
  گفتار دوم

  خاورمیانه  ادیان درتحول ایرانی فرهنگ نقش

دفـاع   شان همواره با تجاوزاتشان ایرانیان را به        هائی که سلوکیها و جانشینان رومی       در سده 

خـورده   کشاندند، و چنانکه دیدیم آنهـا همـواره متجـاوز و همـواره شکـست       از ایران و ایرانی می    

شکل آئین میتریَسنە با گامهـای تنـدی جهـان            نیان به ئی از عناصر فرهنگی ایرا      بودند، مجموعه 

سنە در          گونـه  کـرد، بـه   هلنی و سپس رومی را فـتح مـی    ئـی کـه تـا سـدۀ نخـست مـسیحی آئـین میتریـَ

گیــر شــده  میــان جماعــات انــسانِی ســرزمینهای امپراتــوری روم در یونــان و ایتالیــا و انــاتولی همــه 

یک دین جهانی تبدیل شود و فرهنگ غربیـان را          تا به زودی سراسر اروپا را درنوردید        بود، و به  

  .گیری متحول کند نحو چشم به

زمان قابل توجهی   مدتجهان متمدن بر ایران هخامنشی  سیاسی و فرهنگی سلطۀ سدهدو

ایــن تأثیرگــذاری از . یــی بـود   خاورمیانــهاقـوام بـرای تأثیرگــذاری فکــری و فرهنگـی ایرانیــان بــر   

یـی   ایرانیان از عناصـر مـادی تمـدنهای خاورمیانـه    . ها نمایان بود نبهجنبۀ دینی بیش از دیگر ج   

یــی  اقــوام خاورمیانــه  آن تمــدن تلفیقــی کــه ایجــاد کردنــد را بــه   ســپس تــأثیر بــسیار پذیرفتنــد، و  

 تمدن  گونه که پیشتر اشاره رفت      مانه که   ی بنا کردند  برگرداندند و در خاورمیانه تمدن نوین     

هــای بــسیاری  یــی از جنبــه ذاری تمــدنی ایرانیــان و اقــوام خاورمیانــهگرچــه تأثیرگــ.  بــودســازدنیا

کـدام از   یعنـی ایرانیـان از هـیچ   .  انجـام گرفـت  سـویه  یـک طـور    بود، تأثیرگذاری دینی به   دوسویه

طــور   را بــهآنهــاتــأثیر نهادنــد و منطقــه  ادیــان کلیــۀ تــأثیر نپذیرفتنــد بلکــه بــر یــی ادیــان خاورمیانــه

  .یی متحول ساختند ریشه

 دارای دیـن و خـدای قـومی و          که در قلمرو دولـت شاهنـشاهی قـرار گرفتنـد هرکـدام             یاقوام

هـــر  یـــِی پـــیش از دوران هخامنـــشی بـــه دولتهـــای خاورمیانـــه.  یـــی خـــویش بـــود محـــدود و منطقـــه

یـی رهـا نـشد، و همـواره بـا ادیـان اقـوام                 گستردگی که بودند دیـن در آنهـا از خـصلتِ کهـن قبیلـه              

جــای  یونــان و نــه در هــیچ رودان، نــه در نــه در مــصر فرعــونی، نـه در میــان . زیرسـلطه در ســتیز بــود 

عرصـۀ اجتمـاعی ننهـاده بـود؛ و تفکـر دینـی همـۀ                 شمول پا بـه     دیگر جهان یک خدا و دین جهان      

یونانیـان    بـه  م   در سـدۀ شـشم پ      ترین شـکل تفکـر دینـی       ابتدایی.  تفکری بدوی بود   اقوام متمدنْ 

همچـون خـدایان   طیری را پـشت سـر ننهـاده بـود و خدایانـشان         تعلق داشت که هنوز مرحلۀ اسـا      

موجــوداتی کــامالً زمینــی و مــادی بــا امیــال و شــهوات   ســومِر اوایــلِ هــزارۀ ســومِ پــیش از مــسیح 
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 و گاه   شدند  مثل انسانها عاشق زنان و پسران زیبا می        زیستند و   انسانی بودند و در روی زمین می      

