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  )إستر و مردخای داستان(افسانۀ فوریم 

آمده، و گفته شده که در    » کتاب إستر «نام    داستان استر و مردخای در یک سورۀ تورات به        

 در زمانی از سدۀ اند که ناقالن این داستان انبیای یهود بوده. زمان خشیارشا اتفاق افتاده است 

 را »فــوریم« موســوم بــه  یهــودقــوم دینــی  تــاریخیداســتان یــک  تــاانــد وارد تــورات کــرده م دوم پ

نحـو مبهمـی مانـده بـوده      ؛ داستانی که از زمانهای دورتر در خاطرۀ قومی آنها بـه جاودانه سازند 

نحــوی کــه خــواهیم خوانــد   ولــی حقیقــتش در زمــان نگارشــش برایــشان معلــوم نبــوده اســت و بــه   

  .اند بازنویسی کرده

از روی تـورات خـواهیم خوانـد، ولـی پـیش از خوانـدن آن خـواهیم        تر  این داستان را پائین   

رسد که اصل ایـن داسـتان مربـوط بـه شورشـی باشـد                 نظر می   به. کوشید که منشأ داستان را بیابیم     

. راه افتـاد    بـه ) اکنون جزیرة الفِیَلَه  (» یِب«م در مصر بر ضد اسرائیلیان جزیرۀ           پ ۴۱۰که در سال    

گ یهـودی از زمـان فرعونـان جـاگیر بودنـد؛ جمـاعتی کـه شـاید                  در این جزیره یک جماعت بـزر      

مــصر پناهنــده شــده   دســت نبوخذنــصر بــابلی بــه  م بــه پــس از تخریــب اورشــلیم در ســدۀ هفــتم پ  

شــاید هــم از بقایــای اســرائیلیان قــدیمِ مــصر بودنــد کــه همچنــان در مــصر مانــدگار شــده     . بودنــد

. ده بودنـد و شـهر نـسبةً بزرگـی داشـتند           ئـی مجـزا تـشکیل دا        آنهـا بـرای خودشـان جامعـه       . بودند

عنــوان بخــشی از  بــهبــوجیە ضــمیمۀ ایــران شــد ایــن یهودیــان مــصری    وقتــی مــصر در زمــان کــام 

  . دارای زندگی رضایتبخشی بودند، و معبد خاص خودشان را داشتند رعایای فرعون مصر

ر داریــوش دوم ضــمن یــک سلــسله اصــالحات کــه در کــشورهای شاهنــشاهی انجــام داد، د   

متولیان معبد یهودان مصر دستور فرستاد کـه مجوعـۀ قـوانینی کـه              م ضمن فرمانی به      پ ۴۱۹سال  

دستور او وضع کرده است را در میان خودشان مجرا بدارند و  عزرا در سرزمین اصلی اسرائیل به

اجـازۀ نوسـازی معبدشـان بـا هزینـۀ خزانـۀ       . مراسم عید فِصح را برطبق قوانین عزرا انجـام دهنـد       

ایـن دسـتور در میـان یهـودان جزیـره خوانـده             . ریاری مصر نیز همراه این دستور فرستاده شـد        شه

   ١.شد و شور و اشتیاقی در آنها پدید آورد

ولی آنها پس از آنکه معبدشان را نوسازی کردند، با سـوء اسـتفاده از آزادیهـائی کـه چتـر                     

اقداماتی ازقبیل قربانی کردن     حمایت شاهنشاهی برای ادیان و عقاید ایجاد کرده بود دست به          
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  ۴۶۴

رفــت، و کاهنــان مــصری را  شــمار مــی مقدســات مــصریان بــه گــاو در معبدشــان زدنــد کــه تــوهین بــه

  . برضد آنها برانگیخت

ــه   در ایــن ــام وی زمــان افــسری ب ــود، و اَرشــامە      ن ــوب مــصر ب ــدار جن درنە سپهــساالر و فرمان

 بـرای دادن گـزارش روانـۀ ایـران     ۴۱۱ارشـامه در سـال      . هخامنشی شهریاریِ کـل مـصر را داشـت        

ــه وی    درنە کــه نــامش را یهــودانِ مــصر    پــسر وی. درنە ســپرده شــد  شــد، و امــر سرپرســتی مــصر ب

ــیم و مــا شــکل درســتش را نمــی  (انــد  نوشــته» نفایــان« . جانــشین پــدر در جنــوب مــصر شــد   ) دان

اض قربـانی کـردن گـاو    اعتـر  زودی کاهنان جنوب مصر سربازان مصرِی زیر فرماِن نفایان را به     به

خاطر مراعات مقدسات     بهاز آنجا که قوانین ایران      . در معبد یهودان برضد یهودان شوراندند     

قربانی کردن گاو در مصر را ممنـوع اعـالم داشـته بـود و یهـودان بـا آن عملـشان قـانون                         مصریها

 که مردم جزیره در معبدی. ایران را نقض کرده بودند، نفایان نیز گویا با این شورش موافق بود

مـصر در جزیـره سـاخته و در زمـان          بـوجیە بـه     زمان آخرین فرعونان مصر و پیش از لشکرکشی کام        

داریوش دوم نوسازی کرده بودند توسط شورشیان ویـران و بـا خـاک یکـسان شـد، و گنجینـۀ آن                      

 گرفتنـد و   یهودان با زنان و فرزندانشان پالس پوشیدند و سوگوار نشـستند و روزه     . تاراج رفت   به

ئـی نـزد فرمانـداران     از خدایشان تقاضا کردند که دشمنانشان را نابود کند؛ و با نوشتن شکوائیه      

آنها اطالع دادنـد کـه        دادخواهی کردند و به    در فلسطین اسرائیلی شهرهای اورشلیم و سامره      

را حفـظ    بـوجیە وقتـی مـصر را گرفتـه حرمـت آن             این معبد در زمان قـدیم سـاخته شـده بـوده و کـام              

