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 تاريخ و اساطير تطبيقی ايران باستان
(١) 
  
 
 

 سيمای واقعی زرتشت تاريخی
به همراه معرفی چهرًه تاريخی انبيای کتب مقدس    

)عهد اساطير نهادن بر پايان درتالشی (  

 
 
 
 
 

 در مورد زرتشت و اوستا
 و

 تاريخ اساطيری ايران
 
 
 
 

 تأليف 
  جواد مفرد کهالن 
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باد صبا مشک فشان خواهد شد                        عالم پير دگر باره جوان خواهد شد           نفس     
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ُلّب مطلب پيام عيسی مسيح تاريخی يعنی يهودای جليلی فرزند زيپورايی اين بود که به 

.بديشان باج ندهيدجز خدای يکتا نپرستيد و از جهانخواران اطاعت نکرده و   
 

 
 

. عنوان کتاب و يا کتابهای آسمانی  که افراط و تفريط در متون آنها تباهی می آفريند، بی معنی است
وقتی که ما و زمين و خورشيد مان خود آسمانی هستيم و از ذراتی از مادًه نور تشکيل شده ايم که خود 

نهم در حالی است که اگر از فضای خالی آ. با سرعتی سرسام آور در حرکت دورانی کاينات شريکند
موجود درکّل مواد کره زمين صرف نظر کنيم، اندازًه مجموع اين ارواح زندًه سيار از يک توپ فوتبال 

. بزرگتر نخواهد بود  

 
 

 
 
 
 
 
 

 گرچه خانه ازپای بست سست و ويران است، 
خليل بزرگمرد بی نظير و بی مثال ابراهيم /بودا/الکن بنيانگذار آداب و سنن کهن آسيا يعنی زرتشت

.تاريخ عهد باستان بوده است  
 
 

 
 

تنها به اندازًه سر کوه يخی است که از اقيانوس تاريخ سر بر آورده است؛  دانش زرتشتيها از زرتشت
.پس بايد ديد ديگران از وی چه می گويند  
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 سيمای واقعی زرتشت تاريخی

 
 
 

)ِاّنا َاعطيناک الکوثر(  
 
 
 
 
 

 
در روستای سکاوند بخش هرسين کرمانشاهان) زرتشت(دخمه گائوماته برديه   

 
 
 
مژده دهيد باغ را بوی بهار می رسدـــــــ    آب زنـــيد راه را، هين که نـــــگار می رسد  
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 معنی لفظی نام عجم و پيوند ناگسستنی تاريخی آن با جمشيد و جم
 

می دانيم کلمًه عجم در زبان عرب به معنی کسی که دارای زبان غير فصيح و لکنت داراست می باشد و از همينجاست 
آورده دارای زبان لکنت دار بابک خرمدين را تحت اين لقب يعنی  از افواه عامهکه محمد بن جرير طبری به پيروی 

تّخلص می نموده  "کوراوغلو"که خودش را با اعتقاد تناسخ فرزندکورش بابک خرمدين تنبورزن است، در صورتيکه 
ترانه های ّغرايی برای تشجيع لشکريان خود می خوانده است که آن ترانه ها تا به روزگار ما درزبان عاشيقهای آذری 

ًه سيادت اعراب مسلمان خيلی قديميتر از دور عجمبه هر حال کلمًه .يعنی ترانه ُسرايان خواهان سالمتی باقی مانده است
ميباشد يعنی مربوط بدان دوره ای است که قبائل پراکندًه عرب در آن شرايطی نبوده اند که بتوانند لقب تحقيرآميزی به 

نگارنده :درزبانهای عربی وايرانی چه بوده است عجمپس بايد ديد شکل و معنی اصلی نام .سروران ايرانی خود بدهند
" ل"با اف و الم حرف تعريف شمسی بوده که در آن حرف  الجّماصل اين کلمه درزبان عرب اکنون ترديدی ندارد که 

بوده چونکه ميدانيم اين همان معنی لفظی نام قبيله و طبقًه مردم انجمنی صرف نميشود و آن در زبان عرب به معنی 
ی تًاييد درستی اين نظرهمچنين نام برا.بوده است) تورات و قرآن عاد، همانمجوسان( مغانروحانيون قديم ايران يعنی 

می باشد که جمع مردم و انجمن گرد آتش را نيز دردست داريم که باز به همين معنی ) گور( گبرديگر زرتشتيان يعنی 
از سوی ديگربه طور  عجمکلمًه .باقی مانده است) دانايان سرود دينی(گورانها می دانيم اين کلمه درنام فرقًه بزرگ 

مربوط ميشده ) ضّحاک، آستياگ( اژيدهاک ثانیکه با جمی پيوند دارد چه ) جمشيد اساطيرايرانی( جماساسی با نام 
ناميده ميشده )يعنی دانای سفيد و مّقدس(سپيتمه آذربايجان بوده که به قول کتسياس و منابع اوستايی قوم مغان شخصی از

در اوستا نيز بدين (آورده ) ارمغان کنندًه خوشبختی(س کتسياس  نام سپيتمه را درفهرست نام حکمرانان ماد اسپندا. است
و به وی به عنوان آخرين فرمانروای ماد حکومت سی وپنج  سال قائل شده و نام ديگر او ) معنی لفظی اشاره شده است

می دانيم که وی زيردست آستياگ پدر زن خويش بوده و همزمان با . آورده است) صاحب و وارث تخت(آستی گاس را 
 پدراز جانب ديگر ميدانيم که اين فرد در واقع همان . در آذربايجان واران و ارمنستان حکومت نموده استتياگ سآ

آذربايجان يعنی مراغه حکومت ميکرده است و در تواريخ اساطيری ايران رغًه  ميباشد که در شهرزرتشت سپيتمان 
معرفی گرديده  )دارای رمه ها يا سرودهای با ارزش(گودرزو  )دانای نيک(هومو  )همزاد(جم تحت نام های ايرانی 

در اينجا همچنين  جمو دليل اين وجه تسميه ها جزمغ بودن شخص وی نبوده است چه همانطوريکه گفتيم نام . است
 در.ميباشد بزرگان سرودهای دينی همچنين و انجمنیايرانی به معنی گور و  مغعبری و عادعربی و جّم مطابق با همان 

را ساخت و جای آن در ) يعنی قلعًه جمشيد(در مورد اين جم گفته شده که وی ورجمکرت فرگرد دوم ونديداد  اوستا،
 ذکر شده است که اکنون ويرانه های اين دژکوهستانی در آنجا قلعه)موردی چای شهرستان مراغه(رود دائيتی کنار 
کيلومتری جنوب مراغه در کنار روستای ليلی داغی واقع شده ١۴ناميده ميشود و در حدود ) يعنی دژجنگجويان(قيزالر
در واقع تهاجم قبايل سکايی و (کوالک در مورد آن آمده که زمان توفان بزرگ فرگرد دوم ونديداد در همين . است

با کسان خود در آن پناه گرفته بودند و اين همان  )يعنی جم درخشان( جمشيد ) سئوروماتی شمال دريای سياه و قفقاز
رهبر می دانيم که .ياد شده است) مغان، انجمنی ها(قوم عاد توفانی است که در قرآن تحت عنوان توفان قهرخدا برای 

معرفی شده است که بی ترديد منظوراز همان هودها خدای )هودا، يعنی موبد دانای نيک( هوددر قرآن ملکوتی قوم عاد 
که کتسياس در موردش ميگويد وی که . است) زرتشت(پدر سپيتاک ) دانای سفيد و مقّدس(رعد قوم کاسيان يا سپيتمه 

داماد آستياگ بود به دست کورش به قتل رسيد چون او وارث تاج و تخت به شمار می رفت و رسمًا به عنوان جانشين 
برًه (يشتهای اوستا نير به تصريح گفته شده که سپيتوره  اين خبر درست به نظر می رسد چون در.وی برگزيده شده بود

به وضوح نشانگر همان ) برًه سفيد( سپيتورهرا کشت؛ چه نام ) جمشيد(جم ) ضّحاک(به همدستی اژی دهاک ) سفيد
که (سپيتاک به هر حال بنا به روايت کتسياس، کورش دو پسراين سپيتمه با اسامی .می باشد) لفظًا يعنی قوچ(کوروش 

را به حکومت  مگابرنو) هرتسفلد ايران شناس معروف آلمانی به درستی وی را مطابق با همان زرتشت سپيتمان دانسته
يعنی اين دو .ازدواج کرد) دانای خانه، دختر آستياگ(انتخاب نمود و با مادر ايشان يعنی آميتيدا  گرگانو  بلخنواحی 
يل به پسر خوانده های کورش گرديدند و از همينجاست که از در عمل تبد) سپيتاک و برادر بزرگش مگابرن(برادر

در شاهنامه پديد آمده ) کورش(ترکيب ايندو با کمبوجيه سوم پسر تنی کورش سوم داستان اساطيری سه پسر فريدون 
اين  که. به شمار آمده اند) گئوماته زرتشت، سپيتاک برديه(قاتل ايرج) کمبوجيه(و تور ) مگابرن(که درآن سلم . است

داريوش همان ) يعنی کشندًه ويرانگر دقيانوس برديه،(گئوماته زرتشت براساس شايعه ای دروغين بوده چه قاتل اصلی 
چنانکه از نوشته .وشش تن همراهان وی بوده اند که در قرآن از آنها به عنوان اصحاب کهف نام برده شده است) پشوتن( 

برديه،يعنی (تنائوکساريا همان ) زرتشت، زريادر(سپيتاک کورش،  های هرودوت و کتسياس بر می آيد بعد از مرگ
(  پاتی زيتو ) مغ دانای سرودهای دينی( گئوماتای مغ از بلخ به پارس خوانده شد و در آنجا تحت القاب ) بزرگ تن

گذشت  به هنگام لشکرکشی کمبوجيه به مصر به نيابت سلطنت وی بر گزيده شد و چون بعد از) حافظ سرودهای دينی
سه سال و اندی شايعًه مرگ کمبوجيه در مصر به وی رسيد حکومت خود را همراه با برنامه اصالحات عميق اجتماعی 

موبدان به همراه وی و شش تن همدستانش، ) پشوتن روايات زرتشتی(خويش رسمی اعالم نمود تا اينکه توسط داريوش 
) معدومين( ثمودوقوم ) زرتشت( هامانبه عنوان قهرخدا برقوم  ترور گرديدند که اين واقعه در تورات و قرآننزديکش 

در قتل وی مردم آسيا به به گفتًه هرودوت اين مغ اصالحات اجتماعی بی نظيری نموده بود چنانکه . بازگويی شده است
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ميگردند قهر غالبًا به توالی هم ذکر  ثمودو  عادچنانکه می دانيم در قرآن قوم .جز پارسيان به سوگ و ماتم نشستند
که متواتر بودن حديث اين وقايع بی مناسبت نبوده است .آسمانی بر ايشان حوادث تاريخی بسيار مهمی به شمار می آيند

) معدوم شدگان( قوم ثمودو قهر بر ) هوم، هود؟(سپيتمه مربوط به ) مغان(قوم عاد  چه به طوريکه گفته شد قهر خدا بر
 صالح:می باشد) هوم، هود؟(پسر همان سپيتمه ) قرآنصالح  ن،زرتشت اوستا،هوم سپيد، هاما(سپيتاک مربوط به 

که منظور همان ) تاک= هئومان يعنی نيکو منش يا پسر هوم(اوستائی هامان / مطابق باهمان نام توراتی ) نيکوکار(
من "که می گويد  عيسی مسيحاحتمال دارد آن گفتًه انجيلی منسوب به . بوده است) سپيتاک برديه(گئوماته زرتشت 

از آنجاييکه لقب مسيح در زبانهای کهن ايرانی به معنی مرد بزرگ ".درخت تاک واقعی هستم و پدرمن باغبان است
متعلق به هوم و ) تاک - سپيت(سپيتاکاشاره به برديه زرتشت است لذا مطلب فوق بايد از همين معنی لفظی نامهای 

بيرون تراويده باشد چه در کتب پهلوی از ) ايزد نباتات( آدونيس اسطوره خدای فينيقی همچنين زرتشت و پدرش و
صحبت ميشود که نشانگرنامهای ) گياه حرس شونده(گئو کرنو هوم سپيد تقديس فراوان گياهی اسطوره ای به نامهای 

به خاطر  ودثمجالب است که در قرآن گفته شده که بالی آسمانی نازل شده بر قوم .سپيتاک ميباشند/و هامان) تاک(هوم 
بود که  صيحًه آسمانینازل شد و اين بال به شکل ) در واقع شهرياری فرد نيکومنش( شتر صالحبی حرمتی و پی کردن 

که به قول هرودوت و کتسياس و خودگفتًه داريوش ) بوده مغ کشیبه يونانی يعنی ( ماگوفونی بی ترديد اين واقعه همان 
پس در روايت قرآنی اصطالح يونانی . همدستان وی آن را به راه انداختنددر کتيبًه بيستون که داريوش و شش تن 

شتر صالح سوای مطابقتش با . تعبير و تفسير شده است) صيحًه بلندبه يونانی يعنی ( ِمگافونیبه ) مغ کشی( ماگوفونی
نيز مناسبتی داشته چه به روزگارما نيز اغلب ) زرتشت(با کلمًه شتر در ظاهرنام زرتوشترا ) شهريار(کلمًه پهلوی شتره 

يکه نتيجًه در صورت. گرفته اندُشتر را به معنی ) زرتشت( زرتوشترادرنام ) شتره(شترا ايرانشناسان به سهو همين جزء 
و  زرديا  زردر اصل مرکب است از )زرتشترا(زرتشت سه دهه تحقيق اختصاصی اين جانب در اين باب آن است که نام 

چه از مجموع روايات تاريخی و اساطيری   دارندًه پيکر زرين، درمجموع يعنی )ساخته و پيکريعنی ( ائشترهيا  تشت
صربهای دوردست يعنی  دوراسروهانين برمی آيد که زرتشت نژادش به منابع ايرانی،هندی، ارمنی، عربی و يونانی چ

درشمال قفقازمی رسيده ) سرمات، يعنی مادرساالر(و سئورومات ) يازيگ، يعنی تيراندازان(ازقبايل ايسدون ) بوسنيها(
را که  ادوسيانو هکاتيوس ميلتی يا همان ک خبر هرودوت موخيانحتی اگر . دورنبوده انددشت مغان است که چندان از 

بگيريم در اين  قبضًه شمشيرمی زيسته اند کلمه ای يونانی به معنی دارندگان ) موخهاعلی القاعده دشت (دشت مغاندر 
موسی خورنی مورخ قديم ارمنی و . می باشند که اساسًا نامشان به همين معنی است سئوروماتهاصورت اينان همان 

مربوط ) سئورومات(نی هخامنشی به صراحت زرتشت را با ملکه سمورامت کتسياس طبيب و مورخ دربارپادشاهان ميا
سپيتمه، ( جملذا درمجموع .را می رساند) قوم سلم(دانسته اند که اين بی شک وابستگی قبيله ای زرتشت به سئوروماتها 

) زرد/نده اسب بوردار( شيداسبو ) بور( کورنگونامهای افراد اساطيری خانواده اش يعنی ) يعنی دانای سفيد مّقدس 
يعنی فردسفيد و مّقدس می باشند منظور نظر قرآن از قوم عاد سپيتاک / زرتشتکه نشانگر همان ) شراب، هوم( شمو
منظور بوده  مغانپس در اصل ازقوم ثمود يعنی فناشدگان خود همان قوم عاد يعنی . بوده اند) فناشدگان(وثمود ) انجمنی(

ثمود به روزگار مّحمد در محيط عربستان باز شناخته نمی شده /يخی قوم عادمعلوم ميشود که منشًا تار. است
) برگماشته بر آزمايشهای جانگداز(اّيوب و ) سروددان ّمنور(گئوتمه بودا همانطوريکه چنين موردی در بارًه .است

د تاريخی و لغوی از اّتفاق افتاده است چه بنا به اسنا زرتشتدرشرق و غرب امپراطوريهای ايران کهن در رابطه با 
مراد می بوده اند؛که از عهد قديم تا به روزگار ما از )سپيتاک(ايشان نيز بی ترديد  در اصل  همان گئوماته زرتشت 

نگارنده در باب يکی بودن اين سه تن درمقالًه . اصل خود يعنی زرتشت دور افتاده اند و از آن متمايزگرديده اند
) يمه(جم در مورد ريشًه ايرانی نام . ت اجتماعی جهانشمول مفصًال صحبت نموده استاشوزرتشت سپيتمان پيغمبر عدال

قديميتر بوده و درزبان ) داماد آستياگ و وليعهد وی(عهد سپيتمه گفتنی است که آن  در پيش آريائيان هندوايرانی از 
ميرای خورشيد وايزد خاندان  ايزدبوده است و آن بدين معانی نام ) سمبل خورشيد(همزاد و جام ايشان آن به معانی 

سروردانا يا دانای (  ايميريا) اسالف لران(وی درپيش آريائيان کاسی . شاهی و ايزدجهان زيرين به شمار می رفته است
پيداست که . قيد شده است)الهًه جهان زيرين( ميريزير ناميده ميشد و نام مزدوجش که الهًه سرسبزی بوده ) مرگ و مير
چون در امپراطوری ايرانيان پيش : بوده درهم آميخته است مغانو قوم وی يعنی  سپيتمهّم ساميها که لقبی بر اين جم با ج

از اسالم سامی زبانان در صد بااليی را تشکيل می داده اند و فرهنگ و اساطيرکهن ايرانی را می شناخته ودر مورد آنها 
مترادف ) گبر(و گور ) مجوس، دانای سرودهای دينی(مهای مغ بحث و فحص ميکرده اند لذا چنانکه اشاره شد برای نا

ساخته و از تلخيص آن الّجم  سامی عربی آن يعنی جّم را با اضافه کردن حرف تعريف الف و الم شمسی خود به صورت
اين جّم از  چنانکه گفته شد.پديد آورده اند) در اصل برای روحانيون مغ ايشان(را برای ايرانيان  عجمدر افواه عامه نام 

در تورات کتاب استر نام : مطابق ميشده است ) برديه/زرتشت/سپيتاک( هامانپدر) سپيتمًه مغ(هوم عابدسوی ديگربا 
دوردست (اجاجی ذکر شده اند و نام قبيلًه ايشان ) همزاد، جم(همداتای و ) نيکومنش( هامانزرتشت و پدرش  به ترتيب 

نيز به بوسنی و  آنتامی باشند چه نامهای ) اسالف بوسنيها( سرماتهای آنتايیقيد شده که بی ترديد منظور ) و بااليی
خود ايرانيان نيز اين نام تاريخی را تنها از سامی زبانان بين النهرين نياموخته و   پس. معنی کناری و دوردست ميباشند

به .  ناميده می شده استجمی ا و اوستا همزاد وی دختری بوده که داشته است که مطابق وداههمزادی جم واقعًا /سپيتمه 
در اوستا به جّم لذا اين .بکار برده اند) هوم(به جای سپيتمه ) آستياگ(هر حال ايرانيان نام جم را در رابطه با اژيدهاک 
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که علی القاعده تحت  - کهن اساطيری آريائيان يعنی خدای ميرای خورشيد و ايزد خاندان شاهی جمسبب همشکلی آن با 
چنانکه گفته شد کتسياس . يکی گرفته شده است -اشکال يمه، ايمرو و ييمير از هند تا اسکانديناوی شناخته شده بوده

درنظر گرفته شده بود ) اژيدهاک مادی، ضحاک(به طور رسمی به عنوان جانشين آستياگ ) جم، هوم(ميگويد سپيتمه 
بود؛ ولی در اساطير شاهنامه به اشتباهی )سنگهواک، بينا و  سخنور(وی، آميتيدا  چون وی داماد آستياگ و شوهر دختر

که ظاهرًا منشًا آن تقارن حکومت ايشان بعالوه تقيه و سازشگری و دروغ مصلحت آميزگويی مغان درباری بوده،اژی 
نه ) ًا يعنی جم درخشان و زيبالفظ(پس جمشيد يعنی همان يمه خشئتًه اوستا . دهاک جانشين جمشيد وانمود شده نه برعکس

همان جمشيد جم اساطيری است که به عنوان خدای خاندان شاهی و خدای ميرايخورشيد وخدای جهان زيرين شناخته 
می . هوم تاريخی است که در اوستا ملقب به هوم سرور و دارندًه چشمان زرين است/ اسپنداس/ ميشده، بلکه همان سپيتمه
نيز به معانی سرور ) سلم، سئورومات، يعنی اسالف صربوکرواتها(بيله اصلی وی يعنی سئيريمه دانيم که نام اوستايی ق

ظاهرًا تناقضی بين مغ بودن و انتساب زرتشت به دوراسروها يعنی صربهای دوردست .بزرگ و جوشن پوش است
الط با قوم سئورومات پديد آمده می توانستند از اخت) مراغه(موجود است ولی اين مغهای شهر رغًه آذربايجان ) بوسنيها(

نيز مقام ) سکاها(واسکيتان ) قوم سلم(باشند چه بنا به شواهد تاريخی و باستانشناسی مغان حتی در ميان قبايل سئورومات
سرب يا سرو به لغت ( صربدر زبان آريائيها با نامهای  مغافزون براين کلمه .روحانيت را به خود اختصاص داده بودند

کالغ توتم در پرستش  و نيز هئوروات، به اوستايی به همان معنی(کروات و ) يا تيرانداز همه کس و انجمنی ودايی يعنی
در (به طوری که اشاره شد اين تنها منابع يونانی و ارمنی نيستند که نام ملکه سمورامت . مترادف می باشد) ايزد مهر

فرمانروای آذربايجان و اران يا بلخ پيوند می دهند بلکه  را با زرتشت  به عنوان) اصل سئورومات، يعنی مادر ساالر
به شمار ) بوسنی(=همانطوريکه اشاره شد در کتب پهلوی نيز نام نيای ديرين زرتشت، دوراسرو يعنی صرب دوردست 

در اين باب خصوصيات نژادی زرتشت و پدرش سپيتمه يعنی بور و روشن و اندام درشت ايشان نيز مزيد بر .آمده است
درخصوص مکان فرمانروايی اوليًه زرتشت گفتنی است مطابق خود اوستا و نوشتًه گزنفون و همچنين خارس .لت استع

زرتشت ابتدا در همان حوالی رود ارس /برديه يا همان زريادر/ميتيلنی رئيس تشريفات دربار اسکندر در ايران تنائوکسار
زرتشت و سپيتمه درتاريخ ارمنستان موسی خورنی نام : است حکمرانی داشتهآذربايجان و اران و ارمنستان  يعنی در

) پاک اصل(پاجويج ) آخرين فرمانروای مادآستياگ لفظًا يعنی شخص بسيار مهربان، منظور ( پارنوازدر مقام جانشينان 
دوره مسلمين  می دانيم در شاهنامه و روايات مورخان. آمده وازفرمانروايان ارمنستان به شمار رفته اند) زرين(ُکرناک و

در رابطه با مکان اول گفتنی است در شاهنامه پسران فريدون . نيز زرتشت هم با آذربايجان و هم با بلخ پيوستگی دارد
زرتشت، کمبوجيًه /يعنی سلم وتور و ايرج که در اصل به ترتيب به جای مگابرن برادر بزرگ سپيتاک) کورش سوم(

يعنی (در سرزمين هميران) شاه صربها(برديه می باشند با سروشاه /کسپيتا/ سوم پسر واقعی کورش سوم و زرتشت
مربوط دانسته شده ودامادان وی به شمار آمده اند که اين اسطوره بی شک از سوی ديگر ) سرزمين سرما در شمال قفقاز

سند بسيار .پديد آمده است) تمام سالحها(و آمازون ) مادرساالر،کروات(براساس معروفيت زنان قبايل سئورومات 
موجود است همانا از ) آمازونها/سئوروماتها(معتبری که در اين باب يعنی تعلق زرتشت و پدرش  به قوم سلم 
بابکيان :"است که آورده) ۴٢٩متوفی به سال(ابومنصورعبدالقاهربن طاهر بغدادی، نويسندًه کتاب الفرق بين الفرق 

بود و می ) شاهزاده(شروين ت داشته اند منسوب ميدارند که نام او اصل دين خود را به اميری که در جاهلي) خرمدينان(
بود و می گويند که شروين فاضلتر از محمد و ساير پادشاهان ايران  دخترانو مادرش از  زنجپندارند که پدر او از 

ود قرآن می پيغمبران بود؛ ودر کوههای خود مساجد ساخته اند که مسلمانان در آن اذان می گويند و به فرزندان خ
شمال در ) تمام مسلح ها( آمازونهاو ) مادرساالران(سرزمين سئوروماتها همان )جايگاه زنان( زنجبی شک ." آموزند
مراد ) برديه، فرزندخوانده کورش(خود همان زرتشت سپيتمان ) شاهزاده، اسداهللا اوليًه گورانها(شروين بوده و از قفقاز

دشت که به نام الهًه آبها ناميده شده و همچنين خود نام  اردويسور ناهيدد ارس يعنی به هر حال نام اوستايی رو. می باشد
و سنت قديمی به غار رها کردن مردگان در قفقاز  به وضوح حاکی ازارتباط نزديک قوم مغان با سئوروماتها يعنی  مغان

نکه در زبانهای اروپايی از جمله زبان بر اين اساس کلمًه مغ چنا. مردم مادر ساالر درشمال کوهستان قفقاز بوده است
اين کلمه در سانسکريت به ضورت مايايوگ به . صربوکرواتها برجای مانده به معنی جادوگر و معلم و راهنما بوده است

پس وجه تسميًه دشت . معنی دارندًه نيروی دانش سحرانگيز است و درزبان اوستايی آن به معنی انجمن دانشوران ميباشد
مکان ) سبالن( هوکرناسبت با نام قبيله مادی مغها نبوده است و بی جهت نيست در اوستا کوه مّقدس مغان بی م

اردويسورناهيد الهًه آبهای مغان شمرده شده و رود ارس از سرچشمًه قره سو که از سبالن سرچشمه گرفته وبه ارس می 
همان چشمه ) زيبا(سرئين ديد چشمًه آبگرم معدنی بی تر. پيوندد به نام الهًه آبها اردويسور ناهيد ناميده شده است

به اردويسور  )سبالن( هوکردر باالی همين کوه ) هوم،سپيتمه( جمشيدگفتنی است دراوستا . اردويسور ناهيد بوده است
ده اند ووی را به خصوص پرستندًه  اين الهًه آبهای ايرانيها بو) تبريها، آماردان(مازندرانيها . ناهيد الهًه آبها فديه می آورد

سرزمين زن ساالران ( مازندرانو ) بزرگ وزن=مز( مازنبانوی آبها می ناميده اند و ازنام همين الهه است که نام 
) آترادات پيشوای آماردان(رستم / در اساطير اوستايی نام اين الهه در رابطه با گرشاسب. بيرون تراويده است) تپوری

در مجموع از اين مطالب به وضوح . آمده است) يعنی الهًه گردندًه آبهای کناری(پریثئيتی  خنهودرمقام الهًه بيگانه 
همچنين ) بانوی باکره و نيرومند آبها(معلوم ميشود که مغان در اصل پرستندًه بانوی آبها يعنس اردويسور ناهيد 

مين نام مغ معروف بوده وآذر را کپادوکيه نيز ايشان تحت هتورانيان کيمری  بوده اند چه در نزد) ايزد آتش/الهه(آذر
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يعنی (اناريان ) تورانی(پس بی جهت نيست که هرودوت می گويد روحانيون سکايی . نيزالهه ای بزرگ می پنداشته اند
پس . ناميده ميشده اند و اين بی ترديد از اعتقاد پايه ای مغان ايشان به الهه های آبها و آتشها ناشی ميشده است) نه مردان
به طور اساسی ) تبريها(تپوريان /آمازونها،تاورها/ ، سئوروماتها)اسکيتان، تورانيان( پرستش الهًه آبها سکاها در آيين 

می ناميده اند که با آرتميس ) يعنی توجه کننده به پاکی(سکاها الهه ديگری را آرتيم پسه . باهم اشتراک داشته اند
در پايان .هم شکل و هم تراز و هم معنی مينمايد)فروتنی مقدس(ستا و سپنت آرمئيتی او)  يعنی سالم و تندرست(يونانيها

فديه نثار ) ارزيش، ّزيش کنونی در شهرستان مراغه(همچنين درباالی کوه هرا ) سپيتمه(گفتنی است که در اوستا هوم 
) ام شاه درخشانموبد درخشان، ج(جمشيد می کند و جای ديگر وی تحت نام ) ايزد سالم نگهدارندًه چهارپايان(درواسپ 

است که از اينها چنين معلوم می گردد که زوج خدايان اوستايی و ) يغنی دارای رمه های خوب( هئورمهمتّصف به 
نيز در اصل ايزدان روز وشب، چمنزارها، گله ها وچشمه ) لرواسپ ها، اشوينها وناستياهای وداها( درواسپودايی 

مهر دارای چراگاههای (ميثره ر کتيبه های ميتانيها تحت نام زوج خدايان ساران بوده اند و همان ايزدانی هستند که د
) جم وجمی(=معرفی گشته اند پس بی جهت نيست اين دو ايزد و الهًه همزاد ) الهًه آبهای جاری، ناهيد(ناشتيا و ) فراخ

سال پيش  ٢٠٠٠بوط به درنفش برجستًه کورانگون فارس که مر. درمقام داشتن اسبهای تيزرو با هم مشترک بوده اند
ازميالد است رب النوعی روی تخت عجيبی از مار چنبره زده نشسته است و از تاج او وهمچنين تاج الهًه پشت سرش 

اين . دو شاخ بيرون آمده ودر دستش جامی است که پنداری آب زندگی در آن است و به سوی پرستندگان جاری است
. طوره جم و خواهرش جمی و جام شراب درخشان منسوب بديشان می باشدنقوش بر جسته از جهات بسياری يادآور اس

نسبت داده شده است و ) يعنی فرمانروای سرزمين سردسير(شاه شميران / جمشيددر نوروز نامًه خيام کشف شراب به 
ز چنگ مار ا  )دانا، منظور زرتشت(فرزند وی بادان آن از تخم انگوری  به دست آمده بوده که توسط همايی که توسط 
می دانيم که منظور از جمشيد، سپيتمه داماد و وليعهد . آويزان ازگردن وی نجات داده شده بود به آنان هديه شده بود

اصل اين اسطوره در کتاب پهلوی دينکرد به نحو ديگری بيان شده و با . می باشد) سپيتاک(آستياگ و پدر زرتشت 
از عالم مينو به اين زرتشت برای انتقال فروهر :" آن از اين قرار استربط داده شده است که خالصًه  والدت زرتشت

سپس آن را از آن . جهان، ساقه ای از گياه مقدس هوم  ساختند به باالی مردی و فروهر زرتشت را به درون آن بردند
. نهادند) اچًه اورميهسهند، واقع در نزديکی باغهای انگور سمت  شرق دري(روشنی بی پايان برداشتند و به کوه اسنوند 

سيصد و سی سال مانده به پايان سه هزارًه سوم جهان، دو تن از امشاسپندان، بهمن و ارديبهشت، به شکل موجودات اين 
جهانی در آمدند و به جايی که دو مرغ برای جفت گيری نشسته بودند و هفت سال پيش از آن، مارها بچه های آنان را 

مرغان دوسر آن هوم را گرفتند و آن . روانه شوند) تاک(ل مرغان انداختند که به دنبال هوم به د. خورده بودند، رسيدند
تقدس هوم و بودن فروهر زرتشت در ميان آن سبب شد که مارها نتوانند از درخت باال روند . را در آشيانًه خويش نهادند
ه تازه و سر سبز در باالی آن درغت در حال ساقًه هوم با آن درخت پيوند خورد و هميش. و به بچه مرغان دست يابند

) دارندًه اسب بالدار ( پسرپتيريترسپ  )سپيتمه جمشيد(پوروشسپ با  )آميتی دا يعنی دانای آشيانه(دوغدو رويش بود 
ن در واقع اين ازدواج، پيوندی ميا. اين دو به يک خاندان که همان خاندان سپيتمان باشد تعلق داشتند. پيوند زناشويی بست

آنگاه بهمن و ارديبهشت با هم نزد پوروشسپ آمدند و در دل او انداختند که آن ساقًه هوم را با . خاندانهای اشرافی بود 
که شاخًه هوم کنار آن رسته بود، ) موردی چای شهرستان مراغه(پوروشسپ به سوی رود مقدس دائيتی . خود ببرد

هوم . اما معجزه به ياری او شتافت. يابی به هوم، بايد آن را ببرددرخت چنان بلند بود که گمان برد، برای دست. رفت
پوروشسپ که آيين پرستش را به جای آورده بود، هوم را بريد و آن را به . از باالی درخت تا به ميان آن فرود آمد) تاک(

سپ آن ساقًه هومی را بعد از گذشت يک مدت پوروش. نزد زن خود دوغدو برد و بدو سپرد تا هنگام کاربرد آن فرا رسد
آن را کوبيد و با آن شير گاو که جوهر بدن . که فروهر زرتشت در آن بود و آن را بريده و به دوغدو داده بود، باز گرفت

پوروشسپ و دوغدو اين شير . زرتشت در آن بود، آميخت و بدين گونه فروهر و جوهر تن زرتشت با هم يکی شدند
يکجا به هم پيوستند  فروهر و گوهر تن زرتشتاينجا بود که فره که در تن دوغدو بود، با در . آميخته به هوم را نوشيدند

خبر تولد زرتشت .و از هم آغوشی آنان که علی رغم مخالفت ديوان انجام گرفت، نطفًه زرتشت در زهدان مادر بسته شد
رده بود که زرتشت سپيتمان خواهد آمد و انتقام گاو يکتا آفريده در برابر حملًه اهريمن فرياد بر آو. از پيش اعالم شده بود
و برخی مردم فرزانه نيز آمدن ) کورش، پدر خواندًه زرتشت(و فريدون ) سپيتمه، پدر زرتشت(جم . او را خواهد گرفت

نيز از آمدن ) منظور گاو آپيس عهد کمبوجيه(زرتشت را پيشگويی کرده بودند و حتی گاو معجزه گر دوران کاووس 
"                       حال هنگام آن فرا رسيده بود. ر داده بودزرتشت خب

يعنی خاندان قانونگذار زرتشت در خبر  پيشدادياننام                                                                                 
 پاروئيرو ) دايائوکو، کيقباد(مادی  وارباکی خورنی به عنوان خاندان سلطنتی ارمنستان که برگماشته از سوی موس

و پاچويچ ) پرثروت(، پارناواز )روشن(هراچيا : بوده اند، به ترتيب چنين آمده است) ماديای اسکيتی(پسرسکايوردی 
نشانگر خود ) شخص درخشان(کورناک . در زرتشت باشدکه هرسه نام بايد متعلق به سپيتمه جمشيد، پ) پاک نژاد(

هايکاک دوم يعنی . يادآور مقام ايست واستر يعنی پسر بزرگ زرتشت می باشد) نگهبان دعا(پاوس . زرتشت است
دومين سروددان خانواده البد لقبی برخود زرتشت می باشد چه لقب شاهنامه ای مهم پدر وی يعنی گودرز نيز به معانی 

ياوری کننده ای که سلطنت (پرواند قصيرالعمر . چهارپايان با ارزش و دانندًه سرودهای با ارزش دينی استدارندًه 
همان ) منسوب به پلنگ(می باشد و سر انجام تيگران ) گئوماته برديه(به وضوح نشانگر همان زرتشت ) کوتاهی داشته



 

 8

تيگران جوان فرمانروای ارمنستان در عهد  خورشيد چهر پسر کوچک زرتشت است که گزنفون نيز وی را تحت نام
يعنی انوشه وان آرای آرايان جالب است که موسی خورنی، مورخ ارمنی عهد قباد ساسانی لقب پسر . کورش آورده است

يعنی دارندًه جوشن آورده  سوسنبررا مطابق با لقب اوستايی وی يعنی زيناوند، ) جاودانه، تيگران، خورشيدچهر(=
                                                                                                             .است

،  قوم عاداوسره به تناقضگويی جالبی در قرآن در مورد مدت زمان مغضوب گرديدن /در سايت اسالم قرآن، آفتاب تابان
ه صراحت در قرآن يکی از اسناد خدايگانی بودن قرآن را در در حالی که محمد ب. ملت هود با باد سرد اشاره شده است

                                                                                                    *:کم يا ناياب بودن تناقضات آن ياد ميکند
                                                                            :از بين بردن قوم عاد  
در مورد قوم عاد محمد چندين بار دچار تناقص گويی می شود و در سه مرتبه که از عذاب آنها صحبت می کند هر بار  

در ! آيا خداوند او فراموش کرده بوده است که در دفعه قبل چه گفته است؟. موضوع را متفاوت از بار قبل بيان می کند
"                                             انا َارَسلنا عليهم ريحا صرصرا فی يوم نخس مستمر :١٩القمر آيه "سوره    

                                     ."                                      درتند بادی در يک روز نحس قوم عاد را از بين ب": يعنی 
ولی همين " کل قوم عاد در يک روز از بين می رود"بکار رفته است، يعنی " يک روز"به معنای  "يوم"در اينجا واژه 

"                        نحساتايام  فارسلنا عليهم ريحا صرصرا فی": تأکيد می کند ١٦فصلت آيه خدا در سوره 
                                                                           ."قوم عاد را از بين می بردچندين روز تند بادی در  ": يعنی

کامآل منافات دارد، اما جالب اينکه دوباره محمد در بار ديگری که از عذاب اين قوم القمر  اين آيه با آيه مربوط در سوره
 به اين موضوع  ٨الی  ٦الحاقه آيه های سوره ": ياد می کند هر دو سوره را فراموش کرده بوده و اينچنين می گويد 

."                                                اشاره دارد که قوم عاد در هفت شب و روز از بين می برد   
در اين سوره به شب . بکار برده و مدت آن را هم ذکر می کند) روز ها ( نيز در کنار ايام ) شبها ( در اين آيه واژه ليال 

.                           اشاره می کند در حالی که در سوره های قبل فقط از کلمه ايام استفاده شده بودهم   
جالب اين آه خود قرآن آريم به اين حقيقت و اعجاز : خسرو داورپناه  ،بررسى شبهات تناقضات در قرآنمطابق مقاله  *

» از سوى غير خدا بوده است اختالف فراوانى در آن مى يافتيد) قرآن(اگر «: سوره نساء اشاره نموده است ٨٣در آيه 
                      ).َو َلْو آاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر الّلِه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالفًا َآِثيرًا(... 

  

، سئوروماتهاو  سرمتهادر رابطه با نام . و بررسی اين نوشته ها هستم اکنون که بعد از چهار سال در حال اصالح  
رقيب امشاسپند شهريور افتاد که استاد هاشم رضی با ترديد معنی اوستايی سئورو نظرم در شمار رقيبان امشاسپندان به 

ايشان در آن . است) ازانتيراند( ايسدوناين معنی لفظی نام کهن صربها نزد هرودوت يعنی . گرفته است تير افکنآن را 
نگاهی به يادداشتهای خود در ريشه لغات ودايی انداختم در آنجا نيز ريشه اين . زمان در شمال دريای خزر ميزيسته اند

بنابراين . به معنی تند و تيز يافتم" سَرمه"به معنی تير و خدنگ و ّبرا و " )شری(سری "کلمه را علی القاعده به صور 
باالخره در رابطه با هم اينجا ) علی القاعده همان سئورومات، کرووات(هئورواتو  سرمتو صرب معمای کور نامهای

 هئورواتو ) سرو(صربو  سرمتمی توان گفت نامهای : حل ميشود و اين اسامی از نام سالحهای ايشان اخذ شده است
 ياسم مجاری کهن صربها يعنی چه نا. به طور عام در اصل  جملگی به معنی تيراندازان و شمشيرزنان بوده اند

به (قداره يعنی نياکان کرواتها سالحشان بيشتر  سيراکهاچون از اينان گروه . است تيراندازهم به همين معنی ) يازيگ(
لفظًا يعنی (يعنی شمشير يا جادوگر بوده، از اين رو اسکيتان سيراکها و مجاران) کتارهاسکيتی /لغت سانسکريتی 

) موخ يونانی= مغ (اين می رساند بعد از  اختراع شمشير. ناميده اند) قداره بندان يا جادوگران(کاتياريان را ) جادوگران
علی القاعده همان (کروواتهانام سئورومات و  سيراکازهيئت ) حدود آغاز قرن هشتم پيش از ميالد(در قفقاز 

                             .ظور و مستفاد می شده استمن زرهپوشانو  شمشير زنانبيشتر مفهوم ) هئوروواتها، سئوروماتها
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 اساس ايرانی وبابلی اسطورًه آدم و ّحوا

يعنی دانش دينی   اوستادينی مغان ايران باستان را که به طور شفاهی حفظ می شده است همان  -اگرمعلومات تاريخی 
تا  آدممی باشد، به طوريکه از قرآنی  و توراتیشگرف بناميم ، اين اوستا مًا خذ اصلی و اساسی عمدًه اساطير قهرمانی 

خدای مار شکل ی سومريها، ِائابابليها، همان  اوآنسدر نقش (يونس يوشع و زکريا و مالکی نبی تنها استثنائاتی مثل 
معهذا وی هم  در رل . خارج از تاريخ و اساطير کهن ايرانی می باشند) و نيمه ماهی و نيمه انسان خردمند درياهازمين 

يست که معنی لفظی تورات و وداها نظير اوستا شريعت و سنت و پس بی جهت ن. اصليش همان کی آخسارو مادی است
بی ترديد اين همنامی ها تصادفی نبوده و اوستای امپراطوريهای بزرگ ايران از لحاظ جغرافيايی . دانش دينی می باشد

اشته نيز نسبت به سرزمين وداها و مهابهاراته هندوان و عرض موعود تورات يهود و مسيحيان در مرکزيت قرار د
مطلبی که جزئيات آن در اين باب . مفصًال در اين باب صحبت کرده است ٢و١نگارنده در کتاب در آينًه تاريخ . است

می باشد که ما در اينجا آن را به  فرانکو همسرش ) دايائوکو(کيقباد تورات با  ّحوایو  آدمتازگی دارد همانا انطباق 
خدای (  ِائاتوسط خالق خويش ) پدر مسبب سرنوشت(آداپا  طير بابلیدر اسا: طور اّخص مورد بررسی قرارمی دهيم

حاظر به اهدای آن به آداپا ) خدای آسمان(آنو فريب خورده و از کسب نعمت جاودانگی که ) مارشکل و خردمند زمين
، خدای ئاِا( ماربی ترديد نويسندگان تورات داستان فريب خوردن آدم و ّحوا  از . گرديده بود، صرف نظر می کند

را از روی همين اسطورًه بابلی ساخته اند ولی شجره نامًه فرزندان آنها نشان می دهد که حّتی  ) مارشکل زمين و خرد
نويسندگان تورات با کنار هم چيدن و : خود نامهای آدم و ّحوا به قرينه از تاريخ اساطيری ايران باستان اخذ شده اند

صاحب فر (و زنش فرانک ) دايائوکو، اولين پادشاه ماد(با اسطورًه ايرانی کيقباد  ِائاو  آداپاترکيب اسطورًه بابلی 
به ) هووابه شکل (و ّحوا ) ائودامبه شکل (، داستان آدم و ّحوا رابه وجود آورده اند؛ چه  بی ّشک کلمات آدم )کيانی

می دانيم .اطالق می شده اندفرانک زنش و ) دايائوکو(کيقباد درپيش ايرانيان باستان به  نيک نژادو  مخلوق نيکمعانی 
نگارنده قبل از پی . را بدين لقب مّتصف نموده است) کيقباد(هرودوت پدر علم تاريخ در اين باب به صراحت دايائوکو 

مطابق می دانست ولی بعدًا متوجه شدم که برای آداپا ) يعنی پدر سرنوشت(بردن بدين امر آدم را کامًال با آداپای بابليها 
تا اخالف نوح يعنی حام و ) ميثره اوستا/مشيه/ايزد ميثه("هابيل  به استثنایخالفی ذکر نشده و فرزندان و اخالف آدم ا

در اينجا به طور ساده و .يا منسوبين به خانواده او بوده اند) دايائوکو(سام و يافث جملگی منسوب به خانواده کيقباد 
: خالصه اسامی اخالف وی را با نامهای عبری و ايرانی آنها که مترادف يا در رابطه با همديگر هستند،معرفی می نمائيم

می ) دايائوکو، قاضی(کيقباد پسر ) اوپيته، دارای پدر نيک(اپيوه به جای همان ) جانشين(شيث  و) شاهزاده( قائن
است که در اوستا و شاهنامه تحت همان نام ) فرمانروا(خشثريتی همان ) پادشاه چشمه ساران يا فاتح( خنوخ.باشند

،  عيرادپسر وی که تحت اسامی . يده استمعرفی گرد) پادشاه چشمه ساران، يعنی فرمانروای ناحيًه کاشان(کاووس 
به وضوح به  - روايات اسالمی يعنی مغموم استريسان که همان  -آمده) سرنگون شده از جانب خدا(محويائيل و  يارد

پسر .است) افراسياب دوم(ماديای اسکيتی پادشاه مقتول ماد بدست ) فرود وسياوش بسيار ديندار، ( فرائورتجای همان 
است که همان ) روايات اسالمی يعنی دارای پدر ديندار اورتاليایو ادريس و  خضر مردخدا، همان( متوشائيلاو 

توانا، يا ( لمکپسر او . پادشاه معروف ماد و ويرانگر امپراطوری جابر آشور می باشد) هووخشتره، کيخسرو(کياخسار 
نيزه و ) توانا از نظر مالی( ثروتمندين معانی آخرين پادشاه ماد است که نامش دقيقًا به هم آستياگهمان ) صاحب نيزه

از نظر داستانی و اسطوره ای همان ) انکی بابليها/ائا/جاودانه يا تّسلی دهنده( نوحجانشين وی يعنی . می باشدانداز 
همان  ولی وی از سوی ديگر. بابليها بوده که نامش لفظًا به معنی آنکه به حيات جاودانه دست يافت می باشد اوتناپيشتيم

 ساماست که نوًه دختری آستياگ و غاصب حکومت وی به شمار می رفته است؛ چه پسران نوح يعنی  کورش هخامنشی
پسربزرگ  )سلم يعنی سروربزرگ(مگابرن به جای ) مردوک/تنومند( يافثو ) آداد/تند مزاج( حامو ) سلم/نبو/نامی(

می باشند که ) شاهنامه ايرج( زرتشتسپيتمه يعنی همان  پسر کوچکسپيتاک سوم پسر کورش سوم و کمبوجيًه سپيتمه و 
در . ،پادشاه ماد بوده اندنواده های دختری آستياگمگابرن و سپيتاک همچنين . کورش بودند پسر خوانده هایو  پسر

نی جاودا(بايد افزود چنانکه گفتيم وی از سويی به جای اوتناپيشتيم ) آدم ثانی( نوحتوضيح بيشتراين مطلب در باب 
است و از سوی ديگر به جای کورش هخامنشی است که ازعهد باستان به سبب ازدواج حقيقی يا صوری با ) بابليها
به شمار می ) مادی(جزء خانواده وجيه المله کيانی  - به هر حال به دربار آوردن آميتيدا -)هومايه، همسر هوم( آميتيدا

پس از قتل شوهرش ) جمشيد(دختر آستياگ و زن سپيتمه ) نيرومند لفظًا يعنی دارای بينش(آميتيدادر واقع :آمده است
مطابق شواهد تاريخی موجود پسران سييتمه يعنی مگابرن و سپيتاک . تّوسط کورش به دربار کورش آورده شده بود

مادر (مانداناپسر کمی مّسن تر بوده اند و البد به همين سبب بوده که وی گاهی کورش از پدر خوانده خويش، ) زرتشت(
بايد گفت وی همان  سپيتمهدر رابطه با خود . به شمارآورده اند) دختر آستياگ( شوهر آميتيداو گاهی   )کورش دوم

به شمار رقته است معهذا اسطورًه وی با ) آستياگ( ضّحاکاساطير ايرانی است که معاصر و معاند يخی تارجمشيد 
از مقابلًه اساطير ودايی آريائيان هند با : خته و با آن يکی شده استهمنام وی در آميخدای ميرای خورشيد اساطير 

و خواهرش   يمهبشری ميرا  -مندرجات اوستای آريائيان ايران معلوم ميگردد  که ايشان معتقد بوده اند نخستين زوج خدا
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که کتسياس به  -نيز )زرتشت(پدر سپيتاک سپيتمه  از آنجائيکه.می باشد همزادبوده اند که نامشان به معنی ) جمی(  يمی
که هر دو به  - همداتایو  جمدارای القاب اوستايی و توراتی  - معرفی کرده  آستياگصراحت وی را وليعهد و داماد 

در ) آذربايجان(مادکوچک مغ  -سرماتیبوده است، لذا يک خدای کهن آريايی با يک فرمانروای  - معنی همزاد می باشند
از مقابلًه اساطير ودايی و ِاداهای .درهم آميخته و يکی شده اند) زوج درخشان ، يعنیجمشيد( جمنام مشترک 

القاب و نامهای اساطيری مشترک همان زوج خدای  جمشيدو  کيومرثاسکانديناويائيها و اوستا معلوم می گردد که 
اوستا و کتب يست که پس بی جهت ن.هستند)آذربايجان(االصل ماد کوچک  بوسنیفرمانروای  سپيتمهميرای آريائيها و 

موردی چای شهرستان (پهلوی و روايات اسالمی مکانهای مشترک کيومرث  و جمشيد را آذربايجان، کنار رود دائيتی 
، لهراسبهمان (جمشيد دارندًه رمًه خوب "آبان يشت اوستا آمده که  در: نشان می دهند) سبالن(و کوه ُهکر ) مراغه

برای ناهيد قربانی نثار ") ناهيد"سبالن، مکان مخصوص الهًه آبها (درباالی کوه ُهکر  )يعنی دارندًه اسبان سالم و تيزرو
کرد و از او ّتمنا کرد که وی را در همًه ممالک بزرگترين شهريارگرداند که وی به ديوها و مردمان و جادوان و پريان 

از سوی ديگر می دانيم مکان هبوط آدم  ."و کاويها و کرپنهای ستمکار چيره سازد و ايزد ناهيد وی را کامروا ساخت
را مورخين و جغرافی نويسان قديم اسالمی به شکل سيالن نيزذکر  سبالنذکر شده و نام  سيالنابوالبشر روايات اسالمی 

روح بعد ازخروج از تن مرده به اندازًه دانًه "افزون بر اين مطابق حديث نبوی مذکور در عجايب المخلوقات . کرده اند
که خود بی ترديد بيانگر باور کهن هبوط روحانی دراين کوه معروف " بر کوه سبالن و ما سبالن فرود می آيدبرفی 

موردی (رود دائيتی را کنار ورجمکرد يعنی جمشيد اوستا و کتب پهلوی همچنين جايگاه مخصوص . آذربايجان است
اوستا به وضوح معلوم ميشود که از آن قلعًه  ار توضيحات فرگرد دوم ونديداد. نشان می دهند) چای شهرستان مراغه

در همان بخش فرگرد . در کنار روستای ليلی داغی جنوب  شهرمراغه مراد می باشد) دژجنگجويان(کوهستانی قيزالر 
 ور جمشيددر ) سرورجنگجويان( خورشيد چهرو پسرش  زرتشت سپيتمانگفته شده که  ۴٣دوم ونديداد اوستا، پارًه 

اين جمشيد تاريخی در واقع همان سپيتمه پدر زرتشت بوده است که می دانيم بعدها به واسطًه  :بزرگ و سرورند
خود روستای زادگاهی زرتشت در همين .معروفيت دينی اش حّتی پاسارگاد را به اسم وی تخت جمشيد خوانده اند

يعنی ( مغانجيکانی واقع است و کيلومتری شمال شرقی همين قلعه ويرانًه ورجمکرد باست ١۵شهرستان مراغه در حدود 
شاخًه رود (جايگاه واقع در پيچ دارجه  يعنیدارجه زبره در کتب پهلوی و اوستا نام اين روستا . نام دارد) جايگاه مغان

از سوی ديگر کتب پهلوی دينکرد و بندهش . آمده که با روستای مغانجيک شهرستان مراغه کامًال همخوانی دارد) دائيتی
به اوستايی به معنی انسان ميرا، به ( کيومرثرا مکان آفرينش ) موردی چای شهرستان مراغه(ود دائيتی کنار همين ر

کتاب پهلوی بندهش در اين باب . معرفی می نمايند) گاو نخستين(گاو اوگدات و ) سانسکريتی به معنی مرد زنده و عابد
پيش . نخستين بشری است که اهورامزدا بيافريد) سهندکيومرث پادشاه کوهستانهای سبالن و (گيومرد گرشاه : "می گويد

، ميانًه جهان و در کنار )شهرستان مراغه(ايرانويج در ) گاو نخستين(از آفرينش گيومرد در گاه پنجم در گاو اوگدات 
دار سی اين گاو چون ماه سپيد و درخشنده و به مق. آفريده شد) دائيتی نيک، رود موردی شهرستان مراغه( وه دائيتیرود 

ماه ) روز سی ام(ماه دی تا روز انيران ) روز بيست و يکم(در ششمين گاه در هفتاد روز از روز رام . نی بلند بود
او نيز در کنار . سپندارمذ گيومرد را آفريد که چون خورشيد درخشان و به بلندی چهار نی و در پهنا با درازا همانند بود

گيومرد بر ساحل چپ و گاو اوگدات بر ساحل راست، و دوری .است) ماد(=ن خلق شد که ميانًه جها رود وه دائيتی
گيومرد برای ياری اهورامزدا خلق شد و از اين جهت است که اهورامزدا او را . ايشان از رود با بلندی شان مساوی بود

گيومرد را . خاک پديد آمدند گيومرد و گاو اوگدات هردو از. ساله بيافريد ١۵به شکل آدميان و با قامتی بلند چوک جوانی 
گيومرد و گاو اوگدات تا سه هزار سال در آرامش و . چشمانی درخشنده بود، چنانکه از مسافاتی بعيد يارای ديدن داشت

در اين سه هزار سال گيومرد از جای نجنبيد و هيچ نخورد و نگفت و تکاليف دينی به جای نياورد و . آسايش می زيستند
تا اين هنگام فنا و زوال و پيری در او راه نداشت ولی از اين پس . داخت، اما فکر آن را در سر داشتبه ستايش خالق نپر

) انسان فانی(او را فناپذيرو درگذشتنی ساخت و از اين روی نام گيومرد ) شيطان، ِاآ ی بابليها وست مصريان(اهريمن 
 - ١:اساطيری ايرانيان به اختصار ذکر ميشود جمو  ثکيومردر اينجا داليل يکی بودن اصل ..." بدين مخلوق داده شد

هردو به صراحت  - ٢. ساله داشتند ١۵مطابق اساطير اوستايی و پهلوی ايشان هردو سه هزار سال زندگی چون جوان 
نجيب زادًه نيک، با (هووی / همزاد و مزدوج بودن آنان با گاواوگدات -٣. متّصف به دارندًه چشمان درخشان می باشند

رود مکان زيست هردو ساحل  - ۴). ل شاخهای گاو چنانکه در کتيبًه مصور عيالمی کورانگون فارس ديده ميشودسمب
: مربوط ميباشند) هوکر اوستا(هردو با کوه سبالن  - ۵. ايرانويج يعنی رود موردی شهرستان مراغه ذکر می گردددائيتی 

را همان کوه سبالن نشان می دهند و ) به لغت ايرانی يعنی مخلوق نيک(چنانکه گفته شد روايات اسالمی مکان هبوط آدم 
پس بی جهت نيست که يکی از نامهای . ورناهيد فديه می آوردجمشيد اوستا در باالی اين کوه به الهًه آبها اردويس

که فرزندان کيومرث به شمار رفته ) يعنی زن و مرد ميرا(مشی و مشيانه  -۶.يعنی شاه کوهستان است گرشاهکيومرث، 
يمه  اند در اصل خود همان کيومرث و همزاد همسرش می باشند که در روايات آريائيان هندی و ايرانی کهن تحت اسامی

به نظر می رسد که اين دو در اساس با مهرو ناهيد ايرانيان باستان و يا همان آپولون . ذکر گرديده اند) جمی(و يمی ) جم(
سپنت و ) پيامبر(نئيروسنگ در مقام وارث و نگهبان نطفًه کيومرث از  -٧.و آرتميس يونانيان منشًا واحدی داشته اند

يکی ) جم تاريخی(زرتشت پسر سپيتمه شود که اينان خود در اصل با شخصيت خود نام برده مي) فروتن مّقدس( آرمئيتی
را از مقابلًه اساطير ) يمه، ييمه(سر انجام دليل و برهان قاطع  در يکی بودن کيومرث و جمشيد  - ٨.می باشند
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عظيم الجثه که همزاد گاو انسان  - در اساطير اسکانديناوی نخستين خدا: اسکانديناوی و روسی و هندو ايرانی پيدا ميکنيم
اوستا و  ييمًهاست که همان ) يعنی همزاد( ييمير، کيومرث به شمار آمده به جای ) ، يعنی گرانمايهائوزومبال(نخستين 

اسالف (بشر در اساطير آريائيان کاسی  -نام اين خدا. می باشد) همزاد(کافرهای پاکستان يعنی جم ايمروی  وداها و يمًه
. و ايزد ميرندگان می باشد يیميرا اسب شکل و خدای) ناستيا/اهورامزدا(=آمده که به معانی سروردانا   ايميريا) ُلران

پس ييمير اسکانديناويائيها از سوی ديگر . می دانيم اين ايزد کاسی خدای حامی خاندان پادشاهی به شمار می رفته است
در اساطير روسی نام اين دو ايزدهمزاد به صورت . تخود همان اهورامزدا است که همزادی به نام اهريمن داشته اس

پس معلوم ميشود در اساطير ايرانی بعد از عهد مادها . حفظ شده است) خدای سياه(چرنو بوگ و ) خدای سفيد( ِبِيلوبوگ
اين دو ) هامان/جم ،سپيتمه،همداتای يعنی پدرزرتشت سپيتمان(با ييمه تاريخی ) يعنی جم خدا(به سبب همنامی همين ييمه 

 آدم - که زودتر از مغان به کتابت دست يافته بودند -با هم يکی گرفته شده اند؛ لذا بی جهت نيست که نويسندگان تورات
کيقباد، اّولين ( دايائوکوآخرين وليعهد ماد بلکه خود همان ) سپيتمه، پدرزرتشت(را نه جمشيد ) ائودام،يعنی مخلوق نيک(

مطابقت کورش نيز در همين رابطه است که با ) تسّلی دهنده( نوحتورات يعنی آدم ثانی  انتخاب کرده اند و) پادشاه ماد
را فردی نيک ) ديوک، يعنی داور و قاضی(پس به طور خالصه بايد گفت هرودوت پدر تاريخ دايائوکو . دادده شده است

که در اوستا به صراحت  -ک نژادنييعنی ) حّوای تورات(هووی اوستايی معرفی نموده است و نام ) ائودام، آدم(سيرت 
) يعنی صاحب و حامل ّفر ايزدی( فرانکبه طوريکه پيداست هم به جای  -است آمدهگئوماته زرتشت زن  آتوسابه جای 
و همسر ) لمک تورات(آخرين پادشاه ماد آستياگ دختر ) دارای بينش نيرومند(آميتيدا  و هم به جای) دايائوکو(زن کيقباد

زرتشت بوده است که در اساطير اوستايی و پهلوی به سبب همنامی اش با لقب  همسران فرمانروايان پدر ) جم(سپيتمه 
انتخاب شده ) ائودام ، دايائوکو، کيقباد(مرد نخستين يعنی آدم / به عنوان  نام همسر شاه  ) سپيتمه(همسر جم ماد ازجمله 

طوالنی خود را در آذربايجان گذرانده و سر انجام به دوران وليعهدی ) جم ، آستی گاس(سپيتمه می دانيم خود . است
حّوای تورات، با صرف نظر از اساس بابلی اسطورًه تقدير . به طور خالصه آدم .  کشته شده استکورش دست رقيبش 

پيش  ٧١۵و همسرش فرانک بوده اند که در سال ) کيقباد(همان دايائوکو ) پدرمسبب تقدير( آداپافناپذيری انسانها در نقش 
از قلعًه کوهستانی و پر آب خويش در سمت شهر ميانه به هامات سوريه تبعيد گشته سارگون دوم آشوری از ميالد ّتوسط 

سپيتمه (ظاهرًا نام اوستايی پدرجمشيد. اند که اين امر در تورات به منزلًه رانده شدن آدم و حّوا از بهشت گرفته شده است
می باشد، اشاره درخشندًه دوردست که به معنی ) همان ويوسوت وداها( ونگهانوييعنی ) اژی دهاک= وليعهد آستياگ 

در اسطورًه زريادر . دارد) يا همان صربهای دوردست شمال قفقاز(بوسنيها به نام قبيلًه اوليًه زرتشت سپيتمان يعنی 
 پسران) مگابرن(و برادرش ويشتاسپ ) زرتشت(يعنی زريادر ) جمشيد(منقول از خارس ميتيلنی پسران سپيتمه 

به )شراب و شادیخدای جوان ( ديونيسوس باکوسيا همان ) سرورمن(آدونيس و ) يعنی زادًه امواج، ناهيد(آفروديت 
يا همان دوران ) کيومرث(شمار رفته اند که اين يکی بی ترديد اشاره و يادآوری جوانی طوالنی جمشيد اساطيری 

را ميتوان به معنی شهريار م سپيتمه نا. زرتشت ووليعهد آستياگ می باشدوليعهدی طوالنی جمشيد تاريخی سپيتمه، پدر 
در اساطير يونانی . يعنی همزاد درخشان دارد  جمشيدسپيد و درخشان گرفت و اين مناسبت تاّمی با نام ديگر وی يعنی 

د مربوط شده هوم وجشن و شادی و سرزمين هن/با شرابجمشيد نيز همانند نظير ايرانی خويش ديونيسوس باکوس 
به صور وشتی ) هدسای تورات، هئوتوسا  و هووی اوستا(القاب آتوسا  استر توراتدر اسطورًه معروف . است

آمده و نام پدر وی کورش سوم ابيحائيل يعنی پدر نيرومند ذکر ) ستاره يا ملکًه آسمانی( استرو ) زيباترين، نيکوترين(
شاه کش، منظور (و ُمردوخای ) دانای نيک( امان يعنی منسوب به هومنامهای شوهر اول ودوم وی به صور ه. شده است
جالب است که در اين . بيان شده وهر يک از اين القاب نيز ذه درستی متعلق به افراد جداگانه ای گمان شده اند) داريوش

 سپيتمهرتشت يعنی ياد شده که به وضوح ياد آور نام و لقب پدر ز) نورانی(يائير ) زرتشت(اسطوره نام پدر هامان 
ذکر شده ) يعنی شخص دوردست و کناری(است و اين يکی پسر شيمعی ) يعنی موبد درخشان(جمشيد و ) سپيد رخسار(
می باشد ) بوسنيها= صربهای دوردست( دوراسروهااست که به وضوح يادآور نام قبيلًه سئوروماتی ااصلی آنها يعنی  

جالب است که در کتاب استر تورات مردوخای . به شمار رفته استکه در کتب پهلوی نام نيای دوردست زرتشت 
به نظر می . به شمار رفته است که در واقع  هم پسر عم نه چندان  دور وی بوده است) آتوسا(پسرعم  استر ) داريوش(

بودن نام  رسد دليل اينکه در تورات هامان با دربار خشايارشا مربوط گشته نه با دربار متقدمين وی همانا مترادف
يعنی (با معنی ايرانی نام هامان ) هومن، نيک منش(و لقب اوستايی وی يعنی وهومن ) شهريار راست کردار(خشايارشا
.                                                                          .                       بوده است) نيک منش
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  سومری -اهورا مزدا و اهريمن در اساطير اديان کهن ملل هندواروپايی و سامی 

   
طور برای شناخت اهورا مزدا و اهريمن بايد اساطير مربوط به خدايان هندواروپايی و بابليان سومری و اکدی را به 

در اين راه . است دقيق و اساسی مورد بررسی قرار داد و اين کاری است که تا به حال به طور اصولی انجام نشده
ای آن (" يهوهو ) ، خدای قبيله ای آشوريان"آشوربزرگ(" اسرمزشايرانشناسان تنها مقايسه ای بين نام اهورامزدا با 

انجام داده اند که هردو مورد به بيراهه رفتن بوده ) يعنی خدای قبيله ای يهود" کنعانيان، جهوتی مصريانايل =ِال=او که
در مورد دوم بايد توضيح داد که . است گرچه تمثال اهورامزدای داريوش با اسرمزش آشوريان شباهت پيدا کرده است

مسلمين از ترجمًه ظاهری اکبر اهللا  و همچنين نام) ، در اصل خدای ماهای آنکه او( يهوهمسلم به نظر می رسد که نام 
پديد آمده است چه اين نام که در اصل به معنی ) خدای آسمان و باد بابليها( ِانليلعبری و عربی نام ايزد بزرگ سومری 

" و) نه" (ال"، )به درستی که" (ان" خدای باد است می توانست در زبانهای سامی به شکل ظاهرسومری آن ترکيبی از
ر آيد يعنی همان مفهومی که شکل تکميلی آن در اسالم کلمًه تشهد شده است و البد قبل از محمد نيز به شما) خدا" (ايل

وجود داشته است يعنی همان اشهد ان ال اله اال اهللا يعنی شهادت می دهم که خدايی به جز اهللا وجود ندارد که اين معنی در 
نيز به شمار می خدای ّموفق جنگ فتنی است انليل بابليها گ. درويشان نيز صدق می کند ياهویيهوديان و  يهوًهمورد 

   .رفته است در سرودی درمورد وی چنين آمده است
   

             کوه بزرگ، انليلبدون 
        هيچ شهری احداث و هيچ آبادی برپا نميشود 
     هيچ آخوری ساخته و هيچ آغلی بنا نميشود 
                            نی زاده نميشودهيچ شاهی برتخت تکيه نمی زند و هيچ کاه
                                           رودخانه ها سيالبشان را جاری نميسازند
                                       ماهيان دريا درنيزارها تخم نمی گذارند

                     مرغان هوا در زمين وحشی آشيانه نمی سازند
                       ای انبوه در آسمان باران نمی بارندابره

              گياهان و علفها، افتخار دشتها نمی رويند
  غالت در کشتزارها و مرغزارها جوانه نميزند

  و درختانی که در جنگلهای کوهستانی 
  کاشته شده اند ميوه نمی دهند 

   
 مردوکتفويض ميشود که در اين حال وی را مردوک ،خدای مار و گوساله شکل رب النوع آفتاب بعدًا قدرت انليل به 

  :ناميده اند که در سرودی وی را چنين معرفی نموده اندانليل 
   

                                  .اعضای به نحوی باور نکردنی بی نقص بود
                                  نا مناسب برای فهم و دشوار برای درک

             عدد چشمانش چهار و عدد گوشهايش نيز چهار بود
  وقتی لبانش را تکان ما داد لهيب آتش از آن ميجست

        هر چهار عضو شنوايی اش بزرگ بود
  را نظاره می کرد و هر چهار عضو بينائی اش همه چيز

  مغرورترين خدايان و قامتش از همه بلندتر بوداو 
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  .بودبی نهايت عظيم و هيکلش  اعضای بدنش بسيار درشت
   

صاحب   برهمااين بينش بابلی که خدايان چشم و گوشهای متعددی دارند به اديان کهن ايرانی و هندی راه يافته برای مثال 
صاحب سه پوزه، سه کله و شش چشم به شمار آمده ردوک مايرانيها يعنی همان  اژی دهاک ماردوشچهار ، پنج سر و 

يعنی خداوند لشکرهاست که صبايوت بايد گفت که وی در تورات ملقب به  انليل مردوکبا يهوه در مورد مطابقت . است
پس بی جهت . بوده است) ضحاک ماردوش( آشورمردوک يا همان ) انليل مارشکل(انليل مردوک  اين ويژگی مختص

يعنی صحراگردان سامی عرب و ( تازيانرا فرمانروای اساطيری ) آشورمردوک(ضحاک ماردوش رانيان نيست که اي
و  )ّضحاک(شاد و خندانخدای قبيله ای وجنگ آشوريان  آشورگفتنی است که معنی لفظی نام . به شمار آورده اند) يهود

بابلی به نواحی عرب نشين مجاور بين  خدای انليل مردوکپس محبوبيت و معروفيت طوالنی . است بيننده وگردنده 
جالب است  .پرستش نموده اند) هبلبت (ماراگ دوس عربتحت نام به قول گزنفون النهرين رسيده و ايشان اين خدای را 

  نين خورساگو زنش ) برهما/اهورامزدا= خردخدای زمين و آبها و( انکیکه البد از نسل   نائلهو زنش اساف که بت 
جايگزين شده  )بيگانًه ترسان(هاجر و  )پدر امتهای فراوان(ابراهيم به شمار ميرفته اند هم آنها که در اسالم با نامهای 

اند مکانشان به ترتيب چسبيده به خانًه کعبه و کنار چاه زمزم بوده و اعراب برايشان شتر و گوسفند قربانی ميکردند و 
البد شمشير پرچمهای اسالمی نيز در اصل از اين خدای جنگ به . ی داشته اندويژه ا) ارحام(ويژه  تلبيسبرايشان 

حال برگرديم برسر موضوع جستجوی نظاير هندواروپايی اهورامزدا و اهريمن که در اين باب . يادگار مانده است
فراگيرنده، خدای ( در نزد آريائيان هندی تثليث وارونه. خصوصًا در نزد هندوان منابع غنی ای به يادگار مانده است

يا همان تثليث ) خدای نجيب آتش و روحانيون آتش(و آريامن ) خدای خورشيد و عهد پيمان(، ميثره )دانای آسمان
) جهانگير(نشان می دهد که اسطورًه ايرانی پسران فريدون ) آتش(و آگنی ) خورشيد(، سوريه )خدای باد و آسمان(وايو

در اصل اساطيری خود نشاندهندًه ) ايزد آتش(و ايرج ) ايزد خورشيد(يا سور) عدايزد ر(، تور )سرور بزرگ(يعنی سلم 
= خالق دانا( برهمادر نزد هندوان تثليث معروفتری برهمين اساس وجود دارد که آن همانا تثليث . همين تثليث بوده است

گفتنی است طبق  .می باشد) ، ايزد آتش اهريمنیويرانگريعنی (و شيوا) خورشيدايزد پرشکل (، ويشنو )اهورا مزدا
مطابقت داده شده است و در اصل ايزد دانای روز روشن است از ) ايزد دانای آبها(اساطير ودايی برهما که با اآ بابلی 

از مقابلًه اين سه تثليث آريائيان هندی به وضوح در می يابيم که  .زاده شده است) خورشيد مسلط بر همه(ناف ويشنو 
برهما است که خود طبق منابع ودايی و کتيبه های / همان وارونه) به معنی لفظی سرور دانا(ان اهورامزدای ايراني

تحت نام  )ويرانگر(شيوا ايزد دانای آسمان روشن و  بنابراين برهماميتانی خدايی مزدوج به شمار می آمده است، 
هوم کلمًه فارسی وارونه را نيز تداعی می شايد نامهای وارونه و وارونی مف. وارونی الهًه آسمان شب و ماه بوده است

) برهما/ اهورامزدا(چنين تصوری می توانست سبب گردد که ايرانيان معتقد به وجود خدای نور و روشنايی . کرده است
از .گردند) زمانًه بيکران آسمانخورشيد غوطه ور در (در وجود ُزروان اکران )وارونا/شيوا( و خدای تاريکی و تباهی

، در اصل يعنی نجيب منش(خدای ويرانگری هندوان يعنی ائيريامن ) فرخنده، مبارکدر معنی (نام کهن شيوا سوی ديگر
دارای (با اندکی تغيير لحن می توانست هم در شکل و هم در معنی تبديل به اهريمن ) ايزد شفابخش و آتش خانوادگی

) بی انتها( آنانتااساطير هند  که بر مار چنبرزده  در) پر شکل، معادل مردوک ( ويشنوخصوصًا   .گردد) منش ظالمانه
تثليث خدايان آريائيان هندی در نزد اسالوها شکل ديگری به  .ايرانيان است ميثرًهمی کند مظهر  جهان را حفظنشسته و 

يزد ا(و سواروگيج ) ايزد خورشيد تابنده(پدر داژبوگ ) ايزد آسمان روشن(بدين ترتيب که سواروگ   خود گرفته است
خدای سفيد (در آمده است و اهورا مزدا و اهريمن خود در نزد اسالوها در وجود خدايان ديگری بانامهای بيلوبوگ ) آتش

در اساطير ژرمنهای اسکانديناوی نظاير اينها تحت نام . تجلی يافته اند) خدای سياه و تاريک(و چرنوبوگ ) و روشن
درنزد اين ژرمنها تثليث خدايان آريائيها به . وجود دارند) تش اهريمنیايزد آ(و لوکه ) ايزد درخشان و سفيد(بالدر 

ايزد (و فری ) ايزد رعد و برق(، تور )خدای دانای و خشمناک با يک چشم خورشيدی(صورت تثليث برادران اودن 
در مورد . ده استديده ميشود که تأثير فرهنگی اين تثليث به کلتهای غرب اروپا نيز رسيده بو) مقدس خورشيد و رستنيها
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فری گفتنی است که وی تحت نام نيورد، ايزد آسمان و دريا وآتش و تحت نام تير، ايزدآسمان خورشيد وجنگ به شمار 
سرانجام در . پرستش و تقديس ميشده است) شاه محترم- خدا(آمده است همانکه پيش کلتهای بريتانيا تحت نام کينگ آرتور

ويرانگر  آبادگر در تقابل باهم فتنی است در اساطير هندی گرچه شيوا و ويشنورابطه با منشأ اصلی نام اهريمن گ
به حساب نيامده اند لذا موضوع منشأ وجودی اهريمن ) اهورا مزدا(توصيف شده اند ولی اينان هيچوقت همزاد برهما 

  و دسره) مهربان، روز(ناستيه يعنی ) تيزگردنده ها(ولی اشوينها  .قابل توجيه نيستچندان ايرانيان در رابطه با برهما 
از سوی ديگر منشأ خدايان اسالوی بيلو . هستند) شيوا(و اهريمن ) برهما(به وضوح يادآور اهورا مزدا ) شرير، شب(

حتی خاستگاه نام اهريمن از منشأ ائيريامن و وارون ..بوگ و چرنوبوگ را فرهنگهای شرقی ايرانی و چينی دانسته اند
است، چه ائيريامن تحت همين نام در اوستا و وداها تقديس شده و خدايی بيگانه و شرير به حساب  نيز با اشکال مواجه

در ايران باستان تبلورمعيشتی و اجتماعی و مادی داشته و اصل آن رابايد  اهريمن لذا مسلم به نظر می رسد. نيامده است
تجو کرد که آشوريان تحت نام وی قرون و اعصار جس) ّضحاک تازی( آشوردر همان نام خدای قبيله ای آشوريان يعنی 

متمادی ملتهای همجوار خويش از جمله ايرانيان مادی را بيرحمانه مشتار وغارت کرده و به اسارت و بردگی می گرفته 
همسان خدای دانای خويش اهورا مزدا ديده، لذا وی را ) آشور بزرگ( اسرمزشاند و ايرانيان چون اين خدا تحت نام 

مفهوم کلمات ايرانی و عربی آزار و ّشر نيز که از شکل ظاهر و . شرور اهورا مزدای خويش به شمار آورده اند همزاد
می باريده،  -استضّحاک تازی که گفتيم در اصل به معنی خندان و گردنده يعنی همان  -ماهيت اين خدای جنگ آشور

در واقع پشت . به شمار آيد) يعنی بدذات، اهريمن(و خود می توانست خصلتی برای خدای ويرانگر اوستايی انگره مين
ديوان (سر اين خدای جنگ برده داران بيرحم آشوری به صالبه کشيده شدن ملل همجوار دور و نزديک آشوريان 

شيرين خود بر آنان را در سرزمين دوردست مازندران در زير   که سر انجام مادها پيروزی. نهفته بوده است) مازندران
) کيکاوس(و خشثريتی ) رستم/گرشاسب(قهرمانان اين پيروزی آترادات پيشوای آماردان . تجربه کردند آمل هرحصار ش

اسالف (بايد گفت که در ايران پيش از عهد مادها، کاسيان برهما  واهورامزدا  اما در مورد اصل. بادشاه مادها بوده اند
می پرستيده ) درخشان(و کاشو) اين شوشيناک= يعنی سرور دانا( ايميريااهرا مزدا يا همان برهما را تحت اسامی ) لران

در اساطير آريايی بعدی اين خدای کاسی و خواهر همزادش . و وی را خدای حامی خاندان پادشاهی می دانسته اند
ر آمده فرمانروايان ميرا به شما - خورشيد و ماه نخستين خدا  همزادانيعنی  يمیو  يمهتحت نامهای ) کاشيتو( ميريزير

 -به مردم اسکانديناوی رسيده است و ايشان وی را نخستين خدا) همزاد( ييميربه صورت ) جم  يمه،(نام ايميريا . اند
يا  جماز اينجاست که در اساطير زرتشتی و ودايی . غول ميرا به شمار آورده اند که جهان از کالبد وی ساخته شده است

جالب است که نام اين . ورشيد جهان زيرين و سمت جنوب به شمار رفته استايزد خ) جام همزاد درخشان(جمشيد همان 
اين = ايزد اسبان(ايمرو خدای خورشيد جهان زيرين در نزد کافرهای پاکستان به شکل کاسی و اسکانديناوی آن يعنی 

جالب  .کاری داردآخرت سر و گفتنی است اهورا مزدای زرتشتيان نيز با جهان . بر جای مانده است) ناستيا/شوشيناک
/ اهريمن و   برهما/ اهورا مزدااست که کلمه اهورا در سانسکريت به معنی روز نيز می باشد و اين معلوم می نمايد که 

در پايان برای حسن ختام . مراد بوده اند شبو  روزوداها يعنی زوج ايزدان هم نشين  ناستيه هایدر اصل همان  شيوا
يعنی سرور دانای ايرانيان (اهورا مزدا ه هنگام سرايش آغاز شاهنامه آگاهانه همين گفتنی است که انگار فردوسی ب

  : را به عنوان خدای جهان ميستايد) باستان
   

                                               :آغاز کتاب 
   

        کزين برتر بر انديشه برنگذرد                به نام خداوند جان و خرد
              خداوند روزی ده رهنمای                د نام و خداوند جایخداون

           فروزندًه ماه و ناهيد و مهر               خداوند کيوان گردان سپهر
             نگارندًه برشده پيکر است        ز نام و نشان و گمان برتر است
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             بينی مرنجان دو بيننده را ن                   به بينندگان آفريننده را
        که او برتر از نام و از جايگاه                   نيابد بدو نيز انديشه راه

              نيابد بدو راه جان و خرد        سخن هرچه زين گوهران بگذرد
            همان را گزيند که بيند همی               خرد گرسخن برگزيند همی

        ميان بندگی را ببايدت بست            ستودن نداند کس او را چوهست
    در انديشًه سخته کی گنجد اوی         خرد را و جان را همی سنجد اوی

         ستود آفريننده را کی توان                   بدين آلت رای جان و زبان
    بی کار يک سو شوی  ز گفتار             به هستيش بايد که خستو شوی
  به ژرفی به فرمانش کردن نگاه                  پرستنده باشی و جوينده راه
            زدانش دل پير برنا بود                       توانا بود هر که دانا بود

         . زهستی مر انديشه را راه نيست           از اين پرده برتر سخن گاه نيست
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 موضوع اصحاب اُالخدود قرآن به سادگی قابل انکشاف ميباشد

 
 شاپوراصحاب اُالخدود که در قرآن، سورًه البروج از ايشان به صراحت سخن رفته، بی ترديد همان اعرابی بوده اند که 

در قصاص تجاوزايشان به سرزمينهای آباد بين النهرين، آنان را کشتارنموده و برای عبرت سايرين کتف يا  دوم ساسانی

دليل درستی اين نظر اينجانب جواد مفردکهالن به عنوان يک اسطوره شناس آن . سينًه جملگی ايشان را سوراخ کرده بود

را ) صاحبان شکاف(اصحاب اُالخدود شاه عامل کشتار است که مورخين قديم اسالمی از جمله محمد بن جريرطبری پاد

و ما می دانيم که در تاريخ دنيا فرد شاخص اين امر همان شاپور دوم ساسانی،  . ذکرکرده اند) صاحب شکافها( ذوالنواس

زيسته است که در قرن چهارم ميالدی مي) به پهلوی هوبه ُسنبا يعنی سوراخ کنندًه شانه ها(ملقب به شاپور ذواالکتاف 

است، ولی برخی تواريخ اسالمی تاريخ وقوع کشتار فجيعانًه اصحاب اُالخدود را حدود دو قرن بعد يعنی آغاز قرن ششم 

همچنين در تفاسير قرآنی شکافهای ايجاد شده برشانه های اعراب صحرانشين مهاجم را کانال . ميالدی ذکر نموده اند

وبه جهت در آتش افکندن اين متمردين از دين و آيين مرسوم و کهنه محلی بزرگی دانسته اند که بروی زمين ايجادشده  

در حالی که به حکم منطق برای سوزاندن يک عده کافر دين و آيين کهن ديگر نيازی برای ايجاد يک خندق عظيم و .بود

ع ايجاد حفرًه سوزناک را لذا بسيار منطقی است که در اينجا موضو.پر خرج در پيش ايل و عائلًه اين ناکرده گناهان نبود

نه دردل زمين بلکه همانطور که تواريخ گواهی ميدهند برکتفهای يک عده کثير اعراب صحرانشين بدانيم که رفاه خود 

به نظر ميرسد در اين راه تفسير عاميانه ايرانيان حاکم بين النهرين از . را در غارت سرزمينهای آباد همسايه ميديده اند

به عبارتی بهتر موضوع آتش را در اين سوره می توان به سنت .دود بی تًاثيرنبوده است -صورت آوخکلمًه ّاخدود به 

خصوصًا آن که قرآن با کلماتی از آتش اصحاب اُالخدود ياد . آتش پرستی ساسانيان منجمله شاپور دوم منسوب نمود

ی که دارای برجهاست و سوگند به روز موعود سوگند به آسمان:"ميکند که يادآور کنار آتش قرارگرفتن زرتشتيان ميباشد

و سوگند به گواه و مورد گواهی، مرگ بر آتش افروزان گودال پرآتش، آتشی دارای هيزم و آنگاه که آنان بر کنارًه آن 

به هر حال در تفاسير، گناه اين متمردين رابر ." و آنان بر آنچه در حّق مًومنان می کردند، گواه بودند. نشسته بودند

خالف اصل آن نه سنت غارت و چپاول و آدمکشی صحرانشينان چنان که بعدها زير لوای اسالم صورت گرفت  بلکه 

پيداست که در اصل روايت قرآنی از حادثًه بزرگ سرکوب تعداد کثيری . تجاوز از حريم دين و آيين گرفته اند

 ی مسيحی شدن يک عدهی المثل گناه بی گناهازجنگجويان مهاجم عرب شبه جزيرًه عربستان سخن می رفته است، نه ف

تّعجب . چنانکه بعدها تّصور گرديده و موضوع چندان با اهمّيتی نبوده و آبی را از آب تکان نميداده است قليلی از يهود

آور است که نه از مورخين و محققين جديد و نه از مورخين قديم کسی بدين موضوع اهميت خاصی نداده و بدان پی 

                        .  ست گرچه همين موضوع ظاهرًا ساده برای نگارنده نيز به مدت سه دهه الينحل مينمودنبرده ا

مولوی در مثنوی معنوی بدون نام بردن از اصحاب اُالخدود روايت جعلی سوزانده شدن يهوديان مسيحی شده را چنين به 

                                       :                         نظم کشيده است

بعد ازين خونريز درمان ناپذير               کاندر افتاد از بالی آن وزير                       

يک شه ديگر ز نسل آن يهود                  در هالک قوم عيسی رو نمود                       

گر خبر خواهی ازين ديگر خروج            سوره برخوان و السما ذات البروج                       

سنت بد کز شه اول بزاد                   اين شه ديگر قدم در وی نهاد                       

هرک او بنهاد ناخوش سنتی                  سوی اونفرين رود هر ساعتی                       

نيکوان رفتند و سنتها بماند                     و ز لئيمان ظلم و لعنتها بماند                       
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آن جهود سگ ببين چه رأی کرد         پهلوی آتش بتی برپای کرد                       

کآنک اين بت را سجود آرد برست           ورنه آرد در دل آتش نشست                       

چون سزای اين بت نفس او نداد             از بت نفسش بتی ديگر بزاد                       

مادر بتها بت نفس شماست                  زانک اين مار و اين بت اژدهاست                       

آهن و سنگست نفس و بت شرار              آن شرار از آب ميگيرد قرار                       

آب کی ساکن شود              آدم با اين دو کی ايمن بود                       سنگ و آهن ز

ناصحان گفتند از حد مگذران                  مرکب استيزه را چندين مران                       

بست و بند کرد              ظلم را پيوند در پيوند کرد                        ناصحان را دست

بانگ آمد کار چون اينجا رسيد                   پای دار ای سگ که قهر ما رسيد                       

گز بر فروخت                حلقه گشت و آن جهودان را بسوخت                       بعد از آتش چهل 

اصل ايشان بود زآتش ابتدا                      سوی اصل خويش رفتند انتها                       

فريق                   جزوها را سوی کل آمد طريق                       هم ز آتش زاده بودند آن 

آتشی بودند مؤمن سوز و بس                   سوخت خود را آتش ايشان چو خس                       

  مندرج در سايت تبيان داستان اصحاب اخدود

  داستان اصحاب اخدود 

  ) ٤(ُقِتَل َأصَحب اُالْخُدوِد

  ) ٥(النَّاِر َذاِت اْلَوُقوِد

  ) ٦(ِإْذ ُهْم َعَليَها ُقُعوٌد

  ) ٧(َو ُهْم َعلى َما َيْفَعُلوَن ِباْلُمْؤِمِنيَن شُهوٌد

  ) ٨(َو َما َنَقُموا ِمنُهْم ِإال َأن ُيْؤِمُنوا ِباللَِّه اْلَعِزيِز الحَِْميِد

  ) ٩(الَِّذى َلُه ُمْلك السَمَوِت َو اَالْرِض َو اللَُّه َعلى آلِّ شْىٍء شِهيٌد

  هالك شدند ستمگرانى آه براى سوزاندن مؤ منين چاله هايى پر از آتش مى ساختند؛ . ٤

  . اندنش وسيله اى درست آرده بودندآتشى آه براى گير. ٥

  . در حالى آه خودشان براى تماشاى ناله و جان دادن و سوختن مؤ منين بر لبه آن آتش مى نشستند. ٦

  . و خود نظاره گر جنايتى بودند آه بر مؤ منين روا مى داشتند. ٧

به خداى مقتدر حميدى ايمان آورده در حالى آه هيچ نقطه ضعفى و تقصيرى از مؤ منين سراغ نداشتند بجز اينكه . ٨

  . بودند

  . ملك آسمانها و زمين از آن اوست و خدا بر همه چيز شاهد و نظاره گر است . ٩

  ) از سوره مبارآه بروج (
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  داستان اصحاب ُاخدود و رواياتى درباره آنها 

بودند آه زمين را مى  جباران ستمگرى)) اصحاب اخدود((به معناى شكاف بزرگ زمين است ، و )) اخدود((آلمه 

نموده ، مؤ منين را به جرم اينكه ايمان دارند در آن مى انداختند، و تا آخرين نفرشان را مى   شكافتند و آن را پر از آتش 

  . سوزاندند

، مردم ))ذونواس ((علت نزول اين آيه چنين بود، آه : آمده آه )) قتل اصحاب االخدود((و در تفسير قمى در ذيل جمله 

و از يهوديان بود، و به همين جهت )) حمير((شه را براى جنگ با يمن به هيجان آورد، و او آخرين پادشاه از دودمان حب

همه مردم ، دين او را گرفتند و يهودى شدند، او خود را يوسف نام نهاده بود و سالها سلطنت آرده بود تا در آخر شنيد آه 

اند آه بر دين عيسى و حكم انجيلند، و بزرگ دينشان عبد الّله بن بريامن است ،  در نجران بقايايى از مسيحيان باقى مانده

اطرافيانش او را تحريك آردند آه به سوى قوم نجران لشكر بكشد و آنان را به قبول دين يهود وادار سازد، ذونواس با 

به دين يهود درآيند، مردم  لشكرش حرآت آرده به نجران آمد و همه مسيحى مذهبان را جمع آرده پيشنهاد آرد تا

نپذيرفتند، با آنان مجادله آرد و باز پيشنهاد خود را تكرار و مردم را به قبول آن تحريك نمود، و تا جايى آه توانست بر 

اين آار حرص ورزيد، اما نپذيرفتند، حاضر شدند آشته بشوند ولى به دين يهود در نيايند، پس ذونواس براى از بين 

انداخت و بعضى را با   ى پر از هيزم درست آرد، و آتشى عظيم بر افروخت ، بعضى را زنده در آتش بردنشان گودال

را بريد تا جايى آه عدد آشتگان و سوختگان به بيست ... شمشير آشت و مثله آرد، يعنى بينى و انگشت و عورتشان و

يزتكى سوار شد و گريخت ، هر چه دنبالش رفتند بر اسب ت)) دوش ذو ثعلبان ((هزار نفر رسيد، يك نفر از آنان به نام 

نتوانستند او را بيابند، چون او راه رمل را پيش گرفت آه افراد نا آشنا در آنجا گم مى شوند، ذونواس با لشكر خود برگشت 

  . ن است مربوط به اين جريا)) العزيز الحميد... قتل اصحاب االخدود((و همچنان به آشتن آن مردم پرداخت و آيه شريفه 

اينان نه : وقتى اهالى اسفندهان شكست خوردند، عمر بن خطاب گفت : و در مجمع البيان است آه سعيد بن جبير گفته 

بلى ، اهل آتابند، چون آتابى داشته : على بن ابى طالب فرمود. يهودند و نه نصرانى ، و هيچ آتابى ندارند، بلكه مجوسيند

و يا  - ن قرار بوده آه يكى از پادشاهان ايشان در حال مستى با دختر خود زنا آرد، اند آه از بين رفته و جريانش بدي

) و يا خواهرش(همينكه از مستى به خود آمد و فهميد آه چه آرده ، در فكر چاره بر آمد، دخترش  - با خواهر خود : فرمود

جائز است ، و دستور بده آه ايشان نيز با  اهل مملكت را جمع آن و به ايشان بگو آه من معتقدم ازدواج با دختران: گفت 

دختران خود ازدواج آنند، و اين آار را حالل بدانند، شاه مردم را گرد آورد، ولى مردم حاضر نشدند او را در اين عمل 

ه درست آرده ، آن را پر از آتش ساخت ، و ب - اخدودى  - پيروى آنند، ناگزير براى آتش زدن آنان زمين را آند و گودالى 

  . يك يك آنان پيشنهاد آرد سنت او را بپذيرند، هر آس امتناع ورزيد در آن اخدود افكند، و هر آس پذيرفت رهايش آرد

  . اين معنا در الدر المنثور هم از عبد بن حميد از آن جناب روايت شده : مؤ لف 

عليه (على : روايت آرده آه فرمود) سالم عليه ال(و از تفسير عياشى نقل مى آنند آه به سند خود از جابر از امام باقر 

شخصى را نزد اسقف نجران فرستاد تا بپرسد اصحاب اخدود چه آسانى بودند، اسقف پاسخى فرستاد امام فرمود ) السالم 

خداى عزوجل مردى از اهل . اينطور آه او پنداشته نبوده ، و به زودى من داستان اصحاب اخدود را برايتان مى گويم 
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به نبوت برگزيد، مردم حبشه او را تكذيب آردند، پيامبرشان با آفار نبردى را آغاز آردند ولى يارانش همه آشته حبشه را 

شدند، و خود و جمعى از اصحابش اسير شدند، آنگاه براى آشتنش گودالى درست نموده ، از آتش پر آردند، آنگاه مردم را 

ا را گردن مى نهد آنار برود، و هر آس بر دين اين مردم است بايد به جمع آورده گفتند هر آس بر دين ما است و دستور م

در آتش شود، اصحاب آن پيامبر براى رفتن در آتش از يكديگر سبقت مى گرفتند، تا نوبت به زنى رسيد ) داخل (پاى خود 

آودك بر دلش  آه آودآى يك ماهه در بغل داشت ، همينكه خيز گرفت تا در آتش شود ترس از آتش و ترحم درباره

مستولى شد، ولى آودك يك ماهه اش به زبان آمد آه مادر مترس ، من و خودت را در آتش بينداز، براى اينكه اين 

مجاهدت در راه خدا، به خدا سوگند ناچيز است ، زن خود و آودآش را در آتش افكند، و اين يكى از آودآانى است آه در 

  . آودآى به زبان آمده 

  . از ابن مردويه از عبد الّله بن نجى از آن جناب نقل شده ) نيز(عنا در الدر المنثور اين م: مؤ لف 

پيامبر اصحاب اخدود، : و نيز الدر المنثور از ابن ابى حاتم از طريق عبد الّله بن نجى از آن جناب نقل آرده آه فرمود

  . حبشى بود

اهل : اب روايت آورده آه در تفسير آيه اصحاب االخدود فرمودو نيز از ابن ابى حاتم و ابن منذر از طريق حسن از آن جن

  . حبشه بودند

و بعيد نيست از روايات وارده درباره اصحاب اخدود استفاده شود آه داستان اصحاب اخدود يك داستان نبوده ، بلكه وقايع 

فه مى خواهد به همه داستانها اشاره متعددى بوده آه يكى در حبشه و يكى در يمن و يكى در عجم اتفاق افتاده ، و آيه شري

  .و در اين ميان روايات ديگرى نيز هست آه از محل وقوع اين داستان ساآت است . آند

http://www.ghadeer.org/site/thekr/lib/024/start.html  
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 شهرستان آذربايجان
 

)باگوان(نام باستانی منطقًه باکو   
  

      
ّعده ای از محققين ايرانی نظير پورداود و عنايت اهللا رضا اطالق نام آذربايجان بر منطقًه آذزبايجان شمالی عملی 

ظاهر قضيه درست است ولی اگر تحقيقات از . معرفی کرده اند آلبانیيا  آراننادرست پنداشته و نام باستانی آنجا را 
اصًال نام خاص منطقًه  )محل نگهداری آتش مقدس(آتور پاتکان  انشهرستمعلومات ايشان فراتر رود معلوم ميشود که 

بوده است و همنامی اين منطقه با آذربايجان ايران که ) شهر دارای آتشکده( باگوانيا ) شهر منسوب به خدای آتش( باکو
دفی بوده است؛ دارد، تصا - والی آذربايجان در عهد داريوش سوم و اسکندر- ) نگهبان آتش( آتروپات نام خود را از 

سند بسيار معتبر در اين باب همانا . گرچه در اين رابطه گفته ميشود که آتروپات بر آران نيز نظارت داشته است
در جانب آتورپاتکان : " مندرجات کتاب پهلوی شهرستانهای ايران می باشد چه در اين کتاب پهلوی می خوانيم 

سپهبد ) آرا، ايرج، زرتشت( ِاران گشنسبرا ) ی آتش مقدسمحل نگهدار( شهرستان آتورپاتکان) آذربايجان(
ِاران گشنسب اسطوره ای را موسی خورنی مورخ ارمنی معروف قرن پنجم ميالدی ." ساخت) آذربايجان(آتورپاتکان 

پيداست . تاريخی مهم و معروفی معرفی می نمايد - نيز تحت نام آران به خوبی می شناسد و وی را شخص اسطوره ای
ارتباط ) ايرج، زرتشت(و فرزند خوانده اش آرای آرايان ) کورش(ام با نامهای اساطيری معروف ارامنه يعنی آرا اين ن

را عالمت نسبت بدانيم در اين صورت اين اسم شکلی از همان نام آرای آرايان " ان"چون اگر در نام اران، . پيدا می کند
فرد نجيب، ( يعنی منسوب به آرا  ايرجنزد خود ايرانيان به صورت می دانيم اين نام در . يعنی برديه زرتشت می گردد

از ) ، نيای اساطيری ارامنههايک(بنابر اين در اسطوره يونانی عقاب کوهستان قفقاز . ثبت گرديده است) منظور کورش
ايرج (ت که در رابطًه خصمانه با اين عقاب، ياد شده بايد خود همان زرتش) يعنی شخص دور انديشی( پرومته ای

نامهای هايک و ارمن به معانی عقاب و .اراده شده باشد) ايرانيها، آرای آرايان ارامنه و اميران گرجيها و عمران ارانيها
و چه در مفهوم منسوب ) کورش(مسلم به نظر می رسد نام اران چه در معنی منسوب به آرا . سرزمين عقاب می باشند

مربوط به  نواحی وحوالی بين النهرين رودهای کورا ) سر خواندًه کورشيعنی برديه زرتشت، پ(به آرای آرايان 
در مقابل اين ناحيه در سمت ايالت آذربايجان منطقًه کوهستانی . و ارس در سمت مصب  اين رودها بوده است) کورش(

 قاراداغای پيداست که نامه. هستند) ارسباران(که همان کوههای قارا داغ ) يعنی کوههای پيش دشت( پايتاکاران
در  پايتاکاراندر رابطه باهم بوده و وجه تسميه متقابل و متضادی دارند ولی ) باغ بزرگ( قاراباغو ) کوهستان بزرگ(

اما نامهای . يعنی شهر شاهی، پايتخت اران در کنار رود کورا بوده است بيلقانمعنی پايتخت اران، نامی بر خود شهر 
" مرکب از آلوو و پسوند نسبت (  آلوانیيا  آلبانیو ) به کردی يعنی سرزمين آتش(  ارانفراگير قديمی اين منطقه يعنی 

در زبانهای کهن اين منطقه يعنی " ) وان"آگوان، مرکب از کلمًه آگ و پسوند ملکی ( آقوانو ") وان"يا پسوند ملکی " ان
چشمه های نفتی شعله ور منطقًه باکو اين اسامی بی شک با توجه به . ميتانی و مادی به معنی سرزمين آتش بوده اند

اتحاديه قبايل ترکان و سکائيانی که درعهد مادها بدين سرزمين آمده بودند . پديد آمده اند) باگوان يعنی سرزمين ايزد آتش(
به (، اوتيان )بی ريشان(، اناريان )قوم دارندًه توتم بزنر کوهی، شکا، اسکوت به اسالوی(در کتب تاريخ با نام سکا 

و ) اسب سروران(وبيات ) قبيلًه سلطنتی(، گرگر )يعنی ترکان دانا(، ايلنتورک يا آيغندورک )رکی يعنی آتش پرستانت
طبق . ناميده شده اند و در اين اتحاديه ترکان اکثريت و دست باال را داشته اند) يعنی ترکان ديوانه سر(بون ترکان 

اين ترکان شاخه ای از قوم  )پدر آتش مقدس(= ده ده قورقودی مندرجات تعليقات کتاب اساطيری کهن اين مردم يعن
يعنی سگپرست می زيسته اند که در کتب  کاسپیدر کنار اين ها بوميان . بوده اند هونها= يعنی اسب سرورانبيات 

تاريخ و اساطير نامشان همچنين به صور کادوسی و کاتوزی نيز ذکرگرديده که باز به همان معنی سگ پرستان می 
و گرگساران ) سگ سروران(ميدانيم  که در شاهنامه از اين دو قوم کاسپی و ترک اران با نامهای سگساران . باشند

گفتنی است شاخه ای از اين ترکان اران، دورتر در ارمنستان کوچک زندگی می . نام برده شده است) گرگ سروران(
ن يا خالدائيان يعنی مردم جنگجو و بون ترکان يعنی ترکان نموده اند که در تواريخ يونانی و گرجی به ترتيب کالدانيا

در مورد بوميان سگپرست اين منطقه گفتنی است سگپرستی در قفقاز سنت بسيار ديرينه ای . ديوانه سر ناميده شده اند
در نام  نيز به همين معنی سگ پرست می باشد، چنانکه می دانيم اين مفهوم) نيای کاسپيان(بوده است چه نام کوتيان 

و همچنين طايفًه سگوند کوهستان زاگروس  -که در زبان مغول به معنی سگ می باشد - مردم ترک نوقای در شمال قفقاز
يادگار همان مردم ترک زبان ) شاهنامًه ارانيها(بی شک حماسًه کوراوغلو و اسطورًه ده ده قورقود . بر جای مانده است

چنانکه مندرجات کتاب پهلوی شهرستانهای ايران معلوم می دارد، اين . دآلوانی  يعنی سرزمين آتش می باشن/ اران
عالوه برمعنی  آربه بهترين وجهی فرموله شده بوده است؛ چون کلمًه  اران گشنسب سپهبد آذربايجانمفاهيم در نام 

در زبان سکايی و مادی کردی  -بوده است) ايرج(که بدين معنی لقبی بر کورش و پسر خوانده اش برديه زرتشت  -نجيب
و آذر هوشنگ به ترتيب برای کورش و ) مخلوق آتش(معنی آتش را می داده است و از اينجاست که القاب آگرادات 

نانکه مندرجات کتب پهلوی نشان می دهند معنی آتش جهندًه مربوط به از واژًه گشنسب هم، چ. زرتشت پيدا شده است
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گفتنی است در اران يعنی جمهوری آذربايجان فعلی . اين مردم اراده گرديده است) يا سگ بالدار اسطوره ای(توتم اسب 
نام اساطيری پس نزد قبايل مختلف آنجا . شاهين به قدرت پرستش می شده است/ چهار توتم  آتش، گرگ، سگ و عقاب

معانی پدر پدر مّجرب آتش مّقدس در رابطه با توتمهای اين مردم بوده است ، چه اين نام عالوه بر معنی  ده ده قورقود
اگر اران خردمند خبر موسی خورنی را مطابق با . و شاهين را نيز می داده است) اسپ(و گرگ و اسب)سپه(توتم سگ

/ زرتشت(پدردانای آتش مّقدس اين نام در اساس خود به همان معنی بدانيم در اين صورت  ده ده قورقوداصل 
نيز نزد اين مردم بسيار مقدس به شمار می رفته است؛ چه منابع  توتم گرگمعهذا در کنار آن . بوده است) هوشنگ
ارمنستان  را که در سمت) يعنی ترکان دانا و زرتشتی(ارمنی کهن نام نيای اساطيری شاخًه غربی ايلنتورک ها / گرجی

آورده اند که به ) ترک(تورک ناميده ميشده اند، ) ترکان ديوانه سر و غير زرتشتی(صغير سکنی داشته اند و بون ترکان 
ی آذريها بايد گفت که اصل اين حماسه مربوط کوراوغلودر رابطه با اسطورًه حماسی . معنی پهلوان گرگ سيما می باشد

است چه ) کورش( کورادربند داريال قفقاز در نزديکی سرچشمًه شاخًه شمالی رود به کورش هخامنشی سازندٌه سد آهنين 
کتسياس طبيب و مورخ يونانی عهد پادشاهان ميان هخامنشی به صراحت از اين اسطورًه منسوب به کورش ياد کرده 

طور اساسی شکل اما از بررسی دقيقتر اين اسطورًه آذری به وضوح معلوم می گردد که اين حماسه وقتی به . است
مبارز آذربايجان و اران خود را در کنار اعتقاد به تناسخ،  )حسن(بابک خرمدين کنونی آن را به خود گرفت که 

ملقب نموده و با تنبور ترانه های حماسی در باب وی ) يعنی در اصل فرزند کورو، کوروش، لفظًا يعنی قوچ(کوراوغلو 
و  بذبابک خرمدين می باشد چون کلمات  بذکوراوغلو همان قلعه مه آلود ) لوديعنی دژ مه آ(چه چاملی بل . خوانده است

سر انجام در رابطه با ارتباط . علی القاعده هردو در رابطه با هم از ريشًه پاذ و پاد يعنی قلعه و محل نگهبانی مباشند بل
تنی است که نامی به شکل بيائوت نيز در که در عهد رواديان برتمامی آذربايجان تسّلط داشته اند، گفبياتهای گرگر نام 

قورقود به معنی ترک ] ده ده[شرق با آنان ربط داده شده است که آن را می توان به معنی اندرزگوی خان يا مترادف با 
در اين رابطه  - چنانکه در اساطير آنان نيز ياد شده -را هم )ساخو(سکا نام اقوام آريايی و ترکی . آتش پرست گرفت

مصداق . نی دارندگان توتم بزنرکوهی همچنين می توان به معنی دارندگان جام زرين آتشين خورشيدی گرفتسوای مع
در پايان . است که به همين معنی منسوب  آتش مقدس خورشيدی است سواروگيجاسالوی / اين نام ايزد آتش سکايی

ين آتش گرفت لذا معلوم می گردد ده ده قورقود را می توان به معنی سرزم آگوانو اران گفتنی است از آنجاييکه نامهای 
نظر به اين که نامهای . نيای اساطيری مردم اران به شمار می رفته است) زرتشت يا ترک ايزد حامی حيوانات وحشی(

ته که گف زبان آذریبه معنی سرزمين آتش بوده، لذا اين سوال پيش می آيد که آيا منظور از ) آلوانی(اران، آگوان و آلبانی 
شده در دورًه اعراب زبان مسلط مردم آذربايجان بوده، همان زبان ترکی مردم اران نبوده است؟ چه نامهای ترکی ترکان 

را نيز می توان آتش پرستان معنی نمود؛ چه ناصر خسرو و ياقوت حموی ) اودينان( اوتيانو ) بيائوتها( بياتهايعنی اران 
نهای ايرانی اشاره کرده اند؛ معهذا طبق نوشته های ديگر مورخان و جغرافی با زبا آذریبه صراحت به بيگانگی زبان 

نيز رواج وسيعی  پهلوی مّعربنيز ناميده شده،زبان در حال احتضار  ارانینويسان دوره مسلمين به همراه اين زبان که 
دم اران در شمار رعايای  قومی مر/ در شاهنامه تقسيم طبقاتی. جايگزين شده استآذری داشته که به تدريج با زبان 

:                                                      .                      چنين ذکر شده است) سپيتمه، پدر سپيتاک زرتشت(جمشيد 
ز هر پيشه ور انجمن گرد کرد                 بدين اندرون سال پنجاه خورد                       
گروهی که کاتوزيان خوانيش                  برسم پرستندگان دانيش                       
جدا کردشان از ميان گروه                     پرستنده را جايگه کرد کوه                       
صفی بر ديگر دست بنشاندند                  همی نام نيساريان خواندند                       
کجا شير مردان جنگ آورند                   فروزندًه لشکر و کشورند                       
نسودی سه ديگر گره را شناس               کجا نيست بر کس از ايشان سپاس                       
بکارند و ورزند و خود بدروند                به گاه خورش سر زنش نشنوند                       
چهارم که خوانند اهنو خوشی                 همان دست ورزان با سر کشی                       
کجا کارشان همگنان پيشه بود                 روانشان هميشه پر انديشه بود                       

همان ) يعنی نيزه وران( نيساريانبه معنی دامداران بومی سگپرست، ) کادوسيان، کاسپيان(کاتوزيان از اين ميان 
که طبقًه کشاورز  نسوديها آورده اند، )دشت نشينان(موخها بوده اند که يونانيها نام ايشان را  سئورومتی ارانجنگجويان 

نيک ( هوتخشانيا  اهنو خوشیمطابقت دارند و سر انجام  کنگرلوهااند ظاهرًا با قبيله ارانی اران را تشکيل می داده 
بوده باشند که هرودوت نامشان را در ارتباط با آمازونها ) سازندگان( گرگرهابايد همان قبيلًه بزرگ ارانی )  کوشندگان

می توان  توتيرآن يعنی  آسیا توجه به معادل را بتورک گفتنی است خود نام . يعنی اسالف کرواتها ذکر نموده است
، ايزد رعد متصف تورقابل توجه است که در اساطير ژرمنهای شمالی . معنی نمود) توتم گرگ(خدای نيرومند گرگها 

که نامهايشان به معنی دارای دندانهای محکم و خردکننده ) در اصل دو گرگ(بدين صفت بوده و ارابه اش توسط دو بز
نا گفته . مشتبه شده است) گرگ" (ت]ر[قو"با کلمًه ترکی ) بز( قوتپيداست که در اينجا کلمًه ژرمنی . يشوداست، حمل م

می دانيم هونها، ترکان را به خاطر استفاده از هنر : می باشد ترکانيادآور صنعت آهنگری ) سازندگان( گرگرهانماند نام 
.                      آهنگری ايشان از سمت شمال دريای خزر به ناحيًه اورخون در شمال شرقی مغولستان کوچ داده بودند
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 ابراهيم خليل سمت بلخ همان زرتشت و صحائف وی ابراهيم همان اوستاست
 

نه يک فرد بلکه پنج تن از پادشاهان  ابراهيم تورات و قرآننگارندًه در طی سالها تحقيق بدين نتيجه رسيده است که 
پيش از ميالد  ۵٢٢تا  ٧٠۵که در حدود فاصلًه زمانی بين بوده اند  پيشدادی وسکايی ، مادی، هخامنشی آريائيان 

شده اند و  پدرامتهای بسياريعنی  ابراهيمحکومت کرده اند و به سبب اينکه فرمانروای ملل بسياری بوده اند ملقب به 
ساطيری يهود و آن را نيای ا پدر عبريهايعنی ابرام تورات نويسان آنان را يک فرد واحد به شمار آورده و به واسطًه نام 

ما در اين جا به طور خالصه اين پنج را معرفی کرده و داليل يکی بودن آنان را با ابراهيم تورات و . اعراب شمرده اند
صاحب ) يعنی امپراطور دوست صميمی خدا(ايراهيم خليل قرآن به تخليص بيان می نمائيم و خواهيم ديد از اين ميان 

و ) ابراهيم بور يا بخشش کننده(ابراهيم ادهم  شاهزادهر نزد صوفيان با اسامی  است که دبودا/ زرتشتهمان  صحائف
:    ياد گرديده است شاهزاده بهلول عاقل ديوانه نماو  ) خليل= مرد مؤمن و دوست خالص خدا( سلطان بايزيد بسطامی

که از شمال کوهستان قفقاز به  )افراسياب اول همانيعنی دارندًه اسبان فراوان ( فراسپ پادشاهی اسکيتی به نام  -١
پيش از ميالد پادشاه ستمگر آشوری به نام سارگون دوم را در  ٧٠۵سوی آذربايجان لشکر کشی نموده بود در سال 

کتيبه های آشوری نام قاتل سارگون دوم را . مقتول ساخته است) تخت سليمان در جنوب آذربايجان(حوالی دژ کولوميان 
که معنی لفظی ظاهری نام  -)يعنی زنندًه و نابودکننده گاو( بع ملی ايرانی می گويند زئينی گو ذکر نمی نمايند ولی منا

به ) فراسَپ(از سرزمين تازيان به ايران لشکرکشی نمود ودر اين جا به دست افراسياب  -سارگون در زبان اوستايی است
يکی از ابراهيم های تورات و فراسَپ که همين  دليل اين. صاحب فر ايزدی به شمار می رفت افراسيابقتل رسيد و اين 

اساطيری  اسکيتان لفظًا  تارگيتایمی باشد که به جای  همان  )تارخ(تارح تورات  ابراهيمقرآن است،  نام پدراساطيری 
پسر و جانشين  ايشپاکای اسکيتاست که به جای ) شادمان( اسحاقيعنی پدر مردمان گيتی و همچنين نام پسر وی 

می باشد چه نام ايشپاکای را که دراصل به معنی شهسوار و پادشاه سوارگان می باشد ميتوان در زبانهای کهن فراسَپ 
می دانيم که تورات صراحتًا بدين معانی .گرفت) سَپخاز ريشًه کلمًه پهلوی سَپخر يا ( فديًه و نياز خدا و شادمانايرانی 

.                                        .                        نام وی اشاره کرده است
متحدًا عليه آشور می ايشپاکای اسکيت سومين پادشاه ماد است که با  )کيکاوس(خشثريتی مطابق با  ابراهيم دوم -٢

ی را درسرزمين دوردست مازندران در پای حصار و سرانجام هم لشکريان متعاقب و مذاکره کنندًه آشور. جنگيده اند
کتسياس نام . شکست داده و قتل عام نموده است) گرشاسب، رستم(شهر آمل توسط سردار خويش آترادات پيشوای مردان 

گرفت يعنی همان اعراب و  پادشاه عربهای شرقیآورده که می توان آن را به معنی آرباک را ) شهريار(خشتريتی 
از آن جا معلوم ميشود اين فرمانروای که ملقب به . يهودی که در عهد باستان بين بلخ و گرگان زندگی می کرده اند

) لفظًا يعنی ديندار همان فرود، سياوش( فرائورت بوده ابراهيم ناميده ميشده که پسر وی ) شهريار زرين( زرتوشترا 
) خشتريتی(در اساطير اسالمی نيز کيکاوس . می باشد) به معنی لفظی خداشنو(تورات و قرآن  اسماعيلمطابق با همان 

.                              .                       مربوط گرديده است) نمرو، مردوک خدای بابليها(نمرود و  ابراهيمبا 
در تورات وی تحت . يد عمارت کننده معابد اعراب و يهود استمطابق با کورش يعنی سازنده ويا تجد ابراهيم سوم -٣

معرفی گرديده و صراحتًا آنان را سازنده و تعمير کننده معبد اورشليم دانسته ) قوچ(و کورش) مرد صلح(اسامی سليمان 
 نه کعبهخايکی از ابراهيم های معروف است و آن همان ابراهيمی است که بنای  اعراباما همين کورش در نزد . است

اين معبد به شکل . در رابطه با بنای خانًه کعبه توسط کورش شواهد زير در دست است: بدو منسوب گرديده است
است که در مقابل مقابر پادشاهان هخامنشی بنا شده است و اختصاص به خدای  کعبًه زرتشتساختمان باستانی موسوم به 

می ناميده  ايميرياوی را ) اسالف لران(داشته است که کاسيان ) ر داناورس( اهورمزدا يا اهورا ميثره خاندان شاهی يعنی
زند افزون بر اين کتاب پهلوی . اند که اين نام کاسی هم به معنی سرور دانا و هم به معنی دانای مرگ و مير بوده است

خانًه کعبه منظور باشد مربوط ساخته است که بايد همان ) داريوش هخامنشی(پشوتن را با بتکدًه معروفی  وهومن يسن 
بوده که خداوند تفأل ومردگان به  )آمون، اهللا(هبلچه بتخانًه کعبه نيز معبد بت . که به شکل همان کعبًه زرتشت است

از محققان کسی که نخستين بار به طرح موضوع بنای خانًه به امر کورش پرداخته حسن عباسی . شمار می آمده است
ابراهيم آورده لذا از ) يعنی مخلوق آتش( آگراداتيی که استرابون نام اصلی کورش را از آن جا. است) سياوش اوستا(

در ) لفظًا يعنی قوچ ،فريدون شاهنامه( کورش . روايات اسالمی همان کورش هخامنشی منظور گرديده است فرزند آذر
ی به عنوان جهانگشايی بزرگ يعنی قوچ دارای دوشاخ معروف بوده  و از و ذوالقرنينمحيط عربستان همچنين با نام 

را در مصر ) ملکه، شاهدخت(سارا ياد می شده است خويش  -کسی که به مشارق و مغارب عالم رسيد -)فريدون(= 
و اين با اخبار و شايعات کهن در مورد ازدواج کمبوجيه با خواهرش آتوسا مطابقت دارد چه در . خواهر خود خوانده بود

در مقام  اخير بيشتر به ابراهيم ابراهيم شوهرو برادر خوانده آتوسا در مصر؛ گرچه  مقام فرعون مصر، چه در مقام
به هرحال از آن ابراهيمی که مرگش در . می باشد که برادر خوانده و شوهر آتوسا بوده استبرديه زرتشت جای همان 

ند عنوان پدر امتهای فراوان بيش نا گفته نما. شام اتفاق می افتد همان کمبوجيه پسر و جانشين کورش منظور می باشد
ازهرکس نشانگرجهانگشايان باستانی بزرگی همچون کموجيه پسر کورش بوده تا يک يهودی فرضی سرگردانی که 

.                                                               .                       تورات از وی به تصوير کشيده است
دختر کورش و برادر خواندًه آتوسا است که شوهر اصلی )زريادر، ايرج،برديه(گئوماته زرتشت همان  ابراهيم پنجم -۵
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 بودای/ زرتشت با  ابراهيم خليل يا همان  ابراهيم صاحب صحائفوی بوده است؛ چه داليل زيادی در باب يکی بودن 
از . است که به هيچ وجه اتفاقی و تصادفی نمی باشند) ون و دانشسه سبد قان( تری پيتاکا)/ کتاب دانش( صاحب اوستا

است گرچه اين نظر را با صراحت  ذکر شهرستانی مورخين کهن اسالمی کسی که به طوری بدين مطلب پی برده 
عبدالکريم شهرستانی در کتاب الملل والنحل تحت : "استاد هاشم رضی اين مطلب را چنين بيان مينمايد. ننموده است

می گويد  ابراهيمعنوان مجوس و اصحاب اثنين از همان ابتدا کار را يکسره کرده و پس از شرحی در بارًه دين حنيف و 
به ."  صورت گرفته است ابراهيمو زرتشت بودند، و اين بر اساس يکی دانستن  دين ابراهيمبر  عجمتمام رعايا و ملوک 

:                             .                       از اين قرار می باشندبودا / زرتشتو  ابراهيم خليلهر حال داليل يکی بودن 
                       

يعنی دانای ( گئوماتهداريوش قاتل گئوماته زرتشت می گويد که  :و معابد بت پرستی ويران کردن بتخانه ها - الف
متقابًال در اساطير اسالمی می خوانيم . معابد را ويران و زمينهای اشراف را بين رعايا تقسيم مينمود) سرودهای دينی
نامرو، مردوک خدای (نمرود  چون بتها را شکست به امر) يعنی ابراهيمی که دوست صميمی خداست( ابراهيم خليل

اصل قسمت اخير اين اسطورًه منسوب به دوران . به آتش افکنده شد ولی آتش به امر خدا زير پای او گلستان شد) بابل
در بيابان آتش افروختند و زرتشت را از پدر ربوده و در آتش افکندند : " کودکی زرتشت بوده و از اين قرار می باشد

."                                     .                       سرد گرديده وگلستان شدولی آتش پيش پای او 
خارس ميتيلنی رئيس تشريفات دربار اسکندر در ايران از : )آتوسا(سارا  ازدواج آنها با خواهر خوانده شان - ب  

و ) زرتشت= مرد زرين تن(زريادراسکندر سخن رانده که قهرمانلن آن داستان عاشقانًه معروف در عهد هخامنشيان و 
می . بوده اند که بزرگان ايرانی ديوارهای اتاقهای خويش را به تصوير آنان مزين می نموده اند) دختر کورش( آتوسا 

.                                .                  دانيم که زرتشت سوای مقام دامادی، مقام  پسرخواندگی کورش را نيز دارا بود
منظور کمبوجيه فاتح ( فرعون مصربا ) يعنی ملکه آتوسا( و خواهر خواندًه آنها سارا شايعًه نسبت همسری همسر  -ج  

.                              .                       که خبر آن حتی به گوش هرودوت پدر تاريخ نيز رسيده بود) مصر
و ) يعنی ابراهيم زرين مو يا امپراطور بخشنده(ابراهيم ادهم در نزد صوفيان يعنی  بودا/ زرتشتمطابقت نامهای  - د  

يعنی فرد زين (با زرتشت ) تارک الدنيا(و بهلول ) يعنی مردی که دوست خالص و صميمی خدا است( بايزيد بسطامی 
و همچنين مطابقت زندگی شاهزاده بودا   - به همپرسگی پرداخته است که تصور ميشده در خلوت با اهورا مزدا -)پيکر

.                            .                       با ابراهيم ادهم همانند قطعه های مکمل نقش قالی واحدی می باشند
: ی زرتشت و تری پيتاکای بودامطابقت مطالب کتاب صحائف گم شده منسوب به ابراهيم خليل با مطالب اوستا - ه

که به معنی سرودهای  َيشتها. که به معنی سروهای نيايش است َيسنا: موجود مرکب از پنج کتاب زير است  اوستای
که به معنی قانون ضد ديو  ونديداد. که به معنی همًه ردان و بزرگان دين است ويسپرد.ستايش و قربانی دادن می باشد

) سه سبد قانون و دانش(تری پيتاکا کتب مقدس بودايی عبارتند از . معنی اوستای کوچک است که به اوستا خرده. است
دهاما پادا کتاب های ديگر ). شريعت( آبيداماو ) انضباط( وينايا ، )حکايات( سوت تا: که مشتمل از سه قسمت است

 قصص االنبياءمتقابًال در کتاب .  اشندمی ب) داستان تولد و سر گذشت بودا(  ياتاکاو ) کلمات قصار منسوب به بودا(
شب اول ماه رمضان بود که بيست صحيفه بر : "می خوآنيم صحائف ابراهيم خليلتأليف حسين عماد زاده  در مورد 

اباذر غفاری از حضرت خاتم . را به مردم تعليم فرمود سنن و آداب و احکام شريعتابراهيم نازل شد و بر طبق آن 
بود که بر  نصيحتهاو   حکمتها، قصه هاو  مثلهاف ابراهيم چه بود؟ رسول اهللا فرمود همًه آنها النبيين پرسيد صحائ

ای پادشاه امتحان داده ای تو، من ترا نفرستادم که متاع دنيا را : مردمان بيان می کرد و تعليم می داد از آن جمله است
 ازو  دعوی مظلومان را اجابت کنیورا فرستادم که جمع کنی و خود را بدان مشغول سازی و بدان مفاخره کنی بلکه ت

و از نعمتهای بی  در نيکی و بدی کار خود فکر و انديشه کنیو  حساب نفس خود بکنیو  بينوايان دستگيری نمايی
زبان خود را از انتهای من شکر گذاری نمايی وسپاس به جای آوری و نياز خود را در خالل راز با من به ميان نهی و 

تا گمراه نشوی تو بايد از حالل دنيا بهرًه خود برداری و برای آخرت توشه ذخيره سازی نفس  بی جهت نگاهداری گفتار
قد افلح من تزکی و ذکر اسم ربه فصلی " اين آيات را بخوان . را به کمال رسانيده به سوی آخرت بشتابی و آنگاه فرمودند

هر يعنی محقق است ." ن هذا لفی الصحف االولی صحف ابراهيم و موسیبل تؤثرون الحيوة الدنيا و االخرة خير و ابقی ا
ونام خدا را فراموش نکند و نفس خود را از معصيت پاک و مهذب نفس کند رستگار می گردد  که ذکات دهد و تزکيًه

دنيا فانی است؛ دارد و به ياد پروردگار خويش باشد و نماز گذارد و زندگانی آخرت را به دنيا نفروشد که آخرت باقی و 
در سنت و سيرًه وی گفته ....  ثبت است و آن صحيفًه حضرت ابراهيم و موسی استصحائف اوليه اينها حقايقی است در 

سعدی اين خصلت ابراهيم خليل . شده است اولين کسی است که مهمان خانًه مجانی باز کرد و بدون ميهمان غذا نخورد 
است در بوستان چنين به نظم کشيده است، گرچه گوتمه بودا /  گئوماته زرتشتی را که يادآور خصال واالی مردم دوست

:  اساسًا به ظاهر و باطن  فرهنگ وآيينی پست پنداشته شده است   خليل ابراهيمخودی  )زرتشتی(دين گبریدر اينجا   
شنيدم که يک هفته ابن السبيل                    نيامد به مهمانسرای خليل                       

ز راه                        زفرخنده خويی نخوردی پگاه                    مگر بينوايی در آيد
برون رفت و هر جانبی بنگريد                  براطراف وادی نگه کرد و ديد                       

گرد پيری سپيد                        به تنها يکی در بيابان چوبيد                        سرو مويش از
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به دلداريش مرحبايی بگفت                          برسم کريمان صاليی بگفت                       
نان و نمک                        که ای چشمهای مرا مردمک                        يکی مردمی کن به

نعم گفت و برجست و برداشت گام                  که دانست خلقش عليه السالم                       
ذليل                       رقيبان مهمانسرای خليل                              به عزت نشاندند پير 

بفرمود ترتيب کردند خوان                            نشستند بر هر طرف همگنان                       
ثی به سمع                       چو بسم اهللا آغاز کردند جمع                           نيامد زپيرش حدي

چنين گفتش ای پير ديرينه روز                      چو پيران نمی بينمت صدق و سوز                       
                  به شرط است وقتيکه روزی خوری                 که نام خداوند روزی بری     

بگفتا نگيرم عصايی به دست                          که نشنيدم از پير آذرپرست                       
                       بدانست پيغمبر نيک فال                                که گبريست پير تبه بوده حال

به خواری براندش چو بيگانه ديد                      که منکر بود پيش پاکان پليد                       
يل                       سروش آمد از کردگار جليل                             به هيبت مالمت کنان کای خل

منش داده صد سال روزی و جان                      ترا نفرت آمد از او يک زمان                       
                  گر او می برد پيش آتش سجود                         تو وا پس چرا می بری دست جود     

گره بر سر بند احسان مزن                             که اين رزق و شيدست آن مکرو فن                       
            زيان می کند مرد تفسير دان                            که علم و ادب می فروشد به نان           

کجا عقل يا شرع فتوی دهد                            که اهل خرد دين به دنيا دهد                       
             ."          وليکن تو بستان که صاحب خرد                       از ارزان فروشان به رغبت برد

                       
را چنين  ٢  - ٣٢کتاب پهلوی بندهش يوستی و وينديشمان اوستا شناسان معروف آلمانی مجموعًا مطلب مذکور در   -و

واقع در کنار رود ) کاخ زير زمينی( هيدای نيشدر ) دارندًه اسبان فراوان(از پوروشسپ  زرتشت: " معنی کرده اند
اين جانب نگارندًه مقاله از مردم همين روستای مغانجيق ." زاده شد) رودخانًه مغانجيک شهرستان مراغه(دارجه 

زيرزمينی را در کنار اين رودخانه شنيده بودم که البد آن در اعصار پيش از اسالم مسکن  توصيف يک قصر باستانی
جای ديگر که در اين رابطه صحبت شده  مندرجات کتاب پهلوی زادسپرم فصل .  زادگاه زرتشت به شمار می رفته است

به طور شگفت انگيزی نجات  می اندازند غار گرگاناست که در آن صحبت از اين است چون زرتشت را در   ١٢ -١۶
مادرش در جستجوی کودک چون به غار گرگان می رسد، به تصور اين که اورا کشته خواهد يافت می بيند . می يابد

نوتاترج در کنار ( نوترو ) رغه، مراغه( رکبعد از اين تا زنده هستم اگر : " سپس با خود می گويد. زنده و سالم است
اين مطلب در اساطير اسالمی مذکور در تاريخ انبياء در ." دک را به دست کسی نخواهم دادبه هم به پيوندد کو) کرکوک

نه ماه از آثار و عالئم آسمانی  که منجمين پيش بينی کرده : "چنين ذکر شده است ابراهيم خليل اهللامورد مولود و ميالد  
مربوط به برگ هوم، يکی ازالقاب ( نام ورقه مادر ابراهيم به . گذشت) نظير آن چه در مورد زرتشت گفته شده(بودند

مادر لوط دختر های الحج پيغمبر انذار کننده بود از شهر بيرون رفت و به غاری ) شاهدخت(خواهر سارا ) پدر زرتشت
."                            .                       متولد شدابراهيم رفت و  غاردر کوه رسيد وبه درون آن 

که سيرًه روشنفکران عرب پيش از اسالم بوده و  خود محمد نيز بديشان ) يعنی آئين راستی( دين حنيفجالب است  - ز  
بوده اند، گرچه در آن عهد ديگر ارتباط اين دونام زرتشت يعنی در اصل همان  ابراهيم خليلگرايش داشته است پرستندًه  
مترادف هم ) آئين زرتشتی( بهدينو ) سيرًه ابراهيم( حنيفلی به هرحال نام دين آنها يعنی از هم گسيخته بوده است؛ و

.                                      .                       باقی مانده بود
آبادی ( پيشيا ائووادادر نزديکی محلی به نام  ارکدريشزرتشت برکوه  گئوماتهبيستون مطابق کتيبًه داريوش در  -ح

آبادًه اين آبادی همان شهر . خروج کرده و حکومت خود را بر سراسر امپراطوری هخامنشی رسمی اعالم نمود) پيشوا
اعده  صورت اصليش در اصل کنونی است که علی القکوه ول فارس، نزديک درياچًه بختگان بوده و کوه مذکور همان 

. بکار می رود" ور"و " بر"به جای " ار"چه هم اکنون نيز در زبان پارسيان زرتشتی واژًه . بوده است) بره( وره
) ريش -کد -وَر(کشتن بره  جایمعنی  کهن ايرانی بوده، در زبانهایورکدريش بنابراين اسم کوه ارکدريش که در اساس 

جای تراوش ( موريادر کوه   ابراهيمريخی اساس آن اسطوره توراتی و قرآنی است که می گويد واين واقعًه تا را می داده
بنابراين پيش از اسالم فرهنگ و . بره ای را به فرمان خدا به جای پسر خود قربانی نمود) جای آزمايش( منیيا )  آب

.  ت اسالمی دوباره به ايران باز گشته استسنن ايرانی در مقياس وسيعی به شبه جزيرًه عربستان صادر شده، بعد درهيئ
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خدا در اديان سامیمآخذ اوستايی اسامی فرشتگان مّقرب   
 

برای نگارنده، زمانی که هنوز به مآخذ ايرانی اساطير توراتی و انجيلی و قرآنی پی نبرده بود، همانند بسياری از 
مردمان کشورهای غير سامی اين سؤال مطرح بود چرا اين همه پيغمبر از ميان يهود برخاسته اند، پس مثًال سهم 

در مقام ابر قدرتی خاورميانه و جهان قرار داشته اند،  ز ميالدقرن ششم پيش اايرانيان که درعهد تجمع انبياء يعنی در 
و اين خود مأخذ تورات ی اوليه و شفاهی  ايرانيان مأخذ اصلی اوستادر پيگيری اين سؤال بدانجا رسيدم که . چه ميشود
و ) سليمان( کورش، )خنوک، يوشع(کياخسارو ، ) ميثه، موسی( مهرفی المثل ايزد . بوده است انجيل و قرآناساطير
قهرمانان اصلی تورات  که در اصل متعلق به ايرانيان بوده اند در - خدا)  ابراهيم خليل ،ايوب،عزرا، يافث( زرتشت

به طور کلی و مختصر بايد گفت که اکثر . قهرمانان قوم يهود شده اند - تورات زيردستان يهودی آنها تبديل به خدا 
برای قّوت کالم بايد اضافه . و يا در رابطه فرهنگی نزديک با ايرانيان بوده اند قهرمانان اساطيری اديان سامی يا ايرانی

ظاهر شده و نزد هندوان و مردم شرق و جنوب شرق آسيا  لقمانو  صالحدر قرآن افزون بر اينها تحت نام  زرتشتنمود 
يا در به طور رسمی يا تشريفاتی در به بيان ساده ميشود گفت که اکثر مردم دن. با نامهای مهاويرا و بودا پرستش ميشود

قلوب مردم  معتقد به عدالت اجتماعی و اقتصادیو مردم گرا  زرتشتبودا سهيم و شريک هستند و / پرستش زرتشت 
در همين رابطه برايم بديهی  و روشن شد که فرشتگان مقرب خدايان سامی . دنيا را بيش از دو هزاره تسخير نموده است

ما در اينجا بحث را محدودتر کرده . ايران بيرون تراويده است مغانريض و طويل قبيلًه دين آفرين نيز از دستگاههای ع
چهار فرشتًه مقرب . و به ذکر و توضيح مطالب مربوط به منشأ فرشتگان مقرب خدا در نزد يهود و مسلمين می پردازيم

نينورتای /نبو(، ميکائيل)بهمن/زد بابلی آتش، آذرگيبر، هندورسانگا، ايشوم اي/گيبيل(اسرافيلخدای اينان عبارتند از 
نينازو ايزد مرگ وجهان زيرين بابليان، /نرگال(، عزرائيل)بابليان، نئيريوسنگ و ميثره، ايزدان پيام و مهر ايرانيان

 که ما در اينجا به ترتيب اصل ايرانی زرتشتی آنهارا )خدای نيرومند، مردوک بابليان(و جبرئيل) خادم خدا= سروش
:                                    .                       معرفی مينمائيم

 درخشانآمده است، به معنی  درخشان مثل آتشيعنی  سرافيماسرافيل که نامش در مآخذ عبری به صورت : اسرافيل
برای . سر و کار دارد روز قيامتمنابع زرتشتی است که مانند اسرافيل با  آذردر اصل همان فرشتًه  است و خدايی

رااز کتاب دينهای کهن ايران تأليف ) قيامت(آشنايی با اين نقش وی بهتر است نقش فرشتگان را در روز رستاخيز
رابنامه چگونگی سفر ارداويراف در جهان در ارداوي: هنريک ساموئل نيبرگ، ترجمه دکتر نجم آبادی ذکر می نماييم

.  می رسد) مسلمين اعراف= قضاوتديوار(روان مرده پس از سه گام به پل چينوت : " زيرين چنين توصيف شده است
آتور و  سروشبرای روان نيکان اين پل فراخ ميشود تا به اندازًه درازای نه نيزه ميرسد، و او از روی پل ميگذرد، 

فرشته ( دئنا ، ) فرشتًه باد خوش( وايو، )  فرشتًه عدالت( رشن، )ايزد عهدوپيمان( مهرهی می نمايند و اورا همرا) آذر(
پس ." او را در راه  بهشت و دوزخ  زير پل چينوت  رهبری و نگهبانی می کنند ) فرشتًه منش نيک( وهومنهو ) نيايش

اخذ شده آتش يعنی  آثورنيز خود از کلمًه پهلوی ) آتش ، يعنی شيپور اسرافيل فرشتًهالصور( صورمسلم به نظر می رسد 
شيپور فرشتًه يعنی  صور اسرافيلمی دانيم که مسلمين معتقد هستند که در روز قيامت، مردگان با شنيدن صدای . است

.                                                   .                       زنده خواهند شدآتش 
به وضوح نشانگر  نام اينلی در اصل و. ست معنی شده استکسی که مثل خدانام ميکائيل در عبری به معنی : ميکائيل

. ايزد  معروف عهدو پيمان آريائيان است که نامش بر روی ماه مهر زنده مانده است) ميثره، موسی، مهر( ميثهنام نشان 
چنانکه اشاره شد . می دانيم که اين ايزد همچنين در طبيعت، ايزد گردندًه خورشيد پر مهرو محبت به شمار می رفته است

جشن معروف ماه مهر ايرانيان نيز به وی . رده اندوی را حامی و پشتيبان نيکان در روز قيامت به شمار می آو
:                       در موردش چنين اشعار نغزی سروده است  مسعود سعد سلماناختصاص داشته است که 

     روز مهرو ماه مهرو جشن فرخ مهرگان                   مهر بيفزا ای نگار ماه چهر مهربان                  
مهربانی کن به جشن مهرگان و روز مهر                 مهربانی کن به روز مهر و جشن مهرگان                       
جام را چون الله گردان از نبيد باده رنگ                  و ندر آن منگر که الله نيست اندر بوستان                       
کاين جهان را ناگهان از خرمی امروز کرد               بوستان نو شکفته عدل سلطان جهان                       

و ) ، آخرين فرمانروای پادشاهان شبان در مصرروح موسی(=  کاموسههمچنين در اساطير سامی با ) ميثه، مهر(ميثره 
ده ًه مشتاقان آزادی  يهود از دست روميان در هم آميخته  و موسی صاحب رهبر فرق يهودای جليلی پسر زيپورايی

.                                      .                را پديد آورده است روح اهللاعيسی  مهرو محبت پيغمبرو لقب  فرمان ايزدی
 .بوده باشد پيغامبريا  مرد پيغاماوستا  يعنی  نئيريوسنگاشاره به همان  در اصل بايد مرد خدااين نام به معنی : جبرئيل 

در حالی که همانطوری که يهود مدينه بر محمد ايراد گرفته بودند نام جبرئيل نه مربوط به فرشتًه پيام بلکه مربوط به 
ين نيزهم بودن وی شاهزادهازنام صفت  .بوده است يعقوب/مردوکايزد حامی مردم بابل و سرکوبگر جباران يعنی 

بهرام ايزد قهرمان جنگ مراد شده است که بعدًا به )/خدای زمين(مردوک پسر انکی ميشود که ابتدا از وی همان اد مستف
 به هر حالبوده است هم در آمده )کورش(پسرخواندًه معروف فريدون ) برديه، ايرج( گئوماته زرتشتصورت صفت 

در . معروف گرديده است تبديل به فرشتًه عنی مهر در اسالمسر انجام به وساطت نام ايزد جنگ و پيام ايرانيان ي اين نام
نريوسنگ از : " فرهنگ نامهای اوستايی هاشم رضی در مورد اين ايزد و فرشتًه پيام و آتش معروف اوستايی می خوانيم
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ودن، نيز همانندی دارد؛ اما از لحاظ  مقايسه در قسمت اهميت پيک ايزدی ب سروشبا . اين جهت که پيک ايزدی است
نريوسنگ را  را با سروش نمی توان مورد مقايس قرار داد چون سروش در اين زمينه شهرت بيشتری داشته و اصوًال 

همواره حامل پيامهای خداوندی نمی باشد؛ به هر  نريوسنگمطلق ايزد وحی و الهام خدايی شناخته ميشود؛ در حالی که 
فرشتًه وحی و الهام از طرف  جبرئيلاست  و هردو را با  مزداحامل پيامهای اهورا حال اين ايزد نيز چون سروش 

در قسمتهايی ديگپر از اوستا نيز نريوسنگ با همين وظيفه .... خداوند در ديانت اسالمی می توان مورد مقايسه قرار داد
راهنمای ارواح  )آزارندًه هوشياران(ويزرش در فرگرد نوزدهم ونديداد يکی از ديوان به نام . و موقعيت کارگزار است

اما روان پارسايان همنشين و قرين با ايزدانی .پليدان و شريران است به بدترين مکان، قلمرو اهريمنی و تاريکی مطلق
امشاسپند . نخست از نزديک فروغ ابدی، روشنی هميشگی و اليزال، يعنی اهورا مزدا می گذرند. بزرگ و نامی ميشوند

رسايان شاد و سرخوشند و در فردوس، بهترين مکان و جايی که لبريز از روشنايی بهمن تهنيتشان می گويد و روان پا
             .                                   .ابدی است وارد ميشوند، در حاليکه نريوسنگ، پيک اهورا مزدا نيز با آنان است

بنده و خادم اوستا به معنی لفظی  سروشمان ست به وضوح مطابق با هياور خدابنده و  اين نام که به معنی:عزرائيل
يعنی فرشتًه بی مرگ و مقدس  امشاسپندهاشم رضی در کتاب فرهنگ نامهای اوستا بارًه اين . می باشد فرمانبردار خدا

. است و پيک خدايی به شمار می رود) زرتشتيان(يکی از ايزدان مزديسنان ) به اوستائی سرئوش(سروش : " می آورد
اين واژه نيز در اوستا چه بسا که مطابق معمول، به عنوان . ايی سرئوَش به معنی فرمانبرداری و اطاعت استکلمًه اوست

سروش يکی از کهن ترين ايزدان آيين . اسم مجرد استعمال شده است و چه بسا نيز از آن ايزد ويژه ای اراده شده است
در گاثاها . يشَت يعنی بزرگتر در اوستا مشخص می باشدزرتشتی است که در گاثا ها نيز نامش مذکور است با صفت مز

چندين بار نيز در هيئت ايزدی نمايان می . عالوه بر آن که به عنوان اسم مجرد زياد اسم مجرد زياد استعمال شده است
را در مقام سروش در ادبيات دينی مزدايی آن قدر بود که وی . باشد که گروه مؤمنان به هنگام از او ياری می جويند

چنانکه می دانيم برای آن که شش امشاسپند را به عدد مّقدس هفت امشاسپند ارتقاء دهند گاه . شمار امشاسپندان قرار دادند
اسپند قرار دادند و گاه خود اهورا مزدا را و سروش شدر رأس شش ام) روان مقدس، ذات مقدس اهورامزدا(سپنت مئينَو 

وظيفًه داوری که در ادوارمتأخربرايش تعيين کرده اند،  وظيفًه سروشاما مهمترين . مشاسپند به شمار آوردنداهفتمين  ار
 اما نبايستی از اين اشاره چنان فهم. و اين که يکی از کارگزاران و عامالن مهم جهان پسين استومحاکمه ارواح است 

نيز روشن است  وظيفًه سروشاين  گاثاهاشود که سروش پيش از اين با اين وظيفه و عنوان بيگانه بوده است، چون در 
چنانکه ابوريحان بيرونی در آثارالباقی  اشاره ....  جهان پسين سرنوشت  شريران و نيکان را تعيين می کندکه در 
مسعود ... نزد زرتشتيان موسوم است به سروش  و سروش نگهبان اين روز می باشد روز هفدهم هرماه ايرانيانميکند 

:            ر بارًه سی روز پارسی، سی قطعه سروده است، دربارًه سروش در اين قطعه چنين گفته استسعد سلمان که د
روز سروش است  که گويد سروش              باده خور باده مطرب نيوش                         
... "                       لعل می آرای صنم سبزپوش      سبز شد از سبزه همه بوستان                  
چنانکه پيداست عزرائيل ترسناک باورهای خداترسانًه اسالمی در اساس خود يعنی سروش نه تنها خوفناک نبوده بلکه  

وی در مثنوی اشعاری سروده است که بر اساس شقاوت و ترسناکی عزرائيل، مول. موجب دلخوشی انسانها می بوده است
:                                             .                       در اينجا ذکر ميشود

               حق به عزرائيل می گفت ای نقيب                بر که رحم آمد ترا از هر کئيب        
گفت بر جمله دلم سوزد به درد                    ليک ترسم امر را اهمال کرد                       

            تا بگويم کاشکی يزدان مرا                        در عوض قربان کند بهر فتی           
گفت برکی بيشتر رحم آمدت                       از که دل پرسوز بريانتر شدت                       

         گفت روزی کشتئی بر موج تيز                   من شکستم زامر تا شد ريزريز              
پس بگفتی قبض کن جان همه                      جز زنی و غير طفلی ز آن رمه                       

      هر دو بر يک تختًه در ماندند                      تخته را زآن موجها می راندند                 
باز گفتی جان مادر قبض کن                      طفل را بگذار تنها ز امر کن                       

          چون زمادر بگسليدم طفل را                       خود تو می دانی چه تلخ آمد مرا             
پس بديدم دور ماتمهای زفت                       تلخی آن طفل از فکرم نرفت                       
  گفت حق آن طفل را از فضل خويش             موج را گفتم فکن در بيشه ايش                     

بيشًه پر سوسن و ريحان و گل                    پر درخت ميوه دار خوش ُاکل                       
چشمه های آب شيرين زالل                       پروريدم طفل را با صد دالل                       
صد هزاران مرغ مطرب خوش صدا           اندر آن روضه فکنده صد نوا                       
بسترش کردم ز برگ نسترن                     کرده اورا ايمن از صدمًه فتن                       
گفته من خورشيد را کورا مگز                   باد را گفته برو آهسته وز                       
ابر را گفته برو باران مريز                       برق را گفته براو مگرای تيز                       

.                       پنجه ای بهمن برين روضه معال    زين چمن ای دی مبر آن اعتدال              
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برعدالت اجتماعی جهانشمولاصل  و نسب اشو زرتشت سپيتمان  پيام  
 

:گئوماته ، گئوتمه بودا ، هومان و اّيوب و لقمان نامها و وجوه متفاوت زرتشت سپيتمان هستند  
»زرتشت همان گئوماتای مغ،مصلح اجتماعی بزرگ عهد نخستين پادشاهان هخامنشی ا ست«   

 
کتابهای گزارش زادگاه زرتشت و تاريخ  اين عنوان که برای نخستين بارازطرف اين جانب جوادمفردکهالن، نگارندًه

اول بسيارتعجب آوربه نظرخواهد رسيد، ولی مطمئن  لًههاساطيری ايران ونياکان باستانی ُکرد مطرح می شود، در و
ابتدا بايد بگويم . هستم که بعد از ارائًه داليل آن، استبعاد آن ازبين رفته و اين امرتاريخی مهم جلب رضايت خواهد نمود

دياکونوف، مؤلف تاريخ ماد در بحثی که از سقوط  دولت ماد به دست کورش هخامنش  و هم چنين  اصالحات .م.که ا
اجتماعی و اقتصادی گئوماته وموضوع قتل وی به عمل آورده، به نقل از مورخين باستانی يونان   يعنی هرودوت و 

دختر ")  منش دانا("با آميتی دا ) پدرزرتشت(سپيتمهکتسياس و با استعانت از هرتسفلد ايرانشناس آلمانی می گويد که 
فردسفيد "به معنی لفظی (سپيتاک آستياگ ازدواج کرد و از اين ازدواج صاحب دو پسر گرديد که موسوم بودند  به 

سال پيش ازميالد از طرف کورش هخامنشی  ٥٤٦که بعد از") دارندًه ثروت بسيار("و مگابرن) ،همان زرتشت"ومّقدس
گرديدند اين مطلب حاوی اسنادتاريخِی بسيار ) وهرکانه، گرگان(و هيرکانيه ) بلخ(يات دربيکان در سمت باختروالی وال

ساتراپ واليت بزرگ پارت ) گشتاسب، پدر داريوش(مّهمی است، چه اين هر دو واليت درآن زمان تحِت نظر ويشتاسپ 
خارس ميتيلنی ّمورخ ورئيس : نابِع يونانی هر دو تأييد ميکنندمطالب مذکور را تاريِخ اساطيرِی ايران و م. اداره می شدند

پيش از ميال د خويشاوند و حامی  ٥٤٦تشريفاِت دربار اسکندرمقدونی در ايران نشان می دهد که کورش ّحداّقل تا  سال
وی به همراِه برگزيده بود و ) آذربايجان(را به حاکميت واليات ماد سفلی و ماد کوچک) گشتاسب(خويش يعنی ويشتاسپ 

شهر رغًه : می کرد وزرتشت، فرمانرواِی شهر رغًه آذربايجان براين مناطق حکمرانی ) زرير(برادرش زريادر
آذربايجان در کوهپايًه جنوب غربی کوه سهند قرار داشت و همان شهری بوده که بعدها با   نامهای گنجک، کزنا، هروم، 

) بزرگ يا شهرمتمايزازرغهً رغه( کيلومتری جنوب شرقی شهر مراغه ٨برزه و بردع ناميده می شد و مکانش درحدود 
را به ) زريربرادر گشتاسب (پيش ازميالد زريادر ٥٤٦بعد ازسال) فريدون(طبق مندرجات اوستا کورش .قرار دارد

را به حاکميت نواحی ) يعنی سپيتاک و مگابرن(و پسران سپيتمه ) گشتاسب(حاکميت اين نواحی بر گمارده و ويشتاسپ 
هرتسفلد ايرانشناس بزرگ و تيزبين آلمانی تا اينجا ُکنه وقايع را به درستی . پارت وباختر و گرگان منسوب نموده است

چون همين برادران سپيتاک و مگابرن همان کسانی هستند که . پيگيری کرده ، ولی در ادامه سرنخ وقايع را گم می کند
تنومند، يا دارای (سمرديس در تواريخ يونانی به اسم برادران مغ معروف  گرديده اند و اسامی و القابشان به صور 

به قول . ذکر شده است) نگهبان سرودهای دينی (پاتی زيت و) ردهدارای  انبارهای  گست( ُاروپاستو ) دههای  فراوان
را به نيابت ) موبد نگهبان سرودهای دينی(هرودوت، کمبوجيه وقتی که به  سمت مصر لشکرکشی می نمود پاتی زيت 

و اندی  اّما چون بعد از گذشت سه سال. سلطنت خويش بر گزيد و ادارًه امور کشور را در غياب خود بر وی مّحول نمود
هرودوت می گويد که برادران . شايعات فوت کمبوجيه در مصر، بر وی  رسيد حکومت خويش را رسمی اعالم نمود 

داناِی سرودهای «يعنی(يک مغ که همان گئوماتای  اّما  کتسياس  فقط  از حکومت. مغ مشترکًا حکومت می رانده اند
داشت که مفهوم لغوی نامش که به ) ثروتمند(به  نام مگابرن   به هر حال اين مغ برادری. باشد،سخن می راند) »دينی

نيز آمده ، وی را از القاب ) ثروتمند(و سمرديس ) دارای ثروت  بسيار(، پروميس)دارای زمينهای فراوان(صور مرگيد 
کورش يعنی ض مفروو اسامی برادرش گئوماته متمايز می سازد؛ لذا اين القاب ديگر گئوماته بوده که با نامهای فرزند 

يک شباهت لفظی هم با نام ديگر وی ) برديس(نام  برديه . يکی بوده است") تنومند("و تنائوکسار") بلندقامت("برديه 
بنابراين دروغی عمدی درپديد آمدن   نام برديًه دروغين درکار نبوده است و برادران بلند . داشته است) مرديس(سمرديس

ی بوده اند که البد پيش پارسيان هخامنشی به برديه های دروغين معروف گرديده واقعقامت وتنومند مغ خود برديه های 
هرسين کرمانشاه در  گفتنی است که قامت تصوير گئوماتای مغ دردخمًه وی به  نزديکی روستای سکاوند شهرستان. اند

که بر  ديوارًه غارکندی    - اه نيکهمان سيکايااواوتی کتيبًه بيستون به معنی لفظی جايگ - )نيسايًه باستان(نهاوند سمت
مردم عامی ايران آرامگاههای بی نام و نشانی را در سرتا سر ايران . سانتيمتر است ١٨٧کاری شده است، حدود

پرستش کرده و نيازمی گزارند که از خود منشأ هيچ اثر مهمی نبوده اند و تنها بزرگيشان انساب احتمالی آنان به امامان 
ر حالی که آرامگاه دخمه ای شکل اين رهبر و پيغامبربزرگ عدالت اجتماعی خاورميانه و جهان در شيعه می باشد، د

برديه  افسانه ای کشندًه. قرنهای متمادی است که به فراموشی سپرده شده استهرسين شهرستان  سکاوندکنِج روستای 
يعنی کشنده فرد برازنده ( پرکساسَپ وی : گرديده است يادپسر کورش نيز در تواريخ يونانی و تاريخ اساطيری ايران 

تورانی مضروب (کتب پهلوی تحت نام توری براتروخريشنام داشته است، همان که در ) ، يا بسيار پرده پوشونيرومند
بنابراين . معرفی شده است داماِد  زرتشتآمده و ) داريوشيعنی کشندًه مغان ، (جاماسپدر واقع همان ) کننده رخ برادر

نبوده بلکه )  سوم کورش پسرخواندًهتنائوکسار يعنی بزرگ تن، پسر يا (برديه قاتل  گئوماتگفتًه تروگ پمپه، برخالف 
مطلب بسيارمهم وکليدی که درمنابح يونانی دررابطه با برديه ها آمده همانا محلهای حکمرانی برديه . می باشد خود وی

بلخ، نزد (و درجای ديگر باختر ) بنا به گفتًه گزنفون(تانمی باشد که دريک جا ماد و ارمنس)  دراصل برديًه مغ(
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ميدانيم اين هردو جا طبق منابع کهن يونانی  و ايرانی محلهای فرمانروايی زرتشت سپيتمان . عنوان گشته است) کتسياس
حکومتی بنابراين زرتشت لفظًا يعنی دارندًه عصای . نيز بوده اند که  درست  در همان مقطع زمانی می زيسته است

بوده است؛ چه اين هردونيزساتراپ باختربه ) دانای سرودهای دينی(يا  همان  گئوماته )  نورانی(زرين، لقب سپيتاک  
طبق اوستا و کتب پهلوی اين . آورده که به معنی مخلوق مقّدس است سپنداترا  گئوماتهکتسياس نام اصلی .شماررفته اند

سپيتاک دليل اين امر بايد صالح ديدهای سياسی  بوده باشد که . نيز بوده استوش دارياسم در متعلق به  قاتل  وی  يعنی 
اين مخلوط سازی اسامی باعث مغشوش شدن . گرفته استداريوش را نام ) مخلوق مقّدس( سپنداتيا ) سپيد و نورانی(

)  اسفنديار(شتی، سپندات  اسامی و سرنوشت  آنان در اساطير مّلی ايران نيز گرديده است؛ چه درآن جا مبلغ دين زرت
يعنی (وی درآغاز حکومتش به دست رستم .است) گشتاسب(ناميده شده که از سوی ديگرهمان داريوش  پسر  ويشتاسپ 

بی جهت نيست که شکل . که در اين جا هم يادآورگئوماتًه بلندقامت و هم خود داريوش است، کشته ميشود - )پهلوان
شباهت پيدا می ) همان آنتاريوش مصريها (داريوش )  زخمی کنندًه روی برادر(وشظاهری نام قاتل زرتشت يعنی براتر

تنها يک مغ سادًه درباری دربارساتراپ ماد و پارت   زرتشتبنابراين . به نظر می رسد اين استتار عمدی بوده است. کند
که رعايای ايرانی درتاريخ يعنی گشتاسب، نبوده است؛ بلکه خود حکومت عاجل چهارساله ای  در ايران داشته است 

، پدرتاريخ هرودوتبی جهت نيست که . خود هر گزشاهد عدالت اجتماعی اين چنينی، که وی به وجود آورد، نه  بوده اند
قسمتی »  .همه درآسيا به خاطرقتل وی افسوس  خوردند و به سوگ نشستند «:  در باب مقتول شدن وی می گويد
 :ب وی ازکتاب خالصًه اديان،  بدون دخل و تصرف به عينه در اين جا بيان می شودازگفتارمحمدجوادمشکور  را در با

گئوماتای مغ روش اشتراکی داشت و مانند ليکورگ يونانی اراضی وسيع و گله های بی شمار و بردگان بسيار از « 
او بيش از هفت . گماشت اشراف و ثروتمندان بگرفت و اراضی و گله ها را تقسيم و بردگان راآزاد  کرده به کشاورزی
در اين جا            ».ماه نتوانست پادشاهی کند ،  ولی در اين مّدت کوتاه به اصالحات اجتماعی  بزرگی دست زد

 -١:  مهمترين داليل و قرائن يکی بودن گئوماتای مغ با سپيتاک و سپيتمان زرتشت  را به اختصار   ذکر می کنيم
 به وضوح به نظر می رسد نام يا لقب  اساطيری. هر دو از خاندان سپيتمه ياد شده اند) شتراوزرات( زرتشتو  سپيتاک

، درمعنی اخير به قرائن از ترجمًه نادرست خود نام )دارندًه اسبان فراوان يا اسبان پير(پدر زرتشت يعنی پوروشسپ 
اين نام را به . پير حادث شده استبه دارندًه شتر  -که در اصل به معنی دارندًه تن زرين است - )زرتوشترا(زرتشت 

يعنی . معنی دارندًه اسب خاکستری نيزآورده اند که آذريها حاال مفهوم آن را به ابوالفضل العباس اختصاص داده اند
نام مگابرن ، برادر گئومات را هرودوت به مفهوم . ظاهرًا يک سّنت زرتشتی در اين جا صورت شيعی گرفته است

.                                    .                       آورده است" بريدهمغ گوش "عاميانًه آن 
هر دو زير نظروحمايت ويشتاسپ ظاهرًا )ويشتاسپ کيانی( مگابرنو  )زريادر( سپيتاکبرادران مغ يعنی -٢
) بلخ(سمت ماد حکومت رانده اند، چه آن هنگام که به سمت باخترپدر داريوش بودند، چه آن وقتيکه ايشان در ) گشتاسب(

اساطيری مّلی ايران نيز از حکومت گشتاسب و  -چنانکه  گفته شد روايات تاريخی. نقل مکان کردند) گرگان(وهيرکانيه 
نوف مًولف دياکو.م.ا. زرتشت در دو مقطع زمانی مختلف هم  در سوی ماد و هم در سوی پارت و باختر سخن گقته اند

." و کورش به شمار رفته باشد) دختر آستياگ(پسر آمی تيدا) مرد بلند قامت(ممکن است  برديه " تاريخ ماد می گويد که
منظور شده است؛ چه نام کورش ) زرتشت سپيتمان(سپيتاک  - در اين صورت از برديه  در  اين جا  خود همان گئوماته

وارد روايت اين ) گئوماتًه مغ(برديًه مادی پسر خوانده اش  برديه   باضش  واقعی مفرودر اين جا به سبب همنامی پسر
نوادًه آستياگ و  بوده و صوری  بنابراين ازدواج کورش هخامنشی با آمی تيدا،  دختر آستياگ. رابطًه فاميلی شده است
تاريخی  هاینام) رای بينشدا(ی تيدا وآم) دانای خانه(مسلمًا نامهای ماندانا : افسانه می نمايد نيز پسر ماندانا بودن وی

با دو تن از همسران آستياگ ) کورش(مطابق اوستا و شاهنامه،  فريدون . را ارائه می کنند دختران فرائورت و آستياگ
ازدواج می نمايد، ولی سخنی از نوادًه ) آواز خوان(و ارنواک ) دانای سخن و آواز(مغلوب شده به اسامی سنگهواک 

 - قابل توجه است که نام فرنگيس اساطيرسکايی.بودن وی  يا ازدواج او با دختر آستياگ در ميان نيست )ضحاک(آستياگ 
. پارسی که در رابطه با همين خاندان است، مترادف با بلقيس وزليخای اساطير اسالمی به معنی پرگيسو می باشد - مادی

، دختران آستياگ آموخه و  آميتی دانامهای اوستايی  )يعنی دارای باغهای معلقواريذکنا (ارنواکو  )هومايه(سنگهواک
                     .       .  ميباشند

وماتای مغ رخ داده است، چه به طوری که می دانيم زمان کشته شدن زرتشت دقيقًا  در همان دورًه مقتول گرديدن گئ-٣
دليل اصلی   يکی  بودن . روايات اوستايی بعد از اين واقعه به خاموشی می گرايند و از تواريخ بعدی سخن نمی گويند

دانای دانش (يکی همين معاصربودن و حکمران بودن آنان و همچنين القاب مغ ) نورانی(پسر سپيتمه ) سپيتاک(زرتشت 
بوده  که ) دانای سرودهای روحانی(ايشان است، ديگری اين که اين تنها گئوماته ) سرور روحانی(و زوتر ) حرانگيزس

در شرايطی قرار داشته که عمًال می توانست با انگيزه  به جمع آوری سرودهای حماسی نياکان کيانی مادری خود يعنی  
ه عنوان روحانی و شاعر دربار ساتراپ ماد و پارت   و باختر بپردازد، نه يک زرتشت فرضی ب) اشعار ستايش(اوستا 

را بر افکنده  ) فرتريان ، مادها(که خود از خاندانی بود که حکومت کيانيان پيشين ) هخامنشی(يعنی گشتاسب نوذری 
به اصطالح که در اصل منظور   -)مرد بلند قامت(ثالثًا چنان که گفته شد  يکی بودن مکانهای حکومت برديه .  بودند

) بلخ(و باختر) آذربايجان(وزرتشت سپيتمان می باشد؛ چه به طوری که ذکر گرديد ماد کوچک  - برديه دروغين پارسيان
که  اين . همزمان، هم محلهای فرمانروايی اين برديًه مغ و هم نواحی فرمانروايی زرتشت سپيتمان به شمار رفته است
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بنابراين اگر . سپيتاک را به وضوح ثابت می کند-با گئومات) رخسار، نورانیسفيد (خود اين همانی زرتشت پسر سپيتمه 
شهرستان سکاوند در سمت قصبًه زرتشت - دخمًه گئوماتهبی شک همان  قبلهبه دنبال قبله ای زرتشتی برآئيم اين  

                                                                                                       .استان کرمانشاهان خواهد بود هرسين
ممکن نبود که يک شاعرو روحانی درباری دربار يک ساتراپ همانند گشتاسپ   بدون هيچ اقدام مهم سياسی بتواند -۴

قام اّما يک روحانی انقالبی در م.قلب تمام مّلتهای امپراطوری بزرگ هخامنشی، حّتی ماورائ آن را به راحتی اشغال کند
تعلق داشت،  در ) مادی(گئومات که هم يک مصلح بزرگ اجتماعی بود و هم از طرف مادر به خاندان وجيه المله کيانی 

موقعيتی قرارداشت که به سادگی می توانست بدين امر مهم نائل گردد؛ لذا وی همان سپيتاک پسرسپيتمه بوده   که در 
 دهمرا   گئوماتهداريوش روز قتل . سپيتمان معروف گرديده است تواريخ، بيشتر تحت القاب گئوماتای مغ و زرتشت

 سالو شش تن از همدستان وی که نجبای پارس بودند به    داريوشاين واقعه  به دست : آورده است)  مهر ماه(بغياديش 
که دخمًه منقوش به  هرسينسيکايا آواوتی ايالت نيسايه  يعنی همان قصبًه سکاوند شهرستان  درپيش از ميالد  ۵٢٢

.                                            .                       روی دادعکس جالب زرتشت در آن قرار دارد، 
فرض وجود دو مغ بزرگ مادی  که تحت نظر گشتاسب، پدر داريوش همزمان با هم ، در مقام رئيس ايالت در هر دو -۵

حکومت کرده باشند، تناقض گويی آشکاری ) بلخ(و باختر ) پايتخت ماد کوچک(داگانًه شهر رغًه آذربايجان ايالت ج
در اوستا نام برادر  . بنابراين، اين دو قهرمان بزرگ سياسی و فرهنگی تاريخ ايران فرد واحدی بوده اند و بس. است

.  آمده است) دارندًه ثروت سه برابر(، ثری ميثونت )نگرگا(، حاکم هيرکانی )ثروتمند(يعنی مگابرن) زرتشت(سپيتاک 
.                 آورده است) بلخ( باخترحاکم ) سپيتاک(کتسياس خود سپيتاک را تحت سه نام زرتشت، تنائوکسار،سپندات 

ر از ديگر طبيعتًا وی را محبوبت) پادشاهان ماد(به کيانيان ) سپيتاک(تعلق داشتن خانوادًه مادری زرتشت سپيتمان -۶
پدر بزرگ :  خصوصًا که قدرت جسمانی و روحانی وی نيز آن را تکميل مينموده است . روحانيون مغ می نموده است 

آخرين پادشاه ماد است   که  آستياگبه وضوح همان ) يعنی دارندًه ثروت و روغن وسيع(فراهيمُ روانمادری وی يعنی 
است که دختر ) دانای آشيانه (مادرزرتشت، همان آمی تيدا ) دانای سخن( نامش به همان معنی ثروتمند می باشد و دوغدو

در . بی جهت نيست که در اساطير مربوط به زرتشت بيشتر روی خانوادًه مادری وی تًاکيد شده است. آستياگ بوده است
.     مشابهی دارد يعنی پوروچيستا به معنی پردانش وجه تسميًه) زرتشت کيانی(اوستا همچنين نام دخترکوچک زرتشت 

بوده است و بعد از محبوب مردم آسيا ) سپيتاک، زرتشت سپيتمان( گئوماتهچنان که گفته شد، بنا به نوشتًه هرودوت -٧
از اينجا می . کشته شدن وی همًه مردم آسيا، به جز اشراف پارسی  از مرگ اومتًاثر بودند و برای وی گريه می کردند

ئی معادل و مشابًه وی يعنی گئوتمه ازعهد او به بعد در هند معروف گرديده است که از آن توان نتيجه گرفت که نام ودا
جمله است نام گئوتمه بودا مًوسس مکتب بوديسم  که نامش پيش آريائيان هندوايرانی  می توانست  دانای قوم و  دانای 

گفتنی است خود . ان گئوماته زرتشت استسرودهای  دينی معنی شود از همين مقوله بوده و خواهيم ديد که وی خود هم
به معانی انجمنی و دانای نيروی دانش ) بنا به نظر مستشرقين(مغان به معنی اشعار شگرف دانش دينی بوده  و نام  اوستا

 پيکر نورانی وزرين  دارندًهبه معنی لفظی ) زرتوشترا(زرتشت  به طوری که گفته شد خود نام. سحرانگيز می باشد
بر يک مورخ يونان باستان،  به نام هرمی پوس لقب نيای خاندان پادشاهی ماد  يعنی فرائورت و نيز لقب در خ. است

به شکل اصلی آن يعنی َزَرت َاشترا آمده  که به همان معنی دارندًه ) خشثريتی(چهارمين فرد اين خاندان يعنی کيکاووس
از سوی مادر بدين )  زرتوشترا(گفته شد زرتشت  چنان که . است) نشانًه حکومت سياسی و روحانی( عصای زرين 

را در ) بلخ(نتيجًه  گفتار اين است که هرودوت و کتسياس، مورخين يونان باستان، ساتراپ باختر. خاندان تعلق داشت
با اسامی  -که عهد کورش و پسرش کمبوجيه بوده است -پيش ازميالد ۵٢۶تا ۵۴۶فاصلًه  زمانی  بين سالهای 

و ) بلند قامت(، برديه )تنومند(، تنائوکسار )مخلوق مقّدس(، سپندات )داماد آستياگ(پسرسپيتمه) و مقّدسسفيد (سپيتاک
از اين جا معلوم ميشود که اين ها اسامی فرد .معرفی می نمايند) زرتشت، دارندًه عصای حکومتی زرين(زراتوشترا

بوده است که در تاريخ به ) دانای سرودهای دينی(مات واحدی بوده اند يعنی  زرتشت  سپيتمان همان برديًه مغ يعنی گئو
خارس ميتيلنی، گزنفون، موسی خورنی  و منابع مّلی ايران خاستگاه و . خطا  به   برديًه  دروغين   معروف شده است

) و پايتختمّقر(و کزن) بلند(،هروم )بلند( برزهآذربايجان يعنی  رغًهرا شهر ) برديه(مّحل  فرمانروايی  اّولّيًه زرتشت 
قابل است که علی القاعده نام . قرار داشته استکوه سهند کنونی، به سمت  مراغًهنشان ميدهند که در  کنار شهر 

به هر حال به گواهی . با برديه يکی است ،  يعنی اين شهر به نام يکی ازا لقاب زرتشت ناميده شده است) بردع(برزه
 بلخبه ساتراپی نواحی شرقی فالت ايران يعنی  )گشتاسب کيانی(يشتاسپ وتاريخ وی به همراه  برادر وحامی  خويش  

ويشتاسپ (پيدا کرد که  حکمرانی، در مقام پدر قاتلش مزدک فرستاده شد و ظاهرًا سرنوشتی نظير خلف خويش  گرگانو 
پراطوری بزرگ بنابر اين گئوماته زرتشت در عهد کمبوجيه سه سال واندی نايب السلطنًه ام. ، حامی وی شد)نوذری

هخامنشی بوده و هفت ماه هم حکومت عادالنًه خويش را داشت  تا اين که توسط داريوش و همراهانش  به قتل رسيد، 
                                      ."آن مغ تصميم گرفته بود بر همه حکمفرماشود": درحالی که  بنا به گفتًه موسی خورنی
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 گئوتمه بودا همان گئوماته زرتشت بوده است
 - در قرن ششم پيش از ميالد چنان که ديديم بنا به خبر يونانيان باستان از جمله هرودوت و پورفيريوس، گئوماته زرتشت 

به ويژه مردم آسيا وی را بسيار دوست داشته و . شهرًه آفاق بوده است - که به قرن تشکيل اديان باستانی معروف است  
بنابراين، در اينجا اين سؤال منطقی پيش می آيد که بپرسيم که مردمان سمت آسيای ميانه و . او را می پرستيده اند
را تحت چه نام و نشانی می شناخته اند؛ خصوصًا با علم بر اين که وی ّمدتی در آن سمت و سوی ، هندوستان و چين وی 

همانجا که بعدًا مرکز اصلی . سکونت داشته و در آنجا هم رهبر سياسی و هم رهبر دينی بوده است) بلخ(در باختر 
زرتشتی که نظامی در  - ت ؛ همان معبد بودايیبودائيگری شده بود و معبد معروف نوبهار بلخ در آن قرار گرفته بوده اس

:                                               .                       اسکندر نامًه خود در مورد آن چنين سروده است
                                                  

به طوفان شمشير چون آب کشت    به بلخ آمد وآذر زردهشت             
 بهاردل افروز در بلخ   بود               کز   و تازه گل را دهن تلخ بود 
 پری پيکرانی در او چون بهار           صمنخانه هايی     چو ّخرم بهار

 
اته زرتشت نبوده شواهد و داليل لغوی و تاريخی روشنی معلوم می دارند که خود گئوتمه بودای تاريخی کسی جز گئوم

است که بعدًا آيينهايشان در شرق و غرب فالت ايران به صورت دو مکتب جداگانه ای درآمده و درهر دو حالت آن از 
در ای جا داليل خود را در باب يکی . فالت ايران به تبعيد رفته و در شکل بودايی آن در شرق آسيا شکوفا شده است

:                                     .                       ميدهيم بودن بودا و زرتشت به اختصار ارائه
افزون بر . نيز به معنی سفيد و روشن می باشد سپيتاکبه معنی مّنور و روشن است و اسم اصلی زرتشت يعنی  بودا -١

يا همان ) دانای سرودهای دينی( گئوماتهو ) دانای سرودهای دينی، يعنی "گاتها"دانای(گئوتمه اين لقب مّهم ايشان يعنی 
از سوی ديگر سرودهای دينی خود ) گاثاها(می دانيم که گاتها . هم يکسان است) نگهبان سرودهای دينی(پاتی زيت 

.                                                  .                       زرتشت به شمار می آيند
به وضوح با اسامی والدين ) دانای بزرگ( مهاماياو ) مخلوق دانا و پاک تن( سود دهودانانام والدين بودا يعنی  -٢  

ماه تولد هردو فروردين . مطابقت دارد) رای بينش نيرومنددا(ا آميتی دو ) دانای سفيد رخسار( سپيتمهزرتشت يعنی 
. به معنی واقع در پيچ رودخانه می باشند ،به لغت ايرانی مترادف بودهدارجه زبره و  رومبينیوروستاهای زادگاهی آنان 

سياسی داشته  -هر دو در قرن ششم پيش از ميالد در سمت شمال هندوستان و شرق فالت ايران فعالّيت روحانی -٣
..                    اسامی يکسانی داشته اند                     ) ر داناسرو(و اهورمزدا ) خالق دانا(ومعبودشان يعنی برهما 

قرار داشته که در  محل تجمع جنگجويانمطابق اخبار منابع بودايی و ايرانی شهر زادگاهی اين هردو رهبردينی در   -٤
يعنی کوه پر برف در اينجا همان کوه منظور از هيماليا . واقع شده بود) هيماليا، سهند(= نزديکی آن کوه مرتفع و پربرفی

   .بلخ قرار گرفته است) ديرمرکزی(نوبهار نزديک نپال به جای  بهارواليت زادگاهی بودا يعنی  .سهند آذربايجان است
پيوسته است؛ متقابًال ) خاک سرخ(و شهر کاپيالويستو  سکيامّحل فعالّيت سياسی و فرهنگی گئوتمه بودا با قبيلًه  -٥ 

سکاييان برگ هئومه، (دربيکی  سکايياننابع کهن يونانی و ايرانی ناحيه ساتراپی گئوماته زرتشت ، سرزمين مطابق م
(= و خود بلخ )  سمت غرب آن(در نزديکی بلخ) سرخ رنگشاه يا شبورگان، يعنی جايگاه (و شهر سوروگانه ) دريها

.           ام سرخاب در سمت شرق شهر بلخ جاری استافزون بر اين می دانيم رودی به ن.  بود ه است) محل تقسيم آبها
يعنی  دخمًه گئوماته زرتشتبه وضوح يادآور مّحل ) کوهستان مردم نيک بخت( کوسينا گارامّحل مدفن بودا يعنی  -۶

ی در ناحيًه کاسيان باستانی و مادها) باختران هرسينيعنی آبادی خوشبختی، روستای سکاوند شهرستان (  سيکايا اواوتی
: به صورت کوسيان نيز ذکر گرديده است) اسالف لران(قابل تذکر است که نام کاسيان . می باشد) سنگ کن(سگارتی

.                    برجای مانده است) يعنی مردم آسوده( ارمائيلترجمًه نام کاسيان در نام لران بختياری و نام شاهنامه ای 
وتمه بودا را نظير گئوماته زرتشت دارای افکار و آمال سوسياليستی معرفی می فرقًه بودايی ماهايانای ژاپنی ها گئ -٧

 پندارنيک ، گفتارنيک و کردارنيکافزون بر اين که اين هردو تعليمات اخالقی اساسی خود را بر روی سه اصل . نمايد
گفتنی است که بودا برای . وده اندعالوه براين که هردو مخالف ايجاد معابدخرافه پرستی و مردم فريبی ب. بنياد نهاده اند

. معهذا گئوماته زرتشت تحت نام گئوتمًه ديگری نزد برهمنان بومی شده است. طبقًه برهمنان يک بيگانه محسوب می شد
چون گئوتمه نامی که به عنوان سرايندًه قسمتی از وداها معرفی شده بايد همان گئوماته زرتشت باشد چه عنوان مناسب 

به ) فرد باشکوه و تنومند(و همچنين لقبش يعنی انگيراس) کشندًه دشمن، بهرام(نوادگی وی يعنی راهوگنه فرمانروايی خا
سرودهای ودايی وی از . است) يعنی دارای تن بزرگ(وضوح يادآور لقب گئوماته زرتشت بلند قامت يعنی تنائوکسار 

تحت اين نام و القاب وی . می باشد) ايزد دانايی و آتش اهورامزدا، در مقام( و برهما ) آذر، ايزد آتش(جمله درباب آگنی 
در رزمنامًه بزرگ هندوان يعنی مهابهاراته نيز ياد شده است ناگفته نماند گئوتمه بودا در اساطير به هيئت برهمنی جوان 

.          ر ميگرداندپديدار ميشود  که اين به وضوح تعلق وی را به طبقًه روحانيان ماد يعنی مغان آشکا) مغ(َمگه  به نام
و زنش ) دانا به طرق مختلف, ناندا(سرانجام گفتنی است دوست وخويشاوند و نخستين ّحواری بودا يعنی آناندا  -٨

پسر عم و نخستين مريد زرتشت و ) دانای بزرگ و شايسته(به ترتيب مطابق با همان مديوماه ) دارندًه پاکی(يشودهارا 
بودا تحت عنوان صوفی فرزانه ای  - در خبرمولوی که زادًه بلخ بود زرتشت . باشند زن زرتشت می) نيک نژاد(هووی 
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درواقع نام عبری و عربی خود  ابراهيم خليل. ظاهر گرديده است) يعنی ابراهيم بور يا بخشايشگر(ابراهيم ادهم به نام 
.                     . يعنی جّد جّد مادرزرتشت بوده است) کاووس( خشثريتیو همچنين در هيئت ابراهيم نامی بر زرتشت 

جالب . پسر زرتشت مترادف است) تيگران(با نام خورشيدچهر ) روی هوره يا گرگ(=  راهولهيعنی  بودانام پسر -٩ 
که مترادف يعنی گرگ آمده که  تور) موبد درخشان، منظور گئوماته زرتشت(است که در گرشاسبنامه نام پسر جمشيد 

.                                                  .                       نام راهوله پسر گوتمه بوداست
.           ويرانگر معابد بت پرستی است گئوماته زرتشتبه معنی بت شکن نشانگر بوذاسف نام ايرانی بودا يعنی  -١٠
است در اصل همان شهر آيينی مقدس معروف  سرزمين مقدسزادگاه بودا که به تپتی به معنی  نپالمنظور از  -١١

.                                           .  غرب فالت ايران يعنی بلخ باميان يعنی بلخ نورانی مقر گئوماته زرتشت بوده است
                                                                                    

 صالح قرآن وهامان تورات در اصل همان سپيتمه و زرتشت سپيتمان می باشند
 

پيش از ميالد ايران   ۶٠٠- ٣٣٠در زمانی که اديان باستانی مّهم جهان شکل می گرفت يعنی تقريبًاحدود بين سالهای 
سبب تورات و قرآن نيزنظير تاريخ هرودوت حاوی اخبار زيادی در باب ايرانيان ابرقدرت شناخته شدًه جهان بود و بدين 

سياسی اصلی ايشان  -ميدانيم در قرآن از قومی بائده يعنی معدوم شده ای به نام عاد سخن رفته که رهبر دينی:می باشند
يعنی ايزد باران و رعد کاسيان نگارنده را قبًال عقيده براين بود که هود در اصل همان هوتها . هود نام داشته است

بوده است؛ ولی اخيرًا دليل منطقی تری يافته ام که نظر قبلی را منتفی مينمايد چه کاسيان حکمرانان بين )  اسالف ُلران(
ثانيًا خود نام عاد . النهرين در اواسط هزارًه دوم پيش از ميالد بوده اند و اين نسبت به زمان محّمد و قرآن بسيار دوراست

ثالثًا از هود به عنوان رهبر دينی . نداشته است) نوازنده(و ُلر) آرمانی و خوشبخت(ارتباط و ترادفی با نامهای کاسی 
عاد بلند قامت مردم عاد ياد شده، نه خدای قبيله ای ايشان؛ بنابراين بنابه داليل آشکاری که ذيًال شرح داده خواهد شد قوم 

به (مادها  در اتحاديه آريزانتيانحکومتی يعنی  مادهایبه همراه  باشد که ئورومتیس بايد همان قوم فراموش شدًه مغان
زيرا هم نام قوم و هم نام رهبر نامی ايشان مناسبتی تاّم با قوم عاد . بوده انددر حاکميت ) سانسکريت يعنی نجبای مملکت

دقيقًا به لغت اوستايی به معنی  مغواژًه  چه نام قوم مغان يعنی: دارد )هوم اوستا، موبد دانای نيک(=و رهبرشان هود
از ريشه (عربی  هد درکنار آن کلمات سامی. نيز می باشد عاداست که اين از سوی ديگر معنی لفظی نام عبری انجمنی 
گئوماته زرتشت سپيتمه جمشيد مغ پدر بنابراين به سمت . است تمجيدو هود زبان عبری را داريم که به معنی  )هدايت

دو نام  اما. کشيده می شويم که هم منابع يونانی و هم اساطير زرتشتی صريحًا به قامت بلند وی اشاره کرده اند بلندقامت
متعلق به اوليکومی غول  )غولی که سرش زير سقف آسمان خم شده(عوج ابن ُعنقو ) پسر خورشيد( لندهوراساطيری 

سپيتاک، بودای (رد درخشان متعلق به گئوماته زرتشت معنی لفظی مرد بلندقامت فرزند م خدای آسيای است و حتی در
رخسار و  يعنی سپيتمه را می توان سفيد) سپيتاک(چه همانطوری که ذکرشد نام پدرزرتشت گر ؛ نبوده است) باميان

بايد بگوييم، چنان که هرودوت خاطرنشان ) عاد(درباب مورد غضب ايزدی قرارگرفتن قبيلًه مغان . نورانی معنی نمود
اين واقعه در تورات به صورت اسطورًه . قتل عام بزرگی از مغان به راه افتاد) پاتی زيت(ند در روز قتل گئومات ميک

وجشن دشمن  -)شاهُکش(خای وو مرد) ستاره(به دسيسًه استر - )گئوماته زرتشت يا پسرهوم،نيک انديش،(قتل هامان 
هرودوت نيز ازقرعه کشی داريوش وشش تن : متّجلی شده است) به معنی لفظی بخت و قرعه(کشی يهود يعنی پوريم 

قابل توجه .همدستان وی سرپادشاهی ايران سخن می راند که بعد ازقتل گئوماتای مغ و مغ کشان صورت گرفته است
مطالب اساطير  .شد ميبامترادف با از آن گئوتمًه وداها ) مجری قانون(است عنوان خانوادگی هامان يعنی همداتای

اسالمی نيز در رابطه با هود و قومش عاد بسيار قابل تّوجه می باشند چه ضمن آنهايی که در قصص االنبياء گردآوری 
، دانا، به عنوان ذانا(و زينا ) زرين، به عنوان نيای قوم بلند قامت عاد(شده اند، درباب هود و قومش عاد از اسامی زئورا 

رهبربلندقامت مغان و آميتی  )زرينپيکردارندًه (ياد گرديده که به وضوح يادآور نامهای زرتشت ) مادر هود و دخترنوح
بوده يعنی همان کسی که در ) لمک(دا به معنی لفظی دارای بينش نيرومند است که مادرسپيتمان زرتشت و دخترآستياگ 

از سوی ديگر از بررسی عميق تر اسطورًه قرآنی هودمعلوم ميگردد که آن هودی . تتورات پدرنوح به شمار رفته اس
بلکه خود همان داريوش قاتل " سپيتاک"که عامل مغضوب شدن وکشتارگرديدن قوم عاد ميشود نه خود گئوماته زرتشت 

و ايرانی اين قاتل ومقتول  به راه انداخت؛ طبق منابع يونانی) عادکشی(گئوماته زرتشت بوده که مگافونی يعنی مغ کشی 
که به  -، نام داريوش را)حامی زرتشت(مشترک بوده اند وسپندات  پسر ويشتاسپ ) مخلوق مقّدس(در لقب ونام سپندات 

بعدازقتل گئوماته زرتشت سپيتاک برای جلب رضايت و اعتماد همدستان پارسی خويش  -معنی نگهدارندًه خوبی است
در اين جا (به حمايت از هود ) اهورامزدا،انليل بابليان(ندرجات قرآن خدای بزرگ طبق م. برای خود انتخاب نمود

زرتشت سپيتاک | منظورمغان تحت فرمان گئوماتًه مغ(قوم عاد، مّلت هود) منظور داريوش، سپندات پسرويشتاسپ
قوم عاد، مّلت ) ابد منظور هوم ع(به حمايت از هود خداوند بزرگ طبق مندرجات قرآن . را منقرض نمود) |پسرسپيتمه

جمشيد، ( هومبزرگ نچات توفان و کوالک متقابًال طبق اوستا  ايرانيان عقيده داشتند که که در  .هود را منقرض نمود
از . صورت گرفته است )سرور بزرگ و دانا(اهورا مزدا و ياران وی به ياری) سپيتمه، گودرز دستگيرکنندًه افراسياب

يعنی همان اسطورًه پناه گرفتن آرياييان در ور جمکرد (به وسيلًه طوفان شديد نابودشد آن جاييکه گفته شده قوم عاد
، پس در اينجا اهورامزدا درمقام قرينه های بابلی و ودايی خويش يعنی انليل و وارونا )جمشيد در توفان و کوالک بزرگ
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به نظر می رسد که نام خدای . طوفان است ظاهرگشته است که ايزد آسمان معرفی شده اند و آمده است که دم آنها باد و
به هر حال . کاسی رعد وبرق و باران يعنی هودها نيز دراينجا درپديد آمدن وشکل گرفتن نام هود نقشی ايفاء کرده است

صالح دارندًه شتر ادا کرده وتنها تحت همين اسامی ) هود(هوم و پدروی زرتشت بلندقامت قرآن حّق مطلب را درمورد 
از او و پدر وی بيش از بسياری از انبيای  هودو   )ه نامش در قرآن همواره با نام هود همراه می باشدک(زرين 

   .                                                                                                                            ديگراسم برده است
نيز همان زرتشت سپيتمان می باشند) دارندًه شترزرين(رات و لقمان وصالح قرآناّيوب وزکريای تو    

 
) بودای باميان( نام لقمان حکيم قرآن به معنی فرزانًه درشت اندام به وضوح حاکی ازيکی بودن وی با گئوماته زرتشت

يا وصالح به مقالًه ديگری ضمن اين مقاله سند اين موضوع ارائه گرديده و اثبات يکسانی زرتشت با زکر. می باشد
به نظر . ابتدا اين سؤال پيش می آيد که آيا در تورات نيز نام   و نشانی از زرتشت به ميان آمده است يا نه. موکول ميشود

) خداوند رغه( رغويلابن ) واعظ(عوصپسر ) مورد خصومت قرار گرفتهبه معنی لفظی (من جواب آری است چه اّيوب 
که اين با  داستانهايی که مربوط به دوران کودکی و خصوصًا نو جوانی وی    ت سپيتمان استبه وضوح،  همان زرتش

اين نام . می باشد کامًال جور در می آيد چه داستانهای زندگيش سرشار ازخصومتهايی است که بر وی  روا شده است
بسيار . مفهوم شده است" ار گرفتهفرد مورد خصومت و امتحان خدا قر"  توراتی و قرآنی  د ر خود تورات به معنی 

. بيان شده استاّيوب با همين صورت عبری آن يعنی  زرتشتنام  فضايل بلخجالب است که  در کتاب تاريخی کهن  
سامی نبودن و بيگانه بودن اين نبی توراتی و قرآنی از آن جا مّشخص می گردد که برای وی شجره نامه ای ذکر نمی 

اين نام توراتی زرتشت را نيز می شناسد،   ولی در آن وی بيشتر تحت همان عنوان  قرآن  چنان که اشاره شد.  گردد
در . به نام آنها هود خوانده شده است سورًه يازدهم آنمعرفی گشته و ) موبد دانای نيک(هودو پدرش )  نيکوکار(صالح 

) آستياگ، آخرين پادشاه ماد(در رابطه با لمک نامی ازعاد به ميان آمده که  -که در آن نام هود ذکر نمی شود -تورات نيز
قوم ( است؛   اّما در اين جا آن نام زن اسطوره ای  لمک   به شمار رفته است  که در واقع اشاره به نام قبيلًه مادی مغان 

ياد می شود  قابل ّتوجه است که ازاين طوفان خانمان بر انداز و قتل عام  در اسطورًه توراتی اّيوب نيز.  می باشد) عاد
تورات مطابق اوستا تعداد دختران   .که در اين وقايع   اسفناک  وی خانواده و کسان و ثروت خويش را از دست می دهد

. زرتشت را سه تن آورده است،  ولی تعداد پسران اّيوب هفت تن و تعداد پسران زرتشت سه تن ذکر شده اند  - اّيوب 
تعداد  - زرتشت حامی فقرا معرفی می نمايند/ که اّيوب را مانند گئوماته -ءاساطير اسالمی مذکور در قصص االنبيا

دختران اّيوب را همان سه تن  و تعداد پسران وی را چهارتن ذکر می کنند    که  به رقم اوستايی و پهلوی فرزندان 
ب وزرتشت گفتنی است درتکميل اثبات يکی بودن اّيو. زرتشت سپيتمان يعنی   سه پسر و سه دختر بسيار نزديک است

که طبق روايات اسالمی وکليمی وزرتشتی دايًه دوران مباحث موفقّيت آميزو مصائبشان زنی است که تّصورميکند 
بايد خبر يکی بودن اّيوب و زرتشت تّوسط يهوديان بومی سمت بلخ به . اّيوب تّوسط گرگ دريده شده است -زرتشت

بومی ) يهوديًه افغانستان(دردورًه مسلمين يهوديان درنواحی بلخ وشهرميمندچه  نويسندًه کتاب فضايل بلخ رسيده باشد
اعرابی شرقی بوده و از عهدباستان در اين نواحی به امر تجارت اشتغال داشته اند چون منابع کهن آشوری و  يونانی از

پيداست که منظور از اعراب شرقی در اينجا  همچنين خويشاوندان . صحبت می دارند که بين بلخ و گرگان می زيسته اند
که آنها را نام اوالد يهود و  - )داديکان خبر هرودوت(گفتنی است که نام تاتها و تاجيکان : ايشان نيزبوده است کليمی

براين اساس . بايد متّعلق به همين يهوديان شرقی باشند -ن بزرگ شده انداعرابی به شمار آورده اند که در ميان ايرانيا
،تاجيک، تازی،ذت و سرت را می توان صاحبان عادل کاال )به عبری يعنی بخشندًه متّمول(، تات)عادل(نامهای داديک 

پارسيان (ديد از دربيکهازبان ايرانی اينان بی تر. و تاجرامين گرفت چه يونانيان باستان اين مردم را خّيرناميده اند
خود دربيکها و داديکان در هم آميخته و مّلت تاجيک . گرفته شده است) دروسی،سکاييان برگ هئومه،دروپيکيان، دريها

جالب است که تاتهای آذربايجان به دين کليمی خويش . را تشکيل داده اند و اکنون دری تنها به زبان ايشان اطالق ميشود
بايد در اصل سريکا نام هندواروپايی کهن چين و آسيای ميانی يعنی . ه از لحاظ زبان ايرانی شده اندباقی مانده اند، گرچ

. نيزخوانده اند) سرها، صاحبان کاالها(متّعلق بدينها بوده باشد چه همانطوريکه اشاره شد تاجيکان ماوراءالنهر را سارت 
ايرانی تماس نزديک  - با اين مردم تجارت پيشًه يهودی) بلخ(براين اساس گئوماته زرتشت به هنگام فرمانروايی باختر 

داليل قاطعی که جای هيچگونه ّشک وشبهه ای در يکی بودن زرتشت و اّيوب باقی نمی گذارند يکی همانا . داشته است
 جوان(وپوروچيستا) نهايی(، ثريتی )فزونی(مشترک بودن نام دختران ايشان است چه نام ايشان که به ترتيب فرنی

و ديگری . ترجمه شده است) جوان زيبا(وقرن هپوک) آخری(، قصيه)فزونی(بوده در تورات به جميمه ) پردانش
اين کلمه در . به شمار رفته است عوصاّيوب تورات اهل ناحيًه غريبه ای به نام :مشترک بودن نام زادگاه ايشان است

وم ميشود که مراد از آن همان شهررغًه آذربايجان بوده که بنابراين معل. زبان اوستايی به معنی شهر واقع دربلندی است
چنان که . بيشترتحت نامهای قسمت ميانی آن به برزه و هروم بوده که اين هردوبه معنی شهر واقع دربلندی می باشند

احيه ای به نام تورات اهل ناّيوب چنانکه گفته شد . گفتيم اين شهر، خاستگاه و مّحل فرمانروايی اّولّيًه زرتشت بوده است
می مرتفع بوده و به معنی اوستايی اين کلمه در زبانهای ايرانی  از ريشًه همان کلمًه اوس . به شمار رفته است عوص
نيز به همين ) رغه(اين معنی وقتی بسيار قابل تّوجه ميگردد که در می يابيم خود نام شهر زرتشت يعنی برزه . باشد
و مترادف با القاب )  موبد آئينی(نهای سانسکريت  و سئورومتی از ريشه هوتر قرآن را می توان در زبا هود.است
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بنابراين به طور قطع و يقين می توان . گرفتدانای سرود دينی زرتشت يعنی گئوماته و گئوتمه وپاتی زيت به معنی 
دانای ( هومم پدر وی و نا) درخشان و دانای سرود دينی(گفت که نام هود قرآن از خود همين القاب سپيتاک زرتشت 

می باشد دارندًه تن زرين و نورانی  به طوری که گفته شد خود نام زرتشت در مجموع  به معنی . حادث شده است) نيک
به . باقی مانده است زرينی اساطير اسالمی، به معنی زئورا و جزء اول نام زرتشت نيز به شکل ايرانی آن درنام

چنانکه اشاره شد تورات واقعًه کشته . به شمارآمده است) مغان(ا سطوره ای قوم عاد  طوريکه بيان کرديم اين، نام نيای
همان آتوسا دختر )  استر(در اصل اين اسطوره هدسا: بيان می کنداستر و ُمردوخای شدن گئوماته زرتشت را در داستان 

حاکم "در اصل مرديو کای، (ای معروف کورش می باشد که به عقد گئوماتای مغ يعنی برديه در آمده بود و ُمردوخ
،از سوی ديگر خود )دارای روستاهای فراوان، برادر گئومات(از سويی همان مرديس ) يا شاهکش" روستاهای بسيار

حافظ سرودهای دينی، به (برديه پسر خواندًه کورش و از سوی ديگرخود داريوش است و شخص وزير شاه يعنی هامان
نيز خود گئوماته زرتشت است که به قول داريوش معابدی را که وجودشان با آيين ) عبری يعنی فراوان زمزمه کننده

نه خشايارشا بلکه پدر وی داريوش ) گئوماته زرتشت(مغان سازگاری نداشت ويران ميکرد و پادشاه عامل قتل  هامان   
حکومت داريوش، روز قتل  دشمنان اّدعايی مورد کشتار يهود هم در اصل  همان مغان بوده اند که در آغاز. ميباشد

به (مغ کشی به هر حال شايع بوده که پارسيان روز قتل گئومات . کشتار شدند) شايد نه چندان زياد(گئومات، به تعدادی 
در تورات اين مغ . وسيعی راه انداختند و اين روز را بعدها به طور مّفصل  جشن می گرفته اند) قول يونانيها ماگوفونی
کتسياس موّرخ   يونانی نيز نظيرتورات از شکايت گئومات . شن پوريم خويش مطابقت داده اندکشی را يهود با ج

و ) در اين جا منظور کمبوجيه(از برديه در حضور شاه  )  سپندات، سپيتاک وپاتی زيت خبر هرودوت ، هامان تورات(
) ّقوی( ّشدادو ) بلند قامت( ُعلواناوين در اساطير دورًه  اسالمی زرتشت تحت عن. به قتل رسيدن  برديه سخن گفته است

گفتنی . بهتر بر جای مانده است) بزرگ تن(نيز آورده شده است که در اين اسامی مفهوم لقب زرتشت يعنی تنائوکسار 
نام سرزمين ّشداد يعنی ارم که در . به شمار رفته و ُعلوان نام سردار وی تّصورگرديده است)  مغ( عاداست ّشداد فرزند 

مشّخص گرديده است بايد همان سرزمين لران بختياری باشد چه نام ) يعنی دلخوشی( ات با نام اسطوره ای ّظلهتور
 -می دانيم که گئوماته. نيز نيای  اسطوره ای مردم همين سرزمين را نشان می دهد)   بختيار(= فرذاخشتیاوستايی 

نامهای اساطيری ارماييل و ُکرماييل در شاهنامه نشانگر زرتشت در جوار سرزمين ُلران و ُکردان به قتل رسيده است و 
سرزمين (گفتنی است مفهومی مشابه با ارم . می باشند) کورتيها= اعقاب لولوبی ها(و ُکردها ) اعقاب کاسيها(ُلرها 

گاردمان  در کنار رود کورای قفقاز نيزوجود داشته است چه منابع کهن ارمنی و يونانی نامهای آنجا را) آرامش و آسايش
.                                        .                       آورده اند) سرزمين کامروايی(و کامبيسن ) بهشت(

                                                                                               
زرتشتشهر و روستای زادگاهی   

 
نگارنده براساس تحقيقات اساسی دکترجمشيد جی مودی بر اين نتيجه رسيده است که روستای مغانجيق شهرستان مراغه 

در سفر اخير خود به مراغه، برادرزاده ام خبری را ازيکی از اهالی : همان روستای زادگاهی زرتشت سپيتمان می باشد
نقل کرد که جای  ترديدی   در ) واقع درپيچ رود دارجًه کتب پهلویروستای (همين روستای مغانجيق شهرستان مراغه 

که نام روستايشان در پهلوی به  -اين فرد ساکن روستای مغانجيق: روستای زادگاهی بودن اين روستا باقی نمی گذارد
که در کتب )  کاخ زيرزمينی(بعد از شنيدن خبر وجود غار زيرزمينی هيدای نيش  - معنی جالب توّجه جايگاه مغان است

اين غار بايد همان غار "نيز ناميده شده ودرکنار روستای زادگاهی زرتشت قرارداشته ، گفته بود که  غارگرگانپهلوی 
از تحريف واژًه گرگ ) به معنی چهل(پيداست که نام ترکی گيرک ." ُکهل روستای مغانجيک ما باشدگيرک باستانی 

ران کودکی از کودکی اهل اين روستا بود خبر وجود اين غارعجيب باستانی نگارنده خود در دو. پهلوی حادث شده است
رود شايسته (دائيتی دراين ناحيه نام رود مقّدس اوستايی .را شنيده بود، ولی آن هنگام نام محّلی اين غار ناگفته مانده بود

ه اين همان موردی چای شهرستان بوده به راحتی قابل شناسايی است، چ) پرآب(که شعبًه رود گوتستين ) يا خرفسترغان
سيمينه (آن سوی مياندوآب، جنوب جئغاتی، رود تاتائو . است) زرينه رود(مراغه است که شعبًه رود بزرگ جئغاتی 

که ) دراز(رود اوستايی دارجه . هيئت اوستايی نام خود را که به معنی رودخانًه  کوچک است، حفظ نموده است) رود
ر رفته، همان رودخانًه مغانجيق است که روستای زادگاهی رزتشت يعنی مغانجيق شهرستان شعبًه رود دائيتی به شما

ناميده شده، ) ايران اصلی(در اوستا و کتب پهلوی در اين ناحيه ، که در اوستا ايرانويج .مراغه درپيچ آن قرار دارد
ن رفته، که بی شک همان کوهستان سخ) يعنی رشته کوه يا کوهی که به شکل گردنبند است(ازکوهی به نام کوئيريس 

.                          .                       می باشد) کوئيرگاسی(شرق مراغه يعنی کيلگزی 
ابن  آصف) پدر داريوش(و گشتاسپ ) کورش سوم(در اساطير اسالمی نام زرتشت در مقام وزير دانا وخيرخواه سليمان 

) زرتشت سپيتمان(پيداست اين نام از ترجمًه عربی نام سپيتاک پسر سپيتمه . آمده است) برگزيده پسر فرد مقّدس(برخيا 
.                                .                       پديد آمده است

. در باب هيئات کهن يونانی خود نام زرتشت بايد گفت که هيئت ُزُرآسترا به همان معنی دارندًه تن زرين و نورانی است
و آسروسوتس آمده اند بايد به معنی نورانی يا درشت ) زاوراتاس(اّما دو نام يونانی ديگر زرتشت که به صور زابراتاس 
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.  همانطوری که گفته شد اينها خصال برجستًه ويژًه زرتشت سپيتمان بوده انداندام و مؤبدسودمند آتش گرفته شوند چه 
چنانکه گفته شد .  به شمار آورده اند) در اصل مادکوچک، آذربايجان(يونانيهای باستان به درستی زرتشت را اهل ماد 

نام .کورش دوم بوده استدراصل  نه مادر کورش سوم يا برديه زرتشت بلکه مادر ) فرائورت /دختر آستياگ(ماندانا 
نام داشته است و اين با خبر هرودوت که دايًه کورش را تحت ) سياه گوش(بنابرشاهنامه، فرانک ) فريدون(مادرکورش 
.                                                                                 معرفی کرده همخوانی کامل دارد) سگسان(نام  سپاکو   

آذربايجان،بدين  نتيجًه اصولی رسيده ام که هردو اين نامها را بايد براساس  مراغًهو  رغهسرانجام درمورد ريشًه نامهای 
گرفت چه اشارات صريح کتب پهلوی مبنی براين که شهر رغًه  چمنزارو  مرغزارفرهنگنامه های فارسی به معنی 

کشاورز (وواستريوش نشين) جنگجونشين(وارتشتارنشين) دنشينمؤب(از سه بخش آسرون نشين) رغًه زرتشت(آذربايجان 
تشکيل شده بود، معلوم می دارد که هر دوی نامهای رغه و مراغه مترادف هم به معنی مرغزار وآن در ) و دامدارنشين

بوده است وخود اين سه بخش ) مراغه(اصل اسم همين قسمت شرقی يعنی بخش کشاورز وباغدارشهررغًه آذربايجان
چون دو بخش ديگراين . خوانده می شده است) يعنی شهرمرتفع(تر تحت نام بخش ميانی آن، برزه و هروم بيش

جايگاه (مغانجيق -)مّحل داوران دينی(شهرمرکزی آذربايجان قديم نيز نامهای خود را در اسامی روستاهای چيکان 
کيلومتری جنوب شرقی  ٨واقع در (لمدارع - )آرسيانشی کتيبه های آشوری= جای جنگجويان(وناحيًه کاراجيق) مغان
گفتنی . نيز ناميده شده اند) کزنا، يعنی شهرمرکزی(وکزکا ) جای کتابخانه(اين دو بخش ماتوستانا . حفظ کرده اند) مراغه

است اسامی قديمی ديگر شهرمراغه يعنی افرازيهارود، افراهرود، امدادهارود واندادهه رود به وضوح اشاره به ويژگی 
است که به " ويتنگوهئيتی"نام اوستايی رود صافی . ت رودصافی درمشروبسازی اراضی اين شهر باستانی دارندموقعّي

در اوستا وکتب پهلوی همچنين نام کوههای بزرگ آذربايجان يعنی .  معنی لفظی دارندًه آب خطرناک وسيالبی می باشد
کتيبه .  آمده اند) کوه سودمند پاک و روشن(هوگرواوسيند و ) کوه دارندًه ارتفاع زياد(سهند و سبالن به صور اسنونت 

آورده اند که اينها را نيزمی توان بسيار بلند آواوسئی  و  آوائوشرا به صور  سهندهای آشوری و اورارتويی نام کوه 
نيز  طبق کتب پهلوی.زرتشت است -تورات يعنی زادگاه اّيوب عوصاين اسامی کوه سهند به وضوح يادآور. معنی نمود

که اکنون ويرانه  آذرگشنسبقرار گرفته بود وآتشکدًه آن يعنی ) مراغه(کوه سهند در جوار زادگاه زرتشت يعنی رغه 
درباب کتاب دينی منسوب به . ناميده ميشود منزلت مشهد کنونی خراسان را داشت) آتشکده شاهی(قايين دگبهاش 

می توان آن را مترادف با وداهای )  دانش و آگاهی" (آويستی"گفتنی است که نظر به کلمًه اوستايی  اوستازرتشت يعنی 
خود نام قوم وديار زرتشت يعنی ماد در سانسکريت مترادف با آريا به معنی . گرفت" دانش دينی"آرياييان هندی به معنی 

.                                                        ب بوده استپاک و نجيب و درزبانهای ايرانی به معانی دانا و ميانی و نجي  
                                                                                                                                         

 نامهای کهن زرتشت در اساطير کهن آذری ده ده قورقود
 

در اساطير : پرداخته شود ده ده قورقودر انجام در اين رابطه الزم می آيد که به نامهای کهن زرتشت در اساطير آذری س
)  زرتشت/ کورش= اران يعنی کشور ايرج(کهن خود مردم آذربايجان که در نزد ترک زبانان باستانی آذربايجان شمالی 

در ) ترک= ، يا ايزد حامی حيوانات وحشیتش مقدس يا تجربه هاپدر  آيعنی (در مجموعًه  اساطيری ده ده قورقود 
يکی : واقع اوستا و شاهنامًه ترکی زبانان جنوب قفقاز به يادگار مانده است، نام زرتشت به سه صورت ذکر گرديده است

ايزد حامی که در اصل متعلق به ) همان اران خردمند خبر موسی خورنی( يعنی پدر تجارب  قورقود ده دهدر شکل خود 
و ) مرد خداگونه( بکيلپسر ) بی مرگ(ايمران بوده وديگری به شکل ) ترک، تورک(حيوانات وحشی و ايزد رعد وبرق

 ده ده قورقود؛ که از اين ميان )يعنی خان زرين(پسر بای بورا ) روشن اندام، نژاده( بامسی بئيرکسومی در نقش 
ايزد مهر و از اساطير گرجی مربوط به  ايمراننام دومی يعنی اندرزگوی سرود خوان کتاب است و به نظر می رسد 

کورش پارسی و  زرتشتزرتشت به آذربايجان شمالی يعنی اران رسيده است؛ چه در اسطورًه گرجی معروف اميران؛ 
زرتشت اما از اين ميان . در رابطه با هم تحت اسامی اميران يعنی شاهزادًه بی مرگ و کورشای پلنگ مانند ذکر شده اند

، ) زرين پيکر( زريادر، که آن به وضوح مترادف القاب معروف وی يعنی )زرين تن يا نجيب( بامسی بئيرکدر نقش 
زرتوشترا، ( زرتشتو ) فرد سفيد(سپيتاک وخود نامهای )  زرير شاهنامه، به معنی لفظی زرين مو(اوستا زئيری وئيری

پسر سپيتمه شبيه مانده است، چه سپيتاک به اصل زرتشت تاريخی يعنی می باشد، بيشتر )ّمنور( بوداو ) يعنی زرين اندام
اسطورًه بامسی بئيرک در کتاب ده ده قورقود : اسطورًه زندگی وی حتی اصيل تر از زرتشت اوستا بر جای مانده است

 چيچک بانودر قالب دو روايت ذکر گرديده است، يکی داستان تولد وی و احقاق حق مردم از راهزنان و ازدواج با 
سال به  ١۶دختربای بيجين که منظور همان آتوسا دختر معروف کورش است که در اين رابطه  به مدت ) يعنی گل اندام(

وهران (بهرام به تبعيد می رود که می دانيم آن همچنين اساس اسطورًه معروف ايرانی ) منظور بلخ(سرزمين دوردستی 
. می باشد) تيگران، يعنی پهلوان پلنگ مانند پسر زرتشت(و حيدر  )آتوسا(ام و گل اند )زرتشت، آرای زيبا، نيک اران، 

اسطورًه . پيروز مندانه به سوی وطن باز می گردد) بلخ(در اسطوره چنانکه واقعيت داشته وی ازآن سرزمين دور دست 
تن همدستانش و شش ) اعليحضرت، منظور داريوش(مربوط به فاجعًه ترور وی به دست اوروز بامسی بئيرکديگر

است که روايت ديگری از همان ترور شدن گئوماته زرتشت به دست داريوش و شش تن اشراف پارسی همدست وی می 
در جمهوری آذربايجان عهد اتحاد . باشد که کتيبًه بيستون داريوش و تاريخ هرودوت به صراحت از آن ياد کرده اند



 

 35

س همين اسطورًه  بامسی بئيرک ساخته اند، بدون آن که بدانند شخص جماهير شوروی فيلم جالب ده ده قورقود را بر اسا
.                                                تاريخی می باشندسپيتاک زرتشت در اصل همان  بامسی بئيرکو  ده ده قورقود  

                          
 نتيجًه گفتار

 
بودا : هرکدام يک جنبًه خصال و تقديرات برجستًه گئوماته زرتشت را معرفی مينمايند بودا ، اّيوب و هود و ابراهيم خليل

و ) مغان(نمايانگر پارسايی او و اّيوب بيانگر مّشقات و مباحثات عالمانًه وی و هود درمقام رئيس خيرخواه قوم عاد 
اّما . شتی، زرتشت جامع اين خصال بودمطابق منابع ّسنتی زرت.ابراهيم خليل جنبه مخالف معابدبت پرستی وی بوده است

 - )کيانيان(زرتشت اوستا همانند فردوسی شاهنامه بيشتر جنبًه حماسی انقالب کبيرتشکيل امپراطوری مادها
به نظم  کشيده است، امپراطوريی که برای مادها و پارسيها آزادی و امنّيت آورده بود ، اّما خود در ) نوذريان(پارسيها

پيش از ميالد  ۶١٢که حدود سال  -زرتشت اندکی بعد از اين واقعه. وحشتناک آشورفاجعه آفريده بود نابودی امپراطوری
براساس اين که بوداييان، برهمنان، زرتشتيان، يهوديان، . زاده شده بود -صورت گرفت) کيخسرو(به دست کياخسار

الی دينی و پيغمبر خود پذيرفته اند، مسيحيان ومسلمين گئوماته زرتشت را تحت عناوين مختلف به عنوان رهبر وا
سبب اين امراز سويی . بنابراين بايد گفت که زرتشت جهانشمولترين رهبر دينی قرون و اعصار کرًه زمين است

مردمگرايی و انساندوستی وفلسفًه اخالقی واالی شخص زرتشت، از سوی ديگر موقعّيت جغرافيايی مناسب قلمرو وسيع 
ُ پل آسيال(اوستاخونيرث وی يعنی  گفتنی است نامهای پارت وآريانا نيزبه ترتيب . بوده است) فظًا يعنی راه درخشان،