کـشی    ورزیدنـد، کینـه      حـسادت مـی    قـدرت داشـتند،    مقـام و    ه، عالقـه بـ    کردنـد   با اینها ازدواج مـی    

مـثال زئـوس کـه بزرگتـرین خـدای یونـان            . مردنـد   شدند و می    جنگیدند و کشته می      می کردند،  می

خـدای بـسیار نیرومنـد بـود اخـتالف یافـت، و هیـره بـا همکـاری خـدای                       بود بـا هیـره کـه یـک زن         

 که پسر زئوس بود را با زن و فرزنـدان هرکـول         گیری از زئوس کرد و هرکول       انتقام  جنون اقدام به  

زئوس وقتی از ایـن کـشتار بـاخبر شـد بـرای آنکـه ایـن کـشتار           . توسط خدای جنون کشتار کرد      به

چنـین  . او عمر جاودانی داد تا انتقـام خـودش را بگیـرد         انتقام نماند هرکول را زنده کرد و به         بی

. انیان داشت در عقاید دینی آنها بسیار بود       داستانهائی، که ریشه در طرز زندگی اجتماعی یون       

چنــدین مجموعــه از قبایــل متخاصــم و متمرکــز در چنــدین مراکــز  چنانکــه دیــدیمقــوم یونــانی 

. تمـــدنی و در ســـتیز دائمـــی بودنـــد، و ایـــن تخاصـــم و ســـتیز در دیـــن آنهـــا نیـــز نمـــود یافتـــه بـــود 

هرچند که امروزه . یونانی بودچندخداییِ یونان بازتابی از این شکلِ مشخِص جوامعِ متخاصم        

عنوان بنیانگـذار تمـدنِ    بهآمیز که در یونان      بسیاری از اندیشمندان غربی با این بینش تعصب       

چیــز بهتــرین بــوده اســت، و چندخــدایی یونــانی نیــز بــا تفــسیرهای فریبــائی ســتوده  همــه غربــی

 پیش از این دیـدیم چنانکه نوبۀ خود    شود، ولی واقعیت آن است که همان چندخدایی به          می

شهرها را باعـث شـده بـود؛ و تـا زمـانی کـه در سـدۀ                  تداوم ستیز تجمعات یونانِی موسوم به دولت      

موضـوعی  . م دین یونانی متحول نشد انـسجامی میـان مراکـز تمـدنی یونـانی پدیـد نیامـد               دوم پ 

گـرای   قخواهنـد بپذیرنـد آن اسـت کـه فیلـسوفان اخـال            که هنوز هم اندیشمندان نوینِ غربی نمی      

بـا تأثیرپـذیری از تمـدن و فرهنـگ و      از قبیـل سـقراط و گزینوفـون و افالطـون و ارسـطو     یونـان  

شــمولِ فراگیتــایی مبــانی اخالقــی   فکــر خــدای جهــان  باورهــای دیــن ایرانــی و نزدیــک شــدن بــه  

  .خویش را پرورش و نشر دادند

 از وادی پنجـاب    هـان جبا تشکیل شاهنشاهی ایـران اقـوام        چنانکه پیش از این نیز گفتیم،       

. دریـای ایـژه، زیـر چتـر واحـدی درآمدنـد      غربـی   و از سند تـا سـواحل    و شمال آفریقا، تا درۀ نیل  

 نقـل و انتقـال جماعـات انـسانی در سراسـر خـاک شاهنـشاهی                 سبب برقراری امنیت سراسری     به

  در ارتـش شاهنـشاهی خـدمت     سـپاهی  عنـوان   بهتسهیل شد؛ گروههای بسیاری از اقوام مختلف        

ــدان     از بازرگانــان و پیــشه بــسیاریکردنــد؛ گروههــای   وران و صــنعتگران و هنرپیــشگان و هنرمن

سوی شوش و بابل و همدان  اقوام مختلف در جستجوی فرصتهای شغلی و امکانات پیشرفت به

کـشانده شـدند؛ بـسیاری از طالبـان علـوم بـرای تحـصیل علـوم             و دیگر شهرهای مهم درون ایران       

