنَعْم َفَأذََّن ُمَؤذُِّن   َوَجدُتم َقْد َوَجْدَنا َما َوَعَدَنا َربَُّنا َحقا َفَهْل  َأْصَحـُٰب اْلَجنَِّة َأْصَحـَٰب النَّاِر َأن'  َو َناَدي

  .ِبا ال ِخَرِة َآـِٰفُروَن  َسِبيِل الَلِه َو َيْبُغوَنَها ِعَوًجا َو ُهم  الَِّذيَن َيُصدُّوَن َعن* الظَّـِٰلِميَن   َلْعَنُة الَلِه َعَلي  َبْيَنُهْم َأن

   پروردگار ما به  را آه  حّقًا آنچه: گويند  جهّنم  اهل  به  بهشت  اهل«

)  سخت  از پاداش(بود   داده  شما وعده  پروردگار شما به  آه  را هم  آيا آنچه!  يافتيم  و ثابت  بود، حّق و محكم  داده  ما وعده

  !يافتيد؟  و ثابت  حّق و محكم

  مردم  آه  آساني  ؛ آن است  خداوند بر ظالمان  لعنت:  ميدارد آه  اعالم  اي آننده  إعالن  حال  و در اين!  آري: گويند  در پاسخ

  ».آافر شدند  آخرت  پنداشتند، و به  و ُمعوج  را آج  آنها بستند، و آن  روي  را به  خدا بازداشتند، و راه  را از راه

ميكند، و   طي  و راستي  و درستي  قامتاست  به  ؛ يكي خداست  و بسوي  خداست  براي  راه  ، و آن واحد است  ، راه راه  پس

  توّجه  باطن  به  يكي  ، آه است  و اعراف  واحد سور و حجاب  حقيقت  همان  و اين. پيمايد مي  و آجي  انحراف  به  ديگري

  . است  و نكبت  نقمت  ، و ظاهرش رحمت  ظاهر؛ باطنش  به  دارد، و يكي

  :فرمايد ؛ مثًال خداوند مي است  تلويحًا بسيار آمدهتصريحًا و   آريم  در قرآن  مطلب  و اين

  ]٦[ .ِة الدُّْنَيا َو ُهْم َعِن االِخَرِة ُهْم َغـِٰفُلوَن'َيْعَلُموَن َظـِٰهًرا ِمَن اْلَحَيو

  ».هستند  غافل  آخرت  و حيات  از زندگي  ، و ايشان را ميدانند و بس  دنيا ظاهري  و زندگي  از حيات«

    دارد و باطني  خدا ظاهري  بسوي  راه

، منظور و مقصود از  است  دنيا قرار داده  ظاهر حيات  را در مقابل  آخرت  آه  قرينۀ مقابله  به  آه  است  در اينجا روشن

   طن، با آخرت

و   و وهم  و شهوت  بهيمّيت  زندگي  همين  ظاهرش:  دارد و باطني  ؛ ظاهري و بس  است  حيات  يك  پس.  دنياست  حيات

  است  و عقلي  و روحي  و معنوي  انساني  حيات  ، و باطنش است  و معنوي  ابدي  انساني  و حيات  جاوداني  از سراي  غفلت

  واحد را تشكيل  حيات  دو وجهۀ اين  آه  دو صورت  از اين  هر آدام  ، آه است  و هشياري  يبا بيدار  و مالزم  مستلزم  آه

  نمايند  مي  و تجّلي  شده  بطور بروز و ظهور نمايان  از مرگ  اند، پس داده

  :فرمايد و مي

َو ِإنَّ َآِثيًرا ِمَن النَّاِس   َض َو َما َبْيَنُهَما ِإلَّا ِباْلَحقِّ َو َأَجٍل ُمَسميِت َو االْر'َما َخَلَق الَلُه السََّمـَٰو   ٓ َأنُفِسِهم َأَو َلْم َيَتَفكَُّروا ِفي

  ]٧[ .ِ َربِِّهْم َلَكـِٰفُروَن ِبِلَقآيء
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  حّق و أجل  مگر به  است  و ما بينهما را نيافريده  پروردگار، آسمانها و زمين  آنند آه با خود فكر نمي  ممرد  آيا اين«

  ».آافرند  و لقاء پروردگارشان  زيارت  ، به از مردم  بسياري  و حّقًا آه! ؟ ُمسّمي

و استوار   مستقيم  گردد، راه  مالحظه  مسّمي  شود و با حّق و أجل  نگريسته  ديدۀ حق  ، اگر به آسمانها و زمين  خلقت  يعني

  . است  فكري  و انحراف  آج  باشد، راه  شود و با انكار لقاء خداوند توأم  نگريسته  ديدۀ باطل  ؛ و اگر به است  فكري

  : فرمايد و مي

  َو الَِّذيَن َآَفُرٓوا َأْعَمـُٰلُهْم َآَسَراِب ِبِقيَعٍة َيْحَسُبُه الظَّْمـَاُن َمآًء

  ]٨[. ِإَذا َجآَءه و َلْم َيِجْدُه َشْيـًا َو َوَجَد الَلَه ِعنَدُه و َفَوّفئُه ِحَساَبُه'  َحتَّي

  تشنه  شخص.  است  واقع  َيْزرعي  و لم  خشك  در زمين  آه  است  سرابي  نهمچو  اند، آردار آنان آفر ورزيده  آه  و آساني«

  حساب  يابد آه آنجا خداوند را مي  يابد، بلكه را نمي  رسيد، أبدًا آبي  بدان  ميرود، تا همينكه  دنبالش  پندارد و به مي  را آب  آن

  ».نمايد استيفا مي  ميكند، و در حساب  او را بطور تاّم و تمام

  و هر دو با هم.  آب  صورت  را به  آب  بيند، و مؤمن مي  آب  صورت  را به  آافر سراب  ؛ شخص خدا واحد است  بسوي  راه

  .ميگردد  سيراب  ميرسد، و دّومي  باطلش  و خيال  غفلت  سزاي  ماند و به مي  آام  تشنه  ميروند؛ اّولي

    است  آتش  آن  و بدون،  با اميد لقاء خداونْد سعادت  عمر و زندگي

  : فرمايد و مي

  َضلَّ َعن  ِمَن اْلِعْلِم ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم ِبَمن  ِلَك َمْبَلُغُهم'َذ * َة الدُّْنَيا 'ِذْآِرَنا َو َلْم ُيِرْد ِإلَّا اْلَحَيو  َعن' َتَولَّي  َمن  َفَأْعِرْض َعن

  ]٩[. ' َسِبيِلِه َو ُهَو َأْعَلُم ِبَمِن اْهَتَدي

را   دنيا چيزي  و حيات  ، و غير از زندگي است  گردانيده  از ياد ما روي  آه  از آسي  گردان  روي! پيغمبر  اي  پس«

او   از راه  آه  آسي  به  پروردگار تو داناتر است  بدرستيكه.  آنانست  و پايۀ دانش  علم  لوغدرجۀ ب  نهايت  اين! خواهد نمي

  »! است  را يافته  و راه  شده  او راهنمائي  در راه  آه  آسي  ، و به شده  گمراه

را   چيزي  و عشرت  عيش نازلۀ از  و مراتب  در دنيا، و غير از بهيمّيت  آردن  زندگي  در اينكه  است  روشن  آيه  اين

خدا قرار   دنيا و مقصد را لقاي  در اين  آردن  ؛ و زندگي از ياد خداست  و إعراض  گمراهي  ، عين و نخواستن  نفهميدن

  . است  يافتگي  اهتداء و راه  ، عين تر و بهتر خواستن را عالي  چيزي  نازله  مراتب  و غير از اين  دادن

  : فرمايد و مي

ُأوَلـِٰئَك َمْأوئُهُم النَّاُر ِبَما * ِة الدُّْنَيا َواْطَمَأنُّوا ِبَها َو الَِّذيَن ُهْم َعْن َءاَيـِٰتَنا َغـِٰفُلوَن 'ِذيَن َلا َيْرُجوَن ِلَقآَءَنا َو َرُضوا ِباْلَحَيوِإنَّ الَّ

  ]١٠[ .َآاُنوا َيْكِسُبوَن
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و   داده  دل  اند، و بدان آرده  قناعت  دنيوي  پست  زندگي  با ما را ندارند، و به  اميد ديدار و مالقات  آه  آساني  و حّقًا آن«

هستند؛ حقًا محّل و   ما در غفلت  از آيات  هآ  آساني  اند، و آن قرار داده  خود را در آن  و آرامش  و سكون  اعتماد نموده

  ». است  اند، آتش نموده  آه  آرداري  چنين  در پاداش  آنان  مأواي

  و به.  است  خدا، آتش  اميد لقاي  ، و عدم آن  ، و اآتفا به دنيوي  ظاهر زندگي  اين  به  و دلبستگي  اطمينان  ميرساند آه  آيه  اين

و   پذير دنيا باشد، و با توّجه  امور زوال  اّتكاء و اعتماد به  پروردگار، و عدم  با اميد لقاي  توأم  انچهچن  زندگي  ، همين عكس

  . است  و بهشت  باشد، سعادت  خدا بوده  آيات  به  درايت

  : آه  است  آيه  تر و رساتر اين بليغ  ، و از همه بسيار است  سبِك بيان  در اين  وارده  و آيات

  ]١١[ .َجَهنََّم َيْصَلْوَنَها َو ِبْئَس اْلَقَراُر* الَِّذيَن َبدَُّلوا ِنْعَمَت الَلِه ُآْفًرا َو َأَحلُّوا َقْوَمُهْم َداَر اْلَبَواِر   تر ِإَلي َأَلْم

آشاندند؟   و نابودي  ديار هالآت  خود را به  آردند و قوم  آفر تبديل  خدا را به  نعمت  آه  آساني  بسوي  نيفكندي  آيا نظري«

  »! است  بد قرارگاهي  سوزند، و جهّنم مي  در جهّنم  آنان

  ؛ و در مقابلش خداست  بسوي  و راه  ، سبيل و واليت ]١٢[. است  ، واليت آيه  در اين  مراد از نعمت  آه  سابقًا ذآر آرديم

  . عبودّيت  طريق  و مسدود شدن  بستِن راه  ، يعني آفر است

    رجاستو پاب  ثابت  ؛ و باطن رونده  و از بين  ظاهر، فاني

  و نابودي  آنند، َبوار و هالك مي  إعراض  بر ظاهر جمود دارند و از باطن  آه  افرادي  سير چنين  و نهايت  غايت  پس

  ، و پا برجا؛ همچنانكه ، و بادوام ، پايدار، و ثابت ؛ و باطن ، و نابود است شونده  ، و خراب رونده  و ظاهر، از بين.  است

  :فرمايد خداوند مي

  ]١٣[ .َبشِِّر الَِّذيَن َءاَمُنٓوا َأنَّ َلُهْم َقَدَم ِصْدٍق ِعنَد َربِِّهْم َو

  و قدمي  متين  گامي  در نزد پروردگارشان  آنان  ز برايا  آه  بده  اند بشارت آورده  ايمان  آه  آساني  به! پيامبر  و اي« 

  ». است  راستين

  ]١٤[. َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َمِليٍك ُمْقَتِدٍر  ِفي :فرمايد و نيز مي

  ».دارند  و مقتدر، نشست  ، در نزد خداوند مالك و درستي  راست  منگاهدر نشي«

  :فرمايد و نيز مي

  ]١٥[ .َلا َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا َو َلا َتْأِثيًما

اندازد   گناه  را به  آنان  آه  ، و سخني لغو و بيهوده  سخن  او هستند هيچگاه  درگاه  مقّربان  آه  ، سابقون خداوندي  تدر بهش«

  ».شنوند نمي
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  : فرمايد و نيز مي

  ]١٦[ بًا'َلا َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا َو َلا ِآذَّ 

  ».شنوند نمي  دروغ  ، و سخن لغو و بيهوده  سخن  ، هيچوقت در بهشت  مّتقيان«

غير   خالف  ، به نيست  و لغو و باطل  در آنجا أبدًا دروغ  ، آه و حّق است  ، محّل صدق و غايِت مؤمنان  و عليهذا نهايت

  . مؤمنان

    أعراف  نفسانّيۀ اهل  و خصوصّيات  صفات

و   و هيَمنه  تسّلط  و آتش  از بهشت  بر هر دو مكان  هستند آه  ، آساني أعراف  مرتفع  و مقامات  أعالي  اصحاب ، و بالجملة

  .و استيال دارند  سيطره  پيشگان  و شقاوت  از سعادتمندان  دارند، و بر هر دو گروه  اشراف

  روز، زمين  در آن  ، چون نيست  طبيعي  ماّدي  از رمل  و شن  آنها مانند تّل َرمل  بين  هاي ها و فاصله تل  آن  آه  ميدانيم  چون

   گونۀ فعلي  به

  . نيست  و آژي  و اعوجاج  و بلندي  پست  ، و در آن نيست

  ]١٧[ .ِفيَها ِعَوًجا َو َلآ َأْمًتا'  َلا َتَري* ا َقاًعا َصْفَصًفا َفَيَذُرَه* َنْسًفا   َو َيْسَئُلوَنَك َعِن اْلِجَباِل َفُقْل َينِسُفَها َربِّي

آنها را از جا بر آند و خرد آند   چنان خداوند: بگو  بپرسند، پس  از تو دربارۀ آوهها در روز قيامت  چون! پيامبر  و اي«

در آيد   و همواري  مستوي  زمين  صورت  آوهها به  ، آن و بنابراين. نماند  اثري  از آن  هيچ  شدۀ آنرا بر باد دهد آه  و خاك

  »! بيني را نمي  و بلندي  آجي  هيچگونه  أبدًا در آن  آه

  .جمعند  اهل  محشر آه  اهل  به  نسبت  آنهاست  لتو منز  مقام  ، ارتفاع اعراف  مراد از اهل  پس

  و دهشت  صور، و از فزع  و نفخ  را از َصْعقه  خداوند آنان  هستند آه  از ُمخَلصيني  نيستند، چون  ُمحَضريناز   و آنانند آه

را فرا   هر چيزي  آه  است  تيرحم  در آن  آه  است  ِحجاب  و محّل آنان  و مقام.  است  داشته  و مصونّيت  روز، در حفظ  آن

  .استيال دارد  بر اهلش  آه  است  بر آتش  ، و مسّلط گرفته

  َلْعَنُة الَلِه َعَلي  َفَأذََّن ُمَؤذُِّن َبْيَنُهْم َأن:  است فرموده  استشعار نمود آه  تعالي  گفتار خداي  را از اين  معني  اين  و ميتوان

و   مؤّذني« َفَأذََّن َبْيَنُهْم ُمَؤذٌِّن: و نفرمود» . و دوزخيان  بهشتيان  آرد در بين  اعالم  اي آننده  و اعالن  مؤّذني« الظَّـِٰلِميَن

  از خود  آننده  و اعالن  مؤّذن  ظاهر اينستكه  اّول  زيرا در صورت» .آرد  آنها بود اعالم  بين  آه  اي آننده  اعالن

  از آنها بود چنين  آه  اي آننده  و اعالن  مؤّذن  ظاهر اينستكه  آه  دّوم  صورت  خالف  ، به مسيطر بر آنهاست  بلكه  آنها نيست

  . گفت
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آنند و  مي  و مؤاخذه  بازپرسي  از جهّنميان.  بر جهّنم  حاآم  و هم  بر بهشت  حاآم  حاآمند، هم  در روز قيامت  و آنانند آه

  : است  مطلب  در اين  صريح  اعراف و آيۀ. قرار ميدهند  و مالمت  را مورد عتاب  آنان

َأَهـُؤَلآِء الَِّذيَن * َعنُكْم َجْمُعُكْم َو َما ُآنُتْم َتْسَتْكِبُروَن ' ِبِسيمَاُهْم َقاُلٓوا ما َأْغَني  َأْصَحـُٰب االْعَراِف ِرَجاًال َيْعِرُفوَنُهم'  َو َناَدي

  .َأْقَسْمُتْم َلا َيَناُلُهُم الَلُه ِبَرْحَمٍة

  آرديد و آنچه  شما جمع  را آه  آنچه:  آنند آه شناسند ندا مي مي  سيما و عالئمشان  از روي  را آه  ، مرداني اعراف  و اهل«

شما   نيستند آه  بهشتيان  آيا اين!  از شما نگرفت  نياز ننمود و دستي استكبار خود قرار داديد، شما را بي  موجب  را آه

  »!آند؟ نمي  در بهشت  را داخل  نخداوند آنا  سوگند ميخورديد آه

  :  آنند آه امر مي  بهشتيان  به  اعراف  خود اهل  و سپس

  .اْدُخُلوا اْلَجنََّة َلا َخْوٌف َعَلْيُكْم َو َلا َأنُتْم َتْحَزُنوَن

  »!باشيد  داشته  هيو اندو  غّصه  هيچ  آنكه  شما باشد، و بدون  براي  و ترسي  خوف  هيچ  آنكه  شويد، بدون  در بهشت  داخل«

  . است  آنها صواب  را دارند، و سخن  گفتن  حّق سخن  ، در روز قيامت فرشتگان  در معّيت  فقط  آه  روح  و آنانند اصحاب

  َيْوَم َيُقوُم الرُّوُح َواْلَمَلاِئَكُة َصفا َلا َيَتَكلَُّموَن ِإلَّا َمْن َأِذَن َلُه و 

  ]١٨[ .االرَّْحَمـُٰن َو َقاَل َصَواًب

  سخن  آنند، و آسي مي  خداوند قيام  در پيشگاه  منّظم  بطور صفوف  و فرشتگان  روح  آه  است  روزي  روز قيامت«

  ».بگويد  راستي  به  باشد، و سخن  داده  او اذن  به  د رحمنخداون  آه  آسي  گويد مگر آن نمي

  . از همۀ مالئكه  أفضل  است  و موجودي  مقام  شود، و روح پيدا مي  و ايمان  آتاب  به  ، علم با وحِي روح  زيرا آه

  ]١٩[. ُب َو َلا اإليَمـُٰنَما اْلِكَتـٰ  ِلَك َأْوَحْيَنآ ِإَلْيَك ُروًحا ِمْن َأْمِرَنا َما ُآنَت َتْدِري'َو َآَذ 

،  چيست  آتاب  آه  نميدانستي  وحي  از اين  قبل  ، آه آرديم  تو وحي  به  را از امرمان  ما روحي  آه  اينطور است  و همچنين«

  »! چيست  ايمان  آه  و نميدانستي

    و مجرمان  بر خاسران  أعراف  اهل  و قضاوت  حكم

و   دچار خسران  خود و اهلشان  هاي و نفس  در جان  آنند آه مي  آساني  و زيان  خسران  به  حكم  در روز قيامت  و آنانند آه

  :اند شده  زيان

َطْرٍف َخِفيٍّ َو َقاَل الَِّذيَن َءاَمُنوا ِإنَّ اْلَخـِٰسِريَن الَِّذيَن َخِسُروا   ِعيَن ِمَن الذُّلِّ َينُظُروَن ِمنَو َترَيُهْم ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها َخـِٰش

ـَٰمِة   ]٢٠[ .َأنُفَسُهْم َو َأْهِليِهْم َيْوَم اْلِقَي

  ميدارند،   عرضه  را بر آتش  ستمكاران  آه  بيني مي!) پيامبر  و اي(«



 

 182

  آه  و آساني. مينگرند  آن  به  از گوشۀ چشم  ضعيف  ، و با نگاه شده  تهي  و دل  ، ترسناك و سرافكندگي  ذّلت  از شّدت  و آنان

  »!اند شده  دچار خسران  خود در روز قيامت  خود واهل  دربارۀ نفوس  هستند آه  سانيآ  زيانكاران: اند ميگويند آورده  ايمان

  به  مّتصفان  به  ، اختصاص آنند؛ و اين را مي  حكمي  چنين  و حكومت  قضاوت  عنوان  ، به آورندگان  ايمان  ظاهرًا اين

