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  آراتتای باستانی همان کنار صندال جيرفت است
 

 از :داده شده است شرحچنين " آراتتا " مسير فرستاده مردوک برای بردن پيام به نزد مردم سومری يکی از الواح در
ی مجيد زاده و هيئت آقا .است شت سر ميگذاشتهپ راو از آنشان به سمت شرق بايد چندين کوه  )پارس( اوروک به آنشان

 همان ين مسير،ا اعتقاد کامل دارند که  که در کنار صندال جيرفت مشغول کاوشهای باستانشناسی هستند، همراه او
سوای اين اشيای گرانقيمت سنگی  .استپيموده " هليل رود "مسيريست که فرستاده از سومر به سمت کرانه های 

انسی هکوش دانا سرزمين ) کشور دوردست(آراتتا کامًال با صادرات سنگهای گرانقيمت صادراتی مکشوفه از آنجا 
دليل سوم پروفسور مجيد زاده و همراهان همان تکه سفالين جالبی بود که . همخوانی دارد)اهورامزدای سرزمين=انکی(

يخی ايران بدان اضافه می نمايم که تا درستی دليل چهارم را من محقق جغرافيای تار. روی آن خوانده می شود آراتتا نام 
در مسير راه دريايی و  هوروماين سند همانا نام کوهی به نام : اين نظريه به اثبات کامل رسيده و رد خوری نداشته باشد

فسانًه در کتيبه سومری ا: خاکی  اوروک به آراتتا  بوده که در مجاورت آراتتا قرار داشته و اکنون هم قابل شناسايی است
                                                                                                          :لوکال باندا و کوه هوروم  می خوانيم

انمرکر شاه اوروک برای مطيع نمودن آراتتا  که به جهت سنگهای قيمتی آن برای عمارت عبادتگاه اينانا و قصر شاهی "
در راه لوکال باندا در جوار کوه . اوروک صورت ميگرفت لوکال باندا را با هفت تن پهلوان به آراتتا می فرستد در

در . همراهانش وی را همراه با غذای الزمش در آنجا بر جای گذاشته و به شهر آراتتا ميروند. مريض ميگردد هوروم
."                    همراه ايشان به شهر اوروک معاودت می نمايد بازگشت ايشان، لوکال باندا سالمتی خود را باز يافته و

واقع در سمت شمال بندرعباس است که لوکال باندا و همراهان بعد از ) علی القاعده هورمه(هرمز کوه هوروم همان کوه 
رانی هرمز که علی القاعده در اينجا بايد اضافه نمود در نام اي. طی سفر دريايی يا طی کنار دريا بدانجا رسيده بوده اند

يعنی پسوند " ج"يا " گ"به جای حرف " ز"جايگزين هوروم زبان بوميان عيالمی تبار جنوب ايران گرديده است پسوند 
.   از اينجا می توان نتيجه گرفت نام قديميتر بندر کهن هرمز نيز هوروم بوده است. اسمی رايج زبانهای ايران قديم است

                                 : کاوشهای باستانی منطقه جيرفت به عينه از شيوا مقدم ضميمه می نمايم توضيحاتی را در باب
                                                                  

يرفتجيافته های باستانی   
 

يونها و گالری های کشورهای آمريکائی، در کلکس معلومبود که اشيائ زير خاکی بسيار قديمی با مبدئی نا  مدتها"
با . کردنداين آثاربمرور توجه کارشناسان هزاره های قبل از ميالد را به خود جلب . يرسيدندماروپائی و آسيائی بفروش 

                                                                         .کنکاشی که آنان انجام دادند سر نخ به گمرک ايران رديابی شد
 

شده  بازداشتدر پی تحقيقات ماموران . مراتب به دولت جمهوری اسالمی اطالع داده شد) ١٣٨٠( ٢٠٠١ سال در
يان منطقه ای در ايران همکاری دارند ، روستائگمرک اعتراف کردند که تا کنون بطور سازمان يافته با باندهائی که با 

پس از اين اعترافات باستان شناسان . ی از ايران خارج کرده اندقانونئی زير خاکی را بطور غير هزاران قطعه شي
يجه تفحص نتدر . دادند و در مناطق باستانی ايران مشغول جستجوی نمونه هائی از آثار شدند نشانايرانی عکس العمل 

کياومتری جنوب جيرفت  ٢٠ير منطقه در فقان ، متوجه شدند که روستائي"هليل رود"باستان شناسان ايرانی در منطقه 
متر  ۶متر در  ۶هر خانواده بطور متوسط يک قطعه زمين . ی هستندحفارمنطقه ای را بين خود تقسيم کرده و مشغول 

                                                                              .و روی آن کار ميکرده است گرفتهرا در اختيار 
. يان به آنان حمله برده و آنها را از منطقه دور می کردندروستائباستانشناسان به منطقه ميرفتند،  هرگاه  
تهران هزاران  واز رد يابی شبکه قاچاق اشياء و بازرسی منازل افراد در شهر های برد سير، جيرفت، بندر عباس  پس

                                                                           .از اشياء زير خاکی بدست آمدقطعه 
 بهتصميم گرفت که برای فراری دادن روستائيان و جلوگيری از حفاری آنان ارتش را  باالخرهدولت  ١٣٨٢نوروز  در

                                                                  .منطقه اعزام نمايد
. با حمايت ارتش به منطقه فرستاده ميشود زادههيئت باستان شناسی به سرپرستی آقای يوسف مجيد  سپس  
ه ب. شده بود، متوجه اهميت يافته ها ميشود، با اينکه منطقه بطور گسترده ويران  منطقهی مجيدزاده بمحض ورود به آقا
                       .کنند کمکيت از متخصصين بزرگ دنيا در آثار سومر و ايالم دعوت ميکند که به او در اين مهم فور

  
رس  سه نه(-  Jean Perrot، آ قای ژان پرو ) يلوانيا پنسدانشگاه (  - Holly Pittmannخانم هالی پيتمن :  کارشناسان

                              ).دانشگاه هاروارد (  Carl Lamberg-Carlovskiو آقای کارل المبرگ ) فرانسه 
  

ای که به وسيله روستائيان حفاری شده، زمين بزرگی بوده که محوطه قبرستان شهر  محوطهمتوجه ميشوند ،  کارشناسان
عدد شيئ که برای  ۶٠تا  ۵٠ندکه معموأل در هر قبری بطور متوسط اشياء به يغما رفته هدايائی بوده ا. بوده است کهن
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يز آنکه در اثر رفتار نابخردانه روستائيان تمام استخوانها انگغم . خدايان همراه با مرده گان در داخل قبور نهاده می شدند
ی اطالعاتمردمان که ميتوانست حال حاضر بنظر ميرسد که تنها باقی مانده بيولوژيک ، از اين  در. پودر و نابود شده اند

                                                                .در مورد هويت و نوع زندگی ايشان به ما برساند از دست رفته است
                 

هند و با کمال تعجب ی دمادامه " هليل رود"يدزاده و همکارانش کار خود را از منطقه ای جنوبی تر در امتداد مجی قاآ
کيلومتر طول  ۴٠٠کيلومتر عرض و  ۵٠ وسعتدر نهايت، در منطقه ای به . به آثار بيشتری برخورد ميکنند

، آنان به منطقه ای با چندين شهر، )جازموريان ( درياچه هامون  تااز جيرفت " هليل رود"تمام امتداد : جغرافيائی
پيش از ( سال پيش از ميالد  ٣٠٠٠تا  ۴۵٠٠د، با آثاری از تمدنی بين يگورات عظيم برخورد می کننزگورستان و يک 

              .يگر سخن گفتدبا پيدايش اين آثار ميتوان از يک بين النهرين ).سلسله های ايالم و سومر 
                                                          آثاريت اهم
مزين با نقش و . ساخته شده از سنگ يا گل مخصوص کوزه گری. گلدانهاظروف مختلف، ياء پيدا شده مانند جام ها، اش

فيروزه،  ماننديار بديع از حيوانات، دام، طبيعت، نخل و گياهان که با نگين های رنگين گرانبها بسنگارهای برجسته 
طبقه به چشم می  ٣يا  ٢ی ساختمان معماربروی بسياری از ظروف طرح . مرمر، يشم ويا مرواريد مزين بوده اند

                                                                                 .خورد
                                 .عقاب، قوچ، گاو، آهو، مار، شير، عقرب مانندانسان، پهلوانان و يا حيوانات  اشکال

  وی ظروف و از باز مانده دانه های غالت پی برده اند که اين بر انساناز نقوش دام، طبيعت و  کارشناسان
نقوش اثری  ازدر هيچکدام . شهرنشينی توام با کشاورزی، دامپروری، پيشه وری و صنعت داشته اند کامألی زندگ مردم

                           .است نشدهاز شکار يا جنگ و يا ابزاری که گويای چنين صحنه ها و اعمالی باشد ديده 
  ُمهرها
يگويد، ُمهرهای يافت شده با نقوش مختلف در منطقه متعلق به مُمهرهای منطقه بين النهرين  متخصصهالی پيتمن  خانم

 استفادهميامدند و از اين ُمهر ها برای ُمهر و موم کاال ها " جيرفت"يگر برای خريد کاال به دتجاری بوده که از نقاط 
مختلف خارج از منطقه به اين شهر  ازنقاطو تنوع طرحها نشان ميدهد که خريداران زيادی تعداد زياد مهرها . ميکردند
                                                                                                                                          .ميامده اند

     
ی کشورهادر ) با نقوش مختلف و مزين به نگينهای قيمتی(به اشيائی با فرم مشابه هم  انکارشناسسالی بود که  چند

. بتوانند مبدأ آنان را پيدا کنند آنکهمصر، تاجيکستان، مغولستان، افغانستان و بين النهرين برخورد ميکردند، بدون 
اکنون پس . ی اين اشياء معلوم نشده بودهيچ کاربرد خاصی برا کنونمينامند وتا " کيف دستی"متخصصين اين اشياء را 

معتقدند  زادهخانم پيتمن و آقای مجيد . متخصصين پی به مبدأ ساخت اين اشياء گرانبها برده اند" جيرفت " از کاوشهای 
بدليل تراکم مهر ها و سنگ وزن ها . يشده اندمکه اين اجسام برای وزن کردن دقيق سنگها و نگينهای گرانبها استفاده 

                                           .خريداران سنگهای قيمتی بوده است" یالدورادو" " جيرفت" م پيتمن معتقد است که خان
  يگوراتز
  
) -  Urاور(ين يافت شده مربوط به هزاره سوم پيش از ميالد، در اوروک النهريميترين زيگوراتی که تا کنون در بين قد

                                                                                      .اشدميب ١٢٠متر در ١٢٠در پايه 
  
متر و  ۴٠٠متر در  ۴٠٠در پايه ) - konar sandal صندالکنار " ( هليل رود"يه زيگورات پيدا شده در کناره پا

                                                 .يش از ميالد ميباشدپمربوط به ميانه هزاره چهارم 
  
" کنار صندال "در تپه باستانی ) مقاومت کهربائی ( يکی الکتربا کمک دستکاه های  ٢٠٠۵تحقيقاتی که در زمستان  در

 ازمتری زير تپه ها ، آثار واليه هائی به مراتب قديميتر  ١٢ين نشان ميدهد که در عمق زمانجام شده، نتيجه مقاومت 
                                                                     .ی وجود دارنداليه های فوقان

                                                 خط نمونه 
يدا شده که به گفته کارشناسان اين خط قرنها قديميتر از خط ميخی پ" هليل رود "هائی ازخط بروی گل رس در  نمونه 

است، شامل خطوط مختلف که کنار )  linear(نيست، بلکه خطی يا ) symbolic(يک سمبلخط  اين خط يک. ست
                                                     .يکديگر قرار ميگيرند

 زادگاه آن بين يميترين نوع خط نوشتاری بحساب ميامده وقدبه ذکر است که تا کنون خط ميخی به عنوان اولين و  الزم
                                             .استده محسوب شالنهرين 
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  یباستانی آراتتا

  
برخورد کرده " آراتتا " ی گلی يافت شده از بين النهرين به نام تمدنی به نام هاير زمانيست که باستا نشنا سا ن در لوح د

                               .ی تا کنون اثری از چنين تمدنی پيدا نشده بودولبودند 
بزرگترين الهه خدای " اينانا " از زبان ) هزاره سوم پيش از ميالد ( پادشاه سومر " مردوک " يکی از اين الواح  در

يدهد و ميگويد که اگر ميخواهند مرا که به تازه گی تحت سلطه سومريان درآمده بودند زنهار " آراتتا " يان، مردم سومر
دهند، بايد از گنجينه های گرانبهائی که در اختيار دارند به  ادامهسلطه سومر به زندگی خود آزادانه پس از شکست تحت 

                                              .بپردازندعنوان خراج به او 
  : ده استچنين شرح داده ش" آراتتا " مردميکی از اين الواح مسير فرستاده مردوک برای بردن پيام به نزد  در
                  .اند بايد چندين کوه را پشت سر ميگذاشته شرقاوروک به آنشان و از آنشان به سمت  از
" کامل دارند که اين مسير، مسيريست که فرستاده از سومر به سمت کرانه های  اعتقادی مجيد زاده و هيئت همراه او آقا
                                                                         .پيموده است" يل رود هل
امروزه، کارشناسان و خاورشناسان . ی شرق را گشودهفرهنگهاافق ديگری از " جيرفت " ين ترتيب، يافته های بد

و ديگری " جيرفت " يکی دوره پيش از کشفيات . دوره وجود دارد ٢يخ مردم شناسی تارهمصدا بر يک باورند که در 
 ".شودپس از اين کشفيات است که تاريخ تمدن جهان بايد از نو نگاشته . کشفيات آن ازپس 

  
گفتنی ) مرکز آريائيان(اوستا آرياويجو ) سرزمين گردونه های آريائيان(وداها  آرياورتهبا  آراتتادر  رابطه با شباهت نام 

ت پيلسر دوم از سه واليت به نامهای است که در يک قطعه از کتيبه های آشوری مربوط به سالنامه های تيگل
کشورخروسان يا سرزمين بر آمدن ( مات تارلوگالهو ) آرياوه، هئريوه ، هرات=سرزمين خوب و کامل آريائيها(آريامه
نظر به نام . در سمت خراسان و مازندران خبر داده اند) کاسپيان= محل زندگی سگپرستان(ساکسوکنوو ) خورشيد
نجبای ( آريبی شرقمی توان نام آشوری خراسان يعنی ) رزمين جادوگران در بلوچستانس(هاّران اکدی /توراتی
اوستای ايرانيان که هر دو به معنی خونيرث وداهای هندوان و   آرياورتهرا با نام ) اعراب شرقی/يهود، يا خراسان

اين سرزمين خاستگاهی سرزمين راه و ارابه خوب و ظريف می باشند، معادل به شمار آورد يعنی به نظر ميرسد 
به سبب ) ماگان، مکران( هاُرانآريائيان در بابل عهد باستان تحت همين نام  آريبی شرق بيان شده و همسايه جنوبی آن 

در باب مطابقت  .شمال بين النهرين با آن مغشوش شده و بازشناسی آن ميسر نشده است  هارانهمنامی با  شهر و ناحيه 
با يهود ) پيان و خبر لشکرکشی سارگون دوم آشوری در بين بلخ و طبرستان سکنی داشته اندکه به قول آ( آريبی شرق

يهود با حمله حمورابی .  اين منطقه، گفتنی است که در زبان سنگسری در سمت سمنان لغاتی عبری به يادگار مانده است
.                                             اند به سرزمين ايشان اشنونه در بين دجله و خانقين به شرق و غرب مهاجرت نموده  
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  مراد است) توس(همان کورش دوم) ائا(دريانورد همراه خضر) اوتناپيشتيم(در قرآن از موسی
 

کيخسرو (پادشاه معروف ماد ) ، کی آخساروخشثره -هو( هوخشثرهروايات اسالمی همان  تاريخی خضراز آنجاييکه 
به ايرانی به معنی عهد و پيمان، به ( موسی در اينجا بنابراين که از معروفترين جاودانان زرتشتی است است) کيانی

چيش پيش (آروک کو ،يا فرزند به گروگان رفته وی اولکورش همنشين وی هم کسی جز ) عبری يعنی برگرفته از آب
همان اسطوره کودک از  در اساطير يونانی که حاوی )مرد پارسی( پرسيوستحت نام نبوده است که اسطوره اش  )دوم

دختر ( آندرومدياو  آرگسدر اسطوره پرسيوس همچنين از نامهای  .به نام وی ثبت شده است است آب رود گرفته شده
، )تاجدار(آستياگسر ياد شده است که به وضوح يادآو پرسيوسبه عنوان پسر ) پارسی(پرسس و ) پادشاه پادشاه آشور

 اژيدهاک، ضحاک( آستياگو ) فريدون( کورش سومنظر می رسد اسطورًه  مسلم به .هستندکورش دوم و روت / ماندانا
به مملکت آشور و ازدواج وی ) چيش پيش دوم( آروک کوگروگان رفتن  به بيان ديگری از همين حادثهدر اساس ) مادی

چه با کمی  .بوده است ماندانايعنی ) منظورفرائورت(آستياگدوم با دختر  پيشچيش در آن ديار و يا از ازدواج همين 
تحقيق تفحص در منابع تاريخی کهن در می يابيم که در واقع دو روايت معروف متفاوت در باب ازدواج چيش پيش دوم 

وجود ) نظورفرائورتم(و نيز ازدواج يکی از آنها با دختر آستياگ) منظورفرائورت(و کمبوجيه دوم با دختر آستياگ
داشته است که در روايات کهن به علت تکرار گرديدن نامهای خاندان سلسله هخامنشی با هم در آميخته و با هم مشتبه 

 آستياگسچه در خبر گزنفون، . شده و به معروفترين آنها يعنی کورش سوم و پدرش کمبوجيه دوم منتسب گرديده اند
که بيشتر تحت همين نام يا کی آخسارو است نه پسرمعروف  کی آخساروپدر  ورتفرائدر اصل به جای همان ) تاجدار(

اين اسطوره از آن واقعًه تاريخی پديد  بنياد به طوری که گفته شد مطابق کتيبه های آشوری .معروف است آستياگلقب 
 پيش اداری بهرا به عنوان وثيقًه وف) چيش پيش دوم= شهريار نجيبيعنی (آروک کوپسرش  اولکورش آمده که 

دليل اين امر همانا مطابقت نام . پايتخت آشوريان فرستادنينوا به  دجله رودبه بدان سوی  )ضحاک آشوری( آشوربانيپال
 )خندان(چه نام آشورد نمی باش خنداناست که مترادف هم به معنی  )خدای قبيله ای آشوريان(آشوربا نام ) خندان(ضحاک

به نظر ميرسد چنانکه يادآور شديم مسلم . مستتر است) فرزند است آفرينندًهخدای آشور (آشوربانيپالنام خود در ترکيب 
در  ينمعروفتر شنام که سوم کورشبه نبيره اش باشد که اسطوره اش  ومدکورش پدر  دوم چيشهمان  آروک کوخود 

در اصل / کمبوجيه ( بوعز از ازدواج روت،جالب است که در تورات  کتاب  .تعلق گرفته استبوده،   سلسلًه هخامنشی
سپاکو، به = به فارسی يعنی ريشه کن کننده( روتبا زنی از نسل سکائيان يا ساميان بين النهرين به نام ) چيش پيش دوم

سخن گفته شده است که نويسنده اين کتاب توراتی خود  -آشوربانيپالالبد منظور از رعايای - ) عبری يعنی زن چوپان
نظر به . را از تبار آنها ذکر کرده است) کورش سوم( سليمانو ) وم يا پدرش کورش دومعزيز، کمبوجيه د( داود

می توان تصور نمود که نويسندًه ) کورش سوم(شاهنامه  فريدوننام مادر ) سگ(فرانک با ) سپاکو(روتمطابقت نام 
بوده اند و ) سليمان(کورش سومروت در واقع نامهايی بر خود مادر /فرانک/کتاب روت تورات نيز اشتباه کرده و سپاکو

 ماندانااست و ) توپل(کورش سوم به شمار رفته در واقع همان دختر وی آتوسا /نامی که مادر سليمان ) توپل( بتشبع
هم  کمبوجيهمی باشد که احتمال دارد خود تحت لقب  چيش پيش دومزن ) تاجدار، منظور فرائورت(آستياگدختر 

 )چيش پيش دوم، نوذر(آروک کوپسر  )قهرمان کورشنامه گزنفون( کورش دومنيم چنانکه می دا .معروف بوده است
به شمار ) خبر هرودوت پسر فرائورت در کی آخسارو مادی(کيانی  کيخسروسپهساالر ايران ) تنومند(توستحت نام 
به رهبری همين ) نديوان دژ بهم(چنانکه مندرجات اوستا و شاهنامه مشعرند حمله بزرگ اول مادها به آشور .آمده است
صورت گرفته بود و آشوريان ) کورش دوم(و سردار بزرگ و دامادش توس ) پدر کی آخسارو(فرائورت / فريبرز

در شاهنامه  ضمن داستان به سلطنت رسيدن . به زحمت از خود دفاع نموده اند) پسران ويسه(توسط کيمريان کردوخی
ه درستی حمله اول را با وجود پيروزی در جنگ بی نتيجه دانسته است ب) بلند فرخنده(کيخسرو در مقابل رقيبش فريبرز 

کی / کيخسرو در زمان جوانی )نينوا( دژ بهمنبه  دوم ايرانيان بنا به مندرجات اوستا و شاهنامه هنگام حمله و در مقابل
 گودرزسردارش دامادش و به عهده خود کيخسرو و  ايرانی مادی و پارسی فرماندهی سپاهيان ،)هوخشتره(آخسارو

انهدام ين واقعه تاريخی بسيار مهم که به هماز  .بوده است) سپيتمه جمشيد رهبر مغان سئورومتی و پدر سپيتاک زرتشت(
و ) هوخشتره(خضرمنجر شد اسطوره مجالست دريايی  بين النهريندر  ابدی امپراطوری  برداری وحشتناک آشور

آن در منابع  بيانبيرون تراويده است که ) چيش پيش دوم/ کوآروک ش پدرو  کورش دومدر اينجا منظور( موسی
                                                                                  :زير باقی مانده استاسطورًه اخالقی  صرفًا دراسالمی 
                                                                                                                                                 

                                                                                             السالم و حضرت موسي عليهماضرت خضر ح
                                                                                             

يكي از پيامبراني است آه زنده و اآلن در قيد حيات مي عليه السالم حضرت خضر ، حضرت موسي عليه السالم. باشد 
حضرت موسي در . به اين منظور در پي او روانه شد تا او را بيابد. مأمور شد آه مدتي در آنار حضرت خضر باشد

آمده است تا مقداري از علم او : موسي به خضر گفت. ه رو شد آه آن حضرت مشغول عبادت بودندحالي با خضر روب
                                                                                                                                      .بهره مند شود
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آه خواهي ديد، داري؟ زيرا چه بسا آارها از من سر بزند آه چون تو اسرار آن را نمي  آيا تحمل آنچه را: خضر گفت
                                                                    .داني نمي تواني صبر آني و ممكن است زبان به اعتراض بگشايي

                                           .خواهم ديد، اعتراض آنمحاشا و آال آه من بر آنچه از تو سر مي زند و : موسي گفت
اي موسي به اين شرط تو را همراه خود مي برم آه هر چه ديدي بر آن اعتراض نكني و عّلت و : پس از آن خضر گفت

                                                                      .سبب آن را نپرسي مگر آنكه خودم اسرار آن را بر تو عيان نمايم
در بين راه خضر تبري از ناخدا گرفت و شروع به سوراخ آردن و . حرآت آردند و سوار آشتي شدند. موسي قبول آرد

: مبادا آشتي غرق شود و به خضر گفت: موسي نگران شد و گفت. آشتي را آب فرا گرفت. شكستن قسمتي از آشتي شد
نگفتم با من مجال موافقت و مقاومت : خضر گفت. مي آني؟ ممكن است سرنشينان غرق شوند اين چه آار است آه
سرنشينان . خضر سوراخي در آشتي نمود. ديگر اعتراض نمي آنم. فراموش آردم. مرا ببخش: نداري؟ موسي گفت

                                                                                .آشتي به تكاپو افتادند و محل سوراخ شده را تعمير آردند
. تعدادي از اطفال را ديدند آه در سر راه مشغول بازي هستند. بعد از مدتي به ساحل رسيدند و وارد شهر ساحلي شدند

دفن  خضر يكي از آن طفالن را گرفت و به پشت ديوار برد و با آاردي گوش تا گوش، سر او را بريد و در محلي او را
باز عّلت : به چه جرمي او را آشتي؟ خضر با خونسردي گفت: موسي سخت برآشفت و با ناراحتي بسياري گفت. آرد

اگر اين بار سؤال آردم، مرا رها آن و به راه . ديگر سئوال نمي آنم: پرسيدي و اعتراض نمودي؟ بار ديگر موسي گفت
                                                                                                                                         .خودت برو

مردمان آن محل آنها را به شهر خود راه ندادند حتي از دادن آب و نان به . به محلي ديگر رسيدند. آن دو به راه افتادند  
. چون صبح شد، حرآت آردند تا به ديواري رسيدند. سپري آردندشبي سرد را در بيرون شهر . آنها نيز دريغ آردند

. پس خضر شروع به مرمت ديوار آرد و با سنگ و گل آنها را محكم و استوار ساخت. ديوار در حال خراب شدن بود
نها اهل اين ديار حتي به ما آب و نان هم ندادند و تو در حق آ: رو به خضر آرد و گفت. موسي بار ديگر در شگفت شد

معلوم شد آه تحمل آنچه را آه من انجام مي دهم، : لطف مي آني و ديوار خراب شده آنها را آباد مي آني؟ خضر گفت
اما قبل از آنكه از تو جدا شوم، مي خواهم راز آارهايي را آه . پس اين آخرين ديداري خواهد بود بين من و تو . نداري

                                                                               .را مرتفع سازم انجام دادم بر تو نمايان سازم تا شگفتهايت
آن آشتي هم متعلق به خانواده اي مومن و فقير . صدد است آه همه آشتي هاي سالم را تصاحب آند  مردي ظالم در ـ ١  

                           .نگيرد و نان آن خانواده قطع نشود آشتي را سوراخ آردم تا طمع آن ظالم اين آشتي را در بر. بود
                            

در حالي آه والدين او موحد و . آن آودك را آشتم زيرا او اگر بزرگ مي شد، جز آفر و عصيان از او سر نمي زد ـ ٢
                                                                                                                                      .مؤمن هستند

. اما ديوار را درست آردم زيرا در زير آن گنجي مدفون است آه فردي مؤمن براي فرزندانش ذخيره آرده است ـ ٣
                                                                   .بدين وسيله آن گنج تا رسيدن به دست صاحب خود محفوظ مي ماند

                                                                    
آمده، حاوی  اللَّه ناصرى سخنرانى حضرت آيتدر  ۴٢مطلب تاريخی جالب زير نيز که در ماهنامه موعود شماره 

   :مطالب تاريخی مهمی در اين باب است
                      :فرمايد سورى اسرى است در اين آيه مى ٥آياتى آه به وجود مقدس آقا امام زمان تأويل شده آيه  يكى از

  .»فإذا جاء وعد أوليهما بعثنا عليكم عبادًا لنا أولى باس شديد فجاسوا خالل الديار و آان وعدًا مفعوًال«
يوشع وصى حضرت . است)خضر، کی آخسارو(» ن نونيوشع ب«اين آيه درباره سرآوبى يهود بعد از زمان 

بعد از حضرت موسى، سقيب، اوامر و نواهى و احكامى را آه حضرت موسى آورده بود در . بود )کورش دوم(موسى
بعد از فوت ايشان، يهود شديدًا طغيان آردند و جنگى بين جالوت و . داد آرد و نشر احكام مى بين مردم نگهدارى مى

نتيجتًا يهود بر عامه مردم غلبه پيدا آردند و . آه به آمك حضرت داود، طالوت بر جالوت غلبه آردطالوت درگرفت 
در بعضى . شروع به طغيان، قتل، ضرب و شتم و غارت آنها نمودند؛ حتى شروع به مخالفت با انبيا و آشتن آنها آردند

اشاره به کشتار مغان زرتشتی در عهد (پيامبر را آشتند از تواريخ آمده است آه آنها از اول اذان صبح تا اول آفتاب هفتاد
   ).داريوش اول که متعاقب قتل گئوماته زرتشت صورت گرفت و يهود در کتاب استر اين واقعه را به خود نسبت داده اند
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  اساس سکايی و اوگاريتی اسطورًه ايرانی معمايی يوائيشت و آخت جادوگر

 
پايدارترين، ( يوائيشتاسطوره بيگانه را دخيل در اساطير ايرانی در می يابيم اسطورًه از جمله موارد نادری که يک 

خاندان فريان تورانی (شمال بين النهرين کردان کردوخی است که که به واسطه ) ساحر ناپاک( آخت جادوگرو ) پاکترين
در اوستا و کتب : اخذ شده است) سرکش( آَقتو ) مريم، باکره قديسه( آناتاز اسطورًه معروف و کهن سوريانی ) اوستا

فردی تاريخی و از جاودانان مزديسناست و از اين ديدگاه می توان دريافت که دارای چه مقام ) يوشت(پهلوی يوايشت 
استاد پورداود اين نام را به معنی جوانترين گرفته است ولی نظر به اصل کنعانی آن معنی اوستايی . وااليی بوده است

ميان داستان : "استاد هاشم رضی در باب ای اسطوره اوستايی و پهلوی می آورد. برای آن مناسب می افتدپايدارترين 
شاه يونانی شباهتی اصولی هست و همچنين از سويی ديگر  اسطورًه اوديپو  - يوشت فريان در ادبيات اوستايی و پهلوی

که بی گمان مطابق تحقيقات استاد " دانای دينی ديوگاوپای و"باب چهارم حکايتی است تحت عنوان" مرزبان نامه"در 
:            چنين است) اخت جادوگر(داستان يوشت فريان و آخت ياتوک. معين از داستان يوشت فريان برداشته شده است

آمده و برآن ميشود که شهر را با خاک ) جايگاه حل معماها( فرشن وچارانبا هفتاد هزار سپاهی به سوی  آخت ياتوک
پرسش آمده ٩٩در متن اوستايی (ان کند، يا آن که کسی پيدا شود که سی وسه پرسش و معمای او را پاسخ گويديکس
يوشت . حاضر ميشود تا پرسشهای آن اهريمن زاده را پاسخ گويد يوشت فريانمردی دلير و پارسا و دانا به نام ). است

پس مرد پارسا داخل نشده . خود الشًه آدمی قرار داده بودآن مرد اهريمنی در زير نشيمن . فريان نزد آخت ياتوک ميرود
و ميگويد آن اهريمن زاده حيله کرده است و الشه را پنهان کرده در نشيمنگاه خود که ايزدان و امشاسپندان در آن محفل 

چه های آلوده سر انجام آخت ياتوک که از نيرنگ و دستان سودی نمی بيند، الشه و پار. وارد نشده و وی را ياری نکنند
به همين جهت . پس آخت ياتوک سی و سه پرسش از وی ميکند که همه را پاسخ درست می شنود. را از آنجا دور ميکند

مرد اهريمنی که تهديد کرده بود در صورت عدم موفقيت او را می کشد، نه توانست به او و شهر و شهريان آسيبی 
. يز می گويد سه پرسش از تو بکنم که هرگاه در پاسخ بمانی، تورا بکشمآنگاه نوبت يوشت فريان می رسد و وی ن. رساند

پس در سه سؤال مرد پارسا بی زبان مانده و يوشت فريان در دم وی را می . آن مرد ستمگر بدکار دروند نيز قبول ميکند
                                                                                                                                                 .کشد

در ايام کهن، در بابل زمين مردی پارسا . چنين است" ديوگاوپای و دانای دينی"فصل چهارم مرزبان نامه تحت عنوان   
ايت بردند که ما ديگر نتوانيم شک" گاوپای"و ديندار و دانا، که مردمان بسيار به او گرويدند و ديوان به مهتر خود به نام 

پس ديوان بر آن ميشوند تا در مناظره ای با حضور مردمف . مردمان فريفت و بايستی در کار دانای دينی چاره ای کنيم
رأی من آن است که در مجلس : ديو گاوپای ميگويد. دانای دينی را مغلوب کنند که سلب اعتماد و توجه خلق از او بشود

ا او در اسرار علوم و حقايق اشياء سخن رانم، تا او در سؤال و جواب من فرو ماند و عورت جهل او بر عام بنشينيم و ب
در مجلس مناظر، گاوپای با هزار ديو از ياران خود در مناظره شکست خورده و . خلق کشف کنم، آنگه خون او بريزم

                                                               .به اعماق زمين ميگريزد و حق بر باطل و نيکی بر شر پيروز ميشود
نيز اين ) اختناق(سفنکسغولی شگفت به نام ) شاه دارای پاهای متورم(شاه  اوديپوسدر داستان کهن و اسطورًه يونانی 

و بسيار بزرگ و  سفنکس غولی بود عجيب با سر آدمی و بدنی از آن شير . ماجرا را به گونه ای ديگر مشاهده ميکنيم
بر آن بود تا هنگامی که . راه بر شهری بسته بود و آمد و رفت و کار و زندگی مردمان را تعطيل ساخته بود. مهيب

داوطلبانی که برای مناظره با او ميرفتند در صورتی که موفق نمی . معماهايش را کسی باز نگشايد، همچنان خواهد بود
سر انجام گذار اوديپوس، بر آنجا می افتد و ديو راه او . ری چنين جان باخته بودندشدند، کشته می شدند و نفرات بسيا

                                                                          ."اوديپوس معماهای غول را حل کرده و اورا ميکشد. ميگيرد
و اخت جادوگر ) تئوژيان/کيمريان/ردوخی، سکانيانمنسوب به تورانيان ک(يوشت فرياناسطورًه  جنبه تاريخی  
اولوفرن، دانای صاحب فر ايزدی، يوسف تاريخی ( ماديای اسکيتیبه راحتی قابل شناسايی است چه ) ديوگاوپای(

را در کنار رود سر چشمه های رود ) يانستروخاتکردان سکايی، (که مطابق کتب پهلوی کيمريان کردوخی ) تورات
مخلوق گاو تواناف اغريرث اوستا و ( توگدامهکان داده بود رهبر کيمريان ويرانگر کپادوکيه يعنی اس) دجله(رنگها 
ابتدا ) افراسياب ثانی(مطابق اوستا ماديای اسکيتی . به قتل رسانده بود) فرشن ويچاران=خيالکو( کيليکيهرا در ) شاهنامه

منظور بوده ) افراسياب اول( فرااسپاين صاحب فر همان صاحب فر ايزدی بوده است که در واقع در نزد ايرانيان مادی 
بنابر خبر هرودوت و استرابون  . به قتل رسانده بود) تخت سليمان(که سارگون دوم آشوری را در کنار دژ کولوميان 

             .    همچنين در عهد همين ماديای اسکيتی سکانيان آلتايی ترک زبان نيز به اران کوچيده يا کوچ داده شده بودند
بر ميگردد که آقت معروف ) سوريه ای(به وضوح به اسطوره اوگاريتی يوشتجادوگر و  آختاما اصل جنبه اساطيری 

:                   در فرهنگ اساطيری شرق باستان تأليف گندولين ليک، ترجمه رقيه بهزادی از آن چنين ياد شده است
ه بخشی از آن، بر روی چندين لوحه حفظ و به وسيله الی ملک کاتب نوشته آقت، قهرمان يک داستان اوگاريتی است ک"

                                                                                          . شده و از بايگانی رأس شمرا به دست آمده است
استمداد می ) اهللا اکبر(بعل کمک می خواهد و بعل از ِال دانل پادشاه از سرنوشت خود می نالد، زيرا پسری نارد و از   
مدتی بعد، صنعتگر خدايان به نام . به او عطا ميکند) سرکش(ِال آرزوی شاه را بر می اورد و پسری به نام آقت. کند
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سپس . دهددانل کمان را دريافت ميدارد و آن را به پسرش مي. با کمانی زيبا وارد ميشود) ماهر و عاقل( کوتهار هاسيس
آنات کمان را برای . ، الهًه جوان و جنگجو ادامه می يابد)باکرًه پايدار( آناتاين قصه اين قصه با مواجهًه ميان آقت و 

آنات به او طال و نقره می بخشد و سر انجام، به . خود می خواهد و در واقع کوتهار در آغاز کمان را برای او آورده بود
ت در پاسخ ميگويد که ترجيح ميدهد در سرنوشت مشترک بشر يعنی مرگ شريک شود و آق. عطا ميکند جاودانگیاو 

گذشته از اين، در مورد توانايی آنات به منظور اعطای حيات جاودانه ترديد ميکند و به سخن خود با اين مالحظًه طعنه 
ه کيفر ميکند و بی درنگ به نزد پدر آنات تهديد ب. آميز پايان ميدهد که چنين کمانی برای زن شايسته نيست و دور ميشود

خواهر و همسر (آنات). در اينجا متن افتادگيهای زيادی دارد(خود ِال ميرود و او را به پذيرش نقشه های خود وا ميدارد
کمک می طلبد و با يات پان به هئيت يک کرکس پرواز ميکند تا جايی که  يات پان، برای انتقام گيری از )آدونيس= بعل

يات پان به او ضربه ميزند و آقت کشته ميشود، اما کمان ميشکند و به دريا می . ته و مشغول خوردن غذاستاقت نشس
در ادامه داستان صحبت از کشته شدن يات پان به دست پوگات دختر دانل و خواهر آقت و باز گرداندن آقت از ." افتد

                                             .است) سوريه(آمورو جهان مردگان و انتصاب به مقام نگهبانی جايگاه مقدس در ديار
 بعلتبه عنوان خدای آموريها با الهه ای با نامهای ) خدای ياغی طوفان(آموّروجالب است که طبق اساطير خود 

اين . ستازدواج عاشقانه ای داشته ا) تلخ(مارتوو ) بانوی تاک(گشتيناّنا، )بانوی وحش و صحرا، هاجر تورات(سری
در عنوان  آموّروچون . اساس قرار گرفته باشد) يعنی تلخ، باکره( مريماسطوره بايد  در داستان تولد عيسی مسيح از 

با ) سرور سرزمين آبياری شده، سارای تورات(آشراتوو در مقام همسر ) يوسف خدا( آساگپادشاه کوهستان با ايزد 
نيز  ساراو  هاجربا ) پدر اساطيری آدميان ِالپدرعالی، در اينجا منظور ( براماازدواج . مطابق ميشده است) اهللا، يهوه(ِال

)  انکی، ابرام و ابراهيم(ِائاهمچنين لقبی بر خدايان بزرگی چون  ِالچه . از اين اعتقادات دينی کهن بيرون تراويده است
 تئياستحت لقب  ِال )بعل= سرور من( سآدونيدر اسطورًه فينيقی . و خدای دانای زمين بوده است معبد آبهايعنی ايزد 

.    زاده ميشود) عيسی مسيح نيمه خدا(آدونيس همبستر شده و از آن مريم / ميرهه/ميرابا مخلوق خود ) ملک، شاه خدا(
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  آسيه بنت مزاحم اساطير قرآنی
  

با نامشان ياد شده ) خواهر موسی و هارون( مريم، )مادر عيسی مسيح( ممريدر قرآن تنها از دو زن اساطيری به اسامی 
 آسيهدر روايات اسالمی در رابطه با موسی نام .  است، که نشانگر مقام نازل زن در شبه جزيره عربستان بوده و هست

مشترک ) هه، آسمير(موردرا نيز ذکر کرده اند که اين سه فرد يا دو نفر اساطيری در معنی منسوب به درخت مقدس 
که زن اساطيری يوسف کنعان به شمار رفته، ) بدبختی(به نظر ميرسد نام آسيه از سوی ديگر با آسناس . می باشند

اگرروايت  اساطيری . گواه اين معنی است) در رنج و زحمت(مزاحممطابقت داده ميشده است چه نام پدر آسيه يعنی 
يا پادشاهان شبان عبرانيها را به عنوان برده به مصر ) وايان خارجیفرمانر( هيکسوسهاتورات را اساس قرار دهيم 

به . برده بودند که با اين با وجود رعايای کثير مصری آنان و سکوت منابع مصری در اين  باب مصداق درستی ندارد
دارد و خود نام ماريا پيوند ) ميرهه، نام مادر آدونيس خدای فينيقی ها(=ميره با درخت  مورد/هر حال نام آسيه يا ميرهه

يعنی )  هاجر، نائله، امَرأة(در زبان آرامی به معنی قديسه است که ظاهرا الهه درخت مقدس مورد بوده و با ّعزی اعراب
 هارونو ) خدای ميتانيها( موسیبه عنوان خواهر  مريماما . مربوط است ) ام غيالن، اقاقيا(الهًه  با عزت و مقدس نباتات

مطابق ) در اصل آموری قبيله سامی بزرگ عضو اتحاديه قبايل هيکسوس(عمراندختر) قبايل هيکسوس هوريان اتحاديه(
مصر را تا زمان ) پادشاهان شبان، اصحاب الّرس اول قرآن(است که در ترکيب اتحاديه قبايل هيکسوس  ماریبا نام قوم 

 مارینام مردم و مملکت . خود داشته اند در تصرف) ميثه، ميثره، مهر= به معنی لفظی برادر موسی(فرعون اهموسه 
از  ايشتاردانسته اند که مجسمه بدون  سرش تحت عنوان ) قديسه، باران( ماريايا  مارهرا بر گرفته از نام الهه ای به نام 

سرانجام هيکسوسها پس از يک و نيم قرن در اواسط قرن . ويرانه های شهر مجلل ماری عهد باستان پيدا شده است
روح همنشين ايزد ميثه، ( کاموسهرهبر قبطی مصرعليا آخرين رهبرهيکسوسها يعنی  اهموسهم پيش از ميالد شانزده

پر (در مورد نام ايشتار. را از مصر بيرون رانده و او  و رعايای هيکسوسيش را تا فلسطين تعقيب نمود) موسی کليم اهللا
پر ( سرسواتینيان و يونانيان به ترتيب تحت اسامی گفتنی است وی همان الهه ای است که نزد هندوان، ايرا) آب
بنت  آسيهبنابراين . پرستش شده است) حباب زی(آفروديتو ) الهًه پاک آبهای بالنده(اردويسوراناهيت، )افغان=آب

مردمی که تا عهد شکستشان از .  ، الهًه مردم ماری منظور بوده استماریمزاحم حامی موسی نيز در اصل همين 
ر شهر ماری در کنار فرات  در سمت سوريه زندگی با شکوهی داشته اند ولی اسامی سامی رهبران ماری حمورابی د

تاريخ اقليت هيکسوس مهاجر به سمت فلسطين را کامًال به خودشان ) يهود(در واقع عبرانيان . نيز عبری نبوده است
                              . ادبی تاريخی شبيه استمنتسب نموده اند که با معيارهای امروزين تا حدودزيادی به يک سرقت 

                                                                                                                         
                                                                               ) حج/ مأخذ سايت قرآن مجيد( در روايات اسالمی  آسيه بنت مزاحم

ديگر زن اسوه و نمونه قرآن، آسيه بنت مزاحم است آه هرچند پرورش يافته دربار فرعونيان و همسر فرعون زمان 
بلكه اسوه  همه تعلقات دنيوى پشت نمود و نه تنها اسوه زنان، از استكبار و فساد پيرامون خويش رها شد و يكباره به، بود

                                 : تمام مؤمنان شد؛ چه، قرآن، او و حضرت مريم را اسوه و نمونه اهل ايمان معرفى آرده است
   )١(قاَلْت َربِّ اْبِن ِلى ِعْنَدَك َبْيتًا ِفى الَجّنِة؛ َوَضَرَب اللَُّه َمَثًال ِللَِّذيَن آَمُنوا اْمَرَأَت ِفْرَعْوَن ِإذ

پروردگارا پيش خود در بهشت : گفت براى آسانى آه ايمان آورده اند، خدا همسر فرعون را مثل آورده، آن گاه آهو 
   .خانه اى برايم بساز

در . براى يك زن ابراز شده است و شكى نيست آه اسوه بودن براى تمام مؤمنان باالترين ستايشى است آه در قرآن
مريم و آسيه و : إّن اهللا اختار من النساء أربع: عالم ياد شده است چند اسوه برتر زنانروايات نيز از او به عنوان يكى از 

   )٢).(السالم عليهن(مريم، آسيه، خديجة و فاطمه: خداوند از ميان زنان چهارتن را برگزيده است خديجة و فاطمه؛
   آسيه، اسوه ايمان در شرايط سخت

به خداخواهى روى مى آورد و  دگى در محيط پر از شرك و استكبارمهم ترين شاخصه آسيه آن است آه على رغم زن
   .راه ايمان پابرجا و استوار مى ماند جاذبه هاى دنيوى را به هيچ مى انگارد و تا سرحّد جان در

   )٣(الَجّنِة؛ اْمَرَأَت ِفْرَعْوَن ِإذ قاَلْت َربِّ اْبِن ِلى ِعْنَدَك َبْيتًا ِفى
   .اى براى من بساز پروردگارا، پيش خود در بهشت خانه: آن گاه آه گفت) را مثل آورده( همسر فرعون 

بهشتى از خداوند مى طلبد چون جانش از  او گر چه بزرگ ترين و زيباترين آاخ هاى دنيا را در اختيار دارد، خانه اى
اين ثمره . ت مى نمايدنيز از فرعون و از اخالق فرعونى رهايى مسأل .ايمان لبريز شده و در آاخ فرعونى نمى گنجد

افقى بلند و  انسان غرق شده در دنيا و مظاهر آن را چنان دگرگون مى آند و فارغ از ديد تنگ مادى، دعوت انبياست آه
تحمل محيط آفر نيست و راه گريزى به  درخشان و وسيع فرا روى او مى گشايد آه در اثر آن، يك لحظه او را ياراى

   يد؛وادى نور و افق ايمان مى جو
   )٤(الّظاِلِميَن؛ َوَنجِِّنى ِمْن ِفْرَعْوَن َوَعَمِلِه َوَنجِِّنى ِمَن الَقْوِم

   .و مرا از فرعون و آردارش نجات ده و مرا از دست مردم ستمگر برهان
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فرعونى با تبّرى از فرعون و قوم  و اين زن فرعون است آه طوفان آفر اطرافيانش او را متزلزل نكرد، حتى در قصر
آسى آه در تمام مملكت پهناور فرعون، زنى به جاللت و . نمود كار، از خدا طلب نجات و طلِب خانه اى در بهشتستم

   )٥.(بر تمام مظاهر دنيوى آفر غالب و چيره گرديد و اينچنين. قدرت او نبود
   شيوه هاى تبليغى آسيه

برخوردها و رفتارش، شيوه هايى عملى را  ازاين اسوه قرآنى نيز شيوه هاى مستقيم تبليغى ندارد و تنها مى توان 
   :ايمان، فداآارى وخداجويى است استخراج نمود آه به طور غيرمستقيم مبّلغ

   قصد جدى گريز از محيط آفرو فساد 1.
عقايد فرعونيان واصالح مفاسد آن  اولين شيوه اى آه از زندگى آسيه برداشت مى شود اين است آه چون توان تغيير

نگشت و يك تنه عقيده وايمان خود را ابراز داشت و از خدا  متى را نداشت، از وظيفه فردى خود غافلدستگاه حكو
 بايد توجه داشت آه او حتى قبل از ايمان به رسالت موسى در آودآى او به. را طلب آرد رهايى از فضاى آفر واستكبار

داشت، آه اين همه بيانگر فطرت  د خوانده برحذر مىوى پناه داده بود و بارها فرعون را از تصميم بر آشتن اين فرزن
   و مرحله به مرحله مسير هدايت را مى پيمود؛ سليم و آمادگى روحى او براى پيوستن به صف مؤمنان بود

بلعيد، ايمان آورد و فرعون بسيار  گفته اند آسيه همسر فرعون به محض آن آه عصاى موسى دروغپردازى ساحران را
   )٦.(قتل رساند و در نهايت او را به شكلى فجيع به او را شكنجه آرد

   برائت از ستم و ستمگر 2.
جلوگيرى آرد، اما آن گاه آه به آلى  آسيه تا آن جا آه توان داشت از ظلم ظالمانى چون فرعون به ويژه در مقابل موسى

مال ننگين و ظالمانه و مستكبرانه گرديد، به صورت علنى از فرعون و اع از تغيير و اصالح عقيده و عمل آنان نااميد
   خود را به طور آامل از صف فرعونيان جدا آرد؛ اش بيزارى جست و

   )٧(الّظاِلِميَن؛ َوَنجِِّنى ِمْن ِفْرَعْوَن َوَعَمِلِه َوَنجِِّنى ِمَن الَقْوِم
   .و مرا از فرعون و آردارش نجات ده و مرا از دست قوم ستمكار برهان

با خدايش جلوه گر است و چون از خدا  دو مرحله مى توان ديد؛ مرحله اول آه در راز و نياز او برائت آسيه را داراى
و مرحله دوم آه در آن از . خانه دنيوى و مصاحبت فرعون است خانه اى در بهشت مى طلبد، مفهوم آن ناخشنودى از

   .مى طلبدجويد و از خدا رهايى از چنگال آفر و ستم او را  فرعون صريحًا بيزارى مى
   پناه دادن به اهل ايمان 3.

وظيفه در هنگام عجز از اصالح  در راه ايمان، هر آس موظف به اداى وظيفه در حد وسع و توان خويش است و حداقل
آنان است آه در سيره تابناك اين اسوه قرآنى به چشم مى  اساسى امور، پشتيبانى مصلحان و حمايت عملى از اهداف

 خويش اسوه زمان را پشتيبانى نموده از گزندها مصون داشت؛ همو بود آه موسى را از در حد تواناوبه خوبى . خورد
آرد و در تربيت جسمى  رودخانه برگرفت و در دامن خود پرورش داد و بارها فرعون را از آشتن رسول آينده منصرف

رهنمون گشت و بهشت جاودان را بر  ايمان واقعى و عاطفى موسى در دوران آودآى، مادرانه آوشيد و در نهايت به
   .دنياى فانى برگزيد

  :پی نوشته ها
١١آيه ) ٦٦(تحريم   -1  

٢٢٨، ص ١محمدى رى شهرى، ميزان الحكمه، ج   -2  
.١١آيه ) ٦٦(تحريم   - 3 
١١آيه ) ٦٦(تحريم   -4  

٣٦٢٢، ص ٦سيد قطب، فى ظالل القرآن، ج  -5  
٥٧٢، ص ٤زمخشرى، الكّشاف، ج   -6  

.١١آيه ) ٦٦(تحريم   -7 
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به غالب ملل و نحل ديگر جهان به ارث رسيده است  و بابلياناساس اعتقاد به موعود از ايرانيان   
  
که امپراطوريهای برده داری و متجاوز آشور وبابل منهدم  فرزندان ايرانيان کشور گشای مادی و پارسی شاخًه کورش

نظير و بيکران برای خود و ديگر مردم زير ستم برده داران جابر آشوری و  نموده بودند، چون با خود شور و نشاط بی
بابلی به همراه داشت ولی با ترور گئوماته زرتشت مردمگرا واپسگرايی استبدادی شروع شد و به جای کورش آزادی 

بداد بزرگی  را گئوماته زرتشت، دولت هخامنشی شاخه داريوش تقريبا است/ بخش و داماد وپسر خوانده مصلحش برديه
جايگزين مردمگرايی نمود و به راه امپراطوران آشور و بابل قدم گذاشت، چنانکه، داريوش پس از ترور گئوماته برديه 

و در پيامد شکست هخامنشيان از . اصالحات ارضی و بخشش مالياتهای ملل تشکيل دهنده امپراطوری را پس گرفت
عهد به بعد ايرانيان به علت فقدان نيروهای نظامی الزم، اميدشان را به اسکندر مقدونی وضع بدتر هم شد و از اين 

 کرساسپاز اين قهرمانان موعود سه نفرشان يعنی . آسمانها و بازگشت قهرمانان نجاتبخش گذشته شان بستند
کی آخسارو، ( کيخسروو ) آترادات پيشوای مردان شکست دهنده آشوريان در زير حصار شهر آمل، رستم(سردار

زرتشت /بهرام ورجاوند، گئوماته برديه(کرساسپ فرمانرواو) هوخشتره، ويرانگر امپراطوريهای آشور و اورارتو
برديه / از پشت کرساسپ فرمانروا) سوشيانتها(از اين ميان، سه موعود آينده زرتشتيان . بيش از بقيه معروفند) مردمگرا

در زبانهای قديم ايرانی به معنی شخصيت بزرگ و بزرگوار مسيحا و  مسيحجالب است لغت . زرتشت به شمار می آيند
چه دو تا . بوده و اين مفهوم متضمن معنی درستتری از مسيح زبانهای سامی يعنی تطهير شده و غسل تعميد گرفته است

) رگقهرمان بزرگ يا دانای بز( مهاويراو) منور به دانش( بودااز معروفترين نامهای گئوماته زرتشت در هند، يعنی 
برديه از نطفه  سوشيانِتدليل مطابقت نام . است) مهدی( مهدااست که معانی نام دوم همچنين مترادف نام ايرانی 

و ) دابة االرض= فشوتن يعنی دارای تن حيوانی(=سفيانیهمانا رقيبان يا همراهان وی يعنی  مهدی موعودبا  زرتشت
جاماسپ مغ کش، پشوتن ويرانگر اساطيری (داريوشاشاره به  است که به يقين) مايشع= مسيحای بسيار دروغگو(ّدجال

/ آستياگ، نواده دختری گئوماته زرتشتدر واقع برديه راستين يعنی همان (خبر داريوش برديه دروغين و ) بتکده کعبه
در . می باشند])اساطير شيعيان) پدر آستياگنينورتا /کی آخسارولقب  هرمس= شير(عنبسهبن ) مار(عثمان[اژی دهاک

موعود گرچه جنبًه . مراد می باشد) سفيانی= فشوتن يعنی دارای تن حيوانی(پشوتنّدجال تاريخی خود همان  خرواقع از 
اين خر اساطيری در واقع قاتل خود گئوماته زرتشت . ايزد رعد و توفان و باران بابليهاست آدادوی متعلق به  خدايگانی

همراه شش تن سران پارسی همدستش وی را ترور کرده  و در توجيه کار به ) خر دجال اساطيری(بوده که خود داريوش
جالب است دجال نظير . جنايتکارانه شان شايعه ساختگی وجود دو برديه راستين و دروغين را در جهان پراکنده بودند

صائد بن «ل، نام اصلى دجا طبق يکی از احاديث شيعيان: به زنجير کشيده شده است ) زرتشت در نزد گرجيان(اميران
صخره بسته شده   اى به يك دنيا آمده و در جزيره به»  ميمونه«ازمادرى يهودى به نام . است»  ابويوسف« اش و آنيه »صيد
                .منتظر بود تا ظاهر شود و اين ازعالمات آخرالزمان است از چهارصد هجرت بگذرد، بايد  چون سال. است

                                                  :يت موعود همراه با اندکی توضيح در اينجا می آوريممقاله موعود اديان را از سا
                                                        

                                                                                    )١٣٨۶شهريور ٣١ محمد حسين مرداني نوآنده از( موعود اديان
                                                                                                   

  مصلح موعود در اقوام مختلف جهان
و ملتي  مسئلة عقيده به ظهور مصلحي جهاني در پايان دنيا امري عمومي و همگاني است و اختصاص به هيچ قومي

دار عالوه بر اشتياق دروني و ميل باطني هر انسان ـ آه به طور طبيعي خواهان  سرمنشأ اين اعتقاد آهن و ريشه. ندارد
شائبة پيامبران الهي در تاريخ  حكومت حق و عدل و برقراري نظام صلح و امنيت در سرتاسر جهان است ـ نويدهاي بي

                                                        .استخواه جهان  بشريت به مردم مؤمن و آزادي
  

اند آه در  تمامي پيامبران بزرگ الهي در دوران مأموريت خود به عنوان جزئي از رسالت خويش به مردم وعده داده
ستمگران آخرالزمان و در پايان روزگار، يك مصلح بزرگ جهاني ظهور خواهد نمود و مردمان جهان را از ظلم و ستم 

آن خواهد ساخت و سراسر جهان را پر از عدل و  عدالتي را در تمام جهان ريشه ديني و بي نجات خواهد داد و فساد، بي
مصر باستان، هند، چين، ايران و يونان و نگرش به : سيري آوتاه در افكار و عقايد ملل مختلف مانند. داد خواهد آرد

جهان با آن   سازد آه همة اقوام مختلف حقيقت را به خوبي روشن و مسلم مي هاي ديگر اقوام مختلف بشري اين افسانه
  .برند هاي متضادي آه با يكديگر دارند، در انتظار مصلح موعود جهاني به سر مي همه اختالف آراء عقايد و انديشه

اين عقيده را در ميان باشيم فهرست مختصري از بازتاب   اينك براي اين آه دربارة اين موضوع سخني به گزاف نگفته
  .آوريم اقوام و ملل مختلف جهان در اينجا مي
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در اصل منظور هم شاهزاده کرساسپ ، گئوماته زرتشت که در شرق ( »اسپهشگر«ايرانيان باستان معتقد بودند . ١
قهرمان  )تافغانستان و شمال هندوستان فرمان رانده است و هم  کرساسپ سردار که در ناحيه سيستان حکومت نموده اس

آنند تا روزي آه بيدار شود و قيام آند و  تاريخي آنان زنده است و در آابل خوابيده و صد هزار فرشته او را پاسباني مي
پس از تنظيم آشور و استوار ساختن » آيخسرو«پنداشتند آه گروهي ديگر از ايرانيان مي. ٢.جهان را اصالح نمايد

ا به فرزند خود داد و به آوهستان رفت و در آنجا آرميده تا روزي ظاهر شود و شالودة فرمانروايي، ديهيم پادشاهي ر
                                                      .اهريمنان را از گيتي براند

يا مسلط نژاد اسالو بر اين عقيده بودند آه از مشرق يك نفر برخيزد و تمام قبايل اسالو را متحد سازد و آنها را بر دن. ٣
  .گرداند

               .نژاد ژرمن معتقد بودند آه يك نفر فاتح از طوايف آنان قيام نمايد و ژرمن را بر دنيا حاآم گرداند. ٤
   .را داشتند )شاهزادًه سرزمين کناری، منظور کرساسپ سردار (»مارآوآراليويچ«اهالي صربستان انتظار ظهور . ٥

ظهور  )سام کرساسپ سردار قهرمان اوستا(»ويشنو«ين عقيده بودند آه در آخرالزمان برهماييان از ديرزماني بر ا. ٦ 
گردد » برهمن«نمايد و بر اسب سفيدي سوار شود و شمشير آتشين بر دست گرفته و مخالفان را خواهد آشت، و تمام دنيا 

                                                                        .و به اين سعادت برسد
روزي از جزيرة  )فری خدای جنگ/تير(»ارتور«ساآنان جزاير انگلستان از چندين قرن پيش آرزومند و منتظرند آه . ٧
  .را در دنيا غالب گرداند و سعادت جهان نصيب آنها گردد» ساآسون«ظهور نمايد و نژاد » آوالون«

      .هاي ملكوت آسمان را براي آدميان خواهد گشود ده، دروازهها معتقدند آه پيشوايي در آخرالزمان ظهور آر اسن. ٨
قيام آرده، دنيا را به تصرف درخواهد » بوريان بور ويهيم«هايي در جهان،  پس از بروز آشوب: گويند ها مي سلت. ٩

  .آورد
» اودين«سازد، آنگاه  مي هاي جهاني اقوام را نابود رسد، جنگ اقوام اسكانديناوي معتقدند آه براي مردم بالهايي مي. ١٠

                                              .شود با نيروي الهي ظهور آرده و بر همه چيره مي
                                       .هستند» بوخض«اقوام اروپاي مرآزي در انتظار ظهور . ١١
خش جهان، پس از بروز حوادثي در جهان، پيروز خواهد ب نجات» آوتزلكوتل«اقوام آمريكاي مرآزي معتقدند آه . ١٢
  .شد
                                .دهد ظهور آرده، جهان را نجات مي )سام کرساسپ(»آرشنا«ها معتقدند آه  چيني. ١٣
و  دين را در جهان رواج دهد، فقر) ، از پشت زرتشتدهندة بزرگ جهان نجات(» تسوشيان«زرتشتيان معتقدند آه . ١٤

  .آردار گرداند گفتار و هم فكر و هم آن سازد، ايزدان را از دست اهريمن نجات داده، مردم جهان را هم تنگدستي را ريشه
معتقدند آه روزي خواهد رسيد آه در دنيا ديگر نبردي بروز نكند و آن به سبب پادشاهي دادگر » اي پوور«قبايل . ١٥

                                                .در پايان جهان است
آردند، معتقد بودند آه  زندگي مي» ممفيس«سال پيش از ميالد، در شهر  ٣٠٠٠گروهي از مصريان آه در حدود . ١٦

برد و مردم را به آرامش و  شود، اختالف طبقاتي را از بين مي سلطاني در آخرالزمان با نيروي غيبي بر جهان مسلط مي
                                            .رساند آسايش مي

گروهي ديگر از مصريان باستان معتقد بودند آه فرستادة خدا در آخرالزمان در آنار رودخانة خدا پديدار گشته، . ١٧
                                                                    .آند جهان را تسخير مي

هاي مقدس خود، در انتظار مصلحي هستند آه ظهور خواهد آرد و حكومت  مطابق آتابملل و اقوام مختلف هند، . ١٨
                                                       .واحد جهاني را تشكيل خواهد داد

                     .دهندة بزرگ ظهور خواهد آرد و جهان را نجات خواهد داد نجات» آالويبرگ«: گويند يونانيان مي. ١٩
ظهور خواهد آرد و تا ابداآلباد در جهان حكومت ) مهدي بزرگ(» ماشيع«يهوديان معتقدند آه در آخرالّزمان . ٢٠
پندارد در صورتي آه تورات آتاب ـ مقدس يهود ـ او را صريحًا از اوالد  او را از اوالد حضرت اسحاق مي. آند مي

                                                                   .حضرت اسماعيل دانسته است
او در آخرالزمان ظهور خواهد آرد و عالم را خواهد گرفت، : گويند قائلند و مي) ع(نصارا نيز به وجود حضرت. ٢١

                                                                                        .١ولي در اوصافش اختالف دارند
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آند و حتي برخي از آنها اصًال با مهدي  آامًال تطبيق نمي) ع(با حضرت مهدي  آنچه از نظر گذشت ـ گرچه همة آنها
اين افكار و عقايد و آرا آه همة آنها با : آند و آن اينكه دهد ـ از يك حقيقت مسّلم حكايت مي موعود اسالم وفق نمي

دهند، نشانگر اين واقعيت است  ن و آمدن مصلحي جهاني در آخرالزمان خبر مياي درخشا هاي مختلف، از آينده مضمون
آه همة آنها در واقع از منبع پر فيض وحي سرچشمه گرفته است، ولكن در برخي از مناطق دوردست آه شعاع حقيقت 

يدهاي مهدي موعود و و فقط آلياتي از نو  در آنجا آمتر تابيده است در طول تاريخ به تدريج از فروغ آن آاسته شده،
                                                     .ها به جاي مانده است در ميان ملت» مصلح جهاني«

و ظهور » مهدويت«افزايد، و مسئلة  البته سالم ماندن اين نويدها در طول قرون متمادي، خود بر اهميت موضوع مي
  .آند تر مي مصلح جهاني را قطعي

  عود در آتب مذهبياسامي مو

اينك قسمتي از اسامي مبارك منجي موعود را آه با الفاظ مختلفي در بسياري از آتب مذهبي اهل اديان و ملل مختلف  
در تورات » قيدمو«در زبور سيزدهم، » قائم«، )ع(در صحف ابراهيم» صاحب«: گذرانيم جهان آمده است، از نظر مي

در زمزم » سروش ايزد«در انجيل، » مهميد آخر«در تورات عبراني، ) مهدي بزرگ(» ماشيع«به لغت ترآوم، 
در هزارنامة هنديان، » لند بطاوا«هم در زند و پازند، » بندة يزدان«در ابستاق زند و پازند، » بهرام«زرتشت، 

 در آتاب مجوس،» خسرو«در آندرال فرنگيان، ) اصمد(» خجسته«در جاويدان، » خوراند«در ارماطس، » شماخيل«
در آتاب قبروس » فردوس اآبر«در آتاب برزين آذرفارسيان، » پرويز«در آتاب اثري پيغمبر، » ميزان الحق«

در آتاب » اهللا بقية«در آتاب آندرال، » صمصام االآبر«در صحيفة آسماني، » لسان صدق«و » آلمة الحق«روميان، 
در » ويشنو«در آتاب شاآموني، ) قائم(» ستادهاي«در آتاب ديد براهمه، » منصور«در آتاب قنطره، » قاطع«دوهر، 

در » پسر انسان«در آتاب پاتيكل، ) هادي و مهدي(» راهنما«در آتاب وشن جوك، ) محمد(» فرخنده«آتاب ريگ ودا، 
در آتاب زند و هومو من يسن، از آتب زرتشتيان، در آتاب شابوهرگان » تسوشيان«، )اناجيل و ملحقات آن(عهد جديد 

آمده آه بايد در آخرالزمان ظهور آند، و عدالت را در » خرد شهر ايزده«نام » مولر«ترجمة » مانويه«آتاب مقدس 
                                 .٢در آتاب شعياي پيامبر) منصور(» فيروز«جهان آشكار سازد، 

است آه ما به جهت اختصار از  نيز براي موعود مبارك در آتب مقدس اهل اديان ذآر شده  عالوه بر اينها اسامي ديگر
                                                    .نقل آنها خودداري نموديم

آه در آتب مذهبي ملل مختلف آمده است، از القاب خاص » صاحب، قائم، قاطع، منصور و بقيةاهللا«: اسامي مقدسي چون
بيشتر روايات اسالمي، به آنها تصريح شده و اين خود است آه در ) عج(وجود مقدس حضرت حجت بن الحسن العسكري

  .است) ع(ها، همان وجود مقدس حضرت مهدي ها و ملت بيانگر اين واقعيت است آه موعود همة امت
                                                                 موعود در دين يهود

ارت از بيان اين معنا است آه در آخرالزمان حق تعالي جهان را دگرگون مسطور است، عب» دانيال نبي«چنانكه در آثار 
خواهد فرمود و صالحان و ابرار از ظالمان و اشرار جدا خواهند شد و اين روزگار پر از ظلم و جور به پايان خواهد 

                                                         .رسيد
يهوديان در سراسر تاريخ . زند آخرالزمان، در تاريخ پرفراز و نشيب يهوديت موج مي شور و التهاب انتظار موعود

بيايد و آنان ) مسيحا(اند آه روزي موعود  بار خود، هرگونه خواري و شكنجه را به اين اميد بر خود هموار آرده محنت
                                              .را از گرداب ذلت، درد و رنج رهانده، فرمانرواي جهان گرداند

لوح، بر  در سراسر تاريخ بني اسرائيل، آساني به عنوان موعود يهود برخاستند و با گرد آوردن برخي افراد ساده
اّما در اين ميان حضرت عيسي بن مريم ظهور آرد و با داشتن شخصيتي بس واال و روحي الهي، . مشكالت آنان افزودند

                                  .شماري را به ملكوت آسمان رهنمون شد نياد نهاد و گروه بيدين بسيار بزرگي را ب
در . شود آه اصل ظهور منجي جهان در نزد پيروان دين يهود، ثابت و مسلم است با توجه به مطالب ياد شده، روشن مي

از آرزوهاي يهود آن است آه از . انكار نيستعين حال بغض و آينة آنان نسبت به همة اديان ـ خصوصًا مسيحيت ـ قابل 
. طريق ظهور موعود منتظر، بر همة بشريت مسلط شوند و همة ملل و اقوام دنيا تسليم يهود و تحت استعمار آنان باشند

  .توجه به اين نكته ضروري است آه مسئلة منجي جهاني صبغة يهوديت يا نژاد يهودي ندارد



 

 14

فلسطين، به   از سياسيون يهود با سوء استفاده از اين عقيده، رژيم اسرائيل را در سرزمين از نظر اين نويسنده، عدة قليلي
                                       .سازي ظهور مسيح ايجاد آردند منظور زمينه

نشين تشويق  هاي يهودي آنان احساسات يهوديان را براي سرزمين مقدس برانگيختند و ثروتمندان را براي ايجاد آبادي 
  .آردند

آردند و عقيده داشتند آه نجات، تنها از طريق دخالت  در مقابل، عدة آثيري از يهوديان، پندار جعلي ياد شده را رد مي
هاي يهودي در فلسطين، نقض  سرعت بخشيدن به دوران رهايي از طريق ايجاد مهاجرنشين. آيد مستقيم خدا به دست مي

  ٣.رود آشكار شريعت به شمار مي

  موعود در دين مسيحيت

است آه جهان را درخشان و با شكوه ) ماشيع(دهندة پاياني بر مبناي معتقدات يهوديان، مسيح  همان طور آه نجات
تاريخ مشخصي ) ع(البته براي زمان ظهور حضرت مسيح. بخش است نجات) ع(سازد، به اعتقاد مسيحيان نيز مسيح مي

جهت شباهت دقيقي با اعتقاد اسالمي دربارة زمان ظهور وجود دارد، در انجيل يابيم و از اين  در بشارت انجيل نمي
  :خوانيم مي

                                     .٤داند آسي از بشر و فرشتگان آسمان، مگر پدر اّما آن روز و آن ساعت را نمي
» فلسطين«در ) ع(ال قيام حضرت قائمبه دنب) ع(بر اساس بشارت فراواني آه در آتاب انجيل آمده است، حضرت مسيح

آشكار خواهد شد و به ياري آن حضرت خواهد شتافت، و پشت سر حضرتش نماز خواهد گزارد، تا يهوديان و مسيحيان 
از اين رو، در آخرين . گردند) ع(و پيروان وي تكليف خويش را بدانند و به اسالم بگروند و حامي حضرت مهدي

هاي اآيدي دربارة  ها و سفارش طول دوران حيات ـ به ياران و شاگردان خود توصيهروزهاي زندگي ـ و شايد در 
  .بازگشت خود به زمين نموده و آنان را در انتظار گذارده و امر به بيداري و هوشياري و آمادگي فرموده است

                                       :اينك متن برخي از آن بشارات آه در انجيل آمده است
دانست  ليكن اين را بدانيد آه اگر صاحب خانه مي. آيد دانيد در آدام ساعت خداوند شما مي پس بيدار باشيد؛ زيرا آه نمي
پس شما نيز حاضر باشيد، زيرا در . اش نقب زند گذاشت آه به خانه ماند و نمي آيد، بيدار مي در چه پاس از شب دزد مي

يد پس آن غالم امين و دانا آيست آه آقايش او را بر اهل خانة خود بگمارد تا ايشان آ ساعتي آه گمان نبريد پسر انسان مي
  ٥.خوشا به حال آن غالمي آه چون آقايش آيد او را در چنين آاري مشغول يابد. را در وقت معين خوراك دهد

ست، زيرا مطابق ني) ع(حضرت مسيح» پسر انسان«مقصود از : ٦نظير اين پيشگويي در انجيل لوقا نيز آمده است
آمده است ) عهد جديد(بار در انجيل و ملحقات آن  ٨٠نوشتة جيمز هاآس آمريكايي در قاموس آتاب مقدس اين عبارت 

گويد آه  اي سخن مي دهنده مورد ديگر از نجات ٥٠قابل تطبيق است ولي) ع(مورد آن با حضرت عيسي مسيح ٣٠آه فقط 
نيز با او خواهد آمد، و او را جالل و عظمت ) ع(آرد و حضرت عيسي در آخر زمان و پايان روزگار ظهور خواهد

) عج(آه او آسي جز حضرت مهدي. خواهد داد، و از ساعت و روز ظهور او جز خداوند متعال آسي اطالع ندارد
                                                   .آخرين حّجت خدا نخواهد بود

نزول : هايي از عهد جديد با روايات اسالمي وجوه مشترك فراواني دارد آه از آن جمله استبينيم فراز به طوري آه مي
، صيحة آسماني، زنده شدن گروهي از افراد صالح، آمدن او بر فراز ابر و ربوده شدن ياران ٧)ع(حضرت عيسي
ا، همة اين موارد در احاديث هاي خود و انتقال يافتن آنها بر فراز ابره ها و رختخواب از محراب) ع(عصر حضرت ولي

  .اسالمي آمده و با اين فقرات انجيل دقيقًا منطبق است

  موعود در دين زرتشت

بخشي  آمده ـ نجات» ها سوشيانس«و گاه به صورت جمع » سوشيانت«ـ آه در فارسي » سوشيانس«موعود زرتشت يا 
جهاني آه اندآي . يدن و نگهباني جهان راستي استاش پاي به مردمان نيك وعده داده شده، و وظيفه» اهورامزدا«است آه 

جهاني آه در آن حق غالب است و . گو چيره خواهد شد گو بر دروغ پيش از رستاخيز آراسته خواهد شد و در آن راست
 ».٩زيرا آه سراسر جهان مادي را سود خواهد داد) ناميده خواهد شد(از اين جهت سوشيانس « ٨.باطل و دروغ مغلوب
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ها شود، در بخش مرآزي  اين برگزيدة الهي، زماني آه جهان آآنده از تباهي. سوشيانس، يعني سود دهنده و خيرخواه
آسايي در درياچه نگهداري  اش به شيوة معجزه سوشيانس از فرزندان زرتشت است آه نطفه. زمين ظهور خواهد آرد

ها شباهت خاصي به  اين شخصيت الهي در صفات و ويژگي. اي است از نژاد زرتشت پيامبر شود و مادر او دوشيزه يم
هايي اشاره شده است آه در متون ديني اسالم و زرتشت، ميان حضرت  در انتها به شباهت. زرتشت پيامبر خواهد داشت

                                                   .و سوشيانس وجود دارد) عج(مهدي
ترين و معتبرترين آنهاست و بعد از آن، اوستا شامل  هاي زرتشت قديمي ها يا سرود در ميان آتب زرتشتيان، گات

» منجي«آتاب بندهش آه در قرن سوم هجري نوشته شده، در مورد مسئلة . هاي زندگي است دستورها و فرمان
                                       .خورد حالي آه در اوستا اين موارد به چشم نميدر . هايي چون نظريات شيعه دارد نظريه

زرتشتيان قائل به ظهور سه منجي هستند آه هر يك به فاصلة هزار سال از ديگري ظهور خواهد آرد و به ترتيب 
» استوت ارت«ة نماز و نيايش و به معني پرورانند» هوشيدار ماه«به معني پرورانندة قانون و » هوشيدر«: عبارتند از

شوند و زندگان نيز عمري  گردد و مردگان زنده مي شود و رستاخيز مي آخرين منجي، آه با آمدن او جهان نو مي
                                                   .هميشگي خواهند داشت

داراي ) ع(مادر حضرت مهدي. ١٠دارد )ع(بارداري مادر سوشيانس شباهت زيادي به مادر گرامي حضرت مهدي
                                                      .بارداري پنهان بود و آثار حمل در او آشكار نبود

نويدهايي در مورد ظهور حضرت ) ٩و  ٨بندهاي (هاي چهارگانة اوستا است  آه يكي از بخش» ها گات«در بخش 
  .ياد شده است» بامداد روز«از اين روز به نام . و قيام شكوهمند او را داده است و سيطرة جهاني آن حضرت) ع(مهدي

جاماسب، در آتاب معروف خود جاماسب نامه آه حوادث گذشته و آيندة جهان در آن ثبت شده، و احوال پادشاهان، انبيا، 
نمايد در مورد پيامبر گرامي  بازگو ميآند، ضمن مطالبي آه از قول زرتشت راجع به پيامبران  اوصيا و اوليا را بيان مي

و رجعت گروهي از اموات مطالبي گفته، آنگاه دربارة ظهور مبارك ) ع(و دولت جاودانة حضرت مهدي) ص(اسالم
                                                                  :گويد چنين مي) ع(حضرت مهدي

آه خورشيد جهان و شاه زنان نام دارد، آسي پادشاه شود ] آه آخرين پيغمبر باشدعرب [و از فرزندان دختر آن پيامبر 
در دنيا به حكم يزدان آه جانشين آخر آن پيغمبر باشد در ميان دنيا آه مكه باشد و دولت او تا به قيامت متصل باشد و بعد 

ها آنده شود و اهريمن آالن را آه ضّد  هاز پادشاهي او دنيا تمام شود و آسمان جفت گردد و زمين به آب فرو رود و آو
                                        .يزدان و بندة عاصي او باشد بگيرد و در حبس آند و او را بكشد

و نام مذهب او برهان قاطع باشد و حق باشد و خاليق را به يزدان بخواند و زنده گرداند خلق را از بدان و نيكان، و نيكان 
هد و بدان را سزا دهد و بسياري از خوبان و پيغمبران زنده شوند و از بدان گيتي و دشمنان خدا و آافران را را جزا د

ها در دين آرده باشند و خوبان بندگان يزدان را آشته باشند و  زنده گرداند و از پادشاهان اقوام خود را زنده آند آه فتنه
                                            .پادشاه بهرام باشدآاران را بكشد و نام اين  همة متابعان و تبه

و خروج او در آن زمان شود آه تازيان بر فارسيان غالب شوند و شهرهاي عّمان خراب ... و ظهور او در آخر دنيا باشد
                          .شود و به دست سلطان تازيك، پس او خروج آند و جنگ آند و دجال را بكشد

) ع(آه موسي(هاي ايمان و مسلماني در آنجا برپا آند و عصاي سرخ شبانان باهودار  و برود و قسطنطنيه را بگيرد و علم
 .با او باشد و انگشتر و ديهيم سليمان با او باشد و جّن و انس و ديوان و مرغان و درندگان در فرمان او خواهند بود) باشد

                                                     
زادان و ديوان و مرغان و  و همة جهان را يك دين آند و دين گبري و زرتشتي نماند و پيغمبران خدا و حكيمان و پري

                                      .»١١همة اصناف جانوران و ابرها و بادها و مردان سفيدرويان در خدمت او باشند
اي رايج  نكته را يادآور شويم آه، اعتقاد به ظهور سوشيانس در ميان ملت ايران باستان به اندازهدر اينجا الزم است اين 

دهندة مقتدري،  هاي زندگي با يادآوري ظهور چنين نجات هاي جنگي و فراز و نشيب بوده است آه حتي در موقع شكست
                                                     .دادند خود را از يأس و نااميدي نجات مي

زاد ـ سردار نامي ايران ـ هنگامي آه يزدگرد،  شاهد صادق اين گفتار اينكه، در جنگ قادسيه پس از درگذشت رستم فرخ
شد به هنگام خارج شدن از آاخ پرشكوه مدائن، ايوان مجلل  آخرين پادشاه ساساني، با افراد خانوادة خود آمادة فرار مي

                                                               :ب قرار داد و گفتخود را مورد خطا
آه هنوز زمان » فرزندان خود«تابم تا آنگاه آه با يكي از  درود بر تو باد، من هم اآنون از تو روي برمي! هان اي ايوان
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                                                         .ظهور او نرسيده است به سوي تو برگردم
يكي از فرزندان «شرفياب شدم و مقصود يزدگرد را از جملة ) ع(گويد، من به محضر امام صادق سليمان ديلمي مي

                                                 :از آن حضرت پرسيدم، حضرت فرمود» خود
او ششمين فرزند . آند ان خداوند در آخرالزمان ظهور مياست آه به فرم) ص(و قائم آل محمد) ع(او مهدي موعود

                                                      .١٢دختري يزدگرد است و يزدگرد نيز پدر او است
پوستان آمريكا، پندار مشابهي دربارة بازگشت يا ظهور  در حال حاضر در ميان اقوام شرقي و غربي، حتي در ميان سرخ

                                              .١٣موعود پديد آمده است منجي
جوشند و به دنبال روزي بهتر، در انتظار تحقق پيروزي نهايي به سر  ها مي ها در همة زمان بينيم همة انسان اينكه ما مي

مايل باطني و خواست دروني و دار بودن اين ت طلبند، خود دليل قاطعي بر ريشه برند و فريادرسي را به ياري مي مي
                                          .باشد فطري بودن انتظار موعود مبارك آه حقيقت آن در مهدويت متجلي است، مي

 
  
  :ها نوشت پي
از ديدگاه اسالم، مذاهب و ملل جهان، سيد اسداهللا ) عج(ظهور حضرت مهدي: به نقل از( ٨٧او خواهد آمد، ص . ١

  )ي شهيديهاشم
  .٤٧ـ  ٤٦هاشمي شهيدي، همان، صص . ٢
  .١٦٥ـ  ١٦٤همان، صص . ٣
  .ترجمة اناجيل اربعه، ميرمحمد باقر خاتون آبادي، انتشارات نقطه. ٤
  .٤٦ـ  ٤٢و  ٣٧ـ  ٢٩، ٢٨ـ  ٢٣، ٨ـ  ١، بندهاي ٢٤، باب ٤١آتاب مقدس، انجيل متي، ص . ٥
  .٤٠ـ  ٣٧و  ٣٥ي ، بندها١٢، باب ١٦آتاب مقدس، انجيل لوقا، ص . ٦
  .١٨١، ص ٥٢مجلسي، محمدباقر، بحاراألنوار، ج . ٧
  .٢و  ١، باب ٤٨يسنا . ٨
  .فروردين يشت ١٢٩همان، بخشي از بند . ٩
  .٣٥صد در نصر و صد در بندهش، نوشيروان دارابار بهمن، ص . ١٠
  .٢٥ـ  ٢٣صص  ١لعمات النور، ج . ١١
  .١٦٤، ص ٥١مجلسي، محمدباقر، همان، ج . ١٢
  .هاشمي شهيدي، همان. ١٣
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  معنی لفظی نام شهر بيجار
 .و بيد زار گرفته اند و نيز به معنی جای سر سبز )وجه اشتقاق عاميانه(بی و جار   معنی لفظی نام اين شهر را مرکب از

                                                           : آورده است دايره المعارف انترنتی ويکيپديا در باب وجه تسميه اين شهر چنين

                                                                  :تسميه بيجار گروس وجه"

نظر آه در اين زمينه بيشتر  دو. وجه تسميه و علت نامگذاری اين منطقه به بيجار گروس نظرات مختلفی وجود دارد  در

                                                                                                                  : دنمنطقی به نظر می رسد به شرح ذيل می باش

. از هفت سبزی درست می شود» يجاربهفت «چنانچه . ی را عقيده بر اين است آه بيجار به معنی سبزه و گياه است برخ

اين  و شادی ايالت آرد مناسب به نظر می رسيده به ويژه ی جشنبرابنابراين بيجار محل سبزه و باغ هايی بوده است آه 

ی مهای آب شيرين و فروان آه سبب آبادانی بوده آنان را بيشتر به سوی خود جلب و جذب  چشمهآه در دامنه آوه آن ، 

» يجارب«هم محلی به نام  افغانستانو در » خشك بيجار«به طوری آه شنيده شده در رشت هم محلی به نام . نموده است 

                                                                                                                                        . وجود دارد 

ی آه درخت بيد زياد در آن محلاست يعنی » بيدزار«همان » بيجار«ديگر آه موجهه به نظر می رسد اين است آه  ولق

تصحيف شده و آم آم » بيدزار«با لهجه های گوناگون آلمه  مختلفآه بر اثر آثرت تلفظ افراد ) جايگاه بيد(می رويد ، 

                                                              "  .ديده استتلفظ و مكتوب گر» بيجار« صورتدر گفتار و نگارش به 

را مّد نظر قرار داد که هرتسفلد آن ) آبددان(آبدادان نگارنده بر اين باور است که در مورد بيجار گروس بايد نام باستانی 

چه نام باستانی آبدادان با صرف نظر از اينکه به زبان بوميان کهن اين نواحی  .را بيجار عهد باستان شمرده است

مادی و سکايی اين نواحی بايد به معنی  آريايیبه چه معنايی بوده است؛ به  طور ساده در زبان مهاجرين ...) لولوبيان و(

 آبيجاربايد   آبدادانادف ايرانی نام گرفت چه متر بيجارجايگاه پرآب گرفته می شد و اين معنی را می توان اساس نام 

ميگرديد و از تلخيص هيئت اخير علی االصول بر اثر کثرت تلفظ و گذشت زمان شکل ) ، يا آبزارآبيزارعلی القاعده (

در اين باب، مقالًه محمد مريوانی کارشناس . عايد می شد که منطقًا اين گونه هم شده است بيجارکنونی آن يعنی 

                                                                               : ساس قرار گرفت که در اينجا نقل ميگرددباستانشناسی، ا

                                                                                :گروس در هزاره اول قبل از ميالد بيجار

م در بيشتر نواحي ايران و بخصوص در غرب و شمال غرب ايران اقوام آوچك بسياري زندگي .در اوايل هزاره اول ق

و خود را شاه آن منطقه مي ناميدند و اين افراد نام سالله  مي آردند آه هر آدام بر نواحي آوچكي حكومت مي آردند

نواحيي را آه اين گونه اداره مي شد و , اعلي جد خودرا بر نام منطقه تحت سيطره خود قرار مي دادند و در تاريخ 

د شاهك ابددان معموال مستقل يا نيمه مستقل تحت نفوذ اورارتوها يا آشوريان بودند به نام شاهك مشهور گرديده اند مانن

آلمه بيت نيز به آار , و همچنين در آثار آشوري و آثار مورخان به جاي شاهك , ...شاهك ماننا و , شاهك گيزيل بوندا 

شاهك نشين ابددان بوده آه در , رفته است آه منظور خانه ياسرزمين محل زندگي آنان بوده است يكي از آن شاهكها 

م از مناطق آباد و فعال ايران در غرب و شمال غرب ايران بوده آه گروهي آن .ول قاواخر هزاره دوم و اوايل هزاره ا

را در شمال ناحيه  همدان و آرمانشاه مكان يابي مي آنند و مهرداد ملك زاده ابددان, بيجار  –را در مثلث بين سنندج 

يم رئيسي نيا و باستان شناساني همدان از سمت غرب تا جنوب بيجار مكان يابي مي آند و بالخره طبق نوشته هاي رح

شاهك نشين ابددان از نظر مكاني با ناحيه بيجار گروس مطابقت دارد و در واقع بيت ابددان را , چون هر تسفلد و رايت 

در ناحيه گروس به شمار مي آورند اما آهنترين اشاره به نام سرزمين ابددان متعلق به لوح مفرغيني است آه در سال 
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به سده هاي دوازدهم و يازدهم قبل از ميالد اواخر , ر تسفلد در همدان به دست آمده و تاريخ نگاري آن م توسط ه ١٩٣٠

مربوط به روزگار شلمنصر سوم , م بر مي گردد و قديميترين اشاره به نام ابددان در نوشته هاي آشوري .هزاره دوم ق

شكر آشي به سرزمين ماناييان پادشاهي مانا شامل م آه پادشاه آشوري پس از ل.ق ٨٣٤م است به سال .ق ٨٢٤ – ٨٥٨

به شهر ابدداني تاخته و سپس به , سرزمينهايي در جنوب در ياچه اروميه و قسمتي از آردستان و چند شاهك نشين ديگر 

نمر در دوره دياله رفت و شورش آنجارا فرو نشانده است و طبق نوشته هاي ديا آونوف در همين لشكر آشي آشوريان 

علياي قزل اوزن نزديك بيجار را نيز به عنوان آخرين محل به تصرف خود در آوردند با مقايسه اين دو نوشته  بخش

مشخص مي شود آه شهر ابددان همان حوالي بيجار است آه به عنوان آخرين سرزمين توسط آشوريان متصرف وسپس 

م چهار .ق٨١٠-  ٨٢٣سي اداد پنجم پادشاه آشوري به سوي دره دياله در نقطه مرزي ايران بر مي گردند و در دوران شم

زهاب و سليمانيه آال بريان قسمت علياي زاب آوچك انديا بين ميانه و , مريوان , شاهك نشين پارسوا نواحي سنندج 

در اين دوران حاآم آن گويا شخصي به نام گيشتا ابدداني بوده است در اسناد و آتيبه ها  –ارديل و شاهك نشين ابددان 

حت عنوان نائيري ذآر گرديده است آه بيانگر تابعيت اين شاهكها از فرمانروايان نائيري در غرب بوده است در دوران ت

م است پادشاه آشوري .ق ٨٠٢اداد نيراري سوم پادشاه آشوري در يكي از گل نبشته هاي نمرود آه گويا متعلق به سال 

رزمين ابددن نام مي برد و تااين زمان گويا تنها يك بار لشكريان در فهرستي از سرزمينهاي تابع خويش در زاگرس از س

م شلمنصر بوده است آه .ق ٨٣٤آشوري مستقيما وارد خاك شاهك نشين ابددان شده بودند و آن در طي لشكر آشي سال 

ط به ياد آوري م يا اشاره به تابعيت اين شاهك نشين دارد يا مربو.ق ٨٠٢در تمامي موارد ديگر ذآر نام ابددان تاسال 

م تيگلت پيله سر سوم شاه آشوري به ايران لشكر آشيد به هر جا آه .ق ٧٤٤لشكرآشي گذشته آنان بوده است در سال 

رسيد دهكده ها و نقاط مسكوني را تصرف آرده و سوزاندو هر چه وهر آه به دستشان مي افتاد ضبط و اسير ميكردند 

و تعدادي نيز فرار آردند آه در ميان سرزمينهاي گشوده شده نام سرزمين بيت آه در اين هنگام تعدادي از شاهكها اسير 

ابدداني از سرزمينهاي همجوار پرسوا به چشم مي خورد و در اين دوران حاآم ابددان شخصي به نام اآدي بابلي و شايد 

ر ماد غربي مي باشد و آشوري د, صابه بوده است آه اين نشاني از تاثير عناصر فرهنگ بابلي  –آي  –آشوري منو 

م بر مي گردد در ميان سرزمينهاي تابع آشوري در روزگار پادشاهي .ق ٧٢٨بعدها در لوح گلين نمرور آه به سال 

ت لرسوا و ديگر واليات آوچك ماد به عنوان يك ايااپ ،تيگلت پيله سر نام سرزمين ابدداني به همراه نمر و بيت خمبن

روزگار تيگلت پيله سر بيت ابدداني پاره اي از ماد و به معني محدود آلمه جز اياالت  درج شده آه بر اساس اين متن در

ماد آشوريان به شمار مي آمده است و آخرين باري آه نام بيت ابدداني در متون آشوري پديدار ميشود مربوط به روزگار 

رارتو سپاهيان آشور به سرزمين م به پادشاهي او.ق ٧١٤م است آه طي لشكر آشي سال .ق ٧٠٥تا  ٧٢١سارگن دوم 

پرسوا وارد شده و در اينجا شاهكان سرزمينهاي مجاور و در ميان آنها شاهك نشين بيت ابدداني هدايايي به سارگن تقديم 

آردند آه از جمله اين هدايا تعدادي اسب و قاطر و دامهاي شاخدار و شترهاي دو آوهان بوده است با وجود اين هدايا 

ه هيزم شعله وربه تمام دهكده هاي ايشان افكندم و سراسر سرزمين ايشان را به تلهاي ويران و فراموش سارگن گويد آ

شده مبدل ساختنم در همين ايام آه سارگن در بين النهر ين حكومت مي آرد در شمال غرب ايران نيز قوم ماننا حكومتي 

د ساختند و قلمرو تحت نفوز آنان نواحي جنوبي قدرتمند بوجود آوردند و تعدادي از شاهكهاي اطراف را مطيع خو

درياچه اروميه تاحوالي سقز آنوني بوده است همزمان با ماننا ها قوم مادها نيز آه در مسير قزل اوزن بين ميانه و 

زل م مسر ق.ق ٧همدان و در واقع نزديكتر به ميانه ساآن بودند آم آم در حال قدرت يافتن بودند تا اينكه در اوايل قرن 

اوزن را به سوي جنوب پيموده و در بيت آاري يا شهر آار آاسي همدان آنوني مستقر شدند و توانستند به رهبري ديااآو 

شاهكهاي اطراف واآناف را با خود متحد سازند اما همچنان آشوريان از شاهكهاي غرب چون ابددان و غيره خراج مي 
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م در بيت آار ي قيام مي آند و شاهكهاي اطراف آه مدتها بود .ق ٦٧٣ گرفتند تا اينكه هوخشتره جانشين ديااآو در سال

به اتحاد آنان مادها در آمده بودند وي را در شورش عليه آشوريان همراهي آردند و از آنجا آه سرزمبن ابددان از نواحي 

م ابددان .ق ٧از اوايل قرن نزديك به مادها و از متحدين آنها بود در واقع جزيي از ماد مرآزي محسوب ميگرديد تقريبا 

نيز جز ايالت ماد محسوب شده و آشوريان از آنان با نام ايالت مادها ي مقتدر نام مي برند از اين هنگام مردم نواحي 

اطراف ماد آه از اقوام آوتي و لولوبي بوده اند و به زبان آوتي و لولوبيي صحبت ميكردند با مادها آميخته شده وزبان و 

و آم آم ناحيه ابددان نيز سكونتگاه مادها قرار ميگيرد و تا اواخر دوره  جايگزين زبانهاي پيشين گرديدهفرهنگ مادي 

م به عنوان منطقه اي فعال و از مراآز مهم اقتصادي مادها محسوب ميگردد امروز آثار ي آه .ق٥٥٠ماد حدود سال 

وني و فعال بوده بسيار فراوان است آه ما به ذآر چند م مسك.نشان دهد بيجار گروس در هزاره دوم و اوايل هزاره اول ق

 ١٩٧١نمونه اآتفا مي آنيم نمونه اول اينكه در برسيهاي باستان شناختي شمال غربي ايران آه به وسيله سويني در سال 

ازه اين قبرهايي پيدا شد آه در ساخت آنها از سنگهاي الشه استفاده شده و اند گروسميالدي انجام شد در منطقه بيجار

سفالي  آه روي آنها را با سنگهاي بزرگ الشه مسدود آرده و از داخل اين قبرها اشياي بوده متر ٥٠/١ در متر ٢قبرها 

است با  همزمان Iقابل مقايسه اند در توضيح بايد ذآر آرد آه عصر آهن  يك Iپيدا شد آه با سفالهاي مشخص عصر آهن 

سال  ٣٢٠٠تا  ٣٥٠٠دست آمده در اين منطقه توسط سويني متعلق به حدود  به قبرهايم پس .ق ١٢٠٠تا  ١٥٠٠سالهاي 

هزاره اول قبالز  اوايلدر گروس تپه هاي باستاني فراواني وجود دارند آه آثا ر مربوط به هزارهاي دوم و  استپيش 

ر روستاي مقلي تپه گله به تپه هاي گالذاآر واقع د آنهاميالد در انها به چشم مي خورد به طوري آه مي توان از جمله 

همچنين تپه محوطه آاروانسراي قراطوره و دهها تپه ديگر آه در همه آنها آثار متعلق  ووران در روستاي سعد اباد تپله 

منطقه آو و بيش مشخص  مبهمهزارهاي اول و دوم قبل از ميالد نمايان است اشاره آرد آه اگر حفاري شوند تاريخ  به

   تپه باستاني قلعه باال قلعه بانو واقع در مرآزشهر سطحيم بقاياي .ربوط به هزاره اول و دوم قخواهد شد نمونه ديگر م

م وبويژه سفالهاي موسوم به هزاره اول .ق ١٥٠٠ – ٢٥٠٠خاآستري عصر مفرغ  سياهآنوني بيجار است آه سفالهاي 

و اثر ديكري آه  ميباشدم در بيجار .ق به وفور يافت مي شود آه نشان دهنده سكونت هزاره اول و دوم اينجام در .ق

قمچقاي قمچقي خان است و به اعتقاد آساني آه  ديدنيم است بناي قاعه تاريخي و بسيار زيبا و .متعلق به هزاره اول ق

با چنين استحكام و نفوذ ناپذيري و با وجود ديوارهاي قطور و عظيم و تونلهاي  قلعهآن را بررسي آرده اند ساخت اين 

قسمت آوهستاني  درم .ق ٩٠٠و  ٨٠٠اقوامي است آه بين سالهاي  همانطوالني و راههاي مخفي متعلق به  و عميق

دژفرو ريخته حكايت از آن دارد آه در  شماليفالت ايران زندگي مي آردند و مصالح فراواني آه در دامنه غربي و 

غيرنظامي نيز در اين قلعه سكونت داشته اند  ساآن در دژ گروهاي سپاهيانعصر باستان غير از سران و فرماندهان و 

با بيجار  مطابقم مي باشد و از نظر مكاني .ق ٩و  ٨ابددان را آه از نظر زماني متعلق به قرون  ناحيهو از آنجا آه 

تعدادي قلعه مستحكم آه زير نظر شاه يا  اندگروس بوده است و ميدانيم آه در شاهك ابددان بصورت نيمه مستقل بوده 

بر اين اساس متوان گفت آه به احتمال قوي قلعه قمچقاي و دره آن آه به  لذاآم ابددان اداره ميشد وجود داشته است حا

اند چرا آه اين قلعه  بودهم در آنجا ساآن .ق ٩و ٨معروف است همان مكاني باشد آه شاهان ابددان در قرن  پادشاهاندره 

چنين قلعهاي را بسازد و يا آن را متصرف شود پس اين  ميتوانستهر قومي به حدي مستحكم و غبر قابل نفوذ بوده آه آمت

   .و بزرگ بوده است آه به نظر نگارنده مي توان همان مرآز ناحيه ابددان باشد  قدرتمندقلعه متعلق به اقوامي 
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 ريشًه در داستان عاشقانه زريادر و آتوسا در ايران باستان دارد شيخ صنعانداستان 
  

که خارس ميتيلنی ) دختر کورش(و آتوسا) گئوماته زرتشت(به مناسبتهای مختلف از داستان تاريخی زريادر نگارنده

خارس ميتيلنی ميگويد که اين . رئيس تشريفات دربار اسکندر در ايران آن را نقل کرده است، سخن به ميان آورده است

اف ديوارهای کاخهای خود را به نقش زريادر و آتوسا داستان عشقی آنقدر  نزد ايرانيان معروف و محبوب بوده که اشر

و ) برادر بزرگ زريادر زرتشت(از اين اسطورًه کهن ايرانی شش شکل آن به صور داستان گشتاسپ . مزين می نمودند

، روايت مفقوده زرتشت و هووی، حديث گيو و بانوگشنسب، داستان منيژه و بيژن،  داستان ) دختر قيصر روم(کتايون 

= شيخ سرزمين عقاب(و رامين و داستان ايرج و سهی به يادگار مانده است و در واقع داستان عاشقانه شيخ صنعان ويس 

مناسبت نام . و دختر رومی شکل هفتمی است که از اين اسطوره کهن و معروف ايرانی به يادگار مانده است) ارمنستان

در شمال ) سرمتها، نياکان صربو کرواتها(ار آمازونهااز آن جاست که دختران دي) اروپايی(روم  و دختران رومی

اروپا نزد ايرانيان / کوهستان قفقاز از لحاظ زيبايی و دليری در عهد باستان شهره آفاق بوده اند و از اينجاست که نام روم

خود شهر رغه ناگفته نماند . پيوند خورده است) آمازونها، قوم منزل سلمی/سرمتها(باستان با قوم خويشاوندشان سلم 

که در منابع عهد اسالمی با نامهای هروم و برزه خوانده شده است شهر زنان ) مراغه و اراضی شرقی آن(زرتشت 

آن بوده باشد " گه زنق"آمازونی آن، به مناسبت  نام / اين می تواند سوای ساکنين مغان سئورمتی. معرفی گرديده است

به شمار آيد، چنانکه فردوسی در شاهنامه می آورد سه پسر ) نسوب به زنم(و زنق) جا(که می توانست ترکيبی از گاه 

زريادر زرتشت در سرزمين هميران (و ايرج ) کمبوجيه(و تور ) مگابرن گشتاسپ(يعنی سلم ) کورش(فريدون 

) منستانار= شيخ سائينی(بنابراين شيخ صنعان. ازدواج می نمايند) شاه صربها(با دختران سروشاه ) زمستانی=سئيريمه(

و آتوسا دختر کورش نيست چه حتی در ) پسرخوانده کورش/ داماد و برادر(و دختر رومی کسانی به جز زريادر زرتشت

معرفی می ) اروپا، يعنی دارای آبهای گسترده(=عهد خارس ميتيلنی آتوسا را شاهدخت سرزمين  آن سوی کنار رود دون

بوده که به بنا ) زريادر(تر کورش، بلکه نسب شوهرش سپيتاک زرتشتنمايد ولی در واقع اين نه اصل و نسب  آتوسا دخ

. می رسيده است) سرمت/ زنان آمازون(به اطالعات جالب خرمدينان که ابومنصور آن را روايت کرده به ديار زنج

امرايوس  دختر(و آتوسا) آذربايجان و اران و ارمنستان(ناگفته نماند در روايت خارس ميتيلنی زريادر پادشاه قفقاز 

همديگر را به خواب ديده و عاشق ميگردند و زريادر در پی يافتن آتوسا به ديار )مردان پارس(پادشاه مراثيها) کورش

بی . اين موضوع خواب عاشق و معشوق در داستان شيخ صنعان به نحو ديگری بازگويی شده است. مراثيها می شتابد

) عقاب، سئنه مرغ اساطيری قفقاز= سرزمين هايک(ارمنستانا يعنی اوست سائينیبر گرفته از نام  صنعانترديد نام 

در ) آرای آرايان، در واقع ايرج پسر خوانده(و زريادر زرتشت) آرا، ايرج(در اساطير ارامنه اسطوره کورش. است

مقتول هستند و صحبت از عشق جنون آميز شاميرام نسبت به آرای ) سئيريمه= ملکه سرزمين سرما(رابطه با شاميرام 

است که هم يادآور آتوسا همسر زريادر به هنگام فرمانروايی آنها در جنوب کوهستان قفقاز و هم يادآور کشته شدن 

گفتنی است نامهای ايرانی . است که در ماوراء النهر اتفاق افتاده است) آالنها(کورش به دست توميريس ملکه ماساگتها 

نام پسر کوچک زريادر زرتشت که بعد .مشترک هستند) هايک ارامنه(اب سائينی و آرا در معنی منسوب به سرزمين عق

در سمت بلخ، از سوی کورش در حکومت ) تاجيکان(و داديکان) دريها(از منسوب شدن پدرش به حکومت دربيکان 

ه است که آمد) دارای تن درخشان(، سوسانور)ببر(، تيگران)جاودانی(ارمنستان ابقا شده، در منابع کهن ارامنه انوشاوان

جالب . اين لقب آخری در اوستا و کتب پهلوی به صورت خورشيد چهر آمده و نام پسر کوچک زرتشت معرفی شده است

دارای نيروی (=فرزند اهوم ستوت ) منسوب به سرزمين سائينی(فروردين يشت از سئنه  ٩٨است که در اوستا فقره 
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رو وی سخن به ميان آمده و نخستين پيرو مزديسنا يعنی آيين و صد پي) جوانی ستوده، منظور زرتشت يا سپيتمه جمشيد

ذکر شده که به ) تير انداز آزموده(افزون بر اينکه نام اوستايی پسر وی تيرونکثو اوس پئيشت . زرتشت معرفی شده است

. می باشد) آرش کمانگير(وضوح يادآور نامهای معروف خورشيد چهر پسر کوچک زرتشت يعنی تيگران و ارخش

منسوب به مرد (ل هشتم از صور داستان عاشقانه زريادر و آتوسا همان سالمان و ابسال است که در آن سالمان شک

سپيتمه جمشيد پادشاه ارمنستان (فرزند هرمانوس يا ارمانوس ) صلح، منظور برديه زرتشت پسر خوانده و داماد کورش

از دربار ميگريزند و با ) منظور آتوسا دختر کورش فرزند مرد صلح،( با معشوق مسنش ابسال) و اران و آذربايجان

است، آشنا و دوست ميشوند و ) کيخسرو(که همان خضر ) جاودانی فرزند هوشيار(حکمت حکيم يا حی ابن يقظان 

می ) به روايتی ديگر درون آب و جزيره(در اسطورًه مهابهاراته در درون آتش ) زرتشت( سرانجام همانند زريتره اشتره

مگابرن (يعنی آمنون ) کمبوجيه دوم(روايتهای ديگر سالمان و ابسال به تورات و به اساطير پسران داود . ميرند

/ و آبشالوم) سلم/يا پسرخوانده بزرگش مگابرن سالمان، کورش سوم صاحب تخت و تاج(،سليمان )ويشتاسپ

. حجر تربيتش می زيسته، برميگردندبرادر ناتنی زيبای زيبای سليمان که در ) زريادر زرتشت/ابسال، برديه(ادونيا

) سزاوار،مگابرن ويشتاسپ(خواهر تنی آبشالوم با آمنون ) درخت خرما، منظور آتوسا(مطابق اصل روايات توراتی تمر 

و آتوسا اختالف سنی زيادی داشته اند و بنا به اسناد تاريخی ) گئوماته برديه(گفتنی است زريادر زرتشت. مرتکب زنا شد

برابری مينموده و از آن کمتر نبوده است و اين ) سليمان(با سن پدرزنش کورش) زرتشت، يعنی زرين تن=(سن زريادر 

که نامش بدين هيئت در تحفة  )در اصل به معنی روزی دهنده بندگان(جنبه در داستان شيخ صنعان ملقب به عبدالرزاق

  :شکار گرديده و محفوظ مانده است الملوک امام محمد غزالی هم قيد شده، به طور منحصر به فرد بهتر آ

 داستان شيخ صنعان
 فريدالدين عطار نيشابوري

زهرا خانلري/ داستان هاي دل انگيز فارسي : برگرفته از  
                         گر مريد راه عشقي فكر بدنامي مكن

                                   رهن خانه خمار داشت شيخ صنعان خرقه

هر آس به . قريب پنجاه سال در آعبه اقامت داشت ان پير صاحب آمال و پيشواري مردم زمان خويش بودوشيخ صنع

ۀ گذاشت و نماز و روز شيخ خود نيز هيچ ّسنتي را فرو نمي . آسود عبادت نمي آمد از رياضت و ارادت او در ميۀ حلقـ

                                .م آرامت رسيده بوداسرار به مقا پنجاه بار حج آرده و در آشف . آورد مي  بيحد بجا

                                   آه بيماري و سستي يافتي هر

                   از دم او تندرستي يافتي

                                     آمدند پيشواياني آه در پيش

                                                                            پيش او از خويش بيخويش آمدند

از اين . آند خواب ديد آه از آعبه گذارش به روم افتاده و در برابر بتي سجده مي  چنان اتفاق افتاد آه شيخ چندين شب در

ديشيد آه اگر بهنگام در ان .آشفته گشت و دانست آه راه دشواري در پيش دارد آه جان بدر بردن از آن آسان نيست خواب

آخر االمر به . آند هميشه در عقوبت و شكنجه خواهد ماند اين بيراهه قدم نهد راه تاريك بر وي روشن گردد و اگر سستي

 مريدان در ميان گذاشت و گفت بايد زودتر قدم در راه بنهم و عزم سفر روم آنم تا تعبير رفتن مصمم گشت و مطلب را با

آردند تا ناگهان در  جا سير مي ياران در سفر با وي همراه گشتند و به خذاك روم قدم گذاشتند و همه .خوابم معلوم گردد

                                       :درخشان ايواني دختر ترسائي ديدند چون آفتاب
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                          عشاق بودۀ هر دو چشمش فتنـ

                                بود هر دو ابرويش بخوبي طاق

                            روي او از زير زلف تابدار

                                 آبدار اي بس بود آتش پاره 

                                    هرآه سوي چشم او تشنه شدي

                                              در دلش هر مژه چون دشنه شدي

                                چاه سيمتن بر زنخدان داشت او

                                                     همچو عيسي بر سخن جان داشت او

را از پا در آورد آه هر چه داشت  دختر جون نقاب سياه از چهره برگرفت آتش به جان شيخ انداخت و عشقش چنان او

عشق بّحدي بر وجودش چيره شد آه از دل و جان . رسوائي خريد حتي ايمان و عافيت فروخت و. ر بسر از دست دادس

                                            .نيز بيزار گشت

چون قضا اما . آار برآمدند ۀاو را به اين حال زار ديدند حيران و سرگردان بر جاي ماندند و از پي چار, مريدان چون

تا شب همچنان چشم بر ايوان دوخته . آرد را درمان نمي  آار خود آرده بود هيچ پندي اثر نداشت و هيچ داروئي دردش

       .ناليد  پيچيد و زار مي از عشق به خود مي . شب نه يك دم بخواب رفت و نه قرار گرفت .و دهان باز مانده باقي ماند

                                                      

                                 گفت يارب امشبم را روز نيست

                                       نيست شمع گردون را همانا سوز

                           ام شبها بسي در رياضت بوده 

                             خود نشان ندهد چنين شبها آسي

                                      آشند همچو شمع ازتف و سوزم مي 

                                     آشند  شب همي سوزند و روزم مي

نه صبري داشت تا  .آمد آه گوئي روز قيامت است يا خورشيد تا ابد غروب آرده است چنان به نظرش دراز مي  شب

  :پائي آه به آوي يار رود و نه ياري آه دستش گيرد لي آه او را به حال خويش برگرداند؛ نهدرد را هموار آند و نه عق

                                        

                                يار رفت عقل و رفت صبر و رفت

                                                                                  اين چه دردست اين چه عشقست اين چه آار؟

 اما شيخ با استادي به هر يك. به دلداريش زبان گشودند و هر يك راهي پيش پايش گذاردند مريدان به گردش جمع شدند و

                                                   :گفت جواب مي

  

                                                همنشيني گفت اي شيخ آبار

                                           برآر خيز و اين وسواس را غسلي

                               شيخ گفتا امشب از خون جگر

                                ام صدبار غسل اي بيخبر آرده 

                                    دگر گفتا آه تسبيحت آجاست آن
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                                          آي شود آار تو بي تسبيح راست

                             بيفكندم زدست گفت آن را من

                     تا توانم برميان زنار بست

                        نيست آن دگر گفتا پشيمانيت

                          مانيت نيستيك نفس درد مسل

                                                    گفت آس نبود پشيمان بيش از اين

                                              چرا عاشق نگشتم پيش از اين آه

                                     آن دگر گفتش آه ديوت راه زد

                            ناگاه زد ر خذالن بر دلتتي

                                  زند گفت ديوي آو ره ما مي 

                                     زند  الحق آه زيبا مي, گو بزن

                               آن دگر گفتا آه با ياران بساز

                                      باز بهتا شويم امشب به سوي آع

                                گفت اگر آعبه نباشد دير هست

                                 هوشيار آعبه شد در دير مست

 .حادثه نشستند هيچ سخن در او آارگر نيامد ياران به تيمارش تن در دادند و با دلي خونين به انتظار چون

عاقبت از درد . اندوه چون موي باريك شد روز ديگر شيخ معتكف آوي يار شد و با سگان آويش همطراز گشت و از

آنقدر خاك آويش را بستر و بالين ساخت تا دختر از رازش آگاه شد و  عشق بيمار گشت و سر از آن آستان بر نگرفت و

شيخ » .آورد  م شوند؟ از اين آار درگذر آه ديوانگي بار مياي آه زاهدان در آوي ترسايان مقي  ديده اي شيخ آجا«گفت 

                         . يا فرمان ده تا جان بيفشانم يا دلم را باز ده,  ناز و تكبر به يك سو نه آه عشقم سرسري نيست«: گفت

         

                               دهم روي بر خاك درت جان مي 

                              دهم ارزان مي روز  جان به نرخ

 

                                 چند نالم بر درت در باز آن

                        آن يكدمم با خويشتن دمساز

 

                             ام از اضطراب گرچه همچون سايه 

                    ».آفتاب درجهم از روزنت چون

 

با اين ! نه زمان عشق ورزي, و آافور تست شرم دار آه هنگام آفن! اي پير خرف گشته«: دختر با سختي پاسخ داد آه

شيخ از سرزنش دختر دل از جاي نبرد و همچنان با او » عشق بازي؟ آني و با اين پيري  نفس سرد چگونه دمسازي مي

يار  اي نخست بايد دست از اسالم بشويي تا همرنگ  يستادهدختر گفت اگر راستي در اين آار ا .از غم عشق سخن راند

از او خواست آه پيش بت : آرد چون شيخ به اين آار تن در داد دختر او را به قبول چهار چيز دعوت. خويش بشوي
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ارگي و ميخو, اما شيخ يكي از چهار را اختيار آرد. بربندد سجده آند و قرآن را بسوزاند و خمر بخورد و چشم از ايمان

حسن  شيخ آه مجلس را تازه ديد و. به دستش داد  دختر او را به دير برد و جام مي. سرباز زد را برگزيد و از سه ديگر

و شراب چنان او را بيخود آرد  عشق. از دست يار گرفت و نوش آرد  عقل از آف داد و جام مي, اندازه  ميزبان را بي

برد و جز عشق دلبر چيزي در وجودش باقي نماند و چون بكلي  قرآن از ياد دانست از مسائل دين و آيات آه هر چه مي 

 عاشقي را آفر«: دختر او را از خويش راند و گفت. خواست تا دستي برگردن يار بيفكند بيخويش گشت و از دست رفت

بيندازي و اگر اقتدا نكني گردنم  اگر در عشقم پايداري بايد آيش آافران را اختيار آني تا بتواني دست در» .بايد پايدار

او را در آار آورده بود چنان شيدا و مست گشته و طاقت از دست  آهنه شيخ آه عشق جوان و مي  .اين عصا و اين ردا

                           .بت پرستي تن در داد و حاضر شد پيش بت مصحف بسوزاند داده بود آه يكبارگي به

                                      مني دخترش گفت اين زمان شاه

                   اليق ديدار و همراه مني

طريق خويش آوردند خشنود گشتند او را به دير خويش رهبري آردند و زنار  ترسايان از اينكه چنان زاهد و سالكي را به

ايمانش را پاك شست و  شق ترسازادهع. شيخ يكباره خرقه را آتش زد و آعبه و شيخي را فراموش آرد. بستند بر ميانش

  :دختر آورد و گفت به بت پرستيدنش و واداشت و چون همه چيز را از دست داد روي به

                                           خمر خوردم بت پرستيدم زعشق ››

                                          ز عشق آس نديدست آنچه من ديدم

 

زد تا عشق تو خرقه بر تنم گسست و زنار   پنجاه سال راه روشن در پيش چشم داشتم و درياي راز در دلم موج ميقريب 

                   ”خواهي داشت؟  اآنون تا چند مرا در جدائي. بر ميانم بست

اگر وصل مرا مي . فقيريآابين من گران است و تو  مي داني آه! اما اي پير دلداده. آنچه گفتي راست است«: دختر گفت

 بار عشق مرا به دوش, گير و مردانه اي بستان و سرخويش  نفقه , چون زر نداري فراوان بياري و خواهي بايد سيم و زر 

                                   »بكش

م و سنگي پيش پايم از خويش مي راني هر دم بنوعي! آني چه نيكو به عهد خويش وفا مي ! اي سيمبر سرو قد«: شيخ گفت

ياران از من روي برگرداندند و دشمن ۀ همـ. راهت از دست دادم چه خونها از عشقت خوردم و چه چيزها در. مي نهي

                                             :شدند جانم

                           من چون آنم, ايشان چنان, توچنين

                                                  »آنم  ن چونم, چون نه دل باشد نه جان

خوآباني مرا اختيار آني تا پس از آن عمر را  دل دختر بر او سوخت و گفت حال آه سيم و زر نداري بايد يك سال تمام

و حيران شدند و از  ياران چون اين شنيدند مات. نتافت و خوآباني پيش گرفت شيخ از اين فرمان هم سر. بشادي بگذرانيم

يا از اين راه  فرمان تو چيست؟«: از آن ميان آسي نزد شيخ شتافت و گفت. برگرداندند و عزم آعبه آردند ياريش رو

ميان بنديم يا چون نتوانيم ترا در چنين حال ببينيم  برگرد و با ما عزم سفرآن يا ما نيز چون تو ترسايي گزينيم و زنار بر

تا جان در بدن دارم از عشق ترسا دختر برنگردم و چون شما خود «شيخ گفت » .شويم كف آعبهاز تو بگريزيم و معت

به آعبه برگرديد و به آنها آه از  !اي رفيقان عزيز. ايد و از رنج دلم آگاه نيستيد همدمي نتوانيد آرد اين دام نگشته  اسير

زلف ترسا ۀ و دين و شيخي از دست داد و اسير حلقـ زهر آگين عقل حال ما بپرسند بگوييد آه شيخ با چشم خونين و دل

                                                    .گفت و از دوستان روي برتافت و نزد خوآان شتافت اين سخن» .دختري گشت
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 چون. او حاضر نبودشيخ در آعبه ياري شفيق داشت آه بهنگام سفر . به آعبه بازگشتند ياران با جان سوخته و تن گداخته

عشق او به دختر ترسا و زنار  از, ايشان آنچه ديده بودند. برگشت و جاي از شيخ خالي ديد حال او را از مريدان پرسيد

چون مريد آن قصه را تمامي شنيد زاري در . آردند حكايت, بستن و خمر خوردن و بت پرستيدن و خوآباني آردن

                                            :گرفت و ياران را سرزنش آرد آه

گذاشتيد و چون او را در آام نهنگ  چه شد آه به آساني دست از او برداشتيد و تنهايش! شرمتان باد از اين وفاداري»

» .آه جمله زنار مي بستيد و غير ترسايي چيزي اختيار نمي آرديد شناسي آن بود آيين حق . ديديد جمله از او گريختيد

و همه  اما چون شيخ از ياري ما سودي نديد صالح خود را در آن دانست آه از ما جدا شود, آرديم چنان«: ان گفتنديار

               ».براي شيخ شفاعت آنيد بايستي به درگاه حق ملتزم شويد و شب و روز«: مريد گفت» .را به آعبه برگرداند

                           

گاه حق گشتند و شب و روز گريستند تا چهل روز نه  بسوي روم عزيمت آردند و پنهان معتكف درآخر االمر جملگي 

تا از تضرع بسيارشان شوري در فلك افتاد و تير دعايشان به هدف رسيد و جهان  خواب داشتند و نه پرواي نان و آب،

غبار سياه از پيش  صي يافته و گرد ومريد يكباره آشكار شد و بر وي الهام گشت آه شيخ گمراه از بند خال آشف بر

گريان و دوان عزم ديدار شيخ  مژده داد و جمله  مريد از شادي بيهوش گشت و پس از آن به ياران. راهش برخاسته است

ديدند آه خوش و خندان زنار گسسته و دل از ترسائي شسته و از شرم جامه برتن  چون به او رسيدند،. خوآبان آردند

بيچارگي رهائي  حكمت و اسرار قرآن آه از خاطرش فراموش شده بود به يادش آمد و از جهل وۀ جملـ .است چاك آرده

                                                  .گريست شكر بجا آورد و زارۀ يافت و چون نيك درخود نگريست سجد

برگرفته شد و خدا را شكر آه از ميان  رشيد زندگيتبرخيز آه نقاب ابر از چهر ي خو«: ياران دلداريش دادند و گفتند

شيح باز » .پذيرد برخيز و توبه آن آه خدا با چنان گناه عذرت را مي  .درياي سياه راهي روشن پيش پايت گشوده گشت

                                      .با ياران عزم حجاز نمود خرقه در بر آرد و

بشتاب و از پي «: آفتاب در دلش تابيد و بدو الهام گشت از خواب برخاست نوري چوناز سوي ديگر چون دختر ترسا 

اين الهام آتشي در جان دختر » !از راه بدر بردي راه او را برگزين و همسرش بشو شيخ روان شو و همچنانكه او را

                        .و در طلب بيقرارش آرد چنان آه خود را در عالمي ديگر يافت افكند

                               راه نيست عالمي آانجا نشان

                                    گنگ بايد شد زبان آگاه نيست

نعره زنان و جامع دران ازخانه بيرو رفت و . جاي خود را به اندوه داد ناز و نخوت از وجودش رخت بربست و طرب

راهي در پيش  ناليد و نمي دانست چه  دل از دست داده و عاجز و سرگشته مي. تپي شيخ روان گش با دلي پردرد از

                               .گيرد تا به محبوب برسد

                                                                                   هر زمان مي گفت با عجز و نياز

                             ازآريم راه دان آارس آاي

                                    ام عورتي درمانده و بيچاره 

                                  ام از ديار و خانمان آواره

                                                             مرد راه چون تويي را ره زدم

                                                             ي آگه زدمتو مزن بر من آه ب
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                                                            هرچه آردم بر من مسكين مگير

                                         دين مگير دين پذيرفتم مرا بي 

ياران به سويش باز پس  شيخ چون باد به,ترسايي برداشته و به راه يزدان آمده استبه شيخ رسيد آه دختر دست از  خبر

دختر چون شيخ را ديد يكباره . بر تن چاك آرده يافت رفت و چون به دختر رسيد او را زرد و رنجور و پا برهنه و جامه

خت خويش را به پايش افكند و شادي بر چهره فشاند و چون دختر چشم بر وي اندا شيخ از ديدگان اشك. از هوش رفت

                                   .خواست راه اسالم

                                                                   شيخ او را عرضـه ي اسالم داد

                                              فتاد غلغلي در جملـه ي ياران

از اين خاآدان پر دردسر . نمانده است ديگر طاقت فراق در من«: ان در دل دختر راه يافت به شيخ گفتچون ذوق ايم

                            .سخن گفت و جان به جانان سپرد اين» .مرا ببخش. روم و از تو عفو مي طلبم مي 

                                گشت پنهان آفتابش زير ميغ

                                                             اي دريغ جدا شد  ن زوجان شيري

                                                                                اي بود او در اين بحر مجاز قطره 

 باز    رفت  حقيقت درياي   سوي
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 خدا هستند   و سفيانی  موعودهای شيعی همان برديه زرتشت و داريوش هخامنشی يا آداد  يمانی
يوئيشت پسر گئورو در ( کورش هخامنشیو پدر زنش ) پسرخوانده و داماد کورش( برديه زرتشتدر اساطير شيعيان 

ما قبًال . می باشند) سوشيانت(در اعتقادات زرتشتيان از جاودانان و همراهان معروف نجات دهنده روز موعود ) اوستا
يعنی دارای تن حيوانی يا  فشوتن( داريوش اول هخامنشیبا  مهدیمخاصم ) سپيانی يا ايزد توفان( سفيانیاز يکی بودن 

اشاره ميکنيم  برديه زرتشتدر اينجا به صورتی از نام . به طور مفصل سخن گفته ايم) سپيانی، يعنی کشندًه موبدان - جاما
يعنی منسوب به  يمانیچه مسلم به نظر ميرسد در اصل در اينجا . قيد گرديده است يمانیشيعی به صورت که در منابع 

پسر سپيتمه جمشيد ) شيخ صنعان(کسی جز زرتشت )] موبد درخشان(سپيتمه جمشيد، موبد، منظور )انجمنی(مغ= [يمه
سپيتمه به شمار رفته است و / اندان جمشيدمراد نمی باشد  که در خود اساطير زرتشتی نيز از خ) پوروشسپ(پيشدادی 

نام يمانی از سوی ديگر به نوبًه خود بر گرفته ازنام اوستايی سرزمين محل حکمرانی خاندان برديه زرتشت يعنی 
اصًال نامهای سپيتمه و جمشيد .است که مترادف و مطابق با نام ارمنستان به معنی سرزمين عقاب است )صنعانی(سائينی

/ برديه زرتشت(ّدجالو ) در نقش مثبت(يمانیکه به همراه  نفس زکيهنام  . ه موبد درخشان مترادف هستنددر معنی  شا
جايگاه ( قرقيسياپيروزمند نبرد ) در نفش منفی آداد/پشوتن/داريوش(سفيانی ، )ايزد رعد و توفان در نقش منفی آداد
منسوب به قبيلًه عرب ) تشت، ارپاکشاد توراتمنظورخورشيدچهر، تيگران پسر برديه زر( شعيب بن صالحو  )نبرد

قيد گرديده است، لقب محمد بن عبداهللا مدعی مهدويت از خاندان حسن بن علی ) ابومسلم( خراسانیزرتشتی بنی تميم  و 
است که در آغاز قيام سياه جامگان به رهبری ابومسلم خراسانی و بنی عباس در سمت خراسان به فرمانروايی رسيده بود 

به  مهدیخود نام . در ادامه اين راه ادعای مهدويت کرد و سرانجام توسط نيروهای منصور عباسی به قتل رسيدوی 
 گئوماته زرتشتبوده است چه يکی از هيئات معروف نام  برديه زرتشتاز القاب معروف ) بزرگ دانا( مهداصورت 
ر فرهنگ ايرانی ريشه عميق داشته و از آن به اين نام بی شک د. است) سرودان بزرگ دانا( گوتمه مهاويرادر هند 

به هر روی از اين محمد مدعی مهدويت که گفتيم از خاندان حسن بن علی بوده است، در . اعراب مسلمان رسيده است
چنين ياد  کتاب مهدی موعود ترجمه و نگارش علی دوانیاعتقادات  اساطيری شيعيان تحت نام ديگرش سيد حسنی در 

برای شناخت بهتر اين  :از اين قرار آمده است يکی از عالئم ظهور امام زمان  به عنوانروج سيد حسنی خ: گرديده است
« : ضمن حديثی طوالنی به مفضل بن عمر می فرمايد ) ع(امام صادق { :می آورم) ع(عالمت حديثی از امام صادق 

دعوت آن کس را ! ای آل محمد : می زند سيد حسنی آن جوان زيبا از طرف ديلم خروج می کند و با صدای رسا صدا 
 .که از غيبتش متأسف بوديد اجابت کنيد

آنها گنج هايی . بلند می شود پس گنج های خدا از طالقان ، او را پذيرا می شوند ) ص(اين صدا از ناحيه ضريح پيغمبر
فوالدين دارند و بر اسب های چابک  هستند ، اما چه گنجی که نه از طال و نه از نقره است بلکه مردانی هستند که ايمانی

سوار و اسلحه بدست گرفته و پی در پی ستمگران را می کشند تا آنکه وارد کوفه می شوند در آن موقع بيشتر روی 
  .آنها کوفه را محل اقامت خود قرار می دهند . زمين را از لوث وجود بی دينان صاف کرده اند 

ای پسر پيغمبر اين کيست که در قلمرو : صحاب سيد حسنی به او می گويند به او می رسد ا) ع(چون خبر ظهور مهدی 
بخدا قسم که سيد حسنی می داند . ما فرود آمده است؟ سيد حسنی می گويد با من بياييد ، تا ببينم او کيست و چه می خواهد 

  .د که او کيست است و او را می شناسد ولی برای اين می گويد که به اصحابش بشناسان) عج(که او مهدی 
هستی، عصای ) ص(اگر تو مهدی آل محمد : می رسد و از وی می پرسد ) ع(سيد حسنی بيرون می آيد تا به مهدی 

و » يربوع«و اسبش » سحاب«و عمامه مبارکش به نام » فاضل«جدت پيغمبر ، انگشتر و پيراهن و زرهش، موسوم به 
) ع(و قرآنی که اميرالمومنين » براق«سرور ، و اسب اصيلش االغ آن » يعفور«قاطرش و » دلدل«شترش و » غضبا«

  جمع آوری کرده ، کجاست ؟
تمام اينها را بيرون می آورد و به سيد حسنی نشان می دهد ، آنگاه عصای پيغمبر را گرفته و به سنگ ) عج(امام مهدی 

  .آورد سختی می زند ، فی الحال ، سنگ مانند درخت سبز می شود ، و شاخ و برگ در می 
را به اصحاب خود نشان دهد ، تا حاضر شوند که با وی بيعت ) عج(مقصود سيد حسنی اين است که بزرگواری مهدی 

دست مبارکتان را بدهيد تا با شما بيعت کنيم ، مهدی  !يابن رسول اهللا ! اهللا اکبر : آنگاه سيد حسنی عرض می کند . کنند 
نخست خود و سپس ساير لشکريانش با او بيعت می کنند ، مگر چهل هزار  هم دستش را پيش می آورد و سيد حسنی) ع(

  }».نفر ، که قرآن ها با خود دارند و معروف به زيديه می باشند که از بيعت امتناع می ورزند
نقل می نمائيم         ) اجالس مهدی(را از سايت حضرت مهدی  يمانیدر اينجا اعتقادات اساطيری شيعيان در باب خود 

                                                                                                                                                        
  مردي با پرچم سفيد

حتمى ظهور از عالئم غيرحتمى لزوم تفكيك عالئم   
پور اآبر مهدى استاد على   

ه دائمى اجالس حضرت مهدىبه سفارش دبيرخان   
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ه مى    يم        بيش از دو هزار نشانه براى فرج، ظهور و رستاخير در آتب حديثى نقل شده آ ار دسته تقس ه چه ا را ب وان آنه ت

   :نمود

   فتن

   مالحم

   ظهور عالئم

   اشراطالساعة

   واژگان

   :يان گويدخليل پيشتاز لغو. فتنه از ريشه فتن در لغت به معناى امتحان و آزمايش است - ١

   )١.(َالفتن ِاحراُق الشَّئ بالّنار؛ فتن به معناى سوزاندن چيزى با آتش است

ى    آن واهى م ود گ ار خ راى گفت ريفه ب ه ش ا آي اه ب ونَ »: آورد گ اِر ُيْفَتُن ى النَّ ْم َعَل ْوَم ُه ه  «َي ش گداخت ا در آت ه آنه ؛ روزى آ

   )٢.(شوند مى

ى  :گويد يابى لغات مى ابن فارس آارشناس ريشه ر          َاصٌل صحيٌح يُدلُّ عل ه ب تن يك واژه صحيحى است آ ار؛ ف تالٍء واْختب اْب

   )٣.(آند امتحان و آزمايش داللت مى

   .َفتنت الذَّهب ِبالّنار؛ يعنى طال را با آتش آزمودم: افزايد، اگر طال را با آتش بگدازند، گويند سپس مى

ا گدا   ردم در آنه ه مى  روى اين بيان آن حوادث وحشتناآى آه م ا            خت ار آنه ام عي ار تم ناخته شود و معي ا ش ّز آنه ا فل شوند ت

ى  ده م ه نامي ود؛ فتن وم ش ود معل ده است . ش ه در منطق وحى آم ْم َال   »: چنانك ا َوُه وا آَمنَّ وا َأْن َيُقوُل اُس َأْن ُيْتَرُآ َب النَّ َأَحِس

   )٤!(شوند؟ شوند و آزموده نمى ا مىايم ره آنند آه با گفتن ما ايمان آورده ؛ آيا مردم گمان مى«ُيْفَتُنوَن

ى رسول ث غيب ذر احادي ن رهگ رم از اي وران  اآ ون آ لم پيرام ه وس ه وآل ران صلى اهللا علي ا، بح ان ه وادث بني ا، ح ن و  ه آ

   .هايى گردآورده، آنها را َاْلِفتن نام نهادند مردافكن جهان را در آتاب

ه    اين آتاب ده. باشد ق مى.ه  ٢٢٩حّماد مروزى، متوفاى  بن يمترين و مشهورترين آنها، آتاب الفتن حافظ، ُنَع قديمى ار ب ها ب

   .طبع رسيده و بيش از دو هزار حديث از احاديث ِفَتن را در بر دارد

تار است   - ٢ اى جنگ و آش ه معن ة ب ع ملحم م جم د. مالح ل گوي ُة : خلي ى جنگ  : َاْلَمْلَحَم ة يعن ل؛ ملحم رُب ذاُت اْلَقت اْلَح

   )٥.(صاحب آشته
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گوشت را از اين جهت َلْحم گويند آه برخى از اجزاى آن در . لحم به معناى تداخل است: گويد ابن فارس در اين رابطه مى

د   ة گوين د         : برخى ديگر فرو رود، و جنگ را به دو جهت َمْلَحَم رو رون ديگر ف راد در جنگ در صفوف يك ه اف . يكى اينك

   )٦.(هم انباشته شوندها در آن همانند گوشت روى  ديگر اينكه آشته

تارها را در خود جاى      ها، جدال  صلى اهللا عليه وآله وسلم در مورد جنگ اآرم هاى رسول هايى آه پيشگويى آتاب ا، و آش ه

   .شوند دهند؛ اْلَمالِحم خوانده مى

ه ابن الُمنادى ترين آتابى آه به نام المالحم در دست داريم؛ آتاب المالحم حافظ احمدبن جعفربن محمد مشهور ب قديمى

   .باشد حديث مى ٣١٢اين آتاب با تحقيق عبدالكريم عقيلى به چاپ رسيده و شامل . باشد ق مى.ه ٣٣٦متوفاى 

ذا سرآغاز هر      : خليل گويد. َاْشراط جمع َشَرط به معناى نشانه و سرآغاز است  - ٣ د، ل َرط گوين اّولين ستاره بهارى را َش

   )٧.(هاى آن الّساَعِة يعنى نشانهچيزى را َشَرط ناميدند و َأْشراُط

انه  . شرط فقط يك معنى دارد و آن نشانه است: ابن فارس گويد ى نش د  او مى ) ٨.(هاى آن  اشراطالساعة يعن رَطه   : گوي ه ُش ب

د ) پليس( اس مخصوصى    . نيز از اين جهت شرطه گويند آه آنها نشانه دارن ى لب ورم (يعن يله       مى ) انيف ن وس ه اي ا ب پوشند ت

   )٩.(ندشناخته شو

   .هاى رستاخير اشراطالساعة يعنى نشانه. ساعة به معناى رستاخير است

اب اإلشاعة ألشراط     . هايى آه در اين رابطه مستقًال تدوين يافته، اشراطالساعة نام دارند آتاب ا آت يكى از مشهورترين آنه

   )١٠.(باشد ق مى.ه ١١٠٣الّساعة از سيدمحمدبن عبدالرسول بزرنجى، متوفاى 

انه آن     : گويد خليل مى. َعالِئم جمع َعالَمة از ريشه َعَلم به معناى نشانه است  - ٤ ه نش ه لشكر ب َعَلم به معناى پرچم است آ

   )١١.(زنند تا عالمتى باشد آه بوسيله آن راه يابند اى آه در راه مى َعَلم يعنى نشانه. گرد آيند 

   )١٢.(در چيزى باشد و آن را از ديگرى مشخص و متمايز نمايداى است آه  َعَلم به معناى نشانه: گويد ابن فارس مى

هاى   ظهور يعنى نشانه بيان شده، به آنها عالئم -ارواحنافداه  -هاى ظهور حضرت بقيةاللَّه  آنچه در احاديث به عنوان نشانه

   .ظهور گويند

م  ور، عالمات   در اين رابطه آثار فراوانى تحت عنوان عالئ ريقين منتشر شده       اتالّظهور و عالم   الّظه اى ف المهدى از علم

ت ى   ) ١٣.(اس ر م ارى منتش ان آث م آخرالزم وان عالئ ا عن ز ب رًا ني ود اخي ات   . ش ام عالم ه ن ابى ب ز آت يخ صدوق ني از ش

   )١٤.(آخرالزمان گزارش شده است

   ظهور گستره عالئم

انه ى       نش ده م ز نامي اعة ني راط الس م و اش تن، مالح طالح ف ه در اص ور آ اى ظه ون ه ت  ش تين روز رحل د؛ از نخس

   .صلى اهللا عليه وآله وسلم آغاز شده، تا هنگامه ظهور ادامه دارند اآرم رسول



 

 30

ه   دن معاوي ار آم ى، روى آ ه وح ه خان اجم ب ه، ته زينش خليف قيفه، گ اجراى س دك، م تراتژى ف اج اس ا و حج هادت  ه ا، ش ه

   .فضيلت در احاديث فتن و مالحم جاى خاصى داردتمار و ديگر شهداى راه  حسين، عمار ياسر، ُحجربن عدى، ميثم امام

ان توسط سرآرده     اميه و بنى در احاديث مالحم و فتن خروج قرامطه، سقوط بنى عباس، فتح استانبول، اشغال عراق و افغ

   .بينى شده است آفر، و ديگر رخدادهاى جهان تا هنگامه ظهور و انفجار نور، به روشنى پيش

تقل   عالوه بر آتاب اب          هاى مس ه و مرجع، ب اِب پاي ا آت أليف شده؛ در دهه ن رابطه ت ه در اي تن، مالحم و      ى آ ايى چون ف ه

   .اشراطالساعة به نقل اين روايات اختصاص يافته است

ده و   ديثى ثبت ش امع ح ه، در مج رت نشأت گرفت رآن و عت مه زالل ق ى از سرچش د ديگر احاديث غيب ن احاديث همانن اي

راى          هاى تسبيح با ن همانند دانه ه، صحت و استوارى سخنان پيشوايان را ب ان تحقق يافت ظم و ترتيب خاصى در بستر زم

   .سازد همگان روشن و مبرهن مى

انه       ه نش وط ب ه و مرجع مرب ژه در           بسيارى از آتب پاي ه وي ار، ب دويت، در آشاآش روزگ هاى ظهور و ديگر مسائل مه

ه هاى شيعيان دستخوش حريق ش تهاجم مخالفان به آتابخانه اب      ده، از بين رفت ا در آت ط گزارشى از آنه د و فق ايى چون    ان ه

   .رجال نجاشى و فهرست شيخ طوسى باقى مانده است

يم    آهن ر ُنَع تن اث اى      ترين اثر بر جاى مانده از اوايل قرن سوم هجرى آتاب ارزشمند الف اد مروزى، متوف ن حم ق .ه ٢٢٩ب

ى     ٢٦ّلف آن اهميت ويژه اين آتاب در اين است آه مؤ. باشد مى د حضرت ول يش از تول داه   -عصر   سال پ ده   -ارواحناف دي

اى   مارى از علم رده و ش ارى از او در صحيح روايت آ وده، بخ ود ب ان خ دثان مشهور زم ته و از مح رو بس ان ف از جه

   )١٦.(نويس آن تا زمان ما محفوظ مانده است هاى دست تعدادى از نسخه) ١٥.(اند رجال بر وثاقت او تأآيد نموده

انه      ٢٠٠٠هاى اين آتاب گستردگى و جامعيت آن است آه بيش از  از ديگر ويژگى تن، مالحم و نش هاى   حديث پيرامون ف

   .ظهور را در بر دارد

اووس،    ن ط يد اب ت       ٣٠٨س ه پيوس ده و ب اب برگزي ن آت ديث از اي ليلى و    ١١٥ح تن س ديث از ف تن   ٩٣ح ديث از ف ح

   )١٧.(ه و آن را التشريف بالمنن نام نهاده استبزاز در آتابى گرد آورد يحيى زآريابن

   :آنيم هايى آه در اين زمينه توسط معاصران به رشته تحرير درآمده، به سه نمونه اشاره مى در ميان آتاب

   .حديث ٥٢٥عالمات المهدى المنتظر از شيخ مهدى فتالوى، شامل  - ١

   .حديث ٥٥٥در چهار مجلد، شامل ) ق.ه ١٤١٣(نوائب الّدهور في عالئم الظهور از عالمه ميرجهانى  - ٢

   .سر فصل ١٨٠٠شامل ) معاصر(معجم المالحم والفتن از سيد محمود دهسرخى  - ٣

ه و شمارى در حال تحقق           مى  ٢٠٠٠هاى ظهور از مرز   روى اين بيان شمار نشانه ا تحقق يافت ه بسيارى از آنه ذرد آ گ

   .يافتن است
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   عالئم حتمى و غيرحتمى

م حتمى از   . باشند عالئم ظهور، تعدادى از آنها عالئم حتمى و بقيه عالئم غيرحتمى مى ٢٠٠٠بيش از در ميان  تعداد عالئ

   :باشند آه عبارتند از ها حتمى مى آنچه مسلم است تعداد پنج نشانه از اين نشانه. گذرد انگشتان دست نمى

   خروج سفيانى؛

   خروج يمانى؛

   بانگ آسمانى؛

   خسف بيدا؛

   .زآيه فسقتل ن

ن  هاى پنجگانه با ديگر نشانه فرق اساسى اين نشانه ا تحقق     ها در اي ه ب انه     است آ افتن هر يك از نش ا   هاى غيرحتمى دل   ي ه

ازه مى            . شود  آآنده از سرور مى   تاقان حضور روحى ت يفتگان ظهور و مش اِن ش اق ج ان در اعم ار مهرب اد ي د  ي د  . دم نوي

ازه مى  فرارسيدن بهار ظهور، دلهاى خسته از  ى چشم  . بخشد  خزان غيبت را اميدى ت ه  ول ام      ب راهان ظهور و منتظراِن ام

اه نمى     نور، از زمان پايان رور ظهور آگ ه    . شوند  پذيرى شب ديجور غيبت و فرارسيدن دوران موفورالّس يكن هنگامى آ ل

ه    يكى از نشانه ه چشم ب ور و       هاى حتمى تحقق پيدا آند؛ هم ق انفجار ن اريخ دقي اه     راهان از ت ه ظهور آگ فرارسيدن هنگام

فيانى و سيطره  . شوند مى ا        زيرا براساس روايات فراوان، پس از خروج س ر سه آشور سوريه، اردن و فلسطين تنه اش ب

آند و آن دست نيرومند الهى از آستين غيبت    هشت ماه، آرى فقط هشت ماه بعد، يوسف زهرا از آنار خانه خدا ظهور مى

   .يابد رينه همه انبياء و اولياء تحقق مىآيد و آرزوى دي بيرون مى

   ظهور با فتن، مالحم و اشراط ساعة وجه اشتراك عالئم

م    از عالئ ه امتي ان وج يش از بي م     پ تراك عالئ ه اش اه در وج ى آوت ى، درنگ ى از غيرحتم م و    حتم تن و مالح ا ف ور ب ظه

   :اشراطالساعة خواهيم داشت

ه  ظهور با فت ارتباط و وجه اشتراك عالئم - ١ ه       ن اين است آه در آتب فتن به تفصيل از فتن ور، چون فتن يش از ظه هاى پ

ال گفت   هاى يمن، بربر، مصر، حبشه، شام، بغداد و از همه مهم سفيانى، لشكر سفيانى، سپاه قحطانى، فتنه و   تر فتنه دّج وگ

   )١٨.(شده است

يا و ديگر      ظهور با اخبار مالحم در مورد درگيرى سفيانى با حس ارتباط عالئم - ٢ ه، بصره، قرقيس داد، آوف نى، آشتار بغ

   )١٩.(باشد پيوندد مى حوادث خونينى آه در آستانه ظهور به وقوع مى

   :ظهور با روايات اشراطالساعة در اين است آه ارتباط عالئم - ٣
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   .يكى از اشراطالساعة ظهور حضرت مهدى است: اوًال

   .عليه السالم است آه ارتباط مستقيم با ظهور دارد عيسىيكى ديگر از اشراطالساعة نزول حضرت : ثانيًا

   .يكى ديگر از اشراطالساعة خروج دجال است آه در ايام ظهور خواهد بود: ثالثًا

ه از     : رابعًا دا باشد آ يكى ديگر از اشراطالّساعة خسف در جزيرةالعرب است آه به احتمال قوى همان خسف سرزمين بي

   )٢٠.(هاى ظهور است نشانه

   حتمى از عالئم غيرحتمى وجه امتياز عالئم 

دارد          اربرد ن م غيرحتمى در مشخص نمودن وقت ظهور آ ه عالئ انه از     . قبًال اشاره آرديم آ ى نخستين نش ه وقت درحاليك

شوند آه دوران تيره و تار غيبت به سرآمده، لحظه   راهان آن امام نور متوجه مى به هاى حتمى مشاهده شد؛ همه چشم نشانه

دشت گيتى را با نور خود منور سازد، و منطق وحى  ل فرارسيده، و خورشيد تابان امامت در حال طلوع است تا پهنوصا

   )٢١.(؛ زمين با نور پروردگارش منور گرديد«َوَأْشَرَقِت اْلَأْرُض ِبُنوِر َربِّها». در ُشُرِف تكوين است

   حتمى از غيرحتمى لزوم تفكيك عالئم 

م پس از تشريح آاربرد م     ى عالئ ك عالئ ت تفكي م غيرحتمى روشن مى      حتمى، عّل ك       حتمى از عالئ ن تفكي ا اي يكن آي شود، ل

   ضرورت هم دارد يا خير؟

دترين تالش      برجسته  دوى در عصر حاضر و توانمن رين آارشناس مه دويت حضرت آيت     ت ه حاج   گر عرصه مه شيخ  اللَّ

الى   مدظله -اللَّه صافى گلپايگانى  لطف اب م  -الع ان بحث مفصل خود پيرامون          در آت ر در پاي ار منتخب االث دگار و ُپرب ان

وع دانسته شود، و حق از         آيا شناخت نشانه: نويسد دّجال مى ام وق ه هنگ ا ب هاى ظهور از جمله خروج دجال واجب است ت

ع   باطل و سره از ناسره شناخته گردد؟ ظاهر اين است آه واجب است تا انسان در معرض گمراه شدن نباشد و   اب دف از ب

   .ضرر محتمل

رد       منظور از بيان عالئم: توان گفت مى ا را فرابگي ان باشد، آنه ظهور آن است آه هر آس بخواهد از خطر ضاللت در ام

ودن احدى در ندانستن     آه مقتضاى آن وجوب فراگيرى عالئم. تا آسى را در برابر خداوند حّجت نباشد ظهور و معذور نب

   )٢٢.(باشد آنها مى

   حتمى ناسى عالئمبازش

ود       صادق  شيخ صدوق با سند صحيح از امام ه فرم رده آ ه السالم روايت آ اٍت َمحتومات      : علي ُس َعالم ائِم َخم اِم الق َل قي : َقْب

انه حتمى است        نج نش ائم پ ام ق داء؛پيش از قي انى، . َاَليمانىُّ والسُّفيانىُّ والصَّحَة َوَقتُل النَّفِس الزَّآية َوالَخسُف ِبالَبي فيانى،   يم س

   )٢٣.(زآيه و خسف سرزمين بيدا بانگ آسمانى، قتل نفس
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تند    شيخ صدوق اين حديث را با پنج واسطه از امام صادق اد هس وق و اعتم  .عليه السالم روايت آرده آه همه آنها مورد وث

)٢٤(   

نده مى    در مورد شمارش عالئم ايى دارد       حتمى به همين حديث بس تن گوي ند صحيح و م ه س يم آ و اينك بررسى يكايك    . آن

   .هاى حتمى به ترتيب تسلسل زمانى آنها نشانه

   خروج سفيانى - ١

ور و سپرى       ها تحقق مى   هاى حتمى آه پيش از ديگر نشانه از نظر زمانى اولين نشانه از نشانه د و فرارسيدن انفجار ن ياب

   .دهد؛ خروج سفيانى است شدن شب ديجور غيبت را نويد مى

رد           خوشبختانه خروج س ا هيچ ف اق ب ل انطب ه هرگز قاب ان شده آ فيانى در روايات اسالمى بسيار دقيق، روشن و شفاف بي

ر حتمى               جالب. باشد ديگرى نمى ه طور استقاللى ب ه در احاديث فراوانى ب م پنجگان ى عالئ ات آل ر رواي تر اينكه عالوه ب

   :مآني بودن آن تصريح و تأآيد شده، آه به چند نمونه از آنها اشاره مى

ود ه فرم رده آ ام رضاعليه السالم روايت آ ا دو واسطه از ام رى ب َن: حمي تٌم ِم ائِم َح ِر الق تٌم  ِانَّ َاْم فيانى َح َر السُّ ِه، َوام اللَّ

دا حتمى است        ِمَن ز از سوى خ فيانى ني دون  . اللَِّه، َوالَيكوُن قائٌم ِاّلا ِبسفيانى؛ قيام قائم از سوى خدا حتمى است، خروج س ب

   )٢٥.(ى هرگز قائمى نخواهد بودسفيان

ا دو       ) بن جعفر حميرى ابوالعباس، عبداللَّه(اين حديث را حميرى ود، ب د غيبت صغرى ب آه از رجال برجسته شيعه در عه

وده است           واسطه از امام ى الرضاعليه السالم ثبت نم ناد ال اب خود قرب االس ن  . رضاعليه السالم روايت آرده و در آت اي

   .وزگار جان به در برده و تا زمان ما باقى مانده استآتاب از حوادث ر

وق مى   ) ٢٦.(حميرى از نظر علماى رجال در اوج وثاقت است ورد وث ند،  دو واسطه او نيز آامًال م و در نتيجه  ) ٢٧(باش

   .روايت صحيحه است

ام صادق   : شيخ صدوق با سلسله اسنادش از ابوحمزه ثمالى روايت آرده آه گفت ه ال  محضر ام ه     علي ردم آ سالم عرض آ

گمان خروج سفيانى از امور حتمى   اَالمِر اَلمحتوم؛ بى ِانَّ ُخروَج السُّفيانى ِمَن: پدر بزرگوارتان امام باقرعليه السالم فرمود

   .است

   )٢٨.(آرى: عليه السالم فرمود امام صادق

وده       اين حديث را شيخ صدوق با پنج واسطه از امام باقرعليه السالم روايت آرد و م ز دريافت نم ام ششم را ني د ام هر تأيي

ود    . است ه     ) ٢٩.(وى به تعبير نجاشى آبروى شيعه در عصر خود ب ه دعاى حضرت بقيةاللَّ داه   -ب د شده   -ارواحناف      متول

ع شده       ) ٣١.(الدين را تأليف آرده است  و به فرمان آن حضرت آتاب آمال) ٣٠( ند حديث واق ه در س نج واسطه آ د   آن پ ان

ز هم  وده  ني ا تصريح نم ر وثاقت آنه اى رجال ب تند و علم تناد هس اد و اس ورد اعتم د ه م ز ) ٣٢.(ان ن حديث ني در نتيجه اي

   .باشد صحيحه مى
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فيانى      َالسُّفيانىُّ ِمَن: عليه السالم روايت آرده آه فرمود نعمانى با پنج واسطه از امام صادق ُه في رجب؛ س اَلمحتوم َوُخروج

   )٣٣.(و خروج وى در ماه رجب خواهد بودهاى حتمى است  از نشانه

در،   هاى برجسته قرن چهارم است، پيشتاز رجاليون او را به عنوان عظيم ابوزينب محمدبن ابراهيم نعمانى از شخصيت الق

   )٣٤.(العقيده و آثيرالحديث ستوده است المنزله، صحيح شريف

وق      سنگ خود با پنج واسطه روايت آ وى اين حديث را در آتاب گران ورد وث اى رجال م رده آه همه آنها به تصريح علم

   .باشد در نتيجه اين حديث نيز صحيحه مى) ٣٥.(باشند مى

هاى حتمى اعالم شده و در حديث سوم آمده  خروج سفيانى از نشانه) آه هر سه از نظر سند صحيح بود(در اين سه حديث 

ود       د ب اه رجب خواه ه خروج او در م ه   . است آ ن نكت ادآورى اي ه از جمع    ي فيانى       الزم است آ ه س وط ب دى احاديث مرب بن

اه مى    شود آه سفيانى در ماه رجب خروج مى استفاده مى درت مى       آند، حدود شش م ه ق رسد، و   جنگد، در اواخر محرم ب

ل از ظهور مى       بدين. نمايد دقيقًا هشت ماه بعد حضرت بقيةاللَّه ظهور مى ه باشد، ن   ترتيب منظور از رجب، رجِب سال قب

   .رجب سال ظهور

درش عنبسه مى         : نام سفيانى ام پ ان و ن فيانى عثم ام س ه ن ه      ) ٣٦.(باشد  مشهور آنست آ درش ُعَيين ام پ ابع ن و در برخى من

   .رسد آه آن تصحيف شده عنبسه باشد با توجه به اتحاد طريق به نظر مى) ٣٧(آمده،

ه حرب  ه از آن جمل ده آ ل ش فيانى نق راى س امى ديگرى ب ه اس ن عنبس رة،) ٣٨(،ب ةبن م د،) ٣٩(عنبس ةبن هن ) ٤٠(عنبس

ه است   ) ٤٢(ابوعتبه، عروةبن محمد،) ٤١(بن يزيد، عبداللَّه ةبن عتب اد شده       ) ٤٣.(و معاوي ه هيچ يك از اسامى ي در حاليك

   .بن عنبسه از شهرت بيشترى برخوردار است تنها عثمان. سند قابل اعتماد و استنادى ندارد

فيانى مى   . قب او سفيانى استمشهورترين ل: القاب سفيانى فيان است      او را از آن جهت س ار ابوس ه از تب د آ از ديگر  . نامن

   )٤٤.(القابش صخرى منسوب به صخر پدر ابوسفيان است

ّليل    اميرمؤمنان در يكى از خطبه ه از او ِض ه آ راه    ) ٤٥(هاى خود از آشوبگرى سخن گفت يار گم اى بس ه معن ر  ) ٤٦(ب تعبي

   )٤٧.(اند البالغه آن را اشاره به سفيانى دانسته ن نهجنموده، برخى از شارحا

راوان   ) ٤٨(؛ درخت ملعونه«َالشََّجرُة الَمْلعوَنة»اميه در منطق وحى به عنوان  از بنى: نسب سفيانى ياد شده و در احاديث ف

   )٤٩.(باشد اميه مى تصريح شده آه منظور از شجره ملعونه بنى

ه س   فيان،   در احاديث فراوان تصريح شده آ و س ار اب ِد جگرخواره    ) ٥٠(فيانى از تب ِةاألآباد  (از بطن هن ُن اِآَل از ) ٥١(،)ِاْب

   )٥٢.(اميه و از طرف مادر از قبيله آلب است سوى پدر از بنى

   )٥٣.(آند و سفيانى نيز با قائم پيكار مى: سفيان فرمود عليه السالم به هنگام برشمردن آارنامه سياه آل ابى امام صادق

   :باشد، به اختالف سخن رفته است ر مورد اينكه او از نسل آدامين فرزند ابوسفيان مىاما د
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   ؛)٥٤(سفيان از تبار خالدبن يزيدبن ابى - ١

   ؛)٥٥(سفيان از نسل عتبةبن ابى - ٢

   ؛)٥٦(سفيان از تبار يزيدبن معاويةبن ابى - ٣

   )٥٧.(بن معاويهسفيان و از طرف مادر از نسل يزيد از طرف پدر از نسل ابى - ٤

د از     در احاديث فراوان از ويژگى: اوصاف جسمى ه شك و تردي هاى ظاهرى سفيانى به صراحت بيان شده و جاى هرگون

   .ميان رفته است

اِس،       : عليه السالم روايت آرده آه فرمود شيخ صدوق با سند صحيح از امام صادق ث الّن فياني َلَرأيت َأْخَب َت السُّ ْو َرَأي ِانََّك َل

   )٥٨.(چشم است روى و زاغ او بور، سرخ. اى ها را ديده َأْشقر، َأْحَمر، َأْزَرق؛ تو اگر سفيانى را ببينى، پليدترين انسان

   )٥٩.(باشند شيخ صدوق اين حديث را با شش واسطه روايت آرده آه از منظر علماى رجال همه آنها ثقه مى

اِبس،      : فرمايد او اشاره آرده مى هاى ظاهرى عليه السالم به ديگر ويژگى اميرمؤمنان وادى الي َن ال اِد ِم ِة اَالآب َيخُرج اْبُن اِآل

د جگرخ         ور؛ پسر هن ْبتُه َاْع ُه َحِس ْدرى، ِاذا َرأيت ُر الُج واره از وادى َوُهَو َرُجٌل َرْبعٌة، َوْحُش الَوجِه، َضْخُم الهاَمِة، ِبَوْجهِه َاث

ى او    . باشد  روى مى  اى وحشتناك، سر ستبر و آبله هرهآند، او مردى ميان باال، با چ يابس خروج مى ه او را ببين هنگامى آ

   )٦٠.(پندارى چشم مى را يك

ى : از طريق عامه نيز از آن حضرت روايت شده آه فرمود ة،      السُّفيانى ِمن ُولِد خالِدبِن َيزيدِبن اب ْخٌم الهاَم ٌل َض فيان، َرج س

ى      ِبوجهِه َاثُر ُجْدرى، وِبَعينِه نُكَته َب دبن اب دبن يزي ار خال فيانى از تب اض؛ س فيان است   ي ه در      . س تبر است آ او مردى سر س

   )٦١.(اش آثار آبله و در چشمش نقطه سفيدى هست چهره

ز اشاره شده          : ديگر اوصاف سفيانى ر اوصاف روحى و روانى او ني در احاديث پيشوايان عالوه بر اوصاف ظاهرى، ب

   :است

ُه  . النَّار يا َربِّ ثارى ثارى، ُثّم: َيقوُل: فرمايد ر اين رابطه مىعليه السالم د امام صادق - ١ َوَقد َبلغ ِمن ُخْبثِه َانَّه َيْدفُن ُامَّ َوَلٍد َل

ادر بچه  . خدايا انتقام، انتقام، سپس دوزخ: َوِهَى َحيَّة، َمخاَفَة َان َتُدلُّ َعليه؛ سفيانى گويد اش را  او به قدرى خبيث است آه م

   )٦٢.(آند، از ترس اينكه مخفيگاهش را نشان بدهد مى بگور زنده

د شده      فيانى تأآي او : در اين حديث آه قبًال سندش را بررسى آرديم و صحت آن را اثبات نموديم، به سه ويژگى اخالقى س

ام، سر مى      پرآينه. پليدترين انسان روى زمين است ام، انتق اد انتق د  ترين انسان است و همواره فري رين انسان    سنگدل . ده ت

   .آند گور مى آند، حتى همسرش را زنده به است و بر احدى رحم نمى

ى  - ٢ ه م ين رابط الم در هم ه الس ام باقرعلي د ام داى را   : فرماي ز خ ت، او هرگ م اس ور و زاغ چش رخ روى، ب فيانى س س

   )٦٣.(دايا انتقام، سپس دوزخخدايا انتقام، وانگهى دوزخ، خ: گويد او مى. نپرستيده و هرگز وارد مكه و مدينه نشده است
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ه  : فرمايد صلى اهللا عليه وآله وسلم در اين رابطه مى اآرم رسول - ٣ ال َل ُة      : َيْخرُج َرجٌل ُيق ِق َدمشق، وعامَّ فيانى في عم السُّ

د،       َمن َيْتَبُعه ِمن َآلب، َفَيقُتل َحتَّى َيْبُقَر ُبُطوَن النِّساء َوَيقُتل الصِّبيان؛ مردى از دل دمشق خروج   فيانى گوين ه او س ه ب د آ آن

ان را مى        ى شكم زن ه حت د آ تار آن غ مى     همه پيروانش از تيره آلب هستند، آنقدر آش ان را از دم تي د  شكافد و آودآ      .گذران

)٦٤(   

ه  لم صحيح است        : حاآم نيشابورى پس از نقل حديث، بر صحت آن تأآيد نموده و گفت اى بخارى و مس ر مبن ن حديث ب     .اي

)٦٥(   

ون      : عليه السالم در حديث ديگرى در اين رابطه فرمود اميرمؤمنان - ٤ م، َفيقول َت َلُه ِى الزَّي اَل َوَيْغل ُع اَالطف : ُثمَّ َيْبَعُث َفَيْجَم

ا؟  أمورين را مى  ! ِان آاَن آباُؤنا َعَصْوَك َفنحن ما َذْنُبن ان را گردمى    م تد، آودآ ا      آورد و ديگ  فرس راى آنه ون را ب هاى زيت

   )٦٦(اند پس تقصير ما چيست؟ اگر پدران ما با شما مخالفت آرده: گويند اند، آنها مىجوش مى

ان - ٥ ى  اميرمؤمن ديث ديگرى م الم در ح ه الس د علي ى : فرماي ده م الد روم پناهن ه ب دا ب ول خ ى از اوالد رس وند گروه . ش

ازگردان   سفيانى آسى را به نزد پادشاه روم مى ا را برمى   ا. فرستد آه بندگانم را به من ب ز آنه ا را در     و ني د، پس آنه گردان

   )٦٧.(زند دمشق گردن مى

فيانى مى   اميرمؤمنان - ٦ د  عليه السالم به هنگام شمارش آارنامه سياه سپاه س داد مى    ٧٠٠٠٠: فرماي ر را در بغ ند و   نف آش

   )٦٨!!(شكافند زن را مى ٣٠٠شكم 

ه شريفه       - ٧ ل آي ه، در ذي وتر »در برخى از تفاسير عام ه   آورده) ٦٩(«ى اذ فزعوا ول د آ داد     : ان ه بغ فيانى لشكرى را ب س

   )٧٠.(شكافند زن را مى ١٠٠آشند و شكم بيش از  نفر را مى ٣٠٠٠فرسد، بيش از  مى

ن در   ٣٠٠٠٠و از تعدى به حريم  ) ٧١(نفر در َعيُن التَّمر ٧٠٠٠٠در برخى ديگر از احاديث عامه، از آشته شدن  - ٨ ت

   )٧٢.(آوفه سخن رفته است

ا او مخالفت مى   : در برخى ديگر از منابع عامه آمده است - ٩ د، از دم شمشير مى    سفيانى همه آسانى را آه ب د  آنن . گذران

   )٧٣.(يابد اين آار تا شش ماه ادامه مى. جوشاند ها مى آند و در ديگ آنها را با اره دو نيم مى

رده برداشته مى     عليه السالم در ضمن يك حديث طوالنى از ا اميرمؤمنان -١٠ فيانى پ ات س د  بعاد ديگرى از جناي ا  : فرماي ب

د  نفر به سوى عراق حرآت مى  ٧٠٠٠٠ ه، بصره و ديگر شهرها مى     . آن دم مى      در آوف ان اسالم را منه ردد، ارآ د؛   گ آن

ى مندان را م رآن دانش د، ق ى آش ا را م ى ه ران م اجد را وي وزاند، مس دگى فرم  س ه نوازن د، ب اح آن ات را مب د، محرم ان آن

د  آند، از فرايض الهى جلوگيرى مى دهد، آارهاى ناشايست را تجويز مى مى ه        . نماي د، هر آس آ روا نكن تم پ از جور و س

دان     ا خان نامش محمد، على، جعفر، حمزه، حسن، حسين، فاطمه، زينب، ام آلثوم، خديجه و عاتكه باشد، به سبب دشمنى ب

   )٧٤.(گذراند پيامبر از دم شمشير مى

ه شامات    اندآى از جناياتى آه بر اساس روايات فريقين، سفيانى به هنگام سيطرهاين بود  ) سوريه، اردن و فلسطين  (اش ب

ه       . دهد انجام مى وى و صحيحى است آ يار ق همه اين احاديث از نظر سندى قوى نيستند، ليكن همه آنها مؤّيد آن حديث بس



 

 37

ات      ، ا)اوصاف جسمى(در آغاز اين بخش و سر آغاز بخش قبلى  رديم و صحت سندش را اثب ل آ ز طريق شيخ صدوق نق

وديم  ى و    . نم ده و از نظر اخالق ه ش ودنش تكي ور ب ر سرخ روى، زاغ چشم و ب در آن حديث از نظر اوصاف ظاهرى ب

   .اش تأآيد شده است روانى بر خباثت، پليدى، قساوت، سنگدلى و آينه توزى

   خروج يمانى - ٢

   :از آن جمله . آند وج يمانى داللت مىاحاديث فروانى به حتمى بودن خر

   )٧٥.(حديث عمر بن حنظله آه متن آامل آن را نقل آرديم و سندش را بررسى نموديم

ود    مرحوم آلينى با سند صحيح از امام صادق ه فرم رده آ انه است      : عليه السالم روايت آ نج نش ائم پ ام ق يش از قي بانگ  : پ

انه    : راوى پرسيد. مانىزآيه و ي آسمانى، سفيانى، خسف، قتل نفس ن نش ه اي يش از آنك د، يكى از اهل بيت       اگر پ ا رخ ده ه

   )٧٦.(نه: شما خروج آند، آيا ما نيز همراه او خروج آنيم؟ فرمود

انه   در اين حديث اگر چه لفظ حتمى نيامده، ولى اينكه امام ن نش ا   عليه السالم رواى را نهى آرده از اينكه پيش از تحقق اي ه

   .باشد ها مى المت حتمى بودن آن نشانهخروج آند، ع

ورد            مرحوم آلينى اين حديث را با پنج واسطه از امام صادق ا از نظر اهل رجال م ه آنه ه هم رده آ عليه السالم روايت آ

ه او      ) ٧٧.(باشند وثوق مى رده آ ل آ انى نق عالمه مجلسى پس از نقل حديث آن را حسن در حّد صحيح دانسته و از شهيد ث

   )٧٨.(ّحت آن گواهى داده استنيز بر ص

وده   امام صادق انى     : عليه السالم در حديث ديگرى عالئم حتمى را بر شمرده و در ضمن آن فرم وم؛ يم َن اَلمحُت انىُّ ِم َوالَْيم

   )٧٩.(حتمى است نيز از عالئم

ُر   انىَّ : عليه السالم فرمود عليه السالم از خروج سفيانى گفتگو شد، امام در محضر امام صادق َيْخُرْج ذِلَك؟ َوَلمَّا َيخرج آاِس

رده         دگانش از صنعا خروج نك ده دي م آوبن وز در ه َعْيَنْيِه ِبَصنعاء؛ چگونه ممكن است او خروج آرده باشد، در حاليكه هن

   )٨٠(است؟

انى حتمى است      ولى به روشنى داللت مى. اين حديث سندش قوى نيست ه خروج يم فيانى     . آند آ انى، س دون يم را ب در زي

   .آار نيست

   .آنيم پس از بيان حتمى بودن خروج يمانى، به شمارى از ويژگيهاى او اشاره مى

ند صحيح از       از جمله فضل . آند در احاديث فروانى تصريح شده آه يمانى از يمن خروج مى: محل خروج ا س اذان ب ن ش ب

انىِّ      : ودعليه السالم روايت آرده آه در ضمن يك حديث بسيار طوالنى فرم   امام صادق ام، َوالَْيم ن الشَّ فيانى ِم روُج السُّ َوُخ

   )٨١.(آند ِمَن اَليمن؛ سفيانى از شام و يمانى از يمن خروج مى
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تند       بن شاذان اين حديث را فقط با دو واسطه از امام صادق فضل وق هس ورد وث ا هر دو م ه آنه   .عليه السالم روايت آرده آ

راز را در ضم    ) ٨٢( ين ف ز هم ام      شيخ صدوق ني ا سلسله اسنادش از ام رده      ن حديثى طوالنى ب ه السالم روايت آ باقرعلي

ه            ) ٨٣.(است رده آ ه السالم روايت آ ام باقرعلي نعيم بن حماد نيز با سلسله اسناد خود در ضمن يك حديث طوالنى از ام

ا       ُثمَّ َيصيُر َاليِهم َمنصور اليمانىُّ ِمن َصْنعاء ِبُجنودِه، َوَلُه َفورُة َشد: فرمود ا لشكريانش از صنعا ب روز ب انى پي يَدة؛ سپس يم

   )٨٤.(آند يك جنب و جوش خاصى به سوى آنها حرآت مى

تانه ظهور مى     خروج يمانى از نشانه: زمان خروج ه آسى نمى    . باشد  هاى حتمى و در آس ه آ راى ظهور     همانگون د ب توان

د   توان  وقت تعيين آند، براى خروج يمانى و سفيانى نيز هرگز آسى نمى ين آن ه خروج       . د وقت تعي ن آ لم است اي آنچه مس

   :چنانكه در احاديث فراوان به آن تصريح شده است. يمانى مقارن با خروج سفيانى است

د   عليه السالم روايت مى بن شاذان با سند صحيح از امام صادق فضل وُن   : آند آه در ضمن يك حديث طوالنى فرمودن د َيك َق

ا خروج              ُخروُجه َوُخروج اليمانىِّ ِم فيانى ب َدة؛ خروج س نٍَّة واِح د َوُس هٍر واِح ٍد َوَش وٍم واِح يِض فى َي اِت الب َن اليمن َمع الرَّاي

   )٨٥.(يمانى از يمن با پرچمهاى سفيد در يك روز، در يك ماه و در يك سال رخ خواهد داد

) ٨٦.(باشند ه هرسه در اوج وثاقت مىعليه السالم روايت آرده آ بن شاذان اين حديث را با سه واسطه از امام صادق فضل

   .باشد در نتيجه از باالترين سطح صحت برخوردار مى

ابقه   : عليه السالم روايت شده آه فرمود از امام صادق َاليمانىُّ َوالسُّفيانى َآَفَرسى ِرهان؛ يمانى و سفيانى همانند دو اسب مس

   )٨٧.(رسند به دنبال يكديگر فرا مى

   )٨٨.(آنند خرُج َقبَل السُّفيانى ِمْصرىٌّ َوَيمانى؛ پيش از سفيانى مصرى و يمانى خروج مىَي: محمدبن مسلم گويد

ل نمى        ر معصوم نق لم آن را از غي ن مس د ب د  در اين حديث اگر چه به نام معصوم تصريح نشده، ولى بى گمان محم از . آن

ه مى    شود آه اگر چه سپاه سفيانى و سپاه يمانى همانن اين حديث استفاده مى ابقه وارد آوف ى خروج     د دو اسب مس شوند، ول

   .يمانى پيش از خروج سفيانى خواهد بود

ن  خروج سفيانى، يمانى، مروانى و شعيب  : فرمايد امام رضاعليه السالم مى ه ظاهر مى      ب ين و    صالح و دستى آ شود و چن

   )٨٩.(دهد رخ مى) ظهور حضرت(آند، پيش از اين امر چنان مى

د  حديث بسيار طوالنى، پس از تشريح نبردهاى خونين آوفه مى اميرمؤمنان در يك انى     : فرماي پاه خراسانى و يم ان س ناگه

   )٩٠.(شوند همانند دو اسب مسابقه به دنبال يكديگر پديدار مى

اه و يك     : فرمايد امام باقرعليه السالم در ضمن يك حديث طوالنى مى خروج سفيانى، يمانى و خراسانى در يك سال، يك م

   )٩١.(ز خواهد بودرو

ن نتيجه مى    از جمع ه         بندى احاديث ياد شده به اي ا خروج آشوبگران و فتن انى ب ه خروج يم يم آ فيانى،     رس انى چون س جوي

   .بن صالح مقارن و همزمان خواهد بود مروانى و مصرى، و اصالح جويانى چون خراسانى و شعيب



 

 39

انى گ     : پرچم يمانى رچم يم راوان پيرامون پ رچم       در احاديث ف ان پ ه در مي روز در     فتگو شده و تصريح شده آ ه آن ايى آ ه

   .تر از پرچم يمانى نيست اهتزاز خواهد بود، پرچمى هدايت يافته

ن فضل ام ب ند صحيح از ام ا س اذان ب ود صادق ش ه فرم رده آ ه السالم روايت آ ِة: علي روُج الثالَث فيانىِّ : ُخ انىِّ َوالسُّ الُخراس

دٍة، في شهٍر واحٍد، في يوٍم واحٍد، َفليَس فيها راَيٌة ِبأْهدى ِمن راَيِة اليمانى، َتهدى اَلى الَحقِّ؛ خروج سه  َواليمانىِّ في َسَنٍة واح

اه و در يك روز مى   : تن ه     . باشد  خراسانى، سفيانى و يمانى در يكسال، يك م دايت يافت ان پرچمى ه ن مي رچم    در اي ر از پ ت

   )٩٢.(آند يمانى نيست آه به سوى حق هدايت مى

تند             اين حديث را فضل ه هر سه در حد اعالى وثاقت هس رده آ ا سه واسطه روايت آ در نتيجه حديث   ) ٩٣.(بن شاذان ب

   .باشد صحيح و معتبر مى

ود        در حديث ديگرى آه تحت عنوان زمان خروج از طريق فضل ده ب رديم، آم ند صحيح روايت آ ا س خروج  : بن شاذان ب

   )٩٤.(هاى سفيد يمانى از يمن با پرچم

ه و     ا سخن گفت امام باقرعليه السالم نيز در حديث مفصلى از خروج يمانى، خراسانى و سفيانى گفتگو نموده، از تقارن آنه

ن        : فرمايد در پايان مى ان اي ى صاِحِبُكم؛ در مي دعُو ال ُه َي دًى، َالنَّ َوَليَس في الرَّاياِت راَية َاْهدى ِمن راَيِة اليمانى، ِهى رايُة ُه

انى نيست    ، پرچمى هدايت يافتهها پرچم رچم يم ه سوى صاحب        . تر از پ را او شما را ب دايت است، زي رچم ه را   آن پ ان ف  ت

   )٩٥.(خواند مى

ز   . باشد  عليهم السالم مى  بيت شود آه او تابع مذهب اهل از احاديث ياد شده به روشنى استفاده مى: آيين يمانى از معصوم ني

انى     بيت مى   در فتنه ابو مسلم خراسانى برخى او را محبِّ اهل   . ندآ مطلبى رسيده آه آن را تأييد مى ا يم تند و او را ب پنداش

ام صادق  . آردند تطبيق مى ود    ام ه السالم فرم انى از            : علي ن طور نيست، يم ه، اي ه؛ ن َرُأ ِمن ذا َيْب ًا َوه والى َعلّي انى ُي ال، َاليم

   )٩٦.(جويد بيزارى مى آند، درحاليكه او از آن حضرت عليه السالم پيروى مى على

انى ام صادق: نسب يم ك حديث طوالنى ام انه در ضمن ي ه السالم نش ان مى علي مرده، در پاي ور را برش اى ظه د ه : افزاي

ا رف    ه يغم تن َوُخروج َرجٍل ِمن ُوْلِد َعمِّى َزيٍد ِباليَمن، َواْنِتهاب ِستاَرِة الَبيت؛ و خروج مردى از تبار عمويم زيد در يمن و ب

   )٩٧.(آعبه پرده

انى موعود باشد، حديث تصريح مى        اگر منظور از اين شخصى آه از يمن خروج مى د، يم ه       آن ه نسب او ب ه اينك د ب نماي

   .رسد عليه السالم مى جناب زيد بن على بن الحسين

زن  در احاديث معصومين نام يمانى ذآر نشده، تنها سِر نخى آه داريم پيشگويى سطيح آاهن : اسم و لقب يمانى براِى ذى ي

ه   سپس نام: گويد هاى ظهور مى پادشاه يمن است آه در شمار نشانه آورى از يمن، از صنعا و عدن پديدار شود آه چون پنب

د فيد باش ين است  . س ا حس ن ي امش حس ه . ن روج او فتن ا خ كند  ب م ش ا در ه ادى    آن. ه ارك، آن ه ده مب دى آن فرخن اه مه گ

   )٩٨.(همگان از اين عنايت الهى خشنود شوند، با نور او تاريكى رخت بر بندد. شود گر، آن سيدعلوى ظاهر مى هدايت
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يره دثان و س رغم توجه خاص مح يش علي ه پ ويى نويسان ب ب، گ ل آن در آت اهن و نق سخنان او حجت ) ٩٩(هاى سطيح آ

   .شرعى نيست، ليكن تنها منبعى است آه از نام يمانى و سيماى نورانى او سخن گفته است

ر شده   در شمارى و در برخى  ) ١٠٠(از احاديث فتن و مالحم از يمانى به عنواِن َاميُر اْلُعَصب يعنى فرمانده گروهان تعبي

ريش است         ره ق ى از اهل يمن و از تي د  ) ١٠١.(ديگر تصريح شده آه فرمانده گروهان يمنى و قرشى است، يعن و آن مؤيَّ

ار   است با حديث امام صادق ه او را از تب وده است      عليه السالم آ د شهيد معرفى فرم ده    ) ١٠٢.(زي و در حديث ديگرى آم

ا مى   است آه منظور از ُعَصب؛ گروهان يمنى روز        ) ١٠٣.(باشد  ه ى پي وان منصور يعن ه عن و در برخى احاديث از او ب

روى مى   ) ١٠٤.(تعبير شده است ه از او پي دان و خوال     و در برخى از لشكريان يمانى ستايش شده آ د، تكسواران هم ن آنن

   )١٠٦.(آنند و در ميان رآن و مقام با آن حضرت بيعت مى) ١٠٥(آيند پيشاپيش يمانى مى

   .در برخى از احاديث از تقارن خروج يمانى با جنبش سيد حسنى گفتگو شده است: تقارن خروج يمانى با سيد حسنى

ه فرم       آلينى با سند صحيح در ضمن حديثى از امام صادق رده آ ه السالم روايت آ نىُّ     : ودعلي انى َوَتحرََّك الَحَس ل اليم َوَاْقَب

   )١٠٧.(َوَخرَج صاِحُب هَذا األمر؛ يمانى پيش بتازد، حسنى به جنبش درآيد و صاحب اين امر خروج فرمايد

   )١٠٨.(باشد آلينى اين حديث را با چهار واسطه روايت آرده آه هر چهار تن در اوج وثاقت هستند و حديث صحيح مى

رده،       در احاديث فر ال آ ا را دنب ابقه آنه اوان از نبرد سخت يمانى با سفيانى سخن رفته، تصريح شده آه چون دو اسب مس

   )١١٠.(رسند و بر اساس روايت صحيح، سفيانى و پسرش به دست يمانى به هالآت مى) ١٠٩(آند، تار و مار مى

ه جهت        ا ب ه م يار رفيعى دارد آ ين        در احاديث فتن و مالحم، يمانى جايگاه بس ه هم تار، ب ن نوش ودن صفحات اي محدود ب

انى مى             مقدار بسنده نموده و اضافه مى ه يم اندن ب ارى رس زوم ي ام ل ه السالم در مق ه حضرت باقرعلي يم آ د  آن َوِاذا : فرماي

دعُو     مْن َفَعل ذِلَك َفهو ِمن َاهِلَخَرَج اليمانى َفاْنَهِض ِاَليِه، َفانَّ َرايَتُه راَية ُهدًى، َوال َيِحلُّ ِلُمْسلٍم َاْن َيْلَتوَى َعليه، َف ُه َي اِر، ألنَّ النَّ

تاب  ه سويش بش د ب انى خروج آن َتقيم؛ چون يم راٍط ُمس ى ِص قِّ وال ى الَح دايت است. ِاَل رچم ه رچم او پ را پ يچ . زي ر ه ب

   )١١١.(خواند زيرا او به سوى حق و به راه راست فرا مى. مسلمانى جايز نيست آه بر او بتازد

   گ آسمانىبان - ٣

   .دهد بانگ آسمانى است هاى حتمى آه مقارن ظهور رخ مى سومين نشانه از نشانه

ه       وديم، بانگ آسمانى ب در احاديث صحيح و مستندى آه در بخش آغازين اين نوشتار نقل آرديم و سند آنها را بررسى نم

ود   عنوان يكى از نشانه ام صادق    . هاى حتمى بيان شده ب د  ه السالم مى  علي  در حديث ديگرى ام وم؛    : فرماي َن اَلمحُت داُء ِم َالنِّ

   )١١٢.(هاى حتمى است بانگ آسمانى از نشانه

ده است    ) ١١٣.(همين تعبيردر حديث ديگرى نيز در آافى شريف آمده است ه مقدسه آم ِن  : در توقيع شريفى از ناحي َاال َفَم

فيانى و بانگ آسمانى، هر          ادَّعى المشاَهَدة َقبَل ُخروِج السُّفيانى َوالصَّْيَحِة َفهَو يش از خروج س ه پ اش آ آاِذٌب ُمْفَتر؛ آگاه ب

   )١١٤.(آس ادعاى مشاهده آند، دروغگو و افترا پرداز است
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را مضمون      . توقيع شريف به حتمى بودن نداى آسمانى اشعار دارد دارد، زي و سه حديث مذآور نيازى به بررسى سندى ن

   .شود ىآنها با دو حديث صحيح پيشين تأييد م

الَحقِّ،  »: در ذيل آيه شريفه: آريم بانگ آسمانى در قرآن َواْسَتِمَع َيوَم ُينادى الُمنادى ِمن مكاٍن قريٍب، َيوَم َيْسَمعوَن الصَّْيَحة ِب

ه حق مى      «ذِلَك َيوُم الُخروج ه صيحه را ب د، روزى آ شنوند،   ؛گوش فرا ده هنگامى آه منادى از جايگاه نزديك ندا سر ده

د و منظور از    منادى با نام قائم و نام پدرش ندا سرمى: عليه السالم فرمود صادق امام) ١١٥(ز روز خروج است؛آن رو ده

َصيَحُة : و در بيانى ديگر آمده است) ١١٦.(صحيه در اين آيه همان بانگ آسمانى است آه آن روز، روز خروج قائم است

   )١١٧.(مانى براى قائم استالقاِئِم ِمَن السَّماِء؛ منظور از صيحه، بانگ آس

روج »امام رضاعليه السالم در تفسير  ود « َيوُم الُخ ى     : فرم ِدىِّ؛ يعن اِئم الَمه دَى الق روُج َوَل ائم    : َاى ُخ دِى ق      .خروج پسرم مه

)١١٨(   

د  مى« ِمن مكاٍن قريب»مرحوم فيض در تفسير  ه صورت يكسان و مساوى          : فرماي راى همگان ب ادى آسمانى ب صداى من

ادرى خودش مى               ) ١١٩.(رسد  مى ان م ه زب راى هر آسى ب ه ب          .رسد  منظور ايشان از نظر شدت و ضعف است و گرن

)١٢٠(   

راى   ؛ اگر بخواهيم نشانه«َنَشأ ُنَنزِّل َعليهم ِمن السَّماِء آيًة َفَضلَّت َاْعناُقُهم َلها خاِضعين ِاْن»: در ذيل آيه شريفه اى از آسمان ب

انه (احاديث فراوان داريم آه منظور از آيه ) ١٢١.(تيم آه گردنهايشان در برابر آن منقاد شودفرس آنها فرو مى ن  ) نش در اي

   :آيه شريفه بانگ آسمانى است

ِزُع الَيقْ    : عليه السالم در تفسير اين آيه شريفه فرمود اميرمؤمنان اِئم، َوُتْف وِقُظ النَّ ْدِرها وُت ضان؛ آن  ِهَي آيٌة ُتْخِرُج الَفتاَة ِمْن ِخ

انه راپرده   اى نش يزگان را از س ه دوش ت آ ى  اس رون م ا بي ى   ه دار م ان را بي تد، خفتگ ت    فرس ه وحش داران را ب د، و بي آن

   )١٢٢.(اندازد مى

درش مى         : امام باقرعليه السالم در تفسير اين آيه شريفه فرمود ام پ ا ن ام مردى ب ه ن دايى از آسمان ب     .باشد  منظور از آن، ن

ودو در ح) ١٢٣( د : ديث ديگرى فرم ائم آل محم اره ق ه  -درب ه علي دا   -صلوات اللَّ مان ن ام او از آس ه ن ه ب ده آ ازل ش ن

اِب  : و در حديث ديگرى در توضيح نداى آسمانى به نام صاحب اين امر فرمود) ١٢٤.(شود مى به خدا سوگند آه آن در آت

   )١٢٥.(آورد در برابر او سر فرود مىماند جز اينكه  خدا آشكار است، آن روز احدى در روى زمين نمى

ود     امام صادق ين رابطه فرم ز در هم دا آشكار است            : عليه السالم ني اِب خ ائم در آت ام ق ه ن دا از آسمان ب دا سوگند ن ه خ         .ب

ه آن را دوشيزگان        قائم قيام نمى: و در حديث ديگرى فرمود) ١٢٦( رآورد آ ادى از آسمان بانگ ب آند جز هنگامى آه من

   )١٢٧.(شنوند همه اهل شرق و غرب مى. شنوند ها مى در سراپرده

آرى، هنگامى آه اين : عليه السالم در تفسير اين آيه پرسيدند آه آيا منظور همان بانگ آسمانى است؟ فرمود از امام صادق

ود و در حديث ديگرى   ) ١٢٨.(نشانه رخ دهد، همه گردن فرازان و دشمنان خدا در برابر آن خاضع شوند آن بانگ  : فرم
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ود   ) ١٢٩.(هايشان در برابر آن خاضع شود   آسمانى است به نام صاحب اين امر، تا گردن درم  : و در حديث ديگرى فرم پ

   )١٣٠.(فرمود آه بانگ آسمانى در قرآن در همين آيه است مى

را     گ مىاو همان امامى است آه منادى از آسمان بان: امام رضاعليه السالم در تفسير همين آيه فرمود ه سوى او ف زند و ب

   )١٣١.(شنوند خواند، همه اهل زمين آن را مى مى

دا سر     : محتواى بانگ آسمانى وارش ن در بزرگ در شمارى از احاديث ياد شده آمده بود آه منادى آسمانى با نام قائم و نام پ

ه        در احاديث فراوان توضيحات بيشترى  . خواند دهد و اهل زمين را به سوى او فرا مى مى ه ب ده است آ ن رابطه آم در اي

   :آنيم تعدادى از آنها فقط اشاره مى

رم  رسول  ود   اآ لم فرم ه وس ه وآل ه   : صلى اهللا علي ادى از آسمان بانگ برمى آورد آ ى   : من ر شما فالن الن؛ امي َرُآم ُف ِانَّ َامي

اران سپرى شد و     هان اى مردمان، روز: منادى از آسمان بانگ برآورد: و در حديث ديگرى فرمود) ١٣٢.(است ار جب گ

   )١٣٣.(بهترين فرد از امت محمدصلى اهللا عليه وآله وسلم زمام امور را به دست گرفت، پس در مكه به او بپيونديد

امر مردم سامان نگيرد و بر گرد يك محور گرد نيايند، تا هنگامى آه منادى : عليه السالم در اين رابطه فرمود اميرمؤمنان

گاه آف دستى در آسمان ظاهر شود و      آن. َعَلْيُكم بفالن، َوَتْطُلُع َآفُّ ُتشير؛ به سوى فالنى بشتابيد: داز آسمان بانگ برآور

   )١٣٤.(به سوى او اشاره آند

ِانَّ هذا َمهِدىٌّ : اى از باالى سرش بانگ برآورد چون مهدى خروج آند، فرشته: صلى اهللا عليه وآله وسلم فرمود اآرم رسول

   )١٣٥.(به راستى اين مهدى است، پس از او پيروى آنيدَفاتَِّبُعوه؛ 

ود  . امر ما از آفتاب آشكارتر است : امام باقرعليه السالم فرمود دا سر مى     : سپس فرم ادى از آسمان ن د  من ى پسر   : ده فالن

   )١٣٦.(فالنى، امام است

ن  اى سيف: به من گفت. گويد در نزد منصور دوانيقى بودم عمير مى بن سيف ر، ب   ب ه       عمي ود آ د ب ادى خواه اگزير يك من ه ن

دا      طاِلب؛ بنام مردى از فرزندان على بن ابى طالب  بن ابى ُينادى ِمَن السَّماِء ِباْسِم َرُجٍل ِمْن َوْلِد َعلِِّى ه السالم از آسمان ن علي

ر مورد يكى از پسر   دهيم، زيرا اين ندا د هنگامى آه اين ندا سر داده شود ما پيش از هر آسى به آن پاسخ مى. دهد سر مى

ا السالم است؟ گفت     آيا از تبار حضرت فاطمه: سيف پرسيد. عموهاى ماست اه منصور گفت    آن. آرى: عليه اى سيف،  : گ

ى چه     گفت، آن را نمى  ام، اگر همه اهل زمين مى اگر نبود آه من آن را از ابوجعفر امام باقرعليه السالم شنيده ذيرفتم، ول پ

   )١٣٧.(السالم استآنم آه او محمدباقرعليه 

ر آورد  . فالنى امير است: آند منادى از آسمان ندا مى: عليه السالم فرمود امام صادق يَعَتُه   : منادى ديگر بانگ ب ًا َوش ِانَّ َعلّي

   )١٣٨.(الفاِئزون؛ به راستى على و شيعيانش رستگارانند ُهُم

انه    ودن آن        مى هاى ظهور را بر   امام هشتم حضرت رضاعليه السالم در حديثى نش ر ب را گي شمارد، از بانگ آسمانى و ف

ان مى   سخن مى د  گويد و در پاي را مى      : فرماي ه سوى او ف ادى آسمانى ب د و مى   من د  خوان َد     : گوي َر ِعْن د َظَه ه َق َاال ِانَّ ُحَجَةاللَّ

ا       اللَِّه َفاتَِّبعوه، َفانَّ الَحقَّ َمَعُه َوفيه؛ آگاه باشيد آه حجت خدا در آنار خانه  بيِت ه حق ب د آ روى آني رد، از او پي خدا ظهور آ
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د  شود آه مى  بدنى در قرص خورشيد مشاهده مى: و در حديث ديگرى فرمود) ١٣٩.(او و در نزد اوست َث    ِاّن: گوي َه َبَع اللَّ

   )١٤٠.(ُفالنًا، َفاْسَمُعوا َلُه َوَأطيعوا؛ خداوند فالنى را بر انگيخت، به او گوش فرادهيد و از او پيروى آنيد

الن    ُمَحمٍد ُفالن ِانَّ الَمهدىَّ ِمن آِل: دهد منادى ندا سرمى: امام باقرعليه السالم در اين رابطه فرمود ن ُف ه؛     -ب ِم َابي ِمِه َواْس ِباْس

   )١٤١.(برد محمد، فالنى پسر فالنى است، نام او و نام پدرش را مى به راستى مهدى از آل

ام  ى سخ    : زبان پي ين الملل ان     در همايشهاى ب ه يكى از زب ان مى      نرانان سخنان خود ب ا بي ج دني رجم   هاى راي د و مت هاى   آنن

ه    آنند و شرآت آنندگان از گوشى ها ترجمه مى زبردست آن را همزمان به ديگر زبان انى آ هاى از پيش تنظيم شده، به زب

ان        بانگ آسمانى بدون نياز به اين ابزارها به قدرت.آنند با آن آشنايى دارند استماع مى ه زب ردى ب راى هر ف ار، ب پروردگ

   .شنود شود و هر آسى آن را با زبان خودش مى خودش القا مى

ود   امام صادق ائم          : عليه السالم فرم ام ق ه ن ادى از آسمان ب اِئم؛ من ِم الق ماِء ِباْس َن السَّ ادى ِم دا سرمى  ) ١٤٢(ين د  ن زراره . ده

ان  عامٌّ: آيا اين ندا خصوصى است يا همگانى؟ فرمود: پرسيد ، َيْسَمُع ُآلُّ َقْوٍم ِبِلساِنهم؛ همگانى است، هر قومى آن را با زب

ى  ان م نوند خودش ود ) ١٤٣.(ش رى فرم ديث ديگ ان      : و در ح ان خودش ا زب ومى آن را ب ر ق َنِتِهم؛ ه وٍم ِباْلِس لُّ َق َمُعُه ُآ َيْس

   )١٤٤.(شنوند مى

   )١٤٥.(در منابع عامه همين تعبير آمده است

نيده          بندى روايات بانگ آسمانى به اين نتيجه مى جمعاز : زمان پيام داى آسمانى ش ار ن دين ب تانه ظهور چن ه در آس رسيم آ

داى شب   . شود مى ه در احاديث معصومين   . باشد  رمضان مى   ٢٣ولى آن ندايى آه جزء عالئم حتمى است، ن يهم   چنانك عل

   .السالم به آن تصريح شده است

اه خداست و           : طه فرمودامام باقرعليه السالم در اين راب را رمضان م ود، زي د ب اه رمضان نخواه بانگ آسمانى جز در م

ل است  مانى در آن بانگ جبرئي ود. بانگ آس پس فرم الٍث    : س ة َث ٍة، َليل ة ُجُمَع ي َليل هِر َرمضان، ف ي َش ْوُت ف وُن الصَّ َيُك

اه رمضا       دا درم وا؛ ن َمُعوا َوَاطيع َك، َواْس ود       َوِعشرين، َفالَتُشكُّوا فى ذل د ب ه، در شب بيست و سوم خواه . ن، در شب جمع

   )١٤٦.(هرگز در آن شك نكنيد، گوش فرا دهيد و اطاعت آنيد

يَن   : عليه السالم نيز در اين رابطه فرمود امام صادق َالصَّْيَحُة التى فى َشهِر َرمضان، َتكوُن َليلةالُجُمَعِة ِلثالٍث َوِعشريَن َمَض

   .شب گذشته از آن رخ خواهد داد ٢٣ه در ماه رمضان خواهد بود در شب جمعه، اى آ ِمن شهِر َرمضان؛ آن صيحه

ود      بن شاذان با سند صحيح از امام صادق فضل ه فرم رده آ اِئم   : عليه السالم روايت آ ادى ِباسم الق الٍث    ) ١٤٧(ُين ة ث فى َليَل

شود و در روز عاشورا    ام قائم بانگ زده مى رمضان به ن ٢٣َوِعشريَن ِمن َشهِر َرمضان َوَيقوُم فى َيوِم عاُشورا؛ در شب 

   )١٤٩.(او همين مضمون را از امام رضاعليه السالم نيز روايت آرده است) ١٤٨.(آند قيام مى

وى     ) ١٥٠.(در احاديث فراوان از طريق عامه بانگ آسمانى در شب نيمه رمضان نقل شده است دام ق ند هيچك ه س جز اينك

ن   مثًال حديث سوم را فضل. از سند قوى برخوردار هستند نيست، ولى روايات شب بيست و سوم بن شاذان به واسطه سه ت

تند      اد هس ورد اعتم يار موثق و م تقن است     ) ١٥١.(روايت آرده، آه هر سه بس دين . در نتيجه روايت صحيح و م ترتيب   ب
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ق    . باشند رمضان در اوج صحت مى ٢٣روايات شب  ط از طري ه رمضان فق يده و از    در مقابل روايات شب نيم ه رس عام

   .نظر عامه نيز سند معتبرى ندارد

   .شنوند زمين آن را مى در روايات فراوان تاآيد شده آه همه اهل: گستره پيام

ا غرب باشد آن      از آسمان ندا مى) ١٥٢(با نام قائم: امام باقرعليه السالم در اين رابطه فرمود  شود، هرآس آه در شرق ي

دا سر       : و در حديث ديگرى فرمود) ١٥٣...(باشد جز اينكه بيدار شوداى ن شنود، هيچ خفته را مى درش ن ام پ ائم و ن ام ق با ن

ى راپرده   داده م دا را در س ن ن يزگان اي ود، دوش ى  ش ا م ويق      ه زش تش بش و خي ه جن ود را ب رادران خ دران و ب نوند، پ ش

، هر آسى آه در شرق يا غرب باشد آن را   دهد منادى از آسمان به نام مهدى ندا سرمى: و در نقلى فرمود) ١٥٤.(آنند مى

   )١٥٥.(اى نباشد جز اينكه بيدار شود شنود و هيچ خفته مى

زى نمى     : فرمايد عليه السالم در اين رابطه مى امام صادق ده، چي د در آن روح آفري دا را      از آنچه خداون ه آن ن د جز اينك مان

   .شنود مى

راوان از ح   تايش ف س از س الم پ ام رضاعليه الس دىام ى) ١٥٦(ضرت مه د م ى : فرماي ود م م خ ا چش ويى ب نم در آن  گ بي

دايى سر داده مى          لحظه ه؛ ن ايه انداخت ا س ر آنه دى ب ابوس نومي د      اى آه بيش از وقت ديگر آ تند همانن ه دور هس شود، آنانك

   )١٥٧.(شنوند آسانى آه نزديك هستند مى

ان   : وظيفه ما وا دارد    در غالب احاديثى آه محتواى پيام آسمانى را بي َمُعو َوَاطيُع ر ِاْس رده، تعبي د و     . آ را دهي ى گوش ف يعن

انيد             : اطاعت آنيد و در برخى آمده است ه او برس ا شتاب ب تابيد و خود را ب ه سويش بش دا سر داد ب ادى ن ه من . هنگامى آ

ردم بيعت مى         گويى با چشم خود مى   ام از م ان رآن و مق ه در مي نم آ رد  بي امبر رحمت ن  ) ١٥٨.(گي ه    و از پي رديم آ ل آ ق

ه     . هان اى مردمان، دوران ستمگران به پايان رسيد: دهد منادى ندا سر مى: فرمود رد از امت محمدصلى اهللا علي بهترين ف

   )١٥٩.(پس به سوى مكه بشتابيد و به او بپيونديد. وآله وسلم قدرت را به دست گرفت

   َخَسِف َبْيدا -٤

   .باشد سلسل زمانى خسِف سرزمين بيدا مىهاى حتمى، از نظر ت چهارمين نشانه از نشانه

د  چنانكه قرآن آريم در مورد قارون مى . باشد َخْسف در لغت به معناى فرو ريختن چيزى در زمين مى ِه   »: فرماي ْفنا ِب َفَخَس

ور، خالى از  و َبْيدا در لغت به معناى دشت هموار، پهنا) ١٦٠.(اش در زمين فرو برديم ؛ ما او را با خانه«َوِبداِرِه اَالْرض

اور و دشت      . باشد سكنه و آب و علف مى ه سرزمين پهن ه و مدين ان مك ام دارد     شن  در مي دا ن ه َبْي منظور از  . زارى است آ

   .باشد َخسِف بيدا فرو رفتن سپاه سفيانى در سرزمين بيدا مى

ا حضرت مهدى    ه مع   ) ١٦١(هنگامى آه سپاه سفيانى از مدينه منّوره براى معارضه ب ه سوى مك ه حرآت مى   ب د،   ظم آنن

رو          آورد آه چون به سرزمين بيدا رسيدند، جبرئيل امين فرياد برمى ام خود ف روه ستمگر را در آ ن گ دا، اي اى سرزمين بي

تن روشن مى      . برد آند و همه آنها را در آام خود فرو مى پس زمين دهان باز مى. ببر ات مالحم و ف شود   از بررسى رواي
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ك م  دود ي ه در ح ن حادث ه اي ى عصرعليه السالم رخ مى آ ور حضرت ول د از ظه د اه بع دين. ده دا را  ب ب خسف بي ترتي

   .هاى قيام حضرت دانست هاى ظهور به معناى اخّص آلمه به شمار آورد، بلكه بايد آن را از نشانه توان از نشانه نمى

وديم؛ ظهور حضرت     بر اساس روايات فراوان آه برخى از آنها را با عنوان زمان پيام نقل آرديم و سندش را بررسى نم

اه و   بدين. در شب بيست و سوم رمضان و قيام آنحضرت در روز عاشورا خواهد بود ترتيب ميان ظهور و قيام دقيقًا سه م

   .زآيه خسف بيدا و قتل نفس: دهد هاى حتمى در اين فاصله رخ مى هفده روز فاصله است آه دو نشانه از نشانه

ى عصرعليه السالم مى       ه خسف بيدا يكى از نشانه ام حضرت ول تباه          اى حتمى قي ل اش ا هيچ خسف ديگرى قاب ه ب باشد آ

   .نيست

   :قرآن آريم در دو مورد پيرامون خسف بيدا سخن گفته: جايگاه خسف بيدا در قرآن

ا  َيا َأيَُّها الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب آِمُنوا ِبَما َنزَّْلَنا ُمَصدِّقًا ِلَما َمَعُكم ِمن َق« ى َأْدَباِرَه ه   »ْبِل َأن َنْطِمَس ُوُجوهًا َفَنُردََّها َعَل ؛ اى آسانى آ

ر   آتاب داده شده ايد، به آنچه فرو فرستاديم درحاليكه تصديق آننده آتابى است آه با شماست، ايمان بياوريد، پيش از آنكه ب

   )١٦٢.(هايى بزنيم و آنها را به پشت سر برگردانيم چهره

ن آ د در اي ره  خداون ر چه ه در آن روز ب يم داده آ اب را از روزى ب ل آت ه اه ى ي ايى زده م ه پشت   ه ان ب ود و صورتش ش

ده مى  ه. شود  سرشان برگرداني ّرد گفت يش از     : مب ا پ اقى است ت ه حال خود ب ى ب اده، ول اق نيفت اآنون اتف د الهى ت ن تهدي اي

   )١٦٣.(ق پيدا آندرستاخيز با مسخ شدن افرادى و برگشتن صورتهايشان به پشت سرشان تحق

نده        ا بس ه از آنه ه يك نمون ه ب اما اينكه اين تهديد الهى آى اتفاق خواهد افتاد؟ روايات فراوان از پيشوايان معصوم داريم، آ

   .آنيم مى

 امام باقرعليه السالم در يك حديث بسيار طوالنى از آارنامه سياه سپاه سفيانى و جنايات وحشيانه آنها سخن گفته، در پايان

يا َبْيدا َابيدى ِباْلَقوم؛ اى سرزمين : دهد گاه منادى آسمانى ندا سرمى آن: فرمايد از ورود آنها به سرزمين بيدا گفتگو آرده مى

رو مى    پس زمين دهان مى. بيدا اين گروه را نابود آن ره آلب          گشايد و آنها را در آام خود ف ه از تي ن آ ه جز سه ت رد، ب ب

د  سرشان برمى را به پشتخداوند صورت آنها . هستند د      آن. گردان د و فرمودن ه را تالوت آردن اه آي ا     : گ ه در حق آنه ن آي اي

   )١٦٥.(اين حديث به همين تعبير از طريق عامه نيز از امام باقرعليه السالم روايت شده است) ١٦٤.(نازل شده است

ْوتَ    »: آريم در آيه ديگرى فرموده قرآن ال َف رى ِاْذ ُفِزعوا َف اٍن َقريب     َوَلْو َت ن َمك ذوا ِم ه      «َوُاِخ ى آ ان را مشاهده آن ؛اگر آن

   )١٦٦.(شوند اند و رهايى ندارند و از مكان نزديك گرفتار مى دچار وحشت شده

   .آنيم در روايات فروان تأآيد شده آه اين آيه در مورد خسف بيدا نازل شده آه به برخى از آنها اشاره مى

ان مى   سلم آارنامه سياه سفيانى و قتل عام مدينه توسط آنان را شرح مىصلى اهللا عليه وآله و پيامبراآرم د  هد، در پاي : فرماي

دا مى      . فرستد چون به سرزمين بيدا رسيدند، خداوند جبرئيل را براى نابودى آنها مى ين بي ر زم اى خود ب د،   جبرئيل با پ زن
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ا مى    . «َترى ِاْذ ُفِزعوا  َوَلْو»اين است معناى آيه . برد پس همه آنها را در آام خود فرو مى ر از آنه ا دو نف ه يكى     تنه د آ مان

   )١٦٧.(باشند بشير و ديگرى نذير است و آن دو از قبيله جهينه مى

ا در        اميرمؤمنان تن آنه رو رف ان از ف ه و در پاي عليه السالم از گسيل داشتن لشكرى جّرار به مدينه توسط سفيانى سخن گفت

دا گفتگ     رزمين بي ين در س ام زم ى آ وده، م د و نم ى     : فرماي ه م د آ الم خداون اى آ ت معن ن اس د اي رى ِاْذ  »: فرماي ْو َت َوَل

ياه     ) ١٦٨.(«ُفِزعوا ه س وده، از آارنام همچنين در ضمن يك حديث طوالنى آه به صورت مكتوب براى معاويه ارسال نم

ر دا            اد شده خب ه ي ه آي ا استشهاد ب دا ب پاه او در سرزمين بي تن س ان مى  سفيانى و از فرو رف د  ده، در پاي ر   : فرماي ا از زي آنه

اقى نمى      هايشان در زمين فرو مى قدم ا ب د و آسى از آنه ه جز گزارش     رون د، ب ه پشت        مان د صورتش را ب ه خداون گرى آ

ه شترش رم مى     و در حديث ديگرى از ساربانى سخن مى  ) ١٦٩.(گرداند سرش برمى د آ ال شترش    . خورد  گوي ه دنب او ب

   )١٧٠.(آند آند، وى گزارش آنها را براى مردم بازگو مى يابد و سر نخى پيدا نمى دد آسى را نمىگر رود، چون بر مى مى

دا        عليه السالم روايت مى ثمالى از امام زين العابدين ابوحمزه ه در سرزمين بي فيانى است آ پاه س آند آه اين آيه در مورد س

   )١٧١.(شوند هايشان گرفتار مى از زير قدم

رده  ٧٠٠٠٠شوند را  تعداد لشكر سفيانى آه در بيدا هالك مى در احاديث عامه د  نفر نقل آ ن احاديث هدف    ) ١٧٢.(ان در اي

   )١٧٣.(اند از اين لشكرآشى را پيكار با حجت خدا و تخريب خانه خدا بيان آرده

ل و غارت آنه    : آارنامه سياه سپاه سفيانى ژه از قت ه سخن    در احاديث فراوان از آارآرد سپاه سفيانى به وي ا در شهر مدين

ه اشاره مى    . رفته است يم  ما در اينجا فقط به يك نكت ران مى     : آن ه را وي فيانى مدين رَّه     لشكر س د، شديدتر از داستان َح         .آنن

)١٧٤(   

ّره از          داستان حّره سياه ه ح ان او در منطق ه فرم ه آربال ب د از فاجع  ترين آارنامه سپاه يزيدبن معاويه است آه يك سال بع

ر    فاجعه حّره به قدرى شرم. محّلات مدينه منوره انجام يافت آور است آه هيچ موّرخى به خود اجازه نداده مشروح آن را ب

   .روى صفحات آاغذ منعكس آند

تار از       ن نوش ه جهت محدوديت اي در مورد سپاه سفيانى و خسِف آنها در سرزمين بيدا، دامنه سخن بسيار گسترده است، ب

   .آنيم نظر مىهمه آنها صرف 

   زآيه  قتل نفس - ٥

ل نفس    پنجمين و آخرين نشانه از نشانه ه است   هاى حتمى قت ى      نفس . زآي اى انسان ب ه معن ه ب اه است   زآي در احاديث و  . گن

   .زآيه ياد شده است آيات، از چهار نفر به عنوان نفس

س االن      نف ا همس ه ب ود آ وانى ب الم، و او نوج ه معاصر حضرت خضرعليه الس ود، حضرت   زآي ازى ب غول ب ود مش خ

ى   «َاَقَتْلَت َنْفسًا َزِآيًَّة ِبَغيِر َنْفسٍ »: حضرت موسى به او گفت. خضرعليه السالم او را آشت ا شخص ب اهى را آشتى    ؛ آي گن

   )١٧٥.(آه آسى را نكشته بود
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د  . ارانش آشته شد  عليه السالم آه در مقابل منصور دوانيقى قيام آرد و با همه طرفد زآيه معاصر امام صادق نفس او محم

ى      ام حسن مجتب وه ام ه شمار مى         پسر عبداللَّه محض، ن دويت ب دعيان مه ود و از م ه السالم ب روان او  ) ١٧٦.(رفت  علي پي

ن   . ِاسُم َابيِه ِاسُم َابى را بر آن افزودند: حديث معروف ِاْسُمُه ِاْسمى را براى انطباق با او تحريف آرده و جمله دحنبل اي احم

واِطى : با سه طريق در مسند خود نقل آرده آه هر سه با جمله حديث را تم شده     ُي مى خ ُمُه ِاْس ام من     . ُء ِاْس ى مهدى همن يعن

روان   ) ١٧٨.(طريق از پيامبراآرم روايت آرده آه به همان جمله ختم شده است ١٤طبرانى آن را با ) ١٧٧.(است ى پي ول

   )١٧٩!!(يعنى نام پدرش نام پدر من است. ن افزودندزآيه جمله ِاْسُم َابيِه ِاسُم َابى را بر آ نفس

ه     ) ١٨٠(گرفت زآيه از آودآى زبانش مى نفس د آ وهريره نسبت دادن ه اب دبن    : و لذا حديثى جعل آرده ب امش محم مهدى ن

د     بعد از نفس) ١٨١!!(عبداللَّه است و در زبانش عيبى هست رد، پسرش را محم زآيه منصور نيز از همين حيله استفاده آ

ه مهدى عباسى      نام نهاد و به مهدى ملقب ساخت و چون نام منصور عبداللَّه بود، او نيز مشمول اين حديث مجعول شد وب

امبراآرم . شناخته شد ه مهدى از         و براى تثبيت آن، حديث ديگرى جعل آرد و به پي لم نسبت داد آ ه وس ه وآل صلى اهللا علي

ن حديث مجعول   !! باشد  فرزندان عمويم عباس مى ود           اي ه آارش جعل حديث ب رده آ ل آ د نق دبن ولي ط محم ) ١٨٢.(را فق

وان نفس   زآيه، احاديث نفس پيروان نفس ه   زآيه موعود را نيز به او تفسير آردند و به اين وسيله او را در تاريخ به عن زآي

   .مشهور آردند

ه شهادت مى        نفس تانه ظهور در نجف اشرف ب ان . درس  زآيه ديگرى در احاديث آمده آه در آس ه السالم در    اميرمؤمن علي

انه   خطبه ان نش د  هاى ظهور مى    اى آه به خطبه المخزون معروف شده، در مي نَّْفسِ  : فرماي ُل ال ة في      َوَقْت ِر الكوَف ة ِبَظْه الزَِّآيَّ

ش شيخ مفيد نيز به هنگام شمار ) ١٨٣.(تن ٧٠با ) نجف(در پشت آوفه ) گناهى انسان بى(زآيه  َسبعين؛ و آشته شدن نفس

   )١٨٤.(تن از صالحان در پشت آوفه سخن گفته است ٧٠زآيه با  هاى ظهور، از آشته شدن نفس نشانه

   .زآيه موعود ندارد هيچكدام از اين سه مورد ربطى به نفس

ل  ق -ارواحنافداه  -هاى حتمى در آستانه قيام جهانى حضرت بقيةاللَّه  آخرين نشانه از نشانه: هاى حتمى زآيه از نشانه نفس ت

   .رسد زآيه است آه در مسجد الحرام، در ميان رآن و مقام به هنگام قرائت پيام امام به شهادت مى نفس

عليه  زآيه معاصر امام صادق نفس. سال پيش از تولد امام عصر آشته شده ٥٠٠٠زآيه معاصر حضرت خضر حدود  نفس

تانه    اى آه در نجف اشرف آشته مى    يهزآ نفس. سال قبل از تولد آن حضرت آشته شده ١١٠السالم نيز حدود  شود، در آس

د از ظهور و         ولى نفس. باشد ظهور مى اه و دو روز بع ًا سه م ه موعود، دقيق انى، روز     ١٥زآي ام جه يش از قي  ٢٥روز پ

ار      لذا اميرمؤمنان. رسد ذيحجة الحرام در ميان رآن و مقام به شهادت مى ه المخزون هر دو را در آن  عليه السالم در خطب

انه    : آند يكديگر بيان مى ام؛ از نش رُّآن َوالَمق يَن ال هاى ظهور آشته     َوَقتُل النَّفس الزَّآيَّة ِبَظْهِر الُكوَفة في َسبعين، َواْلَمْذبوُح َب

   )١٨٥.(شود در ميان رآن و مقام تن، و آنكه آشته مى ٧٠است در پشت آوفه با  اى زآيه شدن نفس

   )١٨٦.(عليه السالم اين دو نشانه را آنار هم ياد آرده است اميرمؤمنانشيخ مفيد نيز به پيروى از آالم 

ند صحيح در بخش       . هاى حتمى است زآيه در ميان رآن و مقام از نشانه آشته شدن نفس ا س دين حديث ب در اين رابطه چن

ى ك حديث ديگرى م وديم و اين تار ذآر نم ن نوش ازين اي ق فضل آغ د از طري ه آن را شيخ مفي م آ ام  آوري اذان از ام ن ش ب
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ل نفس  : باقرعليه السالم روايت آرده آه فرمود انه   َوَقتُل النَّفس الزَّآية ِمَن المْحتوم؛ قت ه از نش ) ١٨٧.(هاى حتمى است    زآي

   )١٨٨.(عليه السالم نيز روايت شده است اين حديث به همين تعبير از امام صادق

د  ضمن يك حديث طوالنى مى  عليه السالم در امام صادق. زآيه نامش محمد است نفس ن آلِ   : فرماي الٍم ِم ُل ُغ ُمحمَّدصلى   َوَقْت

ل جوانى از آل   اهللا عليه وآله وسلم َبيَن الرُّآِن َوالَمقام، ِاْسُمُه ُمحمدبن ُمحمد، َوَلَقُبُه النَّفُس ه     الزَّآيَّة؛ قت ه وآل محمدصلى اهللا علي

   )١٨٩.(باشد زآيه مى نفس: و لقبشوسلم در ميان رآن و مقام آه نامش محمد فرزند محمد، 

در اين حديث آه ) ١٩٠.(باشند بن شاذان فقط با دو واسطه نقل آرده آه هر دو در حد اعالى وثاقت مى اين حديث را فضل

ده            ه السالم حسن آم ام باقرعلي ى در حديث ديگرى از ام ده، ول د آم درش محم ام پ از نظر سندى در اوج صحت است، ن

   )١٩١.(است

زى  : فرمايد امام باقرعليه السالم در ضمن يك حديث طوالنى مى. عليه السالم است ه از تبار امام حسينزآي نفس اگر هر چي

امبر، و نفس       امبر، سالح پي رچم پي امبر، پ ه  بر شما مشتبه شود؛ هرگز پيمان پي ام حسين     زآي ه از نسل ام ه السالم    اى آ علي

   )١٩٢.(شود است، بر شما مشتبه نمى

و ه اب ه نفس  پس آنچ رده آ ل آ رج نق ى الف ام حسن مجتب ه از اوالد ام روان نفس  زآي ه السالم است، از سوى پي ه  علي زآي

   .جعل شده است) حسن بن عبداللَّه محمدبن(

د  زآيه قيام جهانى خود را آغاز مى   روز بعد از قتل نفس ١٥حضرت مهدى دقيقًا  ن رابطه      . آن ه السالم در اي ام باقرعلي ام

 ١٥جز ) ١٩٣(زآيه و قيام قائم الزَّآيِة َأآَثر ِمن َخمسَة َعْشَر َليَلة؛ در بين قتل نفس َس َبيَن ِقياِم القاِئم َوَقتِل النَّفِسَلْي: فرمايد مى

   )١٩٤.(اى نخواهد بود شب فاصله

ان . زآيه بى گناه است نفس ن رابطه مى      اميرمؤمن ه السالم در اي د  علي ر شهر  ريختن خون حرام، در روز حرام، د    : فرماي

يش از          . اى از قريش حرام، از تيره د، پس از آن ب ه را شكافت و انسان را آفري ه دان ه خدايى آ شب حكومت    ١٥سوگند ب

منظور از خون حرام؛ انسان بى گناه، منظور از روز حرام؛ ماه ذيحجة الحرام و منظور از شهر     ) ١٩٥.(نخواهد داشت

   .باشد حرام؛ مكه معظمه مى

ه نوجوانى    : فرمايد عليه السالم در اين رابطه مى اميرمؤمنان. ناجوانمردانه است زآيه خيلى قتل نفس ويى ب به خدا سوگند گ

ذيرد و ديگر   . زند نگرم آه در خون خود دست و پا مى از قريش مى پس از اين جنايت آسى در روى زمين عذر آنها را نپ

   .ماند اى نمى براى آنها سيطره

ام قرائت نفس ه هنگ ه را ب ام حضرت مى زآي ند پي ه السالم مى. آش ام باقرعلي د ام ائم: فرماي ارانش ) ١٩٦(ق ه يكى از ي ب

بيت رحمت و معدن رسالت و  ما اهل»گويد  او به شما مى. فرمايد برو به سوى اهل مكه و بگو من فرستاده فالنى هستم مى

ا        خالفتيم، ما ذريه پيامبر و از تبار پيامبرانيم، ما مورد ستم واقع شديم،  امبر م ه پي ال و منكوب شديم، از روزى آ ا پايم م

هنگامى آه آن جوان اين پيام را « .ما را يارى آنيد. طلبيم رحلت آرده تا به امروز حق ما گرفته شده، ما از شما يارى مى

   )١٩٧.(زآيه است او نفس. برند آنند و او را در ميان رآن و مقام سر مى آند؛ به سويش تهاجم مى ابالغ مى
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   .شود قيام جهانى آغاز مى( عاشورا)روز بعد، روز دهم محرم  ١٥شود و  ذيحجه آشته مى ٢٥زآيه دقيقًا روز  فسن

   .آند صاحب سيره شايسته، قيام مى) ١٩٨(زآيه است و بعد از آن، حضرت مهدى آخرين نشانه، قتل نفس

ر       چون او آ . زآيه آشته شود   خروج نكند جز هنگامى آه نفس) ١٩٩(حضرت مهدى ين و آسمان ب اآنان زم شته شود، س

   )٢٠٠.(آنها خشمگين شوند

ورد نفس    عبداللَّه ه   بن بّشار سوگنامه مفصلى پيرامون شهداى راه فضيلت، از خاندان عصمت و طهارت سروده، در م زآي

   :گويد مى

   وآخر عندالبيت يقتل ضيعة

   يقوم فيدعو لالمام فينحر

ام     شود، او برمى   مى  يكى ديگر به تباهى در آنار آعبه آشته ه سوى ام زد و ب را    خي ه السالم ف ن راه    مى  علي د و در اي خوان

   .شود آشته مى

   وفي قتل نفس بعد ذلك زآية

   امارات حق عند من يتذآر

   .هاى حقى هست براى آسى آه متذآر شود زآيه نشانه در قتل نفس

   آخرين سخن

يديم        در اين نوشتار آه به جهت محدود بودن صفحات، به اختص ن نتيجه رس ه اي يم؛ ب ار و در مواردى به اشاره سخن گفت

تند             عالئم ٢٠٠٠آه در ميان بيش از  ه هس م حتمي ين از عالئ تم و يق ه طور ح ه ب انه هست آ نج نش ط پ ورد  . ظهور فق در م

تن    اد و اس ورد اعتم رديم   حتمى بودن آنها و ويژگيهاى مهم هر يك از آنها احاديثى از پيشوايان معصوم، از منابع م ل آ اد نق

انديم     ات رس ه اثب ه      آن. و آنها را از نظر سندى بررسى نموديم و صحت آنها را در باالترين سطح ب اه ديگر احاديث را ب گ

دا مى   ه روز        عنوان شاهد و مؤّيد آورديم و روشن شد آه اينها در آستانه ظهور تحقق پي تند آ م هس ن جهت مه د و از اي آنن

د           . آنند ظهور را دقيقًا مشخص مى اه بع ًا هشت م ت، دقيق ر سوريه، اردن و فلسطين سيطره ياف فيانى ب مثًال هنگامى آه س

م حتمى    . چنين آاربردى ندارند) عالئم غيرحتمى(ها  ولى ديگر نشانه. آند حجت پروردگار ظهور مى ك عالئ لذا لزوم تفكي

   .اند ها را شرعًا واجب شمرده نشانهشود، به ويژه آه برخى از مراجع تقليد فرا گرفتن اين  از غيرحتمى روشن مى

ل از ظهور       : ها، دو نشانه همچنين روشن شد آه از اين نشانه اه قب ًا هشت م ان و دقيق خروج سفيانى و خروج يمانى همزم

   .دهد رخ مى
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ا   . يابد بانگ آسمانى دقيقًا مقارن با ظهور، شب جمعه، شب بيست وسوم ماه رمضان تحقق مى دا در حدود يكم ه و خسف بي

   .شود واقع مى) ذيحجه ٢٥(زآيه دقيقًا سه ماه و دو روز بعد از ظهور  قتل نفس. پذيرد بعد از ظهور انجام مى

م محرم الحرام           ١٥قيام جهانى  نبه ده ور، روز ش د از ظه ده روز بع اه و هف ) روز عاشورا (روز بعد از آن و دقيقًا سه م

   .شود آغاز مى

ل نفس   دا،    در نتيجه قت ه و خسف بي ه نمى        زآي اى اخص آلم ه معن ام       از عالمات ظهور ب ه عالمت خروج و قي ند، بلك باش

   .باشند جهانى آن حضرت مى

   اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والّنصر،

   .واجعلنا من اعوانه وانصاره، آمين

**************   

   . ٦١٦خليل، العين، ترتيب آتاب العين، ص     .١ 

   .١٣، آيه )٥١(سوره ذاريات        .٢

   .٤٧٢، ص ٤ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج        .٣

   .٢، آيه )٢٩(سوره عنكبوت        .٤

   .٧٣٢خليل، همان، ص        .٥

   .٢٣٨، ص ٥ابن فارس، همان، ج        .٦

   .٤١١خليل، همان، ص        .٧

   .٢٦٠، ص ٣ابن فارس، همان، ج        .٨

   .٢٦١همان، ص        .٩

   .در قاهره، دمشق و بيروت مكرر به چاپ رسيده است   .١٠

   .٥٧٤خليل، همان، ص    .١١

   .١٠٩، ص ٤ابن فارس، همان، ج    .١٢
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   .٥٢٠ - ٥٢٨، ص ٢نگارنده، آتابنامه حضرت مهدى، ج : ك.شناختى آنها ر براى آتاب   .١٣

   .١٠٤٩، رقم ٣٩٠نجاشى، الرجال، ص    .١٤

ار        حجر عسقالنى وثا ابن  .١٥ ا اظه ق نظر آنه رده و خود طب ل آ قت او را از احمد حنبل، معين، عجلى و ابوحاتم نق

   .٤٤٧ابن حجر، فتح البارى، جلد مقدمه، ص : ك.ر. نظر آرده است 

ه  .١٦ اخ  : از جمل اريخ استنس دن، ت وزيم، لن ريتيش مي ه بي دى، .ه ٧٠٦نسخه آتابخان ه عاطف افن ق و نسخه آتابخان

   .ق .ه ٦٨٧ استانبول، به تاريخ

ام   .١٧ ه ن ان و عراق ب ران، لبن ار در اي ا ب اب دهه ن آت ود : اي ام اصلى خ ه ن رًا ب ده و اخي اپ ش تن چ م والف : المالح

   .التشريف بالمنن في التعريف بالفتن، در قم چاپ و منتشر شده است

   .ابن حماد، الفتن؛ ابن حنبل، الفتن؛ شيخ فادى اسعد نصيف، الفتن والمحن: ك.ر   .١٨

   .ابن المنادى، المالحم، تحقيق ُعَقيلى؛ سيد ابن طاووس، المالحم والفتن: ك. ر   .١٩

ود، اشراطالساعة      : ك.ر  .٢٠ دين محم بزرنجى، االشاعة ال اشراطالساعة؛ يوسف بن وابل، اشراطالساعة؛ صالح ال

ان،   ن آنع اشراطالساعة وامور    الصغرى و الكبرى؛ محمد سالمه جبر، اشراطالساعة واسرارها؛ قاضى محمد اب

   .اآلخرة

   .٦٩، آيه )٣٩(سوره زمر    .٢١

   .٣٠٣، ص ٣صافى گلپايگانى، منتخب األثر، ج    .٢٢

   .٧، ج ٥٧، ب ٦٥٠، ص ٢الدين، ج  شيخ صدوق، آمال   .٢٣

   :اند اسامى آن پنج واسطه و منبعى آه بر توثيق آنها تأآيد و تصريح نموده   .٢٤

   .٣٨٣نجاشى، الرجال، ص : ك.وليد، رمحمدبن حسن بن احمد بن 

   .٢٧٠ابن داود، الرجال، ص : ك.بن حسن بن ابان، ر حسين

   .١١٢شيخ طوسى، الفهرست، ص : ك.بن سعيد بن حماد بن مهران، ر حسين

   .٢١٨شيخ طوسى، الفهرست، ص : ك.محمدبن ابى عمير، ر

وده است  عليه السالم بر صداقت او تصريح فر   صادق عمربن حنظله، آه امام افى، ج   : ك.ر. م ى، الك ، ص ٣آلين

٢٧٥.   
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   .١٣٢٩، ح ٣٧٣حميرى، قرب االسناد، ص    .٢٥

   .٤٣٩، رقم ١٦٧شيخ طوسى، الفهرست، ص    .٢٦

راى وثاقت او  : اين دو واسطه عبارتند از  .٢٧ شيخ طوسى، الرجال، ص    : ك.ر: احمدبن محمد بن عيسى اشعرى، ب

   .٦٦٣، رقم ٢٥٢نجاشى، الرجال، ص : ك.ر: اوبن اسباط، براى وثاقت  ، و على٣٦٦

   .١٤، ح ٥٧، ب ٦٥٢، ص ٢الدين، ج  شيخ صدوق، آمال   .٢٨

   .١٠٤٩، رقم ٣٨٩نجاشى، الرجال، ص    .٢٩

   .٣١ذيل ح  ٤٥، ب ٥٠٣، ص ٢الدين، ج  شيخ صدوق، آمال   .٣٠

   .٣، ص ١همان، ج    .٣١

   :اين پنج واسطه عبارتند از   .٣٢

اقتش ر     محمدبن موسى  راى وث ل، ب ن متوآ ن : ك.ب ى، الرجال، ص    ١٨٥داود، الرجال، ص   اب ه حل ، ١٤٩؛ عالم

   .١٩، فصل ١٥٨السائل، ص  ؛ سيدبن طاووس، فالح٥٨رقم 

   .٤٣٩، رقم ١٦٧شيخ طوسى، الفهرست، ص : ك.بن حميرى، براى وثاقتش ر عبداللَّه

   .٣٦٦ص  شيخ طوسى، الرجال،: ك.احمدبن محمدبن عيسى، براى وثاقتش ر

   .١٦٢، رقم ٩٦شيخ طوسى، الفهرست، ص : ك.بن محبوب براى وثاقتش ر حسن

   .٢٩٦، رقم ١١٥نجاشى، الرجال، ص : ك.ابوحمزه ثمالى، براى وثاقتش ر

   . ١، ح ١٨، ب ٣٠٠نعمانى، الغيبة، ص    .٣٣

   .١٠٤٣، رقم ٣٨٣نجاشى، الرجال،ص    .٣٤

   :اين پنج واسطه عبارتند از   .٣٥

   .٢٣٣، رقم ٩٤نجاشى، الرجال، ص : ك.ابن عقده، براى وثاقتش  ر: ن محمدبن سعيد، مشهور بهاحمدب

   .٩١١، رقم ٣٤٠نجاشى، الرجال، ص : ك.بن رمانه، براى وثاقتش ر بن قيس بن ابراهيم محمدبن فضل

   .١٦٤، رقم ٩٧شيخ طوسى، الفهرست، ص : ك.بن فضال، براى وثاقتش ر بن على حسن
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   .٧٧٦، رقم ٤١٢طوسى، اختيار معرفةرجال، ص  شيخ: ك.لبةبن ميمون، براى وثاقتش  رابواسحاق، ثع

   .٨٠٣، رقم ٢٩٦نجاشى، الرجال، ص : ك.بن اعين، براى وثاقتش  ر عيسى

ال   .٣٦ دوق، آم يخ ص دين، ج  ش رائح، ج  ٦٥١، ص ٢ال رائج والج دى، الخ ب ١١٥٠، ص ٣؛ راون ى، منتخ ؛ نيل

   .٢٠٥، ص ٥٢مه مجلسى، بحاراألنوار، ج ؛ عال٢٨األنوار المضيئة، ص 

   .٧٢١، ص ٣؛ شيخ حرعاملى، اثبات الهداة، ج ٢٨٢، ص ٢طبرسى، اعالم الورى، ج    .٣٧

   .٩١سلمى، عقدالدرر، ص    .٣٨

   .٤١٧، ح ٢٩٦سيد ابن طاووس، التشريف بالمنن، ص    .٣٩

   .٧٧ابن منادى، المالحم، ص    .٤٠

   .٨١٤، ح ٢٩، ب ٢٢١ص نعيم بن حماد، الفتن،    .٤١

   .٣٠٥مقدسى، فرائد فوائد الفكر، ص    .٤٢

   .٧٥، ص ٢سفارينى، لوائح االنوار البهية، ج    .٤٣

   .٧٠، ص ٢؛ سيوطى، الحاوى للفتاوى، ج ٢٧٦نعيم بن حماد، الفتن، ص    .٤٤

   .١٠١البالغه، خطبه  سيد رضى، نهج   .٤٥

   .٨١، ص ٨العرب، ج  منظور، لسان ابن   .٤٦

   .١١، ص ٣البالغه، ج  بحرانى، شرح نهج   .٤٧

   .٦٠، آيه )١٧(سوره اسراء    .٤٨

   .١٠٤ - ١٠٧، ص ٦؛ بحرانى، البرهان، ج ٢٨٣، ص ١٠القرآن، ج  قرطبى، الجامع األحكام   .٤٩

ال   .٥٠ دوق، آم يخ ص دين، ج  ش ورى، ج  ٦٥١، ص ٢ال الم ال ى، اع رائج  ٢٨٢، ص ٢؛ طبرس دى، الخ ؛ راون

   .٧٢١، ص ٣؛ شيخ حرعاملى، اثبات الهداة، ج ١١٥٠، ص ٣ئح، ج والجرا

ة، ص    .٥١ انى، الغيب ة، ص  ٣٠٦نعم ى، الغيب يخ طوس ه٤٦١؛ ش اراألنوار، ج   ؛ عالم ى، بح ؛ ٢١٦، ص ٥٢مجلس

   .٢٩٩؛ مقدسى، فرائد الفوائدالفكر، ص ٥٤سلمى، عقدالدرر، ص 
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   .٧٩، ب ٢٩٦سيدابن طاووس، التشريف بالمنن، ص    .٥٢

   .٣٤٦األخبار، ص  شيخ صدوق، معانى   .٥٣

ان، ص   .٥٤ دى، البره ى هن ال، ج ١١٣متق و، آنزالعم درر، ص ٢٨٤، ص ١١؛ هم لمى، عقدال فارينى، ٧٢؛ س ؛ س

   .٧٥، ص ٢لوائح االنوارالبهيه، ج 

   .٧٢٧، ص ٣؛ شيخ حر، اثبات الهداة، ج ٤٤٤شيخ طوسى، الغيبة، ص    .٥٥

   .١٧٧، ص ٢خ، ج مقدسى، البدء والتاري   .٥٦

   .٢٨٨، ص ٤عبداالمير، االسرار فيما آّنى وعرف به االشرار، ج    .٥٧

   .١٠، ح ٥٧، ب ٦٥١، ص ٢الدين، ج  شيخ صدوق، آمال   .٥٨

   :اين شش واسطه عبارتند از   .٥٩

دين، ج   شيخ صدوق، آمال: ك.احمدبن زيادبن جعفر همدانى، از مشايخ صدوق، براى وثاقتش ر ، ٣٦٩، ص ٢ال

   .٦، ذيل ح ٣٤ب 

   .٦٨٠، رقم ٢٦٠نجاشى، الرجال، ص : ك.بن ابراهيم، براى وثاقتش ر على

   .١٦، فصل ١٥٨سيد ابن طاووس، فالح السائل، ص : ك.بن هاشم، براى وثاقتش ر ابراهيم

   .٦١٧، رقم ٢١٨شيخ طوسى، الفهرست، ص : ك.عمير، براى وثاقتش ر محمدبن ابى

   .٢٤٠، رقم ١١٥همان، ص : ك.ر حمادبن عيسى، براى وثاقتش

   .٥٠٢، رقم ١٨٤همان، ص : ك.عمربن يزيد، بريا وثاقتش ر

ال    .٦٠ ى، آم يخ طوس دين، ج  ش ورى، ج  ٦٥١، ص ٢ال الم ال ى، اع وار  ٢٨٢، ص ٢؛ طبرس ى، منتخب األن ؛ نيل

   .٢٨المضيئة، ص 

تن، ص    .٦١ اد، الف ن حم يم ب درر، ص  ٢٢٢نع د ال لمى، عق دى، ٧٣؛ س ى هن ان، ص ؛ متق ز ١١٣البره و، آن ؛ هم

   .٦٠٣؛ مقدسى، فرائد فوائد الفكر، ص ٧٥، ص ٢؛ سفارينى، لوائح االنوار البهية، ج ٢٨٤، ص ١١العمال، ج 

   .١٠، ح ٥٧، ب ٦٥١، ص ٢الدين، ج  شيخ صدوق، آمال   .٦٢

   .١٨، ح ١٩، ب ٣٠٦نعمانى، الغيبة، ص    .٦٣
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درر، ص     .٦٤ د ال دى،   ٧٣سلمى، عق ال، ج   ؛ متقى هن ز العم ان، ص   ٢٧٢، ص ١٤آن و، البره ؛ سيوطى  ١١٣؛ هم

   .١٣٥؛ قنوجى، االذاعة، ص ٦١، ص ٢؛ همو، الحاوى للفتاوى، ج ٢٤١، ص ٥الدر المنثور، ج 

   .٥٢٠، ص ٤حاآم، المستدرك للصحيحين، ج    .٦٥

   .٩٣سلمى، عقد الدرر، ص    .٦٦

   .٣٢٠مقدسى، فرائد فوائد الكفر، ص    .٦٧

   .٩٢مى، عقد الدرر، ص سل   .٦٨

   .٥١، آيه )٣٤(سوره سبأ    .٦٩

   .٣١٥، ص ١٤؛ قرطبى، الجامع الحكام القرآن، ج ٧٢، ص ٢٢طبرى، جامع البيان، ج    .٧٠

   .٧٥٩، ص ٣يا قوت، معجم البلدان، ج : ك.نام شهرى در نزديكى انبار در غرب آوفه، ر   .٧١

   .٣١٠د فوائد الفكر، ص ؛ مقدسى، فرائ٧٧سلمى، عقد الدرر، ص    .٧٢

   .٨٧٣، ح ٣٣، ب ٢٣٥بن حماد، الفتن، ص  نعيم   .٧٣

   .٣٢٠مقدسى، فرائد فوائد الفكر، ص    .٧٤

   .حتمى از شيخ صدوق نقل آرديم و صحت سندش را اثبات آرديم بازشناسى عالئم: اين حديث در زير عنوان   .٧٥

   .٤٨٣، ح ٢٥٨، ص ٨آلينى، الكافى، ج    .٧٦

   :اين پنج واسطه عبارتند از   .٧٧

   .٩٤٦، رقم ٣٥٣نجاشى، الرجال، ص : ك.محمد بن يحيى العطار، براى وثاقتش ر

   .٣٦٦شيخ طوسى، الرجال، ص : ك.احمد بن محمد بن عيسى، براى وثاقتش ر

   .٣٧٦، رقم ١٥١شيخ طوسى، الفهرست، ص : ك.ر: على بن الحكم، براى وقاقتش

   .٢٥، رقم ٢٠نجاشى، الرجال، ص : ك.براى وثاقتش ر -ن عيسى ابراهيم ب -ابو ايوب خزاز 

   .٢٧٥، ص ٣آلينى، الكافى، ج : ك.عمر بن حنظله، براى وثاقتش ر

   .٤٠٦، ص ٢٦عالمه مجلسى، مرآة العقول، ج    .٧٨
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   .١١، ح ١٤، ب ٢٥٢نعمانى، الغيبة، ص    .٧٩

   .٦٠، ح ١٤، ب ٢٧٧همان، ص    .٨٠

ل  .٨١ اذان، اث  فض ن ش اتب ات  ب ر اثب ة؛ مختص ا، ش   الرجع ة، تراثن وحى،  ١٨، ح ٢١٦، ص ١٥الرجع ر ل ؛ مي

   .٣٠، ح ١٨٢آبادى، آشف الحق، ص  ؛ خاتون٣٩، ح ٢٨٠آفايةالمهتدى، ص 

   :آن دو واسطه عبارتند از   .٨٢

   .٥٢٤، رقم ١٩٧نجاشى، الرجال، ص : ك.بن يحيى، براى وثاقتش ر صفوان

   .٩٦٥، رقم ٣٥٩نجاشى، الرجال، ص : ك.محمدبن حمران، براى وثاقتش ر

   .١٦، ح ٣٢، باب ٣٣١، ص ١الدين، ج  شيخ صدوق، آمال   .٨٣

   .٨٥٥، ح ٢٣١نعيم بن حماد، الفتن، ص    .٨٤

اتون  ٢٦٢؛ مير لوحى، آفايه المهتدى، ص ٢١٥،ص ١٥الرجعة، تراثنا، ش  بن شاذان، مختصر اثبات فضل  .٨٥ ؛ خ

   .١٦٩آبادى، آشف الحق،ص 

   :اين سه واسطه عبارتند از   .٨٦

   .٦١٧،رقم ٢١٨شيخ طوسى، الفهرست،ص : ك.محمد بن ابى عمير، براى وثاقتش ر

   .٦١٧، رقم ١٢٦نجاشى، الرجال، ص : ك.جميل بن دراج، براى وثاقتش ر

   .٤٦٣،رقم ١٧٥نجاشى، الرجال، ص : ك.زرارةبن اعين، براى وثاقتش ر

   .٢٠، ح ٣٥، م ٦٦١؛ شيخ طوسى، األمالى، ص ١٥، ح ١٨، ب ٣٠٥نعمانى، الغيبة، ص    .٨٧

   .٥٨، ح ٧٢٨، ص ٣؛ شيخ حرعاملى، اثبات الهداة، ج ٤٤٤، ح ٤٤٧شيخ طوسى، الغيبة، ص    .٨٨

   .٧٣٥، ص ٣؛ شيخ حر، اثبات الهداة، ج ٢٥٣نعمانى، الغيبة، ص    .٨٩

ه، مو  ٢٧٤، ص ٥٢عالمه مجلسى، بحاراألنوار، ج    .٩٠ ؤمنين، ج     ؛ هيئت تحريري ر الم ، ص ١سوعة احاديث امي

٣١٨.   