. شـده وسـاطت و اقـدام کننـد          کرده است، و از آنها تقاضا کردند که بـرای بازسـازی معبـد ویـران               

پاسـخی کـه از اورشـلیم و    . ولی یهودان سامره و اورشـلیم بـا یهـودان مـصر میانـۀ خـوبی نداشـتند              

ز از پـس نیـ   دادخـواهی کننـد، و از آن   شهریار مـصر آنها رسید آن بود که نزد ارشامە  سامره به 

درگاه خدایـشان   داری و زاریِ یهودان به پوشی و روزه پالس. قربانی کردن گاه خودداری ورزند   

پنداشـتند محـرک ایـن شـورش بـوده زیـرا بـا                درنە بود که مـی      نفرین آنها متوجه وی   . ادامه یافت 

. قربانی کردن گاو و گوسفند مخالف بوده، و پسرش با اشارۀ او مرتکب این جنایت شده اسـت                 

را افتادنـد و در کنـار دروازۀ شـهر            بـه  تـبس سوی پایتختِ جنوب مـصر        ع بزرگی از آنها به    جم

اتهــام بـرهم زدن نظــم عمــومی   شــان بـه  ایـن اقــدام آنهـا شــورش تلقـی شــد، و همـه    . بـست نشــستند 

در دنبــال گــزارش کــه نــشانۀ خــشم شــدید یهــودان مــصر از شــهریار    . بازداشــت و زنــدانی شــدند 

خــوانیم کــه خــدای اســرائیل    اشــت و زنــدانی کــردن شورشــیان اســت، مــی   خــاطر بازد ایرانــی بــه 

درنە را سـگهای هـار    درنە را مورد غضب قرار داد، پـِی پـای وی   های مظلومان را شنید و وی  البه

خواسـت   دریدند، و همۀ کسانی که در ویران کردن معبد خدای اسرائیل شـرکت کـرده بودنـد بـه          



  ۴۶۵

  ١.خدای اسرائیلیان کشتار شدند

توان پنداشت    گونه صورت گرفت، ولی می      چه» دشمنان اسرائیل «م نیست که کشتار     معلو

های اسرائیل هنوز در زندان و در بـیم کـشتار بودنـد،      مصر برگشت بازداشتی    که ارشامە وقتی به   

 امـا کیفرهـای شـدید مـسببان مـصرِی      .و او آنها را آزاد کرد، و مسببان تخریب معبـد را کیفـر داد       

 مدةً کاهنان بودند برای ایران گران تمام شد، زیـرا همینکـه خبـر درگذشـتِ داریـوش      واقعه که ع

اردشـیر دوم  . مصریان وارد شورش ضد ایرانی شـدند  چنانکه باالتر دیدیممصر رسید   دوم به 

موقـع بـرای آرام کـردن     نیز همراه با آن گرفتـار شـورش کـوروش کهتـر شـد و امکـان نیافـت کـه بـه                 

فرعونـان جدیـِد مـصر کـه     . از اطاعت ایران بیرون شد   چنانکه دیدیم صر  مصر اقدام کند، و م    

رفتــاری  شــان بــا یهــودان نیــک  یــاری ســربازان یهــودی نیــاز داشــتند، همچــون نیاکــان دیرینــه   بــه

فرعــون  دهــد کــه یهــودان بــه دوره در جزیــره بازمانــده اســت نــشان مــی اســنادی کــه از ایــن. کردنــد

  ٢.اند ه و زندگی عادی داشت وفادار بوده

دنبـال ایـن شـورش ضـد یهـودی در خطـر جـدی                 بینیم، زندگی یهودان مـصر بـه        چنانکه می 

زودی شـورش     بـه . رفـت   زنـدان افتادنـد و بـیم کـشته شدنـشان مـی              قرار گرفت و بسیاری از آنها به      

پس آن کشتاری که . مصریان بر ضر سلطۀ ایران آغاز شد که به احیای سلطنت فرعونی انجامید

شاید یهودان . بایست که در ارتباط با شورش مصریان تفسیر کرد    اند می    را داده  یهودان خبرش 

نیز در این شورش با مدعی فرعونی همکاری کرده باشند، یعنی سربازان و ساز و بـرگ پادگـان                   

اند که از کسانی که شورشیان یهـودی   وسیله توانسته این یب را در اختیار او قرار داده باشند و به       

  .اند انتقام بگیرند  و زندانی کرده بودهرا بازداشت

پایتخـت ایـران و    داستان تورات کنـونی کـه رخـداد بـزرگ تـصمیم بـه کـشتار یهـودان را بـه              

گوید که قرار شده بود یهودان را کشتار همگانی کنند؛ ولی خـدا      زمان خشیارشا برده است، می    

  . ر رهیدند یهودان رسید و دشمنانشان کشته شدند و یهودان از خط دادِ به

ستیزی   های بعدی در تورات خودشان داستان این یهودی         یهودان اورشلیم در سده   یعنی،  

را مربوط به دوران خشیارشا دانستند که در پایتخت ایران اتفاق افتاده است، و داستان اسـتر و                  

هامـان ابـن    «در ایـن داسـتان گفتـه شـده کـه وزیـر بـزرگ خـشیارشا کـه                    . مردخای را ابداع کردنـد    

بـــود محـــرک اصـــلی بـــرای صـــدور دســـتور کـــشتار همگـــانی یهـــودانِ سراســـر   » مـــداتا اجـــاجیه

  .کشورهای تابع شاهنشاهی ایران بود
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  ۴۶۶

فلـسطین کوچیـده بودنـد     قبیلۀ اجاج از قبایل کهن فلسطین بوده اسـت، و یهودیـانی کـه بـه        

یق بودنـد  از عمـال » اجـاج «در تـورات گفتـه شـده کـه        . انـد   مدتهای درازی با آنها درگیری داشـته      

» اجـاج «از شاه عمالیق نیز با همین نـامِ         ) ۸/ ۱۵(در کتاب سموئیل    ). اندام  یعنی مردان درشت  (