  . است  آن  اهل  از وظائف  حكم  دارد و اين  اعراف  اهل  صفات

شما : ميگويند  نكرديم  درنگ  ما غير از ساعتي  آه  سوگند مجرمان  ، و در پاسخ شده  داده  و ايمان  آنها علم  به  نانند آهو آ

  !ايد آرده  درنگ  خدا تا روز بعث  در آتاب

    ايم نكرده  درنگ  ما غير از ساعتي  ، آه در قيامت  سوگند مجرمان

َو َقاَل الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َو اْلِإيَمـَٰن َلَقْدَلِبْثُتْم * ِلَك َآاُنوا ُيْؤَفُكوَن 'ِسُم اْلُمْجِرُموَن َما َلِبُثوا َغْيَر َساَعٍة َآَذَو َيْوَم َتُقوُم السَّاَعُة ُيْق

  ]٢١[ .ُموَنَيْوِم اْلَبْعِث َفَهـَٰذا َيْوُم اْلَبْعِث َوَلـِٰكنَُّكْم ُآنُتْم َلا َتْعَل'  ِآَتـِٰب الَلِه إَلي  ِفي

اند؛  نكرده  در دنيا درنگ  ساعت  غير از يك  آنند آه سوگند ياد مي  بر پا شود، مجرمان  قيامت  ساعت  آه  و در روزي«

  است  شده  داده  و ايمان  آنها علم  به  آه  و آساني. گفتند مي  سخن  و بهتان  دروغ  به  آنها بود آه  و روش  دأب  اينچنين

  بوديد آه  شما چنين  ، و ليكن روز بازپسين  و اينست! ايد آرده  و حشر درنگ  خدا تا روز بازپسين  شما در آتاب: ميگويند

  ».نميدانستيد

    مجرمان  از اّدعاي  أعراف  اهل  پاسخ

و   آردن  نگاه  بودند، و أنظار خود را به  در دنيا خود را مقّيد ساخته  آنستكه  جهت  ، به آنان  و پندار نادرست  غلط  گمان  اين

بودند،   داشته  بودند منعطف  حيواني  ، و ملتّذات نفساني  ، و هواجس افكار شيطاني  سرگرم  در آن  آه  ساعتي  همان  به  توّجه

از دنيا، و امور واقعۀ خود را   خود را قبل  زمانهاي  بودند آه  نبخشيده  مقدار انظار و افكار خود را وسعت  بيشتر از اينو 

  !آنند  و دراز را ادراك  طوالني  و مّدت  أَمد طويل  ، اين سيطرۀ زمان  حسب  بعد از دنيا بنگرند، و به

  شود و آن ظاهر مي  ساعت  رود، يك مي  آيد و از بين وجود مي  به  پيوسته  د آهو زودگذر را ميديدن  فعلي  ساعت  فقط  آنان

  ! ايم نداشته  در دنيا توّقف  ساعت  ما غير از يك  آنند در روز حشر آه سوگند ياد مي  شود؛ و بنابراين مي  مختفي  ساعت

  و حّقًا ميتوان  است  ، بسيار آم بگيريم  و َدْهر اندازه  عمر زمان  به  را نسبت  دنيوي  و حيات  زندگي  مّدت  اگر تمام  آري

  اين  و چون. بود  صحيحي  حرف  اند، و گرنه را نداشته  از تقليل  منظوري  چنين  آنان  ؛ ولي نيست  بيش  ساعتي:  گفت

  از آنان  و دروغ  إفك  وانعن  را به  ساعت  يك  درنگ  به  قول  شود، و اين مي  ، از آنها مؤاخذه است  نبوده  مقصودشان

  .شنوند مي
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  ساعت  از يك  و دهِر سرمد، بيش  طويل  و عالم  سعۀ زمان  به  عمر انسان  قياس  شد، بنا بر اصل  گفته  همانطور آه  و ليكن

  : خدا فرمايد  ؛ همچنانكه نيست

  ]٢٢[. َنَهاٍر  ًة ِمنَآَأنَُّهْم َيْوَم َيَرْوَن َما ُيوَعُدوَن َلْم َيْلَبُثٓوا ِإلَّا َساَع

  ».اند نكرده  از روز درنگ  ساعت  از يك  اند را ببينند، بيش شده  داده  بيم  از آن  آنچه  آه  گويا آنها در روزي«

  :و نيز فرمايد

َلِبْثُتْم ِإلَّا َقِليًال َلْو َأنـَُّكْم ُآنُتْم   َقـَٰل ِإن* َقاُلوا َلِبْثَنا َيْوًما َأْو َبْعَض َيْوٍم َفْسَئِل اْلَعـآدِّيَن * االْرِض َعَدَد ِسِنيَن   َقـَٰل َآْم َلِبْثُتْم ِفي

  ]٣٢[ .َتْعَلُموَن

روز يا   ما يك: ميگويند  ديد؟ آنانآر  توّقف  زمين  شما در روي  چند سال: ميگويد  آافران  به  خداوند در روز قيامت«

  ). ميگوئيم  راست  سخن  ما در اين  آه(  بپرس  از حسابگران! پروردگار  و تو اي!  ايم آرده  روز را توّقف  از يك  مقداري

  بوده  سال  چندين  در دنيا، با آنكه  توّقفتان  مّدت  بوديد، ميدانستيد آه  خود مّطلع  ابدي  شما اگر از زندگاني: خداوند ميگويد

  »! است بوده  و آم  ، بسيار اندك است

َو (  روز بعث  و اينست! آرديد  درنگ  بعث  خدا تا يوم  شما در آتاب:  آه  مجرمان  به  و ايمان  علم  ، شايد گفتار اهل باري

  اشاره )َيْوِم اْلَبْعِث َفَهـَٰذا َيْوُم اْلَبْعِث َوَلـِٰكنَُّكْم ُآنُتْم َلا َتْعَلُموَن'  َلِه ِإَليِآَتـِٰب ال  َقاَل الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َو اإليَمـَٰن َلَقْد َلِبْثُتْم ِفي

  :در آيۀ  گفتار خداوند متعال  باشد به

  ]٢٤[ .َلُقِضَي َبْيَنُهْم  َأَجٍل ُمَسمي'  َربَِّك ِإَلي  َو َلْوَلا َآِلَمٌة َسَبَقْت ِمن

آنها   بين  ، هر آينه ميداريم  نگاه  مسّمي  را تا اجل  آنان:  بود آه  نگرفته  پيغمبر سبقت  از پروردگار تو اي  و اگر گفتاري«

  » .شد مي  حكم

  :آيۀ  باشد به  اشاره  و همچنين

  ]٢٥[ .ِعنَدُه  َأَجًال َو َأَجٌل ُمَسمي'ٓ  ِطيٍن ُثمَّ َقَضي  ِمن  َخَلَقُكم  ُهَو الَِّذي

  ». در نزد اوست  مسّمي  آرد، و اجل  را معّين  جلآفريد و ا  شما را از ِگل  آه  آسي  آن  اوست«

  :آيۀ آريمۀ  در پيرامون  مسّمي  و اجل  اجل  به  راجع  ، بحثي دّوم  ، مجلس در جلد اّول»  معاد شناسي»  و در صدر بحث

  ]٢٦[.  ميِت َو االْرَض َو َما َبْيَنُهَمآ ِإلَّا ِباْلَحقِّ َو َأَجٍل ُمَس'َما َخَلَق الَلُه السََّمـَٰو

  » . مسّمي  حّق و اجل  را نيافريد مگر به  آنهاست  بين  و آنچه  خداوند آسمانها و زمين«

  . است  اجل  اين  و ثابت  ، و وجهۀ ملكوتي در نزد خداست و  است  ثابت  مسّمي  اجل:  شد آه  و روشن  آورديم



 

 184

  ، به است  مسّمي  اجل  و تعيين  جنبۀ ملكوتي  ، از آن مجرمان  اعرافند ـ به  اصحاب  ـ آه  و ايمان  علم  و عليهذا گفتار اهل

  اينكه

  
تحديد و انتهاء   شما بر اين  و ليكن!  وز بعثر  اينست  ، بنابراين است  بوده  هر دو مسّلم  شما و انتهاء آن  درنگ  چون  

ِإنَّ الّساَعَة َآَلْمِح اْلَبَصِر أْو ُهَو :  و نميدانستيد آه! ديديد نمي  بر اجل  و محيط  را حاآم  مسّمي  و اجل! نداشتيد  علم  ملكوتي

َو ِإنَّ َجَهنََّم َلُمِحيَطُة :  و نميدانستيد آه» .نزديكتر  بلكه  است  گذاردن  بر هم  مانند چشم  و روز بعث  قيامت  ساعت« .أْقَرُب

  ».دارد  احاطه  آافران  به  روز جهّنم« .ِباْلَكـِٰفِريَن

  . الحشر و القيامة  و يوم  روز بعث  اينست  دانستيد آه  و اينك! بسر برديد  و جهل  در غفلت  و بنابراين  

ظهور   از آن  ، و پس ايم نكرده  توّقف  ساعت  ما غير از يك  آه  از مجرمين  غير صحيح  اّدعاي  اين: نماند  ناگفته  نكته  يك

  را آه  شود، و رّد و بدلهائي مي  واقع  ضعفاء و مستكبران  بين  در مخاصمات  آه  اختالفاتي  اين  اّدعا، و امثال  اين  بطالن

  دنيوّيه  مسائل  در پيرامون  و منازعاتي  يكدگر مشاجرات با  ميكند، و در روز قيامت  بيان  و متبوعين  تابعين  بين  قرآن

روز :  آه  سابقًا گذشت  ندارد با آنچه  اندازند؛ منافاتي  ديگري  گردن  را به  و َجريمه  ميخواهند ُجرم  هر آدام  دارند آه

آشكارا   و سرائر و بواطنها آنار ميرود،  ها و پرده ظهور و بروز ميكند، و حجاب  حقائق  آه  است  ، روزي قيامت

تاّم   در نزد بعضي:  است  و درجاتي  مراتب  ، داراي إنكار گشتن  و غير قابل  و آشكارا شدن  حقائق  آشف  زيرا اين. شود مي

  قيامت  شؤون  در تمام  مراتب  تفاوت  ؛ و اين و مقدار آمي  الجمله ديگر في  ، و در نزد بعضي مرتبه  آمال  و به  و تمام

  . موجود است

    است  عرفان  اهل  ، موقف أعراف  بر اينكه  داّله  روايات

  :شوند مي  قسمت  چند بخش  به  مفاد و موضوع  از جهت  باب  در اين  وارده  روايات

  : اّول

تعبير، از   نوع  اينو شايد ريشۀ .  است  آار رفته  به  و معرفت  ، عرفان در ماّدۀ اعراف  دارند بر اينكه  داللت  آه  رواياتي

  .ُهْم'االْعَراِف ِرَجاٌل َيْعِرُفوَن ُآلَّا ِبِسيَما  َو َعَلي : باشد آه  شده  گرفته  آيۀ قرآن

  آه  هائي و نشانه  دارند بواسطۀ عالمت  معرفت  آه  است  قرار داده  را از آِن آساني  بر اعراف  ، وقوف آيه  در اين  چون  

  به ُهْماگر ضمير   است  خودشان  در سيماي  آه  هائي نشانه  بر گردد؛ و يا به ُآال  به ُهْم اگر ضمير،  است  مردم  در سيماي

  .بر گرددِرَجاٌل 

ضمير   ارجاع  و عنوان. ندارد  اشكالي  بر گردد، و از نقطۀ نظر ادبّيتُآال  وِرَجاٌل   به  هر دو يعني  به  بگوئيم  و ممكنست

  . نيست  از لطف  ، خالي چيز مذآور در عبارت دو  بين  جامع  به



 

 185

  :  آه  است  آورده»  البيان  مجمع«در تفسير 

  آنان  هاي ها و بدي نيكي  هستند آه  ، گروهي اعراف  اهل:  آه  است  رسيده  چنين  من  به:  گفت  حسن  به  ُمْزني  عبداهللا  بن َبكر  

  .دارند  وقوف  و دوزخ  بهشت  ، و لذا بين است  همقدر   به

  اهل  و شناسائي  معرفت  را براي  خداوند آنان  هستند آه  آساني  اعراف  اهل:  خود زد و گفت  خود را بر ران  دست  حسن

؟ شايد  بگويم  چه  خدا آه  و سوگند به. ديگر تميز دهند  را از بعضي  ؛ تا بعضي است  داده  محّل وقوف  در آن  و جهّنم  بهشت

  !باشند  خانه  ، با ما در اين آنان از  بعضي

  بر روي  است  باال و مرتفعي  مكان  اعراف:  آه  است آورده  عّباس  ، از ابن با اسناد خود در تفسير از ضّحاك  و َثعلبي

  خود را به  ، و دشمنان چهره  سفيدي  خود را به  محّبان  و آنان. قرار دارند جعفرو  علّيو   عّباسو   حمزة  ، و بر آن صراط

  . شناسند مي  چهره  سياهي

  : است  گفته  و سپس

لسََّلاُم؛ َلا َيْدُخُل اْلَجنََّة ِإلَّا َمْن َعَرَفُهْم َو َعَرُفوُه، َو َلا َيْدُخُل النَّاَر إلَّا ا ُهْم َءاُل ُمَحمٍَّد َعَلْيِهم: َقاَل َأُبوَجْعَفٍر اْلَباِقُر َعَلْيِه السََّلاُم  

  .َرُهْم َو َأْنَكرُوُهَمْن َأْنَك

آنها را   آه  شود مگر آسي نمي  بهشت  هستند؛ داخل  الّسالم محّمد عليهم  آل  اعراف  اهل: گفتند  الّسالم  باقر عليه  حضرت«

  او را ناشناخته  بگيرد و آنان  آنها را ناشناخته  آه  گردد مگر آسي نمي  آتش  بشناسد و آنها او را بشناسند، و داخل

   ]٢٧[  ».گيرندب

َو مراد از : بود  پرسيده  اينكه  در جواب  آه  است  آورده  الّسالم  باقر عليه  از حضرت  از ِهْلقام»  تفسير عّياشي«و در   م

  آيا شما در بين: ؟ فرمودند چيست االْعَراِف ِرَجاٌل َيْعِرُفوَن ُآلَّا ِبِسيَماُهْم  َو َعَلي  :در آيۀ شريفةاالْعَراِف ِرَجاٌل   يَعَل

  !بشناسند نداريد؟  را از بدان  خوبان  را آه  خود آساني  آيا بر قبائل! نداريد؟  و شناسائي  خبره  ، اهل خودتان

  . آري:  آردم  عرض: گويد  ِهلقام

   را از روي  خالئق  تمام  آه  مرداني  آن  ما هستيم: فرمود  حضرت

  ]٢٨[! شناسيم مي  سيما و عالئم

   اند خالئق  به  ، عارفان عرافأ  اهل  بر اينكه  داّله  روايات

  علي  به  وسّلم  وآله  عليه  اهللا  خدا صّلي  بار رسول از ده  بيش  شنيدم:  گفت  آه  است  آورده  ، از سلمان از زاذان  و نيز عّياشي

  :ميفرمود



 

 186

؛ َلا َيْدُخُل اْلَجنََّة إلَّا َمْن َعَرَفُكْم َو َعَرْفُتُموُه، َو َلا َيْدُخُل النَّاَر إلَّا ِإنََّك َو االْوِصَيآَء ِمْن َبْعِدَك َأْعَراٌف َبْيَن اْلَجنَِّة َوالنَّاِر! َيا َعِليُّ

  ]٢٩[ .َمْن َأْنَكَرُآْم َو َأْنَكْرُتُموُه

شما را   آه  شود مگر آسي نمي  در بهشت  ؛ داخل و آتش  بهشت  هستيد بين  تو و اوصياء بعد از تو، أعراف! علّي  اي«

  او را ناشناخته  گيرد و شما هم  شما را ناشناخته  آه  شود مگر آسي نمي  آتش  او را بشناسيد، و داخل  بشناسد و شما هم

  »!گيريد

  :فرمودند  آه  است  آورده  آيه  در تفسير اين  الّسالم  باقر عليه  از حضرت  يفَطر  از َسعد بن  و نيز عّياشي

آنها را بشناسد و آنها او را بشناسند، و   آه  شود مگر آسي نمي  بهشت  هستند؛ داخل  الّسالم  محّمد عليهم  آل  ايشان! سعد  اي

  ]٣٠[. گيرند  او را ناشناخته  و آنانگيرد   را ناشناخته  آنان  آه  شود مگر آسي نمي  جهّنم  داخل

  َو َعَلي : تعالي از گفتار خداوند  آه  آسي  در پاسخ  آه  است  آورده  الّسالم  باقر عليه  از حضرت  از ُثمالي  و نيز عّياشي

  :اند بود فرموده  آرده  سؤال ُهْم'االْعَراِف ِرَجاٌل َيْعِرُفوَن ُآلَّا ِبِسيَما

  َو. الَِّذيَن َلا ُيْعَرُف الَلُه إلَّا ِبَسَبِب َمْعِرَفِتَنا! َنْحُن االْعَراُف  

  .َوَعَرْفَناُه، َو َلاَيْدُخُل النَّاَر إلَّا َمْن َأْنَكَرَنا َو َأْنَكْرَناُه الَِّذيَن َلا َيْدُخُل اْلَجنََّة إلَّا َمْن َعَرَفَنا! َنْحُن االْعَراُف

  ]٣١[. ِمْنُه  ُيْؤَتي  ُه َو َباَبُه الَِّذيَو َذِلَك ِبَأنَّ الَلَه َلْو َشآَء َأْن ُيَعرَِّف النَّاَس َنْفَسُه َلَعرََّفُهْم، َو َلِكنَُّه َجَعَلَنا َسَبَبُه َو َسِبيَل

  آه  آساني  آن!  اعراف  و ما هستيم. ما  شود مگر بوسيلۀ شناخت نمي  خداوند شناخته  آه  آساني  آن!  اعراف  ما هستيم«

ما را انكار آند و   آه  شود مگر آن نمي  آتش  ، و داخل را بشناسد و ما او را بشناسيمما   آه  شود مگر آن نمي  بهشت  داخل

  . ما او را انكار آنيم

شناسانيد،  مي  بشناساند البّته  مردم  به  واسطه  خود را بدون  ميفرمود و ميخواست  خداوند اگر إراده  آنستكه  بجهت  و اين

  ».شد  داخل  بايد از آن  آه  است  قرار داده  يو در  و وسيله  او ما را سبب  وليكن

از سعد   اصحابش  از بعضي  قاسم  بن  از عبداهللا  َسْعدان  بن  از موسي  الحسين  از محّمد بن»  بصائر الّدرجات«و در 

  آه  نهجي  ر همينب  آنحضرت  از جواب  ، و پس آيه  از تفسير اين  الّسالم  باقر عليه  او از حضرت  از سؤال  ـ پس  إسكاف

  : ميكنند آه  اضافه  آن  دنبال  به  حضرت  آه  است  ذآر شد ـ آورده»  تفسير عّياشي«أخيرًا از 

َبْعٍض، َو َمْن   َعْيٍن َآِدَرٍة َيْفُرُغ َبْعُضَها ِفي  َفَلا َسَوآٌء َما اْعَتَصَمْت ِبِه اْلُمْعَتِصَمُة َو َمْن َذَهَب َمْذَهَب النَّاِس؛ َذَهَب النَّاُس إَلي

  . ِبِعْلِم الَلِه َلْيَس َلَها َنَفاٌد َو َلااْنِقَطاٌع  َعْينًا َصاِفَيًة َتْجِري  َءاَل ُمَحمٍَّد َأَتي  َأَتي