مطابق اوستا و منابع يونانی خونيرث در اصل اسم ماد يعنی . ميباشندسرزمين راه به معنی سومری درزبانهای ايرانی و
نام  قديمی خراسان ) پرتَو(= مين راه کناریسرزمين ميانی بوده وآريانا يا همان آراتتای سومريها به معنی لفظی سرز

      .                                                                                                                            بزرگ بوده است
 - )زرتشت(زرتوشترا  -جمله سپيتاک در باب نژاد زرتشت گفتنی است که با توجه به معانی غالب نامهای وی وپدرش از

سفيد دانا می باشند و همچنين  - زرين ودرخشان -سپيتمه که دراصل به معانی شخص سفيد  -سپيتمان و هومه- هامان
بوده باشد که اسالف ) زرين موهای مادرساالر(اسالوهای سئورومتی  -قامت  بلند زرتشت، وی بايد از اصل سکا

.      ناميده اند) بوسنی(= صرب دوردستها  يعنی دوراسرورا نيای دور دست زرتشت لوی کرواتها بوده اند؛چه کتب په
بايد با نظرنويسندًه پروسايی ) گئوماته زرتشت، بودای اّيوب(سرانجام راجع به شخصيت واالی اشو زرتشت سپيتمان  

زرتشت عاشق : " شد که می گويداهل بيتينيًه آسيای صغير در حدود سال صد ميالدی يعنی ديوخری کوستوم هم آواز 
نا گفته نماند که تورات و قرآن برخالف نام زرتشت نامی از فيلسوفان بزرگ يونان و روم به ميان ." عدالت و دانش بود

که سوره ای به وی اختصاص ) لکمان ، به افغانی يعنی مرد سترگ دانا( لقماناز اين ميان حتی نام قرآنی . نياورده اند
ت همان زرتشت است  که در مقام حکيمی بزرگ است در صورتی که در  جای ديگر زرتشت تحت عناوين داده  شده اس

القاب . در تورات و قرآن پيغامبری بزرگ معرفی شده و آيًه های مفّصلی به وی اختصاص يافته است صالحو اّيوب 
نشان ميدهند چرا در روايات مسلمين لقمان  )فرزانًه سترگ، بندًه ستبر(و لقمان ) بور، سياه(اسالمی زرتشت يعنی ادهم 

در روايات اسالمی لقمان نظير اصلش زرتشت، آدمی معمر و از قوم عاد . حکيم بنده ای سيه چرده پنداشته شده است
آرباک، کاوس، خشثريتی (از نسل ابراهيم ) سپيتاک(به شمار آمده و ايوب هم نظير اصلش گئوماته زرتشت ) مغان(

که همان درخت ون جوت بيش -در قرآن ) شادی بخش(ناگفته نماند درخت طوبی . ذکر گرديده است) ادسومين پادشاه م
پدر  هومهمان  -وبه ظاهردرخت رنجزدای معنی می داده است) در اصل به معنی سرود دان ّمنوراست(کتب پهلوی

به ) معنی  لفظی بسيار درخشانبه (پس بی جهت نيست که سرو اساطيری کاشمر . است) ّمنور= بودا(گئوماته زرتشت 
ظاهرًا در اوستا و کتب پهلوی و تورات زرتشت تحت سه نام انتزاعی مهم ديگر يعنی . زرتشت منسوب ميشده است

. هم ظاهرگرديده است) ائثره، يعنی معلم،نبی(ا عزرو ) برقرارکنندًه عدالت(رشن چين ، )نرسی، پيامبردلير(نئيريوسنگ   
در باب صالح موجود هست که به وضوع واقعًه ترور شدن گئوماته زرتشت به دست داريوش و در تاريخ طبری روايتی 

اکنون به حديث پيغمبر خدای صلی اهللا و سلم باز ميرويم که : ابوجعفر گويد:"هفت تن همراهانش را بازگويی می کند
کمين کردند و گفتند چون بيايد  و آن هشت کس خواستند صالح را از پای درآورند و بر راه وی در دخمه ای:" فرمود

و قوم فراهم آمدند و به . خونش را بريزيم و شبانه به کسانش هجوم بريم و خدای عزوجل دخمه را بر آنها فرود آورد
به ) داريوش، جاماسپ(رفتند که بر حوض ايستاده بود و آن سياهروز) منظور خود گئوماته زرتشت( شتر صالحسوی 

او نيز کار را بزرگ ديد و . و او بيامد اما کار را بزرگ ديد و تن نداد و ديگری را فرستاد» نبرو آن را پی ک«يکی گفت
..."               دو پاشنًه شتر صالح را بزد) داريوش، پشوتن(تن نداد و هرکس را فرستاد کار را بزرگ ديد و خود او 

زبانهای کهن ايرانی از جمله زبان اوستايی به معنی  داريوش قاتل گئوماته زرتشت به ترتيب در جاماسپو  پشوتنالقاب 
                                          .   می باشند" مغ کش"و ) ابراهيم خليل اهللا/ به سبب ترور زرتشت( تن به سزا ارزانی 
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 تأثير قاطع و ريشه ای اساطير ايرانی بر بنيادهای مسيحيت
 

:      کًال تأثير اساسی آيينهای ايران باستان بر اساطير و آيينهای مسيحيت را به شش صورت مهم می توان بازيابی نمود
                       

): شاهدخت دانامنش( آميتيدا دوغدوبا نام مادر گئوماته زرتشت يعنی  )مريم، راهبًه قديسه(ماريا مطابقت نام و نشان  -١
می باشد بر اين اساس وی مطابق با همان  دارای هنر سخنگويیبه معنی  امريدر شکل  ماريادر زبان اوستايی نام 

يا همان ) منسوب به هوم(است که خود مطابق با هومايه  )دوغدو(= پند دان و سخن داناوستا به معنی  سنگهواک
ناگفته نماند . است زرتشتکورش و مادر / دختر آستياگ و زن سپيتمه جمشيد ) دانای خانه و آشيانه يا دانامنش(آميتيدا 

عالوه بر معنی اوستايی آن يعنی دارای هنر سخنگويی در زبانهای هندواروپايی و سامی معانی ملکه، ) مريم(نام ماريا 
که ملکه بابل و زن بخت -نام دختر ديگر آستياگ را . الهًه تسهيم و تقسيم کننده، مادرقديسه و فراری را نيز می داده است

آورده ) نيرومند در آواز( آموخابروس مورخ بابلی  - معلق معروف بابل به نام وی بنا شده بود النصر شده و باغهای
خواهر ) دارای آواز نيرومند، همان ارنواز شاهنامه(اوستا  ارنواکاز اينجا معلوم ميشود که آموخا نام اصلی . است
سنگهواک، شهرنواز (آميتيدا ورات به جای می دانيم در ت. سنگهواک يعنی مادر گئوماته زرتشت بوده است/ ا آميتيد

ذکر گرديده که معانی اينها مناسبت تامی ) دلخوشی(  ظلهو ) انجمنی(عاده نامهای ) ارنواک، ارنواز(آموخا و ) شاهنامه 
ه می دانيم ک. داشته اند )کامياب در زندگی(کمبوجيه يا  بخت النصرو  مغ با مقام شوهران منسوب به آنان سپيتمه جمشيد 

به شمار آمده اند که از اين ميان مورد اول درست ) کورش(و توبل قائن ) يعنی گئوماته زرتشت(يوبال اينان مادران 
وتاريخی و مورد دوم بر اساس شايعه و شباهت معانی ظاهری بخت النصر و کمبوجيه در زبانهای سامی و ايرانی بوده 

يعنی آبادگر، ( عمران) مريم، مادر عيسی مسيح(ماريا ر و مادر بسيار جالب است که در اساطير اسالمی نام پد. است
آمده که به اصل و ريشًه اوستايی و توراتی خود نزديک بوده و به ) دارای بانگ شادی آور ومطبوع( ّحنهو ) کورش

وضوح نشانگر تطابق نمودن عيسی مسيح اسطوره ای و مادر اسطوره ايش با زرتشت و مادرش آميتيدا دوغدو می 
به شمار ) کورش(همسران فريدون ) سنگهواک(و شهر نواز) ارنواک(می دانيم که در شاهنامه و اوستا ارنواز. باشند

پسر تندخوی و دمدمی مزاج کورش سوم تحت  کمبوجيًه سومدر اين باب بايد گفته شود در انجيلها و تورات از . رفته اند
بی اوالد ياد گرديده است و ارميای نبی از وی به عنوان پادشاه  )يعنی باعث زحمت و غصه خدا( يکنياهويا يکنيا نام 

نام برده و می افزايد که کسی از نسل وی نخواهد توانست بر يهوديه حکومت ) کورش دوم ، توس( وناکام خاندان داود
به وضوح  )افزايش و برکت داده شده(انجيلها يوسف اما خود نام ). که بايد گفت از کرامات شيخ ما چه عجب(کند 

دليل . اسطوره ده ده قورقود می باشد که به معنی پادشاه آبادگر استبايندر خان نشانگر لقب آذری کهن کورش يعنی 
نموده بود چه ) هومايه(آميتيدا / مکمل  اين است که يوسف پدر خواندًه عيسی  مسيح نيزکورش ازدواج صوری با مريم

ش با وی صورت ظاهری داشته است و از اين جاست که هرودوت وی را به واسطه کهولت زياد اين ملکه ازدواج کور
مگابرن از سپيتمه جمشيد يعنی  آميتيدامادر حقيقی کورش دانسته و در منابع يونانی و روايات اساطيری شاهنامه پسران 

ايی پسران ج) تور جمشيد= زريادر، ايرج، زرتشت، برديه، برمايه، تنائوکسار( گئومات سپيتاکو  )سلم(ويشتاسپ
با دختر معروف کورش يعنی  برديه زرتشتافزون بر اين ها . و جای ديگر برادران وی آمده است) فريدون(کورش 
به شمار ) کمبوجيه(اسطوره ای نيز از نسل ناتان  مريمناگفته نماند خود . ازدواج نموده بود)اليصابات  انجيلها(  آتوسا

جالب است خود  .  گرفته می شد) لمک تورات(مادی خود يعنی آستياگ در حالی که بهتر بود از اصل . رفته است
سرور به لغات کهن ايرانی می توان  -که به عبری معنی نامناسب تلخ را ميدهد -راميريم صورت عبری نام مريم يعنی 

 ملکًهدر منابع بودايی   گوتم بوداهمان  ياگئوماته زرتشت مادر  )دانا منش(آميتيداناگفته نماند نام . معنی نمودروحانی 
.                                       نزديک است) قديسه( مارياآمده که در صورت و معنی به نام سريانی ) دانا(ما يا   باکره  

پدرزرتشت وحتی به جای خود  پوروشسپ، هوم،گودرز، سپيتمه، جمشيدکه همان (زکريا به صورت حضور  -٢
، معلم انقالبی يهود در عهد هيرود کبير و متاثياسوهمچنين به جای  زرتشتکه به جای همان (يحيی و ) است زرتشت
مژدًه انجيل لوقا  در: عيسی مسيحو مريم در کنار ) عيسی مسيح تاريخی است=  يهودای جليلی فرزند زيپورايیهمکار

که در  زکريايهودی شروع می کنم به نام  داستان رااز يک کاهن: "با چنين کلماتی بازگويی شده است يحيی پيغمبرتولد 
. زکريا از افراد گروه ابيا بود که در خانه خدا خدمت می کردند. ، پادشاه يهوديه بودهيروديسزمانی زندگی ميکرد که 

زکريا و اليزابت هردو در نظر . هم مثل خودش از قبيلًه کاهنان يهود و از نسل هارون برادر موسی بود اليزابتهمسرش 
وطی آنها فرزندی نداشتند، . بسيار درستکار بودند و با جان و دل از ّکليًه دستورات و قوانين خدا اطاعت می کردند خدا

يک روز که زکريا در خانًه خدا . چون اليزابت بچه دار نمی شد و از اين گذشته هر دوی ايشان خيلی پير شده بودند
، اين افتخار نصيب او هم شد که به جايگاه مقدس خانًه )مت بودندچون گروه ابيا در آن هفته سر خد(مشغول خدمت بود

در همين وقت مردم دسته دسته در صحن خانه خدا ايستاده بودند و . خدا وارد شود و در حضور خداوند بخور بسوزاند
و ظاهر شد و زکريا در جايگاه مقدس بود که ناگهان فرشته ای بر ا. مثل هميشه در وقت سوزانيدن بخور دعا می کردند

اما ! زکريا از ديدن فرشته تکانی خورد و ترسيد. در طرف راست ظرفی که در روی آن بخور می سوزاندند، ايستاد
زکريا، نه ترس، چون من آمده ام به تو بگويم که خدا دعای تو را شنيده است و همسرش اليزابت : "فرشته به او گفت

هر دو شما از تولدش غرق شادی ميشويد و در شادی شما هم . ی گذاریم يحيیبرای تو پسری می زايد و تو اسمش را 
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او هرگز نبايد لب به شراب يا مشروبات مستی آور . زيرا او يکی از مردان بزرگ خدا ميشود. خيلی ها شريک ميشوند
ند، خدای خود بر او خيلی از يهودی ها را به سوی خداو. ديگر بزند، چون حّتی پيش از تولدش از روح خدا ُپرخواهد بود

پيشاپيش مسيح می آيد تا مردم را . يک مرد خشن و با قدرت ميشود) کی آخسار، هووخشتره( الياسمثل . می گرداند
دراينجا ." برای آمدن او آماده کند و به آنها ياد بدهد که مثل اجداد خود، خداوند را دوست داشته و مردم خداترسی باشند

و هم به جای ) جمشيد، گودرز، پوروشسپ( سپيتمهی دينی و با حافظه هم به جای به معانی دانای سرودها زکريا
 آتوساشوهر  گئوماته زرتشتخود همان ) توپل( اليزابتپسر همين سپيتمه می باشد؛ چه وی در مقام شوهر زرتشت 

ملقب ) بخشيدًه خدا لفظًا يعنی زنده می ماند، جاودانی، يا(از سوی ديگر خود يحيی . دختر معروف کورش است) توپل(
را غسل تعميد  کيخسروو  اسفندياراست که در اساطير ايرانی بيژن / زرتشتهمان ) غسل تعميد دهنده( معمدانبه 

است که فرزند فردی به نام  متاثياس اين نام در معنی بخشيدًه خدا همچنين حاوی مفهوم لفظی نام .  جاودانگی می دهد
بوده که به فرمان هيروديس  يهودای جليلی فرزند زيپورايی اشاره شد همکار انقالبی مارقالوث بوده است و چنانکه قبًال

) سمبل امپراطوری روم(به قتل رسيده است و خود همين يهودای جليلی که از واقعه سرنگون کردن تمثال عقاب طاليی 
 وهيروديس بی بوده و در عهد از باالی درب بيت المقدس جان سالم به در برده بود خود نيز معلم و روحانی انقال

درخود . والی رومی يهوديه دستگير و اعدام گرديده است پونتوس پالطسزندگی کرده و سرانجام توسط  جانشينانش
يکی از همان روزها، : "ميخوانيم انجيل مرقسانجيلها به معنی لفظی نام پدر همين يهودای جليلی اشاره شده است چه در 

که لباسی از پشم شترو کمر بندی از چرم داشت و خوراکش هم ملخ و  - ان جليل نزد يحيی عيسی از شهر ناصره است
هنگامی عيسی از آب بيرون آمد، ديد که آسمان باز . رفت و يحيی هم او را در رود اردن تعميد داد - عسل صحرايی بود

تو فرزند عزيز منی که : "ان گفتفرود آمد و روی او قرار گرفت وصدايی از آسم کبوتریشد و روح پاک خدا به شکل 
به )عيسی مسيح تاريخی( يهودای جليلیيعنی نام  پدر   زيپورایو ما می دانيم که کلمًه عبری "  از تو بسيارخشنودم

گفتنی است، ) پوروشسپ، جمشيد، گودرز، يعنی پدر زرتشت(در مورد مطابقت نام زکريا با سپيتمه . است پرندهمعنی 
در حبيب السير اسطورًه ديرينه ای را در مورد زکريا نقل می نمايد که به وضوح يادآور اسطوره  غياث الدين خواندمير

به درون درخت و اره گرديدن وی توسط مأموران اژيدهاک  جمشيدهای  اوستايی وپارسی و شاهنامه ای پناه بردن 
بايد اضافه کنيم چنانکه کتسياس مورخ و  در اين جا ابتدا.می باشد) دارندًه بره سفيد يعنی کورش(سپيتوره و ) ضحاک(

به فرمان ) جمشيد، فرواک، يا همان زکريا(طبيب يونانی دربار پادشاهان ميانی هخامنشی می گويد در اصل سپيتمه 
را از سر راه خود بر ) اژيدهاک، بيوراسب(به قتل رسيده بود تا اين داماد و وليعهد رسمی آستياگ ) فريدون(کورش

خواند مير می آورد چون مريم عذرا به . قتل وی توسط اژی دهاک افسانًه جا افتاده ای بيش نبوده استداشته باشد و 
و ) الهًه تقدير(را که دوست خانوادًه مريم ) زکريا(عيسی مسيح حامله گشت يهود که کارشان برافترا بود جناب نبوی 

تهم داشته و قاصد قتل اوشدند و زکريا اين معنی را بود به زنا م) تموز/آدونيس/در اصل اسطوره الهه اريسفون(يوسف 
فهم کرده به طريق فراراز ميان آن اشرار بيرون رفت و در اثناء راه از درختی آوازی شنيد که يا نبی اهللا، به جانب من 

 زکريا به نزديک آن درخت رفت و درخت شقه شده و زکريا را در جوف خود جای داد و بعد با اجزايش به هم. بيا
ولی شيطان گوشًه جامًه او را بگرفت تا از درخت بيرون ماند و جمعی که از عقب زکريا متوجه بودند، . متصل گشت

شيطان را به طورت انسانی ديده، پرسيدند که پيری با اين صفات در اين راه به نظر تو آمد؟ ابليس جواب داد که من 
ا شکافت و در جوف آن پنهان شد و اينک گوشًه جامًه او بيرون شخصی ساحرتر از آن پير نديدم که به سحر اين شجره ر

دراساطيرپارسيان زرتشتی اساس اين اسطوره ." مانده و قوم به تعليم آن لعين زکريا عليه السالم را با اره دوپاره کردند
:                       منسوب شده و شاعری پارسی به نام  نوشيروان آن را چنين به نظم  کشيده است ) سپيتمه(به جمشيد 

چو شه جمشيد دانست حال آن روز              شبان و روز او می بود پر سوز                       
از آن پس سال صد در بيشًه چين               بگشتندش شبان و روز غمگين                        

همان شيطان و بيور هردو باهم                  بديدنش همانجا بود پر غم                       
چو شه جمشيد ديد ايشان بدانجا                   بناليد آن زمان در پيش يکتا                       
به غورم رس خداوندا در اين دم                  رهم از هردو تن من خود پر از غم                       
درختی بود آنجا ای نکوکار                        ببين تو قدرت آن پاک دادار                       
دهن باز کرد از لطف يزدان                      که شه جمشيد گشت آنجای پنهان                       
همان ضحاک و شيطان ستمگر                  نديدنش بدانجايش تو بنگر                       
درون آن درخت او گشت پنهان                   از او بودند پس هردو پريشان                       
همان ابليس ناپاک ستمکار                         بدانسته ازآن احوال و کردار                       
به بيورگفت آن شيطان بد رگ                    درون آن درخت او هست بی شک                       
از پس آمدند آن هردو بد فعل                      که تا او را کند آن هردو نااهل                       
به فرمود آنگهی آن هر دو ايشان                 گنای مينوی با ضحاک ماران                       

....                       به فرق آن درخت اره نهادند                       بريدند و پس آنها هر دو شادند
....                       بريدند پس درخت شاه جمشيد                     که او از جان شيرين گشت نوميد

:                   را چنين تصوير نموده است) در واقع  سپيتورًه اوستا، کورش(فردوسی اره شدن جمشيد توسط ضحاک 
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کندرو                      به تنگ آوريدش جهاندار نو                       چو جمشيد را بخت شد 
برفت و بدو داد تخت و کاله                       بزرگی و ديهيم و گنج و سپاه                       

و شد سياه                   سپرده به ضحاک تخت و کاله                       نهان گشت و گيتی بر
چو صد سالش اندر جهان کس نديد               ز چشم همه مردمان ناپديد                       

ين                  پديد آمد آن شاه ناپاک دين                       صدم سال روزی به دريای چ
چو ضحاکش آورد ناکه به چنگ                يکايک ندادش زمانی درنگ                       

جهان را از او پاک و بی بيم کرد                                           به اره مراورا به دونيم کرد  
گذشته برو ساليان هفت سد                       پديد آوريدش بسی نيک و بد                       

جزيرًه ) جمشيد(محتمًال محل اختفای سپيتمه  جمشيد در سمت آذربايجان/حکومت سپيتمه ون چيبا توجه به نام دريای 
يا يکی ديگر از جزاير اين درياچه بوده است و البد در آنجا  وی توسط مأموران ) اورميه(چيچست شاهی درياچًه 

برخيا اساطيرعهد اسالمی فرزند در  زکرياگفتنی است که . دستگير شده وبه قتل رسيده است) سپيتورًه اوستا(کورش 
ما معنی نام برخيا را در نامهای . ياد شده و با يک نسل تأخير معاصر داريوش به حساب آمده است) مرد دوردست(

 جمشيد/ سپيتمهسراغ داريم که نامهای پدر ) صرب دوردستها(و دوراسرو ) درخشندًه دوردست(اوستايی ويونگهان 
) سرمت=سياه مويمند( سيامکو ) کناری، نامی( سامکم اين فرد اسطوره ای همچنين در کتب پهلوی نا. ذکرشده اند

می باشند که روزگاری درکنار مصب ) بوسنی ها(= ذکر شده که منظور سرماتهای آنتايی يعنی  صربهای دوردست 
کتب پهلوی می  فرواکيعنی واعظ و با حافظه به جای  زکرياو شالح نامهای توراتی و قرآنی . رود ولگا سکنی داشته اند

قابل توجه است چنانکه اشاره شد . به شمار آمده است) زرتشت( هوشنگباشند که به همان معنی واعظ بوده و نام پدر 
و کمربند چرمی ) زرتشت= اشاره به شتر  اسطوره ای صالح، زرتوشترا(يحيی در انجيل متی دارای لباسی از پشم شتر

در بيابان با حشرات ) بودا/ بهلول،در اصل زرتشت(فرقًه جاين هندوان بهوبالی است و مانند ) ه جای زنار زرتشتيانب(
در بالين  زکريا يا يحيی بن زکريابديهی است اين بدان معنی نيست که زرتشت تحت اسامی . و پرندگان معاشرت می کند

در اصل ( عيسی مسيح،مريم فته باشد و از قديسه ای به نام حضور يا) الهه تقديروجهان زيرين(مريم اسطوره ای 
زکريا و (به طور ساده مسيحيان با ربط دادن عيسی مسيح به زرتشت . زاده شده باشد) يهودای جليلی فرزند زيپورايی

خواسته ) قديسه ای که الهًه تقدير و جهان زيرين و مادر آدونيس خدای محبوب فنيقی به شمار می رفته(و ماريا ) يحيی
اند که مقام الوهيت به يهودای جليلی فرزند زيپورايی داده و وی را محشور با خانواده معروف و محبوب زرتشت  و 

جمشيد گفتنی است / در رابطه با اسطورًه اره شدن زکريا. نشان دهند) سرور من( آدونيسمعادل خدای معروف فينيقی 
و خدمتکارش آيابانی نظير ضحاک و سپتورًه اساطير پهلوی، موبد مخوف  که در اسطورًه معروف بابلی اوتناپيشتيم، وی

جالب است که روحانيان و . را در درون بيشًه درختان سرو عيالمبه قتل می رسانند) جمشيد، سرور درخشان( خومبابا
شيطان ی رسد مأخذ نام نام داشته اند که به نظر م ساتنسحره عيالمی که در نزد بابليها ناخجسته به شمار می رفته اند  

                                                                                                                                                 .باشد
آمدن ستاره شناسان در انجيل متی موضوع :  به صورت اسطورًه حضور سه مغ شرقی بر بالين مريم و عيسی نوزاد -٣

عيسی در زمان سلطنت هيروديس، در شهر بيت : "شرقی در جستجوی عيسی نوزاد با چنين عباراتی بيان گرديده است
کجاست آن کودکی که « :در آن موقع چند ستاره شناس از مشرق زمين به اورشليم آنده پرسيدند. لحم يهوديه به دنيا آمد

وقتی اين مطلب » .اورا در سرزمينهای دوردست شرق ديده ايم و آمده ايم او را بپرستيم بايد پادشاه يهود بشود؟ ما ستارًه
او تمام علمای . به گوش هيروديس پادشاه رسيد، سخت پريشان حال شد و بين تمام مردم اورشليم سرو صدای آن پيچيد

آنها جواب » مسيح کجا بايد به دنيا بيايد؟ آيا پيغمبران خبر داده اند که«:مذهبی قوم يهود را فرا خواند و از آنها پرسيد
ای شهر کوچک بيت لحم،تو در يهوديه يک دهکده : بلی، در بيت لحم چون ميکای پيغمبر اينطور نوشته است« : دادند

آنگاه هيروديس پيغام محرمانه » .بی ارزش نيستی،چون از تو پيشوائی ظهور می کند تا قوم بنی اسرائيل را رهبری کند
در اين ديدار برای او دقيقًا معلوم شد که اولين بار ستاره .ستاره شناسان فرستاد و خواهش کرد بيايند او را ببينند ای برای

به بيت لحم برويد و دنبال آن بچه بگرديد، و بعد پيش من برگرديد وبه من « :بعد هم به آنها گفت. را کی ستاره را ديدند
ناگهان دوباره ستاره ديدند که در . و گو، ستاره شناسان به راه خود ادامه دادند پس از اين گفت» .هم بروم او را بپرستم

ستاره شناسان از شادی در پوست . پيشاپيش آنها حرکت تا به بيت لحم رسيده باالی جايی که کودک در آنجا بود ايستاد
خاک گذاشتند کودک را پرستش  پيشانی در. وارد خانه ای شدند که کودک و مادرش مريم در آن بودند. نمی گنجيدند

اما در راه باز گشت به . سپس هديه های خويش را باز کردند و طال و عطر و مواد خوشبو به او تقديم کردند. کردند
وطن، از راه اورشليم نرفتند تا به هيروديس گزارش بدهند، چون خداوند در خواب به آنها فرموده بود کهاز راه ديگری 

                                                                                                                               ."به وطن بر گردند
ستاره شناس مذکور گفتنی است که در روايات کهن برای آنان اسامی کاسپار، ملخيور و بالتاسار را سه مغ در مورد 

) علی االصول مسی خورها، مليخورها(سواحل بلوچستان  حبشيان ماهيخوار،کاسپيريانر آورده اند که به ترتيب نشانگ
می دانيم اين مردمان تحت . می باشند) ، طبق قاعده تبديل حروف زبانهای ايرانی همان بالتيسورهاپرتوسورهاسورنی 

توسط سنت ) گندآور(ان گويا گندوفارمطابق روايات مسيحي. بوده اندگندوفار حاکميت پادشاه قدرتمند خاندان سورنی يعنی 
قبل از ميالد حکومت  ١٩تا ۴٨توماس آيين عيسوی پذيرفت؛ معهذا اين روايت درست نيست چه گندوفار بين سالهای 
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در اينجا سوای نام روحانيون کهن ايران همچنين يادآور نام کهن سرزمين ) مردم انجمنی يا ساحر(نام مغان . کرده است
                                                              . بوده است) يعنی سرزمين جادوگران و کاهنان( گان بلوچستان يعنی ما

و بعد هم برای ايز گم کردن به  به شکل مراسم دينی ميترايی که مسيحيان آنها را به خود اختصاص داده اند -۴
 ٢۵از آن جمله اند اسطورًه زايش ميترا و روز تولد وی در . اند ميتراپرستان اتهام تقليد شيطانی از مسيحيت را زده

که با ) شام مقدس آخر(دسامبر و مراسم تطهير و غسل تعميد و استفادًه آيينی از کاله شبه ميترايی و مراسم عشاء ربانی 
انجمن های :" ی آورددر اين باره م) مهر(استاد هاشم رضی در مقالًه ميترا . صرف نان و شراب مقدس همراه بوده است

ميترايی سری بود و در سردابها تشکيل ميشد و مهرابه های مهری دينان نيز به شکل غار بنا ميشد و در آن دخمه ها، 
عيد فصح عيسويان . مراسم تطهير و غسل تعميد در هر دو مذهب مشترک بود. مراسم اسرارآميز آيين انجام ميشد

رستان، در اين جشن ميترا به آسمان صعود می کند چنانکه عيسی نيز به آسمان  اقتباسی است  از جشن ارديبهشتی مهرپ
افروختن شمع در کليساها، حوضچًه آب مقدس در مدخل کليساها،نواختن ناقوس، سرود دسته جمعی با . باال می رود

مترک در دو آيين مراسم شام واپسين اکاريست و صرف نان و شراب . موسيقی همه اقتباسهايی از آيين ميترايی است
روز يکشنبه چنانچه . دوازده مقام ميترايی و دوازده فلک ياور ميترا، بدل به حواريون دوازده گانًه عيسی شدند. است

عيد کريسمس، . ارنامش پيداست، روز ويژًه مهرپرستان بود که به وسيلًه مسيحيان اقتباس شده و روز مقدس شمرده شد
رهبانيت و رياضت در آيين ميترا وجود داشت و . هارم ميالدی روز تولد مسيح معين شدروز تولد مهر بود که در سدًه چ

اعتقاد . مسيح و مهر هردو در رستاخيز ظهور می کنند و اعمال مردمان را داوری می نمايند. در عيسويت نيز داخل شد
هنگام زايش هر دو . زه استتولد هردو از مادری باکره و دوشي. به روح و خلود و قيامت از موارد مشترک است 

در . همانگونه که مهر ميانجی ميان خداوند و بشر است، مسيح نيز واسطًه خدا و انسان می باشد.شبانان حضور می يابند
آيين ميترا هفت درجه و مقام وجود داشت و شمعدان هفت شاخه که در مراسم کليسا از آن استفاده ميشود، نشان هفت مقام 

مقام هفتم از آيين ميترا، مقام پدر پدران . نشان هالل ماه باالی هفت شاخًه شمعدان مؤيد اين نظر است. تدر آيين ميترا اس
مهر در برج بره،بره به دوش دارد وعيسی نيز . است که وارد آيين مسيح شد و کشيشان پدران مقدس و پاپ پدرپدران شد

                                                                                                                      ."بره به آغوش گرفته است
درانجيل مکاشفه يوحنا درباب  حبس هزار سالًه : در روز رستاخيز) مردوک/ اژی دهاک، ِائا(اعتقاد به ظهور اژدها  -۵

را ديدم که از آسمان پايين آمد و در دستش کليد بعد فرشته ای : "ميخوانيم) اژی دهاک، به عنوان خدای زمين(شيطان 
. فرشته اژدها را گرفت و به مدت هزارسال او را زنجير کرد و در چاه بی ته انداخت. چاه بی ته و زنجير محکمی بود

برای پس ازآن . بعد در آن را بست و قفل کرد، به طوريکه نه تواند هيچ ملتی را قول بزند، تا آن هزار سال به پايان رسد
در اساطير پهلوی ." اژدها، همان مار قديم است که به او اهريمن و شيطان هم ميگويند. چند لحظه باز آزاد گذاشته ميشود

سلطنت هزارساله داشته و به طور دائمی در عرض يک هزاره در بند است تا اينکه بعد طی اين ) مارشکل(اژی دهاک 
.              رستم از جاودانهای زرتشتيان کشته ميشود/ ی بدست گرشاسبمدت درآغاز هزارًه هوشيدر آزاد می گردد ول

که از سوی مطابق با ظهور سوشيانت زرتشتيها هم امام ) اژی دهاک، مردوک، شيوا(به شکل ظهور غول ظالم  -۶
تلش  صفت منسوب به برديه زرتشت طبق شايعًه  قا[در ظاهر به معنی بسيار ّمکار و دروغگو(زمان و هم ّدجال

وقتی دورًه سه سال و نيمًه شهادت خود را : "در انجيل مکاشفًه يوحنا در اين باب می خوانيم :نزد شيعيان است) داريوش
بعد آنها را . اعالن جنگ می دهد) دوشاهد بال آور خدا(، به ايشان آن غول ظالم از ته چاه بيرون می آيدتمام کردند، 

اين شهر ازنظر ظلم . ه روز و نيم در خيابانهای شهر بزرگ به نمايش می گذارندشکست داده می کشد و اجساد آنها را س
به کسی اجازه داده نميشود جنازًه . و فساد شبيه سدوم و مصر است و جايی است  که خداوند ايشان روی صليب کشته شد

ردم را به تنگ آورده بودند به در سراسر دنيا، همه برای اين دوسخنگوی خدا که اين قدر م. آنها را تماشا خواهند کرد
اين اعتقاد البد از آنجا برخاسته که مکان ." جشن و پايکوبی خواهند پرداخت و برای همديگر هديه خواهند فرستاد

جای ( درياچًه هامونيا همان ) يعنی لفظًا کان و چاه آب( دريای کانس اويهسوشيانت  يعنی ناجی موعود زرتشتيان 
ارمی آمده است و اين در نزد مسيحيان و شيعيان به مفهوم چاه غول   ظالم و ّدجال و امام زمان به شم) تجمع آب فراوان
در دريای کانس اويه محسوب می شده  زرتشت تنومندنا گفته نماند غول ناجی که از نطفًه حفاظت شدًه . گرفته شده است

برديه دروغين (اطيری شيعيان برديه زرتشتدر روايات اس. است انعکاسی از شکل خيالی و اخروی خود وی بوده است
مار، اژی (عثمانآمده، تحت نام ) بسيار مکار(نواده دختری آستياگ که از جمله تحت نام دّجال) شايعه قاتلش داريوش

يکی به ) ماروش= ازی دهاک(آستياگ با پدر بزرگ مادريش ) هرمس، کی آخسارو= شير( عنبسهبن ) دهاک، آستياگ
                                                                                                                                   .شمار رفته است
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 جستاری در بارًه حروف مقطعًه قرآن
 

کاتبين قرآن به نظر اين جانب جواد مفرد کهالن محقق تاريخ اديان، چون محمد و خدايش اهل سحرو جادو نبوده اند، لذا 
به عبارتی ديگر پشت اين کلمات معنی و . يا خود محمد يا خدای وی آنها را به عمد يا به سهو معماگونه مطرح ساخته اند

پس روش درست تحقيق . مفهومی در رابطه با شکل ظاهری اين الفاظ وهمچنين القاب محمد و پيامهايش مستتر ميباشند
چون اين کلمات .ها و همچنين مناسب با متن قرآنی مربوط بدانهاستدر اين باب پيداکردن کلماتی مناسب شکل ظاهری آن

فی المثل ياسين که من آنرا به . جملگی درآغاز عبارات قرار گرفته اند پس می توان حدس زد که در حالت خطابی هستند
با  چنين برای من تعجب آور است که فقهای لغت شيعه و سنی و حتی علمای شرقشناس غرب . ميگيرم ای دانامعنی 

رمز اين کلمات وقتی آشکار ميشود که به حديث نبوی معروف   : بينشی علمی و واقعگرايانه بدين کلمات نگاه نکرده اند
را اصيل ندانسته و  سيندر اينجا علمای فقه اللغت : توجه کافی مبذول گردد" علم را به جوييد حتی اگر در سين باشد"

گرچه چين سرزمين دوردستی است و ازاين لحاظ در اين جمله .ر کرده اندتصوچين آنرا صورت عربی نام سرزنين 
مصداق پيدا ميکند، ولی چين در خاورميانه به عنوان سرزمين علم شناخته شده نبود و خود چينيان هم مراکز علم را در 

را در حديث نبوی سين يد بنابراين با.می جسته اند) يعنی چين بزرگ دوردست تاتسينيا به قول خود چينيها ( هند و روم 
می دانيم که درعربی از اين . مربوط است علماست که با سين فوق اصيل دانست به عبارتی روشنتر اين خود کلمه 

بوده که ظاهرًا لغتی مهجور و دانايی به معنی سين را در دست داريم يعنی ) آيين( ّسنتو ) روشنگری( سّنريشه کلمات 
 سين(سينگهه اين کلمه بدين معنی از ريشه کلمًه اوستايی  اصًال مسّلم می نمايد.د داشته استنامًالوف بوده و کمتر کاربر

وهم به معنی ديگر آن دانای علوم هم به معنی سين باشد واز همينجاست که در فرهنگ ايرانی )  معلم ودانا، به معنی 
به  پرنده ای اسطوره ای بسيار دانا)  زداسيمرغ، سمبل اهورام(سين ُمرو گرفته شده و ) اوستايی سئنه(عقابيعنی 

ياسين پس . که خود نام يکی ازحروف مقطعًه قرآن است  معلوم ميشود سورًه ياسيناز اينجا رمز نام . شمار رفته است
چنانکه در خود اين سوره اشاره شده بايد به معنی ماهی ) نون(ن حرف مقطعًه . است ای دانای دين و آيينبه معنی 

) ، ايزد دانش و آبهای ژرفِائا(خدای ماهی اساطيری سومری ) يونس( اوآنسيادآور  نون و القلمان سورًه عنو: باشد
بايد بر همين اساس باشد که حافظ . است که از دريا بيرون آمده و فن نوشتن را به مردم بين النهرين آموخته است

دو حرف مقطعًه قرآنی در اين .  "پرس تفسير القلم مىچو من ماهى آلك آرم به تحرير تو از نون و " :شيرازی می سرايد
در حلقًه متصل .  را می دهندای استاد فرزانه و ای استاد می باشند که به ترتيب معانی  طاهاو  طاسينرابطه کلمات 

چون به نظر . معنی نمود ای استاد محض و صميمیقراردارد که آن را می توان ) طسم( طاسمبدينها حرف مقطعًه 
گرفت و آن را الصّد را می توان از ريشًه  صادحرف مقطعًه . قرار گرفته است" ص"به جای " س"ميرسد در اين جا 

ی از گرفت و آن را در مجموع ا قفارا بايد از ريشًه  قافحرف مقطعًه .معنی نمودای پيشگيری کننده و دوری نماينده 
. را می دهدای مهربان، خونگرم و دوست معنی ) از ريشًه حميم(حاميم .  معنی کرد دهپس پيغمبران ديگر فرستاده ش

می  )ای پيامبر(ای پيامرسان به معنی ) المس(المص  .ای جهانبينيعنی  الرا. گرفت کش ای رياضترا بايد به معنی  الم
عين سر انجام حرف مقطعًه . استاست با کي وای دانا به معنی ) کاَيسُه(کهيعص . است ای انسانبه معنی المر . باشد
                                                          .است ای بسيار بينا عبری به معنی/ سريانی/ به زبان عربی  )عسق( سق

نام قرآن و دراينجا برای آشنايی با نظريات خود روحانيان نوشتًه آيت اهللا جعفر سبحانی را در اين باب از کتاب او تحت   
                                                                                                          : اسرار آفرينش به عينه نقل می کنيم

                                                                                                           
 پژوهشى در مورد حروف مقطعه قرآن

  
  انگيز محاسبات نتيجه اعجاب

  حفظ رسم الخط اصلى قرآن. ١
  حريف قرآندليل ديگرى بر عدم ت. ٢
  ٠/٠٠٠١هايى در حدود  تفاوت. ٣
  ات پرمعنااشار. ٤

  انتقادهاى ناروا
  اشكاالت ديگر نويسنده

  
  .»...المر ِتْلَك آياُت اْلِكتاِب<

و يا » فواتح السور<سوره ديگر با حروفى آغاز شده است آه در اصطالح مفسران آنها را  ٢٨اين سوره، به سان 
الف، : اند چهارده تاست و آنها عبارتند از سوره وارد شده ٢٩و مجموع حروفى آه در آغاز . نامند مى» حروف مقطعه<

: اند همه اين حروف در اين جمله زير جمع شده. ، آاف، هاء، ياء، عين، طاء، سين، حاء، قاف و نونالم، ميم، صاد، راء
  .»زنيم ما به آن چنگ مى. صراط على حق نمسكه؛ راه على، حق است<

اند آه  در تفسير اين حروف بيان نموده )١( مفسران در تفسير اين حروف به بحث و گفتگو پرداخته و اقوال و آراى زيادى
  .نقل و انتقاد اين اقوال از حوصله بحث بيرون است
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به  در ميان اين نظريات، سه نظر نزديك به واقع و حايز اهميت است و پذيرفتن هر آدام مانع از پذيرش ديگرى نبوده و
  .باشند نمى» مانعة الجمع<اصطالح 

اند سوگند به آنها  اى اند عالوه بر اين آه متضّمن چنين اشاره اين حروف به اسماى حسنى اشاره دارند و برخى افزوده. ١
ء و را» مجيد<و ميم به » لطيف<و الم به » الّله<به » الف<: آنند سوره رعد را چنين تفسير مى» المر<نيز هستند؛ مثًال 

به <: شود بنابر اين معناى آيه مورد بحث ما چنين مى. حال سوگند به آنها نيز هست اشاره دارد و در عين» رحمان<به 
  .چه از پروردگار تو نازل شد صحيح است ، اين آيات آتاب است و آن»خداى لطيف و مجيد و رحيم سوگند

به » الف<ممكن است آه : گويد عباس مى ابن )٢(.اند از ميان مفسران اين نظر را ابن عباس و سدى و عكرمه برگزيده
، »ملك<به اسماى » ميم<و » لطيف<به اسم مبارك » الم<خداوند و » احديت و اوليت و آخريت و ازليت و ابديت<
  .اشاره بوده باشد» منان<و  »مجيد<

به » هاء<اشاره دارد و » آافى<به » آاف<يك نوع ستايشى است از خداوند در مورد خويش و » آهيعص<: گويد باز مى
  .»صادق<به » صاد<و » عالم<به » عين<و » هادى<

يا <: فرمود نقل شده آه مى از امير مؤمنان. شود آه اين حروف، خود اسماى الهى هستند نه اشاره به آنها گاهى گفته مى
  .»!يا حم عسق<،»!آهيعص

اند آه اگر با هم ترآيب شوند به صورت يكى از اسما  شود آه اين حروف اجزا و قطعاتى از اسماى الهى و نيز گفته مى
عمال شود اگر چه ِا مى» الرحمان<را با هم ترآيب آنيم مجموع آنها » نون<و » حم<و » الر<آيند؛ مثًال هر گاه  درمى

  .چنين ترآيبى در حروف ديگر در توان ما نيست
اين سه نوع تفسير، آه امام رازى آن را نظر دوم و سوم و پنجم قرار داده است قريب و نزديك به هم هستند و از اين جهت 

و نهم  چنين چهار نظر ديگرى آه آنها را امام رازى نظر ششم و هفتم و هشتم ما همه را تحت نظر اول ذآر آرديم و هم
شوند آه در  ، قريب به هم و در عين حال، همگى نيز قريب به اين سه نظر شمرده مى)٣(ذآر آرده است هر چهارنظر

  .جا نقل شد اين
و عالمت دادن هر مسلمانى به » خندق<و » بنى قريظه<هاى  نظامى مسلمانان در جنگمؤيد اين نظر اين است آه، شعار 

ه آه به خدا سوگند، شما پيروز مقصود از اين شعار اين بود )٤(.بوده است» حم الينصرون<مسلمان ديگر در مواقع لزوم، 
حاميم : حاميم ال ينصرون؛ هر موقع به شما شبيخون زدند بگوييد: إذا بيتم فقولوا<در حديث وارد شده آه، . شويد نمى

  )٥(.»اللهم ال ينصرون<:ابن اثير حديث مزبور را چنين معنى آرده است. »شوند پيروز نمى
دهد آه در ادبيات عربى  ها و صفات خدا باشد، مطلبى تشكيل مى اساس اين نظريات را، آه هر يكى از حروف اشاره به نام

آردن است و اين مطلبى  اى به نخستين حرف آن اآتفا گويند و حقيقت آن، اختصار آلمات و از هر آلمه مى» نحت<به آن 
و به » ص<است آه بعدها در ادبيات عربى و فارسى آامًال رواج يافته و از ديرباز به جاى صلى اهللا عليه وآله، حرف 

و به » اه<يا » الخ<و به جاى الى آخره، لفظ » خ<و » م<و به جاى مقدم و مؤخر حرف » ع<جاى عليه السالم حرف 
رود؛ مثًال محمد بن  ها زياد به آار مى ها و شهرها و بخش و اين شيوه در نقل نام آتاب رود به آار مى» ح<جاى حينئذ 

، »آاتب<: ملقب بوده و اين لفظ از ابتداى اين آلمات» آشاجم<زيسته به  حسن، آه در قرن سوم هجرى قمرى مى
  .آه مشاغل و مناصب وى بوده، گرفته شده است» منجم<و » جامع<، »اديب<، »شاعر<
اند و هدف از آوردن آنها اين است آه  ها آمده هايى از حروف تهجى هستند آه در آغاز برخى از سوره اين حروف نمونه. ٢

اند، از اين  ها و آيات، آه همه بشر در مقابله با آن عاجز و ناتوان مانده قرآن مجيد از اين حروف ترآيب يافته و اين سوره
آنيد قرآن ساخته و  اگر فكر مى. خميرمايه قرآن همين حروف و مانند آنهاست مواد و عناصر تشكيل يافته و در حقيقت

بوده و او با فكر بشرى خود، از اين حروف قرآن را ساخته است، شما نيز برخيزيد از همين ) ص(پرداخته فكر محمد
دليل او را ابطال نماييد و  هاى آن بسازيد و حجت و اى مانند سوره ديگر سوره مواد، آه در اختيار همگى است، به آمك يك

رو شديد، اعتراف آنيد قرآن ساخته فكر بشر نيست، بلكه وحى  اگر با داشتن چنين امكانات در مقام مبارزه، با شكست روبه
  .الهى است آه بر او نازل گرديده است

از وسايل بسيار  در اين است آه پيامبران پيوسته براى وصول به هدف و مطلوب» صنعت<و » اعجاز<اصوًال تفاوت 
دادند برخالف  العاده، پايه قرار مى اى را براى وصول به هدف خارق آردند و امر بسيط و ساده اى استفاده مى ساده

گران آه از وسايل پيچيده علمى و دقيق، آه حقيقت آن براى نوع مردم معلوم نيست، براى نيل به هدف استفاده  صنعت
  .آنند مى

روح و ساده بود آه آن را در همه موارد، حتى بردن گوسفندان خود  همان عصاى خشك و بى وسيله موسى براى اعجاز،
آرد و همگان با ديدگان خود ديده بودند آه چوب خشكى است  برد و در مقام اعجاز از همان وسيله استفاده مى به آار مى

هاى مملو از جيوه  ار پيچيده و ريسمانآيد؛ در حالى آه جادوگران مصر، از ابز اى در مى آه به صورت حيوان درنده
  .آردند و نوع مردم از حقيقت آنها آگاه نبودند استفاده مى
به » آپولوها<ها پرواز آرد، در حالى فضانوردان شرق و غرب، با  ترين وسيله به سوى آسمان با ساده) ص(پيامبر اآرم
صد هزار مغز انسانى و صدها  يك واحد آن، از سى اى آه براى ساختن نهند؛ وسيله روند و يا گام در ماه مى فضا مى
در ترآيب قطعات و ... دان و دان و شيمى هاى الكترونى آمك گرفته شده و هزاران مهندس و تكنيسين و فيزيك دستگاه

  .آورند هاى متعدد ويژه آن به پرواز درمى مساعى آرده و سفينه را با دستگاه ساختن اجزاى آن تشريك



 

 42

ترين  به عالى) يعنى حروف الفباء(ترين ابزار  زه جاودان پيامبر خاتم است از اين راه وارد شده و از سادهقرآن نيز آه معج
ترين ابزار، آه در اختيار همگان قرار داشت و دارد، آتابى عرضه آرد آه آلمات آن  هدف دست يافته است و از ساده

و آلمات آن در بلندترين پايه از فصاحت قرار دارد و هاى آن مرتب  موزون است و معانى بزرگى در بر دارد، جمله
  .ريزد آه تاآنون نظيرى براى آن ديده نشده است معانى بلند و ژرف را در قالب زيباترين الفاظ مى

سوره اشاره به اين است آه، اى مردم، اساس و ريشه اين قرآن را همين حروف  ٢٩هدف از آوردن اين حروف در آغاز 
آنيد آه اين آتاب فكر من  ابزارى آه در اختيار من است در دسترس شما نيز قرار دارد؛ هرگاه تصور مىدهد و  تشكيل مى

  .هاى قرآن بسازيد اى به سان يكى از سوره و ساخته انديشه بشر است برخيزيد از اين ابزار و اسباب، سوره
ييد رواياتى آه از پيشوايان معصوم وارد شده نيز آه خواهيم گفت مورد تأ اين نظر گذشته از اين آه مؤيد قرآنى دارد چنان

  :آند نقل مى) ع(عسكرى شيخ صدوق از امام حسن: هست
! يعنى اى محّمد» الم ذلك الكتاب<:گويد قريش و يهود به قرآن تهمت زدند و آن را جادو تصور آردند؛ در حالى آه خدا مى

ترآيب و تشكيل يافته است و اين آتاب آه به » ميم<، »الم<، »الف<ام از همان حروف  اين آتابى آه به تو فروفرستاده
گوييد هر گاه در اين نسبت راستگو هستيد برخيزيد و به  زبان شما نازل شده از حروفى ترآيب يافته آه با آن سخن مى

  )٦(.آمك يكديگر بشتابيد و نظير آن را بياوريد
اى دارد آه تا حدى مؤيد اين است؛  گويد جمله در حديثى آه در مورد قرآن، نه حروف مقطعه سخن مى) ع(پيشواى هشتم

  : فرمايد جا آه مى آن
هرگاه انس و جن دور هم : گفته، سپس فرمود خداوند بزرگ قرآن را با حروفى نازل آرد آه تمام عرب با آن سخن مى

  )٧(.گرد آيند و نظير اين قرآن را بياورند نخواهند توانست هر چند يكديگر را پشتيبانى نمايند
هاى مريم، عنكبوت،  اند جز در سوره نه گانه آه با اين حروف آغاز شدههاى بيست و  مؤيد اين نظر اين است آه در سوره

  :فرمايد روم و قلم در همگى، پس از ذآر اين حروف سخن از قرآن و آتاب به ميان آمده است؛ مثًال مى
  )٨(الم ذِلَك اْلِكتاُب الَرْيَب ِفيِه؛<

  .»اين است آتابى آه در آن شك و ترديدى نيست
  :فرمايد و در جاى ديگر مى

  )٩(؛...الم ألّلُه َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَواْلَحىُّ اْلَقيُّوُم َنزََّل َعَلْيَك اْلِكَتاَب<
  .»نياز، آتاب را بر تو نازل آرده است اوست زنده و بى. خداوندى آه جز او خدايى نيست

  .هاى ديگر آه اين حروف در آغاز آنها وارد شده است چنين بسيارى از سوره هم
سوره آورده و نيم ديگر را ترك آرده است و از انواع حروف، نيمى از  ٢٩آه قرآن نيمى از حروف تهجى را در آغاز  اين

نيمى از آن را آه عبارتند  )١٠(»حروف مهموسه<آن را آورده و نيم ديگر را نياورده، بدين نكته هم، اشاره دارد؛ مثًال از 
را آه عبارتند » حروف مجهوره<چنين نيمى از  هم. صاد، آاف، هاء، سين و حاء آورده و نيم ديگر را ترك گفته است: از
  .الف، الم، ميم، راء، عين، طاء، قاف، ياء و نون، آورده و نيم ديگر را نياورده است: از

، نيمى را )١١(»منخفضه<و » مستعليه<و » منفتحه<و » مطبقه<و » رخوه<و » شديده<از انواع ديگر حروف نيز، مانند 
  )١٢(.تمام انواع حروف، چنين آارى را انجام داده استخالصه در مورد . آورده و نيم ديگر را ترك گفته است

تهجى  آه از حروف شايد علت اين. طور مسلم چنين تبعيضى خالى از نكته نبوده و از اشاره به اين وجه نيز خالى نيست به
و انواع حروف نيمى را آورده و نيم ديگر را ترك گفته است اين باشد آه نيمى از اعجاز قرآن به زيبايى لفظ و نيمى ديگر 

ها، نيمى از حروف الفبا را آورده خواسته  آه قرآن در مجموع اين سوره و از اين. آن به عظمت معانى قرآن مربوط است
ايى ظاهر و اعجاز لفظى آن، مولود قريحه پيامبر است شما نيز برخيزيد از همين مواد انديشيد آه زيب است برساند اگر مى

  )١٣(.اى بياوريد و عناصر چنين آالم زيبا و معجزه
  :آنيم ها را بيان مى اآنون اين اشكال. اند آه بيانگر عدم تأمل آافى در آن است ده گرفتهبرخى به اين نظريه ايراد و خر

  .آند عبارات عربى را تالوت مى) ص(ها متوجه بودند آه حضرت محمد موقع نزول قرآن خود عرب) الف
آه در سوره شعراء  ناندر چند سوره از قرآن تصريح شده است آه خدا اين قرآن را به زبان عربى نازل آرده است چ) ب

  .»بلسان عربى مبين؛ به زبان عربى روشن<: فرمايد مى ١٩٢آيه 
اگر اين نوع حروف به حروف زبان عربى اشاره دارد؛ چرا تمام حروف ذآر نشده و برخى از حروف، چند بار ) ج

  )١٤(تكرار شده است؟
شده و از حروف عربى تشكيل يافته  هدف از آوردن حروف بيان اين نكته نيست آه اين قرآن به زبان عربى نازل: پاسخ

از همين حروف  - خواهد باشد و اصًال آار به زبان آن ندارد  به هر زبانى مى -است، بلكه هدف اين است آه اين قرآن 
آنيد آه اين قرآن زاييده انديشه و ساخته  اگر تصور مى. يافته و مواد نخستين و خمير مايه قرآن، همين حروف است تشكيل

و اين هدف، غير از آن است آه بگوييم هدف از آوردن اين . فكر من است برخيزيد به آمك يكدگير نظير آن را بياوريد
  .حروف، اشاره به عربى بودن آن است

دانستند ريشه و اساس قرآن همين حروف هجايى و الفباى  ها مى آه همه عرب ماند و آن اين ك سؤال باقى مىجا پاسخ ي اين
  .عربى است ديگر چه لزومى داشت به اين مطلب اشاره شود
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پاسخ اين سؤال روشن است؛ زيرا جامعه عربى اگر چه توجه داشتند اين قرآن از همين آلمات ترآيب يافته است، ولى از 
اى آه قرآن از اين مقدمه روشن گرفته است آامًال غافل بودند؛ زيرا قرآن از اين مقدمه روشن و همگانى چنين نتيجه  جهنتي
  .تواند ساخته فكر بشر باشد، چرا آه در اين صورت، همه بايد بتوانند چنين آارى انجام دهند گيرد آه اين قرآن نمى مى

رشته امور فطرى و وجدانى و همگانى،  مردم به حقايق، اين است آه از يك هاى قرآن در ارشاد و توجه يكى از نوآورى
  :فرمايد گيرد؛ مثًال مى ترين نتيجه را مى عالى

  )١٥(ِإنََّك َميٌِّت َو ِإنَُّهم َلميِّتوَن؛<
  .»ميرى و آنان نيز خواهند مرد تو مى
آه چراغ عمر پيامبر و تمام افراد بشر به خاموشى خواهد گراييد، سخنى نيست؛ ولى هدف قرآن از يادآورى اين  در اين

موضوع اين است آه آنان را توجه دهد براى پس از مرگ فكرى آنند و به اين عمر محدود، اين قدر اهميت ندهند و به 
  .گى ديگرى باشند آه پيوسته و نامحدود استفكر زند
آه از هر نوعى، نيمى را  آه همه حروف را نياورده است از توضيحى آه قبًال داديم روشن شد؛ زيرا از اين دليل اين

آورده؛ مثل اين است آه همه حروف را آورده است تو گويى ذآر همه حروف گاهى به صورت ذآر افراد و آحاد آنهاست 
  .اى از تمام انواع آنها ر نمونهو گاهى ذآ

ها آن را تأييد  تواند چنين نظرى را، آه احاديث اسالمى و تناسب اوايل اين سوره ها نمى خالصه، اين نوع سؤاالت و پرسش
  .آنند، غير صحيح جلوه دهد مى
و فكر و ابتكار توانسته  ها هزار دالر، همراه با يك جهان شوق و عالقه گير و صرف ده دآتر رشاد خليفه با زحمات پى. ٣

است پرده از روى چهره ديگرى از اعجاز قرآن بردارد و از طريق محاسبات علمى، آه جز با آمك مغز الكترونيكى 
هاى جهان دور هم گرد آيند و  پذير نبود، ثابت نمايد، محال است اين آتاب محصول فكر انسان باشد و اگر انسان امكان

  .ورند نخواهند توانست هر چند پشتيبان يكديگر باشندبخواهند آتابى مثل اين بيا
سوره است و ديگر  ٢٩اى آه در آغاز  گير استاد، براى اين بوده است آه ثابت آند ميان حروف مقطعه هاى پى آوشش

ها، رابطه خاصى وجود دارد و رعايت اين رابطه، جز براى بشرى آه با جهان غيب ارتباط دارد،  حروف اين سوره
  .پذير نيست امكان

ترين مجله  بزرگ(را در اختيار خبرنگار مجله معروف مصرى، آخر ساعة  اآنون متن نظر ايشان، آه خود استاد آن
  )١٦(:آوريم جا، مى قرار داده است در اين) مصور خاورميانه
سوره در  ٢٨سوره در مكه نازل گرديده و  ٨٦سوره دارد آه از ميان آنها  ١١٤دانيم قرآن مجيد  مى: گويد دآتر رشاد مى

  .سوره است آه در آغاز آنها حروف مقطعه آمده است ٢٩هاى قرآن،  مدينه، و از ميان مجموع سوره
دهد و آنها به ترتيب عبارتند  نه الفباى عربى را تشكيل مىگا ٢٨آه اين حروف مجموعًا درست نصف حروف  جالب اين

  .نامند مى» حروف نورانى<ا، ح، ر، س، ص، ط، ع، ق، ك، ل، م، ن، ه، ى، آه گاهى آنها را : از
هاى قرآن چيست و  خواستم بدانم معناى اين حروف به ظاهر از هم بريده در آغاز سوره ها بود آه من مى سال: گويد او مى
اى  آننده به تفاسير مفسران بزرگ و آراى مختلفى آه در اين زمينه داده بودند مراجعه آردم پاسخ صريح و قانع هر قدر

آه خودشان تصريح داشتند تفاسيرى آه درباره اين حروف شده است از حدود حدس و تخمين  نيافتم؛ به خصوص اين
آردم  گاهى فكر مى: گير و مداومى دست زدم و به مطالعه پىاز خداوند يارى جستم . آند و شايد از اسرار باشد تجاوز نمى

  .شايد اين حروف با اسماى حسناى خداوند ارتباط دارد ولى مطالعات من نشان داد چنين نيست
  .را نفى آرد اى هست؛ ولى مطالعات من آن هاى انبيا و پيامبران رابطه آردم شايد ميان اين حروف و نام زمانى فكر مى

اى وجود  اند رابطه اى آه آنها در آغازش قرار گرفته ين فكر افتادم آه شايد ميان اين حروف و حروف هر سورهناگهان به ا
  .داشته باشد

سوره قرآن و تعيين نسبت هر يك از آنها و محاسبات فراوان ديگرى آه  ١١٤گانه نورانى در  ١٤اما بررسى تمام حروف 
لذا قبًال تمام حروف . پذير باشد بدون استخدام مغزهاى الكترونيكى امكان بايست در اين زمينه بشود چيزى نبود آه مى

چنين مجموع حروف سوره را دقيقًا تعيين آرده و با شماره هر سوره  طور جداگانه و هم سوره قرآن به ١١٤مزبور را در 
اين آار و مقدمات ديگر، . آردم به مغز الكترونيكى، براى انجام محاسبات پيچيده بعدى سپردم و به اصطالح مغز را تغذيه

  .در مدت دو سال عملى شد
نتيجه اين محاسبات و آن . گاه مغز الكترونيكى را يك سال تمام براى انجام محاسباتى آه به آن اشاره شد به آار گرفتم آن

زى برداشته شد همه زحمات، بسيار درخشان و عالى بود و براى نخستين بار در تاريخ اسالم پرده از حقايق شگفت انگي
  .ساخت هاى ديگر، از نظر رياضى و نسبت حروف قرآن، آامال روشن مى آه اعجاز قرآن را عالوه بر جنبه

  انگيز محاسبات نتيجه اعجاب
  :دهد سپس دآتر رشاد ضمن توضيحاتى نتايج آار خود را چنين شرح مى

سوره  ١١٤گانه در هر سوره از  ١٤از حروف مغز الكترونيكى با محاسبات خود براى ما روشن ساخت آه ميزان هر يك 
يابيم آه نسبت حرف قاف آه يكى  قرآن، به نسبت مجموع حروف آن سوره، چند درصد است؛ مثًال پس از محاسبه در مى

و در درجه اول، در ميان ) درصد ٦/٧٠٠(ترين رقم را دارد  بزرگ» فلق<از حروف نورانى قرآن است در سوره 
  ).ق البته به استثناى سوره(هاى قرآن است  سوره
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و . باشد مى) درصد ٣/٩٠٧(هاى آن نسبت به حروف سوره مزبور  قرار دارد آه تعداد قاف» قيامت<بعد از آن، سوره 
  ).درصد ٣/٩٠٦(پس از آن سوره والشمس است 

يب اين نسبت درصد است و به همين ترت ٠/٠٠١فقط » والشمس<و » قيامت<آنيم تفاوت سوره  طور آه مالحظه مى همان
و . گانه نورانى آوريم نه تنها درباره اين يك حرف بلكه درباره تمام حروف چهارده سوره قرآن به دست مى ١١٤را در تمام 

  .شود ها با مجموع حروف روشن مى به اين ترتيب، حروف هر يك از سوره
  :اييداآنون به نتايج عجيب و حيرت آورى آه از اين محاسبات به دست آمده توجه فرم

سال  ٢٣هاى قرآن بدون استثنا بيشتر است؛ يعنى آياتى آه در طى  از تمام سوره» ق<در سوره » ق<نسبت حرف . ١
سوره ديگر قرآن آمده آن چنان هست آه حرف قاف در آنها آمتر به آار رفته است و اين  ١١٣دوران نزول قرآن در 

سال باشد و در عين  ٢٣ر يك از حروف سخنان خود در طول راستى حيرت آور است آه انسانى بتواند مراقب تعداد ه
  .حال، آزادانه مطالب خود را بدون آمترين تكلفى بيان آند

ها جز به آمك مغزهاى  دان ترين رياضى مسلمًا چنين آارى از عهده يك انسان بيرون است حتى محاسبه آن براى بزرگ
  .الكترونيكى ممكن نيست

ها و آيات قرآن، بلكه حروف قرآن نيز روى حساب و نظام خاصى است آه فقط  ه تنها سورهدهد آه ن اينها همه نشان مى
  .خداوند، قادر بر حفظ آن است

در سوره ص نيز همين حال را دارد؛ يعنى مقدار آن به تناسب » ص<دهد آه حرف  چنين محاسبات نشان مى هم. ٢
  .مجموع حروف سوره از هر سوره ديگر قرآن بيشتر است

تنها استثنايى آه در اين زمينه وجود . سوره قرآن دارد ١١٤ترين رقم نسبى را در  در سوره ن و القلم بزرگ» ن< حروف
اما جالب اين است آه سوره حجر . در آن بيشتر از سوره ن و القلم است» ن<دارد سوره حجر است آه تعداد نسبى حرف 

است بايد همگى در » الر<ها آه آغاز آنها  عدًا خواهيم ديد اين سورهباشد و ب مى» الر<هايى است آه آغاز آن  يكى از سوره
در مجموع آنها » ن<حكم يك سوره محسوب گردد و اگر چنين آنيم نتيجه مطلوب به دست خواهد آمد؛ يعنى نسبت تعداد 

  .از سوره ن و القلم آمتر خواهد شد
ها و صادهايى آه در اين سوره  ها و ميم اگر الفرا در آغاز سوره اعراف در نظر بگيريد، » آلمص<چهار حرف . ٣

وجود دارد با هم جمع آنيم و نسبت آن را با حروف اين سوره بسنجيم خواهيم ديد آه تعداد مجموع آن، از هر سوره ديگر 
  .قرآن بيشتر است

سوره مريم اگر  در آغاز» آهيعص<در آغاز سوره رعد همين حال را دارد و نيز پنج حرف » المر<چنين چهار حرف  هم
  .روى هم حساب شوند، با مجموع اين پنج حرف بر هر سوره ديگر قرآن فزونى دارند

آنيم آه نه تنها يك حرف جداگانه در اين آتاب آسمانى روى حساب و نظم  ترى برخورد مى جا به چهره تازه و پيچيده در اين
  .دارندخاص آورده شده، بلكه حروف متعدد آن نيز چنين وضع حيرت آورى 

تاآنون بحث درباره حروفى بود آه تنها در آغاز يك سوره قرآن قرار داشت اما حروفى آه در آغاز چند سوره قرار . ٤
گيرد و آن اين آه بر طبق محاسبات مغز الكترونيكى مجموع اين سه  شكل ديگرى به خود مى» الم<و » الر<دارد، مانند 
گردد حساب شود و نسبت آن با مجموع حروف  آغاز مى» الم<هايى آه با  هاگر در مجموع سور) م -ل  -ا (حرف، مثال 
  .هاى ديگر قرآن بيشتر است ها به دست آيد از ميزان آن در هر يك از سوره اين سوره
ترى به خود گرفته و آن اين آه نه تنها حروف هر سوره قرآن تحت ضابطه و حساب  جا باز مسأله، صورت جالب در اين

ضمنًا علت اين موضوع نيز روشن . هاى مشابه نيز ضابطه و نظام واحدى دارند بلكه مجموع حروف سورهمعينى است، 
  .دليل نيست آغاز شده و اين موضعى تصادفى و بى» الر<يا با » الم<شود آه از چه لحاظ، چند سوره مختلف قرآن با  مى

ام داده است آه براى اختصار از آن صرف نظر انج» حم<هاى مشتمل بر  ترى روى سوره دآتر رشاد محاسبات پيچيده
  .آنيم مى

اى آه ما  استاد مزبور در ضمن اين مطالعات به نكات جالب و شگفت آور ديگرى دست يافته آه به ضميمه نكات تازه
  :آوريم جا مى ايم در اين استنتاج آرده

  حفظ رسم الخط اصلى قرآن. ١
الخط اصلى و قديمى قرآن دست نزنيم؛ مثًال  خواهد بود آه به رسم گويد تمام محاسبات فوق در صورتى صحيح او مى

اسحق و زآوة و صلوة را به همين صورت بنويسيم نه به صورت اسحاق و زآاة و صالة؛ چون در غير اين صورت 
فظ اين محاسبات ما به هم خواهد ريخت و به همين دليل بر مسلمانان الزم است رسم الخط قديمى و اصلى قرآن را، آه حا

  .نكته اعجاز است، حفظ آنند
  دليل ديگرى بر عدم تحريف قرآن. ٢

توانيم اين نتيجه را نيز بگيريم آه در قرآن مجيد حتى يك آلمه و يك حرف آم و زياد نشده  از تحقيقات استاد مزبور مى
وف حساب شده، نظام آمد و آلمات و حر است و گرنه به يقين محاسبات آنونى روى قرآن فعلى، صحيح از آب در نمى

  .ترين تحريف در قرآن مجيد است پس اين خود نشانه ديگرى بر عدم آوچك.ريخت آنونى حروف قرآن را به آلى به هم مى
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  ٠/٠٠٠١هايى در حدود  تفاوت. ٣
به جا » زمر<و » مريم<ضمن بررسى علميات محاسباتى آه با مغز الكترونيكى روى سوره : گويد دآتر رشاد مى

در هر دو سوره مساوى است با اين آه بايد در ) ص -ع  - ى  -' ه - ك (مجموع حروف ) درصد(ديدم آه نسبت آوردم  مى
  .سوره مريم بيش از هر سوره ديگر باشد؛ زيرا اين حروف مقطعه فقط در آغاز سوره مريم قرار دارد

باالتر بردم روشن شد آه نسبت  گيرى حروف دو سوره را از رقم سوم اعشار اما هنگامى آه محاسبات مربوط به نسبت
هاى جزئى راستى  اين تفاوت. است» زمر<بيش از سوره ) ٠/٠٠٠١(ده هزارم  مجموع اين حروف در سوره مريم يك

  .عجيب و حيرت آور است
  اشارات پرمعنا. ۴

انيت و هاى قرآن آه حروف مقطعه در آغاز آنها هست پس از ذآر اين حروف، بالفاصله به حق در بسيارى از سوره
الم الّلُه ال إلَه إّلا ُهَو اْلَحىُّ اْلَقيُّوُم َنزََّل <و  )١٧(»الم ذِلَك اْلِكتاُب ال َرْيَب فيِه<: هايى مانند عظمت قرآن اشاره شده و با جمله

حروف مزبور بدرقه شده است و اين خود اشاره لطيفى است به اين آه حروف مزبور رابطه  )١٨(»...َلْيَك اْلِكتاَب ِباْلَحقَِّع
  .ن داردمرموزى با اعجاز قرآن و اهميت و حقانيت آ

  گوييد داريد؟ آيا شما حساب آلمات و حروفى را آه در يك روز با آن سخن مى): دقت آنيد(نتيجه بحث 
  توانيد به خاطر بسپاريد؟ اگر فرضًا چنين باشد تعداد آلمات و حروف سخنان يك سال خود را مى

ه و سال در عبارات شما، مّد نظرتان فرضًا چنين باشد آيا هرگز امكان دارد نسبت اين حروف با يكديگر در روز و ما
  باشد؟

  .توانيد اين محاسبات را انجام دهيد ها نيز نمى مسلمًا چنين چيزى محال است؛ زيرا با وسايل عادى طى قرن
سال، با آن همه گرفتارى سخنانى آورد آه نه تنها مضامين آنها حساب شده و از  ٢٣آيا اگر مشاهده آرديم انسانى در مدت 

ترين صورت ممكن بود، بلكه از نظر نسبت رياضى و عددى حروف، چنان دقيق حساب  و معنا و محتوا در عالىنظر لفظ 
فهميم آه آالم او از  شده بود آه نسبت هر يك از حروف الفبا در هر يك از سخنان او، يك نسبت دقيق رياضى دارد، نمى

  پايان پروردگار سرچشمه گرفته است؟ علم بى
هاى مختلف اعجاز قرآن از حيث محتويات و تعبيرات، طرز تقسيم بندى حروف آن  ه، قطع نظر از جنبهآوتاه سخن اين آ

هاى مختلف قرآن نيز، آه بر طبق نظام بسيار دقيقى صورت گرفته است، خارق  و تعداد هر يك و پخش آنها در سوره
  .است آن از جنبه رياضى به آن داده شدهالعاده و بيرون از قدرت بشر است و اين همان چيزى است آه نام اعجاز قر

  انتقادهاى ناروا
اى علمى به مصدر اصلى آن مراجعه نكند  يكى از آارهاى ناشايست براى نويسنده باهدف اين است آه در انتقاد از نظريه

ادى آه مايه هاى اين و آن اآتفا ورزد؛ آن هم ترجمه افر و به جاى اين آه مطالب را از مصدر دست اول بگيرد به ترجمه
اى آه هر روز بايد در صفحات زيادى منتشر گردد، هدف  علمى درست ندارند و جز تهيه آردن خبر براى روزنامه

  .آنند ديگرى را تعقيب نمى
چه انتقادهاى غير . ها در اختيار افراد قرار گرفت دچار همين گرفتارى گرديد نظريه دآتر رشاد، آه از طريق روزنامه

ظريه شد آه همگى حاآى از آن بود آه منتقدان از حقيقت نظريه وى آگاه نبوده و تكيه گاه آنها تيترهاى اساسى از اين ن
  .روزنامه و مطالعه چند ستون از ترجمه غير اصيل آن بوده است

دآتر گيران، آه انتقادهاى وى در روزنامه اطالعات پس از انتشار نظريه دآتر رشاد نيز چاپ گرديد، نظريه  يكى از خرده
دآتر رشاد خليفه، شيمى دان مصرى به يارى مغز الكترونيك در مدت سه سال به اين : رشاد را چنين خالصه آرده است

هاست؛ به تعبير  ها دال بر آثرت استعمال آن حروف در همان سوره نتيجه رسيده است آه حروف واقع در آغاز سوره
د، سه حرف الف و الم و ميم، بيشتر از همه حروف ديگر الفباى ده در آغاز سوره بقره نشان مى» الم<تر مثال  روشن

  )١٩(.عربى در همان سوره به آار رفته است
ت آه نويسنده به منبع اصلى مطلب مراجعه نكرده و يا يك چنين تقرير در بيان نظريه دآتر رشاد خليفه حاآى از آن اس

اساسى را  هاى غير صحيح اآتفا ورزيده است؛ زيرا هر گز دآتر رشاد يك چنين مطلب بى دسترسى نداشته و به ترجمه
در سوره ص بيش از حروف ديگر باشد در صورتى آه يك نظر » ص<ادعا نكرده است؛ چون بنابراين تقرير بايد حرف 

  .دهد و محاسبه آوتاه درباره حروف اين سوره، خالف آن را نشان مى اجمالى
در » ق<در سوره ق بيش از حروف ديگر است؛ زيرا هرگز تعداد » ق<خواهد بگويد تعداد حرف  چنين او هرگز نمى هم

نسبت  آه هاى سوره بقره نيست، بلكه مقصود وى در تمام موارد، يك تفوق نسبى است و اين»ق<اين سوره بيش از 
ها  در اين سوره به حروف ديگر در حدى است آه اين نسبت به اين پايه در هيچ يك از سوره» ق<و يا » ص<حروف 

باشد؛ ولى آن نسبتى را آه اين » ق<در سوره بقره ممكن است بيش از تعداد آن در سوره » ق<وجود ندارد؛ يعنى تعداد 
  .)٢٠( بقره موجود نيستحرف در سوره ق نسبت به حروف ديگر دارد در سوره 

  اشكاالت ديگر نويسنده
انجام داده است اشكاالت ديگرى بر نظريه » فواتح سور<نويسنده مقاله آه به مناسبت يادنامه پدر خود پژوهشى در باره 

  :گذرانيم تر رشاد دارد آه از نظر خوانندگان گرامى مىدآ
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تحقيق دانشمند مصرى صرفًا لفظى است و حسن تعبير، اگر چه پايه اصلى بالغت و شيوايى است اما لفظ وسيله است . ١
ون اين جاست آه شنونده يا خواننده را به معنا راهبر شود؛ چ نقش و وظيفه لفظ تا آن. نه هدف؛ هدف معنا و مفهوم است

اند آه آوششى آه در  متأسفانه مسلمانان به اين نكته مذآور توجه ننموده. امر انجام گرفته شد وظيفه آن انجام يافته است
آداب تجويد و قرائت قرآن شده صد يك آن در فهم معانى آيات قرآن به عمل نيامده است و از آثار اين قصور است آه 

. اين تحقيق جديد دآتر رشاد نيز از همين مقوله است. اند و آلمات قرآن پرداختهشود اغلب به شمردن حروف  مشاهده مى
  .)٢١(اگر اين دانشمند بر اعجازى دست يافته است صرفًا اعجازى لفظى و صورى است و به معنا و مفهوم ارتباطى ندارد

هاى لفظى و شيوايى ظاهرى و زيبايى الفاظ آن نيست، بلكه اين مطلب  جاى گفتگو نيست آه اعجاز قرآن منحصر به جنبه
  .)٢٢(تواند امرى خارق العاده باشد دهد و قرآن از جهات گوناگونى مى يك بخش از اعجاز قرآن را تشكيل مى

اى انجام داد  فرسايى در مورد الفاظ و حروف قرآن تحقيق شايسته ولى جاى سخن اين جاست آه اگر مردى با زحمات توان
ربوط به الفاظ و صورت قرآن است و به معنا و از اين راه بر تعداد جهات اعجاز قرآن افزود، نبايد آن را به بهانه اين آه م

طور آه گفته شد يكى از جهات اعجاز قرآن مسأله زيبايى الفاظ و  و مفهوم ارتباطى ندارد، ناديده بگيريم؛ زيرا همان
يل ها و آيات آن است و اگر محققى در اين قسمت آار آرد نبايد آار او را به دل رسايى تعبير و جاذبه و آشش الفاظ و جمله

  .اين آه مربوط به اين بخش از اعجاز قرآن است، نقد آنيم
هايى آه دانشمندان بزرگ فن فصاحت و بالغت، پيرامون الفاظ و تعبيرات و  اگر اين انتقاد صحيح باشد بايد آليه بحث

عبدالقاهر جرجانى و هاى دالئل االعجاز شيخ  اند، آم ارزش شمرده شود و آتاب هاى ادبى و لفظى قرآن انجام داده جنبه
  .ارزش قلمداد گردند ها آتابى آه در اين زمينه نوشته شده است آم و ده )٢٣( اعجاز القرآن باقالنى و رافعى

نمود  ثال او جهات اعجاز قرآن را منحصر به جنبه لفظى و صورى و آمارگيرى مىگذشته از اين، هرگاه دآتر رشاد و ام
جا داشت آه چنين انتقادى از شيوه آار و نتيجه انحصارى وى انجام بگيرد، ولى اگر هدف خدمت به يك گوشه از جهات 

  )٢٤(.اعجاز قرآن باشد نه تنها، جاى مالمت و انتقاد نيست، بلكه جاى تشكر و سپاسگزارى است
مردم » يا ايها الناس<آيا قرآن مجيد پيش از اختراع مغز الكترونيكى معجزه بوده است يا نه؟ هنگامى آه قرآن با نداى . ٢

اند؟ قدر مسلم اين است آه درك آنان در باب معجزه  در فرهنگ و تمدن بوده را مخاطب قرار داد مردم دنيا در چه حدى
ها به يارى مغز الكترونيك و سه سال رنج مطالعه  بودن قرآن بر مبناى روش آمارى نبوده آه دانشمندى پس از گذشت قرن

  )٢٥(.و تحقيق و آزمايش به آن پى برده است
قرآن آتاب بشرى نيست آه محتويات و معانى محدودى داشته باشد و تمام مفاهيم و . پاسخ اين اعتراض نيز روشن است

ول خدا چه را ياران رس معانى آن براى همه مردم در روز نخست روشن باشد و مردم قرون و اعصار بعدى جز آن
  .فهميدند چيز ديگرى نفهمند مى

مفاهيم و حقايق فلسفى و علمى . يك چنين نظرى درباره قرآن، نوعى اهانت و جسارت غير قابل عفو به ساحت قرآن است
چنين مطالبى آه در مورد اسرار خلقت و جهان آفرينش و ديگر معارف بيان آرده است،  و تقنين و تشريع قرآن و هم

ردم و فرهنگ و تمدن آن روز نيست و اگر از قرآن از طريق صحيح و معقول مطلبى را فهميديم آه عقل محدود به فهم م
و خرد و تمدن و فرهنگ مردم آن روز قدرت درك آن را نداشت نبايد آن را به جرم اين آه مطلب از افق فرهنگ عصر 

  .منزول قرآن باالتر و برتر است، ناديده بگيريم و بر ديده دل مهر بزني
دهد، چه بسا حقايقى در قرون بعدى از  نه تنها چنين نيست بلكه روش مسلمانان و تجربه و آزمايش بر خالف آن گواهى مى
اين است آه با » نهايت ناپذيرى قرآن<قرآن به دست آمده آه بر مردم آن زمان آامال مخفى و پنهان بوده است و گواه 

هاى  اند؛ با اين وجود هنوز اسرار و گنجينه فاهيم عالى قرآن آار آردهآه صدها متخصص روى آشف معانى و درك م اين
گرانبهايى دارد آه پنجه فكر بشر به آنها دست نيافته است و هر چه درباره تعاليم عالى و قوانين استوار و معارف بلند، و 

گردد آه  مكشوف مى قوانين اخالقى و اجتماعى و معجزات علمى آن، غور و دقت بيشترى به عمل آيد، حقايقى
ست آه با هيچ قدرت  اى تو گويى قرآن، اقيانوس ژرف و ناپيدا آرانه. متخصصان پيشين قرآن بر آن دست نيافته بودند

  .هاى آن به پرواز درآورد توان بال انديشه بشر را در آرانه توان به ژرفاى آن رسيد و با هيچ نيرو نمى نمى
تر گردد و هر چه درباره آن  ها عميق تر و ديده ها وسيع است آه هر چه بينشتو گويى قرآن نسخه دوم جهان طبيعت 

  .شود تحقيقات و مطالعات زيادترى انجام گيرد، رموز و اسرار آن تجلى بيشترى نموده حقايق نوى از آن آشف مى
آتاب او بايد به . رود مىالبته از آتابى آه از جانب خداى نامتناهى براى هدايت بشر فرستاده شده است جز اين انتظار ن

سان خود او نامتناهى بوده و در نماياندن انتساب خود به مبدأ جهان و عالم وحى، به دليل و برهانى نيازمند نگردد و مانند 
  .آفتاب، آه دليل و راهنماى خود است و حقيقت و واقعيت خود را نشان دهد

آه درباره اهميت و عظمت  -در سخنان تاريخى خود ) ذيرى قرآنخصيصه نهايت ناپ(قدر اسالم به اين حقيقت  پيامبر عالى
  :چنين تصريح نموده است -قرآن ايراد فرموده 

  )٢٦(اليحصى عجائبه و التبلى غرائبه؛... ظاهره أنيق و باطنه عميق<
  .»شود هاى آن آهنه نمى ناپذير است و تازه هاى آن پايان شگفتى. قرآن ظاهرى زيبا و باطنى عميق دارد

  :هاى خود، از قرآن چنين ياد آرده است در يكى از خطبه) ع(تربيت يافته ممتاز اين مكتب الهى، اميرمؤمنان على
  )٢٧(سراجًا التخبو توقده، و بحرا اليدرك قعره؛<
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گرايد و درياى عميقى است آه فكر بشر به ژرفاى آن  قرآن مشعل فروزانى است آه فروغ و تابش آن، به خاموشى نمى
  .»رسد نمى

نگرد به روشنى تجلى  بينى عظيمى به قرآن مى ات سرشار و جهاناين حقيقت براى بشر امروز آه با ديد وسيع و معلوم
قدر آه با امكانات  مفسران عالى. شود تر مى آرده و روز به روز ايمان و عقيده او به نهايت ناپذيرى قرآن زيادتر و افزون

يزترى از آن به دست انگ نمايند هر روز حقايق تازه و شگفت و تجهيزات علمى آافى قرآن را مطالعه آرده و بررسى مى
  .آورند مى

چه گفته شد اين است آه، قرآن معجزه جاويدانى براى آيين  عالوه بر آن) ناپذيرى نهايت(شايد يكى از علل اين خصيصه 
چنان عميق و نامتناهى باشد آه در تمام اعصار،  ابدى و هميشگى است و آتابى آه داراى چنين موقعيتى است بايد آن

رسانى و نورافشانى آن به قشرى و جمعيتى  مند شوند و بهره ه فراخور دانش و اطالعات خود از آن بهرهدانشمندان جهان ب
  .و يا دوره و زمانى، مخصوص نباشد

آاهد، بلكه  چرا همواره قرآن تازه است و خواندن و مطالعه آن، نه تنها از طراوت آن نمى: پرسيد) ع(مردى از امام صادق
  زايد؟اف هاى آن مى بر تازگى
نكته آن اين است آه، خداوند قرآن را براى عصر محدود و اشخاص معينى نفرستاده است از اين : فرمود) ع(امام صادق

  )٢٨(.جهت آن در هر عصرى و نزد هر گروهى تازه و طراوت آن تا روز قيامت باقى است
به نهايت ناپذيرى آن از نظر زيبايى » قرآن تا روز قيامت طراوت و تازگى خود را حفظ خواهد آرد<: امام با جمله خود

  .اى از حقايق عالى قرآن بود رو بايد در هر عصرى در انتظار آشف تازه ازاين. نمايد ظاهر و عمق معنا اشاره مى
  
متجاوز ) ٤٧- ٥١ ، ص١ج (نظر، و شيخ طوسى در تبيان  ٢١) ١٦٢ -  ١٦٠، ص ١ج (در مفاتيح الغيب  خطيب رازى. ١

  .اند از ده قول ذآر نموده
  .٦٦، ص ١تفسير طبرى، ج . ٢
  .خالصه چهار نظر اين است آه اين حروف، به صفات ذات، صفات فعل، يا به فرشته و پيامبر اشاره دارند. ٣
  .٢٢٦، ص ٢؛ سيره ابن هشام، ج ٨ ، ص١واقدى، مغازى، ج . ٤
  .٧٣تاريخ القرآن، ص . ٥
  .٣٤، ص ١تفسير برهان، ج . ٦
  لئِن اْجَتَمَعِت اإلْنُس َواْلِجنُّ َعلى:"انَّ اَهللا تبارك و تعالى ُانزل هذا القرآن بهذه الحروف التى يتداولها جميع العرب ثم قال<. ٧

  .١٦٢ توحيد صدوق، ص - " »وَن ِبِمْثِلِه َو َلْو آاَن َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َظهيرًاَأْن يأُتوا ِبِمثِل هذا اْلُقْرآِن ال َيأُت
  .٢و  ١آيه ) ٢(بقره. ٨
  .٣ -  ١آيات ) ٣(آل عمران. ٩
آيد و نفس در  حروفى آه اعتماد هر يكى به مخرج خود ضعيف است و هنگام تلفظ، صدا به نرمى و آهسته بيرون مى. ١٠

نامند؛ مانند آاف، خاء، حاء، ثاء، شين، سين، صاد، و غير آنها را  مى» مهموسه<دد گر جريان بوده و قطع نمى
  .نامند مى» مجهوره<
  .٣٣-٣٩ فقيد علم و ادب، مرحوم مدرس تبريزى، نثراللئالى، ص: ك.درباره توضيح صفات حروف ر. ١١
  .شده استطور مشروح اين مطلب بيان  در اين آتاب به. ٧٩ - ٧٨، ص ١تفسير آشاف، ج . ١٢
  .١٢٢عالمه شهرستانى، المعجزة الخالده، ص . ١٣
  .١١تفسير آيات مشكله قرآن، ص . ١٤
  .٣٠آيه ) ٣٩(زمر. ١٥
متن عربى آن را دانشمند محقق، جناب آقاى مكارم به فارسى ). ١٩٧٣يناير  ٢٤، ١٣٩٢ذوالحجه  ٢٠( ١٩٩٦شماره . ١٦

با تشكر از زحمات ارزنده ايشان، . درج شده است) ال چهاردهمشماره چهارم، س(ترجمه آرده و در مجله مكتب اسالم 
براى رعايت امانت و احتياط بيشتر ترجمه ياد شده را به طور اجمال با متن عربى آن يك بار تطبيق نموده، عالوه بر اين، 

  .خود متن عربى آن را چند بار به دقت خواندم
  .٢و  ١آيه ) ٢(بقره . ١٧
  .٣- ١آيات ) ٣(آل عمران . ١٨
  .٥يادنامه استاد، مقاله دآتر جعفر شعار، ص . ١٩
  : براى توضيح بيشتر به متن عبارت عربى دآتر رشاد توجه آنيد. ٢٠
إّن حرف القاف مثًال يظهر متفوقا حسابيا فى سورة القاف؛ أى إن نسبته فى هذه السورة إلى بقية الحروف األبجدية األخرى <

  .القرآن الكريم األخرىأعلى منها عن نسبته فى جميع سور 
فى المصحف الشريف هى التى تحتوى على أعلى نسبة لحرف القاف  ٥٠و قد شاء اللَّه أن تكون هذه السورة التى تحمل رقم 

بين مختلف سور القرآن الكريم و شاءت أرادته أيضًا أن تبدأ هذه السورة بحرف القاف آفاتحة للسورة و أن يطلق عليها اسم 
  .»...سورة القاف

  .٧ - ٥يادنامه استاد، ص . ٢١
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  .؛ الوحى المحمدى؛ مرزهاى اعجاز؛ قرآن و آخرين پيامبر)مقدمه(آالء الرحمان : ك.ر. ٢٢
  ).مقدمه(آية اهللا جعفر سبحانى، مرزهاى اعجاز : ك. ر. ٢٣
وظيفه آن به پايان گويد نقش الفاظ تا آن جايى است آه معنا را برساند و هر موقع اين آار انجام گرفت  اين آه مى. ٢٤

هايى آه عالوه بر  هايى است آه نقشى جز افاده معنا ندارند و اما آن رشته الفاظ و جمله رسيده است درباره آن الفاظ و جمله
در اين موارد، رسالت الفاظ با رسانيدن معنا، به آخر ) مانند قرآن(رسانيدن معنا، خود جمله و الفاظ، جنبه اعجاز دارند 

اين رو، قرآن عالوه بر جهات ديگر، از نظر ترآيب و جمله بندى و الفاظ و تعابير، معجزه است و بحث  از. رسد نمى
  .پيرامون آنها ادامه دارد

  .٧يادنامه استاد، ص . ٢٥
  .٥٩١اصول آافى، چاپ سنگى، ص . ٢٦
  .١٩٣البالغه عبده، خ  نهج. ٢٧
إن اهللا تعالى لم يجعله لزمان دون زمان و الناس دون : فقالما بال القرآن اليزال عندالنشر والدرس إال غضاضة؟ <. ٢٨

  .١٨ ، ص١ تفسيربرهان، ج - » ناس؛ فهو فى آل زمان جديد و عند آل قوم غض إلى يوم القيامة
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 هفت اقليم ايرانيان باستان
   

اقليم نيمه افسانه ای هندوان پنداشته شود چنانکه اساتيد باستان شناس هفت اقليم  اوستا و کتب پهلوی نبايد به مثابه هفت 
ايرانی و ايران شناسان بزرگ شرقی و غربی چنين نموده اند چه هفت اقليم اوستا به طور محض نمودار موقعيت 

از آنجاييکه . مايدجغرافيايی فالت ايران در منطقًه خاورميانه می باشد که مانند پلی سه قارًه کهن را به هم وصل می ن
امپراطوريهای بزرگ چين و روم تحت نامهای سوهی و ارزهی در دوسوی آن قرار گرفته اند لذا معلوم ميشود که نام 

استاد . بوده است) ابريشم(اوستايی فالت ايران يعنی خونيرث در اصل به معنی سرزمين راه نخ زرين و درخشان 
فت اقليم ايرانيان و هندوان در کتاب گزارش ويسپرد خود آورده وی نيز مانند پورداود در گفتار مّفصلی که در بارًه ه

اين بدان سبب بوده که وی نيز نظيرايرانشناسان خارجی اعم از . ديگران هفت اقليم اوستا را نيمه افسانه ای پنداشته است
روی ّحل معضل آنها را نداشته  شرقی  و غربی به دنبال لغت آنان نرفته بهتر بگويم که وقت سرمايه گذاری بيشتری

چنانکه شنيده ايم يک برداشت عاميانه از معنی لغات به هنگام مباحثات می گويد عاقالن در پی لغت نروند؛ اّما در . است
نگارنده طی سه دهه چندين بار تالشهايی از روی معانی اوستايی محتمل آنها و :اين مورد دنبال لغت رفتن از واجبات بود

مل آنها انجام داده و نتايج تحقيقات خود را از طريق هفته نامًه ايران تايمز و کتابهای تحقيقاتی خود منتشر مکان محت
اّما گرچه هر بار فرجی در کار بود، ولی حّل معما به پايان نمی رسيد چه بعد از مدتی سؤاالتی در جوانب پيش . نموده ام

ولی حاال فکر می کنم دوران معمايی اين هفت اقليم . ی ديگری می شدمی آمد و جواب سؤالها منتهی به بررسيای تحقيق
به پايان رسيده و به مصداق آن عبارت که می گويد معما چون حّل شد آسان گردد، درک اين موضوع برای خوانندًه 

ار فراوان به همان نگارنده بايد اعتراف کند سر انجام بعد از اين همه گشت و گذ. متفنن اين مقاله نيز مشکل نخواهد بود
سمت نقشه های جالب مهرداد بهار در مورد هفت اقليم اوستا و کتب پهلوی سوق داده شدم که نصف اين کار را از روی 
مندرجات اوستا و کتاب پهلوی بندهش خوب پياده کرده ولی در آن نيمه که نياز به پيدايی معانی لفظی هفت اقليم داشته از 

                                                                                                                      .استادامًه تحقيق باز مانده 
ابوريحان بيرونی در کتاب التفهيم از هفت اقليم :"... استاد پورداود در گزارش ويسپرد در بارًه هفت اقليم چنين می آورد

م عربی که در زبان ما نيز راه يافته و به جای کشور به کار ميرود در اصل بر گرفته از کلمًه واژًه اقلي. ياد می کند
                                                               :اما کشور از واژه های بسيار کهنسال ايرانی است. يونانی کليمه است 

)                    عنصری(در افتد زلزله در هفت کشور                       زبانگ بوق و هول کوس هزمان                 
)                       دقيقی(اگر شاه هر هفت کشور بود                                              چو آميزه مو شد مکدر بود   

در گاتها سرودهای زرتشت که . سيار ياد گرديده استدر اوستا هفت کشور و نامهای هريک از آن هفت پارًه زمين ب
نامهای هفت  ١پارًه  ١٠در همين ويسپرد، در کردًه . کهنترين بخش اوستاست به جای هفت کشور هفت بوم آمده است

اين کشورها را . ارزهی، سوهی،فردذفشو،ويدذفشو، وئوروبرشتی، وئوروجرشتی و خونيرث: کشور چنين آمده است
ران شناس بزرگ آلمانی به ترتيب کشور غربی، کشور شرقی ، کشورجنوب شرقی، کشور جنوب غربی، بارتولومه اي

در اوستا اين کشورها با هم  هپتوکرشور يا . کشور شمال غربی، کشور شمال شرقی و کشور مرکزی دانسته است
ه ما رسيده اين واژه به جای در سنگ نوشته های پارسی باستان که از روزگار هخامنشيان ب. کرشون خوانده شده است

 ١١از واژه های کرشو که در يسنا ..... نمانده، بی شک اگر به جای مانده بود، بابستی همانند واژًه اوستايی کرشور باشد
آمده، در همًه اين  ١٢ونديداد پارًه  ٩و کرشا که در فرگرد  ٢٤ونديداد پارًه   ٣آمده و کريشونت که در فرگرد  ٢پارًه 

يئو . جايی اراده شده که در آن کشت کنند، چنين جايی است که در پهلوی کيش ويچار و در پارسی کشتزار گوييم  پاره ها
نظر به . در سانسکريت نيز کرش به معنی شيار کردن است. آمده يعنی کشت غالت ٣ونديداد پارًه  ٣کرش که در فرگرد 

رداگرد آن شيار کشيده يا به عبارت ديگر خاکی است که دور آن پاره ايست از کرًه زمين که گ» کشور«اين ريشه و بنياد 
اين چنين، کشور پاره ايست از زمين پهناور، . خطی کشيده و آن را مرز شناخته و از پارًه ديگر زمين جدا ساخته اند

                                           :فراخناکتر از مفهومی که در فارسی به اين واژه می دهيم و به معنی مملکت می گيريم
)                      فردوسی(اگر سربسر تن به کشتن دهيم                                     از آن به که کشور به دشمن دهيم 

همانند واژًه کشور چندين واژًه ديگر هست که در فارسی مفهوم آنها تنگتر از مفهومی است که در روزگاران گذشته در 
از آنهاست خشثره  که در پارسی باستان و اوستا به معنی پادشاهی و شهرياری يا مملکت . بانهای باستانی ايران داشتندز

در پارينه سراسر مرز و بوم ايران . است و در فارسی شهر شده و به جای بلدة عربی به کار می رود چون شهر تهران
. ر که به معنی پادشاه است، مفهوم ديرينًه آن به جای مانده استدر واژًه شهريا.زمين بزرگ را ايرانشهر می گفتند

دهيو سرزمينی بوده .دخيو،دنگهو،دئينگهو، در پارسی باستان دهيو به معنی مملکت و کشور به معنی امروزی آن است
معرب آن روستاک . چون دهيوی مصر، دهيوی بابل و جز اينها. که برآن يک خشتر پاون، ساتراپ، شهربان گماشته بود

اراده ) ده(رستاق و رزداق در پارينه نام سرزمين بزرگی بوده و دارای چندين ده و آبادانی و کشتزار، امروزه از آن ديه 
                                                                                                                                                  :کنند

)                       ثنویمولوی درم(روستايی گاو در آخور ببست                   شير گاوش خورد بر جايش نشست  
در پارسی باستان وردنه، در اوستا ورزنه، در سانسکريت ورجنه به مفهوم شهر کنونی است، در فارسی برزن شده به 

                                                                                                               .معنی کوی و محله گرفته ميشود
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)                       رودکی(و توبه شکن                          پرنيان گشت باغ و برزن و کوی  آمد اين نوبهار
خوانده ميشود در فرگرد هشتم در بارًه هفت ) اساس آفرينش(که بندهش ) آگاهی دينی(» دين آکاسيه« در نامًه پهلوی

                                                                                                                                 : کشور چنين آمده
                                                                                                                              :در چگونگی زمين"
                                                                               .است) گونه(ويد که زمين سی و سه سرتک اندر دين گ -١
فروباريد، از آن دريا پديد آمد، زمين در همه جا نم بگرفت و هفت پاره گرديد؛ آن پاره ) فرشتًه باران(آنگاه که تيشتر  -٢

بزرگی به اندازًه شش پاره ديگر است که گرداگرد آن را فرا گرفته، آن شش پاره با هم به  گه در ميان جای داده شده، در
.          است)مرزی(به آن پاره ها کشور نام نهادند زيرا هر يکی را کشی . اندازًه کشور ميانکی است که خونيرث است

                                                                       .خراسان است، کشور ارزه است) سوی(پاره ای که به کست  -٣
دراينجا عبارتی به عنوان جملًه معترضه بايد اضافه کنم که بر .پاره ای که به کست خوروران است، کشور سوه است

داود هم در  آنها که پور ١١اساس نسخه های ديگر بندهش يعنی آنها که به نام يوستی و وست نامگذاری شده اند در فصل 
بدان اشاره کرده، جای اين دو مملکت بر عکس است که بارتولومه هم در استنتاجات خود  ٤٣٣جلد اول يشتها صفحًه 

دليل اين به ظاهر تناقض گويی هم روشن است چه ممالک ثروتمند روم و چين . همين متن را اساس قرار داده است
اما کشور ارزهی يعنی سرزمين غربی نمی توانست . سود گردندهردو می توانستند مسمی به سوهی يعنی کشور پر 

همان توميريس ملکًه مساگتها به (جالب است در اساطير اسالمی بلقيس .کشور دوردست آسيای شرقی ،چين منظور گردد
می ) پادشاه صلح دوست ،کورش داود يا همان=مردوکبابليها پسر  نبوايزد (که به در بار سليمان ) معنی لفظی پر گيس

. محسوب است) سوه، چينيا يا ملکًه  ملکه ذهاب= نين سابا( ملکًه فرمانروای کشور سبا] در اصل دعوت می شود[آيد 
بين ايران و چين به صورت قوم خانه به دوش کثيرالعده و نيرومندی می زيستند و ) آالنها(ميدانيم که ماساگتها 

                                                                  .هونها استفاده کنند فرمانروايان چين تالش داشتند از وجود آنها عليه
) شمال(و آن   دو پاره که به کست نيمروز است کشور فردتپش و کشور ويدتپش است و آن دو پاره که به کست اپاختر 

                               .رس خواننداست کشور وئوروبشت و کشور وئوروجرشت است و آن که در ميان آنهاست، خوني
                                                             .از کشوری به کشور ديگر نتوان شدن جز به رهنمايی و ياری يزدان -٤
يرامون آن پ) اقيانوس پيرامون(گفته شده در ميان ارزه و سوه و خونيرس دريايی است، بهری از دريای فراخکرت -٥

است و در ميان وروبرشت و وروجرشت کوه بلندی برخاسته آن چنانکه ) جنگلی(است و در ميان فردتپش بيشه ای 
                                                          .ازاين جای به جای ديگر نتوان شدن) اما(کشور را به کشور ديگر پيوسته 

ای شش کشور ديکر بهره ور است و اهريمن چون اين برتری که خونيرث راست، به ستيزه خونيرث از همًه نيکوييه -٦
، چه او ديد که خونيرس از کيانيان و مردان برخوردار است و دين نيک مزديسنا .در آنجا آسيب بسيار پديد آورد

ه عنوان جملًه معترضه،توجه ب(به خونيرس داده شده و از اينجاست که دين به کشورهای ديگر برند ) اهورامزداپرستی(
و ) شود به نامهای مختلف زرتشت يعنی بودا، ايوب،عزرا، زکريا و لقمان که درتمامی اديان بزرگ دنيا پرستش ميشوند

.          سوشيانت در خونيرس زاييده خواهد شد، کسی که اهريمن را بر اندازد و تن پسين بر انگيزد و رستاخيز برپاکند
ا مردان نيرومند از خونيرث بدر آيند، سر انجام ديو دروغ زشت از کشور خونيرس و از کشورهای گفته شده، بس -٧

                                                                                                                                 ."ديگر رانده شود
است و ) سروری(از هفت کشورياد گرديده و گفته شده، هريک از اين کشورها را ردی بندهش  ٢٩همچنين در فرگرد 

نامهای اين ردان نيز ياد شده، زرتشت رد خونيرس و همًه کشورهای ديگرخوانده شده، اوست رد سراسر جهان پاکان، 
                                                                                                             .....از اوست که همه دين پذيرفتند

در " . زند وهومن يشت" در نوشته های ديگر پهلوی نيز به نامهای هر هفت کشور برميخوريم، ار آنهاست نامًه 
کی از در هنگام پديد آمدن سوشيانت از هريک از اين کشورها، از هريک از اين کشورها، ي: آمده" داتستان دينيک"

" مينوخرد"در . به ياری برخواهند خاست و از ياوران جاودانی سوشيانت خواهند بود) از آنان نيز نام برده شده(پاکان 
گفته شده که خورش مردم ارزهی و سوهی و فردذفش و ويدذفش و ووروبرشت و ووروجرشت شير است؛ چيز ديگر 

.                       زنانی که شير خورند آسانتر بّچه آورند نخورند، هر آنکه شير خورد تندرست و نيرومندتر است و
در اوستا و نوشته های پهلوی از خونيرس بيش از شش کشور ديگر ياد گرديده، زيرا اين کشور که در ميان کشورهای 

از "د معنی لفظی آن در اوستا اين کشور ميانکی،خونيرث خوانده شده، شاي. ديگر است، جايگاه ايرانيان شناخته شده است
ارابه، (نام اروپا  ايرانی به عنوان جملًه معترضه بايد اضافه کنم که اين معنی لفظی. باشد" گردونه های خوب برخوردار

به معنی سرزمين راه نخ درخشان  همچنيناست، خونيرس )چخرًه اوستا= پارت/ سرزمين خراساندر اصل  معنی نام 
                                                                                                                            .يعنی ابريشم می باشد

م بنابراين خونيرث .ج(بسا در اوستا خونيرث باميه آورده شده است يعنی بامی يا درخشان و فروزان و روشن و تابناک 
، ٥، رشن يشت پارًه ١٥چنانکه در مهر يشت پارًه ). ان يعنی کشور جادًه ابريشمباميه يعنی کشور راه رشتًه زرين درخش

و جز اينها، آن چنانکه به زودی خواهيم ديد در ديباچًه شاهنامه خنرس بامی  ١٩، ونديداد فرگرد ٣١، پارًه ٥٧يسنا هات 
                                                                                                                                          . آمده است
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در تاريخ طبری و تاريحخ حمزًه اصفهانی و کتاب التنبيه مسعودی و معجم البلدان ياقوت خنرس، خنيرث، خنيارث و 
                                                                                                                           .هنيره ياد گرديده است

                       
در نوشته های فارسی در جايی که نامهای هر هفت کشور ياد شده، درمقدمًه قديم شاهنامه است و اين مقدمه کهنترين  

 ١٤٢آنچنانکه می دانيم ابن المقفع در حدود سال. متن فارسی است که از نيمًه سومين سدًه هجری به جای مانده است
ان را که خدای نامه نام داشت از پهلوی به عربی گردانيد و اين ترجمًه ابن المقفع که بدبختانه از ميان تاريخ پادشاهان اير

چند تن ديگر بعد از ابن . رفته است نزد قدماِء مؤلفين عرب نيز همچنان معروف بوده است به خدای نامه يا سيرالملوک
فردوسی شاهنامًه خود را از . است شاهنامًه ابومنصوری به فارسیالمقفع سيرالملوکهايی به عربی ترتيب دادده اند، از آنه

پس از شاهنامًه منظوم فردوسی و توجه مردم بدان شاهنامًه . روی شاهنامًه ابومنصوری به نظم کشيده نه شاهنامًه ديگری
ومنصور محمد اين ابومنصور، کسی که شاهنامًه فردوسی ازروی شاهنامًه منثور اوست،اب.ابومنصوری از ميان رفت 
و ٣٤٩او از اعيان دولت سامانيان و چندی حاکم طوس و نيشابور بوده و سپس در سال . بن عبدالرزاق طوسی است

دو مرتبه به سپهساالری کل واليات خراسان که از اعظم مناصب دولت سامانيه بوده نايل گرديده و باالخره در  ٣٥٠
. وف ابومنصوری به فرمان همين ابومنصور گرد آوری شده استشاهنامًه معر. مسموم و مقتول شده است ٣٥١سال 

تاريخ اتمام تأليف مقدمه و اصل شاهنامًه ابومنصوری به طور تحقيق چنانکه در خود مقدمه مذکور است در ماه محرم 
ای اين مقدمه شاهنامًه ابومنضوری کو در ديباچًه برخی از شاهنامه ها برج. سال سيصد چهل و شش هجری بوده است

مانده قديميترين يادگار نثری است که از زبان پارسی بعد از اسالم تا کنون بدست ما رسيده و مقدمه ايست که پيش از 
اينک چند سطری از آن مقدمه نه در آن نامهای هفت کشور برجای . سلطان مسعود غزنوی و فردوسی وجود داشت

از آغازکار، آغاز داستان، هر کجا آرامگاه مردمان بوذ به چهار اکنون ياذ کنيم از کار شاهان و داستان ايشان :  مانده
نخستين را .سوی جهان از کران تا کران اين زمين را ببخشيدند و به هفت بهر کردند وهر بهری را يکی کشور خواندند
بست خواندند، ارزه خواندند،  دوم را شبه خواندند، سوم را فرددفش خواندند، چهارم را ويددفش خواندند، پنجم راوور

و خنرس بامی اين است که ما بذو اندريم . ششم را وورجرست خواندند، هفتم را که ميان جهان است خنرس بامی خواندند
                       ..."و شاهان او را ايرانشهر خوانندی

    
هپتو کرشور در اوستا و سپن دويپ در سانسکريت به خوبی گوياست که پخش شدن زمين به هفت بهر نزد ايرانيان و 

بنا به نسخه بندهش ايرانی (آنچه در بارًه هفت کشور از فرگرد يازدهم و دوازدهم . هندوان هر دو از يک آبشخور است
آنچنانکه در مهابهاراتا و ويشنو پورانا آمده است نزد . دوان استياد کرديم بخوبی يادآور سپت دويپ هن) فرگرد هشتم

هندوان به جای کشور دويپ آمده و اين واژه مرکب است از دوی و آپ، لفظًا يعنی ميان دو آب يا سرزمينی که ميان آب 
آن در ميان شش  ايرانيان، مزد هندوان جمبو دويپ آمده و) خونيرس(به جای خونيرث ). جزيره(جای گرفته  يا آبخست 

ديگر جای گرفته، اين است نريوسنگ دستور پارسيان در سدًه دوازدهم ميالدی در ترجمًه اوستای خود ) کشور(دويپ 
گفته شده کهو افسانه ای هندوان مرو . گردانيده است) جزيرًه غالب و فرمانروا(واژًه خونيرث را به جمبو دويپ ) يسنا(

اين کوه . دل يا مرکز جمبو نهاده شده و همًه ستارگان رونده گرداگرد آن در گردش اند که به جای المپ يونانيان است در
ديگر راساخته است، رود گنگ از آسمان به سرًه آن ) کشور(مانند پيالًه گل نيلوفر دانسته شده که برگهای آن، شش دويپ 

سراسر کوه مرو از زر و گوهر . روان گرددکوه فرو ريزد و از آنجا چهار رود شده، به جهانی که در پيرامون آن است 
است، زبر آن پايگاه بيرهما دانسته شده؛ در آنجاست که پروردگاران و ريشيها يا سرايندگان ودا و گندروها يا ايزدان و 

پلکش، . شش دويپ ديگر در سانسکريت چنين خوانده شده. باشندگان جهان مينوی و آسمانی انجمن کنند و بهديدار هم آيند
دريای : بزرگ گرفته است) سمودر(را هفت دريا ) کشور(گرداگرد هفت دويپ . لمالی، کوش، کرونچ، شَک،پوشکرش

، دريای )سرپی(، دريای کرًه آب شده )سورا(، دريای باده يا می )ايشکو(، دريای شکر آب )الون(نمک يا آب شور 
                                                                        )."جَل(، دريای آب )دوگدهه(دريای شير ) ددهی(ماست يا دوغ 

چنانکه در آغاز اشاره شد برخالف نظر استاد  ابراهيم پورداود هفت اقليم افسانه ای هندوان ربط چندانی با هفت اقليم 
سالهای متمادی که اين اسامی را اين جانب نگارنده به جرئت بايد بگويد در طی .  جغرافيايی مشخص ايرانيان ندارد

تحت نظر گرفته و آنها را به سان معادالت رياضی مورد تحقيق و تفحص قرارداده به طور قطع به معانی لفظی آنها پی 
برده است و اين کاری بوده که ظاهرًا از حوصلًه کاری ايرانشناسان معروف و نامعروف خارجی به دور بوده است و 

ابراهيم پورداود، هاشم رضی، مهرداد بهار ، احمد تفضلی و ژاله آموزگار هم بدين کار ظاهرًا حتی خوديهايی همچون 
ارزهی يعنی کشور غربی، سوهی يعنی : معانی نامهای هفت اقليم اوستا از اين قرارند. طاقت فرسا دست نيازيده اند

ری که چهارپاپرورنيست، وئوروبرشتی کشور پر سود يا شرقی، فردذفشو يعنی کشور چهارپاپرور، ويدذفشو يعنی کشو
يعنی کشور بيشه ها و جنگلهای گسترده، وئوروجرشتی يعنی سرزمين مراتع گسترده و سرانجام خونيرث بامی يعنی 

در کتاب پهلوی داتستان دينيک اين کشورها  . سرزمين راه درخشان يا راه رشته درخشان يعنی کشور جادًه ابريشم است
سطوره ای روشن چشم، ريز چشم ،خورشيدتابان، دارای گرمای خورشيد،دارای نم گسترده، دارای به ترتيب با افراد ا

با توجه به معانی لفظی اين اقاليم . ربط داده شده اند) زرتشت، بودا(سود گسترده و سوشيانت يعنی سود رسان ّمنور 
= ارزوه(ارزهی: دبهار کار راحتی استپيداکردن محل آنها، خصوصًا به گفتار بندهش و تفحصات بارتولومه و مهردا
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بوده و سوهی يعنی کشور پرسود شرقی در اصل چين بوده  و ّکًال اروپا يعنی کشور غربی همان امپراطوری روم )اروپا
، اما گاهًا به روم نيز اطالق شده چه خود چنينيها نيز کشور روم را تاتسين يعنی چين بزرگ دوردستها می ناميده 

ويدذفشو . همان سرزمين جنگلی گاوپرور و گاوپرست  هند منظور است) و جنگلی( نی سرزمين گاوپرورفردذفشو يع.اند
وئوروجرشتی يعنی چمنزارهای وسيع همان . يعنی سرزمينی که چهارپاپرورنيست همان شبه جزيرًه عربستان است

شتی  يعنی بيشه زارها و جنگلهای وئورو بر. غلفزارهای واقع در جنوب فدراتيو روسيه خصوصًا قسمت آسيايی آن است
نام اين سرزمين در قرآن به .وسيع همان سرزمين روسيه است که درخود زبان روسی به معنی سرزمين بيشه ها است

بامی يعنی سرزمين راه نخ زرين و ) خونيرس(و  کشور ميانی يعنی خونيرث . ذکر شده است) بيشه(صورت ايکه 
ارًه ارتباط نام خونيرث با ابريشم گفتنی است که در اسطورًه آرگناودهای يونانيان از در ب.درخشان خود فالت ايران است

پشم زرين درختی سمت گرجستان همان ابريشم  چين منظور است و اين خود نشانگر آن است که در سمت ايران ابريشم 
از . ه جای ريس و ريسمان استاصًال در سانسکريت رث  ب. را پشم زرين يا نخ زرين می ناميده اند) رشتًه عالی(=

بوده وچون فالت ايران ) نخ زرين درخشان(اينجا معلوم ميشود خونيرث بومی در اصل به صورت خونيريس بومی 
راه (سرزمين جادًه ابريشم بوده پس ريس را  که در کلمات فارسی ريس و ريسمان و ريسيدن به جای مانده، به رث 

نموده واين نام را ساخته اند و اين خود مناسبت تاّمی با موقعيت جغرافيايی فالت تبديل ) اوستايی، ريسمان سانسکريت
سر انجام بايد گفت کشور ما ايران هنوز .  ايران داشته است که مثل پلی هفت اقليم و سه قارًه کهن را به هم وصل می کند
ر صورتی ّميسر است که ايدآلهای خود را هم می تواند موقيت ممتازی به عنوان سرزمين راه درخشان داشته باشد و آن د

اگر درست فکر کنيم ما و خورشيد و زمين مان هر سه . نه در ناکجا آبادهای آسمانی بلکه در روی زمين جستجو کنيم
                                                                                                                                   .   آسمانی هستيم

 هفت اقليم ايرانيان دورًه اشکانيان و ساسانيان
 براساس اوستا و کتب پهلوی
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فرهنگ اساطيری ايرانمعمای خرسه پا و خر ّدجال در   

 
: دکتر احمدتّفضلی در تعليقاتی که برای  کتاب پهلوی مينوخرد آورده در مورد خر سه پای اساطير کهن ايرانی می نويسد

بنا بر اين روايت اين خر که در ميان : وصف اين خر اساطيری در کتاب پهلوی بندهش با تفضيل بيشتری آمده است"
سرش کبود .  ودو گوش ويک شاخ است) ُگند(=ار دارد دارای سه پا وشش چشم ونه خايه قر) اقيانوس(دريای فراخکرد 

از شش چشم او دو تا در جای پشم و دوتا بر نوک سر ودو تا . وتنش سپيد است، خوراکش مينويی و خود او مّقدس است
آن نه خايه، سه تا بر سر و سه بد را مغلوب ميکند و می زند و از ) خطر" (= سيژ"با آن شش تا چشم . بر کوهًه اوست

تا بر کوهه و سه تا در داخل طرف پهلوی اوست و هريک از خايه ها به اندازًه يک خانه است و خود او به اندازًه کوه 
هريک از آن سه پا هرگاه که برزمين نهاده باشد با اندازًه هزارميشی که گردهم آمده و . است) کوه درخشان(خونونت 

به اندازه ای است که هزارمرد بااسب و هزار گردونه از آن می ) باالیُ ّسم(خرده پای او .ی ميگيردنشسته باشند، جا
آن ده گوش او کشور مازندرها رابگرداند وآن يک شاخ او زرين گونه و دارای سوراخ است و هزارشاخ ديگر . گذرند

به بلندی گاو و بعضی به بلندی خر، بزرگ از آن روييده است که بعضی به بلندی شتر وبعضی به بلندی اسب و بعضی 
هرگاه آن خر گرد دريا بيايد و گوشش . بد جدال کننده را بزند و درهم شکند) خطر" (= سيژ" با آن شاخ همه. و کوچکند

وقتی اين خر بانگ کند همًه .را بجنباند تمام آب فراخکرد به لرزه می افتد و ناحيًه ميانی دريا به حرکت در می آيد
. قات آبی اورمزدی آبستن شوند و همه جانوران موذی آبی آبستن وقتی آن بانگ را بشنوند، ازفرزند عاری شوندمخلو

. به اين دليل است که همًه خران وقتی آب را ميبينند در آن ادرار ميکنند. وقتی در دريا ادرار کند،همه آب دريا پاک شود
بر آب برده ) اهريمن(=بود، همه آبها تباه شده بود و تباهيی که گنامينو  در دين گويد که اگر خر سه پا پاکی به آب  نداده

و پيداست که عنبر . تيشتر آب دريا را از دريا به ياری خر سه پا ميستاند. بود،سبب نابودی مخلوقات اورمزد ميشد
اخها وارد تن او ميشود گرچه بيشتر خوراک او مينويی است، با اينهمه آن نم و غذای آب از سور. سرگين خرسه پا است

ُاسطوره خرسه پای مقّدس ونورانی بی شک درعهد ساسانيان شکل ." و وی آن را با بول و سرگين به بيرون می افکند
ولی بی . کنونی آنرا به خودگرفته است، چرا که پيش ازعهد آنان خبری از چنين موجود اسطوره ای به ميان نيامده است

و اين . ومه های تاريخی خود را درقرهنگ اساطيری و دينی کهن ايرانيان داشته استشک اين موجود اسطوره ای جرث
) گوتمه بودای(موجود اساطيری از جنبه تاريخی و قدوسی اش در اصل جز نماد و سمبل خود همان گئوماته زرتشت 

ه، پا يعنی مرد ،س)بزرگ(چراکه به وضوح پيداست اين نام مرکب است از خر . زرين مو و پاک کردارنبوده است
و سه ميباشد که در هردو حال آن دارندًه تن سه برابر ميباشد ) اندام(بزرگی که سه پا قد دارد، يا تحريفی از ترکيب کرپ 

که آن با آلقاب رسمی گئوماته زرتشت يا همان بودای بلخ وباميان يعنی سمرديس خبر هرودوت و تنائوکسار خبر 
پس اين خر سه . دًه کالبد سه برابر آدن معمولی و بزرگ تن ميباشند کامًال مطابقت داردکتسياس که به ترتيب بهمعنی دارن

در اصل موجودی به جز ) يعنی سرو بسيار درخشان(پای اسطوره ای نظير همزاد خويش يعنی سرو اساطيری کاشمر 
چنانکه خواهيم ديد نام زرتشت با : نبوده است) مُّنور(يا همان بودا ) دارندًه تن زرين(چهارپای اساطيری نماد زرتشت 

در واقع بزرگ (در اسطير يهود و مسلمين اين خر اساطيری .کلمه شترزرين و نام بودا با فيل سفيد همراه ميشده است
با جاويدانيهای زرتشتی، مسيحی، اسالمی پيوند دارد چه خود زرتشت تحت سه نام درخت ون جوت بيش ) مرد تاريخی

و زرتشت و بودای پنجم بوداييان جزو جاودانيهای زرتشتين و بوداييان ميباشد و تنها در ) فراوانسرو دارندًه سرودهای (
سرو  (در مورد رابطًه سرو کاشمر. افواه عوام و اساطير عاميانه نماد آن به صورت ستوری عظيم تّصور گرديده است

يرانی و ارمنی زرتشت از سئورومتهايی بوده و زرتشت گفتنی است که طبق تواريخ و اساطير يونانی و ا) بسياردرخشان
تهای آنتايی يعنی صربهای دوردست ، اکه به نام دوراسرو يعنی صربهای دوردست ناميده می شده اند و آنان همانا سرم

معنی ) اعقاب سئوروماتها(اسالف بوسنيهای کنونی بوده اند؛ گفتنی است که خود نام بوسنی درزبان صربو کرواتها 
يعنی اسالف صربوکرواتای باستان که در کنارمصب رود ولگا ) تهااسرم(سئوروماتها . ور دست را ميدهدکناری و د

سکونت داشته اند همان قوم سئيريمًه اوستا و قوم سلم شاهنامه هستند که قوم برادر و خويشاوند ايرانيان به شمار ميرفته 
در اساطير . زبان آريائيان اسکيتی، ايرانی محسوب ميشدندطبق گفته هرودوت ايشان به جهت زبان دوم خويش يعنی . اند

خصوصًا روايات اسالمی از ايشان )امدادگر(مربوط به جاودانان ونجات دهندگان زرتشتی که در تورات، کتاب عزرا 
 ائثره يعنی زرتشت سپيتمان يا سئوشيات نسل وی به معنی سودرسان و" (عزرا"همراه ) بزرگ(يادشده صراحتًا از خر 

) يعنی بزرگ فريبنده و مّکار(صحبت به ميان آمده است ؛ همانکه در روايات عاميانًه عهد اسالمی خر دّجال ) امدادگر
طبق تاريخ طبری عزرا و خرش ميميرند ولی بعد از گذشت يک قرن به زندگی عادی برميگردند : معرفی شده است

ای تورات به صراحت از پيوستگی عزرا با دربار درکتاب عزر. بدون اينکه زمانی بر عمرايشان بگذشته باشد
طبق اين کتاب عزرا روحانی مقّدس و مورد اعتماد کامل درباراردشير . هخامنشيان و فرهنگ ايرانی سخن رفته است

اين موضوع وقتی .درازدست بوده است که اين تفسير يهود از مقام روحانی زرتشت و سئوشيانت ايرانيها بوده است
ميشود که شجره نامًه عزرای تورات ذکر ميگردد چه معانی نام نياکان وی به ترتيب با معانی نام سه  کامًال برمال

همان ) سرور خدايی(سرايا : سئوشيانت موعود زرتشتيان که هر سه از نطفًه وی به شمار می آيند، مطابقت دارند
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است و )پرورانندًه نماز(ن اوخشيت نمنگهه هما) خداشنو(عزاريا . است)پرورندًه قانون مقّدس خدايی(اوخشيت ارته 
که سومين ) يعنی مظهر و پيکر قانون مقّدس خدايی(مطابق است با استوت ارته ) دارای سهم خدايی(سرانجام هيلکايا 

بی ترديد اين مطابقتها تصادفی نبوده وبر اثر تًاثيرعامدانًه فرهنگ يهود ازفرهنگ .ميباشد) سودرسان جهانيان(سئوشيانت
در روايتی که طبری در تاريخ معتبر خويش در باب مردن و دوباره زنده شدن . دستان ايرانی ايشان پديد آمده اندقرا

و خر اساطيريش پس از صد )  مددرسان، سودرسان، دراصل ائثره زرتشت و يا همان سئوشيانت سوم زرتشتيان(عزرا 
مظهر و پيکر قانون مقّدس (زرتشتيان يعنی استوت ارته  سال آورده شده ، بی ترديد اشاره به جاودانگی سئوشيانت سوم

گواه صادق اين امر همراه بودن عيسی مسيح .ويا خود زرتشت و خر اسطوره ای بزرگ همراه وی می باشد) خدايی
پيداست که . با خری معمولی است که به تًاثر ازفرهنگ سئوشيانتهای ايرانی پديد آمده است) منجی تدهين شدًه مسيحيان(

و خود . مطابقت داده می شده که ايرانيها شناخت مبهمی از آن داشته اند) وال(خر سه پا از سوی ديگر با نهنگ دريايی
کلمًه نهنگ نيز در پيش ايرانيان هم شامل انواع بزرگ مارمولکها و تمساحها  يعنی کرپاسه ها و هم شامل والهای بزرگ 

پس نام خر سه پا . موجود بزرگ درياها به شمار آمده است) کرپاسه(ا دريايی ميشده است و از همينجاست که خر سه پ
به تعبيری خری که از پس خود خرما می اندازد مفهوم گردد و از روی ) خرپسه(در پيش عوام ميتوانست حّتی کرپسه 

د زرتشت و از سوی از سويی نما) در اصل يعنی دارندًه تن سه برابر(همين تداعی معانيها بوده که خر سه پا يا خرپاسه 
. و از سوی ديگر به شکل ستوری که خر ناميده ميشود، تصّور گرديده است) يعنی وال(ديگر موجود بزرگ دريايی 

درمجموع معلوم ميشود که خر بزرگ دّجال در ايران دورًه اسالم همان خر سه پای زرتشتيان دوره ساسانی بوده و 
به خری که از پس خود خرما می اندازد حلقه واسط تبديل اسطورًه خر ) رپسهخ(مفهوم عاميانًه از تداعی معانی خرپاسه 
در پايان روايات اساطيری مربوط به خر دّجال را از فرهنگ عاميانًه مردم ايران . سه پا به اسطورًه خرّدجال بوده است

پاالنی دارد که ) بسيارمّکار( دّجال: خردّجال در روايات اسالمی چنين معرفی شده است:" تًاليف صادق هدايت می آوريم
به معنی جايگاه ( هرشب می دوزد و صبح پاره ميشود، روزی که دنيا آخر ميشود خردّجال ازچاهی که در اصفهان 

بيرون می آيد هر مويش ، هرسينو چندان دور از دخمه گئوماته زرتشت در روستای سکاوند  است) اسبان و سواران
ه به دنبال وی برود به کهرکس . يوخه ميريزد و به جای پشکل، خرما می اندازد از گوشش نان. يک جور ساز ميزند
. ازهمه االغها بدتر خردّجال است که ملعون روز خروجش بر آن سوارميشود: در مجمع النورين آمده.دوزخ خواهد رفت

. و موافق سر اوستپشت ا.قدر کوه بزرگی ميباشد سرو کّله آن به. رنگ آن سرخ است، چهاردست و پايش آبی است
ازموی مّکار صدای ساز به . اين روايت زبدة المعارف بود. گامی که برميدارد نزديک  شش فزسخ را طی ميکند

در فرق سر دو . ّقد خود دّجال بيست ذرع است. سرگين که می اندازد انجير و خرما به نظرمی آيد. گوشهای مردم ميرسد
صورت دراز و آبله بر صورت . اّتفاق افتاده، يک چشم او کور است چشم دارد و شکاف چشمها به طول و درازی

پس در مجموع معلوم ميشود که قامت سه گام زرتشت که در مجسمه بودای پنجاه و دو متری باميان بلخ به طور ." دارد
سئوشيانت آخر بسيار اغراق آميز نشان داده شده بود به همراه موضوع جاودنی  به شمار آمدن وی و همراه شدن او با 

زيربنای اسطوره شيعی خردّجال را تشکيل می داده  -که از نسل و نطفًه خود زرتشت به شمار می آيد -)امام زمان(
بودا بدان اضافه گرديده و از اين طريق با  -و بقّيه روايات مربوط به وی ازوجه اشتقاقهای عاميانًه عناوين زرتشت. است

در اين رابطه از ماهی جنگندًه . مربوط شده است) نهنگ دريايی، خرای اوستا(وال بزرگترين موجود کرًه زمين يعنی 
سر انجام بايد . اوستايی ديگری به نام َکره ماهی يعنی ماهی ُبرنده نيز سخن به ميان آنده که بايد کوسه ماهی منظور باشد

ايزد دعا و نماز و اسم (بابليان ايسی موو نبو، نيسروچ /سروش/سوشيانتبه جای  همگقت که نام عزرای تورات اساسًا  
آمده و به معنی آموزگار وتعليم ائثره به جای خود زرتشت بوده است چه اين نام که به اوستايی به صورت  هم )اعظم

دهنده است ، لقبی برخود زرتشت بوده است  و فيل سفيد و خر درخشان و بور منسوب به وی در واقع از ترجمًه نام 
که تبديل به خر دّجال و ) زرتشت(يعنی همين شتر نهفته در نام زرتوشترا . نده شتر زرين حادث شده استزرتشت به دار

سورًه توبًه ٣١مطابق آيًه (تورات عزرایيا همان ) اسماعيل= خداشنو(عزارياپس در مجموع . فيل سفيد بودا شده است
ه عنوان نجات دهنده يهود وزرتشتيان بيشتر نه ب) بزرگ همراهش(و خرش ) قرآن عزير معروف به پسر خدا

که روايات شيعی اين نقش اورا در اسطورًه  ند، بلکه به جای ياور بزرگ همراه وی يعنی زرتشت آمده ا)سئوشيانت(
نام .وانمود کرده اند) سئوشيانت سوم زرتشتيان(دّجال و خر وی مسخ نموده و او را پيش در آمد دروغين مهدی موعود 

يا همان زرتشت نيمه شرقی فالت ايران يعنی بودا ) قوچ(وی که در اساطير زرتشتی به جای کورش  سپيتوره کتب پهل
همين فيل بودا و آن شتر زرتشت و نماد  خر سه پای يعنی . می باشد، لفظًا به معنی دارندًه فيل سفيد يا برًه سفيد است

بسيار قابل .  را تشکيل می دهند )وغين، گئوماته زرتشتبرديه در(= بزرگی که سه  پا قّد دارد، جمعًا اسطورًه خر دّجال
فرزند صيد ذکر شده که مطابق با يکی از القاب مّهم )  باالرو، بلند(توجه است که نام دّجال در اساطير اسالمی صاعد 

رنده در تحقيقات نگا. بلند قامت ميباشد دانای زرتشت فرزند سپيتمه در منابع يونان باستان يعنی اوستانس يعنی بلند شده و
در اصل خدای رعد و باران و توفان و ) در اصل به معنی خدای باران(دّجالآتی خويش بدين نتيجه رسيده است که از 
هاروت، (هودها، )تندر( آداد يا) آب. عربی يعنی باران و داجاز ريشه (داگونغالت و احشام بين النهرين باستان يعنی 

، انکیتثليث معروف بابليها يعنی  منجیانجيلها که آخرين ايزد  روح القدوسو ) قرآن هودايزد باران و توفان کاسيان،
نام عربی ديگر اين . از اين مطلب مفصًال در جلد چهارم اين مجموعه سخن رفته است. مراد بوده است آدادو  مردوک
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) توفان يا صاحب استر تيز رويعنی خدای گردو باد و ( سفيانیخدای توفان و رعد و باران در اساطير اسالمی شيعی 
                                                                                                                             .     ذکر گرديده است

)کيخسرو(بودی ابرقدرت جّبار آشور توسط کياخسارو نا  
خبر می دهد که می دانيم اين نبرد در آن زمان  آشورو به کياخساره ای هرودوت پدر تاريخ از لشکرکشی دو مرحل

بوده اند؛ بنابراين احتمال  )بابليان(اکديان صورت گرفته است که آشوريان در جبهًه جنوب در جنگ خانمان سوزی با 
ًه اول کياخسارو به آشور در خبر هرودوت از نحوًه حمل. دارد که کياخسارو از سوی بابليها ترغيب به اين حمله شده باشد

اطالع چندانی به دست نمی آيد؛ ولی از مقابلًه متون روايات ملی شاهنامه و اوستا و ديگر منابع يونانی و کتيبه های 
هرودوت در اين باب . آشوری و بابلی تصوير نسبتًا روشنی را از حمالت کياخسارو به آشور را می توان ارائه نمود

در جنگ با آشور ذکر می نمايد که ) فرود، سياوش، پدر کياخسارو(فرائورت مبنی بر کشته شدن روايت شايع ايرانی را 
اساس درستی نداشته است، ولی چنانکه اشاره شد اين روايت شايع جا افتاده ای بوده است؛ چه شاهنامه نيز از کشته شدن 

در اصل (، در حوالی شهر اردبيل )نينوا( دژ بهمندر جنگ با آشور، به صورت کشته شدنش درپای ) فرائورت(فرود 
فرود، (اما به هر حال روايت هرودوت و خبر شاهنامه در باب کشته شدن فرائورت . خبر می دهد) اربيلآن سوی 
درست نبوده است؛ چه شاهنامه وکتب )  آشوريان سنگر گرفته در حصار شهر نينوا(در نبرد با ديوان دژ بهمن ) سياوش

ذکر می کنند به صراحت کشته شدن ) سودرسان( سياوشرا تحت نام ) فرود(ای ديگر که فرائورت پهلوی و اوستا  ج
) ماديای اسکيتی( افراسياب دومذکر نموده  و قاتل وی را  گنجًه ارانيعنی شهر  کنگ دژ سياوشوی را در سمت 

در . بوده است)پيش از ميالد ۶۶٨ - ۶٣١(  آشوربانيپالمعرفی می کنند که متحد آشور و داماد پادشاه سفاک آشوری 
واقع هرودوت نيز در جای ديگر ابراز می دارد که در اين عهد نبرد سختی بين مادها و سکائيان تحت فرماندهی ماديای 

در حوالی شهر گنجًه اران در گرفت و مادها شکست سختی خورده و مقام فرماندهی بر آسيا را ) افراسياب دوم(اسکيتی 
سکائيان پادشاهی (را از نبرد مادها با  اسکيتان )  کيخسرو(براين بايد حملًه دو مرحله ای  کياخسارو بنا. از دست دادند

اتفاق افتاده، جدا نمود؛ گرچه ) فرود(متحد آشور در جنوب کوهستان قفقاز که در عهد فرائورت ) شمال دريای سياه
آنها  بوده است؛ ولی اين بار در مقابل ديگر سکايی ان با آشوريان نيز در مقابل متحد کياخسارومطابق اوستا نبرد اول 

. که در شمال آشور توطن داشته و تحت نسلط آشوريان بوده اند) ساخوها(کيمريان کردوخی سکائيان متحد  آنها يعنی 
با پسران دلير ) کشور سکاها، منظور کردستان( خشتروسئوکدر گذرگاه  توس دلير"چون اوستا صريحًا می گويد که 

و از لحن دوستانه اوستا نيز برمی " نبرد نمود و تورانيان کردوخی شکست يافتند) يعنی مردم گردنده، کردوخيان( يسهو
بنابراين چگونگی حملًه . آيد آنان بعد از آن در شمار قبايل و سپاهيان ماد در آمده و در ويرانی آشور دست باال داشته اند

ن سکايی آنان روشن است گرچه شاهنامه حمله اول کياخسارو را به آشور را دو مرحله ای کياخسارو به آشور و متحدا
در آن اوانی قرار می دهد که هنوز کياخسارو به طور رسمی به سلطنت برگزيده نشده بوده و چنانکه اشاره شد آن از 

به هر . ميخته شده استدر هم آ) اسکيتان شمال دريای سياه(با سکائيان پادشاهی ) فرود(سوی ديگر با نبرد فرائورت  
در شاهنامه به طور مفصل ذکر گرديده، که ما آن را از گزارش ) دژ بهمن، نينوا(حال داستان حمله به پايتخت آشور 

                                                                                   : اوستايی جلد دوم يشتهای پور داود در اينجا می آوريم
)                       حافظ(تکيه بر اختر شب دزد مکن کاين عّيار                   تاج کاووس ببرد و کمر کيخسرو "

. در توران به ايران  رسيد سراسر کشور در ماتم و سوگواری نشست) فرائورت(پس از چندی خبر کشته شدن سياوش 
زن کيکاوس ) ايشتار(سياوش را پروريده بود از پی کينخواهی برخاست سودابه  رستم که. آتش کين در دلها زبانه کشيد

سرخه پسر . پس از آن با پسرش فرامرز به توران زمين روی نهاد. را که سبب مهاجرت سياوش شده بود، کشت
ز بيم اينکه مبادا ا. افراسياب شکست ديده از ميدان روی برتافت. افراسياب و پيلسم برادر پيران در اين جنگ کشته شدند

اما پيران اورا نکشت و به آن طرف دريای . به دست ايرانيان افتد به پيران گفت که اورا بکشد) پسر سياوش(کيخسرو 
ولی چون پادشاه بی فر و گناهکاری مثل کاوس شهريار ايران . رستم متدرجًا ممالک توران را فراگرفت. چين آرام داد

شبی سروش، گودرز . خشکسالی و قحطی همه را به ستوه آورده بود.ايرانيان بسته شددر نيکبختی و خوشی بروی . بود
را به خواب آمده بدو گفت که چارًه درد ايران در اين است که کيخسرو پسر سياوش را به ) سپيتمه جم پدر زرتشت(

گيو به امر پدرش گودرز . اختپسر تو کسی اين کار را نتواند س) پهلوان،  منظور برديه زرتشت(ايران آورند و جز گيو 
پس از چندی تفحص به تفصيلی که در شاهنامه مندرج است کيخسرو را پيدا کردهذ و با مادرش . رهسپار ديار توران شد

زيرا توس با سران ديگر . اما کيخسرو پس از ورود به شاهی برگزيده نشد. به ايران آورد) دختر افراسياب(فرنگيس 
پسر کيکاوس جانشين پدر گردد، ) نگونبخت، در اصل همان فرود ، فرائورت(ست که فريبرز همداستان نبود و می خوا

گيو در اين مناقشه به توس گفت که تاج و . نه کيخسرو نوًه کيکاوس که از طرف مادر به افراسياب تورانی منسوب بود
باد را از البرز آورده و پادشاهی بدو تخت ايران به کسی می رسد که دارای فر ايزدی باشد وگر نه با بودن تو چرا کيق

                                                                                                                                      :برگذار کرديم
.                       ...ترا گر بدی ّفر و رأی درست                      ز البرز شاهی نبايست جست

کسی را دهد تخت شاهی خدای                    که با فر و برز است و به هوش و رأی                       
را که مقر ) نينوا(دژ بهمن رفته ) در اصل اربيل(پس از گفتگوها و پرخاشها قرار شد که فريبرز و کيخسرو به اردبيل 

کورش (نخست فريبرز با توس . اهريمن بوده ، تسخير کنند و هرکدام که به گرفتن آن قلعه کامياب گشت، پادشاه شود
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چون به نزديک قلعه رسيدند، زمين همچو آتش بردميد و . لشکر کشيده، به تسخير دژ بهمن رفتند) دوم، ذوالقرنين دوم
در مقابل گرما تاب نياورده برگشتند و يقين کردند که کسی در مقابل جادوی اهريمنی تاب . بدن در ميان زره بسوخت 

چون کيخسرو . پس از آن کيخسرو با گودرز و سپاهيان به سوی دژ بهمن شتافتند. چنين گرمای سوزان را نخواهد داشت
يزًه بلندی بست و به گيو گفت يزدان را ياد به نزديک دژ بهمن رسيد در نامه ای ستايش و درود خداوند نوشته، آن را به ن

جهان تيره . نموده، اين نامه را به ديوار دژ نه، وفتی که نامه به ديوار دژ نهاده شد خروش از دشت و کوهسار برخاست
 کيخسرو اسب سياه خود را بر انگيخته، به ياران خود گفت که دژ را تير باران. پهلوانان جايی را نميديدند. و تار شد

                                                                                     .هالک شدند) آشوريان(گروهی از ديوهای قلعه . کنند
وزان پس يکی روشنی بردميد               شد آن تيرگی سربه سر نا پديد                       

                                                                                                  . در دژ نمودار گشته کيخسرو داخل دژ شد
يکی شهر ديد اندر آن دژ فراخ               پر ازباغ و ميدان و ايوان و کاخ                         
در آنجا که آن روشنی بر دميد               شد آن تيرگی سر به سر نا پديد                         
به فرمود خسرو بدانجايگاه                   يکی گنبدی تا به ابر سياه                         
درازا و پهنای او ده کمند                     به گرد اندرش طاقهای بلند                         
زبيرون چو نيم از تگ و تازی اسب        بر آورد به نهاد آذرگشسب                         
نشستند گرد اندرش موبدان                   ستاره شناسان هم بخردان                        
ه وی را ب. کيخسرو پس از يک سال به نزد پدر بزرگش کاوس بر گشت و همه دانستند که فر ايزدی يار وياور اوست  

پيداست که ايجاد آتشکدًه آذرگشسب که در کوهپايًه سهند و کنار شهر رغًه آذربايجان قرار داشته است ." شاهی بر گزيدند
ناشته است و بتکده ای هم که در جوار درياچًه اورميه ) نينوا،  يعنی شهر ثروت و برکت( بهمنربطی با ويرانی دژ 

پادشاه رؤسای دوم بوده است که توسط ) به های بسطام نزديک خویخرا( شهر رؤساتوسط کيخسرو ويران شده همان 
در معنی ايرانی ( اربيلو  اردبيلدر مورد نام های . اورارتويی برای اسکان اوراتوييان در خاک مادها ساخته شده بود

ديميترين شهرهای يکی از ق) شهر چهارخدا(اربيل . که در اينجا با هم مشتبه شده اند بايد تذکر داد )مشترک شهر مقدس
که توسط کتيبه های  اردبيلاما  قديميترين نامهای . بين النهرين است که همواره بدين نام و نشان برجای مانده است

آمده ) قلعًه مقدس( ارت وتو )  شهر دارای رودخانًه مينوی(  روتومنیاورارتويی و منابع کهن ارمنی به ما رسيده است 
و ) هوکر اوستا(ستان شهر اردبيل به واسطًه رودخانًه مقدس آن که از کوه مقدس سبالن می دانيم که در عهد با. است

چشمًه  آن سرئين که مکان الهًه آبها اردويسور ناهيد به شمار می رفته اند، بسيار معروف بوده و مکان مقدسی برای 
ولی آشوريها هرگز پايشان بدانجا نرسيده اين شهر يکبار به تصرف اوراتوييها در آمد؛ . مغان ماد به شمار می آمده است

حملًه ويرانگرانه کيخسرو به آشور به حدی در خاورميانه تأثير بر انگيز بوده که برايش داستان توفان خانمان .  است
و  موسی خورنیمطابق خبر . برانداز ساخته اند که توسط شاهنامه و منابع يونانی ،بابلی و ارمنی به ما رسيده است

خضر و که نامهايش در نزد مسلمين ) پادشاه نيرومند( خشيه خشتروسيا  خشتروسرخ کلدانی و يونانی مو بروس
ميدان توفان خانمان برانداز جنگ بزرگ بين النهرين بود که ابر قدرت امپراطوری  پيروزمند جاودانیشده است  ادريس

يگری در سمت جنوب جايگزين آشور شده بود؛ لذا ولی چون امپراطوری برده داری نيرومند د. آشور برای ابد فرو بلعيد
با ساقط  کورش سومبرای قوم يهود هنوز عصر اسارت پايان نيافته بود که اين نقيصه نيز حدود نيم قرن بعد توسط 

) آستياگ(در تورات به کورش، جانشين لمک ) تسلی دهنده(کردن دائمی دولت بابل  تکميل شد و  افسانهً  توفان توح 
مرد ( متوشائيل، ) فاتح(خنوخ ،) ماهی(نونابن )منجی( يوشعتحت نامهای ) کيخسرو( کياخسارومعهذا . رديدمنتسب گ

که در اساطير ) برگرفته ازآب(حتی مراد از آن موسی . قوم يهود شد جاودانی منجیتنها ) مردخداگونه( ايلياو ) خدا
خضر مراد می /مشغول است همانا خود کياخسارو ماهیيوشع در محل تالقی درياها به صيد / اسالمی به همراه خضر 

                                                                                               :مولوی در مثنوی در باب وی می آورد. باشد
                از کليم حق بياموز ای کريم                بين چه می کويد ز مشتاقی کليم       

با چنين جاه و چنين پيغمبری              طالب خضرم ز خود بينی بری                       
           موسيا تو قوم خود را هشتًه                 در پی نيکو پيی سر گشتًه            

کيقبادی رسته از خوف و رجا             چند گردی چند جويی تا کجا                       
            آن تو باتست و تو واقف براين             آسمانا چند پيمايی زمين           

گفت موسی اين مالمت کم کنيد            آفتاب و ماه را کم ره زنيد                       
                  می روم تا مجمع بحرين من               تا شوم مصحوب سلطان زمن     

اجعل الخضر المری سببا                 ذاک او امضی و اسری حقبا                       
                      سالها ّپرم به ّپر و بالها                   سالها چه بود هزاران سالها 

می روم يعنی نمی ارزد بدان            عشق جانان کم ندان از عشق نان                       
 خضررا دوست و همنشين و خويشاوند ) شاخی به معنی لفظی قوچ دو(  ذوالقرنينیچنانکه اشاره شد روايات اسالمی 

 کورش دوماز جاودانيهای معروف ايرانيان و پهود ومسلمين دانسته اند که همان )  خشتروس، هووخشتر، کياخسارو(
 کورش نامهاست که در واقع گزنفون، ) خضر، ادريس، هرمس(کياخساروسردار معروف ) قوچ، داود تورات، توس(
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چه می کنی تو که اين عمر جاودان داری؟ /من از دوروزه عمر آمدم به جان ای خضر. ه استخويش را درباب وی نوشت
                                                             

 کوههای اوستا
 

ران ، اسام کوههايی ياد گرديده که اغلب آنها  در فالت اي)پرستش فرشتًه زمين(زامياد يشت در اوستا ، خصوصًا در 
قرارگرفته اند، ولی در باب اينکه نام اين کوهها به چه معنی و مطابق با کدام کوهستانها می باشند تحقيقات الزم صورت 

و ايرانشناسان غربی در همان مرحلًه مقدماتی متوقف مانده است چه متأسفانه مردم ميهن ابراهيم پورداود نگرفته و کار 
تا حدود زيادی، بيگانه است و سرمايه و توجه الزم از طرف دولتمردان ما هم بدين  ما با ايرانشناسی به مفهوم علمی آن

در صورتيکه با کمک زبانشناسی تطبيقی در زبانهای اوستايی،پهلوی و فارسی و ديگر لهجه . امر مهم مبذول نمی گردد
الشی را مرحوم بهاءالدين خّرمشاهی در اين راه ت. های زبانهای ايرانی می توان بسياری از اين کوهها را سناسايی نمود

در کتابی تحت نام کوههای ناشناخته اوستا شروع کرد ولی کار وی صرفًا براساس احساسات پاک ميهن دوستانه بوده و 
فاقد شناخت علمی می باشد چه وی بدون مالحظًه تطورات متوالی زبانهای کهن ايرانی زبان کردی کرمانشاهی را با 

گرفته و تمامی اين کوهستانها را در نواحی زادگاه خويش کرمانشاهان وحوالی آن جستجو نموده زبان اوستايی يکی 
و پارسی ) ساگارتی(مادی  -می دانيم زبان کردی خود بازماندًه تطور يافتًه مخلوطی از لهجه های ايرانی سکايی. است

رديده است، ولی زبان اوستايی زبان مغان ماد است که لغات فراوانی هم از ديگر زبانهای منطقًه خاورميانه وارد آن گ
در اينجا ابتدا ترجمًه آن قسمت از زامياد يشت را . بوده است که خصوصًا در آذربايجان و منطقًه ری سکونت داشته اند

که مربوط بدين کوهستانها ميشود  از جلد دوم يشتها تأليف ابراهيم پورداود می آوريم و درادامه نام و مکان اين 
هستانها و ديگز کوههای معروف اوستا را مورد بررسی قرار می دهيم،چنانکه گفته شد اين تحقيقات درمرحله آغازين کو

آن متوقف مانده و نگارنده تنها نتايج مالحظات جواری خود را درطی سی سال تحقيق در تاريخ و اساطير اوستايی بيان 
                                                                                                                                            :می نمايد

                                                                                                                                                       
                       

                       )                                پرستش فرشتًه زمين(زامياد يشت                                               
 

و فّر کيانی مزدا آفريده و فّر مزدا آفريدًه به اوشيَدِرَن بخشندًه ) رفاه راستين(به خوشنودی کوه مزدا آفريدًه، سهولت اشا "
                                                                                                              .  دست نيامدنی

بلند است که همًه ممالک غربی و شرقی را هرائيتی نخستين کوهی که از زمين برخاست ،ای سپيتمان زرتشت،  ١
نيز همًه ممالک غربی و شرقی را احاطه  مانوشَ که از آن طرف ِزِرَذزدومين کوه . احاطه نموده است

                                           .  کرده است
        

نهمين رئوذيت هشتمين بوميه  هفتمين ِاِرزُوَر سر زد، ششمينِاِرزيفّيه و سلسلًه اوشيدرن ، اوشيدماز اين کوههای   ٢
                                      .وائيتی گئسو دوازدهمين  ِآِرزيَشيازدهمين  اتردنگهودهمين  مزيشونت

، همنکوَنکه پوشيده از برف است فقط مقدار کمی آب ميشود دو سلسله کوه  ايشکَت ُاپائيری سئَنو  َبَيَنو   آَدَرَنو    ٣
                                               .    ويذَوَن، چهار کوه ائورونت، هشت قّلًه کوه وشن هشت سلسله 

 .َائَزخ، َمئَنخ ، واخذريک، َاَسّيه ، توذسَک، ويشَو، درئوشيشونت، سائيری ونت ،ننگهوشمنت، ککهيو، انتِرکنگهه   ۴ 
ِنيووائيذيميذک ، اسنونت، اوشئوم، اوشت خوارنه، سيچی َدَو ، اهورَن، رِئمن، اَش سِتمبَن، اورو    ۵

                                                                                                .سّيامَک، وفريه، وُارووَش
رو سّرين،برَن، کوه فراپيه، َيهمييه َجَتَر ، ُاذوتوه ، سپيت َوِرنه،  سپنتوداته، کدروَو اسَپ، َکئوايريَس  و قلّه ب   ۶

                      ."و کوههای ديگر که پيش از اين مردمان به آنها نام دادند، از آنها گذشته بينديشيدند اودريه، کوه رئونت
ز در دورًه پيش ا) به معنی جايگاه پر سود( سبالناستاد پورداود از روی منابع دورًه مسلمين به اهميت دينی فراوان کوه 

يا اوشيدرَن و ) خوب کنش( هئوکئيريهاسالم پی برده بوده ولی متوجه نامهای اوستايی اين کوه قلل مجاور آن  يعنی 
که در نام چشمًه آب ) دارندًه زيبايی(بروسَرين و ّقلًه ) يعنی کوه فروغمند و درخشان( همان اوشديريکآی منابع آشوری

نامهای اوشيدم و اوشيدرن در کنار هم يادآور زوج کوه سلطان .ده استباقی مانده، نشسرئين معدنی معروف آن يعنی 
: وی در جلد دوم يسنا در بارًه اين مّقدسترين کوه ايرانيان باستان می آورد. می باشد) سبالن کوچک(سبالن و هرم داغ

                                                                                 :خود راجع به سبالن می گويد خاقانی شروانی در شعر"
قبلًه اقبال سبالن دان                                        کو زشرف کعبه وار قطب کمال است                       

                       کعبه بودسبزپوش او زچه پوشد                         جامًه احراميان که کعبًه حال  است
در خبری خوانده ام فضيلت آنرا                        خاست مرا آرزوش قرب سه سال است                       

           رفتم تا بر سرش نثار کنم جان                          کوست عروسی که امهات جبال است            
چادر بر سر کشيد تا بن دامن                           يعنی بکرم اين چه الف محال است                       
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الصفا ميرخواند در روضة...... در آذربايجان نزد ايرانيان، به جای تور سينا است نزد بنی اسرائيل ) سبالن(کوه سوالن 
و .... در تاريخ بناکتی و معجم مسطور است که زرتشت حکيم در زمان او ظاهر شد:" در ذکر سلطنت گشتاسب آورده 

در همان دم که زرتشت متولد شد بخنديد چنانکه تمام حضار مجلس آواز اورا بشنيدند و چون بزرگ شد به جبلی از جبال 
دست و می گفت که اين کتاب از سقف خانه که بر اين کوه واقع است نازل  اردبيل باال رفت و از آنجا فرود آمد کتابی در

و يکی ديگر از آن حکايات اين است که آتشی در دست داشت و دست او نمی سوخت و چون گشتاسب به مجلس ... شد
            ."      وی در آمد آن را بدو داده دست او نيز نسوخت و به دست ديگران نيز رسيده حرقتی ظاهر نگرديد

چنانکه گفته شد استاد پورداود و ايرانشناسان اسامی اوستايی اين کوه را در نيافته اند در صورتيکه اوستا محل فديه 
هئوکئيريه که مکانش همين کوه -الهًه باکرًه آبها يعنی ناهيد به ) شاه ميرای نخستين، سپيتمه پدر زرتشت(جمشيدآوردن 

ن کوهستان ذکرنموده ونيز مطابق کتب پهلوی آنجا همچنين محل يکی از همپرسگيهای همي-  به شمارمی رفته) سبالن(
پس بی جهت نيست که در  احادث وروايات اسالمی کوه سبالن محل هبوط ارواح و آدم .زرتشت با اهورامزدا بوده است
وم قدوسيت قرار داشته و تا کوه اوستايی ديگر آذربايجان که بعد از سبالن در درجًه د. ابوالبشر به شمار رفته است

بوده ) به معنی دارندًه ييالق يا روشنايی روز(  اوستااسنونت يا همان  سهندحدودی با آن پهلو به پهلو می زده همانا کوه 
سبب معروفيت اين کوه در اهميت آن به . که يکی ديگر از محلهای همپرسگی زرتشت با اهورا مزدا به شمار رفته است

معانی و نام و نشان ديگر . بوده است) مراغه(رغًه زرتشتی منطقه و مراتعش ونزديکی اش به شهر  مثابًه مخزن آب
هرائيتی بلند : کوههای مذکور در زامياد يشت به تحقيق اين جانب که بر پايه نظريات پورداود می باشد از اين قرار است

همچنين نام کوهی در نزديکی مراغه ) کوه(هرا. است همان کوهستان معروف البرز) يعنی کوه بلند(يا همان هرابرزئيتی 
 ارزيشبوده، آنجا که  بنا بر شاهنامه هوم عابد افراسياب را دستگير می نمايد و اکنون زيش ناميده ميشود که بايد همان 

بقت با زرد کوه بختياری مطا) کوه دژ زرين( زرذز.باشد) يعنی کوه راست برافراشتًه مذکور در همين زامياد يشت(
جای ( اوشيدم يااوشيدا .از لحاظ معنی به وضوح يادآور نام قّلًه دنای استان فارس است) کوه فرد دانا( مانوش.دارد

خود . يعنی درخشيدن مأخوذ است" با"همان کوه معروف بابای افغانستان است که نامش از ريشًه اوستايی) دميدن نور
يعنی کوه عقاب يا ( ارزيفيه . اين کوه را با رود هيرمند و درياچًه هامون پيوند داده است ۶۶زامياد يشت در فقرًه 

در آبان يشت اوستا در اين کوه که در ) کيکاووس( خشثريتی بی شک همان کوه کرکس کاشان است ،چون ) کرکس
بوميه و ) دارای باغهای خوب( ارزورکوههای . وده، فديه برای ناهيد الهًه آبها آورده استنزديکی پايتخت وی کاشان ب

به سبب مربوط شدن آنها با مرزهای آسيای صغير و گيلگامش پرستی بايد همان کوههای علمدار و ميشو در ) خاکی(
) کوه نزديک شهر رودبار(ان رادارمستتر با کوه رويان مازندر) کوه پر علف( رئوذيت. نزديکی شهر مرند باشند

کوه واقع در (انتردنگهو . همان کوه ماسيس يعنی آرارات می باشد) کوه دارندًه بزرگی( مزيشونت . مطابقت داده است
احتماًال همان کوه آالداغ شمال خراسان است چه نام ترکی اين کوه علی القاعده به صورت آراداغ به معنی ) ميان مملکت

کوه (يادآور نام کوه همايی )  کوه هوشمند(  آدرن. با نام بادغيس افغانستان مطابقت دارد ئيتی گئسوا. کوه ميانی است
مطابق با کوه بين آلود خراسان و همچنين بوانات ) درخشان( بّيَن. در جنوب شرقی سبزوار است) منسوب به دانای نيک

دو . ا کوههای هندوکش افغانستان مطابق می دانندرا ب) کوه برتر از پرش عقاب( ايشکت اوپائيری سئن. فارس ميباشد
به نظر می آيد ) جايگاه خوب( وشنسلسله کوه  هشت. با کوه هزار کرمان مطابقت دارد) پرکنج(همنکون سلسله کوه 

را به اتفاق همان کوه ) تند و تيز( ائورونت. همان اشترانکوه لرستان باشد چه لغت اشت به اوستايی به معنی هشت است
ويذون کوه  چهار. اخذ شده است) نوک تيز(ند همدان می دانند که علی القاعده نامش از همان ريشًه اوستايی ائورونت الو

يادآور کوه ايذه و ) دارای فراوانی خوب( ائزخ. با کوههای چهارگنبدان کرمان مطابقت می نمايد) فراهم شده، گردآمده(
مطابق کوه دينار ) دارای درخشندگی خوب(واخذريک . ايذه می باشدنشانگر کوه زرين نزديک شهر ) ميهن خوب( مئنخ

به ظاهر مطابق ) کوه سگپرستان کوچ نشين(توذسک يادآور کوه بحر آسمان کرمان و ) آسمانی(اسّيه . استان فارس است
. اردبا کوههای هزار مسجد خراسان مطابقت د) دارای خوبی فراوان(ويشو کوه . با کوه شاهنشين تويسرکان است

با نام ) دارای سنگ ريزه( سائيريونتکوه . با شيرکوه يزد قابل تطبيق می باشد) دارای درندگی و برندگی( درئوشيشونت
کوه مردم ميان ( ککهيو. با کوه نائين مشابهت دارد) کوه معروف( ننگهو شمنت. سی سخت نزديک قّلًه دنا مشابهت دارد

با کوه ) کوهی که ميان سزرمين گنج يعنی فارس است(انترکنگهه . داردبا کوهستان کهگيلويه مطابقت ) کوهستانها
يا نام ) کوه خدا( اهورن. يادآور کوه آتشفشان تفتان است) سوزانندًه فريبکاران(سيچی دو . قارون فارس مطابقت می نمايد

به وضوح ) خانه يا ثروت سرادولت ( رئمن.. کرمانشاهان نام مشترکی دارد) کوه خدا(کوه اهللا اکبر شمال مشهد و بيستون
طبق . يادآور کوه رامند خبر حمداهللا مستوفی است در نزهة القلوب است که مکانش بين قزوين و خرقان ذکر شده است

                                                                        : گفته حمداهللا مستوفی ذکر اين کوه در فهلويات بسيار آمده است
ُکه الوند خوش بی با دماوند                      ابی رامند کوه چون مينمايند                       

 اورونيو وائذيميذک. با نام کوههای تخت سيمين و بيستون کرمانشاهان قابل تطبيق است) تکيه گاه اشا(اش ستمبن 
) کوه درخشان يا سوزاننده( اوشئوم. با کوههای اورامان کرمانشاهان مطابقت دارد) ی گستردهکوههای دارای سرسبز(

پاتيشخوار منابع (می تواند کوه دماوند ) دارای ّفر آرزو شده(اوشت خوارنه . می تواند همان قّله دماوند يا تفتان باشد
با چندين کوه فالت ايران که به نامهای ) برفمند(ه وفريو ) سياه مويمند( سيامک. يا کوههای خرقان منظور باشد) آشوری

وست احتمال داده منظور سياه کوه و سفيد . و سفيد کوه ناميده ميشوند قابل تطبيق هستند) سوادکوه، قره داغ(سياه کوه 
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يعنی ( تريهميه ج. باشد) قافله کوهها(به نظر ميآيد همان قافالنکوه ) دور کشيده(  واوروش. کوه نزديک هرات ميباشند
کوهی که ( ُاذوتوه. با کوههای جغتای و جوين سبزوار مطابقت می نمايد) کوهی که از آن صمغ کتيرا به دست می آيد

با نام کوه آقداغ ) کوه سفيد رنگ(سپيت ورنه کوه .  ياد آور نام کوههای ارسباران آذربايجان است) برآب مسلط است
به نظر می رسد همان کوه صلوات در شمال سبالن منظور ) آفريدًه خرد مّقدس( سپنتوداته. نزديک سهند مطابقت دارد

بايد همان کوه قره . در کتاب پهلوی بندهش به نزديکی طوس گزارش شده است) کوه اسبهای کهر( کدرواسپ. شده باشد
 کوئيريس. ه شده استداغ آن حوالی منظور باشد چه به نظر می رسد جزء انتزاعی کدر در اين نام به ترکی قره ترجم

) مراغه(نام کوهستانی درنزديکی جنوب شرقی شهر رغًه زرتشتی ) کوهی که به شکل رشته گردنبند يا دارای راه است(
شهرستان (می باشد چه اين کوه که اکنون علی القاعده کلگزی ناميده ميشود بنا به کتاب پهلوی بندهش هم در ايرانويج 

شايد کوه باران نزديک نهبندان در جنوب شرقی خراسان ) برنده، نگهدارنده يا پوشيده( نبرکوه . واقع شده است) مراغه
شايد کوههای چهل چشمًه جنوب آذربايجان غربی ) کوه پرآب(فراپيه . منظور باشد) ورنًه اوستا(يا کوههای طالش گيالن 

بنابر کتاب پهلوی بندهش در نزديکی  رئونتکوه . شايد کوهستان رودبار منظور باشد) کوه درًه آب(اودريه . منظور باشد
                                                                         .گناباد است و آتشکدًه آذربرزين در نزديکی آن بر پا بوده است

کتاب پهلوی  درپايان گفتنی است نام کوهستان زاگروس بدين صورت در اوست ذکر نشده است ، ولی در شاهنامه و
نيسايًه بيان شده که می توان آنها را رودخانًه محل اسپان تيزپای ) اسپ رود(بندهش نام آنجا به صور اسپروز و اسپروچ 

نام اروند رود هم يا دراين رابطه يا با توجه به نام يکی از سرچشمه های کرخه در کوه الوند و يا .معنی نمود) نهاوند(ماد 
را ميتوان دارای رود  زاگروسخود نام . رجمًه نام ايرانی ديگر دجله يعنی تيگريس پديد آمده استبه احتمال بيشتر از ت

اين نام علی . معنی کرد و اين از سوی ديگر معنی نام ترکی قسمت عليای آن يعنی قراچای است ) زاغی(سياه رنگ
ين نام کوهستان زاگروس نيز در اصل بنابرا. االصول در يونانی و پهلوی و فارسی می توانست زاگروس تلفظ گردد

                                                      :فردوسی در باب نام اين کوه چنين می سرايد. يونانی نبوده بلکه اوستايی است
.                       همی رفت آن شاه گيتی فروز                         بزد گاه در پيش کوه اسپروز

آريائيان  جنگل سفيددر رابطه با کوهستان زاگروس الزم می آيد که از جنگل اساطيری معروف ايرانيان در اوستا يعنی  
متن اوستايی مذکور در کتاب . می باشد کرمانشاهان و لرستانسخن گوييم چه منظور از آن همان جنگلهای سمت 

) رام يشت( ١۵از يشت  ٣٣-٣٠بنا بر بندهای : " ن، ترجمًه ذبيح اهللا صفا چنين ذکر شده استکيانيان آرتور کريستن س
در ميان جنگل سفيد قربانی داد و از او اين کاميابی را ) ايزد هوا(برای وايو ) دئينگهوپئيتی(صاحب کشور  ائورووسار

ايجاد کشور متحد ايران شد، مرا نکشد و  قهرمان سرزمينهای ايران، کسی که مايه) کيخسرو( هئوسرومسألت کرد که 
من بتوانم از چنگ کوی هئوسروه رهايی يابم ليکن کوی هئوسروه اورا ضمن جنگ در جنگل سفيد آريائيان به قتل 

در شاهنامه است و اين خود ) شهريار نيرومند(که همان کيخسرو ) ادريس، يعنی نکونام(بی شک هئوسروه ." رسانيد
هرودوت، همان پادشاه بزرگ ماد و نابود کننده ابرقدرت آشور بوده که در تواريخ مدون کنونی همان کياخسارو خبر 

نبرد آغازين بی شک در همان سمت مناطق جنگلی .معروف گشته است) شهريار نيک( هووخشترهايران بيشتر با نام 
ن که از مدتها پيش در گير جنگ غرب ايران يعنی مناطق سمت کرمانشاهان و لرستان امروزی در گرفته بود و آشوريا

لذا کياخسارو به . خانمان سوزی بابليان بودند از مقابله با نيروهای کثيرالعده وتازه نفس مادی و پارسی عاجز بوده اند
ساراک سرعت پيشروی کرده و مغول وار شهرهای بزرگ آشور را غارت و آنها را تبديل به ويرانه مينمود و چنانکه 

. آشور صالح کار را در آن ديد که خود و خانمان را با آتشهای کاخ شعله ور خويش نابود سازد آخرين فرمانروای
داليل لغوی  . مناسبت تامی با نام ساراک آخرين امپراطور آشور دارد) سرورتيز رفتار(چنانکه پيداست نام ائوروسار 

و  ُلرشاهان بوده است يکی همانا خود نام مبنی بر اينکه جنگل سفيد آريائيان همان جنگلهای سمت لرستان و کرمان
نام لر در شکل الئور به معنی دارای خاک سفيد بوده است، کلمه آذری لور به : است که خود به دو معنی است لرستان

به نظر می رسد که نامهای الرستان و الرک نيز ريشه در . معنی يک نوع ماده لبنی سفيد رنگ متضمن اين معنی است
از سوی ديگر اين نام در شکل اصلی اش يعنی ُلر در خود زبان لری به . می کهن فالت ايران داشته باشنداين کلمه بو

به بيان بهتر خود . پس به عبارت ديگر خود نام ُلر هم شامل معنی سفيد و هم جنگل است. معنی کوه پر درخت است
م منطقًه کرمانشاهان و لرستان در خبر ديودروس از سند تاريخی اين نظر همانا نا. می باشد جنگل سفيدبه معنی  لرستان

يعنی باغستان سفيد آمده است که بی شک باغيستانون اوروس نويسندگان کهن يونانی و رومی می باشد که به صورت 
 )، سرزمين خدايیهلتمتی( اليمائيداز آنجائيکه نام کهن منطقه . بيان ديگری از همان نام جنگل سفيد آريائيان بوده است

شده باشد چه هرودوت نام اسالف لران ) به معنی کوهستانی(بوده لذا بايد در اينجا نام آريا جايگزين همين نام عيالمی 
بوده و مناسبت تامی با نام اساطيری نيای اساطيری لران در  خوشبختآورده که به معنی  بودين) کاسيان باستانی(

اين نام اساطيری به صورت بختياری بر روی نام لران . دارد) ايیبه معنی دارای آرامش خد( ارمائيلشاهنامه يعنی 
.               يعنی نيکبخت ذکر گرديده است فردذاخشتیهمين نام  اساطيری در اوستا به صورت .جنوبی باقی مانده است
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 زرتشت و کورش در اسطورًه گرجی اميران وکورشا 
 

و همسايًه ) اران سابق(در اساطير آذربايجان شمال رود ارس ) امری، اميران( مهرهمانند ايزد  کورشو  )برديه(زرتشت
يعنی همسايگان گرجيها لذا اين سؤال پيش می آيد اين امر در نزد . غربی آن يعنی ارمنستان بسيار معروف بوده و هستند

دق است يا نه؟ صا -را فرنها است  با خود حمل می کند   کورشنام کورا يعنی آنجا که رود   - شمال غربی همان آذريها 
که اساطير کهن آنان در کتاب ) آذريها(ترکان اران در نزد : برای جواب ابتدا سری به اساطير آذری و ارمنی ميزنيم

يعنی دارندًه تن ( زرتشت: آنان محفوظ مانده است اين دو قهرمانان اصلی اساطيرآن هستندده ده قورقود اسطوره ای 
خان زرين ( بای بورهپسر ) تن درخشان يا به ترکی به معنی نژاده، آرا، ايرج دارندًه(بامسی بئيرک تحت نام ) زرين

در نزد ارامنه که موسی ). کمبوجيًه دوم(گام خان پسر ) خان آبادگر( بايندرخانو کورش تحت نام ) عهد طوفان، جمشيد
و ) نجيب(آرا، )فوچ(کورش تحت سه نام  کورشخورنی مورخ عهد قباد و انوشيروان آنهارا جمع آوری کرده  از 

دارای (  آرتابازو ) زرين(کرناک ،آرای آرايان، زرتشتنيز تحت هفت نام زرتشت و از ) شاه نيک و عادل( آرتاشس
عاری ( ارتا وازدزير عنوان  تنهاکمبوجيه اسم برده شده و از ) آرا(قصيرالعمريرواند و هايکاک دوم ،  پاوس) عدل

درمورد نامهای آخری آنان بايد افزود که موسی خورنی کورش را در . د گرديده استيا) يا دانای عادل ازنيکی و عدالت
معرفی می نمايد و اسطوره ) آرتاخشياس(تحت همين نام آرتاشس ) کرزوس پادشاه ليديه(کرسوس مقام مقهور سازندًه 

وی می . سيار جالب استآرتاباز ذکر مينمايد که ب/يا فرزند خوانده اش آرتاوازد / ای را راجع به او و فرزندش
 برديه زرتشت پسر خوانده کورش سوم يا همان(آرتاوازد . پس از آرتاشس پسر او آرتاوازد به تخت شاهی نشست:"آورد

برادران خود را از آيرارات به واليات آقياويت و آربران کوچ داد تا در آيرارات در ) کمبوجيًه سوم پسر کورش سوم
چند روز بعد از به .ن پسر نداشت لذا فقط تيران را به عنوان جانشين نزد خود نگاهداشتملک پادشاه زندگی نکنند و چو

پادشاهی رسيدنش هنگاميکه به قصد شکارگورخر و گراز در حوالی سرچشمه های رودخانًه گينا از روی پل آرتاشات 
ل عميق افتاده و در اعماق آن می گذشت ناگهان ازرؤيايی اختالل حواس به او دست داد در نتيجه از اسب به يک گودا

به مناسبت مرگ آرتاشس به عادات « :در بارًه او چنين افسانه گويی ميکنند) نخجوان( گقتنترانه سرايان . مفقوداالثر شد
وقتی که تو «:دلتنگ شده به پدرش گفت آرتاوازدمی گويند از اين موضوع . »و رسوم مشرکين مرگ و مير بسياربود

از برای اين هم آرتاشس اورا . »ا با خود بردی   اکنون در اين ويرانه ها  من بر کی سلطنت کنمرفتی   تمام عالم ر
اجنه ترا گيرند و برند )  آرارات(گر تو به نخجير روی بر اسب سوار   به سوی ماسيس به کوه آزاد «: نفرين کرده گفت

زنجيرهای ا نيز در بارًه او نقل می کنند که او به پيرزنه. »به سوی ماسيس به کوه آزاد  نور نبينی و به مانی دربند 
پيوسته زنجيرهای اورا می جوند و او تقال نيکند تا بيرون بيايد وبه  سگمغلول در يک مغاره محبوس است و دو  آهنين

زنجيرها محکمتر ميشوند لذا تا به حال هم بيشتر پتک آهنگران ليکن می گويند که از ضربتهای . زندگی عالم خاتمه دهد
. آهنگران به پيروی از افسانه روزهای يکشنبه سه چهار پتک به سندان می زنند تا زنجيرهای آرتاوازد محکمتر شوند

 ليکن برخی ميگويند که همان هنگام به دنيا آمدنش واقعه ای به وقوع.ليکن حقيقت واقعه همان است که ما در فوق گفتيم
آنها را زياد شکنجه ) کورش(آرتاشسپيوست و عقيده دارند که زنان از نسل آژدهاک اورا افسون کردند و به همين سبب 

طفلک آرتاوازد را ربودند و ) شکاکها=ُکردان(اژدها نژادان «" در اين باره همان ترانه سرايان در افسانه می گويند. کرد
بعد . ع که او ديوانًه مادر زاد بوده و در اثر همان مرض هم مرده درست استبه نظر من آن شاي. ديو به جای او گذاشتند

پيداست که دراين اسطورًه روايات شفاهی کهن آذری و ارمنی اسطورًه ." از او برادر وی تيران بر تخت شاهی نشست
از بررسی . است پسر کورش درهم آميخته کمبوجيهبا از آن ) آرتين(کياخسار پسر ) اژی دهاک( آستياگمربوط به 

می ) تور ، حام( کمبوجيهو هم به جای نا برادريش ) برديه(زرتشت هم به جای  آرتاباز/ آرتاوازدبيشتر معلوم ميشود که 
و کورش / فريدونبرادران  برمايونو کتايون اين دو در شاهنامه يکجا تحت نام . باشد که دارای اختالل روانی بوده است

جالب است که کتسياس مورخ و طبيب يونانی دربار . پسران وی به شمار رفته انديرج او  تورجای ديگر تحت نام 
را پسرخوانده های کورش و جای ) ويشتاسپ، سلم( مگابرنو ) برديه(زرتشت سپيتاک پادشاهان ميانی هخامنشی جايی 

به ) ی دارای دانش نيکآرتاباز يعن(آرتاوازد  به هر حال معنی لفظی. ديگر برادر و نابرادری وی ذکر کرده است
پسرخواندًه کورش می باشد و اين موضوع جای ديگر از گفته های موسی خورنی اثبات  )برديه(زرتشت وضوح نشانگر 

آنها ) نخجوان آذربايجان( گقتنصحت اين روايت را به طوريکه به سمع من می رسد که اهالی ايالت انگورخيز :" ميشود
در اين ترانه ها که به رشتًه نظم کشيده شده اند داستانهايی در . اند تصديق می کنند را با رغبت و عالقه محفوظ داشته

زيرا که . ناميده ميشوند روايت ميشوند) اژدها زادگان(بارًه آرتاشس و پسران او و نسل آژدهاک که به کنايه ويشپازوننر 
به حرمت آرتاشس خوان ناهار چيد « : ميشود که در اين ترانه ها همچنين گفته. اژدها به زبان ما يعنی ويشاپ يا اژدها

پور دلير آرتاشس دل فراخ    آرتاباز« : ايضًا گفته ميشود. »چيد همچنين توطئه بر ضد او در سرای اژدران  آرگاوان
. »را در ديار مادماراکرت نيافت مکان کوچکی بهر احداث کاخ   به هنگام وضع بنياد آرتاشات   گذشت و کرد بنياد    

ساتنيک  ايضًا گفته ميشود حسرت خورده سخت مشتاق  بانو. واقع شده است  شارورماراکرت را که در دشت موسوم به 
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آيا اکنون تو از حقگويی ما از » .آرگاواندارد اشتياق به ارتاخور خاوارت و خاوارتسی از گياهان    از زير بالين سر 
) آرارات(که بر باالی کوه آزاد ماسيس )  اژدهايانی، ُکردان شکاک(هايی آنکه داستانهای تاريک و مبهم را در بارًه ويشاپ

يعنی دارای ارج و حرمت بی شک منظور همان  آرگاوان." زيست ميکنند و روايت و تفسير کرديم در شگفتی نيستی
) نيک نژاد(هووی مترادف با   ساتنيکفريدون می باشد چه نام بانو / شاهنامه يعنی زرتشت پسرخواندًه کورش ايرج

نام . بوده است) برديه(دختر کورش و زن گئوماته زرتشت ) دارای اندام پر(  آتوسا است که نام اوستايی و پهلوی 
نسبت داده شده به ) يعنی دارای دانش نيک ،زرتشت( ارتابازکه بنای آن به ) يعنی ساخته فرد دانا و مقّدس ماد(ماراکرت 
همان نواحی جلگه ای مجاورشرقی همين )  دشت شاهان( شاروردشت . ت داردمطابق) مراغه(رغه زرتشتی  وضوح با

و آتشکدًه آذرگشنسب ) مکان نگهداری اوستا در عهد ساسانيان، روستای چيکان حاليه(گنج شيچيکان شهرمی باشد  که 
اختصاص به ) عدلدارای ( بازارتااز اينجا معلوم ميشود که نام . در آن قرار گرفته  بوده اند) ويرانًه قائين دگبًه حاليه(

اختصاص به کمبوجيه پسر کورش داشته است به هر حال اين ) عدلبی بهره از (ارتا وازد و نام مشابًه آن يعنی   زرتشت
کمبوجيًه در همين رابطه در اسطورًه معروف گرجی اميران، . دو در معنی دارای دانش نيک با هم مغشوش ميشده اند

شاهزادًه نورانی ( اميرانتحت نام ) بی مرگ( ِاُمریو ايزد خورشيد ماساگتها يعنی ) رديهب(زرتشت نيکنامو بدنام 
در افسانه های مشرق زمين تأليف يوری کراسی ترجمًه گل آقا گرجی اين اسطورًه . با هم اشتراک يافته اند) جاويدان

 سپنداتهنظيرمنشًاهای خويش  -) عقاب(نوزاد فرزند داردژالن و دالی اميران : " دانشيان چنين آورده شده است
بعد ازآن ..........  گرديد  غلبه ناپذيرتوسط فرشته ای   -سکاها و روميانخورشيد شکست ناپذير و ) اسفنديار شاهنامه(

،ايزد آتش شفابخش آريائيان به معنی لفظی دارای منش نجيبانه، در اينجا آئيريامن( آی آمان فرزندخواندًه  - اميران 
تنها بدون برادرخوانده هايش اوسيبی خورشيد نشان و بدری ماه نشان به سير  -)کورش ،ارامنهآرای يا  ايزد مهر منظور

تمام دشمنانش را نابود . در جنگ رو در رو هيچکس در دنيا نبود که به تواند در برابر او مقاومت کند. و سفر می رفت
اميران . ه درخت بلوط بود که او نتوانست بر آنها پيروز شوددر سراسر جهان فقط سه ديو، سه گراز وحشی و س. کرد

به خاطر همين سه مورد پيمان شکنی مجازات اميران .حتی سه بار سوگندش را شکست و خيلی کارهای ديگر هم کرد
 رشاکوهمراه اميران يک سگ شکاری به نام .  با يک زنجيرآهنی به يک ميخ آهنی که تا دل زمين رفته بود بسته شد. شد
اميران و کورشا هميشه زنجير را می . زيادی را شکار کرده بود، به زنجيرکشيده شد)تور و شکا(بزهای کوهی که 

درست هنگاميکه که ميخ داشت از زمين بيرون می آمد، پرنده ای روی . کشيدند تا ميخ آهنی را از زمين بيرون بکشند
ضربه ای به پرنده و ميخ می زد، پرنده پرواز ميکرد اّما ميخ  اميران از کوره در می رفت و با زنجيرش. آن می نشست

 کمبوجيهبه کوش سوم يعنی  منسوب( کورشا. آهنی به سرجای اولش بر می گشت و اين کار سالهای سال ادامه داشت
را می وقتی آن . در النه اش سگی می زائيد) دم دراز(اوربی بود  هر سال عقاب ماده ای به نام  عقاببچًه يک  )سوم

ديد به چنگالش می گرفت، به آسمان پرواز می کرد و سگ را از آن باال رها می ساخت تا کسی نتواند آن را بيابد و 
در اين حين . يک شکارچی اين کورشا را که همراه اميران به زنجير کشيده شده بود می يابد و تربيت می کند. تربيت کند

. قدر سبک پا بود که می توانست در دو سه گام هر بز کوهی را شکار کندو آن. در آمدکورشا بال عقاب هم روی دوش 
به زنجير کشيده  )زرتشت -ايزد مهر( اميرانبا  بزهای کوهی، کورشابرای مجازات کشتار . اين يک عيب شرم آور بود

                                                .را گم کردسگش سوانی شعری برای کورشا ساخت، مرثيًه يک شکارچی که . شد
                                                                       
 کورشا، کورشای من ،                                      کورشا گم شد، کورشا

 تورا نيمه شب گم کردم
!درست در دل شب   

ببرد، يک تاجر؟وای برمن،چه خاکی برسرم بريزم اگر تاجری تورا   
تورا از من دزديده باشد چه کنم؟) سگپرستی(وای بر من، اگر کادژی  

.دهان و گوشهای کورشا مانند طالست، مانند طال  
.و چشمهای کورشا،چشمهايش مانند مهتاب، مانند مهتاب  

 پارس کورشا مانند رعد،
.پنجه های کورشا به پهنای خرمن جا  

.به اندازًه يک مزرعه - پرش کورشا  
 خوراک کورشا، خوراک کورشا،

!نان نرم و تازه  
!وای برمن، چه کنم اگر اکنون به تو خرده نان مانده بدهند، خرده نان مانده  

نوشيدنی کورشا. نوشيدنی کورشا  
.شراب تازه و شيرين است  

 وای برمن اگر به تو آب، آب مانداب را بدهند؟
-رختخواب کورشا، رختخواب کورشا  

.ستلحاف و پتويی نرم ا  
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!وای برمن اگراکنون تورا روی تراشه ها به خوابانند، روی تراشه های خشن  
 کورشا، کورشای من،

 از باال به سان شيرهستی؛
 از پايين همانند يک قرفاول،
.در خشکی مانند يک قهرمانی  

!در دريا بسان کشتی شکست ناپذير  
 کورشا، کورشای من،

 درسوگ تو گريه ميکنم، گريه می کنم،
فراوان دارم، اندوهاندوه   

!اکنون يک سال است، يک سال تمام  
 

می داده بز وحشی معنی يا  قوچ] منسوب به[در زبانهای ايرانی کهن کورش يا همان )منسوب به کورش( کورشانام  
بدان اشاره شده ) تحت نام ذوالقرنين يعنی قوچ دوشاخ(است که در اين اسطوره گرجی و همچنين در تورات و قرآن

سگ دارای فرًه ( فرانکيعنی  فريدون/مادر کورشاين اسطوره بی ترديد اشاره به نام عقاب و سگ بالدار اّما . است
 کورشادوت است که دايًه وی محسوب است و از همينجاست که نزد هرو) پلنگ= پارس= سگ(سپاکو يا همان ) ايزدی

تصوير گرديده است،چه اصًال لغت پارس در قديم به دو معنی کناری ) ، يعنی پلنگ جنگیيوزپلنگ(سگ بالداربه هيئت 
پس  .يوزپلنگ بوده است که در معنی اخير از زبان سکائيان آريائی در زبان ترکی به وديعت گذاشته شده است/و پلنگ

بوده است و از توتم و سمبل کهن پارسها ) منظور عقاب و يوزپلنگ يا پلنگ(يعنی عقاب دم دراز عقاب اوربی
پلنگی بوده است که بر سر نيزه ای نسب ميشده / هخامنشيان پوست يوز پلنگ) شاهی(= درفش کاويانی همينجاست که 

) شاهزادًه بی مرگ(اميران اّما در مورد خود نام .شوده است پر ميگ) اريی= آله ای (می شده و بر باالی آن تمثال عقابی 
آذريها می باشد بايد گفت که کتسياس از اين بامسی بئيرک ايرانيان و آژی دهاک و  زرتشتارامنه و  ارتاوازدکه به جای 

اسفنديار  ياد نموده بوده است؛ لذا) هر دو به معنی بی مرگ( امرگوسو  امرائوسنام در رابطه با کورش به صور 
که در اساطير ايرانی متًاخر به دست رستم يعنی پهلوان کشته ميشود، در اصل خود همان  -شاهنامه نيزروئين تن 

نوشته های کتسياس در اين رابطه بسيارقابل تّوجه است جه از گفته های وی معلوم .زرتشت سپيتمان مراد بوده است
که گفتيم هردو به معنی بی مرگ و  آمرگوسو  امرائوست اسامی تح) برديه(سپيتاک زرتشت و  ايزد مهرميشود که 

حضور داشته که می دانيم کورش در اين ) آالنها(درآخرين نبرد کورش با ماساگتها امرائوس زرتشت جاودانه می باشند 
د و بر زخمی بر می دار) سميراميس، بلقيس، فزنگيس دختر افراسياب شاهنامه(توميريس نبرد ها از جنگجويان ملکه 

بسيار قابل ّتوجه است و اين نشانگر آن است ) زرتشت(آمرائوس در لشکر  وجود فيالن و سواران هندی. اثر آن ميميرد
برقسمتهايی از ) زرتشت، بودا= بلخ باميک يعنی بلخ شهر شخص منور(که زرتشت درحکومت طوالنی خود بر باختر 

را ) لفظًا يعنی سرود دان زرين تن(گئوماته زرتشت ت نيست که پس بی جه. تسّلط داشته است همشمالغربی هندوستان 
از خودشان به حساب می آورند و در حقيقت آن نيز ترديدی به خود راه ) سرود دان مّنور(گوتمه بودا هندوان تحت نام 

به اميران  که مترادف با - شرويندرحاليکه اين پسرخواندًه کورش چنانکه ابومنصور بغدادی آورده تحت نام .نميدهند
يعنی سرزمين مردم ( زنجو از طرف پدر از اهل ) پادشاهان ماد(کيانيان از طرف مادر از خاندان  - معنی شاهزاده است

تحقيق بيشتر نشان می دهد که در اينجا . بوده است)سرزمين سرماتها در قسمت سفالی رودهای ولگا و دن= مادرساالر
يعنی سرماتهای کناری، (مراد بوده است که سرماتهای آنتايی ) سرماتها، يعنی مادرساالران(شاخه ای از سئورومتها 

خوانده ميشوند و ) کناری( بوسنیناميده می شده اند يعنی همان مردمی که امروزه ) دوراسروها، يعنی صربهای کناری
همان ( سيدارته بودا لذا بی مناسبت نيست که شکلی ازنام .مسلمان سنی مذهبند و اسمهای ايرانی بين ايشان فراوان است 

در . م نيای اساطيريشان به شمار می آيدنا) اعقاب ماساگتها( آالنهادرنزد شاخًه ايرانی سرماتها يعنی ) گئوماته زرتشت
تورات  بايد ) فرزند جمشيد= مهر/خورشيد منسوب به( شمشونبا ) اسفنديار روئين تن(مورد مطابقت سپنداته زرتشت 

افزود که داستان مرگ اين هردو که در زير آوارهای کاخی مدفون ميشوند که آن را به منظور کشتن دشمنان بر سر خود 
و جمشيد بازماندًه توفان ) بازمانده(افزون بر اينکه پدر ايشان يعنی مانوح  .راب ميکنند، مشترک استودشمنانشان خ

ظاهرًا ريشًه داستان شمشون و اسفنديار به روزگار پيش از زرتشت می رسد چون نام ايزد خور . نيزمطابق می باشند
بوده که به معنی بی مرگ و جاودانه می باشد و نزد ) بی مرگ(ِاُمری در نزد خوارزميان) جمشيد(مهر شيد ايرانيان يعنی

و اين اصل همان امرائوس خبر کتسياس می باشد که با کورش مفابله می کند . آنان بزرگترين خدا به شمار می آمده است
وی به شمارآمده، از س) دريها، تاجيکان(گرچه وی در اين نقش و همچنين در نقش امرگوس که پادشاه سکائيان دربيکی 

کتسياس در رابطه با ملکه سميراميس از کلمًه مرموزی به نام . قابل تذکر است. ديگر به وضوح به جای زرتشت است
در ". رها شده وبا کبوتران پرورش يافته بودکتو که ملکه سميراميد بعد از تّولدش در :" ياد می کند و می گويد )النه( کتو

صربو کرواتها در نزد = يعنی همه کس و هرکس ها يا قداره بندانکاتياريان م که يادآور نا - اسطورًه گرجی اميران، کتو
پرگيس، همان (بلقيساست که مطابق اسطوره ها تحت نام ) بلقيس(به جای خود نام ملکه سميراميس  -سکاها است

ميراميس ولی در واقع اين س. بوده است) کورش، آرا(سليمان عاشق ) که دختر افراسياب به شمار رفتهفرنگيس 
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بوده که کورش از وی خواستگاری کرده بود، ) آالنها(ملکًه ماساگتها ) سرورتوانا و پرگيس(توميريس همان ) بلقيس(
سميراميس، ( شاميرامو ) کورش( آراموسی خورنی نيز از رابطًه عشق و عاشقی بين .همانکه سر انجام فاتل وی گرديد

به ) توميريس(معشوق عاشقکش خبر هرودوت يعنی شاميرام  سخن می راند ولی شخص عاشق را همان) توميريس
چنانکه اشاره شد نام توميريس از سويی به معنی پر زلف يعنی همان معانی لفظی ذوليخا و بلقيس است . حساب می آورد

 يوسفا که به ترتيب در رابطه ب) دختر افراسياب(که در مورد خود اينان گفتنی است نامهای ذوليخا و بلقيس و فرنگيس 
می باشند جملگی متعلق به همان ) کورش(سليمان و ) خضر، کيخسرو( کياخسارو ) ماديای اسکيتی، افراسياب دوم(

 - امير -تو"اّما نام توميريس از سوی ديگر در واريانت . می باشند) آالنها( ماساگتهاملکًه تاريخی و اساطيری  توميريس
و همسايگان ) آالنها(اين از جانب ديگر نام ايزد خورشيد ماساگتها  معنی سرور جنگجوی بيمرگ را می دهد که" س- ی

از اينجا معلوم ميشود که هرودوت در خبر کشته شدن کورش به .. بوده است) بی مرگ(ِاُمری خوارزمی ايشان يعنی 
بی (امرگوس دست توميريس در اصل به نام ملکًه ماساگتها اشاره داشته است و کتسياس با آوردن نامهای آمرايوس و 

می دانيم هرودوت نام اين ايزد را در .سوای زرتشت، نام ايزد خورشيد سکائيان آسيايی را ّمد نظر قرار داده است) مرگ
) اسالف اسلوونها(يا همان سکائيان پادشاهی ) اسکلوها(اسکيتان نزد سکائيان اروپايی اوکراين و روسيه يعنی 

که مطابق با خورشيد شکست ناپذير روميان است که روز ميالد . استيعنی خورشيد جنگاور آورده   اويتوسوروس
سکايی نزد ايرانيان به صور ميثره، ايزد رعد  وايزد خورشيد  نام اين .مسيح از روز اختصاصی وی بر گرفته شده است

) ًه اوستاپارت يعنی خراسان، سرزمين چخر"= سرزمين ارابًه خوب" به معنی پهلوان(جمشيد و تخموروپه و تهمورث 
که اين بلعيده شدن جای . ميشوند] و کشته[بلعيده شده، گرجيها توسط ديوی گرفتار اميران آمده اند که اين هر دو نظير 

ديگر همان طور که در اسطورًه اميران باقی مانده به صورت به حالت جاودانه به قيد زنجيرگرفتار آمدن آنان تصوير 
فرزند ) همزاد درخشان، خورشيد(جمشيد نيز نظير  )تهمورث( تخموروپههلوی گفتنی است در اساطير پ.گرديده است
را می سگ پهلوان دم دراز از سوی ديگر معنی  تخموروپهگفتنی است . به شمار رفته است) دور درخشنده( ويونگهان

. جايگزين گرديده است ) يعنی مربوط به شکارگر قوچهای وحشی( کورشادهد که در اسطورًه گرجی اميران با همان 
لفظًا يعنی ( ارامنهتيگران از نظر تاريخی با  )تهمورث، تور ايزد پهلوان رعد وبرق سکاها( تخموروپهخواهيم ديد 
 ،سيامک، فرواک) کيومرث(گرچه از سوی ديگردرّکل گرشاه . فابل تطبيق استزرتشت / جمشيدپسر ) درندًه تيز

پاراالتهای ،هوشنگ، تهمورث و جمشيد يعنی پيشداديان اوستا چنانکه آرتورکريستن سن دانمارکی آن را دريافته است با 
کورش به هرحال در اسطورًه گرجی اميران، . سکاها يعنی نخستين مخلوقات قانونگذار اساطيری آنان مطابق می باشند

با اين سمبل يوزپلنگ نشان )سازندًه ّسد دربند داريال قفقاز،  ن شدهآفري جهانگيريعنی (شاهنامه فريدونجاودانه،همان 
کمبوجيه و آستياگ باهم اشتراک ) خدای خورشيد(درطرف ديگر زنجير در وجود اميران،زرتشت، ِاُمری .داده شده است

ده به جای اميران ، ولی در اساطير ارامنه همسايًه جنوبی گرجيها که در تاريخ ارمنستان موسی خورنی ثبت ش. يافته اند
چنانکه قبًال اشاره شد .است که درهم ادغام گشته اند) زرتشت(و آرتاباز) کمبوجيًه سوم(و آرتاوازد ) آستياگ(اژی دهاک 

= مربوط  به خورشيد(نقش ايزد خورشيد و زرتشت اين اسطوره يعنی اميران،در اسطوره توراتی شمشون 
هوم،گودرز، (ون نام پدر وی يعنی مانوح يعنی بازمانده نيز مطابق با جمشيد بهتربرجای مانده است چ) اميران،اسفنديار

همانند جمشيد پسر ويونگهان يعنی )اميران گرجيها(در اساطيرپهلوی نيز تهمورث . يعنی پدر زرتشت می باشد) سپيتمه
قبيلًه يهودی جالب است که موسی خورنی به صراحت شمشون تورات را از. خورشيد دور دست به شمار رفته است

در رابطه با يک پسر زرتشت در تاريخ ارمنستان موسی خورنی مطالب . يعنی مادهای مهاجرذکر کرده استآماتونی 
مهمی ذکرشده  که از مقابلًه آنها با مندرجات کتاب تاريخ پارس کتسياس نکات جالب توجهی در بارًه زرتشت و پسرانش 

پادشاه  امرائوسسرانجام ) توميريس/زرتشت(رد کورش با امرائوس کتسياس می گويد که در نب: معلوم می گردد
که در اينجا می توان خبر کشته شدن گئوماته زرتشت .و دو پسرش کشته شدند) ، تاجيکانزرتشت پادشاه دريها(دربيکان 

به .نمود و دو پسرش را به دست داريوش و همدستان پارسی اش از وقايعی که منجر به کشته شدن کورش گرديد متمايز
به در مقابله با کورش بلکه  دو پسرشو ) زرتشت(آمرگوس پادشاه سکائيان پارسی دربيکی /عبارتی روشن تر آمرائوس

به دست داريوش کشته شده اند؛وجه اشتراک کورش، داريوش و توميريس که در اين رابطه موجب خلط مبحث شده 
و پسرانش  به ) برديه(پس در ترور گئوماته زرتشت . ه استبود) به ظاهر يعنی شاهکش(شاميرام اشتراک آنها درلقب 

زرتشت که در آن هنگامه در ارمنستان و آذربايجان و اران حکومت می کرده از  پسر سومدست داريوش وهمراهانش 
و جانشين وی )  زريادر، برديه، يرواند( زرتشتگزنفون و خارس ميتيلنی محل حکومت :واقع جان سالم به دربرده است

بنا براين همان طور که مندرجات کتيبًه بيستون و کتب پهلوی .را ارمنستان و اران و آذربايجان گزارش می کنند يگرانت
همان جاماسب شاهنامه و اوستا به معنی (داريوش مغ کشی و تاريخ ارمنستان موسی خورنی برمی آيد در وقايع بعد از 

خورشيد چهر که به وضوح به جای پسر کوچکتر زرتشت يعنی  -)به معنی لفظی موجود درنده( تيگران)لفظی مغ کش
نبرد موفقيت آميزی را عليه نيروهای داريوش رهبری  ارمنستاندر   -کتب پهلوی مّلقب به ساالرجنگجويان است

خورشيدچهر " (تيگران پسر يرواندقصيرالعمر"داريوش نتيجًه نبردهای نيروهايش با ارامنه به رهبری . مينموده است
را ناگفته گذاشته است؛ اصًال نام وی را به عمد درکتيبه ذکر نمی نمايد و اين خود نشانگر آن است ) کوچکتر زرتشتپسر

يکی از (به هر حال بعد از اين وقايع خاندان ويدارنه .که بر وی دست نيافته و يا مجبور به مصالحه با او گرديده است
اندان وی در آنجا حکمرانی نموده اند و اين نشانگر کنار رفتن و خ) زرتشت شريک بوده/سران پارس که فتل برديه
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ناگفته نماند که در اين حين داريوش به جهت .برديه از حکومت ارمنستان و اران و آذربايجان می باشد/خاندان زرتشت
 آتوساو ) اپر دانش، همان پوروچيستای اوست(پرميس يعنی ) زرتشت(مالحظات سياسی با دختر و زن برديه وجيه المله 

نام پادشاه تيگران موسی خورنی در رابطه با .ازدواج مينمايد) زرتشت/هوتس، دختر معروف کورش زن سابق برديه(
در کتاب پهلوی .آورده است که بی شک در اينجا داريوش مراد بوده است) سمبل ظلم و ستم(مخاصم وی را اژيدهاک 

موفقيت آميز ذکر شده و وی توانسته است که ) جوشن بسته( بستور زرتشت يعنی/يادگار زريران نيز نبردهای پسر زرير
انتقام خون پدر را ازدشمنانش بگيرد گرچه خبر يادگار زريران تحريف شده است از اين نظر که داريوش و پدرش 

ه در نتيج. جايگزين نموده اند) ويشتاسپ کيانی اصلی(و برادرش مگابرن ) زرير، زرتشت(ويشتاپ را با سپنداته 
قاتل زرتشت و خانواده اش که بعدًا به مقام دامادی مقتولين رسيده، حامی آيين و خانواده گئوماته  )جاماسب(داريوش 
 تخموروپهما را به وضوح به سوی نام اوستايی ) يعنی جوشن بسته(بستورنام .معرفی شده است)برديه، زرير(زرتشت 

رهنمون می گردد، چه لقب اوستايی تخموروپه يعنی ازينونت ) هيوزپلنگ مانند، تهمورث شاهنام/يعنی پهلوان پلنگ(
نيزچنانکه در زبانهای اروپايی  تيگراناز سوی ديگر خود نام ايرانی . مترادف نام بستور است) يعنی زيناوند، مسّلح(

ناگفته نماند . باقی مانده در زبانهای ايرانی به معنی درندگانی چون ببر و پلنگ و پوزپلنگ و شير و گرگ بوده است
داريوش در رابطه با تيگران و ارامنه اشاره ای به نام قلعه پلنگ در ارمنستان نموده است که بايد همان تيگرانا کرت 

در تأييد انطباق نامهای تيگران و بستور و تخموروپه نامهای متوالی شجره .خبر موسی خورنی باشد) ساختًه تيگران(
را در دست داريم که پسر و پدر معرفی شده ) پدر اروپائيان(و آرپاکشاد ) ح، زرتشتصال(نامه توراتی آنان يعنی شالح 

چنانکه پيداست که اين . است) بستور(=يعنی  ازينونت) تيگران(=  تخموروپهدر ثانی چنانکه گفته شد لقب اوستايی . اند
ان تاريخ ارمنستان موسی خورنی می توان در شجره نامًه تيگر. القاب در رابطه با اسامی تيگران و بستور پديد آمده اند

هوم عابد، (دوم هايکاک و جّد وی ) زريادر، سپيتاک، برديه، زرتشت(قصيرالعمريرواند القاب مربوط به پدروی /اسام
گزنفون در :را از روی معانی لفظی آنها به سادگی تشخيص داد) ی هندوانمانوجمشيد برادر يا پدرهوشنگ،  سپيتمه،

اشاره به فيلسوف تارک اّلدنيای دانا و ) به احتمال زياد ّجد مادری تيگران(کورش خاندان پدری همين تيگران معاصر 
درجنوب شرقی درياچًه ) افراسياب(ماديای اسکيتی دستگير کنندًه هوم عابد معروفی گی کند که اين فرد بی ترديد همان 

که در ) يعنی خوب کردارهوشيوثن لفظًا يعنی دانای نيک  يا همان (چه در اوستا هوم عابد و سرور . اورميه می باشد
آمده همان است که درروايت ) مؤبد با آيين( همداتای و در تورات ) موبد دانای خوب( هودقرآن تحت نام ايرانيش 

در اصل مًوبد (وی تحت نام جمشيد . معرفی گرديده است)هوشيار، زرتشت(هئوشينگه پدراوستايی ديگر با نام  فرواک 
مؤبد (جمشيد اما در همين نام . در گرشاسب نامًه اسدی طوسی فرمانروای تارک اّلدنيايی به شمار آمده است) زرين
شروين (اهزاده از همينجاست که زرتشت ش. مشترک بوده اند) هوم، گودرز(زرتشت و پدرش سپيتمه ) زرين

رهبر و فيلسوفی تارک اّلدنيايی به ) آنکه به آزمايشات سخت برگمارده شد(وايوب ) مّنور(تحت نامهای بودا ) خرمدينان
آورده است ) يعنی گرگ(توررا ) در اينجا زرتشت(جمشيد و باز از همينجاست که اسدی طوسی فرزند .شمار رفته است

) جنگجوی جوشن پوش( بستورو ) پهلوان ببر مانند(تخموروپه است که همان ) ندرنده تيزدندا( تيگرانکه مطابق با 
بعد از سيرزابلستان ) زرتشت/سپيتمه(در گرشاسب نامه اسدی طوسی جمشيد تارک الّدنيا . مذکوردر اوستاست

با اره به ) رشکو= در اينجا منظور سپيتور اوستا( و هندوستان، در کشورچين تّو سط مأموران اژی دهاک ) افغانستان(
آورده شده )زرتشت/ دانای سرودهای دينی، سپيتمه(دو نيم ميشود که اين اسطوره درروايات اسالمی با اسم زکريا 

که تارک الّدنيا )شهريار زرين يعنی زرتشت(زريترتشتره گفتنی است در مهابهاراتًه هندوان هم با اندکی تغيير .است
می دانيم که .است در جنگل دور دستی به آتش دشمنانش ازبين ميرود) نی کورشدر واقع پسرخواندًه کورو  يع(وکورزاد 

يعنی عادل سرزمين چين است که شايد مربوط به رشن چين ) پيامبر(يکی از اسامی پهلوی زرتشت يا همان نئيريوسنگ 
زرتشت دربلخ  عهدی است که هنوز بودا ازاصلش زرتشت باز شناخته ميشده و شايد هم به سبب نزديکی محل حکومت

پعنی بلخ مّنور و بلخ الحسنه البد  بلخدر اين رابطه گفتنی است القاب شهر . و نواحی شرقی آن بدين نام خوانده شده است
چه منّور و  خوب و . در اين ناحيه بدان داده شده است) بودای باميان(به جهت حکومت زرتشت زرين مو و درشت اندام 

در اوستای موجود هم . می باشند) تنائوکسار(، هامان ، زرير و برديه  بودايعنی  زرتشت زيبا ودرشت اندام معنی القاب
موسی خورنی نام خواهر . ذکر گرديده است)  سپيتاک زرتشت(به درستی بعد از پدرش سپنداته ) تيگران(نام بستور 
وی می گويد که به . تشت استدختر کوچک زر) پوروچيستا(آورده است که منظور همان پرميس  تيگرانوهیتيگران را 

 تيگرانموسی خورنی شجره نامًه . ازدواج نمود) جاماسب/ در اينجا منظور داريوش(سبب مصالح سياسی با اژی دهاک 
که در شاهنامه تحت نام ) پسرسکا يعنی همان پارتاتوا(پسر سکايوردی ) بسيار دانا" (پاروئير: "را چنين آورده است

که همان خنوخ دوم تورات به همان معنی ) روشن" (هراچيا. "معرفی گرديده است) ياب دومدر واقع افراس(افراسياب 
که همان آستياگ ) پرثروت و پرنيرو" (پارنواز. "لفظی فاتح و کياخسار تاريخ هرودوت يعنی کيخسرو شاهنامه است

پدر ) پاک نژاد(ان سپيتمه که هم) پاک نطفه" (پاچويح. "است) هووخشتره، کيخسرو ، خضر(پسرکياخسار ) ثروتمند(
شاعرو مرد (" هايکاک"، )نگهبان دعا" (پاوس"، )زرين( "کرناک"از اسامی . زرتشت و داماد آستياگ است

سپيتاک، گئوماته، ( زرتشتدر واقع خود ) نجيب دارای عمرحکومت کوتاه" (يرواند قصيرالعمر"و ) سرودهای دينی
 يرواندوسی خورنی جای ديگر از دو برادر فرمانروای منطقه به اسامی گفتنی است  م. مراد می باشند) بودا، اّيوب

و داماد ) آخروره يعنی فرد عادل اوستا(نام می برد که به ترتيب مطابق با آستياگ ) ياور دانا(يرواز  و) کمک رسان(
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موسی . ميشوندکشته ) کورشفرمانروای عادل، منظور ( آرتاشسمی باشند که هردو به دست ) پاک نژاد(وی سپيتمه 
يرواند به عنوان پسر )  يعنی درنده ببر و پلنگ و گرگسان( تيگران خورنی سرانجام  در پايان اين شجره نامه از 

راهوله (= خورشيد چهر نام می برد که گفتيم همان پسر کوچک زرتشت يعنی )گئوماته زرتشت، برديه(قصيرالسلطنه  
فربه (سمن ناز ) منظور زرتشت، بودا(جمشيد تارک الّدنيا طوسی نام زن درگرشاسب نامًه اسدی . می باشد) پسر بودا

دختر معروف ) توپل( آتوساقيد شده که بی ترديد منظور همان ) افغانستان(شاه  زابلستان  کورنگبه عنوان دختر )  ناز
از وی خشايارشا گرديد و ) مغ کش= همان جاماسب (کورش، زن گئوماته زرتشت است که بعد از قتل وی زن داريوش 

مشخصات بارز قبيلًه اجداد ) گئوماته زرتشت(نيز نظير پدرش يرواند  تيگراندر پايان گفتنی است که . را متولد شد
را با خود به همراه داشته است؛ ) صربهای دوردست، بوسنی ها( دوراسروها  پدری خويش يعنی اسالوهای سئوروماتی 

تيگران يروانديان : " اسانی در مورد صفات جسمانی و خصال وی می آوردچه موسی خورنی مورخ ارمنی عهد قباد س
با گلگون رخسار تيگران مردی . در انتهای موها مجعد اين گونه کارهای شايسته برای مملکت ما بسيار انجام داد موبور

پاهايی خوش برش، در خوردن نوشيدن معتدل در ،  چشمان زيبا و گيرنده ، چهار شانه و خوش اندام با عضالتی پيچيده
بزم و ضيافت خوددار و با نزاکت بود به طوری که متقدمين با نوای طنبور ترانه هايی در بارًه او به مضمون ذيل می 

بسيار خردمند و سخن آرا و در اميال جسمانی نيز معتدل و اصوًال عاقل و مروج تمام خصلتهای مفيد انسانی :" سرودند
سامک، يعنی (مشيه، سيامک / در پايان گفتنی است در شجره نامًه پيشداديان اوستا و شاهنامه کيومرث."  ه استبود

به ترتيب مطابق با  ) پهلوان يوزپلنگ مانند(،تخموروپه )هوشيار،همان ايرج(، هوشنگ )واعظ(،فرواک )کناری، بااليی
، زرتشت  )سپيتمه،مانو، جمشيد پدر(و هوم عابد ) ونگهاندور درخشنده، دوراسرو، وي(، ويوسوت وداها )يمه(ايمرو 

در پايان گفتنی . می باشند) خورشيد چهر پسر زرتشت(و تيگران ) سپيتاک، مانو ويوسوت، جمشيد پسر، ابراهيم ادهم(
ن جمشيد يا هما"کشندًه (  فريدون/ کورشنه ) يعنی تن به سزا ارزانی، مجرم و گناهکار( پشوتناست لقب اوستايی 
؛ چه .بوده است) يعنی مغ کش، کشندًه سپيتاک زرتشت( جاماسپيعنی همان  داريوشبلکه  همان") سپيتمه پدر زرتشت

فروردين يشت  از برديه زرتشت ،  کمبوجيه ،  تيگران و کورش در کنار هم به ترتيب تحت  ١٠٣در  اوستا فقرًه 
کرزم، فرمانده رزم ( کوارسمنو ) زره بسته( بستور،  )رزم آور( پيشی شيوثن ، )نيک کردار( هئوشيوثنعناوين 
که به   داريوشپشوتن پيداست لقب .  نام برده شده است که البد خويشاوند تنی يا سببی يکديگر تصور گرديده اند) کيانی

تور (معانی سرکوبگر، مجرم، تن به سزا ارزانی است به سبب  مقتول شدن سپيتمه جمشيد و  پسرش گئوماته زرتشت
در اين رابطه ناگفته نماند که نام کورش و داريوش در رابطه با زرتشت . به دست آنان به وی داده شده است) شيدجم

ذکر شده و به درستی به ترتيب پدر زن ) يعنی سرکوبگر مغان(جاماسپ و ) شهريار جوان( فرشوشتربيشتر به صورت 
پشوتن به معنی لفظی تن به سزا ارزانی که مقرش در سمت  به هر حال .  گئوماته زرتشت و داماد وی به شمار رفته اند