. بوده اسـت ) تبار آرامی( پس هامان ابن همداتا اجاجی از همین قبیله و کنعانی      .یاد شده است  

 قربانی  چه بسا که محرِک کاهنان مصری برای ویران کردن معبد یهودان در جزیرۀ یب به اتهام               

وسیله یهودان را برانگیختـه   این کردن گاو در معبدشان همین هامان بوده است که امید داشته به         

. کـشیده را از آنهـا بگیـرد    اش که از زمان نیاکـانش بـا خـود مـی     کشتن دهد و کین دیرینه     کند و به  

بر بنــاهــا  اجــاجی کــامالً قابــل توجیــه اســت، زیــرا  ایــن هامــانِ اجــاجی ســتیزی  داســتان یهــودی

 شـاید او  .اند ها دشمن بوده و جنگها با یکدیگر داشته  قدیم با اسرائیلی   از داستانهای تورات 

دانـم هـم      تبار در دستگاه شهریاری مصر بوده است؛ زیرا چنانکـه مـی             یکی از بلندپایگانِ آرامی   

 از آرامیان زمینه نامهای بسیاری در این. یونانیها در آن دستگاه بودند هم آرامیها و هم مصریها

در گورسـتان آرامیهـا   . انـد  های پنجم و چهارم برای ما مانده که در مصر سـکونت داشـته              در سده 

نامهــای ایرانــی   کــه شــماری از آنهــا در ســدۀ حاضــر شــکافته و مطالعــه شــده اســت      در مــصر 

می شود، ولی نام پدر و پدر بزرگشان آرامی اسـت، و نـشانهای قـو                داتە نیز دیده می     همچون بغە 

و دینی سرزمینهای بومِی خودشان در کنارشان دفن شده است، و ایـن نـشان از آن دارد کـه پـسر                      

   ١.در نسلهای بعدی نام ایرانی داشته

زیسته، ولـی   شک در مصر می   تبار خالص بوده، و بی      هرحال، هامان اجاجی یک آرامی      به

» هامـان « شـده کـه   آن گفتـه در قـر . وزیـر خـشیارشا شـده اسـت       در داستان توراتِ کنونی تبدیل بـه      

بایـست کـه ریـشه در داسـتانهای           ایـن سـخن نیـز مـی       . اسرائیل بود   وزیر فرعون مصر و دشمن بنی     

رسـد کـه یهـودان     نظـر مـی   بـه . انـد  بخشی دیگر از یهودان داشته باشـد کـه تـورات دیگـری داشـته         

جزیـرۀ یـب را    حجاز تا اوائل سدۀ هفتم مسیحی بنابر داستانهای توراتِ خودشان اصل داستانِ             

دانـیم، داسـتان موسـا و         چنانکـه مـی   . یاد داشتند که در مصر اتفـاق افتـاده بـوده            نحو مبهمی به    به

اسـرائیل در قـرآن بـا آنچـه در تـوراتِ کنـونی آمـده تفـاوت دارد؛ عـالوه بـر موسـا کـه                             انبیای بنـی  

ان شخصیتش در این تورات بـا شخـصیت موسـای تـورات کنـونی متفـاوت بـوده، داوود و سـلیم            

اند و    اند ولی پیامبر نبوده     اند که خطاهای بزرگی هم داشته       نیز که در تورات کنونی دو شاه بوده       

اند، در توراتِ یهودانِ حجاز هردوشان پیامبرانِ گزیدۀ  کسان دیگری در زمان آنها نبوت داشته

اند، ولی  در تورات کنونی داوود و سلیمان پادشاهان یک شهر و چند روستا بوده. اند خدا بوده
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در داســتان آن تــورات دیگــر کــه در قــرآن نیــز آمــده اســت داوود و ســلیمان شــاهان سراســر گیتــی    

ــتند   ــان داشـ ــۀ موجـــودات روی زمـــین در فرمـ ــورات  . بودنـــد و کلیـ ــز در آن تـ ــراهیم نیـ ــتانِ ابـ داسـ

یقینـاً تـورات دیگـری      . با توراتِ کنونی تفاوت بـسیار داشـته اسـت          گونه که در قرآن آمده      آن

 یهودان حجاز بوده که داستانهایش با داستانهای توراتِ یهودان اورشلیم تفاوت داشته، و   نزد

 یادشـده را   اند داستانهای این تورات دیگر بوده، توراتی کـه کـشتارِ       شنیده  آنچه مردم حجاز می   

) یعنــی شــهریار مــصر(وزیــر فرعــون مــصر  درســتی بــهدانــسته، و هامــان را  مــصر مــی مربــوط بــه

ــر فرعــون و         . ه اســتدانــست مــی ــام هامــان در شــش مــورد در قــرآن آمــده و تــصریح شــده کــه وزی ن

اسـرائیل   سبب مورد خشم خدای بنـی     اسرائیل بود، و به همین      همدست او برای نابودسازی بنی    

  .کیفر کردار بدش رسیده همراه فرعون غرق شد قرار گرفت؛ و سرانجام به

، کـشف شـده    )جزیـرة الفیلـه   ( جزیـرۀ یـب      هائی که در سـدۀ اخیـر در مـصر، در همـین              نوشته

شـود کـه اصـل واقعـه      حقیقت رخداد را برای ما بیان داشته است، و با بازخوانی آنها معلـوم مـی            

امــا نویـسندگانِ تـورات کنــونی حـضور جماعـات یهــودی در     . در مـصر اتفـاق افتــاده بـوده اسـت    

اسـرائیل همـراه موسـا از     ه بنیاند که پس از آنک اند، و عقیده داشته شناخته رسمیت نمی  مصر به 

یهــودان مــصر نیــز اختالفــشان بــا . ئــی در مــصر نبــود گــاه هــیچ یهــودی مــصر گریختنــد دیگــر هــیچ

شـناختند و قبلـۀ خـاص خودشـان را      رسـمیت نمـی   حدی بود که قبلۀ آنها را به       یهودان اورشلیم به  