ِمْنَها َو   ُيْؤَتي  َحمٍَّد االْبَواَب الَِّتيَيْأُتوُه ِمْن َباِبِه، َلِكْن َجَعَل الَلُه ُمَحمًَّدا َو َءاَل ُم  َذِلَك ِبَأنَّ الَلَه َلْو َشآَء َلاَراُهْم َشْخَصُه َحتَّي

  ]٣٣[. ]٣٢[ ِبَها'َو ْأُتوا اْلُبُيوَت ِمْن َأْبَو '  ُظُهوِرَها َو َلـِٰكنَّ اْلِبرَّ َمِن اتََّقي  َتْأُتوا اْلُبُيوَت ِمن  َو َلْيَس اْلِبرُّ ِبَأن: َذِلَك َقْوُلُه
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و   نموده  را انتخاب  هر سو راهي  به  مردم  آه  ميجويند با آنچه  تمّسك  بدان  معتصمين  آه  نيستند آنچه  مساوي  و بنابراين«

  ديگر ريخته  از آنها در بعضي  بعضي  و آدر ميروند آه  آلوده  هاي چشمه  سوي  به  خوردن آب  براي  پيوسته  ميروند؛ مردم

خدا   علم  به  آه  است  هآمد  و پاآي  چشمۀ صاف  سوي  محّمد بيايد به  آل  سوي  به  آه  آسي  ميگردد، ولي  و آميخته  شده

  . ندارد  و نابودي  انقطاع  و هيچگاه  است  جاري

  واسطه  هيچ  بشناساند تا بدون  مردم  به  را بشخصه  خودش  بود آه  فرموده  اگر خداوند اراده  آنستكه  جهت  به  حقيقت  و اين

خود   شناسائي  براي  محّمد را درهائي  محّمد و آل  د، وليكنرا ميكر  آاري  چنين  و او را ببينند، البّته  از در خدا وارد شده

شما در   آه  نيست  اين  به  و خوبي  نيكوئي:  گفتار خدا آه  معناي  درها وارد شوند؛ و اينست  بايد از آن  آه  است  قرار داده

  ها از درهاي خانه  و شما به!  است  ساخته  پيشه  تقوي  آه  است  آسي  براي  خوبي  وليكن! آنها وارد شويد  ها از پشت خانه

  »!آنها وارد شويد

   بن  ، ُفرات اعراف  را دربارۀ اهل  روايت  ، و نظير مفاد اين باري

  در معاني»  صدوق  و شيخ ]٣٤[،  الّسالم  عليه  از أميرالمؤمنين  ُعَرني  و از َحّبة  ُنباته  بن  در تفسير خود، از أصَبغ  إبراهيم

و  ]٣٦[در تفسير خود،   إبراهيم  و علّي بن ]٣٥[،  الّسالم  عليهم  أميرالمؤمنين  باقر از حضرت  از حضرت» االخبار

  .اند آورده ٣٧[  الّسالم  عليه  ء با أميرالمؤمنينَآّوا  ابن  در گفتگوي  الّسالم  عليه  صادق  از حضرت  آليني

    است  ، أميرالمؤمنين خدا بر ظالمين  لعنت  آننده  و إعالن  مؤّذن

  ، أميرالمؤمنين است  خدا بر ظالمان  لعنت:  آه  و دوزخيان  بهشتيان  آنندۀ بين  اعالن  دارند بر آنكه  داللت  آه  رواياتي : دّوم

  . هستند  الّسالم  عليه

 َأَنا: إنَُّه َقاَل  آه  است  آورده  الّسالم  عليه  از أميرالمؤمنين  حنفّيه  با اسناد خود از محّمد بن  َحْسكاني  از أبوالقاسم  طبرسي

  »! هستم  مؤّذن  آن  من« !َذِلَك اْلُمَؤذُِّن

  : آه  است  آرده  روايت  عّباس  از ابن  با اسناد خود از أبوصالح  و نيز حسكاني

  َأَلا َلْعَنُة الَلِه َعَلي: ُن َبْيَنُهْم؛ َيُقوُلَفَأذََّن ُمَؤذُِّن َبْيَنُهْم، َفُهَو اْلُمَؤذِّ: ِآَتاِب الَلِه َأْسَمآٌء َلا َيْعِرُفَها النَّاُس؛ َقْوُلُه  إنَّ ِلَعِليٍّ ِفي  م

  ]٣٨[.  َواْسَتَخفُّوا ِبَحقِّي  الظَّـِٰلِميَن، الَِّذيَن َآذَُّبوا ِبِوَلاَيِتي

  مؤّذني«: فرمايد مي  گفتار خدا آه  آنها را نميدانند؛ مثل  مردم  آه  هست  هائي خدا اسم  در آتاب  الّسالم  لّي عليهع  از براي«

  خدا بر ستمكاران  لعنت  باشيد آه  آگاه: ؛ ندا ميدهد ايشان  مؤّذِن بين  همان  اوست  آه» .آرد  اعالن  و جهّنميان  بهشتيان  بين

  ».اند شمرده  اند و حّق مرا سبك آرده  مرا تكذيب  واليت  هستند آه  سانيآ  ستمكاران.  است
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  َلْعَنُة الَلِه َعَلي  َفَأذََّن ُمَؤذُِّن َبْيَنُهْم َأن :در گفتار خداوند  الّسالم  رضا عليه  امام  از حضرت  ُفضيل  از محّمد بن  و عّياشي

  :  آه  است  آرده  روايت الظَّـِٰلِميَن

  ]٣٩[. اْلُمَؤذُِّن َأِميُراْلُمْؤِمِنيَن َعَلْيِه السََّلاُم: َقاَل

  ». است  الّسالم عليه  أميرالمؤمنين  دارنده  و اعالم  مؤّذن: فرمودند  حضرت«

  از حضرت  آه  است  آورده ]٤٠[  عمر َحّالل  محّمد از َوّشاء از احمدبن  بن  محّمد از ُمَعلَّي  بن  ، از حسين و آليني  

،  آردم  سؤال الظَّـِٰلِميَن  َلْعَنُة الَلِه َعَلي  َفَأذََّن ُمَؤذُِّن َبْيَنُهْم َأن : تعالي  تفسير گفتار خدايدربارۀ   الّسالم عليه  أبوالحسن

  ]٤١[.  است  الّسالم عليه  أميرالمؤمنين  مؤّذن: فرمودند  حضرت
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  ماههای عربی رجب، رمضان ، شعبان و شوالتحقيقی در باب ريشًه نام 

، ربيع ثانی و ربيع اآلخر شروع ميشوند، )بهاربه معنی ماه اول (اول  ربيعدر اسامی ماههای عربی که با سه ماه 
اين سنت نامگذاری ماهها با . مستتر بودن نقش اساسی نام فصل و ماه و طبيعت در اسامی ماههای اعراب آشکار ميشود

و وقوف بر اين امر . مرسوم بوده است) صابيان، مغتسله(طه پيش نزد امم سامی خصوصا ساميان مندايی فصلهای مربو
تعجب آور است که محققين و علمای عرب و . کليد رمز و معمای شناسايی معنی لفظی اين نامها را به دست می دهد
 گرمادر فصل  رجبنظر به واقع شدن ماه . ه اندعجم از قديم از پيدايی اين رمز ريشًه لغوی اصلی اين ماهها غافل ماند

يا از ) ، خورشيد، تابستانِرجباعلی االصول (يزبار آرامیعربی را می توان از ريشًه سامی  ششمماه اين نام ) تابستان(
و  گرمافصل به معنی ماه در مجموع معلوم ميشود ماه رجب در اصل  يعنی . گرفت )ايزد آتش(رشپسامی غربی 

خوانده ميشده است و ) گرماپاش( گرما باشيشپارسيان هخامنشی يعنی ششم می دانيم که ماه  .استوده ب تابستان
اول و کانون در تقويم ساميان آرامی ) پارسی هخامنشی يعنی ماه ستايش آتش آثياديایآتش، ( آذرو  آبانماههای ايرانی 

نيز بی جهت با ماه ) ايزد دوستی(مهراست نام ماه در همين رابطه گفتنی . نامگذاری گرديده اند) ٢و١آتشدان(=آخر 
اسفند و ) بهشت برتر(ارديبهشت و ) روحبخش( فروردين همسان نشده و نام ماههای ) امنيت، اعتماد( کيسيليموسامی 

ناشاد و ( محرم/وآّدارو ) گل آرايشی( آياروو ) معجزه توليد( نيسانوبی سبب با ماههای سامی ) در معنی نامبارک(
شروع ميشوند معنی سخت شدن زمين و  جمادینام دو ماه اول تابستان اعراب با کلمًه . مطابقت نيافته است) هتير

نيز علی االصول به ) ماه هشتم(رمضان بر پايه کشف رمز نام ماه رجب، نام ماه . محصوالت کشاورزی را می دهند
) سوزان(رمضان لمه معادل و شناخته شدًه عربی حادث شده و با ک ماه شدت گرماعبری يعنی  رمثانهتلخيص از نام 

سامی  هشتم  علی القاعده از تحريف و تلخيص نام ماه )ماه نهم(شوالبر همين اساس نام ماه . جايگزين گرديده است
در زبان عربی را با  شعباننام ماه . يعنی  آغاز و مقدمًه زمستان پديد آمده است) ماه کاسته شدن گرما(ُشمبلت مندايی 

به سادگی می توان ) ، به معنی ماه دهمتبت(َتوتو ) به معنی ماه هشتم( ثمن آراهتوجه به نام ماههای سامی عبری 
  . تقديس ميشده استهفت می دانيم که در خاورميانه از عهد بسيار کهن عدد . معنی نمود )سبعًا(= ماههفتمين 

نقل ميشود در اين باب حاوی اطالعات جالبی ) ل دينیدر گاه پاسخگويی به مسائ(مقالًه زير که از سايت پرس و جو
                                              : است گرچه اطالعات آن کامل نيست و نياز به تحقيق و بررسی علمی بيشتر دارد

                                                                                                                                                           

A study in the origins and first development of the art of counting time among the primitive 
and early culture By Martin P. Nilson 1920 

                                                                             .                      چنين آمده است ٢٣٧در اين کتاب در ص
سری ماههائی که حاال به وسيله مسلمانان استفاده مي شود را سری قديمی مکه می نامند که تعيين شده بود از روی "

                                                : اتفاقات مهمی که در آن زمان رخ می داده و نام های سری مکه عبارت بودند از
 - ٩شعبان  -٨رجب  -٧جمادی االخر  -٦جمادی االول  -٥ربيع االخر  -٤ربيع االول  -٣صفراالخر  -٢صفر االول  -١

                      .                                                                      ذوالحجه-١٢ذوالقعده  -١١شوال  -١٠رمضان 
بنا بر قول  (نام آن را بعدها تغيير دادند و به نام محرم نامگذاری نمودند و يک ماه مقدس می باشد  -صفراالول -١

ی گرفته و فصل بارندگی و سرما بوده است مهم چنانکه دو ماه صفر در فصل زمستان قرار . ) نويسنده عرب  بخاری
بدترين دوره برای بدست  شدهو چون هيچ محصولی در آن موقع برداشت نمی  است يشه لغت صفريعنی خالی بودنر

                       ). ٩۶ولهاوزن ص ( آوردن غذا بوده است 
  

                       
                                                                    

ی خود را در دشتها پس از پائيز و باران زمستان آغاز می شده و جلگه ها سر سبز می گشته و قبيله ها گله ها -ربيع -٢
          .يد می شودأيپراکنده می نمودند و شترها دهمين ماه بارداری خود را می گذراندند و اين گفته بوسيله علم صرف ت

                                            .ريشه لغت جماد به معنی سبز شدن سخت می باشد که متناسب است با سرمای تيز -٣
                                                                        .  ان يعنی سوزان که هيچ شکی در آن وجود نداردماه رمض -٤
                                                                 .ماههای شوال و شعبان که ريشه معانی مطمئن آن در دست نيست -٥
در ماه رجب جشنی برگزار می شد به . ذوالحجه از روی جشنها گرفته شده است - ذوالقعده - ب سه ماه ديگر رج -٦

طوری که در مکانی مقدس شتر و گوسفند قربانی می نمودند و ريشه لغت به معنی بيم داشتن يا احترام گذاردن می باشد 
                                                                                                          .و بنا براين آن را مقدس می خواندند
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اين نام را برای . به ماه جلسه يا نشست معروف استکه  ذوالقعده  و دو ماه ديگر نسبت داده شده به ماه زيارت رفتن -٧
دش و شکاری در آن ماه صورت اين انتخاب نمودند چون هيچگونه سفری در اين ماه انجام نمی شده و يا هيچگونه گر

                            . "نام ذوالحجه از خود مراسم حج گرفته شده است. نمی گرفته و آن اولين ماه از ماه صلح می باشد
                                                                                                                                              

. همچنانکه ديديم ماههای عربی اصوال بر مبنای سال شمسی درست شده است و آن بايد ثابت بوده باشد در متد تجربی
همچنانکه می بينيم در تقويم سريانی ماه ها همانند . البته ماه های سری مکه از اصالح تقويم سريانی بدست آمده است

تشرين آخرکه بر مبنای سال های شمسی  –کانون آخر و يا تشرين اول  –برای مثال کانون اول . دتقويم عربی می باش
                                                                                                          .بوده که خود رساله ديگری می طلبد
                                                                                 .ران آ مده است چيستحال ببينيم منظور از اهله که در ق

                                                                                                                              ١٨٩ آ يهسوره بقره 
 

      ... برای انسان ها و حج آ ن درست) مواقع معين(کنند در باره هالل ها بگو آنها هستند فصل های ثابت  از تو سئوال
در مواقع معين هالل ها که منظور بيش از يک هالل است در صورتيکه اگر منظور هالل ماه باشد ما يک هالل نمی  

Marmaduke-Pickthallبينيم ؟ البته مترجم قرآن انگليسی قيت را بهموا   Fixed Seasons فصل ثابت ترجمه نموده  
که قرآن فقط يک تقويم را پيشنهاد می کند ولي متاسفانه در همين ايران عزيز ...در ادامه آيه برای انسانها و حج. است

                                                                                                                 .داراي سه نوع تقويم می باشيم
Carl-Sagenبرای اينکه بدانيم منظور از هالل ماه چيست دانشمند فضائي امريکا  در کتاب خود   COSMOS در ص  

                       .بيان ميدارد ٤٧
  

                                                                                                                                           
 On December 21 the first day of winter there are two daggers of sunlight that flank 
The spiral a unique application of the midday sun the read the calendar in the sky . 

 نور خورشيد بصورت دو نشان مجموعه ای از هالل ها  را ) اول دي ماه ( دسامبر اولين روز از زمستان  ٢١در روز 
                              .آ ورد در ميان گرفته و يک شکل بي نظير برای خواندن تقويم از روی آ سمان را بوجود می

البته اين يک بحث علمی است چون در آن روز خورشيد در وسط روز بر کره زمين عمود واقع مي شود و چون کره 
خورشيد بزرگتر از کره زمين است لهذا اشعه خورشيد پس از برخورد به کره زمين روی خود انعکاس يافته و هالل ها 

                                                                                                    .وان مشاهده نمودرا بروی خورشيد می ت
اگرما مبنای تقويم خود را بر روی ماه های قمری قرار دهيم، نمی توانيم ماه های حرام و حالل يا روزهای خوب و بد 

                                                                             :ميفرمايد ٥هيم آيه چنانکه در سوره ابرا. را تشخيص دهيم
و به يقين ما موِسي را با آيات خودمان فرستاديم که قوم خويش را از تاريکی ها بسوی روشنائی در آورد و روزهای " 

                                                                            :يدميفرما ١٤و درسوره الجاثيه آيه. " خدا را بيادشان بياورد
                                   ".آ نانکه ايمان آوردند بگو شما مومنان از مردمی که به ايام الهی اميدوار نيستند در گذريد" 

                     . معين دارد هم چنانکه در تورات آمده است اين آيات کامال داللت بر ثابت بودن ماهها و داشتن روزهای
                                                                                                                             ٢٣سفر خروج باب  

                                                                                   . در هر سال سه مرتبه عيد برای من نگاه داريد -١٤
عيد فطير را نگاه دار و چنانکه ترا امر فرموده ام هفت روز نان فطير بخور در زمان معين در ماه ابيب زيرا که  -١٥

                                                       .در آن از مصر بيرون آ مدی و هيچ کس بحضور من تهی دست حاضر نشود
درآخر سال   Ingathering نوبر غالت خود را که در مزرعه کاشته و عيد جمع  را وقتی  Harvest و عيد حصاد  -١٦ 

                                                                                                 .ايد که حاصل خود را از صحرا جمع کرده

 ينبزرگتريکی از  W.Montgomery-Wattاثر  What is Islamدر قسمت  Life of Mohammadکتاب  در
 :چنين آمده است ١٨٧محققان غربی در اسالم در ص 

و اين بدين . روز است ٣٥٤ماه يا  ١٢يكي از غيرمعمول ترين مسائل اسالم قبول نمودن تقويم قمري است آه سال آن «
             ». روز زودتر از حد معمول انجام مي شود ١١ي است آه تمام ماهها حتي ماه زيارت و روزه در هر سال معن

درباره ماه مبارك آرتور هليم اثر ) عرب از زمان هاي اوليه تا فرو ريختن بغداد(حال براي اينكه ببينيم نويسنده آتاب 
                                                                   :نين مي گويدآتاب خود چ ٧٠وي در صفحه . رمضان چه مي گويد

است ولی چون سال های عربی اخذ ) فصل گرماي زياد(نام ماه رمضان آه ماه روزه و نيايش است، معني اصلي آن " 
فته رفته جاهای اصلی خود را ماه ر ١٢شده از روی ماه های قمری است بنابراين ديگر جائی برای حقيقت نمی ماند و 

.. " نسبت به خورشيد از دست داده و ماه رمضان بجای اينکه در فصل گرمای زياد قرار گيرد مطابق ميشود با دسامبر و
روز زودتر از حد معمول انجام می شود و شب قدر هم که در ماه  ١١ماه ها حتی ماه زيارت و روزه در هر سال 
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                   . در جای اصلی خود قرار نمی گيرد و شناسائی آن هم ديگر امکان ندارد مبارک رمضان قرار می گرفته
برای اينکه به وجود حقيقی نام ها پی ببريم و بدانيم که آنها چگونه منظم و مرتب درست شده و چگونه در زمانهای قبل   

                                         . با دقت مطالعه نمائيم انرا تهيه نموده اند کافی است تقويم اسالمی زمان پيامبر اسالم را
  
                                                                                                                                       نيمكره شمال 

. ذوالقعده محرم Jan  
.شوال صفر  Feb  
. ربيع االول ٢١=شب قدر=ب جنوبرمضان قط Mar  

. شعبان ربيع اآلخر Apr  
.  رجب جمادي االول May  

. جمادي اآلخر جمادي اآلخر Jun  
. جمادي االول رجب Jul  
. ربيع اآلخر شعبان Aug  

. رمضان ٢٣=شب قدر=ربيع االول قطب شمال Sep  
. شوال ١=صفر عيد فطر Oct  

. محرم ذوالقعده  Nov  
. محرم ذوالحجه=ژانويه=١=ربانذوالحجه عيد ق Dec 

  
 تطابق آن با ماههاي ايراني نام ماهها

روز محرم ٣١بهمن  ١١دي تا  ١١  
روز صفر ٢٨يا  ٢٩اسفند  ٩بهمن تا  ١٢  
روز ربيع االول ٣١فروردين  ١١اسفند تا  ١٠  
روز ربيع اآلخر ٣٠ارديبهشت  ١٠فروردين تا  ١٢  
االول روز جمادي ٣١خرداد  ١٠ارديبهشت تا  ١١  
روز جمادي اآلخر ٣٠تيـر  ٩خرداد تا  ١١  
روز رجب ٣١مرداد  ٩تيـر تا  ١٠  
روز شعبان ٣١شهريور  ٩مرداد تا  ١٠  
روز رمضان ٣٠مهر  ٨شهريور تا  ١٠  
روز شوال ٣١آبان  ٩مهر تا  ٩  
روز ذوالقعده ٣١آذر  ٩آبان تا  ١٠  
روز ذوالحجه ٣١دي  ١٠آذر تا  ١٠  