تعيين شده است  در اصل همان داريوش  ) يعنی  شهرگنجًه اران، در اصل پاسارگاد(شهر اساطيری کنگ دژ سياوش 
نيز بنا به کشورگشائيهای بزرگ داريوش بيشتر ) پادشاه چهار کشور جهان( چيثروميهناست؛ چون لقب وی يعنی  

می . در شاهنامه اين معنی در لقب ديگر وی يعنی فريدون يعنی جهانگير بهتر برجای مانده است. ی بوده استمناسب و
نيز به مناسبت انتساب مملکت  ) کورش(دانيم که درکتب پهلوی در سمت کنگ دژ سياوش يعنی گنجه نام رود کورا 

خوانده ) چيثروميهن(پشوتن به نام چيثروميان / شبه کورش وهمچنين لقب چيثروميان داريو)  گيالن(چهار گوشًه ورنه 
داشته که نام مشترک کورش و پسر خوانده اش برديه زرتشت بوده  )يرج(آرا اصًال خود نام اران تعلق به . شده است

به نظر می رسد در رابطه با همين صفت چهارگوش گيالن قديم بوده است که در نقشه های بطلميوسی، دلتای . است
در معنی تن به  پشوتندر مجموع . تالقی رودهای کورا و ارس به صورت مستطيلی بزرگ رسم شده استبزرگ محل 

پسر ويشتاسپ گرديده است چون در اساطير اسالمی نيز اسم  )اسفنديار مجعول(داريوش سزا ارزانی بعدًا عنوان 
لقب ) دارای تن حيوانی يعنی به ظاهرفشوتن (پشوتنآمده که پيداست نشانگر  سفيانیجاودانی معروف زرتشتی 

يعنی  بامسی بئيرکدر اسطورًه ترکی آذری . آداد می باشد(داريوش يا همچنانکه در اصل عربيش خود ايزد گرد وباد 
به يادگار مانده  ده ده قورقودکه در کتاب اساطيری ) همان زرتشت، زريادر، ايرج(درخشان اندام و نژاده و نجيب 

آمده اند که به ) تيرًه کناری( ديش اوغوزو ) تيرًه مرکزی( ايچ اوغوزهخامنشی در تقابل با هم است، نام دوشاخًه خاندان 
زرين کمرنگ، يعنی هخامنشيان شاخًه ( پاندوو خاندان ) هخامنشيان شاخًه کورش(  کورووضوح قابل مقايسه با خاندان 

در اوستا هخامنشيان سوای عنوان نوذريان  نا گفته نماند. می باشند مهابهاراتهدر حماسًه معروف هندی ) داريوش
در شمار جاودانان زرتشتی . نيز می باشند) يعنی دارای چهارپايان خوب(دارای نام خاندان هوگئو ) فرمانروايان جديد(

بر گرفته (آمده که مراد همان هوگئو اوستا) دارای گاوهای خوب(به جای نام کمبوجيه دوم  پدر کورش سوم لقب گئورو 
در رابطه با نام نوذريان جالب است که هرودوت نام سلسله مادها در ماقبل هخامنشيان را .  می باشد) م هخامنش؟از نا

در اوستا از خاندان نوذر . فرتريان يعنی فرمانروايان پيشين قيد کرده است که در نقطه مقابل نام نوذريان پديد آمده است
و برادرش گستهم ) کورش دوم، سردار کی آخسارو(ارسی يعنی توس و دو تن سپهساالر پ) آتوسا، دختر کورش(هوتس 

شهريار جوان، منظور (در زير عنوان خاندان هوگئو فرشوشتر . پسران چيش پيش دوم از بقيه معروفترند) آريارمنه(
مشهورند که اولی پدر زن گئوماته زرتشت و دومی داماد وی بوده ) مغ کش، داريوش اول(و جاماسپ ) کورش سوم

، )نيک کردار(، هئوشيوثن ) خودرای(و خوادئنو ) جنگ طلب(از اين خاندان همچنين نامهای پيشی شيئوثن. است
ياد شده است که دو لقب اولی متعلق به کمبوجيه سوم پسر کورش سوم ) صاحب کردار(و ورشن ) بسيار متين(هنگهورو
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ونامهای چهارم  و پنجم بايد متعلق به ) برديه( و سومی از آن داماد و پسر خواند کورش سوم يعنی گئوماته زرتشت
                                                                                                . خشايارشا و پسرش اردشير درازدست باشد

                                                                                                                                      
 تحقيقی در باب

)لقمان حکيم(روايت مالقات فيثاغورث رياضی دان با زرتشت   
 

در منابع يونانی و رومی . که در عنوان مقاله يکی گرفته شدند بايد بگويم زرتشتو  لقمان ابتدا در باب ارتباط نام 
در امپراطوری کورش هخامنشی مغ معروفی با  اواسط قرن ششم پيش از ميالدصحبت از ديدار فيثاغورث  در حدود 

قين معاصر به برخی از محق. معرفی گرديده استزابراتاس، زاراتاس ، زاراس، زاريت و زرواستر است که با نامهای 
سبب ترديدی که در زمان زندگی زرتشت در قرن ششم قبل از ميالد کرده اند؛ منکر صحت اين مالقات تاريخی گرديده 

بر ( يا زرواستر) زرين(، زاريت )زرين پيکر(، زراتاس )دارای پيکر تنومند(زابراتاس در صورتيکه نامهای . اند
دانای ( لقمان  و هم ) دارای تن زرين(زرتشت  ضوح هم نشانگر نامبه و) خوردار از پيکر زرين يا شهريار زرين

دارندًه (زريادر ، )بزرگ تن( برديه در تاريخ همچنين با نامهای  زرتشتپس بی جهت نيست که . می باشند  )زمخت اندام
مهاويرا ، )ّمنور(ا بود، )دور درخشنده( بيژن ، )ابراهيم بور( ابراهيم ادهم ، )بزرگ تن(  تنائو کسارو ) تن زرين

وی همان . معروف گرديده است) به معنی دانای دارندًه تن زمخت در زبانهای ايرانی و افغانی( لقمانو ) بزرگ دانا(
و در . به کرات ياد شده استو لقمان )وزير فرعون کمبوجيه(اّيوب، صالح، هامان کسی است که در قرآن تحت اسامی 

شهور گرديده و از آنجا و همچنين از طريق نامهای توراتی و قرآنی اش شهرًه آفاق م مهاويرا و  بوداهند تحت نامهای 
در نام خود وی بر گرفته شده است که در ) مانيه(موضوع برده بودن لقمان در عهد جوانی، از جزء مان . گرديده است

به ديار ) ان، لقمان مسلمينشروين خرمدين( زرتشتزبانهای کهن ايرانی به معنی بردًه خانگی بوده است و چون اصل 
می رسيده، لذا به اشتباه  لقمان را از ديار ) سرمات يعنی اسالف صربوکرواتها/ يعنی قبايل مادر ساالر آمازون( زنج

وی که معنی  ادهمموضوع سياه پوست بودن وی بايد از اينجا و همچنين لقب . زنج آفريقا يعنی حبشه به شمار آورده اند
جالب است که  در اساطير اسالمی او را پسر خواهر درشت اندام . را می داده، بيرون تراويده باشداه سي وبور دوپهلوی 

فيلسوف يونانی قرن پنجم پيش از  امپدو کلس ( انباذ قليسبه شمار آورده و عمر هزار ساله بر وی قائل شده اند و اّيوب 
:        اب وی آورده که دانستن آن خالی از لطف نمی نمايداشعاری را در بسعدی . را از شاگردان وی شمرده اند) ميالد

شنيدم که لقمان سيه فام بود                        نه تن پرور نازک اندام بود                       
ل داشتن                       يکی بندًه خويش پنداشتن                           زبون ديد در کار گ

جفا ديد و با جور و قهرش به ساخت            به سالی سرايی ز بهرش به ساخت                       
                       چو پيش آمدش بندًه رفته باز                      ز لقمانش آمد نهيبی فراز

به پايش در افتاد و پوزش نمود                   به خنديد لقمان که پوزش چه سود                       
م                       به سالی ز جورت جگر خون کنم                به يک ساعت از دل بدر چون کن

ولی هم ببخشايم ای نيکمرد                       که سود تو مارا زيانی نکرد                       
                 تو آباد کردی شبستان خويش                      مرا حکمت و معرفت گشت بيش      

غالميست در رختم ای نيکبخت                   که فرمايشم وقتها کار سخت                       
       دگر ره نيازارمش سخت دل                       چو باد آيدم سختی کار گل                

هر آنکس که جور بزرگان نبرد                  نسوزد دلش بر ضعيفان خورد                       
    گر از حاکمان سخت آيد سخن                    تو بر زير دستان درشتی مکن                   

نکو گفت بهرام شه با وزير                       که دشوار بر زيردستان مگير                       
:                       نيز اشعاری در اين باب دارد که جالب است مولوی

نه که لقمان را که بندًه پاک بود                  روز و شب در بندگی چاالک بود                       
  خواجه اش می داشتی در کار پيش              بهترش ديدی زفرزندان خويش                     

ژانک لقمان گرچه بنده زاد بود                  خواجه بود و از هوی آزاد بود                       
   گفت شاهی شيخ را اندر سخن                    چيزی از بخشش ز من در خواست کن                    

گفت ای شه شرم نايد مر ترا                      که چنين گويی مرا زين برترآ                       
من دو بنده دارم و ايشان حقير                    وآن دو برتو حاکمانند و امير                       
گفت شه آن دو چه اند آن ذلت است               گفت آن يک خشم و ديگر شهوت است                       
شاه ان دان کو زشاهی فارغست                   بی مه و خورشيد نورش باز غست                       
مخزن آن دارد که مخزن عار اوست             هستی او دارد که با هستی عدو است                       
خواجًه لقمان به ظاهر خواجه وش                 در حقيقت بنده لقمان خواجه اش                       
در جهان باژگونه زين بسی است                    در نظرشان گوهری کم ز خسی است                       

 سپيتمهيعنی ) لقمان( زرتشتبوده که پدر  کورشاز اشعار موالنا چنين برمی آيد که منظور از شاه وخواجًه لقمان همان 
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 سپيتاک زرتشتازدواج صوری نموده و پسران وی يعنی  آميتيداقتل رسانده و با زن وی وليعهد و داماد آستياگ را به 
ومگابرن ويشتاسپ را به پسر خواندگی و برادری خود قبول کرده و به حکومت نواحی بلخ و ) زريادر، گئوماته برديه(

. در آورده بود پيتاک زرتشتسرا به همسری ) هووی(آتوسا افزون براين دختر معروف خود . گرگان منسوب کرده بود
                       
                       

  آلکمايونرومی يعنی / نگارنده قبل از درک موضوع يکی بودن لقمان با زرتشت، لقمان را با فيلسوف بزرگ يونانی
ه مراکز امپراطوری به هر حال فيثاغورث تشنًه علوم که پايش ب. برابر می نهاد وبه عبث برای آن پی توجيه لغوی ميبود

با لقمان که تحت نام  -کورش هخامنشی رسيده بود، فرصت ديدار فرزانًه بی نظير تاريخ ايران باستان يعنی زرتشت را
از دست نداده است؛ چه همانطوريکه ديوخری کوستوم، از مورخين کهن آسيای  -در يک رده قرار داده ميشود افالطون

بوده  عاشق دانش و عدالت اجتماعیفردی به شمار می رفته که خود  زرتشتصغير ميگويد معروف است که 
آورده بلخ و هندوستان نويسندگان کهن يونانی و رومی محل ديدار فيثاغورث و زرتشت را بابل يا پارس يا سمت .است

اند که با توجه به نارسايی و عدم صراحت بياناتی که در اين باب آمده تعيين محل مالقات آنان دشوار می نمايد، ولی از 
يعنی محل  بلخآنجاييکه گفته شده فيثاغورث در سفر تحقيقاتی خويش تا حدود هندوستان پيش رفت بايد محل مالقات آنان 

برای بررسی . و اّلا  سفر به سوی هندوستان وی چندان هدفمند نمی نمايد. دحکومت زرتشت  در عهد کورش بوده باش
را، تر جمه و تحقيق استاد هاشم رضی را کتاب زرتشت در گاثاها به بين النهرين و فالت ايران مطالب  سفر فيثاغورث
نظر ديگری دارم، لذا مطالب از آنجاييکه نگارنده در اغلب موارد با نتيجه گيريهای وی موافق نبوده و . در دست داريم

بهتر است که توضيحی در باب دليل اين امر بدهم که ابهامی در . وی و منبع او را به عنوان دادًه خام استفاده می نمايم
اگر چه مطالب کتاب زرتشت در گاثاها، ترجمه و تحقيق استاد هاشم رضی در مورد نظرات :مورد برجای نماند

اما همانطوريکه از متن ترجمه . ناسان در باب مالقات فيثاغورث و زرتشت بسيار جالب استايرانشناسان در باب ايرانش
در موضوع انکار تاريخی  و حقيقی بودن خبر فردريک وينديشمن و تحقيق وی آشکار است وی و مرجعش يعنی 

اساطيری ايران است تا تحقيق اصوًال کار اينان ترجمه و تأليف منابع تاريخ . مالقات فيثاغورث و زرتشت به خطا ميروند
سالها پيگيرانه اما بدون تعجيل روی موضوعات خاصی در باب : اما نزد نگارنده موضوع عکس آن است . در اين باب 

تاريخ اساطيری ايران کار کرده و سر انجام بعد از متقاعد شدن آن را برای انتشار آماده می سازم و مخارج امرارو 
صفحه ای گزارش زادگاه زرتشت و تاريخ اساطيری ايران قريب  ٣۶٨چنانکه تأليف کتاب. ستمعاشم هم از اين راه ني

استاد هاشم رضی و منبع وی در همان گام اول به بيراهه می روند وفتی که نظرات برخی از . سال طول کشيد ١٢
کنند و همين را دليل نفی ايرانشناسان بزرگ غربی در مورد زندگی زرتشت در قرن ششم قبل از ميالد  را قبول نمی 

خبر مالقات فيثاغورث و زرتشت  خود می آورند و به سوی نظريًه ناکجا آباد دولت کيانيان در سمت خوارزم کشيده 
نگارنده با کشف اتفاقی محل نگهداری اوستای عهد ساسانی در تفاوت نظرات اساسًا از اينجا شروع ميشود که . ميشوند

که با ديدن دو ُمهر بزرگ اوستايی همراه ) شيچيکان کتاب پهلوی دينکرد(يکان مراغه جنب خانًه خود در روستای چ
بود سر نخ رشتًه سرخ تاريخ اساطيری ايران را به دست آورده بود و افزون براين کشف مکان آتشکدًه آذرگشنسب در 

ه است يعنی همانجاييکه واقع شد) رغه زرتشتی(کيلومتری جنوب شرقی شهر مراغه  ١٠آن حوالی بود که در حدود 
در عرض سی سال تحقيق دوايری  نگارنده بر اساس اين اکتشافات از آستانًه.....  استاد پورداود حدس آن را زده بود و 

از اطالعات تاريخ باستانی ايران را ترسيم نموده، نه با مرکزی فرضی و خيالی، چنانکه ايانشناسان تا به حال کرده اند، 
پيداست پی اين کار را . ی تاريخی مشخص که حل معمای تاريخ اساطيری ايران را ممکن می ساختندبلکه با جغرافيا

بدين سبب که نگارنده . بايستی گروه ايرانشناسان و باستانشناسان داخلی و خارجی به عهده می گرفتند که اين طور نشد
را در همان سال اول دانشجويی به وزارت  در آن سال که دانشجوی دانشگاه تبريز بودم، وجود اين اماکن باستانی

فرهنگ و هنر گزارش کردم و جواب رسيد نامه را با تشکری از معاونت ادارًه فرهنگ و هنر، دراردوی عمران ملی 
بندر عباس دريافت نمودم، درهمان سال هم به طور اتفاقی مالقات اتفاقی کوتاهی باهاشم رضی در محل کتابفروشی 

چند ماه بعد آتش . با غلبًه احساسات من همراه بود و فرصت طرح آن گزارش باستانشناسی پيش نيامدفروهر پيش آمد که 
سال از آن می گذرد  ٢٧انقالب بر افروخته شد و بساط ايرانشناسی دولتی تقريبا برچيده شد و راه اينجانب از آن وقت که 

حال برگرديم برسر موضوع مالقات فيثاغورث و . گرديدبه خارج کشور کشيده شد و زنجيرًه تحقيقات در اين راه ادامه 
زرتشت در کتاب زرتشت در گاثاها که استاد هاشم رضی آن را از روی نوشته های ايرانشناس آلمانی فردريک 

چنانکه قبًال اشاره شد نگارنده اطالعات مزبور را به عنوان مصالح خام استفاده . وينديشمن ترجمه و تدوين نموده است
تا  آنجا که ما آگاهی داريم نخستين برخورد بين آراء يونانيان و : و تنها نظرات درست را دستچين خواهد نمودکرده 

روی   زرواسترو  زاريت، زاراتاس ، زابراتاس و مغی به نام های  فيثاغورثانديشه های مغان برخوردی است که ميان 
و شرح حال نويسان کنونی در مورد سال تولد اين خردمند و تاريخ نگاران باستانی . داده و سالها ادامه داشته است

پيش از ميالد می  ۵٧٠و عده ای ديگر به سال  ۶٠۵و  ۶٠٨عده ای سال تولد او را . فيلسوف بزرگ اتفاق نظر ندارند
گذشته و زمانی که وی ) ۵٢٩ -۵٩٨( زمان کورشولی ما اطمينان داريم که سالهای پر ارزش زندگی او در . دانند

قامتگاه خود را جهت يک مسافرت طوالنی علمی ترک نموده، قبل از مرگ بنيانگذار سلسله هخامنشی يعنی کورش ا
دقت مختصری در روحيًه کنجکاو فيثاغورث نسبت به درک و شناخت مذاهب مختلف، خود موجب .... سوم بوده است
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سافرت نموده و به طور قطع با کلدانيها و مغان تثبيت اين نظريه می گردد که وی به بابل، مرکز آسيايی دانش بشری، م
در ضمن با مطالعًه روحيًه تاريخ نگاران و دانشمندان ادوار کهن در می يابيم که اصوًال در آن . نيز آشنايی يافته است

زمان مردمی يافت ميشده اند که برای دريافت چگونگی وقايع تاريخی و مطالعه و تحقيق مذاهب ملل مختلف، سالهای 
. متمادی عمر خود را دور از وطن و در ميان اقوام و ملل بيگانه و با سختی و رنج بسيار به سر می کرده اند

در اين زمان فيثاغورث عالقًه فراوانی به مکالمه با مغ داشته و به همين علت با عاليق آنان آشنا شده :" گويديامبليخوس 
شمارش اعداد، حساب، موسيقی و ساير علوم زمان آنان به کمال فضل و به طريقًه پرستش خدايانشان آگاهی يافته و در 

." سالگی بابل را به قصد ساموس ترک گفته است ۵۶وی مدت دوازده سال در آنجا اقامت نموده و در سن . رسيده است
يار از مجوس به سرزمينهای پارسيان رفته و دانستنيهای بس) بابل(ازآنجا : " آوردهپلينی بزرگ در تاريخ طبيعی خود 

برای  فيثاغورث، امپدوکلس، دموکريتوس و افالطونسر انجام :" گويدآپوليوس فلوريدوس ." فراگرفته است) مغان(
نويسندگانی يافت :"می آورد  کلمنس اسکندرانی." آموزش ساحری مجوسيان به پيش رانده و رنج سفر را تقبل کردند

او در فرصتی :"  می گويدديوژنوس الئرتوس ."ی تعليم يافته استميشوند که می گويند فيثاغورث توسط مجوسی پارس
در کتاب زندگی فيثاغورث گويد و از قول وی در بارًه پورفيريوس  ."نيکو به بهترين وجه با مجوس گفتگو کرده است

را نشان  او راستی را قبل از هر چيز جايگزين ساخته است، دور نمايی از خدانمايی ":چنين می گويد )زابراتاس(مغ 
می دهد که بدنش از نور و روشنايی خالص پر شده است، روح وی به سوی راستی گرايش داشته و از زشتی و دروغ 

و سپس ادامه می دهد او از مجوس، پرستش خدايان برحق و ساير فرايز زندگی را شنيده و آموخته . بری و گريزان است
هنوز جوان بوده و از . و رسوم يونانيان و بربريان ترک گفتزمانی که او موطن خويش را جهت آموزش و سنن .است

او زمانيکه پوليکرات او را با نامه هايی به آمازيس توصيه نمود، در مصر اقامت داشت، . يک روح کنجکاو سرشار بود
ته اند، نقل شده چنانچه به وسيله آنتيفون در کتابش دربارًه مردانی که در فضيلت براو برتری داش. و زبان آنان را آموخت

اما در بابل به همان ترتيب که با کلدانيان گفت و گو کرد با . است سپس وی به سوی بابل و مجوس روبرده است
با کسی که سر پيچی و گناه را از همان ابتدا از زندگی خود زدوده بود و طريق پاکی و . نيز مکالمه نمود زابراتاس

آموخته و نخستين مبانی و اصول  در بارًه طبيعتچنين دکترين زابراتاس را او هم. راستی را به مردم شريف آموزاند
اخذ  از آريستوکسنيوسبه نظر می رسد آن چه را که پورفيريوس در اينجا ذکر کرده ". جهانشناسی را نيز ياد گرفت

. ه استنگهداری شده بود هيپوليتوسکرده، از نوشته های کسی که قسمتهای قابل توجه نگاشته هايش توسط 
از آغاز " :چنين شرح داده است فيثاغورث، دکترين خويش را برای )زابراتاس(زاريت آريستوکسنيوس روايت کرده که 

دوسبب و يا دو اصل برای اشياء عالم وجود موجود بوده است، يکی پدر و ديگری مادر، روشنايی به جای پدر و 
کی، سبکی و سرعت به وجود آمده و از تاريکی، سرما، از روشنايی، گرما، خش: تاريکی به جای مادر بوده است

دنيا هم چون . رطوبت، سنگينی و تنبلی پديد آمده است؛ و از تمامی اينها دنيای نرينه و مادينه به وجود آمده است
 ."موسيقی از يک هماهنگی برخوردار است و گردش منظم خورشيد و پديد آمدن روز و شب دليل اين هماهنگی است

اگر ما طالب ."  زابراتاس استاد فيثاغورث دو را مادر نمرات و يک را پدر ناميده است: "ک نيز در اين باب گويدپلوتار
 )زرين(زارس باشيم کافی است بگوييم  که به عقيده سويداس که زرواستر يا  زابراتاسدرک بيشتری در رابطه با 

مدی صحبت می کند ) دادگرو قانونگذار(  زاتاسظر پلينی که مجوسی ياد کرده و وی را معلم فيثاغورث می نامد، يا به ن
فرد زرين ( زاراسدسيا ) فرد زرين( زارادسرا ) زراتوشترا، زرتشت(زورواستر  و همچنين آگاثياس و فوتيوس که

ت که نام ناگفته نماند آپيوليوس ستايشگر تنها کسی اس. ناميده اند معلوم ميشود اينها همه نشانگر يک فرد بوده اند) شکل
معتفد آپوليوس فلوريدوس چنانکه اشاره کرديم . آورده است) يعنی زرتشت( زورواسترمعلم مغ فيثاغورث را   به شکل 

است که فيثاغورث داوطلبانه در صدد آموزش رموز و اسرار مصريان بر آمده و در مصر از کاهنان، فنون و نيروهای 
انگيز اعداد و دانشهای استادانًه هندسه را فرا گرفته است؛ اما به باور نکردنی جشن های قربانی دار، علم شگفت 

آموزش اين هنرها قانع و راضی نشده و برای پی بردن به دانستنيهای بيشتراز مصر روی به کلده و بابل نهاده و سپس 
دان خردمندی داشته به سوی هندوستان رهسپار گشته است و در آن سامان با برهمنان که طبقًه مذهبی بوده و علما و مر

. طرح دوستی ريخته اند" حکيمانی که برهنه و عريان زندگی ميکرده اند"  گيمنوسوفيستهااند آشنايی يافته و سپس با 
 بودائيگریرا در شرق به هيئت  ين زرتشتینگارنده در پايان بايد بيفزايد که البد همين گيمنوسوفيستها بوده اند که د

ناگفته نماند . بر ديگر اديان موجود مزيت دارداخالقی نگارنده  از نظر عمده کردن مسائل  عرضه نموده اند که به نظر
که خبر آن به کتاب تفسير  موعود مهدیگفتنی است در اساطير مربوط به امام  لقمان/ زرتشتدر رابطه با نقش اخروی 

عالوه بر  مأجوجنام . به شمارآمده است) زرتشت تنومند، لقمان(  يافثاز نسل  مأجوجو  يأجوجطبری نيز رسيده است 
اعقاب آمازونها ( کرواتو  صربيادآور خود نامهای هندوايرانی ) گروه اکثريت(  تخارهايعنی  يوئه چی های بزرگنام 

بسيار ( جالّدطبری در اسطورًه مهدی موعود همزمان با وی از . می باشد) مغ(= به معنی مردم انجمنی ) وسرماتها
اسم برده که اين هم از خود نام مهدی موعود يعنی  نقش اخروی زرتشت و لقمان ) مکار يا برديه دروغين شايعه داريوش
يعنی همان القاب مهاويرا و بودا که بزرگ درخشان و   بزرگ دانامعانی  بهمهدی درشت اندام بر خاسته است، چه نام 

و قاتلش داريوش  ) برديه دروغين، در واقع برديه حقيقی (دّجال در ارتباط با  .واريانت هندی برديه زرتشت می باشند
يعنی (يا همان هامون ) چاه آب(يعنی کان آب  کانس اويهخاستگاه مهدی موعود نظير مسکن سوشيانت درياچًه .است 

به جای بزرگ مغان و در واقع در بين النهرين کهن  خردّجال و دجالنامهای . است) درياچًه محل تجمع آب فراوان
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گردن (عوج عنق ) گردن کج( صايديعنی  دّجالنامهای ديگر غول اسطوره ای . بزرگ قوم انجمنی گرفته ميشده است
يعنی  مغ درخشان بلکه متعلق اوليکومی اساطير آسيای   جمشيد/ سپيتمهپسر  لقمان/ زرتشتنه متعلق به همان ) کج

 اقتصادی عميق/ اصالحات اجتماعیفتنی است بهترين مصداق درستی سر انجام در اين باب گ. صغير بوده است
  زرتشتدر همين رابطه است که .  می باشد سود رسانيعنی  سوشيانتهمانا عنوان اخروی وی يعنی  لقمان/ زرتشت

ميمه در پايان اين گفتار اين بررسی را هم  ض: نزد اعراب پيش از اسالم بسيار معروف شده است حاتم طايیتحت لقب 
دکتر محمد جواد : اساسًا  به چه معنی بوده است به پيروان زرتشت اطالق شده کهگبر می کنيم که لغت تحقير آميز 

پس از اينکه اکثر ايرانيان به دين اسالم در آمدند، همکيشان :" مشکور در مقالًه اديان ايران باستان در اين باب می آورد
ودند گبر يعنی کافر خواندند و گبر همان لفظ  کافرعربی است که بر اثر سوء تلفظ قديم خويش که دين جديد را نپذيرفته ب

اکنون هزاران زرتشتی در تهران و کرمان و يزد و . مسلمانان جديداالسالم اوليه ايران به صورت گبر در آمده است
شه اند؛ ايشان خود را بهدين می شيراز و بعضی از نقاط ايران زندگی می کنند و اکثر آنان مردمانی درستکار و تاجر پي

اين نظر دو ايراد دارد که درستی آنرا کامًال منتفی می ." خوانند و لغت گبر را دشمنان ايشان بکار می برند نه دوستانشان
دوم اين که تلفظ لغت سادًه کافر در . اول اينکه چرا اين نام به غير مسلمانان زرتشتی اختصاص يافته است. نمايند

در فرهنگ معين اصل اين کلمه را . ايرانی چه مشکلی داشته که به جای آن کلمًه ثقيل گبر را جايگزين بنمايندزبانهای 
به نظر اين . می دانيم اين کلمه در زبانهای آرامی و عبری به صور گبره و جبره به معنی مرد می باشد. آرامی دانسته اند

ان بوميان سومری فالت ايران و بين النهرين دارد چه در نزد آنان جانب اصل اين کلمه ريشًه بسيار ديرينه ای در زب
می شد  گيبيراهورامزدا وجود داشته که علی القاعده تلفظ ايرانی آن / به عنوان پسر انکی گيبيلخدای آتش محبوبی به نام 

" د"و همچنين " ر"وجود نداشته و آن با حرف " ل"چه در زبانهای کهن ايرانی حرف  گبريعنی صورتی از کلمه 
در تأ ييد ريشًه سومری کلمًه گبر گفتنی است که در زبان فارسی و آذری وکردی نيز که در . جايگزين می گشته است

اشتقاق اين نام . به معنی شرارًه آتش می باشند آگرو  )گور(ُگر ايران جانشين زبان سومری زبان سومری شده اند  کلمات 
و والدين او به کار رفته اند، ) آذرهوشنگ( نيز که در مورد گئوماته زرتشت ) دانشيارسخن ران و (ازالقاب مرد و کاور 

در اين . بعيد به نظر نمی رسد گرچه در اين صورت در اوستا و کتب پهلوی بدين عناوين زرتشتيان اشارت می رفت
گندولين ليک . ، قابل توجه استو گوران نيز که جملگی به معنی انجمنی می باشند) عاد(و مغ ) الّجم(باب مفهوم عجم 

اين خدا که خدايی : "در باب گيبيل اين ايزد سومريان می آورد) ترجمًه رقيه بهزادی(در فرهنگ اساطير شرق باستان 
بعدها، از او در دعاها و تشريفات مربوط به . در فهرست خدايان فارا در شوروپاک ديده ميشود. بسيار قديمی است

می ناميدند که خود خدايی ) خدای زمين(روی تطهير کنندًه آتش نام می برند و او را پسر انکی جادوگری، به عنوان ني
و االماتوم، گيبيل را تحت عنوان گيرائو  گيرائويک اسطورًه بابلی کهن به نام . بزرگ دفع چشم زخمها به شمار می رفت

که ) زن عيالم(او از سوی آنان بر ضد زن االم . دآورده و اين خدای آتش را به عنوان ستايش شدًه خدايان توصيف می کن
وجه تسميًه مشترکی برای جادوگر است می جنگد و بر او که وی را مسئول يک قحطی و عدم باروری گله ها دانسته اند 

حادثه غلبه می نمايد و انليل خدای هوا و آسمان دستور می دهد که بدن االماتوم به صورت آسمانی در آيد و به يادبود اين 
اشاره ميشود که ) ايزد مارشکل( اژی دهاکبا ) آتش( ايزد آذرگفتنی است در اوستا نيز به نبرد ." جشنی بر پا می گردد

مردان پيشوای ) مخلوق آتش(آترادات از سويی يادآور همين اسطورًه خدای آتش بابليها و از سوی ديگر يادآور نام 
که  -قاب کرساسپ  و رستم ظاهر گرديده است و شانابوشو سردار آشوری را است که در اساطير ايرانی با ال )آماردان(

ونزد آشوريان ملقب به رئيس رنيسان بوده در زير حصار شهر  -نامش  به ظاهر به لغت ايرانی معنی ماردوش می باشد
اشته باشد در اين صورت آن هم د) مرد(واقعًا ريشه در کلمًه آرامی گبره  گبربنابراين اگر واژًه . آمول مقتول ساخته بود

به . بوده است؛ گرچه آن اساسًا خود به معنی آدمکش بوده است) آماردان، مردان نيک(ابتدا ترجمه ای برهمين نام مردان 
افزون بر اينکه چنانکه . مترادف می باشد) ُامارتيان يعنی جنگجويان نيک(هر صورت نام بهدين هم به ظاهر با آماردان 

 هامانبوده همانکه در تورات کتاب استر به صورت  ) کی مرد( مردز القاب خود گئوماته زرتشت نيز اشاره شد يکی ا
را مأخوذ از لغات ايرانی محسوب کنيم در اين صورت می توان آن  )گبره(گبراگر نام آرامی . در آمده است) نيکومنش(

است که قبيلًه ) قوم سلم، اسالف کرواتها و بوسنيها(سئورومت معنی نمود و اين معنی لفظی نام  خفتانرا دارندگان 
آنها در زبانهای کهن  مغو روحانيون   کرواتهاو  صربهااز سوی ديگر خود نام . خاندان پدری زرتشت بوده است

چنانکه پيداست در مجموع اين نظرات کفه ترازوی سنجش به سود اين . می باشندمردم انجمنی هندوايرانی به معنی 
ولی اکنون که چند روزی از تدوين مطلب فوق می . سنگينی می کند گيبيلهمچنين نام سومری ايزد آتش يعنی  معنی  و

 ُگورو  گبرگذرد واين مجموعه مقاالت برای چاپ ارسال شده اند با کمی اجتهاد به وجه اشتقاق اصيل ايرانی کلمات 
يعنی اين نام . به معنی لفظی دارنده است )ور(بر و ) دينی سرود(گائو رسيده ام و آن همانا مشتق دانستن آنها از کلمًه 

اوستايی بوده و در مجموع به معنی ازبر دارندًه سرودهای دينی است که از اين ريشه است نام بخش کهن اوستا يعنی 
اطمينان   بنابراين اکنون که چند روزی از تدوين مطلب فوق می گذرد  با. که به معنی سرود های دينی می باشد گاثاها

يعنی اين نامهای اوستايی که علی القاعده صور مختلف . رسيده ام ُگورو  گبربيشتر به وجه اشتقاق اصيل و ايرانی کلمات 
 گئويک کلمه اند در مجموع به لغت اوستايی به معنی ازبر دارندًه سرودهای دينی می باشند و ازهمين ريشه است اجزاء 

. می باشد) يعنی سرود دان منور(بودا  گوتمهکه همان ) زرين تن سرود دان(زرتشت  گئوماتهدر القاب معروف  گوتو 
که در واقع همان قوم  گبرانشيخ فريدالدين عطار نيشابوری، شاعر، عارف و اديب بزرگ قرن هفتم هجری قمری 
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هم می باشند درست نشناخته ابراهيم اد/ بودا/ مسلمين يعنی در واقع همان پيروان زرتشت ابراهيم خليل اهللافراموش شدًه 
و دين و آيين به تحجر افتاده و مسخ شدًه ساسانی آنان راازتباری تباه به شمار آورده است درست به سان مادری که نوزاد 

                                                                                                       :را با زوايد جفتش به زباله دانی اندازد
 

 )برگرفته ازپايگاه ادبی و هنری خزه( کافر
     نيشابوری شيخ فريدالدين عطا 

  شاعر، عارف و اديب قرن هفتم هجری قمری
  
  

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

  
  صالي کفر در دادم شما را اي مسلمانان

  ه بت ها را دگرباره جال کردمکه من آن کهن
  

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

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

  
  را درين گبري بسوزانند اگرعطارمسکين

  .را فنا کردم گوا باشيد اي مردان که من خود
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 حاتم طايی اعراب نيز همان زرتشت ايرانيان است
 

اساطير و ) اوستا به معنی سرزمينی که چهارپاپرور نيست ويدذفشوی( در محيط شبه جزيرًه عربستان پيش از اسالم 
يحيی، ايوب، صالح / سنن زرتشتی عميقًا ريشه دوانيده بود و از همينجاست که زرتشت تحت اسامی ابراهيم خليل، زکريا

ه از طريق سوای اينها ک. و لقمان دوباره از طريق قرآن در شکل جديد عربی و اسالمی آن به ميان ايرانيان برگشته است
تاريخی وجود داشته اند که عبارتند / دين اسالم معروف گشته اند، اشکال عاميانه ای نيز از مشابهات زرتشت اساطيری

که در اصل غول خدايی ) يعنی غولی که سر بر زير سقف آسمان خم کرده(و عوج ابن عنق ) پسر خورشيد د(از لندهور
هيئت معروف ديگر . تشت پيامبر عدالت اجتماعی جهانشمول از آن ها ياد کرديمما قبًال در مقالًه زر. هوريانی بوده است

حاکم و داور يعنی حاتم طايی ايرانی او که با ويژگی بخشايندگی وی همراه است همانا نام يا درستتر بگوييم لقب / عربی
) دعای(ها و متون سه نماز برای آشنايی با اين عنوان زرتشت بايد سراغ نام. است به طور مطلق وقف و عطا کننده

به ) قرين آرزوی خوب(يثا اهو وئيرو ، ) نيروی رسای خوب( اشم وهوکوتاه وکهن و معروف زرتشتيان يعنی نماز 
اين نمازها را به سبب اختصار . رفت) بخشاينده و نيکوکار در ميان مردمانيعنی (ينگهه هاتم خصوص نام و متن نماز 
                             : از اين قرار است اشم وهومتن نماز . دايی نمازهای اديان سامی شمردو قدمت آنها بايد الهام گرپي

و خواستار بهترين ) عادل(که راست  -سعادت کس راست. سعادت است) و هم مايًه( -راستی بهترين نيکی است"
                                                                                                                                    ."است) راستی
بر طبق قانون مقدس بهترين داور است کسی که اعمال ] زرتشت[مانند بهترين سرور:" اين است  يثا اهو  وئيروسرود 

قرار داده شده به سوی اهورا جهانی منش نيک را به سوی مزدا و شهرياری را که به منزلًه نگهبان وحامی بيچارگان 
بسيار جالب است که اين نماز به وضوح از حامی فقرا بودن زرتشت سخن به ميان می آورد يعنی همان امری که ." آورد

وی را قرنهای متمادی محبوب جهانيان ساخته است گرچه آيين درباری زرتشت مفهوم عميق اين سرود را فراموش 
                                                                                                                                          .کرده است

که دربارًه زرتشت و پاکدينان پيرو وی است چنين )بخشايندًه نيکوکار در ميان مردمان(ينگهه هاتم سر انجام متن نماز
وجودات از زنان و مردان می شناسد آن کسی را که برای ستايشش به او توسط اشا اهورا مزدا در ميان م:" می باشد

در شاهنامه نام مترادفی ." اين مردان و زنان را ما می ستائيم. بهترين پاداش بخشيده خواهد شد) پاکی و راستی و عدالت(
) تيگران( گرگينو پدر مرد بخشنده  است که به معنی) ميرراد(د ميالوجود دارد همانا زرتشت که برای لقب حاتم طايی 

                                                                .پسر زرتشت است خورشيد چهرمی باشد که اين يکی مطابق با همان 
 خود زرتشت به) بخشاينده و نيکوکار در ميان مردمان(ينگهه هاتمبی شک سمبل اينگونه افراد خير ونيکوکار يعنی 

شمار می آمده است به عبارت ديگر آن به مثابًه يک لقب معروف زرتشت به کار می رفته است و بی شک از همين نام 
بيرون تراويده و در محيط عربستان بومی  )داوری که وقف مطلق می کند/ حاکم(حاتم طايی عربی / است که نام ايرانی

                                                        :ی چنين ياد می کندسعدی در اندرزهای گلستان خود از حاتم طاي. شده است 
                                                                                                                          

 حکايت 
و يا شنيده ای؟ گفت بلی روزی چهل شتر قربان کرده بودم و حاتم طائی را گفتند از خود بلند هّمت تر در جهان ديده "

پس به گوشًه صحرائی به حاجتی رفته بودم خارکنی را ديدم پشتًه خاری فراهم . امرای عرب را به مهمانی خوانده
                                                : گفت. آورده، گفتمش به مهمانی حاتم چرا نروی که خلقی بر سماط او گرد آمده اند

                                                    
 هر که نان از عمل خويش خورد                                      مّنت حاتم طائی نبرد        

                                                                          ."انصاف دادم و اورا به همت و جوانمردی بيش از خود ديدم
                                                                                       

تجويد  عالمت"(ط"منسوب به حاتم به قوم عرب بنی طی از تشابه طی با  حرف  طايیمسلم به نظر ميرسد انتساب لقب 
کی بذل و /داور/لفظًا به عربی يعنی قاضی( حاتم  طايیخود نام . پديد آمده است عطايیيا محرف ) به معنی وقف مطلق

" امپراطور کوشنده در راه عطا و بخشش"يعنی  ابراهيم ادهمحتی ريشًه اصلی نام زرتشت صوفيان يعنی ) بخشش کننده
) سپيتاک زرتشت/ گوتمه بودا (پاتيزديس/سمرديس/گئوماته برديهگويد چنانکه هرودوت مي. را برای ما عيان می سازد

هنگام آغازسلطنت عاجل خود رسمًا مالياتها رعايای امپراطوری عظيم هخامنشی برای سه سال بخشيده و خدمت 
نظير سپاهيگری معاف نموده، اصالحات ارضی وسيعی با تقسيم اراضی بين رعايا انجام داده بود و همين اقدامات بی 

حاتم طايی از اعراب به شمار رفته می /اينکه ابراهيم ادهم. وی او را محبوب بی نظير و بی مثال مردم آسيا ساخته بود
برديه به عنوان شاهزاده صوفی منش در سرزمين بلخ و حوالی آن /تواند ريشه در حکومت طوالنی گئوماته زرتشت

در اين باب . اديکان يعنی نياکان دری و عرب تاجيکان ميشده استداشته باشد که از جمله شامل سرزمين دربيکان و د
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بارتولد و مجتبی مينوی، .، از جمله و)يعنی مردم بخشنده(داديکان/تاجيکانجالب است که بدانيم نزد محققين نام و نشان 
                                                                       .مطابقت داده شده است تاتهاو   بنی طیاين نام با نام قبيلًه عرب 

                                                                                                                                       
اد استکياخسارو پادشاه بزرگ مزرتشت يا /ايزد مهردقوقی ديوان مثنوی معنوی در اصل همان   

  اا
 خورشيد حصار نو ايزداهل يعنی نوهاتری =اهل دهوک(دقوقینگارنده از مدتی پيش متوجه نام اساطيری و مرموز 

اما در نگاههای نخستين راز و رمز اين نام و نشان نا گشوده . در مثوی معنوی موالنا جالل الدين بلخی شده بودم )مهر
که شجره نامه دقوقی در آن  ابن ابی المضاد دقوقی عبدالمنعم مّحمدمعهذا در تالش اخير از معانی لفظی عنوان . ماند

ايزد خورشيد  و يا گئوماته زرتشتجا نيز با يکی از القاب عربی مستتر است، برايم چنين تصوری پيش آمد که در اين
شاه ( دقوقیتصور نمودم که در کُّل در اثبات اين همانی بودن اينان مطابقت نام : سروکار داريم مهر؛ خدای کردان

ا و يعنی حامی فقر(واقی  -يا به عربی دق) کی مرد=بهرام و گرشاسپ از القاب زرتشت يا شاه مقتول=سرکوبگر
با نام پدر گئوماته زرتشت  منعم پدر او / با صفت مردمگرايی و سخنوری گئوماته زرتشت و مطابقت نام خدا) نيازمندان

هم در  پوروشسپمی دانيم که لقب اوستايی وی يعنی . خبر کتسياس که به معنی ثروتمند و مرفه می باشد اسپنداسيعنی 
با لقب معروف پدر گئوماته ) ستوده( مّحمدفراوان است و نيز مطابقت نام اين رابطه بوده و به معنی  دارندًه اسبان 

با نام نيای ) مخالف و معاند( ُمضاديعنی دارای سرودهای يا دامهای با ارزش و سر انجام تطابق نام  گودرززرتشت يعنی 
ت که معاند بزرگ يا نيای مادری چهارم او خشتريتی اس) صرب دوردست، بوسنی( دوراسرواساطيری زرتشت يعنی 

خدای بزرگ بابليها يعنی ايزد آسمان وباد ها بگيريم که يکی از اساميش  انليلاما اگر دقوقی  را معادل . آشوريان بود
و سر انجام  اين خدای معاند بشری،  فراوانی است سروراست و يکی از صفات معروفش ) باد و توفان شن(زاقی قو
و موجب جاودانگی اوتناپيشتيم است، باز در اين ) و همراهان انکی/ائا=نهخضر جاودا( کشتی اوتناپيشتيمحامی 

به  معنی نگهبان و محافظ که از  دکوکنام سومری . صورت  هم به طور مسلم به مأخذ اصلی اين نام دست نيافته ايم
به معنی  داکاکیصورت اين نام به .بيش از هر نام ديگر در اينجا جلب توجه می نمايد مردوکو پسرش ائا القاب معروف 

تصور هم نمی رود که اين نام به . يعنی خدای خرد باشد برهما/اهورامزدا/انکی/اوآنس/ائاسرور دانا هم می تواند لقب 
 در اساطير و اعتقادات دينی يزيديان. وساطت و ميانجيگری نام گئوماته زرتشت به روزگار ما رسيده باشد

سمبل هفت خدای ياور (خدای بزرگ هفت شمعاز آنها صحبت شده، اشاره ای به  رشکه در مصحف  خورشيدپرست
حال ببينيم موالنا در . نيز اين موضوع به صورتی ابهام آميزی نقل گرديده است دقوقیشده است که در داستان ) اهللا/انليل

) فرود سياوش= ديندار مقتول(اپسر امّت)کوبنده يا ويرانگر(يونس يا) ايزد کردان مردوک/مهر(دقوقی مثنوی معنوی از 
، چگونه ياد کرده است که ما که همان کی آخسارو پادشاه مادی ويرانگر آشور، کشتی ران عهد طوفان ويرانگر است

  :                          در اينجا خالصًه مطالب متن مثنوی در اين باب را از گفتار محمد جعفر مصفا به عينه در اينجا نقل می کنيم
                                                                               

 دقوقي و آراماتش قصًه” 
   

 محمد جعفر مصفا
   

  ) May 1999 26، ١٣٧٨روزنامهء ابرار، پنج خرداد ( 
   
و مباني خودشناسي يكي از موضوعات مهم و قابل بحث موالنا در قالب قصه است آه از لحاظ فلسفي ” دقوقي”داستان  

  .و سير و سلوك معنوي انسان همواره تازه و موضوع روز بشر است
تقوايي است آه ظاهرًا با اشتياق همه جا به جستجوي  دقوقي عارف با: آنيم اي از اين داستان را نقل مي ابتدا خالصه
هفت شمع فروزان را . شود مي انگيز روبرو  العاده و شگفت اي خارق يك روز در ساحل دريا با منظره. حقيقت است

ها به صورت  آنگاه شمع. بيند آه هفت شمع تبديل به يك شمع شد در همان حال مي. رود بيند آه شعلهء آنها به آسمان مي مي
باز هم . درختي نمايان شد بيند آه هر يك از مردان به صورت تك رود، مي تر مي هفت مرد نوراني درآمدند، آمي پيش

بيند آه درختان  آنگاه مي. اي بعد باز به هفت درخت بيند هفت درخت به يك درخت مبدل شد؛ و لحظه مي رود و جلوتر مي
بيند  سپس مي. رسد آه درختان استعداد قيام و رآوع و سجود نيز دارند به نظرش مي. خواهند نماز جماعت برپا دارند مي

گويد جواب  دقوقي مي. آند رود و به آنها سالم مي يك مينزد. شوند آه باز آن هفت درخت تبديل به هفت مرد نوراني مي
و گفتند ما دوست داريم تا با تو نمازي به جماعت اقامه آنيم؛ و تو به امامت ما . سالمم را دادند و مرا به نام صدا آردند

  . بايستي، و من قبول آردم
و شيون و فرياد آشتي نشستگان را  شود آه گرفتار طوفاني سخت است اي مي در اثناي نماز دقوقي متوجه آشتي

شود و اهل آشتي به سالمت به ساحل  دعاي او مورد اجابت واقع مي. آند از روي ترحم براي نجات آنهادعا مي. شنود مي
  .يابد در همان موقع نماز آنها نيز پايان مي. رسند مي
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اين آي بود آه : پرسند ن است و از يكديگر مينجوايي در جريا نجات يافتگانشود آه بين  در پايان نماز دقوقي متوجه مي
. گويد دعا آار دقوقي بود مي نجات يافتگانعاقبت يكي از . گويند من آه دعا نكردم همه آنها مي. در آار حق فضولي آرد

 آس پشت سر او نيست؛ و گويي جملگي به آسمان رفته بيند هيچ گرداند و مي با شنيدن اين مطلب دقوقي سر به عقب برمي
  . بودند

  .دقوقي بعد از آن واقعه، در آرزوي يافتن آنان همه جا در سير و سفر است؛ ولي هنوز آنها را نيافته است
   

  
:                       در پايان قسمت آخر اسطورًه دقوقی را ازمندرجات مثنوی به اختصار در اين جا می آوريم 

                                          
 شنيدن دقوقی در ميان نماز افغان آن کشتی کی غرق خواست شدن

 
 آن دقوقی در امامت کرد ساز              اندر آن ساحل در آمد در نماز
 وآن جماعت در پی او در قيام              اينت زيبا قوم و بگزيده امام   

....ی دريا داد و دادناگهان چشمش سوی دريا فتاد        چون شنيد از سو  
 دعا و شفاعت دقوقی در خالص کشتی

 
 چون دقوقی آن قيامت را بديد                     رحم اوجوشيد و اشک او دويد
 گفت يارب منگر اندر فعلشان                    دتسشان گير ای شه نيکونشان  
 خوش سالمتشان به ساحل بازبر              ای رسيده دست تو در بحر و بر   
 ای کريم و ای رحيم سرمدی                       در گذر از بدسگاالن اين بدی
 ای بداده رايگان صد چشم و گوش      بی ز رشوت بخش کرده عقل و هوش 

ده از ما جمله کفران و خطابيش از استحقاق بخشيده عطا                     دي  
 ای عظيم از ما گناهان عظيم                     تو توانی عفو کردن در حريم 

 ما ز آز و حرص خود را سوختيم                  وين دعا را هم ز تو آموختيم 
 حرمت آن که دعا آموختی                     در چنين ظلمت چراغ افروختی  

بر لفظش دعا                      آن زمان چون مادران با وفاهمچنين می رفت   
 اشک می رفت از دوچشمش و آن دعا        بی خود از وی بر می آمد بر سما
 آن دعای بيخود آن ديگر است                 آن دعا زو نيست گفت داور است

بت از خداستآن دعا حق ميکند چون او فناست                 آن دعا و آن اجا  
 واسطه مخلوق نی اندر ميان                  بيخبر زآن البه کردن جسم و جان
 بندگان حق رحيم و بردبار                        خوی حق دارند در اصالح کار
 مهربان بی رشوتان ياری گران                   در مقام سخت و در روز گران

هين غنيمت دارشان پيش بال                         هين بجو اين قوم را ای مبتال   
.....رست کشتی از دم آن پهلوان                   و اهل کشتی را بجهد خود گمان  

 
انکار کردن آن جماعت بر دعا و شفاعت دقوقی و پريدن ايشان و ناپديد شدن در پردًه غيب و حيران شدن دقوقی که بر 

 هوا رفتند يا بر زمين
رهيد آن کشتی و آمد به کام              شد نماز آن جماعت هم تمام چون  

 فجفجی افتادشان با همدگر                  کين فضولی نيست از ما ای پدر
 هريکی با آن دگر گفتند سّر                         از پس پشت دقوقی مستتر

والفضوالنه مناجاتی بکردگفت مانا کين امام ما زدرد                        ب  
 گفت آن ديگر که ای يار يقين              مر مرا هم می نمايد اينچنين       
 او فضولی بوده است از انقباض            کرد بر مختار مطلق اعتراض  
 چون نگه کردم سپس تا بنگرم                  که چه می گويند آن اهل کرم 

ر مقام                  رفته بودند از مقام خود تمام  يک از ايشان را نديدم د  
 نی به چپ نی راست نی باال نه زير            چشم تيزمن نشد  بر قوم چير
 دّرها بودند گويی آب گشت                    نی نشان پا و نی گردی به دشت

در قباب حق شدند آن دم همه                      در کدامين روضه رفتند آن رمه        
 در تحير ماندم کين قوم را                        چون بپوشانيد حق بر چشم ما
 آن چنان پنهان شدند از چشم او                 مثل غوطه ماهيان در آب جو
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...عمرها در شوق ايشان اشک راند       سالها در حسرت ايشان بماند        
 چشم ابليسانه را يکدم ببند                      چند بينی صورت آخر چند جند
 ای دقوقی با دو چشم همچو جو                 هين مبر عميد ايشان را بجو
 هين بجو که رکن دولت جستن است       هر گشادی در دل اندر بستن است

هان پرداخته              کو و کو می گو به جان چون فاخته از همه کار ج  
 نيک بنگر اندرين ای محتجب                 که دعا را بست حق بر أستجب
.هر که را دل پاک شد از اعتدال              آن دعايش می رود تا ذوالجالل  

همان يونس خبر مثنوی معنوی مولوی ) مردوک/کيخسرو= کوبنده، ويرانگر(دقوقی 

  تورات و قرآن در همان معنی ويرانگر امپراطوری جباران آشور است

 
کيخسرو، (بی ترديد يونس تورات  و قرآن که در رابطه با بالی عظيم نينوا پايتخت آشور است کسی جز کی آخسارو 

ثنوی معنوی نام اسالمی از  طريق م. نيست که امپراطوری آشور را به همدستی بابليها برای ابد نابود نمود) هوخشتره
جالب است که داستان دقوقی نيز به . به روزگار ما رسيده است) ويرانگر، کوبنده(وی به صورت منحصر به فرد دقوقی 

کی خسرو شاهنامه، خسيسوتريوس تاريخ ارمنستان موسی (پيوست مطلبی ديگر، مطابق اصل اسطوره کی آخسارو 
:           در سايت اسالمی تبيان زندگانی يونس چنين معرفی شده است. ه استبا توفان و سيالب و کشتی پيوست) خورنی

                                                                                                                                   
)ع(نگاهي به زندگاني حضرت يونس   

 

به توحيد) ع(دعوت يونس  
)ع(آخرين هشدار يونس  

)ع(نزول عذاب بر قوم يونس  
  در شكم ماهي) ع(يونس

  به توحيد) ع(دعوت يونس

ساخت و پرچم توحيد را شرك، يونس نور ايمان را شعله ور  وشهر نينوا و در اوج بت پرستي و در تاريكي جهل  در

شما   -پيشاني -عقل شما عزيزتر از آنست آه بت را عبادت آند و جبين: گفت خودبر آف گرفت و به قوم نادان 

و به چشم دل  شويدآن است آه بر اين جمادات بي روح سجده آند، به خود آييد و از خواب غفلت بيدار  ازگرامي تر 

يگانه و بي نياز است و تنها ذات آبريايي او  آهان بديع، خدايي بزرگ وجود دارد بنگريد تا ببينيد آه در وراي اين جه

  .استشايسته عبادت و ستايش 

بر شما مبعوث آرده تا شما را به سوي او راهنمايي و ارشاد  مرامرا براي راهنمايي شما فرستاده و از در رحمت،  او

  .و ناداني عقل و ديده شما را پوشانده و از درك حقايق عاجزيد جهلآنم، زيرا پرده هاي 

يگانه، دچار حيرت و وحشت شدند و چون از خدايي شنيدند  خداييونس با شنيدن اين سخنان تازه و صحبت از  قوم

و  پيغمبرياي بر ايشان گران آمد آه ببينند يك نفر از خودشان بر آنان برتري يابد و ادع اند،آه تاآنون او را نشناخته 

ما را به سوي آن دعوت مي آني  آهاين خدايي ! اين مهمالت چيست آه مي بافي؟: رسالت نمايد، لذا به يونس گفتند

چه . را پرستش مي آرده اند و ما هم اآنون آنها را مي پرستيم آنهاآيست؟ ما خداياني داريم آه پدرانمان ساليان سال 
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و به دين  بگذاريمو چه حادثه جديدي اتفاق افتاده آه ما بايد دين اجدادمان را آنار به وجود آمده  جهانچيز تازه اي در 

  ابداعي و تازه تو روي آوريم؟

و عقل خود را از حجاب خرافات برهانيد، اندآي فكر آنيد و  برداريدپرده هاي تقليد را از چشم هاي خود : گفت يونس

و  شرشب مورد توجه قرار مي دهيد، در برآوردن حاجات و يا دفع اين بت هايي را آه صبح و  آيا. قدري بيانديشيد

آيا اين ! شما بر طرف گردانند؟ ازبليات مي توانند شما را ياري آنند، براي شما نفعي دارند و يا مي توانند شري را 

  !را هدايت آنند؟بيماري را شفا دهند و يا گمشده اي  نمايند،بت ها مي توانند چيزي را خلق و يا مرده اي را زنده 

از اين امر جلوگيري آنند؟ و يا اگر آنها را بشكنم و ريز ريز آنم  تواننداگر من بخواهم به آنها ضرري برسانم مي  آيا

  !خود را استوار سازند دوبارهمي توانند 

  )ع(هشدار يونس آخرين 

آنم روي مي گردانيد و از آن اعراض مي آنيد، در حالي  ميچرا از ديني آه شما را به سوي آن دعوت : گفت يونس

امور خود را اصالح آنيد، وضع جامعه خود را سامان دهيد و اجتماع خود را  دهدآه اين دين به شما قدرت مي 

صلح و  ودين من شما را امر به معروف و نهي از منكر مي نمايد، ستمگري را مغضوب . آنيد بهسازيتقويت و 

شما را توصيه مي آند آه نسبت به  آورد،عدالت را تاييد و تمجيد مي آند، امنيت و اطمينان را بين شما به وجود مي 

به عبارتي، دين من، . ران را آزاد سازيدگرسنگان را اطعام و اسي داريد،مستمندان مهرباني و به بينوايان لطف روا 

  .و صالبت رهبري مي آند سعادتشما را به 

پيوسته از سر خير خواهي و مهرباني قوم خود را پند و اندرز  يونس 
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اين حال دريافتند آه بايد به خداي  در

به او ايمان آورند  ويونس پناه ببرند 

و از گذشته و گناهان خويش توبه 

به همين منظور سر به . نمايند

ها و دره ها و بيابان ها  آوهستان

نهادند و با آه و ناله و گريه و تضرع 

و بين مادران و  شتافتندبه درگاه خدا 

و بچه  اطفالشان، و ميان حيوانات

فرياد  وهايشان جدايي افكندند، ناله 

آنان آوه و دشت را پر آرد و شيون 

مادران و غوغاي چهار پايان در 

 !و دشت پيچيد آوهنشيب و فراز 

 .غير از عناد و استدالل هاي جاهالنه چيزي نمي شنيد پاسخداد ولي در 

د ما بشري و تو نيز مانن: نينوا در پاسخ به استدالل يونس گفتند مردم

اجتماع ما هستي، ما نمي توانيم روح خود را آماده پيروي  افراديكي از 

. تو بسپاريم و دعوتت را تصديق بنماييم سخناناز تو آنيم و گوش به 

آنچه تو از ما ! واگذار خوددست از دعوت خود بردار و ما را به حال 

  .مي خواهي براي ما قابل پذيرش نيست

ان خوش و مسامحه با شما سخن گفتم، و با منطق من با زب: گفت يونس

و صالحتان دعوت آردم، اگر گفتار من در اعماق روح  خيرشما را به 

آه طالب آن بوده   و به ايماني اميدوارشما اثر آند به هدفي آه به آن 

بدانيد آه باليي سخت بر  بايدام، رسيده ام؛ ولي اگر دعوت مرا ّرد آنيد 

 درآمدبه زودي پيش . هالآت شما نزديك است شما نازل مي گردد و

  .عذاب را مي بينيد و بايد منتظر عواقب آن باشيد

اي يونس، ما دعوت تو را نمي پذيريم و از تهديد : به يونس گفتند قوم
نداريم، اگر راست مي گويي آن عذابي آه ما را از آن  هراسيتو نيز 

 ! مي ترساني بر ما نازل آن

خود نتيجه اي نگرفت، از آنان نااميد گشت و با خشم و  بحثيونس لبريز شد، عرصه بر او تنگ آمد و چون از  صبر

و قوم خود را رها آرد، زيرا هر چه مردم را دعوت آرد، آنان ايمان نياوردند و  شهرناراحتي دست از آنان شست و 

رسيده  او به پايان مسئوليتبدين ترتيب يونس فكر آرد آه . برهان او را نپذيرفتند و در آن تفكر و تامل نكردند وحجت 

بر دعوت خود پافشاري و اصرار مي آرد و با صبر  يونساست و آنچه انجام داده آفايت مي آند، در صورتي آه اگر 

را لبيك  وميان مردم نينوا افرادي پيدا مي شدند آه به او ايمان آورند و دعوت ا دربيشتر آن را پي گيري مي آرد شايد 

و به استقبال قضاء و  نياوردود پشيمان گشته و توبه آنند، ولي يونس تاب و دل به حقيقت بسپارند، از آرده خ گويند

  .نزول آيفر الهي از شهر خارج شد

      )ع(عذاب بر قوم يونس نزول

هواي اطرافشان تيره و. و پيش درآمد هالآت خود را ديدندهنوز يونس از نينوا دور نشده بود آه مردم اعالم خطر عذاب

در اين حال. تار شد، رنگ رخسار آنها دگرگون گشت و اضطراب آنان را فرا گرفت و بيم و هراس بر آنها مستولي شد

دريافتند دعوت يونس حق و هشدارش صحيح بوده است و بدون ترديد عذاب دامنشان را فرا مي گيرد و سرنوشت عاد و

                       .ثمود و نوح همانگونه آه شنيده بودند در مورد آنان نيز تكرار خواهد شد

به. در اين حال دريافتند آه بايد به خداي يونس پناه ببرند و به او ايمان آورند و از گذشته و گناهان خويش توبه نمايند

ادند و با آه و ناله و گريه و تضرع به درگاه خدا شتافتند و بينهمين منظور سر به آوهستان ها و دره ها و بيابان ها نه

مادران و اطفالشان، و ميان حيوانات و بچه هايشان جدايي افكندند، ناله و فرياد آنان آوه و دشت را پر آرد و شيون
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 !مادران و غوغاي چهار پايان در نشيب و فراز آوه و دشت پيچيد

گشود و ابرهاي عذاب خود را از فراز آنان آنار زد، توبه آنان را  آنانخويش را بر سر  اين حال خدا بال و پر رحمت در

را از آنان  عقابآنان پاسخ داد، زيرا در توبه خود بي ريا و در ايمان خود صادق بودند و خدا هم  نالهقبول آرد و به 

خاطر به خانه هاي خود بازگشتند و آرزو  تامنيبرداشت و عذاب خود را بر طرف ساخت و مردم نينوا با ايمان آامل و 

                 .بين آنان به عنوان پيغمبر و رسول، و رهبر و پيشوا زندگي آند درآردند آه يونس به جمع آنان باز گردد و 

عده اي را ديد  آنجاترك آرده و آن سرزمين را رها نموده بود و به راه خود ادامه داد تا به دريا رسيد،  رايونس نينوا  اما 

مردم . همسفر گردد و بر آشتي ايشان سوار شود آنانآه قصد عبور از دريا را داشتند، لذا از آنان اجازه خواست آه با 

او را ارج نهادند و به وي احترام گذاشتند، زيرا آثار بزرگواري و عظمت روح در  وخواست او را با آغوش باز پذيرفتند 

از ساحل دور نشده بود و  هنوزاني درخشانش از تقوا و پرهيزآاري او خبر مي داد، اما آشتي او ديده مي شد و پيش سيماي

سهمگين آشتي را متالطم ساخت و سرنشينان آشتي  امواجياز خشكي فاصله زيادي نگرفته بود آه دريا طوفاني شد و 

آردند، چشم ها خيره شده بود و قلب ها به تپش و دست و پاي افراد به لرزه در  ميفرجام بدي را براي خود پيش بيني 

آردند آه چه آنند،  مشورتمسافرين با يكديگر . و در اين حال راهي جز سبك آردن آشتي به نظرشان نمي رسيد بودآمده 

پس قرعه انداختند و به نام يونس در . كننداو را به دريا بياف افتادسپس به توافق رسيدند آه قرعه بياندازند و به نام هر آس 

قرعه را  ديگرو ارزشي آه براي او قائل بودند، حاضر نشدند او را به دريا اندازند؛ پس بار  احترامآمد، ولي به خاطر 

قرعه او را به دريا افكنند و براي سومين بار  آهتجديد آردند، باز هم به نام يونس در آمد، اما اين بار هم دريغ آردند 

                                                   .در آمد يونسانداختند و اين بار نيز قرعه به نام 

   ماهيدر شكم ) ع(يونس  

پيشامد سّري نهفته است و خدا در اين حادثه تدبير و آه در اين  دريافتچون ديد سه بار قرعه به نامش در آمد،  يونس

داشته باشد و  رابه اشتباه خود پي برد و دريافت آه قبل از اين آه اجازه هجرت و ترك شهر و مردمش  سپس. حكمتي دارد

خويش خود را در ميان دريا انداخت و جان  جهتبه همين . پيش از صدور امر الهي، قوم و ديار خود را ترك آرده است

  .دريا و در آغوش متالطم امواج و ظلمت دريا فرو رفت اعماقرا تسليم امواج خروشان دريا آرد و در 

  ،يوند، زيرا آنها ايمان آورده اندو به جمع بستگان و طايفه خود بپ گردبه شهر خود باز " خدايتعالي به او وحي آرد  سپس

به شهر خود بازگشت و با تعجب ديد  يونس ."و اآنون در جستجوي تو و منتظر بازگشت تو هستند گذاشتهبت ها را آنار 

است و خداي يكتا  شدههنگام هجرت يونس به پرستش بت ها آمر بسته بودند، اآنون زبانشان به ذآر خدا باز  بهآنهايي آه 

  .را سپاس و ستايش مي آنند

  نهاي قرآ قصه :منبع 
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مردوک ، سمبل يهوديان جهان است/مأخذ و اساس ستارًه داود شوریآايرانی و  درفش کاويانی  

 
) پررنگ( پلنگ ترکی به معنی / در لغت سکايی) پارسی، به لفظ اوستايی به معنی دارای پرش طوالنی( پارسکلمًه 

بوده است و اّما ) پلنگ جنگی و شکاری(يوز پلنگ / پوست پلنگاز ) يعنی درفش شاهی( درفش کاويانیاست؛ بنابراين 
که  داودیدر اينکه ستارًه زيبای آن ّمد نظر رعايای يهودی هخامنشيان قرار گرفته بوده، شک و ترديدی نيست؛ چه خود 

نابود کنندًه ) و، هووخشترهکيخسر( کياخسارسردار محبوب  )توس(دوم  کورشاين ستاره به وی منسوب است همان 
چنانکه می دانيم گزنفون کورشنامًه خود را در باره همين کورش دوم .  امپراطوری برده داران جابر آشور بوده است

ولی يهود وی را عالوه بر کورش دوم در مقام . نوشته است) کورش سوم، ثراتئونه، فريدون(يعنی نيای کورش معروف 
شخصيت معروف و بزرگ تورات در عرصًه تاريخ ) مرد صلح( سليمانر داده اند، چه پسرش کمبوجيه دوم نيز قرا

در اصل مزار ( مادر سليمانکسی جز کورش سوم نبوده است؛ بی جهت نيست که قبر همين کورش در مشهد مرغاب، 
اسط اسطورًه  نبرد سوای اين در اساطير ترکی کهن اران يعنی اسطوره ده ده قورقود حلقه و. ناميده شده است) سليمان

با مهاجرين سکايی شمال بين النهرين يعنی کيمريان کردوخی، تحت نام ) توسه(داود با فلسطينيان با کورش دوم 
می دانيم که خود نام کورش در لغت پهلوی به . ذکر شده است) چوپانی که جنگجوی بزرگی است( کاراجيک چوپان
بخشی از مقالًه کورش و زرتشت  کورش دوم و سومبا  سليمانو  اوددبرای آشنايی با مطابقت اصل . معنی قوچ است

                                                                                        :خود را که در اين رابطه است، در اينجا می آوريم
رم که اين مستوجب آن ميگرديد  که خاندان با ّتوجه به زمينًه مطالعات قبلی خواستم از مندرجات تورات کمک بگي

به طور اساسی مقابل هم گذاشته و مقايسه کنم اين عالوه ) خانوادًه کورش(سليمان تورات را با هخامنشيان شاخًه انشان 
برای مثال تورات ميگويد که برخالف گفته کتسياس .برکشف اينهمانی آنان سند اضافی درباب هخامنشيان گرديد

. به دست کورش کشته نشده بلکه به مرگ طبيعی درگذشته است) زرتشت، زکريا(پدر سپيتاک ) ياداع توراتيهو(،سپيتمه
در پيگيری نام زکرياهای تورات و انجيل و قرآن به نام چهار زکريا رسيدم که هر چهارتای آنان را بال استثناء با پدر 

کورش سازندًه سّد ذوالقرنين دربند (که تحت نام فريدون اوستا  با اين مّقدمه مقالًه قبلی را. زرتشت وخود وی مطابق يافتم
و خانواده و کنگ دزهای او تنظيم شده بود در اينجا آورده و مطالب تازه را نيز ) داريال قفقاز، سلمان فارسی مسلمين

، سليمان ) دارجهان(، توبل قائن )آستياگ= جاشين لمک(در تورات از کورش تحت چهارنام نوح : ضميمًه آن مينماييم
شهرصلح و (وخود کورش اسم برده شده است که ازاين ميان در نام سليمان با نام بانی افسانه ای اورشليم ) مرد صلح(

آن (و درمقام نوح . يکی گرفته شده چه کورش فرمان تعمير و ساخت شهر اورشليم ومعبد آن راصادر کرده بود) سالمتی
آن که حيات جاودانه ياقت ودر دريای مازندران (وی با اوتناپيشتيم ) قليط مسيحيانفار= که زنده ماند، يا تسّلی دهنده

مملکت چهارگوشًه ورنه ) کورش(شايد از همينجاست که در اوستا زادگاه فريدون . در هم آميخته است) زيست ميکند
پايندًه (قايقران پائوروه ) دونکورش سوم، فري(ثراتئونه " به هرحال اوستا آنجاييکه می گويد. گرفته شده است) گيالن(

نوح (زاغچًه اوتناپيشتيم - که اين همان کبوتر" را به صورت مرغی در آورده و به آسمان فرستاد) راه قايق يا پاروزن
درفرهنگ نامهای اوستا تًاليف هاشم . می باشد که برای پيدا کردن خشکی از کشتی به هوا فرستاده شده بود) اساطيری

از برای من ای زرتشت اسپنتمان اين :" ئوروًه برفنواز به نقل از يشت پنجم چنين آمده استرضی اسطورًه  پا
اردويسورناهيد را بستای،کسی که اورا پائوروه ويفره نواز ستايش نمود،وقتی که يل پيروزمند فريدون وی را در هوا به 

نمی توانست در آن فرود . پرواز بود ازاين جهت او سه روز و سه شب در. صورت يک مرغ به پرواز نمودن واداشت
 -ندا در داد) الهًه آبها(دردر انجام سومين شب او به سپيده دم رسيد، در گاه بامداد روشن و توانا به اردويسورناهيد  - آيد

 ای اردويسورناهيد، الهًه رودها، به ياری من بشتاب، مرا اينک پناه ده اگر من زنده به زمين اهورا آفريده وبه خانًه
هزار َزور از روی آيين تهيه شده و تصفيه ) رود سيالبی دجله(خويش رسم هر آينه من از برای تو در کنار آب رنگها 

آنگاه اردويسورناهيد به صورت دختر زيبايی بسيار نيرومند خوش اندام، کمربند . گرديده، آميخته به شيرنياز خواهم آورد
ريف از قوزک پا به پايين کفشهای درخشان پوشيده، با بندهای زرين آنها را در ميان بستًه راست باال، آزاده نژاد و ش

او بازوانش را محکم بگرفت چست و چاالک، طولی نکشيد که اورا در يک تاخت تند،سالم بدون . محکم بسته، روان شد
ورا کامياب ساخت ا. ناخوشی و بی صدمه،همان طوری که در پيش بود به زمين اهورا آفريده، به خان و مانش رساند

حادثًه ." اردويسورناهيد، کسی که هميشه خواستاری را که َزور نثار کند و از ره راستين فديه آورد، کامروا می سازد
که همان خضر -هم )کياخسار ويران کننده آشور(توفان بزرگ عالوه بر کورش برپادشاه معروف ماد يعنی هووخشتره 

به هر حال هردوی اينها سرزمين متمدن بين النهرين زير سم . داده شده استنسبت  - جاودانًه روايات اسالمی است
به صراحت در داستان کودکی کورش که ) يا همان توقان نوح تورات(حادثًه سيل بزرگ . ستوران خود قرارداده بودند

: می آورد ١٣٢- ١٠٧هرودوت در کتاب اول تاريخ خود بند: هرودوت به عنوان رًويا نقل نموده ذکر گرديده است
چندان آب ) در واقع مادر کورش دوم(آستياگ آخرين پادشاه ماد شبی در خواب ديد، که از دخترش موسوم به ماندانا "

شاه از مغها تعبير اين خواب را خواست وآنها به قدری شاه را از آتيه ترسانيدند که . رفت که همدان و تمام آسيا غرق شد
زيرا می . زيرا می ترسيد که به يکی ازبزرگان ماد بدهد. ی از بزرگان ماد بدهداو جرئت نکرد دخترخود را به يک

که از ) کمبوجيًه دوم(باالخره دختر خود را به کامبيز . ترسيد که دامادش مّدعی خطرناکی برای تاج وتخت او گردد
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به خصوص که .ررترميدانستنجبای ماد و مطيع بود، داد چه او را شاه ماد از يک نفر مادی حّد وسط پست تر و بی ض
پس از آن درسال اّول اين ازدواج، شاه ماد در . شخصی بود ماليم و آرام) آثويًه اوستا،لفظًا يعنی قانع(کمبوجيًه دوم 

خواب ديد، از شکم دخترش تاکی روئيد، که شاخ و برگهای آن تمام آسيا را پوشاند، تعبيری که مغها از اين خواب 
بی ترديد قسمت اّول اين اسطورًه تّولد کورش سوم که ... " ازخواب اّولی بر وحشت او افزود کردند، به مراتب بيشتر

ميگويد از ماندانا چندان آب برفت که همدان و تمام آسيا غرق شد و با تعابير ديگری که از آن ميشده، مثًال ارتباط داده 
مورد توجه نويسندگان تورات قرار گرفته ) د قرآنمانوح تورات، هو(شدن آن با توفان و بارش برف عظيم زمان جمشيد 

يکی طبق خبر هرودوت به عنوان نوادًه دختری لمک : است و ايشان اسطورًه کورش را در دو قسمت ذکر کرده اند
يعنی آنکه به حيات جاودانه دست (و ديگری چنانکه ذکرش رفت درنقش اوتناپيشتيم ) جهاندار(يعنی توبل قائن ) آستياگ(

پس بی جهت . جايگزين نموده اند) آنکه زنده ماند يا تّسلی بخش(يا همان نوح ) همان اوتراهيس يعنی بسياردانا يافت ،
سازندًه سّد آهنين دربند داريال قفقاز، همان ذوالقرنين قرآن، يا همانکه در ( نيست که کورش سوم تحت نام فريدون 

فرشوشتر  در اساطير زرتشتی تحت نام) م گرفته استروايات مسلمين ذوالقرنين و سلمان فارسی وسليمان نا
 است )دارندًه گاوهای خوب( گئوروپسر ) خوب کردارترين( هوئيشت/پدر خوانده برديه زرتشت در مقام) شهريارجوان(

سندی که جای ترديدی در اين جايگزينی و دو قسمتی کردن اسطورًه فرزند و خلف . جزء معروفترين جاويدانيهااستکه 
باقی نميگذارد همانا اسامی پسران وی يعنی ) کورش سوم،فريدون(يعنی نوح ) آستياگ،لفظًا يعنی ثروتمند( ی لمک تورات

و ) آداد(و تور) شولمان/نينورتا/نبو(سام و حام و يافث می باشد که نسخه بدل اصل ايرانی آن يعنی برادران سلم
و کًال سامی وهمچنين ايرانی آنها معلوم ميشود که روايت با اندکی دّقت وتّفحص در معانی عبری : است) مردوک(ايرج

در عبری و عربی معنی ) شام(چه کلمًه سام : توراتی مطابق اصل ايرانی آن سلم وتور و ايرج به ترتيب آمده است
 که به جای مگابرن برادربزرگ.اسماعيل را می داده است که اين مطابق معنی سلم اساطير ايرانی می باشد/نبو=نامی

) ايرج(معنی لفظی سلم به زبانهای ايرانی سرور بزرگ ميباشد که اين لقب برادربزرگتر سپيتاک زرتشت :زرتشت است
خصال برجستًه تاريخی کمبوجيًه سوم فرزند . پسرخواندًه بزرگ کورش سوم بوده است) وهيشتاسپ(يعنی مگابرن 

. مطابق ميگرداند) سياه(وی را با حام ) دلير و نيرومند لفظًا يعنی وحشی و(کورش سوم  يا همان تور شاهنامًه فردوسی 
که پدر اساطيری ملل هندواروپايی به شمار رفته کسی به چز سپيتاک زرتشت ) يعنی وسيع وتنومند(و سر انجام يافث  
 پسرخواندًه معروف کورش و داماد وی نبوده) يعنی بزرگ تن،برديه،ايرج(يعنی همان تنائوکسار ) زريادر، زرير(

نام زرتشت به زبان ساده به معنی دارندًه تن زرين ميباشد و اين با تّوجه به اينکه وی وبرادرش که مّلقب به سلم .است
سئيريمًه اوستا، کرواتها، ّکًال (يا همان قوم سلم شاهنامه ) يعنی صربهای دوردست، بوسنيها(است از نسل دوراسرو 

گفتنی است که طبق گفتًه کتسياس طبيب .  با مسمايی برای وی بوده استبه شمار رفته، اسم و لقب کامًال) صربوکرواتها
و مّورخ دربار پادشاهان ميانی هخامنشی کورش بعد ازپيروزی بر آستياگ، سپيتمه داماد و وليعهد وی را نيز مقتول 

پسران ) هيشتاسپو(و مگابرن ) زرتشت(دختر آستياگ و همسر سپيتمه و مادر سپيتاک ) هومايه(ساخت و با آميتيدا 
که کتسياس ) هوم(اين سپيتمه. سپيتمه ازدواج کرد و اين دو برادر را به ساتراپی واليات بلخ و گرگان انتخاب نمود

ميگويد به عنوان جانشين آستياگ در نظر گرفته شده بود در اساطير زرتشتی بسيار معروف است ولی اسطورًه وی با 
دليل يکی شدن اين اسامی شايد اين بوده که . يان در هم آميخته استجمشيد، خدای ميرای خورشيد هندوايران

شايد هم آن .به اوستايی به معنی دوقلو است) جم(و برادرش آراستی دوقلو بوده اند چه يمه ) پوروشاسپ(سپيتمه
مراغه  حادث ميگرديده است فی المثل مردم شهرستان) دارای گله خوب(ازتلخيص تلفظ  القاب وی يعنی هوم وهئورمه

به هر حال جمشيدی که در . تلفظ ميکنند" ی" -چنانکه در نام هئورمه وجود دارد- را " ر"اغلب حرف ) ايرانويج باستان(
پدر سپيتاک ) پوروشاسپ، ُپر اسب(هومه  -با اهورامزدا به گفتگو مينشيند همان سپيتمه) شهرستان مراغه(ايرانويج 

بنابراين چنانکه از . را در اينجا گرفتار کرده است) ماديای اسکيتی(اسياب زرتشت است که حاکم اين منطقه بوده و افر
به وی نيز منتسب بوده ) توفان نوح(مندرجات بخش ونديداد اوستا برمی آيد حادثًه توفان برف و سيالب 

ته شده است کش) لفظًا يعنی قوچ(ازمندرجات زامياد يشت اوستا به وضوح معلوم ميشود که وی واقعًا بدست کورش .است
و اسطوره وی به .ذکر کرده اند) ضحاک، آستياگ(واژی دهاک ) برًه سفيد و مقّدس(چه در آنجا قاتالن وی را سپيتوره 

قدری معروف بوده که تحت نام زکريا و هود به نويسندگان روايات تورات و انجيل و قرآن رسيده است چه نام زکريا 
مترادف و ) هئومه، در معنی دارای دانش خوب و درخشان(تمه يعنی هوم با لقب معروف سپي) دارای حافظًه خدايی(

پس بی جهت نيست که در اساطير اسالمی ذکريا نيز همانند جمشيد با درختی که درتنًه آن پناه گرقته . همسان ميگردد
و نيای ) هوم( پسر سومه) زرتشت(گفتنی است که دراساطير هندوان نيز يکجا بودا .، اره ميشود) البد منظور هوم(

به عنوان ) اوتراهيس بابليها، نوح تورات=دانای دور درخشنده(ساللًه ماه به شماررفته است و جای ديگرمانو ويوسوت 
خود به عنوان ) زرتشت(هفتمين مانو پدر دوقلوهای ماه و خورشيد يعنی يمه و يمی ذکر شده است و جايی ديگر بودا

و همچنين اساطيرکافرهای پاکستان ) اسالف لران(دراساطير کاسيان . مّلقب شده استجاودانه آيين بودايی به بودای پنجم 
جمشيد،ايزد ميرای (برهما وهم به جای يمه-هم به جای اهورامزدا) سروردانا وايزد خاندان پادشاهی(و افغانستان ايميريا 

) هوم(، پسر جمشيد )تنائوکسار=لوانپه(تحت نام تور ) هومان(درگرشاسبنامًه اسدی طوسی ، زرتشت . ميباشد) خورشيد
که پسر زکريا به شمار آمده مطابق خود همان ) در معنی زنده می ماند(براين اساس در انجيلها يحيی .  شمرده شده است

در کتب پهلوی هوم . است) سئوشيانت(سپيتمه زرتشت از جاودانان معروف زرتشتی، جّد و معّرف و ياورمنجی موعود 
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به ) شهرستان مراغه(جاودانی ايرانويج ) درخت رنجزدای(تحت نامهای هوم و ون جوت بيش ) یجمشيدتاريخ(عابد
چون يحيی انجيلها نيزمبشر خبر آمدن منجی مسيحيان يعنی عيسی مسيح می باشد، بنابراين هوم . شمار آمده است

چنانکه  ........انجيلها بوده اند اصل زکريا و يحيی اساطيری) پسرهوم ، يعنی زرتشت(و هومان ) هود،موبد دانای نيک(
درآغاز اشاره شد خانواده داود و سليمان همان پادشاهان هخامنشی شاخًه انشان می باشند ما در اينجا به معرفی اعضاء 

يا همان ) مطلوب(شائول) در واقع دامادش(وپسر) سنگدل، نيرومند(قيس : آن وپادشاهان مادی مقدم بر آن ميپردازيم
ثروتمند، ( پسر شائول به ترتيب مطابق با پادشاه مادی آستياگ ) بخشيدًه خدا( عنی جوان زيبا ويوناتان طالوت قرآن ي
سلسلًه .می باشند) ايرج/آرای آرايان(گئوماته برديه /و سپيتمه جمشيد پيشدادی و پسرش سپيتاک زرتشت ) لمک تورات

شاخًه انشان است که تنها فرق اندکی با مندرجات تاريخ تورات مطابق اصل آنها پادشاهان هخامنشی ) خاندان داود(بعدی
همان هخامنش ) آزاد منش(عميناداب. ايزد قبيله ای ايرانيان است) نجيب(به جای ايرج ) عالی(آرام : هرودوت دارد

) مرد صلح( شلمون . است) قضاوت پيشه(همان چيش پيش اّول ) پيشگو(پسر وی نحشون .است) دارای منش دوستانه(
) خدمتکار(عوبيد .می باشد) کامروا(همان کمبوجيًه اّول ) باشنده در عزت و نيرومندی(بوعز . ای کورش اّول استبه ج

کامياب درجهان،ناتان (همان کمبوجيًه دوم ) يزيديان يزيد/ائا/بخشيده و کامگار، پيشکش(يّسا . همان چيش پيش دوم است
بوده )کيخسرو(سردار معروف کياخسار ) قوچ(همان کورش دوم ) زيزع(داود . است) تورات، آثويًه اوستا به معنی قانع

در اينجا ظاهرًا به . در اصل متعلق به خود وی بوده است) توس شاهنامه=تنومند(است؛ حّتی نام حريف وی يعنی جلعاد 
) مبوجيًه دومک(پدريّسا) داود(عمد يا به سهو خطاهايی هم رخ داده چه کمبوجيه اول پدرکورش اول بوده و کورش دوم 

بزرگ (همان تنائوکسار ) وسيع و تنومند(رحبعام . همان کورش سوم است) مردصلح(سليمان . بوده نه پسر او
پسر ) فرمانروای مردان(مطابق ُارتدنر )آقا سرورمن است(پسروجانشين وی ابيا .است) تن،برديه،سپيتاک زرتشت

در واقع ( که به بدرفتاربودن متصف بوده است و از پسر همان کمبوجيًه سوم است) ضد مردمی(يربعام  .زرتشت است
به طور .  نيز همان گئوماته زرتشت مراد می باشد) دارای حافظًه خدايی(يعنی زکريا ) جانشين و برادرخواندًه وی

ايزد خاندان  ايميريا، اهورامزداستارًه ( کيوانسمبل  ستاره، ) پرچم پادشاهی هخامنشيان(درفش کاويانی خالصه در 
                  .بوده است پارس نشانگر قبيلًه يوزپلنگ/ پوست پلنگو قوم آريا  نشانًه ) اره( آلهيعنی  عقابو ) پادشاهی

                                                         
ثبت گرديده است در اين  فرهنگ ايرانت را که در ساي کورش آريامنش دکتر درفش کاويانیدر پايان، مقالًه بسيار جالب 

:جا ضميمه می نمائيم  
 

 
 

 درفش شکوهمند و سرفراز کاويانی چيست؟
   

) تمدن(درفش کاويانی بيگمان يکی از پرارزشترين پرچمهای جهان است که از روز آفرينش آدمی و خوی شهريگری 
که در ) امتيازاتی(رچمهای جهان دارد و فرادادهايی زيرا اين پرچم چندين برتری به همه پ. گرفتن، بر افراشته شده است

                                                  .آن است درهيچيک از ديگر پرچمها در سراسر جهان يافت نميشود
اين پرچم از دل توده های مردم بيرون آمده و از يک پيشبند چرمی آهنگری دالور که برای درهم کوبيدن ستم و  -١
                                                .کنجه بيدادگران تازی به پا خواست، فراهم آمده استش
اين پرچم مردمی است و بدست مردم ساده ولی دلير کوچه و خيابان درست شده و پرچم رسمی کشور بشمار آمده و  -٢

ميباشند که از سوی گردانندگان کشور ساخته و ) قراردادی(ولی همه پرچمهای ديگر جهان پيمانی . پذيرفته گشته است
تا جايی که من بياد می آورم هيچ پرچمی در جهان با رأی مردم و همه پرسی برپا . پرداخته و به مردم پذيرانده شده اند

نها ولی درفش کاويانی بدست مردم ساخته شده و از ميان آ. ازين رو کمتر خواسته مردم در آنها نمايان است. نشده است
                                           .بيرون آمده است

ولی درفش کاويانی . هر کشوری پس از گزينش پرچم برای رنگها و نشانه های آن درونمايه هايی برگزيده است -٣
ر و برای خود را بهمراه داشت؛ زيرا در پيکار با دشمن خونخوا) معنا و محتوا(هنگام برافراشته شدن همه درونمايه 

                                                   .سرنگونی او پيشاپيش مردم به پا خواسته به جنبش و چرخش درآمد
  .اين پرچم برای آزادی ايران زمين از دست بيگانگان چيره برآن از دل توده های به خروش آمده برپا گرديد -۴
  .درهم کوبيده و نابود شده ايران وايرانی است) غرور(گران منشی  اين پرچم زنده کننده ابرتنی، وااليی و -۵
پس در جهان هيچ پرچمی را .اين پرچم کهن ترين پرچم جهانی ميباشد که به دست ايرانی برافراشته شده است -۶

همه ... شمننميتوان يافت که اينهمه فراداد، بويژه فراداد نبرد با اهريمن و سرکوبی بيدادگری و رهايی کشور ازدست د
                                                     .را با هم داشته باشد

  
                             .پس به جا و شايسته است که ما آنرا پرچم سرافراز خويش بدانيم و بر آن سر ستايش فرود آوريم
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                                                          تاريخ نويسان در باره درفش کاويانی چه مينويسند؟
  
مينويسد که درفش کاويانی از پوست شير بود و پادشاهان آنرا به زيب و زيور بياراستند و زر و سيم و " تاريخ تبری" 

نيز مينامند که جز در کارهای بزرگ نمی آورند و جز برای شاهزاده ای که " اختر کاويان" گوهر بر آن پوشاندند، آنرا 
                                                 . تندبه کارهای بزرگ فرستاده ميشد، بر نمی افراش

او درازيش را دوازده و . آنرا از پوست پلنگ ميداند که بر چوبهای بلند می آويختند" مروج الذهب " مسعودی در 
                                                  ) .هر ارش از نوک انگشت تا آرنج دست(پهنايش را هشت ارش نوشته است 

آمده است که درفش کاويانی چرمی از پوست پلنگ يا ببر بوده که آهنگران " فرهنگ جهانگيری" و " برهان قاطع " در 
  .هنگام کار بر ميان ميبستند و کاوه آهنگر آنرا بر سر نيزه کرد و به نبرد با ضحاک پرداخت

ده، تخته سنگ کنده کاری شده پمپيی، سکه های دودمان مينويسد که از سنجش سه بن مايه به دست آم" اسکارمن" استاد 
و شاهنامه فردوسی چنين برمی آيد که درفش کاويانی تکه چرمی پاره چهارگوشی بوده که بر باالی يک " فرته کاره " 

 بر روی اين چرم آراسته به پرنيان و ابريشم. نيزه آويخته شده و نوک نيزه از پشت آن بسوی باال نمودار بوده ست
اين درفش چهار پره داشته است که در هسته آن دايره کوچکی ديده ميشود . وگوهرهای ناب، ستاره ای ميدرخشيده است
در بخش پايينی چرم، چهار رشته نوار به رنگهای گوناگون سرخ و زرد و . و درباالی آن همين دايره به چشم ميخورد

                                                          .يزان ميباشندبنفش آويخته شده است که در نوک آنها گوهرهای ناب آو
در نمايشگاه باستانی لوور پاريس در بخش ايران کاسه هايی يافت ميشوند که در ته آن درفش کاويانی کشيده شده و بر 

 ۶۶٠٠ش کاويانی تا يش از زادروز مسيح؛ بدينگونه دست کم کهن بودن درفسال  ۴۶٠٠: روی آنها نوشته شده است
  . پيش ميرودسال 

  

                                                        درفش کاويانی چگونه برپا گرديد؟

  

فردوسی توسی استاد سخن و قهرمان سترگ پيکارجوی تاريخ ايران که با قلم ،منش زخم خورده ايرانيان را مرهم نهاد 

دست رفته شان آگاه نمود و به خويشتن خويش برگرداند، از درفش کاويانی بارها از  و درمان کرد و آنها را به منش از

  :چگونگی درست شدن آنرا بازگو ميکند که چنين است" کاوه آهنگر" ياد کرده است و در برپا خيزی " اختر کاويانی" 

تازد و نامه ای را که آنها پس از آنکه کاوه آهنگر در بارگاه ضحاک ماردوش، به بزرگان بيخرد پيرامون ضحاک مي

کرده و او را مردی نيکوکار، نيک سرشت، برجسته و مردمدار شناسانده ) امضا(برای اين خونخوار بيدادگر دستينه 

بودند، از هم ميدرد، همراه فرزندش از بارگاه بيرون ميرود و به ميان توده های به خشم آمده ميدود و با پاره کردن 

نيزه کردن آن، پيکاری سهمگين و دشمن کوب را پی ميريزد که در اين باره فردوسی بزرگ  پيشبند چرمين خود و بر

  :چنين ميسرايد

   

انجمن گشت بازارگاه بر او    کاوه برون شد ز درگاه شاه چو 
بر خروشيد و فرياد خواند همی را سراسر سوی داد خواند جهان

هنگام زخم درای بپوشند پشت پایچرم کاهنگران  از آن 
گرد ز بازاز برخواست همانگه  کاوه آن بر سر نيزه کرد همان    

  

همانطور که در گفتار پيش گفته شد، کاوه بسوی فريدون ميشتابد و او را می يابد و به ياری مردم او را پادشاه ايران 

جنبش درآورنده مردم پر خروش  از اينرو فريدون با رايزنی مردم بر درفش کاويانی برسر نيزه که به. زمين ميخوانند

                                           :بود ارج مينهد و آنرا غوته ور در زر وسيم گوهری تابناک ميکند

   

کشيد و همی رفت راست سراندر  خود کافريدون کجاست بدانست 
آنجا و برخاست غو ديدنش به به درگاه ساالرنو بيامد 
افکند پینيکی يکی اختر  به پوست بر نيزه برديد کی چو آن 
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گوهر بر و پيکر و زرش بوم ز آنرا به ديبای روم بياراست 
خواندش کاويانی درفش همی  زو سرخ و زرد و بنفش فروهشت 

  

اين چرم بی ارزش پيشبند آهنگری، بدينگونه برجسته ترين و بزرگترين پديده فروزانی ميگيرد که بر تارک مينشيند و  

                                                                      .پرتو می افشاند

  

از آن پس هر پادشاهی که به تخت مينشيند و تاج شاهی بر سر مينهد به آن سوگند ياد ميکند و بر پهنه آن زر و گوهر 

افرازد و آنرا نماد شکوهمند آزادی و يکپارجگی می افشاند و بر آن ارج بيکران مينهد و آنرا ميستايد و بر فراز سر ی 

  :و نيرومندی کشور بشمار می آورد

   

به شاهی به سر بر نهادی کاله  از آن پس هرآنکس که بگرفت گاه
برآويختی نو به نو گوهران برآن بی بها چرم آهنگران

بر آنگونه گشت اختر کاويان  ز ديبای پرمايه و پرنيان
د بود يدل پر امجهان را ازو  که اندر شب تيره، خورشيد بود 

همی بودنی داشت اندر نهان بگشت اندرين نيز چندی جهان
  

   

                                             رنگهای درفش کاويانی 

يک نيزه که بررسيها و پژوهشگرهای گسترده نشان ميدهد که درفش کاويانی چرم پاره چهارگوشی بوده که بر باالی 

در ميان پرچم يک ستاره بزرگ يا چهار پره به چشم ميخورد که به . نوک آن از پشت نمايان بود، آويزان ميشده است

                                  .در باالی آن اختر ديگری يافت ميشد که چنبره کوچکی بود. چهارگوشه آن پايان ميافته است

در زير آن در همه گوشه و کنارهايش، . دو ستاره در ميان و بخش بااليی يافت ميشده استبدينگونه در درفش کاويانی  

رشته نوارهايی که گويی تا پنج تا ميرسيد، آويزان بوده است که به زر و سيم و گوهرهای تابناک و ناب زيوربندی شده 

  .و بنفش آراسته بودندرشته های آويزان شده بخش زيرين چرم چهارگوش به سه رنگ سرخ و زرد . بودند

فردوسی برگزيدن اين سه رنگ را از آن فريدون ميداند که خود درفش کاويانی را نيز به زيور و ديبای رومی و ابريشم 

  :و پرنيان نيز آذين بندی نمود که در همين باره سراييده است

   

فروهشت ازو سرخ و زرد و بنفش     همی خواندش کاويانی درفش 
  

  :جايی ديگر نيز به همين سه رنگ انگشت ميگذارد و ميسرايدفردوسی در 

   

ش شد بسان پرند درف هوا    زتابيدن سرخ و زرد و بنفش 
  

                                                درونمايه رنگهای درفش سرفراز کاويانی چيست؟

                                                   رنگ سرخ

نام " تير. " ميگويند" چهارشنبه"سومين روز هفته ايرانيان باستان است که امروز به آن " تير" رنگ سرخ رنگ روز 

فرشته باران نيز ميباشد و به ياری و کوششهای اوست که زمين ازريزش باران بهره مند و کشتزارها و مرغزارها 



 

 84

ی، خروش و جوشش، پايداری برای پاسداری و نگهبانی از اين رنگ نماد شکوه و تواناي. سيراب و سبز و خرم ميشوند

                                                           .مرز و بوم است

اين رنگ بر روی پرچم کنونی که در زمان قاجاريه با دو رنگ ديگر سپيد و سبز که نشانه خانواده بنی اميه و بنی 

                                                   . هاشم ميباشد، ديده ميشود

                                                  رنگ زرد

اين روز نام فروغ و روشنايی را با . ميگويند" يکشنبه" پايان هفته است که امروز به آن " مهر" رنگ زرد رنگ روز 

نشان پاکی و نيکخواهی، نمايانگر فر و بزرگی، روشنگر  اين رنگ. ميباشد" مهر تابناک" خود دارد، زيرا زادروز 

                                               .گران منشی و سروری و بازگو گر درخشندگی، فروزش و روشنايی است

  رنگ بنفش 

نه جنگاوری اين رنگ نشا. ميگويند" پنجشنبه" چهارمين روز هفته است که امروز به آن " اورمزد" رنگ بنفش رنگ 

             .و دليری و نبرد سرسختانه با دشمن و پيکار در راه آزادی کشور و نگهبانی از يکپارچگی و شکوه آن است 

                                                         سرنگونی درفش کاويانی به دست تازيان

بزرگی ايران زمين بود بدبختانه در هزار و چهارسد سال پيش در درفش کاويانی که نماد فر و شکوه آزادی سربلندی و 

تازش تازيان به ايران از دست رستم فرخزاد سپهساالر ارتش ايران بر زمين افتاد و ديگر برافاشته نشد و اين اندوه بر 

                                                      .دل افسرده ايران پرستان همچنان برجا ماند

امروز بسياری آنرا به دست فراموشی سپرده اند گروهی از آن ياد نمی آورند، دسته ای آنرا نميشناسند، برخی بی انگار 

                                                             .که همه اينها سخت دردآور و تلخ و رنج دهنده اند... مانده اند

                                 :مينويسد) ٣٠ ترجمه تاريخ تبری رويه (نی و ارزش آن بلعمی درباره سرنگونی درفش کاويا

پس فرمود تا آن گوهرها . چون مسلمانان خزينه ملوک عجم غارت کردند، آن درفش پيش عمرابن الخطاب بماند"  

                                                                ."بگشادند و آن پوست بسوختند

پوشينه چهارم، مينويسد که در جنگ قادسيه ضررين الخطاب، درفش ١٦٠٣تا  ١٦٠٠رويه " تاريخ تبری" تبری در 

کاويانی را از ايرانيان به تاراج گرفت و ديگر تازيان آنرا به سی هزار درهم خريدند تا پاره پاره کنند و به فروش 

                                                     .هزار و دويست هزار درهم بودبهای درفش کاويانی هزار . برسانند

                                                               :مينويسد) ٨٣و  ٨٢مروج والذهب و معادل الجوهر رويه (مسعودی 

برای جنگ به قادسيه فرستاد و رستم کشته شد، درفش  هجری ١۶تا زمان يزدگرد سوم آنرا با رستم فرخزاد به سال "   

بقولی تصرف درفش بروز فتح مدائن و بقولی . بدست ضررين الخطاب فهری افتاد و به در هزار هزار دينار تقويم شد

                                                               ." هجری بود  ٢٠يا  ١٩يا ١٦به روز فتح نهاوند در سال 

                                    :مينويسد) ٣٩تا  ٣٢غرر اخبار ملوک الفرس، رويه(ثعالبی 

درفش کاوه پس از پيروزی فريدون به زر و گوهر آراسته شد، علم مقدس ايران بود تا در جگ قادسيه بدست عربی از 

عمر امر کرد که آنرا از . زد عمرابن الخطاب فرستادسعدابن وقاص آنرا جزو ذخاير و جواهر يزدگرد ن. قبيله نخع افتاد

                                   .چوبه برگرفتند و خود درفش را پاره پاره کرد و در ميان مسلمانان تقسيم کردند

ردمی و نيازی به گفتن نيست که تازيان چه کشتاری از ايرانيان کردند و با آوردن دين بيابانی خود به سرزمين مهر و م

نيکی و نيکخواهی، چه زشتی و بدبختی و تبهکاريهايی که نيافريدند و چگونه روزگار ايران و ايرانی را سياه کردند، به 

گونه ای که پس از هزارو چهارسد سال هنوز نتوانسته ايم از چنگ اين آيين سياه و از چنگ تازيان و تازی زادگان 
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نی و سوزانده شدن آن، گذشته شکوهمند ايران نيز به زير زبانه های آتش فرو با فرو افتادن درفش کاويا. رهايی يابيم

                                                            . رفت و به خاکستر نشست

امروز روزی است که اين درفش سرفرازی که هزار و چهارسد سال است سرنکون شده و با فرو افتادن خود، بدبختی 

روزی برای مرم و کشور ما آفريده شده است، دوباره برپا گردد تا فرخندگی و بزرگی و گران منشی از دست و سيه 

                                            .رفته دوباره به چنگ آيد

ران زمين نيرو و اميدواريم همه ايران پرستان به ياری برخيزند و برای دوباره زنده کردن دالوريها و جانباختگان راه اي

توانايی مردمی و نيکوخواهانه نياکان سربلندمان، گذشتها و رادمرديها و مهربانيها و مهرورزيهای بزرگان و بهمنشان 

نيک نژاد و تباران واالگوهرمان و سرانجام برای سرداران دلير و سپهساالران جانباز آريايی که از مرز و بوم مهر و 

ين راه گاه جان باخته اند، نماد شکوهمندشان را که به آن سرفراز و خوشبخت بودند و اهورا پاسداری نموده و در ا

                                                    .بدست تازيان بدکيش واژگون شده است، از نو برافرازند

به اميد اين . جوان برافراشته گردددر اين راه جوانان بايد پيشگام شوند و درفش کاويانی بايد بر دوش دختران و پسران 

  .روز بزرگ که چندان هم دور نيست

  دکتر کورش آريامنش 

  ١٩٩۶  مه   ٢٧  تاريخ ترور
   )مهدی اخوان ثالث( قصه شهر سنگستان

 دوتا کفتر،
 نشسته اند روي شاخه سدر کهنسالي ،

.که روييده غريب از همگنان دردامن کوه قوي پيکر  
 دو دلجو مهربان باهم ،

 دو غمگين قصه گوي غصه هاي هر دوان با هم ،
.خوشا ديگر خوشا عهد دو جان همزبان باهم   

 دو تنها رهگذر کفتر ، 
 نوازشهاي اين ، آن را تسلي بخش ،

.تسليهاي آن ، اين رانوازشگر   
»خواهرجان« : خطاب ار هست   

جان خواهرجان ،« : جوابش   
». بگو با مهربان خويش درد و داستان خويش   

اينکه خوابيده ست اينجا کيست ؟! نگفتي ، جان خواهر«  -  
 ستان خفته ست و با دستان فرو پوشانده چشمان را ،

 تو پنداري نمي خواهد ببيند روي ما رانيز کو را دوست 
 مي داريم ،

»نگفتي کيست ، باري سرگذ شتش چيست ؟   
. پريشاني غريب و خسته ، ره گم کرده را ماند «  -  

.اش را گرگها خورده  شباني گله  
.و گرنه تاجري کاالش رادريا فرو برده   

.و شايد عاشقي سرگشته کوه و بيابانها   
 سپرده با خيالي دل ،

 نه ش از آسودگي آرامشي حاصل ،
.نه ش از پيمودن دريا و کوه و دشت ودامانها   

 اگر گم کرده راهي بي سرانجام ست ،
.مرا به ش پند و پيغام است   

من گرديده ام بسيار ، درين آفاق  
.نماند ستم نپيموده بدستي هيچ سويي را   

:نمايم تا کدامين راه گيرد پيش   
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.ازين سو ، سوي خفتنگاه مهر و ماه ، راهي نيست   
.بيابانهاي بي فرياد و کهساران خار و مشک و بي رحم ست   

.وز آن سو ، سوي رستنگاه ماه و مهر هم ، کس را پناهي نيست   
.هول هايل ست و خشم طوفانها  يکي درياي  

.سديگر سوي تفته دوزخي پرتاب   
.و آن ديگر بسيط زمهريرست و زمستانها   

 رهايي را اگر راهي ست ،
»..... جز از راهي که رويد زان گلي ، خاري ، گياهي ، نيست   

چه جاي شوخي و شنگي ست ؟! نه ، خواهر جان «  -  
 غريبي ، بي نصيبي ، مانده در راهي ،

ناه آورده سوي سايه سدري ،پ  
.ببينش ، پاي تا سر درد و دلتنگي ست   

»... نشانيها که دراو   
نشانيها که مي بينيم دراو بهرام را ماند ، «  -  

 همان بهرام ورجاوند 
 که پيش از روز رستاخيز خواهد خاست ،

 هزاران کار خواهد کرد نام آور 
. هزاران طرفه خواهد زاد ازو بشکوه   

او گيو بن گودرز ،پس از   
 و با وي توس بن نوذر ،

 و گرشاسب دلير، آن شير گند آور ،
 و آن ديگر 
.و آن ديگر   

.انيران رافرو کوبند ، وين اهريمني رايات را بر خاک اندازند  
 بسوزند آنچه ناپاکي ست ، ناخوبي ست ،

.پريشان شهر ويران را دگر سازند   
 درفش کاويان را فره درسايه ش ،

ساليان از چهره بزدايند ، غبار   
»... بر افرازند   

 
 
 
 
 

 بررسی نامهای کهن شهر اردبيل و کوهها و رودخانًه آن
 
با توجه به منابع غنی زبانهای قديم و جديد ايرانی که در فرهنگنامه های فارسی و پهلوی و اوستايی بر جای مانده است 

برای نمونه در اين باب  در روزنامًه انترنتی . می توان معمای بسياری از نامهای جغرافيايی ناشناخته ايران را حل نمود
ناميده ميشود، مورد بررسی آستامال ال آذربايجان شرقی، در قراچه داغ، که آتورپاتکان نام يک روستای قديمی در شم

در صورتی که با . آل از معنی لفظی آن داده شده است -)؟(تم  - )؟(قرارگرفته و تفسيرهايی دوراز ذهن به صورت  آس 
و معنی کلمًه عربی مال هم  در فارسی به معنی استر است) استه(يک نگاه به لغت نامه های فارسی معلوم ميشود که آستا 

آستاوريای منابع کهن (يعنی به عبارت ساده نام اين روستا به همان معنی نام شهرهای استر آباد و آستارا. که روشن است
می توان سراغ گرفت که اولی به معنی  کلخورانو عشيرًه کرد  کليبرنظير اين نوع نامگذاری روی قصبًه . است) يونانی

همين مقوله است نامهای . و دومی به معنی تغذيه کنندگان از گوشت گاوميش ی شکارچيان گوزن است دارندگان گاوميش
که تالشهای ناموفقی برای تعيين و تبيين آن صورت گرفته از جمله توجيه آن به شهر مقدس که قانع  اردبيل کهن شهر 

واحد و مشترکی مانند رگ سرخی آنها را به هم  کننده نيستند چون معانی درست نامهای آن وقتی عايد ميگردند که معنی
خبر کتيبًه رازليق آرگيشتی دوم از  روتومنیقديمی ترين نامی که برای شهر اردبيل ذکر شده همانا : مربوط ساخته باشد

خانًه و اين با نام کنونی رود. پادشاهان اورارتويی است که آن را به سادگی می توان دارای رودخانًه پر ماهی معنی نمود
به معنی قلعًه  روذ -پی - باذاننام کهن ديگر اين شهر يعنی . مهر تأييد می خورد) باليقلو چای( ماهی روداين شهر يعنی 

منابع اسالمی و ارمنی را به سادگی  ايت -ارتویو  ال-اردوینامهای کهن ديگر شهر اردبيل يعنی . کنار رود می باشد
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گرفت يعنی شهر يا قلعه مجاور  ايتهو  آلو پسوندهای نسبت ) رود بالنده( اردویمی توان مرکب از کلمًه اوستايی 
اصالت ندارد چه در اوستا نام رودخانًه ) شهر(و بيل ) مقدس(بنابراين فرضيه ترکيب نام اردبيل از ارد . رودخانهً  بالنده

بانوی آبهای ايرانيان باستان يعنی  آمده و وبه نام ايزد) رود نيرومند پاک و بالنده( اناهيت - سور- اردویاين شهر که 
اوستا، به معنی خوب هوکر ( سبالنکًال منطقه شهرستان اردبيل خصوصا کوه . نامگذاری شده بسيار معروف است ناهيد

و ) به معنی منسوب به الهه زيبای آبها ناهيد سرئينچشمًه آب گرم معدنی (سرعينو چشمًه ) کنش و جايگاه پر سود
به الهًه آبهای ايرانيان باستان يعنی ) اورويس اوستا يعنی  دارای يخهای گسترده(بستًه قلًه سبالن درياچًه زيبای يخ 
هاشم رضی در فرهنگ نامهای اوستا مطالبی را در باب اين . يا همان ناهيد اختصاص داشته استاردويسور اناهيت 

در بندهشن، در فصل :" در اين جا می آوريم رودخانًه اوستايی از کتاب پهلوی بندهشن نقل نموده اس است که آن را
نخستين مرحله آفرينش، خلقت . گفتگو شده است رود ناهيدسيزدهم، هنگامی که از آفرينش سخن به ميان است از 

هنگامی که اهورا مزدا آبها را آفريد، آبها به سوی دريای . دومين مرحله، آفرينش آبهای جهان است. آسمانهاست
آبهای هزار درياچه در . که درجانب جنوب کوه البرز بر بسيط زمين گسترده شده بود سرازير شدند )اقيانوس(فراخکرت 

درياچه ها در کوچکی و بزرگی . اين دريا جای دارد و هريک از اين درياچه ها، آبش دارای خواصی جداگانه است
سر چشمًه . می تواند گردش را به پيمايدپاره ای شان آن قدر بزگند که در چهل روز يک سوار ورزيده ن. يکسان نيستند

برسد از صد  کوه هوکرجاری ميشود، تا به اردويسور اناهيتا اين دريا از قّلًه البرز کوه می باشد که به واسطه رود 
آبها پس از گذر ازآن همه گذرگاه، . قرار دارد درياچه مقدس اورويسدر قّلًه کوه هوکر . هزار گذرگاه زرين می گذرد

در سوی ديگر اين درياچه معبری قرار دارد که آبها پس از تصفيه . صفيه شدن کامل به اين درياچه می ريزندبرای ت
قوشه داغ ، زوج کوه سرچشمًه ( ُدم  اوسينآنگاه يک شاخه از اين آبها جدا شده و از کوه . شدن از آنجا خارج ميشوند

و سرچشمًه . به باران شده و بر سطح زمين فرو می ريزد بقيًه آبها تبديل. به دريای فراخکرت جاری گشت)تلخه رود
بوده  سبالنبر اساس همين اعتقاد به بانوی ايزد باکره آبهای کوه مقدس ."   است چشمًه اردويسور اناهيتاهمًه اين آبها، 

                                                                                             :که خاقانی شروانی چنين اشعاری سروده است
قبلًه اقبال قلًه سبالن دان                 کو زشرف کعبه وار قطب کمال است                       
کعبه بود سبزپوش او ز چه پوشد    جامًه احراميان که کعبًه حالست                       
در خبری خوانده ام فضيلت آن را     خاست مر آرزوش قرب سه سال است                       
رفتم تا بر سرش نثار کنم جان           کوست عروسی که امهات جبال است                       
چادر بر سر کشيد تا بن دامن            يعنی بکرم من اين چه الف محال است                       
ُمقعد چندين هزارسالًه عجوزی          بکر کجا ماند اين چه نادره حالست                       
موسی و خضر آمده به صومعًه او       صومعه دارد مگر فقير مثالست                       
هست همانا بزرگ بينی آن زال          چادر از آن عيب پوشی زالست                       
گفتم چادر ز روی بار نگيری           بکر نًه شرم داشتن چه مجالست                       
گفت پس از چارمه که چادر من باد     خرقه کند بهر عرس جای جمال است                       

.                       بکران غيب چادر غيرت         بفکن خاقانيا که بر تو حالل است از پس
                                                                                                                                                     

 
 

 اصل و منشأ سئوروماتی قبيلًه مادی مغان
 

آرتورکريستن سن ايرانشناس معروف دانمارکی نشان داده است که سلسلًه پيشداديان اوستا و شاهنامه با سلسلًه اساطيری 
ولی ازسوی ديگر در روايات ملی ايران منقول در . پاراالتهای سکاهای پادشاهی شمال دريای سياه مربوط می باشد 

به طور مشخص ازسلسله ای صحبت می کنند که در شمال ) اراننخستين قانونگذ(اوستا و شاهنامه درباب پيشداديان
روايات ملی ايرانی و خبر بسيار جالب خارس ميتيلنی، رئيس تشريفات . غرب فالت ايران و قفقاز حکومت نموده اند

تفضلی  دکتر احمد. دربار اسکندر در ايران پرده از روی معمای سلسلًه پيشداديان تاريخی اوستا و شاهنامه برمی دارند
از :" در کتاب تاريخ ادبيات ايران در پيش از اسالم، اسطورًه تاريخی اساسی مربوطه در اين باب را چنين نقل می کند

آورده اند : است که آن را خارس ميتيلنی بدين گونه نقل کرده است اوداتيسو  زريادرسداستانهای عاشقانًه ديگر داستان 
منظور (و آدونيس ) منظور آميتی دا، دختر آستياگ(از ازدواج آفروديت   و برادر کوچکش زريادرس هيستاسپسکه 

هيستاسپس فرمانروای ماد و سرزمينهای سفالی آن بود و . به دنيا آمده اند) اژی دهاک/ ، داماد آستياگسپيتمه جمشيد
ا مراثی هنائيس، در آن سوی ت. حکمرانی داشت) رود دون(زريادرس بر نواحی  عليای دروازه های خزر تا تنائيس 

آماردی نيک، منظور کورش ( ُامارتسمی زيستند که فرمانروای آنان ) تپوری يا تائوری/ آدمکشان آماردی(
ُاداتيس زريادرس را به خواب . که زيباترين زن آسيا به شمار می رفت) آتوسا(وی دختری داشت به نام ُاداتيس .بود)سوم

زريادرس کوشيد تا ُاداتيس را به دست آورد، اّما توفيق .مفتون آن دختر شد ديد و دل بدو بست و زريادرس نيز در خواب
ديری نگذشت که ُامارتس جشن ازدواجی بر گزار . زيرا پدر دختر نمی خواست اورا به مردی بيگانه شوهر دهد. نيافت
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می شراب را به کسی کرد که در آن خويشان و نزديکان و اشراف دربار او حضور داشتند و از ُاداتيس خواست که جا
زريادرس، که ُاداتيس اورا پيش از آن از ماجرا آگاه کرده بود، به شتاب همراه با . بدهد که مايل به ازدواج با اوست

به گفتًه . ، ناشناس وارد تاالر جشن شد و ُاداتيس جام اورا پر کردلباس سکايیگردونه ران خويش از تنائيس گذشت و با 
ان در ميان مردم آسيا شهرت بسيار داشته و آن را بر ديوارهای معابد، کاخها و حتی خانه های خارس ميتيلنی اين داست

به نظر بويس اين اسطوره اصل .. خصوصی نقاشی می کردند و اشراف غالبًا نام دختران خويش را ُاداتيس ميگذاشتند
) ويشتاسپ، هيستاسپ( گشتاسبداستان  مادی دارد و با آيين پرستش خدای عشق ارتباط داشته است، و بعدها به صورت

در اين باب افزودنی است اين اسطوره در ." وارد حلقًه داستانهای کيانی شده و در شاهنامه منعکس گشته است کتايونو 
به ) درخشان فروتن(ايوان سادهو ) زرتشت= زرين تن( بامسی بئيرکاران و روسيه به صورت اسطوره های عاشقانًه 

چنانکه مشهود است اين اسطوره به صورت حلقه واسطی اساسی ما را به عمق تاريخ اساطيری . تخوبی حفظ شده اس
در نواحی شمال کوهستان قفقاز بايد در اصل مربوط به پدر ) زرتشت(موضوع فرمانروايی زريادرس . ايران می برد

سال فرمانروايی  ٢٨در مدت  -)افراسياب دوم( ماديای اسکيتیباشد که البد توسط ) پوروشسپ(وی سپيتمه جمشيد 
اسکيتان بدين سمت برگمارده شده بوده  سئوروماتیبه عنوان ساتراپ  -اسکيتان درقفقاز و آذربايجان و آسيای صغير

از سويی شامل سرزمين زمستانی شمال قفقاز و از سوی  جمشيدبی جهت نيست که در اوستا سرزمين پهناور . است
ابو منصور بغدادی در . می گردد) موردی چای شهرستان مراغه( دائيتیو رود ) النسب( هوکرديگر آذربايجان با کوه 

 زنجاز ديار ) يعنی زرتشت شاهزاده( شروينرا به عنوان پدر  سپيتمه جمشيدشرح عقايد و آرای خرمدينان همين 
شاهنامه و موسی معرفی می نمايد وخبر )سئورومات يعنی اسالف صربوکرواتها/ سرزمين مردم مادر ساالر آمازون(

گويای همين نکته می ) سئورومات(سئورومات و ملکه سمورامت / زرتشت با قوم سلم/خورنی نيز در باب ارتباط ايرج
سئيريمه، سئورومات، (سلم  اوستا و شاهنامه از قوم پيشدادياناصل سلسلًه : توضيحات بيشتری در اين باب بدهيم. باشند

يم در اوستا و شاهنامه از نخستين سلسلًه پادشاهی ايرانيان با نام پيشداديان يعنی همچنانکه می دان. بوده اند) سرمات
به معنی  پاراالتهای اسکيتانولی اين نام اوستايی را از سوی ديگر به متابعت از .نخستين قانونگذاران ياد شده است

تقدم گرفته ) پادشاهان ماد(ر کيانيان نخستين مخلوقات گرفته اند و ازهمينجاست که سلسلًه پيشداديان از نظر زمانی ب
همراه ) مادی(در صورتی که سلطنت اينان در برحه ای همزمان و درزمانی ديگر با تقدم زمانی پادشاهان کيانی . است

سامک ، )ميرا( مشيک،)گرشاه، يعنی پادشاه ميرای کوهستان قفقاز(کيومرث ّکًال سلسله پيشداديان شامل . بوده است
 آذر هوشنگپدر زرتشت، ) سفيد رخسار( سپيتمهيا همان ) پادشاه درخشان مغان( جمشيد، )واعظ( کفروا، )کناری(
پادشاه نيرومند پبر و پلنگ مانند، همان تيگران، ( تهمورثو ) زرتشت، ابراهيم آزر، آگنار ژرمنها و ايوان روسها(

ايرانيان بدين سلسله  ت آتش پرستیسندر اساطير زرتشتی رواج . بوده اند) آرش، خورشيد چهر پسرکوچک زرتشت
به ) سرزمين راه مادًه زرين ابريشم( خونيزثمطابق کتاب پهلوی زادسپرم مهاجرت ايرانيان از : منتسب گرديده است

) پيشانی سفيد(روی داد و اين مهاجرت روی گردًه گاونری موسوم به سر سئوک  هوشنگکشورهای خارجی در زمان 
اين گاو روشن بود و چون مهاجران می خواستند از دريا بگذرند اين اتشها به دريا  سه آتش بر روی. صورت گرفت
آتش موبدان در ( آذر فرنبغهر آنها يکی بود و به سه بهره شد و دوباره درزسه جای فروزان گشت و به .فروريخت و گو

موسوم ) آتش کشاورزان در خراسان( آذربرزين مهرو ) درآذربايجان(، آتش پادشاهان و ارتشتاران آذرگشنسبو ) فارس
گفتنی است پادشاهان هخامنشی آتش پرست نبوده بلکه اهورامزدا پرست بوده اند چه بر خالف پادشاهان پيشدادی . گشت

همراه نشده است وبرای اهورامزدا به عنوان ايزد دانای خانواده پادشاهی معبدی  آتشدانو کيانی تصاوير آنان با عکس 
و شوش  پاسارگادو ) کعبًه زرتشت(نقش رستم که اينگونه ساختمان مکعبی ازآنان در . ی ساخته اندممکعب به شکل 

را نيز اثر هخامنشيان می داند چه البد هخامنشيان در کعبًه مّکه به درستی )حسن عباسی(سياوش اوستا . باقی مانده است
ايزد دانای مرگ ومير که  هبلورامزدای آنان يعنی خراج اعراب، اين معبد را برای خدای معادل اه تن کندر ۶٠مقابل 

کورش بوده، ساخته بوده اند چنانکه معبد اورشليم يهود نيز به امر )کيوان،يعنی ستارًه پادشاهان( زحلسمبل آنها ستارًه 
نمايانگر  ستارًه بزرگ درفش کيانیاز اينجا معلوم ميشود . برای رعايای يهودی ايشان باز سازی شده بود) سليمان( سوم

کلمًه .بوده است) ايزد دانش آشوريها، انکی بابليها نين ايگی آزاککلدانيان، نين(ا اهورامزدمنسوب به ستارًه کيوان همين 
در اين درفش در معنی سکايی آن با پوست پلنگ پارس خود . سومری به معانی سرور وملک و ملکه بوده استنين 

پدر وپادشاه جماعت بسيار، (را به ابراهيم  خانه کعبهاطير قرآنی نيز ساخت می دانيم که خود اس. نشان داده شده است
نام . نسبت می دهند) خداشنو، زرتشت( اسماعيلو پسرش ) ابراهيم خليل سوزاننده بتان= کورش، پرخواندًه زرتشت

آمده  که به  ن پادشاهیايزد خاندا) ايمرو کافرها(ايميريا به صورت ) اسالف لران( کاسيهادر نزد  )برهما(اهورا مزدا
يکی گرفته شده و پاسارگاد به نام وی تخت ) جمشيد( يمهبعدًا اين نام با . معانی سرور دانا و دانای مرگ و مير بوده است

 بيژنو ) زرين مو( زريروی همان است که در شاهنامه با اسامی ) زرين(در اسطورًه زريادر . جمشيد ناميده شده است
ولی کتب تاريخی يونانيان وکتيبه بيستون داريوش .روئين تن معرفی گرديده است  اسفنديارو ) وانپهل( گيو، )درخشان(

نگهبان سرودهای (پاتی زيت ، ) به اندازًه سه تن( سمرديس، )بزرگ تن( تنائوکسارو )تنومند( برديهوی را با اسامی 
از سئوروماتها ) يعنی مغ سفيد رخسار(يتمه جمشيد سپ. چنانکه اشاره شد. معرفی می نمايند) سرود دان( گئوماتهو ) دينی

 بوسنیيعنی کناری ناميده می شده اند و اعقاب آنها اکنون  آنتايیبوده، به طور مشخص از آن گروه از سئوروماتها که 
و .سکونت داشته اندرود ولگا اينان در آن روزگار در کنارمصب . ناميده ميشوند که نامشان به همان معنی کناری است
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در )  برديه(و زريادر ) مگابرن(يعنی کمبوجيه ، ويشتاسپ ) فريدون(از اينجاست که پسر و پسر خوانده های کورش 
ذکر شده و کتب پهلوی نيای دوردست ) نجيب(و ايرج ) سروربزرگ(، سلم )بد خلق و خوی(شاهنامه با نامهای تور 

چنانکه از شواهد باستانشناسی و تاريخی بر می آيد . نديعنی صرب دوردست يعنی بوسنی ناميده ا دورا سروزرتشت را 
خورشيد جنگاور، (و خويتوسور، )ناهيد، الهًه زمين و اب( آپیپرستندًه ) به معنی لفظی قوم مادر ساالر(سئوروماتها 

ان را می داشته اند همين ايزد) اسکيتی(نيز که ريشًه سکايی  پارتهاگفتنی است .بوده اند) آذر( تابيتیو الهه )  مهر
. را به کار می بردند) عيالمیپارتی ودايی، پريتوی سمبل الهًه آب و زمين، ( اژدهاپرستيده اند و برای پرچم خود نقش 

ّکًال مادها و سکاها و سرماتها در پرستش اين ايزدان مشترک بوده اند و اين نشانگر آن است که مادها از سوی قفقاز 
از نفشی سواران سئوروماتی بر تابوتی در آسيای صغير و همچنين اساطير يونانی مربوط به . وارد فالت ايران شده اند

به کرانه های جنوبی دريای سياه  معلوم ميشود که آنان در حمالت غارتگرانه بر آسيای صغير شرکت حمالت آمازونها 
با کلمات هندوايرانی ) هئوروات( کرواتو ) صرب( سرو مترادف بودن نامهای سانسکريتی و اوستايی . می جسته اند

يم که زبان ايرانی سئوروماتها که هرودوت سامی به معنی انجمنی ما را رهنمون می گردد به اينکه تصور کنّجم و  مغ
هرودوت می گويد که . به اختالف لهجًه آن با زبان ايرانی اسکيتان اشاره می کند همانا زبان اوستايی مغان بوده است 

بوده است و اين بيانگر آن است که زبان اوستايی  به عنوان ) اسالوی صربوکرواتی(زبان مادری سئوروماتها، آمازونی 
ميالن هوستيچ محقق کروات با توجه به ذخاير لغوی ايرانی زبان کرواتها اين . ن دوم ايشان مورد استفاده بوده استزبا

سالًه اسکيتان در قفقاز و اران  ٢٨از اينجا  همچنين معلوم ميشود که در مدت فرمانروايی . موضوع را اثبات نموده است
) افراسياب دوم، يوسف تورات( ماديای اسکيتینيابت از سوی و آذربايجان وآسيای صغير سئوروماتهای مغ به 

می دانيم که حمالت ماديا تا به مرزهای مصر . درفاصلًه ماد بزرگ تا مصب رودهای ولگا و دون حکومت نموده اند
ی اين واقعه به همراه تراژد. رسيد و در آن جا هدايای کالن پسامتيخ، فرعون مصر جلو اسب سواران وی را نگهداشت

ساتراپ . دستگيری ماديا در قصر زير زمينی اش، در تورات به صورت اسطوره يوسف کنعان باز گويی شده است
جمشيد زيبا و دارندًه رمه های سئوروماتی مغ وی همان است که در اوستا و کتب پهلوی و شاهنامه با اسامی و القاب 

طبق اوستا و شاهنامه . افراسياب معرفی گشته است دستگير کنندًه  گودرزو  هوم عابد ، پوروشسپ، خوب ، سپيتمه
در شکست سکاها و دستگيری و اعدام ماديای اسکيتی از مساعدت همين سپيتمه ) کيخسرو، هووخشتره( کياخسارو

جمشيد ياری گرفته و وی را به مقام دامادی پسرش  آستياگ رسانده است؛ وی همين کار را نيز در موقع نابودی ابر 
و موقعيت وی به قدری مهم و بر  سپيتمه جمشيدکار . با وليعهد  پادشاه همدست بابلی خويش انجام داد آشورقدرت جبار 

جسته بوده که وی به مقام وليعهدی آستياگ بر گزيده شده بود و بدين سبب کورش بالفاصله بعد از شکست مادها وی را 
 مگابرنازدواج کرد و پسران وی  تی دا دختر آستياگآميبه قتل رساند ، ولی به جهت مالحظات سياسی با همسر وی 

را به پسر خواندگی قبول نموده و دختر خود آتوسا  را به همسری ) گئوماته زرتشت، تور جمشيد(سپيتاک و ) ويشتاسپ(
. منسوب نموددربيکان سمت بلخ و  گرگاندر آورده و اين دو برادر را به ترتيب به ساتراپی ) برديه( سپيتاک زرتشت

همان سمت آذربايجان و اران و شمال قفقاز ذکر  سپيتمه جمشيدجالب است که در اوستا و شاهنامه مکان فرمانروايی 
موخهای  ،به جای آورندگان دعا و سرود( کاتوزياندر شاهنامه فردوسی به عنوان رعايای فقفقازی جمشيد از . شده است
بنابراين . نام برده شده است) گرگرها(ا اهنوخوشيه، )گرلوهاکن(نسوديها ، )اران جنگجویمردم ( نيساريان، )سکايی

که هرودوت آورده در شمار شش قوم تشکيل دهندًه ماد همان طور که ) کشور ميانی(در فهرست قبايل تشکيل ماد 
نيز اصل  قبيلًه مغانبوده اند،  مادهای حکومتیدر اصل از ) مردم سرزمين چشمه ساران، کاشانيهايعنی ( بوسيان

به عنوان رهبر قوم مغان گويای همين معنی می  سپيتمه جمشيدو پدرش  زرتشتداشته اند، صفات جسمانی  ئوروماتیس
به جای نامهای اصلی پسر و پسر ) آريا(ايرج و ) سکا( تورو ) سئورومات( سلمباشند و البد از همينجاست که اسطورًه 

در . قرار گرفته اند) برديه(و سپيتاک زرتشت ) ويشتاسپ(يعنی کمبوجيه ، مگابرن ) کورش سوم(خواندگان فريدون 
در ماد کوچک ) مگابرن(و برادرش ويشتاسپ ) زرتشت(تأييد درستی خبر خارس ميتيلنی مبنی بر حکومت زريادر 

مندرجات کتاب پهلوی زادسپرم را در دست داريم که می ) نواحی کردنشين(نستان  و ماد سفلی ارم -اران  -)آذربايجان(
و ) رغًه زرتشتی، مراغه پايتخت ماد کوچک( رکبعد از اين تا زنده هستم اگر : "می گويد) مادر زرتشت(گويد دوغدو 

در ." را به دست کسی نخواهم داد) زرتشت(به هم بپيوندد کودک ) ، پايتخت ماد سفلی در نزديکی کرکوکنوزی(نوتر
شصت فرسنگ از چيست ) آذربايجان(اين دو شهر در آتروپاتکان " باب اين شهر ها هم چنين توضيح داده شده است که 

و نوتر سمت منطقه گورانها دو  )مراغه(مسلم به نظر ميرسد رغه زرتشتی  ."مسافت دارد) چيچست، درياچًه اورميه(
                                                                     .گائوماته زرتشت بوده اند متی يعنی قبيلهمرکز عمده مغان سئورو
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 زرتشت در مذهب گنوسی هرمسيه
 

 مرغ باغ ملکوتم نيم از عالم خاک             چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم
 روزها فکر من آن است همه شب سخنم        که چرا غافل از احوال دل خويشتنم

بهر چه بود                   به کجا می روم آخر ننمايی وطنمز کجا آمده ام آمدنم   
)موالنا جالل الدين بلخی(   

رواج يافته بوده  هرمسيهدر سمت يونان و آسيای صغير به صورت آيين گنوسی ) گوتمه بودا( گئوماته زرتشتآيين 
پارميس خبر کتسياس، به معنی (سپيتاک برديه بودای تاريخی يعنی / است که با توجه به عدم شناخت درست زرتشت

دکتر . پی برده نشده است هرمسیجای تعجب نيست که تا به حال بدين اساس آيين  ،)پردانش، به عنوان فرزند آستياگ
محمد جواد مشکور در کتاب خالصًه اديان در تاريخ دينهای بزرگ  بدون اطالع از اين امر درباب تعريف مذاهب 

در اصل يهودای جليلی فرزند ( اين مذاهب را که مقارن ظهور عيسی مسيح : " دگنوسی و عرفانی ثنوی می آور
يونانی است که به معنی عرفان و معرفت و  گنوسيسپيدا شدند گنوسی يا عرفانی گويند و آن مأخوذ از کلمًه ) زيپورايی
المی از آن طايفه در دوران شکوفايی اين مذاهب از قرن اول تا سدًه سوم ميالدی است، که علمای ک. دانش است

گويند که به معنی  گنوستيکپيروان اين مذاهب را به زبان يونانی . فلسطين، سوريه، بين النهرين و مصر پيدا شدند
، شيطان را از اين جهان رانده، و در دايرًه آتش سياه به )منجی(عيسی گنوسی ها می گويند .... ارباب معرفت می باشد

سوشيانت، (فرزندی از زنی ناپاک به وجود خواهد آورد که دشمن عيسی ) اژی دهاک(ن ولی شيطا. زنجير کشيده است
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ولی سر . وی نژاد بشر را يکسره به ژرفای سقوط رهبری خواهد کرد. نام دارد) ّدجال(است و آنتی کريست ) مهدی
اين دو اصل با يکديگر  قائلند و می گويند خير و شرگنوسی ها به دو اصل . انجام عيسی بر ّدجال پيروز خواهد شد

آميخته اند و بر اثر اين آميزش است که انسان به اين جهان افتاده است، و از اصل خود که خير محض باشد دور مانده 
است، و چون از اصل علوی و آسمانی خود نا آگاه است به همين جهت حيران و سر گردان است، و تنها در سايًه آن 

رفت شهودی و باطنی و کشف و الهام است که از اصل شريف خود آگاه ميشود و غربت يا مع) نيروانا، ّفر(گنوسيس 
اين اصل عرفانی به اسالم راه يافته و از اصول تصوف . خود را حس می کند، و روزگار وصل خويش را باز می جويد

                                                                                                         :آن گرديده است، چنانکه موالنا گويد
بشنو اين نی  چون حکايت می کند            وز جدايی ها حکايت می کند                       

         هر کسی کو دور ماند از اصل خويش         باز جويد روزگار وصل خويش              
» حنفا«عربها فرقه های گنوستيک مشرق زمين را که افکارشان در جاهليت و پيش از اسالم در عربستان رواج داشته 

چنانکه آشکار است جهان بينی کهن زرتشتی اساس اعتقاد آيينهای گنوسی را . " خوانده اند) مندائيان(» صابئين«يا 
يعنی ايزدی يونانی  هرمساين مکتب را با نام هرمسيه دکتر محمد جواد مشکور در توضيح خود . داده استتشکيل می 

يعنی ايزد نگهبان عهد و ) هره - ميث( ميثرهاين ايزد اساسًا همان . که پيک ايزدان  يونانی به شمار رفته ربط داده است
دين و ) مهر، خدای خورشيد( ميثرهبرايش تحت همين نام  پيمان است که در همان قرون آغاز ميالدی و کمی پيش از آن

آيين گسترده ای درمتصرفات امپراتوری روم و ماوراء آن پديد آمده بود و چنانکه اغلب محققان معتقدند اين مکتب تأثير 
، پيک ايزدی( هرمسدکتر معين هم در فرهنگ فارسی خود از دو . قاطعی بر اصول و اعتقادات مسيحيت تهاده است

گئوماته و ديگری  همان ) هرمس خدای عهد و پيمان( ميثرهسخن می راند که يکی  در اصل همان ) اوستا نيروسنگ
نگهبان سرودهای (پاتی زيت ، )منور شده به نيروی دانش ايزدی يا نيروانا( بودااست که دارای عناوينی نظير  زرتشت
پيشداد و ) هوشيار( هوشنگ، ) نيک انديش(هامان ، ) های دينیهردو به معنی دانای سرود(  گئوتمهيا  گلوماته، )دينی

است که منابع يونانی و اسالمی به ) نگهبان عهد و پيمان(هرمس البد همين يکی .  بوده است) نخستين قانونگزار( 
سته و معلم فيثاغورث دان) نگهبان عهد و پيمان( هرمسو ) لقمان= درشت اندام( زابراتاسترتيب اورا تحت نامهای  

ادريس ،خيستروس، کيخسرو،کياخسارو، هووخشثره  يعنی منهدم کننده (  خضرزمان وی را بعد از عهد طوفان 
بنابراين منابع يونانی . دانسته اند) کورش سوم، فريدون، منهدم کنندًه امپراتوری بابل( نوحيا طوفان ) امپراتوری آشور

، )دانای ازلی( مايا ا يعنی گوتمه بود/ گئوماته زرتشتنه از نامهای مادر آگاها) مادر دانا( مايايعنی  هرمس خدانام مادر 
اسکات آخرين محقق در حکمت :" محمد جواد مشکور می آورد. گرفته اند) تيزبين( آميتی داو ) دانای خوب( هومايه

هتر از اين خمله اگر بخواهيم تعليم هرمسی را در يک جمله خالصه کنيم، من برای ادای موضوع ب: هرمسی می نويسد
هرمسی ها . ».نايل خواهند شد) نيروانا(که به لقای الهی ّفر ) اشون های زرتشتيان( پاکدالندرود بر « : تصور نمی کنم

اما به قول پروفسور پطری آنان نخبًه به هم آميخته ای . از نظر تطور مذاهب سری قديمتر از قرن سوم ميالدی می باشند
. ايشان به يک خدای متعال و به چند خدای فرعی و مالئکه قائل بوده اند. هب شرقی هستنداز مذاهب افالطونی و مذا

اين خدای ثانوی را خدای آفريدگار ّکل . برای توجيه يک جهان ناقص متغير به يک خدای ثانوی و واسطه معتقد شدند
را درک کند، اين است که که بشر چون متناهی نمی توانست نامتناهی . خلق کرد و او را مانند پسرش دوست می داشت

مخلوق نخستين، به يونانی  - به ايرانی به معنی خدا( ديمون -آگاذخدای مولود اول . را به پرستش پسر خدا دعوت کردند
آفريد  لوگوسخدای ّکل، جهان را به واسطًه . يکی شمرده شد) کلمه(ناميده شد، که بعدًا با لوگوس ) به معنی روح القدوس

هرمسيان تحقير . است که ّسر خدا را به ما می آموزد) نيروسنگ، پيامبر( هرمسپيام آور خدای بزرگ، . قدرتنه با يد 
ادريس را همان هرمس نبی در اسالم . جسم را که منشأ فساد محسوب ميشود و رياضت کشيدن را مستحب می دانند

او نخستين کسی است که نامهای : شهرستانی گويد. می دانند) هئوسروه، کياخسارو، نيای مادری دوم زرتشت=نکونام(
آگاذ ( عاذيمونبرجها و ستارگان و خانه های ايشان را وضع کرد، و سعد و نحس آنها را تشخيص داد، و گويد که 

) کياخسارو(ادريس  و) يوه نيای دوم کياخسارواپ( شيث، )نيروسنگ، در اصل زرتشت( هرمسو ) کيومرث= دامون
نقل کرده اند که گفته است مبادی نخستين پنج )  منظور زريادرزرتشت يا کيخسرو(فالسفه از عاذيمون . عليهما السالم اند

به عربی شير درنده، ( هرمسدر باب اطالق لقب ." خدای متعال، عقل، نفس يا جان، مکان و خأل: است، از اين قرار
اشاراتی هم در شاهنامه و منابع بودايی می توان يافت چه در شاهنامه به  گنوسیسوای منابع   زرتشتبه )  د هوشيارمر

ياد شده  درفش شير پيکرآمده ، ) سرود دانان فصيح(صراحت پرچم خانوادًه پدری زرتشت که تحت نام گودرز کشوادگان
:         در پاسخ به پرسش سهراب می آورد)  سپيتمه جمشيد( رزگودپسر ) زيبا( هجيرآن جا که فردوسی از زبان : است

دگر گفت کان سرخ پرده سرای      يکی لشکری گشن پيشش به پای                       
  يکی شير پيکر درفشی به زر       درفشان يکی در ميانش گهر،                     

چنين گفت آن ّفر آزادگان              جهانگير گودرز کشوادگان                       
در اين مورد شايد علت بومی بودن چنانکه اشاره شد نام زرتشت هندوان يعنی بودا نيز با شير درنده پيوسته است گرچه 

. و کثرت شيرها در هند باعث استعمال اين صفت به بودا شده باشد به هر حال بودا اغلب برتختی به شکل شير می نشيند
طبق تورات در واقع  ) ستاره(استر / تارا.می باشد) ستاره( تاراافزون براين شير عالمت مشخصًه مادر اسطوره ايش 

بوده است که بعد از ترور گئوماته زرتشت ) هامان(دختر کورش سوم و همسر گئوماته زرتشت ) آتوسا(لقب هدسا 
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جالب است اساطير بودايی . همسر داريوش يعنی قاتل همسر سابقش گرديد و از وی خشايارشا را به دنيا آورد) هامان(
) خالق دانا( برهماو ) سپيتمه جمشيد، گودرزهوم عابد شاهنامه، ( سومهزرتشت را / هندی نامهای پدر و پدر خواندًه بودا

داريوش که به ) مغ کشان( جشن مگوفونیدر تورات موضوع . معرفی نموده اند که معلومات قابل توجهی هستند
ذکرشده، که بايد در ) عيد قرعه کشی( عيد پوريم مناسبت قتل گئوماته زرتشت و همراهانش انجام می شده، تحت نام 

و شش  داريوشبوده باشد که گويا بين ) برديه(بر سر تخت گئوماته زرتشت  قرعه کشیاسطورًه  اصل مأخوذ از همان
بايد ) زيبا(هجيردر اسطوره سهراب ،. صورت گرفته است) برديه(تن همراهان پارسی  وی در قتل گئوماته زرتشت 

) گهبان سرور، آميتی دا، گردآفريديعنی ن(  پان ته آباشد که شوهر ) يعنی سپيتمه جمشيد، آبرادات( گودرزلقب خود 
 گژدهم) آميتی دا(جالب است که در شاهنامه نام پدر گردآفريد . بوده است سپيتاک زرتشتو مادر آستياگ دختر معروف 

اژی آخرين پادشاه ماد يعنی  آستياگآمده است که به معنی مارپارسا است و اين خود حاوی معانی هردو لقب اوستايی 
نداشته و ظاهرا  گودرز سپيتمهربطی با خود نام  اليگودرزنام شهر . می باشد) عادل ودلرحم( آخرورو ) ماروش( دهاک

.. از ترجمًه نام باستانی آنجا که در زبانهای ايرانی معنی دارای گوساله های خوب و نجيب را می داده، عايد گشته است
نام برده اند که مطابق با ناحيًه  کاراالو آالبريا ت آشوريان در نواحی شمال غربی آنجا به سمت زاب کوچک، از واليا

در سمت غربی کرمانشاه همان  سومورزوظاهرًا در کتيبه های آشوری از منطقًه . می باشند کالترزان/ کردالنو  آالن
 اقدر خاک عرآلتون کپری کتيبه های سومری که همان شهر  سيموروماراده شده است نه ) سليمانيه(شهربازار ناحيًه  

کتيبه . اصفهان را می توان به معنی دارای سرمای نسبتًا آرام گرفتسميرم در اين رابطه نام شهرستان . منظور است
زنده  )کلخوران(کلهر نام برده اند که ظاهرًا در نام ايل  )گانخار(گنهر های سومری در اين سمت از منطقه ای به نام 

بوده که در آنجا وی  گئوماته زرتشتنشاهان آخرين مّقر حکومت سرتاسری به هر حال ناحيًه لرستان و کرما. مانده است
داريوش نام محل اين ترور معروف . و همراهانش از جمله دو پسر ارشدش توسط داريوش و همراهانش ترور گشته اند

هرسين  سکاوندای آورده که ارنست هرتسفلد به درستی آن را با روست) نهاوند( نيسای ماداز توابع  سيکايه اوائوتیرا 
همانجا که در دخمًه گئوماته زرتشت تصوير وی با قامتی بر افراشته همراه با شمعی بزرگ و آتش . مطابقت داده است

.   گفتنی است کلمات نيسايه و نهاوند مترادف هم به معنی محل استراحت کاروانها می باشند. مقدس تصوير گرديده است
سوای معنی راه، معنی  پرتوبگيريم به خطا نرفته ايم چه کلمًه ) پرتو، راه(=  پنتیرا مأخوذ از کلمه  پان ته آاگر نام 

                                          .شاهنامه می باشد گردآفريدو  تهمينهپرتوان را هم می دهد که همان معنی لفظی نامهای 
                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زرتشت پيش نمونًه  امام حسين در باور ايرانيان قرون آغازين هجری
 

ژدی ايرانيان را ريشه در همان تراعزاداری ماه محرم دکتر محمد جواد مشکور و يک عده ايرانشناسان به درستی 
می دانند بدون اينکه متوجه ابعاد وسيع معروفيت زرتشت و تراژدی قتل ) زرتشت/ ايرج( گئوماته برديهمعروف قتل 

قتل  گئوماته زرتشت همان . وی  که اخبار آن در عهد باستان از هندوچين تا درون اسکانديناوی رسيده بود ، شده باشند
تراژدی / انچه درتواريخ يونانی و تورات آمده  معروف به جشنواقعه ای است  که نزد دشمنان آيين زرتشت، چن

به معنی جشن قرعه کشی بر سر کشتن مغان يا قرعه کشی بر سر ( يهود پوريم پارسيان و عيد ) مغ کشی( مگوفونی
چنانچه ظاهرًا ايرانيان زرتشتی دولتی زمان ساسانيان مراسم عزاداری نداشته اند ولی . گرديده است) جانشينی گئوماته

از خود کتابهای پهلوی زرتشتيان بر می آيد در خارج از سنن مغان دربار ساسانيان بسياری از ساکنين امپراتوری 
در باب معروفيت . را برای مردگان خويش به جای می آورده اند عزاداری به گزافیمراسم هرات ساسانی منجمله مردم 

بايد گفت -معروف گرديده است زرتشتو  ايرجملی بيشتر با نامهای که در روايات - گئوماته برديهو جايگاه تراژدی 
 گئوماته برديهايرانشناسان اين پيشينًه عزاداری ماه محرم را به درستی کشف نموده اند بدون اينکه  دريافته باشند که 

منسوب به ( ايرجن، در تاريخ اساطيری ايرا: ارامنه است آرای آرايانايرانيان و  ايرجو اين خود همان  زرتشتهمان 
ارامنه به جای سه فرد تاريخی می باشد که در رابطه با هم  آرایولی خود . به جای همان گئوماته برديه است)نجيب= آرا

که به جای کورش است، آرا  که به جای سپيتمه جمشيد وليعهد و داماد آستياگ می باشد که توسط کورش به   آرا: بوده اند
زرتشت جام  آرای آرايان که پسر سپيتمه جمشيد و پسرخوانده و داماد کورش است کسی به جز قتل رسيده است و سر ان

 آستياگ و ) سپيتمه جمشيد(اسپنداس نمی باشد که در عهد پدر و پدر بزرگش يعنی  )ايرج، تور جمشيد(سپيتمان 
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به ) فريدون(فرمانروای اران، ارمنستان و آذربايجان بوده و در عهد فرمانروايی پدر خوانده و پدر زنش يعنی کورش 
بر گماشته شده و آيين معروف وی تحت نام بودائيگری از آنجا در هند رواج يافته است و از  دربيکان سمت بلخحکومت 

به شمار رفته، در اصل همان معبدی بوده است که ) سرود دان منور(که زادگاه گوتمه بودا  ) دير( ويهارههمين جاست 
زرين (می دانيم نخستين فرمانروايی که آيين فلسفی گئوماته زرتشت . معروف گرديده است معبد نوبهار بلخ در ايران به 

ائيان هندی است که آريآشوکای را به صورت آيين دينی در آورد نه از فرمانروايان ايرانی بلکه ) تن دانای سرود های
سنگ نوشته های  وی درباب . است  به معنی بی غمو به هندی شاه درستکار و عادل نامش به لغت اوستايی به معنی 

گرچه برای گوتمه بودا ياهمان گئوماته زرتشت در منابع بودايی . تعاليم بودا در هندوستان و افغانستان برجای مانده است
در رزمنامه معروف مهابهاراته و آيين جاينان هندوان غمنامه مرگ وی تحت نامهای  تراژدی مرگی ذکر نميشود ولی

بلکه به آرا، در مقام ) ايرج، زرتشت(را نه به آرای آرايان آرا اّما در منابع ارمنی تراژدی . مختلف ذکر شده است
در (ژدی به وضوح به پسر اومنسوب داشته اند ولی در اساطيرملی ايرانی ترا) فريدون(پدرخوانده وی يعنی کورش 

تعلق يافته است گرچه مواردی هم در اسطوره ايرانی ) زرتشت/ واقع پسر خواندًه  و داماد وی آرای آرايان يعنی ايرج
به دست تورانيان ) جهانگير= فريدون(وجود دارد که اشاره به مقتول شدن آرای پدرخوانده يعنی خود کورش ) آرا(ايرج 

ابراهيم ولقب عبری ) نجيب(آرا به نطر می رسد اشتراک داشتن آنان در لقب . است) سرماتی/ يیآالنهای سکا(ماساگتی
سوگنامًه فردوسی . سبب اين اغتشاش و به هم آميختگی  اساطير آنان شده است) جهانگير= پدر امتهای بسيار(

                                                :به هنگام رسيدن پيک تابوت وی را چنين به نظم کشيده است) کورش/ برديه(ايرج
                       
خروشی بيامد از آن سوگوار           يکی زر تابوتش اندر کنار                       
به تابوت زر اندرون پرنيان            نهاده سر ايرج اندر ميان                       
ابا ناله و آه و با روی زرد              به پيش فريدون شد آن نيک مرد                       
ز تابوت زر تخته برداشتند             که گفتار او خيره پنداشتند                       
ز تابوت چون پرنيان برکشيد           بريده سر ايرج آمد پديد                       
بيفتاد از اسب آفريدون به خاک         سپه سر به سر جامه کردند چاک                       
سيه شد رخان ديدگان شد سپيد          که ديدن دگرگونه بودش اميد                       

چو خسرو برآنگونه آمد زراه          چنين بازگشت از پذيره سپاه                        
دريده درفش و نگونسار کوس          رخ نامداران به رنگ آبنوس                        

تبيره سيه کرده و روی پيل               پراکنده بر تازی اسپانش نيل                       
پياده سپهبد پياده سپاه                       پر از خاک سر برگرفتند راه                       

...                       خروشيدن پهلوانان به درد                 کنان گوشت تن را بران رادمرد
سپه داغ دل شاه با های و هوی           سوی باغ ايرج نهادند روی                       
به روزی کجا جشن شاهان بدی           وزان پيشتر بزمگاهان بودی                       
فريدون سر شاه پور جوان                 بيامد ببر بر گرفته نوان                       
بر تخت شاهنشهی بنگريد                  سر شاه را نزدر تاج ديد                       
همان حوض شاهان و سرو سهی          درخت گلفشان و بيد و بهی                       
تهی ديد از آزادگان جشنگاه                به کيوان بر آورده گرد سياه                       
همی سوخت باغ و همی خست روی      همی ريخت اشک و همی کند موی                       

ميان رابزّنار خونين ببست                    فکند آتش اندر سرای نشست                        
گلستانش بر کند و سروان بسوخت           به يکبارگی چشم شادی بدوخت                       

نهاده سر ايرج اندر کنار                      سر خويشتن کرد زی کردگار                        
همی گفت کای داور دادگر                     بدين بی گنه  کشته اندر نگر                        

....                       به خنجر سرش کنده در پيش من               تنش خورده شيران آن انجمن
                       

برعکس ) دونفري(جهانگيرو ) ايرج( نجيبدر اين قسمت  شاهنامه جای پدر و پسر به سبب القاب مشترک آنان يعنی 
دريهای (دربيکانفروانروای ) يعنی فرد بی مرگ(آمورگس / برديه زرتشت ذکر شده است چه بنا به گفتًه کتسياس اين 

حضور داشته و با سپاهيان ) فريدون، ايرج پدر( کورشبوده است که در حادثه مرگ پدر خوانده و پدر زنش ) سمت بلخ
آورده که در حقيقت نام ) جنگجوی نيک(ُامرايوس اس نام قاتل کورش را کتسي. فيل سوارش به وی ياری می نموده است

کتسياس می گويد که وی و دو . بوده است) خورشيد جنگاور( خويتوسوروسيعنی ) آالنها( ماساگتهاخدای خورشيد 
ای در از پ) سپنداته، زرتشت(آمورگستوسط  - می باشند)سکاها(و تور) سرماتها(که البد منظور دو قوم سلم -پسرش
 خورشيدچهر/ تيگرانمعرفی شده است که يادآور ) از نژاد دانا( منوچهردر شاهنامه انتقام گيرنده ايرج، تحت نام . آمدند

است که دقيقا معلوم نيست  سر نوشت نبرد وی در ارمنستان با داريوش قاتل پدرش گئوماته زرتشت پسر کوچک 
در واقع تيگران پادشاه ( تير آرش کمانگيرنی در اين رابطه صحبت از گئوماته زرتشت به کجا کشيد، معهذا اساطير ايرا
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 پارميسبا خواهر وی  داريوشو قرارداد صلح وی می کنند که درست به نظر می رسد چه در اين اثنا ) ارمنستان
                                                 .ازدواج نموده است) پورچيستای اوستا دختر کوچک زرتشت، تيگرانوهی ارامنه(

را با ) بريه، ايرج، زرتشت( گئوماتای مغدکتر محمد جواد مشکور اصالحات اقتصادی و فرهنگی وتراژدی کشته شدن 
گئوماته در پی بهبود وضع عامًه مردم بوده هرودوت مورخ يونانی می نويسد که : " چنين عباراتی بيان نموده است

خود در بيستون از روی غرض و دشمنی که با وی داشت، وی را به باد دشنام گرفته ولی داريوش در سنگ نبشتًه . است
داريوش در آن کتيبه می نويسد که وی چراگاهها و گله ها و برده ها و خانه هايی . و منکر همًه اصالحات او شده است

ته اين زمينها و گله ها و خانه ها را بايد دانست که گئوما.را که گئوماته از مردم و لشکريان گرفته بود به ايشان پس داد
آزاد کردن بردگان به دست . آنها را از توانگران ستانده بود تا بين فقرا و مستمندان تقسيم کندبرای خود نگرفته بود؛ 

وی اراضی و خانه ها و گله های زايد را . اصالحات او جنبه های عميق اجتماعی داشته استگئوماته نشان می دهد که 
گئوماته می خواست با ضعيف کردن . اف و بزرگان بگرفت و ميان مردم بی زمين و خانه و بی رمه تقسيم کرداز اشر

زمينداران بزرگ، طبقًه کشاورزان واقعی را تقويت کند، و پس از اين اصالحات در ميان عامًه مردم محبوبيت يافته و 
يک (يعنی بالغ بر هزار سال . پيشرو مزدک بامدادان بود بنابراين گئوماته با اين اصالحات. پيروان بسياری پيدا کرد

قيام کرد و بر آن شد که اموال مالکان بزرگ و اشراف را بگيرد ) رستاخيز مزدک(پيش از اين واقعه ) دورًه سوشيانتی
حات انقالبی گئوماته و مزدک هر دو از روحانيان دين به شمار می رفتند، و بر نامًه اصال. و بين عامًه مردم تقسيم کند

سپتامبر سياه (در بيست و نهم سپتامبر ) جاماسب(داريوش . ايشان بدون شک به عقايد مذهبی شان بستگی داشت
از بزرگان پارس با حيله موفق شد که به زندگی و ) نفر ۶(قبل از ميالد به ياری چند تن  ۵٢٢در سال ) ايرانيان

کشته شدن گئوماته از مغان زرتشتی روی داد و اين کشتار را کشتار مهيبی پس از . اصالحات گلوماته خاتمه دهد
: هرودوت می نويسد. يعنی کشتار مغان می باشد مگوزتیخوانده، که معادل پارسی آن  مگوفونیهرودوت به يونانی 

 به. همًه مردم آسيا به جز پارسيان از مرگ او متأثر بودند و برای او گريه می کردند پس از کشته شدن گئوماتای مغ
سابقًه تاريخی داشته و منشًا آن مظلوميت ) ع(گريًه ايرانيان بر شهادت حسين بن علی  قول بعضی خاورشناسان،

                                                   ".بر او بوده است] و غير ايرانيان[و دلسوختگی ايرانيان ] مردمگرا[گئوماتای 
آرای آرايان، يا آرای خرد يعنی (پسر  ايرجواقعی پيدا می کند که در می يابيم معنی نام  عبارت اخير وقتی معنی و مفهوم

پيشوای نيک و ( امام حسينبا نام ) که موسی خورنی  مورخ ارمنی عهد قباد وی را بدين صفت می نامد  نجيب کوچک
به معنی  سريربه صورت  زريرمًه کل) گئوماته برديه(در ميان القاب سپيتاک زرتشت . مترادف می گردد) زيبای خرد

يعنی  دوراسروهازيباست و اين يکی خود به صورت صفتی در مورد پدر وی يعنی سپيتمه جمشيد که در اصل از 
آسمانی رنگ اسطوره ای / کبود/ اين استدالل را سند مطابقت اسبان خاکستری. اسالف بوسنيها بوده به کار رفته است

= پدر دانش( ابوالفضلآسمانی / حتی اسب کبود امام حسينوان صاحب اسب آسمانی رنگ نه تنهاعن:آنان تکميل می کند
. به شيعيان رسيده است) آذری( ارانیاز اساطير  - که نزد ما آذريها به گوو آتلی ابوالفضل معروف است -نيز) هوشنگ

آذربايجان (ايالت آتورپاتکان  در سمت) آلوانی، اران(در کتاب پهلوی شهرستانهای ايران بانی شهرستان آتورپاتکان 
آسمانی به شمار رفته که مورخين قديم ارامنه / يعنی در اصل  به معنی نجيب دارای اسب خاکستری گشنسب اران) ايران

. بانی شهرستان اران در شمال رود ارس می شناسند اران خردمنديعنی موسی خورنی  و يغيشه نيز وی را تحت نام 
ايرانيان، منظور  آذر هوشنگپدر آتش مقدس، ( ده ده قورقوديعنی ) آذريها(اطيری خود ارانيها عالوه براين در کتاب اس

دارای تن ( بامسی بئيرکنام آذری ديگر زرتشت ،  -که خود سرود دان و تنبور زن دانا به شمار آمده - )زريادر زرتشت
آسمانی به / کبود/ وفی به رنگ خاکستریذکر شده  و وی تحت اين نام دارای اسب معر) درخشان و نجيب و با شکوه 

و اسب کبود و آسمانی ) ترک(=توتم های گرگ ) آذريها( اوتيانمی دانيم که در نزد ترکان اران يعنی . شمار آمده است
/ خاکستری ) صاحب دو بال( ذوالجناحتحت نام اسب امام حسين مقدس بوده است و از اين جاست که ) گوشين اسب(

بنابراين ايرانيان، زرتشت واقعی و مردمگرای خود به عبارت ديگر آرمانهای . به شمار رفته استگ آسمانی رن/ کبود 
خمس و زکاتش علمی مسترد شود و عادالنه بين مستمندان واالی خود را در اسالم شيعی جسته اند، اسالمی که اگر 

ی آورد و اين همان عقيده ای بوده که مکتبش سر از راديکالترين جوامع سوسيال دموکراسی در م جامعه تقسيم شود
پدر جنگاور امام  حسين نيز  امام علیخود . در راه آن جان باخته استبرديه / سپيتاک/ گئوماتهزرتشت تاريخی 

گواه آن  علی يا شاه مردانتاريخ ايران باستان گرديده است که اصطالح صوفيانه  آترادات پيشوای مردانجايگزين 
قهرمان شاهنامه رستم قهرمان اوستا و هم اصل   گرشاسبکه در واقع هم  اصل همان - مردانآتردات پيشوای : است
پايمال  آملبوده اند در پای حصار شهر ) کيکاوس= آشوريانی که در تعقيب خشثريته(در مازندران ديوان مازنی  -است

حماسی  -است در کتاب اساطيریگفتنی . نموده و ايران مادها را برای نخستين بار در تاريخ مستقل نموده است
در ( علینام  -که بابک خرمدين خود را بدان تخلص می نمود-  )کورش(کورو يعنی پسر  کوراوغلوديگرآذريها يعنی 

در مقام قهرمان ايران باستان ) يعنی عنصر مقدس ايرانيان( مخلوق آتشبه معنی لفظی آتردات به جای همين ) واقع آلوو
شمرده و آترادات پيشوای مردان را پسر همين  )کورو(کورش ز روايات ايرانيان باستان کتسياس به پيروی ا. است

درک مطلب ساده است خواسته اند . به شمار آورده است) مخلوق آتش( آگراداتاسترابون خود کورش را دارای نام 
قهرمان جاودانه و بی بديل  )رستم/ گرشاسب(آترادات بی اسم و رسم به کمبوجيًه دوم را به جای ) آرای پدر( کورش

معروف بوده و توس  ، نيای کورش سوم  در تاريخ اساطيری ايران تحت نامکورش دوممعهذا . ايرانيان منتسب نمايند
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معروف خود را بيشتر در   کورشنامهدر واقع  گزنفونمی باشد که ) کياخسارو، هووخشتره( کيخسروهمان سپهساالر 
پدر سليمان  داوداساطير ده ده قورقود و ) چوپان جنگجوی(چوپان   کاراجيکمان باب قهرمانيهای او نوشته وی ه

در اسطورًه آذری . است قوچ جنگیلفظًا به معنی )  کورش( کوروشمی دانيم خود کلمًه پارسی . تورات است) کورش(
                                                              .به ّکرات ياد ميشود) کوروش( کوراوغلوی آذريها از اين عنوان کورو 

هند سخن ) بخوانيد نسخًه زرتشتيگری نزديک به اصل(فيلسوف مروج آيين بودايی - شاه آشوکابه مناسبت اينکه نامی از 
به ميان آمد مرتضی راوندی در تاريخ اجتماعی ايران جلد اول در موردش دو قانون اخالقی از کتيبه های وی را نقل می 

تنها پيروزی واقعی، پيروزی بر نفس خود و پيروزی بر دلهای مردم از : " د که نشانگر عظمت روح واالی وی استکن
من  می خواهم که تمام موجودات جاندار برای خود امنيت و تسلط بر نفس و آسايش فکری و ". "راه خدمتگزاری است
در باره آشوکا چنين می " سطور ممتاز تاريخ" ش به نام ولز در کتاب. ج.مرتضی راوندی نظر ه." شادمانی داشته باشند

در ميان دهها هزار نام پادشاهان و حکمرانان که ستونهای تاريخ با القاب عظيم الشأن، آسمان اقتدار، کيوان : " آورد
چون يک پايگاه و اعليحضرت، قدر قدرت و کلمات مشابهه آنها که برای ايشان به کار رفته است پرشده، نام آشوکا هم

                                                                                                                          ".ستارًه تنها می درخشد
                       
                       

                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اصل و منشًا مازندرانيها و معنی نام مازندران
 

منتشر شده است،  ١٣٨۴،که به ّمورخًه جمعه،بيست و سوم ارديبهشت ماه، سال ١٧۴٨در شمارًه اخير ايرانتايمز،شمارًه 
انه ای که گويا درهفتًه آخر هرسال به صورت جشن زن آملالريجان  اسکمردم روستای  زن شاهیاز سنت ديرسال 

به   - به عنوان مّحقق تاريخ ايران باستان  - برگزار ميشود، مطالبی ذکرشده بود که نظر اينجانب جواد مفرد کهالن را 
درميان   -که خود ازطايفًه بزرگ اسک مازندران می باشد   -اين مطلب را با دوستم بابک آمارديان . خود جلب کرد

را پيدا اسک در وهلًه اّول بر اساس لغات اوستايی معنی لفظی : ن تکان دهنده بودنهادم و نتيجًه مباحثه و کنکاش بعد از آ
که به تپوری   -آماردی می باشد و اين نام بسيار قديمی آنان را با اصل دامدار کوچ نشين و گردنده نمودم که به معنی 

ه مازندران کوچ نموده اند، پيوند بشمال دريای سياه از ميالد از پيش از قرن هفتم پيش صورت دامداران کوچ نشين 
برای مثال در کتب تاريخ و اساطير کهن .در مجموع مردم مازندران سنتها و اساطيرشان را خوب حفظ کرده اند. ميدهد

پادشاه اساطيری بلخ آمله ناميده شده، به خواب ) جايگاه دامداران( آملمازندران از شهبانويی مازندرانی که به نام شهر 
د و وی عاشق او ميگردد و اين شاه بلخ کسان خود را در جستجوی اين دختر مازندرانی به اطراف و اکناف ظاهر ميشو

که در بلخ   پادشاه بسيار معروفیچنانکه ميدانيم . عالم می فرستد و سر انجام اين عاشق و معشوق به وصال می رسند
، سپيتاک، سپنداته، )دارای تن زرين( زريادرون بوده که با اسامی مختلفی چ )زرين تن(زرتشت حکومت کرده همان 

اسطورًه مازندرانی مذکور ّلب مطّلب اسطورًه . گئوتمه بودا، گئوماته، برديه، تنائوکسار و اّيوب هم ناميده شده است
ّمورخ  و رئيس تشريفات دربار اسکندر خارس ميتيلنی، ميباشد که طبق خبر ) دختر کورش(  آتوساو ) زرتشت(زريادر 
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کتسياس طبيب و ّمورخ  . در ايران آن را در تمام نقاط ايران نقل نموده و کاخ بزرگان را به تصاوير آنها تزئين ميکردند
آخرين پادشاه ماد به سفارت نزد آستياگ، ّمدتی از طرف کورش دربار پادشاهان ميانی هخامنشی در اين باب ميگويد که 

قهرمان بزرگ پيشينشان،يعنی آترادات رفته بود و مردم وی را فرزند ) مردم بومی سگپرست گيالن، کاسپيان(سيان کادو
از اين دو خبر چنين بر می آيد که . به شمار می آوردند  -شاهنامه است گرشاسب و رستم  که همان  -) مخلوق آتش( 

از  )زرتشت(زريادر ت رسيدن کورش سوم، که در آن عهد پيش از به حکوم) زرتشت(و زريادر ) هووی(ازدواج آتوسا 
بوده صورت گرفته است، که اين امر درست به نظر نمی رسد  آذربايجان و ارانفرمانروای  آستياگسوی جّد مادريش 

سميراميس به هنگام ملکه  بلخرا فرمانروای  زرتشتجايی  کتسياس. ولی به هر حال اين روايت بسيار شايع بوده است
ذکر ميکند و وی را نظيرموسی ) قبيلًه مادر ساالريعنی مربوط به  سئوروماتملکًه ماساگتها يا توميريس اصل  در(

) ُکرواتی - بوسنی(سئوروماتی خورنی با خود ملکه سمورامت مربوط ميسازد که اين خود همچنين اشاره به اصل 
در واقع (پسران ) سئيريمه، سئورومات(سلم ايرج و تحت نام زرتشت و برادرش  ميباشد  چه در شاهنامه  زرتشت

پسر سپيتمه از ) زرتشت(کتسياس جای ديگر می گويد سپيتاک . به شمار رفته اند) کورش(فريدون ) پسرخوانده های
طبق اسطورًه آذری ده ده قورقود ، که در آن . در ناحيًه بلخ منسوب گرديد) دريها(طرف کورش به حکومت دربيکان 

دور ازخانمان اصلی خويش شانزده سال آمده، وی به مدت ) نژاده،دارای تن درخشان(امسی بئيرک بزرتشت تحت نام 
چنانکه اشاره شد کتسياس و هرودوت مجموعًا زرتشت را تحت . درتبعيد بود] در ناحيًه بلخ[ آذربايجان و ارانيعنی 

به روزگار کورش هخامنشی ذکر نموده اند و  اسامی زرتشت ، سپيتاک، سپنداته ،گئوماته ، تنائوکسار و برديه حاکم بلخ
به هر حال . بوده استپسر خواندًه وی پسر کورش دانسته اند که در واقع ) بزرگ تن(برديه وی را تحت نام آخری يعنی 

اسطورًه مازندرانی که بدان اشاره شد حاوی اخبار اساطيری و تاريخی مهمی در باب ايران می باشد و اين تنها مشتی از 
جشن کهنسال زن شاهی مردم روستای بنا براين .وار است که در ّسنتهای بومی فرهنگ مردم ايران باقی مانده استخر

را بايد دارای سابقًه بسيار کهن و نيرومندی شمرد که از گزندهای قرون و اعصار در امان مانده و به اسک مازندران 
نوعی شيوًه زن ساالری  بنا به گفته صريح استرابون دارای )تبريهای مازندران(تپوريان روزگار ما رسيده است؛ چه 

تپوريانی گه درسمت گرگان زندگی ميکردند، روا ميداشتند زنان خود را هنگاميکه دو يا سه : "وی ميگويد. بوده اند
س جامه های زنان به عک. جامه های سياه با موهای بلند داشتند مردان آنها. فرزند از آنها داشتند به مردان ديگر دهند

هر کس بهترين گواهينامه را برای دليری خود به دست می آورد با هرکس که ميخواست زناشويی سفيد و موهای کوتاه؛ 
نگارنده طی سه دهه که در اين باب دنبالروی منابع کهن يونانی و ايرانشناسان بزرگ معاصر را نموده و ." ميکرد

و قبيلًه متمايز و جدا از هم ميشمردم حال کامًال از اين نظر انصراف مينمايم را د) مردان(و آماردان )  تبريها(تپوريان 
ايرانی واحدی بوده اند که روزگاری دراطراف  -چه طی تحقيقات اخير برايم مسلم گرديد که اين دو اسامی قبيلًه سکايی

است خارس ميتيلنی نيز خاستگاه گفتنی . شبه جزيرًه کريمه درکنار خويشاوندان و همنامان تاوری خويش می زيسته اند
هرودوت چنين  .را همان سرزمين تاورها در سمت غرب مصب رود دن دانسته است) آماردان، تپوريان(مراثی ها 

عادات تاورها چنين است، الهه ای را می پرستند که به عقيدًه آنها لمس نشده و او : "معلوماتی از تاورها به دست می دهد
می دانند و ) مهر، ايزد خورشيد، "جنگجوی استوار و ثابت قدم(" آگاممنون دختر) آبهای جاری يعنی زن(ايفی ژنی را 

هر يونانی را که اسير کنند، يا کشتی او بشکند  و خود او به ساحل افتد، برای اين الهه قربانی ميکنند، بدين ترتيب که 
ش را از کوه به زير افکنده، سرش را به نوک ميخ و بعد سر او را از بدن جدا کرده و جسدچماقی به سر او می کوبند 

هر دشمن، که به چنگ آنها افتد، سرش را ريز ريز ميکنند، بعد هريک از آنها قطعه ای را به خانًه خود . چوبين می زنند
ران گذ. برده به دود کش بخاری خانًه خويش نصب ميکنند و عقيده دارند، که اين قطعه در هوا خانه را محقوظ می دارد

همزاد  )مهر، يمه(ميثره به همراه ) مهرپرست(گفتنی است که ميتانيهای ميثره پرست ." تاورها از غارت و جنگ است
آناهيتا، ( اردويسور ناهيد را نيز پرستش می نمودند و هرودوت وی را با همان الهًه آبهای ايران  )يمی(ميثرامًونث او 

علی القاعده ( يکی بودن تپورياننکتًه اساسی که مرا قانع به . دانسته استست مطابق ايفی ژنی تاورهاکه همان  )ناهيد
نابودکنندگان، خردکنندگان در معانی  مترادف بودن ريشًه اوستايی آنهانمود همانا  آماردانو ) صورتی از کلمًه تاوريان

ناميده ميشود، ) ُتپوربه روسی ( تبرمسلم به نظر می رسد معنی لفظی آلت خردکننده و برنده ای هم که . استو کشندگان 
گرشاسب يعنی (کرساسپ و ازروی تداعی معانی همين اسامی بوده که لقب اوستائی . ميباشد) تپور(از همين ريشًه تاور 
پيدا شده است وهمين طور کلمه ) تپوريان( پيشوای بزرگ آماردان) مخلوق آتش( آتراداتبرای ) درهم شکنندًه راهزنان

بنا به خبر .درآمده است) آترادات پيشوای مردان(رستم  - مخصوص گرشاسبسالح  گرزدر اوستا به صورت ) تبر(تپور 
يعنی سرزمين سيستان  گرشاسپ اهل/برتن می کرده اند و از همينجاست که رستم آماردان البسًه سکايیخارس ميتيلنی 

مان مّحل هفت خوان قهرمانی وی يعنی وی ه موطندر صورتيکه . به شمار رفته استسکائيان آسيای ميانه بعدی 
يعنی سرزمين پوشيده و ( گوذهرستم  يکجا / بوده است چه در اوستا مّحل فديه آوردن گرشاسبمازندران  و گيالن 

اردويسور می باشد و جای ديگر که وی تصريحًا به الهًه آبها  ورنهيعنی  گيالنآمده که مترادف نام اوستايی ديگر ) مخفی
فديه می آورد از وی می خواهد که به دشمنان قدرتمندش در کنار دريای  )تپوريان/ايفی ژن تاورهاهمان (ناهيد

پس درمجموع کامًال معلوم ميشود  که منابع کهن يونانی و ايرانشناسان پيرو صرف آنها .غلبه کند) مازندران( فراخکرت
را نام دو فبيلًه جداگانًه همسايه دانسته اند، کامًال ) دگانيعنی خرد و نابودکنن(تپوريان و) يعنی آدمکشان( آمارداناز اينکه 

چنانکه اشاره شد اين اينهمانی بودن آنها با مندرجات . راه خطا پيموده اند و اين دو نامهای قبيلًه واحدی بوده اند و بس
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تار و مار ) تاريخی همان آترادات پيشوای مردان(رستم / گرشاسباوستا نيز جور درمی آيد چه در اوستا ّلب  اعمال 
 شانابوشواست که در آنجا زير رهبری رئيس رئيسان ) ديوان مارندران(مازندران  آملبه شهر  آشوريان مهاجمکردن 

با اين فرمانروای ماد به مذاکرات  مادهارا در محاصره گرفته و برای تسليم ) کيکاوس( خشتريتیمادهای تحت رهبری 
صورت غافلگيرانه به طور  تپوريان تحت فرمان وی/حملًه آترادات وآماردانياد به احتمال ز. صلح مشغول بوده اند

واين بی شک همان واقعه ای . از  دست آماردان وببران مازندران جان سالم به در برده استکمتر آشوريی گرقته و 
را تبديل ) اردانآترادات پيشوای آم(رستم / گرشاسبمنعکس شده و هفت خوان رستم هست که در شاهنامه به صورت 

نامه يکجا به آذربرزين گرشاسب در منظومًه حماسی کهن /نام رستم.کرده استقهرمان بی بديل و جاودانًه ملت ايران  به
ثبت شده و جای ديگر تحت ) يعنی پهلوان دشمن کش منطقًه جنگلی(رستم تورگيلی صورت منحصر به فرد وجالب  آن 

به شمار رفته ) آتش زرين(يا زال زر )مردکناری(که پسر فرامرز ) بالنده آتش(نام بسيار قابل توجًه آذربرزين 
می باشد چه در ) مخلوق آتش(گرشاسب يعنی آترادات /وقهرمان اصلی اين منظومه است خود متضمن نام اصلی رستم

ام آترادات به در اساطيرزرتشتی متًاخر ن. رستم ثريته آمده که به معنی مرد کناری است/اوستا نيز نام پدر گرشاسب
) نجيب(آرای" يعنی ) پشوتن(معرفی شده که اين مترادف با لقب وزيرداريوش ) زرتشت(موازات بهرام ورجاوند 

ربط داده ") الهًه آبهای جاری کناری(" خنه ثئيتی پری اين موضوع که در اوستا گرشاسب با  .می باشد" دشمن کش
بنابراين . ناشی شده است  ) ناهيد(ايفی ژن يعنی تپوريان /ماردانالهًه بزرگ آبهای آشده بی ترديد از سنت پرستش 

و نگارنده قبًال (يعنی سرزمين ايندرًه بزرگ ميگيردايندره  - مز را مًاخوذ از مازندراناينجانب اکنون آن نظر را که نام 
ميگيرم يعنی  زن -)بزرگ( مزاوستا را  از ريشًه  مازنیو   مازندرانمطرود دانسته و نام )  آنرا کامًال می پذيرفت 

که اين به طوری که ازپرستش الهًه آبها و مقام  نسبتًا واالی " سرزمين مردم زن ساالر"يا " سرزمين زن يا الهًه بزرگ"
قابل تّوجه است  که . زن در جامعًه مردم شمال ايران يعنی مازندران و گيالن پيداست با سنتهای کهن اين ديار پيوند دارد

برآن بوده اند که تاج و تخت ايران  پادشاهان ساسانیانشناسی بازمانده از عهد ساسانيان نشان می دهند که تصاويرباست
نام . بر ايشان تفويض ميگرديده استناهيد يا الهًه آبهای همزاد وی يعنی ) خدای خورشيد(ايزد مهرتوسط 

است که همچنين نامی ) يعنی پررود(سرسواتی نزد آريائيان هندی  )لفظًا يعنی الهًه پاک آبهای نيرومند(اردويسورناهيد
آبکانا، آفغانيا يعنی سرزمين (آواکانا يا همان ) اوستاهرخوائيتی ( آراخوزیو منطقًه سرچشمًه آن يعنی هيرمند   بررود

سرمين است ويک ن مازندرا بوده که شمال ايراندر  سرزمين الهًه آبهابه عبارتی ديگر يک . بوده است) رودخانه ها
در حماسًه آذری . می شده است افغانستان اصلیوجود داشته است که شامل خود  افغانستاننيز در  الهًه آبها
ذکرشده و در مقام پدر کوراوغلو ) در اصل آلوو، آتش(نام آترادات به صورت علی ) بابک خرم-کورش(کوراوغلو

يعنی نسب کورش را برای . را با آترادات مربوط دانسته اندکتسياس و استرابون کورش .  قرارگرفته است) کورش(
آبان سر انجام برای حسن ختام اندکی از مندرجات .  محبوب ساختن وی به آترادات قهرمان بزرگ مردم رسانده اند

وان الهًه قبيله که در شمال ايران به عن) بانوی  باکرًه آبها(را  در مورد الهًه آبهای ايران باستان يعنی ناهيد  يشت اوستا
که مکان ) سبالن ودرياچًه قّلًه آن(کوه هوکر ّقلًه درکنار : ".... [تپوريان پرستش ميشده، ذکر مينمائيم/ای بزرگ آماردان

درکنار هريک از اين رودها و درياها قصری هزارستون با هزار دريچًه درخشان برای ].... اردويسورناهيد است
اردويسور ناهيد . بستر پاکيزه و معطری گسترده استباالی ديوانی در هر قصری در . استبرپ) آناهيتا(اردويسور ناهيد 

بازوان سفيد وی به ستبری شانًه اسبی .زنی است جوان، خوش اندام و بلند باال و برومند و زيبا، چهر آزاده و نيکوسرشت
نًه خويش مهار چهار اسب يکرنگ و يک قد با سينه های بر آمده و با کمر بند تنگ در ميان بسته،در باالی گردو. است

اردويسورناهيد با جواهرات . اسبهای گردونًه وی عبارت است از باد و ابر و باران و ژاله. رادر دست گرفته ميراند
نا گفته نماند نام اوستايی .... " آراسته و تاجی به شکل چرخی بر سر دارد که برآن صد گوهر نورپاش نصب است

" و"حروف اوستايی : زنده مانده است گيالن يعنی سرزمين پوشيده از جنگل در ريشًه نام  ورنهن يعنی مازندران و گيال
و هياليه يا ) جايگاه درختان(اين کلمه با جنگل سانسکريت.تبديل شده اند" ل"و " گ"علی القاعده در پهلوی به " ر"و 

را نيز علی القاعده می توان از ريشًه دال ديلمان يعنی نام قديمی ديگر گيالن . گياليه يونانی يعنی جنگل مربوط است
يعنی داريتيان يعنی در مجموع  آن به معنی جايگاه جنگلی است چه استرابون جايی نام مردم ديلمنستان را . گرفت ) دار(

                                                                                                               .مردم مناطق جنگلی آورده است
، )مردم پرتو/ پارتيان=مردم راه(، پانتاليان)کرمانيها، ساگارتيان(هرودوت در شمار قبايل پارس از گرمانيها

= مردم جنگلی(، دروسيان)سگساران= مردم گرامی دارندًه سگان( ماسپيان، )پارسيان، يعنی کناری و پشتی(پاسارگاديان
نظر به معنی لفظی نامهای کاسپيان، کاتوزيان، سپاکائيان . نام برده است) طبريها/تپوريان= آدمکشان(و مردان) گيالنيها

را در ترکيب  راننام مازنديعنی مردم سگپرست که بوميان کهن مازندران به شمار رفته اند، می توان خاستگاه اوليه 
                                             .يعنی گرامی و بزرگ دارندگان سگان گرفت داران - )سگ(سون-)بزرگ( مهکلمات 

= سرزمين چشمه سارانمردم ( هرودوت همچنين قبايل اتحاديه مادها را هم معرفی نموده و نامهای ايشان را بوسيان
 ، آريزانتيان)گورانهای کرمانشاهان سئورومتهای آذربايجان، خصوصًا (، مغان )،بختياريهالران(، بودينان)مردم کاشان

 و پارتاکانيان) ، کردوخيانساگارتيان، کرمانجها(، ستروخاتيان )نجبا، مادهای حکومتی حوالی ری و همدان= مادها(
                                                                                      .آورده است) مردم کنار رود زاينده رود، اصفهانيها(
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 ريشًه کهن ايرانی اعتقاد به امام زمان
براساس آن بنا شده است که واليت فقيه  

 
 شود مردمی کيش و آيين ما             نگيرد خرد خرده بر دين ما  
 بياريم آن آب رفته به جوی               مگر زان بيابيم باز آبروی   

)                        فردوسی(     
 

در امام زمان  دگاه منتقدانه  و نفی وجوداز دي شيعه گری و امام زماندر کتاب خود ) روشنگر(دکتر منصور انصاری 
انجام داده که بسيار جالب است؛ ولی از  مهدی موعودعرصًه تاريخ ،تحقيقاتی را در بارًه امام زمان شيعيان يعنی 

زرتشتی ها نا ديده گرفته  و يا اصًال از وجود آن بی خبر مانده  سوشيانتيعنی  منشأ اسطوره ای اين باور آنجاييکه وی 
مهدی هفت مشخصًه مهم و اساسی که اسطورًه . ؛ بايد گفت که تنها قسمت کوجکی از اين راه را پيموده استاست

، همچنين نام و القاب خود وی، نامهای پدر و مادر او: زرتشتيان ربط می دهد عبارتند ازسوشيانت را با موعود 
.         محل زندگی مخفی وی به شمار آمده است هآبی ک چاه وتعداد تقريبی ياران او و سفيانی  و خرّدجالموضوعات 

بزرگ را به لغت اوستايی می توان مهدی خود نام . خاتم االوصياو ابا صالح و مهدی يعنی  :نام و القاب مهم وی -١ 
 نظر به يکی از القاب معروف. معنی نمود که به ظاهر با نام عربی مهدی يعنی هدايت کننده، متناسب می شده است دانا

برکت (وردهاماناملقب به )يعنی بزرگ دانا( مهاويرانزد هندوان مکتب جاين يعنی  زرتشت پيامبرعدالت اجتماعی
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ياری رسان، نقش ُاخروی (سوشيانت مسلم مينمايد که اين نام اوستايی هم به ) پارسی(پارسوااز قبيله ) دهنده
يعنی آخرين موعود زرتشتی اطالق می شده است و نّواب ايرانی و يا ّمتأثر از فرهنگ ايرانی وی که ) زرتشت/کورش

اسطورًه مهدی موعود را شکل داده و رسميت بخشيده اند از قبل با اين نام آشنا بوده اند و آنها اين نام را که برايش در 
اگر به روايات . عنوان نام اصلی امام زمان انتخاب کرده اند موجود بوده، بههدايت کننده زبان عربی معنی مناسب 

خاتم آشنا بوده اند و اين پيشينه نزد ايشان حتی با لقب مهدی علوی شيعيان اعتماد کنيم خود امامان شيعيان از پيش با نام 
يشود که ايرنيانی که پس معلوم م. نيزبيان شده است) در واقع سوشيانت، آخرين موعود زرتشتی(خود شيعيان  االوصياء

در پشت شيعه گری در مقابل خلفای بنی اميه و بنی عباس سنگر گرفته بوده اند فرهنگ سوشيانت پرستی را وارد اسالم 
بی شک لقب . شيعيان نموده اند و شيعيان علوی نيز از اين موضوع که موجب قوت قلبشان می شده استقبال نموده اند

نام قرآنی معروف زرتشت   )نيکوکار(صالح هم مربوط به سوشيانت است چه   صالحابا مهم ديگر امام زمان يعنی 
است،چون نام زرتشت به ظاهر دارندًه شتر زرين معنی می داده است که در قرآن اين شتر زرين اسطوره ای و مقدس 

مراد است چه رابط اين  زرتشتمی بينيم که بی شک از آن خود همان ) نيکوکار(را در رابطه با پيغمبری به نام صالح 
بنا بر اين در اين . بوده است گئوماته زرتشتيا همان برديه  می باشد که نامی بر) نيکومنش(هامان دو نام اسم توراتی 

است، نه اينکه وی پدر فردی به ) عسکریحسن زرتشت، يا  هامان(= جا ابا صالح به معنی کسی است که پدرش صالح 
ين برداشتی از اين نام می توانست در محيط فرهنگی مختلط ايرانی و عربی زبان بديهی است چن.اسم صالح باشد
علی القاعده در تلفظ عربی آن به  ) يعنی پی، خلف(َائيپی در اين باب بايد توضيح داد کلمًه اوستايی . صورت گيرد

شخص صالح فرزند و خلف بنا بر اين چنانکه گفته شد اباصالح در اصل به معنی .صورت ابی و ابا در می آمده است
می دانيم در اساطير زرتشتی سوشيانت ازآن نطفه ای از زرتشت . را می داده است) هامان زرتشت، يا حسن عسکری(

گئوماته زرتشت / جالب است که نام توطئه کننده بر قتل هامان. نگهداری گرديده استاويه  کانساست که در دريای 
بيدرفش و ) کوبنده، ضربت زننده( مردوخایپهلوی يادگار زريران به ترتيب  در کتاب توراتی استر و کتاب) زرير(

پس بی جهت نيست که گفته ميشود امام . ذکر شده است) يعنی يهودی کشتار کننده، يا يهودی کشنده چارپای مقدس(جادو 
به معنی نظم درست و ( اشوگفتنی است . شهيد خواهد شد) که يادآور استر تورات است( زنی ريش دارزمان به وسيله 
است، از ) نخستين قانونگذاران(اوستا پيشداديان و ) قانونگذاران خداگونه(جاينها تيرتنکرًه که مترادف با ) راست دهنده

يعنی مظهر و پيکرقانون ( استوت ارتهيعنی ) سود رسان(سوسيانت و از سوی ديگر مطابق نام  زرتشتسويی لقبی بر 
) به معنی ناظم عادل(ی زرتشت اشومعنی لقب .  است بزرگ دانايعنی َمهدی ام ايرانی است که خود يادآور ن )مقدس

( جالب است که در شاهنامه هامان ويسه . تبديل به اسم خاص وی شده است هامانو صالح در نامهای فرآنی و توراتی 
در اساطير مربوط به . آمده اندو برادرش پيران ويسه از تورانيان دوست ايرانيان به شمار ) مرد نيک انديش خردمند

به عنوان سردار وی سخن رفته که  به وضوح با  شعيب بن صالح از قبيلًه زرتشتی عرب بنی تميممهدی موعود از 
                                  .پسرکوچک  زرتشت که سرور سپاهيان به شمار آمده ،مطابقت دارد) تيگران(خورشيد چهر 

زئيری  -که بعدًا نام فردی مّجزا از زرتشت گمان شده -يکی از القاب اوستايی مهم زرتشت: وی پدر و مادر نام -٢
 - که در اوستا نيز بدان اشاره شده -است پس در مفهوم دوم آن ) به معانی زرين مو و دارندًه جوشن زرين(  وئيری

در شرق نزد هندوان تحت نامهای  زرتشت به صورت جنگجوی بزرگی ظاهر گرديده است و البد از همينجاست که وی
حسن براين اساس خود نام . به شمار آمده است) پارس(از طبقًه جنگجويان پارسوا) بزرگ دانا( و مهاويرا )ّمنور(بودا

مطابق می ) نيکومنشزرير،هامان تورات، لفظًا يعنی (زرتشت  زئيری وئيری با  ) نيکوکار درون لشکريان(عسکری 
نيز علی  سوشيانتو مهدی موعود گرديده است و اين  امر از آنجا حادث می شده که فرزند اساطيری نطفًه آنان يعنی 

دلير به لغت اوستايی به معنی ) نرگس، نرکس( نرجسنام مادر امام زمان يعنی . االصول باهم منطبق ميگرديده است
می باشد که لقب ) يعنی به همه شکست دهنده( رويریويسپ تئواست که آن به وضوح همان لقب اوستايی  شايسته

در اسطورًه امام زمان، نرجس شاهدختی  از : است) سود رسان، ناجی(سوشيانت  مادر) نيک دارای پدر(اردت فذری 
به شمار آمده است که می دانيم اين نام در واقع مربوط به عيسی ) نجات دهنده(يشوعا سمت روم شرقی و دختر شاهزاده 

يعنی (اردت فذری  به وضوح يادآور نام نرجسشاهدختی خود عنوان . بوده است) بيزانس(پيامبر روم شرقی  مسيح
طبق اساطير اردت فذری فرزند  .يرانيان زرتشتی می باشدمادر سوشيانت ا اسميعنی ) دارای پدراشرافی و نجيب

و شاهنامه تحت اسامی فريان و پيران نيای است که در اوستا ) به معنی دوست نيکو( فريانپسر بهروز شخصی به نام 
مطابق اساطير شيعه . به شمار آمده است)و شمال بين النهرينآسيای صغير  سکائيان شرق( کردان کردوخیاساطيری 

نرجس مادر امام موعود، بعد از جشن عروسی نا موفقش  با شاهزاده ای رومی، مطابق الهامی که درخواب بروی نازل 
بهه جنگ روميان و مسلمين می شتابد و در آنجا به اسارت مسلمين در می آيد و توسط کشتی از ميشود، به سوی ج

که از قبل توسط وی بدين  امام علی النقیسوريه از راه رود فرات به بغداد آورده ميشود و از آنجا توسط نمايندًه 
تا اين شاهدخت قديس رومی موعود عروس مأموريت بدانجا فرستاده شده بود خريداری شده و به سامره رسانده ميشود 

در اساطير  تصريح گرديده که نرجس نه از بد حادثه بلکه بنا به رضايت خود . گردد همسر حسن عسکریعلی النقی و 
از روی همان رؤيايی که در خواب بروی نازل گشته بود به جبهه روميان ميشتابد و درآنجا توسط  جهادگران مسلمان 

 نرجسمتقابًال نام .در آيد حسن عسکریدر می آيد تا بدين صورت به همسری  کنيزیبه اسارت و در مقابل روميان 
اين اسطوره امام . را تداعی می نمايد کنيز دليربه وضوح کلمًه فارسی ) نرکئيثيًه اوستايی، نر کئيزعلی القاعده همان (
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مت  از قبل برای خريداری نرجس آماده شده بود تا موعود که می گويد امام دهم به توسط نماينده اش که با کرامات اما
وی را به ازدواج پسرش حسن عسکری  در بياورد صرفًا مانند خود موضوع نرجس  ادامًه يک اسطوره است که از 
زرتشتيان به شيعيان رسيده است و اسطوره سازان شيعی تنها تغييراتی مقتضی مرام و احساس خود در آن وارد نموده 

ين  موضوع امام زمان دروغ  آشکار و عمدی نبوده بلکه يک جريان يک اسطورًه دور دست بوده که شيعيان بنابرا.اند
خليفًه عباسی بال فاصله بعد از  معتمدگفتنی است . آن را از نياکان عمده ايرانی و زرتشتی خويش به ارث برده بوده اند

ر به بازرسی دقيق اعقاب احتمالی وی داده بود و سالگی در گذشته بود ام ٢٩يا  ٢٨مرگ حسن عسکری که در سن 
مأموران خليفه نيز فقط به يک مورد مشکوک بارداری نزد کنيز وی به نام صيقل برخوردند که بدين خاطر وی را پيش 
. معتمد اين خليفًه عباسی دوسال تحت نظر گرفتند و چون اطمينان حاصل شد که وی باردار نيست اورا هم آزاد نمودند

معتمد، خليفًه عباسی در بارًه اهل و عيال حسن عسکری به راحتی می توانست موضوع کنکاش شک خود همين بی 
چنانکه گفته شد خود نام .شده باشدپناه گرفته در چاه و  مهدی موعود پنهان از انظارباعث زمينًه افسانه سازی در مورد 

يا اردت ) به همه شکست دهنده(وشيانت ويسپه تئوروئيری مطابق با همان مادر س)  دلير نجيب وشايسته(ايرانی نرجس 
به وضوح مفهوم نام حسن عسکری نرجس  همچنين آشکار است نام و اسطورًه. است) دارای پدر نيک و شريف (فذری 

از . را تداعی می نموده و اين زمينه را برای پيوند اسطوره ای آن دو فراهم می کرده است) نيکوی ميان لشکريان(
تير ديگر پيداست که محل زندگانی حسن عسکری يعنی سامره که در شمال بغداد و در ساحل دجله واقع شده، در سوی 
فرهنگ نيرومند سوشيانت پرستی ايرانيان تحت سلطه خلفای عباسی قرار داشته است وبديهی است که شيعيان تحت  رس

به عبارتی ديگر گرايش ايرانيان به . ان پناه می برده اندستم نيز به اين فرهنگ کهن ايرانيان گرايش پيدا می نموده و بد
شيعه گری که به عنوان سالحی در مقابل ستم خلفای بنی اميه و بنی عباس به کار می رفته زمينًه بسيار مساعدی را 
برای ترکيب نام و نشان سوشيانت و پدر و مادر وی با اسطورًه حسن عسکری و فرزند اسطوره ای وی فراهم می 

آبهای رود و حملش با کشتی روی  نرجس به بردگی رفتنخود موضوع  زمان نرجس مادر امامدر اسطوره . موده استن
در  محل سوشيانتيعنی ) آب چاله کنيز رویبه ظاهر يعنی (دريای کانس اويه اشاره به معنی لفظی  ظاهری نام  فرات 

                                                                                                         .شکل نطفه ای پيش زايشش می باشد
) در اصل بزرگ دروغين يا ستوربزرگ سرور مغان(  خر دّجالو ) در اصل به معنی بسيار دروغگو( ّدجال -٣

ار رفته است وخود در اصل مأخوذ ازعنوان برديه يادآورخر سه پای زرتشتيان است که موجود اساطيری مقدسی به شم
به  )گبر( گورو  مغدر اينجا بايد گفت کلمات  ايرانی .دروغين زرتشت ميباشد که قاتلش داريوش شايع ساخته بوده است 

به  .می دانيم کلمه گور در نام علی الهی های ايران يعنی گورانها برجای مانده است. معنی انجمن و گروه عظيم ميباشند
اما چنانکه . کلمًه سپاه را تداعی می نموده است  سه پادر فارسی به معنی بزرگ بوده و واژًه  خرهر حال می دانيم 

به وساطت نام ) منابع يونان باستان سه مرديسهمان ( اشاره شد خر سه پا در اصل يعنی  بزرگی که سه پا قد دارد 
و خر اسطوره ای آن در منابع ) اسماعيل ساميان/نبو/نينورتايعنی مدد رسان  منظور زرتشت و ( تورات عزرای 

به ( سه مرديسو ) بلند قامت( برديه) بزرگ تن( تنائوکساراسالمی  به زرتشت بزرگ جثه برمی گردد که دارای القاب 
کبود  گفتنی است در اساطير ملل مختلف نام زرتشت با فيل سفيد و شترزرين و اسب گشن يا. بوده است) بزرگی سه کس

معلوم ميشود در برخی از . بنابر اين خر ّدجال همان خر سه پای اساطير زرتشتی است.و خر مقّدس پيوند داده شده است
سوشيانت سوار بر اين خر اسطوره ای / اساطير کهن زرتشتی چنانکه به دوران مسلمين رسيده  گفته می شده زرتشت

گفته شده وی   )مدد رسان، همان سوشيانت(عزراسالمی مربوط به همچنانکه  در اساطيرتوراتی وا. ظهور خواهد کرد
ناگفته نماند اين . به صورت سوار بر االغ ظاهر شده و مردگانی را در سمت ايران به زندگانی باز گردانده است

ين معلوم از اين جا همچن. سوار بر االغ تصور شده استعيسای نفس زندگانی دهنده موضوع به انجيلها نيز راه يافته و 
به زرتشت بر می گشته است؛ ولی چون بعدًا زرتشت را به عنوان ) سود رسان، ناجی( سوشيانتميشود که اصل خود 

يکی از جاودانيهای زرتشتيان، فی الواقع کشته شده در قرن ششم پيش از ميالد می شمردند، لذا سوشيانت را فرزند از 
لفظًا يعنی محل تجمع آب (  هامونيا همان  درياچًه ) کان آب( س اويهکاننطفه ای از زرتشت می شمردند که در دريای 

نا گفته نماند نام مهدی در . حفظ ميشود) ارواح پاک، مالئک(پنهان شده وبه طور معجزه آسايی توسط فروهرها ) فراوان
را هم می داده  ربزرگ فريبکازبان های قديم ايرانی عالوه بر بزرگ دانا معانی متناقض بزرگ درخشان و الهی و 

                                                            .بايد از همين معنی دوم آن بيرون تراويده باشد) فريبکار( ّدجالنام . است
اين نام را بنا . استسفيانی طبق اساطير شيعيان امام زمان دروغين ديگری که پيش از مهدی موعود می آيد نامش  -۴

اما اين واژه در اصل ايرانی است . دارد کلمه ای عربی پنداشته واز خانواده وی دانسته اند ابوسفيانبه شباهتی که به نام 
نه از يعنی لقب نام اوستايی داريوش اول گرفته شده است ) سفيانی عربی= دارای تن حيوانی(و علی القاعده از فشوتن

آثويه فرزند ) کورش( فريدون؛ منظور از آن همان )کامياب، کمبوجيه(آثويه يعنی مربوط به )  ویآسفيان پهل(آثويان 
فرشوشتر پدر زن گائوماته  بوده است که در کتب پهلوی در رديف جاودانيهای معروف زرتشتی با نام ) کمبوجيًه دوم(

آهنين دربند [ هوگئو، سازندًه سد  =يعنی خوب کردارترين پسر دارنده گاوهای خوب( هوئيشت پسر گئورو/زرتشت
. عالوه برنام خصوصيات لشکرکشيهای جنگجويانًه آنان نيز همانند است.ظاهر می گردد]) داريال قفقاز، سد ذوالقرنين

در کتب پهلوی دررابطه با رستاخيز سوشيانت نقش مهم و ) تن به سزا ارزانی يعنی لقب اوستايی ديگر داريوش(پشوتن
و من اورمزد : " کتاب پهلوی زندوهومن يسن در بارًه پشوتن در روز رستاخيز چنين آورده است. اردبزرگی به عهده د
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يعنی فرزند (چهروميان دادار، نيروسنگ ايزد و سروش اشو را به کنگ دژ که سياوش درخشان بر پا کرد فرستم تا به 
ر گشتاسپ پيراستار راست فره دين کيان پس) کادوسيان گيالن و اران يا فرمانروای چهار کشورمملکت چهارگوشًه 

به اين ده های ايران که من اورمزد آفريدم فراز رو؛ و با آتش و آب وآيين هادخت و ! بگويد که ای پشوتن درخشان 
قلًه کنار رود دائيتی در (از چکاد دائيتی نيک ) پاک(دوازده هوميست را به جا بياور و نيرو سنگ ايزد و سروش اشو 

برپا ) فرائورت چهارمين فرمانروای بزرگ ماد(که سياوش درخشان ) گنجه(به کنگ دژ ]) مراغه[ رتشتیشهر رغًه ز
! کرده روند، بدو بانگ کنند که فراز رو ای پشوتن درخشان، چهروميان پسرگشتاپ و پيراستار راست فرًه دين کيان

ايشان مانند مينويان بر . وندی را باز به پيرایفراز رو به اين ده های ايران که من اورمزد آفريدم و پايگاه دين خدا
پشوتن هستند و جامًه نيک مينوی از ) پيرو(و فراز رود پشوتن درخشان با يک صدو پنجاه مرد اشو که هاوشت ... روند

فراز رود، پشوتن پسر گشتاسپ، به دست ياری ... سمور سياه برتن دارند، با منش نيک و گفتار نيک و کردار نيک
و بدتخمگان و جادوگران به ژرفترين ) شريران(و همًه ديوان و دروجان ... بغ و آذرگشنسپ وآذربرزين مهرآذرفرن

ً  کعبًه زرتشت  خانًه کعبهمنظور (بتکده تاريکی دوزخ رسند؛ به هم کوششی پشوتن درخشان آن  که به شکل آتشکده
گفتنی است نامهای اوستايی ." را برکنند) ساخته شده، چه در روايات مهدی موعود به فتح آن صريحًا اشاره گرديده

و کمبوجيه سوم ) داريوش مغ کش( ارجاسپيادآور نامهای ) جنگ طلب( پيشيوشيوثنو )  تن به سزا ارزانی(پشوتن
بنا به . پديد آمده اند )منسوب به نجيب(  ايرجارجاسپ داريوش به سبب قتل آرای آرايان يا القاب پشوتن و. می باشند

در اينجا جا دارد . مشترک بوده استبرديه زرتشت و پسر خوانده اش ) کورش(فريدون بين ) آرا(منابع ارمنی لقب ايرج 
سياوش (هخامنشی اشاره شود که حسن عباسی  به نظريًه ساخته شدن خانًه کعبه به عنوان آتشکده توسط ايرانيان دورًه

ايزد دانای (ولی اين جانب معتقد است  از آنجاييکه خانًه کعبه اختصاص به بت هبل . در بارًه آن سخن گفته است) اوستا
داشته از اين رو کعبًه زرتشت را نيز که در مقابل آرامگاههای پادشاهان هحامنشی قرار گرفته، بايد آيدنًه ) مردگان

شمرد که در اصل ايزد دانای مردگان و حامی خاندان پادشاهی به شمار می ) معبد ايميريا ، برهما ، جمشيد(هورامزداا
مطابق دانست، تا ّجد مادری   بودا/ زرتشتيعنی ابراهيم ادهم را بايد بيشتر با  ابراهيم قرآندر اين صورت .رفته است

يعنی پادشاه عربهای باستانی ( آرباکوی را در رديف پادشاهان ماد که کتسياس نام ) کيکاوس(سوم او يعنی خشثريتی 
آرباک همين ) پدر خوب(ابراهيم تورات پسر تارح به هر حال از . آورده است) ساکن بين بلخ و گرگان، اسالف تاجيکان

خانًه (ت زحل بيگفتنی است خانًه کعبه همچنين . منظور گشته است) شاه دارای پدر نيک (پسر کی اوپيته ) کيکاوس(
الهًه = بيگانه، نه ترس (خوانده ميشده  که اين از سوی ديگر مناسبتی با  نام هاجر ) فرد دور و کناری و نشانًه نحس اکبر

با اندکی تفحص .به شمار آمده است) زرتشت/کمبوجيه/کاوس(داشته که کنيز و همسرابراهيم ) آسيای صغيری کيبله
بوده که دژ دفاعی خود ) پادشاه عربهای بين بلخ و گرگان،خشتريتی، کيکاوس(رباک همان آ ابراهيم خليلمعلوم ميشود 

را در مقابل آشوريان تخليه نمود تا آنان را به پای مرگ درزير حصار شهر آمل مازندران بکشاند و ابراهيم سفر کننده 
ه مصر بوده که شايع بوده با ، تصرف کنندکمبوجيه سومزن خود را خواهر خوانده بودهمان )ملکه(به مصر که سارا 

= ابراهيم ادهم(گئوماته زرتشت ابراهيم ازدواج کرده با هاجر کنيز همان . خواهرش آتوسا ازدواج نموده بوده است
بنابراين . بوده است) فايديمه، يعنی نگهبان سرور(و همچنين چکر زنی به نام ارنيج بيردا آتوسا  بوده که شوهر) عطاگر

نی پدر ملتهای فراوان در واقع لقبی بوده که به پادشاهان بزرگ ماد و هخامنشيان شاخًه کورش و نام ابراهيم به مع
که از ابراهيمی بی شک . همچنين به خود گئوماته زرتشت که به هردوی اين خاندان پيوند داشته، اطالق ميشده است

يعنی بلخ بامی سال در  ١۶ا بوده که قريب مهاوير/بودا/به شمار آمده، همان زرتشت) يعنی نورانی و درخشان(اورشهر 
حکومت کرده و از آنجا بر قسمتی از هند نظارت نموده است چه کتسياس در شمار سپاهيان وی از هندوان  بلخ مشعشع

شهريار (گفتنی است کيکاوس و خلف پنجم وی يعنی سپيتاک زرتشت در نام زراتوشترا . و فيالن هندی ياد کرده است
و هاجر کنيز ) ملکه(چنانکه اشاره شد نامهای دوهمسر ابراهيم يعنی سارا . مشترک بوده اند نيز باهم) زرين

ارنيج بردا و ) عالی نسب، آتوسا( هوویبه وضوح يادآور نام زنان معروف گئوماته زرتشت يعنی ) خدمتگزاربيگانه(
ای پنجم هندوان همانند  فرزند نطفًه خود  ناگفته نماند زرتشت يا همان بود. می باشند) فايديمه، کنيز و نگهبان سرور(

ابراهيمی منظور شده باشد و  زرتشتبايد ابراهيم صاحب صحف براين اساس از .سوشيانت از جاودانيها به شمار آمده اند
خداشنو، ( اسماعيلبوده باشد چه اسامی ) ، ذوالقرنينفرشوشتر(کورش هخامنشی را بنا کرده بايد خانًه کعبه که 

همپرسگی زرتشت که پسران وی به شمار آمده اند به وضوح يادآور ) شادمان، آَشور خدا( اسحقو ) بوی خدان/نينورتا
معبد ) سليمان، سلمان فارسی(می دانيم که کورش . پسرخوانده و پسر وی می باشند) شادکام( کمبوجيهکننده با خدا و 

آن ابراهيمی بوده که  گئوماته زرتشتبود ولی بر عکس خويشاوندان يهودی اعراب را نيز در اورشليم برای آنان ساخته 
می دانيم اعراب شبه جزيرًه عربستان تابع هخامنشيان به شمار می . بتها را شکسته و معابد را ويران می نموده است

 و سياست کورش در ساختن خانه. کندر می پرداخته اند) دويست خروار(هزار تاالن رفتند و ساليانه به عنوان خراج 
                                                                                     .کعبه تسخير دلهای اعراب و  انقياد ايشان بوده است

نفرذکر شده اند که غالبًا هم از مردم سمت  ٣٠٠تا  ١۵٠تعداد ياران سوشيانت و مهدی موعود  هردو حدودًا بين  -۵
ذکر  ٣٠دقيقًا  متعلق به سوشيانت و مهدی موعود  هر دو) مؤمنين خاص و عاليمقام( ابدالتعداد . ايران به شمار رفته اند

                                                                                                                                              .شده اند
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به عنوان نطفًه زرتشت  سوشيانت زندگی کردن مهدی موعود از آنجا حادث شده که گفته می شده  چاهموضوع در  -۶
. نگهداری ميشود) جای تجمع آبهای فراوان( هامونيا همان درياچًه ) به معانی کان آب،  چاه آب( کانس اويهدر دريای 

ظاهرًا  نام چاه . وی گرديده است چاه محل زندگی مخفیاست اين موضوع در رابطه با به مهدی موعود تبديل به پيد
.                       را در اذهان تداعی کرده استجای جمع کردن نامه ها در اين رابطه معنی جمکران قم 

چنانکه گفته شد ّنواب  : هم بوده و مخلوق اساطيری ايرانيان می باشنددر رابطه با  موعود زرتشتی و شيعیهردو   -٧
اربعه  شکل دهنده اسطورًه مهدی موعود خود ايرانی و يا  شديدًا تحت تأثير فرهنگ سوشيانت پرستی ايرانيان قرار 

امام  مهدی  کردن سهم  سر و کيسهداشته اند و از سوی ديگر چنانکه دکتر منصور انصاری تصريح ميکند مسئلًه 
شيعيان در پيش ّنواب اربعه انگيزًه اصلی ايشان بوده و به طوريکه وی از يکی از بزرگان جامعه شناسی نقل قول می 