   .١٣، ح ١٤، ب ٢٥٥نعمانى، الغيبة، ص    .٩١
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ات فضل   .٩٢ اذان، اثب ن ش ة  ب ات -محظوط  -الرجع ا، ص  مختصر اثب ة، تراثن ادى، ١٧، ح ٢١٦الرجع اتون آب ، خ

   .٢٩، ح ١٧٣آشف الحق، ص 

   :اين سه واسطه عبارتند از   .٩٣

   .٦١٧، رقم ٢١٨شيخ طوسى، الفهرست، ص : ك.ى وثاقتش رمحمد بن ابى عمير، برا

اقتش ر   راى وث ره، ب ن عمي يف ب ال، ص  : ك.س ى، الرج م ١٨٩نجاش ت، ص  ٥٠٤، رق ى، الفهرس يخ طوس ؛ ش

م ١٤٠ اء، ص ٣٣٣، رق الم العلم ن شهر آشوب، مع م ٥٦؛ اب ذيب، ج ٣٧٧، رق ذيب الته ن حجر، ته ، ص ٢؛ اب

   .٣١٨٢، رقم ٤٧٠

د ازدى،   ن محم ر ب اقتش ر بك راى وث ال، ص  : ك.ب ى، الرج م ١٠٨نجاش ار  ٢٧٣، رق ى، اختي يخ طوس ؛ ش

   .٢٥، ص )خالصةاالقوال(؛ عالمه حلى، الرجال، ١١٠٧، رقم ٥٩٢الرجال، ص  معرفه

ا، ش  -محظوط  -الرجعة  بن شاذان، اثبات فضل  .٩٤ دى، ص     ١٦، ح ٢١٥، ص ١٥؛ تراثن ة المهت وحى، آفاي ر ل ؛ مي

   .١٦٩الحق، ص  آبادى، آشف ؛ خاتون٢٦٢

   .١٣، ح ١٤، ب ٢٥٥نعمانى، الغيبة، ص    .٩٥

، ٥٢؛ همو، ج ٢٩٧، ص ٤٧؛ عالمه مجلسى، بحاراألنوار، ج ١٩، ح ٣٥، م ٦٦١شيخ طوسى، األمالى، ص    .٩٦

   .١٧٠، ح ٢٧٥ص 

   .٦٢، ص ٨٦؛ عالمه مجلسى، بحاراألنوار، ج ١٧١سيد ابن طاووس، فالح السائل، ص    .٩٧

اظمى، بشارة   ١٦٣، ص ٥١؛ عالمه مجلسى، بحاراألنوار، ج ٢٤٧برسى، مشارق انوار اليقين، ص  حافظ   .٩٨ ؛ آ

   .٢٥٤االسالم، ص 

وة، ج      .٩٩ ل النب ونعيم، دالئ يرةالنبوية، ج   ١٢٢ ١٢٥ص  ١٤٠، ص ١اب ام، الس ن هش  ١٩٠ - ١٩٤، ص ١؛ اب

   .١٢٤ - ١٢٨ص ١٥٨ص

   .١٢٠٨ح  ،٤٠١، ص ١نعيم به حماد، الفتن، ج       .١٠٠

   .٢٨٣، ح ١٢٠همان، ص       .١٠١

   .١٧١سيد ابن طاووس، فالح الّسائل، ص       .١٠٢

   .٢٢، ح ٢٠، ب ٧٧همو، التشريف بالمنن، ص       .١٠٣

   .١١٥٣و  ٨٥٥، ح ٣٠٠و  ٢٣١نعيم بن حماد، الفتن، ص       .١٠٤
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   .٤١٧، ح ٧٩، ب ٢٩٥سيد ابن طاووس، التشريف بالمنن، ص       .١٠٥

   .٤٠٧، ح ٧٠، ب ٢٨١همان، ص       .١٠٦

   .٢٨٥، ح ١٨٩، ص ٨آلينى، الكافى، ج       .١٠٧

   :اين چهار واسطه عبارتند از      .١٠٨

   .٩٤٦، رقم ٣٥٣نجاشى، الرجال، ص : ك.محمد بن يحيى العطار، براى وثاقتش ر

   .٣٦٦شيخ طوسى، الرجال، ص : ك.احمد بن محمد بن عيسى، براى وثاقتش ر

   .١٦٢، رقم ٩٦شيخ طوسى، الفهرست، ص : ك.حسن بن محبوب، براى وثاقتش ر

   .١٢١٧، رقم ٤٥١نجاشى، الرجال، ص : ك.يعقوب سراج، براى وثاقتش ر

   .٦٢٢، ص ٨؛ طبرسى، مجمع البيان، ج ٣٠٥نعمانى، الغيبة، ص       .١٠٩

وحى،  ١٦، ح ٢١٥، ص ١٥عة، تراثنا، ش الرج مختصر اثبات -محظوط  -الرجعة  بن شاذان، اثبات فضل   .١١٠ ؛ مير ل

   .١٦٩؛ خاتون آبادى، آشف الحق، ص ٢٦٢آفاية المهتدى، ص 

   .١٣، ح ١٤، ب ٢٥٦نعمانى، الغيبة، ص       .١١١

   .١١، ح ٢٥٢همان، ص       .١١٢

   .٤٨٤، ح ٢٥٨، ص ٨آلينى، الكافى، ج       .١١٣

ورى، ج  ٣٩٥؛ شيخ طوسى، الغيبة، ص ٥١٦، ص ٢الدين، ج  شيخ صدوق، آمال      .١١٤ ، ص ٢؛ طبرسى، اعالم ال

٢٦٠.   

   .٤١ - ٤٢، آيه )٥٠(سوره ق       .١١٥

   .٥٠، ح ٧١، ب ٢٥١، ص ٣قندوزى، ينابيع المودة، ج       .١١٦

انى، الصافى، ج    ٣٢٧، ص ٢على بن ابراهيم، تفسير قمى، ج     .١١٧ ان، ج   ٥٤٣، ص ٦؛ فيض آاش ى، البره ؛ بحران

   .٢٠٩؛ همو، المحجة، ص ٢٠٤ص ، ٩

   .٨، ح ٧٨، ب ٢٩٧، ص ٣قندوزى،ينابيع المودة، ج       .١١٨
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   .٥٤٣، ص ٦فيض آاشانى، الصافى، ج       .١١٩

   .٦٥٠، ص ٢الدين، ج  شيخ صدوق، آمال      .١٢٠

   .٤، آيه )٢٦(سوره شعراء       .١٢١

   .٨، ح ١٤، ب ٢٥١نعمانى، الغيبة، ص       .١٢٢

درجات، ص       .١٢٣ ى، مختصر بصائر ال ة، ص ٤٥٩حل ادى، الرجع تر آب ان، ج ١٦١؛ اس ى، البره ، ص ٧؛ بحران

   .١٦٠؛ همو، المحّجة، ص ٢١٥

اهرة، ج          .١٢٤ ات الب ل اآلي داة، ج     ٣٨٦، ص ١سيد شرف الدين، تأوي ات اله ّر، اثب ى،  ٥٦٣، ص ٣؛ شيخ ح ؛ بحران

   .٢٩٣، ص ٥حلية االبرار، ج 

   .٢٩١؛ بحرانى، همان، ص ٢٦٠نعمانى، الغيبة، ص       .١٢٥

   .٢٩٥، ص ٥؛ همو، حليه االبرار، ج ١٥٧بحرانى،المحجه، ص       .١٢٦

ه، ص       .١٢٧ ى، الغيت يخ طوس ات١٧٧ش املى ، اثب يخ حرع داة، ج  ؛ ش ى، ٥٠٢، ص ٣اله ه مجلس ؛ عالم

   .٢٨٥،ص ٥٢بحاراالنوار،ج 

   .٢٨٩، ص ٥؛ بحرانى، حلية االبرا، ج ٢٥٨، ص ٨آلينى، الكافى، ج       .١٢٨

   .٣١٦، ص ٥؛ فيض آاشانى، الصافى، ج ١١٨، ص ٢علي بن ابراهيم، تفسير قمى، ج       .١٢٩

   .٢١٢، ص ٧؛ بحرانى، البرهان، ج ٢٦١نعمانى، الغيبة، ص       .١٣٠

ال    .١٣١ دوق، آم يخ ص دين، ج  ش ةاألثر، ص  ٣٧٢، ص ٢ال زاز، آفاي ى، ا٢٧١؛ خ الم؛ طبرس ورى، ج  ع ، ص ٢ال

   .٢٩٧، ص ٣؛ قندوزى، ينابيع المودة، ج ٣٣٧، ص ٢؛ حموينى، فرائدالّسمطين، ج ٢٤١

   .٧١متقى هندى، البرهان، ص       .١٣٢

   .٣٠٤، ص ٥٢، عالمه مجلسى، بحاراألنوار، ج ٢٠٨شيخ مفيد، االختصاص، ص       .١٣٣

   .١٣٣١، ح ٨٦٧، ص ٢آامل سليمان، روزگار رهايى، ج       .١٣٤

   .٧٢متقى هندى، البرهان، ص       .١٣٥

   .٦٥٠، ص ٢الدين، ج  شيخ صدوق، آمال      .١٣٦



 

 60

   .١١٠سلمى، عقد الدرر، ص       .١٣٧

   .٢٨، ح ٢٦٤نعمانى، الغيبة، ص       .١٣٨

ر، ص  ٣٧٢، ص ٢الدين، ج  شيخ صدوق، آمال      .١٣٩ ورى   ٢٧١؛ خزاز، آفاية األث ، ص ٢، ج ؛ طبرسى، اعالم ال

٢٤١.   

ة، ص         .١٤٠ درجات، ص     ٤٤٠شيخ طوسى، الغيب ى، مختصر بصائر ال ات الوصية، ص    ١٠٩؛ حّل ؛ مسعودى، اثب

٢٢٧.   

   .٢٧،ح ٢٦٤نعمانى، الغيبة،ص       .١٤١

   .٨،ح ٥٧،ب ٦٥٠،ص٢الدين،ج  شيخ صدوق، آمال      .١٤٢

   .٢٧٩،ص ٢لورى، ج؛ طبرسى، اعالم ا٤٢٥،ح ٤٣٥شيخ طوسى، الغيبة،ص      .١٤٣

   .١٠، ح ٧٥متقى هندى، البرهان، ص       .١٤٤

   .٧٣٥، ص ٣؛ شيخ حر، اثبات الهداة، ج٢٥٤نعمانى، الغيبة، ص       .١٤٥

   .١٦و٦، ح ٦٥٠ص٦٥٢، ص٢الدين،ج شيخ صدوق، آمال      .١٤٦

ا، ش   بن شاذان، اثبات فضل   .١٤٧ ة، تراثن ه  ٢٠،ح ٢١٨،ص١٥الرجعة، محظوط؛ مختصر اثبات الرجع ؛ميرلوحى،آفاي

داة،ج    ٣٢،ح ١٨٧؛خاتون آبادى، آشف الحق،ص  ٢٨٦المهتدى، ص  ات اله ؛ محدث  ٥٧٠،ص ٣؛ شيخ حر، اثب

   .٢٢٢نورى، آشف االستار،ص 

ل   .١٤٨ ان،ص    فض وحى، هم ر ل ان؛ مي اذان، هم ن ش ان،ص ٢٧٧ب ادى، هم اتون آب يخ ١٨٨؛ خ ؛ ش

   .٣٥٢،ح ٥١٤؛ شيخ حر، همان،ص٤٥٢طوسى،الغيبة،ص

   .٣١٠،ص ٧؛ هيثمى،مجمع الزوائد، ج٦٤١، ح ١٨٥نعيم بن حماد، الفتن، ص       .١٤٩

   :و آنها عبارتند از      .١٥٠

ى   دبن اب دبن محم اقتش ر    احم راى وث ى، ب ر بزنط ال،ص  : ك.نص ى، الرج م ٧٥نجاش يخ ١٨٠،رق ؛ ش

   .٦٣، رقم ٦١؛ همو، الفهرست، ص ٣٦٦؛ شيخ طوسى، الرجال، ص ٣٦٦طوسى،الرجال، ص 

   .٨٢١، رقم ٣٠١نجاشى، الرجال، ص : ك.بن ُحَميد، براى وثاقتش ر عاصم

   .٨٨٢، رقم ٣٢٣نجاشى، الرجال، ص : ك.محمدبن مسلم، براى وثاقتش ر
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حيحين،ج : ك.ر      .١٥١ تدرك الص اآم، مس د، ج  ٥١٨،ص ٤ح ع الزوائ ى، مجم ن،  ٣١٠،ص ٧؛ هيثم داهللا ايم ؛ ابوعب

   .٦٤١، ذيل ح ١٨٥الفتن، ص 

   .١٠٩؛ متقى هندى، البرهان،ص٢٥٤نعمانى، الغيبة،ص       .١٥٢

  همان       .١٥٣

   .١٣٧سلمى،عقدالدرر، ص      .١٥٤

   .٦،ح ١٦،ب ٢٩٠نعمانى، الغيبة،ص       .١٥٥

ة، ص   .١٥٦ انى، الغيب ه ١٨١نعم زاز، آفاي ر، ص  ؛ خ ة، ص ١٥٩االث ى، الغيب يخ طوس ر  ٤٣٩؛ ش ى، مختص ؛ حل

ات   ٦٥،ح ١١٦٨، ص ٣راوندى، الخرائج والجرائح، ج ؛ قطب٤٧٨بصائرالدرجات، ص  داة،   ؛ شيخ حر، اثب اله

   .٥٠، ح ٧٢٦، ص٣ج

   .٢٢،ح ١٤،ب ٢٦٢نعمانى، الغيبة،ص       .١٥٧

   .٢٠٨شيخ مفيد، االختصاص، ص       .١٥٨

   .٨١، آيه )٢٨(سوره قصص       .١٥٩

   .٥٢٣، ص ١ياقوت، معجم البلدان، ج      .١٦٠

   .٤٧، آيه )٤(نسا سوره       .١٦١

   .٣٢٤، ص ٣ثعلبى، الكشف و البيان، ج       .١٦٢

ير، ج     .١٦٣ ى، التفس ة، ص  ٩٩٠، ح ٤٠٢، ص ١عياش انى، الغيب اص، ص   ٢٨٠؛ نعم د، االختص يخ مفي ؛ ٢٥٦؛ ش

   .١١٥، ص ٣بحرانى، البرهان، ج 

   .٨٩سلمى، عقد الدرر، ص       .١٦٤

   .٥١، آيه )٣٤(سوره سبأ       .١٦٥

ان، ج        .١٦٦ ان، ج    ٧٣، ص ٢٢طبرى، جامع البي ى، الكشف والبي ان، ج    ٩٥، ص ٨؛ ثعلب ، ٨؛ طبرسى، مجمع البي

   .٦٢٢ص 

   .١٤، ح ١٨، ب ٣٠٥نعمانى، الغيبة، ص       .١٦٧
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   .١٥٩سليم بن قيس، آتاب سليم، ص       .١٦٨

   .٩٥٠، ح ٢٥٨نعيم بن حماد، الفتن، ص       .١٦٩

   .٦٢١، ص ٨؛ طبرسى، مجمع البيان، ج ٢٧٤ه ثمالى، تفسير القرآن الكريم، ص ابو حمز      .١٧٠

   .٧٦ - ٧٩سلمى، عقد الدرر، ص       .١٧١

   .همان      .١٧٢

   .٦٧، ص ٢للفتاوى، ج  ؛ سيوطى، الحاوى٢٥٧حماد، الفتن، ص  ابن      .١٧٣

   .٧٤، آيه )١٨(سوره آهف       .١٧٤

   .٢٠٣، مقاتل الطالبين، ص ابو الفرج اصفهانى      .١٧٥

   .٤٠٩٨، ح ١٢٣، ص ٣٥٧٢و  ٣٥٧١، ح ١٠، ص ٢احمدحنبل، المسند، چ دارالفكر، بيروت، ج       .١٧٦

   .١٠٢٠٨ - ١٠٢٣٠، ح ١٣١ - ١٣٧، ص ١٠طبرانى، المعجم الكبير، ج       .١٧٧

   .٢٠٧، ص ٢المصطفى، ج  ابوداود، صحيح سنن      .١٧٨

   .٢٠٤مقاتل الطالبيين، ص ابو الفرج،       .١٧٩

   .٢٠٥همان، ص       .١٨٠

   .٢٧٢سيوطى، تاريخ الخلفاء، ص       .١٨١

درجات، ص        .١٨٢ ه مجلسى، بحاراألنوار، ج    ٥٢٢، ح ٤٤٣حلى، مختصر بصائر ال ، ٥٢؛ ج ٨٢، ص ٥٣؛ عالم

   .٢٧٣ص 

اد، ج      .١٨٣ د، االرش واعظين، ج     ٣٦٨، ص ٢شيخ مفي ال، روضة ال ن فت ة، ج    ١٥، ص ٢؛ اب ى، آشف الغم ، ٣؛ اربل

   .٢٢٠، ص ٥٢؛ عالمه مجلسى، بحاراألنوار، ج ٢٤٧ص 

   .٤٤٣حلى، مختصر بصائر الدرجات، ص       .١٨٤

   .٣٦٨، ص ٢شيخ مفيد، االرشاد، ج       .١٨٥
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ات   ٤٣٥؛ نعمانى الغيبة، ص ٢٧٩، ص ٢؛ طبرسى، اعالم الورى، ج ٣٧١همان، ص       .١٨٦ داة،  ؛ شيخ حر، اثب اله

   .٧٢٢، ص ٣ج 

   .؛ شيخ حر، همان٤٣٥؛ شيخ طوسى، الغيبة، ص ٦٥٢، ص ٢الدين، ج  شيخ صدوق، آمال      .١٨٧

وحى،  ١٨، ح ٢١٧، ص ١٥الرجعة، تراثنا، ش  ؛ مختصر اثبات-محظوط  -الرجعة  بن شاذان، اثبات فضل   .١٨٨ ؛ ميرل

   .٣٠، ح ١٨٢؛ خاتون آبادى، آشف الحق، ص ٢٨٠آفاية المهتدى، ص 

   :اين دو واسطه عبارتند از      .١٨٩

؛ ٣٥٢؛ شيخ طوسى، الرجال، ص  ٥٢٤، رقم ١٩٧نجاشى، الرجال، ص : ك.صفوان بن يحيى، براى وثاقتش ر

   .٩٦٣، رقم ٥٠٢همو، اختيار معرفة الرجال، ص 

   .٩٦٥، رقم ٣٥٩نجاشى، الرجال، ص : ك.محمد بن حمران، براى وثاقتش ر

ورى، ج    ٣٣١، ص ١الدين، ج  وق، آمالشيخ صد      .١٩٠ ة، ج    ٢٩٢، ص ٢؛ طبرسى، اعالم ال ى، آشف الغم ؛ اربل

   .٣٢٤، ص ٣

ير، ج       .١٩١ ى، التفس ان، ج ٢٢٢، ح ١٦٤، ص ١عياش ى، البره ى، ٦٩٤، ح ٢٦، ص ٢؛ بحران ه مجلس ؛ عالم

   .٢٢٣، ص ٥٢بحاراألنوار، ج 

   .٢٠٩ص ابو الفرج اصفهانى، مقاتل الطالبين،       .١٩٢

؛ ٤٤٥؛ شيخ طوسى، الغيبة، ص ٣٧٤، ص ٢؛ شيخ مفيد، االرشاد، ج ٦٤٩، ص ٢الدين، ج  شيخ صدوق، آمال   .١٩٣

   .٢٨١، ص ٢طبرسى، اعالم الورى، ج 

   .٢٣٤، ص ٥٢؛ عالمه مجلسى، بحاراألنوار، ج ٢٥٨نعمانى، الغيبة، ص       .١٩٤

   .١٣١، ص ١٩ابن ابى الحديد، شرح نهج البالغه، ج       .١٩٥

   .٣٠٧، ص ٥٢عالمه مجلسى، بحاراألنوار، ج       .١٩٦

   .١٧٧، ص ٢حائرى يزدى، الزام الناصب، ج       .١٩٧

   .١١٦مقدسى، عقد الدرر، ص       .١٩٨

   .١١٢؛ متقى هندى، البرهان، ص ١٩٩، ح ٦٧٩، ص ٨ابن ابى شيبه، المصنف، ج       .١٩٩

                                                                                                    .١١٩مقدسى، عقد الدرر، ص       .٢٠٠
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 کتاب  پهلوی جاودان خرد، اوستای منحصر به فردی در باب منطق عملی بوده است
 

گرفت بنابر اين در اينجا ما با ) ردخ( ويستیو ) ديرپايا(آيورا می توان ترکيبی از کلمات اوستايی اوستا از آنجاتيکه نام 
خصوصًا وقتی که می بينيم اين کتاب منطق عمل نه به نام . منحصر به فرد پهلوی سروکار داريماوستای منطقی يک 

) يعنی نخستين قانونگذار هوشيار( هوشنگ پيشدادیخود زرتشت، بلکه به دو هيئت از هيئات باستان کهن وی يعنی 
گئوماته سپنداته، يعنی سروددان دارای قانون ( اسفنديارو ) ن قفقاز، منظور سپيتمه جمشيدشاه کوهستا(کيومرثپسر 
گوتمه و ) گئوماته برديه( سپيتاک زرتشتمنتسب بوده است که در عرصه تاريخ راه جداگانه ای را ازخود ) مقدس
لقمان ، گئوماته زرتشت، ( هوشنگدر اين کتاب  نصايح و وصايای . پيموده است)  هيئت هندی معروف زرتشت(بودا

نقل گرديده بوده ) خورشيد چهرگرگ، ( راهوله)/ تيگرانپهلوان ببر مانند، ( تخموروپ/تهمورثبه پسرش ) گوتمه بودا
فقره  آورده شده است  ٣٨در کتاب دساتيرنيز مندرجات کناب هوشنگ پيشدادی تحت همان نام جاودان خرد در . است

= دانای درشت اندام( لقماناما در روايات اسالمی تحت عنوان نصايح . قابل اعتماد نيستگرچه در کّل مندرجات دساتير 
در اينجا . به پسرش اين کلمات بهتر بر جای مانده است که ما قبًال آنها را ضمن مقاله ای ياد نموديم) برديه زرتشت

                                              :می کنيم توضيحاتی در باب تاريخچًه اين کتاب از سه منبع ايرانی نسبتًا متفاوت ذکر
                                                                                                   

 مترجم عربی جاودان خرد دوبان فرزانه

   

وره مامون عباسی در خدمت مرزبان کابل در د.کمال و مقامات روحانی  وصاحبدوبان دانشمندی بود زرتشتی  فرزانه
او به  کمکبخشی از کتاب پهلوی جاودان خرد به .اوستا و پهلوی نيکومی دانست .ينده خبر می داد آمی زيست واز 

  .عربی ترجمه گشت 
  :آئين اکبری راجع به او چنين می نويسد  دريخ ابوالفضل وزير اکبر شاه گورگانی ش
  .سران هرسو،ارمغانی به درگاه فرستادند ،دست آمد چون مامون بر خراسان چيره "

به پيغام گذاری فرستاد ودر نياش نامه چنان برنگاشت ک که شگرف تحفه که  راکابل فروهيده مردی دوبان نام  مرزبان
  .نشان ندهندروانه درگاه واال گردانيدم ازگرامی تر 

گفتند نام .شت، چنان پاسخ يافت که همانا ستايش من خواند را ،به پژوهش بر گما ناميفه از اين آگهی دستور خود فضل خل
 .ی برخواند آگهگفت خرد روشن وتدبير درست ورهنمونی راست و چندين داستان . يست و اين پايه از کجاست چتو 

باز  را از آن او در سر داشت و که ومه برادرهمکنان در شگفت ماندند و در آن هنگام که خليفه بسيج پيکار محمد امين 
  .يدگرداندوبان در ميان نهاد واو بيان روش رفتنن عراق وآراستن صفوف نبرد دلنشين  باداشتی ،راز 

  .مامون نوازشی فرمود ، فراوان زر ببخشش او نامزد ساخت .آمداو گره گشای دلبستگيها  گزارش
زاده ی عقل دوربين هوشنگ  يلچی چيزی برستاند،ليکن کتاب جاودان خرد کهاعرضه داشت آئين خديو ما نيت که  او

. مداين بر گرفتند .يرفتنپذدهند ،چون آن ديار گشوده آيد به دست آورده به من کرامت فرمايی او  نشاناست در مداين 
خانه ای پديد آيد .بردارند واينقدر به کاوند ،آنراوانمود که فالن جانب شهر نزديک بهمان درخت بزرگ سنگی است 

فالن گنج خانه صندوق است  در .گرفتن آن نرسيده  بربرو نياالنيد که هنگام  دست .اوکاه در  گوناگون صندوق وفراوان
 .بی کم و کاست پديد آمد  گفته .فرستادمردم کارآگاهان سير چشم . ين پيکر ،بر داشته آورند که نامه واال در آنجاست ا

  ."رسدکه ترجمه به انجام  نگذاشت بودرامی برخی از آن به کوشش فضل به تازی زبان آمد واز بسکه منش دوبان گ
وآنگاه به فارسی ترجمه شده است و بقيه آن که شايد از  یعربقرار معلوم يک سوم کتاب جاويدان خرد از پهلوی به  از

ان بيفتد ،اجازه نداد ترجمه گردد ولی دين دياسرار بسيارمهم زرتشتی بوده و فرزانه دوبان صالح نداشته به دست جد
  .ی نه آگاه انه اينک موجود نيست واز مندرجاتش کسی رامتاسف

   
     .تاريخ زرتشتيان فرزانگان زرتشتی .،رشيد  شهمردان

  ١٣٨و١٣٩وصص .١٣۶٣تهران:فروهر انتشارات 

  الحكمة الخالدهجاودان خرد يا   نگاهى ديگر به

  يوسف محسن اردبيلى
, چاپ دوم, انتشارات دانشگاه طهران(قدم له عبدالرحمن بدوى حققه و , ابوعلى احمد بن محمد مسكويه, الحكمة الخالده

                                                                                                                                           )ش١٣٧٧
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مجله آينه پژوهش در بخش تازه هاى نگارش و  ٧٦شماره ٩٥/٥٠٣تا  ٩٢/٥٠٠جناب آقاى على محّمد هنر در صفحات

با تحقيق و مقدمه . مسكويه رازىابوعلى احمد بن محمد ) الحكمه الخالده(آتاب , نشر ذيل عنوان بررسى هاى اجمالى

  :ش را مورد بررسى قرار داده و مرقوم فرموده اند١٣٧٧عبدالرحمن بدوى از انتشارات دانشگاه طهران چاپ دوم سال 

مسيحى چاپ اول آن انتشار يافته بود در دسترس اهل تحقيق و  ١٩٥٢اآنون مدتى است آه طبع ثانى آتاب آه در سال (

صورت  ٦/١٠/١٣٥٨بايد تذآار داد آه متن آتاب در طبع دوم بر طبق يادداشت ناشر در تاريخ ولى .) بحث و فحث است

                                                                   .ش منتشر گرديده است١٣٧٧در تابستان سال , گرفته بوده است

را دربر مى  ٦٤تا  ٧افى از مصحح آتاب آه صفحات مشتمل است بر مقدمه اى ارزشمند و آ… اين آتاب: مى نويسند

  :به درستى به اين نتيجه مى رسد آه, سرانجام با بررسى آوا و اقاويل مختلف در باب اصل و منشأ آتاب… : گيرد

                                                                       )بل نحسب انه البد ان يكون لكتاب اصل فارسى(

: اما از جمله نكاتى آه مى توان بر مصحح آتاب ايراد گرفت: و پس از بررسى آتاب در آخر مقاله خود مرقوم داشته اند

            .است) الحكمة الخالده(به ) جاويدان خرد(ترك اواليى است آه از وى سر زده و آن همانا برگرداندن نام آتاب از 

مكتبه النهضة  ١٩٥٢ته اند آه اين چاپ از الحكمه الخالده چاپ دوم از چاپ توجه نداش, جناب آقاى على محمد هنر

در سلسله  ١٣٥٨بلكه چاپ دوم از چاپ دانشگاه تهران است آه چاپ اول آن در دى ماه سال , المصريه قاهره نبوده

چاپ و منتشر  ٢١٣٨و شماره مسلسل  ١٦٩٥ناشر به شماره  ٦/١٠/١٣٥٨انتشارات دانشگاه تهران با يادداشت مورخه 

                                                    .منتشر گرديده است ١٣٧٧شده است و اينك چاپ دوم دانشگاه تهران در سال 

اشاره به مقدمه فاضالنه محقق نموده و به تعريف و تمجيد ديباچه ايشان پرداخته اند و الاقل , ايشان نيز مانند ناشر آتاب

گذرا هم نفرموده اند آه استاد عبدالرحمن بدوى در اين ديباچه خود آمال آم لطفى را درباره مورخين و  اشاره اى ولو

              .مؤلفين ايران مبذول داشته و آنان را به نداشتن وجدان علمى در نقل مطالب تاريخى متهم ساخته اند

آه ) مقدمه ٢٦صفحه (عراى دولتشاه سمرقندى نقل نموده اند مطلبى از تذآره الش, استاد بدوى در رابطه با الحكمه الخالده

تذآره الشعراء امير عالءالدين دولتشاه سمرقندى از انتشارات آتابفروشى بارانى چاپ  ٢٤عينًا اصل مطلب را از صفحه 

                                 :با تصحيح و مقدمه آقاى محمد عباسى نقل آرده و آنگاه بر سر مطلب مى رويم ١٣٣٧سال 

در آتاب مشهور و معروف تذآره الشعراء در ضمن مقدمه در تذآره ) ق.هـ٨٩٤متوفاى حدود بعد (دولتشاه سمرقندى 

بود و سبب آن بود آه ) ع(علما آثار اتفاق آرده اند آه اول آسى آه در عالم شعر گفت آدم صفى: شعراى عرب مى نويسد

گرد : ظلمت اين زندان فانى به چشمش ناخوش نمود. به عالم خاك هبوط فرمود چون به فرمان رب االرباب آن مظهر پاك

عالم به ندامت و ماتم مى گرديد و رّبنا ظلمناگويان جوياى عفو آريم مّنان مى بود و بعد از خلعت غفران به ديدار زوج و 

م بكشت و آدم را باز داغ غربت و ندامت در آن حال هابيل مظلوم را قابيل مشئو, بعد از آن به ديدار اوالد آرام متسلى شد

و شيخ ابوعلى مسكويه در آتاب آداب العرب والفرس اين قضيه را ; در مذمت دنيا و در مرثيه فرزند شعر گفت. تازه شد

                                                               :بدين منوال بيان مى فرمايد

آان ابى عليه الصلوة والسالم بالكوفه فى الجامع إذ قام رجل من اهل : ن على رضى اهللا عنهماقال اميرالمؤمنين الحسين ب

لما نزل من السماء : وماآان شعره؟ قال: قال; )ع(آدم: يا اميرالمؤمنين إلى اسئلك عن أول من قال الشعر ـ فقال: الشام فقال

                                      :ال الشعرفق, فى االرض فرأى تربتها وسعتها وهواها وقتل قابيل هابيل

                                                 تغيرت البالد ومن عليها

                                                                     الخ… فوجه االرض مغبر قبيح

از انتشارات آتابفروشى بارانى بدون تاريخ چاپ . مد عباسىتذآرة الشعراء دولتشاه سمرقندى تحقيق و تصحيح مح(
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استاد پس از روايت اين مطلب از تذآرةالشعراء در مقدمه خود مرقوم داشته اند آه از اين مطالب آلمه اى در ) ٢٤ص

تار خود پس معنى اين امر چيست؟ اين آار معنايى جزء اين ندارد آه دولتشاه در اين گف. الحكمه الخالده وجود ندارد

آنگاه دولتشاه و تمام مورخين متاخر ايرانى را به سهل انگارى . دروغگو بوده و اين داستان را از خود اختراع آرده است

و عدم وجدان علمى در نقل روايات منتسب ساخته و آنان را مخترع روايات و حكايات بى اصل و اساس مى شمارد آه 

و نه در تاريخ ثبت و ضبط شده است و حكم و فرمان خود را بر روى , پذيردنوادرى را نقل نموده اند آه نه عقل مى 

تذآرةاالولياء عطار نيشابورى و نفحات االنس جامى نيز بيان آرده و آنها را هم در نقل , چهار مقاله عروضى سمرقندى

              .يك چوب مى راندو به اصطالح همه را به , روايات خود آاذب دانسته و مطالب آنها را بى اساس تلقى مى آند

از , آشنايى خود را با جاودان خرد, از آن جا آه ابن مسكويه, پرداخته و پس از بحث درباره آن, سپس به جاودان خرد

اعم از اينكه جاحظ اين روايت مسكويه را : بيان آرده است مى گويد, طريق آتاب استطاله الفهم ابوعثمان الجاحظ دانسته

چون امروز آتابى از جاحظ به نام استطاله الفهم در دست نداريم و اگر چنين آتابى , نقل نموده يا ننموده باشددر آتاب خود 

لذا نه تنها روايت ابن مسكويه را مردود دانسته و رد مى نمايد و آنها را از داستان هاى , هم بوده از بين رفته است

اگر ابن مسكويه در فصل آداب الفرس : ورد جاويدان خرد مى نويسدبلكه در پايان گفتار خود در م, اساطيرى مى شمارد

  :به اين علت بوده است آه, درباره جاويدان خرد توجه زياد داشته و در تعريف و تمجيد آن سعى بسيار نموده است

شته و پاره سرگشتگى و تحيرى در دل خود نسبت به مجد و عظمت ايران دا. ابن مسكويه زردشتى بوده آه اسالم آورده. ١

لذا , او به مجد و عظمت ايرانيان بوده و سرچشمه شعوبيگرى داشته) نوازع(اى از رواياتش ناشى از سرگشتگى و تحير 

                                                                   .رواياتش از صحت و اعتبار برخوردار نبوده و مردود است

آه از ميراث فرهنگ ايران ساسانى سيراب شده بود و به عالوه خود او نديم ابومحمدحسن بن او در خاندانى زيسته . ٢

وزير معزالدوله ديلمى و در خدمت پادشاهان آل بويه بوده و ديلميان همواره در فكر اعاده مجد و ) ٣٥٢ـ٢٩١(محمدمهلبى 

                          .لت عربى عباسيان بوده اندعظمت ايران باستان و برقرارى انديشه و فرهنگ ايران زمين در برابر دو

با اين زمينه هاى فكرى و داورى هاى شتابزده درباره دولتشاه سمرقندى و ابن مسكويه رازى و مورخين , استاد بدوى

ده آه از اآابر علماى قرن يازدهم هجرى بو) ١٠٦٩ـ٩٧٩(احمد بن محمد بن خفاجى , وقتى با نوشته هموطن خود, ايرانى

, و به رأس المؤلفين و رئيس المصنفين موصوف گرديده و باالتر از همه سمت قاضى القضاتى مصر را به عهده داشته

در قاهره  ١٢٨٤مى بيند آه خفاجى در مجلس ششم از آتاب خود موسوم به طرار المجالس آه در سال , روبه رو مى شود

                                                       :نوشته است) الشعراءفى نبذ من آالم الحكماء و(ذيل عنوان , چاپ شده است

مدحه الجاحظ وفيه آالم جليل ) جاودان خرد(و لموشنج آتاب سيمى ) استطاله الفهم(قد صنف فى هذا الجاحظ آتابًا سماه 

قفت على هذا الكتب واخترت منها ايضًا وفيه آلمات شريعه و هو آتاب مطّول وقد و) جاودان(والحمد بن مسكويه آتاب 

فنحن نظن انه آاذب فى هذه ) وقفت على هذا الكتب: (لكن الغريب انه يقول: بدين رو ناچار مى نويسد… حكمًا بدليه

                                                            )مقدمه ٥٥و٥٤: (الدعوى

وطن خود رأس المؤلفين و رئيس المصنفين و قاضى القضات مصر را چقدر جاى تعجب و تأثر است آه استاد بدوى هم 

دروغگو مى خواند و روايت او را بدون هيچ گونه دليل , آه نزديك به نود سال رسيده و سال ها قاضى القضات مصر بوده

بدالرحمن با اين حساب ديگر چه محلى براى دولتشاه سمرقندى و نظامى عروضى و عطار نيشابورى و ع. رد مى نمايد

                                                                      جامى و ابن مسكويه رازى باقى مى ماند؟

و نفحات االنس عين حقيقت , تذآرةاالولياء, چهارمقاله, هيچ ايرانى نگفته آه تمام مندرجات آتاب هايى نظير تذآرةالشعرا

مى (لفين اين گونه آتاب ها پاره اى از مطالب و بساحت را ذيل عنوان حكايت و يا گذشته از اينكه مؤ. و واقعيت است
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بسيارى از محققين و دانشمندان ايران مندرجات . نقل نموده اند آه قطعًا از احتمال صدق و آذب به دور نخواهد بود) گويند

من جمله مرحوم ملك الشعراء بهار در . داين آتاب ها را از نظر تاريخى و صحت و سقم آنها مورد بررسى قرار داده ان

و عالمه قزوينى در مورد اشتباهات نظامى عروضى در , سبك شناسى خود درباره اشتباهات امير دولتشاه سمرقندى

  .ولى هيچ يك از آنها نسبت جعل و اختراع به مؤلفين آنها نداده اند, چهارمقاله بررسى هاى مكفى نموده اند

و مشخص مى ساختند آه از اين , در اين مقدمه خود درباره روايت دولتشاه تحقيق مى آردند اى آاش استاد بدوى نيز

                            روايت در آتب روايى فريقين اثرى هست يا اينكه آًال ساخته و پرداخته طبع و انديشه دولتشاه است؟

بلكه , گر دولتشاه جاعل و مخترع خبر مذآور نمى تواند باشددي, اگر مرجع اين روايت را در آتب اسالف دولتشاه پيدا آنيم

در تعيين مأخذ و مرجع خبر اشتباه نموده است و چه بسا مطلب را از منبعى نقل نموده آه در آن منبع مرجع خبر را 

                                                           .جاودان خرد ابن مسكويه ذآر نموده بودند

فقط به صرف اينكه اين خبر در آتاب جاودان خرد ابن مسكويه , لى استاد بدون اينكه در اصالت خبر تحقيق فرمايندو

نسبت جعل و اختراع خبر به مؤلف داده باز به آن , مؤلف آتاب را دروغگو خوانده و به آن هم اآتفا ننموده, وجود ندارد

  :تأخر ايرانى تسرى داده اند و همه آنان را رد فرموده و مرقوم داشته اندو اين نسبت را به همه مورخين م, نيز قانع نشده

اّن دولتشاه وأضرابه من المورخين الفرس المتاخرين اليوثق لهم بنقل وال روايه وقد انعدمت لديهم حاسة الضبط العلمى 

  .تمامًا فهم يضعون من االخبار مايشاؤون ويخترعون من النوادر ماوسعهم االختراع

  داستان ابن مسكويه و جاودان خرد اما

مى ) ق,هـ٢٥٥ـ ١٦٠(از ابوعثمان جاحظ ) استطاله الفهم(ابوعلى ابن مسكويه در آغاز دوران جوانى خود آتابى به نام 

ابوعلى در پى . خواند آه در آن آتاب جاحظ آلماتى از جاويدان خرد نقل نموده و آتاب جاودان خرد را بسيار ستوده بود

جاويدان خرد بوده تا آنكه آن آتاب را در فارس در نزد موبد موبدان فارس مى يابد و نسخه اى از آن را  تحصيل آتاب

قطعًا به زبان پهلوى بوده و ظاهرًا جاودان , با توجه به اينكه اين نسخه در نزد موبد موبدان بوده. (براى خود تهيه مى نمايد

                                                                  )مه حسن بن سهلنه ترج, خرد فعلى بايد ترجمه خود مسكويه باشد

مورخ و محدث عرب ) ق.هـ٢٠٧ـ١٣٠(ابوعبداهللا محمد واقدى [باز ابوعلى مى نويسد آه ابوعثمان جاحظ از قول واقدى 

] فتوح الشام و فتوح مصر استآه مورد توجه يحيى برمكى بوده و تمايالت شيعى داشته و مؤلف آتاب هاى مغازى و 

, وقتى مأمون در خراسان به خالفت خوانده شد: به او گفت) ذوالرياستين(روايت آرده است آه فضل بن سهل سرخى 

پادشاهان هدايايى براى او فرستادند از آن جمله شاه آابلستان نيز به عنوان هديه مرد دانشمند و حكيمى به نزد او فرستاد و 

از آن بهتر و عالى تر و , ون نوشت و در نامه خود نوشته بود هديه اى آه به دربار خليفه فرستاده امنامه اى به مأم

مأمون تعجب آرد و به فضل گفت از اين شيخ بپرس آه با خود چه دارد؟ شيخ . ارجمندتر در روى زمين يافت نمى شود

مأمون او را . چيست؟ گفت تدبير و رأى و راهنمايى خليفه گفت علم تو. پاسخ داد آه من با خود جز علم خود چيزى ندارم

به مشورت , نام داشته است) ذوبان(اآرام و احترام به سزا داشت و در موقع جنگ با برادرش محمدامين با اين شيخ آه 

ن آن صد هزار درهم به او انعام داد آه ذوبا, چون رأى او صائب درآمد و آثار دانش او بر مأمون مشهور گرديد. پرداخت

مأمون پرسيد آن . را نپذيرفت و گفت من از خليفه چيزى مى خواهم آه برابر اين صدهزار درهم و بلكه افزون از آنست

                                                                .چيست؟ گفت آتابى است آه در خزائن زير ايوان مدائن يافت مى شود

. و نشانى هاى محل گنجينه را برشمرد, ذوبان خواهش خود را يادآورى نمود, ون به بغداد رفتق آه مأم.هـ٢٠٤در سال  
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مأمون مأمورانى برگماشت آه محل مزبور را آاويدند و از آن جا صندوقچه اى مغفل از ابگينه سياه به دست آوردند و نزد 

                                                 .مأمون آوردند

گفت : ن بن سهل روايت مى آند آه مأمون در حضور من ذوبان را احضار نمود و گفت منظور تو اين صندوقچه استحس

. ذوبان صندوق را در نزد مأمون گشود و از ميان آن آتابى بيرون آشيد آه صد ورق بود. مأمون گفت برگير و برو. آرى

                                                              .برداشت و برفت و صندوقچه را باز گذاشت

ذوبان جواب داد آه اين آتاب . بعد از رفتن او من نيز به خانه او رفتم و از اين آتاب سؤال نمودم: حسن بن سهل مى گويد

ى از وى خواستم آه آتاب را برا. جاودان خرد است آه گنجور وزير ملك ايرانشهر از حكمت قديم فراهم آورده است

ذوبان به تدريج تا سى ورق از آتاب را در اختيار من قرار داد آه خضر بن . مطالعه و ترجمه در اختيار من قرار دهد

و فقط موفق به ترجمه همين سى , امتناع نمود, على آنها را ترجمه آرد و من نوشتم ولى ذوبان از دادن بقيه اوراق آتاب

در (آه ابوعلى مسكويه رازى آن را در حكمه الخالده در پايان جاودان خرد  اين خالصه و مفهوم داستانى است. ورق شديم

عالمه سيد محسن امين عاملى قبل از استاد بدوى تمام جاودان خرد را از نسخه اى مورخ به . آورده است) ٢٢ـ١٨ص

ه اند آه در چاپ نقل نمود ٢٠٣تا ١٣٩هجرى قمرى در جلد دهم از چاپ اول اعيان الشيعه در صفحات  ٥٢٨تاريخ سال 

آمده است و در آنجا عالمه امين موخره ابن مسكويه را  ١٧٢ـ١٥٨يازده جلدى جديد اعيان الشيعه در جلد سوم در صفحات 

  .و خود نيز به اين موضوع اشاره فرموده اند آه اين موخره مى بايست در مقدمه آورده شود, در مقدمه آن قرار داده است

ولى در اين صورت , جز افسانه اى شيرين چيزى براى ما باقى نمى ماند, راويان را طرد آنيم وثاقت, اگر از اين روايات

زيرا ابن ; هم بدهيم و او را هم جزء آاذبين در شمار آوريم) ق.هـ٣٨٥متوفاى (ناگزيريم آه نسبت استاد را به ابن النديم 

, الفهرست عربى. (فارسى پهلوى به عربى نقل آردجاودان خرد را از ) ق.هـ٢٣٦متوفاى (النديم مى گويد حسن بن سهل 

بالطبع روايت حسن بن سهل با , ولى چنانچه ابن النديم را توثيق آنيم) ترجمه الفهرست چاپ تهران, چاپ مصر ٣٤٢ص

و اما اشاره استاد بدوى به نوشته ; توجه به ترجمه او توثيق خواهد شد و با نسخه نوشته مسكويه نيز تسجيل خواهد شد

زيرا در تذآرةالشعراء تا آنجايى آه ; آرةالشعراء براى رد جاويدان خرد معلوم نيست روى چه اصل و اساسى مى باشدتذ

اصًال اسمى و نامى از جاودان خرد و مسكويه و داستان منقوله وى به ميان نيامده است تا , نگارنده تجسس نموده است

                                                        :پرداخته و مرقوم داشته اند استاد در تعقيب طرد خفاجى مجددًا به طرد دولتشاه

والبقيمة  ٨٩٢فى تذآرةالشعراء المير دولتشاه بن عالءالدوله بختيشاه النازى السمرقندى وقد اّلف آتابه هذا بعد سنه: الثانيه

                                                      .آما بينا من قبل, مطلقا لما ذآره بل هو خلط فى خلط

 .                                                        )است) ع(منظور همان روايت دولتشاه در مورد سرودن شعر به وسيله آدم(

                     

عالمه تهرانى در ذيل عنوان جاويدان خرد مرقوم داشته اند آتابى است در . در پايان گفتار نظرى نيز به الذريعه مى آنيم 

ماى عصر او نيز نسبت داده شده حكم و آداب و اخالق از تأليفات حكما قبل از اسالم آه به هوشنگ پادشاه پيشداوى يا حك

اين آتاب در خزائن پادشاه قبل از اسالم بوده آه در زمان مأمون به دست آمده است و حسن بن سهل بخشى از آن را . است

معروف است و اين ملخص را ابوعلى احمد بن محمد بن يعقوب ) خالصه جاويدان خرد(به عربى ترجمه نموده آه به نام 

. موسوم ساخته است) جاودان خرد(ه فارسى ترجمه نموده و آن را تهذيب و مرتب نموده و با نام اولش بن مسكويه رازى ب

چاپ شده است و عين ترجمه عربى را عينًا در مقدمه آتاب آداب الفرس , اين ترجمه فارسى به طورى آه در فهارس آمده

                                                        .بدون اشاره به نسخه اوليه آن نقل نموده است

عالمه تهرانى نسخ فارسى چاپى جاويدان خرد را از ابن مسكويه پنداشته و مرقوم داشته , به طورى آه مالحظه مى گردد
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, در صورتى آه چنين موضوعى وجود خارجى ندارد و نسخ فارسى جاويدان خرد) طبع هذا الفارس آما فى الفهارس(اند 

عربى به وسيله مترجمين ديگر مى باشد و ثانيًا ظاهراًً ابن مسكويه خود ترجمه ديگرى از ) ويدان خردترجمه از جا

به عربى نموده است و اين ترجمه ارتباطى به ترجمه حسن بن سهل ) پهلوى(جاويدان خرد از زبان پارسى دوره ساسانى 

  .ه استنداشته است و ترجمه و تحرير حسن بن فضل على الظاهر از بين رفت

):                                                                                      بر گرفته از ماهنامه گزارش(جاودان خرد باستاني          
                                                                                                                                                                          
     

نام آتاب ديگري است آه در موضوع حكمت عملي از زبان پهلوي به عربي ترجمه شده و ابن مسكويه آن » جاودان خرد«
شايد الزم به . است معروف شده» جاودان خرد«را در آغاز آتاب خود نقل آرده و به همين سبب آتاب ابن مسكويه هم به 

              .ذآر نباشد آه براي پرهيز از اين التباس است آه اين رساله را در اينجا جاودان خرد ساساني يا باستاني ناميديم
        

اين . راجع به زمان تأليف و مؤلف اين آتاب هم مانند بسياري ديگر از آتابهاي پهلوي، معلومات صحيحي در دست نداريم
ان خرد مجموعهاي از حكمتهاي عملي و اندرزها و تعاليم اخالقي زرتشتي بوده آه ظاهرًا در ادبيات پهلوي به ديدة جاود

و اين نظر در ادبيات عرب نيز انعكاس يافته به طوري آه دربارة اصل و منشأ و . اند تجليل و تقدير در آن مينگريسته
يت آردههمچنين آيفيت ترجمة آن حكايت افسانه مانندي روا براي اينكه نمونهاي از اين گونه روايات در دست باشد و . اند 

اند و چگونه اين نظر به محيط  ضمنًا معلوم شود آه ايرانيان تا چه اندازه به اين گونه آتابهاي اخالقي قدر و قيمت مينهاده
ر را آه در آتاب اين مسكويه نقل اسالمي نيز سرايت آرده و اعراب را هم به احترام اين آثار واداشته است، حكايت زي

                              :شده و طرطوسي هم در سراج الملوك از قول فضل پسر سهل روايت آرده خالصه ميكنيم
بنا به گفتة فضل پسر سهل هنگامي آه مأمون در خراسان به خالفت نشسته بود هر يك از پادشاهان و اميران اطراف «

پادشاه آابلستان هم در عوض پير دانشمندي را آه در سراجالملوك . حفه و هدايايي نزد او ميفرستادندبراي اظهار دوستي ت
ذوبان مدتها در . به دربار مأمون گسيل داشت) اين آلمه در آتاب اين مسكويه موبدان است(خوانده شده » ذوبان«بنام 

تا وقتي آه در موضوع نزاعي آه بين مأمون برادرش . شددربار مأمون و خليفه هم پيوسته از راي و تدبير او بهرهمند مي
مأمون براي پاداش صدهزار درهم به وي عطا آرد، ليكن . امين درگرفته بود و ذوبان راهنماييهايي ذيقيمتي به مأمون نمود

چيست؟ گفت آن : من چيزي ميخواهم آه از حيث قدر و قيمت از اين مال افزونتر باشدو مأمون پرسيد: او نپذيرفت و گفت
و پس از شرح مفصلي آه در . آتابي است تأليف يكي از بزرگان ايران آه در آن مكارم اخالق و علوم آفاق جمع است

مأمون آس فرستاد تا وسط ايوان . اين آتاب اآنون در ايوان مدائن موجود است: تعريف و توصيف اين آتاب سرود، گفت
مأمون آن را به ذوبان داد و ذوبان به زبان . افتند و به نزد مأمون آوردندرا بشكافند و صندوق آوچكي از شيشه در آن ي

خودش چيزي خوانده بر قفل صندوق دميد تا باز شد، آنگاه از ميان آن بستهاي از ديبا بيرون آورده بگسترد و در ميان آن 
                              .نزلش باز گشتاوراقي پراآنده يافتند آه چون بشمردند صد برگ بود ذوبان آنها را برداشته و به م

                                      
 

اين : پس از رفتن ذوبان من به خانة او رفتم و دربارة آن آتاب سوالهايي از او آردم، گفت«: باز فضل پسر سهل گويد
رق بگرفتم و خضربن علي آنها را ترجمه من از آن چند و. آتاب جاودان خرد تأليف گنجور وزير پادشاه ايرانشهر است

سوگند به خدا آه سخن اينست نه آنچه : وقتي آه خبر به مأمون رسيد آن ترجمه را خواست و چون آن را بخواند گفت. آرد
                                                                        ».ما داريم

در آتابخانة شرقي » ادب العرب و الفرس«در آغاز نسخة خطي آه از آتاب جاودان خرد احمد بن محمدبن مسكويه يا 
جانشينش به ی آن را براهوشنگ شاه آتاب جاودان خرد آه : بيروت موجود است عبارتي است آه چنين ترجمه ميشود

آن را از زبان باستاني به فارسي نقل نموده و حسن پسر سهل  وزير پادشاه ايران اسفندياريادگار گذاشت و گنجور پسر 
برادر ذوالرياستين آن را به عربي برگردانيد و احمد پسر مسكويه با افزودن حكم ايران و هند و عرب و روم به تكميلش 

                                                                                                            )۴. (آوشيد
خورشيدي  ١٣۵۵الدين محمد شوشتري آه به اهتمام دآتر بهروز ثروتيان در سال در آتاب جاويدان خرد ترجمة تقي  

صفحه  ٨هر به سوي آسري و وصيت بزرگم) ٧۶تا  ۵٣از صفحه (صفحه  ٢۴چاپ و منتشر شده است سخنان بزرگمهر 
                                              . به چاپ رسيده آه حاوي سخنان بسيار آموزنده و دلنشين است) ٩١تا  ٨۴از صفحه (
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 آشوربانيپال هستند/کيکاوس و مردوک/ود روايات توراتی و قرآنی همان انکیابراهيم و نمر

و ) ، افراسياب اولفرااسپ(، سکايی) ، کيکاوسخشتريتی(يعنی پدر امتهای فراوان لقب پادشاهان بزرگ مادی ابراهيم
ه ّکرات بدين در گفتارهای پيشين ب. بوده است) کورش سوم ، کمبوجيه سوم و گئوماته برديًه بت شکن(هخامنشی

با ابراهيم ) کاشان= يعنی پادشاه سرزمين چشمه ساران(کيکاوسدر اينجا موضوع به يکی بودن . موضوع پرداخته ام
اختصاص خواهد يافت که در اساطير اسالمی اين دو در کنار هم تبديل به سه شخصيت ) آشوربانيپال(مخاصم نمرود 

 شهر آملبه پای باروی ) آشوريان(ديوان ) خشتريتی( کيکاوسمشعرند چنانکه کتيبه های آشوری و شاهنامه . شده اند
) پيشوای آماردان آترادات( رستم/ گرشاسپکشاند و در آنجا توسط سردار خود  مازندران خيز پشهو  جنگلیسرزمين 

 رئيس رئيسان(شانا بوشودر محاصره لشکريان  حصار آملدر درون ) کيکاوس( خشتريتیخود . قتل عامشان نمود
مورد حمله  آتراداتقرار گرفته بود که توسط آماردان به رهبری ) يعنی شکارچی نمرود( بانيپال آشورسردار ) آشوری

منظور بوده  آماردی سکائيانهمانا خود ) اعراب بعوض(پشهمسلم به نظر ميرسد منظور از .قرار گرفته و کشتار شدند
در رابطه با اين معنی گفتنی است در اساطير آذری . می باشد یقوچ وحشو  بزکوهیدر واقع به معنی سکا اند چه کلمه 

ُکرد و  کوروخود را در ترانه های حماسی اش قوچ کوراوغلو و ُکرد اوغلو معرفی می کند که هر دو نام بابک خرمدين 
) لقرنينذوا(= کوروشو ) گزنفونخبر  کردوخيان( ُکردنامهای . به معنی لفظی فرزند قوچ وحشی و بزکوهی می باشند

موضوع به آتش انداخته شدن ابراهيم توسط نمرود بی ترديد به سوزانده شدن قلعه خشتريتی . از همين ريشه می باشند
لشکرکشی آشوريان به شهر آمل مازندران . پدر آشوربانيپال است اسرحدونتوسط ) تپه سيلک کاشان(سيلخازی يعنی 

در اوستا . م مقرش را شهر دور دست آمل مازندران قرار داده بوددر جهت تسليم خشتريتی بوده است که در اين هنگا
در حالی که اين حماسه . در مازندران به صورت نبرد گرشاسپ با ديوان متجلی شده است) ديوان(واقعًه کشتار آشوريان

و ) ساسپکر(نامهای گرشاسپ . معروف شده استهفتخوان رستم در شاهنامه به نام  آماردان با آشوريانبزرگ نبرد 
داستان ابراهيم . به معنی نابود کننده راهزنان و ستمگران در واقع لقب آترادات پيشوای مردان بوده اند) روتستهم(رستم 

به شرح زير به منابع توراتی ) جهانگشايان بزرگ ايرانی و سکايی(ابراهيم هامعاصر نمرود در التقاط با اساطير ساير 
                                                                                                                             :و قرآنی رسيده است

                                                                                                               

               ):یمأخذ سايت يا مهد(  ابراهيم  حضرت

،  ،مسلم حنيف:  چون  واو را با القابى  است ياد نموده  با عظمت  از ديگران  خداوند او را بيش  آه  است  از پيامبرانى  ابراهيم
  توانا،داراى  خالق  و مطيع  خداوند،قانت  شاآرو سپاسگزار نعمتهاى: چون  و بااوصافى  ياد آرده ،صديق ، منيب ، اّواه حليم
  و به. است  را ستوده  وى...خدا و  درگاه و صالح  و نيكوآار،شايسته  مؤمن  خدا،بنده  و فرمانبردار آامل  ،عامل سليم  قلب

                                  . است  مفتخر داشته  اللهى  و خليل  در دوجهان  ،برگزيده مردم  وپيشوائى  امامت: چون  منصبهايى
  : آه  آنست  بر ابراهيم  الهى  الطاف  از جمله

  .قرار داد  اولوا العزم  او را از پيامبران
  .او قرار داد  را در ذريه  پيامبرى

  . است  داده  بوى  وشريعت  وحكمت  علم
  .خواند  واحده  اورا اّمت
  .او تجديد بنا شد  بدست  آعبه  و خانه
  شد   او تفويض  به  امامت  مقام
  .  است  مدفون  اشغالى  فلسطين  الرحمن  و در شهر خليل  بوده  سال  يستدو  عمر ابراهيم  مدت

  يم در قرآنابراه

  :نمائيد  توجه  با نمروديان  ابراهيم  از گفتگوى  قسمتى  به
  ؟اى  آنى  مى  آند را عبادت  نياز نمى  بى  بيند و تورا از چيزى  شنود و نمى  نمى  آه  چراچيزى: گفت  پدرش  به  ابراهيم«

  اى. آنم  هدايت  راست  راه  تا تورا به  آن  پيروى  از من  پس.  اى نيافته  دست آن  تو به  آه  ام شده  مطلع  دانشى  به  من!پدر
  وجزو ياران  شوى  الهى  تو دچارعذاب  ترسم  مى  من!پدر  اى.خدا را نمود  معصيت  شيطان  آه  را نپرست  شيطان!پدر

  تورا سنگسار مى  حرفها برندارى  از اين  ؟اگر دست  اى شده  رويگردان من  آيا از خدايان:داد  جواب  شپدر!  گردى  شيطان
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  من  خدا به  آه  نمايم  مى آمرزش  طلب  واز خدا برايت  نموده  با تو خداحافظى  گفت  ابراهيم! رانم  وتورا ازخود مى! آنم
خدا دور   دعا از درگاه  تا شايد با اين  خوانم  واحد را مى  و خداى  آنم  مى  دورى  واز شما و معبودانتان.  است  مهربان
  »  نشوم

ما   پدران:آنيد؟گفتند  مى  وآنها را عبادت  آورده  آنها روى  به  آه  تنديسها چيست  اين: گفت  پدرش  وقوم  پدرش  به    ابراهيم«
يا   اى آورده  ما حق  آيا براى:گفتند.آشكار بوديد  در گمراهى  تانشما وپدران: گفت ابراهيم.آردند  مى  اينها را عبادت
  مى  شهادت  مطلب  بر اين  ومن آنها را آفريده  آه  است  شما پروردگار آسمانها وزمين  خداى  گفت  ؟ابراهيم  ازبازيگرانى

را تا   بزرگ  را بجز بت  آنان  وبتهاى  رفته  بتخانه  به  پس!انديشيد  خواهم  اى شما چاره  بتهاى  نبوديد براى  وقتى: بخداقسم. دهم
  » . اوبروند شكست  شايد سراغ

چرا   بر شما وبتهايتان  ضرر؟ُاف  دارد ونه  شما سودى  به  نه  پرستيد آه  را مى  آيا غير از خدا،چيزى: آنها گفت  به  ابراهيم«
  » !هستيد  خدايانتان  به  آننده  آنيد اگر آمك  را يارى  ناو رابسوزانيد وخدايانتا:  آنيد؟آنها گفتند آه  نمى  تعقل

  ابراهيم. داريم  سر بر آستانشان  وپيوسته  پرستيم  را مى  بتانى:پرستيد؟گفتند  مى  چه: گفت  و قومش  پدرش  به  ابراهيم«
را   پدرانمان  بلكه:شما دارند؟آنها گفتند  براى  شنودند؟آيا سود وزيانى  شما را مى  زنيد صداى  آنها را صدا مى  آيا وقتى: گفت
  است  آسى  پروردگار عالميان  ولى.منند دشمن  با من  شما وپدرانتان  بتهاى    دانيد آه  آيا نمى  گفت  ابراهيم. ايم يافته  چنين اين
دهد و   مرا شفا مى  ومش  مريض  و چون.دهد  مى  من  به  غذا وآشاميدنى آه  است  او آسى.آرد  مرا آفريد و هدايت  آه

  » .مرا ببخشد  خطاهاى  روز قيامت آه  اميدوارم
  ؟اى  آنى  مى  آند را عبادت  نياز نمى  بى  بيند و تورا از چيزى  شنود و نمى  نمى  آه  چرا چيزى: گفت  پدرش  به  ابراهيم«

  اى. آنم  هدايت  راست  راه  تا تورا به  آن  پيروى  من از  پس.  اى نيافته  دست آن  تو به  آه  ام شده  مطلع  دانشى  به  من!پدر
  وجزو ياران  شوى  الهى  تو دچارعذاب  ترسم  مى  من!پدر  اى.خدا را نمود  معصيت  شيطان  آه  را نپرست  شيطان!پدر

  تورا سنگسار مى  ندارىحرفها بر  از اين  ؟اگر دست  اى شده  رويگردان من  آيا از خدايان:داد  جواب  پدرش!  گردى  شيطان
  من  خدا به  آه  نمايم  مى آمرزش  طلب  واز خدا برايت  نموده  با تو خداحافظى  گفت  ابراهيم! رانم  وتورا ازخود مى! آنم

خدا دور   دعا از درگاه  تا شايد با اين  خوانم  واحد را مى  و خداى  آنم  مى  دورى  واز شما و معبودانتان.  است  مهربان
  »  نشوم

   بر نمروديان) ع( ابراهيم  پيروزى

  سپاه.بود  وحشمت  باقوت  نمرود مردى.آرد  مى  بود،زندگى  معروف  آيكاوس  به  در عجم  نمرود آه  در زمان  حضرت  آن
  برروى  آه  طال داشت  چهارصد صندلى.آرد  مى  ما حكومت  زمان  وآوفه  زمان آن  بابل  ودر سرزمين  بسيار داشت

بر نورخورشيد   پديدار شد ونورش در افق  اى ستاره  ديد آه  در خواب  او يكشب.نمود  وجادو مى  نشسته  جادوگرى هريك
جويا   خود را از آنان  وتعبير خواب  را احضار نموده  بيدار شدو جادوگران  از خواب  زده  نمرود وحشت.نمود  غلبه
مادر   رحم  پدر به  ازصلب  طفل  وهنوز آن.شود  او نابود مى  تو بدست  سلطنت  د آهشو  متولد مى  سال  دراين  گفتند طفلى.شد

متولد ميشود،اگر پسر   سال  در آن  آه  اندازند و آودآى  جدايى ومردان  زنان  بين  نمرود دستور داد آه. است  نشده  منتقل
  ونطفه  رفت  نزدهمسرش  پنهانى  نمرود بود شبى  رّباناز مق  يكى  آه    تارخ.بگذارند  ،باقى واگردختر است.،بكشند است

را   مادر،آودآش.در آنجا متولد شد)  ع(  وابراهيم  رفت  غارى داخل  به)  ع(  ،مادر ابراهيم تولد آودك  هنگام.شد  بسته  ابراهيم
  رشد يك. گشت  داد وبرمى  مىشير   فرزندش  وبه  رفت  غار مى  به  روزه  او همه.نمود  شهرمراجعت  وبه  درغار گذاشت

  روزى.بود  شده  قوى  جوانى)  ع(  ابراهيم  مدت  ودراين گذشت  سال  پانزده.ديگر بود  آودآان  يكماه  مطابق  حضرت  روز آن
  ت؟گف اينهاآيست  خالق:از مادر پرسيد) ع(  ابراهيم.رسيدند  شترى  گله  به  در راه.آردند   شهرحرآت  طرف  به  با مادرش

شد   مى  وارد بحث  پرست  بت  درشهر با گروههاى)  ع(  ابراهيم.نمايد  مى  دهد وبزرگ  مى  آرد و رزق  آنهارا خلق  آنكه
  چون» ...آوآبًا  راى  الليل  ّ عليه فلما جن»  شريفه  آيه  مصداق  به.آرد  ناديده  خداى واقرار به.نمود  مى  وآنها را محكوم

نمرود مرد .دربار نمرود بردند  را به)  ع(  بعد ابراهيم» ...  وجهى وجّهت  اّنى: نمود،فرمود  ديد وباطل  آنهاراباطل  مذاهب
هستند؟آذر   آسى اينها چه:آذر پرسيد  از عمويش)  ع(  ابراهيم.زيبا بودند  وآنيزان  غالمان  دراطرافش  بود ولى  زشترويى

  و غالمان  و آنيزان  بندگان  آه  است    چگونه  آردوگفت  تبسمى)  ع(  ابراهيم! دنمرودن  وبندگان  وآنيزان  اينها غالمان  گفت
  مى) ع(  ابراهيم  وبه  ساخت  مى  آذر بت  آه  است  آمده.آشند  تورا مى  آه  حرفها نزن  از اين زيباترند؟آذر گفت  از خدايشان
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بيند و   خورد و نمى  نمى  را بخريد آه  بياييدخدايى: گفت  ومى  بست  بتها مى  پاى  به  طناب  هم)  ع(  داد تا بفروشدوابراهيم
  نزد آذر برمى  وبتها را به.خريد  بتها را نمى  آسى)  ع(  ابراهيم  تعريف  با اين!  ضررى رساند ونه  مى  نفعى  آشامد و نه  نمى

  .گرداند

    دربتخانه  شكن  بت

پيشنهاد ) ع(  ابراهيم  از شهر،آذر به  خروج از جشنها موقع  در يكى.گرفتند  ىم  جشن  دوبار در فروردين  سالى  نمروديان
  روز بعد موقع  ولى.بتها بردارد  از بدگويى  وزبان  آنهارا تماشاآرده تا شايد جشن برود  جشن  به  او هم  نمود آه

و   برداشت  تبرى  آه) ع(  رفتند بجز ابراهيم  وناز شهر بير  تمام  با زينت  لذا همه! هستم  مريض  من  گفت) ع( ،ابراهيم رفتن
بتهارا   همه»  ُجذاذًا اّال آبيرًا لهم  فجعلهم«.  انداخت بزرگ بت  تبر را بر دوش  سپس. بتهارا شكست  وهمه  رفت  بتخانه  به

  بتهارا شكسته  آنند،همه بركآمدند تا خود را ت  بتخانه  باز گشتند وبه  نمرود ونمروديان  وقتى.را  بزرگ خورد آرد مگر ُبت
وفرياد   ناله  صداى. است  شمارا شكسته  خدايان) ع(  ابراهيم  دادآه  آنها اطالع  به  شيطان  روايتى  به. بزرگ  ديدند غير از ُبت

  زد منداريد ن راشك  هرآه  نمرود دستور داد تا .اند مارا شكسته  خدايان!نمرود  اى نزدنمرود رفتند آه.بلند شد  مردم
  بل  قال َ هذا بآلهتنا ياابراهيم فعلت  أ انت«: او گفتند را احضار آردندوبه  حضرت. است)  ع(  گفتند آار ابراهيم  همه.بياوريد
آار   اين  بزرگ  بت  ؟گفت  مابجاآوردى  خدايان  به  را نسبت  عمل  آيا تو اين»»  آانوا ينطقون  ِان  هذافاسئلوهم  آبيرهم  فعلهم

  همگى  سپس.گويند  نمى  بتها سخن  اين)  ع(  ابراهيم  گفتند اى  نمروديان!زند  مى  از او بپرسيد اگر حرف  است  آردهرا 
  ضررو نه  رساند ونه  مى  نفعى  نه آنيد آه  مى  را عبادت  فرمود چيزى) ع(  بعد ابراهيم.زير انداختند  و سر به  وشرمنده خجل
)  ع(  خود هستيد،ابراهيم  آار خدايان  گفتند اگر آمك  عاجزشدند،همگى  از جواب  اننمرودي  چون.زند  مى  حرف

قرار دادند تا   ودر آن  آورده  هيزم يكماه  آردند وبمدت  درست  آوه  در دامنه  اى نمرود دستور داد ديواره.رابسوزانيد
  تا آن!بسازيد  منجنيق  ظاهر شد وگفت  آدمى  صورتب  ؟شيطان بياندازيم رادر آتش)  ع(  ابراهيم  بعد گفتند چگونه.پرشد
  را با منجنيق  بود جهنميان  وديده  ديدار آرده  از جهنم  داشت  آسمانها راه  به  هنگاميكه  بودند وشيطان  نساخته  منجنيق زمان
  چهارصد نفر آمدند وهردونفر يك.سازندرا ب  وسيله  اين  چگونه  آنها يادداد آه  لذا به.بود  اندازند،ياد گرفته  مى  آتش  درون

آردند   عرضه  الهى پيشگاه  افتاد وبه  اى غلغله  فرشتگان  در ميان  هنگام  در اين.را باال بردند)  ع(  طنبا را گرفتندو ابراهيم
  اورا يارى تا  دستور بده.خواهند بسوزانند  مى آه  آند واوراهم  مى  يكنفر،تورا عبادت  تا غرب  خدايا از شرق  آه
باد  موآل  من: آمد وگفت)  ع(  باد نزد ابراهيم  ابتدا ملك.آنيد  اورا آمك  خواست  برويد اگر از شمايارى:آمد  خطاب. آنيم
  من  فرمود پناه) ع(  ابراهيم.رابسوزاند  نمرود ببرد و نمروديان  خانه  را به  تا آتش  باد امر آنم  اگر امر بفرمائيد به. هستم

  گفت) ع(  ابراهيم.آند  را خاموش  آتش  ابر امر آنم  تا به  بده  اجازه! ابراهيم  اى ابر آمد وگفت  ملك. ندارم  وبتو نيازى  خداست
را   وهمه  نمايم  خراب  رابر سرشان  بابل  آوه  بده  اجازه! ابراهيم  اى  آمد وگفت  آوه  ملك. واگذاردم  ناديده  خداى  امر خودرا به

اما   دارم  ؟گفت  ندارى  احتياجى  هيچ! ابراهيم  اى  آمد وگفت  بعد جبرئيل. نيستم بتو نيز محتاج  گفت)  ع(  ابراهيم. نمآ  هالك
بردًا   يانار آونى«: خدا ندا آمد از طرف  بعد از آن. است  آگاه  من  حال  بهتر به  او از همه  ؟گفت  دارى  آه  به  گفت.بتو نه

  مى از سرما هالك) ع(  ابراهيم  شد آه  سرد مى  چنان  فرمود سالمًا آتش  اگر خدانمى  گفت  عباس  ابن»  يمابراه  وسالمًا على
  قرار دادند ودرميان  آتش در ميان  را گرفتند وآهسته)  ع(  ابراهيم  امر نمود تا بازوى  فرشتگان  به  پس.گرديد
  نمى)  ع(  بياندازند ابراهيم  آتش  را داخل)  ع(  آردند ابراهيم  مى هرچه  ننمروديا  آه  است  آمده.آفريد  آب  هاى ،چشمه آتش
را   علت.افتاد  آتش داخل)  ع(  ابراهيم  مرتبه  يك.بردند  منجنيق  نزديك  عريان  دو زن  آنها گفت  به  آدمى بصورت  شيطان.افتاد

خداوند بر خود پيچيدند   ،از ترس عريان  دوزن  بودندبا ديدن  را گرفته)  ع(  ابراهيم  آه  دو ملكى  پرسيدند گفت  از شيطان
  در راه.آرد  حرآت شام  وبطرف  شده  خارج  از آتش  بود سپس  حال  روز در آن  چهل) ع(  ابراهيم.شدند غافل) ع(  واز ابراهيم

  بى  در زيبائى  دارد آه  ما دخترى  شاه  گفتند آه.راپرسيد  علت.آنند  مى  زينت  شهر همه  مردم  ديد آه.رسيد  شهر فزان  به
  خودبخواهم  را آه  آسى  وگفته.آند  نمى  ،قبول است  او خواستگار آمده  براى  پادشاهان از طرف  اما هرچه. نظير است
آند شايد   ىآنهارا تماشا م  اند ودختر هم آرده خود را زينت  اينجا   مردان  آه  روز است  هشت. نمايم  مى  انتخاب  بشوهرى

  . نشست  در آنار ميدانى  پشمينه  با لباس) ع(  ابراهيم. است  نكرده  راانتخاب  آسى  تاآنون  ولى!را بپسندد  يكى
  .آنجا آمدند  آنيز بطرف  ،با تعدادى پوشيده  آذايى  ولباس  بدست  دخترترنج  ناگاه
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  ) ع( ابراهيم  ازدواج

  غالمان  پس. رها آرد ورفت)  ع( ابراهيم  را بطرف  آرد،ترنج  مشاهده)  ع(  اهيمابر  رادر پيشانى) ص(  نور محمدى  چون
  دختر آه  پس.  آردى  انتخاب  شوهر خوبى! دخترم  را ديد ،گفت)  ع( تا ابراهيم  شاه.بردند  را نزد شاه)  ع(  آمدند و ابراهيم

  شهر خمس  آردندوبه  حرآت  ساره  همراه  به)  ع(  راهيماب  بعد از چندى.درآمد)  ع(  عقد ابراهيم  به داشت  نام  ساره
بود   قرار داده  را در صندوقى  ساره)  ع(  ابراهيم. گرفتند  رابزورمى  مسافرين  اموال  پنج  آنجا يك  دستور شاه  طبق.رسيدند

  زن  پرسيداين)  ع(  از ابراهيم  شاه.بردند  را نزد شاه  وصندوق)  ع(  ابراهيم  شاه  مأمورين.شود حفظ  تا از نامحرمان
)  ع(  از ابراهيم. اورادر برگرفت  زمين  ناگاه  آندآه  جسارتى  ساره  به  خواست  شاه. است  خواهرم  گفت)  ع(  ؟ابراهيم آيست
  ساره  ا بهر  آن  آه  داشت    آنيزى  شاه.اورا رها نمود  دعا آرد وزمين  هم) ع(  ابراهيم.اورا آزاد آند  آرد آه  خواهش
  المقدس  بيت  به با همراهان)  ع(  ابراهيم  سپس.آنيز هاجر شد  ديگر نام. ت  پاداش  اين  يعنى.  هااجرك: وگفت.بخشيد
  ترس  آتش  آه  الخوف  ء من  بشى  لنبلوّنكم  ازخوف.سر گذاشتند  را پشت  الهى  امتحانهاى  چگونه  ببينيد بزرگان.رفتند
  رسيدند،  المقدس  بيت  وهاجر به  با ساره)  ع(  ابراهيم  وقتى.شود  اجر نمى  لقاءاللهبى  ولى. از سوختن  ترس.دارد

   نمروديان  هالآت

  امروزى  آوفه  آه  بابل  به  حضرت.نما دعوت  خداپرستى  برو و نمرود را به  بابل  به! ابراهيم  اى خدا ندا رسيد آه  از طرف
  مى  من. نيست  تو احتياجى  مرا بخداى! ابراهيم  اى  نمرود گفت.نمود  دعوت  خداپرستى  واورا به  ،نزد نمرود رفت است
ساختند وخود   شيطان  تعليم  به  دستور داد تا اطاقكى  بود آه  اين!! نمايم  واورا هالك  تو بگيرم  را از خداى  پادشاهى خواهم
تير   آن  جبرئيل. انداخت  آسمان  بطرف  تيرى  باال رفت  چون.البردنداورا بلند آردندوبا  وچهار آرآس  قرار گرفت  آن  درون
بر شما   را تا قيامت  تيغ  ندا رسيدآه.  آردى  آغشته  من  خون  را به  دشمن  ناليد خدايا تيغ  ماهى.آرد  آغشته  ماهى خون  را به
  برگرد آه  حرف  از اين  گفت)  ع(  ابراهيم. را ساختم  مابراهي  آارخداى  ديد ،گفت  بعد نمرود تير خونآلود را آه. آردم  حرام
آندتا   لشكر جمع  بگو آه خدايت  به  آنم  مى  آورى  لشكر جمع  ،من است  تو زنده  اگر خداى  نمرود گفت. خدانيست  براى  مردن

)  ع(  ابراهيم.آرد  آنها بود جمع  لشكرگاه  سيصد فرسخ  آه  لشكربزرگى  عالم  نمرود از اطراف  پس! آنيم  با يكديگر جنگ
و در   نشست  اى پشه بر سر هر يك  آه  فرستاد   عدد لشكر نمرود پشه  خداوند به. آن  را هالك  ملعون خدايا اين  دعا آرد آه

  زانوى  مد وروىآ. داشت  بدنى  و نيمه  دست  پا و يك  ويك  چشم يك  بود آه  اى ها، پشه پشه  رئيس.نمود  اورا هالك  زمانى  اندك
باال و   بلند شد ولب  پشه را بكشد آه  برد تا پشه  دست.آردند   ها لشكر مرا هالك پشه  اين  گفت  زنش  نمرود به. نمرود نشست

فرياد   صداى!شد  زدن  نيش  ومشغول  مغز نمرود نفوذ آرده داخل  نمرود شد وبه  آورد دماغ زده  نمرود را نيش  پايين  لب
  از حرآت  پشه زدند تا  مى  بر سرش  مرتب  گرديدغالمانش از او سلب  وخوراك  درد خواب  ند شد و ازشدتنمرود بل
  . آوردند  ايمان)  ع(  ابراهيم  لشكر اوبه  بقيه.شد  واصل  درك  نمود تا به  همانجور او را اذيت.بايستد
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برصيصا در اساطير اسالمی /اسطورًه تهمورث  
 

تهمورث تحت نام ولقب ) برديه زرتشت(زريادرفرزند ) تخموروپه، آرش شيواتير، تيگرانزره بسته،( ستورباسطورًه 
پهلوان  يعنیتخموروپه، (تهمورثاز اين قرار است که در آن، زن ) برديه زرتشت(هوشنگفرزند  زيناوند
در ) کوف قاف، قفقاز(س ویفريب  می خورد و به جهت لو دادن مکان تر) اهرمن(توسط ابليس )تيگران=ببرمانند

در واقع اصل واقعه . هنگام آسمان پيمايی اش بر پشت اهرمن باعث، سقوط وی توسط اهريمن بر اين کوهستان ميگردد
پسر کوچک زرتشت فرمانروای واليات جنوب قفقاز، بعد از ترور گرديدن پدر و ) خورشيد چهر(تيگراناين است که 

دستانش بعد از نبردهايی سخت با سپاهيان داريوش بدان سوی کوهستان قفقاز، دوبرادرش توسط داريوش و شش تن هم
در اساطير سامی ) مسلح(اسطورًه تهمورث زيناوند. خويش پناه می برد) صربوکرواتی(سئورومتینزد خويشاوندان 

                                                                                 : چنين قيد شده است) فرزند زرهپوش(برصيصاتحت نام 
:                                                                   راهبی عابد و زاهد که با اغواگری شيطان بد فرجام شد: برصيصا  

اسقف اعظم يا  بند مرّصع سينهدر زبان آرامى و به معناى » صيصا«برصيصا را برخى در لغت، برگرفته از واژه 
برصيصا شخصيتى شبه تاريخى است آه نام و سرگذشت او . اند آه يادآور برترين مقام آليساست آاآلهاى آاله او دانسته

فه شيطان براى اغواى انسان و نيز امكان بدفرجامى آدمى به رغم سابقه آموز از تالش بىوق اى عبرت به صورت نمونه
گاه به سبب . درخشان، بازتابى عمدتًا گسترده در منابع تاريخى، تفسيرى، حديثى، اخالقى و آالمى مسلمانان يافته است

ه به رغم پيشينه شود آه هر س شباهت در سرگذشت و سرنوشت، نام برصيصا در آنار ابليس و بلعم باعورا ياد مى
                                                          .آيين شدند درخشان در عبادت و بندگى خدا، بدفرجام و آفر

چند و چونى متفاوت، در  نام و سرگذشت برصيصا در قرآن نيامده است؛ اما همه مفسران شيعه و سنى هرچند با ديدگاه و
ِمنَك ِاّنى  َآَمَثِل الشَّيطـِن ِاذ قاَل ِلِالنسـِن اآُفر َفَلّما َآَفَر قاَل ِاّنى َبرىٌء«: اند داستان او را آورده ٥٩ /حشر ١٦ارتباط با آيه 

در پى . نضير از سوى منافقان مدينه است اين تمثيل درباره تحريك و فريب يهود بنى.  »َاخاُف الّلَه َربَّ العــَلمين
و براساس توافق حاصل شده، آنان بايد خانه و ) صلى اهللا عليه وآله(دسيسه آشتن پيامبر نضير در جريان شكنى بنى پيمان

منافقان با وعده هميارى و همراهى در صورت ) ٦، ٢،  ٥٩/حشر :نك. (آردند دارايى خود را رها ساخته، جالى وطن مى
ه مخالفت با تصميم ياد شده و خوددارى نضير را ب بنى) ١١، ٥٩/حشر(يا جالى وطن )صلى اهللا عليه وآله(جنگ با پيامبر

خداوند با دروغگو خواندن منافقان، از هميارى و همراهى نكردن آنها و رويگردانيشان . از آوچ اجبارى تحريك آردند
نامد آه به سبب  و آنان را همانند شيطان مى) ١٢، ٥٩/حشر(نضير در صورت جنگ و جالى وطن خبر داده  از بنى

پردازد و هنگامى آه آدمى در دام آفر  هاى دروغين و وسوسه انگيزش به اغواگرى انسان مى وعده دشمنى ديرينه و با
به معناى جنس آن و آيه بيانگر » انسان«اينكه ) ١٦، ٥٩/حشر. (جويد شد از او برائت و بيزارى مى گرفتار آمد و درمانده
اى خارجى و تاريخى اشاره دارد مورد اختالف  دثهبشر است يا اينكه به شخصى معّين در حا بنى تعامل شيطان با نوع

را به معناى جنس  »االنسان«در » ال«گروهى از مفسران شيعه و شمارى از اهل سنت به پيروى از مجاهد . است
. در قرآن آه به معناى جنس آمده سازگار است» انسان«اين ديدگاه با سياق و مفهوم آيه و آاربردهاى ديگر . اند دانسته

) ١٠٣،٢/؛ عصر٩٥،٤/ ؛ تين١٩، ٧٠/؛ معارج٢٩، ٢٥/؛ فرقان ٥٣، ١٧ /؛ اسراء ٥، ١٢/يوسف: نمونه نك براى(
تواند درباره  است و مى اساس اين ديدگاه آه آلوسى آن را به جمهور مفسران نسبت داده است معناى آيه عام و فراگير بر

منديهاى زندگى و آرزوهاى  ين، زيبا جلوه دادن بهرههاى دروغ همه آدميان صادق باشد، بر اين اساس، شيطان با وعده
هيچ  ها آشكار شد، آدمى را بى آشاند و هنگامى آه دروغ بودن وعده رنگارنگ و دور و دراز، انسان را به وادى آفر مى

د مؤّيد توان چنين مضمونى در برخى ديگر از آيات نيز آمده است آه مى. جويد بيزارى مى يار و ياورى رها ساخته، از او
» انسان«و » عهد«را به معناى » ال«دسته دوم از مفسران ) ٢٥،٢٩/؛ فرقان١٤،٢٢/ابراهيم: نك. (ديدگاه ياد شده باشد

آه با ادعاى گفته شده  .دهد جوزى هم، اين ديدگاه را به جمهور مفسران نسبت مى ابن. دانند را اشاره به شخصى معين مى
را در آيه مؤّيد اين ) اآفر(و امر ) قال و آفر(هاى ماضى  فتن صيغهبرخى به آار ر. آلوسى در تناقض است

دهد آه محتواى آيه در زمان گذشته روى  هاى ياد شده نشان مى اند، با اين استدالل ضعيف و شكننده آه صيغه دانسته ديدگاه
اين دسته . رفت مى اردر غير اين صورت بايد، صيغه مضارع به آ. داده و شخصى معين، مورد خطاب شيطان بوده است

اند؛ برخى بر اساس ديدگاه زمخشرى آه بدون اشاره به مصداق  از مفسران در تعيين مصداق انسان، به اختالف گراييده
داند، انسان را اشاره به  انسان، آيه را مربوط به اغواگرى شيطان نسبت به مشرآان قريش در جريان جنگ بدر مى

ترى آمده  تر و مبسوط به گونه روشن ٨/انفال ٤٨ر، محتواى آيه همان است آه در آيه بنابراين نظ. اند ابوجهل دانسته
َلُكم َفَلّما َتراَءِت الِفَئتاِن َنَكَص َعلى َعِقَبيِه  َزيََّن َلُهُم الشَّيطـُن َاعمــَلُهم و قاَل ال غاِلَب َلُكُم الَيوَم ِمَن الّناِس وِاّنى جاٌر ِاذ و«: است
در مقابل، اغلب مفسران دسته دوم، با اشاره به داستانى .  »ىٌء ِمنُكم ِاّنى َارى ما ال َتَروَن ِاّنى َاخاُف الّلَهِاّنى َبِر و قاَل

اسرائيل است آه  براساس اين حكايت، برصيصا، راهبى از بنى. اند را برصيصا خوانده» انسان«مشهور، مصداق 
به عبادت خدا پرداخته و بنا به روايتى، مستجاب الدعوه شده اى دور از مردم، زاهدانه  روزگارى دراز، در صومعه

هيچ توفيقى در پى فريب او  شيطان آه خشمناك از پرهيزگارى، رياضت و عبادتهاى پيوسته برصيصا، سالها، بى. است
ه، مدفون دارد تا با زنى درآميزد و سپس از ترس رسوايى، او را آشت هاى خود، وى را بر آن مى بود سرانجام با وسوسه

در اين هنگام، شيطان در آخرين مرحله از . آشند شود، برصيصا را به صليب مى راز اين رسوايى آه آشكار مى. سازد
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اغواگريهايش، در برابر ديدگان او ظاهر شده، از نقش اصلى خود در رقم خوردن چنين سرنوشتى براى برصيصا و نيز 
اى به اشارت، آافر شده و  برصيصا نااميد از همه جا و با سجده. دهد رهاسازى او در صورت سجده بر وى خبر مى

                                      .سازد بدون هيچ آمكى، از وى بيزارى جسته، در آام مرگ رهايش مى* شيطان
رش شده در آنار اين روايت مشهور، روايت نادر و آامال متفاوتى نيز درباره سرگذشت برصيصا در برخى منابع گزا

بر اساس اين روايت، برصيصا عابدى مسلمان و مؤّذن در يكى از مساجد مصر است آه روزى هنگام اذان بر . است
باالى مأذنه با ديدن دختر ترساى همسايه، دلبسته او شده، در پى وصال آن دختر و به درخواست خانواده او از آيين 

                       .ميرد اى از باالى بام افتاده، مى برگيرد، در حادثهدارد؛ اما پيش از آنكه آام دل  مسلمانى دست برمى
، طاووس و همچنين از .)ق ٣٣. م(مسعود  ، ابن.)ق ٦٨. م(عباس  داستان مشهور برصيصا با سندهاى گوناگون از ابن 

روايت و بيشتر سندهاى آن ) وآلهصلى اهللا عليه (اسالم اى منابع از پيامبر و در پاره) عليه السالم(اميرمؤمنان، على
با نفى  آند آه برخى بن رفاعه نقل مى را عبيد) صلى اهللا عليه وآله(تضعيف شده است؛ از جمله، روايت منسوب به پيامبر

از سوى ديگر به رغم آنكه برخى پژوهشگران، سند روايت منسوب به . اند صحابى بودن، روايت او را مرسل دانسته
خورد و روايت  اند،اساسًا اثرى از حكايت برصيصا در احاديث شيعه به چشم نمى را صحيح پنداشته) عليه السالم(على
به بعد به تفاسير شيعه راه يافته، از منابع اهل .) ق ٤٦٠ .م(زمان شيخ طوسى  مسعود آه به احتمال زياد از عباس و ابن ابن

                              .اند ازگار خواندهشده و حتى برخى آن را با عقل و مذهب اماميه ناس سنت گرفته
هاى گام به گام ابليس، يارى جستن وى از شياطين ديگر در پى ناتوانى در فريب برصيصا، مأمور شدن شيطانى  دسيسه
براى اين آار و وارد شدن او از راه عبادت و در شكل و شمايل يك راهب، چگونگى راهيابى زن ياد » ابيض«به نام 

به صومعه برصيصا و نقش شيطان در فاش شدن خيانت و جنايت او، از موضوعات ديگرى است آه گاه با جزئياتى شده 
در بيشتر روايتها برصيصا راهب و در برخى ديگر، عابدى از . خورد چشم مى متفاوت در روايتهاى گوناگون داستان به

او و دعاى  تان، راهيابى زن ياد شده به صومعه، با بيمارىآه در اغلب پرداختهاى داس شود، چنان اسرائيل خوانده مى بنى
او زنى است آه )عليه السالم(بنابر روايت منسوب به اميرمؤمنان، على. برصيصا براى شفاى وى در ارتباط است

عباس از  در روايت ابن. آند آه شفاى او به دست برصيصاست شيطان دچار جنونش آرده و در دل برادرانش القا مى
شود آه خواهر بيمار خود را به دست برصيصا به عنوان فردى مورد اعتماد سپرده، روانه  اى ياد مى گانه ران سهبراد

حكايت . برده است آند آه شب را به صومعه برصيصا پناه مى مسعود از زن چوپانى ياد مى روايت ابن. شوند سفر مى
حتى در برخى منابع از باردار شدن آن زن، تولد نوزاد . برصيصا در منابع متأخر با بسط و جزئيات بيشترى آمده است

اسرائيل است؛ ولى منبع پيش از  اصل داستان عبرى و از اخبار بنى. شود و آشته شدن او نيز به دست برصيصا ياد مى
نيز نقل بن منبه  در برخى منابع از وهب. اسالم آن معلوم نيست و به احتمال فراوان از زبان اهل آتاب شنيده شده است

     .شود مى
در منابع دست اول، از جمله تفاسير نخست شيعه و سنى، بدون ذآر نامى . نام برصيصا نيز در اصل نامعلوم بوده است

شود؛ گويا اين نام براى نخستين بار در اواخر قرن چهارم قمرى به وسيله ابوليث  فقط از يك راهب و گاه عابد ياد مى
آثير، نام  برخى چون ابن. و در آتاب تنبيه الغافلين، بر شخصيت داستان نهاده شده است) .ق ٣٨٣يا  ٣٧٥ .م(سمرقندى 

يا  ٣٥٥ـ  ٢٥١(» آنتونى قديس«اين نام يادآور سرگذشت . اند برصيصا را براى راهب نامبرده، با ترديد ياد آرده
در مصر ) صيصه(اى آهن  و قلعه او روزگار درازى را در غارها. از راهبان و زاهدان نخستين مسيحى است.) م ٣٥٦

. هاى اغواگرانه اوست اى با ابليس و وسوسه زندگى او سراسر پيكارى افسانه. به عزلت و عبادت و ترك و تجرد گذراند
اى  آنتونى آه سرگذشت وى بازتابى گسترده در هنر و ادبيات مسيحى دارد هنوز هم براى شمارى از راهبان، اسطوره

                                          .ودر آرمانى به شمار مى
در سفرنامه خود از قصر .) ق ٧٧٩. م(بطوطه  محلى آه ماجراى برصيصا در آن روى داده، مورد اختالف است؛ ابن

در تاريخ شهر حلب از آوه برصايا آه مقام و . آند آه بين طرابلس و اسكندريه آن را ديده است برصيصاى عابد ياد مى
                                                  .شود صيصا در آن قرار دارد ياد مىقبر بر

برخى پژوهشگران اروپايى همانند گولدزيهر، لندبرگ و مك دونالد با استناد به منابع مسلمانان، تحقيقاتى را درباره اصل 
برخى از اين پژوهشگران، منطقه حضرموت و  .اند داستان برصيصا، تاريخ پيدايش و سير بسط و تحول آن انجام داده

آمبروسيو يا «جلدى  آه اين اعتقاد نيز وجود دارد آه رمان سه اند، چنان برخى ديگر حلب را محل داستان گفته
»راهب (Ambrosio or the Mark ميالدى وارد انگلستان شده، به رشته  ١٨قرن  با الهام از اين داستان آه در اواخر( 

هاى شهوانى گرفتار و  شخصيت اصلى اين رمان، راهبى از مادريد است آه سرانجام در دام وسوسه. استتحرير درآمده 
                                                     .شود پس از ارتكاب زنا و از ترس رسوايى، مرتكب قتل مى

، فارغ از اينكه واقعيت تاريخى داشته باشد يا نه رسد داستان برصيصا با توجه به آنچه آه تاآنون گفته شد، به نظر مى
آننده در جنگ بدر، از مصاديق و  توان آن را همانند مشرآان شرآت حداآثر مى. تواند مورد اشاره آيه باشد نمى
دقتى، به  به احتمال زياد، در آغاز نيز به عنوان يك مصداق ولى بعدها و از سر بى. هاى اغواگرى شيطان دانست نمونه

مقايسه روايتهاى متفاوت و گزارشهاى منابع گوناگون . نوان حكايت مورد اشاره آيه در منابع تفسيرى راه يافته استع
ماندگار در مخاطب و نيز متأثر از ذهنيت  و دهد آه داستاْن درگذر زمان، براى انطباق بيشتر با آيه، تأثير عميق نشان مى
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.چگونگى تعامل وى با انسان، شرح و بسط بيشترى يافته استها و  و نوع نگرش اسالمى به شيطان، وسوسه  
                    :                                                                                                                            منابع

لهفان من مصايد الشيطان؛ انوارالتنزيل و اسرارالتأويل، بيضاوى؛ احياء علوم الدين؛ االصابة فى تمييز الصحابه؛ اغاثة ال
النهايه؛ بغية الطلب فى تاريخ حلب؛ بيان السعادة فى مقامات العباده؛  انوار درخشان در تفسير قرآن؛ بحاراالنوار؛ البداية و

آثير؛ تفسير القمى؛ تفسير آنزالدقائق و  نالرزاق؛ تفسير القرآن العظيم، اب التبيان فى تفسير القرآن؛ تفسير جامع؛ تفسير عبد
؛ تفسير من وحى القرآن؛ تفسير منهج الصادقين؛ تفسير )عليه السالم(بحرالغرائب؛ تفسير المنسوب الى االمام العسكرى

؛ البيان عن تأويل آى القرآن؛ الجامع الحكام القرآن، قرطبى نمونه؛ تلبيس ابليس؛ تهذيب الكمال فى اسماء الرجال؛ جامع
                       الثمين فى تفسير الكتاب المبين؛ التعديل؛ الجواهر الحسان فى تفسير القرآن، ثعالبى؛ الجوهر الجرح و

بطوطه؛ روح المعانى  المعارف بزرگ اسالمى؛ الدرالمنثور فى التفسير بالمأثور؛ رحلة ابن االسالميه؛ دائرة المعارف دائرة 
المسير فى علم التفسير؛ سير اعالم النبالء؛ شعب االيمان؛  ظيم؛ روض الجنان و روح الجنان؛ زادفى تفسيرالقرآن الع

البيان فى  االفعال؛ مجله سخن؛ مجمع القدير؛ الفرقان فى تفسير القرآن؛ الكبائر؛ الكشاف؛ آنزالعمال فى سنن االقوال و فتح
التأويل، بغوى؛ معرفة الثقات؛ المنتظم فى تاريخ  التفسير و ىالتنزيل ف تفسير القرآن؛ المستدرك على الصحيحين؛ معالم

                                         .الحوار اآتشفت الحقيقه؛ من عنده علم الكتاب؛ الميزان فى تفسير القرآن االمم؛ من الملوك و
                                                                                                                                       Britanica. 

                                                                                               The new Catholic Encyclopedia. 
                                                                                                                                     Dictionary. 

                                                                                                                                         على اسدى
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  ريشًه اسطورًه اصحاب سبت قرآن
  

گره معمای ) سرزمين بيشه ها( ايالمعنی لفظی سرزمين  با آوردن" اعالم قرآن"دکتر محمد خزائلی در کتاب خود 
را با مترادف ) ايله(وی در تأليف خود به درستی سرزمين ايال. اصحاب سبت برای تحقيق قاطع ودقيقتر آماده کرده است

با نام نگارنده بيش از يک دهه است اين نام سرزمين اخير را . يعنی سرزمين بيشه ها مطابقت داده است" ايکه"قرآنيش 
تطبيق داده و پيامبر اساطيری اين مردم را با کوالکسائيس اساطير ) به روسی يعنی سرزمين بيشه ها(سرزمين روسيه 

: را يکی در يافته ام که سند قرآنی اخير نيز در اين باب مزيد بر علت ميگردد) يعنی فرمانروای قبايل شمالی(سکايی 
 اصحاب سبتالبی آورده است که به طور يقين معلوم می دارد که از هرودوت در باب روسيه و سرزمين بالتيک مط

در بالتيک مراد بوده اند که از راه ماهيگيری امرار و معاش ميکرده اند و " ليو"همانا مردم باستانی ) صاحبان آرامش(
رآن با لفظ مشابه و در ق) نيمه شير در اساطير يونانی و رومی/ نيمه عقاب( گريفوننامشان در زبان روسی به معنی 

در اساطير اسکيتی . جايگزين شده است) جانور توتمی قديمی سوئديها(و همچنين خوک ") بوزينه(" قردهعربيش يعنی 
نام نيای اساطيری ليوها و اسالوهای غربی آرپوکسائيس يعنی علی القاعده خدای رعد و پادشاه اساطيری قوم 

الب است که اکنون نيز سمبل مهم ملل بالتيک که مراکز فرهنگی و دولتی ج.ذکر گرديده است) گريفونها/ اوروپيها(ليو
دارندگان ( آريماسپیهرودوت در شرح آن نواحی می آورد که در آنجا مردم يک چشم . ديده ميشود، گريفون است

ين را از ساکن) در اصل کهربا محصول بالتيک(طالها ) اودن= اسبهای آرام و پرستندگان ايزد خورشيد يک چشم
يعنی (  آريماسپياناز سويی يادآور نام ) به عبری يعنی آرام( سبتجالب است که لفظ . گريفون شکل آنجا می ربايند

است و از سوی ديگر تداعی گر نام نجومی منطقه اسکانديناوی و بالتيک ) اسبهای آرامگوتهای گپيدی به معنی دارندگان 
معلوم ميگردد که همين شهرت اساطيری و . يعنی هفت مأخوذ می باشد پتسيعنی سپتن تيريونال است که از کلمه التينی 

ً عربستان رسيده و ايشان اين اسطوره را همانند بسياری ديگر از اساطير قرآنی به  باستانی اين منطقه به شبه جزيره
از اسامی جغرافيايی کهن  ّکًال در قرآن برخی. منسوب نموده اند) لفظًا يعنی خداشناسان(يهودخويشاوندان معاندشان يعنی 

که غالبًا از سواد جغرافيای تاريخی و تاريخ عهد باستان در معنی علمی  -با نام عربی آنها ياد شده است که مفسرين قرآن 
دارندگان (ازآن جمله است نام اصحاب الحجر . علی االصول از شناسايی قطعی آنها عاجز مانده اند -آن عاری هستند

به ) مغان= مردم انجمنی(که مکان قوم عاد) احق قاف، يعنی کوه شايسته تر(و کوه احقاف ) بر سنگخانه های حفر شده 
در اردن و کوهستان مقدس هوکئيريه ) سلع، يعنی شهرسنگی ادوميان(شمار رفته به ترتيب مطابق با شهر باستانی پترا 

):            بر گرفته از سايت غدير(ابع مسلمين بر اساس من اصحاب سبتاسطورًه .  می باشند) کوه نيکو، سبالن(اوستا   
 ...حيتا نهم يوم ستبهم شرعا و اسئلهم عن القريه التى آانت حاضرة البحراد يعدون فى السبت اذتاتيهم"
                                                                     )١٦٤: سوره اعراف (

آارهاى  يل تعليم فرموده بود آه درايام هفته يك روز را به عبادت خدا اختصاص دهند واسرائ موسى بن عمران به بنى
                                                                                               .راتعطيل آنند  دنيائى و خريد و فروش 

ى بنى اسرائيل خواستند آه روز عبادت آنها روز شنبه باشد و به روز جمعه بود ول روزى آه براى اين آار تعيين شد،
                                                               .جهت روز شنبه روز عبادت بنى اسرائيل و روز تعطيل آنها شد همين

        .داد عظه مى آرد و پند مىعمران ، در مجمع بنى اسرائيل حاضر مى شد و آنها را مو روزهاى شنبه ، موسى بن 
را مخصوص عبادت خداوند مى دانستند  و آن. سالها به اين ترتيب گذشت و بنى اسرائيل روز شنبه را محترم مى شمردند

پروردگار مى   زد و فقط به عبادت و ذآر و تسبيح و تقديس  و در آن روز آسى دست به آارى از آارهاى دنيا نمى
                                                        .گذشت 

احترام از روز ( و تغييراتى در زندگى بنى اسرائيل بوجود آمد و تحوالتى ايجاد شد، اما اين روش موسى از دنيا رفت
                                                .در ميان بنى اسرائيل همچنان ادامه داشت ) شنبه

در آنار دريا  )بيشه(»  ايله«يا سرزمين  داود فرا رسيد و در آن زمان جمعى از بنى اسرائيل آه در قريه دوران پيامبرى
ماهى زدند و آن  داشتند احترام روز شنبه را از بين بردند و بر خالف فرمان موسى در آن روز دست به صيد سكونت

                                                                                                                :داستان از اين قرار بود
بود، آنار دريا ماهى بسيار ديده مى شد و در روزهاى ديگر ماهى ها به قعر  روزهاى شنبه آه صيد ماهى بر آنها حرام

                                                                                             .رفتند و به ساحل نزديك نمى شدند دريا مى
روز . بايد فكرى آرد و از اين رنج و زحمت خالص شد: يكديگر گفتند دنيا پرستان بنى اسرائيل ، دور هم نشستند و با

حساب  زحمت بى فراوان و صيد آسان است و روزهاى ديگر ماهى ها در دل دريا مى روند و ما با شنبه آنار دريا ماهى
                                                                                       .و رنج طاقت فرسا موفق به صيد آنها نمى شويم 

جدولهائى از  نقشه اى بكار برند و از ماهى ها استفاده آنند و آن نقشه اين بود آه نهرها و در همان مجلس تصميم گرفتند
                                 .به صيد آنها نمايند ريا منشعب آنند و ماهى ها را در آن محبوس آنند و در روز يكشنبه اقدامد

شنبه ماهيها آزادانه در آن نهرها مى آمدند ولى هنگام  همين آار را آردند و نهرهائى را از دريا جدا نمودند، روزهاى
 ريا بر گردند جلو نهرها را مى بستند و آنها را در نهرها زندانى مى آردند و روز بعدد شب آه ماهيها مى خواستند به
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                                                       .همه آنها را صيد مى نمودند
در دل آن گروه  مخالفت امر خداوند بيم دادند؛ ولى نتيجه نداد و خردمندان و متدينين قوم ، آنها را نصيحت آردند و از

ولى . آردند مدتها به اين ترتيب گذشت و متدينين از پند و نصيحت گنه آاران خود دارى نمى. نكرد ثيرىتأدنيا پرست 
سكوت آردند و حتى به نصيحت آنندگان  چون نصايح آنان بى اثر بود، جمعى از آنها دست از موعظه آردن آشيدند و

چرا موعظه مى آنيد آسانى را آه خدا وند هالآشان خواهد آرد، يا  ت مى دهيد وچرا اينقدر به خودتان زحم: مى گفتند
                                                                        .گرفتارشان خواهد فرمود به عذاب دردناآى

                      .باشيم پيشگاه خداوند معذور  نصيحت آنندگان مى گفتند مااين قوم را پند مى دهيم تا در
ادامه دادند و به صيد ماهى مشغول بودند و از اين عمل اظهار  بارى سخن خردمندان اثرى نكرد و آن گروه بكار خود

                            .موفقيتى براى خود مى شمردند خوشحال مى آردند و آن را
گنه آار سودى ننمود، خداوند متعال آن جمعيت سرآش را  مردم چون به اين منوال روزگارى گذشت و سخن حق در آن

و تنها آسانى آه نهى از . از سه شبانه روز عذابى فرستاد و آنان را هالك آرد به صورت حيواناتى مسخ آرد و پس
                                                                       ".آردند از عذاب خدا مصون ماندند منكر مى
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  ابراهيم و اسماعيل وهاجر مسلمين در اصل همان  بتان مناف، يغوث و منات اعراب باستان هستند

  
و ) کورشآبادگر، لقب ( عمرويا  يعلیابن ) تموز= افسوس از پسر اصلی(اساف  وّعزی و زنش )مقام عالی( منافبتان 

پدر امتهای (ابراهيم بوده و در اسالم با نامهای )جنگجويان(جرهم پرستش مردم که مورد )به هدف رسيده( نائلهزنش 
جايگزين شده اند، مکانشان به ترتيب خانًه کعبه، در مورد  زليخاو  يوسفو  )سنگ، بيگانه، ترسان(هاجر ، )فراوان

و  شتربوده و اعراب برايشان  مروهو صفا و گاهًا روی تپه های چاه زمزم و کنار  خانًه کعبهدومی و سومی چسبيده به 
..) همان سنت احرام بستن و هفت سعی ميان صفا و مروه حجاج کنونی(ويژه  تلبيهقربانی ميکردند و برايشان  گوسفند

اعراب نام معبود کهن ) الهًه واالمقام خورشيد يا زيرزمين(الت نزد هرودوت به همراه نام الهه معروف . را داشته اند
و يا ابراهيم خدای زمين و درًه ژرف و نيرنگ، انکی، ائا، = اورتاليا( اوروتالرا به صورت معروف ديگر اعراب 

 )هاشم، نامی(اسماعيل/ نينورتا واسحق / مردوک ذکر کرده است که مطابق پدر) صلم/اسماعيل/نينورتا= اوروت ايليا
در ) پسر و آيت خدا(ايتالظاهرًا بت . داست که پروردگاران جنگ  سومريان و ساميان از جمله اعراب به شمار رفته ان

قيد شده  اسافبالفاصله بعد از ) پسرنخستين، قابيل( اوالمقابل همان بتی است که در خبر اصنام ابن کلبی، تحت نام 
يا انليل و ) تموز، اساف( دموزیو ) نائله(ايشتارکه داستان عاشقانه ) پسر حقيقی= دوموزی(هابيلجالب است نام . است
می ) بت اصلی کعبه،تموز بابليها يا آمون مصريها( هبلل بدانها منسوب است، از سوی ديگر مطابق با نام بت نين لي
.  قرآن، بانی کعبه به جای همان مردوک يا نينورتای بابليها است اسماعيلاز بررسی بيشتر چنين معلوم ميشود که . باشد

ايزد والهه جوانی در ميان است، و اين نشانًه خدا و الهه عشق  صحبت از جماع  نائلهو  اساف از آنجاييکه در اسطوره 
جالب است که نام . است)صاحب درًه پر درخت( زليخاو ) افزاينده، متهم به زنا با زليخا( يوسفو همچنين داستان 

يب با الهه ها در تورات به ترت ايثابلدر نزد فريقيها و يونانيان و به شکل مترادفش  آّتيسبه صورت ) اثائيل(ايثائيل
سنگ سياه که سمبلش ) حاجر= ، يا مادر کوهستانیبلقيس=پرگيس( سيبلهو ) بانوی سرزمين آبياری شده(آستارته
 سليمانمصاحب  بلقيس، مادر و عاشق آتيس به شمار آمده و سيبلهمی دانيم که . بوده، مربوط گرديده است مقدسی

مادر مقدس ( مريماز ) ايثائيل(مسيح عيسیطورًه دينی جهانی تولد حتی اس. است) سلم، شولمان ايزد خورشيد و شمشير(
بر . پديد آمده است) اساسًا بابلی(نيز بر اساس همين اسطورًه  عربی ) آدونيس/ تموز/اساف( يوسف، زن )يا درخت مورد

است که منابع زرتشتی  جالب. ساميان شمال شبه جزيره عربستان بوده اند )ايشتار(بعالتو  تموز/بعلاين پايه اينان همان 
 يوسفو  اسافآورده اند که يادآور نامهای ) افزايندًه نيروی ايزدی( وردت خورنهرا ) عربستان(خداوند کشور ويدذفشو

در هيئت ذوليخا به معنی صاحب دره پر درخت است، بنابراين وی را در اصل  زليخااز آنجاييکه نام . است) افزاينده(
يکی به شمار آورد که در معبدش ) الهًه سرزمين سرسبز و خوش و آب هوا(ّعزیاعراب يعنی می توان با الهًه نباتات 

در رابطه با ايزد جنگ اعراب گفتنی است در شمال حجاز . قرار داده شده بوده است) حجر، حاجر(= سنگ مقدسی
ت، گزنفون نام ايرانی آن را بر خود داشته پرستش ميشده اس) سلم يعنی خدای شمشير(صلم اعراب  که نام  خدای جنگ

اين ايزد جنگ و خورشيد . پادشاه اعراب آورده است )ماردوش، کشندًه بد ذات(ماراگ دوس را در کورشنامه خود 
صبايوت  يهوهسومريان و  نينورتایو ) خندان= به معنی ضحاک(آشوريان آّشوربابليها و  مردوکاعراب بی شک با 

نام : مطابقت داده ميشده است و پرستش آن نزد اعراب و يهود رواج داشته است)وهيه= ای آنکه او(کنعانيان ال يهود و 
به عنوان نيای قوم يهود اشاره به پرستش مردوک يعنی مارشکل و گوساله زرين رب ) خندان، آشور ( اسحاقتوراتی 

است و برادر ناتنی اش ) اسار= همسر بزرگ( دامگاليا ) يعنی زن قانونی(دامکيناو الهه ) انکی(ائاالنوع آفتاب پسر 
خدای نيای اعراب در اصل  همان ايزد جنگ /در مقام نبو) در اصل به معنی خدايی که نامش خوانده ميشود( اسماعيل
نين يا ) نائله، ملکًه هوا( نين ليلو پسر الهه ) انکی(ائاپسر ) خدای کامل و سالم، برادر مردوک، آشور، اسحق( نينورتا

) به سومری سرور معبد آبها( ِائاگفتنی است نامهای سامی اکدی . است) حاجر= سنگی و بيابانی الهًه سرزمين(خورساگ
ابرام بر جای نمانده ولی نام سامی عبری و عربی وی بی شک همان ) به سومری يعنی سرور زمين( انکیيا 

در عربستان بيشتر تحت نام  نينورتاظاهرًا . است) مقام عالی(مناف و ) پدر امتهای فراوان( ابراهيم، )پدرعالی(
از اينجا مسلم .  يعنی خداوند شمشير و صلح و سالمتی دهنده چهارپايان شناخته می شده است) صلم، سلمان(السلموئيل

بين النهرين ) انکی، خدای زمين و دانش(ِائابه عنوان خدای بابلی  واهل شهر اور يا بابل به جای  ابراهيممی گردد که 
انکی، ( ائاو شوهرش   حاجرميرسد در جنوب شبه جزيره عربستان و نزد نياکان عرب تاجيکان  به نظر. بوده است

نيز  )الهًه رهبر(نين منارا ) ، نين خورساگ، حاجرسود( نين ليلناميده ميشده اند چه منات و مناف بيشتر ) ابراهيم/ابرام
ناگفته نماند در اساطير بابلی . قيمت از آنجا بدست آمدتوسط مسلمين دو شمشير گران مناتناميده اند و در هنگام فتح معبد 

نين ليل برای يافتن پسرش به سوی تپه ها : اساس اسطوره اساف و نائله و يا هاجر و اسماعيل و شيطان باقی مانده است
خدای جنگ  اما نخست اين. دشمنانش را که اسير کرده بود به مادرش تقديم ميکند) قابيل( نينورتاميرود و در اين مدت 

خود نين ليل از اين زمان به بعد . می نامد) سرزمين سنگی و بيابانی( خورساگبر روی سنگها علف ميروياند و آن را 
آساگ ناميده ميشود و سر انجام نينورتا سر نوشت سنگها را تعيين ميکند که  دشمنان سابق رقيبش  نين خورساگ

توسط پدرش  نينورتادر رابطه با به چاه انداخته شدن ) شيطان(آساگ تصور می شده که . بودند) مار هفت سر، شيطان(
اين موضوع در اسطورهای سامی بعدی . می باشد) نين ليل( نين مناو نجات وی به وساطت مادرش  )ابراهيم(ائا/انکی
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ظاهرًا حديث . ستبلکه از زير پای اسماعيل شده ا) سلمان، نينورتا(تعبير به پديد آمدن چاه آب  نه از زير پای اسحق 
احتمال دارد بت . می باشد)نبی/نينورتا(سلم /شولمانابراهيم به شمار رفتن /مناف/کهن السلمان منی، متضمن پسرمنات

نيز ) نياکان تاجيکان(ی از آن عربهای شرقی )شيوا(يا آداد) مقام عالی، ابراهيم( منافيا همان ) ايزد قربانيها(ايزد منات 
 الترا خواهرانی به اسامی ) نين ليل(منات الهه . با اهميت تمام پرستش شده باشد سومنات در نزد هندوان در معبد

قائل شده اند که به ترتيب الهًه واالمقام خورشيد، و الهًه ) ايشتار/اينانا= عزيز، مقدس، پاک( ّعزیو ) معادل شمس(
ان کهن مادی و پارسی و سکايی در هم آميخته به هر حال بعدها اساطير اين ايزدان با قهرمان. عشق و درمان بوده اند

) به حقيقت نائل گشته( تاتاگاتاو ) به هدف رسيده(سيددهارتا) گئوماته زرتشت(گوتمه بودااز آنجائيکه القاب مهم . شدند
ت که اين پيوند می يابند، لذا از اينجا می توان نتيجه گرف )ايشتار(نائله و ) نائل(اساف آمده است و اين مفاهيم با معانی

اطالق می شده است و آنان نام اين بت ) نياکان عرب تاجيکان( عربهای شرقیابراهيم / القاب در اصل به بت مناف
نيز بکار برده اند و از اينجاست ) گوتمه بودا(محبوب خود را در مورد حاکم شاهزادًه محبوب خويش گئوماته زرتشت 

پديد آمده است که در عهد باستان داستان عاشقانه اش تحت نام ) ور يا بزرگابراهيم ب(که اسطورًه شاهزاده ابراهيم ادهم 
  . معروف بوده است) استر تورات، ايشتار پارسی، دختر معروف کورش( آتوسا و)زرتشت(زريادر

  ):به هدف رسيده(و نائله )دريغ پسر اصلی(  ِاسافمعرفی بتان 
آنها را در صفا و مروه نصب و مردم را به پرستش آنها  ن لحىب عمرو بنابر گفته مورخان، از ديگر بت هاى آعبه آه

دانسته اند آه در آعبه مرتكب ُجرُهم برخى روايات اين دو بت را زن و مردى از قوم . بودندو نائله  اسافدعوت آرد، 
مسخ را از شايد به سبب همين روايات است آه برخى . گناه و فحشاء شده و در همان مكان مسخ و تبديل به سنگ شدند

مى نويسد، اين دو فرد پس از مسخ شدن، براى پند گرفتن مردم پيشاپيش  آلبى ابن ٥٣٢.باورهاى عرب به شمار آورده اند
يكى از اين دو، به آعبه چسبيده بود و ديگرى در جايگاه . شمار آمدند آعبه نهاده شد، و پس از مدتى از معبودان عرب به

را افزون و نائله  اساف. قريش آن دو را آنار يكديگر گذاشت و براى آنها گوسفند و شتر قربانى آرد. زمزم قرار داشت
 عمرو، اين دو بت را هم شهرستانىبنابر گفته  ٥٣٣.نيز پرستش آرده و هر آدام تلبيه اى ويژه داشتند احابيشبر قريش، 

با اينكه احتمال مى رود آه داستان فجور . يان دوگانه مذآر و مؤنث بودنداين دو بت از خدا ٥٣٤.به مكه آورده بودبن لحى 
اين مرد و زن و مسخ شدن آنها داستانى ساخته مّكيان باشد تا بدين وسيله به آعبه قداست بيشترى داده و با آفريدن معجزه 

 اساطيرى تخيالتن دو بت را از هايى براى آن، منافع زيادترى را به سوى مكه جذب نمايند و برخى پژوهشگران نيز اي
نقل شده آه در پاسخ سؤالى ) عليه السالم(اما در منابع روايى شيعى نيز اين مطلب از زبان امام على ٥٣٥;عرب دانسته اند

آنها دو جوان زيبا روى مذآر و مؤنث بودند آه در حال طواف در خانه خدا، در مكان خلوتى : درباره اين دو بت فرمود
پس از آن قريش گفتند اگر خداوند راضى نبود آه آنها نيز مانند خودش . دچار فحشاء شده و خداوند آن دو را مسخ آرد

 ٥٣٦.آنها را مسخ نمى آرد و تبديل به سنگ نمى آرد; پرستش شوند
; با اين آه به طور طبيعى قريش بت هاى آعبه و مكه را پرستش مى آرد، اما آنها اصنام ساير قبايل را نيز مى پرستيدند

. توانسته بود بت هاى عرب را در آعبه جمع آند قريش با اين آار. به شرط آنكه آنان نيز بت هاى قريش را بپرستند
اين آار سود . همين امر سبب شد آه قبايل ديگر هم آعبه را محترم شمارند و هر ساله براى حج و عمره به آنجا بيايند

بر ( ٥٣٧.مادى و معنوى مطلوبى براى قريش داشت و مكه به صورت بازار ثابتى براى مردم اطراف آن در آمده بود
  )گرفته از مقالًه گونه شناسی پرستش در حجاز عصر جاهليت

 ابراهيم نيای عربقرآن را از کتاب همراه پيامبران ضميمه می کنيم که در آن  ابراهيمسر انجام قسمتی از داستان 
و ابراهيم به عنوان نيای ) گئوماته زرتشت، اسماعيل( ابراهيم خليل اهللا بت شکنبا ) ی دانش اعراب، خدامناف(

/ زمينی، پدرخواندًه گئوماته زرتشت معبد ساز ابراهيمو ) خشتريتی، کيکاوس(اساطيری مشترک اعراب و يهود 
                                                                          :يکی شده است کورششاهزاده ابراهيم ادهم اسطوره ای يعنی 

                                                                                      
     پرست و بت) ع(ابراهيم

 نشو و نماى ابراهيم در سرزمين باِبل
 ابراهيم و خدايان باِبل

 درخواست ابراهيم برترك بت پرستى پدر (پدر بزرگ)
 بت شكنى ابراهيم

 محاآمه ابراهيم(ع)
 پيروزى علمى قرآن

 نشو و نماى ابراهيم در سرزمين باِبل
آيد آه دوران  اند، مقايسه آنيم، به دست مى شناسان آشف آرده پيدايش تورات آمده و بين آنچه باستان اگر بين آنچه در سفر

گردد، بلكه  برنمى) ع(رفت، به هزاره دوم قبل از ميالد مسيح آه ساليانى قبل چنين تصور مى چنان- ) ع(حضرت ابراهيم
شهر اورآلدانى محل پرورش و نشوونماى . گردد برمى] قبل از ميالد[ )١(به قرن نوزدهم و يا بهتر بگوييم به قرن هفدهم

. معروف است و بين نهرهاى دجله و فرات در دشت سمت جنوب واقع شده است» ُمغير«بود آه امروزه به )ع(ابراهيم
با پدرش به نزديكى شهر حاران در دورترين نقطه غربى بين النهرين) ع(آيد، ابراهيم طبق آنچه از سفر پيدايش برمى  
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                                                          .آوچ آردند
آند  ، سرزمين باِبل را اين گونه توصيف مى)٣(ت َحَموىياقو. )٢(داند را بابل مى) ع(منابع تاريخى عربى، زادگاه ابراهيم

 نيز در دوران) ع(والدت ابراهيم. شود اى است آه به آن سواد گفته مى آه بين دجله و فرات واقع شده و همان منطقه
زيست، در عراق تمدن باِبل،  در عراق مى) ع(ثابت آرده زمانى آه ابراهيم تاريخ. نمرود بن آنعان بن آوش بوده است

                                                           .است حكمفرما بوده
                                                                                                                            :ابراهيم و خدايان باِبل

است يارى ) ع(اعتقادات باِبليان چه بود؟ شناخت اين معتقدات، ما را در فهم آيات قرآن آه بيانگر اعتقادات قوم ابراهيم
                                                           .خواهد داد

ترتيب آه هر شهرى خدايى داشت آه نگاهبان آن بود، و شهرهاى بزرگ و  به اين.... باِبليان، خدايان زيادى داشتند«
هر چند به طور رسمى، همه در . آردند ترى داشتند آه آنها را پرستيده و بدانان اظهار عالقه مى روستاها، خدايان آوچك

فات خداياِن آه روشن شد خدايان آوچك جلوه و يا ص آردند، ولى پس از آن رشان آرنش مىگتمقابل خداى بزر
عنوان خداى باِبل را، آه بزرگ خدايان بابل بود، » مردوك«ترند، رفته رفته تعداد خدايان اندك شد و بدين سان  بزرگ
        .گرفت

پادشاهان، نياز شديدى به آمرزش و بخشش خدايان داشتند، از اين رو براى آنها پرستشگاه و معبد ساخته و اثاثيه و 
                                                                                           .)٤(  »آردند ن تهيه مىخوراك و شراب برايشا

 
العاده  بود، خداوند، أمر فوق شده هايى براى پرستش در آنها نصب در محيطى آه تعّدد خدايان بر آن حاآم بود و مجسمه

آن حضرت با نظر صائب خويش و وحى پروردگارش دريافت آه . ارزانى داشت)ع(مهم هدايت و ارشاد را به ابراهيم
به همين منظور تصميم گرفت به هدايت قوم خود قيام . خداوند، يكتا بوده و هم اوست آه حاآم بر اين جهان هستى است

از اين رو، باب پند و اندرز را برايشان گشود و آنها را از وضعيتى آه در .بند خرافات برهاند نموده و آنها را از قيد و
                                    :آند اين ماجرا را قرآن برايمان چنين بازگو مى. بردند نهى آرد آن به سر مى

قاُلوا َوَجْدنا * ِإذ قاَل ِلَأِبيِه َوَقْوِمِه ما هِذِه التَّماِثيُل الَِّتى َأْنُتْم َلها عاِآُفوَن * عاِلِميَن  َوَلَقْد آَتْينا ِإْبراِهيَم ُرْشَدُه ِمْن َقْبُل َوُآّنا ِبِه
قاَل َبْل َربُُّكْم َربُّ * ِبيَن قاُلوا َأِجْئَتنا ِباْلَحقِّ َأْم َأْنَت ِمَن الّلاِع* قاَل َلَقْد ُآْنُتْم َأْنُتْم َوآباُؤُآْم ِفى َضالٍل ُمِبيٍن * آباَءنا َلها عاِبِديَن 

                               )٥(ذِلُكْم ِمَن الّشاِهِديَن؛  السَّمواِت َواَألرِض الَِّذى َفَطَرُهنَّ َوَأَنا َعلى
ال خود رسانيديم و به شايستگى او بر اين مقام آگاهى داشتيم، هنگامى آه با ما پيش از اين ابراهيم را آامًال به رشد و آم

اثر چيست آه شما خود را در اسارت پرستش آنها  هاى بى روح و بت هاى بى اين مجسمه: و قوم خود گفت) عمويش(پدر 
شما و پدرانتان سخت در گمراهى : فتابراهيم گ. پرستيدند ها را مى پدرانمان اين بت: ايد، به ابراهيم پاسخ دادند قرار داده
خداى شما، : اى؟ وى پاسخ داد آيا تو دليلى بر حقانّيت خود دارى يا ما را به بازى گرفته: آنها به ابراهيم گفتند. هستيد

                                        .همان خدايى است آه آفريننده زمين و آسمان است و من گواه براين امر هستم
اند و آنان از پدران خود  آرده ها را پرستش مى آوردند، اين بود آه پدرانشان بت ها مى ليلى آه اين قوم براى پرستش بتد

داشتند و  اند و اين دليلى پوچ و واهى بود آه مفسدان و تبهكاران در برابر مصلحان و خيرانديشان اظهار مى پيروى آرده
آن عقل و خرد خويش را به بند آشيده و به سان چهارپايان، تسليم گذشتگان خود محتوا بود آه به واسطه  دليل چقدر بى
                                                               .شده بودند
داشت آزاد سازد و آنها را به  اى آه در پى ها و اعتقادات خرافى و افسانه خواست قوم خود را از پرستش بت) ع(ابراهيم

اين موضوعى بود آه . ج حقيقت، يعنى پرستش خداى يگانه آه لزومًا هر فردى بايد در پى آن باشد، رهنمون گردداو
                                         :قوم خود را بدان مخاطب ساخت) ع(ابراهيم

َوالَِّذى ُهَو * الَِّذى َخَلَقِنى َفُهَو َيْهِديِن* َفِإنَُّهْم َعُدوٌّ ِلى ِإّلا َربَّ العاَلِميَن * وَن َأْنُتْم َوآباُؤُآُم اَألْقَدُم* قاَل َأَفَرَأْيُتْم ما ُآْنُتْم َتْعُبُدوَن 
)٦(ْوَم الدِّيِن؛َوالَِّذى َأْطَمُع َأْن َيْغِفَر ِلى َخِطيَئِتى َي* َوالَِّذى ُيِميُتِنى ُثمَّ ُيْحِييِن * َوِإذا َمِرْضُت َفُهَو َيْشِفيِن * ُيْطِعُمِنى َوَيْسِقيِن   

پرستيدند، به جز پروردگار جهانيان، همگى با من مخالف و  پرستيد و پدرانتان از قديم مى هايى آه شما مى دانيد بت آيا مى
دايتم فرمود؛ همان خدايى آه چون گرسنه شوم به پرستم آه مرا آفريد و به راه راست ه من خدايى را مى. دشمن هستند

سازد، خدايى آه چون بيمار شوم، مرا شفا  دهد و چون تشنه گردم مرا سيراب مى لطف و آرم خويش مرا غذا مى
گرداند و همان خدايى آه چشم اميد دارم در روز رستاخيز از گناهانم  ميراند و دوباره زنده مى هم او آه مرا مى. بخشد مى
    .ذرددرگ

اين عبارات نمودار ايمان ابراهيم است؛ ايمانى آه هر عضوى از اعضايش را تسليم خداى خويش ساخته است؛ ايمانى آه 
دارد؛ ايمانى آه دل را از تسليم شدن به خرافات و  غم و اندوه را از دل زدوده و آرامش دل و سعادت را بدان ارزانى مى

بنابراين، جز خدا، آه پروردگار جهانيان است، آسى روزى دهنده و شفا بخش و  .بخشد پناه بردن به اوهام رهايى مى
                                       .ميراننده و زنده آننده و بخشاينده گناهان نيست

                                                                                     )پدر بزرگ(پدر  پرستى درخواست ابراهيم برترك بت
جايى  از آن. فروخت تراشيد و آنها را مى وى از آسانى بود آه بت مى. پرستان قرار داشت در صدر بت) ع(پدر ابراهيم

ترين مردم نسبت به او بود، آار پدر بر وى گران آمد و بر خود الزم شمرد او را پند و اندرز داده و از  آه پدرش مهربان
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اى پدر را مخاطب ساخت؟ او پدر را با گفتارى در نهايت ادب  ولى ابراهيم با چه شيوه. وى را برحذر دارد فرجام آفرش
:خداى متعال فرمود. ها پرداخت و مهربانى مخاطب قرار داد و با دليل و برهان عقلى به بطالن پرستش بت  

يا َأَبِت * ِإْذ قاَل ِلَأِبيِه يا َأَبِت ِلَم َتْعُبُد ما الَيْسَمُع َوال ُيْبِصُر َوال ُيْغِنى َعْنَك َشْيئًا *  َواذُآْر ِفى الِكتاِب ِإْبراِهيَم ِإنَُّه آاَن ِصدِّيقًا َنِبّيًا
* طاَن آاَن ِللرَّْحمِن َعِصّيًا يا َأَبِت ال َتْعُبِد الشَّْيطاَن ِإنَّ الشَّْي* ِإنِّى َقْد جاَءِنى ِمَن الِعْلِم ما َلْم َيْأِتَك َفاتَِّبْعِنى َأْهِدَك ِصراطًا َسِوّيًا 

قاَل َأراِغٌب َأْنَت َعْن آِلَهِتى يا ِإْبراِهيُم َلِئْن َلْم َتْنَتِه * يا َأَبِت ِإنِّى َأخاُف َأْن َيَمسََّك َعذاٌب ِمَن الرَّْحمِن َفَتُكوَن ِللشَّْيطاِن َوِلّيًا 
َوَأْعَتِزُلُكْم َوما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَأْدُعوا * ْيَك َسَأْسَتْغِفُر َلَك َربِّى ِإنَُّه آاَن ِبى َحِفّيًا قاَل َسالٌم َعَل* َلَأْرُجَمنََّك َواْهُجْرِنى َمِلّيًا 

                                                                                           )٧( َأّلا َأُآوَن ِبُدعاِء َربِّى َشِقّيًا؛  َربِّى َعسى
 

]  يا عموى[هنگامى آه باپدر . اى رسول ما، در آتاب خود شرح حال ابراهيم را، آه پيامبرى بسيار راستگو بود، ياد آن
پرستى؟ اى پدر، علمى  آند، مى و نمىاى پدر، چرا بت بى جان، آه چشم و گوش ندارد و هيچ رفع نيازى از ت: خود گفت

اى پدر، هرگز . اى ندارى؛ پس از من پيروى آن تا تو را به راه راست هدايت آنم اند آه تو از آن بهره را به من آموخته
اى پدر، من از اين بيمناك هستم آه عذاب . شيطان را نپرست، چرا آه شيطان نسبت به خداى رحمان سخت نافرمان است

اى؟ اگر  اى ابراهيم، مگر تو از خدايان من رو گردان شده: گفت. مان برتو فرا رسد و يار و ياور شيطان باشىخداوند رح
تو به : ابراهيم در پاسخ گفت. ها از من دور باش ها دست برندارى، تو را سنگسار خواهم آرد و گرنه سال از مخالفت بت
هايى آه به  من از شما و بت. ايم درباره من بسيار مهربان استخواهم آه خد من از خدا برايت آمرزش مى. سالمت باشى
.خوانم و اميدوارم مرا از لطف خويش محروم نگرداند گزينم و خداى يكتا را مى پرستيد دورى مى جاى خدا مى  

درز هرگاه آه قصد پند و ان) ع(ببينيد چگونه ابراهيم. آند اى را تحريك مى اين سخن، احساسات و عواطف هر شنونده
.و در نهايت احترام و آمال عشق و ادب سخن خود را آغاز آرد» يا ابِت«نمود به چه نحو با آالِم عاطفى   

شنود و نه  جانى را آه نه مى چرا جسم بى: گويد آند و مى ابراهيم، سخن خود را با برهان عقلى با پدر خويش آغاز مى
سپس پند و اندرز خود را پى گرفته و با مهربانى، پدر خويش را  آنى؟ و رساند پرستش مى بيند و نه سود و زيانى مى مى

آه مبادا نظريه پدر، مورد اهانت و اسائه ادب قرار گيرد و بدين ترتيب از او  آند و از بيم اين به پذيرش حق دعوت مى
سطح بسيار روگردان شود، او را به طور مطلق به جهل و نادانى توصيف نكرد و خود را از حيث علم و دانش در 

من داراى علم و دانشى هستم : وى گفت. بااليى مطرح ننمود، تا بر پدر خود اظهار برترى نكند و پدر از او متنّفر نگردد
بنابراين پندهايم را بپذير، چرا آه من تو را . آه از ناحيه خدا به من عطا شده است و تو از چنين علمى برخوردار نيستى

و در واقع همان شيطانى آه خداى خود را نافرمانى آرد، دشمن توست و هم او تو را به . شوم به راه راست رهنمون مى
ابراهيم، آيا ! شگفتا: ولى پدرش با پيش دستى به وى گفت. وادى اين گمراهى آشاند تا تو را به عذاب الهى گرفتار سازد

دست برندارى، تو را  - هاست  بت آه جلوگيرى از پرستش - ها رو گردانى؟ اگر از عقيده خود  تو از پرستش بت
                       .اى از من دور باش اينك به آنارى رو و اگر در پى رهايى هستى، تا زنده. سنگباران خواهم آرد

سخن ديگرى نگفت؛ يعنى هرگز از من به تو گزند و » سالم عليك«ابراهيم در پاسخ تهديد پدر و از خود راندن وى، جز 
مانى، ازخدا خواهم خواست تا تو را ببخشايد و از آيفرت درگذرد،  و اذّيتى نخواهد رسيد، بلكه از ناحيه من سالم مىآزار 

                              .خداوند مقرر فرموده آه لطفش شامل حالم گردد و دعايم را مستجاب گرداند
اخرسندى، بنابراين من از تو و قومت و معبودهايى آه به جاى خدا آنم، ن آه تو را به ايمان به خدا دعوت مى و اگر از اين

شايد در پرستش او چون شما در پرستش خدايانتان، نوميد . پرستيد، دورى جسته، تا خداى يگانه را پرستش نمايم مى
                                                   .نگشته و تالش بيهوده نكرده باشم

گردد، براى او طلب آمرزش  آه از ايمان وى مأيوس همان گونه آه به پدرش وعده داده بود و پيش از اين) ع(ابراهيم
ها بردارد، همان گونه آه  خواهد دست از پرستش بت آه برايش روشن شد، وى دشمن خداست و نمى آرد، ولى پس از آن

                                                :در قرآن آمده، از او بيزارى جست
)٨(ِه َتَبرََّأ ِمْنُه ِإنَّ ِإْبراِهيَم َلَأّواٌه َحِليٌم؛َوما آاَن اْسِتْغفاُر ِإْبراِهيَم ِلَأِبيِه ِإّلا َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدها ِإّياُه َفَلّما َتَبيََّن َلُه َأنَُّه َعُدوٌّ ِللَّ  

اى بود آه به وى داده بود، ولى زمانى آه روشن شد او  به خاطر وعده]  پدر بزرگش[آمرزش طلبى ابراهيم براى پدر 
                       .به راستى آه ابراهيم فردى بسيار بردبار و خدا ترس بود. دشمن خداست، از او بيزارى جست

                                                                                                                                  بت شكنى ابراهيم
پرستيدند، در دل نهان ساخت و سوگند خورد آنها  هايى آه قوم او مى ابراهيم تصميم خود را مبنى بر درهم شكستن بت  

ها سود  ت براى قوم خود آن را ابراز نمايد تا بر آنها اقامه دليل آند آه اين بترا نابود آند، اين راهى عملى بود آه خواس
بنابراين، . ها قادر نيستند متقابًال به آنها زيانى وارد سازند ها آسيبى برساند، اين بت رسانند و اگر آسى بدان و زيانى نمى

                                                .ه باشدها داشت تر از پند و اندرز در دل تواند تأثيرى ژرف برهان عملى مى
. در پى فرصت مناسبى بود تا اهداف و مقاصد خويش را در يكى از روزهاى جشن قوم خود عملى سازد) ع(ابراهيم

اى ابراهيم، امروز عيد است، اگر همراه ما بيرون بيايى و در مراسم جشن و سرور با ما شرآت : پدرش بدو گفت
ابراهيم همراه آنان از شهر بيرون رفت و سپس عذرى برايش پيش آمد آه به واسطه . ، به تو خوش خواهد گذشتجويى
بينم آه  من در طالع اين ستارگان چنين مى: هنگام شب نگاهى به ستارگان انداخت و گفت. توانست باز گردد آن مى

ازسرايت آن بيمارى برخودشان بيمناك شده و او را رها  زودى به بيمارى طاعون مبتال خواهم شد، به همين دليل مردم به
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 بازگشت، درحالى آه تصميم برنابودى آنها گرفته - ها در آن قرار داشتند  آه بت -ساختند و وى به سمت جايگاه و معبدى 
نهاده شده  ها در آنار برخى ديگر برخى از بت. هاى آنان در آن قرار داشت رسيد به پرستشگاهى آه بت) ع(ابراهيم.بود

هاى خوراآى و آشاميدنى ديد آه برايشان نذرآرده بودند تا  و بتى بزرگ در صدر همه قرار داشت و در برابر آنها قربانى
خوريد؟ و چون آسى پاسخ  آيا غذا نمى: ها را مخاطب ساخت با تمسخر بت) ع(ابراهيم. به گمان خودشان از آنها بخورند

ها را شكست و قطعه قطعه  وييد؟ و سپس با دست راست خود به وسيله تبرى همه بتگ چرا سخن نمى: او را نداد، گفت
خوددارى آرد و تبر را به دست آن آويخت و سپس  - ترين خدايان آنها بود،  آه بزرگ -ساخت و ازشكستن بت بزرگ 

                                               :در اين زمينه آيات زير را مالحظه آنيد. معبد را ترك گفت
َفما َظنُُّكْم * َأِإْفكًا آِلَهًة ُدوَن اللَِّه ُتِريُدوَن* ِإذ قاَل ِلَأِبيِه َوَقْوِمِه ماذا َتْعُبُدوَن * ِإذ جاَء َربَُّه ِبَقْلٍب َسِليٍم * َوِإنَّ ِمْن ِشيَعِتِه َلِإْبراِهيَم 

ما َلُكْم * آِلَهِتِهْم َفقاَل َأال َتْأُآُلوَن   َفراَغ ِإلى* َفَتَولَّْوا َعْنُه ُمْدِبِريَن * َفقاَل ِإنِّى َسِقيٌم  *َفَنَظَر َنْظَرًة ِفى النُُّجوِم * ِبَربِّ العاَلِميَن 
                                           )٩( َفراَغ َعَلْيِهْم َضْربًا ِباْلَيِميِن؛* ال َتْنِطُقوَن 

و قوم ) پدر بزرگ(آه به پدر  ابراهيم با قلبى پاك و سالم از جانب خدا آمد، هنگامى. در حقيقت ابراهيم از پيروان نوح بود
شما به پرستش چه مشغوليد؟ آيا رواست آه به دروغ، خدايانى را به جاى خداى يكتا برگزينيد؟ پس به خداى : خود گفت
و [من بيمارم : گاه ابراهيم انديشيد و به ستارگان آسمان نگاهى آرد و به قومش گفت بريد؟ آن چه گمان مى جهانيان

آيا غذا : ها گفت هاى آنان آرد و به بت ابراهيم آهنگ بت. قومش از او دست برداشتند].  توانم در جشن شما شرآت آنم نمى
                        .ست راست محكم بر آنها آوبيدگوييد؟ و سپس تبر را با د خوريد؟ چرا سخن نمى نمى

       )١٠(َفَجَعَلُهْم ُجذاذًا ِإّلا َآِبيرًا َلُهْم َلَعلَُّهْم ِإَلْيِه َيْرِجُعوَن؛* َوَتاللَِّه َلَأِآيَدنَّ َأْصناَمُكْم َبْعَد َأْن ُتَولُّوا ُمْدِبِريَن 
پس از رفتن [هاى شما را به هر تدبيرى در هم خواهم شكست و  بيرون رفتيد، بت] از شهر[به خدا سوگند، پس از آن آه 

                             .ها را قطعه قطعه آرد، جز بت بزرگشان را آه بدان رجوع آنند بت] آنها
اگر اينها خدايان راستين :] گفت او مى. [پرستى قومش اقامه آرد بر بطالن بت ها دليلى ملموس با شكستن بت) ع(ابراهيم

اين موضوع واقعيتى بود . ساختند رساند، زيان وارد مى آردند و به هر آسى آه بدانان آسيب مى بودند، از خويش دفاع مى
و هنوز ساختن آن به پايان ... ه بودوى مجسمه بزرگى براى بودا ساخت. پادشاه ژاپن آن را دريافته بود» هيده يوشى«آه 

نقل شده .... اى در آن سامان رخ داد و آن مجسمه را به زمين افكند و متالشى ساخت زلزله ١٥٩٦نرسيده بود آه در سال 
من تو را با : آميز آن را مخاطب ساخت و گفت اى تحقير با پرتاب تيرى به سوى آن بت به گونه» هيده يوشى«آه 

                              )١١( !سرپا آردم، ولى تو حتى نتوانستى پرستشگاهت را نگهدارىاى گزاف  هزينه
                                                                                                                                )ع(محاآمه ابراهيم

زده از  آنان وحشت. ها آمده بود، مالحظه آردند مردم پس از برگزارى مراسم جشن خود، بازگشته و آنچه را بر سر بت
 ايم جوانى به نام ابراهيم به شنيده: پيشه به مقدسات ما چنين آرده است؟ برخى از آنان گفتند آدام فرد ستم: خود پرسيدند

آنيم همين  ها عيبجويى آرده و آنها را به باد مسخره گيرد؛ ما تصور مى آند و عادت اوست آه از بت ها اهانت مى بت
                                   .شخص است آه دست به چنين عملى يازيده است

ابراهيم را براى محاآمه در برابر  ها به فرمانروايان رسيد و آنان به نيروهاى خود فرمان دادند تا خبر تعّرض به بت
بايست به  ها عيبجويى آرده و آنها را تهديد نموده است، مى آه شنيده بودند آه وى از بت آنان. ديدگان مردم حاضر آنند
                                                 .اين مطلب گواهى دهند

اى ابراهيم، آيا تو با خدايان ما چنين آردى؟: مت از او پرسيدندرا حاضر آردند، سران حكو) ع(هنگامى آه ابراهيم  
خواست قوم او بدان اعتراف  آن حضرت احساس آرد فرصت مناسبى براى او پيش آمده تا به اهداف و واقعيتى آه مى

آنهاست و ساير  ها، بِت بزرگ شكننده بت: اى حكيمانه پرسش آنها را چنين پاسخ گفت از اين رو با شيوه. آنند، دست يابد
بزرگ خشمگين شده آه چرا  بت. گويند ماجرا را از آنها جويا شويد اگر سخن مى: ها گواه بر آار آن هستند و ادامه داد بت

.تر از آنهاست و به همين دليل آنها را شكسته است پرستيد در صورتى آه آن بت، بزرگ هاى آوچك را مى شما مردم بت  
. آنها را به اعتراف بدان ناگزير ساخت، گرفتار آمدند) ع(ورطه لغزش و اشتباهى آه ابراهيم مردم به طور ناخودآگاه، در

شما با پرستش معبودهايى آه قادر بر سخن گفتن نيستند و نيز متهم ساختن : گفتند برخى از آنها به بعضى ديگر مى
ز شرم سرافكنده شدند و يك بار ديگر به بحث و ايد، ولى پس از آن حقيقت را دريافتند و ا ابراهيم، برخود ستم روا داشته

                                                 :پرداختند و گفتند) ع(مناقشه با ابراهيم
جا بود آه دليل و برهان  اين... خواهى از آنها بپرسيم؟ گويند، پس چرا از ما مى ها سخن نمى دانى اين بت تو آه مى
                            :نان طنين افكند و با اين سخن رسا، زبان آنها را از سخن گفتن باز داشتدر گوش آ) ع(ابراهيم

              ُأفٍّ َلُكْم َوِلما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َأَفال َتْعِقُلوَن؛* َأَفَتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه ما ال َيْنَفُعُكْم َشْيئًا َوال َيُضرُُّآْم 
پرستيد؟ اّف بر شما و معبودانى آه به جاى خدا  رسانند، مى آيا به جاى خدا چيزهايى را آه به شما سود و زيانى نمى

                                              .آنيد؟ آيا انديشه نمى. پرستيد مى
پرستند، به مردم  شده و به جاى خدا آنها را مى ها احترام قائل اين آيه شريفه، پستى و بى مقدارى افرادى را آه براى بت

                                            .آند هر عصر و زمانى گوشزد مى
ها حاآم شد، قدرت داورى را آاهش  ها ريشه دوانيد و تعصب آورآورانه بر قلب ولى زمانى آه جهل و نادانى در دل

ى آه احساس شكست و رسوايى آردند و از سويى هيچ دليل و برهانى هم به همين سبب قوم ابراهيم هنگام. دهد مى
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نداشتند، ازبحث و مناقشه صرف نظر آرده و براى سرپوش گذاشتن بر رسوايى خود، به زور متوسل شدند و او را 
ُآوِنى َبْردًا «: محكوم به مرگ با آتش آردند، ولى خداوند با قدرت خويش او را از آتش رهايى بخشيد وبه آتش فرمان داد

                           :خداى متعال فرمود. و بنابه فرمان الهى، آتش بر او گلستان شد» ِإْبراِهيَم  َوَسالمًا َعلى
قاَل َبْل َفَعَلُه َآِبيُرُهْم هذا َفْسَأُلوُهْم ِإْن  *قاُلوا َأَأْنَت َفَعْلَت هذا ِبآِلَهِتنا يا ِإْبراِهيُم * َأْعُيِن الّناِس َلَعلَُّهْم َيْشَهُدوَن   قاُلوا َفْأُتوا ِبِه َعلى

قاَل * ُرُؤوِسِهْم َلَقْد َعِلْمَت ما هُؤالِء َيْنِطُقوَن   ُثمَّ ُنِكُسوا َعلى* َأْنُفِسِهْم َفقاُلوا ِإنَُّكْم َأْنُتُم الّظاِلُموَن   َفَرَجُعوا ِإلى* آاُنوا َيْنِطُقوَن 
قاُلوا َحرُِّقوُه * ُأفٍّ َلُكْم َوِلما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َأَفال َتْعِقُلوَن * للَِّه ما ال َيْنَفُعُكْم َشْيئًا َوال َيُضرُُّآْمَأَفَتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن ا

                                   )١٢( ِإْبراِهيَم؛  ُقْلنا يا ناُر ُآوِنى َبْردًا َوَسالمًا َعلى* َواْنُصُروا آِلَهَتُكْم ِإْن ُآْنُتْم فاِعِليَن 
ابراهيم، آيا تو با خدايان  اى: گفتند. گواهى دهند] به آارهاى او[او را در برابر ديدگان مردم حاضرآنيد شايد آنها : گفتند

گويند از آنها بپرسيد؟ آنان در انديشه فرو رفتند و  اگر سخن مى اين آاِر بت بزرگ است،: ما چنين آردى؟ وى گفت
آيا به جاى : گفت. گويند دانستى آه اينها سخن نمى تو مى] گفتند[گاه سرافكنده شدند و  شما به خود ستم آرديد و آن: گفتند

در [آيا . آنيد ى خدا پرستش مىپرستيد؟ أف بر شما و بر آنچه به جا رساند، مى خدا چيزى را آه به شما سود و زيانى نمى
او را در آتش بسوزانيد و بدين وسيله خدايانتان را يارى آنيد، اگر انجام دهنده اين آاريد و : انديشيد؟ گفتند نمى] آار خود
                                                     .اى آتش، بر ابراهيم گلستان شو: ما گفتيم

                         :را با الفاظى آوتاه و بسيار رسا عنوان فرموده است) ع(حاآمه ابراهيمخداى سبحان ماجراى م
َفَأراُدوا ِبِه * قاُلوا اْبُنواَلُه ُبْنيانًا َفَأْلُقوُه ِفى الَجِحيِم * َواللَُّه َخَلَقُكْم َوما َتْعَمُلوَن * قاَل َأَتْعُبُدوَن ما َتْنِحُتوَن * َفَأْقَبُلوا ِإَلْيِه َيِزفُّوَن 

                                               )١٣(َآْيدًا َفَجَعْلناُهُم اَألْسَفِليَن؛
سازيد  ا و آنچه را مىآنيد؟ خداوند شم تراشيد پرستش مى آيا آنچه را خود مى: چون به سرعت به سمت او رفتند، وى گفت

در حق او به مكر و حيله متوسل شدند و ما آنها را . جايگاهى برايش بسازيد و او را در آتش افكنيد: گفتند. آفريده است
                                                       .خوار گردانيديم

آور و بيانى  يابيد آه قرآن با اختصارى شگفت در مى» نحتونقال أتعبدون ما ت«: با اندآى درنگ در معناى اين آيه شريفه
گونه آه هيچ اديب و سخنورى قادر نيست به بلنداى اين بيان  ها خط بطالن آشيده است؛ آن روشن بر پرستش بت

                                                   .هاى قرآن است، دست يابد آسا، آه تنها از ويژگى معجزه
دانند  آنند؛ زيرا مى هيچ آس از سازندگان بت، پرستش بت نمى«: گويد ر اين زمينه ضرب المثلى چينى است آه مىد

                       .المثل چينى ولى چقدر فاصله است بين بالغت قرآن و ضرب. »اند اى ساخته شده ها از چه ماده بت
.ى بيان داشته آه خود نشانه اين است آه قرآن وحى الهى استآساي قرآن اصل معنا را با فشردگى معجزه    

سازيد خدا آفريده  َواللَُّه َخَلَقُكْم َوما َتْعَمُلوَن؛ شما و آنچه را به عنوان بت مى«: به اين گفته خداى متعال نيز توجه آنيد
ها را آفريد بنابراين،  ساخته شدن بتگونه آه ماده  آرد؛ همان و هم اوست آه انسان را استعداد و توان آار عنايت. »است

چقدر زيبنده است آه انسان ... اى مانند خود را، آه بت است، بپرستد؟ چگونه انسانى آه خود آفريده خداست، بايد آفريده
                                                        !خداى آفريننده را بپرستد، نه بت ساخته دست بشر را

                                                                                                                             ؟علمى قرآنپيروزى 
با دقت در آيات قرآنى مالحظه خواهيد آرد آه اين آيات به بيان حوادث تاريخى صحيح پرداخته و علم، به واقعيت آنها 

َفقاَل ِإنِّى َسِقيٌم؛ * َفَنَظَر َنْظَرًة ِفى النُُّجوِم «: شود آه ابراهيم به آسمان نگريست ت؛ مثًال قرآن يادآور مىاعتراف آرده اس
شود آه قوم  از اين آيه استفاده مى. »ابراهيم به ستارگان نگريست و در طالع آنها ديد آه به بيمارى مبتال خواهد شد

اى آه آنها بدان معتقد بودند، عذرى  از همان جنبه) ع(سر و آار داشتند و ابراهيم) طالع شناسى(ابراهيم با علم نجوم 
   .تراشيد

بابليان، دانش اخترشناسى را براى اين نياموختند آه به وسيله رسم نقشه براى «: گويد ويل دورانت در آتاب خود مى
را آموختند آه آينده و سرنوشت مردم را تعيين آرده ها تعيين مسير نمايند، بلكه بيشتر به اين لحاظ آن  ها و آشتى آاروان

هايى آه براى دست يابى  به همين دليل بيشتر اخترشناسان بابل، طالع بين بودند و بدين ترتيب تالش. و از آن آگاهى يابند
)١٤(».گرفت، نوعى از تمايالت بابليان بود ها از طريق حرآت ستارگان صورت مى علم به آينده انسان  

َفراَغ «: دادند قرآن از آداب و رسوم قوم ابراهيم سخن به ميان آورده آه آنها براى خوراك خدايان خود قربانى انجام مى
اهيم به پرستشگاهى آه خدايان قومش در آن شود، هنگامى آه ابر اين آيه شريفه ياد آور مى. »آِلَهِتِهْم َفقاَل َأال َتْأُآُلوَن  ِإلى

                       .هايى را يافت، از آنان خواست تا غذا بخورند قرار داشتند، رسيد و نزد آنها خوردنى
از اين رو براى آنان . پادشاهان، احساس نيازشديدى به بخشش خدايان داشتند«: گويد ويل دورانت در تاريخ تمدن، مى

دادند،  و بيشترين چيزى آه به عنوان قربانى انجام مى... آردند خته و براى آنها اثاثيه و طعام فراهم مىپيكرهايى سا
                                               .)١٥( »...خوراك و شراب بود
از اين آيه . »َفَجَعَلُهْم ُجذاذًا ِإّلا َآِبيرًا َلُهْم«: ها را به جز بِت بزرگ درهم شكست او بت: فرمايد ىقرآن در باره ابراهيم م

شود آه قوم ابراهيم خدايان زيادى داشتند و در آنار اين خدايان، معبود بزرگى قرار داشت آه  شريفه استفاده مى
معبود «ويل دورانت در آتاب تاريخ تمدن آورده آه . رى آردآن را باقى گذاشت و از شكستن آن خود دا) ع(ابراهيم

                 .»آمد و در آنار اين معبود، خدايان زيادى وجود داشتند بزرگ بابليان، مردوك به شمار مى
ى براى ها اعتراف آرده، به عنوان يك پيروزى علم حقايقى آه تنها قرآن آنها را ياد آور شده و علم و دانش اخيرًا بدان
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و در محيط رسالت آن حضرت مشخص نبوده و تا دوران اخير، ) ص(آيند آه در دوران پيامبر اآرم قرآن به شمار مى
هايى آه در  شناسان با حفارى اين آشف در زمانى رخ داده آه زيست. پرده از اسرار و نهان آنها برداشته نشده بود

وردند آه اعتقادات آن زمان مردم بابل با خط ميخى بر آنها نگاشته شده هايى برخ سرزمين بابل انجام دادند، به تخته سنگ
                                                                                     .بود و با آشف رمزهاى آن، به محتواى آنها پى بردند

  .....................................................................................................................................................  
بماند و در پيش مردم قداست و حرمت داشت و بيابان نوردان و  هم چنان) ع(آن تپه از ريگ سرخ تا دوره ابراهيم…

را  داشتند و انجام برخى از آارها قداست را پاس مىرسيدند، از روى هيبت و شكوه، اين  مى بازرگانان چون به آن جاى
نياورد، دل وى بر ابراهيم  چون ساره همسر زيباى ابراهيم، براى شوى هيچ فرزند ٨.دانستند در آن حدود جايز نمى

ز هاجر ا. اى بياورد تا به شوهرى با وى بخسبد، شايد بچه بسوخت و هاجر آنيز خود و هديه فرعون مصر به ابراهيم داد
 برد چون اين بچه بيامد، ساره بر هاجر و اسماعيل رشك مى. نامش اسماعيل آردند. بياورد ابراهيم بار بگرفت و پسرى

پسر نهاد وليكن رشك ساره هم  نام اسحق بر آن. وليكن خداوند به ساره ـ هر چند پير عجوزه بود ـ پسرى ارزانى فرمود
مادر و پسر را از خانه وى و از پيش چشم وى دور آند و  است تا اينبنابراين از ابراهيم درخو. چنان بر جاى بود
تا  ابراهيم، هاجر و اسماعيل را با اندك آب و آذوقه برداشت و همه جا بگردانيد. اندازد آب و آبادانى درجائى دور و بى

َربَّنا «: و درخت فرود آوردسبزه  آب و سرانجام به الهام جبرئيل ايشان را در نزديكى آن تپه از ريگ سرخ، در جائى بى
نخست سايبانى از چوب و خار و خاشاك بساخت و آن آرام جان و جگر  ٩»َزرٍع ِاّنى َاسكنُت من ُذّريَّتى ِبواٍد َغيِر ذى

چيزى نماند، هاجر  از آب و آذوقه ايشان. توآل به خداى در زير آن سايه بان رها آرد و خود به شام بازگشت گوشه را با
ناليد و اسماعيل نيز گرسنه و تشنه فرياد بر  مى دويد و از تپه صفا به مروه و از مروه به سوى صفا مى در پى آب،

  .آوفت، سعى ميان صفا و مروه يادگار همين روزگاران است زمين مى گريست و بسختى پاى به داشت و مى مى
جوشيدن گرفت و به آن مادر و پسر زندگى اسماعيل آبى صافى  درين هنگام به لطف خداوند رحمن و رحيم از جاى پاى

   )بنيان کعبه از غالمرضا افراسيابی(.گفتند )ماالمال، دارای آب فراوان(زمزم را چشمه وآبآن . دوباره بخشيد

 )کورش جهانگير يا،  کيکاوس خدا/انکی خدا(ابراهيمتوسط )به عبری يعنی خانًه خدا مکورابه(آعبه خانًه بناى اسطورًه 
گئوماته زرتشت  ياخشتريتی پسر  آربيان/  فرائورتزمينی منظور  فرمانروايان از لحاظ، سرور نامی هاشم (و اسماعيل

در ) نياکان عرب تاجيکان و تاتها(که هر چهارفرمانروا الاقل پادشاه اعراب و يهود شرقی ) داماد و پسر خوانده کورش
و اسماعيل ) ائا(ی بين اسماعيل فرزند ابراهيم خليل اهللا جالب است که روايات اسالم .سمت بين بلخ و گرگان بوده اند

                                                                      :تفاوت قائل شده اند ) خشتريتی، پدر فرائورت= نيرومند خدايی(فرزند حزقيل
خداوند به ابراهيم دستور بناى . مهم نزد او آمد مدت زيادى از فرزندش دور بود و سپس براى انجام آارى) ع(ابراهيم...

                           .گردد اى باشد آه براى پرستش خدا بنا مى آعبه را در مكه داده بود تا نخستين خانه
ابراهيم از حال پسرش اسماعيل جويا شد، او را نزديك زمزم مالحظه آرد آه مشغول تراشيدن تير بود، به سمت او رفت 

آن دو با يكديگر معانقه آردند و هر يك نسبت به ديگرى اظهار عشق و عالقه نموده و . اسماعيل به استقبال پدر آمد و
                                                                                                          .بسيار شادمان گشتند

اى براى  دار با فرزند شادمان گشته بود بدو اعالن آرد آه خداوند به او فرمان داده تا خانهآه ابراهيم از دي پس از آن
اسماعيل به . اى بلند نزديك آنها قرار داشت، اشاره آرد پرستش مردم در اين مكان بنا نمايد و به محل آن، آه برفراز تپه

بدين ترتيب . اين آار بزرگ و مهم تو را يارى خواهم آرد آنچه را خداوند به تو فرمان داده انجام بده و من در: پدر گفت
پس از آن ابراهيم به اسماعيل . داد مشغول بناى خانه شد و اسماعيل سنگ بنا را در دسترس او قرار مى) ع(ابراهيم
را به  جبرئيل او... سنگى مناسب برايم بياور تا آن را بر رآن قرار دهم تا براى مردم نشان و عالمتى باشد: فرمود

: خواندند شدند خدا را مى آن دو هرگاه مشغول بنا مى. حجراالسود رهنمون شد و آن را برگرفت و در جايگاهش قرار داد
ها دشوار آمد،  گاه آه بناى خانه باال رفت و براى آن پيرمرد باال بردن سنگ و آن» َربَّنا َتَقبَّْل ِمّنا ِإنََّك َأْنَت السَِّميُع الَعِليُم«

رسيد در حالى آه روى آن سنگ  و چون قسمتى از ديوار به پايان مى )٨(سنگى ايستاد آه همان مقام ابراهيم استروى 
ر منتقل يافت، سنگ را به قسمت ديگ شد و هر زمان از بناى ديوارى فراغت مى قرار داشت، به سمت ديگر منتقل مى

خطاب به  اين سنگ از دير زمان تا دوران عمربن. ساخت و به همين ترتيب بود تا ديوارهاى آعبه به پايان رسيد مى
  .ديوار آعبه متصل بود و او سنگ را اندآى از خانه آعبه فاصله داد تا نمازگزاران را به خود مشغول نسازد

                                            :ندآ قرآن با اين آيات بينات به بناى آعبه اشاره مى
ِإْبراِهيَم َوِإْسمِعيَل َأْن َطهِّرا َبْيِتَى ِللّطاِئِفيَن   َوِإذ َجَعْلنا الَبْيَت َمثاَبًة ِللّناِس َوَأْمنًا َواتَِّخُذوا ِمْن َمقاِم ِإْبراِهيَم ُمَصّلًى َوَعِهْدنا ِإلى

َيْوِم َوِإذ قاَل ِإْبراِهيُم َربِّ اْجَعْل هذا َبَلدًا آِمنًا َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الثََّمراِت َمْن آَمَن ِمْنُهم ِباللَِّه َوال* وِد َوالعاِآِفيَن َوالرُّآَِّع السُُّج
ْرَفُع ِإْبراِهيُم الَقواِعَد ِمَن الَبْيِت َوِإْسمِعيُل َوِإذ َي* َعذاِب الّناِر َوِبْئَس الَمِصيُر   اآلِخِر قاَل َوَمْن َآَفَر َفُأَمتُِّعُه َقِليًال ُثمَّ َأْضَطرُُّه ِإلى

                                               )٩( َربَّنا َتَقبَّْل ِمّنا ِإنََّك َأْنَت السَِّميُع الَعِليُم؛
ملجأ و جايگاهى أمن براى مردم قرار داديم و مقام ابراهيم را محل پرستش و عبادت خود قرار  گاه آه خانه آعبه را و آن

ام را براى طواف آنندگان و معتكفان و اهل رآوع و سجود، از  دادند و از ابراهيم و اسماعيل پيمان گرفتيم آه خانه
سرزمين را امنيت ببخش و به آسانى آه در اين پروردگارا، اين : گاه آه ابراهيم گفت ها پاآيزه گردانند و آن پليدى
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و آنان را آه آفر ورزيدند، اندآى از : خداوند فرمود. اند، نعمت ارزانى بدار سرزمين به خدا و روز جزا ايمان آورده
عيل و زمانى آه ابراهيم و اسما. مند گردانم و سپس آنان را به آتش دوزخ آه بدترين جايگاه است گرفتار سازم نعمت بهره

.خدايا، اين خدمت را از ما بپذير، به راستى آه تو شنونده و دانايى: بردند، عرضه داشتند ديوارهاى خانه آعبه را باال مى  
آه خانه آعبه را ملجأ و مرجع مردم قرار  شود و آن اين خداوند در اين آيات، اين نعمت را به مسلمانان عرب يادآور مى

. آن نمايند؛ همان گونه آه خداوند آن را براى هر فرد بيمناآى جايگاه أمن قرار داد داد تا براى انجام عبادت، آهنِگ
االيام نسبت به  اين موضوعى است آه از قديم. بنابراين آسى آه داخل حرم شود، هيچ آس حق آزار و اذّيت او را ندارد

                                .ا نداردحرم پذيرفته شده بوده و از قداستى برخوردار است آه آسى حّق تعرض به آن ر
شده آه اين مقام، سنگى است آه  آه خداوند فرمان داد محل آن را جايگاه نماز انتخاب آنند، گفته» َمقاِم ِإْبراِهيَم«در باره 
مون آعبه ايستاده و نيز نقل شده آه مقام، عبارت از تمام حرمى است آه پيرا هنگام بناى آعبه روى آن مى) ع(ابراهيم

هاى  خانه آعبه را از پليدى: ها فرمود آند آه بدان قرار دارد و خداوند به سفارش خود به ابراهيم و اسماعيل اشاره مى
پرستى پاك گردانند تا براى طواف آنندگان پيرامون آن و  ها و پليدهاى معنوى، چون شرك و بت ظاهرى، مانند آلودگى

.آنند، پاآيزه باشد گزينند و آنان آه براى خدا رآوع و سجود مى ت، در آن اقامت مىمعتكفان، يعنى آسانى آه براى عباد  
جا آه از خداى خود خواست، سرزمينى را آه خانه آعبه در آن بنا  اشاره دارد، آن) ع(آه قرآن به دعاى ابراهيم چنان

هاى  ها و نعمت اند، از ميوه آورده خواهد شد، أمن قرار دهد و آسانى را آه در آن سرزمين به خدا و روز جزا ايمان
خداوند دعاى او را مستجاب گرداند و او را آگاه ساخت آه خداوند هرگز در اين دنيا از دادن نعمت . مند سازد زمين بهره

.دهد ورزد، ولى روز قيامت آنها را به آتش دوزخ آه بدترين جايگاه است آيفر مى به آسانى آه آفر ورزيدند، بخل نمى  
را مستجاب گرداند و مكه را سرزمين أمن قرار داد و هر آس آه متعرض اين شهر شد، ) ع(داوند دعاى ابراهيمآرى خ

چنان آه دعايش را مستجاب گرداند و نعمت را بر اهالى آن فزونى بخشيده و انواع  خداوند او را به هالآت رساند، هم
                                                   .شود از آليه نقاط جهان بدان شهر وارد مى) ها نعمت(ها  ميوه

آند آه آن دو با تضّرع  خداوند در پايان، به بناى خانه آعبه و باال بردن ديوارهاى آن توسط ابراهيم و اسماعيل اشاره مى
                                                                   .و زارى از خدا خواستند آه اين آار بزرگ و مهّم را از آنان بپذيرد

                                                                                      . ٤آيه ) ٦٠(ممتحنه  -١ 
                                                     .٢٠، آيه ١٧سفر پيدايش، فصل  -٢
                                                                      .٣٨ -٣٧آيات ) ١٤(ابراهيم -٣
                      .آه آب از زير پاهايش جوشيد آشيد تا اين هايش به زمين مى گفته شده آه، اسماعيل با پاها و دست -٤
                                                                     . ١١٢ -٩٩آيات ) ٣٧(صافات -٥
ذبيح آيست؟اظهر روايات اهل بيت، قول دوم، يعنى اسماعيل است چنان آه آيات . ٢، آيه ٢٢سفر پيدايش، فصل  -٦

آند؛ چه اين آه در اين آيات، مأموريت ابراهيم و موضوع ذبح را  سوره صافات همين نظريه را تأييد مى ١١١تا  ١٠٢
پردازد و بديهى است آه اسحاق در  آن به بيان بشارت خدا به ابراهيم راجع به پيدايش اسحاق مىفرمايد و پس از  بيان مى

                               .تواند ذبيح باشد دهد لذا او نمى آن تاريخ وجود نداشته و خدا از پديدآمدنش، به ابراهيم بشارت مى
فرزند (دهد و از پديد آمدن حضرت يعقوب  به ذرّيه اسحاق بشارت مىرا ) ع(دليل دوم آن آه، در آيه ديگر خدا ابراهيم

شود آه خدا از پديد آمدن اوالد و احفاد اسحاق به ابراهيم بشارت دهد  گويد، بنابراين چگونه تصور مى سخن مى) اسحاق
                                                                         و در عين حال او را مأمور به ذبح اسحاق آند؟

و جاى ترديد » أنا ابن الذبيحين؛ من فرزند دو ذبيحم«: روايت شده آه فرمود) ص(به عالوه در حديث صحيح از پيامبر
شود و ذبيح دوم حضرت عبداهللا والد  از فرزندان اسماعيل است آه يكى از آن دو ذبيح تلقى مى) ص(اآرم نيست آه رسول

                                                                                  .تاس) ص(ماجد پيامبر
 ٢٢گذشته از اين عبارات تورات بهترين دليل بر اين است آه ذبيح، اسماعيل است نه اسحاق، زيرا در عدد دوم از فصل 

هاى  چنين در شماره هم. اش را قربان آند سر يگانهآند آه خدا ابراهيم را مأمور فرمود تا پ از سفر تكوين تورات، بيان مى
به ذات خود سوگند : فرمايد خداوند مى: گويد از همان سفر، از قول فرشته در مقام خطاب به ابراهيم مى ١٧و  ١٦
خورم چون اين آار را نمودى و يگانه پسرت را از من دريغ نداشتى، تورا برآت خواهم داد و ذرّيه تو را مانند  مى
                                         .هاى آنار دريا فزونى خواهم بخشيد هاى آسمان و شن رهستا

گران تورات، آلمه اسحاق را  با توجه به اين بيان تورات، به خوبى روشن است آه ذبيح، اسماعيل است و دست تحريف
گاه يگانه نبوده و او به تصديق  است آه اسحاق هيچ زيرا اين سند مسّلم. به جاى آلمه اسماعيل در تورات وارد آرده است

                       .تورات چندين سال پس از اسماعيل متولد شده و اسماعيل تا پاياِن عمِر ابراهيم، حيات داشته است
 اعيل آينه و عناد و بنابر آنچه ذآر شد جاى ترديد نيست آه ذبيح، اسماعيل است، ولى چون يهود از قديم با فرزندان اسم

اند تا هرگونه افتخارى را از ايشان سلب آنند، و به خود نسبت دهند و چون داستان ذبح  اند، آوشيده دشمنى و حسد داشته
. اند آن را به اسحاق، جّد خودشان نسبت دهند و تسليم جان در پيشگاه خدا برتر از هر افتخارى است، لذا يهود خواسته

                                                       .»ج« ١٧از فصل  ٢٥شماره تورات، سفر تكوين، 
                                                               .١٥٩، ص١ ابن آثير، بدايه و نهايه، ج -٧
                                                    .٤٦، ص١ ابن اثير، ج -٨
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                       .١٢٧ - ١٢٥آيات ) ٢(بقره -٩
  

:                                                             داستان بنای کعبه  
 

فرمان خداى سبحان  آن حضرت به) : ١٦(از اين قرار است آه) السالمعليه (داستان بناى آعبه از سوى ابراهيم  
به همراه مادرش هاجر در وادى بى آب و علف  آه در اين زمان آودآى بيش نبود را) عليه السالم(فرزندش اسماعيل 

به (ند آه او نقل مى آ) عليه السالم(قرآن از قول ابراهيم... برمى گردد اسكان مى دهد و خود به سرزمين شام) مكه(
                                                :به درگاه پروردگار عرضه داشت) به شام هنگام بازگشت

در سرزمين بى آب و علفى در آنار خانه اى آه حرم تو است ساآن ساختم تا  من بعضى از فرزندانم را! پروردگارا»
شكر تو  شايد آنان را متوجه آن ها ساز و از ثمرات به آن ها روزى ده تو دل هاى گروهى از مردم; دارند نماز را بر پا

                                                                        ».را به جاى آورند
 مورد توجه اعراب باديه) چاه زمزم(زندگى در خود نداشت با پيدايش آب  آن وادى آه در آن زمان هيچ نشان حيات و

عنوان محل زندگى  آه در اطراف زندگى مى آردند، قرار گرفت، در آنجا جمع شده و آن مكان را به) ُجرهم قبيله(نشين 
به در آمده و در آن وادى در ميان اعراب باديه نشين  و هاجر از تنهايى) عليه السالم(بدين ترتيب اسماعيل. خود برگزيدند

 مى آمد و از همسر) مكه(گاه گاهى پيش از بناى آعبه به آن وادى ) ليه السالمع(ابراهيم .رشد و نمو و زندگى مى آردند
بدين . آعبه را تجديد بنا آند و فرزندش ديدن مى آرد تا اين آه در يكى از اين سفرها از سوى خدا مأمور مى شود آه

تا ) عليه السالم(ز طوفان زمان نوحآعبه را آه بعد ا) عليه السالم(اسماعيل به آمك فرزندش) عليه السالم(ترتيب ابراهيم
          :ويران و متروك مانده بود براى هميشه سراپا و آباد آرده است اين زمان

داديم و از مقام  هنگامى آه خانه آعبه را به محل بازگشت و مرآز امن امان براى مردم قرار) بياوريد به خاطر(و »
خانه مرا براى طواف آنندگان و : اسماعيل امر آرديم آه ما به ابراهيم وابراهيم، عبادتگاهى براى خود انتخاب آنيد و 

                                                           .آنندگان پاك و پاآيزه آنيد مجاوران و رآوع آنندگان و سجده
من قرار ده و اهل آن را ـ آن ها آه اين سرزمين شهر ا! پروردگارا: آرد هنگامى را آه ابراهيم عرض) ياد آوريد(و به 

                                                      .روزى ده) گوناگون(روز بازپسين ايمان آوردند ـ از ثمرات  به خداوند و
آمى بهره  اما به آن ها آه آافر شدند) اجابت آردم و مؤمنان را از انواع برآات بهره مند ساختم دعاى تو را: (گفت

                                             !سپس آن ها را به عذاب آتش مى آشانم و چه بد سرانجامى است; خواهم داد
پروردگارا ) و مى گفتند(را باال مى بردند،  )آعبه(هنگامى را آه ابراهيم و اسماعيل پايه هاى خانه ) نيز به ياد آوريد(و 

                                                               .انايىاز ما بپذير، آه تو شنوا و د
و طرز ) به وجود آور(فرمانت باشند  ما را تسليم فرمان خود قرار ده و از دودمان ما امتى آه تسليم! پروردگارا

                                                      .تو توبه پذير و مهربانى عبادتمان را به ما نشان ده و توبه ما را بپذير آه
برانگيز تا آيات تو را بر آنان بخواند و آن ها را آتاب و حكمت بياموزد  در ميان آن ها پيامبرى از خودشان! پروردگارا
                                                  ».زيرا تو توانا و حكيمى; آند و پاآيزه

و اعمال و مناسك ) ١٧(فرمان خدا مردم را به انجام مراسم حج دعوت آرد به) عليه السالم(ابراهيمپس از ساخت آعبه، 
در انجام  را هم) عليه السالم(آن حضرت خود حج انجام مى داد و در فرزندش اسماعيل. تشريع نمود حج را براى مردم

                                                      .اين فريضه شرآت مى داد
و ) صلى اهللا عليه وآله(ظهور و پيدايش خاتم پيامبران حضرت محمدبن عبداهللا اين همه، تدبير و تمهيدات الهى بود براى

                                                                             .اسالم و امت اسالم دين جهانى
يكى حادثه : تورات هيچ آدام از آن ها را مطرح نكرده است گى ابراهيم وجود داشت آهبه هر حال دو حادثه مهم در زند
  ).عليه السالم(آن حضرت و ديگر، بناى آعبه توسط ايشان و فرزندش اسماعيل بت شكنى و به آتش افكنده شدن

                                               ذبح فرزند
پيرى صاحب فرزند شد،  پس از آن آه در سن) عليه السالم(اتفاق دارند آه ابراهيم خليل تورات در اين جهت هم قرآن و

نمايد و اين در واقع يك امتحان بسيار سخت و  خداوند متعال او را مأمور ساخت آه فرزند خويش را براى خدا ذبح
خود چشم بپوشد و با دست خود او فرمان خدا او مى بايست از تنها فرزند  چرا آه بر اساس; بزرگ براى او بوده است

پروردگارش بود از اين  قهرمان توحيد بود و تمام وجودش تسليم) عليه السالم(ذبح نمايد، اما چون ابراهيم را براى خدا
  .برابر پروردگارش را نشان داد امتحان سخت، سربلند بيرون آمده و نهايت توحيد و تسليم در

اين فرمان فرمان آزمايشى بوده و هرگز ذبح فرزند تحقق خارجى پيدا  هستند آهقرآن و تورات در اين جهت هم متفق 
موجود  بوده است قرآن با تورات) عليه السالم(اين آه فرمان ذبح در مورد آدام فرزند ابراهيم اما در; نكرده است
معرفى مى آند اما ) السالم عليه(ابراهيم را به عنوان فرزند ذبيح) عليه السالم(چرا آه قرآن اسماعيل; اختالف دارد
                                                           .را) عليه السالم(تورات اسحاق

اصرار دارند آه فضايل  اختالف از اين جهت است آه نويسندگان تورات به خاطر ديدگاه نژاد پرستانه خود همواره اين
انكار آنند و آن را براى اسحاق آه جّد نبى اسرائيل است  است ـ را) عليه وآله صلى اهللا(اسماعيل ـ آه جّد پيامبر اسالم
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                                                 .اثبات نمايند
اما نويسندگان تورات ; هستند ، دو پيامبر از پيامبران الهى و مورد احترام)عليهما السالم(قرآن اسماعيل و اسحاق در

دست همه بر ضد او و دست او بر ضد همه دراز است،  را به عنوان مردى وحشى و آسى آه) السالم عليه(اسماعيل
                                                             .معرفى مى آنند

  
  :ها نوشت پى
به آن نحوى آه در  ثروت زياد فى نفسه عيب نيست، اما ذآر اين نوع مسائل به خصوص ـ گر چه داشتن اموال و ١

قرآن هم اين . نيست )عليه السالم(آمده ـ صرف نظر از صّحت و سقم آن ـ در شأن و منزلت شخصيتى مثل ابراهيم تورات
  .مسايل را در مورد ايشان و ساير پيامبران ذآر نكرده است

  ٣٠و  ٢٥: ١١سفر پيدايش  ـ ٢
  ١٩٤، ص٢ج و تفسير بيضاوى،; ٣٧، ص ١٣تفسير آبير، ج : ـ نكـ  ٣
  ٣٩ص   »باب حادى عشر«ـ مراجعه شود به  ۴
مى گويد صّحت اين روايت جاى بحث و گفتگو ) مرحوم شيخ طوسى(صاحب تبيان  .١٧۵ ص ٤ـ تفسير تبيان ج  ۵

  .ندارد
  ٢١٩: ـ شعراء  ۶
و  ٣٣١، ص ٦الدر المنثور، ج; ١٩١، ص ٤برهان، ج تفسير; ٣٩ ، ص١٣ج) التفسير الكيبر(ـ تفسير فخر رازى  ٧

  ٦٩، ص٤نور الثقلين، ج; ٣٣٢
  .»اب«مفردات راغب ماده : نكـ  ـ ٨
  ٤٠، ص١٣، ج)فخر رازى(ـ تفسير آبير  ٩
  ٤١: ابراهيم  ـ ١٠
  ١٦٥تا  ١٦٢، ص٧ـ براى آگاهى بيشتر، مراجعه شود به الميزان ج ١١
  ٤ـ  ٢: ١٥ـ همان  ١٢
  ٢٧: ١١سفر پيدايش،  .-١٣
  ٢٢٥، ص ٧ج و ٣٥٨، ص٣ـ الميزان، ج ١۴
  ٩ـ  ٥: ١٢ـ سفر پيدايش  ١۵
  و بقره) ٢٧و  ٢٦(و حج ) ٩٧و  ٩٦آيات (در سوره هاى آل عمران ) عليه السالم(ابراهيم ـ داستان بناى آعبه توسط ١۶

  .آمده است) ١٢٩ـ ١٢۵( 
   ٢٧: ـ حج  ١٧

  
کتابخانه تبيان: منبع  
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فرود در خبر کتسياس و شاهنامه فردوسی/ اسطورًه سياوش  
 

) پرسود(  پارسودطبيب و مورخ يونانی دربار پادشاهان ميانی هخامنشی مطلبی در مورد فردی ايرانی به نام  کتسياس
يعنی پسر مرد ديندار منطورهوخشتر، کی ( مادی  آرتينو پسرش ) ائورتفر= معنی ديندار و پارسا( آرتیدر عهد 

در شاهنامه می ) پسر کيکاوس(آورده که به وضوح بيانگر همان تراژديهای سياوش و فرود ) آخسارو پسر فرائورت
موردش  مورخ  معروف يونانی ديگر که  يک نسل از کتسياس مسن تر بوده است  در هرودوتهمان واقعه ای که . باشد

افراسياب ( ماديای اسکيتیبه رهبری ) تورانيان(شمال دريای سياه  اسکيتانفرمانروای ماد، فرائورت ميگويد در عهد 
با سپاهيان ماد روبرو ) گنگ دژ سياوش( گنجهبعد از دور زدن شرق کوهستان قفقاز در حوالی شهر ) معروف شاهنامه

با چپاول و غارت ) در اصل شمال خاورميانه( در آسيای پيشين سال  ٢٨شدند و ايشان را شکست داده و به مدت 
ايشان را غافلگيرانه شکست داد و خود ماديای اسکيتی را به قتل ) پسر فرائورت( کی آخساروتا اينکه . حکمرانی نمودند

هم به قتل )نداردي(فرائورت اما  خبر وی با اينکه دقيق بوده ولی کامل نيست چه در حمله ماديای اسکيتی خود . رساند
رسيده است، او قتل فرائورت را به متحدان آشوری اسکيتان نسبت ميدهد در حالی که خود آشوريان در اين مورد حرفی 

اما کتسياس شکل اسطوره ای واقعه . نزده اند و اصًال نام اين حريف خطرناکشان را در کتيبه هايشان مسکوت گذاشته اند
در (با اسکيتان را در قالب نبرد مادها با کادوسيها) کی آخسارو(آرتينو پسرش ) اوشسي/فرائورت،فرود(آرتی نبردهای 

يک ) فرائورت( آرتیدر هنگام سلطنت : "چنين بيان کرده است) واقع بوميان باستانی سمت گنجه اران و گيالن
ف بود، نفوذی نام پارسی که از حيث دالوری، شجاعت و عزم و جزم معرو) سود رسان= سياوشپرسود، (=پارسود

دربارًه ) فرود/ پدر فرائورت يا همان کيکاوس پدر سياوشخشتريتی منظور (بعد چون از حکم شاه . در دربار ماد يافت
رفته و خواهرش را به يکی از متنفذين اين مردم ) سگپرستان( کادوسيهاخود رنجيد، با سه هزار پياده و هزار سوار نزد 

ن او مردم کادوسی را تحريک کرد، که بر ماد شوريده و مستقل شوند و  چون شنيد شاه پس از آ. داد و مورد توجه گرديد
 ٨٠٠خود شاه به قصد او با قشونی مرکب از . قشونی به قصد او فرستاده، با دويست هزار نفر تنگه ای را اشغال کرد

کشته شد و مابقی را پارسی  با اين توضيح که پنجاه هزار نفر مادی.  هزار نفر بيرون رفت و در جنگ شکست خورد
                                                             ). به نقل از ايران باستان تأليف پيرنيا."(مزبور از واليت کادوسيها براند

 يایمادبا  پادشاه ماد) سياوش، فرود(فرائورتدر اين رابطه گفتنی است نبرد بزرگ مذکور در واقع اشاره به نبرد 
و کشتارگرديدن و متواری شدن سپاهيان او ) سياوش/ فرود(فرائورتاست که به مرگ ) افراسياب تورانی( اسکيتی

کنگ د ژ (گنجه از دربار پادشاه ماد و راهی شدنش به سمت ) سياوش(=  پارسوداسطوره قهر کردن . منجر گرديده است
وقتل  سوگنامًه قهر سياوشفردوسی در تحت نامهای  همان موضوعاتی است که) توران(و سرزمين اسکيتان) سياوش

) سرزمين اسکيتان( توراناو و فرود سياوش به نظم کشيده است، ما از اين ميان صرفًا تراژدی قتل سياوش را در سمت 
                                                                 : به عينه از شاهنامه فردوسی نقل می کنيم) گنجه( گنج دژ سياوشو 

ثمری ندارد افراسياب و برادرش گرسيوز تصميم به ) دختر افراسياب ، زن سياوش(وساطت و گريه و زاری فرنگيس 
        :                                                                                                                    قتل سياوش گرفته اند

  عاج بگريد برو زار با تخت   تاج چرا کشت خواهی کسی را که
  شاه نشايد بريد ای خردمند   کاله سری را کجا تاج باشد
  روزگار که زهر آورد بار او   مکار به هنگام شادی درختی

  کشان ز بيهودگی يار مردم   بدنشان همی بود گرسيوز
  نبرد داشت درد دل اندرکزو    درد که خون سياوش بريزد به
  همال برادر بد او را و فرخ   سال ز پيران يکی بود کهتر به

  روان يکی پرهنر بود و روشن   جوان کجا پيلسم بود نام
  غم که اين شاخ را بار دردست و   پيلسم چنين گفت مر شاه را

  همداستان خرد شد بران نيز   داستان ز دانا شنيدم يکی
  شود هم آشفته را هوش درمان   شود ل کم پشيمانکه آهسته د

  تنست پشيمانی جان و رنج   آهرمنست شتاب و بدی کار
  روا به تيزی بريدن نبينم   پادشا سری را که باشی بدو

  آموزگار برين بد ترا باشد   روزگار ببندش همی دار تا
  سزد از ان پس ورا سربريدن   بروزد چو باد خرد بر دلت

  بن که تندی پشيمانی آرد به   مکن فرمای بند و تو تندیب
  خواه که کاووس و رستم بود کينه   گناه بی چه بری سری را همی

  روزگار بپيچی به فرجام زين   پروردگار پدر شاه و رستمش
  کوس ی پيل ببندند بر کوهه   و طوس چو گودرز و چون گيو و برزين
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  انجمن خوارند بر چشم او که   دمنده سپهبد گو پيلتن
  سير که هرگز نديدش کس از جنگ   شير فريبرز کاووس درنده

 
           .................................................................................................................................  