فصول نام ماهها و معاني آن با  
. در اين دو ماه چيزي روئيده نمي شود: بهمن فصل سرما ١١دي تا  ١١) صفراالول(محرم   
اسفند از صفر يعني خالي بودن ٩بهمن تا  ١٢صفر   

فروردين فصل شبنم، شكوفه، باران ١١اسفند تا  ١٠ربيع االول   
ارديبهشت  ١٠فروردين تا  ١٢ربيع اآلخر   

رداد از جماد بي حرآت بودنخ ١٠ارديبهشت تا  ١١جمادي االول   
                                                                                    تيـر فصل روئيدن سخت ٩خرداد تا  ١١جمادي اآلخر 

                                     )از ماههاي حرام براي جلوگيري از جنگ و خونريزي(مرداد بيم ترس  ٩تيـر تا  ١٠رجب 
                                                                   شهريور انشعاب طوايف و گله ها در صحرا ٩مرداد تا  ١٠شعبان 

                                                                                                         مهر گرما ٨شهريور تا  ١٠رمضان 
                                  آه چندين روز پس از ميزان شروع مي شود) باد شوال(آبان خنك شدن هوا  ٩مهر تا  ٩شوال 

                                                                                 آذر اعراب در خانه ها مي نشستند ٩آبان تا  ١٠ذوالقعده 
                                                                                                    دي فصل حج ١٠آذر تا  ١٠ذوالحجه 

 يکی از نکات قابل توجه قرار کرفتن عيد قربان يعنی بزرگ ترين عيد مسلمانان در آغاز سال و مشترک بودن اين عيد  
                                                                                                                               .ستبا عيد ژانويه ا

         
 
  
 



 

 193

 

 ترجمًه متن سنگنوشتًه خارک
 

که می دانند -يار که ازخواب بيدار شدم ديدم دوست عزيزمان مانی بخت٢٠٠٨امروز صبح چهار شنبه دوم ماه جوالی  
ل نموده اند و راهنمايی نموده اند که - از ايران نامه ای مای - اينجانب عاشق و معتاد تاريخ و فرهنگ ايران باستان هستم

  :                                          متن نامه وی از اين قرار است. به تالشی در خواندن سنگنوشتًه خارک به عمل بياورم
                                                             شماه رد درود بجناب مف"

چند تالِش به ديِد من . چيزی شنيده ايد يا خير کشده در خار تان چطور است؟ نمی دانم درباره کتيبه ی تازه يافتلاحوا
می  و آيا شما. خط ميخی چقدر است خواستم بدانم دانسته های شما در باِب. انجام شده است در اين زمينه" نافرجام"

                                                                     توانيد اين کتيبه يا بخشی از آن را بخوانيد؟
                                                          اينترنت می توانيد در سايتها بيابيد ضمنا عکِس کتيبه را قطعا از راه

                                                                  دروده ب 
 Posted by bakhtiar toفرهنگ و انديشه at 15:04  "  

تاب فارسی باستان تآليف هاشم رضی همه چيز با مراجعه به فرهنگ لغات اوستايی احسان بهرامی و نوشته های ميخی ک
محققين ايرانی متن سنگنوشته خارک را به درستی خوانده اند ولی در معنی آن در مانده اند که فکر . سريع پيش رفت

-  اهه: " متن سنگنوشته ميخی پارسی خارک از اين قرار است. ميکنم اين کار راهم اين جانب توانسته ام به انجام برسانم
از خاندان سلطنت، تفسير نشانًه تاج (بودند" يعنی" خائی -آنهنه - بهنم - )هيث، يا هيکَل(َک -هی -)سانکشا(وشاساک

در اصل بايد به جای کلمًه " َک- هی"در متن سنگنوشته " چشمه -نافرسودنی - )و(-خانًه نيکو - بنا کردند - )سنگنوشته
از سوی ديگر در زبانهای کهن . است" َک"سيار شبيه ب" َث"چون عالمت ميخی حرف . باشد) خانه"(هيث"اوستايی 

ايرانی مواردی ديده ميشود که نشان می دهند حروف ث و س در لهجه ها و تلفظ های متفاوت به خ و ک تبديل ميشده 
زبان بوميان سومری به معنی ساختمان بلند اخذ شده بوده  هيکلاحتمال قوی ديگر اين است که اين کلمه از واژًه . اند

که در زبان پارسی و مادی وجود نداشته، علی القاعده می بايستی در تلفظ و " ل"است چه  حرف صامت آخر آن يعنی 
 .کتابت حذف می شد

که روابط چندان حسنه ای (در اينجا برای آگاهی از سنگنوشتًه جزيرًه خارک مقالًه تحقيقی رضا مرادی غياث آبادی را 
  :ر باب سنگنوشته خارک  به عينه نقل می نمايمد) با دوستم مانی بختيار ندارند

 

 خارک نبشته سنگ
خارکمقدماتی از خوانش کتيبه نويافته در جزيره  گزارش  

 اين کتيبه در خردادماه ١٣٨٧ تخريب شد: تخريب و نابودی سنگ نبشته خارک
مرادی غياث آبادیرضا   

نبشته صخره حامل سنگ  

دازه    ا ان ره نوشته شده است          ٣٠در  ٢٠کتيبه خارک ب ومی جزي ر روی سنگ مرجانی ب انتيمتر ب د    . س ه در رون ن کتيب اي
  . خارگ و از زير خاک پيدا شده است/ ای در جزيره خارک تسطيح و ساخت جاده

ه امروزه خشک      های پلکان دسترسی به آن ديده می  زماندهدر کنار کتيبه، آثاری از محل گردآوری آب شيرين و با شود ک
  .يا انجير معابد قرار دارد» ليل«همچنين کتيبه در سايه يک درخت بزرگ . شده است

نبشته ظاهر سنگ  

انده    کاری و يا قاب اين کتيبه بر سطح بااليی و رو به آسمان اين صخره، و بدون تراش يا صيقل بندی سطح حامل آن نويس
ه نظر می   . ه استشد رط           هر چند که نگارش کتيبه بر کف زمين عجيب ب ود مف ل کمب ه دلي ن تصميم ظاهرًا ب ا اي رسد، ام

ره خارک از صخره   . های سنگی سخت در منطقه است  صخره ه        جزي ا الي ه تنه ايی مرجانی تشکيل شده ک ازک از   ه ای ن
ه    رين و برش عمودی     سطح بااليی آن سختی مناسبی دارد و الي ای مرجان    های زي ی از بقاي ا و ديگر    آن، دارای ترکيب ه

  . آيد نويسی بر روی آنها بدست نمی جانداران دريايی با شن و ماسه است که امکان ايجاد سطحی هموار برای کتيبه

ر           داول در عص تان مت ی باس ان فارس ط و زب ه خ ده شش واژه ب اهرًا دربردارن ه ظ ده ک کيل ش طر تش ه از شش س کتيب
ه هر واژه در يک    . فارسی باستان در اين کتيبه بکار نرفته است  نوشت هيچيک از هشت کوته هخامنشی بوده و از آنجا ک

تفاده از يک عالمت کج           ه اس ازی ب وان واژه    سطر مستقل نوشته شده، کاتب ني ه عن يخ ب ن خط را      م داول در اي جداکن مت
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ده       های مي در پيرامون صخره، نشان. ای نبرده است نداشته و از آن بهره تند، دي ا هس يار محو و ناخوان اه بس خی ديگر که گ
  .شود می

  
  نبشته خارک سنگ

  ١٣٨٦غياث آبادی، اسفند . م. ر: عکس از

ده   نگاره) ستکه بسيار آميخته و درهم ا(در ميانه اثر و در ابتدای سطرهای سوم و چهارم  ای به مانند يک تاج خوابيده دي
ا امکان انتساب     های طبيعی صخره و پديده شود که احتمال اينکه ناشی از فرسايش می ای اتفاقی باشد، غيرممکن است؛ ام

ه نظر می        د ب ز بعي ارم نشان می      . رسد  آن به عصر هخامنشی ني ا       وضعيت سطرهای سوم و چه ن دو سطر ب ه اي د ک ده
  . اند جود نگاره تاج، از محلی جلوتر نويسانده شدهدرنظرداشت و

دا شده    ايينی ج انه      چهار سطر بااليی يا آغازين با خطی باريک و بلند از دو سطر پ ه ممکن است نش د ک ای از وجود دو   ان
  .کتيبه کوتاه و مستقل در بخش بااليی و پايينی باشد

ونی    های شناخته نبشته سنگ. ی آن استدقت ويژگی ديگر اين کتيبه، نگارش عجوالنه و توأم با بی شده هخامنشی، همگی مت
بيه ويژگی    . اند ای نگاريده شده بوده سلطنتی بوده و با دقت و ظرافت ويژه های   کتيبه خارک از لحاظ شيوه اجرا، بيشتر ش

ان   در باره اصالت ا. نويسی پهلوی عصر ساسانی است تا دقت وظرافت فنی و هنرمندانه عصر هخامنشی کتيبه ر، در پاي ث
  .های کوتاهی خواهد آمد اين نوشتار اشاره

نبشته قدمت سنگ  

ال  تان در س ه    خط ميخی فارسی باس ان عصر هخامنشی ب ده و در پاي ود آم زرگ بوج وش ب اهی داري ازين پادش ای آغ ه
ا حدود سال      ۵٢٠به عبارت ديگر اين خط در حدود سال    . فراموشی سپرده شده است يالد ت يش از م يش از   ٣٣٠های   پ پ

ن     هرچند که از دهه. سال به عنوان خط سلطنتی شاهنشاهی هخامنشی رواج داشته است ١٩٠ميالد به مدت  انی اي های پاي
  . ای از اين خط پيدا نشده است دوره تاکنون نمونه

تند      های نگارشی آغازين و متأخر اين خط، اندک تفاوت سبک ايی در شيوه نويسش دارا هس دازه    (ه ه ان رای نمون ا   ب ا ي پهن
ا  بلندی برخی از عالمت   ق     ) ه دمت دقي ين ق رای تعي ه ب ر بکار می    ک د  ت ان دارای ويژگی     . آي ه خارک بطور توأم های   کتيب

ه ن خط است نگارشی ده ات اي انی حي تين و پاي ای نخس ه عالمت. ه ه مقايس ا ديگر نمون ه خارک ب ای ميخی کتيب ای  ه ه
ه    ی کتيبه خارک با ويژگی دهد که دو سطر پايين های هخامنشی، نشان می نبشته های نخستين هخامنشی و     های نويسش ده

ه از نظر          . های متأخر آن نويسانده شده است   چهار سطر بااليی با ويژگی ا نخستين کتيب االيی ي ن وجود، سطرهای ب ا اي ب
  .آيند تر به نظر می فرسايش ظاهری کهن
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نبشته خوانش و ترجمه سنگ  

ه  ه              همانگونه که گفته شد، در اين کتيب ًا ب نجم و ششم، تقريب م، دوم، پ ان يک ه واژگ شش واژه در شش سطر نوشته شده ک
ای فرسوده و تخريب شده که در مجموع بيش از چهار عالمت   شود، اما واژگان سوم و چهارم به اندازه راحتی خوانده می

ا      ای که خوانده می از چهار واژه. آن قابل تشخيص نيست ا يکی از آنه تن  ) نخست واژه (شوند، تنه ابقه در م های   دارای س
د      شناخته ازگی دارن ی ت تن        . شده فارسی باستان است و سه واژه ديگر بکل ی م ی تقريب ه کامل و حت در نتيجه امکان ترجم
  .پذير نيست نبشته به سادگی امکان سنگ

ودن «فعل   گذشته سوم شخص مفرد يا جمع( »َاَهـه/ آَهـه«: »َهـ«و » َا/آ«دارای دو حرف         واژه يکم ای   )»ب ه معن ، ب
  .»بودند/ بود«

ظاهرًا يک نام خاص است و دارای  . »سـاُکـشـا«: »َا/آ«و » َش«، »ُک«، »َا/آ«، »َس«دارای پنج حرف         واژه دوم
تان نيست ون فارسی باس ينه در مت ا واژه. پيش اس است ب ل قي ا قاب د  ام ه مانن کاييان ب ا س د ب ايی در پيون ـش«: ه / َسـَکـئيـب

ـا «: هايی در پيوند با کوشاييان به مانند ، واژه)سکائيه(» ـکـيـبـيـشْس وپی (» ُکـوش ا    ) حبشه / اتي اس ب ز قي ـاس «و ني » سـاک
  . در متون اکدی

ا سايشی       » ن«از آنجا که در فارسی باستان آوای خيشومی   يش از آواهای انسدادی ي ه پ دون آنکه   )»ک«همچون  (غن ، ب
ده می   ه شکل       شود؛ م  نوشته شود، خوان ن واژه ب ه اي ـا «مکن است ک رد      . تلفظ شود   »سـانـُکـش ام آخرين ف ه ن ه ک همانگون

اره  . (شود خوانده می» ْسـکـونـَخـه«نوشته شده، اما » َسـکـوَخـه«نبشته داريوش بزرگ در بيستون  شورشی در سنگ در ب
  )نبشته خارک هجايی در خط ميخی فارسی باستان سنگ -نشان تازه الفبايی: واژه سوم بنگريد به

ای  ه هج ادآوری است ک ه ي ا«الزم ب ه در (» ش رای نمون ا«ب ا/ ساکش ا » سانکش ا«ي تان ) »خشيارش ان فارسی باس در زب
  .است» ْخـشـاَيـْثـَيـه/ َيـه ـثـیَخـشـاَي«واژه معادل شاه در فارسی باستان . ندارد» شاه«ارتباطی با واژه يا مفهوم 

ناخته  در متن. است ». . .هـيـ «: »ای«و » َهـ«دارای دو حرِف به سختی قابل خواندِن       واژه سوم شده فارسی    های ش
  . ديده شده است) هند(» هـيـنـدوش«: های در پيوند با هنديان به مانند تنها در واژه» هـی«باستان، آغازه 

ـ  «غنه در ادامه » ن«وای غيرنگارشی ممکن است که آ ه      » هـي ديل ب را تب د و آن ز بياي ـ  «ني د  ». . .هـيـن ه   . کن ه ک همانگون
   .شوند نوشته می» هيدو«و » هيدوش«نيز به ترتيب به شکل » هيندو«و » هـيـنـدوش«

تخريب شده و دنباله بالفصل که به احتمال فضای ميان آنها نيز » َا/آ«و » َک«تنها دارای دو حرف مبهم      واژه چهارم
ار حرف     . يکديگر نيستند ز در کن اج ني ده در خوانش عالمت         . جای دارد » َک«نگاره ت تباه نگارن ال اش ه احتم د ک هر چن

  .، وجود دارد)که ممکن است در آغاز سطر سوم باشد(و يا محل آن » َک«

ه ممکن است سطرهای        های چهارم و پنجم، خطی باريک در فاصله سطرها يا واژه     خط فاصله د وجود دارد ک و بلن
االيی   باال و پايين خود را به دو نوشته مستقل و جداگانه تبديل کرده و در نتيجه دو سطر پايانی، ادامه مضمون سطرهای ب

  .نباشند

شود و   ديده می اين واژه نيز برای نخستين بار . »َبـَهـَنـم«: »َم«و » َن«، »َهـ«، »َب«دارای چهار حرف        واژه پنجم
بيه عالمت واژه  . معنای آن دانسته نيست ده می     در پايان اين سطر، يک نشان ش ز دارای     جداکن معکوس دي ه آن ني شود ک
  .پيشينه در اين خط نيست

ظ آوای  » هـ«پس از » ای«از آنجا که در زبان فارسی باستان، هنگامی که آوای  و حذف  » ای«مفتوح بيايد، منجر به حف
ی   ـ «مصوت ذات ز حذف صورت نگارشی آوای     » َه ه شکل         می » ای«و ني ن واژه ب ه اي ـم «شود، ممکن است ک  »َبـهـيـَن
  .شود خوانده می» َانـاهـيـتـا«نوشته شده، اما » َاَنـَهَتـه«همانگونه که نام ايزدبانوی معروف، . خوانده شود

ن   ). شود در عکس باال ديده نمی» ای«عالمت ( »خـائـی«: »ای«و » َا/آ«، »َخ«دارای سه حرف       واژه ششم ان اي پاي
ای آن       اين واژه نيز در متن. رود ديدگی آن می واژه مبهم است و احتمال آسيب ده نشده و معن های موجود فارسی باستان دي

  . دانسته نيست
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  نبشته مسئله اصالت سنگ

ان      بايد بدا بديهی است که به هنگام کشف يک اثر باستانی، نخستين پرسشی که می ر و اطمين ئله اصالت اث ن پرداخت، مس
ام      در کتيبه خارک نيز الزم است تا بررسی. از غيرساختگی بودن آن است ان از اصالت آن انج رای اطمين های بيشتری ب

: رسد، عبارت است از دهد و توضيح آنها الزم به نظر می هايی که اين کتيبه را در معرض ترديدهايی قرار می نکته. شود
ان  (والنه و بدون دقت کافی متداول در تمامی آثار مشابه هخامنشی نگارش عج که ممکن است اين کمبود به دليل نبود فرم

ه باشد       ا خط ميخی صورت پذيرفت ، )حکومت مرکزی و خواست يک حاکم محلی و يا تصميم خودخواسته شخصی آشنا ب
ز نشان        در سطر دوم، آميختگی و بی» َس«گونه ناشناخته نويسش بخش دوم حرف  ارم، و ني نظمی سطرهای سوم و چه

  . ای هخامنشی صورت خوابيده در ميانه کتيبهه ب) و يا پهلوی(عجيب و ناشناخته تاجی ساسانی 

. های متمايزکننده و منحصربفرد آن باشد  بودن اثر، بلکه از ويژگی  هرچند که ممکن است همه اينها، نه ناشی از ساختگی
  . رازهای فراوانی را از تاريخ پيدايش و گستره کاربری خط ميخی فارسی باستان بگشايدهايی که شايد بتواند  ويژگی
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 داستان کهن زريادر و آتوسا  تحت نام فرهاد و شيرين به خطا به عهد خسروپرويز منتسب است
 

ترين داستان عاشقانه ايرانيان در عهد هخامنشيان را داستان خارس ميتيلنی رئيس تشريفات دربار اسکندر در ايران محبوب

زريادر يعنی زرين تن همان . آورده است") هخامنشی= نوذری"هوتس (آتوساو ) زرير شاهنامه و زريادر اوستا(زريادر

ربار که سر انجام زندگی پ. است) فريدون، فرشوشتر(داماد و پسر خوانده کورش سوم) گائوماته زرتشت(سيتاک برديه

در ايران تراژدی . و شش تن سران پارسی همدستش پايان گرفت داريوشسياسی و فرهنگيش با ترور شدنش به دست 

آرا، (ايرجگرچه چنانکه منابع کهن ارامنه مشعرند، در عنوان . وی در سوگنامه ايرج شاهنامه به خوبی حفظ شده است

ته برديه مشترک بوده، لذا در تراژدی ايرج سوای ايرج کورش سوم با داماد و پسرخوانده اش گائوما) يعنی نجيب

                                            . نيز مستتر است) فريدون، آرای پدر(کورش سومخود تراژدی قتل )آرای آرايان(پسر

ار رويين تن، اسفندي(در عهد پيش از ساسانيان به داريوش اول) يعنی شهريار شکست ناپذير(بی شک لقب خسرو پرويز

معنی، يعنی همان  در بر دارنده بی مرگیبدين شکل در فارسی معنی  داريوشچه نام . اطالق ميشده است) جاماسپ

) برديه(معنی می داده است؛ گرچه همانطوريکه هرودوت در خبر ترور شدن سمرديس ) اپرويز به پهلوی(معنی پرويز