قلمـرو   اقـوام کردنـد؛ بـسیاری از شخـصیتهای         سفرو مصر    رودان  میان  به طب و   فلک و ریاضیات  
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 خــدمت  در کشورهایــشان زیــر دســت حکــومتگران ایرانــی در ســازمانها و ادارات بــه شاهنــشاهی

ــِر ســلطه کــه بــه      .مــشغول شــدند  انحــای گونــاگون صــورت   روابــط دوجانبــۀ ایرانیــان بــا اقــوام زی

 دینی و اندیشۀ توحیـدی و گرایـشهای عرفـانی و            هایباورگرفت موجبات آشنایی همگان با        می

از یونان، عالوه بر لشکرهای مزدور که همیشه و تا . کلیت تمدن و فرهنگ ایرانی را فراهم آورد

ــسین  ــای واپـ ــی   روزهـ ــدمت مـ ــران خـ ــشی در ارتـــش ایـ ــراد   دوران هخامنـ ــد، افـ ــسیاریکردنـ در  بـ

کردنـد و از نزدیـک بـا         ایـران سـفر     بهجستجوی فرصتهای شغلی بهتر و در کاروانهای بازرگانی         

نادرسـتی دیـن و عقایـد مـردم یونـان             ایرانیان و عقائدشان آشنا شدند و سپس در یونان نسبت بـه           

فیثـــاغورث . ن برآمدنـــدنیـــا دینـــی یونابـــه باورهـــایســـخن گفتنـــد و در تـــالش تحـــول بخـــشیدن 

 داریــوشر زمــان  د١، بــودکــرده در مــصر   تحــصیل از یونانیــانِکــه) م  پ۴۹۷ ۵۸۱ پیتــاگوراس(

 آشنا شد و برای عقاید توحیدی در یونـان تبلیـغ کـرد      کرد و با دین مزدایَسنە ایران سفر  بهبزرگ  

م نوشت که  فرفوریوس در سدۀ سوم پ. قتل رسید دینی به اتهام بی و در اثر همین فعالیتها هم به

برای او توضیحاتی دادند    فیثاغورث اسرار زیادی را از مغان فراگرفت و مغان دربارۀ خدایشان            

 ۴۶۰(دموکریتـوس حکـیم   . راسـتی گـرایش داشـت    داد و فقـط بـه   که او را نور خالص نشان مـی      

 با دیـن     ضمن آموختن ریاضیات و اخترشناسی در کلده        کرد رودان  میان سفرهائی که به   در) ۳۵۷

او چنـدی در بابـل    . و تعالیم زرتشت آشـنا شـد و در یونـان دربـارۀ آنهـا مطالـب نوشـت              مزدایَسنە

زنـدگی   ازجملـه او در ایـران بـا عقیـده بـه     . پارس رفت تا مطالعاتش را دنبال کنـد  ماند و آنگاه به  

آنهـا کـه در   «نـامِ   پس از مرگ آشنا گردید، و برای آشنا کردن یونانیها بـا ایـن عقیـده، کتـابی بـه                

و همچنـین درسـهائی     ا. کرد  انتشار داد که دربارۀ زندیگ پس از مرگ بحث می         » اند  زیر جهان 

آن   بـه » رسـالۀ کلـدانی   «که نزد استادان بابلی گرفتـه بـود را در کتـابی گـردآوری کـرده بـود و نـام                      

رشــتۀ  او همــۀ آنچــه را کــه در بابــل و ایــران دربــارۀ اخترشناســی و ریاضــیات آموختــه بــود بــه . داد

   ٢.تحریر درآورده انتشار داد

در ایــران زیــست و کتــابی دربــارۀ زرتــشت و  م مــدتی  کرانتــوس لیــدِیَەیی در ســدۀ پــنجم پ 

دوم  اردشـیر  معاصربقراط پزشک معروف    . رشتۀ تحریردرآورده در یونان انتشار داد       عقائد او به  

 کــه کــردبــا دربــارایران در رابطــه بــود و گویــا اردشــیر از وی دعــوت    بــود  کــه تحــصیلکردۀ مــصر 

 یکـی از منجمـان و فالسـفۀ         دنـز افالطـون   . شـوش بـرود و پزشـک دربـار شـود ولـی او نپـذیرفت                 به