  خواه ستان و چون رستم کينهچو د   شاه کنون زنده بر گاه کاووس
  همی که توران به جنگش نيرزد   همی جهان از تهمتن بلرزد
  کنداوران که ننديشد از گرز   شاوران ی چو بهرام و چون زنگه
  پلنگ همی چرم روباه پوشد   جنگ همان گيو کز بيم او روز
  کين کجا برگ خون آورد بار   زمين درختی نشانی همی بر

  افراسياب کند زار نفرين به   آب سياوش سيه پوشد به کين
  من بسی يادت آيد ز گفتار   خويشتن ای بر تن ستمگاره

  افگنی دگر آهوان را به شور   افگنی نه اندر شکاری که گور
  پگاه درين کار به زين نگه کن   گاه همی شهرياری ربايی ز

  ياد ز بد آيدتببايد که رو   باد مده شهر توران به خيره به
  برکشيد دو رخ را بکند و فغان   بديد بگفت اين و روی سياوش

  بدوخت همی خيره چشم خرد را   بسوخت دل شاه توران برو بر
  رای چه دانی کزين بد مرا چيست   مپای بدو گفت برگرد و ايدر
  بود فرنگيس زان خانه بيگانه   بود به کاخ بلندش يکی خانه

  برساختند در خانه را بند   انداختند ران خانهمر او را د
  را کين و خاموش مرآن شاه بی   را بفرمود پس تا سياووش

  فريادرس نباشد ورا يار و   کس که اين را بجايی بريدش که
  کفن تنش کرگسان را بپوشد   تن سرش را ببريد يکسر ز
  کين نبويد نرويد گيا روز   زمين ببايد که خون سياوش
  کشان چنان روزبانان مردم   کشان همی تاختندش پياده

            ...............................................................................................................................  
  روزگار ای برتر از گردش که   کردگار سياوش بناليد با

  انجمن چو خورشيد تابنده بر   من يدا کن از تخميکی شاخ پ
  خويش کند تازه در کشور آيين   خويش که خواهد ازين دشمنان کين

  غم دو ديده پر از خون و دل پر ز   پيلسم همی شد پس پشت او
  باش زمين تار و تو جاودان پود   باش سياوش بدو گفت پدرود

  بسان که گيتی دگر شد بگويش   رسان درودی ز من سوی پيران
  بيد همی پند او باد بد من چو   اميد گونه بودم به پيران نه زين

  سوار ور دار و بر گستوان زره   هزار مرا گفته بود او که با صد
  بگاه چرا مرغزار توام   توام چو برگرددت روز يار
  روان تيره پياده چنين خوار و   دوان کنون پيش گرسيوز اندر

  بسی که بخروشدی زار بر من   کسی بينم همی يار با خودن
  دشت کشانش ببردند بر سوی   گذشت چو از شهر و ز لشکر اندر

  خون گروی زره بستد از بهر   آبگون ز گرسيوز آن خنجر
  باک نه شرم آمدش زان سپهبد نه   خاک بيفگند پيل ژيان را به
  سرش ن سرو سيمينجدا کرد زا   برش يکی تشت بنهاد زرين

  نگون گروی زره برد و کردش   خون بجايی که فرموده بد تشت
  ماه برآمد بپوشيد خورشيد و   سياه يکی باد با تيره گردی
  گروی گرفتند نفرين همه بر   روی همی يکدگر را نديدند
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 فته اندنامها ی عبری پادشاهان بزرگ ماد در مقام نخستين انسانهای تورات قرار گر
  

اعالم اين عنوان، نه بايد چندان زياد غير مترقبه و غير قابل تصور گرفته شود گرچه به سبب تازگيش نامأنوس است چه 
يکی از مراکز تدوين اساطير توراتی  شهر باستانی يهودی نشين جی اصفهان بوده است و پيروزی مادها بر ابر قدرت 

ی هميشه، برای يهودی ها که يک هزاره تحت شديدترين کشتارها و غارتهای برده داران جابر  آشور و نابودی آن برا
از اينجاست که تاريخ ايران، تاريخ  باستانی . آشوريان قرار داشته اند شيرين تر از کام خود مادها ی پيروزمند بوده است

سی تقريبا در بقيه فصلها رد پای سوای تورات منسوب به مو. خود قوم يهود به شمار رفته و با آن جدايی ناپذير شده است
اِِل کنعانيان (=تاريخ باستانی به وضوح مشهود است  گرچه خود نام موسی و خدای مورد پرستسش يعنی يهوه صبايوت 

با ) فرمانروايان بيگانه(هم به نحوی به تاريخ آريائيان ميتانی بر ميگردد که در رأس هيکسوسها ) يعنی ای آن که او
به فلسطين رانده شدند و خود نام ) يعنی سرزمين ميثره(از مصر ) روح همزاد ايزد ميثه، مهر(موسه رهبری به نام کا

يعنی ايزد قبيله ای آريائيان ميتانی ميباشد ) ميثه، موسی(ترجمه همان نام اهورا ميثره ) اهورای لشکريان(يهوه صبايوت 
.دندکه نام خود را نيز از همين ايزد جنگ و خورشيدشان گرفته بو خود نام ماد در زبان سانسکريت مترادف با آريا به   

در اتحاديًه قبايل ماد خبر ) به سانسکريتی يعنی نجبا(از اينجا معلوم ميشود نام  اّخص خود مادها. معنی نجيب است
                                                                                       .است) يعنی قبيلًه آريائيها(هرودوت همان آريزانتيان 

                                      :را در اينجا می آوريم) کيانيان(ضيحات نامهای توراتی افراد خاندان پادشاهی ماد با اين تو
ای عبری آنان ياد شده و انبيائ با نامه) کيانيان و پيشداديان(در تورات سفر پيدايش  از پادشاهان تاريخی و اساطيری ماد

آدم سوای مطابقتش با آداپای : تورات در مقام تقليد از مغان  ايشان را در مقام نخستين انسانهای فرمانروا ذکر کرده اند
شهريار قاضی، کی قباد (در معنی ايرانيش يعنی نيک نفس در مقام دايائوکو) پدر مسبب تقدير انسانها(افسانه های بابلی 

زمخشری و بيضاوی به اعجمی بودن نام آدم . است که توسط سارگون دوم آشوری به هامات سوريه تبعيد شد) مهشاهنا
قائن و قينان به معنی ايرانی آنها يعنی شاهزاده و شيث به معنی جانشين به وضوح يادآور کی اوپيته . تصريح کرده اند

هستند که مطابق گزارش جاسوسان ) ارای اخالف نيکدارای پدر نيک، کی اپيوه کتب پهلوی و اوستا به معنی د(
البد از اينجاست که تورات سرزمين . آشوری در ماد، خود با چهار پسرش به حالت سياست مدار فراری عمل می نمود

جالب است که کتب پهلوی نيز  حاکی از زندگی در حال جست و گريز .ناميده است) يعنی سرزمين فراريان( وی را نود 
به معنی دريغ از فرزند اصلی که در واقع نام دو تن از فرمانروايان کوتی (هابيل .مراه چهار پسرش می باشندوی به ه

متعلق به نخستين انسان اساطير ) يعنی ميرا(نام اساطيری انوش . ربطی با خاندان  فرمانروايان ماد نداشته است) بوده
مطابقت داده ) داماد آستياگ(ت که با سپيتمه جمشيد پيشدادی اس) کيومرث، يعنی انسان ميرا(ايرانی يعنی گيه مرتن 

است که ) کيکاوس(همان خشتريتی )به معنی سريع و دمدمی مزاج(و عيراد ) فاتح نخست مادی(=خنوخ اول .ميشده است
/ رستم(با ترفند آشوريان را به پای حصار شهر آمل کشاند و در آنجا توسط سردار آماردی اش آترادات پيشوای مردان 

، )مضروب شده توسط خدا(محويائيل. قتل عامشان نموده و ماد را برای نخستين بار در تاريخ مستقل ساخت) گرشاسپ
است که توسط ماديای ) ديندار، سياوش و فرود شاهنامه(همان فرائورت) ساقط شده(و يارد ) ستايشگر خدا(مهللئيل

) فاتح ثانی(، خنوخ دوم)مرد خدا(متوشائيل. به قتل رسيد) سياوشگنج دژ (در حوالی شهر گنجه ) افراسياب دوم(اسکيتی 
است که آشور و متحد اسکيتی  آن ) کيخسرو از جاودانهای زرتشتی و يهودی و مسيحی(کی آخسارو/ همان هوخشتره

، )خدامرد (، ايليا )صبور(در تورات وی همچنين جداگانه تحت نامهای ايوب. يعنی ماديای اسکيتی را نابود کرده است
اسامی . کتاب يهودی خنوخ از سفر وی به جهان زيرين صحبت ميدارد.هم ظاهر ميشود) منجی(و يوشع) ويرانگر(يونس 

نيزه انداز ، (متوشالح و لمک به معانی نيزه انداز و نيز توانا و ثروتمند متعلق به آخرين پادشاه ماد يعنی آستياگ 
هومايه، زن سييتمه (مطابق با دختران معروف آسياگ يعنی آميتيدا ) خوشیدل(و ظله ) انجمنی(عاده .می باشند) ثروتمند

سام  -دامدار کوچ نشين(اعقاب اينان يعنی يابال. هستند) زن بخت نصر پادشاه بابل(و آموخه ) جمشيد پادشاه قفقاز
به ترتيب همان ) هندهتسلی د(نوح )/ جهانگير(و توبل قائن ) ک.مرد/تنومند(يافث )/ موسيقی دان(، يوبال )نبو=نامی(

هستند که  ) فريدون(و کورش سوم ) گئوماته برديه پسر سپيتمه جمشيد(مگابرن ويشتاسپ و برادرش زريادر زرتشت
همان آتوسا دختر معروف ) زيبا(کورش سوم يعنی نعمه /و خواهر منسوب به توبل قائن. برادر هم به شمار می رفته اند

کورش  فاتح بابل با (پسر نوح ) تند مزاج(حام . بوده است) گئوماته برديه(شتو زيبای کورش سوم و زن زريادر زرت
) کی اخسارو(همان طور که طوفان خشتروس . همان تنها پسر کورش سوم يعنی کمبوجيه سوم می باشد) آب دجله

وری برده داران نشانگر هدم امپراطوری برده داران آشوری است، توفان نوح تورات نيز در اينجا نشانگر سقوط امپراط
                                                                                                                    . بابلی به دست کورش است

                    :                                              به نقل از مرکز پژوهشهای مسيحی )ترجمه قديمی(تاب پيدايش ک
 

 .شـد  ساآــن ، عـدن  شرقــي  بطـرف نـود،  زميـن در و  رفـت  بيـرون  خداونـد  حضور از پسر آدم  قائن  پـس١۶ ....
 خود، پسر  اسم  به را شهر  آن و آرد، مي بنا  شهري و .زاييد را  خنوخ ، شده  حامله  پس . شناخت را خود  زوجة  قائن و١٧

 و آورد، را  َمُتوشائيل ، َمُحويائيل و آورد، را  َمُحويائيل عيراد، و شد، متولد عيراد  خنوخ  براي و  ١٨  .نهاد  منا  خنوخ
 ، عاده و  ٢٠ . ِظلَّه را  ديگري و بود  نام  عاده را  يكي ، گرفت خود  براي  زن دو ، َلَمك و  ١٩  .آورد را  َلَمك ، َمتوشائيل
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  بربط  نوازندگان  همة پدر  وي .بود  يوبال  برادرش  نام و  ٢١  .بود  مواشي  صاحبان و  نشينان خيمه پدر  وي .زاييد را  يابال
 و  ٢٣  .بود  نعمه ، قائن  توبل خواهر و .بود  آهن و  مس  آلت هر  صانع  آه زاييد، را  قائن  توبل نيز  ِظلَّه و  ٢٢  .بود  ني و

  آشتم را  مردي زيرا !گيريد  گوش مرا  سخن ، َلَمك  زنان  اي !بشنويد مرا  قول ، ظله و  عاده  يا» : گفت خود  زنان  به  َلَمك
  براي  آينه هر شود،  گرفته  انتقام  چندان  هفت  قائن  براي اگر  ٢٤  . خويش  ضرب  بسبب را  جواني و خود،  جراحت  بسبب
 زيرا نهاد،  نام شيث را او و بزاد  پسري او و ، شناخت را خود  زن ديگر بار  آدم  پس  ٢٥  «. چندان  هفت و هفتاد ، َلَمك
 و شد متولد  پسري نيز  شيث  براي و  ٢٦  «. آشت را او  قائن  آه  هابيل  عوض  به داد، قرار  من  به ديگر  نسلي خدا» : گفت
  .آردند  شروع  يهوه  اسم  خواندن  به  آنوقت در .ناميد  َانوش را او

                                                              تا نوح  آدماز 
و . را آفريد  ايشان  نر و ماده  ٢  ، خدا او را ساخت  شبيه  آفريد، به را  آه خدا آدم  در روزي  آدم  پيدايش  آتاب  است  اين 

                                           . ايشـان  رينـشنهـاد، در روز آف  نام»  آدم«را   داد و ايشـان  برآت را  ايشان
بعد از   آدم  و ايام  ٤  .ناميد  خود آورد، و او را شيث  و بصورت  شبيه  به  پسري  ، پس بزيست  سال  صد و سي  و آدم  3

  بود آه  سال  ، نهصد و سي زيست  آه  آدم  ايام  تمام  پس  ٥  .آورد  و دختران  بود، و پسران  ، هشتصد سال شيث  آوردن
  بزيست  سال  هشتصد و هفت ، َانوش  بعد از آوردن  و شيث  ٧  .را آورد  ، و َانوش بزيست  سال  صد و پنج  شيث و  ٦  .مرد

  ، و قينان بزيست  نود سال  و َانوش  ٩  .مرد  بود آه  سال  دوازده ، نهصد و شيث  ايام  و جملة  ٨  .آورد  و دختران  و پسران
  پس  ١١  .آورد  دختران و  آرد و پسران  زندگاني  سال  ، هشتصد و پانزده قينان  بعد از آوردن  َانوش و  ١٠  .را آورد
بعد از   و قينان  ١٣  .را آورد  ، و َمَهَلْلئيل بزيست  هفتاد سال  قينان و  ١٢  .مرد  بود آه  سال  نهصد و پنج  َانوش  ايام  جملة
  سال  ، نهصد و ده قينان  ايام  تمامي و  ١٤  .آورد  و دختران  آرد و پسران  زندگاني  سال  ، هشتصد و چهل َمَهَلْلئيل  آوردن
و  ياِرد، هشتصد  بعد از آوردن  و َمَهَلْلئيل  ١٦  .، و ياِرد راآورد بزيست  سال  پنج و  ، شصت و َمَهَلْلئيل  ١٥  .مرد  بود آه
 ١٨  .مرد  بود آه  سال  ، هشتصد و نود و پنج َمَهَلْلئيل  ايام  همة  پس  ١٧. آورد  و دختران  آرد و پسران  زندگاني  سال  سي

آرد   زندگاني  ، هشتصد سال َخنوخ  و ياِرد بعد از آوردن  ١٩  .را آورد  ، و خنوخ بزيست  سال و دو  و ياِرد صد و شصت 
  و پنج  شصت  و خنوخ  ٢١  .مرد  بود آه  دو سال و  ياِرد، نهصد و شصت  ايام  و تمامي  ٢٠  .آورد  و دختران  و پسران

و   پسران و  رفت مي  با خدا راه  ، سيصد سال متوشالح  بعد از آوردن  و خنوخ  ٢٢  .آورد را  ، و َمتوشاَلح بزيست  سال
شد،   و ناياب  رفت مي  با خدا راه  و خنوخ  ٢٤  .بود  سال  و پنج  ، سيصد و شصت خنوخ  ايام  و همة  ٢٣  .آورد  دختران

 بعد از  و متوشالح  ٢٦  .را آورد  ، و َلَمك بزيست  سال  صد و هشتاد و هفت  متوشالح و  ٢٥  . زيرا خدا او را برگرفت
، نهصد و  توشالحم  ايام  جملة  پس  27  .آورد  و دختران  آرد و پسران  زندگاني  ، هفتصد و هشتاد و دو سال َلَمك  آوردن
  نهاده  نام  را نوح  و وي  ٢٩  آورد  ، و پسري بزيست  صد و هشتاد و دو سال  و َلَمك  ٢٨  .مرد  بود آه  سال  و نه  شصت
و   ٣٠  ».آرد  را ملعون  آن  خداوند   آه  ما از زميني  دستهاي  ما و از محنت  خواهد داد از اعمال  ما را تسلي  اين» : گفت
، هفتصد  َلَمك  ايام  تمام  پس  ٣١  .آورد  و دختران  آرد و پسران  زندگاني  سال  نود و پنج ، پانصد و نوح  بعد از آوردن  َلَمك

                                                    .مرد  بود آه  سال  و هفتاد و هفت
   .را آورد  ثو ياِف  و حام  سام  نوح  پس بود،  پانصد ساله  و نوح ٣٢

   ترجمه تفسيری  

را   او انسان  ٢  .خود آفريد  بيافريند، او را شبيه را  انسان  خدا خواست  آه  هنگامي. او  و نسل  آدم  پيدايش  شرح  است  اين  
                               .ناميد»  آدم«را   ، ايشان آغاز خلقت  داد و از همان  را برآت ، آنها فرموده  خلق  مرد و زن

  سال ٨٠٠  ، آدم بعد از تولد شيث .بود  آدم  پدرش  او شبيه. دنيا آمد  به  شيث    بود، پسرش  ساله ١٣٠  آدم  وقتي : آدم  ٥و٤و٣
                                      .مرد  سالگي ٩٣٠  در سن  آدم. شد  و دختران  پسران  ديگر عمر آرد و صاحب

ديگر عمر آرد و   سال ٨٠٧  ، شيث بعد از تولد انوش. دنيا آمد  به  انوش  بود، پسرش  ساله ١٠٥  شيث  وقتي:  ثشي  ٨و٧و۶
                                           .مرد  سالگي ٩١٢  در سن  شيث. شد  و دختران  پسران  صاحب

ديگر عمر   سال ٨١٥  ، انوش بعد از تولد قينان. دنيا آمد  به  قينان  پسرش بود،  نود ساله  انوش  وقتي:  انوش  ١١و١٠و٩
                                             .مرد  سالگي ٩٠٥  در سن  انوش. شد  و دختران  پسران  صاحب آرد و
ديگر   سال ٨٤٠  ، قينان ئيل هللم بعد از تولد. دنيا آمد  به  ئيل مهلل  بود، پسرش  هفتاد ساله  قينان  وقتي : قينان  ١٤و١٣و١٢

                                .مرد  سالگي ٩١٠  او در سن. شد  و دختران  پسران  عمر آرد و صاحب
 ٨٣٠  ئيل از تولد يارد، مهلل  پس. دنيا آمد  يارد به  پسرش بود،  ساله  و پنج  شصت  ئيل مهلل  وقتي:  ئيل مهلل  ١٧و١٦و١۵
                          .مرد  سالگي ٨٩٥  او در سن. شد  و دختران  پسران  صاحب آرد وديگر عمر   سال
ديگر عمر   سال ٨٠٠، يارد  بعد از تولد خنوخ. دنيا آمد  به  خنوخ  بود، پسرش  ساله ١٦٢يارد   وقتي: يارد  ٢٠و١٩و١٨

                                   .مرد  سالگي ٩٦٢  يارد در سن. شد  و دختران  پسران  آرد و صاحب
  سال ٣٠٠  ، خنوخ تولد متوشالح بعد از. دنيا آمد  به  متوشالح  بود، پسرش  ساله  و پنج  شصت  خنوخ  وقتي:  خنوخ  ٢۴-٢١

و خدا او را   زيست با خدا مي  خنوخ. آرد  زندگي  سال ٣۶۵ شد و  و دختراني  پسران  او صاحب. ديگر با خدا زيست
                                          .او را نديد  ديگر آسي باال برد و  ور خود بهبحض
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ديگر   سال ٧٨٢  ، متوشالح بعد از تولد لمك. دنيا آمد  به  لمك  بود، پسرش  ساله ١٨٧  متوشالح  وقتي:  متوشالح  ٢٧و٢٦و٢۵
                            .مرد  سالگي ٩٦٩  در سن  متوشالح. شد  و دختران  پسران  آرد و صاحب  زندگي
  آه  زراعت پسر، ما را از آار سخِت  اين«:  گفت  لمك. دنيا آمد  به  نوح  بود، پسرش  ساله ١٨٢  لمك  وقتي:  لمك  ٣١-٢٨

.  گذاشت) » آسودگي»  يعني(  او را نوح  اسم  لمك  پس» .خواهد آرد  ، آسوده ، دامنگير ما شده خداوند بر زمين  در اثر لعنت
 .مرد  سالگي ٧٧٧  او در سن. شد  و دختران  پسران  ديگر عمر آرد و صاحب  سال ٥٩٥  ، لمك بعد از تولد نوح

  .بود  و يافث  ، حام سام  نامهاي  پسر به  سه  صاحب  سالگي ٥٠٠  در سن  نوح : نوح ٣٢
  

   راهنما  

   
                                                                             ٨:  ٦ - ١:  ٥. »  آدم  پيدايش  آتاب«
گيرد  مي را در بر  نوح  زندگي  سال  دهند، و تا پانصدمين مي  را تشكيل  پيدايش  آتاب  آه  است  سند از اسنادي  سومين  اين 
،  روايات  طبق. باشد  نموده  تكميل  و نوح  داده  ادامه را  آن  و متوشالح  ، خنوخ را آغاز آرده  آن  آدم  است  ممكن). ٣٢:  ٥(

  مدفون» سيپار» در  ، و سپس شده  نوشته  گلي  بر الواحي  نوح  بوسيلة  سند و دو سند قبلي  اين از  هايي دارد نسخه  احتمال
                                                     .باشند  شده
                                                           تا نوح  آدم  امةن  نسب.  ٥  باب
 ٨٩٥  ، َمهللئيل سال ٩١٠  ، قينان سال 905  ، انوش سال ٩١٢  ، شيث سال ٩٣٠  آدم:  شده  زير ثبت  ترتيب  افراد به  اين  سن
                . سال ٩٥٠  ، نوح سال ٧٧٧  ، لمك سال ٩٦٩  متوشالح ، سال ٣٦٥  ، خنوخ سال ٩٦٢، يارد  سال

                                                  .بود  نگذاشته 
  هستند، ممكن  نسل ١٠  شامل  ، هر يك ذآر شده ١١  در باب  و آنكه  نامه  نسب  اين  از آنجا آه  آه  است  بر اين  تصور برخي

، »را آورد... و   زيست  سال... »  تكراري  فرمول  ولي. باشند  شده  ، اينها نيز خالصه١  در متي  عيسي  نامة  نسب  مثل  است
                                           . است  ايي نظريه  چنين  مخالف

                                                         ٢٤ - ٢١.   خنوخ 
  پس  سال ٦٢٢  او آه» . رفت مي  با خدا راه«، او  توصيف  غير قابل  شرارت با  اي در جامعه. ودافراد ب  ، بهتريِن اين خنوخ
 ٣٦٥  فقط  خنوخ  آه  هنگامي  ، يعني نوح از تولد  پيش  سال ٦٩. معاصر بود  با آدم  سال ٣٠٨بود،   بدنيا آمده  آدم  آفرينش از

                                            ». خدا او را بر گرفت«،  داشت  سال
 .                )٢ پادشاهان  دوم(شد، ايليا بود   منتقل  مردن  و بدون  گونه  بدين  آه  ديگري  شخص

خداوند هنوز در   بازگشت  هنگام  به  آه  مقدسيني  مبارك  باشند از سرنوشت  اي و ايليا نمونه  خنوخ  شايد خدا قصد داشته
                                              ).١٧:  ٤  تسالونيكيان  اول(برند  يبسر م  جسم

  ).١٤يهودا (آند  مي  اشاره  نبوت خنوخ  عهد جديد به.آرد  را اختراع  نوشتن  خنوخ  بر اينكه  داشتند مبني  اي افسانه  اعراب
                                                                ٢٧ - ٢٥.   متوشالح 
عصر   هم  با سام  سال ٩٨و   با آدم  سال ٢٤٣او ).  سال ٩٦٩(نفر بود  10  اين  فرد در ميان  ترين و مسن  او پسر خنوخ 

                 .مرد  طوفان  وقوع  او در سال.  از طوفان  پس  و جهان  عدن  باغ  بود ميان  رابطي  ترتيب  اين  بود، و به
  
                                                هاولي  عمر طوالني:   باستانشناختي  نكتة 
خود از   ، آه نگاشت  معبد مردوك  آرشيوهاي  خود را بر اساس  تاريخ.  م.  ق  ٣٠٠در   نگار بابلي  تاريخ»  ِبروسوس«

  نام  پادشاه  خود از ده  او در تاريخ. اند شده  آشف  ز آنها امروزها  بسياري بودند و  شده  برداري  نسخه  قديمي  هاي آتيبه
  حكومت  سال ٦٠٠٠٠تا  ١٠٠٠٠از   آردند، و هر يك مي  سلطنت  از طوفان  بودند و پيش  عمر طوالني  داراي  برد آه مي
کی / ، منوچهر"جانشين عاليمقام("روسآالپا ، )دايائوکو/ ، ايرج"عاليمقام("آلوروس: عبارتند از  پادشاه  ده  اين. آردند مي

،  )خشتريتی/ ، کاوس"نيرومند به طرق مختلف(" آِمنون، )ايرانزو/ ، ائيرياو"ياور نجيب(" آيلون،  )اوپيته
، "برتری طلب("اودوراآوس، )دوساننی/ ، کی بيرشن"دلير(" دائونوس،  )، سپيتمه جمشيد"موبدعاليمقام("مگاالروس
/ ، سياوش"سرورمقتول(" ُاتيارِتس، )،کی پسين"فرمانروای منطقه پسين(" آِمنپسينوس،  )ماميتی آرشو/ کی آرش
  در زمان«:نويسد مي  ِبروسوس. )کی آخسارو ويرانگر آشور/ ، هوخشتره"شهريار("  خيسوتروس،  )فرائورت

نابود منظور امپراطوری آشور با به سيل بسته شدن شهرهای بزرگ آن (شد  جاري  عظيم  ، سيل خيسوتروس
توضيحات مربوط بدين نامها از ريشه ايرانی آنها از نگارنده مقاله است، قلبل توجه محققينی که در اخبار (».)شد

                                                          ).بروسوس دنبال نام پادشاهان ماد ميگردند
  پيش  دهند، از پادشاهان مي  را نسبت  هزار سال  چندين ، از سلطنت  هر دوره  به  ، آه»نيپور»  هاي و آتيبه» ِولد«منشور 

    :برند مي  نام  گونه  بدين  از طوفان
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                                                        الويهم   

                                       آرد  در اريدو سلطنت                         سال 28000
                                                                                 االلمار       
                                آرد  در اريدو سلطنت                                            سال36000

                                                                                                                       لوانا  ِاِمن       
                                              آرد  در بگورگورو سلطنت                                            سال43000

                                                                                               آيچونا       
                                                     آرد  در الرسا سلطنت                                            سال43000

                                                                                                     گاالنا  ِانِمن       
                                    آرد  در بگورگورو سلطنت                                            سال28000

                                                                                                                        دو موزي       
                                                          آرد  در بگورگورو سلطنت                                            سال36000
                                                                                    زيانا  سيب       

                                          آرد  سلطنت  در الراك                                            سال28000
                                                                                              دورانا  ِامن       

                                             آرد  در سيپار سلطنت                                            سال21000
                                                                                                  اوبوراتوم       

                                                             آرد  سلطنت  در شوروپاك                                            سال18000
          
                                                                                                ) ناپيشتيم اوت(سودو   وزي       

   سال ٦٤٠٠٠
  

   ». را فرا گرفت  مينز  طوفان  سپس«
 
  متفاوت  نامهاي  به  زبانها در بابل  از تقسيم  پس  ولي برد، مي  از آنها نام  بروسوس  باشند آه  پادشاهاني  اينها بايد همان  

  رسد آه ظر ميبن. اند شده  نوشته  تاريخي  دورة  از شروع  اند، پس نامها در آنها ذآر شده  اين  آه  هايي آتيبه .شوند مي  شناخته
  در تواريخ  زيادي  اندازة  شدند به مي  وسوسه  خودشان  تاريخ  ماقبل  دوران از  گفتن  سخن  امروز، بهنگام  نيز مثل  گذشتگان
                                             .آنند  اغراق  باستان  جهان

  زمين  اولية  ساآنان  از عمر طوالني  نيز رواياتي  و ديگران  نانيانيو ، هندوها، ، مصريان ها، پارسيان بر بابلي  عالوه 
  داشتند؟  عمر طوالني  واقع در  اوليه  انسانهاي  وجود آيند، مگر اينكه  توانستند به مي  چگونه  رواياتي  چنين .داشتند

  
                                             از طوفان  پيش  شهرهاي در  حفاري:   شناختي  باستان  نكتة 
شوند، بجز بگورگورو،  مي  شناخته  از طوفان  پيش  پادشاهان  شد و شهرهاي  برده  در باال از آنها نام  آه  شهرهايي  همة 

  يهاياز ويژگ  ، بسياري طوفان از  ديگر پيش  شهرها و شهرهاي  اين  هاي در ويرانه  شده  انجام  هاي حفاري. اند شده  شناخته
  ارائه  پيدايش  آتاب  بابهاي  نخستين  از دنياي  واقعي  ديدگاهي اند و آشكار آرده  از طوفان  پيش  را در دوران  زندگي
                                         .اند آرده

، ) شوروپاك(  ، فاره ورا، اور، آيشگا  تپه ، شوشا، از اريدو، عبيد، ِاِرك  توان مي  از طوفان  پيش  شدة  حفاري  از شهرهاي 
  بسيار نزديك  در بابل  ثابت  آغاز زندگي  ها به ويرانه  در اين  باستانشناسان. برد  نصر نام  ، الرسا، و َيمِدت)اآد(سيپار 
   .اند شده

  نقاشي  سفالي  ظروف: آرد  اشاره اشياء زير  به  توان مي ، از طوفان  پيش  ها از مردم ويرانه  در اين  مانده  آثار باقي  در ميان
  ، سنگ سنگي ، ابزار ، داس بيل  ، آج مسي  ، تبرهاي فيروزه  ، گلدانهاي و وسايل  ، اسباب چخماق  از سنگ  ، وسايلي شده

  آه  يآرايش  ، لوازم اي شيشه  زيباي  ، ظروف زيرزميني  آورة  از قايقها، يك  ، مدلهايي ماهيگيري  ، آوارتز، قالب چخماق
آنها را   معابد آه  آجري  هاي آردند، ويرانه مي  از آنها استفاده  هايشان ابروها و پلك  آردن  پر رنگ  براي  تاريخ  ماقبل  زنان

  پرندگان  و َاشكال  هندسي  هاي طرح  به  بسيار هنرمندانه  آه  سفالي  بودند، ظروف  پوشانده  بودند يا با گچ  آرده  قرمز رنگ
               .هستند» انگيز  شگفت  پيشرفتة  تمدن»  نشانگر يك  آه  معماري  هاي ، و پيشرفت ارابه  يك  حتي بودند،  شده  شمنقو
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 در هيئات خضر و ايلياس) کسيسوتريوس(کی آخسارو

که نامش در کتاب تاريخ ارمنستان  می باشد) شهريار نيک(هوخشتره در نام ) شهريار( خشترهمأخوذ از جزء  خضرنام 
و به آرامی يعنی موبد  خشيه خشتريوس يعنی شهريار نيرومندبه لغت ايرانی (کسيسوتريوسموسی خورنی به صورت 

به )  هوخشتره، کی آخسارو ويرانی آشور توسط (ذکر شده و پادشاه عهد طوفان بزرگ بين النهرين ) هنگام بالی عظيم
. قع از طوفان بزرگ به آب بستن شهرهای بزرگ آشور يعنی نينوا و شهر آشورمنظور استشمار آمده است که در وا

خدای درًه ژرف و نيرنگ، در اصل ( اورتاليا، )گرفتار سازنده( تّشبیملقب به ) متوشائيل(= لفظًا يعنی مرد خداايليا 
القاب ديگر ) منجی( اليشعو  )جاودانی( ادريس،  )ّبرنده( اصرم، )يونس، ويرانگر(= بليا، )منظور انکی، ائای بابليها

اين فرمانروای معروف ماد و فرمانروای قهرمان اوستا و شاهنامه به چندين اسم در تورات و قرآن ياد شده . وی بوده اند
اگر جز اين بود جای تعجب بود چه وی سايه امپراطوری وحشتناک آشور را از روی ملل دور و نزديک آشور از . است

در شاهنامه از آشوريها به . برداشت و اين امپراطوری برده داران جابر را برای هميشه به ديار عدم فرستاد جمله يهود
کی آخسارو، ( کی خسروياد شده که توسط ) اربيلدر اصل شهر نينوا در آن سوی (عنوان ديوان سمت دژ بهمن اردبيل 

                                                                                                             .برای ابد نابود شده اند) هوخشتره
                                                                                                           

                                  )يت مسيحيانبر گرفته از سا( قدرت مردي آه به وسيله روح خدا هدايت ميشد, ايليا
  

/            ١٨،قرائت اول پادشاهان  :٢١:١٨:بررسی اجمالی عهد عتيق در بارًه ايليای نبی، آيًه حفظی اول پادشاهان
١٧                                                                                                  .                                                

مرد بيابانگردي آه رو در روي پادشاهان قرار  ,شخصيت پيچيده, ايليا از معروفترين و مهيجترين انبياي اسرائيل بود"
 Holman (قاموس آتاب مقدس . آن سازد پرستش بعل را از اسرائيل ريشه رسالت و مأموريت او اين بود آه. ميگرفت

شخصيتي آه اسرائيل تاآنون  ترين باشكوهترين و رمانتيك"او را  ( Nelson Price ) <نلسون پرايس> به نقل از (
                      .آه به وسيله روح خدا هدايت ميشود توصيف ميكند او نمونهاي از شخصي قدرتمند است, بود" پرورده

در صرفه صيدون او پسر . ها شبنم و باران جز به آالم او نخواهد باريدسال او نبوت آرده به اخاب پادشاه گفت آه در اين
اول (نازل شد  بر روي آوه آرمل به درخواست او آتش از آسمان). ٢٤ -١٧:١٧اول پادشاهان (زنده آرد  زني را بيوه

ودخانه اردن زد و آب او با رداي خود به آب ر نقل ميكند آه ١٢ - ١: ٢به عالوه دوم پادشاهان ). ٤٦ -١٦: ١٨پادشاهان 
سپس در حالي آه اليشع تماشا ميكرد او توسط ارابه . بر خشكي عبور نمودند طوري آه او و اليشع, از ميان شكافته شد

                                                             .آسمان ربوده شد آتشين به
دل پداران را به > اسرائيل ظهور خواهد نمود و او ون ايليا برايخدا توسط مالآي نبي وعده داد آه نبياي ديگر همچ

 اين نبوت توسط يحيي تعميد دهنده). ٦ -٥: ٤مالآي ) <پدران خواهد برگردانيد سوي پسران و دل پسران را به سوي
ح و قوت الياس و او به رو> :ميكند پدر يحيي در مورد پسرش چنين نقل, لوقا پيغام فرشته خداوند را به زآريا. پذيرفت

پدران را به طرف پسران و نافرمانان را به حكمت عادالن بگرداند تا  تا دلهاي, پيش روي وي خواهد خراميد) ايليا(
                                                          ).١٧: ١لوقا) <خدا مهيا سازد قومي مستعد براي

در . گزارش ميكنند موسي را به همراه عيسي بر روي آوه تبديل هيئت اي نبي ومرقس و لوقا ظاهر شدن ايلي, انجيل متي
ايلياي نبي  ممكن است ٦-٤: ١١بسياري از محققين آتاب مقدس يكي از دو شاهد مذآور در مكاشفه  بنا به نظر, ضمن
ر ايام نبوت ايشان باران تا د) همچون ايلياي نبي) آنها قدرت به بستن آسمان دارند > علت اين تصور آن است آه. باشد
    .<....نبارد

رمز . ميكرد نبود قدرت واقعي اين نبي به دليل معجزاتي آه. نبي مردي بود آه توسط روح خدا هدايت ميشد يقينا ايلياي
                                                       .تمام توانايي او در رابطه شخصي او با خدا نهفته بود

عيسي مسيح وعده داد  .امروزه در وجود همه فرزندان خدا ساآن است, القدس آه به ايلياي نبي قدرت ميداد روح همان
و اين قوت به ما توانايي خواهد ) ٨: ١اعمال(يافت  آه زماني آه روحالقدس بر ما نازل شود قوت مورد نياز را خواهيم

                                      .دان موثر و ثمربخشي براي مسيح باشيمبزرگ آمك ميكنيم شاه داد تا زماني آه به تحقق فرمان
است آه  آرزو ميكنيم تا معجزات شگفتانگيزي براي خداوندمان انجام دهيم ولي مهمترين امر اين با اين آه ما هميشه

ا با تمام وجود خواهان اراده و هدف او آه م او تنها زماني ميتواند ما را به آارگيرد. رابطه ما با خدا هميشه برقرار باشد
                                                                                                                     ".براي زندگيمان باشيم

 با پيغمبران در باب ايلياس در کتاب همراه. به دست نمی دهند) ايلياس(قرآن و روايات اسالمی اطالع زيادی از ايليا 
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                                                                                                         :چنين مطالبی بيان گرديده است قرآن
  :)ع(پيامبرى الياس 

شود مهاجرت نمودند، اين قوم بتى را  ناميده مى» َبعلَبك«اسرائيل بودند و به شهرى آه امروزه  اى از بنى قوم ِالياس، قبيله
ه پرستش خداوند پيامبرش الياس را براى ارشاد و راهنمايى آنان فرستاد و وى آنها را ب. آردند پرستش مى» َبْعل«به نام 

خواهيد با انجام دستورات الهى و دورى از معصيت وى، از عذاب و آيفر  آيا نمى: ها گفت خداى يگانه دعوت آرد و بدان
او برهيد؟ آيا شما پرستش خدايى آه جهان را در بهترين شكل آن آفريده است رها آرده و بت َبْعل را مورد پرستش قرار 

ُهَو اللَُّه َربَُّكْم َوَربَّ آباِئُكُم «: است، خدايى است آه پروردگار شما و پيشينيان شماستدهيد؟ خدايى آه سزاوار پرستيدن  مى
ولى آن قوم دعوت آن حضرت را تكذيب آرده و نداى او را لبيك نگفتند و پاداش تكذيب آنها اين بود آه خداوند » اَألوَِّليَن

خداوند ياد و ناِم نيك . ر بندگان خالص او آه در َامان هستندآنها را در دنيا و آخرت به عذاب خويش گرفتار سازد، مگ
را بر زبان آسانى آه پس از او آمدند جارى ساخت؛ زيرا الياس از بندگان مؤمن خدا بود و در آارهاى خود ) ع(الياس

َأَتْدُعوَن * ذ قاَل ِلَقْوِمِه َأال َتتَُّقوَن ِإ* َوِإنَّ ِإْلياَس َلِمَن الُمْرَسِليَن  :اخالص داشت و خداوند از او اين گونه ياد فرموده است
* ِإّلا ِعباَد اللَِّه الُمْخَلِصيَن * َفَكذَُّبوُه َفِإنَُّهْم َلُمْحَضُروَن * اللََّه َربَُّكْم َوَربَّ آباِئُكُم اَألوَِّليَن * َبْعًال َوَتَذُروَن َأْحَسَن الخاِلِقيَن 

                ٢ ِإنَُّه ِمْن ِعباِدنا الُمْؤِمِنيَن؛* ِإّنا َآذِلَك َنْجِزى الُمْحِسِنيَن *  )١(ِإْل ياِسيَن  َسالٌم َعلى *َوَتَرْآنا َعَلْيِه ِفى اآلِخِريَن 

پرستيد و از بهترين  ترسيد، بتى را مى دا نمىآيا از خ: گاه آه به قوم خود گفت به راستى آه الياس از پيامبران بود، آن 
خداوند پروردگار شما و پيشينيان شماست، ولى او را تكذيب آردند و آنها براى عذاب احضار . ايد آفريدگار دست برداشته

به  درود بر الياسين، و ما قطعًا. خواهند شد، مگر بندگان مخلص خدا، و براى الياس در ميان آيندگان نام نكو گذاشتيم
                                                             .دهيم، او از بندگان با ايمان ما بود نيكوآاران اين چنين پاداش مى

الياسين جمع الياس است و مقصود از الياسين افراد مخلص قوم الياس هستند، لذا اين جمع بر الياس و طرفداران او  -١
                                                       .اطالق شده است

   ".١٣٢ - ١٢٣آيات ) ٣٧(صافات  -٢

به طور جداگانه ياد شده و آنان افراد جداگانه ) ايليا(ازغزليات موالنا جالل الدين محمد بلخی که در آن ازخضر و ايلياس 
                                                                                     :                                             ای پنداشته شده اند

 ز عشق آن رخ خوب تو ای اصول مراد
 هر آن که توبه کند توبه اش قبول مباد 
 هزار شکر و هزاران سپاس يزدان را

 که عشق تو به جهان پر و بال بازگشاد 
 در آرزوی صباح جمال تو عمری

ر همی خواند هر سحر اوراد جهان پي  
 برادری بنمودی شهنشهی کردی

 چه داد ماند که آن حسن و خوبی تو نداد 
 شنيده ايم که يوسف نخفت شب ده سال

 برادران را از حق بخواست آن شه زاد 
 که ای خدای اگر عفوشان کنی کردی

 وگر نه درفکنم صد فغان در اين بنياد 
نندمگير يا رب از ايشان که بس پشيما  
 از آن گناه کز ايشان به ناگهان افتاد 
 دو پای يوسف آماس کرد از شبخيز
 به درد آمد چشمش ز گريه و فرياد 
 غريو در ملکوت و فرشتگان افتاد

 که بهر لطف بجوشيد و بندها بگشاد 
 رسيد چارده خلعت که هر چهارده تان

 پيمبريد و رسوليد و سرور عباد 
ران راچنين بود شب و روز اجتهاد پي  

 که خلق را برهانند از عذاب و فساد 
 کنند کار کسی را تمام و برگذرند
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 که جز خدای نداند زهی کريم و جواد 
در خشکیايلياس سوی بحار  خضرچو   

  استمدادبرای گم شدگان می کنند 
 دهند گنج روان و برند رنج روان
 دهند خلعت اطلس برون کنند لباد 
ردابس است باقی اين را بگويمت ف  

 شب ار چه ماه بود نيست بی ظالم و سواد
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 رد پای مشهود فرانک شاهنامه در کتاب روت تورات
 

به زبانهای ايرانی ( روتتورات که گويی آنرا يک ناظر يهودی شاهد تمام صحنه زندگی بانويی به نام  روتدر کتاب 
همراه با شجره ) کورش سوم/ مادر فريدون(شاهنامه فرانک اسطورًه زندگی . کرده است تحرير) يعنی ريشه کن کننده

نام فرانک در زبانهای کهن ايرانی به معانی دارای فره ايزدی و . نامه هخامنشيان شاخًه انشان بازگويی گرديده است
زن چوپان، به پارسی يعنی ريشه  به عبری يعنی( روتهمچنين نام نوعی سگ است که از معنی دوم آن اسطورًه توراتی 

و از همين  لفظ و  لفظًا به همين معنی ريشه کن کردن است) سگ(عايد شده است چه واژه مادی کهن سپاکو ) کن کننده
بوده، پديد آمده ) سگ(= سپاکومعنی اسطورًه والدت کورش هرودوت که مشعر است دايًه کورش سوم زنی مادی به نام 

و ) انجمنی(محلون و فرزندانش ) خدا شاه( اليملکو شوهرش ) زيبا( نعومیز زنی به نام در اسطوره روت ا. است
دختر معروف و زيبای کورش و دختران ) ُپر-تو(آتوسا اسم برده شده اند که در اساس همان ) سخنگوی انجمن( کليون

اليملک پادشاه قفقاز و مادر / شيدزن سپيتمه جم(و آمی تيدا) ملکًه بابل، ارنواز شاهنامه(آموخهمعروف آستياگ يعنی 
مطلب جالب اين کتاب همانا ذکر شدن اسامی عبری شاهان هخامنشی شاخًه . بوده اند) گئوماته زرتشت، شهرنواز

پارس، در اصل به معنی ( فارصدر آخر اين کتاب می باشد که به ترتيب عبارتند از ) سليمان، سلمان فارسی(کورش
که اين سه يادآور پادشاهان پيشدادی ) به زبانهای سامی يعنی ايزد تندر/ عاليمقام( امر، )شادمانی( حصرون، )کناری
) ايرج( سپيتاک زرتشتبينانگذار اساطيری جشن نوروز و  سپيتمه جمشيد، )سامک، يعنی بااليی يا کناری( سيامک

، )دوست پيشه، هخامنش( عميناداب: اسامی بعدی متعلق به خود شاهان هخامنشی هستند. پسر سپيتمه جمشيد هستند
 عوبيد، )نيرومند و با عزت، کمبوجيه اول( بوعز، )مرد صلح، کورش اول( سلمون، )پيشگو، چيش پيش اول( نحشون

مطابق با کمبوجيه دوم ) مرد صلح(سليمانپدر ) عزيز(داودو )رستگار، کورش دوم( يسی، )خدمتکار، چيش پيش دوم(
منسوب = راضی، کامياب( روتبا )  مرد نيرومند  و با عزت(  بوعزازدواج در واقع . است) فريدون(پدر کورش سوم 

) تاجدار،منظور فرائورت(داماد آستياگ  )پدر کورش دوم(چيش پيش دوم يادآور اسطورهً معروف ازدواج ) به کمبوجيه
) فرائورتمنظور(گآستيادختر )دانای خانه(ماندانادوم با کمبوجيه است که در خبر هرودوت به صورت افسانه ازدواج 

به شمار آورده است، در حالی که مادر کورش  کورش سومرا به سهو مادر   ماندانادر آمده است که هرودوت همين 
زرتشت / و مادر گئوماته برديه)آخرين پادشاه ماد(دختر آستياگ آميتی دافرانک نام داشته و کورش سوم در اصل / سپاکو

زيبا، آتوسا دختر کورش ( نعومیدر اسطورًه روت همچنين از . ختيار کرده بودرا صرفًا به مادری يا همسری خويش ا
 در اينجا باب چهارم .نيز ياد شده است) خدا شاه، سپيتمه جمشيد( اليملکپسر ) پرمايه، برديه زرتشت(بوعززن ) سوم

        :    را از سايت مرکز پژوهشهای مسيحی نقل می نمائيم کتاب روت
                                                                                                                                :  روت  ازدواج

  اي«:  او گفت  ، و به گذشت بود مي  گفته  او سخن  بوعز دربارة  آه  وّلي  آن  و اينك.  ، آنجا نشست آمده  دروازه  و بوَعْز به 
اينجا «:  گفت  ايشان  ، به برداشته شهر را  نفر از مشايخ  و ده  ٢  . ، نشست و او برگشته» . ، بنشين اينجا برگشته  به ! فالن

از برادر   را آه  زميني  ، قطعة است  برگشته  از بالد موآب  آه  نعومي«:  گفت  وّلي  آن  و به  ٣  .نشستند  و ايشان» .بنشينيد
  و مشايخ  مجلس  حضور اين  را به  آن  آه  ، بگويم داده  تو را اطالع  آه  ديدم  مصلحت  و من ٤  .فروشد ميبود،   َاليَمَلك ما
  آه  نيست  ، زيرا غير از تو آسي تا بدانم  مرا خبر بده  آني نمي ؛ و اگر انفكاك بكن ، آني مي  اگر انفكاك  پس. بخر  من  قوم

  را از دست  زمين  آه  در روزي«:  بوَعْز گفت  ٥  ». آنم مي  انفكاك  من«:  او گفت» . مبعد از تو هست  آند، و من  انفكاك
:  گفت  وّلي  آن  ٦  ». برانگيزاني  را بر ميراثش  متوفي  نيز بايد خريد، تا نام  متوفي  زن ، موآبّيه  ، از روت خري مي  نعومي

  توانم خود بگير زيرا نمي  مرا بر ذّمه  انفكاك  تو حق  پس . خود را فاسد آنم  ، مبادا ميراث آنم  خود انفكاك  براي  توانم نمي«
                                                                    ». نمايم  انفكاك

،  آرده  خود را بيرون  آفش  شخص  بود آه  اين هر امر  اثبات  جهت  به  در اسرائيل  قديم  در اّيام  و مبادلت  انفكاك  و رسم ٧
و » .بخر خود  را براي  آن«:  بوَعْز گفت  به  وّلي  آن  پس  ٨  . است  شده  قانون  اسرائيل در  و اين. داد خود مي  همساية  به

و   َاليَمَلك  ملكماي  تمامي  شما امروز شاهد باشيد آه» : گفت  قوم  تمامي  و به  مشايخ  و بوَعْز به  ٩  .آرد  خود را بيرون  آفش
  تا نام  خود خريدم  زني  را به  َمْحلون  زن  موآبّيه  روت  و هم  ١٠  . خريدم  نعومي  را از دست  َمْحلون و  ِآليون  مايملك  تمامي
وز شاهد نشود؛ شما امر  منقطع  اش محله  و از دروازة  برادرانش  از ميان  متوفي  ، و نام برانگيزانم  را بر ميراثش  متوفي
 ».باشيد
  تو درآمد، مثل  خانة  به  را آه  زن  اين  خداوند  و  شاهد هستيم«: گفتند  بودند و مشايخ  نزد دروازه  آه  قوم  تمامي و ١١

تو   و خانة  12  . نامَور باش  لحم شو، و در بيت  آامياب  را بنا آردند؛ و تو در افراته  اسرائيل  خانة  گرداند آه  و ليه  راحيل
 ».دختر، خواهد بخشيد  تو را از اين  خداوند   آه  يهـودا زاييـد، از اوالدي  تامار براي  باشد آه  فارص  خانة  مثل

                                                             بوعز، جد داود
  و زنـان  ١٤  .زاييـد  پسـري  داد آه  را حمـل او  ندخداو  او درآمـد و  شد و به  وي  و او زن  را گرفت  بوَعْز روت  پس١٣
و او   ١٥  .بلند شود  او در اسرائيل  ؛ و نام است  نگذاشته  وّلي تو را امروز بي  آه  خداوند بـاد  متبارك«: گفتنـد  نعومـي  به

پسر بهتـر   از هفت  دارد و برايت مي  تتو را دوس  آه  عروست  تو باشد، زيرا آه  پيري  و پرورندة  جان  آنندة تازه  برايت
، او  اش همسايـه  و زنان  ١٧  .اوشـد  و دايـة  خـود گذاشـت  ، در آغوش پسـر را گرفته  و نعومـي  ١۶  ».، او را زاييـد است
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 . پـدر داود اسـت  سياو را ُعوبيـد خواندنـد و او پدر َي  شـد، و نام  زاييـده  پسـري  نعومي  ، گفتند بـراي نهـاده  را نام
 ٢٠  را آورد؛  َعّميناداب ، را آورد؛ و رام  ، رام و َحصرون  ١٩  را آورد؛  َحصرون  فاَرص:  فاَرص  پيدايش  است  اين١٨

و   ٢٢  ُبوَعز را آورد؛ و ُبوَعز ُعوبيد را آورد؛  و َسْلمون  ٢١  آورد؛ را  َسْلمون  را آورد؛ و َنْحشون  َنْحشون  و َعّميناداب 
   .داود را آورد  را آورد؛ و َيّسي  َيّسي ُعوبيد

  ترجمه تفسيری
  

                                                              بوعز با روت  ازدواج
شاوند خوي  نزديكترين  مرد آه  آن  آنگاه.  و در آنجا نشست  رفت شهربود  مردم  اجتماع  محل  شهر آه  دروازه  بوعز به  

او آمد و » . آنم  صحبت با تو  اي چند آلمه  خواهم مي! بيا اينجا«:  گفت  بوعز او را صدا زده. آنجا آمد  بود به  شوهر نعومي
                                     .آرد تا شاهد باشند  را دعوت شهر  سفيدان  نفر از ريش  بوعز ده  آنگاه  ٢.  نزد بوعز نشست

  برادرمان  او در نظر دارد ملك.  است  برگشته  موآب  از سـرزمين  نعومي  آه  داني تو مي«:  خويشاوند خود گفت  بوعز به٣
را   آن  جمع  ، در حضور اين باشي  تا اگر مايل  آنم  با تو صحبت  باره  در اين  بهتر است  فكر آردم  ٤  .بفروشد را  اليملك

  هستي  مقدم  اما تو بر من.  خرم را مي  آن  خودم  در غير اينصورت. بگو حاال  همين  هستي  اگر خريدار آن.  نمايي  خريداري
                                                ». نمايم  را خريداري  ملك  آن  آه  است  من  حق و بعد از تو

                                                      ». خرم را مي  آن  ، من خوب بسيار«: داد  مرد جواب  آن
  وارث  دار شود و فرزندانش تا بچه  آني  نيز ازدواج  با روت  هستي  مؤظف  خري را مي  زمين  تو آه«:  او گفت  بوعز به  ۵
                                                        ».بماند  زنده  شوهرش  نام  وسيله  اين  گردند و به  زمين  آن
  تو آن. خواهد بود نيز  من  ملك  وارث  ، زيرا فرزند روت گذرم مي  خريد زمين  از حق  من  اينصورت در«:  مرد گفت  آن 6

                                                            ». آن  را خريداري
واگذار آند،  ديگري  را به  خريد ملكي  حق  خواست مي  شخصي  گاههر  آه بود  مرسوم  روزگار در اسرائيل  در آن( 7

                           .) ساخت مي معتبر  را در نظر مردم  ، معامله عمل  اين. داد او مي  آورد و به پا در مي را از  آفشش
 .او داد  از پا درآورد و به را  ، آفشش» آن  را خريداري  زمين  تو آن«:  بوعز گفت  به  مرد وقتي  آن  پس8
  امالك  تمام  امروز من  شما شاهد باشيد آه«:  بودند گفت  در آنجا ايستاده  آه  و مردمي  محل  سفيدان  ريش  بوعز به  آنگاه9

رد تا او آ  خواهم  ازدواج  محلون  بيوه  ، زن موآبي  با روت  در ضمن  ١٠  . خريدم  را از نعومي  و محلون  ، آليون اليملك
 ».بماند  زنده  و در زادگاهش  او در خاندان  نام  وسيله  اين  گردد و به  مرحومش شوهر  وارث  بياورد آه  پسري
تو   خانه  به  را آه  زني  خداوند اين.  هستيم  معامله  اين ما شاهد بر«: در آنجا بودند گفتند  آه  و مردمي  سفيدان  ريش  همه١١

  و آامياب  معروف  لحم بيت و  تو در افراته  باشد آه. آوردند  يعقوب  براي  فرزنداني  بسازد آه  و ليه  راحيل خواهد آمد، مانند
پسر تامار و يهودا   فاَرص  تو مانند خاندان  بخشد، خاندان تو مي  به  زن  اين  خداوند بوسيله  آه  با فرزنداني  ١٢  . شوي
  ».باشد

 
                                                         داود پادشاه  نامه  نسب
بر   سپاس«: گفتند  نعومي  به  لحم شهر بيت  زنان  ١٤  .بخشيد  آنها پسري  به آرد و خداوند  ازدواج  بوعز با روت  پس  ١٣

تو   آه  عروست  ١٥  .شود  عروفم  او در اسرائيل  باشد آه. تو بخشيد  به  اي و نوه  نگذاشت  سرپرست تو را بي  آه خداوند
خواهد آرد و در   تو را تازه  پسر جان  اين.  است  بدنيا آورده  ، پسري بوده پسر بهتر  تو از هفت  دارد و براي مي  را دوست

                                                ».خواهد نمود  از تو مراقبت  پيري  هنگام
  براي  پسري«: گفتند  نوزاد را عوبيد ناميده  آن  همسايه  زنان ١٧. او شد  و دايه  گرفت  ر آغوشنوزاد را د  نعومي  ١۶

  .) است  داود پادشاه  و پدر بزرگ  عوبيد پدر يسي(» !متولد شد  نعومي
،  م، را ، حصرون فارص: شود مي  داود ختم  ، به شده  شروع  از فارص  بوعز آه  نامه  نسب  است  اين  ٢٢-١٨

  .داود و  ،بوعز، عوبيد، يسي ،سلمون ،نحشون عميناداب
  

   راهنما
  

                                                                                              آنان  ازدواج.  ٤و  ٣  هاي باب
  روايتي  و بر طبق  متولد شده  در آن  شود عيسي مي  گفته  وجود دارد آه  اتاقي  لحم بيت در  تولد مسيح  در زير آليساي 

  روايت  اين  بر طبق  پس. داد مي  را تشكيل  روت بوعز و  از او خانة  داود و قبل  اجدادي  از خانة  قسمتي  اتاق  اين  قديمي
  در همان  عمل  رد و اينآو  جهان  را به  قرار بود مسيح  شد آه  اي آغازگر خانواده برگزيد و  همسري  را به  بوعز روت

   .متولد شد  بعد خود مسيح  هزار و صد سال  آه  پيوست  بوقوع  اتاقي
  علت  ، در واقع داود است  و پسر يسي  َيسي ُعوبيد و پسر عوبيد  پسر روت  آن  بر طبق  آه) ٢٢ -  ١٧:  ٤(  نامه شجره 

  . از تبار داود متمرآز است  شاهان  بر ظهور شاه  عهد عتيق  هبعد توج  به  اين از.  است  روت  آتاب  شدن  نگاشته  اصلي
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 دوازده کتاب آخر تورات به نام عبری پادشاهان مادی و هخامنشی و پيشدادی تدوين شده اند
 

يعنی قوم معدوم مغان که برای مردگانشان و دامهايشان غار می ( ثمودقرآن را با قوم  اصحاب الحجربرخی از محققين 
در حاليکه . پنداشته اند) گئوماته زرتشت(صالحمطابقت داده اند و از اين رو پيغمبر منسوب به آنان را هم  )کنده اند

در عربستان قديم را از  حجرهمردم  شهر تجاری ويران شده  -که گمان بيشتری به درستی نظر آنها ميرود- برخی ديگر
دا سخن رفته است و پيغمبر مخاصم اين مردم را که بر در تورات هم از يک شهر سنگی مغضوب خ. آن مراد دانسته اند

قرآن  اصحاب الحجرزندگی ميکرده اند و از نظری با ) پترا به معنی سنگ(سلعخانه مغاره ای حفر شده بر سنگ شهر 
کی که به نظر می رسد  از اين نام در اصل لقبی بر .. معرفی گشته است) يعنی بنده خدا(عوبديا قابل قياس هستند، 

با ) عهد عتيق(کتاب آخر تورات  ١٢چه در واقع . منظور شده است) متوشائيل تورات به همان معنی مرد خدا(خسارو آ
) يا همان مغان سئورومتی ماد( پيشدادیو پارسی و) آريزانتی( مادیمعنی لفظی عبری نام  يا القاب پادشاهان معروف 

مخفی شده (صفنيا، )مرد خدا( عوبديا، )ويرانگر( يونس، )یمنج( هوشعبه دليل اين که نامهای . نامگذاری شده اند
 حزکياپسر) فرائورت(=يعنی مرد درستکار  امريافرزند ) جدليا(=و دانا ) کوشی(=ملقب به دارندًه شدت عمل) توسط خدا

 يوئيل. هستندماد پادشاه بزرگ ) هوخشتره( کی آخسارومطابق القاب و نام و نشان ) خشتريتی يعنی حکمران نيرومند(=
) ديندار(فرائورت مطابق ) فروتن(ميکاه سومين فرمانروای ماد است، ) شهريار نيرومند(خشتريتی مطابق با ) حکمران(

) مرد معمر( تقوعشبان ) ُپروزن(عاموسو ) توبه کار(ناحوم . است) کيخسرو(چهارمين پادشاه ماد و پدر کی آخسارو 
مطابق ) کشتی گير( حبقوقسردار پادشاه معمر، کی آخسارو می باشند و  )يعنی تنومند،کورش دوم( توسقابل تطبيق با 

و ) جشن گذار( حجیاست و ) دارای پهلوانی گسترده( گستهم، ملقب به آريارمنهيعنی همان ) توس(کورش دومبا برادر 
 مالکیه و سرانجام مغ سئورومتی داماد و وليعهد آستياگ پسر کی آخسارو بود  سپيتمه جمشيدالقاب همان ) واعظ(زکريا 

 يحيیبه وی منتسب شده است، و اين خود  از نظر اساطيری همان ) عهد عتيق(که کتاب آخر تورات ) پيامبر(=
سپيتاک ملقب به معمدان در کتاب عهد جديد تورات يعنی انجيلها است، در اصل کسی جز ) يعنی جاودانی(اساطيری 
. نبوده است)سليمان، سلمان فارسی، فريدون( کورش سومپسر خوانده پسر سپيتمه و داماد و )گئوماته برديه( زرتشت

، )سرفرازخدايی(،ارمياء)منجی(، استر، اشعيا)تسلی دهنده(،نحميا)مجرب يا گريان(ايوب )/ ياور(حتی معانی لفظی عزرا
دختر (ورش، آتوسابه ترتيب ياد آور نامها و القاب گئوماته زرتشت، ک) قاضی خدايی(و دانيال) نيرومند خدايی(حزقيال
از آنجائيکه . می باشند)قاضی(و دايائوکو ) نيرمند(، خشتريتی )ديندار(، فرائورت )شهريار دلير(، کی آخسارو )کورش

بقيه متون توراتی نيز کمابيش با تاريخ و فرهنگ ايران مربوط شده يا مرتبط با آن می باشند، بدين ترتيب بايد گفت که 
.              تورات متون اوستا را به عنوان مدل و نمونه، مد نظر خويش قرار داده بوده اندنويسندگان تورات در نوشتن 

                    : مندرجات خود سورًه حجر قرآن در باب اصحاب الحجر که در آغاز از آن سخن گفتيم از اين قرار است
                                                                                                                                                     )٨٠(     .شدند پيغمبرانمنكر " حجر"اهل 

                                                                                                  )٨١(      .ولی آنها آن را قبول نكردندداده ايم  خود را به آنها آياتما 

                                                                                                  )٨٢(    . باشند ايمنآه  ميتراشيدندهائی  آنها برای خود از آوهها خانه

                                                                                                                             )٨٣(     .آنها را در بر گرفت شديدیصبح صدای رعد 

                                                                                                                                        )٨٤(     .آارهائی آه آرده بودند بدردشان نخورد

                     ) ٨٥( .از آنها بخوبی در گذر. حتمًا خواهد آمدقيامت  . آفريديمبحق را آنها است  بينو آنچه  زمينما آسمانها و 

                                                                                                        )٨٦(. دانا است آفرينندهچون خداوند تو 
:              برای آشنايی با متن کتاب عوبديای تورات آن را به عينه در اينجا از سايت پژوهشهای مسيحی نقل می نمائيم

                                                                                        .ُعوَبْديا  رؤياي
 :گويد مي  ، شده  فرستاده ها امت نزد  رسولي  آه  شنيديم  خبري  خداوند   جانب از :گويد مي  چنين  َاُدوم  درباره  يهوه خداوند
  يا  ٣  . هستي خوار بسيار تو و  گردانيدم ها اّمت  آوچكترين را تو  من  هان  ٢  . نماييم  مقاومت  جنگ در او با و برخيزيد

 بياورد، فرود  زمين  به مرا  آه  آيست  گويي مي خود  دل در و باشد مي بلند تو  مسكن و  هستي  ساآن  صخره  شكافهاي در  آه
 در را خود  آشيانه و  سازي بلند  عقاب  مثل را  خويشتن  اگرچه :گويد مي  خداوند  ٤  ، است  داده  فريب را تو ، دلت تكّبِر
  چگونه) آيند، تو نزد  شب آنندگاِن غارت يا  دزدان اگر  ٥  .آورد  خواهم فرود آنجا از را تو  من ، اريبگذ  ستارگان  ميان
 ٦ گذارند؟ نمي را ها خوشه  بعضي آيا آيند تو نزد  انگورچينان اگر و آنند؟ نمي  غارت  آفايت بقدر آيا ؟( شدي  هالك

 بودند، همعهد تو با  آه  آناني  همه  ٧  ؟ است  گرديده  تفّحص  چگونه او  مخفي  چيزهاي و  شده  تفتيش  چگونه عيسو  چيزهاي
 تو زير  دامي تو  نان  خورندگان و آمدند  غالب تو بر ، داده  فريب را تو تو،  انديشان صلح و فرستادند سرحّد  به را تو

 .                                                 . نيست  فطانتي  ايشان در .گستردند
  اي تو  جّباران و  ٩  گردانيد؟  نخواهم نابود عيسو  آوه از را  فطانت و را  َاُدوم  حكيمان روز  آن در آيا :گويد مي  خداوند٨

                                             .شود  منقطع  قتل  به عيسو  آوه از  آس هر تا شد خواهند  هراسان  تيمان
 .                .شد  خواهي  منقطع ابد  به تا و پوشانيد خواهد را تو  خجالت ، نمودي  يعقوب  برادرت بر  آه  ظلمي  بسب  به١٠
  هايش دروازه  به  بيگانگان و نمودند  غارت را او  اموال  غريبان  آه  هنگامي ، بودي  ايستاده  وي  مقابل  به  آه  روزي در١١
  نگاه  مصيبتش  هنگام خود برادر روز بر  ١٢  . بودي آنها از  يكي  مثل نيز تو انداختند،  قرعه  يماورشل بر و شدند  داخل
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  من  قوم  هاي دروازه  به و  ١٣  . مزن  الف  ايشان  تنگي روز در و منما  شادي  ايشان  هالآت روز در يهودا بني بر و  مكن
 در  ايشان  اموال بر را خود  دست و َمنَگر  ايشان  بالي روز در  ايشان  يبد بر نيز تو و مشو  داخل  ايشان  بالي روز در

 در را  ايشان  ماندگان باقي و  سازي  منقطع را  ايشان  فراريان تا  مايست  راه دو سر بر و  ١٤  . مكن دراز  ايشان  بالي روز
 تو  به  همچنان  نمودي  عمل  چنانكه و ؛ است  نزديك ها اّمت  جميع بر  خداوند روز  آه زيرا  ١٥  .منما  تسليم  تنگي روز
  جميع  همچنان نوشيديد،  من  مقّدس  آوه بر  چنانكه زيرا  ١۶  . برگشت خواهد  سرت بر  اعمالت و شد خواهد  آرده  عمل
  .                         .اند نبوده گويا  آه شد خواهند  چنان و بلعيد خواهند ، آشاميده و نوشيد خواهند ها اّمت
  .آورد خواهند  تصّرف  به را خود  ميراث  يعقوب  خاندان و شد خواهد  مقّدس و بود خواهد  نجات  صهيون  آوه بر اّما١٧
 را  ايشان ، شده  مشتعل  ايشان  ميان در و بود خواهند آاه عيسو  خاندان و  شعله  يوسف  خاندان و  آتش  يعقوب  خاندان و  ١٨

 را عيسو  آوه  جنوب  اهل و  ١٩  . است  نموده  تكّلم  خداوند  زيرا ماند نخواهد  بقيّتي عيسو  خاندان  براي و وزانيدس خواهد
 و آورد خواهند  تصّرف  به را  سامره  صحراي و  افرايم  صحراي و آورد خواهند  تصّرف  به را  فلسطينيان  هامون  اهل و

  تصّرف  به  صْرَفه تا را  آنعانيان  ملك  اسرائيـل بني لشكـر  اين  واسيـران  ٢٠  .شد اهدخو  متصّرف) را ِجْلعاد  بنيامين
  نجات و  ٢١  .آورد خواهند  تصّرف  به را  جنوب  شهرهـاي هستند، َصفاِرْد در  آه  اورشليم اسيراِن و آورد خواهند
   .شـد خواهد  خداوند   آن از  ملكوت و آرد دخواهن  داوري عيسو  آوه بر ، برآمده  صهيون  آوه  به  دهندگان

  یريتفس ترجمه  
  

                                                    )سرزمين سرخ(=ادوم  مجازات
                                                 .داد  نشان عوبديا  به  رؤيايي در را  ادوم  سرزمين  آينده خداوند،

   جنگ  به تا شويد  آماده» : است  شده  فرستاده ها قوم نزد  پيام  اين با  قاصدي  آه  رسيده خبر خداوند  انبج از«.
                                               برويم ادوم
 .                           سازم مي  ضعيف و خوار ها ملت  ميان در را تو ، ادوم  اي» :فرمايد مي خداوند  «٢
  اين در  دستش  آه  آيست» : گويي مي غرور با و  بالي مي خود  به  هستي  ساآن بلند  هاي صخره بر  اينكه از« ٣

  بين را خود  آشيانه و  بروي آسمانها  اوج  به  عقاب  همچون اگر  ٤  ! نزن  گول را خود !برسد  من  به بلنديها
 .                                                 آورم مي  زمين  به آنجا از را تو ، داري برپا  ستارگان

 !بردند نمي را چيز  همه زيرا بود، مي بهتر تو  براي  مراتب  به آردند مي  غارت را تو  آمده  شبانگاه دزدها اگر«  ۵ 
  به  وقتي  ولي ٦ !گذاشتند مي  يباق چند  اي خوشه انگور  چيدن از  پس آمدند مي تو  سراغ  به  انگورچينان اگر يا

                        .ماند نخواهد  باقي تو  براي  چيزي و  رفت خواهد يغما  به تو  ثروت  تمام  بيفتي  دشمن  چنگ
  دوستان .رانند مي  بيرون  سرزمينت از را تو ، داده  هم  دست  به  دست و شوند مي تو  دشمن  پيمانانت هم  تمام7 »
                                          .»شد  نخواهي  آگاه  آن از تو و گذارند مي  دام  برايت ، اعتمادت دمور
  دانايان  همه  من زيرا !ماند نخواهد  باقي دانا  شخص  يك  حتي  ادوم سراسر در روز  آن در» :فرمايد مي خداوند ٨
 از  توانست نخواهند  شده  درمانده و  هراسان ، تيمان  سربازان  تريندلير  ٩  . سازم مي پر  حماقت از را  ادوم  

  .آنند  جلوگيري آشتار
 

                                                                       ادوم  مجازات  دليل 
 زيرا  ١١  شد؛  خواهي  نآ  ريشه  هميشه  براي و رسوا  آردي  اسرائيل خود برادر  به  آه  ظلمي  بسبب « ١٠ 

 بر و آردند مي  غارت را او  ثروت ، مهاجمان  آه  وقتي . آردي  ترك  احتياجش و  سختي  هنگام  به را  اسرائيل
 و  بكني او  به  آمكي  هيچ  نخواستي ، ايستاده آنار تو نمودند، مي  تقسيم خود  ميان را  آن ، انداخته  قرعه  اورشليم
 . »                                                                              نمودي  عمل  شمنانشد از  يكي مانند

 عوبديا 
 مي  بايست نمي تو بردند مي  بيگانه  سرزمينهاي  به را او  آه  وقتي . آردي مي را آار  اين  بايست نمي تو  «١٢ 

 نمي بود  سختي در  آه  زماني و  آردي مي  شادي  بايست نمي  بتشمصي روز در . آردي مي تماشا را او و  نشستي
  بـدي او  به نيـز تو بـود،  شـده بال و  مصيبـت  اين گرفتـار  اسرائيل  آه  روزي  ١٣  . خنديدي مي او  به  بايست
 آنند فرار آردند يم  سعي  آه را  آسـاني و  ايستادي راهها چهار سر بر  ١٤  . آردي  غارتش ، رفته و  رساندي
  » . دادي  دشمن  تحويل ، نموده دستگير را  اسرائيل  بازماندگان ، پريشاني و  وحشت  زمان  آن در . آشتي

 
                                                                            ها قوم  مجازات 
 با ، آردي رفتار  اسرائيل با  آه همانطور ، ادوم  اي .آشيد  خواهم  مانتقا ها قوم  تمام از  بزودي خداوند ، من  «١۵  
  جام ، من  مقدس  آوه  باالي بر  ١٦  .آمد خواهد  خودت سر بر  آردي  چه هر .شد خواهد رفتار  همانگونه  به نيز تو

 و  رفت خواهند  بين از و شيدنو خواهند آنها ، آري .نوشيد خواهند را  آن نيز ديگر  هاي قوم ، نوشيدي را  مكافاتم
  » .ماند نخواهد  باقي آنها از  اثري
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                                                   اسرائيل  پيروزي 
  دوباره را خود  سرزمين  اسرائيل .شد خواهد  نجات  محل و  پناهگاه ، اورشليم در  من  مقدس  آوه  ولي  «١٧  

  اين .»ماند نخواهد  باقي  آسي  ادوم از  آه  بطوري سوزاند خواهد را  ادوم ، آتش مانند و  ١٨  نمود خواهد  تصرف
  .فرمايد مي خداوند را
 را  فلسطين  دشتهاي يهودا،  هاي جلگه  اهالي و آرد خواهند  اشغال را  ادوم  آوهستان يهودا،  جنوب  اهالي١٩ 

  . گرفت خواهد را جلعاد ، بنيامين  قبيله و آورد خواهند  چنگ  به را  سامره و  افرايم  مراتع  دوباره ، نموده  تصرف
 از  آه  آناني و آرد خواهند  اشغال ، شمال در  صرفه تا را  فينيقيه ، نموده  مراجعت  اسرائيلي  تبعيدشدگان  ٢٠

 گرفت خواهند را يهودا  نوبج  شهرهاي ، بازگشته خود  وطن  به بودند،  رفته  اسارت  به صغير  آسياي  به  اورشليم
  !بود خواهد  ايشان  پادشاه خداوند، و آرد خواهند  حكومت  ادوم  سرزمين بر  اورشليم  فاتحان  ٢١  .

   راهنما
  

                                                   نبي  عوبدياي
                                                            ادوميان  هالآت

  
   ادوميان 
 آيلومتر ١٥٠ حدود در  جنوب  به  شمال از  آه بود،  شده بنا  َعَربه  شرق بر  واقع  آوههاي  هاي صخره از  رشته  يك بر  ادوم 
  سرسبزي  چراگاههاي از و  بوده حاصلخيز بسيار ، سرزمين  اين . داشت امتداد آيلومتر ٣٠ حدود در  غرب تا  شرق از و

  ساخته ، آوه  عميق  هاي دره  پشت در بلند،  عمودي  صخرة  يك بر بود،  ادوم  پايتخت  آه (»پترا« يا)  سالع .بود ورداربرخ
  فلك  به سر  هاي تنگه  به و آشيدند  دست تاز و  تاخت از  سريع  خيلي ، ادوميان .بود  مشرف  زيبايي بسيار  درة  به  آه بود  شده

                           .آردند  نشيني  عقب بودند، تسخير  قابل غير  آه  آوهستان  آشيدة
  عداوت از  حاآي  آه رفتند مي بشمار  يهوديان  سرسخت  دشمنان از  هميشه اما بودند، عيسو  نسل از  ادوميان  اگرچه

 و )٢ – ١٤ : ٢٠ اعداد(آردند رد را  موسي  درخواست آنها .)  ٢٧:۴١ ؛ ٢٣ : ٢٥  پيدايش( بود  يعقوب و عيسو  هميشگي
   .آنند  همكاري  يهوديان  عليه  اي حمله  گونه هر با تا بودند مستعد  هميشه

                                                         نبوت  اين  زمان 
  فقره ٤  طي ها غارت  اين .اند داشته  شرآت اآنه  تمامي در  ادوميان  آه  است  شده  اشاره  اورشليم  غارت و  چپاول  به  ذيل در
 :                                                   باشن مي زير  شرح  به
)                       ١:٦  عاموس ؛١٧ و ١٦ و ٨:٢١  تواريخ  دوم) - (. م. ق ٨۴٣  الي ٨۵٠(   يربعام  حكومت  زمان در-  ١
    ).                     ٢٤ و ٢٣ و ١٢ و ١١ : ٢٥  تواريخ  دوم) - (. م. ق ٧٧٥ - ٨٠٣( امصيا  حكومت  زمان در-   ٢
  )               ١٦  : ٢٨ .٢١  تواريخ  دوم) - (. م. ق ٧٢٦ - ٧٤١( آحاز  حكومت  زمان در-٣
    )٧:١٣٧ مزمور ؛٢١ - ١١:٣۶  تواريخ  دوم) - (. م. ق ٥٨٦ -۵٩٧(  صدقيا  حكومت  زمان در- ۴
 ١٢ و ١١  آيات در  آه  آنجايي از . است  متفاوت عقايد ، است  داشته  تعلق  فوق  تاريخي  دورة  آدام  به عوبديا  اينكه مورد در 

  زماني  يعني دارد،  اختصاص صدقيا  حكومت  به مذآور  نبوت  بطورآلي لذا ، است  شده  اشاره يهودا » ويراني«  به  آتاب  اين
.                                                                                 . ). م. ق ٥٨٦(شد  آشيده  آتش  به  بابليان  بدست  رشليماو  آه

          
 ٢٢ - ٧ : ١٩ ارميا ؛١٥-٥:٣٤ اشعيا :از عبارتند اند آرده  پيشگويي را  ادوم  هالآت  مقدس  آتاب در  آه  هايي نبوت ساير 
                                               .١٢ - ١١ : ١  عاموس ؛ ١۵ - ١ : ٣۵ ؛ ١٤ - ١٢ : ٢٥  حزقيال ؛
                                                     نبوت  تحقق  
 و ١٠  آيات ( »اند نبوده گويا  آه شد خواهد  چنان« و »شد خواهند  منقطع ابد  به تا«  ادوميان  آه آرد  نبوت  چنين عوبديا 

 خواهد حكمفرما جا  همه بر يهودا  خداي  ملكوت  اينكه و  يافت خواهند  نجات يهودا از  بقّيتي  همچنين و )؛ ١٨  و ١٦
  ).٢١ و ١٩ و ١٧  آيات(شد
 در بودند  مانده  باقي  آه  ادوميان از  يليقل شمار .شدند  ادوميان  جانشين  نباطيان  بنام  قومي ). م. ق۵٨٢( شدند نابود آنها خوِد
  دشمنان از و دادند  ادامه خود  حيات  به  قرن چهار  مدت  به  آه  جايي  يعني ماندند  محبوس  يهوديه  جنوب در  واقع  اي منطقه
  شكست  هيرآانوس يوحنا  نامب  مكابي  رهبران از  يكي  بدست آنها . م. ق ١٢٦  سال در  اينكه تا .رفتند مي بشمار يهودا  جدي

  بنام  ادومي  خانداني ،) . م. ق ٦٣  سال(شد تسخير ها رومي  بدست  فلسطين  زمانيكه .شدند يهود  مملكت از  جزيي و خوردند
 ٧٠  سال در  اورشليم  شدن  ويران با .بودند  ادوميان  بقاياي  آخرين از  خاندان  اين .گرديد  نصب يهودا آّل بر  هيروديان
  .شدند محو  تاريخ  صفحة از  هميشه  براي آنها ، ميالدي
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تورات است) يحيی ومالکی(نام حجی نبی تورات نيز نظير زکريا لقبی بر سپيتمه جمشيد پدر زرتشت   

 
د بنابر اين سه کتاب آخر عهد عتيق کتاب مقدس به نام اين پدر و پسر يعنی سپيتمه جمشيد و سپيتاک زرتشت تنظيم شده ان

گرچه آنان را در سلک يهود نشان داده اند، ولی دم خروس حقيقت از معنی لفظی قبای اين پيغمبران توراتی بيرون زده 
مالکی به معنی رسول ، يحيی به مفهوم جاودانی و زکريا و حجی به ترتيب به معانی واعظ و جشن و شادمانی : است

و پدرش سپيتمه جمشيد ) رديه پسر خوانده و داماد کورشب(آورنده می باشد که به وضوح يادآور سپيتاک زرتشت
رهبر  هودتورات در قرآن با حجی نام . می باشد) اژی دهاک مادی(بنيانگذار جشن نوروز و وليعد و داماد آستياگ 

يا ) مخلوق نيک(جايگزين شده است که ظاهرًا در اصل ايرانيش هم هود) مغان قد بلند سئوروماتی(ملکوتی قوم عاد
يعنی جشن ( حجیبوده ولی حاخامهای يهود با توجه به معنی مناسب نام ) نام خدای رعد کاسيان، اسالف لران(ها هوت

بی جهت نيست که اسطورًه کتاب حجی تورات نيز با محيط امپراطوری هخامنشی . را جايگزين آن نموده اند) وشادی
وی نيز تحت عنوان  ورجمکرديعنی سورا و دژ  دسپيتمه جمشيمعروف   اوستايی اهورايی نگينپيوند خورده و از 

و ) کورش سوم( سليماندر رابطه با )  جشن(حجيتجالب است که نام حجی به صورت .است  در اينجا ياد شده  هيکل
زرتشت به شمار آمده است؛ در متن /نام مادر ادونيا) سرور من، منظور زرتشت( ادونياپسر خوانده اش /برادر خوانده 
) سودرسان( سوشيانتيا ) يعنی بزرگ دانا، مها ويرا( دا-مهمچنين به اعتقاد ايرانی موعود رهايی بخش کتاب حجی ه

همچنين  هيئت اصلی خود و در اين نهکورش  جالب است که در اين رابطه نام. اشاره شده است فضيلت امتهابه عنوان 
يعنی فرافکننده (زروبابلی بلکه به شکل عبری اساطير اسالم سلمان فارسیيا همان ) مرد صلح(سليمان نه تحت لقب 

يا ) از خدا طلب شده(شئالتيلپسر) عزيز لقب کمبوجيه دوم و پدرش کورش دوم(= داوداز خاندان ) سراسيمگی از بابل
از زروبابل جالب است که در کتاب نحميای نبی و زکريای تورات به همراه نام . ذکر گرديده است) رهايی بخش( پداياه

در واقع خود کورش (زروبابلدر دوراني آه  :نيز ياد شده است) نجات دهنده، در اصل منظور کورش سوم( وشعيهنام 
او را همان  )سپيتمه جمشيد(زآرياشهر شده بود،  از جانب آورش مأمور بازگرداندن قوم يهود به اورشليم و تعمير )سوم

» مسيح«و اشعياء دوم آورش را  ،)٧ـ  ٦: ٤(دانست  مي )کورش دوم يا کمبوجيه دوم(فرمانرواي موعود از نسل داوود 
تا قوم را از اسارت نجات دهد و مقدمات حكومت الهي را فراهم  شمرد آه از جانب خدا تعيين شده است يا فرمانروايي مي

                                                                                                       ) ١ :۴۵  و ٢٨: ٤٤اشعيا (سازد 
                           :برای آشنايی از متن کتاب کوتاه منسوب به حجی آن را از سايت مرکز پژوهشهای مسيحی در اينجا نقل ميکنيم

   :)ترجمه قديمی(کتاب حجی 
  

  بن  َزُرّباِبل  و به  نبي َحجَّي  واسطه  خداوند به  ، آالم پادشاه داريوش دّوِم  از سال  ششم  ماه  در روز اّول :    هيكل  بناي  فرمان
: فرمايد مي  ، چنين نموده  تكّلم  صبايوت  يهوه  ٢  : ، گفت رسيده  َآَهنه  رئيس  َيُهوصادق  بن  َيُهْوَشع  يهودا و به  والي  شأْلِتيِئيل

  نبي  َحجَّي  واسطه  خداوند به  آالم  پس  ٣  . است  خداوند نرسيده  خانه  نا نمودنب  وقت  يعني ما  گويند وقِت آمدن مي  قوم  اين
  حال  پس  ٥  بماند؟  خراب  خانه  شويد و اين  خود ساآن  ُمَسقَّف  هاي شما در خانه  آه  شماست  آيا وقت  ٤  : ، گفت شده  نازل
. آنيد مي  حاصل  اندك ايد و بسيار آاشته  ٦  .سازيد  مشغول  خويش  راههاي  خود را به  گويد دل مي  چنين  صبايوت  يهوه
گيرد،  ُمزد مي  شويد و آنكه نمي  پوشيد اّما گرم مي)  رخت. (گرديد نمي  سيراب  نوشيد ليكن شويد و مي خوريد اّما سير نمي مي

  خود مشغول  راههاي  خود را به  دل: دگوي مي  چنين  صبايوت  يهوه  پس ٧. گذارد دار مي سوراخ  در آيسه را  مزد خويش
  ٩.  يافت  خواهم  ، جالل شده  راضي  از آن: گويد و خداوند مي را بنا نماييد  ، خانه آورده  وچوب  برآمده  آوه  به  ٨  .سازيد

  اين  سبب  پرسد آه مي  صبايوت  يهوه.  دميدم  بر آن  آورديد من  خانه  را به  آن  شد و چون  آم  اينك منتظر بسيار بوديد و
،  سبب  از اين  ١٠  .شتابيد مي  خويش  خانه  از شما به  هرآدام ماند و مي  خراب  من  خانه  آه  است  اين  ؟ سبب چيست

و بر آوهها   زمين بر  و من  ١١  .گردد مي  بازداشته  از محصولش  شود و زمين مي  باز داشته  شبنم آسمانهابخاطر شما از
دستها   هاي مشّقت  و تمامي  و بهايم  روياند و بر انسان مي  زمين  و بر هر آنچه  زيتون  و عصير انگور و روغن  هو بر غّل
                                                           . خواندم را  خشكسالي

  آالم  خود و به  خداي  يهوه  قول  به  قوم  بقّيه  و تمامي  َآَهَنه  يسرئ  َيُهو صادق  بن  و َيهوَشع  َشَأْلَتيئيل  بن  َزُرباِبل  آنگاه  ١٢
، رسوِل  و َحجَّي  ١٣  .ترسيدند از خداوند  دادند، و قوم  بود گوش  او را فرستاده  ايشان  خداي  يهوه  چنانكه  نبي  َحجَّي

  بن  َزُرباِبل  و خداوند روح  ١٤  . با شما هستم  من  ويد آهگ خداوند مي:  گفت ، آرده  بيان  قوم  خداوند را براي  خداوند، پيغام
  را برانگيزانيد تا بروند و در خانه  قوم  بقّيه  تمامي  ، و روح َآَهَنه  ، رئيس َيُهوصادق  بن  َيهوَشع  يهودا و روح  والي  َشَأْلَتيئيل
  واقع  ، اين پادشاه  دّوِم داريوش  از سال  ششم  ماه  چهارمو   در روز بيست  ١٥  .آار پردازند  به خود  خداي  صبايوت  يهوه
   .شد
  
  

  ترجمه تفسيری
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                                                                                                             :خدا  خانه  بازسازي  به  دعوت
پسر (  زروبابل  براي  نبي  حجي  توسط  ششم ، خداوند پيامي ماه  اولداريوش ، در روز   سلطنت  دوم  در سال  

                              .اعظم ، فرستاد  آاهن) پسر يهوصادق (  يهوشع  و براي يهودا،  حاآم) شئلتي ئيل 
 ٣ ».خدا نيست   خانه  بازسازي  وقت  اآنون  مي گويند آه  قوم  اين«: فرمود  نبي  حجي  به  خداوند قادر متعال  ٢

  شما در خانه هاي  آه  است  درست  آيا اين«  ٤  :فرستاد  قوم  براي  نبي  حجي  را توسط  پيام  سپس ، خداوند اين
  بذر زياد مي آاريد، ولي  ٦  :آنيد  نگاه  آارهايتان  نتيجه  به  ٥  بماند؟  خراب  من  خانه  آنيد ولي  زندگي  نوساخته
  نمي گردد؛ لباس  رفع  تشنگي تان  سير نمي شويد؛ مي نوشيد ولي  مي آنيد؛ مي خوريد ولي  برداشت  آم  محصول

 .سوراخدار مي گذاريد  جيبهاي را در  آن  گويي  نمي شويد؛ مزد مي گيريد ولي  مي پوشيد اما گرم
   بياوريد و خانه  رفته ، چوب  آوه  به  حال  ٨  !است   بوده  چه  اش آرده ايد و نتيجه  فكر آنيد و ببينيد چه  خوب«  ٧

                                  .مرا بجا آورند  احترام  و در آنجا مردم  شوم  راضي  از آن  بسازيد تا من  مرا دوباره
آورديد،   زلمن  به  را هم  مقـدار آم  همان  آورديد؛ و وقتي  بدست  آم  داشتيد، اما خيلي  فراواني  انتظار محصول«  ٩
   به  ١٠  .خود هستيد  فكر خانه هاي  به  و شما فقط  مانده  خراب  من  خانه  مي دانيد چرا؟ چون. بردم   را از بين  آن

  شما خشكسالي  در سرزمين  من  ١١  .خود را نمي دهد  محصول  نمي بارد و زمين  آسمان  آه  است  علت  همين
   و حتي  و ساير محصوالت  زيتون  تاآستـانها، باغهاي آوههـا، مزرعه هـا،  تمام  خشكسالـي  و اين پديد آورده ام 

                                                                                      . »شما را فرا خواهد گرفت  دسترنج  حاصل  و تمام  و حيوان  انسان
   را آه  نبي  حجي  بودند از خداوند ترسيدند و پيام  برگشته  از اسارت  آه  آساني  و تمام  و يهوشع  زروبابل  گاهآن١٢

  .بود اطاعت آردند  او داده  به  خدايشان خداوند،
خداوند در   ١٥و١٤  ».هستم  با شما  من«: فرمود  قوم  به  خود حجي  نبي  خداوند بار ديگر توسط  سپس ١٣
  سلطنت  دوم  پس ، در سال. او را بسازند  آرد تا خانه ايجاد  و اشتياق  عالقه  قوم  و تمام  و يهوشع  وبابلزر

خود   خداوند قادر متعال ، خداي  خانه  بازسازي  شده ، به  جمع  همه  ششم  ماه  چهارم و  در روز بيست  داريوش
  .پرداختند

  
   راهنما

 
   هيكل  انيساختم  آغاز عمليات.  ١  باب

  غير از بناي  ديگري آار). ١٠:  ٣عزرا (بود   شده  بنا نهاده  هيكل  و بنياد ساختمان  ، اساس تاريخ  از اين  پيش  سال ١۵ 
  آه  ساخت  آنها را آگاه  نبي  حّجي  خداوند از طريق. بود  رفته  از بين  قوم  و توجه  عالقه. بود  نگرفته  صورت  بنياد هيكل

  عمومي  و بالي  مصيبت  آه  است  اين  در عهد عتيق  مهم  از تأآيدات  يكي. باشد امر مي  همين  آنها در زندگي  برآتي بي  علت
   .گردد مي  از خداوند حادث  اطاعت  در اثر عدم

  
  به  هيكل  روز آار بازسازي ٢٤  پذيرفتند و ظرف  الهي  آالمي  را چون  پيغام  ، اين قوم. داد  نتيجه  بالفاصله  حّجي  پيغام  

  .افتاد  جريان
                                                                                                                                                                              

  )کتاب حجی)ترجمه قديمی
  

                                                                              :  هيكل  جالل
 يهودا و  والي  َشَأْلَتيئيل  بن  َزُرباِبل  ٢  : ، گفت شده  نازل  نبي  َحجَّي  خداوند بواسطه ، آالم هفتم  و يكِم ماه  در روز بيست 

را   خانه  و اين  مانده  باقي  شما آه  در ميان  آيست  ٣  :، بگو آرده  را خطاب  قوم  ، و بقّيه َآَهَنه  رئيس  َيْهوصادق  بن  يُهْوشع
  ن´اّما اال  ٤  نمايد؟ نمايد؟ آيا در نظر شما ناچيز نمي مي  ونهدر نظر شما چگ  ن´اال باشد؟ پس  ديده  نخستينش  در جالل
  قّوي  زمين  قوم  تمامي  و اي  باش  دل  قّوي  َآَهَنه  رئيس  َيُهوصادق  بن  َيهوَشع  و اي  باش  دل  قوي  َزُرباِبل  اي: گويد خداوند مي

  آالم  برحسب  ٥  . است  اين  صبايوت  يهوه  قول.  با شما هستم  من  بشويد زيرا آه  مشغول  فرمايد آه و خداوند مي باشيد  دل
  باشد، ترسان مي  شما قايم  در ميان  من  روح  و چونكه  مصر با شما بستم شما از  آوردن  بيرون  در حين  آه  عهدي  آن

و دريا و   ، آسمانها و زمين زماني  اندك نيز بعد از  ديگر و آن  دفعه  يك: گويد مي  چنين  صبايوت  يهوه  زيرا آه  ۶  .مباشيد
ها خواهند آمد و  اّمت  جميع  و فضيلت  ساخت  خواهم  ها را متزلزل اّمت  و تمامي  ٧  . ساخت  خواهم  را متزلزل  خشكي
  و طال از آن  من  از آن  نقره: گويد مي  صبايوت  يهوه  ٨  . ساخت  پر خواهم  را از جالل  خانه  اين  گويد آه مي  صبايوت  يهوه
  ، سالمتي مكان  تر خواهد بود و در اين عظيم  نخستينش  از جالل  خانه  آخِر اين جالِل: گويد مي  صبايوت  يهوه ٩.  است  من
                                         . است  اين  صبايوت  يهوه  قول. بخشيد  خواهم را

                                                خداوند  برآت
  يهوه  ١١  : ، گفت شده  نازل  نبي  َحجَّي  خداوند بواسطه  ، آالم دّوِم داريوش  از سال  نهم  ماه  و چهارم  در روز بيست  ١٠

  جامه  را در دامن  مقّدس  گوشت  اگر آسي  ١٢  . و بپرس  آن  سؤال  شريعت  درباره  از آاهنان: گويد مي  چنين  صبايوت
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خواهد شد؟ و  مقّدس  آيا آن ديگر برخوَرْد،  خوراك  هر قسم  يا به  يا روغن  يا شراب  يا آش  نان  به  دامنش خود بردارد و
نمايد، آيا   از اينها را لمس  باشد، يكي  شده  نجس  از مّيتي  آه  اگر آسي :پرسيد  َحّجي  پس  ١٣  . ني  دادند آه  جواب  آاهنان

فرمايد  خداوند مي:  ، گفت نموده  تكّلم  َحجَّي  پس  ١٤  .خواهد شد  نجس  گفتند آه  در جواب  خواهد شد؟ و آاهنان  نجس  آن
  آه  اي و هر هديه  است  چنين  ايشان  دستهاي  اعمال  باشند و همه مي  همچنين  نظر من  به  اّمت  هستند و اين  همچنين  قوم  اين
  سنگي  از آنكه  ، پيش از اين  قبل روز و  سازيد از اين  خود را مشغول  دل  ن´و اال  ١٥  .باشد يم  برند نجس آنجا مي در

 بود و) َمْن(  ده  آمد فقط مي) َمْن(  بيست  توده  به  آسي  چون  اّيام  اين  تمامي در  ١٦  .شود  خداوند گذاشته  در هيكل  برسنگي
شما   دستهاي  اعمال  و شما را و تمامي  ١٧  .بود  رطل  بيست  بكَشْد، فقط  از آن  رطل  هآمد تا پنجا مي  ميخانه  به  آسي  چون
  مشغول خود را  دل  ن´اال  ١٨  .ننموديد  بازگشت  من  گويد بسوي خداوند مي  ليكن.  زدم  و تگرگ  و َيَرقان  باد سموم  را به

خود را   شد، دل  خداوند نهاده  بنياد هيكل  آه  روزي ، از نهم  ماه  ارمو چه  از روز بيست  بعد، يعني  روز به  سازيد از اين
از   اند؟  نياورده خود را  هنوز ميوه  زيتون  و َمْو و انجير و انار و درخت  هنوز در انبار است  آيا تخم  ١٩  .سازيد  مشغول

                                            .داد  خواهم  روز برآت  اين
                                                             :خاتم  نگين
،  آرده  يهودا را خطاب  والي  َزُرّباِبل  ٢١  : ، گفت شده  نازل  بر َحجَّي  ماه  و چهارم  در بيست  خداوند بار دّوم  و آالم  ٢٠
را  ها اّمت  ممالك  نمود و قّوت  خواهم  راواژگون  ممالك  و آرسي  ٢٢  . ساخت  خواهم  را متزلزل  آسمانها و زمين  من: بگو
شمشير يكديگر خواهند   آنها به  سواران آرد و اسبها و  خواهم  آنها را سرنگون  ها و سواران و ارابه  ساخت  خواهم  هالك
  گويد آه مي و خداوند  گرفت  ، تو را خواهم ْلتيئيلَشَا  بن  َزُرباِبل  من  بنده  روز اي  در آن: گويد مي صبايوت  يهوه  ٢٣  .افتاد

   . است  اين  صبايوت  يهوه  قول . ام تو را برگزيده  من  زيرا آه  ساخت  خواهم  خاتم  نگين  تو را مثل
  

  ترجمه تفسيری
  

                                                                                خدا  خانه  شكوه
                                               :گفت   حجي  سال ،خداوند به  همان  هفتم  مـاه  و يكـم  در روز بيست   
  و عظمت  شكوه  آه  شما هست  در بين  آسي آيا  ٣  :را بكن   سؤال اين   قوم  و همه  اعظم  و آاهن  از حاآم« ٢

   به  قبلي  با خانه  مي سازيد در مقايسه  آه  خانه اي  خاطر آورد؟ آيا اين  به بود  در سابق  آه  خدا را آنطوري  خانه
                                              شما ناچيز نمي آيد؟ نظر
نيد، باشيد و آار آ  دل  قوم ، قوي  و همه  و يهوشع  زروبابل  اي. نشويد  اما مأيوس  است  ظاهر چنين  هر چند به«  ۴

مي ماند؛  شما  در ميان  من  روح  آه  دادم  شما وعده  مي آمديد به  از مصر بيرون  وقتي  .5  با شما هستم  من  چون
                                                      .»!نباشيد  ترسان  پس

قوم   تمام ٧. در مي آورم   لرزه  را به  خشكي و زمين ، درياها و آسمانها  بزودي«: مي فرمايد  خداوند قادر متعال  ۶ 
خود پر مي   را با جالل  محل  اين  و من  سرازير مي شود   خانه  اين  آنها به  آنم ، و ثروت مي  ها را سرنگون

  قبلي  خانه  و عظمت  از شكوه  خانه  اين  آينده  و عظمت  شكوه ٩. است   من  دنيا از آن  طال و نقره  تمام  ٨  .سازم
   خداوند قادر متعال  آنچه  است  اين» .بخشيد  خواهم  و سالمتي  خود صلح  قوم  به  مكان  بيشتر خواهد بود و در اين

  .فرمايد مي
 

                                                                     از آاهنان  حجي  سؤال
   به  خداوند قادر متعال  از جانب  پيام  داريوش ، اين  سلطنت  سال  دومين از  نهم  ماه  و چهارم  در روز بيست  ١٠

                                               :شد  نازل  نبي  حجي
را   قرباني  مقدس  از گوشت  قسمتي  اگر آسي  ١٢  :رابدهند  سؤال  اين  شرعي  تا جواب  بخواه  از آاهنان«  ١١

   و يا هر نوع  با نان ، آش ، شراب ، روغن  ردايش  اتفاق  برحسب آند و  را حمل  آن  گذاشته  شرداي  در دامن
                                                      »مي شود؟  مقدس  خوراك  پيدا آند، آيا آن  تماس  ديگري  خوراك
                                       »نمي شود؟  نه ، مقدس«: دنددا  آرد آنها جواب را  سؤال  اين  از آاهنان  حجي  وقتي
   شود و بعد به  شرعًا نجس  ترتيب  بزند و بدين  دست  جسد مرده اي  به  شخصي و اما اگر«: پرسيد  حجي  سپس  ١٣
                                         »مي شود؟  نجس  خوراك  بزند، آيا آن  خوراآها دست  اين از  يكي

                                            ».مي شود  بلي ، نجس« :دادند  جواب  آاهنان
مي آنيد و هر   آه  هستيد و هرآاري  همينطور نجس  خداوند مي فرمايد شما نيز در نظر من«: گفت   حجي  پس ١۴

  ».است   آوريد، نجس مي  من  خانه  به  آه  قرباني
 

                                                                         برآت  وعده
شما   خداوند بزنيد وضع  خانه  آار ساختن  به  دست  اينكه از  فكر آنيد و ببينيد قبل  خوب«: خداوند مي فرمايد  ١۵

   دستتان  به  آن  نصف  آنيد، فقط  شتبردا  انتظار داشتيد دو خروار محصول  روزها وقتي  در آن  ١٦  .بود  چگونه
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ليتر نمي   مي رفتيد، بيشتر از بيست  خمره هايتان  سراغ  به  ليتر شراب  اميد پنجاه  به  آه  مي رسيد، و هنگامي
   من  اينها بسوي  بردم ، اما با وجود همه  از بين  و تگرگ  آفت ، شما را با باد سوزان  محصوالت  من  ١٧  .يافتيد
  خدا گذاشته  بنياد خانه  آه  است  و روزي  نهم  ماه  و چهارم  روز بيست  از امروز آه  ولي  ١٨  .نكرديد  شتبازگ
  نمانده ، و هنوز درختان  در انبارها باقي  غله اي  اگر چه  ١٩  .آرد  خواهم  شما چه  براي  است ، ببينيد من  شده

          ».داد  خواهم  شما برآت  به  من  ند، وليا نداده  ميوه  انگور، انجير، انار و زيتون
 

                                                                                                     :  زروبابل  خداوند به  وعده
  :رسيد  خداوند به حجي  از جانب  ديگري  روز پيام  در همان  ٢٠
  تختهاي  ٢٢  درمي آورم ،  لرزه  را به  آسمانها و زمين  بزودي  يهودا بگو آه  اآمزروبابل ، ح  به« ٢١

مي آنم ،   را سرنگون  عرابه ها و سواران. مي برم   بين را از  آنان  و قدرت  مي سازم  را واژگون  فرمانروايان
   واقع امور  اين  آه  اما وقتي  ٢٣  .ددرمي آورن  يكديگر را با شمشير از پاي  سوارانشان مي شوند و  واسبها آشته
   اين» .بود، زيرا تو را برگزيده ام   انگشتر خواهي  مانند نگين  من  زروبابل ، خدمتگزار من ، تو براي  گردد، اي

  .فرمايد مي  خداوند قادر متعال  آنچه  است
  

   راهنما
 
                                                                        : خدا  خانة  آيندة  جالل.  ٢  باب

  طرح و  ترآيب  شوند بطوريكه مي  آار گذاشته  تري مناسب  هاي و پايه  روز از جا آنده ٢٧  در مدت  هيكل  قديمي  بنيادهاي 
  مطرح  سليمان  هيكل  ا جاللب  را در مقايسه  هيكل  آيندة  به  مربوط  رؤياي  حّجي  از آن  پس. گردد پديدار مي  ساختمان  آلي
                                         .خواهد بود تر پر فروغ  بسي  سازد آه مي
در   بود آه  هيكلي  به  حّجي  و توجه  نگاه  اگرچه. آند مي  عهد جديد اشاره  دوران  به  و روشني  رؤيا بطور خاص  اين  

شد  بنا مي  باشكوهتري  هيكل  بايست مي  آه  داشت  توجه  اي آينده  آرد، اما خداوند به مي  آمك  زروبابل  خود او به  آن  ساخت
  آليسايي  آن  نه  شد؛ البته  عهد جديد، آليسا ناميده  در دوران  باشكوه  هيكل  اين. خبر بود بي  نيز از آن  و احتماًال خود حّجي

  زوال  آليسايي.  است  شده  تشكيل  يافتگان  و نجات  از مقدسين  آه  روحاني  تعمار  آن  بلكه  شده  و آجر ساخته  سنگ از  آه
همانا   ؛ يعني خداوند است  و عظيم  عجيب  اعمال  تمامي  اوج  و نقطة  آمال  آه  وصف  غير قابل  ، با جاللي ناپذير، نامتناهي

 ١٦:  ٦  قرنتيان  ؛ دوم ١٧ - ١۶ : ٣  قرنتيان  اول(آند  مي  اهدهرا در رؤيا مش  آن  باب  در اين  حّجي  خداوند آه  بدن و  هيكل
                                                            ).٢١:  ٢  ؛ افسسيان

  التتحو  باشد به  اي اشاره  آيات  اين  دارد آه  احتمال  اگرچه). ٧و  ٦  آيات(»  ساخت  خواهم  را متزلزل  زمين آسمانها و«
  هنگام  به  امور دنيوي  نابودي  بيان  براي ٢٦:١٢  عبرانيان  به  رساله در  مطلب  همين  حال  ، اما در عين زمان  آن  سياسي
                                                    . است  شده  بكار برده  آسماني  جاوداني  ملكوت ظهور

  چگونگي  به  عبارت  اين.  مسيح  ظهور عيسي  به  است  اي اشاره) ٧  آية(» ها اّمت  جميع  لتفضي»  عبارت احتماًال منظور از
                                          . است  مسيح  توسط  يافته  نجات  همانا جانهاي  آند آه مي  خدا اشاره  و ساختار خانة

  فرا نرسيده  زمين  دهي  محصول  زمان  آه  زماني  يعني) ١٠  آية(شود  مي  زلنا  بر حّجي  زمستان  در نيمة  ديگري  رؤياي  
، او  است  بكار شده  و دست  آمده در  حرآت و  جنبش  به  هيكل  ساختن  جهت  چگونه  قوم  بيند آه خداوند مي  آه  زماني.  است

   .د شدنخواه  آنها باز داشته  محصوالت  پس  از اين  دهد آه مي  نيز وعده
نگر او نماي  نماينده  زروبابل. برد مي  پايان  به  زروبابل  و جالل  در مورد روز برگزيدگي  خود را با رؤيايي  آتاب  نبي  حّجي
  ).٤  زآريا باب  آتاب  ذيل  آنيد به  رجوع) باشد داود مي  خاندان
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يئت ائا، خدای آبهای ژرف بابلی استيونس تورات و قرآن  در اصل کی آخسارو، ويرانگر آشور در ه   
 

کی خسرو، ( کی آخسارودر شاهنامه از يک واقعًه مهم تاريخ جهان يعنی ويرانی امپراطوری وحشتناک آشور توسط 
) آشوريان(که مقر ديوان) نينوا يعنی شهر زيبا و مطبوع( دژ بهمنبه طور مفصل ياد شده گرچه مکان ) هوخشتره

در . عراق منظور می بوده است اربيلبيل آورده شده است که آشکار است در اصل سمت معرفی گرديده در سمت ارد
خشيه خشتروس يعنی ( خشيسوتريوسيعنی  کی آخساروشاهنامه نيز نظير واريانتهای ارمنی و اسالمی شخصيت 

. سخن رفته استاز بحر پيمايی طوالنی اش ) خشثره، همان هوخشتره( خضرو ) شهريار دليريا موبد هنگام بالی عظيم
شهر مطوع و ( نينواداستان سيل و طوفان عهد وی نيز در واقع  جز همان ويرانی شهرهای بزرگ آشوريان يعنی 

) لفظًا ويرانگر( يونسجالب است در تورات پدر . با به آب بستن آنها نبوده است) شهر ايزد خندان( آشورو شهر ) زيبا
 فرائورتمی باشد که به وضوح يادآور نام و لقب پدر کی آخسارو يعنی  ينمتدو  درستکارآمده که به معنی  آميتائيس

نام سرزمين زادبومی يونس يعنی گيتاه هيپر تورات .است) سود رسان(سياوشو ) يعنی ديندار،فرود شاهنامه(
ح به وضوويرانگر، ظالم يعنی  يونسمعنی لفظی خود . معنی لغوی ايرانی نام منطقًه ماد است) سرزمين شراب(

پيداست . هوخشتره می باشد که عرصًه تاريخ بين النهرين ويرانگرتر از وی را به خود نديده است/ گويای کی آخسارو
، ايزد آبهای ژرف و دانش ائا(  اوآنسبه واسطه شباهتش به  کی آخسارومتعلق به ) يوناس(يونسهمين نام عبری  

و درياهای بابليان سومری و اکدی ربط داده است می دانيم که  اسطوره اين فرد تاريخی را با اين خدای دانش) بابليها
مطابق گفته بروس مورخ کلدانی عهد سلوکيان بابليان معتقد بوده اند که اين خدای درياها به شکل نيمه انسان و نيمه 
                    .ماهی از آب درياها بيرون آمد و نوشتن را برای نخستين بار به بشريت ياد داد و به درياها باز گشت

                                                       
):نينوا(روايت شاهنامه از تسخير دو مرحله ای دژ بهمن   

 
 رفتن توس و فريبرز به بهمن دژ و باز آمدن آام نايافته

از بــرج شــيــر چـو خـورشـيـد بـرزد ســر   ســپـــهـــر انـــدر آورد شـــب را بـــه زيـــر  

 فــــريــــبــــرز بــــا تــــوس نــــوذر دمـــــان  بـــه نـــزديـــك شـــاه آمــــدنــــد آن زمــــان

 چــنــيــن گــفــت بــا شــاه هــشــيـــار تـــوس  آـه مـن بــا ســپــهــبــد بــرم پــيــل و آــوس

چـــون بـــنـــفـــشرخ لــعــل دشــمــن آــنــم   هــمــان مـــن آـــشـــم آـــاويـــانـــي درفـــش   

 آــنــون هــم چــنــيـــن مـــن ز درگـــاه شـــاه   بـــنـــه بـــرنـــهـــم بـــرنـــشـــانـــم ســـپـــاه

ـبــرز و آــوس و درفـــشپــس انــدر فــريـ  هـــوا آـــرده از ســـم اســـپـــان بـــنـــفــــش  

 چـــو فـــرزنـــد را فـــر و بـــرز آــــيــــان  بـــبـــاشـــد نـــبـــيـــره نـــبـــنـــدد مــــيــــان

 بــدو گــفــت شـــاه ار تـــو رانـــي ز پـــيـــش  زمـــانـــه نـــگـــردد ز آيــــيــــن خــــويــــش

ـت پـــيـــروزي و دســـتـــگـــاه تــوان ســـاخــ  بـــه راي خـــداونـــد خـــورشـــيـــد و مــــاه  

 فــريــبـــرز را گـــر چـــنـــيـــن اســـت راي  تـو لـشــگــر بــيــاراي و مــنــشــيــن ز پــاي

ـــا آـــاويــــانــــي درفــــشبـــشـــد تـــوس ب  بــه پــا انــدرون آـــرده زريـــنـــه آـــفـــش  

 فــــريــــبــــرز آــــاوس در قــــلــــب گــــاه  بـه پـيــش انــدرون تــوس و پــيــل و ســپــاه

 چــو نــزديــك بــهــمــن دژ انـــدر رســـيـــد  زمــيــن هــمــچــو آتــش هــمــي بــردمــيـــد

 بــشــد تــوس بــا لــشــگــري جــنــگ جــوي  بـــه تـــنـــدي ســـوي دژ نــــهــــادنــــد روي

 ســـــر بـــــاره ي دژ بــــــد انــــــدر هــــــوا   نــــديــــدنــــد جــــنــــگ هــــوا آـــــس روا

ـي هــمــي بــرفــروخــتسـنـان هــا ز گــرمـ  مــيـــان زره مـــرد جـــنـــگـــي بـــســـوخـــت  

 جـهـان سـر بـه ســر گــفــتــي از آتــشــســت  هــــوا دام آهــــرمــــن ســـــرآـــــش اســـــت

 ســپــهــبـــد فـــريـــبـــرز را گـــفـــت مـــرد  بــه چــيــزي چــو آيــد بــه دشـــت نـــبـــرد
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ــد آــه آرد بــهبــكــوش چــيـــزي گـــزنـــد  بــه گــرز گــران و بــه تــيــغ و آـــمـــنـــد  

 بـــه پـــيـــرامـــن دژ يـــكـــي راه نـــيـــســـت  ز آتــش آـــســـي را دل اي شـــاه نـــيـــســـت

ــســـوزد هـــمـــيمــيــان زيـــر جـــوشـــن بـ  تــــن بــــارآــــش بــــرفــــروزد هـــــمـــــي  

 بــگــشــتــنــد يــك هــفــتــه گـــرد انـــدرش  بـــــه ديـــــده نـــــديـــــدنـــــد جــــــاي درش
 

 
 رفتن آي خسرو به بهمن دژ و گرفتن آن را

ـــــه آزادگـــــانچـــــو آگـــــاهـــــي آمـــــد ب  بــــر پــــيــــر گــــودرز گــــشـــــوادگـــــان  

 آــه تــوس و فــريــبــرز گــشــتــنـــد بـــاز  نــــيــــارســــت رفــــتــــن بــــر دژ فـــــراز

 بــيــاراســت پــيــلــان و بـــرخـــاســـت غـــو  بــــيــــامــــد ســــپــــاه جــــهــــانــــدار نـــــو

ــاربـــســـتـــنـــد بـ  يــكــي تـــخـــت زريـــن زبـــرجـــد نـــگـــار  نــهــاد از بـــر پـــيـــل و 

 بــه گـــرد انـــدرش بـــا درفـــش بـــنـــفـــش  بــه پــا انــدرون آـــرده زريـــنـــه آـــفـــش

ت زريــن نــشــســتجـهـان جــوي بــر تــخــ  بـه سـر بـرش تــاجــي و گــرزي بــه دســت  

 دو يـــاره ز يـــاقـــوت و طـــوقـــي بــــه زر  بـــه زر انـــدرون نـــقـــش آـــرده گــــهــــر

 هــمــي رفــت لــشـــگـــر گـــروهـــا گـــروه  آـه از ســم اســپــان زمــيــن شــد چــو آــوه

ـــبـــســـتبــپــوشـــيـــد درع و مـــيـــان را ب  چـو نـزديــك دژ شــد هــمــي بــرنــشــســت   

 نـويـســنــده اي خــواســت بــر پــشــت زيــن  يـــكـــي نـــامـــه فـــرمــــود بــــا آفــــريــــن

ــهـــلـــويز عــنــبــر نــبــشـــتـــنـــد بـــر پـ   چــنــان چــون بـــود نـــامـــه ي خـــســـروي  

آــه ايـــن نـــامـــه از بـــنـــده ي آـــردگـــار    جـــهـــان جـــوي آـــي خـــســـرو نـــامــــدار  

 آـــه از بـــنـــد آهـــرمـــن بـــد بـــجـــســـت  بــه يــزدان زد از هـــر بـــدي پـــاك دســـت

ــيــــكــــي دهخـــداونـــد نـ و رهــــنــــمــــاي  آـــه اويـــســـت جـــاويـــد بـــرتـــر خـــداي  

 خـــداونـــد بـــهـــرام و آـــيــــوان و هــــور  خـــــداونـــــد فــــــر و خــــــداونــــــد زور

فــــــر آــــــيـــــــان مــــــرا داد اورنــــــد و  تـــن پـــيـــل و چـــنـــگـــال شــــيــــر ژيــــان  

 جــهــانــي ســراســر بــه شــاهــي مــراســـت   در گـــاو تــــا بــــرج مــــاهــــي مــــراســــت

 گـــر ايـــن دژ بـــر بـــوم آهـــرمـــنــــســــت  جــهــان آفــريــن را بــه دل دشـــمـــنـــســـت

ر بــه گــرز انــدر آرمســراســ بـــه خـــاك  بـــه فـــر و بـــه فـــرمــــان يــــزدان پــــاك  

 وگـــر جـــاودان راســـت ايـــن دســـتـــگــــاه   مـــرا خـــود بـــه جـــادو نـــبـــايـــد ســـپـــاه

م دوال آـــــــمـــــــنـــــــد آورمچــــــو خــــــ  ســـــر جـــــاودان را بــــــه بــــــنــــــد آورم  

 وگـر خـود خـجـســتــه ســروش انــدرســت  بــه فــرمــان يــزدان يــكــي لــشـــگـــرســـت

 هـــمـــان مـــن نـــه از دســـت آهــــرمــــنــــم  آـــه از فـــر و بـــرزســـت جـــان و تـــنـــم

 بـــه فـــرمـــان يـــزدان آـــنـــد ايـــن تـــهـــي  آــه ايــنــســت پــيــمـــان شـــاهـــنـــشـــهـــي

 يـكـي نـيــزه بــگــرفــت خــســرو بــه دســت  هــمــان نــامــه را بــر ســر نــيــزه بـــســـت

ـشــــي بــــرآورد راســــتبـــه ســــان درفـــ   بـه گـيـتـي بـه جـز فــر يــزدان نــخــواســت  

 بــفــرمــود تـــا گـــيـــو بـــا نـــيـــزه تـــفـــت  بـــه نـــزديـــك آن بـــرشـــده بـــاره رفــــت

 بــدو گــفــت آــايــن نــامــه ي پـــنـــدمـــنـــد  بـــبـــر ســـوي ديـــوار حـــصـــن بـــلــــنــــد
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مــمـــانلــخــتــي   بـــنـــه نـــامـــه و نــــام يــــزدان بــــخــــوان  بــگــردان عــنــان تــيــز و 

 بــشــد گــيــو نــيــزه گــرفــتــه بـــه دســـت  پـــر از آفـــريـــن جـــان يـــزدان پـــرســــت

نـــامـــه بـــه ديـــوار دژ بــــرنــــهــــاد چـــو  بــه نـــام جـــهـــان جـــوي خـــســـرو نـــژاد  

 ز دادار نــــيــــكـــــي دهـــــش يـــــاد آـــــرد  پــس آن چـــرمـــه ي تـــيـــزرو بـــاد آـــرد

 شـــد آن نـــامـــه ي نــــامــــور نــــاپــــديــــد  خـــروش آمـــد و خـــاك دژ بــــردمــــيــــد

 هـــمـــان گـــه بـــه فـــرمـــان يـــزدان پـــاك  ازآن بــــــاره ي دژ بــــــرآمــــــد تـــــــراك

 تــو گــفــتــي آــه رعــدســت وقــت بـــهـــار  خـــروش آمـــد از دشـــت وز آـــوهـــســـار

هــان گــشــت چــون روي زنــگــي ســيــاهجــ  چـــه از بـــاره ي دژ چــــه گــــرد ســــپــــاه  

 تــو گــفــتــي بــرآمــد يــكـــي تـــيـــره ابـــر  هـــوا شـــد بــــه آــــردار آــــام هــــژبــــر

 بـرانـگــيــخــت آــي خــســرو اســپ ســيــاه   چــنـــيـــن گـــفـــت بـــا پـــهـــلـــوان ســـپـــاه

 آــه بــر دژ يــكــي تــيـــربـــاران آـــنـــيـــد  هـــوا را چـــو ابـــر بـــهــــاران آــــنــــيــــد

 بــرآمـــد يـــكـــي مـــيـــغ بـــارش تـــگـــرگ   تــگـــرگـــي آـــه بـــر دارد از ابـــر مـــرگ

ــهبــســي زهــره آــفــت فــتــاده بـــه خـــاك  ز ديــوان بــســي شــد بــه پــيــكــان هــلــاك  

ســر نــاپــديــد شــد آن تــيــرگــي ســر بــه   ازآن پـــس يـــكـــي روشـــنـــي بـــردمـــيــــد   

ـــده مـــاهجــهــان شـــد بـــه آـــردار تـــابـــن  بـــه نـــام جــــهــــانــــدار پــــيــــروز شــــاه  

 بــــرآمــــد يــــكــــي بــــاد بــــا آفـــــريـــــن   هـــوا گـــشـــت خـــنـــدان و روي زمــــيــــن

 ه بـــرفـــتـــنـــد ديـــوانبـــه فـــرمـــان شــــا   در دژ پـــــديـــــد آمـــــد از جـــــايـــــگــــــاه

گــــودرز گـــــشـــــوادگـــــان ابــــا پــــيــــر  بــــــه دژ در شــــــد آن شــــــاه آزادگـــــــان   

 يـــكـــي شـــهـــر ديـــد انـــدر آن دژ فــــراخ  پـــر از بـــاغ و مـــيـــدان و ايـــوان و آــــاخ

ان جـــاي آـــان روشـــنـــي بـــردمـــيـــدبـــد  ســــر بــــاره ي دژ بــــشــــد نــــاپـــــديـــــد  

 بـــفـــرمـــود خـــســـرو بـــدان جـــايـــگــــاه   يـــكـــي گـــنـــبـــدي تـــا بـــه ابـــر ســـيــــاه

نـــــددرازي و پــــهــــنـــــاي او ده آـــــمـــــ   بـــه گـــرد انـــدرش طـــاق هـــاي بـــلـــنـــد  

 ز بــيــرون دو نــيــمــي تـــگ تـــازي اســـپ  بــــرآورد و بــــنــــهــــاد آذرگــــشــــســــپ

 نـــشـــســـتـــنـــد گـــرد انـــدرش مـــوبـــدان  ســـتـــاره شـــنـــاســـان و هـــم بــــخــــردان

بــا آــه آتــشــكــده گــشــت بـــوي و رنـــگ  درآن شــارســتــان آـــرد چـــنـــدان درنـــگ  
 

در اين باب بايد توضيح داده شود که دژ بلندی که آشوريان در ماد بنا کرده بودند و کيخسرو آن را تصرف نمود و 
له کيخسرو در هنگام حم. در شهر همدان امروزی بوده است کيشه سوپايتخت خويش قرار داد همانا دژ هفت حصارًه 

آتشکده ) رغه زرتشتی(در شهرستان مراغه) افراسياب دوم(غافلگيرانه به اسکيتان تحت رهبری ماديای اسکيتی 
                                                                                                                    .آذرگشنسب را بنا نموده بود

                                                                                                                      
حسين : نبا ترجمه آقايا ،لبنانی آقاى عفيف عبدالفّتاح طّبارهمطلب زير بر گرفته از کتاب همراه با پيغمبران تأليف 

                                                                                                          : می باشد خاآساران و عباس جاللى
                                                                                                                        

)ع(سرگذشت يونس  
 نيايش يونس

 
رفت، اين دولت قدرت و استيالى خود را بر بيشتر  قه موصل، پايتخت دولت آشوريان به شمار مىشهر نينوا در منط

گشت،  ترين شهرهاى مشرق زمين محسوب مى ترين و بزرگ نينوا در آن دوران از غنى. آشورهاى آسيا گسترش داد
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روا و گناهانشان به ورطه گمراهى فراوانى نعمت و ثروت بى حد و حصر، مردم آن سامان را به وسيله انجام آارهاى نا
سان هالآت آنها حتمى بود، ولى  بدين. آوردند پرست بوده و به خداى متعال ايمان نمى از طرفى مردم نينوا بت. آشاند

را به سوى آنان فرستاد، وى آنها را به ايمان به خدا و توبه و ) ع(خداوند رحمت خويش را شامل آنها گردانده و يونس
پذيرفتند، از  فرمود، ولى آنان بر انجام آارهاى خود پافشارى آرده و دعوت وى را نمى ناهانشان دعوت مىبازگشت از گ
                                  .آنها را تهديد آرد آه پس از مدتى بر آنان عذاب فرود خواهد آمد) ع(اين رو، يونس

و تمام دستوراتى را آه خداوند بدو فرمان داده انجام داده تصور آرد آه رسالت خويش را به پايان رسانده ) ع(يونس
است، لذا به سبب انجام آارهاى نارواى مردم و اصرار آنها بر آفر و الحاد، در حالتى از خشم و نگرانى از شهر آنان 

ين آار بيرون رفت، وى بدون اذن پروردگارش شهر را ترك آرد، به اين اعتقاد آه خداوند هرگز او را به انجام ا
به آشتى مسافربريى برخورد آه آماده . بازخواست نخواهد آرد، از اين رو، به راه خود ادامه داد تا به ساحل دريا رسيد

                      .از صاحبان آن تمّنا آرد آه او را با خود سوار آشتى آنند و آنها نيز تقاضاى او را پذيرفتند. حرآت بود
                        

 يونس در شكم ماهى
 

داد، خداوند با فرستادن بادى شديد دريا را  آشتى حامل يونس حرآت آرده و در سطح دريا به راه خود ادامه مى
بانان و مسافران  آرد آشتى دستخوش طوفان نمود و امواج شديدى پديد آمد آه هر لحظه آشتى را تهديد به غرق شدن مى

يد فردى گنهكار ميان ما وجود دارد، لذا ميان خود به مشورت پرداختند آه قرعه بكشند ترد بى: سخت نگران شدند و گفتند
به . وقتى قرعه آشيدند. و هر آس را آه قرعه به نام او در آمد از آشتى بيرون اندازند تا از خطر طوفان مصون بمانند

اين شخص فردى صالح و شايسته : گفتند آنان. نام يونس پيامبر درآمد آه سرگذشت خود را براى آنها بازگو آرده بود
طور اتفاقى به نام او در آمده باشد، از اين رو، بار  است و دور از عقل و خرد است آه وى گنهكار باشد و شايد قرعه به

دريا نام او در آمد، لذا وى آماده شد تا لباس از تن خود خارج ساخته و خود را بر  دوم قرعه انداختند، اين بار نيز قرعه به
افكند، ولى آن جمعيت مانع شدند و بار سوم قرعه انداختند و از آنجايى آه خداوند امر بزرگى را اراده آرده بود، اين بار 

خداوند ماهى بزرگى را مأمور ساخت و يونس را به آام خود فرو . نيز قرعه به نام او در آمد و او را در دريا انداختند
                                                        :فرمايد برد، قرآن بدين ماجرا اشاره مى

                                               
١ُمِليٌم؛َفاْلَتَقَمُه الُحوُت َوُهَو * َفساَهَم َفكاَن ِمَن الُمْدَحِضيَن * ِإْذ َأَبَق ِإَلى الُفْلِك الَمْشُحوِن * وِإنَّ ُيوُنَس َلِمَن الُمْرَسِليَن   

گاه آه به سوى آشتى پر از مسافر گريخت، قرعه انداختند به نام يونس در  و به راستى يونس از پيامبران الهى بود، آن
           .شمار آمد و ماهى او را به آام خويش فرو برد و مورد مالمت و سرزنش مردم نيز بود آمد و از غرق شدگان به

                
 

ونسسرنوشت قوم ي  
 

قوم خود را ترك آرد، آنان مطمئن شدند آه عذاب بر آنها فرود خواهد آمد و مقدمات آن پديدارشده ) ع(گاه آه يونس آن
هاى خشن،  هاى آنان الهام فرمود آه توبه و انابه آنند، لذا ازآرده خود پشيمان شدند و با پوشيدن لباس خداوند به دل. بود

مودند و مردان و زنان و آودآان به گريه در آمدند و هر آس به شخصى ستمى روا به پيشگاه خداوند تضرع و زارى ن
وجود آمد، لذا خداوند بزرگ با لطف و مهربانى  انگيز به آور و هيجان اى بسيار شگفت داشته بود، از او درگذشت و صحنه

                                    :در قرآن آمده است. خود عذاب را از آنها برطرف ساخت
َفَلْوال َآاَنْت َقْرَيٌة اَمَنْت َفَنَفَعَها ايَماُنَها ِالَّا َقْوَم ُيوُنَس َلمَّا اَمُنوا َآَشْفَنا َعْنُهْم َعَذاَب اْلِخْزِى فى  اْلَحيوِة الدُّْنَيا َوَمتَّْعَناُهْم ِالى  حيٍن٢؛ 

مفيد افتد؟ مگر قوم يونس، هنگامى آه آنها ايمان آوردند ها ايمان نياوردند آه به حالشان  چرا هيچ يك از شهرها و آبادى 
.مند ساختيم عذاب رسوا آننده را در زندگى دنيا از آنها برطرف ساختيم و تامدت معّينى آنها را بهره  

ى آوردند، ايمانشان به سود آنها بود ولى جز قوم يونس آس اى ايمان مى اگر مردم هر منطقه: معناى آيه شريفه اين است آه
ايمان نياورد، به همين دليل وقتى آنها ايمان آوردند خداوند، عذاب و ذّلت و خوارى را از زندگى دنيوى آنان برطرف، و 

                                                  .مند ساخت  هاى زندگى بهره آنها را تا پايان عمر از لّذت
 

 نجات يونس و هدايت آردِن قومش
 

يونس در . ماهى، يونس را در آام خود فرو برد، خداوند به آن حيوان الهام فرمود آه به يونس آسيبى نرساندزمانى آه 
شكم ماهى آه جاى گرفت، پنداشت از دنيا رفته است، لذا اعضاى بدنش را حرآت داد، دانست آه زنده است، از اين رو 

ات برگزيدم آه آسى در چنين جايى تو را ستايش  تشپروردگارا؛ جايگاهى براى پرس: به سجده افتاد و عرضه داشت
پرداخت، پس از آن  سپس چند روز همچنان در شكم ماهى بسر برد و پيوسته به ذآر و ستايش پروردگار مى. نكرده است

خود ستم روا داشته است، خداوند دعايش را  به عظمت الهى اعتراف آرد و اقرار نمود در آارى آه از او سر زده به
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.ماهى الهام آرد تا يونس را در بيابانى بى آب و علف بيفكند اش را پذيرفت و به اب آرد و توبهمستج  
يونس در حالتى از بيمارى و خستگى از شكم ماهى خارج شد، خداوند درختى با سايه گسترده از نوع آدو، باالى سرش 

را همچنان با همان حالت سپرى آرد تا بهبودى خود يونس مدتى . اش استفاده آند رويانيد تا به جهت گرماى آفتاب از سايه
سپس خداوند به او دستور داد تا نزد قوم آه جمعّيتى بيش . اش برطرف گرديد و دلش آرام گرفت را بازيافت و ترس و بيم

سالتى را آه آند، و او نيز ر از صد هزار نفر بودند و از آنها دست برداشته بود، بازگردد و آنها را به ايمان به خدا دعوت
گان را در طول زندگى  خدا به او فرمان داده بود، انجام داد، به همين دليل مردم هدايت يافتند، و خداوند اين هدايت يافته

                                  :مند ساخت، خداى متعال فرمود دنيا از سعادت و خوشبختى بهره
* َوَأْنَبْتنا َعَلْيِه َشَجَرًة ِمْن َيْقِطيٍن * َفَنَبذناُه ِباْلَعراِء َوُهَو َسِقيٌم * َيْوِم ُيْبَعُثوَن   َلَلِبَث ِفى َبْطِنِه ِإلى*  َفَلْوال َأنَُّه آاَن ِمَن الُمَسبِِّحيَن

                                               ٣ِحيٍن؛  َفآَمُنوا َفَمتَّْعناُهْم ِإلى* ماَئِة َأْلٍف َأْو َيِزيُدوَن   َوَأْرَسْلناُه ِإلى
 

ماند ما او را در حالى آه بيمار و ناتوان بود به  گفت تا قيامت در شكم ماهى باقى مى اگر يونس ذآر و تسبيح خدا نمى
آنها نيز بدو . صد هزار تن فرستاديم خشكى ساحل افكنديم و درختى ازآدو بر او رويانيديم و او را به سوى بيش از يك

                                                   .ما نيز بدانان تا زمانى معين نعمت بخشيديم ايمان آوردند و
 *َن ِفى الظُُّلماِت َأْن ال ِإلَه ِإّلا َأْنَت ُسْبحاَنَك ِإنِّى ُآْنُت ِمَن الّظاِلِمي  َوَذا النُّوِن ِإذ َذَهَب ُمغاِضبًا َفَظنَّ َأْن َلْن َنْقِدَر َعَلْيِه َفنادى

                       ۴َفاْسَتَجْبنا َلُه َوَنجَّْيناُه ِمَن الَغمِّ َوَآذِلَك ُنْنِجى الُمْؤِمِنيَن؛
در تاريكى شكِم ماهى،  آرد ما هرگز قادر بر او نيستيم، سپس گاه آه يونس خشمگين از شهر بيرون رفت، تصور مى و آن

راستى من از ستمكاران بودم، دعايش را مستجاب گردانديم و او را از  ما را خواند آه خدايى جز تو نيست و منزهى، به
                                                                             .بخشيم غم و اندوه رهانيديم و اين چنين مؤمنين را نجات مى

                                                                              
.١٤٢   - ١٣٩آيات ) ٣٧(صافات  -١  
.٩٨آيه ) ١٠(يونس  -٢  
.١٤٨ - ١٤٣آيات ) ٣٧(صافات  -٣  
.٨٨ -  ٨٧آيات ) ٢١(انبياء  -٤  
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  هندوايرانيان است ائيريامن/ مهر ِال کنعانيان و ريمون آراميان و در اصل همان و رحيم اهللا رحمان
همراه بوده است و نظر به ترادف اين نام ) ريمون(رحمان و رحيمدر نظر کنعانيان باستان با صفت ) اهللا( ِالگرچه خود 

از آنجائيکه . معلوم ميشود که اعراب و يهود در پرستش اين خدای واحد شريک بوده اند" ای آن که او"در معنی  يهوهبا 
رحيم می باشند، لذا اين خدايان در اساس بر همين  به همين معنی رحمان و) مهر( ميثرهو ) ايزد شفابخش(ائيريامن 

از ترجمًه نام آرامی ) ائيريامن(اساسًا مسلم می نمايد خود نام آريايی آريامن. محور مشترک پرستش می شده اند
، در مقابل )اهللا(بهمن و ِال/نينازو/عايد شده است  که نامی فراگير بر خدايان خوب  از جمله ايشوم) رحمان(ريمون

از اينجاست که وی جايی تبديل به خدای رحمان . بوده است) ايزد ويرانگری(شيوا/، اّرا)تير(ايان ّشر و ويرانگری آدادخد
يهوه صبايوت نگارنده قبًال ضمن مقاالتی از يکی بودن . و الرحيم و جای ديگر تبديل به اهريمن ويرانگر شده است

به ترتيب با ايزد جنگ و عهد و پيمان )  ، ايزد دانای کعبهدوستی ايزد حب و( بت هبلو  اهللا و ) اهورای لشکريان(=
 انليلدر مورد . ايرانيان سخن رانده است اهورا مزدایو ) يعنی ايزد باد،وايوی ايرانيان(بابليها  انليلايرانيان و  مهر

بنابراين اين سؤال پيش می . دقی استسوای قهر اهللا با بادهای جهنده، آيًه اشهد آن ال اله اال اهللا گواه خود صا) ئيل/ال/ان(
پادشاهان /به معنی خداشناس، از اعقاب ميتانيان آريائی مهرپرست رهبری هيکسوسها (ايزد که نزد يهود  مهرآيد که 
يعنی  يهوه صبايوتبا نام عبری ) سال در تسخير خود داشته اند ١۵٠اصحاب الّرس اول قرآن که مصر را / شبان

ظاهر ميشود، در  يهودکنعانيان يعنی ای آن که او است در مقام خدای يگانه و متعال  ِال ابق بااهورای لشکريان که مط
خود به وضوح گويای  و رحيم رحمانبا  مهرنزد اعراب به چه نامی خوانده ميشده است؟ بی شک ترادف لغت ايرانی 

: ظاهر شده استموسه و  موسینامهای  است که در تورات و نزد مصريان با يد بيضامنشأ اين خدای ايرانی دارندًه 
است ) يعنی روح همزاد ميثره، مهر(کاموسه آنان بی ترديد همان  هيکسوسیرهبر اسطوره ای يهود و اسالف  موسی

به همراه ) لفظًا يعنی يعنی برادر ميثره، مهر( اهموسهپيش از ميالد  توسط فرعون  ١۶که در حدود اواسط قرن 
يعنی ( مصرخود نام ايرانی االصل . به سمت فلسطين باز پس رانده شدند) رمانروايان بيگانهبه قبطی يعنی ف(هيکسوسها

ميثره پرست است که نام خودشان را هم از نام همين ايزد قبيله  ميتانيانيادگار همان عهد تسلط ) سرزمين ايزد ميثره
تفاوت منظور بداريم در اين صورت يکی از دو اگر از رحمان و رحيم دو خدای م. گرفته بودند) ميثه، مهر(ايشان ميثره 

مراد ميگردد که نامش در وداها و اوستا اغلب همانند ) ايزد مهربان و درمانبخش(= ائيريامنايزد رحمان يا رحيم همان 
ذکر شده و در بنيان همسان وی بوده  است و اين دو تن اساسًا واحد، در وداها به )  مهر( ميثرهزوج خدايی به همراه 

آئيريامن در اوستا نماز . را تشکيل می دهند) اهوراها( تثليث معروف آسوراها) ايزد قانون و آسمان شب(همراه وارونا 
از آنجائيکه رحمان در نزد قريش در مکه خدايی ناشناخته بود و اين خدا دورتر در نزد اعراب . ويژه ای را داراست

از ايرانيان ) مهر(ستش خدايان رحمان و رحيم يعنی ائيريامن و ميثره يمنی شناخته و پرستش می شد لذا معلوم ميشود پر
 ريمون(الرحيم/ نا گفته نماند ميثره در عربستان سوای نامهای الرحمان .مهاجر به يمن يعنی احرار گرفته شده بوده است

ای مجسمه مسلح وی نيز پرستش می شده است چه معنی لفظی آن و ويژگيه بت ود، به صورت )موسی( ميثهو ) آراميان
که تحت همان نام ايرانيش ميثره در آن سوی ) ،  همان يهوه صبايوت يهودميثرهاهورا (مهر به وضوح نشانگر ايزد 

منابع اسالمی چنين مشخصاتی . به سرزمين مصر داده است) پادشاهان شبان(دريای سرخ نام خود را توسط هيکسوسها 
 َمعينىاين بت در باور . ن عرب شمالى بوده آه قبايل آلب آن را پرستش مى آردنداز بتا َوّد: از بت ود به  دست ميدهند

بود آه به توصيف ابن آلبى شكل الجندل  دومةجايگاه آن در سرزمين . يمن رمز الهه قمر به شمار مى آمده است هاى
 ابن. مذآر بودن آن دارد صورت مردانه اين بت حكايت از .مرد تنومندى، با زيور آالت  و شمشير و آمان بوده است

او همچنين مى . دانسته اند ُحّبخوانده است، مى گويد، برخى آن را مشتق از ) َوّد، ِوّد(، آه آن را به فتح و آسر واو دريد
                                                         .نام آوِه معروفى است و عبدوّد از رجال منسوب به اين بت است َوّدنويسد، 

و عهدو پيمان آريايی  ايزد مهرو حتی يکی از رقبايش رسالت خود را با نام همين محمد پيامبر برای اطالع از اينکه 
شروع کرده بودند و در نزد محمد اهللا خدای قريش و خدای خاص پدرش عبداهللا بعدًا با خدای رحمان و رحيم يکی شده 

.                      را در اين باب از نشريه آرش به عينه در اينجا نقل می نمائيماست، مقالهً جالب و تحقيقی باقر مؤمنی   
                           

در قرآن  "اهللا"روند پيدايش    
 باقر مؤمنی

 
عربستان، و هم چنين از دين های ديگر، با نام خدای برتر  شرک حاکم بر  چنانکه معلوم است دين اسالم از بت پرستی و

سال پس از بعثت و گسترش  تا چند اما آنچه بايد به آن توجه داشت اينست که اين نام . متمايز می شود" اهللا"   و يکتائی بنام
هنگامی هم که  نيست و رد پايی در قرآن ندارد؛ و تازه  يکتاپرستی، هنوز شناخته شده دعوت محمد پيامبر اسالم به 

  .ناميده می شود" رحمان"نيست بلکه در مرحلۀ اول " اهللا"اين نام  شخص می شود معينی م يا خدايگان محمد با نام" رب"
يا خدايگانی اعالم " رب"پيامبری خويش را با نام   حقيقت چنانکه در تاريخ، و همچنين در قرآن، ثبت شده محمد آوازۀ در 

                                                            :و آموزگار و راهنمای بزرگوار اوست آفرينندۀ انسان و آغاز می کند که 
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بخوان بنام خدايگانت * را از لخته ای خون بيافريد انسان * خدايگانت که بيافريد بخوان بنام= اقرا باسم ربک الذی خلق  
  )٥ -١علق،   ٩٦(دانست  و بياموخت به انسان آنچه را که نمی* آنکه با قلم بياموخت*  : بسيار بزرگوار است که

کلی از او ياد می شود، تا سالها بعد نيز نام مشخصی  عنوان  ، که با همين"خدايگان"يا " رب"و چنانکه معلوم است اين 
حتی در  جالب تر اينکه . يا الهه ای با نام و عنوان از خدايگان خود سخن به ميان نمی آورد اله ندارد و محمد از هيچ 

نيز " رب"بعثت محمد آمده اند، کلمۀ  در پی يکديگر و در سال دوم نيز، که ظاهرا ) ١(قرآنبعضی سوره های او ليه ی 
به سورۀ های دورۀ دوم ) ٣(بقولی ديگر به سال چهارم بعثت و ) ٢(بقولی قمر، که ٥٤برده نشده و حتی در سورۀ  بکار 

بکار برده می  يکبار  نيز فقط" رب"بلکه کلمۀ  ذکری به ميان نميايد" اهللا"و " رحمان"  شود، نه تنها از  مکی مربوط می
اين ضميرها نيز مطلقٌا نامعلوم و فاقد نام و عنوان  مرجع ميرود که " او"و " من"و " ما"شود، و تا اين زمان سخن از 

  )٤.(است
نام و عنوان  نبرجسته و ممتاز فراوانی است، همچنان بدو گذرد و اله يا خدای محمد، که دارای صفات  بهرحال مدتها می

رحمان، از او با همان   ٥٥بعثت، در سورۀ  آنکه باالخره، باحتمالی برای اولين بار و در سال چهارم باقی ميماند تا 
                                          :می شود ياد  "رحمان"صفات ياد شده در سورۀ علق و با نام 

؛ و چنانکه از سوره های )٤ – ٢، ٥٥(گفتن آموخت   او را سخن* را بيافريد آدمی * خواندن را بياموخت " * الرحمان" 
 اساسی است که پيش از همه نام از اله ها يا خدايان ديگر سه مشخصۀ " رحمان"يا خدای  تمايز اين اله ديگر قرآن برميايد 

شده و سوم آنکه سلطنت و  دهاينکه جهان و جهانيان به يد قدرت او آفري اوست، دوم " يگانگی"و " يکتائی"همان 
با اين سه " رحمان"او اختصاص دارد؛ و نام  جهانيان، به  فرمانروايی مطلق و بالشريک او بر آفريدگانش، يعنی جهان و 

در  دو بار و يکتا و آفريدگار و پادشاه فرمانروای مطلق جهان و جهانيان پنجاه و " اله"   يا" رب"خصلت اساسی، يعنی 
                                    )٥!(از سوره های اوليۀ قرآن تکرار شده استچهارده سوره 

و  خدای رحمان به عنوان يکی از سه خدای بزرگتر خدا يا  –بعثت محمد به پيامبری، رحمان  بايد دانست که پيش از
طايفه های وابسته به آنها  عراب و ا توضيح آنکه مجموعۀ قبايل بزرگ. مختلف اعراب شناخته شده بود برتر خدايان قبايل 

ستايش می کردند اما در عين حال به يک اله يا خدای برتر و بزرگتر،   هر کدام بتان يا خدايان جداگانه و خاص خود را
                                                  .مشترک بود و بر بتان و خدايان ديگر سروری داشت، معتقد بودند ميان آنان که 

شمال شرق  عربستان، مجموعۀ قبايل ربيعه در شرق و می توان از سه مجموعۀ قبايل يمنی در جنوب  از جملۀ اين قبايل
بزرگتر و برتر و  بعنوان خدای  "رحمان"قبايل مضر در مرکز و غرب عربستان نام برد که  عربستان و مجموعۀ 

" اهللا"قبايل مضر نيز، که قبيلۀ قريش يکی از آن قبايل بود، بنام   مشترک قبايل ربيعه شناخته شده بود، و خدای مشترک
                                                                                 )٦.(ميشد خوانده

له خودش، و مشترک کعبۀ مکه و قوم و قبي خدای برتر " اهللا"البته کامال روشن نيست که چرا محمد در قدم اول بجای 
تمامی يا بيشتر اقوام  بر می گزيند اما از قرار معلوم اين نام در ميان  اله يا خدای مورد نظر خود را بعنوان " رحمان"

آلمانی، ابراز عقيده  که، اسالم شناس مشهور و برجستۀ" نولد"مانند  شده بوده و چنانکه بعضی پژوهندگان،  عرب شناخته
بوسيلۀ عبريها نيز مورد استفاده ) حتی(  .... بود و  ان برای مشرکين عربستان بسيار آشنارحم"اند در اين زمان  کرده 

که  بوده اين نام تا آنجا موردتوجه اعراب ) ٧."(عربستان آنرا برای خدا بکار می بردند  قرار می گرفت و کليمی های
لقب رحمان را بر "محمد نيز  مبری همزمانمدعيان پيا يمن در جنوب حجاز و يکی از متنبيان يا   اهل" اسود عنسی"

مدعيان پيامبری، خدای واحد مورد  شرق حجاز يکی ديگر از  ، اهل يمامه در"سيلمهم"و همچنين ) ٨(؛"بود خودش نهاده 
 ظلمت بر او ظاهر می شد اما يکی از پيروان او فراتر می رود و خود او را که در  ميخواند" رحمان"نظر خود را 

                                                                                    )٩.(می نامد" رحمان"  
خدای برتر قبايل " رحمان"، خدای برتر آنان، "اهللا"  بجای  اما مشرکان مکی و از جمله قريشيان شايد از اينکه محمد

 شوند و بروايتی بزرگان رتر برگزيده، سخت ناراحت می عربستان را بعنوان خدای واحد ب جنوب ربيعه و قبايل يمنی 
خواهند داد دست از ادعای  خواهند تا در برابر امتيازاتی که به او قريش در اجتماع و گفتگويی با محمد از او می 

را گمان  ام: "ميورزد به او می گويند بر ادعای خويش پای  بردارد اما چون محمد پيشنهاد آنان را رد می کند و پيامبری 
 ."آورد  ترا ميآموزد و تلقين می کند، و ما به رحمان يمامه هرگز ايمان نخواهيم يمامه  چنان است که اين همه رحمان

وجود و نام آنرا نيز انکار می کنند و  شناسند حتی اما بروايت قرآن سران قريش با اين که رحمان را بخوبی می ) ١٠(
آيا به هر "و ميافزايند که " چيست؟ رحمان را سجده کنيد می گويند رحمان  گفته می شودکه به آنان  هنگامی "بگفتۀ قرآن 
مشرکان از  انکار  اما قرآن در برابر) ٦٠فرقان،  ٢٥." (بر نفرتشان افزوده می شود ميدهی سجده کنيم؟ و  چه تو فرمان

ی به رسالت فرستاديم که پيش از آنها امتهای امت به ميان ما تو را : "زبان مرجع وحی خطاب به محمد به تاکيد می گويد
 کافران چون تو را ببينند بی البته ) "٣٠رعد،  ١٣." (وحی کرده ايم بر آنان تالوت کنی آنچه را بر تو اند تا   ديگر بوده

را  خدا  آری، اينان ذکر رحمان مردی است که خدايا نتان را تحقير می کند؟ شک مسخره ات خواهند کرد که آيا اين همان 
او خدايگان من است و هيچ الهی جز او  که ) اما تو بگو(شوند  آنها منکر رحمان می) ٣٦انبياء،  ٢١." (باور ندارند

                                                        )٣٠رعد،  ١٣." (بازگشت من بسوی اوست و  بر او توکل می کنم. نيست
بعنوان خدای يکتای خويش برمی گزيند چگونه  مراحل اولی دعوت خود  تری که محمد دراما اين خدای بزرگتر و بر

آفرينندۀ  است که توصيف قرآن از اين اله يا خدای برتر، که رحمان ناميده می شود، او کسی   خدايی است؟ بر اساس
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و سپس بر عرش يا اريکۀ  بيافريد آنهاست در شش روز تمامی کائنات است، آسمانها و زمين و هرچه را در ميان 
که مجبور به استراحت  تورات نيز هيچ خستگی به او نرسيد  و برخالف خدای) ٥٩، ٢٥(، )١٠(شد فرمانروائی مستقر 

 را در ميان آنهاست در شش روز آفريديم و هيچ خستگی بر ما دست و زمين و همۀ آنچه  و به تحقيق ما آسمانها"باشد 
آن او و همچنين علم فرا  ميانۀ آنهاست از مان خدايگان آسمانها و زمين، و هرچه در رح). "٣٨قاف،  ٥٠." (نيافت 

اختيار نکرده؛ در  او فرزندی ). "٨٥زخرف،  ۴٣( "همگان بسوی او بازگردانده می شويد رسيدن قيامت نزد اوست و 
او که ). ٢، ٢٥(ساخته است  سرنوشت قطعی او را نيز مقدر را بيافريده  اين پادشاهی او را انبازی نيست و هرچه

منکران و  .)٨٢ ،٤٣(منزه است  آسمانها و زمين و خدايگان عرش است از آن نسبت ها که به او می دهند   خدايگان
آفريد و خود آفريدۀ رحمانند، نه مالک سود و زيان  اند که هيچ چيز نتوانند کافران بجز او خدايان يا الهيانی برگزيده 

بغير او به خدائی می خوانند قادر به شفاعت  و آنهائی را که مشرکان ) ٣،٢۵( مرگ و زندگی خود خويشند و نه مالک 
                                                               ).٨٦، ٤٣(نيستند  کسی

تا در ) ٧رحمان ، ٥٥" (را بر نهاد) ترازو(ميزان   را برافراخت و  آسمان"اوست که . همه چيز آفريدۀ رحمان است
در آن ميوه ها و  که * و زمين را قرارگاه آدميان ساخت ) "٩، ٥٥(کم فروشی نکنيد  کنيد و وزن کردن به عدالت رفتار 

او هم در  )  ۵۵ ،٢٠–١٩ (."همراه با کاه و گياهانی خوشبو و دانه هائی * هائی است با خوشه هائی که در غالفند نخل
خدايگان دو مشرق و دو مغرب  او ). "٨٤، ٤٣(است  زمين خدا است و خردمند و دانای کلو هم در  آسمان اله است 

و آب اين دو شيرين و گوارا و "؛ )٥٥،١٩" (به يکديگر نزديک شدنمد تا  دو دريا را پيش راند). "١٧،٥٥" (است
"( روند آن فراتر نمیاست که از ) سدی(  در ميان آنها برزخی "و ) ٥٣،٢٥." (سخت گزنده است ديگری شورابی 

در دريا  کشتی هائی است همانند کوه که  او را  و). "٢٢، ٥٥" (مرجان بيرون آيد از آن هر دو، مرواريد و ). "٥٥،١٩
                                                                            )٤٢، ٥٥." (پيش می روند
ای بی دود  و جن را از شعله* چون سفال بيافريد آدمی را از گل خشک شده ای "آفرينش رحمان آنکه  از نمونه های

پرندگان را با بالهای گشاده يا  آنان که " )٣ملک،  ٦٧" (در آفرينش رحمان هيچ خللی نمی بينی"  ). ١٥-١٤، ٥٥(بيافريد 
   ) ١١(را در هوا نگاه نتواند داشت بايد بدانند که هيچ کس جز رحمان آنان  بسته بر فراز سرخويش در پرواز می نگرند

روی زمين است  هر چيز که بر). "٥٩  ، ٢٥(و تو دربارۀ رحمان از کسی سوال کن که آگاه باشد    )١٠) ( ١٩ (،)٦٧( 
آسمانها و زمين  هر کس که در * خواهد ماند  خدايگان صاحب جالل و اکرام تو که باقی ) رحمان(جز * نابود می شود 
مشرکان بيهوده نبايد به خود مغرور ) ٢٩، ٢٧، ٢٦، ٥٥(  " کاری است  اوست، و او هر روز در  گاهاست سائل در
رزق خويش را از آنان  او که هيچ سپاهی در برابر رحمان نخواهد توانست آنان را رهايی بخشد و اگر  بدانند  باشند و بايد

                                                           . )٢١-٦٧،٢٠رجوع به (  دريغ دارد هيچکس روزی رسان آنان نخواهد بود 
و ) ١١٢انبياء،  ٢١(ياری از او می جويند  گويند همگان بهرحال رحمان خدائی بخشنده و مهربان است و بر رغم آنچه 

پرخاشجوئی کنند به آنان  ن به فروتنی راه ميروند و هرگاه جاهالن با آنا کسانی هستند که در زمين بندگان رحمان نيز 
     صبح مياورند هستند که شب را در سجده يا در قيام برای خدايگانشان به اين بندگان کسانی  .) ٢۵،۶٣ (سالم ميگويند

ميورزند، چرا که راه درست در ميانۀ اين دو   و آنان که به هنگام خرج کردن نه اسراف می کنند و نه خست) ٦٤، ٢٥(  
                                                  ).٦٧، ٢٥(است 

رحمان  را در اختيار او گذاشت او هم کسی جز " قرآن"يا " فرقان"محمد را به رسالت فرستاد و  اما آن کس نيز که
کتابی "و آن ) ١، ٢٥(  " بيم دهنده باشد که فرقان را بر بندۀ خويش فرو فرستاد تا جهانيان را رحمان کسی است : "نيست

 ٤١" (می فهمند) اين زبان را(است عربی برای مردمی که ) قرآنی(  ای  است که آيه هايش بروشنی بيان شده، و نوشته
اين فقط * افتی نفرستاديم که در رنج ما قرآن را بر تو فرو "او به محمد توضيح و اطمينان می دهد که  ؛)٣- ١٠  فضيلت 

و آن کس *   زمين و آسمانهای بلند را آفريده  و از جانب کسی فرستاده شده که *ترسد  هشداری است برای آن کس که می 
از آن اوست آنچه در آسمانها و زمين و در ميانۀ آنهاست،  و * استقرار دارد  )اريکه پادشاهی(رحمان ا ست که بر عرش 

  )٧- ٢طه،  ٢٠(   "آگاه است و اگر سخن بلند گوئی او به راز نهان و نهانی تر* زمين است  نيز در زير  و آنچه
انتقال يا تالوت قرآن به مردمان، نفی و رد کردند  برای اما بسياری وجود رحمان و فرقان، و همچنين ماموريت محمد را 

 برای آنان نيامد جزء آنکه از آن هيچ سخن تازه ای از جانب رحمان "زيرا تا اين زمان  تازگی هم نداشت و البته اين امر 
می  نيست، او را راهنمائی  دليل خدايگان محمد، که تا اينجا کسی جز رحمان به همين ). ٥شعرا،  ٢٦" (دنداعراض کر

سپس او را به آمرزش و . رحمان بيم داشته باشد در دل از  پيروی کند و) ذکر(تنها کسی را بيم ده که از پيام "کند که 
آيا  فرستاده ايم، بپرس که ود را از پيامبران ما، که پيش از تو و خ) ١١ياسين،  ٣٦" (ده مژدگانی پاداشی سخاوتمندانه 

                                ).٤٥ف، رزخ ٤٣" (داده بوديم جز رحمان خدايا اله ديگری برای پرستيدن قرار 
برای محمد می  به نقل داستانهائی گذشته نيز بوده و رحمان خود برای اثبات اينکه او خدای بزرگتر و برتر پيامبران 

خاوران دوری گزيد  چون از خاندان خويش به مکانی رو به سوی "که  مريم را بياد او می آورد پردازد؛ از جمله داستان 
مريم  و* فرستاديم که همچون انسانی کامل بر او نمودار شد  پرده کشيد، روح خويش را نزد او  و ميان خود و آنان* 

از هر (هستم تا تو را پسری پاک  تو  و او گفت من فرستادۀ خدايگان* برم که پارسا باشی رحمان پناه می  گفت از تو به 
رسد  روح خدايگانش به عيسی مسيح بارور می شود به او ندا می  چون مريم از و ) ١٩-١٦مريم،  ١٩" (ببخشم) آلودگی

" گويم يرم و با هيچ انسانی سخن نمیروزه بگ را ديدی بگو من نذر کرده ام در راه رحمان  اگر از آدميان کسی"که 
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)٢٦، ١٩.(                                                     
پدر را از " پيامبری صديق"می شود که او بعنوان   در همين سورۀ مريم همچنين از ابراهيم و گفتگوی او با پدرش ياد

هيچ نيازی از تو  که نه می شنود و نه می بيند، و نه چرا چيزی را : "گويد دارد و به او می بت پرستی برحذر می 
دانش  که از دانشی خاص برخوردار است، و پدرش از آن سپس از موضع کسی ) ٤٢، ١٩" (پرستی؟ برمياورد می

او ميخواهد که شيطان را  شود؛ و از  پدر می خواهد که از او پيروی کند تا او را به راه راست رهنمون محروم است، از 
ای پدر بيم دارم که از جانب رحمان : "، و به او می گويد) ٤٤، ٤٣   ،١٩(ستد زيرا شيطان بر رحمان عصيان کرد نپر

                                                               ).٤٥، ١٩" (پس دوستدار شيطان مباش به تو رسد، عذابی 
را به آنجا   را برای قومش مثل بزند که او رسوالن ستان مردم شهری دا در جائی ديگر رحمان از محمد می خواهد که

نازل نکرده و شما   و گفتند شما انسانهای همانند ما هستيد؛ رحمان چيزی"را تکذيب کردند  مردم آنان  فرستاد و آن
و خطاب به  دوان دوان از دور فرا رسيد مردی از آنان اما ). ١٥ – ١٣ياسين،  ٣٦" (دروغگويانی بيش نيستيد

کسی را نپرستم که مرا آفريده  چرا "تبعيت کنند و خود اعتراف کرد که  آنان خواست تا از آن رسوالن همشهريان خود از 
برساند  بخواهد به من زيانی  اگر رحمان  غير او را بپذيريم که) الهيانی(خدايانی  آيا * بازگردانده می شويد  و شما بنزد او

من به : "سپس خطاب به آن رسوالن گفت) ٢٣ – ٢٠   ،٣۶( د نکند و مرا رهائی نتوانند بخشيد؟شفاعتشان مرا هيچ سو
؛ در )٢٦، ٣٦" (بهشت درآی گفته شد به "و بهمين سبب به او ) ٤٥، ٣٦" (مرا بشنويد آوردم؛ سخن خدايگان شما ايمان 

 )١٢-٢٩ ،٢٨ ،٣۶(   برجای سرد شدندکه همگی در چشم بر هم زدنی  بر سر قوم او بانگی سهمناک فرستاديم  عوض
می شود، توضيح می دهد که او مردگان را زنده می   خوانده" رحمان"سرانجام رب يا خدايگان محمد، که همچنان بنام 

در صور "رسيد که  و روزی خواهد ) ١٢، ٣٦(آنچه را بجا نهاده اند خواهد نوشت  رو دارند و کند و آنچه را در پيش 
و گويند وای * خدايگانشان روی نهند بيرون آيند و شتابان بسوی و ديگر منکران همانند آنان، از گور (ان شود و آن دميده

" است و پيامبران راست گفته بودند " رحمان"آری، اين همان وعدۀ  کسی ما را از خوابگاههايمان برانگيخت؟ برما، چه 
)٣٦،٥١ ،۵٢ ( .                                                                                                               

آنان ايمان مياورند و صفات عالی او را می  جماعتی از بهرحال پس از مدتی مقابله و انکار مشرکان بر يکتايی رحمان، 
. پيامبرش زشت و ناروا مينمايد نظر نسبت هائی می دهند که برای او و در  همچنان از پيش خود به او پذيرند اما بعضی 

آنچنان ناروا  و اين سخن) ٢٦انبياء،  ٢١؛ ٨٨، ١٩" (فرزندی برگزيده است رحمان "مدعی می شوند که  آنان از جمله
چرا که * و کوهها فروافتند و در هم بريزند  شوند ن است آسمانها و زمين شکافته کهر لحظه مم"است که در اثر بيان آن  

در آسمانها و زمين  و * آنکه رحمان را سزاوار نيست که دارای فرزندی باشد  و حال* شده اند  ان فرزند فائل برای رحم
اين ) ١٣.(باد ستايش بر او). ٩٣ – ٨٨، ١٩(روی آورده  وجود ندارد مگر آنکه به بندگی بسوی رحمان  هيچ چيز

که در گفتار بر او * گرامی هستند  بندگانی "خوانند  خدا میمشرکان آنان را فرزندان، و بدتر از آن دختران  فرشتگان که 
 شفاعت نمی از آنان راضی است ) رحمان(جز برای کسانی که ) اينان.... (می کنند  عمل  پيشی نمی گيرند و به فرمان او

او را جهنم  او هستم جزای آنان بگويد من الهی سوای و هر يک از * کنند و در عين احترام به او از او می ترسند 
هر گاه به يکی از آنان "  يا دختران است و حال آنکه  آری، می گويند رحمان دارای دختر). ٢٩ –   ٢٦، ٢١" (ميدهيم

، ٤٣" (نسبت ميدهند چهر اش سياه و خود از خشم آکنده گردد که به رحمان  بشارت تولد همان چيزی را بدهند
کرديم؛ آنچه  فرشتگان را پرستش نمی اگر رحمان نمی خواست ما "که مشرکان در عين حال ادعا می کنند   ).١٤)(١٧

" بودم من از نخستين پرستندگان او می  بگو اگر رحمان را فرزندی بود). "٢٠  ، ٤٣" (ميگويند از روی نادانی است
)٨١، ٤٣.(  

زمين و  ق و بال منازع آسمانها وپادشاه و فرمانروای مطل همان رب يا خدايگان آفريننده و   بايد دانست که رحمان، يعنی
آغازين بعثت محمد، همانطور  سالهای  ميانۀ آنهاست و در عين حال هيچ همتا و حتی همنامی ندارد، در تمامی آنچه در 

انبياء و بعضی آيات ديگر مثال آورده شده، خدائی است بيشتر متصف به   ٢١سورۀ  ١١٣که از نامش برميايد و از آيۀ 
خطاب به  نسبت های ناروا به خشم ميايد و گذشت اما اندک اندک از اينگونه ناسپاسی و انکارها و  رحمت و مهر و 

) فراوان(فرزندان  گويد من حتما اموال و  می کنی آن کس که آيات ما را باور ندارد و می آيا تصور : "پيامبرش می گويد
آنچه را که چنين آدمی می گويد همه  .به هيچوجه* است؟ بسته  رحمان پيمان  از غيب آگاه است و آيا با* خواهم داشت 

از ذکر رحمان غافل  بايد بدانند که هرکس ؛ و همه )٧٩ -  ٧٧، ١٩(نوشت و البته بر عذاب او خواهيم افزود  خواهيم را 
ی آنها می ول شيطانها آنان را از راه منحرف می کنند  و آن* که همواره همراهش باشد  شود شيطانی بر او می گماريم 
 سپس با سوگند تهديد می کند که آدمی را، که هيچ نبوده و ما رحمان ). ٣٧، ٣٦، ٤٣(اند  پندارند که در راه راست افتاده

آنگاه از هر گروه * بزانو می نشانيم  جهنم همه را با شيطانها گرد مياوريم و سپس آنان را گرداگرد   *آفريده ايم  او را 
آنها را که سزاوار  و شک نيست که * سرکشی کرده اند جدا می کنيم  بشتر خود ستائی و رحمان کسانی را که در برابر 
چرا  و هيچيک از آنان نيست که داخل در جهنم نشود* می شناسيم  و سوختن در آن هستند بخوبی  انداخته شدن در آتش

نجات می دهيم و ستمکاران را  ايان راپارس و در عوض پرهيزگاران و * اين حکمی قطعی از جانب خدايگان تست  که 
خويش مياموزد  رحمان در عين حال به پيامبر ) ۶٧-١٩،٧٢ .(   حال خود رها می کنيم همچنان بزانو نشسته در آنجا به 

يا روز جزا  ميافزايد تا آنزمان که سرانجام آنچه را از عذاب گمراهی باشند رحمان بر زمان آنان  بگو کسانی که در"که 
  ).٧٥، ١٩(ضعيف تر است  و سپاهش  آنگاه خواهند دانست چه کسی جايگاهش بدتر. داده شده ببينند نان وعده به آ
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سخن بميان  - رب العالمين –خدايگان جهان و جهانيان  برادر موسی از  در قرآن، در جائی ديگر نيز که از زبان هارون
: پيروی سامری می گويد از ارون هنگام پرهيز دادن بنی اسرائيل رحمان ياد می شود باين ترتيب که ه بعنوان  ميايد از او

پس، از من پيروی کنيد و . خدايگان شما رحمان است ايد و حال آنکه ای قوم من، شما به اين گوساله وسوسه شده 
                                       .)٩٠  طاها، ٢٠(همزمان او را اطاعت کنيد  

و در * را يارای بگو مگو با او نباشد  است که کس سمانها و زمين و آنچه در ميانۀ آنهاست رحمان بهرحال، خدايگان آ
رخصت دهد و او سخن به  هيچکس سخن نگويد مگر آنکه رحمان به او  فرشتگان به صف ميايستند و " روح"روزی که 

 ٧٨(گان خويش پناهگاهی خواهد يافت کس خواهان آن باشد در نزد خداي روز حق است و هر  و آن روز* صواب گويد 
شوند؛ در آن روز فرمانروائی  فرو فرستاده ؛ روزی که آسمان با ابرها شکافته شود و فرشتگان به زمين )٣٩ – ٣٧نبا،  

تشنه کام به  و مجرمان را * در پيشگاه رحمان گرد آوريم  در آن روز پارسايان را). ٢٦  ، ٢٥(بحق از آن رحمان است 
  ).٨٧ – ٨٥، ١٩(از شفاعت نصيبی نخواهند داشت ) ديگران(  با رحمان پيمان بسته باشند  و بجز آنان که* نيم جهنم برا
در آن روز شفاعت * شنيد  نخواهی در برابر رحمان صداها فرو خواهند خفت و جز صدای پائی .... رستاخيز در روز 

                           ).١٠٩ – ١٠٨، ٢٠(آيد  شرخصت دهد و سخنش او را خو سودی ندهد مگر آنرا که رحمان 
جهنم همچون کمينگاهی در انتظار ). ١٨، ٧٨(بيائيد   و روز داوری روزی است که در صور دميده شود و شما فوج فوج

و جز آب جوشان *   نه خنکی نوشند و نه آب * قرنها در آنجا خواهند ماند * است  مقصد و ماوا و سرکشان را * باشد 
اينک ) . ٢١ –٢٨ ، ٧٨ (و آيات ما را جدٌا تکذيب می کردند*   زيرا آنان به روز حساب اميد نداشتند * خون  چرک و

                                                               ).٣٠، ٧٨(جز بر شکنجۀ شما نخواهيم افزود  بچشيد که 
و دخترانی با پستانهای  * بستانها و تاکستانها*   ئی است در امان از هر آسيب عکس، در اين روز پارسايان را جا اما بر

 – ٣١، ٧٨(خدايگانت  و اين پاداشی است کافی از جانب  *نه سخن بيهوده شنوند و نه دروغ  * و جامهای پر * برجسته 
، ٥٥(بهره خواهد داشت ) ١٥(هشتخدايگانش در بيم بوده از دو ب برابر جايگاه داوری  آن کس که از ايستادن در). ٣٦
آنجا از هر گونه ميوه ای دو  ).٥٠  ، ٥٥(در آن دو، دو چشمه جاری است ) ٤٩، ٥٥(دو از درختان انباشته اند  آن  )٤٦

در  ديبای ضخيم است تکيه زده اند و ميوه های آن دو بهشت  که آسترهايی از ؛ بر بسترهاشان )٥٤، ٥٥(نوع وجود دارد 
 خويش ننگريسته اند و پيش از بهشتيان هيچ آدمی و در آنجا زنانی هستند که جز به شوی  ؛ و)٥٤، ٥٥( دسترسشان است

      بهشت ديگر هم هست دو  و جز اينها). ٥٨، ٥٥(؛ همانند ياقوت و مرجانند )٥٦، ٥٥(نکرده است  جنی آنان را لمس 
    در آنجا زنانی هستند نيک سيرت و نکو روی ).٥٥،٥٨(هست  در آن دو بهشت ميوه هاست و نخل و انار ) ٦٦، ٥٥(
، ٥٥(آنان را لمس نکرده است  پيش از بهشتيان هيچ آدمی و جنی  (72 ،٥٥(حورانی مستور در خيمه ها  ، )٧٠، ٥٥(

را ) رحمان) پس کداميک از نعمت های خدايگانتان"، )٧٦، ٥٥(زده اند  سبز و فرشهای نيکو تکيه  ، بر بالشهای)٧٤
خدا به آدميان است در سورۀ  -رحمان   و اين آيۀ آخری، که يادآور نعمت های گرانقدر) ٧٧، ٥٥" (ر می کنيدانکا 

و آب  شود و تنها در سه آيه از اين سوره است که مجرمان به جهنم  بار تکرار می  ٣١آيه است،  ٧٨رحمان، که شامل 
                                                      .شوند جوشان تهديد می

او کسانی را که . را تکرار می کند نعمت های خود خدا همچنان در بسياری جاهای ديگر سخن از رحمت و  - رحمان 
آنان نيز که رحمان را باور  و حتی در مورد ) ٩٦، ١٩(همگان می کند  کارهای نيکو کرده اند محبوب ايمان آورده اند و 
" بسازيم که از آن باال روند خانه های از نقره برپا کنيم و پلکانهائی از نقره"  ما برای اينان  ممکن بود که ندارند می گويد

اما چون قرار ) ٣٤، ٤٣(هايی که بر آن لم بدهند  کنيم و تخت  و برای خانه هاشان نيز درهائی از نقره درست) ٣٣، ٤٣(  
 شوند از اين کار د و به امت واحدی از مشرکان بدل شويم همۀ مردمان به شرک روی آرن  ما بر ا ين بود که مانع

                                                                                ).٣٣، ٤٣رجوع به (خودداری ورزيديم 
اما بعد * افتادند آنان تالوت ميشد گريان به سجده مي که چون آيات رحمان بر  کسانی از پيامبران و از فرزندان آدم بودند

گمراهی مطلق خواهند  به آنان نماز و دعا را ضايع گذاشتند و پيرو شهوات خود شدند؛ اينان بزودی  اخالف  کسانی از
اينان به بهشت داخل خواهند شد و بر آنان ستم * کنند  کارهای شايسته مگر آنان که توبه کنند و ايمان آورند و * افتاد 

در * وعده کرده بود به وعده وفا خواهد شد  عدن نيز که رحمان در غيب به بندگانش  رد بهشتو در مو* نخواهد رفت  
بهشتی است که به  همان  و اين* است و هر صبح و شام روزيشان آماده " سالم"گفتارشان  . سخن لغو نمی شنوند آنجا

                                                   .   )  ۵٨-۶٣ ،١٩ (    کنيم بندگانمان، آنان که پارسائی پيشه کرده اند، عطا می 
سالهای آغازين بعثت برای خود برگزيده بيشتر خدائی   يعنی اله يا خدايی که محمد در" رحمان"چنانکه ديده می شود  

مت و مهر کامل از رح رحمان آمده، در عين قدرت  ٥٥همانطور که بويژه در سورۀ  مهربان است و رحيم و رئوف و 
رحمت خود را از  باورمندان از هر نوع نعمت ميافريند و حتی گاه است و برای بندگان خويش، و بخصوص  سرشار

                                                        .دهند نيز دريغ نميدارد و به آنان فرصت ميدهد تا نظر خود را تغيير منکران 
کسانی به او و دعوت او ايمان مياورند  :می گيرد در برخورد محمد با قومش تحوالتی صورت اما زمان پيش می رود و 

مومنان ميافزايند و  مخالفت و دشمنی شان و اذيت و آزار بر خود او و بر  کسانی ديگر بر انکار و و از پی او می روند و 
و مشترک قوم بنی  ، که همان خدای برتر"اهللا"نام يا خدائی ب دقيقا معلوم نيست از چه زمان سخن از اله  در اين ميان

حداقل در سی سوره از سوره های اوليۀ  تازه محمد  حقيقت اينست که نام اين خدايگان. قريش است، بميان ميايد ُمَضر و 
 يخورد کهچشم م در بعضی آيه ها به " اهللا"گاه در البالی سوره های اين دوران نام  البته ) ١٦.(قرآن مسکوت مانده است
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غالبأ با اشاره به آيه هائی از اينگونه  داده شده است اما قرآن پژوهان بعمد يا غيرعمد از جانب تدوين کنندگان قرآن جای 
بعيد نيست که محمد خود از زمانی به بعد، در  به مت اصلی افزوده شده اند ولی  يادآوری و اثبات کرده اند که اينها بعدها 

 ٢٠هشت سورۀ  های يک تا  در کنار هم ياد کرده باشد از آنجمله ميتوان به آيه" رحمان"  و " هللا"از نامهای  مواردی
فرستندۀ قرآن، آفريدگار زمين و آسمانهای بلند، فرمانروای  بعنوان " رحمان"طاها اشاره کرد که در هفت آيۀ اول ابتدا از 

                       و بر راز های نهان آگاهآنهاست و هرچه در روی زمين است  هرچه در ميانۀ اين دو و 
يا بگفتۀ قرآن  سخن ميرود که نيکوترين نام ها، " اهللا"ناگهان، در آيۀ هشت، از اله يا خدائی بنام  است، ياد ميشود ولی 

که محمد در آنها خطاب  ملک است  ٦٧سورۀ  ٢٩و  ٢٨و يا جدی تر از اين، آيه های ) ١٧.(اوست سماء الحسنی، از آن 
با من هستند هالک کند و يا بر ما رحمت آورد چه کسی کافران را از  را که  مرا و آنان" اهللا"گيرم : به مشرکان می گويد

و بر او توکل کرديم و زودا  به او ايمان آورديم او رحمان است که ما : "دردآور ميرهاند؟ و بالفاصله پاسخ می دهد عذاب 
چنان درپی " رحمان"  و " اهللا"چنانکه ديده می شود در اينجا  ؛ و." در گمراهی آشکار است خواهيد دانست چه کسی که 

امر  موجود واحد با دو نام متفاوت سخن ميرود و يا حتی ممکن است آمده اند که گويی از يک  هم و در پيوند با يکديگر
                               .بکار رفته است" اهللا"ز صفات بعنوان يکی ا" رحمان"تشبيه شود که گويا  چنان 

ميکند اما باحتمال زياد اين " رحمان" را جايگزين" اهللا"  شک نيست که نميتوان دقيقا تعيين کرد که محمد در چه زمان 
حظه ای از مکيان به او قابل مال زمانی اتفاق ميافتد که ديگر جماعت  ميانه دوران دعوت محمد در مکه و امر در سالهای 
قبيلۀ  قوم و  کنند که شايد بهتر باشد نام خدای بزرگتر و مشترک کعبۀ مکه و در اين زمان احساس می  و دين پيوسته و

اين دليل که با توجه به شرايط موجود، از  هم به خويش را جايگزين نام خدای برتر و مشترک اقوام ديگر کند و شايد 
اين کار در جلب مکيان  مخالفان خود بيشتر پايداری کند و از سوی ديگر با  مخالفت های منکران و  يکسو بتواند در برابر

بعنوان مرجع وحی و الهام محمد  اما باحتمالی انتخاب اين نام. داشته باشد متزلزل به آئين خويش موفقيت بيشتری  مردد و
اين خدايگان تازه برای مومنان سوال برانگيزد،  ام او به مق وواگذاری" رحمان"و سپس نسبت دادن تمام حاالت و صفات  

: شود گفته می و باحتمال قوی در پاسخ به چنين سوال و گفتگوئی است که در آيه ای  بوده،  و شايد هم بحث انگيز
 ١٧(» از آن اوست) سماءالحسنی(نام های نيکو  کدام بخوانيد به هر . تفاوتی نکند که او را اهللا بخوانيد يا رحمان بخوانيد«

گفته ميشد " رحمان"اين در حق  که برخی کيفيات و خصوصياتی که پيش از  ؛ و بدنبال اين آيه است)١١٠  اسرائيل، 
يعنی خدائی را  "اهللا"محمد خواسته ميشود تا برای مردمان تکرار کند که  تکرار ميشود؛ برای مثال از  "اهللا"دربارۀ 

جهانيان نيازی نيست و هيچگاه درمانده  جهان و  او را در فرمانروائی و پادشاهی بر سپاس گويند که فرزندی ندارد و 
                                               ).١١١، ١٧(نياز پيدا کند  ياوری نخواهد شد که به پشتيبان و 

که نام اصلی و "رحمان"ود و نام ميان مير رحمان و اهللا از  اما زمانی ميگذرد که اين بی تفاوتی و هم ارزی ميان
نيکوی  نام های محمد و آفريدگار جهانيان بود، به صفتی ار صفات، يا بقول قرآن به يکی از   منحصر بفرد خدايگان برتر

 ٩٩آنکه براساس يک شمارش در قرآن  توضيح. الحسنای او در ميايد بدل ميشود و در رديف بقيۀ صفات، يا اسماء " اهللا"
تذکر داده ميشود که اين نيکوترين نام ها به  و به مومنان ) ١٨(رحمان است دکر شده که يکی از آنها" اهللا"برای نيکو  نام 

آنان . بگذاريد ميورزند به حال خود  نامها بخوانيد و آنان را که به نامهای نيکوی اهللا الحاد دارد، او را به اين  اهللا تعلق
 )                                                 ١٨٠  عراف،٧(يد بزودی به کيفر اعمال خويش خواهند رس

اشاره کرد که پس از تاکيد بر اينکه " حشر" مدنی  ٥٩در مورد نامهای نيکوتر اهللا برای مثال ميتوان به سه آيه از سورۀ 
عالم : است باين ترتيب کر شده يکجا پانزده نام از سماء حسنا برای او ذ هيچ خدائی جز او نيست، کسی است که " اهللا"

عاری (، سالم )پاک) ، قدوس)پادشاه(، ملک )مهربان(، رحيم )بخشنده(  ، رحمان )دانندۀ نهان و آشکار) غيب و الشهاده
، باری )آفريننده(، متکبر، خالق )تندخو(  ، جبار )نيرومند) ، عزيز)نگاهبان(، مهيمن )ايمنی بخش(، مومن )هر عيب از 

                                                         ).٢٤ – ٢٢، ٥٩) (خردمند(حکيم  ، )نگار چهره(مصور ، )نوآفرين(
برترين اله يا خدای خدايان قبايل مضر بود که از  اشاره شد، او بزرگترين و  ، همانطور که بيشتر"اهللا"اما در مورد 

عربستان مقام داشت، طايفۀ   اين اقوام قوم بنی عامر بود که در مرکزبزرگترين بخش : تشکيل می شد گوناگون  چهار قوم
سوم دو . از نظر جمعيتی پس از بنی عامر قرار می گرفت مکان داشت و ديگر بنی تميم بود که بين بنی عامر و حجاز 

ند که در مکه و قبايل قريش و کنانه بود در منطقۀ طائف سکونت داشتند و چهارم  طايفۀ، هوازن و طائف بودند که 
ميالدی برترين  قرن هفتم  بخش قبايل مضری بودند، و کعبۀ واقع در اين شهر در اوايل آن ميزيستند و کوچکترين  اطراف

                                                                  )١٩.(بيت اهللا نزد اين قبايل بود
 "رحمان"بعثت محمد و دعوت مردمان به پرستيدن  پس از آغاز  - شش سال  و شايد پنج يا – و باين ترتيب چند سال

که گفته شد، رحمان به يکی از  همانطور  ، و"رحمان"جايگزين " اهللا"آفريننده و پادشاه جهان و جهانيان،  خدای يگانه و 
خدائی  دائی است يکتا، و که خطاب به مردمان بگويد که خدای شما خ می يابد صفات او بدل ميشود؛ و محمد ماموريت 

زاده  نه) ١اخالص،  ١١٢(همان اهللا است که يکتاست  و او ) ١٦٣بقره،  ٢(رحمان و رحيم است  وجود ندارد جز او که
را بی هيچ ستونی، که  همانست که آسمانها  ؛ اهللا)٤و  ٣، ١١٢(و نه همتائی برای او وجود دارد *   است و نه زاده شده 
زمين را بگسترد و در آن کوهها و رودها قرار داد، شب را در *   خود ساخت  ت، آفتاب و ماه را رامبتوان ديد، برافراش

را ميفرستد هر که  صاعقه ها ؛ رعد به ستايش او و فرشتگان از بيم او ستايشش می کنند، او )٣و  ٢، ١٣(   روز بپوشاند
   ).١  ، ١٣(آفريننده هر چيزی است، و همو يکتا و قهار است  اهللا: ؛ و بگو)١٣  ف ١٣(را بخواهد با آن به او آسيب رساند 
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 ٢٢/١١/١٣٨٥   
    :پاورقی ها

  
سورۀ تکوير ذکر شده ولی اين آيه خارج  در آخرين آيه " اهللا"کلمۀ . تکوير ٨١عبس و  ٨٠: مرسالت ٧٧سوره های  -١

از متن اصلی سوره است                                                .و بعدها به آن افزوده شده است  
چاپ   شاهنشاهی١٨/٢٥٣٥تهران،  مهندس مهدی بازرگان، سير تحول قرآن، باهتمام سيد محمد مهدی جعفری،  - ٢  

                                           فاروس ايران،
    ١٣٦٢ن، تهرا دکتر محمود رامياد، تاريخ قرآن، انتشارات اميرکبير، ٦٧١ – ٦٧٠صفحات -٣

اين رحمان و  اهللا ذکری بميان نيامده   بکار رفته و از نام های " رب"سوره از سوره های اوليه قرآن فقط کلمه ٢٧در  -٤  
     ١١٤ –١١٣، ١١١، ١٠٩ - ١٠٥               ٧٥، ٦٨، ٥٦، ٥٤ ، ،٧٧ عبارت از سوره سوره ها ، ٨٣،٨۶ ،٨٢ ،٨٠ 

    های
،٩۴،٩٧ – ٩٢ ،٩٠ –                                                                                .                هستند٨٨   ١٠٣-٩٩  

                    .استاجماع قرآن پژوهان مربوط به زمانهای بعد  به و اگر در بعضی از اين آيه ها اين نام ديده ميشود   
         

١٣٧٤الکريم، نشر پرتو؛ بهمن  محمد عبدالباتی، المعجم المفهرس اللفاظ القرآن فواد  ٣٠٧رجوع شود به ص  -٥     
جوامع قبايلی عربستان پيش از اسالم  رجوع شود به دکتر اميرحسين خنجی، بسترهای مذاهب متنازع اسالمی در    ٦-  
                 .                                  ١٣٨٢ارديبهشت  ٢٧، »ايران امروز«سايت .... و

   Encyclopedia Britania از بنقل  ٧٧ص١٣٧٥دکتر روشنگر اهللا اکبر، سانفرانسيسکو، انتشاراتی فارس،   -٧:       
                                                                                                      Nint thedition,vol.xvi,p.459  

                                      دکتر اميرحسين خنجی بنقل از بالذری صاحب کتاب فتوح البلدان ، -٨ 
                     انتشارات ترجمۀ ابوالقاسم پاينده، ريرطبری، جلد چهارم، جمحمدبن ١٤١٨ – ١٤١٤رجوع شود به صفحات  -٩ 

                                                                                                                               . ١٣۵٢ اساطير،  
                                                                                                                                                       

ای محمد، شنيده «: گفته ميشود  ١٨٠در کتاب ابن هشام، صفحه . سيرت رسول اهللا -ابن اسحاق ٢٧٢ص  -١٠             
.                      »....رحمان است تعليم می گيری، و به خدا سوگند که ما ايم تو ازمردی که در شهر يمايه است و نامش 

         
در جای  " اهللا"تفاوت که در اينجا  آمده با اين  ٧٩نمل آيۀ  ١٦ات در سورۀ کلم مشابه اين آيه با تغيير در بعضی -١١   

را در هوا نگاه نتواند  شده در فضای آسمان نمی نگرند؟ هيچکس جز اهللا آنان آيا به پرندگان رام «: رحمان نشسته است
     ».داشت 

 ١٠، ٢١و باب  ٢٨، ١١باب " رسوالن اعمال "ب اين داستان از يک افسانۀ مسيحی گرفته شده که در انجيل در کتا -١٢  
در. از آن سخن رفته تبديل شده" حبيب نجار"آغابوس است که در داستانهای اسالمی به  اينجا نام آن مشخص   . است 

  .                                                    قرآن، ترجمۀ بالستر ٤٦٩شود به ص  رجوع 
برگزيده است؛ ستايش بر او باد، او بی نياز  گفتند اهللا فرزندی : "عينا همين آمده است٦٨ ًه، آييونس ١٠در سورۀ  -١٣ 

   .اهللا داده است هکه در اينجا رحمان جای خود را نيز ب." زمين است است، از آن اوست هرچه در آسمانها و 
تفاوت که در اينجا اهللا بجای رحمان  اين  تکرار می شود با ٥٩ – ٥٧نحل، آيه های  ١٦اين مضمون عينا در سورۀ  -١٤   

و: "مورد بی احترامی واقع می شود و حال آنکه هر گاه يکی از آنان را بشارت به.... * دختران قائل ميشوند برای اهللا    
                                                                   ."چهره اش سياه و خود از خشم آکنده گردد دختر دهند 

از جمله گفته شده يک بهشت برای تفسيرهای فراوانی شده که هيچيک قانع کننده نيست،    دربارۀ دو بيت بهشت -١٥  
                                                         .يعنی اصحاب سمت راست است " اصحاب يمين"و ديگری برای " مقربون

                       .المعجم المفهرس ٧٥ – ٤٠رجوع شود به صفحات  -١٦  
  

٢٤، ٥٩؛ ٨، ٢٠  ؛ ١١٠، ١٧؛ ١٨٠، ٧برای اسماء الحسنی رجوع شود به سوره ها و آيه های  -١٧    
                                    ١٣۵.   بر، صفحات دکتر روشنگر، اهللا اک -١٨ ١٨۵–

.                                                          دکتر اميرحسين خنجی، بسترهای مذاهب -١٩                         
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)بودا گوتمه(گئوماته زرتشت و  بوذاسف   
 

يعنی سرود دان منور و (گوتمه بودا و ) يعنی سرود دان زرين پيکر( گئوماته زرتشتنگارنده طی مقاالتی از يکی بون 
از جمله داليل اصلی ام يکی اين بوده است که طبق نوشته کتسياس طبيب و مورخ دربار پادشاهان . سخن گفته است) دانا

بر بلخ و  کورشاز سوی پدر خوانده و پدر زنش  شاهزادهبه عنوان ) رديهسپيتاک ب(ميانی هخامنشی گئوماته زرتشت 
منابع زرتشتی و بودايی  صراحتًا مطلب چندانی از يکی بودن اينان جز . شمال غربی هندوستان حکومت می نموده است

ولی نويسندگان . دسه شعار مشترک تعليمات آنها و اشتراک معنی  لفظی نامهای نزديکان و زادگاه آنان بدست نمی دهن
به صراحت )  ، هوشنگاسطوره ای ابراهيم ادهم بلخی ، شاهزاده ابراهيم بت شکن(بوذاسف دوره اسالمی در زير نام 

اسناد مربوط بدين گفتار . نمايان می سازند) بوذاسف(مطالبی عنوان ميکنند که آشکارا اين همانی بودن زرتشت و بودا 
شهريار در تاريخ افسانه ای ايران، تأليف آرتورکريستن سن ايرانشناس معروف در کتاب نخستين انسان و نخستين 

دانمارکی، با ترجمه احمد تفضلی و ژاله آموزگار به خوبی جمع آوری شده است که تنها  احتياج به بررسی دقيقتر و 
در اينجا اضافه کنم که  برای روشن شدن بحث بايد. بيشتر دارند تا گره  معمای يکی بودن بودا و زرتشت گشوده گردد

که نامشان در رابطه با ) پهلوان پلنگ مانند( تخموروپهو ) پادشاه سرزمين راه و ارابه(دو لقب  اساطيری تهمورث 
برادر بزرگ سپيتاک زرتشت حاکم گرگان  مگابرن ويشتاسپذکر ميشوند در اصل متعلق به  ) بت شکن( بوذاسف

گئوماته برديه /خورشيد چهر پسر کوچک سپيتاک زرتشت  تيگرانو ) بخش تورات يعنی جنگجوی آرامش ناحورهمان (
حاکم ارمنستان و اران بوده اند که در حکومت عاجل برادر و ) تورات  در معنی پادشاه کوهستان هارانظاهرًا همان (

تش با توسط داريوش و شش تن سران پارسی همدس) زرتشت(پدرشان شريک بوده و بعد از ترور گئوماته برديه 
                                                                                   :کريستن سن می آورد. سپاهيان داريوش نبرد کرده اند

فرمان داد که سگان . بنا به گفته طبری تهمورث نخستين کسی بود که اسبان و استران و خران را حشم شاهان قرار داد" 
به فارسی می . انی و نگهبانی گله و رمه از ددان، و جانوران و پرندگان شکاری را برای صيد به کا گيرندرا برای پاسب

                                            .را تبليغ کرد صابياندر نخستين سال پادشاهی او ظهور کرد و دين  بوذاسفنوشت و 
= به سومری يعنی جنگجوی آرامش دهنده( ناحوردر زمان : ۶٢ يوتيخيوس، تاريخ ، به کوشش پوکش، فصل يکم، ص

را بنا نهاد، و اين زمانی بود که ) مغتسله(ظهور کرد که دين صابيان  زرتشتمردی ايرانی به نام ) مردوک/تهمورث
                                                                                                       . در ايران فرمانروايی ميکرد تهمورث

مرد ( کيومرثچون تهمورث به پادشاهی بنشست، مغان اورا . الف: ١٠١-٢بلعمی، ترجمه زوتنبرگ، فصل يکم، ص 
مسعودی، .... خواندندی و گفتندی که وی بت پرست بود؛ و دروغ گفتندی که او خدای عزوجل پرستيدی) کوهستان قفقاز

تهمورث پسر ويونجهان پسر ] هوشنگ[پس از او ) ١١١ه کوشش باربيه دومنار، فصل دوم، صب. (مروج الذهب، الف
در نخستين سال فرمانروايش مردی به نام بوذاسب ظهور کرد که . ارفخشد، پسر هوشنگ  شاه شد و در شاپور مستقر شد

بر )سپهر(در زير اين سقف  دين صابيان را بنا نهاد و می گفت که سرچشمه خوبی مطلق و صالح عام و منبع زندگی
اداره ميکنندف و با خارج شدن از افالک خود و با ] همه چيزها را[کشيده است، و ستارگان باورود و خروج خود 

پيمودن راههای خويش، و با پيوستن به جايی و جدا شدن از جايی ديگر، سبب همًه حوادث جهان ميشوند، يعنی سبب 
سيطها و تفکيک مرکبها، و اتمام صورتها و پيدايی و فرو رفتن آبها ميگردند، و درازی و کوتاهی عمرها و ترکيب ب

وی . برترين اداره از سيارات و افالک آنهاست، و مطلبی جز اينها که بيان آنها از حد اختصار و ايجاز بيرون است
ين صابيان را در ميان گويند که اين مرد نخستين کسی است که د. گروهی از مردم سست رأی را پيرو خود گردانيد

و اين دستًه اخير از صابيان از نظر فرقه با حّرانيان تفاوت دارند، و اقامتگاهشان  -حرانيان و کيماريان ظاهر ساخت،
و دوران پادشاهی تهمورث تا هنگامی که مرد، سی سال  -.ميان واسط و بصره در عراق در حدود مردابها و بيشه هاست

به قول بعضی، دراصل معبدی برای زحل ) بيت الحرام(کعبه مکه )[٢۵٢چهارم، ص. (ج... اندبود؛ و جز اين نيز گفته 
وضع . و بتان را می پرستيدند و برای اينکه آنان را به خدا نزديک کنند، پرستش ستارگان را رها کردند]. بوده است

پ از سرزمين هند به سند رفت، سپس و بوذاس - زيرا وی اهل هند بود -ظهور کرد سرزمين هندچنين بود تا بوذاسپ در 
سپس به سند باز گشت، بعد به کرمان . به سرزمين سجستان و سرزمين زابلستان که سرزمين پيروز پسر کبک بود، رفت

و به . رفت و در حالی که ادعای پيامبری می کرد، و می پنداشت که فرستادًه خدا، و ميانجی ميان خدا و آفريگان اوست
وی نخستين کسی بود . ، و اين در آغاز پادشاهی تهمورث، شاه فارس، يا به گفته ديگران جم، بودرفت سرزمين فارس

بوذاسپ به مردمان فرمان ميداد که در اين جهان زهد پيشه کنند و به جهانهای براين بينديشند، . که مذهب صابيان آورد
بوذاسپ با گفته های شبهه آميز بت پرستی و سجده  زيرا که پيدايش نفوس از آنجاست، و بازگشت از اين عالم بدانجاست؛
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.                   بر آنها را در ميان مردم تجديد کرد، و با انواع نيرنگها و خدعه ها پرستش بتها را در دل مردم افکند
خوانده  بلخ کتيبه ای به فارسی] نوبهار[کسی از اهل درايت و تحقيق گفته است که بر در معبد) ۴٩فصل چهارم، ص(.د

. »عقل بردباری و دارايی: دربار پادشاهان به سه خصلت نياز دارد: بوذاسف گفته است«:است که ترجمًه آن چنين است
اگر آزاده ای يکی از اين سه خصلت را داشته باشد، . بوذاسف دروغ گفته است«:و زير آن به عربی نوشته شده بود

                                                                                                                     .»مالزم دربار سلطان نشود
، مسعودی می آورد که ميان )به بعد ١٢٢، کره دوو، ص٨۵کتابهای جغرافيايی عرب، جلد هشتم، ص(در کتاب التنبيه 

جلد (بخشی ديگر از همين کتاب. رمانروايی کردسال بود و تهمورث سی سال ف ١٨٠هوشنگ و تهمورث فترتی به مدت 
حاوی مطلبی است مبنی بر اينکه پيش از زرتشت ايرانيان بر رأی حنفا بودند، يعنی ) ١٣٠، کره دوو،ص ٩٠هشتم، ص

                                                                ....  صابيان، و آن دينی بود که بوذاسف بر تهمورث عرضه کرده بود
کسی که کامًال مسلح باشد «زيناوند به معنی  -تهمورث زيناوند) ٢٠- ٢١،ترجمه٢٩-٣١متن.۴فصل يکم،.(ج

شهر بابل و کهندز مرو را ساخت، و در بعضی کتابها آمده است که وی گردينداد را  -»)قوم نياکان پدر وی سئورومت(=
ظر من اين اسم بايد گرد آباد باشد که در بارًه آن داستانی وجود دارد، به ن. که يکی از هفت شهر مدائن بود، بنا نهاده است

و در اصفهان دو بنای بزرگ ساخت يکی به نام مهرين و . و چون نام گردآباد فراموش شد، اين نام تصحيف گرديد
اما . يده می شدمهرين بعدها نام روستايی شد که در پائين اين بنا قرار داشت و پيش از آن کوک نام. ديگری سارويه

سارويه را، پس از گذشت هزاران سال، باروس شهر جی فرا گرفت، آثاری از اين دو بنا هنوز برجاست، و در زمان او 
علت آن بود که مردمانی که عزيزان خود را از دست ميدادند، مجسمه هايی همانند . پرستش بتها و ساختن بتان آغاز شد
ود را تسلی بخشند، و با گذشت روزگار پرستش آن بتان در نظر آنان خوش آمد، و آنها آنان می ساختند تا با ديدن آنها خ

. را به عنوان حاميان خو عبادت کردند، بدين منظور که ميان آنان و خدا ميانجی شوند و آنان را به خدا نزديک گردانند
مردی به نام بوذاسپ بودند؛ علت آن بو که در روزگار او روضه برقرار شد، و ابداع کنندًه آن مردمانی فقير از پيروان 

بنابراين بر آن شدند که همه روز را در گرسنگی به سر برند و پس از آن مقدار آبی که . غذا دشوار به دست می آمد
مدتی بدان خو گرفتند و سر انجام روزه را يک اصل دينی و عبادتی برای خدا به . برای ادامه زندگی الزم بود، بنوشند

اين گروه را کلدانيان خواندند، و در زمان دولت اسالم صابيان ناميده شدند؛ صابيان در حقيقت فرقه ای از . وردندشمار آ
مسيحيانند که در ناحيه ای ميان باديه و مردابها ساکن هستند، وبا عموم مسيحيان مخالفند و مسيحيان آنان را از 

هر گروهی به ديانت خود خرسند است، بنابراين به آنان «:گفت گويند که تهمورث می. بدعتگذاران به شمار می آورند
                       ...و اين رسم در سرزمين هند تا امروز پا برجاست . »آزار مرسانيد

                                    
، مطلب ١٨۶، ترجمه ص ٢٠۴تاب بيرون، آثارالباقيه، به کوشش زاخو، صدر بارًه بوذاسپ در ک.[ب.... بيرونی الف

وی هنگامی يک سال از . بوذاسپ بود] يعنی پيامبران دروغين[و نخستين شخص مشهور از ميان آنان«:]زير آمده است
ان کرد، و فرمانروايی تهمورث گذشته بود، در سرزمين هند ظهور کرد، و کتابی به فارسی آورد و تبليغ فرقًه صابي

شاهان پيشدادی و بعضی از کيانيان که در بلخ اقامت داشتند، ماه و خورشيد و ستارگان و . مردمانی بسيار از او کردند
همًه عناصر را بزرگ به شمار می آوردند و مقدس می شمردند تا اينکه زرتشت و قتی که سی سال از پادشاهی گشتاسپ 

متن ص (عالوه بر آن بيرونی متذکر ميشود. طالبی دربارًه صابيان آمده استپس از آن م» .سپری شده بود، ظهور کرد
اخنوخ جاودانی، (را همان بوذاسپ می دانند و بعضی ديگر او را با ادريس  هرمسکه بعضی ) ١٨٨،ترجمه ص ٢٠۶

                                                                                                               ..."يکی تصور ميکنند) کيخسرو
يکی اينکه نام . از گفتار مورخين عهد تسلط اعراب که در باال از آنها ياد شد دو نتيجه مهم و جالب قابل اخذ است

در .بوده است بت شکنمربوط بوده و اين نام در اصل به معنی ) بود، علی القاعده و اريانتی از بت(بت با کلمه  بوذاسف
يعنی منور شده ( بوديستوانام . حاليکه که بعدًا اين بت شکن خود در شرق و جنوب آسيا در هيئت بودا تبديل به بت گرديد

اصل بوده است و هندوان با در نظر گرفتن شرايط بوذاسف بلکه برعکس ) بت شکن(بوذاسفنه مأخذ ) به دانش حقيقی
را پديد آورده اند تا با مذاق و باورهای مردم هندوستان  بوديستوا فرهنگی بت پسندان هندوستان از آن نام ملکوتی

در باب مقتول خويش آورده وی ويرانگر معابد بت ) بوذاسف(قاتل گئوماته زرتشت  داريوشچنانکه در . سازگار شود 
تشت يعنی پرستی به شمار می آمده است و اين عنوان بت شکن وی در نزد واريانت  اساطيرعربی معروف گئوماته زر

يحيی از سويی به صابيان نتيجه مهم ديگر اين گفتار اين است دين . به نحو احسن حفظ شده است ابراهيم خليل اهللا
منسوب شده است و اين به وضوح نشان از اينهمانی بوذاسف و از سوی ديگر به ) غسل تعميد دهنده جاودانی(معمدان

زرتشت و سپيتاک با زکريا معمدان و پدرش  يحيیارائه اسناد از يکی بودن نگارنده قبًال طی مقاالتی با . بودن آنان است
در اينجا اشاره می نمايم که در اساطير ايرانی نيز دو اشاره به غسل تعميد دادن . جمشيد سخن گفته استسپيتمه پدرش 
را غسل تعميد می کيخسرو ) دانای درخشان، در اصل همان سپيتاک زرتشت(مورد اول بيژن. بيژن شده است/ زرتشت

دهد و در مورد دوم اسفنديار توسط نوعی غسل تعميد توسط زرتشت روئين تن ميگردد که اين روايات قدمت تاريخی 
صابيان سامی نژاد رسم و آئين غسل تعميد خود را تحت نام يحيی ابن / زيادی ندارند و مسلم به نظر می رسد مندائيان

يل اهللا معروف اعراب شرقی منسوب کرده اند و مسيحيت نيز برای وجاهت ابراهيم خل/ زکريا به گئوماته زرتشت
در مقام  سوشيانت موعود، با يحيی ) يهودای جليلی فرزند زيپورايی(بخشيدن و مشهور ساختن اسطورًه عيسی مسيح 
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. فاصله بوده استمعمدان عهد کهن پيوسته اند در حاليکه بين يحيی معمدان فرزند زکريا و عيسی مسيح بيش از پنج قرن 
                       

               
 

  

  

 موعود استروز رستاخيز  داريوش/ )فشوتن(پشوتنيعنی جاماسپ در اصل همان زمينی سفيانی  
  

سپيانی که نزد ايرانيان باستان تحت نام  -يا جاما) تن به سزا ارزانی(پشوتنچگونه يک موعود زرتشتی معروف به 
در مذهب شيعه تبديل به ابو سفيان به واسطه شباهت نام و معنی لفظی اش به . پشوتن موعود ويرانگر کعبه می باشد

  يان گرديده است؟موجود اهريمنی روز رستاخيز امام موعود شيع
که در عهد  داماد و پسرخوانده کورشسپيتاک زرتشت در اوستا و کتب پهلوی در شمار جاودانيهای زرتشتيان از 

دارنده (گئوروپسر ) نيک کردار( هئوئيشتلقب /ظهور خواهد کرد تحت نام) امام وهادی موعود زرتشتيان( وشيانتئس
هوگئو در کنار نام مترادفش  گئورودر يشتها نام . سئوشيانتقام خود و خود کورش در م ياد شده است) گاوان باشکوه

 اوستايی هخامنشياننام . است خاندان سپيتمه جمشيديعنی دارندگان گاوان خوب آمده که يکی از سه  نام اوستايی 
مانروايان پيشين خبر هرودوت يعنی فر فرترياناست که در نقطه مقابل نام  فرمانروايان جديداست که به معنی  نوذريان

گئوماته در ارتباط با داماد و پسرخوانده اش  کورشدر اين باب گفتنی است خود . پديد آمده است )کيانيان(مادها يعنی 
به معنی ) سفيانی( اسفيانیدر زبان عربی نام . ناميده شده است) نوذر(=يعنی شهريار جوان  فرشوشتر) زرتشت(برديه
ن لفظ و معنی هم با ظاهر و هم با مفهوم ظاهری نام خانوادگی اوستايی هخامنشيان شاخًه تند و تيز می باشد که اي استر

، )، يعنی دارای تن حيوانی، داريوشفشوتن( پشوتنو نيز با نام  )پارسيان= توتم پلنگدارندگان (ها اسپيانیانشان يعنی 
با توجه به اساطير زرتشتی اين ويرانگر  ولی کورش در تاريخ همواره فرد نيکنامی بوده است، لذا. مطابقت می يابد

موعود معروف ديگر زرتشتيان بوده باشد که در روايات زرتشتی به ) جاماسپ، داريوش(سمت کعبه بايد همان پشوتن 
 امويا نصراحت ويرانگر بتکده کعبه به شمار رفته است و همين امر ، بواسطه  کدورت و دشمنی افراطی شيعيان با 

نام . در نزد شيعيان گرديده است سفيانیهمچون دستاويز مناسبی، باعث انتشار و مشهورشدن نام ) نابوسفياخاندان (
است که در نزد يهود تبديل به  گرامیو  عزيزگرديده است در اصل به معنی آسپيان که در پهلوی تبديل به  آثويهاوستايی 

 سلمان فارسیطيری سازنده معبد اورشليم يا  همان اسا سليمانگرديده است چه پسر وی يعنی  داودنام مترادف عبريش 
خندق ساز و دژ و معبد ساز  و جهانگشای   فريدون/کورشکسی جز ) هر دو به معنی مرد صلح(اساطيری مسلمين 

عربی يعنی استر تيز  سفيانیرئوف منظور نبوده است ولی نام پشوتن در شکل فشوتن به معنی دارای تن حيوانی معادل 
                                                    :فريدون  به قول فردوسی بايد گفت/ مورد شخصيت کورش در. رو است

                              فريدون بيدار دل زنده شد         زمين و زمان پيش او بنده شد                
  داد به بخشش گرفت اين جهان                سرش برتر آمد ز شاهنشهانبه 