همان  شيرينلذا . پی بوده است عقاب نيکصل کهن خود به معنی در ا) داله وهوش(داريوشبدان اشاره می کند نام 

بوده، و بعد از ترور شدن وی  گائوماته برديهدختر معروف کورش سوم است که ابتدا زن ) توشه خوب و شيرين(آتوسا 

يرين که کوه بيستون و عاشق ش فرهاداما . را به دنيا آورد) بهمن(به همسری داريوش بر گزيده شد و از وی خشايارشا

شورشی مادی آغازعهد داريوش شمرده است، در اين رابطه ) ديندار(فرائورتدوستمان رحيم رئيس نيا وی را همان 

زرين ( زرتشتاست که در تاريخ ايران بعدها بيشتر به نام ) مخلوق مقدس= سپنداته(گائوماته برديه بيشتر به جای خود 

نه خود کشی عاشقانه بلکه به ) فرورتيش ها(های کوه بيستون فرهاداين بنابر. شناخته شده است) زرين مو( زريرو ) تن

                                      . دست داريوش ترور و اعدام گرديده و نقششان بر تصوير کتيبه بيستون جاودانه شده است

                                                     )  از  پايگاه تاريخ و فرهنگ ايران(گذری بر حماسه عاشقانه خسرو و شيرين

                                                                                                                  عاشق شدن فرهاد بر شيرين 

ی و شيرين شاهزاده ارمنی رقم زندگی عاشقانه خسرو و شيرين بر اساس زندگی پر فراز و نشيب شاهنشاه ساسان   

اتفاقات بسياری در طول . ميالدی تاجگذاری نمود و رسما شاهنشاه ايران شد  ٥٩٠خسروپرويز در سال . خورده است 

حکومت وی رخ داد که در اين مکان نمی گنجد ولی زندگی زناشويی اين پادشاه حماسه ای را در کشور ما رقم زد که 

بسياری از بزرگان شعر و ادب و تاريخ ايران . تاريخ ما به شکل زيبايی حفظ کرده است  امروزه نيز جای خود را در
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 - همچون فردوسی بزرگ . پيرامون اين حماسه سروده های را از خود به جای گذاشتند تا نسلهای آينده از آن بهره ببرند 

ماجرا در اين است که مادر شيرين که  نکته جالب اين. . . وحشی بافقی و چند تن ديگر از بزرگان  -نظامی گنجوی 

شهبانوی ارمنستان بوده به دختر خويش در اين مورد هشدار می دهد که از جريان ويس و رامين عبرت بگيرد و آن را 

فردوسی می . ل قبل از خسرو و شيرين است ماجرا در بسياری وقايع همچون ويس و رامين در صدها سا. تکرار نکند 

وی پيکری ورزيده و . فرمايد خسرو فرزند هرمزد چهارم از دوره کودکی از خصايص برجسته ای برخوردار بود 

به گفته تاريخ نگاران او می . از ديدگاه دانش و خرد و تير اندازی وی بر همگان برتری داشت . قامتی بلند داشت 

در سن چهارده سالگی به فرمان پدرش وی به . تير به زمين بزند و ستونی را با شمشير فرو بريزد توانست شيری را با 

خسرو شبی در خواب انوشيروان دادگر را به . سپرده شد ) به زبان تازی بوذرجمهر( فيلسوف بزرگ ايرانی بزرگمهر 

ودی اسب جديدی به نام شبديز را خواهد يافت خواب ديد که به او از ديدار با عشق زندگی اش خبر می داد و اينکه به ز

سپس او را از نوازنده جديدش به نام باربد که ميتواند زهر را گوارا سازد آگاهی داد . که او از طوفان نيز تندرو تر است 

                                            : ردوسی بزرگبه سروده فو اينکه به زودی تاج شاهنشاهی را بر سر خواهد گذاشت 

                      ز من بشنوی ياد بايد گرفت                       ز پرويز چون داستانی شگفت 

                      بزرگی و اورنگ و فر و سپاه                   که چونان سزاواری و دستگاه  

                       اگر چند پرسی ز دانا مهان                        کز آن بيشتر نشنوی در جهان 

                       ز هر کشوری که آن بد آباد بوم             ز توران و از چين و از هند و روم  

                      برخشنده روز و شبان سياه                              همی باژ بردند نزديک شاه 

  

روزی خسرو از دوست خويش شاهپور که هنرمندی شايسته بود درباره زنی به نام مهين بانو در قلمرو حکومتی 

از دختر زيبايش شيرين می شنود که شاهزاده ای . اک ايران بوده است سخنهايی می شنود ارمنستان که جزوی از خ

شاهپور وی را به خسرو پيشنهاد ميکند و خسرو که از تمجيد های وی شگفت زده شده بود . برجسته و با کماالت است 

و در حکم دوست نقش واسطه را روزی شاپور تصور نقاشی خسرو را به ارمنستان می برد . پيشنهاد وی را می پذيرد 

شاپور حلقه ای را . شيرين نيز با نگاهی به فرتور با ابهت خسرو عاشق و دلباخته وی می شود . برای خسرو ايفا ميکند 

با خود برده بود تا در صورت پاسخ مثبت از شاهزاده آن را به وی تقديم کند و چنين نيز کرد و شيرين را به تيسپون 

شيرين روزی به بهانه شکار از مادر درخواست اجازه . امروزی که پايتخت ساسانی بود دعوت نمود مدائن در بغداد 

به نام ( در ميان راه به درياچه ای کوچک . نمود و با اسبی تندرو به نام شبديز همراه با يارانش راهی تيسفون می گردد 
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شيرين برای خنک کردن خويش لباسهايش . يکند برخورد ميکند و از فرط خستگی همانجا توقف م) سرچشمه زندگانی 

به گفته مورخين چهره شيرين و اندام وی چنان زيبا و محسور کننده . را از تن بدر ميکند و برای شنا راهی آب ميگردد 

شيرين در روزگار خويش در زيبای چهره و اندام سرآمد روزگار . بوده که چشمان آسمان پر از اشک می شده است 

 .   و نمونه بارزی از يک زن ايرانی از نسل آرياخود بود 

بهرام از سرداران به نام ايران بود که ( در اين ميان خسرو که در تيسفون درگيری شخصی به نام بهرام چوبين بود 

به . ) ضرب کرده بود ) بهرام ششم ( برای گرفتن تاج و مقام بر ضد شاه شورش کرده بود و سکه هايی به نام خود 

به همين دليل به يارانش در تيسپون می سپارد که اگر . ز بزرگ اميد يا بزرگمهر پايتخت را برای مدتی ترک ميکند اندر

خسرو پس از اين وقايع سوار بر اسب خويش . شيرين شاهزاده ارمنستان به ديدار وی آمد از او به مهربانی پذيرايی کنند 

انی به دست ترک ميکند و از قضای روزگار خسرو به همان منطقه ای تيسفون را به همراه سپاهی بزرگی با درفش کاوي

می رسد که از نظر سبزی و زيبايی بر ديگر مناطق برتری داشته است و شيرين نيز همانجا با بدن عريان مشغول آب 

ر وی بوجود شيرين با خود انديشه ميکند که اين شخص چه کسی می تواند باشد که چنين احساساتی را د. تنی بوده است 

شاه ممالک  - ولی از طرفی خسرو شاه شاهان . آورده است بيگمان تنها خسرو است که مرا گرفتار خويش کرده است 

پس لباس خويش را . بزرگ ايران چگونه ممکن است با چنين لباس و ظاهری عادی در دشت ها و مزارع حاضر شود 

خسرو نيز که تصوير وی را توسط شاپور ديده بود او . ی شود بر تن ميکند و بر سوار بر اسپ خويش ميگردد و دور م

. را شناخت و دقايقی که مهو زيبايی شيرين شده بود او را از دست داد و هنگامی که در پی او جستجو کرد وی را نيافت 

   :ی بزرگفردوسبنابه  .خسرو اشکی از ديدگانش فرو می ريزد و خود را سرزنش ميکند و به راه خود ادامه می دهد 

  همی آرزوی کرد نخچيرگاه                       چنان شد که يکروز پرويز شاه 

  که بودند ازو پيشتر در جهان                            بياراست برسان شاهنشهان 

  ببردند با خسرو نيکنام                       چو باالی سيصد ب زرين ستام 

  شاهنشاه با کاويانی درفش                    نفش همه جامه ها زرد و سرخ و ب

  بپيش سپاه آن جهاندار شاه                         چو بشنيد شيرين که آمد سپاه 

  بپوشيد و گلنارگون کرد روی                           يکی زرد پيراهن مشکبوی 

ارمنستان زير نظر ايران بود و شاه آنجا زير نظر . (مود شيرين نيز به پايتخت ايران رسيد و خود را به دربار معرفی ن

زنان دربار که از زيبايی اين شاهزاده ايرانی شگفت زده شده بودند وی را احترام گذاشتند و او را .) شاهنشاه ايران

مين شيرين پس از ساعتی متوجه آشوبهای پايخت می شود و از اطرافيان می شنود که خسرو به ه. راهنمايی کردند 
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در اين لحظه متوجه می شود که شخصی که در ميان راه در حال آبتنی مشاهده کرده . منظور دربار را ترک کرده است 

  . بود کسی نبوده جز خسروپرويز معشوقه خود 

در همين حال خسرو به ارمنستان رسيد و به ديدار مهين بانو شهبانوی ارمنستان رفت و در کنار وی شرابی نوشيد و از 

خسرو پس از چند روز اقامت در ارمنستان پيکی از تيسپون دريافت ميکند که . دان شيرين ابراز ناراحتی نمود فق

درگذشته است و حال تاج ) هرمزد ( متن نامه حکايت از آن داشت که پدر خسرو . بزرگان ايران برای وی نوشته بودند 

و پس از رسيدن به آنجا مشاهده ميکند که شيرين تيسفون خسرو راهی تيسپون می شود . و تخت کشور در انتظار اوست 

شيرين نيز پس از مدتی به ارمنستان باز ميگردد تا با خسرو ديدار کند ولی هر دو در يک روز . را ترک کرده است 

  .   ترک مکان کرده بودند و موفق به ديدار يکدگير نشدند

شيرين آگاه می شود و در ايران شايع می کند که شاهنشاه از  در اين ميان بهرام چوبين از وقايع عاشق شدن خسرو بر

پس از چنين شايعاتی شورشهايی بر ضد شاه صورت . عشق وی ديوانه شده است و توانايی اداره کشور را ندارد 

ميگيرد و بر اثر همين شايعات خسرو با مشورت بزرگان ايران پايتخت را دگر بار ترک ميکند و راهی آذربايجان و 

( وقايع اين دو دلداده باعث ميگردد که مادر شيرين . پس ارمنستان ميگردد و در همانجا با معشوقه خود ديدار ميکند س

مادر بار دگر شيرين را از . به دخترش تذکر بدهد که يا بايستی به همسری وی دربيايی يا وی را ترک کنی ) مهين بانو 

غير اخالقی آن هشدار ميدهد ولی او نمی دانست که دست روگاز دقيقا  راهی که ويس رفت بر حذر می دارد و به عواقب

خسرو نيز از سخنان ميان مادر و دختر . همان ماجرا را بارديگر رقم می زند و او نمی تواند مانع از وقوع آن شود 

ترک ميکند و راهی آگاهی يافت و اين امر مايه کدورت هايی بين آنان شد که در نهايت با سخنانی تند خسرو آنان را 

خسرو آنجا از ارتش بيزانس درخواست ياری کرد تا شورش غاصب تاج و . شد ) در استانبول ترکيه کنونی ( قستنطنيه 

دختر امپراتور روم به همسری شد تا پيمان  -برای اين امر مجبور به گزيدن مريم . تخت بهرام چوبينه را خاموش کند 

پس از درگيری ميان بهرام چوبين و خسرو . تحکم کند و از او درخواست ارتش کند خانوادگی خود را با امپراتور مس

  . و خسرو پرويز قدرت را در دست ميگيرد   بهرام شکست ميخورد و به چين می گريزد

خسرو باردگير به انديشه معشوقه خود می افتاد و برای همين امر به  -پس از آرام شدن پايتخت و تاجگذاری پادشاه 

در . ندگان مشهور خود نکسيا و باربد فرمان ميدهد سرودها و موسيقی هايی را در ستايش اين عشق جاودانه بنوازند نواز

اين ميان مادر شيرين ميهن بانو که شاه ارمنستان بود با زندگی بدرود حيات ميکند و تاج شاهی به شيرين دختر وی می 

. اد که به فرهاد سنگ تراش مشهور بود وارد جريان می شود ولی در اين برهه از زمان شخصی به نام فره. رسد 

روزی که شيرين در شکار بود با فرهاد رودر روی می شود و فرهاد نيز ناخواسته عاشق و دلباخته شيرين می شود و 
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فرهاد برای رسيدن به شاهزاده ايرانی ارمنستان دست به هر کاری می زد و اين . از زيبايی او حيران می گردد 

خسرو در مرحله نخست با او سخن گفت و کوشش کرد که وی را از ادامه . تالشهای در نهايت به خسرو گزارش شد 

خسرو کيسه های طال و جواهراتی را به او هديه داد تا انديشه شيرين را . ولی فرهاد نپذيرفت . اين راه منصرف نمايد 

در نهايت خسرو مجبور به دادن فرمانی می شود که شايد . می پذيرد ولی فرهاد هيج يک از اين پاداشها را ن. از ياد ببرد 

خسرو به فرهاد می گويد که اگر ميخواهی به شيرين برسی بايستی شکافی بزرگ در کوه . فرهاد را منصرف کند 

داريوش  بيستون کوهی مقدس است که کتيبه. بيستون در کرمانشاهان ايجاد کنی تا کاروانها بتوانند از آن عبور کنند 

. فرهاد اين کار غير ممکن را به شرطی می پذيرد که خسرو دست از شيرين بردارد . بزرگ را در خود جای داده است 

ولی . شيرين روزی برای فرهاد شير تازه می آورد تا خستگی را از تن بدر کند . فرهاد شروع به کندن بيستون ميکند 

فرهاد از اين امر آگاهی می يابد و شيرين را بر دوش می . ک می شود در هنگام بازگشت اسبش از پای می افتد و هال

خسرو که استقامت فرهاد را در ربودن . گيرد و شاهانه به قصرش می رساند و خبر اين ماجرا به خسرو می رسد 

علی در شهر شيرين می بيند و به اين انديشه می افتاد که شايد وی روزی بتواند بيستون را شکاف دهد پس اخبارهای ج

فرهاد که در باالی کوه مشغول کندن بيستون . پراکنده می کند و قاصدی نزد فرهاد می فرستد که شيرين فوت شده است 

بود با شنيدن خبر درگذشت شيرين ديگر ادامه راه برايش غير ممکن بود و هيچ تمايلی به زندگی نداشت پس خود را از 

امروزه نام قصر شيرين در کرمانشاه به همين روی بر اين شهر . می سپارد باالی کوه به پايين پرت ميکند و جان 

  .   گذاشته شده است زيرا شيرين بناهايی را برای خويش در آنجا ساخته بود

آنجا دختری به نام شکر که در . خسرو راهی اصفهان ميگردد . مريم همسر خسرو پس از مدتی فوت يا مسموم می شود

ولی پس از مدتی دوباره به انديشه شيرين می . شهر خود مشهور است را به همسری برميگزيند  زيبايی و معصوميت در

شيرين پس از مدتی به دعوت خسرو راهی تيسپون می شود . پس دست به نوشتن نامه هايی برای شيرين می زند . افتد 

همين امر . ودند گوش فرا می دهد و به سرودهای مشهور باربد و نکيسا که در ستايش اين دو عاشق قديمی سروده ب

باعث ميگردد تا آنها کدورتهای گذشته را کنار بگذارند و با اجرای مراسمی با شکوه و سلطنتی ازدواج نمايند و شيرين 

روزگار اين دو عاشق قديمی پس از . به عنوان ملکه ايران برگزيده می شود و همسری خسرو را با جان و دل بپذيرد 

برای کسب تاج و تخت پدر شبی به ) از مريم ( فرزند به نقطه های پايانی رسيد و شيرويه پسر خسرو  بدنيا آمدن چند

ميالدی  ٦٢٨اين اتفاق در سال . کنار وی رفت و پدر خود را برای رسيدن به مقام پادشاهی با ضرب چاقويی می کشد 

  . رخ داد 
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را پر کرد و او را با مراسمی رسمی به خاک سپاردند و صبح آن روز خبر کشته شدن خسرو شاهنشاه ايران تمام شهر 

پس از اين ماجرای شيروی پسر خسروپرويز از شيرين که مادر ناتنی خود بوده است . آرامگاهی برايش بنا کردند 

ولی شيرين که ديگر معشوقه اش را از دست داده بود به در پاسخ به نامه شيروی چنين گفت . درخواست ازدواج ميکند 

من زنی آبرومند هستم و عاشق همسرم و اينک تنها يک خواهش از جانشين خسروپرويز دارم و آن اين است که  که

  . درب آرامگاه همسرم را يک بار ديگر باز کنيد

  که بودند در گلشن شادگان                      چنين گفت شيرين به آزادگان 

  ز تازی و کژی و نابخری                   که از من چه ديدی شما از بدی 

  بهر کار پشت دليران بودم                        بسی سال بانوی ايران بودم 

  ز من دور بود کژی و کاستی                      نجستم هميشه جز از راستی 

  جهانديده و کار کرده سران                  چنين گفت شيرين که ای مهتران 

  که باشد زيبای تخت مهی                      نان را بهی به سه چيز باشد ز

  که جفتش بدو خانه آراستست                        يکی آنکه شرم و باخواستت

   زشوی خجسته بيفزايد اوی                         دگر آن فرخ پسر زايد اوی 

   گی نيز مويش بود بپوشيد                         سوم آنکه باال و روشن بود 

  بپيوستگی در جهان نو شدم                      بدانگه که من جفت خسرو شدم 

شيرين به کنار کالبد بيجان خسرو رفت که با پارچه ای پوشيده . شيروی که در انديشه رسيدن به شيرين بود موافقت کرد 

عتها گريه کرد و در نهايت برای اثبات پايداری در سپس خود را بروی بدن همسر و معشوقه اش انداخت و سا. شده بود 

عشق اش زهری که با خود آورده بود را نوش کرد و آرام و جاودانه پس از دقايقی به روح خسرو پيوست و با زندگی 

خودکشی شيرين تا سالها زبان زد مردمان منطقه بود و استواری راستين او به همسر و عشق ديرينه . بدرود حيات گفت 

   فردوسی بزرگبنا به .  درس عبرت برای جوانان آينده اين مرز و بوم گشت اش

  زن پارسا مويه آغاز کرد                      نگهبان در دخمه را باز کرد 

  گذشته سختيها همی کرد ياد                     بشد چهره بر چهره خسرو نهاد

  ز شيرين روانش برآورد گرد                     همانگاه زهر هالهل بخورد 

  بتن در يک جامه کافور بوی                       نشسته بر شاه پوشيده روی 

  بمرد و ز گيتی ستايش ببرد                          بديوار پشتش نهاده بمرد 
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  داستان وامق و عذرا شکل آسيای صغيری داستان عاشقانه مادی زريادر و آتوساست
  

دختر معروف) توپر، توپل(داماد و پسرخواندًه کورش سوم و آتوسا ) زرين تن(قانه معروف زريادرداستان عاش

کورش سوم که خارس ميتيلنی رئيس تشريفات دربار اسکندر از اهميت و معروفيت بی نظير آن و نقش و نگار آنان

از حکايات عاشقانه معروف اساسًادر کاخهای بزرگان ايرانی در عهد هخامنشيان ياد می کند اساس روايت بسياری 

وامق و عذرای مردمان آسيای"و " استر و مردخای يهودان"، " ويس و رامين"، "فرهاد و شيرين"ايرانی از جمله 