بهتر است (هنگامی پا به عرصًه وجود می گذارد که يک عقيدًه خرافی )  مقبول همگان(يک مذهب همه پذيرای : "کند
در مجموع در پشت سر اين دو موعود اساطيری اصالحات ."  به تن کند) و دينی( لباس فلسفی ) بگوييم اسطوره ای

نهفته بوده است و ايشان  گئوماته زرتشتاجتماعی و اقتصادی مساوات طلبانًه  بزرگ مرد تاريخ اديان بزرگ جهان 
مردم آسيا در مرگ وی : " می گويدمحبوبيت بی نظير وی انعکاس موعودوار همين فردی هستند که هرودوت در بارًه 

ايوب ، بودا ، مهاويرا، زرتشت ، پس بی جهت نيست که وی تحت نامهای مجرد فراوان از جمله ."  به سوگ نشستند
نجات دهنده الجرم موضوع .در نزد  صاحبان اديان بزرگ و معروف جهانی ستوده شده است صالح ، زکريا و يحيی

تحت ستم داخلی و خارجی اسرائيل و ايران ، خصوصًا ميانهمردم سرزمين چهار راهی شمال خاور شده که  عمدهوقتی 
قدرت  سياسی و مستأصل شده بودند و سازمان دهی درست مردمی برای دفاع از حقوق خويش را نداشته اند و 

اغراق آميزی در فرد رهبر، در مورد امام زمان موعود، در رهبری خداگونه ، نظير زرتشت به طور اقتصادی جامعه 
                                                                                                            .جلی پيدا می کرده استتمردمگرا 

معجزات امام زمان نزد معتقدين ايشان را در اين جا ضميمه می  انگيزًه اقتصادی نواب اربعهبرای کسب اطالع از 
                                                                                                                             :                    کنيم

 
  معجزات امام زمان

           Tuesday, September 13 @ 09:47:25 UTC: admin  توسطارسال شده در تاريخ  
 
 

 
تفسير البرهان، المحجة في ما نزل القائم الحّجة و مؤلف اثر گرانسنگ) ره(عالم شهير، عالمه سيد هاشم حسيني بحراني

به گردآوري) ع(د ديگري به نام معاجز المهديباشد، در آتاب ارزشمن مي) ع(اهل بيت آثار گرانسنگي آه برپاية روايات
حال حاضر از اند آه اين آتاب در پرداخته بوده) ع(و بيست و پنج مورد از معجزات حضرت صاحب الزمان يكصد

                                              .باشد سوي مؤسسة فرهنگي موعود در دست ترجمه و انتشار مي
حضور شما ايم آه به را براي اين شمارة مجله انتخاب آرده) ع(ميان معجزات بسيار فراوان آن حضرت اي از گزيده

                                                                   .گردد تقديم مي
 
 
                                                    حّق پسرعموها.١

:شد رسانيد، پذيرفته نشد و به او گفته) ع(اموالي را به ناحية مقدسة صاحب الزمان عراق، مردي از سرزمين
                                                                                          .أخرج حقَّ ولد عمِّك منه و هو أربعمائه درهم

                                                 .اين مال خارج آن درهم است، از ٤٠٠حق پسر عموهايت را، آه
چون حساب آرد،. شريك بودند و او حق آنها را نگه داشته بود آن مرد، ملكي از عموزادگانش در دست داشت آه در آن

           ١ .پذيرفته شد همان چهارصد درهم بود، آن مقدار را بيرون آرد و بقيه را فرستاد، حق عموزادگانش از آن مال
 
 
                                                    شمشير فراموش شده.٢

  برساند، اما يك شمشير را فراموش) ناحية مقدسه(آورده بود آه به  مالي را» آبة«مردي از اهل : گويد علي بن محمد مي
                                         :به او نوشتند) ع(حضرتهمراه داشت، تقديم نمود،  آنچه را. آرده بود

                                        نسيته؟ ما خبر السَّيف الَّذي
                                                          ٢از شمشيري آه فراموش آردي چه خبر؟

 
                                                      عزل خادم معصيت آار .٣

همراه آنان، دو خادم خدمتگزاراني را به مدينه فرستادند و) ع(آند، آه حضرت قائم بن حنشيف از پدرش نقل مي حسن
هنگامي آه. هم، نامه نوشتند آه با آنها حرآت آند و به خفيف] آه غالم نبودند، بلكه اجير شده بودند[نيز بودند 
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 هنوز از آوفه بيرون نرفته بودند آه از سامرا. آن دو خادم شرابي مست آننده آشاميد ستادگان به آوفه رسيدند، يكي ازفر
                                                 :توقيعي رسيد آه

                                                            .الخادم الِّذي شرب المسكر و عزل عن الخدمة
                                            ٣.نوشيده، برگردانيده و از خدمت، معزول شود خادمي آه شراب

 
                                                 داشت پانصد درهمي آه بيست درهم آم .۴

برايم. آم بود نزد من جمع شده بود درهم آن ٢٠آه ) امام از سهم(پانصد درهم : گويد محمد بن شاذان نيشابوري مي
درهم از مال خودم روي آن گذاشتم و نزد اسدي ٢٠لذا . بفرستم درهمش آم است، ٢٠درهمي را آه  ٥٠٠ناگوار بود آه 

              :ام؛ توقيعي برايم رسيدآه فرستادم ولي ننوشتم چقدر از خودم گذاشته ))ع(نماينده حضرت(
                                               .درهم لك منها عشرون درهمًا صلت خمسمائةو

                                                        ٤. رسيد پانصد درهمي آه بيست درهمش، از آن تو بود
 
                                       دستبند قالبي .۵

نمود و سند آنرا نيز) ع(را نذر ناحية مقدسة حضرت صاحب ابن عجمي، ثلث دارايي خود: گويد د ميعلي بن محم
 را خارج آند، بخشي از اموالش را به پسرش، ابي مقدام، داد اما آسي از آن آگاه نبود؛ نوشت، ولي پيش از آنكه آن ثلث

                                                                  :به او رسيد آه) ع(توقيعي از جانب حضرت
                                     المقدام؟ فأين المال اّلذي عزلته ألبي

                                                                       ٥مالي آه براي ابي مقدام آنار گذاشتي چه شد؟] سهم نذر ما از[
  

 
                                                              ياز به آفنن .۶

:حضرت براي او مرقوم داشتند اي نوشت و تقاضاي آفني آرد، نامه) ع(علي بن زياد صيمري به امام عصر
                                                             .إنَّك تحتاج إليه في سنة ثمانين

                                                              .آني آن احتياج پيدا مي به ٨٠تو در سال 
                                                  ٦.براي او فرستادند ]آفن را[مرد و چند روز پيش از وفاتش،  ٨٠و او در سال 

 
                                                   ها به جاي قرض دآان .٧

 به عهدة من بود، و من دست تنگ و) بابت سهم امام) (ع(پانصد دينار از اموال حضرت :گويد محمد بن هارون مي
متعلق بهدينار  ٥٠٠به جاي ] آنها را] ام، دينار خريده ٥٣٠هايي دارم آه آنها را به  من دآان: ناراحت بودم، با خود گفتم

:اي نوشتند آه به محمد بن جعفر طي نامه) ع(امام عصر. زبان نياوردم و اين مطلب را حتي به. گذارم ناحيه مقدسه مي
                                     .من محّمد بن هارون بالخمسمائة دينار الَّتي لنا عليه إقبض الحوانيت

                 ٧.ها را از او بگير خواهيم، دآان ون ميمحمد بن هار به جاي پانصد ديناري آه از
 
                                                    )ع(امام آتمان نيابت به فرمان .٨

            :همراه او بود به او گفت و مرد ديگري آه» روزحسني«مردي از نديمان : گويد حسين بن حسن علوي مي
آند، و او وآاليي دارد، آوري مي جمع)] ع(سهم حضرت به عنوان[اموال مردم را )) ع(صاحب الزمانيعني (اينك او

رسيد؛) وزير(پراآنده بودند، نام برد، و اين خبر به گوش عبيداهللا بن سليمان  سپس وآالي آن حضرت را آه در اطراف
آجاست،)] ع(امام عصر يعني[د خود اين مرد جستجو آنيد و ببيني: سلطان گفت. همت گماشت تا وآال را بگيرد وزير

                                                  .زيرا اين آار سختي است
عنوان جاسوسي با پول شناسند به نه، بلكه اشخاصي را آه نمي: سلطان گفت. گيريم مي وآال را: عبيداهللا بن سليمان گفت

                                                  .گيريم پولي قبول آرد، او را ميفرستيم، هر آس از آنها  وآال مي نزد
گرفتن سهم امام آس چيزي نگيرند و از توقيعي صادر گرديد آه به همه وآال دستور داده شود، از هيچ از جانب حضرت

                                                         .خودداري نمايند و خود را به ناداني بزنند
آه مالي همراه دارم: آمد و در خلوت به وي گفت)] ع(نايب امام[جاسوسي نزد محمد بن احمد  عنوان مردي ناشناس به

                                                         .برسانم)] ع(به آن حضرت[خواهم آن را  مي
آرد و محمد خود را به گري مي او مدام مهرباني و حيله. موضوع خبري ندارم ايناشتباه آردي، من از : محمد گفت

ها رسيده بود، از به آن ها را در اطراف منتشر آرده بودند، اما وآال به واسطة دستوري آه آنها جاسوس. زد مي ناداني
                                            ٨.آردند دريافت وجوهات خودداري مي

 
                                                    آاظمين نهي از زيارت .٩
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امامان مدفون در[قريش  توقيعي صادر شد آه در آن زيارت مقابر)] ع(االمر از ناحية مقدس حضرت صاحب]
]تح جعفر بن فراتيعني ابوالف[ماه گذشت، وزير  چون چند. نهي گرديده بود] آربالي معطي [و حاير )] ع(آاظمين

ها مالقات آن و به آنها بگو، مبادا به زيارت مقابر قريش بروند، و برسي ٩فرات با بني: باقطايي را خواست و به او گفت
                   ١٠.بگيرند خليفه دستور داده است، تا هر آس را زيارت آند، در آمينش باشند و او را زيرا

 
                                                              نام و نسب غيرواقعي .١٠

اي فرستاد و نامه) ع(اي به جانب امام زمان بلخ، پنج دينار را توسط رساننده مردي از اهالي: گويد صباح مي نصربن
همراه دعايبه  به نام و نسب اصلي وي،) ع(رسيدي از سوي آن حضرت. نام خود را در آن تغيير داده بود نوشت آه

                                                    .١١خير برايش صادر شد
 
                                                     چرخاندن انگشت و بيان حاجت .١١

امام عصر، ارواحنا فداه، به اي آه ضميمة آن بود مردي از اهالي بلخ، اموالي را به همراه نامه: گويد بن شاذان مي محّمد
آنكه چيزي نوشته باشد، روي آن چرخانيده و به خود را بي ارسال داشت آه هيچ اسم و آدرسي همراه آن نبود، و انگشت

 .را ببر و هرآس داستان آن را به تو گفت و پاسخ نامه را داد، مال را به او بده اين مال: رسان گفته بود نامه
آيا تو به بداء: جعفر گفت. او گفت رفت و داستان را به)] ع(نايب امام زمان[، به سراغ جعفر آن مرد به محّلة عسكري

.بداء شده و به تو امر آرده آه اين مال را به من بدهي براي صاحب تو: آري، گفت: اقرار داري؟ آن مرد گفت
 چرخيد، اين حالي آه ميان اصحاب ما ميسازد و از نزد او بيرون آمد، و در  قانع نمي اين جواب مرا: رسان گفت نامه

                                               :براي او صادر شد) ع(توقيع از جانب خود آن حضرت
.فوق صندق، فدخل اللُّصوص البيت و أخذوا ما في الصُّندق و سلم الماُل هذا مال قد آان غرِّر به و آان

برده ولي اين ندوقي بوده است و دزداني به آن خانه آمده و محتويات صندوق رادر معرض خطر و باالي ص اين مال،
                                                                .مال سالم مانده است

                                                            :جواب نامه در همان رقعه نوشته شده بود
                                                           .تدور سألت الدُّعاء فعل اهللا بك و فعل اآم

                       ١٢.التماس دعا داشتي خداوند برايت چنان آند؛ و چنان آرد چرخاندي، وقتي انگشتت را روي نامه مي
        

 
                                                              نانوشته درخواست .١٢
خواستم تا راجع به مسئله سومي نيز و مي اي نوشتم نامه) ع(دربارة دو مسئله به امام عصر: گويد محمد ثماني مي ابي

اين مسأله را پسنديده نشمارند؛ و توقيعي صادر شد آه در آن به دو )ع(شايد آن حضرت: بنگارم، اما با خود گفتم
                                  ١٣.آه فقط در دلم بود و آنرا ننوشته بودم، پاسخ گفته بودند موضوع و موضوع سوم،

 
                                                             بر اساس سؤال جديد تغيير توقيع .١٣

ابتدًا و بدون) ره(ابوجعفر، محّمد بن عثمان عمري شيخ) ع(مانتوقيعي از جانب نايب امام ز: گويد ابوالحسن اسدي مي
                                                                 :سؤال، بدين شرح صادر گرديد

                             .مالنا درهمًا اهللا الرَّحمن الرَّحيم، لعنة اِهللا والمالئكة والنَّاس أجمعين علي من استحلَّ من بسم
مردم بر آسي باد آه درهمي از مال ما را بر خود حالل به نام خداوند بخشاينده و مهربان، لعنت خداوند و مالئكه و همه

 .شمارد
نه آرد آه اين توقيع دربارة آسي است آه درهمي از اموال ناحيه را بر خود حالل شمارد و در دلم خطور: گويد مي

آن دربارة همة آساني است آه :شمارد، و با خود گفتم خورد ولي آن را بر خود حالل نمي ناحيه ميآسي آه از اموال 
                                         اين باب چيست؟ بر ديگران در) ع(حرامي را حالل شمارند، پس برتري امام

بار به آن توقيع نگريستم و ديدم آن توقيع بر طبق را به پيامبري فرستاد، ديگر) ص(قسم به خدايي آه محّمد: گويد مي
                                                                 :يافته و چنين شده است آنچه در دلم خطور آرده، تغيير

                               .حرامًا والنَّاس أجمعين علي من أآل من مالنا درهمًا بسم الّلِه الرَّحمن الرَّحيم، لعنُة اهللا والمالئكة
.بخورد مهربان، لعنت خداوند و مالئكه و همه مردم بر آسي باد آه درهمي از مال ما را به حرام به نام خداوند بخشنده و
                              ١٤.آن را خوانديم ابو علي اسدي اين توقيع را و ما به آن نگريستيم و: گويد ابوجعفر خزاعي مي

  ياسري ابوذر
 :ها نوشت پي
مصطفوي؛  ؛ با استفاده از ترجمه سيد جواد٧، ح ٥١٨، ص ١محمد بن يعقوب بن اسحاق، اصول آافي، ج  الكليني، .١

 .١٩، ح ٧٠٢، ص ٢نيز الراوندي، الخرائج و الجرائح، ج
 .١٩، ح ۵٢٣ ، ص١همان، ج  .٢
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 .٢١، ح ٥٢٣، ص ١همان، ج  .٣
 .٢٣، ح ٥٢٣، ص ١همان، ج  .۴
 .٢٦، ح ٥٢٤، ص ١اصول آافي، ج  .۵
 .٢٦، ح ٥٢٤، ص ١همان، ج  .۶
 .٢٦، ح ۵٢٣ ، ص١همان، ج  .٧
 .٢٨، ح ٥٢٤، ص ١همان، ج  .٨
» ابوالفتح بن فرات«مذهب آه بيشتر آنها به مقام وزارت رسيدند، يكي از آنها همين  اي هستند، شيعة بني فرات قبيله .٩

برس دهي است بين  و» محمد ابن جعفر«هيجدهمين خليفة عباسي بود و پس از مقتدر، وزير » مقتدر«آه وزير  است
 .اتفاق افتاد. ق ٣٢٩شد آه در سال  اند اين واقعة و واقعه سابق از موجبات غيبت آبري آوفه وحله و گفته

 .٢٩، ح ٥٢٥، ص ١آليني، همان، ج  .١٠
 .٢٨٧ل اإلمامة، ص ، محمد بن جرير، دالئ)اآلملي(طبري  .١١
 .٢٨٧همان، ص  .١٢
 .همان .١٣
؛ با استفاده از ترجمه ٥٢، ح ٤٥النعمة، باب  الدين و تمام ، آمال)شيخ صدوق(بن الحسين بن بابويه  محمدبن علي .١۴

  .٤٨٠، اإلحتجاج، ص )شيخ طبرسي(طالب  چنگيز پهلوان؛ نيز ابي منصور احمدبن
 ۵۶ موعود شماره ماهنامه

 
 

٢-)ع(امام زمان معجزات   
 

 Thursday, October 13 @ 20:22:51 UTC: در تاريخ  admin ارسال شده توسط   
 

                                                                 حضرت طلب وجه اسب و شمشير از جانب
نبودم، ولي)] ع(االمر حضرت صاحب[امامت  شدم در حالي آه معتقد به ١وارد جبل: گويد بدر، غالم احمد بن حسن مي

وصيت آرد آه اسب تا آنكه يزيد بن عبداهللا مرد و در زمان بيماريش داشتم را به طور آلي دوست مي) ع(اوالد علي
٢»اذآوتكين» من ترسيدم آه اگر آن اسب را به. بدهند)] ع(حضرت قائم[و آمربندش به مواليش  سمندش را با شمشير

آس به هفتصد دينار قيمت آردم و به هيچ ندهم، آزاري از او به من برسد، لذا آن اسب و شمشير و آمربند را پيش خود
                                         :به من رسيد آه) ع(امام زمان ع مبارآي ازاطالع ندادم؛ ناگاه از عراق توقي

                          .نزد تو است، براي ما بفرست هفتصد ديناري را آه بابت بهاي اسب و شمشير و آمربند
                                                              . ٣]شدم و از اينجا به امامت آن حضرت معتقد]

 
 
 

                                                                  مژدة مولود توسط حضرت
ايشان اجازه خواستم اي نوشتم و از نامه) ع(به حضرت امام عصر: براي ابراهيم پسري متولد شد، گفت: گويد مي مردي

                                                         :م؛ جواب رسيدتا او را در روز هفتم ختنه آن
                                                     .انجام مده

                                        :آنگاه خبر مرگش را برايشان نوشتم، پاسخ فرمودند. هم در روز هفتم يا هشتم مرد او
                             .بگذار ديگري به تو عطا شود آه نام اولي را احمد و بعد از او را جعفر] فرزندان[جاي او،  به

                                                      .طور شد آه فرموده بودند و همان
 ي آردم، و آمادة حرآت بودم آه توقيعي از ناحيةشدم و با مردم خداحافظ همچنين، زماني آمادة عزيمت به سفر حج

                                                :به اين مضمون برايم صادر گرديد )ع(مقدس حضرت
                                                         .ما اين آار را خوش نداريم، خود داني

ام، ولي از پابرجا ايستاده بردن از شما من بر شنيدن امر و فرمان: و براي حضرت نوشتم دلتنگ و اندوهگين شدم و من
                         :فرمودند آه توقيع شريف ديگري ارسال. بازماندن از حج نيز اندوهگينم

                                            .دلتنگ مباش آه سال آينده حج خواهي گزارد
 من: سپس نوشتم. اي به محضرشان نوشتم و اجازه خواستم؛ و حضرت اجازه فرمودند  عريضه چون سال بعد رسيد،

            :دارم، پاسخ آمد ام و به ديانت و صيانت او اطمينان محمد بن عباس را، به عنوان هم آجاوة خود، برگزيده
                                        .آمد ديگري را برمگزين اسدي، خوب رفيقي است، اگر او

                                                             ٤ .خود، آمد و با او هم آجاوه شدم و اسدي،
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                                               اختالف دربارة امامت پاسخ حضرت و رفع
آه مالي متعلق به امام مردي از اهل مصر، در حالي درگذشتند،) ع(عسكري چون امام: گويد حسن بن عيسي مي

امام: گفتند بعضي از مردم مي. اختالف شده بود) ع(دربارة جانشين امام همراه داشت، به مكه آمد و) ع(زمان
)ع(حضرت آن :گفتند و برخي ديگر مي. است) آذاب(اند و جانشين ايشان همان جعفر  فرزند درگذشته بدون) ع(عسكري

                                                          .اند داراي فرزند بوده
او نزد جعفر.] تا آسب خبر آند[اي به سامرا فرستاد،  همراه با نامه اش ابوطالب بود، حسن بن عيسي، مردي را، آه آنيه

از اصحاب يكي[مرد به در خانه آمد و نامه را به . نيستاالن حاضر : و برهان خواست، و جعفر گفت آمد و از او دليل
                                                 :داد، پاسخ آمد آه) شيعيان(ما

آه همراه داشت، به فرد اميني وصيت آرد اجر دهد، او مرد و نسبت به مالي به تو) حسن بن عيسي(خدا دربارة رفيقت 
                                                     .و نامة او، پاسخ داده شد. مل آندالزم است ع آه هرگونه

                                           ٥.همانطور بود آه حضرت فرموده بودند ]اوضاع[چون به مكه باز گشت، 
 

                                              دربارة وفات اسحاق بن يعقوب پيشگويي حضرت
، رحلت)ع(بود و پس از آنكه آن حضرت) ع(حضرت امام عسكري احمد بن اسحاق قمي، نمايندة: گويد طبري مي

آن ها و اموال امام را از نمايندگان را پذيرفت، و نامه) ع(الزمان مواليمان حضرت صاحب نمودند، امر نمايندگي
قم برود، و به او اجازه داده روزي اجازه خواست تا به. رساند ه ايشان ميآرد و ب حضرت در مناطق ديگر دريافت مي

                                                                     :فرمودند) ع(شد و امام
                                                          .مريض خواهد شد و از دنيا خواهد رفت رسد و در راه او به قم نمي

                                            .خدايش رحمت آند. خاك سپرده شد مريض شد و درگذشت و به ٦او در شهر حُلوان
از انظار غايب در سامرا اقامت داشتند ولي پس از آن، ، پس از درگذشت احمد بن اسحاق، مدتي)ع(و موالي ما

بعضي از افراد آن حضرت را در برخي از اماآن. اين مطلب بيان شده بود) ع(ائمه گرديدند؛ همانطور آه در روايات
                                                ٧.اند و داليلي، نيز، مبني بر درستي اين رؤيت وجود دارد رؤيت نموده شريف،

 
                                                             وال و صاحبان آن توسط حضرتبيان دقيق مقدار ام

براي رفتن به )ع(يك يا دو سال پس از رحلت حضرت امام عسكري: گويد دينوري سراج، ملقب به آستاره مي ابوعباس
اهل دينور، خبر. در حيرت بودند) حضرت آن در مورد امام پس از(آمدم، در حالي آه مردم  ٨حج، از اردبيل به دينور

نزد ما جمع شده) ع(شانزده هزار دينار از اموال متعلق به امام: شدند و گفتند آمدنم را پخش آردند و شيعيان، دورم جمع
                                            .خواهيم آنها را با تو بفرستيم تا به هرآس آه بايد، تسليم آني مي و

.شناسيم نمي اآنون، در شرايط حيرت هستيم و امامي را آه اموال را بايد به آن حضرت تقديم آنيم، :به آنان گفتم
.ببر و جز با وجود دليل و نشانه آن را به آسي نده ما با توجه به آنچه از اعتماد و آرامتي آه داري، آنرا: و آنان گفتند
 وقتي به. اي قرار داده شد و من آن را برداشتم و بيرون آمدم آن در آيسهاسم صاحب  هر مالي با: گويد ابوعباس مي

مرا ديد، بشارت داد و هزار همين آه. ، آه محل سكونت احمد بن حسن بود، رسيدم، نزد او رفتم و سالم آردم٩قرميسين
اين را به خود ببر و: گفت اي رنگارنگ، را به من داد و پارچه اي آه ندانستم داخل آن چيست، و دينار را همراه آيسه

                                                                   .از دستت خارج نسازد غير از امام، آسي آنرا
                                                       .گرفتم مال و پارچه را به همراه آنچه داخل آن بود، از او: گويد مي
به من گفتند آه اينجا سه شخص، معروف به .باشد، نداشتم ) ع(رد بغداد شدم، و هدفي جز يافتن آسي آه نماينده اماموا

از باقطاني: گويد او مي. را دارند) ع(آه اّدعاي نمايندگي امام زمان باقطاني و اسحاق أحمر و اباجعفر عمري هستند
مردم گرد او هاي عربي و غالمان بسيار آه د با دليري آشكار و اسبشيخي بو. نزدش رفتم و او را ديدم شروع آردم و

خوش آمد گفت و نزديك خويش برد و گرامي بر او وارد شدم و سالم گفتم؛ به من. آردند جمع شده بودند و گفت و گو مي
                                                                 .داشت و با من به گفت و گو نشست

توضيح دادم آه من ام پرسيد، برايش سپس از خواسته. را طوالني آردم تا آن آه بيشتر مردم بيرون رفتند نشستن خود
                                  .آنرا تقديم آنم خواهم ام آه مي فردي از اهل دينور هستم و همراه خود اموالي آورده

)ع(فردا نزد او بازگشتم، اما نشاني از امام. من بيا فردا نزد: گفت. جويم را مي) ع(امام: آنرا بگذار، و من گفتم: گفت
                                   .برايم نياورده بود) ع(هم خبري از امام روز سوم نيز رفتم ولي باز. نبود

م آه منزلش از منزل باقطاني بزرگتر، وو او را جواني پاآيزه يافت. رفتم نزد اسحاق احمر: گويد احمد بن دينوري مي
                              .بودند البسه و دليري و غالمانش از او بيشتر بود، و افراد بيشتري پيرامونش حلقه زده ها و اسب
شود؛ وصبر آردم تا از جمعيت آاسته . برد داخل رفتم و سالم گفتم، به من خوش آمد گفت و مرا نزديك خويش: گويد مي

.نياورد) ع(امام] نشاني از[گفته بودم، به او گفتم، و سه روز نزدش رفتم اما  آنچه را به باقطاني. از حاجتم سؤال آرد
اي آوچك آه غالم و خانه در. لذا، نزد ابا جعفر عمري رفتم و او را شيخي متواضع، بر آستري سفيدرنگ: گويد مي احمد
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سالم گفتم و جوابم داد و مرا نزديك خويش برد و. يافتم نداشت نشسته بروي پشم،آنيز و اسبي مانند دو نفر ديگر،
 اگر دوست داري آه: گفت. زدود، سپس از حالم پرسيد، به او گفتم آه حامل اموالي هستم ام را سنگيني بار و شرمندگي

)ع(بروي و فالن نمايندة امام زمان )ع()امام جواد(الرضا  به شخصي آه بايد، برسد بايد به سامرا، به خانه ابن اين اموال
                                                    .يافت خواهي را آنجا خواهي را بجويي، آه آنچه مي

رفتم و از آن نماينده جستجو) ع(امام عسكري گرفتم و به خانه از نزد او بيرون آمدم و راه سامرا را در پيش: گويد مي
آنار در، به انتظار نشستم؛ پس از. است و به زودي بيرون خواهد آمد اآنون مشغول آاري گفت آه هم آردم، دربان

پرسيد، به او گفتم آه اش برد و دليل آمدنم را دست مرا گرفت و به خانه. برخاستم و به او سالم گفتم. آمد اي بيرون لحظه
باشد، و سپس طعامي: گفت. تقديم نمايم) ع(به امام زمان آن را خواهم ام و مي مالي را از منطقة آوهستاني با خود آورده

)نيز(اين غذا بخور و استراحت آن آه خسته هستي و تا وقت نماز فرصتي هست، و من  از: برايم آورد و به من گفت
                                                        .خواهي برايت خواهم آورد را مي آنچه
هنگام نماز برخاستم و نمازگزاردم سپس به حمام رفتم و .غذا را خوردم و خوابيدم: گويد بن دينوري مي احمد
در آن وقت در حالي آه همراه. مرد بازگشتم و صبر آردم، تا آنكه ربع شب سپري شد وشويي آردم، و به خانة آن شست
                                                              :درون نامه آمده بود. اي داشت، به نزد من آمد نامه خود

 .ها آورده است دينار در فالن و فالن آيسه ١٦٠٠٠احمد بن محمد دينوري آمده و با خود  به نام خداوند بخشنده مهربان،
اي فالن مقدار ديناردار) نام با ذآر(اي از ديگري  اي از فالن شخص داراي فالن مقدار دينار و آيسه از آن جمله آيسه

.فالن ذراع آه محتوي شانزده دينار است اي متعلق به ها به آخر رسيد و آيسه تا آنكه آيسه. است
تر بودند و آن اسامي را تا پايانش خواندم، سپس آگاه) اموال(من به اين  شيطان مرا وسوسه آرد آه آقايم از: گويد مي

                                                               :بودند فرموده
دينار و فالن ١٠٠٠اي است آه در آن  آيسه و در ميان آن، از قرميسين، از برادر پشم فروشم احمد بن حسن ما درايي،

 هاي آن ها را با ذآر صاحب و رنگ لباسي به فالن رنگ تا آنكه تمام لباس تعداد لباس است، از آن جمله فالن لباس و
 .دندبرشمر

آنگاه. شك من را برطرف آرد، شكر نمودم خداوند را سپاس گفتم، و او را به سبب مّنتي آه بر من نهاد و: گويد مي
                           .ام، برادرم و مطابق گفتة اباجعفر عمري عمل آنم آورده دستور داد تا همة آنچه را) ع(نمايندة امام(

چرا به :همين آه نگاه اباجعفر به من افتاد، گفت. رفت و آمدم، سه روز به طول انجاميد. رفتم به بغداد و نزد اباجعفر
                                                          سامرا نرفتي؟
                                                            .آيم آقاي من، از سامرا مي: عرض آردم

او رسيد و در به) ع(اي از جانب مواليمان حضرت امام زمان مشغول گفت و گو با اباجعفر بودم آه نامه :گويد ياحمد م
درج گرديده بود، و فرموده بودند آه وي، ها آن مطالبي مانند آنچه همراه من بود در مورد بيان صورت اموال و لباس

اي، بردار و به آنچه را آورده: اباجعفر لباسش را پوشيد و به من گفتلذا . آند همة آنها را به محّمد بن ّقطان قمي تقديم
                                                                  .محمد بن قطان بياور منزل
                          .تقديم او آردم و به قصد حّج بيرون آمدم ها را به منزل محمد بن قّطان برده، اموال و لباس: گويد مي

من جمع شدند، و من توقيعي را آه نماينده مواليمان، عليه السالم به من داده پس از آنكه به دينور بازگشتم، مردم گرد
مراقب او. افتاد بيرون آوردم و براي آنان خواندم، همين آه به ذآر آيسه منسوب به ذراع رسيد، غش آرد و بود، را

سپاس خداوندي را است: را شكر آرد و سپس گفت آه به هوش آمد به سجده افتاد و خداوند همينبوديم آه به هوش آمد، 
 ماند؛ به خدا اين آيسه را اين ذراع به من داده دانستم آه زمين از حّجت حق تهي نمي آه بر ما به هدايت منت نهاد، اآنون

                                                                               .آس جز خداوند از آن آگاه نبود بود و هيچ
بعد از آن، اباالحسن مادرايي را ديدم و آن ماجرا را برايش بازگفتم و آن توقيع بيرون آمدم و روزي از روزها،: گويد مي
زمين را از حجت تهي عزوجل، در چيزي شك نكردم، هرگز ترديد مكن آه خداوند! الّله سبحان: گفت. برايش خواندم را
 ١٠.گرداند نمي

                                                                      تولد فرزند با دعاي حضرت رفع حوائج و
عريضه، پيرامون حوائجي آه داشتم، نوشتم و نيز عرض نمودم آه سه) ع(الزمان به صاحب: گويد قاسم بن عال مي

.نفرمودند به مطالبم پاسخ گفتند، اما در مورد فرزند چيزي) ع(آن حضرت. فرزندي ندارم ومردي سالمند هستم 
تا خداوند فرزندي به من عطا نمايد، پس اجابت اي نوشتم و از ايشان خواستم آه برايم دعا آنند براي بار چهارم، نامه

                                                                 :فرمودند و مرقوم نمودند
                       .ده به او فرزند پسري عطا آن آه چشمش به واسطة آن روشن گردد و او را وارث وي قرار خداوندا،

او رفتم و از آن پرسيدم، به من نزد. دانستم آه همسرم حامله است رسيد، و من مي) ع(توقيع مبارك حضرت: گويد مي
                                     ١١.دنيا آورده است اش برطرف گرديده و نوزاد پسري به خبر داد آه مريضي

                                               انتصاب به نمايندگي حضرت و) ع(يقين پسر مهزيار به امام زمان
وارد عراق شد و اين توقيع از سوي)) ع(ه امامنسبت ب(در حال ترديد  از محمدبن ابراهيم بن مهزيار نقل شده است، آه

                                                                           :براي وي صادر گرديد )عج(عصر حضرت ولي
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نيديد آهفهميديم، به آنها بگو، آيا قول خداي تعالي را نش به مهزياري بگو، آنچه را از دوستان آن سامان حكايت آردي»
 :فرمايد مي

                                                .اّلذين آمنوا أطيعوا اهللا و أطيعوالّرسول و أولى األمر منكم يا أيها
                            .ايد، از خدا اطاعت آنيد و از رسول و اولواألمر خويش فرمان بريد آورده آه ايمان اي آساني

بدان پناهنده شويد؟ آيا از هايي براي شما قرار نداده است آه دستور تا روز قيامت نيست؟ آيا خداي تعالي پناهگاه آيا اين
هاي هدايت را براي شما قرار نداده است؟ و اگر َعَلمي عليه پرچم تا زمان امام گذشته ابومحّمد صلوات اهللا) ع(زمان آدم

تعالي اي ديگر ندرخشيد؟ و چون خداي اي افول آرد، ستاره اگر ستارهديگر آشكار نگرديد، و  نهان شد، َعَلمي
است؟ هرگز چنين نبوده و تا روز را قبض روح آرد، پنداشتيد آه او رابطة بين خود و خلقش را قطع آرده) ع(ابومحمد

                              .ظاهر شود و آنان ناخشنود باشند قيامت چنين نخواهد بود در آن روز امر خداي تعالي
آمدي، شك به خود راه مده آه خداي تعالي زمين را از حّجت خالي براي چيزي آه به خاطر آن! اي محمد بن ابراهيم

است وزن هم اآنون بايد آسي را حاضر آني آه اين دينارهايي آه نزد من: از وفاتش به تو نگفت نگذارد، آيا پدرت پيش
آنها را تو خود وزن آن و آيسة بزرگي به :جان خود ترسيد آه به زودي بميرد، به تو گفتآند و چون دير شد و شيخ بر

دينارهاي گوناگون در آن بود، آنها را وزن آردي و شيخ با خاتم خود آنها تو داده، و تو سه آيسه داشتي و يك آيسه آه
اّوًال دربارة خود و ثانيًا نم چه آنم واگر ُمردم، تودا گفت تو هم آنها را مهر آن؛ اگر زنده ماندم آه خود مي را مهر آرد و

                          .به تو گمان دارم؛ خدا تو را رحمت آند دربارة من از خدا بپرهيز و مرا خالص آن و چنان باش آه
جانب خود آنها را حساب ما جدا آردي و ده و اندي دينار است بيرون آن و از آن دينارهايي را آه از مابين نقدين از

                                     ».آه زمانه بسيار سخت است و خداوند ما را بسنده است و چه نيكو ياوري است مسترد آن
داشتم، زني مرا ديد و به محلة عسكر رفتم و قصد ناحية مقدسه را) ع(براي زيارت امام زمان: گويد ابراهيم مي محمدبن
رسي و شب هنگام مراجعت اين هنگام به مقصود نمي بازگرد آه در: آري، گفت: د بن ابراهيمي؟ گفتمآيا تو محم: گفت

و من هم چنان آردم و. سراشو و قصد آن اتاقي را آن آه چراغش روشن است آن آه در به رويت باز است؛ داخل در
آرده بود و در ان اتاقي را آردم آه توصيفداخل سرا شدم و قصد هم. آردم و به ناگاه ديدم آه باز است قصد آن در را

:گفت صدايي را شنيدم آه مي آردم، ناگاه اين بين آه خود را ميان دو قبر ديدم و گريه و ناله مي
                                     ١٣.دار شدي آار بزرگي را عهده تقواي الهي پيشه ساز و از گذشته توبه آن، آه! اي محمد

    
                                       بحراني اهللا سيدهاشم حسيني آيت

                                               ابوذر ياسري: ترجمه
 :ها نوشت پي
                                                   .قديم بوده است روستايي بين بغداد و آذربايجان .١
                                                   .حاآمان ترك عباسينام يكي از  .٢
                                            با استفاده از ترجمة سيدجواد مصطفوي. ١٧، ح ۵٢٢ ، ص١آليني، الكافي، ج  .٣
                                                                  .١٨، ح ٢٢، ص ١همان، ج  .۴
                                                  .١٩ ج، ٥٢٣، ص ١همان، ج  .۵
منظور حلوان عراق است آه شهري آباد بوده، ولي تخريب ُحلوان بر اماآن متعددي اطالق شده است، ولي در اينجا .۶

                                                              .ز بين رفته استشده، و ا
.                      ٣٧٢ ؛ نيز حضيني، الهداية الكبري، ص٢٧٢، محمد بن جرير، دالئل اإلمامة، ص )اآلملي(الطبري .٧
                                           .دينور نام شهري در آردستان ايران است .٨
                           .آنار دينوري و بين همدان و حلوان در مسير عراق قرميسين شهري است معروف در .٩
.                                                                        ٢٧٢ ، همان، ص)اآلملي(الطبري  .١٠
                                                             .همان .١١
                                                 .٥٩، آية )٤(سورة نساء .١٢
.                                            ٢٧٨ الطبري، همان، ص .١٣
 

 ۵٧ موعود شماره ماهنامه
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اوستا و کتب پهلویمرغان اساطيری   

 
در اوستا و کتب پهلوی از مرغانی واقعی و نيمه اساطيری چندی ياد گرديده است که معروفترين آنها شش تا بوده و   

و مرغ َکمک؛ که به واسطًه ) چمروش(، چينامروش )سيمرغ(کرشيپتر، چخرواک، اشوزوشت، سئن مرغو : عبارتند از
ا کنون به طور جداگانه و مفّصل مورد بررسی دقيق قرارنگرفته و شناسايی درست ازخود بيگانگی فرهنگی ما ايرانيان ت

از آنجاييکه نگارنده به عدد سالهای جمع آوری و تصنيف شاهنامًه فردوسی روی اسامی خاّص اوستا و کتب .نشده اند
شرح و تفضيل .می آورد پهلوی و شاهنامه عمر صرف نموده است، لذا جای اجتهادی ديده و تالشی در اين راه به عمل

لفظًا (کرشيپتر در کتاب پهلوی بندهش در مورد مرغ : مربوط بين پرندگان را به ترتيب مذکور در اينجا بيان می کنيم
گويد که سخن ) همان کرشيپتر اوستا(در بارًه مرغ کرشفت : " آمده) يعنی تيزپرواز و يا دارای دم دو شاخه و شياردار

بدانجا . او برد و رواج بخشيد) قلعه ويرانًه کوهستانی ليلی داغی در نزديکی شهر مراغه(جمکرد ور داند گفتن و دين به 
نظر به دم دو شاخه و شياردار پرستو و فراوانی آن درسمت مراغه و همچنين تقديس ." اوستا را به زبان مرغ خوانند

را ) چرخ آواز( چخرواک. منظور بوده باشد پرستوبايد همان ) کرشيپتر(گرديدن و تيزپروازی آن، در اصل از کرشفت 
مطابقت داد چه درکتب پهلوی وی از نظر بزرگی و  سارآذريها يعنی ) چغيرجيک(به سادگی می توان با سغيرجيق 

. اين پرنده هم درايران به نوعی گرامی و مقّدس شمرده ميشود.مقايسه گرديده است) پرستو(رنگ سياهش با کرشيپتر 
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جنانکه ازنامش پيداست نوع نادرو درشت و زيبايی ازبوفهاست که در ايران، خصوصًا ) ادتهمای سع(اشوزوشت 
دربارًه اين مرغ در کتاب . آذربايجان مورد احترام است و اذيت وی و يا ويران کردن النه اش گناه بزرگی بشمار می آيد

رغ زوربرک و مرغ بهمن است، که جغد در بارًه م: " پهلوی بندهش، با ترجمه وتفسير مهردادبهار چنين آمده است
هنگامی که بخواند ديوان از او گريزند و در آنجا بنه نکنند . خوانند، گويد که بخشی از اوستا در زبان او آفريده شده است

 اگر ناخن گرفته شده افسون نشده.و بدان روی، جغد بنه در بيابان کند و در ويرانستان باشد تا ديوان در آنجا بنه نکنند
بدين روی، آن مرغ ناخن را، اگرافسون نشده باشد ستاند و . و تيرگونه براو افکنند و کشند. ديوان آن را ستانند. باشد

نيز .چون افسون شود، چغد آنرا نخورد و ديوان بان وسيله گناه کردن نتوانند. خورد تا ديوان و جادوان آن را کار نفرمايند
چنين گويد که .آفريده شده اند) موجودات موذی(ه به دشمنی ديوان و خرفستران هم) پرندگان شکاری(ديگر ددان مرغان

."            اين را نيز گويد که مرغان همه زيرکند وکالغ از همه زيرکتر است. مرغان دد، دشمن خرفستران و جادوانند
بطن و هستًه واقعی اين موجودات عقاب و شاهين سه پرندًه بعدی بيشتر ازسه از سه پرندًه اّولی افسانه ای هستند و 

که از اين ميان سيمرغ به ميانجی شاهنامًه فردوسی بيشتر مّعرف حضورايرانيان و فارسی . اساطيری را تشکيل می دهند
دليل اين که مکان سيمرغ درالبروچ کوهستان قفقاز يا . اين نام اساسًا به معنی مرغ شاهين و عقاب است. زبانان است

ان بشمار رفته اساسًا آن است که سرزمينی که جمهوری ارمنستان کنونی را تشکيل می دهد در سابق البرز شمال اير
سرزمين عقاب و را داشته که هر سه نام به معنی ) به روايت استرابون سوئنس(سائينی و ارمنستان، هايک نامهای 
می ) ترکی(در کنار اينها سکانيان آلتايی .تيا صحيحتر بگوييم  سرزمين مردمی با توتم عقاب يا شاهين بوده  اسشاهين 

بوده اند ) بيات( گرگرناميده شده اند همان ترکان ) يعنی مردم کم ريش( اناريانزيسته اند که در  در منابع يونانی بيشتر 
ی می که از عهد مادها در اين منطقه سکنی گرفته بودند و چنانکه خواجه رشيدالدين فضل الّله در جامع التواريخ رشيد

از آنجاييکه دين زرتشتی بين آنها رواج داشته در اوستا به فروهر پاکدينان . آورد توتم اين مردم شاهين و عقاب بوده است
ده ده قهرمانان اصلی کتاب اساطيری کهن ايشان يعنی .درود فرستاده شده است) تحت نام مردم مملکت سائينی(آنجا 

بامسی بئيرک، ميباشند که به ترتيب تحت نامهای ترکی ) ستمر(زرتشت، کورش، کيخسرو وگرشاسب  قورقود
به هر حال موطن و آشيانًه سيمرغ به وساطت همين مردم کوهستان . ذکر گرديده اندباسات و  غازانخان، بايندرخان

عقاب  قفقازبه شمار می آمده است و ازهمين جاست که در اساطير يونانی مکان نشانه روی سينًه پرومتًه در بند تّوسط
در ) فرزانه(با سين ) عقاب(جنبًه فرزانگی سيمرغ عالوه برهمشکل گرديدن سين . همين کوهستان معرفی شده است

زبان مادی اوستائی به باورهای کهن مردم بابل بين النهرين برميگردد که در آنجا فرشته ای با اسامی الماسو، کوريبو و 
در اينجا گفتنی است در روايات اسالمی ازمرغ . تجسم ميگرديده استشدو به صورت نيمه عقاب و نيمه انسان عالمی 

. اراده گرديده است) زرتشت(هود پسرهود همان  ) کورش=پيامرسان سرودخوان دربار سليمان(  هدهداساطيری 
ًه در بار: " يعنی پرندًه بسيار برچيننده وکشنده در کتاب پهلوی بندهش ميخوانيم) چينامروش( چمروشدرمورد مرغ 

چمروش مرغ گويد که به سر کوه البرز، هر سه سال، بسياری از مردم سرزمينهای انيرانی گردآيند برای رفتن به 
از آن ژرف دريای ارنگ ) ناهيد(آنگاه که ُبرزيزد.سرزمينهای ايرانی، برای زيان رسانيدن، کندن و نابودکردن جهان

را انيران لست  همًه آن کوه بلند، تابرچيند همًه مردم سرزمينهای برآيد، آن چمروش مرغ را بر ايستاند بربا) مازندران(
." چمرو در اوستا نام مردپرهيزکاری است: "مهردادبهار درتوضيح مرغ چمروش می افزايد."بدانسان که مرغ دانه را

غ يکی اين نام اوستائی را ميتوان دارای روش چينندگی وقضاوت معنی نمود که اين خود اصل چمروش را با سيمر
:                      می دانيم که شاهنامًه فردوسی هم مکان سيمرغ را همين البرزکوه يا البروج کوه نشان ميدهد. ميگرداند

                                                                                                                                                       
يکی کوه ُبد نامش البرزکوه                        به خورشيد نزديک و دور از گروه                            

بدان جای سيمرغ را النه بود                که آن خانه ازخلق بيگانه  بود                          
                                                                               
از سوی ديگرهمين مرغ اساطيری چمروش با مرغ کََمک اوستا و کتب پهلوی مربوط ميگردد که در اين جا نيز دارای 

و همچنين ) کم کننده، کاهنده(مرغ کمک ننده با يعنی بسيارچي) چينامروش( چمروشچه معانی لفظی . رل منفی است
اصل اين مرغ اساطيری را بايد در . گويای مقهوم واحدی ميباشند) لقظًا يعنی کاهنده ونابودکننده(يونانيان مرغ استيمفالی 

مرکب  )به معنی لفظی نابودکننده و کاهندًه زهر( گارودااساطيرآرياييان هندی سراغ گرفت چه در آنجا مرغی به نام 
اّما از آنجاييکه ويشنو درمقام ايزد خورشيد جنگاور نسبت . است) ُپرشکل(ويشنو پروازگر ايزد معروف هندوان يغنی 

کمک (بوده، لذا مرکب وی يعنی مرغ گارودا ) هردو به معنی سياه(به ايرانيان، نزد خود هندوان ملقب به راما و کريشنا 
هريمنی به شمار رفته است و اين خود گواهی بر اين است که اهريمن همچنين به نيز موجودی تاريک کننده و ا) ايرانيان

به هر صورت از اينجا معلوم .اطالق می گرديده استايندره و  تورايزد پرشکل رعد آريائيان سکايی و هندی يعنی 
از مردمان  - رديده که در اساطير مربوط به هراکلس و ياسون ذکرگ - ميشود که يونانيان نيز مرغ اسيمفالی خود را

مترادف گيلگامش بابليها و مًاخوذ از آن ) پهلوان معروف(اصًال خود هراکلس . خاورميانه و هندوستان اخذ نموده اند
است، چنانکه برخی از صفات گرشاسب و رستم ايرانيها؛ و اين هردو خود از سوی ديگر با ايندرًه هندوان مربوط 

سکائيان  وی قهرمانهفت خوان ، خصوصًا رستم - گرشاسباساطير مربوط به  ناگفته نماند در پس پردًه. ميگردند
ومذاکره کننده با مادهای  ابرقدرت آشور مهاجم لشکرياننهفته است که پيشوای مردان  آترداتدورًه مادها يعنی آماردی 
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نموده غافلگيرکرده و قتل عام ) آمل کنونی(مازندرانشهر آمول  را در اطراف) کيکاووس(تحت رهبری خشتريتی 
را از تعليقات کتاب پهلوی  مرغ کمکبا ) رستم(در پايان برای حسن ختام مطالب مربوط به نبرد گرشاسب . است

وصف اين مرغ از زبان : مرغ کمک: " مينوخرد که ّتوسط عالم شهيد دکتر احمد تفّضلی تدوين گرديده، بيان می کنيم
چون مرغ کمک : "... ختالفاتی جزئی در روايات داراب هرمزديار، چنين آمده استگرشاسب در صد در بندهش وبا ا

پديد آمد و پر به سر همًه جهانيان بازداشت و جهان تاريک کرد و ار باران که می باريد همه بر پشت او ميباريد وبه دم 
قحط و نياز خراب شد و مردم و  همه باز به دريا ميريخت و نمی گذاشت که قطره ای در جهان باريدی، همًه جهان از

چارپای مانند اينکه مرغ گندم چيند، او می خورد و هيچ کس تدبير آن نميتوانست کردن ومن تيرو کمان برگرفتم و هفت 
شبانه روز مانند آنکه باران بارد تير می انداختم و به هردو بال او ميزدم تا بالهای او چنان سست شد که به زير افتاد و 

و اگر من آن نکردمی عالم را خراب . يق در زير گرفت و هالک کرد وبه گرز، من منقار وی خرد کردمبسيار خال
نيز گويای اصل مازندرانی )ببر درخشان(ببربيان گرشاسب يعنی / نام لباس رزمی رستم." کردی وهيچ کس  به نماندی

را از پوست ببر، درفش کاويانی دوره اسالمی  در اينجا بايد تذکرداد که مورخين. گرشاسب سکائيان آماردی است/رستم 
يعنی جنگنده و پرش ( پرثهميتوانست از ريشًه اوستائی و پارسی پارس يا شير يا پلنگ دانسته اند، ولی نظر به اينکه نام 

زپلنگ يوهمچنين نامی بر پارس  بنابراين. در زبانهای ايرانی و آلتايی است يوزگرفته شود و اين مترادف کلمًه ) کننده
يعنی درفش (درفش کاويانی زنده است؛ پس  ترکیبوده و آن بدين معنی در زبان آلتايی )يعنی جانور جنگی پررنگ(

بوده و به جهت همنامی اين جانور بومی جنوب ايران با پارسها پوست  )پارس(پوست يوزپلنگ علی االصول از  )شاهی
ا طبق منابع يونانی چانور توتمی اصلی پارسها نه يوز پلنگ بلکه اّم. آن به عنوان پرچم رسمی پارسها برگزيده شده بود

عقاب و شاهين که تمثالش بر و اين . بوده است) آله، ار(همانند بسياری از ملل قديم نيمکرًه شمالی زمين عقاب و شاهين 
نيست که در  بی جهت .کوهستانهای البروج و البرز داشته است سيمرغربطی با باالی درفش کاويانی نصب ميشد 
مربوط ) عقاب، فرانک شاهنامه، سپاکو هرودوت -يوزپلنگ(سگ بالدار دم دراز با  اسطورًه گرجی اميران نام کورش

، )محل سفيری وی(به شمار آمده دراصل نه گيالن ) کورش(پس در مجموع ورنه ای که زادگاه فريدون . گرديده است
سرزمين ( ورنهه چه اين هردو در زبان پارسی با کلمًه اوستايی بود پارسعيالميها يعنی همان  ورهشیبلکه همان 

ورنه به اشتباه در اوستا سرزمين چهارگوشًه ) کورش(بنابراين زادگاه فريدون . مترادف می باشند) پوشيده و کناری
يعنی گيل درنام نوعی رز وحش آذريها   گيلدر باب خود نام گيالن گفتنی است که کلمًه . تصورگرديده است) گيالن(

به معنی درخت خاردار برجای مانده است؛ بر اين اساس نام گيالن با کلمًه سانسکريتی جنگل و نيز ) گيل تيغ(ديک 
که جغرافی نويسان يوناان ) جنگليهايی(پس داريتيانی . يونانی يعنی جنگل همريشه و هم معنی است) گياليًه(هياليه 

 ياسوندر مورد نام . بوده اند) گيلکها(ان ذکر کرده اند همان گيالنيان باستان جايگاه آنان را درسمت شرق آذربايج
) مخلوق آتش( آتراداتذکر گرديده بايد گفت  اگر ) کاهنده و نابودکننده(مرغ استيمفالی يونانيها هم که نامش در رابطه با 

يان مهاجم به شهر آمل ايران را تاريخ ايران است که با کشتار آشور جاودانًهرستم، سردارقهرمان / يا همان گرشاسب 
شاهنامه و اوستا ست کيخسرو  که در اصل همان) نجات بخش، شفابخش(برای نخستين بار مستقل نمود، متقابًال ياسون 

فرمانروای بزرگ ماد است که ابر قدرت ستمگرآشور را برای هميشه نابود کرد و ايران ) هووخشتره(کياخسار همان 
معروفترين ) داريوش( پشوتنو  زرتشتاز همين رو است که اين دو به همراه .ريخ کهن رساندرا به مقام ابرقدرتی تا
در عهد باستان همين بس که وی ) کيخسرو(کياخسار در باب معروفيت بی نظير . به شمار رفته اند جاودانيهای زرتشتی

تاريخی جداگانه ای معرفی  انبيا و اخياردرتورات  و قرآن وتفاسير مربوط بدانها با نامهای مثبتی فراوان و به صورت  
يا  خسرو( خضر، ) بنده خدا(ايلياس ، )،نخات دهندهيسع(  يوشع، )مردخدا(متوشائيل ، ) فاتح( خنوخ: شده است

جملگی القاب ) شير( هرمس) اوستا هئوسروًهنکونام ،مترادف همان (ادريس ، )اوتناپيشتيم دارای گياه سبز جاودانگی
ونامهای وی می باشند و براثر همين معروفيت و محبوبيت جهانی وی بوده که حتی نامهای دو دخترخاندان او که 

از طريق منابع ) سنگهواک،دوغدو، عاده(ا آميتيدو ) ارنواک، ظّله( آموخانوادگان پسری وی بوده اند يعنی خواهران 
 ارنوازو  شهرنازدر شاهنامًه فردوسی از اين دوتن با نامهای . هرًه آفاق گرديده انديونانی و تورات واوستا و شاهنامه ش

                                 :وفريدون کورش ربط داده شده اند) آستياگ(و ضحاک ) سپيتمه(ياد شده و به درستی با جمشيد 
                   شده بر بدی دست ديوان دراز      ز نيکی نبودی سخن جز به راز    

دو پاکيزه از خانًه جم شيد         برون آوريدن لرزان چو بيد                       
                     که جمشيد را هردو خواهربوند     سر بانوان را چو افسر بودند  

ز پوشيده رويان يکی شهرناز       ديگر ماهرويی به نام ارنواز                       
                    به ايوان ضحاک بردندشان         بدان اژدها فش سپردندشان   

.....                       به پروردشان از ره بد خوی        بياموختشان تنبل و جادوی 
ی                       برون آوريد از شبستان اوی        بتان سيه چشم خورشيد رو

بفرمود شستن تن شان نخست       روانشان پس از تيرگيها به شست                       
                     ره داور پاک بنمودشان              ز آلودگی ها به پالودشان  

که پرورده بت پرستان بدند         سراسيمه بر سان مستان بدند                       
ه نم                       پس آن خواهران جهاندار جم       ز نرگس گل سرخ را داد
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گشادند بر آفريدون سخن             که نو باش تا هست گيتی کهن                       
امين درخت                       چه اختر بد اين از تو ای نيک بخت   چه باری ز شاخ کد

که ايدون به بالين شير آمدی         ستمکاره مرد دلير آمدی                       
....                       يش دوش اژدهاچه مايه کشيديم رنج و بال           از اين اهرمن ک

                       
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نيای اساطيری ايرانيان
 

                                               به گيتی به از دين هوشنگ نيست                  که ما را زدين بهی ننگ نيست    
فردوسی                                        نظر کردن اندر شمار سپهر                             همه راه دادست و آيين مهر    

 هوشنگيکی : دراوستا و کتب پهلوی و شاهنامه ظاهرًا دوفرد به عنوان شاه و نيای اساطيری ايرانيان معرفی شده اند
؛ ولی از تطبيق تاريخ و اساطير ايرانی و ارمنی ايرجو ديگری  )ادشاهی از آريائيان ميتانیاساسًا پخواهيم ديد (پيشدادی

و يونانی معلوم می گردد که روايات مربوط به  اين دو که ازطريق احاديث شفاهی کهن به صورت دوفرد جداگانه به 
مربوط به فرد تاريخی واحدی بوده غالبًا روزگار تدوين اوستا در دورًه ساسانيان و عهد فردوسی رسيده بوده، در واقع 

بوده که چهار سال به نيابت از برادر خوانده ) فريدون(پسر خواندًه کورش برديه يا همان گئوماته زرتشت ند که همانا ا
مطلب ظاهرًا از ره عقل سليم استبعاد .اش کمبوجيه درامپراطوری وسيع ايران هخامنشی حکمرانی ايدآلی نموده است

ممکن است خوانندًه مقاالت . ن کرد و چه کاخها که بايدمان ساختدارد ولی به قول معروف چه کوخها که بايدمان ويرا
آری، اعتراف می کنم به هم بافتنی در کار است . اينجانب تصور کنند که زمين و زمان را در اين مقاالت به هم می بافم

راز و نشيبهای چرا که بدون به هم بافتن اصولی اخبار تاريخی و اسطوره ای منابع مرتبط گوناگون نقشهای اساسی ف
موسی خورنی مّورخ ارمنی عهد ساسانيان که نخستين تاريخ نويس  : قالی تاريخ اساطيری ايران مشخص نخواهد شد
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را اغلب آرا يعنی نجيب ذکر کرده و نام پسر ) فريدون(ارمنی و ايرانی به معنی امروزين آن بوده است نام کورش 
آورده ) آرا پسر آرا(را آرای آرايان ) پسرخوانده و داماد کورش(ان برديهخواندًه معروف وی يعنی گئوماته زرتشت يا هم

ولی دليل اينکه .است) کورش(است که همان ايرج شاهنامه است که لفظًا به معنی شخص منسوب به فرد نجيب يعنی آرا 
وره های آتش مربوط اوستا نيز همان زرتشت است از معنی لفظی نام او و لقبش و همچنين از اسط) هئوشينگًه(هوشنگ 

فردوسی به درستی نام هوشنگ را ازکلمًه هوش گرفته است چه اين نام به لغت اوستايی به معنی بسيار : به وی پيداست
پس اوستا شناس بزرگ آلمانی فرديناند يوستی در اين امر که آن را به معنی فراهم . هوشيار و کوشا در هوشمندی است

ه، راه خطا پيموده و مقلدين ايرانی اش را دچار لغزش نموده است؛ چه لقب اصلی وی آورندًه منازل نيکو معنی نمود
يعنی آن که نخستين قوانين عادالنه را آورد به وضوح حاکی از همين مفهوم بسيار هوشيار هوشنگ ) پيشداد(يعنی پرذات

اب پيدايی شراب اشاره به سرزمين کتاب پهلوی زات اسپرم در باب حمل آتشها و نوروزنامًه منسوب به خيام در ب. است
نموده اند که بسيار جالب می ) مادرساالران(خاستگاهی نياکان هوشنگ و جمشيد پيشدادی يعنی سرزمين سئوروماتها 

پارت، دراصل شمال خراسان = سرزمين ارابه های درخشان(بنا به زات اسپرم مهاجرت ايرانيان از خونيرث : باشند
به کشورهای خارجی در زمان هوشنگ روی داد و اين ) شرقی دريای مازندران يعنی سرزمين چرخ در جنوب

سه آتش بر روی اين گاو . انجام گرفت) پيشانی سفيد، آپيس مصريان(مهاجرت روی گردًه گاونری موسوم به سر سئوک 
و گوهر آنها يکی بود بگذرند اين آتشها به دريا ريخت ) ميان دريای خزر وسياه(روشن بود و چون می خواستند از دريا 

آتش (و آذرگشنسب ) آتش موبدان در فارس(و به سه بهره شد و دوباره در سه جای فروزان گشت و به آذر فرنبغ 
در کتاب پهلوی .موسوم گشت) آتش کشاورزان در خراسان(و آذربرزين مهر) پادشاهان و ارتشتاران در آذربايجان

از اينجا معلوم ميشود مهاجرت . بود) هوم، سپيتمه،جمشيد= واعظ(اک پسر فرو) بسيار دانا(بندهش آمده که هوشنگ 
از سرزمين سردسيری شمال قفقاز به ايرانويج ) سئورومتی/ آريزانتيان مادی(مذکور اشاره به کوچ نياکان زرتشت

با جمشيد می باشد، همان نواحيی که در ونديداد اشاره به کوالک سخت آن در رابطه ) رغًه زرتشت= شهرستان مراغه(
زرتشت يا همان اران گشنسب کتاب پهلوی (در اين جا انتساب آتش آتشکدًه  آذرگشنسب به هوشنگ . شده است

به عبارت . قابل توجه است) اران= شهرستانهای ايران، اران خردمند خبر موسی خورنی بانی شهرستان آتورپاتکان
با زرتشت يا همان ) مراغه(ب شهر رغًه زرتشتیديگرنام اران گشنسب نشان می دهد که نام آتشکدًه آذرگشنس

که در روايات کهن تجديد عمارت آن به ) رغه ای(پس آن شهر ری.مربوط بوده است) ابراهيم ادهم(آذرهوشنگ 
در اسطورًه پديد آمدن می نيز که در نوروزنامًه . بوده است) مراغه(هوشنگ نسبت داده شده همان شهر رغًه زرتشتی 

هرئيوًه اوستا، در (درهرات: " مده به موضوع اصل شمال قفقازی خانواده زرتشت اشاره گرديده استمنسوب به خيام آ
) اصل سرزمين هرواتها يعنی همه کس هر کس ها، سرزمين قوم سلم همان موطن نياکان باستانی کرواتها در شمال قفقاز

نشسته بود که همايی در برابر او ظاهر  روزی بر تخت). در واقع خود وی(پادشاهی بود کمکار، از خويشان جمشيد 
گفت کسی ) يعنی فرمانروای سرزمين سرما(شاه شميران. ماری ديد به گردن او پيچيده و می خواست وی را بگزد. گشت

بودا،  هامان = به لغت اوستايی بئوذان يعنی دانا(پسرش بادان . را از دست مار رهايی بخشد) سيمرغ(هست که اين هما 
باز گشت و دو سه ) عقاب دانا ، سيمرغ(=سال ديگر درهمين هنگام هما . ری بينداخت و مرغ را نجات دادتي) ،زرتشت

بعدخوشه های انگور از آن رست و دانه ازخوشه ها . تاکی روييد خرم.دانه برای شاه به ارمغان آورد و برزمين کاشت
آنگاه از شيرًه انگور که نمی دانستند .م به جوش آمدشيره در خ. آب انگور بگرفتند و در خمی نهادند. ريختن آغاز کرد

زهر است يا پاد زهر به مردی محکوم خوراندند و وی شاد گشت و باز طلب کرد؛ پس بگفت يک شربت ديگر دهيد 
شاه . شربت سوم را که نوشيد سر مست شد و بخفت و تا روز ديگر به هوش نيامد. آنگاه هرچه می خواهيد با من بکنيد

پس . چون اين شادی و سرمستی وی بديد، او را بخشيد و بزم آيين آورد و مردم سرودها بساختند و نواها زدندشميران 
معلوم ميشود اين اسطوره از آنجا پديد آمده که جمشيد و شراب در نام ." نهال انگور از هرات به ديگر شهرها پراکنده شد

افزون بر اينکه محصول اصلی مقر خانوادًه جمشيد .وده انداوستايی هئومه يعنی  دارای دانش نيک با هم مشترک ب
موارد محل فديه آوردن جمشيد وهوشنگ نيز در اوستا .زرتشت يعنی شهر رغًه آذربايجان انگوربوده وهست)/سپيتمه(

موردی چای (و کنار رود دائيتی ) سبالن(در باالی کوه مقدس هوکر ) سپيتمه پدر زرتشت(جالب است چه جمشيد پدر 
جمشيد پسر، (می آورد و هوشنگ ) سرور دانا(و اهورامزدا ) بانوی نيرومند آبها(فديه برای آناهيتا ) هرستان مراغهش

. فديه برای خدايان می آورد) مراغه= يعنی کوه نزديکی شهر زادگاهی وی رغًه آذربايجان(در باالی کوه هرا ) زرتشت
می باشد اکنون نيز ارزيش ناميده ميشود و ارتفاعش از سطح ) فراشتهراست برا(اين کوه که نام اوستايی ديگرش ِاِرِزيش

قّلًه اين کوه که به طور طبيعی که به شکل اطاق يکپارچه سنگی نسبتًا . درياهای آزاد تقريبًا نصف از آن دماوند است
های ديوار دفاعی آن اکنون نيز تّل سنگ. بزرگ  بی سقف است معبد و قلعًه دفاعی مردم محل در عهد باستان بوده است

با اين کوه واقع شدن آنها در کنار ) يعنی هرای بلند(وجه اشتراک نام البرز يا همان هرابرزئيتی اوستا . باقی است
يا ) تهمورث(ولی در اوستا برای تخموروپه . شهرهای به نام رغه و نيز درخود نام هرا يعنی پشته و بلندی می باشد

خورشيد چهر که مّقرش ارمنستان بوده محل فديه ای مشخص نشده است و اين نشانگر / منوچهر/بستور/ همان تيگران
در اوستا تنها يک بار از ارمنستان تحت نام : بيگانه بودن سرزمين وی برای مغان دورًه هخامنشی بعد داريوش می باشد

در . جا درود فرستاده شده استنام برده شده و به مردان و زنان پاکدين آن) سرزمين عقاب و شاهين( مملکت سائينی 
چنانکه آرتورکريستن :اوستا که خصوصًا در مورد جمشيد و هوشنگ بکاررفته گفتنی است) پرذات(مورد لقب پيشداد 
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را از سلسلًه اساطيری اسکيتان ) پيشداد(سن ايران شناس شهير دانمارکی در يافته است ايرانيان باستان خود نام پرذات 
شمال دريای سياه گرفته اند که علی القاعده صورت مادی نام پاراالت و به معنی نخستين  يعنی آريائيان سکايی
پارت، =يعنی پهلوان سرزمين چرخ و ارابه( تهمورثچه عالوه براين در فهرست پيشداديان نام . قانونگذاران می باشد

 آرپوکسائيسدر تقابل با نام ) سکاها تگی ماسادسو  توراسالوها و  پرونپهلوان اروپا، (يا تخموروپه) خراسان
می دانيم که اين نام درشجره نامًه .عقابان می باشد/شير= سرزمين اوروپيها / شاه/اساطيراسکيتی، لفظًا يعنی ايزد

معهذا وی ازنظرگاه تاريخ ايران باستان مطابق با آخرين .ثبت شده است آرپاکشادفرمانروايان ايرانی تورات به صورت 
يا همان خورشيد چهر فرزند زرتشت است که نام اصليش ) فرزند مرد فرزانه(ی واقعی يعنی منوچهر فرمانروای پيشداد

آمده و فرمانروای ارمنستان و ) يعنی موجود ببر و پلنگ مانند، يا تيرانداز(تيگران در نزد گزنفون و موسی خورنی 
تور، تگی (اروپا  پهلوانپه هم به معنی گفتنی است نام اوستايی وی يعنی تخمورو. نواحی مجاور آن ذکر شده است

به نظر می رسد همين معنی دو پهلوی اين نام دستاويز و . و هم به معنی پهلوان ببر و پلنگ مانند است) ماسادس سکاها
بوده از ) هوم، جمشيد(را که مناسب خانواده روحانی و سياسی سپيتمه )پيشداد( پرذاتوسيله ای شده بر اينکه ايرانيان نام 

در اوستا وکتب پهلوی و شاهنامه فهرست پيشداديان اصلی از اين قرار . فرهنگ اسکيتان برای اين خانواده انتخاب نمايند
موبد (جمشيد )/ واعظ(، فرواک )کناری، بااليی(سامک )/ سياه مويمند(، سيامک ) انسان ميرا(مشيه / کيومرث: است

پهلوان ببر و پلنگ مانند يا (و تخموروپه ) موبد زرين در مقام پسر(جمشيد )/بسيار هوشيار(، هوشنگ )زرين درمقام پدر
/ که پسرسامک) يعنی همزاد(که به ترتيب مطابق با ييمًه اوستا ) پارت، تهمورث= پهلوان چرخ وارابًه خوب

) ناریويوسوت وداها در معنی ايزد دور دست بادها ياهمان ليپوکسائيس اسکيتان يعنی پادشاه سرزمين ک(ويونگهونت 
و ) زريادر، زرير، سپيتاک، گئوماته، بودا(و پسرش زرتشت ) سپيتمه، جمشيد، مانوی وداها(و هوم عابد . است

می )منوچهر،همان تيگران ارامنه يعنی فرد ببرو پلنگ آسا، يا تيرانداز(پسرکوچک زرتشت يعنی خورشيدچهر 
اد و پسر خوانده اش برديه زرتشت بوده به که لقب مشترک کورش ودام) نجيب(چنانکه پيداست نام آرا .باشند

) زرتشت(نام اران علی القاعده از همان ريشًه آريا و مترادف ايرج:ظاهريادآورنام سرزمينهای اران وارمنستان است
پس نام . گرچه ميدانيم آرای ديگر نيز که همان کورش باشد نام اصلی خود را به رود کورای آن مناطق داده است.است

ند موسی خورنی، درمقام مؤسس حکومت اران يا آذربايجان شمال ارس بی شک به جای همان ايرج يعنی اران خردم
جمشيد (منسوب به فرد نجيب شاهنامه است که گفتيم نامی بر برديه زرتشت پسرخواندًه معروف کورش و پسر سپيتمه 

را باهوش و خردمند آورده )ايرج(قب اران چه موسی خورنی با تأکيد ل.بوده است) اژيدهاک اوستا(داماد آستياگ ) پدر
"= دانای نيک" لفظًا يعنی  منسوب به(است که می دانيم آن يکی از القاب معروف گئوماته زرتشت يعنی هامان تورات 

بنابراين نام قديمی سرزمين جمهوری آذربايجان يعنی اران ازلقب معروف زرتشت يعنی آرا .بوده است) هوم، هود قرآن
از سوی نيای ) زرتشت(می دانيم مطابق اوستا وگفتًه گزنفون و خارس ميتيلنی زريادر. ه شده بوده استگرفت)ايرج(

کتاب پهلوی شهرستانهای ايران خبربسيار . مادريش آستياگ در ارمنستان و اران و آذربايجان حکومت مينموده است
محل نگهداری آتش، (شهرستان آتورپاتکان جالبی را در اين باب به دست می دهد چه در اين کتاب پهلوی آمده که 

سپهبد آذربايجان ) نجيب دارندًه اسب پريال(را اران گشنسب ) منظور ناحيًه چشمه های نفتی شعله ور حوالی باکو
از اين جا کامًال معلوم ميشود که از اران همان زرتشت منظور می بوده نه  پدر خوانًه وی يعنی کورش . ساخت

مطابق و مترادف با همان نام قديمی آنجا يعنی آلوانيا ) محل نگهداری آتش(يًه شهرستان آتورپاتکان هخامنشی؛ و نام ناح
گفتنی است .نام اخير علی القاعده به هيئت آلبانی قفقازنيز آورده می شده است.بوده است) آگوان ،يعنی سرزمين آتش( 

) ها، يا پدر آتش مقدس و حامی حيوانات وحشی پدرتجربه(درکتاب اسطوره ای معروف آذريها يعنی ده ده قورقود 
است که مطابق ) زرين پيکر(همان زرتشت ) يعنی دارندًه تن زرين و نجيب(قهرمان اصلی اسطوره يعنی بامسی بئيرک 

طبق  اساطيرده ده : منابع کهن ارمنی نام خود را به صورت اران به سرزمين آذربايجان شمال رود ارس داده بوده است
که اشاره به حکومت وی در سمت ( سال دور از خانمان و در تبعيد بوده است ١۶زرتشت مدت /بامسی بئيرک  قورقود،

و ) همان داريوش(، توسط شاهزاده ای )سرزمين ماد(و کمی بعد از بازگشت موفقيت آميزش به خانه ) بلخ می باشد
حتی زرتشتيان کنونی هم آنها را فراموش اين اسطوره حاوی اخبار تاريخی مهمی است که .همدستانش ترور ميشود 

يعنی سرزمين (زبان ترکی اسطورًه ده ده قورقود حاکی از اين است که زبان ترکی از عهد مادها در اران . کرده اند
به نظر می رسد با . حرف نخست را می زده است؛ گرچه زبان اداری و حکومتی آنجا ايرانی بوده است) زرتشت/ ايرج

/ يعنی اران (ايرانويج ) مراغه(ام بوده که نام منطقًه زادگاهی مغ نشين زرتشت يعنی رغًه آذربايجان توجه به همين ن
يعنی آنانکه سرورشان اسب (در ضمايم کتاب ده ده قورقود نام ترکان اران، بيات . نامگذاری شده بود) ايران اصلی

بوده ) يعنی مردم اسب ساالر به زبان سانسکريت(آورده شده است؛ که اين نام ترکی هونها ) است، يا  اسب ساالران
ارامنه و گرجيان نام قديمی ديگر ترکان اران  و ارمنستان . بنابراين ترکان اران شاخه ای از هونها بوده اند. است

ر ذک) زرتشتی / يعنی ترکان ديوانه سر، جنگجو يا غير ارانی(و بون ترکان ) دانايان(کوچک  را به ترتيب خايلندورکها 
اّما نام ارامنه و ارمنستان ربطی به نامهای ايران و اران که از نامهای آريا و ايرج گرفته شده اند ندارد چه . نموده اند

اينه آمده که در زبان پارسی به معنی ميهن - می  -صورت قديمی نام ارامنه در کتيبًه داريوش در بيستون به صورت َاَر
درزبانهای هندوژرمنی ) علی القاعده از همان ريشًه ِار(انيم کلمات ِار،اور وآله چون همانطوريکه می د.عقاب بوده است

باقيمانده به معنی خانه و ) جايگاه خوب(چنانکه در نام خمين " می اينه"به معانی عقاب و باز وشاهين بوده اند و کلمًه 
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بوده ) هايها، نياکان باستانی ارامنه(ای باستانی يعنی َاَرمی اينه نام ايرانی هاياساه. وطن است، همانکه امروز ميهن گوييم
يعنی مردم (بعد در عهد مادها به تدريج به سرزمين اورارتوها. که ابتدا در سمت گرجستان زندگی می نموده اند

نگارنده ترديدی ندارد که خود نام هاياساها از . آمدند و آنجا را متصرف شدند) کوهستانی بومی ارمنستان قرون وسطی
بنابراين در . گرفته شده و به معنی مردم پرستندًه عقاب و شاهين وبازمی بوده است) باز، شاهين(ًه کلمًه ارمنی هاو ريش

اسطورًه يونانی پرومته  يعنی پيش بين و خردمندی که آتش مقدس را به مردمان ارمغان آورد  در آن قسمت که به 
يشود به همراه آن  شاهينی که هرروز  روندًه سينًه وی را نشانه صورت در بند گرفتار آمده در کوهستان قفقاز تجسم م

و هايک )  همان اميران گرجيها، آرا، زرتشت(می رود آشکارا به ترتيب يادآور اران نيای اساطيری مردم آذربايجان 
حکومت  بنيانگذار(به نظر می رسد در اين ميان نام آرامو . نيای اساطيری ارامنه است) عقاب، شاهين، سيمرغ(

شاهين /جالب است که محل عقاب. نيز در پديد آمدن نام ايرانی ارامنه و ارمنستان رل سنتزی بازی نموده است) اورارتو
اسطوره ای ارامنه و يونانيان وايرانيان يعنی سيمرغ کوه قاف را می توان  در کوهستان قفقاز مشخص نمود چه در آنجا 

) عقاب، باز، شاهين(البروج ناميده ميشود که در اصل مرکب است از کلمًه آله بلندترين قلًه اين کوهستان اکنون نيز
پس به همين مناسبتها بوده که در اوستا  و نزد استرابون نام سرزمين . وباروگ که به معنی قله و کوه و بلندی می باشد

قًه قراباغ يعنی اورخيستانا را که گفتنی است نام قديمی منط.ارمنستان سائينی يعنی سرزمين عقاب و شاهين ذکر شده است
قبًال نگارنده آنرا با سائينی مترادف می گرفت، بايد به سرزمين خوشبختی باشد که حافظ نيز در يکی ازاشعارش بدين 

ای صبا گربگذری بر ساحل : "اشاره کرده است) رود مقدس اردويسورناهيد اوستا(معنی  اين سرزمين کنار رود ارس 
زن برخاک آن وادی مشکين کن نفس     منزل سلمی که بادش هردم از ما صد سالم     پر صدای رود ارس    بوسه 

در " ساربانان بينی و بانگ جرس محمل جانان ببوس آنگه به زاری عرضه دار   کز فراقت سوختم ای مهربان فريادرس
را نيزبا همين نام ) عنی سرزمين زرتشتي(اين باب به نگارنده سهو ديگری نيز روی داده بود مبنی بر اينکه نام اران 

مطابقت می دادم که اين به جهت عدم اطالع کافی از معنی لفظی نامهای ) شاهين/مملکت عقاب(سرزمين سائينی 
در رابطه با ارمنستان و نيای اساطيری ايرانيان و مردم آذربايجان گفتنی است که پسر . ارمنستان و هاياسا می بود
و ) زادًه فرد دانا (که همان منوچهر ) به معنی آدم ببر و پلنگ مانند(يعنی تيگران ) ايرج( کوچک گئوماته زرتشت
است، در ارمنستان و اران وآذربايجان حکومت می کرده ) يعنی پهلوان ببر و پلنگ مانند مسلح(تخموروپًه زيناوند اوستا 

گئوماته زرتشت قيام نيرومندی را /پدرش برديهو در آنجا به خونخواهی . ومقرحکومتش در ارمنستان قرار داشته است
ترتيب داده بوده است که سر انجام اين قيام را داريوش ناگفته گذاشته ) مغ کش(جاماسب /عليه حکومت اشرافی داريوش

ولی شاهنامه و کتب پهلوی وروايات ملی ديگر اشارًه مبهمی به صلح بين منوچهر ودشمنان تورانی .يا کتمان کرده است
بی شک آرش کمانگير خود همان .ی کنند همان جا که تصور رفته آرش کمانگير تير معروفش را انداخته استاش م

ارمنستان = معنی فرمانروای سرزمين عقاب ِاِرخَشاست و بس چه هيئت نام اوستايی وی يعنی ) زادًه فرد دانا(منوچهر
پس .را نيز می دهدتير انداز ب به ببر و پلنگ معنی عالوه بر معانی منسوتيگران را می دهد و از سوی ديگر خود نام 

چنانکه گزنفون اشاره می کند در خانوادًه اسالف تيگران .خود نام آرش کمانگير مترادف نام تيگران ارمنستان می باشد
فيلسوف معروفی زندگی ميکرده که حرفهايش پيش کورش و ديگران حجت به شمار می رفته است و اين فيلسوف بزرگ 

روايات ) هود پسر هود(هدهد همان ) يعنی فرد دانا(نا پدر تيگران يعنی گئوماته زرتشت يا همان مانوی پسر  وداها هما
کورش است  که لفظًا به معنی دانای نيک پسر دانای نيک است و از همينجاست که لقب = اسالمی دربار سليمان

هوشنگ پديد /زريادر/بستور پسر زرتشت/ تخموروپه/گيرآرش کمان/ خورشيدچهر/برای تيگران) زادًه فرد دانا(منوچهر
جالب است که موسی خورنی تيگران را همانند پدرش زرتشت بور ذکر می نمايد که نشانگر اصل .آمده است
گفتنی است نام قديمی رود .وی و نياکان پدری او می باشد) قوم سلمی، صربوکرواتی، در اصل بوسنيايی(سئوروماتی

ندارد و از کلمًه مادی و پارسی َارخَش يعنی ) شاه ارمنستان= ِارخَش اوستا(بطی به نام آرش ارس يعنی آراکس ر
ناميده شده از همين اساطير ) يعنی ببر درخشان(ظاهرًا جوشن رستم که ببربيان . نادرخشان و گل آلود برگرفته شده است

ن جانور گربه سان بزرگ جثه بومی مازندران گرچه ببر به معنی آ. تيگران برخاسته است/بستور/مربوط به تخموروپه
گرشاسب شاهنامه و اوستا است بوده که لشکريان / همان رستم) تپوران(و گيالن يعنی سرزمين آتردات پيشوای مردان 

آشوری متعافب مادها را در اطراف شهر آمل مازندران قتل عام نموده و ايران و ايرانيان را برای نخستين بار در تاريخ 
افکنندًه درختان (گفتنی است که نام مشترک ببر و جند بيدستر ) َبور اوستا(در مورد کلمًه ببر . و مستقل نموده است متحد

بنابراين کلمًه َبور اوستا  مترادف . می بوده که وجه اشتراک آنها در برندگی و تيزی دندانهايشان می باشد) بزرگ بيد
تخموروپًه (به هر حال بی شک پيروزی تهمورث . دندان تيز وّبرا بوده استوازهً  تيگر اوستايی  يعنی موجود دارای  

بر ديوان مازندران اشاره به همين واقعًه تاريخی پيروزی آترادات پيشوای آماردان همان ) اوستا، يعنی پهلوان ببرمانند
الب است که در تورات ج. پيش از ميالد اتفاق افتاده است ۶۶٨رستم بر آشوريان بوده که  درحدود سال/ گرشاسب

که با شالح ) خانوادًه زرتشت(پيش از پيشداديان ) فرمانروايان ماد(برخالف شاهنامه و کتب پهلوی  شجره نامًه کيانيان 
در اين رابطه گفتنی است نام تيگران . مشخص گرديده اند، ذکرگرديده است) تهمورث(و آرپاکشاد ) مسلح(
نيز آورده شده و نام پدر ) يعنی جوشن بسته(برتخموروپه به صورت بستور در اوستا عالوه) منوچهر،خورشيدچهر(

پسر سپيتمه پسرخوانده و ) ايرج، برديه(يعنی زرين مو ياد گرديده که بی ترديد از وی همان زرتشتزرير مقتول وی 
جايی به )استر/ِ ر ايشتا=پوشيده، قديسه(قابل توجه است که درکتب پهلوی نام گوزک .داماد کورش منظور می بوده است
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ذکر شده که اين خود دليل متقنی ) زرتشت(و جای ديگر مادرمنوچهر پسر ايرج ) زرير/زرتشت(عنوان همسر هوشنگ 
توپل، تنومند، در واقع برديًه مؤنث،دختر (شوهر آتوسا ) برديه(بر يکی بودن هوشنگ و ايرج با گئوماته زرتشت 

گفتنی است که در اوستا منوچهر . دش  آورده که زيباترين زن آسيا بوداست که خارس ميتيلنی در مور) معروف کورش
ذکر شده  ودر روضة الصفای ميرخواند به صراحت منوچهر پسر ايرج قيد ) ياور آريائيها، ايرج(از خاندان ائيرياو

/ ت که زرتشت گرديده است ولی در شجره نامًه زرتشت کتب پهلوی ميان آنها فاصله افتاده، اما به هر حال جالب اس
دليل سبقت گيری اعقاب بر احفاد در اين شجره نامه بايد . ذکر شده است) زادًه فرد دانا(ايرج از همان خاندان منوچهر 

که از فرمانروايان  سه گانًه ) دلير بزرگ منش، کی آرش(اين باشد که نام منوچهر بعدًا از سوی ديگر با ماميتی آرشو
با امپراطوری وحشتناک ) دوراسروب، کی بيرشن(و دوساننی ) کيکاوس(ه خشتريتی سابق و معروف ماد که به همرا

در خبر بروسوس مورخ کلدانی ) آالپاروس(منوچهرو پسرش ) آالروس(ايرج. آشور نبرد کرده، يکی گرفته شده است
                                                             . هستند) اپيوه(اوپيتهو پسرش ) کی قباد(دايائوکوزمان سلوکيان به جای 

                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نياکان باستانی کردان و لران وترکان آذربايجان
 

تدوين . نگارنده قبًال کتابی دردو مجلد تحت عنوان نياکان باستانی کرد در تاريخ و اسطوره ها تًاليف و منتشرنموده است
چنانکه مرسوم است : اين مقاله از آنحا الزام پيدا کرد که جديدًا به نکاتی دراين باب پی بردم که قبًال متوجه آنها نشده بودم

کردان و لران و ترکان آذری بايد اقوام باستانی غرب فالت ايران را به همراه جغرافيای  برای شناسايی نياکان باستانی
سخن خود را ازجنوب و از سرزمين عيالم که شامل خوزستان و . تاريخی نواحی مربوط بديشان مورد ّمداقه قرار داد

در نقطه مقابل  خوزستانو ) هد باستانچهارمحال بختياری ع(اوکسيان از آنجاييکه نامهای . ايالم می شده آغاز ميکنيم
ميباشند،لذا با اين مفاهيم جای آنها مشّخص است  مرطوب و نمناکو سرزمين  چمنزارهاهم به ترتيب به معنی سرزمين 

اّما از آنجاييکه خود نام عيالم به اّکدی به معنی سرزمين مرتفع و کوهستانی است، لذا مسّلم به نظر می رسد که موطن 
نامگذاری شده ايالم ميها همان منطقًه زاگروس جنوب غربی بوده يعنی همان ناحيه ای که درقرن ما به حّق اصلی عيال

و ايالم  ودرمنابع يونانی) يعنی سرزمين بلند و کوهستانی(اليپی است، چه نامهای قديمی اين منطقه در منابع آشوری 
يعنی سرزمين (رسيان عهدساسانی به نام مردم آنجا ماسبذان آمده است، و همان جايی است که که بعدًا نزد پااليماييد 

ولی اين نام . را درشمار قبايل پارسی آورده است)ماسبذان(ماسپيها هرودوت .ذکر شده است) مردمی که کشتار نميکنند
. ميداده استآن ناحيه اخذ شده است که درزبانهای ايرانی معنی آنانکه کشتارنميکنند را  عالميان امردیبی ّشک از نام 

طبق کتيبه های عيالمی مالمير و شگفت سليمان درناحيًه چهارمحال بختياری امرديها زبان و فرهنگ عيالمی داشته و 
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اين ) مردان ناحيًه مصب سفيدرود( آماردانبا  َامرديهاشباهت نام . ساکنين باستانی ناحيًه استان ايالم کنونی بوده اند
هم شاخه ای ازملت عيالمی امردی بوده اند که اين خطايی بارز است چه همًه شواهد و تّصوررا پيش آورده که آماردان 

بوده آرياييان سکايی داشته اند و اصًال از سکايی  فرهنگ و البسًه آمارداناسناد تاريخی و اساطيری داّل بر آن است که 
گواه  رستم سکايی - گرشاسبا همان ي) مخلوق آتش( آترداتنام رهبرتاريخی و اسطوره ای معروف ايشان يعنی .اند

نامهايی درکتيبه ها ذکر شده اند که اکنون هم قابل ) هيالمتی،اليمائيد(عيالم ازشهرها وواليات .صادقی بر اين امر است
در جوار دره ( ماداکتو ،)يانا، هرمز، اهواز- تار( آدامشول، )انديمشک( آدامدون، )قصبه ايوان ايالم( آوان: شناسايند

 زيرس/زيشلی، )ايذه( اجاپير، )سوسنگرد(سوسونکا  انشان، )دزفول( هوپشن، )خويذذی ،شوشتر( خيدالو ،)مايال شهر
يونانيها نام ). بوشهر(ليان، )شيراز( شيراکوم، )پارس( ورهشی يا باراخشه) سفيد دشت لرستان( سيماش) يدونز(

درشمال . ياد نموده اند پيانو  )آتشين شهر(آگنيسرا هم به ترتيب به صورت  بهبهانو  )سوزيان( شوش هایشهر
 -)ّضحاک(اسطوره ای اژی دهاک  - سکنی داشته اند که اصل نام تاريخی ) اسالف لران(کاسيان نواحی عيالمی نشين 

کاسيها ، خصوصًا شاخًه جنوبی آنان . متعلق بديشان است -بودهکاسی و بابلی سلطان معروف آگوم کاک رمه که لقبی بر 
که درخبر هرودوت از قبايل تشکيل دهندًه اتحاديًه قبايل ماد به شمار آمده  - )خوشبختان،رستگاران(ها بوديتحت نام 

نيز ) کاشی(کاسی ذکر گرديده، چه خود کلمًه ) درخشانها(خشتاويها همان قومی است که که در اوستا تحت نام  -است
درسرزمين اصلی کاسيان يعنی لرستان و جنوب . بوده است درخشاندرفرهنگ سانسکريتی کاسيان به همين معنی 

کنونی است ) بارو گرد(بروجرد همان ) به فارسی يعنی دژ بزرگ( خارتيش: کرمانشاهان نام دو شهر معروف بوده است
بوده است که ) خوارنت آوستا(کرينتاش پيشتر شهر مرکزی کاسيان . که در عهد آشوريان شهرمرکزی کاسيان بوده است

دراوستا ) کاسيها، لرها(خشتاويها رهبر اساطيری . مچنانکه از نامش پيداست همان شهر کرند حاليًه کرمانشاهان استه
ذکر گرديده  که البد نيای اساطيری لران بختياری به ) بختيار(فردذاخشتی و  )پربخت واقبال( پوروذاخشتی با اسامی 

به  ارمائيلو کشور   هلتمتوعيالمی و ايرانی نواحی اين مردم يعنی  قابل توجه است که نامهای کهن. شمار می آمده است
يعنی سکاييان (درجبهًه مقابل ايشان دشمنان آنها يعنی دانوهای تورانی . بوده اند سرزمين آرامشو  کشور خدايیمعانی 

در کتيبًه بيستون نام : ندقرار داشته اند که منظور عيالميهای خوزستان و کردان حاکم بر ايشان بوده ا) ساکن کنار شّط
آمده که هردو ) قانونگذارواالمقام(اوپه دارمه فرزند ) عقاب(آسينا  فرديکه از اين ناحيه برعليه داريوش قيام کرده بود

ناگفته .به نظرميرسند، گرچه وی نسب خود را به پادشاهان پيشين عيالم می رسانده است) کيمری،سکايی(نام کردوخی
يا اندکی پيشتر ميباشد ) قرن ششم پيش از ميالد(لب عيالمی که مربوط به همان عهد داريوش نماند در يک مهر جا

در کتاب پهلوی . سوارکاری جنگی با لباس و کالهخود مخصوص سکاييان شاخًه کيمريان کردوخی نشان داده شده است
رودکاريزهای کتب پهلوی (ن رود کارودانوهای تورانی صحبت شده که بی ّشک همان رود زيرزمينی  ائوگمدئچا از

سنگ اندازنده آمده که به معنی که اَس َبَن عيالمی در اوستا به صورت قابل ّتوجه  آسينای  نام. مراد ميباشد) ديگر
پس . ميدانيم سنگ اندازی با فالخن در جنگها در آن عهد وجه مشّخصًه کيمريان کردوخی بوده است. ميباشد بافالخن

کاسيان،بوديان، خشتاويان، (لران بختياری وم ميشود که قيام آسينا برعليه داريوش تّوسط اسالف طبق مندرجات اوستا معل
خوزيها حملًه ) ايالميها( عيالميهابا طرفداری از  کاسيهامطابق نوشته های استرابون . سرکوب شده است) اوکسيان

سرزمين شهر گنبد دار، طاق (بيت همبان مين بالتر ازکاسيان به سمت غرب، سرز. را دفع نموده اند) عيالميان جنوبی(
اين ناحيه از اوايل هزارًه اّول پيش از ميالد ّتوسط . قرارداشته که همان استان کرمانشاهان کنونی بوده است)بستان

مسکون ) لفظًا يعنی سنگ کن ها که همان ستروخاتيان يعنی خانه سنگيهای خبر هرودوت ميباشند(ماديهای ساگارتی 
مربوط بديشان ) يعنی خانه سنگيها( کرمانجو ) در اصل کرمانشان يعنی جايگاه کرمانجها( کرمانشاهنامهای . بوده است
ستيا ، کاِرسمنابع يونانی که از لشکرکشی اسکندر به ايران صحبت ميدارند در اين ناحيه از شهرکهايی به نام . ميباشد

، قصبًه قصرشيرينيادکرده اند که به ترتيب مطابق با  سامبانهقبًا متعا) که به فاصلًه چهار روز از کاِرس واقع شده بود(
يعنی (پارسوا، سرزمين بيت همبانباالتر از  .می باشند طاق بستانکنار شهر  يا صحنهو شهر ) ستيغون(بيستون

در ناحيًه استان کردستان ) يعنی سرزمين پشتی( اردالنواقع شده بود که معنی اين نام در نام منطقًه ) سرزمين کناری
اين منطقه پيش ازآمدن کيمريان کردوخی و ساگارتيان ّتوسط ّلوّلوبيان لفظًا يعنی بردگان کوهستانی، . زنده مانده است

بعدًا  واقع بوده که) يعنی منطقًه زمستانی( زآمواباالتر از پارسوا سرزمين . ازبوميان باستانی منطقه مسکون بوده است
در شمال . اينجا در اعصار باستان محل کوتيان و ّلوّلوبيان بود. را تشکيل ميداد) سرزمين ماه(بخشی از کشور ماننا 

ظاهرًا به معانی محل (موساسير و ) ظاهرًا به معنی سرزمين جنگلی( گيلزانآنجا، در غرب درياچًه اورميه دو سرزمين 
دامداران (ميتانيان ، ) کوهستانيان(هوريان واقع شده بود که محل سکنای ) سرازير شدن آبها واز آب برگرفته شده

آشوريان در عهد مادها توشپای کيمری را در اين ناحيه . بوده است) مردم سگپرست( کوتيانو ) گردندًه خورشيد پرست
روايات سامی . بودندشکست داده ) که با قصبًه گوزلسوی جنوبشرقی ترکيه مطابقت دارد(در منطقه ای به نام کوشخنو 

. را در اين منطقه و حوالی آن جستجو ميکرده اند) کوتی(که در قرآن هم متجّلی شده نام کوتيان و کوه آنان يعنی جودی 
. ناميده ميشود کمی دورتر از اين منطقه ودرغرب آنجا، در شمال موصل واقع شده استجودی کوهی که اکنون به نام 

ناميده شده و آشوريان آن ) محل توقف خودبه خودی=نی موشيا (نيسيربابلی اوتناپيشتيم  اين کوه اساطيری در اسطورًه
از موساسير به سمت غرب دو واليت . يا کندی شيخان درجنوب پيرانشهر مطابق ميدانسته اند کوه شيخانرا با 

ده بود نه از سدًه هفتم پيش از واقع ش) يعنی ناحيًه چوپانان(شوباريا و ) خوبوشنا، يعنی ناحيًه خودمختار(خوبوشکيه 
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محکم يعنی ( ستروخاتياننام  کيمريان کردوخی که درخبر هرودوت  با. ميالد واليات کيمريان کردوخی محسوب ميشدند
مشّخص گرديده اند از اقوام تشکيل دهندًه امپراطوری مادها به شمار می ) سخن گويندگان يا دارای خانه های مستحکم

قبًال اشاره شد آنان طبق منابع آشوری دراصل از سکائيان کيمری بوده اند و دراواسط حکومت مادها ولی چنانکه . آمدند
يعنی سکائيان دوست (قوم فريان تورانی در اوستا اينان با اسامی . از شمال دريای سياه بدين ناحيه کوچ کرده بودند

زبان کردی را .ياد گرديده اند) گردندگان(تئوژيان و ) مهايرانيان، در اصل يعنی قوم گردنده، همان قوم پيران ويسًه شاهنا
طبق :ميتانی جايگزين گرديده است -بايد به همين مردم منسوب نمود، ولی کاله دراز و مخروطی آنان با دستارکوتی

ملت آريايی ديگری . تصاوير باستانشناسی نوک کالهخود دراز و مخروطی کيمريان به سمت جلو خميده شده بوده است
اينان خصوصًا در مجاورت ) يعنی چوپانان گردندًه ميتراپرست(ميتانيها که در تشکيل ملّيت کرد سهيم بودند عبارتند از 

يعنی ناحيًه حشم (شوباريا در منطقه ای که به نام ايشان ) بوختان، يعنی ناحيًه آزادگان کرد(نواحی غرب خوبوشکيه 
به های هيتی و اکدی آنان را پاپهی نيز ناميده اند که اين نام نيز به زبان درکتي.ذکر گرديده، سکنی گرفته بودند) داران

اصحاب الّرس  به صورت) ميتانی، خورشيد پرستان کوچ نشين(پاپهی ظاهرًا نام . اوستايی معنی دامپرور است
ای پرستش ايزد سنته. به شمار آمده است)يعنی معدوم شده(درقرآن ذکر گرديده و جزء اقوام بائده ) صاحبان دامها(

هيکسوس ميتانيان درجمع اتحاديًه قبايل . نزد کردان يزيدی انساب آنان را به ميتانيان می رساند) مهر، امير(خورشيد 
از فلسطين به مصر هجوم بردند و حدود صدوپنجاه سال در آنجا حکومت کردند و بعدازگذشت اين ) پادشاهان بيگانه(

لسطين وشمال بين النهرين رانده شدند واين همان واقعه ای است که در تورات با مّدت ّتوسط فرعون اهموسه به سمت ف
، )قوم موسی( ميتانيهادر اتحاديًه اقوام هيکسوس به همراه . عنوان خروج بنی اسرائيل ازمصر بازگويی شده است

 کرداسترابون ميگويد  که ا. هم حضور داشته اند) قوم عمران(آموريان و ) قوم مريم(ماری ،مردم )قوم هارون(هوريان 
اين . فارسی که به معنی پهلوان است  گردمی دانيم که از همين ريشه است کلمًه . به معنی مرد جنگی و دلير است) ُکرد(

زنده مانده است و آن همچنين درمعانی لفظی نامهای کردوخ و کيمری )پهلوانی(سورانی معنی در معنی نام زبان کردی 
به صورت کرداک در  کردوخاّما نام . ای اکدی و گرجی به معنی پهلوان است ديده ميشودکه به ترتيب درزبانه

کردان کردوخی را ميدهد و اين معنی در نامهای شاهنامه ای و اوستايی مرد جنگی دوره گرد خودزبانهای قديم نيز معنی 
 فريانو قوم ) مردوک=مار نيرومندخانه به دوشان يا پرستندگان (تئوژيه ، ) شيوخ گردنده( قوم پيران ويسهيعنی 

اين سؤال هم پيش می آيد که آيا نام کرد ربطی با کلمًه کورتش عيالمی يا گردًه . نيز قابل مشاهده است) شتابنده، گردنده(
گروهی نام کرد را به معنی چوپان گرفته اند . داشته، که جواب منفی مينمايد) ّلوّلوبی(فارسی کهن به معنی بنده ورّعيت 

ه اين معنی فرعی و عاريتی آن بوده چراکه نه در زبانهای کهن و نه نو نام کرد بدين معنی ديده نميشود، در اين ک
که اين امر با اسناد .به معنی چوپانان گردنده شمرد) شوباريان، پاپهی ها(را مترادف با نام ميتانيان کرد صورت بايد نام 

ولی به موازات نام کردوخيها، نام ايرانی ديگری به شکل .ت در نمی آيدو داده های زبانشناسی و  تاريخی چندان درس
به معنی دارندگان خانه های سنگی وجود داشته که نامی بر کردان ) کرتی، مترادف با کلمًه عربی سوران(کرديو 

 زاگروسعنی يونانی شدًه نام خود ي -بوده است که اسالف مردم کرمانشاهان بوده و هيئت بابلی) سنگ کن(ساگارتی 
ناگفته نماند نام پاپهی نيز با اندکی تغيير . را به کوهستان معروف غرب فالت ايران داده اند) زاکروتی، ساگرتی(

درکتابت ميخی کردوک تلفظ ميشده و وقوع اين امر در زبان اکدی می توانست منجر به کردوخی ناميده شدن هر سه 
گرچه ميتانيها به همراه کيمريان . گردد) شوباريان(ميتانيها وساگارتی ها ،  کردوخيهاشاخًه هندو ايرانی کردان يعنی 

کردوخی در تشکيل قوم کرد سهم اساسی داشته اند ولی نام آنان درترکيب قبايل تشکيل دهندًه اتحاديًه مادها مستقل ذکر 
هرحال اتحاديًه ه ب.تر استمست )ارندگان خانه های سنگی، کرمانجها، ساگارتياند(ستروخاتيان نشده ودر همان نام 

که منابع آشوری به صراحت از آن سخن رانده اند، بعد از سقوط آشوريان ) کردوخيان( کيمريانو ) ميتانيان(شوباريان 
از . معروف ميگردد) يعنی پهلوانان دوره گرد، دارندگان توتم بزکوهی (کردوخی پيش از ميالد، تحت نام  ۶١٣درسال 

غرب فالت ايران وشمال بين النهرين جوالنگاه سواران کيمری کردوخی بوده، لذا چنان که آنجاييکه سرتاسرنواحی 
را به معنی ) تودًه مردم(هرودوت نام کيمری . اشاره شد لذا زبان کردی را بايد متعلق به همان سکاييان کيمری دانست

اين معنی حّتی به . آورده است) شده  مری، يعنی آنان که شاهانشان کشته -کی( عاميانًه آن تودًه مردم بدون شاه 
قوم بدون سرور معرفی ) گردنده(تئوژيه نويسندگان بخش ونديداد اوستا رسيده بوده که در آنجا اين مردم را تحت نام 

ذکر نموده که همان قوم ) قبيلًه شيوخ گردنده( پيران ويسه چنانکه اشاره شد شاهنامه ايشان را تحت نام قوم . نموده اند
به ) در قسمت عليای دجله(ن گاثاهای اوستاست که به صراحت از تورانيان دوست ايرانيان درجزيرًه رود رنگها فريا

اعم از کيمريان کردوخی و کپادوکی کيمريان به هرحال مطابق منابع کهن آشوری و يونانی و ايرانی . شمار آمده اند
به شمار می آمده اند ودر اثر فشار همينان ) تورانيان سلطنتی(رعايای سکاييان پادشاهی شمال دريای سياه يعنی اسکيتان 

از سرزمينهای خود درشمال دريای سياه به کوهستانهای شمال عراق و کوهستان زاگروس و کپادوکيًه آناطولی مهاجرت 
سرزمين  مردم( بوسياندرمجموع معلوم ميگردد که سه قوم از شش قوم تشکيل دهندًه اتحاديًه مادها يعنی .نموده اند

متعلق به کردان و لران بوده ) لران(بوديان و) ساگارتيها، کرمانجها(ستروخاتيان ، ) چشمه ها، مردمکاشان، پارتوکائيها
که  مغهاکه درحدود کاشان تا همدان ميزيسته اند و ) قوم نجبای ماد(آريزانتيان و سه  قوم مادی ديگر عبارت بوده اند از

يعنی مردمی که درکنار رود ( پارتاکانيانساکن بوده اند و سرانجام  کرمانشاهانو ) مراغه(ن در ناحيًه بين رغًه آذربايجا
نزديکترين ترکان به نواحی مادف اعم از ماد بزرگ و ماد کوچک . همان مردم منطقًه اصفهان بوده اند) زندگی ميکنند
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خالدانيان، يعنی مردم پرستندًه (خاليبيان و ) استيعنی قوم ايرج يا مردمی که توتمشان عقاب (ارانيان ) آذربايجان ايران(
گروه دوم که در حدود شهر . بوده اند که به ترتيب در شرق و غرب ارمنستان امروزی سکنی داشته اند) ايزدجنگ

. قارص ترکيه ساکن بوده اند در منابع ارمنی و يونانی همچنين با نام ماريان يعنی آدمکشان و جنگجويان مشّخص شده اند
اينان شاخه ای از ترکان اران يعنی . ناميده اند) يعنی مردم ديوانه سر گرگ پرست(ترک  ُبننابع گرجی اين مردم  را م

در اوستا و کتب پهلوی به  ارامنهو ) قوم ايرج يا آتش(ارانيها نام سرزمين . بوده اند) يعنی ترکان دانا(خايلندورکها 
اوستا مردم سائينی را . ان معنی سرزمين قوم آتش و ديارعقاب و شاهين استترتيب آتورپاتکان و سائينی آمده که به هم

که از ) پدر مّجرب و مّقدس يا حامی حيوانات وحشی (دراسطورًه ده ده قورقود . معرفی نموده است) زرتشتی(پيرو اشه 
بامسی بئيرک رتند ازترکان اران به يادگارمانده است و به همان زبان ترکی آذری است  قهرمانان اصلی کتاب عبا

جالب است ). رستم، گرشاسب، آتردات پيشوای مردان( باسات و )کيخسرو(غازان خان ، )کورش(بايندرخان ، )زرتشت(
معرفی شده است؛ معهذا وی )پادشاه مجرم= شوکلو ملک(مجرم با همان لقب اوستايی آن يعنی  افراسيابکه دراين کتاب 

تورات عهد باستان آورده، درکشورگشايان بزرگ که استرابون وی زا در رديف که در اصل همان ماديای اسکيتی است 
در . در رديف آخيار و انبياء معرفی گشته است) ماديای باجگيرنده از فرعون پسامتيخ(کنعان يوسف تحت نامی وقرآن 

در مقاله ای که اينجانب .آذزبايجانيها می اندازيمده ده قورقود  پايان نگاهی به برخی از اشخاص اسطوره ای و تاريخی
اسطوره ای  -قبًال از روی دوکتاب که دربررسی اساطير ده ده قورقود نوشته شده، تدوين کرده بودم برخی افراد تاريخی

 شوکلوملک: بررسی جديد وقتی لزوم پيداکرد که به متن کامل اسطورًه ده ده قورقود دسترسی پيدا کردم.ازقلم افتاده اند
ماديای اسکيتی يعنی  افراسياب تورانی دومبی ترديد همان گناهکار . پادشاه مجرم يعنی ) سوچلوملکبه ترکی عثمانی (

از . موسی خورنی نيوکارمادس آورده است. به طوريکه گفته شد در اوستا نيز وی ملقب به مجرم و بزهکار است. است
. اين کلمه فردی که کارنيک نميکند ميباشد است و معنی) نابکار(کار - وه-اينجا معلوم ميشود که نيوکار به جای نا

افراسياب (است که بدست همان ماديای اسکيتی ) سياوش، فرائورت پادشاه چهارم ماد(فرود همان ) سياهبخت( قاراگونئی
به شمال )کيمريان کردوخی(طبق کتب پهلوی مهاجرت تورانيان.دراطراف شهر گنجًه آذربايجان به قتل رسيده است) دوم

جالب است اسطوره ای که هرودوت مبنی . رين در عهد بين همين دو افراسياب اول و دوم روی داده استبين النه
و ) جنگجو( غازانتوسط سکاها نقل نموده در اسطوره ده ده قورقود به نام ) کيخسرو(کياخساربرکشتن و پختن پسر 

در اين ) فرود(سوای قاراگونئی.ميباشند کياخسار وپسرش آستياگثبت گرديده، به ترتيب همان ) اعليحضرت( ُاروز
به احتمال زياد فرود .صحبت شده که همان فريبرز شاهنامه است) شاخًه سياه(اساطير ازپسر وی به نام قارابوداک 

قابل توجه است که در مجموعه .ميباشند) سياوش(وفريبرز فرد واحدی بوده وهمان پادشاه نگونبخت ماد فرائورت 
از هفت خواهر وی ياد ميگردد که اين بنا به اوستا و کتب ) زرتشت(بامسی بئيرک ود در رابطه با اساطيری ده ده قورق

آخرين ( ساراکدر اساطير ده ده قورقود يکجا مشخصًا به جای ) امير(تکورا . است ی تعداد بچه های زرتشتپهلو
در .درون شعله های کاخ خويش افکندخود را به ) کيخسرو(ميباشد که برای رهايی خويش از کياخسار ) پادشاه آشور

 به جای پسروی) ساالرمردان(و يئگنک  زرتشتبه جای ) قاضی پير(اساطير ده ده قورقود همچنين قاضيليق قوجا 
.  شاهنامه استّضحاک اوستا واژی دهاک به جای ) غول يک چشم(تپه گوز . ميباشد که لفظًا به همين معنی استُارتدنر 

. مقتول ميگردد )رستم(گرشاسب ابق کتب پهلوی وی سرانجام درروز رستاچيز به دست پس بی جهت نيست که مط
همان ) پدرتجارب(خود ده ده قورقود. است) قاتل تپه گوز(اساطير ده ده قورقود باساتگرشاسب دقيقُا  به جای همان 

اّما تپه گوز از سوی . ندآورده ا) اران، ايزد خورشيد و جنگ" (اره"است که هرودوت و موسی خورنی وی را غيبگوی
و ) ايزد يک چشم خورشيد ژرمنها(ديگر با اساطير يونانی وژرمنی هم مربوط گرديده چه وی و قاتلش در مقام ُادن 

و ) قفقازيها- ايزد اساطيری آتش گرجيها(امران همان اميران . اوديسًه يونانيهاست که خود با اودن ژرمنها مترادف ميباشد
اسطوره اگرک . معنی نگهبان ميباشد که بدين معنی در خود اسطورًه امران اشاره شده استنام پدر وی بکيل به 

زرتشت که اصلش به (زريادر  بن مايًه خود را از اسطورًه مادی) ايرجعزيزتر، (و برادرش سگرک ) سلمبزرگتر، (
اين . گرفته است) اسبان دارندًه بهترين(وهيشتاسپ وبرادر) ميرسيدهبوسنيها صربهای دوردست شمال قفقازيعنی 

در اينجا مطابقت نام گل اندام . بيشتر معروف شده است) گل خندان(اسطوره بعدها در آذربايجان با اسم بهرام و گل اندام 
در ده ده قورقود غازان . قابل ّتوجه است) زرتشت(بامسی بئيرک يعنی زن ) توپل، دخترکورش=آتوسا(بانو چيچک با 

با تورانيان اسکيتی که در ) کيخسرو(کشندًه اژدها ذکرشده، بعالوه جنگهای کياخسار ) کياخسار(ا يونانيهياسون به سان 
نامهای کهن ترکان .  معروف است به نحوی بارز در اساطير ده ده قورقود نيز ضبط گرديده استدوازده رخ شاهنامه به 

بنا بر اين . گرفت آتشپرستانبه معنی ) انی و آلتايیاير(سکايی را ميتوان در زبانهای  گرگر و بيات و اوتيانيعنی اران 
شهرستان آتورپاتکان مطابق (سرزمين آتش و ) اوستاسائينی مطابق ( سرزمين عقابنام آلوانيای قفقاز معنی دو پهلوی 
متعلق ( سائينیتّفحص بيشتر در اين باب نشان می دهد که نام اوستايی . را ميداده است) کتاب پهلوی شهرستانهای ايران

سرزمين خوشبختی و شاديبخش، (ومردم ارمنی اورخيستانا ) هاياساها(ارامنه در اصل متعلق به ) به عقاب و شاهين
زبانهای ايرانی و ارمنی به معنی  سرزمين عقاب و شاهين  هاياسهو  ارميينهبوده جه معانی هر دو نام آنها يعنی ) قراباغ

بايد به همان بياتها نام ) زرتشت مردم اسب ساالر/ايرج(اران گشنسب   نظر به نام پهلوی.وعقاب پرستان بوده است
بنابراين بياتها شاخه ای .در زبان سانسکريت است هونمعنی ترکی آن يعنی مردم اسب ساالر باشد که مترادف  نام 

جايگاه (اک گفتنی است موسی خورنی مردم تحت فرمان اران اساطيری از قبيلًه سيس. ازهمان ترکان هون بوده اند
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مردم (و تسوياتسی ) صنعتگر(، گرگر )داغستانی( ، گاردمان)ارانی، آذری(=را اوتی ) سکاها يا سگپرستان کادوسی
و ميغها ) علی القاعده شيروانيها(آورده و منابع يونانی و رومی کهن نام سيلوها ) هون/اسپ پرور، البد همان سابير

ارامنه به هر حال عقاب اسطوره ای مذکور . بدين فهرست عالوه می نمايندرا ) مردم سئورومتی ناحيه پست دشت مغان(
) به معنی دانا و پيش بين( پرومتًه يونانيهاو اميران گرجيها وشکنجه گر ) قفقاز(همان سيمرغ کوه قاف  )هاو، هايک(

ربايندًه  پرومتًهو ) نيرومند شاهزادًه(اميران هردو نام . و زرتشتيان ارمنستان و اران و آذربايجان می باشد زرتشتيعنی 
، آستياگهستند که درعهد نيای مادريش ) ايرج، آرای آرايان، اران(زرتشت / هوشنگ با در ارتباطآتش برای مردم، 

در پايان ناگفته نماند که نام نيای سکايی و پارسی ساسانيان يعنی .. آخرين پادشاه ماد، در اين منطقه فرمانروا بوده است
 هئومهبوده، به معنی ) دروپيکيان= آژغيانی، سکائيان برگ هئومه(پارسيان آسيانی/ساسان  هم که اصًال از سکائيان

اعقاب (نيز چنانکه در نزد صربوکرواتها ) ريشًه نام ساسان( اسهسخود لفظ سکايی . بوده است) برگ هئومه(
                                                                             . به يادگار مانده به معنی برگ هئومه می باشد) سئوروماتها

                                                                                                                 
                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اساطيری دنياکورش و زرتشت معروفترين افراد تاريخ   
 

تا آنجاييکه در حيطًه صالحيت نگارنده که تخصص در تاريخ تطبيقی اديان بزرگ دنيا و دين زرتشتی دارد، اين مسئله 
رکن اصلی تاريخ  - که زرتشت واوستايش آن را نمايندگی می کنند -که تاريخ و فرهنگ ايرانی مثل روز آشکار است 

در اينجا . وتواريخ اساطيری تورات و انجيل و قرآن راتشکيل ميدهند) ه آنانکتاب مهابهارات(آيين بودايی ، برهمنی 
 در آيينًه تاريخمجال آن نيست که به جزئيات اين ديدگاه و اسناد آنها بپردازم چه مطالب آنها شامل دوجلد کتاب با عنوان 

م که طبق اسناد و مدارک اين جانب اينجا فقط همين را بگوي. شده است که در ايران و سوئد در دست انتشار می باشند
مطلبی که در اين .بوده اند زرتشتتورات و انجيل و قرآن اسامی مختلف بودا ، لقمان، عزرا، هومان، ايوب،زکريای 

يکی بودن زرتشت با هرپنج زکريای مذکور درتورات و انجيل و قران مقاله تازگی دارد و به ذکر آن خواهيم پرداخت 
پيوند داده شده  و وی و زنش دوست ) يهودای جليلی قرزند زيپورايی( عيسی مسيحنام با  می باشد که تحت اين
پيداست که خواسته اند از اين طريق برای . و فرزندش عيسی مسيح به شمار آمده اند) باکرًه مّقدس(خانوادگی مريم عذرا 

در . کسب اعتبار نمايند) درخشان رخت ميردلفظًا يعنی (مارقالوتفرزند متاثياس اين معلم انقالبی يهود وهمرزم وی 
يحيی اّما . است )زرتشت يا پسرش يا پدر وی(يحيیدر اساس متعلق به  جاودانی به شمار آمدن عيسی مسيحواقع 
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بخشيدًه (متاثياس که در اينجا مطابق با زرتشت ميباشد ازسوی ديگر مطابق با زکريا پسر ) جاودانهويا بخشيدًه خداوند (
نگارنده قبل از .  اعدام گرديدهيرود کبير است که به امر روحانی يهودای جليلی پسر زيپورايی  -همکارمعلم) خداوند

آنکه به کنه و گستردگی اين مسئله پی ببرد می خواست مقالًه ساده ای در باب کنگ دزهای ايران باستان بنويسد و ضمن 
به زمينًه مطالعات قبلی خواستم از مندرجات تورات کمک  با ّتوجه: بياورد يکی بودن داريوش و پشوتنآن شرحی از 

به طور ) خانوادًه کورش(شاخًه انشان هخامنشيان تورات را با خاندان سليمان بگيرم که اين مستوجب آن ميگرديد  که 
رای مثال ب.سند اضافی درباب هخامنشيان گرديداينهمانی آنان اساسی مقابل هم گذاشته و مقايسه کنم اين عالوه برکشف 

کورش به دست ) زرتشت، زکريا(سپيتاک پدر ) تورات يهوياداع(سپيتمهتورات ميگويد که برخالف گفته کتسياس ،
در پيگيری نام زکرياهای تورات و انجيل و قرآن به نام چهار زکريا . کشته نشده بلکه به مرگ طبيعی درگذشته است

با اين مّقدمه مقالًه قبلی را که تحت نام . زرتشت وخود وی مطابق يافتمرسيدم که هر چهارتای آنان را بال استثناء با پدر 
سلمان  =زکورش سازندًه سّد ذوالقرنين دربند داريال قفقاپسرخوانده "سپيتاک زرتشت داماد و (اوستا  هوئيشت
در : ن مينماييمتنظيم شده بود در اينجا آورده و مطالب تازه را نيز ضميمًه آو خانواده و کنگ دزهای او ) "فارسی

وخود ) مرد صلح(، سليمان ) جهاندار(، توبل قائن )آستياگ= جاشين لمک(نوح تورات از کورش تحت چهارنام 
يکی گرفته ) شهرصلح و سالمتی(اورشليم با نام بانی افسانه ای  سليماناسم برده شده است که ازاين ميان در نام کورش 

 يا ،آن که زنده ماند( نوحو درمقام . شليم ومعبد آن راصادر کرده بودفرمان تعمير و ساخت شهر اورکورش شده چه 
در ) ودر دريای مازندران زيست ميکندآن که حيات جاودانه ياقت (اوتناپيشتيم وی با ) مسيحيان فارقليط= تسّلی دهنده

چهارگوشًه ورنه مملکت ) کورشمحل تاجگذاری (زادگاه فريدون شايد از همينجاست که در اوستا . هم آميخته است
 پائوروهقايقران ) کورش سوم، فريدون(ثراتئونه " به هرحال اوستا آنجاييکه می گويد. گرفته شده است )بابل/سومر(
زاغچًه اوتناپيشتيم -که اين همان کبوتر" را به صورت مرغی در آورده و به آسمان فرستاد) پايندًه راه قايق يا پاروزن(
درفرهنگ نامهای اوستا تًاليف . ای پيدا کردن خشکی از کشتی به هوا فرستاده شده بودمی باشد که بر) نوح اساطيری(

از برای من ای زرتشت اسپنتمان اين :" هاشم رضی اسطورًه  پائوروًه برفنواز به نقل از يشت پنجم چنين آمده است
پيروزمند فريدون وی را در هوا به  اردويسورناهيد را بستای،کسی که اورا پائوروه ويفره نواز ستايش نمود،وقتی که يل

نمی توانست در آن فرود . ازاين جهت او سه روز و سه شب در پرواز بود. صورت يک مرغ به پرواز نمودن واداشت
 -ندا در داد) الهًه آبها(دردر انجام سومين شب او به سپيده دم رسيد، در گاه بامداد روشن و توانا به اردويسورناهيد  - آيد

ورناهيد، الهًه رودها، به ياری من بشتاب، مرا اينک پناه ده اگر من زنده به زمين اهورا آفريده وبه خانًه ای اردويس
هزار َزور از روی آيين تهيه شده و تصفيه ) رود سيالبی دجله(خويش رسم هر آينه من از برای تو در کنار آب رنگها 

رناهيد به صورت دختر زيبايی بسيار نيرومند خوش اندام، کمربند آنگاه اردويسو. گرديده، آميخته به شيرنياز خواهم آورد
در ميان بستًه راست باال، آزاده نژاد و شريف از قوزک پا به پايين کفشهای درخشان پوشيده، با بندهای زرين آنها را 

ند،سالم بدون او بازوانش را محکم بگرفت چست و چاالک، طولی نکشيد که اورا در يک تاخت ت. محکم بسته، روان شد
اورا کامياب ساخت . ناخوشی و بی صدمه،همان طوری که در پيش بود به زمين اهورا آفريده، به خان و مانش رساند

حادثًه ." اردويسورناهيد، کسی که هميشه خواستاری را که َزور نثار کند و از ره راستين فديه آورد، کامروا می سازد
  ن خضرکه هما- هم )کياخسار ويران کننده آشور( هووخشترهعروف ماد يعنی توفان بزرگ عالوه بر کورش برپادشاه م

به هر حال . نسبت داده شده است -است )دارای گياه سبز جاودانگی اوتناپيشتيمدر اصل ( جاودانًه روايات اسالمی
يا همان توقان نوح (حادثًه سيل بزرگ . هردوی اينها سرزمين متمدن بين النهرين زير سم ستوران خود قرارداده بودند

هرودوت در : نقل نموده ذکر گرديده استعنوان رًويا که هرودوت به داستان کودکی کورش به صراحت در ) تورات
آخرين پادشاه ماد شبی در خواب ديد، که از دخترش موسوم به آستياگ : "می آورد ١٣٢- ١٠٧کتاب اول تاريخ خود بند

شاه از مغها تعبير اين خواب را . تمام آسيا غرق شدکه همدان و آب رفت ن چندا) در واقع مادر کورش دوم( ماندانا
زيرا می . خواست وآنها به قدری شاه را از آتيه ترسانيدند که او جرئت نکرد دخترخود را به يکی از بزرگان ماد بدهد

باالخره . وتخت او گردد زيرا می ترسيد که دامادش مّدعی خطرناکی برای تاج. ترسيد که به يکی ازبزرگان ماد بدهد
که از نجبای ماد و مطيع بود، داد چه او را شاه ماد از يک نفر مادی حّد وسط ) کمبوجيًه دوم(دختر خود را به کامبيز 

. شخصی بود ماليم و آرام) قانعاوستا،لفظًا يعنی  آثويًه(به خصوص که کمبوجيًه دوم .پست تر و بی ضررترميدانست
ين ازدواج، شاه ماد در خواب ديد، از شکم دخترش تاکی روئيد، که شاخ و برگهای آن تمام آسيا پس از آن درسال اّول ا

بی ترديد قسمت ... " را پوشاند، تعبيری که مغها از اين خواب کردند، به مراتب بيشتر ازخواب اّولی بر وحشت او افزود
برفت که همدان و تمام آسيا غرق شد و با تعابير  اّول اين اسطورًه تّولد کورش سوم که ميگويد از ماندانا چندان آب

 )مانوح تورات، هود قرآن(جمشيد ديگری که از آن ميشده، مثًال ارتباط داده شدن آن با توفان و بارش برف عظيم زمان 
يکی طبق خبر : را در دو قسمت ذکر کرده انداسطورًه کورش  مورد توجه نويسندگان تورات قرار گرفته است و ايشان

و ديگری چنانکه ذکرش رفت درنقش ) جهاندار(توبل قائن يعنی ) آستياگ(لمک رودوت به عنوان نوادًه دختری ه
آنکه زنده ماند يا ( نوحيا همان ) يعنی بسياردانااوتراهيس يعنی آنکه به حيات جاودانه دست يافت ، همان (اوتناپيشتيم 
سازندًه سّد آهنين دربند داريال ( فريدونتحت نام  ورش سومکپس بی جهت نيست که . جايگزين نموده اند) تّسلی بخش

در اساطير ) لقب گرفته است ، آسپيانآثويهقرآن، يا همانکه در روايات شيعيان به نام بدرش ذوالقرنين قفقاز، همان 
فرزند و سندی که جای ترديدی در اين جايگزينی و دو قسمتی کردن اسطورًه . استمعروفترين جاويدانيهازرتشتی جزء 



 

 122

باقی نميگذارد همانا اسامی پسران وی ) کورش سوم،فريدون( نوحيعنی ) آستياگ،لفظًا يعنی ثروتمند(  لمکخلف توراتی 
با اندکی دّقت : است ايرجو  تورو  سلممی باشد که نسخه بدل اصل ايرانی آن يعنی برادران  يافثو  حامو  ساميعنی 

نين ايرانی آنها معلوم ميشود که روايت توراتی مطابق اصل ايرانی آن سلم وتّفحص در معانی عبری و کًال سامی وهمچ
را می داده است که اين مطابق  نامیدر عبری و عربی معنی ) شام( سامچه کلمًه : وتور و ايرج به ترتيب آمده است
به زبانهای ايرانی  سلممعنی لفظی :که به جای مگابرن برادربزرگ زرتشت است.معنی سلم اساطير ايرانی می باشد

پسرخواندًه بزرگ ) وهيشتاسپ(يعنی مگابرن ) ايرج(سپيتاک زرتشت ميباشد که اين لقب برادربزرگتر  بزرگ سرور
لفظًا (شاهنامًه فردوسی  تورفرزند کورش سوم  يا همان کمبوجيًه سوم خصال برجستًه تاريخی . کورش سوم بوده است

که ) يعنی وسيع وتنومند(يافث و سر انجام .  مطابق ميگرداند) تندمزاج( حاما وی را ب) يعنی وحشی و دلير و نيرومند
 تنائوکساريعنی همان ) زريادر، زرير( سپيتاک زرتشتبه شمار رفته کسی به چز  هندواروپايیپدر اساطيری ملل 

ن ساده به معنی به زبا زرتشتنام .نبوده است معروف کورش و داماد وی پسرخواندًه) يعنی بزرگ تن،برديه،ايرج(
يعنی صربهای (ميباشد و اين با تّوجه به اينکه وی وبرادرش که مّلقب به سلم است از نسل دوراسرو دارندًه تن زرين 

به شمار رفته، اسم و لقب ) سئيريمًه اوستا، کرواتها، ّکًال صربوکرواتها(شاهنامه  قوم سلميا همان ) بوسنيهادوردست، 
طبيب و مّورخ دربار پادشاهان ميانی هخامنشی  کتسياسگفتنی است که طبق گفتًه . بوده استکامًال با مسمايی برای وی 

دختر آستياگ و  )هومايه(آميتيدا را نيز مقتول ساخت و با وی داماد و وليعهد سپيتمه ، کورش بعد ازپيروزی بر آستياگ
ازدواج کرد و اين دو برادر را به  پسران سپيتمه) وهيشتاسپ(و مگابرن ) زرتشت(سپيتاک همسر سپيتمه و مادر 

آستياگ در نظر جانشين که کتسياس ميگويد به عنوان ) هوم(سپيتمهاين . و گرگان انتخاب نمود بلخساتراپی واليات 
، خدای ميرای خورشيد هندوايرانيان جمشيدگرفته شده بود در اساطير زرتشتی بسيار معروف است ولی اسطورًه وی با 

دوقلو بوده اند  آراستیو برادرش ) پوروشاسپ(سپيتمهدليل يکی شدن اين اسامی شايد اين بوده که  .در هم آميخته است
دارای گله (هئورمهو هومشايد هم آن ازتلخيص تلفظ  القاب وی يعنی .است دوقلوبه اوستايی به معنی  )جم(يمه چه 
چنانکه در نام - را " ر"اغلب حرف ) انايرانويج باست(حادث ميگرديده است فی المثل مردم شهرستان مراغه ) خوب

با اهورامزدا به گفتگو ) شهرستان مراغه(ايرانويج ی که در جمشيدبه هر حال . تلفظ ميکنند" ی" - وجود دارد هئورمه
افراسياب بوده و حاکم اين منطقه پدر سپيتاک زرتشت است که ) پوروشاسپ، ُپر اسب( هومه - سپيتمهمينشيند همان 

اوستا برمی آيد حادثًه ونديداد بنابراين چنانکه از مندرجات بخش . گرفتار کرده استاينجا  را در )ماديای اسکيتی(
ازمندرجات زامياد يشت اوستا به وضوح معلوم ميشود .به وی نيز منتسب بوده است) توفان نوح( توفان برف و سيالب
) برًه سفيد و مقّدس( سپيتورهکشته شده است چه در آنجا قاتالن وی را ) قوچلفظًا يعنی (کورش که وی واقعًا بدست 

به  هودو زکريا و اسطوره وی به قدری معروف بوده که تحت نام .ذکر کرده اند) ضحاک، آستياگ(اژی دهاک و
يعنی سپيتمه  با لقب معروف) دارای حافظًه خدايی(زکريا نويسندگان روايات تورات و انجيل و قرآن رسيده است چه نام 

اساطير پس بی جهت نيست که در . مترادف و همسان ميگردد) دانش خوب و درخشان، در معنی دارای هئومه( هوم
گفتنی است که .اره ميشود،  )البد منظور هوم(درختی که درتنًه آن پناه گرقته با جمشيد نيز همانند ذکريا  اسالمی

مانو به شماررفته است و جای ديگر و نيای ساللًه ماه) هوم( سومهپسر ) زرتشت(ا بودنيز يکجا اساطير هندوان در
پدر دوقلوهای ماه و خورشيد  هفتمين مانوبه عنوان ) اوتراهيس بابليها، نوح تورات=دانای دور درخشنده(ويوسوت 

مّلقب شده نجم بودای پآيين بودايی به جاودانه خود به عنوان  )زرتشت(بوداذکر شده است و جايی ديگر يمه و يمی يعنی 
وايزد خاندان  سروردانا(ايميريا و همچنين اساطيرکافرهای پاکستان و افغانستان ) اسالف لران(دراساطير کاسيان . است

درگرشاسبنامًه اسدی . ميباشد) ايزد ميرای خورشيد،جمشيد(يمهوهم به جای  برهما-اهورامزداهم به جای ) پادشاهی
براين اساس در .  شمرده شده است )هوم(جمشيد ، پسر )تنائوکسار=پهلوان( تورتحت نام  )هومان(زرتشت طوسی ، 

جاودانان از سپيتمه زرتشت به شمار آمده مطابق خود همان زکريا که پسر ) زنده می مانددر معنی ( يحيیانجيلها 
تحت  )اريخیجمشيدت(عابد هومدر کتب پهلوی . است )سئوشيانت(معروف زرتشتی، جّد و معّرف و ياورمنجی موعود 

يحيی چون . به شمار آمده است) شهرستان مراغه(جاودانی ايرانويج ) درخت رنجزدای(ون جوت بيش و  هومنامهای 
 هومانو ) ،دانای نيکهود( هوممی باشد، بنابراين عيسی مسيح مسيحيان يعنی  منجیخبر آمدن  مبشرنيز انجيلها

                                                            .بوده اند انجيلهايحيی اساطيری و زکريا اصل ) زرتشتپسرهوم ، يعنی (
                                               :ميگيريم سر کنگدزهاتاريخی /دنبالًه اين بحث را بعداز بررسی شهرهای اساطيری

ّاما راجع به کنگ دزهای ايرانيان باستان بايد گفت در شاهنامه و کتب پهلوی و اوستا از شهرهای چندی به نام کنگ دز 
اين .ياد شده که براثر همنامی غالبًا باهم مغشوش شده اند و ايران شناسان نيز درپيدا کردن محل آنها به توافق نرسيده اند

يا کنگ کنگدز در مورد  بندهشتواريخ تاريخی در نزد آنان است؛کتاب پهلوی  سرگردانی به سبب مجهول بودن افراد و
درآغازکار بر . گويند که دستمند و پايمند و بيننده و رونده و هميشه بهار است) دربارًه کنگدز(کنگ دژرا :"دژها ميگويد

است زرين و هفت ديوار را  و آن. آن را بر زمين نشاند) کی آخسار، هووخشتره(کيخسرو .سر ديوان ساخته شده بود
سيمين و پوالدين وبرنجين و آهنين و آبگينيگن وکاسگينين، در ميان آن هفت صد فرسنگ درازا راه است و آنرا پانزده 

در روايت پهلوی ." در است که از هردر تا دری بر اسب بيست و دو روز وبه روز بهاری به پانزده روز شايد شدن
يکی باسنگ، يکی با پوالد و يکی با آبگينه و يکی با سيم و : " وشته شده و چنين استهفت ديوار به صورت ديگری ن

در دژ چهارکوه يافت ميشود و شش رود قابل کشتيرانی در او . و يکی با عقيق) قرائت مبهم.... (يکی با زر و يکی با 
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ندی انسان از خاک علف می هست و زمين آن چنان حاصلخيز است که اگر خری در آن بشاشد در مدت يک شب به بل
فاصلًه هر دری از در ديگری هفتصد فرسنگ است ودر آن معادن . هريک از پانزده در به بلندی پنجاه انسان است. رويد

کنگ دژ را ) فرائورت، چهارمين فرمانروای ماد(سياوش .غنی زر و سيم و سنگهای گرانبها و ديگر چيزها يافته ميشود
پادشاه آن دژ . آن را تصرف و اداره نمود) کياخسار،هووخشتره(بنا کرد و کيخسرو ) کمره(ر به ياری ّفرکيانی بر کما

ساکنان کنگ دژ در شادی و سربلندی و دينداری و پاکی به سر .يعنی مردفناناپذير و پيرناشدنی است) داريوش(پشوتن 
و به . گ با دشمنان ايرانشهر بدانجا بکشاندمی برند و به ايرانشهر باز نميگردند مگر هنگامی که پشوتن آنانرا برای جن

در روايت ." از ميان ببرد روز رستاخيزآيين جهان را نو کند و ديوان را در ) امشاسپندان(ياری اُهرمزد و امهرسپندان 
يعنی (شاهنامه هوخت گنگ يا همان  کنگ دژ کيخسرو: در هم آميخته است) دژ دارای گنج( کنگ دژپهلوی چندين 

)  يا سياوخشگرد( کنگ دژ سياوش. همدان امروزی است) يعنی گنجگاه محل تجمع مادها(همان هنگمتانه ) کدژگفتارني
در سرتاسر عرصًه امپراطوری  )داريوش(پشوتن جمهوری آذربايجان است و سر انجام کنگ دژهای  گنجًههمان شهر 

يعنی قلعًه گنج (کتب پهلوی کنگ دژبامی ی در کنار سيحون يعنشهر دور کورش وسيع وی پخش بوده اند که از آن ميان 
لفظًا (پاسارگاد مغشوش ميشده وديوارچين که از قديم با ) لفظًا يعنی شهر خوب و درخشان(حاليه  خجندهمان ) درخشان

در ) شيز( تخت سليمان. درقفقاز  اصل بوده اندسّد کورش درنزديکی ) سياوخشگرد(گنجه و) يعنی جايگاه گنج و باج
کولوميان بانام باستانی اين دژ يعنی ) کورو، سليمان(جنوب آذربايجان هم کنگ دژی بوده که بر اثر همنامی کورش 

که در رابطه با  اين چثروميانی رود : منسوب ميشده است) سليمان تورات و انجيل و قرآن( کورش سومبه ) کوروميان(
رود سرازير شده از (است که امروزه ساروگ )جاری شده از دژ( واررات کنگ دژ از آن سخن رفته با ترديد همان رود

را می توان جاری شده چثروميان اصًال خود . خوانده ميشود و شاخه ای از آن از تخت سليمان سرچشمه ميگيرد) بلندی
اين دژمعروف در قديم اّما زامياديشت اوستا وکتابهای پهلوی شهرستانهای ايران و بندهش . از چشمًه ميان دژ معنی نمود

درستی اين گفته . منسوب ميشد،)سارگن دوم پادشاه سّفاک آشوری( کشندًه زئينيگو) فراسپ(افراسيب تورانی اول به 
يعنی (را حوالی دژ کولوميان ) تورانيان( اسکيتاناز آنجا معلوم ميگردد که منابع آشوری مّحل قتل سارگن دوم توسط 

و ) با يک جا به جايی در حروف(که در سه نام چثروميان، تخت سليمان ميان جزء  بهر حال. آوردند) تخت سليمان
 فريدونگفتنی است که درقرآن . کولوميان مشترک است، خود به صورت رشتًه سرخی اين اسامی با هم مربوط ميسازد

معرفی ذوالقرنين تحت نام  -که در وسط اين کوهستان واقع شده- يعنی کورش سازندًه سّد دفاعی آهنين دربند داريال قفقاز
در توضيح بيشتر اين مطلب  روايات اوستايی و پهلوی راجع به . نيز ياد گرديده استسّد معروف وی شده و از اين 

و من : " در رسالًه بهمن يشت آمده: پشوتن و کنگ دژهای وی را از فرهنگنامهای اوستا تًاليف هاشم رضی ذکر می کنيم
زد و سروش اشو را به کنگ دژ که سياوش درخشان برپا کرد بفرستم تا به چهروميان اورمزد دادارنيروسنگ اي

به اين ديههای ايران که من اورمزد آفريدم ! پسرگشتاسپ پيراستار راست فره دين کيان بگويد که ای پشوتن درخشان
چکاد از ) پاک(وسروش اشو  دنيروسنگ ايزو . و با آتش و آب آيين هادخت و دوازده هوميست را به جا بياور! فراز رو

بدو . به کنگ دژ که سياوش درخشان کرده روند) مراغه= فّلًه کوه ارزيش در نزديکی شهر رغًه زرتشتی(دائيتيک نيک 
! و پيراستار راست فرًه دين کيان) ويشتاسپ(فراز رو، ای پشوتن درخشان، چهروميان پسر گشتاسپ :بانگ کنند که 

ايشان به مانند مينوييان بر . ان که من اورمزد آفريدم وپايگاه دين خداوندی را بازبه پيرایفراز رو به اين ديههای اير
پشوتن هستند و جامًه نيک مينويی از ) پيرو(که هاوشت يک صدوپنجاه مرد اشو و فراز رود پشوتن درخشان با ... روند

پشوتن پسر گشتاسپ، به دستياری آذرفرنبغ  فراز رود،...با منش نيک و گفتارنيک و کردارنيک. سمورسياه برتن دارند
لقب اوستايی (، خشم سخت نيزه )اهريمن نابکار(و آذرگشنسب و آذربرزين مهر، بتکدًه بزرگ نشيمنگاه گنامينوی دروند 

و بد تخمگان و جادوگران به ژرفترين تاريکی دوزخ رسند؛ به هم کوششی ) شريران(و همًه ديوان ودروجان ) ديوخشم
بيايم ) سبالن يعنی کوه پرسود(= هوکيرياذو من دادار اورمزد با امشاسپندان به کوه . شان آن بتکده را بر کنندپشوتن درخ

مهر فراخ چراگاه  ... و امشاسپندان را فرماييم که به همًه ايزدان مينويی گويند که برويد و به ياری پشوتن درخشان رسيد
برو به اين ديههای ايران که من اورمزد . را بکن) معابد بابل(يمن ديوان آن بتکدًه نش: به پشوتن درخشان بانگ کند که

و پايگاه دين خداوندی را باز به پيرای، چه دروندان که تراببينند .) گويا مهر از جانب اورمزد سخن ميگويد(آفريدم 
) فرات( بهرودو ) دجله( وندارفرا رسد پشوتن درخشان به اين ديههای ايران که من اورمزد آفريدم، به ... شکست خورند

يعنی ( پاسارگادپيداست که از کنگ دژها ."  چون دروندان اورا ببينند، اين تاريک تخمگان و نا ارزانيان شکست خورند
گنج ( مهابهاراتهدر مورد اين شهر اساطير کهن هندی که دررزمنامًه . هم منظور ميشده است) جايگاه گنج و خراج

درآن خاندان : ميباشد پاسارگادبسيارسخن گفته اند اصًال نام خود رزمنامه اشاره به جمع آوری شده اند،)بزرگ
خاندان سپنداته (و هم به جای کيانيان دوم ) پادشاهان ماد، فرتريان هرودوت(هم به جای کيانيان اول ) زرين، مّقدس(پاندو

هستند که ازسه تن ) دان کورش هخامنشیخان(ميباشد و حريفان مقهورشان خاندان کورو ) داريوش هخامنشی، نوذريان
وهيشتاسپ ( مگابرنشاهنامه يعنی سلم و تور و ايرج تشکيل ميشدند که در اساس منظور همان ) تنی و ناتنی(برادر 

مطابق موشته های .بوده اند) سپيتاک، زريادر،زرير، گيو( زرتشتپسرکورش و  کمبوجيًه سوم، )پسر بزرگ سپيتمه
نيز به معنی شهر اورگنج يعنی کنگ دژ ناميده ميشد و درسمت غرب آن، در خوارزم نام  کهنگنيز  سمرقندچينی شهر 

ريشه درکلمًه غزنين نام شهر غزنين را هم از ريشًه کلمًه گنج دانسته اند که خطاست چه نام .دارای گنج وسيع می بود
يکی از اسامی قسمت ميانی شهر . گرفته شوددارد و بهتر است اين نام به معنی جايگاه جنگجويان ) جنگجو(اوستايی گذن
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که آتشکدًه آذرگشسب را در ) کاراجيک حاليه(ميدانيم اين قسمت شهر اخير. هم از اين ريشه است)جزنق(رغًه آذربايجان 
معهذا اين شهر به خاطر گنجهای فراوان آن که سر انجام توسط . خود جای داده بود محل جنگجويان محسوب ميشد

 گازاکايکی از اسامی مشابه ديگر آن يعنی . نيز ناميده ميشده استگنجک راطور بيزانس به غارت رفت هراکليوس امپ
بز به روسی يعنی (کازاک وقزاق نيز معنی شهر جنگجويان را می داده است و از همين ريشه است نامهای سکايی 

شمال دريای خزر اطالق ميشده ترک يل از قبا) خبر هرودوت، لفظًا يعنی جنگجويان ايرکهای( پچنگهاکه به  )وحشی
به ) هخامنشی(سرانجام در مورد پشوتن بايد گفته شود که درروايات زرتشتی به درستی پشوتن  از خاندان نوذری .  است

پشوتن در اصل به هر حال .به حساب آمده خطاست) اسفنديار(شمار رفته ولی اينکه وی پسر ويشتاسپ  و برادرداريوش 
و اين دو برادرپسرخوانده های کورش به شمار می رفتند و اين تالقی اسامی . است شی بلکه داريوشنه کورش هخامن

داريوش بلکه برادر  وی و پسر ديگر ويشتاسپ هخامنشی / نه خود جاماسپ) داريوش(همسان باعث گرديده که پشوتن 
اخبار اساطيری جالب و مهمی در باب تورات به سبب آنکه پيشتر از اوستا تدوين و کتابت گشته حاوی . گرفته شود

پدر ) بازمانده، جمشيد( مانوحبرای مثال . فرهنگ ايران می باشد ايرانی که ابرقدرت منطقه خاورميانه بوده است
از اينجا معلوم .ايرانيان مطابق می باشند تهمورثآريائيان هند و  مانواست واين دو به ترتيب با ) خورشيد( شمشون

 ويونگهانپسر ) جام درخشان(جمشيد به جای همان ) مانوش ايرانيان که فراموش گرديده( مانوميشود که 
درتورات اين  .در رابطه بوده استشراب هوم است که مطابق با مندرجات فرگرد دوم ونديداد اوستا با ) دوردرخشنده(

هوم  شرابنجا معلوم ميشود که از اي. انعکاس يافته است مشروبات مخمراز  شمشونمطلب به صورت منع شدن والدين 
 دارایلفظًا يعنی ( انگور گفتنی است که . بوده استشراب انگور همان موطن زرتشت در ) نوشابًه دارای نيروی نيک(

آريائيان ايرانی  هوسومگويند که می توان ريشًه آن را به " اوزوم"را درزبان ترکی آذربايجان و ترکيه ) شيره و عصاره
به شربتهای مخمر چندی ) هوم(سوم پس معلوم ميشود . استنوشابًه دارای نيروی خوب ه به معنی و سکايی رساند ک

بدست می ) لفظًا يعنی دارای شيره و عصاره(  انگوربوده که از  شرابیاطالق ميشده که بهترين و مقّدسترين آنها همانا 
ميدانيم که . بوده و می باشدشهرستان مراغه نی يع) ايران اصلی(  محصول اصلی ايرانويج انگورگقتنی است . آمده است

.                       بوده استجای نگهداری آن ومحّل جمع آوری اوستا و  زادگاه زرتشت، رغًه زرتشتیاينجا همان 
به معرفی می باشند ما در اينجا پادشاهان هخامنشی شاخًه انشان همان  خانواده داود و سليمانچنانکه درآغاز اشاره شد 

) مطلوب(شائول) در اصل دامادش(وپسرش) سنگدل،نيرومند( قيس: مقدم بر آن ميپردازيمپادشاهان مادی اعضاء آن و
پسر شائول به ترتيب مطابق با پادشاه مادی ) بخشيدًه خدا(  يوناتانوجوان زيبا قرآن يعنی  طالوتيا همان 
می ) گئوماته برديه( سپيتاک زرتشت اماد و ليعهد آستياگ  وملقب به زيبا، د سپيتمه جمشيد پيشدادی، )لمک(آستياگ
است که تنها فرق اندکی با  پادشاهان هخامنشی شاخًه انشانتورات مطابق اصل آنها ) خاندان داود(سلسلًه بعدی. باشند

) آزاد منش(بعمينادا. ايزد قبيله ای ايرانيان است) نجيب( ايرج به جای ) عالی( آرام: مندرجات تاريخ هرودوت دارد
. است) قضاوت پيشه(اّول چيش پيش همان ) پيشگو( نحشونپسر وی .است) دارای منش دوستانه( هخامنشهمان 
می ) کامروا(اّول کمبوجيًه همان ) باشنده در عزت و نيرومندی( بوعز. به جای کورش اّول است) مرد صلح(  شلمون
کامياب (دوم کمبوجيًه همان ) انکی/ائا/بخشيده و کامگار،پيشکش( يّسا .همان چيش پيش دوم است) خدمتکار( عوبيد.باشد

کياخسار سردار معروف ) قوچ( دومکورش همان ) عزيز( داود. است) قانعاوستا به معنی آثويًه ، ناتان تورات،درجهان
در . ده استدر اصل متعلق به خود وی بو) توس شاهنامه=تنومند(جلعاد بوده است؛ حّتی نام حريف وی يعنی )کيخسرو(

گرچه . بوده نه پسر او) کمبوجيًه دوم(پدريّسا) داود(اينجا  ظاهرًا به عمد يا به سهو خطايی هم رخ داده جه کورش دوم 
همان ) وسيع و تنومند( رحبعام. همان کورش سوم است) مردصلح( سليمان. اين القاب عبری قرار دادی بوده اند

فرمانروای (ُارتدنر مطابق )آقا سرورمن است( ابياپسروجانشين وی .است) بزرگ تن،برديه،سپيتاک زرتشت( تنائوکسار
است که به بدرفتاربودن متصف بوده است و از کمبوجيًه سوم همان ) ضد مردمی(  يربعام.پسر زرتشت است) مردان
.  مراد می باشد شتگئوماته زرتنيز همان ) دارای حافظًه خدايی( زکريايعنی ) در واقع جانشين و برادرخواندًه وی( پسر

                                                             :داگانه معرفی نماييمج ی تورات را به طورزکرياهادراينجا الزم می آيد 
است که اين ) کمبوجيًه سوميا  آستياگ،  ضد مردم( يربعام ) در اصل چانشين(پسر ) حافظًه خدايی دارای (زکريا  -١

                                       .می باشد) هوم(سپيتمه وی  پدروهم به جای  )هومان(سپيتاک زرتشت هم به جای زکريا 
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برخيای پسر )  جمع آوری کننده( آصف است همان ) دارای گفتار خدايی( برکيامعاصر داريوش اول که پسر زکريای  -٢
    .استزرتشت به وضوح به جای  زکريااين . به شمار رفته است) کورش سوم(وزير سليمان روايات اسالمی است که 

منتسب هستند که  )پيامرسان(مالکی نبی و) دارای حافظًه خدايی(زکريا  به ترتيب به  کتاب آ خر و ماقبل آخر تورات  -٣
                                                              .می باشند) زرتشتمرد پيام، (اوستا  نيروسنگاين هردو نبی مطابق با 

اوستا و اوتراهيس بابليها و مانو  هوم عابداست که نام پدر وی با  )دارای دانش خدايی( يهوياداع پسر زکريای کاهن  -۴
                        .مطابقت دارد) دارای دانش مقّدس(زرتشت پسر سپيتمه ويوسوت هندوان مطابقت دارد به وضوح با 

گئوماته معرفی شده به وضوح به چای همان ) ،چاق خدايی توپل(اليصابات پيغمبر که در انجيلها شوهر زکريای  -۵
دختر معروف کورش سوم، هووی (نام آتوسا مترادف است چه اسم اليصابات ) زرتشت دانای سرودهای دينی(زرتشت   
                                                                                                        .است همسر گئوماته زرتشت) اوستا

و پيغمبرش ) بوسنی= مغ يا انجمنی دوردست= انجمنی(سرانجام  بايد در اين باب افزود که درقرآن به همراه قوم عاد
و پيامبرش صالح ياد گرديده که بی شک منظور از ) يعنی معدوم به عبری(ازقومی به نام  ثمود ) هوم،پدر زرتشت(هود 

) هومان، نيکومنش(درقرآن نام زرتشت : وخاندان و قبيلًه وی ميباشد) هومان،هامان يعنی نيکومنش(آنها همان زرتشت 
  - وراتینيز ذکر گرديده که نظير نقش ت) به عبری يعنی معدوم(به صورت منحصر به فرد آن صالح پيغمبر قوم ثمود 

خانواده و قومش با زلزله يا صيحه و آتش آسمانی ) يعنی آنکه به امتحانات سخت گماشته شد(قرآنی ديگرش اّيوب  
با شتر زرين و مقّدس وی همراه است که بی ّشک آن از ترجمًه ) هامان=نيکوکار(قابل تّوجه است که نام صالح. ميميرند

اينکه گفته شده قوم ثمود با صيحًه بلند آسمانی نابود شدند . حادث ميشده است به دارندًه شتر زرين) زرتوشترا(نام زرتشت
مطابق گفتًه هرودوت و کتسياس .می باشد) صيحًه بلند(با مگافونی ) مغ کشی(نتيجًه يکی شدن کلمات يونانی ماگوفونی 

فتنی است نام کورش و درپايان گ. زمان کشته شدن گئوماته زرتشت توسط داريوش، مغ کشی بزرگی به راه افتاد
که ابتدا زن گئوماته زرتشت بوده و بعد ازکشته شدن وی توسط داريوش و شش تن  -داريوش و آتوسا دختر کورش
شهريار (به ترتيب فرشوشتر ) برديه(در رابًطًه خويشاوندی با گئوماته زرتشت  -همراهانش زن داريوش گرديد

می دانيم داريوش عالوه بر ازدواج با : آمده اند) نيک نژاد (و هووی  )براندازندًه مغ  بينا(و جاماسپ ) جوان،نوذر
دختر ) بردانش(که همان پوروچيستای اوستا  -)پردانش(با دختر آنها به نام پارميس ) برديه(آتوسا، زن گئوماته زرتشت 

تشت بشمار رفته داماد زر) داريوش(ازدواج نمود و از همينجاست که جاماسپ  -کوچک گئوماته زرتشت اوستا است
از نام . به وی داده شده است) برديه(به سبب ترور گئوماته زرتشت ) کشندًه مغ بينا(پيداست که لقب جاماسب .است

پدر سپيتاک زرتشت ) سپيتمه(در مورد هوم عابد ) الجم، عجم(پنين برمی آيد که کلمًه ّجم ) کشندًه انجمنی دانا(جاماسپ 
و ايرانی بوده است چه اين  همچنين معنی عبری نام قوم عاد قرآن يعنی قوم خاندان وخود وی به معنی مغ و انجمنی 

در اصل ( عليه سپنداته ) بدر داريوش(بسيار قابل تّوجه است  که در شاهنامه جاماسپ و گشتاسپ . زرتشت نيز ميباشد
از روی سهو ابتدا آگاهانه به داريوش ) اراسفندي(از اينجا چنين بر می آيد که نام سپنداته . توطئه ميکنند) گئوماته زرتشت

و ) سروددان منور(بوداگئوتمه  در رابطه با يکی بودن. تخصيص داده شده شده است) سپنداته(، قاتل سپيتاک زرتشت 
شهر (شهر و ديار زادگاهی بودا يعنی جاييکه در جوار رجاگاها : گفتنی است ) سروددان زرين پيکر(گئوماته زرتشت

در مملکت ميانی به شمار رفته با شهر وديار زادگاهی گئوماته ) منطقًه دارای ثروت و گنج(ًه مگادها در ناحي) رجه
يکی است  چه همانطوريکه گفته شد نام ناحيًه ميانی شهر ) شهر مراغًه آذربايجان(زرتشت يعنی شهر رغه ماد کوچک 

سوای اينها نام اصلی .  به معنی مملکت ميانی است، کنگ دژ ناميده ميشد و نام ناحيًه ماد خود )رگا يعنی دشت(رغه 
و زرتشت ) مّنور(آمده خود گواه صادقی بر يکی بودن بودا ) سودرسان ماد، سوشيانت کشور ميانی(بودا که سوميدها  

در شاهنامه نيز نظير مندرجات کتب تاريخ هرودوت و کتسياس و کتاب استر تورات به . است) دارندًه پيکرزرين(
بلکه به دشمن اساطيری داريوش  ولی در اينجا اين عمل نه به. اشاره شده استداريوش مغان توسط تل عام قموضوع 

:                                       نسبت داده شده است) گرگان= يعنی فرمانروای سرزمين نيک(وی يعنی ارجاسب خيون   
بکشتند و شد روز ما تار وتلخ                                     بلخ در شهر شهنشاه لهراسب                                      

را  همه سرزدند                         هيربد ورد  اندر شدند               نوش آذرو ز آنجا به   
د                         ز خونشان فروزنده آتش بمرد            چنين بد کنش خوار نتوان شمر                         

نفر را بيان می کند،  ٧٥٠٠٠ظاهرًا کشتار مغان توسط داريوش ابعاد گسترده ای نداشته گرچه کتاب استر تورات رقم 
يعنی درقصبًه (چه منظور داريوش صرفًا  کشتن گئوماته زرتشت ونزديکانش در محل اقامت وی درسکايه آوائوتيش 

در . ا به هرحال خبرکشتار مغان توسط داريوش به صورت گسترده شايع شده بوده استام. بوده است) هرسينسکاوند 
سپيتاک .اسفنديار(اين جا مغان درباری هخامنشيان نه تنها اين روايت را درست ادا نکرده بلکه نام مقتول يعنی سپنداته 

                                                                                     .را به قاتل يعنی داريوش تخصيص  داده اند) زرتشت
 وجه تسميًه نام سلماس

 و
 اران
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و  آسی ها ) در اصل سباستيانا( نظرهموطنی را راجع به نام سلماس تقريبًا به ياد دارم که آن را با نامهای سيواس 

اّما در اصل  بر خالف شباهت ظاهری آنها، اين اسامی ربطی با نام . ربط ميداد) آسيانيها، آسيناها، در واقع آالنها(
سائينی آمده که به معنی سرزمين عقاب است، خود نام ارمن  نيز درزبانهای  نام ناحيًه ارمنستان در اوستا: سلماس ندارند

نه از ) يلن(از سوی ديگر نام آالن . به همين معنی می باشد) نام باستانی سرزمين ارامنه( هايککهن ايرانی مترادف با 
سلماس هم از اين ريشه است  آّما نام. می باشد) مرکب خورشيد(همين ريشه بلکه به معنی قوم منسوب  به توتم گوزن 

بدون اين که آن ربطی با نامهای ارامنه و آالن  داشته باشد، چه بيزانسی ها نام اين شهر را به  دو صورت سيمباسه و 
از همين ريشه است خود نام . به معنی جايگاه عقاب می باشند) اوستايی(زومبيس آورده اند  که هر دو به لغت مادی 

چه در زبان پهلوی آذربايجان که . که به معنی جايگاه عقاب تيزپرواز است) اس+دالم= ا س +  سارم(شهر سلماس 
بر اين پايه می توان نام قديمی . قابل تبديل بوده است" ل"به " ر"و " د"به " س"تطور يافتًه زبان مادی بوده، حروف

ضمنًا نام آذربايجان نه تطور يافتًه .  رفتديگر سلماس يعنی ديلمقان را در زبان آذری مّعرب به معنی جايگاه عقاب گ
می ) جای نگهداری آتشها(اسامی مادی و پهلوی آتروپاتکان و آتورپاتکان بلکه مّعرب ترجمًه فارسی آنها يعنی آذربايگان

 نيز شهرستان آتورپاتکان)  باگوان، يعنی جای ايزد آتش(طبق کتاب پهلوی شهرستانهای ايران نام منطقًه باکو  . باشد
که در کردستان ايران و  -پس الزم نيست برای توجيه قدمت زبان کنونی آذربايجان  سومری زبانان لوّلوبی را. بوده است

اعقاب (ترکهای بيات ساکن سرزمين کوتی نشين آذربايجان بدانيم ، چه شاخه ای از  -نواحی شرقی آن ساکن بوده اند  
حضوری فّعال و تعيين کننده داشته اند و  اوستا اين سرزمين را تحت لقب از عهد مادها در اران  گرگرهابه نام  )هونها

ناميده است  اران) يعنی نجيب، همان ايرج شاهنامه( ايرانی و ارمنی  کورش و پسر خوانده اش برديه زرتشت يعنی آرا
پس بی جهت . داده استکه اين نام از سوی ديگر چنانکه در زبان کردی بر جای مانده معنی  ساکن سرزمين آتش را می 

نامهای ترکی سکاهای اين . تصورنموده است ) يعنی مخلوق آتش( آگراداتنيست که استرابون نام اصلی کورش را 
و نيز نام ترکی خود  گرگرها و همچنين نام ترکی مرکز گرگرها يعنی ) يعنی آتش پرستان(نواحی يعنی اودينان و اوتيان 

خود نام گرگرها را ميتوان  از اصل ترکی . ی در باب درستی اين استنتاج می باشنداسناد معتبر) مّقر خان(بِيلقان 
اين نام ترکی را همچنين . و همچنين صنعتگر گرفت يعنی اينان در اصل زرتشتيان ترک زبان بوده اند) شرارًه آتش(گور

ی و حماسی مردم اران به شمار به شمار آورد که دانای سرودهای دينآتش مقدس  يعنی   قورقودمی توان مترادف با  
. بدو منسوب است - که به درستی با شاهنامه و اوستا مقايسه ميشود - می رفته  وکتاب حماسی اسطوره ای کهن  اين مردم

زرتشت  گئوماتهمعرفی نموده است که نشانگر خود  اران خردمندموسی خورنی نام اين نيای اساطيری مردم اران را 
ی کوراوغلودر اين رابطه گفتنی است نام اساطيری .مردم آذربايجانهای دوسوی ارس می باشد) يعنی زرتشت سروددان(

مشترک بوده است و اين نشان می ) يعنی کورش کوروملقب به فرزند  حسن( بابک خرمدينو  کورشآذربايجانيها بين 
تخلص نموده و زرتشت و  )کورش(دهد بابک خرمدين تنبورزن و خوانندًه سرودهای حماسی  خود را با نام کورو 

نظر . پرستش می نموده است )در اصل فرد بسيار دانا(کودک دانا و ) شاهزاده( شروينمزدک را به ترتيب تحت نامهای 
يعنی خدای ايرانيان باستان را به معنی سرور اهورا مزدا  يعنی شخص بسيار دانا  ميتوان نام  مزدکبه معنی لفظی نام 

برهمای / مانو به معنی لفظی سرور دانا و ) اسالف لران(کاسيان  ايميريایخود از شوی ديگر با بسيار دانا گرفت و اين 
مربوط می ) شخص بسيار خردمند و جاودانی ، بازمانده  از توفان بزرگ(و اتراهيس بابليها ) به معنی خالق دانا(هندوان 
نيز که بازمانده طوفان بزرگ و ايزد ) د سّيارًه زحلجمشيد دور درخشنده، ايز(ييمه ويوسوت اوستايی / نام ودائی. گردد

برهما / ايميريا/ انسان جاودانی سمت جنوب و جهان زيرين با اهورا مزدا/ جهان زيرين به شمار رفته  در مقام خدا
                                                                                                                                .ارتباط پيدا می کند

                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زمان زرتشت در شاهنامًه فردوسی و کتب پهلوی
  

به موجب : تقريبًا به درستی تعيين شده استدينکرد   بر اساس نامه های پهلوی از جمله زرتشتزمان سنتی زرتشتی 
با اين حساب بايستی سال .سه صد سال پيش از اسکندر زرتشت به پيامبری بر انگيخته شد زادسپرمو ارداويراف نامه  

هخامنشيان  سال پيش از بر افتادن ٢۵٨بندهش  به موجب. پيش از ميالد را سال زايش وی محسوب کرد ۶١٠
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همًه اين  مدارک و روايات مورخان اسالمی از جمله اخبار . به رسالت برخاست زرتشتبه وسيلًه مقدونيان، ) نوذريان(
پيش از  ۶٠٠که بر اساس منابع پهلوی تدوين شده اند، حدود سال  ابوريحان بيرونیعالم بزرگ علم تاريخ و تقويم يعنی 

در مجموع خاورشناسان و محققان اوستايی که در بارًه زمان زرتشت نظر داده اند، به طور کلی . يالد را نشان می دهندم
و . بوده استسدًه ششم پيش ازميالد دستًه اول پيرو اين نظر هستند که عصر زرتشت در . به دو دسته تقسيم ميشوند

اّما همًه کسانی که معتقد به چنين زمانی هستند اساس و منشًا . ده استاز قديم بوتاريخ سنتی زرتشتيان چنانکه گذشت اين 
کار و تحقيقشان تنها بر پايًه ستت و تاريخ آن نيست بلکه از برخی راههای ديگر نيز بدين نتيجه رسيده اند که يکی ازآنها 

از طرفداران . می باشد که ايالت بان پارت بود،ويشتاسب پدر داريوش حامی زرتشت با  کوی ويشتاسبيکی شمردن 
دستًه دوم که از جمله . معروف اين نظر هرتسفلد، هرتل، جکسون، وست، يوستی، نلدکه، و سيد حسن تقی زاده می باشند

آنها آرتورکريستن سن وابراهيم پورداود و هاشم رضی می باشند بر اساس منابع دور دست يونانی که از دور دستی بر 
را از جايگاه تاريخی و سنتی خود خارج کرده و به سوی ماقبل تاريخ ايران برده اند و آتش داشته اند زمان زرتشت 

در صورتی که فرمانروای بزرگ کيانی و قهرمان اوستا و . دليلشان هم اين است که اوستا پادشاهان ماد را نمی شناسد
مشکل آنها اين بوده . می باشد هووخشترهخبر هرودوت يعنی همان کی آخسار  به وضوح همان کيخسرو شاهنامه يعنی 

سال  ٢۵نگارنده بايد اقرار کند که دراين راه  حدود . که نتوانسته اند يکی بودن ساللًه پادشاهان ماد را با کيانيان در يابند
 کيانيانرا با دايائوکو، اوپيته، خشتريتی، فرائورت، کياخسار و آستياگ يعنی پادشاهان ماد پيش توانست که مطابقت نام 

اثبات نمايد يک مورد کشف اتفاقی محل سياوش، کی خسرو و اژی دهاک / کيقباد، اپيوه، کيکاوس، فروداصلی  يعنی 
که جای نگهداری اوستای عهد ساسانی بوده ) چيکان حاليه در شهرستان مراغه(شيچيکان نگهداری اوستا يعنی روستای 

سرنخ  رشتًه ) ورداود جايش دقيقًا در همانجاها حدس زدهکه پ(در حوالی آن  آتشکدًه آذرگشنسبو نيز کشف بقايای 
سرخ تاريخ اساطيری ايران را بدست داده بود و در سالهای اخير نيز در يافتم که فهرست نام پادشاهان ماد در تاريخ 

. ستپرسيکای کتسياس نيز تقريبًا درست بوده واساس همان معلوماتی است که تورات از پادشاهان بزرگ ماد آورده ا
ولی  مواردی از تاريخ اساطيری ايران که در شاهنامه و کتب پهلوی به يادگارمانده، نياز به تفحص و دقت بيشتری 

نگارنده نيز قبًال  :ويشتاسب کيانیيا  هخامنشی ويشتاسپدارند از آن جمله است موضوع يکی به  شمار آوردن 
ماد سفلی در خبر خارس ميتيلنی يکی می انگاشت يعنی همان  ويشتاسب پدر داريوش و حاکم پارت را با ويشتاسب پادشاه

گئوماته کتسياس نام .اشتباه به عمد يا به سهوی را که مغان درباری هخامنشيان در يکی به شمار آوردن اين دو کرده اند
فلد گمان می هرتس. آورده که در شاهنامه آن نامی بر داريوش پسر ويشتاسب است)  اسفنديار(سپنداته ) برديه(زرتشت 

را مقتول ساخته  ) برديه(پسر ويشتاسب بوده که گئوماته داريوش کند که کتسياس اشتباه کرده و آن در واقع نام اصلی 
به جای همان داريوش است ولی با بررسی دقيقتر معلوم می ) اسفنديار(گرچه در اوستا و کتب پهلوی سپنداته . است

بوده نه نامی بر  گئوماته زرتشتدر اصل لقبی بر خود ) مخلوق مقدس(نداته گردد،همان طوريکه کتسياس  می گويد سپ
ايرج، (بود و گئوماته زرتشت ) حراسان(پدر داريوش ساتراپ پارت ) گشتاسب(چنانکه گفته شد ويشتاسب . قاتل وی

رين پادشاه و برادرش ويشتاسب کيانی در همان زمان  يعنی عهد جد مادريشان آستياگ آخ) برديه، زرير، زريادر
شمال غرب ايران به تر تيب فرمانروای ) چنانکه خارس ميتيلنی رئيس تشريفات دربار اسکندر در ايران آورده(ماد

طبق گفتًه کتسياس اين دو که نامهای اصلی شان . بوده اند) ماد بزرگ(ماد سفلی و ) آذربايجان، اران، ارمنستان(
حاکميت ناحيًه  بهعهد فرمانروايی کورش می بودند، در يعهد آستياگ پسران سپيتمه داماد و ولو  مگابرنو سپيتاک 

منسوب گرديدند و اين زمانی صورت گرفت که کورش بنا به  گرگانو  )ناحيًه دريهای بلخ و تاجکستان(دربيکان 
ازدواج کرده بود، اين ازدواج ظاهرًا صورت ) لفظًا يعنی دارای بينش نيرومند(آمی تيدامصالح سياسی با مادر آنان 

در واقع برادر خواندًه (برادر کورش را کتسياس جای ديگر ) مگابرن(ويشتاسب تشريفاتی داشته است، چه همين 
) پسر خواندًه(غين پسر يا پسر درو) گئوماته زرتشت(اما از اين موضوع که برديه . به شمار آورده است) بزرگتر وی

جالب است . کورش به شمار رفته معلوم ميشود که اينان بيشتر پسر خواندگان کورش محسوب می شدند تا برادران وی
و جای ديگر به ) کورش(فريدون برادران  کتايون و برمايونکه در شاهنامه و کتاب  پهلوی بندهش اينان جايی تحت نام 

پسران وی ) نجيب يا سرور دانا(ايرج و ) سرور بزرگ( سلم، تحت اسامی )يًه سومدر اينجا منظور کمبوج( تورهمراه 
نگارنده بايد اعتراف کند وقتی به درستی آغاز به پی بردن به رموز تاريخ اساطيری شاهنامه نمود که . به شمار آمده اند

و مجاورت  جنوب شرقی  مراغهرا بر اساس تحقيقات ايرانشاسان در همان شهر ) کزنا، بردع(زرتشتی رغًهجای شهر 
از آنجا که سر نخ تاريخ اساطيری . و متعاقب تاريخ آن متوجه يکی بودن کيانيان با پادشاهان گرديدم...... آن پيدا کردم

ديگر پيدا کردن جايگاه تاريخی زرتشت . ايران پيدا شده بود به مصداق آن مثل شده بود معما چون حل شد آسان گردد
در چند سال اخير اين سؤال برای . معاصر بودن زرتشت با کورش هخامنشی می بودد و آن همانا کاری الينحل نبو

که در يک سرزمين زندگی کرده و همزمان يکی  زرتشتو ) فريدون(کورش نگارنده پيش آمد که چه رابطه ای بين 
ر کنکاشهای انجام داده در اين د. قدرت سياسی و ديگری قدرت معنوی جامعه را رهبری می نموده اند وجود داشته است

برديه : است) بنا به دروغ داريوش، برديًه دروغين(گئوماته برديه همان  )دارندًه تن زرين(زرتشتراه بدانجا رسيدم  که 
از . پسر خواندًه کورش يعنی لقب همان گئوماته زرتشت بوده است سپيتاکهمين ) در واقع لقب(از سويی نام ) تنومند(

دختر معروف کورش يا همان ) توپل( آتوسامترادف می شده با نام )  تنائوکسار، يعنی بزرگ تن( برديه سوی ديگر نام
می دانيم که اين شاهدخت بعد از قتل گلوماته زرتشت . که زن گئوماته زرتشت بوده است) يعنی نيک نژاد(اوستا هووی 
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ال اين دو موضوع  در آن عهد بی شک اين تصور به هر ح. بزاد خشايارشادر آمد و از وی  داريوشبه زنی ) برديه(
و .  است بدنی تنومند و با موهای زرينو دارای برديه را پيش می آورده که کورش فرزند پسر تنيی دارد که نامش 

کورش نمی باشد مردم دنيا را قرون و اعصار ) تنی(داريوش و همدستانش با دستاويز قرار دادن اينکه وی پسر حقيقی 
. در حاليکه برديه ای که پسر تنی کورش باشد به عرصًه تاريخ نيامده است. ا نام برديًه دروغين فريفته اندمتمادی ب

نظريه هرتسفلد در باب اين همانی بودن سييتاک پسر سپيتمه با زرتشت سپيتمان کشف بزرگی است ولی او در تعيين سن 
وی همچنين نتوانسته است در يابد که . وش دچار لغزش ميشودگئوماته برديه  بر داري سپنداتًهو سال وی و نيزحمل نام 

جمشيد دارندًه گله های ( سپيتمهو پدرش ) کيانی/ ثروتمند،ويشتاسب پيشدادی(= مگابرنو برادرش ) زرير(سپيتاک اين 
) دارندًه اسبان فراوان( پوروشسبو پدرش ) دارای ثروت سه برابر( ثری ميثونتو برادرش  زرتشتهمان ) خوب

خبر کشته شدن . وی را به قتل رسانيد کورشداماد وليعهد آستياگ بود  سييتمهطبق گفتًه کتسياس از آنجاييکه . يباشندم
ذکر ) دارندًه برًه سفيد(سپيتمه به دست کورش در اوستا و کتب پهلوی به صورت کشته شدن جمشيد به دست سپيتوره 

بنابراين . می باشد) برًه سفيد(سپيتوره به وضوح يادآور نام ) نينقوچ، ذوالقر(کورش گفتنی است خود نام . گرديده است
وجود داشته اند يکی حاکم پارت که پدر داريوش بوده و  ويشتاسبدو  شاه محلی در ايران با نامهای عهد زرتشت در 

گرگان گرديده بود  ديگری که پشتيبان وهمکار وی بوده  که همانا برادربزرگش بوده که ابتدا حاکم ماد سفلی و بعد حاکم
به غلط جايگزين نام ) اسفنديار(به طور ساده ايندو ويشتاسب در روايات قرون بعد يکی تصور گرديده و نام سپنداته 

ناگفته نماند که . داريوش شده و زرتشت  پيامبر دربار همين ساتراپ پارت يعنی ويشتاسب هخامنشی تصور گرديده است
ر اسکندر در ايران از داستان عاشقانًه بسيار معروفی در ايران سخن ميراند که خارس ميتيلنی رئيس تشريفات درب

بوده  که ثروتمندان ايران کاخهای خود را به تصاوير آنان مزين ) دخترکورش( آتوساو) زرتشت(زريادر قهرمانان آن  
دور درخشنده، (بيژن  و) اهازادًه خيال و دختر رؤي(منيژهاين اسطوره در شاهنامه به صورت داستان . می نموده اند

آتوسا را در خواب ديده و در جستجوی ) زرير(به يادگار مانده است؛ چه خارس ميتيلنی نيز می گويد زريادر ) زرتشت
يعنی فرمانروان خوب قبيلًه سکايی ( اومارتسبه صورت ) پدر آتوسا( کورشدر خبر خارس ميتيلنی نام . وی در آمد

در واقع کتسياس نيز می گويد که کورش از سوی آستياگ به سفارت نزد . آورده شده است) تپوريان"= مردان مازندران"
بنابراين همان طوريکه اوستا و کتب پهلوی و روايات عهد . فرستاده شده بود) کاسپيان،يعنی سگپرستان(کادوسيان 

ن زاده شده و مدتی تحت نام پيش از ميالد در ناحيًه شهر رغًه آذربايجا ۶٠٠مسلمين می گويند زرتشت حدود سال 
يعنی زرتشت يا  آراسرزمين آتش، يا منطقًه ( اران، )سرزمين آتشکده ها(آذربايجان  در) زرير، يعنی زرين مو( زريادر
حکومت کرده و بعد در عهد کورش به حکومت دربيکان سمت بلخ برگماشته ) مردم پرستندًه عقاب( ارمنستانو ) کورش

معرفی شده که از دورًه ) موبد يا همزاد درخشان(جمشيد و جم سپيتمه پدر زرتشت در شاهنامه بيشتر با نام . شده است
در شمال غرب  )اژی دهاک(آستياگ داماد تا آغاز حکومت کورش به عنوان وليعهد و ) کياخسار، هووخشتره( کياخسار

کار تاريخی مهمی . آورده استهوم عابد شاهنامه جای ديگر نام اين فرمانروای اوستايی را . ايران حکومت کرده است
در سواحل شرفی درياچًه ) سياوش/ ماديای اسکيتی، قاتل فرائورت(که به وی منسوب است همانا دستگيری افراسياب 

. است که در شاهنامه و اوستا انعکاس يافته است) مراغه(شهر رغًه زرتشتی آتشکدًه آذر گشنسب يکی اورميه ، به نزد
گرديده دامادی آستياگ پسر کياخسار البد همين امر باعث ّتقرب وی به مقام ساتراپی نواحی شمال غربی فالت ايران و 

معبد مهری  قصبًه ورجوی (ر زمينی وی فردوسی مکان دستگيری افراسياب توسط هوم عابد را در قصر زي. است
                                                           : ذکر می نمايد) هنگ کهول(يا غار آهکی معروف کبوتر مراغه ) مراغه

وزان پس چنان بد که افراسياب                     همی گشت هرجای بی خورد و خواب                       
نه ايمن به جان و ونه تن سودمند                   هميشه هراسان ز بيم گزند                        
همی از جهان جايگاهی به جست                    که باشد به جان ايمن و تندرست                        
به نزديک بردع يکی غار ديد                        سر کوه غار از جهان نا پديد                        
نديد از برش جای پرواز باز                          نه زيرش  پی شير و جای گراز                        
زهر شهر دور و به نزديک آب                      که خوانی همی هنگ افراسياب                        
و ) جمشيد، هوم(سپيتمه بوده اند که رغًه زرتشتی نامهای ديگرهمان شهر  ، کزنا، گنجک و هروم)بردع(برزه ميدانيم  

رود خانًه (قصبًه واقع در پيچ رود درجادر آنجا حکومت نموده اند و زرتشت در مجاورت اين شهر در  زرتشتپسرش 
کيلومتری جنوب شرقی  ٢١در ) جايگاه مغان(روستای مغانجيق که با ) موردی چای(شاخه رود دائيتی ) مغانجيق

که به معنی   پيشدادياننام اين خاندان يعنی  بنا براين معنی لفظی. مراغه مطابقت می نمايد، از مادر زاده زاده شده است
نخستين قانونگذاران و نخستين مخلوقات بوده و دراساس  خود بر گرفته از فرهنگ اسکيتان ، باعث اشتباه در تقدم تاريخ 

زمانی  در صورتيکه پيشداديان از لحاظ . گرديده است) پادشاهان ماد(بر کّل کيانيان ) خانواده سپيتمه جمشيد(پيشداديان 
معاصر کيانيان و زمانی بعد از ايشان به عنوان شاهک يا ساتراپ در آذربايجان و اران و ارمنستان و گرگان و بلخ 
حکومت نموده اند تا اينکه  گئوماته زرتشت به عنوان نايب السطنه کمبوجيه چهار سال بر کل  متصرفات آسيايی 

دارای (ويکرت ، )موبد درخشان(جمشيد اطيری ايران عبارت از اعضاء اصلی پيشداديان اس. هخامنشيان حکومت نمود
که از نظر تاريخی به ترتيب ) تخموروپه، يعنی پهلوان ببر و پلنگ مانند( تهمورث،  )هوشيار(هوشنگ،) مزارع وسيع

 ، گئوماته زرتشت )مگابرن برادر بزرگ سپيتاک زرتشت(ويشتاسب،) بزرگ سفيد و درخشان(سپيتمه مطابق با همان 
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در باب . بوده اند) تيگران، منوچهر، آرش کمانگير( خورشيد چهرو پسر کوچک زرتشت يعنی ) سرود دان زرين پيکر(
از سويی به تيگر که در کتب پهلوی سرور جنگجويان آمده، گفتنی است کلمًه ايرانی  خورشيد چهر نام آخری يعنی 

لقب اين .بوده است تير وپيکان و از سوی ديگر به معنی ) دهچنانکه در زبانهای اروپايی به جای مان( پلنگو  ببرمعنی 
آمده است، همانکه در نسخ شاهنامه به اشتباه به صورت نستور ) زره بسته، مسلح( بستورفرد در اوستا  به صورت 

) ارمنستان(= آمده بايد به معنی پادشاه سرزمين عقاب  ارخشکه در اوستا به صورت  آرشخود نام . آورده شده است
داريوش باشد چه گزنفون و موسی خورنی به صراحت وی را پادشاه ارمنستان در عهد کورش و داريوش آورده اند و 

ا در شمار حريفان ربرادرزن جنگجوی خويش  بر خالف نام ديگر رهبران شورشهای اوايل حکومتش به عمد نام اين
پس بی . ايشان خبر می دهد قلعه تيگرانو  ارمنيان در کتيبه بيستون ذکر نمی نمايد و تنها از شورشهای بزرگخود  

جشن مشترک ايرانيان و ارامنه بوده وهست و آن در واقع نشانگر صلح بين کمانگير  جشن تيرگان آرشجهت نيست 
مگابرن برادر بزرگ (ويشتاسب پيشدادی بهر حال چنانکه گفته شد يکی گرفته شدن . داريوش و تيگران بوده است

 ويشتاسب هخامنشیسهيم بوده، با ) سپيتاک زرتشت، گئوماته( برديهکه در حکومت برادرش ) زريادر زرتشت
پدر داريوش باعث اغتشاش در تاريخ ايران باستان و روايات ملی شاهنامه، همچنين موجب دشواری در تًايين ) نوذری(

شتاسب هخامنشی پدر داريوش نه چنانکه منابع زرتشتی می گويند پادشاه در واقع وي. زمان و مکان زرتشت گرديده است
حامی زرتشت، بلکه ساتراپ تحت فرمان وی در هنگام چهار سال نيابت سلطنت کمبوجيه در هنگام سفر جنگی وی به 

داماد و يتمه سپيا همان )  دارندًه اسبان فراوان(پوروشسپ در مورد نامها و القاب پدر زرتشت يعنی . مصر بوده است
در واقع القابی هستند که بعدًا ) دارندًه اسبان فراوان( پوروشسپدارندًه رمًه خوب و جمشيد وليعهد آستياگ گفتنی است 

) هوم عابد(پس جمشيد . بوده استانجمنی به معنی  مغدر زبانهای سامی مترادف  جّمچه کلمه . به سپيتمه داده شده اند
. پديد آمده است  الّجماز همين نام عربی ) ايرانی( مغيعنی  عجمبوده، چه کلمًه  مغ درخشانو شاه مغها نامش به معنانی 

به جای همان کورش سوم و جمشيد به ) جهانگشا(به جای آستياگ و فريدون ) اژی دهاک(می دانيم در شاهنامه ضحاک 
اهنامه و کتب پهلوی و اوستا اسطورًه پس بی جهت نيست در ش. جای همان سپيتمه داماد آستياگ و پدر زرتشت می باشند

شاه (يا گرشاه ) انسان فانی(ديگر اعضاء پيشداديان اوستا يعنی گيومرث . آنها در رابطه باهم ذکر گرديده است
به ) واعظ(و فرواک ) کناری، بااليی(يا سامک ) سياه موی(، سيامک )مرد و زن ميرا(، مشيه و مشيانه )کوهستان

سياه مويان کناری يا مردم مادر ساالر کناری، (سرماتهای آنتا و قبيلًه اجدادی وی يعنی  )يمه(وضوح نشانگر جم 
نا گفته نماند زبان .می دانيم خود نام بوسنا مترادف با کلمًه آنتای اوستايی به معنی کناری است. می باشند) اسالف بوسنيها

) يمه،به لغت اوستايی يعنی همزاد( جمگفتنی است . دوم  سرماتها بنا به تاريخ هرودوت ايرانی واسکيتی بوده است
از . همچنين نام  يکی از خدايان بزرگ آرياييها بوده که ايزد جهان تاريک زيرين و آسمان شب به شمار می رفته است

اهی آمده که ايزد محافظ خاندان ش) سرور دانا، يا دانای مرگ ومير( ايميرياآنجاييکه نام اين خدا نزد کاسيان به صورت 
لذا اصل وی را می توان با وارونه و اهورامزدا و برهما يعنی ايزدان قانون و دانايی مطابقت . به شمار می رفته است

 ايزدخدای قبيله ای آشوريان و بابليان است  که نامش به معنی آشورمردوک  به عنوان خدا همانضحاک چنانکه . داد
اسورا (با اهورا مزدا ) اسرمزش(با توجه به شباهت ظاهری آشور  .می باشد ) ضحاک ماردوش( مارشکل شاد و خندان

  جشن تيرگاندر مورد .  به نظر ميرسد منشًا نام اهريمن ايرانيان نيز  نام همين خدای آشوری و بابلی بوده است)  مزدا
ثارالباقيًه ابوريحان يا همان خورشيد چهر ذکری رفت گفتنی است آن در آ) آرش کمانگير(که از آن در رابطه با تيگران 

که همان زرتشت ) سروددان، دارندًه چهارپايان با ارزش(بسر گودرز )  دور درخشنده( بيژنبيرونی از سوی ديگر با 
کيخسرو را در چشمه ای  غسل تعميد می دهد ) زرتشت(پسر سپيتمه می باشد مربوط گرديده است و طبق آن بيژن 

نوزادی بيش نبوده با اين همه موضوع ) کيخسرو، نيای مادری دومش(اخسار گرچه  در واقع زرتشت در هنگام مرگ کي
غسل تعميد دادن زرتشت جالب است چه طبق اساطير زرتشتی نيز وی  با نوعی غسل تعميد اسفنديار را رويين تن می 

در انچيلها  به جای ) سرود دان(زکريا  که به عيسی مسيح غسل تعميد می دهد و پدرش ) جاودانه( يحيیبنا براين . کند 
البد موضوع . می باشند) سرورنورانی مالدار يا سرود دان(سپيتمه گودرزو پدرش  ) از جاودانيهای زرتشتيان(زرتشت 

با گسترش آيين ايرانی مهر پرستی مغتسله  که سنت هايش به مسيحيت به ) بيژن(اسطورًه غسل تعميد  دادن زرتشت  
                                                                                                         .ارث رسيده ، رونق گرفته بوده است

                       
                               
 
 

 
 زرتشت و داريوش در اسطورًه قرآنی اصحاب کهف

  
نگارنده قبًال ضمن مقاالتی تالشهايی در انطباق نام داريوش با دقيانوس انجام داده بود که اخيرًا به نارسايی آن پی برده و 

در قرآن بی ترديد اشاره ) ياران غار( اصحاب کهفو )ياران کتيبه(اصحاب رقيم : بدين وسيله به اصالح آن می پردازم
و تصاوير ملل حمل کنندًه داريوش و تاج و تخت وی در باالی دخمًه  کتيبًه معروف بيستون داريوشبه همان تصاوير
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اين مطلبی بود که قبًال هم کما بيش برايم . می باشند و هفت تن جاودانيهای معروف ايرانيان باستان وی در نقش رستم
را  دقيانوسراه خطا پيموده بودم چه نام به اشتباه نام  داريوشبا   دقيانوساما در چگونگی ارتباط نام . رز شده بودمح

در حاليکه نام دقيانوس علی . صورت تحريف شده ای از شکل بابلی نام داريوش يعنی داريووش به شمار آورده بودم
يعنی برديه گئوماته زرتشت ت  در نزد ايرانيان باستان لقبی بر اس) بهرام، گرشاسپ(کشندًه ويرانگرالقاعده درعربی 

 کياخساروو ) رستم، آترادات( کرساسپپسر خوانده و داماد کورش بوده است که می دانيم در اساطير زرتشتی به همراه 
باشند که  معروفترين هفت تن جاودانيهای ايرانيان باستان می) کورش، فريدون( سئوشيانت موعودو ) کيخسرو، خضر(

جاماسپ بر خالف وی قاتل او يعنی داريوش که در اوستا تحت نام . معرفی شده اند اصحاب کهفدر قرآن تحت نام 
در روايات مسيحی و اسالمی در شمار  به معنی تن به سزا ارزانی  پشوتنيا همان ) آزارنده و کشندًه گروه مغان(

هد ساسانيان او را هم تحت نام پشوتن در شمار جاودانيها قرار داده گرچه زرتشتيان در ع. جاودانهای قرار نگرفته است
اشاره شده است که اساسًا هم از نظر ) برديه(در کتب پهلوی و اوستا تنها به مقام دامادی وی بر گئوماته زرتشت . اند

ازدواج نموده دختر کوچک گئوماته زرتشت ) پوروچيستا، يعنی پردانش( پارميستاريخی درست است چه داريوش با 
بود و به نظر می رسد اين ازدواج بعد از قتل گئوماته زرتشت توسط وی و شش تن سران پارسی همدستش ، برای جلب 

را می توان در اصل ) اوش -وهو -داريه( داريوشنام . توجه طرفداران بی شمار گئوماته زرتشت صورت گرفته است
جاماسپ حکيم نمود چه وی در کتب پهلوی و شاهنامه تحت لقب  معنیدارندًه هوش خوب يا عقاب نيک پی به معنی 
بدان متصف شده و دقيقی ) گئوماته زرتشت( سپتداتهو عامل قتل ) کشندًه مؤبدان از خاندان فرمانروايان نوذری( اپرذات

                                                                                     :در شاهنامه در باب  اين صفت او چنين سروده است
بخواند آن زمان شاه، جاماسب را                    کجا رهنمون بود گشتاسپ را                       

    سر موبدان بود و شاه ردان                            چراغ بزرگان و اسپهبدان                   
چنان پاک تن بود و پاکيزه جان                       که بودی بر او آشکارا نهان                       

                ستاره شناسی گرانمايه بود                            ابا او به دانش که را پايه بود       
بپرسد از او شاه و گفتا خدای                         ترا دين به داد و پاکيزه رأی                       

                      جهاندار دانش ترا داد و بس   چو تو نيست اندر جهان هيچ کس                    
بود که  يمليخايعنی اصحاب کهف مطلب مهم ديگری که در اين رابطه برايم نا مکشوف مانده بود نام معروفترين فرد   

 انیجاوديعنی  گئوماته زرتشت قبًال مورد توجه اين جانب و ديگران قرار نگرفته است چه اين نام بايد مربوط به 
در ) الّجم، عجم( ّجمبا کلمًه  ) جمعلی القاعده (يم چون برای نگارنده ثابت شده است که کلمًه . معروف زرتشتيان باشد

در اين نام را به دو صورت می توان معنی نمود يکی به معنی  ليخا مغ مربوط است و جزء = عربی يعنی انجمنی
: که هر دو مورد درباب گئوماته زرتشت صدق می کنند) يعنی درشت اندام( لوکو ديگری به معنی ) ليغ(تاک درخت 

يعنی درخت رنجزدای ون جوت بيش می دانيم يکی از القاب زرتشت که در شمار جاودانيهای کتب پهلوی ذکر شده 
قًه انگورخيز منط سپيتمه جمشيدو پدرش  زرتشتاين نام بايد از آنجا حادث شده باشد که مقر فرمانروايی اوليه . است

معهذا نظر دوم بيشتر مقبول نظر و . بوده است درجنوب شرقی درياچًه اورميه رغًه زرتشتی يا همان  مراغه) هوم خيز(
يعنی درشت اندام برابر بگيريم، چه اين  لوکرا در نام يمليخا صورتی از کلمًه افغانی ليخا مستدل می نمايد يعنی جزء 

دانای درشت اندام به معنی )  در اصل لوکمان(لقمان معروف گئوماته زرتشت يعنی جزء در يکی از نامهای اسالمی 
عدد هفت تعداد ياران اصحاب کهف را سوای تعداد جاودانيهای معروف زرتشتی می توان در تعداد . نيز ديده ميشود

و همراهانش را  در همدست وی ديد که گئوماته زرتشت  داريوش و شش تن سران پارسیقاتالن گئوماته زرتشت يعنی 
که دخمًه مصور گئوماته ) هرسينآبادی سکاوند شهرستان (پيش از ميالد در سيکايا آوائوتی  ۵٢٢ماه دسامبر سال  ٢٨

زرتشت بلند قامت در آن قرار گرفته ترور نموده و بنا به روايت معروف ماگوفونی يعنی مغ کشی به راه انداخته اند که 
اما به هر حال تصوير يمليخا . نبايد در اين فهرست قرار می گرفت) ئوماته زرتشتگ( يمليخادر صورت اخير نام 

قرار گرفته و برای اينکه قامت بلند وی و ) ياران کتيبًه بيستون( اصحاب رقيمتن اسير  ١٠در شمار ) گئوماته زرتشت(
دراز کشيده در زير پای داريوش،  آوازًه نيکوی او جلب توجه ناظران را جلب نکرده باشد نقش وی را به حالت  به پشت

 سگ اساطيریمی دانيم در اساطير مربوط به اصحاب کهف و رقيم از . پادشاه ظالم و مستبد هخامنشی رسم نموده اند
يعنی فرمانروای سکائيان اروپايی شمال شرق بالکان  سکونخاآنان سخن به ميان آمده است که بی ترديد اشاره به نام 

با کلمًه ) شکا، در اصل به معنی ملت پرستندًه توتم بزنر نيرومند کوهی( سکاکه از قديم االيام نام است و ما می دانيم 
                                                                                                                       .مشتبه می شده استسگ 

خورده است بنا به تحقيق سيد ابوالفضل طباطبايی از اين  عيسوی و اسالمیکه مهر  اسطورًه اصحاب کهفخالصًه 
                                                                                                                                          :قرار است

آسيای صغير عده ای از پيروان مسيح وجود  ِاِفسوست و شنيده بود که در شهرنام داش دقيانوسپادشاه آن زمان "   
سپس آنها را در قبول بت پرستی يا کشته شدن . دارند لذا سفری بدانجا نمود و امر کرد مؤمنين به مسيح نزد او جمع شدند

قبول اين کيش سرباز زده و  بعضی از آنها فرار را براختيار بت پرستی ترجيح دادند و بعضی ديگر از. مخّير ساخت
جمعی  هم به ناچار قبول بت پرستی . کشته شدند و بدن آنها را به دستور امپراطور در دروازه های شهر آويخته شد

از اين رفتار بسيار متأثر گرديدند و چون محرمانه از . بودند هفت نفر از اشراف زادگان که در خدمت دربار. کردند
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به رفقای خود پيشنهاد نمود، محرمانه شهررا ترک گويند و فرار  يمليخايکی از آنها به نام . ندديانت مسيح پيروی ميکرد
اينان در راه خانه های خود در کوهستان گرفتار رعد و برق شدند وبه غار رقيم پناه بردند و سنگ بزرگی . اختيار کنند

ون خود را در آن حال ديدند هر يک از کارهای نيکويی از باالی کوه پايين افتاده و دهانه غار را بر روی آنها بست و چ
در اصل (دقيانوس. ناگهان کوه در هم ريخت و نجات يافتند. خود برای ديگران نقل کرده و نجات خود را از خدا خواستند

ر بت از عقيدًه جوانان به ديانت مسيح  مطلع شد و آنها را احضار نمود و برای ترک اين عقيده و اختيا) خود زرتشت
چون جوانان از رفتار پادشاه در آن شهر سخت متأثر . پرستی و شرکت در جشنهای مذهبی و انجام آئين قربانی مهلت داد
يمليخا برای توشه راه مقداری خرما خريد و جوانها . بودند و حاضر نمی شدند از ايمان به خدا و مسيح دست بردارند

ه ميل راه اسبهای خود را رها نموده هفت فرسخ نيز پياده راه رفتند و رنج شبانه از شهر فرار کردند و پس از پيمودن س
) از جاودانيهای معروف زرتشتی، کورش دوم  دلير توس( کشطوسدر ميان راه به چوپانی به نام . بسياری ديدند

لی نيستند برخوردند و از او آب و شير خواستند چوپان که آنها را در حال اضطراب ديد و دانست از مردم معمو
چون جوانان بنابر دستور دينی نمی خواستند دروغ بگويند، شرح ماجرا را برايش تعريف . چگونگی حالشان را پرسيد

نازک (کردند چوپان نيز با حالت تأثر به آئين مسيح گرويد و گوسفندان خود را ترک نموده به سگ خود که قطمير
يم آن که سگ  صدا کند سگ را با سنگ می راندند ولی سگ همچنان جوانها از ب. خوانده ميشد به آنها پيوست) پوست

يا ناجلوس ) بشارت( آنشيلوسبه اين ترتيب همگی از کوهی موسوم به . در جای خود می ايستاد و از آنها جدا نمی شد
را  يمليخاکردند و غار را چون جای امنی ديدند برای سکونت خود اختيار . باال رفته به غاری که در آن جا بود پناه بردند

يمليخا با لباس مندرس به شهر رفت و . مأمور شهر نمودند دقيانوسبرای تهيه خوار و بار و کسب اطالع از رفتار 
دانست که دقيانوس از جشنهای مذهبی فراغت يافته بود، به شهر افسوس مراجعت نمود و سراغ جوانان را گرفته است و 

. ر بر آشفته و کسان و پدران جوانها را احضار نموده از آنها بازخواست کرده استچون از فرار آنها مطلع گرديد بسيا
در شهر . يمليخا با شتاب مقداری آذوقه تهيه کرده و به غار بر می گردد و ماجرا را برای رفقای خود تعريف می کند

خود به کوه آنشيلوس رفته چون داخل  کسان جوانها پادشاه را به محل اقامت آنها راهنمايی می نمايند و دقيانوس با سپاه
غار ميشود جوانها را در خواب می بيند و می گويد هر گز مجازات من در بارًه  آنها به چنين سختی که خودشان در باره 

به همراهان خود ميگويد آنها را به . آن گاه دستور می دهد دهانه غار را با سنگ و گچ ببندند. خويش روا داشته اند، نبود
. ين حال بگذاريد تا از گرسنگی و تشنگی  بميرند و غاری که برای سکونت خود انتخاب کرده اند، گورستان آنها باشدهم

امپراطور گمان ميکرد آنها بيدارند . خوب است به آنها بگوئيد از خدای آسمانی بخواهند باز از اين تنگنای نجاتشان بدهد
ه آنان در خواب عميق فرو رفته بودند و سگ آنها در دهانًه غار با دستهای در صورتيک. و اين کار به چشم خود می بينند

روزی . قيام اصحاب کهف پس از سيصد و هفتاد سال فرا رسيد..... گشوده روی زمين نشسته ، از آنها پاسبانی می کرد
برای اين کار از . بسازد مرد جوانی که زمينهای اطراف غار متعلق به او بود در صدد بر آمد برای گوسفندان خود آغلی

همينطور که عمله ها به کار سنگ برداری مشغول بودند، ناگهان دهانه غار باز . سنگهای دهانًه غار استفاده می نمايد
آنها گمان می . ميشود، در اين اثنا جوانان کهف از خواب بر می خيزند و با قيافه های خندان با يکديگر صحبت می کنند

هر يک ديگری به بردباری و پايداری در مقابل شکنجه و بيدادگری دقيانوس تشجيع می .وابيده اندکردند فقط يک شب خ
مانند معمول  برای تهيه خواربار واطالع از وضع دقيانوس از غار بيرون آمده، به شهر افسوس می رود؛  يمليخا. کرد

از مشاهده صليب به شگفت آمده، از . استچون به دروازه شهر می رسد می بيند صليب بزرگی بر باالی آن نصب شده 
يک نفر راهگذر می پرسد، راستی اينجا شهر افسوس يا او دچار اشنتباه شده است؟ سپس با عجله برای تهيه آذوقه ميرود 

برای خريد خوراکی از پولی که همراه داشته و سکه زمان . تا زود به غار برگشته مژده صليب را به رفقای خود بدهد
خواربار فروش و مردم از ديدن سکه قديم تعجب نموده گمان می کنند يمليخا گنجی به دست .بوده، می پردازددقيانوس 

آورده است؛ لذا دور او جمع شده سعی می کنند از گنج خيالی سهمی ببرند و چون به نتيجه نمی رسند او در کوچه های 
. شنا بيابد و خود را به وسيله او از دست آنها نجات دهديمليخا کوشش نمود در ميان جمعيت يک نفر آ. شهر می گردانند

باالخره کشيش و . ولی او سعی او بيهوده بود زيرا اثری از کسان و دوستان او پس از سيصد و چند سال باقی نمانده بود
بر ايشان نقل وی داستان خويش را . حاکم شهر از قضيه آگاه شدند و يمليخا را نزد خود احضار و از او تحقيقات نمودند

بزرگترين، ( ماکسيميليانيکی از اصحاب کهف که .......کرد و برای اثبات اظهارات خود آن ها را به غار دعوت نمود
نام داشت به شاه گفت برای آنکه خداوند حقيقت روز معاد و رستاخيز را نشان دهد، مارا برای ) همان برديه زرتشت

آن گاه جوانها به خواب مرگ فرو رفتند و جسد آنها در همان . معاد زنده نمود مدتی طوالنی به خواب برد و پيش از روز
."                       مکان باقی ماند وبه امر امپراطوری کليسايی برفراز غار بنا گرديد که زيارتگاه پيروان مسيح شد

 خيم ويدت) زرتشت( بهرام ورجاوندخروی در کتاب پهلوی زند وهومن يسن در رابطه با قيام ُا زرتشتگفتنی است نام 
.    داريوش دانسته شده است/ زمان پشوتن موبد موبدانآمده و مردمی يعنی دارای خوی و سرشت فقيرانه و فروتنانه و 

                                                      :در پايان داستان اصحاب کهف را به روايت سايت تبيان به عينه نقل می کنيم 
                                                      
                                                                                                         



 

 132

  داستان اصحاب آهف

  داستان اصحاب آهف 

  ) ٩(َأْم َحِسْبت َأنَّ َأصَحب اْلَكْهِف َو الرَِّقيِم آاُنوا ِمْن َءاَيِتَنا عَجبًا

  ) ١٠(ِإْذ َأَوى اْلِفْتَيُة ِإلى اْلَكْهِف َفَقاُلوا َربََّنا َءاِتَنا ِمن لَُّدنك َرْحَمًة َو َهيْى َلَنا ِمْن َأْمِرَنا َرشدًا

  ) ١١(ِنيَن َعَددًاَفضَرْبَنا َعلى َءاَذاِنِهْم فى اْلَكْهِف ِس

  ) ١٢(ُثمَّ َبَعْثَنُهْم ِلَنْعَلَم َأى الحِْْزَبيِن َأْحصى ِلَما َلِبُثوا َأَمدًا

  ) ١٣(نْحُن َنُقص َعَلْيك َنَبَأُهم ِباْلَحقِّ ِإنُهْم ِفْتَيٌة َءاَمُنوا ِبَربِِّهْم َو ِزْدَنُهْم ُهًدى 

  ) ١٤(وا َربَُّنا َرب السَمَوِت َو اَالْرِض َلن نَّْدُعَوا ِمن ُدوِنِه ِإَلهًا لََّقْد ُقْلَنا ِإذًا شططًاَو َرَبطَنا َعلى ُقُلوِبِهْم ِإْذ َقاُموا َفَقاُل

   )١٥(َعلى اللَِّه َآِذبًاَهُؤالِء َقْوُمَنا اتَخُذوا ِمن ُدوِنِه َءاِلَهًة لَّْو ال َيْأُتوَن َعَلْيِهم ِبسْلطِن َبيٍن َفَمْن َأظَلُم ِممَِّن اْفتَرى 

  ) ١٦(َهيْى َلكم مِّْن َأْمِرآم مِّْرَفقًاَو ِإِذ اْعتَزْلُتُموُهْم َو َما َيْعُبُدوَن ِإال اللََّه َفْأُوا ِإلى اْلَكْهِف َينشْر َلكْم َربُُّكم مِّن رَّْحَمِتِه َو ُي

تَّْقِرضُهْم َذات الشَماِل َو ُهْم فى َفْجَوٍة مِّْنُه َذِلك ِمْن َءاَيِت َو َتَرى الشْمس ِإَذا طَلَعت تََّزَوُر َعن َآْهِفِهْم َذات اْلَيِميِن َو ِإَذا َغَرَبت 

  ) ١٧(اللَِّه َمن يْهِد اللَُّه َفُهَو اْلُمْهَتِد َو َمن ُيضِلْل َفَلن تِجَد َلُه َوِليا مُّْرِشدًا

الشَماِل َو آْلُبُهم َبِسٌط ِذَراَعْيِه ِباْلَوِصيِد َلِو اطَلْعت َعَليِهْم َلَولَّْيت ِمْنُهْم  َو تْحسبُهْم َأْيَقاظًا َو ُهْم ُرُقوٌد َو ُنَقلُِّبُهْم َذات اْلَيِميِن َو َذات

  ) ١٨(ِفَرارًا َو َلُمِلْئت ِمنُهْم ُرْعبًا

َبْعض َيْوٍم َقاُلوا َربُُّكْم َأْعَلُم ِبَما َلِبْثُتْم َفاْبَعُثوا َأَحَدآم َو آَذِلك َبَعْثَنُهْم ِلَيَتساَءُلوا َبْينُهْم َقاَل َقائٌل مِّنُهْم آْم َلِبْثُتْم َقاُلوا َلِبْثَنا َيْومًا َأْو 

  ) ١٩(َرنَّ ِبكْم َأَحدًاِبَوِرِقُكْم َهِذِه ِإلى اْلَمِديَنِة َفْلَينظْر َأيَها َأْزآى طَعامًا َفْلَيْأِتكم ِبِرْزٍق مِّْنُه َو ْلَيَتَلطف َو ال ُيشِع

  ) ٢٠(كْم َيْرُجُموآْم َأْو ُيِعيُدوآْم فى ِملَِّتِهْم َو َلن ُتْفِلُحوا ِإذًا َأَبدًاِإنُهْم ِإن َيظَهُروا َعَلْي

م ُبْنَينًا رَّبُُّهْم ْينُهْم َأْمَرُهْم َفَقاُلوا اْبُنوا َعَليِهَو آَذِلك َأْعثْرَنا َعَليِهْم ِلَيْعَلُموا َأنَّ َوْعَد اللَِّه َحقُّ َو َأنَّ الساَعَة ال َرْيب ِفيَها ِإْذ َيَتَنَزُعوَن َب

  ) ٢١(َأْعَلُم ِبِهْم َقاَل الَِّذيَن َغَلُبوا َعلى َأْمِرِهْم َلَنتَِّخَذنَّ َعَليِهم مَّسِجدًا

ُهْم آْلبُهْم ُقل رَّبى َأْعَلُم ِبِعدَّتِهم  َو َثاِمنسَيُقوُلوَن َثَلَثٌة رَّاِبُعُهْم آْلُبُهْم َو َيُقوُلوَن َخْمسٌة ساِدسُهْم آْلبُهْم َرْجَما ِباْلَغْيِب َو َيُقوُلوَن سْبَعٌة

  ) ٢٢(مَّا َيْعَلُمُهْم ِإال َقِليٌل َفال ُتَماِر ِفيِهْم ِإال ِمَراًء ظِهرًا َو ال َتسَتْفِت ِفيِهم مِّْنُهْم َأَحدًا

  ) ٢٣(َو ال َتُقوَلنَّ ِلشاى ٍء ِإنى َفاِعٌل َذِلك َغدًا

  ) ٢٤(بَّك ِإَذا َنِسيت َو ُقْل َعسى َأن يْهِدَيِن َربى َالْقَرب ِمْن َهَذا َرشدًاِإال َأن َيشاَء اللَُّه َو اْذُآر رَّ

  ) ٢٥(َو َلِبُثوا فى َآْهِفِهْم َثَلث ِماَئٍة ِسِنيَن َو اْزَداُدوا ِتسعًا

  ) ٢٦(ُهم مِّن ُدوِنِه ِمن َولىٍّ َو ال ُيشِرك فى ُحْكِمِه َأَحدًاُقِل اللَُّه َأْعَلُم ِبَما َلِبُثوا َلُه َغْيب السَمَوِت َو اَالْرِض َأْبِصْر ِبِه َو َأسِمْع َما َل

  مگر پنداشته اى از ميان آيه هاى ما اهل آهف و رقيم شگفت انگيز بوده اند؟ . ٩



 

 133

پروردگارا، ما را از نزد خويش رحمتى عطا آن و براى ما در آارمان : وقتى آن جوانان به غار رفتند و گفتند. ١٠

  . رماصوابى مهيا ف

  . پس در آن غار سالهاى معدود به خوابشان برديم . ١١

  . آنگاه بيدارشان آرديم تا بدانيم آدام يك از دو دسته مدتى را آه درنگ آرده اند، بهتر مى شمارند. ١٢

دايتشان ايشان جوانانى بودند آه به پروردگارشان ايمان داشتند و ما بر ه. ما داستانشان را براى تو حق مى خوانيم . ١٣

  . افزوديم 

پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمين است و ما هرگز جز : و دلهايشان را قوى آرده بوديم آه به پا خاستند و گفتند. ١٤

  . او پروردگارى نمى خوانيم ، و گرنه باطلى گفته باشيم 

اينان ، قوم ما، آه غير خدا خدايان گرفته اند، چرا در مورد آنها دليلى روشنى نمى آورند؟ راستى ستمگرتر از آن . ١٥

  آس آه دروغى درباره خدا ساخته باشد، آيست ؟ 

اگر از آنها و از آن خدايان غير خدا را آه مى پرستند گوشه گيرى و دورى مى آنيد، پس سوى غار برويد تا . ١٦

  . ردگارتان رحمت خويش را بر شما بگسترد و براى شما در آارتان گشايشى فراهم آندپرو

و . و خورشيد را بينى آه چون برآيد، از غارشان به طرف راست مايل شود و چون فرو رود، به جانب چپ بگردد. ١٧

ند، او هدايت يافته است و هر آه هر آه را خدا هدايت آ. اين از آيه هاى خداست . ايشان در فراخنا و قسمت بلندى غارند

  . را خدا گمراه آند، ديگر دوستدار و دلسوز و رهبرى برايش نخواهى يافت 

به پهلوى چپ و راستشان همى گردانديم ، و سگشان بر آستانه . چنان بودند آه بيدارشان پنداشتى ولى خفتگان بودند. ١٨

  . به فرار از آنها روى مى گرداندى و از ترسشان آآنده مى شدى اگر ايشان را مى ديدى ، . دستهاى خويش را گشوده بود

روزى يا قسمتى از : چقدر خوابيديد؟ گفتند: يكى از آنها گفت . چنين بود آه بيدارشان آرديم تا از همديگر پرسش آنند. ١٩

اين پولتان به شهر بفرستيد تا يكيتان را با . پروردگارتان بهتر داند آه چه مدت خواب بوده ايد: گفتند. روز خوابيده ايم 

بنگرد طعام آدام يكيشان پاآيزه تر است و خوردنيى از آنجا براى شما بياورد، و بايد سخت دقت آند آه آسى از آار شما 

  . آگاه نشود

و  زيرا محققا اگر بر شما آگهى و ظفر يابند، شما را يا سنگسار خواهند آرد و يا به آيين خودشان بر مى گردانند،. ٢٠

  . هرگز روى رستگارى نخواهند ديد

وقتى آه ميان . بدين سان آسانى را از آنها مطلع آرديم تا بدانند آه وعده خدا حق است و در رستاخيز ترديدى نيست . ٢١

و آسانى آه  - پروردگار به آارشان داناتر است  - بر غار آنها بنايى بسازيد : خويش در آار آنها مناقشه مى آردند، گفتند

  . بر غار آنها عبادتگاهى خواهيم ساخت : ر مورد ايشان غلبه يافته بودند، گفتندد
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اما بدون دليل و . و گويند پنج تن بودند، ششم آنها سگشان بوده . سه تن بودند، چهارميشان سگشان بود: خواهند گفت . ٢٢

بگو پروردگارم شمارشان را بهتر مى .  و گويند هفت تن بودند، هشتمى آنها سگشان بوده. در مثل رجم به غيب مى آنند

در مورد آنها مجادله مكن مگر مجادله اى بظاهر، و درباره ايشان از هيچ يك از . داند و جز اندآى شماره ايشان را ندانند

  . اهل آتاب نظر مخواه 

  درباره هيچ چيز مگو آه فردا چنين آنم ، . ٢٣

شدى ، پروردگارت را ياد آن و بگو شايد پروردگارم مرا به چيزى آه  و چون دچار فراموشى. مگر آنكه خدا بخواهد. ٢٤

  . به صواب نزديك تر از اين باشد، هدايت آند

  . و در غارشان سيصد سال بسر بردند و نه سال بر آن افزودند. ٢٥

جز او . و شنواست  اوست ؛ چه ، او بينا  دانستن غيب آسمانها و زمين خاص . بگو خدا بهتر داند چه مدت بسر بردند. ٢٦

  . دوستى ندارند و هيچ آس را در فرمان دادن خود شريك نمى آند

  ) از سوره مبارآه آهف (

  داستان اصحاب آهف از نظر قرآن و تاريخ 

با ((آنچه از قرآن آريم در خصوص اين داستان استفاده مى شود اين است آه پيامبر گرامى خود را مخاطب مى سازد آه 

. و از احدى از ايشان حقيقت مطلب را مپرس )) ن داستان مجادله مكن مگر مجادله اى ظاهرى و يا روشن مردم درباره اي

چيزى . اصحاب آهف و رقيم جوانمردانى بودند آه در جامعه اى مشرك آه جز بتها را نمى پرستيدند، نشو و نما نمودند

مردم آنها را به . و اين جوانمردان بدان ايمان مى آورند نمى گذرد آه دين توحيد محرمانه در آن جامعه راه پيدا مى آند،

مى گيرند، و در مقام تشديد و تضييق بر ايشان و فتنه و عذاب آنان بر مى آيند، و بر عبادت بتها و   باد انكار و اعتراض 

آه بر دين توحيد و و هر آه به ملت آنان مى گرويد از او دست بر مى داشتند و هر . ترك دين توحيد مجبورشان مى آنند

  . مخالفت آيش ايشان اصرار مى ورزيد او را به بدترين وجهى به قتل مى رساندند

قهرمانان اين داستان افرادى بودند آه با بصيرت به خدا ايمان آوردند، خدا هم هدايتشان را زيادتر آرد، و معرفت و 

د پيش پايشان را روشن نمود، و ايمان را با دلهاى آنان گره حكمت بر آنان افاضه فرمود، و با آن نورى آه به ايشان داده بو

و از آينده حساب شده اى آه هر آس ديگرى را به وحشت مى . زد، در نتيجه جز از خدا از هيچ چيز ديگرى باك نداشتند

ميان اجتماع بمانند آنان فكر آردند اگر در . انداخت نهراسيدند، لذا آنچه صالح خود ديدند بدون هيچ واهمه اى انجام دادند

و از اينكه مذهب . جز اين چاره اى نخواهند داشت آه با سيره اهل شهر سلوك نموده حتى يك آلمه از حق به زبان نياورند

و تشخيص دادند آه بايد بر دين توحيد بمانند و عليه شرك قيام . شرك باطل است چيزى نگويند، و به شريعت حق نگروند

رى آنند، زيرا اگر چنين آنند و به غارى پناهنده شوند باالخره خدا راه نجاتى پيش پايشان مى نموده از مردم آناره گي

ربنا رب السموات و االرض لن ندعو : ((با چنين يقينى قيام نموده در رد گفته هاى قوم و اقتراح و تحكمشان گفتند. گذارد

الهة لو ال ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على من دونه الها لقد قلنا اذا شططا هوالء قومنا اتخذو امن دونه 
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و اذ اعتزلتموهم و ما يعبدون اال الّله فاووا الى الكهف : ((آنگاه پيشنهاد پناه بردن به غار را پيش آشيده گفتند)) الّله آذبا

  )). ينشر لكم ربكم من رحمتة و يهيى ء لكم من امرآم مرفقا

و چون . اى از آن قرار گرفتند، در حالى آه سگشان دو دست خود را دم در غار گسترده بود آنگاه داخل شده ، در گوشه

بار الها تو در حق ما به لطف خاص خود : ((به فراست فهميده بودند آه خدا نجاتشان خواهد داد اين چنين عرض آردند

  )). رحمتى عطا فرما و براى ما وسيله رشد و هدايت آامل مهيا ساز

د دعايشان را مستجاب نمود و سالهايى چند خواب را بر آنها مسلط آرد، در حالى آه سگشان نيز همراهشان پس خداون

و گردش آفتاب را چنان مشاهده آنى آه هنگام طلوع از . آنها در غار سيصد سال و نه سال زيادتر درنگ آردند. ((بود

شان به دور مى گرديد و آنها آامال از حرارت خورشيد سمت راست غار آنها بر آنار و هنگام غروب نيز از جانب چپ اي

بودند و آنها را بيدار پنداشتى و حال آنكه در خواب بودند و ما آنها را به پهلوى راست و چپ مى گردانيديم و   در آسايش 

ز هيبت و سگ آنها دو دست بر در آن غار گسترده داشت و اگر آسى بر حال ايشان مطلع مى شد از آنها مى گريخت و ا

  . عظمت آنان بسيار هراسان مى گرديد

پس از آن روزگارى طوالنى آه سيصد و نه سال باشد دو باره ايشان را سر جاى خودشان در غار زنده آرد تا بفهماند 

چگونه مى تواند از دشمنان محفوظشان بدارد، الجرم همگى از خواب برخاسته به محضى آه چشمشان را باز آردند 

يدند آه جايش تغيير آرده بود، مثال اگر در هنگام خواب از فالن طرف غار مى تابيد حاال از طرف ديگرش مى آفتاب را د

رفقا : يكى از ايشان پرسيد. تابد، البته اين در نظر ابتدائى بود آه هنوز از خستگى خواب اثرى در بدنها و ديدگان باقى بود

. و اين را از همان عوض شدن جاى خورشيد حدس زدند. روز يك روز يا بعضى از يك: چقدر خواب يديد؟ گفتند

: عده اى ديگر گفتند. ترديدشان هم از اين جهت بود آه از عوض شدن تابش خورشيد نتوانستند يك طرف تعيين آنند

فلياتكم برزق فابعثوا احدآم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازآى طعاما ((و سپس اضافه آرد )) ربكم اعلم بما لبثتم ((

رعايت آنيد شخصى آه مى فرستيد در رفتن و برگشتن و خريدن طعام آمال )) و ليتلطف ((آه بسيار گرسنه ايد، )) منه 

اگر )) انهم ان يظهروا عليكم يرجموآم ((لطف و احتياط را به خرج دهد آه احدى از سرنوشت شما خبردار نگردد، زيرا 

  )). او يعيدوآم فى ملتهم و لن تفلحوا اذا ابدا((بفهمند آجائيد سنگسارتان مى آنند 

اين جريان آغاز صحنه اى است آه بايد به فهميدن مردم از سرنوشت آنان منتهى گردد، زيرا آن مردمى آه اين اصحاب 

و  خودشان و ملك. آهف از ميان آنان گريخته به غار پناهنده شدند به آلى منقرض گشته اند و ديگر اثرى از آنان نيست 

ملتشان نابود شده ، و االن مردم ديگرى در اين شهر زندگى مى آنند آه دين توحيد دارند و سلطنت و قدرت توحيد بر 

. اهل توحيد و غير اهل توحيد با هم اختالفى به راه انداختند آه چگونه آن را توجيه آنند. قدرت ساير اديان برترى دارد

نشان به معاد محكم تر شد، و مشرآين آه منكر معاد بودند با ديدن اين صحنه مشكل اهل توحيد آه معتقد به معاد بودند ايما

  . معاد برايشان حل شد، غرض خداى تعالى از برون انداختن راز اصحاب آهف هم همين بود

ه آرى ، وقتى فرستاده اصحاب آهف از ميان رفقايش بيرون آمد و داخل شهر شد تا به خيال خود از همشهرى هاى خود آ

متفاوت بود، و در   ديروز از ميان آنان بيرون شده بود غذائى بخرد شهر ديگرى ديد آه به آلى وضعش با شهر خودش 
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اوضاع و احوال نيز غير آن . همه عمرش چنين وضعى نديده بود، عالوه مردمى را هم آه ديد غير همشهرى هايش بودند

افزوده مى شود، تا آنكه جلو دآانى رفت تا طعامى بخرد پول خود هر لحظه به حيرتش . اوضاعى بود آه ديروز ديده بود

گفتگو و مشاجره بين  - و اين پول در اين شهر پول رايج سيصد سال قبل بود  -را به او داد آه اين را به من طعام بده 

، و مى فهميدند آه دآاندار و خريدار در گرفت و مردم جمع شدند، و هر لحظه قضيه ، روشن تر از پرده بيرون مى افتاد

اين جوان از مردم سيصد سال قبل بوده و يكى از همان گمشده هاى آن عصر است آه مردمى موحد بودند، و در جامعه 

مشرك زندگى مى آردند، و به خاطر حفظ ايمان خود از وطن خود هجرت و از مردم خود گوشه گيرى آردند، و در 

در اين روزها خدا بيدارشان آرده و االن منتظر آن شخصند آه برايشان طعام  غارى رفته آنجابه خواب فرو رفتند، و گويا

  . ببرد

جوان را هم همراه خود برده در آنجا بقيه . قضيه در شهر منتشر شد جمعيت انبوهى جمع شده به طرف غار هجوم بردند

عجزه اى بوده آه از ناحيه خدا نفرات را به چشم خود ديدند، و فهميدند آه اين شخص راست مى گفته ، و اين قضيه م

  . صورت گرفته است 

اصحاب آهف پس از بيدار شدنشان زياد زندگى نكردند، بلكه پس از آشف معجزه از دنيا رفتند و اينجا بود آه اختالف بين 

يم و به اين بايد باالى غار ايشان بنيانى بساز: مشرآين گفتند. مردم در گرفت ، موحدين با مشرآين شهر به جدال برخاستند

  . و موحدين گفتند باالى غارشان مسجدى مى سازيم . مساءله آه چقدر خواب بوده اند آارى نداشته باشيم 

  داستان از نظر غير مسلمانان 

صلى الّله عليه (بيشتر روايات و سندهاى تاريخى برآنند آه قصه اصحاب آهف در دوران فترت ما بين عيسى و رسول خدا

فاق افتاده است ، به دليل اينكه اگر قبل از عهد مسيح بود قطعا در انجيل مى آمد و اگر قبل از دوران موسى ات) و آله و سلم 

هر چند در تعدادى از روايات . بود در تورات مى آمد، و حال آنكه مى بينيم يهود آن را معتبر نمى دانند) عليه السالم (

و ليكن مى دانيم يهود آن را از نصارى گرفته چون نصارى به آن . انددارد آه قريش آن را از يهود تلقى آرده و گرفته 

اهتمام زيادى داشته آنچه آه از نصارى حكايت شده قريب المضمون با روايتى است آه ثعلبى در عرائس از ابن عباس نقل 

  : چيزى آه هست روايات نصارى در امورى با روايات مسلمين اختالف دارد. آرده 

عدد اصحاب آهف هشت نفر بوده اند، و حال آنكه روايات مسلمين و مصادر : ر سريانى داستان مى گويداول اينكه مصاد

  . يونانى و غربى داستان آنان را هفت نفر دانسته اند

  . دوم اينكه داستان اصحاب آهف در روايات ايشان از سگ ايشان هيچ اسمى نبرده است 

سوم اينكه مدت مكث اصحاب آهف را در غار دويست سال و يا آمتر دانسته و حال آنكه معظم علماى اسالم آن را سيصد 

و علت اين اختالف و تحديد مدت مكث آنان به دويست . و نه سال يعنى همان رقمى آه از ظاهر قرآن برمى آيد دانسته اند

ن عده را مجبور به بت پرستى مى آرده و اينان از شر او فرار آرده اند سال اين است آه گفته اند آن پادشاه جبار آه اي

م زندگى مى آرده ، و اين را هم مى دانيم آه اصحاب آهف به  ٢٥١ - ٢٤٩دقيوس بوده آه در حدود سالهاى   اسمش 
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ر آهف بيش از از خواب بيدار شده اند پس براى مدت لبث د ٤٣٩و يا  ٤٣٧و يا سال  ٤٢٥طورى آه گفته اند در سال 

دويست سال يا آمتر باقى نمى ماند، و اولين آسى آه از مورخين ايشان اين مطالب را ذآر آرده به طورى آه گفته است 

م بوده و ديگران همه تاريخ خود را از او گرفته اند، و به  ٥٢١م و متوفاى  ٤٥١جيمز ساروغى سريانى بوده آه متولد 

  . نظر خواننده خواهد گذشت زودى تتمه اى براى اين آالم از 

  غار اصحاب آهف آجاست ؟ 

در نواحى مختلف زمين به تعدادى از غارها برخورد شده آه در ديوارهاى آن تمثالهايى چهار نفرى و پنج نفرى و هفت 

آه مى  و در بعضى از آن غارها تمثال قربانيى هم جلو آن تمثالها هست. نفرى آه تمثال سگى هم با ايشان است آشيده اند

انسان مطلع وقتى اين تصويرها را آن هم در غارى مشاهده مى آند فورا به ياد اصحاب آهف مى . خواهند قربانيش آنند

افتد، و چنين به نظر مى رسد آه اين نقشه ها و تمثالها اشاره به قصه آنان دارد و آن را آشيده اند تا رهبانان و آنها آه خود 

  د و در اين غار براى عبادت منزل مى آنند با ديدن آن به ياد اصحاب آهف بيفتند، پس را جهت عبادت متجرد آرده ان

  . صرف يادگارى است آه در اين غارها آشيده شده نه اينكه عالمت باشد براى اينكه اينجا غار اصحاب آهف است 

ورد اختالف شديد است آه چند جا غار اصحاب آهف آه در آنجا پناهنده شدند و اصحاب در آنجا از نظرها غايب گشتند، م

  : را ادعا آرده اند

و بنا به ضبط آتاب مراصد االطالع آه مرتكب اشتباه  - افسوس به آسر همزه و نيز آسر فاء . آهف افسوس : غار اول 

شهر مخروبه اى است در ترآيه آه در هفتاد و سه آيلومترى شهر بزرگ ازمير قرار  -شده به ضمه همره و سكون فاء 

و در دامنه آوهى به )) اياصولوك ((شهر افسوس نزديك قريه اى به نام  -و يا آمتر  - ارد، و اين غار در يك آيلومترى د

  . قرار گرفته است )) ينايرداغ ((نام 

خود اين غار هم . و اين غار، غار وسيعى است آه در آن به طورى آه مى گويند صدها قبر آه با آجر ساخته شده هست 

آوه و رو به جهت شمال شرقى است ، و هيچ اثرى از مسجد و يا صومعه و يا آليسا و خالصه هيچ معبد ديگرى در سينه 

اين غار در نزد مسيحيان نصارى از هر جاى ديگرى معروف تر است ، و نامش در بسيارى . بر باالى آن ديده نمى شود

  . از روايات مسلمين نيز آمده 

آه دارد به هيچ وجه با آن مشخصاتى آه در قرآن آريم راجع به آن غار آمده تطبيق و اين غار على رغم شهرت مهمى 

  . نمى آند

اوال براى اينكه خداى تعالى درباره اينكه در چه جهت از شمال و جنوب مشرق و مغرب قرار گرفته مى فرمايد آفتاب 

آند از طرف چپ غار، و الزمه اين وقتى طلوع مى آند از طرف راست غار به درون آن مى تابد و وقتى غروب مى 

آه اصال آفتاب گير (به طرف شمال شرقى است   حرف اين است آه درب غار به طرف جنوب باشد، و غار افسوس 

و همين ناجورى مطلب باعث شده آه مراد از راست و چپ را راست و چپ آسى بگيرند آه مى ). نيست مگر مختصرى 
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راست آسى آه مى خواهد از غار بيرون شود، و حال آنكه قبال هم گفتيم معروف  خواهد وارد غار شود نه از طرف دست

  . از راست و چپ هر چيزى راست و چپ خود آن چيز است نه آسى آه به طرف آن مى رود

در غار در مقابل ستارگان بنات النعش قرار دارد، و نزديك ترين مشرق و مغربى آه : بيضاوى در تفسير خود گفته 

است مشرق و مغرب راءس السرطان است و وقتى آه مدار آفتاب با مدار آن يكى باشد آفتاب به طور مائل و  محاذى آن

مقابل در طرف چپ غار مى تابد و شعاعش به طرف مغرب آشيده مى شود، و در هنگام غروب از طرف محاذى صبح 

غار را از بين برده هواى آن را مى تابد و شعاع طرف عصرش به جاى تابش طرف صبح آشيده مى شود، و عفونت 

اين بود . تعديل مى آند، و در عين حال بر بدن آنان نمى تابد و با تابش خود اذيتشان نمى آند و لباسهايشان را نمى پوساند

  . غير او نيز نظير اين حرف را زده اند. آالم بيضاوى 

آن با بنات النعش آه در جهت قطب شمالى قرار دارد  عالوه بر اشكال گذشته مقابله در غار با شمال شرقى با مقابل بودن

سازگار نيست ، از اين هم آه بگذريم گردش آفتاب آنطور آه ايشان گفته اند با شمال شرقى بودن در غار نمى سازد، زيرا 

ر بنائى آه در جهت شمال شرقى قرار دارد و در طرف صبح ، آفتاب به جانب غربى اش مى تابد ولى در موقع غروب د

ساختمان و حتى پيش خان آن در زير سايه فرو مى رود، نه تنها در هنگام غروب ، بلكه بعد از زوال ظهر آفتاب رفته و 

اين است آه )) و اذا غربت تقرضهم ذات الشمال ((مگر آنكه آسى ادعا آند آه مقصود از جمله . سايه گسترده مى شود

  ). دقت فرمائيد(ايشان قرار مى گيرد آفتاب به ايشان نمى تابد، و يا آفتاب در پشت 

مى گويد اصحاب آهف در بلندى غار قرار دارند، و غار افسوس به )) و هم فى فجوه منه ((و اما ثانيا براى اينكه جمله 

به معناى مكان مرتفع باشد، ولى مسلم نيست ، و )) فجوة ((طورى آه گفته اند بلندى ندارد، البته اين در صورتى است آه 

  . پس اين اشكال وارد نيست . به معناى ساحت و درگاه است )) فجوة (( گذشت آه قبال

ظاهر در اين است آه مردم شهر مسجدى )) قال اّلذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا((و اما ثالثا براى اينكه جمله 

شم نمى خورد، نه اثر مسجد نه اثر صومعه بر باالى آن غار بنا آردند، و در غار افسوس اثرى حتى خرابه اى از آن به چ

و نزديك ترين بناى دينى آه در آن ديار به چشم مى خورد آليسايى است آه تقريبا در سه آيلومترى غار . و نه مانند آن 

  . قرار دارد، و هيچ جهتى به ذهن نمى رسد آه آن را به غار مرتبط سازد

يم و نوشته ديده نشده آه داللت آند يك يا چند تا از آن قبور، قبور از اين هم آه بگذريم در غار افسوس اثرى از رق

اصحاب آهف است ، و يا شهادت دهد و لو تا حدى آه چند نفر از اين مدفونين مدتى به خواب رفته بودند، پس از سالها 

  . خدا بيدارشان آرده و دو باره قبض روحشان نموده است 

ه اند آهف اصحاب آهف باشد غار رجيب است آه در هشت آيلومترى شهر عمان دومين غارى آه احتمال داد: غار دوم 

غارى است در سينه جنوبى آوهى پوشيده از صخره ، . قرار دارد)) رجيب ((پايتخت اردن هاشمى نزديك دهى به نام 

طرف جنوب  اطراف آن از دو طرف يعنى از طرف مشرق و مغرب باز است آه آفتاب به داخل آن مى تابد، در غار در

و در اين  ٣٣متر در يك سكوئى به مساحت تقريبا  ٥/٣٢قرار دارد، و در داخل غار طاقنمائى آوچك است به مساحت 

  . غار نيز چند قبر هست به شكل قبور باستانى روم و گويا عدد آنها هشت و يا هفت است 
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ن ديده مى شود آه چون محو شده خوب خوانده بر ديوار اين غار نقشه ها و خطوطى به خط يونانى قديم و به خط ثموديا

  . نمى شود، البته بر ديوار عكس سگى هم آه با رنگ قرمز و زينت هاى ديگرى آراسته شده ديده مى شود

هست آه از گنجينه ها و آثار ديگرى است آه در آنجا آشف گرديده است و )) بيزانس ((و بر باالى غار آثار صومعه 

ساخته شده و آثار  ٤٢٧ - ٤١٨اول يعنى در حدود )) جوستينوس ((صومعه در عهد سلطنت  معلوم مى شود بناى اين

ديگرى آه داللت مى آند آه اين صومعه يك بار ديگر تجديد بنا يافته است و مسلمانان آن را پس از استيال بر آن ديار 

ه دارد، و در ساحت و فضاى جلو در چون مى بينيم آه اين صومعه محراب و ماءذنه و وضوخان. مسجدى قرار داده اند

اين غار آثار مسجد ديگرى است آه پيداست مسلمين آن را در صدر اسالم بنا نهاده و هر چندى يك بار مرمت آرده اند و 

پيداست آه اين مسجد بر روى خرابه هاى آليسايى قديمى از روميان ساخته شده ، و اين غار على رغم اهتمامى آه مردم 

و عنايتى آه به حفظش نشان مى دادند و آثار موجود در آن از اين اهتمام و عنايت حكايت مى آند غارى بدان داشته 

متروك و فراموش شده بوده ، و به مرور زمان خراب و ويران گشته تا آنكه اداره باستان شناسى اردن هاشمى اخيرا در 

  . نها خفاء از زير خاك دوباره ظاهر سازدصدد برآمده آه در آن حفارى آند و نقب بزند و آن را پس از قر

در آثارى آه از آنجا استخراج آردند شواهدى يافت شده آه داللت مى آند آه اين غار همان غار اصحاب آهف است آه 

  . داستانش در قرآن آريم آمده 

در تعدادى از روايات مسلمين همچنانكه بدان اشاره شد نيز همين معنا آمده است آه غار اصحاب آهف در اردن واقع شده 

و رقيم هم اسم دهى است نزديك به شهر عمان آه قصر يزيد بن . و ياقوت آنها را در معجم البلدان خود آورده است . 