می توانست تحت  از خاندان آثويانی اين کشورگشای رئوف و سياس  کورش/ فرشوشتر/ فريدون/ سئوشيانتبه هر حال 
ولی  در معتقدات شيعه به سلک خاندان اموی در آمده و تباهکار روز موعود به شمار آمده باشدسفيانی نام 

. اليق چنين نام و نشانی بوده است بيشتر مغ کش و جبار اصل بی بديل يک مستبد تمام عيار پشوتن/ جاماسپ/داريوش
با اين توضيح که اين : در اينجا برای آشنايی با معتقدات اساطيری شيعيان، گفتار ايشان در باب سفيانی به عينه نقل ميشود

می . به درستی روايات اساطيری دارند اعتقاد افراطی عنی ساده کلمه نيستند بلکهبه م ابلهباورمندان روايات اساطيری، 
دانيم که روشنفکران رند زمان خود محمد نيز به اغراق روايات اساطيری وی در قرآن را داستانهای پيشينيان دانسته و 

ی دينی پيشينيان و روايات تاريخی بی اعتبار می پنداشته اند در صورتی که اين اساطير ساختگی نبوده بلکه بر باورها
افسانه ولی ظاهرًا شيعيان با تلنباری از اساطير افسانه ای که نقد و بررسی علمی نشده اند در . گذشته استوار بوده اند

   .موعود پرست شده و در اين راه گوی سبقت را ازهمه فرق و نحل ربوده اندزرتشتييان مذهبی پيرو  باوری
 

 )سفياني(وعود پرسش شما، پاسخ م
 ١٣٨۶مرداد  ٢١
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  اند؟ سفياني آيست؟ چرا به او لقب سفياني داده

» سفيان«خالد بن يزيد بن معاويه است و چون از نسل ابوسفيان است، معروف به «از فرزندان » عثمان بن عنبسه«او  
  .است

  هاي ظاهري دارد؟ سفياني چه ويژگي 
  . ست و چشماني آبود دارداي ترسناك آه آبله رو او مردي است با چهره 

  
  آند؟ سفياني از آجا خروج مي 
  .آند آه سرزميني بي آب و علف در بين مكه و شام است، خروج مي» بيدا«از سرزميني خشك يعني  
  آيست و ادعاي او چيست؟ )کيخسرو(اژی دهاک فرزند هرمس)=شير درنده(بن عنبسه )سفيان= مار کشنده(عثمان 
  يزيد بن معاويه بن ابوسفياناو سفياني از فرزندان  

  :آمده است آه فرمود) ع(در حديثي از امام صادق. ـ لعنة اهللا عليهم ـ است
اي مردم، موالي شما در بيابان خشك : زند شود، آسي از مغرب فرياد مي آنگاه آه خورشيد به مغرب خود نزديك مي«
با او بيعت آنيد تا هدايت . د بن معاويه بن ابوسفيان استظهور آرد و او عثمان بن عنبسه از فرزندان خالد بن يزي) بيدا(

آه در شك و ترديد است و  هر آن. آنند پس مالئكه و جن او را تكذيب مي. شويد شويد و با او مخالفت نكنيد آه گمراه مي
  .»شود هر آافر و منافقي با نداي او گمراه مي

  شد؟ تصرفات سفياني چه مناطقي را شامل مي 
. دربارة اسم سفياني سؤال آردم) ع(از امام صادق: گويد از ابو منصور البحبي نقل آرده است آه ميشيخ صدوق  

دمشق، حمص، فلسطين، اردن و حلب را تصرف آرد، : گانة شام تو را با اسِم او چه آار؟ هر گاه مناطق پنج«: فرمود
ماه است آه يك روز هم بر  ٨خير بلكه تصرف او «: ماه اين را در تصرف دارد؟ فرمود ٩آيا : گفتم» .منتظر فرج باشيد
  ».شود آن اضافه نمي
  .آند اند بعد از تسلط بر شام، هفت ماه حكمراني مي و برخي گفته

  
  شود؟ بر عراق مسلط مي) ع(چگونه امام مهدي 
را به ) ع(حضرت  ايستد و آن مي) ع(شود، در مقابل امام مهدي آه سفياني تسليم پيشنهاد اطرافيان خود مي بعد از اين 

. آند پا فشاري مي) ع(اما سفياني بر جنگ عليه امام . دهد او را از جنگ بيم مي  )ع(پس امام مهدي. خواند مبارزه مي
راني سفياني پايان  حكم. است) ع(گيرد، آه پيروز آن مهدي جنگي در مي) ع(بدين ترتيب بين لشكر سفياني و لشكر امام 

  .شود بر عراق مسلط مي) ع(و اين گونه امام . آند او را به درك واصل مي) ع(مام شود و ا يابد و اسير مي مي
اي از ياران خود را به دنبال او  عده) ع(آند و امام  اين است آه او به شام فرار مي] قول ديگر دربارة آشته شدن سفياني[

  .رسانند آند و آنان پس از دستگيري سفياني او را به قتل مي روانه مي
  
  يا سفياني و دجال هم عصر هستند؟آ 
  . اين دو، هم عصر هم هستند و به شكلي با يكديگر رابط داردند. بله 

  
  پيروز شوند؟] مقابل سفياني[بعد از ظهورشان در ) ع(آشد تا امام  چه مدت طول مي 
  .ندآن از همان عصري آه در بين رآن و مقام خطبه ايراد مي. شود اين پيروزي در يك شب واقع مي 

  
  دهد؟ فرو رفتن لشكر سفياني در زمين در چه زماني رخ مي 
) ع(گيرد و معجزة بزرگي است آه امدادي الهي براي قيام مهدي اين واقعه ـ خسف ـ چند روز پس از ظهور صورت مي 

  .آورند و حقانيت قيامش ايمان مي) ع(است و با اين رخداد مردم به صراحت به عدالِت دعوت او 
  
  گيرند؟ قرار مي] اين واقعه[رو رفتن لشكر سفياني در زمين مردم تحت تأثير آيا با ف 
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  :ها تصريح شده است در روايات به تأثير اين معجزه بر روح و روان انسان 
شرفياب شده ) ع(هايي از اهل عراق به نزد امام بينند بزرگان اهل شام و گروه را مي] اين واقعه[پس هنگامي آه مردم «

  . آنند بيعت مي) ع(رتو با آن حض
  .و قالوا آمّنا به

  آوردند در حالي آه  ايمان مي) ع(يعني به قائم آل محّمد(
  ).آافر بودند) ع(به آن حضرت

  
  دهد؟ خوِد سفياني را هم تحت تأثير قرار مي) فرو رفتن لشكر سفياني در زمين(آيا معجزة خسف  
اين امر چند . دهد قليان مي) ع(هد، و عاطفة او را دربارة مهديد معجزة خسف سفياني را هم تحت تأثير قرار مي. بله 

  .ريزي است ها فتح عراق بدون خون تريِن آن نتيجه دارد آه مهم
وقتي خبر واقعة «: فرمايد آند آه مي نقل مي) ع(به نقل از نعيم بن حّماد به نقل از وليد بن مسلم از امام باقر ٤سيوطي

به خدا سوگند خداوند در اين مرد عبرتي : گويد رسد مي مي] سفياني[نه آرده است خسف به آسي آه آن لشكر را روا
لشكري را به سوي او روانه آردم، اما زمين آنان را در خود فرو برد، در اين واقعه عبرت و نصرتي . قرار داده است

  .آند اشاره مي) ع(جنگش با امام  اين روايت در پايان به نقض بيعِت سفياني و. »دارد است آه سفياني را به طاعت وامي
در نتيجه فرو رفتن ) ع(و اتخاذ موضع ماليم در قبال امام ) ع(از اين خبر روشن است آه بيعِت سفياني با امام مهدي

  .لشكرش در زمين است
  ؟دپرداز به تعقيب او مي) ع(آند آيا امام  بعد از اين آه سفياني به شام فرار مي 
جا بر   رسند و در آن اين افراد در بيت المقدس به سفياني مي. آند اي را به دنبال او روانه مي عده) ع(آن حضرت . بله 

  .زنند اي او را گردن مي روي صخره
  
  آورد؟ سفياني پس از خروجش چه مناطقي را تحت تصرف خود در مي 
  . دمشق و حمص در سوريه، فلسطين، اردن و حلب: مناطق پنج گانه شام 
  ؟دهد آند يا تصرفات خود را توسعه مي ناطق پنج گانه اآتفا ميآيا بر اين م 
دارد آه بخش بزرگي از لشكريان او به طرف  بلكه لشكريان خود را به اطراف گسيل مي. آند بر اين مناطق اآتفا نمي 

آوفه و نجف اشرف نيز  در. آنند اندازند و اهل آنجا را تارومار مي روند و در آنجا قتل و فساد به راه مي بغداد و آوفه مي
  .آنند قتل عام مي

  .روند پس از آن، قسمتي از لشكر آن ملعون به شام و قسمتي ديگر به مدينه مي
   دهد؟ رسد چه اتفاقي رخ مي وقتي لشكريان سفياني به مدينه مي 
در آن به قتل و  آنند و با رسيدن لشكر سفياني به مدينه، به مدت سه روز هر عملي را در اين شهر مباح اعالم مي 

  .شوند ويراني مشغول مي
  روند؟ آنند يا فراتر از آن مي آيا به همين امر اآتفا مي 
  .رسند روند، اما به آن نمي بلكه بعد از آن به سوي مكه مي. آنند هرگز به اين مقدار اآتفا نمي 
  شود؟ روند، چه مي سرنوشت بخشي از لشكر سفياني به سوي شام مي 
بر آن پيروز شده و آن را ) ع(، لشكر حضرت حجت ]شود آه مواجه مي) ع(با لشكر امام [رود  ام ميلشكري آه به ش 

  .دشو آند و اموال آنان به غنيمت گرفته مي نابود مي
  يابد و اين فتنه بر چه آساني سخت خواهد بود؟ فتنه سفياني تا آجا گسترش مي 
و ) ع(يابد و در اين فتنه به طور خاص بر اصحاب علي ش ميفتنة اين ملعون در نواحي مختلف بالد اسالمي گستر 

آگاه باشيد هر آس سِر «: دهد اي از سوي سفياني ندا مي گذرد تا جايي آه ندا دهنده سخت مي) ع(شيعيان آن حضرت 
برد و  ياش هجوم م در اين اوضاع همسايه بر همسايه» .گيرد را بياورد هزار درهم جايزه مي) ع(اي از شيعيان علي شيعه
  .گيرد زند و هزار درهم جايزه مي پس گردِن او را مي. است) ع(او از شيعيان علي: گويد مي

  شود، به اين شهر چيست؟ علت نرسيدن لشكري آه از طرف سفياني به سوي مكه روانه مي 
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مام آنان را در خود رسد، زمين ت آه در بين مكه و مدينه قرار دارد مي» بيدا«زيرا اين لشكر هنگامي آه به سرزمين  
  .مشهور است» خسف«و اين واقعه همان است آه به . بلعد برد و مي فرو مي

  ٧٥ماهنامه موعود شماره 
 

در قرآن زير نام احقاف اسم خود را به نام سورًه ) اروند(يا الوند  کوهسبالن  کوه مقدس اوستا يعنی

  مربوطه اش داده است
 

است و ) ناهيد( اردويسور اناهيتمکان الهه آبهای ايرانيها يعنی ) نش، همان سبالنکوه نيکوم(هئوکئيريه در اوستا کوه 
چشمه خاص همين الهه معروف ايرانيها به ) به لغت اوستايی يعنی زيبا( سرئينچشمه آب گرم معدنی معروف آن يعنی 

اد و وليعهد آستياگ و پدر دام سپيتمه جمشيدجالب است که در اوستا اين کوه محل فديه آوردن . شمار می رفته است
سپيتمه جمشيد در اصل مغ سئورومتی . به شمار رفته است) کورش سومبرديه، داماد و پسرخواندًه ( سپيتاک زرتشت
به حکومت واليات مجاورت شمال و جنوب کوهستان قفقاز بر گماشته ) افراسياب ثانی( ماديای اسکيتیبوده و از سوی 
فرمانروای معروف ماد در دستگيری و قتل ماديای اسکيتی در سمت  کی آخساروری با وی بعد از همکا. شده بوده است

ولی بعد از شکست مادها . رسيد) کيخسرو( کی آخساروپسر ) اژی دهاک مادی( آستياگخود ابقا شده وبه مقام دامادی 
يعنی  مغاناتحاديه قبايل ماد نام قبيله سئورومتی وی در شمار . به قتل رسيد) فريدون( کورشاز پارسها توسط معاندش 

مقر . ولی وی در تاريخ بيشتر تحت نام قبيله روحانيش به مغان منتسب گرديده است. قبيلًه انجمن روحانيان ذکر شده است
يعنی همان منطقه رغه ) موردی چای شهرستان مراغه(حکومت سپيتمه جمشيد بنا به مندرجات اوستا ناحيه رود دائيتی 

جالب است که در شاهنامه نام ..نام گرفته است) يعنی ايران اصلی(ايرانويج که در روايات اوستايی زرتشتی بوده است 
، نيساريان )کادوسيان(قبايل تحت فرمان سپيتمه جمشيد که به عنوان طبقات اجتماعی معرفی شده اند يعنی کاتوزيان 

در اصل همانا ملل جنوب شرقی قفقاز مراد بوده ) گرگرها(و هوتخشان ) کنگرلوها(، نسوديها )اناريان، ارانيان ترک(
در شمال کوهستان قفقاز می ) سرمتهای پادشاهی،قوم سلم، اسالف کرواتها(سيراکهاقوم سئورومتی وی تحت نام . اند

نام سکايی (کاتيارو  مغبوده و مترادف نامهای  انجمنیآمده است که به معنی عاد در قرآن نام قوم اصلی وی . زيسته اند
مقر اصلی . پديد آمده است) دشت پرآب(آموکان به نظر می رسد نام دشت مغان بعدًا از تحريف نام . است) متهاسر

بوده ) مراغه(سپيتمه جمشيد همانطوری که از اوستا و کتب پهلوی بر می آيد کنار رود دائيتی در حوالی رغه زرتشتی 
مين قوم معدوم شده مغان سئورومتی است که به خطا بعدًا در رابطه با ه کوه احقافدر قرآن و روايات اسالمی . است

 بالیاوستا همان ) موبد درخشان(عهد سپيتمه جمشيد طوفان بزرگ. جايگاهش در شبه جزيره عربستان جستجو شده است
 - احق"در اصل (قرآن  احقافبنابر اين منظور از کوه . است) واعظ( هوددر عهد رهبری ) مغان(=قوم عاد  آسمانی
جايگاه پر (سبالن بوده است که امروزه  نيکو منشهمان کوه هئوکئيريه اوستا يعنی کوه  شايسته تريعنی کوه ") قاف
خاقانی شيروانی نظر به . ناميده ميشود و بنا به مندرجات اوستا سپيتمه جمشيد با آن کوهستان مربوط می بوده است) سود

ت اشعاربسيار جالبی در اين باب سروده است که قسمتی از آن در رواياتی که در باره قداست اين کوه وجود داشته اس
                                                                                                                                 :اينجا نقل ميگردد

کو زشرف کعبه وار قطب کمال است                                قبلًه اقبال سبالن دان                               
کعبه بودسبزپوش او زچه پوشد                         جامًه احراميان که کعبًه حال  است                       

خاست مرا آرزوش قرب سه سال است                       در خبری خوانده ام فضيلت آنرا                        
رفتم تا بر سرش نثار کنم جان                          کوست عروسی که امهات جبال است                       

چه الف محال است                       چادر بر سر کشيد تا بن دامن                           يعنی بکرم اين 
در آذربايجان نزد ايرانيان، به جای تور سينا است نزد بنی ) سبالن(کوه سوالن :"استاد پورداود در اين باب می آورد

در :" ده آور) ويشتاسپ پسر بزرگ سپيتمه جمشيد(ميرخواند در روضةالصفا در ذکر سلطنت گشتاسب ...... اسرائيل 
در زمان او ظاهر ) سپيتاک برديه، پسر کوچک سپيتمه جمشيد(تاريخ بناکتی و معجم مسطور است که زرتشت حکيم 

و در همان دم که زرتشت متولد شد بخنديد چنانکه تمام حضار مجلس آواز اورا بشنيدند و چون بزرگ شد به .... شد
کتابی در دست و می گفت که اين کتاب از سقف خانه که بر اين کوه  جبلی از جبال اردبيل باال رفت و از آنجا فرود آمد

و يکی ديگر از آن حکايات اين است که آتشی در دست داشت و دست او نمی سوخت و چون ... واقع است نازل شد
." دگشتاسب به مجلس وی در آمد آن را بدو داده دست او نيز نسوخت و به دست ديگران نيز رسيده حرقتی ظاهر نگردي

) گئوماته برديه(بايد اضافه نمود که آن سوای سپيتمه بر پسر او سپيتاک زرتشت) يعنی موبد درخشان(در باب نام جمشيد 
فريدون، = شاه گاونشان( کورنگنيز اطالق ميگرديده است چه در گرشاسپنامه اسدی طوسی صحبت از عقد دختر 

سفر کرده ) شاه موبد درخشان(برای جمشيد ) سپيتمه جمشيد(هود شاه سمت کابل و  شمال هندوستان توسط ) کورش سوم
چه کتسياس مورخ و طبيب يونانی دربار پادشاهان ميانی هخامنشی نيز به صراحت از حکومت . به سوی هندوستان است
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زرتشت در  نواحی شرقی امپراطوری کورش سخن گفته است در صورتی که اسناد تاريخی مکان /برديه / سپيتاک
 جمشيدپنابراين . همان واليات شمال وجنوب کوهستان قفقاز نشان ميدهند و بس) سپيتمه جمشيد(يی جمشيد پدر فرمانروا

از  هودو عاد نامهای . بوده است) برديه(سپيتاک زرتشتو پسر کوچکش  سپيتمهلقب مشترکی بر ) موبد درخشان(
يعنی اسالف لران و خدای رعد و باران ) وندهعاديان يعنی مردم دورش= قاصيان(کاسيانسوی ديگر و در اساس مطابق 

.    می باشد) باشکوه( الوندهمان ) کوه شايسته تر و با شکوه(بر همين اساس کوه احقاف. است) هود( هوتهاايشان يعنی 
  

  ريشًه ايرانی اسطورًه بلوهر و بوذاسف
  

خورشيد چهر، تيگران پسر ( تهمورث تاريخنويسان اسالمی عهد تسلط اعراب اغلب اشاره ميکنند که در آغاز حکومت
اين بدان معنی است که بوذاسف در . صابئين را پديد آورد گنوسینامی ظهور کرد و مذهب  بوذاسف) کوچک زرتشت

می دانيم که مذهب گنوسی ديگر  پهنه شبه جزيره عربستان دين . محيط امپراطوری هخامنشی ظهور کرده بوده است
محمد و عبدالمطلب خود را پيرو آن می شمرده اند و پيامبر همين آئين در زبان اعراب،  بوده است که )پاکدينان(حنفا 

نگارنده ضمن مقاالت جداگانه ای اسناد خود را در باب اينکه اين ابراهيم خليل اهللا . ابراهيم خليل اهللا ناميده می شده است
داماد و پسر خوانده کورش ) سپيتاک زرتشت(همان گئوماته برديه ) پدر امتهای فراوانی که دوست صميمی خداست(

نياکان عرب تاجيکان، اعراب شرقی کتيبه های (داديکان در اينجا به اختصار بايد بگويم که . بوده است نشان داده است
زرتشت در بلخ بوده اند واين نام از اين اعراب شرقی به شبه جزيرًه / ساکنين مقر فرمانروايی گئوماته برديه) آشوری
زرتشت هستند که بيش از / هم متعلق به همان گئوماته برديهبوذاسف و  گوتمه بوداخود نامهای . تان رسيده استعربس

اما حلقه واسط اين نامها، نام . دو دهه از سوی پدر خوانده اش کورش از بلخ بر شمال هندوستان فرمان می رانده است
/ بودا گوتمهاست که نظير ) پدر بور ملتهای فراوان(ابراهيم ادهم گنوسی اسطوره ای معروف بلخ يعنی / صوفی

غالبًا به درستی خود نامهای بودا و . شاهزاده ای صوفی مسلک به شمار آمده است عمرش در تمامیگئوماته برديه 
و گرچه نام بودا به سانسکريتی به معنی منور . بوذاسف را بدون در نظر گرفتن ريشه لغوی آنها با هم مطابق دانسته اند

و  ابراهيم خليل اهللاست که اين خود از سويی لقب بت شکن به لغت ايرانی به طور ساده به معنی  بوذاسفدانا است و 
به صراحت وی را ويرانگر معابد ) جاماسپ مغ کش(بوده که قاتلش داريوش  گئوماته برديهاز سوی ديگر خصيصه 

) بامسی بئيرک(د ده ده قورقود، نام اسب گئوماته زرتشتارانی  منحصر به فر= در اسطورًه آذری. توصيف کرده است
/ از عهد خود گئوماته برديه) سپ، بت شکن -بوذا(آمده است که نشان ميدهد نام ايرانی بوذاسف ) بوذاسپ(بوزآت

 زرتشت بر وی اطالق ميگرديده است و چون اين مفهوم در هند مرکز اصنام با مانع فرهنگی بزرگی مواجه ميشد اين نام 
از سوی ديگر به نظر می رسد ايرانيان و هندوان باستان خود نام . جايگزين نموده اند) منور، دانای روحانی( بودارا با 

بوذاسف را به معنی سرکوب کننده بزهکاران ميگرفته اند چه در اساطير هندی و ايرانی در مواردی ويژه ای از 
بهرام ورجاوند، يعنی سرکوب (و ورثرغنه ) زننده رباينده(اهوگنه شخصيتهای گوتمه بودا و گئوماته زرتشت با القاب ر

معلم را، در زبان پهلوی به سادگی می توان  بلوهرنام مراد و استاد بوذاسف يعنی .  ياد گرديده است) کننده اخاللگران
و پدر گئوماته  داماد و وليعد آستياگ( سپيتمه جمشيدمعنی نمود که اين خود با لقب معروف يا نام ديگر پردانش 
آستياگ و داماد و جانشينش سپيتمه جمشيد هر دو توسط کورش . يعنی پردانش مطابقت دارد پارميسيعنی ) زرتشت

سپيتاک به قتل رسيده اند ولی کورش سوم که سياستمداری بزرگ بود در عوض برای جلب قلوب مردم ) فريدون(
ستياگ را به دامادی و پسرخواندگی و برادری خويش برگزيد و يا همان گئوماته برديه پسر سپيتمه و نواده آزرتشت 

را به دست وی سپرد و او در آن سمت  بلخ و شمال هندوستانامارت واليات شرق امپراطوری هخامنشی يعنی نواحی 
ن دين رسمی آئين وی ديرتر در عهد ساسانيان به عنوا. با نامهای بوذاسف و بودا و ابراهيم خليل اهللا شهرًه جهانيان گرديد

قرن از فوت او، از تعاليم وی چيز زيادی هم نمی  ٨ايرانيان بر گزيده شد و البد ايرانيان در اين عهٍد بعد از گذشت 
در پايان   . دانسته اند چه انتشار غالب تعاليم او هم نه در سمت ايران بلکه در سمت بلخ  و هند وستان صورت گرفته بود

  باب داستان بلوهر و بوذاسف نقل می نمائيم     مقاله جالب شکوفه آذر را در
 
 

  ايراني است» بوذاسفبلوهر و «داستان آهن و جهاني 
  

 شكوفه آذر
 

تاليف علي » بلوهر و بيوذسف«ششمين جلسه نقد و بررسي آتاب در مرآز نشر ميراث مكتوب به نقد و بررسي آتاب 
                                                                                   .بن نظام تبريزي در سده هشتم قمري اختصاص داشت

                  . .  
ذآر شده است، در اصل شرح » بلوهر و بيوذسف«آه در نسخه ايراني » بلوهر و بوذاسف«داستان معروف و آهن 
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قطعاتي از اين . وي زندگاني بودا ساخته شده استزندگي بودا پيامبر هندي است و به وسيله مانويان آسياي مرآزي از ر
داستان آه جز آثار مانوي از سده هاي اوليه اسالمي در آسياي مرآزي است، به زبان هاي فارسي، ترآي و اويغوري به 

                                                                                                                                                    . دست آمده است
نيز به زبان و » يادگار بزرگمهر«قطعاتي از آن به نام . ترجمه اي از اين آتاب به زبان پهلوي نيز موجود بوده است 

                              .به عربي در آورده است» جاويدان خرد«آن را در » ابن مسكويه«است آه  خط پهلوي در دست
          

داستان بلوهر و بوذاسف در نخستين سده هاي اسالمي از متن پهلوي يا متني ديگر به زبان عربي در آمده بود، چنان آه 
. آن را به نظم درآورده است» ابان الحقي«ست آه شاعر تازي گوي، از آن ياد آرده و گفته ا» الفهرست«ابن نديم در 

 ١٨٨٨روايت مفصل تري از اين داستان به زبان عربي موجود است آه رنگ و بوي اسماعيلي يافته و يك بار در 
يا ترجمه . ميالدي در بمبئي و بار ديگر توسط دانيل ژياره تصحيح و با ترجمه فرانسوي در پاريس منتشر شده است

ابن بابويه قمي، به قلم نظام الدين شامي » اآمال الدين و اتمام النعمه«تحريري از اين داستان نيز به زبان عربي در آتاب 
سندباد «نصراهللا منشي و » آليله و دمنه«براي سلطان احمد جالير در سده چهارم هجري، نگارش يافت آه به شيوه 

  . .                                                       ارسي آميخته استظهيري، به امثال و اشعار عربي و ف» نامه
*****  
تقريبا هم سطح و هم سنگ . در ادبيات اروپا و امريكا نقش بسيار تاثير گذاري داشته است» بلوهر و بوذاسف«داستان 

                                                        .»ماهاباراتا«يا » ارداويرافنامه«يا » هزار و يك شب«تاثير 
به زندگي و سير و سلوك بودا از مقام شاهزاده اي در هند تا عارف شدن به همراه همراهش » بلوهرو بوذاسف«داستان 

داستان شامل شرح سفرهاي مادي و معنوي بودا و درس ها و نكته ها و گفت و گوهاي فلسفي . اختصاص دارد» بلوهر«
                                                                                                                                           .است

مشخص نيست و همچون دو » ماهابارتا«و » هزار و يك شب«نويسنده اين آتاب هم، همچون نسخه هاي هم ترازش، 
              .رفته و ترجمه شده، به لباس فرهنگ و دين و زبان آن آشور درآمده است آتاب ذآر شده، در هر آشوري آه

                        
ميراث «جليل نوذري، فوق ليسانس ادبيات انگليسي و پژوهشگر ادبيات تطبيقي درباره تاريخچه اين آتاب به خبرنگار 

در زمان مانويان به زبان پهلوي يا سغدي ترجمه شد و يك آتاب ايراني است آه » بلوهر و بوذاسف«: ، گفت»خبر
بعد از اسالم نسخه اصلي . سپس آشورهاي ديگر از اين نسخه، داستان را به زبان آشور خود ترجمه آردند. موجود بود

براي پايه ترجمه به تمام زبان هاي اروپايي و » و جوذافات  بارلعام«پس از آن متن يوناني تحت عنوان . ايراني گم شد
اين آتاب به هر زباني آه ترجمه شد، رنگ و بوي . فرهنگ هاي مختلف از جمله يهوديان، مسيحيان و مسلمانان واقع شد

را به داستاني يهودي تبديل آردند و مسيحيان، آل » شاهزاده و راهب«يهوديان داستان . فرهنگ و دين آن آشور را يافت
                           .دمتن را به يك داستان مذهبي مسيحي درآوردن

من تاآنون بر اين باور بودم آه اصل مكتوب اين داستان ايراني بوده است ولي هيچ سند مكتوبي پيدا نشده بود، و 
و تصحيح و چاپ آن در مرآز نشر ميراث مكتوب، » ملك«خوشبختانه با پيدا شدن نسخه فارسي اين آتاب در آتابخانه 

براي اثبات اين نظر . اين نسخه اولين نسخه فارسي است آه پس از اسالم در ايران پيدا شده است. اين امر به من ثابت شد
                         ».بايد پنج نسخه خطي، از نظر ساختاري، داستاني، نام هاي خاص و گفت و گوها مطابقت داده شود

                      
چهار نسخه خطي از «: در جهان، در اين نشست گفت» بلوهر و بوذاسف«جليل نوذري درباره نسخه هاي خطي موجود 

                                                 ».اين داستان در دنيا موجود است
آه برخي محققان احتمال مي دهند ترجمه اين آتاب » بلوهر و بوذاسف«متن عربي معروف به متن اسماعيلي به نام . ١

  . .                                                            هجري قمري است ١٢٠در تاريخ » ابن مقفع«به به عربي متعلق 
                                                                                                   متن گرجي به نام بلورياني. ٢
                                                                            »ام و جوذافاتبارلع«متن يوناني به نام . ٣
آشف و انتشار نسخه ايراني بلوهر و بوذاسف، مي تواند نقطه . »بارلعام و جوذافات«متن يوناني با خط التين به نام . ٤

                                                               ».هاي آور و مبهم تاريخي و محتوايي نسخه هاي ديگر را روشن آند
     

متاسفانه تا «: ، گفت»ميراث خبر«جليل نوذري آه نسخه هاي ديگر بلوهر و بوذاسف را مطالعه آرده است به خبرنگار 
ميت منحصر به فرد يك آارشناس غربي فارسي دان، اين نسخه بلوهر و بوذاسف را نخواند و مطالعه نكند، ارزش و اه

علي بن محمد نظام تبريزي ادعا آرده است آه اين . اين نسخه ايراني مشخص نخواهد شد و به جهان معرفي نخواهد شد
نسخه را از نسخه يوناني خالصه آرده است اما به اعتقاد من نزديك ترين نسخه به نسخه فارسي موجود به استناد سبك و 

                                                        ».ق است.ه ١٢٠ير شده در سال داستان نسخه عربي اسماعيلي تحر
آه توسط دآتر محمد ) ق.ه ٨٠١_  ٧٤٠(نوشته علي بن محمد نظام تبريزي » بلوهر و بيوذسف«نسخه حاضر يعني ¬

است آه متاسفانه نامش بر  روشن، استاد دانشكده هنرهاي زيبا، پيشگفتار نويسي و ويرايش شده است، تصحيح مصححي
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  را با دست خط خود،» ملك«اين مصحح در چهارده دفتر متن نسخه خطي موجود در آتابخانه . ما مشخص نيست
اين چهارده دفتر چند سال پيش . اما متاسفانه در هيچ آجاي اين دفتر، نام مصحح ذآر نشده است. تصحيح آرده است

ا شد و دآتر روشن در آنار ويرايش و مطابقت اين متن با نسخه خطي مصحح توسط دانشجويي به دآتر محمد روشن اهد
: در جلسه نقد و بررسي اين آتاب در مرآز ميراث مكتوب، دآتر روشن درباره مصحح آتاب گفت. آن را جستجو آرد

تا  ١٣١٢از طرفي در سال هاي . است» مدرس رضوي«من بنا به نوع آار، گمان مي برم آه مصحح اين آتاب استاد «
          .وزارت معارف وقت، پاره اي از متون آهن فارسي را براي تصحيح به برخي از استادان دانشگاه سپرد ١٣١٦

                                                               . .  
به مرحوم » تاريخ برامكه«د و به مرحوم استاد احمد بهمن يار سپرده ش» تاريخ بيهقي«از جمله در آن سال ها تصحيح 

بنده گمان مي برم آه اين متن هم در شمار اين متون مي توانست باشد آه به استادي از استادان . عبدالعظيم خان قريب
                                                                   ».دانشگاه تهران براي تصحيح واگذار شده است

، دآتر سيد »بازتاب اسطوره بودا در ايران و اسالم«از جمله پروفسور سيد حسن امين نويسنده  برخي از حاضران
، دآتر ذآايي و برخي »بلوهر و بوذاسف به روايت شيخ صدوق و مالمحمد باقر مجلسي«ابوطالب ميرعابديني نويسنده 

ند، هر يك درباره مصحح آن حدس ديگر از حضار در حالي آه چهارده دفتر دست نويس را دست به دست مي گرداند
برخي معتقد بودند آه دست خط و سطح تحقيق و تصحيح نازل تر از آن است آه به مرحوم مدرس . هايي مي زدند

را مصحح اين آتاب » حبيب اهللا آموزگار«و » مرحوم محمدعلي ناصح«برخي نيز آساني چون . رضوي اطالق شود
                                           .دانستند

. متن موجود فارسي، نثري متكلفانه و مصنوع دارد و داراي شاهد مثال و اشعاري از شاعراني چون سعدي و خيام است
دآتر محمد روشن در اين آتاب تالش آرده است آه متني، سالم و اصيل را به خواننده ارايه دهد و از نقد و بررسي و 

                                                            .است تطابق آن با متون ديگر خودداري آرده
. دآتر ميرعابديني در اين جلسه پيشنهاد داد آه بهتر بود روي جلد نوشته مي شد آه مصحح اصلي آتاب نامعلوم است

ه جهاني داشته باشد دآتر ميرعابديني، دآتر عابدي و نوذري نيز معتقد بودند زنده آردن اثري مرده آه مي تواند جايگا
      ..                                                    آاري پرقدر و مهم است

حيف است اثري در اين حد و اندازه و اهميت، آه بر فرهنگ ها و ادبيات «: در پايان جلسه يكي از حاضران عنوان آرد
، تحقيق جامع و تعليقات مفيد، پس از سال ها چاپ شده بدون تصحيح دقيق  آشورهاي ديگر تاثير بسزايي داشته است،

همان طور آه همگان مي دانند آثار تاريخي و آالسيك در اين سطح به خاطر خاص بودن تنها، يك بار چاپ مي . است
به خاطر بحث انگيز بودن اين نسخه خاص و نيز طرح . شود و اين يك چاپ هم متاسفانه آار دقيق و محققانه اي نيست

به زبان و خط فارسي و ايراني بوده » بلوهر و بوذاسف«ن فرضيه از سوي پژوهش گران به جهان آه اصل داستان اي
                                           ».جا داشت آه پيشگفتاري جامع و انطباقي بر آن نوشته مي شد آه متاسفانه نشد  است،

                             
دآتر ذآايي در اين جلسه . بحث و تبادل نظر شد» بوذاسف«و » بلوهر«ه همچنين درباره ريشه اساسي در اين جلس

، ممال عربي نباشد و »بوذاسف«بر نسخه فارسي به جاي » بيوذسف«مطرح آرد، اين احتمال وجود دارد آه گذاشتن نام 
                .باشد» فروهر«تبديل شده واژه » بلوهر«تنها لهجه و گويش ترآي است، همچنين اين احتمال وجود دارد آه 

                                                
  . نيز گفته شد، اين احتمال وجود دارد آه از واژه هاي مشابه گرشاسپ و گشتاسپ باشد» بوذاسف«و » بيوذسف«درباره 
 ٢٠٠٠گفتار، نمايه و ويرايش دآتر محمد روشن در تاليف علي بن محمد نظام تبريزي با پيش» بلوهر و بيوذسف«آتاب 

صفحه، با انتشار مرآز نشر ميراث مكتوب در دسترس عالقه مندان به حوزه ادبيات آالسيك، قصه، دين و  ٤٨٥نسخه، 
  .ادبيات تطبيقي قرار گرفته است
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  آترادات پيشوای آماردان است رستم شاهنامه يعنی/ سام / نريمان/ کريشنای هندوها همان گرشاسب
در ابتدا، مقدمتًا بايد بگويم ما ايرانيان هنوز در شناسايی و باب تفحصات تاريخ اساطيری و باستانی ايران در سطح 
نازلی هستيم و بهترين و علمی ترين نظرات ايرانشناسی متعلق به ايرانشناسان اروپايی از جمله مارکوارت، هرتسفلد، 

دياکونوف روسی ريچارد فرای فرانسوی و آرتورکريستن سن دانمارکی است که کارهای . م. آلمانی، ایيوستی و نولدکه 
ظاهرا اين . پايه ای را در باب ايرانشناسی انجام داده اند ولی هنوز ساختمان مشخصی روی اين زير بنا ايجاد نشده است

ی کهن هندوان ، ايرانيان ، يهود و اعراب  در تطابق با جانب تنها ايرانی می باشم که از مصالح تاريخ اساطيری کتب دين
تاريخ مدون ايران بر گرفته از منابع آشوری ، يونانی و رومی، تالش در ساخت اين رو بنا نموده ام و شرايط آن را هم 

م ولی مانند بسياری از هموطنان از کودکی با عالقه وافر به تاريخ اساطيری ايران و پرورش منطق رياضی داشته ا
که )  رغه زرتشت(با روستای چيکان مراغه" شيچيکان"انطباق محل نگهداری اوستا و  کتب دينی عهد ساسانی يعنی 

... روستای زادگاهی اين جانب است که منحصرًا سر رشتًه کالف سر در گم تاريخ اساطيری ايران را به دستم داد
کتاب گزارش زادگاه زرتشت و تاريخ اساطيری ايران در سال تفحص متداوم به صورت  ١۵نخستين گزارش که بعد از 

سوئد و ايران انتشار يافت در واقع نيمه کشفياتی بودند که هنوز به طور جدی مورد نقد و بررسی قرار نگرفته اند؛ ادامه 
اناتی که بی پرده بگويم کنه تاريخ اساطيری با توجه به موقعيت و امک. اين تحقيقات مسير مرا از ديگران جدا ساخت

بر من آشکار شده و هر ) ساله خالصی به دستم داد+ ٢۵خصوصا اخراج از دانشگاه تبريز که فرصت (برايم مهيا شد 
روز بيش از پيشتر آشکارتر و آشکارتر ميشود، ولی ظاهرًا اين نوشته ها که بعد از سی سال کار اختصاصی هر روز 

در اينجا يک کار . مغلق اينجانب چندان برای ديگران مفهوم نميشودبيش از پيش تخصصی تر شده اند و با شيوه نگارش 
آکادميک ديگر در تاريخ اساطيری ايران به عمل آورده، اصل ايرانی  اسطوره کريشنای هندوان را ضمن استدالت 
              :       اشتراک ريشه های تاريخی و اساطيری و معنوی لغوی نامهای افراد معادل تاريخی آنها نشان می دهم

اين دو نام هردو  سامو ) رستم/ کرساسپ، مردوک= در هئيت کرسنا يعنی سرکوبگر ستمگران( کريشنامطابقت نام  -١
بوده است چه در  کناری و نامیولی لقب سام در لغت ايرانی در اصل به معانی . به معنی فرد سياه پوست می باشند

آمده است که به معنی پايانی و  ثريته) مارکوارت همان رستم شاهنامه به نظر( سام گرشاسپ نريماناوستا نام پدر 
در اصل متعلق به ) سکاها خويتوسورو= خدای آفتاب مسلط بر همه(راما کريشنانام . می باشد) زال(کناری و پير

که خود  -)بيمرگ(امرتات چون در اوستا و کتب پهلوی رقيب امشاسپند . هندوان بوده است ويشنوی/بابليها مردوک
اين نام اساطيری هندی . آمده است زرينيعنی  زئيرچ - است مردوکنشانگر گوساله زرين رب النوع آفتاب بابلی يعنی 

ايزد آفتاب يونانی است که در حماسه ايلياد در نبرد قهرمانان  آپولونيعنی لقب ) زرين(کريسخود بيش از همه نشانگر 
) مظاهر/تجليات(يعنی يکی از اوتارها کريشنااين می رساند نام  .را دارد کريشنايونانی و تروايی همان رل 

.  از فرهنگ يونانيان کهن سمت هند که از اعقاب لشکريان اسکندر و سلوکيان بودند، برجای مانده است مردوک/ويشنو
ست که به معنی آمده ا اوگرا سنهدر اساطير هندو نام ولينعمت پدر کريشنا، : مطابقت نام و نشان پدرو ولينعمتشان -٢

يعنی عقاب شده که پرورش ) سئن مرغو(سيمرغ پيداست همين نام است که در شاهنامه  تبديل به . است عقاب نيرومند
در اسطوره .به شمار آمده است) سفيد مویبه زبان بوميان سومری زبان ايران باستان،  آتشيعنی (دهنده و دايًه زال 

يا ) بی انتها(يی سياه از موهای تن خود و مويی سفيد از تن اژدر مار آنانته مو) خدای جنگ و ويرانی(کريشنا ويشنو 
خاستگاه هفتمين فرزند دواکی  موی سفيدبر کند و با تا زدن حلقه موهای مقدر کرد ) مربی و فرمانروا(همان ششا 

ر روايات ملی ايرانی منقول د. باشدکريشنا خاستگاه هشتمين فرزند او  موی سياهو  )رام نيرومند(بالرامايعنی ) الهی(
سند تاريخی معتبر در اين . آمده است) آتش واالمقام( آذر برزيندر آذربرزين نامه مترادف اين نام  همچنين به صورت 

يعنی مخلوق آتش رهبر جنگجويان مازندرانی است، چنانکه ازگفتار کتسياس  آماردانپيشوای  آتراداتباب همانا نام 
.       کورش سوم هخامنشی را فرزند وی معرفی می نموده اند) ای هر چه محبوبتر ساختن کورشبر(برمی آيد ايرانيان

 مادرهندوان که شهر زادگاهی کريشنا معرفی شده در معنی  ماتوره: يکی بودن معنی نام سرزمينهای زادگاهی آنان -٣
 جادواين رابطه نام قبيلًه کريشنا يعنی در ا. است) بزرگ زن يا مادر ساالر( مازنبه وضوح نشانگر سرزمين نيرومند 

 خشتريتیکه در لغت ايرانی معنی جايگاه ديوان را می دهد قابل توجه می باشد چه آشوريان مهاجمی که در تعقيب 
به زير حصار شهر آمل مازندران رسيده بودند و در آنجا توسط آماردان تحت رهبری ) کيکاوس(سومين فرمانروای ماد 

.                   قتل عام گرديده بودند، در اوستا و شاهنامه ديوان مازندران ناميده شده اند) رستم(مردان  آترادات پيشوای
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اوستائی در " د"دشمن ماديها معنی نمود چه حرف ] آشوری[را می توان دروماليکا نام دشمن بزرگ کريشنا يعنی  -۴
                                                .قابل بوده است" ل"ان به آن) پهلوی(زبانهای خويشاوندان هندی و سکايی و پارتی 

معنی واحدی ) آرامش دهندًه نيرومند( باالراماو ) شادی بخش(اورواخشيه نامهای اوستايی و هندی برادر ايشان يعنی  -۵
                                                                                                                                 .را ارائه می نمايد

اژدهای بر ( کانسهو ) اژی دهاک( ضحاکشاه مخاصم عهد آنان در گرشاسپنامًه اسدی طوسی و نزد هندوان يعنی  -۶
                                                                                                           .مترادف می باشند) تخت چنبر زده

با  ) مادها(و کريشنا هر دو کشندًه فيلی سرمست معرفی شده و در جنگ پاندواها ) سام گرشاسپ نريمان(رستم  -٧
                                                                                              .شرکت کرده اند) سکاها، تورانيان(کورواها 

شکل و ) يینيکوی خدا( واسودواو پدر کريشنا يعنی ) يیشکوهمند خدا( رودابهنام شاهنامه ای مادر رستم يعنی  -٨
                                                                                                                .معنی مشابهی را اراده می کنند

در اسطورًه کريشنا ) يعنی غير بی رحم(آخروره پسر کی آخسارو در اوستا در حالت مثبت آن  آستياگنام اوستايی  -٩
به  -که در رابطه با کريشنا است-يعنی ضحاک بابلی  کانسهبه همان معنی اوستايی آن وزير اکروره به صورت به 

                                                                                                       . عنوان وزير کانسه معرفی گشته است
مطابق اساطير هند شکارچيی به خطا خواب کريشنای به خواب رفته را : اسطورًه به خواب مرگ رفتن مشابه آنان-١٠

و مطابق اوستا . و کريشنا  کمی بعد بر اثر آن زخم بمرد نشانه گرفته وزخمی هولناک و مرگبار در پای او پديد آورد
با يک تير سام گرشاسپ نريمان )  سرزمين مقابل کوير آسيب رسان(در دشت پيشانسی ) قاتل(تورانيی موسوم به نيهاک 

ب سام گرشاس) دخمه(جالب است که شاهنامه محل استودان . را زخمی زد و او را به خواب جاودانه بوشاسپ فرو برد
                                      .در گيالن ذکر نموده است) يعنی سرزمين منسوب به موبدان يا جايگاه آب پاک( گورابرا 

:     در کوه البرز چنين به نظم کشيده است)  آالشت، آله هشتی(فردوسی اسطوره بزرگ شدن زال را در آشيانًه سيمرغ   
ــــفــــتــــه بــــودز آـــار زمـــانــــه بــــرآش شــبـــي از شـــبـــان داغ دل خـــفـــتـــه بـــود    

چـــنـــان ديـــد در خـــواب آـــز هـــنــــدوان  يــــكــــي مــــرد بـــــر تـــــازي اســـــپ دوان
ي بــــــه فـــــــرزنـــــــد او ورا مــــــژده داد  بــــر آن بــــرز شـــــاخ بـــــرومـــــنـــــد او
چــو بــيــدار شــد مــوبــدان را بـــخـــوانـــد    ازيــن در ســخــن چــنــد گـــونـــه بـــرانـــد
چــه گــويــيــد گــفــت انـــدريـــن داســـتـــان   بــريــن هـــســـت هـــم داســـتـــان خــردتــان 

ـرگـــشـــادنـــد بـــر پــــهــــلــــوانزبـــان بــ هــر آن آــس آــه بــودنــد پــيــر و جـــوان   
آـه بـر سـنـگ و بـر خـاك شـيـر و پـلـنـگ   چــه مــاهــي بــه دريــا درون بــا نـــهـــنـــگ 
ــچـــه را پــــرورانــــنــــده انــــدهـــمـــه بـ   ســتــايـــش بـــه يـــزدان رســـانـــنـــده انـــد
تــو پــيــمــان نــيــكــي دهــش بـــشـــكـــنـــي   چــنــان بــي گــنـــه بـــچـــه را بـــفـــگـــنـــي
بــه يــزدان آــنــون ســوي پـــوزش گـــراي   آــه اويــســت بــر نــيــكــويــي رهــنــمـــاي

ــديــــشــــه ي دل شــــتـــــاب آمـــــدشاز انــ چــو شــب تــيــره شــد راي خــواب آمـــدش   
چــنــان ديــد در خــواب آـــز آـــوه هـــنـــد   درفــشـــي بـــرافـــراشـــتـــنـــدي بـــلـــنـــد
ـــي پــــديــــد آمــــدي خـــــوب رويجــــوانـ   ســـپـــاهـــي گـــران از پــــس پــــشــــت اوي
بــه دســت چـــپـــش بـــر يـــكـــي مـــوبـــدي   ســـوي راســـتــــش نــــامــــور بــــخــــردي
يــكــي پـــيـــش ســـام آمـــدي ز آن دو مـــرد   زبــان بــرگــشـــادي بـــه گـــفـــتـــار ســـرد

شــــســــتــــه ز شــــرم خــــداي دل و ديـــده آـــه اي مــــرد بــــي بــــاك نــــاپــــاك راي   
تـــرا دايـــه گـــر مـــرغ شـــايــــد هــــمــــي   پــس ايــن پــهــلــوانــي چــه بـــايـــد هـــمـــي
ـت بــر مــرد مـــوي ســـپـــيـــدگــر آهــوسـ   تـرا ريـش و سـر گـشـت چـون خـنـگ بــيــد
پـــس از آفــــريــــنــــنــــده بــــي زار شــــو   آــه در تــنــت هــر روز رنــگــيــســـت نـــو
پــســر گــر بــه نــزديــك تــو بــود خـــوار   آـــنـــون هـــســـت پـــرورده ي آـــردگـــار

انـدرون مـايــه نــيــســتتـرا خـود بـه مـهـر  آــزو مــهــربــان تــر ورا دايــه نـــيـــســـت   
بــه خــواب انــدرون بــرخــروشــيــد ســـام   چــو شــيـــر ژيـــان آـــانـــدر آيـــد بـــه دام
ــخــردان را بــخــوانـــدچــو بــيــدار شــد ب   ســـران ســـپـــه را هـــمـــه بـــرنـــشـــانــــد
بـــيـــامـــد دمـــان ســـوي آن آـــوهــــســــار   آــه افــگــنــدگــان را آــنـــد خـــواســـتـــار
ســـر انـــدر ثـــريـــا يــــكــــي آــــوه ديــــد   آــه گــفــتــي آــتــاره بــخــواهــد آــشــيــد

آــيــوان بـــرو بـــر گـــزنـــد آــه نــايــد ز نــشــيــمـــي ازو بـــرآـــشـــيـــده بـــلـــنـــد   
فــرو بــرده از شــيــز و صــنــدل عـــمـــود   يــك انــدر دگــر ســاخـــتـــه چـــوب عـــود
ـــگ خـــارا نـــگـــه آـــرد ســـامبـــدان ســـن   بـــدان هـــيـــبـــت مـــرغ و هــــول آــــنــــام
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يــكـــي آـــاخ بـــد تـــارك انـــدر ســـمـــاك   نــه از دســـت رنـــج و نـــه از آب و خـــاك
ره بـــرشـــدن جــــســــت و آــــي بــــود راه   دد و دام را بــــر چــــنـــــان جـــــايـــــگـــــاه

ـــد رخـــســـارگـــان بـــر زمـــيـــنبــمـــالـــي ابـــر آفــــريــــنــــنــــده آــــرد آفــــريــــن   
هــمــي گــفــت آــاي بــرتــر از جـــايـــگـــاه   ز روشـــن روان وز خـــورشـــيــــد و مــــاه
آــودك از پــاك پــشــت مــنــســـت آــزيــن   نــه از تــخــم بــد گــوهــر آهــرمــنـــســـت
ازيــن بــرشـــدن بـــنـــده را دســـت گـــيـــر   مــريــن پــر گـــنـــه را تـــو انـــدر پـــذيـــر
چــنــيــن گــفــت ســيــمــرغ بــا پـــور ســـام   آـــه اي ديـــده رنـــج نـــشـــيـــم و آــــنــــام

فـــرازتـــر آــــس مــــيــــان مــــهــــانســـرا پــــدر ســــام يــــل پــــهــــلــــوان جــــهـــــان   
بــديـــن آـــوه فـــرزنـــد جـــوي آمـــدســـت   تــــــرا نــــــزد او آب روي آمـــــــدســـــــت

ـــتبـــــــي آزار نــــــــزديــــــــك او آرمـــــ روا بـــاشـــد اآـــنــــون آــــه بــــردارمــــت   
بـه سـيـمـرغ بـنـگـر آـه دسـتـان چـه گــفــت   آــه ســيــر آمــدســتــي هــمــانــا ز جــفـــت
ـنـــســـتنــشــيــم تــو رخــشــنـــده گـــاه مــ   دو پــــر تــــو فــــر آــــلــــاه مــــنــــســـــت
چــنــيــن داد پــاســخ آــه گــر تـــاج و گـــاه   بـــبـــيـــنـــي و رســـم آـــيـــانــــي آــــلــــاه
مـگـر آـايــن نــشــيــمــت نــيــايــد بــه آــار   يــــكــــي آزمــــايــــش آـــــن از روزگـــــار

ايـــه ي فـــر مــــنخـــجـــســـتـــه بـــود ســـ ابـــا خـــويـــشـــتـــن بـــر يـــكـــي پـــر مـــن   
گــرت هــيــچ ســخــتـــي بـــه روي آورنـــد   ور از نـيــك و بــد گــفــت و گــوي آورنــد
ـن يـــكـــي پـــر مــــنبـــر آتـــش بـــرافـــگــ   بـــبـــيـــنـــي هـــم انـــدر زمـــان فــــر مــــن
آـــــه در زيـــــر پـــــرت بـــــپــــــرورده ام   ابـــــا بــــــچــــــگــــــانــــــت بــــــرآورده ام
هــمــان گـــه بـــيـــايـــم چـــو ابـــر ســـيـــاه   بــــي آزارت آرم بـــــديـــــن جـــــايـــــگـــــاه

در دل مـــرا مـــهـــر تـــو دل گــــســــل آـــه فــــرامــــش مــــكــــن مــــهــــر دايـــــه ز دل   
دلــــش آــــرد پــــدرام و بــــرداشـــــتـــــش   گـــرازان بـــه ابـــر انـــدر افــــراشــــتــــش
ز پـــــــــروازش آورد نــــــــــزد پــــــــــدر   رســـيـــده بـــه زيـــر بــــرش مــــوي ســــر
تــنــش پــيــل وار و بــه رخ چـــون بـــهـــار   پـــدر چـــون بـــديـــدش بــــنــــالــــيــــد زار
دفــرو بــرد ســر پــيـــش ســـيـــمـــرغ زو   نــيــايــش هـــمـــي بـــافـــريـــن بـــرفـــزود
ســراپـــاي آـــودك هـــمـــي بـــنـــگـــريـــد   هــمــي تــاج و تــخـــت آـــيـــي را ســـزيـــد
بــر و بــازوي شــيــر و خــورشــيـــد روي   دل پــهــلـــوان دســـت شـــمـــشـــيـــر جـــوي
پـــيـــدش مـــژه ديـــدگـــان قـــيـــرگـــونســ   چــو بــســد لــب و رخ بــه مــانـــنـــد خـــون
دل ســـام شـــد چـــون بـــهـــشــــت بــــريــــن   بـــر آن پـــاك فـــرزنـــد آـــرد آفـــريــــن
بــه مـــن اي پـــســـر گـــفـــت دل نـــرم آـــن   گـــذشـــتـــه مـــكـــن يـــاد و دل گـــرم آــــن
مــنــم آــمــتــريــن بــنــده يــزدان پــرســـت   از آن پــــس آــــه آوردمــــت بــــاز دســـــت
پــــذيــــرفــــتـــــه ام از خـــــداي بـــــزرگ   آــه دل بــر تــو هــرگــز نــدارم ســتـــرگ
ـويـــم هـــواي تـــو از نـــيـــك و بــــدبـــجــ   ازيـن پـس چـه خـواهــي تــو چــونــان ســزد
تـــنـــش را يـــكـــي پـــهـــلـــوانـــي قـــبــــاي   بـــپـــوشـــيـــد و از آـــوه بـــگـــذارد پــــاي
فــرود آمــد از آــوه و بـــالـــاي خـــواســـت   هــمــان جــامــه ي خــســروآراي خــواســت

ـشـــــاده دل و شـــــادآـــــام آمـــــدنــــــدگــــ ســپــه يـــكـــســـره پـــيـــش ســـام آمـــدنـــد   
تــبـــيـــره زنـــان پـــيـــش بـــردنـــد پـــيـــل   بـــرآمـــد يـــكـــي گـــرد مـــانـــنـــد نـــيــــل

ــدي درايهـــمـــان زنـــگ زريــــن و هــــنــ خــــروشــــيــــدن آــــوس بــــا آــــرنـــــاي   
ســـواران هـــمـــه نـــعـــره بـــرداشـــتـــنـــد   بــــدان خــــرمــــي راه بــــگــــذاشــــتــــنــــد
م بـــرگـــشـــادچــو انــدر هــوا شــب عـــلـــ   شـــد آن روي رومـــيـــش زنــــگــــي نــــژاد
بـــر آن دشـــت هـــامـــون فـــرود آمـــدنــــد   بــخـــفـــتـــنـــد و يـــك بـــار دم بـــرزدنـــد
چـو بــر چــرخ گــردان درفــشــنــده شــيــد   يــكــي خــيــمــه زد از حـــريـــر ســـپـــيـــد
 

در مقام پدر گرشاسپ آمده است و اسطورًه مربوط وی ) کناری، سومی يا آخری يا پيرپايانی، ( ثريتهدر کتب پهلوی نام 
گاو مرزی مقدس ايران و توران را که مرز ) خشتريتی سومين پادشاه بزرگ ماد( کيکاوسمشعر است که وی به دستور 

ببران يا توتم سگ ( توسط سگان وحشی] مازندران[را مشخص می ساخت به قتل رساند و به سبب اين گناه به جنگل 
سرزمين گاو در زبان نياکان عرب (اين گاو اساطيری يادآور خود نام توران. دريده شد) کاسپيان يعنی سگپرستان



 

 131

خراسان (ّکًال گاو در نزد ايرانيان باستان در آرياورته . است) به معانی رود گاو، يا رود بالنده( و رود وخش ) تاجيکان
از اينجاست که در کتب پهلوی نامهای سروو، سر . ن فالت ايران تقديس ميشده استو  همچنين پيش بوميا) بزرگ

سئوک و هذيوش به عنوان گاو اساطيری مقدس ايرانيان معرفی شده است که لفظًا به معنی شاخدار، پيشانی سفيد و 
لفظًا يعنی ( خونيرثاز  طبق اساطير کتب پهلوی آتشهای مقدس در هنگام مهاجرت در عهد پيشداديان. نورانی می باشند

بر پشت همين گاو حمل شده ومنشًا آتشهای سه آتشکدًه مهم ) آرياورته،آريانا، خراسان بزرگ= سرزمين ارابه های خوب
هروم، رغًه ( برزهايرانيان يعنی آذر فرنبغ کاريان فارس ، آذربرزين مهر کوه ريوند خراسان و آذرگشنسب شهر 

که در نزد يونانيان باستان پايتخت ) آرتاکوانا، يعنی محل مقدس(نام شهر کهن آرتاکانا . گرديده است) آذربايجان، مراغه
                            . مطابقت دارد) هرئيوه، دژ يا سرای نيکو(هرات به شمار رفته با خود شهر ) خونيرث(کهن آريانا 

 معنی لفظی ايرانی نام آلبانی بالکان و آلبانی قفقاز
 

در حدود آغاز قرن اول ميالدی به مناطق ) نياکان صربوکرواتها(اييکه اقوام ايرانی و اسالوی زبان سئورومات از آنج
و  دالماسینواحی مجاور آن وارد شدند، نامهای ايرانی ) به يونانی به معنی لفظی سرزمين درياچه های جنگلی( ايليريه
) آله، آلووه(ن ريشًه اين واژه ها در کلمات ايرانی دال يا دالمن و اروبدين سرزمينها داده اند چو) آلبانی، آروريا( آروانی

ايره می توانست در زبان ايرانی سرمتی و سکايی به  -خود نام ايليريه نيز در شکل اله. به وضوح بر جای مانده است
نی است که کشور خود را دليل اين گفته نام بومی کنونی آلبانی در نزد خود مردم آلبا. معنی سرزمين عقاب گرفته شود

) ذال= در زبان گيلکی دال(=شاهنامه هم با نام عقاب  زالالبد نام خود .می نامند سرزمين عقابانيعنی  شکيپيريا
به سکايی يعنی (  دالماسینام . پرورش يافت) عقاب(در آشيانه سيمرغ زال مناسبتی داشته است که گفته شده است 

. وجود داشته است) سرمتها(شايد پيش از آمدن سئوروماتها ) ه معنی سرزمين گوسفندسرزمين عقاب ، به زبان آلبانی ب
که زبان رسمی شان ايرانی ) اسالف اسلوونها(و اسکيتان ) اسالف صربوکرواتها(لذا مسلم به نظر می رسد سئوروماتها 

ن خود به معنی جايگاه عقاب گرفته و نام بوده و تازه وارد اين سرزمين شده بوده اند، نامهای ايليريه و دالماسی را در زبا
پس عقابی که سمبل کشور آلبانی و زينت بخش پرچم ملی آلبانيائيهاست . را از آنها پديد آورده اند) آروانيا، آروريا(آلبانی 

ريشًه  لذا بايد گفت بی سبب و بدون پشتوانًه تاريخی. از همين معنی ايرانی نام آلبانی يعنی سرزمين عقاب اخذ شده است
آلوانيا، جمهوری آذربايجان ( نام آلبانی قفقاز يا اران .. نام آلبانی در کلمه التينی آلب يعنی کوهستان جستجو نموده اند

. ُکردی به معنی آتش اخذ شده است" آر"فارسی و " آلوو"نيز ريشًه ايرانی داشته ولی نه از اين بن بلکه از ريشًه ) کنونی
ب پهلوی شهرستانهای ايران آنجا را به سبب چشمه های فروزان نفتی اش شهرستان بر همين اساس است که کتا

در همين رابطه . يعنی سرزمين نگهداری آتش ناميده و واقع در سمت واليت آذربايجان ذکر کرده است آتورپاتکان
                                                                          :نامهای قديم رودهای شمال دريای سياه نيز قابل بررسی است

                                                                                                                                                    
  زرتشتسياه و ديار  سکايی و سرمتی رودهای شمال دريای/ نامهای هندوايرانی 

و سئوروماتها ) سکاها(را به درستی از زبان هندوايرانی اسکيتان  دنيپرو  دنيستردر فرهنگنامًه انترنتی ويکيپديا نامهای 
مأخوذ دانسته اند ولی در ترجمه و اشتقاق جزء دوم اين نامها دچار لغزش شده و آنها را به ترتيب رود پيشين ) سرمتها(

اوپر بوده باشد که در زبانهای قديم  - نيستر و دون - ر حاليکه ترکيب درست آنها بايد دوند. و رود پسين معنی نموده اند
 بوريستنو  تيراساست چه نامهای سکايی قديمی تر آنها يعنی  بااليیو رود بزرگ  پائينیايرانی به معنی رود بزرگ 

ند، به وضوح گواه صادق اين نظر می و و واقع در سمت شمالی می باش) واقع به سمت خورشيد(نيز که به معنی جنوبی 
نيز ريشًه سکايی و ايرانی داشته و به ترتيب به ) آب فراوان= نام فديمی ولگا( رهاو  دونو  دانوبنام رودهای . باشند

نا گفته نماند نام اساطيری رود دانوب  يعنی همان رودی که در . معنی آب گسترده، رود گسترده و رود با شکوه هستند
نيز لغتی ايرانی و سکايی بوده و به معنی دارای آبهای اروپا ا جاری است و الهًه آب و زمين منسوب بدان يعنی قلب اروپ

يعنی  وئورو آپهگفتنی است خود نام اوروپا به صورت . گسترده يعنی مترادف خود نام ايرانی و سکايی رود دانوب است
از آنجاييکه نام کهن شهر اورميه به صورت . ر رفته استبه کا) چئچست(آبهای گسترده در مورد درياچًه اورميه 

بنابراين فقره ای از تورات که . يعنی دارای آب گسترده ياد شده است) علی القاعده همان اورووئيتی اوستا(اورمياته 
 اورميهو درياچًه پيوند می دهد با توجه به همين نام شهر  اوررا با شهر ) زرتشت، ابراهيم ادهم(ابراهيم خليل اهللا زادگاه 

در کنار همين درياچًه ) سپيتاک برديه،گئوماته، گوتمه بودا(زرتشت چه می دانيم که . يعنی شهر آبهای گسترده بوده است
لفظًا يعنی شهر اوروم، (هروم زاده شده بود که نام ) رغًه آذربايجان، برزًه کنار شهر مراغه (اورميه و در شهر هروم 

يعنی شهر آبهای گسترده مغشوش می شده است و از اينجاست که اورميه عهد باستان با نام شهر آن در  )واقع در بلندی
برديه زرتشت پسر سپيتمه داماد  مغ سئورومتی .زادگاه زرتشت سپيتمان گمان می شده استشهر اورميه در عهد اعراب 

يق وی او را محبوب جهانيان ساخته آستياگ و وليعهد وی و پسرخوانده و داماد کورش است که اصالحات اجتماعی عم
در شمال کوهستان قفقاز ميزيسته اند و از طرف ماديای ) قوم سلم شاهنامه اسالف صربوکرواتها(سئورومتها . بوده است
از همينجاست که خارس ميتيلنی . بر واليات شمال و جنوب قفقاز نظارت و حکومت داشته اند) افراسياب ثانی(اسکيتی 

.   فرمانروای واليات قفقاز آورده است) زرير(کهن ايران باستان سپيتاک زرتشت را تحت نام زريادر  بر اساس روايات
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ذکر ) زرتشت، بودا، ابراهيم ادهم(که در تورات شهر موطن اصلی و اوليًه ابراهيم خليل اهللا  اوربيشتر محتمل است نام 
چه نام کهن . ی شهر باشکوه يا شهر واقع در دشت باشدگرديده است نام باستانی بومی شهر رغًه زرتشتی به معنی لفظ

به معنی شهر جنگجويان است و اين معنی از  ارسيانشیاين شهر يعنی ) خاندان زرتشت( مغان سئورومتیپيش از عهد 
به هر حال اين مفهوم درزبان بوميان لولوبی . اختصاص آتشکده آذرگشنسب آن به طبقًه جنگجويان نيز مشهود است

نام می گرفت که در زبان ايشان   اورسومری و اکدی داشته اند بايد عيالمی، جان و کردستان که زبان و فرهنگ آذرباي
گفتنی است هرودوت در سمت سرزمين نياکان سئورومتی زرتشت و سمت . معنی می داده است شهر جنگجويان

نام می برد که اسالف همان باشقير ) اس سرهات(کوهستان اورال از مردمانی تحت عناوين بزپايان و گريفون و آگريپايی 
                                                                                               . های امروزی يعنی مردم تاس سر می باشند

  بررسی اسطورًه معروف آريائيان اسکيتی
تاريخ و جغرافيای تاريخی کهن اروپای شرقی به يادگار گذاشته  هرودوت، پدر تاريخ، تک نگاشتًه بی نظيری در مورد

است، که نگارنده به سبب نقش اساسی آن در اساطير ساير ملل خاورميانه و آسيای ميانه و اروپا در طی سه دهه تحقيق 
 معمای مللمستمر خودف هر بار که فرجی در اين باب عايد شده، به بررسی مجدد آن پرداخته است؛ تا از اين طريق 

از . سئوروماتها، ايسدونها، ماساگتها، اسکيتان و آريماسپيان و غيره را مکشوف گردد/ باستانی شمالی مانند آمازونها
محققين اروپايی، آرتور کريستن سن دانمارکی نخستين کسی است که در اين باب تحقيقاتی به عمل آورده و به درستی نام 

اساطير اسکيتی دانسته است که اين خود معنی  پاراالترا علی القاعده مأخوذ از نام ) ههمان پيشداد شاهنام(اوستا  پرذات
مانو ويوسوت  (هوشنگ اما  کريستن سن به اشتباه . دو پهلوی نخستين انسانها و نخستين قانونگذاران را به دست می دهد

در . ی و آرپوکسائيس مطابقت می دهدرا با تارگی تا) دارای کردار پهلوانی ،ويشنو( تهمورثو ) و برهمای وداها
پدر (مترادف بوده و ربطی با تارگی تای ) خالق دانا(و برهما ) دانا(به وضوح با مانو ) هوشيار(صورتی که هوشنگ 

دارای کردار ( تهمورثبا ) گريفونها/هارپاها= پادشاه سرزمين اوروپی ها( آرپوکسائيسهمين طور . ندارد) مردم گيتی
= گردنده در هوا( ويگردمی دانيم در اساطير ايرانی برادر ديگر تثليث هندو ايرانی يعنی . ندارد) پهلوانی، ويشنو

، )، برهماناستيه، اشوين ييمه خشئته( اهورامزدااين تثليث خدايان در واقع همان تثليث . نيز ذکر گرديده است) شيوا/آداد
به عاريت گرفته اند  اسکيتانرا از  پرذاتاين ايرانيان تنها نام بنابر . است) ييمه، اشوين دسره( اهريمنو ) ويشنو( ميثره

سپيتمه پادشاهان اسطوره ای معروف خود و خانواده های تاريخی منسوب بديشان از جمله خاندان / و آن را به تثليث خدا
به جای برادر  اطالق نموده اند؛ چه نامهای تهمورث و تخموروپًه شاهنامه و اوستا از سوی ديگر به ترتيب جمشيد

خورشيدچهر، (و پسر کوچکتر زرتشت يعنی تيگران ) ارجاسپ(بزرگ گئوماته زرتشت يعنی مگابرن ويشتاسپ 
نيز به ترتيب با ) شاه موبد درخشان( و جمشيد ) هوشيار(از اينجا معلوم ميشود خود نامهای هوشنگ . است) راهوله
ولی در اصل در اوستا و . مطابقت داده می شده است) رتشتپدر ز(يعنی زرتشت و سپيتمه هوم ) دانای نيک(هامان 

و هم خاندان سپيتمه جمشيد فرمانروای ) آريانا، آرياورته(پادشاهان اساطيری خونيرث /شاهنامه از اين خاندان هم خدا 
شيد و سبب معروفيت و محبوبيت سپيتمه جم. مغ سئورومتی قفقاز و داماد و وليعهد آستياگ  توأمًا منظور شده اند

جهانگشا را که به قول  ماديای اسکيتیخاندانش نزد ايرانيان باستان از آنجاست که وی ولی نعمت غارتگر خود 
سال آسيا مقدم را به باد غارت گرفته بود، به هنگام يورش غالفگيرانًه مادها و پارسيان به رهبری  ٢٨هرودوت به مدت 

) مراغه(در حوالی شهر رغًه زرتشتی ) گستهم( آريارمنهش و برادر) توس( کورش دومکی آخسارو و سردارانش 
و اين پيروزی مقدمه براندازی امپراتوری وحشتناک . داده بود) کيخسرو، هوخشتره( کی آخسارودستگير کرده و تحويل 

ده و ، پسرخوانبرديه زرتشتبنابر اين پرچمداری عدالت اجتماعی . از صفحه روزگار توسط آنان گرديد آشورو جابرانه 
داماد کورش را محبوبيت هر سه خاندان مادی و پيشدادی و هخامنشی شاخًه کورش که وی بديشان منسوب بود، تکميل 

خورشيد دور (و ويوسوت ) هوشنگ(، مانو ويوسوت )يمه(می دانيم که در وداها همينطور از ييمه . می نموده است
  . ت يا پاراالت اسم برده شده باشداسم برده شده است بدون اينکه از اصطالح پرذا) درخشنده

                                   )تکميل شدًه مطلب برگرفته از سايت کتابخانًه اديان و مذاهب( ؛عقايد سكاها
 معروف است ، در اسکيت اروپائى به قوم قوم سكاها آه در زبان هاى. قوم سكاها شاخه اى ديگر از قوم آريا است "

رنه گروسه محقق فرانسوى مى  .قوام هند و اروپائى زندگى مى آرده است و بعدها مهاجرت آرده استابتدا با ديگر ا
جلگه هاى روسيه مهاجرت آرد، سرانجام رو به سوى سيحون و آاشغر  اين قوم آه با ديگر اقوام هند اروپائى از :گويد

قوم سكاها، مردمى . ائى محسوب مى شودتحرآات سكاها آخرين مهاجرت قبائل آري. رفت  نمود و تا خاك چين پيش
آتيبه ها و الواح باستانى بدست . از اين قوم ياد شده است  اوستا در. صحرانشين و بسيار خشن و خون ريز بودند بدوى

 :در منابع يونانى نيز از اين قوم ياد شده است آه ). م .ق 750- 700(ور نام سكاهاستآياد  ،آشورى ها تمدن مده ازآ
سابقه زندگى اين قوم در آنار سيحون بوده و سپس به روسيه . زيستند ر علف زارهاى جنوبى روسيه آنونى مىد سكاها

قساوت و  اسنادى از. اين قوم آفتى بزرگ و بالئى هولناك براى ديگر اقوام بشمار مى رفته است  .مهاجرت آرده اند
دردى بزرگ  تورات. اين قوم دارد بيرحمى فوق تصور جنايات اين قوم افسار گسيخته تاريخ در دست است آه حكايت از

                                                                             :سبعيت اين قوم در سينه دارد از
هد روى خوا است و شكستى عظيم از اورشليم فرار آنيد، زيرا بالئى از طرف شمال در حرآت  !اى فرزندان بنيامين ...
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                                                                           .اينك قومى از زمين شمال مى آورم : خداوند خدا گويد   .داد
با آواز خود ... اند ايشان مردمى بيرحم. آمان و نيزه بر خواهند گرفت ... از اقصاى زمين بر خواهد خاست  امتى بزرگ

عقيده : مى گويدضمن احوال سکاها " ملپ من"در کتاب چهارم تاريخ خود  هرودت   ...ان خواهند آردمانند دريا طغي
در آن زمان : آنان در رابطه با نژاد خود مى گويند .آه از تمام ملل بهتراند و نژاد برترى دارند قوم سكاها بر اين است 

. بودستين رود بور و مادرش دختر زئوس م داشت و پدر اونا  تارگى تاىکه انسان  آه زمين خالى از سكنه بود، نخستين
 دو تن مهتر که ليپوکسائيس و آرپوکسائيس نام داشتند و برادر کهتر که کوالکسائيس خوانده می شد سه پسر داشت  تارگى

سمبل ( "تبر" ، )سمبل تراکيها و داکيها" (طناب  يا يوغ" و  )سمبل لهستانيها"(نگاو آه" و در آن زمان از آسمان
ش مهتر نصيب دو فرزند به خاطر سوزندگی آنها اين اشيا. زمين افتاد به) سمبل اسالوها"  (پياله زرين"و  ) تاورها

دو برادر  آن. که اين ابزار زرينه در دست وی سوزشی نداشتند رسيدکوالکسائيس  نگرديد و تمام آنها به فرزند سوم وى
است  يعنی کوالکسائيس نژاد فرزند سوم قوم سكاها از. سوم واگذار نمودندحكومت و پادشاهى روى زمين را به برادر 

از . از نسل ليپوکسائيس، ائوخاتها به وجود آمدند. از سه پسر تارگی تای سه گروه به وجود آمدند.آه به مقام سلطنت رسيد
روسها و (و تراسپيها)ارهامج(کاتيارها  )تخموروپه، تگی ماسادس، تور ايزد رعد سکائيان و گتها(آرپوکسائيسنسل 

هرودت در رابطه با عقايد و مذهب . پيدا شدند و از برادر کهتر يعنی کوالکسائيس دستًه پاراالتها پديد گشتند) ووسونها
                                                            :خدايان آنان عبارت بود از. اين قوم ارباب انواع را مى پرستيدند: مى گويد اين قوم

                                                          .تابيت نى ؛ رب النوع اجاق خانواده  ١
                                             .پاپاى؛ خداى آسمان  ٢
                                                         .آفتاب  ه ؛ خداىسورهى تو ٣
                                                                                                    .؛ خداى زمين آه زن آسمان بود پیآ  ۴
                                                     .زيبايى آرهيم پاسا؛ خداى ۵
                                              .؛ خداى دريادماسا تاهيس ۶

از آشتن خوك و نگهداشتن آن خوددارى مى آردند، . معبد نمى ساختند اين قوم براى خدايان خود قربانى نمى آردند و
اى و گفته هتفأل سكاها به . سكاها وقتى دشمن خود را مى آشتند، خون او را مى آشاميدند. حرام بود زيرا در مذهب آنان

را مى خواستند دفن آنند، شكم او را پاره آرده  آنان وقتى پادشاه متوفاى خود. فال گيران و جادوگران اعتقاد بسيار داشتند
بدن پادشاه را موميائى آرده و در اطراف . شكم را با ادويه و آندر پر مى آردند و پس از تخليه امعاء و احشاء وى درون

زنان غير عقدى او و  همراه شاه متوفا يكى از. ره عمومى پادشاهان دفن مى آردندمى گرداندند و سپس در مقب آشور
 به از قوم سكاها تورات. وى دفن مى آردند سب و جواهراتاآشپز، غالمان و نامه رسان او را با : ديگر خدمه 

 " .است معرفى آرده" يافث بن نوح" را از اعقاب ياد آرده و آنان "جوجمأجوج و يأ" و" اشکناز"
اصًال اين ريشًه معنی نام سکايی . به معنی پادشاه سرزمين مردم دودست است) در اصل لپو خشائيس( ليپوکسائيسنام 

به  همين معنی مردم دور دست به  ائوخاتيانو ملت منسوب بدان يعنی . يعنی سرزمين ماورای شمال استهيپربوريه 
منابع يونانی و رومی به لغت سکايی و سانسکريت داکی های مردم  نام سکايی.وضوح ياد آور نام يونانی هيپربوره است 

گفتنی است نام همسايگان اين مردم را هرودوت به هنگام شرح لشکرکشی . به معنی سرزمين گاوان اخته شخم زنی است
ه معنی بوده که ب آندروپاقآورده است که در اصل  آندروفاقداريوش به سرزمين سکانيان اروپايی از راه تراکيه، 

و ) روس کوچک(اين مردم اسالوهای روتين . مردمی است که از ميان آنان برده و خدمتکار گرفته می شده است
ولی هرودوت آن را به خطا به معنی آدمخواران گرفته است گرچه بعيد هم نيست که اينان . روسهای بزرگ بوده است

پيران خود را به ) اسالف صربها و بوسنی ها(خويش  نيز همان طور که هرودوت ميگويد نظير خويشاوندان ايسدون
به معنی پادشاه سرزمين  آرپوکسائيس. وصيت آنان کشته و گوشتشان را همراه گوشت احشام طعمه می ساخته اند

در ) گريفون، يعنی نيمه عقاب و نيمه شير(= يعنی پارتها و نيز فرمانروای اساطيری مردم ليو ) گريفونها(هارپاها
به ترتيب اسالف ) يعنی اسپ پروران( تراسپيانو ) جادوگران( کاتياريانملل منسوب بدان يعنی . است بالتيکوم

يعنی دارندگان اسبان ووسونها (اسپ پرور  هونهای/بلغارانو اسالف ) جادوگران، پيشگويان(صربوکرواتها و مجارها
ياد نموده  است که ) تيراندازان صربی(ايسدونهای غربی هرودوت در اين سمت همچنين از. و روسها هستند) خوب

آن گروه از اينان که در سمت لهستان می زيسته اند و .شاخه بزرگ  اينان در شمال دريای خزر سکنی داشته اند
آنتاها آورده همان شاخه ای از ايشان می باشند که نامهايشان به صورت ) تيرانداز(هرودوت نام ايشان را نيز ايسدون 

) کناری ها(بوسنی ها آمده که در نام آنتاها با   و ُصربها) اسالوها( اسکالوهاو ) مردم دوردست(ا ونده، )کناريها(
که از نياکان سئورومتی ) يعنی صرب دوردست( دوراسروهمنام بوده اند و در اساطير ايرانی نام اين مردم در نام خاص 

) آريايی(بمعنی پادشاه خانواده و ملت هندوايرانی س کوالکسائيسرانجام . به شمار رفته زنده مانده است برديه زرتشت
.                       يعنی قانونگذاران است که البد در مقام روحانی و مشاور حکومت بوده اند پاراالتهامنسوب بدان 

تالش نموده ام که نگارنده در عرض سه دهه تحقيق در باب اساطير ايرانی : معنی لفظی نام تور و توران اساطير ايرانی
گره از اين نام پر معمای تاريخ اساطيری ايران بر دارم زمانی آنرا به معنی پهلوان گرفتم و زمانی ديگر با توجه به کلمًه 

معروفی به نام ) سکايی(آن را به معنی معنی گرگ گرفتم چه لقب پادشاهی اسکيتی ) به لفظ سکايی يعنی گرگ(ترک 
که با تور اساطير ايرانی قابل تطبيق می باشد به يونانی ليکوس ) گنوروس(در ماديای اسکيتی پ) بسيار توانا(پارتاتوا 
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از سوی ديگر در زبان سکايی کردی کلمًه تور به معنی وحشی و رمنده برجای مانده . آمده است که به معنی گرگ است
بنابراين تورک . تصاص يافته استبه شغال اخ) تور کوچک(است و در فارسی و کردی نام مصغر آن به صورت توره 

از آنجائيکه اين جانور، توتم . اطالق می شده است) لفظًا يعنی جانور بد و کثيف(به معنی جانور رمنده بد به گرگ 
ولی به سبب اينکه تور در . سکائيان آلتايی بوده، به صورت نامی عمومی بر اقوام ترک زبان اطالق گرديده است

همين معنی حيوانات وحشی و رمنده  توراست لذا در اصل از نام ) گوزن، بزکوهی( سکاجای روايات ملی ايرانی به 
جملگی يعنی ( جديسقوم /کردوخيها/ کيمريان/ نام کنونی سکائيان. باالّخص گوزن و بزکوهی مراد می بوده است

                    . وحشی است نيز حالت جمع همين معنی دارندگان توتم بزکوهی) کورت( ُکرديعنی ) پرستندگان بزکوهی
                         

 آرياورتًه آريائيان هندی و آرياوئجه ايرانيان باستان در اصل همان خراسان بزرگ بوده است
 
در مورد تاريخ کهن و جغرافيای تاريخی ديرين ايران اغلب به نامهايی بر می خوريم که معنی لفظی آنها کامًال روشن و 

ی نمايد، در صورتيکه در موارد بسياری کنکاشهای عميقتر و بيشتر به نتايج متفاوت و ديگرگونه ای منجر مبرهن م
ميگردند، بنابراين حتی بر بديهيات نيز بايد به ديده شک و ترديد نگاه کرد که در عرصه اجتماع هم آفت دينها و 

در پهنًه علم هم چنانکه گفته اند شک راهگشای . است سياستهای عوام فريب و ابزار جهانخواران در همين جا کمين کرده
به هر حال از اين گونه نامهای جغرافيايی به ظاهر بديهی نامهای خراسان و گرگان است که امروزه . دانش و خرد است

و محل زندگی گرگها قائل ميشوند؛ ولی اينها ظواهر موضوع ) شرق(حتی عوام به آنها معنی جای بر آمدن خورشيد 
نام ) خاوران، در اصل يعنی مغرب(چون در صورت اول می بايستی ايالتی هم در غرب ايران خوروران. تندهس

ميگرفت و در سمت مازندران و گرگان موضوع کثرت و درندگی گرگهای واليت گرگان زبانزد مردم ميشد در صورتی 
. مناطق چهارگانه ايران را از نظر می گذراندماينجانب که با اتکا به منابع کهن سومری و اکدی نامهای . که چنين نيست

به ) مردم سرزمين عشاير کوچ نشين(تنها نامی که بدين منطقه می توانست تعلق گيرد در نام بابلی اوممان ماندا 
اصطالح وحشيان شمالی را يافتم ولی خود آريائيان ايرانی و هندی اين اصطالح اخير را در مورد سکائيان دشتهای 

 -هر دو ظاهرًا به معنی وحشی-) داسه(راسيا که همسايه شمالی آريائيان بوده اند با عناوين تورانی و داهه گسترده او
نظر به منابع کهن يونانی داهه ها و . می دانيم که سرزمين داهه ها در غرب دريای مازندران واقع بوده است. ناميده اند

را می توان ) اسالف آالنها(اصًال نام ماساگت . بوده اند) پرست ميتره(خويشاوندان ماساگت ايشان صرفًا خورشيدپرست 
گرفت، چه هم اکنون نيز ) يلن،بزکوهی بزرگ، مرکب ايزد خورشيد(به معنی خورشيد سروران يا دارندگان توتم گوزن 

اههای آنان خدای خورشيد و آسمان را واستی دژی يعنی خدای بسيار داغ دارای چراگ) در اصل واستی(اسالف اوستی
جالب است که اساطير کهن مغوالن در بارًه نسل . گسترده می نامند که همان ايزد مهر دارای چراگاههای گسترده است

نام خوارزم يعنی . پديد آمدند) يلن، آالن،  ماساگت(= با گوزن) ترک(مغوالن ميگويند که ايشان از ازدواج گرگ 
بنابراين جای آريائيان . شيدپرستی سکائيان داهه و ماساگت استسرزمين خورشيد نيز گواه ديگری بر همين امر خور

ايرانيان ) آريا ويج اصلی( يعنی آرياورتًه وداها ، آرياوئجه  - که به تعدد خدايان اعتقاد داشته اند- اسب پرور هندوايرانی 
که شامل بخش - سان بزرگ و آريانای يونانيان عهد سلوکيان يعنی مسکن ديرين اقوام آريايی هندوايرانی به غيراز خرا

و آريا ورته در تقابل با نام ) نجيب(از اينجا معلوم ميشود نامهای آريا . نبوده است - بزرگی از افغانستان شمالی هم ميشده
و توران پديد آمده است و نه چنانکه گفته ميشود در مقابل با بوميان ديرين فالت ايران که از لحاظ مدنيت ) وحشی(تور 

می دانيم که درسه گوش ديگرفالت ايران مردمانی از تبار عيالمی و دراويدی و سومری و . تفوق داشته اند بر آريائيان
گرچه در آن . سامی و قفقازی سکونت داشته اند که از لحاظ زبان و فرهنگ کامًال با ايرانيان بيگانه بوده اند

ت، معهذا خشکی از سمت کويرها خصوصًا کوير روزگاررطوبت و سرسبزی فالت ايران بسيار بهتر از امروز بوده اس
سرزمين گردونه های (لوت به سمت شمال پيشروی می کرده است و از همينجاست که ريگ ودا در مورد آرياورته

اشاره به جنوب (و صد خزان ) اشاره به شمال خراسان(ميگويد که در آنجا صد زمستان ) خراسان= خونيرث= خوب
در اين باب مندرجات اوستای متأخر يعنی . روی داده است) علف لوت و نمک آن خراسان و کويرهای خشک وبی

ونديداد که سرمای ايرانويج را به گزاف توصيف کرده است باعث گرديده که عده ای از ايرانشناسان از جمله مارکوارت 
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ائيهای هندوايرانی تصور آلمانی به خطا سرزمين خوارزم آريائيان سکائی را همان ايرانويج يعنی سرزمين اصلی آري
اصرار دارند که آرياويج ) رغًه زرتشتی(گرچه کتب پهلوی به جهت زادگاه زرتشت بودن شهرستان مراغه . نمايند

اين احتمال هم وجود دارد که در اين توصيف اغراق .همين شهرستان جنوب آذربايجان شرقی است) يعنی ايران اصلی(
ی سئورومتی خاندان سپيتمه جمشيد و مغان همراه وی در سمت شمال کوهستان سرزمين خاستگاه) ماه زمستان ٩(آميز

و ) خوب(به هر حال در اين راه اشتقاق نام خراسان از کلمات خو . قفقاز، مد نظر نويسندگان ونديداد قرار گرفته است
در نزد محققين هندی . ودرا می توان دليل اصلی و نهايی يکی بودن آريا ورته با خراسان اعالم نم) ارابه ها(رثان 

با سرزمين نه چندان دارای پر درخت بلوچستان مطابقت ) سرزمين ارابه های آريائيها(نظری رايج است که آريا ورته 
می دهند که پيداست اين موضوع با توجه به بوميان دراويدی کهن اين مناطق و عدم سر سبزی آن از عهد ديرين نظری 

از آنجائيکه اساطير . کمی بيشتر به سمت شمال يعنی خراسان بزرگ متوجه می شدند نادرست است ايشان می بايستی
بيان نموده اند، لذا معلوم ميشود که ) شاه(کهن سومری رهبر سهمناک مخاصمان بزرگشان را با نام هندوايرانی کينگو 

به سوی بين النهرين مهاجرت سومريان بر اثر فشار مستقيم همين همسايگان اسب پرور خويش از سمت کردستان ايران 
در اين صورت ورود آريائيان هندوايرانی به آرياورته بايد قبل از آغاز هزارًه سوم پيش از ميالد صورت . نموده اند

در مورد صور مختلف نامهای کهن گرگان يعنی وهرکانه، هيرکانی گفتنی است که اين اسامی را علی . گرفته باشد
گرفت يعنی در مجموع ) دشتستان(و رغانه ) هئو، يعنی خوب(کب از کلمات اوستايی وه القاعده در اصل می توان مر

اينجا در عهد باستان محل فرمانروايی مگابرن . يعنی دشت خوب و اين معنی را ما در نام دشت گرگان شاهد هستيم
داريوش و شش تن سران بوده است که بعد از ترور برادرش توسط ) گئوماته برديه(ويشتاسپ برادر سپيتاک زرتشت 

در روايات ملی وی را . پارسی همراهش در گرگان و خراسان عليه ويشتاسپ هخامنشی و پسرش داريوش قيام نمود
از اينجا معلوم ميشود که نام خيون نه به معنی . تحت نام ارجاسب خيون و همچنين تهمورث پيشدادی معرفی نموده اند

لقب تهمورث وی يعنی پهلوان سرزمين . است) رغان-در اصل خو(ان گرگان هون بلکه به معنی منطقه خوب يعنی هم
راه و گذرگاهی اشاره به نام پارتها از قبائل داهه دارد که ظاهرا مگابرن ويشتاسپ ال اقل بر قسمتی از اراضی آنان 

وش و ويشتاسپ مسلم به نظر می رسد که وی بعد از اين که از عهده نيروهای عمدًه داري. حکومت می نموده است
مندرجات کتاب پهلوی يادگار زريران نيز از شکست سخت وی و . هخامنشی بر نيامد به سمت داهه های شمالی پناه برد
سخن می راند که با اعضاء ناقص گرديده اش به ) منظور داريوش(مصدوم شدنش از نيروهای ويشتاسپ و اسفنديار

کتيبه بيستون نام او در مقام رهبری شورشيان گرگان و خراسان  به  از آنجائی که در. سمت توران روانه گرديده است
مگابرن (از اين که ارجاسپ . عمد از قلم افتاده است، بی شک نشانگر اين است که وی در اين جنگها مقتول نشده است

نام . شدتورانی قلمداد شده سوای حکومت وی برسکائيان داهه، اصل سئورومتی نياکان پدری وی می با) ويشتاسپ
تخموروپه اوستا يعنی پهلوان پلنگ مانند که بعدها با تهمورث يکی گرفته شده است در اصل متعلق به پسر برادر 

پسر کوچک سپيتاک زرتشت بوده است که در ارمنستان با نيروهای ) خورشيد چهر(مگابرن ويشتاسپ يعنی تيگران 
در شمال کوهستان قفقار بزرگ ) اسالف کرواتها(خويش  داريوش نبرد کرده و سر انجام به پيش نياکان سئورومتی

سرزمين گردونه ( آرياورتهو ) پهلوان سرزمين راه و ارابه( تهمورثسر انجام در رابطه با نامهای . پناهنده شده است
و نيز که به معانی سرزمين راه يا ارابًه درخشان  خونيرثگفتنی است که نام اوستايی فالت ايران يعنی ) های خوب

می ) سرزمين ارابًه خوب( خراسانو ) سرزمين گذرگاهی(مراتع عالی است به وضوح نشانگر همان نامهای پرتو
و به معنی ) داژ(که غالبًا به معنی وحشی گرفته شده است در اصل از ريشًه داغ  داههدر اين باب بايد افزود نام .باشد

که در اوستًا فرگرد اول ونديداد سرزمين داهه ها و همچنين  مردمی است که مردگان خود را می سوزانند و از اينجاست
سرزمين دينداران و پهلوانان مرده ) خونيرث= چرخ، ارابه(چخره تحت نام  -که خود از قبايل داهه بوده اند-پارتها 

اطير در اس) آرياورته، آرياوئجه(سرزمين شمال ناشاد و منحوس قسمت شمالی خونيرث.   سوزان به شمار رفته است
آمده است که در لغت سانسکريت به معنی سرزمين ارابه است يعنی آرپو سکايی که هرودوت نقل کرده، 
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يعنی پادشاه  آرپوکسائيسدو ملت . که در ونديداد سرزمين شادی بخش نجبا معرفی شده است) خراسان بزرگ(ايرانويج
جادوگران، نياکان مجارها و ( کاتياريان) اوستا یاوروپيها/ هارپاها ی يونانی/ گريفونها( آگاتيرسها/گتها= آرپوها

اينان اسالف  اسالوهای شرقی يعنی . ذکر شده اند) بلغارهای اسب پرور/ووسونها(و تراسپيان ) صربوکرواتها
مرزهای چين تا رود دن می  بوده اند که از ) دارندگان اسبان خوب= ووسونها(و بلغاران ) سئورومتها(صربوکرواتها 

عهد )سکايی(از آنجاييکه در اساطير اسکيتی  :نيز در اين رابطه قابل تعيين و تبيين استاروپا معنی لفظی نام . زيسته اند
 و است) گريفونها/ يعنی پادشاه هارپاها( آرپوکسائيسرا  پارتباستان که هرودوت نقل نموده نام پادشاه اساطيری  مردم 

 مردمچنانکه نام . ذکر نموده است) ووسونهای اسپ پرور/هونها(و تراسپيان ) سئورومتها(رعايای وی را کاتياران
اينها از لحاظ  ظاهرًاذکر گرديده است  )تيراندازان، اوغوزها(ائوخاتيا  ائوکات دريای خزر را ليپوکسائيس در شمال 

بايد اين رابطه  در معنی لفظی نام اروپا  بررسیبنابراين برای . تعيين معنی لفظی نام اروپا بسيار قابل توجه هستند
نظر به اينکه سرزمين استپهای بين رود دون تا مغولستان در : معانی لفظی اين سه نام را در رابطه با هم تعيين نمود

 ليوآمده است که مترادف نام مردم  )نيمه شيران/نيمه عقابان( گريفونها /هارپاهابه اوستايی يعنی  آرپواساطير اسکيتی 
در  :در زبانهای ژرمنی نيز معنی جالبی داشته استاروپا سکايی  ا نام معهذا. سی استبالتيکوم کهن در زبان رو

يعنی خدای قبيله ای  )آپولون(بالدرو  سوانتويتاست که مترادف نامهای  ظهور مقدسبه معنی  اروپانام  ژرمنیزبانهای 
 به )  مردم دوردست شمالیه معنی شاه علی القاعده ب( ليپوهايعنی پادشاه  ليپوکسائيسخود نام . استبالتيکوم مردم 
 .است پارسی ليپو به معنی لبه يعنی کنار واست چه در زبان اسکيتی  )اسکانديناوی(شاه مردم هيپربوره معنی همان 

يونانيان و روميان باستان است که به معنی رشته کوه سرزمين  ريپوعلی القاعده همان ليپو يعنی در واقع نام سکايی 
هارپاها و گريفونهای (آرپو به هر حال نام سکايی . ت، اشاره رشته کوه بزرگ اسکانديناوی بوده استساحلی دوردس
بر خالف تصور يونانيهای باستان مترادف نام  اروپاحتی نام . بی ترديد همان مردم ليو بالتيک بوده است) اساطير يونانی

 اروپو در اصل و ريشًه کهن خود از لغت  نبوده است طنابهای خوببه معنی دارای تراکيه دشتهای شمالی 
 غربو  اروپابوده و از زبانهای سامی مأخوذ است از اين جاست که اوستا  غروببه معنی سرزمين ) غروپ/غروب(

يعنی سرزمين غربی ناميده است و اين تنها سرزمين  ارزهیرا ) ً کهن يعنی  سرزمين غربیارزوه(آسيای صغير
به لغت  اوخاتيانخود نام . عيت جغرافيايی استثنايی خودش بدين نام خوانده شده استمعروف کهنی است که با موق

هيپربورًه يونانيها و تولًه دوردست به وضوح يادآور   اوستايی و سکايی و سانسکريت به معنی سرزمين ماورای شمال
. نيز می باشد  زيبا رخايی به معنی نيز در زبان هندو ايرانی سک اروپاجالب است که خود نام . است روميها و يونانيان

مشهود ميگردد و اين نشان ميدهد چرا الهه  ايشتار - آدونيسو  اينانا - انکیاز اينجا ريشًه بابلی و فينيقی اساطير 
 اروپااسطوره ربوده شدن الهه . زيبا رخ معرفی شده اند اروپابه عنوان خدای خاص  )آدونيس(بالدرو   )نانا، اينانا(اروپا
 :به وضوح يادآور اسطوره انکی و ايناناست که متن سومری آن را در اينجا ضميمه می نمائيم پوزيدونو  زئوس توسط

                                                                                                                                                           
  : )ايزد خرد، اهورای مزدای بوميان کهن فالت ايران(انکیو )الهًه مقدس عشق(نانااي

انتقال هنرهای تمدن از اريدو به اوروک اين اسطورۀ باشکوه با داستان به ويژه گيرای آن به اينانا،شهبانوی آسمان، 
يار دارد،زيرا فهرست بيش محتوی منظومه در تاريخ وپيشرفت تمدن اهميت بس.وانکی، ارباب حکمت مربوط می شود

دستاوردهايی که بنا .از يک صد فرمان الهی را در بر می گيرد که همۀ دستاورد های فرهنگی سومری را شامل می شود
اينانا، . بر تحليل کما بيش سطحی نويسندگان ومتفکران سومری تار وپود اساس تمدن آنان را تشکيل می داده است

ر اوروک،مشتاق افزايش ثروت وسعادت شهر خويش است تا آن را به کانون تمدن شهبانوی آسمان، والهۀ حامی شه
بنابراين، تصميم می گيرد به اريدو، پايتخت .سومری تبديل ساخته و از طريق آن نام وشهرت خويش راتعالی بخشد

اعماق آبی خويش  ، در"که به اسرار خدايان آگاهی دارد" باستانی فرهنگ سومری برود که در آن انکيف ارباب حکمت 
بتواند آنها ) الهه(انکی مسؤوليت همۀ قوانين الهی اساسی برای تمدن رابر عهده دارد،و اگر او .، در َابزو سکونت دارد
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را از راه درست يا نادرست به چنگ آورده به شهر خويش اوروک انتقال دهد، شکوه آن و خود وی رقابت ناپذير خواهد 
به همين ترتيب، . زو در اريدو نزديک می شود، بی ترديد انکی در بند جذابيت او گرفتار آمدههنگامی که اينانا به َاب.شد

انکی در چندين نوبت بيش از يک صد فرمان الهی را ، که اساس الگوی فرهنگی تمدن سومری را تشکيل می داد،به 
بهايی را به وی بخشيده است،بی اندازه شادمان اينانا از اين که در حال مستی چنان هدايای گران. الهۀ اينانا تقديم می دارد

اما پس از بر .خويش کرده وهمراه با محمولۀ پر ارزش خود راهی اوروک می شود" قايق آسمان "وی آنها را بار . بود
پس رو به ايسيمود کرده از او جويا .طرف شدن مستی، انکی متوجه ميشود که فرامين الهی در خای معمول خود نيست

انکی پشيمان از کردۀ خويش، .يسيمود او را آگاه می سازد که اين خود او بود که آنها را به دخترش اينانا بخشيدميشود وا
لذا ، ايسيمود پيک خويش را همراه با .اينانا به شهر اوروک جلوگيری کند" قايق آسمان" بر آن می شود که از رسيدن 

و به نخستين توقفگاههای هفتگانه،در حد فاصل ميان َابزی اريدو گروهی از هيوالهای دريا به تعقيب اينانا و قايق ا
در اينجا هيوال های دريا بايد قايق را متوقف کنند،اما به اينانا اجازه دهند که پياده به سفر .واوروک روانه می سازد
او ايسيمود را .ری می کندنين شوبور آن گونه که اينانا گفته بود عمل می کند،اما انکی پافشا. خويش به اوروک ادامه دهد

همراه با هيوالی گوناگون دريا برای توقيف قايق شاسمان در هر يک از توقفگاههای هفتگانه ميان اريدو واوروک روانه 
سرانجام اينانا و قايق او به سالمت به اوروک می رسد،ودر ميان .می سازد، و هربار نين شوبور به نجات اينانا می شتابد

    .ن قوانين الهی را يکی پس از ديگری از قايق پياده می کنندشود وشادی ساکنا
در لغت ودايی و سکايی داکی ها نام سکايی رسمی اسالوهای جنوبی که نزد پونانيان و روميان شناخته شده بوده است، 

ناميده ) تکارانيا آندروپاق يعنی بردگان و خدم(به معنی رعيتهای کشاورز بوده است که يونيان باستان بيشترآندروفاق 
نام اين مردم کثيرالعده و ملبس به لباس سکايی در خبر هرودوت، به هنگام معرفی سرزمينها و ملل اسکيتی : اند
آمده که در زبانهای يونانی و التين در اصل به معنی انسانهای  آندروفاقاروپای شرقی ) اسالوی/ اسکالوی،سکايی(

.        توجه به شکل ظاهری يونانی اين نام آن را آدمخوار معنی نموده است خدمتکار و برده بوده است ولی هرودوت با
عالوه بر آرياورته، ) البد شامل خوارزم و سغد نيز بوده(به هر حال به نظر می رسد نامهای قديمی خراسان بزرگ 

وده است چه سوای ب) سرزمين سرما(آرياوئجه، آريانا و خونيرث و خئورثان، هميران، سميران، سميروم، شميران 
توصيف ويژگيهای سرمای سخت اين سرزمين، از مار سرخ و جايگاه کشور خداوند مرگ و مير يعنی يمه ومراتع وسيع 
. آن به خوبی مشهود است آنجا را بدين نامها می خوانده اند؛ چه هيئت سميروم اين نام حاوی تمامی مفاهيم مذکور است

، هميران يعنی جايگاه زمستانی توصيف شده )يمه(به خيام  و اوستا سرزمين جمشيد می دانيم  که در نوروزنامًه منسوب 
معذا سرزمين اوليًه جمشيد تاريخی يعنی سپيتمه جمشيد يعنی شمال کوهستان قفقاز نيز در اينجا نقشی ايفا کرده . است

از پادشاهان . جنوبی هم است است چه در اساطير هندوان يمه عالوه برخداوندگاری جهان زيرين و ايزد سرزمين گرم
و ) برهما/هوشنگ، اهورامزدا(و مانو ) يمه خشئته(تاريخی آرياورته ظاهرًا اسمی به يادگار نمانده و نامهای يمه

که در اوستا و وداها که از اين عهد ذکر شده اند در حقيقت ايزدان ) انليل(و وايو) ويونگهونت، بسيار دانا(ويوسوت 
يا پسر جمشيد تاريخی ) يمه خشئته(اسم جمشيد . وخورشيد آريائيان هند و ايرانی مراد بوده اند) ياناست(و روز) دسره(شب

                                 .به اسالوها رسيده است) منسوب به جام درخشان(يعنی برديه زرتشت به صورت ايوان کوپاله 
ريشه ( آرابوميان فالت ايران و بين النهرين کلمًه  سومریدر زبان ناگفته نماند که  ايرانويجدر پايان  در رابطه با نام 

) در معنی سرزمين راههای خوب(خراسانيعنی مترادف  جادهو   راهبه معنی ) اصلی  و کهن نامهای ايران و آرياورته
تاريک پيش اين نشان ميدهد که موجوديت جاده معروف ابريشم ريشه در هزاره های . بوده است) سرزمين راه(پارتو 

                                                                                                 . آغاز حکومتهای سرتاسری در ايران دارد
و مردم  اسبدر سانسکريت به معنی ) هيون(هونو ارتباط آنها با هم گفتنی است که کلمه  بلغارانو  هونهادر باب نام 

نيز به معنی دارندگان  تراسپيانو  وهوسوناست؛ چون نامهای سانسکريتی و سکايی ديگر اين مردم يعنی  وراسب پر
مردم اطالق ميشده به معنی هون که به اتحاديه قبايل  هسينگ نواما نام چينی . اسبان خوب و اسب پروران می باشند

آلتايی تبار و اسالو و ايرانی تبار اطالق گرديده است، هم که به اتحاديه هونها  اعم از  بلغارکلمه ترکی . است عاصی
                                                                                  . را می دهد جنگجو وعاصی همين معنی اتحاديه قبايل 
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)براساس اساطير کهن هندو اروپايی(معنی لفظی نام اروپا  
) زبانهای سامی کشور غربی(نگارنده از دو دهًه پيش عالقمند گرديدم که توجيه و استداللی قانع کننده در باب نام اروپا

هر وقت که به مطلب جديدی در باب نام و نشان کلمه اروپا بر خورد نمودم آن را مورد مداقه و کنکاش قرار لذا . پيدا کنم
يادداشتهای اوليه در اين باب را حدود بيست سال . دادم تا ببينم اين نام از زبان کدام ملت به روی قارًه اروپا رفته است

م که از يک دايرة المعارف جغرافيای تاريخی از دوره پيش از پيش از کتابخانًه بزرگ شهر استامبول برداشته بود
در اين دانشنامه تقريبًا . جمهوريت ترکيه بود که هنوز همراه دارم و مطالب آن تقريبا در زمان تدوين آن جامع بوده است

دايره . يده استاطالق می گرد) شرق بالکان( تراکيهبه درستی قيد شده است که نام اروپا در آغاز به دشتهای وسيع 
المعارفهای کنونی اروپا مطلب جديدی که به مندرجات آن اضافه نموده اند اين است که اين نام را در زبان يونانی می 

در . است) سمله(معنی نمود که گويا منظور الهًه زمين و زيرزمين  گسترده بينايیو رخسار پهن توان به معنی دارای 
ا از کلمه ای سامی فنيقی به معنی غروب و در دايرة المعارفهای جديد آن را از کلمًه کتاب مذکور ريشًه نام  اروپا ر

اين نظريه آزآنجا قابل توجيه ميگردد که نام آسيا . گرفته اند سرزمين غربیبه همان معنی " اربو"سامی اکدی به صورت 
اما دو نتيجه جديدی . آن قرار ميگيرد در زبانهای هندواروپايی و زبان آشوری به معنی سرزمين شرقی در نقطه مقابل

اول اين که اين نام از زبان مردمان اروپای غربی اخذ شده در اين : که نگارنده در اين باب بدان رسيده ام اينها هستند
صورت در زبان يونانی و کًال اروپايی وجه اشتقاق بهتر و منطقی تری برای نام  اروپا وجود داشته است و آن اين است 

تسمه، طناب و وسيلًه قابل پيچ و تاب، به " (رپ"/"روپ"و ) نيک، خوب" (ايو"اين نام را مرکب از کلمات يونانی که 
بوده است که درگروه زبانهای التين  تراکيهبدانيم و اين خود گواه آن است که اين خود نام ديگری بر ) شکلسکايی يعنی 

برای اثبات اين نظر داليل و اسنادی جمع آوری نموده ام . ده استبه خوبی بر جای مانطناب و  تسمهو ژرمن به معنی 
:                      که بر خالف دو نظريه مذکور تنها متکی به يک سند لغوی و يا شرايط و موقعيت جغرافيايی نمی باشد

بی شک نشانگر کيفيت در زبانهای التينی به معنی تسمه و طناب و چرم است و اين  تراکيهچنانکه اشاره شد نام  -١
ژرمنی بايد / اسالوی/  خوب تاريخی طناب و تسمه های کهن اين ديار بوده است که با اين صفت يونانی در زبان يونانی

ناگفته نماند هرودوت در هنگام لشکرکشی داريوش به سرزمين . ايوروپا يعنی سرزمين تسمه و چرم خوب بيان می شد
اساطيری صحبت ميدارد که داريوش به عامل خود در کنار تنگه بسفور  چرمی بنداز سکانيان اروپايی از راه تراکيه 

.        پگذرد گرهی بدان زند) اسکيتان(دستور داده بود که هر روزی که از سفر داريوش به سرزمين سکائيان اروپايی 
ومی آن باشد که زبان و فرهنگ که ساده انديشانه تصور گرديده است اشاره به مهاجرين ر رومانینام کنونی کشور  -٢

به معنی سرزمين تسمه و کمربند و  رمانیخود را به رومانی داده اند، در اصل در زبانهای اسالوی و ژرمنی به شکل 
                                                                                                                                    .بند چرمی است

در زبان خويشاوندان ايرانی سکاها به صورت  فراکيهنام سکايی تراکيه که در منابع کهن يونانی ذکر شده يعنی  -٣
                                                                                       .باقی مانده است به معنی تسمه و طناب استفتراک 

لفظًا يعنی  کشاورزان و ( کانياريانکه هرودوت نقل نموده است، نام پادشاه اساطيری ) اسکيتی(در اساطير سکايی  -۴
 آرپوهايعنی پادشاه سرزمين  آرپوکسائيس، )روسهای سفيد اسب پرور(و تراسپيان   )اسالوهای روسی= رعايا

اوستا يعنی سرزمين اوروپه همان (علی القاعده  آرپو . ذکر شده است) گريفونها، به اوستايی اوروپی ها/ هارپاها(
ذکر شده است که اين خود علی القاعده بيانگر نام هندواروپايی کهن  شرقی بالتيکوم ) گريفونهای نيمه عقاب نيمه شير

يمريان ک(در اين باب گفتنی است در تورات باب دهم سفر پيدايش در شجره نامًه اقوام و ملتها پسران جومر . بوده است
و ) ، مردم دوردستريپوها(ريفات ، )سکا= پرستندًه گوزن( اشکنازبه ترتيب ) پرستندًه ايزد خورشيد ُامری، مهر

                                  .ياد گرديده است) سئورومات يعنی اسالف کرواتها، به معنی لفظی دارندگان شمشير( توجرمه
مردمان آسيای ميانی گرفته و به معنی سرزمين تپه های مدور می دانند، می توان از  را که مأخوذ از زبان بالکاننام  -۵

نام اين ايزد در نزد اسالوها به . يعنی  سرزمين خداوندگار سفيد و روشن گرفت بالوخانريشًه نيمه اسالوی و نيمه ترکی 
پيامبر تراکيايی نزد هرودوت به صورت  /نام کهن اين ايزد. بافی مانده است) خداوندگار سفيد و روشن(بيلوبوگ شکل 

آرپوها، اسالف اسالوهای بالتيکوم؛ ( ِگتهاياد شده و از قبيلًه ) به سکايی يعنی پادشاه سرزمين چرم( سالموکسيس
پرستش ميشده ) ظهورکنندًه مقدس( سوانتوويتاين ايزد در آنجا بيشتر تحت نام . به شمار رفته است) ليتوانيها و ليتونيها

لفظًا ( ِگتهانزد  سالموکسيسگفتنی است هرودوت ضمن شرح اعتقادات گتهای تراکيه از غيبت و ظهورمجدد . است
) ر(لدجالب است ريشًه نامهای ليتوانی و ليتونی را می توان در کلمًه ژرمنی . سخن رانده است) مردمان بزکوهیيعنی 
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/ سوانتويت/ نام همان خدای گتها يعنی سالموکسيس نيز ريشه در بالتيکومخود نام . يعنی دارندگان چرم جستجو کرد
به اساطير ) خدای سفيد و روشن يا خدای سرزمين کمربند و تسمه( بالدربيلوبوگ دارد چه نام اين ايزد به صورت 

به شمار ) تراکيه( اروپااسکانديناوی راه يافته است و به درستی خدای خاص سرزمين گسترده نگاه و رخسار پهن يعنی 
به جهان زيرين  ) ايزد جهان زيرين(گبليزيس  يا) پادشاه سرزمين چرم(سالموکسيس است که مانند اصل خود  آمده

 يمًه( ديونيسوساز آنجائيکه هرودوت جای ديگر ميگويد که مردم تراکيه ازجمله پرستندًه . راهی گشته است
در ) همزاد يا ايزد جهان زيرين( ديونيسوسم بوده اند، لذا سالموکسيس تحت نا) هندوايرانيان، به معنی لفظی همزاد
در اساطير اسکانديناوی ) ايزد نابينای جنگ، چرنوبوگ اسالوها( هودربراين اساس . يونان باستان بومی شده بوده است

ايزد جنگ يونانيان است که در اساطير يونانی  آرسبه شمار رفته است همان ) سالموکسيس، ديونيسوس(بالدرکه قاتل 
مسلم به نظر می رسد يونانيان با . را دريده  و مقتول می سازد) چرموبوگ اسالوها/ بيلوبوگ(گرازی آدونيس  در نقش

با آدونيس فينيقيها، اسطورًه ) به معنی سانسکريتی پيامبر منظورسالموکسيس تراکيه ايها( يکی گرفتن آدونيس سکايی 
. از فينيقيه از راه دريا به اروپا را پديد آورده اند وزيدونپو به مساعدت  زئوسفراری داده شدن شاهدخت اروپا توسط 

گرفته  فرمانروای مردمبرادر اساطيری شاهدخت اروپا نيز در زبانهای کهن بالکان می توانست به معنی  کادموسنام 
                                                    . پيامبر محبوب تراکيه ايهای باستان است/ شود که يادآور خود سالموکسيس خدا

که بدان رسيده ام و نظريًه شفافتری را منعکس می سازد اين است که اين نام از زبان مردمان  نتيجه و نظريًه دومی
                                                                                                 :باستانی اروپای شرقی بيرون تراويده است

 آبهایو  زمينيعنی الهًه  آپیبه عنوان اسم الهه ای کهن اروپايی تنها با نام  ) ايوروپا(اروپا بر اين اساس که خود نام -١
. چه ويژگيهای اسطوره ای وی گواه اين امر است. قابل تطبيق است) اسالف بالتها( اسکيتان باستانی شمال دريای سياه 

را سوار بر  اروپاکه الهه  ورزاویبه صورت  )پاپای اسکيتان و ديائوس هندوان(زئوس نی چون که طبق اساطير يونا
 ورزاویبه بالکان فراری می دهد؛ و شکل  روی دريای مديترانهپشت خود نموده بوده است وی را از سمت فنيقيه و از 

در وداها هم که ريشًه مشترکی با اساطير بوده باشد چه  اروپازئوس در اين باب بايد اشاره به گاوی شکل بودن خود الهه 
تجسم گرديده  گاو ماده ایبه شکل  )زن ديائوس(پريتوی آنها دارند، الهًه زمين يعنی ) اسکيتی(خويشاوندان سکايی 

هندوايرانی آن يعنی / به مفهوم سکايی )آپه-اورو در هيئت(ايوروپا پيداست در اين صورت در تراکيًه باستان نام . است
ولی سرانجام در اين باب بدين نتيچه . داشته است )الهًه زمين(سمله اختصاص به الهًه زمين يعنی  آبهای گستردهدارای 

است نه اختصاص به الهًه آبهای ) بالتيکوم، سرزمين هارپاها و گريفونهای اساطيری(رسيدم که ايزد اروپای خاص 
به  -٢.    استژرمنی در زبانهای  اروپانی مترادف نام يع) ظهور مقدس( سوانتويتاسکيتی بلکه مختص خدای بالتيکی 

در اساطير يونانی صراحتًا در مورد الهه های ) در معنی اسکيتی و ايرانی دارای آبهای گسترده(لقب اروپا سبب اين که 
ارنده برای نگ. به کار نرفته است، نظريه فوق  هم جای ايراد داشته و کامل نيستدمتر يا  سملهزمين و زير زمين يعنی 

 دانوبرا با نام مترادف سکايی ديگرش يعنی رود ) دارای آبهای گسترده(اروپا رفع اين نقيصه نظريًه انطباق نام الهه 
مرکب ( پوزيدونچه در اسطورًه فراری داده شدن الهه اروپا، . را پيشنهاد می کند) دونائو، يعنی دارای آبهای گسترده(

گفتنی . ياور زئوس ورزاو شکل است) ترده، در مجموع يعنی مالک آبهای گستردهآبهای گس= دونمالک و = از پوزی
است هرودوت ضمن شرح جغرافيای مناطق شمال دريای سياه، اشاره می کند که رودخانه های بزرگ آنها به الهه يا 

به ) يعنی رود بااليیدنيپر، به لغت سکايی (چه وی صريحًا از دختر الهًه رود بوريستن . الهه هايی منسوب بوده اند
پس البد رود . سخن به ميان آورده است) سکائيان شمال دريای سياه، نياکان اسلوونها(عنوان مادر اساطيری اسکيتان 

را نيز که در ) ، يعنی دارای آبهای گسترده ، يعنی مترادف نام اروپادونائو(دانوب بزرگتر مجاورت غربی دنيپر يعنی 
چنانکه گفته . می دانسته اند) اوروپا( آپیمنسوب به الهه بزرگ مادر زمين و آبها يعنی   جاری است قارًه اروپا قلب

نام ايستر را که يونانيان . بوده باشد )اوروپا(=دارای آبهای گسترده بايد لغتی اسکيتی به معنی ) دانوب( دونائوميشود نام 
ری بزرگ مجاورت غربی مصب اين رودخانه يعنی شهر باستان بدين رودخانه اطالق نموده اند در واقع از نام شهر بند

                                                                                                                        . ايستر اخذ کرده بوده اند
يا همان ) به معنی پدر(اسکيتان  پاپای ه به جایبه شمار آمدايوروپا که در اساطير يونانی پدر ) بسيار مردانه(آگنور -٣

است که خدای  آسمان و پدر ديگر خدايان و همچنين شوهر الهًه آبها و ) به معنی لفظی بسيار داغ(اسالوها  سواروگ
/ ، با معادل يونانی پاپای)آپی(ايوروپا يونانيها وی را در مقام شوهر . به شمار می آمده است آپیزمين يعنی 
                                                                                    .يعنی زئوس جايگزين ساخته اند سوانتويت/سواروگ

 نانادر ارتباط با همسرش ) ، نياکان اسکيتی بالتهاآرپوکسائيسملت = گتهاسوانتويت، سالموکسيس پادشاه ( بالدرنام  -۴
چه . می پيوندد) الهًه زمين و رود دانوب(اروپا / آپیالهًه مادر خدايان اسکيتی يعنی به ) به اسکيتی يعنی مادر(

با جامهايی همراه سوانتوويت گفتنی است مراسم پرستش . همانطوری که اشاره شد بالدر و نانا  اصل تراکيايی دارند
 جامئيهايی انجام می داده اند و کلمًه بوده است که در چهار جهت مجسمًه چهار رخ وی قرار داده و بر اساس آنها پيشگو

. بوده است )جام(اسکل و  )جام، همزاد(يمه پادشاهان اساطيری معروف هندو ايرانی و اسکيتی يعنی /معادل نام خدا
. اسکيتان پدر خدايان خورشيد و آتش به شمار رفته است پاپایاسالوها و  سواروگ از سوی ديگر نظير سوانتوويت

يعنی سفيد ناميده  شيواهمسر، که به اسالوی در مقام همسر سوانتوويت ( سيودر اساطير اسکانديناوی  نانانامهای ديگر 
آمده است و در مورد اين نام دومی اضافه شده است که وی سوارکار روی هوا و آب بوده ) موج زننده( سواواو ) شده
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در  نونابه شکل  نانانام . را مسجل می سازند الهه اروپاو دانوب است که اين مطالب به وضوح ارتباط وی با رود 
می باشد که  رخسار پهنيعنی دارای اروپا بوده که به وضوح يادآور معنی يونانی نام  صورتاصطالح سوئديها به معنی 

ر که د-تخموروپه  در زبان يونانی /پادشاه رعد آنها يعنی آرپوکسائيس/و خدا) اوروپا( اروپااز نامهای اسکيتی و ايرانی 
در اساطير اسکانديناوی تنها .  اخذ شده است -بوده است) رباينده ها( هارپاهااصل اسکيتی و ايرانيشان به معنی سرزمين 

ايزد معروف رعدو برق نيز اصل ) آرپوکسائيس، يعنی پادشاه اروپا(نيست که اصل تراکيايی دارد چه از جمله تور  بالدر
هرودوت نام . نزد ايرانيان نيای اساطيری اسکيتان به شمار می رفته است اسکيتی داشته و به لفظی معنی پهلوان در

وحشی ارابًه تور هم  بزدو . يعنی خدای بسيار نيرومند درياها ذکر نموده است تگی ماسادساصلی اين ايزد اسکيتی را 
                                  .  بوده اند) اسکيتان(يعنی بزان کوهی، يعنی حيوانات توتمی سکاها ) اسکيت(سکا در حقيقت 

همان تهمورث شاهنامه است مطابق که )پادشاه اروپا(معمای نام آرپوکسائيس اساطير اسکيتی  
که هرودوت، پدر تاريخ آن را ضمن سفر ) اسالف اسلوونها(شمال دريای سياه  اسکيتان پادشاهیدر اسطورًه معروف 

نقل می کند در سمت شمال دريای خزر و آسيای ميانی از دو ) وپای شرقیسکائيان ار(جنگی داريوش به ديار اسکيتان 
سخن می راند که ملل پادشاهی اساطيری ) اسب پروران، ووسونها( تراسپيانو ) سئوروماتها( کاتياريانملت به نامهای 

) در معنی رباينده( آرپواژًه و: بوده اند) هارپاها يعنی پارتها/به معنی لفظی پادشاه سرزمين گريفونها( آرپوکسائيسبه نام 
در اصل همان تگی ( تئوماسعقابان اساطيری و دختران  - های اساطير يونانی که زن هارپهدر ترکيب اين نام با 

لذا  اين واژه اشاره به نام قوم سکايی باستانی معروفی در . به شمار رفته اند هم معنی و همريشه اند) ماسادس اسکيتان
به معنی لفظی دزد و راهزن يا مرده ( داههميدانيم در اينجا مردمی سکايی به نام . وده استسمت شرق دريای خزر ب

چنانکه . بسيار نيرومند بوده و معارض دائمی مردم گرگان و خراسان پيش از مهاجرتشان به هندوستان بوده اند) سوز
مرز گرگان و سرزمين داهه ها گرديده  پادشاهان اول اشکانی مجبور به کشيدن حصار وديوار دفاعی بسيار طويلی بين

از خدايان اين مردم . ياد شده است) دزد، راهزن، وحشی يا مرده سوز(داسه نام اينان در هندوستان علی القاعده . بودند
اين . جز اينکه هندوان از شعار سگ بالدار اين سکائيان هندنشين سخن رانده اند. به طور مستقيم خبری داده نشده است

خدا پهلوان بزرگ رعد و برق ( تگی ماسادسو ) به معانی وحشی، پهلوان، گرگ( توربه وضوح گويای آنند که  مطالب
نامهايی بر خدای قبيله ای اين مردم بوده است که در ) اساطير اسکانديناوی که اصل سکايی دارد تورو درياها، همان 

مقبوليت و ) گريفونها=پهلوان اوروپيها(تخموروپه و ) پارت= پهلوان سرزمين راه( تهمورثنزد ايرانيان به صورت 
ترکان قرقيز  ماناسدر حماسًه . به شمار آمده است)ايرانيان( ايرجمخاصم ) نيای تورانيان(تور محبوبيت يافته ودر شکل 

گرگ  تورکو ) قهرمان اساطيری قرقيزها، لفظًا به معنی عقاب مانند، معادل مذکر آسينای ترکان(اين نام به شکل ماناس 
پدر حامی حيوانات (ده ده قورقود يا همانپهلوان گرگ مانند در قفقاز لفظًا يعنی خدا ) آذری(= اوتیسيمای ترکان 

نام اين ايزد در مقام حامی حيوانات ) اعقاب ماساگتها( آالنهادر نزد . ، واريانت ترکی آرپوکسائيس می باشند) وحشی
يکی بودن آرپوکسائيس و تهمورث را نخستين بار آرتور کريستن سن . ه استذکر شد) يعنی گرگ نيرومند( توتيروحشی 

ايرانشناس معروف دانمارکی در کتاب نخستين انسان و نخستين شهريار در تاريخ افسانه ای ايرانيان به درستی به ميان 
ضبط کرده  آرپاکشادجالب است که تورات  نه هيئت ايرانی اين نام بلکه صورت سکايی آن را به صورت . کشيده است

بی شک اشاره به قوم اصلی ) تخموروپ اوستا(منسوب به تهمورث شاهنامه) مسلح(نا گفته نماند که لقب زيناوند .است
است که نياکان صربها و ) لفظًا يعنی دارندگان شمشير يا خفتان( سئوروماتيا ) همه زين( آمازونمنسوب به وی يعنی 

ان در شمال کوهستان قفقاز می زيسته اند و به دو زبان اسالوی و ايرانی تکلم می نموده کرواتها بوده اند و در عهد باست
به  کاتيارسانسکريتی و اوستايی بوده  و مترادف نام اسکيتی آنان يعنی ) هئوروات(خود نامهای صرب و کرووات . اند

شاهزاده، ( شروينبغدادی در بارًه بنا به نوشتًه صريح ابومنصور . معنی همه کس هرکس يا قداره بندان می باشند
يعنی سرزمين زنان ( زنجبه ديار  زرتشت/شروينپيامبر بزرگ خرمدينان، نياکان پدری ) منظور برديه زرتشت

در اوستا منظور از قوم تور بيشتر . تعلق داشته و نياکان مادری او از کيانيان يعنی پادشاهان ماد بوده اند) آمازون
. جداگانه به پاکدينان توران درود فرستاده شده است) داسه ها(شده اند چه در کنار نام داهه ها  منظور) سکاها(اسکيتان 

 آسیها را در شمار اتحاديًه قبايل تخار و سکا که به افغانستان و هندوستان هجوم برده اند به صورت داهه يونانيان نام 
چه در فرهنگ لغات ترکی گر ،است پارتيانتوتمی  آژدها اشاره به-ها ثبت کرده اند که به معانی آتش و يا تندو تيز 

ها يوئه چی يونانيان در اتحاديًه قبايل تخار و سکا، سوای . به شمار رفته استکاشغری اين نامی بر کرکس يا عقاب 
و ) سکائيان برگ ريواس، يعنی سکاهای آسيای ميانی(ها سکاراوکه از  آسی هاو ) يأجوج و مأجوج قرآن و تورات(
يعنی (کوروشادر اسطوره گرجی اميران، نام . نيز اسم برده اند) پرتَو سوَر ها= مردم راه، پهلويهای پارتی(=اسيانها پ

به معنی سگ بالدار شکارگر بزان کوهی گرفته شده است که ترکيبی نظير کلمًه ساسًه سکايی ) منسوب به قوچ وحشی
معلوم ميشود چرا نقش بر جستًه کورش هم مانند قوچ وحشی  از اينجا. دارد که به معنی عقاب شکارگر خرگوش است
به معنی سکايی آن يعنی پلنگ و يوز پلنگ  پارسگفتنی است خود نام . شاخدار و هم مانند عقاب بالدار ترسيم شده است

 رغسيمبه اصطالح سکائيان سگ بالدار، ( يوز پلنگيا  پلنگگرفته می شده است چه پرچم ملی هخامنشيان از پوست 
اين می تواند نشانگر آن باشد که پارسيان هخامنشی نسب خود را به همين . تشکيل يافته بوده است) دورًه ساسانيان

نيای اساطيری هخامنشيان / ظاهرًا در خود اساطير ايرانی بدين خدا. می رسانده اند) يعنی پهلوان پلنگ مانند( تخموروَپ
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معذا همين . منسوب به آتش يا عقاب را می دهد  اشاره ديگری نرفته است، معنی آسويهکه در شکل  آثويهجز تحت نام 
گفتنی است . است بسيار قابل توجه است کورش/ فريدون اجداد پدریو  لقب پدردر کتب پهلوی  که به عنوان  آثويهنام 
اور دينی شيعيان در ب) مخلوق آتش(يا به قول کتسياس فرزند آترادات ) آسفيانی( آثويانیتحت همين لقب  کورشکه 

کورش به . ظهور خواهد کرد) سوشيانت زرتشتيان(نجات دهنده  و موعود دروغينی است که پيش از قيام مهدی موعود 
به معنی لفظی نيک کردارترين ( هوئيشتدر اساطير زرتشتی تحت لقب ) سود رسان(عنوان جاودانی و ياور سوشيانت 

در اين رابطه با نيای اساطيری . ظاهر ميشود) د داريال قفقاز استکه بی ترديد منظور کورش سوم بانی سد دربن
اساطيری که اسطوره اش  پرسيوسهخامنشيان بايد افزود که در سمت غرب امپراطوری هخامنشيان، نزد يونيانيان 

                                        .به شمار رفته است پارسهابيانگر شکل يونانی اسطورًه کورش است، نام نيای اساطيری 
                                                                                                                                               

و ُکردان يکانتاجی لفظی نام معن  

                                                            : ی واژٔه تاجيکشناسهای مختلف تاريخی و جديد در باره ريشه  فرضيه

يکان، آريائيها وفالت تاج" و" يکان در مسير تاريختاج"نامهای  بهيرزا شکورزاده محقق تاجيک در دو تأليف خود م
ته های محققين ی است به نوشاستناديات ادبا و محققين ايرانی و تاجيک را در باب نام تاجيک که خود اغلب نظر" يرانا

در ّکل محققين در باره نام تاجيک . و مشخصی دست نيافته است  مطلوباروپايی می باشند جمع آوری کرده ولی به نتيجًه 
                                                                                      : ياتی را جمع آوری نموده اندنظرچنين معلومات و 

                                  می شدند خوانده" يکدج" و" يکتاج" ،"یدئ"يک نام قبايل دئی بوده، پارتها و اشکانيان جتا
                                                "دديک"معنای پيشوا و  به" تگاس"و همريشه با کلمه يونانی  است" یتا"يک از تاج

                                                                                           " تاج"از واژه يک صفت منسوب است تاج 
                                          .در منابع کهن چينی است) تخار بزرگ،يعنی يوئه چی (يک شکل ايرانی نام تايوچی تاج
                                                                                                    .يک به معنی رعيت ترکها استتاج

                                                                          ".تات"همريشه است با نام مردم ايرانی  تاجيک
                                                                                                   "یطا"صفت منسوب است از نام قبيلًه عربی  کتاجي
. باشدکه در عجم بزرگ شده و بر آمده  است عربمعنای اوالد  به" يکتاژ" و" يکتاز"يک صورت ديگری از تاج

                                                                  .  هرودوت است خبر يکاندادتاجيک صورت ثانوی نام 
 نشين است معنی گردنده و کوچ بهزبان سکايی  در" یتژ"از ريشه  تاجيک

يلی از مجموع پنج نظريًه تکمو تاجيک با اصالحات  تاتی مترادف  نامهانتيجه مطلوب و نهايی خود را در باب زوج  ما
اين نامها : چگونه در مسير سه دهه تحقيقات خود بدين جا رسيدم کهاخير استخراج خواهيم نمود ولی ابتدا و مقدمتًا بگويم 

يرانشناسان که آشنا اخ ايران باستان می باشند، نگارنده قبًال از برخی نظريات محققين و ی تاريمعمااز جمله نامهای پر 
بار اول متوجه نام تخاران . يمنمای هايی خود را با نظر منطقی تری اقناع بررسبودم قانع نشده و اراده کردم مستقالنه با  

ی القاعده عل" چ"بر اين بود که حرف  تصورمشدم ) گيعنی يوئه چی بزر(يوئه چی  -در زبان چينيها  يعنی تا) اکثريت(
تاجيک عايد  نام" يکا"يرانی ايل گشته و از تلخيص تايوجی بعالوه پسوند نسبت تبد" ج" به" ژ" و" ز"به واسطًه حروف 

يرانی فالت ايران و ا فرهنگيگانگی و دوری فرهنگ چينی از محيط  بايرادی که به اين نظريه وارد است . شده است
دربيکان، دريها، سکائيان ( يکدروپبا اسالف ايرانی تاجيکان يعنی سکائيان پارسی ) تخاران(يکسان نبودن خود تايوچيها 

يک و تاجاز کنار گذاشتن اين نظريه به سوی نظر سابق خود بر گشتم که مطابق آن نامهای  بعد. است) پارسی برگ هئومه
به معنی ) ، در واقع اژدهای نيرومند سمبل مردوک خدای بابليهاوژيه اوستاتئ( يکتوژتازی را از ريشًه همان نام کردان 

شمال بين النهرين به روی ) یکردوخسکائيان (ولی در چگونگی اطالق اين نام از توژيکان . و کوچ نشين ميگرفتم گردنده
ی داهه های غلزايی بزکوهی يعن=ايل شکا=ساکورالی ها( ساکوراکه هاکه به غير از  )دريها(يان برگ هومه سکائ
لذا اين امر به راحتی  ولهجًه زيادی با هم داشته اند، دليل منطقی نمی يافتم  زبان و اختالف  کهماوراء النهر  در )هستند

 کهبدين ترتيب . تدريج کم و کيف قضايای پنهان تاريخی از طريق تحقيق بيشتر آشکار گشت بهولی . قابل توجيه نبود
پيش از ميالد در سمت  ٧١٣هد باستان که در کتيبه های سارگون دوم آشوری در حدود سال دريافتم اعراب شرقی ع

يان آورده است و آپيان مورخ يونان باستان از اعرابی مسمنان و خراسان از آريبی شرق يعنی عربهای شرقی سخن به 
و  توراتاسماعيل (ی ماد فرمانروا فراورتمی زيسته اند و البد به سبب تسلط  گرگانصحبت می دارد که در بين بلخ و 

آورده است و ) يا آريائيها و يا هر دو آنها عربها بهيعنی منسوب ( يان آرببر اين اقوام بوده که کتسياس نام وی را ) قرآن
. گرديده است) در اصل همان اعراب شرقی(يله ای اعراب قبدر حقيقت به واسطًه همين نام بوده که وی تبديل به نيای 

نه در محيط شبه جزيرهً عربستان بلکه در کنار کوير نمک، در نزديکی کاشان بوده و  هماساطيری منسوب به وی چشمًه 
= وی خشتريتی پدرمقر حکومت (چشمه فين معروف آنجا بوده است که در محيط شهر زادگاهی وی کاشان  همان
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 خود دروپيک/ يکدرب ياکاننرا با زبان دری  دخو عربياکان نعربی  زبان يکانتاجبا اينکه . قرار گرفته است) کيکاوس
عبری نيز  مردماين اعراب شرقی که در بين ايشان . ولی البسًه آنها يادگار نياکان عرب ايشان است اندجايگزين نموده 

که اساطير تورات و قرآن گواه صادق آن  اندوجود داشته اند تأثير فرهنگی عظيمی بر فرهنگ يهود و اعراب گذاشته 
به نظر می . پرستش می شده است هند مناتکه در معبد سو استبت منات همين نيای عرب تاجيکان بوده ظاهرا . است

ين مردم بوده است همبه نام سرزمين  اشاره ياطاهيعنی ) النشًه چينيان= بلخ، بخذی، بلخ شاهسدان( باختررسد نام چينی 
 نامپيداست . يار بخشنده و سودرسان استبسی  معنعربی به  چه اين اسامی به ترتيب در زبانهای کهن ايرانی و زبان

اصل متعلق به همين مردم  در) عرب(=عربی طايی يا طی به معنی بسيار بخشنده و همچنين در اساس به معنی گردنده 
شکل  به توردر تاجيکستان با کلمًه سامی ) اوخشن، گاو(وخش  رودو از اينجاست که در عهد باستان نام منطقهًً . بوده است
گرچه نام توريئوا در زبانهای ايرانی مترادف با خود  :نامگذاری شده است) منابع چينی(و تايوآن ) منابع يونانی(توريئوا 

نام وخش معنی آب نيرومند و پلنده را می دهد؛ معهذا کتب پهلوی از اين رود با مشخصًه گاو اساطيری مرزی مقدس بين 
يرانشناسان غربی از جمله ريچارد فرای نام تاجيک را از همين نام طايی اچنانکه اشاره شد .ايران و توران سخن می رانند

بر روی تاجيکان  اندولی ايشان تصور نموده اند که اين نام از طاييهای عربستان در جوار حيره ميزيسته  اندمأخوذ دانسته 
شمال شرقی فالت ايران را به اعراب عربستان  یآشنارفته است در صورتی که قضيه بر عکس است و ايرانيان اين نام 

يران می زيسته اند اطالق نموده اند و اين نامگذاری در اين سو از طرف ايرانيان اکه در مجاورت مرزهای غربی فالت 
يارشا به هنگام خشاهرودوت نيز اين مردم را می شناسد و در شمار لشکريان . اسالم صورت گرفته بوده است ازپيش 

علی القاعده همان (عرب  زبان يیطا و یطکه مترادف  کندياد می  يکدادی به يونان، از ايشان با نام ايرانی لشکرکش
داديک پيوند دارد ولی  ناميز با همين ن تاتهااز اين نام به خوبی استنباط ميشود که نام . است) يرانياناتازيک و تاجيک 

که اکثريت اعراب شرقی به کسوت تاجيکان و اکثريت  استنشانگر آن بيگانگی لهجًه ايرانی تاتی و کليمی بودن ايشان 
آشکار است که نامهای داديک و تات از سوی ديگر معنی مردم تاجرپيشه و . اند آمدهيهود شرقی به کسوت تاتها در 

معنی پديد آمده يای در رابطه با همين آسدر ) تاجر( سرترا هم می داده است، البد نام مردم ايرانی تبار  کاروانساالر
در بلخ و شمال هندوستان از جمله بر همين اعراب و يهود شرقی فرمان  بوداگوتمه / از آنجايی که گئوماته زرتشت. است

 پدر( يم خليل اهللابراه و) برگماشته بر آزمايشهای سخت( يوبانامهای معروف توراتی و قرآنی وی يعنی  لذارانده است 
نامهای افغانی و عربی ديگر وی . جزيرًه عربستان رفته است شبهاز ايشان به ) خداست امتهای فراوان که دوست صديق

حاکم روحانی دانا و بسيار ( طايی حاتمو ) دانای درشت اندام( لقمان، )پدر بور دارندًه امتهای فراوان( يم ادهمابراهيعنی 
گوتمه / زرتشت گئوماتهمی دانيم که همين . ديران بوده اناسوغات و يادگار تاريخی همين مردمان شرق فالت ) بخشنده

نخست در تاريخ  باربا بخشيدن مالياتها و آزاد کردن بردگان و تقسيم اراضی بين رعايا ، برای ) يکانتاجپادشاه (بودا 
همًه اديان  درکه تحت اسامی مختلف خود  استباستان کاری کرده بود کار کارستان؛ و از همين روست که تنها کسی 

                                                                                                                                     .يش شده استستا دنيا بزرگ

دو جلد که در اين باب از آنها سخن به ميان آمد گفتنی است نگارنده حدود ده سال پيش  )ُکردان( توژيکاناما در باب نام 
کتاب در باب نياکان باستانی کرد تأليف و منتشر نموده ام، ضمن آنها و بعدها طی مقاالت و تأليفات ديگر خود تالش کرده 
ام که برای نام ُکرد معنی و مفهومی قاطع و قانع کننده بيابم ولی حال متوجه شده ام که تالشهای قبلی در اين ره تقريبًا آب 

خيمريای (ت؛ چون حال تالشها به بار نشسته و متوجه شده ام که نامهای تور و تئوژه و کيمری در هاون کوبيدن بوده اس
و سکا جملگی به معنی بزکوهی يا گوزن يعنی توتم سکائيان بوده ) قوم جديس= يونانيها، در اصل يعنی بزکوهی پرستان

ه خود نام ُکرد نيز در رابطه با همين توتم سکائيان است و اين فرج بکر و تازه ای در اين راه عايد گردانيده است و آن اينک
ت به معنی دارندگان توتم -پديد آمده است چه نام کرد در خود زبان ُکردی به صورت حالت جمع اوليًه آن يعنی کور

ان از سکائيان کيمری بوده اند که نامش) تئوژيه های سکايی اوستا( کردوخيانقوچ وحشی می باشد می دانيم که / بزکوهی
هم به صورت کای مری در  کيمریخود نام .ذکر گرديده است) کرمانجها( ستروخاتيانبه درستی در اتحاديًه قبايل ماد، 

نيز به معنی رود  رنگهانام اوستايی دجله يعنی . زبانهای مادی و کردی به معنی پرستندًه قوچ وحشی و بز کوهی می باشد
به معنی لفظی بزکوهی بهتر بر ) کلهر( کلوورن معنی در نام عشيرًه ُکردی اي. است) ُکردان(مردمان پرستندًه بزکوهی 

نيز که گزنفون ياد کرده است در خود  )کردوک(کردوخ يعنی  ُکردجالب است که صورت کهن ديگر نام . جای مانده است
در شاهنامه  نام و نشان  البد با توجه به همين معنی بوده است که فردوسی. می باشد بزغالًه وحشیزبان ُکردی به معنی 

:                                                                                قوچ وحشی همراه آورده است/ ُکردان را در اسطورًه ضحاک،  با بزکوهی 

  بــــپــــرداخــــتــــنــــد كــــی راآن دو يــــ از   نــشــنــاخـــتـــنـــديــن چــاره ی نــيــز جــز

  گـــوســـپـــنـــد آـــرد مـــغـــز ســـر بــرون   ارجـــمـــنـــديــامــيــخــت بـــا مـــغـــز آن بــ

  گـــفـــت و زنـــهـــاريــكــی را بــه جـــان داد    نـــهـــفـــتتــا بـــيـــاری ســـر انـــدر  نــگــر
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  شـــهـــر آبـــادتـــا نـــبـــاشـــی بـــه  نـــگـــر   بــهــررا از جـهــان دشــت و آــوه اســت  تـو

  بـــهـــا جــای ســـرش ز آن ســـری بـــی بــه   اژدهــــاســــاخــــتــــنــــد از پــــی  خـــورش

  جـــوان يــن گــونــه هــر مــاهــيـــان ســـیاز   روانی يـــشـــان هـــمــــی يــــافــــتــــنــــداز

  يــســتدو گــرد آمــدی مــرد ازيــشــان چــو   يـسـتآـآن سـان آـه نـشـنـاخـتـنـدی آـه  بـر

  يــشمــ بـديـشـان بـزی چــنــد و خـورشـگـر   يـــشپـــی و صـــحـــرا نـــهـــادنـــد ســپــرد

  نـــژاد آــرد از آن تـــخـــمـــه دارد آــنــون   ز آبـــاد نـــايـــد بــــه دل بــــرش يــــاد هآـــ

 بررسی نام و نشان قبايل سکايی کهن آسيای ميانه
 
نگارنده در طی سالهای گذشتًه دور و نزديک ضمن مقاالتی چندين بار در همين راه شناسايی سکائيان آسيای ميانه تالش 

موده است؛ ولی پيشرفت در اين راه چندان موفقيت آميز نبوده و غالبا چيز جديد زيادی به آن چه ايرانشناسان در ما سبق ن
اما اين بار در بررسی مجدد ماهيت تاريخی اين قبايل با دستاورد جديدی به سراغ . به دست آورده اند، اضافه ننموده است

چه در اين روزها باالخره بعد از سه دهه موفق شده ام که معنی اصلی نامهای  منابع تاريخی مربوط بديشان خواهم رفت؛
، قوم منسوب به )گوزن شمالی(سکا، ماساگت، آالن، ينتی سايی و اوستی را به ترتيب در کلمات گوزن، گوزن بزرگ 

واستی دژی يا (د و قوم منسوب به ايزد خورشي) ژنده سکايی(، گوزن تنومند)مرکب ايزد خورشيد(توتم گوزن بزرگ 
پيدا کنم و اينها به نوبه خود پرتو نيرومندی بر روی داده های تاريخی کهن افکنده و به تعيين و تبيين نامهای ) واسترژی

نام قبايل مذکور خصوصًا در رابطه با رانده شدن يوئه چی ها از . باستانی ملل آسيای ميانی قديم کمک شايانی می نمايند
توسط هونها که در اواخر قرن دوم پيش از ميالد صورت گرفت در منابع يونانی و ) سين کيانگ(ترکستان کنونی چين 

بارتولد ايرانشناس روسی  در کتاب جغرافيای . در اين راه هنوز نوشته و. چينی با اهميت زيادی نقل گرديده است
ما پيش از بررسی . اب به نظر می رسدتاريخی ايران پس از گذشت يک قرن هنوز جالبترين و کاملترين نوشته در اين ب

                                                         :دوبارًه نامهای اين قبايل مندرجات کتاب وی را در اين مورد نقل می نمائيم
ن را به پيش از ميالد يوفيدم در محاربه به آنتيوخوس کبير شامی تهديد کرده بود که عشاير صحرانشي ٢٠۶در سال "

ديميتری پسر يوفيدم . مملکت دعوت خواهد کرد و در نتيجًه همين تهديد بود که آنتيوخوس حاضر به عقد صلح گرديد
يوکراتيد . تحت فشار يوکراتيد از مملکت باختر رانده شد و فقط هندوستان يعنی مملکت ماورای هندوکش را مالک بود

پادشاهان يونانی حوضًه رود هيرمند و عالوه بر آن به طوری که يوستين  مجبور بود که با اخالف يوفيدم در هندوستان و
محاربه کند، به همين جهت پارتها که در آن دوره تحت ) ماوراء النهر(و سغديانا ) خراسان(می نويسد با ملل آريانا 

وخش، =تايوآن منابع چينی(و توريوييا ) فرغانه(سلطنت مهرداد اول قوت گرفته بودند موفق گرديدند که ايالت آسپيونا 
) خراسان بزرگ(بنا به قول گوتشميد قطعات مذکور جزو واليت آريانا . را از تصرف باختريها خارج کنند) آمودريا
روايت ديگری هست که مهرداد ملک خود را تا هندوستان بسط داد ولی به طوری که گوتشميد ثابت می کند . بودند

بودند، بلکه اين تهاجم از طرف سکاها که در تواريخ چين به ملت سه مسطور است  پارتها به هندوستان لشکرکشی نکرده
به طوری که معلوم شده اين حرکت مربوط به يکی از . و در آن زمان از هفت آب رانده شده بودند به عمل آمده است

نا هم به تصرف يوئه چی تقريبًا مقارن همين هجوم سکاها، مملکت سغديا. مهاجرتهای مهم در آسيای مرکزی بوده است
ها در آمد و بنا به قول گوتشميد علت اظهارات يوستين که سغديها را جزو دشمنان يوکراتيد قرار داده همين فقره می 

استرابون به جای يوئه چی ها . را تصرف کردند) بلخ(يوئه چيها از مملکت سغديان جلوتر رفتند و مملکت باختر . باشد
قبيله (و ساکاراوخ ) تايوئه چی ها(، تخار )پيسوريها، سکائيان تيزخود(، پاسيانی )، اژدها پرستانآنسی چينيها(اقوام آسی 

ساکارا اوخها  و ) که يوستين از آن استفاده کرده(را فاتح باختر می نامد و تروگ پمپی) بزکوهی، بزاوخ، غلزايی، خلج
چگونه : "قود گرديده عنوان ذيل را داشته استيکی از فصول کتاب تروگ پمپی که مف. آسيانها را ذکر کرده است

خانه به (از قوم يات ) به فتح يا به ضم تا(بطلميوس در رديف تخارها .". نزد تخارها پادشاه شدند) ساسانيان دری(آسيانها
ياتها و  آسيانها، آسيها،." گوتشميد چنين نتيجه ميگيرد که فاتح باختر تخارها بوده اند. در سيردريا سخن می راند) دوش

." يواچيها کلماتی هستند که خواسته اند کم و بيش اردوی عمدًه تخار را که شايد تلفظ آن سخت و مشکل بوده ادا کنند
و نويسندگان قديم يونان  -که فقط از يک دولت فاتحان باخحتر اسم می برند - گوتشيد علت بروز اختالف قول را بين چنيها

کنند، بدين نحو بيان می کند که ساکاراوخها صفحه مرگيانا را که سابقا قسمتی از که اسم سکارااوخها را هم ذکر می 
فرهاد دوم جانشين مهرداد اول ساکارا اوخها . باختر بود مسخر ساخته بودند و بعدها اين صفحه را پارتها از آنان گرفتند

خود فرهاد در جنگ کشته . دادندرا مغلوب ساخت ولی در اواخر سلطنت فرهاد همين سکاها شکست سختی به پارتها 
ناميده ) سيستان(سکاها مملکت پارتها را غارت کردند و بعد مملکتی را به نام آنان به اسم سکاستن و يا سجستان . شد

تخارها در تخارستان قرون بعد اسکان گرفتند و ظاهرًا در مملکت واقع در غرب بلخ نفوذ کمی .... شد، متصرف گرديدند
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بعدها در جنوب حوضًه . يم که در قرن دوم پيش از ميالد پارتها قسمت غربی باختريان متصرف گرديدندما ديد. داشتند
از بين يوئه چيها . رود هيرمند دولت جداگانه ای از پارتها تشکيل گرديد که قلمرو آن تا مصب رود سند بسط می يافت

از يک صد سال سکونت در باختر قومی به نام بعد ) يوئه چيهای کوچک(و يواچژيها ) تخاران، يوئه چيهای بزرگ(
" ثابت قدم در قانون"سالطين اين طايفه خود را . کوشان ترقی کرد و به تدريج قسمت عمدًه هندوستان را مسخر ساخت

فقط از قرن سوم بعد از ميالد تخارها را و يا به طوری که منابع هندی می گويند سکاها . يعنی حامی آيين بودا می نامند
از هندوستان بيرون می کنند و سالطين آنها به بلخ مراجعت کرده و تحت نفوذ سياسی و مدنی سلسلًه ساسانيان که در  را

                                                                                                        ."آن زمان تشکيل شده بود در می آيند
، به قوم اژدها(، آسيانی )اقليت يوئه چی ها(يوئه چژی / ، يات) اکثريت يوئه چی ها(تخار  /پاسيانیمهای معنی لفظی نا

فرمانروايان ( پرتو ساَر هاو ) دارندگان توتم بزکوهی، ُبز اوخها( ساکاراوخها، )بلوچی يعنی قوم منسوب به آتش
پارتی / ه ايها و يوئه چژيهای منايع چينی، سکائيان داههبه سادگی آنان را با تايوچ) پهلوهای پارتی= سرزمين گذرگاهی

و  ) دريها(دربيک / ، سکائيان پارسی دروپيک)البد آنان که واليات توريوييا و اسپيونا را متصرف شده بودند(شمالی 
اسانی با در مورد تطبيق نام اکراد شبانکارًه س. مطابقت می دهد) براهويها، مردم کوهستانی(کوفچها / اسالف بلوچان

که در فرهنگنامه های فارسی و لهجه -در زبانهای سکايی و ايرانی سکا کيمری گفتنی است که نام / سکائيان کردوخی
) به زبان يونانی کيمری(=قوچ وحشی/ بزکوهی/ به معنی قوم منسوب به توتم گوزن -مازندرانی ايران به يادگار مانده

: کتاب جادًه ابريشم بسيار جالب توجه است ٢علی مظاهری درجلد  در همين مورد اخير توضيحات دکتر. می باشد
، يا آن حريفان خطرناکی می باشند که اين ژنرال بيزانسی آنان ساسانيانپارسيان در خبر آميانوس مارسلينوس به معنی "

که  شاهنامهای هستند و حق با اوست، زيرا که سو سکايی نژادوی ميگويد که آنان اصًال . را نسبتًا خوب می شناخت
رانده از هند نشان می دهد، ماخذ چينی هم از سوی خود ) پرتو سوره ها(ساسانيان را همراهان همان سکائيان آسيانی

= به ياد بياوريم گفتًه تروگ پمپی که ميگويد آسيها(قائلند ) تخاری(برای پارسيان ساسانيانی، داشتن تباری تايوئه چی 
تنها ميگوئيم که اين سکائيان ). ان در نزد يوئه چی ها به مقام فرمانروايی رسيده بودندسکائيان پرتو سور نياکان بلوچ

پارس نشين البد از عشيره ای تحت فرمان و خويشاوند با سکائيان هندنشين بودند که همزمان با ايشان به سمت جنوبی 
که سپس به کشور سکستان يا سيستان ) اصطالح قبل از مقدونی(هندوکش گذر کردند تا مقارن زمان پرثوه ها در زرنج 

در اين منطقه است که اين سکائيان به زندگی ديهقانی خو گرفتند و برای ما مسکوکات بسيار . تبديل يافت، استقرار يابند
از زمانی بسيار قديم، . فراوان سگزی به تقليد مسکوکات قبل از عصر خود يعنی مقدونيان بلخ از آنان به يادگار ماند

گروهی از اين سکائيان از رودبار هيلمند ، از راه کوتيه و مولتان به .) م.ق ٨۵(بالفاصله بر رد پای مقدونيانيعنی 
در مجموع اين جناح دست چپ همان اردويی است . رودبار سند رسيده که در آنجا حکومت سکائيان هند را بنيان نهادند

راس، بی آنکه هرگز به طور کامل زرنج سکستان زرنج  و اما جناح دست. که ملوک مقدونی را از بلخ رانده بود
را که همچون ميهن دومش گرديده بود، ترک گفته گويد، به تدريج و بيش از پيش در فارسستان يا پارسيس ) سيستان(

ن سکائيا(در واقع اسالف کردان  - می دانيم در طبری و ابن اثير نيز نژاد ساسانيان را با سکائيان ." يونان راه يافت
پيوند داده شده است آنجا که از زبان اردوان پنجم اشکانی، اردشير بابکان را بار آمده در چادر کردان معرفی ) کردوخی
لفظًا يعنی از چوپانان (تو پای از گليم خويش بيرون نهادی و مرگ را به جانب خويش خواندی ای کرد نژاد :" می نمايد

در مورد داهه های ." ده ای ترا که رخصت داد که آن تاج را بر سر گذاردیکه در چادر کردان پرورده ش) خانه به دوش
گفتنی است که سرزمين شمال شرقی بلوچستان در عهد ساسانيان به نام ايشان توران خوانده می ) ساکاراوخها(پيسوری 
ئيان رانده شده از متعلق به همين گروههای سکا) پرتوسارها(اين خود گواه آنست که نام و نژاد بلوچان . شده است

استرابون در کنار خوارزميها از مردمی به نام آتاّسی صحبت .  سواحل شمال شرقی خزر و غرب ماوراء النهر می باشد
به شمار می آورد که در اين صورت اين نام را می توان به معنی گوزن تيز ) آالنها(می نمايد و آنان را از ماساگتها 
ذکر گرديده است که  آنسیجالب است که در منابع چينی نام اصلی پارتيان اشکانی، . تنيرومند يعنی توتم ايشان گرف

 انکیمطابق نام ) ، فرشتًه ثروت و عدالتاشیآتش مرده سوزان پارتيان و داهه ها، يا الهًه اوستايی (عالوه بر نام آسی 
، پارتی )الهه زمين(لهًه پريتوی هندوان نيز با اپارت يعنی ايزد مارشکل زمين و آبهای ژرف سومريها است و خود نام 

از سوی ديگر خود رب النوع خورشيد پارتها يعنی ميثره . عيالميها و اشی و سپنت آرمئيتی اوستا قابل تطبيق می باشد
) ائا(که در تصاوير همراه با ماری تصوير گرديده با مردوک يعنی گوسالًه رب النوع آفتاب بابليها و پسر انکی ) مهر(

البد با توجه به همين توتم اژدهای . ود غالبًا به شکل اژدهای سرخ رنگ تصوير ميگرديده، مطابق ميگرديده استکه خ
زمستان ديو داده و مار ) خراسان بزرگ(نقش بسته بر پرچم اشکانيان بوده است که در اوستای متأخر آفت ايرانويج 

د کتاب پهلوی کارنامًه اردشير بابکان و شاهنامه فردوسی اساطيری بزرگ هفتوا کرمدر واقع . سرخ معرفی گرديده است
همين . هم اشاره به همان توتم اژدهای اشکانيان است که اردشير بابکان برای کشتن وی متحمل نبردهای سختی ميگردد

 بزکوهی،کيمريای اساطير يونانی يا قوچ وحشی، توتم(طور جالب است که در کارنامًه اردشير بابکان،  فره غرم 
                                                                .اردشير بابکان سکايی نژاد را تا پيروزی همراهی می نمايد) سکائيان

/ پادشاه سرزمين گريفونها(آرپوکسائيس /تهمورث جالب است که نام دو تن از فرمانروايان اساطيری سکاها يعنی 
تهمورث زيناوند /زردنيته طهمورطبه صور ) فرمانروای سرزمين ماورای شمال(يس ليپوکسائو برادرش ) اوروپی ها

هوشيار "يا   )هوشنگ نيای اساطيری ايرانيان ، مانو هندوان(= هوشياربه زبان ُکردی يعنی ليفروش زيچاگ و 
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نام . ياد شده است سالموکسيس پادشاه تراکيه، در  کتاب سدراربا يا کتاب شاهان مندايی"= سرزمين طنابهای با شکوه
ملقب به ) هوشيار( هوشنگبه جای همان ) پادشاه  اساطيری خانواده سلطنتی سکاهای پادشاهی( کوالکسائيسخود 

ايرانيان نيز در معنی پادشاه جام نظير سکايی خود را دارد و به جای پادشاه  جمشيدحتی . نزد ايرانيان استبومشاه 
/ فريدوندر کتاب سدراربا نام . می باشد) منسوب به جام، خداوند خورشيد(و اسکولاساطيری اقوام سکايی يعنی شاه 

ولی در واقع . ذکر شده است) جمشيد(در کنار جانشين اساطيريش، دشمشيد ) کشندًه اژدها( اشگننيز به صورت  کورش
بی . وی می بوده استو جانشين ) اژی دهاک(کورش بوده که قاتل سپيتمه جمشيد داماد و وليعهد آستياگ / اين فريدون

. جهت نيست که در اساطير ايرانی شاهنامه خود فريدون نيز نظير معبودش مردوک اژدهاوش معرفی گرديده است
را ) اژی دهاک/ کورش قاتل استياگ( اشگنآرتور کريستن سن در کتاب نخستين انسان و نخستين شهريار به اشتباه نام 

که به سهو  )جمشيد(دشمشيد در کتاب سدراربا،  . مطابق دانسته است سر سلسلًه خاندان اشکانی) اشک(با ارشک 
يکی ) در اصل کورش پسر کمبوجيه(داشمشير آمده دارای فرمانروايی هزارساله ذکر گشته و با سليمان پسر داود 

                                                  .                                                                               انگاشته شده است
  هم به جای سپيتمه جمشيد و هم به جای پسر وی سپيتاک زرتشت است) تموز(ادونيای تورات

  
در تورات کتاب اول پادشاهان نام سپيتمه جمشيد وليعهد و داماد آستياگ ملقب به زيبا و پسر کوچکش سپيتاک زرتشت 

) فينيقيها ايزد مهر، در اساس سرور من(لقب ادونيا / هر دو به عنوان فردی واحد تحت نام) زريادر، گئوماته برديه(
و نيز ) سليمان، سلمان فارسی(نيز در اينجا  هم به جای کمبوجيه دوم پدر کورش سوم ) عزيز(نام داود . معرفی شده اند

) آدونيس(نام ادونيا . می باشد) ه معروف ماددوغدو دختر معروف آستياگ پادشا(به جای سپيتمه جمشيد شوهر آميتی دا 
) آميتی دا، دوغدو(را  همچنين خارس ميتيلنی رئيس تشريفات دربار اسکندر در ايران به عنوان شوهر آفروديت آسمانی 

می دانيم کتسياس پزشک و . به کار برده است) زريادر، حاکم قفقاز(به جای نام سپيتمه جمشيد پدر سپيتاک زرتشت 
ونانی دربار پادشاهان ميانی هخامنشی می گويد که کورش پس از قتل سپيتمه جمشيد، با همسر وی آميتی دا مورخ ي

دختر آستياگ ازدواج نمود و پسران وی يعنی مگابرن ويشتاسپ و زريادر زرتشت را از حکومت ماد سفلی و ) دوغدو(
ت گرگان و بلخ بر گزيد و هرودوت در اين باب  اضافه قفقاز خلع و ايشان را به عنوان پسر خواندگانش به ساتراپی واليا

هدسا، (به مقام دامادی کورش رسيد و با دختر معروف وی آتوسا ) همان زريادر زرتشت(می کند که گئوماته برديه 
عليه حکومت مردمی ) اخشورش(در تورات اين وقايع به همراه کودتای داريوش . ازدواج نمود) استر، بتشبع تورات

معذا از معنی لفظی اسامی توراتی مربوطه . زرتشت به صورت تنيده و در هم بافته ای خاصی نقل گرديده است سپتياک
می توان شخصيت های تاريخی معروف اين وقايع را که در کتاب پرسيکای کتسياس و تاريخ هرودوت و کتيبه داريوش 

، پسرش )منجی(عيسايا)/خدای پيشکشی و فديه(مّسیتی نامهای تورا. در بيستون نقل گرديده اند به سادگی شناسايی نمود
       . بوده اندسلم /سليمان/نينورتا/نبوو  مردوک،  ائادر اصل مربوط به خدايان بابلی  سليمانو نواده اش ) عزيز(داود

موده و ما در اينجا مطالب کتاب اول پادشاهان تورات را در اين باب به عينه از سايت مرکز پژوهشهای مسيحی نقل ن
سر انجام از معنی لفظی نام شخصيتهای توراتی معروف مربوطه، نامهای ايرانی اصلی آنان را در خبر کتسياس و 

  :  هرودوت و کتيبًه بيستون معين می نمائيم
  )ترجمه قديمی( کتاب اول پادشاهان"
  

 
                                                      اُدنيا  سلطنت ً نقشه

را   وي  و خادمانش  ٢  .شد نمي  گرم  پوشانيدند، ليكن مي  لباس  را به ، هر چند او شده  پير و سالخورده  و داود پادشاه   ١ 
  نمايد، و در آغوش  را پرستاري بايستد و او  حضور پادشاه  بطلبند تا به  جوان  اي ، باآره ما، پادشاه  آقاي  جهت  به«: گفتند

  نيكو منظر طلبيدند و َابيَشِك شونمّيه  دختري  حدود اسرائيل  در تمامي  پس  ٣  ».بشود  ، گرم ما، پادشاه  قايتو بخوابد تا آ
  ، او را خدمت نموده  را پرستاري  دختر بسيار نيكو منظر بود و پادشاه  و آن  ٤  .آوردند  ، او را نزد پادشاه يافته را
                                                                                       . او را نشناخت  اّما پادشاه. آرد مي
و   ها و سواران خود ارابه  براي و» .نمود  خواهم  سلطنت  من«:  ، گفت را برافراشته  ، خويشتن َاُدنّيا پسر َحجِّيت  آنگاه  ۵

 بود چرا  ، و نگفته نرنجانيده  عمرش  اّيام  او را در تمامي  و پدرش  ٦  . تساخ بدوند، مهّيا  وي  روي  پيش  نفر را آه  پنجاه
  َصُروَيه  بن  و با يوآب  ٧  .بود  زاييده  َاْبشالوم او را بعد از  بود و مادرش  اندام ، و او نيز بسيار خوش آني مي  و چنان  چنين

و   نبي  و ناتان  َيُهوياداع  و َبناياُهو ابن  آاهن  و اما صادوق  ٨  .نمودند  َاُدنّيا را اعانت  و ايشان آرد  مشورت  و ابياتار آاهن
                                                      .با َاُدنّيا نرفتند داود بودند،  از آن  آه  و شجاعاني  و ِريعي  ِشْمِعي

،  برادرانش  نمود، و تمامي ، ذبح است  روَجل  عين  جانب  به  آه  وَحَلتُز  و پرواريها نزد سنگ  و گاوان  و َاُدنّيا گوسفندان  ٩
و   و َبناياُهو و شجاعان  نبي  ناتان اما  ١٠. نمود  بودند، دعوت  پادشاه  خادمان  يهودا آه  مردان  را با جميع  پادشاه  پسران

                                             .نكرد  را دعوت  برادر خود، سليمان
ما   آند و آقاي مي  ، سلطنت َاُدنّيا، پسر َحجِّيت  آه  آيا نشنيدي«:  ، گفت آرده  ، عرض ، مادر سليمان َبْتَشَبع  به  ناتان و  ١١

د ونزد داو برو  ١٣  . را برهاني  ، سليمان پسرت  خود و جان  تا جان  دهم  بيا تو را مشورت  حال  پس  ١٢. داند داود نمي
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  ، بعد از من پسر تو سليمان  آه  ، نگفتي خورده  آنيز خود قسم  ، آيا تو براي پادشاه  آقايم  اي  را بگو آه  ، وي شده  داخل  پادشاه
تو هنوز در آنجا   آه  وقتي  اينك  ١٤؟  است  شده  چرا َاُدنّيا پادشاه  ؟ پس خواهد نشست  او بر آرسِي من خواهد شد؟ و  پادشاه
                                      ».آرد  خواهم  تو را ثابت  آمد و آالم  نيز بعد از تو خواهم  ، من گويي  سخن  دشاهبا پا
 و  ١٦  .نمود مي  را خدمت  ، پادشاه شونمّيه  بسيار پير بود و َابيَشك  پادشاه درآمد و  اطاق  به  نزد پادشاه  َبْتَشَبع  پس  ١۵

  تو براي  آقايم  اي«:  را گفت  او وي  ١٧  »؟ است  شده  تو را چه«:  گفت  نمود و پادشاه  را تعظيم  ، پادشاه شده  خم  َبْتَشَبع
خواهد   من  خواهد شد و او بر آرسي  پادشاه  بعد از من  پسر تو، سليمان  آه  خوردي  قسم  خويش  خداي  َيُهَوه  آنيز خود به

بسيار   و پرواريها و گوسفندان  و گاوان ١٩. ندارد  اطالع  پادشاه  و آقايم  است  شده  ُدنّيا پادشاهَا  اينك  و حال  ١٨  . نشست
  ننموده  را دعوت  سليمان  ات ، اما بنده آرده  ، سردار لشكر را دعوت و يوآب  و ابياتار آاهن  پادشاه  پسران  ، همة آرده ذبح
،  ، پادشاه بعد از آقايم  آه  را خبر دهي  تا ايشان  توست  سوي  به  اسرائيل  تمامي  شمان، چ پادشاه  آقايم  و اما اي  ٢٠  . است
  من  بخوابد آه  خويش  با پدران  پادشاه  آقايم  آه  خواهد شد هنگامي  واّال واقع  ٢١  . خواهد نشست  وي  بر آرسي  آه  آيست

                                                               ».بود  مقّصر خواهيم  سليمان  و پسرم
  اينك»  ، گفتند آه داده را خبر  و پادشاه  ٢٣  .شد  نيز داخل  نبي  ، ناتان گفت مي  سخن  هنوز با پادشاه او  چون  و اينك  ٢٢
  اي«:  گفت  و ناتان  ٢٤  .نمود  عظيمرا ت  ، پادشاه شده  خم  زمين  ، رو به درآمده  حضور پادشاه  و او به» . است  نبي  ناتان
امروز او   زيرا آه ٢٥؟  نشست خواهد  من  خواهد شد و او بر آرسي  پادشاه  َاُدنّيا بعد از من  آه  اي آيا تو گفته ، پادشاه  آقايم
را   لشكر و ابياتار آاهن  و سرداران  پادشاه  پسران  ، و همة نموده  ذبح بسيار  و پرواريها و گوسفندان  ، گاوان شده  روانه
  ليكن  ٢٦. بماند  زنده  پادشاه  َاُدنّياي گويند مشغولند و مي  و شرب  اآل  به  حضورش  به  ايشان  ، و اينك است  آرده  دعوت
  آار از جانب  ناي آيا  ٢٧  . است  نكرده  را دعوت  ، سليمان ات و بنده  َيُهوياداع  َبناياُهو ابن و  آاهن  مرا و صادوق  ات بنده
                          »بنشيند؟  وي  بر آرسي  آه  آيست  ، پادشاه آقايم بعد از  آه  خبر ندادي  ات بنده  و آيا به  شده  ، پادشاه آقايم

                                                               : سليمان  پادشاهي  
  حضور پادشاه  درآمد و به  پادشاه حضور  او به  پس» .بخوانيد  را نزد من  َبْتَشَبع«:  گفت  وابدر ج  داود پادشاه و  ٢٨

  چنانكه  ٣٠  ، است  تنگيها رهانيده  مرااز تمام  جان  آه  خداوند   حيات  به  قسم» : ، گفت سوگند خورده  و پادشاه  ٢٩  .ايستاد
بر   من  جاي  خواهد شد، و او به  پادشاه  بعد از من  سليمان پسر تو،  آه  ، گفتم خورده  قسم،  اسرائيل  خداي  َيُهَوه  تو، به  براي
را   ، پادشاه شده  خم  زمين  رو به  و َبْتَشَبع  ٣١  ».آورد  خواهم  عمل  طور امروز به  همان  به ، خواهد نشست  من  آرسي
                                                  »!بماند  ابد زنده  تا به  ، داوِد پادشاه آقايم«:  نمود و گفت  تعظيم
حضور   به  ايشان  پس» .بخوانيد  را نزد من  َيُهوياداع  و َبناياُهو بن  نبي  و ناتان  آاهن  صادوق«:  گفت  و داود پادشاه  ٣٢

را بر قاطر   سليمان ، خود برداريد و پسرم  را همراه  خويش  آقاي  بندگان«:  گفت  ايشان  به  پادشاه و  ٣٣  .شدند  داخل  پادشاه
نمايند   مسح  اسرائيل  پادشاهي  او را در آنجا به  نبي  و ناتان  آاهن  و صادوق  ٣٤  .ببريد  ِجْيُحون  ، او را به سوار نموده  من

  من  ، بر آرسي شده  او داخل برآييد تا  وي  عقبو شما در   ٣٥  !بماند  زنده  پادشاه  سليمان: ، بگوييد نواخته و َآِرّنا را
و َبناياُهو   ٣٦  ».و بر يهودا پيشوا باشد  بر اسرائيل  آه  مأمور فرمودم خواهد شد، و او را  پادشاه  من  جاي  بنشيند و او به

،  با آقايم  خداوند  چنانكه  ٣٧  .بگويد  نچني نيز  ، پادشاه آقايم  ، خداي َيُهَوه!  آمين«:  گفت  پادشاه  در جواب  َيُهوياداع  ابن
 ».تر گرداند عظيم  داوِد پادشاه  آقايم  را از آرسي  وي  نيز باشد، و آرسي  با سليمان  همچنين ، است  بوده  پادشاه
 سوار  ر قاطِر داوِد پادشاهرا ب  ، سليمان رفته  و فليتيان  و آريتيان  َيُهوياداع  و َبناياُهو ابن  نبي  و ناتان  آاهن  و صادوق  ٣٨

َآِرّنا   آرد و چون  را مسح  ، سليمان گرفته  خيمه را از  روغن  ، ُحّقه آاهن  و صادوق  ٣٩. آوردند  ِجْيُحون  آردند و او را به
  نواختند و به  ناي  برآمدند و قوم  وي  در عقب  قوم  و تمامي  ٤٠  ».بماند  زنده  پادشاه  سليمان» :گفتند  قوم  را نواختند تمامي

                                                   .شد مي  منشق  از آواز ايشان  زمين  آه  حدي نمودند، به  شادي  عظيم  فرح
واز َآِرّنا آ  يوآب  را شنيدند و چون  يافتند، اين  فراغت  خوردن از  با او بودند، چون  آه  شدگاني  دعوت  و َاُدنّيا و تمامي  ۴١

ابياتاِر   بن  يوناتان  ، اينك گفت مي  او هنوز سخن  و چون  ٤٢» در شهر؟  اضطراب  صداي  اين  چيست» : را شنيد، گفت
  به«:  َاُدنّيا گفت  در جواب  يوناتان  ٤٣» . آوري و خبر نيكو مي  هستي  تو مرد شجاع  بيا زيرا آه«:  رسيد و َاُدنّيا گفت  آاهن

  و َبناياُهو ابن  نبي  و ناتان  آاهن  صادوق ، و پادشاه  ٤٤.  است  ساخته  را پادشاه  ، سليمان ما، داوِد پادشاه  آقاي  هآ  درستي
، او  نبي  و ناتان  آاهن  و صادوق  ٤٥  .اند سوار آرده  ، او را بر قاطر پادشاه را با او فرستاده  ِفِليتيان و  و َآِريتيان  َيُهوياداع
  صدايي  است  و اين. درآمد  آشوب  شهر به  برآمدند، چنانكه  آنان  شادي اند و از آنجا آرده  مسح  پادشاهي  به  ِجْيُحون را در
ما،   آقاي  تهنيت  جهت  به  پادشاه  بندگان و ايضًا  ٤٧  . است  نموده  جلوس  سلطنت  نيز بر آرسي  و سليمان  ٤٦  .شنيديد  آه

بر   پادشاه و. گرداند  تو اعظم  او را از آرسي  و آرسي  تو افضل  را از اسم  سليمان  اسم تو  خداي: ، گفتند آمده  داوِد پادشاه
  بر آرسي  را آه  امروز آسي  ، آه اسرائيل  ، خداي َيُهَوه باد  متبارك:  گفت  نيز چنين  و پادشاه  ٤٨  .نمود  بستر خود سجده

                                                                             ».بيند را مي  ، اين من  و چشمان  است  داده  من  بنشيند، به  من
،  شده  ترسان  سليمان و َاُدنّيا از  ٥٠  . خود رفت  راه  به  ، برخاستند و هرآس شده  َاُدنّيا ترسان  مهمانان  تمامي  آنگاه۴٩

  َاُدنّيا از سليمان  اينك»  ، گفتند آه را خبر داده  سليمان و  ٥١  . را گرفت  مذبح  اخهاي، ش شده  و روانه  برخاست
  خود را به  بندة  آه بخورد  قسم  من  امروز براي  پادشاه  سليمان  گويد آه ، مي را گرفته  مذبح  شاخهاي ترسد و مي پادشاه

نخواهد افتاد، اما اگر   بر زمين  از مويهايش  باشد، يكي  د صالحاگر مر«:  گفت  و سليمان  ٥٢  ». شمشير نخواهد ُآشت
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  پادشاه  ، سليمان آمده آوردند و او  فرستاد تا او را از نزد مذبح  پادشاه  و سليمان  ٥٣  ».خواهد ُمرد شود،  در او يافت  بدي
   ».خود برو  خانة  به«:  گفت  نمود و سليمان  را تعظيم

  ترجمه تفسيری  
  
                                                                    پيري  در سن  د پادشاهداو

: او گفتند  به  درباريان ٢. شد نمي  گرم  پوشاندند، ولي مي  با لحاف بود و هر چند او را  بسيار پير شده  داود پادشاه ١ 
در   پس  ٤و٣  ». بشوي  بخوابد تا گرم  آند و در آغوشت  تارياز تو پرس  دختر جوان  يك  آه  است  اين تو در  عالج«

  از اهالي  ابيشگ  نام  بسيار زيبا به  دختري  سرانجام. پيدا آنند او  دختر را براي  گشتند تا زيباترين  سراسر آشور اسرائيل
  .نكرد  او نزديكي با  پادشاه  ولي شد،  از پادشاه  پرستاري  آوردند و او مشغول  او را نزد پادشاه. شد  انتخاب  شونم

 
                                                                    و تخت  تاج  ادونيا، مدعي

  سلطنت  افتاد تا بر تخت  انديشه  اين  بود، به  حجيت  مادرش  ادونيا آه  نام  به  پادشاه  ، پسر بعدي ابشالوم  از مرگ  پس  ٦و۵
  ، و پدرش اندام بود خوش  ادونيا جواني.  خود گرفت  براي  نفره  گارد پنجاه  و يك  رانان ها و عرابه رو عرابه  از اين. دبنشين

                                                     .بود  نكرده  او را سرزنش  آاري  هيچ  هرگز براي  عمرش  در تمام  داود پادشاه
  اما صادوق  ٨. آنند  دادند از او حمايت  رساند و آنها نيز قول  و ابياتار آاهـن  يوآب  اطالع  خود را به  شهادونيا نق  ٧

 .نكردند  وفادار ماندند و از ادونيا حمايت  پادشاه داود  به  نسبت  و گارد سلطنتي  ، ريعي ، شمعي نبي  ، بنايا، ناتان آاهن
  گوسفندان و  داد و گاوان  ترتيب  مفصلي  مهماني» مار  سنگ»  نام  به  محلي  و در   رفت  روجل  عين  روز ادونيا به  يك  ٩

 ١٠  .آنند  شرآت  آرد تا در جشن  يهودا بودند دعوت از  دربار را آه  و مقامات  ديگر پادشاه  او پسران. سر بريد  پرواري
  .نكرد  دعوت  مهماني  آن  را به  خود سليمان  نيدربار و برادر نات  محافظان ، بنايا، نبي  اما او ناتان 

 
                                                            شود مي  پادشاه  سليمان
 و  ناميده  ، خود را پادشاه ادونيا پسر حجيت  آه  داني آيا مي«:  او گفت  و به  رفت  مادر سليمان  نزد بتشبع  نبي  ناتان  پس  ١١
  ، آنچه بدهي  را نجات  سليمان  پسرت و  خودت  جان  خواهي اگر مي  ١٢  ؟ خبر است بي  موضوع  ما داود از اين  ادشاهپ

 بعد از شما  سليمان  پسر من  نداديد آه  ، مگر شما قول پادشاه  اي: او بگو  به برو و  داود پادشاه  پيش  ١٣  . ، بكن گويم مي
  هم  ، من با داود هستي  آردن  صحبت  مشغول تو  آه  وقت  همان ١٤  ؟ است  شده  ال ادونيا پادشاهچرا حا  بشود؟ پس  پادشاه
                                                                ». آنم مي تو را تأييد  و حرف  آيم مي
  جلو رفت  بتشبع ١٦. آرد مي  از او پرستاري  بود و ابيشگ  هپير شد  خيلي  داود پادشاه.  رفت  پادشاه  اتاق  به  بتشبع  پس ١۵

                                                            »؟ خواهي مي  چه«:پرسيد  پادشاه. آرد  و تعظيم
 بر  سليمان  عد از شما پسرمب  خورديد آه  خود قسم  خداوند، خداي  به  آنيزتان  اين  ، براي پادشاه  اي«: داد  جواب  بتشبع ١٧

  بزرگي  ادونيا جشن  ١٩  .خبريد بي  موضوع  و شما از اين  است  شده  او پادشاه  حاال ادونيا بجاي  ولي  ١٨  بنشيند؛  تختتان
  جشن  اين  هب  سپاهتان  فرمانده  و يوآب  را با ابياتار آاهن  پسرانتان  و تمام  سربريده  زيادي  و گوسفندان  و گاوان  گرفته
  منتظرند تا ببينند شمـا چه  اسرائيل  ملت  ، تمام پادشاه  اي  حال ٢٠  . است  نكرده  را دعوت  سليمان  اما پسرتان  آرده  دعوت
  يك  مثل  سليمان  و پسرم  نگيريد، بعد از شما با من  اگر زودتر تصميم  ٢١  .آنيد مي  خود انتخاب  جانشيني  را به  آسـي
                                                                ».تكار رفتار خواهند آردخيان
. شود  شرفياب  حضور پادشاه  خواهد به مي  نبي  ناتان  خبر دادند آه  پادشاه  بود، به  صحبت  مشغول  بتشبع  وقتي  ٢٣و٢٢
  ايد تا بر تخت خود آرده  ادونيا را جانشين ، آيا شما سرور من  اي«:  و گفت  ٢٤آرد   تعظيم  پادشاه  شد و به  داخل  ناتان

 را با  و پسرانتان  سر بريده  بسياري  و گوسفندان  و گاوان  برپا آرده  بزرگي  جشن امروز ادونيا  چون  ٢٥  بنشيند؟  سلطنت
نوشند و  خورند و مي مي  ايشان  وناآن هم.  است  آرده  دعوت  جشن  اين  به  سپاهتان  و فرماندهان  ابياتار آاهن

  جشن  آن  به  و بنايا و سليمان  آاهن  و صادوق  اما من  ٢٦!  پادشاه  باد ادونياي  زنده: زنند گذرانند و فرياد مي مي خوش
  را به  آسي  چه  آه اند ما نگفته  به  پادشاه چرا  ؟ پس است  گرفته  انجام  پادشاه  آار با اطالع  آيا اين  ٢٧  ! ايم نشده  دعوت

                                                                   »اند؟ خود برگزيده  جانشيني
 .ايستاد  و در حضور پادشاه  برگشت  اتاق  به  بتشبع  پس. را احضار آنند  دستور داد بتشبع  حرفها، پادشاه  اين  با شنيدن  ٢٨
قبًال   آه همانطور ٣٠  آه  خورم مي  ، قسم داده  نجات  خطرات  مرا از تمام  آه  خداوند زنده  به«:  گفت  نچني  پادشاه  آنگاه  ٢٩

شود و   پادشاه  بعد از من  سليمان  پسرت  آه  آنم مي  ، امروز آاري خوردم  قسم  برايت  اسرائيل  در حضور خداوند، خداي
                                                                                                »!بنشيند  من  سلطنت   برتخت

                                             »!بماند  زنده  هميشه  پادشاه«:  آرد و گفت  تعظيم  در حضور پادشاه  بتشبع  آنگاه  ٣١
  شرفياب  حضور پادشاه  آنها به  وقتي» .بياوريد  من  و بنايا را پيش  نبي  و ناتان  آاهن  صادوق«:  گفت  پادشاه  سپس ٣٢

سوار   من  او را بر قاطر مخصوص. ببريد  جيحون  را به  ، سليمان من  درباريان  همراه«:  گفت  ايشان  به  پادشاه  ٣٣  شدند،
صدا در   بعد شيپورها را به. آنند  تدهين  اسرائيل  دشاهپا  شهر بعنوان  را در آن  وي  نبي  و ناتان  آاهن  و صادوق  ٣٤  آنيد
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  نام  برگردانيد و او را به اينجا  خود به  را همراه  سليمان  سپس  ٣٥  ! پادشاه  باد سليمان  زنده: بگوييد بلند  آوريد و با صداي
                          ». ام آرده  و يهودا تعيين  اسرائيل  را رهبر قوم  وي  من  بنشانيد، چون  من  سلطنت  جديد بر تخت  پادشاه
خداوند با تو   همانطور آه  ٣٧  .دهد  ما توفيق  آار به  اين  براي  خداوند، خدايت.  آنيم مي  اطاعت«: داد  بنايا جواب ٣۶
                                              ».مندتر آند شكوه تو  او را از سلطنت  باشد و سلطنت  هم  پادشاه  ، با سليمان است  بوده

  جيحون  سوار آردند و به  را بر قاطر داود پادشاه  سليمان دربار،  و بنايا با محافظان  نبي  ، ناتان آاهن  صادوق  پس  ٣٨  
را بر سر   آن  وغنو ر  بود، گرفته  آورده  عبادت  از خيمه  را آه  مقدس  روغن  ، ظرف آاهن  صادوق در آنجا ٣٩  .بردند
                                   :فرياد بر آوردند  مردم  بعد شيپورها را نواختند و تمام. نمود  ، او را تدهين ريخته  سليمان

  ند بود آهبل   چنان   ساز و آواز آنه  صداي. برگشتند  اورشليم  به  آنان شادي  با هم  همه  سپس ٤٠  »! پادشاه  باد سليمان  زنده»
                                                                      !لرزيد مي  زير پايشان    زمين
شيپورها را   صداي  يوآب  وقتي. رسيد  گوششان  سروصدا به  اين  شدند آه مي  نزديك  آخر جشن  به  ادونيا و مهمانانش  ۴١
                                                         »؟ در شهر برپا شده  آه  است  غوغايي  چه  ؟ اين خبر است  چه«: پرسيد شنيد
  تو جوان! شو  داخل«:  او گفت  ادونيا به. رسيد  از راه  پسر ابياتار آاهن  يوناتان  بود آه  نشده  او هنوز تمام  حرف ۴٢

                                                               »! اي آورده  برايم  خوش  و حتمًا خبري  هستي  خوبي
  را بر قاطر مخصوص  او سليمان  ٤٥و٤٤  ! است  آرده خود  را جانشين  ، سليمان ما داود پادشاه  آقاي«:  گفت  يوناتان  ۴٣

  ، سليمان ناتان و  صادوق.  است  فرستاده  جيحون  هب  ، بنايا و گارد سلطنتي نبي  ، ناتان آاهن  صادوق  ، همراه خود سوار آرده
  اين. آنند مي  اند و شادي گرفته  شهر جشن  تمام  جهت  از اين اند و آنها برگشته  اينك! اند آرده  جديد تدهين  پادشاه  را بعنوان

  تبريك  عرض  براي  و درباريان  ٤٧   است  نشسته  سلطنت  بر تخت  سليمان  ٤٦  ! است  مردم  خوشحالي از  شادي  هلهله
او را بزرگتر و با شكوهتر   مشهورتر از تو بگرداند و سلطنت را  تو سليمان  خداي: گويند روند و مي مي  نزد داود پادشاه

: دهد مي  جواب اينطور  خير ايشان  دعاهاي  به  ٤٨   آرده  نيز در بستر خود سجده  داود پادشاه تو بسازد؛ و  از سلطنت
  است  را برگزيده  خـدا پسرم  آه  خود ببينـم  تا با چشمان  است  عمر داده  طول  من  به  آه    اسرائيل  بر خداوند، خداي  سپاس

                                                   »!شود  پادشاه  مـن  بنشيند و بجـاي  من  سلطنت  تا بر تخت
  خيمه  به  سليمان  ادونيا از ترس  ٥٠  .فرار گذاشتند  شنيدند، ترسيدند و پا به خبر را  اين  قتياو و  ادونيا و مهمانان  ۴٩

و   برده  پناه  عبادتگاه  او به  ادونيا از ترس  خبر دادند آه  سليمان  به  ٥١  . نشست  بست  قربانگاه  برد و در پاي  پناه  عبادت
                                            ». مرا نخواهد آشت  بخورد آه  قسم  من  براي  انسليم» :گويد و مي  نشسته  در آنجا بست

  ». است  او مرگ  سزاي  صورت  ؛ در غير اين ندارم  آند، با او آاري ادونيا رفتار خود را عوض اگر«:  گفت  سليمان ۵٢
  تعظيم  پادشاه  ادونيا آمد و در حضور سليمان .بياورد  بيرون  را فرستاد تا ادونيا را از عبادتگاه  آسي  سليمان  سپس  ۵٣
  »! برگردي  ات خانه  به  تواني مي«:  او گفت  به  سليمان. آرد
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                                                               سليمان  داود به  وصيت

  زمين  اهل  تمامي  راه  به  من« ٢:  ، گفت فرموده  را وصيت  سليمان شد، پسر خود  داود نزديك  وفات  اماّي  و چون  ١ 
و   نما، و فرايض  سلوك  وي  هاي طريق  ، به داشته  خود را نگاه  ، خداي َيُهَوه  وصاياي  ٣  . و دلير باش  تو قوي  پس.  روم مي

  و به  آني  آه  نما تا در هر آاري  ، محافظت است  مكتوب  موسي  در تورات  آه  نوعي  هرا ب  وي  و شهادات  اوامر و احكام
، برقرار  است  و گفته  فرموده  من  دربارة  را آه  آالمي ، خداوند   و تا آنكه  ٤  . ، برخوردار باشي نمايي  توجه  آه  جايي هر

  سلوك  راستي  به  خود در حضور من  جان  تمامي  و به  دل  تمامي  به ، نموده  را حفظ  خويش  تو راه  اگر پسران  دارد آه
                                                       .نخواهد شد بنشيند، مفقود  اسرائيل  بر آرسي  آه  از تو آسي  آه  نمايند، يقين

نير و   َاْبِنير بن  را با دو سردار لشكر اسرائيل  آنچه  ، يعني داني مي آرد  من  به  َصُروَيه  بن  يوآب  را آه  و ديگر تو آنچه»  ۵
آمر خود   به  آه  آمربندي را بر  جنگ  ، خون ريخته  صلح  را در حين  جنگ  و خون  را آشت  َيَتر آرد و ايشان  عماسا ابن

  به  سالمتي  سفيد او به  موي  نما و مباد آه  عمل خود  حكمت  موافق  پس  ٦  .بود، پاشيد  پايهايش  به  آه  داشت و بر نعليني
  تو باشند، زيرا آه  بر سفرة  خورندگان  از جملة  نما و ايشان  احسان  ِجْلعادي  َبْرِزّالي  و اما با پسران  ٧  .قبر فرو رود

 از  بنياميني  جيراي  ابن  ِشْمِعي  اينكو   ٨  .آمدند  چنين  ، نزد من آردم مي فرار  از برادر تو َاْبشالوم  آه  هنگامي  ايشان
  اردن  به  من  استقبال  به  چون  آرد، ليكن  لعن  سخت  لعنت  به  رسيدم  َمَحنايم  به  آه  و او مرا در روزي  نزد توست  َبُحوريم
  مشمار زيرا آه  گناه بي او را  ن´اال  پس  ٩  . آشت  تو را با شمشير نخواهم  آه  ، گفتم خورده  قسم  خداوند  او به  آمد براي
 ».فرود آور  قبر با خون  سفيد او را به  مويهاي  پس . داني با او بايد آرد، مي  را آه  و آنچه  هستي  مرد حكيم

  نمود، چهل مي  سلطنت  داود بر اسرائيل  آه  و اّيامي  ١١  .شد  خوابيد و در شهر داود دفن خود  داود با پدران  پس  ١٠
پدر   بر آرسي  و سليمان  ١٢  .نمود  سلطنت  سال  و سه  سي  آرد و در اورشليم  سلطنت  در ِحبرون  سال  هفت. بود  سال

                                                            .استوار گرديد او بسيار  و سلطنت  خود داود نشست



 

 149

                                                          سليمان  سلطنت
   ». سالمتي  به«: داد  او جواب» ؟ آمدي  سالمتي  آيا به«:  آمد و او گفت  مادر سليمان ، نزد َبْتَشَبع  و َاُدنّيا پسر َحجِّيت  ١٣
  ود و تماميب  شده  با من  سلطنت  آه  داني مي تو«:  گفت  ١٥  ».بگو«:  او گفت» . دارم  با تو حرفي«:  گفت  پس  ١٤

از   آه گرديد زيرا  ، از آِن برادرم شده  منتقل  اما سلطنت. نمايم  بودند تا سلطنت  آرده  مايل  من  خود را به  روي  اسرائيل
 ١٧  ».بگو«:  را گفت  او وي» . مرا رد مكن  مسألت ؛ از تو دارم  خواهشي  ن´و اال  ١٦  .او بود  از آن  خداوند   جانب

  زني  به  من  به را  تو را رد نخواهد آرد تا َابيَشِك شونمّيه  زيرا خواهش  بگويي  پادشاه  سليمان  به  آه  ّنا اينتم«:  گفت 
                                                             ». گفت  خواهم تو  براي  نزد پادشاه  ، من خوب«:  گفت  َبْتَشَبع  ١٨  ».بدهد

  ، او را تعظيم برخاسته  استقبالش  به  و پادشاه. گويد  َاُدنّيا سخن  دربارة شد تا با او  داخل  پادشاه  نزد سليمان  َبْتَشَبع  پس  ١٩ 
و او   ٢٠  . بنشست  راستش  دست  بياورند و او به  آرسي  مادر پادشاه  جهت  و فرمود تا به  خود نشست  و بر آرسي نمود

  بگو زيرا آه  مادرم  اي«:  گفت  پادشاه» .مرا رد منما  مسألت.  نمايم  از تو سؤال  آه  دارم  جزئي  مطلب  يك«: آرد  عرض
،  پادشاه  سليمان  ٢٢  ».شود  داده  زني  َاُدنّيا به  برادرت  به  َابيَشِك شونمّيه«:  و او گفت  ٢١» .آرد  رد نخواهم تو را  مسألت

  چونكه  آن  طلب  وي  را نيز براي  ؟ سلطنت َاُدنّيا طلبيدي  جهت  را به  شوَنمّيه چرا َابيَشِك« : ، گفت داده  مادر خود را جواب
  و سليمان  ٢٣  ». َصُروَيه  بن  يوآب  جهت  به  و هم  ابياتار آاهن  جهت  به  او و هم  جهت  به  ، هم است  من  او برادر بزرگ

ضرر   را به  سخن  َاُدنّيا اين نمايد اگر  عمل  از اين  زياده  بلكه  اين  مثل  من  خدا به«:  ، گفت خورده  قسم  خداوند  به  پادشاه
، و  نشانيده ، داود پدرم  ، و مرا بر آرسي مرا استوار نموده  آه  خداوند   حيات  به  قسم  ن´و اال  ٢٤  .باشد  خود نگفته  جان
  به  پادشاه  سليمان  پس  ٢٥  ».َاُدنّياامروز خواهد مرد  آه  است  د، برپا آردهبو  نموده  وعده  آه  طوري  به  برايم  اي خانه
                                                         .مرد  را زد آه  فرستاد و او وي  َيُهوياداع  َبناياُهو ابن  دست
امروز تو را   ، ليكن هستي  قتل  تو مستوجب  برو زيرا آه  ناتوتع  خود به  مزرعة  به«:  گفت  ابياتار آاهن  به  و پادشاه  ٢۶

  مصيبت  پدرم  هاي مصيبت  ، و در تمامي داشتي برمي داود  را در حضور پدرم  خداوند، َيُهَوه  تابوت  ، چونكه آشت  نخواهم
در   عيلي  خاندان  دربارة  آه را  خداوند   نمود تا آالم  اخراج  خداوند   ابياتار را از آهانت ، سليمان  پس  ٢٧  ». آشيدي
                                                   .گرداند  بود، آامل  گفته  شيلوه
، َاُدنّيا را  يوآب  زيرا آه  گرفت را  مذبح  ، شاخهاي فرار آرده خداوند  خيمة  به  رسيد، يوآب  يوآب  به خبر  و چون  ٢٨

فرار   خداوند   خيمة  به  يوآب  را خبر دادند آه  پادشاه  و سليمان  ٢٩  .بود  ننموده  را متابعت  چند َاْبشالوم، هر آرده  متابعت
و   ٣٠» . برو و او را بكش«:  ، گفت را فرستاده  َيُهوياداع  ، َبناياُهو ابن سليمان  پس.  است  مذبح  پهلوي  به  ، و اينك آرده

اينجا   ، بلكه ني«:  او گفت» .بيا  بيرون  فرمايد آه مي  چنين  پادشاه«:  ، او را گفت شده  داخل  وندخدا   خيمة  َبناياُهو به
 ». است  داده  جواب  من  به  ، و چنين گفته  چنين  يوآب»  آه  ، گفت رسانيده خبر  پادشاه  و َبناياُهو به» . ميرم مي
بود از   ريخته  يوآب  را آه  گناهي بي  تا خون  آن  ، دفن نما و او را آشته  عمل  سخنش  موافق«: را فرمود  وي  پادشاه  ٣١
 بر دو مرد  اينكه  سبب  رد خواهد گردانيد به  را بر سر خودش  خونش  خداوند  و  ٣٢  . دور نمايي  پدرم  و از خاندان  من
نير،   َاْبِنير بن  ، يعني نداشت  داود اطالع ، و پدرم  را باشمشير آشت  ، ايشان آورده  تر و نيكوتر بودند هجوم از او عادل  آه

ابد   به تا  و بر سر ُذرّيتش  بر سر يوآب  ايشان  خون  پس  ٣٣  .َيَتر، سردار لشكر يهودا  و عماسا ابن  سردار لشكر اسرائيل
 ٣٤» .باد خواهد بود´تا ابداال  خداوند   جانب از  سالمتي  اش و آرسي  و خاندانش  داود و ذريتش  و براي  برخواهد گشت

َبناياُهو   و پادشاه  ٣٥. آردند  در صحرا بود، دفن  آه  اش و او را در خانه  ، او را زد و آشت رفته  َيُهوياداع  َبناياُهو ابن  پس 
 . گماشت ابياتار  را در جاي  آاهن  ، صادوق آرد و پادشاه  نصب لشكر  سرداري  به  جايش  را به  َيُهوياداع  ابن
شو و   ، در آنجا ساآن بنا آرده  در اورشليم  اي خود خانه  جهت  به«:  را گفت  ، وي را خوانده  ، ِشْمِعي فرستاده  و پادشاه  ٣۶

  البته  آه  ، بدان عبور نمايي  و از نهر ِقدرون  روي  بيرون  آه  در روزي زيرا يقينًا  ٣٧  .مرو  بيرون  طرف  هيچ  از آنجا به
  آقايم  آه  طوري  به.  نيكوست  گفتي  آنچه«:  گفت  پادشاه  به  و ِشْمِعي  ٣٨  ».خواهد بود  بر سر خودت  مرد و خونت  واهيخ

 .بود  ساآن  بسيار در اورشليم  روزهاي  ِشْمِعي  پس» .خواهد نمود  عمل  چنين  ات ، بنده است  فرموده  پادشاه
را خبر   َجّت فرار آردند و ِشْمِعي  پادشاه ، َمْعَكه  بن  نزد َاِخيش  ِشْمِعي  دو غالم  شد آه  واقع  سال  سه  انقضاي اما بعد از  ٣٩
،  غالمانش  جستجوي  و به  خود را بياراست  ، االغ برخاسته  و ِشْمعي  ٤٠» .َجّت هستند در  غالمانت  اينك»  ، گفتند آه داده

از   ِشْمِعي  خبر دادند آه  سليمان  و به  ٤١. َجّت بازآورد خود را از  ، غالمان رفته  ِعيشد، و ِشْم  َجّت روانه  به  نزد َاِخيش
  قسم  خداوند   آيا تو را به» : را گفت  راخواند و وي  ، ِشْمِعي فرستاده  و پادشاه  ٤٢  . است  و برگشته  رفته َجّت  به  اورشليم
  مرد، و تو مرا گفتي  خواهي  آه  بدان  يقين  هر جا بروي  و به  شوي  بيرون  هآ  در روزي  تأآيد نگفتم  و تو را به  ندادم
  و پادشاه  ٤٤  »؟ نداشتي  ، چرا نگاه امر فرمودم تو  به  را آه  و حكمي  خداوند   قسم  پس  ٤٣  ؟ نيكوست  شنيدم  آه  سخني

تو را   شرارت  خداوند  و  داني ، مي اي داود آرده  پدر من  به  د آهدار  آگاهي  از آن  دلت  را آه  بدي  تمامي«:  گفت  ِشْمِعي  به
ابد پايدار   تا به  خداوند  داود در حضور  خواهد بود و آرسي  مبارك ، پادشاه  و سليمان  ٤٥  . است  برگردانيده  سرت  به

                           .مرد  او را زد آه ، رفته  يرونرا امر فرمود و او ب  َيُهوياداع  َبناياُهو ابن  پادشاه  پس ٤٦» .ماند خواهد
   .برقرار گرديد  سليمان  در دست  و سلطنت

  ترجمه تفسيری  
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                                              :آرد  اينطور وصيت  نسليما  پسرش  به  شد، پس مي  نزديك  داود پادشاه  وفات  وقت ١ 
  و به  آن  پيروي  خداوند، خدايت  از فرمانهاي  و همواره  ٣   باش  شجاع و  تو قوي.  است  نمانده  باقي  از عمرم  چيزي»  ٢

  آه  هر جايي  و به  زني مي  دست  هر آاري  بهنما تا   اند عمل شده  نوشته  موسي  در شريعت  آه  و قوانينش  احكام  تمام
:  است  خداوند فرموده. وفا خواهد آرد  داده  من  به  آه  اي وعده  خداوند به  ، آنگاه آني  اگر چنين  ٤  . شوي  آامياب  روي مي
  اسرائيل  بر مملكت  از ايشان  يكي  وفادار بمانند، هميشه  من  به  آنند و نسبت  مرا حفظ  وجود احكام  تو با تمام  نسل اگر

 »                                                        .خواهد آرد  سلطنت
خود   دست و  ابنير و عماسا را آشت  آورد و چطور دو سردار مرا يعني  بر سر من  چه  يوآب  آه  داني تو مي  در ضمن ۵

  صلح  در زمان  آه  است  اين  حقيقت  ولي  آشته  جنگ آنها را در  وانمود آرد آه  وآبي. آرد  آلوده  بيگناهان  اين  خون  را به
  جلعادي  برزالئي  اما با پسران  ٧  .شود  بايد آرد تا او آشته  چه  داني و مي  مرد دانا هستي  يك تو  ٦. بود  را آشته  ايشان

،  آردم فرار مي  ابشالوم  برادرت  از ترس  وقتي  چون. بخورند  و نانت  شاهانه  از سفره  و بگذار هميشه  رفتار آن  با محبت
  به  من  وقتي.  داري ياد  به  است  بحوريم  از اهالي  آه  را هم  بنياميني  پسر جيراي  شمعي  ٨  .آردند  پذيرايي  آنها از من

  او به  براي  آمد، من  آنار رود اردن  به  از من  استقبال  اياو بر  وقتي اما.  آرد و ناسزا گفت  اهانت  من  او به  رفتم مي  محنايم
او   بايد آرد آه  چه  داني و مي  هستي دانا  تو مردي. تو نگذار او بيسزا بماند  ولي  ٩  ؛ او را نكشم  آه  خوردم  قسم خداوند

  ».شود  نيز آشته
                                                                     داود  وفات
  از اين. نمود  سلطنت  بر اسرائيل  سال  داود چهل  ١١  .سپردند  خاك  به  او را در شهر اورشليم  داود درگذشت  وقتي ١٠
                                                  . در اورشليم  سال  و سه  آرد و سي  سلطنت  در شهر حبرون  سال  ، هفت سال  چهل
  .خود را استوار آرد  سلطنت  هاي و پايه  نشست  پدر خود داود بر تخت  بجاي  سليمان  سپس ١٢
 

                                                   ادونيا  مرگ
 »؟ اي دهاينجا آم  به  قصدي  چه  به«: از او پرسيد  بتشبع . رفت  مادر سليمان  بتشبع  ديدن  روز ادونيا به  يك  ١٣

                                                                ». بكنم  تا از تو درخواستي  ام آمده  ١٤  . ندارم  بدي قصد«:  ادونيا گفت
                                                »؟ خواهي مي  چه«: پرسيد  بتشبع  
  پادشاهي  به  ، من بعد از پدرم  انتظار داشتند آه  هم  مردم  تمام بود و  شده  من  مال  سلطنت  آه  داني تو مي«:  ادونيا گفت  ١۵
  خواهشي  اما حال  ١٦  .بود خداوند  خواست  اين  رسيد، چون  پادشاهي  به  سليمان  شد و برادرم  دگرگون  وضع  ؛ ولي برسم
                                                         ». نكني مرا رد  خواهش  اين  آه  و اميدوارم  دارم
                                                         »؟ خواهي مي  چه«: پرسيد  بتشبع
. دهد مي  انجام  تو از او بخواهي  هر چه  دانم مي  چون  ، گفتگو آن سليماِن پادشاه  برادرم با  من  از طرف«:  ادونيا گفت ١٧
                                                                    ».بدهد  زني  به  من  را به  شونمي  ابيشگ  او بگو آه  به
                                                         ».آرد  را از او خواهم  خواهش  اين  ، من بسيار خوب«:  گفت  بتشبع ١٨
  او تعظيم  و به  برخاست  پيشوازش  به  شد، پادشاه  او داخل  وقتي.  رفت  پادشاه  منظور نزد سليمان  همين  به  بتشبع  پس  ١٩

  راست  در طرف  بتشبع  پس. او بگذارند  بياورند وآنارتخت  مخصوص  صندلي  يك  مادرش  آرد و دستور داد تا براي
               ». نكني را رد  آن  ؛ اميدوارم از تو دارم  آوچك  خواهش  يك  من«:  گفت  بتشبع  گاهآن  ٢٠  . نشست  پادشاه  سليمان
                                     ». آنم را رد نمي تو  هرگز خواست  من  آه  داني ؟ مي تو چيست  مادر، خواهش«:  گفت  سليمان
                                     ».آند  ازدواج  ادونيا با ابيشگ  برادرت  بگذاري  آه  است  اين  من  خواهش«:  گفت  بتشبع  ٢١

  من  او برادر بزرگ  چون  ،  او بدهم  به  را هم  ، سلطنت ابيشگ  همراه  چطور است«:  گفت  بتشبع  در جواب  سليمان  ٢٢ 
  به  سليمان  سپس  ٢٤و٢٣  »!بگيرند  را بدست  فرمانروايي  و قدرتآار بيايند   روي  و ابياتار آاهن  با يوآب تا او!  است

نابود   است  چيده  من  عليه  آه  توطئه  اين  سبب  امروز ادونيا را به  خدا مرا نابود آند اگر همين«:  خورد و گفت  خداوند قسم
  ، آه قسم  است  آرده  من  را نصيب  سلطنت  اين  اش وعده  و طبق  بخشيده  من  را به  پدرم  و تاج  تخت  آه  خداوند زنده  به!  نكنم

                                                          ». گذاشت  نخواهم  او را زنده
  .آرد  ادونيا را بكشد، و او نيز چنين  بنايا دستور داد آه  به  پادشاه  سليمان  پس  ٢۵
 

                                                                       يوآب  تبعيد ابياتار و مرگ
 تو را  اآنون  من  ، ولي است  تو نيز مرگ  سزاي. برگرد  خود در عناتوت  خانه  به» : گفت  ابياتار آاهن  به  پادشاه  سپس  ٢۶
  با او شريك  پدرم  زحمات  در تمام تو بود و توعهد خداوند با   صندوق  نگهداري  مسئوليت  پدرم  ، زيرا در زمان آشم نمي
  خداوند در شهر شيلوه  هر چه  وسيله  و بدين  برآنار نموده  آاهني  از مقام ، ابياتار را پادشاه  سليمان  پس  ٢٧  ». بودي
                                             .شد  بود، عملي  فرموده  عيلي  فرزندان  درباره
هر   يوآب)   . نشست  بست  قربانگاه  برد و در پاي  پناه  عبادت  خيمه  رسيد، او به  يوآب  گوش  به  وقايع  خبر اين  وقتي  ٢٨

  خبر رسيد آه  پادشاه  سليمان  به  وقتي ٢٩  .)بود  آرده  ادونيا شرآت  اما در توطئه  نداشت  دست  ابشالوم  چند در توطئة
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                                                   .، بنايا را فرستاد تا او را بكشد است  برده  پناه  تعباد  خيمه  به  يوآب
                       ». بيايي  از اينجا بيـرون  دهد آه دستور مي  پادشاه«:  گفت  يـوآب  شد و به  داخل  عبادت  خيمه  بنايا به  ٣٠
                                                 ». ميرم جا مي  و همين  يمآ نمي  بيرون«:  گفت  يوآب

                                      .آند  تكليف  تا آسب  برگشت  پادشاه بنايا نزد
را   بيگناهي  اصاشخ خون  هاي او، لكه  آشتن.  آن  و دفن  او را بكـش.  آن  عمل گويد، مي  همانطور آه«:  گفت  پادشاه  ٣١
و عماسا   اسرائيل  سپاه  ، ابنير فرمانده پدرم  اطالع  او بدون  ٣٢  .آند مي  پاك  پدرم  و خاندان  من  از دامن  است  او ريخته  آه

  و خون  ٣٣    را از او خواهد گرفت  گناه دو بي  اين  انتقام  خداوند هم  پس.  بودند آشت  وي بهتر از  يهودا را آه  سپاه  فرمانده
  ابد برآت  نشينند تا به او مي  بر تخت  داود را آه  اما خداوند نسل. او خواهد بود  و فرزندان  يوآب  ابد برگردن  تا به  ايشان

                                                                         ».خواهد داد
 .آردند  بود دفن در صحرا  آه  اش بعد او را در آنار خانه.  را آشت  و يوآب  برگشت  عبادت  خيمه  به بنايا  پس  ٣۴
  . گماشت  آاهني  مقام  ابياتار به  را بجاي  آرد و صادوق  منصوب  سپاه  فرماندهي  به  يوآب  ، بنايا را بجاي پادشاه  آنگاه  ٣۵
 

                                                        شمعي  مرگ
بساز و از   خود در اورشليم  براي  اي خانه«:  او گفت  به  پادشاه آمد،  شمعي  وقتي. را احضار آرد  ، شمعي پادشاه  سپس  ٣۶

  گردن  به  و خونت شد  خواهي  آشته  آه  ، بدان بگذري  و از رود قدرون  آني  اگر شهر را ترك  ٣٧  .نشو  خارج  اورشليم
                                                   ».خواهد بود  خودت
 . نرفت  ماند و مدتها از شهر بيرون  در اورشليم  پس» . آنم مي  بگوييد اطاعت  هر چه«: آرد  عرض  شمعي٣٨
  دادند آه خبر  شمعي  به  وقتي. فرار آردند  َجت  ، پادشاه اخيش  پيش  شمعي  ، دو نفر از غالمان سال  سه بعد از  ولي  ٣٩

و آنها   را در آنجا يافت  او غالمانش.  رفت  نزد اخيش  جت  به ، آرده  خود را آماده  او االغ  ٤٠  هستند،  در جت  غالمانش
او را   ٤٢  ، است  برگشته و  رفته  جت  به  از اورشليم  شمعي  شنيد آه  وقتي  پادشاه  سليمان  ٤١  .آورد باز  اورشليم  را به

؟  آشم مي تو را  بروي  بيرون    اگر از اورشليم  آه  تأآيد نگفتم  به و  ندادم  خداوند قسم  مگر تو را به«:  آرد و گفتاحضار 
تو   ٤٤  ؟ نكردي  و دستور مرا اطاعت  خود را شكستي  چرا قول  پس  ٤٣  ؟ آنم مي  بگوييد اطاعت  هر چه  مگر تو نگفتي