  :است که در اينجا ما صرفًا به شرح داستان عاشقانه اخير می پردازيم" صغير

می) استر، ايشتار(=به ترتيب به معنی عاشق و باکرهلفظًا در زبانهای سامی و عذرا  )به پارسی يعنی رنگين(وامق

حاکم بلخ و شمال(سپيتاک همان  وامقاز آنجائيکه ايشتار لقب آتوسا دختر کورش سوم بوده؛ لذا نظر به قرائن . باشند

که در تاريخ تحت دهها نام مختلف") ، يعنی سرزمين سرماهميران= قفقاز"پادشاه واليات ( سپيتمهپسر ) غربی هند

،)اسفنديار(از جمله اين اسامی سپنداته . که هر کدام به صورت فرد جداگانه ای تصور گرديده، معروف شده  است

،)زنيری وئيری، زرين مو(، زرير)زرين تن(، زريادر)حافظ سرودهای دينی(، گوتمه )سرود دان(گائومات

لح، ابراهيم خليل اهللا بت شکن و ابراهيمو صا) بزرگ تن، تنومند(، برديه، برمايون، تنائوکسار)زرين تن(زرتشت

جهت اين معروفيت نه صرفًا شمايل نيک وی بلکه اساسًا بدان جهت بود که وی. است) فرمانروای بور(ادهم

بزرگترين مصلح اجتماعی بشری تا عهد خود و حتی تا قرون اخير بود، بخشيدن مالياتها، شکستن بتها و ويران کردن

و بر. حات ارضی  به نفع رعايا و آزاد کردن بردگان را از جمله اصالحات وی آورده اندمعابد بت پرستی و اصال

پايه  اين محبوبيت بوده که مردم برای اين قهرمان و مصلح اجتماعی بزرگ خويش داستانهای عاشقانه ساخته و

آسيا بود و در پی ترور وی هرودوت بر اساس همين مالحظات گفته است که گائوماته برديه محبوب ملل. پرداخته اند

مردم. به دست داريوش شاهزاده و شش تن سران پارسی همراهش مردم آسيا به جز اشراف پارس به سوگ  نشستند

  : چنين افسانه سرائی نموده اند وامقآسيای صغير برای اين قهرمان ملل آسيا تحت نام

  وامق و عذرا
  )عنصريبه روايت (

)               نگارش اقبال يغمايي/ داستانهاي عاشقانه ادبيات فارسي (رش زبان فارسیبرگرفته از سايت شورای گست

                                                                        :درباره داستان وامق و عذرا

اندر آخر«. لتواريخ و القصص آمده استچنانكه در آتاب مجمل ا داستان عاشقانه وامق و عذرا افسانه اي آهن است

به سخن ديگر چنانكه» و عذرا بوده است در سرزمين يونان بعضي گويند در عهد پدرش داراب بن داراب قصه وامق

فارسي راه يافته است، نام جاها و اشخاص آه در آن آمده است از افسانه هاي عشقي يونان آهن است آه در زبان از

عنصري شاعر معروف معاصر محمود غزنوي آن نخستين بار. دگاني آن را به نظم آورده اندو در طي قرون سراين

پس از عنصري فصيحي. اشعاري پراآنده به جاي نمانده است را به رشته نظم آشيده است اما از اين اثر جز

ضميري اصفهاني. تالمعالي به همين نام داستاني پرداخته است آه از ميان رفته اس جرجاني شاعر در بار عنصر

مطابقت تمام قتيلي شاعر معاصر سلطان يعقوب نيز اين قصه را به صورتي آه با اصل آن ٩٧٣به سال  متوفي

استرآبادي متخلص به قسمتي، خواجه نداشته به نظم در آورده است و در جريان حوادث مفقود شده است محمدعلي

شيرازي معاصر فتحعليشاه،صلحي، اسيري تربتي، شعيب جوشقاني، شيخ يعقوب آشميري، حاجي محمدحسين
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 بر آنچه گفته شد بايد افزود آثار اين. نيز مثنويهايي بدين نام پرداخته اند ظهيري اصفهاني و برخي سرايندگان ديگر

احتوا با آن مطابقت تمام سرايندگان تنها با داستان عاشقانه وامق و عذراي عنصري همنام بوده و از نظر ترآيب و

زبانهاي ترآي و اردو برگردانده شده و چنانكه محمودبن اشته است و نيز گفتني است آه اين افسانه عشقي بارها بهند

معاصر سلطان سليمان دوم پادشاه عثماني افسانه وامق و عذرا را به زبان ترآي به عثماني المعي شاعر ترك زبان

است، چنانكه غزل اني است آه در زبان فارسي علم شدهنام وامق و عذرا در شمار دلدادگ. نظم آشيده است رشته

و خواجه عماد فقيه معاصر حافظ ، سراي نامي سعدي شيرازي در غزليات و قصايد خود نه بار، مولوي يك بار

                                                                                            .برده اند چندبار از اين عاشق و معشوق نام

توانايي او در داستان سرايي آورده در پايان اين مقدمه آوتاه و نارسا چند بيت از منظومه صلحي به منظور نماياندن

به دخترش است آه چرا پسر عمش را به شوهري نپذيرفته و اين ابيات بيانگر اعتراض و طعن مادر عذرا. مي شود

                                                                                                .دل به وامق بسته است

 

  شوهر را ميازار: مادر گفت چو

 آيد از شوهر مرا عار: بگفتا

  مرا يار در نسب باشد: بگفتش

 نيست مارا با نسب آار: بگفتا

  جز خدايي جفت آس نيست: بگفتش

 نيستاين چنين جفتم هوس : بگفتا

 مي آشي تا آي جفايش: بگفتش

 جان در هوايش تا دهم: بگفتا

 بگفتش دل به غم دادن نه نيكوست

  غم نباشد چون غم اوست: بگفتا

 از بستن و آشتن نترسي: بگفت

  ز بيداد پدر وز من نترسي

  ترسم و بس از خدا مي: بگفتا

  ز قهر آبريا مي ترسم و بس

  از عاشقي عيب است از زن: بگفت

  اين هنر شد قسمت من: تابگف

  

ابياتي پراآنده به جا نمانده همچنين از ديگر اشعارش جز آنچه، در چنانكه اشاره شد از وامق و عذراي عنصري جز

                           : برخي جنگها ضبط شده نشاني نيست، و اين است چند بيت از سروده هايش بعضي فرهنگها و

  گاهي درشت است و جهان گاه نرم

  گهي روي با ما ُبَوده گاه پشت

  سخن آان بگويي و ناري به جاي
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  بود چون دلي آاندر او نيست راي

  ز گفتار ريزد همه آبروي

  وگرنه مگوي بكن آنچه گويي

  اگر آرده ناگفت بيند آسي

 به از گفته ناآرده باشد بسي

  بيدار دارد به چيزي شتاب چو

  خوابروانش به شب آن نمايد به

 جاه دار سخن هر سري را آند

 سري را آند هر سخن چاره دار

در زمانهاي قديم فلقراط پسر اقوس بر جزيره آوچك: در روايت عنصری داستان وامق و عذرا از اين قرار است

يارخود شوق بس اين پادشاه فرمانروايي خودآامه و ستمگر بود، اما به آباد آردن سرزمين. حكومت مي آرد شامس

 .نماينده زنان مي شمردند او در آن جا بتي بر پا آرد آه يونانيان او را مظهر ازدواج و. داشت

 .دالرام به نام ياني زندگي مي آرد در شهر شامس آه همنام جزيره بود دختر جوان و زيبا و

چون خبر. واستگاري آردنگاه دلباخته او شد، و وي را از پدرش خ فلقراط چون روزي روي اين دختر را ديد به يك

   .مردمان اين جزيره و جزيره هاي دور و نزديك شامس رسيد مردمان با سر و بر آراسته ازدواج اين دو بگوش

  

 سرايندگان رود برداشته اند

 به نيك اختري راه برداشته اند

  

آن صر حاآم درآمد، وچون ياني به ق. بانگ و نواي چنگ و رباب مردمان را خواب و آرام نبود و تا يك هفته از

 .هيچ چيز نمي انديشيد دستگاه آراسته و آن بزرگي و حشمت را ديد در گرو محبت همسر خود نهاد و جز او به

سرايش روييد و به بار نشست آن گاه به حرآت درآمد، حاآم شبي به خواب ديد آه درخت زيتوني بسيار شاخ ميان

خود بازگشت، خوابگزاران گفتند شاه را فرزندي مي آيد آه آارهايپس جاي  و از آن. به همه جزاير اطراف رفت

  چنين روي نمود آه پس ار مدتي ياني دختري به دنيا آورد آه .بزرگ آند

 

  رنگ آمدي هر آن گه او بوي و

  چون بر گل و مشك تنگ آمدي

  چون از جامه آن ماه برخاستي

  جهان را بياراستي به چهره

   نامش را عذرا نهادند

 

در هفت ماهگي به راه رفتن افتاد، و در ده . بينندگان آودآي يكساله مي نمود چون يك ماه از تولد او گذشت به چشم

دانا و تمام عيار چون دو ساله شد دانشها فراگرفت و در هفت سالگي اختري. زبانش به سخن گفتن باز شد ماهگي

 



 

 206

در ده سالگي در چوگان بازي و. مي گرفت اند در دم فراچنان زودآموز بود آه هر چه آموزگار بدو مي خو. گرديد

  .تيراندازي سرآمد همگان شد

  جا برداشتي به نيزه آه از

 به پوالد تيز بگذاشتي

  

همه شاهزادگان و نام آوران درگذشت، و چندان دانش اندوخت آه از بسي برنيامد آه به عقل و تدبير و راي از

    .نياز شد آموختن علم بيشتر بي

نهاد دخترش را فرمانده سپاه مي آرد و فلقراط عذرا را در پرده نگه نمي داشت و اگر دشمني به آشور او روي مي

او افزون بر اين هنرها. پدرش گرامي تر از چشم و جانش بود باري، عذرا در نظر. به ميدان جنگ مي فرستاد

ر مي گذشت چشم همه رهگذران به سوي او بود ودالرام بود آه هر زمان از آوي و بازا چنان زيبا روي طناز و

هنر و هوشمند چنان روي نمود آه مادر وامق آه نوجواني با. انگشت حيرت و حسرت به دندان مي گزيدند همه

ديو خويي بد آرام و بد سرشت و بد اين زن. بود مرد و پدرش ملذيطس زني ديگر گرفت آه نامش معشقرليه بود

  :نداشت و گفته اند نگيزي و غوغاگري هيچ آامآنش بود و جز به فسادا

  

  زن بد اگر چون مه روشن است

  .مياميز با او آه اهرمن است

  هر آن مرد آو رفت بر راي زن

  نكوهيده باشد بر رايزن

 سود نيست براي زن اندر ز بن

 گر آتش نمايد بجز دود نيست

  

ر تحقير و آينه وري به وامقپيوسته به نظ اين زن سنگدل و خيره روي و آارآشوب بود، 

گويي مي آرد آه سرانجام ملذيطس مهر از او بريد و جوان چون خود مي نگريست و چندان نزد پدرش از وي بد

   :از بد حوادث پروا نكرد و به خود گفت. قدر ديد در انديشه سفر افتاد چنين خوارمايه و بي

 

 جان داد روزي دهد همان آسي آه

 ي دهدچو روزي دهد دلفروز

  

موافق و سازگار پيدا آند، و چون فهميد آه نامادريش قصد آرده آه او را وامق چندگاهي درنگ آرد تا همسفري

  .او را دوستي بود هوشمند و سخنور به نام طوفان. در عزم خود مصمم تر شد به زهر بكشد

 

 آارديده بسي جهانديده و

 پسنديده اندر دل هر آسي
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  و به وي صد خود آگاه آردروزي او را ديدار و از ق

 آاي پرهنر يار من: چنين گفت

  تو آگاهي از گشت پرگار من

 

ماندن نزد داني آه زن پدرم چگونه آمر به قتل من بسته است و چون به هيچ روي نمي دانم دلم را به و نيز مي

م تو بيش از آنچهدوست خوب :طوفان در جوابش گفت. پدرم و مادرم رضا و آرام آنم مي خواهم به سفر بروم

رأي من اين. برگردد چاره گري نمي توان آرد مقتضاي سن توست هوشمند و خردوري، اما چون بخت از آسي

بروي، تو و او از يك گوهر و دودمانيد او ترا به خوشرويي و مهرباني مي است آه بايد پيش فلقراط پادشاه شامس

راحتت من همسفرت مي شوم تا شريك رنج و. گي خواهي آردجا به شادآامي و آسايش و خرمي زند در آن. پذيرد

  .باشم

  پس از سپري شدن دو روز 

  به آشتي نشستند هر دو جوان

  سخنها ز هر آس نهان شده شان

  .شدند و به شهر درآمدند از آشتي پياده. پس از سپردن دريا بي هيچ رنج به شامس رسيدند

  

چنان در نظرش زيبا و. از بتكده بيرون مي آمد ديد ذشت عذرا را آهبه هنگامي آه وامق از آنار بت شهر مي گ

بي اختيار بر. عذرا نيز برابر خود جواني ديد آراسته و خوش منظر. نظر برگيرد دلستان آمد آه نمي توانست از او

   !ايستاد دمي چند به روي و موي و بااليش نگريست و بدان نگاه جاي

  

 به جوش دل هر دو برنا برآمد

 تو گفتي جدا ماند جانشان ز هوش

  از آن آه

  ز ديدار خيزد همه رستخيز

  برآيد به مغز آتش مهر تيز

 

او نيز از آن همه زيبايي و دالويزي. ايستاده بود نزد خود خواند عذرا به اشاره دست مادرش را آه در آن نزديك

 از روي ديگر عذار چنان به ديدن روي .حديث ترا به حضرت شاه مي گويم تا چه فرمايد در شگفت شد و گفت من

و آشفتگيش افشاگر دلفروز وامق مايل شده بود آه دقيقه اي چند درنگ آرد و همراه مادرش نرفت تا رنگ زرد

   .راز دلباختگيش نباشد

 دريغ آه بخت بد مرا به حال خويش رها: گفت وامق نيز به آار خويش درماند و به خود

   .نمي آند

 

  باز متن آورد چه پتياره پيش
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  آه دل را غم آورد و جان را گداز

  آه داند آنون آان چه دلخواه بود

   .پري بود يا بر زمين ماه بود

 

پندش داد . همسفرش را ديد دانست چه سودا در سرش افتاده چون طوفان آشفتگي و پريشان دلي و اشكباري دوست

 و چون ديد. را از سرت به در آن و به راه ناصواب پاي منهپذيره مشو، انديشه باطل  و گفت وفا دارم دم اژدها را

   :پندش در او در نمي گيرد پيش بت رفت و به زاري گفت

 

  نگه دار فرهنگ و راي روان

  بر اين دلشكسته غريب جوان

  ز بيدادي از خانه بگريخته

   اندر آويخته به دندان مرگ

 

را از حال وامق آگاه آنداما چون ياني د بود آه مادرش شاهاز روي ديگر چون عذرا به خانه بازگشت بر اين امي

از. مادر عذرا نزد همسرش رفت. الحيل وي را بر سر پيمان آورد وعده اش را فراموش آرده بود عذرا به لطايف

   :شايستگي او تعريف بسيار آرد و گفت وامق و آراستگي و

 

  به شامس به زنهار شاه آمده است

  آمده استنامور بارگاه  بدين

  يكي نامجوي به باالي سرو

   بنفشه دميده به خون تذرو

 

وي را بجويد بر اسب بنشاند و شاه به ديدن او مايل شد و به سپساالر بارش فرمان داد باره اي نزديك بتكده ببرد

جوان خوبوامق را ديد بر او تعظيم آرد، و گفت اي  بياورد و ساالر بار چنان آرد آه شاه فرموده بود، و چون

وامق فرمان برد و چون به در آاخ رسيد فلقراط به. بيا تا به بارگاه او برويم چهر، شاه تر احضار فرموده با من

و نواخت و در پر پايه ترين جا نشاند و رفت به گرمي و مهرباني وي را پذيره شد پيشبازش

  :بدو گفت

 آام تو آام منست

 به ديدار تو چشم من روشن است

  خويش آمدي و شهر سوي خانه

 خرد را به فرهنگ بيش آمدي

 

را در دست گرفته بود وارد مجلس شد، و همين آه وامق عذرا را به آن  در اين هنگام ياني در حالي آه دست عذرا
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   .ديد چنان ماهي آه از آب به خاك افتاده باشد دلش تپيد آراستگي و جلوه

به  از نظر بازيها و نگاههاي دزدانه وامق و عذرا. مجينوس بود خردمند و دانشمند و نامش فلقراط را نديمي بود

   .يكدگر، دانست آه آن دو به هم دل باخته اند

  

 همي ديد دزديده ديدارشان

 پيوستن مهر بسيارشان ز

  

دانش و سخنوري وي را دريابد و مجينوس را عذرا چون به جان و دل شيفته و فريفته وامق شد خواست اندازه

و هوشيوار در حضر شاه و همسرش و گروهي از بزرگان در زمينه هاي آن مرد دانا. آه او را بيازمايدوادار آرد 

 وامق آرد، و چون جوابهاي سنجيده شنيد همه از دانش بسيار و حاضر جوابيش در عجب گوناگون پرسشهايي از

  .ماندند و گفتند

  آه ديدي آه هرگز جواني چنوي 

 وير به گفتار و فرهنگ باال و

  بگفتند هر گز نه ما ديده ايم

  نه از آس به گفتار بشنيده ايم

 به بخت تو اي نامور شهريار

 به دست تو انداختش روزگار

  

بازي به روز ديگر چوگان. روزهاي ديگر براي وامق و طوفان طعامهاي نيكو و شايسته آماده آردند آن روز و

چند روز بعد آه شاه خواست عذرا را دگان به حيرت درافتادند امابازي درآمدند و وامق چنان هنرنمايي آرد آه بينن

پوزشگري را سر بر پاي پادشاه گذاشت و. وامق فرمان نبرد آه چون مردان جنگ آزموده بود با وامق مقابل آند

 باد مي فرزند تو مبارزه آنم چه اگر بادي بر او وزد و تار مويش را بجنباند چنان بر مرا شرم مي آيد آه با: گفت

 مرا بيازمايد اما اگر پادشاه بر اين راي است آه زور و بازوي. آشوبم آه آن را از جنبش باز دارم

  

  اگر دشمني هست پرخاشجوي

  سزد گر فرستي مرا پيش اوي

  من برگشايم به ميدان عنان چو

 بكاومش ديده به نوك ستان

  پست ببيند سر خويش با خاك

 تاگر شير شرزه است يا پيل مس

 خواند شاه بر هوشمندي و فرخنده رايي او آفرين

  

در ايران و روم و هندوستان او جهانديده و هنرور، و. از روي ديگر فلقراط رامشگري داشت به نام رنقدوس
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 .مي سرود سرود براي شاه بربط و ديگر وسايل موسيقي مي ساخت و. معروف بود

در دل وامق چنان اثر آرد آه به جايگاه ر سرودي خواند آهروزي در حضور شاه و وامق و عذرا و بزرگان دربا

  :اي داور دادگر: گفت آسمان آرد، و به زاري خاص خود رفت، رو به 

  

  گواه تو بر من به دل سوختن

  به مغز اندرون آتش افروختن

  غمم آوه و موم اين دل مهرجوي

 چگونه آشم آوه را من به موي

 است و خسته است اندر تنم شكسته

 به رنج دل اندر همي بشكنم

  بر من جهان تو مپسند از آن آس آه

 چنين تيره آرد آشكار و نهان

  مرا بسته دارد به بند نياز

 خود آرام آرده به شادي و ناز

  ستاره تو گفتي به خواب اندرست

  رونده به آب اندرست سپهر

  

بي خودي به باغي آه خوابگه عذرا در آن از چون عمر روز به آخر رسيد و تاريكي شب بر همه جا سايه گسترد