دربارۀ ) اورشلیمتورات  (علت سکوت تورات کنونی     . داشتند که در همان جزیره ساخته بودند      

  . یهودان مصر نیز همین است

 گـره   »فـوریم «نـام     اینک داسـتانِ رهـایِی یهـودان از کـشتار همگـانی بـا یـک نمـاد دینـی بـه                     

ساله یهودان  شود و همه عنوان یکی از مهمترین رخدادهای تاریخ یهود یاد می    خورده و از آن به    

ت روزی کـه قــرار بـوده یهــودان کــشتار   داشــ دارنـد؛ گرامــی  روز را گرامـی مــی  در سراسـر گیتــی آن 

انـد تـا بنـدگان        انـد کـشتار شـده       همگانی شوند ولی دشمنان آنها که برضدشان توطئه چیده بـوده          

 در تــوراتِایــن داســتان . گزیــدۀ خــدای اســرائیل زنــده بماننــد و نــام خدایــشان جاویــدان بمانــد  

  : چنین آمده استکنونی 

ه از هنــد تـا حــبش بـر صــد و بیـست و هفــت    در زمـان اَحــشویروش، همـان اَحــشویروش کـ   

کرد، در آن ایام در حینی کـه اَحـشویروش پادشـاه برکرسـی سـلطنت                  والیت سلطنت می  

ــسلطنۀ شــوش نشــسته بــود، در ســال ســوم از ســلطنتش ضــیافتی بــرای         خــویش در دارال

جمیع سروران و خادمان خود برپا نمود و بزرگان پارس و ماد از امرا و سـرورانِ والیتهـا                   

پس مدت مدید صد و هشتاد روز توانگری جالل سلطنت خویش و            . حضور او بودند    به
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ــوه مــی     ــرای همــۀ      . داد مجــد و عظمــت خــود را جل پــس از انقــضای آن روزهــا پادشــاه ب

ــر کــه در دارالــسلطنۀ شــوش از    کــسانی ــر و مهت روزه در   هفــتمهمــانی یافــت شــدند  کهت

کتـان سـفید و الجـورد بـا ریـسمانهای           هـا از      پـرده .  باغ قـصر پادشـاه برپـا نمـود         ساختمان

های نقره بر ستونهای مرمِر سفید آویختـه و تختهـای طـال و نقـره        سفید و ارغوان در حله    

و آشـامیدن از ظرفهـای     . سـفید و مرمـر سـیاه بـود         فرشی از سنگ سـماق و مرمـر        بر سنگ 

اوان طال بود و ظرفها را اشکال مختلف بود و شرابهای ملوکانه برحسب کرم پادشاه فر               

نمـود، زیـرا پادشـاه        و آشامیدن برحـسب قـانون بـود کـه کـسی برکـسی تکلـف نمـی                 . بود

. اش چنین فرموده بود که هرکس موافق میل خود رفتار نمایـد    دربارۀ همۀ بزرگان خانه   

  . کرد اَحشویروش پادشاه برپا  نیز ضیافتی برای زنان خانۀ شاهِیشهبانو وشتی

شراب خوش شد هفت خواجه سرا یعنی مهومان و بِزنا          در روز هفتم چون دل پادشاه از        

و حربونــا و بِغتــا و اَبغتــا و زاتــر و کرکــسرا کــه در حــضور اَحــشویروش پادشــاه خــدمت          

 حضور پادشاه بیاورند تا زیباییِ       به شاهی را با تاج     شهبانو وشتی  فرمود که    راکردند    می

 شـــهبانو وشـــتیامـــا . ر بـــودخالیـــق و ســـروران نـــشان دهـــد، زیـــرا کـــه نیکـــومنظ  او را بـــه

. دسـت خواجـه سـرایان فرسـتاده بـود بیایـد             حسب فرمانی کـه پادشـاه بـه         نخواست که به  

آنگــــاه  … .پــــس پادشــــاه بــــسیار خــــشمناک شــــده غــــضبش در دلــــش مــــشتعل گردیــــد

 اگـر ایـن عمـل وشـتی نـزد زنـان در ممالـک                …حضور شاه عرض کـرد کـه          به» ممنوکان«

  .وار خواهند شدشایع شود شوهرانشان در نظرشان خ

.  حضور یابدشاه بزمهای حق ندارد که در وشتی دیگرفرماید که  پس از این واقعه شاه می    

مـردی  .  کنـد  جـای وشـتی شـهبانوی ایـران         بـه گیـرد کـه همـسر دیگـری بگیـرد و              سپس تصمیم می  

در انـد    را کـه پـدر و مـادرش مـرده         عمـویش  و دختـر     دارد کـه مردخـای نـام        شوش است یهودی در   

ــه نــام دارد را ایــن دختــر. نــد سرپرســتی مــیاش  خانــه سدعنــوان یــک دوشــیزۀ    مردخــای بــه کــه ه

  . شاه نشان داده شود  تا بهکند میکارگزاران شاه معرفی  بهاست ) ستاره(که نامش إستر ایرانی 

پــس چــون فرمــان پادشــاه شــایع شــد و دختــران بــسیار در دارالــسلطنۀ شــوش زیــر دســت     

 زنـان  نگهبـان خانۀ پادشـاه زیـر دسـت هیجـای کـه            ر را نیز به    جمع شدند، إست   »هیجای«

پـس إسـتر را در       ….توجـه او را جلـب کـرد       نظر او پـسند آمـده         و آن دختر به   . بود آوردند 

 شـاهی قـصر   سال هفتم سلطنت اَحـشویروش پادشـاه در مـاه دهـم کـه مـاه طیبـت باشـد بـه                    

از همۀ دوشـیزگان در     بیش  و  از همۀ زنان دوست داشت      بیش  و پادشاه إستر را     . آوردند

جـای   بـه  را برسـرش گذاشـت و او را   شـاهی حضور وی نعمـت و التفـات یافـت، لـذا تـاج         
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  … .کرد شهبانوی خویشوشتی 