هم در قريه اى ديگر نزديك به آن دارد آه نامش موقر است و شاعر آه البته قصر ديگرى . عبدالملك در آنجا بوده است 

  : گفته 

  يزرن على تنانيه يزيدا 

  با آناف الموقر و الرقيم 

و شهر عمان . آن زمان بر باالى آن آاخ يزيد را ديدار مى آنند در حالى آه موقر و رقيم در چشم انداز ايشان است 

از معروفترين و زيباترين شهرهاى آن عصر بوده ساخته شده است ، و اين شهر تا  امروزى هم درجاى شهر فيالدلفيا آه

قبل از ظهور دعوت اسالمى بوده ، او خود آن شهر و پيرامونش از اوائل قرن دوم ميالدى در تحت استيالى حكومت روم 

  . بود تا آنكه سپاه اسالم سر زمين مقدس را فتح آرد

  . ار اصحاب آهف با اين غار بهتر انطباق دارد تا غارهاى ديگرو حق مطلب اين است آه مشخصات غ

غارى است آه در آوه قاسيون قرار دارد و اين آوه در نزديكى هاى شهر صالحيه دمشق است آه اصحاب : غار سوم 

  . آهف را به آنجا نيز نسبت مى دهند

  . ب آهف را به آنجا نيز نسبت مى دهندغارى است آه در بتراء يكى از شهرهاى فلسطين است آه اصحا: غار چهارم 
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غارى است آه به طورى آه گفته اند در شبه جزيره اسكانديناوى در شمال اروپا آشف شده و در آنجا به هفت : غار پنجم 

  . جسد سالم برخوردند آه در هياءت روميان بوده احتمال داده اند آه همان اصحاب آهف باشند

ب آهف را به آنها نيز نسبت مى دهند، همچنانكه مى گويند نزديكيهاى شهر نخجوان و چه بسا غارهاى ديگرى آه اصحا

يكى از شهرهاى قفقاز غارى است آه اهالى آن نواحى احتمال داده اند آه غار اصحاب آهف باشد، و مردم به زيارت آنجا 

  . مى روند

ى باشد آه در قرآن ياد شده در دست نيست ، و ليكن هيچ شاهدى آه داللت آند بر اين آه يكى از اين غارها همان غار

عالوه بر اينكه مصادر تاريخى اين دو غار آخرى را تكذيب مى آند، چون قصه اصحاب آهف على اى حال قصه اى است 

رومى و در تحت سلطه و سيطره روميان اتفاق افتاده ، و روميان حتى در بحبوحه قدرت و مجد و عظمتشان تا حدود 

  . يناوى تسلط نيافتندقفقاز و اسكاند

  داستان اصحاب آهف در روايات 

ما به تو آيت : روايت آورده آه فرمود) عليه السالم (از امام )) ام حسبت ان اصحاب الكهف ((در تفسير قمى در ذيل آيه 

ها و معجزه هائى داديم آه از داستان اصحاب آهف مهم تر بود، آيا از اين داستان تعجب مى آنى آه جوانانى بودند در 

رقيم ((و اما . بود، زندگى مى آرده اند) صلى الّله عليه و آله و سلم (محمد قرون فترت آه فاصله نبوت عيسى بن مريم و 

عبارت از دو لوح مسى بوده آه داستان اصحاب آهف را روى آن حك نموده اند آه دقيانوس ، پادشاه آنها چه دستورى )) 

  . و سرانجام آارشان چه شدبه ايشان داده بود، و آنان چگونه از دستور او سر پيچيده اسالم را پذيرفته بودند، 

سبب نزول : روايت آرده آه فرمود) عليه السالم (و باز در همان آتاب از ابن ابى عمير از ابى بصير از امام صادق 

سوره آهف اين بود آه قريش سه نفر را به قبيله نجران فرستادند تا از يهوديان آن ديار مسائلى را بياموزند و با آن رسول 

را بيازمايند، و آن سه نفر نضر بن حارث بن آلده و عقبة بن ابى معيط و عاص بن وائل ) ه عليه و آله و سلم صلى الّل(خدا 

  . سهمى بودند

يهوديان گفتند سه مساءله از او بپرسيد . اين سه نفر به سوى نجران بيرون شده جريان را با علماى يهود در ميان گذاشتند

د در ادعايش راستگو است ، و سپس از او يك مساءله ديگر بپرسيد اگر گفت مى دانم اگر آنطور آه ما مى دانيم پاسخ دا

  . بدانيد آه دروغگو است 

آن مسائل چيست ؟ جواب دادند آه از احوال جوانانى بپرسيد آه در قديم االيام بودند و از ميان مردم خود بيرون شده : گفتند

خوابيدند؟ و تعدادشان چند نفر بود؟ و چه چيز از غير جنس خود  و در مخفيگاه خود خوابيدند، چقدر. غايب گشتند

  همراهشان بود؟ و داستانشان چه بود؟ 

مطلب دوم اينكه از او بپرسيد داستان موسى آه خدايش دست ور داد از عالم پيروى آن و از او تعليم گير چه بوده ؟ و آن 

  او چه بود؟ عالم آه بوده ؟ و چگونه پيرويش آرد؟ و سرگذشت موسى با 
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سوم اينكه از او سرگذشت شخصى را بپرسيد آه ميان مشرق و مغرب عالم را بگرديد تا به سد ياءجوج و ماءجوج برسيد، 

  . او آه بود؟ و داستانش چگونه بوده است 

م جواب اگر اينطور آه ما شرح دادي: يهوديان پس از عرض اين مسائل جواب آنها را نيز به فرستادگان قريش داده گفتند

  . داد صادق است و گرنه دروغ مى گويد

  آن يك سؤ ال آه گفتيد چيست ؟ : پرسيدند

از او بپرسيد قيامت چه وقت به پا مى شود، اگر ادعا آرد آه من مى دانم چه موقع به پا مى شود دروغگو است ، و : گفتند

  . اگر گفت جز خدا آسى تاريخ آن را نمى داند راستگو است 

پسر برادرت ادعا مى آند آه اخبار آسمانها برايش : يش به مكه برگشتند و نزد ابوطالب جمع شدند و گفتندفرستادگان قر

مى آيد، ما از او چند مساءله پرسش مى آنيم اگر جواب داد مى دانيم آه راستگو است و گرنه مى فهميم آه دروغ مى 

  . گويد

  . ن مسائل را مطرح آردندآنها، آ. بپرسيد آنچه دلتان مى خواهد: ابوطالب گفت 

)) ان شاء الّله ((فردا جوابهايش را مى دهم و در اين وعده اى آه داد : فرمود) صلى الّله عليه و آله و سلم (رسول خدا 

غمگين گرديد و ) صلى الّله عليه و آله و سلم (به همين جهت چهل روز وحى از او قطع شد تا آنجا آه رسول خدا . نگفت 

وى ايمان آورده بودند به شك افتادند، و قريش شادمان شده و شروع آردند به استهزاء و آزار، و ابوطالب  يارانش آه به

  . سخت در اندوه شد

از جبرئيل سبب تاءخير را ) صلى الّله عليه و آله و سلم (پس از چهل شبانه روز سوره آهف بر وى نازل شد، رسول خدا 

اى محمد تو گمان آرده اى : سپس در اين سوره فرمود. ود نازل شويم جز به اذن خداپرسيد؟ گفت ما قادر نيستيم از پيش خ

به بعد داستان ايشان را شروع )) اذ اوى الفتية ((داستان اصحاب آهف و رقيم از آيات ما امرى عجيب است آنگاه از آيه 

  . نموده و بيان فرمود

هف و رقيم در زمان پادشاهى جبار و ستمگر زندگى مى آردند اضافه آرد آه اصحاب آ) عليه السالم (آنگاه امام صادق 

آه اهل مملكت خود را به پرستش بتها دعوت مى آرد و هر آه سر باز مى زد او را مى آشت ، و اصحاب آهف در آن 

د، پادشاه ماءمورينى در دروازه شهر گمارده بود تا هر آس خواست بيرون شو. آشور مردمى با ايمان و خداپرست بودند

اول به بتها سجده بكند، اين چند نفر به عنوان شكار بيرون شدند، و در بين راه به شبانى برخوردند او را به دين خود 

  . دعوت آردند نپذيرفت ولى سگ او دعوت ايشان را پذيرفته به دنبال ايشان به راه افتاد

چون شب فرا . ع از آيش بت پرستى فرار آردنداصحاب آهف به عنوان شكار بيرون آمدند، اما در واق: سپس امام فرمود

فضربنا على اذانهم : ((رسيد با سگ خود داخل غارى شدند خداى تعالى خواب را بر ايشان مسلط آرد، همچنانكه فرموده 

پس در غار خوابيدند تا روزگارى آه خدا آن پادشاه و اهل آن شهر را هالك نمود و آن روزگار را )) فى الكهف سنين عددا

  . سپرى آرد و روزگارى ديگر و مردم ديگرى پيش آورد
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به نظر شما چقدر خوابيديم ؟ نگاه : در اين عصر بود آه اصحاب آهف از خواب بيدار شده يكى از ايشان به ديگران گفت 

ه يكى از نفرات آنگاه ب. به نظر ما يك روز و يا پاره اى از يك روز خواب بوده ايم : به آفتاب آردند ديدند باال آمده گفتند

خود گفتند اين پول را بگير و به درون شهر برو اما به طورى آه تو را نشناسند پس در بازار مقدارى خوراك برايمان 

  . خريدارى آن زنهار آه اگر تو را بشناسند، و به نهانگاه ما پى ببرند همه ما را مى آشند و يا به دين خود بر مى گردانند

وارد شهر شد ليكن شهرى ديد بر خالف آن شهرى آه از آن بيرون آمده بودند و مردمى ديد بر  آن مرد پول را برداشته

تو آيستى و از آجا : خالف آن مردم هيچ يك از افراد آنان را نشناخت و حتى زبان ايشان را هم نفهميد، مردم به وى گفتند

مرد بيرون آمده تا به در غار رسيدند، و به جستجوى  آمده اى ؟ او جريان را گفت اهل شهر با پادشاهشان به راهنمايى آن

بعضى گفتند پنج نفرند آه ششمى آنان سگشان است . آن پرداختند بعضى گفتند سه نفرند آه چهارمى آنان سگ ايشان است 

  . هفت نفرند آه هشتمى آنان سگشان مى باشد: بعضى ديگر گفتند. 

ان اصحاب آهف و مردم شهر حائلى ايجاد آرد آه احدى قدرت بر آنگاه خداى سبحان با حجابى از رعب و وحشت مي

او وقتى وارد شد ديد رفقايش در هراس . داخل شدن بدانجا را ننمود غير از همان يك نفرى آه خود از اصحاب آهف بود

ى آه از بيرون از اصحاب دقيانوس اند و خيال مى آردند اين جمعيت همانهايند آه از مخفيگاه آنان با خبر شده اند، مرد

آمده بود جريان را به ايشان گفت آه در حدود چند صد سال است آه ما در خواب بوده ايم و سرگذشت ما معجزه اى براى 

  . مردم گشته ، آنگاه گريسته از خدا خواستند دوباره به همان خواب اوليشان برگرداند

يم آه زيارتگاهى برايمان باشد، چون اين جمعيت سپس پادشاه شهر گفت جا دارد ما بر باالى اين غار مسجدى بساز

آنان در سال دو نوبت اين پهلو و آن پهلو مى شوند شش ماه بر پهلوى راست هستند و شش ماه   مردمى با ايمان هستند، پس 

 ديگر بر پهلوى چپ و سگ ايشان دستهاى خود را گسترده و دم در غار خوابيده است ، آه خداى تعالى درباره داستان

  ...)). نحن نقص عليك نباهم بالحق : ((ايشان در قرآن آريم فرموده 

اين روايت از روشن ترين روايات اين داستان است آه عالوه بر روشنى متن آن تشويش و اضطرابى هم در آن : مولف 

ت سه نفر و يكى با اين وصف ، اين نكته را هم متضمن است آه مردمى آه در عدد آنها اختالف آردند و يكى گف. نيست 

گفت پنج نفر و ديگرى گفت هفت نفر، همان اهل شهر بوده اند آه در غار اجتماع آرده بودند، و اين خالف ظاهر آيه است 

و نيز متضمن اين نكته است آه اصحاب آهف براى بار دوم نيز به خواب رفتند و نمردند و نيز سگشان هنوز هم در . 

آهف در هر سال دو نوبت اين پهلو، آن پهلو مى شوند، و هنوز هم به همان هيات غار دستهايش را گسترده و اصحاب 

  . سابق خود هستندو حال آنكه بشر تاآنون در روى زمين به غارى آه در آن عده اى به خواب رفته باشند بر نخورده است 

جزو روايت نباشد بلكه آالم خود قمى  بعالوه در ذيل اين روايت عبارتى است آه ما آن را نقل نكرديم ، چون احتمال داديم

جزو آالم اهل )) و لبثوا فى آهفهم ثالث مائه سنين و ازدادوا تسعا((و يا روايت ديگرى باشد، و آن اين است آه جمله 

 رد آن است ، و حال آنكه در بيان سابق ما اين معنا از نظر خواننده گذشت)) قل الّله اعلم بما لبثوا((آتاب است ، و جمله 

  . آه سياق آيات با اين حرف مخالف است و نظم بليغ قرآنى آن را نمى پذيرد
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در بيان داستان اصحاب آهف از طريق شيعه و سنى روايات بسيارى وجود دارد و ليكن خيلى با هم اختالف دارند، به 

يك اختالفى آه در آنها مثال . طورى آه در ميان همه آنها حتى دو روايت ديده نمى شود آه از هر جهت مثل هم باشند

يكى اصحاب : هست اين است آه در بعضى از آنها مانند روايت باال آمده آه پرسش هاى قريش از آن جناب چهار تا بوده 

و در بعضى ديگر آمده آه پرسش از سه چيز . آهف دوم داستان موسى و عالم و سوم قصه ذوالقرنين چهارم قيام قيامت 

صلى الّله عليه و آله (در اين روايات آمده آه عالمت صدق دعوى رسول خدا . رنين و روح اصحاب آهف و ذوالق: بوده 

اين است آه از اصحاب آهف و ذو القرنين جواب بگويد، و از آخرى يعنى روح جواب ندهد، و آن جناب از آن ) و سلم 

و شما خواننده محترم در بيان . ن جواب ندادو از آ...)) قل الروح من امر ربى : ((دو جواب داد و در پاسخ از روح آيه آمد

آيه مذآور متوجه شديد آه آيه در مقام جواب ندادن نبود و نخواسته از جواب دادن طفره برود بلكه حقيقت و واقع روح را 

  . بيان مى آند پس نبايد گفت آه آن جناب از سؤ ال درباره روح جواب نداد

و در . ت هست اين است آه اصحاب آهف و اصحاب رقيم يك جماعت بوده اندو از جمله اختالفاتى آه در بيشتر روايا

ولى از . بعضى ديگر آمده آه اصحاب رقيم طايفه ديگرى بوده اند آه خداى تعالى نامشان را با اصحاب آهف آورده 

نفر بودند از  آنگاه روايت مزبور قصه اصحاب رقيم را چنين آورده آه سه. توضيح داستان اصحاب رقيم اعراض نموده 

خانه بيرون شدند تا براى خانواده هاى خود رزقى تهيه آنند، در بيابان به رگبار باران برخوردند، ناچار به غارى پناهنده 

شدند، و اتفاقا در اثر ريزش باران سنگ بسيار بزرگى از آوه حرآت آرده درست جلو غار آمد و آن را بست و اين چند 

  . نفر را در غار حبس آرد

يكى آار نيكى آه . بياييد هر آس آار نيكى دارد خداى را به آن سوگند دهد تا اين بال را از ما دفع آند: يكى از ايشان گفت 

دومى آار نيك خود . داشت بيان آرد و خداى رابه آن قسم داد سنگ قدرى آنار رفت به طورى آه روشنايى داخل غار شد

سومى آه اين آار را آرد سنگ . آنار رفت ، به قدرى آه يك ديگر را مى ديدندرا گفت و خداى را به آن سوگند داد سنگ 

اين روايت را الدر المنثور از نعمان بن بشير نقل آرده آه او بدون سند از رسول خدا . به آلى آنار رفت و بيرون آمدند

  . روايت آرده است ) صلى الّله عليه و آله و سلم (

س و معهود است اين است آه هيچ وقت اشاره به داستانى نمى آند مگر آنكه آن را توضيح ليكن آنچه از قرآن آريم ماءنو

مى دهد ومعهود نيست آه اسم داستانى را ببرد و اصال درباره آن سخنى نگويد، و يا اسم دو داستان را ببرد و آن وقت يكى 

  . را بيان نموده دومى را به آلى فراموش آند

پادشاه مزبور آه اصحاب آهف از شر او فرار آردند اسمش : ست آه در پاره اى روايات داردو از جمله اختالفات اين ا

و در . و در بعضى ديگر آمده آه او ادعاى الوهيت مى آرده . پادشاه روم بوده ) م  ٥.٣ - م  ٢٨٥ديوآليس (دقيانوس 

ين دو پادشاه ده سال فاصله است ، و آن پادشاه روم بوده ، و بين ا) م  ٢٥١ - م  ٢٤٩دسيوس (بعضى آمده آه وى دقيوس 

و در بعضى از روايات آمده آه مردى مجوسى . پادشاه اهل توحيد را مى آشته و مردم را به پرستش بتها دعوت مى آرده 

. مى خوانده در حالى آه تاريخ نشان نمى دهد آه مجوسيت در بالد روم شيوع يافته باشد  بوده آه مردم را به دين مجوس 

  . بوده اند) عليه السالم (بعضى روايات آمده آه اصحاب آهف قبل از مسيح  و در
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. رقيم اسم شهرى بوده آه اصحاب آهف از آنجا بيرون شدند: و از جمله اختالفات اين است آه در بعضى از روايات دارد

و . ور در آن قرار گرفته و در بعضى ديگر آمده اسم آوهى است آه غار مزب. و در بعضى ديگر آمده اسم بيابانى است 

و در بعضى ديگر گفته . و در بعضى آمده آه اسم لوحى است از سنگ . در بعضى ديگر آمده آه اسم سگ ايشان است 

شده از قلع و در بعضى ديگر از مس و در بعضى ديگر آمده آه از طال بوده و اسامى اصحاب آهف در آن حك شده و 

بعضى ديگر از روايات مى گويد در . ، و اين نوشته را دم در آهف نصب آرده اندهمچنين اسم پدرانشان و داستانشان 

داخل آهف بوده و در بعضى ديگرآمده آه بر سر در شهر آويزان بوده ، و در بعضى ديگر آمده آه در خزانه بعضى از 

  . ملوك يافت شده ، و در بعضى آن را دو لوح دانسته است 

ده درباره وضع جوانان است ، در بعضى از روايات آمده آه ايشان شاهزاده بوده اند در اختالف ديگرى آه در روايات آم

و در بعضى ديگر . و در بعضى ديگر آمده آه از فرزندان علماء بوده اند. بعضى ديگر آمده آه از اوالد اشراف بوده اند

و در حديث . نده آه سگش هم بااو آمده آمده آه خودشان شش نفر بوده و هفتمى ايشان چوپانى بوده آه گوسفند مى چرا

اصحاب آهف حمامى بوده : وهب بن منبه آه هم الدر المنثور آن را آورده و هم ابن اثير در آامل نقل آرده مى گويد آه 

اند آه در بعضى از حمامهاى شهر آار مى آرده اند، وقتى شنيدند آه سلطان مردم را به بت پرستى وادار مى آند از شهر 

و در بعضى ديگر از روايات آمده آه ايشان از وزراء پادشاه آن عصر بوده اند آه همواره در امور و مهمات . ن شدندبيرو

  . مورد شور او قرار مى گرفته اند

در بعضى از روايات آمده آه اصحاب آهف قبل از بيرون آمدن از شهر مخالفت : يكى ديگر از اختالفات اين است آه 

و در بعضى ديگر دارد آه شاه ملتفت نشد تا بعد از آنكه از شهر بيرون . خود را علنى آرده بودند، و شاه هم فهميده بود

و در بعضى ديگر آمده آه نفر هفتمى . توطئه آردند براى بيرون آمدن و در بعضى ديگر آمده آه اين عده با هم . رفتند

  . آنان چوپانى بوده آه به ايشان پيوسته است ، و در بعضى ديگر آمده آه تنها سگ آن چوپان ايشان را همراهى آرد

برآمد ولى اثرى از  باز از موارد اختالف يكى اين است آه بعد از آنكه فرار آردند، و پادشاه فهميد در جستجوى ايشان

و در بعضى روايات ديگر آمده آه پس از جستجو ايشان را در غار پيدا آرد آه خوابيده بودند، دستور داد . ايشان نيافت 

اين . در غار را تيغه آنند تا در آنجا از گرسنگى و تشنگى بميرند، و زنده به گور شوند تا آيفر نافرمانى خود را دريابند

آه خدا مى خواست بيدارشان آند، چوپانى را فرستاد تا آن بنيان را خراب آرده تا زاغه اى براى بود تا روزگارى 

  . گوسفندان خود درست آند، در اين موقع خداى تعالى ايشان را بيدار آرد، و سرگذشتشان از اينجا شروع مى شود

در بعضى از روايات آمده آه دوباره به خوابشان آرد و تا روز قيامت بيدار نمى شوند، : مورد اختالف ديگر اين است آه 

  . و در هر سال دو نوبت از اين پهلو به آن پهلويشان مى آند

ن آريم فرموده ، در بيشتر روايات آمده همان سيصد و نه سال آه قرآ. يكى ديگر اختالفى است آه در مدت خوابشان شده 

رد آن )) قل اهللا اعلم بما لبثوا((و در بعضى ديگر آمده آه سيصد و نه سال حكايت قول اهل آتاب است و جمله . است 

  . و در بعضى ديگر آمده آه سيصد سال بوده و نه سال را اهل آتاب اضافه آرده اند. است 
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و بيشتر آنچه آه از طرق عامه روايت شده در آتاب الدرالمنثور و از اين قبيل اختالفات آه در روايات آمده بسيار است ، 

و بيشتر آنچه از طرق شيعه نقل شده در آتاب بحار و تفسير برهان و نور الثقلين جمع آورى شده ، اگر آسى بخواهد به 

اتفاق دارنداين است آه  تنها مطلبى آه مى توان گفت اين روايات در آن. همه آنها دست يابد بايد به اين آتابها مراجعه آند

اصحاب آهف مردمى موحد بودند، و از ترس پادشاهى جبار آه مردم را مجبور به شرك مى آرده گريخته اند و به غارى 

  . تا آخر آنچه آه قرآن از داستان ايشان آورده  - پناه برده در آنجا به خواب رفته اند 

اى سليمان : به من فرمود) عليه السالم (امام صادق : آرده آه گفت و در تفسير عياشى از سليمان بن جعفر همدانى روايت 

مگر نمى دانى آه اصحاب : گويند، فرمود)) فتى ((آيست ؟ عرض آردم فدايت شوم نزد ما جوان را )) فتى ((مقصود از 

است آه به خدا ايمان اى سليمان فتى آسى . آهف همگيشان آامل مردانى بودند و مع ذلك خداى تعالى ايشان را فتى ناميده 

  . بياورد و پرهيزآارى آند

آورده ، ) عليه السالم (در معناى اين روايت مرحوم آلينى در آافى از قمى روايت مرفوعه اى از امام صادق : مؤ لف 

  . ليكن از ابن عباس روايت شده آه او گفته اصحاب آهف جوانانى بودند

  . اصحاب آهف همه صراف بودند: ابى جعفر روايت آرده آه گفت و در الدر المنثور است آه ابن ابى حاتم از 

اصحاب آهف شغلشان : روايت آرده آه گفت ) عليه السالم (قمى نيز به سند خود از سدير صيرفى از امام باقر : مؤ لف 

ن گفتگو از روايت آرده آه در حضورشا) عليه السالم (و ليكن در تفسير عياشى از درست از امام صادق . صرافى بوده 

  . صراف پول نبودند، بلكه صراف آالم و افرادى سخن سنج بودند: اصحاب آهف شد فرمود

اصحاب آهف ايمان به خدا را پنهان : روايت آرده آه گفت ) عليه السالم (و در تفسير عياشى از ابى بصير از امام صادق 

  . بر دادو آفر را اظهار داشتند و به همين جهت خداوند اجرشان را دو برا

و نيز در معناى آن عياشى از . در آافى نيز در معناى اين حديث روايتى از هشام بن سالم از آن جناب نقل شده : مؤ لف 

اصحاب آهف در ظاهر زنار : آاهلى از آن جناب و از درست در دو خبر از آن جناب آورده آه در يكى از آنها آمده آه 

  . آردندمى بستند و در اعياد مردم شرآت مى 

بر )) اذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات و االرض لن ندعو من دونه الها((و نبايد به اين روايات اشكال آرد آه از ظاهر آيه 

...)) اويعيدوآم ((و اينكه مفسرين در تفسير حكايت آالم ايشان آه گفته اند . مى آيد آه اصحاب آهف تقيه نمى آرده اند

يح نيست ، براى اينكه اگر به ياد خواننده باشد گفتيم آه بيرون شدن آنان از شهر، هجرت از شهر احتمال تقيه داده اند صح

چيزى آه هست تواطى آنان آه شش نفر از . شرك بوده آه در آن از اظهار آلمه حق و تدين به دين توحيد ممنوع بوده اند

پس . مخالفت با دين وثنيت عنوان ديگرى نداشته  معروفها و اهل شرف بوده اند، و اعراضشان از اهل و مال و وطن جز

اصحاب آهف در خطر عظيمى بوده اند، به طورى آه اگر بر آنان دست مى يافتند يا سنگسار مى شدند و يا آنكه مجبور به 

  . قبول دين قوم خود مى گشتند
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السموات و االرض لن ندعوا من دونه  ربنا رب: ((و با اين زمينه آامال روشن مى شود آه قيام ايشان در اول امر و گفتن 

اعالم علنى مخالفت با مردم و تجاهر بر مذمت بت پرستى و توهين به طريقه مردم نبوده ، زيرا اوضاع عمومى )) الها

  . محيط، چنين اجازه اى به آنان نمى داد، بلكه اين حرف را در بين خود گفته اند

داللت دارد براينكه ايشان تظاهر )) موا فقالوا ربنا رب السموات و االرض اذ قا((و به فرضى هم آه تسليم شويم آه جمله 

به ايمان و مخالفت با بت پرستى مى آرده اند و تقيه را آنار گذاشته بودند، تازه مى گوييم اين در آخرين روزهايى بوده آه 

پس معلوم شد آه . تقيه زندگى مى آرده انددر ميان مردم بوده اند، و قبل از اينكه چنين تصميمى بگيرند در ميان مردم با 

  . سياق هيچ يك از دو آيه منافاتى با تقيه آردن اصحاب آهف در روزگارى آه در شهر و در ميان مردم بودند، ندارد

اصحاب آهف نه : روايت آرده آه فرمو) عليه السالم (و در تف سير عياشى نيز از ابى بكر حضرمى از امام صادق 

شناختند و نه با هم عهد و ميعادى داشتند بلكه در صحرا يكديگر را ديده با هم عهد و پيمان بستند، و از يكديگر را مى 

يكديگر، يعنى دو به دو عهد گرفتند، آنگاه قرار گذاشتند آه يك باره مخالفت خود را علنى ساخته به اتفاق در پى سرنوشت 

  . خود بروند

  : از ابن عباس آه ذيال نقل مى شوددر معناى اين روايت خبرى است : مؤ لف 

ما با معاويه در : روايت آرده اند آه گفت   در الدرالمنثور است آه ابن ابى شيبه و ابن منذر و ابن ابى حاتم از ابن عباس 

جنگ مضيق آه در اطراف روم بود شرآت آرديم و به غار معروف آهف آه اصحاب آهف در آنجا بودند و داستانشان 

ابن . چه مى شد در اين غار را مى گشوديم واصحاب آهف را مى ديديم : معاويه گفت . قرآن آورده برخورديم را خدا در 

تو نمى توانى اين آار را بكنى خداوند اين اشخاص را از نظر آسانى آه بهتر از تو بودند مخفى داشت : عباس به او گفت 

  اگر آنان را ببينى پا به فرار مى گذارى و پر از ترس  - منهم رعبا  لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا و لملئت: ((و فرمود

من از اين آار دست بر نمى دارم تا قصه آنان را به چشم خود ببينيم ، عده اى را فرستاد تا داخل : مى شوى معاويه گفت 

نان مسلط نمود تا به طرف بيرون آن عده وقتى داخل غار شدند خداوند باد تندى بر آ. غار شده جستجو آنند، و خبر بياورند

قضيه به ابن عباس رسيد پس او شروع آرد به نقل داستان اصحاب آهف و گفت آه اصحاب آهف در . پرتابشان آرد

بتها آشانيد، و اين چند نفر در آن   مملكتى زندگى مى آردند آه پادشاهى جبار داشت و مردمش را به تدريج به پرستش 

وقتى به . ديدند بيرون آمده خداوند همه شان را يكجا جمع آرد بدون اينكه قبال يكديگر را بشناسند شهر بودند، وقتى اين را

هم برخوردند از يكديگر پرسيدند قصد آجا داريد، در جواب نيت خود را پنهان مى داشتند چون هر يك ديگرى را نمى 

بعدا معلوم شد آه همه يك هدف دارند و . بگويند شناخت تا آنكه از يكديگر عهد و ميثاق محكم گرفتند آه نيت خود را

  )). مرفقا... ربنا رب السموات و االرض : ((منظورشان پرستش پروردگار و فرار از شرك است ، همه با هم گفتند

آنگاه ابن عباس اضافه مى آند آه دور هم نشستند، از سوى ديگر زن و بچه ها و قوم و خويش ها به جستجويشان 

او گفت اين عده در آينده شاءن . ى هر چه بيشتر گشتند آمتر خبردار شدند تا خبر به گوش پادشاه وقت رسيدبرخاستند ول

و به همين جهت دستور . مهمى خواهند داشت ، معلوم نيست به منظور خيانت بيرون شده اند يا منظور ديگرى داشته اند

ند آنگاه آن را در خزينه سلطنتى خود جاى داد و در اين باره داد تا لوحى از قلع تهيه آرده اسامى آنان را در آن بنويس
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چون مقصود از رقيم همان لوحى )) ام حسبت ان اصحاب الكهف و الرقيم آانوا من اياتنا عجبا: ((خداى تعالى مى فرمايد

خل غار شدند، و و اما اصحاب آهف ، از آنجا آه بودند به راه افتاده دا. است آه اسامى اصحاب آهف در آن مرقوم شده 

خدا به گوششان زد و خواب را برايشان مسلط آرد، و اگر در غار نبودند آفتاب بدنهايشان را مى سوزانيد، و اگر هر چند 

و ترى ((يك بار از اين پهلو به آن پهلو نمى شدند زمين بدنهايشان را مى خورد، و اينجا است آه خداى تعالى فرموده 

  ...)). الشمس 

او مردى خداپرست بود، و بر . پادشاه مزبور دورانش منقضى گشت و پادشاهى ديگر به جايش نشست : يدآنگاه مى گو

خالف آن ديگرى عدالت گسترد، در عهد او خداوند اصحاب آهف را براى آن منظورى آه داشت بيدار آرد، يكى از 

ديگر گفت دو روز، سومى گفت بيشتر  يك روز، يكى: به نظر شما چقدر خوابيده ايم ؟ آن ديگرى گفت : ايشان گفت 

بى جهت اختالف مكنيد آه هيچ قومى اختالف نكردند مگر آنكه هالك شدند، شما يك : خوابيده ايم تا آنكه بزرگشان گفت 

  . نفر را با اين پول روانه آنيد تا از شهر طعامى خريدارى آند

مردم شهر را ديد آه طور ديگرى شده اند آن . ون نديده بودوقتى وارد شهر شد لباسها و هيات ها و منظره هايى ديدآه تاآن

نزديك نانوايى رفت پول خود را آه سكه اش به اندازه آف پاى بچه شتر بود نزد او انداخت نانوا . مردم عهد خود نيستند

ن و گرنه تو را نزد پول را بيگانه يافت ، و پرسيد اين را از آجا آورده اى ؟ اگر گنجى پيدا آرده اى مرا هم راهنمايى آ

فالنى ، : آيا مرا به امير مى ترسانى ، هر دو به نزد امير شدند، امير پرسيد پدرت آيست ؟ گفت : گفت . امير خواهم برد

فالنى او را هم نشناخت ، رفته رفته مردم دورش : چيست ؟ گفت   امير چنين آسى را نشناخت ، پرسيد پادشاهت نامش 

عالم شهر به ياد آن لوح افتاده دستور داد آن را آوردند آنگاه اسم آن شخص . الم ايشان رسيدجمع شدند، خبر به گوش ع

راپرسيد، و ديد آه يكى از همان چند نفرى است آه نامشان در لوح ضبط شده ، اسامى رفقايش را پرسيد، همه را با 

به برادرانتان آه چند صد سال قبل ناپديد شدند به مردم بشارت داد آه خداوند شما را . اسامى مرقوم در لوح مطابق يافت 

مردم همه حرآت آردند تا آمدند نزديك غار چون نزديك شدند جوان گفت شما باشيد تا من بروم . راهنمايى آرده برخيزيد

آنند و رفقايم را خبر آنم و آنگاه آرام وارد شويد، و هجوم نياوريد، و گرنه ممكن است از ترس قالب تهى آنند، و خيال 

حرفى نداريم ليكن به شرطى آه قول بدهى باز هم : گفتند. شما لشگريان همان پادشاهيد، و براى دستگيريشان آمده ايد

پس داخل غار شد و ديگر نفهميدند به آجا رفت ، و از نظر . بيرون بيايى ، او هم قول داد آه ان شاء الّله بيرون مى آيم 

ستند وارد شوند نتوانستند، ال جرم گفتند بر باالى غارشان مسجدى بنا آنيم ، و چنين مردم ناپديد گرديد، مردم هر چه خوا

  . آردند، و هميشه در آن مسجد به عبادت و استغفار مى پرداختند

اين روايت مشهور است ، و مفسرين در تفاسير خود آن را نقل آرده و خالصه تلقى به قبولش آرده اند، در حالى : مؤ لف 

  : چند اشكال نيست  آه خالى از

يكى اينكه از ظاهرش بر مى آيد آه اصحاب آهف هنوز در حال خواب هستند و خداوند بشر را از اينكه بخواهند آسب 

اطالعى و جستجويى از ايشان بكنند منصرف نموده ، و حال آنكه آهفى آه در ناحيه مضيق و معروف به غار افسوس 

  . ين چيزى نيست است امروز هم معروف است ، و در آن چن



 

 148

و آيه اى هم آه ابن عباس بدان تمسك جسته حالت خواب ايشان را قبل از بيدار شدن مجسم مى سازد، نه بعد از بيداريشان 

و آن روايتى است آه الدر . عالوه بر اينكه از خود ابن عباس روايت ديگرى رسيده آه مخالف با اين روايت است . را

پادشاه با مردم سوار شده تا به در غار : ((ن ابى حاتم از عكرمه نقل آرده و در آخر آن آمده آه المنثور از عبد الرزاق و اب

آمدند، جوان گفت مرا رها آنيد تا رفقايم را ببينم و جريان را برايشان بگويم ، چند قدمى جلوتر وارد غار شد، او رفقايش 

وابيدند، مردم شهر چون ديدند دير آرد وارد غار شدند و را ديد و رفقايش هم او را ديدند، خداوند به گوششان زد خ

اين جريان آيتى است آه خداى تعالى براى شما : جسدهايى بى روح ديدند آه هيچ جاى آنها پوسيده نشده بود، شاه گفت 

  . فرستاده 

نهايى ديدند مردى گفت ابن عباس با حبيب بن مسلمه به جنگ رفته بود، در راه به همين غار بر خوردند، و در آن استخوا

اين استخوانهاى اصحاب آهف است ، ابن عباس گفت استخوانهاى ايشان در مدتى بيش از سى صد سال قبل از بين رفته : 

  )). است 

بر )) استخوانهاى ايشان در مدتى بيش از سيصد سال قبل از بين رفته ((اشكال مهم تر اين روايت اين است آه از عبارت 

ظر اين روايت داستان اصحاب آهف در اوائل تاريخ ميالدى و يا قبل از آن رخ داده ، و اين حرف با تمامى مى آيد آه از ن

  . روايات اين داستان مخالف است ، جز آن روايتى آه تاريخ آن را قبل از مسيح دانسته 

خوابيديم يكى گفت دو روز،  يكى گفت يك روز: اشكال ديگرى آه به روايت ابن عباس وارد است اين است آه در آن آمده 

و اتفاقا )) لبثنا يوما او بعض يوم : ((و اين حرف با قرآن آريم هم مخالف است ، براى اينكه قرآن نقل مى آند آه گفتند

آالم قرآن آريم با اعتبار عقلى هم سازگار است ، زيرا آسى آه نفهميده چقدر خوابيده نهايت درجه اى آه احتمال دهد 

ه باشد يك روز يا آمى آمتر از يك روز است ، و اما دو شبانه روز آنقدر بعيد است آه هيچ از خواب بسيار خوابيد

  . برخاسته اى احتمالش را نمى دهد

و اين . بزرگترشان گفت اختالف مكنيد، آه اختالف مايه هالآت هر قومى است : از اين هم آه بگذريم در روايت داشت 

آن اختالفى مايه هالآت است آه در عمل به چيزى باشد، و اما اختالف نظرى امرى  يكى از سخنان باطل است ، زيرا

  . نيست آه اجتناب پذير باشد، و هرگز مايه هالآت نمى شود

وقتى جوان وارد غار شد مردم نفهميدند آجا رفت ، و : در آخرش داشت : اشكال ديگرى آه به آن وارد است اين است آه 

گويا مقصود ابن عباس اين بوده آه وقتى جوان وارد غار شد دهنه غار از نظرها ناپديد شد نه  .از نظرشان ناپديد گشت 

خود آن جوان ، خالصه خدا غار مزبور را ناپديد آرد، ولى اين حرف با آنچه در صدر خود آيه هست نمى سازد آه از 

ى آن روز غار را از چشم و نظر پادشاه و مگر اينكه بگوي. ظاهرش بر مى آيد آه غار مزبور در آن ديار معروف بوده 

  . همراهانش ناپديد آرده و بعدها براى مردم آشكارش ساخته است 

رقيم لوحى از قلع بوده آه اسامى اصحاب آهف در آن : ((و اما اينكه در صدر روايت از قول ابن عباس نقل شده آه گفت 

مطلبى است آه در معنايش روايات ديگرى نيز آمده ، از آن جمله روايتى است آه عياشى در تفسير خود )) نوشته شده بود

آورده ، و در روايت ديگرى انكار آن از خود ابن عباس نقل شده ، چنانچه  )عليه السالم (از احمد بن على از امام صادق 
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و ابن ) در آتاب امالى (در الدرالمنثور از سعيد بن منصور و عبدالرزاق و فارابى و ابن منذر و ابن ابى حاتم و زجاجى 

ب پرسيدم او گفت نام قريه اى من نمى دانم معناى رقيم چيست ، از آع: مردويه از ابن عباس روايت آرده اند آه گفت 

  . است آه از آنجا بيرون شدند

تمامى قرآن را مى دانم مگر معناى چهار : و نيز در همان آتاب آمده آه عبدالرزاق از ابن عباس روايت آرده آه گفت 

دوم آلمه .  آه اختالف اعراب در آن به خاطر اختالفى است آه در حكايت لفظ قرآن هست)) غسلين ((آلمه را اول آلمه 

  )). رقيم ((چهارم )) اواه ((سوم )) حنانا((

لن ندعوا من دونه الها ((آمده آه در ذيل آيه ) عليه السالم (در روايت ابى الجارود از ابى جعفر : و در تفسير قمى مى گويد

  . يعنى اگر بگوييم خدا شريك دارد بر او جور آرده ايم : فرمود)) لقد قلنا اذا شططا

لو اطلعت عليهم لوليت ((آورده آه در ذيل آيه ) عليه السالم (ير عياشى از محمد بن سنان از بطيخى از ابى جعفر و در تفس

نيست ، ) صلى الّله عليه و آله و سلم (مقصود خداى تعالى شخص رسول خدا : فرموده )) منهم فرارا و لملئت منهم رعبا

اين حرف را به يكديگر مى زنند، و حال مؤ منين چنين است آه اگر گويا مؤ منين دارند . بلكه منظور مؤ منين هستند

  . اصحاب آهف را ببينند سرشار از ترس و رعب شده پا به فرار مى گذارند

يمليخا  -  ٢مكسلينيا  - ١: و در تفسير روح المعانى اسماء اصحاب آهف بر طبق روايت صحيحى از ابن عباس چنين آمده 

آه همان چوپان بوده و اسم سگش  - منطونواسيس  - ٧آفاشيطيطوس  - ٦دردونس  -  ٥  ثبيونس  -  ٤مرطولس  -  ٣

  . بوده است )) قطمير((

 - ٣مكسلينيا  - ٢يمليخا  - ١: روايت شده آه اسماى ايش ان را چنين برشمرده ) آرم الّله وجهه (راوى مى گويد از على 

شاذنوش آه اصحاب دست چپش بوده اند  - ٦دبرنوش  -  ٥وش مرن -  ٤مسلينيا، آه اصحاب دست راست ى پادشاه بوده اند 

و همواره با اين شش نفر مشورت مى آرده و هفتمى اصحاب آهف همان چوپانى بوده آه در اين روايت اسمش نيامده ولى 

  . در اينجا نيز اسم سگ را قطمير معرفى نموده 

يا صحيح نيست گفتار ديگرى است آه عالمه سيوطى در  و اما اينكه آيا اين روايت به على نسبت داده اند صحيح است ،

و آنچه آه . خود به سند صحيح از ابن عباس آورده )) اوسط((حواشى بيضاوى نوشته آه طبرانى اين روايت را در معجم 

   .است آه گفتيم به سند صحيح از ابن عباس روايت آرده )) اوسط((در الدر المنثور است نيز همين روايت طبرانى در 

. البته در بعضى روايات ديگرى اسامى ديگرى براى آنان نقل آرده اند آه حافظ ابن حجر در شرح بخارى نوشته 

گفتگواسامى اصحاب آهف بسيار است آه هيچ يك هم مضبوط و مستند و قابل اعتماد نيست و در آتاب بحر آمده آه 

نه نقطه داشته ، و خالصه سند در شناختن اسامى بوده آه نه شكل معينى و ) غير عربى (اسامى اصحاب آهف عجمى 

  . آنان ضعيف است 

نسبت داده اند همان است آه ثعلبى هم در آتاب عرائس و ديلمى در آتاب خود به طور ) عليه السالم (و روايتى آه به على 

  . مرفوع آورده و در آن عجائبى ذآر شده 
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) صلى الّله عليه و آله و سلم (رسول خدا : روايت آرده آه گفت و در الدرالمنثور است آه ابن مردويه از ابن عباس 

  . اصحاب آهف ، ياران مهدى اند: فرمود

از پشت آوفه خروج ) عليه السالم (قائم : فرموده ) عليه السالم (و در برهان از ابن الفارسى آورده آه گفت امام صادق 

و با حق عدالت مى آردند، و هفت نفر از اهل آهف و يوشع بن نون مى آند، با هفده نفر از قوم موسى آه به حق راه يافته 

  . و ابو دجانه انصارى و مقداد بن اسود و مالك اشتر آه اينان نزد آن جناب از انصار و حكام او هستند

رده آه از پدرش از على بن ابى طالب روايت آ) عليه السالم (و در تف سير عياشى از عبداهللا بن ميمون از ابى عبداهللا 

صلى (وقتى آسى به خدا سوگند مى خورد تا چهل روز مهلت ثنيا دارد، براى اينكه قومى از يهود از رسول خدا : فرمود

و استثناء مزبور را به آالم خود )) ان شاء اهللا ((از چيزى پرسش آردند حضرت بدون اينكه بگويد ) الّله عليه و آله و سلم 

واب بگويم ، به همين جهت چهل روز خداوند وحى را از آن حضرت قطع آرد، بعد از ملحق سازد گفت فردا بيائيد تا ج

  )). و ال تقولن لشى ء انى فاعل ذلك غدا اال ان يشاء الّله و اذآر رّبك اذا نسيت : ((آن جبرئيل آمد و گفت 

و در معناى اين . اى استثناءاسم است بر -به ضمه ثاء و سكون نون و در آخرش الف مقصوره  -)) ثنيا: ((آلمه : مؤ لف 

رسيده آه از بعضى آنها برمى آيد آه مراد از سوگند ) عليه السالم (روايت روايات ديگرى نيز از امام صادق و امام باقر 

در اين روايت به آالم رسول خدا ) عليه السالم (وعده قطعى دادن و آالم مؤ آد آوردن است ، همچنان آه استشهاد امام 

و اما اين سؤ ال آه . با اينكه آن جناب سوگندى ياد نكرده بود آامال داللت بر اين معنا دارد) عليه و آله و سلم  صلى الّله(

اگر آسى سوگندى ياد آند و ان شاءاهللا هم بگويد، ولى پس از انعقاد سوگند آن را بشكند آيا حنث شمرده مى شود و آفاره به 

  .  عهده اش مى آيد يا نه ، بحثى است فقهى

به طور مفصل حكايت ) عليهم السالم (داستان اصحاب آهف در تعدادى از روايات از صحابه و تابعين و از ائمه اهل بيت 

شده مانند روايت قمى وابن عباس و عكرمه و مجاهد آه تفسير الدرالمنثور همه آنها را آورده و روايت اسحاق در آتاب 

روايت وهب بن منبه آه الدرالمنثور و آامل آن را بدون نسبت نقل آرده اند، و عرائس آه آن را تفسير برهان نقل آرده و 

  . روايت نعمان بن بشير آه در خصوص اصحاب رقيم وارد شده و الدرالمنثور آن را آورده 

از  و اين روايات آه ما در بحث روايتى گذشته مقدارى از آنها را نقل آرديم و به بعضى ديگرش اشاره اى نموديم آنقدر

و اما اختالف در روايات وارده در بعضى . نظر مطلب و متن با هم اختالف دارند آه حتى در يك جهت هم اتفاق ندارند

گوشه هاى داستان مانند رواياتى آه متعرض تاريخ قيام آنان است ، و يا متعرض اسم آن پادشاه است آه معاصر با ايشان 

و وجه ناميده شدنشان به اصحاب رقيم و ساير خصوصيات ديگر شده  نسب و سمت و شغل و اسامى  بوده يا متعرض 

بسيار شديدتر از روايات اصل داستان است و دست يافتن به يك جهت جامعى آه نفس بدان اطمينان داشته باشد دشوارتر 

  . است 

  : ند دو چيز است و سبب عمده در اين اختالف عالوه بر دست بردها و خيانتها آه اجانب در اين گونه روايات دار
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يكى اينكه اين قصه از امورى بوده آه اهل آتاب نسبت به آن تعصب و عنايت داشته اند، و از روايات داستان هم برمى آيد 

را امتحان آردند، بلكه از ) صلى الّله عليه و آله و سلم (آه قريش اين قصه را از اهل آتاب شنيده اند و با آن رسول خدا 

توان عنايت اهل آتاب را فهميد به طورى آه اهل تاريخ آن مطالب را از نصارى و از مجسمه هاى مجسمه ها نيز مى 

موجود در غارهاى مختلف آه در عالم هست غارهاى آسيا و اروپا و آفريقا گرفته شده و آن مجسمه ها را بر طبق شهرتى 

انى آه از قديم االيام زبان زد بشر و مورد آه از اصحاب آهف به پا خاسته گرفته اند، و پرواضح است آه چنين داست

عالقه نصارى بوده هر قوم و مردمى آن را طورى آه نماياننده افكار و عقايد خود باشد بيان مى آنند، و در نتيجه روايات 

  . آن مختلف مى شود

و از آنجايى آه مسلمانان اهتمام بسيار زيادى به جمع آورى و نوشتن روايات داشتند، و آنچه آه نزد ديگران هم بود جمع 

مى آردند و مخصوصا بعد از آنكه عده اى از علماى اهل آتاب مسلمان شدند، مانند وهب بن منبه و آعب االحبار، و آنگاه 

و تابعين يعنى طبقه دوم مسلمانان همه از اينان اخذ آرده و ضبط نموده ) و سلم صلى الّله عليه و آله (اصحاب رسول خدا 

اند، و هر خلفى از سلف خود مى گرفته و با آن همان معامله اخبار موقوفه را مى آرده آه با روايات اسالمى مى نمودند و 

  . اين سبب بلوا و تشتت شده است 

آنجا آه قصه ها را بيان مى آند بر اين است آه به مختاراتى و نكات برجسته دوم اينكه داءب و روش آالم خداى تعالى در 

از اول تا به آخر داستان را . مؤ ثر است ، اآتفاء مى آند، و به جزئيات داستان نمى پردازد  و مهمى آه در ايفاى غرض 

مايد جهتش هم خيلى روشن است ، حكايت نمى آند، و نيز اوضاع و احوالى را آه مقارن با حدوث حادثه بوده ذآر نمى ن

  . چون قرآن آريم آتاب تاريخ و داستان سرائى نيست بلكه آتاب هدايت است 

اين نكته از واضح ترين نكاتى است آه شخص متدبر در داستانهاى مذآور در آالم خدا درك مى نمايد، مانند آياتى آه 

و گفتگوى ايشان را نقل مى آند، و در آن به معنا و علت قيام داستان اصحاب آهف و رقيم را بيان مى آند، ابتداء محاوره 

آنان اشاره مى نمايد و آن را توحيد و ثبات بر آلمه حق معرفى مى آند، سپس اعتزال از مردم و دنبال آن وارد شدن به 

س طوالنى در غار را مى آورد آه چگونه در آنجا به خواب رفتند در حالى آه سگشان هم همراهشان بود، و روزگارى ب

آنگاه بيدار شدن و گفتگوى بار دوم آنان را در خصوص اينكه چقدر خوابيده اند بيان نموده ، و در آخر نتيجه . خواب بودند

و سپس اين جهت را خاطر نشان مى سازد آه از چه راهى . اى را آه خدا از اين پيش آورد خواسته است بيان مى آند

و اما ساختن مسجد بر . و چه شد آه دو باره بعد از حصول غرض الهى به خواب رفتندمردم به وضع آنان خبردار شدند، 

  . باالى غار ايشان جمله اى است ، آه آالم بدانجا آشيده شده ، و گرنه غرض الهى در آن منظور نبوده 

نشو و نما يافته بودند، چه و چگونه تربيت و . و اما اينكه اسامى آنان چه بوده و پسران چه آسى و از چه فاميلى بوده اند

. مشاغلى براى خود اختيار آرده بودند، در جامعه چه موقعيتى داشتند، در چه روزى قيام نموده و از مردم اعتزال جستند

و اسم آن پادشاهى آه ايشان از ترس او فرار آردند چه بوده ، و نيز اسم آن شهر چه بوده ، و مردم آن شهر از چه قومى 

سم آن سگ آه همراهى ايشان را اختيار آرد چه بوده ، و اينكه آيا سگ شكارى بوده يا سگ گله ، و چه رنگى بوده اند؟ وا

؟ متعرض نشده است ، در حالى آه روايات با آمال خرده بينى متعرض آنها و نيز ساير امورى آه در غرض خداى تعالى 
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ه خرده ريزها در غرض تاريخ دخالت دارد و به درد دقت آه همان هدايت است هيچ مدخليتى ندارد شده ، چرا آه اينگون

  . هاى تاريخى مى خورد

مى آرده اند، در صدد برمى آمده اند آه وجه   مطلب ديگر اينكه مفسرين گذشته وقتى شروع در بحث از آيات قصص 

آب در آورند از دو رو بر آيات اتصال آيات داستان را بيان نموده و براى اينكه داستانى تمام عيار و مطابق سليقه خود از 

نكات متروآى را استفاده نمايند، و همين جهت باعث اختالف تفسيرها شده ، چون نظريه و طرز استفاده آنان از دور و بر 

  .آيات مختلف بوده است ، و در نتيجه اين اختالف آار به اينجا آه مى بينيم آشيده شده است 

http://www.ghadeer.org/site/thekr/lib/024/start.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تأ ثير شگرف و بی مانند زرتشت در فرهنگ هند
 

به طور مّفصل سخن  زرتشتو  بودانگارنده قبًال در مقالًه زرتشت ، پيامبر عدالت اجتماعی جهانشمول از يکی بودن 
اما موضوع تأثير عميق فرهنگی زرتشت در فرهنگ هندوستان . گفته است که آن را بعدًا ضميمًه اين مقاله خواهم کرد

نيز ) بزرگ دانا(مهاويرا هندوان يعنی جاين وقتی به درستی معلوم می گردد که در می يابيم پيامبر بزرگ فرقًه بزرگ 
همان ) گنج بزرگ( مهابهاراتهدر کنار اينها قهرمانان رزمنامه معروف هندوان يعنی  از سوی ديگر. است زرتشتهمان 

عضو و ) شهريار زرين(هستند که در بين آنها زرتشت تحت نام زريتراشترا ) هخامنشی(نوذری و ) مادی(خاندان کيانی 
همان ) گنج بزرگ( مهابهاراتهام الزم به تذکر است که خود ن. فرمانروای مشترک هردو اين خاندان به شمار آمده است
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است  که طبق تورات، منابع يونانی و اساطير آذری کوراوغلو و ده ده قورقود گنجهای معروف پادشاهان ماد و  کورش
دانايان يا (جاين چنانکه اشاره شد در اينجا روی سحن ما با فرقًه دينی  کهن . ليديه و بابل را ربوده است

. سخن گفته شود) بزرگ دانا( مهاويراذا ابتدا الزم می آيد که در بارًه پيامبر بزرگ آنها يعنی هندوان است؛ ل)پيروزمندان
: در کتاب اساطير هند تأليف ورونيکا ايونس، ترجمًه باجالن فرخی در مورد اين مؤسس بزرگ آيين جاين می خوانيم 

ب است که اين موضوع تا به حال موجب عجي(بود ) جنگجويان(کشتريه و او نيز از طبقًه  بودامعاصر مهاويرا "
نه در هند سپيتاک زرتشت اين بدان دليل است که ذات اصلی آنان يعنی . کنجکاوی در يکی بودن اصل آنان نشده است

پدر و مادر ). بلکه در بلخ که چندان هم از هند دور نبوده حکومت کرده و بر نواحيی از هند نيز تسلط داشته است
روشن . را نيايش می کردند) ميثره( پارشواو خدا ) اهورامزدا، برهما(جاين مهاويرا بر خالف پدر و مادر بودا خود 

پدر و . ، اما پيام آن متفاوت و بر ايستادگی در برابر ديگرکشی تًاکيد داشتشدگی مهاويرا همانند روشن شدگی بودا بود
مادر او تريساله  : تولد مهاويرا با نشانه هايی عجيب پيشگويی شد. مادر مهاويرا هم از آغاز دعوت مهاويرا را پذيرفتند

بود که در آينده به بزرگی دست می  که پری َيَکرينی نيزناميده ميشد شانزده چيز را به خواب ديد که همه گويای پسری
؛ ورزاوی سفيد؛ شيری سفيد؛ سری )حيوان منسوب بودا(شانزده چيزی که تريساله به خواب ديد فيلی سفيد . يابد

؛ گلهای خوشبوی مندره؛ ماه که جهان را با انوار سيمين خود روشن کرده بود؛ خورشيد )آيت(يا لکشمی ) سعادت(
؛ يک کوزه؛ درياچه ای پر از گلهای نيلوفر آبی؛ اقيانوس شير با کاخی )نماد شادمانی(رخشان؛ ماهی در حال جستن 

آسمانی؛ ظرفی به بلندی کوه مرو پر از گوهرههای گرانبها؛ آتشی که از کرًه قربانی مايه می گرفت؛ سريری از ياقوت 
تفسير کردند و گفتند که امپراطوری پيشگويان رؤيای تريساله را . و الماس؛ و شهرياری که بر زمين فرمان می راند

بزرگ يا تيرتنکره ای که موجودی بر تر از خداست و روزگاری به هيأت آموزگار بر زمين بسر می برد تا روح را با 
چندی چس از رويای تريساله خدايان کودکی نزاده را از . دستيابی به پنج دانش آزادی بخشد، از تريساله تولد می يابد

خوشبختی (  وردمنه، يکی از همسران برهما، به بطن تريساله منتقل کردند و به زمان موعود )الهًه شادی (بطن ديوننده 
وردمنه کودکی بسير زيبا بود که از نيروی تنی و روانی بسياری بر خوردار . تولد يافت) آور، سود رسان، سوشيانت

در موقعيتی ديگر يکی از خدايان شجاعت . نشست به روزگار خردسالی خرطوم فيل مستی را گرفت و بر فيل مست. بود
وردمنه دو روز و نيم . او را آزمود و او را به هوا بلند کرد و موی خدا را بريد و چندان اورا زد که خود را نجات داد

در . شد) بودا(=به درون نگری روی آورد و روشن ) درخت رنج زدای زرتشتيان(روزه گرفت در زير درخت آشوکه 
ام که وردمنه به درون نگری مشغول بود خدايان بر او گرد آمدند و ناظر تعمق او شدند و هم در آن دم که وردمنه آن هنگ

به روشن شدگی دست يافت خدايان اورا از زمين برداشتند و او را در باغی بر تخت روانی بر سرير پنج پله  نشانيدند و 
موی خود را بی آنکه احساس دردی بکند از بيخ بريد و به زندگی  پس مهاويرا عريان شد و همًه. شناختندمهاويرايش 

نيز ذکر شده گئوماته زرتشت يا همان گوتمه بودا می دانيم روايات کما بيش مشابًه اينها در باره " صوفيانه روی آورد
ناميده اند ) ان خداگونهيعنی فرمانروان برتر جهان يا راهنماي(تيرتنکره چنانکه اشاره شد جاينها پيامبران خود را . است

 پارشوانخستين تيرتنکره و ) دانای خداگونه( ويشابهاکه از اين ميان سه تن  که معروفترين آنها می باشند يعنی 
بيست و چهارمين تيرتنکره به ترتيب )  بزرگ دانا(مهاويرا بيست و سومين تيرتنکره و ) مردنيکوی سرزمين پارس(

بانی اديان  ،هوشنگ پيشدادیهمان ( زرتشتو خود ) پدر خواندًه برديه زرتشت( رشکو، )سپيتمه، پدر زرتشت(جمشيد 
پيشداديان (اوستا پرذاتهای  از اينجا به وضوح معلوم ميشود که تير تنکره های فرقًه جاين همان. می باشند) کهن

ن فرمانروايان قانونگذار و سود اوستايی به معنی نخستي/ هستند که که دانيم اين نامهای سکايی سوشيانت هاو )  شاهنامه
در مورد مطابقت تيرتنکره های جاين ها با سوشيانتهای . رسانها بوده و هردو گروه به خانواده زرتشت منسوب می باشند

که هفتمين تيرتنکره بشمارميرود و ) بسيار درخشان(چندرا پرابه زرتشتی گفتنی است که نام دوتن از آنان به اسامی 
، يعنی دارای قانون با شکوه  هوشيدربامی( اوخشيت ارتهبيست و دومين تيرتنکره به ترتيب با ) نده نمازپروران( نمينته

پيکر و مظهر ( استوت ارتهنام سومين سوشيانت يعنی . تطابق دارند) پرورانندًه نماز(  اوخشيت نمهو ) و درخشان
جاينها يعنی بيست و مهاويرای يعنی همان ) مّقدسزرتشت دارندًه قانون (سپنداته زرتشت با خود نام ) قانون مّقدس

در آيين جاين در جوانب اين افراد باز نامهايی ذکر گرديده اند که متعلق به خود . چهارمين تيرتنکره  مطابقت می نمايد
ود سر(  گوتمه شواراکه با نامهای ) کورش سوم/ذوالقرنين/گاو/قوچ( ريشابهااز آن جمله پسر دوم . زرتشت می باشند

در مورد وی گفته شده است .آمده است) دارای دستان نيرومند يا در کنار زندگی کننده( بهوبالیو ) دان نورانی و مقدس
که وی بعد از درگذشت پدر برای کسب تاج و تخت پدر با برادر بزرگترش که به جانشينی پدر انتخاب شده بود، 

ج، زمانی که داشت بر برادرش پيروز ميشد ناگهان از عرصًه برخاست ؛ ولی بعد از يک سال مبارزه بر سر تخت و تا
دنيای مادی و سياست روی برتافت و به يک زندگی سخت فقيرانه و صوفيانه روی آورد که سر انجام بدنش از خزه و 

متأثر برادر فرمانروايش از اين سرنوشت وی آن قدر . خزندگان و حشرات و پرندگان پوشيده شد و تنش النًه آنها گرديد
شد که يک مجسمه به يادبود وی ساخت که پنجاه کمان بلندی داشت و آن را حتی خدايان و ديوان پرستش و تعظيم 

گئوماته زرتشت ياهمان ) سرود دان منور(گوتمه بودا با ) مقدس/سرود دان نورانی( گوتمه شواراپيداست که نام .نمودند
به وضوح يادآور  ريشابهاو نام پدرش  بهوبالی نام ديگر وی يعنی  از سوی ديگر. پيوند می دهد) سرود دان زرين تن(

می باشد که از خويشاوندان نزديک ومعاصر هارون الرشيد  وُبهلول عاقل ديوانه نما همان اسطورًه ايرانی و اسالمی 
جانب ديگر  از. بی شک اين اسطوره در بازگشت از هند شکل اسالمی به خود گرفته است. همديگر به شمار آمده اند
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تورات وقرآن سروکار پيدا می کنيم که  اّيوبباشخصيت ) شخص در کنار زندگی کننده(بهوبالی پيداست در اسطورًه 
يعنی بر گماشته بر آزمايشهای (طبق اساطير بدن کرم زده اش را با صبر و شکيبايی بی مانندی که به صبر اّيوب 

ا رها کرده بوده است که در پس پردًه اين شخصيت اساطيری باز مشهور گشته است، به امان حشرات مخلوق خد) سخت
يعنی شهر محل ( گشتاسب حاکم بلخوزير  اّيوببه صراحت  فضايل بلخشخص زرتشت نهفته است چه در کهن کتاب 

برديه، (در اصل نام برادر بزرگ سپيتاک زرتشت ) ويشتاسب(ميدانيم گشتاسب . به شمار رفته است) حکمرانی زرتشت 
) زرتشت، بودا(همانطوريکه آيين جاين می گويد مهاويرا . بوده که در حکومت عاجل وی شريک بوده است) يادرزر

امربه محدود کردن و لغو مالکيت خصوصی و مالياتها داده بود و اين اساس همان امری است که نقش آسمانی آن در 
اين موضوع که آيينهای جاين و . سوی وی گرديده استاز) ّفر(نيروانا مکاتب جاين و بودايی و زرتشتی تعبير به کسب 

به فره ايزدی همان  زرتشتدست يافت يا همان موضوع دستيابی ) فنا فی اهللا(به نيروانا بودا / مهاويرا بودايی ميگويند 
ر سر بيان شده است يعنی همان شعاری که گويا منصور ّحالج را ب ان الّحقاست که در نزد درويشان رسيدن به مرحله 

سالگی وی صورت گرفت و اين همان هفتاد و دو گفته شده است کسب نيروانا از سوی مهاويرا در سن . دار فرستاد
در غياب  -از سوی برادرخوانده اش کمبوجيه) برديه(گئوماته زرتشت دورًه چهار ساله ای را نشان می دهد که 

و وی در اين عهد . ن هخامنشی برگزيده شده بوده استبه نابت سلطنت وی در ايرا - سفرجنگی چهارسالًه  او به مصر
تقسيم اراضی و بخشش مالياتها و کوتاه نمودن دست کاهنان مردم اصالحات عميق اقتصادی و فرهنگی خود را با 

اين امر که در عهد باستان برای نخستين بار تجربه ميشده است آن زمانی اتفاق افتاده .انجام داده بود فريب از اموال مردم
از . که دنيای کهن ترکيبی از سيستمهای اجتماغی خشن و بيرحم عشيرتی، برده داری و فئودالی را تجربه می نموده است

که امپراطوری جّبار آشوری  -) مادها(يعنی کيانيان  سوی ديگر در کنار اينها درخشش و مقام شامخ نيکان مادری وی
که در شمال ) سپيتمه، دامادو وليعهد آستياگ(جمشيد و پدر خوشنام وی  -را برای هميشه از روی زمين محو کرده بودند

سلمان فارسی، (کورش غرب فالت ايران حکومت می کرده و همچنين پرتو افشانی قهرمانيهای  پدر خواندًه وی يعنی 
که ضمن ربودن گنجهای پادشاهان، سياستمداری رعوف بوده، وجهًه جهانی زرتشت  - )سليمان تورات و انجيل و قرآن

و نخستين تيرتنکره  ) معلمان و راهنمايان خداگونه(جاينها تيرتنکرًه در مورد معنی لفظی . را چند برابر می نموده اند
جمشيد که در شاهنامه  فردوسی اين معنی به صورت ادعای خدايی گفتنی است ) کورش يا سپيتمه جمشيد( ريشابهايعنی 

                                                                                                                               : بازگويی شده است
به پيچيد و شد ناسپاس                       منی کرد آن شاه يزدان شناس                      ز يزدان 

گرانمايگان را ز لشکر به خواند                 چه مايه سخن پيش ايشان براند                       
شتن را ندانم جهان                       چنين گفت با سالخورده مهان                      که جزخوي

هنر در جهان از من آمد پديد                      چو من نامور تخت شاهی نديد                       
گيتی که من خواستم                        جهان را به خوبی من آراستم                     چنان گشت

خور و خواب و آرامتان از من است            همان پوشش و کامتان ار من است                       
پادشاست                        بزرگی و ديهيم شاهی مراست                    که گويد که جز من کسی

به دارو و درمان جهان گشت راست            که بيماری مرگ کس را نکاست                       
         جز از من که برداشت مرگ از کسی           وگر بر زمين شاه باشد بسی              

شما را به من هوش و جان در تن است         به من نگرود هر که آهرمن است                       
   گر ايدون که دانيد من کردم اين                  مراخواند بايد جهان آفرين                    

همه موبدان سر فگنده نگون                       چرا کس نيارست گفتن نه چون                       
       چو اين کرده شد فر يزدان از اوی              گسست و جهان شد پر از گفتگوی                 

اميران گرجيها، يعنی شاهزادًه بی مرگ، ( عمرانبسيار قابل توجه است که در اساطير ده ده قورقود آذريها نام پدر 
  ريشابهاچنانکه گفته شد در اساطير جاين عالوه بر نام . آمده است) يعنی خداگونه( بگيل) منظور همان گئوماته زرتشت

.            اوستا به معنی فرمانروايان خداگونه و قانونگذار می باشدسوشيانت و پيشداد نيز مطابق  تيرتنکرهن خود عنوا
به نام  تيرتنکره ایزرتشت يعنی آغاز قرن ششم پيش از ميالد از / در اينجا گفتنی است به همان تاريخ تولد مهاويرا 

. برمی گردد) آرا، ايرج(است که بی شک اصل وی نيز به زرتشت نامبرده شده ) عزيز دوستدار شاديها(اويکراما ار
نا . نيز نظير زرتشت ماه مارس است که زرتشتيها آن را با ششم فروردين مطابق دانسته اندمهاويرا ضمنًا روز تولد 

صل از ناميده شده است که بی شک اين نيز در ا) سرود دان( گوتمهگفته نماند شاگرد و مصاحب بزرگ مهاويرا نيز 
معبد نوبهار با نام ) ويهار، معبد( بيهاريعنی   مهاويراجالب است که نام شهر و ديار . اسامی و القاب خود وی بوده است

ثانيًا چنانکه اشاره شد مهاويرا از . تعلق داشته است بوداو  زرتشتيکی است، يعنی همانجايی که به  دير نوبلح به معنی 
يعنی حدود سال شش صد پيش از ميالد تولد . ی زيسته که گئوماته زرتشت زيسته استنظر زمانی دقيقًا در همان عصر

به طوری که يادآورگشتيم . زندگی نموده است) پيش از ميالد  ۵٢٢دقيقًا سال (يافته وتا اواخر دهًه هشتم همين قرن 
القاب . بودا نسبت داده شده اند/  داستانهای دوران طفوليت و نوجوانی مهاويرا نيز همانند آنهايی هستند که به زرتشت

خوشبختی آور، ( واردهامانو ) شخص نيکوی زمانه، امام زمان( کالياناک، ) بزرگ دانا( جانمامهاويرا يعنی 
به نحوی بارز و مشخص به زرتشت و بودا نيز ) به هدف رسيده(سيدهارتا و همچنين نام پدر وی ) سودرسان، سوشيانت
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.  تعلق داشته است زرتشتدر اصل به خود ) توراتعزرای سود رسان، (  سوشيانتنماند نام نا گفته . منتسب می باشند
بنابراين در هند پارسيان سپيتاک زرتشت را تحت همين القاب زرتشت و سوشيانت و مسيحيان و مسلمانان تحت اسامی 

، ايوب )سود رسان، مدد رسان(، عزرا )پيامبر(، مالکی )سرود دان(، يوبال )بزرگ تن(، يافث )سرود دان(زکريا 
و جاينها و بودائيان تحت اسامی ) دانای درشت اندام(و لقمان ) نيکوکار(و صالح ) برگماشته بر آزمايشات سخت(

به عنوان پيامبران جداگانه می شناسند و تصور هم نمی کنند که همًه اينها فرد تاريخی ) مّنور(و بودا)بزرگ دانا(مهاويرا 
نامهای ايرانی وی که در منابع . خود ايرانيان نيز نامهای مختلف زرتشت را از هم باز نمی شناسند. واحدی می باشند

( ، زريادر)مخلوق مفدس(، سپنداته )فرد سفيد و نورانی(سپيتاک : زرتشتی و يونانی و رومی از اين قرار می باشند
نگهبان (، پاتی زيت )دارندًه کالبد زرين(ا ، زراتوشتر) دانای سرودهای دينی(، گئوماته )زرير، دارندًه تن زرين

و  برديه که ) دارای تن باشکوه(، تنائوکسار )به اندازًه سه تن(، سمرديس )دانای اوراد دينی(اوستانس ) سرودهای دينی
بنا به گفتًه ابومنصور بغدادی از طرف ) به قول خرمدينان شروين يعنی شاهزاده( اصل زرتشت.. به معنی تنومند است

سرزمين قبايل مادر ساالری سرمات يعنی (و از سوی پدر از ديار زنج ) مادها(در از پادشاهان کيانی ايران ما
) صرب دوردست(بوده که اسالف صربوکرواتها بوه اند، از آنجاييکه در ميان نياکان زرتشت نام دوراسرو ) مادرساالر

پس بی جهت . بوده است) يعنی صربهای کناری(وسنيها ديده ميشود، لذا می توان ادعا نمود که پدر وی در اصل از ب
زيبا و )  همزاد درخشان(و جمشيد ) دانای نيک(، هوم )سفيد رخسار(نيست که اوستا پدر زرتشت را تحت اسامی سپيتمه 

را صراحتًا بور ) تيگران، آرش(گفتنی است منابع ارمنی پسر و خورشيدچهر . دارندًه جشمان درخشان معرفی می نمايد
معهذا چنانکه گفته شد تنها چهرًه درشت و نورانی زرتشت نبوده که وی را مشهور . و درشت اندام و زيبا معرفی مينمايند

جهانيان ساخته است، چه در پس پردًه اين چهره زيبا و درشت اندام نخستين تقسيم اراضی کنندًه جهان و بخشندًه خراج و 
منشی و ممانعت کنندًه تّعدی کاهنان به حقوق مردم و تعاليم اخالقی و ماليات گزاف ملل تحت سلطه امپراطوری هخا

                                                                                                             .فلسفی واالی وی نهفته بوده است
تسياس طبيب و مورخ دربار پادشاهان ميانی هخامنشی در گفتنی است  طبق خبر ک هندبا  زرتشتدر رابطه با ارتباط 

فيلها و سواران هندی ) تاجيکان/ زرتشت فرمانروای دريها(ميان لشکريان امرايوس پادشاه سکائيان پارسی دربيکی 
را تحت نفوذ و سلطًه خويش داشته است  هندوستانوجود داشته اند و اين به وضوح حاکی از آن است که وی شمالغربی 

که در تاريخ پرسيکای کتسياس به جای زرتشت می باشند در نزد آذريها و ) بی مرگ(آمرگوس  وآمرايوس امهای ن
به هر حال حماسه آفرينی پادشاهان . جايگزين شده اند) يعنی زرتشت شاهزاده(گرجيان با لفظ مشابهه عمران و اميران 

همجوار دور و نزديک خود را به صالبه و بردگی ميکشيده  که ملل آشورماد در نبرد با امپراطوری قدرتمند و ترسناک 
و در پی ) پدر خواندًه برديه زرتشت(، سرانجام نابودی ابدی آشور توسط آنها و متعاقب آن سياست مسالمت آميز کورش 

که هرودوت بدان سبب از محبوبيت بی نظير وی در آسيا سخن گفته  - آنها سياست عدالت اجتماعی گئوماته زرتشت
و انتساب وی هم به خاندان پادشاهی ماد وهم به پسرخواندگی و دامادی کورش هخامنشی شور و شعف فراوانی   -است

را در ميان مردم دنيا  بر انگيخته بوده است که اين وقايع به خصوص در تورات و اوستا و شاهنامه متجلی گشته است از 
گئوماته پايتخت آشور توسط جد مادری دوم  شهر نينواکامل  در بارًه ويرانی ناحوم نبیکتاب  توراتآن جمله در 

خداوند در مورد تو امر :" شادی و مّسرت خويش را چنين نشان می دهد) کيخسرو، هووخشتره( کی آخساريعنی زرتشت 
قطع خواهم فرموده است که بار ديگر ذريتی به نام تو نخواهد بود و از خانًه تو بتهای تراشيده و اصنام ريخته شده را من

...." اينک بر کوهها پايهای مبشر که صلح و سالمت را ندا می کنند. نمود وقبر تو را خواهم ساخت زيرا خوار شده ای
حماسه آفرينی . اين وقايع د ر عهدی اتفاق افتاده که دوران شکوفايی کتابت خصوصًا کتابت تاريخ و اساطير بوده است

شت ايران مادی و پارسی آن زمان را به عنوان بزرگترين قدرتمندترين مادها و کورش هخامنشی و گئوماته زرت
در هند اساس اساطير ايرانی به همين سبب  است که . امپراطوری دنيا در مرکز توجه جهانيان قرار داده بوده است

اساطير حماسی هند و در آذربايجانهای شمال و جنوب ارس اساس اساطيرده ده قورقود و کوراوغلو و در نزد ارامنه 
به بيان ساده ايرانيان اسطوره آفرينان . پايًه بيشترحماسه های آنان و در يهود اساس بيشتر اساطير توراتی گشته است

و نيز با توجه به نام نيک زرتشت در غالب اديان بزرگ و کوچک . جهانی بوده اندجهانيان و سازندًه اساس اديان بزرگ 
بودايی است که گفتيم پديد آورندًه / دنيا بايد اعالم کرد که دنيا فقط يک دين بزرگ مشترک دارد و آن همانا دين زرتشتی
سر انجام در . ان شهرًه جهانيان استآن تحت نامهای بودا، مهاويرا، زرتشت، ايوب، مالکی، زکريا ،عزرا، صالح و لقم
که پيش از موضوع کشف حلقه واسط  -اين جا همان طوريکه وعده داده شده بود مقالهًً داليل يکی بودن زرتشت و بودا را

                                                                  .ضميمًه اين مقاله می نماييم - ننظيم شده بودمهاويرا آنها  يعنی 
                                                                                                                   

                                                                       :گئوتمه بودا همان گئوماته زرتشت بوده است 
                                                                        

 - چنان که ديديم بنا به خبر يونانيان باستان از جمله هرودوت و پورفيريوس، گئوماته زرتشت در قرن ششم پيش از ميالد 
ر دوست داشته و به ويژه مردم آسيا وی را بسيا. شهرًه آفاق بوده است - که به قرن تشکيل اديان باستانی معروف است  

بنابراين، در اينجا اين سؤال منطقی پيش می آيد که بپرسيم که مردمان سمت آسيای ميانه و . او را می پرستيده اند
هندوستان و چين وی را تحت چه نام و نشانی می شناخته اند؛ خصوصًا با علم بر اين که وی ّمدتی در آن سمت و سوی ، 
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همانجا که بعدًا مرکز اصلی . ر آنجا هم رهبر سياسی و هم رهبر دينی بوده استسکونت داشته و د) بلخ(در باختر 
زرتشتی که نظامی در  - بودائيگری شده بود و معبد معروف نوبهار بلخ در آن قرار گرفته بوده است ؛ همان معبد بودايی

                                                        :                                  اسکندر نامًه خود در مورد آن چنين سروده است
 به بلخ آمد وآذر زردهشت               به طوفان شمشير چون آب کشت
 بهاردل افروز در بلخ   بود               کز   و تازه گل را دهن تلخ بود 
 پری پيکرانی در او چون بهار           صمنخانه هايی     چو ّخرم بهار

شواهد و داليل لغوی و تاريخی روشنی معلوم می دارند که خود گئوتمه بودای تاريخی کسی جز گئوماته زرتشت نبوده 
است که بعدًا آيينهايشان در شرق و غرب فالت ايران به صورت دو مکتب جداگانه ای درآمده و درهر دو حالت آن از 

در ای جا داليل خود را در باب يکی . ق آسيا شکوفا شده استفالت ايران به تبعيد رفته و در شکل بودايی آن در شر
                                                                                              :بودن بودا و زرتشت به اختصار ارائه ميدهيم

افزون بر . به معنی سفيد و روشن می باشدبودا به معنی مّنور و روشن است و اسم اصلی زرتشت يعنی سپيتاک نيز  -١
يا همان ) دانای سرودهای دينی(و گئوماته ) ، يعنی دانای سرودهای دينی"گاتها"دانای(اين لقب مّهم ايشان يعنی گئوتمه 

از سوی ديگر سرودهای دينی خود ) گاثاها(می دانيم که گاتها . هم يکسان است) نگهبان سرودهای دينی(پاتی زيت 
                                                                                                                       .ه شمار می آيندزرتشت ب

به وضوح با اسامی والدين ) دانای بزرگ(و مهامايا ) پاک تن دانا و مخلوق(نام والدين بودا يعنی سود دهودانا  -٢
                                     .مطابقت دارد) دارای بينش نيرومند(و آميتی دا ) سفيد رخساردانای  ( زرتشت يعنی سپيتمه

سياسی داشته  -هر دو در قرن ششم پيش از ميالد در سمت شمال هندوستان و شرق فالت ايران فعالّيت روحانی -٣
                                          .اسامی يکسانی داشته اند )سرور دانا(و اهورمزدا ) خالق دانا(ومعبودشان يعنی برهما 

قرار داشته که در  محل تجمع جنگجويانمطابق اخبار منابع بودايی و ايرانی شهر زادگاهی اين هردو رهبردينی در   -٤
منظور از هيماليا يعنی کوه پر برف در اينجا همان کوه . واقع شده بود) هيماليا، سهند(= نزديکی آن کوه مرتفع و پربرفی

 .بلخ آمده است) دير مرکزی(در نزديکی نپال به جای معبد نوبهار  بهارواليت زادگاهی بودا يعنی  .سهند آذربايجان است
پيوسته است؛ متقابًال ) خاک سرخ(اسی و فرهنگی گئوتمه بودا با قبيلًه سکيا و شهر کاپيالويستو مّحل فعالّيت سي -٥

سکاييان برگ هئومه، (مطابق منابع کهن يونانی و ايرانی ناحيه ساتراپی گئوماته زرتشت ، سرزمين سکاييان دربيکی 
محل (= و خود بلخ )  سمت غرب آن(بلخ در نزديکی) شهر شاهی/سرخ شهريعنی  شبورگان(و شهر سوروگانه ) دريها

              .   افزون بر اين می دانيم رودی به نام سرخاب در سمت شرق شهر بلخ جاری است.  بود ه است) تقسيم آبها
به وضوح يادآور مّحل دخمًه گئوماته زرتشت يعنی ) کوهستان مردم نيک بخت(مّحل مدفن بودا يعنی کوسينا گارا  -٦

در ناحيًه کاسيان باستانی و مادهای ) باختران هرسينيعنی آبادی خوشبختی، روستای سکاوند شهرستان ( اوتیسيکايا او
: به صورت کوسيان نيز ذکر گرديده است) اسالف لران(قابل تذکر است که نام کاسيان . می باشد) سنگ کن(سگارتی

.                    برجای مانده است) يعنی مردم آسوده(ئيل ترجمًه نام کاسيان در نام لران بختياری و نام شاهنامه ای ارما
فرقًه بودايی ماهايانای ژاپنی ها گئوتمه بودا را نظير گئوماته زرتشت دارای افکار و آمال سوسياليستی معرفی می  -٧

 نيک و کردارنيکپندارنيک ، گفتارافزون بر اين که اين هردو تعليمات اخالقی اساسی خود را بر روی سه اصل . نمايد
گفتنی است که بودا برای . عالوه براين که هردو مخالف ايجاد معابدخرافه پرستی و مردم فريبی بوده اند. بنياد نهاده اند

. معهذا گئوماته زرتشت تحت نام گئوتمًه ديگری نزد برهمنان بومی شده است. طبقًه برهمنان يک بيگانه محسوب می شد
وان سرايندًه قسمتی از وداها معرفی شده بايد همان گئوماته زرتشت باشد چه عنوان مناسب چون گئوتمه نامی که به عن

به ) فرد باشکوه و تنومند(و همچنين لقبش يعنی انگيراس) دشمن، بهرامکشندًه (فرمانروايی خانوادگی وی يعنی راهوگنه 
سرودهای ودايی وی از . است) تن بزرگ يعنی دارای(وضوح يادآور لقب گئوماته زرتشت بلند قامت يعنی تنائوکسار 

تحت اين نام و القاب وی . می باشد) اهورامزدا، در مقام ايزد دانايی و آتش( و برهما ) آذر، ايزد آتش(جمله درباب آگنی 
ن در رزمنامًه بزرگ هندوان يعنی مهابهاراته نيز ياد شده است ناگفته نماند گئوتمه بودا در اساطير به هيئت برهمنی جوا

.          پديدار ميشود  که اين به وضوح تعلق وی را به طبقًه روحانيان ماد يعنی مغان آشکار ميگرداند) مغ(َمگه  به نام
و زنش ) دانا به طرق مختلف, ناندا(سرانجام گفتنی است دوست وخويشاوند و نخستين ّحواری بودا يعنی آناندا  -٨

پسر عم و نخستين مريد زرتشت و ) شايسته بزرگ و دانای(با همان مديوماه  به ترتيب مطابق) دارندًه پاکی(يشودهارا 
بودا تحت عنوان صوفی فرزانه ای  - در خبرمولوی که زادًه بلخ بود زرتشت . زن زرتشت می باشند) نيک نژاد(هووی 
يه کنندًه معابد يا دوست تخل در معانی ابراهيم خليل. ظاهر گرديده است) مپراطوربخشايشگريعنی ا(ابراهيم ادهم به نام 

درواقع جّد جّد ) خشثريتی( کاووسهمان ) فرائورت، سياوش(صميمی خدا خود همان زرتشت و ابراهيم پدر اسماعيل 
                                                                                                                          .مادرزرتشت بوده است

لفظًا ( و تيگران خورشيدچهر های پسر کوچک زرتشت يعنیبا نام) يا گرگ روی هوره(=  راهولهيعنی  بودانام پسر -٩
                                                                                    .پسر زرتشت مترادف است )يعنی ببر يا جانوردرنده

.            ويرانگر معابد بت پرستی است گئوماته زرتشتبه معنی بت شکن نشانگر بوذاسف بودا يعنی نام ايرانی  -١٠
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 زرتشت دراساطيراسالوها و ژرمنها
 

نويسم؛ چه طور ساده خوانندگان کتابها و مقاالت اينجانب از گذشته های دور، شکايت و گله دارند که من ساده نمی 
بر (بنويسم در حالی که من معضلی به اسم تاريخ اساطيری عظيم ايران را با معضل بزرگ ديگری به نام تاريخ ماد

پيوند می دهم و نتيجًه اين پيوند خود درخت تناور ديگری ميشود که برای شناخت آن فهم ) اساس تأليف دياکونوف
در سايتی خواننده ای ابراز نموده بود که در .ش لغات اوستايی الزم ميگرددجزئيات اين دومعضل عظيم به همراه دان

موقع نوشتن بنگ زده ای و   خواننده ای ديگربا لحنی مؤدبانه که آقا خودتان هم می دانيد چه می نويسيد؟ بلی ّحق با 
وأم با عشق وعالقًه جوانی ايشان است من حاصل متن کتابهای تحقيقی خود را که محصول بيش ازسی سال کار مداوم و ت

ام می باشد دراين مقاالت کوتاه پياده ميکنم و اين بی شک به ذهن خوانندًه متّفنن فشار می آورد؛ ّحقا  که تجسم و فهم 
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. منطق رياضی مطلب اندر مطلب، معضل اندر معضل يا ارجاع مجهول به مجهولی ديگر برای ذهن مشکل ساز است
که هر  - )دانای درخشان تنومند(ايوان کوپاله و ) دانای درخشان(ايوان نام زرتشت به صور در اساطير اسالوها. بگذريم

ايوان در روسيه نام قهرمانان اسطوره های :با اهميت زيادی ذکر شده است  -دو در رابطه آتش های مقدس می باشند
دارند همانا ايوان ) برديه،بودا(شت اما از اين ميان ايوانهايی که نشان از اصل وی يعنی گئوماته زرت. بسياری است

بی شک لغت ايوان نامی برجای مانده از آريائيان اسکيتی . اسطورًه ايوان ساده و فروتن و ايوان کوپاال می باشند
به ) يحيی(ولی اکنون اين نام به خطا  صورتی ازنام يوهان . به معنی دانای درخشان بوده است) اسالف اسلوونها(

ين نام سکايی واسالوی زرتشت در خود اساطير ايرانی مذکور است و همان است که در شاهنامه به شمارمی آيد چه هم
. ياد شده است)برديه= سروددان، يا  تنومند(گيو به عنوان  پسر  -که به معنی دوردرخشنده است- ) ويون(بيژن صورت 

، )دوردرخشنده(و بيژن ) زادًه فرد دانا(نيژه ولی در اصل اين دوتن که نامشان در اسطوره های عاشقانًه  شاهنامه ای م
= بودا(ياد شده اند، نامها و القابی برخود سپيتاک زرتشت ) دارندًه اسب پريال و کوپال(و بانو گشنسب ) تناور(گيو 
د جالب است که در شاهنامه به صراحت گيو و بيژن در رابطه خونی با هم و پدر و پسر يادشده اند و خو. بوده اند) منور

به شمار رفته که اين يکی خود مطابق با همان سپيتمه ) يعنی دانای سرودها يا چهارپايان ارزنده(گيو فرزند گودرز 
نامهای معشوقهای اينان نيز قابل توجه هستند چه . پدر زرتشت سپيتمان است) جمشيد، هوم، گايمرد يعنی مرد سرود(

در واقع اشاره به القاب ديگر خود گئوماته زرتشت شوهر ) سب پٍُريالدارندًه ا(و بانو گشنسب ) زادًه فرد دانا(منيژه 
می ) نجيب دارندًه اسب پر يال=دانا، يا اران گشنسب =منور دانا يا همان مانوش(=يعنی بودا ) توپل، دختر کورش(آتوسا 
رد پير به سه تن يک م: "از اين قرار است ايوان ساده وفروتن  دارندًه اسب سرخ درخشاناسطورًه روسی . باشند

اما پس از مرگ پدر دو پسر جوان و . پسران خود وصيت ميکند که بعد از مرگش سه شب بر روی قبر او کشيک دهند
خوش لباس به توصيًه پدر عمل نمی کنند و به جای خود برادر کوچکترشان ايوان ساده و درويش منش را به سوی قبر 

در شب سوم پدرش بر او ظاهر ميشود و به عنوان هديه . نگهبانی می دهداو سه شب  در آنجا . پدر روانه می نمايند
وقتی که تزار اعالم . اسبی که از چشمان وی آتش واز دماغش دود متصاعد ميشد. اسب سرخ درخشانی به وی می بخشد

ايوان در مراسم می دارد هرکس به تواند نقاب دختر اورا از بلندی مرتفعی بردارد دخترش با او ازدواج خواهد نمود، 
او به کمک . حاضر شده، افسونی برگوش اسب سرخ درخشان خويش می خواند و خود به جوان نورسی تبديل ميشود

ايوان در حاليکه پشت . اسبش برندًه اين مسابقه شد و تزار جشنی به مناسبت پيدا کردن اين جوان کارآمد ترتيب داد
خود را با نقاب صاف مينمود شناسايی و معرفی شد و اجر خود را کسب  آتشدان تاالر مجلل جشن قرار گرفته وجام می 

اجزاء اين اسطوره در اسطورًه ." کرد اما موفقيت او مورد رنجش و آزردگی برادران مرفه و خوش لباس وی گرديد
که جملگی  کورو مهابهاراته -کورش و اسطورًه پسران پاندو=کهن مادی زريادر و اسطورًه شاهنامه ای پسران فريدون

بنابراين جشن سده که می توان آن را .مربوط به زرتشت وهمسرش آتوسا دختر کورش ميباشند، بهتر برجای مانده است
گرفت بی جهت بر ) يعنی ده بهمن( ميان دو چّلًه زمستانيعنی جشن ده  وسی  جشن آتش روزدر اصل به معنی 

شب آغاز چّلًه (ايرانيان  يلدایدر اين رابطه  نام شب . استپيامبر آتش نسبت داده نشده ) هوشيار، زرتشت(=هوشنگ 
هم مورد توجه است به نظر اين جانب اين کلمه در اصل ايرانی بوده است وخود ايرانيها آن را از )، اول دی ماهبزرگ

مقطع و نقطه  يعنی دا -يارريشًه  سريانی ،به معنی ميالد نمی گرفته اند چه اين کلمه را می توان از ريشًه اوستايی 
سنت برش هندوانه در اين شب . علی القاعده اين کلمًه اوستايی در پهلوی می توانست يلدا تلفظ گردد. عطف سال گرفت

به هرحال دراسطوره . کلمه ياَر اوستايی با يير انگليسی يعنی سال هممعنی و همريشه است. اين معنی را تاييد ميکند
در اين اسطوره نکات جالبی .بی شک اشاره به فروتنی گئوماته زرتشت می باشد روسی ايوان که ياد شد سادگی ايوان

وی به همراه دو برادر بزرگترش به وضوح يادآورپسران فريدون : نهفته است که مهمترين آنها از اين قرار است
يعنی سرزمين (شاهنامه يعنی سلم و تور و ايرج هستند که مطابق شاهنامه برای انتخاب همسر به سرزمين هميران 

شاه (نزد  سروشاه ) کروات بوده= سردسير، منظور شمال قفقاز که مسکن قبايل مادرساالر آمازون و سئورومات
ايرج پسر کوچک فريدون يعنی همان  -نظير اسطورًه ايوان فروتن -اعزام ميشوند وقهرمان اصلی ماجرا)  صربها

موضوع جوان گرديدن و پای آتشدان نشستن  .کورش است/ فريدون) در واقع پسر خواندًه(پسر ) برديه(گئوماته زرتشت 
و استعمال جام شراب  نزد ايوان فروتن نيز قابل توجه است چه همانطوريکه می دانيم زرتشت و پدرش جاودانهای 

ام با ن) آب انگور(يعنی محل آتشکدًه معروف آذرگشنسب بوده اند و شراب هوم ) مراغه(زرتشتی شهر رغًه آذربايجان 
اسب سرخ آتشين دم ايوان با القاب زرتشت . پيوسته است) موبد جام درخشان(جمشيد / هوم/پدر زرتشت يعنی سپيتمه

. مربوط است) خردمند دارندًه اسب پريال(و اران گشنسب ) دارندًه اسب پريال آتشين(آذريهای اران يعنی آذرگشنسب 
دارندًه اسب سرخ درخشان همانهايی هستند که در شاهنامه با نام  چنانکه اشاره شد سه برادر متن اسطورًه ايوان فروتن

و در تورات به عنوان پسران ) ماد زرين، ايرج(پاندو -)تور(پسران فريدون و در مهابهاراته هندوان به نام پسران کورو
مان گئوماته زرتشت يا ه) ويون(مطابق منابع تاريخی و اسطوره ای ايوان . ياد شده اند) بازمانده، تسلی دهنده(نوح 

در مقام فرمانروای امپراطوری بزرگ هخامنشی زندگی ساده و بی پيرايه ای را دنبال می نموده است و همين ) برديه(
امر به همراه برنامًه اصالحات ارضی عميق وی به نفع رعايا و بخشيدن مالياتهايی که بر دوش ملل امپراطوری سنگينی 

پس بی جهت .نظير اين مرد درشت اندام و زرين موی در عهد باستان شده بوده استمی کرده است باعث محبوبيت بی 
به صور مختلف نزد ملل گوناگون تبديل به قهرمانان اساطيری ) سپيتاک(نيست که نامها يا القاب مختلف گئوماته زرتشت 
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) نيکوکار(و صالح ) تآن که مورد آزمايشات سخت قرار گرف(گشته است که در قرآن به سه تای آنها يعنی ايوب
چنانکه ديديم از همين جمله است نام . برمی خوريم که با اهميت تمام از آنها ياد گرديده است) دانای درشت اندام(ولقمان

ايوان اساطيری ملل اسالو که گفتيم بی شک از يک نام معروف زرتشت که در شاهنامه علی القاعده به صورت بيژن 
دياراسالوها يعنی اسالف ) سکايی(ر شده، اخذ گرديده است که از زبان آريائيان اسکيتی يعنی دوردرخشنده ذک) ويون(

و ) زرير، زريادر(در باب خود پسران فريدون شاهنامه گفتنی است که سپيتاک زرتشت . اسلوونها بديشان رسيده است
کورش منسوب ميشده اند چه  /پسرخوانده های فريدون) ثری ميثونت اوستا، ويشتاسب کيانی اصلی(برادرش مگابرن 

وی با مادر آنها يعنی آميتيدا ازدواج صوری کرده بود و بر همين اساس هم بوده که مردم در عهد کورش سپيتاک 
فريدون يا تحت نام کتايه و برمايه / زرتشت و برادرش مگابرن را اغلب تحت نام ايرج و سلم پسران خونی کورش

و داريوش از اين موضوع که سپيتاک زرتشت پسر واقعی کورش نبوده . وردندبرادران وی به شمار می آ) پارميس(
استفاده کرده و وی را تحت نام برديه پسر دروغين کورش و غاصب حکومت خاندان هخامنشی معرفی نموده و صحبت 

وی را از اين . از ناکحا آبادی به نام برديه پسر واقعی کورش به ميان آورده و مردم را با اين دروغ فريب داده است
لحاظ هم که ميگويد کمبوجيه قبل از عزيمت به مصر، برا درش برديه به قتل رسانده بود بايد دروغگو ناميد پس شايد 

سکايی به معنی ايوان تنومند وبه = اما نام ايوان کوپاال که به لغت ايرانی.وی عامل پشت پردًه قتل کمبوجيه نيزبوده است
تعميد دهنده است در رابطه با جشن و سرور اواسط فصل بهار می باشد که به صورت جشن لغت اسالو به معنی ايوان 

) لفظًا يعنی هوشيار(آتش برگزار ميشود و اين خود نشانگر آن است که از ايوان کوپاال در اصل همان هوشنگ ايرانيان 
ورخ و پيشوای معروف بابل که در بروس م.تنائوکسار زرتشت يعنی زرتشت تنومند منظور می بوده است/يا همان برديه

ذکر ) نجيب بور(زرتشت را آالروس / قرن سوم پيش از ميالد می زيسته در کتاب خود به نام تاريخ بابل نام هوشنگ
سال پادشاهی  ۴٣٢٠٠بوده که) نجيب بور(نخستين خديو روی زمين آالروس :" وی می آورد. کرده که بسيار جالب است

شهريار نيک  همان ( = در عهد خيستروس . سال شهرياری داشتند ۴٣٢٠٠٠ديگر به مدت  پس از او ده پادشاه. کرد
) در اصل ويرانی شهرهای بزرگ آشور با به آب بستن آنها( آخرين پادشاه اين دوران طوفان ) هووخشتره، کياخسار

که چگونه کشتی چون خيستروس خسروی خداپرست بود پيش از طوفان از عالم غيب بدو دستور رسيد . روی داد
آراروس، (=الزم به تذکر است که نام آالروس." بسازد، خود و زنان و فرزندان و کسان و جانوران از آسيب برهاند

مشترک بوده ) کيکاوس، جد هوخشتره، کياخسار(بين زرتشت و نيای مادری  چهارم وی يعنی خشثريتی ) نجيب بور
شهريار (تورات و روايات اسالمی اين دو در نامهای زرتواشترا  هرميپوس و همچنين/ است، چه مطابق خبر پلينيوس

در خبر اينان پادشاهان ماد به ترتيب تحت اسامی . نيز باهم اشتراک داشته اند) پدر جماعت بسيار(و ابراهيم ) زرين
پيشوای (،مرماروس)دارنده عصای زرين(،زرت اشترا)دارای پسران خوب(، اپوسوروس)والد پسر(اپوس کروس

وجوه اشتراک مهم  ايوان کوپاال و گئوماته زرتشت از . نام برده است) پادشاه نجيب و واال (و اربانتی فوکوس) تولمق
                                                                                                                                     :اين قرار است

صورتی از يکی از  القاب مهم زرتشت يعنی ويون ) دانای درخشان، درخشان(  مهای مشترکی دارند، چه نام ايوان نا -١
به معنی درخشان تنومند است که می دانيم اين از ) سکايی(بوده ونام ايوان کوپاال به اسکيتی ) بيژن، دور درخشنده(

.    ه زرتشت يعنی زرين تن درخشان و تنومند  نيز می باشدسوی ديگر همچنين معنی نامهای تنائوکسار زرتشت و بردي
جوالی برگزار ميشود آتشهای مقدس  ٧در روز جشن ايوان کوپاال که : هردو در رابطه با آتش و جشن آتش هستند - ٢

به هم که تخصيص ) جشن چله بزرگ زمستان وشب يلدا(جشن سدًه ايرانيان .بر افروخته ميشوند و مردم شادی ميکنند
استاد پورداود درخصوص جشن سده در جلد اول .دارد، جشن روشن کردن آتش های مقدس است) زرتشت(آذر هوشنگ 

سده آبان روز است از بهمن ماه :"ابو ريحان بيرونی درکتاب التفهيم فی صناعة التنجيم می آورد:"يشتها چنين آورده است
زيازدهم آتشها زنند به گوز و بادام و گرد بر گرد آن شراب و آن دهم باشد و اندر شبش که روز دهم است و ميان رو

خورند و لهو و شادی کنند و نيز گروهی از آن بگذرند بسوختن جانوران و اما سبب نامش آن است که از او تا نوروز 
اشتن آن اما سبب آتش کردن و برد. و نيز گفتند که از فرزندان پدر نخستين صد تمام شد. پنجاه روز است و پنجاه شب

توزيع کرده برمملکت خويش هر روز دومرد  تا مغزشان بدان دو ريش کنند که برکتفهای ) ضحاک(است که بيور اسب 
 - )قوم سلم= قوم سئيريمًه اوستا"= مردم عشيرتی"دارای رمًه خوب يا رهبر ( رمائيل او بود و او را وزيری بود نام او 

 -)تأکيدات ازسوی ما می باشد(است ) ضحاک(ر زرتشت و داماد آستياگ که هردو  معنی اشاره به سپيتمه جمشيد، پد
ويرا ) کورش(نيک دل بود ونيک کردار و ازآن دو تن يکی يله کردی و پنهان او را به دماوند فرستادی چون آفريدون
. ان درپس کوه اندبگرفت سرزنش کرد و اين رمائيل گفت توانائی من آن بود که از دو کشته يکی برهانيدمی  و جملًه ايش

با وی سواران فرستاد تا به دعوی او نگرند و او کسی را پيش فرستاد و بفرمود هرکسی بر بام خانه خويش آتش 
بس نزديک آفريدون به موقع افتاد و او را آزاد کرد و بر .افروختند زيرا که شب بود خواست که بسياری ايشان به ديد آيد

د يعنی ای مه مغان و پيش از سده روز بيست اورا بر سذه گويند و نيز نو سذه گويند تخت زرين نشاند و مسمغان نام کر
نسبت ) زرتشت(سنت ديگری در شاهنامه محفوظ مانده و بنيان جشن سده به هوشنگ ." و از حقيقت وی چيزی ندانستم

و بسيار بزرگ و با روزی هوشنگ با همراهانش از کوهی ميگذشت ماری سياه رنگ : داده شده است از اين قرار 
مار بگريخت سنگ خرد، به سنگ بزرگتری رسيده . چشمهای سرخ از دور بديد سنگی برگرفته به سوی آن انداخت

.                       هوشنگ خدای را از اين فروغ سپاس گفته، آن را قبله قرار داد. بشکست و شراره از آن برخاست



 

 160

پرستيد بايد اگر بخردی                                     بگفتا  فروغيست  اين   ايزدی    
شب آمد برافروخت آتش چو کوه              همان شاه درگرد او با گروه                       

د          سده نام آن جشن فرخنده کرد                       يکی جشن کرد آن شب و باده خور
."                       زهوشنگ ماند  اين سده  يادگار                 بسی باد چون او دگر شهريار

در معنی (يحيی : ان کوپاال با يحيی معمدان اسطوره ای انجيلها مطابقت دارندافزون بر اين ها هم زرتشت و هم ايو -٣
سپيتمه ، (همان زرتشت از جاودانهای آئين زرتشتی ، پسر هوم )دانای سرودهای دينی(به عنوان فرزند زکريا ) جاودانه
) هامان تورات(سرش زرتشت از آنجائيکه هوم  و پ. است) دانای سرودهای دينی يا دارای چهارپايان با ارزش= گودرز

و ) ّمنور(هردو دانای سرودهای دينی آورده شده اند، لذا بی جهت نيست که اين پدر و پسر در نامهای اساطيری بودا 
با هم مشتبه شده اند و از اينجاست که زرتشت تحت همين اسامی بودا و جمشيد مانند پدرش هوم ) موبد درخشان(جمشيد 

مخلوق (=گفتنی است زرتشت يا به قول کتسياس سپنداته .تارک الدنيا به شمار رفته است) گودرز، جمشيد پدر(عابد 
اسفنديار، در (زرتشت ،سپنداته" زرتشتنامه"درشاهنامه رويين تن به حساب آمده که مطابق روايات) مقدس، اسفنديار

انحا مورد اشاره و تقليد قرارگرفته وآن  را رويين تن و جاودانه ميکند که اين امر در انجيلها هم به نحوی از)واقع خودش
الزم به ذکر است که يحيی انجيلها و زکريای .همانا موضوع غسل تعميد دادن يحيی معمدان به عيسی مسيح می باشد

تورات و انجيلها در رابطًه ريشه ای اساطيری با زرتشت و پدرش سپيتمه هستند که بحث مفصل آن را در مقالًه کورش 
بودا با يحيی /يا همان زرتشت) ويون، بيژن(بنابراين بسيار محتمل است که مطابقت دادن نام ايوان .ه ايمو زرتشت آورد

اسالوها يعنی در اين ) ويون(معمدان آگاهانه و عمدی بوده است، گرچه اين احتمال هم وجود دارد که تشابه اسمی ايوان 
به هر حال در دنيای کهن نام بلند آوازًه . ث اين امر گرديده باشدباع) يوهانس اروپائيان(باب ايوان کوپاال با همان يحيی 

زرتشت با اسامی گوناگون زرتشت ، بودا ، ايوب ، يحيی و ايوان آسيا و اروپا را فراگرفته بوده است و نام سکايی و 
از سويی خود که  -اسالوی ايوان کوپاال از آميزش يک نام معروف زرتشت يعنی ويون درشت اندام با يحيی معمدان

پديد  -ميباشد) عيسی مسيح(زرتشت و از سوی ديگر متاثياس فرزند مارقالوت هم رزم يهودای جليلی فرزند زيپورايی 
است چه وی نيز ) سپيتمه(به هر حال يحيی معمدان انجيلها از نظراساطيری مطابق با همان زرتشت پسر هوم .آمده است

در اين باب . کشته ميشود) دراصل زنش( مانوح تورات به دسيسًه زنی نظير گئوماته زرتشت يا همان شمشون پسر 
گفتنی است در اساطير ژرمنی وگرجی موی . و نوح با کورش، قاتل سپيتمه قابل است) هوم(مطابقت نام مانوح با سپيتمه 

مل نيروی حا)زادًه جمشيد= منسوب به خورشيد(و اميران نظير موی سر شمشون ) ايزد نور و آتش(سر مادر ئول 
) مخلوق مقدس(اشتراک اينان جملگی در يکی بودن آنان با گئوماته زرتشت يعنی سپنداته . ايزدی اين الهه ها می باشد

اما کوپاالی . به شمار آمده است)  زئوس( است که رويين تن و جاودانی و به روايت خارس ميتيلنی فرزند اهورا مزدا 
زن نيرومند (و اردويسوراناهيت اوستا ) زن پاپای خدای آسمان(همان آپی اسکيتان  اسالوها در معنی الهًه آبها مطابق با

است بنابراين ) يعنی مادرنيرومند زمينهای پر آب( و ماتی سوَر زيميليا روسها ) آبها، همان ايفی ژن تاورها و تپوريان
. باهم اشتراک يافته اند) رتشت اساطيریمتاثياس تاريخی و ز(در قالب نام ايوان کوپاال، الهًه آبها و زرتشت و يحيی 

به ) شهرستان مراغه(گفتنی است در اوستا زرتشت تحت نام هوشنگ در سرزمين زادگاهی خويش يعنی رغًه زرتشتی 
سنت پرستش الهًه آبها نزد خانوادًه زرتشت بی شک از قبيلًه اصلی وی . همين الهًه آبها اردويسور اناهيت فديه می آورد

به معنی قوم ) سرمات(اصًال خود نام سئورومات .به يادگار مانده بوده است) بوسنيها(اتهای دوردستيعنی سئوروم
ايوان می توانست باعث انتشار سريع حماسًه وی نزد / ويون/ايرانی زرتشت - پيداست اين منشع اسالوی. مادرساالر است

آذر هوشنگ، (نام زرتشت . ن طور نيز شده استملل اسالو گردد که می بينيم تحت نامهای ايوان و ايوان کوپاال اي
يعنی ( آگناردر اينجا وی تحت نامهای : از سرزمين اسالوها فراتر رفته و به سرزمين ژرمنها نيز رسيده است) آالروس
اما به هر حال اساطير مربوط بديشان . با ايزد آتش ژرمنها درهم آميخته است) اولروس، ايزد درخشان(وئول ) مرد آتش

مطابق اساطيرژرمنی که از . ميباشد) اولروس(زرتشتی آگنار و اصل اسطوره های ئول /وضوح نشانگراصل ايرانیبه 
همان آالروس خبر بروس، لفظًا يعنی  نجيب (اولروس : فردی به نام ساخو از اهالی دانمارک برجای مانده گفته ميشود

کرد و بعد عزلش به توسط اودن در بازگشت به  فرمانروايی) خدای خشمناک آسمان(سال به جای اودن  ١٠) بور
خدای يک چشم آسمان و (در اينجا اودن . کشته ميشود) دشمنان،دانمارکيها(=سرزمينش موطن کاجها به دست دانها 

) و همچنين به جای داريوش داريوش(که معنی لفظی نامش بسيار غضبناک می باشد به جای کمبوجيه ) خورشيد ژرمنها
چنانکه از گفتار موسی خورنی مورخ ارمنی عهد . تاريخ به غضبناک بودن و ديوانگی معروف شده است می باشد که در

با سمبل ظلم و ستم شاهی در نزد ) فرد بود عدل و ظالم(قبادساسانی برمی آيد ارامنه کمبوجيه را تحت نام آرتاوازد 
رمنهای شمالی يعنی مردم اسکانديناوی جانشين پس در اسطير ژ. يکی می گرفته اند) ضحاک(ايرانيان يعنی اژی دهاک 

که اساطيرش نيز در رابطه با آتشهای مقدس  -)مرد آتش(يعنی آگنار ) دارای نيزًه خونين، اژی دهاک ژرمنها( گيررود
يعنی برديه، برادر خوانده و نايب السلطنًه کمبوجيه در هنگام چهار ) آذرهوشنگ(بايد همان گئوماته زرتشت  -می باشد

که گفتيم در  -در اساطير مربوط به آگناراسکانديناويائيها: ل سفر جنگی کمبوجيه به سوی مصر و حبشه بوده باشدسا
که لقب  - )دارای نيزًه خونين( از برادرآگنار يعنی گيررود ) خدای خشمناک(اودن  -رابطه با آتشهای مقدس ميباشد

پسر ديگر هرادونگ ) آذر(می کند و حامی آگنار  حمايت -است) کمبوجيه در نزد ارامنه(اوستائی اژی دهاک 
فريق الهًه ژرمنی آبها و زمينهای نمناک است که در رقابت بين اين دو ايزد ) فريدون/ فرمانروا، رهبر، منظورکورش(
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بر ) خدای خشم(و الهه که زن و شوهر به شمار می آيند سر انجام گيررود به هنگام شتاب عذرخواهانًه به سوی اودن 
پيداست اين قسمت اسطوره بيان ديگر همان روايت معروف کشته شدن . ی نوک شمشيرش افتاده و جان می سپاردرو

کمبوجيه باشمشر خودش به هنگام باز گشت شتاب آلود ازسوی مصر به سوی پارس می باشد چه همانطوريکه هرودوت 
راطوری بزرگ هخامنشی ديوانه تر شده و برامپ) گئوماته زرتشت(می آورد وی از اعالم فرمانروايی رسمی برديه 

ناجی  آرمانيان ) دور درخشنده(در شاهنامه برديه زرتشت تحت نام بيژن  .حرکاتش روی عقل و منطق نبود
حتی نام سردار . به شماررفته است) گرجيان(در مقابل گرازان مهاجم ) ارمنيان،يعنی همان مردم محل ساتراپی وی(

مردم محل ساتراپی برادرش ( ن رابطه اسم برده شده با نام گرجيها وهمچنين نام گرگانيهاايرانی گرگين نيز که در اي
: را چنين به نظم کشيده است) گرجيان(فردوسی در اسطورًه منيژه وبيژن نبرد بيژن با گرازان . مطابقت مينمايد) مگابرن

ر شد هوشيار                       زپرده در آمد يکی پرده دار                            به نزديک ساال
که بر در بپايند ارمانيان                            سر مرز توران و ايرانيان                        

آمده دادخواه                        همی راه جويند نزديک شاه                            زراه دراز
چو ساالر هوشيار بشنيد رفت                         به نزديک خسرو خراميد تفت                       

                            .............................                          ...........................
ز شهری بداد آمدستيم دور                            که ايران از اين سوی زان سوی تور                       

وز ارمانيان نزد خسرو پيام                                     کجا خان ارمانش خوانند نام            
گراز آمد اکنون فزون از شمار                    گرفت آن همه بيشه و مرغزار                        
         ..........................                                                ...............................

کس از انجمن هيچ پاسخ نداد                       مگر بيژن گيو فرخ نژاد                       
.........                       ...............................                             ......................

چو بيژن  به بيشه بر افگند چشم                  بجوشيد خونش به تن بر ز خشم                       
گرازان گرازان  نه آگاه   ازين                   که بيژن نهاده است بر بور زين                       
به گرگين ميالد گفت اندرآی                       وگرنه به يک سوبپرداز جای                       
برو تا به نزديک آن آبگير                           چو من با گراز اندر آيم به تير                       
بدان گه که از بيشه خيزد خروش                 تو بردار گرز و بجای آر هوش                       
به بيژن چنين گفت گرگين گو                       که پيمان نه اين بود با شاه نو                       
تو برداشتی گوهر و سيم و زر                      تو بستی مرين رزمگه را کمر                       
چو بيژن شنيد اين سخن خيره شد                  همه چشمش از روی او تيره شد                       
به بيشه در آمد به کردار شير                       کمان را بزه کرد مرد دلير                       
چو ابر بهاران به غريد سخت                       فرو ريخت پيکان چوبرگ درخت                       
برفت از پس خوک چون پيل مست                يکی خنجر آب داده به دست                       
همه جنگ را چيش او تاختند                        زمين را به دندان برانداختند                       
زدندان همی آتش افروختند                           تو گفتی که گيتی همی سوختند                       
گرازی بيامد چو آهرمنا                               زره را بّدريد بر بيژنا                       
چو سوهان پوالد بر سنگ سخت                   همی سود دندان او بر درخت                       
بر انگيختند آتش کارزار                              بر آمد يکی دود زان مرغزار                       
بزد خنجری بر ميان بيژنش                          بدو نيمه شد پيل پيکر تنش                       
چو روبه شدند آن ددان دلير                          تن از تيغ پرخون دل از جنگ سير                       
سرانشان به خنجر ببريد پست                        به فتراک شبرنگ سرکش ببست                       
که دندانها نزد شاه آورد                               تن بی سرانشان به راه آورد                       
بگردان ايران نمايد هنر                              ز پيالن جنگی جدا کرده سر                       
بگردون برافگند هريک چو کوه                   بشد گاو ميش از کشيدن ستوه                       
بد انديش گرگين شوريده رفت                      ز يک سوی بيشه در آمد چو تفت                       
همه بيشه آمد به چشمش کبود                       برو آفرين کرد و شادی نمود                       
بدلش اندر آمد از آن کار درد                       ز بد نامی خويش ترسيد مرد                       
دلش را بپيچيد آهرمنا                                 بد انداختن کرد با بيژنا                       
سگالش چنين بد نوشته جز اين                      نکرد ايچ ياد از جهان آفرين                       
کسی کو بره برکند ژرف چاه                       سزد گر نهد در بن چاه گاه                       

ران و اسطورًه شاهنامه ای آذری عم) دارندًه دژ کوهستانی(گفتنی است در اسطورًه گرجی اميران فرزند داردژالن 
تحت نامهای اميران ) زرتشت، تور جمشيد(از بيژن -که در کتاب  ده ده قورقود ذکر گرديده - )مرد خداگونه(فرزند بکيل 

.  اسامی والقاب پدر آنها نيز با سپيتمه جمشيد، پدر زرتشت مطابقت دارد. و عمران در رابطه با گرجستان  ياد شده است
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 زرتشت در اساطير و اعتقادات صوفيان
 

در قرون و اعصار متمادی که سرانجام اساطير وی به صوفيان  زرتشتدر مورد علل محبوبيت  بی نظير جهانی 
که اقدام به آزادی وی نخستين قانونگذار سياسی و روحانی بوده : اسالمی رسيده است می توان به داليل زير اشاره کرد

ر تاريخ محمد جواد مشکور در کتاب خود خالصًه اديان د. برده ها و رعايا وتقسيم اراضی بزرگ مالکان نموده است
دينهای بزرگ در حالی که از صور مختلف نام زرتشت از جمله گئوماته و زمان وی اطالع دقيقی نداشته در اين باب 

بر خالف هخامنشيان ظاهرًا مادها پيش از ايشان طرفدار دين زرتشت به شمار می رفتند و هنوز : " چنين آورده است
پسر کورش مغی ) م.ق ۵٢٢ - ۵٢٩(از اين جهت در زمان کمبوجيه . دين زرتشت در اين سرزمين ايرانگير نشده بود

نام داشت برای ترويج دين زردشتی قيام کرد و بتکده ها را ويران ساخت و به جای آن ) م.ق ۵٢٢(زردشتی که گئوماته 
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د و محروم آتشده بنا کرد و بردگان را آزاد و زمين های بزرگ را بين کشاورزان تقسيم کرد و مورد قبول طبقات مستمن
اجتماع گرديد به طوريکه پس از کشته شدنش به دست داريوش اول همه ايرانيها و مردم آسيا جز پارسيها که ازخاندان 

درجای ديگر ." مدت حکومت سرتاسری رسمی او هفت ماه بود. هخامنشی بودند بر مظلوميت و حقانيت او می گريستند
مورخ مشهور يونانی می نويسد که گئوماته )م.ق ۴٢۴ - ۴٨٢(پدر تاريخ هرودوت : " دراين باب بيشتر توضيح داده است

ولی داريوش در سنگ نبشتًه خود در بيستون از روی غرض و دشمنی که با . بوده است بهبود وضع عامًه مردمدر پی 
که : ی نويسدداريوش در آن کتيبه م. وی داشت، او را به باد ناسزا و دشنام گرفته و منکر همه اصالحات او شده است

بايد دانست .وی چراگاهها و گله ها و برده ها و خانه هايی را که گئوماته از مردم و لشکريان گرفته بود به ايشان پس داد
که گئوماته اين زمينها را و گله ها وخانه ها را برای خود نگرفته بود، آنها را از توانگران ستانده بود تا بين فقرا و 

زاد کردن بردگان به دست گئوماته نشان می دهد که اصالحات او جنبه های عميق اجتماعی داشته آ.مستمندان تقسيم کند
وی اراضی و خانه ها و گله های زايد را از اشراف و بزرگان بگرفت وميان مردم بی زمين و خانه و بی رمه . است

و پس از اين .ن واقعی را تقويت کندگئوماته می خواست با ضعيف کردن زمينداران بزرگ، طبقًه کشاورزا. تقسيم کرد
بنابراين گئوماته با اين اصالحات پبشرو مزدک . اصالحات در ميان عامًه مردم محبوبيت و پيروان بسياری پيدا کرد

پيش از اين واقعه قيام کرد و برآن شد که اموال مالکان ) يک عهد سوشيانتی(بامدادان بود يعنی بالغ بر هزار سال 
محمد جواد مشکور در اين مبحث سر انجام به يک معضل ." ا بگيرد و بين عامًه مردم تقسيم کندبزرگ و اشراف ر

:                       عظيم جامعه ايرانی ازآغاز عهد ساسانی به بعد  اشاره نموده و از قول فردوسی می آورد
ه از بن زيک مادرند                       چنان دين و دولت به يکديگرند                 تو گويی ک

"                       چو دين را بود پادشه پاسبان                    تو اين هردو را جز برادر مخوان
محققين تاريخ ايران باستان تا به حال متوجه يکی بودن  نا گفته نماند نه تنها محمد جواد مشکور به طور کلی تمامی
تعلق وی به از علل مهم ديگر محبوبيت جهانی زرتشت . گئوماته با گوتمه بودا و مهاويرا و زرتشت سپيتمان نشده اند

ن سپيتمه جم خاندا( پيشدادیو ) فرمانروايان ماد که ابر قدرت ستمگر آشور را بر انداختند(کيانی وجيه المله  سه خاندان
افراسياب را دستگير کرده و = داماد و وليعهد آستياگ که جهانگشای و غارتگر ملل خاورميانه يعنی ماديای اسکيتی

شاخًه کورش که در مقام پدر خواندًه برديه زرتشت بوده و به هخامنشی و ) تحويل کياخسار فرمانروای ماد داده بودند
جاماسب، (اين محبوبيت با کشته شدن وی به دست داريوش . را بر انداخته بودنوبًه حکومت برده داری و ستمگر بابل 

ازبين نرفت چه  سر انجام همين داريوش مجبور گرديد که بنا به مصالح سياسی با دختر گئوماته زرتشت ) يعنی مغ کش
ج نمايد وبا پسر وی به نام است ازدوا) پردانش(ی اوستا پوروچيستاکه همان ) پر عهدو پيمان يا پردانش( پارميسبه نام 
شخصيت علمی و علت سوم محبوبيت زرتشت را بايد در . فرمانروای ارمنستان مصالحه کند) خورشيد چهر( تيگران
خود اين متفکر بزرگ و درشت اندام و مو بور جستجو کرد چه فيلسوف و عالم يونانی بزرگ معاصرش يعنی  اخالقی

فيثاغورث که با وی مالقات نموده به صراحت به وسعت نظر و دانايی وی ّصحه گذاشته است و ديوخری کوستوم از 
"     رتشت عاشق دانش و عدالت بودز:"مورخين کهن آسيای صغير  در مورد شخصيت وی به طور خالصه می گويد 

حال با اين تفاصيل ببينيم که زرتشت در اساطير کهن اسالمی ، خصوصًا در اساطير صوفيان اسالمی چگونه نمودار 
نگارنده که در سالهای اخير به تدريج تآثيرات عميق مستقيم و غير مستقيم زرتشت را بر اسالم دريافته تا : گشته است

اسالمی به هفت صورت مختلف نامهای وی که هر کدام متعلق به افراد جداگانه ای پنداشته شده اند، کنون نزد صوفيان 
برخورد نموده است و اين در حالی است که در اين فهرست نامهای قرانی زرتشت را که مأخوذ از تورات می باشند 

زکريا ، يحيی و همچنين نامهای مالکی، ]) کمبوجيه فاتح مصر[ وزير فرعون(، هامان )سال، شالح(يعنی ايوب، صالح 
اين هفت هيئت اسالمی و صوفی : يوبال و يافث را که القاب  خاص توراتی برديه زرتشت بوده اند به حساب نياوريم

                                                                                               : نامها و القاب زرتشت از اين قرار می باشند
نامی بر سپيتمه جم و پسرش زرتشت می ) موبد سرود خوان( هود می دانيم در قرآن ): کورش(دربار سليمان  ُهدُهد -١

مردم انجمنی (در قرآن آمده قوم عاد .باشد بنا براين صورت اصلی هدهد بايد هود هود يعنی هود فرزند هود بوده باشد
ا است توسط توفان از پای در آمدند که اشاره به همان موضوع توفان کوالک برف عهد جمشيد دراوست) يعنی همان مغان

و اين هم به نوبًه خود بيانگر سرزمين خاستگاهی سردسيری خانواده جمشيد در اطراف مصب رود ولگا است چه طبق 
بوده است که تا پيش ) بوسنيها(اخبار خرم دينان و زرتشتيان  خاستگاه  سپيتمه جمشيد قبيله مادرساالر سرماتهای آنتايی 

) صالح قرآن(خود  قوم سپيتاک زرتشت . رود ولگا سکونت داشته اند اوايل قرن سوم پيش از ميالد در اطراف مصب
آمده وگفته شده که آنها توسط صيحًه بلند آسمانی ) به عبری يعنی معدوم(  ثموددر قرآن ) هود(پسر سپيتمه جم 

طبق اخبار . ستاز پای در آمدند که در اصل بايد َمگا فونی يونانيها مراد باشد که به معنی کشتار مغان ا) ِمگافونی(
صورت گرفته ) هامان(هرودوت و کتسياس و مندرجات تورات مغ کشی درجريان قيام داريوش برعليه گئوماته زرتشت 

اصطالح صيحًه آسمانی را قرآن را می توان گواه برآن دانست که نام هود به عربی سرود بلند خواننده درک می . است
سرود دان با ( زکريانام قرآنی و انجيلی و توراتی .ها تصور نموده اندشده است نه از ريشًه هدايت، چنانکه برخی 

جالب . می باشد گواه  درستی اين نطر است سپيتاک زرتشتو هم نامی بر پسر او   سپيتمه جمکه  هم نامی بر ) حافظه
ذکر ) قربانی شدهمرد دوردست يا (يحيی دراساطير توراتی و قرآنی فرزند برخيا /است که زکريا در مقام پدر زرتشت

کتب  دوراسروو ) در معنی ايزد درخشان دور دست بادها(اوستا  ويونگهونتگرديده است که اين يکی خود به جای 
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يعنی هود پسر هود که در اساطير صوفيان به  ُهدُهدبدين ترتيب از . می باشد) يعنی صرب دوردست، بوسنيايی(پهلوی 
اراده شده  همان گئوماته زرتشت ) کورش(وزير دربار سليمان ) وليای عّطارطيفوربايزيد تذکرة ا(شکل پرنده ُهدُهد 

نام هدهد در قرآن ذکر نشده و به جای آن از صالح وايوب و هامان و زکريا و . مراد می باشد) برديه پسر خوانده کورش(
ح صحبت می دارد که توسط می دانيم که قرآن از شتر مقدس صال.يحيی ياد گرديده است که اساميی بر زرتشت بوده اند

 زرتوشترااين بی ترديد اشاره به خود نام . قومش ثمود پی می گردد و باعث برانگيخته شدن خشم خدا بر قوم ثمود ميشود
می باشد که در زمان ما نيز ايران شناسان آن را دارندًه شتر زرين معنی می نمايند؛ اما در اصل چنانکه از ) زرتشت(

بر می آيد آن در اصل ) زئيری وئيری يعنی زرين مو(و زرير ) دارنده تن زرين(وی يعنی زريادر القاب  معروف ديگر 
                                                                                     .به معانی دارندًه تن زرين و شهريار زرين بوده است

که وزير سليمان و معاصر گشتاسب و از ) مرد قربانی شده يا دور دست يعنی فرد برگزيده پسر( آصف بن برخيا -٢
بايد فرد قربانی شده يعنی برخيا مراد از . اوصياء پيغمبران و مشعلداران هدايت به شمار رفته باز منظور زرتشت است

ن داماد و وليعهد وارث وی را به قتل رسانده بود که تا اي) سپيتوره(باشد که کورش ) زکريای پدر(همان سپيتمه جمشيد 
معهذا کورش در اين راه بنا به مصالح سياسی اقدام تاريخی بی . تاج وتخت آستياگ را از سر راه خويش بر داشته باشد

و ) برديه(سابقه ای نموده زن سپيتمه يعنی آمی تيدا دختر آستياگ را به دربار آورده و پسران وی سپيتاک زرتشت 
را به برادر خواندگی و پسر خواندگی خويش قبول نموده و حکومت ) ی ميثونت اوستاويشتاسب کيانی، ثر(مگابرن 

با ) توپل(ظاهرًا ازدواج دخترش آتوسا . در سمت بلخ و گرگان را به ايشان واگذار نموده بود ) دريها(نواحی دربيکان 
يا همان گئوماته ) تنومند(برديه واز اين جاست که . قبل ازاين وقايع صورت گرفته بوده است) برديه(تاک زرتشت يسپ

                                                                                 .زرتشت به عنوان پسر واقعی کورش به شمار آمده است
نيز همان  چنانکه از معانی نامهای وی  و پدرش بر می آيد در اين جا ): زرين(اباعورابن ) مرد درشت اندام( بلعم -٣

می دانيم که در اوستا . اراده شده اند) موبد بزرگ سفيد و روشن(و پدرش سپيتمه جم ) تنومند زرين اندام(برديه زرتشت 
و هوم زيبا دارندًه چشمان درخشان معرفی شده است و خود زرتشت  در ) موبد درخشان(پدر زرتشت تحت نام جمشيد 

در . ار، زابراتاس، لقمان و نام توراتی يافث به معنی فرد تنومند می باشداسامی و اقاب مهمش يعنی برديه، تنائوکس
روايات اسالمی اسطورًه جالبی راجع به وی بيان شده که به سبب مضمون مطالب تاريخی آن ، آن را در اينجا ذکر می 

و در عهد حضرت  بلعم بن باعورا مردی زاهد و پارسا بود که مدت دويست سال خدای را عبادت می کرد: " کنيم 
در اثر عبادت کارش به جايی رسيد که چون سر بلند می کرد از صفای باطن تا عرش و کرسی را می . موسی زيست

پادشاه اردن ارجنابا با . بيمی در دل فراعنه افتاد. مردم که از ظهور موسی آگاه شدند. ديد و دعای اين مرد مستجاب بود
بلعم گفت وجود پيغمبران . گفتند دعا کن خدا شر موسی را از سر ما بر طرف سازد اميران خود نزد بلعم بن باعورا آمد

لطف است و قدم آن ها مبارک و من هرگز چنين دعايی نکنم از بلعم مأيوس شدند و فکری نمودند مقداری پول و جواهر 
زن قبول . در اين سرزمين نگرددنزد او بردند و گفتند از شوهر او به خواهد که دعا کند موسی مزاحم کار اين پادشاه 
زن آستين او بگرفت . ناپسند است. کرد نزد شوهر سعی کرد که دعاکند بلعم گفت ای زن در حق پيغمبران دعا نتوان کرد

بلعم که به زن زيبای خود عالقه داشت و از او . و سخت تأکيد و اصرار کرد که دعا کند موسی مزاحم اين پادشاه نشود
بر گشت به زن خود گفت . اچار قبول کرد به صومعه رفت آن جا رسيد شيری ديد که قصد وی کردفرزندانی داشت ن

بلعم گفت هر که به خدا ايمان . زن گفت ممکن نيست زيرا قوم موسی مارا هالک کنند. ترک اين کارکن، تا دعا نکنم
. مرا طالق بده يا دعا کن بلعم در ماندزن اصرار و او انکار کرد تا کاربه جايی رسيد که گفت يا .آورد هالک نميشود

تا بار سوم از . برخاست باز رو به صومعه نهاد و آن جا ماری ديد که روی به وی آورد باز گرديد به زن جريان را گفت
گفت ای خدای عالم، موسی و قوم اورا آن جا بدار و شر ايشان را از ما بداردعای او اجابت . فشار زن سر به سجده نهاد

قوم موسی هرچه راه می رفتند شب می ديدند سر جای . موسی  و قومش تا چهل روز درتيه بماندند و زندانی شدند. شد
به معنی ايزد عهدو پيمان يا (در اين جا  موسی ." فرمود مناجات می کنم. اول هستند به حضرت موسی شکايت کردند

به سوی حبشه لشکر کشيده و سربازانش در آن ديار بايد کمبوجيه فاتح مصر اراده شده باشد که ) خورشيد گردنده
، نائب السلطنًه کمبوجيه در ايران و )برديه(سرگردان شده اند و هم زمان اين واقعه است که گئوماته زرتشت 

برادرخوانده اش بر اساس شايعات مرگ کمبوجيه در سوی مصر و حبشه حکومت خويش را بر امپراطوری هخامنشی 
دارد و آن را با برنامًه اصالحات اقتصادی و اجتماعی و قرهنگی  بی نظير خويش  همراه می سازد را رسمی اعالم می 

و همين اصالحات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی  عميق وی بوده که اورا در قلب مردم آن عصر و اعصار بعدی جای 
توسط داريوش و شش تن پارسی همدست  در اين اسطوره به خيانت زن وی فايديمه نيز که منجر به قتل او. داده است

احتمال هم وجود دارد منظور از زن محبوب وی آتوسا  دختر کورش باشد که شايع بوده از . وی شده، اشاره شده است
مسّلم به نظر می رسد آن : در اين رابطه نام مصر هم مطرح است که در باب آن گفتنی است. کمبوجيه سخت رنجيده بود

با پادشاهان شبان که ازاوايل قرن هيجدهم تا ) حاکمان بيگانه(ايزد قبيله ای فرمانروايان هيکسوس  از نام ميثره يعنی
اواسط قرن شانزدهم مصر را تصرف کرده بودند بر گرفته شده باشد؛ چه ميتانيانی که در رأس اين اتحاديه که ترکيبی 

ز آريائيان ميترا پرست بوده اند و خود نام قوم ايشان از از اقوام ميتانی، هوری، آموری و ماری بوده، قرار داشته اند، ا
اخذ شده است که به معنی قوم ايزد گردنده عهد و پيمان ) موسی، ريشًه نام ميثره(ميثه کلمًه اوستايی و سانسکريتی 

از ورود  محبوبيت اين خدای آريائيان ميتانی در مصر به گونه ای بوده که خود مصريها نيز بعد. بوده است) خورشيد(
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برادر ( اهموسههيکسوسها به مصر به پرستش اين خدا پرداخته و نامهای خويش را بدان مسما ساخته اند، از جمله 
. را به سوی فلسطين پس رانده است) روح موسه، موسی تاريخی تورات( کاموسهکه هيکسوسهای تحت رهبری ) موسه

داريوش نام . از مصر تعبير شده است)  در اصل هيکسوسها(ناين همان واقعه ای است که دذر تورات به خروج يهوديا
.                       معنی نمود) رود نيل( سرزمين دريای روانآورده که می توان آن را به پارسی  مودرايامصر 

ر اصل يک نام که در اساطير شيعيان  با هارون الرشيد و جعفر صادق مربوط گرديده، د بهلول عاقل ديوانه نما -۴
که در اصل اين نام به صورت بهوبالی يعنی در کنار . مهاويرا در نزد فرقًه جاين هندوها بوده است/ بودا/ زرتشت

به نظر می رسد اين نام در واقع اشاره به سرزمين دور دست مکان فرمانروايی وی در بلخ بوده . زندگی کننده بوده است
جالب است . و همچنين ماد بزرگ و پارس دور افتاده بوده است) آذربايجان(چک که نسبت به سرزمين زادگاهيش ماد کو

که فرقًه جاين تحت نام مهاويرا آن آموزش گئوماته زرتشت را که معابد را محل مردم فريبی می دانسته و وجود آنهارا 
راسطورًه اسالمی بهلول جايگزين نام هارون الرشيد د. نمی پسنديده، فراموش نکرده اند و از خود هيچگونه معبدی ندارند

و . يعنی نخستين معلم وقانونگذار به شمار رفته است تيرتنکرهنخستين ) کورش/ذوالقرنين( ريشابهانام پدر بهوبالی يعنی 
يعنی موبد درخشان آمده و از شمار پادشاهان پيشدادی جمشيد و  فريدوناين همان است که نزد ايرانيان بيشتر تحت نام 

سپيتمه از اينجا معلوم ميشود در واقع نخستين پادشاه پيشدادی همان . ين قانونکذاران به شمار آمده استيعنی نخست
دومين پادشاه پيشدادی است و از وی خود همان گئوماته زرتشت مراد بوده ) هوشيار( هوشنگبوده است و جمشيد 
در اينجا همان ) نيای قبيله ای پارتيان/ر و پلنگ مانندپهلوان بب(اوستا تخموروپًه يا تهمورث و از سومين آنان يعنی . است

]) ارمنستان[در واقع يعنی تير اندازسرزمين عقاب(يا همان آرش کمانگير ) به معنی پلنگ درنده يا تير انداز(تيگران 
ان بوده که در اوستا و کتب پهلوی همچنين با نام خورشيد چهر معرفی شده ، پسر کوچک زرتشت بوده و در ارمنست

بودايی پندار نيک، گفتار / گفتنی است سه شعار معروف زرتشتی.  حکومت کرده و با  سپاهيان داريوش نبرد نموده است
وصول به . " چنين ذکر شده است) پيروان آيين مرد پيروز يا دانا، منظور مهاويرا(نيک و کردار نيک در نزد جاينها 

".                       فت درست و رفتار درستايمان درست، معر: نيروانا بسته به سه چيز است
فرزند سره ) حاتم طايی(= آمده که به معنی پدربخشندگی  صيرفی عمروبن  ابو وهيب، بهلولجالب است نام کامل عربی 

                                                                                                    .می باشد) سپيتمه جمشيد( گر فرد معمر 
درشت (اين نام بی شک لقبی بر خود زابراتاس . که به لغت افغانی و ايرانی به معنی دانای درشت اندام است لقمان -۵

و ) هوشيار(می دانيم که زرتشت از سويی لقب دانا را در عناوين هوشنگ . يا همان گئوماته زرتشت بوده است) اندام
ب درشت اندام را در القابش برديه، زابراتاس، تنائوکسار که به همراه داشته و از جانب ديگر لق) دانای نيکوکار(هامان 

معنی دوپهلوی دانای بزرگ و پهلوان   مهاويراگفتنی است زرتشت جاينها يعنی . جملگی به معنی بزرگ تن می باشند
را پيدا ) مانلق(محققان هندوايرانی که منشأ و خاستگاه بودا و مهاويرا و زرتشت و  زابراتاس .بزرگ را يکجا با هم دارد

نکرده اند اين سوال را پيش کشيده اند که آيا مالقاتی بين اين چهار نفر که در واقع فرد واحدی بوده اند صورت گرفته 
                                                                                                                                         .است  يا نه

و ابراهيم ادهم سرانجام می رسيم به دونام مهم زرتشت که صوفيان اسالمی آنان را به خود تخصيص داده اند يعنی 
                                                                                                                                    :بايزيد بسطامی

به طور خالصه بايد گفت داستان  زندگی اش  کامًال نشانگر   که  )يعنی ابراهيم بور يا بخشايشگر(ابراهيم ادهم   -۶
عالوه بر اينکه زادگاه وی يعنی بلخ نيز همان شهر محل . است) زرتشت شرق فالت ايران(شاهزاده بودازندگی همان 

ابراهيم  خليلمی توان با لقب ) ايزد( همراه َيَزترا در معنی  بايزيدنام دراين رابطه .حکمرانی طوالنی زرتشت می باشد
که به معنی دوست صميمی خداست، برابر نهاد چه ريشًه بسطامی در اينجا علی القاعده به کلمًه پهلوی ) زرتشت(

                                                  . ابراهيم بوده باشد خليل اِهللابر می گردد که بايد مأخذ عنوان ) صميمی( ويستخو
نيز که صوفيان  آن را مرشد بزرگ خويش دانسته اند وخود را سالک راه  بايزيد بسطامی ملقب به سلطان العارفين -٧

شاگرد جعفر صادق  بهلولبه شمار آورده اند در اصل خود همان زرتشت است؛ گرچه شيعيان ايرانی وی را نيز نظير 
نگارنده وقتی به راز اين نام پی برد که در شمار بيست امشاسپند مذکور در کتاب پهلوی بندهش چشمش .ندمعرفی نموده ا

بيازيت  وبيازيد يا  بايزيدبا اندکی تجسس برايم مسلم گرديد که نام . برخورد نمود) يعنی سرور بلند قامت( َبرزيد رُدبه نام 
معروف به تنومندی و  برديه زرتشتچنانکه اشاره کرديم : رخاسته استب  َبرزيدترکان از تحريف جزء دوم اين نام يعنی 

وی  بسطاملقب . آورده است سمرديسبلندی سه مرد توصيف می شده و از اين جهت  هم هست که هرودوت نام وی را 
ه در کلمًه است يا ريش) صميمی(نيز در رابطه با القاب زرتشت است چه آن علی القاعده آن يا از ريشًه پهلوی ويستخو 

نين چو هميافث  يعنی دارای نيروی گسترده دارد که مطابق معنی لفظی يک ازالقاب توراتی وی يعنی  ويستهم اوستايی 
ناميده شده اند  می )  ويست خم(بسطام خود نام دو قصبه ای را که در ايران به نام .است مهاويرانام جاينی وی يعنی 

و به  نيز از اين ريشه) کمندان(  قمبه نظر می رسد نام ظاهرا . معنی  نمودگسترده  جايگاه دارای آتشکدًهتوان به معنی 
گرچه برای بايزيد بسطاميی مفروضی در بسطام .بوده باشد  )زعفران( کرکممعنی جايگاه دارای آتشکده يا مأخوذ از 

قبری پيداکرده اند و سلطان محمد خدابنده هم برای آن در جوارش گنبدی برآورده است ولی اين قبر را بايد از نوع مزار 
که به بايزيد  از گفته های مهمی. در مزار شريف شمرد) در واقع آلوو در اينجا يعنی آتشکدًه ونابک(امام علی / خليفه

خوشا شهری که بدش بايزيد " . " چنان نمای که هستی نه چنان باش که می نمايی: "منسوب است اين دو معروف است
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معروف است در نخستين مالقات موالنا و شمس تبريزی سوالی که شمس مطرح کرد اين بود که بايزيد بزرگتر ." باشد
و با "  ما عرفناک حق معرفتک: " ن می پرسد پس چرا محمد می گويداست يا محمد؟ موالنا می گويد محمد شمس الدي

مولوی بلخی در مثنوی معنوی اسطوره ای را در همين باب از بايزيد بسطامی به "؟ سبحانی ما اعظم شأنی :"يزيد گفت
      :فته استنظم کشيده است که نشان می دهد وی در عهد سالجقه دارای مقام اساطيری ماوراء الطبيعی به شمار می ر

                                     
گفتن ابويزيد قدس اهللا سره و اعتراض مريدان و جواب اين مر ايشان را نه به طريق گفت  سبحان ما اعظم شأنیقصًه 

                                                                                                                          :زبان بلکه از راه عيان
                                                                                                                                 

           با مريدان آن فقير محتشم                       بايزيد آمد که نک يزدان منم            
گفت مستانه عيان آن ذو فنون                 ال اله اّلا انا ها فاعبدون                       

                   چون گذشت آن حال گفتندش صباح           تو چنين گفتی و اين نبود صالح    
گفت اين بار ارکنم من مشغله                 کاردها بر من زنيد آن دم هله                        

                  حق منزه از تن و من با تنم                    چون چنين گويم ببايد کشتنم     
چون وصيت کرد آن آزاد مرد                هر مريدی کاردی آماده کرد                       

          مست گشت او باز آن سغراق زفت          آن وصيتهاش از خاطر برفت             
ُنقل آمد عقل او آواره شد                       صبح آمد شمع او بيچاره شد                       

       عقل چون شحنه است چون سلطان رسيد   شحنًه بيچاره در کنجی خزيد                
عقل سايًه حق بود حق آفتاب                    سايه را با آفتاب او چه تاب                       

        چون پری غالب شود بر آدمی                 گم شوداز مرد وصف مردمی               
هرچ گويد آن پری گفته بود                     زين سری زآن آن سری گفته بود                       

      چون پری اين را قانون بود                    کردگار آن پری خود چون بود                 
اوی او رفته پری خود او شده                  ترک بی الهام تازی گو شده                       

         چون به خود آيد نداند يک لغت                 چون پری را هست اين ذات و صفت              
پس خداوند پری و آدمی                          از پری کی باشدش آخر کمی                       
 شير گير ار خون نره شير خورد               تو بگويی او نکرد آن باده کرد                      

ور سخن پردازد از زر کهن                    تو بگويی باده گفتست آن سخن                       
   باده را ميبود اين شر و شور                    نور حق را نيست آن فرهنگ و زور                    

که ترا از تو به کل خالی کند                    تو شوی پست او سخن عالی کند                       
گرچه قرآن از لب پيغمبر است                 هرک گويد حق نگفت او کافر است                       
چون همای بی خودی پرواز کرد               آن سخن را بايزيد آغاز کرد                       
عقل را سيل تحير در ربود                       زآن قوی تر گفت کاّول گفته بود                       
نيست اندر ّجبه ام اّال خدا                         چند جويی بر زمين و برسما                       
آن مريدان جمله ديوانه شدند                      کاردها بر جسم پاکش می زدند                       
هر يکی چون ملحدان گرده کوه                  کارد می زد پير خود را بی ستوه                       
هرک اندر شيخ تيغی می خليد                     بازگونه از تن خود می دريد                       
يک اثر نه برتن آن ذوفنون                        وآن مريدان خسته و غرقاب خون                       
هرک او سوی گلويش زخم برد                    حلق خود ببريده ديد آن زار مرد                       
و آنک اورا زخم اندر سينه زد                     سينه اش بشکافت و شد مردًه ابد                       
وآنکه آگه بود از آن صاحب قران                 دل ندادش که زند زخم گران                       
نيم دانش دست او را بسته کرد                      جان ببرد اال که خود را خسته کرد                       
روز گشت و آن مريدان کاسته                      نوحها از خانه شان برخاسته                       
پيش او آمد هزاران مرد و زن                      کای دو عالم درج در يک پيرهن                       
اين تن تو گر تن آدم بودی                            چون تن مردم ز خنجر گم شدی                       
با خودی با بی خودی دو چار زد                    با خود اندر ديدًه خود خوار زد                       
ای زده بر بيخودان تو ذوالفقار                      برتن خود می زنی آن هوش دار                       

                                                                      .تا ابد در ايمنی او ساکن است   زآنک بی خود فانيست و ايمنست
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 زرتشت و کورش در تاريخ اساطيری يهود و ارامنه
 

و اصوًال  زرتشتو کورش اساطير اوستايی و پهلوی و روايات منظوم شاهنامه رابطًه پدر خواندگی و نا پسری بودن 
را که ويشتاسپ و ) اسفنديار( سپنداتهمعاصر بودن آنان و داماد کورش بودن زرتشت را بالّکل فراموش کرده اند و نام 

مخلوط کرده و با اين  ويشتاسپو پدرش  داريوشبوده اند با  )ويشتاسپ(مگابرن و برادرش سپيتاک زرتشت متعلق به 
) اسفنديارجعلی(ها جايگزين نموده اند و اصرارشان هم بر اين است که زرتشت پيامبر دربار ويشتاسپ پدر داريوش 

بوده است که درهمين صورت نيز با ّتوجه به معاصر بودن و معاشرت داشتن هر دو اين ويشتاسپ ها با کورش 
نشی باز اين سؤال مطرح ميشود چطور منابع مّلی ايرانی اين مّهم راناگفته گذارده، به عبارت ديگر آن را قلب کرده هخام

تّوسط داريوش و اشراف ) گيوماته زرتشت(برديه به نظر می رسد ترورگرديدن .و جور ديگری وانمود ساخته اند
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 -نمودداريوش هخامنشی  خاندانشاخًه  وری اشرافیامپراطرا تبديل به  حکومت مردمی برديهکه  -پارسی همدستش
باعث اين امر گرديده است چه بی ترديد طرفداران زرتشت در جرگًه مغان درباری دربار خاندان داريوش مجبور به 

بوده اند، بی جهت نيست که نام داريوش يا اسفنديار ) گئوماته زرتشت(تّقيه و جعل وقايع تاريخی مربوط به برديه  
در واقع . اخالف وی  در شمار جاودانان زرتشتی ذکر نشده اندو يا حّتی کسی از ) گشتاسپ(مجعول پسر ويشتاسپ 

کشته شده خود همان  آرمانهای مردمی زرتشتیی که در آغاز حکومت روحانی و نظامی خويش به خاطر اسفنديار
 سپنداتهبوده است که کتسياس ّمورخ و طبيب دربار پادشاهان ميانی هخامنشی نامش را به صراحت گئوماته زرتشت 

اين قلب روايت تاريخ باعث انفصال در روايات تاريخی منسوب به . ذکر نموده است) ديار، يعنی مخلوق مقّدساسفن(
پسر خواندًه ( برديهمبنی بر کشته شدن  دروغ داريوشبه عبارتی . زرتشت نزد ايرانيان پارسی و مادی شده است

ست و پنج قرن مردم جهان را از سر چشمًه بيش از بي کمبوجيه) در اصل برادر خوانده اش(بدست برادرش ) کورش
و ) کتاب استر تورات(اساطيری عبری / يونانيان علم پرور عهد باستان فريفته است؛ چه تجزيه و تحليل منابع تاريخی

به دقت و صراحت نشان می دهند  که برديه واقعی يا همان گئوماته زرتشت پسر خوانده ) مهابهاراته(ارمنی و هندی 
در توضيح اين مطلب بايد افزود . است که بدست داريوش و شش تن همدست پارسی وی به قتل رسيده استکورش بوده 

يا  همان  زريادرکه هرودوت، پدر علم تاريخ و خارس ميتيلنی ، رئيس تشريفات دربار اسکندر در ايران می گويند 
سپيتاک بيب يونانی  می آورد که بود و کتسياس ّمورخ و ط شوهر آتوسا دختر کورش) برديه(گئوماته زرتشت 

پسر خوانده های ) ثری ميثونت اوستا يعنی دارندًه ثروت سه برابرويشتاسپ کيانی، ( مگابرنو برادرش ) زرتشت(
از ميان . ازدواج نموده بود) آخرين پادشاه ماد(آستياگ ، دختر آمی تيدا کورش بودند چه کورش هخامنشی با مادر آنها 

بی ترديد همين موضوع . روسی بدين نکته بذل ّتوجه نموده اند دياکونوفآلمانی و  هرتسفلدنها ايرانشناسان بزرگ ت
با ويشتاسپ پدر داريوش يکی از عّلل ) دارندًه بهترين اسبان(زرتشت تحت لقب ويشتاسپ / همنامی برادر بزرگ زريادر

اسپ  هخامنشی به شمار آمدن زرتشت گرديده مّهم و اصلی اغتشاش در روايات مّلی ايران مبنی بر پيامبر دربار ويشت
) برديه(برادر گئوماته زرتشت ) مگابرن(است؛ گفتنی است مطابق گفته های هرودوت و کتسياس همين ويشتاسپ کيانی 

زئيری وئيری اوستا، (زرير اصًال در روايات مّلی ايران خود نام .شريک بوده استعادالنًه عاجل برادرش در حکومت 
به خطا برادر همان ويشتاسپ هخامنشی ) يعنی دارندًه تن زرين بوده( زرتشتکه لقب و مترادفی بر خود ) نيعنی زرين ت

که اين سهو هم البد به جهت همان همنامی ويشتاسپ برادر سپيتاک زرتشت با ويشتاسپ  . پدر داريوش قلمداد شده است
رود دائيتی ، کنار)الهًه آبها( به پيشگاه ناهيدزرير دن گفتنی است در اوستا مکان فديه آور. پدر داريوش پيش آمده است

و مّحل نشوونمای وی بوده  زادگاه زرتشتذکر گرديده که می دانيم اينجا همان ) موردی چای شهرستان مراغه(ايرانويج 
ست و مّحل بوده اآذربايجان و اران و ارمنستان طبق منابع کهن يونانی نيز مکان فرمانروايی اوليه زرتشت همان . است

حکومتش توسط کورش از آنجا به بلخ منتقل شده و در زمان لشکر کشی کمبوجيه به مصر به نيابت سلطنت وی بر 
خويش بر قلمرو حکومت مساوات طلبانه گزيده ميشود چون شايعات مرگ کمبوجيه در مصر به وی می رسد 

                                                                                             .امپراطوری بارسيان را رسمی اعالم می نمايد
يافث، زکريا، هامان، عزرا، ايوب، يعنی  زرتشتاسالمی مختلف / نگارنده  قبًال در مورد اسامی توراتی و قرآنی  

زرتشت ی بودن اصل آنان با بحث نموده و داليل يک صالح، لقمان، بلعم ابن باعورا، آصف ابن برخيا و ابراهيم ادهم
مطلبی که در اين رابطه دراين مقاالت ناگفته مانده ودر .  را ضمن مقاالتی بيان نموده است )گئوماته، گوتمه بودا(

موسيقی دان، ( يوبالزرتشت به صورت  ) در واقع لقب(تفسيرروايات تورات درست درک نشده بود همانا نام 
لمک : " است؛ تورات در اين باب ميگويد) تياگ، لفظًا يعنی نيزه انداز و ثروتمندآس(لمک در ميان اخالف ) سرودخوان

يابال عاده، ). بودی، کاسی، ُلر= دلخوشی( ّظلهنام بود و ديگری را ) مغ=انجمنی( عادهدو زن برای خود گرفت يکی را 
) موسيقی دان، سرودخوان(  يوبالدرش و نام برا. را زائيد ووی پدر خيمه نشينان و صاحبان مواشی بود) دامدار گردنده(

را زائيد که صانع هر آلت مس و ) جهاندار، جهانگير(توبل قائن بود ووی پدر همًه نوازندگان بربط و نی بود و ّظله نيز 
دارندًه ( ويشتاسپو ) دامدار گردنده( يابال در اينجا بی ترديد منظور از ." بود) زيبا( نعمهآهن بود و خواهرتوبل فائن، 

دان، سرودخوان  موسيقیيعنی يوبال و از.مراد ميباشد سپيتاک زرتشتبرادر ) ثروتمند( مگابرنيا همان ) بهترين اسبان
و ) حافظ سرودهای دينی(پاتی زيت هم خود سپيتاک زرتشت منظور است که هرودوت و تروگ پوپمپه وی تحت اسامی 

که نوه ديگر  - نيز) جهاندار(توبل قائن ذکر نموده اند؛ چه بی ترديد از  )گوتمه  يعنی دانای سرودهای دينی(=  گئوماته
سومين (  ثَرِاتئونهمراد بوده است که در اوستا تحت القاب  کورش هخامنشیخود  -به شمارآمده) آستياگ(  لمک

سازندًه پل سلمان فارسی /کورش. سئوشيانت= ستايش شده(  فريدونو ) ، يا کسی که به انتهای جهان رسيد] کورش[
  آتوسابه وضوح يادآور ) يعنی زيبا و و مطبوع( نعمهنام . ياد گرديده است]) منظور سد آهنين در بند داريال فقفاز[
: است  که خارس ميتيلنی در باره اش می گويد ) گئوماته زرتشت(زن زريادر و دختر کورش ) توپل، دارای اندام ُپر(
به همسری داريوش در آمد و از وی  گئوماته زرتشتبعد از به قتل رسيدن اين زن ". وی زيباترين زن آسيا بود"

                                                                                                                       .را به دنيا آوردخشايارشا 
ی تاريخ ارمنستان موسی خورنی که در قرن پنجم ميالدی تدوين شده حال ببينيم منبع تاريخی و اساطيری کهن ارامنه يعن

موسی خورنی جايی کورش را در ارتباط با وقايع : چه می گويد) زرتشت(برديه و پسر خوانده اش کورش در ارتباط با 
منه ذکر پادشاه محبوب ارا آراتاريخی اش تحت همان نام خود وی می آورد و جای ديگر وی را تحت نام اسطوره ای 
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به سومری (نينوسکمی پيش ازمرگ ) تورات سليمان، کورش، يعنی نجيب، ايرج( آرا: " نموده و در موردش ميگويد
به فرمانروايی ميهن خود رسيد  -که ظاهرًا به جای عدادنيراری سوم و نبونيدس می باشد - )لقب انليل و ايزد، يعنی پنجاه

نائل شده ) کياخسار مادی/ آراموی اورارتويی( آرامل  گشت که پدرش و از طرف نينوس به کسب همان اختياراتی نائ
از مدتها ) بلقيس، توميريس/ سميراميسبه معنی ظاهری مادر شاهکش، همان (ليکن آن شاميرام  شهوتپرست فاسق.بود

، اّما جرئت با اينکه جويای فرصت ديدار او بود. پيش وصف زيبايی او را شنيده بود و عشق او را در سر می پروراند
ليکن پس از مرگ و يا گريز نينوس به کرت به عقيده من با اين گريز شاميرام جسورانه شور و .فعاليت آشکار را نداشت

فرستاد  آرای زيباشوق خود را تسکين داده  قاصدينی با تحف و هدايا با التماس و استرحام و با تعهد پاداش و عطيه نزد 
و استدعا کرد که نينوا نزد او بيايد و يا او را به زنی گرفته و بر تمام آنچه نينوس در تملک دارد پادشاهی کند و يا شور 

مراوده مّکرر فاصدين به نتيجه .و شوق او را فرو نشانده با هدايا و تحف گران با صلح و صفا به محل خود بر گردد
رام سخت متغير و غضبناک شده پس از فطع مذاکرات با سپاه پر شمار شتافت تا به نرسيد و از عدم موافقت آرا شامي

ولی از اخطار او پيدا بود که شتابش نه برای کشتن و يا تعقيب او بلکه .سرزمين ارمنستان نفوذ کرده بر آرا حمله ور شود
. رده نيات و اميال او را بر آورده کندتحت اطاعت خويش در آوردن و دستگير کردن او بود تا به وجه دلخواه او رفتار ک

می شد از حرس حديد و شديد می سوخت انگار در واقع ) آرا(از آنجا که گرفتارهوسی آتشين بود وفتيکه صحبت از او 
تدارک ) توميريس(وقتيکه شاميرام . او به شتاب به دشت آرا آمده که به اسم او آيرارات ناميده شد،رسيد. اورا ديده باشد

درجنگ ) کورش(سپاه آرا . ا ميديد به سرداران خود دستورداد تا اگر مّيسرباشد بکوشند آرا را زنده دستگيرنمايندجنگ ر
ملکه بعد از پيروزی غارتگران اجساد را به ميدان . شکست خورده و خود آرا نيز با دست دليران شاميرام کشته شد

. جسد آرا را بين اجساد جنگاوران شجاع يافتند. قه اش را بيابندکارزار فرستاد تا از بين اجساد معشوق بسيار مورد عال
  آرابرای اخذ انتقام مرگ ) منظور سپاه کورش(وقتيکه سپاه ارامنه . ملکه فرمان داد تا او را بر ايوان قصر بگذارند

خود فرمان دادم تا  من به خدايان: "بار ديگر به جنگ بانو شاميرام برخاستند شاميرام گفت)جاودانه سؤشيانتکورش ، (
در عين حال او از شهوت جنون آميز پريشان شده اميد داشت به سحر و ". زخمهای او را بليسند و او زنده خواهد شد

آما چون جسد وی فاسد شد فرمود که آن را در يک گودال انداخته بپوشانند و يکی از . جادو و افسونگری آرا را زنده کند
خدايان با ليسيدن و زنده کردن آرا "لباس فاخر ملبس کرده سايعه ای در بارًه او اشاعه داد که  محبوبين خود را مخفيانه به

نيت و آرمان ما را ما را برآوردند لذا من بعد آنها به مثابًه مسرورکنندگان و مجريان ميل و ارادًه ما شايستًه آنند که از 
نوی به نام خدايان پی افکند و با ذبح فربانيهای گران او را او همچنين مجسمًه ". طرف ما بيشتر ستايش و تمجيد شوند

. را زنده کرد ) کورش(آرا اين عمل می خواست به همه نشان دهد که قدرت اين خدايان بود که . تجليل و تفخيم کرد
ع کرده همه را متقاعد و قان) درواقع امپراطوری ايرانيان(شاميرام با نشر اينگونه شايعات در سرزمين ارمنستان 
او سالها عمر کرده . ذکر اين مختصر در بارًه آرا کافی است. اضطراب و التهاب آنها را آرامش و به جنگ پايان داد

سوم  کمبوجيًهتورات، منظور  حامشاهنامه،  توريعنی جنگجوی ديوانه سر، همان ( کاردس دارای فرزندی شد به نام 
کورش هم به جای   ايرج،اساطير ايرانی مربوط است و خود  ايرجارامنه با  آرایبی شک نام ) ". پسر کورش
کشته ميشود چه ) روايات اسالمیبلقيس پرگيس، همان ( توميريس است که به دست ملکه )  سليمان تورات(هخامنشی 
که است ) آالنها( ماساگتهاملکًه ) پر زلف(به وضوح در اينجا به جای توميريس ) به ظاهر يعنی مادر شاهکش( شاميرام

سئورومات، يعنی مادر ( سمورامتاّما شاميرام در رابطه با فرمانروايی بين النهرين همان . کورش را مقتول ساخته است
است که البد به سبب تّعلقش به سئوروماتهای قفقاز يعنی همان قبيلًه اوليًه ) صربوکرواتهاساالر، وابسته به اسالف 

و موسی خورنی به صراحت از خاستگاه خارجی و شمالی  ملکه   بدين نام خوانده شده است چه کتسياس زرتشت
از (زرتشت الجرم در همين رابطه است که در گفتار موسی خورنی .صحبت نموده اند) شاميرام(سمورامت آشوريها 

که ) سئوروماتسميراميس ، سمورامت ، (آشوريان  شاميرامبا  ملکه  )خاندان صربهای دوردست يا همان بوسنيها
شاميرام هميشه در : "موسی خورنی در اين رابطه می آورد. دو قرن قبل ازوی زندگی ميکرده پيوند داده شده استحدود 

نينوا و  آشورفصل تابستان هنگامی که به نواحی شمالی يعنی شهر ييالقی که در ارمنستان ساخته بود می آمد زمام امور 
چون به .د، مّدتها بدين منوال عمل کرده  به او اعتماد پيدا کرده بودواگذار می کر زرتشت مغماد به ) والی(به ناهاپت را 

واسطه شهوترانی بی حّد و حصر و اخالق فاسق خود از طرف پسرانش غالبًا تقبيح ميشد همًه آنها را به قتل رسانيد و 
نجهای خود را به او تمام سلطه و گ.بود که جان به سالمت برد )عداد نيراریشاهزاده، =( نينواسفقط پسر اصغرش 

) شمشی عداد(دوستان و معشوقين خود عطا کرده و ابدًا در فکر پسرانش نبود به همين جهت هم بود که شوهرش نينوس 
نه اينکه به طوريکه شايع است مرد و در قصر نينوا به دست او مدفون شد بلکه در اثر اطالع يافتن از اخالق خبيث و 

وقتيکه پسرانش به سن بلوغ رسيدند همًه اين چيزها را به ياد او . ه کرت گريختشهوتران او سلطنت را ترک کرد و ب
آوردند به فکر اينکه او را از شهوانيت پليد و ديو کرداری باز دارند که در نتيجه او سلطه و گنج و مال و مکنت خود را 

را به قتل رساند و به طوريکه در  سر اين موضوع شاميرام بيشتر غضبناک شده همًه آنها. به پسران خويش خواهد داد
مرتکب عمل خبطی عليه ملکه شد و بين آنها  زرتشتاّما وقتيکه . فوق متذکر شديم فقط نينواس جان به سالمت برد

وقتيکه جنگ . دشمنی افتاد شاميرام بر ّضد او به جنگ برخاست چونکه آن مادی قصد کرده بود که برهمه حکمفرما شود
دست زرتشت پا به گريز نهاده به ارمنستان آمد و اما نينواس فرصت را برای اخذ انتقام غنيمت  شدت يافت شاميرام از

آرای ( آراپسر  آراموسی خورنی جای ديگر از ."شمرده مادر خود را به قتل رسانيده و بر آشور و نينوا سلطنت کرد



 

 170

: " است ) کورش/ خواندًه فريدون  ايرج فرزند، پسر( برديهصحبت می دارد که به وضوح به جای همان ) آرايان
در زمان حيات خود پسر آرا را که از زوجه محبوبش ) در اينجا  منظور آميتيدا، همان سنگهواک دختر آستياگ(شاميرام 
به دنيا آمده بود و هنگام مرگ پدرش دوازده ) پدر زرتشتسپيتمه ، همان جمشيد، هوميعنی دانای مراسم دينی، ( نوارد

ناميده و زمامداری کشور ما ) ايرج(آرا می ورزيد به نام او ) کورش( آرای زيباسبب عشقی که نسبت به  ساله بود، به
ليکن .کشته شد) داريوششاهکش، در اينجا منظور (گويند که او در جنگ با شاميرام . را به او سپرد) ارمنستان(

شاميرام در جنگ  کشته شده از خود پسری به نام با   آرا بن آرا: "مارعباس روايت خود را به طريق ذيل دنبال ميکند
که در عمل ) دارای تن درخشان( سسانورمّلقب به ) زرتشتپسر خورشيد چهر بيمرگ، جاودانه، منظور ( آنوشاوان

نا گفته نماند در شجره نامًه پادشاهان ارمنستان که موسی خورنی ذکر نموده ." توانا ودر گفتار نابغه بود به جا گذاشت
ياد شده ) سپيتمه= از نژاد پاک (پاچويچ و ) زرين، درخشان( کورناکزرتشت و پدرش سپيتمه  به ترتيب تحت اسامی 

نيز متعّلق بدين خانواده و ) انوشاوان= پايندًه دعا، پايدار ( پائوسرسد در اين شجره نامه نام بعدی يعنی به نظر می . اند
باشد که در نزد )  گئوماته زرتشت(گوتم بودا پسر  راهولهيا همان  زرتشتپسر  خورشيد چهريا  زرتشتمربوط به 

 آرای آرايانخود اسطورًه جمهوريت کتاب معروف  درافالطون  .زرتشتيان از جاودانهای معروف به شمار رفته است
به مردم پامفيليای آسيای صغير نسبت داده و اسطورًه ) نجيب منش( آرمينيوسفرزند ) نجيب( ِارارامنه را تحت نام 

در کتاب پهلوی بندهش .مردن و زنده شدن وی بعد از ده روز و وقايعی را که وی در آن دنيا ديده مفصًال شرح داده است
می ) زريادر، سپيتاک، برديه( زرتشتو هم به جای  )فريدون(کورش به وضوح هم به جای  آرای ارامنهيا همان يرج ا

درخشان، ( وانيتارو ) ويرانگر، بی ايمان( اناستوخجالب است که در مقام کورش وی صاحب دوپسر به اسامی . باشد
برديه و کمبوجيًه سوم می باشد که به ترتيب مطابق ) يدهافزون نشدنی، پر، يا پوش(گوزک و دختری به اسم ) پيروزمند

از منابع تاريخی و ) گوتمه بودای بلخيان( زرتشتآنچه در مورد طرز فکر . هستند) تو پر( آتوساو  )سپيتاک زرتشت(
دينی مختلف برمی آيد اين است که معلوم می شود که وی اصالحات ارضی مهم و عميقی به نفع رعايا نموده و 

. اتهايی را که بردوش ملل تشکيل دهندًه امپراطوری  بزرگ هخامنشی سنگينی می کرد بر صاحبانشان بخشيده بودمالي
زرتشت مخالف فعاليت معابد بوده و امر به تعطيلی و / ، قاتل گئوماته زرتشت در کتيبًه بيستون آورده که گئوماتهداريوش

را شکسته و درون آتشهاافکنده بتهای مردم فريبی ر روايات اسالمی که د ابراهيمیبر اين اساس . ويرانی آنها داده بود
بوده است نه نيای مادری چهارم او ) يعنی ابراهيم بور يا امپراطور بخشايشگرابراهيم ادهم ( بودا/زرتشتميشود همين 

در کتب : ده استکه در تورات و قرآن بيشتر تحت همان نام ابرام و ابراهيم ياد ش) خشثريتی، خنوخ(کيکاووس يعنی 
در اصل نام نيای قبيله ای و اساطيری (دوراسروی کاهن پهلوی به صراحت از امتحان موفقيت آميز آتش که  توسط 

سر انجام از گفته های يونانيان و يهود و ايرانيان .  برای زرتشت تدارک ديده ميشود، صحبت شده است) زرتشت
عاشق فروتنی و مردم دوستی و عدالت اجتماعی و دانش و هنرهای  اّيوب/بودا/زرتشتوهندوان چنين بر می آيد که 

پس بی جهت نيست که هرودوت ، پدر تاريخ می گويد در فتل او مردم آسيا به سوگ نشستند و .شعر و موسيقی بوده است
چه وی در  زرتشت تنها پيغمبر مشترک اديان بزرگ و معروف جهانی شده استبی شک به همين خاطر هم هست که 

                      .آئين هندوان و بودائيان و مسلمين و مسيحيان و يهود و زرتشتيان تحت نامهای مختلف ستايش شده است
                                                   

                       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زبان آذری همان زبان ترکی ارانی بوده است    
 

 
در نزد غالب محققين زبان کهن آذربايجان که دنبال رو منطق هستند تا احساس، مسئلًه زبان آذری به عنوان زبان مردم 
آذربايجان جنوب رود ارس بديهی در نظر گرفته شده است؛ ولی وجود نام آذر در اين باب الزمه اش اين می بوده است 

) نه آذرپاد(کندر،آذری خوانده شوند ويا نيايی اساطيری با نام و نشان آذرکه مردم آذربايجان ايران اساسًا  بعد از عهد اس
داشته باشند که می دانيم در اصل چنين نبوده است؛ اسطوره ای هم که در اوستا مربوط به نبرد آذر با آژی دهاک 

ولی بر عکس اين  .با آستياگ می باشد) آرا،آگرادات يعنی مخلوق آتش( کورشاست اشاره به نبرد ) ضحاک، آستياگ(
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هردو ( آگوانیو  آلوانيايا همان ) آذری= منسوب به آتش( ارانموضوع در مورد مردم آذربايجان شمال رود ارس يعنی 
و زرتشت ) آرا، يعنی منسوب به آتش(صادق است چه به طور ساده سرزمين آران کشورکورش ) به معنی سرزمين آتش

سنگينی می کنند گرچه رود معروف آن جا  زرتشتز اين ميان داليل به نفع به شمار می رفته است که ا) آرای آرايان(
به ) گيالن يعنی سرزمين جنگلی(يعنی کورا نام خود را از کورش دارد معهذا کشور کورش در اوستا نه اران بلکه ورنه 

ان و آذربايجان در نام در اين باب بايد افزود که مطابق خبر کتاب پهلوی شهرستانهای ايران، ار. شمار می رفته است
با هم اشتراک داشته اند، بنا بر اين نام زبان آذری را می توان نام فارسی همان زبان ) جای نگهداری آتشها(آتور پاتکان 

. می باشد) آذری(= ترکی مردم آران گرفت چه خود اين نام در زبان پر مايًه کردی به معنی سرزمين منسوب به آتش 
تنها موجب ) آتورپاتکان،  منظور آذربايجان جنوب رود ارس(ريشًه کلمًه آذر در نام آتروپاتکان پس نزد محققين وجود 

مسلم به نظر می رسد مردم ترک زبان اران به واسطه کثرت نفوس و فشارهايی که . بيراهًه فکری در اين راه شده است
مجبور به مهاجرت به سوی ماد کوچک به طور مستمر بر ايشان از سوی مردمان شمال قفقاز وارد می آمده است 

خويش را نيز به تدريج جايگزين زبان مادی  ) ارانی(گرديده اند و طبيعی است که از اين طريق زبان آذری ) آتروپاتکان(
و پهلوی مردم آذربايجان جنوب ارس می نموده اند و اين تأثير وقتی نقش اساسی به خود گرفت که بر اثر ) اوستايی(

زبان پهلوی آذربايجان به حالت درحال احتضار پهلوی مّعرب  در آمد و گرگرهای اران در زمان  سيادت اعراب
بنابر اين برای شناسايی اصل زبان آذری بايد . ّرواديان خصوصًا ابومنصور روادی تبديل به بازوی حکومتی گرديدند

و حتی ) يا سرزمين سردار آتروپات سرزمين نگهداری آتش(و آذربايجان ) سرزمين آتش(معانی لفظی اسامی اران 
مورد ) يعنی سرزمين مردم کشاورز(و همچنين گرجستان ) سرزمين مردمی که توتمشان عقاب است(اسامی ارمنستان 
در تاريخ روشن است، چه می دانيم وی آتروپات سردارعهد ) آتروپاتکان(بنيانگذار ايالت آذربايجان : ّمداقه قرار گيرند

طبق کتاب پهلوی ) اران ، آلوانی، آگوان(اما بنيانگذار شهرستان آتورپاتکان . در مقدونی بوده استداريوش سوم و اسکن
آرا پسر (به شمار آمده است که در اين مقام در نزد ارامنه آرای آرايان ) اران گشنسب(شهرستانهای ايران خود زرتشت 

پدر مجّرب آتشهای مقدس، يا همان ( ده ده قور قود و نزد خود ارانيها،) آرا همان سپيتاک زرتشت پسر خواندًه کورش
قابل توجه است در کتاب پهلوی زاتسپرم . ناميده شده است) تور، ترک=پدر گرگ مقدس/توتماران يعنی فرد نجيب و يا 

سرزمين بين دو دريای خزر و سياه به ) زريادر( سپيتاک زرتشتمکان فرمانروايی اّوليه هوشنگ پيشدادی يا همان 
مطابق گفتار صريح .آمده که آتشهای سه گانه مقدس از آنجا به ساير نقاط امپراطوری ايرانيان حمل شده است شمار

در عهد ) زرين تن(يا همان زرتشت ) دارندًه تن زرين( زريادر) رئيس تشريفات دربار اسکندر در ايران(خارس ميتيلنی 
ر همين منطقًه اران و ارمنستان و آذربايجان حکومت می د) اژی دهاک(وليعهدی پدرش سييتمه جمشيد، داماد آستياگ 

 آرای آرايانپدر خواندًه ) ارا( کورشچنانکه اشاره شد استرابون جغرافی نگار معروف يونانی حتی خود نام . کرده است
هرمان در اصل تعلق به ق آتراداتمی دانيم اين نام به صورت . را نيز آگرادات يعنی مخلوق آتش آورده است) زرتشت(

ايرج، (گفتنی است در اين رابطه به همراه نام اران، آرا . رستم داشته است/ دورًه خشثريتی کيکاوس يعنی گرشاسپ
نيز مطرح می باشد چه مسلم ) ايزد نجيب شفابخش آتش(نام ايزد آريايی آتشهای مقدس يعنی ائيريامن ) زرتشت يا کورش

يعنی همان آذر بوده است؛ چون همانطوريکه می دانيم آن همچنين نامی به نظر می رسد اين ايزد، خدای آتش آريائيها 
در همين راستای نام اين ايزد آريايی، نام اوستايی . دينی بر طبقًه خدمه و موبدان آتشهای مقدس ايرانيان باستان بوده است

ا در دست داريم که از سويی ر) ائيريامن= هوشيار، يا به تعبيری ديگر دارای خان و مان خوب (و شاهنامه ای هوشنگ 
می . يعنی ايزد آتش شفابخش آريائيها می باشد ائيريامنو از سوی ديگر مطابق با همان ) آذرهوشنگ(مطابق زرتشت 

به هر حال نام . يعنی دارای حافظًه خوب بوده است هاماندانيم که يکی از القاب  گئوماته زرتشت پيامبر آتش هم 
اهورا (بابليها در تثليث معروف ايزدان آريائيان هندی يعنی وارونا  نينازو/ايشومبزرگ،  ائيريامن، اين ايزد شفابخش

می دانيم تثليث .هم حفظ شده است) شيوا، آذر، ايزد آتش(و ائيريامن ) مهر، ايزد خورشيد(، ميثره )مزدا، برهما
و ) مردوک/ميثره( ويشنو، )زدا، ناستيهاهورام(برهما معروفتری از اين ايزد آريائيان در نزد هندوان به صورت تثليث 

آذر، (فرزند آزر ابراهيم خليلدر اين باب ناگفته نماند در اساطير اسالمی و کليمی از .وجود دارد) آداد، دسره(شيوا
هرودوت در . منظور گرديده است گئوماته زرتشتهمان ) ايزدباد هيتيان يا  همان ويونگهان( تارحيا ) آگرادات کورش

را می پرستند و ) آذر تابنده(در درجًه نخست تابيتی ) اسکيتان(سکاهای پادشاهی : آتش آريائيان سکايی می گويد باب الهًه
و سئوک در زبان اوستايی ) اسالف لران(در نزد کاسيان  ساخنظر به اينکه کلمًه . وی را الهًه بزرگ خويش می شمارند

ز اينجا می توان چنين نتيجه گرفت که خود کلمه سکا عالوه بر مادی به معنی خورشيد و فروزان و روشن می باشند، ا
ناگفته . بوده است) يعنی آذر تابنده(توتم بزکوهی ، در معنيآتش خورشيدی نامی بر همين الهًه آتش سکاها يعنی تابيتی 

می ) ساراّما(يعنی سارآکا نماند اين نام از سوی ديگر يادآور نام الهًه آتش ژرمنهای شمالی يعنی ساگا و الهًه آتش ساميان 
پس معلوم ميشود هر دو گروه ترک و آريايی سکائيان اران . داده است) الپها(باشد که نام خود را به ساميان اسکانديناوی 

ابتدا بيشتر تحت نام سکاها شناخته می شده اند، معهذا نظر به شواهد موجود در اتحاديه قبايل آنجا ترکان آنجا يعنی اوتيان 
دست باال و اکثريت را داشته اند و زبان ترکی همينان بوده که به تدريج در اران و آذربايجان ) رکی يعنی آذريهابه ت(

در ارتباط با مکانهای .جايگزين زبانهای ايرانی مادی و سکايی و پهلوی گرديده و در اين نواحی فراگير شده است
و  اراناز ) گئوماته، برديه( سپيتاک زرتشتفرمانروايی فرمانروايی زرتشت گفتنی است؛ مطابق خبر کتسياس مکان 

جالب است که . و نواحی شمال هندوستان منتقل شد بلخارمنستان و آذربايجان در دورًه پدر خوانده و پدرزنش کورش به 
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می  دفاع) گرازان(در مقابل تهاجم گرجيها ) آرمانيان(جوان از مردم ارمنستان  بيژندر شاهنامه زرتشت، تحت نام 
لذا بی جهت نيست که مغان زرتشتی به خاطر جلوگيری از يکی گرفته شدن زادگاه زرتشت يعنی شهرستان رغًه . نمايد

 ايرانويجبا مکان فرمانروايی اوليًه وی يعنی اران و ارمنستان، آنجا را ) آذربايجان(در ماد کوچک ) مراغه(زرتشتی 
جات  اوستا و گفتار کتسياس و خارس ميتيلنی به وضوح چنين بر می آيد از مندر. يعنی سرزمين ِاران  اصلی ناميده اند

نيز می شده است؛ چه در اين زمان پايين تر در ماد ) ماد کوچک(آذربايجانکه محل فرمانروايی اوليًه زرتشت شامل 
کتسياس، مطابق گفته . حکومت می نموده است) مگابرن( ويشتاسپ کيانیهم برادر بزرگتر وی ) ماد سفلی(بزرگ 

از گفتار . را به گرگان منتقل نمود مگابرن، مکان فرمانروايی پسر بزرگتر وی يعنی سپيتمهکورش بعد از قتل 
در حکومت عاجالنًه ) مگابرن، برادر سپيتاک زرتشت(ويشتاسپ کيانیهرودوت و کتسياس چنين بر می آيد که 

بی شک پيش از اين که سپيتاک زرتشت . سهيم بوده است) گئوماته، سپنداته(سرتاسری برادر کوچکش برديه زرتشت 
اژی ( آستياگداماد و وليعهد  سپيتمه جمشيددر آذربايجان و اران و ارمنستان حکومت کند اين مناطق توسط خود 

 اهتوخوشیو  نسوديها،  نيساريان، کاتوزيانه می شده است؛ چه در شاهنامه چهار قبيلًه تحت فرمان جمشيد ادار) دهاک
 اناريان، کادوسيانها ذکرشده اند که جملگی به ترتيب نشانگر نام قبايل کهن تشکيل دهندًه اتحاديًه قبايل اران يعنی 

مادی کهن آذربايجان يا همان زبان اوستايی که جايگزين  پس زبان. می باشند گرگرهاو  کنگرلوها، )ترکان بی ريش(
وّلوّلوبی يعنی مردم کوهستانی شده بود، ) کاسپی، کادوسی، يعنی سگپرست(زبان بوميان قفقازی و عيالمی االصل کوتی 

ديل به نيم به نوبًه خود توسط زبان خويشاوندش پهلوی يعنی فارسی ميانه جايگزين گشته و اين خود که دردورًه اعراب تب
از دور خارج شده  آذریيعنی  زبان سادًه ترکی ارانیگرديده بود، توسط  پهلوی معربزبان مغشوش و در حال سقوط 

در اين باب بايد توضيح داد کًال زبان پهلوی توسط دو زبان که بيانی ساده داشته اند از ميان برداشته شده است که . است
ان عربی در ايران جلوگيری نموده اند يکی زبان سادًه دری که زبان دربيکان اينها به نوبًه خود از جايگزينی زب

در سمت بلخ بود کهدر سرتاسر واليات  شرق ميانی فالت ايران رواج پيدا کرد و ديگری زبان ) دروپيکيان، دريها(
 دریانتساب زبان  در مورد.بوده که در شمال غرب فالت ايران جانشين نيم زبان پهلوی معرب گرديد) آذری(ارانی 

به دربار ساسانی اشتباهی صورت نگرفته گرچه زبان دری  از ترجمه درباری پديد آمده نيامده است چه اين ) دربيکی(
زبان ساسانيان آسيانی بوده است، که ابتدا درفاصله دوردستی از ) سکائيان برگ هئومه(زبان پارسيان سکايی دربيکی 

اند و زير سلطه کوشانيان بوده اند ولی ساسانيان دری تبار از متصرفاتشان درهند به می زيسته ) تيسفون(دربار مدائن 
ولی چنانکه گفته شد زبان پهلوی معرب آذربايجان نه توسط زبان سادًه دری که در اين جا در . سمت پارس رانده شدند

می دانيم کتاب . جايگزين گرديد )آذری(  ترکی ارانیحد زبان اداری و مراسالتی متوقف شد، بلکه توسط زبان ساده 
بی شک مطابق منابع يونانی و . بدين زبان نوشته شده است) اوستا و شاهنامًه ارانيها( ده ده قورقوداساطيری کهن ارانی 

می ناميده اند که در نزد مسلمين تحت نام ترجمًه فارسی آن  آتشيعنی منسوب به  اوتیارمنی ترکان اران زبان خود را 
لذا بی جهت نيست که در کتب جغرافی نگاران و سفرنامه نويسان معروف عهد . شناسايی گرديده است آذریيعنی 

به عنوان زبانی که خويشاوندی وقرابتی با زبانهای ايرانی  زبان آذریاسالمی يعنی ياقوت حموی و ناصر خسرو از 
شمرده، نه زبان محاوره ای ايشان که قرابتی  ناصر خسرو زبان دری را تنها زبان مراسالتی ايشان. نداشته ياد شده است

با زبانهای ايرانی منجمله  پهلوی نداشته است چه در غير اين صورت لزومی هم نداشت که از لهجًه پهلوی آذربايجان به 
بر عکس چنانکه از کتب نويسندگان عهد اسالمی پيداست زبان . عنوان يک زبان قائم به ذات و مستقل صحبت شود

رب آذربايجان را که تا عهد صفويه به حيات ضعيف خود ادامه می داده است  به عنوان زبانی پهلوی در زمرًه پهلوی مع
پهلوی / نام بازماندًه اين زبان يعنی تاتی را ميتوان به زبان اوستايی.زبان پهلوی ساير اياالت غرب به شمار می آورده اند

که آنان طی مراسم ساليانه ای که دارند به مرغ دزدی از روستاهای  دوستم احمد کيانی می گفت. زبان دزدان معنی کرد
قهرمان و ساالر راهزنان ) بابک خرمدين(پس بی جهت نيست که در حماسًه آذری کور اوغلو . همجوار اقدام می کنند

 پهلوی معرب به هر حال محققين تاريخ و فرهنگ آذربايجان در اينکه وجه تمايزی بين زبان. جوانمرد معرفی می گردد
قائل نشده اند، به خطا رفته اند ) آذری( ترکی ارانیو زبان محاوره ای رو به شکوفايی زبان  آذربايجاندر حال احتضار 

  : که از اين مقوله سه نوشتًه تحقيقی را از مجلًه انترنتی نه چندان بی طرف آتورپاتکان در اينجا ضميمه می نمائيم
  تاريخ زبان دري در آذربايجان

   دآتر حسين نوين رنگرز

اين خبر را . اوايل قرن دوم هجري است ومردم آذربايجان، متعلق به اواخر قرن » زبان آذري«ي  خبر درباره ترين قديم
  : آند نقل مي) خ ٣١٨/ ق  ٣٢٧سال (ابن نديم از قول ابن مقفع در آتاب الفهرست 

                                        ١»گويند مردم اصفهان، ري، همدان، ماه نهاوند و آذربايجان سخن مي آهالفهلويه، زباني است  فاما «

برد آه با متوسل  نام مي» محمد بن البعيث «خ، از شخصي به نام  ٢٢٨/ ق  ٢٣٥سنه  وقايعدر تاريخ خود، ذيل  طبري

اشعارًا البن البعيث  اشياخهاه انشدني بالمراغه جماعه من حد ثني ان «: نويسد به جنگ پرداخته است؛ او مي عباسي
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در عبارت فوق، طبري به صراحت زبان مردم آذربايجان . ٢»احاديثبالفارسيه و تذآرون ادبه و شجاعه و له اخبارًا و 

  . شمارد فارسي مي) قرن سوم هجري اوايلدر (را 

پارسي  زبانشعرها نيز به ] محمد بن البعيث[ه طبري، اين مرد به نوشت  «: نويسد قول طبري مي بهنيز با استناد  آسروي

ترين شعرهاي پارسي به شمار  از آهنه ماند، مياگر تا به امروز . يا آذري داشته و ميان آذربايجان معروف بوده است

   ٣»داشتبوده و ارزش شايان در بازار ادبيات 

و  آذرياي از ايرانيان  هاي آن، آميخته ربايجان و بخشمردم شهرهاي آذ«: خوانيم مي »يعقوبيالبلدان «آتاب  در

   ٤».بود) خرمي(هستند آه جايگاه بابك ) بذ(جاودانيان قدمي، خداوندان شهر 

 آذربايجانخبر از فهلوي بودن زبان » فتح آذربايجان «نيز در فصل ) خ ٢٤٨/ ق  ٢٥٥تأليف ( بالذريفتوح البلدان  در

   ٥.دهد مي

 رفته ميهاي ايراني به شمار  از لهجه» آذري «گمان  ايراني بوده، جاي ترديد نيست بي آذربايجان اين آه زبان مردم در

  . دارندهاي هجري در اين باره اتفاق نظر  همه مؤلفان اسالمي نخستين سده. است

احسن « در آتاب خود تحت عنوان» ابوعبداهللا بشاري مقدسي «چهارم هجري به نام  سدهو جهانگرد مشهور  دانشمند

  : نويسد مردم ايران مي زبان، آشور ايران را به هشت اقليم تقسيم آرد، و در پيرامون »في معرفه االقاليم التقاسيم

 ناميدهها فارسي  همگي آن. ترند برخي از آنها دري و ديگران پيچيده. است) ايراني( عجميمردم اين هشت اقليم  زبان «

  : نويسد ميراند، چنين  سخن ميسپس چون از آذربايجان  وي ٦»شوند مي

نزديك به فارسي  وپارسي آنها مفهوم . اراني سخن گويند به ٧ارمنستان به ارمني و در اران در. خوب نيست زبانشان «

   ٨».است در لهجه

، زبان فارسي را »مفاتيح العلوم «زيست، در آتاب  آه در سده چهارم هجري مي خوارزميمحمد بن احمد  ابوعبداهللا

آه غالب لغات آن از  شمردههم او زبان دري را زبان خاص دربار . به مردم فارس و زبان موبدان دانسته است منسوب

  : دارد در پيرامون زبان پهلوي چنين اظهار مي همو. است» بلخ «هاي مردم خاور و لغات زبان مردم  ميان زبان

پهلو  بهاين لغت . اند گفته ن در مجالس خود با آن سخن ميهاي ايراني است آه پادشاها زبان ازيكي ) پهلوي( فهلوي «

   ٩»ماه نهاوند و آذربايجان همدان،اصفهان، ري، : اطالق شده] سرزمين[منسوب است و پهله نامي است آه بر پنج شهر 

 فارسيبان ها را جز از ز هاي مردم ارمنستان و اران نيز اشاره آرده و زبان آن به زبان سخن،ي  حواقل در ادامه ابن

گويند  ديگري شبيه ارمني سخن مي هاي زبانطوايفي از ارمينيه و مانند آن، به  «: نويسد وي در اين باره مي. دانسته است

و زبان مردم بردعه اراني است و آوه معروف به قبق . ها نواحي آن و] نخجوان[و همچنين است مردم اردبيل و نشوي 

 سخنهاي گوناگوني  ديم، از آن ايشان است و در پيرامون آن آافران به زبانآن گفتگو آر ازآه در پيش ] قفقاز[

   ١٠».گويند مي
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پارسي و  بهو اهل ارمينيه و آذربايجان و اران  «: خوانيم چنين مي» آذربايجان «نيز درباره  ممالكآتاب المسالك و  در

   ١١».گويند عربي سخن مي

فارسي است  ارمينيه،زبان مردم آذربايجان و بيشتر مردم  «: نويسد آرده و ميرا به روشني بيان  مسالهحوقل نيز اين  ابن

آسي است آه به فارسي سخن گويد و عربي  آمترو عربي نيز ميان ايشان رواج دارد و از بازرگانان و صاحبان امالك 

   ١٢.»نفهمدرا 

آه در آتاب ايرانشهر خود آورده،  مقاله از قول مارآوارت، مستشرق مشهور آلماني بيستقزويني در آتاب  عالمه

چون . بوده است اشكانياناصل زبان حقيقي پهلوي عبارت بوده است از زبان آذربايجان، آه زبان آتبي  «: نويسد مي

   ١٣».گويد و بدون دليل سخن نمي ماخذرآوارت از فضال و مستشرقين و موثقين آنها است و البد بي ام

از  راها  ي آن ها را يكي دانسته و همه و آذري را از يك ريشه و ترآيب آلمات آندري  پهلوي،هاي  هم لهجه مسعودي

ايران يك آشور  : آن چنين است ي خالصه آهدر اين آتاب، نكاتي آورده  وي ١٤.هاي فارسي ناميده است ي زبان زمره

زبان در آنجا مرسوم است آه همه را شمرده و گفته است آه اين  چنداست و يك پادشاه دارد و همه از يك نژادند و 

در  مسعوديفهمند و  طوري به يكديگر نزديك است آه هميشه اين مردم يكديگر را آم و بيش مي اختالفها با وجود  زبان

رديف  وي، آذري را هم در. استهاي مهم ايـران، عبارت از سغدي، پهلوي، دري و آذري  آخر گفته است آه زبان

   ١٥.استهاي اصلي ايران شمرده  زبان

فشارهاي زياد عنصر و فرهنگ و زبان عرب بر زبان و فرهنگ ايراني در طول تاريخ،  رغمتوجه داشت آه به  بايد

ضمن بحث  شوروي،ارانسكي، دانشمند شهير . زبان و فرهنگ اصيل ايراني را تحت سيطره خود درآورد نتوانست

در خراسان و ماوراالنهر، اندك اندك در  عربيزبان ادبي پارسي پس از عقب نشاندن  «: نوشت مشروح پيرامون اين نكته

   ١٦.»لسان تازي را منهزم ساخت نيز) به معناي وسيع آلمه(ديگر نواحي ايران 

، زبان مردم آذربايجان آه همان آذري بود بهزيست است، ضمن اشاره  هجري مي هفتمششم   سدهحموي هم آه در  ياقوت

   ١٧.»فهمند گويند و جز خودشان نمي آذريزباني دارند آه ] مردم آذربايجان[آنها «

، ناصر ]خ  ٤٧٤[ق  ٤٨٨زماني آه به سال  «: نويسد آتاب نظري به تاريخ آذربايجان مي درمحمودجواد مشكور  دآتر

اما به فارسي دري . گفتند سخن مي) فارسي(به زبان پهلوي آذري  مردمآند  خسرو با قطران در تبريز مالقات مي

. نوشتند ميولي تمام مكاتبات خود را به فارسي دري ) گفتند آذري سخن مي –به فارسي پهلوي ( بگويندتوانستند سخن  نمي

و مازندران، آردستان، بلوچستان و  گيالنبا اين توضيح آه زبان دري نه تنها در آذربايجان و اآثر واليات ايران چون 

   ١٨.بودفقط و فقط لفظ قلم و مكاتبات و زبان آموزش درس  بلكهگفت و گو ميان مردم نبود، ديگر جاها زبان 

 چنيناي دارد؛ وي در وصف مردم تالش  مردم گيالن و نزديكي آن با زبان پهلوي نيز اشاره موردمستوفي، در  حمداهللا

   ١٩».بسته است بازاند بر مذهب امام شافعي، زبانشان پهلوي به جيالني  مردمش سفيد چهره «: گويد مي



 

 175

 زبانشان «: نويسد زيست، ضمن اشاره به زبان مردم مراغه مي هفتم و هشتم هجري مي هاي سدهمستوفي هم آه در  حمداهللا

باستان منشعب و ) پهلوي(آه از فارسي  استآذري از مغير، شكل دگرگون يافته زبان  مقصود ٢٠»پهلوي مغير است

  . تحول يافته است

در فارسي بودن مكاتبات در آذربايجان  «: گويد زبان آذري در قرن هشتم هجري مي تداوممحمدجواد مشكور در  دآتر

ب به مردم آمده آه خطا دستدر آن استان به ) ٧٣٦- ٧٣٦(اي به مهر سلطان ابوسعيد بهادرخان  هشتم هجري، نامه قرن

اين . به ميان آمده و از ترآان سخن نرفته است سخن ٢١تاجيكاردبيل و به فارسي است آه در آن از دو جماعت مغول و 

به آذري  مردمآه در آن زمان، زبان ترآي در ميان مردم آذربايجان غلبه نيافته بود و اآثر مردم  استامر نشانگر آن 

آه مؤلفان و دانشمندان تاريخي تا سده هشتم  شوداين جا روشن مي  از ٢٢»گفتند يا فارسي پهلوي سخن مي) پهلوي(

صاحب نزهه (وي درادامه بحث خبري از حمداهللا مستوفي . اند ناميده) آذري(هجري، زبان مردم آذربايجان را پهلوي 

  : و از آن نتيجه گرفته است آه آورده) القلوب

 جدااز هم ) فارس(يا ده نشين بودند و به شهرها راه نيافته بودند و ترك و تاجيك  چادرنشينقرن هشتم، هنوز ترآان  در «

         ٢٣.»ترآي نشده بود زبانشانخوارقان و ديگر جاها، هنوز  بودند و مردم تبريز، اردبيل، مشكين شهر، نخجوان، ده

، آه سلسله ترآمانان قراقويونلو در آذربايجان مستقر ]خ ٧٥٧[ق  ٧٨٠سال حدود  تا: نويسد عباس اقبال مي مرحوم

و  چنگيزخانسالجقه، خوارزمشاهيان، (وجود چند بار استيالي طوايف مختلف ترك و مغول بر ايران  باگرديد 

ا غير از ايالت ه بر افتادن اين سلسله ازيعني پس . زبان ترآي و مغولي به هيچ روي در ايران شايع نگرديد) تيموريان

هاي ترآي و  آردند، آثار زبان ها تكلم مي و فقط ما بين خود، به آن داشتندهايي از ترآي و مغولي  معدودي آه لهجه

و اگر تنهااثري از  نماندعمده و از ميان ايرانيان به آلي برافتاد و در ميان عامه نشاني نيز از آن برجاي  بالدمغولي از 

التواريخ  مانند جامع. ها نوشته شده آه در آن دوره استدر آتب تاريخي ) ور پراآنده و نادربه ط(آنها مشهود باشد 

  ). اند مغولهايي از آثار نثر فارسي در دوران بعد از حمله  آه نمونه(و غيره  ظفرنامهرشيدي و تاريخ و صاف و 

 جمعبه طول انجاميد، ] خ ٨٨١تا  ٧٥٧[ق  ٩٠٨تا  ٧٨٠بر شمال غربي ايران، آه از  قراقويونلوترآمانان  استيالي

آناتولي و سوريه رانده شد و  وآثيري از طوايف ترآمان را آه به دست سالجقه از ايران به طرف ارمنستان و الجزيره 

  . برگرداندآردند، به ايران  در آن نواحي با وضع ايليايي زندگي مي

د، از آن جايي آه يك قسمت مهم از اين ترآمانان به تصرف تاج و تخت قيام آر برايآه شاه اسماعيل صفوي  موقعي

صوفيان روملو يا اسامي  نامدرآمده و بر اثر تبليغات شيخ جنيد، جد شاه اسماعيل و سلطان حيدر، پدر او، به  شيعهمذهب 

در اوايل چنان آه هفت هزار نفري آه . ياري طلبيد ايشانگرويده بودند، شاه اسماعيل از ) صفوي(ديگر به اين خاندان 

اول بار گرد شاه اسماعيل جمع آمدند، از طوايف مختلف ترك و ترآمانان  ارمنستان،ي  در ناحيه] خ ٨٧٨[ق  ٩٠٥سال 

 - ٨٩٣[سلطان حيدر  عهدشاملو، استاجلو، قاجار، تكلو، ذوالقدر و افشار بودند و چون هر يك از ايشان از  ايالتيعني 

از سقوالب يعني چوخاي قرمز به نام تاج حيدري بر سر داشتند، به اسم  دوازده ترك تاجي] خ ٨٣٥ -٨٦٧/  ق  ٨٦٠

  . يعني سرخ سر معروف گرديدند قزلباش
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 وتا عهده شاه عباس بزرگ در ميان عامه ) فارسي(شواهدي آه در دست است، زبان آذري  مطابقتمامي اين احوال،  با

و اجالف و بازاري،  عواماهالي آذربايجان معمول بود و حتي مردم تبريز عهد شاه عباس چه علما و چه قضاوت، چه 

   ٢٤.آردند ميتكلم ) فارسي(چه افراد خانواده، به همين زبان آذري 

  : نويسد ميجواد مشكور نيز  دآترمحمد

هجري يعني تا اواخر دوره شاه عباس آبير،  ١١در قرن  و اسناد تاريخي معلوم است، اخباردوره صفويان چنانكه از  در

هنوز به شهادت رساله  تبريزچنانكه حتي در . ، همچنان در ميان مردم آذربايجان رايج و معمول بود)فارسي(آذري  زبان

زبان يعني زبان آذري پدري يا فارسي سخن  همينبه ) هجري ١١تأليف همان عصر يعني قرن (روحي انارجاني 

         ٢٥.تندگف مي

در  يازدهمهاي انجامين سده دهم و باشد آه تا نيمه سده  تا سال) فارسي(گويش آذري  «: مالكرحيم رضازاده  وشتهبه ن بنا

         ٢٦».آذربايجان دوام آورد

ق  ٨٣٢حافظ حسيني آرباليي تبريزي چنين آمده آه چون در سال  تأليف» روضات الجنان و جنات الجنان «آتاب  در

تبريز به  دربراي سرآوبي ميرزا اسكندر، پسر قرايوسف قراقويونلو، به آذربايجان لشكر آشيد،  شاهرخميرزا ] خ ٨٠٨[

اي وجود دارد آه در  رشت محله درزيارت حضرت پير حاجي حسن زهتاب، آه از اآابر صوفيه آن زمان بود، آمد و 

. ناميدند مي) محله آردان(» آرد محله«گيالن اين آوي را  دممر. گذشته ترآي زبانان آذربايجان در آنجا سكني داشتند

آرد  » «آرد خلخالي «هايي چون  توان به عنوان در ضمن در گويش گيلكي مي. باقي است رشتهنوز هم اين نام در شهر 

و گيالن و به و آردستان  آذربايجانهايي از نزديكي مردم  اينها همه نشانه. و از اين گونه اصطالحات برخورد »اردبيلي

  . باشد سرزمين ماد مي ساآنانعبارت ديگر از قرابت تاريخي و فرهنگي و زباني 

 غالبيي از زبان پهلوي عصر ساساني متداول در  زبان آذري، شعبه «: نويسد اين خصوص مي درمحيط طباطبايي  استاد

بر اين ناحيه تا سده يازدهم  مسلمانان اي آه بعد از غلبه نواحي شمالي و غربي و جنوب غربي ايران بوده است لهجه

آرد، همچنان متداول بوده  عثماني آه از تبريز در آن زمان ديدن مي جهانگردنامه اوليا چلپي،  هجري، به شهادت سياحت

   ٢٧».است

ن در سياحت نامه خود درباره زبا  ديده،در زمان شاه صفي تبريز را ] خ  ١٠١٩[ق  ١٠٥٠چپلي ترك آه در سال  اوليا

اي  ليكن ديگران لهجه. آنند در تبريز فارسي دري تكلم مي معارفارباب  «: مردم تبريز در اين عصر نوشته است

در ادامه سخنان خود، جمالت گفت و گوهاي اهالي تبريز را نقل آرده است آه استاد  ويدارند ) پهلوي(مخصوص 

         ٢٨».ها اشاره آرده است نيز در آتاب خود بدان مشكور

هجري تأليف گرديده و گواه مستندي بررواج زبان آذري در اين قرن است، فرهنگ  يازدهمجمله آثاري آه در قرن  از

 نشاناين اثر . باشد در حيدرآباد هند مي) خ ١١٦٤/ ق   ١٠٦٣تأليف سال (قاطع اثر محمدحسين برهان تبريزي  برهان

معارف و مردم عادي  اربابدهد آه در زماني آه مؤلف تبريز را به قصد هند ترك آرده، زبان فارسي در ميان  مي

  . رواج داشته است
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چند شاعر ترك در خراسان پيدا شده اما هيچ ) يا ظهور صفويان(تا آخر تيموريان  مغولاز عهد  «: نوشته آسروي به

        ٢٩.»ترآي در آذربايجان پيدا نشد شاعر

پيدا شدند، چون ريشه تاريخي و بومي نداشته، لذا شعرشان لطف و ارزش شعري  صفويهشاعراني آه در دوره  حتي

  . نداشتزيادي 

 ترآياند، دليل اين نيست آه زبان باستان آذربايجان  گويي آه از آذربايجان برخاسته ترآيگفت آه وجود شاعران  بايد

اند و طوائفي از ترآان به  ترك بوده ايرانچهارم به بعد اغلب پادشاهان و فرمانروايان  زيرا آه اوًال از قرن. بوده است

شعرا، به خصوص گويندگان درباري و متصوفه، اين زبان را فرا  ازلذا بعضي . نقاط مختلف ايران آوچيده بودند

براي  يابرحسب امر و اشارت حكام و  يا براي تقرب به دربار، يا براي تفنن و هنرنمايي يا لزومگرفتند و در مواقع  مي

الدين مولوي و فرزندش سلطان  جاللمانند . سرودند جلب توجه و ترغيب مريدان خود، ملمع يا غزلي به زبان ترآي مي

ابقاخان و ) معاصر صاحب ديوان(و نورا ) نيم اول قرن هشتم(الدين عبداهللا شيرازي ملقب به وصاف  ولد و اديب شرف

         ٣٠.غيرهم

دهد، آسي از  ها نشان مي جا آه تواريخ و تذآره آار آمدن شاه اسماعيل صفوي، تا آن رويتأسيس دولت صفويه و  ثانيًا

اند، بودند  برخاسته هاي استانآذربايجان شعري به ترآي نگفته است و در صورتي آه ميان شعرايي آه از ساير  شعراي

اند، مانند عزالدين پدر  به سرودن شعر ترآي شده مجبور مذهبي،ب محيط آساني آه در مقابل فرمان امير و يا جهت ايجا

نيشابور به تحصيل علم و ادب پرداخته، در  در و ٣٢در اوايل قرن هفتم در اسفرائين متولد شده آه ٣١اسفرائينيحسن 

مطلع . وب استاست و نخستين غزل ترآي در ايران نيز بدو منس يافتهسخن پارسي و تازي و ترآي مهارتي به سزا 

  : استغزل او چنين 

        ٣٣نه شاهد؟ شاهد سرور شاهد،دلبر؟ دلبر  نه  جانفرا دلير قمريوزآو آلومي بير خوش  آييردي

 شدهاهللا نعيمي حروفي، آه براي تبليغ عقايد خود يعني مذهب حروفي، مجبور  شاه فضل خليفهنسيمي هم شاگرد  عمادالدين

پايان عمر حتي يك مصراع  تااهللا نعيمي تبريزي  در صورتي آه پيشواي وي شاه فضل .شعرهايي به زبان ترآي بگويد

سخن جز . آه در شعر داشت، تا آخرين لحظه حيات عجيبيحتي دختر نعيمي به رغم استعداد . هم ترآي شعر نگفته است

  . به فارسي به زبان نياورد

دهد آه اين  اند، خود نشان مي آذربايجان در زمان صفويه به زبان ترآي سروده گويندگانطرفي سبك اشعاري آه  از

است و تلفظ و ارزش  جوانپايه و اساس ديريني ندارد و آثار ادبي يك زبان به عبارت ديگر يك لهجه تازه و  اشعار

  . روشن آند راتواند مراحل تطور منظم ترآي آذري  شعري زياد ندارد و فقط مي

در آذربايجان چه در دوران صفويه و چه بس از آن، شعر چنداني به زبان  آذربايجان،تاب تذآره شعراي شهادت آ به

شاعران درجه  شعر با اين آه مؤلف، افزون به شعر شاعران بزرگ و عالي قدر آذربايجان، . خورد چشم نمي بهترآي 

اند و آمتر اشعاري به زبان  شعر گفته فارسيه دوم و سوم محلي را هم نقل آرده، ولي اآثر شاعران گروه اخير نيز ب
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شاعران بزرگ تنها صائب تبريزي، دو غزل ترآي در ديوان معروف  ميانبنا به شهادت آتاب مذآور، از . ترآي دارند

         ٣٤.داردخود 

 واحد،حتي اند  اند آه همگي به فارسي شعر سروده صدها شاعر تبريزي معرفي شده آذربايجانآتاب تذآره شعراي  در

  . فارسي سروده است بههجري آه اشعاري به ترآي دارد، باز بيشتر آثار مثنوي و شعرهايش را  ١١شاعر قرن 

هاي متوالي مردم آذربايجان توسط ترآان  ترويج ترآي به وسيله آنان و قتل عام واز روي آار آمدن صفويه  پس «

ديده  آشتارهاي متمادي با ايران، به تدريج زبان آذري از شهرها و نقاط جنگ زده و  در جنگ عثمانيمتعصب 

زمان و مجبور بودن ساآن آن نقاط  مرورآذربايجان رخت بربست و فقط در نقاط دور دست باقي ماند آه آن هم در نتيجه 

لي هنوز باز جاهايي هستند آه به همين و اضمحالل نهاد و ضعفبه مراورده با شهرنشينان ترك زبان شده، روي به 

         ٣٥.آنند تكلم مي »هرزني «و » تاتي «ها به نام  لهجه

   ها يادداشت    

  . ٢٢، ص ١٣٦٦الفهرست، ترجمه محمدرضا تجدد، انتشارات اميرآبير،  نديم، ابن   -١

  . ١٣٦٣ اساطير،، چاپ دوم، انتشارات ٧محمدبن جرير، تاريخ طبري، جلد  طبري،   -٢

  . ١٥٧، ص ٢٥٣٧گمنان، چاپ اول، انتشارات اميرآبير،  شهرياراناحمد،   آسروي،   -٣

  . ٣٨، ص ١٨٩٧احمدبن ابي يعقوب، آتاب البلدان، چاپ ليدن،  اليعقوبي،   -٤

ت تصحيح استاد عالمه محمد فرزان، انتشارا آذرنوش،البلدان، ترجمه دآتر آذرتاش  يحيي، فتوح احمد بن بالذري،   -٥

  . ٨٨و  ٨٧، چاپ دوم، صص ١٣٦٤سروش، 

معرفه االقاليم، ترجمه دآتر علينقي وزيري، جلد  فيالدين ابوعبداهللا محمدبن احمد، احسن التقاسيم  شمس المقدسي،   -٦

  . ٣٧٧، ص ١٣٦١ايران،  مترجمان، چاپ اول، انتشارات مؤلفان و ١

  . ناميدند منطقه باالي رود ارس را مي اران   -٧

  . ٧٧فوق، بخش دوم، ص  منبع   -٨

، ١٣٤٧انتشارات بنياد فرهنگ ايران، تهران،  اول،محمد، مفتايح العلوم، ترجمه حسين خديو جم، چاپ  خوارزمي   -٩

  . ١١٢ص 

  . ٩٦، چاپ دوم، ص ١٣٦٦ اميرآبير،االرض، ترجمه جعفر شعار، انتشارات  صوره حوقل، ابن  -١٠
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به آوشش ايرج افشار، مجموعه انتشارات  تستري،عبداهللا  مالك، ترجمه اسعدبنابراهيم، المسالك و م اصطخري،  -١١

  . ١٩٥، ص ١٣٧٣ادبي و تاريخ موقوفات دآتر افشار، 

  . ٩٦االرض، ص  صوره حوقل، ابن  -١٢

  . ١٨٣-١٨٤، صص ١٣٦٣بيست مقاله، چاپ دوم، چاپ دنياي آتاب،  قزويني،   -١٣

پاينده، بنگاه ترجمه و نشر آتاب،  ابوالقاسمالتنبيه و االشراف، ترجمه  ي،ابوالحسن علي بن حسين مسعودي،    -١٤

  . ٧٤و  ٧٣، صص ١٣٤٩

  . منبع همان   -١٥

  . ٢٦٧، ص ١٣٥٨انتشارات پيام،  تهران،ارانسكي، مقدمه فقه اللغه ايراني، ترجمه آريم آشاورز، . م   -١٦

  . ١٧٢، ص ١٨٦٦ك، البلدان، جلد اول، چاپ اليپزي ياقوت، معجم حموي،   -١٧

  . ٣٧١- ٣٢٣، صص ٢٥٣٦يحيي، آاروند آسروي، چاپ دوم،  ذآا،    -١٨

  . ١٠٧ص  دبيرسياقي،اهتمام دآتر محمد  بهحمداهللا، نزه القلوب،  مستوفي،   -١٩

  . ١٧٢البلدان، ص  ياقوت، معجم حموي،    -٢٠

  . در اصطالح يعني ايراني و ايراني زبان تاجيك   -٢١

 ٢٠٨، ص ١٣٤٩انجمن آثار ملي، تهران  تهران،دآتر محمدجواد، نظري به تاريخ آذربايجان چاپ اول،  مشكور،  -٢٢

  . به بعد

  . ٢٤٠و  ٢٣٩ص  همان، -٢٣

، صص ١، جلد  اي از دانشمندان به قلم عده آذربايجاننقل از آتاب فارسي در (مجله يادگار، . آشتياني، عباس اقبال  -٢٤

  ). ١٥٩تا  ١٥٦

  . ٢٤٢، ص ١٣٤٩به تاريخ آذربايجان، انجمن آثار ملي، تهران،  نظريمشكور،  محمدجواد    -٢٥

، ص ١٣٥٢فرهنگ ايران باستاني، تهران،  انجمنآذري، رساله روحي انارجان،   مالك، رحيم، گويش رضازاده  -٢٦

١٢ .  