زندگي پر از مالل مرا از جان خود بيزار آرده،چه خوش باشد آه به ناگاه اين: چون به آن جا رسيد گفت. بود رفت

  .سر به آستان خوابگه معشوق گذاشت آن را بوسيد و به جايگاه خويش بازگشت آن گاه. بميرم

را به او سپرده بود آه همه دانشها را مي دانست، پادشاه آموزگاري عذرا يكي از بزرگان دربار فلقراط فالطوس

.هميشه چون سايه او را دنبال مي آرد فالطوس چنانكه وظيفه اش بود ساعتي از عذرا دور و غافل نمي شد و. بود

 شد آهفالطوس به آار و ديدار او آگاه . خلوتگه وامق رفت اما چنان روي نمود آه شبي فرصت يافت و به

  

  بسي آزمودند آارآگهان

  چنين آار هرگز نماند نهان

  فالطوس عذرا را به تلخي سرزنش آرد؛ و

 اندر جهان: چنين گفت به عذرا

 بال به تر از هر زني در زمان

  آمدي تو اندر جهان از چه تنگ

  آه بر دوره خويش ننگ آمدي

  به يك بار شرمت برون شد ز چشم

  خشمخويش ناديدت  ز بي شرمي
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عذرا از تلخگويي و. او را به سختي مالمت آرد چنان شد آه شاه نيز از ديدار پنهاني دخترش با وامق آگاه گرديد و

فلقراط از آن ستم بزرگ آه به دخترش آرده. رفت و بر زمين افتاد شماتت پدرش چنان دل آزرده شد آه از هوش

ا ماند بر بخت ناسازگار خود نفرين آرد، گريست و بهرا به هوش آورد و چون عذرا تنه بود پشيمان گشت، وي

  :درد گفت

  

  آه در شهر خويش اندرين بوستان

  چنانم آه در دشت و شهر آسان

  سراي پدر گشته زندان من

  غريوان دو مرجان خندان من

 نورسيد همي آند آن گلرخ

 همي خون چكانيد بر شنبليد

  همي گفت اي بخت ناسازگار

  روزگار مرا چرا تلخ آردي

  آن گاه فالطوس نزد وامق و طوفان رفت و به خشم و عتاب

  چنين گفت آاي بد نشان به طوفان

  شده نام تو گم ز گردنكشان

 است مگر خانه ديو آهرمن

 آه تخم تباهي بدو اندر است

  شما را فلقراط بنواخته است

 جايگه ساخته است به آاخ اندرون

 اري سخن گفت آهو چندان با وامق به درشتي و ناهمو

  روشن خرد پذيرفت وامق

 آه هرگز به عذرا به بد ننگرد

  

تعليم گر بر آنان مي رفت غمگين وپر اندوه بود عذرا وقتي به ياد مي آورد آه دل وامق و عذرا از ستمي آه از پدر و

   .را به ستم از او دور آرده اند دلدارش

  همي آرد در خانه در دل خروش

  مد به جوشبرآ تو گفتي روانش

  گشاد از دو مشكين آمندش گره

  ز الله همي آند مشكين زره

  گفت وامق دل از مهر من همي

  بريد و نخواهد همي چهر من



 

 212

  آسي را چيزي بود آرزو

  بجويد ز هر آس بگويد آه آو

  بيامد آنون مرگ نزديك من

  تاريك من به گوهر شود جان

 تن وامق اندر جهان زنده باد

  روز فرخنده باد برو بر شب و

  گيرم اندر دل خاك جاي چون من

  روان بگذرانم به ديگر سراي

  دلش باد خر به سوي دگر

  به از من روي و به موي دگر

  

فلقراط نيز در جنگ با. و جان دخترش را فشرده بود جان سپرد باري پس از مدتي ياني بر اثر غم و اندوهي آه دل

منقلوس نامي او را در جزيره آيوس خريد و دمخينوس آه آارش. سير شدخصم ا دشمن آشته، و عذرا به چنگ

سالياني از عمرش را اين دختر تيره روز آه از گاه جواني بخت از او برگشته بود. وي را از او دزديد بازرگاني بود

  .به بردگي و حسرت گذراند و سرانجام به ناآامي درگذشت
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ادامه حيات داده است) ايزد نيرو و سالمتی و مهر(د مهر در غرب تحت نام قديس والنتاين ايز  

به زمان وی منسوب است؛ هنوز مسيحيت  والنتاينکه بنيادجشن ) بعد از ميالد٥٤-٤١(کالوديوسزمانی امپراطور 
؛ پرستش ايزد ايرانی مهر برای رشد و گسترش خود بهره ميگرفت) مهری(نضج نگرفته بود و داشت از سنن ميترايی 

خداوند زورخانه ها و ( ايزد مهرمی دانيم . در امپراتوری روم تحت عناوين مختلف در اوج محبوبيت خود بوده است
عهد و  سالمتیو  مهرو   خورشيددر واقع خداوند ) بسيار نيرومند= اساطيری پوريای ولی= ورزشهای رزمی ايرانيان

اهللا الرحمن و الرحيم قرآن صفت بخشنده و مهربان خود را از وی به عاريت گرفته  به شمار ميرفته است و و پيمان
روز والنتاين با ) و نه مقارنت(نظريه انطباق والنتاين با الهه زمين ايرانيان سپندارمذ که البد به مناسبت نزديکی . است

واقع است نه  بهمندر اواخر ماه  والنتاينانيم روز بدين نظريه انحرافی رسيده اند، ميد) ماه الهه سپندارمذ(ايام ماه اسفند 
يعنی اواخر  فوريهدقيقًا در اواسط  والنتاينمی دانيم روز . تاب انتقاد ندارد والنتاينبا  سپندارمذماه لذا مطابقت  اسفنددر 

) سالم و نيرومند( ينوالنتانشانگر آن است که  ياور بسيار نيرومندايزد مهر يعنی  پوريای ولیلقب . است واقعبهمن ماه 
رامش ( بهراممی دانيم ايزد مهر همچنين دارای عناوين . پديد آمده است ايزد مهراز ترجمه التينی همين لقب ايرانی نام 

بوده است که هر يک از اينان بعدًا نام ايزد و امشاسپندی ) نيکومنش( بهمن، )دوست منش( ائيريامن، )نيک دهنده
چله ايزد مهر ايزد آغاز و پايان هر دو جشن  پيش ايرانيان باستان مسلم به نظر ميرسد. جداگانه به حساب آمده است

مسيحيان و از  عيد کريسمسايرانيان و  شب يلدایو  سدهبوده است که از اولی جشنهای بهمن ماه  کوچکو  بزرگ
ر حتی پادشاهان هخامنشی کنار در جشن مهرگان منسوب به ايزد مه. غربيان به يادگار مانده است والنتايندومی همين 

.                                                                           مردم به طرب و خوشی و رقص و شادمانی می پرداخته اند  

)حميد نوروز علی(والنتاين چيست   

در بعضی فرهنگها روز ابراز ) هفوري ١۴(ماه  بهمن ٢۵مصادف با ) روز عشاق و يا روز عشق ورزی(والنتاين  روز
            .                                                                                                                            عشق است

تاريخی روز والنتاين به سابقٔه . شود اين ابراز عشق معموًال با فرستادن کارت والنتاين به صورت ناشناس انجام می
.                                           گردد شد، باز می جشنی که به افتخار قديس والنتاين در کليساهای کاتوليک برگزار می  

 

شود با اوايل شاهنشاهی ساسانی در ايران، در روم باستان فرمانروايی بوده است بنام  در سده سوم ميالدی که مطابق می
از اين رو . کلوديوس عقايد عجيبی داشته است از جمله اينکه سربازی خوب خواهد جنگيد که مجرد باشد. لوديوس دومک

.                                                                                 کند ازدواج را برای سربازان امپراتوری روم قدغن می  

اما . ای قاطع بود که هيچ کس جرات کمک به ازدواج سربازان را نداشت وفرمانش به اندازه رحم کلوديوس به قدری بی
کلوديوس دوم . کرد والنتاين، مخفيانه عقد سربازان رومی را با دختران محبوبشان جاری میيا کشيشی به نام والنتيوس 
.                                                   يندازنددهد که والنتاين را به زندان ب شود و دستور می از اين جريان خبردار می  

سرانجام کشيش به جرم جاری کردن عقد عشاق، با قلبی عاشق اعدام . شود والنتاين در زندان عاشق دختر زندانبان می
                                                        !                                                                                     شود می
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شود برای عشقدر ايران باستان،  دانند و از آن زمان نهاد و نمادی می بنابراين او را به عنوان فدايی و شهيد راه عشق می
در . بوده استنه چون روميان از سه قرن پس از ميالد، که از بيست قرن پيش از ميالد، روزی موسوم به روز عشق 

اين روز سپندارمذگان يا . روز پس از روز والنتاين ٣بهمن، يعنی تنها  ٢٩تقويم جديد ايرانی دقيقا مصادف است با 
سپندارمذگان جشن زمين و گرامی داشت عشق است که هر دو در کنار هم معنا پيدا . نام داشته است» اسفندارمذگان«
مردان نيز زنان و دختران را بر تخت شاهی . دادند  خود با محبت هديه می در اين روز زنان به شوهران. کردند  می

اخيرا گروهی از دوستداران فرهنگ ايرانی پيشنهاد کرده اند که به . کردند  نشانده، به آنها هديه داده و از آنها اطاعت می
.                        شته شودمنظور حفظ فرهنگ ايرانی سپندارمذگان بجای والنتاين به عنوان روز عشق گرامی دا  

.              رسد هايی مبنی بر آميختن والنتاين با سنتهای اسالمی به گوش می از چند سال پيش در ايران صحبت  
) ع(گذاری روز اول ازدواج حضرت علی  محمدرضا زائری، روحانی محافظه کاران، از پيشنهاد دهندگان طرح نام

.                                                ورزی بود  ، به عنوان روز عشق)س(سرش فاطمه زهرا و هم) امام اول شيعيان(  

محمد علی ابطحی معاون پارلمانی سيد محمد خاتمی رئيس جمهور سابق ايران، از جمله افراد حکومتی بود که روز 
.                                            تندی روبرو شداين تبريک با واکنشهای . نوشت خود تبريک گفت والنتاين را در وب  

 توضيحات بيشتر

ما ايرانی ها هم در فرهنگ . اکثر فرهنگ های ديرين دنيا ، يه روز در سال برای جشن ابراز عشق و عالقه دارن 
روز هايی برای ابراز  زرتشتی ماه مهر رو داريم که مظهر مهربانی ايرانيان و ماه ابراز عشق هست که تو اون ماه

تا حدی که مهربانی جزو عبادت های زرتشتيان يا . عالقه به اشخاص مختلف و مراسم متعدد جشن های مهربانی هست
     .نام داشته ) اسفندارمزگان(يا ) سپندارمزگان(تو فرهنگ زرتشتی يه روز ديگه هم هست که اين روز . اجداد ما بوده 

به اين صورت بوده که در ايران باستان هر ماه رو سی روز حساب ) روز عشق(ه عنوان فلسفه بزرگداشتن اين روز ب
 روز(بعنوان مثال روز اول . می کردند و عالوه بر اينکه ماه ها اسم داشتند، هريک از روزهای ماه نيز يک نام داشتند

، روز سوم ارديبهشت يعنی که نخستين صفت خداوند است) سالمت، انديشه(  ، روز دوم، روز بهمن)اهورا مزدا
که ) شاهی و فرمانروايی آرمانی(که باز از صفات خداوند است، روز چهارم شهريور يعنی ) بهترين راستی و پاکی(

يعنی گستراننده، مقدس، فروتن. سپندار مز لقب ملی زمينه. بوده است) سپندار مز(خاص خداوند است و روز پنجم زمين  .
زشت و زيبا رو به يک چشم می نگره و همه را . تواضع و گذشت به همه عشق می ورزهنماد عشقه چون با فروتنی، 

به همين دليل در فرهنگ باستان اسپندار مزگان رو بعنوان نماد عشق . چون مادری در دامان پر مهر خود امان می ده
ش با نام ماه مقارن می شد، در هر ماه، يک بار، نام روز و ماه يکی می شده که در همان روز که نام. می پنداشتند

مثال شانزدهمين روز هر ماه مهر نام داشته که در ماه مهر، . جشنی ترتيب می دادند متناسب با نام آن روز و ماه
همين طور روز پنجم هر ماه سپندار مز يا اسفندار مز نام داشت که در ماه دوازدهم سال که . لقب می گرفت) مهرگان(

يعنی پنجم اسفند روز جشن عشاق يا جشن سپندار مزگان . اشت، جشنی با همين عنوان می گرفتندآن هم اسفندار مز نام د
.     هست  

در اين روز زنان به شوهران . سپندار مزگان جشن زمين و گرامی داشت عشقه که هر دو در کنار هم معنا پيدا می کردند
تخت شاهی می نشوندن ، به اونها هديه می دادن و  مردان نيز زنان و دختران رو بر. خود با محبت هديه می دادند

!!                      ببينين دين مهر يعنی چی -ازشون اطاعت می کردند اين ميشه حرمت واقعی زن  
 «اين بود آيين پارسی و آن نيز آيين تازی که بر دار کردند دوازده هزار کودک رومشکان را در قعر باخت نبرد ».

:                                                                                                  ن شامل موارد زير ميباشدلنتاياسمبلهای و  

قلب تير . از آنجـايـی کـه قـلب مرکز احساسات عميق،اصيل و پر شور است: شکل يک قلب ساده و يا تير خورده -١
قلب تير خورده نشانه . هنگامی که شما از سوی معشوق خود طرد ميشود. هدخورده آسيب پذيری عشق را نشان ميد
.                                                                                                        پيوند و اتحاد زن و مرد نيز می باشد           
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 - اين کودک شيطان با لبخندی موذيانه. ر ترسيم ميگرددکـه به شـکل يک کودک برهنه، فربه و بالدا
(CUPID)کيوپيد چنانچه يکی از تيرهای اين کودک به قلب فردی اصابت کند . تـيـر و کمان نيز با خود حمل ميکند -٢

ی معن. کـيوپيد در واقع پسر ونوس الهه عشق و زيبايی در افسانه های روم باستان می بـاشد. وی فورا عاشق می شود
 .نيز ناميده ميگردد کوپيد برخی اوقات آمور نام دارداروس همتای کوپيد در افسانه های يونانی . است“ آرزو ”لغوی آن 

                        

 

.                                             داين پرندگان نماد وفاداری، پاکی و معصوميت هستن: کبوتر،قمری و مرغ عشق-٣  

 

نماد جنگ و صلح، عشق و گذشت. گل سرخ شهبانوی گلهاست: گل رز -٤ .                                                         

 

در زمــانهای ديرين رسم برآن بوده که هرگاه . جنـس دستـمال خانم هـا را در گـذشـته تشـکـيـل ميـداده است: تور -۵
.         افتاد مردی که متوجه آن ميشده بالفاصله آن را از زمين برداشته و به زن می داد دسـتـمال خـانمـی به زميــن می  

 

اين حلقه ها آغاز و پايانی ندارند . از يک سری حلقه های در هم تنيده و بافته شـده تشکـيـل يـــافته اند: گره های عشق -۶
                                                                                      .                     و نماد عشق جاودانی و پايدار است
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.                         است والنتايناين عالمت به معنی بوسه در کارت های تبريک و نامه های روز :  X عالمت -٧   
ها هنـگـاميکه عـازم جنـگ بودند نوار يا روسری از  اين رسم به زمانهای قديم بازميگردد که شواليه: روبان قرمز -٨ 

.                                                                           معشوقه خود دريافت کرده و آن را به يادگار با خود ميبردند  

 

 

درصد آنها توسط زنان  ٨۵ميگردد که در سراسر جهان رد و بدل  والنتاينساليانه بيش از يک ميليارد کارت تبريک 
      .                                                                                                                            خريداری ميشود

د که اغلب آنها را مردان هديه داده ميشو والنتاينميليون گل رز و ميليونها جعبه شکالت در سالروز  ۵٠ساليانه 
.                                                خريداری ميکنند  

، عروسک، شمع، يک نامه والنتاينگل رز و يا دسته گل کوچک، شکالت، کارت تبريک : شامل والنتاينهدايای روز  
                                                               .                        عاشقانه، يک قطعه شعر عاشقانه و يا هديه کوچک

.                             برای جشن گرفتن اين روز به يک کافی شاپ و يا برای صرف شام به يک رستوران دنج برويد  

                                             .                                   لنتاين شامل قرمز، سفيد و صورتی استارنگهای روز و

.             با افسانه در آميخته است والنتايناختالف نظر وجود داشته تا جايی که  والنتايندر خصوص تاريخچه و مبداء   
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              .    لنتاين نقل گرديده که به آنها اشاره ميکنيماروايت در رابطه با و ٣در کل . لنتاين مبهم استاهويت و
جشن تطهير و زمان خانه تکانی که  فوريه در رم باستان جشنواره ای به نام لوپرکاليا ميان کافران متداول بوده است  ١۵

. در اين جشن مشرکين از خدای بخاطر محافظت از چوپانها و گله هايشان از گزند گرگها قدردانی ميکردند. بوده است
شتدر اين فستيوال بمنظور بزرگدا خدای حاصلخيزی، باروری و جنگلها روميان يک سگ و دو بز نر را فانوس  

مردان با اين شالقها به ميان مردم رفته و به هر کسی که ميرسيدند ضربه . قربانی کرده و از پوست آنها شالق ميساختند
تقاد داشتند که شالق خوردن با آنها اع. دختران داوطلبانه برای شالق خوردن صف ميکشيدند. ای با شالق به آنها ميزدند

همچنين در اين جشن طی بزرگداشت الهه ای بنام. تازيانه های ساخته شده از پوست بز باروری آنها را تضمين ميکند  
JUNO FEBRUTA و يا تنها نام خود را . (زنان مجرد نامه های عاشقانه مينوشتند و درون گلدانهايی می انداختند

مردان مجرد روم نيز هر کدام يکی از اين يادداشتها را از درون گلدانها بيرون کشيده و ) روی برگه ای مينوشتند
اين رسم تا . اين آشنايی ها اغلب به ازدواج می انجاميد) نوعی دوست يابی. (مشتاقانه بدنبال دختر نويسنده نامه ميرفتند

!                                   از آشنايی زن را ببينندقرن هجدهم ادامه داشت اما از آن به بعد مردان رم ترجيح دادند پيش   

فوريه به شهادت رسيده  ١۴شناسايی کرده که هر سه در روز  والنتينوس والنتين ياقديس بنام  ٣کليسای کاتوليک حداقل 
                                                             .                                                                                      اند

دوم بر روم  کالوديس لنتاين مقدس يک کشيش مسيحی بوده که در قرن سوم خدمت ميکرده زمانی که امپراطوراو
 مردان متاهل(کالديوس دريافت که مردان مجرد از آنجايی که همسر و خانواده ای ندارند . است حکمرانی ميکرده

نسبت به مردان متاهل بيشتر به سربازی روی آورده و سربازان بهتر، ) حاضر به ترک همسر و خانواده خود نبودند
 والنتاين. از همين رو ازدواج را برای مردان جوان غير قانونی و ممنوع اعالم کرد. کاراتر و جنگجو تری نيز ميباشند

مخفيانه عشاق جوان را به عقد  والنتاين. فرمان کالديوس سرباز زدکه اين حکم را ناعادالنه و ظالمانه ميپنداشت از 
.              بر مال گشت کلوديوس حکم اعدام وی را صادر کرد والنتاينهنگامی که اين عمل . يکديگر در می آورد  

دان بسر ميبرد دلداده وی هنگامی که در زن. را نگاشت والنتايننخستين فردی بود که برای اولين بار نامه  والنتاينخود  
در بازداشت بسر ميبرد به مالقات وی می  والنتايناين دختر جوان زمانی که . دختر جوانی شد که دختر زندانبان وی بود