اینکـه افالطـون نـسبت    . یونـان نیـز بـرده بـود      تعلیم دیده و او را بـا خـود بـه          کلدانی بنام اودوکس    
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 ایـران سـفر   اوضاع فرهنگی و سیاسی ایران آشـنایی بـسیار داشـته داللـت دارد کـه وی بارهـا بـه                به

 و ران ســخن گفتــه او در کتــاب ســوم قــوانین دربــاب فرهنــگ و سیاســت ایــ      . کــرده بــوده اســت  

گـونگی آمـوزش و    یونانیـان القـا کنـد؛ و در کتـاب الکبیـادس از چـه             کوشیده اسـت کـه آنهـا را بـه         

یونانیــان یــاد بدهــد کــه فرزنــدان را    میــان آورده اســت تــا بــه   پــرورش نوباوگــان ایرانــی ســخن بــه  

عقیـدتی کـه   هـای ثنویـتِ     و ریـشه آن رسـید،   عرفانی که افالطون به    باورهای .گونه باید پرورد    چه

سنە         شود،  در باورهای او دیده می      بـوده وگرنـه در یونـان هـیچ             بدون شک زیِر تـأثیر عقائـد مزدایـَ

. وجــود نیامــد زمــان وجــود نداشــت و بعــد هــم بــه  در آنباورهــائیئــی بــرای پیــدایش چنــان  زمینــه

تاریخ و  کتاب جامعی دربارۀ یونان کرد و دربازگشت به  در ایران خدمت می   دیونوسیوس مدتها   

 و حتـی  ، از او مـورد اسـتفادۀ گزینوفـون و هـرودوت قـرار گرفـت              سفرهنگ ایـران نگاشـت کـه پـ        

  .ها استفاده کرد  از این نوشته»پارسیان« شتألیف کتاب اسخیلیوس در

ضمن سخن از خشیارشا و یونانیان دیـدیم کـه ایـران چـه اثـر چـشمگیری در پـرداختن فکـر                

بعـد در فکـر یونـانی     م بـه  تحـولی کـه از پایـان سـدۀ شـشم پ     تمدنی در یونان داشت؛ و دیـدیم کـه        

یـی   پدید آمد در اثر رفت و آمد یونانیان به کشور هخامنشی و آشنایی با علـوم و فنـون خاورمیانـه    

شمار دیگری از اندیشمندان یونانی اشاره کـردیم کـه از ایـران و تمـدن ایرانـی       بود؛ و در آنجا به   

  .فکر تمدنی در یونان فعالیت کردندتأثیر پذیرفته در راه پرداختن 

م شــاهد بــروز گرایــشهای نــوین دینــی در میــان بــسیاری از     پهــای پــنجم و چهــارم  ســدهدر 

شـکل مبـارزه بـا عقایـد خرافـی یونانیـان ظـاهر            ئـی از آنهـا بـه        اندیشمندان یونانی هستیم که پـاره     

شـود آنهـا را        امـروز مـی    گیرنـد و صاحبانـشان بـا اتهامهـائی کـه            شوند و مورد سرکوب قرار می       می

 مغــضوب و مــتهم بــه  تــرین کــس از میــان ایــن متفکــرانِ   معــروف. شــوند زندقــه نامیــد مواجــه مــی 

ئــی از ایــن   پــاره. تکــرار آن نیــست  دانــیم و الزم بــه  را مــی ، ســقراط بــود کــه داســتان وی   ارتــداد

نی را بــا عقیــدۀ دینــی یونانیــان تحــول بخــشند، افکــار خرافــی قــوم یونــا  متفکــران بــرای آنکــه بــه

کننــد کــه   کــه مــردم یونــان خیــال مــی نوشــتمــثالً گزینوفــون . داشــتند بیانهــای فکــاهی بیــان مــی 

انـد و برایـشان جـا و     شـکل خودشـان سـاخته    هـائی از آنهـا بـه    ند و پیکـره یخدایان هم مثل انسانها   

ان  و شـیر از شـکل خـدای        و خرسـپ  گفت که اگر قرار بود کـه اسـپ            او می . اند  مکان در نظر گرفته   

گزینوفـون کـه بـا    . کـشیدند  تـصویر مـی   صـورت خودشـان بـه    خودشان حرف بزنند حتماً آنها را به 