در آن ایام در حینی که مردخای در دروازۀ پادشاه نشسته بـود دونفـر از خواجـه سـرایان                    

ســـتند کـــه بـــر   بِغتـــان و تـــارش غـــضبناک شـــده خوا    پادشـــاه و حافظـــان آســـتانه یعنـــی   

را بـه      آن و چـون مردخـای از ایـن امـر اطـالع یافـت             . اَحشویروش پادشاه دسـت بیندازنـد     

ــر دادشــهبانو اســتر  ــان مردخــای   ، خب ــه و إســتر از زب را پــس ایــن امــر   . اطــالع دادشــاه  ب

تفحــص نمــوده صــحیح یافتنــد و هــردو ایــشان را بــردار کــشیدند و ایــن قــصه در حــضور     

  .  شدنوشتهپادشاه در کتاب تواریخ ایام 

 اجــاجی را عظمــت داده  همــداتاپــس از ایــن وقــایع اَحــشویروش پادشــاه، هامــان ابــن      

ذاشـت و    او را از تمـامی رؤسـائی کـه بـا او بودنـد بـاالتر گ                 درجۀ بلند رسـانید و کرسـیِ        به

آوردنــد و ســجده  هامــان ســر فــرود مــی  جمیــع خادمــان شــاه کــه در دروازۀ شــاه بودنــد بــه   

آورد و او را      لـیکن مردخـای سـر فـرود نمـی         . کردند، زیـرا کـه شـاه چنـین فرمـوده بـود              می

مردخای پرسیدند که تو چرا      و خادمان شاه که در دروازۀ شاه بودند از        . کرد  سجده نمی 

ایـشان   گفتنـد بـه   او مـی   روز بـه    نمـائی؟ هرچنـد روز بـه        مـی وجهی  تـ   فرمان شاه بی    نسبت به 

شود یـا   پس هامان را خبر دادند تا ببینند که آیا کالم مردخای ثابت می   . داد  گوش نمی 

  .  خبر داده بود که من یهودی هستمایشان بهنه، زیرا 

ضب نمایـد از غــ  د و او را سـجده نمـی  آور و چـون هامـان دیـد کـه مردخـای سـر فـرود نمـی        

نظر او سهل آمد و او را از قوم   تنها بهو چونکه دست انداختن بر مردخایِ. مملو گردید

 کـه در تمـام    کـرد مردخای اطالع داده بودند، پس قصد هالک نمودن جمیـع یهودیـانی       

  .  زیرا که قوم مردخای بودند،مملکت اَحشویروش بودند

 نیسان باشد، هـر روز در حـضور   در ماه اول از سال دوازدهم سلطنت اَحشویروش که ماه 

پــس . انداختنــد هامــان و هرمــاه تــا مــاه دوازدهــم کــه مــاه آذار باشــد فــور یعنــی قرعــه مــی  

جمیـع والیتهـای     قومی هستند که در میان قومهـا در       : اَحشویروش پادشاه گفت    هامان به 

جا   اند و شرائع ایشان مخالف همۀ قومها است و شرایع پادشاه را به              مملکت تو پراکنده  

اگـر پادشـاه را پـسند       . آورند و ایشان را چنین واگذاشتن برای پادشـاه مفیـد نیـست              نمی

پــس کاتبــان پادشــاه را در روز … .آیــد حکمــی نوشــته شــود کــه ایــشان را هــالک ســازند  

امیــران پادشــاه و  وفــق آنچــه هامــان امــر فرمــود بــه  ســیزدهم مــاه اول احــضار نمودنــد و بــر

تـا همـۀ یهودیـان را    … .ودند و بر سروران هر قوم مرقـوم شـد     والیانی که بر هر والیت ب       به

روز یعنی سـیزدهم مـاه دوازدهـم کـه مـاه آذار باشـد هـالک کننـد و                  از پیر و جوان در یک     
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و ایـن حکـم در دارالـسلطنۀ شـوش نافـذ شـد و پادشـاه و                  … .اموال ایشان را غارت کننـد     

  . اما شهر شوش مشوش بود،نوشیدن نشستند هامان به

خواســته شــهبانو را طــالق بــدها و بــا دختــر دیگــری  بینــیم، شاهنــشاه ایــران مــی  مــیچنانکــه

دهـد و   گـر او را فریـب مـی      ازدواج کند و این دختر را شهبانوی ایران سازد، و یـک یهـودی حیلـه               

کنـد، و ایـن دختـر         عنـوان اینکـه ایرانـی اسـت بـه شاهنـشاه قالـب مـی                 یک دخترِ یتمِ یهودی را به     

کـس از درباریـان و بزرگـان     نه شاهنشاه و نه هـیچ . شود دی شهبانوی ایران می نام و نشان یهو     بی

خواسـته زن     هـا، وقتـی مـی       شاهنشاه مثل یکی از دهاتی    . شود  ایران متوجه این فریب بزرگ نمی     

بگیرد، چیزی جز زیبایی دختر برایش اهمیت نداشته، و همینکه دختـر را دیـده او را پـسندیده                   

  . تاج بر سرش نهاده شهبانو کرده استپرس و جو گرفته و  و بی

گرفتـه شـده   » نـارگیلیە «بایست از داستان معروف  رسد که این بخش داستان می  نظر می   به

آتن فرسـتادند، و او نـزد حاکمـان آتـن بـرای خـودش        گفتند ایرانیها او را به باشد که یونانیها می  

راه  د و در یونــان جنــگ داخلــی بــهفرسـتا  جـا بــاز کــرد و همــۀ اســرار آتـن را بــرای دربــار ایــران مــی  

  .دنبال آورد افکند، جنگی که سالها ادامه یافت و خرابیها و کشتارها به

نـام    نـام و نـشان بـه        در و پیکـری بـوده کـه یـک مـرد بـی               دربار شاهنشاهی هم چنان  خانـۀ بـی        

 گـری بـرای خـودش در آن    اش نشسته بوده با حیلـه  مردخای پس آنکه چند روزی در کنار دروازه 