   . است  رسانده  اعمالت  سزاي  امروز خداوند تو را به  پس.  آردي  داود پادشاه  پدرم  حق در  هايي بدي  چه  داني مي  خوب
  ». داود را تا ابد پايدار خواهد ساخت  خواهد داد و سلطنت  برآت  من  اما خداوند به ٤
  .برقرار ماند  سليمان  سلطنت،  ترتيب  اين  به.  برد و او را آشت  را بيرون  ، بنايا شمعي پادشاه  فرمان  به  آنگاه ۴۶

  
                                                                     سليمان  رسيدن  سلطنت  به.  ٢و  ١  هاي باب یراهنما
  از سوي  ولي نبود،  سلطنت  طبيعتًا وارث  ، و گرچه او نداشت  به  نسبت  داود حقي  بود آه  آمده بدنيا  از بتشبع  گرچه  سليمان

  ).١٠،  ٩:  ٢٢  تواريخ  ؛ اول ٣٠ : ١(را تأييد آرد   داود شود و خدا نيز اين  شد تا جانشين  داود برگزيده
،  امنون  ؛ چون)٤و  ٣:  ٣  سموئيل  دوم ؛ ٢٢،  ١٥:  ٢(شود   سلطنت  تخت  پسر داود، قرار بود وارث  ادونيا، چهارمين

  براي رسمًا  سليمان  از آنكه  بود و پيش  داود در بستر مرگ  آه  ، موقعي دليل  بهمين .بودند  رده، م و احتماًال آيالب  ابشالوم
اما ادونيا . آرد  را خنثي  توطئه  اين  نبي  ناتان  ولي. بگيرد  را از سليمان  آرد تا سلطنت  شود، ادونيا توطئه  مسح  پادشاهي
  ".شد  آشته  نكشيد آه  ود و طوليب  راسخ  سلطنت  ربودن  خود براي  در عزم

  
هم به جای کمبوجيه دوم ملقب به گرامی و همچنين به عوض سپيتمه جمشيد شوهر اول ) عزيز(چنانکه اشاره شد داود 

. نيز شخصيتی مرکب از سپيتمه جمشيد و پسر کوچکش سپيتاک زرتشت است) سرور من(ادونيا . دوغدو است/ آميتی دا
. مزار سليمان ناميده ميشود نمی باشد/ ی به جز کورش سوم که مقبره اش هم اکنون نيز مادرکس) مرد صلح(و سليمان 

آميتی دا دختر رؤياهای پدرش آستياگ است که / همان مادانا) بسيار تکثير کننده تفسير خوابهای پدر(ابيشک شونميه 
يادآور نام دختر ديگر آستياگ يعنی سخنوری بی مانند شمرده می شده است و نام مادرش حجيت يعنی شادمان کننده 

اين دو . آموخا ملکًه بابل است که باغهای معلق بابل به نام وی بنا شده بود و نوازنده ای بی نظير به شمار می آمده است
قصه پردازان داستانهای کتاب معروف ) ارنواز(و دينارزاد ) شهرنواز(همان خواهرانی می باشند که تحت نام شهرزاد 

دختر معروف کورش سوم، همسر )دارای اندام پر(همان آتوسا ) توپل(بتشبع . يک شب به حساب آمده اندهزار و 
در اوستا نام وی به عنوان . معرفی شده است) عزيز(است که در تورات به عنوان همسر داود ) زرتشت(گئوماته برديه 

) کشنده مرد نجيب(همان آراسپ ) د شريففرزند مر(همسر زرتشت، هووی يعنی نيک نسب آورده شده است  بناياهو 
شمعی . نقشی اساسی داشته است) سپيتمه جمشيد(سردار کورش در کورشنامًه گزنفون است که در تراژدی قتل آبرادات 

به ترتيب خواجه سرايان دربار ) موبد عالی مقام و باز مانده(و ابياتار کاهن ) خدا پدر(و يوآب ) شنونده و مطيع(
و ) خدا سرور(و بغ پت ) شنونده پاک و مؤمن(در خبر کتسياس يعنی ارتاسيراس ) گئوماته زرتشت(يه کمبوجيه و برد

برديه پسر (در خبر کتسياس می باشند که در به پادشاهی رسيدن سپنداته زرتشت ) پرکساپس، دانای اسرار(ايکسابت 
است که بنا به ) مرشد و معلم=گبر(ان گوبرياس هم) موبد(= سر انجام ناتان نبی . وی را ياری می نمايند) خوانده کورش

جالب است که . عليه برديه نقشی اساسی به عهده داشته است) اخشورش(گفتًه هرودوت در کودتای درباری داريوش 
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نام می ) ضد مردم(و يربعام ) آزادی دهندًه مردم(تورات در ادامه اين گفتار از جانشين و پسر سليمان با اسامی رحبعام 
می ) پسر کورش سوم(و کمبوجيه سوم ) سليمان/ داماد و پسر خواندًه کورش سوم(که به ترتيب هملن گئوماته برديه برد 
پدر (که در حواشی از آنها ياد شد يعنی ابشالوم ) در مقام سپيتمه جمشيد و کورش سوم(نامهای پسران داود . باشند
يعنی ) فريدون(همان پسر و پسر خواندگان کورش ) با وفا، معلم امين،(و امنون ) در تمام و کمال از پدر(، کيالب )صلح
                                         .هستند) گئوماته زرتشت، برديه(و ايرج ) کمبوجيه سوم(، تور ) مگابرن ويشتاسپ(سلم 

                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 

افسانه های حمزه نامهبررسی اساس تاريخی   
 

نوجوان  ملک ايرجعيار همکار نزديک امير حمزًه صاحب قران و از  عمرواز  صاحب قران امير حمزًهدر متن کتاب 
ت که معلوم می نمايند در اصل از حمزه صاحب قران يعنی رهبر ايرانيان آتش عهد وی سخن به ميان آمده اس

کی ( کيخسروفرمانروای کشورگشای طويل العمر نه حمزه بن عباهللا آذرک خارجی و نه حمزه ابن عبدالمطلب بلکه 
بوده است که شير درنده يعنی  هرمسفرمانروای بزرگ ايران مادها مراد است که دارای لقب )آخسارو، هوخشتره

 عمران وعمرو در تأييد اين گفته لقبهای . نيای اساطيری اعراب است اسماعبل/نينورتايعنی لقب حمزه م مترادف نا
 ايرجو پسرش جمشيد  سپيتمهيا ) سليمان(عقاب شکل بابلی بابلی و کورش سوم -نين گيرسو خدای شير/متعلق به نينورتا

) آذری(باب نام اخير می دانيم در اساطير کهن ارانی در . را هم به عنوان گواه صادق در دست داريم ) برديه زرتشت(
که - و پسر سپيتمه جمشيد ) فريدون(ده ده قورقود و اسطورًه گرجی اميران، برديه زرتشت پسر خوانده و داماد کورش 

 و داماد پسر)  افراسياب(اين خود فرمانروای سئورمتی قفقاز وهمدست کی آخسارو  در قتل ماديای جهانگشای اسکيتی 
نام اسب حمزه  .عمرومعرفی گرديده است به عبارت ديگر يعنی فرزند  اميرانو  عمرانبا نامهای  -او آستياگ بوده  

احتمال دارد نام .می باشد) اسب پريال(گشنسب نيز به وضوح يادآور نام اسب کيخسرو يعنی ) شيراسب( اشغريعنی 
در اين صورت ايشان . اعراب شرقی به يادگار مانده باشد از نياکان عرب تاجيکان يعنی) شير، اسداهللا( حمزهعربی 
موعود، (هيمدا نام حمزه از سوی ديگر با نام . اسماعيل يعنی نيای اساطيريشان را تحت نام حمزه می شناخته اند/نينورتا

ملقب به  خنوخ/کيخسروميدانيم که . در تورات مطابقت دارد) آرزو شده به آرامی يا بسيار خردمند به لغت اوستايی
جالب است که در . از جاودانيهای معروف اديان کليمی، مسيحی و زرتشتی است) حمزه نامه انوشيروان(=جاودانی

هم باقی مانده و )فاتح ديندار"(پرويز بردينا"به صورت کياخسرو پسر ) کيخسرو(اساطير زرتشتی نام کی آخسارو 
:           از اسطورًه حمزه نامه مطلب زير را ضميمه می نمائيمبرای اطالع . بنيانگذار جشن نوروز به شمار رفته است

                                                                                                                        
                                                                                                                           افسانه های حمزه نامه

                                                                                                                                    پوريا ماهرويان
                                                   
واقع درلندن برگزار " ويکتوريا و آلبرت" مارس در موزه  ٦از روز  ماجراهای حمزهنمايشگاهی ديدنی تحت عنوان   

که در سده های  حمزه نامهژوئن ادامه خواهد داشت، تعدادی از نقاشی های کم نظير کتاب  ٨در اين نمايشگاه که تا . شد
                                  .ذاشته شده اندميالدی تهيه شده است به نمايش گ١٦و  ١٥

 ١٨٦نسخه اصلی آن حاوی . اين مجموعه در دو نسخه مختلف تنظيم شده است. داستان دارد ٣٦٠ حمزه نامهدر کل  
ز اشعار اين نسخه را ابسياری ا. ميالدی تهيه شده است ١٥نقاشی و يا مجالس تصويری می باشد و در نيمه دوم قرن 

اين نسخه در دوازده . الدوله قزوينی و مير سيد علی که نظارت برتهيه اين نسخه را به عهده داشتند، سروده اندميرعال
تهيه هر جلد از اين مجموعه دو سال به . متر و نيم است قطع اين نسخه يک متر در يک . مجلد يکصد صفحه ای تهيه شد

                                       .طول انجاميده است
آئين اکبری  به محمد عارف قندهاری نويسنده کتاب تاريخ اکبری و گرد آورنده حمزه نامهوليت تهيه نسخه دوم ئمس

                                                                 .مجلد تهيه شد ١٧مجلد و سپس در  ١٥اين نسخه ابتدا در . واگذار شد
از رشادت های او در جنگ . وی پيامبر اسالم، يکی از مظاهر شجاعت و دالوری اسالم استحمزه بن عبدالمطلب عم

ام برده اند، در جنگ احد نحمزه که از وی به عنوان سيدالشهدا نيز . های صدر اسالم داستان های بسياری گفته شده است
ی پارسی و اسالمی هندوستان ، حمزه اما در افسانه ها. به دستور هند همسر ابوسفيان و بدست وحشی حبشی کشته شد

در واقع . داستان هايی که از او نقل می کنند از او شخصيتی حماسی و افسانه ای می سازد. شخصيتی فرا واقعی دارد
از جمله فرزندان ( شخصيت حمزه در اين روايات فقط نامش را از عموی پيامبر اسالم وام گرفته است و در باقی موارد
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اين شخصيت بيشتر براساس افسانه های پارسی و داستان های هزار . هتی با حمزه بن عبدالمطلب نداردشبا) و همسرانش
                                                                                                                   .يک شب شکل گرفته است و

                                                                                                                    
قوای  حمزه مانند ديگر قهرمانان افسانه های پارسی از صفات دالوری، جوانمردی، جسارت، زيبايی ظاهری و   

ديگر شخصيت های حمزه نامه نيز يا . چهره او تلفيقی است از نژاد مغولی و هندی. جسمانی فوق العاده برخوردار است
پرويز، بزرگمهر حکيم و يا  حتا چهره های ايرانيانی مانند خسرو . مغول هستند يا هندی و يا ترکيبی از هر دو
                                                                                             .انوشيروان نيز مانند مغول ها ترسيم شده است

يک انوشيروان ساسانی و ديگری حمزه بن عبداهللا که . حمزه افسانه ای بر اساس دو شخصيت واقعی شکل گرفته است
اما . لرشيد طغيان کرده استادر قرن دوم و سوم هجری درسيستان می زيسته و ازقهرمانانی بوده که بر عليه هارون ا

افسانه های حمزه عالوه بر . ديده می شود ت حمزه وامير تيمور لنگ در بسياری از موارد شباهت هايی بين شخصي
امير : روايت شده است حمزه نامهدر . فارسی در زبان های ديگر مانند عربی، ترکی، اردو و گرجی نيز روايت شده اند

يگر فرزندان او او از مهرنگار پسری به نام قباد دارد و د. حمزه همسر مهرنگار دختر انوشيروان ساسانی بوده است
مرکب امير حمزه، اسبی سه چشم و بالدار به نام اشغر است که از مادری . ابراهيم، علمشاه رومی و بديع الزمان هستند

هر دو طرف، . دشمن قسم خورده حمزه، زمرد شاه پادشاه مشرق زمين است. پری و پدری ديو به دنيا آمده است
ماموريت اصلی عياران . که از آنها به عنوان عيار نام برده شده استودليری دارند  ماموران و پيشمرگان شجاع 

درميان آنان، عياران زن هم به چشم می خورند که معروفترين آنها خوش خرام . بردن دشمنان بود جاسوسی و از بين 
                                                                            .است، که در جنگاوری کم از عياران مرد ندارد

اکبرشاه که از نواده تيمور لنگ، از . در زمان اکبرشاه از شاهان سلسله تيموريان هند گردآوری شد حمزه نامهمجموعه  
بنگاله، سند و کشمير را تصرف  پادشاهان با درايت هندوستان به شمار می رود دردوران پادشاهی خود ممالک گجرات،

برای اشاعه فرهنگ اسالمی و زبان پارسی  و . حد و حصری به زبان و فرهنگ پارسی داشتاو عالقه بی . کرد
                                                                                                                      .کوشش های بسياری نمود

او . شد دوستان زبان پارسی به عنوان زبان رسمی و فرهنگی هندوستان اعالم به دستور اکبرشاه برای اولين بار در هن  
از جمله کتاب هايی که در اين دوران . همچنين دستور داد تمام کتاب های دينی ادبی قديم هند به پارسی برگردانده شود

استان های هندی و مغولی به قصد او تهيه يک شاهنامه بر اساس د. گردآوری و به پارسی برگردانده شد حمزه نامه است
                                                        .زبان پارسی بود

نقاش، تذهيب  از اين رو، در قرن پانزده ميالدی به دستور اکبر شاه و به همت وزيرش ابوالفضل، از بيش از يکصد 
بيشتر اين افراد را . عوت شدد  حمزه نامهموعه کار، خطاط وصحاف برای ترسيم نقاشی ها و يا مجالس تصويری مج

بسياری بين مينياتورهای ايرانی عصر صفويه و  به همين علت است که شباهت های. هنرمندان ايرانی تشکيل می دادند
مينياتورهای ايرانی از جمله عدم بکار گيری پرسپکتيو در اين  اين نقاشی ها به چشم می خورد و تقريبا تمام مشخصات 

                                                                                                                         .اشی ها محسوس استنق
برجسته   شاگردان از جمله هنرمندانی که به دعوت اکبرشاه به هندوستان رفتند می توان از قاسم علی و آقا ميرک از

به همين دليل در بسياری ازنقاشی های حمزه نامه تاثير آثار بهزاد . زاد استاد مسلم مينياتور ايرانی، نام بردکمال الدين به
                              .منسوب به کمال الدين بهزاد هستند حتا تعداد اندکی از نقاش هايی حمزه نامه . کامال مشهود است

                                  
ز مورخين ادر حاليکه عده ای ا. بسياری از داستان ها و شخصيت های حمزه نامه تحت تاثير شاهنامه فردوسی هستند

. پيدايش شخصيت حمزه و داستان های حمزه نامه را سالها پيش از تنظيم شاهنامه فردوسی می دانند  
. حفظ شده اند)ميالدی ١٥قرن (گردآوری آن به طور شفاهی تا زمان  حمزه نامهبرخالف شاهنامه، بيشتر افسانه های  

ضافه يا از آنها کاسته آنها ا به از اين رو بسياری از داستانها در طی اين سالها دستخوش تغيير شده اند، و در طول زمان
.                                            شده است  
ز ا يکی نقاشی مغولی به شمار می آمد، اکنون نيز که در آن روزگار نقطه عطفی در پرورش وگسترش  حمزه نامه

                                 .مهمترين آثار هنری است که از دوران امپراطوری تيموريان در هندوستان به جای مانده است
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  زرتشت در نقش اويس قرنی
 

وابسته به شتر مقدس ) عويص(=مرتاض"به عربی يعنی  س قرنی يمنی ازقبيلًه زرتشتی بنی تميممعنی لغوی نام اوي
و مقبرًه منسوب به وی در سمت کرمانشاه يعنی نزديک دخمًه گئوماته زرتشت در قصبًه )" صالح قرآن] (قرنی[=

برديه، پسر (جز گئوماته زرتشت ، جای ترديدی باقی نمی گذارند که از اويس قرنی نيز در اصل کسی به هرسينسکاوند 
، سلمان )تيگران/پسر کوچکش بستور(که اسطوره و نام نيک وی وخويشانش ابوذر غفاری ) خوانده و داماد کورش

مراد نبوده است که از سمت بين النهرين ) پدرش سپيتمه جمشيد(و مقداد ابن اسود) پدر خوانده و پدر زنش کورش(فارسی
نام اويس را در عربی همچنين به معنی گرگ آورده اند که اين معنی . ونام اسالمی گرديده اندو يمن وارد مدار افراد نک

گوتمه /بر اين اساس در مورد گئوماته زرتشت. تخموروپه بوده است/ راهوله/ لفظی نام يا لقب پسر کوچک وی تيگران 
گرچه در گرشاسبنامه . ام اويس عايد ميگرددبودا اين نام دراصل بايد ابا اويس تلفظ ميشد که از تلخيص آن باز خود ن

اسدی طوسی خود نام سپيتاک زرتشت در مقام فرمانروا و قهرمان ايرانی سمت هند و به عنوان پسر سپيتمه جمشيد به 
می دانيم که نام زرتشت در عهد . است گرگپهلوان و هم به معنی /ياد شده است که هم به معنی قهرمان تورشکل 

. در صورتی که در اصل به معنی دارندًه تن زرين بوده است. نی دارندًه شتر زرين معنی می شده استساسانيان به مع
آبادگر، پر ( اويس بن عامر: "اويس قرنی چنين معرفی گرديده است" حديث"و" آريا بوم"در سايتهای ايرانی از جمله 

آن قدوۀ اربعين، آن آفتاب پنهان، آن هم  لۀ تابعين،آن قب«:يا به گفتۀ شيخ عطار )پادشاه( بن مالک )قانع( بن جزء )عمر
اصلش از  .از پارسايان و وارستگان روزگار بوده است» رحمة اهللا عليه نفس رحمن، آن سهيل يمنی، يعنی اويس قرنی

عاشق بی قرار پيامبر اسالم بود ولی   .زيسته است يمن است و در زمان پيغمبر اسالم در قرن واقع در کشور يمن می
روزها شتر . ملبوسش گليمی از پشم شتر بود. صحبت آن حضر موفق نگرديد زندگانيش را ادراک نکرد و به درک

نمی شد  به شهر و آبادی نمی آمد و با کسی همصحبت. مزد آن را به نفقات خود و مادرش می رسانيد چرانی می کرد و
است که بعدد موی گوسفندان قبايل  در امت من مردی«:مقام تقربش به جايی رسيده بود که پيامبر اسالم فرموده است

حضرت » اين کيست که چنين شأن و مقامی دارد؟«:پرسيدند ».ربيعه و مضر او را در قيامت شفاعت خواهد بود
به چشم سر و ديدۀ ظاهر نديد زيرا در يمن است و «:فرمود» او ترا ديده است؟«:کردند عرض» اويس قرنی« :فرمودند

در يمن «:آری» .او هستم تواند نزد من بيايد ولی با ديدۀ باطن وچشم دل هميشه پيش من است و من نزدجهانی نمی  به
اويس به دو « :ديدگان بهت زدۀ اصحاب ادامه دادند که آن گاه حضرت رسول اکرم در مقابل  ».است ولی پيش من است

 اسالم که برای مادر مقام و منزلت خاصی قابل شدهغلبۀ حال و ديگری تعظيم شريعت  يکی  دليل نمی تواند نزد من بيايد
پيام فرستاد که اشتياق وافر دارد  برای من. چه اويس را مادری است مومنه و خداپرست ولی عليل و نابينا و مفلوج. است

از . استتيمارداری و پرستاری از مادر افضل بر زيارت من «:جواب دادم به ديدارم آيد اما مادر پير و عليل را چه کند؟
يک . منی نگران نباش، در يمنی پيش. و من در عالم رسالت و نبوت هميشه به سراغ تو خواهم آمد مادر پرستاری کن

مرا زيارت کند ولی من در خانه نبودم و  بار در اثر غلبۀ اشتياق چند ساعتی از مادرش اجازت گرفت و به مدينه آمد تا
 چون به خانه آمدم رايحۀ عطرآگين اويس را استشمام کردم و از حالش» .تاو با حالت يأس و نوميدی اضطرارًا بازگش

مادرش وعده داده بود به سر آمد و  اويس آمد و مدتی به انتظار ماند ولی چون زمانی را که به«:جويا شدم اهل خانه گفتند
يست که به ديدارش نروم و او متأسف شدم و از آن به بعد روزی ن ».نتوانست شما را ببيند ناگزير به قرن مراجعت کرد

بيند ولی  ابوبکر او را نمی«:حضرت فرمود» آيا ما را سعادت ديدارش دست خواهد داد؟«:پرسيدند اصحاب» .را نبينم
اندازۀ يک درم سپيدی وجود دارد که  نشانيش اين است که بر کف دست و پهلوی چپش به. فاروق و مرتضی خواهند ديد
   ».البته از بيماری برص نيست

به فرمان حضرت ختمی مرتبت هر يک . رسيد سالها بدين منوال گذشت تا اينکه هنگام وفات و ارتحال پيغمبر اکرم در
بخشيد ولی نزديکان پيغمبر چشم بر مرقع دوخته بودند تا ببينند آن را  از ملبوسات و پوشيدنيهايش را به يکی از اصحاب
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امتانش  را می دانستند که رسول خدا مرقع را به بهترين و عزيزترينصحابی مرحمت خواهد فرمود زي به کدام يک از
   .خواهد بخشيد

» .مرقع را به اويس قرنی بدهيد«: فرمود حضرت پس از چند لحظه تأمل و سکوت در مقابل ديدگان منتظر اصحابش
   .واقف شدند که به مقام باال و واالی اويس بيش از پيش همه را حالت بهت و اعجاب دست داد و آنجا بود

بن ابی طالب و عمربن خطاب مرقع را  باری، بعد از رحلت پيغمبر در اجرای فرمانش مرتضی و فاروق يعنی علی
                                                        .طلبيدند برداشتند و به سوی قرن شتافتند و نشانی اويس را

اطالق لقب اميرالمؤمنين به خلفا از زمان (» اميرالمؤمنين حقر شأنًا ان يطلبههوا«:اهل قرن حيرت کردند و پاسخ دادند
ديوانۀ  اويس. او کوچکتر از آن است که اميرالمؤمنين او را بخواهد و بخواند: يعنی.) گرديد خليفه دوم معمول و متداول

تحقير اهل قرن به جانب  و از خلق گريزان است ولی حضرت علی المرتضی و فاروق بدون توجه به طعن و! احمق
                                         .نماز مشغول بود دريافتند صحرا شتافتند و او را در حالی که شتران می چريدند و او به

ما همه «:گفتند» عبداهللا«:جواب داد. از نامش پرسيدند. می خواهند اويس چون آنها را ديد نماز را کوتاه کرد تا ببيند چه
                                                  .»اويس«:گفت» خاص تو چيست؟ بندگان خداييم اسم

اويس . عالمت سپيدی را ديدند و سالم پيغمبر را ابالغ کردند حضرت امير و عمر بر کف دست راست و پهلوی چپش آن
حتی  تو که«:پرسيدند» .را برای من آورديدمی دانم محمد از دار دنيا رفت و شما مرقعش «:گفت به شدت گريست و

اويس »هنگام رحلت مرقع را به تو بخشيد؟ برای يک بار هم پيغمبر را نديدی از کجا دانستی که او از دار دنيا رفت و به
 چگونه نديديم؟ غالب اوقات«:جواب دادند» آيا شما پيغمبر را ديديد؟«:و گفت که منتظر چنين سؤالی بود سر را بلند کرد

 چنين ادعا و حال که«:اويس گفت».پيغمبر گذشت و حتی در واپسين دقايق حيات نيز در کنارش بوديم ما در محضر
که دوستدار محمد بوديد و هميشه درک  افتخاری داريد به من بگوييد که ابروی پيغمبر پيوسته بود يا گشاده؟ شما

پس » ستند و چرا به حکم موافقت، دندان شما نشکست؟پيغمبر را شک محضرش را می کرديد در چه روز و ساعتی دندان
 شما که در زمرۀ بهترين و عزيزترين«:آن گاه گفت. نشان داد که همان دندانش شکسته است دهان خود باز کرد و

اند؟ اگر دقيقًا نمی توانيد  اصحاب و پيغمبر بوده ايد آيا می دانيد در چه روز و ساعتی خاکستر گرم بر سرش ريخته
به «:گفت» به چه دليل؟«:پرسيدند» .اتفاقی روی داده است ق کنيد پس بدانيد که در فالن روز و فالن ساعت چنينتطبي

آری، پيغمبر را به ظاهر نديدم ولی هميشه در . سرم سوخت و فرقم جراحت برداشت اين دليل که در همان ساعت موی
آيا اجازه می دهی که  می بينم که گرسنه ای،«:روق گفتفا» .نزد من بود و هرگز او را از خود دور نمی ديدم يمن و

اگر . اين مبلغ را از شتربانی کسب کرده ام«: گفت اويس دست در جيب کرد و دو درم درآورده» غذايی برايت بياورم؟
 چندان زنده می مانم که اين دو درم را خرج کنم در آن صورت قبول می کنم برای تو و مرتضی ضمانت می کنيد که من

بيش از اين رنجه «:گفت آن گاه لبخندی زد و» !ای که بيش از اين مبلغ ارزش داشته باشد تهيه و تدارک نماييد من آذوقه
   ».راحله و توشۀ آخرت مشغول شويم نشويد و باز گرديد که قيامت نزديک است و بايد بر تأمين زاد
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                                                                         ).ق.ه ٣٧ - ( 

                                                      : .آنيه

                                                      .َقَرنى، ُمرادى، تميمي: نسب

                                                  .يمانى، عابد: لقب

  ).مخضرم(دوم : طبقه

  

است و بني مراد شاخه اي از قبيله بزرگ ) يكي از نوادگان ُمراد(جّد أعالي او َقَرن . ُاويس قرني در يمن والدت يافت

                                .)١(ماني اش با قبيله بني تميم، تميمي لقب داده انداو را به جهت هم پي. َمْذِحج به شمار مي روند

داشت و سر خود  او مردي با هيبت بود و قامتي متوسط، شانه هايي پهن، صورتي بزرگ و گندم گون، و محاسني پرپشت

                                                            .پيشه اش شباني و نگهداري از شترهاي قبيله خود بود. را مي تراشيد
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  .را درك آرد و اسالم آورد، ليكن به جهت سرپرستي و خدمت به مادر، از زيارت آن حضرت بازماند) ص(زمان پيامبر

مشاهده گرديد و در ) در منى(يات استفاده مي شود، او براي نخستين بار، در زمان عمر در مراسم حج آن گونه آه از روا

اين ماجرا با اندآي اختالف، در آتاب هاي اهل سّنت و شيعه روايت شده . همان جا مورد توجه خاص خليفه قرار گرفت

آيا : خليفه گفت. در اين هنگام بزرگاني برخاستند! َرناي َاهل َق: روي منبر ندا آرد) منى(عمر در : ذهبي مي نويسد. است

آن آه ياد آردى، ديوانه اي است ! اي اميرمؤمنان: در ميان شما آسي هست آه نام اش ُاَويس باشد يكي از آنان پاسخ داد

گاه او را ديديد  هر. همان را مي خواهم: عمر گفت. بيابان َگرد آه نه با آسي ُالفت دارد و نه مي توان با او ُالفت داشت

! خدايا. مرا معرفي آرد و نامم را آشكار ساخت) عمر(اميرمؤمنان : ُاويس گفت. و مرا به او برسانيد) ص(سالم پيامبر خدا

سپس آواره بيابان ها شد و ديگر آسي او را نديد تا آن آه در . باد) ص(بر محمد و آل او درود فرست و سالم تو بر پيامبر

                                              .)٢(بازگشت و در نبرد صّفين با او شرآت آرد و به شهادت رسيد)ع(ايام خالفت على 

از ُاسير بن جابر با همين مضمون نقل مي با توجه به اين روايت و روايت ديگري آه ذهبي و ابن حجر به سند صحيح 

آنند و با توجه به رواياتي آه سكونت وي در آوفه را گوشزد آرده اند، معلوم مي شود آه آن چه از ُاويس و حاالت او 

، ليكن از برخي روايات چنين استفاده مي شود )٣( روايت شده مربوط به مدت آوتاه اقامت در آوفه تا زمان شهادت اوست

             .آه ُاويس، در روزگار خالفت ابوبكر به شام فرستاده شد و نيز از طرف عمر قاضي شهر ِحمص در شام گرديد

پس از مدتي درنگ در آوفه باال گرفت و طبق به هر حال، آن گونه آه ابن سعد از ُاسيد روايت مي آند، آوازه اويس 

                     .روايت ذهبي و ابن حجر، مورد توجه خاص و عام گرديد و گاه در جمع آنان مي نشست و قرآن مي خواند

، او به هنگام غروب. ُاويس لباس تنش را صدقه مي داد و تا جمعه بعد برهنه به سر مي برد: ابو نعيم روايت مي آند آه

مرا در قبال آن آه از گرسنگي و برهنگي بميرد، ! خدايا: مازاد طعام و لباس اش را انفاق مي آرد، سپس چنين مي گفت

امشب شب رآوع است، سپس تا به صبح رآوع مي : او در عبادت چنين بود آه هر گاه شام مي آرد مي گفت. مؤاخذه مكن

                                                         .صبح سجده مي آردامشب شب سجده است، سپس تا به : آرد و گاه مي گفت

از جمله خواسته هايش اين بود آه خداوند . گرفت و به مقام استجابت دعا رسيد) عابد(او در عبادت به جايي رسيد آه لقب  

شتافت و در نبردي )ع(متعال، شهادت را روزي اش گرداند و چنين شد؛ يعني در جنگ صّفين، به ياري اميرمؤمنان 

                          .)٤(اشت، بر اثر اصابت تيري به قلبش شهيد شدنمايان با دشمن، پس از آن آه بيش از چهل زخم برد

و اصحاب  در نبرد صّفين، مردي از سپاه شام: حاآم نيشابوري و ابونعيم از عبدالرحمن بن ابي ليلي روايت آرده اند آه 

از او . آرى: گفتيم: آيا ُاويس َقَرني در ميان شماست عبدالرحمن مي گويد: چنين گفت)ع(معاويه خطاب به اصحاب على 

ُاويس قرني بهتريِن تابعين است و آن مرد، عنان مرآب خود را : شنيدم مي گفت) ص(از پيامبر خدا: چه مي خواهى گفت

                                                    .)٥(درآمد)ع(آج آرد و در ميان اصحاب على 

، اويس قرني چون عّمار ياسر، مقياس شناخت ) ص(از اين روايت معلوم مي شود آه در ميان شماري از اصحاب پيامبر

  .ودحق از باطل ب

  )ع(ُاويس و اهل بيت 

  

او سرور تابعين و : به چشم مي خورد) ص(با مالحظه پاره اي از روايات، اين خصايص درباره ُاويس از زبان پيامبر

او در ميان زمينيان، مجهول و در ميان افالآيان . او براي شمار زيادي از مردم شفاعت مي آند.داراي مقام شفاعت است

  .)٦( او دوست صميمي من از اين اّمت است. او بخواهيد تا براي تان از خدا آمرزش بخواهد از. معروف و مشهور است
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  .ُاويس و دانشمندان مسلمان

  

 .)٧(ارسايان هشت گانه است و بر همه آنان برتري داردُاويس از پرهيزآاران و پ: آشي از فضل بن شاذان نقل مي آند آه

                                                

او سرور عابدان بزرگ، بزرگ : مي نويسدحاآم او را، راهب اّمت اسالم معرفي مي آند و ابو نعيم اصفهاني در باره او 

زاهدان را اسوه و عابدان را مهتر و از اولياي پارسا و از : ذهبي او را چنين مي ستايد. برگزيدگان و از پارسايان بود

آية اهللا خوئي تصريح مي آند آه شايد بزرگي و شكوه ُاويس، از امور واضح و ُمسلَّم نزد . )٨(بندگان مخلص خدا بود

  .همگان است

  .طبقه و منزلت روايي ُاويس

  

 -از روايات ياد شده . همگان تصريح آرده اند آه ُاويس، عصر پيامبر را درك آرد، اّما با خود آن حضرت مالقات نكرد

شيخ طوسي او را . )٩( د آه وي از اصحاب خاص اميرمؤمنان علي بن ابي طالب استمعلوم مي شو - خصوصًا از آشي 

                                                                               .)١٠( از اصحاب و از راويان آن حضرت شمرده است

و يسيربن عمرو، عبدالرحمن بن ابي    )١١(و نيز به ندرت از ُعمر روايت آرده است)ع(اويس، از على : ذهبي مي نويسد

                                       .)١٢(تندليلي و موسي بن يزيد از راويان او هس

خدا را نود ونه اسم است، : فرمود) ص(پيامبر خدا: روايت مي آند آه)ع(ابن عساآر از اويس و او از علي بن ابي طالب 

و يكتاست و فرد را دوست دارد، هيچ بنده اي نيست آه خدا را به آن اسم ها بخواند جز آن آه بهشت بر  زيرا خداوند فرد

                                                                 .)١٣(او واجب مي شود

ُاويس هر گاه حديث مي گفت آن چنان در دل ها مي نشست آه مانند : ابن جوزي به سند خود از ُاسير بن جابر نقل مي آند

                                              .)١٤( نداشت

ذهبي و ابن حجر از ابن عدي روايت آرده اند آه ُاويس ثقه و راست گواست و نيز . ُاويس ثقه است: ابن سعد مي نويسد

                                                                .ابن حجر او را توثيق مي آند

در زمان خالفت اميرمؤمنان . ق.ه ٣٧آه او به سال  در مكان و زمان وفات ُاويس اختالف است، ليكن مشهور آن است

  .و قبر او در اين موضع، معروف است. )١٥(، در وقعه صّفين به شهادت رسيد)ع(علي بن ابي طالب

  .منابع ديگر

  

/ ٥؛ مختصر تاريخ دمشق ٥١؛ التحرير الطاووسي ٤٨١/ ٤؛ االنساب ٥٢/ ٤؛ آتاب الثقات ٥٥ /٢آتاب التاريخ الكبير 

؛ قاموس الرجال ٢٤٤/ ٣ ؛ معجم رجال الحديث٥١٢/ ٣؛ اعيان الشيعه ١٥٦/ ١؛ تنقيح المقال ٨٦/ ١؛ تقريب التهذيب ٧٩

  ) .چاپ قديم( ١٣٠/ ٢

  
.١ /١٥١و اسد الغابه  ٤٧٠؛ جمهرة انساب العرب ٢ /٣٢٦الجرح و التعديل . ١  
.١٥٦ ش / و اختيار معرفة الرجال٤ /٣٢سير اعالم النبالء، . ٢  
.١ /١٥١و اسد الغابه  ٦ /١٦٢؛ الطبقات الكبري ١ /٢٧٨؛ ميزان االعتدال ١ /١٢٠االصابه، : ك.ر. ٣  
؛ ميزان ٤ /٣٢النبالء ؛ سير اعالم ٢ /٨٧؛ حلية االولياء، ٣ /٤٠٢؛ مستدرك حاآم، ١ /١٢٠الطبقات الكبرى، : ك.ر. ٤
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.١ /٤٧١و لسان الميزان  ١ /١٢٠؛ االصابة ١ /٢٧٨االعتدال،   
.٢ /٨٧و حلية االولياء  ٣ /٤٠٢مستدرك حاآم . ٥  
.٢ /٧٩و حلية االولياء  ٣ /٤٠٢مستدرك : ك. ر. ٦  
.١٥٤ ش/  اختيار معرفة الرجال. ٧  
.٤ /١٩سير اعالم النبالء . ٨  
.١٥٦ ش / اختيار معرفة الرجال. ٩  
.٣٥رجال طوسي . ١٠  
.٤ /٢٠سير اعالم النبالء . ١١  
.٣ /١٦٠تهذيب تاريخ دمشق . ١٢  
.٣ /١٦٠تهذيب تاريخ دمشق . ١٣  
.٤ /٢٥٤المنتظم، . ١٤  
. ٣٢٥ /٣؛ الكامل في التاريخ ٣ /٥١٢؛ اعيان الشيعه  ٢ /٣٢االعالم : ك. ر. ١٥  

در اوستا و کتيبًه بيستونبررسی برخی از نامهای قيام کنندگان عليه حکومت داريوش   
 

ياد شده است در صورتی که مطابق کتيبًه بيستون  تورانياندر اوستا  و کتابهای پهلوی از اين قيام کنندگان تحت عنوان 
شاهنامه وکتب پهلوی به صراحت اين قيامها را جنگ دينی . اينان از اهالی خود واليات ايرانی هخامنشيان بوده اند

در صورتی که در واقع اين جنگها نبردهايی در سر کسب قدرت اشراف پارسی . انيان معرفی نموده اندتورانيان عليه اير
با و حاميان حکومت مردمی گئوماته برديًه مقتول بوده است که به قول هرودوت با اصالحات اجتماعی عميق خود قلوب 

قيقت کودتای داريوش و شش تن همراهانش در در ح. تسخير نموده بود - به جز اشراف پارسی مخالف وی-مردم آسيا را 
جهت باز گردانيدن حکومت اشراف پارسی و در جهت تقويت حاکميت پارسها و تأمين منافع فئودالهای پارسی صورت 

در جهت احراز حاکميت و رفاه عامه مردم پی ريزی شده بود و در ) گئوماته زرتشت(گرفته است چه حکومت برديه 
در حقيقت . را محبوب جهانيان ساخته است) گوتمه بودا، ابراهيم خليل اهللا(ده که گئوماته زرتشت اصل همين امر مهم بو

بر خالف مندرجات اوستا و کتب پهلوی دورًه ساسانی و خداينامه و شاهنامه شورشيان عليه داريوش از تورانيان 
ئين گئوماته زرتشت نه ويشتاسپ هخامنشی پدر نبوده اند و حاميان دين و آ) اوممان مانداهای بابلی ها= وحشيان شمالی(

خود برادر گئوماته ) ارجاسپ اوستا و کتب پهلوی و شاهنامه(بلکه مگابرن ويشتاسپ ) مغ کش= جاماسپ(داريوش 
و برادرش گئوماته زرتشت از سوی پدر از تورانيان ) سلم شاهنامه(دراصل مگابرن ويشتاسپ . زرتشت بوده است

از آنجايی که مگابرن ويشتاسپ حاکم گرگان با مخاصمش ويشتاسپ هخامنشی پدر داريوش و سئوروماتی بودند ولی 
حاکم پارت همنام بوده اين امر بعالوًه مالحظات سياسی عهد اخالف داريوش باعث گرديده که حامی دين زرتشت 

. درش ويشتاسپ معرفی گردندو پ) اسفنديار ساختگی(همان قاتالن وی يعنی داريوش ) سپنداته زرتشت، اسفنديار واقعی(
:                       در اوستا و کتب پهلوی و شاهنامه از قيام کنندگان عليه داريوش اين اسامی برجای مانده است

که در سمت گرگان و خراسان با سپاهيان ويشتاسپ پدر داريوش حاکم خراسان نبرد ) دارندًه اسبان با ارزش( ارجاسپ
سلم (کورش / گئوماته زرتشت پسر خواندًه بزرگ فريدون/ ود همان مگابرن ويشتاسپ برادر سپيتاککرده است خ

داريوش به عمد نام وی را در کتيبًه بيستون . که در حکومت عادالنه برادرش سهيم بوده است) شاهنامه، بهاراتًه هندوان
ايرانی / ی و شاهنامه اورا رهبر قيام کنندگان تورانیدر فهرست قيام کنندگان از قلم انداخته است ولی اوستا و کتب پهلو

پس از "در انجام کتاب پهلوی يادگار زريران مندرج است که . عليه داريوش و پدرش ويشتاسپ هخامنشی آورده اند
سه تن از دليران ) در اصل منظور مگابرن ويشتاسپ برادر زرتشت(برادر کی ويشتاسپ ) زرتشت(کشته شدن زرير 

تخموروپه پسر کوچک گئوماته / خورشيد چهر/ در اصل تيگران(مردانگی دادند، يکی بستور پسر زرير  ايران داد
منظور داريوش قاتل (سومی اسفنديار). داريوش(پسر جاماسپ )  ارتوبازان(، ديگری گرامی کرت )هوشنگ/ زرتشت

به دشمن تنگ نموده، ارجاسپ که به خصوصه عرصه را ) گشتاسپ(پسر کی ويشتاسپ ) اسفنديار اصلی يعنی زرتشت
آنگاه اورا . يک دست يک پا و يک گوشش را بريد و يک چشمش را به آتش به سوخت. پادشاه توران را گرفتار ساخت

در اين ". اينک به توران برگرد و آن چه از دست يل نامور اسفنديار ديدی نقل کن: سوار خر دم بريده ای نموده گفت
مگابرن ويشتاسپ به سوی سرزمين نياکان تورانی وسئوروماتی خويش / گشت ارجاسپ کتاب پهلوی همين موضوع باز

يا ماوراء النهر می باشد، بسيار جالب است چه مذکور ) توران(در سمت سئوروماتها و سکاهای پادشاهی شمال قفقاز 
                                             .نيافتادن نام وی در کتيبًه بيستون دليل واضحی بر پناه بردن وی به سوی توران است

وندرمئينيش اوستا که برادر ارجاسپ و کهرم به شمار رفته، يعنی کسی که منش جاه طلبانه دارد همان : اندريمان
رهبر و نمايندًه جنبش بزرگ ماد است که ماهها در مقابل نيروهای داريوش ) دارای روح متعالی=فرائورت(فرورتيش 

داريوش در کتيبه : اعدام شدند) روئين دژ(ولی سر انجام خود و هواخواهان نزديکش گرفتار و در همدان مقاومت نمود 
بيستون در مورد قساوت خويش با وی می گويد که من بينی و گوشها و زبان وی را بريدم و چشمانش را در آوردم و 

ر بزرگ ماد در کتيبًه بيستون اسطورًه فرهاد کوه کن تصوير اين قيامگ. آنگاه فرمان دادم اورا در همدان بر نيزه نشانند
                                                                                                                     . بيستون را پديد آورده است
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وضوح مترادف با نام شورشی مرغيانه در همين اين نام که به معنی کاری و افزاينده و برومند سازنده است به : کهرم
. کدامست گفتا کهرم سترگ           کجا پيکرش پيکر پير گرگ: عهد شورشهای بعد قتل برديه زرتشت يعنی فرادا است

و نامخواست که اسامی سرداران ]) داريوش[ضد سلطنت( بيدرفشدر اين رابطه گفتنی است نامهای شاهنامه ای 
                                    .کهرم می باشند/ فرادااندريمان و / فرورتيشفته اند، به ترتيب متعلق به ارجاسپ به شمار ر

از نژاد پهلوان از قبيله (اين نام اوستايی به معنی دارای نيروی نيک يادآور نام چيتران تخمًه ساگارتی : هومه يکه
اسفنديار، در اينجا (يا همان هشت خانًه اوستا به دست زرير ) خدا شهر چهار(است که توسط داريوش در اربل) کرمانجها

                                                                                                     .کشته ميشود) منظور داريوش زره پوش
است که توسط داريوش ) آدم کش(يالمی يعنی مرتيه اين نام اوستايی به معنی جنگجو و پيکارگر نشانگر قيامگر ع: پشن

                                                                                                                                        .به قتل رسيد
قيامگر پارسی است ) دارای بهترين قانون(يزداته اين نام اوستايی يعنی سياه منش نشانگر عکس مفهوم نام وه: تثرياونت

.            که خود را تجسم گئوماته برديه  پسر خوانده کورش معرفی می نمود که سر انجام توسط داريوش مقتول گرديد  
 

  هستند) کورش سوم(پسران شائول تورات همان فرزند و پسر خواندگان فريدون 
 

يا همان طالوت ) مقتول(تحت نام شائول ) برديه(سپيتمه جمشيد پدر گئوماته رزتشت در تورات کتاب اول تواريخ ايام از
سپيتمه جمشيد و کورش  را به صورت  –طوری صحبت شده که نگارندگان آن وقايع تاريخی مهم دورًه آستياگ ) زيبا(

رضی يهود بوده که اصل رمانهای معاصر طوری بيان نموده اند که گويی خود شاهد وقايع روزمرًه شائول اساطيری ف
پارسی و سئوروماتی و ايرانی داشته و لقبی بر کمبوجيه سوم و همچنين بر همين سپيتمه جمشيد پادشاه قفقاز در عهد 

و پيشدادی )  شيوخ(ّکًال برای اين که برای پادشاهان مادی . کيخسرو و آستياگ بوده و ربطی به يهود نداشته است
اين عهد جايی در تاريخ يهود پيدا کنند ايشان را در رديف نخستين ) خاندان داود(رش و هخامنشی شاخًه کو) داوران(

از قرار معلوم يهود نيز مانند آريائيان هندی فضای تاريخی خالی کهن خود . پادشاهان  تاريخ  جهان و يهود قرار داده اند
تنها دوتن ) سپيتمه جمشيد(چه فرزندان شائول گر. را با اساطير و حماسه های اين سه سلسله محبوب ايرانی پر کرده اند

تشکيل می دادند ولی در اين بخش تورات پسر ) کورش سوم، قاتل سپيتمه جمشيد(از پسر خوانده يا برادر خوانده فريدون 
اصلی کورش يعنی کمبوجيه را نيز که برادر خوانده پسران سپيتمه جمشيد يعنی مگابرن ويشتاسپ و سپيتاک زرتشت 

داستان مرگ شائول در واقع مربوط يا منتسب به کمبوجيه سوم . به شمار آورده اند) شائول(ن سپيتمه جمشيد پسر همي
است؛ اگر داريوش و همراهان توطئه و تروری در اين ) فريدون ماروش، در واقع مردوک پرست(پسر کورش سوم 

به دست برادر خوانده اش کمبوجيه که وی را به  باب انجام نداده باشند چه اسرار دروغين داريوش بر شايعًه قتل برديه
دروغ صريحًا برادر تنی کمبوجيه به شمار می آورد، اين ظن را نيرومند می سازد که داريوش جاه طلب اول کمبوجيه و 

در واقع هرودوت نيز ضمن شرح خواب کورش سوم اشاره . را از سر راه بر داشته است) گئوماته زرتشت(بعد برديه 
در اين زمينه پيشتر احمد شاملو شاعر متوفی . که داريوش در خيال توطئه برای وی  و فرزندانش بوده استمی کند 

اجر (نامهای پسران شائول يعنی يوناتان : معاصر و معروف ايرانی جداگانه با استنتاجات خويش بدين نتيجه رسيده بود
نشان می دهد که اين سه تن به ) فرد اعلی و شاه سالمتی( و ملکيشوع) آزاد کنندًه خلق(، ابيناداب )داده شده، کامياب

ايرج، سپيتاک زرتشت که اصالحات اجتماعی عميقی (، گئوماته برديه )کامياب در زندگی، تور(=ترتيب همانا  کمبوجيه 
ی سرور به لغت ايرانی يعن(سلم بوده که لقب سلم وی / و مگابرن ويشتاسپ ) در امپراطوری هخامنشی ايجاد نموده بود

در ) سئوروماتها يعنی اسالف کرواتها دارد= بزرگ که اشاره به برادر بزرگتر بودن او و قوم نياکان پدريش سلم
چنانکه کتسياس طبيب و مورخ يونانی دربار اعقاب داريوش و خارس . زبانهای سامی به معنی سالم و سالمتی می باشد

) ايرج(گويند و ما پيشتر بدان اشاره کرديم در واقع سپيتاک زرتشت  ميتيلنی رنيس تشريفات دربار اسکندر در ايران می
پيداست لقب مشترک شائول يعنی مقتول در مورد . پسران همان سپيتمه جمشيد بوده اند) سلم(و مگابرن ويشتاسپ 

نام کمبوجيه و  ناگفته نماند در تورات. کبوجيه سوم و سپيتمه جمشيد باعث التقاط اخبار تاريخی مربوط بديشان شده است
آزادی دهنده (سفر کرده به مصر و رحبعام ) ضد مردم(يربعام ) کورش سوم(برديه در مفام پسر و جانشين سليمان 

 :  در اينجا متن توراتی مربوطه را ضميمه می نمائيم. قيد شده اند) مردم
   کتاب اول تواريخ ترجمه قديمی

                                                                    شاؤل  خودآشي
،  شده  آشته  ِجْلُبوع  فرار آردند و در آوه  از حضور فلسطينيان  اسرائيل  آردند، و مردان  جنگ  با اسرائيل  و فلسطينيان ١

و   و ابيناداب  تانيونا  شاؤل  پسران  نمودند، و فلسطينيان  تعاقب  سختي  را به  و پسرانش  شاؤل  فلسطينيان و  ٢  .افتادند
  و شاؤل  ٤  .شد  مجروح  او را دريافتند و از تيراندازان  تيراندازان شد و  سخت  بر شاؤل  و جنگ  ٣  .را آشتند  َمْلكيشوع

  اما سالحدارش» .آنند  افتضاح بيايند و مرا  نامختونان  فرو بر، مبادا اين  من  و به  شمشير را بكش«:  خود گفت سالحدار  به
ديد، او   را مرده  شاؤل  چون  و سالحدارش  ٥  .افتاد  بر آن  گرفته شمشير را  شاؤل  ترسيد؛ پس بسيار مي  زيرا آه  نخواست

  جميع  و چون  ٧  .مردند  وي  همراه  اش خانه  اهل  و تمامي  پسرش  ُمرد و سه  و شاؤل  ٦  .، بُمرد افتاده نيز بر شمشير
  نيز شهرهاي  اند، ايشان مرده  و پسرانش  ، و شاؤل شده  لشكر منهزم  را ديدند آه  بودند، اين  واديدر   آه  اسرائيل  مردان
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                                                         .، در آنها قرار گرفتند آمده  ، گريختند و فلسطينيان آرده  خود را ترك
  افتاده  ِجْلُبوع  آوه را در  و پسرانش  نمايند، شاؤل  را برهنه  آمدند تا آشتگان  ينيانفلسط  چون  شد آه  و روز ديگر واقع  ٨

  فرستادند تا به  هر طرف  به  فلسطينيان  زمين  گرفتند و آنها را به را  اش ، َسر و اسلحه ساخته  او را برهنه  پس  ٩  .يافتند
ديوار   به  داجون  خانة را در  خود گذاشتند و سرش  خدايان  را در خانة  اش و اسلحه  ١٠  .برسانند  خود مژده  بتها و قوم
  شجاعان  جميع  ١٢  بودند شنيدند،  آرده  شاؤل  به  فلسطينيان  آه را  ِجْلعاد آنچه  يابيش  اهل  تمامي  و چون  ١١  .آوبيدند
  آه  بلوط  را زير درخت  ايشان  ، استخوانهاي آورده  يشياب  ، آنها را به را برداشته  پسرانش  و جسدهاي  شاؤل ، جسد برخاسته
                                                                               .داشتند  روز روزه  آردند و هفت  ، دفن است  در يابيش

بود، و از   نداشته  را نگاه  آن  آه  خداوند   آالم  جهت  ُمرد، به بود  ورزيده خداوند   به  آه  خيانتي  سبب  به  شاؤل  پس  ١٣
  او را به  و سلطنت  بود، او را ُآشت  را نطلبيده  خداوند   و چونكه  ١٤  .بود  نموده  سؤال  اجّنه  از صاحبة  نيز آه  جهت  اين
   .برگردانيد )ه اوستاخدای فديه، کمبوجيه دوم، آثوي(= يسَّي  بن )مردوک، کورش دوم، توس اوستا=عزيز(= داود

  
 

 اساس تاريخی اسطورًه شاهنامه ای گيو و بانو گشسب
  

را به پيروی از ايرانشناسان ) سپيتمه جمشيد( گودرز کشوادگانپسر  )مگابرن ويشتاسپ(گيو اين جانب نگارنده قبًال نام 
در ايام اخير بود  که در مقابله ريشًه  می گرفتم ؛ تنها) دلير و پهلوان(يا گو ) درخشان(يا ويون ) آسمانی(از مصدر ويو 

تاريخی اسطوره گيو و بانو گشسب به معنی اصلی و اوليًه آن پی بردم گرچه اصل اسطورًه گيو و بانو گشسب که به 
پسر خوانده و داماد کورش و همسرش آتوسا دختر معروف کورش بر ميگردد،  معهذامعلوم ) برديه(ماته زرتشت گئو

است چون کلمه مگا در زبانهای هندو ايرانی ) هوا، ابر(وايو و در اصل مأخوذ از همان جزء اول نام می گردد که نام گي
عروس خاندان (= به معنی دارندًه اسبان فراوان ) گشنسب( گشسبنام بانو : کهن به معنی ابر و آسمان و هوا است

 آتوسا است که اين خود با نام  تنومند ور پو همچنين به معنی موجود مؤنث ) يعنی خانواده پر اسپ زرتشتپوروشسب 
) دارندًه گاوان خوب، منظور هخامنشيان( هوَگواوستا به معنی نيک نژاد از خاندان  هوویکه همان -يعنی دختر کورش 

به عبارت روشن تر اصل اسطورًه بانو گشسب همان آتوسا دختر معروف کورش سوم است که . مترادف می باشد -است
به دست داريوش و شش تن سران پارسی همراهش، به همسری داريوش ) برديه(رسيدن گئوماته زرتشت  بعد از به قتل

در شاهنامه به مکملًه آن مندرجات آثارالباقيه ابوريحان بيرونی در مجموع از . در آمد و از وی خشايارشا را به دنيا آورد
در رابطه با خانوادًه ) ثروت بهترين اسبان دارای( مگابرن ويشتاسپو برادر بزرگش ) برديه(گئوماته زرتشت 

بوده اند، تحت نام پنج ) دارندگان اسبان فراوان( پوروشسپانکه همچنين ملقب به ) دارندگان سرودهای شيوا(  کشوادگان
اسم برده شده است که در واقع هر کدام يک از آنها لقبی بر خود گئوماته زرتشت ) سپيتمه جمشيد(پسر گودرز کشوادگان 

به معنی دانا و   بيژندر اصل به معنی گو آسمانی، گيو : و يک مورد لقبی بر پدر وی بوده است) برديه، سپيتاک(
است که ) زيبا( هجيرو ) نيرومند کوبنده( رّهام ، )زنندًه دشمن يا رامش خوب دهنده( بهرام هوشيار، يا دور درخشنده، 

وانی بر پدر گئوماته زرتشت يعنی سپيتمه جمشيد بوده است، لذا اين عن) زيبا( سريرهاين لقب آخری در اوستا به صورت 
. نام در اصل به خود زرتشت تعلق نداشته است، گرچه ممکن است زرتشت با پدرش در اين لقب اشتراک داشته باشند

جدا ازهم  به صورت سه اسطورًه مستقل و)  هووی(کًال در شاهنامه اسطورًه عاشقانه معروف گئوماته زرتشت و آتوسا 
گيو و بانو گشسب که بدين  -١:در آمده و قهرمانان آنها هر کدام به صورت شخصيتهای متفاوتی در نظر گرفته شده اند

و بيژن که منظور خود زرتشت و ) زادًه خيالها و آرزوها(منيژه  -٢شکل متعلق به برادر او مگابرن ويشتاسپ است 
اين . که متعلق به برادر او مگابرن ويشتاسپ است) شاهدخت(و کتايون ) دارندًه بهترين اسبان(گشتاسب  -٣آتوساست 

. و همسرش آتوسا می بوده اند) برادر گشتاسب کيانی(اسطوره ها در عهد اسکندر مقدونی منسوب به زريادر زرتشت 
و ) شاهزاده(ايه جالب است که کتاب پهلوی بندهش نام کمبوجيه و برديه يعنی پسر و پسر خواندًه کورش را به صورت کت

قرين می ) کتايون(با نام خواهرش آتوسا ) کتايه(آورده است؛ از اينجا معلوم ميشود که نام کمبوجيه ) پر دانش(برمايه 
بوده است و اين تشابه عناوين کتايه و کتايون آنها باعث به وجود آمدن شايعًه دروغين ازدواج آنان درآن عهد باستان می 

هدسا و استر (در مجموع منابع کهن ايرانی و يونانی به وضوح نشان می دهند که آتوسا  در صورتی که. شده است
) زرتشت، زرير، زريادر، هامان و مردخای تورات(در اصل ابتدا زن قانونی برادر خوانده اش گئوماته برديه ) تورات

ظاهرًا ازدواج گئوماته برديه با . بوده و بعد از ترور شدن شوهرش زن داريوش، يعنی قاتل شوهر قبلی اش گرديده است
آتوسا از روی مصالح سياسی کورش صورت گرفته بوده است، بدان جهت که تا خاندان وجيه المّله سپيتمه جمشيد 

را با خاندان هخامنشی وصلت داده باشد، گرچه وی پيشتر ) اژی دهاک(پيشدادی يعنی داماد و وليعهد محبوب آستياگ 
. يعنی جد مادری و پدر گئوماته زرتشت را  نيزبه سبب مصالح سياسی خود به قتل رسانده بودآستياگ و سپيتمه جمشيد 

از خود ) برديه، پسر خوانده و داماد کورش(چنانکه از شواهد و سناد تاريخی بر می آيد سن و سال گئوماته زرتشت 
و همسرش آتوسا در کتاب با ) کسپيتا(در باب معروفيت و قدمت اسطورًه زريادر زرتشت . کورش کمتر نبوده است

ارزش تاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم، تأليف دکتر احمد تفضلی مطالبی ذکر گرديده که آنها را به عينه در اينجا می 
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:   آوريم، چه وی بدون اين که از کنه تاريخی درست اين اسطوره با خبر بوده باشد، مطلب را به درستی بيان کرده است
. داستانهای حماسی مادی روايت کتسياس يکی حادثه ای است که منجر به پايه گذاری دولت ماد گرديد نمونه ای از"

داستان ستريانگايوس، که دل به ملکًه سکاها به نام زرينيا بست و چون ناکام ماند دست به خودکشی زد، همچنين از 
است که آن را ) آتوسا(استان زريادرس و اوداتيساز داستانهای عاشقانًه ديگر د. داستانهای عاشقانًه مادی بوده است

و برادر کوچکش زريادرس ) ويشتاسپ، گشتاسپ(آورده اند که هيستاسپس : خارس ميتيلنی بدين گونه نقل کرده است
هيستاسپس فرمانروای ماد و سرزمينهای سفالی . به دنيا آمده اند) جمشيد(و آدونيس ) ناهيد(از ازدواج آفروديت ) زرير(

در آن سوی تنائيس، . تا تنائيس حکمرانی داشت) خزر(ود و زريادرس بر نواحی عليای دروازه های دريای کاسپين آن ب
وی دختری داشت به نام ُاداتيس که زيباترين زن آسيا . می زيستند که فرمانروای آنان آمارتس بود) آدمکشها(مراثی ها 

. دل بدو بست و زريادرس نيز در خواب مفتون  آن دختر شد ُاداتيس زريادرس را به خواب ديد و. به شمار می رفت
زريادرس کوشيد تا ُاداتيس را به دست آورد، اما توفيق نيافت، زيرا پدر دختر نمی خواست او را به مردی بيگانه شوهر 

ر ديری نگذشت که ُامارتس جشن ازدواجی برگزارکرد که در آن خويشان و نزديکان و اشراف دربار او حضو. دهد
زريادرس، که ُاداتيس اورا پيش . داشتند و از ُاداتيس خواست که جامی شراب به کسی بدهد که مايل به ازدواج با اوست

از آن از ماجرا آگاه کرده بود، به شتاب به همراه گردون ران خود از تنائيس گذشت و با لباس سکايی، نا شناس وارد 
به گفتًه خارس ميتيلنی، اين داستان در ميان مردم آسيا شهرت تمام داشته و آن . تاالر جشن شد و ُاداتيس جام او را پر کرد

را بر ديوارهای معابد، کاخها و حتی خانه های خصوصی نقاشی می کردند و اشراف غالبًا نام دختران خويش را ُاداتيس 
ارتباط داشته است، ) احتماًال اناهيتا( به نظر بويس اين داستان اصل مادی دارد و با آئين پرستش الهًه عشق . می گذاشتند

."            بعدها به صورت داستان گشتاسب و کتايون وارد حلقًه داستانهای کيانی شده و در شاهنامه منعکس گشته است
در باب خود اسطورًه گيو و بانو گشسب در فرهنگنامهای شاهنامه، تأليف منصور رستگار فسايی چنين اطالعاتی بدست 

بانو گشسپ که در شاهنامه دختر رستم به شمار آمده است ، در دالوری و چاالکی کم مانند بود و با : " است داده شده
آنکه خواستگارانی چون فغفور و قيصر و خاقان چين داشت و خويشان کاووس شاه و طوس داشت، رستم، گيو را به 

                                                                                   :آمده است گيودر شاهنامه ازقول . همسری او بر گزيد
و ديگر بزرگان روی زمين                چه فغفور و قيصر چه خاقان چين                       

                      بزرگان و خويشان کاووس شاه           دليران و گردان زرين کاله 
همه دخت رستم همی خواستند             همی بر دلش خواهش آراستند                       

                    به داماديش کس فرستاد طوس              تهمتن بر او کرد چندی فسوس   
به من داد رستم گزين دخترش              که بودی گراميتر از افسرش                       

               "        مهين دخت، بانو گشسپ سوار              به من داد گردنکش نامدار
اسطورًه کامل گيو و بانوگشسب در منظومه ای به نام بانو گشسب نامه بر جای مانده است که با مندرجات شاهنامه 

وها رسيده اصل اين اسطوره که متعلق به زريادر زرتشت و آتوسا بوده تحت نام ايوان فروتن به ديار اسال.همخوانی دارد
زرتشت يعنی گئوماته به جای نام برادرش  گيودر مورد جايگزينی نام مگابرن . و در اساطير روسی محفوظ مانده است

جانشينی جزء يک نام به جای ّکل آن گفتنی است برای نمونه می توان نام پادشاهان آشوری توکلتی نينورت، سناخريب و 
خورنی مورخ ارمنی عهد قباد ساسانی مثال آورد که به صورت نينوس ، سنه سلماناسار را در تاريخ ارمنستان موسی 

به معنی پهلوان تهمورث يعنی  )زرتشت(هوشنگ پيشدادی نظر به اين که نام برادر . کريم و ساناسار ثبت شده اند
) خراسان(و پارت تورانی شاهنامه که در گرگان  ارجاسپو ارابه است، لذا اين نشانگر آن است ) گذرگاه(سرزمين راه 

عليه داريوش قيام نموده و با ويشتاسپ هخامنشی در نبرد بوده کسی جز برادر بزرگ گئوماته زرتشت يعنی مگابرن 
در اين که وی در شاهنامه  تورانی محسوب شده . ويشتاسپ پسر سپيتمه جمشيد و پسر خواندًه بزرگ کورش نبوده است

بوده است و از ) قوم سلم(پيتمه جمشيد در اصل از مغان درون سئورومتها نبايد موجب تشتت فکری گردد چه پدر وی س
.  آورده شده استسلم تحت نام ) کورش(فريدون ) پسر و پسر خواندگان(اينجاست که در شاهنامه وی در شمار سه پسر 
ر زرتشت برادر بزرگ زرياد) مگابرن ويشتاسپ، تهمورث( ارجاسپجالب است که داريوش در کتيبه بيستون نام 

پسر ) خورشيدچهر، آرش، تخموروپه( تيگرانرا که در پارت و گرگان قيام نموده بود و همچنين نام ) سپيتاک برديه(
کوچک زرتشت را که در ارمنستان عليه داريوش نبرد می نمود، به عمد از فهرست نام قيام کنندگان حذف کرده است 

به احتمال زياد اين بدان دليل است که وی بر ايشان دست . می بردگرچه به صراحت از قيامهای بزرگ اين نواحی اسم 
. در شمال قفقاز، پناه برده اند) قوم سلم، اسالف کرواتها(سئورومتها/ نيافته است و ايشان به نزد نياکان پدريشان ماساگتها 
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توسط ) تورانيان(ساقط شدن دو امپراطوری برده داری جابر آشور و بابل  و شکست غارتگران اسکيتی شمال قفقاز 
ای ملل زير ستم خاورميانه به همراه ايرانيان چنانکه در تورات و اوستا انعکاس يافته، موج عظيمی از شادی و نشاط بر

تأثير . آورده و ايرانيان ناجی مادی و پارسی اين ملل زير ستم را قهرمان جاودانه ملل جهان کهن نموده بوده است
جهانبينانًه اين واقعه خصوصا به صورت اديان زرتشتی و بودايی و ابراهيمی و حتی صوفيگری ظاهر گرديده است و 

گئوماته برديه، گوتمه (و سپيتاک زرتشت ) سليمان(بديل آنها کسانی به جز کی آخسارو و کورش قهرمانان دينی بی 
آذريها، = نزد ارانيها(و در غرب ) نزد هندوان(از اينجاست که اساطير ايرانی اين عهد در شرق . نبوده است) بودا

در مورد مطابقت گئوماته . کاس يافته استبه صورت قهرمانان ملی خود اين ملل انع) ارامنه، گرجيها ، اعراب و يهود
سرود دان تنومند (=زرتشت با گوتمه بودا عجالتًا همين تذکر را بدهيم که در همان عصرکورش که زمان گئوماته برديه 

هم بوده و وی به نيابت از کورش از مرکزيت بلخ بر شمال شرقی هندوستان نظارت می ) پسرخوانده و داماد کورش
مفروض هندی هم  همزمان در آنجا به حکومت و ارشاد ) سرود دان روشن ضمير(=هزاده گوتمه بودا نموده است، شا

شناسايی نامهای اصيل ايرانی حماسًه مهابهاراته احتياج به تحقيق و تفحص جامع بيشتری دارد، اما . مردم قيام نموده بود
داها و مهابهاراته نام و نشانهای اساسی از پادشاهان کيانی به هر حال چنانکه ايرانشناسان و هند شناسان در يافته اند در و

به وضوح ديده ميشود و از اينجاست که حماسه عاشقانًه زريادر ) اسکيتی(و تورانی ) سئوروماتی(و پيشدادی ) مادی(
صورت  انعکاس يافته است که اين خود در ايران به رامايانهدر هند به صورت حماسًه ) دختر کورش(زرتشت و آتوسا 

که صاحب ده   کورش(دسه رثه جالب است که در اين حماسه . برجای مانده است رامينو  ويسهمان حماسًه عشقی 
آرامش دهنده، برديه زرتشت، ( رامادارای سه پسر به اسامی ) موسی بوده/ده فرمان= عهدو پيمان،  دارای ده ميثه

است که اين يکی در نزد ) مگابرن ويشتاسپ، سلم= ارای گنجد(بهاراتهو ) کمبوجيه، تور= خوشبخت( الکشامانا، )ايرج
و ) کورش، پدر خواندًه زرتشت/ذوالقرنين(ريشابها و پسر بزرگ ) زرتشت( بهوبالیهندوان فرقًه جاين همچنين برادر 

سه رثه جالب است که در رامايانا پسر چهارمی نيز برای د. به شمار رفته است) شهربانو دختر آستياگ( پودانپورملکه 
اسم برده شده است که بی شک منظور همان جاماسپ اوستا ) کمبوجيه(و برادر الکشامانا ) شاهکش( شاتروگنهبه نام 

همان سرزمين هندوستان است که سومريان نام ) به معنی گنج بزرگ(خود نام مهابهاراته . يعنی داريوش مغ کش است
مادی و (حماسًه مهابهاراته هم انعکاس هندی نبرد ايرانيان کيانی . آورده اند) سرزمين بزرگ ( ملوخاباستانيترش را 

است که اکنون اسالف مليت  اسالوی پذيرفتًه و دور گرديدًه آنان دربالکان به نام ) اسکالوی(با تورانيان اسکيتی ) پارسی
با ) م قوچ کوهی يا بز کوهیلفظًا مرد( کورواهامهابهاراته در اساس نبرد دو خاندان خويشاوند . اسلوون ناميده ميشوند

در اسطوره نامها . کيانيان است)/ مردم ميانی(يعنی مادها ) کی قباد/ خانواده دايائوکو= خانوادًه نگهبان قانون( پاندواها
و ) ظالم( بهيما، )شهريار جنگجو( يوديشتهره، )شهريار زرين نابينا(  کورذريتره اشترًه ی اساسی رهبران پاندوايی 

 دريشتاديومن، )مصدوم، مقتول(دروپاد ملقب به رويين تن ، ) عزيز، گرامی(ارجونا و سپهساالرشان برادرجنگجو
چهار تن از ) مردمی که توتمشان قوچ وحشی، بزکوهی است= سکاها( کوروهاو در خانوادًه ) زيبای درخشان(

سخت آسيب ( درونه، )دانای نيک( بهيشما، )جنگجوی دانای دوردست(دوريودهانا فرمانروايان بزرگ آنان به نامهای 
شاه کور مازندران، ( کيکاوسبه وضوح قابل شناسايی هستند؛ چه اينان به ترتيب همان ) فيل مانند(کارنه و ) رساننده

، )اژی دهاک( آستياگ، )کی آخسارو، هوخشتره( کيخسرو دلير، سياوش/ فرود، )خشتريتی سومين فرمانروای ماد
هستند که در جبهه مقابل تورانيان،   سپيتمه جمشيد زيبا، ) ، داوود توراتدوم کورش( توسسپهساالرجاودانی 

جالوت (ويسه  پيلسم برادرو پيران ويسه / هامان، )گروی(گرشيوز ، برادرش )ماديای اسکيتی( افراسياب
و توراتی خود مطابقت اساطير مربوط بدانها نيز نه تنها با اصل ايرانی . قرار دارند) فلسطينی،جلياد يعنی راهزن تنومند

فی المثل . دارند بلکه در غالب موارد نقش حلقه واسط داشته و پرتوی بر تواريخ کهن گمشدًه ايران باستان می افکنند



 

 163

خنوخ ، يوشع، الياس تورات، خضر و ادريس قرآن و روايات ( کيخسرو/ يوذيشتهرهاسطورًه سفر به جهان زيرين 
کتاب يهودی  خنوخدر کتاب پهلوی ارداويرافنامه و ) دانای دلير قدسی( رداويرافابه وضوح نشان می دهد که ) اسالمی

ناگفته نماند درحماسًه . جاويدان اساطير ايرانی می باشندکيخسرو رازهای خنوخ که به جهان زيرين سفر می نمايند همان 
و ) شاه جهان(های پری خشئته تحت نام) آثويه، آتبين(و پدرش کمبوجيه ) فريدون(رزمی مهابهاراته از کورش سوم 

                                                   .با اهميت فراوان اسم برده شده است) کورش دوم(پسر ارجونا ) دانا(ابهی مانيو 
شتًه در اينجا خالصًه قسمتهای منتخبی از مهابهاراته را که نشانگر خاستگاه ايرانی اصل آن است از کتاب اساطير هند نو

                                                                                      :ورونيکا ايونس ترجمًه باجالن فرخی نقل می نمائيم
هر دو دودمان از .روی در روی هم قرارگرفتند) همان معبر کشور سکاها در اوستا( دو سپاه در گذرگاه کوروکشتره " 

بهيشما ، درونه و کارنه جانب سپاه دوريودانا را گرفتند و با آن که می دانستند کار آنان درست . بودند اين جنگ بيمناک
ارجونا نيز از اين جنگ بيزار و ناچار بود با پروردگان . نيست، ناچار شدند به پيروی از قانون درمه بدين کار تن دهند

کريشنا بعدها در بهاگاوات گيتا به هيئت ويشنو . نا ديده بگيرد و معلم خود به نبرد بر خيزد و خون هزاران بيگناه را
نمايان ونشان ميدهد  که کار آرجونا پيروی از درمه است و وظيفًه سربازان جنگيدن است و ناديده گرفتن احساسات 

                                                                                                                                      .فردی خويش 
که مقدر بود درونه را بکشد بر عهده گرفت و ) زن ارجونا(فرماندهی سپاه پاندوا را دريشتاديومنه برادر ملکه دراوپادی 

شاهنامه با نام که در (اين جنگ را . فرماندهی سپاه کوروا به بهيشما پسر گنگا که به نفرينی ميرا شده بود واگذار شد
يوديشتهره و برادران او به اردوگاه کوراوا و . پايانی نبود، چراکه بهيشما شکست ناپذير بود) از آن ياد شده دوازده رخ

ديدار بهيشما رفتند و با آگاهی از اين که بهيشما خواستار پايان جنگ بود از او پرسيدند که چگونه مغلوب ميشود؟ بهيشما 
. ف انسان و جانوران را يارای شکست او نيست و تنها از نبرد با زنان و خواجگان بيمناک استکه خدا: بدانان گفت

استقبال کرد، اما کريشنا که سوگند خورده بود از نبرد ) سام گرشاسپ شاهنامه(بهيشما از نبرد با آرجونا يا کريشنا 
در . ن سان وظيفًه کشتن بهيشما به آرجونا واگذار شدمستقيم به پرهيزد تنها راندن ارابًه ارجونا را به عهده گرفت؛ و بدي

با بهيشما به نبرد پرداخت و قهرمان بزرگ ) منظورسپيتمه گودرز روايات ملی ايران(ميدان نبرد نخست خواجه ای 
ه بهيشما را به اردوگا. هنگامی که به حرکات خواجه می خنديد ارجونا با انبوهی از تيرهای پياپی او را بر خاک افکند

.                کوروا بردند و بهيشما چند روز بعد بر اثر زخم تيرهای ارجونا و به سبب نبرد با همان خواجًه نبردگاه مرد
در پنجمين روز نبرد . پس فرماندهی سپاه کوروا به درونه واگذار شد و شش روز نبرد به فرماندهی او ادامه يافت 

در ششمين روز نبرد پاندواها شايع کردند که پسر درونه، آسواتمان مرده  :درونه دشمن ديرين خويش دروپاد را کشت
که پيشگويان گفته بودند تا بدانگاه که آسواتمان زنده است درون نيز زنده می : آسواتمان خاستگاه ضعف درونه بود. است
ه را قبول نکرد و گفت در درونه با آن که پاندواها يکی بعد از ديگری مرگ آسواتمان را فرياد ميزدند شايع. ماند

/ ديندار، فرائورت(= صورتی اين خبر را می پذيرد که خبر را از دهان پوديشتهره بشنود؛ چرا که او پسر درمه 
بهيما فيلی را آسواتمان نام نهاد و اورا کشت و هنگامی که درونه از .بود و او را يارای دروغ گفتن نبود) سياوش

خبر مرگ آسواتمان پرسيد پسر درمه پاسخ داد آسواتمان به دست بهيما کشته شده است  يوديشتهره از درستی و نادرستی
درونه با شنيدن اين خبر از نبرد باز ماند و هم در اين دم برادر دراوپادی، . و زير لب گفت آسواتمان همان فيل است

                                                                            .دريشتاديومنه فرمان سرنوشت او را اجرا و درونه را کشت
کارنه پسر . را به عهده گرفت) سکاها، تورانيان(فرماندهی سپاه کورواها ) پيلسان شاهنامه= پيلسم( کارنهپس از درونه، 

که به مادر خود قول را نابود سازد، اما از آنجائي) نگهبانان قانون(بود و می توانست برادران پاندوا) خورشيد(سوريا 
) پيلسم(و کارنه ) طوس(در دومين روز نبرد آرجونا . داده بود از کشتن برادران خود بپرهيزد از اين کار دوری جست

آرجونا به سبب نيايش و زاری به . هر دو قهرمان از سالح خدايان در نبرد استفاده کردند. به نبرد تن به تن پرداختند
کارنه به هنگام زاده شدن با سالح و . به سالح ايندره، وارونا، يمه، کبرا و شيوا مجهز شده بوددرگاه خدايان در هيماليا 

زره متولد شد و بعدها زره خود را به ايندره داد و از او زوبينی گرفت که ضربًه آن هر پهلوانی را به خاک هالکت می 
گزنده و پرندگان تيز چنگال به سپاه آرجونا يورش به هنگام نبرد تن به تن آرجونا و کارنه فوجی از ماران . افکند
سر انجام کارنه زوبين ايندره را بر کشيد و آن را به جانب ارجونا پرتاب . و سپاه او به طريقی حمله را دفع کرد. آوردند

ا ميگويند آرجون. کرد، اما کارنه فراموش کرده بود که آرجونا پسر ايندره است و سالح پدر بر او کارگر نيست
و نيز . روزگاری ماری را زخمی کرده بود و هم بدان دليل آن مار زوبين پرتابی از جانب کارنه را شتابی دو برابر داد

ميگويند هم در آن دم که زوبين کارنه پرتاب شد کريشنا ارابًه ارجونا را به جانب پستی سوق داد و هم بدين دليل زوبين 
با مؤثر نيفتادن زوبين بر ارجونا، کارنه دريافت که . بر نيمتاج او فرود آمد به جای آن که بر گلوگاه ارجونا بنشيند

زمين دهان گشود ارابًه . و با به کار بردن سالحی به خطا زمان مرگ او فرا رسيده است -پيشگويی مرگ او تحقق يافته
از ارابه به جانبی پريد، رسم کارنه را بلعيد و هم در آن دم که ارابه فرو می رفت کارنه به تالش نجات جان خويش 

جنگاوری به آرجونای گردونه سوار حکم می کرد که از حمله به جنگجوی پياده بپرهيزد؛ اما از آنجائی که دراوپادی در 
حضور کارنه مورد توهين قرارگرفته و کارنه خاموش مانده بود؛ ارجونا رسم جنگاوری را ناديده گرفت و هم در آن دم 

با مرگ کارنه، سوريا در مرگ پسر خويش رنگ باخت و با پريدگی رنگ خورشيد تمام طبيعت . افکندکارنه را از پای 
از پذيرش شکست سرباز زد و ) افراسياب(با مرگ کارنه ترديد و ترس سپاه کوراوا را فراگرفت اما دوريودانا .غمين شد
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آن می توانست در زير آب زندگی کند، در ژرفای با بهره گرفتن از طلسمی که آن را از اهريمنان گرفته بود و به ياری 
با گريز دوريودانا فرماندهی سپاه او را عموی طاسباز او ساکونی به عهده . پنهان شد) چئچست، اورميه(درياچه ای 

سربازان کوراوا همه کشته شدند و تنها چهار تن از . گرفت و او نيز به دست جوانترين پاندواها يعنی شادوا کشته شدند
و ) کهرم(، کريتاورمن )کردوی، قراخان شاهنامه(، کريتا )ارجاسب شاهنامه(پسر درونه، آسواتمان : ورواها زنده ماندک

                                                                                                                             ).افراسياب(دريودانا 
اما دوريوانا از بيرون آمدن از درياچه دوری جست و يوديشتهره را . جام يوديشتهرا مخفيگاه دوريودانا را يافتسر ان

يوديشتهره قول . گفت، بر آن است که همه قلمرو شهرياری را بدو واگذارد و خود برای نيايش در هيماليا عزلت گزيند
دوريودانا . ذيرفت که با برادران پاندوا به نبرد تن به تن به پردازددشمن شکست يافته را پذيرفت و سر انجام دوريو دانا پ

به نبرد تن به تن پرداخت؛ سالحی که اين دو پهلوان با آن می جنگيدند گرز بود و باال ) در اصل هوم شاهنامه(با بهيما 
بهيما ران دوريودانا را با  پس از نبردی وحشتناک سرانجام. به عنوان داور دوريودانا انتخاب شد) رام نيرومند(راما 

دوريودانا برزمين . گرز شکست و اين همان رانی بود که که دوريودانا دراوپادی را به هنگام اسارت روی آن نشانده بود
چنين کاری خالف رسم جنگاوری . افتاد و در حالی که بهيما پيرامون او می رقصيد و سر او را بالگد، لگدکوب ميکرد

ل يوديشتهره از کار بهيما خشمگين شد و نزديک بود فرمان دهد، از آنجا که دوريودانا شهريار و کار بود و هم بدين دلي
باالراما و کريشنا به ستيزه پرداختند چه باالراما حامی کورواها و . بهيما خالف رسم جنگاوری بود، بهيما را گردن بزنند

بود که رقص بهيما بر بالين شهريار مجروح خالف رسم  بالراما بر اين اعتقاد. کريشنا حامی دودمان پاندوا بود
جنگاوری و ضربه زدن به پای او نيز خالف جنگ تن به تن يعنی ضربه نزدن از شکم به پائين است و کريشنا را عقيده 

آن بر اين بود که دوريودانا در طاسبازی تقلب کرده و بهيما سوگند خورده بود که ران اورا که دراوپادی به زور بر 
                                                                                                                           .نشانده شده بود، بشکند

ا از باالراما در سودای انتقام نبود اما دوريودانا که هنوز زنده بود از آسواتمان پسر درونه خواست که انتقام مرگ پدر ر
آن شب آسواتمان همراه کريتا و . دودمان پاندوا بگيرد و اردوگاه آنان را به هنگامی که در خوابند به آتش بکشد

هيواليی ترسبار راه را بر آنان بست و آنان با هيوال به نبرد پرداختند و سر انجام . کريتاورمن عازم اردوگاه پاندوا شدند
آسواتمان با برافروختن آتش قربانی خود را در آتش افکند و خشم . شيوا نيست در يافتند که هيوال کسی جز خداونگار

شيوا به تن آسواتمان در آمد و آسواتمان عازم اردوگاه برادران پاندو شد؛ آسواتمان بعد از يافتن قاتل . شيوا را فرو نشانيد
از يافتن پنج پسر دراوپادی که فرزندان سر از تن او جدا کرد و پس ) سسيتمه جمشيد،لهراسپ(پدر خويش، دريشتايومنه 

اما برادران پاندوا که آن شب . پنج پسر پاندوا بودند به اشتباه به جای پدران آنان سر بريد و سر آنان را نزد دوريودانا برد
. رگذشترا در اردوگاه خالی کوراوا به سر بردند و به سالمت جستند و دويودانا با ديدار سر فرزندان آنان وحشت زده، د

يوديشتهره بر تخت سلطنت . برادران پاندوا به هاستيناپور باز گشتند و با دلجويی ار دری تاراشتره با او آشتی کردند
اما . نشست و پس از انجام مراسم قربانی کردن اسب با فرزانگی به سلطنت پرداخت و صلح را به ارمغان آورد

سر انجام روزی به . ا را نداشت و پيوسته با بهيما در ستيز بوددريتاراشتره که يارای فراموش کردن مرگ دريودان
عنوان آشتی کردن با بهيما به روی او آغوش گشود و هنگامی که بهيما به جانب او رفت با ضربه ای قاتل پسر خويش 

عد در آتش و همسر او گندهری همراه کونتی در جنگل عزلت گزيدند و دو سال ب دری تاراشترهپس . را از پای در آورد
                                                                                                                              .سوزی جنگل مردند

سفر برادران پاندوا همراه دراوپادی عازم . برادران پاندوا پريشان و غمگين شدند و يوديشتهره از سلطنت کناره گرفت 
به سخن ديگر آنان زائران مرگ شده و عازم . شدند) چايگاه مردگان(و کوه مرو ) آشيانًه برف(طوالنی به کوه هيماليا 

بهشت ايندره در کوه مرو گرديدند؛ و سگی که آنان را از هاستيناپور همراهی کرده بود نيز همراه آنان شد و پاندواها 
مرگ آنان را ناشی از گناهانی دانست که در زندگی  )کيخسرو(يوديشتهره و . يکی بعد از ديگری در طول سفر مردند

گيو، (سهادواخطای دراوپادی آن بود که به آرجونا بيش از ساير برادران عشق می ورزيد، مرگ : مرتکب شده بودند
/ طوس( آرجونا به زيبايی خود می باليد؛) بيژن، زريادر زرتشت(ناکوال. ناشی از غرور بی حد بود) مگابرن ويشتاسپ

 بهيمابدان سبب که الف ميزد او را يارای آن است که دشمنان خويش را در يک روز هالک کند؛ و ) کورش دوم
بدان دليل به مقصد نرسيد که به گفتًه يوديشتهره از دشمنان خويش نفرت داشت و چنين حالی ) آستياگ، اخرورًه اوستا(

                                                                                                   .خالف قانون درمه و رسم جنگاوری بود
تنها همراه او سگی بود که از هاستينا پور تا دروازًه بهشت . پس يوديشتهره سر انجام تنها به دروازًه بهشت ايندره رسيد

يوديشتهره از ورود به بهشت . او درخواست وارد بهشت شود ايندره پهلوان را درود فرستاد و از. همراهی کرده بود
خود داری کرد و ايندره را گفت تا بدان زمان که اطمينان نيابد که برادران او و همسر مهربان آنان دروپادی در بهشت 

هشت راهی او را گفت که سگ را به ب) بهرام(ايندره . جای دارند اورا به تنهايی يارای ورود به بهشت ايندره نيست
و به روايتی اين سگ در (پس سگ به هيئت پدر او درمه، خدای وظيفه،اخالق دين در آمد و به بهشت وارد شد؛. نيست

يوديشتهره اکنون از دروازًه بهشت ايندره گذشت و با وحشت بسيار ). شمار سگان يمه در آمد تا راهنمای مردگان باشد
سر خويش بلکه دريودانا را نشسته بر تخت ديد و کورواها را پيرامون او در بهشت ايندره نه نشانی از برادران و هم

پس يوديشتهره به . يوديشتهره غمين بازگشت چراکه او را يارای ماندن در بهشتی که جای دشمنان او بود نبود. يافت
رزمين تاريکی بود و آنجا همه وحشت بود، برگ درختانش از آتش، کوره راههايش پوشيده از تيغ؛ س. دوزخ انتقال يافت



 

 165

پوديشتهره آنجا ناظر دوزخهای بسيار و شکنجه های . برکه های خون انباشته از اجسادی که طعمًه پرندگان مخوف بود
هم در آن . بوی سوختن الشه مردمان مشامش را آزار می داد و فغان و زاری دوزخيان گوشش را می آزرد:بی انتها بود

پس به . خويش را شنيد و بر آن شد که در دوزخ بماند و رنج آنان را تسکين دهد دم فغان و زاری همسر و برادران
صدای بلند نيتش را برای ماندن در دوزخ بر زبان راند و هم در آن دم همه چيز ديگرگون و آشکار شد که آنچه ديده 

                                                           .يا سرابی وحشتبار بوده که برای آزمودن او پديد آمده بود مايااست همانا 
يوديشتهره در شمار . پس يوديشتهره را به گنگ رهنمون شدند تا در آنجا غسل کند و تن ميرای خويش را رها کند

يوديشتهره در بهشت سورگ به کريشنا، . ناميرايان در آمد و مقدم او را در سورگ يا شهر بهشتی ايندره گرامی داشتند
رهروان حقيقی درمه از دودمان پاندوا و کوراوا همه در بهشت سورگ . رادران و برادران و همسر دراوپادی پيوستب

دری تاراشتره به هيئت شهريار گندهروه ها؛ کارنه پسر سوريا ؛ کاندو و کونتی پدر و مادر پاندواها؛ : گرد آمده بودند
خت ايندره؛ و درون و پهلوانانی که در ميدان نبرد بر خاک افتاده بهيشما؛ پسر گنگا همراه برادرش واسوها پيرامون ت

بودند همه در بهشت سورگ بودند و اين نبود مگر بر اثر هنر و فضيلت آنان، رفتار و گفتارشان و صبوری آنان در 
                                                   ."                                                                             تحمل رنج و درد

 مضمون کتاب توراتی استر روايت مصادره به مطلوبی است از واقعًه ترور گئوماته زرتشت 
 

بهمن (صرفًا نام خاص خشايارشا ) شهريار راستکردار( خشايارشاو پسرش  داريوشاز آنجائيکه لقب توراتی مشترک  
آن به خطا صورتی از خود نام خشايارشا تصور گرديده است ازعهد ديرين اين تصور را پيش  به شمار رفته و) شاهنامه

کسی جز خشايارشا مراد نبوده است در صورتی که شواهد اسناد متقنی در دست ) نگهبان راستی( اخشورشآورده که 
های خود اصرار ورزيده  اول پدرخشايارشا است که در کتيبه داريوشاست که در اين مورد مراد از اخشورش خود 

است که طرفدار راستی است در صورتی که اين  اصرار و شواهد تاريخی، خصلت خالف آن را نزد وی محقق می 
دختر کورش ) توپل( آتوسابی شک لقبی بر ) ايشتار، نام الهًه عشق بابلی(در اسطوره توراتی استر، خود استر . دارند

 مردوخایپسر عموی وی يعنی . معرفی گرديده است هدسابه صورت است که در اينجا حتی تحت نام اصليش 
کسی جز داريوش هخامنشی شوهر ثانوی او نمی باشد که به سياق اغلب متون توراتی حاخامهای يهود ايشان ) شاهکش(

يوش است که در جای زن اول دار) بهترين( وشتیملکه . را به يهود منتسب کرده و در بارًه آنها افسانه پردازی نموده اند
در اصل دو واقعًه درباری داريوش يعنی اعدام ويندافرنه . دختر گبرياس بوده و نامش جای ديگر ذکر نشده است

به جز پسر بزرگ (و نزديکانش ) هامان/ انتافرن، يکی از شش تن سران پارسی همدست داريوش در ترور برديه(
گوشها و بينی  ويندافرنهمطابق گفته هرودوت چون :ته است در هم آميخ) نيکومنش(و واقعه ترور هامان ) ويندافرنه

دربان و غالم درباری داريوش را که مانع ورود سرزده وی به پيش داريوش شدند، بريده بود و با اين عمل خشم 
 داريوش را بر انگيخته، خود ومنسوبينش اعدام گرديدند که در کتاب استر اين واقعه به صورت توطئه دو تن از خواجه

دشمنان ادعايی اصلی کتاب استر تورات همان مغان واقعه مغ کشی داريوش است که . سرايان اخشورش قيد شده است
روايت آن در عهد باستان پيش خاص و عام معروف بوده و هرودوت و کتسياس آن را که با ترور مغ بزرگ گئوماته 

کشی ناميده و شرحش داده اند و همانست که در قرآن  يعنی مغ ماگوفونیپسر خوانده و داماد پيش آمد ) برديه(زرتشت 
جالب است که نام عبری زن ديگر هامان . تعبير گرديده است) مگافونی( صيحًه آسمانیبه ) زرتشت(صالح در رابطه با 

ان کنيز و نگهب( ارنيج بيرداثبت شده که يادآور چاکرزن زرتشت يعنی ) بيچاره، بيگانه( زرش) برديه، گئوماته زرتشت(
) برديه(ايگور ميخائيلويچ دياکونوف در بررسی نام شش تن همراهان داريوش در ترور گئوماته زرتشت .است) سرور

مسلم به نظر ." در رابطه با اين هفت تن سران پارسی بسيار شايع بوده است مردونینام "در خبر کتسياس ميگويد که 
                                                         .  قيد شده است) شاهکش( مردوخایمی رسد اين نام همانست که در تورات به هيئت 

  :  خود اسطورًه استر تورات از اين قرار است
  کتاب استر ترجمه قديمی

                                                                                  وشتي  برآناري
  واليت  و هفت  ، بر صد و بيست هاز هند تا َحَبش  آه  است  َاْخُشوُرش  همان اين ).شد  امور واقع  اين(  َاْخُشوُرش  در اّيام١

 .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  سّوم  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 بعد  پس  ٥  .داد مي  خود را جلوه  تمجد عظم  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  َمرَمِر سفيد آويخته  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
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  پادشاه  دل  ، چون در روز هفتم  ١٠  .پا نمودبر  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

  تا زيبايي بياورند  حضور پادشاه  به  نهملوآا  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  به  پادشاه  آنگاه ١٣

  ، هفت آانو َمْرَسنا و َمُمو  َ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  بودند آه  و مادي  فارس  رئيس

  ، عمل است  فرستاده  سرايان خواجه  دست  به  پادشاه  َاْخُشوُرش  آه  فرماني  به  بايد آرد، چونكه  چه  َوْشتِي َمِلكه  به ، شريعت
                                                                                                               »؟ دهننمو
  همه  به  ، بلكه نموده تقصير  پادشاه  تنها به  ، نه َوْشتِي َمِلكه»  آرد آه  عرض و سروران  پادشاه حضور  به  َمموآان  آنگاه١۶

  زنان  نزد تمامي  ملكه  عمل  اين  زيرا چون  ١٧  باشند، مي  پادشاه  َاْخُشوُرش  واليتهاي  در تمامي  آه  ايفيطو  رؤسا و جميع
  امر فرموده  پادشاه  َاْخُشوُرش  مخبر شوند آه  آه  خوار خواهند شد، حيني  در نظر ايشان  شوهرانشان  آنگاه شود،  شايع
  ملكه  عمل  اين  آه  و مادي  فارس  ، خانمهاي و در آنوقت  ١٨  . است  نيامده بياورند و  رشحضو  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  مسموعاو   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 اين٢١
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

                                                                                              ملكه  استر در مقام
او   درباره  آه  بود و حكمي  اوآرده  را آه  و آنچه  ، َوْشتي نشست فرو  َاْخُشوُرش پادشاه  غضب  ، چون وقايع  بعد از اين  ١ 

  نيكو منظر براي  باآره  دختران»  تند آهآردند، گف 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  آه  و دختري  ٤  .شود  داده  طهارت

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

  بابل  صَّر پادشاهَنُبوَآْدَن  بودند آه  شده  وطن  جالي يهودا  َيُكنيا پادشاه  همراه  آه  بود، با اسيراني  شده  وطن  جالي  از اورشليم
را پدر و   وي  چونكه نمود مي  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
 . تگرف
شدند، ِاْسَتر   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  بودند آه
  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  آرد تا از احوال مي
  مرسوم  زنان  براي  را آه  آنچه  بعد از آنكه  شود، يعني  داخل  پادشاه  نزد َاْخُشوُرش  آه رسيد هر دختر مي  هنوب  و چون  ١٢

مّر و   روغن  به  ماه  شش  شد، يعني مي  تمام  منوال  بدين  تطهير ايشان  اّيام  شود، چونكه  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  خانه  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

                                                              .بخواند  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  وي، عم ِ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 ادشاهپ  ِ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
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و   ١٨  . ساخت  َوْشتِي ملكه  او را در جاي و  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  ملوآانه  آرم  برحسب
و   و ِاْسَتر هنوز خويشاوندي  20  .بود  نشسته  پادشاه  بر دروازه  شدند، ُمْرِدخاي  ، بار ديگر جمع دوشيزگان  چون و  ١٩

  زماني  را مثل  ُمْرِدخاي  ِاْسَتر حكم  بود، زيرا آه  نكرده  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  وازهدر در  ُمردخاي  آه  ، حيني اّيام  در آن  ٢١

  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  را خبر داد و ِاْسَتر، پادشاه  ، ِ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
                                                                                                          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  روازهدر د  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  را سجده او

                                                                               »؟ نمايي تجاوز مي
آيا   را خبر دادند تا ببينند آه  هامان  پس. داد نمي  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  ِدخايُمْر  آالم
، تنها  بر ُمردخاي  انداختن  دست  و چونكه  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 و او راآمد   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  طنتسل  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  متفّرقو   تو پراآنده  مملكت  واليتهاي  ها در جميع 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. سازند  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  رچهتا ه  تو دادم  را به  قوم  و هم  نقره  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  آن خّط  ، 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  هما  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

                                                           از استر  آمك  درخواست
  ميان  با خاآستر در بر آرد و به  ، پالس خود را دريده  جامه  ُمْرِدخاي ، يافت بود اّطالع  شده  نچهاز هرآ  ُمْرِدخاي  و چون  ١

با   آسي  جايز نبود آه  زيرا آه آمد،  پادشاه  دروازه  و تا روبروي  ٢  .برآورد  آواز بلند فرياد تلخ  ، به رفته  شهر بيرون
و   عظيمي  را ماتم  رسيد، يهوديان  آن  به  پادشاه  امر و فرمان  آه  واليتي و در هر ٣. بشود  پادشاه  دروازه  داخل  پالس  لباس
                                                               .و خاآستر خوابيدند  در پالس  بود و بسياري  گري و نوحه  و گريه  روزه

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

  و سببش  امر است  چه  اين  بپرسد آه  ُمْرِدخاي از  د و او را امر فرمود آهبود، خوان  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
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  به  ه، او را امر فرمود آ داده  را جواب  و ِاْسَتر هتاك  ١٠  . ِاْسَتر بازگفت  را به  ُمْرِدخاي  ، سخنان شده  داخل  هتاك  پس ٩
  مرد و خواه  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  سويرا ب
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. ديگر پديد خواهد شد  يهود از جاي  براي
                                                            ». اي نرسيده  سلطنت  به  وقت
و   آن  شوند جمع مي  يافت  در ُشوَشن  يهود را آه  برو و تمامي»  آه  ١٦دهيد   جواب  ُمْرِدخاي  ِاْسَتر فرمود به  پس  ١۵
  و به.  داشت  واهيمخ  روزه  همچنين  نيز با آنيزانم  مخوريد و مياشاميد و من  روز چيزي  شبانه  ، سه گرفته  روزه  من  براي
 ». شدم  ، هالك شدم  و اگر هالك.  است  حكم  خالف  شد، اگر چه  خواهم  داخل  طور، نزد پادشاه  همين
  .نمود  بود، عمل  آرده  را وصّيت  ِاْسَتر وي  هرچه  ، موافق رفته  ُمْرِدخاي  پس  ١٧

                                                                                                                      استر از پادشاه  درخواست
،  پادشاه بايستاد و  پادشاه  خانه  ، در مقابل پادشاه  اندروني  دروازه  صحن  ،به پوشيده  ملوآانه  ، ِاْسَتر لباس و در روز سّوم   ١

در   را ديد آه  ، ِاْسَتر ملكه پادشاه  و چون  2  .بود  نشسته  خانه  دروازه  ، روبروي خود در قصر سلطنت  خسروي  بر آرسي
آرد و  ِاْسَتر دراز  سوي  ، به داشت  در دست  طال را آه  چوگان  و پادشاه.  يافت  التفات  ، او در نظر وي است  ايستاده  صحن

                                                                 .آرد  عصا را لمس  ، نوك آمده  ِاْسَتر نزديك
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  ر جوابِاْسَت  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«:  ِاْسَتر گفت  به  شراب  در مجلس  و پادشاه ٦. بود آمدند  نمودهِاْسَتر برپا 
                                                                 ».شد خواهد  باشد، برآورده  مملكت  نصف  ؟ اگرچه تو آدام  درخواست

  و اگر پادشاه  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  واهمرا بجا خ  بيايند و فردا امر پادشاه  آنم مي
                                                                             بر مردخاي  هامان  غضب 
  ديد آه  پادشاه  را نزد دروازه  ، مردخاي انهام  چون  ليكن.  رفت  ، بيرون و مسرور شده  شادمان  روز هامان  در آن  پس  ٩
  خودداري  اّما هامان  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

  مراهبود، ه  برپا آرده  آه  ضيافتي  به  من  را سواي  نيز آسي  ِاْسَتر ملكه«:  گفت  و هامان  ١٢  .آرد  بود، بيان  داده  برتري
،  است  هيچ  چيزها نزد من  اين  همه  ليكن  ١٣  . است  آرده  دعوت  پادشاه  نيز او مرا همراه نفرمود و فردا  دعوت  پادشاه
                                                                              ُمْرِدخاي  آه  مادامي

                                                                                       ». است  نشسته  ادشاهپ  دروازه در  آه  بينم يهود را مي
  پادشاه  ، به بسازند و بامدادان  ذراع  بلندِي پنجاه  به  داري«: گفتند او را  دوستانش  و همه  زرش  اش زوجه  آنگاه  ١۴  

  نظر هامان  به  سخن  و اين ».برو  ضيافت  به  با شادماني  با پادشاه  پس. سازند  مصلوب  را بر آن  ُمردخاي  آه  آن  عرض
  .، امر آرد تا دار را حاضر آردند پسند آمده
                                                                           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  ودند، خبر دادهب  آرده  پادشاه  بر َاْخُشوُرش  درازي  قصد دست
 ».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  امانه  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  پادشاه
  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
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  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  اهپادش  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  آمد، بلكه  نخواهي  باشد، بر او غالب

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

ِاْسَتر   به  شراب  نيز در مجلس  در روز دّوم  و پادشاه  2  .حاضر شدند  ضيافت به  نزد ِاْسَتر ملكه  و هامان  پادشاه  پس ١ 
باشد، بجا   مملكت  نصف  ؟ اگر چه تو آدام  درخواست خواهد شد و  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  آنگاه  ۴

  ٧.درآمد  لرزه  به  و ملكه  پادشاه در حضور  هامان  آنگاه» . شرير است  هامان  ، همين عدو و دشمن« :  ِاْسَتر گفت ۶»نمايد؟
  برايش  پادشاه  بال از جانب  ديد آه  هامان  و چون.  قصر رفت  باغ  ، به برخاسته  شراب  ، از مجلس شده  غضبناك  و پادشاه
در   آه  سراياني از خواجه  َحْرُبونا، يكي  آنگاه  ٨  .نمايد  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«:  تبودند،گف مي  حضور پادشاه
 ».سازيد  مصلوب  او را بر آن»  آه فرمود  پادشاه٩» . حاضر است  هامان  ، در خانه مهّيا نموده  است  گفته  پادشاه
  پادشاه  و چون فرو نشست  پادشاه  ساختند و غضب  بود، مصلوب  ا آردهمهّي  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
                                                                      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  ايپايه 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  من را پسند آيد و  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  تهباشند نوش مي  پادشاه  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«: فرمود  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  اهپادش  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  شهرها بودند، اجازت  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  12  آنند،  را تاراج  ايشان



 

 170

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
  الجوردي  ملوآانه  با لباس  ضور پادشاهاز ح  ُ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 ، يهوديان  رسيد، براي  پادشاه  فرمان
                                                                         بر دشمنان  يهوديان  استيالي

 سازند و  را جاري  پادشاه  و فرمان  حكم  شد آه  نزديك  آه  آذارباشد، هنگامي  ماه  آه  مدوازده  ماه  و در روز سيزدهم ١
  .استيال يافتند  خويش  بر دشمنان  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  و جميع  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
 آنًا فآنًا بزرگتر  مردخاي  و اين  گرديده  واليتها شايع  او در جميع  آوازه بود و  شده  معّظم  پادشاه  در خانه  ُمْرِدخاي  چونكه  ٤
 .شد مي
  عمل  خواستند، به  هرچه آردند و با ايشان  شتند و هالك، آ شمشير زده  دم  خود را به  دشمنان  جميع  يهوديان  پس  ۵

و   َدْلُفون و َفْرَشْنداطا و  ٧  .آردند  ، هالك رسانيده  قتل  پانصد نفر را به  ُشوَشن  در دارالّسلطنه  و يهوديان  ٦  .آوردند
،  همداتاي  بن  پسر هامان  ده  يعني  ١٠  و َيزاتا،  َاِريدايو   َاريساي و َفْرَمْشتا و  ٩  و ُفوراتا و َاَدْليا و َاريداتا،  ٨  َاْسفاتا،
                                                                     .نگشادند  تاراج  خود را به  دست  يهود را آشتند، ليكن  دشمن
  به  و پادشاه  ١٢  .داشتند  عرضه  حضور پادشاه  بهشدند   آشته  ُشوَشن  در دارالّسلطنه  را آه  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  گر چهخواهد شد و دي  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  نچني  فرمود آه  و پادشاه  ١٤  ».را بردار بياويزند  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  .نگشادند  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  ايواليته
                                                .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  ز سيزدهمرو ، 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  يافتند و آن
 .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  همه در  آه  يهودياني  را نزد تمامي  ، 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  خود آرامي  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  هآنچ  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  انداخته  ايشان  ودننم  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  مطلب  تمامي  وافقناميدند، و م  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  آتابت  روز را برحسبدو   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  ايشان  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  واليت  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
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                                                     . ايشان  و تضّرع  روزه  اّيام  يادگاري  گرفتند، به  خويش  تخود و ذرّي  را بر ذّمه
  .گرديد  مرقوم  شد و در آتاب  ِاْسَتر فريضه  فرمان  ، به فوريم  اين  سنن  پس  ٣٢ 

                                                                          ، وزير پادشاه مردخاي
  عظمت  و توانايِي او و تفصيل  قّوت  اعمال  و جميع  ٢  گذارد،  بر زمينها و جزاير دريا جزيه  پادشاه  و َاْخُشوُرش   ١

زيرا   ٣  ؟ نيست مكتوب  فارس و  مادي  پادشاهان  اّيام  تواريخ  ، آيا در آتاب ساخت  او را معّظم  پادشاه  چگونه  آه  ُمْرِدخاي
خويش   برادران  و نزد جمعيت  يهود محترم  بود و در ميان  دّوم  شخص ، پادشاه  ، بعد از َاْخُشوُرش يهودي  ُمْرِدخاي  آه

   . گفت آميز مي صلح  خود، سخنان  جنس  ابناي  تمامي  طلبيد و براي را مي  خويش  قوم  سعادتمندي ، شده  مقبول
 
 
 

  نداز، شاهدخت خواهران ايرانی که از طريق تورات شهرًه آفاق شدشهرنواز و ارنو
 

ملکه های ايرانی معروف جهانيان بوده اند؛ معهذا از اين ) هخامنشيان( نوذريانو ) فرمانروايان ماد( کيانياندر عهد 
، هدسا، بتشبع استر( آتوساو دختر معروف کورش،  آموخهو  آميتی داميان سه تن که همانا دو دختر آستياگ يعنی 

بوده و بعد از قتل  وی ملکه دربار داريوش شد واز وی خشايارشا را بدنيا آورد، در  برديه زرتشتکه ابتدا زن ) تورات
اين عرصه گوی سبقت را نه تنها از ملکه های ايرانی بلکه از غالب ملکه ها و شاهدختهای معروف جهان ربوده اند چه 

در اين باب گفتنی است که باغهای . وايات شفاهی و کتب دينی شهرًه جهانيان بوده انداينها از عهد باستان از طريق ر
نامهای توراتی دختران آستياگ . دختر آستياگ بنا کرده بود آموخهبه نام ملکه ) ضحاک بابلی( معلق بابل را بخت النصر

ذکر شده اند و با ) دلخوشی(ظله و ) جمنیان( عادهدر تورات  )واريذکنا(آموخهو ) هومايه( آميتی دايعنی ) لمک تورات(
:                              هنر موسيقی و دانش دامداری مربوط گرديده اند؛ در باب چهارم سفر پيدايش تورات می خوانيم  

کی ( پدر متوشائيل  ، محويائيل )فرودف سياوش( ، عيراد پدر محويائيل) کيکاوس( پدر عيراد )کی اپيوه(  خنوخ١٨  " 
 )ارنواز(  ظلهو   )شهرنواز( عاده  نامهاي  به  دو زن  ِلمك ١٩. بود  )آستياگ، اژی دهاک( پدر ِلمك  متوشائيل و  )آخسارو
را   داري گله و  نشيني خيمه  بود آه  او آسي. گذاشتند  )مگابرن ويشتاسپ( يابالاو را   زاييد و اسم  پسري  عاده  ٢٠  . گرفت
  ، زِن ديگر لمك ظله  ٢٢  .بود  ني و  چنگ  و مخترع  دان موسيقي  اولين  )سپيتاک زرتشت( يوبال  درشبرا  ٢١  .داد  رواج
. آرد  را شروع  و مسـي  آهني  آالت  آار ساختن  بود آه  او آسي .ناميدند  )کورش( قائن  توبلاو را   زاييد آه  پسري  هم

                                                         . داشت  نام )آتوسا(  َنعمه ، قائن  خواهر توبل
بود،   آرده  مرا مجروح  را آه  جواني. آنيد  گوش  من  به  زنان  اي«:  ، گفت و ظله  خود، عاده  همسران  به  لمك  روزي  ٢٣
  آه  هم  آسي  مجازات  باشد، پس  نقائ  برابر مجازات  را بكشد، هفت  قائن  آه  آسي  مجازات  قرار است اگر  ٢٤  . ُآشتم

                                                                                   "».برابر خواهد بود  بخواهد مرا بكشد، هفتاد و هفت
ارند، اجتناب کرده و در اينجا از وارد شدن به مبحث طوالنی انطباق اخالف آدم با فرمانروايان ماد که نامهای مترادفی د

  :تکميل می نمائيم) ضحاک مادی(اين خبر توراتی را با روايات شاهنامه ای در مورد اين دختران آستياگ 
در روايات شاهنامه و کتب پهلوی و اوستا تحت اسامی ) نيرومند در آواز خواندن(و آموخا ) دانای خانه(آميتی دا 

دارای باغهای  (، واريذکنا )دارای دانش نيک(و هومايه ) آوازخوان(واک ، ارن) دانای سخن و آواز موسيقی(سنگهواک 
و گرد آفريد ، به آفريد به صورت اشخاص تاريخی جداگانه ای معرفی شده اند، پيداست که روايات کهن مربوط ) معلق

                                                          :بديشان از منابع جداگانه و متفاوتی به خداينامه و شاهنامه رسيده بوده است
                                                           

 
)آستياگ و دامادش بخت النصر(اندر پادشاهی ضحاک    

 
شــد بــر جــهــان شــهــريــار ضـحــاكچـو    بــرو ســـالـــيـــان انـــجـــمـــن شـــد هـــزار

ـرآمــــــد بــــــريــــــن روزگــــــار درازبــــ ســـراســـر زمـــانـــه بـــدو گـــشــــت بــــاز  
نـــهـــان گـــشـــت آـــردار فــــرزانــــگــــان پــــراگــــنــــده شــــد آــــام ديــــوانــــگــــان
ــــتــــينـــهــــان راس آشــــكــــارا گــــزنــــد هــنــر خــوار شــد جــادويـــي ارجـــمـــنـــد 
شــــده بـــــر بـــــدي دســـــت ديـــــوان دراز بـه نـيـكــي نــرفــتــي ســخــن جــز بــه راز
ــشـــيـــد مـادو پــاآــيـــزه از خـــانـــه ي جـــ بـــرون آوريـــدنـــد لـــرزان چــــو بــــيــــد
را هــر دو دخــتــر بــدنــد جــمــشــيــدآـه  ســـر بـــانـــوان را چـــو افـــســـر بــــدنــــد

ارنـــــوازدگـــــر پـــــاك دامـــــن بـــــنـــــام  شـــهـــرنـــازز پــوشــيــده رويـــان يـــكـــي  
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ــــردنــــدشــــانبـــر آن اژدهـــافــــش ســــپ بــــه ايــــوان ضــــحــــاك بــــردنــــدشــــان 
بــــــپــــــروردشــــــان از ره جــــــادويــــــي  بــيــامــوخــتـــشـــان آـــژي و بـــدخـــويـــي 
ــــژي آمــــوخــــتــــن نـــدانـــســــت جــــز آ جــز از آــشــتــن و غــارت و ســـوخـــتـــن 

 
  ر ا )سپيتمه جمشيد شوهر آميتی دا( جمشيد ديدن فريدون دختران

 
طــلــســمــي آــه ضــحــاك ســازيــده بـــود  ســرش بـــاســـمـــان بـــر فـــرازيـــده بـــود 
ون ز بــــالـــــا فـــــرود آوريـــــدفــــريــــد  آـــه آن جـــز بـــه نـــام جـــهـــانـــدار ديـــد 
وز آن جـــادوان آـــانـــدر ايـــوان بــــدنــــد   هـــمـــه نـــامــــور نــــره ديــــوان بــــدنــــد
سـرانــشــان بــه گــرز گــران آــرد پــســت  نـــشـــســـت از بـــر گـــاه جـــادو پـــرســـت

آــيــي جــســت و بــگـــرفـــت جـــاي آــلــاه نـــهـــاد از بـــر تـــخـــت ضـــحــــاك پــــاي  
بــــرون آوريــــد از شــــبــــســــتـــــان اوي  بــتــان ســـيـــه مـــوي و خـــورشـــيـــدروي
شــســتــن ســرانــشــان نــخــســت بـفـرمــود  روانــشــان از آن تــيــرگــي هــا بــشـــســـت
ره داور پــــــاك بـــــــنـــــــمـــــــودشـــــــان  ز آلــــودگــــي پـــــس بـــــپـــــالـــــودشـــــان
آــه پــرورده ي بـــت پـــرســـتـــان بـــدنـــد  ســراســيــمــه بــر ســان مــســتــان بـــدنـــد

ــــه نــــرگــــس گــــل ســــرخ را داده نــــمب پـــس آن دخــــتــــران جــــهــــانــــدار جــــم  
گـــشـــادنـــد بــــر آفــــريــــدون ســــخــــن  آــه نــو بــاش تــا هــســت گــيــتــي آـــهـــن
چـه اخـتـر بـد ايـن از تـو اي نــيــك بــخــت  چـــه بـــاري ز شـــاخ آـــدامـــيـــن درخــــت
آــه ايــدون بـــه بـــالـــيـــن شـــيـــر آمـــدي   ســــتــــمــــكــــاره مــــرد دلــــيــــر آمــــدي
ـه بــدچـه مــايــه جــهــان گــشــت بــر مــا بـ  ز آـــــردار ايـــــن جـــــادوي بـــــي خـــــرد
نـديـديـم آــس آــايــن چــنــد زهــره داشــت   بــديــن پــايــگــه از هــنـــر بـــهـــره داشـــت
آــــش انــــديـــــشـــــه ي گـــــاه او آمـــــدي  و گـــــــــرش آرزو جـــــــــاه او آمـــــــــدي

ه بـــخـــتنــمــانــد بــه آــس جــاودانــه نـــ چــنــيــن داد پــاســخ فــريــدون آــه تــخــت  
مــنــم پــور آن نـــيـــك بـــخـــت آبـــتـــيـــن  آــه بــگــرفــت ضــحــاك ز ايــران زمــيــن
ويبـكـشـتــش بــه زاري و مــن آــيــنــه جــ  نـــهـــادم ســـوي تـــخـــت ضــــحــــاك روي
هــمــان گـــاو پـــرمـــايـــه آـــم دايـــه بـــود  پـيـكــر تــنــش هــمــچــو پــيــرايــه بــود ز
ز خـــون چـــنـــان بــــي زبــــان چــــارپــــاي  چـــه آمــــد بــــر آن مــــرد نــــاپــــاك راي

ه روياز ايـــران بـــه آـــيــــن انــــدر آورد آــمــر بــســتــه ام لــاجــرم جــنــگ جـــوي   
ســرش را بــديـــن گـــرزه ي گـــاوچـــهـــر  بــكــوبــم نــه بــخــشــايــش آرم نــه مــهـــر
زچــو بــشــنــيــد ازو ايــن ســـخـــن ارنـــوا  گـــــشـــــاده شـــــدش بـــــر دل پــــــاك راز
بـــدو گـــفـــت شـــاه آفـــريـــدون تــــويــــي  آــه ويــران آــنــي تـــنـــبـــل و جـــادويـــي
آـجـا هــوش ضــحــاك بــر دســت تــوســت  گـشــاد جــهــان بــر آــمــر بــســت تــوســت
ز تــخــم آــيــان مــا دو پـــوشـــيـــده پـــاك   شـــــده رام بـــــا او ز بـــــيـــــم هـــــلـــــاك
جــفــت مــار  هـمــي جــفــت مــان خــوانــد آن  چـــگـــونـــه تـــوان بـــودن اي شـــهـــريـــار
زفـــريـــدون چـــنـــيـــن پـــاســـخ آورد بـــا  آــــه گــــر چــــرخ دادم دهـــــد از فـــــراز
بــــــبــــــرم پــــــي اژدهــــــا را ز خـــــــاك  بـــشـــويـــم جـــهـــان را ز نـــاپـــاك پــــاك
بــبــايــد شــمــا را آــنـــون گـــفـــت راســـت  آــه آن بــي بــهــا اژدهــافـــش آـــجـــاســـت

ه گــــازمـــگـــر اژدهــــا را ســــرآيــــد بــــ بــــرو خــــوب رويــــان گــــشــــادنــــد راز  
بــگــفــتــنــد آـــو ســـوي هـــنـــدوســـتـــان   بـــشـــد تـــا آـــنـــد بـــنـــد جـــادوســـتــــان
ـــاهــــان هــــزار بـــبـــرد ســــر بــــي گــــنـ  هـــراســــان شــــدســــت از بــــد روزگــــار
آـجــا گــفــتــه بــودش يــكــي پــيــش بــيــن  آــه پــردخــتــگــي گـــردد از تـــو زمـــيـــن
آــه آيــد آــه گـــيـــرد ســـر تـــخـــت تـــو  چـــگـــونـــه فـــرو پـــژمـــرد بـــخـــت تـــو
زنــدگــانــي بـــروهــمــه  نـــاخـــوشـــســـت دلــــش ز آن زده فــــال پــــرآتــــشــــســـــت  
هـــــمـــــي خــــــون دام و دد و مــــــرد وزن   بــــريــــزد آـــــنـــــد در يـــــكـــــي آبـــــدن

خـــتـــرشـــنـــاســـان نـــگــــونل ا شـــود فـــا تــن بــشــويــد بــه خــون  مـگـر آــو ســر و  
مـــانـــده شـــگــــفــــت بـــه رنـــج درازســـت هــمــان نــيــز از آن مــارهــا بــر دو آــفــت  

ازيـــن آـــشـــور آيـــد بـــه ديـــگـــر شـــود  ز رنــــج دو مــــار ســــيـــــه نـــــغـــــنـــــود
ـي نـــبـــايـــد فـــراوان بـــدنـــشآــه جـــايــ ز آمــــدنــــش ابـــيـــامـــد آـــنـــون گـــاه بــــ  
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  شهميرزاد محل نبرد سپاهيان ويشتاسپ پدر داريوش با قيام کنندکان خراسانی و گرگانی

درش ويشتاسپ     ) گرگان(و هيرکانی ) خراسان بزرگ(داريوش در کتيبًه بيستون، از شورش بزرگ پارت  ه خود و پ علي
ادی        . در آغاز حکومت خويش سخن به ميان می آورد رورتيش م انی ف واداران خراسانی و گرگ ا ه محل نبرد ويشتاسپ ب

ه     ( ی بردي ای حکومت مردم ه ج وش ب رافی داري ت اش ه حکوم مار عاصيان علي ه درش تون ک وه بيس اطيری ک اد اس فره
وده است    در مرز بين پارت و) زرتشت بوده است ونی ب ه    . ماد يعنی نواحی غربی استان سمنان کن ا از دو شهر ب در اينج

ان  و ) جايگاه چشمًه رسا( ويشپا اوزاتيشاسامی  اتی گراب د  ( پ وًه نيرومن ا         ) دارای گري ه ترتيب ب ه ب رده شده است ک ام ب ن
ون  ( سنگسر و  ) شهمار، در اصل شی مار يعنی جايگاه آب چشمه( شهميرزادشهرهای  ه اکن ی مسمای مهدی       ک ام ب ا ن ب

رار است      . مطابقت می نمايند) شهر ناميده ميشود ن ق ن  شهرها از اي اب اي ه    : "بيانات داريوش در ب انی علي ارت و هيرک پ
د،      . من شورش کردند و به طرف فرورتيش رفتند د و شورش نمودن ردم او را ترک کردن پدرم ويشتاسپ در پارت بود، م

پار شد  سپس ويشتاسپ با قشونی که به و رد         . ی وفادار بود رهس ا نب ا پارته ارت، ب يش در پ پا اوزات در نزديکی شهر ويش
رد   . کرد اری ک را ي م شکست        . اهورا مزدا م ه مرحمت اهورامزدا ويشتاسپ قشون شورشی را در ه اه   ٢٢در روز . ب م

تادم   ) ری(سپس من ارتش پارس را از رغه  : داريوش شاه ميگويد. آنها نبرد کردند) يخبندان(وياخنا  زد ويشتاسپ فرس . ن
ارت   موقعی که اين ارتش نزد ويشتاسپ آمد ويشتاسپ اين ارتش را در اختيارگرفت و حمله کرد در شهر پاتيگرابان در پ

م شکست   . اهورامزدا مرا ياری نمود. با شورشيان وارد نبرد شد . به لطف اهورامزدا ويشتاسپ قشون شورشيان را در ه
تها از گشتاسپ هخامنشی     ." نبرد آغاز شد) رماماه گ(در روز اول گرماپاد  د دوم يش ورداود در جل انی  / استاد ابراهيم پ کي

ه      ) ويشتاسپ(سخن می راند بدون اينکه قطعًا واقف باشد  اين کدام گشتاسپ  رادر گئومات ه ب است چه ويشتاسپ ديگری ک
ه (زرتشت   ه شمار          ) بردي ده کورش هخامنشی ب ده و پسر خوان رادر خوان وده و ب وی و       پ ه است چه در کتب پهل می رفت

د          امی مغشوش شده ان ه سبب همن ن دو گشتاسپ ب اهنامه اي                                                                :ش
درون چشمه و        يکی کوهش  " دو ان ا             ب ر گي ره پ د ب يا   آم                                                            آس

ود          اه  ب ود             وزآن راه گشتاسپ آگ وه يک راه ب رد آن ک ه برگ                                                                       ک
       سپهدار ايران بر آن کوه شد                  ز پيکار ترکان بی اندوه شد                                                          

يدند         وه رس ه آن ک ه ب ی تاخت ا سپاهش از پ اهنامه ارجاسپ ب وه نيافتن  . مطابق ش ه   چون راه آن ک ار سوی آن را گرفت د چه
جاماسب  . خواست ) در اصل داريوش مغ کش (گشتاسپ در آن محاضره چارًه کار از وزيرش جاماسب . محاصره کردند

جاماسپ . بخواهی) نين بک اوستای سمرقندی، مزارشريف بلخ(=را از زندان گنبدان دژ ) سپنداته(گفت که بايد اسفنديار 
ذکور رهنمون گشت       با لباس مبدل خود را به اسفنديا وه م ه سوی ک انيده و اورا ب تا و      ." ر رس فنديار اوس ام اس ی خود ن حت

ه  (بنا به خبر کتسياس خود همان گئوماته زرتشت ) سپنداته(کتب پهلوی و شاهنامه مغشوش است چه اسفنديار اصلی  بردي
ل  / است بر جاماسپاست ولی اين در روايات دينی و ملی همچنين نامی شده ) پسر خوانده  و داماد کورش داريوش که قات
ی          ) نين بک(گنبدان دژ . اسفنديار اصلی بوده است انوی عل ر ث دًا قب ه بع وده است ک زار شريف ب در اصل آتشکده بهرام م

ه است     ه شمار رفت ين بک       . خليفه چهارم مسلمين ب ن ن اب اي دان دژ (اوستای سمرقندی در ب د ) گنب ا   : " ميگوي خ زيب در بل
دگاه    ) اوستای ترکان آذری(در اساطير آذری ده ده قورقود ." آباد نمود) نين بک(سپنداته يک گنبد  ه تبعي ن دژ ک  ١۶نام اي

می دانيم که يکی از القاب معروف بلخ . بوده، بايبورت يعنی دژ يا گنبد شاهی قيد شده است) بامسی بئيرک(سالًه زرتشت 
زار     . بوده است) يعنی شهر شاهی( شاهسدان  ام رسمی شهر م وده است        ن ا آذراسپ ب د باستان زراسپ ي .  شريف در عه

اهنامه و کتب        ی ش ان نمی آورد ول ه مي چنانکه ذکرش رفت داريوش نامی از رهبر قيام کنندگان خراسانی و گرگانی را ب
ی           ارجاسپپهلوی و اوستا او را  ه زرتشت يعن ی بردي رادر تن امش نشانی از ب ه ن د ک دارای ( مگابرن ويشتاسپ  می نامن

وده است   ) اسبان خوب ثروت رد      . دارد که در عهد کورش در گرگان حکومت می نم دهش اسطورًه نب وی بن اب پهل در کت
: در هنگام معرفی کوههای ايران زمين چنين ذکر شده است) پيشدادی؟/ ويشتاسپ کيانی(ويشتاسپ هخامنشی با ارجاسپ 

وه   ا ک خوارگر ت وه پدش ين ک ومشاز هم ه آن را  ک اد"ک د و فري ی " م ا گشتاسپ   م ه در آنج وهی است ک ان ک د، هم نامن
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ان در      . است که پاره ای از آن کوه است " کوه ميان دشت"ارجاسپ را شکست داد،  ی ايراني ام جنگ دين د در هنگ ميگوين
ان شد آن         د و چون سبب رستگاری ايراني ه غلطي آنجا به تنگنا افتاده بودند، آنگاه لختی از کوه شکسته شد، در ميان کوه ب

يد  " مد و فرياد"را  اد رس ًه کومس   . ناميدند مد و فرياد در پهلوی يعنی به ياری آمد و به فري ان (= ناحي ه   ) دامغ ان ناحي هم
ت   وده اس ونی ب منان کن تان س ای    . اس ًه کوهه دترين قّل ام بلن ت ن ی اس هميرزادگفتن ی  ش زوا يعن ی(ني اع   )زوا -ن ا ارتف ب

  شده و در پايين ياری دهنده را می دهد      متر به لغت اوستايی معانی به پايين روانه ٣٩۶۵

 :به نقل از سايت نمايندگی آموزش و پرورش شهميرزاد  شهميرزاد تاريخي موقعيت از مختصري
ود  طبرستان حكومت جزء گذشته در گرديد موسوم نام اين به قاجار دوره از شهميرزادآه" ه  ب د  ازاواخر  آ  هخامنشي  عه
اريخ  روايت  به بنا. آردند مي ومتحك سمنان شمال تا آمل منطقه در ن  طبرستان  ت فنديار  اب اريخ  و اس ومس  ت دالرفيع  ق  عب

داهللا  القلوب نزهه و حقيقت دران  و مستوفي  حم اد  استر  و مازن و  آب دان  معجم  و رابين اقوت  البل اب  و حموي  ي ان  آت  و علوي
ده  ذآر  شامار و, شهار,  سهار,  شهمار,  شهميرزاد قديم نام,  حكيميان ابوالفتح دآتر طبرستان تناد  و است  گردي ا  اس  آنه

اد  حكومت  شهر  آن و رفت  مي  شمار به طبرستان حكومت شهر آبادترين آه بود مرآزي به ده  شهمار  آب ه  شد  مي  نامي  آ
جد داراي امع مس ه منحصر ج ردي ب ود ف م و ب ك ا ه ز ين ر ني ي داي د م ين.باش پهبدان همچن ه اس روف دژ در آ ريم مع  ف

د  مي  فريم شهمار را شهميرزاد, داشتند تسكون)  ساري دودانگه( ز  برخي .  ناميدن ا  ني تناد  ب ه  اس ه  سفر  ب ن  نام    بطوطه  اب
ز  بعضي  و شد مي ناميده چهارآوه شهميرزاد آه اند گفته ول  از ني ر  مرحوم  ق ل  صفا  دآت رده    نق د  آ ه  ان  در شهميرزاد  آ

دمت  داراي يرزادشهم  آه شود مي استنباط چنين روايات اين بنابر داشت نام آهر گذشته ه  باشد  مي  ساله  هزار  سه  ق  آ
ه  سارهايي  چشمه  وجود و است بوده آباد اي منطقه ايران به ها آريايي مهاجرت از قبل حتي ام  ب ه  اشكش  و ارشك  ن  از آ

  .شود مي تاييد آن از قبل حتي و اشكانيان دوران از آن آبادي و شهميرزاد قدمت,  است اشكاني دوران نامهاي

ر  فراوان آبگير و حوضچه داراي سرزمين معني به شمرزاد از گرفته بر شهميرزاد,  دهخدا نامه لغت در ز  و شده  ذآ  ني
ه  يعني  شميران  با متناسب را آن برخي د  مي  سردسير  منطق ا  سمناني  .دانن ا  سنگسري ,  شرزه  را شهميرزاد  ه  را آن ه
                                                                                                          "  .نامند مي شامرزا را آن شهميرزاديها وخود شامرزا
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  ؟بوده است هرسينبانی دخمًه گئوماته زرتشت در روستای سکاوند  دوم فرورتيش

 
که همان سيکايه اوائوتی نيسايًه ايالت ماد است که در آنجا داريوش و شش تن  نهاوندهرسين سمت در روستای سکاوند 

را ترور کرده اند، ) برديه پسر خوانده و داماد کورش(سران پارسی همدستش طی نقشه ای حساب شده گئوماته زرتشت 
و شمع بر افراشته و خادم قد کوتاهی به حالت دخمًه بسيار جالبی وجود دارد که در آن موبد بلند قدی در کنار آتشدان 

هرتسفلد بزرگترين ايران شناس و باستان شناس آلمانی به درستی اين دخمه را متعلق به گئوماته . پرستش ديده ميشود
در مهابهاراته هندوان نيز بدين ) کيکاوس/زرتشت(نگارنده از بررسی اسطوره قتل زريتره اشتره . برديه دانسته است

در نزد خرمدينان و ) شاهزاده(= شروينبا القاب برديه زرتشت يعنی  شيرينرسيده بودم و حاال مطابقت نام  نتيجه
نه ) در اصل شروين، برديه زرتشت( شيريندر واقع اين . در نزد گرجيها بر تأييد اين مقوله اضافه شده است اميران

اين جانب در تأييد درستی . ومت داريوش بوده استمعشوقه بلکه مراد بزرگ فرورتيش شورشی بزرگ ماد در آغاز حک
شخصی ايراد گرفته بود چگونه بعد از ترور گئوماته . نظر هرتسفلد چندين جا در طی مقاالت بدين نظر او اشاره کرده ام

چه داريوش در آغاز : جواب ساده است. به دست داريوش اين دخمه باشکوه برای وی ساخته شد) برديه(زرتشت 
قلوب مادها به زور يا به تزوير تسخير کند و مردم ماد تحت رهبری فرورتيش نامی قيام بزرگی عليه حکومت نتوانست 

و لی . اشرافی داريوش ترتيب دادند به طوری که داريوش برای سرکوب همين شورش بزرگ ماد ماهها به تنگنا افتاد
عده . قتول خويش در کوه بيستون به تصوير کشدسرانجام موفق شد تصوير اين مريد و مراد وی را در صف مغلوبين م

بيدرفش (فرورتيش اساطيری کوه بيستون را همين  فرهادای از محققين ايرانی از جمله رحيم رئيس نيا به درستی 
گئوماته (بنابراين در اساس اسطورًه فرهاد و شيرين، فرورتيش شورشی مادی و مراد وی شروين . می دانند) شاهنامه
داشته اند که بر اثر گذر زمان و تطاول روزگار به صورت داستان عاشقانه فرهاد و شيرين يا خسرو و  قرار) زرتشت

 ياپارميس مسلم به نظر می رسد در نام شيرين  اسطورًه دختر کوچک گئوماته زرتشت يعنی . شيرين در آمده است
رهاد و شيرين وی معشوق فرهاد بود و به نيز دخيل و اساسی بوده است چه به گواهی اسطورًه ف) پوروچيستا( پرميس

خسرو اپرويز يعنی در اصل داريوش، ملقب (گواهی تاريخ و اساطير وی سر انجام همسر خسرو غالب و شکست ناپذير 
و واژًه آذری ) پر، فراوان( پاررا می توان ترکيبی از کلمًه  پارميسجالب است که نام . گرديد) به جاماسپ يعنی مغ کش

. می باشد شيرينبه شمار آورد که در اين صورت آن مترادف نام ) اوستايی و پهلوی يعنی شهد و شراب ميزد( ميزو
قابل توجه است که در اساطير، شيرين دختر پادشاه ارمنستان ياد شده است که با اصل خود مطابقت دارد چه گئوماته 

کورش،  از سوی پدر بزرگ مادريش آستياگ  زرتشت پيش از امارت بلخ و شمال هند از سوی پدر خوانده و پدر زنش
                                                                                  .در ارمنستان و اران و آذربايجان فرمان می رانده است

رک زرتشت وجد مادری شهريار زرين، لقب مشت(زريتره اشترهبه مناسبت اينکه در اينجا نامی از مهابهاراته هندوان و 
                                                  :به ميان آمد مطلبی تحقيقيی را در اين باب ضميمه می نمايم) چهارم وی کيکاوس

                                                                                                   

:       از پرسورام و کارته ويريای مهابهارتا هم به ترتيب همان کيخسرو و افراسياب منظور می باشند  

وارد شد و در آن هنگام  پرسورامروزي به آلبه پدر  آارته ويرياارجونا  ، پادشاهي قدرتمند موسوم بهمهابهارتابراساس 
خواستند از پستان  در آلبه تنها بود و آنها گاوي داشتند آه هر چه از او مي )جريره=جنگجو(رنوآانام به   پرسوراممادر 

به يكي از مالزمان خود  ويريا آارته .فراهم آرد آارته ويرياانواع طعام و اشربه و حلوا براي  رنوآاپس . آمد گاو بدر مي
= شاه بسيار ويرانگر( آارته ويرياآس آمده و قصه آن گاو را به آورد؟ پس آن  گفت اين زن اين همه طعام را از آجا مي

وقتي . آسان خود را فرمود تا آن گاو را به زور ربوده و با خود ببرند آارته ويرياگفت،  )افراسياب
را در رود و او  مي ويريا  آارتهشود در قهر شده و به سراغ  از ماجرا با اطالع مي )کيخسرومطيع کنندًه پارسها(پرسورام
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در خانه نبود، به  پرسوراماز مرگ پدر مطلع شده و زماني آه  آارته ويرياپسران . رساند نبردي تن به تن به هالآت مي
به خانه آمد، پدر را آشته  پرسورامزماني آه . را آشتند) سياوش/مخلوق همزاد آتش، فرود=( جمدگنيانتقام خون پدر، 

يك  ،از ماتمداري پدر فارغ گشت، سوگند ياد نمود آه به عوض خون پدرديد و در اندوه فراوان فرو رفت و چون 
رفت و همه ايشان را با  ويريا  آارتهپس سالح خود را برداشته به جنگ پسران . را در عالم زنده نگذارد) شاه( آشتري

ند همه را آشت و تخم را آه در عالم بود) شاهان( آشتريانمرتبه برگرد عالم گرديد و تمام  ٢١بعد از آن . لشكر آشت
ها را از خون  آالن درست آرد و تمام آن حوض) تاالب(پنج حوض  آوروآشتَرايشان را بر انداخت و در ناحيه 

عزيز (ارجونا کارته ويراجالب است که در اسطورًه  .آب به جهت پدران خود داد ،پر آرد و از خون )شاهان(آشتريان
و ) يوسف تورات و قرآن= ملقب به عزيز مصر که از مصرباج ستانی کرد  افراسياب/ويرانگر، همان ماديای اسکيتی

، صحراگردان )استر/ايشتار= الهًه پوشيده و باکره(سوداوه/سودابهاز ) کيخسرو، کی آخسارو، هوخشتره(پرسورام 
                       .نام برده شده است) خشتريتی/فرمانروای پيشگو،کيکاوس( رچيکاو ) مردم اسب پرور سکايی( هايهايا

                       
                                                                                                        

 معمای نام کهن پرميس
 

برای دختران ) داپارميس، پارمي(سه تن از هموطنان ايرانی هرکدام به فواصل چند ماه به مناسبت اين که نام پرميس 
اين امر سرانجام . خويش انتخاب نموده بودند، معنی لغوی اين نام را از اين جانب که دستی در آتش دارم جويا شده بودند

يعنی همان پوروچيستای ) برديه(مرا بر آن داشت که در مورد اين نام باستانی که از جمله نام دختر گئوماته زرتشت 
اين هردو اسم : لقبی بر پدرش زرتشت و جد پدری سپيتمه جمشيد بوده؛ بيشتر تفحص نمايم اوستا و همچنين شکلی از آن

پرومايه (پرميس دختر برديه که به معنی پردانش است، می توان به معانی پردانش  پوروچيستایيا لقب را  نظر به لقب 
.  اشاره شد به  معنی پر شهد و شراب گرفتيا چنانکه قبًال) پرو ميثه(و همچنين پرمهر و پر عهد و پيمان ) يا پرو ميزدا

برجای مانده ) در آذری به شکل ميذا(همانست که در فارسی به صورت ميرزا ) ميذا(ظاهرًا جزء دوم اين نام يعنی ميسه 
می دانيم در شاهنامه و کتب پهلوی اين نام به صورت . است که در واقع شکلی از نام اوستايی و پارسی مزدا است

و داماد ) يا برادر خوانده(پسر سپيتمه جمشيد و پسر خوانده ) برديه(در مورد خود گئوماته زرتشت ) برمايون(پرمايه 
کتايون، زمين (در اين منابع نام برادر تنی وی يعنی مگابرن ويشتاسپ نيز در اين رابطه کتايه . کورش به کار رفته است

کتسياس از اسامی اين افراد آورده اند،  مسلم به نظر می رسد که نظر به اشکالی که هرودوت و . قيد گرديده است) دار
ازدواج نموده بود صرفًا به معنی پر دانش به ) جاماسب(که با داريوش ) پوروچيستا(دختر برديه ) پروميزدا(نام پرميس 

مطابقت می  پرمودهعاريت به معنی پر مهر و پر عهد و پيمان گرفته می شده است که در اين صورت با نام شاهنامه ای 
به عنوان لقب سپيتاک زرتشت و يا لقب پدرش  سپيتمه جمشيد ) پرومايه يا پروميدا/ پروميه(پرميس همچنين از . يابد

پرميس دختر کوچک برديه زرتشت  پوروچيستایلقب . بيشتر همين معنی پردانش و بسيار دانا اراده می گرديده است
 سپيتمه جمشيديعنی ) برديه(سپيتاک زرتشت ناگفته نماند که پدر . آن است نيز به وضوح گويای همين معنی پردانش

بلکه آستياگ يعنی ) يعنی فرد ثروتمند فرمانروای ماد(مادی  اژی دهاکوليعهد و داماد آستياگ نه به دست  پدر زنش، 
می دانيم که . رسيده استکه در بابل تاجگذاری نموده بود به قتل ) فريدون(کورش همانند آستياگ به دست  توسط خود 

فريدون از همينجاست که در شاهنامه . در واقع عنوان ايرانی خدايان و پادشاهان بابلی بوده است) ماروش(آژی دهاک 
به صورت ) برديه زرتشت، سپيتاک( ايرجو ) کبوجيه( تور، )مگابرن ويشتاسپ( سلمدر امتحان پسرانش  )کورش(

برای خود ريشه و اساس  خندانشاهنامه هم به معنی ضحاک اما در اين رابطه نام .ددبر سر راه آنان ظاهر ميگر اژدهايی
. بوده است آشورتاريخی جداگانه ای از اژی دهاک اوستا دارد چه آن مترادف نام خدای ملی آشوريان ستمگر يعنی 

و از فرماندهان پارسيان به ) دارای بينش نيرومند(را به عنوان برادر آميتيدا ) پرمايه( پرميسگفتنی است که کتسياس 
شمار می آورد؛ از آنجائی که آستياگ از خود پسری نداشته است، اين گفته را بدين شکل می توان اصالح و تکميل نمود 

داماد و وليعهد  سپيتمه جمشيددر اصل نه برادر آميتيدا بلکه شوهر او يعنی همان ) پرمايه، پردانش(که اين پرميس 
) موبده(و يمی ) مغ، موبد(آستياگ بوده است؛ چون در اساطير ايرانی اين دو تحت نام يمه ) اصل سئورومتی(قفقازی  

) عاد، مغ(=سامی يعنی انجمنی ) الجم، عجم(خواهر و برادر به شمار آمده اند، اين تصور البد از معنی ايرانی کلمه جم 
به صورت يمه و يمی معنی برادر و خواهر همزاد و سانسکريت ) مادی(بر خاسته است چه اين کلمه در زبان اوستايی 

                                                                                                                               :و دوقلو را می دهد
                             :از اين قرار است) به نقل از محمود کوير(در اساطير ايرانی ) پروميس(اسطورًه سپيتمه جمشيد 

                         
                                                                                          .نوبت به جمشيد می رسدبعد از تهمورث آن گاه  

  . جمشيد هفت صد سال فرمان می راند
  . ، اين بهشت زمينی با درختان سنگی را بر زمين بنا نهادجمشيد که تخت جمشيد

  . جمشيد که جام جم داشت و با جام خويش اساتير و ادبيات ايران و جهان را در نورديد
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يم و يمه يا همان مشی و مشيانه که مريم . جم يا يم که با يمه از داخل گلی روييدند: جمشيد که نام نخستين انسان از اوست
  . مسيح نيز از نام اوست و مسايا يا

  . جم همان دو قلوی يگانه، همان نيمه ی روشن و تاريک هستی، همان نيمه مرد نيمه زن اساتير ماست
  . جمشيد يكي از سالطين باستاني ايران است چنانكه در يسناي نهم اينطور آمده است
ادي بيفشرد و چه پاداشي نصيب آن آس زردشت از هوم پرسيد آه ترا در ميان مردمان، نخستين بار در اين جهان م

نخستين بشري آه مرا در اين جهان مادي بيفشرد ويونگهان است در پاداش پسري مثل جمشيد : هوم در پاسخ گفت. گرديد
  . آه دارنده رمه خوب و در ميان مردمان داراي بلندترين مرتبه است و مانند خورشيد درخشان است باو داده شد

دو صفت هووتوو و سريره آمده است آه اولي در تفسير پهلوي و به هورمك يعني دارنده گله و رمه جمشيد در اوستا با 
  . خوب و دومي به معني زيبا و خوشگل ترجمه شده است

در گاتها يكبار از جمشيد ذآري بميان آمده و يم خوانده شده است بعدها در بقيه قسمتهاي اوستا جزء دوم يعني خشئت به 
  . ه استآن افزوده شد

به جای درختان بهشتی، ستون های سنگی از دل گل های نيلوفر آه زهدان آفرينش . تخت جمشيد نماد باغ بهشت است
. است، روييده اند و حيوانات بهشتی چون گاو و اسب و شير، بر اين درختان سنگی روييده اند و آن را آرايش می دهند

آاخ ها آه برای برگذاری نوروز و گرامی داشت آتش و نور و تبرك جمشيد، آفريننده نوروز و آتش است و نام اين 
  . بخشيدن به گياهان و حيوانات ملل مختلف جهان برپا شده بود، نيز تخت جمشيد می باشد

  . اين بنا نه برای پايتختی و نه برای مقاصد نظامی بنا شده بود، بلكه باغی بود برای پذيرايی و تبرك
هر آجا صورت جمشيد به آنده گرد آنده اند، مردی بوده است :( ر باره تخت جمشيد می نويسدابن بلخی در فارسنامه د

آشيده ريش و نيكو روی و جعد موی و در بعضی جاها صورت او گرد است و چنان است آه روی در آفتاب . قوی
  .) دارد

الذهب آن را معبدی بزرگ با آرتور پوپ در آتاب هنر ايران، آن را شهری مذهبی می خواند و مسعودی در مروج 
  . مهرداد بهار آن را باغی با درختان سنگی می نامد. تصاوير پيامبران می شناسد

در آنجا :(در فرگرد دوم ونديداد، بسيار از جم سخن رفته و ساختن بهشت جم يا ورجمكرد، چنين فرمان داده شده است
تخم های مردان . و سرداب ها و ايوان ها و رواق ها بنا نما خانه ها و سراها. چراگاهان فراهم آن. جوی آبی جاری نما

هم چنين تخم های جانورانی آه بزرگتر و بهتر و زيباترين . و زنانی آه در روی زمين بهترين هستند در آنجا جمع آن
وشبوتر است تخم از ميان گياهان آنچه بلندتر و خوشبوتر است و از ميان غذاها آنچه لذيدتر و خ. هستند در آنجا گرد آور

  . و در اين سرا مرگ و آزار و دشمنی و بيماری و رنج راه ندارد...) های آنان را در آنجا حفظ نما
  : اي شراب را دختر جمشيد ناميده و محل آن را خانه گرگان دانسته، مطلع قصيده اينست منوچهري در قصيده

  چنين خواندم امروز در دفتری 
  که زنده ست جمشيد را دختری 

آشف مي بكسان ديگري نيز . خيام در نوروزنامه آشف مي را بيكي ار منسوبان جمشيد بنام شاه شميران نسبت داده است
  . الصدور آشف مي به آيقباد اسناد داده شده است چنانكه در راحته. نسبت داده شده است

  : ش مي آمده آه خالصه آن چنين استدر نفايس الفنون في عرايس العيون تأليف محمد بن آملي داستاني درباره پيداي
عضدالدوله از صاحب بن عباد ميپرسد اول آسي آه شراب بيرون آورد آه بود او جواب داد آه جمشيد جمعي را بر آن 
داشت تا نباتات و درختان گوناگون را بكارند و ثمرات آن را تجربه نمايند چون ميوه رز چشيدند در او لذتي هرچه 

اي پديد آمد جمشيد دستور داد تا آب آن را بگيرند و در خمره آنند پس  ون خزان شد در ميوه رز استحالهتمامتر يافتند و چ
جمشيد در آن خمره را مهر » و از اشتداد غليان حالوت او بمرارت پيدا شد«از اندك مدتي در خمره آن تغيير حاصل شد 

جمشيد را آنيزك زيبائي بود آه مدتها بدرد . زهر است پنداشت آه آرد و دستور داد آه هيچ آس از آن ننوشد زيرا مي
شقيقه مبتال گشته و هيچيك از اطباء نتوانستند او را معالجه آنند با خود گفت مصلحت من در آنست آه قدري از آن زهر 

پديد آمد  بياشامم و از زحمت وجود راحت شوم قدحي پر آرد و اندك اندك از آن آشاميد چون قدح تمام شد اهترازي در او
قدحي ديگر بخورد خواب بر او علبه آرد خوابيد و يكشبانه روز در خواب بود همه پنداشتند آه آار او بآخر رسيد چون 

جمشيد سبب خواب و زوال بيماري پرسيد آنيزك حال را بازگفت جمشيد . از خواب برخاست از درد شقيقه اثري نيافت
خود قدحي بياشاميد و بفرمود تا به هريك از آن جمع قدحي دادند چون يكي  آليه حكما را جمع آرد و جشني برپا نمود و

دو دور بگرديد همه در اهتراز درآمدند و نشاط ميكردند و آن را شاهدارو نام نهادند و در آن راه مبالغه مينمودند و در 
  . خوردن افراط ميكردند

. ان جهان و نگهداري دين زرتشت به او سپرده شده است بنابر نوشته آتابهاي زرتشتي جمشيد اولين آسي يوده آه نگهب
  . در فردگرد دوم ونديداد اينطور آمده است

اي خرد پاك و مقدس اي آفريدگار جهان در ميان نوع بشر بعد از من گو با آه نخستين بار : زرتشت از اهورامزدا پرسيد
  مكالمه نمودي و دين اهورايي زرتشت را به آه سپردي؟ 
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اي زرتشت پاك من در ميان نوع بشر به غير از تو نخستين بار با جم زيبا و دارنده رمه خوب : رامزدا گفتآنگاه اهو
گرچه او اين . مكالمه نموده و دين اهورايي زرتشت را بدو سپرده و گفتم اي جم زيبا من آئين خويش بتو برگذار ميكنم

  . شود يش و گشايش بخشيده و پاسبان جهان ميگيرد ولي گيتي را سه بار افزا وظيفه سنگين را بعهده نمي
بيني توفاني را نموده و به  اهورامزدا پيش. بنا به خواست اهورامزدا و به دست جمشيد بوده است ) Vara(احداث باغ ور 

اي آه از هر  جمشيد دستور مي دهد تا باغي بسازد آه از هر چهار طرف به بلندي يك ميدان اسب باشد و همچنين طويله
  . رف به بلندي هزار گام آه در هنگام توفان مردم و چارپايان در آنجا زندگی کنند و از اين بال در امان باشندط

ترين  جمشيد باغ مزبور را آه بهمان گونه آه خواسته اهورامزدا بود حاضر نموده زيباترين زنان و مردان و اصيل
طوفان مدت سه سال ادامه پيدا ميكند همه . نمايد آن محل منتقل ميچارپايان و خوشبوترين گياهان و لذيذترين غذاها را به 

  . جاي ويران شده و مخلوقات نيز نابود ميگردند آنوقت ساآنين باغ بيرون آمده و زمين را از نو آباد ميكنند
  : با اين درآمد ببينيم، جمشيد جم در شاهنامه چه می کند

  : ن باستان خانه ساختن و ديوار سازی را به مردمان می آموزنددر اين جا نيز می بينيم که ديوان يا زنخدايا
  بفرمود ديوان ناپاک را 

  به آب اندر اميختن خاک را 
  هر آنچه ز گل آمد چو بشناختند 

  سبک حشت را کالبد ساختند 
  به سنگ و به گچ، ديو، ديوار کرد 
  نخست از برش، هندسی کار کرد 

  چو گرمابه و کاح های بلند 
  که باشد پناه از گزند  چو ايوان

  . سپس جمشيد، گوهر ها و ياقوت نقره و زر را کشف می کند
  . آنگاه مشک و عنبر و کافور و گالب می آورد

  . پس آنگاه بنياد پزشکی و درمان دردها و دارو سازی را می نهد
  : و

  گذر کرد از آن پس به کشتی بر آب 
  زکشور به کشور برآمد شتاب 

  . ن روز بر تخت نشستن جمشيدو روز شکوفايی طبيعت و انسان را باهم جشن می گيرندچنين است که مردما
  سر سال نو هرمز فرودين 

  بر آسوده از رنج تن دل زکين 
  بزرگان به شادی بياراستند 

  . می و جام و رامشگران خواستند
از يک ريشه و به معنی  يزن و يسن و يشت و جشن همه. جهان به باور آن مردمان، جای يزن و يسن و جشن است

  : چنان شادی و شور و فرهنگ زندگی سراسر جهان را در بر می گيرد که. شادمانی و سرور همگانی است
  چنين سال سيصد همی رفت کار 

  نديدند مرگ اندر آن روزگار 
  . آرامش و آزادی وشادی در می رسد
جمشيد خواهان بی مرگی و جاودانگی انسان . می خيزدپس جمشيد به ستيز با مرگ بر . اما پايان و انجام همه مرگ است

  . است
  . جمشيد بر آن می شود تا خدا شود و انسان را بی مرگ سازد پس

  : بانگ بر می دارد که
  جز خويشتن را ندانم جهان 

  : زيرا که. يعنی که جز انسان خدايی نمی شناسم و باور ندارم
  هنر در جهان از من آمد پديد 

  : و
  خوبی من آراستم  جهان را به

  : و
  بزرگی و ديهيم و شاهی مراست 

  که گويد که جز من کسی پادشاست 
  : و سرانجام فرياد بر می دارد که

  جز از من که برداشت مرگ از کسی 
  : و اکنون بايد که
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  ! مرا خواند بايد جهان آفرين
  : ان سخن است کهاين هم. اين همان فرياد بايزيد است. و اين همان گلبانگ انالحق حالج است

  آن يار کزو گشت سر دار بلند : گفت
  جرمش اين بود که اسرار هويدا می کرد 
  : پايان و فرجام چنين سخنانی روشن است

مردمان در غوغا و لوله می افتند که کافری پيدا شده است و همان می کنند که با عين القضات و سهروردی و حالج 
  . کردند

  : با آن که از ترس سخنی نمی گويند، اما فتوای خويش را صادر می کننددينمداران و متوليان دين 
  همه موبدان سر فگنده نگون 

  چرا کس نيارست گفتن که چون 
  هر آن کس ز درگاه برگشت روی 

  نماند به پيشش يکی نامجوی 
بيگانگان نهاده و از  پس رهبران و سرداران و موبدان ايران سر به طغيان بر می دارند و برای نابودی جمشيد رو به

  : تازيان دشمن خو و مار بر دوش ياری می جويند
  سواران ايران همه شاهجوی 

  نهادند يکسر به ضحاک روی 
  به شاهی بر او آفرين خواندند 
  . ورا شاه ايران زمين خواندند

  وشاه اژدهافش را که خوراک اژدهای شانه هايش مغز جوانان است، ازدشت نيزه وران 
  : ن تازيان به ايران می آورند و تاج بر سرش می گذارنديا سرزمي

  کی اژدهافش بيامد چو باد 
  به ايران زمين تاج بر سر نهاد 

شاه نيک نهاد و مردم دوست را آواره ی جهانش می کنند و پس از اوارگی بسيار سرانجام ضحاک ناپاک او را در کنار 
  : دريای چين به چنگ می آورد و امانش نمی دهد

  اره مر او را به دو نيم کرد  به
  : و اين نامردمی چنان دل فردوسی را به درد می آورد که در پايان تلخ داستان فرياد بر می آورد

  دلم سير شد زين سرای سپنج 
  خدايا مرا زود برهان ز رنج 

بدون -  داستان جمشيد را شايد اگر امروز هم فردوسی در ميان بود و می ديد که چگونه بار ديگر و بار ديگر و بار ديگر
  : تکرار و تکرار می کنيم، هزار بار تلخ تر فرياد بر می داشت - کنکاش علمی تاريخی آن

  ... دلم سير شد زين سرای سپنج
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 اسطورًه مرگ اسفنديار ايرانيان و اسطورًه شمشون و دليله تورات هردو از يک اصل هستند
 

،گرجيها ، آذريها )کتاب مهابهاراته(در نزد هندوان ) خبر کتسياس، اسفنديار شاهنامه سپنداتًه( زرتشتگئوماته اسطورًه 
و يهود با اهميت ثبت گرديده است ولی تمامی اين ملل وی را تحت نامهای مختلف وی، که در اين باب ترجمه ) ارانيها(

هندوان وی را در . متعلق به ملت خويش به شمار آورده اند ای از القاب وی به زبان خود اين ملل می باشد آورده و او را
بامسی ، آذريها، )همان شروين خرمدينانيا  مهرايزد ( اميران، گرجيها، )يعنی شهريار زرين(زريترشتره اين باب 
ا ما در اينج: به شمار آورده اند) یخورشيد( شمشونو سر انجام يهود در تورات از وی تحت نام ) زرين تن( بئيرک

دختر ) توپليعنی (آتوسا برای سادگی مبحث  تنها از مطابقت اصل شمشون و دليله با سپنداته زرتشت و همسرش 
علی االصول طبق قاعدًه تبديل حرف )الغربه عبری يعنی ( دليله: سخن ميگوئيم) هووی، هوتس اوستا(معروف کورش 

انهای کهن ايرانی پارسی و اوستايی می باشد که به ی زبداريه رئودر زبان پهلوی به جای کلمًه مرکب " ل"به " ر"
جالب توجه است . می باشد ش- داريواست که اين همچنين صورتی از نام شوهر بعدی او يعنی  تنومند وشکوه معنی با 

استر تورات، الهه عشق و (ايشتاررا با ) دختر کورش، همسر گئوماته زرتشت(آتوسا که هرودوت نيز در اين رابطه 
در تورات فلسطينيها ذکر می کند که شکلی از اين ) دليله(جالب است که قوم آتوسا . جايگزين ساخته است) بابليهافحشای 

وشش تن سران پارسی همراه وی می باشند داريوش نام درزبان کردی به معنی راهزنان می باشد که بی ترديد در اصل 
به وضوح به ترتيب به جای شمشون و پسرش ) بازمانده( نوحمااز سوی ديگر نام . که گئوماته زرتشت را ترور نمودند
و بازمانده سرمای شاه درخشان را  سپيتمه جمشيدمی باشد چه اوستا ) زرين تن(سپيتمه جمشيد و پسرش زرتشت 

در واقع اصل سپيتمه جمشيد از سرزمين زمستانی شمال کوهستان قفقاز . ذکر می کند) بسيار کشنده(جهانگير مرکوشان 
در . تعلق داشته است) آمازون(ه و چنانکه در روايت خرمدينان آمده به ديار زنج يعنی قبيله مادرساالر سرمت بود

آترادات پيشوای (شاهنامه کشته شدن اسفنديار را به موجب خطاهای عمدی و سهوی قرون و اعصار به رستم دستان 
يعنی مغ کش (کيانی همان جاماسب / اسپ پيشدادی نسبت داده اند در صورتی که قاتل سپنداته، برادر ويشت) مردان
به هر حال فردوسی واريانتی از اسطوره و افسانًه قتل . يعنی داريوش پسر گشتاسپ هخامنشی بوده است) اوستا
يعنی اسفنديار را چنانکه در ايران باستان شايع بوده نقل نموده است يعنی همان روايتی که ) مخلوق مقدس(سپنداته

روايت حلقه واسط اين دو اسطوره، . گرديده است)پيشداديان(گرش اساس اسطورًه شمشون از داوران واريانت دي
دارا، تنومند يا (است که در آن دالی ) ايرج/ برديه/ منظور گئوماته زرتشتيا ، ايزد مهر(= اسطورًه گرجی اميران 

جسمانی و نيروی حيات وی بدانها بستگی  مادر اميران نوزاد، دارای گيسوان زرينی است که قوای) منسوب به عقاب
                                : دارد و چون هووی او آنها را در هنگام خواب غفلت وی قيچی می نمايد، لذا وی جان می بازد

  
  اسفنديار نيايد همی پيش   کار بدانست رستم که البه به

  رز ده بد آبکه پيکانش را دا   گز کمان را به زه کرد و آن تير
  آسمان سر خويش کرده سوی   کمان همی راند تير گز اندر

  زور ی دانش و فر و فزاينده   هور همی گفت کای پاک دادار
  توان مرا هم روان مرا   مرا همی بينی اين پاک جان

  کارزار مگر سر بپيچاند از   اسفنديار که چندين بپيچم که
  همی همی جنگ و مردی فروشد   همی تو دانی که بيداد کوشد
  تير ی ماه و توی آفريننده   مگير به بادافره اين گناهم
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  جنگ که رستم همی دير شد سوی   درنگ چو خودکامه جنگی بديد آن
  کمان نشد سير جانت ز تير و   بدگمان بدو گفت کای سگزی

  لهراسپی دل شير و پيکان   گشتاسپی ببينی کنون تير
  سزد چنان کز کمان سواران   بزد ر ترگ رستميکی تير ب

  بود بران سان که سيمرغ فرموده   زود تهمتن گز اندر کمان راند
  نامدار سيه شد جهان پيش آن   اسفنديار بزد تير بر چشم

  فرهی ازو دور شد دانش و   سهی خم آورد باالی سرو
  دست ش زبيفتاد چاچی کمان      پرست يزدان نگون شد سر شاه

  آوردگاه ز خون لعل شد خاک   سياه گرفته بش و يال اسپ
  بار که آوردی آن تخم زفتی به   اسفنديار چنين گفت رستم به

  زنم بلند آسمان بر زمين بر   تنم تو آنی که گفتی که رويين
  ننگ بخوردم نناليدم از نام و   خدنگ من از شست تو هشت تير

 
  نامدار ی بخفتی بران باره   کارزار زبه يک تير برگشتی ا

  بسوزد دل مهربان مادرت   سرت اکنون به خاک اندر آيد  هم
  سپاه نگون اندر آمد ز پشت   انگه سر نامبردار شاه  هم

  گوش بر خاک بنشست و بگشاد   هوش زمانی همی بود تا يافت
  يدکش همی پر و پيکانش در خون   کشيد سر تير بگرفت و بيرون
  شاهنشهی که تيره شد آن فر   آگهی همانگه به بهمن رسيد

  جفت که پيکار ما گشت با درد   بيامد به پيش پشوتن بگفت
  چاک دل ما ازين درد کردند   خاک تن ژنده پيل اندر آمد به
  ز پيش سپه تا بر پهلوان   برفتد هر دو پياده دوان
  اندرون پرخون به دستيکی تير    خون بديدند جنگی برش پر ز
  خاک خروشان به سر بر همی کرد   چاک پشوتن بر و جامه را کرد
  خون بماليد رخ را بدان گرم   اندرون همی گشت بهمن به خاک

  مهان آوران و که داند ز دين   پشوتن همی گفت راز جهان
  کين به مردی برآهيخت شمشير   دين چو اسفندياری که از بهر

  دست به بد کار هرگز نيازيد   پرست بت د پاک از بدجهان کر
  سر تاجور سوی خاک آمدش   به روز جوانی هالک آمدش
  پرآزار ازو جان آزاد مرد   درد بدی را کزو هست گيتی به
  که هرگز نبيند بد کارزار   فراوان برو بگذرد روزگار

  ارشهري همی خون ستردند زان   کنار جوانان گرفتندش اندر
  درد رخی پر ز خون و دلی پر ز   کرد پشوتن بروبر همی مويه
  شهريار ی جهانجوی و از تخمه   اسفنديار همی گفت زار ای يل

  پای که افگند شير ژيان را ز   جای که کند اين چنين کوه جنگی ز
  نيل که آگند با موج دريای   پيل که کند اين پسنديده دندان

  رسد گمان بد که بر بدکنش بی   بد از چشم چه آمد برين تخمه
  تو کجا شد به بزم آن خوش آواز   تو کجا شد به رزم اندرون ساز
  تو توانايی و اختر و دين   تو کجا شد دل و هوش و آيين

  باک نيامدت از پيل وز شير   پاک چو کردی جهان را ز بدخواه
  روزگار ترا که در خاک بيند   کار کنون آمدت سودمندی به

  باد بدين کوشش بيش و اين بخت   باد که نفرين برين تاج و اين تخت
  روان روشن سرافراز و دانا و   جوان که چو تو سواری دلير و
  روزگار به زاری سرآيد برو   کارزار بدين سان شود کشته در
  بارگاه مه گشتاسپ و جاماسپ و آن   شاه که مه تاج بادا و مه تخت

  روزگار که ای مرد دانای به   اسفنديار چنين گفت پر دانش
  گاه چنين بود بهر من از تاج و   تباه مکن خويشتن پيش من بر
  منال تو از کشتن من بدين سان   نهال تن کشته را خاک باشد

  دم ز باد آمده باز گردد به   جم کجا شد فريدون و هوشنگ و
  ما زيده سرافراز و پاکانگ   ما زاده نياکان همان پاک
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  سرای نماند کس اندر سپنجی   جای برفتند و ما را سپردند
  نهان چه در آشکار و چه اندر   جهان فراوان بکوشيدم اندر

 آورم خرد را بدين رهنمای   آورم که تا رای يزدان به جای
  آهرمنی ز بد بسته شد راه   روشنی چو از من گرفت ای سخن

  گريز نبد زو مرا روزگار   تيز زيد چنگالزمانه بيا
  کشت افروز من بدرود هرچ دل   بهشت اميد من آنست کاندر

  مشت نگه کن بدين گز که دارم به   نکشت به مردی مرا پور دستان
  گر چاره ز سيمرغ وز رستم   سر بدين چوب شد روزگارم به

  شناخت ن اوکه اروند و بند جها   ساخت فسونها و نيرنگها زال
  درد بپيچيد و بگريست رستم به   کرد چو اسفنديار اين سخن ياد

  کار ترا بهره رنج من آمد به   ناسازگار چنين گفت کز ديو
  بن ز مردی به کژی نيفگند   سخن چنانست کو گفت يکسر
  ام جسته بسی رزم گردنکشان   ام بسته که تا من به گيتی کمر

  کارزار دار با جوشن زره   ندياراسف سواری نديدم چو
  اوی بديدم کمان و بر و شست   اوی چو بيچاره برگشتم از دست

  يکبارگی بدادم بدو سر به   بيچارگی سوی چاره گشتم ز
  بينداختم چو روزش سرآمد   ساختم زمان ورا در کمان

  آمدی مرا کار گز کی فراز   آمدی گر او را همی روز باز
  زدن به پرهيز يک دم نشايد   شدن تيره ببايدازين خاک 

  منم وزين تيرگی در فسانه   منم همانست کز گز بهانه
  روزگار که اکنون سرآمد مرا   اسفنديار چنين گفت با رستم

  رای تر گشت که ما را دگرگونه   آی تو اکنون مپرهيز و خيز ايدر
  من ارزبدانی سر مايه و    من مگر بشنوی پند و اندرز
  آوری بزرگی برين رهنمای   آوری بکوشی و آن را بجای
  خروش پياده بيامد برش با   گوش تهمتن به گفتار او داد

  نرم همی مويه کردش به آوای   گرم همی ريخت از ديدگان آب
  راه ز ايوان چو باد اندر آمد به   رزمگاه چو دستان خبر يافت از
  درد دو ديده پر از آب و دل پر ز   دنبر ز خانه بيامد به دشت
  گردنکشان برفتند چندی ز   بيهشان زواره فرامرز چو

  ماه که تاريک شد روی خورشيد و   خروشی برآمد ز آوردگاه
  جگر ترا بيش گريم به درد   پسر به رستم چنين گفت زال ای
  زمين ز اخترشناسان ايران   چين که ايدون شنيدم ز دانای

  روزگار بريزد سرآيد برو   اسفنديار هرکس که او خونکه
  بود وگر بگذرد رنج و سختی   بود بدين گيتيش شوربختی
  روزگار که از تو نديدم بد   اسفنديار چنين گفت با رستم

  شنود سخن هرچ گويم ببايد   بود زمانه چنين بود و بود آنچ
  کمان مرغ و تير ونه رستم نه سي   زمان بهانه تو بودی پدر بد

  نيمروز نخواهم کزين پس بود   بسوز مرا گفت رو سيستان را
  رنج بدو ماند و من بمانم به   گنج بکوشيد تا لشکر و تاج و
  من خردمند و بيدار دستور   من کنون بهمن اين نامور پور

 
  يادگير همه هرچ گويم ترا   پذير بميرم پدروارش اندر

  دار سخنهای بدگوی را ياد   دار ورا شادبه زابلستان در 
  شکار نشستنگه بزم و دشت   بياموزش آرايش کارزار

  روزگار بزرگی و برخوردن از   کار می و رامش و زخم چوگان و
  کام که هرگز به گيتی مبيناد   نام چنين گفت جاماسپ گم بوده

  بود سرافرازتر شهرياری   بود که بهمن ز من يادگاری
  راست ببر زد به فرمان او دست   خاست تهمتن چو بشنيد بر پای
  آورم سخن هرچ گفتی به جای   نگذرم که تو بگذری زين سخن
  تاج نهم بر سرش بر دالرای   عاج نشانمش بر نامور تخت
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  کهن بدو گفت نوگير چون شد   سخن ز رستم چو بشنيد گويا
  منست دين به رهنمایبرين    منست چنان دان که يزدان گوای

  ای پرورده ز شاهان پيشين که   ای کرده کزين نيکويها که تو
  گشت ز من روی گيتی پرآواز   بازگشت کنون نيک نامت به بد
  آفرين جهان چنين بود رای   زين غم آمد روان ترا بهره

  کفن نجويم همی زين جهان جز      من چنين گفت پس با پشوتن که
  جای تو لشکر بيارای و شو باز    سرای ذرم زين سپنجیچو من بگ

  مجوی که چون کام يابی بهانه   بگوی چو رفتی به ايران پدر را
  گشت همه مرزها پر ز نام تو   گشت زمانه سراسر به کام تو
  تو سزا اين بد از جان تاريک   تو اميدم نه اين بود نزديک

  ياد ه بد کس نيارست کرد از توب   داد جهان راست کردم به شمشير
  شد بزرگی و شاهی مرا خواست   شد به ايران چو دين بهی راست

  فرستاديم نهانی به کشتن   داديم به پيش سران پندها
  دل بيارای و بنشين به آرام   دل کنون زين سخن يافتی کام

  کن به ايوان شاهی يکی سور   کن چو ايمن شدی مرگ را دور
  مرا ترا نام تابوت و پوشش   مرا خت سختی و کوششترا ت

  تير که نگريزد از مرگ پيکان   پير چه گفت آن جهانديده دهقان
  راه روانم ترا چشم دارد به   سپاه مشو ايمن از گنج و تاج و

  بشنويم بگوييم و گفتار او   شويم چو آيی بهم پيش داور
  پرخاشجوی مد از رزمکه سير آ   بگوی کزو بازگردی به مادر

  بود گذر کرده بر کوه پوالد   بود که با تير او گبر چون باد
  روان تو از من مرنج و مرنجان   مهربان پس من تو زود آيی ای
  کفن مبين نيز چهر من اندر   انجمن برهنه مکن روی بر

  نستايدت کس از بخردان نيز   بيفزايدت ز ديدار زاری
  مرا که جويا بدندی نهفت   مرا ا و جفتهمان خواهران ر
  جاودان که پدرود باشيد تا   بخردان بگويی بدان پرهنر

  کليد در گنج را جان من شد   رسيد ز تاج پدر بر سرم بد
  او که شرم آورد جان تاريک   او فرستادم اينک به نزديک

  ستم که بر من ز گشتاسپ آمد   دم بگفت اين و برزد يکی تيز
  خاک تن خسته افگنده بر تيره   پاک انگه برفت از تنش جان هم

  دريد همه جامه بر تن سراسر   رسيد تهمتن بنزد پشوتن
 

و فراخواندن  ساختن قصرر به رستم مبنی بر وصيت اسفندياچنانکه پيداست در روايت شاهنامه فردوسی سخنی از 
به منظور کشيدن زنجير ستونهای قصر برای زيرآوار گرفتن رستم و  بدانجا) در اصل بابل مازندرانی(ميهمانان زابلی 

بزرگان زابلی سخنی به ميان نيامده است؛ ولی در شاهنامه های منثور و متمم شاهنامًه فردوسی آن را به طور مفصل 
منطقی سخن در نقل کرده اند و به احتمال قريب به يقين فردوسی ازاين روايت نيز آگاهی کافی داشته ولی نظم وسياق 

داريوش، قاتل اسفنديار (پسر اسفنديار جعلی ) خشايارشا(اين يافته که اين روايت را، با داستان حقيقی پرورش بهمن 
در رابطه با نام داريوش . جايگزين سازد -که در اين مورد خود داريوش منظور بوده است- به دست رستم ) حقيقی

آنچنانکه بايد و شايد بررسی نشده است؛ چه بنا به شواهد و قرائنی اين نام توضيحات بيشتری الزم می آيد چه اين نام 
" ل"از آنجائيکه در فرس قديم حرف : دارد که به معنی عقاب می باشند) پهلوی(آرتباطی با دال و دالمن فارسی ميانه 

نظر . رمن يا درمن تلفظ ميگرديده اند، داَر يا دَر و دا"ر"وجود نداشته لذا علی القاعده اين کلمات بايد با جايگزينی حرف 
به معنی منش  بوده است، لذا جزء دار يا دَر با معنی دريدن مناسب می افتد و اين در مورد عقاب که  منبه اينکه جزء 

درنده ترين پرندگان است مصداق می يابد، از اينجا راهنمايی می شويم که نام داريوش را با اين کلمه مقابله نموده و نام 
سه سند تاريخی معتبر در اين باب سراغ : صلی وی يعنی داريه وهوش  را به معنی عقاب شريف و نيک پی بگيريما

پيش از اينکه داريوش و شش تن همدستانش به گئوماته :"ميگويد ۶٧فقرًه  ٣هرودوت در تاريخش فصل : داريم
روی داد و خواستند که ترور را به تأخير  حمله برند به برخی از آنها ترديدی) برديه پسرخواندًه کورش/سمرديس(

اندازند و با هم در گفتگو بودند که ناگاه ديدند هفت جفت عقاب دوجفت کرکس را دنبال کردند، اين پيش آمد را به فال 
سپيتاک برديه و برادرش مگابرن (نيک گرفتند و نشان رستگاری دانستند؛ آنگاه مصمم شدند و به شکست همآوردان 

سند ديگر وجود تمثال عقاب در باالی درفش کاويانی هخامنشيان شاخًه داريوش می باشد ." کامياب گرديدند) ويشتاسپ
و ) پارس(= اهورامزدا با سر پلنگ / از اينجا معلوم ميشود که تمثال سيمرغ. که البد ربطی با نام داريوش داشته است
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 سيمرغیمطلب به سند سوم در اين باب راهنمايی ميشويم چه  از اين. بالهای عقاب از عهد داريوش به بعد پديد آمده است
فريدون را می ريزد کسی جز /اسفنديار پسر خواندًه کورش )/ گئوماته زرتشت، برديه(که در شاهنامه نقشًه قتل سپنداته 

يوش قاتل منظور دار(جعلی  اسفنديارناگفته نماند در هفتخوان . نمی باشد) لفظًا يعنی عقاب نيک پی(خود داريوش 
داريوش به قتل می رسد که بی شک / ديگری به دست اسفنديار سيمرغ) اسفنديار اصلی و گسترش دهندًه آئين زرتشتی

. شورشی عيالمی است که توسط داريوش به قتل رسيد) قانونگذار واالمقام( اوپه دارمهفرزند ) عقاب( آسينااشاره به نام 
   

):تورات، کتاب داوران( مشونشمشون و دليله؛ گرفتار شدن و وفات ش  

                                                                                      :  و دليله  سامسون
  شد آه  جا پخش  در همه  بزودي  ٢  .بسر برد  اي بدآاره  را با زن  و شب  رفت  غزه  شهر فلسطيني  به  سامسون  روزي   ١

آنها در . بگيرند بگريزد او را  نشستند تا اگر خواست  در آمين  نزد دروازه  شب  شهر تمام  مردان  پس . است  آمده  غزه  او به
  شب  تا نصف  اما سامسون  ٣  ». آشت  او را خواهيم شود،  هوا روشن  صبح  چون«: گفتند  نكردند بلكه  اقدامي  هيچ  شب

  باالي  ، به خود گذارده  را بر دوش  از جا آند و آن  شهر را با چارچوبش  و دروازه  رفت  بيرون  برخاسته  خوابيد؛ سپس
                                                                                                     .برد  است  حبرون  در مقابل  آه  اي تپه
: او گفتند  ، به آمده  نزد دليله  فلسطيني  رهبر  پنج  ٥  .شد  دليله  نام  ، به سورق  ادياز و  زني  عاشق  بعد، سامسون  مدتي  ۴
آار را   اگر اين.  و ببنديم  او را بگيريم  توانيم و چطور مي  است  نيرومند ساخته  او را اينچنين  چيزي  چه  بفهمي  آن  سعي«

                                                            ».داد  خواهيم  تو پاداش  به  نقره  از ما هزار و صد مثقال  يك هر  دهي  انجام
  و ناتوان  تو را بست  توان مي  ؟ چگونه تو چيست  رمز قدرت  بگو آه  من به  آنم مي  خواهش«:  گفت  سامسون  به  دليله  پس  ۶

 »آرد؟
                     ».شد  خواهم  ديگر ناتوان  هر آس  ، مثل شوم  بسته  آمان  زه  اگر با هفت«:  او گفت  در جواب  سامسون  ٧
، او چند  در ضمن  ٩  . بست او را  آمان  زه  هفت  با آن  آوردند و دليله  دليله  براي  آمان  زه  هفت  فلسطيني  رهبران  پس  ٨

  فلسطينيها براي!  سامسون«: فرياد زد  سامسون  از بستن  پس  دليله. بود  آرده  مجاور مخفي  را در اطاق  نفر فلسطيني
 .آشكار نشد  قدرتش آرد و راز  آند، پاره بر خورد مي  آتش  به  آه  آتاني  نخ  را مثل  زه  سامسون »!اند تو آمده  گرفتن
  بگو آه  من  به  آنم مي  ؟ خواهش يگفت  دروغ  من  چرا به!  اي آرده  ، تو مرا مسخره سامسون«:  گفت  وي  به  دليله  سپس ١٠

                                                                            »؟ تو را بست  توان چطور مي
  همخوا  ، ناتوان ، مانند ساير مردان شوم  ، بسته نشده  استفاده هرگز از آنها  آه  اي تازه  اگر با طنابهاي«:  گفت  سامسون  ١١
 ».شد
فرياد   دليله. بودند  شده  مجاور مخفي  ها در اطاق بار نيز فلسطيني  اين.  ، او را بست گرفته  اي تازه  طنابهاي  دليله  پس ١٢
 . خود گسيخت  از بازوان  نخ  او طنابها را مثل  ولي» !اند آمده تو  گرفتن  ها براي فلسطيني!  سامسون«: زد
تو را   توان واقعًا چطور مي  آه بگو  من  حاال به!  نگفتي  راست  من  و به  انداختي  مرا دست  باز هم« : گفت  وي  به  دليله ١٣
 »؟ بست

 ».شد  خواهم  ديگر، ناتوان  مانند مردان  ببافي  نساجيات  دستگاه  تارهاي مرا در  گيسوي  اگر هفت«:  گفت  سامسون
. آرد  محكم  دستگاه  آنها را با ميخ و  بافت  نساجي  دستگاه  او را در تارهاي  يموها  بود، دليله  او در خواب  وقتي  پس١۴
 !را از جا آند  سر، دستگاه  حرآت  او بيدار شد و با يك »!ها آمدند فلسطيني!  سامسون«: فرياد زد  سپس
  مرا دست  آه  است  مرتبه  ؟ سه ماد ندارياعت  من  به  آنكه  و حال  داري  مرا دوست  گويي مي  چگونه» : او گفت  به  دليله  ١۵

                                                                  »؟ در چيست  رازقدرتت  گويي نمي  من  و به  انداختي
او   را براي خود  راز قدرت  باالخره  آورد، تا اينكه مي  ستوه  را به  خود سامسون  هر روز با اصرارهاي  دليله  ١٧و١۶
خدا   و وقف  بوده  از بدو تولد نذيره  من  چون.  است  نشده  تراشيده هرگز  سر من  موي«:  گفت  وي  به  سامسون.  ساخت  فاش
 ».شد  خواهم  ناتوان  ديگري  ، مانند هر شخص رفته  از بين  من  شود، نيروي  تراشيده  سرم  موي اگر.  ام شده
  بياييد، اين«:  آنها گفت  فرستاد و به  رهبر فلسطيني  پنج  آن  بدنبال  پس.  است  را گفته  حقيقت  دفعه  اين  فهميد آه  دليله  ١٨
  دليله  ١٩  .، آمدند برداشته بودند، با خود  داده  وعده  وي  به  را آه  پولي  آنها  پس» . است  گفته  من  را به چيز  او همه  دفعه

،  ترتيب  بدين. را تراشيدند  سرش  موي  دستور دليله  به  سپس. خواباند و او را  خود گذاشت  ندام  را روي  سر سامسون
اند تو را  ها آمده فلسطيني!  سامسون» :فرياد زد  دليله  آنگاه ٢٠.  او از او رفـت  آــرد و نيـروي  را درمانـده  سامسون  دليله

 از  اما غافل» ! شوم و آزاد مي  دهم مي  خود تكاني  به  پيش  مانند دفعات«: دآر او بيدار شد و با خود اينطور فكر» !بگيرند
در   را از آاسه  او را گرفتند و چشمانش ، ها آمده فلسطيني  موقع  در اين  ٢١  . است  آرده  خداوند او را ترك  بود آه  اين

  آردند گندم  انداختند و وادارش  زندان  به  بسته  فرغيم  را با زنجيرهاي  سامسون در آنجا. بردند  غزه  ، او را به آورده
 .بلند شد  دوباره  سرش  موي  نكشيد آه  اما طولي  ٢٢. آند  دستاس
                                                                       :سامسون  مرگ
  آنند، چون  تقديم  خود داجون  بـت  به  بزرگي  مايند و قربانين برپا  مفصـلي  شدند تا جشن  جمع  فلسطيني  رهبران  ٢٤و٢٣
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آردند و  مي  ستايش خود را  خداي  سامسون  آنها با ديدن. دانستند خود مي  بت  را مديون  خود، سامسون  بر دشمن  پيروزي
  ما تسليم  دست  به  ، اآنون را آشـت از فلسطـينيها  بسياري آرد و  را خراب  زمينمان  ما را آه  ما، دشمن  خداي«: گفتند مي
 ».آند  بياوريد تا ما را سرگرم  را از زندان  سامسون«: زدند فرياد مـي  مست  نيمه  جماعـت  ٢٦و٢٥  ». اسـت  آرده

. داشتند بود برپا  معبد بر آنها قرار گرفته  سقف  آه  دو ستون  ، او را در ميان معبد آورده  داخل  به  را از زندان  سامسون
  بگذار، چون  دو ستون  مرا روي  هاي دست«:  آرد گفت مي  ، او را راهنمايي گرفته را  دستش  آه  پسري  به  سامسون

                                                                    ». آنم  آنها تكيه  به  خواهم مي
  تماشاي  معبد به  هاي هزار نفر در ايوان  با سه  همراه  رهبر فلسطيني  پنج .بود  پر شده  معبد از مردم  موقع  در اين  ٢٧

                                                           .آردند مي  ، او را مسخره نشسته  سامسون
بار ديگر   مرا بيادآور و يك  نمآ مي  ، التماس من  خداوند، خداي  اي» : گفت  ، چنين نزد خداوند دعا آرده  سامسون ٢٨

                                                            ». فلسطينيها بگيرم  را از اين  چشمانم  ، تا انتقام بازگردان  من  به را  نيرويم
بر   قوت  با تمام  سپس» . رمبمي ها بگذار با فلسطيني«:  و گفت  خود را بر ستونها گذاشت  دستهاي  سامسون  آنگاه  ٣٠و٢٩ 

او   آه  تعداد افرادي.  در آنجا بودند فرو ريخت  آه  مردمي  و همه  فلسطيني  معبد بر سر رهبران  ستونها فشار آورد و سقف
  .بود  آشته  عمرش  او در طول  بود آه  آساني  از تمام  بيش  آشت  مرگش  هنگام
  و اشتاعول  صرعه  راه  بين  آه  مانوح  ، جسد او را بردند و در آنار قبر پدرش آمده  و ساير بستگانش  بعد برادران  ٣١

  .بود  اسرائيل  رهبر قوم  سال  بيست  او مدت. آردند  ، دفن قرار داشت
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مأخذ نام و اسطورًه جعفر جنی
 

ويا در روز عاشورا به کمک امام در اساطير شيعيان از لشکر اجنه و رهبر ايشان يعنی جعفر جنی صحبت ميشود که گ
چه با اندکی . بعيد است اين نامهای اساطيری کامًال افسانه ای باشند. حسين شتافتند ولی تقاضای ياری ايشان مقبول نيفتاد

و پسر ) فريدون، سليمان(کورش تفحص و تدقيق معلوم ميشود در اينجا نيز پای قهرمانان بزرگ اساطيری ايران يعنی 
در ميان است که توسط ايرانيان و فرهنگ ايرانی وارد مدار روايات قرآنی و شيعی ) ايرج(برديه زرتشت خوانده اش 

معرفی می کنند و در سرزمين هند که شمال شرقی آن  جنهارا فرمانروای ) کورش( سليمانچه اساطير قرآنی . شده اند
ناميده شده  جاينرمان می راند فرقه ای به نام در تصرف کورش بود و پسر خوانده اش برديه زرتشت از بلخ بديشان ف

پيامبر بزرگ ) بزرگ دانا( مهاويرااند که مفهوم نامشان به معانی دانايان يا پيروزمندان است و زرتشت را تحت نام 
نيز آورده اند که اين مطابق القاب هندی گئوماته زرتشت ) ظفر( زعفرنام جعفر جنی را به صورت . خود می شمارند

از اينجاست که کتسياس می آورد . . است) دانا، پيروزمند(و جاين ) به هدف رسيده(يعنی سيدارتا ) مه بودا، مهاويراگوت(
با فيالن و ) بی مرگ، منظور زرتشت( آمرگوس/ آمرايوسدر آخرين نبرد کورش، که منجر به مرگ وی گرديد، 

 گيبيلکه شباهتی به نام (جعفرخود نام . شتافت) رسیسليمان، سلمان فا( کورشبه کمک ) دری(سواران هندی و دربيکی 
است که در عهد برديه زرتشت است به وضوح يادآور نام  شتر پر شيربه ظاهر به معنی دارندًه ) خدای آتش بابليها دارد

حت بيشتر در قرآن تزرتشت گرفته می شده است و از همين معنی است که  شتر زرين تنومندساسانيان به معنی دارندًه 
اما نظر به اينکه زرتشت نزد هندوان تحت اين . معرفی می گردددارندًه شتر مقدس ) پيغمبر نيکوکار، هدهد( صالحنام 

 زرتشتاز ترجمًه خود نام و نشان  جعفر جنیعنوان شناخته شدًه ايرانی خود معروف نبوده؛ لذا مسلم می نمايد عنوان 
در خود زبان عربی وجه اشتقاقهای عاميانه ولی منطقی برای . ه استعايد شد) يعنی بسياردانا جن-وی= گن- وی(ويون

برای اين نام اساطيری شيعی وجود ) ّجن=مردم نامرئی گريزان(فر-جفو ) دانای علوم غيبی(جفراين نام به صورت 
  :               مما در اينجا سخن کوتاه کرده و در اين باب يک مطلب از يک بينش کامًال نفی گرا را ارايه می دهي. دارد

 )پرسشهای بی پاسخ(يک وبالگ فيلتر شده: منبع 
  صحبت کردن مورچه ها و هد هد -١
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لنَّْمِل َوُحِشَر ِلُسَلْيَماَن ُجُنوُدُه ِمَن اْلِجنِّ َواْلِإنِس َوالطَّْيِر َفُهْم ُيوَزُعوَن ؛ َحتَّى ِإَذا َأَتْوا َعَلى َواِدي ا/٢٣تا    ١٨سوره نمل آيات  
؛ َفَتَبسََّم َضاِحًكا مِّن َقْوِلَها َوَقاَل َربِّ ْت َنْمَلٌة َيا َأيَُّها النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساِآَنُكْم َلا َيْحِطَمنَُّكْم ُسَلْيَماُن َوُجُنوُدُه َوُهْم َلا َيْشُعُروَنَقاَل

يَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا َتْرَضاُه َوَأْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الصَّاِلِحيَن؛ َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي َأْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَد
َينِّي ِبُسْلَطاٍن مُِّبيٍن؛ َفَمَكَث ا َأْو َلَأْذَبَحنَُّه َأْو َلَيْأِتَوَتَفقََّد الطَّْيَر َفَقاَل َما ِلَي َلا َأَرى اْلُهْدُهَد َأْم َآاَن ِمَن اْلَغاِئِبيَن؛ َلُأَعذَِّبنَُّه َعَذاًبا َشِديًد

ُكُهْم َوُأوِتَيْت ِمن ُآلِّ َشْيٍء َوَلَها َعْرٌش َغْيَر َبِعيٍد َفَقاَل َأَحطُت ِبَما َلْم ُتِحْط ِبِه َوِجْئُتَك ِمن َسَبٍإ ِبَنَبٍإ َيِقيٍن؛ ِإنِّي َوَجدتُّ اْمَرَأًة َتْمِل
  .َعِظيٌم

رنده گرد آمدند و آنها به صف می رفتند؛ تا به وادی مورچگان رسيدند مورچه ای سپاهيان سليمان از جن و آدمی و پ
ای مورچگان ، به النه های خود برويد تا سليمان و لشکريانش شما را بی خبر در هم نکوبند؛ سليمان از سخن او : گفت 

پدر و مادر من ارزانی داشته ای به ای پروردگار من ، مرا وادار تا سپاس ، نعمت تو را که بر من و : لبخند زد و گفت 
جای آورم و کارهای شايسته ای کنم که تو خشنود شوی ، و مرا به رحمت خود در شمار بندگان شايسته ات در آور؛ در 

چرا هدهد را نمی بينم ، آيا از غايب شدگان است؟؛ به سخت ترين وجهی عذابش : ميان مرغان جست و جو کرد و گفت 
به چيزی : می برم ، مگر آنکه برای من دليلی روشن بياورد؛ درنگش به درازا نکشيد بيامد و گفت می کنم يا سرش را 

دست يافته ام که تو دست نيافته بودی و از سبا برايت خبری درست آورده ام؛ زنی را يافته ام که بر آنها پادشاهی می کند 
  .از هر نعمتی برخوردار است و، تختی بزرگ دارد

ياد کارتون معروف سيندرال می اندازد که در آن موشها و گنجشکها و سگ و گربه با يکديگر حرف ميزنند  اين آيات مرا
البته حتی در اين داستان زيبا نيز موشها . و به خانم سيندرال کمک ميکنند و برايش لباس ميدوزند و اورا ياری ميکنند

نظور خودشان را به سيندرال ميفهمانند، در اين داستان قرآنی نيز نميتوانند با سيندرال صحبت کنند بلکه با ايما و اشاره م
که مثل ساير داستانهای سامی در آن توحش و بربريت موج ميزند و پيامبر خدا به دليل غيبت هد هد ميخواهد سر او را 

  .ببرد، حيوانات بايکديگر حرف ميزنند، و البته سليمان نيز زبان آنها را درک ميکرده است
وقتی کودک بودم نيز ماجرای سيندرال را که در کارتونی به تصوير کشيده شده بود باور نميکردم و به خوبی  من حتی

ميدانستم که حيوانات حرف نميزنند و آنقدر از هوشياری برخوردار نيستند که بتوانند اينگونه با يکديگر ارتباط برقرار 
برقرار کنند، اما ممکن است ساير کودکان واقعا اين ماجرا را باور  کنند، چه برسد که بتوانند با انسانها رابطه گفتاری

و به نظر من مسلمانانی که اين ماجراهای قرآن را باور ميکنند واقعا کودکانه و بچه گانه فکر ميکنند، برای . کرده باشند
و نفهم بودن مردمی ) دکیکو(همين است که حزب اللهی ها معتقدند مردم صغير هستند، و فلسفه واليت فقيه بر صغارت 

بنا نهاده شده است که اين نابخردانه ها را قبول کرده و خود را مسلمان مينامند، و البته چندان ناشايست نيست که قبول 
کنيم، اين مردم صغير واقعا نياز به ولی و سرپرست دارند، همچنان که کودکی که ماجرای سيندرال را باور ميکند 

چون ميزان شعورش به قدری نيست که برای خود تصميم بگيرد پس زنده باد واليت فقيه برای نيازمند به ولی است، 
  .انسانهای کم هوش صغير

آگاهی يافته بود، و سليمان از درک گفتمانهای ساير " زبان مرغان"گويا سليمان از طرف اهللا تنها به منطق الطير 
رين دانشمند اسالمی از جمله عالمه طباطباعی اين دانشمند و جانوران عاجز بوده است، به همين دليل بسياری از مفس

فيلسوف بزرگ برای رفع اين تناقض که چرا سليمان که تنها زبان ماکيان ميدانسته است، زبانه مورچه را نيز فهميده 
ت، و است، اشاره کرده اند که آن مورچه که حضرت سليمان با وی صحبت کرده است احتماال مورچه بالدار بوده اس

مورچه های بالدار نيز جزو پرندگان به حساب می آيند پس حضرت سليمان زبان آنها را نيز درک ميکرده است، 
جانورشناسان معتقدند مغز پرندگان و جانوران آنقدر پيشرفته (!) حضرت عالمه بعدًا در الميزان اشاره ميکنند که گويا 

قدر پيچيده فکر بکنند، لذا احتماًال خداوند متعال به پرندگان در دوران نيست که بتوانند با يکديگر صحبت بکنند و يا اين
البته عالمه هيچ کدام از اينها را از خود نساخته . سليمان اين قدرت فکر کردن را داده بود است و بعدًا از آنها گرفته است

خبرچينی او نيز همانند خبرچينی  ماجرای صحبت کردن هد هد و. دينی نقل قول ميکنند(!) است بلکه از ديگر بزرگان 
  .شيال، کالغ سندباد است در کارتون زيبای سندباد و علی بابا

اينکه حيوانات و پرندگان روزگاری باهوش بوده اند و اکنون خنگ گشته اند و تمامی اين توجيهات مسخره برای 
و اين جانوران نميوانند با يکديگر اينگونه پوشاندن اين خرافات قرآن و مخالفت با اين واقعيت که شانه به سر و مورچه 

رابطه برقرار کنند و اساسًا آنقدر باهوش نيستند که اسم کسی را بدانند و خبر چينی کنند، آنچنان که هد هد برای سليمان 
پايين کرده است، به راستی اينگونه توجيه کردن ها و ياوه گويی ها عالمه را در حد يک کمدين و طنز پرداز بی استعداد 

با اين همه شعور، ذکاوت و فرزانگی هنوز در جنگل زندگی ميکند و هنوز ) هدهد(معلوم نيست چرا پوپک . می آورد
  .تاريخدان و فيلسوفی از جامعه مرغان در نيامده است

سر اما از همه اينها گذشته خوی وحشی گری و خشونت اسالمی حتی در اين داستان نيز ديده ميشود، سليمان ميخواهد 
و البته در ادامه داستان سليمان به هد هد ميگويد برو و به آن زن بگو که اسالم ! هد هد بيچاره را ببرد و اورا بکشد

و گويا چنان نيز ميکند، اينهم البته از عدالت و آزادمنشی و عمق جوانمردی . بياورد، و اال اورا نابود خواهيم کرد
  .ين را به آتش کشيدند، يا حرف مرا قبول کن، يا تو را خواهم کشتپيغمبران اين مشعلهای آسمانی است که زم

  وجود موجودات پنهانی به نام جن -٢
  .َواْلَجآنَّ َخَلْقَناُه ِمن َقْبُل ِمن نَّاِر السَُّموِم/٢٧سوره حجر آيه  
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  .و جن را پيش از آن ، از آتش سوزنده بی دود آفريده بوديم
حتی در قرآن سوره ای به نام جن نيز وجود دارد، مردمان باستانی چون علت جن يکی از خرافات شاخص قرآن است، 

بسياری از چيزها را نميدانستند، همواره خود را محصور بين موجودات ناپيدا و گم ميديدند و گمان ميکردند اتفاقهائی که 
واژه جن به . ه محمد بوده استجن از موجودات خرافی محلی جامع. می افتد معلول فعاليتهای اين موجودات نامرئی است

معنی مخفی است، مشتقات و کلمات همخانواده جن نيز در عربی به همين معنی داللت دارند، مثال جنان و جنين هردو 
  .در بدن پنهان هستند

  .دکتر شجاء الدين شفا، در مورد جن در کتاب تولدی ديگر مينويسند
سخن ميگويد که شبيه آدميان آفريده شده اند، ولی بخالف خود آنها که  قرآن از موجودات ناپيدای ديگری به نام جن نيز"

داده شده، : اجنه"در قرآن اهميت خاصی به . آدمها را ميبينند، آدمها به ديدن آنها، جز در موارد خاص، قادر نيستند
سخنی از جن به ميان  آيه به آنان اختصاص يافته است، ولی در دو کتاب توحيدی ديگر، تورات و انجيل  ۴٨بطوريکه  
  .نيامده است

اعتقاد به جن، اعتقادی است که از اسطوره های بابلی به معتقدات اعراب عصر جاهليت و از آنجا به قرآن و به معتقدات 
موجوداتی ناپيدا بودند که از آتش آفريده شده بودند و به دو ) اجنه(در اساطير بابلی اوتوکوها . اسالمی راه يافته است

ناميده " شدو"اجنه خوب اختصاصا . خوب و بد تقسيم ميشدند که هردوی آنها ارتباط تنگاتنگی با آدميان داشتندگروه 
ميشدند حامی و نگهبان مردمان در برابر خطرات روزمره زندگی و در عين حال خطرات ناشناخته ديگری بودند که 

اين اجنته در سفر و در حضر و حتی در کوچه و بازار . تندآدميان بر آنها آگاه نبودند ولی جنيان از اين خطرات خبر داش
در مقابل، اجنه . آدميان را بی آنکه ديده شوند، همراهی ميکردند و در هنگام جنگ آنها را از تير دشمن محفوظ ميداشتند

ون همراه می آوردند خوانده می شدند پيوسته در پی آزار آدميان بودند و برای آنها انواع بيماری های گوناگ" اديمو"بدکه 
اين گروه از اجنه . يا آنها به جنايت تشويق ميکردند و گله هايشان را از ميان ميبردند و خانواده ها را به جدائی ميکشاندند

انواع هفتگانه ای از آنها که در کوهستان . شرور بر خالف ساير جنيان ازدواج نميکردند و فرزندانی به بار نمی آوردند
ه بودند عادتا در ويرانه ها يا در زير زمين ميزيستند و آدميان ميتوانستند آنها را از پاهای سم دارشان مغرب زاده شد

در عوض جنهای خوب نه تنها ميان خودشان ازدواج . بشناسند و برای دفع شرشان از کاهنان و جادوگران کمک گيرند
  .ميکردند، بلکه ميتوانستند با آدميان نيز در آميزند

اين عقيده بابلی و عربی دوران جاهليت، که مشابه آنرا به اشکال مختلف در افسانه های اساطيری يونانی،  در قرآن
اجنه را پيش از : "ژرمنيو اسالو و فينيقی و آشوری نيز ميتوان يافت، به صورت يک واقعيت آسمانی ارائه شده است

، )٢٧حجر   - ١۵الرحمن، (ا از آتش سوزان خلق کرديم ، و آنها ر)۵۶ذاريات، (آدميان آفريديم تا مارا پرستش کنند 
انعام، (و کسانی نيز اجنه را شرکای خدا دانستند ) ۵٧ذاريات، (کسانی بين اجنه و خداوند نسبت خويشاوندی قائل شدند 

ان بر ، چون محمد برای دعوت به خدا قيام کرد طايفه جني)١۵٨صافات، (، و ا لبته اين هردو دسته دروغ ميگويند )١٠٠
گروهی از اجنه آيات قرآن را شنيدند و با تعجب گفتند که اين کتاب مارا به راه هدايت ميبرد ) ١٩جن، (او ازدحام آوردند

، اينها اسالم آوردند و البته اگر در راه راست پايدار )٢و    ١جن، (و الجرم ديگر به خدای واجد شرک نخواهيم ورزيد 
، اما بعضی ديگر از آنها کافر ماندند و هيزم کش جهنم )١۶جن، (نصيب خواهد کرد  بمانند خداوند به آنها آب گوارا

و به آنان ميگوئيم شما نيز جزو آن ) ١٧جن  (و ما آنها را به عذابی بسيار اليم معذب ميسازيم ) ١۵و    ١۴جن، (شدند 
، در روز محشر به اجنه خطاب )٣٨اعراف، (گروهی از اجنه و آدميان شويد که پيش از شما به آتش دوزخ داخل شدند 

شود که ای گروه جنيان، شما از حيث تعداد بر آدميان فزونی گرفتيد، ولی آيا ما برای شما رسوالنی از جنس خودتان 
  ).١٣٠انعام، (نفرستاديم که آيات مارا بر شما بخوانند و شمارا از چنين روزی بترسانند؟ 

ن کتاب گروهی از اجنه کوشيده بودند خود را به آسمان برسانند تا در آنجا به روايت قرآن، در دوران پيش از نزول اي
استراق سمع کنند و از اسرار عالم باال آگاه شوند ولی اين جنيان پس از نزول قرآن دريافتند که آسمان شديدًا تحت مراقبت 

). ٩٩و    ٨جن، (ار ميگيرند است و اجنه ای که قصد رخنه بدان را داشته باشند هدف تير شهاب مالئک پاسدار قر
  ).١٧نمل، (همچنين به حکايت قرآن، بخشی از سپاهيان سليمان از اجنه بودند و فرماندهانی از گروه خودشان داشتند 

ادبيات اسالمی و احاديث و معتقدات عامه جهان مسلمان، با استناد به آيات قرآنی پيوسته نقش مهمی برای جنيان در 
خود نقل کرده، در هنگام بازگشت محمد " تفسير کبير"طبق روايتی که طبری در . ان قائل شده اندزندگی روزمره مسلمان

او را در حال خواندن قرآن ديدند و بقدری تحت تاثر " نخله"از طائف به مکه، گروهی هفت نفری از جنيان در نخلستان 
محمد پس از مسلمان . استند که بدين اسالم در آيندقرار گرفتند که همانوقت خود را به وی نشان دادند و از او اجازه خو
اجنه به تعهد خود وفا کردند و بعدها در مدينه به . شدن آنان مامورشان کرد که جنيان ديگر را نيز به اسالم دعوت کنند

يله در محلی در ديدار او رفتند و خبر دادند که همه قبيله آنها اسالم آورده اند و طبق درخواست آنان، اندکی بعد افراد قب
اين محل از آن ببعد وادی اجنه نام گرفته . بيابان نزديک مدينه گرد آمدند تا پيامبر برای آنها آياتی از قرآن را قرائت کند

  ).تفسير کبير، جلد دوم، فصل هفتاد و پنجم: طبری(است 
افراد سرشناس را زاده مشترک اجنه مولفين اسالمی به کرات از ازدواج اجنه با زنان مسلمان روايت کرده و کسانی از 

وفيات االعيان، جلد (ابن خلکان يتفصيل از کسی ياد ميکند که برادر شيری يکی از اجنه بوده است . و آدميان دانسته اند
، ذهبی هوشمندی فراوان چندين دانشمند را که نام ميبرد ناشی از اين ميداند که يکی از اجدادشان جن )٧۶سوم، ص  
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دميری بحث مفصلی در اين دارد که آيا ميبايد اجنه ای را که در نماز ). ١۴٩تذکره الحفاظ، جلد دوم، ص  (بوده است 
و ) ٢۶۵کتاب الحيوان جلد اول، ص  (جمعه شرکت ميکنند در آمار نماز گذاران منظور داشت يا بايد آنها را مجزا کرد؟ 

ه کرد جنيانی هستند که خداوند آنانرا بصورت آدميان در محمد باقر مجلسی از امام جعفر صادق روايت ميکند که طايف
  ).حليه المتقين فصل چهاردهم(آورده است 

فصل چند هزار حديث در   ١١٢در  " فی احکام جن"محدث معروف قرن هشتم هجری، ابن عبداله الشبلی در کتاب 
يی است که در اصل جن هستند، و کسانی ارتباط با اجنه گرد آوری کرده است که از جمله آنها حديثهای مربوط به سگها

که با دست چپ کار ميکنند يا مينويسند و اجنه در آنها رخنه کرده اند، و جن هائی که بطور نامشروع با زنان مقاربت 
ميکنند، و جنيانی که زنان را از شوهرانشان ميربايند، و اجنه ای که وقوع جنگ بدر را به پيغمبر خبردادند و جنهای 

  فتوا صادر ميکنند، و احاديث مربوط بدينکه آيا پيش از اسالم جنی به پيغمبری طايفه اجنه مبعوث شده بود؟ فقيه که
در ميان فقهای مسلمان غالبًا اين پرسش مورد بحث قرار گرفته است که اگر اجنه از آتش آفريده شده اند که ماهيت مادی 

ند در آتش دوزخ بسوزند؟ عالمه مطهری کوشيده است تا پاسخ دارد چطور خودشان دارای جسم نيستند و چگونه ميتوان
اما درباره اينکه جن چون از آتش آفريده شده که جسم است چرا خودش جسم نيست، :"قابل قبولی برای اين پرسش بيابد

با ابعادی  امروزه علما رسيده اند به اينکه ما فقط يکنوع جسم نداريم که جسم سه بعدی باشد، بلکه امکان دارد اجسامی
  ٧صفحه   -اسطوره آفرينش  - تولدی ديگر ." بيشتر يا کمتر در کراتی آتشين وجود داشته باشند

همانطور که در قرآن آمده است پيامبران برای اجنه . در کتب شيعه ماجراهای گوناگونی در مورد اجنه آورده شده است
چون در ماجرای غدير خم در محل حضور ! شيعه هستند نيز ارسال شده اند، اما شيعيان معتقدند تمامی اجنه مسلمان

همچنين ماجرای بسيار ! اما رواياتی نيز آمده است مبنی بر اينکه امام علی با لشکر جنيان جنگيده است. داشته اند
مضحکی در مورد جعفر جنی، شخصی که در روز عاشورا با لشکر جنيان به کمک امام حسين آمد تا به او کمک کند و 

مام حسين گفت اجازه بده تا با لشکر جنيان در لحظه ای تمام يزيديان را نابود سازم، و امام حسين اين را قبول به ا
  .نميکند

گروهی اصرار ميورزند که جن ديده اند، به اين افراد پيشنهاد ميکنم اگر يک يا دوبار جن ديده اند که هيچ، اما اگر زياد 
راجعه کنند و در صدد رفع بيماری خود بر آيند، اين موضوع درخور توجه است که جن ميبينند حتمًا با يک روانپزشک م

ديده اند، ولی هيچ غربی ای تابحال جن نديده ) Vampire(افرادی در غرب يافت ميشوند که ادعا ميکنند خون آشام 
خرافات، خرافات منطقه ای همانگونه که هيچ شرقی ای تابحال ادعا نکرده است که خون آشام ديده است، زيرا اين . است

  .و بومی هستند و در جوامعی وجود خيالی دارند و در ساير جوامع ندارند
  جانور الهی در روز قيامت -٣

  اِتَنا َلا ُيوِقُنوَنَوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا َلُهْم َدابًَّة مَِّن اْلَأْرِض ُتَكلُِّمُهْم َأنَّ النَّاَس َآاُنوا ِبآَي/٨٢سوره نمل آيه  
چون فرمان قيامت مقرر گردد، برايشان جنبنده ای از زمين بيرون می ، آوريم که با آنان سخن بگويد که اين مردم به 

  آيات ما يقين نمی آوردند
  :اين جانور افسانه ای نيز از حکايات هيجان انگيز قرآن است، دکتر مسعود انصاری در پيام ما آزادگان مينويسند

تمام قرآن ها، نوشتارها و حديث های مذهبی اسالم باور دارند که يکی از نشانه های رسيدن روز قيامت، ظهور حيوان "
پيکر اين حيوان به اندازه . غول پيکر شگفت انگيزی است که از ژرفای زمين سر به در می آورد تا مردم را عذاب دهد

ابن ماجه و ابن حنبل از بزرگترين و معتبر ترين . هن مجسم کندای بزرگ است که کسی نميتواند حتی شکل او را در ذ
نام دارد، از ژرفای زمين بيرون خواهد آمد و گرد و خاک ) دابه االرض(حديث نويسان اسالم، مينويسند، اين حيوان که 

ا با خود جانور ياد شده انگشتر سليمان پسر داود و عصای موسی، پسر عمران ر. را از روی سرش تکان خواهد داد
مردم از مشاهده او به ترس و وحشت می افتند و قصد فرار ميکنند، ولی به اين کار توفيق نمی يابند، زيرا اراده . دارد

اين حيوان با عصای موسی نور ويژه ای به چهره مردم می اندازد و بينی غير . اهللا ايجاب ميکند که آنها فرار نکنند
ولی افراد مسلمان و با ايمان را ستايش ميکند و روی ) کافر(شانی آنها مينويسد، مسلمانان را داغان ميکند و روی پي

پس هنگامی که مسلمانان دورهم گرد می آيند، همانگونه که روی پيشانی آنها نوشته شده ، ) مومن(پيشانی آنها مينويسد، 
گفتن دارد و با افراد مردم در باره رويداد جانور ياد شده، قدرت سخن . ميخوانند) مومن(و يا ) کافر(يکديگر را با فرنام 

  ).ابن حنبل ابن ماجه. (روز قيامت به گفتگو ميپردازد
اين حيوان هيوال پيکر از درون زمين مکه و يا کوه صنعا برخواهد : (بر پايه حديث های اسالمی مينويسد) هوگز(

بدين شرح که دارای سر گاو نر، چشمان . بودمتر و فروزه های گروهی از حيوانات گوناگون خواهد   ٣٠قد آن  . خاست
خوک اخته، گوشهای فيل، شاخ های گوزن نر، گردن شتر مرغ، سينه شير، رنگ ببر، پشت گربه، دم قوچ، پاهای شتر 

  .اين حيوان از اصول تمام دينها آگاه است، بجز اسالم و به زبان عربی سخن ميگويد. و صدای االغ خواهد بود
است که در زمان ظهور حضرت قائم يا خود ولی عصر ) ع(د است اين جانور همان حضرت امير الهی قمشه ای معتق

  ."عجل اهللا تعالی فرجه تفسير شده است
  فکر کردن توسط قلب در سينه -۴

َيْعَلُم َما ُيِسرُّوَن َوَما ُيْعِلُنوَن ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت  َأال ِإنَُّهْم َيْثُنوَن ُصُدوَرُهْم ِلَيْسَتْخُفوْا ِمْنُه َأال ِحيَن َيْسَتْغُشوَن ِثَياَبُهْم/۵سوره هود آيه  
  .الصُُّدوِر
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آگاه باش که اينان صورت بر می گردانند تا راز سينه خويش پنهان دارند ،حال آنکه بدان هنگام که جامه های خود در 
  .ستسر می کشند خدا آشکار و نهانشان را می داند ، زيرا او به راز دلها آگاه ا