  . ٤١٤، ص ١ج  آذربايجان،مجله گوهر، نقل از آتاب زبان فارسي در   محيط، طباطبايي،   -٢٧
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  . ٢٤٢نظري بر تاريخ آذربايجان، ص : محمدجواد مشكور، رك دآتر   -٢٨

  . ١٩و  ١٨احمد، آذري، زبان باستان آذربايجان، صص  آسروي،   -٢٩

سوم و چهارم، نشريه دانشكده ادبيات دانشگاه  سالترجمه آلمات و اشعار ترآي، موالنا،   عبدالرسول، پور، خيام   -٣٠

  )/ ٢٦٨و  ٢٦٧، صص ١جلد   آذربايجان،زبان فارسي در  نقل از(تبريز 

  . االسالم علي الالست شيخ خلفايمريد عارف و موحد و مريد شيخ جمال الدين ذاآر، از جمله  وي،   -٣١

  . ٣٨٨محمدعلي، دانشمندان آذربايجان، طبع مجلس، تهران، ص  تربيت،    -٣٢

  . ١٦٥، ص ١٣٦٦دوم، انتشارات خاور،  چاپه همت محمد رمضان، تذآره الشعرا، ب: سمرقندي، رك دولتشاه    -٣٣

  . ٣٧٧، ص ١٣٦٧، چاپ تبريز ٢الشعراي آذربايجان، جلد  محمد، تذآره ديهيم،   -٣٤

   ٢٧٣، ص ١٣٣٣چاپ تبريز  آذربايجان،عبدالعلي، قاتي و هرزني دو لهجه از زبان باستان  آارنگ،    -٣٥

 از زبان خودي و بيگانه پيشينه، زبان و فرهنگ آذربايجان 
  يحيي خانمحمد آذري 

  ز عشــق آذر آبــادگـانــم آن آتـش 
  نهان ز سينه و در هر نفس شرر ريز است 

  چسان نسوزم و آتش به خشك و تر نزنم 
  آه در قلمرو زرتشت حـرف چنگيز است 

  عارف قزويني 

    

ي مغول را خنثي آرده و  گاه حمله. تاريخ خود داشته استسرزمين آذربايجان از ديرباز حوادثي تلخ و شيرين فراروي 
واالي مردم هاي تزاري را از سر گذرانده، و روزي ديگر با همت  زماني ايلغار عثمانيان را، روزگاري هجوم روس

و  انديشان گرفتار آمده، اما در اين فراز غيرتمند و غيورش نهضت مشروطيت را پديد آورده و زماني نيز به نيرنگ آج
  . فرود هميشه استوار و سرافراز از موج خيز حوادث با افتخار و احتشام سربرآورده است

اي آذربايجانيان و تاريخ مردم آن ديار هماره محل برخورد آراء و عقايد دانشمندان شرق و غرب بوده  زبان محاوره
رزمين و ارائه نظريات متقن از سوي شناسي و تاريخ آن س ام تحقيقات دقيق علمي در زمينه زبانبا وجود انج. است

در ايراِن ما، چند تِن آم شمار در پي . ي حق و باطل ادامه دارد گران ايراني، اروپايي و عرب، هنوز هم مناقشه پژوهش
. اند صوص فريب جوانان روشن ضمير ايرانالخ قلب و غش حقايق تاريخي و تخريب ذهنيات مردم ساده انديش، علي

آنند و آنچه را آه طي  ه اميال و اهداف خود، از دست يازيدن به انواع ترفند و حيل فروگذاري نمياينان براي نيل ب
هاي قطور عرضه و  اند، امروز در قالب نطق و خطابه و رساله و آتاب فرا گرفته» يولداشها«ساليان دراز در مكتب 

آوشند چنين بنمايانند آه گويا  اند و مي ربايجانسوزي براي مردم آذ حضرات در ظاهر امر متظاهر به دل. نندك منتشر مي
آوشند منابع  ها در درازناي تاريخ، زبان، فرهنگ، قوميت و هويت آذربايجانيان را به طاق نسيان آوبيده و مي فارس

اما با تاسف بسيار، اينان در باطن نيت شوم جدايي . نندتاريخي و ميراث گرانسنگ باستاني آن را معدوم و آتمان ك
ذربايجان از ايران و الحاق دو سوي شمال و جنوب رود ارس به يكديگر و نهايتا ايجاد فدراسيون آذربايجان بزرگ را آ

  . پرورانند در سر مي
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هايي است آه  منويات پان ترآيستهيچ ترديد، هدف غايي اينان دانسته يا ندانسته آب به آسياب دشمن ريختن و اجراي  بي
چون در اين نوشتار . تا رويدادي مناسب در منطقه پديد آيد و اينان بار ديگر به تكافو افتند همواره سر در آمين دارند

  . سپاريم آنيم و ادامه آن را به فرصتي ديگر مي پرداختن به اين مبحث مورد نظر نيست، به همين اشاره اآتفا مي

ر آه پيشتر اشاره آرديم، دانشمندان از ابتداي طو درباره نام و زبان و تاريخ مردم آذربايجان گفتني بسيار است و همان
انجام داده و نتايج رسد، مطالعاتي عميق و رسا در اين باره  هاي اوليه اسالم مي ي تاريخي آن به سده طرح مسئله آه سابقه

  . اند ها پرداخته آم و آاست ابراز نموده و آتاب حاصل را بي

د و پيگير نيروي مقابل در داخل و خارج آشور، تكرار مكرر نظريات اآنون با عنايت به شرايط آنوني و فعاليت شدي
استقالل آشورهاي منطقه (طلب از موقعيت پديد آمده  هاي فرصت زيرا افراد و جريان. نمايد مثبت دانشمندان ضرور مي

ين منابع مالي و ها، تام امي در ايران، ايجاد آرسي زبان ترآي در دانشگاهقفقاز و آسياي ميانه، تاسيس جمهوري اسل
برداري آرده، آمر به ايجاد خلل در ارآان فرهنگ و  ، به خوبي بهره)فراهم آوردن امكانات از سوي آشورهاي ذينفع

ط حاآم بر منطقه و آشور، اند و با سوء استفاده از شراي گي در تار و پود جامعه آذري زبان بستهتاريخ، به ويژه گسست
اي امروزين مردم آذربايجان،  ماهيت و تغيير هويت ايرانيان متكلم به زبان محاورهسازي، قلب  مجدانه در پي تاريخ

آند هر  در اين شرايط است آه وظيفه حكم مي. آوشند آه ذهن مردم اين خطه را با سالح وهم و تزوير بپرورانند مي
مقدور خود را به آار بندد و در  آذربايجاني آزاده و هر ايراني آگاه و فرهيخته، خاموش ننشيند و توش و توان و دانش

  . دوست اهتمام ورزد گري اذهان جوانان ميهن رابطه با آذربايجان و مسايل تاريخي آن، به روشن

تاريخي نام آذربايجان و ي  يكي از موضوعات با اهميت آه الزم است پيش از هر عنوان ديگر بدان بپردازيم، همانا ريشه
سال است آه اين نام به قسمت بزرگي در شمال غرب ايران اطالق  ٢٥٠٠ب به مدتي قري. چگونگي پيدايش آن است

سازي و  ي تاريخ اي از آنها جنبه اند آه پاره گون قيد آرده شود، اين نام را مورخان، در آثار خود، به اشكال گونه مي
  . ان به چند نمونه از آن اشاره خواهيم آردپردازي دارد آه در پاي خيال

آسروي تبريزي نخستين پژوهشگر است آه در زمان خود با وجود قلت منابع و عدم دسترسي به مطالب  شادروان احمد
وي براي اولين بار . و مآخذ الزم براي پي بردن به تاريخ مردم آذربايجان، براي تحقق پيرامون اين رشته گام برداشت

با ). بقول خودش(اي  هاي خود را به صورت دفترچه يابي آرده، يافته ي علمي تجزيه و تحليل و ريشه موضوع را به شيوه
هنگي داخل و منتشر آرد و ديري نپاييد آه از جانب مراجع علمي و مراآز فر» آذري يا زبان باستان آذربايگان«نام 

  : گويد او خود در اين باره مي. خارج آشور مورد تاييد و استقبال قرار گرفت

 The Times ofي  دي گفتاري به انگليسي در پيرامون آن در روزنامهنخست دوست دانشمند ما آقاي محمد احم«
Mesopotamia  نوشته سپس همو دفتر را به انجمن آسيايي  لندنThe Royal Asiatic Soeiety   آه خود از

با اندك راس آن را  شناسي دانشمند به نام سردنيس شناسي نموده و شرق هاي آن بودند پيشنهاد آردند و انجمن، ارج اندام
شناس روسي ميلر آن را به بررسي  سپس نيز ايران. ي انجمن به چاپ رساندند آوتاهي به انگليسي ترجمه و در مهنامه

  . آورده و چاپ آردند

ندارهاي نابجايي آه بسياري از ايشان شناسان اروپا شناخته گرديد و پ سان دفترچه در زمان اندآي در ميان شرق بدين
ها به آار رفت، و از  آذربايجان داشتند از ميان رفت و نام آذري به معني درست آن در نگارش درباره زبان و مردم

  » ...همان هنگام موجب پيوستگي ميان من و دانشمندان اروپا گرديد

  ) ٢٢از انتشارات موقوفات افشار، ص  -زبان فارسي در آذربايجان(

اب خود را در تهران منتشر آرد و دقيقًا در همان زمان ميالدي آت ١٩٢٦خورشيدي مطابق با  ١٣٠٤آسروي در سال 
ي،  خاورشناس آلماني درباره Dr.L.Merquartدر خارج از ايران آنفرانسي تشكيل شد آه در آن پروفسور مرآورات 

برپايي  توانيم احتمال دهيم آه تقارن تاريخ انتشار آتاب آسروي با زمان آيا نمي. سخنراني آرد» تاريخ و نژاد آذربايجان«
ي نام آذربايجان و تطور تاريخي آن  آسروي درباره. آنفرانس مزبور و موضوع سخنراني پروفسور مرتبط باشد

  : نويسد مي

. است) آذربايجان(نام  آمدي در آذربايجان بوده آه نشان نيكي از زبان آنجا بدست داده، و آن خود در زمان اسكندر پيش«
ولي چون اسكندر به ايران درآمد و به همه جا دست يافت در آذربايجان . ناميدندي )ماد خرد(چنانچه گفتيم اينجا را 

جا سرزمين به نام  بود از اين زيست فرمانروا مي نامي از بوميان برخاسته آنجا را نگه داشت، و چون او تا مي) آتورپات(
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دانيم آه خاندان آتورپات تا چند سال  ما ميگرديده، و ) آذربايجان(ده شد و همان آلمه است آه آم آم نامي) آتورپاتگان(
  » .بودند داشتند و در زمان سلوآيان و اشكانيان برپا مي آن فرمانروايي را نگه مي

  : نويسد مولف در ادامه مي

ي معني آن توان پيدا  ها سخناني درباره و ديگر آتاب اند و در برهان قاطع اگرچه به اين نام آذربايجان نيز دست برده«
نام ايراني است و ما ) آذربايجان(گمان  بي. ها نتوان نهاد ها همه عاميانه است و در بازار دانش ارجي به آن آرد، ليكن اين

  » .ايم ودهمعني آن را بارها باز نم

  ) ٨آذري يا زبان باستان آذربايگان، احمد آسروي، ص (

  : پور داود در بخش دوم يسنا آورده است زنده ياد استاد ابراهيم

شك نيست آه سرزمين آذربايجان بنام شهرياراني آه در آنجا از روزگار اسكندر فرمانروايي داشتند، بازخوانده شده «
آه  Pataو پات ) آذر= آتر (اين نام از دو جزء درآميخته از . آترپات از نامهاي بسيار رايج ايران باستان بوده است. است

اوستا و پارسي باستان به معني نگاه داشتن و پاس داشتن و پناه دادن بسيار  آه در) Pa - پا(اسم مفعول است از مصدر 
آتورپاتكان : آه به نام سرزمين پيوسته) آان(جزء . همين واژه است آه در پارسي پاييدن شده است. بكار رفته است

: هاست شود، از آن مي هاي ديگر ايران هم ديده ، همان است آه در بسياري از نامهاي سرزمين)معرب آن آذربايجان(
، آه يكي از )آترپات( ١٠٢ي  در فروردين يشت پاره. »)جرباذقان= گرباذگان معرب آن جربادمان = آلبادگان (گلپايگان 
  . اند درآميخته ياد گرديده) آذر(ي آنان با واژه  هاي همه رسايان است با چند تن از پارسايان ديگر آه نامپاآان و پا

ن آه نامش جاوداني گرديده و بخشي از ميهن ما بدو بازخوانده شده، آتروپات همزمان داريوش سوم يكي از اين نامورا«
او از ماد و از سپهبدان بود، در جنگ اسكندر، سردارِي ). پيش از ميالد مسيح است ٣٣٠ -٣٣٦(شاهنشاه هخامنشي 

  » هاي ماد را داشته است گروهي از لشكريان سرزمين

  ) ١٣٠ -١٣١، ص ١٣٨٠پورداود، تهران  يسنا، تفسير ابراهيم(

  : آند ها اشاره مي آن فقيد در يشت

»Aterepata بزرگترين ايالت ايران، آذربايجان ميهن اصلي پيامبر . آه در پهلوي آترپات و در پارسي آذرباد شده
  » .ايراني، زرتشت نيز از همين ريشه است

  ) ١٧٨جا، ص  همان(

خوريم، از آن جمله است آترپات  سلسه اسماء خاص مقدس پارسايان برميبه يك  ١٠٢در فروردين يشت بخش «
)Aterpat)  آه در پهلوي آترپات)Atropat) ترين ايالت ايران،  و در فارسي آذرباد شده است، بزرگترين و مهم

خين آترپاته، به قول مور. باشد آذربايجان، وطن اصلي پيغمبر ايران، حضرت زرتشت است آه صاحب همين اسم مي
و بعد از او نيز در آنجا حكمراني ) ماآدوني(آه پيش از اسكندر مقدوني ) ساتراپ(ي خشتر پاون  يوناني آتروپاتس سلسله

  . »اند ناميده) آذربايجان( Aterpatekanداشته و اسم خود را به قلمرو امارات خويش داده آترپاتكان 

  ) ۵٠٧، ص ١، ج ١٣٨٠ها، پورداود، تهران  يشت(

  : نويسد اآبر دهخدا مي عليعالمه  

اي ديگر آه قبًال ياد  البلدان و عده صاحب معجم. گويند اين آلمه از آترپاتوس نام يكي از سرداران اسكندر مأخوذ است«
خازن است و معني مجموع اين دو الفاظ لفظ آذر به معني آتش و پادگان يا بايگان به معني حافظ و : اند ديم گفتهآر

  . باشد النار مي افظ بيتالنار يا ح حافظ
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  ) نامه لغت(

  : گويد دست در اين باره مي ي ايراني و مترجم چيره نويسنده) ه ق ١٤٢ - ١٠٦عبداهللا (ابن مقفع 

در . ن بيُورَاسف ناميده شده استالسالم و به روايت ديگر آذرباذب آذربايجان بنام آذربازبن، ايران بن اسود بن نوح عليه«
النار حاصل  النار يا خازن رود و از ترآيب آن دو مفهوم بيت حافظ و خازن به آار مي= بايگان آتش و = پهلوي آذر 

خوانند و جز از خودشان آسي ) آذريه(مردم آذربايجان را گويشي است آه آن را : گويد در دنبال اين تعبير مي. گردد مي
  . »يابد آن را درنمي

  ) ١٢٩ ، ص١٣٨٠، تهران )آتورپاتكان(ي  يسنا، فقره(

  : نويسد دآتر عباس زرياب خويي مي

آتروپات نام سردار ايراني بود آه در جنگ ميان . مشتق است) Atropatesدر يوناني (› آتروپات‹آذربايجان از نام «
در سپاه ايران فرمانده مادها بوده ) گوگامل(› گاوگامل‹داريوش سوم آخرين پادشاه هخامنشي و اسكندر مقدوني در 

  . »است

  ) ١٩۴، ص ١المعارف بزرگ اسالمي، ج ئرهدا(

الوصف به نام و آثار  گرچه سخن به درازا آشيد و نظرات ديگر سخنوران ايران و عرب، در اين باب، ناگفته ماند، مع
  . ندان قرار گيردي عالقم آنيم، باشد آه مورد عنايت و مطالعه چند تن از آنان اشاره مي

، )احسن التقاسيم في معرفته االقاليم(، ابوعبداهللا احمد مقدسي )مسالك الممالك(ابوسحاق ابراهيم اصطخري  :متقدمين
سفرنامه ابن حوقل، ايران در صوره (، ابن حوقل )معجم البلدان(، ياقوت حموي )نزهته القلوب(حمداهللا مستوفي 

  ). االرض

، يحيي )تاتي و هزني(و ) يخ تبريزتار(، عبدالعلي آارنگ )نظري به تاريخ آذربايجان(دآتر جواد مسشكور  :متاخرين
، نادر )زبان و ادب فارسي در قلمرو عثماني(، دآتر محمد امين رياحي )جستارهايي درباره زبان مردم آذربايگان(ذآاء 

  . و سايرين) آذربايجان در سير تاريخ ايران(ا ، رحيم رئيس ني)ي زمان تاريخ آذربايجان يا آتورپاتكان در آيينه(پيماني 

آنيم، نه از باب بخشيدن اعتبار به نوشتار خود، آن چنان آه  به نظريه چند تن از مستشرقين به اختصار اشاره مي اآنون
  . ي آنان آردند، بلكه من باب آگاهي از عقيده در گذشته نويسندگان و پژوهشگرانمان مي

نخست ماد بزرگ شامل همدان ي  حصه. آند اني ماد يا مديا را به دو حصه تقسيم مينويس يون استرابو جغرافي
هان، قزوين و ري، و حصه ثاني ماد آوچك يا ، تختگاه شاهنشاهي هخامنشيان آشور ماد، آرمانشاهان، اصف)هكمتانه(

  . ماد آتروپات

  ) ۴٧٨ص . ١المعارف جمهوري آذربايجان، ج  دائره(

  : نويسد مي) نزديك به تاريخ مسيح(ي اشكاني  او در آتاب خود در دوره

دوران شهرياري هخامنشيان به پايان رسيد، اسكندر مقدوني به ايران دست يازيد، سرداري به نام آتورپات در  چون«
آذربايگان برخاست و آن سرزمين را آه بخشي از خاك مادان بود، مردم او را به پادشاهي برگزيدند و او خود را مستقل 

  » ساخت

  ). ۴٩ص تبريز و پيرامون، نگارش شفيع جوادي، تبريز، (

تاريخ و نژاد (در آنفرانسي آه درباره ) ش ١٣٠٤( ١٩٢٦خاورشناس آلماني به سال  Merkuartپروفسور مرآورات 
  : ايراد نمود عقيده دارد) آذربايجان
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. گردد سكندر در اين ايالت بود ناشي ميي ا آه ساتراپ ايران در زمان غلبه) آتروپاتس(آلمه آذربايجان از نام «
، و اخالف او نه تنها در زمان اسكندر نوعي استقالل بهم آردند، بلكه بعد از او نيز حكومت نمودند تا )آتروپاتس(

  » سرانجام اين سلسله و حكومت مغلوب اشكانيان شد

  ). ۴٧همانجا، ص (

  : نويسد ، ايگور ميخائيلويچ دياآونوف مي)تاريخ ماد(مترجم محترم از قول مولف 

  » *اي قرار داشت آه بعدها آذربايجان ناميده شد و در جنوب رود ارس بود ين ماد در منطقهبخش اعظم سرزم«

  ) ١دياآونوف، ص . م.تاريخ ماد، ا(

  : گويد همو در ادامه مي

ي مادي اتروپاتن مشتق است و شكي نيست آه در طي تاريخ پيچ در پيچ و طوالني و  نام آذربايجان خود از آلمه«
ي  ش مردم آذربايجان، عنصر نژادي ماد نقش مهمي بازي آرده، حتي در بعضي ادوار تاريخي وظيفهآثيرالجوانب پيداي

  » هدايت و رهبري را به عهده داشته است

  ). همانجا(

  : نويسد ريچارد نلسون فراي مي

گمارده شد آه  آتروپاتس برآنجا) پ م ٣٢٨(در ماد اوخيديس، ساتراپ يوناني، به فرمان اسكندر گمارده  شد ولي حدود «
  » ي شمالي قلمرو او به نام آذربايجان خوانده شد چنان اثر ژرفي برجاي گذاشت آه پاره به سبب طول دوران حكومت آن

  ). ٢٣٣، ص ١٣٨٠نيا، تهران  تاريخ باستاني ايران اثر ريچارد نلسون فراي، ترجمه مسعود رجب(

  : سرانجام رومن گيرشمن بر اين باور است آه

  » آرد و او نام خود را بدان ناحيه آه به آترپاتكان، آذربايجان امروزه مشهور گرديده، داد آتورپات حكومت ميدر ماد، «

  ). ٢۴٩ص . ١٣۶۶ي محمد معين، تهران  گريشمن، ترجمه ي رومن ايران از آغاز تا اسالم به خامه(

اسان در اين زمينه نظر مشابه دارند آه شن شناسان و باستان بارتولد و هرتسفلد و بسياري ديگر از شرق -منيورسكي
  . تكرار آن موجب اطناب است

آنيم و نام آهن آن سرزمين را از زبان ملل  المعارف جمهوري آذربايجان بخش آذربايجان را مرور مي اآنون در دائره
  : آوريم مختلف درمي

، دولت و سرزميني  Atropatia، آتروپاتيا Atropateneبا تلفظ يونان قديم آتروپاتنه ( Atropatenaآتروپاتنا    -١
تاريخي است، نام امروزين آن آذربايجان است ولي در سير تاريخ از روزگاران آهن و به گويش ملل مختلف به 

  : اشكال زير تلفظ شده است

  ) فارس ميانه( Aturpatkanآتورپاتكان  -

  ) پهلوي -پارتي( Atropatkanآتروپاتكان  -

  ) سرياني(  Azorbigan، آدوربيگان Azorbaiganآدوربايگان  -

  ) بيزانس( Aderbaigan، آدربايگان Adarbiganaآداربيگانا  -
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  ) ارمني( Atrpatadjanو آترپاتاجان  Atrpayakan، آترپاياآان  Atrpatakanآترپاتكان  -

  ) گرجي( Adarbadaganiآدارباداقاني  -

المعارف جمهوري  دائره). (عربي( Azarbidjan، آذربيجان Adarbejkan، آدربيكان  Adarbadkanآدربادآان  -
  ) ٤٧٦، ص  ١، ج ١٩٧٦آذربايجان، باآو 

ي آذربايجان تبديل به ها گشته، ها در بايجان يا هادربيجان  آذربايجان، در تلفظ فعلي، گاهي در زبان عوام همزه -
  . گردد مي

در اثر  Atrapesار استرابن، آريان و پلوتارك، آتراپس در آث Atropatesهايي نيز از قبيل آتروپاتس  تلفظ -
در اثر استفن بيزانسي ضبط گرديده  Atropatiaدر اثر آميانوس و آتروپاتيا  Acropatenديودورس، آآروپاتن

  ). ٩٠، ص ١٣٧٩تبريز . نيا آذربايجان در سير تاريخ ايران، رحيم رئيس. (است

  : مجموع سه برداشت زير استچه  نگاشتيم من حيث ال نتيجه حاصل از آن

  . برگزيد) آذربايجان(آتروپات سردار اسكندر مقدوني بود و همو وي را به ساتراپي ماد آوچك  - الف

بود،  آتروپات از بوميان ماد آوچك بود، برخاست و آنجا را از گزند هجوم سپاهيان اسكندر حفظ آرد و چون تا مي - ب
  . فرمانروا بود، آنجا به نام او بود

آتروپات نام سردار ايراني بود، در جنگ ميان پادشاه هخامنشي و اسكندر مقدوني در سپاه ايران فرماندهي ماد را  - ج
  . داشت

ماد «، آرمانشاهان، اصفهان، قزوين و ري بوده و )هكمتانه(ترين ايام، همدان  بخش اعظم سرزمين ماد از آهن* 
  . نام داشت» اد آوچكم«ايي شد و آذربايجان به تنه خوانده مي» بزرگ

 مالحظاتي درباره زبان آذري 

  )ي هفتم از درآمدن تازيان به ايران تاپايان سده(

  دآتر يحيي ذآا
    

نسبت به ) آذري با ياء مشدد(شناسي و دستور زبان فارسي و صرف و نحو زبان تازي  آذري از ديدگاه واژه
نمايد آه اين نسبت حتي پيش از  و چنين مي) ١٤٥ص  الغواص حريري دره(رساند  آذربايجان يا آذربيجان را مي

زاد سردار لشكر ايران  زيرا نام رستم فرخ .در ميان ايرانيان و تازيان شناخته بوده است ،درآمدن اسالم به ايران
 _ ٧٣٨ثعالبي غرر ص ( ١ياد شده است» رستم آذري«در جنگ با تازيان آه خود از مردم آذربايجان بوده 

 )٨٢يه ص مسعودي التنب
دست تازيان آورده است  عوف از زبان ابوبكر صديق خليفه اول، پيش از گشودن ايران به چنين عبدالرحمن بن هم

ولتألمن النوم علي الصوف االذربي آما يألم احدآم «: گفته است خواب بيماري مي آه او در پايان زندگي در رخت
يعني خواب بر روي پشمينه آذري مرا چنان «) ٥ الكامل ص. مجرد النحوي(» النوم علي حسك ـ السعدان

  »آزارد آه هر يك از شما را خوابيدن بر روي خار خسك مي
زيرا فراگويي اين  .اند هاي اسالمي، نام آذربايگان و نسبت بدان را گوناگون ياد آرده ي تازي نويسان نخستين سده

 ي واژه ،رو براي تازي زبانان دشوار بود، از اين ،آوردند ها را بر زبان مي چنان آه ايرانيان آن آن ،ها واژه
و در نسبت دادن آسي يا  ٢»آذَربيجان«و » آَذربيجان«را به آالبد زبان تازي ريخته ) گان+ باي + آذر(آذربايجان 

 »اَالذريه«و » اَالَذريه«و   ٣»و َاذري» َاَذري«چيزي بدان سرزمين گاه ياء مشدد را دنبال بخش نخست نام افزوده 
و ياقوت ج  ٥مجرد نحوي ص (» َاذربي«و  ٤»َاذربي«اند و گاه به غير قياس ياء را دنبال بخش دوم آورده  نوشته

الف و نون را از  ،گاهي نيز. اند آار برده به) ٩٣ص  ٣سمعاني ج (» اَالذربيه«و » اَالَذربيه«و ) ١٢٨ص  ١
) ١٦٠ص  ١ياقوت معجم ج (» َاذَرِبيجيه«و » َاَذِربيجيه«پايان نام انداخته، نشانه نسبت را به بازمانده آن افزوده 

  ).تصحيف اين واژه است ،صورت اذربيجيده آه در چاپ عكسي انساب سمعاني ليدن آمده(نوشتند  مي
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آار  به» لسان يالغه االذريه«و » االذريه العجم«و » صوف اذَريي«هاي باال در سه مفهوم  آه گفته شد نسبت چنان
ي  نزديك به سده ي، تاهاي اسالم ي اي گويش ايراني است آه از آغاز سده ز زبان آذري گونهرفته و منظور ا

  .اند سروده چگامه ميو يازدهم هجري قمري، آم و بيش مردم آذربايگان بدان سخن گفته 
، شهري )رازي، راجي(، راژي )فهلوي و فهلويه(فارسي پهلوي : هاي پيشين پارسي، گاه زبان آذري در نوشته
  .بوده است »آذري«آن در ميان ايرانيان همانا  ي ليك نام ويژه. نيز ناميده شده است

اند و با  هاي ايراني غربي است آه در شمال غربي ايران زمين بدان سخن گفته اي از گروه زبان اين زبان شاخه
آردي و ارمني هاي  هاي خلخالي و همداني و زنجاني و تارمي و زبان هاي آراني و تالشي و گويش زبان

  .هاي دور و نزديك داشته است همبستگي
اند و ميرزا  را به معناي زبان امروزي آذربايجان پنداشته» آذري«پيش از اين برخي از نويسندگان به ناروا، 

آه به » اوبشچايا گراماتيكا تورآسگو تاتارسكو يازيكا«بيك دربندي براي نخستين بار در آتاب خود به نام  آاظم
آذري را به اشتباه به مفهوم  ،، در شهر قازان به روسي به چاپ رسيده است.)م ١٨٣٩/ ق . هـ  ١٢٥٥(سال 

  ).المعارف اسالم متن ترآي دائره(زبان ترآي به آار برده و آن را به شمالي و جنوبي تقسيم آرده است 
را » االذربيه«پي خواهد آمد،  نويسندگان نامه دانشوران نيز در داستان ابوالعالء معري و خطيب تبريزي، آه در

شناسي و مفهوم  به معناي تاريخي و دانشي و زبان» آذري«ليك اصطالح . اند ترجمه آرده» زبان ترآي«به اشتباه 
» آذري يا زبان باستان آذربايگان«پس از پراآندن رساله . ]خورشيدي[ش . هـ  ١٣٠٤از سال  ،درست خود

شناسان شناخته و متداول گرديده  احمد آسروي در ميان دانشوران و زباننوشته دانشمندان ايراني آذربايگاني 
  .است
مقفع دانشمند  اشاره گرديده، گفته عبداهللا بن» پهلوي«ترين ماخذي آه در آن به زبان ويژه آذربايگانيان به نام  آهن

هاي  زبان«: گفته بوده است آه) نديم در الفهرست به نقل ابن. (م ٧٠٩/ ق . هـ  ١٤٢ايراني در گذشته به سال 
عبارت است از پهلوي، دري، پارسي، خوزي و سرياني و پهلوي منسوب است به پهله آه نام ) ايراني(فارسي 

  ).٢٢ابن نديم الفهرست ص (» ، همدان، ماه نهاوند، و آذربايگان اسپهان، ري: پنج شهر است
آه نامي بر روي آن گذارد ـ اشاره شده  آن گان ـ بيگذشته از اين، ماخذ آهن ديگري آه در آن به زبان مردم آذرباي

  .نوشته شده است.) م ٨٦٩/ ق . هـ  ٢٥٥(ي سوم هجري  ششم سده ي دان بالذري است آه در دههلاست، فتوح الب
جا را حاد به حان گشود و  اشعث بن قيس، آن«: نويسد گشودن آذربايگان به دست تازيان مي ي در اين آتاب درباره

واژه حان در نوشته بالذري بايد ) ٢٨بالذري ص . (حان به زبان مردم آذربايگان حائر را گويند پيش رفت و
» خان لنجان«به معناي آاروانسرا و منزل باشد آه درباره آن ياقوت در معجم البلدان در زير ماده  »خان«همان 

  ).٣٤١ص  ٢وت ج ياق(» االصل و هي المنازل التي يكسنها التجار و هي عجميه في«نوشته است 
در گذشته به سال  ،احمدبن ابي يعقوب اسپهاني معروف به يعقوبي.) م ٨٩١/ ق . هـ  ٢٧٨تاليف (نويسنده البلدان 

مردم شهرها و «: آذري را به مفهوم مردم منسوب به آذربايگان به آار برده نوشته است ،.م ٩٠٤/ ق . هـ  ٢٩٢
آه بابك در آن » بذ«شهر » جاودانيه«و » آذريه«دند از ايرانيان آهن اي بو هاي آذربايگان، مردم در آميخته آوره

  ).٤يعقوبي، ترجمه ص . (بود، سپس آه گشوده شد تازيان در آن نشيمن گرفتند
از زبان يك » التنبيه علي حدوث التصحيف«در آتاب .) م ٩٧٠ـ  ٨٩٣/ق . هـ  ٣٦٠ـ  ٢٨٠(حمزه اسپهاني 

آذرخور معروف به ابوجعفر محمدبن موبد متوآلي، زبان  ه نام زردشت پورروزگار خود ب ايراني نومسلمان هم
خوزي، و  پهلوي، دري، پارسي،: ايرانيان را پنج زبان بود«: نويسد مردم آذربايگان را پهلوي ياد آرده، مي

له و گفتند و اين زبان منسوب است به په هاي خود بدان سخن مي پهلوي زباني بود آه شاهان در نشست. سرياني
  ).٢حمزه اسپهاني ص (پهله نام پنج شهر اسپهان و ري و همدان و ماه نهاوند و آذربايگان است 

در آتاب خود به  ،.م٩١٢/ ق . هـ  ٣٠٠عبداهللا معروف به ابن خردادبه در گذشته حدود سال  القاسم عبيداهللا بن ابي
الري و اصپهان و همدان و الدينور و ماه نهاوند «: نويسد مي» بالد البهلويين«زير عنوان » المسالك و الممالك«نام 

آه ديده  چنان). ٥٧ابن خرداد به ص (» و مهرجان قذق و ماسپدان و قزوين و بهامدينه موسي و مدينه المبارك
  !ي پهله، نامي از آذربايگان نبرده استنويس در رده شهرها شود اين جغرافي مي

التنبيه و «در آتاب  ،از تبريز ديدار آرده ،.م ٩٢٦/ ق . هـ  ٣١٤ابوالحسن علي بن حسين مسعودي آه به سال 
دارد،  در شمردن نژادهاي هفتگانه، هنگامي آه از ايرانيان سخن مي.) م ٩٥١/ ق. هـ  ٣٤٠تاليف (» االشراف

ايرانيان مردمي بودند آه قلمروشان ديار جبل بود از ماهات و غيره «: نويسد ام برده مين» زبان آذري«آشكارا از 
) ماساگت(االبواب است و ري و تبرستان و مسقط  و آذربايگان تا مجاور ارمينيه و آران و بيلقان تا دربند آه باب

. ها پيوسته است اين واليتو سيستان و آرمان و پارس و اهواز با ديگر سرزمين عجمان آه در وقت حاضر به 
ها و  انش يكي بود و اگر در زباني تنها برخي واژهبها يك آشور بود و پادشاهش يكي بود و ز همه اين واليت

چون پهلوي و دري و آذري  .اگرچه در چيزهاي ديگر تفاوت داشته باشد. ي استكترآيب واژه يكي باشد، زبان ي
  ).٧٤-٧٦مسعودي صص (هاي ايراني  و ديگر زبان

در آتاب .) م ٩٨٠/ ق . هـ  ٣٧٠در گذشته حدود سال (جهانگرد بغدادي ابوالقاسم محمدبن حوقل 
پرداخته است در سخن راندن از آذربايگان و آران و .) م ٩٤٤/ ق . هـ  ٣٣١(آه آن را به سال » االرض ةصور«
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ستان فارسي و تازي است، ليك آمتر تري از مردم ارمن زبان مردم آذربايگان و زبان بيش«: نويسد ارمنستان مي
اند آه  داران تنها بازرگانان و زمين .به تازي نفهمند ،گويد و آنان آه به فارسي سخن گويند آسي به تازي سخن مي

آه مردم  چنان .دارند هاي ديگر مي زبان .جا جا و آن ها نيز اين برخي تيره .وگو با اين زبان را نيك توانند گفت
جا آوه  به آراني سخن گويند و در آن ،ها، به ارمني، مردم بردعه م دبيل و نخجوان و پيرامون آنارمنستان و مرد

در  ]منظور مسيحيان است[هاي گوناگون فراوان از آن آافران  شود و زبان ناميده مي» قبق«مشهوري است آه 
از نوشته ابن  .)١١آسروي ص (» تر آنان زباني واحد و مشترك دارند پيرامون آن آوه قرار گرفته است و بيش

  .نه زبان دري ،حوقل چنين پيدا است آه منظور او از فارسي يا زبان ايراني، همان زبان آذري است
آه آن را به سال » المسالك و الممالك«ابواسحاق ابراهيم بن محمد فارسي استخري، معروف به آرخي در آتاب 

زبان مردم «: نويسد دن از آذربايگان و ارمنستان و آران ميدر نام بر ،پرداخته است.) م ٩٥٧/ ق . هـ  ٣٤٦(
و تازي است جز مردم دبيل و پيرامون آن آه به ارمني سخن ) ايراني(آذربايگان و ارمنستان و آران فارسي 

  ).١٩٢-١٩١استخري صص (» آراني است ،گويند و نواحي بردعه آه زبانشان مي
- ٩٧٧/ ق . هـ  ٣٧٢-٣٦٧هاي  نوشته به سال(رزمي در مفاتيح العلوم ابوعبداهللا محمدبن احمدبن يوسف آاتب خوا

هاي ايراني است آه پادشاهان  فهلويه يكي از زبان«: نويسد سخن پيشينيان را در اين باره تكرار آرده، مي.) م٩٨٢
شهر اطالق اين زبان به پهله منسوب است و پهله نامي است آه بر پنج  .اند گفته هاي خود بدان سخن مي در نشست

  ).١١٢خوارزمي، ترجمه ص . (، همدان، ماه نهاوند، و آذربايگان اسپيهان، ري: شده مي
نوشته است در شرح .) م ٩٨٥/ق. هـ  ٣٧٥(آه آن را به سال » احسن التقاسيم«ابوعبداهللا بشاري مقدسي در آتاب 

ن ايران را هشت اقليم شمرده است، بندي نويني آرده و سرزمي جغرافياي جهان اسالم آه از پيش خود، آن را بخش
= منغلفه (ها، دري و برخي باز بسته  آه برخي از آن زبان مردم اين هشت اقليم عجمي است جز اين«: نويسد مي

هاي  آه به گمان او سرزمين» رحاب«سپس آه از اقليم  .»نامند) ايراني(است و همگي را فارسي ) پيچيده
شان خوب نيست در ارمنستان به  زبان«نويسد  دارد مي ر بر داشت، سخن ميآذربايجان و آران و ارمنستان را د

ها به زبان خراساني ماننده و  شان را توان فهميد در حرف گويند، فارسي ارمني، در آران به آراني، سخن مي
  ).٥٥٢مقدسي ترجمه ص (نزديك است 

نوشته، گفته ابن مقفع و .) م٩٧٨/ ق. هـ  ٣٧٧(محمدبن اسحاق معروف به ابن نديم در الفهرست آه آن را به سال 
 .ي عبارت از پهلوي، دري، پارسي، خوزي و سرياني استايرانهاي  زبان«: نويسد متوآلي را باز گفته، مي

  ).١٩ابن نديم ص (همدان، ماه نهاوند و آذربايگان  اسپهان،: پهلوي منسوب است به پهله آه نام پنج شهر است
زير نام تنوخي يا .) م ١١٦٠/ ق. هـ  ٥٥٥(ي پنجم هجري در انساب سمعاني  سدهداستاني از نيمه نخستين 

سخنور و انديشمند تازي و ابوزآريا يحيي بن علي خطيب .) م ١٠٥٥- ٩٧٣./ هـ ٤٤٧-٣٦٣(ابوالعالء معري 
ص جز سوم (آورده شده آه ياقوت هم آن را در معجم االدبا .) م ١١٠٩./ هـ ٥٠٢در گذشته به سال (تبريزي 
  .بازنويسي آرده است) ١٣٥

النعمان  ةروزي در مسجد معر«: گويد در اين داستان، ابوزآريا درباره هوشمندي استادش گزافه سرايي آرده مي
ها بود آه من در نزد او بودم و  خواندم، سال هايش را به او مي روي هم نشسته بوديم و من چيزي از نوشته روبه

. مان براي گزاردن نماز به مسجد درآمد ناگهان يكي از همسايگان. نديده بودم در آن مدت آسي از همشهريانم را
ها، يكي از  تو را چه شد؟ گفتم پس از سال: ابوالعالء دريافته گفت .او را ديدم، شناختم و از خوشي، حالم بگرديد

گفت . ارمان پايان گيردتا آ: برخيز با او سخن بدار، گفتم: به من گفت. همشهريانم را ديدم آه به مسجد درآمد
وگوي بسيار آردم و هر چيزي  گفت) اذربيه(پس برخاستم و با او به زبان آذري . مانم برخيز من در انتظار تو مي

خواستم از او پرسيدم، چون به نزد او بازگشته دوباره روبروي وي نشستم، به من گفت اين چه زباني بود؟  آه مي
فهمم، ليك هر آنچه شما بهم گفتيد  شناسم و آن را نمي من اين زبان را نمي: فتگ. گفتم زبان مردم آذربايگان است

مان سخت در شگفت شد و  همسايه: چه ما با يكديگر گفته بوديم، باز گفت به ياد سپردم، آن گاه واژه به واژه هر آن
  ).٩٠ص  ٣سمعاني ج ! (فهمد به ياد سپارد؟ مينتواند چيزي را آه  چگونه مي:گفت
اند چون ترجمه آنندگان در سرتاسر تاريخ، زبان ديگري براي مردم  مه دانشوران آه اين داستان را ياد آردهدر نا

ترجمه آرده، گروهي از دانشوران غربي از جمله گاي له  » زبان ترآان«را » اذربيه«. اند شناخته آذربايگان نمي
از ). ٢١٣ص  ٢نامه دانشوران چاپ دوم ج . (اند به اشتباه انداخته) ترجمه انگليسي نزهت القلوب(استرنج را 

ي پنجم هجري همه نويسندگان، تنها به نام  آيد آه تا آغاز سده چنين برميو جا ياد آرديم  هايي آه در اين نوشته
دهند و واژه و عبارت و شعري از آن در  اي از آن به دست نمي هيچ نمونه و بردن از زبان آذري بسنده آرده

ها، جسته و گريخته  ها و آتاب ي پنجم به اين سو، در برخي از فرهنگ ليك از سده .آورند د نميهاي خو نوشته
بود اين زبان ايراني، ه شود آه از ديدگاه شناخت چ هايي از اين زبان نمونه داده مي ها و دو بيتي ها و جمله واژه

هاي ديگر  اه زبان آذري در ميان زبانها است آه جايگ بها است و با پژوهش اين نمونه بسيار پر ارج و گران
هاي ايراني و زبان پهلوي و دري آشكار  گردد و همبستگي آن با ديگر گويش شود و روشن مي ايراني شناخته مي

  .شود مي
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ابومنصور  ي نوشته» االبنيه عن حقايق االدويه«ي پنجم هجري، براي نخستين بار در آتاب  در نيمه يكم سده
سان ياد شده  از يك واژه آذري بدين» جلبان«زير عنوان .) ق. هـ  ٤٤٧زنده در سال (الدين بن علي الهروي  موفق
جلبان را به قزوين خلر به . خورند اي شبيه به ماش آه در يزد و آرمان مي جلبان بر وزن قربان، غله«: است

  ).٢١ـ آيا آذربايگان ص ٩١منصور ص ابو(لك گويند آذربايجان گلول به خراسان گروهي ُم
نوشته ابومنصور .) ق. هـ  ٤٥٨تاليف حدود (ماخذ ديگري آه در آن چند واژه آذري ياد گرديده است، لغت فرس 

زيسته و فرهنگ  احمدبن علي معروف به اسدي توسي است آه خود در همان روزگار در آذربايگان و آران مي
هاي مهجور پارسي دري و  ان آذربايگاني و آراني ـ آه معناي برخي واژهجا براي چامه سراي خود را در همان

ها را آه در زبان شعر و ادب ايران  هاي ديگر ماوراءالنهر و خراسان از سغدي و ختني و تخاري و جز آن گويش
  .ه استها بهره يابند ـ نوشت هاي خود از آن توانستند در سروده ناچار نمي و يافتند رفت، درنمي به آار مي

) ٣ش   ٣آيا، مجله ادبيات س (نوشته شده . م ١٣٧/ ق. هـ  ٧٧٢در دست نوشت آهني از اين فرهنگ آه به سال 
» برز، پور، رجه، رژد، سهراب، شكم خواره، گريوه، گله، مارلوز«: ده واژه از زبان مردم آذربايگان از جمله

چون،  هاي ديگر هم ها و واژه ترين نمونه ها را از آهن د آنخود اسدي توسي باشد، باي ي ها نوشته ياد شده آه اگر اين
رود دارندگان آذربايگاني اين  شود آه گمان مي از زبان آذري ديده مي» چراغله، شم، آام، آنگر، مالص، نهره

ها،  اند و اگر زمان آاربرد آن هاي خطي خود افزوده ها را سپس در متن يا حاشيه آتاب ها، اين واژه نوشت دست
آيا، آذربايگان (شود و با ارزش هستند  هاي زبان آذري شمره مي به هر سان از واژه ي پنجم هجري هم نباشد،  سده
  ).٢٩ص 

، »خسينسته«، »پافتاوه«، »بلسك«، »انداسنسته«: نامه، چند نمونه آذري از جمله باز در نسخه ديگري از اين واژه
ابومنصور توسي، لغت فرس مجتبايي و (ياد گرديده » آهن گاو«، »گمانه«، »فرقوط» «دلموت«، »داهول«

  ).٢٣٤صادقي ص 
انساب ) به معناي آسي آه لكنت زبان دارد» امله«(ي ششم، به جز يك واژه از گويش آذري مردم خوي  از سده
  .هاي پارسي و تازي به دست نيامده است اي از زبان آذري، تاآنون در آتاب ، نوشته يا نمونه)سمعاني
هـ  ٦٢٣تاليف (البلدان  االدبا و معجم هاي معجم ي هفتم هجري، ياقوت حموي نويسنده آتاب هه نخستين سدهدر دو د

در تبريز . م ١٢١٣ق . هـ  ٦١٠هاي خود از آذربايگان نيز گذشته، و به سال  آه در جهانگردي.) م ١٢٢٦/ ق. 
» َاذَربيجان«البلدان در زير ماده  در معجم هاي فراواني از سرزمين و مردم اين سامان داشته است، بوده و آگاهي

و از ) ؟(دعه رمرز آذربايگان از سوي شرق ب«: نوشته است) هياد شد ٣در پانوشت شماره (هايي آورده  عبارت
رسد و آن سرزميني است  مي) ؟(سوي مغرب ارزنجان است و از سوي شمال به شهرهاي ديلم و گيالن و تارم 

پايتختش پيشترها،  .جا است ش تبريز است آه اآنون پايتخت و بزرگترين شهر آنبس فراخ از شهرهاي نامدار
جا سرزميني نيك و  ها است و از آن خوي، سلماس، ارميه، اردبيل، مرند و جز اين: از شهرهايش .مراغه بود

 .وانهاي فرا جا دژهاي فراوان هست و خيرات گسترده و ميوه در آن. تر آوهستاني است آشوري بزرگ و بيش
ها، در آنجا نيازي نيست آه آسي  ها و چشمه ام و هم از فراواني آب جا نديده تر از آن من جايي پرباغ و بوستان

 .ها روان است، آبي خنك و پاآيزه جايي برود، زيرا در زير پايشان و به جا آه بنگري آبهر براي آوردن آب به 
گويند و جز  مي) االذريه(نان زباني است آه به آن آذري رو و سرخ چهره و لطيف پوستند، براي آ مردمش گشاده

آه در سرشت آنان  رفتاري هست، جر اين خويي و نيك اي نرم جا گونه در مردم آن. فهمد خودشان آسي آن را نمي
شود، به اين انگيزه،  گاه از آنجا دور نمي اين سرزمين جايگاه فتنه و جنگ است، چيزي آه هيچ. خست چيره است

الدين منكبرني پسر محمدبن تكش  در اين روزها زير فرمان جالل. ر شهرها و روستاهايش ويران استت بيش
  ).١٢٩-١٢٨ص  ١ياقوت، معجم البلدان ج (» ...خوارزمشاه است 

همان سخنان حمزه اسپهاني و پيشينيان را باز گفته و از زبان » فهلو«... ياقوت باز هم در همين آتاب زير ماده 
) نهاوند(همدان، ماسبذان، قم، ماه البصره : شهرهاي پهله هفت تاست«: ر شهردار افزوده استشيرويه پس
، قومس، تبرستان، خراسان، سيستان،  هاي ري، اسپهان و آرمانشاهان و سرزمين) دينور(الكوفه  صيمره، ماه

ص  ٤ياقوت ج (نيستند هاي پهله  ، جزو شهرت)کان، محل پدافند-تر(= آرمان، مكران، قزوين، ديلم و طالقان
هايي آه ايران زمين ميدان تاخت  ي هفتم، يعني در سال هاي ياقوت چنين پيداست آه در آغاز سده واز نوشته )٢٨١

و تاز لشكريان خونخوار مغول بود، هنوز زبان آذربايگانيان و تبريز دست نخورده باز مانده بود و از ترآي گويي 
 ١٢٧٥/ ق . هـ  ٦٧٤تاليف (زآريا بن محمد قزويني در آثار البالد  ي را نوشتهجا اثري نبود و اين موضوع  در آن

زآرياي (گردد  استوار مي» هيچ شهري از دستبرد ترآان محفوظ نمانده است مگر تبريز«: گويد آه مي.) م
  ). ٣٣٩، بيروت ص  قزويني

) ٢٠٥١آتابخانه اياصوفيا شماره (لس المجا ي هفتم در دست نوشتي از زينه دو قصيده بلند به زبان آذري از سده
اي از يك گونه  به دست محمدبن احمد السراج تبريزي نوشته شده، بازمانده است آه نمونه ،ق. هـ  ٧٣٠آه به سال 

  .آيد آذري اين دوره به شمار مي
ر شكايت از نخستين آه د ي برد آه قصيده چنين گمان مي ،هايي آه انجام داده است نويسنده اين گفتار با پژوهش

به نام امير مجيرالدين يعقوب فرزند ملك عادل ابوبكر بن ايوب از خاندان ايوبيان جزيره  ،روزگار است
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، سيره،  نسوي(الدين خوارزمشاه شد  سروده شده است آه سپس از دوستان و همراهان سلطان جالل )ميافارقين(
به آذري غربي و در شهر اخالط سروده شده  احتماال. ق. هـ  ٦٢٦- ٦٢٠هاي  و در ميان سال) ٢٤٦ـ ٢٠٧صص 
  .است

هاي صوتي و  داراي پنجاه و هفت بيت و ديگري بيست و نه بيت است و برخي ويژگي ،ها يكي از اين قصيده
هاي آذري از نواحي غرب  ترين نمونه ها را از آهن توان آن ها هويداست و مي دستوري و لغوي زبان آذري در آن

  ).٣۶٧-٤٠٧صص  ٤ش . اديب توسي، نشريه دانشكده ادبيات تبريز س(ورد آذربايجان به شمار آ
ها از زبان  ها آورده شده آه يكي از آن ي در نوشته ي آذري نيز از اين سده ها، چند واژه افزوده بر اين قصيده

: تهگف آرباليي حسين نوشته شده آه مي» روضات الجنان«در آتاب .) م ١٢٥٧./ ق. هـ  ٦٥٥مرگ (بابامزيد 
در مثنوي ) ٦٧٣-٦٠٤(الدين مولوي بلخي  اي است آه جالل و اين همان واژه) بيابيا(» بوري بوري«عبدالرحيم «

  .گفته، تكرار آرده است از زبان شمس تبريي آه به زبان آذري سخن مي
./ ق .هـ  ٦٨٨آه به سال » البلغه«هاي دست نوشت فرهنگ  از آن جمله است بيست واژه آذري در حاشيه صفحه

نسخه (به دست عبدالملك بن ابراهيم بن عبدالرحمان قفالي تبريزي نوشته شده و به دست ما رسيده است . م١٢٦٩
قفقالي، دست نوشت، البلغه نسخه عكسي آتابخانه مرآزي دانشگاه ) (٣٠٥خطي آتابخانه چستربيتي، دبلين شماره 

تحقيقات  ي روان مجتبي مينوي در ششمين آنگرهبراي نخستين بار از سوي شاد ،هاي آذري اين واژه). تهران
ها تا دير زماني  در تبريز برگزار گرديده بود، شناسانيده شد، ليك درباره آن. ش.هـ ١٣٥٥ايراني آه به سال 

را از همان دست نوشت يافته   »مهره«و   »نشخور«سپس دو واژه  ،نويسنده اين گفتار نيز. مطلبي نوشته نشده بود
ها را به بيست و دو رسانيد آه در يادنامه سلطان القرايي با توضيحاتي چاپ شده است و در  شماره آن**** ]و[

  .همين مجموعه نيز آمده است
. هـ  ٦٧٤تاليف (جولخ از گويش مردم خوي در آتاب آثار البالد قزويني «تك واژه آذري  ،ي از نيمه دوم اين سده

  ).٩ربايگان، ص قزويني، آيا، آذ(ياد شده .) م ١٢٧٥. ق
ي  هاي زندگاني خود را در سده ترين سال آه بيش.) م ١٢٣٨- ١٣١٤./ ق. هـ  ۶٣۶-٧١٤(از همام شاعر تبريزي 
يك تك بيت آذري در پايان غزلي به فارسي و يك غزل ملمع آذري ـ پارسي آه شش مصرع  ،هفتم هجري گذرانيده

و در آليات عبيد ) ١٣٤ص (ه آه هر دو در ديوان شاعر و يك بيت آن تماما به گويش آذري تبريز است، بازماند
  .به چاپ رسيده است) ١٢٦- ١٤٢صص (زاآاني 

   
  :ها نوشت پي
  »و ندب يزدجرد صاحب جيشه رستم االذري، حرب العرب«ـ ١
ـ آذَرِبيجان اعجمي و معرب بقصرااللف و اسكان الذال و همزه في اولها اصل، الن اذر مضموم اليه آخر و ٢

الصوف االذري و رواه ابوزآريا َاَالَذري به فتح الذال علي غير قياس  اهللا عنه، انه قال علي ابوبكر رضيروي عن 
  ).٣٥ابومنصور جواليقي المعرب من آالم االعجمي علي حروف المعجم ص (
جان فالنسبه ـ قال النحريون النسبه اليه َاَذري بالتحريك و قيل اذري بسكون الذال النه عندهم مرآب من اذر و بي٣

العجمه، التعريف و : الي الشطر االول و قيل َاَذربي آل قدجاء و هو اسم اجتمعت فيه خمسه موانع من الصرف
» ...التانيث و الترآيب و لحاق االلف و النون مع ذلك، فانه اذا زالت عنه احدي هذه الموانع بطل حكم ابواقي 

  ).١٢٨ص  ١ياقوت معجم ج (
ابن اثير، (» الي َاذِربيجان علي غيرقياس، هكذا تقول العرب و القياس ان يقول بغير باء منسوب» اَالذَربي«ـ ٤

  ) ٢٢النهايه غي غريب الحديث ص 
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 تحقيقی در باب نامهای رودهای خوزستان
 

اما چنانکه علوم زمانه طلب . انجام داده که بسيار جالب است رودهای خوزستانتحقيقاتی در باب نام  احمد کسرویّسيد 
کاری که وی در اين باب انجام داده هنوز . می کنند بايد همواره در پی اصالح نظريات گذشتگان وتکميل آنها می بود

بايد به از خود  طراوت خود را از دست نداده است و اين را متأسفانه بيش از آنکه نتيجًه نبوغ خارق العادًه وی بدانيم
بيگانگی فرهنگی و سياسی دولتهای حاکم مان بشماريم که از بلند همتی افکارشان اغلب در آسمانها سير کرده است و 

به هر حال کسروی يک . نيازهای اساسی اجتماعی و سياسی و فرهنگی مردم زمانه را بر روی زمين اصل نگرفته اند
و شايد نه به امان خدا بلکه به اميد آيندگان رها کرده است و آن همانا تحقيق  کار بايسته در اين باب را انجام نداده
به نظر می رسد عدم وجود لغتنامه های مدون زبانهای کهن ايرانی مانع  اصلی . زبانشناسانه از اسامی اين رود هاست

ه تنها ضيق وقت را در اين راه وجود اين عمل تحقيقی از جانب وی شده است و اّلا کسروی از آن مورخين محقق نبوده ک
اين نقيصه باعث جر و بحثهايی در باب ريشًه عربی يا ايرانی داشتن نام رود کارون در يکی از . فرا راه خود ديده باشد

در اصل کارون يونانيان به معنی درخشان شرور، (را با قارون  کارونکه دارندًه سايت نام . سايتهای ايرانيان شده است
ربط داده و آن را عربی دانسته است که ما ضمن بررسی نام رودهای خوزستان به ) اطيری جهان زيرينقايقران اس

در اينجا  خالصًه مطالب . اثبات اصل مختلط ايرانی و سامی نام اين رود و رودهای ديگر خوزستان خواهيم پرداخت
ده و توضيحات  زبانشناسی  و تکميلی خود او نقل قول کر کاروندکسروی را  در باب  نام رودهای خوزستان از کتاب 

                                                                                                    :را در پايان هر عبارت بر آن می افزاييم
کتابهای خود از رودهای  نويسندگان باستان روم و يونان در: رودهای خوزستان  و نويسندگان باستان روم ويونان" 

پيش از ميالد مسيح دارا پادشاه  ٣٣١خوزستان نام برده سخن رانده اند، زيرا اسکندر، جهانگشای مقدونی، چون در سال 
پس از آن برای اينکه نزديکترين راه به . شکست و شهر باستانی بابل را گرفت) عراق عرب(ايران را در خاک بابل 

در ) خوزستان( سوزيانپيش گيرد با لشکرهای خود دجله را گذشته به ) تخر يا پرسپوليساس(سوی پايتخت هخامنشيان 
و پيش . پايتخت باستان عيالم، با گنجهای انبوه آن به دست آورد و سپس به سوی پارس شتافت) شوش(آمد و شهر سوسا 

حاصره گرفته و ديههايی را که در جنگيده شهر ايشان را با جنگ و م اوکسیاز آن که از خوزستان بيرون رود با مردم 
هردو ايرانی بوده وبه  اوکسیو مردم  خوزستاننامهای ." آن مرز و بوم خرم و آبادان بود چاپيده و ويرانه گردانيد

و قبيلًه مادی  ايل بختياریپيداست که نام . می باشند )بختيار(مردم خوشبخت و  سرزمين بخارآلودترتيب به معانی 
در کتب پهلوی نيز از اين نام  به . بوده اند) به اوستايی وخشی(متعلق به همين مردم اوکسی ) خوشبختان( بوديها

نام ) کارون(رود کاريز ها به عنوان نام نيای اساطيری و جاودانه مردم کنار ) خوشبخت و کامياب(فردذاخشتی صورت 
                                                                                                 :کسروی در ادامه می آورد. برده شده است

اسکندر در اين يورش خود که کشور خوزستان را از اين سر تا بدان سر پيمود، ناگزير بود که رودهای بزرگ آن "
ان کشورگشائيهای او يا سرزمين را يکی پس از ديگری بگذرد و اين بود که تاريخ نويسان يونان و روم که داست

ليک نامهايی که آن . سرگذشت برخی از جانشينان وی را نوشته اند، آن رودها را شناخته از آنها سخن رانده اند
نويسندگان  با اين رودها داده اند نه تنها اکنون شناختًه کسی نيست بلکه در نوشته های نويسندگان تازی و پارسی از آغاز 

از آن سوی چون نويسندگان يونان تنها در ميان سخن راندن از داستان اسکندر و . ر هيچ جا نيامدهاسالم چنين نامهايی د
ديگران از آبهای خوزستان نام برده و جداگانه آنها را نستوده اند و چنانکه در خور است نشناسانيده اند، آن است که به 

، يکی استرابون..... و آن رود اکنون به چه نام خوانده ميشود آسانی نتوان پی برد که از کدام نام کدام رود را خواسته اند
اسکندر به رودهای بسياری نيز : " نام چهار رود را از خوزستان برده، می نويسد. از نويسندگان به نام عهد باستان

مًه آن می آيد که سرچش کوپرات، خوآسپ گذشت که بر آن کشور روانند و به خليج پارس می ريزند، چه پس از رود 
باز در آنجا آگرادات می باشد که از روزگار سيروس و از آن شهريار بدين نام خوانده شده، اين . است اوکسیخاک مردم 

خوانده ميشود و در نزديکی پازارگاد نهاده ) آبگير پارس( کوئيل پرسيسرود به قسمتی از خاک پارس می گذرد که 
می نامند و  اولويونان، چون از رود  شوش سخن می رانند آن را  کرتيوس و آريان دوتن از تاريخ نويسان." است

کرتيوس چون شهر اوکسی . بطلميوس می نويسد که سر چشمًه اولو در ماد بود و به دريا جدا از شط العرب، می ريخت
ان و پارس و آن شهر در ميانًه سوزي: چنانکه می گويد. ها را می ستايد، نام تازًه ديگری از رودهای خوزستان می برد

شهر مردم ( شهر اوکسینظر به موقعيت جغرافيايی و معنی نام های ." بود اورواتو در باختر  پازی تيگردر خاور 
کسروی در پيگيری . کنونی بوده باشد رامهرمزبايد همان  اوکسی هاشهر )  شادی وآسايش خدا(رام هرمز و ) خوشبخت

                                                                                                                                :گفتارش می آورد
در اين چند جمله که ازنويسندگان يونان آورديم، شش نام رود از خوزستان را می بينيم که بايد از هر يک جداگانه سخن "

:                       می شد، و اينک ما به آن می پردازيم رانده،  که به کدام يک از رودهای اين کشور گفته
از روش گفتار استرابون می توان به آسانی فهميد که وی در شمردن رودهای خوزستان پی اسکندر و : خواسپ -١

ست نام می برد و لشکرکشيهايش را گرفته بدين سان که رود بزرگی را که اسکندر نخست گذشته، تاريخ نويس نيز نخ
به عبارتی ديگر ترتيبی را که رودهای خوزستان در . پس از آن دومی و سپس سومی و سر انجام چهارمی را می نويسد

پس بايد گفت که . روی زمين از باختر به سوی خاور دارند، در نوشتًه استرابون نيز از روی همان ترتيب شمرده شده اند
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دليل ديگر اين مسئله نوشتًه هرودوت . وی باختر نخستين رود خوزستان می باشداست که ازس کرخهخواسپ همان رود 
چون : "می نامد و همچنان نوشتًه کرتيوس که ميگويد خوآسپمی باشد که چون از رود شوش گفتگو می کند آنرا 

سپ فرستاد و وی اسکندر به شوش می آمد فرمانروای که آبوليت نام داشت پسر خود رابرای پيشواز بدان سوی رود خوآ
از اين نوشته . دليل ديگر است." جهانگشای يونانی را تا کنار رود آورد که خود آبوليت نيز تا آنجا به پيشواز شتافته بود

سامی بوده  آبوليتبه نظر می رسد نام ." بسيار آشکار است که خواسپ جز کرخه نيست که از نزديکی شوش می گذرد
هردو به وضوح ريشًه ايرانی  کرخهو  خوآسپاما نام قديمی و کنونی رود مذکور يعنی . شدوبه معنی پدر شير مانند  ميبا

خرم مسّلم به نظر می رسد اين نام در اصل متعلق به شهر . داشته وبه معنی دارندًه اسبان و کره اسبان خوب می باشند
يعنی ) سبان و کره اسبان لرستانيعنی جايگاه زايش و پرورش ا(کرخه / آباد شاپور خواست در اصل شاپور خواسپ

اژدهای دارندًه شمشير يا نيزًه خونين =آگوم کاک رمه= دارندًه هزار اسپ (آژی دهاک بيوراسپ / سرزمين ضحاک 
بوده که در عهد باستان اسبان آنجا شهرًه آفاق بوده است چه دو شاخًه اصلی کرخه به نامهای ) پادشاه معروف کاسيان

از قرار معلوم اسبان . در مسير طوالنی خود از کنار اين شهر می گذرند) اه آمد وشد اسبانجايگ(کشکان و گاماسب 
به وضوح گواه اين ) اسب( فرسنيسايی می باشند چه خود کلمًه عربی / معروف عربی از نژاد همين اسبان خواسپی 

ش گوساله های با ارزش به شمار نام شهر اليگودرز را در همين رابطه می توان به جايگاه پرورش و زاي. ادعا است
يا نام  هاشمارنيزاز نام بومی کهن ) سياه روديا کوه کنار زغنيعنی کوه (زاگروس به اعتقاد نگارنده نام کوهستان . آورد

ناميده ميشود که از ) آب سياه(قره سو يک شاخًه اين رودخانه برگرفته شده است چه هم اکنون اين رودخانه با نام ترکی 
يعنی ( اسپروزگفتنی است نام شاهنامه ای زاگروس يعنی . زاگروس در کرمانشاهان سرچشمه می گيرد کوهستان

ظاهرًا نام . بايد ازهمان نامهای باستانی شهر نهاوند يعنی کرخه و خواسپ برگرفته شده باشد) کوهستان رودخانًه اسبان
) سيمرغ(است که در لغت کاسی به معنی شاهين وبازآمده  هاشماراين کوهستان در منابع کهن بابلی و آشوری وعيالمی 

چه . رود بوده است زغناز اينجا می توان چنين نتيجه گرفت منظور از زاگروس يا زاغرود در اصل به معنی . است
قابل توجه .  زغن با دمی دوشاخه از لحاظ نام مربوط به زاغها و از لحاظ جنس از نوع بازهای شکاری معروف است

ناگفته نماند بخش ميانی رود کرخه . شمال کوه زاگروس هنوز قصبه و رودخانه ای به نام شاهينی وجود دارداست که در 
يا سی ) سيمور پهلوی(شايد ربطی با نام سمور . ارتباطی ندارد  سومورزو و سيمورومبا نامهای باستان  سيمرهيعنی 

که کرخه بدان می پيوندد در اصل از کلمه ) ی رود سيالبیی اوستا به معنرنگها( دجلهخود نام . بارًه فارسی داشته است
تلفظ کرده و از ) رود تيز( تيگريسايرانيان آنرا به شکل . برگرفته شده است) عراق(= يعنی فراخ ساحل اديکالت اکدی 

                                                :کسروی در مورد رود دوم می آورد.  را ساخته بوده انداروند رود آن نام مترادف 
دانسته اند، و دوبود گفته که اولو نام باستانی چشمًه ) کرخه(دوبود وکينير اين رود را جز خواسپ . )اولو(ايولئوس  - ٢"

بطلميوس آشکار گفته که اولو را سرچشمه در .... خوانده ميشود) چاهور(يا شاهور چاهوبزرگی است که اکنون به نام 
وانگهی نويسندگان يونان اولو را در خور کشتيرانی ستوده می ... ماد بود و خود به دريا جدا از شطالعرب می ريخت

کسروی در ...." به شط العرب فرستاد -از جويی که بريده بودند - گويند اسکندر کشتيهای از کار افتادًه خود را از آن رود
نيز مراد کرخه است به خطا می رود چه همان طوريکه می دانيم تنها رود ) اولو(باب اينکه تصور می کند از ايولئوس 

دارد ولی مسّلم به ) اعقاب بوديهای ماد(است که سرچشمه در اراضی بختياريها  کارونقابل کشتی رانی خوزستان همان 
اصل سامی  کارونکه می توان آن را شرور وچاه شيطانی زير زمينی معنی کرد، نام  ايولئوسر به نام نظر می رسد نظ
بوده است و اين نام گذاری از افسانه های اساطيريی حادث شده که در مورد چشمًه بزرگ  رود چاهداشته وبه معنی 

. از آن گرفته شده است قارونری زيرزمينی و گنج اساطي رود کارونوجود داشته است و خود نام  کارون از شعبچاهو 
می باشد که کنارش مکان جاودانيی به نام فردذاخشتی به  آب کاريزهادليل اين گفته همانا نام پهلوی رود کارون يعنی 

از آنجاييکه رود کارون در محل اتصال خود به اروند يعنی کنار خرمشهر يا محمره از . معنی بختيار به شمار آمده است
پديد ) حفر شده، ازهمان ريشه حفار( محفورهاز تحريف نام  محمرهيعنی  خرمشهرلذا نام قديمی . م حفار ناميده ميشودقدي

                                :آورده است) آبديز(کسروی به درستی رود سوم يعنی کوپرات  را همان رود دزفول . آمده است
پس ناچار بايد گفت که کوپرات نام . که پس از خواسپ، کوپرات می آيداسترابون آشکار می نويسد . کوپرات - ٣"

باستانی رود دزفول می باشد که از خاور کرخه می گذرد ، و دليل ديگر اين گفته آن است که ديودروس، از تاريخ 
و تا کنار با اردوی خود در يک شب از کنار اول) يکی از جانشينان اسکندر(نويسان يونان، می نويسد که آنتيخوس 

زيرا در خوزستان دوتا رودی که که دوری آنها از همديگر به اندازًه راهپيمايی يکشبًه اردويی . کوپرات را در نورديد
باشد، جز کرخه و آب دزفول نيست و اين دو رود در نزديکيهای شهر شوش چهار يا پنج فرسنگ از هم دور هستند، و 

در تأييد گفتار کسروی بايد گفت نام کوپرات به لغت کهن ايرانی ." بيش نيست اين اندازًه راهپيمايی اردويی در يک شب
نام رود چهارم پازی تيگر . به معنی دارندًه پل خوب بوده و نام دزفول و آبديز نيز مرکب از دژ و پل و آب می باشند

                                                                                            :آورده که به يونانی به معنی دجلًه کوچک است
از روی ترتيبی که استرابون در شمردن رودهای خوزستان نگهداشته بايد گفت که نويسندگان يونان از  پازی تيگر - ۴"

ناخته را نخواسته اند و سرچشمًه آن، که استرابون گفته از کوره اوکسی ها می باشد، ش رود کارونپازی تيگر جز 
بايد همان چهارمحال بختياری و نواحی کوهستانی مجاور آن  بختياریو اوکسی بايد گفت که نظر به ترادف نام ." نيست
:       می داند) طاب(سرانجام کسروی از نامهای آگرادات و اورواتيس نام می برد و آنهارا نامهای رود جراحی . شمرد
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ز پازی تيگر نام می برد و در خاور کارون که ما آن راپازی تيگر دانستيم اين رود را استرابون پس ا. آگرادات - ۵" 
رود بزرگی که مانندًه کرخه و رود دزفول و کارون باشد، جز رود جراحی يا طاب که از سر حد پارس و خوزستان می 

در اصل (و جراحی ) نآفتاب تابا(و طاب) دادًه آتش(در تأييد گفتًه کسروی بايد گفت نامهای آگرادات ." گذرد، نيست
نيز در اين رابطه بوده و  اورواتيسنام رود ششم يعنی . مفهوم واحدی را اراده می نمايند) آگراهی، يعنی منسوب به آتش

                                                                   :مباشد مارونيعنی ) طاب(جراحی متعلق به شاخًه شرقی همان رود 
اين نام در نوشتًه استرابون، که ما آن را آورديم، برده نشده و تنها از کرتيوس است که ما آن را ميشنويم . اورواتيس - ۶"

و او می گويد که در خاور کورًه اوکسی ها بوده است و بارون دوبود، پس از جستجو و کنجکاوی فراوان که کورًه 
در تأييد و ."  س را هم جز نام ديگر آگرادات يا طاب ندانسته استاوکسی ها همان جلگًه مالمير می باشد، و اورواتي

.   مطابقت دارد مارونرا می توان بسيار تلخ معنی نمود که با نام رود  اورواتيساصالح اين گفته بايد گفت که نام رود  
مشهور قرن دوم جغرافيدان  بطلميوسسرانجام در رابطه با جزاير و بنادر کهن معروف خليج فارس بايد گفت که 

و ) بندرطاهری، سيراف( تاريانياو ) خارک( آراکيای اسکندرجزيره به نامهای /ميالدی در خليج فارس از سه بندر
" ات"مسلم به نظر ميرسد جزء آخرشکل قديمی نام اخير يعنی . نام برده است) سوفات، سفين جزيرًه کيش(=سوپات 

بطلميوس در خود خوزستان تنها . جايگزين گرديده است" ين"نسبت عالمت جمع عربی تصور شده و با عالمت جمع و 
از آنجايی که . است) آوان عيالمی(آبادانياد کرده است که مطابق خود همان جزيرًه بزرگ  تازياناز يک جزيره به نام 

ت، لذا معلوم ذکر کرده اس) خارک، خرمای تازه و کامًال نرسيده(خاراکسرا به صورت  آبادانهرودوت نام شهر بندری 
و همچنين به معنی نام ايرانی اعراب خارک /منطقًه خرمای تازهبه معنی مردم  ) يئونه -تازه( تازيانميشود نام ايرانی 

البد با توجه به شباهت همين کلمات خر و خرما و خارک بوده است که اسطورًه خر خرما پس اندازندًه دّجال . بوده است
به نقل " جزيره خارک"به هر حال جالل آل احمد در حواشی کتاب خود . پديد آمده استدر روايات مربوط به موعودها 

لوچ، يعنی  - آپو( آپلوگوسکشتيهای ايران در عهد انوشيروان از : "از کتاب خليج فارس، تأليف آرنولد ويلسون می آورد
." روانه شدند - تصرف آن ميسوختکه انوشيروان در تب و تاب - در نزديک دهانًه فرات به سمت يمن ) ساحل آب، بندر

نام آپولوگوس در اينجا نشانگر آن است که نام آبادان اصل ايرانی و قبل از آن هم اصل عيالمی داشته و از کلمًه عربی 
گرفته نشده است؛ گرچه مردمان بومی کهن آن ايرانی تبار نبوده و از نسل عيالميان و بابليان سومری و اکدی و عباد 

از نام مکشوفه  بغداداگر نام . راب بوده اند که سرانجام به سلک دارندگان زبان عربی و فارسی در آمده اندآراميان و اع
که پايتخت ايرانيان  تيسفوناکدی مأخوذ باشد که به احتمال زياد همين طور هم هست؛ نام شهر نزديک آن  بگداّتو

يعنی ) عالمت جمع و نسبت(اون - )آب(آف - )روان(تيچیاشکانی و ساسانی بوده، اصل ايرانی داشته و از کلمه مرکب 
 دجلهو رود  تيسفونساخته شده بوده است چه کتب پهلوی نام شهر رنگهاو  تيگريسازترادف نامهای ايرانی دجله يعنی 

 فونتيسلذا قياس  و مطابقت نام شهر . ذکر کرده اند) دارای آبهای تيز رو و سيالبی( رنگهارا تحت نام اوستايی مشترک 
حتی در قياس با ايزدان ماروش معروف بابلی ) نام الهًه افعی شکل" (قاتل کينه جو"به معنی  تيسيفونبا نام الهًه يونانی 

نام اين بندر  سيرافنظر به سری پله های صخره ای طويل حفاری شده بر ساحل . ره به جايی نمی بردائا و  مردوک
نيز ذکر شده، می توان به معنی بندر ) شی رف(=شيالوبه صورت  معروف کهن جنوب ايران در عهد اعراب را که

به اوستايی ( يئوتيايونانيان کل منطقه سواحل شمالی خليج فارس و دريای عمان . دارای رديف پله های صخره ای گرفت
) سئيريمه= يعنی مردم سرزمين سرما( اوتيان سرزمينياد نموده اند که در نقطه مقابل نام ) سرزمين بدون سرمايعنی 

رهبران تاريخی معروف مردم اخير . اطالق ميشده است موخهای کادوسیاست که به دشت مغان آذربايجان يعنی منطقًه 
                                    .بوده اند) گئوماته برديه(سپيتاک زرتشت و پسرش ) داماد و وليعهد آستياگ( جمشيد سپيتمه
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 زرتشت در مقام پيامبر آيين ميترايی
 

يک بار درباب نام : رسيده بود) مهر، ايزد خورشيد( ميثرهو نام  زرتشتنگارنده قبًال در دو مورد به مطابقت القاب 
و از سوی ديگر لقبی بر ) ايزد عهد و پيمان(که از سويی نام اروپايی معروف ميثره ) نگهبان عهد و پيمان( هرمس
يعنی فرد آتشين هوشياری که که نخستين قوانين عادالنه را به جهان ( آذرهوشنگ پيشدادیيا همان  پارميس / زرتشت

که در اساطير گرجی نامی بر ) منسوب به بی مرگی( اميرانمورد ديگر در هنگام تحقيق در باب نام . بوده است) دآور
بوده که مطابق همان ) بی مرگ( ِاُمریو همچنين نام ايزد خورشيد خوارزميها يعنی ) سپنداته، گئوماته برديه(زرتشت 

اّما مطلب بسيار جالبی که . آريائيان هندوايرانی بوده است ميثرهسکاها يعنی خورشيد جنگاور يا همان  خويتوسوروس
 سفر نامًهصراحتًا زرتشت را در مقام پيامبر و رهبر روحانی ميتراپرستان قرار می دهد همانا خبر کتابی است به نام 

به ) انهمان زرتشت، لقم" فرد درشت اندام(" زابراتاستوسط  فيثاغورثکه در آن شرح داده شده چگونه  فيثاغورث
در اينکه اين کتاب بدين شکل تکميل شدًه آن از خود . بازديد از آيينهای مرموز و زيرزمينی ميتراپرستان برده ميشود

ولی اين موضوع به بدين امر که مندرجات کتاب در باب آيين و رسوم ميترايی . فيثاغورث نيست ترديدی وجود ندارد
در جلد سوم کتاب فرهنگ نامهای اوستا مطالب اين کتاب در باب  رضیهاشم . سنديت دارد، خدشه ای وارد نمی سازد

:              ، رياضی دان و فيلسوف معروف يونانی چنين نقل می نمايدفيثاغورثو ) زرتشت، لقمان( زابراتاس مالقات 
خشنده ترين در بيرون شهر در مدخل غار تاريکی حاضر شدم، از غرابت تعيين اين محل برای برپاداشتن جشن در"

آنقدر اعمال و شعاير و مراتب ستايش . با تنی چند از تمشاچيان بدرون رفتم. متعجب بودم] خورشيد، ميترا[= ستارگان
وافقان اسرار را ديدم پيرامون چشمًه آب روان . از پيش جشمم گذشت که حافظًه درستکار من توانايی بيان آن را ندارد

طبق گفتًه اوبولوس (زرتشت  زابراتاس. خرد را از يزدان درخواست ميکردند بدن را می شستند و پاکيزگی روان و
از . وظايف پيشوای مذهب را به جا می آورد و عالمتی زوال ناپذير بر سينًه حضار می گذاشت) آورندًه آيين ميترايی

اين نشانًه بعثت يا  .هريک نانی خوردند و ظرفی آب آشاميدند. حصول اين مرتبت غروری در اين اشخاص به وجود آمد
همين را در سرود يزدانی و . رمز مرور به حيات جديد بود، چنانکه خورشيد در سال نو را به جهانيان و جهان می گشود

يک نفر روحانی زيردست که اورا کالغ مقدس می ناميدند تاجی آويخته به نوک تيغ به .دعاهای خود گفته و می خواندند
در عمق دخمًه مرموز به تشخيص نمايندًه ". تاج من است) مهر(ميترا"و به لحن خاص گفتند  آنان تقديم کرد، نپذيرفتند

جوانی بود دلير و زيبا برگاو نشسته و شمشير آريس به دست گرفته،اشارتی . اين مجسمه نبود. ميترا موفق شدم
رباريان در صور عقاب و گروه د. شاه را به صورت شيری ديدم که زنبوری در دهان داشت.مخصوص به آفرينش بود

همه صورت . وارد شدند] کمبوجيه يا کورش[محبوبه های شاه . شاهين و سگ و کرکس از عقب وی حرکت می کردند
راه تاريک و پر پيچ و خم را به . جملگی از تنگنای امتحان گذشتند. کفتار بر چهره نهاده و به همين نام موسوم بودند

چوب زده شد که نامش تازيانًه  ١۵بردوش عريانشان .. و يخ ساختگی پای برهنه رفتندبرپاره های برف . اکراه پيمودند
به مساعدت جامًه پشمين خويش که مانند جامًه حاضران بود توانستم به پيکر مقدس ميترا نزديک شوم، .ميترا يا آفتاب بود

می کوشد تا گاونر زورمندی را مقهورسازد خدای جوان که نامش يگانه جاويد است . به مثابه ای که چگونه آن را در يابم
. تاج ايرانی شبيه افسر شاهان بر سر، نيم تنًه کوتاه و زير جامًه فراخ ايرانی درتن و به ساز جنگ ايرانی مسلح. و بکشد

دوپيکر همراه او اگرچه همان جامه را داشتند اما از قسمت رويين . گمانم آنکه باالپوشی بردوش وی مشاهده کردم
کنايه از طلوع و غروب [يکی از اين دوياوران مشعل افراشته و دومی مشعل واژگون به دست گرفته بود. م بودندمحرو

. از گلوی گاومجروح چند قطره خون جاريست. جنسيت آنها معلوم نبود، گفتند اشارتی است به توالد و تناسل]. خورشيد
باران، چون با کشتن گاو مقدس، خونش بر زمين [= ن ژالًه آسما: حروف اطراف آن را برای من چنين معنی کردند

در متن اين لوحه اشکال خرد حيوانات زنده که در تقويم ايران آفتاب و ماه و سيارات و ].جاری شده گياهان می رويند
نيکوتر و جاذب تر از همه رسوم و قواعد سوگندی است که هر مرد . صور نجوميه را معرفی می کنند مشهود می گشت

بر افزايش شمارًه : "ن از آگاهان و خواص به تناوب ياد ميکنند و مهر را مخاطب خويش قرار داده چنين می گويندو ز
 شيار کردن و زراعتسوگند ياد می کنم بر . آفريدگان خردمند که زمين را معمور و مسکون می دارند سوگند ياد می کنم

 .عمارت يک راهو  ر جاری کردن آب خنک در خاک خشکبسوگند ياد می کنم  .يک زمين و کاشتن يک درخت ميوه
سوگندياد می کنم، راضيم پس از مرگ از جايگاه نيکبختان رانده شوم اگر در اثنای زندگانی اين فرايض مقدسه را انجام 

در از روی مجاملت و موافقت با ميل شاه و اتباع وی آزمايشهای  حقيقی بزرگ را  زابراتاس زرتشتدانستم که ". ندهم
درباريان و زنان نازپرورده را چهل روز از طعامهای لذيذ باز داشتن، مدت دو روز تازيان . حق آنان روا نداشته است

از . زدن، بيست روز روی توده های برف راه رفتن، ناگهان ميان چند کانون اخگر قرار گرفتن کاری بس دشوار بود
برای اختتام مراسم موافقت . افت و به آخرين مرتبًه کمال نرسيدخواص هيچ کس به درجات هفتگانًه سيارات ارتقاء ني

مر اجازت دادند . بيضی شکل بياشامند بادًه ممزوج در قدح زرينکردند شاه و مقربان حضرت پس از آگاهان اندکی 
يی چون ميان نقوش مختلف برزيگری نيمه عريان و به عبارتی نيکوتر خدا. نزديک رفته اين ساغر ظريف را تماشا کنم

مشاهده کردم که مانند مردی نيرومند و ) رب النوع باغ و بوستان و چمنزارهای يونان و روم، ميترای ايرانيان( پرياب
با نظام و ترتبيتی که در خور احترام و احتشام امر مذهب است از دخمه خارج . قوی بنيه در مزرعه بذرافشانی می کرد

جوانی زيبا چهر سوار بر اسبی سفيد، بادزن بر دست راه را . بيرون منتظر بودندپاره ای مردم آبگينه به دست در . شدند
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جمعيت به دنبال رفتند و خردًه آبگينه بر او انداختند، رسم ديرين که معنای آن جز بر عارفان رموز و حقايق بر . بازکرد
در چند ناحيه سپاه دی بر مقدم در موسمی بوديم که سورت زمستان به پايان رسيده بود؛ اما .ديگران پوشيده است

و  گاه دانشبدين گونه . ايرانيان در نيايش و مناجات به ميترای سه گانه توجه داشتند.... زيباترين فصول حمله می کرد
رقص هايی که حاکی از حرکات ساالنه و  .می ستايندرا که از خصايص ارجمند طبيعت است  توانايی و نيکوکاری

شهر آفتاب، شهر قديم مصر در يازده [مقدس را به انتها رسانيد، الکن نه چنانکه در هليوپوليس  روزانًه آفتاب بود جشن
در آغاز فصل فوق، هنگامی که .[ ديده بودم، در ساحل نيل ساعات و فصول را مجسم کرده بودند] کيلومتری قاهره

فيثاغورث گوش کن؛ ] د که جالب استفيثاغورث را برای جشن ميترا دعوت می کند، سخنانی می گويزابراتاس زرتشت 
اگر اقوام بيگانه در . اگرچه مرابعضی سخنان از موافقت باز می دارد، اما از دعوت تو به جشنی شگرف دريغ نمی کنم

تا سه . حين مقايسًه اين جشن با جشنهای خويش بخواهند کيفيت ان را به صورت ديگر در آورند تو گواه ما خواهی بود
من در آنجا رجعت آينده يا اقتران آفتاب . اين جشن تورا خرسند خواهد داشت. آيين مقدس ميترا مهيا باشروز برای ديدن 

دخمًه ميترا نمايندًه . را و ارتفاع يا عبور آن را از برج حمل به برج ثور که نشان تازگی طبيعت است تقديس می کنم
......" ه شده، رموز اقاليم و عناصر را به تو عرضه می دارنداشيايی که آنجا در فواصل ثابته از يکديگر نهاد. گيتی است

                       
به دست می دهد که معلوم  نيای اساطيری ايرانيانه عنوان ب زرتشتحمداهللا مستوفی در تاريخ گزيده اطالعات بکری از 

يرديه، (ميکند چرا آيينهای کهن ايرانی از جمله آيين ميترايی اين همه تحت تأثير پرستش شخصيت گئوماته زرتشت  
شاه ميرا، مظور سپيتمه (بن کيومرث ) مردکناری يا بااليی(ابن سيامک هوشنگ :"قرار گرفته اند) ايرج، هوشنگ

در عدل . بعد از جد پادشاه شد، به سبب  آنکه هوش و هنگ، يعنی دانايی بسيار داشتف اورا هوش هنگ خواندند) مشيدج
ايران بعضی اورا .چون پيش از او آيين داد، نديده بودند او را پيشداد لقب کردند. و داد کوشيد و در ظلم و جور بست

در واقع برديه زرتشت " (بن فريدون ايرج"وب است و بعضی گويند به خوانند و گويند ايران زمين بدو منس) آرا، ايرج(
حمداهللا مستوفی حتی نام ." از معادن وبحار، بعضی فلزات و حليات او بيرون آورد. منسوب است) پسر خوانده کورش
درست ذکر را که به همان معنی نيرومند می باشد، ) لمک تورات( قيسيعنی ) نيزه انداز(آستياگ / عربی اژی دهاک 

                                                                                                                                         .نموده است
             :        يعنی مطرح ترين دين دنيا بی مناسبت نمی نمايد مسيحيتدر پايان ذکر چند مأخذ ميترايی و زرتشتی   
بزرگی ظاهر می گردد که ) درخت شراب مقدس هوم( تاکاز مادر وی به صورت درخت  زرتشتدر رؤيای زايش  -١ 

 مانداناهرودوت اين اسطوره را به زاده شدن کورش سوم منسوب می نمايد ولی . سايًه آن تمامی آسيا را فرا می گيرد
آمی تيدا دختر آستياگ زن يا . بوده است) سپهساالر توس شاهنامه( مادر کورش دوم) يعنی دانای خانه و آشيانه(

به تاک سفيد  سپيتاکپيداست که اسطوره خواب از تعبير نام . مادرخوانده کورش سوم و مادر سپيتاک زرتشت است
اين اسطوره به شکل عيسی مسيح . حاصل شده است) درخت ون جوت بيش کتب پهلوی، يعنی درخت رنج زدای(

من . "عيسی مسيح می گويد ١۵ه پادشاه اسرائيل خواهد شد تصوير گرديده است و در انجيل يوحنا آغاز فقرًه نوزادی ک
سرور (پسر آدونيس  زريادردر خبر خارس ميتيلنی زرتشت تحت نام ." است باغبانواقعی هستم و پدرم  تاکدرخت 
                                                                                             .خدای رستنيهای فينيقيان ظاهر شده است) من
و  صخرهبه معنی طبيعت آزاد و بی انتها و در اساطير ميترايی آديتی در اساطير ودايی يعنی ) مهر(ميترا نام مادر  -٢

درخت بی مرگی، اميران ( رههمييا  مّيرااين عناصر اسطوره ای دراساطير سامی و يونانی با . آمده است درختنيز 
الهًه (ا موئير و) الهًه رستنيها و جهان زيرين کاسيان يعنی اسالف لران(ميريزير  ،) ماريا، مادر قديسه( مريمو ) خداگونه

                                                                               .بازگويی شده اند) زيرزمينی بخت و اقبال و عمر يونانيها
بوده و به معنی  کواتوپتو  کواتبه ترتيب به  ايرانی اصلی آنها در هيئتکوتوپاتس و  کوتسيعنی  شبانان ميترانام  -٣

اسطورًه اين .می باشند) نشانًه غروب(واژگون ] با شمع[و موبد ) شمع به دست، نشانًه طلوع خورشيد(سرور روحانی 
نجيلها به صورت اسطورهً شتافتن شبانان  به نور الهی منور شده بربالين نوزاد موعود موبدان اسطوره ای  در ا/ شبان 

 مريم، به بالين  بيت لحمبه سوی )  مورد( ميرههو نيز سه مغ شرقی با هدايايی از جمله ساقًه درخت ) عيسی مسيح(
                                                          .فارغ شده از زايش عيسی مسيح  و عيسی مسيح نوزاد خاطرنشان  شده اند
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بوده اندقوم سلم برادر ايرانيها، اسالف صربوکرواتها   
 

بنا به خبر نويسندگان قديم يونانی و رومی و همچنين مندرجات اوستا و کتب پهلوی و شاهنامه قومی به نامهای 
که قبل از مهاجرت به سوی بالکان در شمال کوهستان قفقاز می زيسته اند، برادر ) سلم(سئيريمه و  سرمت، سئورومات

يعنی ) سکائيان اسکيتی، اسکالوها(اوستا و کتب پهلوی و شاهنامه در اين رابطه تورانيها . ايرانيها خوانده می شدند
سلم کداميک از ملل کنونی اروپای شرقی اين قوم . را هم برادر ايرانيها و  همين قوم  سلم می داند اسلوونهااسالف 

هستند؟ نگارنده از سه دهًه پيش معتقد به يکی بودن قوم سلم با اسالف صربوکرواتها شده بودم ولی اسناد اقناعی و اثبات 
در اين راستا کسان ديگری نيز جداگانه بدين نتيجه يا . کننده مربوطه در طی سالهای متمادی و به تدريج به دست آمدند

به درستی نام مليتهای خويش را ايرانی می دانند، کرواتها و  صربهابه طوری که خود محققين : تايج مشابه آن رسيده اندن
در اين راستا نويسندًه محقق کرواتی معروفی به نام ميالن . بدون اينکه بدانند اين نامها به چه معنايی بوده و هستنند

که در زبان قديم کرواتها وجود داشته  بدين نتيجه رسيده که کرواتها از سمت هوستيچ با توجه به لغات فراوان ايرانی 
به اوستايی  به معنی همه کس، هر ( يعنی هرووات  کرواتهاشرق فالت ايران آمده اند و تصور می نمايد که نام اصلی 

طی با نام منطقًه باستانی که در واقع به معنی لفظی مردمی است که جملًه آنان را آزادگان تشکيل می دهند، رب) کس
از آن منتج شده ) آواگانه، يعنی جايگاه پر آب(دارد يعنی همانجاييکه نام افغان و افغانستان ) منطقًه پرآب( هرهوائيتی

معلوم است که وی دنبال تشابه ظاهری دونام رفته و دچار اشتباه شده است؛ معهذا اصل تفکر وی که قائل به . است
محقق معروف ديگر در اين باب . نزديک اسالف کرواتها و ايرانيان می باشد، درست است خويشاوندی و ارتباط

تادوئوتس سولميرسکی نويسندًه کتاب سرماتها، از وزرای فرهنگ سابق لهستان است که بدين نتيجه رسيده است که 
سر انجام محقق . فراتر نرفته استسرمتی بوده اند ولی دامنًه تحقيقات وی از آن  - اسالف صربو کرواتها از اقوام آالنی

سوم در اين باب دکتر علی مظاهری نويسندًه کتاب جادًه ابريشم به زبان فرانسوی است که در کتاب خود با توجه به 
در واقع نگارنده نيز ابتدا همين را . شباهت لفظی نامهای صرب و سرمات آنها را متعلق به مردم واحدی دانسته است

با سرماتها ومسير مهاجرت ) اسکالوها، اسالف اسلوونها(رارمی داد که بعدًا همراهی اسکيتان تشابه اسمی مالک ق
اما تا کنون ترديدهايی در تعيين معانی اسامی اقوام . سرماتها و اسکيتان به سوی يوگسالوی سابق بدان اضافه گرديد

اين امر هنگامی پيش آمد که می . ا فرا رسيدسرمات و ملل صربوکروات داشتم تا که اين بار ضربًه نهايی بدين ترديده
چنانکه .خواستم مقاله ای در باب آالنها يعنی خويشاوندان نزديک و ايرانی شدًه سرماتها بنويسم که اين موفقيت پيش آمد

يکبار ديگر در اين راستا يکبار ديگر به بررسی وجه اشتقاقهای ممکن و محتمل . عادت و روش مألوف اين جانب است
چنانکه گفته شد قبًال هنوز . سئيريمه پرداختم که فرج تازه حاصل شد)/ سئورومات(های مختلف قبائل سرمات نام

ترديدهايی در توضيح و توجيه لغوی اجزاء نامهايی سئورومات، سرمات و سئيريمًه اوستا و ارتباط معانی آنها با يکديگر 
را ) تيراندازان( يازيگهاو ) شمشير زنان يا پوشندگان زره(کهاسيراداشتم؛ خصوصًا که در اين باب چگونگی ارتباط نام 

در نيافته بودم که با مروری ديگر به ) تيراندازان(ايسدونو  )تمام سالح(آمازون و  سئوروماتو سرمات با نامهای 
ين ملل يعنی نامهای باستانی فراگير ا: معانی ممکن و اخبار تاريخی موجود در باب آنها اين نتايج جديد عايد گرديد

يعنی همان سنتی که هرودوت صريحًا در . است مادر ساالرانبه لغت اوستايی و اسالوی به معنی سئورومات و  سرمات
به تمام و کمال معنی  ايماتی -روهو -سودرخود لغت اسالو در شکل سئورومات اما از نام . مورد آنها بيان کرده است

می دانيم که سرماتها، شواليه های عهد باستان  خود و اسبهايشان را جوشن . نيز عايد می شده است ملبس به لباس جنگی
. ناميده ميشدند از جوشن استفاده وافری نداشته اند) تيراندازان(يازيگ اما شاخًه بزرگی از آنان که . پوش می نموده اند

تس سولميرسکی در يافته اينان از اينجا معلوم ميشود همانطوريکه تادئو. همچنين به معنی سروران استسيراک نام 
از سوی ديگر می توان نام . بودند و در مجاورت شمالی کوهستان قفقاز می زيسته اند) سلطنتی( سرمتهای باسيلیهمان 

گرفت که اين تقريبًا همان تلفظ نام  )چرم سينه بند(جوشن به معنی  کوراتيادر زبان التين از ريشًه ) کشتی گير(کروات 
از اين جا به وضوح معلوم می گردد که کرواتها اعقاب همان قبيله . ر زبانهای اروپای غربی استکشور کرواسی د

ريچارد فرای در ميراث باستانی ايران و تادئوتس . يا همان سيراکها می باشند) سئورومات(جوشن پوش سرمات 
بنا به گفتًه تاسيتوس، سرماتها به :"دسولميرسکی در کتاب سرماتها، سرماتها و سالحهای آنان را چنين توصيف می نماين

طور انفرادی، بسيار دلير نبودند و هنگاميکه پياده می جنگيدند ضعيف بودند، هرچند در برابر افواج سنگين اسلحًه آنها 
. اما می گويد که نيزه ها و شمشيرهای بلند آنها بر رويشان سنگينی می کرد. مقاومت به آسانی صورت نمی گرفت

مچنين می گويد که جوشن آنها اگرچه نفوذ ناپذير است ولی به اندازه ای سنگين است که کسی که در صحنًه استرابون ه
در اين رابطه گفتنی است که نگارنده قبًال نامهای ." جنگ بر زمين می افتد هرگز نمی تواند دوباره از جا بر خيزد

ت که حال از اين نظر عدول می نمايم چه نام آمازون را مترادف هم به معنی زنان نيرومند می گرف آمازونو  ايسدون
سرماتها بوده اند که / هيچوقت معادل نام ايسدون يا در رابطه نزديک با آن گرفته نشده است و اين خود سئوروماتها

را  ايسدونو  آمازونبنابراين چنانکه اشاره شد بايد نامهای . مربوط می گرديده است آمازوننامشان با زنان اساطيری 
اسالف (يعنی سئوروماتهای سلطنتی  سيراکهامعنی نمود که اولی نشانگر  تيرو کمان دارندًه سالحو تمام سالح به ترتيب 
از اينجا معلوم ميشود . يعنی اسالف صربها است که سالحشان تيرو کمان بوده است يازيگهاو دومی نشانگر ) کرواتها

ه سرزمين صربستان آمده بودند، آنجا را پايگاه خويش قرار داده و سر انجام يازيگهايی که مطابق منابع يونانی و رومی ب
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خوانده شده اند که اين خود در لغت سانسکريت به صرب در آنجا مانگار شده اند و به اسم قديمی تر و اصلی خويش 
زبان هند و ايرانيها با  و اين همان معنی است که در. می باشد تيراندازانيعنی جملگی آزادگان يا  همه کس هرکسمعنی 

نيز که نام اصلی  هئورواتچنانکه قبًال اشاره شد معنی نام اوستايی . کلمًه آريا يعنی نجيب و آزاده از آن ياد شده است
بنابر . کاملها و همه کس هرکس ها و آزادگان يا شمشير زنان ميباشدکالغها، کرواتها در زبان خودشان است به معانی 

می  جملگی آزادگانکه دربين خود سنت برده داری نداشته اند خويش را  ايسدونو  سئوروماترور اين قبائل اسب پ
در  دکتر رقيه بهزادیبدين مفهوم در نزد آنان در نوشته های يونانيان و روميان اشاره گرديده است؛ چنانکه . ناميده اند

آميا نوس مارسلينوس دربارًه آالنها : " می آورد) آسی(ن در رابطه با سرماتهای ايرانی شدًه آال آريا ها و نا آرياهاکتاب 
همين نکته در مورد سرماتها نيز صدق می کند زيرا هيچ ." آنان برده ندارند وهمگی از نژاد اشرافی بودند"می گويد که 

وت ضمن نقل در اين باب بايد اصافه نمود که هرود." نويسندًه باستانی از حضور بردگان در ميان آنان خبر نمی دهند
يعنی همه کس هرکس آورده است که ديديم در  کاتيارماساگت را / اساطير اسکيتی نام عمومی اسکيتی قبايل سئورومات

اصل به معنی آزادگان و قداره بندان می باشد، که نگارنده نيز قبًال در اين باب به پيروی از اساطير يونانی آمازونها به 
 نيز) سلم( سئيريمهنام اوستايی . اشتباه نوعی آزادی و هرج و مرج در روابط خانوادگی را از آن مستفاد می نمودم

مترادف با همين نام اسکيتی بوده وبه معنی همه سروران و آزادگان بوده ونام ايرانی همان اسالف صربوکرواتها، 
نام عمومی و مشترک ) آريايی، اسالو(پس همانطوری که پيداست در اين باب لفظ آزادگان . خصوصًا کرواتها می باشد

در مجموع از نوع سالحها و معانی لفظی قبايل مختلف  .قبايل سئورومات و هندوايرانی های اسب پرور بوده است
) يا سرمتهای پادشاهی( سيراکهاو  صربهااسالف ) ياسها، يعنی تيراندازان( يازيگهاسرمت معلوم ميشود که / سئورومات

 اسکيتانو ) يعنی کناريها(بوسنی ها همان ) سرمتهای کناری يا صربهای دوردست( آنتاهاو  کرواتهاهمان اسالف 
ناگفته . می باشنداسلوونها اسالف سکائيان پادشاهی يا همان ) اسکالوها، يعنی قوم دارندًه جام زرين، سمبل خورشيد(

. گرفت) آهنی(را می توان به معنی دارندگان کالهخود فلزی  ايکسامتيعنی ) اسالف صربها(نماند نام ديگر يازيگها 
به نظر اين جانب اين امر به . ماعی درون خود برده دار نبوده اندچنانکه اشاره شد قبايل سرمت و آالن در سيستم اجت

نحوًه معيشت اسب پرورانه ايشان بستگی داشته است فی المثل نه به سليقًه ذاتی و قبيله ای ايشان چه اسب پروری در 
دًه اسب مقياس بزرگ مستوجب آزادگی در روابط توليدی بوده وبا برده داری صرف جور در نمی آمده است چه بر

در ارتباط با قبايل سرمات و آالن گفتنی است يونانيها و . سوار زير ستم و استثمار مالزم می گرديده با قرار بر فرار
سرمات / را به درستی از اصل همين قبايل سئورومات) يعنی االنهای درخشان(روميان باستان فبايل آالن و روکسالن 

دی تفاوتهای زبانی محسوسی بين آالنها و سرمتها بروز کرده بوده است چه ولی حدود فرون آغازين ميال. شمرده اند
بر عکس اسکيتان . آالنها در نتيجًه ترکيب با ملل هندوايرانی خصوصًا خوارزميها کامًال مليت ايرانی پذيرفته بوده اند

ر آمده بوده اند و اعقابشان همان که اصل ايرانی داشته و به تدريج در شمار قبايل و ملل اسالو د) اسکالوها، تورانيان(
 تورمی دانيم که نامهای تاريخی و اساطيری پادشاهان آنان يعنی . ناميده ميشوند اسلوونمردمی هستند که اکنون 

بر خالف آالنها خود قبايل . در روايات ملی ايرانيان بسيار مشهور هستند) ماديای اسکيتی(افراسياب و پسرش ) پارتاتوا(
مات در ترکيب خويش با قبايل ايرانی و اسکيتی در سلک ايرانيها در نيامده و زبان ايرانی به منزلًه زبان سر/ سئورومات

دوم ايشان بکار می رفته است و از اين زبان به عنوان زبان بين المللی خود استفاده می نموده اند و زبان اسالوی خود را 
ورًه زنان آمازون اشاره می کند که سئوروماتها زبان پدری می دانيم هرودوت در اسط. زنده نگهداشته بوده اند

آميانوس مارسلينوس در سدًه چهارم پس از . را با لهجه ای صحبت می کنند که از قديم خراب شده است) ايرانی(اسکيتی
ائن ديگر ميالد در مورد اصل آالنها مطلب جالبی آورده است که نگارنده قبل از مشاهدًه نظر وی از طريق اسناد و قر

معروف ) ماهيخوار،در اصل دارندگان توتم گوزن نر( ماساگتآالنها روزگاری به :" بدان رسيده بودم او می گويد
را ) آرا، ايرج پدر( کورشاست که ) سلم(و سرمتی ) تورانی(می دانيم خود اين قبيلًه ماساگت همان مردم سکايی ." بودند

اين قوم هردو به معنی قوم منسوب به توتم ايزد گوزن ) واستی(آالن و اوستی  به نظر نگارنده نامهای. مقتول ساخته است
ايزد خورشيد (و واستی دژی ) گوزن، مرکب واهانه ايزد خورشيد(می باشند چه ريشًه اين نامها در کلمات ايرونی يلن 

اند، ولی بر خالف نظر غالب پس گرچه ايشان آريايی و آزادگان خوانده ميشده . به وضوح ديده ميشود) حامی چهارپايان
سر انجام در اين باب بايد . می باشد) گوزن(ايرانشناسان نام آالن مستقيمًا از کلمًه آريا اخذ نشده بلکه مأخوذ از کلمًه يلن 

يعنی  سئوروماتهای دور دسترا به پدری زرتشت اضافه نمايم که اين جانب ضمن مقاالت متعدد خود انتساب قبيله 
بنا به شواهد و اسناد موجود، خصوصًا خبر ابومنصور بغدادی در بارًه آيين خرمدينان : اثبات نموده ام) ی هابوسن( آنتاها

و همچنين مدارک ايرانی و يونانی کهن، سپيتمه هوم ) سئورومات(و خبر موسی خورنی در مورد ملکه سمورامت 
جنوب قفقاز به شمار آمده، بايد توسط ماديای  که فرمانروای شمال و) سپيتاک زرتشت(پدر زريادر ) گودرز، جمشيد(

به فرمانروايی اين  -سال درشمال جنوب دريای سياه کوهستان قفقازفرمان رانده ٢٨که به مدت  -)افراسياب(اسکيتی 
اما وی در شکست اسکيتان و دستگيری ولی نعمتش . مناطق خصوصًا نواحی اران و ارمنستان و آذربايجان رسيده باشد

کمک شايانی به مادها نموده بود، اگر به مندرجات ) کيخسرو، هووخشتره(توسط کياخسارو ) افراسياب(سکيتی ماديای ا
پس از . را دستگير کرده است ) افراسياب(اوستای موجود وکتب پهلوی و شاهنامه اعتماد کنيم خود وی ماديای اسکيتی 

طبق خبر خارس ميتيلنی رئيس تشريفات دربار اسکندر در  .آن وی به مقام دامادی آستياگ پسر کياخسارو نائل گشته بود
مطابق . به دنيا آمدند) مگابرن(و برادر بزرگش ويشتاسپ ) زرتشت، گئوماته برديه(ايران از اين ازدواج زريادر
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که در اساطير  )تيگران(خورشيدچهرمندرجات اوستا و خبر گزنفون وموسی خورنی پسر کوچک زريادرزرتشت يعنی 
معرفی ) تيگر= ببر يا پلنگ نيرومند(و تخموروپه ) تيگران(=يشتر با نامهای بستور و زرير و آرش کمانگيرايرانی ب

گرديده در عهد کورش و کمبوجيه در مقام فرمانروايی همان سه واليت جنوب قفقاز يعنی اران و ارمنستان و آذربايجان 
ولی گرچه . نبردهای سختی با سپاهيان داريوش نمود شتگئوماته زرتوی بعد از قتل پدرش . ابقا شده بود) مادکوچک(

داريوش در کتيبه بيستون از نبردهای ارامنًه تحت فرمان تيگران سخن می راند ولی به عمد نامی از خود  تيگران به 
شده اشاره به  ميان نمی آورد، معهذا شايد اشاره به قلعه ای از ارامنه که در رابطه با اين نبردها به نام قلعه پلنگ ناميده

اين . افزون براين داريوش از سرنوشت وی به عنوان رهبر شورشيان جنوب قفقاز چيزی نگفته است. قلعه وی بوده باشد
از عهدًه نيروهای عمدًه داريوش برنمی آيد بدان سوی ) خورشيدچهر(به احتمال فراوان نشانگر آن است که چون تيگران 

تمام يعنی پهلوان ببرمانند زيناوند خويش بر می گردد چه لقب تخموروپًه  وروماتیسئکوهستان قفقاز نزد نياکان پدری 
) تمام مسلح ها(که اوستا به وی داده است به وضوح اشاره به نام و نشان قبيلًه نياکان پدری وی يعنی سئوروماتها  مسلح

قاز به صورت افسانًه سقوط تهمورث عالوه بر اين در اساطير کهن ايرانی اين موضوع فرار وی به شمال قف. می باشد
دليل اين گفته  چنانکه اشاره . باز گويی گرديده است) در واقع فرار بدان سوی البروج قفقاز(از کوه البرز ) تخموروپه(

گرديدهمانا مکتوم گذاشتن داريوش نام تيگران ونبرد با ارامنه، در کتيبًه بيستون است در صورتيکه سرنوشت رهبر 
نندگان پس از ترور گئوماته زرتشت را با ذکر محل شکست و اعدام آنها با تصاويرشان نقل و نقر نموده ساير قيام ک

                     .                                                                                                                            است
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 نام و نشان فرمانروايان تخاری در شاهنامه
 

شاهنامه نه تنها حاوی تاريخ ملی کهن ما ايرانيان بلکه حامل نکات تاريخی بديعی در باب همزبانان افغانی و تاجيکی 
پيدا کرده اند، ولی  ماست؛ گرچه اين تاريخها به صورت اسطوره در آمده اند يعنی اين وقايع تاريخی جنبًه افسانه ای
معهذا بايد توجه . وقتی پرده از روی افسانه های اساطيری کنار ميرود وقايع تاريخی مهم عهد باستان رخ می نمايند

از . داشت که جنبه های افسانه ای با شيرين و دلپذير کردن وقايع تاريخی باعث زنده ماندن آنها در خاطره ها گشته اند
است که مطابق شاهنامه در پيوند و اتحاد  کاموس کشانی، سردار اساطيری سپاه اشکبوسبا  رستم اين مقوله است جنگ

در اين رابطه گره گشاست چه  کشانیبررسی نام .به فرماندهی افراسياب  و همچنين چينيان بوده اند) سکاها(با تورانيان 
فرمانروايان مقتدر آن است که از مرزهای و ) مه يوئه چی ها/ تخاران، يوئه چی ها(آن به وضوح نشانگر قوم کوشان 

با اندکی دقت در اين نامها در می يابيم که خود . شرقی ايران کنونی تا  داخل مرزهای چين اصلی فرمانروايی نموده اند
نامهای کاموس و اشکبوس هم اشاره به همان فرمانروايان کوشانی دارند چه شرقشناسان با توجه به نام فرمانروايان مقدم 

کانيشکا، واشيکا، هوويشکا، ( ايشکاها و ) کوجوال کادفيس ، ويما کادفيس(  کادفيس هاو متأخر کوشانی آنان را به 
آنان را به دو گروه با همين نامها تقسيم نموده اند که شاهنامه و ايرانيان باستان بيش از يک هزاره مقدم بر ) اوواسوشکا

و نام  کادفيساز تحريف و تصحيف همين نام کاموس ه اند چه بی شک نام آنها همين کار را به نحو ديگر انجام داد
 )شاهان(ايشکاها با توجه به همان نام ) گوتمه بودا همان گئوماته زرتشت" = فرد دانا" شاه حامی و پيرو(  اشکبوس

که نامش با توجه به نام توراتی  -پديد آمده است   دکترمحمدجواد مشکور در کتاب ايران در عهد باستان در باب کانيشکا 
:            به معنی شاه جهان است چنين می آورد - يعنی شهسوار و شاه ) تورات، اسحق قرآن ايشاک(اسکيت  ايشپاکای

وی بزرگترين پادشاهان کوشانی است؛ و قلمرو حکومت او . ی نشستميالدی به پادشاه ١۶٠ - ١٢٠کانيشکا در "  
گذشته از ايران شرقی و افغانستان شامل حوزًه رود تاريم و ترکستان چين و شمال غربی هند و سواحل گنگ بود؛ و 

ينی ها از کانيشکا برای انتقام گرفتن از چ. پاتالی پوترا پايتخت قديم سلسلًه معروف مورياهای هند بدست او افتاد
و دامنًه فتوحات خود را تا رود . متصرفات هندی خود از راه وخان گذشته واليات کاشغر و يارکند و ختن را فتح کرد

تاريم رسانيد و سلطنت کوشانی را از هر طرف به يکی از چهار رود جيحون، سند، گنگ و تاريم امتداد داد و پسر 
کانيشکا لقب شاه . آوردبگرام گروگان با خود به پايتخت خويش در  پادشاه کاشغر و برخی اميرزادگان چين را به

در نظر . کانيشکا و جانشينان پر اقتدار او بيشتر توجه به هند و ثروت آن کشور داشتند. را داشت) گنداور(گنداهارا 
احی سرحد دوکشور در همين نو. کوشانيها هند پر ثروت، جاذب تر و سودمندتر از نواحی بيابانی ايران شرقی می نمود

جنگ . اشکانی و کوشانی تقريبًا قريب به خطی که امروز مشخص سر حد بين ايران و افغانستان است، تثبيت شده بود
- ١٩١(در متن سريانی مربوط به زمان بالش چهارم . وقوع يافته استبالش سوم بين کانيشکا و پارت ظاهرًا در زمان 

ادها و پارسها که به مشرق ايران حمله برده اند به طور مبهم ذکری شده از سپاهی بزرگ مرکب از م) ميالدی ٢٠٧
در آغاز بالش محاصره شد و تلفات سنگينی داد، اما سپاهيان او از نو حمله آورده و دشمنان کوشانی را تا دريا . است

ر يافت در عهد کانيشکا به از خاندان مورياها در شرق ايران انتشا) عادل(= آشوکادين بودايی که در عهد . عقب راندند
بزرگ می گويند ساختن مجسمه های . منتهی ترقی خود رسيد و معابد بودايی زيادی در سراسر مشرق ايران بر پا گرديد

                                          ."در باميان در زمان کانيشکا آغاز شده است ]زرتشت،ابراهيم ادهم، ابراهيم خليل[بودا
 بالش، در رابطه با اشکبوس به جای ) پهلوان بلند اندام(يعنی رستمين در اصل اسطورًه کاموس کشانی، نام بنابرا

 آتراداتکه همان رستم دستان می باشد نه به جای پهلوان بلند اندام و شاه است که خود به معنی ) خشيه -واال=ولخش(
و شکست دهندًه ابر قدرت آشور در مازندران ) کيکاوس سومين فرمانروای ماد،( پيشوای مردان سردار عهد خشثريتی 

فردوسی حماسًه نبرد . می زيسته است) اشکبوس(و کانيشکا ) رستم اشکانی(بوده و حدود هشت قرن قبل از بالش سوم 
 :           را چنين به تصوير کشيده است) کانيشکا(با اشکبوس ) در اصل رستم اشکانی، بالش سوم(اسطوره ای رستم  

دليری کجا نام او اشکبوس             همی برخروشيد برسان کوس                       
بيامد که جويد از ايران نبرد            سر هم نبرد اندر آرد بگرد                       
بشد تيز رّهام با خود گبر                همی گرد رزم اندر آمد به ابر                       
بر آويخت رّهام با اشکبوس             بر آمد ز هردو سپه بوق و کوس                       
بر آن نامور تير باران گرفت           کمانش کمين سواران گرفت                       
جهانجوی در زير پوالد بود             به خفتانش بر تير چون باد بود                       
نبد کارگر تير بر گبر اوی              از آن تيزتر شد دل جنگجوی                       
به گرز گران دست بر اشکبوس       زمين آهنين شد سپهر آبنوس                       
بر آهيخت رّهام گرز گران             غمی شد زپيکار دست سران                       
چو رّهام گشت از کشانی ستوه        به پيچيد زو روی و شد سوی کوه                       
ز قلب سپاه اندر آشفت طوس          بزد اسپ کايد بر اشکبوس                       
تهمتن بر آشفت و با طوس گفت       که رّهام را جام باده است جفت                       
به می در همی تيغ بازی کند           ميان يالن سر فرازی کند                       
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چرا شد کنون روی تو سندروس         سواری بود کمتر از اشکبوس                       
تو قلب سپه را به آيين بدار               من اکنون پياده کنم کارزار                       
کمان بزه را به بازو فگند                 به بند کمر بر بزد تير چند                       
خروشيد کی مرد رزم آزمای            هم آوردت آمد مشو باز جای                       
کشانی بخنديد و خيره بماند                عنان را گران کرد و او را بخواند                       
بدو گفت خندان که نام تو چيست          تن بی سرت را که خواهد گريست                       
تهمتن چنين داد پاسخ که نام                چه پرسی کزين پس نبينی تو کام                       
مرا مادرم نام مرگ تو کرد               زمانه مرا پتک ترگ تو کرد                       
کشانی بدو گفت بی بارگی                 بکشتن دهی سر به يک بارگی                       
تهمتن چنين داد پاسخ بدوی                که ای بيهده مرد پرخاشجوی                       
پياده نديدی که جنگ آورد                  سر سرکشان زير سنگ آورد                       
به شهر تو شير و نهنگ و پلنگ          سوار اندر آيند هر سه به جنگ                       
هم اکنون ترا ای نبرده سوار               پياده بياموزمت کارزار                       
پياده مرا زان فرستاد طوس                که تا اسب بستانم از اشکبوس                       
کشانی پياده شود همچو من                  زدو روی خندان شوند انجمن                       
پياده به از چون تو پانصد سوار           بدين روز اين گردش کارزار                       
کشانی بدو گفت با تو سليح                 نبينم همی جز فسوس و مزيح                       
بدو گفت رستم که تير و کمان             ببين تا هم اکنون سر آری زمان                       
چو نازش به اسپ گرانمايه ديد           کمان را بزه کرد و اندر کشيد                       
يکی تير زد  بر بر اسپ اوی             که اسپ اندر آمد ز باال به روی                       
بخنديد رستم به آواز گفت                  که بنشين به پيش گرانمايه جفت                       
سزد گربداری سرش در کنار             زمانی بر آسايی از کارزار                       
کمان را به زه کرد زود اشکبوس        تنی لرز لرزان و رخ سندروس                       
به رستم بر آنگه بباريد تير               تهمتن بدو گفت بر خيره خير                       
همی رنجه داری تن خويش را           دو بازوی و جان بد انديش را                       
تهمتن به بند کمر برد چنگ              گزين کرد يک چوبه تير خدنگ                       
ّ و عقاب                        يکی تير الماس پيکان چو آب            نهاده برو چار پر
کمان را بماليد رستم به چنگ            به شست اندر آورد تير خدنگ                       
برو راست خم کرد و چپ کرد راست  خروش از خم چرخ چاچی بخاست                       
چو سوفارش آمد به پهنای گوش         ز شاخ گوزنان بر آند خروشيد                       
چو بوسيد پيکان سر انگشت اوی     گذر کرد بر مهرًه پشت اوی                       
بزد بر بر و سينًه اشکبوس             سپهر آن زمان دست او داد بوس                       
قضا گفت گير و قدر گفت ده           فلک گفت احسنت و مه گفت زه                       
کشانی هم اندر زمان جان بداد         چنان شد که گفتی ز مادر نزاد                       
نظاره بريشان دو رويه سپاه           که دارند پيکار گردان نگاه                       
نگه کرد کاموس و خاقان چين         برآن برز و باال و آن زور و کين                       
چو برگشت رستم هم اندر زمان      سواری فرستاد خاقان دمان                       
کزان نامور تير بيرون کشيد          همه تير تا َپر ُپر از خون کشيد                       
همه لشکر آن تير بر داشتند            سراسر همه نيزه پنداشتند                       

.....                       چو خاقان بدان ّپر و پيکان و تير      نگه کرد برنا دلش گشت پير
                       

به  زرتشتبه شمار آمده می توان از القاب ) سپيتمه جمشيد( گودرزرا با توجه به اينکه نام پسر  رّهامنام شاهنامه ای 
از اينجا . وی  نيزمی باشد راهو گنًهگرفت چه اين معنی لقب  کوبندًه دشمنان شّدتشمار آورد و آن را به معنی  به 

منتسب شده، ) ، کشنده دشمنورثرغنه(بهرام که به ايزد ) مزارشريف( آتشکده ونابکچنين می توان نتيجه گرفت که هم
.      با اين ايزد اشتراک داشته است )سود رسان مردم(بهرام بوده که در نام  بودا/ زرتشتدر اصل متعلق به خود همين 
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 گرشاسب شاه فرهمند و گرشاسب جهان پهلوان در شاهنامه
 

بوده اند که اولی ) رستم دستان( آترادات پيشوای مردان و زرتشت برديهاين دو قهرمان قهرمانان ايران باستان يعنی 
نخستين فرمانروای تاريخ است که خواست عدالت اجتماعی و دانش در جهان حاکم شود و دومی سرداری بوده که يک 

را در مازندران، در زير حصار شهر ) ديوان مازندران(قرن پيش از آن لشکريان متجاوز ابرقدرت برده داران آشور 
نگارنده قريب سه دهه است بر روی : ن را برای نخستين بار در تاريخ متخد و مستقل نمودبه صالبه کشيد و ايرا آمل

اساطير اوستايی و شاهنامه ای تحقيق می کند و به تدريج دريافته است که ايرانيان باستان حتی در شرايط سخت تاريخی 
ر صنف اجتماعی که بودند، خاصه  در گفتار نيک را تنها به عنوان شعار مذهبی خويش به کارنبرده اند، بلکه در ه

از همين روست که روايات شاهنامه و کتب پهلوی و اوستا .جايگاه موبدان، بدان معتقد بوده و به آن عمل می نموده اند
بلکه اساطيری بر اساس حوادث مهم تاريخ کهن . داستانهايی از همان نوع دروغها و افسانه های خاورنامه ای نيستند

اين روايات اساطيری تنها به بررسی علمی و تجزيه و تحليل تحقيقی و قياسی نياز دارند تا حوادث و . ندايران می باش
از جمله روايات و افراد اساطيری شاهنامه که اين جانب . شخصيتهای مشتبه شدًه تاريخی از هم مشخص و متمايز گردند

نبيرًه دختری  کاکویپادشاهان پيشدادی و اسطورًه  در شمار گرشاسبقبال در اصالت تاريخی آنها ترديد داشتم نام 
در اين . شاهنامه می بود که خوشبختانه رمز آنها اکنون بعد از ساليان متمادی رخ می نمايند کاوًه آهنگرضحاک و نام 

 رابطه ابتدا بايد بگويم همانطوريکه ايرانشناسان داخلی و خارجی می گويند شاهنامه فردوسی و گرشاسبنامه اسدی
و گرشاسپ شاه فرهمند )  مادها(طوسی به درستی بين گرشاسپ سردار قهرمان معروف دورًه پادشاهان ميانی کيانيان 

 برديهما در اين جا ثابت می کنيم که اين هردو قهرمانان بی بديل تاريخ ايران باستان يعنی . پيشدادی فرق گذاشته اند
گرشاسپ سردار بی مانند ايرانيان که در شاهنامه تبديل به : ده اندبو) رستم دستان( آترادات پيشوای مردانو  زرتشت

نيای دوم رستم دستان شده است چنانکه مارکوارت دريافته است در واقع خود وی می باشد چه اين هردو نام را می توان 
رستم همانا / سپنگارنده اکنون ترديدی ندارم که نام اصلی گرشا. به معنی در هم شکننده راهزنان و ستمگران گرفت

پيشوای آماردان بوده است که کتسياس طبيب و مورخ يونانی پادشاهان ميانی هخامنشی نام وی را ) مخلوق آتش(آترادات 
اخيرًا سند تاريخی معتبری هم راجع بدان به دست آورده ام چه . در مقام پدر اسطوره ای کورش سوم ذکر نموده است

در سمت ايران صحبت می ) آترادات= آخيگر، اخگر( آهيگرًه فرد معروفی به نام منابع يهودی و آرامی کهن از اسطور
دارند و به سبب محبوبيت بيش از حد قهرمان ايرانی آن، او را به خود منتسب می دارند چه بی شک پيروزی وی بر 

جالبی اين اسطوره . آشوريان ستمگر باعث شعف همه ملل تحت ستم آشوريان از جمله آراميان و يهود نيز گرديده بود
/ و گرشاسپ) خشتريتی(همانا تاريخ آن است که متعلق به نيمه اول قرن هفتم پيش از ميالد يعنی عهد همان کيکاوس 

از جانب ديگر آشکار . نام واحدی را ارائه می کنند) مخلوق آتش(و آترادات ) اخگر(چون پيداست نام آخيگر. رستم است
آژی (اساطير ايرانی است که در مقابل ستم ضحاک  کاوًه آهنگروضوح يادآور نام  به آهيگراست اين نام در هيئت 

سمبل (در اين رابطه جالب است که پوست ببر يا پلنگ درفش کاويانی . قد علم می کند) دهاک ،پادشاهان آشوری و بابلی
بر . زمی رستم ارتباط پيدا می کنديعنی نام جنس لباس ر) پوست ببردرخشان جنگلهای مازندران(با نام ببر بيان ) پارسها

اساس اساطير گرشاسپ نامه و معتقدات کهن زرتشتيان و شاهنامه اين قيام کننده در مقابل ظلم و ستم ضحاک تازی تبار 
است که اين خود اينهمانی بودن آنان را به وضوح ) اخگر( کاوه آهنگرو از جانب ديگر  رستم/ گرشاسپاز سويی همان 
شامل حماسه آفرينی بالش ) آترادات(عالوه بر گرشاسپ ) در معنی پهلوان(فتنی است اسطورًه رستم گ. نشان می دهد

بنابر اين .از پادشاهان اشکانی و پهلوی نيز می باشد) گندآور(و گندوفار ) بلخش، به مغنی لفظی پهلوان بلند قامت(چهارم 
ه خاطر کسب وجاهت بيشتر برای کورش سوم بوده به کورش ب) گرشاسپ، کاوًه آهنگر(انتساب مقام پدری آترادات 

که سپهساالر مادها در عهد کياخسارو ) توس نيای کورش سوم(حتی از نظر تاريخی بر کورش دوم ) است چون آترادات
گفتنی است گزنفون در کورشنامه خود کورش دوم و سوم را به سهو يکی گرفته است و در . بوده، مقدم است) کيخسرو(

ين دو کورش که تحت نامهای داود و سليمان صرفًا پادشاهان يهود به شمار رفته اند نام کمبوجيه دوم از قلم تورات بين ا
ياد می ) دارندًه اسب سرخ( آراسپدر اين رابطه گفتنی است گزنفون در کورشنامه از اسطورًه فردی به نام . افتاده است

و ) نگهبان نيرومند يا نگهبان شخص نيرومند، محافظ شاه( ته آ پانکند که در تقابل با زن نقاب پوش و شجاعی به نام 
و ) سرخ فام( سهراباست که اين خود يکی از منابع کهن اسطورًه ) مخلوق ترک دنيا کننده، ميرا( آبراداتشوهر وی 
ی همانا به نظر می رسد دو سهراب ديگری که در اسطورًه سهراب شاهنامه شريک شده اند يک. شاهنامه است گرد آفريد

است که در اواخر قرن دوم ) باسيلی، سيراک(پادشاه سرمتهای پادشاهی ) سهراب دوستدار اسبان( وناسپ سورهاپ
سهراب سوم . ميالدی در رأس سپاهيان باسيلی و خزری از سمت شمال قفقاز به سوی ارمنستان لشکرکشی نموده بود

به نام شاپور ) رستمی(ميدان کشتی به دست سردار نيرومند  سردار دورًه قباد ساسانی است که در) سرخ( سوخراهمانا 
مادر برديه ) دوغدو( آميتی دادر اصل در مقام ) پان ته آ(گردآفريد به هر حال . مغلوب شده و سپس مقتول می گردد 

ده ده  قرار دارد چه در مجموع در اسطورًه گرجی اميران و اسطورًه عمران کتاب اساطير آذری) گئوماتای مغ(زرتشت 
مورد غضب شاه قرار می گيرد و به ) کورش(در دورًه شاه آبادگر ) مرزبان خداگونه( بکيلقورقود، مرزبانی به نام 

است جايگاه پدر را درهمان ) شاهزاده بی مرگ(حال مرگ می افتد ولی پسر ناميرای وی که قهرمانی به نام اميران 
می دانيم که برديه زرتشت نيز تحت نام اسفنديار در شاهنامه رويين تن  .سمت آذربايجان و اران و ارمنستان پر می نمايد
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ذکر می ) مخلوق مقدس، اسفنديار(را همانا سپنداته ) گئوماته(به شمار رفته است و کتسياس نام رسمی برديه زرتشت 
در خبر کورشنامًه گزنفون ) مخلوق ميرا( آبراداتو ) نگهبان نيرومند( پان ته آبنابر اين ترديدی نمی ماند که از . نمايد

کتسياس صريحًا می گويد که سپيتمه به . منظور بوده اند) دختر آستياگ(و زنش آميتی دا  جمشيد پيشدادیخود سپيتمه 
می دانيم که سيتمه . فرمان کورش کشته شد چه وی رسمًا داماد و وليعهد آستياگ آخرين پادشاه ماد به شمار می رفت

و اين همان . اوستا و وداها و حتی در ِاداهای اسکانديناوی نخستين پادشاه ميرا به شمار رفته استدر ) يمه، يمير(جمشيد 
به عنوان شوهر پان ته آ  ذکر شده ) مخلوق فانی(فرد تاريخی است که در روايت کورشنامًه گزنفون به صورت آبرادات 

قراباغ است نه شوش  شوشیور همان شهر ذکر شده که منظ شوشنا گفته نماند مرکز حکومت آبرادات شهر . است
و نوه اش تيگران در اران ) برديه، گرشاسب شاه(می دانيم که سپيتمه جمشيد و پسرش سپيتاک زرتشت . موسوم به دانيال

به سه مطلب مهم اشاره ) برديه زرتشت( گرشاسپ شاهشاهنامه در مورد . و ارمنستان و آذربايجان حکومت نموده اند
) در اصل نه ماه( نه سالاست و ديگری اينکه ) سپيتمه، آستی گاس( تبار جمشيد پيشدادیينکه وی از يکی ا: می کند

:       بوده است عادالنه و خردمندانهفرمانروای سرتاسری امپراطوری ايرانيان بوده و سر انجام اينکه حکومت وی 
                     پسر بود زو را يکی خويش کام         پدر کرده بودست گرشاسپ نام  

بيامد نشست از بر تخت و گاه           به سر بر نهاد آن کيانی کاله                       
ر                       چو به نشست بر تخت و گاه پدر       جهان را همی داشت با زيب و ف

دارندًه (توماسپ معرفی گرديده معلوم ميشود که زو پسر ) اوزو، ياری کننده( زوپسر  گرشاسپ شاهاز اين مطلب  که 
ه ماننايی حامی پدر زرتشت منظور است، گرچه ايرانزو پادشا) پوروشسپ(همان سپيتمه جمشيد ) اسبان پايدار و مقاوم

نام توماسپ در جاهای ديگر . نيز در تاريخ اساطيری ايران اوزو يعنی ياور ايرانيان ناميده شده است) دايائوکو(کيقباد 
گئوماته (جالب است که در کتب پهلوی نام جد زرتشت .ذکر گرديده است) لهراسب،دارندًه اسبان تيز( اوروت اسپاوستا 
/ در مجموع گرشاسپ و نيا. ًه اسبان پايدارآمده که به وضوح گويای نام توماسپ می باشديعنی دارند پئيتراسپ) برديه

پدرش جمشيد که با هندوستان و افغانستان مربوط گرديده اند در اصل همان برديه زرتشت و پدرش سپيتمه جمشيد 
يعنی در هم  گرشاسپعنوان  و برديه زرتشت در) آهيگر(به نظر می رسد هم لقب بودن آترادات . منظور می بوده اند

يا همان آترادات پيشوای مردان  گرشاسپ مازندران/ رستم تور گيلیشکننده راهزنان يکی از عللی بوده که باعث گرديده 
)/ تنائوخسار(در واقع آن گرشاسپ زابلستان خود برديه زرتشت درشت اندام . مازندران، اهل زابلستان به شمار آيد

و ) بلخ و حوالی آن(بوده که در عهد کورش به مدت قريب به سه دهه در سمت شرق افغانستان ) گوتمه بودا(گئوماته 
از اين مقوله . چنانکه اشاره شد هيچ اسطورًه شاهنامه بی پايه و حکمت نيست. شمال هندوستان فرمانروايی نموده است

نيای مادريش آستياگ در اين مقام در نقش  که آن به واسطه تباه شدن نام) آستياگ(نبيرًه دختری ضحاک  کاکویاست نام 
از ) کاکويه(کاکوی :" فرهنگ معين به طور خالصه اين نبيره آستياگ را چنين معرفی می نمايد. منفی ظاهر شده است

کشته ) به اشتباه سام نريمان آورده شده(بن فريدون و دختر زادًه ضحاک بود که به دست منوچهر سلمپسر زاده های 
: مطلب کوتاه شاهنامه ای اسناد معتبری نهفته است که تا کنون مورد توجه هيچ محققی قرار نگرفته است در اين." شد

به معنی فرد منسوب به شمشير است و خود سلم نام نوعی شمشير و همچنين نام ايرانی ) اکدی(کاکوی در زبان بابلی 
ی برديه زرتشت بوده اند و اکنون اعقابشان صرب می باشد که قوم نيای پدر) دارندگان شمشير( سئوروماتمتأخر قوم 

زرتشت شاهزاده، ( ابومنصور بغدادی به درستی پيامبر خرمدينان يعنی شروين. وکروات و بوسنی ناميده ميشوند
سوای اين منابع کهن ارمنی و . نموده است) سئورومات/ يعنی قبايل مادرساالر سرمات( زنجرا منسوب به قوم ) اميران

لقب گرشاسپ برای برديه . ربط داده اند) در اصل قوم سئورومات( ز نام زرتشت را با ملکه سمورامت يونانی ني
است و در خود ) کشندًه دشمن( راهوگنهزرتشت هيچ استبعادی ندارد چه وی در منابع ودايی تحت نام گوتمه ملقب به 

 پشوتنموبد موبدان و گنجور و وزير ) نيعنی نجيب کشندًه دشم( بهرام ورجاوندمنابع کهن زرتشتی وی تحت نام 
به شمار آمده است که در حوادث مقدم بر روز رستاخيز در هزارًه هوشيدر از سوی هندوستان به سمت ايران ) داريوش(

در پايان راجع به معروفيت و محبوبيت جهانی بی . می شتابد و درفش پيروزمند کاويانی به ياری پشوتن بر می افرازد
گوتمه بودا بايد اضافه نمود؛ در طليعًه تاريخ ايران باستان سه خاندان وجيه المله / برديه زرتشت/ شاه نظير گرشاسپ

زمانی متحد و کنار هم و زمانی ديگر تحت ) انشانی(و هخامنشيان شاخًه کورش ) جمشيدی(و پيشدادی ) مادی(کيانی 
هخامنشيان به توالی حکومت کرده اند و عضو مشترک اين رهبری مادها و در عهدی ديگر تحت رهبری پيشداديان و 

بوده که از سويی نوًه دختری آستياگ آخرين پادشاه ماد ) گئوماته برديه، سپنداته(خاندان سلطنتی يعنی سپيتاک زرتشت 
ننده ، داماد و وليعهد آستياگ و دستگير ک)هوم، گودرز، هجير(، از سوی ديگر پسر سپيتمه جمشيد )اخرورًه اوستا(

بوده ) فريدون شاهنامهسلمان فارسی، (و از جانب ديگر پسر خوانده و داماد کورش سوم ) افراسياب(ماديای اسکيتی 
در کنار اين قابليتهای واالی فرهنگی و سياسی عدالتخواهانًه و انساندوستانًه وی و همچنين قدرت جسمانی و . است

از همين روست که هرودوت . ی را به درستی تکميل می نموده استروحی اعالی او اين پشتوانًه اجدادی و فاميلی و
) نجيب( ايرجو آرا گئوماته برديه را محبوب بی مثال آسيائيها معرفی کرده است و نيز به همين سبب می باشد که القاب 

ری در اساس اساطي. بر وی اختصاص يافته است) پدر امتهای بسيار که دوست صميمی خداست( ابراهيم خليلو 
را ) کشور دوردست(آراتتابه سرزمين )پراکنندًه ستمگران= مردوک(انمرکر، اسطورًه سفر رستم/ گرشاسپداستانهای 

                                                     .معرفی شده است) اهورا مزدای کشور(انسوهکوش داناشاهد هستيم که کشور 



 

 202

 گرايشهای مهرپرستانًه حافظ
 

)حافظ(ذره نه ئی پست مشو مهر بورز                 تا به خلوتگه خورشيد رسی رقص کنان    کمتر از  
دوستمان منوچهر تقوی بيات که خود و همسرمحترم شان عمری را در بررسی شخصيت حافظ و اشعار وی صرف 

ه اند در حالی که فلسفه و نموده اند عنوان نمودند که عده ای حافظ را مهرپرست معرفی نموده  و وی را محدود کرد
نگارنده با توجه به منابع صرفًا تاريخی و . بينش اشعار وی نشانگر اعتقاد به وحدت وجود در انديشه های او می باشد

دينی که در اين باب در اختيار داشتم  از جمله کتاب تاريخ اديان کرد از پروفسور توفيق وهبی و  تاريخ اشکانيان تأليف 
قت و فرهنگ نامهای اوستای هاشم رضی به بررسی اين امر پرداختم و اين دو را در آيين مهرپرستی و عبدالرفيع حقي

نگارنده پيش از اين بررسی بر . آن که اساس وشالوده بينش آنها بر پايًه وحدت وجود بوده است توأم يافتم باطنیاستحالًه 
ه بوده است ولی با تفحص در تاريخ اديان کرد معلومم شد اين باور بودم که در عهد حافظ مهر پرستی آيينی فراموش شد

 يزيديانهمانطوريکه آيين زرتشت در شرق فالت ايران در لباس بودائيگری تجلی نموده در غرب ايران خصوصًا نزد 
برتن نموده و در آسمان آبی آنجا و نيز در پرچم ملی کردان در اهتزاز بوده ) خورشيد پرستی(آن جامًه مهرپرستی 

يعنی گسترده تن و ميهن هم کالم خداوند، ( بايزيد بسطامیاز نام  يزيدینگارنده اکنون ترديدی ندارد که نام . وهست
گرفته شده است و در ) گئوماته برديه(، طاووس اولياء  يعنی يکی از القاب معروف سپيتاک زرتشت )ابراهيم خليل اهللا
وی وارد شده باشد همانکه ) هوم دوستی(است به واسطًه می پرستی نداشته است و نام يزيد ممکن  يزيداصل ربطی با 

بايد گفت که اسالف ميتانی و  نياکان کردان و لراندرباب مهرپرستی ". اال يا اّيها الساقی ادرکاسا وناولها:"گويا گفت
يکه از نامهای بوده اند و همانطور) مهر پرست، مير پرست( خورشيد پرستو کاسی ايشان ) سکائيان کيمری(کردوخی 

بر می آيد مهر پرستی در عهد اشکانيان مذهب رسمی دولت ايرانيان و حتی  مهردادپادشاهان معروف اشکانی موسوم به 
و همچنين ) مهر(را که نام و لقبی برای ايزد خورشيد  ميربعدها ايرانيان . بوده استروميان زمان کوتاهی مذهب دولتی 

علی  اهللا ايها در واقع زمانی الوو الهی بوده .امير لقب امام علی جايگزين ساخته اند پيامبرشان سپيتاک زرتشت بوده با
در واقع خدای متنفذ تمام کردها، مهر بود که عاشقانه او را می پرستيده : "پروفسور توفيق وهبی در اين باب گويد. اند
ی کردند، خدای پيروزيها وقهرمانيها و خدای ، خدائيکه بدان سوگند ياد م)در تلفظ کردی به مهر، مير گفته ميشود(اند

اورا می پرستيدند و با توجه به تشريفات آئينهای مختلف که بدان وابسته . نجات دهنده ايشان، يعنی همان ايزد خورشيد
و ) مهر(وهبی در کتابش در نزد يزيديها از سنت گاوکشی مير ." بودند، و در آن مهر پرستش می شد قربانيها می دادند

به اوستايی يعنی دانا و بينا، (و رهبر دينی ايشان عدی ) به اوستايی يعنی قانون عدل و داد دينی( رشتاب  دينی آنان ک
سخن می راند که حجتهايی بر برداشتهای ) به مازندرانی ِپر مغان، پير مغان حافظ( بابا شيخو ) يکی از القاب زرتشت
اشعار حافظ همان   پير مغانبه معنی پدر است بنابراين ) به کسر پ(ِپر گفتنی است در مازدران: عالمانه او می باشند

می گفته اند يعنی  کالغ مقدسايشان دارندًه اين مقام را . مهر پرستان يعنی پدر يا پدر پدران بوده است نهايیو  مقام هفتم
ب فرهنگ نامهای اوستا در هاشم رضی در کتا.  شده است طاووسيا  هد هد،  سيمرغهمان مقامی که در نزد صوفيان 

داشت، در ) مهری(مقام پدر پدران که بسيار پارسا بود و عالی ترين مقام را در مدارج ميترايی : "اين باب می آورد
مطالعًه اشعار حافظ در بارًه تأثيرات آيين ميترايی در وی و . ادبيات  پارسی، به ويژه در اشعار حافظ پير مغان شد

:                      ارًه آيين ميترا و چگونگی اجمالی آيين ميترا در عصر حافظ بسيار جالب استهمچنين نظر حافظ در ب
حلقًه پير مغانم ز ازل در گوش است                  بر همانيم که بوديم و همان خواهد بود                       

هنوز همان نيروی راستی و ايمان و درستی ايران . به ايران گذشته می کند وی اشاره. حافظ اشاره به آيين خود می کند
باستان در وی بيدار است و اشاره می کند که تدليس ها و سالوسهای عصر و صوفی بازی و خانقاه نشينی و راهبی که 

می ) مان خواهد بودبر همانيم که بوديم و ه: (از مشخصات آن عصر شده بود، در وی و همراهانش بی تأثير است، چون
البد همنان که موبدان زرتشتی ايشان را دروغگويان به (دانيم روحانيان و بزرگان آيين ميترايی نيز مغ خوانده می شدند 

مغان و بزرگ و سرور ) پدر(= پير مغان همان پتر . و کتيبه هايی در تأييد اين مورد موجود است) مهر ناميده اند
                                                                                                                        . روحانيان آيين ميتراست

گر مدد خواستم از پير مغان عيب مکن                  پير ما گفت که در صومعه همت نبود                       
:                       جای ديگر با حسرت از سپری شدن سلطًه آيين مهر گفت و گو می کند

نهانت نظری با ما بود                      رقم مهر تو بر چهرًه ما پيدا بود                       ياد باد آن که 
رقم مهر تو بر چهرًه ما . در اين بيت اشاره است به نشان مهر که بر پيشانی مهری دينان، در مدارج معينی داغ می شد

.                       که بر پيشانی داغ می شد) رقم مهر(پيدا بود اشاره است به نشان مهر 
يادباد آن که چو چشمت به عتابم می کشت              معجز عيسويت در لب شکرخا بود                       

ياد می کند و داليل اين امر امروزه واضح و مشهود ) مسيحا= ميثيا(مهر در اين بيت با نامبردن از عيسی در واقع از  
.                       البته برای آن گروهی که در بارًه مهرو مسيح مطالعاتی داشته باشند. می باشد

و لعل تو حکايتها بود                        ياد باد آن که چو ياقوت قدح خنده زدی                    در ميان من
و اين نيز به مراسم ميزد مهری و نوشيدن شراب و مجلس انس و صفا در مهرابه ها است، و بيت بعدی                    

                       ياد باد آن که صبوحی زده در مجلس انس                 جز من و يار نبوديم و خدا با ما بود
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اما اين مراسم در کمال ادب و با توجه به وقار و اخالق خاص مهری برگذار می شده است و آز آن صوفی مآبی و 
                                              :درويشی که همراه با کثافت کاری تاخالقی و ايجاد خلسه و نشئه بود به دور می بود

ياد باد آن که در آن بزمگه خلق و ادب                 آن که اوخندًه مستانه زدی صهبا بود                       
اين کالهی است که از قسمت فوقانی به سوی جلو . و در بيت بعدی به کاله فريژی، يا کاله شکستًه مهری اشاره می کند

همچنين به پيک . است و مهری دينان برای تشخيص به پيروی از ميترا به سر می نهادند بر گشته وبه اصطالح شکسته
                                                                                                       :اشاره می کند مه نوخورشيد در قالب 

در رکابش مه نو پيک جهان پيما بود                                  ياد باد آن که نگارم چو کله بشکستی        
در باره اين غزل و . شکی نيست که اين غزل را حافظ با توجه به آيين ميترا که خود از سالکان آن بوده سروده است

                                             ."ستساير غزلهای حافظ که اشارات صريحی در اين باب دارد، جای مطالعًه بسيار ا
ايرانی و محيی حکمت اشراق حدود دوقرن قبل از حافظ به صراحت از ايمان به / ُکردفيلسوف  شهاب الدين سهروردی

ضميمه مهر سخن می راند که ما آن را از مقالًه تجلی آئين مهر در دوران بعد از اسالم، تأليف عبدالرفيع حقيقت در اينجا 
شهاب الدين يحيی سهروردی تنها فيلسوف بزرگ و شجاع ايرانی بود که پرده از روی عرفان کهن ايران که :" می نماييم

) يزيديان/ نزد مهرپرستان(خود دربارًه گاوی که  حقيقت عشقهمان آيين مهر باشد برداشت و در رسالًه فارسی در 
از آن صنعت که به شناخت حق تعالی تعلق داشت حسن پديد : " استمعروف است که مهر می کشد عارفانه چنين نوشته 

) مير، امير(آمد که آن را نيکويی خوانند و از آن صنعت که به شناخت خود تعلق داشت عشق پديد آمد که آن را مهر
ل و ابد بنده ای است خانه زاد که در شهرستان ازل پرورده شده است و سلطان او مهر و عشقسپس می گويد ." خوانند

شحنگی کونين بدو ارزانی داشته است و اين شحنه هر وقتی بر طرفی زند و هر مدتی نظر به اقليمی کند و در منشور او 
ان اهللا "که  گاوی ازبرای او قربانی کنندچنين نبشته است که در هر شهری که روی نهد می بايد که خبر بدان شهر رسد 

را نکشد قدم در آن شهر ننهد و بدن انسان بر مثال شهری است که اعضای او و تا گاو نفس " يأمرکم ان تذبحو بقرة
و . کگوی های او و رگهای او جويهاست که در کوچه رانده اند و حواس و پيشه وران اند که هريکی به کاری مشغول اند

ل و رنگی خوش است، يکی حرص و يکی ام) شاخ(نفس گاوی است که در اين شهر خرابيها می کند و اورا دو سرو 
قياس شود با خر (، که هرکه در او نگاه کند خرم شود )گاو درخشان و خورشيدی(دارد، زردی روشن است فريبنده 

قلم " الشباب شعبة من الجنون" بدو تبريک جويند و نه جوانست که فتوای " البرکة مع اکابرکم"نه پير است که ).... ّدجال
نه به آهن رياضت . ابد نه معقول فهم کند، نه به بهشت نازد نه از دوزخ ترسدتکليف از وی بردارند، نه مشروع دري

زمين بدن را بشکافد تا مستعد آن شود آن شود که تخم عمل افشاند و نه به دلو فکرت از چاه استنباط آب علم می کشد تا 
ردد و هر گاوی اليق اين قربانی پيوسته در بيابان خود کامی چون افسار گسسته می گ. به واسطًه معلوم به مجهول رسد

نيست و در هر شهری اين چنين گاوی نباشد و هر کس را آن دل نباشد که اين قربانی تواند کردن و همه وقتی اين توفيق 
خورشيد را بدان اعتبار مهر خوانده اند که احسان : گويد) ؟(يکی از مورخان قرن پنجم ميالدی ."....به کسی روی ننمايد

مهر يا ميثرا در وهله اول و بالذات به معنی عشق است، ولی عشق مادام که در ممکنات . دل شامل داردبی منت و ع
در نتيجًه تطورات ) مهر(چون عشق. جريان دارد آلوده مشوق است و شوق از وجدان چيزی و فقدان چيزی بر نمی خيزد

                                                                                          ."از آاليش شوق پاک شود عشق حقيقی می گردد
در مجموع می توان گفت حافظ از لحاظ احساسی ايزد مهر و خورشيد را که به همراه مادر زمين خدايان طبيعی ما می 

:   ست و گر نه نمی سرودباشند پرستش می نموده است ولی از لحاظ منطقی آن را هم چندانکه بايد و شايد قبول نداشته ا
.                       جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر به نه                 چو نه ديدند حقيقت ره افسانه زدند

: پيداست روح سرکش و بی قرار حافظ باالتر از اين بينشهای باستانی و طبيعت گرايانه بوده است چنانکه جايی می گويد 
در اندرون من خسته دل ندانم چيست                     که من خموشم او در فغان و در غوغاست                        
                                                                               :جای ديگر در رد اديان و مذاهب زمان خويش می سرايد 
ل برافشانيم و طرحی نو در اندازيم                بساط کهنه بر چينيم و طرحی نو در اندازيم                       بيا تا گ  
:                       سر انجام به قول محمودی بختياری با بيت ديگری از حافظ شرفی ديگر به اين گفتار بخشيم   
که علم عشق در دفتر نباشد                                                     بشوی اوراق اگر همدرس مايی 
عليقلی محمودی بختياری در فرهنگ و تمدن ايران در باره همين اوراق و کتب مورد نظر می آورد حافظ در اينجا آن  

.                       ديگر می گيرد را در معنی مطلقش به جای قرآن و به اصطالح کتب آسمانی
:            در باب جهان بينی حافظ بايد گفت که گرايش مهرپرستانه وی با مردم دوستی و جهان وطنی همراه بوده است 

....                       هر و وفا مپرسما قصًه سکندر و دارا نخوانده ايم                             از ما به جز حکايت م
...                      گر پير مغان مرشد ما شد، چه تفاوت                      در هيچ سری نيست که ّسری زخدا نيست
              .         عاشق شو ار نه روزی، کار جهان سر آيد                  نا خوانده نقش مقصود، از کارگاه هستی

                       
دای پير خ(الوهيتی در نظر گرفته شده باشد، در اين صورت و ی همان زروان بيکران پير مغاناگر از اصطالح 

به شمار می ) برجيس(يا مشتری ) کيوان(گفتنی است همين ايزد پير فلک خدای سيارًه زحل . است پدر ميترا) نخستين 
               .                                                                                                                            آمده است
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نيز در باب مهرپرستی حافظ تحقيقاتی دارد که تازگی داشته و ما در اينجا قسمتی از آن را ) حسن عباسی(سياوش اوستا 
  می آوريم

از سويي ديگر حافظ نيز بيش از پيش به ناداني، تزوير و بي مايه بودن افكار فقها پي ميبرد و آم آم از آنها و انديشه 
 :زليات خود به افشاي آنها مي پرداختهاي آنها جدا مي شود و در غ

  من نه آنم آه دگر گوش به تزوير آنم    دور شو از برم اي واعظ و بيهوده مگوي  

  دام تزوير نكن چون دگران قرآن را      حافظا مي خور و رندي آن و خوش باش ولي 

ي شد ، به سوي يك انديشه ي جايگزين نيز همانطور آه حافظ آرام آرام از افكار و عقايد فقها ي دوران خود جدا و دور م
نزديك ميشود ، و در سروده هاي خود اعتراف مي آند آه در ابتدا از حقايق آگاه نبوده است تا اينكه در پي آشنايي با 

  :انديشه هاي ديگر در معني بر او گشوده مي شود

  شدم در مكتب غم تو چنين نكته دان        اول ز تحت و فوق وجودم خبر نبود 

  شدم)) پير مغان(( آز ساآنان درگه           آن روز بر دلم در معني گشوده شد

  :در پي توطئه هاي ماليان ، بارها و بارها حافظ از شيراز رانده شد و او را تبعيد نمودند 

  دگر آنجا آه روم عاقل و فرزانه روم       گر ازين منزل غربت بسوي خانه روم 

  :تبعيد ، باز اعترافات رند شيراز در غزل هاي وي متبلور ميشوداما پس از بازگشت از 

  واي اگراز پس امروز بود فردايي          گر مسلماني از اين است آه حافظ دارد 

در لغت به انسان اوستايي ، و يا پيشواي آيين اوستا گفته مي شود و پير مغان به زرتشت نخستين و يا بزرگترين )) مغ((  
حافظ در هنگامه ي پاياني عمر خود، بسيار به اين مسئله آشيده مي شود و در . اوستا اطالق مي شود پيشواي آيين

  :اعالم مي آند)) آيين مهر (( و   غزليات بسياري وفاداري خود را به پير مغان

  يعني ازاهل جهان پاك دلي بگزينم       جام مي ، گيرم و از اهل ريا دور شوم 

  ))مهر آيينم(( آه مكدر شود آيينه ي            خدايا مپسند بر دلم گرد ستم هاست

  .در اين ابيات حافظ صريحا اعتراف مي آند آه آيين ودين ا و ميترايي يا همان آيين مهر است 

بودن وي در البه الي غزليات او با صراحتي )) پير مغان = آيين اوستا (( و اما اسناد ميترايي بودن رند شيراز و پيرو  
  :ويژه به چشم مي خورد

  ورنه لطف شيخ و زاهد گاه هست گاه نيست     بنده ي پير خراباتم آه لطفش دائم است 

  آمترين منم   پير مغان  آز چاآران       چل سال پيش رفت آه من الف مي زنم 

  دعاي پيرمغان ورد صبحگاه من است         منم آه گوشه ميخانه خانقاه من است 

  من ترك خاآبوسي اين در نميكنم        پير مغان جاي دولت ستحافظ جناب  

  شيخ ما گفت آه در صومعه همت نبود          گرمدد خواستم از پيرمغان عيب مكن 

  چرا آه وعده توآردي واو بجا آورد              مريد پيرمغانم زمن مرنج اي شيخ 
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  :و در جايي ديگر مي گويد 

  اين عجب بين آه چه نوري ز آجا ميبينم         مي بينمدر خرابات مغان نور خدا  

  آه آتشي آه نميرد هميشه در دل ماست         از آن به دير مغانم عزيز مي دارند 

ست آه قرآن مجبور به پذيرش آن گشته و پيروان اين چهار آيين در ممالك اهرچند آيين اوستا يكي از چهار ديني  
اشتند ، اما بخشي از فقها و روحانيون همواره در طول تاريخ ، انسانهاي آزاده و فرهيخته اسالمي مي بايست امنيت مي د

حتي حافظ را آه طبق آيين اوستا خداپرست بوده است ، . ي بسياري را به جرم آفر و الحاد و ارتداد به قتل رسانده اند
در پي حكم روحانيون اسالمي ... فع ، حالج ونيز شامل اين اتهامات شده و چون بسياري ديگر مانند سهروردي ، ابن مق

  .به قتل رسيده است
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 بحثی در باب نام ونشان واليات تميشه وکوسی درشاهنامه
 

 ز آمل گذر سوی تميشه کرد             نشست اندران نامور بيشه کرد
کجا در جهان کوس خوانی همی      جز اين نيز نامش ندانی همی                                              

 
چنانکه از فحوی کالم فردوسی در اين باب بر می آيد در عهد وی جای واليت کوسی مشخص نبوده است و وی با  

فريدون جنيدی در کتاب تحقيقی خود زندگی و مهاجرت آريائيان در رابطه با . صداقتی خاص بدين امر اذعان می کند
را بدون اشاره به معنی لفظی آن  به سان تميشه عنی شاهنامه به بررسی مکان اين واليات پرداخته که اولی ي فريدون

خود فردوسی به درستی در سمت مازندران و گيالن دانسته ولی دومی را هم که معنايی برای آن ذکر ننموده به اشتباه در 
: ستدر تاريخ ايران باستان نام بسيار آشنايی اکوسی در صورتی که نام . همان سمت مازندران و گيالن حدس زده است

کوسی نام واليت کوسيان اسالف لران بوده اند که قريب به پنج قرن در بابل حدود نيمه دوم هزاره دوم پيش از ميالد 
اژدهای دارندًه نيزه ( آگوم کاک رمهدر اوستا و شاهنامه از ميان پادشاهان آنجا از يک تن که همان . حکومت نموده اند

از عهد وی پادشاهان بابلی و خدای مخصوص . نام برده شده است) ضحاک(ک فاتح بابل باشد تحت نام اژی دها) خونين
ناميده شده اند و البد از همين جاست که ) ضحاک(در اساطير ايرانی تحت نام آزی دهاک ) مارشکل( مردوکآنان 

 شانابوشوآخرين پادشاه ماد و  آستياگسوای اينها نام . درشاهنامه مدت سلطنت ضحاک هزارسال ياد گرديده است
چنانکه اشاره شد جملگی اين اژی دهاکها در اساطير . سردار آشوری نيز در شمار ضحاکان شاهنامه قرار گرفته اند

به نظر اين جانب ذکر شدن اين دو مکان در کنار هم از آن . ايرانی تبديل به يک فرد  واحدپسيار معمر و ظالمی شده اند
در نزد مغان و اوستا مسقط الرأس فريدون ) پوشيدًه مازندران و گيالن جنگلهای(جا صورت گرفته که واليت ورنه 

ولی به قول کتسياس آنجا تنها محل سفارت وی در زمان آستياگ بوده است نه . به شمار می آمده است) کورش پارسی(
بنابراين رفتن از  .چنانکه می دانيم سرزمين زادگاهی او به گواهی تاريخ همانا سرزمين پارس می بوده است.زادگاه وی

اين دو نام را . تميشه به واليت کوسی سمت لرستان و بابل حرکت ازآغاز سفيری وی تا فتح بابل را معنی می داده است
ورنه = يعنی بيشًه تاريک( تم بيشهرا می توان به معنی  تميشهاز جهتی ديگر نيز می توان با هم مقابله نمود و آن اينکه 

منابع يونانی به معنی بيشًه سفيد قرار داشته  باغيستانون اوروسآريانيان يا همان  جنگل سفيدآن  در مفابل. گرفت) اوستا
) کيخسرو، هووخشتره(هئوسرو که همانا مناطق جنگلی بين ايران و بابل بوده است همانجا که بنابه مندرجات اوستا 

تمند و جابر آشور برای هميشه به سر آورده را شکست داده و عمر امپراطوری فدر) ساراک پادشاه  آشور( ائوروسار
. بابل صورت گرفته است/ است و اين مهمترين حادث ای است که در عهد باستان در اين مرزهای جنگلی ايران و آشور

اما حادثه بسيار مهم ديگری که در عهد مادها قريب هفتاد سال پيش از نابودی آشور به دست کيخسرو صورت گرفته  
/ رستم(تبار لشکريان  آشوری در زير حصار شهر آمل مازندران بوده توسط آترادات پيشوای مردان بود شکست دهش

شانابوشو چنانکه پيراشک محقق چک در يافته يک کتيبه آشوری از مذاکرًه صلح  سردار آشوری . بوده است) گرشاسب
آشوربانيپال . خبر می دهد هر آملشو لشکريان محاصره شده وی در ) کيکاوس( خشتريتیملقب به رئيس رئيسان با 

تتيجه اين لشکرکشی را که برای ايشان چز شکست دهشتبار نبوده به عمد مسکوت گذارده اند ولی روايات ملی ايرانی 
شاهنامه که  هفت خوان رستم: در طی سه روايت کامال مجزا از هم حماسه شکست دادن آشوريان را بازگويی کرده اند 

ساالر مازاندرها به ديو )  خوش نگار(ارژنگدر طی هفت مرحله از جمله کشتن ) ندًه ستمگرانبراندز(ضمن آن رستم 
و همراهانش را ) خشتريتی(می رسد و وی را به قتل رساند و کيکاوس ) آشوريان= ساالر ديوان بزرگ(سفيد  مازندران 

 پيشينگهدر ) در هم شکنندًه راهزنانگرشاسپ، يعنی ( کرساسپمطابق اوستا . از بند ديوان مازندران آزاد می سازد
که ) به معنی معطر زرين کفش(زرين پاشنه  گندروديوان تحت رهبری ) مازندران(در کنار دريای فراخکرت ) بيشه(

اين دو مطلب به وضوح نشانگر . در شاهنامه گنجور ضحاک به شمارآمده است ،همراه با خود وی را به قتل می رساند
اما روايت سوم که نگارنده بسيار دير بذان پی برده ام همانا واقعه پاره کردن . م می باشديکی بون گرشاسپ و رست
است که نام و تاريخ و  کاوه آهنگرتوسط ) در اينجا منظور آشوربانيپال و سردارش شانابوشو(قرارداد پيشنهادی ضحاک 

. آشوربانيپال و سمت ماد می باشدمربوط به همان عهد ) اخگر( آهيگرمکان ظهورش در اسطورًه عبری و آرامی 
که در عهد هخامنشيان کورش سوم را . بوده است) آترادات فرمانروا(=  کوی آخيگربنابراين نام اصلی کاوه آهنگر، 

ناگفته . به شمار می آورده اند) آلوو شاه مردان(= آترادات پيشوای مردانبرای هرچه محبوبتر ساختن وی، پسر همين 
در همين رابطه بوده که استرابون مترادف نام آترادات را به . به معنی مخلوق آتش بوده است اداتآترنماند خود نام 

در مجموع معلوم می گردد از ديو سفيد معطر و زرين پاشنًه .  نام  اصلی خود کورش قيد نموده است آگراداتصورت 
در زير حصار شهر آمل مازندران بوده ) کيکاوس(سردارآشوری مذاکره کننده با خشتريتی  شانابوشومازندران همان 

کاوًه آهنگر پيوسته است چه خود نام / و اين همان ضحاک ماردوشی بوده است که اسطوره اش با گرشاسپ . است
به ) شوا، شيبا، مار( شوو - )بودن( بو -شانهمی توانست ترکيبی از کلمات ) زبان اوستايی(در زبان مادها  شانابوشو
عرب خبر گزنفون نيز  ماراگ دوسبه نظر می رسد از نام . که در شانه هايش مار رونيده استيعنی آن . شمار آيد

نيز پديد آمده که آنرا  اخوان دبودر اساطير شاهنامه در مقابل نام ديو سفيد نام . دراصل همين فرد منظور بوده است
                                                                    .                     معنی نمود  نادرخشان و تيرهميتوان به معنی ديو 
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 جغرافيای اساطيری شهر ری و چشمًه معروف آن
 

تا  آن جايی که اين جانب مطلع می باشد تا کنون تحقيق اساسی و کلی در باب تاريخ و جغرافيای اساطيری چشمه های 
ن رابطه گامهايی برداشته و بر می دارد تا پايه ای برای تحقيقات آتی نگارنده در اي. معروف ايران صورت نگرفته است

اين عزم از چندی پيش، علی الخصوص از آن زمان حادث شد که در سفر اخير خود به تهران و شهر ری با . گردد
شهر  یچشمًه علدوستان و خويشاوندان سببی خود حسين نصيری خواه و رضا حسنی فيروزآباد صحبتهايی در باب نام 

رضا معتقد بود که اين چشمه به ناهيد الهًه آبهای ايرانيان تخصيص داشته است و دليلش وجود نام کوه . ری به ميان آمد
بی بی شهربانو در جوار شهر ری بود و حسين نصيری خواه در اين رابطه و در قياس با اين چشمه غار چشمه ای 

ناميده ميشود )جايگاه چشمًه پوشيده( خنه جيناک که با نام پهلوی باستانی در روستای زادگاهيش در بخش فراهان ار
به خواهش اين جانب حسين توضيحاتی در باب اين روستا که . سخن به ميان آورد که هردو گفته را قابل بررسی ديدم

د نام اين دارای غاری باستانی با حوض آبی و اتاقهايی سنگی در درون آن می باشد، به عمل آورد که برايم محقق ش
نام روستای مجاور آن يعنی وفس هم بسيار قديمی .حوض باستانی آن گرفته شده است/ روستا از همين نام پهلوی غار

نيز صدق می کند يعنی شهر ری خواهيم ديد اين نوع وجه تسميه در باب . بوده وبه معنی دارای چهارپايان خوب است
چنانکه اشاره شد رضا حسنی و دوستانش چشمه . به شهر ری داده است اين چشمًه معروف اين شهر بوده که نام خود را

علی را با نام کوه بی بی شهربانوی شهر ری که معدن سيمان و بی آب و علف است ربط داده و خود اين را با نام ناهيد ، 
در اين رابطه بايد گفت . پنداشتندايران باستان مربوط می  ّلوّلوبیالهًه مادر بوميان  ايشتارالهًه آبهای ايرانيان باستان و 

 های عيالمی بومی و همچنين زباندر ايران پيش از مادها  در نزد بوميان لولوبی اين نواحی  که دارای فرهنگ و زبان
بزرگترين خدايان محسوب می شد و اين نشانگر سنت ) الهًه بسيار خوشگذران آسمان(سومری و اکدی بودند  ايشتار 

جوامع باستانی مادرساالر درون فالت ايران می باشد؛ لذا استبعادی ندارد که از عهد آمدن مادها اين چشمه به ناهيد نيز 
چشمه و جوی آب جشن و ( سوری نیًه آب علی که به قول ابن حوقل به هر حال نام کهن جوی و چشم. منتسب شده باشد

اما بی شک . می باشد) يعنی مردم کوهستانی(نام داشته، نشانگر انتساب آن به ايشتار الهه جشن و شادی لولوبيها ) شادی
) يخسرو، هووخشترهک( کياخساروبا روی کار آمدن دولت مقتدر ماد اين چشمه به خود قهرمانان مرد ايران باستان نظير 

چنانکه ذکرش بيايد حمداهللا مستوفی در نزهة القلوب آبادگر اين شهر . اختصاص يافت) برديه، بيژن( زريادر زرتشتو 
چنانکه ابوريحان بيرونی در آثارالباقيه آورده ايرانيان . معرفی نموده است) زرتشت قانونگذار( هوشنگ پيشدادیرا 

را در چشمًه معروفی که صد البته می ) کياخسارو، هووخشتره(کيخسرو ) زرتشت( بيژنباستان معتقد بوده اند که 
اين بدان . توانست همان چشمه علی  گازرانها و دامداران شهر ری باشد غسل تعميد داده و وی را جاودانی ساخته است

کسيسوتريوس (خضرمعنی است که اين چشمه همان چشمًه معروف حيوان يا خضر مسلمين است که گفته ميشده است 
گفتنی است در تورات نام کيخسرو و . از آب آن نوشيده و جاودانی گشته است) خبر موسی خورنی، همان هوو خشتره

می . می باشد بادشاه چشمهو به لغت اوستايی به معنی  کشور گشاآمده که به لغت عبری به معنی خنوخ ّجدش کيکاوس 
کاشان ) زالل(چشمه فين که همان )  فرائورت، سياوش، اربيان( اسماعيلمًه دانيم أر ان سوی در اساطير اسالمی از چش

آمی فرزند نبيرًه دختری کيخسرو يعنی ) زرتشت( بيژندر اين جا بايد اشاره نمود که .  مراد می باشد، ياد شده است
ار دفاعی آن به نام وی بنا همانکه باغهای معلق بابل يا حص(آموخا بوده است که به همراه خواهرش ) دانای آشيانه(تيدا

نامهای ديگر به . در تاريخ ايران معروفترين زنان و شهرهای آفاق بوده اند) دختر کورش(آتوسا و عروسش ) گرديد
) انجمنی(عاد ،  گرد آفريد، ) نگهبان نيرومند( پان ته آ، )زن هوم( هومايهجای مانده مادر زرتشت از جمله عبارتند از 

و ) کورش در شاهنامه/ فرشوشترزرتشت و / به عنوان مادر اسفنديار( ناهيد، )سخنور( دوغدو،  )سخندان( سنگهواک، 
پيداست نام زن افسانه ای امام . مترادف می گردد بی بی شهربانو، که پيداست در نام شاهنامه ای اخير با نام شهرنواز 

با همين نام مادر زرتشت يعنی شهر نواز دختر هم که دختر يزدگرد به شمار آمده ربطی  شهر بانوحسين شيعيان يعنی 
در اصل چنين . از دختران يزدگرد سوم تنها رل واسطه ادا کرده است بانويهبی شک در اين جا نام . آستياگ داشته است

وجود جزء . وصلتی اتفاق نيفتاده و ايرانيان خواست مصلحتی دلشان را برای اهداف سياسی خود به زبان آورده اند
بی بی در نام بی بی شهربانو نشان می دهد که اين کوه به عنوان جان پناه اهالی شهر ری در روزهای جنگ تحبيب 

رام و ) شهر مرد درست کردار( ارشکدو نام کهن شهر ری يعنی شهر . مورد استفاده قرار می گرفته است
و ) شهريارنيک(هووخشتره / وبه وضوح حاکی از انتساب اين شهر به کيخسر) رامش دهندًه شهريار نيک(اردشير

يعنی  آالک  واراک ، ايرج ،  اران،  آرابه صور  زرتشتبا نامهای ) واال مقام(علی خود نام چشمه . زرتشت می باشند
دارد که ) رغه(کتاب پهلوی دينکرد اشاراتی در باب شهر ری . منسوب به شخص تجيب و واال مقام، مترادف می باشد

در کنار مراغه با شهر ) به معنی شهر واقع در دشت، شهر زادگاهی زرتشت(رغًه آذربايجان نشان می دهد که نام شهر 
) ُروان(چه در روايات کهن نا م شهر ری را به دختری اساطيری به نام رون . با هم مغشوش می شده اند) راغا(ری 

اين نام . ديده ميشود) ند و شکوهمندثروتم(نسبت می دهند که اين در نام اساطيری جد مادری زرتشت يعنی فراهيم روان 
يعنی با شکوه گرفته می شده است و جزء کهن ديگر نام رئه اساطيری نشان می دهد که نام شهر ری از ريشًه اوستايی 

به معنی شهر دارای چشمه با ) ری(بنابراين شهررغه . نيز به معنی کان و چشمه می باشد) خا، کا( غااين شهر يعنی 
اثبات و مستدل می  دارای آب گستردهيعنی ] س[اوروپواين معنی را نام کهن ديگر اين شهر يعنی  .شکوه بوده است
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. يعنی درياچًه سوبر اخذ شده است) چشمًه پرسود(چشمه معروف قلهً کوه توس/ ظاهرًا نام شهر توس هم از درياچه. نمايد
اين تومان را شهری : تومان ری: "کر شده استدر نزهة القلوب حمداهللا مستوفی تاريخ و جغرافيای شهر ری چنين ذ 

. اکنون که ری خراب شده است ورامين شهر آنجاست و مواضع ديگر که ذکرش متعاقب می آيد. سوای ری نبوده است
هريک قصبه شده و حقوق ديوانی آنجا هفت صد تومان بوده وملک ری به عظمتی بوده که حکومتش در اول عمر سعد 

ری از اقليم چهارم است و ام . ل اميرالمومنين حسين بن علی رضعهما شد و آن حکايت مشهور استعليه اللعنة باعث قت
شهر . ل.ک و عرض از خط استوا له.البالد ايران و به جهت قدمت آن را شيخ البالد خوانند طولش از جزاير خالدات عو
               :بسيار بود و در اين معنی گفته اندگرمسير است و شمالش بسته و هواش متعفن و آبش ناگوارنده و در او وبا 

                                                            
ديدم سحرگهی ملک الموت را به خواب                 بی کفش می گريخت ز دست وبای ری                       
گفتم تو نيز گفت چو ری دست بر کشد                   بو يحيی ضعيف چه سنجد به پای  ری                       

هر يک هنر شهر خويش را عرض . انی و رازی را در باب خوشی شهر با هم مناظره شدو در مضحکات آمده که اصفه
رازی گفت خاک ری مردًه سی چهل ساله را بر . اصفهانی گفت خاک اصفهان مرده را تا چهل سال نريزاند. ميکرد

 آدمبن ) اپيوه( يثششهر ری را . دردکان به داد و ستد دارد و نمی راند و بدين مضحکه اصفهانی را ملزم گردانيد
بعد از خرابی . عمارت آن افزود و شهری بزرگ شد) پادشاهی ميتانی( هوشنگ پيشدادی. عم ساخت) دايائوکو(

تجديد عمارتش )  کورش( فريدونابن ) برديه زرتشت، پسر خواندًه کورش( ايرجبن ) خورشيدچهر، تيگران( منوچهر
. محمد بن ابودوانيق عباسی احيای عمارت آن کرد و شهر عظيم شد باز خراب يافت اميرالمومنين المهدی باهللا. کرد

دور باروش دوازده هزارگام است و . چنانکه گويند سی هزار مسجد و دو هزار و هفت صد و پنجاه مناره در آن بود
د و اهل شهر را بر سر سنگی با هم مخاصمت افتاد زيادت از صد هزار آدمی به قتل آمدن. طالع عمارتش برج عقرب

خرابی تمام به حال شهر راه يافت و در فترت مغول به کلی خراب شد و در عهد غازان خان ملک فخرالدين رئی به حکم 
ابيات ذکر شدًه فوق از خاقانی شروانی است وتحت ..."  يرليغ در او اندک عمارتی افزود و جمعی را ساکن گردانيد

                                                                     :قرار است عنوان در مذمت آب و هوای ری به طور کامل از اين
 

  ری دور از مجاوران مکارم نمای   ری خاک سياه بر سر آب و هوای
  سرای ری اين خواندگان خلد به دوزخ   ام نشسته ام که چرا خوش در خون نشسته

  هوای ری و جان هوا شد از آب ودل آب   آورند آن را که تن به اب و هوای ری
  ری من شاکر صدور و شکايت فزای   نيک ری نيک بد وليک صدورش عظيم

  جای ری ايکاش دانمی که چه کردم به   به جای من نيک آمدم به ری، بد ری بين
  ری دانم که عقرب تن من شد لقای   آن عقرب نهند طالع ری من ندانم

  ری های گرم زاد ز زهر جفای تب   من مرا سرد است زهر عقرب و از بخت
  ری وی خاک اصفهان حسد توتيای   اصفهان ای جان ری فدای تن پاک

  گزای ری جور من است ز آب و گل جان   ام ديده از خاص و عام ری همه انصاف
  ری ی ری، اتقيای سادات ری، ائمه   من مير منند و صدر منند و پناه

  اوليای ری ز احرار ری و افاضل ری و   يافتم هم اکرام هم لطف و هم قبول و
  ری خشنودم از کيای ری و ازکيای   اند که کرده از بس مکان که داده و تمکين

  ری هم باز پس شوم نکشم پس بالی   شدن مرا چون نيست رخصه سوی خراسان
  ری شکرانه گويم از کرم پادشای   اجازت است گر باز رفتنم سوی تبريز

  قفای ری برم که تيغ اجل در جان می   من به جهد ری در قفای جان من افتاد و
  ری گريخت ز دست و بای کفش می بی   پای ديدم سحرگهی ملک الموت را که
  ری بويحيی ضعيف چه باشد به پای   برگشاد گفتم تو نيز؟ گفت چو ری دست

:                                                                                    جايی ديگر به تعريض از ری چنين توصيف می کند  
  زمين کو جنتی است آمده ز افالک بر   عاجزم با اين بيان ز وصف تو امروز
  نازنين چه پشتی چه راست دارد و روئی   ری است ری پشت عراق و روی خراسان

  بر رحمت آفرين ری چون حق تعالی از   منم ی بکر آفرين از سين سحر نکته
  آفرين خاقانی آفرين خوان، خاقانی   ری بر صانعی که روی بهشت آفريد و

  در اساطير اسالمی) آب حيوان، چشمه علی شهر ری( آب حيات

  :در حديثی از عالمه مجلسی نقل شده

چشمه در آن ) ٣۶٠(به طلب آب حيات حرکت کرد تا به محلی رسيد که سيصد و شصت )کورش يعنی قوچ( ذوالقرنين

نفر را انتخاب نمود و  ٣۶٠را احضار کرد و -سرکرده و رييس چرخ و ارابه های خود- )ع(وجود داشت حضرت خضر
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ه ها بياندازيد و بشوييد ولی هيچکس به ترتيب برويد و اين ماهی ها را در چشم: به هر يک ماهی نمک آلودی داد و گفت

  .ماهی خود را درون چشمه ای که ديگری ماهی خود را در آن انداخته نياندازد

همه رفتند هر يک ماهی خود را درون چشمه ای انداخت خضر هم ماهی خود را درون چشمه ای انداخت ماهی فورآ 

رد و در آن غسل نمود و خواست که آن ماهی را بگيرد خضر مقداری از آن آب خورد و لباس خود را بيرون آو.زنده شد

خضر .همه برگشتند ذوالقرنين فرمان داد ماهی ها را بگيرند چون شمردند ديدند که يک ماهی کم است.اما آن را نيافت

گفت که آن ماهی دست من بود در آب انداختم زنده شد و چون از آب خواستم بخورم ماهی از دستم رفت و ديگر او را 

معلوم نيست اون ماهی االن کجا هست ولی هر جا که هست خوش به حالش که از آن آب خورده و تا آخر هم زنده (نديدم

وی هر چند در جستجوی آن چشمه برآمد اما . ذوالقرنين گفت آن چشمه ی حيات نصيب تو بوده است) هست به هر حال

  .آن را نيافت

ی که در مورد آب حيات گفته ميشود اغلبآ با يکديگر متفاوت ميباشند ولی همانطور که شما هم متوجه شديد اکثر حکايات

در کل همه ی اين داستان ها به يک امر مشترک ميرسند و به يک نقطه ی مشترک اشاره ميکنند و آن هم اينکه تنها 

الم و قبراق و آن حضرت هم اکنون زنده صحيح و س.. بوده است) ع(کسی که توانست از اين آب بياشامد حضرت خضر

  .ميباشند ولی از نظرها غايبند و تا هنگامی که نفخه صور دميده ميشود آن جناب زنده خواهد بود

آمده است و ) عليه اسالم(به استقبال جنازه ی حضرت اميرالمئومنين علی بن ابی طالب ) ع(آمده است که حضرت خضر

سالها پيش برای آن جناب تهيه ) ع(قبری که حضرت نوح  را تسليت و تعزيت گفت و آن ها را به) عليه السالم(حسنين 

همچنين آمده است که پيامبر عظيم الشان اسالم حضرت محمد مصطفی صل اهللا عليه و آله و .کرده بود راهنمايی کرد

سيد بن طاوس روايت کرده که حضرت .را ميشنيده اما نمی توانسته است ايشان را ببينند) ع(صلم صدای حضرت خضر

حضرت خضر و {و همچنين گقته ميشود که اين دو پيامبر. همه ساله در موسم حج شرکت ميکنند) ع(الياس  خضر و

ميروند و آن ها را از آمدن به اين طرف سد و کندن   همه روزه به هنگام غروب آفتاب نزد ياجوج و ماجوج})ع(الياس 

 .اليه های آهنی آن باز ميدارند

به عمق اين موضوعات نگاه و آن ها را سر هم کنيم شايد بتوان آدرسی و يا نشانه ای از  اما اگر اکنون کمی تامل کنيم و

  .ی و با ارزش پيدا کنيماين چشمه ی خداداد

  چشمه آب حيات در کجا قرار دارد؟

آيا  و يا اينکه. بايد ديد که منظور از ظلمات چه بوده است. همانطور که گفته شد چشمه ی آب حيات در ظلمات قرار دارد

  .ما در کره ی زمين سر زمينی به نام سرزمين ظلمات يا تاريکی ها داريم يا خير

ظلمات در اين جا به تاريکی شب و يا روز اشاره ) همانطور که گفتم(برخی از عالمان مسلمان بر اين عقيده هستند که

منظور از ظلمات جهل ميباشد و منظور .ميکندنمی کند بلکه اين تاريکی اشاره به جهل و نادانی و نا آگاهی انسان از علم 

  .دارا بود) ع(از آب حيات علم است که حضرت خضر

و يا اطراف آن قرار دارد به اطالعاتی ) ق(عده ای ديگر هم بر اين عقيده هستند که آب حيات در کوهی به نام کوه قاف 

  :رماييدويکی پديا دايره المعارف آزاد در مورد اين کوه به ما ميدهد تو جه ف

ها  در افسانه. کند ای و بلند که گويند گرداگرد زمين را پوشانده و خورشيد از پشت آن طلوع می قاف نام کوهی است افسانه

کوه قاف مکان چشمه آب حيات نيز ذکر شده و در . ها را در چاهی پشت کوه قاف می گذراند آمده است که خورشيد شب

جنس آن را از زمرد سبز . دانستند پيشينيان کوه قاف را ميخ زمين می. استادبيات کنايه از دورترين نقطه جهان 

تابد وگرنه آسمان در اصل از  ها کبودی آسمان همان روشنايی زمردين است که از اين کوه بازمی اند و به باور آن نوشته
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د، يکی در شرق آن به نام در کوهپايه آن دو شهر قرار دار. در کوه قاف هيچ آدمی زندگی نميکند. عاج سپيدتر است

فاصله کوه قاف تا . )سرزمين درون سد، چين( و ديگری در غرب آن به نام جابلسا )سرزمين درون آب، ژاپن( جابلقا

. بخش پديد آمدن اين افسانه دانسته اند های قفقاز را الهام پژوهشگران نام و جايگاه کوه. آسمان به اندازه قد انسان است

  .دانند را مربوط به اين کوه می» ق«سوره قرآن  برخی نام پنجاهمين

   )مهدی سيف الهی، وبالگ عجايب خلقت( 
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 بررسی اصل معابد بلخ و مزار شريف
 

را از تاج و تخت ايران و واگذاری آن به ) سپيتمه جمشيد(لهراسپ ابومنصور محمد دقيقی در شاهنامه کناره گيری 
:          چنين به  نظم کشيده است) سپنداته/در اصل مگابرن ويشتاسپ برادر بزرگ زريادر زرتشت ( پسرش گشتاسپ 

  
  تخـت لهـراسپ داد را چوگشتاسپ

  
  رخت بست بر و تخت از آمد فرود

  
  ر نـوبـهـا بـران شـد يـن گــز بـلخه بــ
  
  روزگـار بـدان پـرســتـان يــزدان که
  

  چـنـانی داشـتـنـــد رای جــا آن مــر
  
   زمـان ايــن تــازيان را مـکه مــر که
  

  گرفته،ی گر نگاره رابه )هوم عابد، سپيتمه جمشيد( لهراسب نماز ، خرد سپاس و خدا، عبادت شيوه ازی  تمثل دردقيقی 
 :  گويدی م چنين پيرايهی ب
  

   را خانه آفرين در آن ببست
  
  را بيگانه و خويش اندرو نماند 
  
   پالس پرستش جامهء بپوشيد 
  
  یمو فروهشت پاره بيفگند 
  
  یرو کرد گر داد روشنی سو 
  
  ی بپا ششيپ سالی س بودی هم 
  
  یخدا بايد پرستيد برينسان 
  
  را خورشيد کردی هم نيايش 
  

  .را ديجمش راه ُبد بوده چنان

 
را ) آراسپ  سردار کورش(  ارجاسپتوسط ) سپيتمه جمشيد، داماد و وليعهد آستياگ( لهراسپفردوسی گرچه محل قتل 

يعنی محل   شهر بلخبه پيروی از دقيقی همان  - صورت گرفته بود) فريدون(که در اصل به فرمان کورش سوم -
آتش ( نوش آذرعهد کورش می شمارد ولی آتشکدًه پسر سپيتمه جمشيد در  )سپنداته برديه(سپيتاک زرتشت فرمانروايی 

) رغًه زرتشتی(سمت شهر مراغًه آذربايجان  آتشکدًه آذرگشنسبمحل اين قتل را به درستی در همان سمت ) جاودانی
کًال سبب اين . نشان می دهد چه اين تنها آتشکده ايران باستان بوده  است که آتش آن جاودانی به شمار می رفته است

در رغًه آذربايجان و حکومت اوليًه وی در واليات اران و ) لهراسپ(تولد  سپنداته زرتشت پسر سپيتمه جمشيد  اغتشاش
ارمنستان و آذربايجان و در عهد پدر زن و پدر خوانده اش کورش حکومت طوالنی وی در شرق فالت ايران يعنی ناحيًه 

ی نيز در اشعارش  در اسکندر نامه به اشتباه افتاده و آتشکدًه چنانکه نظام. بوده است) باختر(در بلخ ) دريها(دربيکان 
: خوانده است آذر گشنسپرا همان ) اسالف  اصلی هزاره جات  حاليه(به معنی آتش هزاراسپی ها زارياسپ بلخ  يعنی   
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                                               به بلخ آمد و آتش زردهشت                                                                      
         به طوفان شمشير چون آب کشت                                                                                                    

                                                                    بهار دلفروز در بلخ بود                                                     
                کزو تازه گل را دهن تلخ بود                                                                                                   

                                                                                            پری پيکرانی در او چون بهار                     
              صمنخانه هايی چو خرم بهار                                                                                                     

گنج                                                                                                                 درو بيش از اندازه دينار و
             نهاده به هر گوشه بی دست رنج                                                                                                  

          ه موبدش نعل زرين بر اسپ                                                                                                      زد
                    شده نام آن خانه آذرگشسب                                                                                                  

                                                                                                                                                       
                              :  را چنين به  رشتًه نظم کشيده است  ارجاسپبه دست لهراسپ به هر حال  فردوسی واقعه قتل  

                                                                                                                                                       
                                                                                                                شهر بلخشهنشاه  لهراسپ در  
              بکشتند و شد روز ما تار و تلخ                                                                                                  

                                                                                      اندر شدند                          نوش آذروز آنجا به 
               رد و هيربد را همه سر زدند                                                                                                    

                                                                                                         ز خونشان به مرد آتش زردهشت    
.                                                                                                              چنين بد کنش خوار نتوان شمرد