تـصویر کـشید    شـود بـه   دین ایرانی آشنا شده بود، درصدد انتشار این عقیده بـود کـه خـدا را نمـی          

ــرایش قائــل شــد     یــک ذات مجــرد اســت کــه هــیچ شــکل و شــمایلی را نمــی      خــدابلکــه   و  شــود ب

ان وجـود نـدارد، بلکـه خـدا یـک آفریـدگار یکتـا اسـت و قابـل توصـیف هـم            چندخدا هـم در جهـ     
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 .نیست تا برایش پیکره ساخته شود، نیاز به جا و مکـان هـم نـدارد تـا بـرایش خانـه سـاخته شـود                     

بایست چندنسل بگـذرد      زمان برای یونانیها تازگی داشت و هنوز می         چنین سخنانی البته در آن    

   .تا نزد یونانیها جا بیفتد

 بودند، و در اغلب مـوارد       ی خدای قومی و محلی مورد پرستش      شماررودان و شام       میان در

مـزاج و    نیآور و آتـش    خدایان این اقوام که تجسمهای انسانی داشتند خـشم        . بودندبا هم در ستیز     

رو مراسـم     از ایـن  . کـرد    مـی  یشانریز بودند و بوی خون و دود و آتش بیش از هرچیزی ارضا              خون

ریـزی و تقـدیم قربانیهـای حیـوانی و گـاه       وام عموماً مراسـم خـشن و همـراه بـا خـون            عبادی این اق  

  .گرفت خدایانشان بود که در معابدشان انجام می انسانی به

عنوان یک قوم  یی داشت و هنوز هم به     یی که دیرپاترین دین قبیله      یکی از اقوام خاورمیانه   

از آنجا که .  استاسرائیلان وجود دارد قوم  در جهیی قبیله باورهای دینِی کهنمتمایز با همان 

 متون بینی این قوم نمای همۀ اقوام سامی است، و برای مطالعه در جهان  آئینۀ تمام  اسرائیلقوم  

ئـی   ام تا مقایـسه  عنوان نمونۀ اقوام سامی برگزیده  این قوم را بهمنمواد کافی در دست هست،     و

   .عمل آورم یی به ام غیر ایرانی خاورمیانهبینی اقو بینی ایرانی با جهان میان جهان

 و اقــوام آن خــدایان متخاصــم جهــان عرصــۀ فعالیــت خــدایان اســرائیلْ بنــیدر تــصور دینــی 

 خـدای انحـصاری خـود را داشـت کـه هـیچ قـوم            قومهـا عنوان یکـی از ایـن          و قوم اسرائیل به    ؛بود

حیطـۀ پرسـتش   .  دشـمن بـود  توانست او را بپرستد، و با همـۀ خـدایان و اقـوام دیگـر            دیگری نمی 

قوم اسرائیل تعلق     شد سرزمین مشخصی با مرزهای معینی بود که به          این خدا که یهوه نامیده می     

 زیــستند کــه اصــوالً بــا خــدا و ســرزمینِ   مــیمی  خــدایان و اقــوادر فراســوی ایــن ســرزمین . داشــت

  .گشتند محسوب می اسرائیلشدند و دشمنان دین و قوم   در ستیز پنداشته میاسرائیل

نــام داشــت در زمــانی از تــاریخ از بیابانهــای فــرات میــانی  » ایــل«اســرائیل کــه  خــدای بنــی

این قبیلۀ مهاجر . همراه قبیله به سرزمینی هجرت کرده بود که در آینده سرزمین اسرائیلیان شد            

زودی نخـستین انـشعاب در قبیلـه          بـه ). یعنی مردم آن سـوی فـرات      (بود  » عبرایِم«در آغاز نامش    

شـمال حجـاز      ازآن منشعب شده بـه    ) ایل  منسوب به / اوت+ ایل(نام لوت     خ داد و قبیلۀ نوینی به     ر

چنـدی بـاز     پـس از     .رفت، و آن بخش دیگر با همان نام عبرایِم در منطقۀ رود اردن ماندگار شـد               

یجاد ا) ایل+ عِزر(و اسرائیل ) ایل+ اسم(» اسماعیل«در قبیلۀ عبرایم انشعاب افتاد، و دو قبیلۀ       