َوِإَذا َخَلْوْا َعضُّوْا َهاَأنُتْم ُأْوالء ُتِحبُّوَنُهْم َوَال ُيِحبُّوَنُكْم َوُتْؤِمُنوَن ِباْلِكَتاِب ُآلِِّه َوِإَذا َلُقوُآْم َقاُلوْا آَمنَّا /١١٩سوره آل عمران آيه  
  .َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِرَعَلْيُكُم اَألَناِمَل ِمَن اْلَغْيِظ ُقْل ُموُتوْا ِبَغْيِظُكْم ِإنَّ الّلَه 

آگاه باشيد که شما آنان را دوست می داريد و حال آنکه آنها شما را، دوست ندارند شما به همه اين کتاب ايمان آورده ايد 
ما هم ايمان آورده ايم و چون خلوت کنند ، از غايت کينه ای که به شما دارند سر انگشت : چون شما را ببينند گويند 

  .در کينه خويش بميريد، هر آينه خدا از سينه های شما آگاه است: ندان گزند بگو خويش به د
اعراب در آن دوران از اينکه فکر کردن در مغز اتفاق می افتد اطالعی نداشتند و فکر ميکردند انسان توسط قلبش فکر 

در . حرکت در می آورد نيست ميکند، درحالی که ميدانيم قلب انسان جز ماهيچه ای که خون را همچون تلمبه ای به
سرتاسر قرآن هرگز از کلمه مغز خبری نيست، همواره هرجا از فکر کردن و تدبير کردن صحبت ميشود از سينه و قلب 

  .انسان سخن گفته ميشود
  اين قضيه حتی در نهج البالغه نيز ديده ميشود

  ١٠٨حكمت   –نهج البالغه 
آه شگرف ترين اعضاي دروني اوست و آن قلب است آه چيزهايي از به رگهاي دروني انسان پاره گوشتي آويخته 

  حكمت و چيزهايي متفاوت با آن در او وجود دارد
البته اين بدان معنی نيست که اعراب آن دوران از جمله محمد و علی از وجود مغز بی خبر بودند، چون امام علی حداقل 

ی بريدن سرهای انسانهای کافر استفاده کرده اند و انسانهايی را به چند صد بار از ذوالفقار و با دستهای مبارک خود برا
دو يا چند قطعه تقسيم کرده اند و حتمًا چندين و چند بار مغز انسانها را ديده و يا لمس کرده اند، البته مسلمانان به گونه ای 

و سبزی خورد ميکرده است، اما به برخورد ميکنند که گويا امام علی با شمشير دو لب خود بادمجان پوست ميکنده است 
بنابر اين اعراب ميدانستند که مغز وجود دارد اما نميدانستند که انسان با مغز خود تفکر ميکند، و . راستی که چنين نيست

برای بحث مفصل تر و مدارک بيشتر بر اين ادعا . اين نيز از خرافات قرآن است که محل تفکر را قلب انسان ميداند
  .فرنام قلب جای تفکر مراجعه کنيد نوشتاری با

  فرمان دادن و تجسد باد -۵
  .ِميَنَوِلُسَلْيَماَن الرِّيَح َعاِصَفًة َتْجِري ِبَأْمِرِه ِإَلى اْلَأْرِض الَِّتي َباَرْآَنا ِفيَها َوُآنَّا ِبُكلِّ َشْيٍء َعاِل/٨١سوره انبيا آيه  

آن سرزمين که برکتش داده بوديم حرکت می کرد و ما بر هر چيزی و تند باد را مسخر سليمان کرديم که به امر او در 
  .آگاهيم

َبْيَن َيَدْيِه ِبِإْذِن َربِِّه  َوِلُسَلْيَماَن الرِّيَح ُغُدوَُّها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر َوَأَسْلَنا َلُه َعْيَن اْلِقْطِر َوِمَن اْلِجنِّ َمن َيْعَمُل/١٢سوره سبا آيه  
  .ْنُهْم َعْن َأْمِرَنا ُنِذْقُه ِمْن َعَذاِب السَِّعيِرَوَمن َيِزْغ ِم

و باد را مسخر سليمان کرديم بامدادان يک ماهه راه می رفت و شبانگاه يک ماهه راه و چشمه مس را برايش جاری 
چيد به او ساختيم و گروهی از ديوها به فرمان پروردگارش برايش کار می کردند و هر که از آنان سر از فرمان ما می پي

  .عذاب آتش سوزان را می چشانيديم
  .َفَسخَّْرَنا َلُه الرِّيَح َتْجِري ِبَأْمِرِه ُرَخاء َحْيُث َأَصاَب/٣۶سوره ص آيه  

  .پس باد را رام او کرديم که به نرمی هر جا که آهنگ می کرد ، به فرمان او، می رفت
، در قرآن به شکلی انسانی تجسد می يابد، قرآن ميگويد باد باد که از جابجائی توده های هوای سرد و گرم پديد می آيد

همچنين سرعت باد بطور بسيار جالبی در اين . مسخر سليمان گشته بود، يعنی به فرمان سليمان ميوزيد و حرکت ميکرد
ميسنجد، و آيات الهی مطرح شده است، باد ميتواند راه يک ماهه را يک شبه طی کند، و اهللا کم هوش مصافت را با زمان 

  .حتی نميگويد منظور از يک ماه راه، با پای پياده است يا با شتر يا اسب
اين ماجرا نيز من را به ياد عالءالدين و چراغ جادو و غول چراغش می اندازد، گويا اهللا يک سشوار بزرگ ملکوتی را 

  .به دست گرفته است و با فرمان سليمان آنرا خاموش و روشن ميکند
  بوزينه شدن مردمتبديل به  -۶

َنَكاًال لَِّما َبْيَن َوَلَقْد َعِلْمُتُم الَِّذيَن اْعَتَدوْا ِمنُكْم ِفي السَّْبِت َفُقْلَنا َلُهْم ُآوُنوْا ِقَرَدًة َخاِسِئيَن؛ َفَجَعْلَناَها /۶۶و    ۶۵سوره بقره آيه  
  .َيَدْيَها َوَما َخْلَفَها َوَمْوِعَظًة لِّْلُمتَِّقيَن

بوزينگانی خوار و : د آن گروه را که در آن روز شنبه از حد خود تجاوز کردند ، پس به آنها خطاب کرديم و شناخته اي
  .خاموش گرديد؛ و آنها را عبرت معاصران و آيندگان و اندرزی برای پرهيزگاران گردانيديم

خود تجاوز کرده اند، به بوزينه اين هم از خرافه های بسيار مضحک قرآن است، ملتی به دليل اينکه در روز شنبه از حد 
روز شنبه برای يهود . تبديل شده اند درست مانند داستانهای خرافی کودکانه که در آن جانوران به يکديگر تبديل ميشوند

ميگويند، يعنی حتی به نوعی ) تقريبًا به معنی شنبه به خير" (شابات شالوم"روز مقدسی است و به يکديگر در اين روز 
ن روز به يکديگر درود ميفرستند، و اهللا در اينجا بندگان را می ترساند که اگر نافرمانی کنيد شما نيز مانند ديگر در اي

رفتار اهللا با انسان بسيار توهين آميز و تحقير کننده و احمقانه است، يا حرف مرا گوش کن يا . آنها بوزينه خواهيد شد
که مادری به کودک اش ميگويد اگر شلوغ کنی لولو تو را  همانطور. بوزينه ای خوار و خاموش ات خواهم کرد
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ميخورد، اهللا نيز سعی ميکند با انسانهای خردمند اينگونه با تهديد های مضحک و مسخره ارتباط برقرار کند و آنها را به 
  .اطاعت وا دارد

  زيستن در شکم ماهی -٧
ْرَسِليَن؛ َفاْلَتَقَمُه اْلُحوُت َوُهَو ُمِليٌم؛َفَساَهَم َفَكاَن ِمْن اْلُمْدَحِضيَن؛ ِإْذ َأَبَق َوِإنَّ ُيوُنَس َلِمَن اْلُم/١۴۵تا    ١٣٩سوره صافات آيه  

  .َسِقيٌم َفَنَبْذَناُه ِباْلَعَراء َوُهَوِإَلى اْلُفْلِك اْلَمْشُحوِن ؛ َفَلْوَلا َأنَُّه َآاَن ِمْن اْلُمَسبِِّحيَن؛ َلَلِبَث ِفي َبْطِنِه ِإَلى َيْوِم ُيْبَعُثوَن؛ 
و يونس از پيامبران بود؛ ماهی ببلعيدش و او در خور سرزنش بود؛قرعه زدند و او در قرعه مغلوب شد؛چون به آن 
کشتی پر از مردم گريخت ، پس اگر نه از تسبيح گويان می بود، تا روز قيامت در شکم ماهی می ماند،پس او را که 

  .بيمار بود به خشکی افکنديم
اهی و نهنگ و اسيد معده ماهی و تمامی ساير مسائل که بگذريم معلوم نيست حضرت يونس در اين از آرواره های م

براستی که اين داستانها را تنها انسانهايی که کودکانه فکر ميکنند، يا اساسًا . مدت چگونه زير آب تنفس ميکرده است
پدر ژپتو نيز در افسانه پينوکيو همچون يونس به جرات فکر کردن در مورد مسائل دينی را ندارند ميتوانند باور کنند، 

دهان نهنگ ميرود و در آنجا مدتی زندگی ميکند، تا اينکه خود پينوکيو نيز به پدر وی ميپيوندد، و سپس هردو باهم از 
مسلمان بدن نهنگ خارج ميشوند، البته حتی کودکان نيز به اين داستانها اعتقاد پيدا نميکنند، عجيب است که يک ميليارد 

به راستی بايد از کار آدميزاد در شگفت بود که در همه چيز دست به موشکافی . چگونه ميتوانند اين ماجرا را باور کنند
و کنکاش و تفکر و شک و تحقيق ميزند، اما در مسائل دينی، کودکانه ترين خرافات را نجويده قورت ميدهد و برايش آدم 

  .ميکشد و جان ميدهد
  .ی که صدای گاو ميدادگوساله طالي -٨

  .ِطيُعوا َأْمِريَوَلَقْد َقاَل َلُهْم َهاُروُن ِمن َقْبُل َيا َقْوِم ِإنََّما ُفِتنُتم ِبِه َوِإنَّ َربَُّكُم الرَّْحَمُن َفاتَِّبُعوِني َوَأ/٨٨سوره طاها آيه  
شما و خدای موسی است و موسی اين ، خدای : و برايشان تنديس گوساله ای که نعره گاوان را داشت بساخت و گفتند 

  .فراموش کرده بود
 َوَال َيْهِديِهْم َسِبيًال َواتََّخَذ َقْوُم ُموَسى ِمن َبْعِدِه ِمْن ُحِليِِّهْم ِعْجًال َجَسًدا لَُّه ُخَواٌر َأَلْم َيَرْوْا َأنَُّه َال ُيَكلُِّمُهْم/١۴٨سوره اعراف آيه  

  .اتََّخُذوُه َوَآاُنوْا َظاِلِميَن
موسی بعد از او از زيورهايشان تنديس گوساله ای ساختند که بانگ می کرد آيا نمی بينند که آن گوساله با آنها سخن  قوم

  .نمی گويد و ايشان را به هيچ راهی هدايت نمی کند؟ آن را به خدايی گرفتند و بر خود ستم کردند
هرات ساخته بود، صدای گاو از خود در می آورد و به و در اينجا اهللا ميگويد گوساله ای که بنی اسرائيل از طال و جوا

آخر کدام عاقلی ميتواند قبول کند که گوساله طاليی نعره گاو داشت و بانگ . راستی توضيحی بيش از اين الزم نيست
  ميکرد؟

  .آسمانها زمين و کوه احساس ميکنند و حرف ميزنند -٩
َعَلى السََّماَواِت َواْلَأْرِض َواْلِجَباِل َفَأَبْيَن َأن َيْحِمْلَنَها َوَأْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَمَلَها اْلِإنَساُن  ِإنَّا َعَرْضَنا اْلَأَماَنَة/ ٧٢سوره احزاب آيه  
  .ِإنَُّه َآاَن َظُلوًما َجُهوًلا

امانت  ما اين امانت را بر آسمانها و زمين و کوهها عرضه داشتيم ، از تحمل آن سرباز زدند و از آن ترسيدند انسان آن
  .بر دوش گرفت ، که او ستمکار و نادان بود

  َيْوَمِئٍذ ُتَحدُِّث َأْخَباَرَها/ ۴سوره الزلزال آيه  
  .در اين روز زمين خبرهای خويش را حکايت می کند

آيه اول در مورد اين صحبت ميکند که زمين و آسمان، ميتوانند از تحمل چيزی سر باز زنند، احساس ترس بکنند، اين 
ز تجسد و جانبخشی به موجودات غير زنده است، همانند کارتون آليس در سرزمين عجايب که در و ديوار و کتری هم با

در آيه بعدی اهللا از روز قيامت سخن ميگويد که . و قوری و فنجان همه زنده هستند و صحبت ميکنند و حرف ميزنند
ا همه خرافه هستند، کوه و زمين و آسمان موجوداتی و اينه. زمين نيز شروع به حرف زدن و حديث اخبار کردن ميکند

  .نيستند که بتوانند فکر کنند، احساس کنند، يا عملی از خود نشان بدهند
البته اين مقدار اندک از خرافات قرآنی مشتی از خروار است و قرآن سراسر پر است از اينگونه ادعاهای نابخردانه و 

دد آنها اصًال کار آسانی نيست، اما همين مقدار نشان ميدهد که قرآن کتابيست خرافی که پرداختن به همه آنها دليل تع
البته در داستانهای ديگر هدف نويسنده اين نبوده است که مخاطبان اين . خرافی و افسانه وار و برابر با داستانهای ديگر

اما نويسنده يا نويسندگان قرآن قصد تحميق و  .داستانها گمان کنند که اين داستانها واقعی بوده اند و واقعا وجود داشته اند
استحمار مردم را داشته اند، اين است که تمام تالش شده است با ترساندن مردم از شک کردن و نافرمانی، آنها را از 
فکر کردن به اين ياوه سرايی ها و شک کردن و بررسی آنها به دور دارند و فضائی را فراهم آورند تا مردم از ترس 

و مار هژده چرخ جهنم، بدون هيچ بررسی اين اباطيل را باور کرده و حتی نسبت به آنها تعصب کورکورانه  آتش
  .ورزند

کم کيفيت از آن جهت که داستان خود ميتواند . اما واقعيت اين است که اين قرآن چيزی نيست جز مشتی داستان کم کيفيت
ای قرآن از کمترين زيبايی ها برخوردار نيستند و در مقابل آثاری زيبايی و لطافتهای خود را داشته باشد اما داستانه

داستانهای قرآن در حد داستان شنگول و . بسيار کم ارزشتر و فرومايه تر هستند... همچون پينوکيو و سيندرال و سندباد و
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د که ميتوانند افسانه ها و منگول و حبه انگور است و تنها کسانی ميتوانند اين داستانها را از طرف خدا و واقعيت بدانن
  .کارتون ها را باور کنند

                       
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ايرانی بررسی تطبيقی خدايان کهن آريائيان هندو  
 

در گذر تاريخ و جريان پر فراز و نشيب سرگذشت اقوام آريايی هندوايرانی و دور افتادن جغرافيايی سرزمينهای آنان از 
معهذا هنگام تدوين . همديگر اساطير خدايان مشترک ايشان نيز با تغيير و تحول اساطير آنها، از يکديگر فاصله گرفتند

هنوز نکات مشترکی زيادی بين خدايان اين اقوام برادر و خويشاوند نزديک وجود ا اوستو  وداهاکتب دينی آنان يعنی 
داشته است که با اندکی دقت نظر در آنها و تفحص  توأمًا آنها حتی مرموزترين نامهای  مربوط به خدايان ايشان مثل 

علمی نظم و نسقی می يابند  و سره قابل شناسايی شده و به طور  )بهاگه، عنوان هئومه، باکوس(ناهيد و بغ و  ائيريامن
نگارنده در اين راه پيروی تحقيقات  برخی  ازايرانشناسان گذشته . اخبار کهن آنها از ناسره قابل تمييز ميگردند

مقابله نموده ام امروز بار ديگر در اين امر ) ايزد آسمان و شب و قانون(را صرفًا با  وارونا ) سرور دانا(اهورامزدا 
 وارونا، زوج ايزدان ) ايزدان خورشيد و ماه(ميثره ها يعنی زوج ايزدان  آريائيان ميتانیو نام ايزدان  ترديد کرده

را در کنار نامهای  ناستيه هاو زوج ايزدان ) بهرام= ايزد رعد و برق( ايندره، ايزد )ايزدان آسمان و زمين و شراب(
همان زوج  اشوينهايا  ناستيه هانها پرداختم و معلومم شد که اين ايزدان کهن هندو ايرانی قرار داده و به مقابله مفهوم آ

 ورئوف در سانسکريت  ناستيهچون نام . هستند) اهريمن ويرانگر،(= شيوا و ) حفظ کننده، آبادگر(= ويشنوايزدان 
ان شکل ايرانی است که نامش با اندکی تغيير به هم ائيريامناست و اين همچنين معنی نام  ) الرحمان و الرحيم(مهربان

. ناميده اند) شرور و ويرانگر( دسرهرا  اشوينمنابع ودايی در اين هيئت منفی اين . در می آيد اهريمنمشابه آن يعنی
) دسره(و شب ) ناستيه(در زبان سانسکريت و اوستايی به معنی اسبها و تيزگردنده ها يعنی منظور روز  اشوينخود نام 

اهر ودايی اين نام آن را به معنی دارندگان کالبد اسب معنی کرده و ايشان پسران ايزد است ولی در وداها با توجه به ظ
بنابراين آريائيان هندی تا حدود بسيار زياد . خورشيد آورده اند که به جهت ايزد روز و شب به شمار آمدن ايشان است 

خود را نيز در برهمای ه اند و نام ايزد در اساطير خدايان خود پيرو آريائيان کشورگشای ايرانی خويشاوند خويش بود
خالق مترادف بودن اين اسامی در معنی : گرفته اند) معادل نان هونته عيالميها(پارسيان اهورامزدایهمين رابطه از نام 

 اشوينی خود را عالوه بر وارونا، جايگزين همين اهورامزداو ايرانيان نيز به نوبًه خود . گواه صادق اين امر استدانا 
خدايان ثنويت پس در مجموع از اينجا به يک نتيجًه نه چندان غير منتظرًه يکی بودن اساس .هندوان ساخته اند ناستيًه
گفتنی است نام زوج ايزدان . می رسيم شيواو  ويشنو، برهمامعروف خدايان هندی  تثليثو  اهريمنو  اهورامزداايرانی 
و ) برکت دهنده( پوشانآديتيه ها و ديوان به صورت زوج متخاصم  منابع کهن هندوايرانی در شمار اشوين/ ناستيه
هم ذکر شده اند که به عبارت ديگر همان اهورا مزدا و اهريمن می ) نابودکننده و تباهگر وشيطان و بی فروغ( اپوش
ن صفات نيز ذکر گشته و برايش هما) خدای آرامش دهنده( راموندر اوستا همچنين به صورت  ائيريامننام . باشند
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جالب است در وداها نام الهه . ائيريامن يعنی درمانبخش انسانها و رمه ها و بخشندًه چراگاههای خوب آورده شده است
يعنی دست  آنشه) باغ يعنی هئومه(در کنار نام بهاگه ) ايزدان جاودانی و بيکران(نيز در شمار آديتياها ) باکره(اناهيتا 

                                                                                                              .نخورده و باکره قيد گرديده است
در اينجا محض اطالع  از اساطير ودائی هندوان در اين باب که بدانها اشاره شد بخشهايی ازمطالب موضوعات آديتی  و 

:         ز کتاب اساطير هند تأليف ورونيکا ايونس ترجمًه باجالن نقل می نمائيمآديتياها و وارونا و اشوين ها را به عينه ا
آديتی به معنی آزاد يا بی انتها در آغاز مادر خدايان يا مادر برخی از خدايان و به ويژه خدايان دارای : آديتياو  آديتی"

دن ايندرا و ديگر خدايان آريائی اهريمن نام بود که بعد از به قدرت رسي) اهوراها(اسوراها خاستگاه ايرانی موسوم به 
در وداها ويشنو شوهر آديتی و در . آديتی نماد آسمان، نگهدارندًه آسمان، حامی زمين و شهبانوی اين جهان است. گرفتند

نور ابدی، (و وارونا نيز گاه آديتيا . در بارًه تعداد پسران آديتی گفتگو و روايت بسيار است. روايات ديگر پسر اوست
آديتياها نماد نيروهای جاودانی نهفته در هياکل آسمانی و با آنکه به تدريج شمار آديتياها افزون و . ناميده ميشود) بهشتی

تعداد اين خدايان .[رسيد، اما تعداد آنها هفت نفر است -بيانگر حاالت دوازده گانه خورشيد در طی سال -به دوازده آديتيا
اين خدايان وارونا، ميترا، آريامان، ]. وه ودا هشت نفر و در براهمانا دوازده نفر استدر ريگ ودا شش نفرف در اتهر

آديتيای ششم و هفتم به مقام وااليی دست نيافتند، اما سويتری چون خورشيد . ايندرا، سويتری، بهاگه و آنشه نام دارند
نام داشت و اورا ) دانای دوردست(ماتاندا هشتمين پسر آديتی که مورد بی مهری مادر قرار گرفت . غروب نيايش می شد

آديتی پس از زاده شدن هر يک از هفت پسر خويش آنان را مورد نوازش قرار . می نامند) دور درخشنده(غالبًا ويوسوت 
صنعتگر آسمان  . داد ام نسبت به هشتمين پسر خود که به هيئت تودًه بی شکلی زاده شد بی مهر بود و او را دور افکند

ت را شکل داد و بخش اضافی آن را به زمين افکند و فيلها از اين بخش اضافی هستی يافتند؛ و هم بدين دليل است ويوسو
پوشان يکی ديگر از مهمترين آديتياهايی است که او را جهان پيما، پاسدار گله ها . که بخشی از سرشت فيل آسمانی است

جهان بعد از آفرينش و راهنمای مردگان به جهان بعد از مرگ و موجودات زنده، موجب پيدايی روز و شب، پرورندًه 
                                                                                                                                           ."می دانند

ای جهان و از ديگر خدايان آريايی از حرمت بيشتری برخوردار با وجود آن که وارونا پاسدار قانون و فرمانرو: وارونا"
وارونا در اين سرودها به جنبش آورندًه آغازين جهان، .بود، در وداها سرودهای اندکی به او اختصاص يافته است

شکل  نخستين آفريننده و ساکن فضاست و با نيروی خود مايا و کاربرد خورشيد، سه جهان آسمان، زمين و ميانه آن را
تالش آفرينندگی وارونا را پايانی نيست و با مايای خود موجب نزول باران، جاری شدن . می بخشد و آن را می پيمايد

در يکی از سرودها، وارونا در آفريده های خويش تجسم . دم او باد است. رودها و کامل کردن آفريده های خويش است
در اين روايت وارونا ساکن کاخ زرين . ود  بر همه چيز نظارت داردمی يابد، همه جا هست و با چشمان خورشيد سان خ

هزار ستون و هزار دروازًه خويش در آسمان است و از انجاست که با ناظران خويش و از آن شمار خورشيد جهان را 
ديدنی های خود در اين روايت خورشيد هر روز بر کرانًه افق و از کاخ وارونا جهان را نظاره می کند و . نظاره می کند

مايای او وسيلًه : نقش وارونا در اين روايات بيش از آفرينندگی نقشی اخالقی است. را به وارونا گزارش می دهد
وارونا  رفتار . تشخيص حقيقت و عدالت بوده و در اين نقش وی داور داور رفتار نيک و بد آفريننگان خويش است

آفرينندگان نا شناس است ارزيابی و آنان را که از اين قانون سر پيچی کنند کيفر  آفرينندگان را با ريتا يا قوانينی که برای
ياد ميشود و شريعتی است که جهان به موجب آن پايدار استوار ) عدالت(در اوستا از ريتا با کلمًه ارتا يا اشی[می دهد 
بند می کشد و کمن او نماد خطاهايی است وسيلًه کيفر وارونا ريسمان يا کمندی است که با آن خطاکاران را به ]. ميشود

انسان را از خطا گريزی نيست و به دليل ناشناخته بودن فرامين و مشيت . که انسان بر اثر نادانی بدانها گرفتار ميشود
ست مقام بلند و يگانه وارونا در سرودهای ودا پايا ني. وارونا هميشه دچار بيم و اميد و مدام در انديشًه بخشش خدايی است

افول وارونا در عصر ودايی دو مرحله متمايز . و با گذشت زمان وظايف اين خدا به تدريج به خدايان ديگر واگذار ميشود
) ائيريامن(در نخستين مرحله وارونا برترين خدا از خدايان سه گانه يعنی وارونا ، ميترا و آريامان: را طی می نمايد

واروناست و چون او ميرندگان را با خطاهاشان به بند می کشد و انسان در در اين مرحله ميترا کما بيش شبيه . است
اما با پيدايی ميترا قلمروی فرمانروايی و داوری وارونا تجزيه و . برابر اين دو خدا تنها به بخشش آنان چشم دوخته است

آريامان به درستی مشخص نيست در اين ميان نقش . به تدريج ميترا به پاسدار روز و وارونا به پاسدار شببدل می شود
اما از آنجا که اين سه خدارا آديتياس يا خدايان آسمانی می نامند، آريامان نيز خدايی آسمانی است که در اين سرودها 
خاستگاه هدايای آسمانی، نظامبخش خورشيد و ماه، باد و آبها و فصول است؛ و در روايتی ميترا خدای غالت و 

ومين مرحله دگرگونی در مقام و منزلت وارونا زمانی شکل ميگيرد که تعداد خدايان سه گانًه د. حاصلخيزی نام ميگيرد
آديتياس فزونی ميگيرند و نقش آنان ميان نه خدا تقسيم ميشود و به تدريج آديتياس ها به خدايان کوچکی بدل ميشوند که 

خدايان سه گانه با مجموعًه خدايان آريايی جای  با آميخته شدن نقش. نماد حاالت دوازده گانًه خورشيد در طی سال اند
                                        ." واگذار ميشود) خورشيد(و سوريا ) آتش(، آگنی )باد(آنان به سه خدای جديد يعنی وايو 

، که به هيئت آشوين ها پسران دوقلوی سوريا، يا ويوسوت و اسب انسانهايی بودند که از حوری آسمانی: اشوين ها "
. اشوين ها چون پدر خود با نور آسمانی پيوند دارند و سرشت آنان به درستی مشخص نيست. ماديان در آمد تولد يافتند

هر بامداد در دو گردونه زرين پيشرو اوشس بر آسمان پديدار ميشوند و گردونًه آنان را اسب يا پرنده حمل می کند و به 
در پيوند . تفسيری يکی از اشوين ها روز و وديگری شب است و فرزند زمين و آسمان اندبه . روايتی دو خدای بامدادند
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در . آنان با خورشی بامدادی ترديدی نيست و در اين نقش به هيئت جوانانی چابک، شاداب و رخشان ترسيم ميشوند
که اوشا پديد آورنًه گذر عمر بر  برخی از روايات بيش از اوشا مورد تکريم و نيايش قرار ميگيرند و اين بدان دليل است

ايندره اند و ) آسمان و بهشت(طبيب خدايان و سورگ . انسان است و اشوين ها می توانند انسان را ديگر بار جوان سازند
                                                                                                  ."نام می گيرند ناستيهو  دسرهدر اين نقش 

متضاد  و همزاد نيکی و بدی يا نور و تاريکی صرفًا در انحصار آريائيان يا هندواروپائيان /اساسًا اسطورًه ايزدان متقابل
هوری  -خدای هيتی/شکل زاده شدن اهورامزدا و اهريمن از ايزد مذکر زمان شکل اوليه اش در اسطورًه هوا. نبوده است
از به . را گاز ميگيرد و تکه ای از آن را ميکند آنووی آلت تناسلی ايزد آسمان : ديده ميشود )روانز(زاليانو/کوماربی

.        پديد می آيند) اهريمن/دّجال(آرهانزاس و )  ايزد نيکی(تاش ميشوبيرون تف کردن آن برادران همزاد خير و شر 
                       

     
 

 
 
 
 

  چگونه باور زرتشتی و بابلی اعتقاد به وجود امام زمان در نزد شيعيان حرف اول را می زند
  

د گرديده است که معلوم می نمايد اين روحانيان در سايتهای تبيان و موعود مطالبی در بارًه شناخت امام زمان اساطيری قي

بدون اينکه بتوانند . بی غربال ما چطور بدون آن که خود متوجه باشند به دنبال اعتقادات اساطيری کهن ايرانی می روند

 اگر يک رشته اسطوره. تمايزی بين تاريخ علمی محض و تاريخ اساطيری که شکل افسانه ای تاريخ است قائل شده باشند

به پهلوی يعنی ( مهدیشناسی علمی در حوزه علميه و دانشگاه تدريس می شد آنگاه پردًه ابهام از روی موضوع امام 

ست کنار زده می  مهاويراويشنو و همچنين گئوماته زرتشت يعنی /که مترادف يکی ازالقاب هندی مردوک) بزرگ دانا

در ّکل . نقش ُاخروی خود زرتشت و اعقاب وی می باشند )سود رسان، منجی اين جهانی(زمينی سوشيانت در اصل . شد

در واقع رندان عربستان زمان محمد نيز درست دريافته بودند که بينش و منطق خود محمد و قرآن وی نيز بر پايه اساطير 

ی عشری در به هر حال اهل سنت از اين باور کهن ايرانی پرهيز کرده است ولی شيعه اثن. پيشينيان بنيان نهاده شده است

فرايند تکوينی خود که بيشتر از جماعت ايرانی ارتزاق می نموده، ناخودآگاه در دام اين باور زرتشتی بعد از گئوماته 

برای آگاهی از اخبار و . گرفتار آمده است) نياکان عرب تاجيکان= ابراهيم خليل اهللا اعراب شرقی(گوتمه بودا / زرتشت

جالب است که در اينجا . قاله زير که در سايت ها قيد گرديده است به عينه نقل ميگردداحاديث شيعه در باب امام زمان م

کورش سنجيده ميشود که به ترتيب  مقدادو  ابوذر غفاریو  سلمان فارسیدرجًه ايمان از روی سه شخصيت به نامهای 

. می باشند سپيتمه جمشيدوی  و پدر گئوماته زرتشتو خود ) برديه( گئوماته زرتشتپدر زن و پدرخواندًه  هخامنشی

به (ناراينادليل اينکه محل نطفًه زرتشتی سئوشيانتها در ياچًه کانس اويه در سمت زابلستان به شمار آمده، از اينجاست که 

است و ) خدای موعود و منجی هندوان، در اصل مردوک بابليها(هم لقب ويشنوی) معانی متحرک در آبها، پسر آب نطفه

 پریمی زيسته اند که پرستندًه ) کافرها(در اين سمت مردم کاپری. ای در سمت جنوب غربی گجرات استهم نام درياچه 

) يعنی شهر کوهستانی(کاپوره /و  شهرکابل کاپری هاکتاب پهلوی بندهش در اين باب نام . بوده اند) پريتهوی، الهًه زمين(

  .را به سهو يکی گرفته است

  

  )گفتگو با شيخ عبدالقائم شوشترى(السالم شناخت امام زمان، عليه"

  دآان عاشقى را بسيار مايه بايد 
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  نيا  محمود مطهرى: گفتگو از

االسالم والمسلمين شيخ عبدالقائم شوشترى پس از آنكه تحصيالت حوزوى را تا مرحله سطح در شهر مقدس  حجة: اشاره

ر قم عزيمت و در آنجا از محضر استادان و اهللا عليها، به شه مشهد گذراندند به آستان بوسى حضرت معصومه، سالم

. اهللا العظمى بهجب آسب فيض نمودند اهللا عليهما، و آية اهللا بهاءالدينى، رحمة علمايى نظير مرحوم عالمه طباطبايى، آية

شهر اصفهان و  اند و در حال حاضر امام جمعه شاهين ايشان در عرفان، اخالق، اديان و مذاهب مطالعات زيادى داشته

  . بخش مجالس و محافل مهدوى اين شهر است وجود ايشان زينت. باشند ستاد حوزه علميه اصفهان مىا

  »  من مات و لم يعرف امام زمانه، مات ميتة جاهلية«: در حديث داريم آه

ه، در اينكه حضرت پدرشان آه بوده و مادرشان آه بود; اى شناسنامه مراد از معرفت امام در اين حديث چيست؟ آيا معرفت

  آافى است، يا حد باالترى از معرفت مورد نظر است؟ ... اند و آجا متولد شده

معرفة (اى است و مرحله باالتر معرفت نورانى  شناسنامه آمترين حد معرفت همان معرفت. معرفت مراتبى دارد

  است، ) بالنورانية

  ) ١. (» اهللا ةمعرفتى بالنورانية، معرف«: السالم، فرمودند چنانكه حضرت امير، عليه

تر  دارتر باشد، به همان نسبت در توحيد هم عميق تر و ريشه السالم، عميق به حضرت مهدى، عليه هر چه معرفت ما نسبت

  . خواهيم بود

من مات و لم يعرف امام زمانه، مات ميتة «وجود دارد و حديث »  االمام معرفة«و »  اهللا معرفة«يك نسبت مستقيم بين 

  . بر همه مراحل معرفت استناظر »  جاهلية

اى است آه در آن انسان حتى فاقد  اى آه اگر انسان شناخت نداشته باشد، به مرگ جاهليت مرده است، مرحله آن مرحله

ميرد، اما به آمال  اگر آسى آمترين مرحله معرفت را داشته باشد، به مرگ جاهليت نمى. اى است شناسنامه عرفت

  . رسد نمى

اى است و حداآثر آن معرفت  شناسنامه حداقل را آه گفتيد همان معرفت. تب معرفت را ذآر آنيداگر ممكن است مرا

  . نورانى، در اين باره بيشتر توضيح دهيد

  ) ٢(ممكن است همان ده مرتبه آه براى ايمان ذآر شده . به قول فالسفه مراتب تشكيكيه است

درجه ايمان داشته است در توحيد و ده درجه ايمان هم در  اند حضرت درست است ده گفته. براى معرفت هم ذآر آنيم

  . به همين نسبت معرفت هر آسى در توحيد آاملتر است در واليت هم آاملتر است. السالم حضرت على، عليه واليت

  آيا اين ده مرتبه در جايى ذآر شده است؟ 

ست ده درجه ايمان داشته، ابوذر نه درجه و تنها گفته شده حضرت سلمان درست ا. نه، بتفصيل در جايى ذآر نشده است

  ) ٣. (مقداد هفت درجه

  . ها بيان شده اما اينكه تفكيك اين مراتب آدام است ذآر نشده است به هر حال اين نكته

  . معرفت نورانى را لطفا تعريف بفرماييد

  ) ٤(» ل اولين چيزى آه آفريد نور من بودخداوند متعا; اهللا نورى اول ما خلق«: وآله، فرمودند عليه اهللا پيغمبر اسالم،صلى
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خداوند اشياء را به وسيله مشيت آفريد و ; اهللا االشياء بالمشية و المشية بنفسها و نحن تلك المشية خلق«: و يا در حديث ديگر

  . » واسطه و ما همان مشيت هستيم مشيت را بى

به تعبير ديگر طبيعت و ماوراء . عالم خلق و عالم امر :عالم بر دو گونه است. آشنايى با اين مسائل معرفت نورانى است

برخى فضائلشان فضائل خلقى است و برخى ديگر، : السالم، دو گونه است فضائل و مناقب ائمه اطهار، عليهم. طبيعت

الب ط. بالنورانية است السالم، مقدمه معرفت آشنايى با عالم امر و فضائل امرى حضرات ائمه، عليهم. فضائل امرى است

  . بايد براى اين منظور دوره آالس واليت را ببيند و آشنا شود معرفت

  راههاى شناخت پيدا آردن آدام است؟ 

آتابهايى را آه درباره حضرت مهدى، . »دآان عاشقى را بسيار مايه بايد«: به قول جناب خواجه حافظ راههاى شناخت

ى، آالمى همه جورش را بايد مطالعه آرد تا معرفت انسان السالم، نوشته شده به فارسى و عربى، روايى، فلسف عليه

آه خود تقوا و عبادت و بندگى يكى از ; ولى باالتر از اين تقواست. السالم، بيشتر شود به حضرت مهدى، عليه نسبت

  . راههاى معرفت است

  ) ٥(» .ه يقين برسىعبادت آن تا ب; واعبد ربك حتى ياتيك اليقين«: فرمايد در خود قرآن آريم خداى تعالى مى

اين راه دوم شناخت پيدا . چه يقين در توحيد، چه يقين در واليت; شود عبادت راه رسيدن انسان به يقين است پس معلوم مى

اند برسيم و با آنها  السالم، مشرف شده آردن است و راه سوم اينكه، خدمت استادانى آه محضر مقدس حضرت مهدى، عليه

اند و هستند و  السالم، آه در هر زمان بوده با مقربان حضرت مهدى، عليه خالصه مجالست. باشيمگفتگو و مجالست داشته 

  . خواهند بود

توان ديد آيا عباداتى آه آمك به  شود آداب مشخصى دارد و در روايات آنها را مى اهللا مى عبادتى آه منجر به معرفت

  ى آنها ذآر شده؟ يا مصاديقى ديگر هم برا آند، همانهاست حضرت مى معرفت

بعضى از ختومات و اذآار هست آه مخصوص حضرت مهدى، . بله، عالوه بر آنها عبادتهاى خاصى هم هست

مثال زيارت آل يس دو نسخه است و دو گونه ذآر . بيند بكند آثار سريعترى مى اينها را انسان مداومت. السالم، است عليه

نسخه مختصرش آه در مفاتيح است و خيلى خوب است ولى نسخه . تاس»  سالم على آل يس«شده است و هر دو اولش 

، است آه خود مرحوم عالمه طباطبايى به بنده فرمودند هر » صحيفة الهاديه«مفصلش خيلى بهتر است آه در آتبى نظير 

  . شود آس چهل روز به آن نسخه مداومت آند مسلما محضر حضرت مشرف مى

  شود؟  يم هر آس فالن ذآر را فالن مدت بگويد حتما محضر حضرتش مشرف مىآيا اين مصداق بابيت نيست آه بگوي

مثال اگر آسى يك ختم را انجام بدهد ولى ; برقرار شود خير، زيرا اين ذآر علت تامه نيست و شرايط ديگرى هم الزم است

  . گيرد از محرمات پرهيز نكند نتيجه نمى

طاووس هستند  دسته اول امثال سيد بحرالعلوم و سيدبن: شوند سته مىاند دو د علما و افرادى آه محضر حضرت مشرف شده

آنند و نهايتا اين است آه بگويند بعد از مرگم اين قضيه  ولى اين دسته عمدتا آتمان مى. آه قضيه تشرف ايشان مسلم است

اند  براى خودشان مغازه آردهدسته دوم هم آسانى هستند آه اين جريان تشرف را . را نقل آنيد و قبل از آن را راضى نيستم

راه تشخيص و تفاوت قائل شدن ميان اين دو . پردازند حال آنكه پشت پرده چيز ديگرى است و به مشترى جمع آردن مى

  دسته چيست؟ 
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يك مرتبه حاج احمدآقا از . آنم به آنها يعنى اطمينان نمى; آنم آنند، فورا شك مى من خودم شخصا به آسانى آه ادعا مى

يا خود شما مرا به ; پدر جان من فهميدم آه يك حقايقى هست آه دست ما به آن نرسيده است«: امام سؤال آردحضرت 

: امام در جواب فرمودند» .شاگردى قبول آنيد يا اينكه آسى را به من معرفى آنيد آه بروم از محضرش استفاده آنم

آسانى آه محضر % ٩٩شايد بتوان گفت . لب حقى استاين مطلب امام مط» .آن را آه خبر شد خبرش باز نيامد! احمد«

اى هم  اند نامشان در هيچ آتابى نيست و از زبان هيچ گوينده السالم، براستى مشرف شده مقدس حضرت مهدى، عليه

 .اند ولى هيچ آس از آنها با خبر نيست حضرت داشته مثال خود امام من يقين دارم آه ايشان تشرفاتى خدمت. توان شنيد نمى

حضرت تشرفاتى داشتند ولى يكبار آن را از  اله بهاءالدينى يكبار از زبانش در رفت آه ايشان مكرر خدمت مرحوم آيت

اند و قصد گفتن  اند ايشان هم در آن جلسه حضور داشته السالم، بوده اى آه حضرت مهدى، عليه زبانشان شنيدم آه در جلسه

طاووس باشند يا سيد بحرالعلوم يا  جز آنكه در حد سيدبن; ند، حسن ظن ندارمآن من به آنها آه اظهار مى. آن را نداشتند

  . مقدس اردبيلى يا امثال ايشان

  يعنى چه؟ ) ٦(» فهو آذاب مفتر... من ادعى المشاهدة«در آخرين توقيع حضرت به على بن محمد سمرى عبارت 

خاصه را  خواستند دوران نيابت ن آه حضرت مىچو. خاصه است ، نيابت» مشاهده«استنباط من اين است آه منظور از 

خاصه وصيت  آنند و تو بعد از خودت به آسى در اين مقطع درباره نيابت پايان يافته معرفى آنند و لذا به او توصيه مى

  . بندد نكن آه هر آسى بخواهد آن را ادعا بكند دروغگوست و افترا مى

شود استفاده  ظى نظير نيابت و خالفت آه چنان مفهومى از آن استنباط مىبه آار رفته است و از الفا»  مشاهده«چرا لفظ 

  نشده است؟ 

  . آند صدر توقيع ذيل آن را معنى مى

  به چنين معنايى به آار رفته است؟ »  مشاهده«آيا در عربى 

هم زد و . و خورد شديعنى زد ; » مضاربه«گوييم  يعنى وقتى ما مثال مى; در عربى به معنى ديدار طرفينى است»  مشاهده«

توانم و هم حضرت هر  حضرت را بخواهم ببينم مى هم به معنى اين است آه من هر وقت»  مشاهده«. هم خورد

ام، اذآار  ولى آن قدر آه من در اين زمينه مطالعه داشته. اند اين را حضرت نفى فرموده. توانند مرا ببينيد بخواهند مى وقت

يعنى اگر ; ام آه قطعا امكان تشرف هست ام به اين نتيجه رسيده بزرگى را مالقات آردهام، اشخاص  وختوم زيادى داشته

اما نوع تشرف براى . ام امكانش هست چرا آه من يقين آرده. شود تمام عالم جمع شوند بگويند امكانش نيست من باورم نمى

اند و  گويند آسى را ديده ست مىحضرت مشرف شديم را گويند خدمت اآثر آنها آه مى. اشخاص مختلف متفاوت است

يعنى آنها . اند غالبا يا اوتاد يا ابدال يا نجبا و يا صلحا بوده. اند ولى خود حضرت نبوده است آراماتى از او مشاهده آرده

البته در بعضى از موارد خود حضرت . با حضرت در ارتباطند اند آه در دوران غيبت يكى از افرادى را مشاهده آرده

ما سه نوع . بگويند ولى براى آنها مكاشفه شده است و مشاهده نبوده است بعضى راست ديگر آنكه ممكن است. دان بوده

بينيم و نوع سوم مكاشفه  مالقات در خواب، مالقات در بيدارى و عيان مثل اينكه ما اآلن همديگر را مى: مالقات داريم

مثل قضيه . گيرد ت ولى در مرز تعبير و تاويل قرار مىانسان بيدار اس. است آه حالتى بين خواب و بيدارى است

. تكانند زنند و برفهاى آن را مى اند و با بيل به درخت مى گويد ديدم در آن شب حضرت در باغى ايستاده سيدرشتى آه مى

اب تعبير مكاشفه مثل خو. بزنند آه برفهاى آن بريزند؟ اين مكاشفه بوده و معنا دارد مگر حضرت بيكارند آه به درخت

  . دارد
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گفتم و »  يا صاحب الزمان«گفتم »  الحجاز ادرآنى فارس«گويند مثال در بيابان مضطر شدم و يا  پس اينكه بعضى مى

  . چه توضيحى دارد؟ چه دليلى دارد آه حضرت بوده است; حضرت به فرياد رسيد

آند آه آن شخص حضرت صاحب،  ابت نمىصرف اينكه با شخصى مالقات آرده است ث. اند شايد از ماموران ايشان بوده

اند اآثرا  آنها آه مشاهده آرده. حضرت برسد خدمت اند، بايد فرد شيعه آامل باشد تا بتواند در زمان غيبت السالم، بوده عليه

  . يا ديدار اولياءاهللا يا مكاشفه است

  توان اين موضوع را تشخيص داد؟  چطور مى

حضرت نرم بود يا دست در  حضرت مشرف شدم، مصافحه آردم، دست خدمت: گويد ىمثال م. بايد به ريز قضيه نگاه آرد

حضرت جسم مبارآشان عرض و طول و وزن و رنگش مشخص  آنكه معاينه است. اين مكاشفه است. رفت بدنشان فرو مى

غيب آنند ولى  توانند جسم مبارآشان را درست است آه حضرت مى. گويد ديدم ايشان يكدفعه غيب شدند يا مثال مى. است

  . شود غالبا مكاشفه است در مواردى آه ايشان غيب مى

خواندند ولى  ايستادند و نماز مى وآله،ذآر شده است آه گاهى ايشان مقابل آعبه مى عليه اهللا در مورد حضرت رسول، صلى

  . ديدند آفار ايشان را نمى

وآله،  عليه اهللا ادمان اين است آه پيغمبر اآرم، صلىما اعتق. آرى، عرض آردم آه حضرات معصومين چنين توانايى دارند

يعنى فرقى بين ايشان و خدا نيست اال فرق مخلوقيت ; السالم، صاحب واليت تكوينيه آليه الهيه هستند و دوازده امام، عليهم

  ) ٧(»  ال فرق بينك و بينهم اال انهم عبادك«

  . آنند استفاده نمىاين بزرگواران به اذن خدا همه آاره هستند ولى غالبا 

شود، ممكن  مشاهده مى... جسم شريف حضرت در يك نقطه زمين بيشتر نيست ولى مظاهر ايشان آه به صورت مكاشفه و

به  حضرت نسبت علت توانند حرف بزنند اما در حقيقت نسبت است در آن واحد در هزار نقطه تجلى آند و با هر آسى مى

. شوند عبارت ديگر اين مظاهر همگى مخلوق حضرتند و به اراده حضرت ايجاد مىبه . معلول و يا خالق به مخلوق است

  . حضرت فوق اين حرفهاست

ما را مخلوق خدا بدانيد آنگاه از وضايل و مناقب هر چه ; اجعلونا مخلوقين و قولوا فينا ماشئتم فلن تبلغوا«: در حديث داريم

  ) ٨(» .ايد هنوز نرسيده خواهيد بگوييد تازه به آن حدى آه ما هستيم شما مى

شان در مقام چهارده معصوم،  مقامى ايشان دارند آه حتى انبياء هم در آن مقام نيستند و اصال قابل قياس هم نيستند و همه

  . السالم، بايد بيايند و شاگردى آنند عليهم

اند يا خير؟ آيا فرزند  واج آردهپرسند آيا حضرت ازد خواهند در مورد حضرت آگاهى پيدا آنند مى بعضى از مردم وقتى مى

آنند؟ پاسخ اينگونه سؤاالت را  دارند؟ آيا اگر جواب مثبت است آنها هم مثل ايشان عمر طوالنى دارند؟ و يا آجا زندگى مى

  چگونه بايد داد؟ 

حضرت شايد حضرت مجرد باشند، احتمال دارد . توان در مورد اين مطالب با احتمال بايد صحبت آرد و با يقين نمى

متاهل باشند و در همين شهرهاى خود ما ساآن باشند ولى فرزندانشان ايشان را نشناسند و يا احتمال دارد حتى ايشان را 

اين احتمال قوى است آه حضرت در شهرهاى خود ما ساآن باشند داراى زن و فرزند باشند اما نه همسرشان، . بشناسند

وقتى حضرت تشريف : فرمايد آند اين مطلب را حديثى آه مى تاييد مى. هايشان ايشان را بشناسد و نه فرزندانشان ونه نوه

و احتمال سوم اينكه ممكن . در خدمتش هستند) بى واسطه و باواسطه(نفر از فرزندان خود او  ١٠٠٠آورند  مى
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سيد محمد حضرت از زن و فرزند خويش اين موضوع را مخفى بدارد مثال نامش را بگويد سيد مهدى حجازى يا  است

يا سيد مهدى موسوى، سيد مهدى رضوى چرا آه سيد مهدى هستند حجازى هم  علوى هر جور آه بفرمايند درست است

توانند اسماء فراوانى انتخاب آنند و خود را به آن معرفى آنند آه البته اين  هستند يا سيد محمد هستند علوى هم هستند مى

به آشف و اطالع نداريم و نكته ظريفتر  ت آه ما در اين مطالب ماموريتولى مطلب اساسى اين اس. صرف احتمال است

برند و بايد مخفى باشند دوستان حضرت هم بايد ايشان را آمك آنند در  به سر مى اينكه حال آه آن حضرت در حال غيبت

اراى زن و فرزند هستند يعنى فرض آنيم اگر بنده بدانم حضرت در آدام شهر ساآنند و د. اين مساله يعنى در مخفى بودن

  . به ايشان موظف هستم آه اين مطلب را مخفى بدارم و افشا نكنم نسبت

به شيخ آلينى آه هم زمان حسين بن روح بودند گفتند آه چطور شد شما آه عالم و مجتهديد نايب خاص امام زمان نشديد 

: گويد اگر حضرت زير عبايش باشد مى. بود چون او رازدارتر از من: ولى يك نفر آاسب نايب حضرت شد؟ ايشان فرمود

آورم و اگر يك نفر پرسيد  حضرت مهدى آجاست؟ ولى اگر من بدانم حضرت مهدى مثال در بغداد است طاقت نمى

  . حضرت در بغداد است. گويم مى

  دلبرم در بر و پرسم ز آسان يار آجاست

  تا آه اغيار ندانند آه دلدار آجاست

شود آه حضرت در جزيره خضراء  اما اينكه نقل مى. ت آه ايشان مجردند يا متاهل به چه آيفيتالبته اين قضيه قطعى نيس

  . هستند بيشتر به افسانه شبيه است تا حقيقت

  اينكه به مخفى بودن حضرت بايد آمك آرد يعنى چه؟ 

بايد تبليغ آرد بايد . وددر آن نبايد آوتاهى نم. منظور پنهان داشتن نشانى ايشان است نه معرفى نكردن شخصيت ايشان

ولى اگر فرض آنيم آه اينقدر من به حضرت نزديك شدم آه فهميدم ايشان در . حضرت را به مردم معرفى نمود خصيت

شهر قم و فالن خيابان و فالن خانه ساآن هستند نبايد به مردم بگويم و يا اگر فهميدم حضرت زن و فرزند دارند و فالنى 

  . ان است نبايد معرفى آنم، بايد مخفى آردزن يا فرزند يا نوه ايش

  توانند داشته باشند؟  السالم، به مردم چه نقشى مى هاى گروهى در معرفى و شناساندن حضرت مهدى، عليه رسانه

السالم، بيشتر آشنا شوند و  السالم، داشته باشند آه مردم با حضرت مهدى، عليه تبليغات صحيحى از حضرت مهدى، عليه

ما بايد بيش از اين . آند السالم، خيلى آوتاهى مى به حضرت مهدى، عليه شيعه نسبت. ان مردم را رشد بدهنددرباره ايش

يكى از دوستان بنده مرحوم حاج آقا نقوى فشندى براى من نقل آرد آه . السالم، آار بكنيم حضرت مهدى، عليه درباره ناخت

آه ) ام ام و مكرر شنيده آه اين را در جلسات هم شنيده(، داشتند السالم حضرت مهدى، عليه در يكى از تشرفاتى آه خدمت

و واقعش هم همين . »شيعيان به فكر ما نيستند«السالم، گله آرده بودند از شيعيان و گفته بودند  حضرت مهدى، عليه

در . افتند ن مىافتند به فكر مالقات ايشا به فكر حضرت مى شيعه درباره حضرت طلب وصول آافى ندارند و هر وقت است

بايد از حضرت شناخت آامل . به حضرت حالى آه مالقات ماموريت ما نيست و ماموريت ما معرفت نورانى است نسبت

  . يعنى همين روشى آه علماى ما دارند، علما، فالسفه، حكما. داشته باشيم

  در مورد حضرت چه آتابهايى را بايد مطالعه آرد؟ 

السالم، معرفى  جلد آتاب را درباره حضرت مهدى، عليه ٢٠٠٠السالم، آه  رت مهدى، عليهبه نام آتابنامه حض آتابى است

آسانى آه فارسى . انسان اول بايد اين آتاب را تهيه آند و از روى آن فهرست آتابهاى حضرت را ياد بگيرد. آرده است
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اما اينكه يك آتاب آه . اى عربى استفاده آننددانند از آتابه بلدند آتابهاى فارسى را مطالعه آنند و آسانى هم آه عربى مى

توان يك آتاب را گفت آه شما را مستغنى آند از بقيه آتب، هر آتابى يك بعد  شما عرض بكنم نمى بتوانم در اين باره خدمت

باشند  جلد آتاب خوانده ١٠شيعيان عادى درباره حضرت بايد حداقل . بايد زياد آتاب خواند. از قضيه را توضيح داده است

  . جلد مطالعه آرده باشند ٥٠٠جلد و محققان  ١٠٠ها هم  و اين حداقل است و طلبه

  توانيد مثالهايى ذآر آنيد؟  حال براى آن ده جلد آه فرموديد مى

، آشيخ جواد » السالم مهدى منتظر، عليه«مرحوم عالمه ميرجهانى، »  واليت آليه الهيه«: آنم چند آتاب خدمتتان عرض مى

  . بحار االنوار و امثال اينها ١٣، ترجمه جلد » السالم مهدى موعود، عليه«ى، خراسان

  آيا تمام مطالب و احاديث اين آتب يا ديگر آتب معتبر و قابل استفاده هستند؟ 

 هر آتابى نقاط ضعفى هم دارد ولى ما بايد از مطالب اساسى و. آنيد آه در آن اشتباه نباشد شما آتابى جز قرآن پيدا نمى

; من غلب محاسنه مساويه فهو من الكاملين«: فرمايد السالم، درباره اولياءاله مى حضرت امير، عليه. محكم آنها استفاده آنيم

ما توقع داريم آه به انسانى برخورد آنيم آه . » آسى آه خوبيهايش بر بديهايش غلبه داشته باشد او از انسانهاى آامل است

مانيم آسى آه هيچ نقصى ندارد يك نفر است و او حضرت مهدى،  صورت ما بى استاد مى در اين. هيچ نقصى نداشته باشد

هر عارفى، هر استادى و استاد اخالقى، هر بزرگى ممكن است صد نقطه مثبت داشته باشد و دو نقطه . السالم، است عليه

آتابى آه هيچ نقصى نداشته باشد . ور استآتاب هم همينط. ما بايد از آن نقاط مثبت وى استفاده آنيم. منفى هم داشته باشد

  . السالم، است وجود ندارد به جز آتب آسمانى و آتابهايى آه مربوط به انبياء و ائمه طاهرين، عليهم

  اى به جوانان و ما داريد؟  به عنوان آخرين مطلب چه توصيه

ه حرآت مثبت و مفيدى در باب واليت و اولين شماره مجله موعود آه به دستم رسيد و مطالعه آردم خيلى خوشحال شدم آ

ام آه در آارهايتان موفق باشيد و سفارش من  ام دعا آرده از همان موقع هرگاه به ياد دوستان افتاده. گيرد امامت انجام مى

به جوانان اين است آه بدانند ظهور نزديك است و خودشان را آماده آنند و صالح و با تقوا باشند تا از حضرت مهدى، 

اهللا عليه، آه فرمودند  به قول حضرت امام، رحمة. داند البته دقيقا آسى تاريخ ظهور را نمى. السالم، خجالت نكشند ليهع

الظهور  داند اما رواياتى آه درباره عالئم آسى دقيقا نمى. يكسال تا ظهور مانده باشد و شايد هم يكصد هزار سال ممكن است

دهد آه ظهور خيلى نزديك است و ممكن است نسل  ترسيم آرده است نشان مى است و فضاى قبل از ظهور را براى ما

هيچ آمادگى بهتر از تقوا و صالحيت اخالقى نيست و براى حضرت هم هر چه . امروز آن را درك آند و لذا بايد مهيا شد

  . شود بيشتر تبليغ آنيد مى

  نوشتها پى

  . ١ ، ح١ ، ص٢٦ المجلسى، محمد باقر، بحاراالنوار، ج.١

  . ٤ ، ح١٦٥ ، ص٦٦ همان، ج: ك.ر. ٢

  . ك، همان.ر. ٣

  . ٣٨ ، ح٢٢ ، ص٢٥ ج; ٤٤ ، ح٢٤ ، ص١٥ ج: همان. ٤

  . ٩٩، آيه )١٥(سوره حجر . ٥

  . ١٩٦ ، ص٥٣ ج: المجلسى، محمدباقر، همان. ٦



 

 200

  . الجنان، دعاهاى هر روز ماه رجب، دعاى پنجم قمى، شيخ عباس، مفاتيح. ٧

  .٢٢ ح ،٢٧٩ ، ص٢٥ همان، ج. ٨

  ١٣٧٩مهر و آبان :تاريخ انتشار"/ ٢٢شماره-موعود"ماهنامه 

 
 
 
 

  و پسرش کمبوجيه دوم بوده است) توس(داوود به معنی عزيز و گرامی لقبی بر کورش دوم 
  

 کی خسروسپهساالر ) تنومند( توسيعنی  کورش دومدر تورات و قرآن داوود هم به جای )مردوکلقب ( داوود
است که هرودوت وی را در اسطورًه ) کبير(پدر کورش سوم ) کامياب( کمبوجيًه دومای پسر او و هم به ج) هوخشتره(

جالوت والی قفقاز و سپيتمه جمشيد قرآن به جای  طالوت. کورش سوم، شخصی محترم و معزز معرفی نموده است
شان از همين ريشًه  کيمری می باشد که خود نام) کردان(کردوخی  کيمریبه جای پسران دلير ويسًه سکائيان ) کومه(

چوپانان ( کردوخيهافلسطينی به شمار آمده که نام  جالوتمسلم به نظر می رسد از آنجا . مأخوذ است) توده و پشته( کومه
ترجمه گرديده است و اين نام از سوی ديگر همچنين معنی گناهدار می داده است که بدين معنی  تئوژيهدر اوستا ) گردنده

ظاهرًا اين واژه . می شده است فلسطينيهااست و اين خود هم شکل هيئت عبری نام  پلشترسی و کردی مترادف واژه فا
 تازیمی دانيم که اين شهر در سابق به اسم . زنده مانده است) تازی= عرب(پلدشت بر روی شهرک کردنشين 

و ) مخلوق ميرا، سپيتمه جمشيد= ( آبراداتاز سوی ديگرجالب است که اسطورًه . هم ناميده می شده است) عرب=توژی(
که گزنفون آن را در کورشنامًه خود در رابطه با کورش سوم ذکر کرده در ) نگهبان شخص نيرومند( پآن ته آهمسرش  

توپل، آتوسا دختر (=بتشبع و ) مرد زنده( حيانفرزند ) نورانی، سپيتمه جمشيد(اوريا ،  داووداينجا به شکلی ديگر، به 
در اينجا ما بدون توضيح بيشتر مندرجات منابع اسالمی را در باب داوود در ضميمه می .ب شده استمنتس) کورش سوم

                                                                                                                                               : نمائيم
                                                                                                            )ع(ستان داوود گفتارى پيرامون دا

                                                                                                            
آن در قرآن آريم از داستانهاى آن جناب به جز چند اشاره ، چيزى نيامده ، يك جا به در قر) ع (سرگذشت داوود . ١

سرگذشت جنگ او در لشكر طالوت اشاره آرده آه در آن جنگ ، جالوت را به قتل رسانده و خداوند سلطنت را بعد از 
اى ديگر به اين معنا اشاره فرموده در ج. طالوت به او واگذار نموده و حكمتش داده و آنچه مى خواسته بدو آموخته است 
به ) آه همان علم داورى بين مردم است (آه او را خليفه خود آرد، تا در بين مردم حكم و داورى آند، و فصل الخطاب 

ييد نموده و آوهها و مرغان را مسخر أو در جاى ديگر به اين معنا اشاره فرموده آه خدا او و سلطنتش را ت. او آموخته 
و جايى ديگر به اين معنا اشاره آرده آه آهن را براى او نرم آرد تا با آن هر چه مى خواهد و . ا او تسبيح بگويندآرد تا ب

                                                                                                                     .مخصوصا زره درست آند
در قرآن خداى سبحان در چند مورد او را از انبيا شمرده و بر او و بر همه انبيا ثنا ) عليه السالم (وود ذآر خير دا. ٢

به : ((و نيز فرموده ) ما به داوود زبور داديم )) (و آتينا داود زبورا: ((گفته ، و نام او را بخصوص ذآر آرده و فرموده 
و او را )) او حكمت و فصل الخطاب داديم ، و او را خليفه در زمين آرديم به : ((و نيز فرموده )) او فضيلت و علم داديم 

                               )).دارنده حسن مآب ستوده ((و )) دارنده زلفا و قرب در پيشگاه الهى ((و )) اواب ((به اوصاف 
  داستان دو متخاصم . ٣

وا على داود ففزع منهم قالوا ال تخف خصمان بغى بعضنا على بعض و هل اتئك نبؤ ا الخصم اذ تسّوروا المحراب اذ دخل((

فاحكم بيننا بالحق و ال تشطط و اهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخى له تسع و تسعون نعجة و لى نعجة وحدة فقال اآفلنيها و 

م على بعض اال اّلذين آمنوا عزنى فى الخطاب قال لقد ظلمك بسؤ ال نعجتك الى نعاجه و ان آثيرا من الخلطاء ليبغى بعضه

و عملوا الصالحات و قليل ما هم و ظّن داود اّنما فتنه فاستغفر ربه و خر راآعا و اناب فغفرنا له ذلك و ان له عندنا لزلفى و 

  ))حسن ماب 
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يشان بيمناك آيا از داستان آن مردان متخاصم آه به باالى ديوار محراب آمدند خبر دارى ؟ وقتى آه بر داوود درآمدند از ا

ما دو متخاصم هستيم آه بعضى بر بعضى ستم آرده تو بين ما به حق داورى آن و در حكم خود جور ! مترس : شد گفتند

اينك اين برادر من است آه نود و نه گوسفند دارد و من يك گوسفند دارم او . مكن و ما را به سوى راه راست رهنمون شو

او در : داوود گفت . آفالت من قرار بده و در اين آالمش مرا مغلوب هم مى آند اين يك گوسفندت را در تحت: مى گويد

اين سخنش آه گوسفند تو را به گوسفندان خود ملحق سازد به تو ظلم آرده و بسيارى از شريكها هستند آه بعضى به 

داوود فهميد آه ما . ار آمندبعضى ديگر ستم مى آنند مگر آسانى آه ايمان دارند و عمل صالح مى آنند آه اين دسته بسي

ما هم اين خطاى او را بخشوديم و به . با اين صحنه او را بيازموديم پس طلب آمرزش آرد و به رآوع درآمد و توبه آرد

  .راستى او نزد ما تقرب و سرانجام نيكى دارد

است بيش از ) عليه السالم (ود دقت در آياتى آه متعرض داستان آمدن دو متخاصم نزد داو: آنچه از آيات استفاده مى شود

اين نمى رساند آه اين داستان صحنه اى بوده آه خداى تعالى براى آزمايش داوود در عالم تمثل به وى نشان داده تا او را 

به تربيت الهى تربيت آند و راه و رسم داورى عادالنه را به وى بياموزد، تا در نتيجه هيچ وقت مرتكب جور در حكم 

  .راه عدل منحرف نگرددنگشته و از 

اين آن معنايى است آه از آيات اين داستان فهميده مى شود، و اما زوايدى آه در غالب روايات هست ، يعنى داستان 

و همسرش ، مطالبى است آه ساحت مقدس انبيا از آن منزه است ، آه در بيان آيات و بحث روايتى مربوط به )) اوريا((

  .آن ، محصل آالم مى آيد

  در روايات ) ع (داستان داوود . ٤

در الدرالمنثور به طريقى از انس و از مجاهد و سدى و به چند طريق ديگر از ابن عباس ، داستان مراجعه آردن دو طايفه 

و نظير آن را قمى در تفسير خود . را با اختالفى آه در آن روايات هست نقل آرده است ) عليه السالم (متخاصم به داوود 

و نيز در عرائس و آتبى ديگر نقل شده ، و صاحب مجمع البيان آن را خالصه آرده آه اينك از نظر خواننده مى . آورده 

  :گذرد

بار الها ابراهيم را بر من برترى دادى و او را خليل : بسيار نماز مى خواند، روزى عرضه داشت ) عليه السالم (داوود 

خداى تعالى وحى فرستاد آه اى داوود ما آنان را امتحان . خود ساختى  خود آردى ، موسى را برترى دادى و او را آليم

آرديم ، به امتحاناتى آه تاآنون از تو چنان امتحانى نكرده ايم ، اگر تو هم بخواهى امتيازى آسب آنى بايد به تحمل امتحان 

  .مرا هم امتحان آن : عرضه داشت . تن در دهى 

داشت ، آبوترى به محرابش افتاد، داوود خواست آن را بگيرد، آبوتر پرواز  پس روزى در حينى آه در محرابش قرار

فرزند )) اوريا((ناگهان از آنجا نگاهش به همسر . داوود بدانجا رفت تا آن را بگيرد. آرد و بر دريچه محراب نشست 

به همين منظور اوريا را به . داوود عاشق او شد، و تصميم گرفت با او ازدواج آند. افتاد آه مشغول غسل بود)) حيان ((

و تابوت عبارت است از آن (بعضى از جنگها روانه آرد، و به او دستور داد آه همواره بايد پيشاپيش تابوت باشى 

  .اوريا به دستور داوود عمل آرد و آشته شد). صندوقى آه سكينت در آن بوده 
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روزى در بينى آه او . ز او داراى فرزندى به نام سليمان شدبعد از آنكه عده آن زن سرآمد، داوود با وى ازدواج آرد، و ا

گفتند مترس ما دو نفر متخاصم هستيم . در محراب خود مشغول عبادت بود، دو مرد بر او وارد شدند، داوود وحشت آرد

  .و ايشان اندآند -تا آنجا آه مى فرمايد  - آه يكى به ديگرى ستم آرده 

رد و خنديد، داوود فهميد آه اين دو متخاصم دو فرشته اند آه خدا آنان را نزد وى پس يكى از آن دو به ديگرى نگاه آ

عليه السالم (داوود   روانه آرده ، تا به صورت دو متخاصم مخاصمه راه بيندازند و او را به خطاى خود متوجه سازند پس 

  .توبه آرد و آن قدر گريست آه از اشك چشم او گندمى آب خورد و روييد) 

داستان عاشق شدن داوود سخنى است آه هيچ ترديدى در  - و چه خوب هم مى گويد  - ه صاحب مجمع البيان مى گويد آنگا

فساد و بطالن آن نيست ، براى اينكه اين نه تنها با عصمت انبيا سازش ندارد، بلكه حتى با عدالت نيز منافات دارد، چطور 

يى هستند بين او و بندگانش ، متصف به صفتى باشند آه اگر يك انسان ممكن است انبيا آه امينان خدا بر وحى او و سفرا

معمولى متصف بدان باشد، ديگر شهادتش پذيرفته نمى شود و حالتى داشته باشند آه به خاطر آن حالت ، مردم از شنيدن 

  !.سخنان ايشان و پذيرفتن آن متنفر باشند؟

ورات گرفته شده ، چيزى آه هست نقل تورات از اين هم شنيعتر و اين داستان آه در روايات مذآور آمده از ت: مؤ لف 

رسواتر است ، معلوم مى شود آنهايى آه داستان مزبور را در روايات اسالمى داخل آرده اند، تا اندازهاى نقل تورات را 

  .تعديل آرده اند - آه هم اآنون خواهيد ديد  -

  ! در تورات ) ع (داستان عاشق شدن داود . ٥

  :خالصه آنچه در تورات ، اصحاح يازدهم و دوازدهم ، از سموئيل دوم آمده اينك 

شبانگاه بود آه داوود از تخت خود برخاست ، و بر باالى بام آاخ به قدم زدن پرداخت ، از آنجا نگاهش به زنى افتاد آه 

  .داشت حمام مى آرد، و تن خود را مى شست ، و زنى بسيار زيبا و خوش منظر بود

است ، پس داوود رسوالنى )) اورياى حثى ((همسر )) بتشبع ((او : به او گفتند. را فرستاد تا تحقيق حال او آند پس آسى

آوردند، و داوود با او هم بستر شد، در حالى آه زن از خون حيض پاك شده بود، پس زن   فرستاد تا زن را گرفته نزدش 

  .داوود خبر داد آه من حامله شده ام به خانه خود برگشت ، و از داوود حامله شده ، به 

بودند، داوود نامه )) بنى عمون ((از سوى ديگر اوريا در آن ايام در لشكر داوود آار مى آرد و آن لشكر در آار جنگ با 

امير لشكر خود فرستاد، و نوشت آه اوريا را نزد من روانه آن ، اوريا به نزد داوود آمد، و چند روزى )) يوآب ((اى به 

اوريا را ماءموريت : زد وى ماند، داوود نامه اى ديگر به يوآب نوشته ، به وسيله اوريا روانه ساخت و در آن نامه نوشت ن

و اوريا آشته شد و خبر آشته شدنش . يوآب نيز همين آار را آرد. هاى خطرناك بدهيد و او را تنها بگذاريد، تا آشته شود

  .به داوود رسيد
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ا از آشته شدن شوهرش خبردار شد، مدتى در عزاى او ماتم گرفت ، و چون مدت عزادارى و پس همين آه همسر اوري

و خالصه همسر داوود شد، و براى او . نوحه سرايى تمام شد، داوود نزد او فرستاده و او را ضميمه اهل بيت خود آرد

  .فرزندى آورد

او هم آمد و به . پيغمبر را نزد داوود فرستاد)) ناثان ((لذا رب ، . و اما عملى آه داوود آرد در نظر رب عمل قبيحى بود

او گفت در يك شهر دو نفر مرد زندگى مى آردند يكى فقير و آن ديگرى توانگر، مرد توانگر گاو و گوسفند بسيار زياد 

مرد داشت و مرد فقير به جز يك ميش آوچك نداشت ، آه آن را به زحمت بزرگ آرده بود در اين بين ميهمانى براى 

توانگر رسيد او از اينكه از گوسفند و گاو خود يكى را ذبح نموده از ميهمان پذيرايى آند دريغ ورزيد، و يك ميش مرد فقير 

  .را ذبح آرده براى ميهمان خود طعامى تهيه آرد

د طمعكار آشته رب آه زنده است ، چه باك از اينكه آن مر: داوود از شنيدن اين رفتار سخت در خشم شد، و به ناثان گفت 

شود، بايد اين آار را بكنيد، و به جاى يك ميش چهار ميش از گوسفندان او براى مرد فقير بگيريد، براى اينكه بر آن مرد 

  .فقير رحم نكرده و چنين معامله اى با او آرده 

بالء و شرى بر خانه ات  :اتفاقا آن مرد خود شما هستيد، و خدا تو را عتاب مى آند و مى فرمايد: ناثان به داوود گفت 

مسلط مى آنم و در پيش رويت همسرانت را مى گيرم ، و آنان را به خويشاوندانت مى دهم ، تا در حضور بنى اسرائيل و 

  .آفتاب با آنان هم بستر شوند، و اين را به آيفر آن رفتارى مى آنم آه تو با اوريا و همسرش آردى 

خدا هم اين خطاى تو را از تو برداشت : ناثان گفت . ب عذر اين خطا را مى خواهم من از پيشگاه ر: داوود به ناثان گفت 

و ناديده گرفت و تو به آيفر آن نمى ميرى ، و ليكن از آنجا آه تو با اين رفتارت دشمنانى براى رب درست آردى آه همه 

  .زبان به شماتت رب مى گشايند، فرزندى آه همسر اوريا برايت زاييده خواهد مرد

پس خدا آن فرزند را مريض آرد و پس از هفت روز قبض روحش فرمود، و بعد از آن همسر اوريا سليمان را براى 

  .داوود زاييد

  ) ع (در نگاه امام رضا و امام صدق ) ع (داستان داود . ٦

امام  - و مقاالت  نزد ماءمون و مباحثه اش با ارباب ملل) عليه السالم (در باب مجلس رضا  - و در آتاب عيون است آه 

  بگو ببينم پدران شما درباره داوود چه گفته اند؟: به ابن جهم فرمود) عليه السالم (رضا 

به صورت مرغى در برابرش ممثل شد،   مى گويند او در محرابش مشغول نماز بود آه ابليس : ابن جهم عرضه داشت 

مرغ پريد و . كست و برخاست تا آن مرغ را بگيردپس داوود نماز خود را ش. مرغى آه زيباتر از آن تصور نداشت 

داوود آن را دنبال آرد، مرغ باالى بام رفت ، داوود هم به دنبالش به بام رفت ، مرغ به داخل خانه اوريا فرزند حيان شد، 

  .داوود به دنبالش رفت ، و ناگهان زنى زيبا ديد آه مشغول آب تنى است 

و يعنى اوريا را قبال به ماءموريت جنگى روانه آرده بود، پس به امير لشكر خود داوود عاشق زن شد، و اتفاقا همسر ا

و . نوشت آه اوريا را پيشاپيش تابوت قرار بده ، و او هم چنين آرد، اما به جاى اينكه آشته شود، بر مشرآين غلبه آرد
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امير چنان آرد و ! تابوت قرار بده داوود از شنيدن قصه ناراحت شد، دوباره به امير لشكرش نوشت او را همچنان جلو 

  .اوريا آشته شد، و داوود با همسر وى ازدواج آرد

آيا به يكى )) انا هللا و انا اليه راجعون : ((دست به پيشانى خود زد و فرمود) عليه السالم (حضرت رضا : راوى مى گويد

دنبال مرغ به خانه مردم درآمده ، و به زن  از انبياى خدا نسبت مى دهيد آه نماز را سبك شمرده و آن را شكست ، و به

  مردم نگاه آرده و عاشق شده ، و شوهر او را متعمدا آشته است ؟

  يا بن رسول الّله پس گناه داوود در داستان دو متخاصم چه بود؟: ابن جهم پرسيد

قى داناتر از او نيافريده ، واى بر تو خطاى داوود از اين قرار بود آه او در دل خود گمان آرد آه خدا هيچ خل: فرمود

دو فرشته نزد وى فرستاد تا از ديوار محرابش باال روند، ) براى تربيت او، و دور نگه داشتن او از عجب (خداى تعالى 

يكى گفت ما دو خصم هستيم ، آه يكى به ديگرى ستم آرده ، تو بين ما به حق داورى آن و از راه حق منحرف مشو، و ما 

اين آقا برادر من نود و نه ميش دارد و من يك ميش دارم ، به من مى گويد اين يك ميش خودت . هنمون شورا به راه عدل ر

تو : را در اختيار من بگذار و اين سخن را طورى مى گويد آه مرا زبون مى آند، داوود بدون اينكه از طرف مقابل بپرسد

ه آرد و عليه آن طرف و به نفع صاحب يك ميش حكم چه مى گويى ؟ و يا از مدعى مطالبه شاهد آند در قضاوت عجل

خطاى داوود در همين بوده . او آه از تو مى خواهد يك ميشت را هم در اختيارش بگذارى به تو ظلم آرده : آرد، و گفت 

جعلناك  يا داود انا: ((آه از رسم داورى تجاوز آرده ، نه آنكه شما مى گوييد، مگر نشنيدهاى آه خداى عّزوجّل مى فرمايد

  ....))خليفة فى االءرض فاحكم بين الناس بالحق 

  يا بن رسول الّله پس داستان داوود با اوريا چه بوده ؟: ابن جهم عرضه داشت 

در عصر داوود حكم چنين بود آه اگر زنى شوهرش مى مرد و يا آشته مى شد، : فرمود) عليه السالم (حضرت رضا 

ند، و اولين آسى آه خدا اين حكم را برايش برداشت و به او اجازه داد تا با زن ديگر حق نداشت شوهرى ديگر اختيار آ

بود آه با همسر اوريا بعد از آشته شدن او و گذشتن عده ازدواج آرد، و ) عليه السالم (شوهر مرده ازدواج آند، داوود 

  .اين بر مردم آن روز گران آمد

انسان نمى تواند رضايت : روايت آرده آه به علقمه فرمود) ه السالم علي(و در امالى صدوق به سند خود از امام صادق 

نسبت دادند ) عليه السالم (همه مردم را به دست آورد و نيز نميتواند زبان آنان را آنترل آند همين مردم بودند آه به داوود 

اى رسيدن به آن زن ، اوريا را به مرغى را دنبال آرد تا جايى آه نگاهش به همسر اوريا افتاد و عاشق او شد و بر: آه 

  ... .جنگ فرستاد، آن هم در پيشاپيش تابوت قرارش داد تا آشته شود، و او بتواند با همسر وى ازدواج آند

http://www.ghadeer.org/site/thekr/lib/024/start.html  
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  نينورتای خدای/نبو يعنی منتسب به کورش سوم يا ) سلمان فارسی(کتابهای منسوب به سليمان 
  

، شخصی اساطيری به نام )ثرااتئون اوستا، فريدون شاهنامه(سوم  کورشيهود از قهرمان آزاديبخش ايرانی خود يعنی 

پديد آورده و آن را  اختصاصًا از يهود به شمار آورده اند و به نام وی کتابهای جالبی هم تحت ) مرد صلح( سليمان

 داودتأليف نموده اند، چنانکه همين معامله را هم با  غزلهای سليمانو  معة سليمان کتاب جا،  امثال سليماناسامی 

يعنی قهرمانان پارسی و مادی قبل از وی و همچنين با )  خضر، کی آخسارو( خنوخو ) کورش دوم، توس، مردوک خدا(

در اينجا برای . به عمل آورده اند) گئوماته زرتشت، ايوب و عزرا و مالکی تورات(  برديهداماد و پسرخواندًه وی يعنی 

را به نقل از سايت   داود بن جامعة آتاب از ای  گزيدهآگاهی از متن اين دو کتاب  توراتی منسوب به وی، خالصه و  

علی طهماسبی در اينجا می آوريم تا معلوم  شود  که کاهنان يهود چگونه کالم خود را از زبان اين کشورگشای پارسی و 

صاحب (همچنانکه هندوان از وی و پسر خواندًه بزرگش قهرمان بزرگ خود يعنی بهاراته . ود زده اندنجات بخش يه

که از سوی ديگر -، يوزپلنگ بالدار اساطيريشان را کوروشاو ارامنه آرا و آرتاشس و گرجيها ) گنج بزرگ

  :پديد آورده اند - است) اهورامزدا(نشانگرسيمرغ سمبل پارسيان 

  .ني هست و هر مطلبي را زير آسمان وقتيبراي هرچيز زما"

. وقتي براي گريستن، وقتي براي خنديدن. وقتي براي آاشتن وقتي براي برداشتن. وقتي براي تولد، وقتي براي مرگ

وقتي براي عشق، وقتي براي . وقتي براي سكوت، وقتي براي گفتن. وقتي براي نگاه داشتن، وقتي براي رها آردن

  . نفرت

                                                          براي انسان چه منفعت است؟همه  از اين

************************  

اما اگر هم اين متن واقعا از . منسوب به سليمان پسر داود. بن داود است  ةعاي از آتاب جام  آنچه پيش رو داريد، گزيده

. زمان، توسط نويسندگان ديگري، چيزهايي بر متن اصلي افزوده شده باشدسليمان باشد بازهم به نظر مي رسد در طول 

                    .توانيد مشاهده آنيد مي) ي عهد قديم مجموعه(متن آنوني و آامل اين آتاب را در مجموعه ي آتاب مقدس

ر ترجمه هاي موجود به لحاظ در برخي واژگان و جمله ها آه د. ام تكرارها را حذف آنم من در اين گزيده، سعي آرده 

ادبي نارسا مي نمود تغييراتي متناسب با معناي آلي متن دادم تا آنجا آه شايد اين گزيده ترجمه ي ديگري از متن 

گمانم با  ها يي را هم آه به جمله. محسوب شود زيرا با ترجمه هاي موجود در زبان فارسي تا حدودي متفاوت شده است

هاي ظاهرا متناقض  در اينكه چرا برخي سرودهاي آتاب مقدس داراي جمله. ت، ناديده گرفتمآليت متن همخواني نداش

همچنين در پايان اين گزيده، يادداشت آوتاهي هم از خودم . گنجد هستند جاي حرف بسيار است آه در اين مجال نمي

                                        . باشدام آه شايد به نوعي مثال نتيجه گيري، يا اظهار نظر در باره ي اين متن  نوشته
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 *********************************  

  

  باب اول

  آشد چه منفعت است؟ همه چيز باطل است، انسان را از رنجي آه زيرآسمان مي

  .شتابد جايي آه از آن طلوع نمود مي آند و آفتاب غروب مي آند و به آفتاب طلوع مي

روند و به مدارهاي خود باز  دور زنان، دور زنان مي. روند و به سوي شمال دور مي زنند بادها به سوي جنوب مي

  .گردند مي

چيز پر از خستگي  همه. گردند شد، باز مي ها آغاز مي به آنجا آه رودخانه. شود روند، دريا پر نمي ها به دريا مي رودخانه

  .است

  .ست آه خواهد شدآنچه بوده همان است آه خواهد بود، آنچه شده همان ا

  .اي نيست در زير اين آفتاب هيچ چيز تازه

  .يادي از پيشينيان نمانده، از آيندگان آه خواهند آمد هم، يادي برجاي نخواهد ماند

و تمامي آارهايي آه زير اين آسمان آرده . من آه جامعه هستم، دل خود برآن نهادم آه در هرچيز، با حكمت جستجو آنم

  .ي آن بطالت و در پي باد زحمت آشيدن است نك همهشود ديدم، و اي مي

  .اينك من فرزانگي را به آمال افزودم، بيشتر از همگان، آه پيش از من بر اورشليم بودند: گفتم

  .دل خود را به دانستن حكمت و حماقت مشغول آردم، پس در يافتم آه اين نيز در پي باد زحمت آشيدن است

  .هرآس دانش را بيفزايد، اندوه را افزوده است. يار استزيرا در حكمت بسيار، اندوه بس

  باب دوم

  .گفتم خود را به عيش و شادماني بيازمايم، اينك آن هم بطالت بود

ها ساختم، غالمان و  ها و آاخ ها پديد آوردم، باغ ها براي خويش ساختم، تاآستان آارهاي بزرگ براي خود آردم، خانه

  .بيشتر از همه آساني آه پيش از من بودندآنيزان، و خانه زادان داشتم، 

  .دل خويش را از هيچ نصيبي باز نداشتم. آرد از خويش دريغ نداشتم هرچه چشمانم آرزو مي

  .آنگاه ديدم تمامي آن بطالت و در پي باد زحمت آشيدن بود

حكيم و احمق يك واقعه ديدم برتري حكمت بر حماقت، چون برتري نور بر ظلمت است، با اين همه، دريافتم براي مرد 

  ميرد؟ آيا نه مثل احمق؟ مرد حكيم چگونه مي. خواهد بود

. آيد ام، نفرت انگيز يافتم، از آن جهت بايد به ديگري واگذارم آه پس از من مي تمامي رنجي را آه زير آسمان آشيده

  .آيست بداند او آه وارث من خواهد بود فرزانه است يا احمق؟ پس اين نيز بطالت است

  باب سوم

  .براي هرچيز زماني هست و هر مطلبي را زير آسمان وقتي

. وقتي براي گريستن، وقتي براي خنديدن. وقتي براي آاشتن وقتي براي برداشتن. وقتي براي تولد، وقتي براي مرگ

براي وقتي براي عشق، وقتي . وقتي براي سكوت، وقتي براي گفتن. وقتي براي نگاه داشتن، وقتي براي رها آردن

  همه براي انسان چه منفعت است؟ از اين. نفرت
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ي امور بني  در باره. انصافي است مكان عدالت را آه در آنجا بي. مكان انصاف را زير آسمان ديدم آه در آنجا ظلم است

  :آدم در دل خويش گفتم

زيرا وقايع بني آدم، همچون . هستند شود، تا آزموني از خدا براي انسان باشد، تا آدميان بدانند آه چون بهايم اين واقع مي

. همه باطل هستند. ميرد و انسان بر بهايم برتري ندارد گونه او مي همان ميرد، به همان گونه آه اين مي. وقايع بهايم است

  .همه به يك وادي رهسپارند، همه از خاك هستند و به خاك باز مي گردند

  پايين؟ يا روح بهايم را آه بهآند  باال صعود مي آيست بداند آه روح انسان به

  آيست آه باز آيد تا آنچه را آه بعد از مرگ بر او واقع شده باز گويد؟

  باب چهارم

زور به . اي نبود شود ديدم، اينك اشك مظلومان، و براي ايشان تسلي دهنده ها آه در روشنايي آفتاب آرده مي تمامي ستم

  .طرف جفا آنندگان ايشان بود

آس را آه تا آنون پديد نيامده  آن. اند آفرين گفتم بل از آن مرده بودند، بيشتر از زندگاني آه تا آنون زندهمردگاني را آه ق

  .شود نديده است زيرا آارهاي نفرت انگيز را آه در زير آسمان آرده مي. از هردوي ايشان برتر دانستم

  باب پنجم

  . ي خدا بروي، پاي خويش را نگاه دار هنگامي آه به خانه

  .هاي احمقان تقرب جستن براي شنيدن، بهتر است از قرباني

  .در حضور او آه باشي، براي گفتن تعجيل مكن، زيرا او در افقي برتر است و تو در فروتر

  .خواب از بسياري مشقت است، و آواز احمق از بسياري سخنانش

  .تر آن است آه نذري ننمايي اگر نه، شايسته. چون نذر آني، وفا آن

  سازد؟ هايت، حاصل دستهايت را باطل مي خداوند به سبب گفتهچرا 

  .زيرا آه اين از آثرت روياها، و اباطيل، و از آثرت سخنان است

  شود شود، و آنكه دولت را دوست دارد از آن سير نمي آنكه نقره دوست دارد از آن سير نمي

  .اين بطالت است

آشد اين  دارد، بخورد و بنوشد و از تمامي رنجي آه زير اين آسمان مياو رسيده و  شايسته آن است آه انسان از آنچه به

  .گونه بهره گيرد، زيرا آه نصيبش همين است

  باب ششم

اين نيز بطالت . مصيبتي هست، براي آنكس آه دولت و اموال فراوان دارد، اما توان بهره بردن از دارايي خويش ندارد

  .است

زيرا . زندگي آند، اما جانش نيكويي را در نيابد، آودك ٍسقط شده از او بهتر باشد هاي بسيار آنكه صد فرزند آورد، سال

  .آه به بطالت آمد و به تاريكي رفت و در ظلمت پنهان شد

  پس انسان را چه فضيلت است؟. افزايد چيزهاي بسيار هست آه بطالت را مي

گستراند، آيست آه بداند چه چيز براي زندگي  انسان در ايام زندگي باطل خويش، بطالت را همچون سايه بر خويش مي

  انسان نيكوتر است؟

  باب هفتم

  .نيك نامي از عطر خوشبوتر است، و روز مرگ از روز والدت
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پس چنين فرجامي بايد به ياد . ي مردمان است زيرا آه اين فرجام همه. ي ضيافت بهتر است ي ماتم از خانه رفتن به خانه

  .زندگان بماند

ي  ي ماتم است و دل احمقان در خانه دل فرزانگان در خانه. ده بهتر است، زيرا اندوه، دل را به اصالح آورداندوه از خن

  .شادماني

  .عتاِب فرزانگان بهتر است از سرود احمقان

  .گرداند و رشوه، دل را فاسد مي. آند ستم، فرزانه را جاهل مي

  .گيرد خشم در دل احمقان جاي مي. يكوترفرجام از آغاز بهتر است، و قلب فرزانه از دل مغرور ن

  .اين پرسش از فرزانگي نيست. مپرس چرا روزهاي قديم بهتر بود

  .براي بينندگاِن روشنايي، فرزانگي برترين ميراث است

  .آورد به روزگار نيكبختي شادمان، و در ايام شقاوت تامل نما، زيرا خداوند اين را به ازاء آن مي

  .خويشتن را زياده فرزانه مپندار، آه خود را هالك خواهي آرد به افراط عادل مباش، و

داني آه بارها ديگران را  تو خود مي. آند ها گوش مسپار، مبادا خدمتكار خود را بشنوي آه تو را لعنت مي ي سخن به همه

  .اي لعنت آرده

  .تر از مرگ است شود، تلخ هايش آمند مي گستراند و دست مي  زني آه دلش دام

  هشتمباب 

  .سازد فرزانگي روي انسان را روشن مي

  .جايي آه سخن فرمانروا و قانون است، قدرت نيز هست. قانون را نگاه دار: گويم تو را مي

  .زيرا براي هر مطلبي وقتي وقانوني است. داند قلب فرزانه، وقت و قانون را مي

و شرارت صاحب خويش را نجات . هايي نيستآس را ر از اين واقه نيز هيچ. ي مرگ فرمانروا نيست آسي بر واقعه

  .نتواند داد

  .و ديدم آه شريران نيز به گورستان رفتند. آند به روشني آفتاب، ديدم آه انساني بر انساني به ستم فرمانروايي مي

زيرا . تاين گونه بودن، نيز بطالت اس. همآنان آه آمدند، در مكان مقدس جاي گرفتند، ستم آردند، رفتند و فراموش شدند

  .شود از اين جهت دل آدمي براي بدآرداري آماده مي. گيرد داوري بر ستمكار، به زودي صورت نمي

عادالن، شرير خوانده . ي عادالن شود و با شريران به شيوه ي شريران عمل مي بطالتي ديگر هست آه با عادالن به شيوه

  .شوند و شريران، عادل مي

  باب نهم

  . اوي استهمه چيز براي همه آس مس

گذراند و آنكه نمي گذاراند يك واقعه  براي آنكه قرباني مي. براي پاآان و ناپاآان. براي عادالن و شريران يك واقعه است

  .اند ترسد، مساوي آند و مي آند و آنكس آه ياد نمي آنكس آه قسم ياد مي. است

آه زنده است  مادامي. سرشار از شرارت است دل آدمي. شود تر از همه اين است آه يك واقعه بر همه واقع مي خراب

  .پيوندد ديوانگي در دل دارد، وسپس به مردگان مي

  .دانند دانند آه مرگ در راه است، اما مردگان هيچ نمي زندگان مي. سگ زنده از شير مرده بهتر است
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. ل از آمدنت پذيرفته استخوشدلي بنوش، زيرا خدا اعمال تو را قب پس نان خود را به شادي بخور، شراب خود را به

داري به  اي آه دوستش مي ي روزهاي باطل خويش را با محبوبه ات سپيد باشد، گيسوانت به روغن معطر، همه جامه

  .نصيب تو همين است. بطالت خوش باش

  باب دهم

  .است تر حماقتي اندك نيز از حكمت و عزت بسي سنگين. آنند هاي مرده، روغن عطار را فاسد و بد بو مي مگس

از اين جهت، احمق چون به راه رود، بازهم عقل او . دل احمق به سوي چپ. قلب فرزانه به سوي راست مايل است

  .آند آاهش يابد، و همگان را به حماقت خويش آگاه مي

رافراشته هاي بلند ب ناداني بر مكان. آيد خطايي آه از جانب فرمانروا پديد مي. ام روشنايي آفتاب ديده باطلي هست آه به

  . نشينند شود و توانمندان در مكان اسفل مي مي

  .واي بر تو اي زمين هنگامي آه فرمانرواي تو طفل است و نوشانوش سرورانت در صبحگاهان

  .حال تو اي زمين، هنگاميكه فرمانرواي تو مردي نجيب باشد و سرورانت در وقتش به نوشانوش بنشينند خوشا به

  باب يازدهم

  .ها بينداز، بعد از روزهاي بسيار آن را خواهي يافت ر آبنان خويش را ب

  .داني بر زمين چه واقع خواهد شد ها ببخشاي، زيرا آه نمي به هفت نفر، بلكه به هشت نفر، نصيب

  .ياد آور آه بسيار خواهد بود ليكن روزهاي تاريكي را به. روشنايي شيرين است، ديدن آفتاب براي چشمان دلپذير است

همه، خدا  سبب اين شادمان باش، به خواهش قلب خويش و بر وفق رؤيت چشمانت سلوك نما، ليكن بدان آه به اي جوان،

  .پس غم را از دل بيرون آن، زيرا آه جواني و شباب نيز باطل است. تو را بمحاآمه خواهد آورد

  باب دوازدهم

  .آفتاب و ماه و ستارگان در نظرت خاموش شوندياد آور، پيش از آنكه  ات به پس آفريننده خويش را در روزهاي جواني

هر  درهاي آوچه به. ي نگاه تاريك شود ها از آار بايستند، پنجره  در آن روز دست بلرزد، پاي، تو را بخماند، آرواره

 ي ي جاودانه زيرا انسان به خانه. هراس در راه آمين آند. ي سرودها و آواها خوار و ذليل شود آوازي بسته شود، همه

  .شتابد خود مي

  . همه چيز بطالت است: گويد باطل اباطيل جامعه مي

××××××××××  

  :اي از من افزوده

در فرجام آه فروپاشِي خود را . آنند فراوان تمدني ايجاد مي آنند، با رنج آيند، زندگي را و زيستن را تجربه مي ها مي نسل

آه انگار با رفتن آنان زندگي هم پايان  انگارند، آنچنان رفته مي گويند، خود را ناآام و برباد بينند از بطالت سخن مي مي

بهتر در اين خارستاِن پر گزند   ها آه براي عدالت رنج آشيدند، براي زندگي اما برخي از رفتگان، يا آن. خواهد يافت

هاشان،  ي تجربه همه. هد دادمبارزه آردند، شايد بر اين باور بوده و هستند آه جانشان در جان آيندگان به حيات ادامه خوا

هاي پنهاِن رواِن  هاشان، همچون جاني هزاران ساله در جان آيندگان، در اليه ها و غم هاشان، شادي ها و شكست پيروزي

مانند آه زندگي  هاي درخت حيات مي ي هزاران ساله، مثل ريشه هاي درهم تنيده اين جان. دهد زندگي ادامه مي ها، به ملت

ِ باز پسيِن زمين  نهاي، آن ويراني همين جهت باشد آه آن آتش شايد يه. آنند مين زمين، تنومند واستوارتر ميرا در روي ه

هاي تازه براي زندگِي بشريت در روي همين زمين  و زندگان، آن ملكوِت آسمانِي گسسته از زمين، جاي خود را به اميد
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            . خداوند، نه در ناآجا آباد آه در همين زمين پديد آيد حاال انسان امروز بيشتر دوست دارد تا ملكوت. دهد مي

  "بیعلي طهماس

  

  

 
 
 
 
 
 

 حماسًه فتح بابل توسط کورش و گوبرياس
 

در اوستا  نام . مّعرف حضور همگان است) کورش" سومين(" ثراتئونهو ") جهانگشا(" فريدونتحت نامهای  کورش
ياد گرديده است ولی در شاهنامه و کتب پهلوی ) قايقران( پائوروو ) رشدمعلم، م( گئوروسردار معروف به دو صورت 

پيداست . قرار گرفته و عمًال فردی فراموش شده است) آترادات پيشوای مردان و هارپاگ(وی تحت الشعاع کاوًه آهنگر 
به لغت عبری به معنی  ومرشد و  معلماست که به لغت سانسکريت به معنی  گبرتداعی گر کلمًه ) گئوبروه(نام گوبرياس 
ها در دربار هخامنشيان نيز مشهود است که اين عنوانی بوده است که بعدها با وزير  گئوبروهاز تعدد وجود . رسول است

اما در اين منابع ملی ايرانی فتح همدان و بابل توسط کورش تحت نام گشودن دژ هوخت . و دستور جايگزين گرديده است
مطلب زير چکيده مطالبی است که خانم آرزو رسولی  بر اساس . ام باز گويی شده استکنگ به صراحت و اهميت تم

  : کتب تاريخی متعارف در اين باب جمع آوری نموده و توسط ميراث خبر منتشر گرديده است
  ) ٨٤سوره آهف، آيه (» .ما به او در روي زمين تمكن داده بوديم و سررشته هر آاري را به او بخشيده بوديم«
آرد، صلح و عدالت را در آنجا  دانست و هر سرزميني را آه فتح مي همواره قدرت خود را از خداي بزرگ مي او

                                                                    . اما فتح بابل، نقطه عطفي است در تاريخ بشريت. آرد برقرار مي
نخستين آشورگشايي آه با جنگ و خونريزي چنداني همراه نبود . شود صادر ميآنجاست آه نخستين منشور حقوق بشر  

                                                             » .و بابل درهاي خود را به روي او گشود«: اند تا آنجا آه مورخان نوشته
شود و پس از عبور  به دجله وارد مي... رودخانه آورش بزرگ هنگام لشكرآشي به بابل، به رودخانه دياله رسيد و آن «

آورش تصميم داشت از اين رودخانه عبور آند، اما الزمه آن داشتن قايق . ريزد فارس مي از وسط شهر اوپيس به خليج
                                                                                 ...بود 

پس لشكريان را فرمان توقف داد . ود را چنان آم آند آه حتي زنان بدون زحمت از آن بگذرندآورش تصميم گرفت آب ر
» .آانال آشيد آه هر آدام مسيري متفاوت داشت و سربازان را فرمان آندن داد ١٨٠و در هر طرف رودخانه نقشه ... 

  ) هرودوت(
لخيز آرد و به اين ترتيب، پيش از فتح آسان پايتخت با اين آار، آورش بزرگ اين منطقه را آه بد آبياري شده بود، حاص

                                                            . بابل، دست به نوسازي آلده زد
نبونيد با تحقير مردوك، خداي بزرگ : در زمان پادشاه بابل، َنبونيد، نوعي آشفتگي مذهبي در شهر بزرگ پديد آمد

هاي شهرهاي ديگر به بابل، خود را در برابر ملت قرار  و با آوردن الهه» سين«ي عالقه شديد خود به بابليان، و يادآور
هر روز مردم . آرد او پيوسته شهر خود را ناراحت مي. پرستش مردوك، شاه خدايان، به دست فراموشي سپرده شد. داد

                                                 .رحمانه همه را ناراحت آرد او با يوغي بي. داد خود را عذاب مي
بلَشَصر در . نبونيد سالخورده پسرش بلَشَصر را در حكومت با خود شريك آرد. نبونيد از پايگاه مردمي برخوردار نبود

يي ظلم و ستم به مردم سياست پدران خود را در پيش گرفت و حتي بيشتر به پدربزرگ خود، نبوآدَنَصر، شبيه بود تا جا
                                              .اند آه در منابع عبري، او را فرزند نبوآدنصر گفته

آردند آه در زمان  از طرف ديگر، جمعيت زيادي از اسراي يهودي نيز در بابل، منطقه ميان فرات و دجله، زندگي مي
ر ده هزار تن از بهترين مردان يهود و نخبگان اورشليم را با نبوآدَنَص. پدر نبونيد، نبوآدَنَصر، به اسارت در آمده بودند
چون شاهان آشور و بابل تبعيد را بهترين وسيله سلب استقالل دشمنان . غل و زنجير همراه خود به اين منطقه آورده بود

زقيال جوان نيز در ح. شكنان بودند وران، صنعتگران و هيزم در ميان آنان، آهنگران، بنايان، پيشه. آردند خود تلقي مي
                                             .اسيران يهودي نيز در آرزوي آزادي و در مقابل شاه بابل بودند. ميان ايشان بود
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                                                                                 . چنين بود وضعيت بابل پيش از فتح آن به دست آورش
به محض ورود آورش به سرحدات بابل و آغاز نبرد، بسياري از بابليان عليه فرماندهان خود شوريدند و به سپاهيان  

                                                                   . آورش پيوستند
بل اطمينان داشت، مقدار زيادي آذوقه در شهر بلشصر آه به استحكامات با. آورش خيلي زود به ديوار دفاعي بابل رسيد

اما نبونيد آه . اي حداقل ده ساله را تحمل آند تواند محاصره آرد در پناه استحكامات مي انبار آرده بود و تصور مي
رودررو شود، راه فرار در پيش _ متحد سابق خود _ آرد شهر سقوط آند و چندان مايل نبود با آورش  بيني مي پيش

                                                       . از يگانه راهي آه بازمانده بود، يعني راه غرب از شهر خارج شد گرفت و
آورش پس از اطالع از گريز او، سرفرماندهي ارتش خود را به گوبرياس، يكي از سرداران خود، سپرد و خود با  

                                           . سپاهي آوچك به تعقيب شاه فراري پرداخت
خواستند انتقام ظلم شاه  اي را آه او انتخاب آرده بود، مسدود آرده بودند و مي سواران عرب جاده. اقبال نبود نبونيد خوش

مانند نبونيد آه چنين ديد، ترجيح داد به عقب برگردد و از مقابل بدوياني آه . بابل را بر چادرنشينان صحرا بازستانند
                                          ... خود او پرستنده خداي ماه بودند، بگريزد و خود را تسليم آورش آند 

از  ]گفت تمكني آه پروردگار به من داده است بهتر... خراجي به تو بپردازيم[ خواهي مي]آيا ... گفتند اي ذوالقرنين،«
                                                            ).آهف، سوره ٩٥و  ٩٤آيات (» .ست[خراج شما

انساني   هاي دست در اوج شادي مهماني، ناگهان ديد انگشت. و اما از آن سو، بلشصر آسوده خيال ضيافتي برپا آرده بود
پيشگويان . غير شد و لرزيدپادشاه مت. از زمين بيرون آمد و در برابر شمعدان، بر گچ ديوار قصر پادشاه چند آلمه نوشت

                                                                         .و منجمان را احضار آرد و تفسير آن نوشته را طلبيد
دانيال با خواندن نوشته . تا آن آه دانيال نبي را به حضور بلشصر آوردند. هيچ آس نتوانست آن نوشته را تفسير آند

                  .پيشگويي او درست بود» .به اراده خداوند بزرگ اين سلطنت زياد طول آشيده و خاتمه يافته است«: گفت
گوبرياس براي ورود به شهر آه دور تا دور آن را رود فرات فرا گرفته بود، دستور داد جريان رود را منحرف آنند تا 

                                                      .بتوانند از بستر خشك آن به شهر رخنه آنند
ها بدون آن آه نيازي به نبرد پيدا آنند، از زير باروها گذشتند و شهر خاموش را در همان شب ضيافت بلشصر  پارس

                                                     .اشغال آردند
شاه . ن و مهاجمان درگرفت آه هياهويي برپا شد و جشن را به هم ريختهنگام ورود به قصر، نبرد آوتاهي ميان قراوال
بلشصر آامًال غافلگير . درهاي آاخ باز شد و مهاجمان به درون ريختند. دستور داد بروند و علت سر و صدا را دريابند

                           .او ناگهان گوبرياس و مردانش را مقابل خود ديد آه سالح به آف داشتند. شد
بدين گونه بلشصر ضربه مرگ را دريافت آرد و بابل بدون نبرد و به رغم قدرت نظامي، معنوي و منابع اقتصاديش 

                                                     .مغلوب شد
آنان . ار از شادي داشتندآرامش بر شهر حكمفرما بود و اهالي بابل قلبي سرش. سرانجام آورش پيروزمندانه وارد بابل شد

                             .دريافتند آه بيهوده به نيك نهادي آورش اميد نبسته بودند و او به راستي شهرياري نرمخوست
اي سفالي نقش آنند آه او اراده آرده است به مللي آه  اي صادر آند و فرمان داد بر استوانه آورش تصميم گرفت اعالميه

او در اين اعالميه . هاي خود بازگردند توانند به وطن اند، اطمينان دهد آه مي اقتدار شاهان بابل زيستهتاآنون تحت 
                 .پذيرد آه قدرت آنوني خود را مرهون خداي بزرگ است و سلسله او از ايزدان برآت يافته است مي

از . آه نخستين منشور حقوق بشر نام گرفته استدليل نيست  اظهارات آورش حكايت از شخصيت بشري نيز دارد و بي
تواند بنا به گزينش خود خدا را بپرستد؛ آزادي حقيقي،  هر آسي مي. ها ارزشي برابر و بنيادي دارند ديد او، همه انسان

                              .آميز در هر آشور براي همگان پذيرفته شده است آگاهي، حق تصاحب و حق زندگي صلح
ها آزادي پرستش خدايانشان را برقرار آردم و فرمان دادم آه هيچ آس حق ندارد به  من براي همه انسان«: گويد او مي

                                                        ».اين دليل مورد بدرفتاري قرار گيرد
اي ويران نشود و هيچ  رمان دادم آه هيچ خانهمن ف«: آند آه مالكيت هر آس بايد محترم شمرده شود آورش اعالم مي

                                                                 ».ساآني از آن محروم نگردد
من صلح و آسايش را «: شمارد سرانجام، آورش صلح را هدف اصلي سلطنت خود و عنصر اساسي تعادل اجتماعي مي

                                                            ».ها تضمين آردم براي تمام انسان
م، پس از صدور قانون آزادي همگاني، به سرزمين خويش بازگشت، در حالي آه ملتي را از  ق ٥٣٨او در بهار سال 

  ".زير فشار رهانده بود و عنوان مسيح را از يهوديان آسب آرده بود
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  ی ماقبل تاريخی در اسالماعتقادات انسانها
اگر به فرض محال روزی ادعای وجود موجودات ماورائ الطبيعی، خدايان ، جن و فرشته و شيطان ثابت بشود آن وقت 
ما قسم دکانداران دينی را باور می کنيم و به ايشان حق می دهيم که با اين حربًه کاری به توانند دست توی جيب مردم 

گرچه اين عشق . رانه سرايی مدرن ايرانی تا اطالع ثانوی اين نوع عشق ورزی بايد تعطيل شودکنند؛ بنابراين به قول ت
وسيله مبارزه با جهانخواران زمان گرديده باشد؛ چه جهان خواران بيش از هر چيز از انجماد بينش عقب افتاده ما 

انگاران دينی متوهم  خويش را از نوشته های  ما عين  اطالعات و اّدله ای اين ساده. حداکثر استفاده را کرده و می کنند
خود آنان در اينجا نقل می کنيم  که تا صرفًا باورهای خرافی و سادًه کهن ايشان که سد راه ترقی ممالک اسالمی شده، 

اسالم به : " در اين رابطه بايد گفت نه چنانکه حضرت شيخ اجل سعدی بزرگ ما می گويد. مورد قضاوت قرار گيرد
اسالم که .  بلکه اين اسالم محبوب ما کلی هم معيوب است" د ندارد عيبی هر عيب که هست از مسلمانی ماستذات خو

در عهد برده داری جامعًه عربستان و با بينش جامعًه برده داری شکل گرفت ، انسانها از آزادی طبيعی شان محروم 
عتقد به اسالم را بردًه اهللا و در نتيجه بردًه واسطه های اين دين جملًه مردم صد در صد م. کرده و  بردًه ذهنی می کند 

به عبارتی ديگر اسالم ما اول مغزها را به عاريت می گيرد و بردًه فکری می نمايد بعد در اين چهار چوب . آنان می کند
منافع و مطامع و شياطين زمان هم .تنگ، اجازًه انديشه می دهد که اين هم صد البته کفاف نيازهای زمانه را نمی دهد

جمهوری اسالمی وقتی . اقتصادی خود را در حماقت و خرافاتی بودن و سير کردن افکار ما در آسمانها می جويند و بس
به اساسی بودن اقتصاد در جوامع بشری پی خواهد برد که فساد لذتبخش اقتصادی بيش از اين ارکانش را پوچيده و غير 

ج مطلب گوناگون و گاهًا همسان و گاهًا متضاد را ازسايتهای ايرانی به عينه نقل می در اينجا ما پن. قابل اعتماد نمايد
                                                   :نمائيم که تا به قول معروف تو خود به توانی حديث مفصل بخوانی از اين مجمل

                                                                                                                    
  سرشت ابليس و شياطين

ِإّلا «: خوانيم در قرآن مى. ها و ريشه نخستين آنهاست، او و فرزندانش از متمّردين عالم جّن هستند ابليس پدر شيطان

اجّنه، . »آه از اجّنه بوده و از فرمان پروردگار خويش سربرتافت ِإْبِليَس آاَن ِمَن الِجنِّ َفَفَسَق َعْن َأْمِر َربِِّه؛ مگر ابليس

به [اند و آنها نيز مانند انسان مكلف به تكليفند، ولى از جنس بشر نيستند  نوعى از ارواح هستند آه داراى عقل و اراده

خداوند در باره ابليس . دشون آنها ازحواس ما نهان بوده و به شكل طبيعى و يا چهره حقيقى خود ديده نمى]  همين دليل

بينند، در حالى آه شما  اش شما را مى ابليس و دار و دسته) ٣(ِإنَُّه َيراُآْم ُهَو َوَقِبيُلُه ِمْن َحْيُث ال َتَرْوَنُهْم؛«: فرموده است

السَُّموِم؛ ما جن را قبًال از َوالجانَّ َخَلْقناُه ِمْن َقْبُل ِمْن ناِر «: جن از آتش آفريده شده است) ٤.(»آنيد آنها را مشاهده نمى

  .»َخَلْقَتِنى ِمْن ناٍر؛ مرا از آتش آفريدى«: آند و ابليس خطاب به خداوند عرض مى. »ور آفريديم آتش شلعه

دهند و بعضى  اند و آارهاى نيك انجام مى دهند، برخى از آنها افرادى شايسته هايى را تشكيل مى جّنيان، گروه و دسته

َوَأّنا ِمّنا الّصاِلُحوَن َوِمّنا ُدوَن ذِلَك ُآّنا «: در قرآن از قول جّن آمده است.آورند و تباهى به وجود مى گمراه بوده و فساد

  ».هاى گوناگونند برخى از ما افرادى شايسته و برخى غير شايسته و داراى منش) ٥(َطراِئَق ِقَددا؛
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  . ٢٧آيه ) ٧(اعراف  -٣

بينيم، دليل بر اين نيست آه آنها وجود ندارند؛ زيرا بسيارى از امور در طبيعت  ىاگر ما جن و شياطين را با چشم نم -٤

اند، مانند  ها دست يافته دانشمندان اخيرًا به آشف برخى از نهانى. وجود دارد آه از حواس آدمى پوشيده و نهان است

آه انسان آنها را آشف آرده به  و پس از آن اند، آه آشف شوند وجود نداشته آيا اين اشيا قبل از اين... ها و برق و ميكروب

چنين اشياء فراوانى وجود دارد آه انسان هنوز آنها  هم. گويد اند؟ نه، هيچ فرد عاقلى چنين سخنى را هرگز نمى وجود آمده

و را در نيافته و آشف نكرده است و جن و شياطين از جهان غيبى هستند آه قرآن ما رابه وجود آنها آگاه ساخته است 

  . اين دو از چيزهايى هستند آه در حيطه حواس انسان قرار ندارند

  .١١آيه ) ٧٢(جّن  -٥

                                                     ))خاآساران حسين و جاللي عباس:مترجمان((آتاب همراه با پيامبران در قرآن : منبع 

  :در بارًه جن
به آنان اختصاص يافته است، ولی در دو کتاب توحيدی  آيه ٤٨طوريکه  داده شده، به: اجنه"ای به  در قرآن اهميت ويژه

 به روايت.جن وجود دارد  سورهنام   ای به حتی در قرآن سوره. به ميان نيامده است ديگر، تورات و انجيل سخنی از جن
برسانند تا در آنجا استراق سمع  قرآن، در دوران پيش از نزول اين کتاب گروهی از اجنه کوشيده بودند خود را به آسمان

پس از نزول قرآن دريافتند که آسمان شديدًا تحت مراقبت است و  کنند و از اسرار عالم باال آگاه شوند ولی اين جنيان
به  همچنين). ٩٩و  ٨جن، ) بدان را داشته باشند هدف تير شهاب مالئک پاسدار قرار ميگيرند قصد رخنهای که  اجنه

                 ).١٧نمل، (داشتند  حکايت قرآن، بخشی از سپاهيان سليمان از اجنه بودند و فرماندهانی از گروه خودشان
                                                              :در قرآن درباره جن اينگونه آورده شده است

                                                 .اند از آفريدگان پيش از نوع بشر خلق شده اين نوع: نخست
  :اند، و در اين باب گفته خاک خلق شده اند، همچنان که نوع بشر از جنس شده اين نوع آفريدگان از جنس آتش خلق: دوم

                                               )١" (قبال از آتشی سموم آفريده بوديم جن را ما"
اينان کسانيند که همان : "باب گفته زندگی و مرگ و رستاخيز دارند، و در اين اين نوع از مخلوقات مانند انسان: سوم

                                        )٢" (، برايشان حتمی شدههای گذشته جنی و انسی را منقرض کرده بود که امت عذابهايی
و : "دارند، و در اين باره گفته اين نوع از جانداران مانند ساير جانداران نر و ماده و ازدواج و توالد وتکاثر: چهارم و

                                       )٣" (بردند می اينکه مردانی از انس بودند که به مردانی از جن پناه
توانند  سريع و اعمالی شاقه را می اين، کارهايی  اين نوع مانند نوع بشر دارای شعور و اراده است، و عالوه بر: پنجم

نيست، همچنان که درآيات مربوطه به قصص سليمان و اينکه جن مسخر آن جناب  انجام دهند، که از نوع بشر ساخته
                                                .سبا آمده استشهر   در قصه بودند، و نيز

من جن و انس را "  بعضی ديگر فاسدند، و در اين باره گفته جن هم مانند انس مؤمن و کافر دارند، برخی صالح و: ششم
                                           )۴" (مرا عبادت کنند خلق نکردم مگر برای اينکه

                                                                             ٢٧سوره حجر، آيه  ·
                                                                                       ١٨سوره احقاف، آيه  ·
                                                              ٦جن، آيه  سوره ·
                                                                                                             ۵۶سوره ذاريات، آيه  ·
 

                                                                                    :جنيان  به  آيات بيشتر در مورد جن ويا اشاره
راه هدايت ميبرد و الجرم ديگر به خدای  گروهی از اجنه آيات قرآن را شنيدند و با تعجب گفتند که اين کتاب مارا به-١

                                                                                  )٢و  ١جن، (واجد شرک نخواهيم ورزيد 
                                                      )١٥و  ١٤جن، (ی ديگر از آنها کافر ماندند و هيزم کش جهنم شدند بعض اما

  )١٦جن، (کرد  آوردند و البته اگر در راه راست پايدار بمانند خداوند به آنها آب گوارا نصيب خواهد اينها اسالم
اعراف، (پيش از شما به آتش دوزخ داخل شدند  هی از اجنه و آدميان شويد کهو به آنان ميگوئيم شما نيز جزو آن گرو

٣٨(  
                            )١٩جن، (کرد طايفه جنيان بر او ازدحام آوردند چون محمد برای دعوت به خدا قيام

ی گرفتيد، ولی آيا ما برای ای گروه جنيان، شما از حيث تعداد بر آدميان فزون که در روز محشر به اجنه خطاب شود-٢
  )١٣٠انعام، (بترسانند؟  رسوالنی از جنس خودتان نفرستاديم که آيات مارا بر شما بخوانند و شمارا از چنين روزی شما
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خصوصيات فيزيکي منحصر بفرد قادر است در هر مکان و شرايطي زندگي کند  جن ابزار ساز نيست وبه علت-٣
وسايل حمل و  زي ندارد زيرا سرما و گرما و باد و بوران بر او کارگر نيست جن بهخانه و مسکن نيا وبراي همين به

تکنولوژي نيستند و شهر و کاشانه اي ندارند  نقل بي نياز است و از اينجا مي توان فهميد که جن ها داراي صنعت و
 .                                                                         است مکان معمول زندگي آنها کوه وجنگل و دشت

.                         جن مانند همه جانداران غذا مصرف می کنداما به مقداري بسيار کمتر از انسان۴-
ت زندگي مي دهند و به صورت جماع جن ها مثل انسان جنسيت ونر يا ماده دارندتوليد مثل مي کنند و تشکيل خانواده -۵

 .                                                                                                                       مي کنند و جامعه ندارند
ه شده ک جن هايي که در سوره ي جن از آنها نام برده.سال به باال  ١٠٠٠زياد عمر مي کند حدود  جن نسبت به انسان ۶-

شدند احتماال هنوز زنده اند جن ها مانند  وقتي اولين بار آيات قرآن را شنيدند از شدت ازدحام داشتند بر سر هم خراب مي
وقتي که مردند از بين ميروند و .ارباب و بنده کافر و متدين شفيق و شرور دارند فرمانده و فرمانبردار.انسان داناونادان 

                                                                                  به قبر و گورستان ندارند نيازي
عقل جن به معناي قوه ي ارزيابي امور .و خالقيت هنري  جن داراي عقل است اما نه عقل ابزار ساز و عقل فلسفي٧-

خواندن فکر و جستجو و يافتن تشخيص است به اضافه هوشي سرشار اعم از قدرت  روزمره يا همان عقل معاش و قوه
                                                                آينده گذشته و

داراي زبان خاص و قوه تکلم هستند و  جن ها مانند انسان نامگذاري مي شوند و داراي اسم و رسم و شهرت هستند٨-
                                                                     قادر به فهم زبان آدميان

حق  ابليس يا همان شيطان نام دارد که وصف حال او را شنيده ايد که چون بسيار در قرب به معروف ترين جن ٩-
قرار دادن بر خدا نشد از درگاه  کوشيد به جايگاه فرشته هاي مقرب رسيداما چون حاضر به سجده بر انسان يعني شريک

                                                       !!!رانده شد
گذارده است اين پرده عبارت است از شان وجودي آنها و هراس طبيعي هر دو از هم  طبيعت بين جن و انسان فاصله١٠-

                                         .. طبيعتا انسان را مي بيند اما انسان جز در شرايط خاص قادر به رويت جن نيست جن.
شده را مجنون يا  در شرايطي قادر به تسخير انسان و انسان در شرايطي قادر به تسخير جن است انسان مسخر جن-١١

جن وپري که از لحاظ مکانی .جنيان بر سه قسمند ديو ديوانه يا ديو زده و جن تسخير شده را موکل مي نامند گويند خود
   .                                                                                                    .مادون فرشته هستند

پاکستان وهند وجود  تواند در مواردي تربيت شده به انسان خدمت کند چنين سنتي در ميان جنگيران ايران و جن مي١٢-
عرفا و نه پيامبران هيچکدام به مدد خواستن از موجوداتي که  و نهدارد اما به طور کل نه بودا نه داالي الما نه اوليا اهللا 

  .گناه مي کنند توصيه نکرده اند اما همگی وجود آنها را تاييد کرده اند  مثل انسان خطا و اشتباه و
خانه بعضی از انها در مانند امواج راديويي و ماهواره اي با ما هستند ظاهر نمي شوند اما حاضرمی شوند و جنيان١٣-

آيه  ٤کردن جنهاي مزاحم خواندن و آويختن  ها و بدن شخصيت هاي ضعيف رفت و آمد مي کنند يکی از راه های دور
اماراه دورکردن انسان .بسياری ادعيه که درکتب مختلف وجود دارند از قران است که با قل شروع مي شوند و

  !.؟!شرورچيست
همينطور جواهرات و اشياي  همزاد دوست دارند و کمکمان مي کنندجن هابعضی از ما را به شکل همزاد و غير ١۴-

ومخصوصا اگر بر آن آيات و (بسيار دوست دارند  را)مخصوصا عقيق(قيمتي ما ازجمله انگشترهايي با نگين سنگ 
ود را باشندو سخني باماداشته باشند بيشتربه خوابمان مي ايند و دلسوزی خ اگر دوستمان داشته) اوراد حک شده باشند

کرداراکثرآدميان اهل  کنند خيلي ازآنها خدمتگذار ارواح اوليا هستند و دست ماراگرفته اندو خيلي ها هم به اعالم مي
 .                                          دار تقدير خويشند بيشتر آنها بي ضررند و مثل ما گرفتار اين دنيا و درگير و.شيطنت

کساني که انچه که نمي بينند را باور ندارند :دسته اند  طبيعت و موجوداتش را باور ندارند چنداماآنان که ماوراي ١۵-
هاي جن وپري مادربزرگ ها هستند که حتي زحمت دانستن کوچک ترين اطالعاتي جز  اينها معموال فقط آنتي تزقصه

سالگي  ٧اين تيپ آدمها از  ان نداده اندداستان گرمابه های تاريک وکوتوله هاي پاسمي و عروسي جن ها رابه خودش نقد
و يا .کردنشان تعريف مي کرده هنوز زير لحاف هستند که مادر بزرگه داستان هاي جن وپري را براي ترساندن و خواب

پر شده و ديگر تاب و ياراي درک و پذيرش راز را ندارندمثل من چهارتا کتاب  اينکه هارد ديسک کوچکشان از مسئله
هستند کساني که خويش را  و گروهي که پوچ يا ابسورد.وانده اند و تمام ماجرا را در همان چهارتا ديده اندخ فلسفه مدرن

دستشان مي اندازند و در مجالس احضار ارواح در نقش  منکرند چه رسد به ماوراي خويش و گروه آخر کساني که جنها
از دانسته هاي خويش ! ب چاپ کنند و جايزه بگيرندکنند تا فردا در مدح روح کتا يک روح برايشان شيرين کاري می

سهل و ايمنی را پيش رو  گفتم قبل از آنکه شما با بهايي گزاف تجربه اش کنيد يا اصال تجربه اش نکنيد چون راه برايتان
در !(انسان براي کوسه از کوسه خطرناک تر است جن براي انسان از انسان خطرناک تر نيست همانطور که!نداريد 

ميليون  ٣٥جن گزارش نشده در حالي که فقط در دوره حکومت استالين  اريخ بشر حتي يک مورد مرگ انسان به دستت
حقيقت  در) آمار کشتار جنگ هاي مذهبي صليبي و جنگ هاي جهاني و قومي و قبيله اي پيش کش روس به قتل رسيدند

      .انسان است اس هابز انسان گرگهيچ چيز هراس ناک تر و هوس ناک تر انسان نيست که به قول توم
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به آنها کاری نداريم ازدود و دم و سر و  در کل و بدون در نظر گرفتن موارد خاص انها به ما کاری ندارند ماهم١۶-
مثل ما کارما و مکافات دارند و دست آخر اينکه به عقيده من با تمام اين  صداهای شهر و بوی فاضالب و توالت فراريند

                                      }  confused:.: آنها هم رنج می کشند{:اساسی با ما ندارند زيرا که وتاوصاف تفا
  

                                                                            مالصدرا درباره جن نظر
وجودی در اين جهان حس و وجودی در جهان غيب و  جن را(به مال صدرا می نويسدصدر المتالهين شيرازی معروف 

اين جهان هيچ جسمی که آن را نوعی از لطافت و اعتدال باشد نيست،جز آن  است،اما وجودشان در))عالم مثال((تمثيل
در لطافت و  يفی دارند کهآن و نفسی که از مبدا فعال بر آن اضافه شده است می باشد آنان بدنمای لط که روحی در خور

و حجمش لطيف گشته و از ديگرن  نرمی متوسط بوده و پذيرای جدائی و گرد آمدن است،چون جدا گشت،قوامش نازک
 .پنهان می گردد

  مطالبي خواندني درباره جن ، ديو ، پري
 

براي جن قابل رويت و لمس است ولي جهان براي ما انسانها قابل رويت  جهان ما. ني جن است يكي از موجودات ناديد
زمين  موجودات به سه گروه پري و جن و ديو تقسيم مي شوند آه در عرض هم و از مخلوقات آره اين. و لمس نيست 

 :هستند 

  .فقي و عمودي است خاآستري رنگ و خشن اند و چشمانشان حد وسط ا ديوها پست ترين نژاد ،-١
  
مثل آتش سرخ رنگ هستند ، چشمانشان عمودي است و پاهايشان آوتاه و گرد است چيزي  جن ها نژاد متوسط و -٢

  .سم اسب نه اينكه سم واقعي باشد  شبيه

خلقت برتري دارد و پري ها سفيد و بسيار زيبا هستند مثل انسانهاي سفيد پوست  پري نسبت به آندو از نظر -٣
  .مثل چشمان انسان افقي است  نشانچشما

  
ريزتر از  آمي درشت تر و جن ها آمي) غولها( به اندازه انسان است ، با اين تفاوت آه ديوها  هيكل و شباهت آنها تقريبا

  .دارند ... انسانها هستند و شكل آلي اشان مثل انسان است و دو چشم و دو گوش و دهان و

داخل يكديگر مي شوند ولي آاري به آار هم ندارند و بين آنها جنگ و درگيري رخ  ، ديو و جن و پري از هم جدا هستند
  .دهد  نمي

  
و ضايعات غذاي جنيان است و ممكن است از خوردني ها و آشاميدني ها ي ديگر هم  استخوان. جنيان غذا نمي خورند 

نر و ماده . نيست  و مكان برايشان مطرح ازدواج هم دارند و بصورت خانوادگي زندگي مي آنند ، جا. نمايند  استفاده
از انسان دارند و معموال از هر شكم بيشتر از يك  دارند ، آلت تناسلي دارند ، جفت گيري مي آنند و مدت بارداري آمتر

  . بچه متولد نمي شود
  

طول  .زياد نيست  بشر است ، رشد بچه سريعتر و بلوغ هم دارند ، زاد و ولدشان مثل انسان وضع حمل آنها آسانتر از
  .ندارند  عمرشان بيشتر از آدمي است مرگ دارند ، جسمشان فنا مي شود و احتياج به قبرستان

الفت خانوادگي و خارجي با هم دارند ، آارو شغل . لذت و خوشي و ناخوشي دارند  سرما وگرما و درد ندارند ، اما
  . ندارند

  
به  برايشان عادي است از اين رو به آنها حمله نمي آنند و مي توانند خود رامي بينند و  اآثر حيوانات و جانوران آنها را

انبساط و انقباض خويش را دارند و در  آنها پديده هاي بسيار لطيفي هستند و توان. صورت انسان و غير انسان در آورند 
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از آنها مي شود عكس . نها را ديد ولي اگر منقبض شوند ، مي توان آ حالت عادي در حال انبساطند ، لذا ديده نمي شوند
  .اين آار راضي باشند  گرفت به شرطي آه به

  
. طي االرض دارند و در آن واحد مي تونند از يك طرف زمين به طرف ديگر بروند  به علت نداشتن عنصر خاآي ، قوه

بدتر از بشر ولي معايبي آه  رندمعايبي دا. هميشه با ما در ارتباط و تماس هستند به همه زبانهاي ما آشنايي دارند  چون
آرد فاصله اي ميان جنيان و بشر قرار داد آه جنيان بدون اذن  روزي آه خداوند انسان را خلق. انسان دارد آنها ندارند 
  . آسيب رساندن به آدميان را ندارند و اصوال از طرف خداوند اجازه اذيت آردن مي يابند خدا اجازه نزديك شدن و

  
چه دارند  و مي تونند افكار را بخوانند ولي آينده انسان را نمي دانند و قوه خالقه ندارند ، هر ار زياد استهوش آنها بسي

   نكرده اند ذاتي و همان است آه در خلقتشان گذاشته شده است تا به حال چيزي اختراع

 جايز نيست ، زيرا: (( ه اي گفته اند اين است آه علما در اين باره اختالف دارند ، عد حكم فقهي ازدواج انسان با جنيان
نموده آه اين نهي شامل آراهت  پيامبر نكاح جن را نهي: و بعضي ديگر گفته اند )) اختالف جنسي موجب امتناع است 

با بودن شرايط نكاح بين انسان و جن و انس : گويند  بعضي از مشاهير علماي اهل سنت و جماعت مي. هم مي شود 
  . رد و جايز استازدواج مانعي ندا

  
 ، هستند ، از بين خودشان پيامبر ندارند و بايستي از دستورات پيامبر آدميان پيروي آنند جن ها داراي روح و نفس

بعضي از آنها از دستورات  و) ص(چنانكه عده اي از آنها به حضرت مسيح گرويدند و عده اي ديگر به حضرت محمد 
  .دارند ، داراي مذاهب گوناگونند  ب و هم بد، ظالم و مومنآنها هم خو. خداوند سرپيچي مي آنند 

دارند  ديني است آه دارند ، مثال جن هاي مسلمان نماز مي خوانند و روزه مي گيرند و وظيفه عبادتشان طبق همان عقيده
سعد . ا مي پرسند و حالل و حرام خود ر به خدمت پيامبر و ائمه هدا مي رسند و مسائل ديني. تمام آداب را به جا آورند 

اشخاصي از اتاق امام خارج شدند آه مانند ملخهاي زرد بودند و  ... رفتم) ع(به منزل امام باقر : اسكاف مي گويد 
از طايفه جن هستند آه  آنها برادران ديني تو و: اما فرمودند ... داشتند و از زيادي عبادت الغر شده بودند  پوستين در تن

  .مي پرسند مسائل ديني و حالل و حرام خود را از ما به خدمت ما مي آيند و

آرده و آن را از گناهان آبيره مي شمارد ، زيرا انسان را از راه حقيقت دور آرده  خداوند احضار جن و روح را تحريم
ز جن وشيطان تنها ا قرآن راجع به تسخير. عبادت شيطان وادار مي آند و سر انجام او را تباه خواهد ساخت  و به

شيطانها براي حضرت سليمان غواصي مي آردند و  برخي: (( حضرت سليمان ياد مي آتد آه در سوره انبياء آمده 
  )).نگهبان آنها بوديم  آارهاي ديگري جز اين انجام ميدادند و ما

  
شيطان  اطالقمومن و آافر آه مومنان از جن را شيطان نمي گويند ، ولي به آافران آنها  ، جن مثل انسان دو نوع است

  .شده است 

 بسم اهللا«  وقتي . بايد به خدا توسل جست ، جن به محض شنيدن ذآر و ورد فرار مي آند  براي دور آردن جن وشيطان
شيطان و جن شرير موقر است  در دفع و دور آردن» بسم اهللا «گفته شود ، اثر بد جن هاي آافر خنثي مي شود ، ذآر  «

.  

نرسد  آسي آه سوره جن را تالوت آند در زندگي دنيا هرگز آسيبي از جن و انس به او: است  نقل شده) ع(از اما صادق 
  .و مورد سحر آيد آنها واقع نشود 
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  . بنويسند و بشويند و بر جن زده و مصروع بخورانند يا به بازويش ببندند شفا مي يابد سوره مريم را اگر ٥٩ايه 

) ع) يا بقول حضرت باقر» يا صالح اغثني«:ر راه را گم آند ، فرياد آند است هر آه در سف منقول) ع(از حضرت علي 
. راه برسان،رحمت خدا بر تو باد  يا صالح ما را به( يعني » يا صالح ارشد و نا الي الطريق رحمكم اهللا « : بگويد 

شما  گردد، چون صداي صالح نام دارداز براي خدا در شهرها مي بدرستي آه از برادران شما از جنيان شخصي است آه
  .راهنمايي نمايد  را بشنود جواب گويد و

راه را گم آرديم و شخصي از ما دور شد و فرياد زد به نحوي آه مذآور شد ،  ما در سفري: راوي حديث مي گويد 
                                                                                          .وگفت صداي آهسته شنيدم آه راه از جانب راست سپس برگشت

 الجن سوره
  الرحمن الرحيم بسم اهللا

 
  ْشِد َفآَمنَّاَيْهِدي ِإَلى الرُّ (1) َنَفٌر مَِّن اْلِجنِّ َفَقاُلوا ِإنَّا َسِمْعَنا ُقْرآنًا َعَجبًا ُقْل ُأوِحَي ِإَليَّ َأنَُّه اْسَتَمَع
  َيُقوُل َوَأنَُّه َآاَن (3) َصاِحَبًة َوَلا َوَلدًا َوَأنَُّه َتَعاَلى َجدُّ َربَِّنا َما اتََّخَذ (2) ِبِه َوَلن نُّْشِرَك ِبَربَِّنا َأَحدًا
  َوَأنَُّه َآاَن (5) ى اللَِّه َآِذبًاَعَل َوَأنَّا َظَننَّا َأن لَّن َتُقوَل اْلِإنُس َواْلِجنُّ (4) َسِفيُهَنا َعَلى اللَِّه َشَططًا

  َظَننُتْم َأن لَّن َيْبَعَث َوَأنَُّهْم َظنُّوا َآَما (6) َفَزاُدوُهْم َرَهقًا ِرَجاٌل مَِّن اْلِإنِس َيُعوُذوَن ِبِرَجاٍل مَِّن اْلِجنِّ
  َوَأنَّا ُآنَّا َنْقُعُد ِمْنَها (8) َشِديدًا َوُشُهبًا َلَمْسَنا السََّماء َفَوَجْدَناَها ُمِلَئْت َحَرسًا َوَأنَّا (7) اللَُّه َأَحدًا

  ُأِريَد ِبَمن ِفي اْلَأْرِض َأْم َوَأنَّا َلا َنْدِري َأَشرٌّ (9) ِشَهابًا رََّصدًا َمَقاِعَد ِللسَّْمِع َفَمن َيْسَتِمِع اْلآَن َيِجْد َلُه
  لَّن َوَأنَّا َظَننَّا َأن (11) ُآنَّا َطَراِئَق ِقَددًا اِلُحوَن َوِمنَّا ُدوَن َذِلَكَوَأنَّا ِمنَّا الصَّ (10) َأَراَد ِبِهْم َربُُّهْم َرَشدًا

  ُيْؤِمن ِبَربِِّه َفَلا َوَأنَّا َلمَّا َسِمْعَنا اْلُهَدى آَمنَّا ِبِه َفَمن (12) نُّعِجَز اللََّه ِفي اْلَأْرِض َوَلن نُّْعِجَزُه َهَربًا
  ) َفُأْوَلِئَك َتَحرَّْوا َرَشدًا َوَأنَّا ِمنَّا اْلُمْسِلُموَن َوِمنَّا اْلَقاِسُطوَن َفَمْن َأْسَلَم  (13) ًاَيَخاُف َبْخسًا َوَلا َرَهق

  ) الطَِّريَقِة َلَأْسَقْيَناُهم مَّاء َغَدقًا َوَألَِّو اْسَتَقاُموا َعَلى (15) ِلَجَهنََّم َحَطبًا َوَأمَّا اْلَقاِسُطوَن َفَكاُنوا (14
  َوَأنَّ اْلَمَساِجَد ِللَِّه َفَلا َتْدُعوا (17) ُيْعِرْض َعن ِذْآِر َربِِّه َيْسُلْكُه َعَذابًا َصَعدًا َنْفِتَنُهْم ِفيِه َوَمنِل (16

  ا َأْدُعو َربِّيُقْل ِإنََّم (19) َلمَّا َقاَم َعْبُد اللَِّه َيْدُعوُه َآاُدوا َيُكوُنوَن َعَلْيِه ِلَبدًا َوَأنَُّه (18) َمَع اللَِّه َأَحدًا
  ُقْل ِإنِّي َلن ُيِجيَرِني ِمَن اللَِّه (21) ُقْل ِإنِّي َلا َأْمِلُك َلُكْم َضّرًا َوَلا َرَشدًا (20) َوَلا ُأْشِرُك ِبِه َأَحدًا

  اللََّه َوَرُسوَلُه َفِإنَّ َلُه َناَر َيْعِص ِإلَّا َبَلاغًا مَِّن اللَِّه َوِرَساَلاِتِه َوَمن (22) َأَحٌد َوَلْن َأِجَد ِمن ُدوِنِه ُمْلَتَحدًا
  ) َمْن َأْضَعُف َناِصرًا َوَأَقلُّ َعَددًا َحتَّى ِإَذا َرَأْوا َما ُيوَعُدوَن َفَسَيْعَلُموَن (23) َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها َأَبدًا

  َعاِلُم اْلَغْيِب َفَلا ُيْظِهُر َعَلى َغْيِبِه (25) ُتوَعُدوَن َأْم َيْجَعُل َلُه َربِّي َأَمدًا ُقْل ِإْن َأْدِري َأَقِريٌب مَّا (24
  ِلَيْعَلَم َأن َقْد (27) ِمن رَُّسوٍل َفِإنَُّه َيْسُلُك ِمن َبْيِن َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َرَصدًا ِإلَّا َمِن اْرَتَضى (26) َأَحدًا

 (28) ى ُآلَّ َشْيٍء َعَددًاَوَأْحَص َأْبَلُغوا ِرَساَلاِت َربِِّهْم َوَأَحاَط ِبَما َلَدْيِهْم
  خلقت جن

   ".و الجان خلقناه من قبل من نار السموم"
معناى پوشاندن است، و همين  به"جن"آلمه و اصل.باد داغى است آه اثر سمى دارد: گفته"سموم"راغب در باره آلمه

چون آدمى را از )سپر(و جنة جن، چون از نظر پوشيده است، و مجنة نظير (1) معنا در همه مشتقات آلمه جريان دارد
: قرآن در اين جمله ، چون از نظرها پنهان است و همچنين)قلب( -به فتح جيم  - و جنين، و جنان  پوشاند، مى شمشير دشمن

   .و مشتقات ديگر آن، اين معنا جريان دارد (2) "جن عليه الليل"
اراده دارند، و در قرآن آريم بسيار  ند خود ماشعور واى از موجوداتند آه بالطبع از حواس ما پنهانند، و مان طايفه"جن"

سريع از قبيل آارهايى آه در داستانهاى سليمان انجام دادند به  و حرآات اسمشان برده شده، و آارهاى عجيب و غريب
بسيارى از  اينها از و نيز مانند ما مكلف به تكاليفند، و چون ما زندگى و مرگ و حشر دارند و همه داده شده، ايشان نسبت

   .شود آيات متفرق قرآنى استفاده مى
باشد، و  پدرجن است همانطور آه آدم پدر بشر مى (3) و اينكه آيا جان هم همان جن است و يا به گفته ابن عباس"جان"و اما

 آه نسل جنى ابليس و يا نوع مخصوصى از جن است، اقوال مختلفى است (5) راغب همان ابليس است، و يابه گفته
   .شترش بى دليل استبي
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گرفته و آن دو "انس"را مقابل"جان"موردبحث دهد اين است آه در دو آيه آنچه آه تدبر در آيات قرآن آريم به دست مى
دو دليل و يا حداقل اشاره دارد بر اينكه يك نوع ارتباطى در خلقت آن دو  آن را دو نوع گرفته، و همين دو نوع گرفتن

   .است (6) "نار من خلق االنسان من صلصال آالفخار و خلق الجان من مارج"حث، آيهدو آيه مورد ب هست، ونظير
و الجان خلقناه من "و گر نه جمله جن بوده، بر اين معنا نيست آه ابليس از جنس سياق آيات مورد بحث هم خالى از داللت

 "آان من الجن ففسق عن امر ربه"آن آيهآه ابليس از جن بود، و  در جاى ديگر ازآالم خود هم فرموده.شد لغو مى..."قبل
انواع آن بوده، در  همان جن بوده، و يايك نوعى از)در آيه مورد بحث(آيد آه جان اين آيه به خوبى بر مى است، از (7)

موجود مقابل انسان اسمى رفته به عنوان جن بوده، حتى  غير اين دو آيه ديگر اسمى از جان برده نشده، و هر جابحثى از
و حق "و آيه (8) "شياطين االنس و الجن"مانند آيه - گرفته  ابليس و همجنسان او را هم مى آالم، واردى آه عموميتدر م

يا معشر الجن و االنس "و آيه (10) "الثقالن سنفرغ لكم ايه"و آيه (9) "عليهم القول فى امم قد خلت من قبلهم من الجن و االنس
   .تعبير شده است به لفظ جن - (11) "فانفذوا ات و االرضاستطعتم ان تنفذوا من اقطار السمو ان

ديگرى مقابله افتاده اين است آه  و ظاهر اين آيات با در نظر گرفتن اينكه ميان انسان و جان در يكى، و انسان وجن در
   .جن و جان هر دو يكى باشد و تنها تعبير دو تااست

برقرار شده اين است آه ..."من قبل و خلقنا الجان"و جمله..."االنسانو لقد خلقنا "اى آه ميان جمله و نيز ظاهر مقابله
اين  پس نتيجه.است، جمله دومى هم در مقام بيان همين معنا باشد بشر همانطور آه جمله اولى در صددبيان اصل خلقت

   .آغاز از آتشى زهرآگين بوده است شود آه خلقت جان در مى
فرد اولش از صلصال و افراد بعدش  آه رد اولشان از نار سموم بوده، بخالف آدمىحال آيا نسلهاى بعدى جان هم مانند ف

توان استفاده آرد، زيرا آالم خدا از بيان اين  خداى سبحان نمى آالم از نطفه او، و يا جن هم مانند بشر است، از
است آه يك  نمود، اين ين سؤالتوان از آن استشمام پاسخى از ا خورد و مى تنهاچيزى آه در آن بچشم مى.است خالى جهت

و جاى ديگر هم نسبت مرگ و مير  (12) "دونى اولياء من ا فتتخذونه و ذريته: "جا براى شيطان ذريه سراغ داده و فرموده
   . (13) "الجن و االنس قد خلت من قبلهم من: "فرموده به آنها داده و

مالوف از هر جاندارى آه ذريه  معهود و ز جارى است، زيراتوان فهميد آه تناسل در ميان جن ني و از اين دو نشانى مى
ماند آه آيا تناسل جن  چيزى آه هست اين سؤال بدون جواب مى باشد، و مرگ و مير دارد، اين است آه تناسل هم داشته

   .يابد و يا به وسيله ديگرى؟ جانداران با عمل آميزش انجام مى و ساير هم مانند انس
قرينه مقابله دو خلقت در آار بوده  بوده، و چون"من قبل خلق االنسان: "اضافه قطع شده و تقدير"بلخلقناه من ق"در جمله

   .از ذآر مضاف اليه صرف نظر شده است
ناميده و "مارجى از نار"آه آن را الرحمن و اگر در آيه مورد بحث مبدا خلقت جن از نار سموم دانسته شده، با آيه سوره

ايست آه همراه دود باشد، پس دو آيه  زيرا مارج از آتش، شعله منافات ندارد،"من مارج من نارو خلق الجان : "فرموده
   .آند آه مشتعل گشته و به صورت مارجى ازآتش در آمده را باد سمومى معرفى مى مبدا خلقت جن در مجموع
  هست"ربك و اذا قال: "اى آه در التفات از تكلم به غيب در آيه و نكته"بشر"معناى آلمه

خشكيده آه قبال گلى روان و متغير و  خوريم آه ما خلقت نوع آدمى را ازگلى سوگند مى: شود پس معناى دو آيه اين مى
   .بسيار داغ خلق آرديم آه از شدت داغى مشتعل گشته و آتش شده بود بادى متعفن بود آغاز آرديم، و نوع جن را از

   :نوشتها پى
   ".سمم"مفردات راغب ماده(1)
   .٧٦سوره انعام، آيه .شب پرده بر او پوشانيد(2)
   .٣٣٤، ص ٦و مجمع البيان، ج  ٢١٧تفسير ابن عباس، ص (3)
   .١٨٠، ص ١٩و تفسير فخر رازى، ج  ٣٣٤، ص ٦مجمع البيان، ج (4)
   ".جن"مفردات راغب، ماده(5)
   .١٥و  ١٤حمن، آيه الر سوره.دار آفريد انسان را از گل خشكيده چون سفال و جن را از آتشى زبانه(6)
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   .٥٠سوره آهف، آيه .از جن بود پس از امر پروردگارش سر باز زد(7)
   .١٢سوره انعام آيه (8)
   .25 سوره فصلت، آيه.وعده عذاب خدا بر آفار در امتهاى گذشته از جن و انس عملى شد(9)

   .٣١سوره الرحمن، آيه .پردازيم اى جن و انس به زودى به آار شما مى(10)
   .٣٣آنيد، بكنيد سوره الرحمن، آيه  توانيد آه به اطراف و نواحى زمين و آسمانها نفوذ اى گروه جن و انس اگر مى(11)
   .٥٠گيريد؟سوره آهف، آيه  آيا به جاى من، شيطان و ذريه او را اولياء خود مى(12)
   .٢٥سوره فصلت، آيه .قبل از ايشان اقوامى از جن و انس بودند آه از بين رفتند(13)

  تعالى عليه عالمه طباطبايى رضوان اهللا ٢٢٣صفحه  ١٢ترجمه تفسير الميزان جلد 
 

  ٢مطالبي پيرامون جن
 
زخم آمده است؟هرکس بسيار سوره جن را بخواند هرگز در دنيا چشم ) ع(در حديثی از امام صادق:فضيلت سوره جن:١

 .جن و جادو و سحر و مکر آنها به او نمی رسد
و اهل بيت او محشور باشد و به عدد هر جن و شيطانی بنده آزاد کرده و هر جا اين ) ص(در آخرت با حضرت محمد

  .اگر صاحب غمی آن را بخواند اندوه او بر طرف گرددسوره خوانده شود اجنه از آنجا فرار کنند و 
ما اکنون اعتراف می کنيم که ((آيه چهارم سوره جن از زبان مومنان جن می گويد جن است؟آيا ابليس از سفيهان :٢

سفيه در اينجا اشاره به ابليس است که بعد از مخالفت فرمان )).سفيهان ما سخن ناروا و دور از حق درباره خدا می گفتند
بر سجده بر آدم رسما اعتراض کرد،و آن را خدا نسبتهای ناروائی به ساحت مقدس او داد حتی به دستور پرودگار دائر 

دور از حکمت شمرد و خود را برتر از آدم پنداشت و از آنجا که ابليس از جن بوده،مومنان جن به اين وسيله از او ابراز 
  .تنفر می کنند

ی و انحراف در تصور بسياری از مردم واژه جن با نوعی شيطنت و فساد و گمراهآيا طائفه جن،مومن و کافر دارند؟ :٣
در ميان ما افراد :((همراه است اما قرآن می گويد آنها نيز گروههای مختلفی دارند در نخستين آيه از زبان آنها می گويد

مومنان جن در ادامه کالم خود می .))صالح و غيرصالحی وجود دارد و ما گروههای مختلفی و متفاوتی هستيم
  .))يديم به آن ايمان آوريمما هنگامی که هدايت قرآن را شن:((افزايند

  ))و انا لما سمعنا الهدی امنا به((
جن موجودی است ناپيدا که مشخصات زيادی در قرآن برای او ذکر قرآن چه ويژگيهايی را برای جن ذکر می کند؟:۴

  :شده است

  .موجودی است که از شعله های آتش آقريده شده است .١
  .است ت منطق و استداللدارای علم و ادراک و تشخيص حق از باطل و قدر .٢
  .دارای تکليف و مسئوليت است .٣
  .گروهی از آنها مومن صالح و گروهی کافرند .٤
  .آنها دارای حشر و نشر و معادند .٥
  .برخوردارند در ميان آنها افرادی يافت می شوند که از قدرت زيادی .٦
  .دارند آنها قدرت بر انجام بعضی کارهای مورد نياز انسان را .٧
  .است زمين قبل از خلقت انسانها بودهخلقت آنها در روی  .٨

برخالف آنچه در افواه مردم عوام مشهور است و آنها را از ما بهتران می دانند دليل برتری انسان بر جن چيست؟:۵
  :انسان برتر از آنهاست به دليل اينکه
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د ايمان آوردند،و از او تبعيت تمام پيامبران الهی از انسانها برگزيده شدند،و آنها به پيامبر اسالم که از نوع بشر بو
کردند و اصوال واجب شدن سجده در برابر انسان بر شيطان که از بزرگان طايفه جن بود دليل بر فضيلت نوع انسان بر 

  .جن می باشد
  نظر مالصدرا درباره جن

جهان غيب جن را وجودی در اين جهان حس و وجودی در :((صدر المتالهين شيرازی معروف به مال صدرا می نويسد
است،اما وجودشان در اين جهان هيچ جسمی که آن را نوعی از لطافت و اعتدال باشد نيست،جز آن ))عالم مثال((و تمثيل

که روحی در خور آن و نفسی که از مبدا فعال بر آن اضافه شده است می باشد آنان بدنمای لطيفی دارند که در لطافت و 
د آمدن است،چون جدا گشت،قوامش نازک و حجمش لطيف گشته و از ديگرن نرمی متوسط بوده و پذيرای جدائی و گر

  .پنهان می گردد
  خداوند جن را در پنج صنف آفريده است

صنفی مانند باد در هوا و صنفی :خداوند جن را در پنج صنف آفريده است:((می فرمايد)صل اهللا عليه و آله(پيامبر اکرم
صنفی حشرات و زمينی اند و صنفی از آنها مانند انسانند که بر آنها  به صورت مارها،و صنفی به صورت عقربها و

  .))حساب و عقاب است
و هيچ نيست مگر اينکه تسبيح گوی به حمد )) و ان من شیء اال يسبح بحمده و لکن التفقهون تسبيحهم((

  .خداست،ولکن شما تسبيح آنها را نمی بينيد
  آيا شيطان همان ابليس است؟:۶

آنچه بعضی پنداشته اند اسم خاص برای ابليس نيست بلکه مفهومی عام دارد و شامل هر موجود متمرد شيطان برخالف 
  .و طغيانگر و خرابکاری می شود خواه از جن باشد يا از انسانها و غير آنها

  چه موقع آفرينش جن اتفاق افتاده؟:٧
  .يان آفريده شده اندهزار سال پيش از آدم ٧٠٠٠در کتاب اثبات الوصيه آمده است که جنيان 

  مسجد الجن کجاست و در آنجا چه اتفاقی افتاده است؟:٨
با برخی از فرستادگان جنيان که در مکه معظمه در نزديکی پل حجون قرار )صل اهللا عليه و آله(محل ديدار رسول اکرم

  .دارد
  دليل وجود جن چيست؟:٩

اگر چه عده ای منکر وجود آنها هستند و اين موجودات .مما وجود جن را به عنوان يکی از اصول مسلم قرآنی می پذيري
حتی عده ای می گويند در هنگام تبديل ميمون به انسان عده ای در  نامريی را توهم ضعيف و غير قابل قبول می پندارند

هستند که بين ميمون و انسان مانده اند که همان جنها هستند و حتی بعضی ها هم گفته اند جنها همان انسانهای جنگلی 
  !!!!!.بعضی مواقع به شهر می آيند و مردم را می ترسانند

اما قرآن جن و شيطان را به عنوان يک واقعيت مطرح کرده و ما نيز بايد آنها را به عنوان يکی از واقعيات قرآن 
گستره،چيزهای يکی نظر علمی زيرا در جهان هستی با اين .همچنين وجود جن را می شود از دو راه اثبات کرد.بپذيريم

بسياری وجود دارد که برای ما قابل رويت نيستد مثل الکترونها،امواج الکتريسيته نورهای ماوراء بنفش و مانند آنها،اما 
پس صرفه اينکه با حواس خود قادر نيستيم آنان را درک و حس کنيم .علم و دانش توانسته است وجود آنها را اثبات نمايد

  .دليل نبودن آنها نيست
  .از نظر تجربی هم بسيارند کسانی که جنيان را ديده اند و حتی با آنها سخن گفته اند:يل دومدل

  آفريدگان عاقل خدا؟:١٠
  .ـ جن از آتش٣.ـ فرشته از نور٢.ـ آدمی که از خاک درست شده است١:آفريدگان عاقل سه دسته اند

  آيا جنها هم مانند انسانها زن و مرد دارند؟:١١
  .کر و مونث هستند مانند انسانها توليد مثل می کنند و دارای فرزند می باشندگروه جن دارای مذ
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  جنيان نيز مانند انسانها دارای اختيار می باشند؟:١٢
چون بعثت پيامبران و اوليای الهی بر همه جن و انس می باشد پس جنيان نيز مانند انسانها دارای اختيار می باشند و با 

عقلی می توانند دين انبياء الهی را قبول،يا رد کنند عده ای که به پيامبران الهی ايمان آورند و  ميل خود،همراه با استدالل
و آنان که از فرامين سرپيچی نمايند به عذاب سخت الهی دچار .اعمال نيک انجام دهند مانند انسانها پاداش می گيرند

ما جن و انس را نيافريديم مگر برای ))((اال ليعبدونو ما خلقت الجن و االنس ((خواهند شد چرا که خداوند می فرمايد
  .پرستش نمايند)خدا را(آنکه 
در تفسير الميزان درباره پناهنده شدن مردم به جن چنين می )ره(عالمه طباطبايی:پناهنده شدن مردم به جن:١٣

تی در مسافرت در شب،به مراد از پناه بردن انس به جن بطوريکه گفته اند اين است که در عرب رسم بوده وق:فرمايد
بيابانی برميخوردند از شر جانوران و سفهيان جنی به عزيز آن بيابان که سرپرست جنيان است پناه می بردند و می 

  .من پناه می برم به عزيز اين وادي،از شر سفهاء قومش:گفتند
جهت وقتی کلمه جن گفته می شود  مردم نا آگاه خرافات زيادی درباره اين موجود ساخته اند به همين:جن و خرافات:١۴

يا با کودکان خود قطعه .مثال در زمانهای قديم در اتاق زنی که تازه وضع حمل کرده بود آهن يا آهنربايی قرار می دادند
ای از شیء فلزی که اغلب سنجاق قفلی بود همراه می کردند و معتقد بودند اين اشيا فلزی آنها را از اذيت و آزار جن 

  .اما امروزه با باال رفتن فرهنگ مردم،خرافات نيز به حداقل رسيده است.دحفظ می کن
  وادی الجن چه جايی است؟:١۵

  .و ايمان آوردند) صلی اهللا عليه و آله(سرزمينی است بين مکه و طائف که گروهی از جنيان به محضر رسول اکرم
  .قابل توجه کسانی که سنی نبودن جن را قبول ندارند

  وجود دارد؟آيا جن سنی :١۶
استاد ما مرحوم آقا سيد علی قاضی حکايت کرد که کسی از جنی پرسيده است :خير،عالمه طباطبائی فرموده است که

جز اينکه سنی ندارند برای اينکه در ميان ما کسانی هستند که در  طايفه جن مانند انس دارای مذاهب گوناگون اند
و صد البته اين است که رئيس کل جنيان يعنی سعفر بن زعفر بر .ه اندواقعه غدير خم حضور داشتند و شاهد ماجرا بود

  )السالم عليک يا ابا عبداهللا(يا )يا ابا عبداهللا الحسين(روی سينه اش گردن بندی دارد که بر رويش نوشته شده
  آيا زندگی در هوا و زمين برای جن ممکن است؟:١٧

ستند دارای عقل،فکر و قدرت تميز که به ايشان از طرف خدا وعده طايفه جن امتی ه:ابن خرم در کتاب الفصل می نويسد
  .و وعيد نازل شده و آنها نيز پذيرفته اند

آميزش می کنند اوالدی از آنها بوجود می آيد و مرگ نيز آنها را در بر می گيرد و چون جسمشان زود فنا می شود 
ر توافق و اجماع دارند جنيان دارای اجسام لطيف،شفاف و احتياج به قبرستان ندارند و تمامی مسلمانان نيز بر اين ام

همچنانکه عنصر انسانها .هوائی هستند يعنی زندگی در هوا و زمين برای آنها امکان دارد زيرا عنصر آنها از آتش است
  .از خاک است

  آيا جنيان غذا هم می خورند و اگر می خورند چه نوع غذايی می خورند؟:١٨
ا هم می خورند و غذای آنان بازمانده غذای انسان و مغز استخوان غذای جن را تشکيل می دهد طبق روايات جنيان غذ

شرفياب شدند و عرض )ص(گروهی از طايفه جن به خدمت پيامبر اکرم :نيز نقل شده که)) ابن بابويه((چنان که 
  .به آنها عطا کرد حضرت استخوان و بازمانده غذا.خوردن به ما عطا کن يا رسول اهللا چيزی برای:کردند
  فلسفه خلقت جن چيست؟:١٩
  ))و ما خلقت الجن و االنس اال ليعبدون((

پرستش نمايند پس همانطور که از اين آيه بر می آيد فلسفه خلقت جن )خدا را(ما جن و انس را نيافريديم مگر برای آنکه 
  .برای عبادت و پرستش خداوند می باشد

  بودند؟) ع(ضرت سليمان آيا عده ای از جنيان در خدمت ح:٢٠
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يکی ار نعمتهای خداوند متعال به حضرت سليمان اين بود که عالوه بر بسياری از آدميان،جن و شيطان و حتی پرندگان 
و وحوش در اختيار و تسخير او قرار داشتند و زبان همه آنها را می فهميد و به راحتی با آنان صحبت می نمود و قرآن 

  .اشاره داردکريم نيز به اين مساله 
  ؟!!!جن و شيطان ميکروب نيستند:٢١

از قسمت شکسته ظرف و دستگيره آن آب نخوريد زيرا :فرمود) ع(در پاره ای از روايات می خوانيم که امير المومنين
اين روايت و رواياتی ديگر سبب شده که عده ای جن و .که شيطان روی دستگيره و قسمت شکسته ظرف می نشيند

و تصريح قرآن به جن به عنوان موجودی .ميکروب بنامند اما اين نظريهکامال غلط و نادرست می باشدشيطان را نوعی 
مختار و دارای که در ثواب و عقاب و داخل شدن در بهشت و جهنم با انسان مساوی هستندبه خوبی نشان می دهد که جن 

اال می توان گفت که چون در زمان آن حضرت در مورد حديث ب.و شيطان هيچ ارتباط منطقی و عقلی با ميکروب ندارند
هنوز علوم پيشرفتی نکرده بود و مردم با معنی و مفهوم ميکروب آشنا نبودند حضرت برای اينکه متوجه وجود امراض 

  .در قسمت های شکسته و دستگيره ظرف شوند از لفظ شيطان استفاده کرده اند
  آيا جن و شيطان می خوابند؟:٢٢

صلی اهللا عليه (پيغمبر اکرم.يت است که نمی خوابد و همه مخلوقات از خواب ناگريزند حتی فرشتگانتنها ذات اقدس احد
  :خواب بر چهار گونه است:نيز می فرمايند) و آله و سلم

  .پيامبران به پشت می خوابند .١
  .مومنين به دست راست می خوابند .٢
  .خوابند کافران و منافقين به طرف دست چپ می .٣
    .خوابند و شياطين به رو می .٤

اين حديث اشاره به چگونگی خواب شياطين،که از جن می باشند دارد و انسان را از اين گونه خوابيدن برحذر می 
  .دارد
  آيا طايفه جن بهشت و جهنم دارند؟:٢٣

ر بر آنها اث در تفسير فخر رازی در پاسخ به اين سوال که شيطان و بدان از جن از آتش خلق شدند پس چگونه هيزم آتش
درست است که از آتش خلق شدند ولی تغيير کيفيت داده و گوشت و خون می شوند و ابن عربی هم :بر آمده است می کند

عليه (عذاب شياطين جنی و اکثرا به زمهريز يعنی سرمای شديد است و نيز روايت است که از امام:در اين باره می گويد
نه ولی برای خداوند باغهايی بين بهشت و جهنم است :می شوند؟فرمودآيا مومنين از جن به بهشت داخل :پرسيدند)السالم

  .که ايشان و فساق شيعه در آنجا خواهند بود
  جن زدگی چيست؟:٢۴

عالمه طباطبائی در تفسير الميزان درباره .جن زدگی يعنی بيماری روانی و جنون که در اثر مس شيطان اتفاق می افتد
ديوانگان بر اثر مس شيطان ديوانده نشده اند؛اما بعضی از جنون ها در اثر مس  هرچند همه:اين امر تصريح دارند که

  .شيطان رخ می دهد
  .))انشااهللا در آينده حتما در اين مورد توضيحات بيشتری خواهم داد((
در قرآن کريم راجع به تسخير جن و شيطان،تنها درباره حضرت سليمان ):ع(تسخير جن توسط حضرت سليمان:٢۵

ت که از نعمت هايی که خداوندبه آن حضرت عطا کرد عالوه بر بسياری از بنی آدم،جن نيز در اختيار ايشان آمده اس
  :بودند،چنانکه در قرآن نيز می خوانيم

  ))و من الجن من يعمل بين يديه باذنه((
  )١٢سوره سبا آيه (               ))برخی از جن پيش روی او به اجازه پروردگارش کار می کنند((
  جن گيری چيست؟:٢۶
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برخی از انسانها ممکن است که مورد هجوم شيطان و يک جن شرير قرار گيرند و به اصطالح مجنون و جن زده بشوند 
در چنين شرايطی از قديم يک سری آداب و رسوم به عنوان جن گيری انجام می شود و مبتاليان،با انجام آداب و شيوه 

اکان خود به ارث برده درمان می شوند و شيطان و جن شرير از کالبد آنها خارج هايی که شخص جن گير از اجداد و ني
  .)ذکر اين نکته ضروری است که عکسهايی از اين مراسم در بخش آرشيو موجود است(.می شود

البته امروزه سير تکاملی علم،نظر دانشمندان را مخصوصا در قاره آمريکا و اروپا بوجود موجودات نامرئی و عالم 
را از مرحله ))آيا در روی زمين چنين موجودی وجود دارد يا خير؟((اوراءالطبيه منتقل نموده است و لذا شبهه اينکه م

تاليف و تا اندازه ای هم پيشرفت نموده ))احضار ارواح((حتی کتابهائی راجع به :محال بودن به مرحله امکان تنزل داده
تعبير می نمايند اما آنچه را به وسيله ميزگرد و غيره بعنوان )) ارواح شرير((به ))جن((البته ناگفته نماند که آنها از.اند

ارواح بشر و ارواح شريراحضار می نمايند،چيزی جز همان جن نيست زيرا آنها هيچگونه تسلطی بر روح انسان ندارند 
  .تا بتوانند احضارش کنند

  آيا شباهتی بين انسان و جن وجود دارد؟:٢٧
ا را شبيه انسان ولی با کالبدی کوتاهتر و پوشيده از موهای زرد ظريف می دانند که شيار چشمان آن در بلوچستان جن ه

البته آن طور که من دقت کردم فکر می کنم بيشتر پاهايشان شبيه سم (.ها عمودی و پاهای آنان مثل چهار پايان سم دارد
ا وجود دارند ولی در دل شبها فعاليت آنها بيشتر شده و اين موجودات بسيار شبيه انسانها هستند که در همه ج)شتر باشد

طبق شنيده ها مجالس عروسی يا بزم خود را در حمام ها،سرداب ها،مخروبه ها،گورستان ها،زيرزمين ها،آب انبارها و 
ای به و شبها در خانه هايی به بازی و گشت مشغول هستند و چه بسا بارها از روی رختخواب انسانه.غيره برپا می کنند

خواب رفته هم عبور می کنند ريختن نجاسات يا آب داغ به زمين و يا لگد مال کردن بچه جن ها ممکن است والدين آنها 
  .را مجبور به انتقام جويی کند

 باورهاي اسالمي در مورد جن
براى او ذآر  قرآن مشخصات زيادى در چنانكه از مفهوم لغوى اين آلمه به دست مى آيد موجودى است ناپيدا آه جن

  : شده، از جمله اينكه
   [2].است موجودى است آه از شعله آتش آفريده شده، بر خالف انسان آه از خاك آفريده شده 1- 
   [3].داراى علم و ادراك و تشخيص حق از باطل و قدرت منطق و استدالل است 2- 
  [4].و مسؤوليت است تكليف داراى 3- 
  [5].ندآافر صالح و گروهى مؤمن گروهى از آنها 4- 
  [6].ندمعاد آنها داراى حشر و نشر و 5- 
  [7].ها بوده است آنها در روى زمين پيش از خلقت انسان خلقت 6- 

نهانى داشتند به  اسرار بعضى از ها ارتباط برقرار مى آردند و با آگاهى محدودى آه نسبت به آنها با بعضى انسان - 7
  [8].ها مى پرداختند اغواى انسان

  [9].ها نر و ماده دارند آنها همچون انسان 8- 
  [10].ها مي ميرند نسانآنها همچون ا 9- 

  .اي به اين نام وجود دارد بار در قرآن به کار رفته است، و سوره ٢٢واژه جن 
  باورها خرافي و اساطيري پيرامون اجنه

موجود نايدا معتقدند؛ آه خالى از هر  درباره ي اين - با توجه به قرآن-گفته شد، مطالبى بود آه مسلمانان  آنچه در باال
اند آه با عقل و منطق  خرافات زيادى درباره اين موجود ساخته عوام ولي مردم. و مسائل غير علمى است خرافه گونه

 جهت يك چهره خرافى و غير منطقى به اين موجود داده آه وقتى آلمه جن گفته مى شود مشتى جور نمى آيد، و به همين
وحشتناك، و موجوداتى دم دار و سم  جمله اينكه آنها را با اشكال غريب و عجيب و خرافات نيز با آن تداعى مى شود؛ از

ممكن است از ريختن يك ظرف آب داغ در يك نقطه خالى، خانه هائى را  ، موذى و پر آزار، آينه توز و بد رفتار آه!دار
از موجودات  فسانه ها در طول زمانبه نظر مي رسد که اين خرافات و ا. موهومات ديگرى از اين قبيل  و! به آتش آشند

  [11].است به جن منتقل شده) مانند غول و ديو و پري(افسانه اي فرهنگ ايران 
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  [12].نام دارد جني زعفر ها برپايه تفکر عوام پادشاه مسلمان جن
  رايياسطوره زدايي و افسانه پي

به وجود اين موجودات ناپيدا  -بر اساس منابع خويش-هرچند بسياري از مردم جهان به جن اعتقاد ندارند، مسلمانان 
  .باورمند اند

قابل قبول است، چرا  اصل وجودش آامال پيراسته شود، -که در باال ذکر شد-معتقدند اگر جن از اين خرافات  انمسلمان
: مى گويند طبيعى علوم نداريم؛ بلكه علما و دانشمندان آه هيچ دليلى بر انحصار موجودات زنده به آنچه ما مى بينيم،

  .موجوداتى آه با حواس قابل درك نيستند ناچيز اند انسان با حواس خود مى تواند درك آند، در برابرموجوداتى را آه 
در يك قطره آب، يا يك قطره خون  آشف نشده بود، آسى باور نمى آرد آه بينى ذره تا اين اواخر آه موجودات زنده

  .هزار موجود زنده باشد آه انسان قدرت ديد آنها را نداشته باشد هزاران
محدودى را مى شنود، رنگها  چشم ما رنگهاى محدودى را مى بيند و گوش ما امواج صوتى: و نيز دانشمندان مى گويند

  .آن است آه قابل درك است و صداهايى آه با چشم و گوش ما قابل درك نيست بسيار بيش از
وجود داشته باشند آه ما نتوانيم  وقتى وضع جهان، چنين باشد جاى تعجب نيست آه انواع موجودات زنده اى در اين عالم

  .با حواس خود آنها را درك آنيم
داده است، و از سوى  - آه در باال ذآر شد با ويژگيهايى- خبر از وجود جن  ،قرآن مسلمانان معتقدند از آنجا که از يك سو

  .وجود آن پذيرفتني است ديگر هيچ دليل عقلى بر نفى آن وجود ندارد،
  اي پيرامون اجنه ديگر باورهاي افسانه

  [13].اند برخي از مردمان اعصار پيشين جن را شريک خداوند قرار مي داده اند و مي پرستيده
ها به  مجالس شبنشيني در پاي کرسي هاي گاو مانند آنها ورد زبانها نقل در قديم صحبت از جن و پري و ديو و پاها و شاخ

ايران ادبيات قوي دارد حتي در تخت جمشيد جدال شاه با ديو را در  ها در اين داستان. هاي زمستان بود ويژه در شب
  .بينيد  مي چندين سنگ تراشيده

  :است بنا بر باورها و خرافاتي که در قديم وجود داشته است، درباره جن اين گونه آمده

   .برند  قابليت تغيير چهره و قيافه دارند و از اين کار لذت مي •
شوند با دست گذاشتن   مي بينند و بعضي مواقع که متوجه خطري براي فرد وقات آينده را تا حدودي مياين مخل •

   .شود است تعبير مي آمده" صبر"همان  اندازند که در باور ايرانيها  بر گلوي فرد او را به سرفه مي
   .عالقه بسيار زيادي به درخت نارنج دارند •
   .ويرانه و بيابان وجود دارند و ستوپ ،انبار آب ،گرمابه هايي مانند و در محل ها تنها در شب، تاريکي، تنهايي جن •
نيز با مژه انسان متفاوت  هاي دراز او مژه. جن به شکل انسان است با اين تفاوت که پاهايش مانند بز سم دارد •

   .است و رنگ موي او بور است
 مادر. کرده باشد اگر کسي شب هنگام آب جوش روي زمين بريزد، ممکن است يکي از فرزندان اجنه را اذيت •

   .و پدر آن جن براي انتقام، خواهند آمد
ها هم شده به  بنابراين براي دلخوشي جن. کند ها را حاضر ندارد و ممکن است آن شگون به زبان آوردن نام جن •

   .شود گفته مي" از ما بهتران " ها  آن
در اين روزها نبايد . آيند ه و چهارشنبه از مابهتران به لباس و صورت آدميزاد درميروزهاي يکشنبه، سه شنب •

يکي از دوستان يا بستگان به ديدن بيمار برود و  به ديدن مريض رفت، زيرا چه بسا که از ما بهتران به شکل
   .به او آسيب برساند

   .شوند با دميدن صبح صادق، جنيان ناپديد مي •
   .کند ديو و غول و جن را دفع مي» آهن«ايرانيان اين است که  از اعتقادهاي قديمي •
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  .جنييان از امام اول شيعيان وحشت بسيار دارند
  

 دفع سحر از منزل
  

نباشد خداوند آن را ظاهر  اي آه سحر شده باشد بخوانند و موضوع سحر معلوم را در خانه» تكوير«سوره مبارآه 
  نمايد انشاءاهللا تعالی فرمايد و  شر آن را دفع مي مي

   
    َوِإَذا اْلِعَشاُر ُعطَِّلْت) ۴(َوِإَذا اْلِجَباُل ُسيَِّرْت ) ٣(َوِإَذا النُُّجوُم انَكَدَرْت ) ٢(ِإَذا الشَّْمُس ُآوَِّرْت ) ١(بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  ِبَأيِّ َذنٍب ُقِتَلْت) ٩(َوِإَذا اْلَمْوُؤوَدُة ُسِئَلْت ) ٨(َوِإَذا النُُّفوُس ُزوَِّجْت ) ٧(َوِإَذا اْلِبَحاُر ُسجَِّرْت ) ۶(ُحِشَرْت  َوِإَذا اْلُوُحوُش) ۵(
َعِلَمْت ) ١۴(َجنَُّة ُأْزِلَفْت َوِإَذا اْل) ١٣(َوِإَذا اْلَجِحيُم ُسعَِّرْت ) ١٢(َوِإَذا السََّماُء ُآِشَطْت ) ١١(  َوِإَذا الصُُّحُف ُنِشَرْت ) ١٠(

ِإنَُّه ) ١٩(َوالصُّْبِح ِإَذا َتَنفََّس ) ١٨(    َواللَّْيِل ِإَذا َعْسَعَس ) ١٧(اْلَجَواِر اْلُكنَِّس ) ١۶(َفَلا ُأْقِسُم ِباْلُخنَِّس ) ١۵(َنْفٌس مَّا َأْحَضَرْت 
َوَلَقْد َرآُه ) ٢٣(َوَما َصاِحُبُكم ِبَمْجُنوٍن ) ٢٢(ُمَطاٍع َثمَّ َأِميٍن ) ٢١(  ْرِش َمِكيٍن ِذي ُقوٍَّة ِعنَد ِذي اْلَع) ٢٠(َلَقْوُل َرُسوٍل َآِريٍم 

ٌر ِإْن ُهَو ِإلَّا ِذْآ) ٢٧(َفَأْيَن َتْذَهُبوَن ) ٢۶(َوَما ُهَو ِبَقْوِل َشْيَطاٍن َرِجيٍم ) ٢۵(َوَما ُهَو َعَلى اْلَغْيِب ِبَضِنيٍن ) ٢۴(ِباْلُأُفِق اْلُمِبيِن 
  )٣٠(َوَما َتَشاُؤوَن ِإلَّا َأن َيَشاء اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِميَن ) ٢٩(ِلَمن َشاَء ِمنُكْم َأن َيْسَتِقيَم ) ٢٨(لِّْلَعاَلِميَن 

  
  :نويسندگان

                                                                    انجمن جنگيران ايراني

                                                                                     معاون انجمن -دازاک جادوگر  

                                                            نويسنده -مرتضی 

                                                       نويسنده -مهدي 

                                                                                                                      نويسنده -چشمان  -مهدي 

                                                          نويسنده -محمد رضا 

  نويسنده -آرش 

  
  :جنها همه جا هستند

.  
  :فرق فرشته با جن

اکيزگی وضو و غسل را دوست دارند و هر جا بوی خوش باشد متوجه آنها می شوند و از مالئکه عطر و بوی خوش و پ
ظلمت و جای متعفن بدشان می آيد ولی شياطين و اجانين جاهای تاريک و محل های متعفن را دوست دارند و در گلخن 

                                                              .حمام و جاهای کثيف جن فراوان است 
                             .جايی که معصيت شود فرشته وارد نمی شود ولی جن در آن جا زياد و فراوان است_ 
                                   .در خانه ای که سگ باشد فرشته گريزان است ولی جن به آن خانه وارد می شود_ 
                            .باشد فرشته وارد نمی شود ولی جن داخل می گردددر جايی که مجسمه و عکس صاحب روح _ 

                                 .در اتاقی که جنب و حايض باشد فرشته وارد نمی شود_ 
                                      .در خانه ای که آالت موسيقی باشد فرشته داخل نمی شود_ 
                                            .قرائت قرآن و منزل امام و ولی خدا را دوست دارند, سفيد مالئکه لباس _ 
                                            .جن ها از سخن چينی مسرور و خوشحال می شوند_ 
  .ند جن از خانه بيرون می رودفرشتگان از زنهای محجبه مسرور و شاد می گردند و منازلی که چنين زنهايی دار_ 
                       .جن به زنهای بدون مقنعه و روسری اگر چه در منزل باشند عالقه دارد البته اصناف کفار از جن_ 

  .مالئکه از موجودات عالم باال و عالم ملکوت می باشند و جن ها از موجودات عالم پائين هستند_ 
                                                                .نس جن از آتش خالص استجنس مالئکه از نور است ولی ج_ 
  .فرشتگان غذا نمی خورند و ازدواج هم نمی کنند ولی جنيان هم غذا می خورند و هم ازدواج می کنند_ 
                                                                .جن ذريه دارد ولی مالئکه ذريه ندارند_ 
  .مالئکه گناه و تخلف امر پروردگار را نمی کنند بخالف جن که گناه و تخلف از امر الهی می کنند_ 
شرک و رفتن به جهنم ندارند ولی جن ها مرگ دارند شرک دارند و ستم کاران آنها به جهنم می , فرشتگان مرگ _ 

                                                          .روند
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شيطان و جن دشمن انسان و بشر بوده و هستند ولی مالئکه نه تنها دشمن انسان نبوده بلکه بر آدميان استغفار می کنند _ 
  . و از درگاه پروردگار حکيم طلب آمرزش برای آنان می کنند

  آمدن زعفر جنی به کربال
سالطين جن و پری را . عروسی برای خود فراهم آورده بود زعفر جنی بساط نشاط و شادی گسترانيده و مجلس عيش و 

. ناگاه از زير تخت خود صدای گريه بلند دو نفر جن راشنيد که بسيار حزين و سوزناک گريه می کردند , دعوت کرد 
  !چه وقت گريه است در هنگام خوشحالی من شما گريه می کنيد؟: زعفر گفت

ديديم دران , دی که جهت امری به شهر برويم عبور ما به قاضريه و نينوا افتاد ای امير چون تو ما را مامور کر: گفتند
يعنی پسر همان بزرگواری که ما بدست او ) ع ( صحرا لشگر بزرگی آماده قتال و جنگ هستند و حسين بن علی 

رت به نيزه بی کسی يکه و تنها ايستاده و تمام ياران و اعوان و انصارش کشته شده اند و خود آن حض, مسلمان شديم 
آيا کسی هست )) هل من ناصر ينصرنی :(( تکيه نموده است و دم به دم راست و چپ را نگاه می کند و گاهی می فرمايد

که به من کمک کند و شنيديم اهل و عيال او صدای العطش به آسمان بلند کرده بودند فورا خود را نزد تو رسانديم تا تو 
. گر ادعای مسلمانی می کنی قد مردانگی علم کن که االن پسر پيامبر را نامسلمانان می کشندرا از ماجرا آگاه نماييم ا

طوايف جن را با , لباس جنگ پوشيد , زعفر تا اين سخن شنيد تاج شاهی بر زمين زد لباس دامادی را از تنش در آورد
زمين کربال شدم لشکر چهار فرسخ تا چهار وقتی که وارد : زعفر نقل کرده . حربه های آتشی برداشت و به کربال آورد 

هر يکی با چند , اسرافيل , مکائيل , جبرئيل , فرسخ گرفته بود از زمين تا آسمان صفهايی از اجنه و مالئکه و کروبين
      .لکن حضرت مقابل لشگر ايستاده و به هيچ کس اعتنا نمی کرد, ارواح و بيست و چهار هزار پيامبر , هزار مالئکه 

                                             
  

                                                                           آه از آن روز که در دشت بال غوغا بود
                                                                                         شورش روز قيامت در زمين بر پا بود

                                                                                                     خصم چون دايره گرد حرم شاه شهيد 
                                                                                  در دل دايره چون نقطه پا برجا بود 

                                                                                                      انبياء و رسل جن و ماليک هر يک
                                                                       جان به کف در بر شه منتظر ايما بود

  
ديدم همه مالئکه متوجه من شدند به , سر غريبی از نيزه بی کسی بلند کرد و اشاره فرمود زعفر بيا ناگاه ديدم آقا 

حضورش رفته و رکاب بوسيدم و فرمود کجا بودی زعفر؟ عرض کردم قربانت شوم مجلس عيش داشتم به من خبر 
کشيدی شما جن و پری از  زعفر زحمت: رسيد و بی درنگ با سی و شش هزار جن به ياری شما آمدم حضرت فرمود

شما آنها را می : آدميزاد با وفاتر هستيد خدا و پيامبر از تو راضی باشد هر چه اصرار کردم اجازه جهاد نداد و فرمود
: بينيد آن ها شما را نمی بينند عرض کردم ما هم به صورت انسان ظاهر می شويم اگر کشته شديم شهيد می شويم فرمود 

  .نيا دل آزرده هستمزعفر من از زندگی د
                                         در کهنه دير دنيای فانی 

                                                        هرگز کس نماند جاودانی 
                                                                       من زنده باشم در سن پيری

 ر بميرد در نوجوانیاکب 
                                                         : منابع و مآخذ

مکار  -٦)  ٢جلد ( اصول کافی  - ٥تفسير نمونه  - ٤تفسير الميزان  -٣هزار و يک ختم  -٢)  ١جلد ( سفينه البحار  - ١  

آثار  -١١مجمع الدعوات کبير  - ١٠معاد شناسی  - ٩)  ٣جلد ( هزار و يک کلمه  -٨حليه المتقين  - ٧)  ١جلد ( االخالق 

                                                   راه تکامل -١٢الحق 

 هفته نامه ندای ايران: منبع 

 
 
 

  عا جن وجود دارد؟چگونه زندگی ميکند؟آيا واق
  

شايد به جرات بتوان بحث در وادي موجودات ماوراءالطبيعه را به قدمت تاريخ بشري دانست،چه در ميان عوام وچه در 
از اين رو بعد از گذشت قرن ها اين بحث هنوز هم به همان تازگي .ميان روشنفكران،دانش پژوهان و محققين هر عصر

چنانچه وقتي نوشته ای،گفتگويي،داستاني ويا حتي فيلمي در مورد آنها تهيه مي شود از استقبال عموم دنبال شده و 
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برخوردار مي گردد،چرا آه بشر هميشه تشنه برداشتن حجاب از مستورهاي پيرامون خويش است،تا بتواند حس غريزي 
جه اشتراك را بتوان در ميان عوام و شايد يك و.آنجكاوي خود را نسبت به اين موجودات به طريقي تسكين بخشد

روشنفكران و دانشمندان يافت وآن شك و ترديد نسبت به واقعيت وجودي آنان است؛چراآه حتي سير تكاملي علم در قاره 
اروپا و آمريكا هم نتوانسته آن را از محاالت بداند و علي رغم همه پيشرفت هاي علوم بشري هيچ راه حل علمي براي 

                                   ..گونگي اين موجودات عنوان نشده و همه چيز مانند ازل در شك و ترديد استپي بردن به چ
                                                                               

،موجودي آه »جن«الطبيعه اي با نام اما در جهان بيني اسالمي همه چيز زيبا و بجا آفريده شده است،حتي موجود ماوراء 
حتي برخي از مسلمانان،روشنفكران و دانش پژوهان در زمينه ديني يا به ديده شك و ترديد در آن نگريسته،ويا سكوت 

  .آرده اند
                                                       ؟جن يك واقعيت است يا افسانه
م عالم دو ديدگاه آلي وجود دارد،عده اي آه همه چيز را ناشي از خلقت ذات الهي مي در ميان انسان ها بر خلقت نظا

اگر چه در ميان آنان اختالف .دانند و گروهي ديگر آه سر منشاء خلقت نظام دو عالم را در طبيعت جستجو مي آنند
ات ماوراء الطبيعه را انكار نظرها بسيار عميق واساسي است،ولي هيچ يك از اين دو گروه نتوانسته اند وجود موجود

                                                             .آنند
از آنها به عنوان ارواح خبيثه ويا ارواح شرير يا )غير از مسلمانان(آنهايي آه خدا باورند و به روح و معاد معتقدند

ي آنند،ماديون هم اعتقادي به ذات الهي و قدرت شيطان ياد مي آنند،برخي هم آنها را موجودات فضايي قلمداد م
پروردگار ندارند،اين موجودات را همان انسان هاي اوليه اي مي دانند آه در سير تكامل بين انسان وميمون حيوان مانده 

جنگل وبه شكل و شمايل غريب در آمده اند و يا حتي برخي از آنها معتقدند آه اينان انسان هاي وحشي و بدوي در اعماق 
                         .هستند و گاهي خود را نمايان ساخته و موجب اذيت و آزار انسان هاي متمدن ميشوند

                                                          : بنا به نص صريح قرآن،موجودات عالم به سه گروه تقسيم مي شوند
                                                                  جامدات . ١
                                                                             نباتات . ٢

حيوانات؛آه يا داراي عقلند مانند انسان،فرشتگان و جنيان و يا فاقد عقل و شعور مانند حيوانات وباز بنا به آيات نوراني 
در جهان آفرينش وجود دارد آه از نظر تكليف » جن«انيم آه بدون هيچ شك و ترديدي موجودي با نامقرآن آريم، بايد بد

                            : و شايستگي مورد خطاب پروردگار قرار گرفته و مشابه انسان مي باشد، چرا آه
                                                                . سي و چهار بار نام جن در قرآن آريم آورده شده است. ١
                                                                .هفتادودومين سوره قرآن با نام اين موجود مزين گرديده است. ٢
 ،امامان و بزرگان علوم ديني در اين)ع(،حضرت علي)ص(احاديث و روايات فراواني از پيامبر اآرم . ٣

                                                                   . خصوص،موجود بوده ودر دسترس قرار دارد
                                                   . به وسيله بسياري از انسان ها رؤيت شده اند. ٤

                                           : ي آنيمبه آياتي از قرآن آريم آه وجود جن را مبرهن مي داند اشاره م
             )١٧سوره نمل،آيه .(سپاهيان سليمان از جن و آدمي و پرنده گرد آمده و به صف مي رفتند 
                        )١٧سوره انعام،آيه.(براي خدا شريكاني از جن قرار دادند و حال آن آه جن را خدا آفريده است 
   )٨سوره اسرا،آيه.(از جن و انس گرد آيند تا همانند اين قرآن بياورند،نمي توانند،هر چند آه يكديگر را ياري دهندبگو  

                                                                                           
                  ) ١١٩سوره هود،آيه.(ه مي آنيمسخن پروردگارت بر تو مقرر شد آه جهنم را از جن و انس انباشت 
اي گروه جنيان و آدميان،اگر مي توانيد از قطر آسمان و زمين بگذريد،بيرون رويد ولي بيرون نتوانيد رفت مگر با  

                                                   )٣٣سوره الرحمن،آيه.(قدرتي
                                                 :آورده است» ارشاد«در آتاب  يدمرحوم شيخ مف

به قصد جنگ با قبيله مصطلق از مدينه خارج شد،هنگام ) ص(زماني آه پيامبر اسالم:در آثاري از ابن عباس نقل شده
ز جن اواخر شب جبرئيل بر آن حضرت نازل شد و خبر داد آه طايفه اي ا.شب به دره وحشتناك و صعب العبوري رسيد

                             )٣٩٩ارشاد،ص.(در وسط دره جمع شده و قصد مكر و شر و اذيت شما و اصحابتان را دارند
                                                          : روايت شده)ع(از حضرت امام صادق
سالم .امتش مثل درخت خرما بودنشسته بود،مردي به خدمتشان رسيد آه بلندي ق)ص(روزي حضرت رسول

من :سپس به او فرمود آيستي؟ عرض آرد .»خودش وآالمش شبيه جن است«آرد،حضرت جواب داد و سپس فرمود
                                                 )٨٣بحاراالنوار،ص.(هام،پسر هيم،فرزند التيس،پسر ابليس هستم

با چه آسي سخن مي :را ديدم آه تنها بود،عرض آردم) ع(ويدآه برادرم رضامي گ) ع(بانو حكيميه دختر امام آاظم
                        )٣٩٥اصول آافي،ص.(فردي از جن آمده تا مسائلي بپرسد و از چيزهايي شكايت آند:گوييد؟ فرمودند

                                              : مي فرمودند)ره(عالمه طباطبايي
آقاي بحريني آه يكي از افراد معروف و مشهور در احضار جن و از متبحرترين در علم ابجد و حساب مربعات روزي 
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بود در مجلس ما حضور يافت،چادري آوردند،دو طرفش را به دست من داد و دو طرف ديگر را به دست هاي خودش 
ن را حاضر آرد،صداي غلغله و همهمه در اين حال جنيا. اين چادر به فاصله دو وجب از زمين فاصله داشت.گرفت

من محكم نگه . چادر به شدت تكان مي خورد چنان آه نزديك بود از دست ما خارج شود.شديدي از زير چادر برخاست
داشته بودم،آدمك هايي به قامت دو وجب در زير چادر بودند وبسيار ازدحام آرده و تكان مي خوردند و رفت و آمد 

ست متوجه بودم اين صحنه،چشم بندي و صحنه سازي نبوده و صد در صد وقوع امر خارجي بوده داشتند،من با آمال فرا
                                               )٤٧رجايي،تهراني،جن و شيطان،ص.(است

                                                      جن چگونه موجودي است؟
است وآيا مي توان توسط علوم پيشرفته امروزي آن را اثبات آرد؟ جن در لغت به معناي  به واقع جن چگونه موجودي

گويند و جنت اشاره به باغي است آه »جنين«مستور و پوشيده است،همان طور آه بچه در رحم و پنهان از چشم ما را 
                                                . درختان آن مانع از به چشم آمدن زمينش مي گردد

وشايد علت شك و ترديد در وجود جن نيز همان مستور و پنهان بودنش از انظار و حس بشري است،آه به علت آن در 
                                                       .ذات خلقتش نهفته است

                                                                             :قرآن آريم خلقت جن را چنين بيان مي دارد
را پيشتر،از آتش )آه در بعضي از متون اسالمي آمده است،جان پدر جن است همانطور آه آدم پدر انسان(و جان  

                                                       ) ٢٧سوره حجر،آيه.(زهرآگين آفريديم
  ) ١٢سوره الرحمان،آيه.(ك شده اي چون سفال آفريد و جنيان را از شعله اي بي دودخدا انسان راازگل خش 

از اين آيات در مي يابيم آه جن،آتش است و انسان از جنس خاك،و اين چنين دريافت مي شود آه جنيان قبل از انسان 
تفاوت اساسي آنها را از ساير خلق شده است،و از آنجايي آه هر دو از ماده آفريده شده اند پس مادي هستند،ولي دو 

                                                             : موجودات متمايز مي سازد
به استثناي پيامبران و ائمه معصومين وبنا به برخي )(آآام المرجان(مي توانند خود را به هر شكل و قيافه اي درآورند. ١

                                                            ) روايات حتي احدي از شيعيان
                                                  .از چشم موجودات ديگر پنهانند. ٢

                                      :مالصدرا پنهان و آشكار شدن جن را با هوا قياس مي آند و اين طور عنوان مي دارد
طيف در الطاف و نرمي متوسط بوده و از اين رو آماده جدايي و يا گرد آمدن هستند،چون گردهم آيند قوام بدن هاي ل«

آنها بهتر گشته و مشاهده مي گردند و چون جدا گردند قوامشان نازك و جسمشان لطيف مي شود و از ديده پنهان مي 
صورت ابر درمي آيد و وقتي ذرات ازهم جدا مي شوند  مانند هوا آه وقتي ذاتش گردهم مي آيند غليظ مي شود و به.مانند

                           )مالصدرا،مفاتيح الغيب(».لطيف مي شود وديده نمي شوند
چه به اندازه .همين ذات وجودي جنيان به آنها اين امكان را مي دهد آه خود را به هر شكلي و با هر حجمي درآورند

آنها به واسطه همين ويژگي،ُبعد زمان برايشان معنا ندارد،و مسافتي را آه بشر .بزرگسرسوزن و چه در اندازه اتاقي 
در لحظه اي مي پيمايند و اعمالي را آه از توان انسان خارج است آنها به راحتي قادر به .مدت ها بايد آن را طي آند

آه البته از . از چشم انسان هاست انجامش هستند عمده ترين علت شكست و ترديد در وجود آنان هم همين پنهان بودن
چرا آه در جهان هستي چيزهاي زياذي وجود دارد آه به چشم انسان قابل رؤيت نيستند .نظر علمي هم توجيه پذير است

مثل الكترون ها،امواج الكتريسيته،نورهاي ماوراي .ولي قدرتشان از نظر جسمي از انسان به مراتب بيشتر است
ا و ويروس ها،آميب ها،جانداران تك سلول و از همه مهمتر ذات اقدس الهي آه ديده نمي شود بنفش،اشعه ايكس،باآتري ه

                                                     ولي آدام عقل سليمي مي تواند آن را انكار آند؟ 
                                  . نها نيستبنابراين صرف اين آه با حواس خود قادر نيستيم آنان را درك آنيم،دليل بر نبودن آ

                                                       آيا جن ها برتر از انسان ها هستند؟ 
اين واژه در فرهنگ عاميانه ما اغلب براي جن به آار مي رود ولي .را به آرات شنيده ايم»از ما بهتران«همه ما واژه 

وما فرزندان آدم را بر «ين است؟ آيا جن موجودي برتر از انسان است؟ خداوند در قرآن آريم مي فرمايدآيا واقعًا اين چن
و همچنين واجب شدن سجده شيطان و )٧٠سوره اسراء،آيه(».بسياري مخلوقات خود برتري و فضيلت آامل بخشيديم

يك انسان آامل بر همه موجدات .اه خداوندفرشتگان بر انسان نيز،خود دليلي براي برتر بودن نوع انسان است در پيشگ
 . مي توانندبرآنهاتسلط يابند)مديوم ها(برتري دارد وحتي بعضي از انسان ها آه راه برقراري ارتباط با جنيان را مي دانند

                                               
ه به فرمان پروردگارش برايش آار مي آردند و هر آه از پريان بودند آ«باز به قرآن آريم استناد مي آنيم آه مي گويد

براي وي هرچه مي خواست ازبناهاي بلندوتنديس .از آنان از فرمان سر مي پيچد به او عذاب آتش سوزان را مي چشانديم
                              )١٣و١٢سوره سباء،آيه(».ها وآاسه هايي چون حوض وديگ هاي محكم مي ساختند

رآن آريم در مورد تسلط بر جن فقط از حضرت سليمان ياد آرده است ولي در بسياري از آشورها وحتي در اگرچه ق
آشور خودمان هم نمونه هاي زيادي ديده شده آه اشخاصي با عنوان جن گير و يا احضار آنندگان ارواح توانسته اند از 

                                                                   . آنها بهره گيرند
در هر حال بايد دانست آه در پيشگاه خداوند انسان اشرف مخلوقات است و يك انسان آامل و مؤمن بر همه خاليق 
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                                                                    .برتري دارد
                                                       زيستن جن ¨حيات و

                                                                       : بنابر آيه آريمه قرآن
                                               ) ٢٧سوره حجر،آيه.(اين موجود عجيب پيش از آفرينش انسان،خلق شده است 

                                                        ) ١٤سوره الرحمان،آيه.(دجنيان از شعله هاي آتش آفريده شده ان
سوره .(جنيان چون انسان ها دسته دسته به دنيا آمده اند،تا زمان مرگ زندگي آرده و بعد به جهان آخرت خواهند رفت 

                                                      ) ٢٥فصلت،آيه
                                                            ) ٦سوره جن،آيه.(يز نرو ماده دارندآنها ن 
                                                ) ٥٦سوره الرحمن،آيه.(آنها نيز تمايالت نفساني دارند 
                                                            )١٢٨سوره انعام،آيه.(تعدادجنيان بيش از آدميان است 

همان طور آه پيش از اين گفته شد،جن موجودي است مادي آه از آتش خلق شده است از آنجايي آه داراي حيات است و 
طبق آيات الهي زاد و ولد مي آند پس نرو ماده دارد،خواب و خوراك داردوپايان زندگي اش با مرگ توام است وباز 

                                                       . آريمه،زندگي پس از مرگ نيز خواهد داشت بنابر آيات
                                                تغذيه جنيان 

ذيه از آنجا آه هر موجودي براي ادامه حيات خود احتياج به تغذيه و خوراك دارد جنيان نيز به طور قطع از چيزهايي تغ
شرفياب شدند وعرض ) ص(گروهي از طايفه جنيان خدمت پيامبراآرم«:نقل آرده است»ابن بابويه«چنانكه.مي آنند
اي رسول خدا چيزي براي خوردن به ما عطا فرما،حضرت هم استخوان و بازمانده غذا را به آنها عطا :آردند
                                               ) ٢٥٢،ص١وسايل الشيعه،جلد(».آرد

                                 )وسايل الشيعه.(استخوان و ضايعات غذاي جنيان است:مي فرمايد)ع(ونيز امام صادق
                                                       سخن گفتن جنيان 

از طرفي .دن با همنوعان خود ساخته استفطرت انسان به گونه اي است آه احتياج به سخن گفتن و ارتباط برقرار آر
اصوات در حيوانات هم به طريق علمي و هم تجربي ثابت شده و همچنين در قرآن و روايات ذآر شده است آه بعضي از 

در جنيان نيز به همين .زبان حيوانات را دانسته و مي توانستند با آنها سخن گويند)مانند حضرت نوح و سليمان(پيامبران
از آنجايي آه جنيان نيز مادي هستند وزندگي اجتماعي آنها ايجاب مي آند آه با يكديگر سخن بگويند،پس به .گونه است

البته آساني مي توانند به طريقي .طور قطع و يقين آنها اصواتي براي انتقال مفاهيم به يكديگر دارند ولي در فهم ما نيست
كه حضرت رسول و برخي از امامان با آنها صحبت مي آردند و حرف هاي آنها را دريابند وبا آنها سخن گويند؛چنان

                          )ارتباط دهندگان يا جن گيران(افرادي بنابر توانايي هاي خاصي مي توانند با آنها ارتباط برقرار آنند
                                    

                                                      :نقل شده است)ع(از امام صادق
د رآوفه بر فراز نبر مشغول خطبه بود آه ناگهان اژدهايي در حالي آه به شدت به طرف مردم )ع(روزي اميرالمؤمنين«

  . »راه را براي او باز آنيد«: حضرت فرمود.مي دويد و آنها از او مي گريختند پديدار شد
پاهاي حضرت را بوسيد و خود را به پاهاي مبارك حضرت ماليد وسه بار  مار بزرگي جلو آمد واز منبر باال رفت و

او مردي از جن بود :وقتي مردم توضيح خواستند ايشان فرمود. سپس پايين آمدورفت وحضرت خطبه را ادامه داد.دميد
سنگ آشته است و  فرزندش را يكي از انصار به نام جابر بن سميع،بدون اينكه به او آزاري رسانده باشد با:آه مي گفت

قابل ذآر است،دري آه مار از آن وارد و خارج شده بود به )١٧٢بحاراالنوار،ص(».اآنون خون فرزندش را مي طلبيد
،معاويه آه نمي خواست ذآري از فضايل آن )ع(پس از شهادت اميرالمؤمنين. مشهور شد)درب مار(»باب الثعبان«

و .آنقدر فيل را در آنجا نگه داشت تا به باب الفيل مشهور شد. در بستند حضرت گفته شود دستور دادفيلي آوردند و به آن
                               )١٧١بحاراالنوار،ص.(ناميده مي شود)درب فيل(»باب الفيل«هم اآنون نيز،
                                                               نزول جنيان 

ت جنيان با انسان ها متفاوت است واضح است آه مكان زندگي آنها متناسب با نوع خلقت آنها باشد از آنجايي آه نوع خلق
ولي آن مكان ها آجاست؟ در بين عوام شايع است آه زير زمين ها جاهاي تاريك و مرطوب مانند حمام ها،چاه ها و عمق 

آنها در جايي زندگي مي آنند آه از انسان ها به اما بررسي ها حاآي از آن است آه قطعًا . جنگل ها جايگاه جنيان است
                                                      . دور باشند

نماز نخوان )بياباني آه رنگ خاآش سرخ مايل به زرد است(در وادي شقره:نقل شده آه) ع(در روايتي از امام صادق
                                                      ) ٤٥٢وسايل الشيعه،ص.(زيرا در آنجا منازل جن است

در غرب شهر مكه محل نزول جنيان در مكه است و )مسجدالجن(قابل ذآر است يكي از معروفترين مساجد مكه به نام
                                           . مستحب است حاجيان درآن مسجد رفته و دو رآعت نماز به جا آورند

                                                   ليد مثل جنيان تو
آنچه مسلم است اين است آه بنابر ذات وجودي جنيان آنها نيز مانند انسان داراي غريزه جنسي بوده وتولد و تناسل دارند 

نند انسان ها و ساير جانداران اما اين سؤال آه آيا آنها ما.و الزمه ادامه و بقاي نسلشان آميزش جنسي مؤنث و مذآر است
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با عمل لقاح و تشكيل نطفه تولد مي يابند چيزي نيست آه ازآالم خداوند بتوان استنباط آردولي ابن عربي در فتوحات 
جن (مي باشد)جنس ماده(گفته است تناسل بشر به القاي آب نطفه در رحم است و تناسل جن به القاي هوا در رحم اثني

                                         )٥٧الشيطان،ص
                                                   : روايتي است از بخشي از وصيت حضرت رسول به اميرالمؤمنين آه فرمود

مي )براي مقاومت(اي علي در شب اول و وسط و آخر ماه آميزش مكن همانا جنيان در اين سه شب به پيش زنان خويش
                                                        ) ٩١ايل الشيعه،صوس.(روند

حوريان بهشتي را قبل از شوهرانشان نه آدمي و نه جن دست زده :ودر آيه اي براي وصف حوريان بهشتي آمده است
                                                           ) ٧٤و٥٦سوره الرحمن،آيه.(است
                                                  واب جنيان خ

سوره (نه خواب سبك اورا دربرمي گيردونه خواب سنگين.اهللا خدايي است آه هيچ خدايي جز او نيست زنده و پاينده است
                                                 )٢٥٥بقره،آيه

ميزان (به غير از خداوند متعال همه خواب دارند حتي فرشتگان:مايندواز حضرت صادق روايت است آه مي فر
خواب به چهار گونه است پيامبران به پشت مي خوابند :و حديثي است از رسول خدا آه مي فرمايند )٢٥الحمه،ص

  ) ١٠٦٧شيخ حر عاملي ص(،مؤمنين به دست راست،آافرين ومنافقين به دست چپ و شياطين به رو مي خوابند
  . از اين مطالب مي توان در يافت اين است آه به غير از ذات اقدس الهي همه موجودات داراي خواب هستندآنچه 

                                                                                  مرگ جنيان 
امل حالشان مي شود چنان آه در قرآن جنيان نيز مانند هر موجود جانداري همان طور آه داراي حيات هستند مرگ هم ش

  ) ٢٥سوره فصلت،آيه.(نيز همانند پيشينيان از جن و انس عذاب مقرر شد)خطاآاران(وبر آنها :آريم آمده
                            )٣سوره اعراف آيه .(به امت هايي آه پيش از شما بوده اند از جن و انس در آتش داخل شويد

  . آيد آه نه تنها آنها هم مانند انسان مرگ دارند بلكه مانند انسان از عقوبت خدا بر حذر نيستند ازاين آيات چنين برمي
                                                                           تكاليف جنيان در مقابل ذات پروردگار

دي هستند آه بنابر مصلحت خداوند خلق شده اند و همان طور آه در مباحث قبل گفتيم انسان، فرشته و جن سه موجو
                                                                                   .هدف از آفرينش آنها نيز عبادت پروردگار است

  ) ٥٦هسوره ذازيان،آي.(جن و انس را جز براي پرستش خود نيافريده ام:چنانكه در قرآن آريم آمده است
جن نيز مانند انسان مختار است و حق انتخاب دارد و مانند ما در اجراي قوانين ديني مكلف است چگونگي عبادت و 
اجراي احكام در ميان آنها مشخص نيست ولي آنچه مسلم است اين است آه پيامبراني آه براي هدايت مخلوق برگزيده 

                                                                  .شده اند جنيان را نيز هدايت گرند
اتفاقًادر اين باره از خود جنيان هم سؤال شده آه آيا پيغمبر شما از جنس خود شماست :چنانكه عالمه طباطبايي فرمودند

پيامبر مي پيامبران ماانسانند و اينك ما به رسالت ختمي مرتبت ايمان آورده ايم و او را آخرين :در پاسخ گفته اند
                                                               )جن و شيطان.(دانيم

از بسياري از آيات روايت و احاديث نيز اين طور استنباط مي شود آه در بعضي از جنيان آافرو بعضي مسلمانند و 
آمده و مسلمان شده )ص(ه پيشگاه حضرت محمدحتي قبل از ظهور اسالم برخي از آنها يهودي بودند آه بعد از اسالم ب

بعضي از ما مسلمانند و :اند و براي آنها عقوبتي همانند عقوبت انسان ها در نظر گرفته مي شود در قرآن آمده است
آنان آه اسالم آورده اند در جست وجوي راه درست بودند ،اما آنان آه از حق دور ند هيزم جهنم خواهند .بعضي از دور

از اين آيه چنين برمي ) ١٦و١٥و١٤سوره جن آيه(ر بر طريق راست پايداري آند ازآبي فراوان سيرابشان آنيمبود واگ
آيد آه جن ها همانند انسان به گونه اي مختلفند بعضي آافر و بعضي فاسق و ظالم البته برخي نيز نيكوآار و صالح بوده 

                                                       .و داراي عقايد مختلف و اديان مختلف هستند
حضرت رسول پس از آنكه از مكه به طايف رفت تا مردم را به سوي اسالم دعوت آند :در سوره احقاف آمده است آه

آسي به دعوت او پاسخ مثبت نداد در بازگشت به محلي رسيد آه آن را وادي جن شب را درآنجا ماند و به تالوت آيات 
شد در آن هنگام گروهي از جنيان صداي صوت آن حضرت را شنيدند پس از آنكه رسول اآرم از تالوت  الهي مشغول

اي قوم آتابي را شنيديم آه بعد از :فراغت يافت جنيان به سوي قوم برگشتند و اين طور مشاهدات خود را بازگو آردند
  ) ٣٠و٢٩سوره احقاف،آيه.(مي آند موسي نازل شده و تصديق آننده مطالب آن است و به حق و راستي هدايت

وروايت است آه حتي برخي از جنيان از گروه شيعيان مي باشند از آن جمله روايتي است آه از ابوحمزه ثمالي نقل 
روزي جهت شرف يابي به حضور امام باقر اجازه خواستم گفتند آه عده اي خدمت آن حضرت هستند لذا اندآي :شده

د پس آساني خارج شدند آه آنها را نمي شناختم و غريب به نظرم آمدند چون اجازه شرفيابي صبر آردم تا آنها خارج شون
گرفتم داخل شدم و به حضرت عرض آردم فدايت شوم االن زمان حكومت بني اميه است و شمشيرهاي آنها خونريز مي 

جن و .(سايل ديني خود سؤال آنندامام فرمود اي ابا حمزه اينان گروهي از شيعيان از طايفه جن بودند تا از م.باشد
                                                                )٥٦شيطان،ص

                                                                        آيا فرشتگان و شياطين از تبار جنيانند؟ 
انسان، فرشته و جن داراي عقل و شعورند و بنابر مصلحت خداوند  همان طور آه گفته شد بنابر قرآن آريم سه موجود
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بنابراين شيطان يا بايد از جنس .در صحنه گيتي ظاهر شدند و نامي از شيطان به طور مستقل به ميان آورده نشده است
آدم را سجده آنيد همه آنگاه آه به فرشتگان گفتيم تا :فرشته باشد و يا از جنس جن بهتر است باز از قرآن آريم مدد بگيريم

  ) ٥٠سوره آهف،آيه(جز ابليس آه از جن بود و از فرمان پروردگارش سربرتاخت سجده آردند
فرشتگان هرگز نافرماني خدا را نمي آنند و :همچنين خداوند در قرآن آريم فرشتگان را معصوم و مبرا از خطا دانسته

                                                            ) ٦تحريم،آيه سوره.(مور شده اند همان آاري را مي آنند آه به آن ما
فرشتگان از نور آفريده شده اند بنابراين ابليس آه بزرگترين خطا را در درگاه خدا وند :وبنابر روايتي از زسول خدا 

بين علماي اسالمي در نوع خلقت  مرتكب شده هرگز نمي تواند از جنس فرشته باشد اگرچه با همه اين مستندات هنوز در
                                                  . ذاتي شيطان اختالف نظر وجود دارد

                                                                ارواح شرير آدامند و چه تفاوتي با جن دارند؟ 
قاشي ها و آنده آاري هاي غارها نشان مي دهد آه انسان از ابتداي آفرينش مطالعات بر روي آثار بشر بدوي از قبيل ن

وجود موجوداتي غير از خود را در محيط پيرامونش حس آرده است موجوداتي آه ترس و وحشت و حتي نوعي 
ذاردند و پرستش و آرنش را در آنها ايجاد مي آرده است پس از اختراع زبان و خط هر قوم و قبيله اي نامي بر آنان گ

براي ارتباط يا دفع آنان آدابي را براي خود قائل شدند و اين آداب نسل به نسل تداوم يافت چنانكه امروز هنوز در آفريقا 
رسومي با همان روش سنتي براي ارتباط با اين موجودات ويا دفع آنان صورت مي گيرد به عنوان مثال در آيين 

آه اغلب آشيش ها اقدام به آن مي آنند و در واقع معتقدند آه شيطان در قالب مسيحيت جن گيري يك سابقه ديرينه دارد 
جسم فردي رسوخ مي آند البته تقريبًا به غير از مسلمانان همگي اين موجودات را ارواح شرير مي نامند وبراي دفع شر 

                                                     .آنان اعتقادات مخصوص به خود دارند
مثًالبرخي از اروپاييان امروزي بر مبناي يك تفكر سنتي وقتي در خيابان راه مي روند دست هاي خود را تكان مي دهند 
تا از ارواح شرير دور بمانند ويا در روز معين از سال مراسمي برپا مي آنند آه در آن عده اي بسيار از مردم لباس 

اما بنابراعتقادات مسلمانان تنها موجودات .در دست مي گيرند ودر آن مي دمندشبيه به لباس اتاق عمل مي پوشند،بوقي 
ماواء الطبيعه فرشته ها و جن ها هستند و روح انسان وقتي آامًالاز بدن انسان خارج شود نه تنها قدرتي ندارد بلكه انسان 

                                               .هم نمي تواند هيچ گونه تسلطي بر آن داشته باشد مگر به خواست خداوند
تسلط ارواح عقب مانده بر انسان ها را در اصطالح جن زدگي مي گويند آه در :در آتاب ارتباط با ارواح اين طور آمده 