                                                                                                                                                    
را سمت بلخ وهندوستان پنداشته اند در حالی که مطابق مندرجات  سپيتمه جمشيدروايات کهن ايرانی جملگی محل قتل  

اوستا می دانيم مکان حکومت وی قفقاز و آذربايجان بوده است و البد قتل وی نيز دراين ناحيه اتفاق افتاده چه گزنفون در 
ناگفته . نام می برد - دکه در اينجا بايد مراد همان شهر شوشی قراباغ باش-کورشنامًه خود در اين رابطه از شهر شوش 

ديگری پيش آريائيان هندوايرانی وجود داشته است که خدای دانای ) يمه، ايميريا(  جم، سپيتمه جمشيدنماند پيش از 
برهما  يعنی سروردانا و نزد هندوان اهورا مزدا وی همان است که نزد پارسيان . خاندان شاهی به شمار می رفته است

. انسانهای ميرا به شمار رفته اند -همچنين نخستين خدا يمیو  يمهدر اساطير هندوايرانی . ه استناميده شد يعنی خالق دانا
يعنی ريشًه نام زوج خدايان آريايی ) به معنی برگزيدن( وربا نام ) جم، جمشيد(از سوی ديگر نظر به اينکه نام يمه 

س از اين جا معلوم ميشود نام وارونا نيز اساسًا با پيوسته است؛ پ وارونیو خواهر همزادش ) قانونگذار آسمانی( وارونا
ثانيًا يمی . جمشيد ظاهر شده است ورجمشيد و اهورامزدا و برهما پيوند داشته است و اين موضوع در اوستا به صورت 

و خواهر  می دانيم نام يمه. بوده يکی بوده است) هوم/الهًه دانای شراب ( مادخواهر همزاد يمه با وارونی که دارای لقب 
ناميده می  کاشيتوو ) سرور دانا( ايميريا)/ درخشان( کاششوبه صورت ) اسالف لران(همزادش يمی در نزد کاسيان 

نام کاشيتو با . نام گرفته است) يعنی همزاد درخشان(در اوستا جمشيد ) يمه(شده اند از اين جا معلوم ميشود که چرا جم 
در رابطه با وارونا گفتنی است در وداها در تثليث ايزدان . مطابقت داده شده است گشتينناالهه شراب سومری يعنی 

، اين دو ايزد اخير به ترتيب ايزدان خورشيد و اجاق خانوادگی ائيريامنو ) مهر(ميثره و ) جمشيد( واروناآريايی 
و ) خورشيد( داژبوگو ) ايزد آسمان روشن( سواروگچه نظير آن را در تثليث . شفابخش محسوب می بوده اند

از مطالب ) شراب مقدس( هومبا توجه به سنت پرستش . در نزد اسالوهای عهد باستان سراغ داريم) آتش(سواروگيج 
يعنی لقب الهه ) هوم/می، شراب(ماد ديرين نام خود را مشتق از همين نام مادهای فوق همچنين ميتوان نتيجه گرفت که 

بر اساس . رت اين امر بايد در دوران مادر ساالری جامعًه آنان صورت گرفته باشدمی دانسته اند که دراين صو وارونی
خدای خاندان شاهی و شراب است که ) جمشيد(يمه با ) يعنی سپيتمه شاه موبدان(جمشيد  سپيتمههمين مطابقت نام  

را زادًه  ويشتاسپمگابرن و برادربزرگش زريادر زرتشت رئيس تشريفات دربار اسکندر در ايران  خارس ميتيلنی
آورده است    ) يمه/ ايعنی سرور من، به بيان ديگر همان اهورا مزدا( آدونيسو ) يمی، ماد، وارونی( آفروديت آسمانی

 معابد ويران شدًه بلخ زرتشتی / اساطيری خود موضوع  اساس  مشترک بودايی / حال  بعد از ذکر اين مقدمات تاريخی
معابد بلخ و مزار شريف اختصاص به : را مورد بر رسی قرار می دهيم ر شريف مزاو معبد تغيير مضمون دادًه 

شخصی داشته اند که در تاريخ که در تواريخ دينی و عرفانی با نامهای مختلفی همچون برديه ،گئوماته زرتشت، گوتمه 
ی ابن زکريا، لقمان، بايزيد بودا، مهاويرا، ابراهيم خليل اهللا، ابراهيم ادهم، ايوب، عزرا، يافث، شمشون، صالح، يحي

، هرمس، هوشنگ، بيژن،اسفنديار، )هودابن هود(بسطامی، دقوقی، بهلول، آصف ابن برخيا، بلعم ابن باعورا،هدهد 
نگارنده در سالهای اخير در اثبات اين همانی بودن اين افراد سلسله مقاالتی . زرير ، ايرج و آرای آرايان خوانده شده اند

ست ولی از آنجاييکه هنوزنگارش مبحث اساسی بلخ و مزار شريف به تعويق افتاده بود، نکات تاريکی را منتشر نموده ا
در باب يکی بودن گوتمه بودا با گئوماته زرتشت باقی مانده بود که خوانندگان اين مقاالت به ّحق جای سؤال اساسی در 

 بلخد که چرا موطن گوتمه بودا به روايت بودائيان نه مانع اقناعی شدن مطالب همانا اين امر می بو. اين باب می ديدند
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دور افتاده پنداشته نپال بلکه ) محل حکومت اوليه و محل والدت وی( آذربايجانو نه ) محل حکومت طوالنی زرتشت(
اسخ اين سؤال را به دو صورت می توان پ. شده که ظاهرًا در تاريخ عالم قابل توجهی از آن ديار سر بيرون نياورده است

نخست اين که نام نپال را به زبان سانسکريت می توان سرزمين ميان کوهستان معنی نمود که پيداست اين مفهوم به : داد
اما به نظر اين . سادگی می توانست نزد هندوان در باب  مناطق کوهستانی شرق فالت ايران يعنی بلخ نيز به کار رود

نهفته بوده است ) نوبهار(نام دير معروف و قديمی شهر بلخ يعنی نوويهاره  جانب گره اين نامگذاری همانا بيشتر در خود
در زبانهای کهن هندواروپايی به سادگی می " ل"به " ر"و " پ"و " ف"به " و"که علی القاعده طبق تبديل حروف 

و نپال حاليه بلکه همان بنابراين بهار و نپال بودا نه بهار . توانست به صورت نپال يا تلفظی بسيار مشابًه آن دربيايد
) فريدون(از سوی پدر خوانده اش کورش سوم ) برديه(بوده است که گئوماته زرتشت ) بلخ(باختريا نوبهاربلخ سرزمين 

سند بی بديلی که در باب يکی بودن گوتمه بودا . سالهای طوالنی در آنجا حکومت روحانی و سياسی خود را داشته است
در رابطه با همين بلخ موجود ) به معنی لفظی سرود دان زرين تن( با گئوماته زرتشت ) نوربم معنی لفظی سرود دان م( 

ميالدی از بلخ ديدن نموده در بلخ دو معبد  ۶٣٠زاير چينی که حدود سال هيون تسانگ اين است که بنا به گفتًه . می باشد
خوانده می شده است  رامه -سنگها - نويمی تر بوده  وجود داشته است که ازاين ميان آن که قد) نوبهار(به نام نو ويهاره  

به قول وی در تاالر بزرگی که با طرز با شکوهی . که آن را به سادگی می توان به معنی محل آموزش مردم معنی نمود
سانگ از چند سال پيش از هيون ت. آراسته شده بود، تنديسی از بودا ديده می شد که آن را با احجار گرانبها ساخته بودند

ديده می شد، و اين خدا حافظ و نگاهبان اين معبد عظيم به شمار ) واچورانا(در آنجا تنديسی از خدايی موسوم پی چامن 
بود که در آن بودا خود را  طشت کوچکیهيون تسانگ می نويسد که در معبد نواسنگهارامه ميان تاالر جنوبی . می رفت

. گ و فلز بود که کسی آنها را نمی شناخت و دارای الوان درخشان بوداين طشت از يک پارچه سن. شست و شو می داد
هر . در اين صومعه قرار داشت دندان بودارا که از گياه کياچه بود، نگاه داشته بودند و نيز  جاروب بودادر اين معبد 

اين اشياء را  به حکم  پيداست که." شش روز يکبار مؤمنان روزه دار می آمدند و اين اشيای مقدس را زيارت می کردند
بلخ بدانيم نه آن نپالی که کشور کوهستانی پرت و دوردستی از عالم تمدن بوده ) نوويهاره(عقل سليم بايد بومی همين نپال 

که هم در نام نو سنگهارامه و هم در باب  نام نَو در باب خود کلمه . و مرکزی هم برای علم و دانش بشری نبوده است
وويهاره ديده ميشود می دانيم که آن در زبانهای آريايی هندوايرانی می توانست به صورت نابی، نابهی، ديگر آنجا يعنی ن

ناپت وناف در آيد که به معنی جای ميانی و مرکزی است و اين ها خود معلم می دارند که نام يکی از دومعبد نوبهار بلخ 
در واقع هيون تسانگ نيز . نی دير ميانی و مرکزی بوده استکه همان نوسنگهارامه باشد نه به معنی دير نو بلکه به مع

يعنی ) مه(شمس الدين انصاری مؤلف نخبة الدهر آنجا را خانه ماه . همين معبد نوبهار را کانون بودائيان شمرده است
ه سوی که اين موضوع خود پای بودا را از نپال ب. آورده است) گئوماته زرتشت/ گوتمه بودا(خانه خود سرور بزرگ 

، بلخ )بلخ مشعشع(، بلخ بامی )بلخ زيبا(بلخ می آورد يعنی همان شهری که در تاريخ ملقب به ام البالد، بلخ الحسنه 
خود . ، بلخ شاهستان، خيرالتراب ، عروس شهر های جهان و قبة االسالم بوده است)بلخ بی نقص(شايگان، بلخ ارودان 

گرفته ] آبها[و به معنی جای تقسيم  برخب تاريخ بلخ به درستی صورتی از کلمه نام بلخ را سيد ابوالقاسم سمرقندی در کتا
درستی اين وجه . را به همين معنی آورده است) بخذی اوستا(می دانيم مارکوارت نيز نام کهن آنجا يعنی باختر . است

ه است که نامهای شان نيز معلوم اشتقاق از آنجا معلوم ميشود که در اين منطقه آب رود بلخ آب  به هيجده نهر منشعب شد
چنانکه می دانيم استاد عبداالحمد جاويد به استناد متن : هم وجه تسميه مشابهی دارند افغانستانو  افغانخود نامهای . است

در کتاب برهات سمهيتا از خود سرزمين اصلی افغانها به " ورهامهيرا"هندی، قرن ششم ميالدی از منجم معروف هندی 
در جبال " ايوکين"و به قول جهانگرد معروف چينی هيون تسانگ از قبيله ای به نام . ياد کرده است هاوگانصورت 

را با کلمًه افغان مرتبط می داند و اشعار فردوسی را مثال می " آوگان"پروفسور عبدالحی حبيبی لفظ . سليمان ياد می کند
ًا کلمات ابگانآ، اپگانآ، اغوان و غيره را نويسندگان امريکايی عالوت. آورد که در آن کلمًه آوگان دوبار به کار رفته است

: " اما چنانکه استاد بارتولد در جغرافيای تاريخی ايران اقرار می کند." در ريشه و اساس کلمًه افغان قرار می دهند
نگارنده اين سطور نام در صورتی که به نظر ." محققين تاريخ و لغت هنوز نتوانسته اند مآخذ کلمه افغان را معلوم کنند

اين سرزمين و مردم آن معنی ساده ای با پشتوانًه لغوی و تاريخی بسيار استوار دارد و آن اين است که اين نام به معنی 
) آراخوزی در تلفظ يونانيها( هرهوائيتیبوده است چه نام کهن ايرانی همين مکان افغانها يعنی  ّسدهای آبجايگاه دارندًه 
سير (به معنی پر آب  سرسواتیافزون بر اين شکل کهن هندی نام آنجا يعنی . ن دارندًه ّسدهای آب استبه معنی سرزمي
پديد آمده ) يعنی پر سد(  هتوتمنتبوده که پيداست که اين نامها بر اساس نام کهن رود بزرگ آنجا يعنی ) آب، هير آب

.        نيز می توان به معنی دارندًه سد رودخانه ای گرفت را) هلمند( هيرمندجالب است که نام کنونی اين رود يعنی . اند
که ) شهر  دارای آتشکده(باستانی آدرياسپ /زارياسپيا همان  مزار شريفحال برويم بر سر موضوع معبد باستانی شهر 

يد نکرده ام با ّغلو يکی از علمای ايرانشناس که نگارنده نام وی را به سهو در يادداشتها ق. مقبرًه امام علی پنداشته ميشود
بلکه . با توجه به اينکه در مشرق زمين هيچ شهری بر مبنای مسائل مادی به وجود نمی آمد: "و اغراق اوليه می گويد

در شهر بلخ تپه ای . انگيزًه شهر سازی افسانه و مسائل دينی و تّقدس شهر است که جامعه را به دور خود جمع می کند
در واقع کورش سوم که پادشاه و حامی يهود هم بوده و مقبره اش مزار ( رت سليمانحضهست که به اعتقاد گروهی 

زرتشت، ابراهيم ادهم، بودا که طالبانها پيکرًه بر افراشته ( ابراهيم خليل اهللاو به اعتقاد ديگر حضرت ) سليمان نام دارد
به بلخ بيايند و خانه سازند که در کنار قبر  در آنجا مدفونند و همين سبب شده است که زبدگان دنيا) اش را نابود کردند
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ازيک نسخًه : " الهه مفتاح در جغرافيای تاريخی بلخ و جيحون می آورد." سليمان يا ابراهيم يا هر مقدس ديگری باشند
 نين بکيک ) زرتشت( سپنداتهاوستای پهلوی قرن هشتم ميالدی که از سمرقند يافته شده گفته شده است که در بلخ زيبا 

 -افسانه ای آشور را نينوسالبد کتسياس مورخ و طبيب يونانی دربار هخامنشيان نام ." يعنی آتشکدًه دارای گنبد بنا نمود
نين باتوجه به نام همين آتشکده  -گرفته شده است )شاهزاده(يا نين  که در اين باب الجرم از نام نينوه پايتخت آشوريان

) بهرام= خدای پيروزی و فتح ( ونابکشکده مزار شريف را کتب پهلوی تحت نام اين آت. با شهر بلخ ربط داده است بک
که در لغت ) يا خيران(به خوبی می شناسند که آن به وضوح با نام مزار شريف و نام کهن قرون وسطايی آنجا خيبر 

می دانيم اينها القابی  معنی سودرسان و سودمند و نيکوکار و دوستدار خدا است، پيوند دارد کهخَوبر پهلوی به صورت 
شهرستان ) بلخ درخشان(اندر بلخ بامی " طبق کتاب پهلوی شهرستانهای ايران. بوده که به آتش بهرام داده می شده اند

را آنجا ) آتش ايزد جنگ و پيروزی( آتش بهرامساخت و ورجاوند ) سپيتاک زرتشت(گشتاسپان  اسفندياررا ونابگ 
در مجاورت مرز توران ) گاو= وخش، اوخشن(م شهر ونابگ در نزديکی رودخانه تور طبق مندرجات زاتسپر.". بنشاند
به همان معنی (افزون بر اين ها مطابق نسخًه هندی بندهش که در آن نام اين شهر و آتشکدًه آن به صورت فربغ . است

ن، البد منظور کوه بابای روش(ذکر گشته و افزوده شده که مکان آن نزديک کوهی به نام ُرشن ) خدادوست و نيکوکار
چنانکه اشاره شد نام رسمی کهن اين آتشکده در . در کابلستان قرار گرفته است) باميان که معنی دارای روشنی است

يعنی ) زاراسپ -آد( آدرياسپيا همان ) آتش زاراسپيها( آردراسپیيا ) هزار اسپ دارنده( زارياسپیمنابع يونان باستان 
بهرام می دانيم اسب نر يکی از صور . که صورت اخير می توانست آتش اسپ  نيز معنی شود آتش هزار اسپيها بوده 

پيداست که اين نام، اسم اين آتشکده را با آتشکدًه معروف جنگجويان در آذربايجان . آريائيان بوده است ايزد رعد و جنگ
زرتشت / بودادر اين باب گفتنی است . استپيوند داده و با آن مشتبه می ساخته ) يعنی آتش اسپ نر(يعنی آذرگشنسپ 

خورشيد ( ويشنوا يکی از مظاهر بودصلح دوست خود از طبقًه جنگجويان محسوب می بوده است و از اين جاست که 
يعنی  راهو گنهاز سرودگويان وداها، ملقب به ) دانای سرودهای دينی( گوتمهبه شمار آمده است و تحت عنوان ) جنگاور

کلمانت راهب بزرگ اسکندرانی که در قرن دوم وسوم ميالدی می زيسته است حتی از . شمنان می باشدسرکوب کنندًه د
در بلخ سخن رانده است که بايد اين تنديس  متعلق به مادر زرتشت يعنی ) آفروديت دانا( آفروديت تانايامشاهدًه تنديس 

را  از  زريادر زرتشتوده باشد چه خارس ميتيلنی مادر مادر بودا ب) دانای بزرگ( مهامايايا همان ) دانامنش( آميتی دا
زرتشت و مادرخواندًه / بر همين اساس است که در شاهنامه نام مادراسفنديار. ناميده است آفروديت آسمانیزبان ايرانيان 
                                                                                                     .ذکرشده است ناهيدکورش، / فرشوشتر

قرون وسطی مقبرًه امام علی ) خَوبر، خيران( خيبريا همان  مزارشريفدر مجموع از مطالب فوق معلوم ميشود چرا 
در اصل (پيداست نام کهن اين قصبه يعنی خيبر : تصور گرديده است که می دانيم مقبره اش در نجف در عراق است

با قلعه خيبر يهوديان نزديک مدينه که به دست علی بن ابی طالب پيشوای جنگجوی مسلمين فتح  مطابق می شده) خَوبر
گرديده بود و از جانب ديگر مسلمًا در عهد بازيابی دوبارًه اين مکان مقدس باستانی در دوره سالجقه هنوز اخبار انتساب 

د جنگ و پيروزی آريائيان بهرام کامًال فراموش يعنی به ايز)  خداوند پيروزی( ونابکمحل همين آتشکدًه معروف به 
در ساختمان آتشکدًه  خيبربه توسط نام ) بهرام(و عجم  ) علی(نتيجتًا دو رهبر ملکوتی جنگجوی عرب . نشده بوده است
بارتولد در تذکرًه جغرافيای تاريخی ايران و . و: به هم رسيده و يکی شده اند) مزارشريف بعدی(بهرام ونابک 

با تغيير و (نج در کتاب جغرافيای تاريخی سرزمينهای خالفت شرقی و قايع مربوط به کشف دوبارًه اين مکان را لستر.گ
امام علی که در اساطير به  آگرادات کورش= ابراهيم خليل اهللا فرزند خواندًه آذرتحوالت آن از انتساب  واقعی آن به 

مزارشريف در شرق بلخ واقع و :"بارتولد می آورد. و: می دهندچنين شرح ) آتش مشتبه گرديده= ايرانی نامش با آلوو
معلوم نيست که در زمان قديم در همين جائی که اکنون مکان . امروزه مهمترين مکان مقدس مسلمانان اين ايالت است

وده، به دراينجا واقع ب قريًه خيبردر قرون وسطی . مقدس مسلمانان است مکان مقدسی از بودايی و ديگری بوده يا نه
خليفه در همين جا ) ع(در نيمًه اول قرن دوازدهم شايعه ای منتشر شد که علی . طوری که کارناتی سياح تعريف می کند

. عده ای مدعی بودند که پيغمبر را در خواب زيارت کرده و اين واقعه را از خود حضرت رسول شنيده اند. مدفون است
فقيهی جدًا اظهار نمود که اين مطلب حقيقت ندارد، زيرا علی هرگز بدين . مددر مجلس والی صحبت اين داستان به ميان آ

شب مرد فقيه در عالم رؤيا ديد که مالئکه نزد وی آمدند و او را سوی قبر بردند و جسد علی . صفحات قدم نگذاشته است
ده بود مورد ضرب و مالمتش از اين که نسبت کذب به پيغمبر دا. را که به همان حال اصلی باقی بود نشان دادند) ع(

والی به اتفاق . فقيه با آثار ضربات وارده از خواب بيدارشد و شتابان به سوی والی رفت و ماوقع را نقل کرد. قرار دادند
جماعت کثيری از مردم به محل موعود در آمد و جسد خليفه را که به حال اصلی باقی بود معاينه کرد و امر داد که در 

حکايت کارناتی با اينکه موهوم و افسانه است، با اين حال نقل قول صحيحی است از آنچه در . الی بنا کنندآنجا مقبرًه ع
مضمون اشعار فارسی آنجا نيزبه همين منوال است و به طوری که ييت تعريف می کند اشعار را به دور .. بلخ شنيده بود

اين بنا را سلطان حسين بايقرا . طور نسبی چندان قدمتی نداردبنای کنونی مزار از ابنيه ای است که به . ضريح کنده اند
بنای قديمی را چنگيز خان خراب کرد و از قراری . ساخته است) هجری٨٨۶(ميالدی  ١۴٨١از اوالد تيمور در سال 

 مزار با گنبد کبودش يگانه عمارت. هجری قمری کشف شد ٨٨۵مجددًا در سال ) ع(اسفزاری مورخ می نويسد قبر علی 
نايب علی خان والی که مذهب تشيع داشت در سال . بر جستًه شهری است که در نزديکی مکان مقدس ايجاد گرديده است

. گ."   مزار شريف را مقر خود قرار داد و از اين تاريخ مزار شريف مهمترين شهر ترکستان افغانستان شد ١٨۶۶
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گ و مهم افغانستان است، و مزار شريف که گويند قبر امروز بلخ از شهرهای بزر: " لسترنج در اين باب می نويسد
در شهور سمًه خمس و ثمانين و ثمانمائه که : " مير خواند گويد. درآنجا می باشد. است ) ع(حضرت علی ابن ابی طالب 

که نسلش به معين السلطنة و خالفة ميرزابايقرا در قبة االسالم بلخ لوای ايالت مرتفع گردانيده بود، شمس الدين محمد نام 
اتصال می يافت به بلخ شتافت و کتاب تاريخی ظاهر ساخت که زمان سلطان سنجر سلجوق ) زرتشت(بايزيد بسطام 

ميرزا . در فالن موضع استخيران تصنيف کرده بودند و مکتوب بود که مرقد شاه اوليا علی ابن ابی طالب در قريًه 
درموضع . تشريف بردند. ه و به قريًه مذکوره که تا بلخ سه فرسخ استبايقرا سادات سادات و اعيان و قضاة را جمع آورد

فرمود تا آن را حفرنمايند، لوحی از سنگ سفيد پيدا شد بر آن . ديد که قبری در ميان او موجود بود) نين بکی(= گنبدی
ميرزا بايقرا . پاک بردند الجرم همگان روی نياز بر آن خاک. منقش بود که هذا قبر اسداهللا اخ رسول اهللا علی ولی اهللا

قاصدی به دارالسلطنًه هرات فرستاد خاقان منصور بدان جانب نهضت فرموده قبه ای در کمال ارتفاع بنياد نهاده، در 
از کثرت عمارت و زراعت صفت مصر گرفته و به  خواجه خيراناطراف آن ايوانها و بيوتات طرح انداخت و قريًه 

                                                 ." ت داد که شرح آن بگفتن و نوشتن راست نيايداندک زمانی آن مقدار جمعيت دس
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 ِملک سبای اساطيری عهد باستان دراصل همان زهاب کرمانشاهان است
 

کتاب نفيس تاريخ ماد تأليف دياکونوف، ترجمه کريم کشاورز منبع بی نظيری برای تحقيقات ايران شناسی، خصوصًا در 
در باب موضوع اخير نواحی کرد نشين غرب ايران . مورد تاريخ و جغرافيای تاريخی نواحی غربی ايران می باشد

بوده و آنان در شرح اين حمالت نام بخشهای مختلف و  ريان اغلب متوجه آنجا.وضعيت استثنائی دارند چه حمالت آشو
قلعه های مهم آنجا را ذکر کرده اند که به ياری تحقيقات  زبانشناسی  در امر تبديالت حروف می توان بسياری از اين 

های قابل  نگارنده  ضمن مقاالتی برخی از اين نواحی را شناسايی نموده است در اينجا بقيه نام. اماکن را شناسائی نمود
و همچنين ) به کار رفته - آب= که در نامش واژًه موسی( موسی سينا: بررسی و ممکن را مورد شناسايی قرار می دهيم

بر  بوناسینام مرکز موسی سينا يعنی . به ترتيب نواحی سرچشمه ای زاب کوچک و زاب بزرگ هستند موسی سير
که  سی پيرمانواليت . کردستان عراق می باشد هر پنجوينشاساس تبديالت حروف و افزودن پسوند نسبت مطابق با 

به عبارت ديگر به زبانی بيگانه و " ساکنين اش مانند زنان تته پته می کنند"کتيبًه آشور ناسيراپال دوم می گويد که 
های اين ناحيه خانه باشد که اجزاء نام وی به تعبير ايرانی آن در نام/ مهجور سخن می گويند بايد همان ناحيًه پيرانشهر

لهجه ای از زبان سومری شمرد که البد ) زبان زنان(اين زبان کهنه و بيگانه  را می توان زبان امه سال . زنده مانده اند
به اکدی به (نامهای آراشتوا، سومورزو،زامرو، کاربيتو . پيش از ميالد زنده بوده است ٨٨٠تا آن زمان يعنی حدود سال 

گارا به ترتيب با سردشت، سنقر، دمهران مذکور در شرفنامه، قروه، ديرمولی و روستای زاغه ، آّمالی، دا)معنی مبارک
به لغت هندوايرانی به معنی سرزمين قالع ( کرتی يارا اما نام مهمتر در اين باب واليت . قابل انطباق می باشند

و شهر آنان ) کردان شرقی( کرتی هاوی نام می باشند چه اين نامها به تر تيب حاالربوسا يا  بارو مرکز آن )  کوهستانی
معنی ظاهر به می باشند؛ با علم به اينکه کلمًه الر به زبان بوميان باستانی اين سرزمين يعنی لولوبيها به  بيجار گروس

 ملک سبایبعد از ذکر اين مقدمات به سراغ . اوستايی بوده است) ی-گر( یيعنی به جای همان کلمه گئير نشينکوه
را به ) اينا - ساب( سابيناو ) اوم -ساب( سابومدياکونوف در تاريخ ماد مکان سرزمينی باستانی با نامهای : ی برويمباستان

معدن سنگ نمک و = ساگ بيتو(گفتنی است اين نام ربطی با نام شهر ساوه . درستی در سمت شمال عيالم دانسته است
می . بايد رفت سرپل زهاب کرمانشاهانو  زهابه به سراغ شهر بديهی است که در اين را. ندارد) گچ کتيبه های آشوری

آسرون ) مادی(تبديل پذير بوده است به عنوان مثال کلمًه اوستايی )  ذ(دانيم که در زبانهای کهن ايرانی حرف س به ز 
+ پاد ( يرپاددياکونوف نام باستان بخش سر پل شهر زهاب را به صورت . تبديل به آذرون گرديده است) نگهبان آتش(

بنابراين نام شهر مجاور آن . آورده است و کلمًه پاد علی القاعده به پذ و َپل و ُپل قابل تبديل بوده است) پسوند عيالمی اير
نيز ريشه در اعصار باستانی دارد و اين نام علی القاعده صورت تطور يافتًه ) خسرو شاد فيروز زمان ساسانيان(زهاب 
و در دومی با اوم منابع بابلی و آشوری است که پيداست در اولی با پسوند اسمی اکدی  ایاين - سابيا وم -سابهمان 

آمده که با شهر خانقين  خودوندر کتيبه های آشوری  سابينانام مرکز واليت . روبرو هستيم اينپسوند نسبت ايرانی 
ين ليک ترجمه دکتر رقيه بهزادی  به در کتاب فرهنگ اساطير شرق باستان تأليف گوندول.  کردستان عراق مطابقت دارد

به عنوان الهه آب وغالت سخن به ميان آمده که همسر ") بانوی سابا("نين سابا صراحت از الهه محبوبی سومری به نام 
می دانيم نام ديگر ايالت اين ديار .محسوب گرديده است) مردوک=داودپسر  سليمان"= کسی که مرا خوانده است(" نبو

اين . بوده که در زانهای کهن سامی و همچنين ايرانی به معنی سرزمين آبهای خوب و محل تراوش آب بوده است نامرو
) صبا( سباخود نام . تطبيق داده شود) الهًه مادر و سرچشمه ها(نام از سوی ديگر می توانست با نام الهًه سومری ناّمو 

ست و دولتی در يمن بدين نام مسمی بوده که تورات و قرآن منظور نيز در زبانهای سامی به معنی زيبا و آرمانی بوده ا
گفتنی است در غرب فالت ايران الهه . ملکه ای از يمن مراد دانسته اند) کورش(از اين ملکه سبا را در رابطه با سليمان 

پرستش می شده است ) الهًه سرزمين پر آب( ايشتارو ) زن دارای پستانهای بزرگ( ناهدمادر و سرچشمه ها با نامهای 
معروف بوده است و بر اساس همين سنن مادر ساالری بوميان غرب فالت ايران  بيت ايشتارو کنگاور به نام وی به 

سابينا  - درهمين نواحی سابوم) نامرو( ناواربوده است که در عهد پادشاه معروف بابل حمورابی ملکه ای با نام يا عنوان 
برای تسليم او مجبور به لشکر کشی عليه وی  ، فرمانروای قانونگذار عهد باستانحمورابیحکومت می کرده است که 

پيداست که در اينجا با يکی از ريشه های کهن اسطورًه سليمان و ملکًه سبا سرو کار داريم ولی از آنجاييکه در . شد
ترجمه عبری خاندان هخامنشی در شجره نامه انجيلی و توراتی سليمان تورات و انجيل و قرآن، سليمان دقيقًا در ميان 

بنا به تورات خواند شده از سوی (بنابراين اسطورًه حمورابی و ملکًه سابوم بعدًا به کورش . مقام همان کورش سوم است
می دانيم که در روايات اسالمی نام ملکًه . نسبت داده شده است) اسالف آالنها(ملکه ماساگتها  توميريسو ) نبو= خدا

. تورانی تاريخ اساطيری ايران است فرنگيسو همچنين  توميريسمعرفی شده که مترادف نام ) پرگيس( بلقيسسبا، 
گفتنی است که کورش برای به تبعيت در آوردن توميريس و ماساگتها از وی خواستگاری کرد ولی چون جواب جز به 

می دانيم در اوستا نام چين و . دست داد کام وی آمد با نيروهای وی در گير شد و سر انجام در اين راه جان خود را از
.  آمده، که اين خود در تلفظ با سبا مطابقت پيدا می کرده است) سرزمين پرسود( سوهیترکستان ديار ماساگتها تحت نام 

که جالب است -) صبا(ملکًه سبا و ) مرد صلح، کورش(= سليماندر مثنوی معنوی مولوی اسطورًه مراسالت و مالقات 
آفتاب پرست و دارای زرهای فراوان معرفی شده و منظور  ملکه سرزمين سوهی اوستاست ) آالنها(ت مساگتها بنا به سن

                                                                                            :چنين منظوم گرديده است -نه سبای عهد باستان
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                                                                   :    شهر سبا سوی سليمان عليه السالمقصًه هديه فرستادن بلقيس از 
                       

ًه بلقيس چل استر بدست                  بارآنها جمله خشت زر بدست                       هدي
چون به صحرای سليمانی رسيد            فرش آن را جمله زر پخته ديد                       

زر تا چهل منزل براند              تا که زر را در نظر آبی نماند                       بر سر 
بارها گفتند زر را وا بريم                   سوی مخزن ما چه بيگار اندريم                       

رصًه کش خاک زرده دهيست           زر به هديه بردن اين جا ابلهيست                       ع
ای ببرده عقل هديه تا اله                   عقل آنجا کمتر است از خاک راه                       

کساد هديه آنجا شد پديد               شرمساريشان همی واپس کشيد                       چون 
باز گفتند ار کساد و ار روا                 چيست برما بنده فرمانيم ما                       
گر زر و گر خاک ما را بردنی است     امر فرمانده به جا آوردنی است                       
گر بفرمايند که واپس بريد                  هم بفرمان تحفه را باز آوريد                       
خنده اش آمد چون سليمان آن بديد          کز شما کی من طلب کردم ثريد                       
من نمی گويم مرا هديه دهيد                 بلک گفتم اليق هديه شويد                       
که مرا از غيب نادر هديه هاست           که بشر آن را نيارد نيز خواست                       
می پرستيد اختری کو زر کند               رو به آريد کو اختر کند                       
می پرستيد آفتاب چرخ را                   خوار کرده جان اعلی نرخ را                       
آفتاب از امر حق طباخ ماست              ابلهی باشد که گوئيم او خداست                       
آفتابت گر بگيرد چون کنی                  آن سياهی زو تو چون بيرون کنی                       
نه به درگاه خدا آری صداع                 که سياهی را ببر واده شعاع                       
گر کشندت نيمه شب خورشيد کو          تا بنالی يا امان خواهی ازو                       
حادثات اغلب به شب واقع شود            و آن زمان معبود تو غايب شود                       
سوی حق گر راستانه خم شوی            وارهی از اختران محرم شوی                       
چون شوی محرم گشايم با تو لب          تا ببينی آفتابی نيمه شب                       
جز روان پاک او را شرق نه              در طلوعش روز و شب را فرق نه                       
روز آن باشد که او شارق شود            شب نماند شب چو او بارق شود                       

مايد ذره پيش آفتاب                  همچنانست افتاب اندر لباب                       چون ن
آفتابی را که رخشان ميشود                 ديده پيشش کند و حيران ميشود                       
همچو ذره بينش در نور عرش             پيش نور بی حد موفور عرش                       
خوار و مسکين بينی اورا بی قرار        ديده را قوت شده از کردگار                       

ی که از و يک مأثری                بر ُدخان افتاد گشت آن اختری                       کيمياي
نادر اکثيری  که از وی نيم تاب            بر ظالمی زد بکردش آفتاب                       

عجب ميناگری کز يک عمل            بست چندين خاصيت را بر زحل                       بوال
باقی اختر ها و گوهرهای جان             هم بر اين مقياس ای طالب بدان                       

ن آفتاب                        ديدًه ربانيی جو و بياب                       ديده حسی زبو
تا زبون گردد به پيش آن نظر               شعشعات آفتاب با شرر                       

.....                       نظر نوری و اين ناری بود             نار پيش نور بس تاری بود کآن
                       

:                                                   تحريض سليمان عليه السالم مر رسوالن را بر تعجيل هجرت بلقيس بهر ايمان   
همچنانکه شه سليمان در نبرد                جذب خيل و لشکر بلقيس کرد                       
که بياييد ای عزيزان زود زود                که بر آمد موجها از بحر سود                       
سوی ساحل می فشان بی خطر                جوش موجش هر زمانی صد گهر                       

 گفتيم ای اهل رشاد                       کين زمان رضوان در جنت گشاد                       الصال
پس سليمان گفت ای پيکان رويد               سوی بلقيس و بدين دين بگرويد                       

يدش بيا اينجا تمام                     زود که اّن اهللا يدعوا بالسالم                       پس بگوي
هين بيا ای طالب دولت شتاب                  که فتوحست اين زمان و فتح باب                       

.....                       ای که تو طالب نًه تو هم بيآ                    تا طلب يابی ازين يار وفا  
  
 
 



 

 218

 چشمًه يا حوض کوثر در اصل همان درياچًه ّقله سبالن است
 

محتسب داند که من اين کارها کمتر کنم                        من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم                          
الله ساغرگير و نرگس مست و بر ما نام فسق                            داوری دارم بسی يارب که را داور کنم                 

انه بندم شرط با ساغر کنم                    عهد و پيمان فلک را نيست چندان اعتبار                                 عهد با پيم
)     حافظ(عاشقان را گر در آتش می پسندد لطف دوست                             تنگ چشمم گر نظر در چشمًه کوثر کنم 

آبها  می باشد به الهًه) النًه سود( کوه سبالنکه همان ) خوب کنش( کوه هوکردر باالی ) شاه موبدان(در اوستا جمشيد 
چشمًه آب گرم معدنی (چشمه ناهيدمی دانيم . ناهيد فديه می آورد تا وی را در روی زمين بزرگترين شهريار بگرداند

در قّله آن واقع شده اند و اينجا مکان پرستش همين الهًه  )اورويس(درياچًه ناهيد در دامنًه اين کوه و ) معروف سرئين
همان سپيتمه داماد و وليعهد آستياگ و پدر سپيتاک ) موبد درخشان(خود جمشيد  .آبهای ايرانيها به شمار می رفته است

در شمال و جنوب ) افراسياب دوم(طبق اسناد تاريخی او مدتهای مديدی از سوی ماديای اسکيتی . زرتشت بوده است
در روايات . بوده است) آنتاها، اسالف بوسنيها(وی اصًال از مغان درون سرمتهای دوردست . قفقاز حکومت نموده است

مکان هبوط آدم ابوالبشر به شمار آمده  -که در تفاسير به خطا با جزيرًه سيالن اشتباه شده -)سئوالن(قرآنی کوه سبالن 
يعنی پرذات ) هوشنگ(اين برداشت از آنجا حادث شده که نزد ايرانيان سپيتمه جمشيد و پسرش سپيتاک زرتشت . است

را نيز می داده است  نخستين مخلوقعالوه بر اين معنی ) پيشداد(ولی نام پرذات . می شده اند نخستين قانونگذاران ناميده
و اين معنی در نزد ملل سامی يهود و عرب مورد توجه قرار گرفته و از اينجاست که ترجمه عبری نام پادشاهان مادی و 

ت بر خالف قرآن مکان بهشتی نخستين مخلوقات را اما تورا. پيشدادی در تورات در مقام نخستين انسانها قرار گرفته اند
ديگری نيز ) يمه(به غير از اين جم يک جم .  نه در کوه سبالن بلکه درنواحی پر آب شمال بين النهرين قرار داده است

پادشاه ميرا وجود  -در ميان ملل آريايی به عنوان خدای مرگ و مير و حامی خاندان پادشاهی و همچنين نخستين خدا
بی شک نام ديگر همين خداست که .شته است که پارسيان وی را همچنين در مقام خدائيش اهورامزدايش می خوانده انددا

به هرحال همنامی اين دو باعث اشتراک اساطير آنان و . جمشيد به پاسارگاد اطالق شده است] تخت[به صورت 
را به لغت  سرانديبيعنی ) سئوالن، سبالن( سيالن نام اسالمی ديگر کوه. معروفيت  هر چه بيشتر جمشيد گرديده است

اوش اوستايی به سادگی می توان دارای قّله درخشان معنی نمود که اين مترادف نام سبالن در کتيبه های آشوری يعنی 
در زبان عربی به معنی چشمه يا حوض دارای آب فراوان گرفته می شده  کوثرظاهرًا . است)دارای قّله روشن(ديريکا 
تئيره، (=در قّله "پيداست که معنی ايرانی آن کوهسر بوده است چه کتاب پهلوی  بندهش به صراحت می گويد . است

ژًه کوثر آشکار است که وا." قرار دارد) يعنی دارای يخهای گسترده( اورويسدرياچًه ) سبالن(کوه هوکر ) کوهسر
در . يکجا با هم در خود جای داده است) دارای يخهای گسترده(عربی شکل و معنی نامهای ايرانی کوهسر و اورويس 
چشمه معروف که به وضوح مطابق / حوض کوثر با يک نهر/ يک حديث نبوی مسلمين هم به همجوار بودن چشمه

امبر فرمودند به معراج که رفتم به دو نهر رسيدم يکی نهر پي: " می باشد اشاره شده است) زيبا(چشمه آب معدنی سرئين 
حمداهللا مستوفی قزوينی در نزهت القلوب مطالبی را ". که در آن غسل کردم رحمتو يکی نهر ) که از آن نوشيدم کوثر

چشمه ) کوثر کوهسر،(در بارًه کوه سبالن آورده که معلوم می دارد چرا پيش مسلمين درياچًه زيبا و يخ آلود قّله سبالن 
کوه سبالن در آذربايجان  از جبال معروف است و بالد اردبيل و سراه و : " ای بهشتی و آن جهانی به شمار آمده است

دورش . پيشکين و آباد و ارجاق و خياو در پای آن افتاده است؛ کوهی سخت بلند است و از پنجاه فرسنگ ديدار می دهد
ف خالی نبود و بر آنجا چشمه است اکثر اوقات آب او يخ بسته بود از غلبًه سرما سی فرسنگ باشد و قّله او هرگز از بر

من قراء فسبحان اهللا : و درکتاب عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات زکريا بن محمد قزوينی از رسول عم مرويست
الحی من ميت و يخرج حين تمسون و حين تصبحون و له الحمد فی السموات و االرض و عشيًا و حين تظهرون يخرج 

الميت من الحی و يحيی االرض بعد موتها و کذلک تخرجون کتب اهللا تعالی له من الحسنات بعد و ذلک به مقدار ورقة 
ثلج يسقط علی سبالن و ما سبالن يا رسول اهللا قال جبل من بين ارمنية و آذربايجان عليه عين من عيون الجنة و فيه قبر 

ريخ مغرب گويد که آن چشمه را آبی در غايت سرد است و در حواليش چشمه های آب سخت گرم من قبوراالنبياء و در تا
                                                                                                                 ."است و سوزان و جاری است

شاعران پارسی گوی ابياتی را متضمن نام کوثر سروده اند که در فرهنگنامه دهخدا برخی از آنان ذکرشده اند و ما به 
                                                                                         :  سليقه خود ابياتی را از ميان آنها گلچين می کنيم

)                       منوچهری(وثر و از چشمًه حيوان               خاکش همه از عنبر و کافور عجين است آبش همه از ک
)                       ناصر خسرو(صحراش منقش همه مانندًه ديبا                      آبش عسل صافی مانندًه کوثر     

)                       عمرّخيام(و آنجا می ناب و شهد و شکر باشد             گويند بهشت و حور و کوثر باشد       
)                       خاقانی(به بوتراب که شاه بهشت و کوثر اوست           خدای کعب و ترابش کواعب و اتراب  

)                       مولوی(ر نمايد آب شور        چونکه آب خوش نديد آن مرغ کور                 پيش او کوث
)                       سعدی(عارضش باغی دهانش غنچه ای                     بل بهشتی در ميانش کوثری        

)                       حافظ(ثر نباشد       بيا ای شيخ و از خمخانًه ما                           شرابی خور که در کو 
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صادق الوعد )نينورتای بابليان/فرائورت( اسماعيل اسطورًه  
 

پادشاه عربهای بين ( اربيانچهارمين فرمانروای ماد در خبر هرودوت يا همان )فرود شاهنامه، يعنی ديندار( فرائورتنام 

در . يعنی خداشنو آمده است اسماعيلدر خبر کتسياس، در تورات و قرآن به صورت ) گرگان و بلخ، از اسالف تاجيکان

اساطير شاهنامه ای ما  فرودو  سياوشيعنی سود رسان قيد شده است يعنی همان  سياورشنوی ) در واقع لقب(اوستا نام 

) شهريار نيرومند( خشتريتینام پدر وی را منابع آشوری . خواص ميهنمان معروف است که تراژدی وی نزد همًه عوام و

در منابع اسالمی . است) منطقه کاشان( سرزمين چشمه زارهااوستا و شاهنامه يعنی پادشاه  کيکاوسآورده اند که همان 

يعنی ( حزقيل: ذکر شده است) اده استکه نام وی از قلم هرودوت افت(پدر فرائورت  خشتريتیدو نام برای همين فرد يعنی 

يعنی پدر امتهای فراوان که عدم درک معانی لفظی نامهای ايشان و همچنين ريشه های  ابراهيمو ) نيرومند شيده توسط خدا

اساطير آنان، خصوصًا موجب تشويش منابع اسالمی گرديده است؛ ما روايات مربوط به همين اسماعيل را از سايت تبيان 

  :نقل می کنيمبه عينه 

  داستان اسماعيل صادق الوعد 

  ) ٥٤(َو اْذُآْر فى اْلِكَتِب ِإسَمِعيَل ِإنَُّه آاَن صاِدَق اْلَوْعِد َو آاَن َرسوًال نَِّبيا

  ) ٥٥(َو آاَن َيْأُمُر َأْهَلُه ِبالصَلوِة َو الزََّآوِة َو آاَن ِعنَد َربِِّه َمْرِضيا

  آن وى درست وعده ، و فرستاده اى پيامبر بود در اين آتاب اسماعيل را ياد . ٥٤

  . پسنديده بود  و آسان خود را به نماز خواندن و زآات دادن وادار مى آرد و نزد پروردگار خويش . ٥٥

  ) از سوره مبارآه مريم (

  داستان اسماعيل صادق الوعد در قرآن و روايت 

  داستان اسماعيل در قرآن 

بر جز در اين دو آيه در جايى ديگر نيامده ، تازه اين دو آيه هم بنا به يك تفسير مربوط به داستان اسماعيل بن حزقيل پيغم

او است ، و بنابر آن خداى سبحان او را به ثناى جميلى ستوده و صادق الوعد و آمر به معروف و مرضى درگاه خويش 

  . او رسولى نبى بوده است : خوانده وفرموده آه 

  ات داستان اسماعيل در رواي

و اما حديث در علل الشرايع به سند خود از ابن ابى عمير و محمد بن سنان ، از شخصى آه نام برده ، از امام صادق 

اسماعيل فرزند ابراهيم )) اذآر فى الكتاب اسمعيل انه آان صادق الوعد و آان رسوال نبيا((روايت آرده آه ) عليه السالم (

وده آه خداى عز و جل به سوى قومش مبعوث نمود، و مردمش او را گرفته و پوست نيست بلكه پيغمبرى ديگر از انبياء ب

خداى عز و جل مرا نزد تو فرستاد تا هر امرى دارى اطاعت آنم : سر و رويش را آندند، پس فرشته اى نزدش آمده گفت 

  . من بايد به ديگر انبياء اقتداء داشته و آنان را اسوه خود قرار دهم : ، گفت 



 

 220

من بايد : نيز روايت آرده آه در آخر آن آمده ) عليه السالم (اين معنا را به سند خود از ابو بصير از امام صادق :  مؤ لف

  . را اسوه خود قرار دهم ) عليه السالم (حسين 

چرا  هيچ مى دانى: روايت آرده آه فرمود) عليه السالم (و در آتاب عيون به سند خود از سليمان جعفرى ، از امام رضا 

با مردى وعده آرده بود، در همان موعد در آنجا : فرمود. نه ، نمى دانم : اسماعيل را صادق الوعد خواندند؟ عرض آردم 

  . حاضر شده تا يك سال به انتظارش نشست 

ع نيز روايت شده در مجم) عليه السالم (اين معنا در آافى از ابن ابى عمير از منصور بن حازم و از امام صادق : مؤ لف 

  . آن را بدون ذآر سند از آن جناب نقل آرده است 

اسماعيل وعده اى داده : آمده آه امام فرمود)) و در تفسير قمى در ذيل آيه واذآر فى الكتاب اسمعيل انه آان صادق الوعد

  . بود و يك سال منتظر دوستش نشست ، و او اسماعيل پسر حزقيل بود

بوده مطلق بوده است ، يعنى مقيد نكرده آه يك ساعت يا يك روز يافالن مدت در آنجا وعده اى آه آن جناب داده : مؤ لف 

منتظر مى مانم ، به همين جهت مقامى آه از صدق و درستى داشته اقتضاء آرده آه به اين وعده مطلق وفا آند، و در 

  . جائى آه معين نموده ، بايستد تا رفيقش بيايد

ى از حب ، اراده ، عزم ، ايمان ، ثقه و تسليم داراى مراتب مختلفى است آه بر حسب صفت وفاء مانند ساير صفات نفسان

اختالف مراتب علم و يقين مختلف مى شود، همانطور آه يك مرتبه از ايمان با تمامى خطاها و گناهان مى سازد آه 

تابه جايى مى رسد آه از هر شرك  نازلترين مراتب آن است ، و از آن به بعد مرتبه به مرتبه رو به تزايد و صفا نهاده

خفى خالص مى گردد، و ديگر قلب به چيزى غير از خدا تعلق پيدا نمى آند، حتى التفاتى هم به غير خدا نمى نمايد، آه اين 

اعال مراتب ايمان است ، همچنين وفاى به عهد هم داراى مراتبى است ، يكى از مراتبش وفاى قولى است ، مثل اينكه قول 

ه يك ساعت يا دو ساعت فالن جا منتظر بايستد، تا آار الزم ترى پيدا شده او را از بيشتر ايستادن منصرف آند، اين بدهد آ

يك مرتبه از وفاء است ، آه عرفا آن را وفاء مى خوانند، و از اين مرتبه باالتر اين است آه آنقدر بايستد تا عادتا از 

ه ياس مقيد سازد، و از اين هم باالتر اينكه اطالق آن را حفظ نموده اينقدر برگشتن طرف نااميد شود و اطالق وعده را ب

بايستد تا طرف برگردد هر چند آه طوالنى شود، پس نفوس قوى آه مراقب قول و فعل خود هستند هيچ وقت قولى نمى 

مينكه از زبانشان در آمد ديگر دهند مگر قولى آه طاقت عمل به آن را داشته باشند و بتوانند با عمل آن را تصديق آنند و ه

  . هيچ چيز از انفاذ آن بازشان نمى دارد

به يكى از اصحاب خود وعده داد آه درم آه نزد خانه آعبه ) صلى الّله عليه و آله و سلم (و در روايت آمده آه رسول خدا 

صلى الّله عليه و آله (رسول خدا منتظرش مى باشد تا او برگردد، ولى آن مرد در پى آار خود رفته فراموش آرد برگردد، 

آرى اين مقام صديقين است . سه روز در آنجا منتظر ماند تا خبر به آن مرد رسيد، به مسجد آمده عذر خواهى آرد) و سلم 

  .آه هيچ سخنى نگويند مگر آنكه بدان عمل آنند

http://www.ghadeer.org/site/thekr/lib/024/start  
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نجات دهندًه اليشع، (يسع  با پسرش) نينورتای خدا/فرائورت سياوش، نبو(اسماعيل  نامقرآن سورًه ص  جالب است در  

يک جا ) قوی، ثروتمند، مردوک خدا(ذوالکفل  و نواده اش) کياخسارو، خضر، الياس، انکی خدا يعنی ملل ازيوغ آشور

  : اين مطلب در سايت تبيان در زير عنوان يسع چنين قيد شده است. ذکر شده است

  )ع(پيامبرى يسع

اسرائيل بوده و قرآن جز در زمره مجموعه پيامبرانى آه ايمان بدانان واجب است، درباره زندگى  وى يكى از پيامبران بنى

  )١(؛ »َوَذاالِكْفِل َوُآلٌّ ِمَن اَألْخياِرَواذُآْر ِإْسمِعيَل َواْلَيَسَع «: او مطلبى يادآور نشده است

  ) ٢.(»َوِإْسماِعيَل َواْلَيَسَع َوُيوُنَس َوُلوطًا َوُآّلًا َفضَّْلنا َعَلى العاَلِميَن«

بوده آه پس از رحلت الياس به تبليغ رسالت الهى پرداخته و به همان شيوه ) ع(شود آه يسع، پسر عموى الياس و گفته مى

آرده است و در زمان آن حضرت، رخ دادها و گناهان بسيارى انجام  س، مردم را به خدا پرستى دعوت مىدين و آيين اليا

  . پذيرفت

اى گذرا داشته  ياد آرده و به پيامبرى يسع اشاره) ع(آنيم آه قرآن به طور خالصه و آوتاه از الياس و نيز مالحظه مى

  . ائيليات استمملّو از اسر) ع(است، ولى آتب تاريخى درباره الياس

گزينيم و فشرده آن را ياد آور  ما تنها رويدادى را آه طبرى نقل آرده از ميان مطالب فراوانى آه منقول است برمى

  . آه اين رويداد، واقعيت داشته باشد پردازيم نه اين شويم، البته از باب اطالع و آگاهى به بيان آن مى مى

پرستى را آنار گذاشته و به پرستش خداى يگانه تمسك جويند، دعوت وى را  بت اسرائيل خواست گاه آه از بنى الياس آن«

اسرائيل، از پرستش تو سر  بار خدايا، بنى: نپذيرفته و به او پاسخ مثبت ندادند، الياس به پيشگاه خداى خود عرضه داشت

خداوند بدو . دادى دگرگون ساز هايى را آه به آنان برتافتند و بر آفر و الحاد و پرستش غير تو روى آوردند، نعمت

: الياس عرض آرد. سپاريم، هرگونه آه خواستى عمل نما ما زمام امور ارزاق آنها را به دست تو مى: فرمود وحى

در پى آن سه سال بر آنها باران نباريد تا چهار پايان آنان از بين رفت و . آفريدگارا، بارانت را از آنان دريغ فرما

رسيد و  برد، خوراك و روزى او مى الياس هر آجا آه به سر مى. مردم سخت دچار گرفتارى شدنددرختانشان خشكيد و 

آمدند، و بدين ترتيب، اهل آن  جاست، و در جستجوى وى برمى الياس اين: گفتند شنيدند مى اسرائيل هرگاه بوى نان مى بنى

اسرائيل پناه برد آه پسرى بيمار به نام  ى از بنىالياس روزى به خانه زن. گرفت خانه مورد اذيت و آزار آنها قرار مى

آن حضرت در حق فرزند . آن زن، الياس را به خانه خود راه داد و ماجراى او را نهان داشت. داشت» يسع بن اخطوب«

  . او دعا آرد و خداوند او را از بيمارى رهانيد

ديق آرد و پيوسته با او بود و هر آجا الياس و از آن پس دست از الياس بر نداشت و بدو ايمان آورده و وى را تص

الياس پيرمردى سالخورده، ويسع پسرآى نوجوان بود و پس از آن، روزى الياس . آرد رفت، وى نيز او را همراهى مى مى

ها  تلذا آنان ب. ها را از شما بردارد خواهم آه گرفتارى ها برداريد از خدا مى اگر دست از پرستش بت: به بنى اسرائيل گفت

به پيشگاه خداوند دعا آرد و خداوند به فريادشان رسيد و ) ع(هايى را آه ساخته بودند بيرون ريختند و الياس و پيكره

هاى آنان سرسبز شد، ولى آنها دست از عقيده خود برنداشته و به راه راست  ها را از آنان برداشت، سرزمين گرفتارى
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ز خداى خويش درخواست نمود آه جانش را بستاند تا از شّر آنها راحت و آسوده چنين ديد ا) ع(وقتى الياس. هدايت نگشتند

ها برد و خداوند بعد از الياس، يسع را براى ارشاد و راهنمايى آنها  گردد و خداوند روح او را قبض نمود و به آسمان

  . »مأمور ساخت

  . ٤٨آيه ) ٣٨(ص  -١

  . ٨٦آيه ) ٦(انعام  -٢

  ))خاآساران حسين و جاللي عباس:مترجمان((يامبران در قرآن آتاب همراه با پ: منبع 
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  است) ِائای بابليها(يونس  سوای کی آخسارو ويرانگر آشور همان اوآنس  
نبوده ) ايزد خرد و آبهای ژرف سومريها( ِائاخبر بروسوس مورخ بابلی در اصل کسی جز همان  اوآنسيا همان  يونس

است که بروسوس در عهد سلوکيان در مورد وی آورده که به صورت نيمه ماهی و نيمه انسان از دريا بيرون آمد و فن 

. خود نام يونس نيز به وضوح يادآور نام اوآنس می باشد. کتابت را به انسانهای بين النهرين آموخت و به دريا باز گشت

و ) ِاوای غربی ها( حوابی شک نام . بيشتر به شکل مار خردمند و فريبکار تصوير می شده است) ِائا(آنس اين او

آداپا چه اساس اسطورًه آدم و حوا به اسطورًه کهن بابلی . شيطان فريب دهندًه وی نيز با او مربوط است/ همچنين مار

در اينجا بايد اضافه کنيم . ت قبلی آن را بررسی نموده ايمبر می گردد که ما در ضمن مقاالِائا و ) پدر مسبب سرنوشت(

به شمار رفته است به غير از  صاحب ماهی و دريانورداسطوره ای يعنی / تاريخی  ذوالنونیکه در اساطير  نيز  خضر

ويرانگر ) کی آخسارو(هوخشتره بوده و آن کسی جز همان  همدم ماهیو صاحب ملقب به  يونس اسطوره ای

و در تاريخ ارمنستان موسی خورنی تحت  خيستروسی آشور نمی باشد که در تاريخ کلدًه بروسوس تحت نام امپراطور

بحر پيمای عهد طوفان بزرگ به شمار رفته  کيخسروو در شاهنامه تحت نام  )موبد هنگام بالی عظيم(کسيسوتريوسنام 

توراتی هوخشتره يعنی متوشائيل يعنی مرد خدا می  ظاهرا نام توراتی پدر يونس يعنی متی نيز اشاره به خود نام. است 

  :حال  سر گذشت يونس اسطوره ای از سايت تبيان به عينه نقل می کنيم. باشد 

  )ع(سرگذشت يونس

  نيايش يونس 

رفت، اين دولت قدرت و استيالى خود را بر بيشتر  شهر نينوا در منطقه موصل، پايتخت دولت آشوريان به شمار مى

گشت،  ترين شهرهاى مشرق زمين محسوب مى ترين و بزرگ نينوا در آن دوران از غنى. آشورهاى آسيا گسترش داد

انجام آارهاى ناروا و گناهانشان به ورطه گمراهى  فراوانى نعمت و ثروت بى حد و حصر، مردم آن سامان را به وسيله

سان هالآت آنها حتمى بود، ولى  بدين. آوردند پرست بوده و به خداى متعال ايمان نمى از طرفى مردم نينوا بت. آشاند

به و را به سوى آنان فرستاد، وى آنها را به ايمان به خدا و تو) 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 بازگشت از گناهانشان دعوت مى

  . آنها را تهديد آرد آه پس از مدتى بر آنان عذاب فرود خواهد آمد) ع(اين رو، يونس

را آه خداوند بدو فرمان داده انجام داده است، تصور آرد آه رسالت خويش را به پايان رسانده و تمام دستوراتى ) ع(يونس

لذا به سبب انجام آارهاى نارواى مردم و اصرار آنها بر آفر و الحاد، در حالتى از خشم و نگرانى از شهر آنان بيرون 

رفت، وى بدون اذن پروردگارش شهر را ترك آرد، به اين اعتقاد آه خداوند هرگز او را به انجام اين آار بازخواست 

. به آشتى مسافربريى برخورد آه آماده حرآت بود. 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

  يونس در شكم ماهى 

داد، خداوند با فرستادن بادى شديد دريا را دستخوش  به راه خود ادامه مىآشتى حامل يونس حرآت آرده و در سطح دريا 

بانان و مسافران سخت  آرد آشتى طوفان نمود و امواج شديدى پديد آمد آه هر لحظه آشتى را تهديد به غرق شدن مى
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ختند آه قرعه بكشند و هر ترديد فردى گنهكار ميان ما وجود دارد، لذا ميان خود به مشورت پردا بى: نگران شدند و گفتند

به نام . وقتى قرعه آشيدند. 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 است و : آنان گفتند. يونس پيامبر درآمد آه سرگذشت خود را براى آنها بازگو آرده بود

طور اتفاقى به نام او در آمده باشد، از اين رو، بار دوم قرعه  ت آه وى گنهكار باشد و شايد قرعه بهدور از عقل و خرد اس

نام او در آمد، لذا وى آماده شد تا لباس از تن خود خارج ساخته و خود را بر دريا افكند، ولى  انداختند، اين بار نيز قرعه به

از آنجايى آه خداوند امر بزرگى را اراده آرده بود، اين بار نيز قرعه به  آن جمعيت مانع شدند و بار سوم قرعه انداختند و

خداوند ماهى بزرگى را مأمور ساخت و يونس را به آام خود فرو برد، قرآن بدين . نام او در آمد و او را در دريا انداختند

  ماجرا اشاره 

  : فرمايد مى

  ) ١(َفاْلَتَقَمُه الُحوُت َوُهَو ُمِليٌم؛* َفساَهَم َفكاَن ِمَن الُمْدَحِضيَن * ِإَلى الُفْلِك الَمْشُحوِن  ِإْذ َأَبَق* وِإنَّ ُيوُنَس َلِمَن الُمْرَسِليَن 

گاه آه به سوى آشتى پر از مسافر گريخت، قرعه انداختند به نام يونس در آمد  و به راستى يونس از پيامبران الهى بود، آن

  . و را به آام خويش فرو برد و مورد مالمت و سرزنش مردم نيز بودشمار آمد و ماهى ا و از غرق شدگان به

  سرنوشت قوم يونس 

. قوم خود را ترك آرد، آنان مطمئن شدند آه عذاب بر آنها فرود خواهد آمد و مقدمات آن پديدارشده بود) ع(گاه آه يونس آن

هاى خشن، به  خود پشيمان شدند و با پوشيدن لباس هاى آنان الهام فرمود آه توبه و انابه آنند، لذا ازآرده خداوند به دل

پيشگاه خداوند تضرع و زارى نمودند و مردان و زنان و آودآان به گريه در آمدند و هر آس به شخصى ستمى روا داشته 

د وجود آمد، لذا خداوند بزرگ با لطف و مهربانى خو انگيز به آور و هيجان اى بسيار شگفت بود، از او درگذشت و صحنه

  : در قرآن آمده است. عذاب را از آنها برطرف ساخت

  ) ٢(حيٍن؛  اْلَحيوِة الدُّْنَيا َوَمتَّْعَناُهْم ِالى  ْزِى فىَفَلْوال َآاَنْت َقْرَيٌة اَمَنْت َفَنَفَعَها ايَماُنَها ِالَّا َقْوَم ُيوُنَس َلمَّا اَمُنوا َآَشْفَنا َعْنُهْم َعَذاَب اْلِخ

ها ايمان نياوردند آه به حالشان مفيد افتد؟ مگر قوم يونس، هنگامى آه آنها ايمان آوردند  ا و آبادىچرا هيچ يك از شهره

  . مند ساختيم عذاب رسوا آننده را در زندگى دنيا از آنها برطرف ساختيم و تامدت معّينى آنها را بهره

يمانشان به سود آنها بود ولى جز قوم يونس آسى آوردند، ا 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 . نس را در آام خود فرو برد، خداوند به آن حيوان الهام فرمود آه به يونس آسيبى نرساندزمانى آه ماهى، يو

شكم ماهى آه جاى گرفت، پنداشت از دنيا رفته است، لذا اعضاى بدنش را حرآت داد، دانست آه زنده است، از اين رو به 

گزيدم آه آسى در چنين جايى تو را ستايش نكرده ات بر پروردگارا؛ جايگاهى براى پرستش: سجده افتاد و عرضه داشت



 

 225

پرداخت، پس از آن به  سپس چند روز همچنان در شكم ماهى بسر برد و پيوسته به ذآر و ستايش پروردگار مى. است

خود ستم روا داشته است، خداوند دعايش را  عظمت الهى اعتراف آرد و اقرار نمود در آارى آه از او سر زده به

  . ماهى الهام آرد تا يونس را در بيابانى بى آب و علف بيفكند اش را پذيرفت و به توبه مستجاب آرد و

يونس در حالتى از بيمارى و خستگى از شكم ماهى خارج شد، خداوند درختى با سايه گسترده از نوع آدو، باالى سرش 

ان با همان حالت سپرى آرد تا بهبودى خود يونس مدتى را همچن. 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

ا آه آند، و او نيز رسالتى 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 * ُيْبَعُثوَن َيْوِم   َلَلِبَث ِفى َبْطِنِه ِإلى* َفَلْوال َأنَُّه آاَن ِمَن الُمَسبِِّحيَن 

  )  ٣(ِحيٍن؛  َ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

  . ين نعمت بخشيديمايمان آوردند و ما نيز بدانان تا زمانى مع

* ِفى الظُُّلماِت َأْن ال ِإلَه ِإّلا َأْنَت ُسْبحاَنَك ِإنِّى ُآْنُت ِمَن الّظاِلِميَن   َوَذا النُّوِن ِإذ َذَهَب ُمغاِضبًا َفَظنَّ َأْن َلْن َنْقِدَر َعَلْيِه َفنادى

  ) ٤(ِمِنيَن؛َفاْسَتَجْبنا َلُه َوَنجَّْيناُه ِمَن الَغمِّ َوَآذِلَك ُنْنِجى الُمْؤ

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 غم  ما را خواند آه خدايى جز تو نيست و منزهى، به

  . بخشيم مؤمنين را نجات مى و اندوه رهانيديم و اين چنين

  . ١٤٢ - ١٣٩آيات ) ٣٧(صافات  -١

  . ٩٨آيه ) ١٠(يونس  -٢

  . ١٤٨ - ١٤٣آيات ) ٣٧(صافات  -٣

  . ٨٨ -  ٨٧آيات ) ٢١(انبياء  -٤

  .))خاآساران حسين و جاللي عباس:مترجمان((آتاب همراه با پيامبران در قرآن : منبع 

  

  

  فرمانروای اسطوره ای آريائيان اسکيتی استشعيب قرآن همان کوالکسائيس  
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يعنی (يعنی فرمانروای شعبات خانواده به تر تيب فالج  کوالکسائيسيعنی  اسکيتاندر تورات و قرآن نام نيای اساطيری 
جالب است که در قرآن در رابطه با . آمده است) فرمانروای شعبه های مختلف(و شعيب ) فرمانروای دستجات مختلف

و نام سرزمين ايشان يعنی جنوب  مدينوم اسکيتان تحت نام فرمانروای معروف آنان ماديای اسکيتی به صورت وی نام ق
اسکلوها، اسالوهای پادشاهی که (اعقاب اسکيتان . يعنی بيشه قيد شده است ايکه) لفظًا يعنی سرزمين بيشه ها( روسيه 

لوون ناميده شده و به زبان به کثرت اسالوهای  رعيتی سابق خود اکنون اس) نزد ايرانيان باستان تورانيان ناميده شده اند
، سيراکها )ايسدونها(ايشان يعنی يازيگها ) مادر ساالر(همين طور شده است نزد خويشاوندان سرمتی . در آمده اند

وی جايگزين کرده خود را با زبان اسال) هندوايرانی(که زبان آريايی ) کناريها(و آنتاها ) سرمتهای پادشاهی، باسيلی ها(
خود نامهای صرب و کروات يادگار زمان آريايی ايشان . ناميده ميشوند) کناری(و اکنون صرب و کروات و بوسنی 

در روايات . می باشند) آريائيان(است و به لغت سانسکريت و اوستايی به معنی همه کس هر کس يعنی جمله آزادگان 
) اسکوالو، اسکيت(يد شده است که به نظر می رسد اشاره به نام قوم اسالو اسالمی گناه قوم شعيب کاستن از پيمانه ق
  .باشد که به معنی جام سمبل خورشيد است

حسين ترجمًه  ،محقق اساطير قرآنی لبنانی عفيف عبدالفّتاح طّباره در کتاب همراه پيغمبران نوشتًه  شعيب اسطورًه
   .        از اين قرار استخاآساران و عباس جاللي 

)ع(داستان شعيب  
 

نقل شده آه ). ص(هود، صالح، شعيب، و حضرت محمد: يكى از چهار پيامبران عرب است آه عبارتند از) ع(شعيب
از جنبه فصاحت و بالغت و برخورد پسنديده و مناسب وى در مورد دعوت مردم به ايمان به رسالت خويش، ) ع(شعيب

از نواحى » معان«ضرت، اهالى َمْدَين بودند آه شهرى است در سرزمين اّمت آن ح. ناميده شده است» خطيب پيامبران«
مردم آن ديار عرب بوده و از آنجا آه شهر آنان بر سر راه . شام آه از سمت حجاز نزديك درياچه لوط قرار دارد

                                        .هاى بازرگانى قرار داشت، به تجارت و بازرگانى اشتغال داشتند آاروان
 

 گمراهى اهل َمْدَين
 

آمدند و در  آردند و از نظر اخالق بدرفتارترين مردم به شمار مى مردم مدين به خدا ايمان نداشته و غير او را پرستش مى
وى آنها را به . را، آه فردى از خود آنان بود، به سويشان فرستاد) ع(خداوند شعيب. آردند دادوستد آم فروشى مى

شعيب مردم را از . اى يگانه دعوت آرد و خداى متعال اورا با معجزات خويش، پشتيبانى و حمايت فرمودپرستش خد
به آنها تأآيد آرد آه . انجام آارهاى زشت و ناروا نهى آرد و آنها را به عدالت دستور داد و از ظلم و ستم بر حذر داشت

ند از طريق حالل بدانان عطا فرموده، بهتر از اموالى است آه اگر سخنش را باور دارند، بدانند اموال و دارايى آه خداو
اى  در توان شعيب نبود آه قوم خود را از آارهاى زشت بازدارد و او تنها، پنددهنده. اند آن را از راه حرام گرد آورده

                                                                                .دار بود امانت
زاَن ِإنِّى َأراُآْم ِبَخْيٍر َوِإنِّى َأخاُف َمْدَيَن َأخاُهْم ُشَعْيبًا قاَل يا َقْوِم اْعُبُدوا اللََّه ما َلُكْم ِمْن ِإلٍه َغْيُرُه َوال َتْنُقُصوا الِمْكياَل َوالِمي  َوِإلى

َوالِميزاَن ِبالِقْسِط َوال َتْبَخُسوا الّناَس َأْشياَءُهْم َوال َتْعَثْوا ِفى اَألرِض ُمْفِسِديَن َويا َقْوِم َأْوُفوا الِمْكياَل * َعَلْيُكْم َعذاَب َيْوٍم ُمِحيٍط 
)١(                                                        َبِقيَُّت اللَِّه َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُآْنُتْم ُمْؤِمِنيَن َوما َأَنا َعَلْيُكْم ِبَحِفيٍظ؛*   

خدايى جز او نداريد و آم . اى قوم، خدا را پرستش نماييد: او گفت. و پيامبر مهربانشان شعيب را به مدين فرستاديم
ر خريد و من خيرخواه شما هستم و در مورد فرود آمدن عذاب سخت الهى بر شما بيمناآم و اى مردم، د. فروشى نكنيد

. با انصاف و عدالت عمل آنيد و به مردم آم فروشى نكرده و در زمين ايجاد فساد و تبهكارى نكنيد) آيل و وزن(فروش 
                       .اگر ايمان داشته باشيد آنچه را خداوند برايتان باقى بگذارد بهتر است و من نگاهبان شما نيستم

ُفوا الَكْيَل َوالِميزاَن َوال َتْبَخُسوا خاُهْم ُشَعْيبًا قاَل ياَقْوِم اْعُبُدوا اللََّه ما َلُكْم ِمْن ِإلٍه َغْيُرُه َقْد جاَءْتُكْم َبيَِّنٌة ِمْن َربُِّكْم َفَأْوَمْدَيَن َأ  َوِإلى
)٢(                                             ِإْن ُآْنُتْم ُمْؤِمِنيَن؛ الّناَس َأْشياَءُهْم َوال ُتْفِسُدوا ِفى اَألرِض َبْعَد ِإْصالِحها ذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم  

مردم، خدا را بپرستيد و خدايى جز  اى: او گفت. و ما براى اهل مدين برادر مهربانشان شعيب را به رسالت خود فرستاديم
در سنجش آيل و وزن با عدالت رفتار آنيد و در دادوستد با . اآنون از جانب خداوند بر شما برهانى روشن آمد .او نداريد
اين آار . فروشى ننماييد و پس از اصالح در زمين، به فساد و تباهى نپردازيد و اگر ايمان به خدا داشته باشيد مردم آم

                                                           .براى سعادت شما بهتر است
نشستند تا آنها را از  مى. آمدند مى) ع(يكى از موارد گمراهى آنان اين بود آه بر سر راه آسانى آه نزد حضرت شعيب
. آردند گرفتند و مؤمنين را تهديد مى رهنمون شدن به راه خدا باز دارند و رسالت آن حضرت را به باد انتقاد مى

آرد، چه  هاى الهى آه بدانان ارزانى داشته بود ياد آورى مى اين عمل آنان نگران بود، آنها را به نعمت از) ع(شعيب
شعيب . نيازشان ساخت آه تعدادى اندك بودند آثرت بخشيد و پس از فقر و تنگدستى، بى آه خداوند آنها را پس از آن اين

و سپس سخن . قبل از آنها را بدان گرفتار ساخته است عبرت گيرندآنها را متوجه نمود تا از آيفرى آه خداوند، تبهكاران 
يك دسته به خدا ايمان آورده و دعوت مرا تصديق : ايد شما به دو دسته تقسيم شده: خويش را بدانان عرضه آرد وگفت
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د خداى سبحان ايد، ومن در اين خصوص داورى را نز ايد، و دسته ديگر بدان آفر ورزيده و دعوتم را تكذيب نموده آرده
                    :خداى متعال فرمود. برم تا او در اختالفات ميان من و شما داورى آند و او برترين حاآم و داور است مى

ُآْنُتْم َقِليًال َفَكثََّرُآْم َواْنُظُروا  ِإذَوال َتْقُعُدوا ِبُكلِّ ِصراٍط ُتوِعُدوَن َوَتُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َمْن آَمَن ِبِه َوَتْبُغوَنها ِعَوجًا َواذُآُروا 
َيْحُكَم اللَُّه َبْيَننا َوُهَو   َوِإْن آاَن طاِئَفٌة ِمْنُكْم آَمُنوا ِبالَِّذى ُأْرِسْلُت ِبِه َوطاِئَفٌة َلْم ُيْؤِمُنوا َفاْصِبُروا َحّتى* َآْيَف آاَن عاِقَبُة الُمْفِسِديَن 

)٣(                                                                                     َخْيُر الحاِآِميَن؛  
و به هر طريقى در آمين گمراه آردن مردم و بازداشتن آنها از راه خدا نباشيد تا هر آسى را آه به خدا ايمان آورده، به 

به ياد آريد زمانى را آه شما تعدادى اندك بوديد و خداوند بر تعداد شما افزود، بنابراين بنگريد . و ضاللت بيندازيدراه آج 
ام، گروهى ايمان آورده و  سرانجام مفسدان چگونه بود و اگر به آنچه آه من از طرف خداوند مأمور به تبليغ آن شده

           .آه او بهترين داوران است خداوند ميان ما داورى آند چه اينگروهى ايمان نياورند، شما صبر پيشه آنيد تا 
 

 تمسخر مردم
 

آيا نمازت در تو تأثير آرد و تو : را به تمسخر گرفته و به وى اهانت روا داشتند و گفتند) ع(مردم، سخن حضرت شعيب
پرستيدند وادار نمايى و از تصرف  پدرانمان مىهايى آه  را راهنماى ما قرار داد، تا ما را به دست آشيدن از پرستش بت

خواهد ممنوع سازى، توآه در نظر ما انسانى بردبار ودانا بودى، چرا اين آارها از تو  گونه آه دلمان مى در اموالمان آن
  ؟!زند سرمى
روشن بوده وبدان  اى مردم، به من بگوييد اگر من از ناحيه خداوند داراى دليل وبرهان: در پاسخ آنها فرمود) ع(شعيب

يقين داشته باشم و او با لطف و َآَرمش به من روزى حالل عنايت آرد، آيا با وجود اين همه نعمتى آه به من داده، 
من از پند و نصيحتم تا آنجا آه بتوانم نظرى . سزد آه بدو خيانت ورزيده و در امر و نهى او به مخالفت وى برخيزم؟ مى

با آمك و پشتيبانى خداوند، به حق، دست نيافتم، بنابراين به او مّتكى بوده و تنها به سوى او جز اصالح مردم ندارم و جز 
                                                                                                                         .گردم باز مى

اختالفى آه بين من و شماست، سبب نشود آه شما عناد ورزيده و بر آفر  اى مردم،: وى سخنش را ادامه داد وگفت
دوران و . شود خويش پافشارى آنيد؛ زيرا باليى آه بر سر قوم نوح يا هود و يا قوم صالح آمد، بر شما نيز وارد مى

ياد آوريد، از سرنوشت تاريخ قوم لوط و سرزمين آنها و هالآتشان، فاصله زمانى چندانى با شما ندارد، آن را خوب به 
آنها عبرت بگيريد تا به باليى آه آنان گرفتار شدند مبتال نگرديد و از خدا بخواهيد آه از گناهانتان در گذرد و نادم و 

آه پروردگارم به توبه آنندگان داراى  پشيمان به سوى او باز گرديد تا گناهانى را آه از شما صادر شده ببخشايد، چه اين
                                                                             :ى بس وسيع استرحمت و مغفرت

ا َقْوِم قاَل ي*  َلَأْنَت الَحِليُم الرَِّشيُد قاُلوا يا ُشَعْيُب َأَصالُتَك َتْأُمُرَك َأْن َنْتُرَك ما َيْعُبُد آباُؤنا َأْو َأْن َنْفَعَل ِفى َأْمواِلنا ما َنشاُء ِإنََّك
ما َأْنهاُآْم َعْنُه ِإْن ُأِريُد ِإّلا اِإلْصالَح ما   َبيَِّنٍة ِمْن َربِّى َوَرَزَقِنى ِمْنُه ِرْزقًا َحَسنًا َوما ُأِريُد َأْن ُأخاِلَفُكْم ِإلى  َأَرَأْيُتْم ِإْن ُآْنُت َعلى

َويا َقْوِم ال َيْجِرَمنَُّكْم ِشقاِقى َأْن ُيِصيَبُكْم ِمْثُل ما َأصاَب َقْوَم ُنوٍح َأْو * َلْيِه ُأِنيُب اْسَتَطْعُت َوما َتْوِفيِقى ِإّلا ِباللَِّه َعَلْيِه َتَوآَّْلُت َوِإ
)٤(                        ؛َواْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ُثمَّ ُتوُبوا ِإَلْيِه ِإنَّ َربِّى َرِحيٌم َوُدوٌد* َقْوَم ُهوٍد َأْو َقْوَم صاِلٍح َوما َقْوُم ُلوٍط ِمْنُكْم ِبَبِعيٍد   

پرستيدند يا از تصرف در اموال به  آيا نمازت تو را واداشته آه ما از پرستش آنچه آه پدرانمان مى: قوم شعيب به او گفتند
اى قوم، آيا اگر من از جانب : شعيب گفت. ست آار هستىتو شخصى بسيار بردبار و در. دلخواه خودمان دست برداريم

پروردگار حجت روشن ودليلى قاطع داشته باشم و او براى من رزق حالل و پاآيزه عطا آند، او را اطاعت نكنم؟ وهدف 
من از نهى آردن شما ضديت با شما نيست، بلكه تا بتوانم مقصودم اصالح امر شماست و از خدا در هرآار توفيق 

اى قوم، ضديت و مخالفت با من سبب نشود آه بر . برم آنم وبه درگاه او از شر بدان پناه مى طلبم و بر او توآل مى مى
شما هم باليى، مانند بالى قوم نوح و هود و صالح از جانب خدا نازل شود، به ويژه از قوم لوط آه دورانشان دور از شما 

.د و به درگاهش توبه و انابه آنيد آه او بسيار دلسوز و مهربان استنيست، عبرت گيريد واز خداى خود آمرزش بطلبي  
 

                         تهديد شعيب
 

ما خواه ناخواه تو و آسانى را آه : اين رفتار شعيب در دعوت خويش بود، ولى بزرگان قومش وى را تهديد آرده و گفتند
زمانى آه شما به آيين ما، آه از آن دست بر داشتيد، باز نگرديد،  اند از شهرمان بيرون خواهيم آرد و تا به تو گرويده

                                                                                             .گرديم ازتصميم خود بر نمى
گريزان بوديم باز گرديم؟ هرگز چنين اش از آن  آيا به آيين شما آه به جهت فساد و تباهى: شعيب بدانان پاسخ داد و گفت
آه خداوند ما را به راه راست هدايت فرمود، اگر به آيين شما باز گرديم به خدا دروغ  چيزى نخواهد شد، پس از آن

گرديم،  دهيم آه بدان فرمان نداده است و ما به اختيار و ميل خود به آيين شما باز نمى ايم و افترايى را بدو نسبت مى بسته
راضى . زيرا خدايى آه بر همه چيز ما آگاه است. آه خداوند، چنين چيزى بخواهد و هيهات از چنين چيزى اين مگر
خواهيم آه  شود آه به باطل شما بازگرديم، علم و دانش خداى سبحان همه چيز را فرا گرفته است و ما از درگاه او مى نمى

                       :ترين داوران است دلبه نحو عادالنه بين ما و شما داورى فرمايد و او عا
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 ْو َلَتُعوُدنَّ ِفى ِملَِّتنا قاَل َأَو َلْو ُآّناقاَل الَمَلُأ الَِّذيَن اْسَتْكَبُروا ِمْن َقْوِمِه َلُنْخِرَجنََّك يا ُشَعْيُب َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعَك ِمْن َقْرَيِتنا َأ  
َيشاَء اللَُّه َربُّنا  اللَِّه َآِذبًا ِإْن ُعْدنا ِفى ِملَِّتُكْم َبْعَد ِإذ َنّجانا اللَُّه ِمْنها َوما َيُكوُن َلنا َأْن َنُعوَد ِفيها ِإّلا َأْن  َقد اْفَتَرْينا َعلى* آاِرِهيَن 

)٥(                                َتْح َبْيَننا َوَبْيَن َقْوِمنا ِباْلَحقِّ َوَأْنَت َخْيُر الفاِتِحيَن؛اللَِّه َتَوآَّْلنا َربَّنا اْف  ٍء ِعْلمًا َعلى َوِسَع َربُّنا ُآلَّ َشى  
. و آيين ما برگرديدآه به آيش  آنيم، مگر اين ما تو و يارانت را از شهر خود بيرون مى: گروهى از قوم شعيب گفتند

ايم و  آه خدا ما را از آن نجات داده، همانا به خدا افترا و دروغ بسته اگر ما به دين شما برگرديم با وجود آن: شعيب گفت
آه اراده خدا تعلق گيرد آه او پروردگار ماست و به مصالح  گرديم، مگر آن ما هرگز به آيين جاهالنه و باطل شما بر نمى

پروردگارا، تو در نزاع ميان ما و مردم، به حق ما را فاتح گردان آه تو بهترين . آنيم ما بر او توآل مى ما آگاه است و
  .گشايشگرانى

اند به دليل اين بوده  قوم شعيب، وى رابه سنگسار نمودن تهديد آردند و اظهار داشتند تاآنون آه دست به چنين آارى نزده
اند و شعيب از قدرت و جاهى برخوردار نيست آه بتواند آنها را از آشتن خود  تهآه با فاميل و بستگان او معاشرت داش

آيا فاميل و بستگان من : دهد بدانان پاسخ مى) ع(شعيب. و اين صرفًا به خاطر معاشرت و هم زيستى است. باز دارد
راستى آه پروردگار من برهمه سزاوارتر از خدا به معاشرتند؛ خدايى آه سفارشات و دستورات او را ناديده گرفتيد؟ به 

                                                                                      :چيز آگاه بوده و پاداش آار هر انسانى را خواهد داد
قاَل يا َقْوِم * َرْهُطَك َلَرَجْمناَك َوما َأْنَت َعَلْينا ِبَعِزيٍز  قاُلوا يا ُشَعْيُب ما َنْفَقُه َآِثيرًا ِمّما َتُقوُل َوِإّنا َلَنراَك ِفينا َضِعيفًا َوَلْوال

)٦(                                       َأَرْهِطى َأَعزُّ َعَلْيُكْم ِمَن اللَِّه َواتََّخذُتُموُه َوراَءُآْم ِظْهِرّيًا ِإنَّ َربِّى ِبما َتْعَمُلوَن ُمِحيٌط؛  
ارزش و ناتوانى، و اگر به  فهميم و تو در ميان ما شخصى بى گويى نمى ما بسيارى از مطالبى را آه مى: قوم پاسخ دادند

آيا عزت و : شعيب گفت. تو نزد ما عزت و احترامى ندارى. آرديم ات نبود، تو را سنگسار مى خاطر مالحظه طايفه
به راستى خداى من به آنچه شما انجام . ايد شما خدا را به آلى فراموش آرده. ايفه ام نزد شما از خدا بيشتر استاحترام ط

                                                            .دهيد آگاه است مى
 

 نابودى اهل مدين
 

گناهى خويش در ارتباط با آنان چنين  و براى بيان بىشعيب آه هالآت قوم خود را مالحظه آرد، از آنان رو گردان شد 
انجاميد  بختى شما مى ها عمل آرده بوديد، به سعادت و نيك من دستورات الهى را به شما ابالغ آردم و اگر شما بدان: گفت

آفر و نافرمانى  آه شما بر و شما را بسيار پند و اندرز دادم، ولى شمابر گمراهى خويش باقى مانديد، بنابراين، پس از آن
                                                                               پافشارى آرديد، چگونه برايتان محزون و اندوهگين شوم؟

                                  )٧(َقْوٍم آاِفِريَن؛  َعلى  َعْنُهْم َوقاَل يا َقْوِم َلَقْد َأْبَلْغُتُكْم ِرساالِت َربِّى َوَنَصْحُت َلُكْم َفَكْيَف آسى  َفَتَوّلى
اى قوم، من دستورات خدا را به شما ابالغ نمودم و به شما پند و اندرز دادم، پس : شعيب از آنان روى گردان شد و گفت
                                                      .باشمچگونه بر هالآت آافران غمگين 

و ) ع(دستور الهى صادر شد آه اهل مدين به جرم سرآشى و طغيان نابود شوند، خداوند با رحمت خويش حضرت شعيب
راه با رعد و برقى مهيب، هم. آسانى را آه با او بودند نجات داد و آنان را آه آفر ورزيده بودند به هالآت رساند

اى شديد آنها را فرا گرفت و آنان را به رو در انداخته و نابود ساخت و آثارشان از بين رفته، گويى اصًال در  زلزله
آگاه باشيد اهالى شهر مدين هالك شده و از رحمت خدا دور گشتند، همان گونه آه قبل از . اند آرده شهرشان زندگى نمى

                                                         :رفته و دور شدندآنها قوم ثمود از رحمت الهى فاصله گ
َآَأْن َلْم * ُة َفَأْصَبُحوا ِفى ِدياِرِهْم جاِثِميَن َوَلّما جاَء َأْمُرنا َنجَّْينا ُشَعْيبًا َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه ِبَرْحَمٍة ِمّنا َوَأَخَذِت الَِّذيَن َظَلُموا الصَّْيَح

                                                                                                 )٨(َنْوا ِفيها َأال ُبْعدًا ِلَمْدَيَن َآما َبِعَدْت َثُموُد؛َيْغ
آسانى را آه به او ايمان آورده بودند به لطف و مرحمت خود نجات داديم و  هنگامى آه حكم قهرما فرا رسيد، شعيب و

به . ستمكاران امت او را صيحه عذاب فرا گرفت آه صبحگاهان همه به آن صيحه در ديار خود به هالآت رسيدند
.د از رحمت خدا دور شدندآگاه باشيد آه اهل مدين نيز مانند آافران قوم ثمو. اند اى آه گويى هرگز در آن ديار نبوده گونه  

 
 اصحاب أيكه

 
آن حضرت را به سوى . آه خداوند اهالى مدين را نابود ساخته و شعيب و ايمان آورندگان با او را نجات بخشيد بعد از آن

ساران بسيار بوده و در نزديكى مدين  خيز و پردرخت و داراى چشمه آن سامان، سرزمينى حاصل. اصحاب أيكه فرستاد
آردند آه به همان شيوه اهالى مدين مرتكب گناه و معصيت  در آن منطقه گروهى از مردم زندگى مى. تقرار داش

ام و براى رساندن  خداوند براى ارشاد و راهنمايى شما فرستاده شده من از ناحيه: ها فرمود بدان) ع(شعيب. شدند مى
من . راى انجام دستورات الهى از من پيروى آنيددستورات وى به شما، فردى امين هستم، از آيفر الهى بپرهيزيد و ب

                         .خواهم، پروردگار جهانيان به من پاداش خواهد داد براى راهنمايى و ارشاد از شما مزد و پاداشى نمى
فروشى ننماييد،  در پيمانه و وزن اموال، به حق و انصاف رفتار آنيد و آم: ها داد اين بود از پندهايى آه آن حضرت بدان

اين . هاى قدرتمند قبل از شما را آفريده است بپرهيزيد و در زمين تبهكارى نكنيد و از آيفر خدايى آه شما و ملت
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اى و  توهم يكى از آن افرادى هستى آه جادو زده شده: پندواندرزها در مردم مؤثر واقع نشد، بلكه به شعيب پاسخ دادند
ا انسان بوده و با ما مساوى هستى، بنابراين، چگونه با رسالت خدايى، بر ما برترى دارى؟ تو هم مانند م. گويى هذيان مى

. آنيم ات را تصديق نمى خوانى، گفته ما تورا در اّدعايت فردى دروغگو تلقى آرده و در آنچه ما را به سوى آن فرا مى
.واه تا عذابى از آسمان بر ما وارد سازدآنى، راستگو هستى، از خدا بخ اگر واقعًا در آنچه ما را بدان دعوت مى  

اين مردم، تكذيب شعيب را ادامه دادند و خداوند بر آنان عذاب فرستاد، و گرماى شديدى را بر آنان مسلط ساخت، آه در 
يه آه نفِس راحتى بكشند به بيابان روآوردند، و در آنجا قطعه ابرى بر آنها سا اثر آن قدرت بر تنفس نداشتند و براى اين

هاى آتش و رعدوبرق،  افكند، از آن شادمان شدند و براى استفاده از سايه آن، زير آن گرد آمدند آه ناگهان با پرتاب پاره
                               :به سوى آنان همه آنها رانابود ساخت، و آن روز، روزى دردناك و هراس انگيز بود

َوما َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه * َفاتَُّقوا اللََّه َوَأِطيعوِن * ِإنِّى َلُكْم َرُسوٌل َأِميٌن * ِإذ قاَل َلُهْم ُشَعْيٌب َأال َتتَُّقوَن * يَن َآذََّب َأْصحاُب لَْْيَكِة الُمْرَسِل
َوال * ِزُنوا ِباْلِقْسطاِس الُمْسَتِقيِم  َو* َأْوُفوا الَكْيَل َوال َتُكوُنوا ِمَن الُمْخِسِريَن * َربِّ العاَلِميَن   ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَى ِإّلا َعلى

* قاُلوا ِإنَّما َأْنَت ِمَن الُمَسحَِّريَن * َواتَُّقوا الَِّذى َخَلَقُكْم َوالِجِبلََّة اَألوَِّليَن * َتْبَخُسوا الّناَس َأْشياَءُهْم َوال َتْعَثْوا ِفى اَألْرِض ُمْفِسِديَن 
قاَل َربِّى َأْعَلُم ِبما * َفَأْسِقْط َعَلْينا ِآَسفًا ِمَن السَّماِء ِإْن ُآْنَت ِمَن الّصاِدِقيَن * ِإْن َنُظنَُّك َلِمَن الكاِذِبيَن َوما َأْنَت ِإّلا َبَشٌر ِمْثُلنا َو

وِإنَّ َربََّك * آَيًة َوما آاَن َأْآَثُرُهْم ُمْؤِمِنيَن ِإنَّ ِفى ذِلَك َل* َفَكذَُّبوُه َفَأَخَذُهْم َعذاُب َيْوِم الظُّلَِّة ِإنَُّه آاَن َعذاَب َيْوٍم َعِظيٍم * َتْعَمُلوَن 
                                                                                                                           )٩( َلُهَو الَعِزيُز الرَِّحيُم؛

ترسيد من فرستاده امين از ناحيه خدا  آيا از خدا نمى: گاه آه شعيب بدانان گفت آن. اصحاب ايكه پيامبران را تكذيب آردند
خواهم،  از او بترسيد و از من فرمان ببريد و من در ازاى رساندن احكام خدا از شما پاداش نمى. براى شما هستم

پاداش خواهد داد، در آيل و وزن در معامالت با مردم آم فروشى نكنيد و با عدالت و ميزان  پروردگار جهانيان به من
از خدايى آه شما و طبايع . فروشيد آم نگذاريد و در زمين ايجاد فساد ننماييد صحيح بسنجيد و از اشيايى آه به مردم مى

اگر راست . پنداريم ما هستى و ما تو را دروغگو مى تو جادوگرى و تو هم بشرى مانند: گذشته را آفريده، بپرهيزيد گفتند
او را . تر است دهيد آگاه پروردگارم به آنچه شما انجام مى: وى گفت. اى از آسمان را بر سرما فرودآر گويى قطعه مى

متى راستى آه در آن نشانه و عال آن عذاِب روزى بزرگ بود، به. بان آنها را فراگرفت تكذيب آردند و عذاب روز سايه
                                       .وجود داشت و بيشتر آنان ايمان نياوردند و به راستى پروردگارت قدرتمند و مهربان است
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پادشاه مادی ويرانگر امپراطوری آشور، ) کيخسرو، خضر، هوخشتره( کی آخسارويکی از نامهای قرآنی معروف 
بی جهت . يعنی مرد خدا می باشد متوشائيلاست که مترادف يکی از اسامی توراتی معروف وی يعنی ) مرد خدا( الياس

 ادريس و) خشثره( خضرنيست که در روايات اسالمی نام الياس اغلب به همراه نامهای سامی ديگر کی آخسارو يعنی 
ذکر می گردد که از اين دو نام، اولی  خضر علی القاعده جزء دوم نام معروف هوخشتره و دومی ترجمًه نام ) نکونام(

کی آخساروی خبر هرودوت، فرمانروای قهرمان بی بديل / می دانيم که کی خسرو. اوستايی وی يعنی هئوسروه است
، ذوالقرنين، سلمان فرشوشتر/ کورش( فريدونتنها . يان می باشدشاهنامه و اوستا است و از جاودانهای معروف زرتشت

/ داستان الياس در سايت ايرانی. است که درعظمت مقام به وی نزديک ميشود و با او برابری می کند) فارسی، سليمان
                                             :                                                              اسالمی تبيان چنين تدوين شده است

 
  داستان الياس در قرآن و روايات 

  داستان الياس در قرآن . ١

نخست ببينيم در قرآن آريم درباره آن جناب چه آمده ؟ در قرآن عزيز جز در اين مورد و در سوره انعام آنجا آه هدايت 

جاى ديگرى نامش برده )) حيى و عيسى و الياس آل من الصالحين و زآريا و ي: ((انبيا را ذآر مى آند و مى فرمايد

مى )) بعل ((و در اين سوره هم از داستان او به جز اين مقدار نيامده آه آن جناب مردمى را آه بتى به نام . نشده 

مان خود را پرستيده اند، به سوى پرستش خداى سبحان دعوت مى آرده ، عده اى از آن مردم به وى ايمان آوردند و اي

  . خالص هم آردند، و بقيه آه اآثريت قوم بودند او را تكذيب نمودند، و آن اآثريت براى عذاب احضار خواهند شد

آرده ، و در سوره ) عليهم السالم (درباره آن جناب همان مدحى را آرده آه درباره عموم انبيا  ٨٥و در سوره انعام آيه 

منين و محسنين خوانده ، و به او سالم فرستاده ، البته گفتيم در صورتى آه آلمه مورد بحث عالوه بر آن او را از مؤ 

  . باشد)) ال ياسين ((مذآور بنابر قرائت مشهور 

  داستان آن جناب از نظر روايات . ٢

آه  حال ببينيم در احاديث درباره آن جناب چه آمده ؟ احاديثى آه درباره آن جناب در دست است ، مانند ساير رواياتى

هست ، و عجايبى از تاريخ آنان نقل ميكند، بسيار مختلف و ناجور است نظير ) عليهم السالم (درباره داستانهاى انبيا 

يا آن روايت ديگر آه ابن عباس از رسول . الياس همان ادريس است : حديثى آه ابن مسعود آن را روايت آرده ميگويد

و آن روايتى آه از وهب و آعب االحبار . الياس همان خضر است : ه آه فرمودآورد) صّلى الّله عليه و آله و سّلم (خدا 

  . الياس هنوز زنده است ، و تا نفخه اول صور زنده خواهد بود: و غير آن دو رسيده آه گفته اند

نده اى او را از شر قومش نجات دهد و خداى تعالى جنب: الياس از خدا درخواست آرد: و نيز از وهب نقل شده آه گفته 

پس خداى تعالى پر و بال و نورانيتى . فرستاد، الياس روى آن پريد، و آن اسب او را برد  به شكل اسب و به رنگ آتش 

  . به او داد و لذت خوردن و نوشيدن را هم از او گرفت ، در نتيجه مانند مالئكه شد و در بين آنان قرار گرفت 

دادرس گمشدگان در آوه و صحرا است ، و او همان آسى است آه خدا او الياس : باز از آعب االحبار رسيده آه گفت 

الياس موآل بر بيابانها، و خضر موآل بر آوهها است ، و از انس : را ذو النون خوانده ، و از حسن رسيده آه گفت 

آرد و با هم نشستند و را در بعضى از سفرهايش ديدار ) صّلى الّله عليه و آله و سّلم (الياس رسول خدا : رسيده آه گفت 

از آن مائده خوردند و به من هم خورانيدند، آنگاه الياس از . سفرهاى از آسمان بر آن دو نازل شد  سپس . گفتگو آردند
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سپس او را ديدم آه بر باالى ابرها به طرف آسمان . خداحافظى آرد) صّلى الّله عليه و آله و سّلم (من و از رسول خدا 

  . ديگر از اين قبيل ، آه سيوطى آنها را در تفسير الدر المنثور در ذيل آيات اين داستان آورده  و احاديثى. ميرفت 

و ليكن اين روايات هم . او زنده و جاودان است : فرمود) عليه السالم (و در بعضى از احاديث شيعه آمده آه امام 

  . ضعيف هستند و با ظاهر آيات اين قصه نمى سازند

و آن آتاب به سند خود از صدوق ، و وى به سند خود از وهب )) قصص االنبيا((در داستان الياس از و در آتاب بحار 

بن منبه و نيز ثعلب در عرائس از ابن اسحاق و از ساير علماى اخبار، به طور مفصل تر از آن را آورده اند، و آن 

بنى اسرائيل ، و تقسيم شدن در بين آنان ، بعد از انشعاب ملك : حديث بسيار مفصل است آه خالص هاش اين است آه 

مى پرستيد و مردم را بر )) بعل ((يك تيره از بنى اسرائيل به بعلبك آوچ آردند و آنها پادشاهى داشتند آه بتى را به نام 

  . پرستش آن بت وادار مى آرد

 - غير از نوه ها  -ود، و نود فرزند پادشاه نامبرده زنى بدآاره داشت آه قبل از وى با هفت پادشاه ديگر ازدواج آرده ب

آورده بود، و پادشاه هر وقت به جايى مى رفت آن زن را جانشين خود مى آرد، تا در بين مردم حكم براند پادشاه 

نامبرده آاتبى داشت مؤ من و دانشمند آه سيصد نفر از مؤ منين را آه آن زن ميخواست به قتل برساند از چنگ وى 

همسايگى قصر پادشاه مردى بود مؤ من و داراى بستانى بود آه با آن زندگى مى آرد و پادشاه هم در . نجات داده بود

  . همواره او را احترام و اآرام مى نمود

در بعضى از سفرهايش ، همسرش آن همسايه مؤ من را به قتل رسانيد و بستان او را غصب آرد وقتى شاه برگشت و 

اب و سرزنش آرد، زن با عذرهايى آه تراشيد او را راضى آرد خداى تعالى از ماجرا خبر يافت ، زن خود را عت

را نزد ايشان فرستاد، تا به سوى خدا ) عليه السالم (  سوگند خورد آه اگر توبه نكنند از آن دو انتقام مى گيرد، پس الياس 

ز شنيدن اين سخن سخت در خشم دعوتشان آند و به آن زن و شوهر خبر دهد آه خدا چنين سوگندى خورده شاه و ملكه ا

فرار آرد و به باالترين آوه ) عليه السالم (به قتل برسانند ولى الياس   شدند، و تصميم گرفتند او را شكنجه دهند و سپس 

  . و دشوارترين آن پناهنده شد هفت سال در آنجا به سر برد و از گياهان و ميوه درختان سد جوع آرد

)) بعل ((مى داشت مبتال به مرضى آرد، شاه به   از بچه هاى شاه را آه بسيار دوستش  در اين بين خداى سبحان يكى

بعل از اين رو حاجتت را برنياورد آه از دست تو خشمگين است ، آه : متوسل شد، بهبودى نيافت شخصى به او گفت 

  را نكشتى ؟ ) عليه السالم (چرا الياس 

پس شاه جمعى از درباريان خود را نزد الياس فرستاد، تا او را گول بزنند و با خدعه دستگير آنند اين عده وقتى به 

مى رفتند، آتشى از طرف خداى تعالى بيامد و همه را بسوزانيد، شاه جمعى ديگر را روانه ) عليه السالم (طرف الياس 

عليه (ود را هم آه مردى مؤ من بود با ايشان بفرستاد، الياس آرد، جمعى آه همه شجاع و دالور بودند و آاتب خ

در همين بين پسر . به خاطر اينكه آن مرد مؤ من گرفتار غضب شاه نشود، ناچار شد با جمعيت به نزد شاه برود) السالم

  . ود برگشت سالم به محل خ) عليه السالم (را از يادش برد و الياس ) عليه السالم (شاه مرد و اندوه شاه الياس 
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و اين حالت متوارى بودن الياس به طول انجاميد، ناگزير از آوه پايين آمده در منزل مادر يونس بن متى پنهان شود، و 

و چنين اتفاق . يونس آن روز طفلى شيرخوار بود، بعد از شش ماه دوباره الياس از خانه مزبور بيرون شده به آوه رفت 

و خداى تعالى او را به دعاى الياس زنده آرد، چون مادر يونس بعد از مرگ فرزندش به افتاد آه يونس بعد از او مرد، 

  . جستجوى الياس برخاست و او را يافته درخواست آرد دعا آند فرزندش زنده شود

ران آه ديگر از شر بنى اسرائيل به تنگ آمده بود، از خدا خواست تا از ايشان انتقام بگيرد و با) عليه السالم (الياس 

اين قحطى چند ساله مردم را به . آسمان را از آنان قطع آند نفرين او مؤ ثر واقع شد، و خدا قحطى را بر آنان مسلط آرد

دعا آرد و )) عليه السالم (الياس . ستوه آورد لذا از آرده خود پشيمان شدند، و نزد الياس آمده و توبه آردند و تسليم شدند

  . اريد و زمين مرده ايشان را دوباره زنده آردخداوند باران را بر ايشان بب

مردم نزد او از ويرانى ديوارها و نداشتن تخم غله شكايت آردند، خداوند به وى وحى فرستاد دستورشان بده به جاى 

تخم غله ، نمك در زمين بپاشند و آن نمك نخود براى آنان رويانيد، و نيز ماسه بپاشند، و آن ماسه براى ايشان ارزن 

  . ويانيدر

بعد از آنكه خدا گرفتارى را از ايشان برطرف آرد، دوباره نقض عهد آرده و به حالت اول و بدتر از آن برگشتند، اين 

برگشت مردم ، الياس را ملول آرد، لذا از خدا خواست تا از شر آنان خالصش آند، خداوند اسبى آتشين فرستاد، الياس 

  . آسمان باال برد، و به او پر و بال و نور داد، تا با مالئكه پرواز آند بر آن سوار شد و خدا او را به) عليه السالم (

به سوى آن دو به راه افتاد و بر آن دو غلبه   آنگاه خداى تعالى دشمنى بر آن پادشاه و همسرش مسلط آرد، آن شخص 

بوستانش را غصب آرده آرده و هر دو را بكشت ، و جيفه شان را در بستان آن مرد مؤ من آه او را آشته بودند و 

  . بودند بينداخت 

  .به ضعف آن پى مى برد  اين بود خالصهاى از آن روايت آه خواننده عزيز اگر در آن دقت آند خودش 

http://www.ghadeer.org/site/thekr/lib/024/start.html  
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 قابيل و هابيل در اسطورًه ايزد مهر و کوتيانرد پای 

است که در نام دوتن از  هابيليکی از قديمی ترين اسمهای تاريخی که در تورات و قرآن از آن ياد شده همانا نام 

در بابل بوده اند يعنی ) کاسپيان يعنی سگپرستان(=بابل که دوازدهمين و شانزدهمين افراد سالله کوتيان  کوتیپادشاهان 

" اصلی) پسر(دريغ "اين نام در اصل بابلی بوده و به معنی . ديده ميشوند) دريغ( هابيلومو ) دريغ اصلی( هابيل کين اوم

قبل  ٢٢افراد اين سالله که در قرن . می باشد و آن نامی بوده که بعد از مرگ فرزند اول به پسر بعدی داده می شده است

ک يک قرن در آنجا حکومت راندند، طول از ميالد از آذربايجان و کردستان به بابل حمله برده و آنجا را تسخير و نزدي

چنانکه تورات و قرآن بدان (دليل آن به تحقيق معلوم نيست که آيا حذف فيزيکی می شده اند . سلطنتی کوتاه داشته اند

 کوروم، هابيل کين اومنام اول پادشاه قبل از . يا به روش قبيله ای مسالمت آميز کنار گذاشته می شده اند) اشاره می کنند

= هابيلآهنگر به زنجير جاودانه کشنده خدای آتش و = گيبيل/قائن( قابيلکر شده و از نام دوم آن که می توانست با نام ذ

 کوروممعهذا خود نام . محفوظ مانده است" بی"... مورد مقايسه قرار گيرد فقط جزء متأخر) جاودانی در بندمهر ايزد 

و پسوند اسمی اکدی اوم می باشد در کورو چه اين نام که ترکيبی از کلمًه کوتی . در اين باب بسيار گره گشا می باشد

زبان کردان و مازندرانيها يعنی لسان اعقاب کوتيان به معنی پسر و فرزند است که از اين مطلب معلوم ميشود معنی نام 

اساس اسطورًه هابيل و قابيل را " دريغ پسر اصلی"ش هابيل کين اوم يعنی اين فرمانروا به همراه  معنی نام جانشين ا

از اين مطلب همچنين اين نتيجه مهم عايد می گردد که اسالف بومی مازندرانيها و کردان يعنی . تشکيل داده است

اند که با  قفقازی االصل مشترک مازندران و کردستان بوده) سر تحت(کاسپيان همان مردم دوليکوسفال / کوتيان

.                                                                     سکائيان تپوری و کيمری و مادها و پارسها در آميخته و فرهنگ ايرانی پذيرفته اند

فديًه ) بانوی آسمان(نا و هابيل از سوی ديگر اساسی در اسطورًه خدايان بابلی دارد آنجا که اينا) قاين(اسطورًه قابيل

 تموزرا نپذيرفته و  در مقابل هديه ) هوشنگ= خويئون اوستايی= فرمانروای سرزمين خوب(کشاورز انکيم دوی

بت اصلی ( هبلاز سوی ديگر مطابق با نام بت  هابيلجالب است نام . را قبول می نمايد) هابيل=پسر اصلی(چوپان 

قرآن، بانی  اسماعيلاز اينجا چنين معلوم ميشود که . می باشد) مردوک/مهر/ناميرا= کاسيان ايميريایتموز يا کعبه، 

وی نيز در اين اسطوره توراتی حفظ  کالغ آيينی ميترايیکه  کعبه است )ايزدمهر= لحب ِب(بلُهکعبه به جای همان بت 

ايرانی تبيان از اين قرار ذکر شده / در سايت اسالمی) آذر/گيبيل( قابيلو  )مردوک /مهر( هابيلاسطوره . شده است

  :                                         است

قرآن، سرگذشت آنها و پند و اندرزهايى را آه در ماجراى آنان وجود دارد بيان . بودند) ع(قابيل و هابيل فرزندان آدم"

  . مند گردند فرموده تا مؤمنان از آن بهره

هاى حرص و طمع، گناه و  ود داراى شخصيتى بيمارگونه و آميخته با خلق و خوى ناپسند آه خصلتقابيل فردى ب

معصيت و سرپيچى از فرمان حق، بر وجود او حكمفرما بود، اّما برادرش هابيل شخصيتى درستكار و پرهيزآار و 

فات هميشه در طول زندگى به طور اين قبيل اختال. ميان او و برادرش اختالف و آشمكش به وجود آمد. تسليم حق بود
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اختالف آنان درگيرى و آشمكش بين حق و باطل بود آه به آشته شدن هابيل به دست . آيد مكرر ميان مردم به وجود مى

  : در انگيزه بروز آشمكش و نزاع ميان آنها دو نظريه وجود دارد. برادرش قابيل انجاميد

هابيل بهترين گوسفند گله . دار بود و هر آدام يك قربانى انجام دادند رعهيكى اين آه، هابيل داراى گوسفند و قابيل مز

. هر يك قربانى خود را تقديم الهى نمودند. ترين گندم مزرعه خويش را براى قربانى تدارك ديد خود و قابيل نامرغوب

قابيل دريافت آه خداوند . دآتشى از آسمان فرود آمده و قربانى هابيل را طعمه خويش ساخت و قربانى قابيل را رها آر

  . قربانى برادرش را پذيرفته و از او قبول نكرده است، از اين رو به وى حسد ورزيد و او را به قتل رساند

شد و هر دخترى را آه  در هرمرحله باردارى همسرش داراى دو قلوى پسر و دختر مى) ع(دوم اين آه، نقل شده آدم

در مرحله نخست قابيل با . آرد پسرى آه در مرحله دوم متولد شده بود، تزويج مىازمرحله اول به دنيا آمده بود با 

) ع(دخترى آه با قابيل متولد شده بود بسيار زيبا بود، چون آدم. دخترى و سپس هابيل نيز همراه خواهرش زاده شد

ازدواج با او سزاوارتر از هابيل من به : وى گفت. رو شد خواست او را به ازدواج هابيل در آورد، با مخالفِت قابيل روبه

به ) ع(آدم. هستم و او نسبت به خواهرش سزاوارتر از ديگرى است و اين آار به دستور خدا نبوده و نظر خود توست

هر آدام از شما يك قربانى به پيشگاه خدا تقديم دارد و قربانى هر يك از شما آه پذيرفته شد، اين دختر را به : آنها فرمود

درخواهم آورد و خداوند، با فرو فرستادِن آتشى بر قربانى هابيل آه آن را طعمه خويش ساخت، قربانى وى  ازدواج او

قرآن، به عدم پذيرفته شدِن قربانى . را پذيرفت و قابيل برادرش را به جهت حسادتى آه به او داشت به هالآت رساند

  : قابيل اشاره آرده و فرموده است

َك قاَل ِإنَّما َيَتَقبَُّل اللَُّه ِمَن الُمتَِّقيَن َأ اْبَنْى آَدَم ِبالَحقِّ ِإذ َقرَّبا ُقْربانًا َفُتُقبَِّل ِمْن َأَحِدِهما َوَلْم ُيَتَقبَّْل ِمَن اآلَخِر قاَل َلَأْقُتَلنََّواْتُل َعَلْيِهْم َنَب

ِإنِّى ُأِريُد َأْن َتُبوَء ِبِإْثِمى َوِإْثِمَك * ْيَك َألْقُتَلَك ِإنِّى َأخاُف اللََّه َربَّ العاَلِميَن َلِئْن َبَسْطَت ِإَليَّ َيَدَك ِلَتْقُتَلِنى ما َأنا ِبباِسٍط َيِدَى ِإَل* 

  ) ١(َفَطوََّعْت َلُه َنْفُسُه َقْتَل َأِخيِه َفَقَتَلُه َفَأْصَبَح ِمَن الخاِسِريَن؛* َفَتُكوَن ِمْن َأْصحاِب الّناِر َوذِلَك َجزاُء الّظاِلِميَن 

اجراى فرزندان آدم رابه حقيقت برايشان بازگو آه آن دو به وسيله قربانى، تقرب جستند، از يكى پذيرفته و از ديگرى م

پذيرد،  خداوند قربانى پرهيزآاران را مى: گفت]  هابيل. [حتمًا تو را خواهم آشت: گفت]  قابيل به برادرش. [مقبول نيفتاد

خواهم  من مى. يازم؛ زيرا من از خداى جهانيان بيم دارم ه آشتن تو دست نمىاگر تو قصد آشتن مرا داشته باشى، من ب

گناه آشتن من و گناه مخالفِت تو، هر دو به تو بازگردد تا از جهنميان شوى، چه اين آه آتش دوزخ پاداش ستمكاران 

از اين رو، در زمره . ساندسپس، هواى نفس قابيل او را به آشتن برادرش ترغيب آرد، تا اين آه او را به قتل ر. است

  . زيانكاران در آمد

آلمه تقوايى آه در حال سخن گفتن هابيل با برادرش، بر زبان وى جارى گشت، سزاوار بود آه قصد و اراده شرارت و 

تبهكارى را در وجود او از بين ببرد، ولى افسوس آه قابيل، اهل پرهيزآارى و فرمانبردارى نبود و به همين دليل 

  . قربانى او را نپذيرفت و حسدى آه قلب او را فرا گرفته بود، تصميم او را در باره آشتن برادرش افزون ساخت خداوند

َلِئْن َبَسْطَت ِإَلىَّ َيَدَك ِلَتْقُتَلِنى ما َأنا ِبباِسٍط «: اآنون برگرديم به سخن خداى متعال آه حاآى از زبان برادر مظلوم است

  . »ِإنِّى َأخاُف اللََّه َربَّ العاَلِميَن َيِدَى ِإَلْيَك َألْقُتَلَك
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دهد آه وى بدى  طينتى هابيل، آه آميخته به تقوا بوده و خيرخواهى و نيكى بر آن حاآم بود، به ما نشان مى جا پاك در اين

ر آرد؛ زيرا قتل و آشتار، با صفات و خصوصيات وى آه ترس از خداى جهانيان داشت، سازگا را مقابله به مثل نمى

ترين مانع از ارتكاب  ترس و بيم از خدا بزرگ. دارد و آسى آه از خدا بيم داشته باشد، به آسى اجحاف روا نمى. نبود

اگر مرّبيان و خيرانديشان پى ببرند و مردم را به ايمان به خدا و رعايت آن در آردارشان و بيم از . جرم در زمين است

آل آه صلح و صفا بر آن حاآم است، دست خواهند يافت، ولى قابيل آه  و ايده پارچه اى يك گناه متوجه سازند، به جامعه

َفَطوََّعْت َلُه َنْفُسُه «: را به اجرا در آورد] آشتن برادر[شرارت، سراسر وجودش را فرا گرفته بود، عمِل زشِت خويش 

  . »َقْتَل َأِخيِه َفَقَتَلُه َفَأْصَبَح ِمَن الخاِسِريَن

و آشمكش، ميان هابيل و قابيل نبود، بلكه ميان قابيل و نفس سرآش و تبهكار او و تمايالِت در حقيقت، درگيرى 

بايست قابيل با استيالى بر اين تمايالت، آنها را مهار نموده و از بند  در واقع مى. آميز و تصميمات پليد وى بود شرارت

نفسانى خويش، عاجز و درمانده شد و تبهكارى اسارت آنها رهايى يابد، ولى در برابر ضعف خود و سرآشى تمايالت 

  . او به آشتن برادرش انجاميد و اين عمل، خشونت آميزترين نوع حسد بود

  پنِد آالغ 

خداوند دو آالغ . دانست با آن، چه آند زمانى آه قابيل برادرش را به قتل رساند، او را رها ساخت و متحّير ماند و نمى

اى براى آن بكند و سپس او را در آن  را چنين مأموريت داد آه يكى از آنها ديگرى را بكشد و با منقار و پاهايش چاله

د، آن آالغ چگونه آالغ ديگر را مدفون ساخت، دلش به رحم آمد و دوست هنگامى آه قابيل مالحظه آر. چاله افكَند

اى آمتر از آن داشته باشد، از اين رو برادرش را در زير خاك نهان ساخت، حيرت زده و غمگين و  نداشت عاطفه

اين سخن ! اشمآيا شايسته است آه من عاطفه و مهرى آمتر از اين آالغ داشته ب: با خود گفت) ٢(پشيمان از آرده خويش

  : را خداوند سبحان اين گونه بيان فرموده است

َن ِمْثَل هذا اْلُغراِب فُأواِرَى َفَبَعَث اللَُّه ُغرابًا َيْبَحُث ِفى اَألْرِض ِلُيِرَيُه َآْيَف ُيواِرى َسْوَءَة َأِخيِه قال يا َوْيَلتا أَعَجْزُت َأْن َأآُو

  َن؛ َفَأْصَبَح ِمَن النَّاِدمي  َسْوَءَة أخى

با خود ]  قابيل[آاويد تا به او نشان دهد چگونه جسد برادرش را پنهان آند  پس خدا آالغى را برانگيخت آه زمين را مى

و بدين سان، از آارخويش . آنم ترم؟ پس جسد برادرم را در خاك نهان مى واى بر من، آيا من از اين آالغ ناتوان: گفت

  . پشيمان گشت

  . ٣٠ - ٢٧آيه ) ٥(مائده  -١

گفته شده آه وقتى قابيل برادرش را آشت و آن را رها آرد، خداوند آالغى را مأمور آرد آه خاك بر بدن هابيل  -٢

وقتى قابيل آه قاتل بود مالحظه آرد خداوند چگونه پس از مرگ هابيل، او را مورد اآرام قرار داد، حسرت . بريزد

  . خورد و از آار خود پشيمان شد

  "))خاآساران حسين و جاللي عباس:مترجمان((اه با پيامبران در قرآن آتاب همر: منبع 
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 رستم و زال نه اهل زابلستان بلکه اهل شهرستان بابل مازندران بوده اند 
 

ديوان مازندران را در پای = آترادات پيشوای قوم مردان که آشوريان(گرشاسب / رستمدليل اين گفته آن است که اوًال 
نه چنانکه تصور شده اهل سيستان ) آتش، ثريتًه اوستا يعنی مرد کناری( زالو پدرش ) حصار شهر بابل قتل عام نمود

از قبايل ) آماردان( تپورياناهل مازندران يعنی اهل سرزمين  سکائيان آماردیديار بعدی سکاهای آسيای ميانه بلکه از (
که در درون حصار ) کيکاوس(فرمانروای ماد  خشتريتیشمال دريای سياه بوده اند که به حمايت از  سکائيان تائوری

افتاده بود، بر خاسته و آشوريان را قتل عام نموده و ايران  شانابوشوبه محاصرًه سردار آشوری رئيس رئيسان  آملشهر 
مازندران بوده اند همانا نام  شهر بابلدليل اين گفته که زال و رستم اهل . ستقل نموده اندمادها را برای نخستين بار م

می باشد که علی القاعده در اساطير ايرانی به شکل ) يعنی آشيانًه مرغ(شين مرغ يعنی ) بابال(=ايرانی کهن شهر بابل 
مامطير نامی که ترجمًه آن در دوران اعراب يعنی همان . ظاهر شده است کوه البرزدرسمت ) سئن مرغ(آشيانه سيمرغ 

 بابلمعنی خود نام شهر و رودخانه . گرديده است )سرزمين عقاب= دالمن استان( ديلمنستانمأخذ نام  )آشيانًه مرغان(
يعنی محرف کلمًه مّعرب  بابيل بوده که به صورت مّعرب ) بابال، پرنده( ابابالنيز در همين رابطه بوده و در اصل 

                                                                                   .به معنی گروه پرندگان پراکنده است نيز )بابليها(ابابيل
                                                                                                                                      

  :برای آشنايی با نظريات مربوط به نام شهر بابل ّلب مطالب مربوط به آن را از سايت  شهرستان بابل می آوريم

  :شهر بابل  پيشينه تاريخي"
 

است آه نام  با توجه به تحقيق و تفحص در اآثر منابع مهم تاريخي در ذآر نام اين شهر، بعد از ظهور اسالم حاآي از آن 
پاه اسالم در    )ع(بوده آه اين واژه به روايتي از   ابن اسفنديار به نقل از امام حسن » مامطير«بابل قديم ، هنگام حضور س

اع    بواسطه وجود آبگيرها و مرغان و شكوفه) ع(علي  بن طبرستان بدين شهر رسيده و اين موضوع به چشم حسن ا، ارتف ه
د و     » بقعه طيبه مامطير«فرمود بقعه و نزديكي ساحل دريا مطبوع و دلگشا آمد و  د آم اراتي پدي دريجًا عم و از آن تاريخ ت

ام شهرت يافت    اريخ طبرستان مي        . به همين ن زرگ در ت ه درويش ب امطير «: نويسد  روايتي ديگر آنك ه    » م ه م معرب ب
معتقد است و نيز ) بزرگ و ميترا فروغ دوستي و مهرباني، راستي و درستي است= مه (ميتراي پارس است و مشتق از 

زرگ      شهر بابل، امروزه شهري بوده پاك و مقدس درنزديكي: آه راي ب را  (هاي دريا و براي جاي داشتن ميت ) آتشكده ميت
د   اميطرا، گردي ك، در سال       . آه اين نام در دورة اسالمي به زبان تازي م اب مماسك و ممال  ١٣٤٠اصطخري صاحب آت

امطير در  «: نويسد  وي مي . آرده و مامطير را در آن نشان داده استاي از طبرستان ترسيم  نخستين آسي است آه نقشه م
ه پارسي و بيشتر     شمار طبرستان است آه زميني هامون است و آشاورزي آنند و ستور دارند و زباني دارد نه تازي و ن

دين مر     » .طعام ايشان نان، برنج و ماهي بود وام ال يد ق د از اقامت س زرگ (عشي  در نيمه دوم قرن هشتم هجري بع ) ميرب
روش مي       در اين شهر، اسم آن به علت مرآزيتي آه اجناس و محصوالت دهستان  ه ف ا ب ه     هاي اطراف در آنج ذا ب يد ل رس

ارفروش «ده مرسوم و سپس در اواخر سلسلة صفويه به  بارفروش ه در سال      » ب ا اينك د ت ه    ١٣٠٦معروف گردي شمسي ب
  . جاري است بار ديگر اسم اين شهر به بابل تغيير نام يافت آه در آنار شهر) باول(سبب وجود رودخانه بابل 

  
  وجه تسميه بابل

 
حتی در روزگارانی که نام اين شهر بارفروش بود ، رودخانه با . نام بابل از نام رودخانه ی باول يا بابل گرفته شده است 
در روستاهای اين شهرستان از . ميگذرد اين رود از غرب شهر . نامهای باول و بابل در ميان مردم شهرت داشته است 
                                                                                   .قديم نامهای بابلکان و بابل کنار نيز وجود داشته است 

که مجموعه ی اينها را  نام رودخانه ی باول ريشه در کلمات بيل ، بيلک ، بلوک دارد ، که معنی آن نهرک و نهر است  
                                                                                                                                     .بلوک ميگويند

ار ،  روستاهايی در کنار رودها وجود دارد که اسامی برخی از آنها با شرايط طبيعی منطقه هماهنگی دار د ، مانند بابل کن
  .يا باول کنار ، پيت رود پی ، بيل پی، بيل پی گتو

کن      اختمان و مس ات س ز تحقيق ی مرک ه علم انی از کميت ابی و آب رس اب آب ي ا ( در کت رده است و  ) آب(را )ب ی ک معن
  :نويسنده ی آن عقيده دارد که 
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) رتين، ريختن، جسم آبکی را سرازير کردن   :باريدن (ن ، هم می گفتند ، مانند جوبا ، شوربا، باريز در کرما) با(آب را 
  .به معنی آب فراوان= بابل . آبی که پايين می آيد =، باران)ران(و پايين )با(، باران يعنی آب 

  :در کتاب پژوهشی در زمينه ی نام های باستانی مازندران آمده است 
ه معنی ، هر چيز مايع علی العام و هر جيز آبکی  ، و روان و  جزء اول با ب. بابل ، از دو جزء با و بل تشکيل شده است 
  .مجازَاَ  آب که مظهر کامل مايع روان است

راوان دارد       –بسيار  –جزء دوم پل به معنی زياد  ه آب ف ود ک د ب . فراوان که مجموع دو جزء ناظر به رود يا جايی خواه
  .بعد ، از نظر تلفظ تغييراتی می پذيردنتيجه اينکه اين نام مربوط به رود است ، و طی قرن های 

ه وضعيت      ا توجه ب با توجه به معنی مامطير و بابل ميتوان نتيجه گرفت که اين نامها به يک معنا می باشند و هر دو نام ب
اران    . اقليمی و وجود رودهای پر آب و بارندگی و باران و آب فراوان در منطقه به آن اطالق شده است  ه ب ی ک يعنی جهي

  ".بارد ، بارنده ، و جايی که آب فراوان دارد ، و اين نمی تواند دور از يقين باشدمي
در فارسی و نه  نهبا درنظريه فوق به انحراف رفته اند و  بابلدر پايان اين مقاله بايد اضافه شود که در بحث معنی لفظی 

و همچنين مفهوم ) بابال(در هيچ زبانی در فالت ايران به معنی آب نبوده است و نظر ما در مور ريشًه  فارسی بابل 
مهر ) آشيانه طيور( مامطيربا معنی لفظی نام کهن ديگر آنجا يعنی ) گروه پرندگان پراکنده( بابيلعربی نام بابل يعنی 

حبشی به پيروزی رسيده اند در اصل همان لشکريان  ابافيلقرآن که در مقابل  ابابيل خواهيم ديد از. تأييد می خورد
.       سردار مازندرانی خسرو انوشيروان، فاتح يمن و شکست دهندًه حبشيان منظور بوده است وهريزبابلی / مازندرانی
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  بيرون آورده شد) معبد زير زمينی خود(از چاه   در واقع برای اعدام ثانی يوسف تاريخی 
  

خندان، همان آّشور ( اسحاقو ) پدر امتهای فراوان، انکی( ابراهيمدر تورات ازسلسلًه  خاندانی با افرادی به نامهای 

به عبری يعنی کشتی گير مردم، نام =  يکوبآمکشتی گير، که به صورت ( يعقوب، )يعنی خندان، خدای قبيله ای آشوريان

همان نی  منجی= عيسويکی از پادشاهان هيکسوسی مصر ، در اصل مردوک خدای ملی بابل و برادر ش با عنوان 

با نام سالله يازدهم، به اوستايی يعنی  اين يوتفی يعنی پر نعمت و يادآور فراعنه به عبر( يوسفو ) نرگال است/نازو 

سکائيان (سخن به ميان آمده است که در واقع به جای پادشاهان اسکيتی ) تموز ساميان/ماديا، آدونيسمترادف خرد 

 فرااسپمطابقت داده شده همان ) يانپدر اساطيری عبران(اين ابراهيم که با ابرام : بوده اند) پادشاهی شمال دريای سياه

تخت سليمان (  کولوميانپيش از ميالد در حوالی دژ  ٧٠۵اسکيتی که سارگون دوم پادشاه آشوری را در حدود سال 

 يعقوباست و جانشين وی ) شهسوار سکايی( ايشپاکای اسکيتق همان اسحاپسرش . مقتول ساخت) جنوب آذربايجان

است که بنا به منابع آشوری و آرامی اين هردو تحت اين اسامی به آشور حمله ) بسيار توانا( پارتاتواهمانا ) کشتی گير(

است که ) ماديای جادوگر( نيوکارمادسبه قول موسی خورنی ) دانا( مادياهمان ) پر نعمت( يوسفسر انجام . کرده اند

دارای ( فرا اسپيی به سبب مشابهتش با نام اين نلم اوستا. معرفی گرديده است) بسيار دانا( فرنگرسيندر اوستا با لقب 

در ( افراسياببا وی مغشوش شده است و نتيجتًا اين نبيره و پدر جدش در شاهنامه تحت نام فرد واحد ) اسبان فراوان

انتساب بنی اسرائيل بد ين خاندان از آنجا حادث شده که عدًه کثيری از لشکريان تحت . ظاهر شده اند) واقع فرا اسپ

بيت دهی ماديای اسکيتی بعد از دريافت غنايم کالن از فرعون پسامتيخ در بازگشت از مرزهای مصر در شهر فرمان

اسرائيل ظاهرًا نام . معروف گرديد) اسکيتو پول(اسرائيل سکنی گزيدند و اين شهر بعد از آن به شهر اسکيتان  شئان

دشت شکوهمند ( يزرئيلر اسرائيل تنها نام مشابهه دشت از پيش د. بعد از آمدن ايشان پديد آمده است) کشتی گير خدا(

که به درستی از سوی  ماديای اسکيتیاما خود . وجود داشت که در جنوبغربی درياچًه جليليه قرار گرفته بود) خدا

استرابون جهانگشای بزرگ معرفی شده است سر انجام بعد از بيست و هشت سال حکومت در خاور نزديک و استپهای 

پادشاه مدبر ماد و ) هوخشتره( کياخساروبه وسيله  مراغهن و روسيه در معبد زير زمينی مّقرش در جنوب شهر اوکراي

. که والی مغ سئورومتی ماديا در واليات جنوب قفقاز بود دستگير و اعدام گرديد) هوم، گودرز( سپيتمه جمشيدهمدستش 

اين ماديای اسکيتی . به قول موسی خورنی بعد از دستگيری ميخ به پيشانی اش کوبيده و بر ديوار برجی نصب کردند

کنگ دژ (را در اطراف شهر گنجه  کياخساروچهارمين فرمانروای ماد پدر ) سياوش( فرائورتسال پيش از آن  ٢٨

کپادوکيه را در کيليکيه  به قتل رسانده و خاورميانه  کيمريانفرمانروای ) اغريرث( توگدامهو کمی بعد از آن ) سياوش

باقی ) رغًه زرتشتی(معبد زير زمينی ماديای اسکيتی هم اکنون در جنوب شرقی شهر مراغه . را به تاراج گرفته بود

  . معروف است هری ورجویماست و به معبد 

  :را بيان می نمائيم) انکی(در اينجا ضمن مقاالتی از سايت تبيان شمه ای از اسطورًه توراتی و قرآنی اين خاندان ابراهيم 

  :)تموز، اساف خدا(، يوسف)مردوک خدا(، يعقوب)آشور خدا(اسحاق

  پيامبرى اسحاق و يعقوب 
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از نسل آن ) ع(اسرائيل و در رأس آنها پسرش يعقوب ست و پيامبران بنىاز همسرش ساره ا) ع(فرزند ابراهيم) ع(اسحاق

حضرتند، نبوت و پيامبرى در فرزندان ابراهيم از ناحيه دو فرزندش اسماعيل و اسحاق است، چنان آه خداى متعال 

  : فرمود

  » َوَجَعْلنا ِفى ُذرِّيَِّتِه النُُّبوََّة َوالِكتاَب«

  : را به وجود او مژده دادند) ع(، پيامبر و از صالحان بوده و فرشتگان، پدرش ابراهيم)ع(قرآن تصريح فرموده آه اسحاق

  ) ١(ِإْسحَق َوِمْن ُذرِّيَِّتِهما ُمْحِسٌن َوظاِلٌم ِلَنْفِسِه ُمِبيٌن؛  َوباَرْآنا َعَلْيِه َوَعلى* َوَبشَّْرناُه ِبِإْسحَق َنِبّيًا ِمَن الّصاِلِحيَن 

اق آه پيامبر و از صالحان بود مژده داديم و بر او و بر اسحاق برآات خودرا فرستاديم و از نسل و ما او را به وجود اسح

  . دارند اى هستند آه آشكارا به نفس خويش ستم روا مى اى نيكوآار و عده اين دو عده

زمينه مخاطب را در اين ) ص(تصريح فرموده و پيامبر خود حضرت محمد) ع(همان گونه آه خداوند به پيامبرى يعقوب

  : قرار داده است

  ) ٢(ِإْبراِهيَم َوِإْسمِعيَل َوِإْسحَق َوَيْعُقوَب َواَألْسباِط؛  ُنوٍح والنَِّبيِّيَن ِمْن َبْعِدِه َوَأْوَحْينا ِإلى  ِإّنا َأْوَحْينا ِإَلْيَك َآما َأْوَحْينا ِإلى

ما همان گونه آه به نوح و پيامبران پس از او وحى نموديم، به تو نيز وحى آرديم و به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و 

  . يعقوب و أسباط نيز وحى نموديم

  : را مورد ستايش قرار داده است) ع(و خداى متعال با اين گفته، ابراهيم و اسحاق

َوِإنَُّهْم ِعْنَدنا َلِمَن * ِإّنا َأْخَلْصناُهْم ِبخاِلَصٍة ِذْآرَى الّداِر * َيْعُقوَب ُأوِلى اَألْيِدى َواَألْبصاِر َواذُآْر ِعباَدنا ِإْبراِهيَم َوِإْسحَق َو

  ) ٣(الُمْصَطَفْيَن اَألْخياِر؛

ذآر اى پيامبر، از بندگان خوب ما ابراهيم و اسحاق و يعقوب ياد آن آه صاحب اقتدار و بصيرت بودند ما آنان را براى ت

  . سراى آخرت، خالص و پاآدل گردانديم و آنان در پيشگاه ما از برگزيدگاِن خوبان هستند

دهد آه توان بندگانش، ابراهيم و اسحاق و يعقوب و نيروى آنها  دستور مى) ص(خداى سبحان به پيامبرش حضرت محمد

در حقيقت، خداوند آنان را خالص . د آنندها ارزانى داشته يا را در راه اطاعت خدا و نعمِت پيامبرى آه خداوند بدان

شدند، آنها  انداخت و مردم را بدان يادآور مى اى آه پيوسته آنها را به ياد آخرت مى گردانده و به سبب ويژگى بسيار پسنديده

  . را انتخاب آرد، به همين دليل آنان برگزيدگان از ميان همجنسان خود هستند

در اين گفته قرآن، براى مؤمن درسى آموزنده است آه آخرت را پيوسته در نظر داشته و براى آن اعمال شايسته انجام دهد 

  . تا به ُقرب الهى و بهشت جاودان او راه يابد

  خالصه زندگى اسحاق و يعقوب 
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گم شدن پسرش يوسف و خصوص و از حيات پسرش يعقوب، جز آنچه آه در مورد  قرآن، مطلبى از زندگى اسحاق به

ياد آور خواهيم شد، ولى در ) ع(حوادثى آه در آن رخ داده است، بيان نفرموده است و ما همه آنها را در سرگذشت يوسف

  : آوريم اند مى جا آنچه را اهل آتاب در باره اسحاق و يعقوب ذآر آرده اين

خواست او را به ازدواج  واج نكرده و پدرش هم نمىمرگ خويش را نزديك ديد، و هنوز اسحاق ازد) ع(هنگامى آه ابراهيم

از اين رو خادم و غالم خود را آه سرپرستى . زنى آنعانى آه به خدا ايمان نداشته و در قبيله وى ناشناخته بود در آورد

ه در عراق رفته و دخترى از قبيل» حاران«امور منزل بدو واگذار شده و مورد اطمينان وى بود، مكلف ساخت تا به 

  . خودش براى او بياورد

دختر بتوئيل بن ناحور، برادر » رفقه«غالم، با توفيقات الهى رهسپار آن ديار گرديد تا به حاران رسيد و در آنجا 

  . را انتخاب آرد، و وى را با خود برگرداند تا به همسرى اسحاق در آيد) ع(ابراهيم

نامد،  مى» عيص«آه اّولى را عيسو نام گذاشتند آه عرب او را بيست سال پس از ازدواجش، خداوند به اسحاق دوقلو داد 

  . شود نيز براو اطالق مى) ٤(و پسر دوم را آه بعد از برادرش متولد شد، يعقوب ناميدند آه نام اسرائيل

يعقوب را چون » رفقه«تر بود، در حالى آه مادرشان اسحاق به عيص بيش از يعقوب عالقه داشت؛ زيرا او بزرگ

به غذا پيدا آرد و از عيص درخواست آرد برايش غذا بياورد،  روزى اسحاق ميل. داشت تر دوست مى ر بود بيشت آوچك

عيص از اين . مادرش قبل از عيص براى او غذا آوردند و اسحاق آن غذا را خورد و براى او دعا آرد ولى يعقوب به اتفاق

وقتى مادرشان ازقضيه اطالع يافت، به يعقوب اشاره آرد . آرد قضيه آگاه گرديد و بر برادرش خشمگين شد و او را تهديد

به عراق برود و نزد او باشد تا خشم برادرش فرو نشيند و با يكى از  در سرزمين حاران» البان«آه براى ديدار برادرش 

. ا دعا آنددختران او ازدواج نمايد، و از شوهرش اسحاق خواست آه وى را بدان فرمان دهد و سفارش نمايد و او ر

ولى . نزد او ماند» راحيل«يعقوب رهسپار آن سامان گشت و بر دايى خود، البان وارد شد و به اندازه ازدواج با دخترش 

من : وگو آرد و بدو گفت را به ازدواج او در آورد، فرداى آن روز در اين زمينه با وى گفت» لّيا«اش دختر بزرگش  دايى

رسم ما نيست : اش به وى گفت دايى. اين دختر زيباتر و نكوتر از دختر ديگر بود. ردمخواستگارى آ» راحيل«از دخترت 

  تر تزويج نماييم و ش  تر را قبل از بزرگ آه دختر آوچك

ما اگر خواهرش را دوست دارى، بايد هفت سال ديگر خدمت آنى، تا او را به ازدواج تو در آورم، و او هفت سال خدمت 

  . ز به خانه خواهرش وارد آرد و اين سّنت، ميان مردم آن زمان جايز بوده استنمود و اين دختر را ني

هديه داد و » بلهه«و به راحيل آنيزى به نام » زلفا«به هريك از دخترانش آنيزآى بخشيد، به لّيا آنيزآى به نام » البان«

عقوب داراى چهار همسر شد و از آنها بخشيدند و بدين ترتيب، ي سپس هر يك از اين دو دختر، آنيزك خويش را به يعقوب

  . صاحب دوازده پسرگرديد
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از همسر او، لّيا متولد شدند و از » زابليون«و » ايساخر«و » يهودا«و » الوى«و » شمعون«و » روبيل«پسرانش 

 و» جاد«، و از زلفا، دو پسر به نام »نفتالى«و » دان«و از بلهه، پسرش . »بنيامين«و » يوسف«همسرش راحيل، 

  . داشت» َاشير«

اش  اش، از البان خواهش آرد تا اجازه دهد وى به سوى خانواده پس از گذشت بيست سال از اقامت يعقوب نزد دايى

يعنى فلسطين رسيد، اطالع يافت آه » آنعان«وقتى يعقوب به نزديكى سرزمين . برگردد و او نيز به وى اجازه داد

يعقوب بيمناك شد و دعاى خير در حّق او آرد و . ارويى با وى شده استبا چهارصد نفر، آماده روي» عيسو«برادرش 

وقتى عيسو هديه برادر را ديد، از خود نرمى و . براى برادرش هديه بزرگى تدارك ديد و همراه مردانش نزد او فرستاد

پيش پدرش اسحاق  هاى ساعير شد، ولى يعقوب ماليمت نشان داده و منطقه را به سود برادرش ترك آرد و رهسپار آوه

  . شود، نزد پدر اقامت گزيد اطالق مى» الخليل«آه امروزه بدان شهر » جدون«آمد و در شهر 

در شهر الخليل در آن دفن شده بود، به خاك ) ع(سال زندگى آرد و سپس در غارى آه پدرش ابراهيم ١٨٠) ع(اسحاق

  . سپرده شد

  أسباط 

نوه (اند و به يك تن آه عبارت است از پسر و يا فرزند پسر  هاى پسرى او بوده هگانه يعقوب و يا نو اسباط فرزندان دوازده

  . ، سبط گويند)پسرى

گردند و هر يك از پسران  اند آه به يك پدر و مادر برمى سبط در ميان يهوديان مانند، قبيله ميان اعراب است، و آنها آسانى

به وجود ) ع(گانه يعقوب اين آلّيه بنى اسرائيل، از فرزندان دوازدهبنابر. يعقوب، پدر سبطى از أسباط بنى اسرائيل هستند

  . گذرد اى پديد آمده آه ذيًال از نظرتان مى اند و نبّوت در اين أسباط به گونه آمده

نبوت در سبط الوى، در حضرت موسى و هارون و الياس و يسع و در سبط يهودا در حضرت داود و سليمان و زآريا و 

  . پديدار گشته است) ع(در سبط بنيامين، در حضرت يونس يحيى و عيسى و

  ) ع(پيامبرى يوسف

را مختص نبوت گردانده است، در قرآن به زبان يكى از مؤمنان آه قوم خود را پند ) ع(خداوند از فرزندان يعقوب، يوسف

  : دهد، آمده است مى

  ِإذا َهَلَك ُقْلُتْم َلْن َيْبَعَث اللَُّه ِمْن َبْعِدِه َرُسوًال؛   ْم ِفى َشكٍّ ِمّما جاَءُآْم ِبِه َحّتىَوَلَقْد جاَءُآْم ُيوُسُف ِمْن َقْبُل ِبالَبيِّناِت َفما ِزْلُت

ها آورده بود و پيوسته در آنچه آه برايتان آورده بود، شك و ترديد داشتيد تا اين آه از  يوسف نيز قبًال برايتان آيات و نشانه

  . د هرگز پس از او پيامبرى را نخواهد فرستادخداون: دنيا رفت، و سپس گفتيد

هاى وى با  اى را به نام يوسف نامگذارى آرده و در آن زندگى حضرت يوسف و رنج و دشوارى خداوند در قرآن سوره

برادرانش و همسر عزيز مصر، و زندان رفتن آن حضرت و دعوت او به سوى خدا و سپس بيرون رفتن از زندان و 
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گاه آمدن برادرانش به مصر در اثر قحطى، و سپس معرفى خود  ه و واگذارى وزارت اقتصاد به او و آنتعبير خواب پادشا

  . به برادرانش و ديگر مطالبى را آه بعدًا به شرح آنها خواهيم پرداخت، بيان فرموده است

  . ١١٣ - ١١٢آيات ) ٣٧(صافات -١

  . ١٦٣آيه ) ٤(نساء  -٢

  . ٤٧ - ٤٥آيات ) ٣٨(ص  -٣

اسراء، يعنى بنده، برگزيده، انسان، مهاجر و ايل، يعنى اهللا، . ترآيب يافته است» ايل«و » اسراء«اسرائيل از دو آلمه  -٤

گويند به  چنين مى هم. و گفته شده معناى آن جنگنده و يا سرباز خداست. بنابراين، معناى آن عبداهللا يا برگزيده خداست

  . آند نيز آمده است زه مىمعناى فرماندهى آه در راه خدا مبار

 رؤياى يوسف
داد،  آرد و آنها را بر برادرانشان برترى مى به دو پسرش يوسف و بنيامين بيشتر اظهار عالقه و محّبت مى) ع(يعقوب

. آنند در خواب ديد، يازده ستاره و خورشيد و ماه خاضعانه بر او سجده مى) ع(آند آه يوسف قرآن براى ما بازگو مى

از اين خواب ) ع(آورى را آه در خواب ديده بود، براى پدرش نقل آرد، يعقوب بيدار شد، ماجراى شگفت هنگامى آه

دريافت آه فرزندش در آينده ميان مردم به مقامى بس واال خواهد رسيد، ولى از آينه و حسد برادرانش بر جان وى ترسيد، 

، تا شيطان براى نقشه ازبين بردن او، آنان را فريب ندهد و بدو سفارش آرد آه خواب خود را براى برادرانش بازگو نكند

نهند و خداوند او  و سپس برايش روشن ساخت آه وى درآينده شخصيتى برجسته خواهد شد آه همه، فرمانش را گردن مى

بر او و آموزد و به زودى نعمت خويش را با خير و رحمت و برآاتش  گزيند و تعبير خواب را بدو مى را به پيامبرى برمى

  : آند، همان گونه آه آن را قبًال بر ابراهيم و اسحاق تمام آرده بود بر آل يعقوب تمام مى

 قاَل يا ُبَنيَّ ال َتْقُصْص ُرْؤياَك*  ِإذ قاَل ُيوُسُف ِلَأِبيِه يا َأَبِت ِإنِّى َرَأْيُت َأَحَد َعَشَر َآْوَآبًا َوالشَّْمَس َوالَقَمَر َرَأْيُتُهْم ِلى ساِجِدين

َوَآذِلَك َيْجَتِبيَك َربَُّك َوُيَعلُِّمَك ِمْن َتْأِويِل اَألحاِديِث َوُيِتمُّ ِنْعَمَتُه * ِإْخَوِتَك َفَيِكيُدوا َلَك َآْيدًا ِإنَّ الشَّْيطاَن ِلْلِإْنساِن َعُدوٌّ ُمِبيٌن   َعلى

َلَقْد آاَن ِفى ُيوُسَف َوِإْخَوِتِه آياٌت * ُل ِإْبراِهيَم َوِإْسحَق ِإنَّ َربََّك َعِليٌم َحِكيٌم َأَبَوْيَك ِمْن َقْب  آِل َيْعُقوَب َآما َأَتمَّها َعلى  َعَلْيَك َوعلى

  ) ١(ِللّساِئِليَن؛

پدرش . آنند پدرجان، من در خواب ديدم يازده ستاره و خورشيد و ماه بر من سجده مى: گاه آه يوسف به پدرش گفت آن

درانت بازگو نكن؛ زيرا در حق تو حيله و نيرنگ خواهند آرد، چه اين آه شيطان پسرآم، رؤياى خود را براى برا: گفت

دشمن آشكار آدمى است و اين چنين خدايت تو را برگزيد و تعبير خواب را به تو آموخت و نعمت خويش را بر شما و آل 

ه راستى آه پروردگار تو دانا و حكيم ب. گونه آه قبًال بر پدرانت ابراهيم و اسحاق، تمام نموده بود همان. يعقوب تمام آرد

  . هايى براى اهل تحقيق وجود دارد است و در ماجراى يوسف و برادرانش نشانه

  . ٧ - ٤آيات ) ١٢(يوسف  -١
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 توطئه بر ضّد يوسف

آند،  وقتى پسران يعقوب مالحظه آردند پدرشان در مورد يوسف و برادرش بنيامين بيش از آنها اظهار محبت و عالقه مى

رساندند  دو نسبت به پدرشان سود و منفعت مى اى نيرومند بودند آه بيش از آن خشمگين شدند و آنان به گمان خود، مجموعه

  . آند و با اظهار عالقه به يوسف و برادرش، از حق و حقيقت به دور است ىآردند پدرشان اشتباه م و در نتيجه گمان مى

از اين رو، آنان آسيب رساندن به يوسف را در دل نهان ساختند و بين خود نقشه آشيدند تا از وجود اوخالصى يابند، يا او 

  . هى بيابدرا بكشند و يا در سرزمينى دور دست بيندازند آه نتواند براى بازگشت به سوى پدر را

آردند با اين آار، مورد عالقه و محّبت پدرشان قرار خواهند گرفت و سپس از اين آار خود توبه آرده و  آنها تصور مى

  . پذيرد، خداوند نيز توبه آنها را خواهد پذيرفت افرادى شايسته خواهند شد، همان گونه آه پدرشان عذر آنها را مى

را نكشند،بلكه او را در جايى، دور از چشم مردم در چاهى بيفكنند، شايد آاروانى از يكى ازبرادران اشاره آرد آه يوسف 

ترتيب به هدف خود آه دور آردن او از پدرش بود، رسيده باشند  راه برسد و او را از چاه برگرفته و با خود ببرد، و بدين

  . و از گناه آشتن وى رهايى يابند

با خودشان، متوسل به حيله و نيرنگ شدند و اين نيرنگ بعد از آن آه احساس آنها نزد پدر رفته و براى بردن يوسف 

پدر جان، در باره ما چه فكر : دارد انجام گرفت، از اين رو بدو گفتند آردند پدر يوسف، وى را از آنها دور نگاه مى

آنيم آه وى را دوست  يد مىآنى؟ ما تأآ آنى آه يوسف را از ما دور آرده و اگر همراه ما باشد احساس آرامش نمى مى

زارها بفرست، تا در آنجا بازى آند و به شادمانى پرداخته و  فردا او را با ما به دشت و سبزه. داريم و به او مهربان هستيم

. مانند ما از خوردن و آشاميدن لذت ببرد، و ما همان طور آه مواظب خود هستيم، از او بيشتر مراقبت خواهيم آرد

اگر يوسف از او دور شود، اندوهگين خواهد شد و بيم آن دارد : قه زيادى به پسرش داشت، بدانان پاسخ دادپدرشان آه عال

آه اگر بدانان اطمينان آند در حال غفلت آنها، طعمه گرگ شود، آنان براى پدرشان سوگند خوردند آه آنچه سبب ناراحتى 

  . ، لكه ننگ و عارش بر دامن آنها باشداو شود پيش نخواهد آمد، و اگر براى او ناراحتى پيش آيد

  : خداى سبحان فرمود

ُأْقُتُلوا ُيوُسَف َأو اْطَرُحوُه َأْرضًا َيْخُل َلُكْم * َأِبينا ِمّنا َوَنْحُن ُعْصَبٌة ِإنَّ َأبانا َلِفى َضالٍل ُمِبيٍن   ِإذ قاُلوا َلُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ ِإلى

قاَل قاِئٌل ِمْنُهْم ال َتْقُتُلوا ُيوُسَف َوَأْلُقوُه ِفى َغياَبِت الُجبِّ َيْلَتِقْطُه َبْعُض السَّّياَرِة ِإْن * ْن َبْعِدِه َقْومًا صاِلِحيَن َوْجُه َأِبيُكْم َوَتُكوُنوا ِم

* َمَعنا َغدًا َيْرَتْع َوَيْلَعْب َوِإّنا َلُه َلحاِفُظوَن  َأْرِسْلُه* ُيوُسَف َوِإّنا َلُه َلناِصُحوَن   قاُلوا يا َأبانا ما َلَك ال َتْأَمّنا َعلى* ُآْنُتْم فاِعِليَن 

قاُلوا َلِئْن َأَآَلُه الذِّْئُب َوَنْحُن ُعْصَبٌة ِإّنا ِإذًا * قاَل ِإنِّى َلَيْحُزُنِنى َأْن َتذَهُبوا ِبِه َوَأخاُف َأن َيْأُآَلُه الذِّْئُب َوَأْنُتْم َعْنُه غاِفُلوَن

  ) ٢(َلخاِسُروَن؛

ترند، در حالى آه ما چندين برادريم  يوسف و برادرش بنيامين، پيش پدرمان از ما محبوب: آه برادران يوسف گفتندزمانى 

بنابراين يوسف را يا بكشيد و يا در سرزمين دور از پدر بيفكنيد . و ضاللت و گمراهى پدر در محبت به يوسف آشكار است

اظهار ) روبيل(يكى از برادران يوسف . هاى صالح و درستكار شويد انو پدر را متوجه خود آنيد و سپس توبه آنيد و انس
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خواهيد سوء قصدى انجام دهيد، يوسف را نكشيد و او را در قعر چاه افكنيد آه آاروانى او را بيابد و پس از  داشت اگر مى

تى، در حالى آه ما خيرخواه اى پدر، چرا تو بر يوسف از ما ايمن نيس: انجام اين آار، برادران نزد پدر رفتند و گفتند

اگر : و ما از او مراقبت خواهيم آرد، پدر گفت. زار گردش آند او را با ما بفرست آه در چمن و سبزه. يوسف هستيم

ما گروهى هستيم : گفتند. ترسم گرگ او را پاره آند و شما از او غافل شويد يوسف را ببريد، من اندوهگين خواهم شد و مى

  . طعمه خود آند، بنابراين ما زيان آار خواهيم بود آه اگر گرگ او را

  . ١٤ - ٨آيات ) ١٢(يوسف  -٢

 يوسف در چاه
اى آه آشيده بودند او را در  يعقوب به پسرانش اجازه داد آه يوسف را با خود ببرند، آنان وى را بيرون برده و طبق نقشه

د آه او را از آنجا رهايى خواهد بخشيد و روزى خواهد آمد آه در اين هنگام بود آه خداوند به قلبش الهام نمو. چاه افكندند

اند، در حالى آه آنان در برابر يوسف به صورت افرادى  چه باليى بر سر وى آورده: در آن روز به برادرانش خواهد گفت

  . آنند آه او يوسف است شوند، و به جهت مقام برجسته آن حضرت تصور نمى نيازمند ظاهر مى

: سف شبانگاه باز گشتند و خود را به ظاهر اندوهگين نشان داده و صداى خويش را به گريه بلند آردند و گفتندبرادران يو

پدرجان، ما براى مسابقه در تيراندازى و دويدن رفته بوديم و يوسف را براى مراقبت از آاالى خود، نزد آنها گذاشتيم، بعد 

است و ما از او دور بوديم، هر چند ما راست بگوييم، ولى تو به دليل اين از برگشتن از مسابقه، ديديم گرگ او را خورده 

سپس پيراهن يوسف را آه آغشته به . پذيرى آه ما را به بدخواهى يوسف متهم آردى، سخن ما را باور نداشته و آن را نمى

آن خون از فرزندش نبوده خون آرده بودند بيرون آوردند، ولى هنگام امتحان آن، دروغشان براى پدر آشكار شد، آه 

نفس شما : است، چون پيراهن وى پاره نبود، و يا شايد با فراست و تيزبينى خود، دروغشان را آشكار ساخت و بدانان گفت

آن آه ناراحتى آنم و  امر بزرگى را برايتان آسان جلوه داد و شما بدان دست يازيديد و من در فراق و جدايى يوسف بى

هاى شما، تنها از خدا آمك خواسته  آنم و براى پديدار شدن حقيقت گفته اى شايسته شكيبايى پيشه مى همأيوس گردم، به گون

  : خداى متعال فرمود. و تحمل رنج و فراق او را از وى خواستارم

َوجاُءوا َأباُهْم ِعشاءًا * نَُّهْم ِبَأْمِرِهْم هذا َوُهْم ال َيْشُعُروَن َفَلّما َذَهُبوا ِبِه َوَأْجَمُعوا َأن َيْجَعُلوُه ِفى َغياَبِت الُجبِّ َوَأْوَحْينا ِإَلْيِه َلُتَنبَِّئ

َوجاُءوا * ا َوَلْو ُآّنا صاِدِقيَن قاُلوا يا َأبانا ِإّنا َذَهْبنا َنْسَتِبُق َوَتَرْآنا ُيوُسَف ِعْنَد َمتاِعنا َفَأَآَلُه الذِّْئُب َوما َأْنَت ِبُمْؤِمٍن َلن* َيْبُكوَن 

  ) ٣(ما َتِصُفوَن؛  ِميِصِه ِبَدٍم َآِذٍب قاَل َبْل َسوََّلْت َلُكْم َأْنُفُسُكْم َأْمرًا َفَصْبٌر َجِميٌل َواللَُّه الُمْسَتعاُن َعلىَق  َعلى

گاه آه يوسف را بردند و نظر آنها بر اين قرار گرفت آه او را در قعر چاه بيندازند و ما به او الهام نموديم آه روزى تو  آن

اى : برادران، شامگاهان با گريه و زارى نزد پدر آمدند و گفتند. سازى و آنها آگاهى ندارند را بر اين آارشان آگاه مىآنها 

پدر، ما براى مسابقه به صحرا رفتيم و يوسف را نزد آاالهاى خود گذاشتيم و گرگ او را طعمه خود ساخت و ما اگر 

بلكه : پدر گفت. يراهن او را آه به دروغ خون آلوده آرده بودند، آوردندپذيرى، و پ راست هم بگوييم شما سخن ما را نمى

نفس شما، اين آار زشت را در نظرتان زيبا جلوه داد، و من در اين مصيبت صبرى پايدار خواهم آرد و خداوند مرا بر 

  . آنيد، يارى خواهد فرمود آنچه شما توصيف مى
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 . ١٨ - ١٥آيات ) ١٢(يوسف  -٣

 يوسف در زندان
 

 تهمت به يوسف و زندانى آردن او

گاه آه خبرهاى مربوط به ماجراى همسر عزيز با يوسف در گوشه و آنار شهر پيچيد، عزيز و خاندانش مالحظه آردند  آن

دهد و زبان بدگويان را از آنها آوتاه نخواهد آرد، مگر اين آه يوسف را به  آه هيچ چيز آنها را از عار وننگ نجات نمى

.افكند تا تهمت را به او ببندد، با وجودى آه وى تبرئه شده و امانت دارى و پاآدامنى او روشن شده بودزندان                       

ناراحتى او اين بود آه به ناحق زندانى شده و آسانى آه از : يوسف در زندان، حالتى آميخته به اندوه و شادى داشت

جهت شادى او نيز اين بود آه از خانه عزيز مصر بيرون رفته و از مكر .شمارند ند، او را گناهكار مىخبر واقعيت امر بى

چه بسا رنج و زحمتى آه در آنارش گشايشى وجود (و حيله همسرش دور شده بود، ولى زندان براى او آغازى نيك بود 

                                                                                                            ).دارد

و ديگرى رئيس نانوايان، » نبو«وقتى يوسف وارد زندان شد، دو جوان از خدمتكاران پادشاه آه يكى رئيس سقايان به نام 

پس از مدتى هر يك از آنها خوابى ديد و آن را . ر ضّد پادشاه با او وارد زندان شدندبود، به تهمت توطئه ب» ملحب«به نام 

گيرم تا آن را شراب سازم و ديگرى اظهار  من در خواب ديدم آب انگور مى: فرد نخست گفت. براى يوسف نقل آردند

                                                     .خورند آنم و پرندگان از آن مى داشت آه در خواب ديدم باالى سرم نان حمل مى

هاى  داند و از تقوا و احسان برخوردار است، تعبير خواب اين دو جوان پس از آن آه احساس آردند يوسف تعبير خواب مى

                                                                        .خود را از او درخواست نمودند

توانايى آن را : ها گفت با تأآيد بر نعمِت تعبير خواب و علم غيبى آه خداوند بدو عنايت و الهام نموده بود، بدان) ع(يوسف

ورى بود چه نوع غذايى براى خوردن، در زندان برايشان خواهند آورد، و اينها ام. دارد آه به عنوان مثال به آنها بگويد

آرد و براى او شريك قائل نشد و از  آه خداوند اختصاص به وى داده بود، چه اين آه او براى خدا خالصانه عبادت مى

                                                  :ت ورزيدند، دورى جس مسلك آسانى آه به وجود خدا ايمان نداشته و به روز رستاخيزآفر مى

َق َرْأِسى ُخْبزًا َتْأُآُل الطَّْيُر ِمْنُه َوَدَخَل َمَعُه السِّْجَن َفَتياِن قاَل َأَحُدُهما ِإنِّى َأراِنى َأْعِصُر َخْمرًا َوقاَل اآلَخُر ِإنِّى َأراِنى َأْحِمُل َفْو

 يُكما َطعاٌم ُتْرَزقاِنِه ِإّلا َنبَّْأُتُكما ِبَتْأِويِلِه َقْبَل َأْن َيْأِتَيُكما ذِلُكما ِمّما َعلََّمِنى َربِّى ِإنِّى قاَل الَيْأِت* َنبِّْئنا ِبَتْأِويِلِه ِإّنا َنراَك ِمَن الُمْحِسِنيَن 

                                  )                                           ١( َتَرْآُت ِملََّة َقْوٍم ال ُيْؤِمُنوَن ِباللَِّه َوُهْم ِباآلِخَرِة ُهْم آاِفُروَن؛ 

دو جوان ديگر هم . و سپس بعد از آن آه داليل پاآدامنى يوسف را ديدند، باز هم صالح دانستند آه او را مدتى زندانى آنند

من در خواب ديدم بر : ديگرى گفت. فشارم ور مىمن در خواب ديدم آه انگ: با يوسف زندانى شدند، يكى از آنها گفت

ما تو را فردى . ها آگاه ساز ما را از تعبير اين خواب. خورند برم و مرغان هوا از آن مى باالى سر خود طبقى از نان مى

اوند اين علم خد. گفت من تعبير خوابتان را قبل از اين آه طعامى بيايد وتناول آنيد، خواهم: يوسف گفت. پنداريم نيكوآار مى

                      . ايمان و به آخرت آافر شدند دست برداشتم را به من آموخته است؛ زيرا من از آيين آسانى آه به خدا بى
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                                                                                                         يوسف و دعوت به پرستش خداى يكتا

گويى يوسف، سبب شگفتى و احترام آنها به وى شد و اين فرصتى بود آه وى آن را غنيمت شمرده و  تعبير خواب و غيب

آيين  از هويت خويش پرده برداشت و اصالت و نجابت نسبت خود را بيان داشت و با احترام گذاردن به آنان، آنها را به

                                                                   .و بطالن شرك آه متكى به دليل و برهان نيست، فرا خواند خداى يگانه

ابراهيم و اسحاق و يعقوب پيروى ام، بلكه از آيين پدران و اجداد خود  من آيينى را اختراع نكرده: گفت يوسف بدانان مى

و اين هدايت چيزى بود آه . آنم آه خداوند آنان را به اعتقادى صحيح، آه پرستش خداى يگانه بود، هدايت فرمود مى

خداوند به ما و مردم عنايت آرد، وما به سوى آنان فرستاده شديم، تا آنها را به دين و آيين صحيح هدايت و راهنمايى آنيم، 

               .ر مردم بوسيله شكر و ايمان، اين عنايت الهى را پاس نداشتند، بلكه به انكار آن پرداختند و آافر شدندولى بيشت

آيا انسان براى هر يك ازخدايان متعدد آرنش نمايد بهتر است يا براى خداى : يوسف، دوستانش را مخاطب ساخت و گفت  

هايى نيست آه شما و پدرانتان آنها را به وسيله  پرستيد چيزى جز نام جاى خدا مىگردد؟ آنچه را به  اى آه مغلوب نمى يگانه

ايد، و هيچ دليل و برهان عقلى، بر پرستش آنها نداريد، تا آنان آه به جاى خدا  اصل و ريشه خود ساخته اوهام و خياالت بى

او .ه شايسته پرستش است جز خداى يگانه نيستخداى واقعى و آسى آ. پرستند، بدان داليل قانع و مطمئن گردند آنها را مى

شويد، ولى  دستور داده آه غير او را پرستش نكنيد، اين همان آيين حق و صحيحى است آه با ادّله و برهان بدان هدايت مى

                     .خداى متعال فرمود: يابند بيشتر مردم با اين داليل به هدايت دست نيافته و بر اين حقيقت روشن آگاهى نمى

الّناِس َولِكنَّ   ٍء ذِلَك ِمْن َفْضِل اللَِّه َعَلْينا َوَعلى َواتََّبْعُت ِملََّة آباِئى ِإْبراِهيَم َوِإْسحَق َوَيْعُقوَب ما آاَن َلنا َأْن ُنْشِرَك ِباللَِّه ِمْن َشى

ما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِنِه ِإّلا َأْسماءًا * ٌب ُمَتَفرُِّقوَن َخْيٌر َأِم اللَُّه الواِحُد الَقّهاُر يا صاِحَبِى السِّْجِن َأَأْربا* َأْآَثَر الّناِس ال َيْشُكُروَن 

ُن الَقيُِّم َولِكنَّ َأْآَثَر الّناِس ال ا ِإّلا ِإّياُه ذِلَك الدِّيَسمَّْيُتُموها َأْنُتْم َوآباُؤُآْم ما َأْنَزَل اللَُّه ِبها ِمْن ُسْلطاٍن ِإِن الُحْكُم ِإّلا ِللَِّه َأَمَر َأّلا َتْعُبُدو

)                                                                              ٢( َيْعَلُموَن؛                      

سزد آه به خدا شرك بورزيم و اين از فضل و  وب پيروى آردم و ما را نمىمن از آيين پدرانم ابراهيم و اسحاق و يعق

هاى من، آيا خدايان متفرق و عارى از  زندانى اى هم. عنايت خدا بر ما و بر مردم است، ولى بيشتر مردم سپاسگزار نيستند

حقيقتى آه آنها را شما و  لفظهاى بى ها و پرستيد، جز نام حقيقت بهترند يا خداى يكتاى توانا؟ آنچه را شما به جاى خدا مى

او . ها نبخشيده و حكمفرمايى بر جهان تنها از آِن خداست گونه قدرتى بدان ايد نيستند و خداوند هيچ گذارى آرده پدرانتان نام

آگاهى  فرمان داده تا غير وى را نپرستيد و اين آييِن استوار و پا برجاست، ولى بيشتر مردم در اثر جهل و نادانى از آن

                                                                   .ندارند

                                                                                             يوسف و تعبير خواب همراهان

: هايشان پرداخت و گفت هاى آنان در مورد خواب گاه آه يوسف از پند و اندرز ياران خود فارغ گرديد، به پاسخ پرسش آن

دهم، پادشاه به دليل تبرئه  دار و شادمان باش آه به تو مژده مى يكى از شما دو تن، يعنى تو اى رئيس سقايان، دل خوش

ى آزادت خواهد آرد و به آار سابق خود آه ساقى پادشاه بودى برخواهى گشت، اى آه بدان متهم بود شدن از تهمِت توطئه
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خواهم تو از سرنوشت خويش آگاه  گويم، مى ولى تو اى رئيس نانوايان، پوزش مرا بپذير آه تعبير خوابت را صريح مى

و پرندگان از مغز سرت  آند و به دار آويخته خواهى شد آه پادشاه به زودى حكم اعدام تو را صادر مى باشى، چه اين

گاه يوسف سخن خود را براى آنان پى  آن. اى شرآت داشته آشتن پادشاهخورند و علت اعدام تو اين است آه در توطئه  مى

گونه آه بيان آرديم تعلق گرفته و آن امرى است آه راهى جز واقع شدن ندارد  قضا و قدر الهى همان: گويد گيرد و مى مى

                      .هاى شما را تعبير آردم گويم و آن گونه آه پروردگارم به من الهام فرموده، خواب زاف نمىو من هرگز سخن به گ

هاى آن دو را به طور صريح تعبير آرد و آنچه را به آن دو خبر داده بود، پس از چند روز اتفاق  سان، يوسف خواب بدين

شدن از زندان و بار يافتن به دربار پادشاه قرار گرفت، يوسف از او زمانى آه رئيس سقايان در آستانه آزاد . افتاد

هايى را آه در حّق او صورت گرفته، به عرض شاه برساند، شايد وى در  درخواست آرد، تا ماجراى وى و ظلم و ستم

نى غير قابل ولى شادما. آار او تجديد نظر آرده و بدين ترتيب تبرئه شود و ظلم و ستم ناحق را از او برطرف سازد

وصف رئيس سقايان، و آارها و مشاغل وى سبب شد آه در دربار شاه، يوسف را فراموش آند و اين خوى بسيارى از 

) ع(آنند و به خاطر همين فراموشى بود آه يوسف مردم است آه هنگام رفاه و بى نيازى، دوستان خود را فراموش مى

                                                                                                         :حداقل سه سال در زندان باقى ماند

 * ِذى ِفيِه َتْسَتْفِتياِن  ُقِضَى اَألْمُر الَّيا صاِحَبِى السِّْجِن َأّما َأَحُدُآما َفَيْسِقى َربَُّه َخْمرًا َوَأّما اآلَخُر َفُيْصَلُب َفَتْأُآُل الطَّْيُر ِمْن َرْأِسِه

)                       ٣(  ْجِن ِبْضَع ِسِنيَن؛َوقاَل ِللَِّذي َظنَّ َأنَُّه ناٍج ِمْنُهما اذُآْرِنى ِعْنَد َربَِّك َفَأْنساُه الشَّْيطاُن ِذْآَر َربِِّه َفَلِبَث ِفى السِّ

اى دوستان زندانى، يكى                                                                                                                          

ماجرايى آه در . خورند شود و پرندگان از مغز سر او مى گردد و ديگرى به دار آويخته مى از شما ساقى شراب شاه مى

پيش پادشاه سفارش مرا : آرد اهل نجات است گفتباره آن جوياى تعبير شديد انجام خواهد پذيرفت و به آسى آه گمان 

از اين رو، يوسف چند سال در زندان . بنما، ولى شيطان او را به فراموشى برد آه سفارش يوسف را نزد پادشاه بنمايد

                                                                                                                                             .باقى ماند

.٣٧ - ٣٦آيات ) ١٢(يوسف  -١  

                                                                                                                                  .٤٠ - ٣٨آيات ) ١٢(يوسف  -٢

. ٤١آيه ) ١٢(يوسف  -٣  

  ))خاآساران حسين و جاللي عباس:مترجمان((آتاب همراه با پيامبران در قرآن : منبع 
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ميثًه  آريائيان اسب پرورميتانی هستند/ يهوه صبايوت و موسی خداگونًه يهود  همان ميترا  
 

در معنی  -ميشود اهللايا ِال يا  ايلکه در فرهنگ ساميان مترادفش - يهوهبا ) اسورا(اغلب به سبب شباهت اسامی اهورا 
اين . خدای جاويد و سرمدی وتشابه ظاهری اين اسامی تصور شده است که نام اهورا مزدا از نام يهوه گرفته شده است

محوريت تاريخ فرض شده باشد ولی  اصالت قضيه به نفع ِال  برداشت براين اساس قرار دارد که فرهنگ يهود در
از سوی ديگر اين فرهنگ آريائيان اسب پرور و کشورگشا و موبدپرور عهد باستان است که در . کنعانيان می باشد

ه هزاره ای ک. محوريت  فرهنگی و سياسی  خاورميانًه هزارًه اول پيش از ميالد وکمی پيشتر از آن قرار داشته است
ابراهيم خليل اهللا پديد آمده اند  يعنی از عهدی که اساس فن کتابت و / گوتمه بودا/ اديان به محوريت آيين گئوماته زرتشت

صنعت آهن اختراع گرديد و در اين عهد آريائيان اسب پرور و سوارکار هندی و ميتانی و سکايی ومادی و پارسی 
ريحتر اين يهود بوده است که بواسطًه قرار داشتن بين مراکز کتابت به عبارت ص. تيرهايشان کمتر خطا می رفته است

. اوستايی شفاهی مغان ايرانی و سکايی و سرمتی را برای کتابت تورات اساس قرار داده است) لبنان(مصر و فنيقييه 
يا  اهورا ميثره به جای اهورامزدا بلکه به جای نه) تيشپاک خدای رعد= يعنی خداوند لشکريان( يهوه صبايوتولی اين 

پيش از ميالد در  ١۵٨٠تا ١٧٣٠ميتانيانی که از سال . است ميتانیآريائيان  ميثرًهو  ميثهايرانيان و  مهرهمان ايزد 
مريم ( ماریو ) عمران اساطيری( آموریو قبايل سامی ) هارون اساطيری( هوريانرأس  اتحاديه ای از قبيلًه قفقازی 

بر مصر حکومت کرده ) اصحاب الرأس قرآن( شبانان اسبيا ) پادشاهان بيگانه( هيکسوستحت نام مصری ) اساطيری
که با خدای خورشيد مصريان  يعنی  - اند و به نظر اينجانب  اينان نام  همين خدای جنگ و خورشيد خود يعنی ميثره را

می ) خاک سياه( ی ُمستکو  اکيپتبر سرزمين مصر داده اند چه مصريها نام کشور خود را  - مطابقت داده شده آتون
داريوش در کتيبًه خود نام مصر  را . در نزد مصريان الفاظی خارجی بوده اند) موسه( ميثهو ايزد مصر خوانده اند و نام 

. است و ربطی با کلمًه مصر يعنی سرزمين ايزد ميثره ندارد رودخانًه دريا سانآورده است که به معنی دارای  موداريا
تحت رهبری ) به معنی برادر ميثه( اهموسه ؤتلفًه همراه آنان بعد از شکست از فرعون مصر عليا ميتانيها و قبايل م

می دانيم اين وقايع به طور مفصل در . به سرزمين عبرانيان آمدند و در آنجا سکنی گزيدند) روح همزاد ميثه( کاموسه
در واقع معروفيت خود موسی . تورات ذکر شده و به همين سبب مسلمانان تورات را کتاب موسی به شمار آورده اند

وفيت همين ايزد قبيله ای  جنگ و خورشيد ميتانيان يعنی تاريخی يعنی کاموسه يعنی روح همزاد ميثه  هم وابسته به معر
ميثه يا ميثره است که در عهد نامًه صلح بين ميتانيان و هيتيان نامش در صدر خدايانی قرار گرفته است که سوگند 

معروف  تميثره که مانند يهوه ايزد عهد و پيمان اسدر اوستا و وداها نيز ايزد . وفاداری به نامشان به عمل آمده است
در اوستا خصوصًا به صفت . است و چنانکه گفته ميشود ايزد محبوب پارتيان و روميان پيش از مسيحيت بوده است

  يهودو حتی به عبارتی خود نام  يهوه صبايوتجنگاوری و مّنوری وی تأکيد شده است از آنجائيکه عبرانيان پيدايی نام 
دانسته اند لذا ترديدی در يکی بودن يهوه ) کاموسه(علقبه زمان موسی را بنا به مندرجات تورات صريحا  مت) معهود(

پس . باقی نمی ماند -که نزد سکاها خورشيد جنگاور ناميده می شده - صبايوت با ميثرًه شکست ناپذير ميتانيان و روميان
به هر حال . ثره استمي/ آتون/ متعلق به همين آدونيس  عيسیميثره و سنن دين / متعلق به ميثه موسیدر واقع نام 
که يهود در تورات آنها را قوم يهود ناميده است بعد از شکست و باز پس رانده شان از مصر تبديل به طبقًه  هيکسوسها

هيئت حاکمه يهوديه و سوريه گرديدند گرچه به واسطًه در اقليت بودنشان نسبت به قبايل يهود به تدريج فرهنگ و زبان 
 ميثرًه جنگاوريا  اسورا ميثهيهود در آمدند ولی در طی اين مرحله نام ايزد قبيله ای خود يعنی  آنان را پذيرفته ودر سلک

از خود در فرهنگ جهانی شدًه يهود به يادگار ) خدای جاودانی لشکرها( يهوه صبايوترا  تحت ترجمًه عبری آن يعنی 
که خود ميتانيها نام خود را از آن  ميثها نام ميتانی در مورد تبديل جزء دوم نام اخير بايد گفت که در اينج. گذاشته اند

يعنی جانی و لشکری جايگزين نموده  ميسيهگرفته اند و در اصل به معنی ايزد عهدو پيمان خورشيد است با کلمًه عبری 
که به شمال يهوديه  نيز) کشتی گير خدا( اسرائيلارتباط و التقاط يهود با اقوام آريايی به ميتانی ها ختم نميشود چه نام . اند

است چه جمعيت کثيری از اسکيتان تحت ) اشکنازی، سکايی( اختصاص داشته است يادگاری از آريائيان اسکيتی 
که در اواخر قرن هفتم قبل از ميالد از شمال دريای سياه خاورميانه را مورد يورش قرار داده  ماديای اسکيتیرهبری 

پسامتيخ در مرز مصر افسار اسبهای خودرا بر گردانده و در سرزمينی که بعدا  بودند بعد از باجگيری کالن از فرعون 
اينان نيز به تدريج به سلک يهود در آمدند و نام ساللًه . ، اسرائيل ناميده شد، ماندگار گشتندپارتاتوابه نام پدر ماديا، يعنی 

 فرااسپ: افراد اين سالله به ترتيب عبارت بودند: خود را به عنوان نياکان اسباط دوازدهگانه بنی اسرائيل به آنان دادند
پسر وی . يعنی پدر امتهای فراوان ظاهر گشته است ابراهيمکه در تورات با لقب ) دارندًه اسبان فراوان،افراسياب اول(

کشتی  اسرائيل،( يعقوبهمان ) بسيار توانا(ا پارتاتوپسر او . تورات است) خندان( اسحقهمان ) شاه سواران( ايشپاکای
است بنا به منابع آشوری و آرامی اين دو پدر و پسر تحت هردو نام سکايی و عبريشان آشور را مورد تهاجم ) گير خدا

) پر نعمت( يوسفداماد آشوربانيپال از فرمانروايان معروف آشور، همان ) دانا(خود قرار داده بودند و سر انجام ماديا 
.    مان نام سکائيش ماديا جهانگشای بزرگ عهد باستان به شمار آورده استاست که استرابون به درستی وی را تحت ه

                                      
و تأثير آن بر مسيحيت، به همراه کندوکاو نکات مهمی از تاريخ  مهرگاندر پايان سخنان جالب احمد شاملو در باب جشن 

وی بدون اينکه از ُکنه تاريخ اساطيری ايران اطالع کافی : ايران باستان را از سايت کانون پارسيان ضميمه می نمائيم
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وش و همدستانش که داشته باشد نظريات بسيار جالبی ارائه داده است منجمله نظريه قتل کمبوجيه و برديه به دست داري
کاشکی . اينجانب محقق تاريخ ايران باستان اخيرًا بدون اطالع قبلی از گفتار شاملو در اين باب به همين نتيجه رسيده ام

يهودا فرزند (وی از موضوع تأثير مستقيم اساسی و ژرف آيين ايزد مهر را بر فرهنگ يهود ماقبل عيسی مسيح تاريخی 
ميترايی آريائيان بدوی اسب پرور / زرتشتی/ بودايی/ د و از موضوع دين پراکنی ابراهيمینيز باخبر می ش) زيپورايی

                                                                                                                          :بيشتر مطلع می گرديد
                                                                                                                            

 قسمت اول
                                                                                  حقيقت چقدر آسيب پذير است 

                                                                 گاه برکلی رانی احمد شاملو در دانش سخن
  

                                                                             ! بسيار عزيز  دوستان
  

و   مغتنم  سخت  است  فرصتى  من  براى  از شما، هميشه  شنيدن با شما و سخن  گفتن شما و سخن  در جمع  حضور يافتن
  باشم  ، يا بهتر گفته زنيم مى حرف  سياسى  تنها از مسائل  شويم مى  جمع  که  اما معموال دور هم. بسيار کارساز  است  اى تجربه
  اساسى  نظرهاى گذرد با نقطه مى  در کشورمان  را که  چه و آن  بپردازيم  مرزى  درون  حوادث  پيرامون  بحث  به  کوشيم مى

  سنت  نوعى  وبيش و کم  درآمده  و عادت  رسم  يک  رتصو به  رفته ديگر رفته  و اين...  و غيره  و غيره  بزنيم  محک خود به
  خواهم مى.  برسانم  ديگرى  جاى و به  کنم ديگر شروع  را از جاهاى  و صحبت  را بشکنم  رسم  اين  دارم خيال  امشب  من.  شده

  ، اما براى مختصرکنم  کوتاه  سؤال  را در تنها يک  هايم حرف  تمام  توانم مى.  بگويم سخن  از آينده  خودم  هاى نگرانى  درباب
                                                               . کنم آماده  اى و زمينه  بچينم ابتدا مقدماتى  ناگزيرم  سؤال  آن  به  رسيدن
،  ، بشکافمش بکشم  پيش  نمونه  عنوان را به  تاريخى  هرکار، بهترباشد حقيقتى  جاى به  کنم فکرمى  سازى زمينه  اين  براى
                 . موردنظر بپردازم  سؤال  طرح  و به  کنم خواهدآمد، استفاده  دست به  که  اى ، و بعد، از نتيجه بدهم  اش ارائه
  بر ضحاک   کاوه   را پيروزى  جشن  اين  ما مناسبت  دوستان  که  دم، دي ، در نيويورک مهرگان  ، در جشن پيش  سال  دوازده
هستند،   که  جهان  در هر جاى  از دوستان  تحقيقًا بسيارى  ، چون شگفتى  دارد؛ نه  تازگى  نه  موضوع  اين  البته. کنند ذکر مى
و در دو   کنم مى مطرح  گفتم  که  نمونه تاريخى   نهما  عنوان را به  موضوع  اين  من. شوند مى  را مرتکب  لپى  اشتباه  همين
                                                         .رسيد کجا خواهيم  به  تا ببينيم  پردازم مى  اش و تجزيه  تحليل  به  بخش

  
                                                                            : مهرگان  جشن  موضوع  اول

.  است  آفتاب  همان  و مهر يا ميترا يا ميثره.  بوده  ميثره  کنم تر تلفظ ، ميترا يا درست باستان  ، در فارسى مهر، دراصل
                               .»مهر  به  منسوب«يعنى  دستورى  از لحاظ  شده مى تلفظ  ميثرگانه  باستان  فارسى  به  که  هم  مهرگان
مظاهر   ترين از عميق  و يکى  بوده  ايرانيان  اساطيرى  از خدايان  يکى  که  کنم  بايد عرض  يا مهر يا آفتاب  خود ميثره  درباب
کنيد،  دقت  که  آيد و درست مى  زمين  بار به نخستين  خدا و تصور خدا براى  ى انديشه  در آن  که  است  ايرانى  ى انديشه  تجلى
                                         . سازند مى  آن  را از روى  بعدها مسيح  که  است  نيد الگويىبي مى
                            :نشود گرفته  سرسرى  اميدوارم  که  را متذکر بشوم  يى نکته  مطلب  ى در حاشيه  است جا الزم اين

از   بخشى  شود ـ يعنى مى پسر خدا شمرده)  البته  اعتقاد مسيحيان  به(  مسيح  که  است  در اين  مسيح   ى اسطوره  اهميت
  با انسان.  خاکى  انسان  يک  در هيأت  هم  ، آن زمين  آيد به مى  از خدا از آسمان  اى پاره.  زمين  آيد به مى  الوهيت  اين.  الوهيت
فدا   انسان  خاطر نجات را به  خودش  کشد و سرانجام دردمى  انخاطر انس و به  کند، با انسان مى تالش  خاطر انسان و به
  فلسفى  اما در تحليل  اند، نداريم بسته  سرهم  ها و واتيکان هاو کشيش پاپ  که  اى مسخره  با مسيحيت  ما کارى... کند مى

  شکنجه  کشند، تحمل اطر يکديگر درد مىخ و خدا به  انسان  که  رسيم بسياربسيار زيبا مى  استنباط  اين  به  مسيح   ى اسطوره
  .  است  زيبا و شکوهمند و پرمعنى  سخت  که  اى اسطوره. شوند خاطر يکديگر فدا مى  براى  کنند و سرانجام مى

  و پوست  از گوشت  شده دردپذير ساخته  قالب  خدا در يک  پيدا کردن  تجسم  ، هم زمين  خدا به  فرودآمدن  موضوع  ، هم بارى
مهر   در آيين.  شده ساخته  مهر يا ميثره  الگوى  از روى  ، همگى آسمان  به  مجدد مسيح   بازگشت  موضوع  ، و هم و استخوان
و   خاک  بارورکردن  آيد و براى مى  زمين به  انسانى  صورت به  از آنکه  پس  ها، ميثره ميترايى  معتقدات  و براساس

                                                        . گردد برمى  آسمان  به  کند دوباره مى  قربانى را  گاوى  زمين  به  دادن برکت
                                                     .  اوست  به  منسوب  مهرگان  از مهر، که  اين

جا باز ناگزير  و اين.  است  بوده  پاييزى  سال  يعنى  ريفىخ  روز و مبدأ سال  ترين مهم  و در اساس  ، درحقيقت اما مهرگان
  خريفى  از سال  بوده  عبارت  اند که داشته  سال دو نيم  شمسى  سال يک  جاى ؛ ما به نياکان  که  کنم و عرض  بروم  حاشيه  بايد به

و   فشرده  خيلى  توانم ، اما مى ما خارج  امشب  و از صحبت  است  بسيار مفصل  بحثش  ، که يا بهارى  ربيعى  و سال  يا پاييزى
از   آريايى  کند اقوام مى  ثابت  که  است  درشمار اسناد معتبرى  کوچکى  اين  ظاهرًا به  ى نکته  همين  که  کنم  عرض  کلى

،  دو قسمت  به  شان تدا سالاند زيرا اب کوچيده  ايران  جمله  و از آن  مختلف  هاى سرزمين  به  زمين  ى کره  نقاط  ترين شمالى
  نواحى  به  مربوط  است  موضوعى  دانيم مى  که ، چنان اين  که  شده مى ، تقسيم ماهه  ده  و ديگر زمستانى  دو ماهه  تابستانى  يکى
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  تر و طول بيش  شان تابستان  ى دوره  اند طول تر آمده پائين  جغرافيايى  ازلحاظ  اقوام  اين  بعدها هرچه.  قطب  به  نزديک
تقريبًا   ى دوره  به  سال  تقسيم  آخر به  دست  اند که آورده  عمل  خود به  در تقويم  و اصالحاتى  تر شده کم  شان زمستان  ى دوره
  هردو روز را جشن  ، و اين با مهرگان  پاييزيش  و بخش  شده با نوروز آغازمى  بهاريش  بخش  که  انجاميده  ماهه  شش
  . اند هگرفت مى

                                                      . يا ميثره  بغ   ماه  ، يعنى بغياديش  با ماه  است  شده مى  مصادف  مهرگان  روز جشن
  تصحيفى  که  هم  ُبخ. اند کرده  ميترا يا مهر اطالق  به  و بعدها فقط  بوده  خدايان  مطلق  معنى  به  فارسى  به  بغ  ى کلمه  خود اين
                                                                          . خداست  معنى  به  روسى  در زبان  است  از بغ

  .  است  يا آفتاب  شمس  همان  که  بوده  َشَمش  بابلى  ماه  معادل  بغياديش  ماه  که  باشم  کرده  عرض  تان آگاهى  ضمنًا براى
باز   که  بوده  ن فغکا  هم  آن  ُسغدى  ، ماه يا ميثرگانه  از مهرگان  است  باز تصحيفى  که  است  ِمهگان  هم  آن  کهن  ارمنى  عادلم
  معنيش  اند که خوانده فغفور يا بغپور مى  ريشه  از همين  را هم  چين  خدا يا مهر باشد و سالطين  معنى  به  بغ  همان  فغ
  .  بريم کار مى ما نيز امروز به  نامند که را مهر مى  ماه  اين  هم  زردشتيان  و باالخره.  دا يا پسر آفتابشود پسر خ مى
  هاى ظاهرًا ريشه  و غيره  و نژادشناسى  شناسى زبان  ديگر از قبيل  با علوم  که  شمارى گاه  به  مربوط  است  نکاتى  ها البته اين

ها  رشته  در اين  من  که  است  آن  دليل  ظاهرًا، به  گفتم  که اين.(شوند يکديگر تأييدمى  ى يلهوس  کند و به پيدا مى  مشترک
                                                                                        .) سواد صرفم بى

  مسائل  و اين  کاوه   و قيام  و فريدون   ضحاک   ى با اسطوره  ربطى  نظر هيچ  از اين  ، مهرگان بينيم مى  که ، چنان درهرحال
يا (مهر  ماه ١۶اند و از  داشته نوروز بر پا مى  اهميت  با همان  که  دوم  سال نيم  به  مربوط  است  بوده  جشنى. کند پيدا نمى
  با چنين  ضحاک   شدن  سرنگون  است ممکن  البته.  يافته مى  روز ادامه شش  مدت  به) روز يا رام(مهر ٢١تا ) روز  مهرگان
مثال اگر . تغيير کند  جشنى  وجودى  علت  شود که  تواند باعث نمى  ؛ تصادفى چنين  باشد ولى  کرده  تصادف  روزى

وز ر  که  کنيم مى  تعطيل  مناسبت  ها را بدين جمعه  که  شويم باشند، مدعى  کشته  اى را در روز جمعه  شاه   ناصرالدين
                                                                    .  اوست  شدن کشته
  است  جمله  از آن  که  را عينًا تقليد کرده  مهرپرستى  هاى و آيين  آداب  تمامى  مسيحيت  که  کردم  اشاره  نکته  اين  تر به پيش
بعدها   دسامبر که ٢۵  هاى ، جشن اعتقاد کسانى  به  که  کنم  اضافه  را هم  اين.  و شراب  نان  تعميد و تقديس  غسل  آيين
  به  ميالد مسيح  صحبت  و حاال که. رسد مى  مهرگان  جشن  همين  به  هايش ريشه  شده  گرفته  جشن  سالگرد مسيح   عنوان به

روز تولد   حال را درعين  روز مهرگان  اين  ميترايى  نخود ايرانيا  که  بگويم  طور اخترگذرى به  را هم  نکته  آمد، اين  ميان
  مهمى  از کتب(  در ُبندهشن   نکته  ، و اين  است  سامى  هاى اسطوره  و حوا ى  آدم   همان  اند که دانسته مى  هم  مشيا و مشيانه

و   بگذارم  ناگزيرم  من  که  هست  هم  يگرىبسيار د  جا مطالب اين  البته.  است  آمده)  مانده  ما باقى  از اعصار دور براى  که
  .  قبيل   از اين  ديگرى  و نکات.  يا نيست  مشيا هست  همان) و مسيحا  مسيح(آيا اصوال مسيا يا مسايا  که  نکته  ، مثال اين بگذرم

                                                                   :  ضحاک   حضرت  ى قضيه  ، يعنى دوم  بر سر موضوع  و اما برويم
                                                               . است  کشور عجيبى  راستى کشور ما به!  من  خوب  دوستان
  ثمرنشانده به ، را برانگيخته  و اجتماعى  فکرى  هاى جنبش  انگيزترين حيرت  اند که پديدآمده  فکورى  کشور سرداران  در اين
اند  ما ظهورکرده  مملکت  از تاريخ  عجيبى  در مقاطع  بسيارى  انقالبى  روشنفکران. اند برده  پيش به  کامل  تا پيروزى  و گاه
                                              .نمايد مى  ، باورنکردنى است  عظيم  که  بس  شان تاريخى  دستاوردهاى  ى مطالعه  که
  نام  ما امروز به  که  چيزى  ، متأسفانه ؛ و درنتيجه است  تاريخ  تحريف  جباران  ى همه  مشترک  از شگردهاى  يکى  البته
اند؛ و  بسته  هم به  مختلف  دورههاى  دربارى  و متملقان  چاپلوسان  که  نيست  و ياوه  دروغ  ، جز مشتى دراختيار داريم  تاريخ
  را هم  اشخاص  ترين نيت  تواند با حسن مى  که  است  حدى ، به دادن را سفيد جلوه  و سياه  و سفيد را سياه  قحقاي  تحريف  اين
  .                                                  اندازد  اشتباه به

                               . است  ضحاک و   و کاوه   فريدون   ماجراى  ، همين تاريخى  تحريفات  از اين  بسيار جالبى  ى نمونه
  است  اى مطالعه  قابل  ى نکته:  و تاريخ  اسطوره  درباب  را تذکارًا بگويم  نکته  ، بايد يک بپردازم  مسأله  اين  به  که از آن پيش
يا   اسطوره  که  کنم مى قدر اشاره نو همي  گذرم مى  از آن  سرعت  ناگزير به  بسيار، اما من  ى ، سرشار از شواهد و امثله اين
، و  هاشان باشد بر بستر آرزوها و خواست  گذشته  هاى انسان  تخيالت  ى تواند صرفًا زاده مى  که  است  جور افسانه يک  ميت
  تاروپودش  که  کانهو کود  منطق باشد بى  اى افسانه  باشد، يعنى داشته  تاريخى  از حقايق  اى ؛ پشتوانه واقعيت  تواند در عالم مى

  ، مثل ديگر يافته  ، صورتى گسترده  و برگ  شاخ  ملتى  ذهنى  در فضاى  گاه و آن  گرفته  سرچشمه  تاريخى  اى از حادثه
  بن  ابراهيم  ى اسطوره  به  آميخته  هم بودا سيدهارتا به  اى افسانه  حال  با شرح  که  احمد سامانى   بن  ابراهيم  زندگى  ى تاريخچه

بر   و نور معرفت  را يافت  تاريخى  حقايق  ، آن مختلف  در منابع  وجوى با جست  توان مى  صورت  در اين.  شده  تبديل  ادهم 
ضحاک   ى اسطوره  همين  بارز آن  هاى از نمونه  باز يکى  برد؛ که پى  آن  ُکنه  کرد و به  را تفکيک  ّ و َسمينش پاشيد و َغث  آن

                                                     .  است 
  از مرگ  پس  که  دانيم مى.  غاصب  و مشهور به  گئومات   اسم  به  است  شده  برده  نام  از مردى  باستان  ايران  در تاريخ
  چپاول  رسيد و براى  سلطنت  به  و اشراف  و روحانيان  و درباريان  سرداران  با توافق  کمبوجيه   ، پسرش  کوروش 
  ، با دريافت از آن  و پس  مغلوب  ملل  اموال  با غارت  نخست  که  گشايى و جهان  جنگ  جا لشگر کشيد، چون آن  به  مصريان
  انتخاب  اشراف  ى تنها از طبقه  که  سپاه  سرداران  روزگار براى  ، در آن داشته  مالزمه  از ايشان  وخراج  باج  ى ساالنه
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  را کار توليدى  خورى و باج  غارت  اگر بتوان? † البته.( آمده مى حساب به  بسيار ثمربخش  کار توليدى  شدند، نوعى ىم
  !)  گفت

  دانش. اند بوده  روزگار ديوانه  هاى خودکامه  ى همه:  بريزم  تان را رو دست  پاکى  و آب  صادرکنم  کلى  حکم  بگذاريد يک
  اين  را به  بايد آن  بدهم  ترى بيش  خود شمول  حکم  به  و اگر بخواهم. کند  را ثابت  نکته  تواند اين مى  راحتى به  شناسى روان

اند و در  بوده  ، َمَشنگ از َدم  شان همه:  شده مى  شان چيزى  يک  يک  از َدم  تاريخ  هاى خودکامه:  که  کنم  اصالح  صورت
نثار و  جان  هاى ها، غالم دوروبرى  يعنى.  رفته مى  پيش  زنجيرى  ى ديوانه  عالى  مقام  به  تا حد وصول  مشنگى  ترشان بيش

  را ليس  جاهاشان  اند و بعضى گذاشته  بشقاب  را توى  اند و ُدمبشان کرده  موس موس  قدر دوروبرشان زاد، آن خانه  چاکران
  مشتبه  خود حريفان  امر به  يواش يواش  اند که کرده  ِشان دمند َچپانکبير و رهبر خر  و داهى  الشأن عظيم  ى اند و نابغه کشيده
ديگر   يکى  ، آن پسر آفتابم  من  که  زده  سرش  به  ناگهان  يکى ؛ آن  است  داشته  ها ديگر يکهو يابو ورشان و آخرسرى  شده

و   خزيده مى  بستر مامانش  ها به شب  که  است  رىما  ى ، اسکندر ادعا کرد نطفه خدا هستم  پسر شخص  بنده  من  که  شده مدعى
شمشير و   ى پسر شمشير و نوه  شد که را از ياد برد و مدعى  بود پدرش  داده  را اجاره  باالخانه  اول  از همان  که  نادرشاه 

                                                                            . شمشير است  ى شمشير و نديده  ى نبيره
گرد و   براى  بود که  هايى َمَلنگ  نوع  آقا از آن  اين.  جداست  بينوا از الباقى  ى  کمبوجيه  حساب  تاريخى  مجانين  ميان  فقط
  چون. بگذارند  بدهند يا خار زير دمبش  تکان  اش جلو پوزه  سرخ  ى ها پارچه دور و برى  نداشت  لزومى  کردن  خاک

  اشراف  که(  وضع خل  مردک  اين. رقصيد مى  دمبک مستعد بود و بى  اش ماده  بلوغ  اوان  از همان  خودمان  ؛ معروف قول هب
بر   مصر و پيروزى  به  از رسيدن  پس) باشد خودشان  تو چنگ  افسارش  بودند که  نشانده  تخت او را به  دليل  همين تنها به  هم
  اش به  هارى  به  شبيه  و حالتى  و صرع  و ضعف  غش. شد  زنجيرى  کلى کرد، به  نواحى  در آن  که  ىشمار بى  و جنايات  آن

  اعمال  مکافات  مصر به  خدايان  که  است  کيفرى  بيمارى  اين  قلبًا معتقد شدند که  مصريان  افتاد که  روزى  به. داد  دست
                                                                                      .اند کرده  بر او نازل  اش جنايتکارانه

البد امروز و   که  دانست و مى  خبر داشت  آميز اخوى جنون  برديا طبعًا از حاالت. َبرديا   نام به  داشت  برادرى  کمبوجيه 
و   در سرداشت  افکارى  چون  هم  از طرفى. برود  از دستش  و تخت  تماشا بکشد و تاج به  حضرتش  کار جنون  که  فرداست

  کمبوجيه   شدن  کنار گذاشته  فرض  به  که  دانست بودند و مى  تشنه  خونش به  بود اشراف  انداخته  راه به  هايى چند بار نهضت
.  نشست  تخت  به  و ارتش  کمبوجيه  رغيابکرد و د  دستى پيش  بود که اين. بنشيند  جايش او به  نخواهند گذاشت  بهايى  هيچ ، به
  تاختند تا به  ايران  کردند و به  را زير آب  سر کمبوجيه  ارتش  و ديگر سران  مصر رسيد، داريوش  برديا به  خبر قيام  وقتى
                                                                           .کنند  برديا را کوتاه  دست  قهريه  ى قوه

از   پيش  کمبوجيه «:   کند که مى  صورت نقل  اين  ماجرا را به  امروز دراختيار ماست  که  يى شده  کارى و دست  قالبى  تاريخ
  کس هيچ  که طورى و به  پنهانى  داد که  مأموريت  داشت  نام  ِپس   ساس  ِپرک  راکه  از محارمش  مصر، يکى  سوى به  عزيمت

بر   اما دست  گرفت  انجام مأموريت  اين. بزند  سرش به  سلطنت  او هواى  کند تا مبادا درغياب  نيست  مد برديارا سر بهنفه
جز خود او   دانست مى  شد و چون  راز آگاه  از اين  داشت  مقتول بردياى  به  هم  عجيبى  شباهت  که  گئومات   نام  به  قضا، ُمغى

  ماجرا را بدين  ى موجود دنباله  ساختگى  تاريخ»  نشست  و بر تخت  برديا هستم  من  بر ندارد، گفتبرديا خ  از قتل  کسى
خود را   دروغ  به  فردى  که  سبب بدين  رسيد، خواه  کمبوجيه  گوش  در مصر خبر به  که هنگامى«: کند مى  تحريف  شکل

  که آن  يکى  هست جا دو روايت و اين(آمد  خشم به  اند سخت برديا را نکشته،  داده  فريبش  که تصور اين به  و خواه  برديا خوانده
  و براثر اين. بتازد  ايران  تا به  جست  اسب  پشت  به درنگ بى  که اين  زد، يکى  خودکشى  به  آميز دست جنون  خشم  از فرط
                                           ».بمرد  آن  و از زخم  فرو رفت  شکمش  به  بر کمرداشت  که  خنجرى  ناگهانى  حرکت

  نيام  خنجر بدون  هم  عادى  حتا سربازان  دهد که مى جمشيد نشان تخت  هاى حجارى.  است مجعول  اخير يکسره  روايت  اين  که
  بودن  رسيده قتل  راز به  پس   سسا  پرک«:  مجعول  تاريخ  ، بنا بر قول در هر حال.  پادشاه  رسد به  اند چه زده بر کمر نمى

  مغى  خود را برديا ناميده  که  رساندند ودريافتند کسى  رانيا  خود را به  شتابان  آنان. نهاد  در ميان  ارتش  برديا را با سران
بردند و   قصر حمله  به  معينى  در ساعت  با قرار قبلى  پس.  است  ؛سلطنتى هاى کاخ  رئيس  برادرش  که  گئوماته   نام  به  است

کشيد  شيهه  ديگران  زودتر از اسب  اسبش  شوند و هرکه جمع  روز ديگر جايى  قرار گذاشتند صبح او را کشتند و با هم
را   و ماديانى  داريوش  اسب ى معارفه  موعود وسائل  در محل  قبل  کرد و شب  زرنگى  مهتر داريوش . شود  پادشاه
  آن  همت  کشيد و به شيهه  پيش  شب  ياد کامکارى  به  محل بدان  مجرد رسيدن به  داريوش   د، اسبآورد، و روز بع فراهم

                                             ». گرفت تعلق  داريوش   به)  است  الهى  اى وديعه  صدالبته  که(  ، سلطنت َحَشرى  چارپاى
  ريشخندآميز حقيقت  ، تحريف دار است شاخ  و دروغ  ، فريب است  گى ساخت  تاريخ  اين اما. گويد جور مى اين  ، تاريخ خوب
  را بکشند؟   کمبوجيه   دستانش و هم  داريوش   بود که  الزم  چه:  که  بگويم  نخست.  بوده  چه  واقع  حقيقت  ببينيم  پس.  است
                                            .کنند  اساسى  فکرى  اش درباره  تبايس ديگر مى  بود که  رسيده  حدى به  کمبوجيه   جنون. ١
  او بيندازند و خود از قرارگرفتن  گردن  برديا را به  توانستند قتل مى  بود که  کمبوجيه  کردن  نيست  تنها با سر به.٢

                                                         . بگريزند  اتهام  اين  درمعرض
                                             . شد دردسرتر مى برديا بى  قتل  کمبوجيه   ديد با کشتن  خواهيم  که چنان. ٣

                                                کشيدند؟  ميان را به  دروغين  گئومات   برديا پاى  از کشتن  چرا پس:  که  ديگر بگويم
  او بودند و درثانى  و اقدامات  اعمال  سرسخت  اوال مخالف  رسيد، و آنان برديا مى  حقًا به  سلطنت  از کمبوجيه   چون پس. ١
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                       .کشتند  گئومات   نام برديا را به  بود که  اين. بود روشن  عواقبش  شدند که مى  کشى شاه  به  برديا متهم  با قتل
  نکات  تواند اين ماجرا بهتر مى  واقعيت  بررسى. را برتابند  قتلش  مردم  هاى توده  که  بوده  از آن  برديا بيش  نفوذ اجتماعى. ٢

                                                                    : کند را روشن
بعدها   که  بيستون  ى از کتيبه  است سند عبارت  اين.  داريم  دردست  يخىسند معتبر تار  امر يک  واقعيت  به  بردن  پى  ما براى

  براى  که  چيزهايى  شود همان مى  حافظه  گو کم معموال دروغ  جا که از آن  ، گيرم شده  کنده  بر سنگ  داريوش  همين  فرمان  به
را   کتيبه  اين  هاى از جمله  عجالتًا يکى  من. کند را بازمى  ىتاريخ  شيادى  اين  مشت  است  نقرشده  کتيبه  بر اين  تاريخ  تحريف
                                                                            :  خوانم شما مى  براى

و ماد و   در پارس  من...  سلحشوربازگرداندم  مردم  را به  و بردگان  منقول  ها و کشتزارها و اموال ، مرتع ، داريوش  من«
                                                                          » . گرفتم  بود،باز پس  شده  گرفته  را که  چه ها آن ديگر سرزمين
ارتشند   سردارانو   سران  غير از همان  اى کرده  اشاره  شان به  اى در کتيبه  سلحشور که  مردم  ، اين  داريوش   عجبا، آقاى

  شان ها را از دست آن  و بردگان  منقول  ها و کشتزارها و اموال مرتع  شدند؟ ـ کسى مى  انتخاب  اشراف  ى از طبقه  که
                                                                      ؟ ها بازگرداندى آن  به  تو دوباره  بود که گرفته

و   داريوش   دست  به  که نبود و آن  در ميان  نامى   گئوماتهاصال   که  است  اين  حقيقت.  جا است در همين  کليد مسأله
  استفاده  دربارى  چى توطئه  و اشراف  کمبوجيه   ــ برديا از غيبت.  است  بوده خود برديا،  رسيده  قتل  به  هايش پالکى هم
تا حد   هايى زند ــ دگرگونى مى  ساختار جامعه  کردن  دگرگون  به  دست  درنگ بى گيرد و مى  دست  را به  کند و قدرت مى

  انجام  فراوان  نيک  خود، کارهاى  سلطنت  ماه  تا هشت  هفت  آيد، درمدت برمى  هرودوت   ى از نوشته  که  چنان آن.  انقالب
. کنند مى  اعالم  عمومى  عزاى  شود و برايش مى مردهش  ملى  ى فاجعه  صغير مرگش  در سراسر آسياى  که طورى دهد به مى

اما   است  برده  را نام  ماليات  سال  سه  و بخشش  نظامى  اجبارى  از خدمت  مردم  او معافيت  اقدامات  در فهرست  هرودوت 
  :  ها بوده حرف  اين تر از بسيار عميق  موضوع  دهد که مى  نشان  نقر شده  داريوش   فرمان به  که  بيستون  ى کتيبه
و   اشراف  ها را به آن  داريوش   برد که مى  نام  منقول  و اموال  کشاورزى  هاى ها و زمين از مرتع  بيستون  ى نبشته سنگ
را   اشرافى  هاى خانواده  و غيرمنقول  منقول  شود برديا اموال مى ـ معلوم.  بازگردانده)  ارتش  سران  يعنى(سلحشور  مردم
                                                               . بوده  بخشيده  و کشاورزان  دهقانان  به  کرده  درهمصا
برديا   شود که مى ـ معلوم.  سلحشور برگردانده  مردم  ها را به آن  داريوش   که  آورده ميان به  از بردگانى  سخن  نبشته سنگ
                                                                       . بوده  کرده  ملغى  وار را يکسره بردهکار   يا حداقل  دارى برده
معابد و   و سوزاندن  و مراتع  اموال  ى مصادره کار به  جريان  در اين«:  است  خود نوشته  ى در رساله  بين روشن  مورخ  يک

  در روابط  وجود بحران  ى نشانه)  کم ها، دست اين  ى و همه(کشيد ) وار کاربرده( ىبيگار  ها و الغاى ماليات  بخشودن
                                                                              ».  است  هخامنشى  ى جامعه  اقتصادى اجتماعى

  هاى ها و مخالفت با قيام  داريوش )برديا   شخص  من  ى عقيده  و به(کار گئوماتا   از پايان  پس«: نويسد نيز مى  دياکونف 
تا از   سه  کم و دست. بود کرده را ملغى  همه  داريوش  برديا بود که زمان  نظامات  ها، احياى قيام  اين  هدف. رو شد روبه  زيادى
، و  فرائورت  َفَرَورتيش  فرادا، قيام  بودند از قيام  عبارت  سه  اين. درآمد  معنى  تمام  به  خلق  نهضت يک  صورت ها به قيام  اين
  يک  مثال به  در بابل  که ، چنان گرفت  پيش و خونين  سخت  ها روشى قيام  در برابر اين  داريوش .  پارسى   ى َوهيزداَته  قيام
                                               ». دارآويخت رابه  جنبش  و سرکردگان  از رهبران  هزار تن  ، سه آن

                                         : گويد مى  چه  کار فرورتيش   پايان  ى درباره  کذايى  ى نبشته در سنگ  ببينيد خود داريوش 
او را .  برآوردم  را از کاسه  وچشمانش  او را بريدم  ها و بينى گوش  خويش  دست  به  من. آوردند  من  پيش  او را زنجيرکرده«

تا او را   دادم  فرمان  از آن  پس. او را ديدند  سلحشور همگى  برپا نگهداشتند و؛مردم  و زنجير در دربار من  در غل  همچنان
  » . دژ بر دار آويختم  در درون  او بودند در اکباتانه  هواخواه  را که  نيز مردانى.نشاندند  هبر نيز  در اکباتانه

  تواند از عمق مى  خوبى به.  ت هس  لو دهنده  قدر کافى  به  باورنکردنى  خويى وار و درنده ديوانه  جويى انتقام  اصوال خود اين
  را همه  انوشيروان   ماجراى. بسيار دارد  ى سابقه  تاريخ  دادن  شانن  واژگونه. خبر دهد  فرورتيش  نهضت  و گسترش

  سلطنت  به  برادرانش  جاى اگر او را به  که  کرده  مواضعه  خوار با روحانيان آدم  ى زاده حرام  اين.  کنم دانند و مکررنمى مى
را در سراسر   هزار مزدکى صد و سى يک  قولى  بهروز   تنها در يک  اند که نوشته. را براندازد  مزدکيان  ى رسانند ريشه

وجود آورد  به  نفرتى  چنان  عمل  اين. کاشتند  آهک  هاى در چاله  تزوير گرفتار کردند و از سر تا کمر، واژگونه  کشور به
و   و غيره  زنجير عدل  بيلاز ق  کنى  خر رنگ  کار افتاد تا با نمايشات  به  آثار آن  زدودن  براى  رژيم  تبليغاتى  دستگاه  که