مقام بلند رسیده است بدون آنکـه معلـوم شـود کـه اهـل کجـا اسـت و از چـه                 جا باز کرده بوده و به     

کس از بزرگان دربار ایران نیز از اصل و نسب و  هیچ. خاندان و قومی است و از کجا آمده است      

شاهنشاه حتی خبر نداشته که یهودان دین دیگری دارنـد و  . پیشینۀ او هیچ آگاهی نداشته است  

او اطـالع داده و از او اجـازه    را بـه    کنند، و همدان اجـاجی ایـن        ق احکام دین ایرانی رفتار نمی     طب

  .گرفته که همۀ یهودان را کشتار و نابود کند

اندازی در دربار شاهنشاه برای آن بوده که تـصمیم         جالبترین بخش این داستانْ رسمِ قرعه     

در مـاه   ( زیرسلطۀ شاهنـشاهی قتـل عـام شـوند           یک از اقوام    بگیرند که در پایان هرسال باید کدام      

اول از سال دوازدهم سلطنت اَحشویروش که ماه نیسان باشد، هـر روز در حـضور هامـان و هرمـاه         

نـام یهـودان    سـال قرعـه بـه    و آن) .انداختنـد  تا ماه دوازدهم که مـاه آذار باشـد فـور یعنـی قرعـه مـی             

  .سیزدهم ماهِ آخرِ سالْ کشتار و نابود شونددرآمد و قرار شد که یهودانِ سراسر جهان در روز 

طـور ناشـناس    روزه به  گرانه شهبانوی ایران کرده بود همه        که استر را حیله    مردخای یهودی 

نشست، و اتفاقا زمزمۀ دو مـرد خـشمگینِ مـست از نـوکران شـاه کـه                    در برابر دروازۀ خانۀ شاه می     

این خدمت کـه جـان      .شاه رساند   سط استر به  را تو   کشتن شاه گرفته بودند را شنید و آن         تصمیم به 
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شاه خبـر نداشـت کـه مردخـای         . بان خانۀ شاه شود     شاه را نجات داده بود سبب شد که او دروازه         

شود که مردخـای از قـوم یهـود اسـت      هامان وقتی متوجه می . از خویشان استر و پرورندۀ او است      

بــودنِ  یــن امــر نیــز فقــط یهــودی علــت ا. گیــرد کــه همــۀ یهــودان جهــان را نــابود کنــد   تــصمیم مــی

 کـشتن دادن هامـان    بـرای بـه  دهد کـه  استر رهنمود می     به مردخای. مردخای است نه چیز دیگری    

در همـین روزهـا   . گیرد که هامـان را بـا شـاه مهمـان کنـد      استر از شاه اجازه می پس  . توطئه بچیند 

دمتی کـه بـا افـشای توطئـۀ     خـاطر خـ   مردخـای بـه   شود کـه بـه      برآن می  افتد و   یاد مردخای می     به شاه

او کــرده اســت پــاداش بزرگــی بدهــد، و ایــن در حــالی بــود کــه هامــان قــصد بــردار کــردن      قتــل بــه

گویـد    هامان سخنانی مـی     در این مهمانی استر به    . مردخای را داشت و دار را نیز آماده کرده بود         

رود تـا   اغ قـصر مـی  بـ   برای فرونشاندن خشم خویش به   اهشود و ش    هامان می   بر  که باعث خشم شاه     

او شـود و در  خوابگـاه    وارد    کـه هامـان    چیند  میشود، استر زمینه      و چون شاه خارج می    . قدم بزند 

شـو و روی بـستر او         خورد و وارد خوابگاه اسـتر مـی          هامان فریب می   .غیاب او بر بستر او بخوابد     

  . کندسپارد تا اعدامش جالد می بیند و به آید و او را می خوابد، و شاه می می

 خوابیـد  مـی مجلس برگشت، هامان بر بستری که اسـتر بـر آن      چون پادشاه از باغ قصر به     

کنـد؟ سـخن     عـصمت مـی     بـی  ۀ مـن   را نیـز در خانـ      شـهبانو آیـا   : پادشـاه گفـت   . افتاده بـود  

یکی از خواجه  »حربونا«آنگاه . هنوز بر زبان پادشاه بود که روی هامان را پوشاندند

ــود گفــت  ســرایانی کــه در حــضور پا   را  اینــک دار پنجــاه ذراعــی کــه هامــان آن   : دشــاه ب

 نمــوده در خانــۀ فــراهمجهــت مردخــای کــه آن ســخن نیکــو بــرای پادشــاه گفتــه اســت    بــه

پـس  . بـه صـلیب بکـشند      همان دار  را بر    هامانپادشاه امر فرمود که     . هامان حاضر است  

 پادشـاه فـرو     خـشم و   بر دار کـشیدند    کرده بود    فراهمهامان را بر داری که برای مردخای        

  .نشست

بینیم، انبیای یهودی این داستان را با بخیه کردن چند داسـتان کـه در اینجـا و                 چنانکه می 

جـای پـای یکـی    عالوه بـر داسـتان نـارگیلیە،    . اند لوحانه ساخته اند بسیار ساده آنجا شنیده بوده  

ســتاتیرای داســتان  ا. خــوبی نمایــان اســت   از داســتانهای کتیــسیاسِ دروغــین نیــز در اینجــا بــه     

تبدیل شده، و برخی از داستانهای توطئه در دربار داریوش دوم           » احشویروش«زن    کتیسیاس به 

نــسبت داده نیــز وارد داســتان اســتر ) یعنــی پریــزاتیش(و اردشــیر دوم کــه کتیــسیاس بــه پروشــات 

  . شود استر شود وشتی، و استاتیرا می پروشات می. شده است

سو گرفته شده و بخیه شـده و   سو و آن  تورات بسیار است که از اینگونه در   داستانهائی این 

ــه   ــین    . قــوم یهــود نــسبت داده شــده اســت    مــصادره شــده و ب ــای یهــود در مــوارد بــسیاری چن انبی
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جملــه داســتان معــروف   انــد، و از آن خودشــان وابــسته  هــائی انجــام داده داســتانهائی را بــه   بخیــه