واقع به همان مفهوم افسون وتسخير است ما استفاده از اين اصطالحات را به دو علت صالح نمي دانيم اول اين آه جن 
اي است مخصوص موجودات هوشمند آه بر طبق روايتي عاميانه معموًالبراي ايجاد شر خلق گشته اند و همواره واژه 

محكوم به بدي آردن مي باشند حال آنكه هيچ موجودي به خاطر بدي آردن آفريده نمي شود معشيت پروردگار چنان 
ز باشد دوم اين آه اصطالح جن زدگي غالبًابدين است آه راه تكامل و تعالي همواره به روي تمام موجودات هوشمند با

معني به آار مي رود آه جسم شخص جن زده را يك جن ديگر و يا روح تصرف شود بعضي در واقع دو نوع سكونت 
درقالب يك بدن و اين فقط يك نوع استثناست نه يك تصرف يا دشمن و آزار بدين جهت واژه جن زدگي به مفهوم عاميانه 

قبول نيست آنچه از اين متون و بسياري از متون ديگر برمي آيد اين است آه واژه جن در فرهنگ هاي  براي ما قابل
ديگر نيز وجود دارد ولي عمومًا آن را شيطان ويا ارواح شرير مي نامند در حالي آه ما مسلمانان معتقديم آه در ميان 

                                                    .جنيان جن صالح و نيكوآار نيز وجود دارد
سال ها پيش در مشهد مسئله احضار روح غوغايي : اسماعيل حسين زاده سرابي در آتاب سيماي جن اين طور مي نويسد

عجيب به راه انداخته بود تا اين آه دو نفر از علماي معتبر مشهد خواستار شرآت در آن مجلس شدند و پس از حضور 
ميز را مشاهده آردند در جلسه ديگر يكي از دو درخواست آرد آه ميز مقصود ،ميز مخصوص از نزديك جريان حرآت 

احضار روح است آه روي آن همه حرف ها نوشته شده و جن ها توسط اشاره اي ميز را تكان مي دهند تا روي حرف 
المه صحيح با موجودات مورد نظر بايستند را بگردانند اين عالم چون داراي علوم و معنويت خاصي بود و راه مك

نامرئي را بلد بود گرداننده ميز را به اسمايي آه حضرت سليمان مي دانست و با آن اسما جنيان را مسخره آرده بود،قسم 
داده و پرسيده بود شما روح انسان هستيد يا موجودي ديگر و شروع به خواندن حروف الفبا آرده آه در نهايت اين جمله 

                                                                                                       .»تممن جن هس«ها حاصل شد
مدت هاست ارتباط گيرندگان با روح به وسيله هاي گوناگون با جن تماس :زمرديان نيز در آتاب شيطان آيست مي گويد

د معرفي مي آند وآنها بر اين باورند آه با روح آدمي تماس گرفته اند مي گيرند البته جن خود را بانام روح يكي از افرا
                                                  . در حالي آه اغلب تماس آنها با جن و شيطان است

                                                                           آيا جن علم غيب دارد؟ 
بليت هاي موجود در جن آه ناشي از نوع خلقتش مي باشد مانند پنهان بودن از چشم طي آردن مسافت و غيره اين قا

تصور را در ذهن انسان ها اجاد مي آند آه اين موجودات از عالم غيب آگاهند البته بسياري از ارتباط برقرارگنندگان 
انه به اين باورها دامن زده اند ولي حقيقت آن است آه تنها خداوند آگاهانه به قصد سوء استفاده و فريب مردم ويا نا آگاه

خداوند داناي غيب است وغيب خود را بر هيچ آس آشكار نمي :چنانچه مي فرمايد.است آه آگاه به غيب مي باشد والغير
                                           . سازد مگر برآن پيامبري آه از او خشنود باشد

جنيان توانسته اند پاسخ هاي .ته بسيار ديده شده در جريان همين احضار روح آه ما آن را احضار جن مي دانيموالب
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درست و مناسبي ارائه دهند آه آن را نبايد ناشي از علم غيب آنان دانست زيرا جن ها از آن جايي آه براحتي مي توانند 
همنوعان خود آه در جريان ماجرا قراردارند پاسخ را جويا شده طي چند لحظه مسافت طوالني راطي آنند مي توانند از 

و به شخص رابط اطالع دهند ويا از امكانات ديگري استفاده آنند آه ما از آن بي خبريم به هر حال علم غيب چه براي 
              .انسان و چه براي جن منتفي است مگر براي عده اي آه از طرف خداوند اين توانايي برايشان ممكن مي شود

                                                    
                                                                                    ترس از جن 

در ارتباط با آيا بايد از جن ها ترسيد براي در امان ماندن از آنها چه بايد آرد ظرفيت ها و عكس العمل هاي انسان ها 
موجودات ناشناخته بسيار متفاوت است و غير قابل پيش بيني است بنابراعتقاداتي آه سينه به سينه و نسل به نسل منتقل 
شده همواره جن ها موجوداتي آزار دهنده و موجب شر و فساد بوده اند و هرگاه بيماري العالجي پيش آمده و يا اتفاق 

ن و شيطان نسبت داده شده است موارد زيادي از بيماران روان پريش ديده شده اند آه غير قابل توجيهي روي داده به ج
                             .بيماري خود را ناشي از ديدن اين موجودات مي دانند و از سوي اطرافيان جن زده لقب گرفته اند

                                                
به راستي .،ترس و اضطراب بيش از حد موجب بسياري از اختالالت روحي ورواني خواهد شد مسلم است آه وحشت

ولي آيا مي توان همه اين بيماري ها را منسوب به .آدام انسان است آه در برخورد با اين موجودات بيم در دلش راه نيابد
                                                                     .جن و شيطان دانست

به طور حتم شما هم عارضه آل زدگي را به آرات از سالخوردگان شنيده ايد عارضه اي آه مردم در قديم در برخي از 
روستاها ومناطق دور افتاده آنرا باور داشته و معتقدند آه اين موجودات جان زن زائووطفلش را به خطر مي اندازد 

  . باالي سر زائو مي گداشتند تاآل و جن از بوي بد پياز فرار آند چنانكه چند پياز پوست آنده را در
در حالي آه امروزه از طريق علمي ثابت شده است عامل بسياري از بيماري ها،ميكروب زدايي پياز عامل سالمت و 

نسبت مي ويا عوام بيماري بسياري از آساني آه به بيماري صرع گرفتارند را به جن .محافظت بوده و نه بوي بد آن
آنان آه ربا مي :دهند حال اين ها تا چه حد واقعيت دارد سؤالي است آه مي توان با استناد بر اين آيه آن را پاسخ گفت

             )٢٧و٢٦سوره جن،آيه.(خورند در قيامت چون آساني از قبر بر مي خيزند آه به افسون شيطان ديوانه شده اند
                                                     

بنابراين بسياري از اعمال نادرست آه جنبه شيطاني دارند و در واقع در اثر نفوذ شيطان در روح انسان اعمال مي شوند 
مي )ره(رواني گشته و در واقع يك جنون شيطاني در فرد ايجاد مي آند عالمه طباطبايي.موجب اختالالت روحي

ه ربا خوار را به آسي تشبيه آرده آه از طريق تماسي با شيطان ديوانه شده خالي از تشبيهي آه در اين آيه شده آ:گويد
امري است ممكن چون هر چند آيه شريفه داللت ندارد آه همه )يعني ديوانه شدن(اين معنا نيست آه چنين چيزي 

در اثر مس شيطان رخ مي  ديوانگان در اثر مس شيطان ديوانه شده اند ولي اين قدر داللت دارد آه بعضي از جنون ها
                                                         ) ٢٧٥سوره بقره،آيه.(دهد

چرا آه جنيان نيز مانند .شايد بهترين راه براي در امان ماندن از آزار جنيان باال بردن دانش و آگاهي نسبت به آنهاست
نسان ها زندگي مي آنند و تعدادشان نيز بسيار زيادتر از انسانهاست انسان خوب وبد دارند و از آنجايي آه در ميان ا

ديدار با آنها براي هيچ آس غير ممكن نيست ولي چه بسا بسياري از اختالالت روحي،رواني آه به جسم هم آسيب جدي 
د را دچار عارضه وارد مي سازد ناشي از ديدار با يك جن خوب و نيكوآار بوده و تنها ترس از ديدار با اين موجود فر

  ).بر گرفته از سايت پخمه.( ساخته و هيچ قصد و عمدي از سوي جنيان در آار نبوده است
  

  )جن ( درباره اجنه 
  

چنانكه از مفهوم لغوى اين آلمه به دست مى آيد، موجودى است ناپيدا، و در قرآن مشخصات زيادى براى او ذآر " جن"
                                                              : شده، از جمله اينكه

وخلق الجان من مارج من «. ـ جن موجودى است آه از آتش آفريده شده، بر خالف انسان آه از خاك آفريده شده است١
                                                       )١٥/الرحمن(»نار
  ) آيات مختلف سوره جن.(طل، و قدرت منطق و استدالل استـ داراى علم و ادراك و تشخيص حق از با٢
                                                           ) آيات سوره جن و سوره الرحمن.(ـ داراى تكليف و مسؤوليت است٣
                           )١١/جن(»و إنا منا الصالحون و منا دون ذلك«. ـ گروهى از آنها مؤمن صالح، و گروهى آافرند٤
                                   )١٥/جن(»وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا«. ـ آنها داراى حشر و نشر و معادند٥
ـ آنها قدرت نفوذ در آسمانها و خبرگيرى و استراق سمع داشتند، و بعدا از اين آار منع شدند و قدرت خود را از دست ٦

                        ) ٩/جن(»ا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع االن يجد له شهابا رصداو إنا آن«. دادند
ـ آنها مي توانند با بعضى انسانها ارتباط برقرار آنند، و با آگاهى محدودى آه نسبت به بعضى از اسرار نهانى دارند، ٧

  ) ٦/جن(»رجال من الجن فزادوهم رهقاوإنه آان رجال من اإلنس يعوذون ب«. به اغواى انسانها بپردازند
. ـ در ميان آنها افرادى يافت مى شوند آه از قدرت زيادى برخوردارند، همانگونه آه در ميان انسانها نيز چنين است٨
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يعني يكى از گردنكشان جن به سليمان گفت من تخت ملكه سبا » قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك«
                                                    )٣٩/نمل.(از آنكه از جاى برخيزى، از سرزمين او به اينجا مى آورمرا، پيش 

يعملون ... و من الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ... «. ـ آنها قدرت بر انجام بعضى آارهاى مورد نياز انسان را دارند٩
يعني گروهى از جن پيش روى سليمان به اذن پروردگار آار مى » ...جفان آالجواب له ما يشاء من محاريب و تماثيل و

             )١٣-١٢/سبا.(آردند، و براى او معبدها، تمثالها، و ظرفهاي بزرگ غذا تهيه مى آردند
                       )٢٧/حجر(»و الجان خلقناه من قبل«. ـ خلقت آنها در روى زمين قبل از خلقت انسانها بوده است١٠

بعالوه از آيات قرآن به . ويژگيهاى ديگري هم مي توان با جستجوي در قران و روايات از جن و جنيان بدست آورد
مى دانند، انسان " از ما بهتران"خوبى استفاده مى شود آه، بر خالف آنچه در افواه مردم عوام مشهور است آه آنها را 

كه تمام پيامبران الهى از انسانها برگزيده شدند، و اين اجنه بودند آه موظف به ايمان نوعى است برتر از جن؛ به دليل اين
بر شيطان، آه بنا به تصريح قرآن در آن ) ع(اصوال واجب شدن سجده در برابر آدم. به پيامبر اسالم و تبعيت از او شدند

                                   .ع جن مى باشد، دليل بر فضيلت نوع انسان بر نو)٥٠/آهف(روز از بزرگان طايفه جن بود 
  

                                                             : با در نظر گرفتن مطالب فوق، به نكات ذيل نيز توجه نمائيد
ن قادر به جن از آن جهت آه از حيث مادي، لطيف و از جنس آتش است، آارهايي مي تواند انجام بدهد آه انسا) الف

آما اينكه در قرآن آريم اشاره دارد آه انسانها در . انجام آن نيست، و از اينرو از لحاظ قدرت، بر انسان برتري دارد
يعني در آن » ...ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من اإلنس «: زمره گروه جن ها در آمده اند، نه بر عكس

شما با طلب فزوني بر ! جن] شيطان و[اي جمعيت :] مي گويد[و محشور مي سازد،  همه آنها را جمع] خدا[روز آه 
. مفسرين اين آيه را ناظر بر تسخير و امثال آن دانسته اند) ١٢٨/انعام... (انسانها افراد زيادي از آنها را گمراه آرديد

                             .، نه انسان بر جنبنابراين، در تسخير جن و مثل آن اين جن است آه بر انسان سيطره پيدا مي آند
            

لذا آنچه . از اينرو نبايد خود را تحت تسخير آنان قرار دهد. انسان بر جن برتري داشته و اشرف مخلوقات است) ب
انسان است و نه امروزه به نام تسخير جن ناميده مي شود ـ بدون آن آه وقوع آن را انكار آنيم ـ هم از نظر ماهيت تسخير 

   . جن، هم ار نظر ارزشي آار صحيحي نيست، چرا آه تسخير آننده با آن، در حقيقت، جن را بر خود مسلط آرده است
                                                        

خود هستند؛ ولي جن هاي  معموال، جن هاي صالح به دنبال رابطه با انسان نيستند، بلكه در پي انجام تكاليف الهي) ج
ناصالح با انسان رابطه برقرار آرده و در مقابل اطالعات و يا خدماتي آه به انسان مي رسانند، از او تقاضاي انجام 

گاهي از شروط ارتباط انسان با آنها، . ـ مي آنند… اعمال خالف و گناهان آبيره اي ـ همچون بي احترامي به مقدسات و 
است، و حتي جن ها از اين طريق انسان را به آفر آشانده و او را گمراه مي آنند؛ آما اينكه در آيات انجام چنين اعمالي 

يعني اينكه » وأنه آان رجال من اإلنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا«: قرآن به آن اشاره شده، مانند آيه شريفه
و همچنين ) ٦/جن.(ب افزايش گمراهي و طغيانشان مي شدندمرداني از بشر به مرداني از جن پناه مي بردند، و آنها سب

يعني آنها ـ يعني مالئكه ـ مي » قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل آانوا يعبدون الجن أآثرهم بهم مؤمنون«: آيه شريفه
ما را پرستش [آفار ـ  تنها تو ولي و ياور مايي، نه آنها ـ يعني] از اينكه همتايي داشته باشي[تو منزهي ] خدايا: [گويند

                                      )٤١/سبأ.(بلكه جن را پرستش مي نمودند، و اآثرشان به آنها ايمان داشتند] نمي آردند
بله انسانهاي آمال يافته اي هستند آه با جن ها رابطه داشته و جن در خدمت آنها است، ولي اين يك موهبت و عنايت ) د

بر خالف ديگران آه از راه و . نداشته اند… خداوند نسبت به آنها دارد، واال آنها سعي در تسخير جن و خاصي است آه 
بي راهه سعي مي آنند تا با جن رابطه برقرار آرده و او را تسخير آنند، در حالي آه در واقع اين جن است آه بر آنها 

                                               . مسخر مي شود
بنابراين تسخير جن از راههاي اآتسابي، امري باطل است و در حقيقت خود انسان به تسخير جن در مي آيد، و به دنبال 

                                                . آن سختي ها و مشكالت زيادي در زندگي پيدا مي شود
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                                                                        ٢٧سوره حجر آيه 

 
                                                             .السَُّموِم َواْلَجآنَّ َخَلْقَناُه ِمن َقْبُل ِمن نَّاِر

 
                                                                             .بوديم و جن را پيش از آن ، از آتش سوزنده بی دود آفريده

  
دارد، مردمان باستانی چون علت  است، حتی در قرآن سوره ای به نام جن نيز وجود  جن يکی از خرافات شاخص
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بين موجودات ناپيدا و گم ميديدند و گمان ميکردند اتفاقهائی که  ا را نميدانستند، همواره خود را محصوربسياری از چيزه
واژه جن  .جن از موجودات خرافی محلی جامعه عرب بوده است. فعاليتهای اين موجودات نامرئی است می افتد معلول

داللت دارند، مثال جنان و جنين هردو  به همين معنیبه معنی مخفی است، مشتقات و کلمات همخانواده جن نيز در عربی 
                                                              .در بدن پنهان هستند

خود آنها که  ناپيدای ديگری به نام جن نيز سخن ميگويد که شبيه آدميان آفريده شده اند، ولی بخالف قرآن از موجودات"
داده شده، : اجنه"در قرآن اهميت خاصی به  .آدمها به ديدن آنها، جز در موارد خاص، قادر نيستندآدمها را ميبينند، 

ولی در دو کتاب توحيدی ديگر، تورات و انجيل سخنی از جن به ميان  آيه به آنان اختصاص يافته است، ٤٨بطوريکه 
                                                            .نيامده است

                                                                                    مطلب باال :رک
                                                            .مينويسد دکتر شجاء الدين شفا، در مورد جن در کتاب تولدی ديگر

عصر جاهليت و از آنجا به قرآن و به معتقدات  طوره های بابلی به معتقدات اعراباعتقاد به جن، اعتقادی است که از اس
موجوداتی ناپيدا بودند که از آتش آفريده شده بودند و به دو ) اجنه(اوتوکوها  در اساطير بابلی. اسالمی راه يافته است

ناميده " شدو"اختصاصا  اجنه خوب. ندخوب و بد تقسيم ميشدند که هردوی آنها ارتباط تنگاتنگی با آدميان داشت گروه
در عين حال خطرات ناشناخته ديگری بودند که  ميشدند حامی و نگهبان مردمان در برابر خطرات روزمره زندگی و

اين اجنته در سفر و در حضر و حتی در کوچه و بازار . اين خطرات خبر داشتند آدميان بر آنها آگاه نبودند ولی جنيان از
در مقابل، اجنه . ميداشتند آنکه ديده شوند، همراهی ميکردند و در هنگام جنگ آنها را از تير دشمن محفوظبی  آدميان را

بودند و برای آنها انواع بيماری های گوناگون همراه می آوردند  خوانده می شدند پيوسته در پی آزار آدميان" اديمو"بدکه 
اين گروه از اجنه . ميکشاندند از ميان ميبردند و خانواده ها را به جدائیتشويق ميکردند و گله هايشان را  يا آنها به جنايت

انواع هفتگانه ای از آنها که در کوهستان . به بار نمی آوردند شرور بر خالف ساير جنيان ازدواج نميکردند و فرزندانی
سم دارشان  ستند آنها را از پاهایعادتا در ويرانه ها يا در زير زمين ميزيستند و آدميان ميتوان مغرب زاده شده بودند

خوب نه تنها ميان خودشان ازدواج  در عوض جنهای. بشناسند و برای دفع شرشان از کاهنان و جادوگران کمک گيرند
                                                                          .آميزند ميکردند، بلکه ميتوانستند با آدميان نيز در

 
اشکال مختلف در افسانه های اساطيری يونانی،  در قرآن اين عقيده بابلی و عربی دوران جاهليت، که مشابه آنرا به

اجنه را پيش از : "ميتوان يافت، به صورت يک واقعيت آسمانی ارائه شده است ژرمنيو اسالو و فينيقی و آشوری نيز
، )٢٧حجر  -١٥الرحمن، ) و آنها را از آتش سوزان خلق کرديم، )٥٦ذاريات، (آفريديم تا مارا پرستش کنند  آدميان

انعام، (و کسانی نيز اجنه را شرکای خدا دانستند  (57 ذاريات،(کسانی بين اجنه و خداوند نسبت خويشاوندی قائل شدند 
يفه جنيان بر ، چون محمد برای دعوت به خدا قيام کرد طا)١٥٨صافات، (دروغ ميگويند  ، و ا لبته اين هردو دسته)١٠٠
کتاب مارا به راه هدايت ميبرد  گروهی از اجنه آيات قرآن را شنيدند و با تعجب گفتند که اين) ١٩جن، (ازدحام آوردند او

، اينها اسالم آوردند و البته اگر در راه راست پايدار )٢و  ١جن، (و الجرم ديگر به خدای واجد شرک نخواهيم ورزيد 
 ، اما بعضی ديگر از آنها کافر ماندند و هيزم کش جهنم)١٦جن، (گوارا نصيب خواهد کرد  بمانند خداوند به آنها آب

آنان ميگوئيم شما نيز جزو آن  و به  )١٧جن (و ما آنها را به عذابی بسيار اليم معذب ميسازيم ) ١٥و  ١٤جن، (شدند 
، در روز محشر به اجنه خطاب )٣٨ف، اعرا(دوزخ داخل شدند  گروهی از اجنه و آدميان شويد که پيش از شما به آتش

 از حيث تعداد بر آدميان فزونی گرفتيد، ولی آيا ما برای شما رسوالنی از جنس خودتان شود که ای گروه جنيان، شما
 .130)                               انعام،(نفرستاديم که آيات مارا بر شما بخوانند و شمارا از چنين روزی بترسانند؟ 

 
بودند خود را به آسمان برسانند تا در آنجا  وايت قرآن، در دوران پيش از نزول اين کتاب گروهی از اجنه کوشيدهبه ر

آگاه شوند ولی اين جنيان پس از نزول قرآن دريافتند که آسمان شديدًا تحت  و از اسرار عالم باال  استراق سمع کنند
). ٩٩و ٨جن، ( باشند هدف تير شهاب مالئک پاسدار قرار ميگيرند و اجنه ای که قصد رخنه بدان را داشته مراقبت است

 ).١٧نمل، (فرماندهانی از گروه خودشان داشتند  همچنين به حکايت قرآن، بخشی از سپاهيان سليمان از اجنه بودند و
 

 برای جنيان درمعتقدات عامه جهان مسلمان، با استناد به آيات قرآنی پيوسته نقش مهمی  ادبيات اسالمی و احاديث و
کرده، در هنگام بازگشت محمد  خود نقل" تفسير کبير"طبق روايتی که طبری در . زندگی روزمره مسلمانان قائل شده اند

او را در حال خواندن قرآن ديدند و بقدری تحت تاثر " نخله" از طائف به مکه، گروهی هفت نفری از جنيان در نخلستان
مسلمان  محمد پس از. به وی نشان دادند و از او اجازه خواستند که بدين اسالم در آيندخود را  قرار گرفتند که همانوقت

تعهد خود وفا کردند و بعدها در مدينه به  اجنه به. شدن آنان مامورشان کرد که جنيان ديگر را نيز به اسالم دعوت کنند
درخواست آنان، اندکی بعد افراد قبيله در محلی در  آنها اسالم آورده اند و طبق ديدار او رفتند و خبر دادند که همه قبيله

آن ببعد وادی اجنه نام گرفته  اين محل از. نزديک مدينه گرد آمدند تا پيامبر برای آنها آياتی از قرآن را قرائت کند بيابان
                                                                                ).پنجم هفتاد و تفسير کبير، جلد دوم، فصل: طبری(است 
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کسانی از افراد سرشناس را زاده مشترک اجنه  مولفين اسالمی به کرات از ازدواج اجنه با زنان مسلمان روايت کرده و
وفيات االعيان، جلد (از کسی ياد ميکند که برادر شيری يکی از اجنه بوده است  ابن خلکان يتفصيل. و آدميان دانسته اند

از اجدادشان جن بوده  ذهبی هوشمندی فراوان چندين دانشمند را که نام ميبرد ناشی از اين ميداند که يکی)  ،76سوم، ص
دارد که آيا ميبايد اجنه ای را که در نماز جمعه  دميری بحث مفصلی در اين). ١٤٩تذکره الحفاظ، جلد دوم، ص (است 

و محمد ) ٢٦٥کتاب الحيوان جلد اول، ص (يا بايد آنها را مجزا کرد؟ منظور داشت  شرکت ميکنند در آمار نماز گذاران
بصورت آدميان در آورده  مجلسی از امام جعفر صادق روايت ميکند که طايفه کرد جنيانی هستند که خداوند آنانرا باقر

                                                                     ).حليه المتقين فصل چهاردهم(است 
 

فصل چند هزار حديث در  ١١٢در " فی احکام جن"هجری، ابن عبداله الشبلی در کتاب  محدث معروف قرن هشتم
جن هستند، و کسانی  با اجنه گرد آوری کرده است که از جمله آنها حديثهای مربوط به سگهايی است که در اصل ارتباط

اند، و جن هائی که بطور نامشروع با زنان مقاربت  در آنها رخنه کردهکه با دست چپ کار ميکنند يا مينويسند و اجنه 
شوهرانشان ميربايند، و اجنه ای که وقوع جنگ بدر را به پيغمبر خبردادند و جنهای  ميکنند، و جنيانی که زنان را از

 اجنه مبعوث شده بود؟ که فتوا صادر ميکنند، و احاديث مربوط بدينکه آيا پيش از اسالم جنی به پيغمبری طايفه فقيه
گرفته است که اگر اجنه از آتش آفريده شده اند که ماهيت مادی  در ميان فقهای مسلمان غالبًا اين پرسش مورد بحث قرار

 جسم نيستند و چگونه ميتوانند در آتش دوزخ بسوزند؟ عالمه مطهری کوشيده است تا پاسخ دارد چطور خودشان دارای
است چرا خودش جسم نيست،  اما درباره اينکه جن چون از آتش آفريده شده که جسم:"بيابد قابل قبولی برای اين پرسش

جسم سه بعدی باشد، بلکه امکان دارد اجسامی با ابعادی  امروزه علما رسيده اند به اينکه ما فقط يکنوع جسم نداريم که
                                                                                       ."وجود داشته باشند بيشتر يا کمتر در کراتی آتشين

افراد پيشنهاد ميکنم اگر يک يا دوبار جن ديده اند که هيچ، اما اگر زياد  گروهی اصرار ميورزند که جن ديده اند، به اين
درخور توجه است که  اين موضوعحتمًا با يک روانپزشک مراجعه کنند و در صدد رفع بيماری خود بر آيند،  جن ميبينند

ديده اند، ولی هيچ غربی ای تابحال جن نديده  (Vampire) افرادی در غرب يافت ميشوند که ادعا ميکنند خون آشام
ادعا نکرده است که خون آشام ديده است، زيرا اين خرافات، خرافات منطقه ای  همانگونه که هيچ شرقی ای تابحال. است

                                           ".امعی وجود خيالی دارند و در ساير جوامع ندارندهستند و در جو و بومی
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  جغرافيای تاريخی کهن شمال غرب ايران
 

اب آنها کالمی در اينجا برای سادگی مطلب از آن نواحی اين منطقه سخن به ميان خواهم آورد که در مقاالت سابق در ب
منبع اساسی در اين باب همانا يادگار بزرگ ايگور ميخائيلويچ دياکونوف يعنی تاريخ ماد به ترجمًه کريم . نرفته است

ما در اينجا مندرجات تأليف وی را اساس قرار داده و از اين طريق بر روی جغرافيای تاريخی و تاريخ . کشاورز است
دياکونوف بر اساس کتيبه . ه پان ايرانيستها و پان ترکيستها است، پرتوی می افکنيمباستانی اين ناحيه که مورد مشاجر

. نسبتًا مفصل صحبت نموده استاولخوی و شهرمجاور آن  سانگ بوتیو شهر و ديار  زيکرتوهای آشوری از ناحيًه 
داده و ضمنًا می گويد که را با  حوضًه رود شهر چای تطبيق ) يا زيکيرتو، زی کيرتو( زيکرتووی به درستی ناحيًه 

دياکونوف . آشوريان با فرستادًه فرمانروای زيکرتو با مترجمی ماننايی که خود نام غير ايرانی داشته صحبت کرده اند
است که  کيرتی هادر کردستان کنونی ايران خبرمی دهد که اين نام نيز به وضوح حاوی نام  کرتياراجای ديگر از واليت 
همان  کيرتيهااين مطلب سر نخ جالبی را به دست می دهد و آن اينکه . ل کرد تعميم پيدا کرده استنامشان بر روی قباي

مرکب از لولو و (بوده اند که در آذربايجان و کردستان سکنی داشته اند چه نام لولوبی  لولوبیزبان عيالمی بوميان 
 )کورت( کورتشف اين نام در زبان پارسی و عيالمی بوده و متراد بردًه کوهستانیبه زبان هوريانی به معنی ) پسوند بی

در کل . يعنی کوه قايل شد کورسومری / برای اصل اين نام می توان ريشًه لولوبی. می شده است گرديوو در زبان اکدی 
کرد  دو ريشًه ديگر نام. از اينجا معلوم ميشود که از ميان سه ريشًه تاريخی نام کردان اين اصيل ترين آنها بوده است

بوده که به ترتيب به معنی دارندًه خانه های  کردوخیو  سکائيان ) کرمانج ها، ستروکتيان، ساگارتيان( کرديو هاهمانا نام 
کوتی در کنار لولوبی ها و درشمال و شرق و غرب آنان مردمان بومی قفقازی نژاد . سنگی و کوچ نشينان هستند

که اين دو قوم باستانی اين ديار به تدريج با آمدن آريانيان کاسی ، . انداسکان داشته ) کاسپی، کادوسی يعنی سگپرست(
نام اين مردم باستانی در . ميتانی، مادی، سکايی وپارسی زبان خود را از دست داده و درون آنان به تحليل رفته اند

رفتار آريائيان مادی با بوميان  اين نشانگر آن است که. زنده مانده است قيرتیو  لولوکلمات عاميانًه تحقيرآميز ايرانی 
فالت ايران تحقير آميز و نژاد پرستانه و برده دارانه بوده است و از اين رو است که در ايران باستان نام کردان لولوبی 

                                                                                                   .عنوانی مالمت بار محسوب می شده است
يعنی حوضًه رود شهر چای ) يعنی محل زيست کيرتی ها( زيکيرتوکتيبه های آشوری متعلق به سارگون دوم در ناحيًه 

، )پارديه، فراهيه(=پاردو : ميانه از قالع و روستاهايی  نام برده شده اند که اين نامها با نظاير کنونی آنها از اين قرارند
اوگان، ابرگان، روستای نياکان پدری (، ائوکانه )نوروز آباد(، نانزو )شيخ طبق(، ساکتاتوش )ارايشن(ايشتايی پار 

، باروناکا )گون دوغدو(، گيم داکريکا )الکسی، کسالن(=، راکسی )قره جه قبا(، قوروسوپا )کبودين(، کابانی )نگارنده
                                          ).ميان، کارا چمنچا(=و تساميا ) تکمه داش(، تاش دامی )سيه دل( ، سی ترا )بارنجق(

محل ( سانگی بوتوپيش از ميالد از شهرهای  ٧١٠کتيبه های همين پادشاه آشوری در ادامًه شرح لشکرکشی حدود سال 
وندا، مور( مرندنام می برند که به ترتيب همان شهرهای ) ثروتمنديعنی شهر شايسته ( اولخویو ) بوته های انگور

ميتانی نشين بوده و مهرپرست بوده /اين مناطق مادی .می باشند خویو شهر ) مورونت، يا ماورونداگارای عهد باستان
از  .در خوی گواه صادق اين نظر است) دو نقش زمينی ايزد مهر(بر منسوب به شمس تبريزی و پوريای ولی امق. اند

در اصل به معنی شهر تاکستانها بوده است چه کلمه مووره در ) ارامورونت، ماورونداگ(اينجا معلوم ميشود نام مرند 
سانگ از اين مطلب همچنين معلوم ميشود بيت . زبان آذری و کردی به ترتيب به معنی بوته تاک و خود تاک می باشد

 خویکهن معنی  لفظی خود لفظ بومی . در ماد بزرگ هم جز همان تاکستان حاليه مراد نبوده است) محل انگور(بوتی 
آورده اند که به معنی ثروت و رفاه است و اين  هيراين شهر را در عهد کهن پهلوی نيز قابل انکشاف است چه ارامنه نام 

که در سالنامه های ) دارای ثروت خوب(و خوی وه ) دارای ثروت شايان(معنی در نامهای کهن آنجا يعنی اولخوی 
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شهر ديگری مشتق از کلمه هير تحت نام هيرک در فارس وجود داشته است . آشوريان ياد شده اند، مصداق پيدا می کند
که به نظر می رسد همان شهر هيربای دورًه مادها باشد که محل درگيری نيروهای کورش و آستياگ و پيروزی پارسيان 

م برده شده در شرح لشکرکشی سارگون دوم به نواحی سانگ بوتی و اولخوی و اورارتو از اين اماکن نا.  بوده است
خان (، خاردانيا )خانقاه(، خورنکو )سيداوا(ساردوری خورد : است که با نامهای قابل قياسشان از اين قرار می باشند

ايری (، اوادنا اونزا )شبانلوی عليا و سفلی(، خودورنای عليا و سفلی )شکريازی(، شاشزيسا )قيزقلعه(، گيزو آرزو )ديزه
، سورزی )زروان، زارغان(، زيرما )سويدلی(، سيتو آرزو )سيد خاجين(ی نيا ، شاديش س)عذاب(، آرازو )بوجاق

که ) جايگاه چشمه(و سر انجام کی ناشتانيا ) آلمالو(، آرمونا )سولکده(، سورزيالديو )ايواوغلو(، اليادی نيا )کورتی(
                                                                                                                 .مطابق با روستای چشمه است

که سارگون دوم در ادامه تهاجم خونين و غارتگرانًه خود در موقع ورود به اورارتو که از : ارديجو  آوريننام کوههای 
ه به ترتيب با عبور می کند ک اثرتياو  آرسابياسمت شمال دره قوتور صورت گرفته است از ميان دو کوه به نامهای 

در نزديکی مرز ترکيه ) به لغت پهلوی يعنی آراسته(  ارديجو ) به لغت پهلوی يعنی با شکوه(آورين کوههای امروزين 
                                                                                                                           .قابل مطابقت می باشند

که در مجاورت ناحيًه  ماننادر اراضی  ارسيته/  خارسیمنابع آشوری و اورارتويی از کوهی به نام : چاردولینام محال 
حاليه است چه اين کوه در در اراضی قبيلًه  قره داشاين کوه مطابق کوه . نام برده اند) استان کردستان کنونی( پارسوا

که شامل ناحيه ) چردوغلو( محال چاردولیکه اکنون تصحيف شدًه نامشان در اسم قرار داشته است  کومورديانماننايی 
                                                                                                        .اين کوهستان ميشود، زنده مانده است

يا بيت باگای، ) خانًه خدا( باييت آن، سيگريساد از نواحی پيش از ميالد سارگون دوم به م ٧١٣در لشکرکشی سال 
به ظاهر به (، اويادوئه، بوستيس،  آپساخوتی ُاپورئی، اورياکی، ريمانوتی، )محل استراحت کاروانها(روستای ديريستانو 

) ای آب نيرومندبه ظاهر به معنی دار(، اوتيران ) به ظاهر به معنی دارای آب گرم(، پازئواتی )معنی خداوند جادوگری
نامبرده شده اند که ) کوير نمک(و خوار ) کرمانشاه(ما بين اليپی ) به ظاهر به معنی جايگاه سردسير(، آگازی و آمباندا 

،بوئين زهرا ، شاه کلک، ابهر، نهاوند تاکستان، اورياد، رامند، رودبار تفرش، قيدارنبی، سنندجبه ترتيب با مناطق 
در کتيبه های اسرحدون پادشاه آشوری در سمت قم و کاشان از . قشالق داغ مطابقت دارندگرماب، افشار، اورزمان و 

کتيبه های سارگون دوم در اطراف بيت . دهکده ای به نام اوراکازابارنا ياد شده که با قصبًه گازران کنونی مطابقت دارد
کار اداد نام برده اند که به ترتيب با / سين، آنزاریکار/ کارنابو، کيندائو/ از سه قلعًه کيششلو) قيدار(بيت ايشتار / باگای

خود نام قيدار شکلی از همان نام خدای . روستاهای حصار، کرسف و علی آباد در جنوب شرقی قيدار مطابقت می نمايند
                                                                                                   .می باشد گيدارجنگ آريانيان کاسی يعنی 

به ( تئورليانمحل : محل قبايل اتحاديه ماننا ها در اطراف درياچًه اورميه بنا به شواهد و قرائن از اين قرار بوده است
در جنوب درياچًه اورميه قرارداشته آنجا که اکنون شهر ويران ) ظاهر به معنی صاحبان قدرت، مانناهای پادشاهی

) ظاهرًا به معنی ميانيها( مّسيئيان. به زبانهای ايرانی کهن معنی سرزمين پايينی را می دهد مانناود خود نام خوانده ميش
را اطراف تبريز و حوضًه رود  داليانمحل . و حوضًه رودهای زرينه رود و سيمينه رود  ساکن بوده اند مياندوآبدر 

کومورديان يا چنانکه اشاره شد . لدوز اورميه مطابقت داردبا محال س سونبی ئياننام . تلخه رود تعيين کرده اند
                                                          .چاردوليهای کنونی در سمت شرق شهرستان مياندوآب زندگی می کرده اند

شيمری (رونا، شودور ، خا)پايتخت آن( ايزيرتواز شهرهای ) عهد باستانی تر نيسير( مانناکتيبه های آشوری در 
که در (، بشتو،  و کاراال نام برده اند که به ترتيب مطابق با قصبات حسنلو، خليفان، محمديار )خاديری منابع اورارتويی

) درخبر شرفنامًه شرف خان بدليسی، قلعه ديزًه کردستان عراق(، شاه قلعه وکالنه )آن محمد جايزين شيمرشده است
شتو را با تپه کاپالنتو مقابله نموده است که خطاست چه اين نام ترجمًه ترکی همان دژ پلنگان گودارمحل ب. مطابقت دارند

آشوريان در جنوب ماننا يعنی واليت پارسوای کهن . باستانی است که داريوش در کتيبًه بيستون از آن ياد کرده است
صلوات آباد (رده اند که با روستای مبارک آباد ازدژی به کاربيتو به معنی مبارک نام ب) استان کردستان حاليًه ايران(

هم اسم ) هارشی(منابع آشوری در اين سمت از قلعه ای به نام باروتا و کوهی به نام آرسيتا . مطابق می باشد) سنندج
                                                                        .برده اند که با قصبًه بايدر و کوه چهل چشمه مطابقت می نمايند

 مسی، آبی تينکا، شوان داخول، دوردوکا و باالکتيبه های سارگون دوم در بين ميانه و تبريز از قالع و شهرکهای سوکا، 
، بوستان آباد، شبّلی، اوجاناسم برده اند که به ترتيب مطابق با روستاهای سيسان، ) به اوستايی مئيذيه يعنی ميانه(

می باشند که اين شهر آخری همانطوری که دياکونوف خاطرنشان می کند مقر فرمانروايی ميانه  دوزدوزان و شهر
                                                                                                 .بوده است) دايائوکو، کيقباد شاهنامه(دياکو 

حوضًه عليای رود قيزيل اوزن در ( ی های آنان در ناحيًه بين منطقًه رودکها کتيبه های آشوريان در ذکر لشکرکش  
نام برده اند که البد همين نام است که به شکل  گيزيل بوندااز واليتی به نام ) کردستان(و ناحيًه پارسوا ) جهت شمال

يه از چهار قلعًه مجاور آن با پارسوا کتبيه های آشوری در اين ناح. قيزيل اوزن بر روی نام اين رودخانه زنده مانده است
تحت اسامی زيزی، آپپار، زاال و کيت پات يادکرده اند که نامهايشان قابل تطبيق با  اسامی روستاهای چيچکو، پاپاله، 

که -يکی از مقرهای حکمرانی اين منطقه در اين عهد يعنی دژ سيبار با سهرورد دورًه اعراب . چاالب و گنبد می باشند
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شهر مهم ديگر اين حوالی ساگ . مطابقت می نمايد -ون، به صورت روستايی در جنوب سجاس بر جای مانده استهم اکن
                                                         .بيت آمده که با خود قصبًه سجاس در جنوب شهرک سلطانيه همخوانی دارد

می توان دارندًه به معنی دارندًه رودخانه سريع گرفت که يادآور نام  منابع آشوری اوئيش ديشيعنی  مراغهنام کهن 
در اوستا نام . خود نام مراغه به معنی مرغزار يا رغه بزرگ است. ايرانی کهن ديگر آن يعنی افرازهارود می باشد

معلوم ميشود نام رودخانًه از اينجا . آمده است که به همين معنی دارندًه جريان سيالبی می باشد ويتنگوهئيتیرودخانًه آن 
                               .بوده که در اوستا به معنی در هم شکننده و سيالبی است سپیدر اصل ) صافی(آن يعنی صوفی 

 تارويیکه منابع اورارتويی جای آن را در شرق درياچًه اورميه تعيين کرده اند مطابق با همان دژ مضاعف  داربودژ 
نام داربو را با . آورده اند تبرمايسع آشوری يعنی شهر تبريز است که بيزانسی ها نام اين دژ دومی را مناب تارماکيس

می توان به معنی مردم سرزمين بيشه زاران و باغها گرفت چه منابع  داليانتوجه به نام قبيلًه باستانی ساکن تبريز يعنی 
گرچه بعدًا  .نام برده اند) مردم سرزمين درختان( داريتيانم از مردمی به نا و گيالن آذربايجان سمت يونانی نيز در
خود نامهای تارويی  .هوری بوده است - اورارتويی -متعلق به مردمی از تبار آسيای صغيری هيتی داليانخواهيم ديد نام 

                                                            .و تارماکيس به لغت کهن مادی به معنی دژ کوچک و دژ بزرگ بوده اند
                                                              

شاه قلعًه ( بشتودر نزديکی دژ ) استان کردستان(منابع آشوری در سمت بين مرز ماننا و همسايًه جنوبيش  پارسوا 
نام می برند که اين دو نام ) اراگای منابع اورارتويیشاتی ر( سی تو آرياو  پوریاز دو دژ به نامهای ) نزديک ديوان دره

                                                                  .به ظاهر بر روی نام روستاهای آب پاره و شريف آباد زنده مانده اند
            . آبهای گسترده معنی نمود نام اين شهر را در زبانهای کهن ايرانی می توان دارای): اورمياته آشوريان(اورميه 
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 سبط  روحانی کهن الويان  يهود، از اصل هيتيان لوويايی و ميتانی بوده اند
 

از سبط  )افرمانروای رانده شده از مصر هيکسوسه کاموسهميثه، ميثره، از نظر تاريخی همان ( بنا به تورات ،موسی
بنا به تورات شخصی از خاندان الوی رفته يکی از دختران الوی را به زنی گرفت و آن زن حامله ). ١ِآيه ( بود الوی
و چون نتوانست اورا ديگر پنهان دارد او را .....وچون او را نيکو منظر ديد وی را سه ماه نهان داشت.پسری بزاد.شد

ه نقشه نجات اورا کشيد،مريم نام داشتخواهرش ک.داخل تابوتی به نهر آب سپرد موسی نوه قهات بود و بنا بر .  آشکارا  .
)نسب نامه موسی ٦باب . (قهات پسر الوی بود.نفر بودند  ٨٦٠٠قهاتيان  ٢٨:٣سفر اعداد  را به عبری به  الوياننام  

 هيتيان جنوبیاست که از  لووی اين نام به وضوح يادآور قوم بزرگ هيتی. معنی متحد نزديک و متصل با خدا آورده اند
 )اروپايی= يعنی اهالی کشور غربی(ارزوه ایبوده و تا انتهای غرب شبه جزيره آناتولی گسترش داشته اند و در آنجا 

صحبت شده که در سمت ساماريا و  ارزوه ئيانیاز هيتيانی و ) توراتی(در منابع کهن مصری و عبرانی. خوانده ميشدند
و همچنين ) به هوری يعنی فاتح به ميتانی يعنی پدر عالی( تارخونتابه نام  هوا خدايیاند و پيرو  يهوديه سکونت داشته

ارزوه که در اوستا . به شمار می رفتند) ابرام/ابراهيم= پدر عالیدارای ( تارخون دارائوسملت پادشاه ارزوه ای به نام 
يا اروپا که همانطوری که گفته شده است ظاهرًا نام  خوانده شده نشانگر آن است) کشور بزرگ غربی(تحت نام ارزهی 

سرزمين سمت (اوروپهمچنانکه امروزه هم مطرح است قارًه واليات غرب در اصل اوليه خودش از کلمًه 
که در زبانهای سامی و هندواروپايی به آسيا در نقطه مقابل نام . در زبانهای سامی کهن اخذ شده است)غروپ/غروب

سرزمين معنی اوليه آن را  اسبيعنی ايشی يه هيتی /و واژًه ميتانی و هوری اسب ترواداستان  معنی شرق است ولی
در زبانهای  هيتياناز ترجمه نام ) مسيحی، غربی( ترسامسلم به نظر ميرسد نام کهن ايرانی . نشان ميدهد  خيز اسب

اهوراميثه، ميثره، خدای جنگ (ساطيری دارندًه يد بيضای ا موسیاز آنجاييکه . حادث شده است" ترسان"سامی يعنی 
مصاحب خدا، کاموسه، آخرين ( موسی کليم اهللاو موسی تاريخی يعنی ) وخورشيد آريائيان ميتانی، همان يهوه صبايوت

از خاندان الوی به شمار آمده اند، بنابراين معلوم ميشود اين سبط ) فرمانروای ميتانی که مصر به سمت فلسطين رانده شد
هيکسوسی بوده اند و اين از خود  هوريانو  ميتانيانو همچنين  يهودبا  لوويانهود در اصل اعقاب آميخته شدًه روحانی ي

پيداست ، خصوصًا در ) که از ويژگيهای آيين ميترايی بوده است( قربانی گاو نر بی عيب آنانمندرجات تورات در مورد 
می دانيم  هورياندر مورد انتساب الويان به . خن رفته است خود همان سفر الويان تورات به تفصيل از اين موضوع س

مندرجات باب اول سفر .  به شمار آورده اند) ميتانيان(برادر موسی ) هوريان(که در تورات آنان را اعقاب هارون 
يل را بنی اسرائ: و خداوند موسی را خواند و او را از خيمًه اجتماع خطاب کرده، گفت: " الويان از اين قرار است

خطاب کرده به ايشان بگو هر گاه کسی از شما قربانی نزد خداوند بگذراند، پس قربانی خود را از گاو يا از گوسفند 
اگر قربانی او قربانی سوختنی از گاو باشد آن را نر بی عيب بگذراند و آن را نزد در خيمًه اجتماع بياورد تا به . بگذرانيد

ود را بر سر قربانی سوختنی بگذارد و برايش مقبول خواهد شد تا به جهت او و دست خ. حضور خداوند مقبول شود
خون را نزديک بياورند و خون را بر ) الويان(پس گاو را به حضور خداوند ذبح نمايد و پسران هارون کهنه . کفاره کند

قطعه قطعه کند و پسران  اطراف مذبح که نزد در خيمًه اجتماع است بپاشند و پوست قربانی سوختنی را بکند و آنرا
هارون کاهن آتش بر مذبح بگذارند و هيزم بر آتش بچينند و احشايش و پاچه هايش را به آب بشويند و کاهن همه را بر 

      )." اهورا ميثره= يهوه صبايوت(مذبح بسوزاند برای قربانی سوختنی و هديًه آتشين و عطر خوشبو به جهت خداوند 
                                                                                                                              

؛ هدايای آنها)هوری االصل/ موبدان ميتانی( و الويان )حاخام های يهود(وظايف کاهنان  
)کتاب اعداد(ترجمه قديمی  

   



 

 240

 
                                                                                              :و الويان  آاهنان  وظايف

تو، با  شويد، و تو و پسرانت  را متحمل  َمقَدس  با تو، گناه  آبايت  و خاندان پسرانت تو و«:  گفت  هارون  به  خداوند  و  ١ 
بياور تا  توباشند باخود نزديك  آباي  سبط  راآه  الوي  سبط  يعنيخود   برادران  و هم  ٢  .شويد  خود را متحمل  آهانت  گناه

 وديعت تو را و  وديعت  و ايشان  ٣  .باشيد  شهادت  خيمة  پيش  نمايند، و اما تو با پسرانت  ، تو را خدمت شده  با تو متفق
با تو  و ايشان  ٤  .و شما نيز  ند مبادا بميرند، ايشاننياي  نزديك  مذبح  و به  قدس  اسباب  به  دارند؛ ليكن  را نگاه  مسكن  تمامي
و  قدس  و وديعت  5  .نيايد  شما نزديك  به  بجا آورند و غريبي  خيمه  خدمت را با تمامي  اجتماع  خيمة  ، وديعت شده  متفق

را از  شما الويان  برادران  اينك  و اما من  ٦  .نشود  مستولي ديگر  اسرائيل بر بني  داريد تا غضب  را نگاه  مذبح  وديعت
 .را بجا آورند  اجتماع  خيمة  خدمت اند، تا شده  داده  خداوند   به  باشند آه مي  شما پيشكش  ، و براي گرفتم  اسرائيل بني  ميان
.بكنيد  اريد، و خدمتد  نگاه  است  حجاب  اندرون  آنچه  و براي  هر آار مذبح  خود را بجهت  ، آهانت و اما تو با پسرانت  ٧

                                        ».شود  آيد، آشته  نزديك  آه  باشد، و غريبي  بخشش  از راه  تا خدمت  شما دادم  را به  آهانت
تو  به  يلاسرائ بني  مقدس  چيزهاي  خود را با همة  افراشتني  هداياي  وديعت  من  اينك«:  گفت  هارون  به  خداوند  و  ٨ 

شود،  داشته  نگاه  از آتش  آه  اقداس  از قدس  ٩  . دادم  ابدي  فريضة  به  شدن  مسح  سبب  به  تو و پسرانت  آنها را به.  بخشيدم
 نزد من  آه  ايشان  جرم  و هر قرباني  گناه  و هر قرباني  آردي  هدية هر  يعني  ايشان  تو خواهد بود، هر هدية  از آن  اين

 بخورد، براي  هر ذآور از آن .آنها را بخور  اقداس  قدس  مثل  ١٠  .باشد  اقداس  قدس  تو و پسرانت  اينها براي بگذرانند،
تو  را به  اسرائيل بني  جنبانيدني  با هر هدية  ايشان  از عطاياي  افراشتني  تو باشد، هدية  از آن  هم  و اين  ١١  .باشد  تو مقدس

و  روغن  بهترين  تمامي  ١٢  .بخورد  تو طاهر باشد، از آن  در خانة  ، هرآه دادم  ابدي  فريضة  به  و دخترانت  پسرانت  و به
در  هرچه  نوبرهاي ١٣  . تو بخشيدم  دهند، به مي  خداوند   به  آنها را آه  نوبرهاي  يعني  مو و غله  حاصل  بهترين  تمامي
در  وهرچه  ١٤   .بخورد  تو طاهر باشد، از آن  خانة در  تو باشد، هرآه  آورند از آن مي  وندخدا  نزد  آه  است  ايشان  زمين

از  گذرانند چه مي  خداوند  براي  آه  جسدي را گشايد از هر ذي  رحم  و هرچه ١٥  .باشد تو  بشود، از آن  وقف  اسرائيل
. »بده  اي را فديه  ناپاك  بهايم  زادة ، و نخست دهي  فديه  را البته  نسانا  زادة تو باشد؛ اما نخست  از آن  از بهايم  و چه  انسان
باشد  جيره  بيست  آه  قدس  مثقال  ، موافق نقره  مثقال  پنج  خود به  حساب  به  ماهه  آنها، آنها را از يك  فدية  و اما دربارة  ١۶
را بر آنها  ؛ آنها مقدسند؛ خون ندهي  بز را فديه  زادة فند يا نخستگوس  زادة گاو يا نخست  زادة نخست  ولي  ١٧  . بده  فديه
 سينة  آنها مثل  و گوشت ١٨  . بسوزان  خداوند   و عطر خوشبو براي  آتشين  هدية  آنها را بجهت  و پيه  بپاش  مذبح

 اسرائيل بني  آه  مقدس  را از چيزهاي  شتنيافرا  هداياي  جميع  ١٩  .تو باشد  ، از آن راست  باشد و ران تو  ، از آن جنبانيدني
 تو و  براي  خداوند حضور  به  اين.  دادم  ابدي  فريضة  با تو به  دخترانت و  تو و پسرانت  گذرانند به مي  خداوند   براي
                                                                             ».ابد خواهد بود  تا به  تو با تو عهد نمك  ذريت
نخواهد  تو نصيبي  براي  ايشان  ، و در ميان يافت  نخواهي  ملك  هيچ  ايشان  تو در زمين«:  گفت  هارون  به  خداوند  و  ٢٠

 »                                                 . هستم  من  اسرائيل بني  تو در ميان  تو و ملك  بود، نصيب
 خيمة  خدمت  آنند، يعني مي  آه  خدمتي  عوض  به ، دادم  ملكيت  را براي  عشر اسرائيل  تمامي  اينك  الوي بني  و به  ٢١

 اما الويان  ٢٣  .بميرند ، شده  را متحمل  نيايند، مبادا گناه  نزديك  اجتماع  خيمة  به  اسرائيل بني  و بعد از اين  ٢٢  . اجتماع
  در ميان  خواهد بود، و ايشان ابدي  اي شما فريضه  در قرنهاي  بشوند، اين  ايشان  گناه  را بكنند و متحمل  اجتماع  خيمة  خدمت
 بگذرانند به  افراشتني  هدية  براي  خداوند  را نزد  آن  را آه  اسرائيل عشر بني  زيراآه  ٢٤  . نخواهنديافت  ملك  اسرائيل بني

                                 ». نخواهند يافت  ملك  اسرائيل بني  در ميان  آه  گفتم  ايشان  به  بنابراين . شيدمبخ  ملك  بجهت  الويان
 را آه  عشري  چون: بگو  ايشان  ، به آرده  را نيز خطاب  الويان  آه« ٢٦:  ، گفت آرده  را خطاب  موسي  خداوند  و  ٢۵  

از عشر  عشري  يعني ، را از آن  خداوند   افراشتني  هدية  بگيريد، آنگاه  از ايشان  دادم  ملكيت  شما براي  به  اسرائيل از بني
بدينطور شما نيز  ٢٨. شود مي  حساب  چرخشت  و پري  خرمن  غلة  شما، مثل  شما براي  افراشتني  و هدية  ٢٧  .بگذرانيد
را خداوند  افراشتني  آنها هدية بگذرانيد، و از  خداوند  براي  افراشتني  يةگيريد، هد مي  اسرائيل بني از  آه  عشرهايي  از همة

آنها  مقدس  آنها و از قسمت  پيه  را از تمامي  خداوند   خود، هر هدية  هداياي  از جميع  ٢٩  .بدهيد  آاهن  هارون  به
و  خرمن  محصول  مثل  الويان  براي  باشيد، آنگاه  نيدهآنها را از آنها گذرا  پيه  آه  را بگو هنگامي  و ايشان  ٣٠  .بگذرانيد
 ، به مزد شما است  اين  را در هرجا بخوريد زيراآه  شما آن  و شما و خاندان  ٣١  .خواهد شد  حساب  چرخشت  حاصل
 گناه  آنها متحمل  سبب  به  باشيد، پس  آنها را از آنها گذرانيده  پيه  و چون  ٣٢  .آنيد مي  اجتماع  در خيمة  آه  خدمتي  عوض

  ».نكنيد، مبادا بميرند  را ناپاك  اسرائيل بني  مقدس  نخواهيد بود، و چيزهاي
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  همان سپيتمه جمشيد پدر زرتشت است  )مقداد بن اسود(= مقداد بن عمرو بن ثعلبه 
سپيتمه جمشيد ملقب به ) زره زرين پوش =بستور/تيگران ابوذر غفاریو ) کورش هخامنشی( سلمان فارسیبه همراه 

وارد مدار احاديث اسالمی اهل بيت ) دارای قد و قامت زيبا(مقداد نيز تحت نام ) اُمرايی، بی مرگ(، پدر زرتشت زيبا

زهری ) درخشان( بهرانی، ) پدر مرد جاودانی( ابوعمروو القاب وی يعنی  زيباگرديده است چه معنی نام او يعنی 

و همچنين ) حضرموتی، يعنی مربوط به سرزمين اموات( حضرمیو  )دو جهانی( ذوالهجرتين، )ناسپاس( کندی، )زيبا(

چه از روی مندرجات اوستا و .جای ترديدی در اين امر باقی نمی گذارند) تور(= ثعلبهپسر ) سياه( اسودنام پدرش 

فرمانروای در اساطير هندوايرانی ) بازي( سريرو ) موبد درخشان( جمشيدملقب به  سپيتمهمی دانيم که   ريگ ودا

معنی  در اصلسيه مو، (سيامک  و پسر مردی اساطيری به نام استجهان زيرين و اموات  و همچنين سلطانجنوب 

به  )ايزد آسمان دوردستويوسوت، آنو، = بااليی(يا سامک) سپيتمه جمشيد تورانیيعنی قوم سئوروماتها اسالوی نام 

جا سخن را کوتاه کرده و عين نوشتار منابع اسالمی درباب وی  را از سايت حديث نقل می ما در اين. شمار می آيد

  : نمائيم

  ).مقداد بن اسود(= مقداد بن عمرو بن ثعلبه 

  ).ق . ه  ٣٣ - ( 

  .ابواسود، ابوعمرو، ابومعبد: آنيه

  .ِآندى، ُزْهرى، بهراني: نسب

  .َحْضرمي: لقب

  .صحابي: طبقه

  

ثعلبه است آه تحت سرپرستي اسود بن عبد يغوث زهري بزرگ شد و اسود او را فرزند خود مقداد فرزند عمرو بن 

. يكي از شاخه هاي قبيله قضاعه است) بهراء(مقداد از قبيله . شهرت يافت) مقداد بن اسود زهرى(از اين رو به . خواند

              .)١(.ريخت و با آنان هم پيمان شداو به جهت قتلي آه در دوره جاهليت در قبيله خود آرده بود به قبيله آنده گ

او مردي بلند قامت، گندم گون و تنومند بود، چشمان درشت و مشكي وابروهايي پيوسته داشت و محاسن خود را با 

امام صادق . ن آامل، پارسايى، سخاوت و دليرى، از ديگر ويژگي هاي مقداد استرنگ زرد خضاب مي آرد ايما

                                                                    .)٢(.او را در مرتبه هشتم ايمان مي داند)ع(

وي شماري از ياران پيامبر را در دّومين هجرت . او را يكي از هفت نفري شمرده اند آه مسلماني شان را اظهار آردند
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به حبشه همراهي آرد، سپس به مكه بازگشت و بعد از آگاهي از هجرت رسول خدإ؛ ّّ به مدينه، بي درنگ خود را به آن 

                                                            .خوانده اند) الهجرتينذو(حضرت رساند، از اين رو مقداد را 

نيز او را از . حضور داشت) ص(او در جنگ بدر، تنها سواره سپاه بود و در غزوه احد، خندق و ديگر غزوات پيامبر

با ياران خود ) ص(شورت پيامبراو همان آسي است آه به دنبال م. تيراندازان زبردست اصحاب رسول خدا خوانده اند

: ما مي گوئيم! اي رسول خدا، به خدا سوگند، ما آن سخني راآه بني اسرائيل به موسي گفتند نخواهيم گفت: در بدر، گفت

                                                .تو وپروردگارت به جنگ با دشمنان برويد و ما همراه شما خواهيم جنگيد

                                                            .با شنيدن اين گفتار، شادمان و خرسند شد) ص(پيامبر

اگر در آن شرايط، من گوينده اين سخن بودم و اين فضيلت از آِن من بود آن را به تمام دنيا : عبداهللا بن مسعود گفته است

                                                   .نمي دادم

از نخستين آساني بود آه به آن شهر درآمد، سپس در فتح مصر شرآت ) موطن اصلي قبيله بهرانى) (حمص(او در فتح 

  .آرد

  )ع(مقداد و اهل بيت 

  

و تمّسك به آنان بر ديگر اصحاب برتري )ع(آن گونه آه گفته اند، او يكي از چهار نفري است آه در دوستي اهل بيت 

                                                             .ن، ابو ذر و ُحذيفة بن يمان، سه تِن ديگر بودندسلما. دارند

              )٣()قل ال أسألكم عليه أجرًا إى الموّدة في القربى(بعد از نزول آيه : روايت است آه فرمود)ع(از امام صادق 

روز دوم و . آيا پاداشي را آه خداوند بر عهده شما نهاده است، مي پردازيد پاسخي نشنيد: به اصحاب فرمود) ص(پيامبر

خواسته  خداوند از من. پاداشي آه گفتم سيم و زر و خوراك و نوشيدني نيست: سوم نيز همين پرسش تكرار شد و فرمود

  .اگر چنين است مي پذيريم: گفتند. جز محّبت و دوستي اهل بيت و خاندام از شما پاداشي نخواهم: آه به مردم بگويم

سلمان، ابوذر، عّمار، مقداد، جابر بن : به خدا سوگند آسي به آن وفا نكرد، مگر هفت نفر: آن گاه امام صادق افزود

                                                                 .)٤().زاد شده پيامبرآ(عبداهللا انصارى، زيد بن ارقم و ثبيت 

  .پرسيدند آنان آيانند .خداوند مرا به دوستي چهار نفر فرمان داده است: فرمود) ص(و نيز روايت شده است آه پيامبر

را سه بار تكرار ) علي از آنان است(جمله ) ص(ابن اثير نقل مي آند آه پيامبر )٥(.سلمان، ابو ذر، مقداد و على: فرمود

  .)٦(.آرد

او يكي از دوازده نفر از مهاجرين و انصار بود آه به خالفت ابو بكر معترض بودند و به ابوبكر پيش نهاد آرد آه 

رسول خدا  تو مي داني آه بعد از: امارت را به آسي تحويل دهد آه آن را خدا و رسول اش به وي داده است و گفت

  )٨(.او يكي از مخالفان انتخاب عثمان بن عفان نيز بود )٧(.است)ع(امارت حّق علي 

  .طبقه و منزلت روايي مقداد

  

تمام رجاليون اهل سنت وشيعه بر ارجمندي و . بر آسي پوشيده نيست) ص(منزلت روايي اين صحابه بزرگ پيامبر

. نيز ياد آرده اند)ع(در منابع رجالي شيعه از او به عنوان يكي از ياران خاص امام علي . عظمت او اتفاق نظر دارند

                                 .روايات او در منابع روايي اهل سّنت و برخي از منابع شيعه نقل شده است

روايت مي )ع(و از امام علي ) ص(او در اين منابع از پيامبر )٩(.مورد مي رسد ٤٢احاديث او به : نويسدنووي مي 
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  .آند

م بن قيس هاللى، سليمان بن يسار، ابو ايوب انس بن مالك، ُجَبير بن ُنَفير حضرمى، حارث بن سويد، ُسليم بن عامر، سلي

                                 .)١٠(.انصارى، همسرش ضباعه دختر زبير بن عبدالمطلب، از وي روايت آرده اند

در هفتاد سالگي بدرود حيات ) واقع در سه ميلي مدينه) (ُجرف(مان بن عفان در منطقه در روزگار عث ٣٣او در سال 

  .)١١(.جنازه اورا بر دوش گرفته به مدينه آوردند و در آن جا دفن آردند. گفت

  .منابع ديگر

  

؛ رجال طوسي ١٧٢/ ١؛ حلية االولياء ٣٤٩/ ٣؛ المستدرك ٦٣٦/ ٥؛ الجامع الصحيح ترمذي ١٢٤خليفة بن خياط  تاريخ

؛ اللباب ٢٢١/ ١؛ صفة الصفوة ١٦٥، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٣، ١٢، ١٠، ٩، ٧ ؛ اختيار معرفة الرجال، ش٥٧و  ٢٧

؛ ١١١و  ١١٠) ذهبى(؛ السيرة النبوية ٣٨٥/ ١؛ سير اعالم النبالء ١٦٩؛ خالصة االقوال ١٩٢/ ١في تهذيب االنساب 

؛ ٢٨٢/ ٧) زرآلى(؛ االعالم ٢٤٤/ ٣و  ١٩٥/ ١؛ تنقيح المقال ٢٧٢/ ٢؛ تقريب التهذيب ٢٨٥/ ١٠تهذيب التهذيب 

  .٤٨٧/ ٧؛ مستدرآات علم رجال الحديث )چاپ قديم( ١١١/ ٩؛ قاموس الرجال ٣١٤/ ١٨معجم رجال الحديث 

  
.٤٥٣ /٢٨و تهذيب الكمال  ١٩٢ /١ساب اللباب في تهذيب االن. ١  
.٤٤٨ -  ٤٤٧آتاب الخصال . ٢  
.٢٣شورى، آيه . ٣  
.٢٥٥و  ٢٥٤ قرب االسناد ح. ٤  
.٩و آتاب االختصاص  ٢٥٤و  ٢٥٣؛ آتاب الخصال ٦٣٦ /٥؛ سنن ترمذي ٣٥١ /٥مسند احمد بن حنبل . ٥  
.٤٠٩ /٤اسد الغابة . ٦  
.٥٤٩و  ٤٦١ -  ٤٥٦آتاب الخصال . ٧  
.١٦٩و  ١١٤االمالي مفيد آتاب . ٨  
.١١١ /١ ق /١تهذيب االسماء و اللغات . ٩  
؛ تهذيب الكمال ٤٧٧؛ آتاب الخصال ٣٦٩ ح/ ٦١٢ /٥؛ مسند احمد بن حنبل ٣٦ ح/ ٨١٤ /٢آتاب ُسليم بن قيس . ١٠
.٩٦ /٤٠و بحار االنوار  ٤٥٤ -٤٥٣ /٢٨  
.٤٥٦ /٢٨و تهذيب الكمال  ١٦٣ /٣؛ الطبقات الكبري ٢٦٢المعارف . ١١  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 244

 
 
 
 
 
 
 
 

  سليمان و مورچگاناساس تاريخی بسيار جالب اسطورًه 
 مورچهدر رابطه با  شخص يا مردمی است که نامشان به ظاهر با کلمًه ) کورش سوم( سليماندراساطير اسالمی نام 

خص بی مرگ است که خبر کتسياس لفظًا  در اصل يعنی ش) آمورايوس(ايی موراين  شخص همان آ. پيوند داشته است

فرمانروای بلخ و شمال هندوستان بوده است، اما اين نام همچنين معنی عاميانه ) اسفنديار(نامی بر سپيتاک زرتشت 

) سئوروماتها( سه مور امتهم می داده است و اين مردم  قوم نياکان پدری وی يعنی همان مردم  راسرور مورچگان 

در زبانهای سه مور امت اما اين نام به هيئت بابلی . دارندگان شمشير و جوشن استبوده اند که در اصل نامشان به معنی 

 سئوروماتیمنظور از اين مردم در اينجا سپاهيان . را هم می داده است سه لشکر مورچگانسامی معنی عاميانه / ايرانی

خود شان هم در اصل از ديار  بوده است که به قول ابومنصور بغدادی اينان) شروين( سپيتاک زرتشتو پسرش  سپيتمه

از اين رو بوده است که کتسياس از شايعًه ديدار جنگی . بوده اند) آمازونهای قفقاز،  يعنی همان سئوروماتها( زنجمردم 

سخن به ميان می آورد و  بلخدر ) زرين تن( زرتشتيا )  شهريارنيک( اوخسيارتسو ) سئورومات( سمورامتملکه 

از ترس وی در ارمنستان متواری شده ولی سمورامت معرفی می نمايد که ماد غ و امير را م زرتشتموسی خورنی، 

پيش از ) زريادر(گفتنی است زرتشت . دستگير و مقتول می گردد) ، منظور کورشرهبريعنی (  نينياستوسط پسرش 

معلوم ميگردد که اين از اخبار کتسياس به وضوح . فرمانروای اران و ارمنستان و آذربايجان بوده است امارت بلخ

فرمانروای واليات جنوب قفقاز يعنی ارمنستان و  سپيتمه جمشيداخير خود همان ) يعنی رهبر سئوروماتی( سمورامت

ساتراپ مغ ) هوم، گودرز(جمشيد سپيتمهاران و آذربايجان بوده است چه از شواهد و قرائن تاريخی چنين بر می آيد که 

در  )کيخسرو(کی آخسارو در واليات قفقاز بوده است که بعد از همکاری با  )سيابافرا(ماديای اسکيتی سئوروماتی 

در مقام خود ابقاء شده و بعد به دامادی و وليعهدی ) هوخشتره( کی آخسارواز سوی  ماديای اسکيتیدستگيری و قتل 

سپيتاک و  گابرن ويشتاسپمصاحب دو پسر به نامهای ) هومايه( آميتيداپسر کی آخسارو رسيده و از دختر وی  آستياگ

سوم به مقام پسر خواندگی يا برادر خواندگی کورش در  کورششده است که اين ها بعد از قتل پدرشان توسط  زرتشت

سليمان، سلمان (به مقام دامادی کورش ) گئوماته، برديه( سپيتاک زرتشتآمدند و افزون بر اين، اين پسر دومی يعنی 

زرتشت  سپيتاکاز اينجاست که نام . ازدواج نمود) هووی اوستا( آتوساف وی يعنی رسيده و با دختر معرو) فارسی

مرد زرين زره يعنی ( ابوذرغفاریيا همان  لشکریيعنی  جنادهبن ) مورچه( جندببه صورت ) گئوماته برديه، زريادر(

و پدر ) زرتشت( س قرنیاويو پدر واقعيش ) کورش سوم، سليمان( سلمان فارسیبه همراه برادر خوانده اش ) تيگران

اين موضوع اصالً  جای . با اهميت و ارزشی تاّم وارد حلقًه اساطير اسالمی شده اند) سپيتمه جمشيد( مقدادبزرگش 

تعجب و استبعاد ندارد چه با توجه به شهرت عالمگير اين سه قهرمان ايرانی قرون و اعصار، اگر به غير از اين می 

          .   شد، بيشتر جای شگفتی بود
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در اينجا برای آگاهی متن اين اسطورًه اسالمی به عينه از سايت اسالمی تبيان نقل ميشود تا معلوم شود که در متن اين 

  :                                        اساطير به ظاهر پيش پا افتاده و غير قابل تصور اسالمی چه وقايع تاريخی مهمی نهفته است

مورچگانسليمان و سخن "  
اين . خداوند داود و سليمان را مورد توجه و عنايت خويش قرارداد و علم اديان و آشنايى به احكام آنها را بدانان آموخت 

حمد و سپاس : ها ارزانى داشته است، لذا عرضه داشتند هايى را بدان دانستند آه خداوند چه نعمت دو پيامبر به خوبى مى
.از بندگاِن مؤمِن خود، آه از علم و دانشى چون ما برخوردارنيستند، برترى و فضيلت داد خدايى را آه ما را بر بسيارى  

زمانى آه او به پادشاهى . از دنيا رفت، سليمان از ميان فرزندانش وارث پيامبرى و سلطنت او گشت) ع(هنگامى آه داود

هايى را آه خداوند به  ات و عنايات الهى، نعمترسيد، سران و دانشمندان مملكت خويش را فراخواند و با اعتراف به توّجه

خداوند مرا مشمول عنايت خويش قرار داد و عالوه بر پادشاهى و نبّوتى : او ارزانى داشته بود برايشان يادآور شد و گفت

گويند آن اى آه هرگاه با يكديگر سخن  به گونه. آه به من عطا آرد، فهميدن زبان حيوانات و پرندگان را نيز به من آموخت

  .هاى فراوان ازفضل و احسان الهى است آه مشّخص بوده و بر آسى پوشيده نيست اين نعمت. دانم را مى

روزى سليمان سپاهيان خويش را فراخواند، لشكريان وى آه مرّآب از جن و انسان و پرنده بودند، به فرمان او گرد آمدند، 

سليمان صداى . ى آه مورچگان فراوانى در آن وجود داشت رسيدسليمان با اين سپاه به حرآت در آمد تا به سرزمين

آيند، شتاب آنيد و  اى مورچگان، هم اينك سليمان و لشكريانش به سمت شما مى: گفت اى را شنيد آه به رفقايش مى مورچه

  .هاى خود پنهان گرديد، مبادا آنان بدون توّجه، شما را زير پاى خود از بين ببرند در النه

هاى الهى، چون نبّوت و عدالت و َآَرم و  آه مورچگان نيز از موهبت خن مور را شنيد و شادمان گشت و از اينسليمان س

سليمان ازمقام پادشاهى و سلطنت و درك سخن مورچگان . بخششى آه خداوند بدو عنايت آرده است با خبرند، مسرور شد

گنجيد، از اين رو به  ت آرده بود از خوشحالى در پوست خود نمىداند و خداوند آنها را تنها به او عناي آه آسى آن را نمى

هايت باشم و با لطف و رحمت  پروردگارا؛ به من توفيق عنايت آن تا پيوسته سپاسگزار نعمت: پيشگاه خدا عرضه داشت

  :اند، وارد نما ات، آه موجبات رضايت تو را فراهم آورده خويش مرا در زمره بندگان شايسته

َوَوِرَث ُسَلْيماُن داُوَد َوقاَل يا َأيُّها * َآِثيٍر ِمْن ِعباِدِه الُمْؤِمِنيَن   َتْينا داُوَد َوُسَلْيماَن ِعْلمًا َوقاال اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذى َفضََّلنا َعلىَوَلَقْد آ

َوُحِشَر ِلُسَلْيماَن ُجُنوُدُه ِمَن الِجنِّ َواِإلْنِس َوالطَّْيِر * ُل الُمِبيُن ٍء ِإنَّ هذا َلُهَو الَفْض الّناُس ُعلِّْمنا َمْنِطَق الطَّْيِر َوُأوِتينا ِمْن ُآلِّ َشى

واِدى النَّْمِل قاَلْت َنْمَلٌة يا َأيُّها النَّْمُل اْدُخُلوا َمساِآَنُكْم الَيْحِطَمنَُّكْم ُسَلْيماُن َوُجُنوُدُه َوُهْم   ِإذا َأَتْوا َعلى  َحّتى* َفُهْم ُيوَزُعوَن 

واِلَدىَّ َوَأْن َأْعَمَل صاِلحًا   َفَتَبسََّم ضاِحكًا ِمْن َقْوِلها َوقاَل َربِّ َأْوِزْعِنى َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتى َأْنَعْمَت َعَلىَّ َوَعلى* ْشُعُروَن الَي

  )٢)(١(َتْرضاُه َوَأْدِخْلِنى ِبَرْحَمِتَك ِفى ِعباِدَك الّصاِلِحيَن؛

حمد و سپاس خدايى را آه ما را بر بسيارى از بندگان مؤمنش : لم و دانش عطا آرديم و آن دو گفتندما به داود و سليمان ع

اى مردم، به ما زبان پرندگان آموخته شده و همه چيز به ما عطا گرديده : برترى بخشيد و سليمان وارث داود گشت و گفت

آه به وادى  جن و انس و پرنده گرد آمدند تا اينهمه لشكريان سليمان اعم از . است، و اين جز فضيلتى آشكارنيست

هاى خود رويد تا سليمان و لشكريانش به طور ناخودآگاه شما را پايمال  اى موران، به النه: مورچگان رسيدند، مورى گفت

من  هايى آه به پروردگارا، به من توفيق ده تا سپاس و شكر نعمت: سليمان ازسخن مور لبخندى زد و عرضه داشت. نكنند

و پدرم عنايت آردى، پاس دارم و عمل نيكى آه مورد خرسندى توست انجام دهم و مرا با رحمت خويش در زمره بندگان 

  .صالحت قرار ده

خواهى است، چون بر فرض آه سليمان و سپاهش مورچگان را زير پا لگد آوب  اين گفته مورچه، نوعى پوزش -١

بود، ولى از آنجايى آه سليمان اعتراف دارد آه مورچه وى را فردى مهربان  توجهى آنان آردند، در اثر اشتباه و بى مى
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خورد،  نكته ظريفى آه در اين داستان به چشم مى. خواهد او را ازسپاسگزاران به شمار آورد داند از خداى خويش مى مى

هاى خود به  رچگان در النهاز آيات قرآن استفاده مى شود آه مو. توجه داشتن فرد قوى و نيرومند، به فرد ضعيف است

هاى آنهاست و زبانى خاص دارند آه منظور خود  جمعى زندگى آرده و بيدار باش و مراقبت، يكى از ويژگى صورت دسته

اى منظم  آه مورچگان از جامعه هاى آنها شناخته شده است، از جمله اين بسيارى از ويژگى. رسانند را به يكديگر مى

جمعيت . انديشى هستند مند به تالش و آوشش بوده و داراى پشتكار و چاره ار و زيرك و عالقهبرخوردارند و بسيار هوشي

مورچگان عالقه دارند احيانًا در يك جا زندگى آنند و گاهى پيرامون سخنى به نزاع پرداخته و برخى از برخى ديگر 

تر سخن  هاى مورچگان بيش رد ويژگىاگر مجال بيشتر بود در مو. پرسند مسائلى را آه مربوط به امور آنهاست مى

  .گفتيم مى

  .١٩ - ١٥آيات ) ٢٧(نمل  -٢

  "))خاآساران حسين و جاللي عباس:مترجمان((آتاب همراه با پيامبران در قرآن : منبع 
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  کنکاشی در برخی نامهای جغرافيايی کهن ايران
  

نگارنده بعد از سالها دست پنجه نرم کردن با . مهای جغرافيايی متوقف ماندبعد از ترور احمد کسروی تحقيقات در بارًه نا
تاريخ اساطيری ايران و نشان دادن تأثير عظيم فرهنگ ايران باستان برروی اديان معروف جهان به خانه مراجعت کرده 

مطالب جغرافيای تاريخی ايران در اين جا از تکرار . و دنبال کار کسروی را با منابع  و امکانات بيشر پيگيری می نمايم
که ضمن تحقيقات تاريخ اساطيری ايران در مورد آنها صحبت نموده ام، صرف نظر کرده و به دنبال نامهای جغرافيايی 
بکر و باير ميهن می روم و اميدوارم که کسان ديگری نيز که دسترسی به لغات اوستايی و پهلوی دارند اجتهادی نموده و 

                                       .کهن جغرافيايی و تاريخی ميهن مان که در پردًه ابهام مانده اند، نظر دهنددر بارًه نامهای 
ياقوت  همانند" انساب"سمعاني نيز در آتاب  ): که ظاهرًا کسی در باب آن سخن نگفته است( معنی لفظی نام نطنز: نطنز

از اينجا معلوم ميشود که اين . ني شهر آوچكي از توابع اصفهان خوانده استيع" بليده"را  نطنزدر آتاب معجم البلدان، 
به ) می باشد  طنز/تنزکه علی القاعده صورتی از " (تنج"و ) حرف نفی" (نه" يا "نا"نام ترکيبی از واژه های اوستايی 

نام فصبًه کهن . می باشد) يدهبل"(شهر نه چندان بزرگ و گسترده"معنی بزرگ و نيرومند بوده و در مجموع  آن به معنی 
تنکابن به نظر می رسد نام شهر . است" جای بافتن ريسمان و پارچه"اين شهر در لغت پهلوی به معنی  اربسمان

.               داشته و در مجموع به معنی دارای آبهای فراوان بوده است تنجمازندران نيز ريشه در همين واژًه اوستايی 
علی القاعده . يعنی روستای دارای آتشکده شمرد" اگری ده"می توان صورت پهلوی نام پارسی مرکب اين نام را : اقليد

                                               .قابل تبديل بوده است" ل"اوستايی در پهلوی به " ر"حرف 
بوده و در )  دارای رود مينوی توانا( تيوآب مينابو ) هرمزد( هرمزه نامهای کهن شهر ميناب جنوبی از آنجاييک: ميناب 

خبر نئارخوس  آراميس(ميناب اعصار پيش از مغول مرکز تجاری بزرگ جنوب ايران با جهان خارج؛ لذا نام رود 
می دانيم شهر بزرگ ديگری .بوده است ویدارای آب مينبه معنی رود ) دريانورد يونانی اسکندر، اهورامزدای باستانی

نامهای . است) بختياريهای باستانی(که در جنوب ايران نامش از هرمزد مشتق شده همانا رام هرمز شهر مردم اوخسيان 
را به ترتيب می ) نام قديمی جزيره هرمز(جرون و  سورويعنی بندرعباس يعنی  مينابکهن شهرهای بزرگ مجاور 

ظاهرًا  نام همين . شن و سرور يا محل لباس يا تورماهيگيری سالو و جايگاه گود  و پائينی گرفتتوان به معنی محل ج
.  ذکر شده است) لباس سالو/دارای نوعی تور(سالمونت است که در لشکرکشی های اسکندر، ) بندرعباس(شهر سورو   

ملی آذربايجان و ايران يعنی بابک خرمدين و اين دو شهر و قصبه را که اولی به واسطًه قهرمان  نامهای: کليدر و کليبر
و ) کاری، بزرگ و مقاوم(دومی توسط رمان معروف محمود دولت آبادی معروف شده است به ترتيب مرکب از کلی 

گرفته است ) ، بل باستانی،يعنی دژبذ ( بابکو در می باشند يعنی اولی نام خود را از همان قلعه ) کاری(، کلی )قلعه(ور 
به شکل ) فرزند کورش که تخلص بابک خرمدين حماسه سرا و تنبورنواز بوده(=ر اساطير آذری کوراوغلو همانکه د

                                                            . آمده است) يعنی قلعًه مه آلود( چملی بليا ) يعنی قلعًه باشکوه(شأنلی بل 
                                                                          .يگاه بارو معنی نمودنام شهر بروجن را می توان جا: بروجن

                                                                           
ابی است می توان در نام اين شهرک  استان  فارس را که به ظاهر لغتی عربی به معنی محل نگهداری غاز و مرغ:  ِاَوز

دارا بودن زبان ايرانی فارسی ولی . معنی نمود" بی نيايش يا بدون رهبردينیشهر مردم " زبانهای کهن ايرانی به معنی 
                                                                        . سنيگری غالب مردم اين شهر گواه اين معنی ايرانی کهن آن است

بسطام آذربايجان قصبًه . اين نام را به معنی شهر يا روستای دارای آتشکدًه بزرگ معنی کرده اند): ويست خم(بسطام 
بوده که بنا به کتب پهلوی اين بتکدًه ) يعنی شهر رؤسا( روساهينیغربی در نزديکی خوی نزديک محل دژ اوارتويی 

کيخسرو، هوخشتره، منهدم کنندًه امپراتوريهای مقتدر اورارتو و ( کی آخساروبه فرمان ) اورميه(کنار درياچًه چيچست 
دکتر محمدجواد مشکور در بارًه تاريخچًه اين بسطام . ايجاد شد) بسطامی(ويران گرديد و در کنار آن آتشکده ای ) آشور

دين از توابع شهر سنگنبشته ای از پادشاهان اورارتويی در ده بسطام از دهستان چايپار، بخش قره ضيائ ال: می آورد
خوی که در دوکيلومتری جادًه شوسًه خوی قرار دارد به خط و زبان اورارتويی در شانزده سطر پيدا شده که اکنون در 

نوشته شده و ) م.ق ۶۴۶ -۶٨٠(اين نوشته به فرمان روسای دوم پسر آرگيشتی دوم . ادارًه فرهنگ ماکو نگهداری ميشود
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به نيروی . برپا کرد) اورارتو(ؤسا پسر آرگيشتی اين معبد بلند را برای خالدی خدای ر:" ترجمًه آن از اين قرار است
همان طور که خالدی . اين روستا خالی بود و چيزی در اينجا برپا نشده بود. خالدی، رؤسا پسر آرگيشتی سخن می گويد

کسی که اين : رؤسا پسر آرگيشتی گويد. من در اينجا بنا ساختم، و اينجا را شهر رؤسا ناميدم. به من فرمان داده است
او را به وسيلًه خدای هوا و خدای ) اورارتو(سنگبشته را منهدم کند و به آن زيان رساند يا آن را بشکند خالدی خدای 

منم رؤسا پسر آرگيشتی شاه . آفتاب و خدايان ديگر بر خواهد انداخت و در زير آفتاب نامی از خود نگاه نتواند داشت
                                           ."شاه شاهان، سرور شهر توشپا) اورارتو(شاه کشورها، شاه کشور بياای نی  نيرومند،

                                           
که در سنين جوانی با ابتالء به  -نام روستای دوست و هم دانشکده ايم جميل اکبری آذرفام را): رس - چو( چورس 
نظر به موقعيت راههای ارتباطی اين روستای  شمال  -يماری کودکانًه چپروی توسط  اصحاب اهل بيت، قربانی شدب

                                    .معنی نمود چند راهیبه معنی روستای واقع بر سر ) اوستايی(خوی می توان کلمه ای مادی 
در جنوب سمنان اوًال معلوم ميشود نام سمنان از ) سپنژان( اسفنجان قديمینظر به نام منطقه ای با نام بسيار : سمنان 

و هم به  سه ضرب در پنجهم می توان به معنی  سفنجدر ثانی خود کلمًه . تلخيص و تحريف همين نام عايد شده است
نگر آن است که در ميان آنها قرار می گيرد و اين خود نشا) هکتوی يونانی(گرفت که عدد صد  سی ضرب درپنجمعنی 

از پايتختهای دورًه اشکانی در استان سمنان، خود همين ناحيًه شهر سمنان بوده ) صد دروازه( هکاتوم پليسشهر گم شدًه 
شده اند ) محل پرورش دامها( دامغاناست که ايرانشناسان در اين راه به خطا متوجه شهر معروف ديگر اين استان يعنی 

بوده است که اين دو نام آن نه نشان از ) نی دارای دامهای بزرگ، يا جای پرورش دامهايع( گومشکه نام قديمی ديگرش 
                                                . قرابت با شهر صد دروازه بلکه نشان از غرابت با نام اين پايتخت معروف اشکانيان دارند

خبر منابع يونانی باشد که در ) موطن سبزه زاران(راسمينا همان  نظر به معنی لفظی نام  سبزواراين شهربايد: سبزوار
                                                                               .واقع شده است) يعنی دارای بهه تلخ( بيهقناحيًه باستانی 

                                                                   .گرفت" دژ اصلی"معنی  نام اين شهر را در لغت پهلوی می توان به: ُبجنورد
                                  .معنی نمود" دژ بزرگ"اين نام  را که اکنون  نام شهر و واليتی در ازبکستان است می توان : ترمذ
                      .که اکنون در ترکمنستان واقع شده است می توان دژ پشتی يا شمالی معنی نمودنام اين شهر را : ابيورد
                                                            .اين شهرک خراسان را می توان به معنی دارندًه باغ زرين گرفت: باخزر
                      .نام اوستايی بئورجند يعنی دارای هزار سپاهی به شمار آوردنام اين شهر را می توان مأخوذ از : بيرجند
اين نام را با توجه به مطالب جغرافی نويسان دورًه اعراب  در مورد اين شهر،می توان لفظی اوستايی به معنی : جاجرم

                                                                                                                    .دارندًه علف زهردار گرفت
                                                   .نام اين قصبًه خراسان به شکل موجود آن به معنی دارای آب خوب است: خواف
اما به هرحال اين نام به شکل موجود  .نام اين قصبه خراسان را به معنی شهر واقع در گودی معنی نموده اند: خوسف

                                                                                                        . معنی دارندًه اسبان خوب را می دهد
.به معنی جايگاه گرمای زياد می باشد: طبس                                                                                                      

آورده به لغت اوستايی به معنی دارای کشاورزی  تونوکايننام اين منطقه که مارکوپولو به صورت  :قاين و قاينات
                                                                                                                                  .شايسته می باشد

) جايگاه خوب( خوشان بوده، می توان مأخوذ از ) جايگاه زندگی خوب( خوبوشانکه صورت اصلی آن : قوچان
                                                                                                                                               .دانست
.                                        در لغت اوستايی می توان اين نام را به معنی دوست منش يا خانًه دوست گرفت: فريمان  
نيسايه پرتو و ) ابر نيسايه(  اپارنیبه معنی شهر دارای کاروانسراهای فراوان است چه نامهای کهن آنجا يعنی : نيشابور

همچنين نامی بر شهرهای نخجوان، نهاوند و ) به معنی جای آسودن کاروانها( نيسايه. گواه آن است) نيسای نيرومند(
                                                                                                                          . ميمنه بوده است

در اوستا مغلوب کردن بوده و نام  سپمعنی نموده اند چه کلمه  مرکز سپاهيان اسب سواراين نام را به غلط : اصفهان
هرتسفلد به درستی نام باستانی اين شهر را همان . به معنی پيروز می باشد جیمترادف با نام قديمی ديگر  آن  سپاهان

مسلم به . نروا آورده است که همچنين نامی بر ناحيه حکومتی پارسها يعنی ايالت پارس بوده استانشان يعنی شهر فرما
بهترين و عالی کتيبه های آشوری که نزديک اين شهر قرار داشته و در لفظ پهلوی به معنی  پاشرینظر می رسد شهر 

بوده است و از همين معنی است ) کای کهنپردان، پردي(اصفهان فريدن است نام مترادف قديمی تر شهر  ترين و بااليی
گابان (گفتنی است در جوار خود شهر جی . که عبارت معروف اصفهان نصف جهان پديد آمده و بيرون تراويده است

يعنی جايگاه  سارويهشهرکی تا عهد تسلط اعراب به نام ) جايگاه نيک( گابه)/پايتخت(گابنيعنی شهر زاينده رود يا ) کهن
. مازندران بوده است ساریاز سوی ديگر می دانيم اين همچنين صورت قديمی نام شهر . می شده استسرور خوانده 

نام اين قصبًه باستانی کاشان و محل مزار سهراب سپهری را به لغت پهلوی و کردی می توان محل نهال مقدس : اردهال
که تعدادشان در ايران سر به فلک می -می البد همين نهال مقدس باستانی است که با يک امامزاده موهو. معنی نمود

چهارمحال و بختياری را می توان ناحيًه درختان قدسی معنی  اردلدراين رابطه نام ناحيه . جايگزين شده است -کشد
                                                                                                                                                 .نمود
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نامهای کهن منطقًه جمهوری . است) به کردی يعنی آتش( ارنام اين شهرک شمال شهر کاشان به معنی جايگاه : اران
آذربايجان کنونی يعنی اران، آلوانيا، آگوان و اردان  هم جملگی به همين معنی بوده اند از اينجاست که نام آنجا در کتاب 

قابل توجه . هرستانهای ايران، به عنوان شهرستان آذربايجان واقع در سمت واليت آذربايجان معرفی شده استپهلوی ش
است که نام نيای اساطيری مردم اين جمهوری در نزد موسی خورنی مورخ ارمنی عهد قباد و انوشيروان، اران خردمند 

به معنی پدرآتش مقدس و هم به حامی حيوانات وحشی  آمده است که همان ده ده قورقود اساطير آذری است که نامش هم
زبان آذری هم که نويسندگان عرب و ايرانی به عنوان زبان مردم واليت آذربايجان ذکر کرده اند نه زبان پهلوی . است

وی پوده که بعد ازآمدن اسالم به تدريج جانشين زبان در حال احتضار پهل) آذری(= سابق آنجا بلکه همين زبان ارانی 
                                                                                                             . معرب اين سرزمين گرديده است

 ناحيًه بزرگهجری قمری نگارش يافته با صفت  ٣٧٢از آن جائيکه نام رشت در کتاب حدودالعالم که به سال : رشت 
بوده و در ) يعنی با شکوه( رئوتفضيلی کلمًه اوستايی / علوم ميشود که نام آن مأخوذ ازصفت عالیآمده است، لذا م

                                                                                                       .مجموع به معنی شهربزرگتر می باشد
                                                                                                                                                                      

 پرماهی و دريای سکايی به معنی دارای رودخانًه / به زبان کردی هااين نام: )ماهی روبان، معشور(و ماچول  ماسوله
                                                                                             .نيزبه همين نام است سولهمااست چه رودخانه 

در کتيبه های آشوری به هنگام شرح لشکرکشيهای آشوريان به سمت جنوب آذربايجان غربی : )مهاباد(ساوجبالغ   
اسم برده  آری دوو  سورگادياو نيک ساما از سه ناحيًه ) حل پرستش ماه، به معنی کشور مماننای عهد باستان(کنونی 

) شاهين دژ(سائين قلعه شده اند که با توجه به جايگزينی مترادفها و تبديل حروفات اسامی هموزن و هم قافيه به ترتيب با 
علی القاعده با  سورگاديانام  قابل تطبيق می باشند؛ چون به نظر می رسد بعدها) نکوده(نقده و ) مهاباد(ساوجبالغ و 

گرفته شده است، چون بدين ترتيب آن مترادف نام پهلوی و  محل نورانیميان آن به معنی " ر"حذف شدن حرف صامت 
فراسپ، تخت (افراسياب  کنگ دژميگردد که بنا به کتب پهلوی محل آن در سمت  سئوکستاناوستايی کردستان يعنی 

از اين قرار معلوم ميشود که نام ترکی . ياد شده است) شهرستان مراغه و حوالی آن( ايرانويجو در مجاورت ) سليمان
يعنی سرزمين  سئوکستانيعنی ترجمًه سئوک بلوک بلکه ) يعنی دارای چشمًه آب سرد(کهن مهاباد نه سووک بالغ 

م اين مردم دوست مردم می دانيم تحت اين نا. بوده است) خاندان پيران ويسًه اوستا و شاهنامه( کيمريان کردوخی
                               . يعنی اهالی شهرستان مراغه و حوالی آن به شمار آمده است) ايران مرکزی و اصلی(ايرانويج 

نام اين جزيره ها را چنانکه جالل آل احمد اشاره کرده می توان به معنی صخرًه بزرگ و صخرًه : خارک و خارکو
 ايکارهو ) خورساگيا( آراکيارگ و استرابون نامهای کهن خارک را به ترتيب به صور  پلينی بز. کوچک  گرفت

پس، نامهای خار و خارکو را در . قرار دارد) صخره ای بزرگ(آورده و گفته اند که در آن کوهی بزرگ ) آيوخاره(
می توان به ترتيب به معنی  زبانهای کهن فالت ايران اوستايی و لغاتی ايرانی که در زبان ترکی آذری محفوظ مانده

را به  قشممنابع کهن آشوری نام جزيره  .به شمار آورد" دارای صخرًه فراوان يا رسا"و " صخرًه بزرگ و مستحکم"
قرائن لغوی  نظر به. آورده اند هرمز کهنيعنی بندر  ديلمونذکر کرده و مکان آنرا در سمت سرزمين  نيدوّکیصورت 

بنا به خبر نئارخوس دريا ساالر اسکندر اين مناطق در آن عهد باستان بسيار  .است الق شدهنيز اطبه خارک ديلمون نام 
نام ديلمون به بحرين دورافتاده و نه چندان با اهميت آن عهد نيز اطالق ميشده، اختصاص اين نام صرفا به . آباد بوده اند

غالب نقاط فالت ايران در عهد باستان پديد  بحرين در نتيجه عدم در نظرگيری شرايط آب و هوايی مرطوب و سر سبز
به شمار  )آبها(مون و ) دير، معبد(ديل گفتنی است نام ديلمون را در زبانهای سامی می توان مرکب از کلمات . آمده است

عنی همچنين به م) گيالن باستان( سرزمين ديلماما ظاهرا نام . در مجموع يعنی سرزمين ايزد معبد آبها يعنی انکی . آورد
در تأييد اين نظر بايد گفت که فردوسی در شاهنامه جنگلهای . تاريک و سياه و مه آلود بوده است  سرزمين جنگلهای

يعنی بيشًه تاريک آورده است و کتيبه های سومری مشعرند که پادشاهان سومری  تميشهمازندران و گيالن را تحت نام 
به  ديلمونصادرات ديگر . وارد می نمودندديلمون ب را از در هزارًه سوم پيش از ميالد برای معابد خود چو

سومرعبارت بوده است از مس، تسبيح سنگی، سنگهای قيمتی، خرما و سبزيجات که نشانگر محصوالت نواحی جنوب 
 تيلموندر اسطورًه سومری  يا قشم خارککه نام جزيره   جالب است. فالت ايران درعهد ما قبل ورود آريائيها  می باشند

. ضبط شده است) سرزمين سنگی( خورساگبه صورت ) الهه سرزمين سنگی( خورساگ نيندر رابطه با الهه ) ديلمون(
معنی نمود لذا اين واژه می توانست نام عامی بر جزاير ) جزيره(جالب است که کلمًه تيلمون را می توان تپه واقع در آب 

نام بندر کهن و معروف اين منطقه يعنی شهر ويران شدًه . باشدمعروف خليج فارس از جمله خارک، بحرين و کيش بوده 
                         . اساطيری زير زمينی ايرانيان به شمار رفته است ورآمده و محل  سرووادر کتاب پهلوی بندهش  سيراف

آورده، " راکتا -آرا"ی آن را که نئارخوس آن را است، نام قديم مقنعًه زناين نام به لغت ايرانيان جنوبی به معنی : کيش  
را که در سيراف نام بندر  در اين سمت.گرفت" دارای رختها و کاالهای فراوان و رسا"به سادگی می توان به معنی 

پله /به معنی دارای اسکله مرکب رفشمرد  فارسینزديکی اين جزيره در سواحل خليج فارس قرار داشته است بايد لغتی 
چنانکه می دانيم نام برخی ديگر از جزاير خليج فارس الاّقل از . است ها بوده کاال که البد برای بار گيری نگیهای س

که به لغت عربی می توان آن را جای شکستن برگ خرما  قشمعهد تسلط مسلمين به عربی است که از آن جمله است نام 
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ی نام )سورو( بندرعباسمنطقًه سخن از  هنگام اسکندر دوره در .و يا شاخًه درختان برای بافتن و يا تغذيًه دامها گرفت
که در سفر نامه نئارخوس   )در جنوب ميناب(کهنه هرموزودر همين دوره هنوز  آمده به ميان) خميربندر ( هرميرزاد از

بر موفقيت بوده و اين سردار در سفر دريايی خود وارد آن شده و خ آباد ،آمده )ارمزس( »ور موزه« سردار اسکندر
يا  بارکانا  نئارخوس در آن حوالی همچنين از جزيره ای غير مسکونی به نام .اسکندر رسانده است بهخود را 
در سواحل  هرمزنئارخوس عالوه بر بندر. قابل تطبيق است الرکنام می برد که با جزيرًه   )جايگاه بدون سکنه(آوارکانا

نام  آپستانهو  )که به اشتباه با بندر لنگه مقابله گرديده(گوگانه ، تائوکه، مونديلخليج فارس همچنين از بنادری به نامهای 
   .                                         مطابقت دارند بستانهو   کنگان، طاحونه، ديلمبرده است که به ترتيب با بنادر 

از اينجا . ارای آسايش و رفاه فراوان استبه معنی دهنگ کام نام اين جزيره به پارسی هخامنشی به صورت : هنگام
مسير راه نئارخوس دريا ساالر اسکندر مقدونی بوده که آريان از آن نام  واقع درکامتينای معلوم ميشود اين همان جزيرًه 

ين برخی به اشتباه ا. برده است چه اين نام نيز به پارسی کهن به معنی توانای فراهم کنندًه کامروايی و رفاه می باشد
                                                                       .جزيرًه خبر آريان را به حدس با کيش مقابله نموده اند

ان ذکر کرده، لذا اين نام بايد مرکب باشد از از آنجاييکه حمداهللا مستوفی در نزهت القلوب نام بندر گناوه را شاذک: گناوه
                                          . يعنی در مجموع آن به معنی جايگاه خوب است) خوب( وهو ) جا( جيناکلمات پهلوی 

اد کرده می نظر به اين که ابن بلخی از عظمت قلعًه استهبان و شهرک پر درخت و پر ميوه با آبهای روان آن ي: استهبان
. بوده باشد) محل نگهبانی، دژ( بانو ) نيرومند، محکم( استهکند لذا نام اين شهر بايد مرکب از کلمات پارسی و اوستايی 

عربی به / کيلومتری جنوب شرقی مراغه است که در لغت پهلوی ٨که نام ويرانًه آتشکدًه مهمی در جوار : کائين کبه
 کاراجيکاز آنجاييکه آن در محلی به نام . است آتشکدًه شاهیاعراب به معنی  عبارتی پهلوی معرب آذربايجان عهد

معلوم می گردد که اين همان . واقع گرديده است علمدارو همچنين نزديکی روستايی با نام قابل توجه ) جايگاه جنگجويان(
است و اين به غير از آن آتشکده معروف عهد باستان بوده است که  آتشکدًه شاهان و سپاهيان بوده  آذرگشنسبآتشکدًه 

بوده که از عهد انوشيروان ) يعنی آتشکدًه آذرگشنسب بزرگ(بوده است که به نام ما گشنسب ) تخت سليمان(شهر شيز 
خود آتشکدًه آذرگشنسب که استاد ابراهيم پورداود به درستی بنا به اسناد تاريخی جای آن را در .بدين نام مسمی گشته بود

ين شهر مراغه و کوه سهند دانسته است بسيار باستانی بوده است و بنا به گواهی تاريخ از عهد کی آخسارو همين حوالی ب
ويرانًه اين دارای سنگهای درشت و نه چندان خوب تراش يافته است که . به يادگار مانده است) هوخشتره، کيخسرو(

گويا اخيرًا به هنگام ايجاد . ستارگان تزئين شده است رويشان با آجرهای لعابدار رنگی و همچنين با نقش و نگار ماه و
راه از مراغه به سوی روستاهای واقع بين مراغه و کوه سهند چيز زيادی از اين يادگار کهن عهد اقتدار ايرانيان بر جای 

يزد جنگ و بنا به شواهد و قرائنی که از مندرجات اوستا به دست می آيد اين آتشکده اختصاص به ا. باقی نمانده است
يعنی آتش انبوه (آذرگشنسپ داشته است چه از سويی خود نام آتشکده يعنی ) مهر(ميثره ا اهورخورشيد آريائيان يعنی 

موسی و يهوه صبايوتنگارنده شکی ندارد که همين ايزد آريايی بوده که تحت نام . گواه صادق اين معنی است) سپاهيان
نزد يهود به يادگار مانده است چه اين دو نام در اصل به ترتيب به ) ادشاهان شبانپ(از ميتانيان درون اتحاديه هيکسوسها 

می دانيم که هيکسوسها حدود يک قرن مصر .می باشند) ميثره، يعنی ايزد عهد و پيمان( ميثهو  اهورای لشکريانمعنی 
ناگفته .طين رانده شده بودندسفلی را در تصرف خود داشته اند ولی بعد از مصريان مصر عليا شکست يافته و به فلس

وجود دارد که در اوستا  )محل نگهبانی(هرا نماند در نزديکی مکان اين آتشکدًه مخروبًه شهرستان مراغه کوهی به نام 
محل مخصوص ايزد مهر به شمار رفته است همانکه در شاهنامه محل عبادت هوم عابد در واقع سپيتمه جمشيد پدر 

اصال هرا و هروم و برزه و رغه زرتشتی نامهايی بر شهر همين آتشکدًه آذرگشنسب بوده . زرتشت به شمار رفته است
که اختصاص به  آذر برزين مهربه هر حال چنين ارتباطی هم وجود داشته است آتشکدًه شهر ريوند خراسان يعنی .  اند

اما ) . ميثه، مهر(ن باستان يعنی ميثره طبقًه کشاورز و کارگر و اهل حرفه پيدا کرده بود با ايزد جنگ و خورشيد ايرانيا
. داشته است ائيريامن ايشيهاختصاص به ايزد خاص آتش و طبقًه موبدان يعنی آذر خروه يا  آذرفرنبغظاهرًا آتشکدًه 

يعنی  ورثره غنهنام گرفته ويژًه ايزد رعد وبرق و جنگ يعنی  مزارشريفکه اکنون  ونابکچنانکه آتشکدًه بلخ يعنی 
                                                                                     . شمار می رفته استبه بهرام 
                                   . يعنی نام کهن مشهد به زبانهای کهن ايرانی به معنی محل شستشو و غسل و وضو می باشد: سناباد
بوده که نام ايرانی ) بابال( ابابالبه قرآن راه يافته است، در اصل ) گروه پرندگان( ابابيلنام اين شهر که به صورت : بابل

ندرانی سردارماز) خوب ريز( وهريزنام ابابيل به توسط  نام . و رودخانًه آن يعنی باول بوده است) مامطير(شهر بابل 
. را در يمن شکست دادند وارد قرآن شده است) ابافيل(انوشيروان و همراهان همواليتی وی که لشکريان فيلسوار حبشی 

اسطورًه عام الفيل مسلمين را که گويا مقارن با ميالد ) يعنی ريزندًه سنگ مغزشکن( فهريزخود نام وهريز به صورت  
يعنی ثريتًه اوستا ) شين مرغو( آشيانًه مرغانمی رسد زال پرورش يافته در  مسلم به نظر. محمد بوده، پديد آورده است

.            بوده است) کردی يعنی آشيانًه عقاب/ به مازندرانی(مازندران  آالشتنه اهل همين شهر بابل بلکه اهل شهرک 
می دانيم . می باشدظت دامها محل نگهداری و محافدر زبانهای ايرانی به معنی  مازندراناين شهر بسيار کهن : آمل

واقعه تاريخی بسيار مهم که در عهد باستان در اتفاق افتاده اين بوده . با همين شهر مربوط است گرشاسپ/ رستمهفتخوان 
را در مقابل هجوم آشوربانيپال خالی کرده و به همراه روسای ) کاشان(مقرش کارکاشی ) کيکاوس(خشتريتی است که 

آشوربانيپال خود برای فتح مصر عازم آن کشور گشته و . روی می آورد آمل مازندرانردست قبايل ماد به شهر دو
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را در رأس جمع کثيری از نيروهای آشوری برای مذاکره و تسليم خشتريتی به  شانابوشوسردار خود رئيس رئيسان 
 ت پيشوای سکائيان آماردیآتراداسوی شهر آمل مازندران روانه می سازد که در آنجا در پای حصار شهر آمل توسط 

در واقع کشور ايران برای نخستين بار در . غافلگير گشته و قتل عام می شوند و ماد در مقابل آشور به استقالل می رسد
                                                                               .تاريخ  تشکيل ميگردد

کتيبه های بابلی عهد حمورابی از برخورد سياسی و نظامی حمورابی قانونگذار معروف بابلی با ملکًه : سرپل ذهاب
يهودی و مسيحی واسالمی سليمان مسلم به نظر می رسد اسطورًه . سخن گفته اند) نامرو، حوضًه رود دياله(منطقًه ناوار 

قانونگذار و ملکًه صبا در اصل مربوط به همين دو نفر بوده، که بعدًا اين اسطوره به قياس به سليمان تاريخی يعنی 
چه مرکز سياسی منطقًه . کورش سوم و ملکًه ماساگتهای سمت کشور سوهی اوستا يعنی توميريس منتسب شده است

.    ذکر شده است که با سرپل ذهاب  استان کرمانشاهان مطابقت دارد) سبا(سابوم ی سومری در کتيبه ها) نامرو(ناوار 
                                                      .نام اين شهر کرمانشاهان به لغت اوستايی به معنی محل نگهبانی است: پاوه

دست رسيده ، نوشته ابن اثير است آه مي  بهترين سندي آه از سيرجان  قديمي:"رجان می خوانيم در تاريخ سي: سيرجان
بود و دين سليمان را داشت ، دين زرتشت را پذيرفت و در آوهستاني  ايرانگشتاسب آه يكي از پادشاهان قديم « : نويسد 
دآتر باستاني  استاد» .به عبادت مشغول شد جاي گرفت و در حالت تقيه] در حوالی سيرجان[ )پربرکت(تمبور به نام

سيرجان،علي اآبر  تاريخ" (دارد آه اين آوه همان است آه در شرق سيرجان و حدود چهار گنبد قرار دارد عقيدهپاريزي 
در اصل نه به معنی پر نعمت بوده است و  سيرجاناز اين مطلب می توان چنين نتيجه گرفت که نام . ) وثوقي رهبري

خ آن به دورًه ماقبل ورود آريائيها ميرسد بنابراين می توان تصور نمود که نام اين شهر با کلمًه عيالمی سيجان چون تاري
                                                                                .مربوط بوده است) به معنی معبد خدا(

نام اين ناحيًه باستانی و مردم آن را می توان با نام الهه وجاهت و ماه و عدالت و توانگری آريائيان مادی و پارسی :  ماد
رتيب وارونی و در نزد آريانيان هندی به ت) اشا(مربوط دانست چه اين الهه و همزادش اهورامزدا ) ارته( اشیيعنی 

. است) آريا(و هم به معنی دانا و نجيب ) هوم(است که هم به معنی شراب  ماَدوارونا آمده اند و لقب اين الهه نزد ايشان 
ناميده و وی را معادل ونوس ) توجه کننده به پاکی و زيبايی( آرتيم پسهاين الهه را ) سکانيان شمال دريای سياه(اسکيتان 

گفتنی است طبق اوستا و خبر هرودوت ايرانيان مادی و پارسی خود را بدين الهه . شمار می آورده اند آسمانی يونانيان به
اهورامزدا . می خوانده اند) اشه= منسوب به ارت(يا ارتی ) حامی اشه(منتسب نموده و خويشتن را اشون ) ارته( اشی

مزادان خواهر و برادر نيز معرفی گرديده اند و از و اشی در اساطير ايرانی همچنين تحت نام يمه و يمی يعنی ه) اشا(
از سوی ماد نام  .ناميده شده است) مقر همزاد درخشان(اينجاست که پاسارگاد تحت همين عنوان اهورا مزدا تخت جمشيد 

درا مفهوم اساسی خو مادبنابراين نام . است )کرمان(دور دست] مادهای[سرزمين يعنی  آراتتاديگر در مقابل نام سومری 
    .                    اکدی آن و شکل ايرانی خود را از سوی ديگر از الهًه شراب و جاهت دارد/ از ريشًه اصلی سومری

پارس به معنی پلنگ و يوزپلنگ مربوط است و ) در اصل سکايی(نام اين مردم و سرزمين آنان با کلمه ترکی :  پارس
به هيئت پلنگ يا پوزپلنگ بالدار  سيمرغیبه صورت ) يله ای پارسيانخدای قب(اهورا مزدا از اينجاست که تمثال 
توتم (و از همين روست که درفش کاويانی هخامنشی از پوست پلنگ يا يوزپلنگ و تمثال عقاب . تصوير ميگرديده است

جالب است که . تتشکيل يافته بوده اس) سيارًه اورمزد، سمبل ايزد قبيله ای پارسيان(و ستارًه برجيس ) ديگر پارسيان
را در مقام قاتل آستياگ، ) لفظًا يعنی قوج وحشی(کورش مورخان قديم ارامنه يعنی موسی خورنی و مارآپاس کاتينا، 

که ) خورشيد چهر، راهوله پسر گئوماته زرتشت( تيگرانناميده و به سهو نام وی را با ) ببر يا پلنگ( تيگران
از اينجاست که کورش . يه بوده و نبيرًه دختری آستياگ، مشتبه شده اندفرمانروای ارمنستان در عهد کورش و کمبوج

و به ) پلنگ دم دراز( اوروپیزادًه عقابی به نام ) گئوماته زرتشت= اميران(در اسطورًه گرجی  کوروشاتحت نام 
هد، بر اين را هم می د سرزمين کناریمعنی  پارسچنانکه گفته ميشود نام . مجسم شده است سگ شکاری بالدارصورت 

همين نام اخير در . باشد که از متصرفات عيالمی ها به شمار می رفته است ورهشیاساس نام سابق پارس بايد همان 
را نيز می دهد،  به نظر می رسد اسطوره کهن  جايگاه گراز، معنی سرزمين کناریزبانهای هندوايرانی کهن عالوه بر 

پارسی خصم آستياگ را  کورشآوازخوان،  انگارسکه می گويد ) نقل از دينونآتنئوس به (ايرانی منقول در منابع يونانی
در هيئت ( ورهشیوحشی ويرانگر رها شده در باتالق تعبير می کند، از همين معنی نام باستانی گراز به دد ترسناکتر

با توجه . خذ شده استس ا-س از نام عود يا چنگ سومری يعنی الگار- ظاهرًا خود نام انگار. پيدا شده است) وراهه شی
ربط  سگپرستيعنی مردم  کاسپيان/ کادوسيانفريدون با / يوزپلنگ کلمًه پارس بوده که کورش/ به همين معنی پلنگ

                                           .    قيد شده که به معنی سگ می باشند سپاکوو  فرانکداده شده و نام مادر و دايه وی 
را لغت شناسان به معنی غبنی تاج خروس آورده اند و فردوسی نيز با آوردن کلمًه خوچ در مورد ايشان  اين نام: بلوچ

 )قفج، خوچ يعنی تاج خروس(کوچيعنی  بلوچاما نظر به همزاد کهن نام . همين معنی را از نام آنان اراده کرده است
ان نيرومند گرفت که مردمی از نژاد سکائيان تيز خود به پارتي) تلخيص  پرتو سور(کلمًه بلوچ . ايشان را منظور دانست

و اين استدالل با توجه به موقعيت جغرافيايی سرزمين  توران در بلوچستان پاکستان که بين کشور ثروتمند هند . بوده اند
لوچستان بنامهای کهن . و سرزمينهای ثروتمند ايران عهد اشکانی و ساسانی قرار گرفته بوده است مصداق پيدا می کند

نام . معنی نمودسرزمين جادوگرانمی توان  مغ را با توجه به کلمات هندواروپايی ) ران-مکو( مکرانو  ماگانيعنی 
به اوستايی وپارسی (گوپه بلوچستان را همچنين می توان از ريشًه سانسکريتی ) قفص، کوچ( کوفچبوميان باستانی 
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و ) گت( جتنام کهن ديگر و نام حاليًه گروهی از آنان يعنی . گرفت کوهستانیيعنی رمه دار کوچنده يا ) گئوپای
                                   . را هم در لغت اوستايی می توان دامداران کوچ نشين و کوهپايه نشين معنی نمود براهويی

به ترتيب می توان  يتسانسکررا در زبان  هرمزگان و بلوچستاننامهای اين دو بندر استان :نام بنادر گواتر، جاسک
يعنی جايگاه جاسک در رابطه با اين معنی نام بندر . معنی نمود جايگاه صيد ماهیو جايگاه گاوان بهتر يا شاخه درخت 

. می ناميده اند  ماهيخوارانصيد ماهی، گفتنی است که يونانيان باستان مردم بومی همين واليات ساحلی جنوبی ايران را 
. اخذ شده باشد لنجخبر نئارخوس مقابله نموده اند، از کلمه بندری  گوگانایکه آن را با  لنگهدر نام بن به نظر می رسد

                                             .استان هرمزگان است کنگانبيشتريادآور نام بندر  گوگانهچنانکه قبًال اشاره شد، لفظ 
به معنی کوهستان آورده اند در اين صورت اين نامی بر نواحی شمالی و اين نام اين سرزمين به زبانهای سامی : عيالم

در اصل متضمن جلگًه  سرزمين خدايیبه معنی  هلتومتیخود نام عيالمی کشور عيالم يعنی . شرقی آن بوده است
 لارمائيظاهرا ترجمًه همين نام است که در اسطورًه ضحاک شاهنامه به صورت . حاصلخيز خوزستان می شده است

سکنی گزيدند که اکنون آن ) جنگليها =؟دروسيان(بعدها در شرق عيالم  قبايل پارسی . ثبت شده است) آرامش خدايی(
کرمان را با توجه  سيرجاننام شهر در اين رابطه .ناميده ميشود) کوهستان مردم جنگلی(سرزمين به نام ايشان کهگيلويه 

     .شمرد خانه خداعيالمی به معنی  سيجانآن می توان مأخوذ از نام ) گوراتزي، معبد بلند( مير زبيربه نام معبد باستانی 

اين شهرهای کويری کرمان و خراسان جنوبی : )نيه باستانی(و نهبندان  )معروف با نام ساختگی شهداد( شهر خبيص
(= نهبندان بنابراين . معنی جايگاه پايينی است به نيهو ) نخلستانهاشهر ( بيشماخوررا به ترتيب می توان به صورت 

  .عنی شهر منسوب به مردمان پايينی و جنوبی استبه م) نيه وند ان
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  گفتارهای پورپيرار در معنی نام اورمزد و اغراق  در رل يهود در تاريخ ايران باستان

برهما و وارونای (ورامزدا اهرا نه شکلی از نام  اورمزدناصر پور پيرار محقق جنجال برانگيز تاريخ ايران نام 
ميگيرد؛ که با توجه به منابع موجود  )مزدا-ائور(=خدای سرزمين بخشنده يعنی سرور دانا بلکه به معنی  )هندوان

خدای زمين ( دونياشدرست به نظر نمی رسد ولی به فرض درستی آن در اين صورت اين نام مترادف نام خدای کاسی 
در نيمًه دوم هزارًه دوم پيش از ميالد دولت خود در بابل را به نام وی ) لراناسالف (می گردد که کاسيان ) بخش

نيز در  اهورامزدامی دانيم در فرگرد دوم ونديداد اوستا خود . می ناميده اند مستعمرًه خدای زمين بخشيعنی  کاردونياش
مين گستر و زمين بخش معرفی خدايی ز) ايزد جهان زيرين که خود با اهورامزدا پيوستگی دارد(رابطه با جمشيد 

پارسی بومی در مدت نزديک به پنج قرن حکومت کاسيان دربابل / بنابراين می توان گفت اين خدای کاسی. گرديده است
از سوی ديگرمسلم به نظر می رسد نام اين ايزد در زبان کاسيان . در خاورميانه بسيار مطرح و معروف بوده است

اهورا مزدا انای مرگ و مير خاندان شاهی بوده است که خود نامش به وضوح يادآور نام يعنی خدای د ايميرياآريايی، 
در کتيبه های ) اهورای بزرگ(شورامزس و آ) خدای بزرگتر(بغ مشتوم به نظر می رسد نامهای . يعنی سرور دانا است

لذا به هر . پارسی  می باشند/ زد کاسینامهايی بر همين اي-چنانکه هومل می گويد  -سارگون و کتابخانًه آشور بانيپال نيز
قابل توجه است که گزنفون  خود نام سپيتمه جمشيد . حال اورمزد و اهورامزدا نامهای خدای ايرانی کهن واحدی بوده اند

آورده که به معنی قابل توجه دارای  کربسانتاسرا به عنوان فرمانروای ارمنستان و حوالی آن در عهد آستياگ، جايی 
آورده است )مخلوق ميرا( آبراداتاساطير ايرانی است و جای ديگر  کيومرثيرا است که از سويی مطابق همان کالبد م

                                                                                     . که هرسه نامهای ديگری بر سپيتمه جمشيد بوده اند
بينانه افراطی ناصر پور پيرار و بسيار بر جسته کردن  رل گذشته يهود وعموميت دادن برای آشنايی با نظريات توطئه 

نقش امپرياليستی صهيونيسم  کنونی يهود، در گذشته های دور تاريخ ايران، مطب زير را از وی در اينجا می آوريم؛ با 
تقليد ازموبدان ايرانی نموده اند نه بر عکس، بوده اند که پيروی و ) کاويان اوستا(يهود  کاهناناين تذکر که در واقع اين 

هم نام خود را ازنام مترادف ) اهورای لشکريان(  يهوه صبايوتو خدای خاص قوم يهود يعنی  يهودحتی خود نام 
ند گرفته ا) ياهو(آريائيان ميتانی مهاجرت نموده به فلسطين يا از ِال کنعانيان يعنی ای آن که او اهورا ميثرًهايرانيش يعنی 

                    : که از سوی ديگر با ايزد جنگ و عهدو پيمان و همچنين خورشيد آريانيان ميتانی مطابقت داده شده است
                                                                                                                     

 (1)نعل وارونه
  ناصر پورپيرار: نويسنده
  ٣٢آتاب نقد شماره : منبع

  

  مقدمه
عبارت ديگر تاريخ  به است؛اي جديد  عنوان آنكاشي در پيشينة اقوام اين آشور، پديده در ايران به نويسي تاريخ اصوًال
غاز پردازد، از صد سال اخير آ تمدني ايراني مي خاستگاهوجوي مسائل پيش از اسالم و در واقع  جست  اي آه به نگاري

اي از  خوردو سلسله نمي  چشم نگار خودي به آن است؛ يعني در صد سال اخير تاريخ نبودنهاي آن، ملي  شده و از ويژگي
تاريخ براي ما فرستاده شده  عنوان بهها  ها يا فرانسوي  ها، آلماني ها، انگليس شود آه از سوي روس مشاهده مي مطالب

تحقيقات ملي دربارة درستي و نادرستي مطالب انجام  گونه هيچنكرده و  است و ما خود دربارة اين مطالب آنكاشي
  .ايم نداده
و  اسالمپيش از  نيز مورخان اسالمي، مطالبي دربارة ايرانيان و تاريخ هجري …سوم، چهارم، پنجم  هاي  قرندر  تر پيش

هاي مورخان اسالمي  و در آتاب گردد بازميچه به تاريخ پيش از اسالم  اند؛ ولي آن نيز تاريخ زمان خود بيان آرده
اروپايي و امريكايي  هاي دانشگاهآه آقاياني آه معتقدند در  باشد و جالب اين است، قابل تعمق مي منثورمضبوط و  

هايي است آه مورخان اسالمي هزارة پيش انجام  همان نوشته به استنادهايشاناند، بيشتر  تحقيقات نوين علمي براي ما آرده
  .هزاره پيش ندارد اسالميهاي مورخان  نويسي اخير، ارزشي برتر از نوشته توان گفت آه اين تاريخ نتيجه مي درد؛ ان داده
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آه بها  است» فردوسي شاهنامه«نيز در اختيار داريم آه از قرن چهارم هجري باقي مانده و آن،  ديگريتاريخي  منبع
هايي است آه  شاعرانه دربارة موضوع بيانينيست؛ زيرا اين آتاب  عنوان منبع تاريخ، چندان درست دادن به اين آتاب به

گردد و  آم به دوهزار سال پيش از نگارشش باز مي است آه دست  مطالبيهمراه ندارد و بيان   هيچ استناد تاريخي به
خ جز ارائة سند، از نظر مور بدونهم   مسائل دوهزار سال پيش از زمان خود، آن دربارةوگوي يك شاعر  گفت
  .شود نميگويي ارزيابي  قصه
هزارة پيش و  دردانان اسالمي  اسناد موجود دربارة تاريخ ايران، اعم از اسناد مورخان و جغرافي آاملمطالعة  با

توان به اين نتيجه رسيد  جهاني و داخلي، مي هاي موزههايي آه در سدة اخير نوشته شده است، همچنين با بازديد از  آتاب
  .هويت واقعي ايرانيان نيست بيانگرهاي موجود  و دانستهها  آه داده

ايران شمرده  فكريترين وظائف روشن  گونه اسناد، منابع و اطالعات از مبرم ضرورت بازنگري اين ترتيب، اين به
ي و حتي اي در ذهن روشنفكر بسيار تخريب آننده پيامدهايآه پيدا است ـــ  هاي ارسالي ـــ چنان شود؛ زيرا اين تاريخ مي

  .استعوام اين سرزمين پديد آورده 
 ولي i[ii]است؛يك تمدن آهن هفت هزار سالة بسيار پيشرفته و انباشته از آثار آهن هنري و صنعتي  دارايواقعي  ايران

سلسلة هخامنشي آغاز و  ودر اسناد تاريخي موجود، تمدن ايراني از دوهزار و پانصد سال پيش و از ظهور آورش 
انديشي و حقوق بشر براي  اهداي آزادي، نيك باشوند آه ظهور هخامنشيان  ود و در خالل آن مدعي ميش تعريف مي

آنند آه ايرانيان و مردم شرق ميانه پيش از ظهور  غيرمستقيم القاء مي طور بهايرانيان و حتي جهانيان، برابر است و 
هاي  شناسي در موزه هاي موجود باستان يافته آه رحاليد ii[iii] .اند نادان، متجاوز و از اين قبيل بوده وحشي،آورش، 

 تاريخيهاي بازبيني بنيان  ترين محرك تواند يكي از بزرگ آشف پاسخ اين پرسش مي. آند ميجهان، خالف اين را ثابت 
  .ايران شود

ملي ـــ  دهايواحهاي اين  ها ملت و تمدن پيشرفته را شاهديم آه دولت پيش از هخامنشيان، حضور ده آهنايران  در
امپراتوري هخامنشي، ساختار مرآزيت  همچوندهد ـــ پيرو شكوه و جالل افراطي نبوده و  ها نشان مي آه يافته چنان

آورد و بيشتر منازعات باستاني در  ها نشاني نمي مدت و سراسري بين آن درازهاي  اند، تاريخ از ستيزه  نظامي نداشته
فرض  النهرين بينهاي آشور، سومر و بابل و  هاي حاشية غربي ايران با تمدن محدودة برخورد تمدن درايران آهن 

ـــ  استقومي وملي مردم ايران ـــ آه هنوز برقرار  ترآيبپيش از ميالد،   نخستترتيب در آغاز هزارة  بدين. شود مي
شود آه از ديرهنگام،  يم آاملسال پيش از ظهور هخامنشيان  ٥٠٠آم   سال پس از استقرارهاي نخستين و دست ٢٥٠٠

احتمال بسيار در صورت ادامة رشد تاريخي و منظم خود ترآيب  به آهiii[iv].ترآيب صلح و همزيستي بوده است
تمدن  ها، آنتنش  آوردند آه رشد طبيعي و بي همجوار، در محدودة جغرافيايي معيني پديد مي هاي ملتقدرتمندي از اتحاد 
منطبق با امكانات طبيعي ملي و قومي و  هخامنشيان،اساس روند دوهزار سالة پيش از گذارد؛ و بر مستقلي را بنيان مي

النهرين باستان ـــ آه فرهنگ و تمدن جهان به      مدنيت و در مجموع مدنيت بين اينشد و اگر  احكام جغرافيايي متحول مي
را مدون آرده بود،  اجتماعيل پيش، قوانين سا ٥٠٠٠شد، اين تمدن آه  دست هخامنشيان برچيده نمي است ـــ به مديونآن 
  .شد آرد و خرد بشري به مبناي غرب منتقل نمي مي ريزي، پايهشك در رشد بعدي خود، فلسفه، حكمت و علوم را نيز  بي
ها  آهن ده ايرانتوان اثبات آرد آه درپي ظهور و تسلط سلسلة غير ايراني هخامنشي بر  با استحكام مي ولي سادگي به

. اين سرزمين و منطقه متوقف شده است دراند و رشد ملي  آشي آامل شده و تجمع در ايران و شرق ميانه نسلتمدن 
دهد آه در سراسر آن دوران، هيچ اثري از   حملة اعراب گواهي مي ازسالة ايران پيش  ١٢٠٠آنكاشي مختصر در تاريخ 

را  درازمردم ايران آهن، اين دوران . شود ديده نميهاي اقتصاد، سياست و فرهنگ  در حوزه مليحضور انديشه و عمل 
اعراب از معرفي حتي يك چهرة  حملةاند و چنين است آه ايرانيان تا سدة دوم پس از   سر برده در اختفاي عمومي به
اسناد فرهنگي جهان حتي يك برگ مكتوب را، آه از سوي  ومانند  هاي حكمت باستان عاجز مي جهاني در تمامي رده

  .شناسد نمي باشد،نيان به فرهنگ بشري افزوده ايرا
سهمگين  ضربةهاي نخستين هجري به سبب گستردگي و عمق  ايرانيان پس از حضور هخامنشيان تا قرن آهاست  آشكار

در هيچ . اند خرد بومي و ملي وارد نشده ووارد آمده و فقدان فضاي مناسب براي ارائه انديشه، به عرصة تأليف، حكمت 
غير  متجاوزانشود و   نمي ديدهآهن ايران با حكومت مرآزي  اقوام  همكاريز اين دوران طوالني، نشاني از زماني ا

بيگانگي در بين . اند نكردههاي اقوام ديرين ايران آهن، نقشي ايفا  اسالم، جز تضعيف و تخريب توانايي ظهورايراني تا 
است آه اقوام ايراني در تمام اين دوران طوالني حتي به  بودهحد هاي مسلط تا بدان  ملل مغلوب ايران آهن و امپراتوري

 استاند و آار دفاع از سرزمين غصب شده برعهدة حكومت مرآزي بوده  مهاجمان برنخاسته برابرتقابل و تدافع ملي در 
  .شود نمياي است آه در تاريخ پس از اسالم تكرار  و اين پديده
و حتي فردي  مردميريزي در سراسر مسير خود، بارها با مقاومت ملي،  و خون اعمال بيشترين خشونت رغم به مغوالن
برخورد با مقاومت ملي از سراسر ايران  بدونآه اعراب با نيرو و تجربة ناچيز نظامي،  اند؛ درحالي رو بوده روبه
و مغلوب ايران آهن، بار ديگر هاي بيگانه است آه ملل پامال شده  نظام سلطه فروپاشيتنها پس از اسالم و با . اند گذشته
به فرهنگ جهان  آوراني نامهاي گوناگون سياست، ادب، اقتصاد و علوم،  تر از سه سده در عرصه گيرند و در آم مي جان

  .آنند عرضه مي
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 دست نيامده  و قومي به فرهنگيعنوان بنيانگذاران يك امپراتوري، هيچ نشانة  پيش از حضور در تاريخ به هخامنشيان، از
ساختة هنري حتي در حد توليد يك سفال ساده از آنان   دست هيچاند و  ها ديني ندارند، خانه و معبدي نساخته آن. است
 تبعيتحال آه شگفتي برانگيز است، ولي براي قومي آه پيوسته در حاشيه تمدن زيسته و به  عيناين مطلب در . ايم نيافته

النهرين  هاي بين جا آه اين قوم حتي پس از تسلط بر ديگر تمدن تا آن آيد؛ نمي غير ممكن چنداناست،  فرهنگي ناگزير بوده 
عالئم اقتدار بعدي  وبه علت عدم سابقه و سنت گذشته، قادر به معرفي هيچ نقش و نشانة قومي مستقل نيست  نيزو ايران 

 اقتباسفرهنگ اقوام مغلوب  زيستي و ادوات نظامي و ظروف مصرفي از هنر و تدارآاتآنان در معماري، خط و يا  
  .شده است
مشخص  نظريةشود و ما  صعود هخامنشيان در مقام بانيان يك امپراتوري، بدون مقدمة قبلي انجام مي وو ظهور  حضور

طور آلي  است، در دست نداريم و به قديمهاي  اي آه ماالمال از قدرت ها در منطقه و قابل پذيرشي در علل بر آمدن آن
  .اند خاموشو اسناد تاريخي جهان تا يك سده پيش در معرفي آنان  نداردنشيان، هيچ سند ملي آهن وجود دربارة هخام

بيش از  اي نكتهدر بازخواني تاريخ ايران و هويت ايرانيان و پيشينة بوميان ساآن اين سرزمين،  تفاسير،تمام اين  با
از سويي . آند دارد ـــ جلب نظر مي نمي برترحقيق جدي هرچيز توجه هر خردمندي را ـــ آه تعصب قومي و ملي را بر ت

شناسي  شوند و از ديگر سو، باستان به هر سند دست چندمي متوسل مي ايرانيانمورخان اروپايي براي معرفي پيشينة 
 منظم در همدان، ووجوي پيگير  هاي خاك باقي بماند و با جست آوشد آه تمدن ايران آهن در اليه مي مصرانهجهاني 

امپراتوري هخامنشيان منتقل آنند؛ همچنين  آغازآوشند آه آغاز تمدن ايران را به  جمشيد و شوش مي پاسارگاد، تخت
اساس بيااليند و هويت واقعي ايران و ايراني را تا حد  بي باورهايتا فرهنگ ملي ما را به يك سلسله  آنند ميتالش  

اين آوشش هدفمند خاورشناسان . بكشانند سقوطهاي پسته به   دانه هاي قالي و نقش جمشيد، تختهاي  تصاوير سر ستون
ها از  هاي ايراني آن نسخه بدل و …اشميت، آستروناخ . واندنبرگ، هرتسفلد گلدزيهر،» گيرشمن«يهودي تبار همچون 

خوبي  آنند و به جهان را با تاريخ اصلي سرزمين غرورانگيز ايران آهن مبادله تجاوزترين  رو است آه تاريخ گسترده اين
پردة دودي است تا قوم  ايجادداشتن تمدن ايران آهن،  هاي اجباري در مخفي نگه گويي است آه تدارك اين زياده آشكار

  .يهود را در پس آن پنهان آنند
هخامنشيان را جدي بگيرند و چون اسناد  هويتشناسي تاريخي و   اند آه ديرين عالقه نداشته ايران تاريخ نگارندگان
نياز ندارد و در بررسي  متعددآه به دوران مورد نظر اشاره دارد بسيار ناچيز است، اين بررسي به تعقيب متون  تاريخي

  .نيستيمرو  ها روبه پيدايش اين امپراطوري با تنوع ديدگاه
گوناگون به نجد  مسيرهايمعرفي آرده از » مهاجران ايراني« مورخان ناچار هخامنشيان را با عنوان آلي  تمامي تقريبًا

  ايران ايراني ناميد؟  درتوان قومي را پيش از حضور  اند؛ اما چگونه مي  ايران رانده
شده و  واردمهاجران نخستين را آه به گفتة خودش، هزار سال پيش از هخامنشيان به اين سرزمين  گروه» گيرشمن«. ر

گروه دوم از جمله هخامنشيان بعدي را  مهاجمانند؛ اما آ اند، ايراني خطاب نمي   هاي بومي ايران را پايه ريخته تمدن
زمان و سمت و سوي مشخصي براي ورود آرياييان سرشار از تمدن آه از » پيرنيا مرحوم« iv[v].خواند  ايراني مي
با ديوها يعني ساآنان  رااند و در ورود به ايران آنوني خود  رويايي بهشت آسا، ولي نامعلوم خويش گريخته سرزمين

  v[vi].شناسد نمي! بينند تمدن ايران آهن مواجه مي ست و بيپ
را مسير  ماوراءالنهرقفقاز و » گيرشمن«. اتفاق نظري دربارة مسير ورود اين مهاجران وجود ندارد هيچمجموع  در

 و vii[viii]درياي خزر، آسياي ميانه شرق vi[vii]خزر،داند و ديگران اين مهاجران را از غرب درياي  ورود آنان مي
آوچ سبب شده  اينناآشكاري مبدا . اند مياني افغانستان يا حتي از هند بدين سو گسيل آرده هاي  سرزمين ،viii[ix]مرآزي

  .روند طفرهطور عمده از ورود به اين فصل  است آه بيشتر تاريخ ايران نويسان به
آه به  برشمردههاي  ها و نشانه  هجا آه منظور ما پيگيري موضوع هخامنشيان است، مجموع نظري از آن واين همه  با

آند آه بوميان ايران آهن، بازماندة گسترش يافتة   شده است، آشكار مي آورده [x]١»دوازده قرن سكوت«تفصيل در آتاب 
روسيه بدانيم آه  ميانيهاي  اند و هخامنشيان را بايد تنها قوم مهاجر از استپ پارينه و نوسنگي بوده هاي تجمعنخستين 
 هاي تمرآزخطه و نجد ايران، در اشغال ديگر  سراسرها در اين سرزمين،   هاي حضور آن ور نخستين نشانهزمان ظه
  .استتر انساني با توليد و تمدن و فرهنگي متعالي بوده  ديرينه

دوران  آن به تبديلها دربارة منزه جلوه دادن تاريخ باستان ما از هخامنشيان تا ظهور اسالم و  آوشش گسترةتوجه به  با
هاي امريكايي و اروپايي وابسته به آليسا  دانشگاه مورخانافتخارات ملي با طرح مطالب مبهم و اسرارگونه به اتكاي آثار 

آدام آورش واقعي است؛ آورشي آه در تورات وجود دارد يا آورشي آه يهوديان  آهشود  و آنيسه پرسشي مطرح مي
مدعي دو آورش و دو بابل و  توان نميگونه آه در تاريخ آشكار است،  همان. ندا  تاريخي براي ما تأليف آرده هاي آتابدر 
يكي : ايم شاهد حضور تاريخي و عملياتي دو آورش جداگانه آنونيالنهرين تخريب شده بود، هرچند آه در وضع  بين
  .ايرانديگري از فارس در  و)  تورات(  آند  ميآه از اشكناز حمله  آن

آنان دربارة  هاي بازگفتهسش ابتدا الزم است آه دربرابر تمامي تلقينات خاورشناسان ترديد آنيم و اين پر بهپاسخ  براي
  .بدانيمسال پيش را تابعي از سياست استعماري اروپا  ٥٠شرق ميانه تا 
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اين بوده است آه آورش بنابر آزاد منشي  پيوسته … و x[xii]»شهبازي شاپور«ix[xi]»گيرشمن« همچونمورخان  فرض
آه  يهود،توان مطرح آرد آه سرآردگان  جا فرض ديگري را نيز مي  در اين. بابل رهانده است اسارتود، يهود را از خ

طلب،  اند، با حمايت مادي و عقلي از ماهيت قدرت منطقه ما پراآنده و آواره بوده در اورشليمالنصر به   پس از حلمه بخت
را تا مرتبة بنيانگذاران يك  ها آنه سرگردان و غيربومي استفاده آرده و فرهنگ و خونريز سران يك قبيل هويت، بي بدون

النهرين خردمند و تمدن در  بين تمدنثروت يهود را از بابل آزاد آنند و با نابودي  واند تا اسيران   امپراتوري باال آشيده
البته اين منطق دفاعي يهود، جاي  خود را تضمين آرده باشند؛ معابدحال توسعة ايران آهن، امنيت بالمعارض مردم و 

براي  اخيرهاي هدفدار در دو سدة  هاي نادرست و باستان پژوهي نگاري را آه يهود با تاريخ چه آنسرزنش ندارد؛ تنها 
آند آه  يهود را شايستة سرزنش بسيار مي است،انتقال تمدن ايران به آغاز هخامنشيان با اهداف سياسي ناپاك انجام داده 

النهرين آنوني بوده است، بلكه با  فقط مانع نزديكي مردم ايران و بين نهآلود تاريخ شرق ميانه،  ازي غرضبا بازس
اند آه به  منطقي شده هاي ملي بي انگاري ايران، سبب بزرگ در وار حكايتمطلقًا، بي ريشه و   ناسيوناليسميزدن بر  دامن

 شرايطهاي مردم ما است آه در   آور بين روشنفكران و توده اسو حاصل آن شكافي هر انجاميدهضديت با عرب و اسالم 
  .نمايد  آنوني پر ناشدني مي

هاي مورخان ديگر برتري دارد ـــ تا يكي دو  بر تفسير است،اين فرض، ناگزير متن تورات آه در دسترس  اثبات  جهت
نه  البتهتوضيح داده شده است ـــ   اما در تورات، آشكارا تمام حرآاتش شناسد؛ نميسدة اخير، هيچ آس آورش را 

آه برخالف قرآن آه  عنوان يك سند تاريخي با اين تذآر و توجه  بلكه به آسماني،عنوان نخستين آتاب نخستين دين  به
 آهبوده است، تورات ذيلي است ) ص(آسماني و سخن االهي است و تنها مخاطب آن، رسول خدا وحيسراسر 
هايي   آه جز پاره اند آورده) ع( هاي دين يهود بر سخنان موسي و اعضاي نخستين حوزه ترين رسوالن، پيروان برجسته

شده است، تاريخ  نوشتههايي آه بر اين آتاب  ذيل ستاطبيعي  بنابراينتواند داشته باشد؛  آوتاه، ادعاي وحي آسماني نمي
هاي آشكار و قابل  عتنا دانست آه ديگر قرينهقابل ا حكمتوان يك  معيني نداشته باشد و رجوع به تورات را در صورتي مي

توان گفت آه بيشتر اشارات تورات به هخامنشيان با  رو و از بخت مساعد مي از اين باشد؛ردگيري با آن همخواني داشته 
  .استباره منطبق و همخوان  ها و ديگر اسناد تاريخي در اين نمودارها، نقل ساير
در قبضة نخستين و  آهاي   هم در منطقه بر آمدن آورش از هيچ را، آنعمومي مورخان در  اعجابراز  اآنون

  .وجو آرد قوم و در سرزمين يهود جست ميانهاي متوالي در  بايد در سه سده ناآرامي است،مقتدرترين اقوام جهان  
امروزي آه در  نمونة .اند  اند، به آزار همسايگان خود پرداخته ها متمرآز شده داده است آه هرگاه آن نشانيهود  تاريخ

هاي  براي همزيستي را ندارند و داراي انديشه سيستميها توانايي ارائة  ايم، اين آه اين پنجاه سال اخير شاهد آن بوده
ها خود  ها بخشيده شده است و آن مندرجات تورات، تصور مي آنند آه جهان به آن بهتجاوزآارانه هستند، زيرا با توجه 

  .يابند اي به اهداف خود دست به هر وسيله دانند تا مي مجازرا 
يهوديان به  يورشتر از سلطنت داود و سليمان به ياد ندارد؛ همچنين دوران داود را با  درخشان دورانييهود،  تاريخ

ن اين تنها برگ تاريخ آهن يهود است آه به نظاميگري پيروا شايد وxi[xiii].داند فلسطينيان و ديگر اقوام همسايه برابر مي
  .خواندنيز » داووديسم«نوعي  رو صهيونيسم آنوني را شايد بتوان به اين ازآند؛   موسي اشاره مي

به علت وفور  اسباطاول پيش از ميالد، با مرگ سليمان فرزند داود ـــ آه در دوران وي وحدت سياسي  هزارةآغاز  در
و » يهودا«ب جدايي اسباط به دو گروه عمدة تشنج و چند دستگي يهود سب ـــ xii[xiv]نعمت در نهايت استحكام بود

و تار و مار مردم يهود  غارتها را به   ثروت فراوان يهود و دو دستگي عميق قومي، دشمنان آن. شود مي» اسرائيل«
تسليم  اسباط،پادشاه بابل دريافت آردند آه به پراآندگي آامل » نبوآدنصر«را مردم يهود از  ضربهآخرين . ترغيب آرد

را به بابل آشاند و گروه زيادي از صاحب  معابدنبوآدنصر، ثروت . المقدس انجاميد يم و خرابي خانة خدا در بيتاورشل
گروه از يهوديان آه توانايي داشتند، به شرق ـــ  آن [xv]٢.را به اسارت بابل برد. …منصبان، ثروتمندان، هنرمندان، و  

 انتهاي، دره موسي در )گرگان(استرآباد : هاي يهودي در شهرهايي مانند امردپا و ن. گريختندتري بود ـــ  آه مأمن مطمئن
ثروتمند  بسيار اينان[xvi]٣.است بودهدر تاريخ و جغرافياي ايران باقي مانده آه حاصل اين آوچ اجباري ... علي و  آب
باره  دراين. آردند نيازمند ميرا به خود  محليهاي  شدند و قدرت اند، با سرماية خود، بر بازار و مردم مسلط مي بوده

ميانه و حتي در بابل ذخيره  يهوديان در دربار و در اقتصاد مردم شرق نفوذتاريخ، اسناد معتبر فراواني از حضور و 
ايران از عيالم، تا افغانستان و خراسان وماوراء قفقاز و حواشي جنوب درياي  سراسرترتيب  بدين [xvii]٤.آرده است

در . خدا بود خانةموعود و تجديد بناي  ضادي يهوديان قرار داشت آه آرزويشان بازگشت به ارقبضة اقتص درخزر 
هايي باشد آه يهوديان براي انتقامجويي  طرح گر توضيحتواند  نهايت نفرتي آه يهوديان از بابليان دارند، مي» ارميا«آتاب 

آه  گويد ميحمله به بابل و از رسيدن روز مكافات بابل سخن و دقت از تدارآات اولية  اطمينانارميا با . اند از بابل آشيده
هاي بسياري دربارة  ها و وعده تورات با مژده در [xviii]٥.توان او را از طراحان و سازمان دهندگان نجات يهود دانست مي
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م آوردن نيرويي است آه يهود در آن دوران، مشغول فراه آشكار خوبي به [xix]٦.هستيمرو  فرا رسيدن روز موعود روبه
 خودهاي  وگوش خود در جستن منجي، بر ذخيره رو خردمندان يهود با گشودن چشم از اين است؛براي حمله به بابل بوده 

  . النهرين بستانند آن، انتقام يهود را از بابل و بين آردنبا هزينه  موعودافزودند تا روز   مي
شمال برانگيخته يا در واقع اجير آرده است تا بابل را ويران  از نويسد آه يهود، قومي را مي مكررو   آشكارا تورات
پيش از آن، هيچ  و  آند ميهاي تاريخي، ما را با نام، هستي و هويت آورش فقط در بابل آشنا  جا آه يافته از آن و [xx]٧آند

يهود، اين قوم  آهان پذيرفت تو مي  و ويران آنندة ديگري نيز براي بابل جز آورش نمي شناسيم، ايم نيافتهردي از او 
خود   ميانه و آزاد آردن اسيران و ثروت شرقهاي مياني روسيه به پاآسازي  نيرومند شمالي سنگدل را يكسره از استپ

هاي دجله و فرات است آه  هاي آهن آناره و تصرف امكانات امپراتوري النهرين بينمأمور آرده است و پس از تسلط بر 
  .تازد ميايران  بهيهود   و تدارآات همكاريبا 
هاي   تمدن مارليك،ويژه  هاي تابناك جنوب درياي خزر، به مردم سرزمين سوختة سيستان، نابودي تمدن نابوديزمان  اگر

النهرين باز  پيش و همزمان با سقوط بين سال ٢٥٠٠درخشان البرز مرآزي، سيلك، عيالم، لرستان و اورارتو همه به 
و تعقل يهود در اختيار قوم غير بومي مهاجمي نهاده شد تا ايران و  سازمانن ندارد آه ثروت، گردد، معنايي جز اي مي
اسيران و  بگشايند،به تيول قبيلة گمنام خونريز خود درآورند، راه بازگشت به اورشليم را بر يهود  راالنهرين  بين

شك تسلط  و امن تاريخي يهود را فراهم آورند و بي فراغتها، زمينة  هاي آنان را آزاد آنند و با برچيدن اين تمدن ثروت
ها بين مردمي  و قوم و ملت، تنها با حمايت بيروني يهود و آارشكني دروني آن مردمآسان و سريع آورش بر اين همه 

  [xxi]٨.ها نفوذ آرده بود است آه يهود تا قلب سياست و اقتصاد آن بودهميسر 
هاي  و خونريزي طوالنيهاي  جا آه به ستيزه هت رسيدن به آرزوهايشان از آنبزرگان يهود به آورش ج رويكرد مسلمًا

دارد و سران يهود را بايد خون خوارگي  شقاوتآوري و  فراوان نيازمند بوده است، نشان از شهرت آورش به جنگ
  .ها پيامبرگونة سرآردة آن سيمايويژة قبيلة آورش جذب آرده باشد، نه 

مقرر در  پيشگويند، يك مأموريت و وديعة االهي از   آه تورات و مورخان يهود مي چنانتوان  نمي رايهود  آزادي
خير انديش بدانيم، بروز اين  يهودوخوي آورش پنداشت؛ زيرا اگر آورش را داراي خصايل نيك و در برابر  خلق

النهرين را بروبد و ايران آهن را  هاي بين در زماني آوتاه، تمدن آهخصايل در آغاز نيازمند چنان اقدام نظامي بوده است 
مروت بدل  واين خبرگي در خونريزي و هجوم در برخورد با قوم يهود، به گذشت، انسان دوستي  گاه  آنتسليم آند و 

  .يهود را به خود جلب آرده است نظر. رحم، نه يك منجي پر عطوفت عنوان يك نظامي بي شك شهرت آورش به بي! شود
او را چون انبياي يهود، طرف خطاب خدا قرار  و [xxii]٩آند ت از آورش با عنوان مسيح خويش ميتورا آهتجليلي  باور
ها اگر ادعاي تورات را در معرفي آورش  آن. ايجاد آرده است بزرگيدهد، براي گروهي از مورخان، مشكل  مي
ـــ  دانند ميآورش را مبلغ دين زرتشت  گاه ادعاهاي ديگر آنان ـــ آه  يهوه بپذيرند، آن برگزيدهعنوان پيك و رسول  به

سه آورش آشنا  با [xxiii]١٠.آه از آورش يعني گل نبشته بابل به دست داريم سنديتوجه به تنها با  وشود  باطل مي
 آورش [xxiv]١١،»يس بو مري« همچونآورش يهودي به تصديق تورات، آورش زردشتي به گواهي مورخاني : شويم مي

  .اوزرگ بابل به گواهي گل نبشته خود برگزيدة مردوك خداي ب
بابل به  دراش  شناسيم و افتخار و پشتگرمي است آورش آه براي او هيچ تعلق مذهبي معيني نمي ممكنآيا  اآنون

قبلي، ناگهان از خداي تورات  ستداست، در همان سال نخست برآمدن امپراتوري، بدون هيچ داد و » مردوك و نبو«
   [xxv]١٢.بازگرداند تا اورشليم را باز سازي آنند اسرائيلشان به  هاي ن را با ثروتدستور بگيرد آه يهوديا

يهود در  عقليهاي مادي و  خيزد؛ بلكه دستور بازپرداخت سرمايه از رأفت انساني آورش برنمي فرمانيچنين  مسلمًا
  .برآشيدن او است

و اموالش را از بابل  اسيراننات و انديشه ياري داد تا هخامنشيان از هيچ زاده نشد آورش را يهود با امكا امپراتوري پس
زيرا  ناميد؛ xiii[xxvi]»آورش آبير پادشاه ايران«او را  توان نميها را به اورشليم بگشايد و  آزاد آند و راه بازگشت آن

است  تاريخدر اش ـــ آه تنها سند اثبات حضور او  گل نبشته متنوي در تاريخ، آورش را شاه ايران نشناخته است؛ حتي 
  .اي از ايران ندارد و ادعايي بر هيچ گوشه آند  ميالنهرين معرفي  ، يعني فاتح بين»شاه بابل، سومرواآد«ـــ خود را فقط 

» اومستد» «اشميت» «آستروناخ» «گلدزيهر«، »گيرشمن» «اشپولر«يهود از قماش  مورخانرا آه  روشي :سخن آخر
تنها به اين قصد بوده  اند، ديدههاي خويش تدارك  آردن تاريخ شرق ميانه در نوشتهو پيروانشان براي فرو  »هرتسفلد«و 

هاي ناممكن  ها با بيان افسانه آن. شرق ميانه ديده نشود انديشمنداست آه حضور اسباط يهود در ميان مردم آزاده و 
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اند آه  جان هم انداخته و چنين وانمود آرده به راهاي منطقة ما  ترين تمدن معتبر جاعالنه، عمده نا  اسناد  تداركتاريخي و 
طور  خشونت در رفتارهاي وحشيانة مطلق، به هاي شيوهترين  مانده ها، با اعمال عقب و مدي بابليان،آشوريان، عيالميان،  

                                               .اند بودهدائم به ستيزه با يكديگر مشغول 
                                                     

                                                 

در باب شجره نامًه خاندان پهلویتحقيقی   
يا اين خاندان پهلوی ربطی با آن خاندان پهلوی حماسه آفرين آماردان قرن هفتم پيش از ميالد داشته اند؟                آ
زير در بارًه شجرًه نامه خاندان پهلوی چه قدر سنديت دارد،  ولی بسيار بعيد است که کسی قادر بوده  نمی دانم که تحقيق 

باشد از هفت نسل پيش از رضا شاه چنين اطالعات نسب نامه ای دقيق و روشنی بدست دهد، ظاهرًا خبری در اين باب 
لرستان  الشترته و پيراسته اند چه آوردن نام وجود داشته و خوش خدمتان آن را به سليقًه خويشان ساخته و پرداخ

آالشت اشتراک دارد نشان می دهد که نام خود قصبًه  آالشتبا  سرزمين عقابدرتشريح اين شجره نامه که در معنی 
را هم به عاريت ) منطقه پهلوی زبانان ماد کهن(در اين باب نام ناحيه فهله. باعث و دستاويز افسانه سازی شده است

که شاهنامه تحت نام ) تاريخی آترادات(اساطيری  زالو  رستماز سوی ديگر بسيارجالب است که سرزمين .  ندگرفته ا
می نامد، طبق اساطير اوستا و خبر کتسياس طبيب و مورخ دربار پادشاهان ) سرزمين عقاب( آشيانًه سيمرغافسانه ای 

صد البته می آالشت بوده است که نظر به ترادفش با نام واقع ) اوستا گوذًه( مازندرانميانی هخامنشی، در همين ديار 
رستم / مازندران منظور باشد؛ جالب توجه است که اوستا نام خانوادگی خانوادًه گرشاسپ  آالشت تواند همان ناحيًه قصبًه 

گی با نام آورده است که خود به ساد) پايانی، آخری( ثريتهو ) کناری( سام را ) سکائيان آماردیپيشوای  آترادات(
. ناگفته نماند خود نام زال در گيلکی به شکل دال به معنی عقاب است.مترادف ميشوندپهلوان شاهنامه و  پهلوی

اوستايی و " ر"را از سوی ديگر علی االصول طبق قاعده تبديل حرف ) پاهلونی( پاالنیخصوصًا که می توان نام 
فارسی به معنی پير مربوط دانست که اين خود نسب ) زال(= ير پهلوی با کلمات پورويه سانسکريت و پ" ل"پارسی به 

ولی آيا  اين خاندان .  می رساند) آترادات پيشوای آماردان(پاالنی های مازندران را به رستم زال سکائيان آماردی 
ری رئيس تحت رهب) ديوان مازندران(متجاوز  آشوريانکه در قرن هفتم پيش از ميالد پهلوی قهرمان بی بديل ايران 

تار ومار نموده و دولت مستقل ايران مادها را برای  آملرا در پای حصار شهر ) سردار آشوربانيپال( شانابوشورئيسان 
در قرن ) با توجه ريشًه فارسی آن،يعنی کناری(پهلوی نخستين بار در تاريخ به وجود آورده اند ربطی با اين خاندان 

ان باشند برای حفظ منافع اربابان استعمارگر خود قهرمانان مملکت را ساقط اخير دارد؟ که خود بيش از آن که قهرم
اساس اين رازنهان ارتباط  - ..به شماريد؛ ميرزا کوچک خان، ارانی، مصدق، فاطمی ، حنيف نژاد و گلسرخی -کرده اند

اتل ميليونها ايرانی، يعنی يا عدم ارتباط اين دو خاندان مازندرانی به ظاهرهمنام ولی به هر حال همشهری را به قول ق
می تواند بسيار قديمی باشد و در اين صورت ) پاهلونی(گر چه مسلمًا نام خاندان پهلوی . چنگيزخان مغول، خدايان دانند

می گرديد؛ در حاليکه ) عهد باستان فرشوادگر( سوادکوهمی بايستی اين نام فراگير جمعيت کثيری از مردم منطقه 
در  فرشوادگراما به هر حال خود صورت قديمی نام اين منطقه يعنی . پيش از صفويان قد نمی دهدمعلومات ما به دورًه 

آترادات و شخص )کناری، پهلويی(سام را به سادگی می توان اشاره به خاندان  کوهستان رهبر کاميابمعنی  اوستايی 
رستم نه / خانواده گرشاسپ يستانسدر واقع از . شمرد) آذربرزين، رستم و گرشاسپ شاهنامه( پيشوای آماردان

: منظور می بوده است) سرزمين مردم سگپرست(کاسپيانه / سکائيان آماردی مازندرانزرنگ بلکه  سکاهایسرزمين 
                                                                                                                      

اهتبار رضا ش  
                                                      یتقو سيدمصطفي: به قلم

مرگشان و يا ريشه و  واند، اما هيچ گاه تاريخ تولد  تا به امروز انسانهاي بي شماري متولد شده و مرده تاريخاز آغاز 
بسياري از امور ديگر، انسانها به هر همانند  نيزدر اين باره . گيرد تبارشان دغدغه ذهن و فكر هيچ آس قرار نمي

و همين اصل، علت . آه آن پديده در زندگي اجتماعي مردم تأثيرگذار بوده است دهند مياي به همان اندازه اهميت  پديده
اصل يادشده، همچنين، .مانند ميآن است آه بسياري از انسانها از زاد و مرگ بسياري از انسانهاي ديگر بي خبر  اصلي

شود در حالي آه نه تنها ديگران، آه خودشان نيز از  مي ثبتاست آه برخي از انسانها، لحظه لحظه مرگشان  نشان آن
 فرهنگاند در عرصه  زيرا اين دسته از انسانها آساني هستند آه به هر علت توانسته. خبرندتاريخ دقيق تولد خويش بي 

شان براي  آه خود يا خانواده گشودنددر شرايطي ديده به جهان يا سياست يا اقتصاد جامعه تأثيرگذار باشند در حالي آه 
بسياري از علما و مخترعان و . آرد و تبارشان جلب توجه نمي ريشهديگران اهميتي نداشتند و ثبت تاريخ تولد و يا 

هم  وداشتند تعدادي هم هستند آه هم هنگام تولد براي جامعه اهميت . اند از اين گونه سالطينمكتشفان و هنرمندان و 
                                                                                                                                     .هنگام مرگ

ه با تولد و تبار روشني ندارند اما تا هنگام مرگ صاحب اشتهار شدند، آنهايي آ آهدر ميان گروه دوم، يعني آنهايي 
حكومت و قدرت تكيه  آرسياما از اين دسته، آنان آه بر . شوند آفرين نمي و سياست سروآار نداشتند مشكل قدرتعرصه 
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پردازند و در پاسخ اين پرسش آه پدرت  حّل آن مي بهداشتند، برخي همچون نادرشاه افشار با پاك آردن صورت مسئله 

اگر صد بار از آنان همين را بپرسي، همين را نيز . »فرزند شمشير« : ددهن مي پاسخآيست و فرزند آيستي؟ در يك آالم 
برخي از آنان . اين گونه نيستند ازاما همه آنان . آنند اين دسته بدين گونه خيال خود و ديگران را راحت مي. شنيد خواهي

واهند همان گونه آه اآنون خود را خ اينان مي. نيز هستند سازي مسئلهآنند، بلكه در پي  نه تنها صورت مسئله را پاك نمي
شود،  تعييين مي افرادبه هر حال، روزي به عنوان تولد اين گونه . و تبار خود را نيز بزرگ بنمايند تولدبينند،  بزرگ مي

 معموًال به آمتر از اين قانع نيستند آه خود را به يكي افراداين دسته . آيد، تبارسازي است اما آنچه تا حدودي دشوار مي
                 .دهندمتبوع پيوند داده و به سالطين اوليه و نخستين بنيانگذاران آشور نسبت  آشورترين نژادهاي  از اصيل

                
است آه در پي نيل به سلطنت، اشتهار سالطين را آسب آرد اما ريشه و تبارش نه  آسانيپهلوي نيز يكي از  رضاشاه 

مازندران متولد شد و  آالشترضاشاه در . ي بهره نداشت، بلكه اصوًال مبهم و ناشناخته ماندا از درخشندگي ويژه تنها
خاني  تاريخنام اين طايفه در « :  نوشتاحزاب سياسي  تاريخمحمدتقي بهار در . شد معرفي مي پاالني معموًال عضو ايل

و الهيجان و ظهور شاه  گيالنخ آه وقايع حكام برده شده است و تا جايي آه به ياد دارم غير از آن تاري پتروگراد طبع
خاني  تاريخظاهرًا » .طايفه در تاريخ ديگر برده نشده است ايننويسد نامي از  اسماعيل و حاالت خان احمد گيالني را مي

  نخستينق ناحيه گيالن و الهيجان، يعني دو دهه . هـ ٩٢٠تا  ٨٨٠شده و شرح حوادث سالهاي  نوشتهق . هـ ٩٢٢ در
                                                                        .وره صفويه و دو دهه پيش از تأسيس آن سلسله را در برداردد

تأمل  قابلتبار رضاشاه مطلبي عنوان شده است آه دو نكته از آن  درباره الشت تااز الشتر  رضاشاه به تازگي در آتاب
به وجودآورندگان ايل پاالني نيز  الوار،ضاشاه از الوار لرستان بودند و ديگر اينكه همين يكي اينكه نياآان ر. است
-١١٤٨(گفته شده است آه در زمان هجوم افغانها در اواخر دوره صفويه  گونهدرباره نياآان ُلر رضاشاه اين . اند بوده

حسنوند آه  طايفه. دادند وبي افغانها ياري ميهمانند بسياري ديگر از ايالت ايران، نادر را در سرآ لر، طوايف )١١٣٥
در » رمضان« افراد طايفه حسنوند به نام  ازيكي . شد، نيز در اين جنگها شرآت داشتند يكي از طوايف لك محسوب مي

. گزيد اقامت آالشتجدا گشته، راه را گم آرده و سرانجام در ناحيه  لشكريانجريان جنگهاي نواحي شمالي آشور، از 
هاي  گرديد و رضاشاه از نواده ماندگاربا يكي از دختران طايفه اوجي ازدواج آرد و براي هميشه در آن ديار  رمضان
                                                                                                                                  .استايشان 
 علتاما اينكه همين رمضان به . رضاشاه، قابل بررسي و در عين حال بسيار محتمل است نياآاناره يادشده درب روايت

 به پهلون و پاهلوناالشت خود را  درگفتند، ايشان هم  مي) فهلو، فهلي، فهلوي(اينكه در منطقه لرستان به لرها، فيلي 
زيرا . ا بنياد نهاد، مورد ترديد است و جاي بحث داردر پاالنييا  پاهلونيايل  گونهاي معرفي آرد و بدين  معناي پهله

پاالني آه پيشينه آلمه  شود ميدرست باشد آه نام پاالني در تاريخ خاني آمده است، آنگاه روشن  روايت بهارآم اگر  دست
را در شود رمضان اقامت خود  رسد آه ادعا مي مي زمانيسال پيشتر از  ٢٢٠در ناحيه مازندران و گيالن نزديك به 

 آهآنچه مهم است نه تبار رضاشاه،  گرچهباب تحقيق در اين باره همچنان باز است، ا ترتيب،بدين . االشت آغاز آرده بود
                                                                 .استآارنامه خود او و جايگاهش در سير تحوالت تاريخ و جامعه ايران 

 
 تبار رضا شاه

   )                                                                              بر گرفته از سايت سخن( سوادآوهي: وشته شده توسطن
 اين )پسيان، خسرو معتضد  نجفعلي: نويسنده رضا خان  زندگي،   تا ژوهانسبورگ  از سوادآوه( براي اطالع نويسنده آتاب"

راقي را يدك مي آشد اما گفتني است آه نويسنده به خود آمترين زحمتي نداده تا در باره زندگي آتاب گرچه نام پرطمط
متاسفانه هم خسروخان معتضد و هم پسيان به داده هاي وهمي تكيه آردند حال آنكه . رضاشاه يا قوم او تحقيق جامعي بكند

در . پاهلوني است به غلط پاالني خوانده مي شودرضاشاه از اصليت االشتي خود اطالع داشته و قوم او آه مشهور به 
حاليكه پاهلون يا پاهلوني گرچه از لحاظ زبانشانسيك با واژه پاالني هم خانواده است ولي معنايي آه از اين دو واژه 

و پاهلوني هاي االشت نه از اقوام فقير آه اتفاقا از دامداران بزرگ .استنباط مي شود تفاوت از زمين تا آسمان است
پهله منطقه اي است در الشتر آه جد بزرگ قوم پاهلون بعد از آنكه برحسب . مالآان بنام االشت و حتي سوادآوه بودند

اتفاق در االشت سر درآورد در ميان مردم االشت ماندگار شد و از اقوام جورسرايي يا اوجي همسري اختيار آرد آه 
رمضان نامي آه نياي بزرگ قوم پاهلون االشتي است . وم استنزديك به هفت نسل بعد رضاخان از نوادگان آن مرح

براي . براي معرفي خود به مردم ده ،خود را پهله اي معرفي آرد آه به مرور پهله به پاهلون و بعد به پاهلوني تغيير آرد
دآوه هر دو اطالع جنابان نويسنده خوب است آه آتاب رضاشاه از الشتر تا االشت و آتاب فرهنگ مردم االشت و سوا

در ضمن اگر دو باره .نوشته آيوان پهلوان را مطالعه بفرمايند آه براي تنوير افكار و اطالع حضرات بسيار مناسب است
هوس آردند آتابي رد باره رضاشاه هر شاهي بنويسند بهتر است با تحقيقات ميداني باره علمي آتاب خود را افزايش 

. راي ديدن اين سايت خدمت مي رسم تااز ديدگاه ديگران پيرامون مطلب فوق آگاه شومبنده بعدا ب. و من اهللا توفيق . دهند
اگر اي ميل داشتم حتما تقديم  .الزم به ذآر است آه آتاب دوم هم اآنون در بازار موجود است و آتاب اول زيرچاپ است

                                                                   "                                                  مي آردم
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 سرپل ذهاب سرزمين ملکه سبا
 

  زار الله یسو به آمد صبا چون   وار مشتاق سبا از ميگو قصه
  اصلها صوب االوالد عادت   وصلها ومي االشباح القت
  السقم لوم حوله جود مثل   االمم یفی الخف العشق امة
  ارواحها من االشباح عزة   اشباحها من االرواح ذلة
  الکميالبق و الباقون انتم   لکم ايالسق العشاق هايا
  فاستنشقوا وسفي حير ذاک   واعشقوا قوموا السالون هايا

  سرا یم ديآ کهی مرغ هر بانگ   ايب یمانيسل ريالط منطق
  سبق بدادستتی مرغ هر لحن   حق فرستادست مرغانت به چون
  گو صبر از را اشکسته پر مرغ   گو جبر زبان رای جبر مرغ
  قاف اوصاف بخوان را عنقا مرغ   معاف و دار خوش تو را صابر مرغ
  احتراز و گو حلم از را باز   باز ز فرما حذر را کبوتر مر
  آشنا و جفت نور با کنش یم   نوا یب او ماند که رای خفاش وان
  صبح اشراط نما را خروسان مر   صلح تو اموزانيب رای جنگ کبک
  بالصواب اعلم واهللا نما ره   عقاب تا هدهد ز رو یم چنان هم

)    مثنوی معنوی موالنا جالل الدين محمد بلخی(  
 

قانونگذار  حمورابیکتيبه های بابلی عهد حمورابی از برخورد سياسی و نظامی : سرپل ذهاب سرزمين ملکه سبا
مسلم به نظر می رسد اسطورًه يهودی و . سخن گفته اند) نامرو، حوضًه رود دياله( ناوارطقًه معروف بابلی با ملکًه من

در اصل مربوط به همين دو نفر بوده، که بعدًا اين اسطوره به قياس به سبا قانونگذار و ملکًه  سليمان مسيحی واسالمی
. منتسب شده است توميريساوستا يعنی  هیسوسمت کشور  ماساگتهای ملکًهو قاتلش  کورش سومسليمان تاريخی يعنی 

استان   ذهابذکر شده است که با سرپل ) سبا(سابوم در کتيبه های سومری ) نامرو( ناوارچه مرکز سياسی منطقًه 
بوده اند که نامش به  الهًه خورشيدچنانکه اساطير اسالمی تصريح دارند مردم سبا پرستندًه . کرمانشاهان مطابقت دارد

می دانيم که اين منطقه در عهد باستان محل سکونت قبايل قفقازی . ميشده است هوریو به زبانهای ايرانی  باهيهوريانی 
 )عهد يونانيان کارس (کارزيبکو کتيبه های بابلی نبوکد نصر اول در اين منطقه از شهر . می بوده است هوریاالصل 

به معنی قابل ( ستياو  کامبانااين سمت از شهرهايی به نام يونانيان در  .است قصرشيريناسم برده اند که مطابق با شهر
برخی ها سرزمين . قابل انطباق می باشند)  به معنی پسنديده( جوانرودو  کاميارانهم نام برده اند که به ترتيب با ) ستايش

و فرمانروای ارته در حماسًه بسيار کهن سومری انمرکر . باستانی آراتتا هم در اين سمت جستجو می نمايند که خطاست
نام برده شده که ) هورمز در شمال تنگه هرمز(هوروم در سمت کوهستان  آراتتهدر سرزمين  ازگيناز معبدی به نام 

پارسی به نام / رابطه با ماد کتسياس از يک اسطورًه مادی. منطقه باستانی مکشوفه در اطراف جيرفت مطابقت می نمايد
سخن ميراند که چون ناکام می ماند ) بانوی زرين( زريناينابه ملکًه سکايی ) مندفرمانروای نيرو( ستريانگايوسعشق 

فريدون از توميريس ملکه ماساگتها / اين اسطوره  بيانگر همان روايت خواستگاری کورش. دست به خودکشی می زند
ولی در اساطير ارمنی تحت  اين اسطوره در شاهنامه ناگفته مانده است: ست که در اين راه  جان باخته و مقتول ميگردد

توسط موسی خورنی نويسندًه تاريخ ارمنستان نقل گرديده ) ملکًه مردم مادر ساالر( سمورامتو ملکًه ) نجيب(ا آرنام 
                        .                                                                                                                         است

:                               اسطورًه سليمان و ملکه صبا در منابع مسيحی از اين قرار نقل شده است
 )دآار فان فرناز  :مترجم آارسن خين :نويسنده( سبا ملكًه
 حكمت مشتاق زني
 ,آسي هرگز آه است بحدي آن سنگيني آه اي وظيفه ,شد گذاشته من عهده بر سنگين بسيار اي وظيفه انجام ,پيش روز دو
 تنها من براي آه است انگيز شگفت بقدري آن زيبايي ,حال عين در و بود؛ نخواهد آن انجام به مايل ,تأمل اندآي از پس
 كهمل ,ژوليانا ملكه( است شده واگذار من به مأموريتي چنين انجام افتخار آه هستم آه من :اينكه آنهم و است باقي جمله يك

 ).شد سپرده او به سلطنت تخت آه زماني ١٩٤٨ سپتامبر ٦ تاريخ در ,هلند آشور سابق
 مسائل به را او تا آمد ,شنيد خداوند اسم درباره را سليمان آوازه سبا ملكه چون و  14 >و ١٠-١ :١٠ <پادشاهان اول

 به ,بود شده بار گرانبها هاي سنگ و ربسيا طالي و عطريات به آه شتراني با و عظيم بسيار موآب با پس .آند امتحان
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 را مسائلش تمامي سليمان و .آرد گفتگو ,بود دلش در چه هر از وي با و آمد سليمان حضور به ,شده وارد اورشليم
 و ديد را سليمان حكمت تمامي سبا ملكه چون و .نكرد بيان برايش آه نماند مخفي پادشاه از چيزي و نمود بيان برايش
 آه را زينهاي و ساقيانش و را خادمانش لباس و نظام و را بندگانش مجلس و او سفره طعام و ,بود آرده بنا هآ را اي خانه
 در تو حكمت و آارها درباره آه آوازهاي" :گفت پادشاه به و نماند ديگر او در روح ,آمد مي بر خداوند خانه به آن به

 اعالم من به نصفش اينك و .نكردم باور را اخبار ,نديدم خود انچشم به و نيامدم تا اما بود؛ راست ,شنيدم خود واليت
 آه بندگانت اين خوشابحال و تو مردان خوشابحال .است زياده ,بودم شنيده آه خبري از تو سعادتمندي و حكمت .بود نشده
 بر را تو ,داشته رغبت تو بر آه ,تو خداي ,يهود باد متبارك .شنوند مي را تو حكمت و ايستند مي هميشه تو حضور به

 است نموده نصب پادشاهي بر را تو ,دارد مي دوست ابد به تا را اسرائيل ,خداوند آه سبب اين از .نشانيد اسرائيل آرسي
 آنچه سواي ,داد بود خواسته آه را او اراده تمامي ,سبا ملكه به پادشاه سليمان و .....".آوري بجا را عدالت و داوري تا

                                                   .بخشيد وي به خويش انهملوآ آرم از سليمان
 ,برخاسته فرقه اين با داوري روز در جنوب ملكه< 42 :12 >متي  رفت ,نموده توجه خود واليت به بندگانش با او پس
 در سليمان از بزرگتر شخصي اينك و ,بشنود را سليمان حكمت تا آمد زمين اقصاي از آه زيرا آرد خواهد حكم ايشان بر

  .                                                                    است اينجا
 حمل را خود سنگين بار ,خميده سرهاي با شترها .پيمود مي را اورشليم و اريحا بين سرباالي جاده ,آهستگي به آاروان

 .آشيدند مي جلو به تندي به را خود شترهاي ,است نزديك سفر ايانپ آه نكته اين به وقوف با شتربانان .آردند مي
 زحمتش به سفر اين آيا آه انديشيد مي خود با ,بود گرفته جاي آاروان وسط در خود و بود داده ترتيب را سفر اين آه زني
 نظر به پايان بي اهگ به گاه آه سفري ,انجاميد مي طول به ها هفته ,آيلومتر هزار دو از بيش مسافتي طي ارزد؟ مي
 بيابانهاي از ,خود مسير در ايشان .داد مي آزاد بسيار را آنها ,روز در سوزان گرماي و شب در شديد سرماي .رسيد مي

                                ..بودند گريبان به دست ,شن طوفانهاي و صحرايي داغ بادهاي با مرتبًا و آردند مي عبور خشك
 در خود قصر در او .برساند انجام به را سفر اين و بپيمايد را راه اين بايد آه دانست مي وجودش عمق در زن آن اما 

 .بود شنيده او باورنكردني حكمت و ,حساب بي ثروت و اسرائيل پادشاه ,سليمان درباره مرتبا ,سبا سرزمين
 طلبيدند مي را سليمان حضور ,جهان اهل تمامي آه بطوري ,بود پيچيده ,شرق دنياي سراسر در ,سليمان شهرت و آوازه

 آن شنيدن براي نيز پادشاهان از بسياري ).٢٤ :١٠ پادشاهان اول(دبشنون ,بود نهاده دلش در خداوند آه را حكمتي تا
 هاي پرسش).٢٤-٢٢ :٩ تواريخ دوم(دادند مي نشان او به نسبت را خود احترام ,هدايا آوردن با و آمده او درگاه به حكمت
 وظايف انجام چگونگي درباره ,اش شخصي زندگي درباره هايي پرسش ,بود داشته مشغول خود به را زن آن ذهن ريبسيا

 همراه سليمان نام با هميشه خداوند نام آه بود اين سليمان شهرت درباره توجه قابل موضوع .خدا درباره حتي و ,سلطنتي
 دريا خداي ,شناخت مي را زيادي خدايان ملكه .بود آاميابي و قيتموف همه آن سرچشمه و منشأ ,اسرائيل خداي ,يهوه .بود
 .بودند نگشوده او براي را مشكلي هرگز خدايان اين از يك هيچ اما ,شب و روز خداي و شراب و جنگ خداي ,خشكي و
                                                                           بودند؟ او مشكالت حل به قادر او خداي و سليمان آيا
 براي و دهد وسعت را خويش دانش و ,بصيرت مرزهاي آه گرفت تصميم ,بود دانا و فهميده اي ملكه او آه آنجا از

 فروتن ,است برخوردار حقيقي حكمت از آه آسي .بگذارد مايه خود نيروي و ثروت و وقت از ,مقصود اين به رسيدن
 .است بيشتري حكمت جستجوي در و نيست آافي دانشش آه نمود اعتراف عمًال آه بود روتنف آنقدر سبا ملكه و .باشد مي

 سليمان با تا رود مي اورشليم به سبا ملكه آه دانستند مي ,نمودند مي برخورد او آاروان به ,سفر مسير در آه اشخاصي
 چندين ,شد مي نزديكتر و نزديك ,داشت قرار بلندي يك فراز بر آه اورشليم شهر به آاروان همچنانكه .نمايد مالقات حكيم

 از باري شتران او سر پشت .آرد جلب خود به را او توجه دور از خداوند هيكل و پادشاه قصر جمله از مرتفع ساختمان
 مافوق جواهرات و عطريات آن ارزش .آردند مي حمل را قيمتي سنگهاي و طال و عطريات نايابترين و گرانبهاترين

 ..                                           دارد قيمت دالر ميليون ٦٢ معادل تقريبا امروزه ,طال وزنه بيست و دص بود؛ تصور
 را سليمان ,خدا اراده طبق بر نبي ناتان .بود اسرائيل پادشاه سومين و بتشبع از او پسر دومين ,داود پسر دهمين ,سليمان 

 و شد سلطنت تخت جانشين پدرش از پس ,سليمان  )٢٥و٢٤ :١٢ سموئيل دوم (ودب ناميده <خدا محبوب> يعني <يديديا>
 خدا از ,پاسخ در او داد؛ خواهد او به بخواهد چه هر آه پرسيد او از خدا رويا در .آرد مالقات را خدا خواب در شبي

 اول( آند هدايت و داوري انصاف به را اسرائيل قوم و دهد تشخيص را بد و نيك بتواند تا آرد حكمت درخواست
                                                                                         )١٤-٥ :٣ پادشاهان

 آه آرد جلوه پسنديده خداوند نظر در آنقدر امر اين .بود خدا به او وابستگي و ,فروتني ,سادگي دهنده نشان سليمان پاسخ
 تمان بر سليمان آه روست اين از .نمايد عطا نيز شهرت و ثروت بلكه ,همتا بي حكمتي هاتن نه او به گرفت تصميم

 .آيد مي حساب به اسرائيل تاريخ طاليي عصر او سلطنت دوره .داشت برتري خويش همزمان پادشاهان
 اسرائيل .بود نوپا هنوز يونان امپراطوري و بودند ضعيف بابل و ,آشور ,مصر هاي دولت ,تاريخي مرحله آن در

 هيكل با عظمت و زيبايي نظر از دنيا در ساختماني هيچ .بود دنيا شهر زيباترين اورشليم و ,دوره آن پادشاهي مقتدرترين
 مالقات آن .رفت مي ديگر سلطان ديدار به سلطاني آه بود احوالي و اوضاع چنين در .نبود مقايسه قابل خداوند (معبد

 .                                                           شد مي محسوب خصوصي و غيررسمي
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 سوالي هيچ .آرد اظهار بيشتر حكمت آسب براي را خود تشنگي ,تمام فروتني با ملكه .بود صميمانه و گرم آنان گفتگوي

 درآي با را ديگران مسائل آه داشت قرار مردي او مقابل در .باشد نكرده بيان سليمان براي آه نبود باقي قلبش در
 تنهايي احساس ,ديگري فرمانرواي هر همچون اما ,داشت رفيع مقامي او مانند آه مردي .شنيد مي توصيف غيرقابل
 خوبي به را او مشكالت تواند مي آه است يافته را آسي آه آرد مي احساس ملكه ,جهت همين به .شناخت مي را دروني
 .است ساخته متبارك را سليمان ,خداوند چگونه آه آرد مي مشاهده خويش چشمان با حال او .نمايد درك
 اندازه هر ,اي مسأله هر براي او .ندارد وجود حل غيرقابل معمايي سليمان براي آه آرد مالحظه بسيار شگفتي با ملكه
 بلكه ,وا ذهني استعداد و هوش در تنها نه ,سليمان حكمت .يافت مي مناسب پاسخي ,رسيد مي بنظر آه هم پيچيده و عميق
 .                                                   شد مي ديده وضوح به نيز او رفتار و اعمال در
 لباس و رفتار طرز و خدمتگزارانش خدمت روش تا گرفته پادشاهي قصر ساختمان از ,نگريست مي آه جا هر به ملكه

 آن حكمت از نمايي ,اطرافيانش و او زندگي جزئيات تمان تا گرفته ها نوشيدني تنوع و غذاها آيفيت از و ,آنان پوشيدن
 و خالص ايماني ,ملموس و واقعي ايماني ,بود داده قرار تأثير تحت را او زندگي جوانب همه ,خدا به او ايمان .بود مرد
                                                    .داد مي شكل را او هستي تمام آه ناب

 خدا عبادت و خدمت چگونگي بلكه ,باشد او روزانه مشغله انجام شاهد نزديك از ملكه دادآه اجازه تنها نه پادشاه سليمان
 قرباني تقديم با سليمان :برد پي سليمان موفقيت راز بزرگترين به ملكه آه بود آنجا در .گذارد ميان در او با نيز را

 چگونه آه داد نشان را بزرگ حقيقت اين ملكه به و نمود اعتراف خويش بودن گناهكار به ,خداوند حضور به سوختني
 .7) :٩ ,٩-١:١ الويان) شود قرباني ,گرديده مجازات او گناهان سبب به ,گناه بي حيواني بايد مي

 دستب ,گناهان بخشش راه از يعني ,بود آرده معين خداوند آه طريقي از را آزادي اين و ,بود شده آزاد گناه بند از سليمان
 رابطه .(١١ :١٧ الويان) يافت مي رهايي گناه بار زير از ,بود گناهكار آه او ,گناه بي حيوان خون ريختن با .بود آورده
  ) 22١٠ .و١٠ :٩ ,٦ :٢ امثال( بود او دولتمندي و معرفت آغاز و سليمان حكمت سرچشمه ,خدا با صحيح
 و شريعت او .بود خداوند ترس بلكه ,نبود حكمت تعليم و ييادگير ,زندگي در سليمان اصلي هدف آه شد متوجه ملكه
 به آه خواهد مي پادشاهان حتي ,انسانها همه از خداوند آه داشت مي اعالم تأآيد با همواره ,آورده جا به را خدا قوانين
 ) .                                                                           ١٣-٩ :١٢ جامعه(  بگذارند احترام او فرامين و احكام
 ماوراي اموري به ,مالقات اين از او .نبودند او احساسات و تفكرات بيان به قادر آلمات .بود مانده مبهوت و مات ملكه

 نكردني باور برايم بودم شنيده تو حكمت درباره آنچه> :گفت سليمان به دليل همين به .بود يافته دست انتظارش و تصور
 واقعيت از نيمي حتي آه نمود ثابت من به ديدم خود چشمان با آه حقيقتي اما .ميكرد جلوه افسانهاي چون نظرم در و بود
 اين با و خورد مي غبطه او قوم به و سليمان خادمين به او .>٧و٦ :١٠ سليمان امثال) <بودند نرسانده من گوش به را

 ملكه آه بود اين همه از مهمتر اما .)١١ :٨ امثال( است ارزشتر با و باالتر چيز هر از حكمت آه نمود اعتراف آلمات
 سپرده سليمان به را سلطنت تخت ,خويش محبت دادن نشان منظور به ,داشته دوست را اسرائيل قوم خداوند آه شد متوجه
 .                                                                           .نمايد پيشوايي انصاف و عدل به را قوم تا بود
 سخاوت و آرم با سليمان .بود گشته تر غني ,مالي نظر از چه و ,اخالقي و اجتماعي نظر از چه ملكه ,بازگشت هنگام به

 تواريخ دوم( بخشيد او به ارزشمند و زيبا بسيار هدايايي بلكه ,بود آرده درخواست او از ملكه آنچه تنها نه ,خود ملوآانه
 حكمت آغاز و سرچشمه خداوند آه بود موضوع اين از آگاهي ,داشت دريافت ملكه آه اي هديه ارزشترين با )١٢ :٩

 .)                                                                       ٢٦ :٢ جامعه( است
 ملكه آه فرمود او .است آرده ياد مثال و هنمون عنوان به او از مسيح عيسي حتي .است مانده بجا تاريخ در سبا ملكه نام
 آه را آناني ,خود عمل اين با و ,بشنود را او حكيمانه سخنان و برود پادشاه مالقات به تا شد بسيار سختي متحمل سبا

 دقت با را الهي مسائل آه است آساني از زيبا بسيار اي نمونه سبا ملكه .ساخت محكوم ,شمارند مي حقير را حكمت
 اين و ,آرد نمي شرم احساس ,برود حكيمتر و داناتر شخصي نزد اينكه از و بود يادگيري پي در او .آنند مي بررسي
 دريافته را وقت بلكه ,نكرد اآتفا بود شنيده سليمان حكمت درباره آه اخباري به او .بود او عميق بينش دهنده نشان

 ما براي نيز نظر اين از او )٦-١ :٢ امثال(رفت تحكم آن سرچشمه جستجوي به و بست سفر بار )١٦ :٥ افسسيان(
 اي آينده ,بيابد را آن آه انساني و شود مي آسب قلب طريق از بلكه ,مغز طريق از نه ,ها دانش باالترين .باشد مي نمونه
  )                                                                             ١ :٢٤ امثال( آورد خواهد بدست زيبا

 خويشتن ,آند نمي عمل آن به و شنود مي را آالم آه آسي آه نوشت اش رساله در بعد قرنها ,مسيح عيسي رسول ,يعقوب
 را خود عيوب ,آن از شدن دور محض به و نگرد مي خود صورت به آينه در آه است شخصي مانند و دهد مي فريب را

    .)                        ٢٤-٢٢ :١ يعقوب (  آورد نمي عمل به خود آردن عوض براي آوششي هيچ و آند مي فراموش
 ديده سليمان از عمل در آنچه هر آيا فهميد؟ آامل بهطور ,بود گفته او به سليمان آنچه هر آيا بود؟ حكيم واقعا سبا ملكه آيا
 آرد استفاده ,داشت اختيار در آه مكاناتيا از آامل بهطور آيا بود؟ شده عوض او قلب آيا برد؟ بهكار خود زندگي در ,بود
 همه ,بود نيافته را خدا ,بازگشت در او اگر )؟ ١١ و١٠ :٨ قرنتيان دوم( بگذارد؟ اجرا مرحله به را خود هاي نقشه تا

 استفاده شايسته طور به ,گرفت قرار اختيارش در آه امكاناتي از ,سبا ملكه اگر .نبود بيش شكستي او سفر و جستجو
 زندگي و ميداشت متأثرآننده داستاني و انگيز غم حالي شرح ,باشد آامل و زيبا نمونهاي آنكه بهجاي امروز ,بود نكرده



 

 263

                                                                                                                                                         
                                                                  .  ميشد محسوب ناپذير جبران شكست يك اش
 نقطه ,يهود قوم به خطاب ,مسيح عيسي سخنان در آيا اما .ميابي نمي پرسشها اين براي مستقيم پاسخي مقدس آتاب در

 آيا .داد قرار زمان آن آاتبان و فريسيان براي اي نمونه عنوان به را سبا ملكه او نيست؟ نهفته سبا ملكه درباره مثبت نظري
 ,بيشتر حكمت آسب رايب آه بود زني او آموخت؟ را خود درس سبا ملكه سرانجام آه باشد نمي نشانه بهترين ما براي اين
  .خريد جان به را زحمتي هر

 
 اسطورًه سليمان در منابع اسالمی

 داستان سليمان عليه السالم 
)١٥(ُمْؤِمِنيَنَو َلَقْد َءاَتْيَنا َداُوَد َو سَلْيَمَن ِعْلمًا َو َقاال الحَْْمُد للَِّه الَِّذى َفضَلَنا َعلى َآِثيٍر مِّْن ِعَباِدِه اْل  

)١٦(اْلُمِبيُنْيَمُن َداُوَد َو َقاَل َيَأيَُّها النَّاس ُعلِّْمَنا َمنِطَق الطيِر َو ُأوِتيَنا ِمن آلِّ شْىٍء ِإنَّ َهَذا لهََُو اْلَفضُل َو َوِرث سَل  
)١٧(َو ُحِشَر ِلسَلْيَمَن ُجُنوُدُه ِمَن اْلِجنِّ َو االنِس َو الطيِر َفُهْم ُيوَزُعوَن  

)١٨(شُعُروَنِد النَّْمِل َقاَلت َنْمَلٌة َيَأيَُّها النَّْمُل اْدُخُلوا َمسِكَنكْم ال يْحِطَمنَُّكْم سَلْيَمُن َو ُجُنوُدُه َو ُهْم ال َيَحتى ِإَذا َأَتْوا َعلى َوا  
ى َو َأْن َأْعَمَل صِلحًا َتْرضاُه َو َفَتَبسَم ضاِحكًا مِّن َقْوِلَها َو َقاَل َرب َأْوِزْعنى َأْن َأشُكَر ِنْعَمَتك الَّتى َأْنَعْمت َعلىَّ َو َعلى َوِلَد

)١٩(َأْدِخْلنى ِبَرْحَمِتك فى ِعَباِدك الصِلِحيَن  
)٢٠(َو َتَفقََّد الطيَر َفَقاَل َما لَى ال َأَرى اْلُهْدُهَد َأْم آاَن ِمَن اْلَغائِبيَن  

)٢١(مُِّبيٍن ُالَعذَِّبنَُّه َعَذابًا شِديدًا َأْو َالاْذبَحنَُّه َأْو َلَيْأِتَينى ِبسْلطٍن  
)٢٢(َفَمَكث َغيَر َبِعيٍد َفَقاَل َأَحطت ِبَما َلْم تِحط ِبِه َو ِجْئُتك ِمن سَبِإ ِبَنَبٍإ َيِقيٍن  
)٢٣(ِإنى َوَجدت اْمَرَأًة َتْمِلكُهْم َو ُأوِتَيت ِمن آلِّ شْىٍء َو لهََا َعْرٌش َعِظيٌم  

)٢٤(اللَِّه َو َزيََّن َلُهُم الشْيطُن َأْعَمَلُهْم َفصدَُّهْم َعِن السِبيِل َفُهْم ال َيْهَتُدوَن َوَجدتَُّها َو َقْوَمَها َيسُجُدوَن ِللشْمِس ِمن ُدوِن  
)٢٥(َأال َيسُجُدوا للَِّه الَِّذى يْخِرُج اْلَخب َء فى السَمَوِت َو اَالْرِض َو َيْعَلُم َما تْخُفوَن َو َما ُتْعِلُنوَن  

)٢٦(َعْرِش اْلَعِظيِم اللَُّه ال ِإَلَه ِإال ُهَو َرب اْل  
)٢٧(َقاَل سَننظُر َأ صَدْقت َأْم ُآنت ِمَن اْلَكِذِبيَن  

)٢٨(اْذَهب بِِّكَتبى َهَذا َفَأْلِقْه ِإَليِهْم ُثمَّ َتَولَّ َعنُهْم َفانظْر َما َذا َيْرِجُعوَن  
)٢٩(َقاَلت َيَأيَها اْلَمَلُؤا ِإنى ُأْلِقَى ِإلىَّ ِآَتٌب َآِريٌم  

)٣٠(سَلْيَمَن َو ِإنَُّه ِبسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم ِإنَُّه ِمن  
)٣١(َأال َتْعُلوا َعلىَّ َو ْأُتونى ُمسِلِميَن  

)٣٢(َقاَلت َيَأيَها اْلَمَلُؤا َأْفُتونى فى َأْمِرى َما آنت َقاِطَعًة َأْمرًا َحتى َتشَهُدوِن  
)٣٣(ٍد َو اَالْمُر ِإَلْيِك َفانظِرى َما َذا َتْأُمِريَنَقاُلوا نْحُن ُأوُلوا ُقوٍَّة َو ُأوُلوا َبْأٍس شِدي  

)٣٤(َقاَلت ِإنَّ اْلُمُلوك ِإَذا َدَخُلوا َقْرَيًة َأْفسُدوَها َو َجَعُلوا َأِعزََّة َأْهِلَها َأِذلًَّة َو َآَذِلك َيْفَعُلوَن  
)٣٥(ْرسُلوَنَو ِإنى ُمْرِسَلٌة ِإَليِهم ِبَهِديٍَّة َفَناِظَرُة ِبَم َيْرِجُع اْلُم  

)٣٦(كْم َتْفَرُحوَنَفَلمَّا َجاَء سَلْيَمَن َقاَل َأ ُتِمدُّوَنِن ِبَماٍل َفَما َءاَتانَِ اللَُّه َخيٌر مِّمَّا َءاَتاُآم َبْل َأنُتم بَهِديَِّت  
)٣٧(ًة َو ُهْم صِغُروَناْرِجْع ِإَليِهْم َفَلَنْأِتَينَُّهم بُجُنوٍد ال ِقَبَل لهَُم بَها َو َلُنْخِرَجنُهم مِّنَها َأِذلَّ  

)٣٨(َقاَل َيَأيَها اْلَمَلُؤا َأيُُّكْم َيْأِتينى ِبَعْرشَها َقْبَل َأن َيْأُتونى ُمسِلِميَن  
)٣٩(َقاَل ِعْفِريٌت مَِّن الجِْنِّ َأَنا َءاِتيك ِبِه َقْبَل َأن َتُقوَم ِمن مََّقاِمك َو ِإنى َعَلْيِه َلَقِوىُّ َأِميٌن  

 َهَذا ِمن َفضِل َربى ِلَيْبُلَونى َء نَدُه ِعْلٌم مَِّن اْلِكَتِب َأَنا َءاِتيك ِبِه َقْبَل َأن َيْرَتدَّ ِإَلْيك طْرُفك َفَلمَّا َرَءاُه ُمسَتِقرا ِعنَدُه َقاَلَقاَل الَِّذى ِع
)٤٠(َغنىُّ َآِريٌم َأشُكُر َأْم َأْآُفُر َو َمن شَكَر َفِإنََّما َيشُكُر ِلَنْفِسِه َو َمن َآَفَر َفِإنَّ َربى  

)٤١(َقاَل َنكُِّروا لهََا َعْرشَها َننظْر َأ تْهَتِدى َأْم َتُكوُن ِمَن الَِّذيَن ال يْهَتُدوَن  
)٤٢(َفَلمَّا َجاَءت ِقيَل َأ َهَكَذا َعْرشِك َقاَلت َآَأنَُّه ُهَو َو ُأوِتيَنا اْلِعْلَم ِمن َقْبِلَها َو ُآنَّا ُمسِلِميَن  

)٤٣(آاَنت تَّْعُبُد ِمن ُدوِن اللَِّه ِإنَها آاَنت ِمن َقْوٍم َآِفِريَنَو صدََّها َما   
َقَواِريَر َقاَلت َرب ِإنى ظَلْمت ِقيَل لهََا اْدُخلى الصْرَح َفَلمَّا َرَأْتُه َحِسَبْتُه ُلجًَّة َو َآشَفت َعن ساَقْيَها َقاَل ِإنَُّه صْرٌح مَُّمرٌَّد مِّن 

)٤٤(َلْيَمَن للَِّه َرب اْلَعَلِميَنَنْفسى َو َأسَلْمت َمَع س  
. سپاس خداى را آه ما را بر بسيارى از بندگان مؤ من خويش برترى داد: ما به داوود و سليمان دانشى داديم و گفتند. ١٥
اى مردم ، به ما زبان پرندگان تعليم داده شده و همه چيزمان داده اند، آه اين : و سليمان وارث داوود شد و گفت . ١٦

                                                                                                                           .برترى آشكارى است 
   
                                                            .و سپاهيان سليمان از جن و انس و پرنده فراهم شدند و به نظم آمدند. ١٧
اى مورچگان ، به النه هاى خود برويد تا سليمان و سپاهيان او : تا چون به وادى مورچه رسيدند، مورچه اى گفت . ١٨
                                                                                                                   .غفلت شما را پايمال نكننده ب

پروردگارا، مرا وادار آن تا نعمتى را آه به من و پدر و مادرم : سليمان لبخندى زد و از گفتار او خنديد و گفت . ١٩
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مرحمت فرموده اى ، سپاس دارم و عملى شايسته آنم آه آن را پسند آنى و مرا به رحمت خويش در صف بندگان شايسته 

                                                                                                                                         .ات درآور
                                                  چرا هدهد را نمى بينم ؟ مگر او غايب است ؟: و جوياى مرغان شد و گفت . ٢٠
                             .ى سخت و يا سرش را مى برم ، مگر آنكه عذرى روشن بياوردوى را عذاب مى آنم ، عذاب. ٢١
     .چيزى ديده ام آه تو نديده اى و براى تو از سبا خبر درست آورده ام : آمى بعد شانه به سر و هدهد آمد و گفت . ٢٢
                                           .ى بزرگ است زنى ديدم آه بر آنان سلطنت مى آند و همه چيز دارد و او را تخت. ٢٣
وى را ديدم آه با قومش به جاى خدا آفتاب را سجده مى آردند و شيطان اعمالشان را برايشان زينت داده و از راه . ٢٤

                                                                                                            .منحرفشان آرده و هدايت نيافته اند
تا خدايى را سجده آنند آه در آسمانها و زمين هر نهانى را آشكار مى آند و آنچه را نهان آنند و يا عيان سازند، مى . ٢٥
                                                                                                                                                  .داند
                                                              .خداى يكتا آه خدايى جز او نيست و پروردگار عرش بزرگ است . ٢٦
                                                              .خواهيم ديد آيا راست مى گويى يا از دروغگويانى : سليمان گفت . ٢٧
                                                          .اين نامه مرا ببر و نزد ايشان بيفكن ، سپس برگرد ببين چه مى گويند. ٢٨
                                                        .اى بزرگان مملكت ، نامه اى گرامى نزدم افكنده اند: گفت ) ملكه سبا. (٢٩
                                                                        .از جانب سليمان است و به نام خداى رحمان و رحيم است . ٣٠
                                                                                  .بر من تفوق مجوييد و مطيعانه پيش من آييد: آه . ٣١
                     .اى بزرگان ، مرا در آارم نظر دهيد، آه من بدون حضور شما هيچ آارى را انجام نداده ام : گفت . ٣٢
طاعت ببين چه فرمان مى دهى تا ا. ما نيرومند و جنگاورانى سختكوش هستيم ، ولى آار به اراده تو بستگى : گفتند. ٣٣

                                                                                                                                                 .آنيم 
چنين آارشان همواره . پادشاهان وقتى به شهر و آشورى وارد شدند، تباهش آنند و عزيزانش را ذليل سازند: گفت . ٣٤

                                                                                                                                                 .بوده 
                                                     .من هديه اى به سوى آنها مى فرستم ، ببينم فرستادگان چه خبر مى آورند. ٣٥
آيا مرا به مال مدد مى دهيد؟ آنچه خدا به من داده ، : نزد سليمان آمدند، سليمان گفت ) فرستادگان ملكه سبا(و چون . ٣٦

                           .شماييد آه اين هديه در نظرتان ارج دارد و از آن خوشحاليد. بهتر از اين است آه به شما داده است 
نزد ايشان باز گرد آه سپاهى به سوى شما آريم آه تحمل آن نياريد و از آنجا به ذلت و در عين حقارت بيرونتان مى . ٣٧

                                                                                                                                                 .آنيم 
                                اى بزرگان ، آدامتان پيش از آنكه ملكه سبا نزد من آيد تخت وى را برايم مى آورد؟: گفت . ٣٨
پيش از آنكه از مجلس خود برخيزى ، تخت را نزدت مى آورم ، آه براى اين آار توانا و : عفريتى از جن گفت . ٣٩

                                                                                                                                               .امينم 
  

، )در يك چشم به هم زدن (من آن را قبل از آنكه نگاهت برگردد : و آن آسى آه از آتاب اطالعى داشت ، گفت . ٤٠
پابرجا ديد، اين از آرم پروردگار من است تا بيازمايدم آه آيا سپاس مى  و چون تخت را نزد خويش. نزدت مى آورم 

.هر آه سپاس دارد، براى خويش مى دارد و هر آه آفران آند، پروردگارم بى نياز و آريم است . دارم يا آفران مى آنم   
                                            .تختش را براى او وارونه آنيد، ببينم آيا آن را مى شناسد يا نه : گفت ) سليمان . (٤١

از اين پيش ، ما از اين سلطنت خبر . گويى همين است : آيا تخت تو چنين است ؟ گفت : و چون بيامد، بدو گفتند. ٤٢ 
                                                                                                                         .داشتيم و تسليم هم بوديم 

                                         .و خدايش از آنچه آه به جاى او مى پرستيد، باز داشت آه وى از گروه آافران بود. ٤٣
. آرد و چون آن را بديد، پنداشت آبى عميق است و ساقهاى خويش را عريان. به حياط قصر داخل شو: بدو گفتند. ٤٤

اينك با . من به خويش ستم آرده ام : گفت ) ملكه سبا. (قصرى است از بلور صاف ) آب نيست بلكه (اين : سليمان گفت 
                                                                                                 .سليمان مطيع پروردگار جهانيان مى شوم 

                                                                                                                          )بارآه نمل از سوره م(
                                                                                                        ) ع (گفتارى پيرامون داستان سليمان 

                                                                                                          آنچه در قرآن از داستان او آمده . ١
در قرآن آريم از سرگذشت آن جناب جز مقدارى مختصر نيامده ، چيزى آه هست دقت در همان مختصر، آدمى را به 

                                                                       .داستانهاى او و مظاهر شخصيت شريفش راهنمايى مى آند همه
و نيز )) وهبنا لداود سليمان ((و : بود، آه در اين باره فرمود) عليه الّسالم (آن جناب فرزند و وارث داود : يكى اينكه 

                                                                                                           )).ن داودو ورث سليما: ((فرموده 
يكى ديگر اينكه خداى تعالى ملكى عظيم به او داد، جن و طير و باد را برايش مسخر آرد و زبان مرغان را به وى  

، در ٨١، در سوره انبياء، آيه ١٠٢جيدش مكرر آمده است ، در سوره بقره آيه آموخت ، آه ذآر اين چند نعمت در آالم م
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                                    .٣٩. تا  ٣٥و در سوره ص ، آيه  ١٣تا  ١٢، در سوره سباء، آيه ١٨تا  ١٦سوره نمل ، آيه 

واقع  ٣٣ند، آه در سوره ص ، آيه قسمت سوم ، آن است آه به مساءله انداختن جسد، بر روى تخت وى اشاره مى آ 
                                                                                                                                                .است

   .سوره ص ، آمده است  ٣٣تا  ٣١بر وى است ، آه در آيات )) عرض صافنات جياد((قسمت چهارم ، آيات مربوط به 
قسمت پنجم ، آياتى است آه به مساءله داورى او در مساءله افتادن گوسفند در زراعت پرداخته و اين آيات در سوره  

                                                                                                               .آمده است  ٧٩تا  ٧٨انبياء، آيه 
                                    .آمده  ١٩و  ١٨قسمت ششم ، اشاره به داستان مورچه است ، آه در سوره مورد بحث ، آيه 

                    .آمده  ٤٤تا  ٢٠قسمت هفتم ، آيات مربوط به داستان هدهد و ملكه سباء است ، آه در همين سوره ، آيات 
                               .واقع شده  ١٤آيه مربوط به آيفيت درگذشت آن جناب است آه در سوره سبا آيه قسمت هشتم ، 

                                                                                                             آياتى آه آن جناب را مى ستايد . ٢
در پانزده شانزده مورد نام آن جناب را آورده و ثناى بسيارى از او آرده ، بنده اش خوانده ، اوابش  در قرآن آريم ،
ففهمناها سليمان و آال آتينا حكما و : ((و به علم و حكمتش ستوده و فرموده )) نعم العبد انه اواب : ((ناميده و فرموده 

و او را از )) يا ايها الناس علمنا منطق الطير: ((و باز فرموده )) علما و لقد آتينا داود و سليمان: ((و نيز فرموده )) علما
و نوحا هدينا من قبل : ((و نيز فرموده )) و ايوب و يونس و هرون و سليمان : ((انبياء مهدى و راه يافته خوانده ، فرموده 

                                                                                                                  )).و من ذريته داود و سليمان 
                                                                                                      در عهد عتيق) عليه الّسالم (سليمان . ٣

                                                                                                       
داستان آن جناب در آتاب ملوك اول آمده و بسيار در حشمت و جاللت امر او و وسعت ملكش و وفور ثروتش و بلوغ 

سليمان  وقتى ملكه سباء خبر: حكمتش سخن گفته ، ليكن از داستانهايش آه در قرآن ذآر شده ، جز همين مقدار نيامده آه 
را شنيد و شنيد آه معبدى در اورشليم ساخته و او مردى است آه حكمت داده شده ، بار سفر بست و نزدش آمد و هدايايى 
                 .بسيار آورد و با او ديدار آرد و مسائل بسيارى به عنوان امتحان از او پرسيد و جواب شنيد، آنگاه برگشت 

وى در آخر عمرش : ء آه براى سليمان آرده ، در آخر به وى اسائه ادب آرده و گفته آه عهد عتيق بعد از آن همه ثنا
منحرف شد و از خداپرستى دست برداشته به بت پرستى گراييد و براى بتها سجده آرد، بتهايى آه بعضى از زنانش 

                                                                                                                   .داشتند و آنها را مى پرستيدند
مادر سليمان ، اول ، زن اورياى حتى بود، پدر سليمان عاشقش شد و با او زنا آرد و در همان زنا : و نيز مى گويد

نيست آند و همسرش را  نقشه آشيد تا هر چه زودتر اوريا را سر به) از ترس رسوايى ( فرزندى حامله شد ناگزير داود 
بگيرد و همين آار را آرد، بعد از آشته شدن اوريا در يكى از جنگها، همسرش را به اندرون خانه و نزد ساير زنان 

                                                                          .خود برد، در آنجا براى بار دوم حامله شد و سليمان را بياورد
و اما قرآن آريم ساحت آن جناب را مبرا از پرستش بت مى داند، همچنان آه ساحت ساير انبياء را منزه مى داند و بر 

                       )).و ما آفر سليمان : ((هدايت و عصمتشان تصريح مى آند و در خصوص سليمان مى فرمايد
شده باشد منزه داشته است و از او حكايت آرده آه در دعايش بعد از سخن  و نيز، ساحتش را از اينكه از زنا متولد 

آه در )) پروردگارا، مرا به شكر نعمتها آه بر من و بر پدر و مادر من ارزانى داشتى ملهم فرما: ((مورچه گفت 
خداوند بر آنان انعام آرده تفسيرش گفتيم از اين دعا برمى آيد آه مادر او از اهل صراط مستقيم بوده ، يعنى از آسانى آه 

                                                                                                   .، از نبيين و صديقين و شهداء و صالحين 
                                                                                                      رواياتى آه در اين داستان وارد شده . ٤

اخبارى آه در قصص آن جناب و مخصوصا در داستان هدهد و دنباله آن آمده ، بيشترش مطالب عجيب و غريبى دارد 
آه حتى نظائر آن در اساطير و افسانه هاى خرافى آمتر ديده مى شود، مطالبى آه عقل سليم نمى تواند آن را بپذيرد و 

         .تاريخ قطعى هم آنها را تكذيب مى آند و بيشتر آنها مبالغه هايى است آه از امثال آعب و وهب نقل شده است  بلكه
سليمان پادشاه همه روى زمين شد و هفتصد سال سلطنت : و اين قصه پردازان مبالغه را به جايى رسانده اند آه گفته اند

و او در پاى تخت خود سيصد . س و جن و وحشى و طير، لشكريانش بودندآرد و تمامى موجودات زنده روى زمين از ان
هزار آرسى نصب مى آرد، آه به هر آرسى يك پيغمبر مى نشست ، بلكه هزاران پيغمبر و صدها هزار نفر از امراى 

خران ، سم دار  و مادر ملكه سباء از جن بوده و لذا پاهاى ملكه مانند پاى. انس و جن روى آنها مى نشستند و مى رفتند
بوده و به همين جهت با جامه بلند خود، آن را از مردم مى پوشاند، تا روزى آه دامن باال زد تا وارد صرح شود، اين 

در قلمرو آشور او چهار صد پادشاه : و در شوآت اين ملكه مبالغه را به حدى رسانده اند آه گفته اند. گرديد  رازش فاش 
ى را چهار صد هزار نظامى بوده و وى سيصد وزير داشته است ، آه مملكتش را اداره مى سلطنت داشتند و هر پادشاه

آردند و دوازده هزار سر لشكر داشته آه هر سرلشكرى دوازده هزار سرباز داشته ، و همچنين از اين قبيل اخبار عجيب 
و اگر از . ار اسرائيليات است و بگذريم و غير قابل قبولى آه در توجيه آن هيچ راهى نداريم ، مگر آنكه بگوييم از اخب

خوانندگان عزيز ما آسى بخواهد به آنها دست يابد، بايد به آتب جامع حديث چون الدرالمنثور و عرائس و بحار و نيز به 
                                                                                                                     .تفاسير مطول مراجعه نمايد
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 سليمان و بلقيس
  آشور سبأ

بپردازيم، مناسب است آه نظرى سريع و گذرا به جغرافياى آشور » بلقيس«سبأ  آه به سرگذشت سليمان با ملكه قبل از آن

  .سبأ داشته باشيم

اين سرزمين به . روز راه است يمن آه شهر مأرب در آن قرار دارد و مسافت بين آن تا صنعاء سه اى است در سبأ منطقه

اين دليل به اين اسم ناميده شده آه محل سكونت فرزندان سبأ بن يشُجب بن يعرب ابن قحطان بود، و به اين جهت سبأ گفته 

  .و ُأسرا را وارد يمن نمود) ١(شد، چون او نخستين پادشاه عرب بود آه مردم را به اسارت گرفت