  را فريب  تاريخ  هميشه  توانستند شايد براى  ساختند که  و چنان.  و ساختند هم. بسازند  اى خوار فرشته ديو خون  از آن  غيره
         .شود رمىما متباد  ذهن  به  عادل  ى کلمه  و ناخواه  خواه  شنويم را مى  انوشيروان   نام  وقتى  امروز هم  که  بدهند، چنان

              
                                                                                                  عدل  به  نوشيروان   فرخ  نام  است  زنده

                                                                                                       .نماند  نوشيروان   که  گذشت  بسى  گرچه 
  

                                                                                                                                     !  سعدى   بيچاره
                                                                   . برگرديم  اش بهباشيد تا   و برديا را داشته  داريوش   ماجراى  ، اين بارى
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                                                                  :  چيست  ضحاک  ى قضيه  حاال ببينيم
جمشيد : نويسد مى  ضحاک  ى  اسطوره  به  اجعر  اى در مقاله  است  مايه گران  محققى  که  من  از دوستان  ، يکى حصورى  آقاى

بعد ...  ور و کشاورز و غيره پيشه  ى ، طبقه سپاهى  ى نجبا، طبقه  ى ، طبقه روحانى  ى طبقه: کرد  تقسيم  طبقات  را به  جامعه
  اولين  بينيم کند، مى دا مىپي  دست  سلطنت  آهنگر به  ى  کاوه   با قيام  که  ، فريدون  بعد از ضحاک. کار  آيد روى مى  ضحاک 
مجرد  به  ، فريدون   فردوسى   قول به. جمشيد   ى دوره  طبقات  همان  به  است  جامعه  دهد بازگرداندن مى  انجام  که  کارى
                                                                                     : اندازد که در شهرها مى  جارچى  سلطنت  به  رسيدن
                                                    جويند هر دو هنر  روى  يک  ور به با پيشه  نبايد که  سپاهى
                                                                 کار  کارورز و دگر ُگرزدار سزاوار هردو پديد است  يکى

                                                                         ! گردد سراسر زمين  پر آشوب کار اين  جويد آن  نکار آ  چو اين
قرار   جمشيد و فريدون   سلطنت  هاى دوره  وسط  درست  که  خودش  سلطنت  ى در دوره  ضحاک   دهد که مى ما نشان  به  اين 

  پيش  هزار سال  در دو و سه  جامعه  طبقاتى  بندى ما از تقسيم  البته.  ؛ بوده ريخته  هم  به  معهرا در جا  ، طبقات داشته
  در دست  متنش  که  جديد هم  اوستاى$  بوده  کهن  ايرانى  ى جامعه  از مختصات  فقط  نه  بندى طبقه  اين.  دانيم مى  چيزهايى

                                                      .کند را تأييد مى  طبقات  وجود اين  است
دهند چرا بايد  مى  تشکيل  که  است  مردمى  ذهن  ى ، پرداخته ما رسيده  به  که  صورتى  ، بدين ضحاک  ى اسطوره  که  پيداست

  آب  شان قند تو دل  طبقاتى  منظا  براند، يا چرا بايد از بازگشت  اعماق  ها را به بيايد و بار ديگر آن  آرزو کنند فريدونى
  بشود؟ 
، )رسد نظرمى بسيار بعيد به  اين  که(اند  بوده  مرفه  ى از طبقه  کسانى  اسطوره  يا پردازندگان:  نيست  خارج  از دو حال  پس

  را که  يى اسطوره  زده کلک)  بوده  مأخذ شاهنامه   که  خداينامک   مصنف  ، خواه  فردوسى   خواه( اسطوره  ى کننده  يا ضبط
  از منافع  ، صادقانه طريق و ازاين  درآورده  بينيم مى  در شاهنامه   که صورتى به  بوده محروم  طبقات  آرزوهاى  ى بازگو کننده
  بايد محکوم  ، ضحاک  طبقاتى  نظام  برخوردار از منافع  درنظر فردى  که  است طبيعى.  کرده طرفدارى  اش خود و طبقه

آخر برسد و تنها   به  پيروزى  ى بايد در آستانه  اجتماعى  ِ فاقد حقوق وِر بدبخت پيشه  ى کاوه  انقالبى  و رسالتبشود 
درآيد و   سلطنتى  درفش  صورت به  و مردم  ناپذير شاه خلل  پيوستگى  نشان  ها، به توده  تحميق  براى  آهنگريش  ى پاره چرم

و   دارد بايد مورد احترام با يکديگر بازمى  را از آميختگى  و طبقات  پيشين است  نظام  به  معهجا  ى بازگرداننده  که  فريدون 
                                                                       .قراربگيرد  تکريم

  است  اکتفا کرده  همين  به  نياورده  بر زبان  او چيزى  اجتماعى  از اقدامات  ضحاک   پادشاهى  در بخش  فردوسى   حضرت
  ضحاک   بريزد حق  را رو دايره  دلش  را بگويد و حرف  موضوع  که اين  بدون  کند، و در واقع  محکوم  او را پيشاپيش  که

بر   انسان مغز سر  شان کردن  آرام  براى  ناچار است  که  رويانده  هايش شانه  دو تا مار روى.  دستش  کف  بينوا را گذاشته
  اين  ى تهيه  براى  بايست بپرسيد، چرا مى  از فردوسى   مسخره  گرفتارى  اين  ى حاال شما برويد درباره. ها ضماد کند آن

  زنده  مغز سر آدم  به  يافتن  دست  براى  هر حال  کردند؟ به نمى  استفاده  را سر ببرند؟ چرا از مغز سر مردگان  ضماد کسانى
  ضحاک   پادشاهى  بخش  خواندن  به  شما اگر فقط. ديگر  است  دشمن  دست  ، قلم ؟ خوب يد او را بکشند، مگر نهبا  اول  هم

  که  نشسته  تخت  به  آمده  بينيد بابايى قدر مى شود، همين نمى  دستگيرتان  قضيه  از اصل  اکتفا کنيد، مطلقًا چيزى  شاهنامه 
  به  بگذارند مردم  بدهد تا راحتش  ها خوراک آن  به  از مغز سر جوانان  ناچار است  چون و  است  هايش شانه  روى  مارهايى

  اصلى  نشانند، و قهرمان مى  تخت   را به  آورند و فريدون  برمى  کنند و دمار از روزگارش مى  آيند و انقالب مى  ستوه
  دانسته نمى  الرحمه عليه  فکر نکنيد فردوسى   البته. کند مى  چوب  را توک  آهنگريش  ى پاره چرم  که  است  آهنگرى  هم  انقالب
  ى نشانه  بايد به  بعد که  ؛ را براى پاره چرم  کند؛ منتها اين  ِ چوب را توک  چيزى  حتمًا يکى  نيست  الزم  کردن  انقالب  براى

                                        !دارد بشود الزم  علم  کاويانى  درفش  شوندگان و غارت  کنندگان ِ غارت ِ طبقاتى همبستگى
  تان شست  نگذريد، تازه  مطلب  از روى  سرسرى  که  شرطى  به  هم رسيديد، آن  فريدون   پادشاهى  بخش  به  اما وقتى
و   کرده  از شما قايم  فردوسى   که  و چيزى  بوده  بهانه  بيچاره  ضحاک   ى شانه  روى  مارهاى  اول  شود که خبردارمى
  ى دوره  يابيد آهنگر قهرمان درمى  حيرت  ؛ ثانيًا با کمال او بوده  طبقاتى  انقالب  را باال نياورده  خود صدايش  درجاى

                                                            ! درآمده  از آب  محروم  طبقات  منافع  به  سروپا و خائن بى  جاهلى  ضحاک 
  اشرافى  ى جامعه  از قيد و بندهاى  آزاد شده  هاى توده  عمال قيام  ضحاک   بر عليه  مردم  قيام  که  گذاريم را کنارمى  نکته  اين 

 اجامر و  تحريک  اند ازطريق انداخته  راه  به  يد شده  خلع  اشراف  که  است  کودتايى  و درحقيقت  خويش  برضد منافع  است
  به  ، چرا سلطنت قيام  از پيروزى  ، پس خوب  که  است  اين  سؤال.  کرده  ها را خاکسترنشين آن  که  ضحاک   برعليه  اوباش

                                                                                  : دليل  يک  به  شود؟ـ فقط مى  تفويض  فريدون 
مطلقًا از   بنده  اين  که(  سلطنتى  خون  دارد، يعنى  َفّر شاهنشهى  فردوسى  قول و به  است  سلطنتى  ى انوادهاز خ  فريدون 
  که  است  موضوعى  فّر شاهنشهى  اصطالح  به  اين!  است  جارى  هايش تو رگ) ندارد  اطالع  خونى  چنين  شيميايى  فرمول

نيستند   جامعه  رهبرى  مقام  به  رسيدن  ى شايسته  عادى  مردم  که  عقيده  او در اين  صبتع. کند مى  تکيه  رويش  مدام  فردوسى 
                                                                                          :بهتر آشکارباشد  انوشيروان   شايد از داستان

  ى شبه يک  ى خوابه هم  کند که ها بعد خبر پيدا مى برد و سال سر مى  به  دختر دهقانى را با  شبى  عبور از اصفهان  قباد هنگام
  که  ، اين خوب. رسد مى  سلطنت  گيرد و به مى  نام  بعدها انوشيروان   که  دنيا آورده  به  زرى  پسر کاکل  يک  برايش  شاهنشاه
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دنيا   به  چغال  بقال  ى طبقه  شاهى  ُنه  من  هشت  زن  از يک  جورى همين  َجْمجاهى  پادشاه  چنان  يک  است مگر ممکن. شود نمى
نخير،   آيد که مى  عمل به  کاشف  درنگ گيرد و بى قرار مى  نژاد دختر مورد تحقيق  ترتيبى قبال به  که  است  باشد؟ اين  آمده
                    ! است  جارى  هايش در رگ  شاهان  و خون  جمشيد است  ى و ترکه  از تخم  ، دختره نيست  نگرانى  جاى  هيچ

                                     :تواند بگويد نمى  که  است  تنها کسى  ، ضحاک   فردوسى   ى  شاهنامه   تاجداران  ى همه  درميان
                                                                                موبدى  ، َهَمم شهريارى  َهَمم  ايـزدى   ى با فـره  شـاه  منـم

    
  از ميان  که  عادى  است  فردى  بلکه  نيست  دربارى  و حتا اشراف  شاهى  از دودمان  ضحاک   کند که مى  خود ثابت  و اين
                                                    . برخاسته  مردم  ى توده
  به  که  الهى  هاى از جنبه  کلى به  دوره اين  از آنجا که«: گويد مى. کند مى اشاره  نکته  اين  به  بسيار دقيق  حصورى   اىآق

  چنان  اسطوره  ى در نظر پردازنده  ضحاک  اين... است  انسانى  اى دوره  که بايد پذيرفت  اند، جداست ديگر داده  هاى دوره
او را   نکرده  توجهى  بيَورَاسپ  ايرانيش  اسم  و به) يا اژدها(  دهاک  آژى  ايرانى  لقب  ديگر به  که  تاس  کرده جلوه  ناپاک
  خدا نخواسته  که  است سترده  ايرانيان  را از دامن  ننگ  خود اين خيال و به  خوانده  تازى  خصوص و به  غيرايرانى  يکباره
                                                                          »!کند  قد علم  طبقاتى  نظام  چون  امر مقدسى ها بر عليه از آن  يکى
  همان  درست  فردوسى   ضحاک   که  رسيم مى  حقيقت  اين  به  بگيريم  تاريخ  را توى  ضحاک   ى رد اسطوره  که  وقتى

  نوشته  ضحاک  ى درباره  بيرونى   ابوريحان  چه آن  اگر شما به. بود  اختهاز برديا س  داريوش   که  است  غاصبى  گئومات 
ابوريحان   متن  بسيار بسيار مهم  ى نکته  يک. کنيد مى  بيستون حيرت  ى نبشته سنگ  او با مطالب  مطالب  کنيد از شباهت  نگاه

  مزدک  به  که  است  آورى شرم  تهمت  قيقًا هماند  ، و اين  ضحاک   ى در دوره  است»  در کدخدايى  اشتراک»  اصطالح  
  خصوصى  مالکيت  هرگونه  ـ مزدک !  و ضحاکى  مزدکى  معتقدات  شدن نزديک  کنيد به  توجه. اند نيز وارد آورده  بامدادان 

  به  بودند نه  خصوصى  درشمار اموال  ، زنان اشراف  براى. کرد مى  را تبليغ  اشتراکى  از حد نياز را طرد و مالکيت  بيش
  زنان  کردند که  دادند و او را متهم  را تعميم  مزدک   حکم  زادگى حرام  درکمال  بود که  اين.  انسانى  ى از جامعه  نيمى  معنى

  تهمت  ، همان داده  نسبت  ضحاک   به  بيرونى  که»  در کدخدايى  اشتراک»  آن.  است  خواسته  مردان  تمامى  را نيز در تعلق
  .  کدبانويى  ، مقابل است  و شوهرى  دامادى  معنى  به  شد، زيرا کدخدايى  نيز بسته  مزدک  آئين  بعدها به  که  است  آورى شرم

! ندارد  تاريخ  و لزومًا صورت  است  اسطوره  کند که مى  تاريخى  اظهارات  اى دوره  به  راجع  بيرونى   حاال ديگر بماند که
                                                                                      :دهد مى  ادامه  جمله  را با اين  اش مقاله  ى حصور  آقاى

جمشيد   داستان  کردن نبايدما را از دنبال  درآمده  و جادو از آب  ماردوش  مردم  منافع  حفظ  گناه  به  که  ضحاک   حق  احقاق«
  خاتمه  ضحاک   ى دوره  تالطم کند و به را پيدا مى  ايرانى  کهن شاهان  قديمى  قالب  دوباره  فريدون  که  بينيم مى: اردباز د
                                                    ».برد جمشيد مى  برد که مى  راهى همان  را به  دهد و جامعه مى
  
  استبدادى  از حاکميت  ، مظهرى اشتباه  ، به غلط  را ما به  تاريخى  يا بردياى  اى ِ افسانه  حاک ض  حکومت  که  بينيد دوستان مى

  خود را که  باستانى  ديگر شايد تنها شخصيت  عبارت به.  ايم کرده  تلقى  داد فردى و جور و بى  و ظلم  و خودکامگى
  ؛ کرد، سرشار از اقدامات توان مى  استخراج  از خود شاهنامه   که  و حتا مدارکى  بيستون  ى کتيبه  شهادت  به  اش کارنامه
  به  کرده  خود براى  شخصى  و معتقدات  طبقاتى  منافع  براساس  فردوسى  که  سويى  بر اثر تبليغات  است  يى توده  انقالبى
  در تحليل  کاوه   که  در حالى  آوريم مى  حساب هب  اى توده  را مظهر انقالب  کاوه  گاه و آن  کنيم مى  مال لجن  وجهى  بدترين
                                                                                  . است  ضدمردمى  عنصرى  نهايى
  دقتى بى  ، گناه ْنَزلُم  ى آيه  يک  صورت به  کرده  عنوان  از سر گريزى  فردوسى   که  سخنى  دربست  ن پذيرفت  ترتيب  اين  به

                                  . را در نظر داشته  خودش  يا معتقدات  طبقاتى  منافع  او که  گناه  نه  ماست
  را که  چه آن  سو فقط از يک  تبليغاتيش  با بلندگوهاى  هر رژيم.  است  و استثمارى  ، ارتجاعى سوم  ها در جهان رژيم  سياست
  که  يى از انتشار هر فکر و انديشه  ديگر با سانسور و اختناق  کند و از سوى مى  بيند، تبليغ سود خود مى خواهد يا به خود مى
  ى  شاهنامه   که  است  شما نگفته  به  محققى  هيچ  تاکنون  بينيد که مى. شود مى  خود درتضاد ببيند مانع  ى پرستانه نفع  با سياست
  ترکان  ى زده خليفه  ى عربزده  ايران  آزادى  براى  ـ مبارزه  از اين  پيش  خود او ـ حدود هزارسال  زمان، اگر در   فردوسى 
                                         . بسته  با چشم  برخورد شود نه  بدان  ، امروز بايد با آگاهى کرده مى  را ترغيب  زده  سلجوقى

  نيست  خبرى  ايران  از ملت  در آن  که  آن برد، حال مى  نام  ايران  ملى  ى حماسه  عنوان  به  شاهنامه  از  سابق  رژيم  بلندگوهاى
  تأسيس  از ابتداى  بود که  ، اگر جز اين خوب. کند مى متجلى  شاه  ى را در کلمه  و ملت  وطن  جا مفاهيم  همه  و اگر هست

روز فّر   آخر امروزه. کردند نمى  فرويش  مردم  اعصاب  توى  زورخانه  بکدم  ضرب  به  هرروز صبح  راديو در ايران
را   ديگرى  سياسى  نظام  توانسته نمى  مطلقه  جز سلطنت  فردوسى   که  ما چه  به  ؟ و تازه است  اى صيغه  چه  شاهنشهى
  بشناسد؟ 
  ضحاک   فقط  در شاهنامه   نوشتيد که مى  کرديد و در آن مى  تأليف  يى يا رساله  يا مقاله  داشتيد کتاب اگر شما برمى  در ايران

را   اجتماعى  هاى محدوديت  دليل  همان  و به  فالن  به  آدم  ؛ و اين برخاسته  مردم  ى از توده  ندارد پس  فّر شاهنشهى  که  است
و   انصاف  حکومت  نظر فردوسى   خالف به  حکومتش  ، پس زده  اجتماعى  عميق  اصالحات  به  و دست  برداشته  از ميان
  قيام  به  چه  آن  درواقع  پس  او نشانده  جاى جمشيد را به  ى و ترکه  از تخم  اما يکى  کرده  بر او قيام  نامى  ؛ و کاوه  خرد بوده
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  تان آستين  به  ، اگر چوب بوده  گذشته  استثمارى  روال به  اوضاع  بازگرداندن  براى  ضدانقالبى  شود، کودتايى تعبير مى  کاوه 
از   نحوى به  دادند و اگر هم انتشار نمى  ى اجازه  زمينه شما دراين  تتبعات  ماحصل  به  کم دست  که  قدر هست کردند، اين نمى
  پشمى  اخش  ، استادان  از حافظ   من  هاى بر سر برداشت  که چنان.  کوبيدندتان مى  هزار وسيله ، به رفت در مى  شان دست

شد   عوض  اوضاع  که  کشيد، و بعد هم  محاکمه مرا بايد به  صادرفرمودند که  ؛ رأى وقاحت  درکمال  رژيم  فرهنگستانى
                                              . را گرفتند  جلو انتشارش  کلى به

                                                           : جا هستند وجود دارند و آن  و واقعيات  حقايق  پس.  خوب
  قلم  را کفر و الحاد به  شان خواندن  که  هايى کتاب  ، توى  حافظ   ديوان  ، توى بيستون  ى نبشته سنگ  ، توى  شاهنامه   توى
  ، به اخالق  نام  به  ها و سانسورشان تدول  که  هرچيزى  دهد و توى را نمى  ديدنش  ى سانسور اجازه  که  فيلمى  اند، توى داده
را از   مردم  ى کنند توده مى ديگر سعى  ى و هزار بهانه  هزار نام  انديشه و به  از تخريب  گيرى پيش  نام  ، به بدآموزى  نام

  حق  خودم  به  داد، من  لمق  االنتشار به  را ممنوع  چيزى  که  حاکمى  دنيا، هر رژيم  ى در هر گوشه. شوند  مانع  با آن  مواجهه
                                   .کند  پنهان  خواهد از من را مى  و چيزى  هست  کلکى  رژيم  در کار آن  فکر کنم  که  دهم مى
  بشود و سالمت  مان وارد بدن  ميکرب  گذاريم ما نمى«: کنند که مى  توجيه  عبارت  سانسور را با اين  ها اعمال از نظام  يى پاره

در برخورد با   فقط  جامعه  فکرى  سالمت. گويند مى  مهمل  دانند که مى  هم  ها خودشان ـ آن» .کند را مختل  ما و مردم  فکرى
  نادرستى  ى را با انديشه  منطقت  من  که  انديشى مى  درست  بدانى  توانى مى  هنگامى  تو فقط. ماند مى  محفوظ  مخالف  ى انديشه

  حرف.  باشى  داشته  گفتن  سخن  ى تو اجازه  که  کنم  را اصالح  سخيفم  ى عقيده  توانم مى  هنگامى  فقط  من.  کنم  حريکت
.  ترسى مى  من  ى ، از نفوذ انديشه من  ى انديشه  از درستى  زنى مى  من  دهان  بند به پوزه  تو که  خريدار ندارد، پس  مزخرف

  ى انديشه  چرا مانع  هستيد؟ پس  جامعه  فکرى  سالمت  نگران. آشکارشود  فريبت  خواهى و نمى  اى داده  را فريب  مردم
  عوارضش  که  است  و جاهليت  بر ضد خرافات  واکسيناسيون  تنها در گرو همين  جامعه  فکرى  شويد؟ سالمت مى  آزادش
                                                 .شود آشکار مى  تعصب  تب  با نخستين  درست
روشنگر   هاى بينند جلو انديشه مى  زيان  فکر و تعقل  از شکفتگى  ها که آن.  است  الزم  انديشه  آزادى  فقط  عقل  سالمت  براى

  انگيزى بحث  هر سخن  جاى آنان را به  ى شده  بندى بسته  ى کارانه فريب  احکام  مردم  هاى کوشند توده کشند و مى ديوارمى
  . کنند  زيرسازى  شده  داده  مفيد تشخيص  برايشان  که  قالبى  احکام  همان  خود را بر اساس  هاى بپذيرند و انديشه

  قدرت  و شناخت  حقايق  به  جستن  راه  باشد، براى  داده  خود را از دست  فکرى  ى خالقه  قدرت  سان بدين  که  يى توده
  مندان انديش  فکرى  فعاليت  به  خود محتاج  انسانى  حقوق  به  يافتن  توجه  شعور و حتا براى  داکردنو پي  خويش  اجتماعى
  عاشقانه  باشد رياضتى  شده  مدفون  و خدعه  فريب  در اعماق  چنين  اين  که  حقيقتى  زيرا کشف.  است  خويش  ى جامعه
  ى توده  ناگزير درخصلت  هم  اين  بشود که  پشتيبانى  جاهالنه  تعصب  و فقدان؛  بايد با آزادانديشى مى  طور قطع طلبد و به مى

                                                                .نخواهد بود  شرايطى  گرفتار چنان
،  حال ، و درعين پذير است در آسيبق چه  حقيقت  که  اصل  اين  دادن نشان  بود براى  نمونه  يا برديا يک  ضحاک   ماجراى  اين

  به  نسبت  تعصبى  باشند با چنان  تاالر کسانى  بسا در همين چه.  است  قدر مشکل چه  حقيقت  ى از رخساره  غبار فريب  زدودن
  اين  به  د؛ فقطبکشن  بيرون  گردنم  را از پس  مرا بجوند و زبانم  ى ها خرخره حرف  اين  دليل  باشند به  مايل  ، که  فردوسى 

  .  غير مقدور است  شان براى  از آن  کشيدن  و دست  شده  شان ، امروز جزو معتقدات هزار ساله  دروغ  که  جهت
  قابليت  شايد روزگارى  حکم  اين» .خواهد شد  گفته  روزى  سرانجام  ماند و حقيقت زير ابر نمى  آفتاب«اند ما گفته  پيشينيان
  روى  هيچ  شود، به  مبدل  عظيم  يى فاجعه  تواند به خطايى مى  ترين کوچک  اما در عصر ما که  بوده  يرفتنىو پذ  داشته  قبول

با ما بر سر   حقيقت  روزگارى  روزى  که  گيريم  و صبر پيش  و بنشينيم  بگذاريم  دست  روى  دست  که  نيست  آن  فرصت
                                                                                 .دبده  مان نشان  ابرويى  ى بيايد و گوشه  لطف

را   حقيقت  بتوانيم  که  کنيم  مسلح  از تفکر منطقى  يى دستمايه  چنان  ، بايد خود را به ايم اينجا نشسته  از ما که  امروز هر يک
                                                      . بيابيم  درنگ را بى  و پنهانگاهش  بو بکشيم

اند و هر  باال برده  بتى  در هر اردويى.  است  شده  تقسيم  متعددى  هاى اردوگاه  به  جهان  که  کنيم مى  زندگى  ما در عصرى
  مرا به  سخن  بزنيد، نه  چپ لىع  ى کوچه  را به  خودتان  نه  که!  دوستان  اميدوارم.  شده  واداشته  بتى  پرستش  به  اردويى
  مثال مايکل  که  نيست  نوبالغان  پرستى و بت  سازى بت  مطلقًا به  من  ى اشاره. تعبير و تفسيرکنيد  هست  چه جز آن  يى گونه

  بيمارى  به  من  ى اشاره. آيد خدا در مى  صورت به  شان براى  اى خور حرفه ، کتک کلى  يا محمدعلى  قرتى  جکسن 
  ادعامان  هم  کلى  که  مايى.  اکثر ما گرفتار آنيم  که  است  شخصيت  آورتر کيش انگيزتر و بسيار خجلت تر، اسف کودکانه

  بشريت  ى دهنده نجات  که  دانيم مى  متعالى  هاى افکار و انديشه  چنان  به  را مسلح  ، و مثال خودمان َطَبق ها َطَبق شود، افاده مى
آور عصر  شرم  پرستى بت  همين.  گويم را مى  شخصيت  و کيش  زنم مى  هدف  ، مستقيمًا به بله.  جديد است  ىبردگ  از يوغ

ها تا  نيت  از حسن  يى مجموعه  پراکندگى  و عامل  افتراق  ى نقطه  است  و شده  ما است  ى همه  مبتال به  که  گويم جديد را مى
  به  انسان.  کنيم  زندانى  آن  را درون  و خودمان  را باال ببريم  تعصب  حصارهاى  انگرد خودم  خودمان  دست  به  هر کدام

از   که  لحظه  از آن  گيرد اما درست مى  روشنايى  آنان  هاى انديشه  گذارد و از مشعل مى  احترام  بشريت  برگزيدگان
  توهين  فرد برگزيده  آن  به  فقط  کند، نه مى  پرستش  قابل  آسمانى  بت  ساختن  به  خود شروع  و اجتماعى  زمينى  برگزيدگان
  او را از اعماق  است  خواسته  آموزگار خردمند که  آن  تعاليم  ، برخالف فرد برگزيده  آن  نيات  رغم على  دارد بلکه روا؛ مى
زيرا . شود مى سرنگون  جاهالنه  بو تعص  و ابتذال  و سفاهت  اعماق سياهى  کشد، بار ديگر به  بيرون  و نادانى  تعصب
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  ، بيمارى متأسفانه  کشد، و اين مى  دنبال  را به  دگماتيک  و قضاوت  مغزانه خشک  تعصب  المحاله  پرستى  شخصيت
                                               .زند خود مى  ى ريشه  به  خود تيشه  با دست  آن  به  فرد مبتالى  که  است  انگيزى خوف
ِ  ِ جاهل کار آدم  ورزيدن  بورزد؟ تعصب  خود تعصب  افکار و باورهاى  به  چرا بايد نسبت  فرهنگ  صاحب  خردگراى  انسان
  اعتقاد دربست  يک  صورت  فکر کند، به  طور منطقى به  اش تواند درباره نمى  را که  چيزى:  است  ِ فاقِد فرهنگ تعقل بى
  سه  ، بايد روزى آفريده  ، بگو تو را اين بده  را نشانش  چوبى. دهد مى  نشان  تعصب  هم  د و درموردشپذير مى  ساخته پيش

بگو   اش ديگر برگرد به  برو چند سال.  است  تمام  کارش.  دوغم  من  بگويى  دفعه  هربار سيزده  بزنى  تخته  شلنگ  بار دورش
  پيش  دانيد چه ـ مى! ندارد  ، معنى کنى بلغور مى  عبادت  عنوان به  که  مزخرفاتى  ينو ا  کنى مى  که  حرکات  اين!  خراب  خانه
  ـ اين! برد مى  تا گوش  را گوش  سرت  کافر حربى  عنوان کند به مى  پرستد درازت مى  که  چوبى  همان  گيرد پاى آيد؟ ـ مى مى

،  است  بابا جاهالنه  آن  دادن  نشان  بگوييد چرا تعصب  شرمنده  ى بنده  اين  حاال بفرماييد به.  تعصب  گوييم مى  اش را به
                                                     ؟ عاقالنه  کنيم مى  فرض  هم  درايت  را صاحب  خودمان  ما که  دادن  نشان  تعصب

ما   براى  کم دست. کنند مى  بردارى بهره  که  ستها توده  ورزى تعصب  خاصيت  از همين  درست  ها هم رژيم  تبليغات 
                                                       . است  بسيار محسوس  گرفتارى  ها اين ايرانى

دو   تىسن  خفقان  يک  که  متعددى  علل ، به را استثنا کنيم  و نفوذ آن  نضج  و داليل  بپوشيم  چشم  که  تصوف  عظيم  از نهضت
  هم  چندان  از قضا تعدادشان  ما ـ که  وطن  مندان انديش  است  کرده  تحميل  ايران  به  را بر قلمرو موسوم  هزار و پانصد ساله

  که  افکار و عقايد را چنان  و نادرست  و درست  و ناشايست  و شايست  و ناپاک  اند پاک نتوانسته  درستى ـ هرگز به  نبوده  کم
                                                                        .نهند  در ميان مهجا بايد با
  افتد و در الک مى  از پويايى  هم  و فرهنگ  کرد، انديشه  کورش  جاهالنه  سواد ماند و تعصب و بى  و نادان  غافل  که  توده

  قابل  عامه  تعصب  ى را بر زمينه  يى توانند هر انديشه مى  اى حرفه  هاى چى ، تبليغات شود و درنتيجه مى محبوس  خودش
  چه  است  الّله  فکر و ذکرش  ى همه  که  اهللا، يارويى را بگذارند ظل  صفى  شاه  مثل  خوارى بار آدمج  لقب  وقتى. کنند  پذيرش

  کند؟ 
                                                                                                              :  دهم مى  نمونه
  آن  ى پشتوانه  بياورد و به  ميدان  خود؛ را به  فرهنگ  تمام  است  توانسته  ملتى  آن  طى  که  ىمبارزات  ترين از پرشکوه  يکى
                                       . است  بوده  در ايران  تصوف  بمالد نهضت  خاک را به  اشغالگران  ى پوزه
  داده  ها نشان آن  به  و انصاف  و عدل  با شعار مساوات  اعراب  ردند کهرا خو  سبزى  در باغ  فريب  ايرانيان  که  دانيم مى  همه
از کشور   دفاعى  گفت توان مى  جا که بخشيد تا آن  ترى بيش  تحرک  خوارگى فريب  اين  به  هم  ايران  اجتماعى  هاى بحران. بود

خود را   شعارهاى  ايران  با ورود به  اعراب اما. شد  گشوده  مهاجمان  روى  به  ها از درون و دروازه  نگرفت  صورت
  کار عرب. بود  با برده  و خواجه  با مغلوب  رفتار فاتح  الواقع فى  گرفتند که  در پيش  با ايرانيان  کردند و روشى  فراموش

  جا رسيد که آن  به  حتشبماند و وقا  سوار مرکب  نداشت  حق  بود ايرانى  پياده  وقتى  رسيد که  جايى به  صحراگرد در ايران
                                     ! است  باطل  بگذرد نماز عرب  از جلو نمازخانه  ايرانى  و خوک  بگويد اگر سگ

  موسيقى  بود، گفت  دلبسته  شدت خود به  مظاهر هنرى  و به  داشت  عميق  فرهنگى  که  ملتى  به  فرهنگ گرد بى بيابان  عرب
)  و پيکرتراشى  سازى و چهره  و حجارى  نقاشى(  تجسمى  ، هنرهاى است  معصيت  ، رقص است  ، شعر مکروه ستا  حرام

و بر بنياد   رفت  آن  جنگ  ايستاد و به  تحريم  و دربرابر اين  پا خاست  به  فرهنگش  ى با همه  اما ايرانى.  است  کفر محض
را تراشيد و   تصوف  بود، نهضت  کرده  منع  فجيع  صورت  آن  و هنر را به  هنگو فر  ذوق  تجلى  هرگونه  که  دينى  همان

را   معمارى  زيباترين. ها برد خانقاه  به  و َسماع  قول  را در قالب  را و رقص  را و موسيقى  شعر زمينى  ترين عاشقانه
  ها موسيقى در آن  رنگ  وجودآورد که  مزار به  آنمسجد و   اين  باالى  داد و گنبدهايى  ارائه  اسالمى  معمارى  عنوان به

  فرهنگ  فقط  نه  نهضت  اين.  رقص  ى و سرکوفته  ممنوعه  ى عقده  تجلى  حقيقت  به  آن  هاى ها و نقش و طرح  منجمد است
،  نمادين  اشکال عناصر و  از طريق  را هم  ايرانيان  و ضد عربى  ملى  احساسات  تمامى  بخشيد بلکه  را نجات  ايرانى

:  است  مطالعه  قابل  راستى به  لحاظ  از اين  ايران  اسالمى  هنرهاى  نقوش. چپاند  هنر اسالمى  خورجين  به  متلکى  چون هم
  مقدس  درخت  ايرانيان  آيد و براى مى  زرتشت  آيين  از فراسوهاى  که  سروى.  سرو است  همان  جقه بته  به  موسوم  مثال طرح

ها و  قوس. ايد جمشيد ديده تخت  هاى کارى را در کنده آن  هاى البد رديف  ، که ابدى  و سرسبزى  جاودانگى  ى ، و نشانه ودهب
و   شده  استيليزه  که  ـ است  زرتشتى  مقدس  انار ـ ميوه  همان  گويم بپرسيد مى  نيز، اگر از من  اسليمى  به  معروف  دواير طرح

                                             .ماند مى  کيانى  تاج  به  و سرش  هاست يادآور آتشکده  ماند که مى  آتش  هاى شعله  به  گلش
        

                                                                             :  بگويم  تان را به  ترى تلخ  بگذاريد حقيقت
اگر . ارزد نمى  سياه  دو پول  به» نکند  ياد نگيرد و تمرين«اگر» نياموزد«اگر   مغز ماست  که  يى چيدهپي  دستگاه  اين
  را خواهد توانست  اش ناطقه  ى حتا قوه  خواهد رسيد، نه  دادش  به  ؛ مغزش بشود، نه  ها بزرگ با گرگ  زاد تو جنگل آدمى
  ، امکان تعقل  امکان  تاريخش  طول  ما در تمام  ملت  ى توده  ِ خودمان در ايران ، ندارم  ديگر دنيا کارى  با جاهاى. کند  کشف

  چون  نوابغى  ملتى  در تاريخ  که  اين  البته.  گويند نداشته مغز مى  اش به  را که  چيزى  اين  کارگرفتن به  تفکر، امکان
و   و خيام  خوارزمى   اوال که.  ديگر است  برسند، مطلبىظهور   سينا به و ابن  و بيرونى   و حافظ   و خيام   خوارزمى 

  کاِر توده به  که  است  نبوده  چيزى  هم  شان برانند و دانش  پيش  بريزند يا به  را طرح  اجتماعى  اند انقالبى توانسته نمى  امثالهم
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ها  زمان  ى ها در همه زبان  ى همه  شاعران  ى همه سر  تاج  اعتقاد من  به  که  هم  حافظ   چون  غولى  تازه! بهتر  آيد، و همان
                             بگيرند؟  فال  با ديوانش  که خواهدبود، جز اين  چه  سرنوشتش  قرارگرفت  توده  دردسترس  وقتى  است
. ندارد  تاريخى  ى حافظه  توده  اين  دهد که مى  ما نشان  تاريخ  يا مقصر، ولى  ما قاصراست  ملت  ى توده  گويم نمى  من

و   است  نگرفته  يى بهره  از آن  گاه و هيچ  نياموخته  چيزى  اجتماعيش  عينى  از تجربيات  گاه ندارد، هيچ  جمعى دست  ى حافظه
  را حرکتى  رضىع  حرکت  ديگر ـ و اين  ابتذال  به  ، از ابتذالى پهلو غلتيده  ، به رسيده  استخوانش  هر جا کارد به  درنتيجه
  آب  خود انگيخته  از انقالب  چشمم  وقت  هيچ  ولى  نيستم  انقالب  متخصص  من.  را فريفته  ، خودش انگاشته  پيشرفت  درجهت
  دست  به  گزک  شدن  اشغال  و براى  خوردن  درد شکست  تر به بيش  فرمانده بى  ارتش  مثل  خود انگيخته  انقالب.  نخورده
  به  ندارد، انقالبش  تاريخى  ى حافظه  که  ملتى.  برآوردن  و دمار از روزگار دشمن  دادن  خورد تا شکست مى  دندا  دشمن

در   يعنى. شد  عرض  آيد که درمى  صورتى آن  به  شود، درنهايت  توصيف» شکوهمند»  مقطعى  از لحاظ  که  هم  هراندازه
  ها و روحانيان داد ُمغ دربرابر بى. نخواهد داد  صورت  خالق  عملى  يعنى. يدآ در مى  ازآب  ارتجاعى  امر چيزى  نهايت

  سال کند، و دويست بازمى  شان روى  ها را به دروازه. خورد ها را مى عرب  اند فريب کشيده  اش از گرده  تسمه  که  زردشتى
  کند و عناصر زردشتى مى ياد هندوستان  فيلش  دوباره،  انداخت  راه را به  تصوف  آمد و نهضت ستوه به  از فشار عرب  بعد که
  ها طرح عرب  دماغ  سوزاندن  براى  کيانى  تاج  انار به  ى جقه  کشد و از شباهت مى  ، پيش دور انداخته  خشونت  با آن  را که
افتد  مى  سياسى  داليل  به  عيل اسم  شاه. کند مى  گرايى واپس  در عمل  جامعه  رود ولى مى  پيش  آفريند ـ هنرش مى  اسليمى
  نجات  ، زيرا کشور را از اضمحالل است  بسيار خوب  سياسى  از لحاظ  کنيم فرض  که  کارى(کند   را شيعه  مملکت  که  وسط
  و از آن،  در ايران  و هنر و دانش  فرهنگ  رفتن  از دست  قيمت  به: شود مى  تمام  سنگينى  بهاى  کار به  اين  ولى) دهد مى
از   خواهند دست نيستند و نمى  ديگرى  مذهب  قبول  حاضر به  که  زادى نفر آدمى  ميليون  حدود نيم  جان  بهاى  به  جمله
  شد يا تظاهر به  شمشير شيعه  ؛ از ترس که  توده  اما همين.  الّله ّ ولى على: بگويند  شان اذان  بردارند و توى  گرى سّنى
بيا و   شود که مى  تاريخيش  ى حافظه  جانشين  تعصبى  برد و چنان را از ياد مى  موضوع  کلى بعد به  چندىکرد،   گرى شيعه

  مذهبى  ضمنًا رياست  که  شاهش  به. شود مى  بهشت  راهى  راست  بکشد يک  تا سّنى  اگر پنج  کند که مى  حتا قبول! تماشاکن
زند و  شمشيرمى  دين  اعتالى  براى  و در رکابش  مرشِد ُکل: گويد مى  على  آستانِ  کلب  را گذاشته  خودش  دارد و لقب  هم

  پادشاه  شرعى  زن  به  يافتن  دست  گذرد و براى مى  گسارى مى  به  و روزش  شب  مرشد کل  که آن  کند، حال مى  جهانگيرى
  !کند مى  توبره  کشور به  آن  کشور، خاک  فالن
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  معنی لفظی نامهای کربال و ّمکه
  
آمده است تنها از دو آلترناتيو بعيد به ذهن شهرحومًه بابل  کربالمطلب زير که در سايت ماهنامًه کوثر در باب معنی  در

نگارنده که سالهاست با فقه اللغت اسامی جغرافيايی قديم خاورميانه سروکار دارد . و محل ُقرب خدا سخن گفته شده است
بوده و به معنی ...) عربی، عبری، آرامی، کلدانی(نظری ديگر در اين باب دارم و آن اين است که اين نام لغتی سامی 

" بل"و ) به عبری يعنی شهر" (کر"يعنی خدای سرور حاصلخيزی بوده است يعنی مرکب از بعل /شهر منسوب به بل
به عبارت ديگراينجا محل پرستش خدای کلدانی .  هم که عالمت نسبت بوده وهست" ِا"يا " ا"وحرف ) بعل يعنی سرور(
  :مطلب ماهنامًه کوثر از اين قرار است. امی ايل مطابق می دانسته اندبوده که وی را با خدای س )بعل کنعانيان( بل

 ؟است) و به چه معنی( کربال کجاست
کربال؟ کعبه را  مناىمروه با صفا ليک،کى دارد  اهل حقيقت کربالست کربال،او قبله اهل والست گر چه دارد کعبه، قبلًه

 .آمد فرات رو نما عارف،صالت رکعتين در خم ابروى محراب حسين آب خضرگر زمزم است آب حيات کربال را 
در آن اتفاق افتاد و  ٦١،مدفن سيد الشهداست،سرزمينى که عظيمترين حماسه خدايى بشر،درعاشوراى سال »کربال«

  . موجش سراسر تاريخ و پهنه جهان را فرا گرفت
) ١( .و در فضيلت آن،روايات بسيارى نقل شده استبخش است  دهد و تربت کربال مقدس و الهام خاک آن،بوى خون مى

پس از جنگ صفين،هنگام عبور از کربال همراه برخى همراهان،چشمانش پر از اشگ شد و » ع« امام على
مصارع ...«:نظير که در گذشته و آينده،نمونه ندارند عاشقان بى شهادتگاه و اينجاست...اينجاست محل فرودآمدنشان:فرمود

سمبل ايثار و جانبازى »کربال«و به همين خاطر،) ٢( »...کان قبلهم و ال يلحقهم من بعدهم تسبقهم من عشاق شهداء ال
عشقهاى برتر بوده و همچون  طلبى و شوق و شور حماسى شناخته شده است و در طول تاريخ نيز،کانون وشهادت

فاع مقدس ايران نيز،بسيارى از در حماسه د.مغناطيسى،دلهاى مشتاق و شيداى معرفت را به سوى خودکشيده است
جنگيدند و رو  نورديدند و با بعثيان کافر مى ها را درمى جبهه رزمندگان اسالم،به شوق کربالو زيارت حرم حسينى،

  . صحنه ديگرى حق و باطل باشد شدند،چون کربال سمبل هر جايى است که شهيد مى» ع«کعبه عشق،کربالى سيد الشهدا به
پر و بال اينگونه به سوى  رفتند گلگون تن و خونين کفن و بى رفتند مشتاق به سوى کربال مى ىدر حسرت کوى کربال م

  ) ٣( رفتند کربال مى
نواحى اطراف قبر خويش را از اهل نينوا وغاضريه به مبلغ شصت هزار درهم » ع«در روايات آمده است که سيد الشهدا

طکرد که مردم را به جايگاه قبرش راهنمايى کنند و هر که را به خريدارى کرد و به خود آنان صدقه داد و با آنان شر
بارى،کربال نام يکى از شهرهاى کشور عراق است که ) ٤( .روز مهمان نمايند و پذيرايى کنند زيارت آن حضرت آيد،سه

ر اثرشهادت از آن زمان به بعد،ب.هجرى،بيابان بوده است ٦١اين شهر،تا سال .در کنار رودخانه فرات قرارداشته است
در آن محل،بتدريج مورد توجه شيعيان آل على قرار گرفت وپس از بناى مرقدهاى شهدا،متدرجا » ع« حسين بن على

تن جمعيت دارد و در ماههاى  ٦٥٠٠٠باشد که قريب  زيارتى عراق مى مرکز جمعيت گرديد و امروز،يکى از شهرهاى
يعنى »کربال« در اين که) ٥( .رسد تن مى ٠٠٠/١٠٠شهر به  يتمحرم و صفر وهنگام زمستان،به سبب ورود زايران،جمع

طبق برخى نقلها،اين نام از ) ٦( .مفصلى انجام گرفته است چه و ريشه لغوى آن چيست و از چه گرفته شده،بحثهاى
در » قرب« سامى به معناى در لغت» کرب«است، يعنى حرم اهللا،يا مقدس اهللا، ساخته شده» ال«و» کرب« ترکيب
باشد،کربال به معناى محلى است که نزدخدا،مقدس و مقرب » اهللا« هم به معناى» ال«اگر).قرب:کرب(است عربى
اى از آباديها و روستاهاى  اند،يعنى مجموعه دانسته» کوربابل«برخى هم آن را ترکيب يافته از) ٧( .است»حرم خدا«است،يا
هاى دور،مهد حوادث و احياناتمدنها  اين منطقه در گذشته.ستقرار دارد،در بين النهرين ا موقعيتى که کربال در آن.بابل

                                                            .بوده است و بخشهاى گوناگونى از اين ناحيه، نامهاى مختلف داشته است
که بعضى از اينها نام ...و هکربال،کور بابل،نينوا،غاضريه،کربله،نواويس،حير،طف،شفيه،عقر،نهر علقمى،عمورا،ماري

اى  که در اين شهر قرار دارد،تاريخچه» ع« حرم مطهر امام حسين) ٨( .روستاها و آباديهايى در اين منطقه وسيع بوده است
خاندانهاى  کربال،شهرى است که.هاى مختلف تاريخى،بناى آن تغييرات و تعميراتى يافته است مفصل دارد و دردوره

هايى شريف،اديب و علماى برجسته از آن برخاسته و در آن  حوزه علميه داشته و خانواده.اند ن بودهدار در آن ساک ريشه
ها بوده  در قرون اخير نيز شاهد تعدادى حوادث و انقالبها و فتنه.نيز درهمين شهر است» ع« قبر حضرت عباس.اند زيسته
و شورگستريها و  تاريخى،بايد مفاهيم واالى انسانى ولى به هر حال،در کربال بيش از نشانهاى جغرافيايى و) ٩( .است
                              . بخشيهاى قداست آفرين را سراغ گرفت الهام
  نوشتها  پى
در باره اين مرقد .»کل ارض کربالء و کل يوم عاشورا«:معروفست که.٤٧٥و  ١١،ص ٢سفينة البحار،ج :ک.ر -١

  . معروف نيز منتشر شده است،نشر »چهل حديث کربال« مطهر ازجمله
  . ٤٧٥و  ١٩٧همان،ص  -٢
  . على مرادى -٣
  . » کربل« مجمع البحرين،طريحى،واژه -٤
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از سلمان »تراث کربال«:ک.براى آشنايى با تاريخ اين شهر از دير باز تا عصر حاضر،ر.فرهنگ فارسى،معين -٥
قسم (٨جلد » موسوعة العتبات المقدسه«:ک.همچنين ر)ميراث کربال:اين کتاب به فارسى هم ترجمه شده است(الطعمه هادى
  . از جعفر الخليلى)کربال

  . به بعد ٩،ص ٨،ج » موسوعة العتبات المقدسه«:ک.از جمله ر -٦
  . ١٠همان،ص  -٧
  . ١٩تراث کربال،ص  -٨
  .جواد محدثى ٣٦٧فرهنگ عاشورا صفحه  .،سلمان هادى الطعمه»تراث کربال«:ک.ر -٩

 
                                                                                          :ّمکه و تاريخچًه باستانی آنمعنی لفظی نامهای 

که - را) به عبری يعنی محل خدا(مکورابهيعنی  )هبل= يعنی جايگاه ايزد پيشگويی(مکهنام باستانی معنی لفظی 
منظور زيارتگاه خدای دانای آبهای (محل زائرين خانًه خدای آبهای ژرفمی توان  در عربی -بطلميوس آن را نقل نموده

نيز به معنی مرکز گسترده و محل بکه نام ديگر آن يعنی  مفهوم. گرفت )اعراب ابراهيم= انکی/ائاژرف بابلی يعنی 
، فرشوشتر(کورش با نام  که کسانی آن را- قريش مکهدر اين رابطه گفتنی است نام قبيلًه . می باشد )بازار(ازدحام

و بانی  از آثار دورًه هخامنشی در نقش رستم ) آتشکدًه ابراهيم(بانی کعبًه زرتشت  )ابراهيم، سلمان فارسی، سليمان
نسبت قريش . کاسب و تاجر می باشدقبيلًه بزگ قوم يا در خود زبان عربی به معنی  -محتمل خانًه کعبه مقايسه کرده اند

فرائورت، اربيان پادشاه تاريخی و اساطيری عربهای نينورتا يا /نبو(ابن اسماعيل ) اسکان يافته اعراب( عدنانرا به 
رسانده اند که البد نام عدنان در اينجا در مقام مقايسه با نامهای عرب و تازی يعنی مردم ) تاجيکانعرب نياکان = شرقی

 آيدنکهن ايرانی کعبه های مکه و نقش رستم فارس يعنی  از سوی ديگر يادآور نام عدناننام . بيابانگرد پديد آمده است
در پايان گفتنی است هرودوت نام رهبر سپاهيان عرب خشايارشا را به هنگام لشکرکشی به . می باشد پرستشگاهيعنی 

يونان ذکر نمی کند ولی گزنفون در شمار سپاهيان عرب کورش نام اساطيری بسيار جالب رهبر آنان را به صورت 
ياد می کند که در اصل به معنی خدای  - است مار نشان مردوککه ترجمًه ايرانی به تقليد و تصحيف  - دوس ماراگ
می دانيم که اين بت بزرگ کعبه و معروفترين خدای اعراب محسوب می شده و بدين . است )هبل(=مرگ و مير دانای

قيد  ضحاک ماردوشاطير ايرانی شاهنامه اين خدای عرب همانست که در اس. می ناميده اند بيت هبلجهت آنجا را 
مسلم  .گرفته شود) دانای مرگ و مير(ماراگ دوس  و )خورشيد خندان( ضحاک مرکب از می توانستگرديده است که 

در ) نينورتا(و اسماعيل ) نين خورساگ(، هاجر)ائا، انکی(به نظر می رسد اعراب اسطورًه بنای کعبه توسط ابراهيم 
استان  ديلمدر محل بندر ) ائا/معبد آبهای انکی/خانه(= ديلمونمحل کعبه اصلی . اساطير بابلی و عيالمی گرفته شده است
خارک، (خورساگالهًه جزيره ) حجر/ملکًه سرزمين سنگی، هاجر( ن خورساگنيبوشهر بوده است که با همسر ائا يعنی 

پيوستگی داشته ) شاهزادًه آبهای ژرف، اسماعيل(نينورتا /نابو و پسر ايشان) به قول منابع يونانی محل معبد ايزد آبها
زرتشتيان،  توت ارتًهاس/ مهدی موعودآب ژرف محل (کانس اويهاين اسطورًه بابلی و عيالمی همچنين مأخذ نام . است

يا ) داديکان خبر هرودوت (اما نظربه اينکه يکی از دواسالف اصلی تاجيکان  .می باشد) محل غسل عيسی مسيح موعود
می  گرگانو  بلخاعرابی بوده اند که بنا به منابع يونانی در بين /يهود) عربهای شرقی منابع آشوری(همان اريبی شرق 

بازوی نظامی امپراطوری ) دريها(اسالف آريايی سکايی و پارسی تاجيکان يعنی دربيکان  زيسته اند و اينان به همراه
شمال شرقی  هند در سومنات هخامنشيان را در سمت هند تشکيل می داده اند، بنابراين می توان تصور نمود نام بتکدًه 

ست و نام آن از اسم بت مذکر بوده ا منات عالیبلکه به معنی  صاحب ماهاصل نه به معنی سانسکريتی آن يعنی 
همزاد مؤنث بزرگ آن در نزداعراب شرقی يعنی ) اسرار وقضا و قدر( هبل/)مقام عالی، بت اعظم(مناف /منا

مکه نيز که حاجيان در آن قربانی می  منایمسلم به نظر می رسد نام کوه مقدس . اخذ شده بوده است )الهًه قربانيها(منات
و منات پيوستگی دارد که از ريشًه منية به معنای مرگ يا ايزد مشتق شده اند، و جمع ) هبل(ناف م/نمايند با نام بتهای منا

در نزد اقوام کنعانی نام منا به معنی . آنها منايا و منوات است، و به معنای قضا و قدر، و سرنوشت و اجل محتوم است
يا يهوديت بلکه در ) زرتشتيگری عربی(يا حنفيت  در واقع دين اسالم نه رفرم در مسيحيت. بخت و اتفاق می بوده است

اساس رفرم عميق روبنايی در بت پرستی بوده است و اهللا جايگزين همًه بتان قبيله ای اعراب گرديده و بدين ترتيب 
اساس انتخاب جهان بينی آزاد و به عبارتی آزادی انديشه را از مسلمين سلب کرده و در عهد ما با پديده نوين بشری 

. در واقع اسالمی که محمد در مکه تبليغ می کرد به مساوات دينی نزديک می بوده است. وکراسی در تضاد افتاده استدم
ولی وقتی در مدينه حالت تهاجمی گرفت ديگر اسالم نه به معنی دين سالمتی بلکه به معنی تسليم در مقابل خدای بزرگ، 

دليل روبنايی بودن اسالم محمد اين است که فرماسيونهای . ی بودنمايندًه همًه بتان سابق و نبی ادعايی وی بر رو
اجتماعی و اقتصادی  عشيرتی و برده داری و فئودالی و سرمايه داری بی قيد و بند را نه تنها منسوخ نکرده، بلکه در 

راه عبادات نيروی شخص مؤمن به اسالم در . مواقع الزم به نحوی از آنحا به ياری و استحکامشان هم شتافته است
گزاف وتعبد دائمی برای رسيدن به بهشت ناکجا آباد آخرت صرف ميشود و در برخورد با عقالنيت و منافع اقصادی که 
اسالم آنهارا به حاشيه رانده، راه خالف بر خود هموار می يابد و راه انتقادهای اساسی هم که کار روزنامه هاست با 

ی بسته شده است و اين مشکل اساسی جمهوری اسالمی بيگانه از زمان و مکان حربًه توهين به مقدسات و مقامات رهبر
                                                     .ما است که فساد اقصادی و بی برنامگی اساسی، ارکانش را تسخير کرده است



 

 260

 کتاب پهلوی ارداويرافنامه اصل مصحف کتاب يهودی رازهای خنوخ است
  

دلير يعنی ارداويراف نوشته شده، از شخص موبدی به  جلد دهم جمهوريت افالطونکتاب پهلوی  که به قياس از  در اين
 دليرملقب به ) کی آخساروی خبر هرودوت( کيخسرودر واقع کسی به جز  شاهزادًه دليريعنی   نيوشاپورملقب مقدس 

اهل آرمينيوس فرزند  ارمورخ ارمنی،  موسی خورنی .ذکر کرده، منظور نمی باشد) قدسی( آرتينکه کتسياس نامش را  
 نيوکار مادسقاتل  کيخسرويعنی ) نجيب نيرومند(آرام در جمهوريت افالطون را با ) سرزمين همه دوستان(پامفيليا 

گفتنی است در ميان پادشاهان کيانی که در تورات در شمار نخستين انسانها . يکی گرفته است) ماديا، افراسياب ثانی(
است و ) نيرومند( خشتريتیاوستا و شاهنامه يعنی  کيکاوسوجود دارد يکی همان  خنوخرارگرفته اند دو فرد به نام ق

به لفظ عبری به معنی  خنوخخود نام . فرمانروای معروف ماد است) کی آخسارو، هوخشتره( کيخسروديگری نواده او 
می باشد که اين هر دو معنی در مورد آنان  سرزمين چشمهپادشاه است و به لغت اوستايی به معنی  فاتحو  کشورگشا

است و منظور از اين چشمه همان  پادشاه چشمهبه معنی ) آرباک خبر کتسياس( کيکاوسمصداق دارد چه خود نام 
يعنی مّقر حکومت وی بوده است و  ) سيالک( سيلخازیدر نزديکی دژ ) کارکاشی باستان" (کاشان"چشمه معروف فين 

شهر ری به وی منتسب می شده ) عالی( چشمه علیبوده و  شهر ریمّقرش ) خضر صاحب آب حيوان(و کی آخسار
در بارًه اين پادشاهان روحانی ماد می دانيم که اين هردو پادشاه ) فاتح(در باب مصداق معنی عبری نام خنوخ  . است

دست به ترفند زد و ) ديوان مازندران(ی اولی در اوج قدرت آشور در مقابل لشکريان آشور: آشوريان را شکست دادند
آنها را به منطقه صعب العبور مازندران کشاند و در پای حصار شهر آمل توسط سردارش آترادات پيشوای مردان 

بوده که ) کيخسرو(خنوخ دوم نواده سياس وی کی آخسارو . قلع و قمع شان ساخت) رستم  اوستا وشاهنامه/ گرشاسب(
چنانکه اشاره شد خنوخی که . داران ستمگر آشوری را برای ابد ويران کرده و به تاريخ سپردامپراطوری بزرگ برده 

کی آخسارو است که تحت اين نامها هم در تورات  و هم در کتب / کتاب رازها به نام وی می باشد همين کی خسرو
های زرتشتی و يهودی را به عينه ما بدون توضيح اضافی مندرجات اين کتاب. پهلوی جاودانی تاريخ به شمار رفته است

                                                                                                             : از سايتهای ايرانی نقل می نمائيم
                                                                                                                             

                                                             ارداويراف، نخستين قديس ايراني آه به آسمان سفر آرد
ميانه زرتشتي، ويراسته و برگرداِن  يكي از محبوب ترين متون داستاني پهلوي ساساني يا فارسي» ارداويرافنامه«

                                                   .آيخسرو دستور جاماسپ جي جاماسپ آسا با مقدمه دآتر آتايون مزداپور از انتشارات توس است
مردم، به آرات رونويسي  از معدود متون پهلوي است آه در سده هاي بعد به دليل محبوبيتش در ميان» ارداويرافنامه«
به بهشت، دوزخ و برزخ سفر » ويراز«يا » ويراف«داستاني ديني است آه در آن قديسي به نام » ارداويرافنامه«. شد

بدين » ويراف«. مي آند تا در باب درستي آداب و رسوم و آيين ها و تفسيرهاي مذهبي دين زرتشتي اطمينان حاصل آند
                                       .بدان دين بهي مامور اين سفر معنوي هفت روزه مي شودمنظور از سوي روحانيون و مو

بهشت، (از تن او جدا مي شود و هر روز به مكاني از عالم » ارداويراف«در اين سفر روان 
از » پل صراط«آه بعدها در دين اسالم به نام » چينود«او از پل . سفر مي آند) دوزخ و برزخ

جايگاه روان آن ياد مي شود مي گذرد؛ با بوي خوش بهشت به آنجا آشانده مي شود و 
پرهيزآاران بهشتي را با راهنمايي سروش اشو و ايزد آذر مي بيند، سپس به برزخ يا 

بوي «آشانده مي شود و از آنجا همچنان با راهنمايي سروش اشو و ايزد آذر با » همستگان«
جايي آه مردمان بر سر عهد و پيمان خود نبودند يا . به دوزخ آشيده مي شود» باد سرد«و » بد
سه روزي آه او به ديدار از روان » ارداويراف«از نظر . ن زشت را تابعيت نمي آردنددي

. او شاهد آيفر گناهكاران دوزخ بود. دوزخيان مي گذراند به اندازه نه هزار سال مي گذرد
. آلوده شده بودند» خيانت و پيمان شكني«بيشترين گناهكاران آساني بودند آه به گناه 

                        .راي فهرستي از عناوين آارهاي نيك و آارهاي بد استدا» ارداويرافنامه«
                                                                         

    اين روحاني آه از سوي ديگر روحانيون و موبدان به اين» ارداويراف«بدين ترتيب، روان 
.                                    » ارداويراف«، پس از هفت روز به تن خود باز مي گرددسفر معنوي ماموريت يافته بود                         

             .نامدب» ارداويرافنامه«پس از پيوستن به تن خود، آاتبي را فرا مي خواند تا شرح سفر خود را بنويسد و آن را 
                                                                  

اما . زمان تاليف نسخه اوليه اين داستان را به اواخر دوره ساسانيان نزديك مي داند و نه بيشتر» آتايون مزداپور«دآتر 
از آن . سوم هجري در ايران صورت گرفته باشد ديني در حدود سده_ به نظر مي رسد آه بازنويسي اين داستان خيالي 

اما مضمون داستان يعني سفر روان . زمان تاآنون به دليل محبوبيت و اقبال نزد مردم بارها و بارها بازنويسي شده است
ن يك روحاني به عوالم بهشت، دوزخ و برزخ و بازديد از نتايج اعمال نيك و بد انسان، در ايران سابقه آهن تري از زما

                                                     : دآتر آتايون مزداپور در مقدمه اين آتاب در اين باره آورده است. دارد» ارداويرافنامه«تاليف 
        

»ارداويرافنامه« 
داستاني ديني است آه
در آن قديسي به نام

»ويراز«يا » ويراف«
به بهشت، دوزخ و
برزخ سفر مي آند تا در
باب درستي آداب و
رسوم و آيين ها و
تفسيرهاي مذهبي دين

تشتي اطمينان حاصلزر
.آند  
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نخستين آنها در آيين زرتشتي به زماني منسوب است آه پيامبر گشتاسب شاه را به دين  «
هيچ استداللي گشتاسب را به شوق نمي آورد جز آن آه او را در رويا و خلسه . دعوت مي آند

به جهان ديگر مي برند و جايگاه بهشتي او را پس از پذيرفتن دين در آن جهان باقي نشانش 
                                                  ..پس است آه گشتاسب دين مي پذيرد  از آن. مي دهند

                                                        
 

ميالدي و يا به احتمال ضعيف  ٢٩٠آتيبه آرتير در سر مشهد احتماال در (مورد ديگر آه تاريخ تقريبي آن را مي دانيم 
به آريتر، روحاني زمان اردشير يكم ساساني تا بهرام، پسر بهرام ) ايل سلطنت بهرام سوم نوشته شده استتر، در او

                       .و بهرام سوم نيز نرسي باز مي گردد) ٢٩٢_  ٢٧٦بهرام دوم؛ (
               

و نقش رجب به آشف و شهودي اشاره شده است آه با ارداويرافنامه  ر سر مشهد و نقش رستمدر آتيبه هاي آرتير، د
                                                                                                                                 ».شباهت تام دارد

                                                                                                                                   
                                                          

نوشته شاعر بزرگ ايتاليا» آمدي الهي«به دليل شباهت مضموني بسيار، با » ارداويرافنامه«       
تحريرهاي پهلوي، پازند، سانسكريت» ارداويرافنامه«از . دانته آليگيري نيز مقايسه مي شود        
.ان استگجراتي وجود دارد آه نشان محبوبيت اين متن در نزد مردمان آن زم                    

، پژوهشگران »پوپ.ا.ج«و » فيليپ ژينيو«و در سده حاضر به جز پژوهندگان غربي چون 
را ويرايش و ترجمه هايي به زبان فارسي انجام داده اند آه از » ارداويرافنامه«ايراني نيز 

بهرام «ورد و ياد آرد آه اين متن را به نظم در آ» اديب السلطنه سميعي«جمله مي توان از 
و  ١٣١٤همين طور رشيد ياسمي در سال . انديشمند و شاعر زرتشتي نيز آن را به زبان زرتشتي برگرداند» پژدو

                                                      .ترجمه هايي از اين متن پهلوي به زبان و خط فارسي انجام دادند ١٣٤٢مهرداد بهار در سال 
متن انتقادي پهلوي، ويراسته آيخسرو دستور جاماسپ جي جاماسپ آسا با مقدمه آتايون مزداپور » ارداويرافنامه«آتاب 

)              برگرفته از سايت  سرود زرتشت( .داراي متن پهلوي و برگردان متن پهلوي به فارسي به صورت نظم است
                                           
  

  )کی خسرو، هوخشتره(  ازهاى خنوخکتاب ر
  برگرفته ازسايت ماهنامًه کوثر

  ۴و  ٣مجله هفت آسمان، شماره : منبع
  حسين توفيقى : مترجم
  : چکيده

انتها و  نشانند و در سپهر بى اين آثار آدمى را بر بال فرشتگان مى. هاى اديان، از جذابترين ادبيات جهان هستند معراجنامه
داستان بديع معراج . کنند آورند و جان و دل او را از درياى معرفت الهى سيراب مى درمى جهان مينوى به پرواز

حضرت رسول صلى اهللا عليه و آله و توصيف عوالمى که آن عزيز مشاهده کرد، پيوسته مورد توجه عالمان و عارفان 
وخ در يهوديت، مکاشفه يوحنا در کتاب رازهاى خن. اند سرايان و هنرمندان از آن الهام گرفته بوده است؛ و چکامه
معراجنامه حاضر، . اند هاى اسالم نيز به همين علت، جاودانه شده نامه در آيين زردشت و معراجنامه مسيحيت، اردويراف

. به آسمانهاست»~) Enoch(~ «يابد، گزارش سفر شصت روزه خنوخ که براى نخستين بار به زبان فارسى انتشار مى
او پس از سى . دهد کند و آنان را اندرز مى مشاهدات خود را براى پسران و قوم خويش بيان مىخنوخ پس از مراجعت، 
  : اينک آگاهيهايى درباره خنوخ و کتاب او . جا بماند رود تا براى هميشه در آن روز، دوباره به آسمان مى

  خنوخ کيست؟ 
ح عليه السالم است که علوم وکتابهاى فراوانى را به نزد اهل کتاب يکى از پيامبران پيش از توفان نو) اخنوخ: يا(خنوخ 

مجيد ستوده و به ) ١( علماى اسالم وى را با حضرت ادريس عليه السالم که خداى متعال وى را در قرآن. اند او نسبت داده
بار  ٤٤د نام وى حدو. است» آزموده«واژه خنوخ در زبان عبرى به معناى . دانند معراج او اشاره کرده است، برابر مى

اى  در کتاب بحار االنوار آمده است و صحيفه... به لفظ اخنوخ و چندين بار به لفظ احنوخ، احنوح، خنوخ، خنوح و
فضاى صحيفه يادشده به فضاى کتابهاى خنوخ شباهت دارد؛ مثال رؤيت . آن کتاب وجود دارد ٩٥منسوب به او در جلد 

مطالبى نيز از . شود ، در کتاب حاضر نيزيافت مى) ٢( آن صحيفه آمده فرشتگان و وعده توفان نوح عليه السالم که در
کتابهاى خنوخ در . طاووس رحمه اهللا آمده است صحائف ادريس و سنن ادريس در سعد السعود تأليف مرحوم سيد ابن

  ) ٣( .روند شناسى به شمار مى يهوديت از مهمترين منابع فرشته
خنوخ بن يارد بن مهللئيل بن : چنين است) ٣٨ـ ٣٧: ٣(و انجيل لوقا ) ٢٤ـ ٤: ٥(نسب خنوخ در سفر پيدايش تورات 

، رساله )٣: ١(عالوه بر موارد يادشده، نام خنوخ در کتاب اول تواريخ ايام . قينان بن انوش بن شيث بن آدم عليه السالم

از نظرگاه تاريخي، 
تصور رفتن به دنياي پس
از مرگ در زندگاني و

آوردن خبري از آن، در 
  .ايران سابقه دارد

 « به دليل » ارداويرافنامه
شباهت مضموني بسيار،

آمدي«با  نوشته » الهي 
شاعر بزرگ ايتاليا دانته
 آليگيري مقايسه مي
.شود . 
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مثلث «و ادريس را با هرمس  جمعى از علماى اسالم خنوخ. آمده است) ١٤: ١(، و رساله يهودا )٥: ١١(به عبرانيان 
  ) ٥( .دانند برابر مى) ٤( »العظمة

اعتبار رازهاى خنوخ هنگامى که دانشمندان يهود در قرن اول ميالدى براى تعيين کتابهاى الهامى خويش گرد آمدند، از 
 ٣٩ار گذاشتند، و بر هاى فراوانى که در آن روزگار رواج داشت، آنهايى را که به زبان يونانى نوشته شده بود، کن نوشته

کتابهايى . اين مجموعه بعدا تنخ ناميده شد و مسيحيان آن را عهد عتيق ناميدند. کتاب، که به زبان عبرى بود، اتفاق کردند
  : که رد شدند، دو دسته بودند

ترک کرده بودند، ها را  شود، اعتبار ناچيزى داشت؛ و با آن که يهوديان آن نوشته ناميده مى) ٦(دسته اول، که اپوکريفا 
رسيد و  ٤٦با اين کار، شماره کتابهاى عهد عتيق نزد مسيحيان به . مسيحيان برخى از آنها را بر عهد عتيق خود افزودند

حدود پنج قرن پيش، مارتين لوتر در الهامى بودن اين کتابها ترديد کرد؛ و با . همه ايشان الهامى بودن آنها را پذيرفتند
هاى عهد عتيق پروتستانى پديد آمد که با تنخ يهوديان برابر  پروتستان آنها را کنار گذاشتند و نسخهگذشت زمان، مسيحيان 

هاى فاقد اپوکريفا در جهان  کنند، نسخه از آن جا که معموال پروتستانها به ترجمه و نشر کتاب مقدس اقدام مى. است
  . فراوانتر است

ها که  اين نوشته. ، اعتبار کمترى داشت و هرگز در عهد عتيق قرار نگرفتشود ناميده مى) ٧( دسته دوم، که سوداپيگرافا
توجهى اهل کتاب از ميان رفت، ولى  چند دهه پيش از ميالد، به دست برخى از يهوديان فرهيخته پديد آمده بود، بر اثر بى

ف شد، که ترجمه اسالوى هاى آنها در گوشه و کنار جهان باقى ماند و در قرون اخير کش شمارى از متون يا ترجمه
. اند، بسيار است تعداد اين آثار، که مسيحيان در برخى از آنها تصرفاتى کرده. از آن جمله است) ٨(رازهاى خنوخ 

زبان انگليسى و زبانهاى اروپايى ديگر ترجمه و چاپ شده و يکى ازآنها به انگليسى با عنوان  از آنها به هايى مجموعه
  . در امريکا انتشار يافته است ١٩٢٧در سال ) ٩( کتابهاى فراموش شده عدن

ترجمه انگليسى يادشده بسيار ادبى و . ترجمه فارسى کتاب رازهاى خنوخ از روى ترجمه انگليسى آن فراهم شده است
پيچيده است و مترجم فارسى براى گشودن لغزهاى عبارتى و ساده کردن برگردان کتاب سخت کوشيده و توضيحاتى را 

توانند  پژوهشگران مى. خورد اورقى آورده است، اما هنوز هم آثار آن دشواريها در ترجمه حاضر به چشم مىنيز در پ
  . براى آگاهى بيشتر، به ترجمه انگليسى کتاب در شبکه اينترنت مراجعه کنند

  يادآورى 
و از ديدگاه اسالم، که کتاب اعتبارى کتابهاى سوداپيگرافا، که اين اثر جزو آنهاست، نزد اهل کتاب دوچندان است؛  بى

مقايسه اين کتاب با منابع اسالمى کار درستى نيست و . شود  اعتبارى سه برابر مى داند، اين بى عهد عتيق را معتبر نمى
بحث علمى دو مسئله  حال، از باب با اين. و آشکار باشد پيوسته پررنگ کند که مرز بين حق و باطل تقواى اسالمى حکم مى

  : کنيم مى را يادآورى
کتاب حاضر، مانند تورات کنونى، برخى تعابير نامناسب را درباره وجود پاک و منزه خداى متعال به کار : مسئله اول

يابد و چهره او را مانند  خنوخ به حضور وى بار مى! داند  برد و براى او مکان قائل شده، و جايش را در آسمان مى مى
  : توجه به سه نکته ضرورى است در اين باره،! بيند آهن گداخته مى

رؤيت خداى متعال و تماس دست وى با سينه حضرت رسول اکرم صلى اهللا عليه و آله و تشرف مکرر آن جناب به  ١.
شود؛ و ائمه طاهرين  حضور خداوند براى درخواست کاهش تعداد نمازهاى يوميه در احاديث معراجيه اسالم نيز ديده مى

برخى از . اند عه معناى واقعى اين تعبيرهاى متشابه را با ارجاع به محکمات اسالم بيان کردهعليهم السالم و علماى شي
  . و الميزان، ذيل آيه اول سوره اسراء آمده است) ٤١٠ـ ١٨/٢٨٢(اين احاديث و توضيحات آنها در بحار االنوار 

بينيم  به رو هستيم، زيرا اگر دقت کنيم، مى هنگام سخن گفتن از خدا و امور معنوى و عقالنى، با کمبود جدى الفاظ رو ٢.
علماى . آورد شود؛ و اين امر دشواريهايى را پديد مى که در همه اين موارد از الفاظ معمولى زندگى بشرى استفاده مى

 يافتن به اين هدف، از دليلهاى عقلى و نقلى کنند و براى دست الهيات اديان براى توضيح و توجيه اين تعابير تالش مى
  . گيرند  کمک مى

روز،  نظر به وى در واپسين) ١٢(آمدن پروردگار، ) ١١(در آسمان بودن او، ) ١٠(تعبيرهايى مانند بر تخت نشستن خداوند، 
و نسبت دادن دست و چشم و رو به آن ذات مقدس در برخى از آيات قرآن، همچنين توجه مؤمنان به آسمان در هنگام ) ١٣(

شيعه و معتزله به پيروى از حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم، براى اين . تجسيم بوده است دعا، همواره دستاويز اهل
اين . اند حديث، و در مواردى اشاعره، به ظاهر آنها بسنده کرده اند، ولى اهل تعابير، معانى درست و معقولى را پذيرفته

  . اختالف تا عصر حاضر باقى است
يت خداى متعال و رؤيت وى در جهان ديگر به حضرت رسول اکرم صلى اهللا عليه و احاديث فراوانى نيز مبنى بر جسمان

برخى از احاديث يادشده در کتاب التوحيد و اثبات صفات الرب عزوجل، تأليف محمد بن اسحاق . آله نسبت داده شده است
از . اند آنها را تأويل کرده بن خزيمه، گرد آمده است، ولى شيعه و معتزله آن احاديث را جعلى دانسته و در مواردى،

سوى ديگر، احاديث صحيح و فراوانى درباره چگونگى رؤيت خداوند متعال از ائمه معصوم عليهم السالم رسيده است 
شيخ صدوق بخشى از آن احاديث را در باب هشتم کتاب . کند که از رواج اين بحث در دو سه قرن آغاز اسالم حکايت مى

فهمى و تکذيب جاهالن و رعايت اختصار، از آوردن بيشتر آنها خوددارى  نظور جلوگيرى از کجالتوحيد آورده، ولى به م
  ) ١٤(. کرده است
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درباره يهوديان بايد دانست که آنان با گذشت زمان، خداى متعال را از جسمانيت و زمان و مکان منزه دانستند و  ٣.
اين تأويلها در کتابهايى مانند داللة . يش را تأويل کردندانگيز تورات کنونى و ساير متون باستانى خو عبارات شبهه

  . الحائرين تأليف ابن ميمون آمده است
شدند، و از خنوخ خواستند براى  کند که به سبب نافرمانى مجازات مى کتاب حاضر به فرشتگانى اشاره مى: مسئله دوم

در اين باره نيز توجه به سه نکته . ندارد بديهى است که چنين چيزى با عصمت فرشتگان سازگارى. ايشان دعا کند
  : ضرورى است

اى بر اثر نافرمانى و درخواست دعا از حضرت ادريس عليه السالم در برخى از احاديث  شکسته شدن بالهاى فرشته. ١
  ) ١٥( .اسالمى نيز آمده است

  . نامند  ىم» فرشتگان ساقط«دانند و برخى از ايشان را  اهل کتاب فرشتگان را معصوم نمى. ٢
در قرون نخست اسالم نيز داستانى درباره گناهکارى هاروت و ماروت بر سر زبانها افتاد و ائمه طاهرين عليهم . ٣

توان نتيجه گرفت که ترک اولى به پيامبران  با اين حال، از محتواى برخى احاديث مى. السالم قاطعانه آن را رد کردند
 و صلصائيل) ١٦( است؛ مانند احاديثى مبنى بر لغزش دردائيل فرشتگان نيز رخ دادهاختصاص ندارد، و براى بعضى از 

اى به نام فطرس که داستان وى  و فرشته) ١٨( اى که بر اثر غفلت از يادخدا به شکل اژدهايى مسخ شد و فرشته) ١٧(
  ) ١٩( .معروف است

له و توسل به حضرت حسين بن على عليه مجازات اين فرشتگان با شفاعت حضرت رسول اکرم صلى اهللا عليه و آ
داستان فطرس از ديرباز مورد توجه علماى بزرگ بوده است و اخيرا مرحوم حاج شيخ عباس قمى . السالم پايان يافت

انگيزى از آن  رحمه اهللا نيز هنگام گزارش تولد حضرت سيدالشهداء عليه السالم در کتاب منتهى اآلمال، روايت رقت
قولويه ـ رحمهما اهللا ـ نقل کرده، و در اعمال سوم شعبان از کتاب مفاتيح  حوم شيخ صدوق و مرحوم ابنداستان را از مر

  . شود الجنان دعايى را آورده است که در آن به نام فطرس اشاره مى
ورزيد؛ و وى را به حضور پذيرفت  مردى خردمند و استادى بزرگ وجود داشت که خداوند به او مهر مى. ١فصل يکم 

تا باالترين مساکن را مشاهده کند؛ و قلمرو حکيمانه و بزرگ و غيرقابل تصور و تغييرناپذير خداى قادر مطلق، مقام 
است، تخت غيرقابل ) ٢٠( آور و شکوهمند و درخشان و داراى چشمهاى فراوانى خدمتکاران خداوند که بسيار شگفت

هاى  هاى گوناگون و نغمه اگفتنى کرورهاى عناصر، جلوههاى لشکر مجردات، خدمات ن دسترس خداوند، درجات و جلوه
  . کران را شاهد عينى باشد ناشدنى لشکر کروبيان و نور بى وصف

  . سال از عمرم گذشته بود، پسرم متوشالح به دنيا آمد ١٦٥هنگامى که : وى گفت. ٢
  . رسيد ٣٦٥پس از آن، دويست سال ديگر زيستم و مجموع سالهاى عمرم به . ٣
  . رفتم  ام و روى بستر خويش، تنها آرميدم و به خواب در نخستين روز از نخستين ماه، در خانه. ٤
دانستم راز  من نمى. هنگامى که خفته بودم، دلتنگى سختى مرا فرا گرفت و در خواب سرشک از ديدگانم جارى شد . ٥

  . اى برايم رخ خواهد داد اين دلتنگى چيست و چه حادثه
چهره آنان مانند . دو مرد بسيار تنومند، که هرگز مانند ايشان را روى زمين نديده بودم، بر من ظاهر شدند تا اين که. ٦

ها و  آنان جامه. آمد درخشيد؛ و چشمانشان همچون چراغى فروزان بود؛ و از دهانشان آتش بيرون مى خورشيد مى
  . ز طال درخشانتر، و دستهايشان از برف سفيدتر بودرنگ ايشان ارغوانى، و بالهايشان ا. هاى گوناگونى داشتند نغمه
  . کردند آنان باالى تخت من ايستاده بودند و مرا با نام صدا مى. ٧
  . من از خواب بيدار شدم و آن دو مرد را آشکارا جلو خود ايستاده ديدم. ٨
  : نان به من گفتندآ. ام از وحشت دگرگون شد به ايشان سالم کردم؛ و ترس مرا فرا گرفت و رنگ چهره. ٩
آيى و  خداى ازلى ما را نزد تو فرستاده است؛ و اينک تو امروز با ما به آسمان مى. دل قوى دار و مترس! اى خنوخ. ١٠

دهند، به آنان خواهى گفت؛ و تا زمانى  ات روى زمين انجام مى ات پس از تو در خانه هر آنچه را پسرانت و همه خانواده
  . ى آنان بازگرداند، نبايد کسى در باره تو جست وجو کندکه خداوند تو را به سو

هاى  ام بيرون شدم؛ و همان طور که به من دستور داده بودند، به خانه من در اطاعت از آنان درنگ نکردم و از خانه. ١١
فته بودند، به آنان پسرانم متوشالح و رگيم و گيداد رفتم و ايشان را گرد آوردم و همه شگفتيهايى را که آن مردان به من گ

  . بازگفتم
از اين رو، اى . روم و چه چيزى براى من رخ خواهد داد دانم به کجا مى من نمى. سخنم را بشنويد! فرزندانم. ١فصل دوم 

اند، مگردانيد،  روى خويش را از خدا به سوى صورتهاى باطلى که آسمان و زمين را نيافريده: گويم فرزندانم، به شما مى
کسى ! اينک فرزندانم. خداوند دلهاى شما را در ترس خود استوار گرداند. و پرستندگان آنها هالک خواهند شد زيرا آنها

  . در صدد جست وجوى من برنيايد تا اين که سرانجام خداوند مرا به سوى شما برگرداند
خويش گرفتند و، به آسمان هنگامى که سخن خنوخ با پسرانش به پايان رسيد، فرشتگان وى را بر بالهاى . ١فصل سوم 

آنان مرا روى آسمان . آن جا نگريستم و باالتر نگريستم و آسمان صاف را ديدم. اول بردند و او را باالى ابرها گذاشتند
  . دادند اول گذاشته بودند و درياى بسيار بزرگى را که از درياهاى زمين بزرگتر بود، به من نشان مى

آنان دويست فرشته را نشان دادند که بر . فرمانروايان نظام ستارگان را نزد من آوردند آن گاه ساالران و. ١فصل چهارم 
  . روند کنند و با بالهاى خود پرواز کرده، به سوى دريانوردان مى ستارگان حکومت، و در آسمانها خدمت مى
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کنند و  ن دهشتناک پاسدارى مىاينک به پايين پايم نگريستم و مخازن برف و فرشتگانى را که از آن مخاز. ١فصل پنجم 
  . شوند، مشاهده کردم  ابرهايى را که به آن جا وارد و از آن جا خارج مى

آنان مخزن شبنم را، که مانند روغن زيتون و شکل آن مانند همه گلهاى روى زمين است، به من نشان . ١فصل ششم 
هاى باز کردن و بستن آن مخازن را  کنند و شيوه همچنين فرشتگان زيادى که از مخازن اين چيزها پاسدارى مى. دادند

  ) ٢١( .مشاهده کردم
آن جا . آن مردان مرا به آسمان دوم بردند و تاريکيهايى شديدتر از تاريکيهاى زمينى را به من نشان دادند. ١فصل هفتم 

تيرگى اين فرشتگان از . بودند پايان شد و در انتظار داورى بزرگ و بى زندانيانى را آويخته ديدم که از آنان مراقبت مى
  . گريستند تاريکيهاى زمينى بيشتر بود و پيوسته و در تمام ساعتها مى

اينها کسانى هستند که «: آنان پاسخ دادند» کنند؟ چرا اينها را پيوسته عذاب مى«: به مردانى که همراه من بودند، گفتم. ٢
هاى خود شده، همراه با شهريار خويش، که  اند و مطيع خواسته دهبه خدا کفر ورزيده، از اطاعت فرمانهاى خدا سر باز ز

اى «: آنان به من سالم کردند و گفتند. دل من بسيار بر ايشان سوخت. ٣» .اند در آسمان پنجم گرفتار است، گمراه شده
دعا کنم؟ چه کسى من، اين بشر فانى، کيستم که براى فرشتگان «: پاسخ دادم» .براى ما نزد خداوند دعا کن! مرد خدا 

آن  ١.فصل هشتم » روم و چه بر سرم خواهد آمد؟ و چه کسى براى خود من دعا خواهد کرد؟ داند من به کجا مى مى
هاى آن مکانها را ديدم؛ به  مردان مرا از آن مکان به آسمان سوم برده، آن جا گذاشتند و من به پايين نگريستم و فرآورده

  . شد لوم نمىاى که هرگز خوبى آنها مع گونه
شود و بوى خوش از آنها  هاى معطر و تمام غذاهايى را که از آنها تهيه مى من همه درختان داراى گل خوشبو و ميوه. ٢

  . ساطع است، مشاهده کردم
خوبى و خوشبويى اين . آسايد، درخت حيات را ديدم و در ميان درختان در جايى که خداوند هنگام ورود به فردوس مى. ٣

بندى شده است و هر سوى آن را طال و رنگ  تواند وصف کند؛ و بيش از هر موجود ديگر آذين ا کسى نمىدرخت ر
  . کند اى را توليد مى قرمز آتشى پوشانده و هر ميوه

  . ريشه آن درخت در باغ پايان زمين است. ٤
  . و فردوس بين فنا و بقاست. ٥
آنها چهار . آيد هاى آنها روغن و شراب بيرون مى د و از چشمهدهن و دو چشمه جارى است که عسل و شير بيرون مى. ٦

  . روند کنند و به فردوس عدن بين فنا و بقا مى شوند و به آرامى حرکت مى بخش مى
  . چرخند  شوند و درست مانند عناصر ديگر، در فلک خويش مى و از آن جا بر روى زمين منتشر مى. ٧
سيصد فرشته بسيار درخشان وجود دارند که از . ندارد و هر مکانى مبارک استاى وجود  ميوه اين جا هيچ درخت بى. ٨

شوند، خداوند را در هر روز و  کنند و با آوازهاى پيوسته و خوش و نواهايى که هرگز خاموش نمى باغ نگهبانى مى
  . کنند ساعت عبادت مى

  : آنان پاسخ دادند» !چه مکان دلپذيرى«: من گفتم. ٩
اين مکان براى درستکارانى فراهم شده است که هر بزهى را از آزاردهندگان خويش به جان ! خنوخاى «. ١فصل نهم 

دهند و برهنگان را لباس  کنند و گرسنگان را غذا مى خرند؛ و کسانى که از گناه بيزارند و داورى عادالنه مى مى
عيب پيش روى خداوند  کنند؛ و کسانى که بى ک مىديده کم دارند و به يتيمان آسيب پوشانند و افتادگان را از خاک برمى مى

آن دو  ١.فصل دهم » .اين مکان براى آنان همچون ميراثى جاويد فراهم شده است. پرستند روند و تنها او را مى راه مى
تاريکى : مرد مرا به سوى شمال بردند و جاى بسيار وحشتناکى را به من نشان دادند که عذابهاى گوناگونى در آن بود

اى از آتش نيز  کشد و چشمه آن جا نورى وجود ندارد، جز آتش غليظى که پيوسته زبانه بلند مى. سخت و ظلمت شديد
شود؛ در حالى که بندها بسيار سخت و فرشتگان  سراسر آن مکان سرما و يخ و تشنگى و لرزيدن يافت مى. روان است

  : من گفتم. رحمانه است آور و نامهربان هستند و سالح آنان خشن و عذابشان بى ترس
اين مکان براى کسانى فراهم شده است که به ! اى خنوخ«: مردان پاسخ دادند. ٣» !واى، واى، چه جاى وحشتناکى«. ٢

کنند؛ و کسانى که در زمين، بر خالف طبيعت، گناه غالمبارگى، يعنى شيوه اهل سدوم را مرتکب  حرمتى مى خدا بى
دوى اهريمنى را؛ و کسانى که به تبهکارى و دزدى و دروغ و افترا و رشک و کينه شوند و سحر و افسونگرى و جا مى

دزدند و هنگام مشاهده بينوايان، اموال آنان را  شدگانى که جان انسانها را مى کنند؛ و نفرين و زنا و آدمکشى افتخار مى
دهند؛ و کسانى که موجب مرگ  ر آزار مىافزايند و ايشان را به خاطر اموال انسانهاى ديگ گيرند و بر ثروت خود مى مى

توانستند آنان را  توانستند ايشان را سير کنند؛ و برهنگان را غارت کردند، با اين که مى گرسنگان شدند، با اين که مى
شنوند، سر فرود  بينند و نمى جان و باطلى که نمى بپوشانند؛ و کسانى که آفريدگار خود را نشناختند و نزد خدايان بى

اين مکان براى همه اينها . آورند سازند و به مصنوعات ناپاک سر فرود مى اى مى ردند؛ و کسانى که صورتهاى تراشيدهآو
ايشان مرا به آسمان چهارم بردند و تمام چيزهايى را که دنبال . ١فصل يازدهم » .همچون ميراثى جاويد آماده شده است

  . ا به من نشان دادندکنند و همه پرتوهاى خورشيد و ماه ر هم سير مى
  ) ٢٢( .من سير آنها را پيمودم و نور آنها را با يکديگر سنجيدم و ديدم نور خورشيد از نور ماه بيشتر است. ٢
آورى در حرکت است و روز و شب  کنند، مانند باد با سرعت شگفت فلک آن و چرخهايى که پيوسته روى آن سير مى. ٣

  . قرار ندارد
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اى هزار ستاره، در سمت راست چرخ خورشيد، و با چهار  رفت و برگشت آن با چهار ستاره بزرگ و زير هر ستاره. ٤
هزار ستاره  اى هزار ستاره، در سمت چپ چرخ خورشيد همراه است؛ و جمعا هشت ستاره بزرگ و زير هر ستاره

  . اند پيوسته با خورشيد روان
  . ه، و در شب، هزار فرشته در حضور آن هستندفرشت) ٢٣( در روز، پانزده بيور. ٥
شوند و صد فرشته خورشيد را  هاى آتش مى بال، همراه فرشتگان جلو چرخ خورشيد، درون شعله هاى شش و فرشته. ٦

  . دارند افروزند و آن را روشن نگه مى برمى
. شوند مى ناميده) ٢٥(و کالکيدرا ) ٢٤( و من نگاه کردم و ساير عناصر پرنده خورشيد را ديدم که فونيکس. ١فصل دوازدهم 

کمان  پا و دمشان مانند شير است و سرى مانند تمساح دارند و نمايش آنها مانند رنگين. آور و عجيب هستند آنها شگفت
 آنها يار و انباز خورشيد هستند و به. اندازه آنها نهصد مقياس و بال آنها مانند بال فرشتگان دوازده است. ارغوانى است

  . کنند فرمان خدا گرما و شبنم را حمل مى
خيزد و گردش آن پيوسته همراه پرتوهايش به زير  رود و برمى چرخد و مى بدين شيوه، خورشيد در زير آسمان مى. ٢

  . رود زمين مى
ل هاى خورشيد نهادند؛ جايى که خورشيد طبق نظم فصو آن مردان مرا به مشرق بردند و کنار دروازه. ١فصل سيزدهم 

  . رود  و دوره ماههاى سراسر سال و شمار ساعتهاى روز و شب به جلو مى
من آنها را به دقت پيمودم و . بود) ٢٦( و من شش دروازه را باز ديدم و فراخى هر دروازه شصت و يک و ربع استاد. ٢

رود و شامگاه فرا  شود و به مغرب مى ها روانه مى خورشيد از داخل اين دروازه. دانستم که اندازه آنها چنين است
بدين شيوه، دوره يک . گردد آيد و دوباره طبق تعاقب فصول از آن شش دروازه بازمى و در تمام ماهها برمى. رسد مى

  . يابد هار فصل پايان مىسال کامل پس از چ
همچنين آن مردان مرا به بخشهاى غربى بردند و شش دروازه بزرگ و باز را در مقابل آن شش . ١فصل چهاردهم 

  . کند دروازه شرقى به من نشان دادند، که خورشيد در سيصد و شصت و پنج و روز و ربعى در آنها غروب مى
برد، زيرا  رود و نور و درخشش عظيم خود را به زير زمين مى فرو مىهاى غربى  بدين شيوه، دوباره به دروازه. ٢

کنند؛ در حالى که خورشيد روى  بيشترين درخشش آن در آسمان نزد خداوند است و چهارصد فرشته از آن پاسدارى مى
گذراند؛  ماند و نيمى از دوره خويش را زير زمين مى کند و هفت ساعت عظيم در شب مى چرخ در زير زمين گردش مى

تاباند و خورشيد از  رسد، نور و بيشترين درخشش خود را مى و هنگامى که در هشتمين ساعت شب به گذرگاه شرقى مى
  . شود آتش فروزانتر مى

از اين . کنند شوند، به آوازخوانى شروع مى آن گاه عناصر خورشيد، که فونيکس و کالکيدرا ناميده مى. ١فصل پانزدهم 
  . خواندند آنان به فرمان خداوند آواز مى. کند  زند و به خاطر آفريدگار نور شادى مى ال مىاى ب رو، هر پرنده

گيرد، که همان پرتوهاى خورشيد  آيد تا به همه جهان درخشندگى دهد؛ و نگهبان صبح شکل مى عطاکننده نور مى. ٢
آنان اين . ام روى زمين را روشن کندکند تا تم آيد و درخشش خود را دريافت مى است؛ و خورشيد از زمين بيرون مى

  . محاسبه حرکت خورشيد را به من نشان دادند
به همين سبب، خورشيد آفريده . هاى بزرگ محاسبه ساعتهاى سال است شود، دروازه هايى که در آن داخل مى دروازه. ٣

  . يردگ کشد و دوباره کار خود را از سر مى بزرگى است که دوره آن بيست و هشت سال طول مى
آن مردان مدار ديگر، يعنى مدار ماه را به من نشان دادند، که دوازده دروازه دارد و از مغرب تا  ١.فصل شانزدهم 
  . شود  پوشاند و ماه در اوقات معهود بدان وارد و از آن خارج مى مشرق را مى

ه، دقيقا سى و يک روز؛ و از دومين از نخستين درواز: شود ماه به نخستين دروازه در اماکن غربى خورشيد وارد مى. ٢
دروازه، دقيقا سى و يک روز؛ و از سومين دروازه، دقيقا سى روز؛ و از چهارمين دروازه، دقيقا سى روز؛ و از 
پنجمين دروازه، دقيقا سى و يک روز؛ و از ششمين دروازه، دقيقا سى و يک روز؛ و از هفتمين دروازه، دقيقا سى روز؛ 

ه، دقيقا سى و يک روز؛ و از نهمين دروازه، دقيقا سى و يک روز؛ و از دهمين دروازه، کامال سى و از هشتمين درواز
  . روز؛ و از يازدهمين دروازه، دقيقا سى و يک روز؛ و از دوازدهمين دروازه، دقيقا بيست و هشت روز

پنج روز و ربع، سال شمسى رود و سيصد و شصت و  هاى غربى مى هاى شرقى به دروازه و به نظم و شمار دروازه. ٣
رساند؛ در حالى که سال قمرى سيصد و پنجاه و چهار روز دارد و دوازده روز از سال شمسى کمتر  را به پايان مى

  . گيرند  است، که آن را تفاوت سال قمرى با سال شمسى مى
  ) ٢٧( ].بنابر اين، فلک بزرگ پانصد و سى و دو سال را در بر دارد. [٤
  . شود  آورند، و در سال چهارم دقيقا يک روز کامل مى ز را در سه سال به حساب نمىآن ربع رو. ٥
افزايند، زيرا آنها زمان سالها  دارند و به شمار روزها نمى از اين رو، آنها را مدت سه سال از آسمان بيرون نگه مى. ٦

  . کاهند يگر از آن مىافزايند، يا اين که دو ماه نو د دهند و دو ماه نو به آن مى را تغيير مى
و بدين شيوه، روز و . رود  هاى شرقى به سوى نور مى يابند، ماه در دروازه هاى غربى پايان مى هنگامى که دروازه. ٧

نوردد؛ پايينتر از همه فلکها و سريعتر از بادهاى آسمانى و ارواح و عناصر و فرشتگانى  شب فلکهاى آسمانى را درمى
  . کنند رواز مىکه هر کدام با شش بال پ

  . در هر نوزده سال مسيرى هفتگانه دارد. ٨
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ميان آسمانها سربازان مسلحى را ديدم که با طبل و ارغنون و صدايى پيوسته و نوايى دلنشين خداوند را  ١.فصل هفدهم 
آواز . کند صداى دلربا و آوازهاى گوناگونى که وصف کردن آنها محال است و هر عقلى را متحير مى. کردند عبادت مى

  . آور و عجيب است و من از استماع آن لذت بردم آن فرشتگان بسيار شگفت
شمارى را ديدم که  مردان مرا به آسمان پنجم بردند و آن جا قرار دادند؛ و سربازان فراوان و بى. ١فصل هيجدهم 

آنان . بزرگ هم بزرگتر بود  نمايش آنان چون انسان، ولى قامت ايشان از جباران. شدند خوانده مى) ٢٨(گريگوريان 
  : من از آن مردان پرسيدم. در آسمان پنجم عبادتى وجود نداشت. اى پژمرده داشتند و سکوت دهانشان پيوسته بود چهره

  اند و چهره آنان افسرده و دهانشان بسته است و چرا در اين آسمان عبادت وجود ندارد؟  چرا اين افراد چنين پژمرده. ٢
اند و پشت سر آنها  اينها گريگوريان هستند که همراه شهريارشان شيطانئيل خداوند نور را انکار کرده: ايشان گفتند. ٣

سه تن از آنها از تخت خداوند به سوى زمين و به . کسانى هستند که در آسمان دوم ديدى که در تاريکى بزرگى گرفتارند 
تپه حرمون شکستند و زيبايى دختران انسان را ديدند و ايشان را آنان نذر خود را بر دامنه . فرود آمدند) ٢٩( مکان حرمون

نظمى ايجاد کردند و  به همسرى گرفتند و زمين را با کردار خود فاسد کردند و در سراسر عمر خود هرج و مرج و بى
  ) ٣٠( .توزى بزرگى پديد آمدند جباران و مردان تنومند و عجيبى همراه کينه

ايشان براى برادران خود خواهند گريست و در روز . ا با داورى بزرگ خود داورى کرداز اين رو، خدا آنان ر. ٤
  . بزرگ خداوند کيفر خواهند ديد

برادرانتان و کارها و رنجهاى بزرگ آنان را ديدم و برايشان دعا کردم، ولى خداوند آنان «: من به گريگوريان گفتم. ٥
: و افزودم. ٦» .زمين براى هميشه نابود شوند، در زير زمين باشند را چنين محکوم کرده که تا هنگامى که آسمان و

دهيد تا  کنيد؟ چرا عبادت خود را پيش روى خداوند انجام نمى چرا منتظريد و پيش روى خداوند عبادت نمى! برادران«
ان سخن گفتند؛ و آنان به اندرز من گوش دادند و با آن چهار گروه در آسم. ٧» خداوندتان را کامال خشمگين نسازيد؟

اينک همان طور که من با آن دو تن ايستاده بودم، چهار شيپور با صداى بلند و به يک نوا نواخته شد و گريگوريان 
  . يکصدا نغمه سر دادند و صدايشان با لطف و احساسات به سوى خداوند باال رفت

از فرشتگان را ديدم که بسيار درخشان و آن مردان مرا به آسمان ششم بردند؛ و آن جا هفت گروه . ١فصل نوزدهم 
هايشان با هم  چهره و رفتارشان و شيوه جامه. تر بود تر و نورانى شکوهمند بودند و چهره آنان از خورشيد تابان درخشنده

دهند و راه و رسم حرکت ستارگان و تغييرات ماه و گردش خورشيد و فرمانروايى  اين فرشتگان دستور مى. فرقى نداشت
  . آموزند  جهان را مىخوب 

هاى خوش و بلند و سرودهاى تسبيح  دهند و نغمه کنند، فرمان و تعليم مى هنگامى که آنان کار نادرستى را مشاهده مى. ٢
  . دهند فراوان سرمى

آنان . کنند گيرى مى اينها رئيس فرشتگان هستند و مقامشان باالى ديگران است و حيات آسمانى و زمينى را اندازه. ٣
هاى زمين موکل  ها و درياها و بر ميوه اند و فرشتگانى که بر رودخانه فرشتگانى هستند که بر فصلها و سالها گماشته شده

دهند؛ و فرشتگانى همه جانهاى بشر و  تند و به همه موجودات زنده غذا مىهستند؛ فرشتگانى هم مأمور همه رستنيها هس
ميان آنها شش فونيکس و شش کروبى وجود دارند و شش فرشته . نويسند همه کارهايشان و حياتشان را نزد خداوند مى

نزد خداوند و  وصف کردن صداى آنان ممکن نيست؛ و آنان. سرايند بال پيوسته به يک صدا و آواز سرودى را مى شش
  . کنند کنار کرسى او شادمانى مى

آن مردان مرا از آن جا به آسمان هفتم باال بردند و من آن جا يک نور بسيار بزرگ و صفوف آتشين . ١فصل بيستم 
رؤساى بزرگ فرشتگان، نيروهاى مجردات، قلمروها، نظامها، فرمانرواييها، کروبيان و سرافيم، تختها و آنان که 

را مشاهده کردم؛ و من ترسان شدم و از فراوانى ) ٣١(راوانى دارند، هنگهاى نهگانه، منازل يوحنايى نور چشمهاى ف
  : آن مردان مرا گرفتند و با خود بردند و گفتند. وحشت شروع به لرزيدن کردم

. لند خود نشسته بودآنان خداوند را از دور به من نشان دادند که بر تخت بسيار ب» .دل قوى دار و مترس! اى خنوخ«. ٢
  اکنون اگر خداوند اين جا اقامت دارد، پس در آسمان دهم چه خبر است؟ 

  . شود خوانده مى) ٣٢( در آسمان دهم خداست و به زبان عبرى عربوت. ٣
آن گاه با . آورند ايستند و نزد خداوند سر فرود مى آيند و در صفوف خود در ده درجه مى همه لشکرهاى آسمان مى. ٤

سرايند و  پايان مى گردند و با صداهاى نرم و لطيف، سرودهايى را در نور بى ى و کاميابى به جاى خود باز مىشاد
  . پرستند شکوهمندانه او را مى

اند، و آنان که شش بال و چشمان فراوانى دارند، ايستادن  کروبيان و سرافيم که اطراف تخت ايستاده ١.فصل بيست و يکم 
پوشانند و با صداى لطيف پيش  آنان سراسر تخت او را مى. کنند و انجام دادن اراده او را ترک نمىدر پيش روى خداوند 

؛ آسمانها و زمين از جالل ) ٣٣(قدوس، قدوس، قدوس، خداوند، فرمانده صبايوت «: سرايند روى خداوند اين سرود را مى
دستور داشتيم تو را تا اين جا ! اى خنوخ«: من گفتندهنگامى که همه اين چيزها را ديدم، آن مردان به . ٢» .تو پر است

  . و آن مردان از من دور شدند و ديگر ايشان را نديدم» .بياوريم
چه اتفاقى براى ! واى بر من«: من در پايان آسمان هفتم تنها ماندم و ترسان شدم و بر روى درافتادم و با خود گفتم . ٣

کوهمندانش، يعنى جبرئيل، رئيس فرشتگان را نزد من فرستاد و او به من و خداوند يکى از ش ٤.» من رخ داده است؟
من به او پاسخ . ٥» .برخيز و با من بيا. پيش روى خداوند در ابديت بايست. دل قوى دار و مترس ! اى خنوخ«: گفت
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را که راهنماى من من مردانى » .جان من به سبب وحشت و لرز از تنم بيرون شده است! خداوندا«: دادم و با خود گفتم
  . به آن جا بودند، صدا زدم و بر آنان تکيه کردم و همراهشان به پيش روى خداوند رفتم 

  . جبرئيل مرا مانند برگى در باد برگرفت و پيش روى خداوند گذاشت. ٦
دهد، و  مى شود و فصول و خشکسالى وباران را تغيير خوانده مى) ٣٤( من آسمان هشتم را که به زبان عبرى مزالوت. ٧

  . کردم دوازده صورت منطقةالبروج را که باالى آسمان هفتم است، مشاهده
هاى آسمانى دوازده صورت منطقةالبروج را که  شود و خانه ناميده مى) ٣٥(آسمان هفتم را که به عبرى کوخاويم . ٨
  . جاست، ديدم آن

خداوند را ديدم که مانند آهنى که درون آتش در آسمان دهم، که عربوت باشد، من نمايش روى . ١فصل بيست و دوم 
  . اندازد درخشد و بيرون آتش اخگر مى مى
آور  آور و مهيب و بسيار بسيار وحشت بدين شيوه، روى خداوند را ديدم و روى خداوند غيرقابل وصف و شگفت. ٢

  . است
توانم از شماره تعاليم  من نمى آورش سخن بگويم؟ و من کيستم که از وجود ناگفتنى خداوند و روى بسيار شگفت. ٣

فراوان، صداهاى گوناگون و تخت بسيار بزرگ خداوند، که ساخته دستها نيست، همچنين از شماره کسانى که اطراف او 
تواند  و چه کسى مى. اند، صفوف کروبيان و سرافيم و آوازهاى پيوسته آنان، يا از زيبايى ناگفتنى وى سخن بگويم ايستاده

  تنى او سخن بگويد؟ از عظمت ناگف
  : و من به خاک افتادم و نزد خداوند سر فرود آوردم و خداوند با لبهايش به من گفت. ٤
و ميکائيل، امير عظيم، مرا برداشت و  ٦.» .برخيز و در ابديت پيش رويم بايست. دل قوى دار و مترس! اى خنوخ«. ٥

  . پيش روى خداوند برد
شکوهمندان سر فرود آوردند و » .بگذاريد خنوخ در ابديت پيش رويم بايستد«: و گفتو خداوند بندگان خود را آزمود . ٧

هاى زمينى خلع کن و با  برو و خنوخ را از جامه«: خداوند به ميکائيل گفت. ٨» .خنوخ طبق سخن تو رفتار کند«: گفتند
فرمان خداوند را انجام داد و ميکائيل . ٩» .سپس وى را در خلعت جالل من بگذار. روغن خوشبوى من او را مسح کن

نمايش آن روغن از نور بزرگ بيشتر، و خود روغن مانند شبنمى شيرين، و بوى آن . ام پوشاند مرا مسح کرد و جامه
  . من به خويشتن نگاه کردم و ديدم مانند يکى از شکوهمندان او هستم. ماليم، و تابش آن همچون پرتوهاى خورشيد است

از رؤساى فرشتگان به نام پراووئيل را، که علم و حکمت وى از همگنانش افزون بود و همه کارهاى  خداوند يکى. ١٠
  : خداوند به پراووئيل گفت. نوشت، فرا خواند خداوند را مى

آرامبخش را با ام بياور و آن را به خنوخ بسپار؛ و کتابهاى برگزيده و  کتابها را همراه يک قلم تندنويسى از خزانه«. ١١
پراووئيل همه کارهاى آسمان و زمين و دريا و همه عناصر، گذرها . ١فصل بيست و سوم » .دست خود به او تحويل ده

و حرکات آنها، غرش رعد، خورشيد و ماه، حرکت و تغيير ستارگان، فصول، سالها، روزها و ساعتها، برخاستن باد، 
شرى، زبان همه اصوات و زندگى انسان، فرمانها، تعاليم و آوازهاى خوش شمار فرشتگان، شکل آواز آنان، همه امور ب
  . و همه چيزهاى سزاوار آموختن را به من گفت

بنشين و همه جانهاى مردم را بنويس؛ همراه با . ايم ام، نوشته همه چيزهايى را که به تو گفته«: و پراووئيل به من گفت. ٢
اند، زيرا همه جانهاپيش از آفرينش  از آنان متولد شده ده است؛ هر چيز بسيارىجاهايى که براى آنان در ابديت فراهم ش

، من همه چيزها را دقيقا به تحرير ) ٣٦( و تمام دوبرابر سى روز و سى شب. ٣» .اند جهان، براى ابديت آماده شده
  . درآوردم و سيصد و شصت و شش کتاب نوشتم

من نزد . ٢» .با جبرئيل در سمت چپ من بنشينيد! اى خنوخ«: ند و گفتو خداوند مرا فرا خوا. ١فصل بيست و چهارم 
اند،  بينى و تمام آنچه کامل ايستاده تمام آنچه مى! اى خنوخ محبوب) ٣٧(: خداوند سر فرود آوردم و خداوند با من سخن گفت

  . ت خواهم گفتام، حتى پيش از آغاز آنها و چيزهاى مرئى و نامرئى را براي هر آنچه را از عدم آفريده
ام و ايشان را از برخاستن آنان و  بشنو و سخنم را دريافت کن، زيرا رازهايم را حتى به فرشتگانم نگفته! اى خنوخ. ٣

  . اند گويم، درنيافته همچنين آنها آفرينشم را، که امروز از آن با تو سخن مى. ام پايانم آگاه نکرده قلمرو بى
بردم؛ مانند خورشيد که از مشرق به  ا مرئى شوند، من به تنهايى در نامرئيها به سر مىزيرا پيش از اين که همه چيزه. ٤

  . رود مغرب و از مغرب به مشرق مى
آفريدم و به ريختن  حتى خورشيد در خود آرامش دارد، ولى من هيچ آرامشى نداشتم، زيرا من همه چيزها را مى. ٥

  . انديشيدم شالوده و آفريدن موجودات مرئى مى
من در ژرفترين مکانها فرمان دادم که چيزهاى مرئى از چيزهاى نامرئى به زير آيند و ادوئيل . ١فصل بيست و پنجم 

  . بسيار بزرگ به زير آمد و او را نگريستم و اينک اندرون وى از نور انباشته بود
  . از هم گسسته شو و مرئيها از تو بيرون آيند! اى ادوئيل: من به او گفتم. ٢
شد،  من ميان نور بزرگى بودم و همين که نور از نور زاييده مى. و از هم گسست و نور فراوانى از او بيرون آمدا. ٣

  . انديشيدم، نشان داد اى را که به آفريدنش مى دوره بزرگى پديد آمد و هر آفريده
  . و من ديدم که آن خوب بود. ٤
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باالتر بيا و خودت را باالى تخت استوار کن و شالوده : فتمو براى خود تختى نهادم و بر آن نشستم و به نور گ. ٥
  . چيزهاى برين باش

  . آن گاه من خم شدم و از باالى تختم نگاه کردم. و باالى نور چيزى ديگر نيست. ٦
درنگ از نامرئى  او بى. درنگ بيايد  ارکس بى: و من دوباره در ژرفترين مکانها ندا دادم و گفتم. ١فصل بيست و ششم 

  . آمد
  . ارکس سريع و سنگين و بسيار قرمز آمد. ٢
د آمد اى بسيار بزرگ و بسيار تاريک پدي او باز شد و دوره. باز شو، از تو موجوداتى پديد آيند! اى ارکس: من گفتم. ٣

  : من ديدم که اين خوب است و به او گفتم. که آفرينش چيزهاى زيرين را دربر داشت
  . پايين برو و خود را استوار کن و شالوده چيزهاى زيرين باش. ٤
  . زير تاريکى چيز ديگرى نيست. و چنين شد و او پايين رفت و خويشتن را استوار کرد و شالوده چيزهاى زيرين شد. ٥

و چنين شد؛ و آن را ! غليظ باش: و من فرمان دادم که چيزى از نور و تاريکى گرفته شود، و گفتم. ١هفتم  فصل بيست و
آن گاه آبها را استوار، يعنى لجه، . آن را روى تاريکى و زير نور قرار دادم. با نور گستردم تا آن که به آب تبديل شد

فلک درونى ساختم و آن آب را مانند بلور يا شيشه، تر و خشک هفت . اى از نور اطراف آب قرار دادم ساختم و شالوده
ساختم، با دور زدن آبها و عناصر ديگر؛ و به هر يک از آنها راهش را نشان دادم؛ و هفت ستاره که هر يک از آنها در 

  . آسمانش تا بدين شيوه بروند؛ و من ديدم که آن خوب است
اى آن جا و اين جا جدايى افکندم؛ و به نور گفتم که روز باشد؛ و به تاريکى و من ميان نور و تاريکى، يعنى ميان آبه. ٢

  . و شام بود و صبح بود، روز اول. گفتم که شب باشد
اى گرد آوردم و آن  ترين آب زير آسمان را در مجموعه سپس فلک آسمان را استوار کردم و پايين. ١فصل بيست و هشتم 

  . آشفتگى را خشکاندم و چنين شد
ميانه . اى سخت و بزرگ آفريدم و از آن صخره خشکى را پر کردم و اين خشکى را زمين خواندم و از امواج صخره .٢

  . درياها را در يک جا گرد آوردم و آن را با يوغى بستم. است» لجه«زمين را هاويه ناميدم که به معناى 
  . تو اجزايت را پاره نخواهى کرددهم و  اى مى اينک من به تو مرزهاى جاودانه: و به دريا گفتم. ٣
  . در اين روز، نخستين آفريده را به سوى خود خواندم. آن گاه من آسمان را محکم کردم. ٤

اى از آتش ساختم و چشمم به همان صخره سخت و  و براى همه لشکرهاى آسمانى صورتى و ماده. ١فصل بيست و نهم 
رق پديد آمد، که آتشى در آب و آبى در آتش است؛ و اين يکى آن را آور ب استوار نگريست و از برق چشمم طبيعت شگفت

از اين رو، برق از خورشيد درخشانتر و از آب نرمتر و از صخره . نشاند  کند و آن ديگرى اين را فرو نمى خشک نمى
  . تر است صما سخت

شتگان را آفريدم؛ سالحشان و از آن صخره، آتش بزرگى را جدا کردم؛ و از آن آتش، صفوف متشکل ده گروه فر. ٢
  . هايشان شعله سوزان است؛ و به هر يک فرمان دادم در مقام خود بايستد آتشين و جامه

پروراند که تختش را  يکى از سلسله فرشتگان، که همراه زيردستانش سرپيچى کرده بود، خياالت محالى را در سر مى. ٣
  . با من برابرى کند فراتر از ابرها و باالى زمين قرار دهد تا در رتبه

  . کرد من وى را با فرشتگانش از مقام رفيع انداختم و او پيوسته در فضاى باالى لجه پرواز مى. ٤
و . هاى کاشتنى را بروياند دار و گياهان و دانه روز سوم فرمان دادم که زمين درختان بزرگ و ميوه. ١ام  فصل سى

بدين شيوه، . نگهبانان مسلحى از فرشتگان فروزان در آن قرار دادم فردوس را احداث کردم و گرد آن حصارى کشيدم و
  . آفرينش را تجديد کردم

  . و شام بود و صبح بود، روز چهارم. ٢
  . روز چهارم دستور دادم چراغهاى بزرگى در فلکهاى آسمان باشد. ٣
زئوس را؛ ) ٣٨( م اريس را؛ و در پنجمدر فلک اول ستارگان را قرار دادم، کرونو را؛ و در دوم آفروديت را؛ و در سو. ٤

  . و در ششم ارميس را؛ و در هفتم نير اصغر را، ماه را؛ و آن را با ستارگان کوچکتر آراستم
  . و در فلک زيرين خورشيد را براى روشن کردن روز، و ماه و ستارگان را براى روشنايى شب قرار دادم. ٥
سير کند؛ و من تعاقب ماهها و نامها و زندگى آنها و رعدها و ) ٣٩( گانه خورشيد تا روى هر يک از حيوانات دوازده. ٦

  . گذاريها و سير آنها را تعيين کردم وقت
  . و شام بود و صبح بود، روز پنجم. ٧
خزند و  روز پنجم به دريا دستور دادم ماهى توليد کند و پرندگان بالدار از هر نوع و همه حيواناتى که روى زمين مى. ٨

  . کند کنند؛ نر و ماده و هر نفسى که روح حيات را تنفس مى روند و در هوا پرواز مى مين بر چهار پا راه مىروى ز
  . و شام بود و صبح بود، روز ششم. ٩
نخست، جسمش را از زمين؛ دوم، خونش را از : روز ششم به حکمتم دستور دادم انسان را از هفت ماده بيافريند. ١٠

از خورشيد؛ چهارم، استخوانهايش را از سنگ؛ پنجم، خردش را از چاالکى فرشتگان و از ابر؛  شبنم؛ سوم، چشمانش را
  . ششم، رگها و مويش را از علف زمين؛ هفتم، جانش را از نفس خودم و از باد
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به جسم شنيدن و چشم براى ديدن؛ و به جان بوييدن، رگ براى بساويدن، خون براى : و به او هفت طبيعت دادم. ١١
  . شيدن و استخوان براى بردبارى ورزيدن؛ و به خرد برخوردارىچ
مرگ و زندگى و . انسان را از نامرئى و از طبيعت مرئى آفريدم . من يک سخن زيرکانه را براى گفتن انديشيدم. ١٢

چکى؛ و داند، کوچک در بزرگى و بزرگ در کو او سخن گفتن را مانند برخى از مخلوقات مى. شکل او از اين دو هستند
وى را مانند فرشته ديگرى با احترام و بزرگى و شکوه در زمين نهادم و او را فرمانروا قرار دادم تا بر زمين 

  . فرمانروايى کند و حکمت مرا داشته باشد؛ و از همه مخلوقات من که وجود داشتند، کسى مانند او از خاک نبود
از مشرق، از مغرب، از جنوب و از شمال؛ و براى او : و من به وى نامى دادم که از چهار بخش ترکيب شده بود. ١٣

  : چهار ستاره ويژه قرار دادم و نام آدم بر او نهادم و دو راه نور و ظلمت را به وى نشان دادم و گفتم
، يا اين که از من بيزار است؛ و معلوم شود که چه کسى اين خوب است و آن بد؛ تا بدانم که آيا او به من عشق دارد. ١٤

  . در درون خويش مرا دوست دارد
ام، ولى او طبيعت خودش را نديده است و بر اثر اين نديدن، بدتر گناه خواهد کرد؛ و من  زيرا من طبيعت او را ديده. ١٥
  . نتيجه گناه جز مرگ نيست: گفتم
اى گرفتم و آن را زنى بنا کردم تا مرگ از طريق  به خواب رفت و از او دنده و من خوابى بر او چيره کردم و او. ١٦

  ) ٤٠( .زنش به سراغ او بيايد؛ و من آخرين کلمه او را گرفتم و آن زن را حوا، يعنى مادر، ناميدم
دستور را نگه آدم بر زمين حيات يافت و من باغ عدن را در مشرق آفريدم تا او پيمان را حفظ کند و . ١فصل سى و يکم 

  . دارد
  . سرايند؛ و نور جاويد را مشاهده کند من آسمانها را بر او گشودم تا ببيند که فرشتگان سرود پيروزى مى. ٢
خواهم جهانى ديگر بيافرينم تا آدم، که آقاى زمين بود، بر آن  دانست که مى او پيوسته در فردوس بود و شيطان مى. ٣

  . حکومت و استيال داشته باشد
کرد؛ همان طور که نامش  شيطان روح شرير اماکن زيرين است، که به منزله يک آواره، از آسمانها شيطنت مى. ٤

  . طبيعت وى هوش او را تا حد فهم نيک و بد تغيير نداد. بدين شيوه، از فرشتگان جدا شد. شيطانئيل بود
اى بر ضد آدم در سر  از اين رو، انديشه. شناخت او محکوميت خويش و گناهى را که قبال مرتکب شده بود، مى. ٥
  . بدين شيوه، نزد حوا رفت و او را فريفت، ولى به آدم کارى نداشت. پروراند مى
هاى ديگر  من جهالت را نفرين کردم، ولى چيزهايى را که قبال برکت داده بودم، نفرين نکردم؛ انسان و زمين و آفريده. ٦

  . د انسان را نفرين کردم را نفرين نکردم، ولى ميوه و کارهاى ب
من تو را نابود . گشت  تو خاک هستى، و به خاک، که تو را از آن گرفتم، بر خواهى: من به او گفتم ١.فصل سى و دوم 

  . نخواهم کرد، بلکه تو را به جايى که از آن گرفته شدى، خواهم فرستاد
  . بگيرم در آن صورت، خواهم توانست تو را دوباره در دومين آمدن خويش. ٢
  . آدم پنج ساعت و نيم در فردوس بود . من همه مخلوقات مرئى و نامرئى خود را برکت دادم. ٣
  . و من روز هفتم را که سبت است، برکت دادم تا در آن روز وى از همه کارهايش آرام گيرد . ٤

ز کارهاى من باشد و نخستين و روز هشتم را نيز معين کردم تا هشتمين روز نخستين آفريده پس ا. ١فصل سى و سوم 
پايان باشد؛ بدون سال، ماه، هفته، روز  هفت به شکل هفتمين هزار بچرخد و در آغاز هشتمين هزار، زمان نشمردن و بى

  ) ٤١( .يا ساعت
 اى و هر اى و هر آنچه از چيزهاى آسمانى که تو ديده ام و هر آنچه تو دريافته هر آنچه به تو گفته! اکنون اى خنوخ. ٢

ام، همه اين چيزها، از باالترين  اى و هر آنچه با حکمت بزرگ خود در اين کتابها نوشته آنچه بر زمين مشاهده کرده
  . شالوده تا پايينتر و تا نهايت، ابداع من و آفريده من است و هيچ مشاور يا وارثى براى آفرينشم وجود ندارد

  . ير ناپذيرمام و تغي من جاويد هستم؛ با دستها آفريده نشده. ٣
کنند که چگونه اين  شوند و چشمانم همه چيزها را مشاهده مى ام مشاور من است؛ حکمت و سخن من ساخته مى انديشه. ٤

  . لرزند ايستند و از وحشت مى جا مى
  . شوند اگر رويم را بگردانم، همه چيزها نابود مى. ٥
  . اى، برگير گويد، بشناس؛ و کتابهايى را که خودت نوشته خرد را به کار گير و کسى را که با تو سخن مى! اى خنوخ. ٦
به زمين فرود آى و هر . دهم  من سموئيل و رگوئيل را، که راهنمايان تو به اين مکان بودند، و کتابها را به تو مى. ٧

  . ت بگواى و همه لشکريان را به پسران ام و هر آنچه را از آسمان زيرين تا تخت من ديده آنچه را به تو گفته
من نکند، زيرا  تواند در مقابل من ايستادگى کند يا خود را تسليم زيرا من همه نيروها را آفريدم و هيچ کس نمى. ٨

  . کنند شوند و براى حکومت مطلقه من کار مى تسليم مى پادشاهى من به همه
ه چيزها بدانند و بفهمند خدايى جز من کتابهاى نوشته دستت را به ايشان بده تا آنها را بخوانند و مرا آفريدگار هم. ٩

  . نيست
  . و کتابهاى نوشته دستت را فرزندان به فرزندان و نسل به نسل و اقوام به اقوام توزيع کنند. ١٠
هاى دست پدرانت آدم و شيث و انوش و قينان و مهللئيل و پدرت يارد، شفيع خود  من به خاطر نوشته! و اى خنوخ. ١١

  . را به تو خواهم داد ميکائيل، امير عظيم،
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ترسد و نزد من  ارزشى پديد آمده است که از خدا نمى اند و نسل بى آنان فرمانم و يوغم را رد کرده. ١فصل سى و چهارم 
ايشان با سر فرود آوردن نزد خدايان باطل، يگانگى مرا انکار و زمين را از نادرستيها و بزهها و . آورد سر فرود نمى

  . آور است اند؛ هر يک با ديگرى با همه شيوه تبهکاريهاى ناپاک ديگر که وصف آن چندش آلوده پر کردهبند و باريهاى  بى
بنابر اين، توفانى را بر زمين خواهم آورد و همه انسانها را نابود خواهم ساخت و همه زمين در تاريکى بزرگ خرد . ٢

  . خواهد شد
نسل آنان، نسل ديگر پديد خواهد آمد، ولى بسيارى از آنان  اينک در زمانى بسيار متأخر از. ١فصل سى و پنجم 

  . ناپذير خواهند بود سيرى
انگيزد، کتابهاى نوشته دست تو و پدرانت را بر کسانى آشکار خواهد کرد که براى نگهبانى  کسى که آن نسل را برمى. ٢

  . برند کنند و نام مرا به باطل نمى جهان خواهد گمارد؛ يعنى انسانهاى باايمانى که طبق رضاى من عمل مى
  . خواندن آنها، بيش از پيش جالل خواهند يافتو آنان به نسل ديگر خواهند گفت، و آن ديگران پس از . ٣

ات بگذرانى و به پسرانت و همه  دهم که در خانه به تو سى روز فرصت مى! بارى اى خنوخ. ١فصل سى و ششم 
رو از من بشنوند تا آن را بخوانند و بدانند که خدايى  شود، روبه ات بگويى که همه آنان آنچه را به ايشان گفته مى خانواده

  . من نيستجز 
  . و پيوسته دستورهايم را نگه دارند و به خواندن و درک آنها از کتابهاى نوشته دست تو آغاز کنند. ٢
ام را براى تو خواهم فرستاد و او تو را از زمين و از پسرانت به سوى من برخواهد  پس از سى روز، من فرشته. ٣

  ) ٤٢( .گرفت
آور بود، فرا خواند و وى را در  رين فرشتگان را، که سهمگين و رعبو خداوند يکى از قديمت. ١فصل سى و هفتم 

دستهايش مانند يخ، جلوه يخبندان بزرگى داشت؛ و او چهره مرا منجمد کرد، . اى به سفيدى برف، کنار من قرار داد جلوه
ر آتش کانون و گرماى توان در براب توانستم در برابر وحشت از خداوند تاب بياورم؛ درست همان طور که نمى زيرا نمى

  . خورشيد و سوز سرما تاب آورد
» .ات را ببيند ات اين جا منجمد نشود، هيچ کس نخواهد توانست چهره اگر چهره! اى خنوخ«: و خداوند به من گفت. ٢

را تا خنوخ با شما به زمين برود؛ و او «: خداوند به مردانى که در آغاز مرا باال برده بودند، گفت. ١فصل سى و هشتم 
  . آنان شب هنگام مرا روى بسترم گذاشتند. ٢» .روز معين مهلت دهيد

داد، هنگامى که از آمدن من آگاه شد، هيبت او را  متوشالح، که منتظر آمدنم بود و روز و شب در کنار بسترم پاس مى. ٣
اى پسرانم و . ١فصل سى و نهم » .يمام گرد آيند تا همه چيزها را به آنان بگو تمام خانواده«: فرا گرفت و من به او گفتم

  . اندرز پدرتان را تا آن اندازه که خواسته خداوند است، بشنويد! اى محبوبانم
اند و هر آنچه را هست و بود و همه امور حال و آينده را تا روز داورى، نه از  مرا امروز به سوى شما روانه کرده. ٢

  . کنم الم مىلبهاى خود، بلکه از لبهاى خداوند، به شما اع
زيرا خداوند مرا به سوى شما روانه کرده تا به سخنان لبهايم، يعنى سخنان انسانى که براى شما بزرگ قرار داده . ٣

درخشد، اخگر  شده، گوش فرادهيد، ولى من کسى هستم که چهره خداوند را ديده است که مانند آهنى که از آتش مى
  . سوزد اندازد و مى مى
نگريد، ولى من چشمان  چشمهايم، يعنى چشمهاى کسى که در معنا براى شما بزرگ قرار داده شد، مى شما اکنون به. ٤

  . کنند تابند و چشمان آدمى را از هيبت پر مى ام که مانند پرتوهاى خورشيد مى خداوند را ديده
ام  دست راست خداوند را ديدهکند، ولى من  بينيد که به شما کمک مى شما اکنون دست راست انسانى را مى! فرزندانم. ٥

  . کرد که هنگام کمک به من آسمان را پر مى
  . ام که پايانى ندارد کران و کامل خداوند را ديده بينيد، ولى من وسعت بى شما وسعت کارهاى من و خودتان را مى. ٦
که پيوسته در ابرها شنويد؛ همان طور که من سخنان خداوند را شنيدم؛ مانند رعدى  شما سخنان لبهاى مرا مى. ٧
  . غرد مى
حضور در پيش روى يک فرمانرواى زمينى با ترس و هيبت همراه : سخنان پدر زمين را بشنويد! اکنون فرزندانم. ٨

است، ولى حضور پيش روى فرمانرواى آسمان و حاکم مردگان و زندگان و لشکرهاى آسمان، وحشت و هيبت بيشترى 
  پايان را تحمل کند؟  آن درد بىتواند  چه کسى مى. را همراه دارد

دانم، زيرا اين از لبهاى خداست؛ و اين را چشمانم از آغاز تا انجام  من همه چيزها را مى! اکنون فرزندانم. ١فصل چهلم 
  . اند ديده
شکريان و آسمانها و نهايت آنها و فراوانى آنها و همه ل: دانم و همه چيزها را در کتابهايى نوشتم من همه چيزها را مى. ٢

  . پيشروى آنها را
  . ام گيرى و وصف کرده شمارى از ستارگان را اندازه من جمع بى. ٣
بينند، ولى من همه نامهايشان را  کدام انسان گردش و ورود آنها را ديده است؟ زيرا حتى فرشتگان شمار آنها را نمى. ٤

  . ام نوشته
همچنين تمام چيزهايى را که . سنجيدم؛ ساعتهايش را برشمردم گيرى کردم؛ پرتوهايش را من فلک خورشيد را اندازه. ٥

هاى افشانده و ناافشانده را که  خورند، نوشتم؛ و همه دانه روند، نوشتم؛ چيزهايى را که روزى مى روى زمين راه مى
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ه ابرها را و کند؛ و همه گياهان و هر علف و هر گلى را و بوهاى خوش آنها و نامهايشان را و اقامتگا زمين توليد مى
  . ترکيب آنها را و بالهايشان را و چگونگى نگهدارى باران و قطرات آن را

من همه چيزها را جست وجو کردم و راه رعد و برق را نوشتم و آنان کليدها و نگهبانانشان، برآمدن آنها و راهى را . ٦
شود؛ مبادا آن با زنجير سنگين و همراه  آن به آرامى به وسيله يک زنجير رها مى. روند، به من نشان دادند که مى

  . خشونت از ابرهاى خشمگين پايين افتد و هر چيز را از روى زمين براندازد
آلود را نوشتم و خازنان فصول را مشاهده کردم که ابرها را در آنها  من مخازن برف و مخازن هواى سرد و مه. ٧
  . گذارند ريزند و مخازن را خالى نمى مى
نخست : کنند هايى را حمل مى من اقامتگاه بادها را نوشتم و مشاهده کردم و ديدم که خازنان آنها ترازوهايى و پيمانه. ٨

گذارند و آنها را به اندازه و با مهارت روى همه زمين رها  ايشان آنها را در يک کفه ترازو و اوزان را در کفه ديگر مى
  . اى مبدل سازند را به صخرهکنند؛ مبادا با وزش سنگين، زمين  مى
ها و همه  ها و مزارع و درختها و سنگها و رودخانه گيرى کردم و همه تپه و من همه زمين و کوههايش را اندازه. ٩

موجودات را نوشتم؛ به سوى باال از زمين تا آسمان هفتم، و به سوى پايين تا بيشترين ژرفاى دوزخ و مکان داورى و 
  . ز و فراخدوزخ بسيار بزرگ و با

  . برند  پايان به سر مى اند و در انتظار داورى بى و ديدم چگونه آن زندانيان در رنج. ١٠
  . شوند و همه محکوميت آنان و همه کارهايشان را نوشتم و همه کسانى را که نزد آن قاضى داورى مى. ١١

و آه کشيدم و سرشک از ديده گشودم و در باره من همه نياکان از همه زمانها را با آدم و حوا ديدم .  ١فصل چهل و يکم 
  : خوارى ويرانگر آنان گفتم

  : و در دلم انديشيدم و گفتم» !واى بر من به سبب ناتوانى خودم و ناتوانى نياکانم«. ٢
کند؛ همان که به اين مکان  خوشا به حال کسى که زاييده نشده و يا زاييده شده، ولى پيش روى خداوند گناهى نمى«. ٣

هاى دوزخ مانند  من ديدم خازنان و نگهبانان دروازه.١فصل چهل و دوم » .دارد آيد و يوغ اين مکان را برنمى نمى
اغ خاموش بود؛ و چشمان آتشين آنها و دندانهاى تيزشان را؛ و من هايشان مانند چر اند و چهره مارهاى بزرگى ايستاده

ديدم که همه کارهاى خداوند درست است؛ در حالى که کارهاى انسان برخى خوب و برخى ديگر بد است؛ و کسانى که 
  . شوند گويند، با کارهايشان شناخته مى از روى تبهکارى دروغ مى

  . اى را سنجيدم و آنها را نوشتم و هر اقدام و هر داورى عادالنه من هر کار! فرزندانم. ١فصل چهل و سوم 
يکى براى دارايى فراوان : همان طور که يک سال از سال ديگر بهتر است، يک انسان نيز از انسان ديگر بهتر است. ٢

و يکى براى حکمت دل؛ يکى براى درک ويژه و ديگرى براى زيرکى؛ يکى براى خاموشى لب و ديگرى براى 
پاکيزگى؛ يکى براى نيرومندى و ديگرى براى خوشرويى؛ يکى براى جوانى و ديگرى براى تيزهوشى؛ يکى براى 

ترسد و  خورد، ولى بهتر از همه کسى است که از خدا مى اينها همه جا به گوش مى. تناسب اندام و ديگرى براى حساسيت
  . همو در آينده از جالل بيشترى برخوردار خواهد بود

هنگامى که خداوند انسان را با دستهاى خويش و در شباهت چهره خود آفريد، خداوند آنان را . ١ل و چهارم فصل چه
  . کوچک و بزرگ ساخت

حرمتى کند و از چهره خداوندگار بيزار شود، روى خداوند را تحقير کرده است؛ و  هر کس به چهره فرمانروا بى. ٢
ريزد، خشم بزرگ خداوند او را پاره خواهد کرد؛ و هر کس بر روى  آزارى فرو کسى که خشم خود را بر انسان بى

  . انسانى براى توهين، آب دهان بيندازد، در داورى بزرگ خداوند از او کاسته خواهد شد
خوشا به حال کسى که دل خود را به بدى به هيچ انسانى گرايش ندهد و به آزردگان و محکومان کمک رساند و . ٣
اى و  خاک بردارد و به نيازمندان صدقه بدهد، زيرا در روز داورى بزرگ، هر وزنى و هر پيمانهشکستگان را از  دل

هر پارسنگى وضعى مانند وضع بازار خواهد داشت؛ يعنى آنها را در ترازو خواهند گذاشت و در بازار خواهد ماند و 
  . هر کس اندازه خود را خواهد دانست و به اندازه خويش مزد خواهد گرفت

هر کس پيش روى خداوند در تقديم قربانى شتاب کند، خداوند نيز به سهم خود در پذيرفتن آن . ١صل چهل و پنجم ف
  . قربانى و کار او شتاب خواهد کرد

خداوند گنج او را در قلمرو باال ) ٤٣(و هر کس چراغ خود را پيش روى خداوند باال بکشد و داورى درست نکند، . ٢
  . افزايش نخواهد داد

طلبد و با  خواهد، اهميتى ندارد، ولى خدا دلهاى پاک را مى هنگامى که خداوند نان، شمع، گوشت يا قربانى ديگرى مى. ٣
  . کند همه آنها فقط دل آدمى را آزمايش مى

  . بشنويد و کلمات لبهايم را دريافت کنيد! اى قوم من. ١فصل چهل و ششم 
اى در دل داشته باشد، و فرمانروا اين را  هاى خائنانه مينى بياورد و انديشهاى را نزد يک فرمانرواى ز اگر کسى هديه. ٢

  اش را رد نخواهد کرد و او را به داورى نخواهد سپرد؟  بداند، آيا بر او خشم نخواهد گرفت و هديه
ى خيانت دل او و اگر کسى خود را به ديگرى با فريب زبان، خوب وانمود کند، ولى بدى در دل داشته باشد، آيا ديگر. ٣

  . را نخواهد فهميد؟ او خود را محکوم خواهد کرد، زيرا نادرستى وى براى همه معلوم شده است
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و هنگامى که خداوند نور بزرگى را خواهد فرستاد، داورى براى عادالن و غيرعادالن خواهد بود و هيچ کس از ديد . ٤
  . او پنهان نخواهد ماند

رسد،  در باره دل خود بينديشيد و سخنان پدرتان را، که از دهان خداوند به شما مى! انماکنون فرزند. ١فصل چهل و هفتم 
  . خوب مالحظه کنيد

  . اين کتابهاى نوشته دست پدرتان را بگيريد و آنها را بخوانيد. ٢
ه و تا پايان زمان زيرا اين کتابها بسيار هستند و در آنها شما همه کارهاى خداوند و همه آنچه را از آغاز آفرينش بود. ٣

  . آموزيد خواهد بود، مى
اگر شما نوشته دست مرا نگه داريد، بر ضد خداوند گناه نخواهيد کرد، زيرا کسى جز خداوند در آسمان و زمين و در . ٤

  . ژرفترين مکانها و در يک شالوده وجود ندارد
او زمين را بر آبها استوار . مرئى را گسترده است ها را در ناشناخته قرار داده و آسمانهاى مرئى و نا خداوند شالوده. ٥

شمارى را آفريد؛ و کيست که شمارش آب و شالوده نااستوار و غبار زمين و ريگ دريا و  ساخت و مخلوقات بى
  هاى باران و شبنم صبح و نفسهاى باد را بداند؟ و چه کسى زمين و دريا و زمستان جامد را پر کرده است؟  قطره
  . ن را از آتش بريدم و آسمان را آذين بستم و آن را ميان آنها قرار دادممن ستارگا. ٦

گاه يکصد و هشتاد و دو تخت هستند،  رود که وعده اين که خورشيد از ميان هفت فلک آسمانى مى. ١فصل چهل و هشتم 
ک روز بزرگ پايين رود و بازهم يکصد و هشتاد و دو، و اين که آن در ي و اين که آن در يک روز کوتاه پايين مى

چرخد، از هفدهمين روز  آسايند و اين سو و آن سو بر فراز تختهاى ماهها مى رود و او دو تخت دارد که بر آنها مى مى
  ) ٤٥(رود،  باال مى) ٤٤( رود و از هفدهم حشوان ماه سيوان تا ماه حشوان پايين مى

روياند؛ و هنگامى که دور  هاى خود را مى شود و ميوه مى پس زمين شاد. پيمايد و بدين شيوه، در کنار زمين راه مى. ٢
  . اى ندارند ها ديگر شکوفه گيرد و درختان و همه ميوه شود، اندوه زمين را فرامى مى
  . اى را از مرئى و نامرئى با حکمت خود تعيين کرد گيرى خوب ساعتها سنجيد و اندازه او همه اينها را با اندازه. ٣
  . چيزها را مرئى ساخت، ولى خودش نامرئى بوداز نامرئى همه . ٤
کنم؛ ميان نسل شما و ميان اقوامى  سازم و آن کتابها را ميان فرزندانتان توزيع مى شما را آگاه مى! بنابر اين، فرزندانم. ٥

بدارند و  ايشان آنها را دريافت کنند و آنها را بيش از هر غذايى و هر شيرينى زمينى دوست. که از خدا خواهند ترسيد
  . آنها را بخوانند و خويش را با آنها منطبق کنند

پذيرند، يک  کنند و آنها را نمى ترسند، و به جاى قبول، آنها را رد مى شناسند و از خدا نمى و کسانى که خداوند را نمى. ٦
  . داورى وحشتناک در انتظار آنان است

  . يرا او در روز داورى بزرگ آزاد خواهد شدخوشا به حال کسى که يوغ آنها را بردارد و بکشد، ز. ٧
شوم، ولى نه با هيچ سوگندى، نه به آسمان و نه به زمين و نه به  من براى شما متعهد مى! فرزندانم. ١فصل چهل و نهم 

  . آفريده ديگرى از آفريدگان خدا
ها هيچ راستى يافت نشود، باز هم اگر در انسان ٣.» .عدالتى در من نيست، جز راستى هيچ سوگند و بى«: خداوند گفت. ٢

  . متعهد شوند» نه نه«يا » آرى آرى«بايد با 
آرى که هيچ انسانى در زهدان مادرش قرار نگرفته، مگر اين که از پيش، براى  شوم، آرى و من براى شما متعهد مى. ٤

اى قرار داده شده که يک انسان بايد تا چه حدى در اين  هر يک از آنان جايى براى اقامت آن جان آماده شده است و اندازه
  . دنيا آزمايش شود

  . ا فريب ندهيد، زيرا از پيش، براى هر جان انسانى جايى آماده شده استخود ر! آرى فرزندانم. ٥
ماند و کارش  من کار هر انسانى را به قيد کتابت در آوردم؛ و هيچ کس از زادگان روى زمين پنهان نمى. ١فصل پنجاهم 
  . مکتوم نيست

  . بينم و من همه چيزها را مى. ٢
  . هاى خود را در بردبارى و فروتنى بگذرانيد تا وارث حيات جاودانى شويدشمار روز! بنابر اين، اکنون فرزندانم. ٣
  . به خاطر خداوند هر آسيب و رنجى و هر سخن بد و هجومى را تحمل کنيد. ٤
اگر کار شما را بد تالفى کنند، آن را به ايشان، خواه همسايه يا دشمن، برنگردانيد، زيرا خداوند براى شما آن را . ٥

  . اند و انتقام شما را در روز داورى بزرگ خواهد گرفت؛ تا اين جا هيچ انتقامى ميان مردم ب اقى نماندبرخواهد گرد
  . هر کس از شما که طال يا نقره را براى برادر خويش صرف کند، در جهان آينده، گنج گرانى را دريافت خواهد کرد. ٦
  . ا بر شما فرود نيايدزنان و يتيمان و بيگانگان را نيازاريد تا خشم خد بيوه. ٧

  . دستهاى خود را به سبب نيرومندى، به روى مستمندان نگشاييد. ١فصل پنجاه و يکم 
  . نقره خويش را در زمين پنهان نکنيد. ٢
  . به انسان مؤمن هنگام بال کمک کنيد تا در مشکالت، بال به سراغتان نيايد. ٣
آيد، همه را براى خداوند برداريد تا پاداش خود را در روز داورى  اى که بر شما فرود مى هر يوغ سنگين و ظالمانه. ٤

  . بيابيد
  . خوب است صبح و ظهر و غروب براى تسبيح آفريدگارتان به مسکن خداوند برويد. ٥
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  . ستايد  امرئى وى را مىگويد و هر آفريده مرئى و ن اى او را تسبيح مى کننده زيرا هر تنفس. ٦
گشايد و خداوند را در دل خود  خوشا به حال انسانى که لبهاى خود را به ستايش خداى صبايوت مى. ١فصل پنجاه و دوم 

  . گويد حمد مى
  . کند گشايد، زيرا او به خدا اهانت مى نفرين بر هر انسانى که لبهاى خود را براى اهانت و بدنامى همسايه خويش مى. ٢
  . گشايد خوشا به حال کسى که لبهاى خود را براى مبارک خواندن و حمد خدا مى .٣
  . گشايد نفرين بر کسى که در پيشگاه خداوند در همه روزهاى عمرش، لبهاى خود را به نفرين و ناسزا مى. ٤
  . شمارد خوشا به حال کسى که همه کارهاى خداوند را مبارک مى. ٥
  . کند ش خداوند اهانت مىنفرين بر کسى که به آفرين. ٦
  . دارد نگرد و افتادگان را از خاک برمى خوشا به حال کسى که به پايين مى. ٧
  . زند نگرد و براى نابود کردن آنچه از آن وى نيست، حرص مى نفرين بر کسى که مى. ٨
  . دارد خوشا به حال کسى که اصول پدرانش را، که از آغاز استوار شده است، نگه مى. ٩
  . کند نفرين بر کسى که اعتقادات نياکان خود را منحرف مى .١٠
  . کارد خوشا به حال کسى که بذر صلح و محبت مى. ١١
  . دارند شود که همسايگان خود را دوست مى نفرين بر کسى که مزاحم آنانى مى. ١٢
  . گويد خوشا به حال کسى که با زبان و دل متواضع با همه سخن مى. ١٣
  . گويد، ولى در دلش هيچ صلحى نيست، بلکه شمشير است نفرين بر کسى که با زبان خود از صلح سخن مى. ١٤
  . زيرا همه اينها در روز داورى بزرگ، آشکارا در ترازو و در کتابها نهاده خواهد شد . ١٥

، زيرا در » کند گناهان ما دعا مى پدر ما جلو خدا ايستاده است و براى«: نگوييد! اکنون فرزندانم. ١فصل پنجاه و سوم 
  . آن جا براى انسانى که گناه کرده باشد، مددکارى نيست

بينيد که من همه کارهاى هر انسانى را پيش از آفرينش وى، نوشتم؛ همه آنچه ميان همه انسانها در همه  شما مى. ٢
کند، زيرا خداوند همه خياالت انسان را در تواند نوشته دست مرا نقل يا تعريف  گيرد؛ و هيچ کس نمى زمانها صورت مى

  . بيند که آنها باطل هستند همان جايى از خزانه دل که قرار دارند، مى
چرا «: به همه سخنان پدرتان خوب توجه کنيد و من به شما خواهم گفت تا پشيمان نشويد و نگوييد! و اکنون فرزندانم. ٣

ام،  در آن زمان که اين امور را ندانيد، کتابهايى که به شما داده. ١ فصل پنجاه و چهارم» پدرمان چيزى به ما نگفت؟
  . ميراث سالمت شما خواهند بود

آور خداوند را  آنها را به همه کسانى که خواستار باشند، برسانيد و به آنان تعليم دهيد تا کارهاى بسيار بزرگ و شگفت. ٢
  . ببينند

  . اجل من و زمان آن نزديک شده استاينک روز ! فرزندانم. ١فصل پنجاه و پنجم 
آنان . ورزند اند و بر عزيمت من از نزد شما اصرار مى زيرا فرشتگانى که مرا همراهى خواهند کرد، جلو من ايستاده. ٢

  . اند و منتظر چيزى هستند که به ايشان گفته شده است اين جا روى زمين ايستاده
  . شليم و ميراث جاويد خود باال خواهم رفتزيرا فردا من به آسمان، به باالترين اور. ٣
  . دهم که در پيش روى خداوند همه چيزهايى را که پسند اوست، انجام دهيد از اين رو، من به شما دستور مى. ٤

چه چيز در نظر تو مطبوع است تا پيش ! اى پدر«: متوشالح به پدرش خنوخ پاسخ داد و گفت. ١فصل پنجاه و ششم 
تو منازل ما و پسرانت را مبارک سازى و قوم تو به وسيله تو جالل پيدا کنند و سپس همان طور که رويت آماده کنم و 

  ».خداوند گفته است، عزيمت کنى
از هنگامى که خداوند مرا با روغن جالل خود مسح کرد، ! فرزندم، بشنو«: خنوخ به پسرش متوشالح پاسخ داد و گفت. ٢

  ».آورد؛ به هيچ چيز زمينى نيز ميل ندارم نى را به ياد نمىام و جانم لذتهاى زمي غذايى نخورده
ات و مشايخ قوم را فرا خوان تا با آنان سخن بگويم  همه برادرانت و همه خانواده! فرزندم متوشالح. ١فصل پنجاه و هفتم 

  . و همان طور که مقرر شده است، عزيمت کنم
و حرميون و گيداد و همه مشايخ قوم را پيش روى پدرش خنوخ متوشالح شتافت و برادرانش رگيم و ريمان و اوحان . ٢

  : گردآورد و او آنان را برکت داد و به آنان گفت
  . امروز به من گوش بسپاريد! فرزندانم. ١فصل پنجاه و هشتم 

يدار کرد در آن روزها هنگامى که خداوند به خاطر آدم به زمين فرود آمد و از همه مخلوقاتى که خودش آفريده بود، د. ٢
و پس از همه اينها آدم را آفريد و خداوند همه حيوانات زمين و همه خزندگان و همه پرندگانى را که در هوا پرواز 

  . کنند، فرا خواند و همه آنها را پيش روى پدرمان آدم آورد مى
  . کنند، نامگذارى کرد و آدم همه چيزهايى را که روى زمين زندگى مى. ٣
فرمانرواى همگان قرار داد و همه چيزها را زير دست او مطيع ساخت و آنها را گنگ و نادان قرار  و خداوند او را. ٤

  . داد تا از انسان فرمان ببرند و تسليم و رام او باشند
  . همچنين خداوند هر انسانى را بر دارايى خودش حاکم ساخت. ٥
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د، بلکه جان انسانها را به خاطر حيواناتشان در اين خداوند جان هيچ حيوانى را به خاطر انسان محکوم نخواهد کر. ٦
  . اى دارند جهان محکوم خواهد کرد، زيرا انسانها جاى ويژه

و همان طور که جان انسان طبق شمارشى است، حيوانات و همه جانهاى حيواناتى که خداوند آفريده است، تا داورى . ٧
  . وتاهى کند، وى را متهم خواهند ساختبزرگ هالک نخواهند شد و اگر انسان در تغذيه آنان ک

  . هر کس جان حيوانات را بيااليد، جان خود را آلوده است. ١فصل پنجاه و نهم 
  . آورد تا براى جان خويش نجاتى به دست آورد زيرا انسان حيوانات پاک را به منظور قربانى براى گناهان مى. ٢
  . دهد يابد و جان خود را نجات مى انى را بياورند، انسان نجات مىو اگر آنان براى قربانى، حيوانات پاک و پرندگ. ٣
او جان خويش را نجات . چهار پاى آنها را ببنديد تا نجات را نيکو گردانيد. همه به منزله غذا به شما داده شده است. ٤
  . دهد مى
  . دآالي کشد و جسم خود را مى آزارى را بکشد، جان خود را مى اما هر کس حيوان بى. ٥
  . و کسى که به حيوانى در نهان آسيبى برساند، کار بدى کرده و جان خود را آلوده است. ٦

رساند و براى  کشد و جسم خود را به قتل مى کند، جان خود را مى کسى که به کشتن جان انسانى اقدام مى. ١فصل شصتم 
  . اى نيست او در هيچ زمان چاره

  . اى نيست کسى که انسانى را به دام بيندازد، خود را در آن گرفتار خواهد کرد و براى او در هيچ زمان چاره. ٢
  . دهد، مجازات او در داورى بزرگ در هيچ زمان فراموش نخواهد شد کسى که انسانى را در تنگنا قرار مى. ٣
کند، در هيچ زمانى براى خود عدالت پديد  دهد يا از هر جانى بدگويى مى کسى که کارى را با کژروى انجام مى. ٤

  . نخواهد آورد
. عدالتى اى که خداوند از آن بيزار است، حفظ کنيد دلهاى خويش را از هر بى! اکنون فرزندانم. ١فصل شصت و يکم 

اى نيز آن را بطلبد، زيرا  طلبد، براى هر نفس زنده ا براى جان خودش مىانسان، درست همان طور که از خدا چيزى ر
دانم و اين که در زمان عظيم آينده منازل فراوانى براى مردم آماده شده است؛ منازل خوب براى  من همه چيزها را مى

  . نيکان و منازل بد براى بدان؛ فراوان و بيرون از شمار
  . گذارد، زيرا منازل بد آرامش و بازگشتى ندارد  خوب پا مى خوشا به حال کسى که به منازل. ٢
دهد و هدايايى از عمل  هنگامى که انسان انديشه خوبى را در دل جاى مى. از کوچک و بزرگ، بشنويد! فرزندانم. ٣

گرداند  گذارد که دستهايش آنها را نساخته است، خداوند روى خود را از عمل دست او مى خويش را پيش روى خداوند مى
  . تواند عمل دستهاى خود را بيابد و انسان نمى

و اگر دستهايش آنها را بسازد، ولى دل وى ناخرسند باشد و دل هيچ گاه دست از شکايت برندارد، وى سودى نخواهد . ٤
  . برد

ذارد، زيرا گ خوشا به حال کسى که با بردبارى، هداياى خود را همراه ايمان پيش روى خداوند مى. ١فصل شصت و دوم 
  . گناهانش بخشيده خواهد شد

ولى اگر پيش از گذشتن وقت از سخنان خود برگردد، براى او توبه وجود ندارد؛ و اگر زمانى بگذرد و با اراده . ٢
  . خويش به وعده عمل نکند، پس از مرگ، توبه ممکن نيست

  . انسان و نافرمانى خداست دهد، همه براى فريفتن زيرا هر کارى که انسان پيش از وقت انجام مى. ٣
  . اگر انسان برهنگان را بپوشاند يا گرسنگان را سير کند، مزد خود را از خدا دريافت خواهد کرد. ١فصل شصت و سوم 

در اين صورت، انسان . فساد خود وى و فساد آنچه داده است: شود اما اگر دل وى شکايت کند، بدى او دو برابر مى. ٢
  . ى دريافت نخواهد کرددر برابر آن کار مزد

شود و همه بردبارى خويش  و اگر دل خودش از خوراک پر است و جسمش را با پوشاک پوشانده، مرتکب توهين مى. ٣
  . دهد و براى کارهاى خوب خود پاداشى نخواهد داشت را در برابر بينوايى از دست مى

اين با لبه . شود، بيزار است وى ناراستى صادر مىخداوند از هر انسان متکبر و متکلف و هر سخن باطلى که از ر. ٤
  . شود و تا ابد خواهد سوخت شمشير مرگ بريده خواهد شد و در آتش افکنده مى

هنگامى که خنوخ اين سخنان را به پسرانش گفت، همه مردم از دور و نزديک شنيدند که . ١فصل شصت و چهارم 
  : نى انجمن کردند و گفتندآنان براى رايز. خداوند خنوخ را فراخوانده است

  . محل اقامت خنوخ و پسرانش آمدند) ٤٦(دوهزار تن گردآمدند و به احوزان، » .خوب است برويم و خنوخ را ببوسيم«. ٢
  : مشايخ قوم و همه گروه آمدند و سر فرود آوردند و به بوسيدن خنوخ آغاز کردند و گفتند . ٣
اکنون پسرانت و همه قوم را برکت بده تا ما امروز . اى جاويد بر تو بادبرکت خداوند فرمانرو! اى پدر ما خنوخ«. ٤

  . پيش روى تو جالل يابيم
زيرا تو پيش روى خداوند براى ابد جالل خواهى يافت، چون که خداوند تو را از ميان همه انسانهاى روى زمين . ٥

  ».ات قرار داد ه گناهان بشر و ياور خانوادهبرگزيد و تو را نويسنده همه خلقتش، از مرئى و نامرئى، و فديه شوند
خداوند پيش از آن که موجودات آفريده ! فرزندانم، بشنويد: خنوخ به همه قومش پاسخ داد و گفت. ١فصل شصت و پنجم 

  . شوند، چيزهاى مرئى و نامرئى را آفريد
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نسان را به صورت خود و شبيه خويش آگاه باشيد که پس از همه آنها، ا. و مقدارى زمان وجود داشت و آن هم گذشت. ٢
  . آفريد و به او چشم داد تا ببيند و گوش تا بشنود و دل تا بينديشد و هوش تا اختراع کند

و خداوند همه کارهاى انسان را ديد و همه مخلوقات خود را آفريد و زمان را تقسيم کرد و از زمان سالها را و از . ٣
  . ا معين ساخت و از روزها هفت روز را تعيين کردسالها ماهها را و از ماهها روزها ر

گيرى کرد تا انسان درباره زمان بينديشد و سالها و ماهها و ساعتها  و در آنها ساعتهايى قرار داد و آنها را دقيقا اندازه. ٤
گيرى کند و در  ازهجايى آنها و آغاز و انجامشان را محاسبه کند و بتواند مدت زندگى خود را از آغاز تا مرگ اند و جابه

ماند تا هر  باره گناهان خود بينديشد و کارهاى نيک و بد خويش را بنويسد، زيرا هيچ کارى در پيشگاه خداوند پنهان نمى
  . انسانى کارهاى خود را بداند و از فرمانهاى او هرگز تجاوز روا ندارد و نوشته دست مرا نسل به نسل حفظ کند

رئى و نامرئى که خداوند آفريده است، پايان يابند، هر انسانى به سوى داورى بزرگ هنگامى که همه مخلوقات م. ٥
رود، و پس از آن، همه زمانها و سالها نابود خواهند شد و ديگر ماهها و روزها و ساعتها وجود نخواهند داشت و آنها  مى

  . به هم خواهند پيوست و برشمرده نخواهند شد 
يابند، در آن روزگار  يد خواهد آمد و همه عادالن که از داورى بزرگ خداوند رهايى مىپد) ٤٧( آن گاه يک روزگار. ٦

روزگار بزرگ براى عادالن آغاز خواهد شد و آنان تا ابد خواهند زيست، و از آن پس، هيچ . بزرگ گرد خواهند آمد
  . بود، جز نور بزرگ رنج و بيمارى و تحقير و نگرانى و نياز و خشونت و شب و ظلمتى ميان ايشان نخواهد

آنان يک ديوار غيرقابل انهدام و يک فردوس درخشان و غيرفانى خواهند داشت، زيرا چيزهاى فانى از ميان خواهند . ٧
  . رفت و حيات جاويد پديد خواهد آمد

  . نيدعدالتى اى که خداوند از آن بيزار است، حفظ ک جان خود را از هر بى! و اکنون فرزندانم. ١فصل شصت و ششم 
  . پيش روى او با ترس و لرز سلوک کنيد و تنها او را بپرستيد. ٢
پيش خداى حقيقى سر فرود آوريد، نه پيش بتان گنگ، بلکه به روى او سر فرود آوريد و همه هداياى عادالنه را پيش . ٣

  . جويد خداوند از آنچه غيرعادالنه است، بيزارى مى. روى خداوند بياوريد
کند،  دهد و درباره آن تأمل مى اى را به دل خود راه مى هنگامى که انسان انديشه. بيند زيرا خداوند همه چيزها را مى. ٤

  . آن افکار پيوسته نزد خداوند، که زمين را استوار کرد و همه مخلوقات را روى آن گذاشت، حاضر است
  . ژرفاى دريا و سراسر زير زمين بينديشيد، خداوند آن جاست اگر شما به آسمان بنگريد، خداوند آن جاست؛ و اگر به. ٥
کنيد، پيش مصنوعات انسان سر فرو  در حالى که خداوند همه آفرينش را ترک مى. زيرا خداوند همه چيزها را آفريد. ٦

  . ماند نياوريد، زيرا هيچ کارى از پيش روى خداوند مخفى نمى
ها و  ى و صداقت، هنگام خشم و اندوه و ايمان و راستى و اعتماد بر وعدهبا بردبارى فراوان و فروتن! فرزندانم. ٧

ناخوشى و دشنام و جراحت و وسوسه و برهنگى و خلوت سلوک کنيد و يکديگر را دوست بداريد تا از اين دوره بديها 
  . بيرون رويد و وارث عصر جاويد شويد

يافت، چون درخشش آنان بيش از هفت خورشيد خواهد خوشا به حال عادالن که از داورى بزرگ رهايى خواهند . ٨
شود، نور و ظلمت و غذا و لذت و اندوه و فردوس و عذاب و آتش  بود، زيرا در اين جهان، هفتمين بخش از همه جدا مى

  . اى که خواهيد خواند و فهميد، گذاشت او همه را در نوشته. و يخبندان و چيزهاى ديگر
ه سخن خنوخ با قوم پايان يافت، خداوند ظلمتى بر زمين فرستاد و تاريکى پديد آمد و هنگامى ک. ١فصل شصت و هفتم 

کسانى را که کنار خنوخ ايستاده بودند، فرا گرفت؛ و خنوخ به باالترين آسمان و مکان خداوند باال برده شد؛ و او وى را 
  . و روشنى پديد آمد سپس تاريکى از زمين برطرف شد. به حضور پذيرفت و پيش روى خود قرار داد 

و قوم نگاه کردند و ندانستند که چگونه خنوخ گرفته شد؛ و خدا را تسبيح گفتند؛ و طومارى را يافتند که روى آن . ٢
  . هاى خويش رفتند و همه به خانه» .خداى نامرئى«: نوشته شده بود

  . و شصت و پنج سال زندگى کرد به دنيا آمد و سيصد) ٤٨( خنوخ در ششمين روز ماه سيوان. ١فصل شصت و هشتم 
  . به آسمان برده شد و شصت روز در آسمان ماند) ٤٩( وى در نخستين روز ماه نيسان. ٢
هاى آفرينش را، که خداوند آفريده بود، نوشت؛ و سيصد و شصت و شش کتاب نگاشت و آنها را  و او همه اين نشانه. ٣

ند؛ و در ششمين روز ماه سيوان، يعنى همان روز و ساعتى که به پسران خويش تحويل داد؛ و سى روز روى زمين ما
  . متولد شده بود، دوباره به آسمان برده شد

  . همان طور که طبيعت هر انسانى در اين زندگى تيره است، حمل و والدت و درگذشت وى نيز چنين است. ٤
  . ساعت حمل او مانند ساعت تولدش بود؛ و در چنان ساعتى نيز درگذشت. ٥
شود و خنوخ از آن جا به  همه پسران خنوخ، يعنى متوشالح و برادران وى، شتافتند و در مکانى که احوزان ناميده مى. ٦

  . آسمان برده شد، مذبحى برافراشتند
  . و آنان گاوهايى را براى قربانى فراهم کردند و همه قوم را گرد آوردند و پيش روى خداوند قربانى گذاردند. ٧
  . مشايخ آنان و تمام جماعت در آن مراسم شرکت کردند و هدايايى براى پسران خنوخ آوردند همه قوم و. ٨
اى را به  آنان جشن بزرگى برپا کردند؛ سه روز را در شادى و خوشى گذراندند و خدايى را حمد گفتند که چنين نشانه. ٩

نشانه را نسل به نسل و عصر به عصر به پسران وسيله خنوخ به آنان داده و به ايشان به ديده لطف نگريسته بود تا آن 
  . خود منتقل کنند
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  . آمين. ١٠
  : نوشتها پى
  ٨٥: .؛ انبياء٥٧ـ ٥٦: مريم. ١
  ٤٦٦.، ٩٥/٤٥٨بحار االنوار، . ٢
و کانت المالئکة فی زمان إدريس عليه السالم يصافحون الناس و يسلمون عليهم و يکلمونهم و يجالسونهم و ذلک «. ٣

  ٢٧٩/ .١١بحار األنوار، » .الزمان و أهلهلصالح 
» ~٤ .Hermes Trismegistus ~»  
  . در جلد هفتم دائرة المعارف بزرگ اسالمى مراجعه شود» ادريس«براى آگاهى بيشتر درباره خنوخ، به مدخل . ٥
٦.» ~Aocryha ~«به زبان يونانى، يعنى پوشيده .  
٧.» ~seueigraha ~«٨~ «.هاى جعلى هبه زبان يونانى، يعنى نوشت .The Book of the Secrets of Enoch ~»  
» ~٩ .The orgotten Books of Een ~»  
  ٥: .طه. ١٠
  ١٧.ـ ١٦: ملک. ١١
  ٢٢: .فجر. ١٢
  ٢٣: .قيامت. ١٣
و االخبار التی رويت فی هذا المعنى و أخرجها مشايخنا رضی اهللا عنهم فی مصنفاتهم عندی صحيحة و إنما ترکت «. ١٤

  . إيرادها فی هذا الباب خشية أن يقرأها جاهل بمعانيها فيکذب بها فيکفر باهللا عز وجل و هو اليعلم
أوردها محمد بن أحمد بن يحيى فی جامعه فی معنى  و األخبار التی ذکرها أحمد بن محمد بن عيسى فی نوادره و التى

الرؤية صحيحة اليردها إال مکذب بالحق أو جاهل به و ألفاظها ألفاظ القرآن و لکل خبر منها معنى ينفی التشبيه و التعليل و 
أوردت األخبار التی  و لو....و قد أمرنا األئمة ـ صلوات اهللا عليهم ـ أن النکلم الناس إال على قدر عقولهم. يثبت التوحيد

و من وفقه اهللا تعالى ذکره للرشاد آمن بجميع ما . رويت فی معنى الرؤية لطال الکتاب بذکرها و شرحها و إثبات صحتها
يرد عن األئمة عليهم السالم باألسانيد الصحيحة و سلم لهم و رد االمر فيما اشتبه عليه إليهم إذ کان قولهم قول اهللا و أمرهم 

  ١٢٢.ـ ١١٩ التوحيد، ص» .أقرب الخلق إلى اهللا عز و جل و أعلمهم به صلوات اهللا عليهم أجمعينأمره و هم 
  ٢٧٨.ـ ١١/٢٧٧بحار االنوار، . ١٥
  ١٨٤/ .٥٩؛ ٢٤٩ـ ٤٣/٢٤٨همان، . ١٦
  ٢٥٩/ .٤٣همان، . ١٧
  ٣١٣/ .٤٣همان، . ١٨
  ٣٦٧.،  ١٠١/٣٤٨؛ ٥٠/٦٦؛ ٤٤/١٨٢؛ ٢٥٠،  ٢٤٤ـ ٤٣/٢٤٣؛ ٢٦/٣٤٠همان، . ١٩

» ~eye station  ٢٠ـ .many ~»  
» ~.houses of these things, andhow they are made to shut and open  ـhouses of the dew, like 

oil of the olive, and the appearance of its form, as of the flowers of the earth;further many 
angels guarding the treasure  ٢١ـ .They showed me the treasure ~»  

  . نور خورشيد هفت برابر نور ماه است: ها در برخى نسخه ٢٢.

  . اى فارسى و معادل ده هزار است بيور واژه ٢٣.
» ~٢٤ .Phoenix ~»  
» ~٢٥ .Chalkydra ~»  
  . گز ١٨٥گيرى طول نزد يونانيان؛ برابر با  واحد اندازه. ٢٦
شايد به همين دليل، در ترجمه انگليسى . گاهشماريهاى باستانى هماهنگى ندارد محتواى اين فقره با اطالعات ما از. ٢٧

در قرن هشتم ميالدى يک »~، )Bede(~ «يکى از روحانيون مسيحى انگلستان به نام بيد. داخل قالب قرار گرفته است
  . رددوره پانصد و سى و دو ساله را براى تعيين عيد پاک تنظيم کرد، که به متن باال ربطى ندا

در کتاب عهد مشايخ » دار زنده شب«عنوان . است» دار زنده شب«در زبان يونانى به معناى » گريگورى«. ٢٨
  . آمده است) ١٨: ٢رئوبين، (اسرائيل  بنى
، کوهى است در شمال شرقى فلسطين، که در کتاب عهد عتيق و کتابهاى سوداپيگرافا » حرم«به معناى » حرمون«. ٢٩

  . از آن ياد شده است
  ٢٠.  کتاب دوم آدم و حوا، فصل: ک.ر. ٣٠
  . معادل روشنى به دست نيامد و معناى باال گزاف است»~ the Ioanit stations of light~ «براى. ٣١
  . معناى ابرها و تاريکيها به. ٣٢
  . در عبرى به معناى لشکرها. ٣٣
  . گانه به معناى سيارات و بروج دوازده. ٣٤
  . عربى» کوکب«، و به معناى ستاره است؛ همريشه با » کوخاو«جمع . ٣٥
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  ٢: .٦٨: ک.ر. شصت شبانه روز. ٣٦
  . يابد سخنان خداوند با خنوخ، در فصل سى و ششم پايان مى. ٣٧
  . فلک چهارم از قلم افتاده است. ٣٨
  . منطقة البروج. ٣٩
  ) ٢٠: ٣پيدايش، (» .و آدم زن خود را حوا نام نهاد، زيرا او مادر جميع زندگان است«. ٤٠

.» ~.counting, endless, with neither years nor months nor weeks nor days nor hours  ـcreated 
after mywork, and that the first seven revolve in the form of the seventh thousand, and that at 

the beginning of the eighth thousand there should be a time of not  ٤١ـ .And I appointed the 
eighthday also, that the eighthday should be the first ~»  

  . يابد رم آغاز شده بود، در اين جا پايان مىسخن خداوند، که از فصل بيست و چها. ٤٢
  . کند يعنى کسى که بر اثر خودبينى، از داورى عادالنه خوددارى مى. ٤٣
~ «آمده است، که معادلى ندارد و ما آن را به گزاف، »~ Thevan~ «در ترجمه انگليسى اين بند، دوبار. ٤٤

Heshvan ~«گرفتيم .  
  . از قلم افتاده است ٢و بند وجود دارد؛  ١اختاللى در بند . ٤٥
  «~ aeon. ٤٧~ «.که موقعيت آن معلوم نشد»~ Achuzan~ «معادل تقريبى. ٤٦
  . است» گلريزان«يا ) ها هفته(ششم ماه سيوان روز عيد شاووعوت . ٤٨
از فصل اول همين کتاب، به  ٤آمده بود، که با مراجعه به بند »~) Tsivan(~ «در ترجمه انگليسى، سيوان. ٤٩

نيسان در گاهشمارى قديم عبريان، نخستين ماه سال بود، ولى اکنون ماه هفتم است، و . اصالح شد»~) Nisan(~ «نيسان
  شود آغاز مى»~) Tishri(~ «سال عبرى با تشرى
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 معمای سورًه اصحاب الفيل قرآن
 

:  اصحاب الفيل داستانی مرکب تاريخی و خيالی ايرانيان دورًه ساسانی است که بدين شکل در قرآن انعکاس يافته است
ين لشکرکشی عجيب و غريب از سوی يمن به سمت مکه با فيلهايی که بيشتر نه آفريقاييها بلکه هندوان وايرانيان ا راز 

کلمًه ابابيل  در اين باب مقدمتًا بايد گفت آشکار است که :ا شده استدر جنگ بکار می برده اند چه بوده و از کجا پيد
و ) بابال يا ابابال( بابلاز همان کلمات فارسی  به قرينه و قياسسورًه اصحاب الفيل قرآن  در) دستًه پراکندًه مرغان هوا(

به هر حال در . لی از آن اولی استپديد آمده است و اصًال اين دومی نيز شک) لشکريان فيلسوار حبشی يا ايرانی(ابافيل 
مغز فيالنشان را  را در يمن شکست داده و) فيلسواران حبشی(ابافيل ) لشکريان پراکندًه ايرانی(ابابيل  قرآن از اينکه

می آيند نبايد  يمناحاديث اسالمی از سوی  فيلسوارلشکريان  در باب اين که: تسخير نموده اند، درست بيان شده است
حضوری فعال و تعيين کننده داشته اند  يمناز عهد انوشيروان در ) ابنای احرار(ايرانيان فکری بشود چه موجب تشتت 

از همين ايرانيان فاتح  ابافيلو  ابابيلاصًال موضوع . نزديکتر بوده اند مکهو به مرکز فرهنگی و تجاری اعراب يعنی 
/ بخوانيد باُبلی(سردار مازندرانی  )معنی خوب ريزنده ظاهرًا به(وهريز يمن در عهد انوشيروان بر خاسته است چه 

با هشت کشتی و هشتصد سرباز ايرانی به سوی يمن تحت تسلط فيلسواران حبشی روانه شد و با کمک مردم ) ابابيلی
 بابلپيداست نام شهر . حاکم حبشی آنجا را کشته و خود وايرانيان همراهش به مقام حکمرانی آنجا رسيدند مسروقيمن، 

و شکست فيلسواران حبشی از آنها ،که مقارن ميالد محمد بوده، هستًه  بابلی/وهريز مازندرانیمازندران به همراه نام 
 )ابابالی، ابابيلی(بابلی گفتنی است بی شک نزد اعراب يمنی نام اين سردارمحبوب . تاريخی اين واقعه را تشکيل می دهد

سنگ مغز ( فهرنيز تلفظ گردد، در پيش يمنی ها مرکب ازکلمًه عربی  يزفهرکه علی القاعده می توانست  وهريزيعنی 
                                                                          .گرفته شده است فروريختنفارسی به معنی ريز و فعل ) شکن

رجاوند يعنی نقش به روز رستاخيز قرآن سوای لشکريان حبشی فاتح يمن، لشکريان هندی بهرام و اصحاب فيلاز 
                                                                  :آينده مّحول شدًه لشکريان گئوماته زرتشت نيز منظور گرديده است

                                                                                      
در روزهای مقارن رستاخيز ) دشمن شکن جاودانی( بهرام ورجاوندتحت نام  گئوماته زرتشتدر اساطير زرتشتی، 

در مقام وزيربه ياری  فيل سوارشسوشيانت از سمت بلخ و شمال هندوستان که محل فرمانروايی وی بوده با لشکريان 
کتسياس طبيب و مورخ يونانی دربار پادشاهان ميانی  .را ويران سازد کعبهمی شتابد تا بتکدًه ) داريوش اول( پشوتن

دريها، سکائيان ( دربيکانپادشاه ) بی مرگ( آمرايوسرا تحت نام  گوتمه بودا/ گئوماته زرتشتهخامنشی در اين باب 
همان جنگی . آورده که در جنگ با سکاهای آسيای ميانی به کمک کورش شتافته بود هندوان فيل سواریو ) برگ هئومه

در قرآن  سورًه اصحاب الفيلاين اسطورًه معروف ايرانيان دورًه ساسانی به صورت . منجر به مرگ کورش گرديد که
يعنی جوشن پوش آمده، که همانا معنی لفظی نام  ابرههچه رهبر فيل سواران در اساطير اسالمی : انعکاس يافته است

 سئورومتیيعنی مغان ) وزير کورش و نائب السلطنه کمبوجيهبرديه پسر خوانده، داماد  و (گئوماته زرتشت  قبيلًه پدری
از جمله لران  لراننه يمن حاليه بلکه در اصل سرزمين ) سرزمين خوشبختی( يمندر اين باب منظور از . بوده است
بوده است که مّقر گئوماته زرتشت را در هنگام فرمانروايی رسمی وی بر امپراطوری هخامنشی تشکيل می  بختياری

آمده است که مترادف  زيبايعنی صباح ) يعنی جوشن پوش(ابرهه جالب است که در روايات اسالمی نام پدر . ده استدا
افزون براين نامهای نيای اساطيری . می باشد سريرهيعنی پدر گئوماته زرتشت يعنی  سپيتمه جمشيدلقب اوستايی 

ينی يا گوش بريده می باشند  که از همان شايعه ای پديد که هردو مترادف هم به معنی ب يکسومو  اشرماسالمی وی يعنی 
) مغ( مگوشدر واقع اين معنی از ترجمًه نادرست . آمده اند که هرودوت نيز از آن درباب گئوماته برديه ياد کرده است

اد و دام سپيتمه جمشيد. در اصل به معنی انجمنی بوده است) مغ( مگوشمی دانيم کلمًه . به بی گوش عايد شده است
شمال کوهستان قفقاز يعنی اسالف کرواتها  سئورومتهای پادشاهیيعنی  سيراکهاوليعهد آستياگ در اصل از مغان درون 

جالب است که . به فرمانروايی واليات جنوب قفقاز انتخاب گرديده بود) افراسياب دوم( ماديای اسکيتیبوده و در عهد 
در نقش رستم ) آتشکدًه ابراهيم( کعبًه زرتشتشود که بی ترديد اشاره به همان ابرهه نيز ياد مي کعبًهدر تفاسير قرآنی از 

دانای مرگ و  همساناينها نشانگر آنند که اين هردو ساختمان در عهد کورش و برديه زرتشت برای خدايان . فارس است
خروار کندر  ٢٠٠مکه در مقابل بی ترديد بنای کعبًه . بنا شده بوده اند هبلو  اهورامزدامير ايرانيان و اعراب يعنی 

جالب است که در روايات . خراجی که اعراب به طيب خاطر به هخامنشيان می پرداخته اند برايشان انجام گرفته بود
پيوند داده شده اند با اين  بتخانًه کعبهبا  بهرام ورجاوندو هم وزير و موبد موبدان وی يعنی ) داريوش( پشوتنپهلوی هم 
در اصل به تعمير و بازسازی معابد اديان مختلف از جمله يهود و اعراب می پرداخته است  فرشوشتر /کورشتفاوت که 

امر به هدم و ) جاماسپ( داريوشبه گفتًه داماد و قاتلش ) برديه(ولی داماد و پسر خواندًه وی يعنی گئوماته زرتشت 
جالب است که در قرآن و روايات اسالمی وی در اين نقش مثبت گذشته اش يعنی . ويرانی معابد اديان ديگر داده بود

بوده محمد از جمله خود ) بهدينان عربستان( حنيفانبت شکن محبوبيت بسيار داشته و مراد بزرگ  ابراهيم خليل اهللا
  . است

   )نقل از سايت تبيان به( داستان اصحاب فيل
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  ِسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم 

  ) ١(َأ َلْم َتَر َآْيف َفَعَل َربُّك ِبَأصَحِب اْلِفيِل

  ) ٢(َأ َلْم يْجَعْل َآْيَدُهْم فى َتضِليٍل

  ) ٣(َو َأْرسَل َعَليِهْم طيرًا َأَباِبيَل

  ) ٤(َتْرِميِهم بِحَجاَرٍة مِّن ِسجِّيٍل

  ) ٥(ٍف مَّْأآوِلفَجَعَلُهْم َآَعص

  به نام اهللا رحمان و رحيم 

  آيا نديدى پروردگارت چه بر سر اصحاب فيل آورد؟ . ١

  آيا نقشه هاى شومشان را خنثى نكرد؟ . ٢

  . آرى ، پروردگارت مرغانى را آه دسته دسته بودند، به باالى سرشان فرستاد. ٣

  . تا با سنگى از جنس آلوخ بر سرشان بكوبند. ٤

  . و ايشان را به صورت برگى جويده شده درآورند. ٥

  ) سوره مبارآه فيل (

  داستان اصحاب فيل و هالآتشان در قرآن 

در اين سوره به داستان اصحاب فيل اشاره مى آند، آه از ديار خود به قصد تخريب آعبه معظمه حرآت آردند، و 

آلوخهاى سنگى بر سر آنان هالآشان آردند، و به صورت  خداى تعالى با فرستادن مرغ ابابيل و آن مرغان با باريدن

و اين قصه از آيات و معجزات بزرگ الهى است ، آه آسى نمى تواند انكارش آند، براى . گوشت جويده شان آردند

ه اينكه تاريخ نويسان آن را مسلم دانسته ، و شعراى دوران جاهليت در اشعار خود از آن ياد آرده اند اين سوره از سور

  . هاى مكى است 

  )) الم تر آيف فعل ربك باصحاب الفيل ((

معناى لغوى آن يعنى ديدن به چشم نيست ، بلكه علمى است آه به مانند احساس با حواس ظاهرى )) رؤ يت ((منظور از 

گونه و استفهام در آيه انكارى است ، و معنايش اين است آه مگر علم يقينى پيدا نكردى آه چ. ظاهر و روشن است 

  . واقع شد) صلى الّله عليه و آله وسلم (پروردگارت با اصحاب فيل رفتار آرد، و اين قصه در سال والدت رسول خدا 

  )) الم يجعل آيدهم فى تضليل ((

)) تضليل((مراد از آيد آنان سوء قصدى است آه در باره مكه داشتند و مى خواستند بيت الحرام را تخريب آنند، و آلمه 

هر دو به يك معنا است ، و آيد آنان را در تضليل قرار دادن ، به معناى آن است آه نقشه آنان را نقش بر )) ل اضال((و 
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آب ساخته ، زحماتشان را بى نتيجه سازد، آنها راه افتادند تا آعبه را ويران آنند، ولى در نتيجه تضليل الهى ، خودشان 

  . هالك شدند

  )) و ارسل عليهم طيرا ابابيل ((

: به معناى جماعت هايى متفرق و دسته دسته است ، و معناى آيه اين است آه  - به طورى آه گفته اند  -)) ابابيل ((آلمه 

و اين آيه ، و آيه بعديش عطف تفسير است بر . خداى تعالى جماعت هاى متفرقى از مرغان را بر باالى سر آنان فرستاد

  )). الم يجعل آيدهم فى تضليل ((آيه 

  )) يهم بحجاره من سجيل ترم((

در قصص قوم )) سجيل ((و معناى آلمه . يعنى آن ابابيل مرغان اصحاب فيل را با سنگ هايى آلوخين هدف گرفتند

  . لوط گذشت 

  )) فجعلهم آعصف ماآول ((

است آه دانه  - مثال گندم  -به معناى برگ زراعت است ، و عصف ماآول به معناى برگ زراعتى )) عصف ((آلمه 

ايش را خورده باشند، و نيز به معناى پوست زراعتى است مانند غالف نخود و لوبيا، آه دانه اش را خورده باشند، و ه

منظور آيه اين است آه اصحاب فيل بعد از هدف گيرى مرغان ابابيل به صورت جسدهايى بى روح در آمدند، و يا اين 

  . اندرونشان را سوزانيد)  به درون دل اصحاب فيل فرو رفته(است آه سنگ ريزه ها 

برگ زراعتى است آه آآال در آن افتاده باشد، يعنى شته و آرم آن را )) عصف ماآول ((مراد از : بعضى هم گفته اند

  . و آيه شريفه به وجوه ديگرى نيز معنا شده آه مناسب با ادب قرآن نيست . خورده و فاسدش آرده باشد

  داستان اصحاب فيل در روايات 

تمامى راويان اخبار اتفاق دارند در اينكه پادشاه يمن آه قصد ويران آردن آعبه را داشته : مع البيان مى گويددر مج

و از واقدى نقل شده آه . آنيه او ابويكسوم بود: و بعضى از ايشان گفته اند. شخصى بوده به نام ابرهه بن صباح اشرم 

  . بوده است ) صلى الّله عليه و آله و سلم (خدا گفته همين شخص جد نجاشى پادشاه يمن در عهد رسول 

او در يمن آعبه اى بنا آرد، و در آن : سپس همچنان داستان استيالى ابرهه بر يمن را نقل مى آند تا آنجا آه مى گويد

 گنبدهايى از طال نهاد، و اهل مملكت خود را فرمان داد تا آن خانه را همچون مراسم حج زيارت نموده پيرامون آن

بر خورد، پس ) قالبى (طواف آنند، و در اين بين مردى از بنى آنانه از قبيله خود به يمن آمد، و در آنجا به اين آعبه 

در همانجا نشست تا قضاى حاجت آند، و اتفاقا خود ابرهه از آنجا گذشت ، و آن نجاست را ديد، پرسيد چه آسى به 

آن خانه را ويران خواهم آرد تا آسى به حج و زيارت آنجا نرود، چنين عملى جرات آرده ؟ به نصرانيتم سوگند آه 

آنگاه دستور داد تا فيل بياورند و در بين مردم اعالم آنند آه آماده حرآت باشند، مردم و مخصوصا پيروانش از اهل 

  . يمن بيرون شدند و اآثر پيروانش از عك و اشعرون و خثعم بودند
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بين راه مردى را به سوى بنى سليم فرستاد تا مردم را دعوت آند تا بجاى خانه  سپس آمى راه پيمود و در: مى گويد

آعبه خانه اى را آه او بنا آرده زيارت آنند، از آن طرف مردى از حمس از بنى آنانه به او برخورد و به قتلش رسانيد 

  . و اين باعث شد آه آينه ابرهه بيشتر شده ، و سريع تر روانه مكه شود

طائف رسيد از اهل طائف خواست تا مردى را براى راهنمايى با او روانه سازند، اهل طائف مردى از هذيل و چون به 

رسيده ، در   به نام نفيل را با وى روانه آردند، نفيل با لشكر ابرهه به راه افتاد و به راهنمايى آنان پرداخت تا به مغمس 

آه آشپزخانه و (مكه است در آنجا مقدمات لشكر ) فرسخى  سه(آنجا اطراق آردند، و مغمس ، محلى در شش ميلى 

دسته دسته به بلنديهاى آوه ها   را به مكه فرستادند، مردم قريش ) آذوقه و علوفه و ساير مايحتاج لشكر را حمل مى آند

غير از عبدالمطلب بن باال آمدند، و چون لشكر ابرهه را ديدند، گفتند ما هرگز تاب مقاومت با اينان را نداريم ، در نتيجه 

هاشم و شيبه بن عثمان بن عبدالدار آسى در مكه باقى نماند، عبدالمطلب همچنان در آار سقايت خود پايدارى نمود، و 

شيبه نيز در آار پرده دارى آعبه پايدارى آرد در اين موقعيت حساس عبد المطلب دست به دو طرف درب آعبه نهاد، و 

  : عرضه داشت 

  ء يمنع رحله فامنع جاللك ال هم ان المر

  ال يغلبوا بصليبهم و محالهم عدوا، محالك 

  ال يدخلوا البلد الحرام اذا فامر ما بدالك 

بار الها هر آسى از آنچه دارد دفاع مى آند، تو نيز از خانه ات آه مظهر جالل تو است دفاع آن ، و نگذار با : يعنى 

نموده ، حرمت آن را هتك ، آنند، مگذار داخل شهر حرام شوند، اين نظر صليبشان و آعبه قالبيشان بر آعبه تو تجاوز 

  . من است ولى آنچه تو بخواهى همان واقع مى شود

آنگاه مقدمات لشكر ابرهه به شترانى از قريش بر خورده آنها را به غنيمت گرفتند، از آن جمله دويست شتر از عبد 

طلب رسيد، از شهر خارج شد و به طرف لشكرگاه ابرهه روانه گشت ، المطلب را بردند، وقتى خبر شتران به عبد الم

حاجب و دربان ابرهه مردى از اشعريها بود، و عبد المطلب را مى شناخت از پادشاه اجازه ورود براى وى گرفت ، و 

بگو تا  گفت اينك بزرگ قريش بر در است ، آه انسانها را در شهر و وحشيان را در آوه طعام مى دهد، ابرهه گفت

  . داخل شود

عبد المطلب مردى تنومند و زيبا بود، همين آه چشم ابو يكسوم به او افتاد بسيار احترامش آرد، به خود اجازه نداد او را 

روى زمين بنشاند در حالى آه خودش بر آرسى تكيه زده ، و نخواست او را در آنار خود بر آرسى بنشاند، بناچار از 

ت ، آنگاه پرسيد چه حاجتى داشتى ؟ گفت حاجت من دويست شتر است آرسى پياده شد، و با آن جناب روى زمين نشس

آه مقدمه لشكر تو از من برده اند، ابو يكسوم گفت به خدا سوگند ديدنت مرا شيفته ات آرد، ولى سخنت تو را از نظرم 

ضيلت شما اعراب براى اينكه من آمده ام خانه عزت و شرف و مايه آبرو و ف: چرا؟ گفت : انداخت ، عبد المطلب پرسيد

و معبد دينيتان را آه مى پرستيد ويران سازم و آن را درهم بكوبم ، و در ضمن دويست شتر هم از تو گرفته ام ، تو در 
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باره خانه دينى ات هيچ سخن نمى گويى ، و در باره شترانت حرف مى زنى از آن هيچ دفاعى نمى آنى ، از مال 

  . شخصيت دفاع مى آنى 

اى ملك من با تو در باره مال خودم سخن مى گويم ، آه اختيار آن را دارم و موظف بر : پاسخ گفت عبد المطلب در 

حفظ آن هستم ، اين خانه هم براى خود صاحبى دارد آه از آن دفاع خواهد آرد، و حفظ آن به عهده من نيست ، اين 

  . به وى باز دهند، و عبدالمطلب برگشت  سخن آن چنان ابرهه را مرعوب آرد آه بدون درنگ دستور داد شتران او را

آن شب براى لشكر ابرهه شبى سنگين بود ستارگانش تيره و تار به نظر مى رسيد در نتيجه دلهايشان احساس آرد گويا 

  . مى خواهد عذابى نازل شود

طلوع مى آرد، در همان لحظه اى آه آفتاب داشت : صاحب مجمع البيان سپس ادامه مى دهد تا مى رسد به اينجا آه 

طيور ابابيل نيز از آرانه افق نمودار شدند در حالى آه سنگ ريزه هايى با خود داشتند و شروع آردند آن سنگها را بر 

سر لشكريان ابرهه افكندن ، و هر يك از آن مرغان يك سنگ بر منقار داشت و دوتا به دو چنگالش ، همينكه آن يكى 

يكى ديگر مى رسيد و سنگ خود را مى انداخت ، و هيچ سنگى از آن سنگها  سنگهاى خود را مى انداخت و مى رفت

نمى افتاد مگر آنكه هدف را سوراخ مى آرد، به شكم آسى بر نخورد مگر آنكه پاره اش آرد، و به استخوانى بر نخورد 

ده بود از جا پريد ابويكسوم آه بعضى از آن سنگها بر بدنش خور. مگر آنكه پوك و سستش آرد و از آن طرفش در آمد

آه بگريزد به هر سرزمينى آه مى رسيد يك تكه از گوشت بدنش مى افتاد، تا باالخره خود را به يمن رساند، وقتى به 

يمن رسيد ديگر چيزى از او و لشكرش باقى نمانده بود، و همينكه وارد يمن شد سينه و شكمش باد آرد و منفجر شد و به 

  ... . يها و احدى از خثعم به يمن نرسيدهالآت رسيد، و احدى از اشعر

در روايات اين داستان اختالف شديدى در باره خصوصيات آن هست ، اگر آسى بخواهد بايد به تواريخ و : مؤ لف 

  .سيره هاى مطول مراجعه نمايد

http://www.ghadeer.org/site/thekr/LIB/024/miz00035.htm   

  

و ويرانی بتکدًه کعبه براساس روايات پهلوی) داريوش(مؤبد موبدان پشوتن  شاه بهرام ورجاوند آمدن  
)برگرفته از سايت سياه مست(  
 

پيک آخر از هندوستان آيد آن  
 گويد آين بهرام از تخم کيان

 اينک آن سوشيانس بهروز پور
اسپيتماناين همان از دوده ی   

آيد سواران در برش پيلبان  
 بر دودستش هم درفش کاويان
 بايد از مردان خود پيکی کنيم
 تا کند احوال بر وی ترجمان
 هم بگويد زانچه بد برما رسيد

 وان چه بر ما کرده اند اين تازيان
رونق دين برده اند و کشته اند"  
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 آن يگانه خسرو تاج خسروان
منش هين که دينشان راست ديوان را  

 گه خورنده سوسمار گه چون سگان
 خسروانی را نگيرد با هنر

 بل که با افسون و خدعه با جهان
 وان چه مادر بود و خواهر بهر ما
 خواسته از بحر و بر در خان و مان

 جمله گی غارت و يا تقسيم شد
 يا جزيت گشت و شد از آنشان
 نيز بر ما يوغ ورزا سفت شد
 باز ازما خواستند ساو گران
 چند دروندی بديديم ما ز آن

"آن همه که نيست بدتر در جهان  
 آيد آن بهرام ورجاوند گرد
 گرد او آييم و گيريم کينمان
 همچو رستم در نبرد ميهنی
 کو بگيرد انتقام ساوشان

 برجهيم و آن چه مسجد هست پس
 ميهليم و جاش سازيم آتشان

 بت کده کی خسرو وش ويران کنيم
هانپاک سازيم از دروندی ج  

 خيز هم ميهن که سوشيانس تويی
 وين منم بهرام اندر اين زمان

 
:اقوام بائدًه اساطير اسالمی  

 
در پايان بايد گفت که سوای موارد استثنائی و تأثير و تأثر تاريخی مثبت متقابل، تضاد سياسی و نظامی و فرهنگی 

 )هوخشتره(کی آخسارو ريم که مادها به رهبری به ياد بياو. ريشه های کهنتر و عميقتری دارد) مغان(عجم و  ساميان
برای مثال فرهنگی، بايد گفت در قرآن در .امپراطوری بزرگ ساميان آشوری را چنگيزوار برای هميشه نابود کردند 

سپيتمه جمشيد که قبيلًه ) مغان دوردست، مردم انجمنی( عاد: مکررًا به دو اسم بر می خوريم) معدوم(بائده بين قبايل 
و مغان همراه وی ) صالح( برديه زرتشتخود همان ) معدومين(ثمود پدر برديه زرتشت بوده اند و ) هود؟( پيشدادی

خود را به مناسبت  جشن پوريمبه قتل رسيده اند و يهود ) مغ کش= بندو ملقب به جاماسپ(=بوده اند که توسط داريوش 
جالب . ناميده اند قتل عام مغانيعنی  ماگوفونیاين واقعه را  چنانکه می دانيم هرودوت و کتسياس. آن برگزار می کنند

. آورده شده است جرهماوستايی به صورت  گرهماست که در بين اقوام بائده فرهنگ اساطيری عرب، شکل عربی نام 
به عمل  از توصيفی که هرودوت در بارًه گتهای تراکيه. اين لغت در زبان سانسکريت به معنی توهين و تهديد کننده است

می آورد مبنی بر اينکه آنها تنها خدايشان را هم با انداختن تير به آسمان تهديد می کنند، معلوم ميشود که از اين مردم جز 
) مجسمه سازان، يونانيها(=کرپندر اوستا به همراه نام  گرهممراد نبوده است چه نام ) اسالف ليتوانيها(گتهای تراکيه 
است که در زبانهای يونانی و  تراکيهمربوط به خود ) تسمًه چرمی(طسم اس نام قبيلًه بائده بر اين اس. آورده شده است

آورده است  سالموکسيستراکيه را  گتهایجالب است که هرودوت نام رهبر روحانی . التين به معنی تسمه و طناب است
اين نيز به خطا ازقبايل معدوم اعراب به  يکی ديگر از معروفترين اقوام بائده که. استسرزمين چرم که به معنی پادشاه 
بر اين اساس اين نام . در سانسکريت به معنی آوازخوان می باشد گتيساست که به صورت  جديسشمار آمده است، 

در اوستا می باشد که به معنی آوازخوان سرود سالمتی بوده است و بيانگر فرهنگ اوسيج بيانگر همان نام گروه 
خود شاعر و ) پدر اندرزها و آتش مقدس( ده ده قورقودکه رهبر اساطيری دينی کهن ايشان ) یآذر(عاشيقهای ارانی 

بدانيم در اين ) به معنی ُبز، جدی( گتاما اگر اين نام را ترجمًه ژرمنی به عربی نام . آوازخوانی به نام معرفی شده است
منظور گرديده است که به ) اسالف ليتوانيائيها(هاگتصورت می توان تصور کرد از اينان نيز همان قوم سکايی تراکيايی 

ولی . از بالکان به بالتيک مهاجرت نموده اند) خال کنندگان سر وصورت، نياکان لتونيها(همراه خويشاوندانشان آگاتيرسها
ن در اين باب سندی ديگر وجود دارد که اصل آن را به هما. اخذ اين نام از ژرمنهای دوردست بعيد به نظر می رسد

می رساند چه نزد ايرانيان تصور می شده که ايزد جنگ، بهرام در روز بيستم هر ماه  از جمله به  سکائيان ارانی
ريشًه اين اعتقاد نزد سکائيان پادشاهی نهفته بوده است که نامشان در . ظاهر می گردد نر و زيبايی  بزجنگیصورت 



 

 284

دليل اصلی اين گفته آن است که خدای جنگ و رعد و برق . دهد را میُبز توانا و جنگی  معنی منسوب به ايشکوزاشکل 
همراه است و  جنگی بزکه به اساطير اسکانديناوی راه يافته و در آنجا بومی شده است همواره با دو  توريعنی  سکاها

کورواوغلو حماسًه ) ارانی(در اساطير آذری . ايزد آتش آهنگری آنان هيمدال سوار بر نيمه اسب و نيمه بزکوهی است
سمبل دليری و مردانگی به شمار ) کوروش زبان پارسی(=  قوچ جنگیو ) سکه، بز جنگی(= َتکه) بابک خرمدين(

از اين .به شمار آورد) بزکوهی( جدی تيسرا می توان تلخيص نام مرکب عربی  جديسگفتنی است  خود نام .رفته اند
به ) ا، شکار در فرهنگنامه های فارسی،اسکوت به اسالویشک( سکاو  تورمطلب همچنين معلوم می گردد که نامهای 

 توربه شمار می آمده است؛ گرچه در عنوان  توتم اصلی سکاهای پادشاهی آريايیبوده و آن  بزنرنيرومند کوهیمعنی 
ه آن همچنين نامی  بوده بر توتم سکائيان ترک زبان يعنی گرگ  که در زبان سکاها به اشکال تور و ترک تلفظ می شد

و ) بزکوهی= ايل سکا(الی  -قابل توجه است که کلمه سکا در نزد يونانيهای عهد اشکانی به صور ساکائور. است
که در  کاویظاهرًا نام اوستايی . در مورد سکائيان ماوراء النهر به کار رفته است) فرمانروايان سکايی(کای  -ساکورا

مان معنی سانسکريتی آن يعنی دانشمند بوده و مفهوم عاّمی داشته اوستا از مخالفين آيين زرتشتی معرفی شده اند به ه
) حکيمان ، دانشمندان( حاخامهااست و به کاهنان بابلی و کاويهای هندی و علی الخصوص به طبقًه روحانيون يهود يعنی 

به دانشمند  که هم به معنی شاهی و همچنين( کاویظاهرا همين موضوع يکی شدن شکل عنوان . اطالق می گرديده است
را که در مرکز درفش  )کورش دوم(داود گرديده که ستارًه يهود دستاويزی برای ) بوده و نيز عنوان ايرانی علمای يهود 

پيداست که اين ستارًه ايرانی اصل که اکنون در قلب پرچم . کاويانی قرار گرفته بود به عنوان نماد ملت يهود انتخاب کنند
خود به خوبی آگاه بوده اند و با  کاویه خوبی نشانگر آن است يهود از اين عنوان ايرانی اسرائيل قرار دارد، خود ب

مصادره به مطلوبی از آن، پادشاهان هخامنشی شاخًه انشان را تحت نامهايی که به ترتيب ازترجمًه عبری نام افراد اين 
را به عنوان پرچم ويژًه خويش انتخاب نموده خاندان به دست آمده اند، نام پادشاهان اختصاصی يهود و پرچم ملی آنان 

نيز ديده ) شريران صحرا، تازيان عرب(عمالقه جالب است که در شمار اقوام بائدًه تورات و اساطير اسالمی نام . اند
بی شک در اصل اسطوره تازيان . نابود شده اند) در اصل کورش دوم، توس(داود ميشود که گفته شده است توسط 
بوده اند که در هنگام ) يعنی کيمريان کردوخی، قوم پيران ويسه شاهنامه( اوستا تئوژيه مذکور نه اعراب  بلکه همان قوم 

آشور پرداخته ولی بنا به  به دفاع از) توس(و کورش دوم ) کيخسرو(آغاز نبرد مادها و پارسها به رهبری کی آخسارو 
از سوی ديگر به نظر می رسد نام . کورش دوم شکست يافته و به اتحاديه مادها پيوسته بودند/ مندرجات اوستا از توس

که نام هفت ديو  -)يعنی خواستاران ظلم و جور(به قياس از نام پهلوی معروف کمالگه ) شريران صحرا(توراتی عمالقه 
/ جالب است که در شمار اين گروه معروف ديوان، نام توراتی. ند است، ساخته شده استشرور مخاصم هفت امشاسپ

، داماد و وليعهد سپيتمه جمشيدنامی بر ) مقتول( شائولديده ميشود که در تورات به صورت  سائولاوستايی مشترک 
از اين مطلب معلوم . رسيده بودبه قتل ) سپيتوره(است که به فرمان کورش سوم ) برديه(آستياگ و پدر گئوماته زرتشت 

يعنی ( سئوروماتهااشاره به نام قوم  اصلی سپيتمه جمشيد يعنی ) به اوستايی سئورو، يعنی شمشير( سائولميشود نام 
بسيار قابل توجه است که . می باشد) سيراکها، اسالف کرواتها(بوده است که همان قوم سلم شاهنامه ) دارندگان شمشير

) سکائيان پادشاهی شمال دريای سياه(اسکيتانيعنی نام اوستايی ) تور، نيرومند يا پيروزمند( تئورواز در شمار کمالگان 
به معنی لفظی فرمانروای شرور مترادف  ناونگهئيسيهگفتنی است يکی از اين کمالگه ديوان تحت نام . نيز ياد شده است

                                                                                                          .عمالقه است خود نامهای کمالگان و
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نيمه اسالمی مدل ممکن فرا روی ما ايرانيان استدموکراسی در ترکيًه نيمه مدرن و   
 
سلطنت طلبان در واقع ديکتاتوری سرمايه داران می خواهند چنانکه چپهای افراطی به چيزی جزحکومت و ديکتاتوری 

با چنين وضعی در مثلث متساوی اضالع جامعه ايران دو رأس ديکتاتوری پسندان نيرومند . کارگران رضايت نمی دهند
چه در مقام اصالح طلب نافع رژيم و چه در (مذهب شيعه، پيش روی طيف دارای رشد تصاعدی آزاديخواهان  سلطنت و

چه تشکلی هم از درون سلطنت طلبان پيدا . قرار دارند که فعًال هم جز اطالع رسانی راه گريزی ندارند) مقام نافی آن
ی جامعًه دموکرات آينده ايران اقناع و جايگزين کند و نميشود تا ديکتاتوری سرمايه دارانشان را با احزاب دست راست
رنه دکارت متفکر بزرگ فرانسوی چهار قرن پيش با . عطای کيش شخصيت پرستی شاهان را به لقای تاريخ بسپارد

ا انسانها آزاد نخواهند شد تا آخرين پادشاه ب:" تندخويی مطلب درستی را در باب ختم اسبداد شاهان و روحانيان می آورد
فرق آتاتورک با سواد  هم که همانند رضاشاه بی سواد معرف و حامی اوليه اش ". رودًه آخرين روحانی اعدام شود

ولی دومی بعد . استعمارگران انگليسی بودند در همين بود که اولی با اقدامی قاطع سلطان و مفتی را از قدرت خلع کرد
مد قاجار،خود شاه مستبدی شد و در احزاب سياسی را تخته کرد و ازکمی رفتارهای کج دار و مريض  و خلع شاه ناکارآ

روحانيت را هم به امان خدای مردم فريبشان رها کرد تا پسر کمر بستًه امام رضايش که هم نام محمد و هم نام رضا را 
ده بود تحويل يدک می کشيد، سر انجام مجبور شود با ترانًه با چشم گريان، وطن و جامعًه گوسفندی را که پديد آور

ما ظاهرًا نبايد جامعه آرمانی مطلوبمان در کشورهايی مثل سوئد و فرانسه و آلمان جستجو . گرگان واليت فقيهی دهد
خلع يد . ّمد نظر قرار دهيم) منهای موضوع کردان(ابتدا بايد خود را از اسالم طالبانی کنده  و دموکراسی ترکيه را . کنيم

ب ايران بود و تحويل آن به روحانيت طرفدار واليت فقيه نيمًه ديوانگی تاريخی ملت سرمست شاه، نيمًه درست راه انقال
در عهد فردوسی : از بادًه مذهب ما که به حکم شاه و حاميان جهانی غارتگرش برای مقابله با انقالبيون پرورده شده بود

هان و روحانيون منحوس گذشته کامًال محسوس که هنوز دموکراسی به سيب و پيازی نمی ارزيد همين نياز اتحاد اين شا
:   وی مطالب زير را در بارًه شاهپور ساسانی می سرايد. بوده  که حاال ديگر در جامًه واليت فقيه فرد واحدی شده است

                                                                                                                                          
 چو بر دين آند شهريار آفرين 

  برادر شود پادشاهى و دين 
  چنان دين و شاهى به يكديگرند 
  تو گويى آه در زير يك چادرند 

  شاهى بود دين به جاى  تخت نه بى
  نه بى دين بود شهريارى به پاى 

  دو ديباى بر يكدگر بافته 
  بر آورده پيش خرد تافته 

  نياز است دين  ز پادشا بىنه ا
  نه بى دين بود شاه را آفرين 
  نياز  نه آن زين نه اين زان بود بى
  دو انباز ديديمشان نيك ساز 
  دو گيتى همه مرد دينى برد 

  چو باشد خداوند راى و خرد 
  چو دين را بود پادشا پاسبان 

   تو اين هر دو را جز برادر مخوان
)آسمان مأخذ شعر فردوسی، فصلنامًه هفت(  

:                                                                                                     کالم آخر  
دين و آيين اسالم  ازرفرم در فرماسيون اجتماعی عشيرتی و برده داری قرون وسطايی عربستان پديد آمده که دو 

در اين دين تعبد جايگزين آزادانديشی شده وغالب . ات کنونی عقب استفرماسيون از جوامع سرمايه داری و دموکر
انسانهای مؤمن آن بيگانه از زمان و مکان و متظاهر و از لحاظ امور اقتصادی خالفکار بار می آيند و مرثيه خوانی ها، 

يادی از جوامع مسلمين، عزاداريهای اغراق آميز ماه محرم،  تعبد طوالنی با نماز و روزه برای خدای بی نياز، وقت ز
تعبد محض و . را می گيرد وقتی که بايد در جستجوی دانش و فنون و حتی اخالق عملی صرف شود خصوصًا شيعيان

اعتقاد صد در صدی به فرق اسالمی که در گذشته های دور شکل گرفته اند سد راه پيشرفت و رفاه و آزادی مردم اين 
اقعی را فدای جهان آخرت موعود و موهوم و يا تلفيق ناموفق آنها ميکنند در اين اکثر مسلمين امور جهان و. جوامع است

جوامع نياز است اسالمی پا گيرد که بر نسبيت حقايق اسالم و قرآن کامًال واقف باشند و اّال از قافلًه سريع السير تمدن 
).            والسالم(ا نيز به کشتن دهيم هرچه بيشتر عقب خواهيم ماند و در اين راه چه بسا که ممکن است ميهن ايرج ر
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          :                                   عمدًه  اين مجموعه مقاالت عبارتند از کتبی منابع     
                                                                                                                                       

                          .                                                                   ، تأليف جواد مفرد کهالن ١در آينًه تاريخ  -١
گزارش زادگاه زرتشت و تاريخ اساطيری ايران ، تأليف جواد مفرد کهالن                                                      -٢
                     کيانيان، تأليف آرتورکريستن سن، ترجمًه ذبيح اله صفا                                                          -٣
نخستين انسان و نخستين شهريار در تاريخ اساطيری ايران، تأليف آرتورکريستن سن، ترجمًه احمد تفضلی و ژاله  -۴

               .                                                                                                                            آموزگار
.                                                                                              فرهنگ نامهای اوستا، تأليف هاشم رضی -۵
                      .                                                                فرهنگ واژه های اوستا ، تأليف احسان بهرامی -۶
، تأليف ابراهيم پور داود                                                                                                      ٢و١يشتها  -٧
                                          .                                                  ياد داشتهای گاثاها، تأليف  ابراهيم پورداود -٨
  ، تأليف ابراهيم پور داود                                                                                                      ٢و١يسنا  -٩
                                                        .                             پژوهشی در اساطير ايران، تأليف مهرداد بهار -١٠
.                                                           تاريخ ماد تأليف ايگور ميخائيلويچ دياکونوف، ترجمًه کريم کشاورز -١١
                                                               .                                      ايران باستان ، تأليف حسن پيرنيا  -١٢
.                                                            ترجمًه مسعود رجب نيا. ميراث باستانی ايران، تاليف ريچارد فرای-١٣
.                                   مًه روحی اربابترج. داندامايف. ا.تأليف م. ايران در دورًه نخستين پادشاهان هخامنشی -١۴
.                                                                                   ايران در عهد باستان، تأليف محمد جواد مشکور -١۵
                                           .  تاريخ ارمنستان، تأليف موسی خورنی، ترجمًه گئورکی نعلبنديان، چاپ ايروان -١۶
.                                        فرهنگ پهلوی به فارسی و ترجمًه فارسی به پهلوی ، تأليفات دکتر بهرام فره وشی -١٧
                                  .                                              تاريخ انبياء وقصص قرآن، تأليف حسين عماد زاده -١٨
.                                                                                                           آيين مغان، تأليف هاشم رضی-١٩
                                         .                                          زرتشت در گاثاها، ترجمه و تحقيق هاشم رضی -٢٠
.                                                                                           فرهنگ فارسی  ، تأليف دکتر محمد معين -٢١
                                          .                       به انگليسی. اساطير و افسانه های باستانی، تأليف کنت مکليش -٢٢
.                                                      بين النهرين باستان، تأليف ژرژ رو، ترجمًه عبدالرضا هوشنگ مهدوی -٢٣
                                               .                                                                   انجيلها، ترجمًه  فارسی -٢۴
          تورات ، ترجمًه فارسی                                                                                                          -٢۵
                                                           .                       ترجمه و توضيح بهاء الدين خرمشاهی قرآن ، به -٢۶

.                                                                 بندهش، تأليف فرنبغ دادگی، به ترجمه و توضيح مهرداد بهار  -٢٧ 
.                                 ن نجم آبادیدينهای ايران باستان، تأليف هنريک ساموئل نيبرگ، ترجمه دکتر سيف الدي -٢٨ 
.                                                                       به ترکی آذری. گونئيلی. م. ده ده قورقود، ترجمه، حسين  -٢٩ 
                                      .               تأليف هيچکاک ، به انگليسی، از طريق انترنت. فرهنگ نامهای تورات -٣٠ 
جغرافيای تاريخی بلخ و جيحون تأليف الهامه مفتاح                                                                                -٣١ 

                                                                                                                                                       
                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