ز داستان سارگون اکّادی است که اتفاقاً متن اصلی آن     آب انداختن موسا است که رونویسی ا        به

 .در کاوشــهای باستانــشناسی ســدۀ اخیــر از زیــر زمــین بیــرون آمــده و ترجمــه و منتــشر شــده اســت 

همچنین است داستان نوح که رونویسی ناقصی از بخشی از الـواح معـروف گلگـامیش اسـت، و            

رزمین سومر اتفاق افتاده بـوده اسـت،        آن فیضان عظیمی بوده که در زمانهای بسیار دوری در س          

  .آن اشاره کردیم و پیش از این در جای خود به

 اگر شاخ و بالهای داستانِ استر و مردخای را بزدائیم خواهیم دید که اصـل داسـتان همـان                    

نامهای شخـصیتهائی کـه در ایـن داسـتان آمـده اسـت               وقتی به . موضوع جزیرۀ یب در مصر است     

هامـان پـسر همـداتا      «قهرمـان ایـن داسـتان نیـز همـان           . انـد   ه نامهـا آرامـی    بینـیم کـ     دقت کنیم، مـی   

یعنی از قبیلۀ اَجاج، که گفتـیم یکـی از قبایـل کنعـانی فلـسطین بـوده             » اَجاجی«.  است »اجاجی

همــۀ ایــن . شاهنــشاه داده و شاهنــشاه نیــز خــشیارشا اســت  شــهریار مــصر نیــز جــایش را بــه . اســت

ر اهمیــت رخــداد افــزوده گــردد و قــوم یهــود اهمیــت و منزلــتِ دســتکاریها بــرای آن بــوده کــه تــا بــ

 بخـــشی از داســـتان شـــاخ و بالهـــایش نیـــز داســـتان نـــارگیلیە و. بیـــشتری بـــرای خـــودش بتراشـــد

پروشـات   .انـد  هـم بخیـه شـده    عالوه یک داستان نامعلوم دیگر است که به کتیسیاس دروغین، به 

به وشتی شهبانوی    توراتدر  یر دوم است    و مادر اردش   که در داستان کتیسیاس زن داریوش دوم      

استاتیرا کـه در داسـتان کتیـسیاس زن اردشـیر دوم اسـت در تـورات             . خشیارشا تبدیل شده است   

گــر در داســتان کتیــسیاس پروشــات اســت و قربــانیش    توطئــه. شــهبانوی بعــدی خــشیارشا اســت 

 کتیـسیاس اسـتاتیرا     در داسـتان  . گر اسـتر یهـودی اسـت        استاتیرا؛ ولی در داستان تورات، توطئه     

خــشم شــاه نــابود   رود، در داســتان تــورات ایــن وشــتی اســت کــه بــه     توطئــۀ وشــتی از میــان مــی   بــه

  . شود می

ۀ دینـی  هدف انبیای یهود از وارد تورات کردن داستانِ اسـتر و مردخـای آن بـوده کـه واقعـ               

نــدجای دیگــرِ  را بــا دربــار ایــران پیونــد دهنــد، و مثــل دیگــر داســتانهائی کــه چ  فــوریم موســوم بــه

گـر   ممتـاز جلـوه    در اینجـا نیـز خودشـان را قـوم برگزیـده و      انـد   خودشـان نـسبت داده      تورات نیز بـه   

نام یوسف که گفته شـده        شان و مرتبِت یهود به      بینیم که آنها از یک غالم بی        مگر ما نمی  . سازند

 رود اردن    ربِئـی از غـ      احتمـاال در نقطـه    (غالم زرخریدِ یک حاکمِ محلی در جـائی از مـصر بـوده              

کــه پــدر و مــادر و بــرادرانش را نیــز بــه حــاکم مــصری فروختــه بــوده در یــک  ) کــه جــزو مــصر بــوده

گونـه او را وارد کـاخ فرعـون کـرده             اند و چه    روایت داستانی چه شخصیتی برای خودشان ساخته      

 و انـد؟ داسـتانِ اسـتر و مردخـای نیـز بـا شـاخ        گیر دستگاه سـلطنت فرعـون تبـدیل کـرده      به تصمیم 
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سـبب احـساس    بالهای بسیار آراسته شده است تا نشانگر عظمـت قـوم یهـود باشـد؛ قـومی کـه بـه               

حقارت شدیدی که در اثر تحقیرهای شدیِد سـده هـای متمـادی در عمـق روحـشان انباشـته شـده            

انـد تـا احـساس حقـارتِ عینـی را تبـدیل               سـازیهائی پرداختـه     افـسانه   بوده است برای خودشان به    

و . دمیدنـد  ئی کنند کـه انبیایـشان همـواره بـا پـشتکار بـسیار در آنهـا مـی                  رؤیاییاحساس غرور     به

عنـوان یـک      هـا بـوده کـه قـوم یهـود را بـه              همین افـسانه  . راه بسیار هم موفق بودند      الحق که در این   

چنـین موقعیـتِ ممتـازی     قوم مشخص برای همیشه در تاریخ حفظ کرده تا آنکه در روزگـار مـا بـه                

  .و به حاکمان حقیقی جهان تبدیل کرده استدر جهان رسانده 

تــرین ویژگــِی قــومِی یهــود نیــز بیــان شــده اســت، و آن    در داســتان اســتر و مردخــای اساســی 

رؤیای نابودسازی مخالفان قوم یهود و سلطۀ انحصاری بر جهان است؛ موضوعی که دههـا بـار                  

آن خـواهیم   ئـی بـه    ارهدر تورات توسط خدای اسرائیل فرمان داده شده است و در جای خـود اشـ               

خبــر از دنیــا و جمعیــت   انگــاری یــک روســتاییِ بــی  ســاده ایــن رؤیــا در داســتان اســتر بــه  . داشــت