 والنتايناين عبارت کماکان در نامه های روز “ .لنتاين توااز طرف و”: چنين نوشته بود والنتايندر انتهای اين نامه . آمد
                                                                                                                                      .استفاده ميشود

پس از  ٣۵٠به گراميداشت وی کليسايی در سال . پس از ميالد ٢۶٩تقريبا در سال . فوريه اعدام شد ١۴لنتاين در روز او
 والنتاينسالروز مرگ و خاک سپاری  والنتايندر واقع روز . که پيکر وی نيز در آنجا دفن شده است ميالد بنا گرديد

.      ميباشد  
.     نام نهاد والنتانوس روز پس از ميالد، روز  ۴٩٨فوريه را، در سال  ١۴فردی بود که روز   . گالسيوس پاپ اعظم 

وی در گلدانها عوض نام دختران . رکاليا که مختص کافران بود کرددر واقع وی اين روز را جايگزين آيين کفرآميز لوپ
در اين آيين مرد و زن هر دو يک نام قديس را از . و با اين کار به لوپرکاليا تقدس بخشيد. اسامی مقدسين مسيحی را نهاد

در خود متجلی می  گلدان بيرون ميکشيدند که ميبايست تا آخر سال خصوصيات اخالقی آن قديس را الگو قرار داده و
.    ساختند  

نه تنها کشيش و مبلغ مسيحيت بود بلکه  والنتاين. در دوران کالديوس مسيحيت به شدت سرکوب ميشد: روايت ديگر
پس از به  والنتاين. اغلب کشيشها در اين دوران زندانی و سپس اعدام گرديدند. رهبر جنبش زير زمينی مسيحيان نيز بود

کالديوس پس از اينکه از اين خبر مطلع ميگردد به خشم آمده و . ابينای زندانبان خود را شفا ميدهدزندان افتادن دختر ن
.                                                        دستور ميدهد سر وی را از تنش جدا سازند  

و در قرن  ١۴١۵انی که در سال وی زم. توسط چارلز، دوک اورلئان نگاشته شد والنتاينکهن ترين نامه و شعر  
.                         شانزدهم در زندان برج لندن در اسارت بسر ميبرد اين نامه را برای همسر خود نوشت  

اما از آنجايی که وی از پرستش . يک مسيحی بوده که عاشق کودکان بوده والنتاينروايت ديگر حاکی از آن است که  
اما کودکان که به وی عالقه مند بودند دلتنگ وی شده و برای وی . زندان فرستاده ميشودخدايان سر باز ميزده به 

  .می انداختند والنتايناين کودکان نامه ها را از البه الی ميله های زندان به درون سلول . پيامهای مهر آميزی مينوشتند
             .                    پس از ميالد اعدام شد٢۶٩فوريه  ١۴وی در سال 

آنها اعتقاد داشتند که پرندگان . را به باور مردمان انگليس و فرانسه قرون وسطی نسبت ميدهند والنتاينبرخی هم روز  
.                                          فوريه جفت خود را انتخاب ميکنند ١۴در روز   

.                                نگليس آغاز گرديده استامروزی از دو کشور فرانسه و ا والنتاينبرگزاری جشن    
تجاری به  والنتاينکارتهای تبريک  ١٨٠٠را هر کس خودش تهيه ميکرد اما از سال  والنتاينابتدا کارتهای تبريک  

ای تبريک سپس کارته. نقاشی شده بودند والنتاينالبته اين کارتها نيز دست نوشته و دارای نمادهای . بازار عرضه گشت
.                                          چاپی جايگزين آنها گرديد  
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از خواب برخاسته و  والنتايندر گذشته دور در ايتاليا و انگليس رسم بر آن بود که زنان مجرد پيش از طلوع آفتاب روز  
تقاد بر آن بود که با اولين مردی که در آن اع. لب پنجره اتاق خود می ايستادند تا مردی از مقابل پنجره آنان عبور کند

.              شکسپير نيز در نمايشنامه هملت به اين باور اشاره کرده است. روز ببينند، ظرف يکسال ازدواج خواهند کرد  
ا چنانچه زن آن لباس ر. لباس به زنان هديه ميدهند والنتايندر برخی کشورها رسم بر اين است که مردان جوان روز  

.                                 برای خود نگه دارد نشانه آنست که زن خواهان ازدواج با آن مرد است  
ازحس من آگاه شويد: در فرانسه پسران اسم معشوقه خود را روی آستين لباسشان می نوشتند تا به همه بگويند .            
روی اين . قاشقهای چوبی به يکديگر هديه بدهند والنتاينالروز در زمانهای گذشته در ولز چنين مرسوم بود که در س 

تو قلب مرا گشوده ”: معنی اين کنده کاريها چنين بود. قاشقهای چوبی معموال نقش قلب و کليد و قفل کنده کاری شده بود
.                                          کليد دروازه قلب من دست توست”يا “ ای ” 

وجود دارد والنتاينرهای آميخته با خرافات نيز در رابطه با روز برخی باو  اگر در اين روز سينه سرخ از باالی سر  .
دختری عبور کند او با يک ملوان ازدواج خواهد کرد و اگر گنجشک عبور کند همسرش مرد فقيری ميشود اما بسيار 

.                           پولدار ازدواج خواهد کردخوشبخت خواهند شد و اگر آن پرنده سهره باشد آن دختر با مردی   
کودکان انگليسی در صدها سال پيش در اين روز مانند بزرگترها لباس بتن ميکردند و خانه به خانه به ترانه سرايی و  

.                                        آواز خوانی ميپرداختند  
 لنتاين اين دختران هستند که بايد به مردان شکالت هديهاروز و. ای ديگر مرسوم استبه گونه  والنتايناما در ژاپن روز  

اما در روزی موسوم به زنان شاغل به اجبار بايد به تمام همکاران مرد خود بويژه رييس خود شکالت هديه بدهند. بدهند  
.  ها هديه ميدهندمارس ميباشد مردان برای جبران محبت خانمها به آن ١۴که تاريخ آن  روز سفيد” ”(WHITE DAY) 

.              هديه مردان معموال يک لباس زنانه سفيد رنگ است. البته اغلب فقط به دوستان دختر خود  
اين روز هفتمين . چينی ها محسوب ميگردد والنتايندر چين هم افسانه ای وجود دارد که نمادی از عشق است و روز  

در اين روز مردم چين به ستاره . اين روز فستيوال دختران نيز ناميده ميگردد. ينی استروز از هفتمين ماه در تقويم چ
. دختران نيز دعا ميکنند تا کدبانوهای با کفايتی در آينده شوند و همچنين شوهر مناسبی نصيبشان گردد. ها خيره ميشوند

                         .     پسران مجرد نيز دعا ميکنند تا هر چه زودتر معشوق خود را بيابند
. از روم به فرانسه و انگليس وسپس به آمريکا راه يافت و اکنون در تمام جهان جشن گرفته ميشود والنتاينبنابراين روز  
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 نخستين قهرمانان بنيانگذار ايران باستان و تاريخ ايران کدامند؟ بشناسيم و بعد قضاوت کنيم
 

فرمانروای قهرمان بال ) فريدون( کورش سومستان در غرب  که توسط يونانيها معرفی شده است در تاريخ ايران با
از تاريخ . اما به قول هاتف اصفهانی دل هر ذره ای که بشکافی آفتابيش در ميان بينی. منازع ايران معرفی شده است

 کورش دوما در ترکيب با نيايش محبوبيت جهانی خود ر کورش سوممعلوم ميشود که  کورشنامه گزنفونهرودوت و 
پيشوای آماردان  آتراداتو همچنين سردار رهايبخش ايرانيان  )کيخسرو، هوخشتره( کی آخساروسپهساالر 

نه همين ) سياوش/تاجدار اول منظور فرائورت( آستياگ اول دختری کورش نواده. بدست آورده است) گرشاسپ/رستم(
توس سپهساالر ايران در جنگهای رهايبخش مادها و پارسها از سلطه ( دوم کورشبلکه  ) فريدون شاهنامه(کورش سوم 

دالوريها  کی آخسارودر رأس سپاهيان  )گستهم( آريارمنهاست که به همراه برادرش ) آشوريها و متحدان سکايی ايشان
جاودانيهای بزرگ از کی آخسارو نموده است و از اين جهت هم هست که ايرانيان ايشان را به همراه فرمانروايشان 

در واقع قسمت اعظم اوستا و شاهنامه که بازگو کننده وقايع عصر قهرمانان ايران در زمان . ايران زمين شمرده اند
. است همين قيام  و انقالب بزرگ مادها و پارسها ست که اساس ايران کنونی را به يادگار گذاشته است) مادها(کيانيان 

تکيه زده  به حمايت به هوشياری (ارزش مقامشان در تأسيس حکومت  ماد ) اپيوه(يته و پسرش اوپ) کيقباد(دايائوکو 
) کيکاوس( خشتريتیقيام اساسی عليه سلطه نابودکننده آشور توسط چهارپسر اوپيته  تحت رهبری . است )اوراتو و ماننا
ه مازندران گرديد هر آملشصورت گرفته است که سرانجام منجر به شکست آشوريان در پای حصار  ،برادر بزرگتر

پيشوای سکائيان ) رستم/گرساسپ( آتراداتآنجا که خشتريتی و  بزرگان ماد را به محاصره گرفته بودند؛ توسط . است
هفتخوان رستم اين واقعه بسيار مهم در شاهنامه به صورت  .آماردی کشتار گرديدند و بنای ايران مستقل بنياد نهاده شد

نه يک پهلوانی با نيروی مافوق ) در هم شکننده ستمگران(= رستم/گرشاسپبنابراين  .ده استدر مازندران منعکس گردي
يعنی نخستين رهبران سياسی انقالب . است) کيکاوس(بشر بلکه سردار بينانگذار نخستين ايران مستقل در کنار خشتريتی 

که آشوريان وی را دشمن محتال می  است )کيکاوس(و خشتريتی ) گرشاسپ/رستم( آتراداتانقالبهای ايرانيان همين 
است که ) کورش دوم( توسو سردارش ) کيخسرو، هوخشتره( کی آخسارودومين فرمانروای قهرمان همان . ناميده اند

به عهد ايشان ) گرشاسپ/رستم(قسمت اعظم سرودهای اوستا و اشعار حماسی شاهنامه در ترکيب با حماسه آترادات 
در سومين مرحله تشکيل . را نخستين متحد کننده ايرانيان معرفی نموده است کيخسروت اوستا به صراح. اختصاص دارد

قرار دارد که در عهد خاندان داريوش حماسه آترادات  )فريدون(کورش سوم دهنده امپراطوری بزرگ ايرانيان 
اصلی کورش سوم  اين خبر منابع يونانی و رومی که نام. را با وی مرتبط ساخته اند) گرشاسپ/آگرادات، رستم(
، مطابق خبر آترادات يعنی مخلوق آتش(را آگرادت ) کشورگشا( فريدونيا همان ) يعنی سومی= اوستا ثراتئونه(

معرفی نموده اند از همين فقره انتساب عمدی  )آگرادات، مخلوق آتش، مطابق خبر کتسياس(=يا پسر آترادات )استرابون
آشور يعنی خدای آشوريان که ( ضحاکقيام کننده عليه بيداد  کاوه آهنگر. استوی آترادات پيشوای آماردان عايد گرديده 

در کتاب  چون .تعلق دارد) کيکاوس( خشتريتیکورش بلکه به عهد /نه مربوط به عهد فريدون) به معنی خندان است
مخلوق = گراداتآ( آتراداتقيد شده که صورت ديگر همان نام ) اخگر( هيگرآيهودی تويت نام کاوه آهنگر به صورت 

نامه نام ايرانی تاريخی ديگر آترادات به شکل  آذربرزيندر روايات اساطيری ايرانی منحصر به فرد . است) آتش
که در ايران بيشتر تحت نام ) پسر سپيتمه و داماد و پسرخوانده کورش سوم( گائوماته برديه. قيد گرديده است آذربرزين

نظريه پرداز انقالب بزرگ تشکيل دولت و امپراطوری شاعر و فيلسوف ع معروف شده است در واق زرتشت سپيتمان
خود را همان  عهد طاليیدر اين رابطه گفتنی است که ايرانيان  . ايرانيان و يک مصلح اجتماعی به تمام معنی بوده است

نائب السلطنه  به عنوان مگابرن ويشتاسپو برادرش سپيتمان زرتشت /گائوماته برديهچهار و نيم سال زمامداری 
. کمبوجيه در اين ايام به سفر جنگی مصر و حبشه رفته بود و در بازگشت کشته شد. کمبوجيه سوم به شمار می آورده اند

چنانکه شاملو شاعر دريافته از دروغهای بعدی داريوش در باب ساخته و پرداخته نمودن تنی بودن کمبوجيه و برديه 
توسط داريوش و سران پارسی همدستش از ترور گرديده گائوماته برديه خوانده اش پيداست که وی نيز به مانند برادر 

تنها شايعه خبر مرگ کمبوجيه در مصر بوده است که گائوماته برديه حکومت خود بر امپراطوری هخامنشی . بوده است
رسمی اعالم  تقسيم اراضی، آزادی بردگان، برچيدن بتخانه هابه مدت پنج سال و  بخشش مالياتهای امپراطوریرا  با  

اين اصالحات تا آن تاريخ نظير نداشته است از اينجاست که در ايران عصر وی عهد طاليی ايرانيان به شمار . نموده بود
تشکيل يافته   گوتمه شواراا و گوتمه مهاويرو  گوتمه بودارفته و در سمت هند چند مکتب به نامهای مختلف او از جمله 

بی . مترادف هم به معنی حافظ و دانای سرودهای دينی هستند گائوماتهو  گوتمهالقاب . دائيگری استکه موفقترينشان بو
به ) سپيتاک زرتشت( گائوماته برديهاز شنيدن خبر ترور  مردم آسياجهت نيست که پدر تاريخ هرودوت ميگويد که 

اهورامزدا درختی را به "ندرج است که در اين باب م٢٩ -٢٠در کتاب پهلوی زند بهمن يشت در فقرات . سوگ نشستند
اين درخت عبارت است از گيتی و هفت شاخًه فلزی که از آن سرزده است عبارت است از : زرتشت نشان داد و گفت

گائوماته برديه پسر کوچک سپيتمه، داماد و پسر ( زرتشتآن اشاره است به عهد  زرينشاخًه . آينده جهان   هفت دوره
مگابرن، پسر بزرگ سپيتمه، پسرخوانده ديگر کورش ( گشتاسپو ) اکم بلخ و شمال هندوستانخوانده کورش سوم، ح

در اصل (که وهومن سپنداتان ) اردشير درازدست(، شاخًه سيمين آن اشاره است به عهد ارتخشتر )سوم، حاکم گرگان
ن، برنجين، ارزيزين، پوالدين خوانند؛ شاخه های ديگر اين درخت که شاخه های رويي)خشايارشا پدر اردشير درازدست
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و آهن آلوده و تيره باشد به حسب ترتيب متعلق است به عهدهای اردشير بابکان، بالش اشکانی، بهرام گور، خسرو پسر 
که البد از اين عهد خشم و ." قباد و آخرين شاخه که آهن آلوده و تيره باشد، عهد سلطنت ديوان ژوليده موی و خشم نژاد

در موضوع سه شئوشيانت ). ٢٨۵و٢٨۴جلد دوم يشتها صفحه (شوم استيالی عرب اراده شده استکين عهد زشت و 
و ) پرورنده نماز( اوخشيت نمه ، )پروراننده قانون مقدس( اوخشيت ارتهيعنی ) يعنی منجی های سودرسان(زرتشتيان 
 کورشو  زرتشت گائوماته، زد مهرايبايد گفته شود اين موعودها به ترتيب نشانگر ) مظهر قانون مقدس( استوت ارته

مسيحيان و مسلمين در باب موعود اين باور کهن ايرانی را در وجود عيسی، محمد و مهدی . هستند) فريدون( سوم
استوت ارته، در معنی (= احمد موعودمطابق  قرآن محمد خود را همان . موعود ريخته و از اين باور پيروی کرده اند

محمد رضا  نيز خود را  کمربسته ابوالفضل می پنداشت که در عمل هم کمربسته ارتجاع  گمان ميکرد و) ستوده پاک
 به طور طبيعی با پيشرفت دانشها اخيرا عالقمندان و پژوهنگان تاريخ. دينی و هم کمر بسته ابر قدرت غرب می بود

سلطنتی دون کيشوت وار تاريخ  عهد پهلوی پيدا نموده اند که در توجيه استبدادبسياری  از مورخين درک بهتری از 
ايران را به کورش سوم منتهی می نمودند و عصر استبداد، وابستگی،عقب ماندگی و شرمساری ايرانيان را با نخستين 

حال لعاب مذهبی آيينهای کهن ايرانی معرب را شق دينی استبداد  .امپراطوری بزرگ ايران و جهان را لعاب ميکشيدند
                                                                                                                             .       به رخ می مالد
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                                                         :عمدًه  اين مجموعه مقاالت عبارتند ازکتبی منابع 
                                                                                                                                         

.                                                                                             ، تأليف جواد مفرد کهالن ١در آينًه تاريخ  -١
ارش زادگاه زرتشت و تاريخ اساطيری ايران ، تأليف جواد مفرد کهالن                                                     گز -٢
   کيانيان، تأليف آرتورکريستن سن، ترجمًه ذبيح اله صفا                                                                            -٣
انسان و نخستين شهريار در تاريخ اساطيری ايران، تأليف آرتورکريستن سن، ترجمًه احمد تفضلی و ژاله نخستين  -۴

               .                                                                                                                            آموزگار
.                                                                                              اوستا، تأليف هاشم رضیفرهنگ نامهای  -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
                         .                                                            پژوهشی در اساطير ايران، تأليف مهرداد بهار -١٠
.                                                           تاريخ ماد تأليف ايگور ميخائيلويچ دياکونوف، ترجمًه کريم کشاورز -١١
                                .                                                                     ايران باستان ، تأليف حسن پيرنيا  -١٢
.                                                            ترجمًه مسعود رجب نيا. ميراث باستانی ايران، تاليف ريچارد فرای-١٣
                   .                ترجمًه روحی ارباب. داندامايف. ا.تأليف م. ايران در دورًه نخستين پادشاهان هخامنشی -١۴
.                                                                                   ايران در عهد باستان، تأليف محمد جواد مشکور -١۵
            .                                 تاريخ ارمنستان، تأليف موسی خورنی، ترجمًه گئورکی نعلبنديان، چاپ ايروان -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. اساطير و افسانه های باستانی، تأليف کنت مکليش -٢٢
.                                                      بين النهرين باستان، تأليف ژرژ رو، ترجمًه عبدالرضا هوشنگ مهدوی -٢٣
                .                                                                                                  انجيلها، ترجمًه  فارسی -٢۴
          تورات ، ترجمًه فارسی                                                                                                          -٢۵
                            .                                                       قرآن ، بهترجمه و توضيح بهاء الدين خرمشاهی -٢۶
.                                                                  بندهش، تأليف فرنبغ دادگی، به ترجمه و توضيح مهرداد بهار  -٢٧
              .                    دينهای ايران باستان، تأليف هنريک ساموئل نيبرگ، ترجمه دکتر سيف الدين نجم آبادی -٢٨
.                                                                        به ترکی آذری. گونئيلی. م. ده ده قورقود، ترجمه، حسين  -٢٩
       .                                               تأليف هيچکاک ، به انگليسی، از طريق انترنت. فرهنگ نامهای تورات -٣٠
 جغرافيای تاريخی بلخ و جيحون تأليف الهامه مفتاح                                                                                -٣١
                اعالم قرآن، تأليف دکتر محمد خزائلی                                                                                  -٣٢
عصر اساطيری تاريخ ايران، تأليف حسن پيرنيا                                                                                     -٣٣
                      حماسه سرايی در ايران، تأليف دکتر ذبيح اهللا صفا                                                              -٣۴
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