را بنا نهاد و هنگامى آه سيل ِعَرم، سد مأرب را ويران ) ٢(»سد مأرب«اند آه او شهر سبأ و  برخى از مورخين گفته

اى به سمتى رفتند، و عرب، پراآندگى آنها را  هاى ديگر پراآنده شده و هر دسته ساخت، مردم اين منطقه در سرزمين

  .»مردم چون قوم سبأ پراآنده شدند) ٣(َذَهب القوُم َايدى َسبأ؛«: و گفته است المثل قرار داده ضرب

آن سامان، مرآز بازرگانى مهّمى بوده و بازرگانان آنها با عبرانيان داد . ياد شده است» شبأ«در تورات از سرزمين سبأ به 

ات داستان ديدار ملكه سبأ، بلقيس با سليمان ونيز در تور. بوده است) ٤(اند و به ثروت و ذخاير طال، مشهور و ستد داشته

هاى گرانبها و  نقل شده است آه بلقيس با آاروانى بسيار با شكوه و با شترانى پر بار از عطريات و زر و سيم و سنگ

  )٥.(با خود همراه داشت، در اورشليم، بر آن وارد حضرت شد) ع(قيمتى آه براى سليمان

» ماقده«يعنى سبأ بود آه او را » شبأ«ان مالكين، از سالله سليمانند و همسر وى ملكه اند آه خاند حبشيان براين عقيده

  )٦.(خواندند مى

نام : اند آرده باشد، ولى مفسران گفته آه نام ملكه را بيان آن عنوان آرده، بى) ع(قرآن سرگذشت ديدار ملكه سبأ را با سليمان

  .وى بلقيس و از دختران خاندان ُتبَّع بوده است

  )پيام آور خبر خوش، گئوماته زرتشت( هدهدو   )مرد صلح، کورش(سليمانگفتگوى 

دانست، هدهد از جمله پرندگانى بود آه  قبًال ياد آور شديم آه خداوند قدرتى به سليمان عنايت آرد آه زبان پرندگان را مى

  .گفت سليمان آنها را تربيت آرده و با آنها به زبان خاص خودشان سخن مى

بينم؟ آيا هم اآنون آه  چرا هدهد را ميان پرندگان نمى: سليمان از وضعيت هدهد جويا شد، ولى او را نيافت و گفت روزى

از او جويا شدم، ناپيداست يا قبًال آه من در جريان نبودم غايب گشته است؟ از اين گذشته، چگونه بدون اطالع من رفته 

ا شد و تصميم گرفت هدهد را با آندن پرها و يا زندانى آردن در قفس و است؟ آثار خشم و نگرانى در چهره سليمان هويد
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يا آشتن آيفر دهد و آيفر، به تناسب گناه او بستگى داشت و اگر دليلى واضح و روشن بياورد آه بيانگر عذر او در آن 

  .غيبت باشد، از او بگذرد

من از ماجرايى اطالع يافتم آه : بازگشت و بدو گفتغيبت هدهد چندان طول نكشيد، بلكه پس از مدتى آوتاه نزد سليمان 

در آن آشور بانويى را ديدم آه بر آن . گردم و خبرى دقيق برايت دارم تو از آن بى خبرى؛ از آشور سبأ نزد شما برمى

به ها برخوردار بود، و تختى بزرگ و زرين داشت آه  آرد و از تمام وسايل و ابزارقدرت و انواع نعمت حكمفرمايى مى

هاى خدا را سپاس  هايى آه خدا به مردم آن آشور ارزانى داشته بود، نعمت انواع جواهرات آراسته بود، ولى با وجود نعمت

پرستيدند و به جاى خدا بر آن سجده  آردند، بلكه خورشيد را مى گفتند و بدو ايمان نياورده و وى را پرستش نمى نمى

هاى آنها را از راه مستقيم منحرف ساخته بود، آنان به پرستش خداى يگانه  و دل شيطان آنها را فريب داده بود. آردند مى

رهنمون نشده بودند؛ زيرا شيطان آنها را فريفته بود و از سجده بر خدايى آه تنها وى سزاوار پرستش است باز داشته 

هم اوست آه از آسمان باران  روياند و آه همان خداى يگانه است آه گياهان نهان شده در زمين را مى است، چه اين

او خدايى است آه جز او . زند واقف و آگاه است هاست و اعمالى آه از انسان سر مى هايى آه در سينه فرستد و به نيت مى

  معبودى نيست و او پروردگارعرش با عظم

به زودى در مورد مطلبى : دگاه آه هدهد سخن خود را به پايان رساند، سليمان بدو پاسخ دا نهايت است، و آن ت و ملك بى

و بر مبناى حقايقى آه . گويى يا به دروغ آه گفتى تحقيق و بررسى خواهيم آرد تا مشخص شود آيا صادقانه سخن مى

  :روشن شود، درباره تو حكم و داورى خواهيم آرد

َفَمَكَث * َلُأَعذَِّبنَُّه َعذابًا َشِديدًا َأْو َلَأذَبَحنَُّه َأْو َلَيْأِتَينِّى ِبُسْلطاٍن ُمِبيٍن * الُهْدُهَد َأْم آاَن ِمَن الغاِئِبيَن   َوَتَفقََّد الطَّْيَر َفقاَل ماِلَى ال َأرى

ٍء َوَلها َعْرٌش  لِّ َشىِإنِّى َوَجْدُت اْمَرَأًة َتْمِلُكُهْم َوُأوِتَيْت ِمْن ُآ* َغْيَر َبِعيٍد َفقاَل َأَحْطُت ِبما َلْم ُتِحْط ِبِه َوِجْئُتَك ِمْن َسَبًا ِبَنَبًا َيِقيٍن 

َأّلا * سَِّبيِل َفُهْم ال َيْهَتُدوَن َوَجْدُتها َوَقْوَمها َيْسُجُدوَن ِللشَّْمِس ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَزيََّن َلُهُم الشَّْيطاُن َأْعماَلُهْم َفَصدَُّهْم َعِن ال* َعِظيٌم 

* اللَُّه ال ِإلَه ِإّلا ُهَو َربُّ الَعْرِش الَعِظيِم * اِت َواَألْرِض َوَيْعَلُم ما ُتْخُفوَن َوما ُتْعِلُنوَن َء ِفى السَّمو َيْسُجُدوا ِللَِّه الَِّذى ُيْخِرُج الَخب

  )٧(قاَل َسَنْنُظُر َأَصَدْقَت َأْم ُآْنَت ِمَن الكاِذِبيَن؛

زه من غيبت آرده است؟ او اجا آه بى بينم يا اين هدهد آجا رفت آه آن را نمى: و سليمان جوياى وضعيت مرغان شد، گفت

ديرى نپاييد و . آه براى غيبت خود دليلى روشن بياورد را به عذابى سخت آيفر دهم و يا سرش از تن جدا سازم، و يا اين

. ام من از ماجرايى آه تو از آن آگاه نيستى، اطالع يافتم و از شهر سبأ خبرى مطمئن برايت آورده: هدهد حاضرشد و گفت

آرد و هرگونه مكنت و نعمت بدو عطا شده بود وتختى بزرگ داشت و ديدم  ديدم آه بر مردم حكمرانى مى در آنجا زنى را

پرستيدند و شيطان اعمال آنها را در نظرشان زيبا جلوه داده و از راه خدا باز داشته بود آه  آنها به جاى خدا خورشيد را مى

ها و زمين به عرصه ظهور آورده نپرستند و خداوند بر  ر آسمانهرگز روى هدايت نبينند، و خدايى را آه هر نهان را د

تا ببينم : خدايى آه جز او معبودى نيست، پروردگار عرش با عظمت است، سليمان گفت. آشكار و نهان شما آگاه است

  .گويى يا دروغ راست مى
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  )پرگيس(= به بلقيس )کورش سوم( نامه سليمان

اى سپرد و فرمان داد آن رانزد بلقيس بيفكند و سفارش نمود  شود، سليمان به آن نامهآه حقيقِت گفته هدهد روشن  براى اين

هدهد به پرواز در آمد و نامه . آنند گوش فرا دهد آه مراقب او و قومش بوده و به سخنانى آه در موردنامه رد و بدل مى

راخواند و سپس سران  آن آن را گشود و مطالب بلقيس نامه را برگرفت و. آشور سبأ برد و مقابل بلقيس افكند سليمان را به

: قوم، اين نامه از سليمان پادشاه به من رسيده و متن آن چنين است اى: ها گفت وبزرگان مملكت خويش را گرد آورده وبدان

نزد الرحيم؛ بر من تكبر نورزيده و با گردن نهادن به دستور من، با حالت خضوع وخشوع براى خداوند  بسم اهللا الرحمن

اطراف خود آرد و نسبت به موضوع اين نامه با  آه بلقيس نامه را خواند، سخن خود را متوجه درباريان پس از آن. من آييد

آنم و جز  در اين امرمهم نظر دهيد چه آنم؛ زيرا در اين ارتباط، من قضاوتى نمى: آنها به مشورت پرداخت و بدانان گفت

العاده و نيروى فراوانى  ما از توان و قدرت فوق: حاضران به وى پاسخ دادند .آنم با مشورت شما دستورى صادر نمى

گذاريم، هر گونه آه دستور دادى فرمان خواهيم  برخورداريم و براى نبرد آمادگى آامل داريم و تصميم را به شما وامى

  :اشاره به همين موضوع دارد اين آيات قرآن. برد

ِإنَُّه ِمْن ُسَلْيماَن * قاَلْت يا َأيُّها الَمَلُأ ِإنِّى ُأْلِقَى ِإَلىَّ ِآتاٌب َآِريٌم * ِإَلْيِهْم ُثمَّ َتَولَّ َعْنُهْم َفاْنُظْر ماذا َيْرِجُعوَن ِإذَهْب ِبِكتاِبى هذا َفَأْلِقْه 

  ْت يا َأيُّها الَمَلُأ َأْفُتوِنى ِفى َأْمِرى ما ُآْنُت قاِطَعًة َأْمرًا َحّتىقاَل* َأّلا َتْعُلوا َعَلىَّ َوْأُتوِنى ُمْسِلِميَن * َوِإنَُّه ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَِّحيِم 

  )٨(قاُلوا َنْحُن ُأوُلوا ُقوٍَّة َوُأوُلوا َبْأٍس َشِديٍد َواَألْمُر ِإَلْيِك َفاْنُظِرى ماذا َتْأُمِريَن؛* َتْشَهُدوِن

نامه بزرگى به من رسيده : بلقيس به درباريان گفت. دهند مىاين نامه مرا ببر و نزدشان بيفكن و بازگرد و ببين چه پاسخ 

او نوشته، بر من برترى نجوييد و تسليم . اين نامه از ناحيه سليمان و عنوان آن به نام خداوند بخشنده مهربان است. است

. ام يم نگرفتهبه آار من رأى دهيد، من بدون مشورت و حضور شما به آارى تصم: به سران قوم خود گفت. امر من شويد

  .خواهى تصميم بگير و دستور بده ما صاحب قدرت و نيرومنديم، اختيار با شماست، هر گونه مى: گفتند

  پاسخ بلقيس

بلقيس احساس آرد آه قوم او به جنگ تمايل دارند، او بانويى عاقل و انديشمند ودورانديش بود، لذا خواست زيان و 

هر گاه : شكست بخورد، براى آنان روشن سازد، از اين رو به آنان گفتهاى جنگ را به ويژه بر طرفى آه  خسارت

برند و به مردم  پادشاهان براى جنگ و نبرد وارد آشورى شوند آن را ويران ساخته و هر آنچه در آنجا هست از بين مى

واهند آرد و سپس نظريه خود دارند، بنابراين اگر آنان بر ما پيروز شوند، اين گونه با ما رفتار خ آن سامان اهانت روا مى

من تصميم دارم فرستادگانى همراه با هدايايى ارزشمند نزد سليمان و قوم او بفرستم و منتظر تأثير : را ابراز داشته و گفت

هدايا در دل آنان باشم؛ زيرا رسم پادشاهان براين است آه هدايا در دل آنها تأثير نكويى دارد و به خاطر آن، با آسانى آه 

اند با نرمى و ماليمت رفتار آرده و دست ازجنگ برمى دارند، اگر سليمان اين هدايا را بپذيرد مشخص  يا را فرستادههدا

گردد و اگر پيامبر باشد آنها را پذيرا نشده،  شوند، شادمان مى شود آه او پادشاه است و به آنچه پادشاهان خرسند مى مى
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آنند نزد  از سويى فرستادگان ما با اخبار دقيقى آه از قدرت و توان او آسب مى. مگر در صورتى آه ما به آيين او در آييم

  .من باز خواهند گشت

اين گروه وقتى به آن سامان رسيدند، . هيئت اعزامى بلقيس رهسپار فلسطين شده و هدايا را با خود نزد سليمان بردند

آردند آه آشور سبأ در برابر آن ناچيز بود، هنگامى  هاى باشكوه و لشكرى انبوه مالحظه مملكتى بزرگ و پهناور و آاخ

آه فرستادگان بلقيس به دربار سليمان بار يافتند، هديه بلقيس را به او تقديم داشتند، ولى سليمان آن را نپذيرفت؛ زيرا وى به 

دا ايمان آورده و از دين و طمع مال و دارايى و هديه، نامه نفرستاده بود، بلكه از بلقيس خواسته بود نزد او بيايد تا به خ

آيا براى : آيين او پيروى آند و دست از پرستش خورشيد بردارد، از اين رو سليمان فرستادگان را مخاطب ساخت و فرمود

آه خداوند بهتر از اموالى آه به شما داده به من عنايت آرده است؟ چنان آه به من ملك  ايد، حال آن من مال به هديه آورده

يد و جن و انس و باد و پرندگان را مسّخر من گرداند و به من نبّوت و پيامبرى عطا آرد، لذا من طمعى در وسلطنت بخش

بريد، از هدايايى آه به  مند به دنيا بوده و از آن لّذت مى مال ندارم، بلكه خواهان هدايت شما هستم، از آنجا آه شما عالقه

نزد قوم خود بازگرد وهديه : فرستادگان را مورد خطاب قرار داد و گفتگرديد و سپس رئيس  شود، خرسند مى شما داده مى

دهيم مشاهده آردى، به  ها برگردان و آنچه درباره مملكت و قدرت و توان ما و پرستشى آه براى خدا انجام مى آنان را بدان

ود باقى بمانند، به خدا سوگند با اند و اگر بر آفر خ اطالع آنان برسان، اگر فرمان برده و ايمان آوردند آه نجات يافته

سپاهى گران به نبرد آنان خواهم آمد آه توان مقاومت در برابر آن را نداشته باشند و آنها را از شهر سبأ به صورت 

  :خداى متعال فرمود. اسيران و بردگان، خوار و ذليالنه بيرون خواهم راند

َوِإنِّى ُمْرِسَلٌة ِإَلْيِهْم ِبَهِديٍَّة َفناِظَرٌة ِبَم َيْرِجُع * َسُدوها َوَجَعُلوا َأِعزََّة َأْهِلها َأِذلًَّة َوَآذِلَك َيْفَعُلوَن قاَلْت ِإنَّ الُمُلوَك ِإذا َدَخُلوا َقْرَيًة َأْف

ِإْرِجْع ِإَلْيِهْم َفَلَنْأِتَينَُّهْم * ْنُتْم ِبَهِديَِّتُكْم َتْفَرُحوَن َفَلّما جاَء ُسَلْيماَن قاَل َأُتِمدُّوَنِن ِبماٍل َفما آتاِنَى اللَُّه َخْيٌر ِمّما آتاُآْم َبْل َأ* الَمْرَسُلوَن 

  )٩(ِبُجُنوٍد ال ِقَبَل َلُهْم ِبها َوَلُنْخِرَجنَُّهْم ِمْنها َأِذلًَّة َوُهْم صاِغُروَن؛

ا به ذلت و خوارى هرگاه پادشاهان وارد شهرى شوند و آن را به تباهى آشانده و مردم عزتمند آن سامان ر: بلقيس گفت

وقتى . فرستم تا ببينم فرستادگان چه پيامى خواهند آورد اى برايشان مى و اينك من هديه. آشند، و رسم آنها اين است مى

خواهيد با مال مرا يارى آنيد، آنچه خدا به من عنايت آرده برتر  آيا مى: ها گفت فرستادگان نزد سليمان آمدند، سليمان بدان

گرديد، به سوى آنان باز گرديد و بگوييد با سپاهى  آه به شما داده، بلكه شما هستيد آه بدين هدايا شاد مى از چيزهايى است

  .گران به جنگ آنان خواهم آمد آه توان برابرى با آن را ندارند و آنها را با ذلت و خوارى از آن شهر بيرون خواهم راند

  تخت بلقيس

را در جريان مشاهداتى آه از قدرت و شوآت سليمان و نپذيرفتن هدايا داشتند،  فرستادگان بلقيس بازگشتند و ملكه خود

قرار دادند و تأآيد آردند آه سليمان سوگند ياد نموده و تهديد آرده است در صورتى آه از حضور در آشور وى 

خداست و در تهديد خود خوددارى آنيد به نبردتان خواهد آمد، اينجا بود آه بلقيس دانست سليمان، پيامبر و فرستاده 
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از اين رو همراه با اشراف و بزرگان قوم خود به تدارك . صادقانه عمل خواهد آرد و توان مخالفت دستور او را ندارد

  .ساز و برگ حرآت به سوى وى پرداخت

زه به او هايى را آه خداوند به عنوان معج آيد، لذا خواست برخى از نعمت سليمان متوجه شد آه بلقيس به سوى او مى

: از اين رو، به جّنيانى آه پيرامون او بودند گفت. عنايت آرده بود به بلقيس ارائه دهد تا دليلى بر نبّوت و پيامبرى او باشد

آه با قومش نزد من آمده و ايمان آورند، پيش من حاضر آند تا آنان  تواند تخت بلقيس را قبل از آن آدام يك از شما مى

آه از  قبل از اين: ديوى ازجّنيان گفت. ا را به پرستش او فراخواندم در برابر خود مشاهده آنندقدرت خدايى را آه آنه

سليمان هر روز صبح تا ظهر براى داورى ميان مردم بر آرسى قضاوت تكيه  - جايگاه قضاوت و داورى خويش برخيزى 

  .آن را نزد تو خواهم آورد - زد  مى

را داشته، و نسبت به جواهراتى آه در آن وجود دارد، امين خواهد بود، ولى يكى از ديو اضافه آرد آه توان حمل آن تخته 

اى داشت، اعالم نمود آه، من  آه خداوند آنان را حاميان سليمان قرار داده بود و از علوم آتب آسمانى بهره) ١٠(فرشتگانى

سليمان گذاشت، وقتى سليمان تخت را در  تر ازيك چشم به هم زدن آن را نزد تو خواهم آورد و تخت را در برابر سريع

اين نصر و پيروزى در حاضر آردن تخت، از الطاف خداوند بزرگ من است تا مرا بيازمايد آه او : جايگاه خود ديد گفت

هايش سپاسگزارم و فايده شكر  آنم، ولى من خدا را بر نعمت هاى وى مى گويم يا آفران نعمت هايش سپاس مى را بر نعمت

بخشد و اگر آسى خدا را سپاس نگفت، پروردگارمن  گردد؛ زيراشكر نعمت، نعمت را فزونى و دوام مى زار برمىبه شكرگ

  :هاى خود لطف و احسان دارد نياز بوده و آريم و بخشنده است و بر تمام آفريده از بندگانش بى

قاَل ِعْفِريٌت ِمَن الِجنِّ َأَنا آِتيَك ِبِه َقْبَل َأْن َتُقوَم ِمْن َمقاِمَك َوِإنِّى * ُتوِنى ُمْسِلِميَن قاَل يا َأيُّها الَمَلُأ َأيُُّكْم َيْأِتيِنى ِبَعْرِشها َقْبَل َأْن َيْأ

ْسَتِقّرًا ِعْنَدُه قاَل هذا ِمْن َفْضِل قاَل الَِّذى ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن الِكتاِب َأَنا آِتيَك ِبِه َقْبَل َأْن َيْرَتدَّ ِإَلْيَك َطْرُفَك َفَلّما َرآُه ُم* َعَلْيِه َلَقِويٌّ َأِميٌن 

  )١١( َآِريٌم؛َربِّى ِلَيْبُلَوِنى َأَأْشُكُر َأْم َأْآُفُر َوَمْن َشَكَر َفِإنَّما َيْشُكُر ِلَنْفِسِه َوَمْن َآَفَر َفِإنَّ َربِّى َغِنىٌّ

قبل : ديوى از جّنيان گفت. آورد ند، برايم مىآه با تسليم نزد من آي اى حّضار، آدام يك از شما تخت او را قبل از اين: و گفت

شخصى آه . دار هستم آه از جاى خود به پا خيزى آن را برايت خواهم آورد، و من توان اين آار را داشته و امانت از آن

وقتى سليمان . آه چشم خود برهم زنى تخت را پيش رويت قرار خواهم داد قبل از اين: اى از علم آتاب داشت گفت بهره

هر . آنم گويم يا آفران نعمتش مى اين از لطف الهى است تا مرا بيازمايد آه سپاس او مى: تخت را در برابر خود ديد، گفت

نياز بوده و  آس خدا را سپاس گويد به سود خويش سپاس گفته و آن آس آه آفران نعمت ورزد، پروردگارم از همه بى

  .آريم و بخشنده است

  بلقيس و شناخت تخت

به مأمورانش دستور داد تا ظاهر تخت را مقدارى تغييردهند و بدين وسيله ببينند آيا بلقيس وقتى تخت را بدو ارائه  سليمان

دهد آه تخت سلطنتى اوست يا نه؟ زمانى آه بلقيس وارد شد تختش را بدو  دادند و با دقت در آن نگريست، تشخيص مى

هاى تخت حاآى از آن بود آه  د در برابرتخت درنگ آرد؛ زيرا نشانهارائه دادند و او با حالتى از حيرت و شّك و تردي



 

 271

                                                                                                                                                         
اى؟  را در آشورت رها آرده آنى، شبيه همان تختى است آه آن آيا تختى آه مالحظه مى: تخت از آِن اوست، بدو گفته شد

از حضور وى  گويى همان است، و پس از دقت فراوان مطمئن شد آه تخت خوِد اوست و آوردن آن تخت قبل: پاسخ داد

ما قبل از اين : در اين هنگام به سليمان گفت. يكى از معجزات سليمان بوده، به ويژه آه درهاى آاخ او بسته بوده است

هاى دال بر پيامبرى شما را، آه از زبان فرستادگان خود  معجزه به واسطه امورى آه از هدهد مشاهده آرديم و نشانه

امبرى شما آگاهى پيدا آرده و از همان زمان ايمان آورده بوديم، ولى از آنجايى آه شنيديم، به قدرت خداوند و صحت پي

آرديم، نتوانستيم ايمان خود را ابراز و اعالن آنيم و همين سبب شد آه آن را آتمان  ميان مردمى آافر پيشه زندگى مى

  :نموده تا زمانى آه به پيشگاه تو در آييم

َفَلّما جاَءْت ِقيَل َأهَكذا َعْرُشِك قاَلْت َآَأنَُّه ُهَو َوُأوِتينا الِعْلَم * ْنُظْر َأَتْهَتِدى َأْم َتُكوُن ِمَن الَِّذيَن ال َيْهَتُدوَن قاَل َنكُِّروا َلها َعْرَشها َن

  )١٢(اِفِريَن؛َوَصدَّها ما آاَنْت َتْعُبُد ِمْن ُدوِن اللَِّه ِإنَّها آاَنْت ِمْن َقْوٍم آ* ِمْن َقْبِلها َوُآّنا ُمْسِلِميَن 

شناسد يا فردى است آه قدرت شناخت ندارد، سپس  تخت بلقيس را برايش تغيير شكل دهيد تا ببينيم، آيا آن را مى: گفت

وى اظهار داشت گويا همين گونه بود و ما قبل از . آيا تخت شما اين چنين بود: هنگامى آه بلقيس وارد شد بدو گفته شد

يم امر خدا بوديم و سليمان او را از پرستش خورشيد بازداشته هرچند قبل از آن در زمره اين، به امور آگاه بوده و تسل

  .آافران بود

  بلقيس در آاخ سليمان

به . ها به آار رفته بود به بلقيس نشان دهد هاى مهندسى را آه در ساختن آاخ آه شكوه و عظمت شيوه سليمان براى اين

اى خوش آب و هوا، آاخى از شيشه و بلور شفاف و صاف براى او  ا در منطقهدست دستور داد ت صنعتگران ماهر و چيره

اى از آب به وجود آمده بود، و سپس سليمان در  بنا آردند و نهر آبى را از زير آن عبور دادند، به نحوى آه گويى برآه

براى ديدار با سليمان : يس گفته شدبه بلق. صدر آن بر تخت پادشاهى تكيه زد و نزد بلقيس فرستاد تا به دربار او راه يابد

بلقيس با مشاهده اين آاخ، وجودش را اضطراب فراگرفت و تصور آرد آاخ را آب فراگرفته است، لذا . وارد آاخ شو

پوشش پاى خود را باال زد تا لباسش در اثر تماس با آب مرطوب نشود و وارد آاخ شد، سليمان در اين هنگام آه 

اين آاخ از شيشه و بلور شفاف ساخته شده است : خاطر داده و ازاضطراب وى بكاهد، بدو گفت خواست به او اطمينان مى

اى را تا آن زمان نديده بود، بلقيس آه آن همه مورد احترام سليمان قرار گرفت و به واقعيتى آه بر او  و بلقيس چنان منظره

ا، من با پرستش خورشيد بر خود ظلم و ستم روا داشتم، پروردگار: پوشيده بود پى برد، لذا به پيشگاه خداوند عرضه داشت

  اى خداى جهانيان، اينك همراه با سليمان 

  :آنم؛ زيرا تنها تو شايسته پرستشى در برابر عظمت تو ُآرنش مى

ٌح ُمَمرٌَّد ِمْن َقواِريَر قاَلْت َربِّ ِإنِّى َظَلْمُت َنْفِسى ِقيَل َلها اْدُخِلى الصَّْرَح َفَلّما َرَأْتُه َحِسَبْتُه ُلجًَّة َوَآَشَفْت َعْن ساَقْيها قاَل ِإنَُّه َصْر

  )١٣(َوَأْسَلْمُت َمَع ُسَلْيماَن ِللَِّه َربِّ العاَلِميَن؛
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به بلقيس گفته شد وارد آاخ شو، وقتى او آاخ را نگريست تصور آرد آبگيرى است، لذا جامه از ساق پاهاى خود 

پروردگارا، من به : است آه از آبگينه شفاف ساخته شده، بلقيس عرضه داشت اين آاخى: برگرفت، سليمان بدو گفت

  .خويشتن ستم روا داشتم و اينك با پيامبر تو سليمان تسليم پروردگار عالميان گرديدم

  مرگ سليمان

  :آند را اين گونه بيان مى) ع(قرآن ماجراى مرگ سليمان

 ما َمْوِتِه ِإّلا دابَُّة اَألْرِض َتْأُآُل ِمْنَسَأَتُه َفَلّما َخرَّ َتَبيََّنِت الِجنُّ َأْن َلْو آاُنوا َيْعَلُموَن اْلَغْيَب  َعلى َفَلّما َقَضْينا َعَلْيِه اْلَمْوَت ما َدلَُّهْم

  )١٤(َلِبُثوا ِفى الَعذاِب الُمِهيِن؛

ا را بر مردن سليمان راهنمايى اى آه عصاى او را خورده بود آنه گاه آه مرگ را براى سليمان مقدر آرديم، موريانه و آن

دانستند در عذاب ذّلت و خوارى باقى  آرد و زمانى آه بدن سليمان فرو افتاد، پريان دريافتند آه اگر اسرار غيب را مى

  .ماندند نمى

 مفسران در تفسير اين آيه شريفه قرآن، نظريات گوناگون دارند آه برخى از آنها دور از عقل و انديشه است، ولى آنچه

ازدنيا رفت و ) ع(سليمان: گويد وى مى. رسد مطلبى است آه عبدالوهاب نجار آن را نقل آرده است منطقى به نظر مى

ها در جريان امر بودند، پيكر او مدفون گشت و دورانش به  مرگ او براى جّنيان به صورت معّمايى در آمد، ولى انسان

وجود داشتند آه دست از » ُتدَمر«اى دوردست به نام  ّنيان در منطقهسر آمد و پسرش به جاى او به پادشاهى رسيد، ولى ج

دادند، پس از مدتى يكى ازجّنيان با ديدن عصاى سليمان آه به  چنان به آار ادامه مى آار نكشيده و از بيم آيفر سليمان هم

سليمان در محراب و گفته شده آه ) ١٥(>"٠٢٥#" =aزمين افتاده بود، از مرگ آن حضرت اطالع حاصل آرد، عصا

موريانه مشغول خوردن عصا شد و . عبادِت خويش در حالى آه نشسته و بر عصاى خود تكيه زده بود، مرگش فرا رسيد

خورد و بدن سليمان برزمين  بخشى از آن را خورد، لذا قسمتى را آه موريانه خورده بود فرو ريخت و توازن آن به هم

اش آمده و وى را به خاك سپردند و پس از بررسى دريافتند  خانواده. رفته است افتاد و مشخص شد آه آن حضرت از دنيا

) ع(پريان آه به آارهاى دشوارى گمارده شده بودند، با مشاهده مرگ سليمان. آه مرگ سليمان به تازگى اتفاق افتاده است

. ماندند رنج و عذاب آار باقى نمىدانستند در فاصله مرگ سليمان در صورت آگاهى از آن، در  دريافتند آه اگر غيب مى

شده و براى راز و نياز و عبادت  وارد محراب عبادت خويش مى) ع(رسد اين است آه هرگاه سليمان آنچه به نظر مى

آرده است، آسى بدون اجازه، حّق ورود بر او را نداشته است، و ظاهرًا مدت غيبت آن حضرت به  خداى خود خلوت مى

  .ه ماجراى مرگ وى روشن شده استآ طول انجاميده تا اين

  .١٨١ ، ص٣ ياقوت، معجم البلدان، ج -١

  .دآتر جواد على، تاريخ عرب قبل از اسالم -٢

  .١٨١، ص ٣ياقوت، معجم البلدان، ج  -٣
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  .٢٢، آيه ٢٧حزقيال، فصل  -٤

  . ١٨١ ، ص٣ و معجم البلدان، ج ١٣، آيه ٣٨و فصل  ٢، آيه ١٠سفر سوم ملوك، فصل  -٥

  .١٠٤ ، ص٢ جواد على، تاريخ عرب قبل از اسالم، جدآتر  -٦

  .٢٧ - ٢٠آيات ) ٢٧(نمل  -٧

  .٣٣ - ٢٨آيات ) ٢٧(نمل  -٨

  .٣٧ - ٣٤آيات ) ٢٧(نمل  -٩

از ابن عباس منقول است آه وى آصف بن برخيا، وزير و پسر خواهر سليمان بوده آه فردى راستگو و درستكار  -١٠

  .»ج«. ٢٢٣ ، ص٧ ، جالبيان مجمع. است آمده شمار مى به

  .٤٠ - ٣٨آيات ) ٢٧(نمل  -١١

  .٤٣ - ٤١همان، آيات  -١٢

  .٤٤آيه ) ٢٧(نمل  -١٣

  .١٤آيه ) ٣٤(سبأ  -١٤

هاى رياست است و پادشاهى چون سليمان، تا زمانى آه صحيح و سالم بود، عصاى خود را  حمل عصا يكى از نشانه -١٥

  . آرد ترك نمى

  ))خاآساران حسين و جاللي عباس:مترجمان((ن در قرآن آتاب همراه با پيامبرا: منبع 
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  زروان در مقام پير شاليار و دانای سيميار ُکردان
  

جالب است که رشيد ياسمی . مطلب زير که در کتاب کردستان رشيد ياسمی آمده، به عينه از سايت آريا بوم نقل ميشود
در نقش هوشنگ ( زرتشتبلکه همان ) پير زمانًه بيکرانايزد ( زرواننه همان  را)  جاودانی شهريار( شاليار پير

 آصف بن برخياو دانای سيميار وزير او ) سليمان( کورش سوممطابق  پير شالياراز نظر تاريخی  .می داند) پيشدادی
 .اه درستی اين معنی استتشابه متن غزليات پيرشاليار به غزليات سليمان گو .)داماد و پسر خوانده او برديه زرتشت(

يعنی ياور يتيمان به  سيوی يارزرتشت را به سادگی می توان صورتی از کلمًه مرکب کردی / پير شاليار سيميارلقب 
که خدای کهن بومی مردم نواحی کردنشين حاليه بوده است، بدين نتيجه  زروانمحققان اساطير در معرفی . شمار آورد

 - تقدير -)عدالت(قانون -تن به طور اخص در نظم سيمرغ/عقابسر و  شيرای بزرگ رسيده اند که او به عنوان خد
خدای حکمت که به هئيت سيمرغ و ايزد  آنزوجالب است که در اساطير سومری مأوای . نشان ميدهد) شهريار(پادشاه

ت که به وضوح يادآور در مناطق غرب ايران اس) کوه بزان کوهی(کارنئول توفان است قّلًه دست نيافتنی کوهی به نام 
 سيمرغ= هاشمارآشوريان نيز در اين حوالی از گردنًه سخت گذر . است) زاگروس يعنی عقاب شکارچی آهوان(=داالهو

 سائينیذکر شده است خود به وضوح يادآور نام  پير شاليارکه به صورت عنوان  سيميارنام . در اين مناطق ياد نموده اند
به هر حال . مربوط ميگرداند) خدای سيمرغ شکل دانش( ِانزو/آنزووضح زروان را با  اوستاست که به) سين، سيمرغ(

مطابقت پيدا می  زروانا و پدرش اهورامزدو از سوی ديگر با خود  سيمرغخردمند و مربيش  زر/زالآنزو از سويی با 
به زاده شدن دو فرزند مذکر  نظر.  آنزوی اساطير سومری نظير زروان با تقدير و الواح تقدير پيوستگی دارد.  کند

يعنی خدای  کوماربی/زاليانواز شکم اين ايزد مسلم به نظر ميرسد که اصل وی با  اهورامزداو  اهريمنهمزاد يعنی 
مطابق اساطير . يکی به شمار ميرفته است) اعراب اهللا(بابليان انليلهوريان می پيوسته است که با - آسمان و هوای هيتيان

که -که وی گاز گرفته بود ، به دو فرزند پسر ) خدای آسمان(آنوی اينکه تکه گوشت آلت تناسلی هوری وی برا-هيتی
آبستن نشود، آن را به بيرون تف ميکند و اين دو ايزد  - بوده است) نجيب(تاش ميشوو ) ّدجال/شرير(آرانزاهوسنامشان 

ًه يونانی معروف شده است که ميگويد اين اسطوره معروف هيتی در غرب  اساس آن اسطور. از آن پديد، می آيند
به سبب اينکه می دانست فرزندی از وی  او را از تخت خدايگانيش ساقط خواهد کرد، لذا بچه ) زروان/زمان( کرونوس

به . قطعه سنگی را به جای بچه به او خوراند زئوسولی زنش رئا برای حفظ ششمين فرزندش، . هايش قورت می داد
اين خدای کهن بومی در فالت آناتولی و کردستان، در منطقًه اورامان کردستان بر جای زروان هر حال رد پای پرستش 

  :                       رهبر دينی کهن را ضمن دو مقالًه زير ارائه می نمائيم/توضيحات مربوط بدين خدا. مانده است
می کنار مرقد پيرشاليار که در سه روز انجام کردستان و در) هورامان(تخت اورامان در «پيرشاليار«مراسمی به نام "

                                                .شودمی در اين مراسم از باغ پيرشاليار گردوهايی چيده شده و برای اهالی فرستاده. شود
کنند، گوشت قربانی می آورند وخود را می های نذریبامداد روز نخست دامداران دام. آغاز مراسم روز چهارشنبه است
هولوشينه «يا » آش جو«ی غذای دسته جمعی، ها برای تهيهديگر از گوشت شود و مقداریقربانی در بين مردم تقسيم می

 .شودی پير برده میخانه به داخل» تشی
  

ن و پيران دست نوجوانان، جوانا. کنندمی خود را آماده کرده و شروع به دف زنی های دف زننيمروز روز دوم گروه
کنند و با حرکتی نمادين همبستگی هميشگی دسته جمعی را آغاز می ای بزرگ تشکيل داده و رقصدر دست هم زنجيره
هم لفظ  خوانند و گروه بزرگ رقصهايی از بر میدر هنگام رقص، افرادی نيز قصيده. گذارندمی خود را به نمايش

خود را تعطيل کرده و فقط وقتشان را  ه روز مردم هورامان تخت تمام کارهایدر اين س. کنندرا زمزمه می» جالله اهللا«
                                                           .کننددر اين جشن باستانی صرف می

د، که به اين گذراننپيرشاليار می یپردازند و ساعاتی از شب را نيز در خانهپايانی نيز مردم تا شب به رقص می درروز
های شب سخنرانان به سخنرانی درمورد پير شاليار و بحث در اين. شودگفته می» شه وونيشتی«شب، شب نشست يا 
  .شودشود وپايان جلسه با دعا ختم میای خوانده میبعد از آن سرودی يا قصيده .پردازندمذهبی و عرفانی می

    
  پيرشاليار کيست ؟

زيسته است، وی مردی دانا و  در اورامان می يکی از رهبران و ُمغان آيين زردشت بوده کهپيرشاليار فرزند جاماسب، 
پيراسته شده و با تنظيم مجدد با ديانت " پير شهريارشانی " بعدها کتاب وی توسط شخصی به نام  .آگاه با طبعی روان بود
به اعتقاد . بيان کرده است "زانای سيميار "  کتاب به گونه ای نمادين، مواردی را از زبان. است اسالم منطبق گرديده
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            .است يا دانای سيميار همان زرتشت است که رمزگو نيز معنی شده" زانای سيميار " برخی از کردشناسان 

 درآورده است مشتمل ی کردی اورامی به نظمبه لجهه) معرفت پيرشهريار (» تو پيرشاليار مارفه«را به نام  اين مغ کتابی
آيين باستانی و تاکيد و توصيه در جهت حفظ و  بر امثال و حکم و پند و اندرز با ذکر نکاتی چند از آداب و رسوم

کمياب است و فقط عبارات و ابياتی از آن را برخی از مردم آن سامان از بر دارند  ی اين کتاب اکنوننسخه. نگهداری آن
  .برندمواردی به جای ضرب المثل به کار می و در

  :مضمون  در اين کتاب منظوم، بعد از هر دو بيت، بيتی تکرار شده است به اين
  بوو ی زانای سيميار هوشت جه کياسته           ی پيرشاليار بوو واته  گوشت جه

  )هوشيار باش  زردشت دانا و  به گفته پيرشهريار گوش بده، و برای درک نوشته (
  :چند بند ديگر از آن منظومه 

                                                 ن رگه به ن گايی بی رگه گايی پر به           ن رگه رگ و دل به داران، جه انگي داران
  ن ورگه ن جه رواس جه رواس ورگه           ن رگه هيلين، هيلی جه که گ جه  که ره 
مرغ از تخم است، و تخم از مرغ، . برگندبی هیجگر و دلشان برگ است، گاهی پر برگ و گا  درختان جان دارند،(

  )روباه از روباه است و گرگ از گرگ
                                                       وريسه ، بريو چوارسه رينه           رينه وه وره وارو، وه وه وری وه
  هگوشلی مه مريو دوی درين           رمينه چه رگی سياوه هيليش که
ديگچه  کند، ماکيان سياه، تخمش سفيد است،  می باره که برف خوره است، و رسن که پاره شود چهار سر پيدابرفی می(

  )بر گرفته از سايت پايگاه پژوهشی آريابوم."()کندمی که سوراخ شد، دو در پيدا
                                                                                         

 ايران دريش زروانی ک
   

کيش زروانی يکی از باستانی ترين اديان ايرانيان است که پس از گذشت هزاران سال دوباره در زمان ساسانيان پايه 

  .سزائی يافته گرفت و رواج ب

ار نام زروان در در اوستا چندب.پيروان اين کيش،زروان اکرانه را خدای بزرگ و خالق اهورامزدا و اهريمن می دانند

در اغلب نوشته ها،زروان با صفات .رديف ديگر ايزدان آمده و از آن به عنوان فرشته زمان بی کران ياد شده است

و در رساله پارسی علمای "زروان درنگ خدای"به معنی بی کران آمده که در ميتو خرد پازند به  Akarana)(اکرانه

ده است،از اين دو صفت پيداست که برای زمان آغاز و انجامی تصور تعبير ش" زمان درنگ خدای"اسالم به زمان 

نشده ،آن را هميشه پايدار و به عبارت ديگر قديم و جاودانی دانسته اند،در زادسپرم فصل يک بند بيست و چهار،زروان 

است؛ولی پيش به صراحت آفريده اهورامزدا محسوب شده و در رديف ايزدان ديگر آمده و در خور نيايش خوانده شده 

پيش از آنکه آفرينش شروع شود و :مغان می گويند.از زرتشت به عنوان آفريدگار خالق هستی پرستش می شده است

پيش از آنکه آسمان و زمين و هيچ مخلوقی موجود باشد،در بسيط هستی وجودی حقيقی موجود بود که زروان نام 

  .داشت

سال عبادت کرد و قربانی داد تا از او ١٠٠٠وی مدت .نيز خوانده می شد تقديرو  اقبالو  بختيا  فر اين زروان خداوند

چون هزار سال .متولد شود که زمين و آسمان و آنچه در آنهاست بيافريند) Ormiztاورمزد،(ارميزتفرزندی به نام 

خواهد رسيد و  بدين منوال سپری شد در دلش انديشه شک و ترديد راه يافت که آيا اين قربانی و عبادت و رنج به ثمر

  دارای فرزندی به نام اورمزد خواهد شد؟
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در حاليکه در انديشه زروان اين ترديد راه يافت،ارميزت،اورمزد و اهريمن را آبستن بود،چون از حال توامان آگاهی 

فته اورمزد از اين انديشه آگاهی يا.يافت با خود گفت،هر يک زودتر بيرون آيد شاهی جهان را به او خبر خواهد داد

پس اهريمن شکم پدر را شکافت و خود را در برابر او نمايان ساخت،زروان با .اهريمن را از پندار زروان خبر داد

  تو کيستی؟:شگفتی از او پرسيد

  .من فرزند تو هستم:اهريمن پاسخ داد

  .فرزند من بايستی درخشنده و دارای بوی خوش باشد،در خاليکه تو تاريک و بدبو هستی:زروان گفت

ورمزد خبردار شد فورًا از شکم پدر بيرون آمد و در برابر وی ايستاد،زروان که اورا درخشنده و خوش بو يافت ا

  .دانست که اين پيکر درخشان پسرش است که برای تولدش آنهمه عبادت کرده و قربانی داده بود

دن تو قربانی می کردم و از اين تا کنون من برای زا:پس دسته ای از چوب مقدس که در دست داشت به او داد و گفت

  .پس تو بايد برای من قربانی کنی و فديه دهی

تو عهد کرده بودی که هر يک از ما زودتر بيرون آيد و به تو نمايان شود :در اين هنگام اهريمن نزد زروان ايستاده گفت

  .شاهی جهان را به او دهی،اينک بنابر آن پيمان بايد مرا شاهی دهی

سال از فرمانروائی بر جهان را به تو می دهم ولی از آن پس  ٩٠٠٠ای موجود پليد؛:اب کرده گفتزروان اورا خط

  .فرمانروائی از آن اورمزد است و فرمان و اراده او اجرا خواهد شد

بعد از آن آفرينش شروع شد،آنچه را که اورمزد می آفريد خوب و سودمند بود و آنچه را که اهريمن خلق می کرد 

  .ان آورزشت و زي

  :در رساله علمای اسالم درباره کيش زروانی چنين آمده است

ديگر بدانند در آفرينش جهان و اختران و گردش افالک و روشنی و تاريکی و نکوئی و بدی که در جهان پديد "

ر زمان همه چيز آفريده است و آفريدگا" زمان"است،ولی در کتاب پهلوی جهان را آفريده گويند و پيداست که جزء از 

هرکه خردی دارد .زمان را که کرانه پديد نيست باال و پائين پديد نيست هميشه بوده و هميشه باشد - را هم گويند زمانه

نگويد که زمانه از کجا آمده پس آتش و آب را بيافريد ،چون به هم رسيدند اورمزد به وجود آمد،زمان هم آفريدگارز بود 

پس چون فراشيب تر . و خوشبوی و نيکوکردار بود،بر همه نيکوئی ها توانا بود پس اورمزد پاک و روشن –هم خداوند 

اورمزد را شگفت آمد که خصمی سهمگين .هزار فرسنگ اهريمن را ديد سياه و گنده و پليد و بدکردار ٩۶٠در - نگريد

داراب هرمز ديار جلد  روايت....(اورمزد چون آن خصم را ديد انديشه کرد که مرا اين خصم از ميان بربايد گرفت.است

  .)از روايات دستور برزو ۶٣دوم ص 



 

 277

                                                                                                                                                         
  :می نويسد ايرانيان بوده کيش زروانی که اولين ديندر کتاب ايزيس و اوزيرس درباره پلوتارخوس 

که در پنج هزار سال پيش از جنگ تروا گروهی از مردم به دو خدا معتقد بودند و باور داشتند که يکی از اين 

و آن ديگری پديد آورنده چيزهای بد و زيان آور است،اما دسته ای ديگر که زرتشتی هستند آفريننده  دو،آفريننده نيکی

اهريمن و ديگری را هرمزد زرتشت يکی ازاين دو نيرو را .نيکی ها را خدا و آن ديگری را ديو و شيطان می خوانند

ه تاريکی و ظلمت مطلق شبيه است و ب) Areimanios(خوانده و معتقد بود که هرمزد به روشنی محض و اهريمن

وی مردم را تعليم داد که برای هرمزد ، نذور و پيشکش ها گذرانند .را واسطه ای بين آن دو می دانست) Mitres(مهر

  .برای دفع آسيب و بالها

ير پلوتارخوس به طور روشن و مشخص سراسر آفرينش را بر اساس انديشه زروانی اثر فعل دو خدا ،يا دو نيرو تصو

  .می کند

  .،را می گذاردDaimon،و در برابر واژه ديو ،Theosدر برابر واژه ايزد ،

دايمون در بنياد خدائی است با ويژگی های مبهم و غير .است)Daeva(و دئو)Yazata(نام اين دو در اوستا يزت

دارد که موجودات نيک  مشخص که هر چند با خميره و سرشت شريری که دارد آفريننده زشتی هاست،اما توانائی آن را

  .هم بيافريند

اما آنچه در روايت اين مورخ ويژگی دارد،همتوانی و قدرت فعل دو نيروست که در دو قطب مخالف ،روياروی هم 

  .قرار می گيرند و آفرينش ،اثر فعل اين دوست

توجه می کند نقش  موردی که جلب.اهريمن به تاريکی و ظلمت و نادانی همانند است و اورمزد به روشنايی و نور

آفرينش به دست هردو انجام شده و هردوی آنان مورد .برابری هرمزد و اهريمن در آفرينش و نيايش مومنان است

  .احترام واقع می شوند

يکی از اين دو را بر ديگری برتری نيست و از لحاظ .هرمزد جهت طلب خير و برکت و اهريمن برای آوردن آفت وشر

  .نند،چون همزاد هستندقدرت و حيطه عمل يکسا

اما با پيدا شدن متون .کيش زروانی تا اين اواخر چنانکه بايد و شايد شناخته نبود و اهميت چندانی به آن داده نمی شد

چون در ديانت مانوی،زروان باالترين خدا و هرمزد .مانوی،ارزش و اعتبار و گسترش دين زروانی نيز آشکار گشت

اما مطالعات و .انسته می شود که چنين تفکری به پيروی و اعتبار فکر زروانی استاينک د.پسر او معرفی شده است

  .نشان ميدهد که ديانت زروانی دارای ريشه ای قديمی تر از آن است که تصور می شد  حاصل پژوهشها
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و اهريمن يا برخی از پژوهشگران بر پايه افسانه ای که بعدها برای زروان ساخته و پرداخته شد،يعنی اينکه اورمزد 

در .وانگره مئين يو هردو گوهر قديم و خود آفريده و پسران توام زروان هستند،متوجه گاتاها گرديدند - سپنت مئين يئ

  ).٣/٣٠هات - گات ها يسنا(يک قطعه گاثائی از هردو گوهر همزاد که نماينده خيروشر هستند ياد شده است

دانشمندان علم .استنباط خود را با افسانه زروانی تحليل کرده است يکی از پژوهشگران اوستايی متوجه اين نکته شده و

اهورامزدا و :کالم مزدائی با پديد آوردن کيش زروانی ،راهی در تحليل و بررسی متافيزيک مزدائی گشودند و گفتند

  .اهريمن ،توامان خدای بزرگ ،يعنی زروان بيکرانه هستند

ليلی است برکهن بودن اين انديشه و مساله زروانيسم که در عصر اشکانی و يونکر بر اين باور است که اشاره گاثائی د

کتاب فرهنگ نامهای اوستا جلد .(ساسانی موضوعی تازه ای نبوده است بلکه بازگشت و عطفی بوده به يک اصل کهن

  ).٣۴٩و کتاب آغاز ديانت زرتشتی تاليف مولتن ص  ۶٣۴و  ٣۵دوم صفحات 

برخی .باستان ،حتی خيلی پيش از زرتشت ،کيش زروانی شناخته شده و رواج داشته استآنچه مسلم است از روزگاران 

  .از پژوهشگران زروان را با برهما و کرونوس و ساتورن يکی دانسته اند

دين زروان در زمانی منحصر بفرد بود .زروانيان نيز به نوعی قيامت معتقد بوده اند و سر انجام عالم را فانی دانسته اند

  .از آن همراه با مهر پرستی در ميان آريائيان رواج کامل يافت و بعد

ولی پس از ظهور زرتشت و تعاليم او دين زروانی تقريبا منقرض شد و در زمان اشکانيان دوباره پا به منصه ظهور 

خته عليه گذاشت تا آنجا که دين زرتشتی را تحت الشعاع قرار داد و مغان زروانی با موبدان زرتشتی به رقابت پردا

  .يکديگر تبليغ کردند

  .ظهور مجدد کيش زروانی يکی از جلوه های فلسفی آئين زرتشتی بودکه در عصر اشکانی علم مزدائی را بنيان نهاد

اين کوششی بود برای داخل کردن عناصر فلسفی ،اولويت زمان و قدمت آن بود که در هيات خدای بزرگ جلوه گر 

که يکتا باشد،ازلی و ابدی باشد،هيچ نوع تجسمی را ارائه ندهد و صفات و کرداری  اگر وجود خدائی الزم می بود.شد

نداشته باشد و به هر حال همه مشخصات خدائی را داشته باشد تا مورد توجه و اعتماد همگان قرار گيرد،جز زروان 

  چه چيزی می توانسته معرفی گردد؟)زمان بی کران(اکران 

خير و شر همانها بودند که از شکم (ر چنين تفکری،مساله خيروشر حل می گشتاز طرفی ديگر به گونه منطقی د

  ).زروان متولد شدند و گاه چيرگی ازآن بود و زمان قصد مستقيمی در پيدائی هيچ يک از اين دو نداشت

پژوهشی آريارمن گروهاز   گردآوری 
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  بررسی  اساس تاريخی هفتخوان اسفنديار

 
از قرار معلوم نياکان پيش از اسالم ما واقعًا .را نمی توان که اساسی تاريخی نداشته باشد در شاهنامه اصًال اسطوره ای

بر خالف اجداد باطنی و معتزلی و رافضی ما که دروغ گفتن نزدشان از آب . به گفتار نيک ارج و حرمت قائل بوده اند
سفنديار گرچه ناحقی به پيروزی رسيده است  از اين مقوله راستگويی نياکان ماست هفتخوان ا. خوردن آسانتر بوده است

نخست بايد بگويم . می پنداشت) آترادات پيشوای مردان(و نگارنده ابتدا اين حماسه را صرفًا تقليد حماسًه هفتخوان رستم 
در اساس نه نام داريوش بلکه ) اسفنديار(نه همانطوری که هرتسفلد ايرانشناس معروف آلمانی می گويد سپنداته 

برديه پسر (نکه کتسياس طبيب و مورخ دربار پادشاهان ميانی هخامنشی آورده، لقبی بر خود گئوماته زرتشت همچنا
ولی بعدًا به اقتضای مماشات مغان درباری با دربار هخامنشی آن را نامی بر داريوش يعنی . بوده است) خواندًه کورش

مربوط به همين اسفنديار جعلی يعنی داريوش اول است که  قاتل گئوماته زرتشت به شمار آورده اند و اسطورًه هفتخوان
برديه ای که برده ها را آزاد و . نمود) برديه(حکومت اشرافی خشن خود را جايگزين جامعه آرمانی گئوماته زرتشت 

اين  در. زمين فئودالها را به مردم بی زمين می بخشيد و ملل زيردست هخامنشيان  از مالياتهای کمرشکن معاف می کرد
آنجا که نشستنگه اسفنديار را در آغاز هفتخوانش بلخ يعنی : اسطوره اشاره ای هم به همين اسفنديار واقعی گرديده است

باقی قضايا انعکاسی از شورش ملل تحت فرمان برديه زرتشت  که بعد . محل فرمانروايی گئوماته زرتشت ذکر می کند
اين قهرمان کذايی نظير افشين دورًه . همدستش بر پا خاسته بودند از قتل وی توسط داريوش و شش تن اشراف پارسی

خلفای عباسی برای بر قراری حکومت اشرافی جابرانًه خويش، کسی را به قتل رسانيد که به قول هرودوت پدر تاريخ، 
ی پارسی باقی قهرمانی اين اشرافزاده جنگجو. همًه مردم آسيا جز اشراف پارسی در فاجعًه قتلش به سوگ نشستند

فرونشاندن شورشهای بعداز قتل برديه به زور اسلحه و درآوردن چشم و بر شمشير نشاندن رهبران عاصی و کشتار 
خضرقسی (يعنی همان کاری آشوريان و بابليان سابق بر آن می کردند و کی آخساروی مادی . هواداران آنها بوده است

نداختن آنها قهرمان جاودانًه ملل زير دست اين امپراطوريها گرديده با بر ا) فريدون، سليمان(و کورش هخامنشی ) القلب
با داريوش و )  سلمان فارسی(مدارا منش کورش و  کی آخساروبنابراين فرق بسيار بزرگی بوده است بين . بودند

ب، مردمگرا که تحت نامهای گئوماته زرتشت، گوتمه بودا، ايو برديه زرتشتاشراف منش و  داريوشالخصوص بين 
به عنوان پادشاه اعراب  و يهود شرقی که در بين بلخ و گرگان می زيسته اند يعنی يکی از دواسالف ( ابراهيم خليل اهللا 
.           و لقمان هنوز هم محبوب جهانيان و شهرًه آفاق است) کورش= وزير سليمان(صالح، هود هود ) اصلی تاجيکان

خوان اول يک زوج گرگ  درنده را می کشد، در خوان دوم يک زوج شير در : هفتخوان اسفنديار از اين قرار است
در خوان چهارم زنی جادوگر . در خوان سوم اژدهای دمانی را از هستی ساقط می کند. خوفناک را از پای در می آورد

يادآور که (در خوان ششم از برفی سخت عبور می نمايد . در خوان پنجم سيمرغ را می کشد. را به قتل می رساند
و در خوان هفتم از رودی بزرگ عبور می نمايد و گرگسار ) لشکرکشی جنون آميز داريوش به سرزمين اوکراين است
را از مهلکه ای که خود به بار آورده بود ) خانواده ويشتاسپ(را به قتل می رساند و خانواده هخامنشی شاخًه پارس 

غ  به دست اسفنديار و کشته شدن اسفنديار روئين تن به دست در اساس، اسطورًه کشته شدن سيمر. رهايی می بخشد
به ) خدای خرد( ائاسيمرغ را می توان در اساطير بابلی سراغ گرفت آنجائيکه  - رستم به راهنمايی زال زر

قاب به جای نيزه، تير به کار ببرد و شهير های اين ع سيمرغ/آنزومی آموزد که در مقابله با نينورتا پسرخوانده اش /پسر
.                                                                                                            جادويی عظيم توفان را ناقص کند  

به معنی  لفظی ( تيگرانبه وضوح  اشاره به نام ) گرگ سرور( گرگسارخوان اول و  گرگدر هفتخوان  اسفنديارزوج   
است که از طرف کورش و کمبوجيه و پدرش برديه زرتشت گئوماته زرتشت يعنی پسر کوچک ) و گرگپلنگ وببر 

نيز به همين  راهولهيعنی  گوتمه بوداجالب است که نام پسر . حکمران واليات آذربايجان و اران و ارمنستان بوده است
در اساطير زرتشتی اين پسر . يافتبه هر حال بر خالف خبر اين هفتخوان داريوش بر وی دست ن. استگرگ معنی 
، خورشيد چهر و )پهلوان ارمنستان(، آرخش )پلنگ مانند/ پهلوان گرگ(هوشنگ تحت اسامی تخموروپه / زرتشت

آله، به " (اره"بايد توضيح داد که ای نامها از ريشه  ارمنستانو ) آرش( ارخشدر مورد نام . بستور ذکر شده است
در اساطير کهن ايرانی آسمان پيما ) تهمورث(شده اند و از اينجاست که تخموروپه  يعنی عقاب گرفته) هايکارمنی 

در اصل البروج (طبق اين اسطوره ها وی سرانجام از پشت ديو سواريش در باالی کوه البرز . معرفی گرديده است
ئورومتی خويش در قفقاز اين معنی نشانگر آن است که وی به پيش نياکان س. بدان سوی اين کوهستان سقوط کرد) قفقاز

ناگفته نماند در . مراجعت نموده است چه مطابق مندرجات کتيبًه بيستون داريوش بر اين عاصی کبير دسترسی پيدا نکرد
زرين موی توصيف گشته است و ) دارندًه پيکر زرين(تاريخ ارمنستان موسی خورنی، تيگران نيز نظير پدرش زرتشت 

جالب است که يک ارمنی به نام ارخه پسر خالديت در بابل بر . ورشيد چهر نيز پيداستاين از لقب اوستايی وی يعنی خ
                                                                                                                    . عليه داريوش قيام کرده بود

است چه ) داريوش(به دست اسفنديار )سئن مرغ( سيمرغ ان همانا کشته شدن سر انجام واقعه تاريخی ديگر اين هفتخو
است که ) به معنی لفظی دارای قانون واال(  اوپ دارمهفرزند ) لفظًا يعنی عقاب(  آسينااين نام به وضوح ياد آور نام 
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= سکائيان کنار شط(انيان دانو درعيالم قيام کرده بود اين نامهای سکايی و سانسکريتی بيانگر آنند که آنان ازهمان تور

سکائيان (نظر به قرابت نزديک زبان لری با زبان کردان . بوده اند که در اوستا از ايشان ياد شده است) کارون
بايد تصور کرد که زبان لران و لران بختياری و کًال بوميان ايرانی زبان خوزستان متعلق به همين مردم ) کردوخی

ده است که در کتيبه ای عيالمی تصوير جالبی از يک نيزه انداز آنان با کاله سکايی دراز تورانيان دانوی عيالم بو
در اوستا گروه مخاصم دانوهای تورانی، ). ١۴۵رجوع شود به تاريخ ماد صفحًه(مخصوص به يادگار مانده است 
به شمار آورد چه نام ) ی لراناز اسالف اصل(اينان را می توان همان بوميان کاسی . خشتاويهای دلير ناميده شده اند

از آنجاييکه نظر می رسد در . را می توان مترادف با اين نام به معنی پيروان خورشيد پرستی معنی نمود) کاشی(کاسی 
رهبر طغيان کننده بر عليه داريوش کسانی بوده اند که نام يا القاب خود يا سرزمينشان به اصل يا به ظاهر معانی  ١٠بين 
و جادوگر را می داده است که در خوانهای سوم و چهارم از آنها سخن ) القاب اوستايی فرمانروايان بابل(مار  /اژدها

چنانکه  لفظ شير نشانگر . يعنی نيدين توبعل و وهيزداته باشند يائوتياو  بابلرفته است، لذا منظور از اينان بايد شورشيان 
وف گئوماته زرتشت است که در خوان دوم بدان اشاره شده يعنی يکی از القاب گنوستيکی معر  هرمسمعنی لفظی 

يکی از اين شورشيان معروف عهد داريوش که در ماد قيام کرده بود و نامش در هفتخوان اسفنديار قيد نشده ، . است
 کوه کن کوه بيستون  به همراه تصويرش در کتيبه بيستون فرهادبوده است که اسطوره اش به نام ) ديندار( فرائورت

.                                                                                                               داريوش به عهد ما رسيده است  
      

     خوان پنجم کشتن اسفنديار سيمرغ را                                                                              
آفرين جـهان     پيش       جـهانـجوي 

زمين   اندر    رخ    چـندي     بـماليد 
زد   سراپرده    اندر    بيشـه     بران 

سزد   چـنانـچون    خواني    نـهادند 
شـهريار  پـس   فرمود   دژخيم   بـه 
خوار بستـه  را   بدبخـت   آرند   کـه 

اسـفـنديار    يل      پيش      بـبردند 
شـهريار  پـس   ديد   او   ديدار    چو 
داد خـسروانيش   مي   جام   سـه 
شاد لعـل   مي   از   گرگـسار   بـبد 
برگشته بخـت ترک  کاي  گفت  بدو 
درخـت  از   بـبين   جادو    پير    سر 
برد دريا  به  لشکر  که  گفـتي   کـه 
برد   ثريا     بر     را     خويش     سر 
بينم شگفـت چه  اکنون  منزل  دگر 

گرفـت   بايد    اندازه    جادو    کزين 
گرگـسار  ورا   پاسـخ    داد    چـنين 

کارزار  گـه   جنـگي   پيل   اي   کـه 
دشوارتر     کار      مـنزلـت       بدين 

بيدارتر      و        باش        ر ت گراينده
هوا   سراندر    بيني     کوه     يکي 
فرمانروا    مرغ      يکي      بر      برو 
کارجوي  ورا    گويد    سيمرغ    کـه 
پيکارجوي    کوهيسـت    پرنده    چو 
ابر   بـه      برآرد     بيند     پيل     اگر 

هژبر خـشـکي  به  و  نهنگ  دريا   ز 
رنـج   هيچ    برداشـتـن    ز    نـبيند 

چو گرگ و چو جادو مسنج را  او  تو 
او باالي  بـه  او  با  است  بچـه   دو 

او راي   با   پيوسـتـه   راي   هـمان 
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پر گـسـترد  و  رفت  هوا  بر  او   چو 

فر د خورشي و  هوش   زمين   ندارد 
سودمـند     بود      بازگردي       اگر 

بـلـند  کوه   و   سيمرغ   بـه   نيازي 
گفت اي شگفـت و  بخنديد  در  ازو 
را دو کفت او  من  بدوزم  پيکان  بـه 

برش  هندي   شمشير   بـه    بـبرم 
سرش باال  ز   آرم   اندر   خاک   بـه 
پـشـت بنمود  ابنده ت  خورشيد   چو 
شد درشـت او  پشت  از  خاور  دل 
برگرفـت   سپـه    جنگـجويان    سر 

گرفت سر  در   سيمرغ   سخنـهاي 
راند با خود گروه همي  شب  همـه 
کوه  ز   برآمد   تابان   خورشيد   چو 

کرد  تازه    زمين    و    زمان    چراغ 
کرد اندازه  ديگر   بر   دشـت   و   در 

و گردون و صندوق برد اسپ  همان 
سپرد لشکر  ساالر   به   را   سـپـه 
فرمانروا  باد   چون    رفـت    هـمي 
هوا   سراندر    ديدش    کوه    يکي 

بران سايه بر اسپ و گردون بداشت
گماشـت اندر  انديشه  به  را   روان 
خداي يک  بر  خواند  ين آفر  هـمي 

فرمان او شد به پاي به  گيتي  کـه 
ديد صـندوق   دور   از   سيمرغ   چو 

ديد بوق   ناله   و   لـشـکر   پسـش 
سياه ابري   چو   آمد   اندر   کوه   ز 

ماه نه  روشن  نيز  بد  خورشيد  نـه 
به چنـگ بگيرد  گردون  که  بد  بدان 

پلـنـگ گيرد  نخچير  که  سان   ران ب
پر  دو   و   پا   دو   زد   تيغـها    بران 
فر و  زيب  را   سيمرغ   ايچ   نـماند 

تپيد چندي  منقار  به  و  چنـگ   بـه 
آرميد  فرو   آمد    اندر    تـنـگ    چو 
بـچـگان   را    سيمرغ    ديدند    چو 

دو ديده چـکان از  خون  و  خروشان 
جايگاه    ازان      بردميدند      چـنان 

گم کرد راه ديده  سهمشان  از  کـه 
چو سيمرغ زان تيغها گشت سست

خوناب صندوق و گردون بشست به 
اسفـنديار شد   بيرون   صـندوق   ز 
 کارزار        آلـت       با    بـغريد  

چـنـگ به  هندي  تيغ  و  بر  در  زره 
نهـنـگ پيش   مرغ   آورد   زود   چـه 
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گشـت پاره  تا  تيغ  برو   زد   هـمي 
گشت بيچاره  مرغ  گر  چاره  چـنان 
ماه   خداوند     پيش     بـه     بيامد 
دستـگاه ددي  هر  بر  داد   او   کـه 

دگردا  داور    کاي    گـفـت    چـنين 
هـنر   و    زور    و    پاکي     خداوند 

جاي ز  را   جاودان   پي   بردي   تو 
رهـنـماي  نيکيم   بدين    بودي    تو 
کرناي  از   آمد   خروش    آنـگـه  هـم

سراي پرده       بياورد         پـشوتـن 
پـسر   و     سـپاه     برادر     سـليح 
کـمر   و    تاج    و    ايران  انبزرگ   
روي هامون نديد کـس  کشته  ازان 
نديد  خون   و   جـنـگاور   اندام    جر 

بود   پر    پر    کوه    تا    کوه    زمين 
بود فر  پر  دشـت   هـمـه   پرش   ز 

را   شاه    تـن    خون    پر     بديدند 
را ماه  رخ  بـه   دي کر  خيره   کـجا 

سران  خواندندش    آفرين    هـمي 
کـنداوران    و     جـنـگي     سواران 

زمان گرگسار در  سخن  آن  شـنيد 
شـهريار   نامور    شد    پيروز     کـه 

زرد رخساره  و  لرزان  گشت  تنـش 
درد ز  پر  دل  و  پويان  رفـت  هـمي 

جوان     شـهريار      زد       سراپرده
روان روشـن   دليران     گردش     بـه 

بياراسـتـند   ديبا    بـه     را     زمين 
و مي خواستند خوان  بر  نشستند 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 283

                                                                                                                                                         
  معمای خرسه پا و خر ّدجال در فرهنگ اساطيری ايران

سکائيان شمال  آب درياهایباور کهن ايرانيان  با ايزد  خر سه پای آبیبطًه اين مقاله که قبًال بدون در نظر گرفتن را
تدوين شده بود بدين وسيله تصحيح و ) پهلوان ماهی شکل( ماسادس تگیيعنی ) اسکلوها،اسالف اسلوونها(دريای سياه 

 ثاهیيان باستان ترکيبی از به سادگی می توانست نزد ايران) سکايی،تورانی(اجزاء نام اين ايزد اسکيتی : تکميل ميگردد
بنابراين، از اين ماهی اساطيری در اصل خدای . به شمار آيد) دست و پا( دسو ) خر=خارا=کارا=بزرگ( ماس، )سه(

دکتر احمدتّفضلی در تعليقاتی که برای  کتاب پهلوی . آبهای درياها منظور بوده است نه جانوری طبيعی ّبری يا بحری
وصف اين خر اساطيری در کتاب پهلوی بندهش : "ر سه پای اساطير کهن ايرانی می نويسدمينوخرد آورده در مورد خ
قرار دارد دارای سه پا ) اقيانوس(بنا بر اين روايت اين خر که در ميان دريای فراخکرد : با تفضيل بيشتری آمده است

وراکش مينويی و خود او سرش کبود وتنش سپيد است، خ.  ودو گوش ويک شاخ است) ُگند(=وشش چشم ونه خايه 
" (= سيژ"با آن شش تا چشم . از شش چشم او دو تا در جای پشم و دوتا بر نوک سر ودو تا بر کوهًه اوست. مّقدس است

بد را مغلوب ميکند و می زند و از آن نه خايه، سه تا بر سر و سه تا بر کوهه و سه تا در داخل طرف پهلوی ) خطر
هريک از آن . است) کوه درخشان(اندازًه يک خانه است و خود او به اندازًه کوه خونونت اوست و هريک از خايه ها به 

باالی (خرده پای او .سه پا هرگاه که برزمين نهاده باشد با اندازًه هزارميشی که گردهم آمده و نشسته باشند، جای ميگيرد
آن ده گوش او کشور مازندرها رابگرداند . ذرندبه اندازه ای است که هزارمرد بااسب و هزار گردونه از آن می گ) ُّسم

وآن يک شاخ او زرين گونه و دارای سوراخ است و هزارشاخ ديگر از آن روييده است که بعضی به بلندی شتر وبعضی 
بد جدال ) خطر" (= سيژ" با آن شاخ همه. به بلندی اسب و بعضی به بلندی گاو و بعضی به بلندی خر، بزرگ و کوچکند

هرگاه آن خر گرد دريا بيايد و گوشش را بجنباند تمام آب فراخکرد به لرزه می افتد و ناحيًه . بزند و درهم شکند کننده را
وقتی اين خر بانگ کند همًه مخلوقات آبی اورمزدی آبستن شوند و همه جانوران موذی .ميانی دريا به حرکت در می آيد

به اين دليل . وقتی در دريا ادرار کند،همه آب دريا پاک شود. شوند آبی آبستن وقتی آن بانگ را بشنوند، ازفرزند عاری
در دين گويد که اگر خر سه پا پاکی به آب  نداده بود، همه . است که همًه خران وقتی آب را ميبينند در آن ادرار ميکنند

تيشتر آب دريا را . اورمزد ميشدبر آب برده بود،سبب نابودی مخلوقات ) اهريمن(=آبها تباه شده بود و تباهيی که گنامينو 
گرچه بيشتر خوراک او مينويی است، با . و پيداست که عنبر سرگين خرسه پا است. از دريا به ياری خر سه پا ميستاند

ُاسطوره ." اينهمه آن نم و غذای آب از سوراخها وارد تن او ميشود و وی آن را با بول و سرگين به بيرون می افکند
نورانی بی شک درعهد ساسانيان شکل کنونی آنرا به خودگرفته است، چرا که پيش ازعهد آنان خرسه پای مقّدس و

ولی بی شک اين موجود اسطوره ای جرثومه های تاريخی خود . خبری از چنين موجود اسطوره ای به ميان نيامده است
جنبه تاريخی و قدوسی اش در اصل و اين موجود اساطيری از . را درقرهنگ اساطيری و دينی کهن ايرانيان داشته است

چراکه به وضوح پيداست . زرين مو و پاک کردارنبوده است) گوتمه بودای(جز نماد و سمبل خود همان گئوماته زرتشت 
و سه ) اندام(،سه، پا يعنی مرد بزرگی که سه پا قد دارد، يا تحريفی از ترکيب کرپ )بزرگ(اين نام مرکب است از خر 

حال آن دارندًه تن سه برابر ميباشد که آن با آلقاب رسمی گئوماته زرتشت يا همان بودای بلخ وباميان  ميباشد که در هردو
يعنی سمرديس خبر هرودوت و تنائوکسار خبر کتسياس که به ترتيب بهمعنی دارندًه کالبد سه برابر آدن معمولی و بزرگ 

ای نظير همزاد خويش يعنی سرو اساطيری کاشمر پس اين خر سه پای اسطوره . تن ميباشند کامًال مطابقت دارد
يا همان ) دارندًه تن زرين(در اصل موجودی به جز چهارپای اساطيری نماد زرتشت ) سرو بسيار درخشان قضاوتگاه(

در .چنانکه خواهيم ديد نام زرتشت با کلمه شترزرين و نام بودا با فيل سفيد همراه ميشده است: نبوده است) مُّنور(بودا 
با جاويدانيهای زرتشتی، مسيحی، اسالمی پيوند ) در واقع بزرگ مرد تاريخی(طير يهود و مسلمين اين خر اساطيری اس

و زرتشت و بودای پنجم ) سرو دارندًه سرودهای فراوان(دارد چه خود زرتشت تحت سه نام درخت ون جوت بيش 
افواه عوام و اساطير عاميانه نماد آن به صورت ستوری  بوداييان جزو جاودانيهای زرتشتين و بوداييان ميباشد و تنها در

و زرتشت گفتنی است که طبق تواريخ و ) سرو  بسياردرخشان(در مورد رابطًه سرو کاشمر .عظيم تّصور گرديده است
اساطير يونانی و ايرانی و ارمنی زرتشت از سئورومتهايی بوده که به نام دوراسرو يعنی صربهای دوردست ناميده می 

تهای آنتايی يعنی صربهای دوردست ، اسالف بوسنيهای کنونی بوده اند؛ گفتنی است که خود اده اند و آنان همانا سرمش
يعنی ) تهااسرم(سئوروماتها . معنی کناری و دور دست را ميدهد) اعقاب سئوروماتها(نام بوسنی درزبان صربو کرواتها 

گا سکونت داشته اند همان قوم سئيريمًه اوستا و قوم سلم شاهنامه اسالف صربوکرواتای باستان که در کنارمصب رود ول
طبق گفته هرودوت ايشان به جهت زبان دوم خويش يعنی . هستند که قوم برادر و خويشاوند ايرانيان به شمار ميرفته اند

شتی که در تورات، در اساطير مربوط به جاودانان ونجات دهندگان زرت. زبان آريائيان اسکيتی، ايرانی محسوب ميشدند
ائثره يعنی " (عزرا"همراه ) بزرگ(خصوصًا روايات اسالمی از ايشان يادشده صراحتًا از خر )امدادگر(کتاب عزرا 

صحبت به ميان آمده است ؛ همانکه در روايات ) زرتشت سپيتمان يا سئوشيات نسل وی به معنی سودرسان و امدادگر
طبق تاريخ طبری عزرا و خرش : معرفی شده است) فريبنده و مّکاربسيار رگ يعنی بز(عاميانًه عهد اسالمی خر دّجال 

درکتاب . ميميرند ولی بعد از گذشت يک قرن به زندگی عادی برميگردند بدون اينکه زمانی بر عمرايشان بگذشته باشد
طبق اين کتاب . تورات به صراحت از پيوستگی عزرا با دربار هخامنشيان و فرهنگ ايرانی سخن رفته است عزرای
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عزرا روحانی مقّدس و مورد اعتماد کامل درباراردشير درازدست بوده است که اين تفسير يهود از مقام روحانی 

اين موضوع وقتی کامًال برمال ميشود که شجره نامًه عزرای تورات ذکر .زرتشت و سئوشيانت ايرانيها بوده است
نی نام سه سئوشيانت موعود زرتشتيان که هر سه از نطفًه وی به شمار ميگردد چه معانی نام نياکان وی به ترتيب با معا

) خداشنو(عزاريا . است)پرورندًه قانون مقّدس خدايی(همان اوخشيت ارته ) سرور خدايی(سرايا : می آيند، مطابقت دارند
يعنی (با استوت ارته  مطابق است) دارای سهم خدايی(است و سرانجام هيلکايا )پرورانندًه نماز(همان اوخشيت نمنگهه 

بی ترديد اين مطابقتها تصادفی .ميباشد) سودرسان جهانيان(که سومين سئوشيانت) مظهر و پيکر قانون مقّدس خدايی
در روايتی که طبری در تاريخ . نبوده وبر اثر تًاثيرعامدانًه فرهنگ يهود ازفرهنگ قرادستان ايرانی ايشان پديد آمده اند

مددرسان، سودرسان، دراصل ائثره زرتشت و يا همان (ن و دوباره زنده شدن عزرا معتبر خويش در باب مرد
و خر اساطيريش پس از صد سال آورده شده ، بی ترديد اشاره به جاودانگی سئوشيانت سوم )  سئوشيانت سوم زرتشتيان

ه ای بزرگ همراه وی ويا خود زرتشت و خر اسطور) مظهر و پيکر قانون مقّدس خدايی(زرتشتيان يعنی استوت ارته 
با خری معمولی است که به تاًًّثر ) منجی تدهين شدًه مسيحيان(گواه صادق اين امر همراه بودن عيسی مسيح .می باشد

مطابقت داده ) وال(پيداست که خر سه پا از سوی ديگر با نهنگ دريايی. ازفرهنگ سئوشيانتهای ايرانی پديد آمده است
و خود کلمًه نهنگ نيز در پيش ايرانيان هم شامل انواع بزرگ . همی از آن داشته اندمی شده که ايرانيها شناخت مب

مارمولکها و تمساحها  يعنی کرپاسه ها و هم شامل والهای بزرگ دريايی ميشده است و از همينجاست که خر سه پا 
به ) خرپسه(نست حّتی کرپسه پس نام خر سه پا در پيش عوام ميتوا. موجود بزرگ درياها به شمار آمده است) کرپاسه(

تعبيری خری که از پس خود خرما می اندازد مفهوم گردد و از روی همين تداعی معانيها بوده که خر سه پا يا خرپاسه 
و از ) يعنی وال(از سويی نماد زرتشت و از سوی ديگر موجود بزرگ دريايی ) در اصل يعنی دارندًه تن سه برابر(

درمجموع معلوم ميشود که خر بزرگ دّجال در . خر ناميده ميشود، تصّور گرديده است سوی ديگر به شکل ستوری که
به ) خرپسه(ايران دورًه اسالم همان خر سه پای زرتشتيان دوره ساسانی بوده و مفهوم عاميانًه از تداعی معانی خرپاسه 

در پايان . ورًه خرّدجال بوده استخری که از پس خود خرما می اندازد حلقه واسط تبديل اسطورًه خر سه پا به اسط
خردّجال در :" روايات اساطيری مربوط به خر دّجال را از فرهنگ عاميانًه مردم ايران تًاليف صادق هدايت می آوريم

پاالنی ) ، در اصل گئوماته زرتشت تنائوکسار يعنی بزرگ تنبسيارمّکار(دّجال : روايات اسالمی چنين معرفی شده است
به معنی ( ی دوزد و صبح پاره ميشود، روزی که دنيا آخر ميشود خردّجال ازچاهی که در اصفهان دارد که هرشب م

از گوشش نان يوخه ميريزد و به جای . است،بيرون می آيد هر مويش يک جور ساز ميزند) جايگاه اسبان و سواران
ازهمه االغها بدتر : ع النورين آمدهدر مجم.ه به دنبال وی برود به دوزخ خواهد رفتکهرکس . پشکل، خرما می اندازد

سرو کّله . رنگ آن سرخ است، چهاردست و پايش آبی است. خردّجال است که ملعون روز خروجش بر آن سوارميشود
اين روايت . گامی که برميدارد نزديک  شش فزسخ را طی ميکند. پشت او موافق سر اوست.آن بهقدر کوه بزرگی ميباشد

سرگين که می اندازد انجير و خرما به نظرمی . ی مّکار صدای ساز به گوشهای مردم ميرسدازمو. زبدة المعارف بود
در فرق سر دو چشم دارد و شکاف چشمها به طول و درازی اّتفاق افتاده، يک چشم . ّقد خود دّجال بيست ذرع است. آيد

قامت سه گام زرتشت که در پس در مجموع معلوم ميشود که ." صورت دراز و آبله بر صورت دارد. او کور است
مجسمه بودای پنجاه و دو متری باميان بلخ به طور بسيار اغراق آميز نشان داده شده بود به همراه موضوع جاودنی  به 

 -که از نسل و نطفًه خود زرتشت به شمار می آيد - )امام زمان(شمار آمدن وی و همراه شدن او با سئوشيانت آخر 
و بقّيه روايات مربوط به وی ازوجه اشتقاقهای عاميانًه عناوين . ال را تشکيل می داده استزيربنای اسطوره شيعی خردّج

) نهنگ دريايی، خرای اوستا(بودا بدان اضافه گرديده و از اين طريق با بزرگترين موجود کرًه زمين يعنی وال  -زرتشت
َکره ماهی يعنی ماهی ُبرنده نيز سخن به ميان  در اين رابطه از ماهی جنگندًه اوستايی ديگری به نام. مربوط شده است

سر انجام بايد گقت که نام عزرای تورات اساسًا  نه به جای سوشيانت بلکه به جای . آنده که بايد کوسه ماهی منظور باشد
بی خود زرتشت بوده است چه اين نام که به اوستايی به صورت ائثره آمده و به معنی آموزگار وتعليم دهنده است ، لق

برخود زرتشت بوده است  و فيل سفيد و خر درخشان و بور منسوب به وی در واقع از ترجمًه نام زرتشت به دارنده شتر 
که تبديل به خر دّجال و فيل سفيد بودا شده ) زرتشت(يعنی همين شتر نهفته در نام زرتوشترا . زرين حادث شده است

، بلکه به جای ياور )سئوشيانت(ان نجات دهنده يهود وزرتشتيان پس در مجموع عزرای تورات بيشتر نه به عنو. است
زرتشت آمده است که روايات شيعی اين نقش اورا در اسطورًه دّجال و خر وی مسخ نموده يعنی برديه بزرگ همراه وی 

لوی که در نام سپيتوره کتب په.وانمود کرده اند) سئوشيانت سوم زرتشتيان(و او را پيش در آمد دروغين مهدی موعود 
يا همان زرتشت نيمه شرقی فالت ايران يعنی بودا می باشد، لفظًا به معنی ) قوچ(اساطير زرتشتی به جای کورش  
فرزند )  باالرو، بلند(بسيار قابل توجه است که نام دّجال در اساطير اسالمی صاعد .  دارندًه فيل سفيد يا برًه سفيد است

لقاب مّهم زرتشت فرزند سپيتمه در منابع يونان باستان يعنی اوستانس يعنی بلند شده صيد ذکر شده که مطابق با يکی از ا
می باشد که در اصل تاريخی ) سفيانی، يعنی دارای تن حيوانی(پشوتن همان  خردجال تاريخی .بلند قامت ميباشد دانای و

. معرفی نموده است ديه دروغينبراين مقتولش را به دروغ  داريوشاست که برديه زرتشت قاتل  داريوش اولهمان 
.  است) ال-داج(=داگون/ آدادگرچه جنبًه خدايگانی دجال و خرش متعلق به خدای منجی رعد و توفان باران بابليها يعنی 
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  آن ی اساطيریشهر يزد و بان یقديم نام
    

جمال از، ۴٣-۴٠): ۵٣ اسفند( ١۴٩ ش ،١٣ دوره. ”آن بازمانده آثار و يزد شهرستان بر يادداشتي”در متن زيرين 
آورده ميشود، اين جانب نگارنده فقط اين مطلب را بدان اضافه می نمايم که جمله اسامی منتسب به اين شهر  انصاري

شهر ( يزدو ) ]مهر[پرستشگاه ايزد( ايسائيس، )فر ايزدی بسياردارای ( فرافر، )پرستشگاهیشهر ( کثهيعنی 
 :ين شهر کويری باستانی می باشندنشانگر اهميت ديرين و بزرگی ا) گاهیستايش

 نام شده تأليف هجري ششم قرن در آه فارسنامه آتاب در بلخي ابن. است يافته تغيير نام چندينه ب تاريخ طول در يزد"
 تأييد را »آثه« نام يزد تاريخ آتاب در نهم قرون در نيز آاتب علي بن حسين احمدبن و ناميده »آثه« را يزد اصلي
 آاتب چندانكه ميدانند او به مربوط را شهر نام و داده نسبت يزدگرد به را يزد شهر بناي نيز مورخين از اي عده و نموده
 طالع به و برداشته زيج اخترشناسان و آمدند آار در بنايان و …«: است آرده اشاره مطلب اين به يزد جديد تاريخ در

 و نهاد نام »گرد يزدان« آنرا ميساختند يزدان بنام را شهر چون و شدند مشغول آار به و بينداختند عمارتي طرح سنبله
  .  ٣»گشت مشهور يزد به خطه اين و شد مشهور يزدگرد به بود شاپور آه او اسم
 اخير قول اين روايات آل از حاصل و ميشود آالم آثرت موجب آنها نقل آه است مختلفي اقوال خصوص اين در

  . است دانسته اول يزدگرد را شهر باني نيز او و باشد مي نيز »سايكس پرسسر« تأييد مورد و است حقيقت به مقرون
 دوران در سلجوقي ملكشاه جانب از گويا آه ميباشد نيز دارالسياده و دارالعباده لقب بلد اين براي ديگر قديمي نامهاي از

  .  ٤است خوانده دارالعباده آنرا و جسته استناد آن قبلي نام به نيز ملكشاه لذا بوده زرتشتيان مقدس شهر هم اسالم از پيش
 تاريخ آتاب در پيرنيا حسن مرحوم نظر گرفته قرار سخن مورد يزد شهر قديمي نام به راجع اخيرًا آه روايتي جديدترين
 بوده نائين اهالي از  خود ايشان. است آرده ذآر فرافر يا ايسائيس را يزد شهر قديمي نام ايشان آه است دوم جلد باستان

 سلطنت دوران در و بوده »فرافر يا ايسائيس« قديم در يزد شهر نام ميگويد و است داشته آگاهي يزد تاريخ به آامًال و
 آه آثاري و يزد مقدس شهرستان در موجود و آمده بدست آثار به باتوجه. است گشته منضم ايران واليات به هخامنشيان

 تاريخ از پيش دوران در را شهر اين قدمت لذا بوده ها مجموعه در لتيكنئو دوران آثار از و آمده بدست فهرج نواحي در
 هائي تپه و سفالي و مفرغي آثار اينكه چه است بوده معروف ايسائيس به اسالم از پيش دوران در آه ميشود محرز نيز
 از قديمي شهر اين مانده برجاي آثار به نگاهي. ميسازد مسلم را تاريخ از پيش مردمان وجود آه است ناحيه اين در

 بناها آثار نيز و است مانده باقي استوار ناحيه اين در پيش سال هزار تا نهصد از مسلمًا آه شهر باروي و برج آثار جمله
 صدها و الدين شمس سيد بقعه الدين، سيدرآن بقعه ميرچخماق، مسجد يزد، آبير جامع مسجد جمله از گوناگون مساجد و
 آه ما پيشين هاي نسل سنتي و جمعي وانمودهاي از است نموداري خود ديگر مدرسه و مسجد و آاروانسرا و انبار آب

 آنها از حاضر درحال و بوده استفاده مورد جمعي و مجموعه بطور يا مستقّال زماني هاي انديشه و فرهنگ بنابرسم
 استنباط چنين فوق مرقومات يهنظر. شد متوجه را معماري مصالح قدرت و زيبائي استحكام، ميتوان شود مي استفاده
 معماري امر در مهارت و استيل اينكه چه ميشود قلمداد دنيا در رنسانس يك يزد نام به شهري بنيان اصوًال آه ميگردد

 و مساجد و خشي گنبد بناهاي آثار هنوز قرنها گذشت از پس مخصوصًا دانست جهان هنري شاهكارهاي از بايد را يزد
 اآنون يزد. يابند مي رسالت و اصالت در را هنر آنانكه و هنر مشتاقان جهت است گاهي جلوه بارهاان آب و ها امامزاده

 بديع آثار شناخت آه خاآي آره اين بسيط در مختلف نماهاي از ايست آئينه بفردش منحصر نمودارهاي نماياندن با
 و بشود شهر اين معماري خصوصيات به يآگاه پيشبرد در تعالي بسوي رهنمودي ميتواند اش تاريخي جاودانه ومناظر

 اين افراد خصوصيات و روحيات به شناسي مردم و شناسي جامعه نظر نقطه از يزد در موجود يادگارهاي با ميتوان نيز
 آرده حفظ را هنري و شهري اصالت اين خويش قديمي آداب و مراسم در تداوم با هم هنوز اينكه چه. نمود رسوخ شهر
 آثار نگاهداشتن پايدار و حراست در هستند مرزوبومي مردم و ملت يك حكم در آه جامعه اين افراد يتمام آوشش و اند

 مورد و شود حفظ پيش از بيش باستان ايران آهن ميراثهاي اين تا آنهاست ابقاء متضمن آشور داخل و خارج در پراآنده
   ".گيرد قرار هنر مشتاقان و مطلعين ديد و نظر
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  و روايات اسالمی در قرآن) اساف ايزد/ماديای اسکيتی، تموز( يوسف داستان 

  

معروف عهد ) سکايی(نام اين کشورگشای اسکيتی . لفظ ماديا در لغات اوستايی، سانسکريتی و سکايی به معنی داناست

فرا (نام با افراسياب  اما در شاهنامه و کتب پهلوی اين. باستان در اوستا فرنگرسين آمده است که به مفهوم بسيار داناست

جايگزين شده است که بدين شکل آن در واقع نه نام يا لقب ماديا بلکه صورتی از نام جد ) اسپ، يعنی دارندًه اسبان فراوان

تخت (يعنی فراسپ بوده است که سارگون دوم پادشاه جبار آشوری را در اطراف دژ کولوميان ) تور(پدرش پارتاتوا 

. ود و طبق مندرجات اوستا ايرانيان از اين رو وی را صاحب فر ايزدی به شمار می آورده اندمقتول ساخته ب) سليمان

به ماديای اسکيتی از آنجا حادث شده است که عدًه کثيری از از لشکريان ماديای ) پر برکت( انتساب لقب عبری يوسف 

) تورات يعنی دادًه ايزد رع پوتيفارمان ، هوهيبره(پسامتيخاسکيتی در راه بازگشت از مرز مصر که با هدايای کالن 

فرعون مصر همراه بوده است  برای هميشه در شهر بيت شئان اسرائيل اقامت گزيدند و به سلک يهود در آمدند و نام 

ی که در تورات و قرآن با نام مترادف يهوديش يعن) بسيار نيرومند(اسرائيل بعد از اين تاريخ از نام پدر ماديا يعنی پارتاتوا 

ناگفته نماند يکی از پادشاهان هيکسوسی مصر .معرفی گرديده، بر سرزمين اسرائيل تعلق گرفته است) کشتی گير(يعقوب 

روايات اسالمی هم در اصل نه از مصريان بلکه ملکًه معروف ) پرگيس(بلقيس . بوده است) يعقوب( ياکوبآماسمش 

خود ماديای . بوده که کورش هخامنشی را به قتل سانده است) سوپرگي(سکائيان ماساگت آسيای ميانه يعنی همان توميريس 

را ) فرود/ سياوش(را در کيليکيه و فرانورت ) اغريرث، رهبر کيمريان کپادوکيه(که توگدامًه کيمری ) يوسف(اسکيتی 

اطراف شهر قبل ازميالد در قصر زير زمينی اش در  ۶١٢در اطراف شهر گنجه به قتل رسانده بود، سر انجام حدود سال 

پسر ) کيخسرو، هوخشتره(که اکنون معبد مهری ورجوی خوانده ميشود، توسط کی آخسارو ) رغًه زرتشتی(مراغه 

در زير مطالب منابع اسالمی راجع  به يوسف به نقل از سايت اسالمی تبيان  .دستگير و اعدام گرديد) سياوش(فرائورت 

  : نقل ميگردد

   داستان يوسف عليه السالم در قرآن

يوسف پيغمبر، فرزند يعقوب ابن اسحاق بن ابراهيم خليل ، يكى از دوازده فرزند يعقوب ، و آوچكترين برادران خويش 

خداوند متعال مشيتش بر اين تعلق گرفت آه نعمت خود را بر وى تمام . است مگر بنيامين آه او از آن جناب آوچكتر بود

و بوسيله او قدر آل يعقوب را باال ببرد، و لذا در همان آودآى از راه رويا آند و او را علم و حكم و عّزت و سلطنت دهد، 

او را به چنين آينده درخشان بشارت داد، بدين صورت آه وى در خواب ديد يازده ستاره و آفتاب و ماه در برابرش به خاك 

ش آرد آه مبادا خواب خود را براى افتادند و او را سجده آردند، اين خواب خود را براى پدر نقل آرد، پدر او را سفار

آنگاه خواب او را تعبير آرد به اينكه بزودى خدا تو را . برادران نقل آنى ، زيرا آه اگر نقل آنى بر تو حسد مى ورزند

ويل احاديث به تو مى آموزد و نعمت خود را بر تو و بر آل يعقوب تمام مى آند، آنچنانكه بر پدران تو أبرمى گزيند، و از ت

  .براهيم و اسحاق تمام آردا

اين رويا همواره در نظر يوسف بود، و تمامى دل او را به خود مشغول آرده بود او همواره دلش به سوى محبت 

پروردگارش پر مى زد، و به خاطر علو نفس و صفاى روح و خصايص حميده و پسنديده اى آه داشت واله و شيداى 

  .جمالى بديع بود آنچنان آه عقل هر بيننده را مدهوش و خيره مى ساخت  پروردگار بود، و از اينها گذشته داراى
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يعقوب هم به خاطر اين صورت زيبا و آن سيرت زيباترش او را بى نهايت دوست مى داشت ، و حتى يك ساعت از او جدا 

ر هم جمع شدند و نمى شد، اين معنا بر برادران بزرگترش گران مى آمد و حسد ايشان را برمى انگيخت ، تا آنكه دو

درباره آار او با هم به مشورت پرداختند، يكى مى گفت بايد او را آشت ، يكى مى گفت بايد او را در سرزمين دورى 

انداخت و پدر و محبت پدر را به خود اختصاص داد، آنگاه بعدا توبه آرد و از صالحان شد، و در آخر رايشان بر پيشنهاد 

بايد او را در چاهى بيفكنيم تا آاروانيانى آه از چاه هاى سر راه آب مى آشند او را : ه بوديكى از ايشان متفق شد آه گفت

  .يافته و با خود ببرند

بعد از آنكه بر اين پيشنهاد تصميم گرفتند، به ديدار پدر رفته با او در اين باره گفتگو آردند، آه فردا يوسف را با ما 

بخورد و بازى آند و ما او را محافظت مى آنيم ، پدر در آغاز راضى نشد و بفرست تا در صحرا از ميوه هاى صحرائى 

چنين عذر آورد آه من مى ترسم گرگ او را بخورد، از فرزندان اصرار و از او انكار، تا در آخر راضيش آرده يوسف 

ز تنش بيرون آوردند در چاهش را از او ستاندند و با خود به مراتع و چراگاههاى گوسفندان برده بعد از آنكه پيراهنش را ا

  .انداختند

ما رفته بوديم با هم مسابقه بگذاريم ، و : آنگاه پيراهنش را با خون دروغين آلوده آرده نزد پدر آورده گريه آنان گفتند

 يوسف را نزد بار و بنه خود گذاشته بوديم ، وقتى برگشتيم ديديم گرگ او را خورده است ، و اين پيراهن به خون آلوده

  .اوست 

چنين نيست ، بلكه نفس شما امرى را بر شما تسويل آرده و شما را فريب داده ، ناگزير : يعقوب به گريه درآمد و گفت 

صبرى جميل پيش مى گيرم و خدا هم بر آنچه شما توصيف مى آنيد مستعان و ياور است ، اين مطالب را جز از راه 

  .و انداخت آه مطلب او از چه قرار است فراست خدادادى نفهميده بود، خداوند در دل ا

يعقوب همواره براى يوسف اشك مى ريخت و بهيچ چيز دلش تسلى نمى يافت ، تا آنكه ديدگانش از شدت حزن و فرو 

  .بردن اندوه نابينا گرديد

ر سقايت خود را فرزندان يعقوب مراقب چاه بودند ببينند چه بر سر يوسف مى آيد، تا آن آه آاروانى بر سر چاه آمده مامو

روانه آردند تا از چاه آب بكشد، وقتى دلو خود را به قعر چاه سرازير آرد يوسف ، خود را به دلو بند آرده از چاه بيرون 

آمد آاروانيان فرياد خوشحاليشان بلند شد، آه ناگهان فرزندان يعقوب نزديكشان آمدند و ادعا آردند آه اين بچه برده 

  .ى معامله را گذاشته به بهاى چند درهم اندك فروختندايشانست ، و آنگاه بنا

آاروانيان يوسف را با خود به مصر برده در معرض فروشش گذاشتند، عزيز مصر او را خريدارى نموده به خانه برد و 

 به همسرش سفارش آرد تا او را گرامى بدارد، شايد به دردشان بخورد و يا او را فرزند خوانده خود آنند، همه اين

  .سفارشات بخاطر جمال بديع و بى مثال او و آثار جالل و صفاى روحى بود آه از جبين او مشاهده مى آرد

يوسف در خانه عزيز غرق در عّزت و عيش روزگار مى گذراند، و اين خود اولين عنايت لطيف و سرپرستى بى مانندى 

ند تا بوسيله به چاه انداختن و فروختن ، او را از بود آه از خداى تعالى نسبت به وى بروز آرد، چون برادرانش خواست

زندگى خوش و آغوش پدر و عّزت و ناز او محروم سازند، و يادش را از دلها ببرند، ولى خداوند نه او را از ياد پدر برد 

ى و نه مزيت زندگى را از او گرفت ، بلكه بجاى آن زندگى بدوى و ابتدايى آه از خيمه و چادر مويين داشت قصر

آرد، بعكس همان نقشه اى آه ايشان براى ذلت و خوارى او آشيده   سلطنتى و زندگى مترقى و متمدن و شهرى روزيش 
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بودند او را عزيز و محترم ساخت ، رفتار خداوند با يوسف از اول تا آخر در مسير همه حوادث به همين منوال جريان 

  .يافت 

گى مى آرد، تا بزرگ شد و به حد رشد رسيد و بطور دوام نفسش رو به يوسف در خانه عزيز در گواراترين عيش ، زند

پاآى و تزآيه ، و قلبش رو به صفا مى گذاشت ، و به ياد خدا مشغول بود، تا در محبت خداوند به حد ولع يعنى مافوق 

دايش هم او را عشق رسيد و خود را براى خدا خالص گردانيد، آارش به جايى رسيد آه ديگر هّمى جز خدا نداشت ، خ

  .براى خودش آرد، علم و حكمتش ارزانى داشت ، آرى رفتار خدا با نيكوآاران چنين است   برگزيده و خالص 

و راودته التى هو فى بيتها عن نفسه و غلقت االبواب و قالت هيت لك قال معاذ اهللا انه ربى احسن مثواى انه ال يفلح ((

  ))الظالمون 

اهى و اختصار، اجمال داستان مراوده را در خود گنجانده ، و اگر در قيودى آه در آن بكار اين آيه شريفه در عين آوت

رفته و در سياقى آه آيه در آن قرار گرفته و در ساير گوشه هاى اين داستان آه در اين سوره آمده دّقت شود تفصيل 

  .مراوده نيز استفاده مى شود

به خانه عزيز مصر آشانده و اين خانواده به اين طفل صغير جز به اين اينك يوسف آودآى است آه دست تقدير آارش را 

مقدار آشنائى ندارند آه برده اى است از خارج مصر، و شايد تاآنون هم اسم او را نپرسيده باشند، و اگر هم پرسيده باشند 

آمده آه اصال عبرانى است ،  و از لهجه اش اين معنا نيز به دست. و يا ديگران ) اسمم يوسف است (يا خودش گفته است 

  .ولى اهل آجاست و از چه دودمانى است معلوم نشده 

چون معمول و معهود نبوده آه بردگان ، خانه و دودمانى معلوم داشته باشند، يوسف هم آه خودش حرفى نمى زند، البته 

از چند سال آه به   د مگر پس آرى او از نسب خود حرفى نز. حرف بسيار دارد، ولى تنها در درون دلش خلجان مى آند

  )).و اتبعت مله ابائى ابراهيم و اسحق و يعقوب : ((زندان افتاده بود، و در آنجا به دو رفيق زندانيش گفت 

و نيز تاآنون از معتقدات خود آه همان توحيد در عبادت است در ميان مردم مصر آه بت مى پرستند چيزى نگفته ، مگر 

  ...))معاذ اهللا انه ربى : ((رفتارش آرده بود آه در پاسخ خواهش نامشروعش گفت آن موقعى آه همسر عزيز گ

آرى ، او در اين روزها مالزم سكوت است ، اما دلش پر است از لطائفى آه از صنع خدا مشاهده مى آند، او همواره به 

هم به ياد آن رويايى است آه او را ياد حقيقت توحيد و حقيقت معناى عبودّيتى است آه پدرش با او در ميان مى گذاشت و 

بشارت به اين مى داد آه خدا به زودى وى را براى خود خالص گردانيده به پدران بزرگوارش ابراهيم و اسحاق و يعقوب 

و نيز به ياد آن رفتارى است آه برادران با وى آردند، و نيز آن وعده اى آه خداى تعالى در قعر چاه ، . ملحق مى سازد

همه اميدهايش قطع شده بود به وى داده بود، آه در چنين لحظاتى او را بشارت داد آه اندوه به خود راه ندهد، آنجا آه 

زيرا او در تحت واليت الهى و تربيت ربوبى قرار گرفته ، و آنچه برايش پيش مى آيد از قبل طراحى شده ، و به زودى 

  .يشان خود نمى دانند آه چه مى آنندبرادران را به آارى آه آرده اند خبر خواهد داد، و ا

اين خاطرات دل يوسف را به خود مشغول داشته و مستغرق در الطاف نهانى پروردگار آرده بود، او خود را در تحت 

واليت الهى مى ديد، و ايمان داشت آه رفتارهاى جميله خدا جز به خير او تمام نمى شود، و در آينده جز با خير و جميل 

  .ددمواجه نمى گر
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محنت ها و بالهاى پى : آرى ، اين خاطرات شيرين آافى بود آه تمامى مصائب و ناماليمات را براى او آسان و گوارا آند

در برابر آنها با همه تلخى و مرارتش صبر نمايد، به جزع و فزع در نيايد و هراسان . در پى را با آغوش باز پذيرا باشد

  .نشده راه را گم نكند

انه من يتق و يصبر فان الّله : ((زى آه خود را به برادران معرفى آرد به اين حقايق اشاره نموده ، فرموديوسف در آن رو

  )).ال يضيع اجر المحسنين 

دل يوسف ال يزال و دم به دم مجذوب رفتار جميل پروردگارش مى شد و قلبش در اشارات لطيفى آه از آن ناحيه مى شد 

بر عالقه و محبتش نسبت به آنچه مى ديد و آن شواهدى آه از واليت الهى مشاهده مى  مستغرق مى گرديد، و روز به روز

آرد زيادتر مى شد، و بيشتر از پيش مشاهده مى آرد آه چگونه پروردگارش بر هر نفسى و عمل هر نفسى قائم و شهيد 

يد او ديگر به جز پروردگارش همى است ، تا آنكه يكباره محبت الهى دلش را مسخر نموده و واله و شيداى عشق الهى گرد

  .ندارد، و ديگر چيزى او را از ياد پروردگارش حتى براى يك چشم بر هم زدن بازنمى دارد

اين حقيقت براى آسى آه در آياتى آه راجع به گفتگوهاى حضرت يوسف است ، دّقت و تدّبر آند بسيار روشن جلوه مى 

و )) ان الحكم اال لّله ((و )) ما آان لنا ان نشرك بالّله من شى ء((و )) انه ربى معاذ اهللا : ((آرى ، آسى آه در امثال . آند

و امثال آن آه همه حكايت گفتگوهاى يوسف است آامال دّقت نمايد، همه آن احساساتى )) انت وليى فى الدنيا و االخرة ((

ان شاء الّله  -شترى در اين باره خواهد آمد آه گفتيم براى يوسف دست داده بود، برايش روشن مى شود، و به زودى بيان بي

  .تعالى 

آرى ، اين بود احساسات يوسف آه او را به صورت شبحى درآورده بود آه در وادى آن ، غير از محبت الهى چيزى 

وجود نداشت ، محبتى آه انيس دل او گشته بود و او را از هر چيز ديگرى بى خبر ساخته و به صورتى درآورده بود آه 

  .نايش همان خلوص براى خداست و ديگر غير خدا آسى از او سهمى نداشت مع

عزيز مصر در آن روزهاى اول آه يوسف به خانه اش درآمده بود به جز اين ، آه او پسر بچه اى است صغير از نژاد 

ا گرامى بدار او ر((چيزى آه هست ، از اينكه به همسرش سفارش آرد آه . عبريان و مملوك او، شناخت ديگرى نداشت 

برمى آيد آه او در وجود يوسف وقار و مكانتى احساس مى آرده )) تا شايد به درد ما بخورد، و يا او را پسر خود بخوانيم 

و عظمت و آبريائى نفسانى او را از راه زيرآى دريافته بود و همين احساس او را به طمع انداخت آه شايد از او منتفع 

  .خود اختصاصش دهد، به اضافه آن حسن و جمال عجيبى آه در او مى ديده است گشته يا به عنوان فرزندى 

همسر عزيز آه خود عزيزه مصر بود، از طرف عزيز مامور مى شود آه يوسف را احترام آند و به او مى گويد آه وى 

رسيدگى و احترام به او  او هم از اآرام و پذيرائى يوسف آنى دريغ نمى ورزيد، و در. در اين آودك آمال و آرزوها دارد

اهتمامى به خرج مى داد آه هيچ شباهت به اهتمامى آه درباره يك برده زرخريد مى ورزند نداشت ، بلكه شباهت به 

  .پذيرائى و عزتى داشت آه نسبت به گوهرى آريم و گرانبها و يا پاره جگرى محبوب معمول مى داشتند

ودك را به خاطر جمال بى نظير و آمال بى بديلش دوست مى داشت و همسر عزيز عالوه بر سفارش شوهر، خودش اين آ

هر روزى آه از عمر يوسف در خانه وى مى گذشت محّبت او زيادتر مى شد، تا آنكه يوسف به حد بلوغ رسيد و آثار 

آند و آودآيش زائل و آثار مرديش ظاهر شد، در اين وقت بود آه ديگر همسر عزيز نمى توانست از عشق او خوددارى 

او با آنهمه عّزت و شوآت سلطنت آه داشت خود را در برابر عشقش بى اختيار مى . آنترل قلب خود را در دست بگيرد

  .ديد، عشقى آه سر و ضمير او را در دست گرفته و تمامى قلب او را مالك شده بود
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رسوائى بار بياورد، بلكه دائما يوسف هم يك معشوق رهگذر و دور دستى نبود آه دسترسى به وى براى عاشقش زحمت و 

از طرفى . با او عشرت داشت و حتى يك لحظه هم از خانه بيرون نمى رفت ، او غير از اين خانه جايى نداشت برود

همسر عزيز خود را عزيزه اين آشور مى داند، او چنين مى پندارد آه يوسف ياراى سرپيچى از فرمانش را ندارد، آخر 

مالك و صاحب يوسف و يوسف برده زرخريد اوست ؟ او چطور مى تواند از خواسته مالكش سر مگر جز اين است آه او 

عالوه ، خاندانهاى سلطنتى براى رسيدن به مقاصدى آه دارند دست و بالشان ! برتابد، و جز اطاعت او چه چاره اى دارد؟

له و ابزارى آه تصّور شود هر چند بازتر از ديگران است ، حيله ها و نقشه ها در اختيارشان هست ، چون هر وسي

از سوى ديگر خود اين بانو هم از زيبارويان مصر است ، و قهرا همينطور . باارزش و ناياب باشد براى آنان فراهم است 

بوده ، چون زنان چرآين و بد ترآيب به درون دربار بزرگان راه ندارند و جز ستارگان خوش الحان و زيبارويان جوان 

  .نمى يابندبدانجا راه 

و نظر به اينكه همه اين عوامل در عزيزه مصر جمع بوده عادتا مى بايستى محبتش به يوسف خيلى شديد باشد بلكه همه 

آتش ها در دل او شعله ور شده باشد، و در عشق يوسف مستغرق و واله گشته از خواب و خوراك و هر چيز ديگرى افتاده 

احاطه آرده بود، هر وقت حرف مى زد اول سخنش يوسف بود، و اگر سكوت  آرى ، يوسف دل او را از هر طرف. باشد

: مى آرد سراسر وجودش يوسف بود، او جز يوسف همى و آرزويى ديگر نداشت همه آرزوهايش در يوسف جمع شده بود

شام تماشاگر  به راستى جمال يوسفى آه دل هر بيننده را مسخر مى ساخت چه بر سر او آورد آه صبح و)) قد شغفها حبا((

  .و عاشق و شيدايش بود و هر چه بيشتر نظاره اش مى آرد تشنه تر مى شد

تيزتر مى گشت و به منظور ظفر يافتن به   روز به روز عزيزه مصر، خود را به وصال يوسف وعده مى داد و آرزويش 

هر زيبارويى است به آار مى  آنچه مى خواست بيشتر با وى مهربانى مى آرد، و بيشتر، آن آرشمه هايى را آه اسلحه

بست ، و بيشتر به غنج و آرايش خود مى پرداخت ، باشد آه بتواند دل او را صيد آند، همچنانكه او با حسن خود دل وى 

را به دام افكنده بود و شايد صبر و سكوتى را آه از يوسف مشاهده مى آرد دليل بر رضاى او مى پنداشته و در آار خود 

  .ر مى شدجسورتر و غره ت

تا سرانجام طاقتش سرآمد، و جانش به لب رسيد، و از تمامى وسائلى آه داشت نااميد گشت ، زيرا آمترين اشاره اى از او 

آرى ، او را به خلوتى برد و . نديد، ناگزير با او در اتاق شخصيش خلوت آرد، اما خلوتى آه با نقشه قبلى انجام شده بود

ير او و يوسف آس ديگرى نبود، عزيزه خيلى اطمينان داشت آه يوسف به خواسته اش همه درها را بست و در آنجا غ

گردن مى نهد، چون تاآنون از او تمّردى نديده بود، اوضاع و احوالى را هم آه طراحى آرده بود همه به موفقيتش گواهى 

  .مى دادند

ه از عشق آن جوان ، در يكجا جمعند، در اينك نوجوانى واله و شيداى در محبت ، و زن جوانى سوخته و بى طاقت شد

جايى آه غير آن دو آسى نيست ، يك طرف عزيزه مصر است آه عشق به يوسف رگ قلبش را به پاره شدن تهديد مى 

آند، و هم اآنون مى خواهد او را از خود او منصرف و به سوى خودش متوّجه سازد، و به همين منظور درها را بسته و 

او را به سوى خود مى خواند تا قاهريت و بزرگى )) هيت لك ((آه دارد اعتماد نموده ، با لحنى آمرانه به عّزت و سلطنتى 

  .خود را نسبت به او حفظ نموده به انجام فرمانش مجبور سازد

يك طرف ديگر اين خلوتگاه ، يوسف ايستاده آه محبت به پروردگارش او را مستغرق در خود ساخته و دلش را صاف و 

آرى ، او هم اآنون با همه اين . نموده ، بطورى آه در آن ، جايى براى هيچ چيز جز محبوبش باقى نگذارده خالص 
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آه به ظاهر  -شرايط با خداى خود در خلوت است ، و غرق در مشاهده جمال و جالل خداست ، تمامى اسباب ظاهرى 

  .آمترين توّجه و خضوع و اعتماد به آن اسباب ندارد از نظر او افتاده و بر خالف آنچه عزيزه مصر فكر مى آند -سببند 

اما عزيزه با همه اطمينانى آه به خود داشت و با اينكه هيچ انتظارى نداشت ، در پاسخ خود جمله اى را از يوسف دريافت 

  .آرد آه يكباره او را در عشقش شكست داد

ه عزيز خيانت روا نمى دارم ، و يا من از خاندان يوسف در جوابش تهديد نكرد و نگفت من از عزيز مى ترسم ، و يا ب

نگفت من از عذاب خدا مى ترسم و يا ثواب خدا را . نبّوت و طهارتم ، و يا عفت و عصمت من ، مانع از فحشاى من است 

  .اميد مى دارم 

اسم مى برد، ولى  و اگر قلب او به سببى از اسباب ظاهرى بستگى و اعتماد داشت طبعا در چنين موقعيت خطرناآى از آن

  .چيز ديگرى نگفت ، و به غير از عروه الوثقاى توحيد به چيز ديگرى تمسك نجست )) معاذ الّله ((مى بينيم آه به غير از 

  .پس معلوم مى شود در دل او جز پروردگارش احدى نبوده و ديدگانش جز به سوى او نمى نگريسته 

را بدان راهنمايى نموده ، و ياد تمامى اسباب و حتى ياد خودش را هم  و اين همان توحيد خالصى است آه محبت الهى وى

و يا عبارت )) من از تو پناه مى برم به خدا: ((از دلش بيرون افكنده ، زيرا اگر انّيت خود را فراموش نكرده بود مى گفت 

ار مريم آه وقتى روح در برابرش به و چقدر فرق است بين اين گفتار و گفت)). معاذ الّله : ((ديگرى نظير آن ، بلكه گفت 

  )).انى اعوذ بالرحمن منك ان آنت تقيا: ((صورت بشرى ايستاد و مجسم شد گفت 

انه ربى احسن مثواى انه ال يفلح : ((اگر ياد خود را هم فراموش آرده بود چرا بعد از معاذ الّله گفت : خواهى گفت 

بود و اما اين آالم آه )) معاذ الّله ((پاسخ يوسف همان آلمه : ييم و از خودش سخن گفت ؟ در جواب مى گو)) الظالمون 

اينكه : افاده آرد توضيح دهد و روشنش سازد، او خواست بگويد)) معاذ الّله ((بعد آورد بدين منظور بود آه توحيدى را آه 

و )) اآرمى مثويه : ((آه گفت  مى بينيم تو در پذيرائى من نهايت درجه سعى را دارى با اينكه به ظاهر سفارش عزيز بود

پس در حقيقت پروردگار من است آه از من به احترام . ليكن من آن را آار خداى خود و يكى از احسانهاى او مى دانم 

پذيرايى مى آند، هر چند به تو نسبت داده مى شود، و چون چنين است واجب است آه من به او پناهنده شوم ، و به همو 

چون اجابت خواسته تو و ارتكاب اين معصيت ظلم است و ظالمان رستگار نمى شوند، پس هيچ راهى  پناهنده مى شوم ،

  .براى ارتكاب چنين گناهى نيست 

اول اينكه او داراى توحيد است و به آيش : چند نكته را افاده آرد)) انه ربى احسن مثواى ((در جمله ) عليه الّسالم (يوسف 

ز آنان آه به جاى خدا ارباب ديگرى اتخاذ مى آنند و تدبير عالم را به آنها نسبت مى دهند بت پرستى اعتقاد ندارد، و ا

  .نيست ، بلكه معتقد است آه جز خداى تعالى رب ديگرى وجود ندارد

دوم اينكه او از آنانكه به زبان خدا را يكتا دانسته و ليكن عمال به او شرك مى ورزند نيست و اسباب ظاهرى را مستقل در 

ثير خود محتاج به اذن خداست ، و هر اثر جميلى آه براى هر سببى از أثير نمى داند، بلكه معتقد است هر سببى در تأت

اسباب باشد در حقيقت فعل خداى سبحان است ، او همسر عزيز را در اينكه از وى به بهترين وجهى پذيرايى آرده مستقل 

ولى امور وى شده باشند نيستند، بلكه خداى سبحان است آه اين دو را نمى داند، پس عزيز و همسرش به عنوان رب آه مت

وادار ساخته تا او را گرامى بدارند، پس خداى سبحان او را گرامى داشته ، و اوست آه متولى امور است ، و او در شدايد 

  .بايد به خدا پناهنده گردد
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خدا مى برد براى اين است آه اين عمل ظلم است و ظالمان سوم اينكه اگر در آنچه همسر عزيز بدان دعوتش ميكند پناه به 

رستگار نمى شوند، و به سوى سعادت خويش هدايت نگشته در برابر پروردگارشان ايمن نمى گردند همچنانكه قرآن از 

  )).مهتدون الذين آمنوا و لم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم االمن و هم: ((جد يوسف ، حضرت ابراهيم حكايت آرده آه گفت 

چهارم اينكه او مربوب يعنى مملوك و در تحت تربيت رب خويش ، خداى سبحان است ، و خود مالك چيزى از نفع و 

دهد، و به   ضرر خويش نيست مگر آنچه را آه خدا براى او خواسته باشد، و يا خدا دوست داشته باشد آه او انجامش 

. بطور آنايه جواب داد)) معاذ الّله ((استه او را رد نكرد، و با گفتن همين جهت در پاسخ پيشنهاد او با لفظ صريح خو

من چنين آارى نمى آنم ، و يا چنين گناهى مرتكب نمى شوم ، و يا به خدا پناه مى برم از شر تو و يا امثال آن ، : نگفت 

ت را دارد، تنها در جمله چون اگر چنين مى گفت براى خود حول و قوه اى اثبات آرده بود آه خود بوى شرك و جهال

آيد ذلت و حاجت أاز خود يادى آرد، و اين عيب نداشت ، زيرا در مقام اثبات مربوبيت خود و ت)) انه ربى احسن مثواى ((

  .خود بود

او )) اآرمى مثويه : ((را به آار برد، با اينكه عزيز گفته بود)) احسان ((آلمه )) اآرام ((و عينا به همين عّلت به جاى 

  .چون در اآرام ، معناى احترام و شخصيت و عظمت نهفته است )) انه احسن مثواى : ((فت گ

و آوتاه سخن ، هر چند واقعه يوسف و همسر عزيز يك اتفاق خارجى بوده آه ميان آن دو واقع شده ، ولى در حقيقت 

تفاق افتاده ، و اين دو نوع عشق بر الهى و ميان عشق و دلدادگى حيوانى ا)) هيمان ((و )) حب ((آشمكشى است آه ميان 

آلمة ((سر يوسف با هم مشاجره آرده اند، هر يك از اين دو طرف سعى مى آرده يوسف را به سوى خود بكشاند و چون 

عليا و فوق هر آلمه اى است ال جرم برد با او شده و يوسف سرانجام دستخوش جذبه اى آسمانى و الهى گشته ، )) الّله 

  )).و الّله غالب على امره : ((او دفاع آرده است محبت الهى از 

براى )) فى بيتها((داللت مى آند بر اصل مراوده ، و آوردن وصف )) و راودته التى هو فى بيتها عن نفسه ((پس جمله 

 داللت بر اين معنا است آه همه اوضاع و احوال عليه يوسف و به نفع همسر عزيز جريان داشته و آار بر يوسف بسيار

و مخصوصا با اينكه . مبالغه را مى رساند) باب تفعيل (، چون اين تعبير ))و غلقت االبواب ((شديد بوده ، و همچنين جمله 

با الف و الم و جمع آورده و جمع داراى الف و الم خود استغراق را مى رساند، و نيز تعبير به ) االبواب (مفعول آن را 

والى بعيد به منظور اعمال مولويت و آقايى صادر مى شود، و به اين نيز اشاره هيت لك آه امرى است آه معموال از س

دارد آه همسر عزيز آار را از ناحيه خود تمام مى دانسته و جز اقبال و پذيرفتن يوسف انتظار ديگرى نداشته ، و نيز به 

  .نظر او علل و اسباب از ناحيه يوسف هم تمام بوده 

و لّله العزه ((يك تر از يوسف است به خود او و همچنين از عزيزه ، همسر عزيز، چيزى آه هست خداى تعالى نزد

  )).جميعا

جوابيست آه يوسف به عزيزه مصر داد، و در مقابل ...)) قال معاذ الّله انه ربى احسن مثواى : ((و اينكه فرموده 

نچه تو مرا بدان دعوت مى آنى ، زيرا او پناه مى برم به خدا پناه بردنى از آ: درخواست او پناه به خدا برد و گفت 

پروردگار من است ، متولى امور من است ، او چنين منزل و ماوايى روزيم آرد، و مرا خوشبخت و رستگار ساخته ، و 

  .اگر من هم از اينگونه ظلم ها مرتكب شده بودم از تحت واليت او بيرون شده ، از رستگارى دور مى شدم 
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د ادب عبوديت را به تمام معنا رعايت نموده ، و همانطور آه قبال هم اشاره آرديم اول اسم جالله يوسف در اين گفتار خو

را آورد و پس از آن صفت ربوبّيت را، تا داللت آند بر اينكه او عبدى است آه عبادت نمى آند مگر يك رب را و اين 

  .يكتاپرستى آئين پدرانش ابراهيم ، اسحاق و يعقوب بوده 

يوسف هرگز عزيز را رب خود نمى دانست ، زيرا او خود را آزاد و غير مملوك مى دانست ، هر چند مردم بر عالوه ، 

اذآرنى عند : ((حسب ظاهر او را برده تصّور مى آردند، به شهادت اينكه در زندان به آن برده اى آه رفيقش بود گفت 

با اينكه عاده وقتى اسم )) ربى ((هيچ جا تعبير نكرد به  و...)) ارجع الى ربك : ((و به فرستاده پادشاه گفت )) ربك 

و نيز به فرستاده ) و امثال آن )) ولى نعمتم ((، ))قبله گاهم ((مثال مى گويند (پادشاهان را مى برند همينگونه تعبير دارند 

جا خداى سبحان را رب خود آه در اين)) اساله ما بال النسوه الالتى قطعن ايديهن ان ربى بكيدهن عليم : ((پادشاه گفت 

  .دانسته ، در قبال اينكه پادشاه را رب فرستاده او شمرد

  )).لو ال ان را برهان ربه : ((باز مؤ ّيد گفته ما آيه بعدى است آه مى فرمايد

  ))و لقد همت به و هم بها لو ال ان را برهان ربه آذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء انه من عبادنا المخلصين ((

ت آامل در پيرامون داستان يوسف و دّقت نظر در اسباب و جهات و شرايطى آه گرداگرد اين داستان را فرا گرفته دق

ثير و دخالت داشته ، اين معنا را به دست مى دهد آه نجات يوسف از چنگ همسر عزيز جز أاست ، و هر يك در آن ت

ويا بيشتر بوده تا به يك واقعه خارجى ، زيرا يوسف در آن بطور خارق العاده صورت نگرفته ، بگونه اى آه شباهتش به ر

روز مردى در عنفوان جوانى و در بحبوحه غرور بوده ، و معموال در اين سنين غريزه جنسى و شهوت و شبق به نهايت 

 درجه جوش و خروش مى رسد، از سوى ديگر جوانى زيبا و در زيبايى بديع بوده بطورى آه عقل و دل هر بيننده را

  .مدهوش مى آرده ، و عاده جمال و مالحت ، صاحبش را به سوى هوى و هوس سوق مى دهد

در دربار سلطنتى عزيز غرق در ناز و نعمت ، و داراى موقعيتى حساس بود، و اين ) عليه السالم (از سوى ديگر يوسف 

ى چهارم ملكه مصر هم در محيط از سو. نيز يكى از اسبابى است آه هر آسى را به هوسرانى و عيش و نوش وامى دارد

  .خود جوانى رعنا و داراى جمالى فوق العاده بود، چون عاده حرم سالطين و بزرگان هر محيطى نخبه زيبايان آن محيطند

و عالوه بر اين ، بطور مسلم وسائل آرايشى در اختيار داشته آه هر بيننده را خيره مى ساخته ، و چنين بانويى عاشق و 

آرى ، آسى به يوسف دل بسته آه صدها خرمن دل در دام زيبايى او است ، از اين هم آه . چنين جوانى شده  واله و شيداى

بگذريم سوابق بسيارى از محّبت و احترام و پذيرايى نسبت به يوسف دارد، و اين سوابق آافى است آه وى را در برابر 

  .خواهشش خاضع آند

انسان شود خويشتن دارى در آن موقع بسيار   پيشنهاد آند، بلكه متعرض  از سوى ديگر وقتى چنين ماهپاره اى خودش

و او مدتها است آه متعرض يوسف شده و نهايت درجه قدرت خود را در ربودن دل وى بكار برده ، . دشوارتر است 

اهنش را پاره آرده و آرده ، او را به سوى خود آشيده ، پير  صدها رقم غنج و دالل آرده ، بلكه اصرار ورزيده ، التماس 

از سوى ديگر از ناحيه عزيز هم هيچ مانعى متصّور نبوده ، . صبر آردن از طاقت بشر بيرون است   با اين همه آشش 

زيرا عزيز هيچگاه از دستورات همسرش سرنتابيده ، و بر خالف سليقه و راى او آارى نكرده و اصال يوسف را به او 

گماشته ، و اينك هر دو در يك قصر زيبا از آاخهاى سلطنتى و داراى مناظر و چشم  اختصاص داده و او را به تربيتش

  .افكنهايى خرم بسر مى برند آه خود يك داعى قوى است آه ساآنان را بر عيش و شهوت وابدارد
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فضاى آزاد  در اين قصر خلوت اتاقهايى تودرتو قرار دارد و داستان تعرض عزيزه به يوسف در اتاقى اتفاق افتاده آه تا

درهاى متعددى حائل است آه همه با طرح قبلى محكم بسته شده و پرده ها از هر سو افتاده ، و حتى آوچكترين روزنه هم 

از سوى ديگر دست رد به سينه چنين بانويى زدن نيز خالى . به بيرون نمانده ، و ديگر هيچ احتمال خطرى در ميان نيست 

عالوه بر اين ، . باقى نگذاشته ، آنچه وسائل پرده پوشى تصّور شود به آار برده  از اشكال نيست ، چون او جاى عذر

او مى توانست با . مخالطت يوسف با او براى يكبار نيست ، بلكه مخالطت امروزش آليد يك زندگى گواراى طوالنى است 

  .عّزت و ثروت برسدبرقرارى رابطه و معاشقه با عزيزه به بسيارى از آرزوهاى زندگى از قبيل سلطنت ، 

پس همه اينهايى آه گفته شد امورى تكان دهنده بودند آه هر يك به تنهايى آوه را از جاى مى آند و سنگ سخت را آب مى 

  .آند و هيچ مانعى هم تصّور نمى رفت آه در بين باشد آه بتواند در چنين شرايطى جلوگير شود

دوم . اول ترس از اينكه قضيه فاش شود و در دهنها بيفتد: گير شودچون چند مالحظه ممكن بود آه در آار بيايد و جلو

  .سوم اينكه اين عمل خيانتى نسبت به عزيز بود. اينكه به حيثيت خانوادگى يوسف بربخورد

له فاش شدن قضيه آه ما در سابق روشن آرديم آه يوسف آامال از اين جهت ايمن بوده ، و به فرضى آه گوشه اى ئاما مس

شدن مراوده   ويل آردن آن آسان بود، همچنانكه بعد از فاش أاز پرده بيرون مى افتاد براى يك پادشاه ، تفسير و ت از آن هم

آرى ، همسرش آنچنان در او نفوذ داشت آه خيلى زود . ويل را آرد و آب هم از آب تكان نخوردأهمسرش با يوسف همين ت

ه با وارونه آردن حقيقت مؤ اخذه را متوجه يوسف نمود و به زندانش راضيش نمود و به آمترين مواخذه اى برنخورد، بلك

  .انداخت 

له حيثيت مى توانست چنين اثرى را داشته باشد چرا در ئله حيثيت خانوادگى يوسف آنهم مانع نبود، زيرا اگر مسئو اما مس

ير نشد با اينكه ايشان هم فرزندان برادران يوسف اثرى نداشت و ايشان را از جنايتى آه خيلى بزرگتر از زنا بود جلوگ

ابراهيم و اسحاق و يعقوب بودند، و در اين جهت هيچ فرقى با يوسف نداشتند؟ ولى مى بينيم آه حيثيت و شرافت خانوادگى 

مانع از برادرآشى ايشان نشد، نخست تصميم قطعى گرفتند او را بكشند، سپس نه به خاطر شرافت خانوادگى بلكه به 

ر او را در چاه انداخته ، و چون بردگان در معرض فروشش درآوردند، و دل يعقوب پيغمبر را داغدار او مالحظاتى ديگ

  .آردند، آنچنانكه از شدت گريه نابينا شد

له خيانت و حرمت ، آن نيز نمى توانست در چنين شرايطى مانع شود، زيرا حرمت خيانت يكى از احكام و ئو اما مس

ر آثار سوء آن و مجازاتى است آه در دنبال دارد، و معلوم است آه چنين قانونى تا آنجا احترام قوانين اجتماعى و به خاط

و خالصه ، انسان در تحت سلطه قواى مجريه اجتماع و حكومت . دارد آه در صورت ارتكاب پاى مجازات به ميان آيد

از آن خبردار نباشد، و يا اگر خبردار شد از  عادله باشد، و اما اگر قوه مجريه از خيانتى غفلت داشته باشد و يا اصال

ديگر هيچ اثرى  - به زودى خواهيم گفت آه  -عدالت چشم پوشى نمايد و يا مرتكب مجرم از تحت سلطه آن بيرون شود 

  .براى اينگونه قوانين نمى ماند

مگر اصل توحيد، يعنى  بنابراين ، يوسف هيچ مانعى آه جلوگير نفسش شود، و بر اين همه عوامل قوى بچربد نداشته

جايى حتى   ايمان به خدا، و يا به تعبيرى ديگر محبت الهيى آه وجود او را پر و قلب او را مشغول آرده بود، و در دلش 

آرى ، اين بود آن حقيقتى آه گفتيم دّقت در داستان يوسف آن را به . به قدر يك سرانگشت براى غير خدا خالى نگذاشته بود

  .نك به متن آيه برمى گرديم دست مى دهد، اي
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و لقد همت به و هم بها لو ال ان را برهان ربه آذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء انه من عبادنا : ((پس اينكه فرمود

شكى نيست آه اشاره است به چگونگى نجات يوسف از آن غائله هولناك و از سياق برمى آيد آه منظور از )) المخلصين 

ء از يوسف ، نجات يوسف است از آنچه آه همسر عزيز مى خواست و به خاطر رسيدن به آن با وى گرداندن سوء و فحشا

مشتمل )) ان را برهان ربه ((همان مفادى است آه جمله )) آذلك ((و نيز برمى آيد آه مشار اليه . مراوده و خلوت مى آرد

  .بر آن است 

از آنجايى آه از بندگان مخلص ما بود، ما ) عليه السالم (ف به اين ميشود آه يوس)) آذلك لنصرف ((پس برگشت معناى 

پس معلوم شد سببى آه خدا به وسيله آن . بدى و فحشاء را به وسيله آنچه آه از برهان پروردگارش ديد از او بگردانديم 

  .سوء و فحشاء را از يوسف گردانيد تنها ديدن برهان پروردگارش بود

خدا قسم هر آينه همسر عزيز قصد او را آرد و به خدا قسم او هم اگر برهان پروردگار  به: ((پس معناى آيه اين مى شود

چيزى ((و اينكه مى گوييم )). خود را نديده بود هر آينه قصد او را آرده بود و چيزى نمانده بود آه مرتكب معصيت شود

بطورى آه مى گويند جز در مواردى آه  ))هم ((و نمى گوييم معصيت مى آرد، براى اين است آه آلمه )) نمانده بوده 

، و نيز ))اذ همت طائفتان منكم ان تفشال((و آيه )) و هموا بما لم ينالوا((مقرون به مانع است استعمال نمى شود، مانند آيه 

  :مانند شعر صخر آه گفته 

  .))اهم بامر الحزم ال استطيعه و قد حيل بين العير و النزوان ((

گر برهان پروردگارش را نمى ديد واقع در معصيت نمى شد بلكه تنها تصميم مى گرفت و نزديك به بنابر آنچه گفته شد ا

لنصرف : ((ارتكاب مى شد، و نزديك شدن غير از ارتكاب است ، و لذا خداى تعالى به همين نكته اشاره آرده و فرموده 

تا او را از  - لنصرفه عن السوء و الفحشاء : ((وده و نفرم)) تا سوء و فحشاء را از او بگردانيم  -عنه السوء و الفحشاء 

  .دّقت بفرماييد -)) سوء و فحشاء بگردانيم 

تصميم بر گناه و ميل به آن است ، و منظور از )) سوء((از اينجا روشن مى شود آه مناسب تر آنست آه بگوييم منظور از 

شد، ولى اگر   نه اين آار را آرد و نه نزديكش )  عليه الّسالم(فحشاء ارتكاب فاحشه يعنى عمل زنا است ، پس يوسف 

برهان پروردگار خود را نمى ديد به انجام آن نزديك مى شد، و اين همان معنايى است آه مطالب گذشته ما و دّقت در 

  .آيد مى آندأاسباب و عوامل دست به هم داده در آن حين آن را ت

ر چند آالم مجيد خداى تعالى آامال روشنش نكرده آه چه بوده ، ليكن و اما آن برهانى آه يوسف از پروردگار خود ديد ه

به هر حال يكى از وسائل يقين بوده آه با آن ، ديگر جهل و ضاللتى باقى نمانده ، آالم يوسف آنجا آه با خداى خود 

اال تصرف عنى آيدهن و : ((داللت بر اين معنا دارد، چون در آنجا مى گويد -و به زودى خواهد آمد  - مناجات مى آند 

و همين خود دليل بر اين نيز هست آه سبب مذآور از قبيل علمهاى متعارف يعنى ...)) اصب اليهن و اآن من الجاهلين 

علم به حسن و قبح و مصلحت و مفسده افعال نبوده ، زيرا اينگونه علمها گاهى با ضاللت و معصيت جمع مى شود، 

به خوبى )) و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم ((و آيه )) الهه هويه و اضله على علم  افرايت من اتخذ((همچنانكه از آيه 

  .استفاده مى شود

پس يقينا آن برهانى آه يوسف از پروردگار خود ديد، همان برهانى است آه خدا به بندگان مخلص خود نشان مى دهد و آن 

مى با ديدن آن چنان مطيع و تسليم مى شود آه ديگر به نوعى از علم مكشوف و يقين مشهود و ديدنى است ، آه نفس آد

  .هيچ وجه ميل به معصيت نمى آند
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به آار رفته اين است آه سوء )) لنصرف عنه السوء و الفحشاء((و يكى از اشارات لطيف آه در اين جمله ، يعنى در جمله 

برگردانيده باشد، چون اگر بطور دومى تعبير و فحشاء را از يوسف برگردانيده ، نه اينكه او را از فحشاء و قصد به آن 

شده بود داللت داشت بر اينكه در يوسف اقتضاى ارتكاب آن دو بود، و او محتاج بود آه ما او را از آن دو برگردانيم ، و 

براى  آرى ، بندگان مخلص آنهايند آه خداوند، خالص. اين با شهادت خدا به اينكه يوسف از بندگان مخلص بود منافات دارد

خود قرارشان داده ، بطورى آه ديگر غير خدا هيچ چيز در آنان سهم ندارد، و در نتيجه غير خدا را اطاعت نمى آنند، 

  .خواه تسويل شيطان باشد و يا تزيين نفس و يا هر داعى ديگرى غير خدا

ما : است ، و معنايش اين مى شود) ...)آذلك لنصرف ((در مقام تعليل جمله )) انه من عبادنا المخلصين : ((و اينكه فرمود

با يوسف اين چنين معامله آرديم به خاطر اينكه او از بندگان مخلص ما بود، و ما با بندگان مخلص خود چنين معامله مى 

  .آنيم 

خداست ، و خداوند سبحان هر سوء و فحشائى   ن همه بندگان مخلص أاز آيه شريفه ظاهر مى شود آه ديدن برهان خدا، ش

از ايشان برمى گرداند، و در نتيجه مرتكب هيچ معصيتى نمى شوند، و به خاطر آن برهانى آه خدايشان به ايشان نشان را 

  .داده قصد آن را هم نمى آنند، و آن عبارت است از عصمت الهى 

  .و متعارف و نيز برمى آيد آه اين برهان يك عامل است آه نتيجه اش علم و يقين است ، اما نه از علم هاى معمول 

  ...))و استبقا الباب و قدت قميصه من دبر((

يوسف مى خواسته خود را زودتر به در : از سياق آيات برمى آيد آه مسابقه زليخا و يوسف ، به دو منظور مختلف بوده 

باز شدنش برساند و آن را باز نموده از چنگ زليخا فرار آند و زليخا سعى مى آرده خود را زودتر به در برساند و از 

جلوگيرى نمايد، تا شايد به مقصود خود نائل شود، ولى يوسف خود را زودتر رسانيد و زليخا او را به طرف خود آشيد آه 

دستش به در نرسد در نتيجه پيراهن او را از باال به پايين پاره آرد، و اين پيراهن از طرف طول پاره نمى شد مگر به 

  .ا و دور شدن از وى بوده همين جهت آه در حال فرار از زليخ

  ))و الفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء اال ان يسجن او عذاب اليم ((

بعد از آنكه به شوهر زليخا برخورده اند مجلس مراوده صورت جلسه تحقيق را به خود گرفته ، آرى ، وجود عزيز در دم 

  .بحث تا پنج آيه اين تغيير و ماجراى آن را بيان مى آنددر، اين تحّول را پديد آورد، از آيه مورد 

همسر عزيز پيشدستى آرد و از يوسف شكايت آرد آه متعرض من شده و بايد او را مجازات آنى ، يا زندان و يا عذابى 

را ليكن درباره اصل قضيه و آنچه جريان يافته هيچ تصريحى نكرد، بلكه بطور آنايه يك حكم عمومى و عقلى . سخت 

آيفر آسى آه به همسر تو قصد سوء آند : ((آشيد و گفت   درباره مجازات آسى آه به زن شوهردارى قصد سوء آند پيش 

و اسمى از يوسف نبرد آه او چنين قصدى آرده ، و همچنين )) جز اين نيست آه زندانى شود و يا عذابى دردناك ببيند

هستم ، و نيز اسمى هم از قصد سوء نبرد آه آن قصد، زنا با زن  اسمى هم از خودش نبرد آه مقصود از همسر تو خودم

  .همه اينها به منظور رعايت ادب در برابر عزيز و تقديس ساحت او بوده است . شوهردار بوده است 

 و اگر مجازات را هم تعيين نكرد، بلكه ميان زندان و عذاب اليم مردد گذاشت براى اين است آه دلش آآنده از عشق به او

آرى ، در ابهام ، يك نوع اميد گشايش است آه . بود، و اين عشق و عالقه اجازه نمى داد آه بطور قطع يكى را تعيين آند

و ليكن تعبير به اهل خود يك نوع تحريك و تهييج بر مؤ اخذه است ، و او نمى بايست چنين تعبيرى مى . در تعيين نيست 
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او مى خواست با اين تعبير تظاهر آند آه خيلى . خدعه بر شوهرش عزيز بوده آرد، و ليكن منظورش از اين تعبير مكر و 

سف است ، تا شوهرش واقع قضيه را نفهمد، و در مقام مؤ اخذه او برنيايد، آرى ، فكر آرد اگر بتوانم او أاز اين پيشامد مت

  .را از مؤ اخذه خودم منصرف آنم ، منصرف آردنش ازيوسف آسان است 

  ))تنى عن نفسى قال هى راود((

وقتى عزيز را پشت در ديد ابتداى به سخن نكرد، براى اينكه رعايت ادب را آرده باشد، و نيز جلو ) عليه الّسالم (يوسف 

زليخا را از اينكه او را تقصير آار و مجرم قلمداد آند بگيرد، ولى وقتى ديد او وى را متهم به قصد سوء آرد ناچار شد 

  )).او نسبت به من قصد سوء آرد(: (حقيقت را بگويد آه 

داللت مى آند بر سكون نفس و اطمينان  -آه هيچ تاآيدى از قبيل قسم و امثال قسم در آن به آار نبرده  -و اين گفتار يوسف 

خاطرش و اينكه وى به هيچ وجه خود را نباخته و چون مى خواسته از خود دفاع نمايد و خود را مبرا آند هيچ تملق نكرده 

اين بدان جهت بوده آه در خود آمترين و آوچكترين خالف و عمل زشتى سراغ نداشت ، و از زليخا هم نمى ترسيد و ، و 

خود را به خدا سپرده )) معاذ الّله ((از آن تهمتى هم آه به وى زده بود باآى نداشت ، چون او در آغاز اين جريان با گفتن 

  .بود و اطمينان داشت آه خدا حفظش مى آند

  ...))و هو من الصادقين ... و شهد شاهد من اهلها ان آان قميصه قد من قبل فصدقت و هو من الكاذبين ((

و اين شاهد، با گفتار خود به دليلى اشاره آرده آه مشكل اين اختالف حل و گره آن باز مى شود و آن اين است آه اگر 

ز دروغگويان است ، چون در اينكه از يوسف و زليخا پيراهن يوسف از جلو دريده شده زليخا راست مى گويد و يوسف ا

يكى راستگو و يكى دروغگو بوده حرفى نيست ، و پاره شدن پيراهن يوسف از جلو داللت مى آرد بر اينكه او و زليخا 

روبروى هم مشاجره آرده اند، و قهرا تقصير به گردن يوسف مى بود، ولى اگر پيراهن وى از پشت سر پاره شده باشد 

  را زليخا او را تعقيب آرده و او در حال فرار بوده ، و او خواسته وى را به سوى خود بكشد، پيراهن او را دريده ، پس قه

  .تقصير به گردن زليخا مى افتد، و اين خود خيلى روشن است 

ى حكيم بوده آه در بعضى گفته اند آه وى مرد: و اما اينكه اين شاهد چه آسى بوده مفسرين درباره آن اختالف آرده اند

بعضى ديگر گفته ). نقل از حسن و قتاده و عكرمه (پاسخ عزيز آه مشكل خود را با او در ميان نهاده چنين حكم آرده است 

بعضى ديگر گفته اند او از جنس جن و بشر نبوده ، بلكه . اند پسر عموى زليخا بوده آه با عزيز در پشت در قرار داشتند

او از ((ولى اين وجوه مردود است ، براى اينكه قرآن صراحت دارد بر اينكه ). نقل از مجاهد(ده خلقى از خاليق خدا بو

  .بوده )) اهل زليخا

و بعضى طرق اهل سنت نقل شده آه شاهد نامبرده ، آودآى در گهواره و از آسان ) عليهم السالم (و از طرق اهل بيت 

  .ى آينده خواهد آمد ان شاء الّله تعالى در بحث روايت  زليخا بوده ، و به زودى رواياتش 

ّمل و دّقت است اين است آه آنچه اين شاهد به عنوان شهادت آورد بيانى بود عقلى ، و دليلى بود فكرى ، آه أآنچه جاى ت

نتيجه اى را مى دهد به نفع يكى از دو طرف و به ضرر طرف ديگر و چنين چيزى را عرفا شهادت نمى گويند، زيرا 

باشد و هيچ استنادى به فكر و عقل گوينده نداشته باشد،   بارت است از بيانى آه مستند به حس و يا نزديك به حس شهادت ع

در آيه اولى )) قالوا نشهد انك لرسول الّله ((و در آيه )) شهد عليهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم ((همچنانكه در آيه 

آرى حكم به صدق رسالت هر چند فى نفسه مستند به . ريب به حس است شهادت آنها مستند به حس و در دومى مستند به ق

فكر و تعقل است ، و ليكن منظور از شهادت در اين آيه چيزى است آه مستند به آن نيست ، و آن اداى حقى است آه نسبت 
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رند، و لذا مى بينيم همين به حقانيت آن ، علم و قطع دارند و در اداى آن ، مالحظه اينكه ناشى از تفكر و تعقل باشند ندا

و مى گويند فالنى قائل و يا معتقد به فالن راى است ، يعنى (شهادت در جاهاى ديگرى از آن به قول تعبير مى شود، 

خالصه آالم اينكه ، چرا در آيه مورد بحث با اينكه بيان ، بيانى عقلى و دليلى فكرى بود اداى آن را . نسبت به آن يقين دارد

)) شهد شاهد((آه بعيد نيست به غير از گفتار آن گوينده به اينكه ) د؟ جوابش را ممكن است اينطور بدهيم شهادت نامي

اشاره به اين باشد آه آالم مذآور بدون فكر و تعقل از آن گوينده صادر شد، و چون مستند به تفكر و تعقل نبود، اطالق 

ّمل و تفكر أ، چون عرفا بيانى را قول مى گويند آه مبتنى بر تشهادت بر آن صحيح است بلكه اصال شهادت است ، نه قول 

  .باشد

تاييد مى شود، چون آودك اگر از )) گوينده اين آالم آودآى بود در گهواره ((اين جواب بوسيله آن رواياتى آه مى گويند 

ّمل اعمال أفكر و ت  ر گفتارش خود آن آودك د. باب معجره به زبان آيد، و خداوند به وسيله او ادعاى يوسف را تاييد آند

  .نمى آند، و چنين آالمى بيان شهادت است ، نه قول 

  ))فلما را قميصه قد من دبر قال انه من آيد آن ان آيد آن عظيم ((

يعنى وقتى عزيز پيراهن يوسف را ديد آه از پشت سرش پاره شده گفت اين قضيه از مكرى است آه مخصوص شما زنها 

  .ها خيلى بزرگ و عجيب است است ، چون مكر شما

و اگر نسبت آيد را به همه زنان داد، با اينكه اين پيشامد آار تنها زليخا بود براى اين است آه داللت آند آه اين عمل از آن 

و به همين جهت آيد همه زنان را بزرگ خواند و . جهت از تو سرزد آه از زمره زنانى ، و آيد زنان هم معروف است 

و اين بدان جهت است آه همه مى دانيم خداوند در مردان تنها ميل و مجذوبيت نسبت )) ان آيد آن عظيم : (( دوباره گفت

به زنان قرار داده ، ولى در زنان براى جلب ميل مردان و مجذوب آردن ايشان وسائلى قرار داده آه تا اعماق دلهاى 

ود دلهاى آنان را مسخر نموده عقلشان را بگيرند، و ايشان را از مردان راه يابند، و با جلوه هاى فتان و اطوار سحرآميز خ

  .راههايى آه خودشان هم متوجه نباشند به سوى خواسته هاى خود بكشانند، و اين همان آيد و اراده سوء است 

  .عزيز وقتى ديد پيراهن يوسف از عقب پاره شده به نفع يوسف و عليه همسرش حكم آرد: و مفاد آيه اين است آه 

  ))يوسف اعرض عن هذا و استغفرى لذنبك اّنك آنت من الخاطئين ((

اين آيه مقول قول عزيز است ، يعنى عزيز بعد از آنكه به نفع يوسف و عليه همسرش داورى نمود به يوسف دستور داد آه 

  .از اين قضيه اعراض آند، و به همسرش دستور داد تا از خطا و گناهى آه آرده استغفار نمايد

اشاره است به پيشامدى آه آرد، و يوسف را زنهار داد آه قضيه را ناديده )) يوسف اعرض عن هذا: ((اينكه گفت پس 

و از آيات قرآنى هم بر نمى آيد آه يوسف به آسى گفته باشد، و جز اين هم از . گرفته به احدى نگويد و آن را فاش نسازد

د با عزيز اسمى از داستان مراوده نبرد، تا آنكه خود زليخا او را متهم او انتظار نمى رفت ، همچنانكه مى بينيم در برخور

  .آرد و او هم ناچار شد حق مطلب را بيان آند

ولى آيا داستانى آه از مدتها پيش همچنان ادامه داشته مخفى مى ماند؟ و آن عشق سوزان زليخا آه خواب و خوراك را از 

و گرنه ) و يك بارش را عزيز ديده (د؟ آرى داستانى آه مكرر اتفاق افتاده او سلب و طاقتش را طاق نموده مكتوم مى شو

امراه العزيز تراود فتيها عن نفسه قد : ((زنان اشرافى مصر بارها نظايرش را ديده اند، همچنانكه از گفتار آنان آه گفتند

  .فى و مستور بمانداستفاده مى شود، و معقول نيست مخ -و به زودى توضيحش خواهد آمد  -)) شغفها حبا
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گناه را براى او اثبات نموده و دستور داد آه از )) و استغفرى لذنبك انك آنت من الخاطئين : ((و اينكه به همسرش گفت 

خاطئين ((خداى خود به خاطر اين گناه طلب مغفرت آند، چون او با اين عمل از اهل خطا شد، و به همين جهت فرمود از 

  )).ت خاطئا((و نفرمود از )) 

و بطورى آه از سياق برمى آيد اينها همه آالم عزيز است ، نه آالم شاهد، چون آار شاهد حكم آردن و داورى نمودن 

  .نيست بلكه آار عزيز است 

  )).و قال نسوه فى المدينه امراه العزيز تراود فتيها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فى ضالل مبين ((

آنچه آه از دّقت در آيه . ن متعرض داستان زنان مصر با يوسف است آه در خانه عزيز اتفاق افتاداين آيه و پنج آيه بعد آ

به دست مى آيد و قرائن حاليه هم تاييدش مى نمايد و با طبع قضيه هم سازگارى دارد اين است آه وقتى داستان برخورد 

نتشار پيدا آرد، و نقل مجالس بانوان شد بطورى آه يوسف با عزيز و آن گفت و شنودها پايان يافت تدريجا خبر در شهر ا

خود، و هر جا آه مى نشستند اين قضيه را پيش آشيده زليخا را به باد سرزنش مى گرفتند، آه با اينكه شوهر   در مجالس 

گى بر دامن دارد عاشق برده خود شده ، و در عشق خود آنچنان عنان از دست داده آه با او به مراوده هم پرداخته و لكه نن

  .خود نهاده 

ولى هيچ يك از آنان اين حرفها را از در خيرخواهى نمى زدند، بلكه از در مكر و حيله بود، چون مى دانيم آه بيشتر زنان 

آرى عواطف رقيق و احساسات . دچار حسد و خودپسندى هستند، و همين دو جهت آافى است آه نگذارد آرام بگيرند

زنان در برابر هر خلقتى لطيف و طبيعتى زيبا عنان از . آه در مردان آنچنان اثر را ندارد لطيف ، در زنان اثرى دارد

دست مى دهند، آرايش و زينت را بيش از مردان دوست مى دارند مثل اينكه دلهايشان با رسوم ناز و آرشمه بستگى دارد، 

  .ان دهدخودپسندى و حسد را در دلهايشان طغي  و همين معنا باعث مى شود آه حس 

آوتاه سخن ، گفتگوهايى آه در پيرامون مراوده زليخا و يوسف مى داشتند بيشتر براى تسكين حسادت و تسالى دل و فرو 

نشاندن جوش سينه ها بود، و گرنه آنها تاآنون يوسف را نديده بودند، و آن چه آه زليخا از يوسف چشيده بود نچشيده 

آنها پيش خود خيال مى آردند غالم زليخا مردى معمولى است ، آنگاه يكى . بودند بودند، و چون او ديوانه و شيدايش نشده

  .شنيدن آى بود مانند ديدن : از ديگرى قياسهايى مى آردند، غافل از اينكه   پس 

خالصه ، آن قدر اين تهمتها بر سر زبانها گشت تا به گوش خود زليخا هم رسيد، همان زليخايى آه جز رسيدن به وصال 

سف ، ديگر هيچ هم و غمى ندارد، و اگر توانگر است ، هر چه را دارد براى يوسف و براى به چنگ آوردن او مى يو

خواهد، و اگر عّزت دارد، عّزتش را هم براى اين مى خواهد تا شايد يوسف به خاطر عّزت هم آه شده او را دوست 

  .ه اش برساندبدارد، و به او و بخواسته او توّجهى آند، و او را به خواست

اين گفت و شنودها، او را از خواب بيدار آرد و فهميد آه دشمنان و رقيبان چگونه به رسوايى او دامن مى زنند، ال جرم 

آس نزد ايشان فرستاد تا در موعد معينى همه آنان آه زنان اشرافى و سلطنتى و شوهرانشان از ارآان مملكت بودند در 

  .منزل وى حضور بهم رسانند

دارند خود را براى روز موعود آماده نموده   ا هم بر حسب عادتى آه اينگونه خانواده ها براى رفتن به اينگونه مجالس آنه

يك يك ايشان همه اين بود آه )) هم ((بهترين لباسها و دلنشين ترين آرايشها را تدارك ديده ، به مجلس زليخا درآمدند، اما 

شده چگونه جوانى است ، و تا چه حد زيبا است آه توانسته دل زليخا   ه مصر عاشقش يوسف را ببينند، و آن جوانى آه ملك

  .را صيد و او را رسوا سازد
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زليخا هم جز اين ، همى نداشت آه آن روز همه ميهمانان يوسف را ببينند، تا حق را به جانب او داده معذورش دارند، و 

ال براى بدگويى او را نداشته باشند، و در نتيجه از شر زبانهايشان خودشان مانند او به دام عشق يوسف افتاده ديگر مج

ديگرى غير زليخا بود، جا داشت از اينكه ديگران رقيب   البته در اين مقام اگر شخص . راحت و از مكرشان ايمن شود

وسف غالم او بود راحت بود، چون ي  عشقش شوند بترسد و يوسف را به آسى نشان ندهد، ولى زليخا از اين جهت خيالش 

از سوى ديگر مى دانست . و او خود را مالك و صاحب يوسف مى پنداشت ، چون عزيز يوسف را براى او خريده بود

او تاآنون در برابر . يوسف آسى نيست آه نسبت به ميهمانان رغبتى پيدا آند، چه رسد به اينكه عاشق يكى از آنان شود

وقت چگونه تسليم ديگران مى شود، او نسبت به اينگونه هواها و اميال عّزت و  زيباييهاى خود زليخا تسليم نشده ، آن

  .عصمت بى نظيرى دارد

پس از آنكه زنان اشرافى مصر نزد ملكه جمع شدند و هر آس در جاى مخصوص خود قرار گرفت و به احوالپرسى و 

يك آنان آارد تيزى آه قبال تهيه ديده بود داده و  انس و گفتگو پرداختند، رفته رفته موقع خوردن ميوه شد، دستور داد به يك

بالفاصله ميوه ها را تقسيم آردند، در همين موقع آه همه مشغول پوست آندن ميوه شدند، دستور داد يوسف آه تا آن موقع 

  .پنهان بود در آن مجلس درآيد

افتاد عقل از سرشان پريد، و حيرت  چشم حضار آه به او. به محضى آه يوسف وارد شد تو گويى آفتابى درخشيدن گرفت 

زده و مسحور جمال او شدند، در نتيجه از شدت بهت زدگى و شيدايى با آاردهاى تيز دستهاى خود را به جاى ميوه پاره 

آرى اين ، اثر و خاصيت شيفتگى و دلدادگى است ، چون وقتى نفس آدمى مجذوب چيزى گردد آن هم بطورى آه . آردند

نسبت به آن از حد بگذرد، دچار اضطراب مى گردد، و اگر باز از اين هم بيشتر گردد دچار بهت زدگى عالقه و يا ترسش 

و بعد از آن دچار خطر مرگ مى گردد و در صورتيكه بهت زده شود و مشاعر خود را از دست دهد ديگر نمى تواند 

حظه با سرعت هر چه تمامتر خود را به سوى تدبير و تنظيم قواى اعضاى خود را در دست داشته باشد و چه بسا در اين ل

همان خطرى آه از آن مبهوت شده بود پرتاب نمايد، مثال با پاى خود به دهان شير برود، و چه بسا بر عكس ، حرآت را 

و نظاير . فراموش آند، و مانند جمادات آه حرآتى ندارند بدون حرآت بايستد، و چه بسا آارى آند آه قصد آن را ندارد

حوادث در صحنه عشق و محبت بسيار و حكايات عشاق روزگار آه سرانجامشان به چه جنونى انجاميده معروف اين 

  .است 

و همين معنا فرق ميان زليخا و ساير زنان اشرافى مصر بود، چون مستغرق بودن زليخا در محبت يوسف به تدريج 

ناگهانى به يوسف برخوردند، و در نتيجه پرده صورت گرفت ، به خالف زنان اشرافى مصر آه در مجلس زليخا بطور 

اى از جمال يوسف بر روى دلهايشان افكنده شد و از شدت محبت عقلهايشان پريد و افكار و مشاعرشان را به آلى مختل 

ساخت ، در نتيجه ميوه را از ياد برده به جاى آن دستهاى خود را قطع آردند، و نتوانستند آنترل خود را حفظ نمايند و 

حاش لّله ما هذا بشرا : ((نتوانستند از برون افتادن آنچه آه از محبت يوسف در دل يافتند خوددارى آنند، و بى اختيار گفتند

  )).ان هذا اال ملك آريم 

با اينكه مجلس در خانه عزيز و در دربار سلطنتى او منعقد شده بود، و در چنين مجلسى جا نداشت آه ميهمانان اينطور 

د، بلكه جا داشت نهايت درجه ادب و وقار را رعايت نمايند، و نيز الزم بود حرمت زليخا، عزيزه مصر را گستاخى آنن

عالوه ، خود از اشراف و زنانى جوان و صاحب جمال و صاحب شوهر . رعايت نموده حشمت موقعيت او را نگهدارند

همه اينها جهاتى . جنبى اظهار عشق و محبت آنندبودند، چنين زنانى پرده نشين نمى بايست اين چنين نسبت به يك مرد ا
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و مگر همين زنان نبودند آه دنبال سر زليخا مالمتها نموده او را به باد مذمت . بود آه مى بايست مانع گستاخى آنان شود

وده با يك مى گرفتند، با اينكه زليخا سالها با چنين جوان زيبايى همنشين بود، آن وقت چطور گفته هاى خود را فراموش نم

  .بار ديدن يوسف به اين حالت افتادند

از اينهم آه بگذريم جا داشت از يكديگر رودربايستى آنند، و از عاقبت فضيحت بارى آه زليخا بدان مبتال شده بود پرهيز 

چطور  عالوه بر همه اينها، آخر خود يوسف در آن مجلس حضور داشت ، و رفتار و گفتار آنان را مى ديد، از او. نمايند

  شرم نكردند؟

جواب همه اينها يك آلمه است و آن اين است آه ديدن ناگهانى يوسف و مشاهده آن جمال بى نظير، خط بطالن بر همه اين 

همه را پنبه آرد، و مجلس ) آه در مجلس چنين و چنان رعايت ادب آنيم (حرفها آشيد، و آنچه آه قبال با خود رشته بودند 

مجلس عيش مبّدل ساخت ، آه هر آه هر چه در دل دارد با همنشينان در ميان گذاشته و از اينكه  ادب و احترام را به يك

اين جوان بشر نيست فرشته اى بزرگوار ! سبحان الّله : ((چه خواهند گفت پروا نكند، لذا بى پرده گفتند  درباره اش 

  )).است

امراه العزيز تراود فتيها عن : ((ور درباره زليخا مى گفتندآرى ، اين گفتار همان بانوانى است آه در گذشته نه چندان د

  )).نفسه قد شغفها حبا انا لنريها فى ضالل مبين 

و در حقيقت آن حرفشان بعد از اين گفتارشان ، خود عذرخواهى و پوزشى از ايشان بود، و مفادش اين بود آه آن بدگوييها 

ف بشرى معمولى بود همه حق و بجا بود، ولى اينك فهميديم آه يوسف آه ما دنبال سر زليخا مى گفتيم در صورتى آه يوس

بشر نيست ، و انسان وقتى سزاوار مالمت و مذمت است آه به يك بشر ديگر اجنبى عشق بورزد و با او مراوده آند با 

ن شخص اجنبى اينكه مى تواند حاجت طبيعى خود را با آنچه آه در اختيار دارد برآورد، و اما در صورتى آه جمال آ

جمالى بى مانند باشد به حدى آه از هر بيننده اى عنان اختيار را بگيرد ديگر سزاوار مذمت و در عشقش مستحق هيچ 

  .مالمتى نيست 

به همين جهت بود آه ناگهان مجلس منقلب شد و قيود و آداب همه آنار رفت ، نشاط و انبساط وادارشان آرد آه هر يك 

مير داشتند بيرون بريزند، خود زليخا هم رودربايستى را آنار گذاشته اسرار خود را بى پرده آنچه از حسن يوسف در ض

اينكه مى بينيد همان بود آه مرا درباره آن مالمت مى آرديد، من او را به سوى خود توّجه دادم : ((فاش ساخت و گفت 

اگر آنچه دستورش مى دهم انجام ندهد : ((گفت  آنگاه بار ديگر عنان از آف داده به عنوان تهديد)) ولى او عصمت گزيد

اين بگفت تا هم مقام خود را نزد )). بطور مسلم به زندان خواهد افتاد، و يقينا در زمره مردم خوار و ذليل در خواهد آمد

  .ميهمانان حفظ آند، و هم يوسف را از ترس زندان به اطاعت و انقياد وادار سازد

ى به آن رخساره هاى زيبا و آن نگاههاى فتان نمود و نه التفاتى به سخنان لطيف ، و غمزه و اما يوسف ، نه آمترين توجه

  .هاى دلربايشان آرد، و نه تهديد هول انگيز زليخا آمترين اثرى در دل او گذاشت 

ابرش آرى ، دل او همه متوجه جمالى بود فوق همه جمالها، و خاضع در برابر جاللى بود آه هر عّزت و جاللى در بر

ذليل است ، و لذا در پاسخشان يك آلمه حرف نزد و به گفته هاى زليخا آه روى سخنش با او بود هيچ توجهى ننموده ، 

زندان در نزد من بهتر است از آنچه آه اينان مرا بدان دعوت ! بار الها: ((بلكه به درگاه پروردگارش روى آورده و گفت 

  )).ردانى دلم به سوى آنان متمايل گشته و از جاهالن مى شوم مى آنند، و اگر تو آيدشان را از من نگ
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پناه به خدا، او پروردگار من است آه : ((اگر اين آالم را با آن حرفى آه در مجلس مراوده در جواب زليخا گفت آه 

يم آه در اين مى فهم  مقايسه آنيم از سياقش )) منزلگاهم را نيكو ساخت ، و به درستى آه ستمكاران رستگار نمى شوند

مجلس به يوسف سخت تر گذشته تا آن مجلسى آه روز قبل با حرآات تحريك آميز زليخا مواجه بود، چون آنجا او بود و 

بعالوه ، واقعه روز قبل واقعه اى بود آه در خلوت . آيد زليخا، ولى امروز در برابر آيد و قصد سوء جمعى قرار گرفته 

پنهان داشتن آن اصرار داشت ، ولى امروز همه آن پرده پوشى ها آنار رفته در صورت گرفت ، و خود زليخا هم در 

آرى ، آنجا تنها زليخا بود، اينجازيادى اظهار عشق و محبت مى . برابر جمع آثيرى از زنان شهر دارد معاشقه مى آند

يم گرفته اند، آنجا اگر شرايطى آنند، آنجا يك نفر بود آه مى خواست وى را گمراه آند، اينجا عده اى بر اين معنا تصم

  .زليخا را مساعدت مى آرد اينجا شرايط و مقتضيات بيشترى عليه او در آار است 

لذا در آنجا تنها به خدا پناه برد ولى در اينجا رسما به درگاه خداى سبحان تضرع نموده در دفع آيد ايشان از او استمداد 

  .ايشان را از او بگردانيد، آرى خدا شنوا و دانا است  آيد. نمود، و خدا هم دعايش را مستجاب نمود

در آيه مورد بحث اسم جمع است براى زن ، و از اينكه )) نسوه ((آلمه : در اينجا به بحث درباره آيات برگشته مى گوييم 

بوده اند آه استفاده مى شود آه از نظر عدد و يا از نظر موقعيت عّده و يا اشخاصى )) فى المدينه ((مقيدش آرد به 

  .گفتگويشان در انتشار قضيه و رسوايى بيشتر موثر بوده است 

همان زنى بوده آه يوسف در خانه اش زندگى مى آرده ، و با يوسف بناى مراوده را گذاشته ، و آلمه )) امراه العزيز((و 

رى نمود، و اين لقب معنايش معلوم است ، و اين لقب همان سيدى بود آه يوسف را از مكاريان خريدا)) عزيز((

مخصوص آسى بوده آه بر آشور مصر رياست مى آرده و لذا وقتى يوسف به رياست مصر رسيد او را هم عزيز لقب 

  .دادند

برمى آيد آه خواسته اند بگويند زليخا بطور استمرار يوسف را دنبال مى آند، و اين )) تراود فتيها: ((و از اينكه فرمود

به معناى آنيز جوان است ، و استعمال فتى در )) فتاه ((به معناى غالم جوان و)) فتى ((لمه بدترين مراوده است ، و آ

  )).جوانش ((غالم شايع است ، و شايد به همين اعتبار در اينجا آن را به ضمير زليخا اضافه نموده و فرموده 

و  - نقل از حسن  - باطن او راه يافته بود  يعنى محبت يوسف تا شغاف قلب زليخا، يعنى)) شغفها حبا: ((و در مفردات گفته 

و شغاف قلب به معناى غالفى است آه محيط . و اين دو معنا نزديك بهمند -نقل از ابى على  -گفته شده به معناى وسط آن 

  .به قلب است 

همسر : تندعده اى از زنان شهر آه حرف هايشان در زليخا و در حق او خالى از اثر نيست گف: و معنايش اين است آه 

عزيز بطور مستمر با غالمش مراوده دارد و مى خواهد او را به سوى خود جلب آند، و اين براى او شايسته نيست ، چون 

او زن است و اين از وقاحت است آه زن با مردى بيگانه چنين آند، گر چه طبع مردان چنين اقتضايى دارد، ولى زن 

عزيزه اين آشور است ،   ارى بزند، عالوه بر اينكه او همسر عزيز و خودش خيلى بايد بى شرم باشد آه دست به چنين آ

او مى بايست ، و حتما مى بايست ، آبروى خاندان و شرافت شوهر و مكانت خود را مراعات مى آرد، از اين هم آه 

رانى آه غالم خود بگذريم آن آسى آه وى به او دلبسته غالم اوست ، ولى مثل چنين شخصيتى چرا بايد به يك غالم عب

اوست عشق بورزد و اينگونه واله و شيدايش شود، حال اگر صرفا دوستش مى داشت باز هم قابل تحّمل بود، نه اينكه 

محبت را تا آنجا بكشاند آه به مراوده بينجامد، و او هم از اجابت خواهشش سر باز زند، و باز متنبه نشود، به اصرار و 

  .گمراهى را به حد قباحت و شناعت رسانده است راستى زليخا . التماس بيفتد
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  )).انا لنريها فى ضالل مبين : ((و لذا دنبال اين حرفها اين معنا را اضافه آردند آه 

  ))فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن و اعتدت لهن متكا و آتت آل واحده منهن سكينا((

  .ر رسيدن به مقصود است به معناى حيله سازى به منظو)) مكر: ((در مجمع البيان گفته 

و اگر اين اعتراضات زنان مصر را مكر به زليخا خوانده است ، براى اين است آه رقبا و حسودان زليخا با اشاعه اين 

حرفها داشتند او را رسوا مى آردند و هتك حرمت مى نمودند، و اگر آسى را به نزد ايشان فرستاد و دعوتشان آرد، براى 

به آنان نشان بدهد، و ايشان را هم مانند خود به عشق او مبتال سازد، و در نتيجه دست از بدگويى و اين بود آه يوسف را 

  .مالمت او بازداشته او را در عشقش معذور بدارند

بدين خاطر است آه )) وقتى مكر زنان مصر را شنيد((بنابراين ، اگر گفته هاى زنان مصر را مكر ناميده و فرموده 

  .از در حسد و دشمنى بوده ، و آنها مى خواسته اند وى را در ميان مردم رسوا آنندسرزنشهاى ايشان 

  .معنايش روشن و آنايه است از اينكه ايشان را احضار نمود)) ارسلت اليهن : ((و اينكه فرمود

  .مهيا آرد) كايى مت(به معناى تهيه ديدن و آماده آردن است ، يعنى براى هر يك از آن زنان تكيه گاهى )) اعتدت ((آلمه 

مقصود از دادن آارد به جهت پاره آردن ميوه از قبيل ترنج و امثال آن )) و آتت آل واحدة منهن سكينا: ((و اينكه فرمود

اين است آه به يوسف دستور داد آه بر آن زنان درآيد، و اين نقشه را بدان جهت )) و قالت اخرج عليهن ((و معناى . بوده 

بر آنان درآيد آه خالى الذهن و مشغول ميوه و سرگرم پاره آردن آن باشند، و از ظاهر لفظ آيه ريخت آه يوسف وقتى 

برمى آيد آه يوسف تا آن ساعت از نظر زنان مهمان پنهان بوده ، حال يا در گنجه و صندوق خانه بوده و يا در اطاق 

و اگر غير )) بيرون آى بر ايشان : ((ف مى گويدديگرى قرار داشته آه به سالن پذيرايى راه داشته ، چون زليخا به يوس

  )).درآى بر ايشان ((اين صورت بود مى گفت 

از سياق استفاده مى شود آه اين نقشه از زليخا مكرى بود در مقابل مكر زنان مصر، تا ايشان را رسوا ساخته زبانشان را 

  .از مالمت خود قطع آند، و بفهمند آه يوسف چه بر سر او آورده 

ين نقشه بسيار ماهرانه تنظيم شده بود، چون برنامه مالقات را اينطور چيده بود آه قبال براى هر يك متكايى تهيه نموده و ا

، به دست هر يك آاردى داده در همه اين لحظات يوسف را از نظر آنان پنهان داشته بود، و يك باره او را به مجلس 

تا يك باره عقلها را از دست داده مدهوش جمال بديع يوسف گردند، در نتيجه  درآورده و بطور ناگهانى به آنها نشانش داد،

و همين شاهد بى عقلى آنان شود، و آن اين است آه با ديدن او . آارى آنند آه آدم عاقل و هوشيار چنين آارى نمى آند

  .دست خود را قطع آنند دستهاى خود را به جاى ميوه قطع آنند، آنهم نه يك نفر و دو نفرشان ، بلكه همگى آنان

  ))فلما راينه اآبرنه و قطعن ايديهن و قلن حاش لّله ما هذا بشرا ان هذا اال ملك آريم ((

به معناى اعظام و بزرگداشت است ، و آنايه است از حالت دهشت زدگى آن زنان ، )) اآبار((از )) اآبرنه ((آلمه 

جمال از دست دادند، و اين حالتى است طبيعى و خلقتى در  بطوريكه شعور و ادراك خود را به محض ديدن آن حسن و

پس هر وقت عظيم و آبيرى به . عموم مردم ، آه هر آوچكى در برابر بزرگ و هر حقيرى در برابر عظيم خاضع گردد

عظمت و آبريايى خود در برابر شعور آدمى جلوه گر شود بر هر چه آه در شعور آدمى وجود دارد و آوچكتر از آن 

  .م است قاهر آمده و آنها را از يادش مى برد، و در نتيجه آدمى در اعمالش دچار خبط مى گرددعظي
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به همين دليل بود آه وقتى زنان مصر يوسف را بديدند حسن و جمال او بر شعور و ادراآشان قاهر آمد، در نتيجه به جاى 

ده داللت بر زيادى آن قطع دارد، همچنانكه وقتى مى و اينكه قطع را به صيغه تفعيل آور. ميوه دستهاى خود را قطع آردند

: و يا. او مردم را بسيار بكشت : معنايش اين است آه )) موتهم الجدب تمويتا((و يا مى گويند )) قتل القوم تقتيال((گويند 

  .قحطى بسيارى از مردم را نابود آرد

ما يكون لنا ان نتكلم بهذا ((و اين جمله نظير آيه  تقديس خداست در امر يوسف ،)) و قلن حاش لّله : ((و اينكه فرمود

تقديس خداى سبحان ، ادبى است آه معتقدين به خدا در هر امرى آه در آن يك نوع . است )) سبحانك هذا بهتان عظيم 

تنزيه و تبرئه براى آسى اثبات مى آنند به زبان آورده نخست خدا را تنزيه و سپس به تنزيه شخص مورد نظر مى 

)) حاش لّله ((اول خدا را با جمله ...)) ما هذا بشرا: ((زنان مصر هم وقتى خواستند يوسف را تنزيه آنند و بگويند. ازندپرد

  .تنزيه نموده و سپس به تنزيه يوسف پرداختند

البته اين  بشريت را از يوسف نفى و فرشته بودن را برايش اثبات آردند،)) ما هذا بشرا ان هذا اال ملك آريم ((و در جمله 

و آن اين بود آه خداوند . حرف هم ناشى از اعتقادى بود آه معتقدين به خدا آه يك فرقه آنان بت پرستانند بدان معتقد بودند

فرشتگانى دارد آه موجوداتى شريف و مبدء هر خير و سعادت در عالمند، و زندگى هر موجود زنده و علم و جمال و بهاء 

آرزو از ناحيه آنان ترشح مى شود، و در نتيجه خود ايشان داراى تمامى جمالها و  و سرور و ساير آماالت مورد

زيباييهاى صورى و معنويند، و اگر فرضا به صورت بشر مجسم شوند در حسن و جمالى مى آيند آه به هيچ مقياسى قابل 

  .ى در نهايت حسن و بهاءاندازه گيرى نيست و بت پرستان آنها را به صورت انسان تصّور مى آنند، البته انسان

و شايد همين اعتقاد سبب بوده آه به جاى توصيف حسن و جمالش و چشم و ابرويش ، او را به فرشته اى بزرگوار تشبيه 

. آرده اند، با اينكه آتشى آه در دل ايشان افروخته شده بود، به دست حسن صورت و زيبايى منظر يوسف افروخته شده بود

سن او چيزى نگفتند، بلكه او را فرشته اى آريم ناميدند، تا هم به حسن صورت او اشاره آرده باشند مع ذلك مى بينيم از ح

  .و هم به حسن سيرتش ، و هم به جمال ظاهر و خلقتش و هم به جمال باطن و خلقش و خدا داناتر است 

ذآر شده فهميده مى شود آه ايشان اين )) فذلكن الذى لمتننى فيه ((و از اينكه آالم زنان مصر مقدم بر آالم همسر عزيز 

تو در عاشق شدنت به يوسف : حرف را به منظور حق دادن به زليخا و معذور دانستن وى نگفته اند، و نخواسته اند بگويند

حق داشته اى ، بلكه آالمى بوده آه بى اختيار و بطور قهر در مقام مدح و ثناى يوسف و مجذوبيت و شيدايى خود زده اند، 

ن اينكه توجه داشته باشند آه اين آالم مايه رسوايى ايشان است ، و همسر عزيز هم هرگز حاضر نبود بدون چنين بدو

و ليكن بعد از آنكه ايشان را، هم عمال به بريدن دست به جاى ميوه ، و هم قوال )) فذلكن الذى لمتننى فيه ((مقدمه اى بگويد 

  .زد آه ديگر چاره اى جز تصديقش نداشته باشد رسوا و مفتضح آرد آن وقت خودش اين حرف را

  ...))قالت فذلكن الذى لمتننى فيه و لقد راودته عن نفسه فاستعصم ((

بعد از آنكه زنان مصر دستهاى خود را بريده و درباره : زمينه اين آالم زمينه دفع توهم است ، آانه آسى گفته است 

  ...))زليخا گفت  -قالت : ((در جواب او گفته  يوسف آن اعتراف را آردند زليخا چه گفت و شخصى

آالم خود را فرع و نتيجه گفتار و آردار زنان مصر آرد، و با آوردن )) ذلكن ((بر سر )) اءف((زليخا با آوردن حرف 

آرد آه زنان ، زليخا را به خاطر عشق به آن شخص مالمت مى آردند، و آن شخص ) يوسف (اشاره به شخصى )) ذا((

اين آار را آرد آه خود يوسف . اين همان است آه مرا در عشق به او مالمت مى آرديد: توصيف آرد آه  را چنين

جوابشان باشد، و بفهمند آه عشق به چه آسى باعث شد آه او شرافت و آبروى دودمان و عّزت شوهر خود و عفت خود 
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ت آه شنونده را به دليل خارجى حواله دهد، چنانكه در ومعلوم است آه بهترين و قوى ترين بيان آن بيانى اس. را به باد دهد

  .نيز همين نكته بكار رفته )) ربنا هوالء اضلونا((و آيه )) اهذا الذى يذآر آلهتكم ((آيه 

آنگاه پس از اين اشاره و نشان دادن ، اعتراف آرد به اينكه با يوسف مراوده داشته و گفت آه من او را دنبال آرده بودم ، 

از عفت خود برنداشت ، و خواستار عصمت و پاآى بود، و اگر چنين بى پروا دل خود را براى آنان سفره نموده اما دست 

و رازى را آه همواره بر مخفى ماندنش سعى داشته بيرون ريخته براى اين بود آه ديد دلهاى همه مانند دل او شيداى 

و لقد ((د دل آردن ، و اين جزئيات در جمله آوتاه يوسف است ، و چون همه را همدرد خود يافت شروع آرد به در

  .نهفته است )) راودته عن نفسه فاستعصم 

و در آخر، تصميم خود را براى آنان بگفت آه از يوسف دست بردار نيست و هم به يوسف فهماند آه او را بر موافقت 

و لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن و ليكونا : ((را خود اجبار مى آند، و اگر مخالفت آند سياستش خواهد آرد، و اين گفتار خود

قسم ، نون تاآيد، و الم و امثال آن موآد نمود، تا برساند آه بر : آيد از قبيل أبه وجوهى چند از اقسام ت)) من الصاغرين 

د، و اگر جازم است ، و چنين قدرتى در خود مى بيند آه بتواند او را در برابر خواسته خود تسليم ساز  اين تصميمش 

استنكاف آند از همين االن خود را آماده رفتن زندان بسازد آن وقت است آه اين زندگى آزادانه و مرفهش به سياه چال 

اين نحوه گفتار به خوبى نشان مى دهد آه هم خواسته از . زندان ، و اين روزگار عّزتش به خوارى و هوان مبّدل مى شود

  .اعت بفروشد و هم يوسف را تهديد نمايددر بيچارگى به زنان مصر عّزت و من

و اين تهديد از آن صحنه سازى آه در روز مراوده آرد و از شوهرش تقاضا نمود آه يوسف را به زندان افكند شديدتر و 

نيست جزاى آسى آه به همسرت قصد سوء آند جز اينكه : ((هول انگيزتر است ، چون در آن روز به شوهر خود گفت 

  :و آن تهديد به چند جهت از اين تهديد سبك تر است )) يا عذاب دردناآى بچشدزندانى شود، و 

اوال براى اينكه در آنجا آيفر را مردد آرد ميان زندان و عذاب اليم ، ولى در اينجا جمع آرد ميان هر دو آه عبارت است 

  .از زندان و خوارى 

ينجا گفت خودم اين آار را مى آنم ، و طورى هم گفت آه و ثانيا براى اينكه در آنجا از شوهرش تقاضا آرد، ولى در ا

نفوذ دارد آه   جاى ترديد نگذاشت ، و رسانيد آه بر اين تصميم صددرصد جازم است ، و فهمانيد آه آنقدر در دل شوهرش 

  .بتواند او را به هر چه آه مى خواهد وادار سازد و در امر او به هر نحوى آه دلش بخواهد تصرف آند

  .))رب السجن احب الى مما يدعوننى اليه و اال تصرف عنى آيدهن اصب اليهن و اآن من الجاهلين  قال((

او فاش نمود، و ايشان فاش نمودند، در حالى آه . زليخا و زنان مصر بدون هيچ پروايى آنچه در دل داشتند بيرون ريختند

ود معطوف مى آردند، و به خيال خود با او حرف مى ايشان به خيال خود توجه او را به سوى خ. خود يوسف ايستاده بود

زدند، ولى او آمترين توجهى به آنها نكرد، و حتى به يك آلمه هم زبان نگشود، بلكه توجه خود را به درگاه خداى متعال 

رب : ((معطوف داشت و با قلبى آه جز خدا چيز ديگرى در آن جا نداشت رو به سوى خداى مالك دلها نمود و گفت 

  ....))سجن احب الى مما يدعوننى اليه ال

مرا با انداختن در زندان از شر اين زنان خالص آن بلكه بيان حال خود ! به خود نبود آه خدايا) نفرين (و اين آالمش دعا 

در جنب محبت تو زندان را با رضاى تو ترجيح مى دهم بر لذت : در برابر تربيت الهى بود و مى خواست عرض آند

معاذ الّله انه ربى احسن : ((و اين گفتارش نظير آن حرفى بود آه در روز خلوت با زليخا گفت . ورى از تومعصيت و د

پس در هر دوى اين دو آالم افتخار ورزيدن به داشتن چنين خدايى بزرگ و مهربان است ، )). مثواى انه ال يفلح الظالمون 
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و در هيچ يك از آن دو، دعا . اب آرده و در ديگرى زليخا راو تنها فرق ميان آن دو اين است آه در يكى خدا را خط

  .نيست ) نفرين (

و اال تصرف عنى آيدهن اصب ((يك نوع مقدمه و زمينه چينى است براى جمله ...)) رب السجن احب الى ((البته جمله 

اگر من ميان ! پروردگارا:  بنابراين ، معناى آيه چنين است. آه در ظاهر دعا است و در واقع زبان حال است )) اليهن 

زندان و آنچه آه اينان مرا بدان مى خوانند مخير شوم زندان را اختيار مى آنم ، و از تو درخواست دارم آه سوء قصد 

اينان را از من بگردانى ، چون اگر تو، آيد ايشان را از من نگردانى از جاى آنده مى شوم و به سوى آنان ميل نموده در 

ن مى گردم ، زيرا اگر من تاآنون شر ايشان را از خود دور داشته ام به وسيله علمى بوده آه تو به من نتيجه از جاهال

تعليم فرمودى ، و اگر افاضه خود را از من دريغ فرمايى من مثل ساير مردم جاهل مى شوم ، و در مهلكه عشق و 

  .هوسبازى قرار مى گيرم 

  :اده مى شوداز خود آيه به آمك سياق ، چند نكته استف

به جان خود آرده باشد، بلكه بيان ) عليه الّسالم (نفرينى نبوده آه يوسف ...)) رب السجن احب الى ((اول اينكه ، جمله 

و معناى . حالى بوده آه از خود براى پروردگارش نموده آه روى دل از زنان گردانيده و به سوى او بازگشت آرده است 

گر اختيار به دست خودم باشد من زندان را بر آنچه آه ايشان مرا بدان مى خوانند اختيار مى اين است آه ا)) احب الى : ((

معنايش اين باشد آه پيشنهاد ايشان هم محبوب است ولى به آن )) محبوبتر: احب ((نه اينكه به مقتضاى افعل التفضيل . آنم 

  .زندان و رضاى تو آه محبوبيتش بيشتر از آن است  اماره اقتضاى آن را دارد، به خالف  مقدارى آه طبع آدمى و نفس 

...)) اال تصرف عنى آيدهن ((اشاره است به استجابت دعايى آه از زبان حال )) فاستجاب له ربه : ((و اينكه فرمود

يست بود مى با) نفرين (، و اگر گفتار يوسف دعا ))فصرف عنه آيدهن : ((استفاده مى شود، براى اينكه دنبال آن فرموده 

پس اينكه بعضى توهم آرده اند آه اين )). آيد ايشان را از وى بگردانيد((استجابتش هم زندان باشد، و حال آنكه تنها فرمود 

  .جمله استجابت نفرين يوسف است براى رفتن به زندان ، صحيح نيست 

ثم بدا لهم : ((فتن يوسف مى فرمايديكى از ادله اين معنا خود آيات مورد بحث است آه بعد از داستان در قصه به زندان ر

و )) پس ، بعد از آن آيات آه ديدند بر آن شدند آه او را براى مدتى زندانى آنند - من بعد ما راوا االيات ليسجننه حتى حين 

ايش هم معن...)) فاستجاب ((براى به زندان رفتن خود بود و جمله ) نفرين (اگر گفتار يوسف بيان حال نبود بلكه رسما دعا 

تعبير )) ثم ((او را مستجاب آرد و زندان را برايش مقدر فرمود، ديگر جا نداشت به ) نفرين (اين بود آه خداوند دعاى 

  .دّقت فرمائيد -بفرمايد و جمله را از جمالت سابقش جدا آند 

به خود دعوت نمود و با او دوم اينكه زنان مصر هم او را دعوت نموده ، و با او مراوده آردند همانطورى آه زليخا او را 

و اما اينكه دعوت زنان مصر به سوى خودشان بوده و يا دعوت يوسف به اين بوده آه پيشنهاد زليخا را . مراوده آرد

بپذيرد، و يا هر دو آار را آرده اند، هم گفته اند خواهش او را بپذير و هم خواهش تك تك ما را، آيه شريفه از آن ساآت 

اگر آيد ايشان را از من نگردانى : ((ك جمله مى توان مختصر استفاده اى آرد و آن اين است آه فرموده است ، و فقط از ي

زيرا اگر زنان مصر او را به خويشتن دعوت نكرده بودند عاشق شدنش به ايشان )) من متمايل به سوى آنان مى شوم 

  .معناى روشنى نداشت 

برگرد به سوى خدايت پس از او بپرس : ((اده پادشاه است از زندان ، آه گفت ليكن آياتى آه راجع به پيغام يوسف به فرست

حاش لّله ، ما بر او هيچ گناهى نديديم : زنان گفتند - تا آنجا آه مى فرمايد  -داستان زنانى آه دستهاى خود را بريدند چه بود 
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يوسف . واندم و او از راستگويان است االن حق از پرده بيرون شد، من او را به سوى خويشتن خ: همسر عزيز گفت . 

...)) گفت اين را گفتم تا عزيز بداند من در غيابش به او خيانت نكردم چون خدا آيد خيانت آاران را به نتيجه نمى رساند

اشعار به اين معنا دارد آه در آن روز زنان مصر يوسف را به سوى خود دعوت نكردند، بلكه او را نصيحت آردند آه 

من در : ((ليخا را بپذيرد، قرآن تا اين اندازه زنان مصر را شريك آرده ، و بعد از آن ، از قول يوسف فرموده خواهش ز

و اگر زنان مصر بيش از اين شرآت مى داشتند، يعنى آنها هم يوسف را به سوى )) غياب عزيز به او خيانت نكردم 

: و يا از قول وى چنين نقل آند)) بداند آه من خيانت نكردم  تا ملك: ((خويش دعوت آرده بودند بايد در اينجا مى فرمود

  .دّقت فرماييد -)) من به عزيز و به غير او خيانت نكردم ((

ولى از اين اشعار آه بگذريم عادتا محال به نظر مى رسد آه زنان مصر از يوسف جمالى را ببينند آه از خود بى خود 

و دستهاى خود را به جاى ميوه پاره بكنند آنگاه به هيچ وجه متعرض او شوند و عقل و شعور خود را از دست بدهند 

نشوند، و تنها خواهش آنند آه دل زليخا را بدست آورد و بعد برخاسته به خانه هاى خود بروند، چنين چيزى معموال ممكن 

ه بر سر زليخا آمد بر سر بلكه عادت حكم مى آند به اينكه از مجلس خارج نشده باشند مگر آنكه همان باليى آ. نيست 

ايشان هم آمده باشد، و در عالقه به يوسف به حد عشق رسيده باشند، همانطور آه زليخا رسيد، و از آن به بعد از خواب و 

خوراك افتاده ، صبح و شام بياد وى باشند، و جز او هم و غمى نداشته ، جان خود را نثار قدمش آنند، و او را به هر 

و طاقتشان باشد به طمع اندازند، و خود را بر سر راهش قرار داده متاع خود را بر او عرضه دارند و  زينتى آه در وسع

  .آرى ، طبع قضيه اينطور اقتضاء دارد. با تمام قدرت و استطاعت سعى آنند تا به وصال او نايل آيند

زندان ! پروردگارا: ((ا آه عرض آرداز ظاهر آالم يوسف بنا به حكايت قرآن نيز معانى مذآور استفاده مى شود، آنج

محبوبتر است نزد من از آنچه آه اينان مرا بدان مى خوانند، و اگر آيد ايشان را از من نگردانى گرفتارشان مى شوم ، 

پس اينكه با پروردگار شنوا و . چون اگر زنان مصر تنها با او حرف زده بودند از حرف زدنشان نزد خدا شكايت نمى آرد

  .مناجات مى آند، قطعا ناشى از ناراحتى شديدى بوده آه از زنان نامبرده ديده   ز حالش با خبر ا

سوم اينكه آن نيروى قدسى آه يوسف به وسيله عصمت و پاآى خود را در چنين موقع خطيرى حفظ آرد، مثل يك امر 

ى بود ديگر معنا نداشت در هر تدريجى بوده آه خداوند آنا فانا به وى افاضه مى فرمود، زيرا اگر يك امر دفعى م

و ديگر اينكه مى بايست در اين . گرفتارى و خطرى آه عفت او را تهديد مى آرده به خدا مراجعه نموده از خدا مدد بطلبد

آيد ايشان را از من نگردانيده بودى ) با دادن نيروى عصمت (و اگر تو  -و ان لم تصرف عنى : ((گفتار اخيرش مى گفت 

، گو اينكه اين جمله شرطيه زمانى نيست ، ولى هر چه باشد در هيئت هاى مختلف ))اگر نگردانى ((بگويد نه اينكه )) 

  .اشارات مختلفى هست 

دفع شر از يوسف را به صرف جديد و استجابتى جديد ...)) فاستجاب له ربه فصرف ((و لذا مى بينيم خداوند در جمله 

  .نسبت داده 

اگر مرا نگه ندارى : ((از قبيل علوم و از سنخ معارف بوده ، به دليل اينكه يوسف مى گويد چهارم اينكه اين نيروى قدسى

همچنانكه به همسر عزيز همين را گفت )) از ظالمان مى شوم : ((و اگر غير اين بود بايد مى گفت )) از جاهالن مى شوم 

و خدا آيد : ((همچنانكه به ملك فرمود)) ى شوم از خائنان م: ((و يا بايد مى گفت )) ظالمان رستگار نمى شوند: ((آه 

  )).خيانتكاران را به نتيجه نمى رساند
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و بين خداى تعالى فرق قائل شده ، هنگامى آه آن دو ) عزيز و همسرش (حضرت يوسف در نحوه خطاب خود بين آن دو 

اين عمل : ((عايت آرده و فرموده را مخاطب قرار داده به خاطر رعايت مقام و منزلتشان از جهت فهم ، ظاهر امر را ر

اما هنگامى )) و اين آار خيانت است و خدا آيد خائنان را به نتيجه نمى رساند)). ((ظلم است و ظالمان رستگار نمى شوند

  )).اين عمل جهل است : ((آه خداوند را مخاطب قرار داده حقيقت امر را عرض مى آند، مى فرمايد

  ))دهن انه هو السميع العليم فاستجاب له ربه فصرف عنه آي((

مستجاب نمود )) اگر آيد ايشان را از من نگردانى من عنان اختيار از آف مى دهم : ((يعنى خداوند مسالت او را آه گفت 

  .و آيد ايشان را از او بگردانيد، چون او شنواى گفته هاى بندگان و داناى به احوال ايشان است 

  ))يات ليسجننه حتى حين ثم بدالهم من بعد ما راوا اال((

بعد از مشاهده آن آيات و شواهدى آه بر طهارت و عصمت يوسف گواهى مى داد براى عزيز و : معناى آيه اين است 

همسرش و درباريان و مشاورينش راى جديدى پيدا شد، و آن اين بود آه تا مدتى يوسف را زندانى آنند، تا مردم داستان 

  .گ و رسوايى دربار شده بود فراموش نمايندمراوده زليخا را آه مايه نن

ديب نموده مجبورش سازد تا او را در آنچه آه مى أهمسر عزيز خواست تا با زندانى آردن يوسف او را به اصطالح ت

خواهد اجابت آند، عزيز هم از زندانى آردن وى مى خواست تا سر و صدا و اراجيفى آه درباره او انتشار يافته و آبروى 

  .اندان او و وجهه اش را لكه دار ساخته خاموش شوداو و خ

در خواب ديده : يوسف وارد زندان شد و با او دو جوان از غالمان دربار نيز وارد زندان شدند يكى از ايشان به وى گفت 

از  در خواب ديده آه باالى سر خود نان حمل مى آند و مرغها: ديگرى گفت . آه آب انگور مى فشارد و شراب مى سازد

  .ويل روياى ايشانرا بگويدأآن نان مى خورند، و از وى درخواست آردند آه ت

وى بزودى از زندان رها شده سمت پياله گردانى دربار را : روياى اولى را چنين تعبير آرد آه ) عليه الّسالم (يوسف 

ه مرغها از سرش مى خورند، و بزودى به دار آويخته گشت: اشغال خواهد آرد، و در تعبير روياى دومى چنين گفت آه 

همينطور هم شد آه آن جناب فرموده بود، در ضمن يوسف به آن آس آه نجات يافتنى بود در موقع بيرون شدنش از زندان 

  .مرا نزد صاحبت بياد آر، شيطان اين سفارش را از ياد او برد، در نتيجه يوسف سالى چند در زندان بماند: گفت 

شاه خواب هولناآى ديد و آنرا براى آرسى نشينان خود بازگو آرد تا شايد تعبيرش آنند، و آن بعد از اين چند سال پاد

در خواب مى بينم آه هفت گاو چاق ، طعمه هفت گاو الغر مى شوند، و هفت سنبله سبز و : خواب چنين بود آه گفت 

  .يد، اگر تعبير خواب مى دانيدسنبله هاى ديگر خشكيده ، هان اى آرسى نشينان نظر خود را در روياى من بگوئ

در اين موقع بود آه ساقى شاه به ياد يوسف و . اين خواب آشفته است و ما داناى به تعبير خوابهاى آشفته نيستيم : گفتند

تعبيرى آه او از خواب وى آرده بود افتاد، و جريان را به پادشاه گفت و از او اجازه گرفت تا بزندان رفته از يوسف تعبير 

  .ب وى را بپرسد، او نيز اجازه داده به نزد يوسف روانه اش ساخت خوا

وقتى ساقى نزد يوسف آمده تعبير خواب شاه را خواست ، و گفت آه همه مردم منتظرند پرده از اين راز برداشته شود، 

ريد، مگر مقدار مى گذا  هفت سال پى در پى آشت و زرع نموده آنچه درو مى آنيد در سنبله اش : يوسف در جوابش گفت 

اندآى آه مى خوريد، آنگاه هفت سال ديگر بعد از آن مى آيد آه آنچه اندوخته ايد مى خوريد مگر اندآى از آنچه انبار آرده 

  .ايد، سپس بعد از اين هفت سال ، سالى فرا مى رسد آه از قحطى نجات يافته از ميوه ها و غالت بهره مند مى گرديد
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تا : نيد حالتى آميخته از تعجب و مسرت به وى دست داد، و دستور آزاديش را صادر نموده گفت شاه وقتى اين تعبير را ش

احضارش آنند، ليكن وقتى مامور دربار زندان مراجعه نموده و خواست يوسف را بيرون آورد، او از بيرون شدن امتناع 

زنان مصر را تحقيق نموده ميان من و ايشان بيرون نمى آيم مگر بعد از آنكه شاه ماجراى ميان من و : ورزيد و فرمود

  .حكم آند

شاه تمامى زنانى آه در جريان يوسف دست داشتند احضار نموده و درباره او با ايشان به گفتگو پرداخت ، همگى به 

ريم ، خدا منّزه است آه ما از او هيچ سابقه سويى ندا: برائت ساحت او از جميع آن تهمت ها متفق گشته به يك صدا گفتند

ديگر حق آشكارا شد، و ناگزيرم بگويم همه فتنه ها زير سر من بود، من عاشق او شده و با : در اينجا همسر عزيز گفت 

پادشاه امر او را بسيار عظيم ديد، و علم و حكمت و استقامت و امانت . او بناى مراوده را گذاردم ، او از راستگويان است 

زادى و احضارش را مجددا صادر آرد و دستور داد تا با آمال عّزت و احترام او در نظر وى عظيم آمد، دستور آ

خود سازم ، وقتى او را آوردند و با او به گفتگو   او را برايم بياوريد تا من او را مخصوص : احضارش آنند، و گفت 

ترين وجهى آزمايش ، و به تو ديگر امروز نزد ما داراى مكانت و منزلت و امانتى ، زيرا به دقيق : پرداخت ، گفت 

  .بهترين وجهى خالص گشته اى 

بگردان آه در حفظ آن حافظ و دانايم ، و  -يعنى سرزمين مصر  - مرا متصدى خزائن زمين : يوسف در پاسخش فرمود

مى توانم آشتى ملت و مملكت را در چند سال قحطى به ساحل نجات رسانيده از مرگى آه قحطى بدان تهديدشان مى آند 

هانم ، پادشاه پيشنهاد وى را پذيرفته ، يوسف دست در آار امور مالى مصر مى شود، و در آشت و زرع بهتر و بيشتر بر

و جمع طعام و آذوقه و نگهدارى آن در سيلوهاى مجهز با آمال تدبير سعى مى آند، تا آنكه سالهاى قحطى فرا مى رسد، و 

  .مى آند و بدين وسيله از مخمصه شان مى رهانديوسف طعام پس انداز شده را در بين مردم تقسيم 

پس مى توان گفت اگر . در همين سنين بود آه يوسف به مقام عزيزى مصر مى رسد و بر اريكه سلطنت تكيه مى زند

زندان نرفته بود به سلطنت نمى رسيد، در همين زندان بود آه مقدمات اين سرنوشت فراهم مى شد، آرى با اينكه زنان 

اسم يوسف را از يادها ببرند و ديدگان را از ديدارش محروم و ) براى خاموش آردن آن سر و صداها(استند مصر مى خو

  .او را از چشمها مخفى بدارند، و ليكن خدا غير اين را خواست 

در بعضى از همين سالهاى قحطى بود آه برادران يوسف براى گرفتن طعام وارد مصر و به نزد يوسف آمدند، يوسف به 

حض ديدن ، ايشان را مى شناسد، ولى ايشان او را بهيچ وجه نمى شناسند، يوسف از وضع ايشان مى پرسد، در جواب م

ما فرزندان يعقوبيم ، و يازده برادريم آه آوچكترين از همه ما نزد پدر مانده چون پدر ما طاقت دورى و فراق : مى گويند

  .او را ندارد

ل دارد او را هم ببيند و بفهمد آه مگر چه خصوصيتى دارد آه پدرش اختصاص به يوسف چنين وانمود آرد آه چنين مي

براى اينكه (خودش داده است ، لذا دستور مى دهد آه اگر بار ديگر به مصر آمدند حتما او را با خود بياورند، آنگاه 

از ايشان عهد و پيمان گرفت آه بسيار احترامشان نموده بيش از بهايى آه آورده بودند طعامشان داد و ) تشويقشان آند

برادر را حتما بياورند، آنگاه محرمانه به آارمندان دستور داد تا بها و پول ايشان را در خرجين هايشان بگذارند، تا وقتى 

  .برمى گردند متاع خود را شناخته شايد دوباره برگردند

صر اتفاق افتاده بود همه را براى پدر نقل آردند و چون به نزد پدر بازگشتند ماجرا و آنچه را آه ميان ايشان و عزيز م

  :با اين همه احترام از ما عهد گرفته آه برادر را برايش ببريم و گفته : گفتند آه 
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اگر نبريم به ما طعام نخواهد داد، پدر از دادن بنيامين خوددارى مى آند، در همين بين خرجينها را باز مى آنند تا طعام را 

مى رسانند،   بينند آه عزيز مصر متاعشان را هم برگردانيده ، مجددا نزد پدر رفته جريان را به اطالعش جابجا آنند، مى 

و در فرستادن بنيامين اصرار مى ورزند، او هم امتناع مى آند، تا آنكه در آخر بعد از گرفتن عهد و پيمانهايى خدايى آه 

د، و در عهد خود اين نكته را هم اضافه مى آنند آه اگر در بازگرداندن و محافظت او دريغ نورزند رضايت مى ده

  .گرفتارى پيش آمد آه برگرداندن او مقدور نبود معذور باشند

آنگاه براى بار دوم مجهز شده بسوى مصر سفر مى آنند در حالى آه بنيامين را نيز همراه دارند، وقتى بر يوسف وارد 

من برادر تو يوسفم ، : وت برده خود را معرفى مى آند و مى گويدمى شوند يوسف برادر مادرى خود را به اتاق خل

و آن اينست ) آه تو بايد مرا در پياده آردن آن آمك آنى (ناراحت نباش ، نخواسته ام تو را حبس آنم ، بلكه نقشه اى دارم 

  .آه مى خواهم تو را نزد خود نگهدارم پس مبادا از آن چه مى بينى ناراحت بشوى 

اى : ايشان را مى بندد، جام سلطنتى را در خرجين بنيامين مى گذارد، آنگاه جارزنى جار مى زند آه و چون بار 

جام سلطنتى : شما دزديد، فرزندان يعقوب برمى گردند و به نزد ايشان مى آيند، آه مگر چه گم آرده ايد؟ گفتند! آاروانيان 

به خدا شما آه خود : م ، و من خود ضامن پرداخت آنم ، گفتندرا، هر آه از شما آنرا بياورد يك بار شتر جايره مى دهي

حال اگر در بار شما پيدا شد آيفرش : فهميديد آه ما بدين سرزمين نيامده ايم تا فساد برانگيزيم ، و ما دزد نبوده ايم ، گفتند

صاحب مال مى شود، ما آيفر دزد، خود دزد است ، آه برده و مملوك ) در مذهب ما: (چيست ؟ خودتان بگوييد، گفتند

  .سارق را اينطور آيفر مى آنيم 

پس شروع آردند به بازجويى و جستجو، نخست خرجينهاى ساير برادران را وارسى آردند، در آنها نيافتند، آنگاه آخر سر 

  .از خرجين بنيامين درآورده ، دستور بازداشتش را دادند

التماس آردند موثر نيفتاد، حتى حاضر شدند يكى از ايشان را بجاى او هر چه برادران نزد عزيز آمده و در آزاد ساختن او 

يوس شده نزد پدر آمدند، البته غير از بزرگتر ايشان آه او در أبگيرد و بر پدر پير او ترحم آند، مفيد نيفتاد، ناگزير م

ه ظلمى آه به يوسفش آرديد از مگر نمى دانيد آه پدرتان از شما پيمان گرفته ، مگر سابق: مصر ماند و به سايرين گفت 

يادتان رفته ؟ من آه از اينجا تكان نمى خورم تا پدرم اجازه دهد، و يا خداوند آه احكم الحاآمين است برايم راه چاره اى 

  .معين نمايد، لذا او در مصر ماند و ساير برادران نزد پدر بازگشته جريان را برايش گفتند

نه ، نفس شما باز شما را به اشتباه انداخته و گول زده است ، : ريان را شنيد، گفت وقتى اين ج) عليه السالم (يعقوب 

صبرى جميل پيش مى گيرم ، باشد آه خدا همه آنان را به من برگرداند، در اينجا روى از فرزندان برتافته ، ناله اى آرد و 

مى برد سفيد شد، و چون فرزندان مالمتش آردند آه ، وا اسفاه بر يوسف ، و ديدگانش از شدت اندوه و غمى آه فرو : گفت 

من حزن و اندوهم را نزد خدا ) من آه به شما چيزى نگفته ام : (آه تو هنوز دست از يوسف و ياد او برنمى دارى ، گفت 

و  اى فرزندان من برويد و از يوسف: شكايت مى آنم ، و من از خدا چيرهايى سراغ دارم آه شما نمى دانيد، آنگاه فرمود

  .يوس نشويد، من اميدوارم آه شما موفق شده هر دو را پيدا آنيدأجستجو آنيد و از رحمت خدا م  برادرش 

چند تن از فرزندان به دستور يعقوب دوباره به مصر برگشتند، وقتى در برابر يوسف قرار گرفتند، و نزد او تضرع و 

بال و ! آه هان اى عزيز: ما و برادر ما رحم آن ، و گفتند زارى آردند و التماس نمودند آه به ما و جان ما و خانواده

بدبختى ما و اهل ما را احاطه آرده ، و قحطى و گرسنگى از پايمان درآورده ، با بضاعتى اندك آمده ايم ، تو به بضاعت 
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ما، آه خدا تصدق ما نگاه مكن ، و آيل ما را تمام بده ، و بر ما و بر برادر ما آه اينك برده خود گرفته اى ترحم فر

  .دهندگان را دوست مى دارد

آه عبارت بود از عزيز آردن يوسف على رغم خواسته برادران ، و وعده اينكه قدر و (اينجا بود آه آلمه خداى تعالى 

تحقق يافت و يوسف تصميم گرفت خود را به ) منزلت او و برادرش را باال برده و حسودان ستمگر را ذليل و خوار بسازد

  :ران معرفى آند، ناگزير چنين آغاز آردبراد

آيا راستى . گفتند) برادران تكانى خورده (هيچ مى دانيد آنروزها آه غرق در جهل بوديد؟ با يوسف و برادرش چه آرديد 

من يوسفم ، و اين برادر من است خدا بر ما منت نهاد، آرى آسى آه تقوا پيشه آند و صبر نمايد خداوند : تو يوسفى ؟ گفت 

  .اجر نيكوآاران را ضايع نمى سازد

به خدا قسم آه خدا تو را بر ما برترى داد، و ما چه خطاآارانى بوديم ، و چون به گناه خود اعتراف نموده و گواهى : گفتند

دادند آه امر در دست خداست هر آه را او بخواهد عزيز مى آند و هر آه را بخواهد ذليل مى سازد، و سرانجام نيك ، از 

مردم با تقوا است و خدا با خويشتن داران است ، در نتيجه يوسف هم در جوابشان شيوه عفو و استغفار را پيش آشيده آن 

امروز به خرده حساب ها نمى پردازيم ، خداوند شما را بيامرزد، آنگاه همگى را نزد خود خوانده احترام و : چنين گفت 

انواده هاى خود بازگشته ، پيراهن او را هم با خود برده به روى پدر اآرامشان نمود، سپس دستورشان داد تا به نزد خ

  .بيندازند، تا بهمين وسيله بينا شده او را با خود بياورند

برادران آماده سفر شدند، همينكه آاروان از مصر بيرون شد يعقوب در آنجا آه بود به آسانى آه در محضرش بودند گفت 

به خدا قسم : ، اگر به سستى راى نسبتم ندهيد، فرزندانى آه در حضورش بودند گفتندمن دارم بوى يوسف را مى شنوم : 

  .تو هنوز در گمراهى سابقت هستى 

و همينكه بشير وارد شد و پيراهن يوسف را بصورت يعقوب انداخت يعقوب ديدگان از دسته رفته خود را بازيافت ، و 

ديدن آن ديدگانش را گرفته بود، با همان ، ديدگانش را شفا داد، عجب اينجاست آه خداوند بعين همان چيزى آه بخاطر 

  !به شما نگفتم آه من از خدا چيرهايى سراغ دارم آه شما نمى دانيد؟: آنگاه به فرزندان گفت 

: حال براى ما استغفار آن ، و آمرزش گناهان ما را از خدا بخواه ما مردمى خطا آار بوديم ، يعقوب فرمود! اى پدر: گفتند

  .بزودى از پروردگارم جهت شما طلب مغفرت مى آنم آه او غفور و رحيم است 

آنگاه تدارك سفر ديده بسوى يوسف روانه شدند، يوسف ايشان را استقبال آرد، و پدر و مادر را در آغوش گرفت ، و 

مادر را بر تخت نشانيد،  امنيت قانونى براى زندگى آنان در مصر صادر آرد و به دربار سلطنتيشان وارد نمود و پدر و

  .آنگاه يعقوب و همسرش به اتفاق يازده فرزندش در مقابل يوسف به سجده افتادند

پدر جان اين تعبير همان خوابى است آه من قبال ديده بودم ، پروردگارم خوابم را حقيقت آرد، آنگاه به : يوسف گفت 

  .زرگ از وى آرد، و چه سلطنت و علمى به او ارزانى داشت شكرانه خدا پرداخت ، آه چه رفتار لطيفى در دفع بالياى ب

دودمان يعقوب همچنان در مصر ماندند، و اهل مصر يوسف را به خاطر آن خدمتى آه به ايشان آرده بود و آن منتى آه 

و يعقوب  به گردن ايشان داشت بى نهايت دوست مى داشتند و يوسف ايشان را به دين توحيد و ملت آبائش ابراهيم و اسحاق

  .دعوت مى آرد، آه داستان دعوتش در قصه زندانش و در سوره مؤ من آمده 

  و مقام معنوى او) عليه السالم (ثناى خداوند بر يوسف 
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ويل احاديثش أرا از مخلصين و صديقين و محسنين خوانده ، و به او حكم و علم داده و ت) عليه الّسالم (خداوند يوسف 

اينها آن ثناهايى بود آه در سوره (و نعمت خود را بر او تمام آرده و به صالحينش ملحق ساخته ، آموخته ، او را برگزيده 

ثنا گفته او را نيز در زمره ايشان اسم ) عليه الّسالم (و در سوره انعام آنجا آه بر آل نوح و ابراهيم ) يوسف بر او آرده 

  .استبرده 

  داستانهاي قرآن و تاريخ انبيا در الميزان 

- -------------------------------------------------------------------------------  

  حسين فعال عراقي: گرد آوري و تدوين 

  داستانهاي قرآن و تاريخ انبيا در الميزان
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