خـو و   کشورها ولـی ماالمـال از احـساس حقـارت و آتـش کینـه و دارای روحـی دیوصـفت و درنـده           

یکـی  اندازی سـاالنۀ مزعـومی کـه بـرای کـشتار          در این داستان، قرعه   . تشنۀ خون بیان شده است    

ــام مـــی   ــشاهی انجـ ــلطۀ شاهنـ ــوام زیرسـ ــه از اقـ ــه بـ ــه   گرفتـ ــودی بـ ــرِد یهـ ــدبیر یـــک زن و مـ ــشتار  تـ کـ

خـودِ یهـودان    انجامـد؛ انجـام ایـن دسـتور نیـز بـه             جمعی دشمنان یهود در سراسر جهـان مـی          دسته

  :دلخواه خودشان دشمنانشان را در هرجا که هستند کشتار کنند شود تا به واگذار می

جهـت جانهـای خـود        ودیانی که در همۀ شهرها بودند اجازه داد که بـه          پادشاه به همۀ یه   

داشتند  جمع شده مقاومت نمایند، و تمامی قومها و والیتها را که قصد اذیت ایشان می

و . با اطفال و زنان ایشان هالک کنند و بکشند و نـابود کننـد و اموالـشان را تـاراج کننـد           

دوازدهم که ماه آذار باشد به همۀ والیتهـای       حکم پادشاه در یک روز یعنی سیزدهم ماه         

احــشویروش رســانده شــد کــه یهودیــان در آن روز جمــع شــوند و از دشــمنان خــود انتقــام  

و در همۀ والیتها و جمیع شهرها در هر جائی که حکم و فرمان پادشاه رسید … . بکشند

مــین بــه بـرای یهودیــان شــادی و سـرور و بــزم و روی خــوش بــود، و بـسیاری از قومهــای ز   

  . دین یهود گرویدند زیرا که ترس از یهودان بر ایشان مستولی شده بود

یهــودان بــر دشــمنان خــود اســتیال  … و در روز ســیزده مــاه دوازدهــم کــه مــاه آذار باشــد،   

کــه قــصد ایــشان  یافتنــد و در همــۀ والیتهــای احــشویروش پادشــاه جمــع شــدند تــا بــر آنــان

الیتهــا و امیــران و والیــان ایــشان و عــامالن   و جمیــع رؤســای و. داشــتند دســت بیندازنــد 

پادشاه یهودان را اعانـت کردنـد زیـرا کـه تـرس از مردخـای بـر دل ایـشان مـستولی شـده                       



  ۴۷۴

رو کــه مردخــای در خانــۀ پادشــاه معظــم شــده و آوازۀ او در همــۀ والیتهــا شــایع     بــود از آن

ک کردند،  پس یهودان جمیع دشمنان خود را به شمشیر زده کشتند و هال           . گردیده بود 

و با ایشان هرچه خواستند کردند، و فرشنداطا و دلون و اسفانا و فورانا و ادلیا و اریدانا   

. و فرمشنا و اریسا و اریدا و بزانا یعنی همۀ پسران همداتا که دشمن یهود بود را کـشتند                  

و ده  … در دارالسلطنه شوش پانـصد نفـر و ده پـسر هامـان را کـشته و هـالک کردنـد،                      … 

در روز چهـاردهم آذار یهـودان در شـوش جمـع            بـاز   و  … . امـان را بـر دار آویختنـد       پسر ه 

و … . ، و در سایر والیات هفتاد و هفت هزار نفر را کـشتند   شدند و سیصد نفر را کشتند     

  . شخص دوم مملکت بود پادشاهبعد از اخشویروشِیهودی مردخای 

هی هخامنــشی را در رؤیایــشان پــرداز تــورات امــور شاهنــشا ترتیــب، انبیــای داســتان ایــن بــه

ولی در داستانهای دیگرشان که همچنان مربوط به یهـودان          . دهند  دست مردخای یهودی می     به

رودان و خوزســتان اســت، ســخن از بیچــارگی یهــودان اســت، و کمکهــائی کــه دربــار ایــران  میــان

 نیاکانــشان را دیــار خودشــان برگردنــد و شهرشــان اورشــلیم و معبــد کنــد تــا بتواننــد بــه آنهــا مــی بــه

کلـی فرامـوش      مردخای این افـسانه پـس از ایـن بـه          . را پیش از این خواندیم      بازسازی کنند؛ و آن   

نام استر در     نام مردخای و زنی به      ولی شاید مردی به   . شود، و همچنین است استرِ این افسانه        می

 با دربار ایـران     اند بدون آنکه هیچ ارتباطی      خاندانهای مقدسینِ یهودانِ خوزستان وجود داشته     

داشته باشند؛ ولی از نامشان برای سـاختن ایـن افـسانه اسـتفاده شـده اسـت؛ همچنـان کـه از نـام                         

های یهود که دانیال بوده برای ساختن چندین افسانۀ مشابه که یک زمان   یکی از انبیای افسانه   

) کتـاب دانیـال   (های بزرگ تورات اند، و یکی از سوره گیرد استفاده کرده  ساله را دربر می    ۳۰۰

اواخـر سـدۀ هفـتم    (دانیالِ افسانۀ تورات در زمان نبوخـذ نـصر          . های او اختصاص دارد     افسانه  به

گـویی کـرده، صدسـال     دربار نبوخذ نصر راه یافته و برای نبوخذنصر پـیش           پیامبر بوده و به   ) م  پ

ربـار داریـوش   بعد در زمان داریـوش بـزرگ بـه دربـار ایـران راه یافتـه و دارای عظمـت بـود، در د               

دوم هم مقام مهمی داشته، تا زمان داریوش سوم زنده بوده و از برافتادنِ شاهنشاهی هخامنـشی              

زندگی این دانیـال نیـز بخیـۀ چنـدین افـسانۀ محلـی اسـت                  داستانهای مربوط به  . خبر داده است  

  .م از جاهای گوناگون گردآوری شده است که در زمانی از سدۀ دوم پ
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