هرکدام از  . شمال عربستان رفت    اسرائیل در بیابان شرقی رود اردن ماندند، و اسماعیل به         . شد

بـاز پـس از چنـدی     . نمایندۀ گزیدۀ خدای قبیله بود     مثل دیگر قبایل سامی   رؤسای این قبیله    

 نامهـای یعقـوب و عیـسو اخـتالف افتـاد،      برسر ریاست قبیله و نماینـدگیِ خـدا میـان دو بـرادر بـه              
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قبیلـۀ اسـماعیل      ، و قبیله تقسیم شد، عیسو از منطقه رفته به          شد  گزیدۀ خدا و رئیس قبیله     یعقوب

  ایـن رخـدادها در   ١.گرفـت » اسـرائیل «پیوست، و آن بخش دیگر کـه در منطقـه مانـد نـام جدیـِد          

صورت اساطیری بیان شده و گفته شده که یعقوب به حیله و نیرنـگ خاصـی توانـست                    تورات به 

گفتـه شـده کـه اسـحاق تـصمیم          . خـودش اختـصاص دهـد        خاص خـدای قبیلـه را بـه         دگِیکه نماین 

گرفته بود که نماینـدگی خـدا را بـه پـسر بـزرگش عیـسو بـسپارد، ولـی پـسر دیگـرش یعقـوب ایـن                       

حیله چنان بود کـه اسـحاق بـه عیـسو گفتـه بـود بـرود آهـوئی         . چنگ آورد حیله به  نمایندگی را به  

چـون عیـسو بـه    . او تحویـل بدهـد    وقتـی خـورد نماینـدگی خـدا را بـه      شکار کرده برایش بیاورد تا    

ئی را بریان کرده برای پدر برد و گفت کـه مـن عیـسو هـستم و ایـن هـم          صحرا رفت یعقوب بزغاله   

ام، و یعقوب کباب بزغاله را به گمان اینکه بچه آهو اسـت خـورد،    بچه آهو است که شکار کرده     

  :خوانیم  داستان را از روی تورات میاین. و نمایندگی خدا را به او داد

پـدر     یعقـوب بـه    »توکیـستی ای پـسر مـن؟      «: پـدرش گفـت   . نزد پدر آمد    به] یعقوب[پس  

اآلن برخیـز   . مـن فرمـودی کـردم       آنچـه بـه   . زادۀ تـو عیـسو هـستم       من نخست «: خود گفت 

پـسر خـود      اسحاق به  ».ام بخور تا جانت مرا برکت دهد        بنشین و از شکاری که من کرده      

مــن  یهــوه خــدای تــو بــه  «:  گفــت»ایــن زودی یــافتی؟  گونــه بــه  ای پــسر مــن چــه «: تگفــ

من نزدیک بیا تا تـو را لمـس کـنم کـه آیـا                ای پسر «: پسر خود گفت     اسحاق به  ».رسانید

 پس یعقوب نزد پدر خود اسحاق آمد و او را لمس کرده      »؟تو پسر من عیسو هستی یا نه      

 و او را ».یت دســـتهای عیـــسو اســـتآوازت آواز یعقـــوب اســـت لـــیکن دســـتها«: گفـــت

پـس او را برکـت      . نشناخت زیرا که دستهایش مثل دستهای برادرش عیـسو مـودار بـود            

:  گفـــت».مـــن هـــستم«:  گفـــت»آیـــا تـــو همـــان پـــسر مـــن عیـــسو هـــستی؟«: و گفـــت. داد

 پس نزد وی آورد     ».جانم تو را برکت دهد     نزدیک بیاور تا از شکار پسرخود بخورم و       «

پـسر م نزدیـک     «: او گفـت    و پـدرش اسـحاق بـه      . برایش آورد و نوشید   و بخورد و شراب     

 پس نزدیک آمده او را بوسید و رایحۀ لباس او را بوئیـده او را برکـت   ».مرا ببوس  بیا و 

را برکـت     همانا رایحۀ پسر من مانند رایحۀ صحرایی است که خداونـد آن           «: داد و گفت  

ی زمـین و از فراوانـی غلـه و شـیره عطــا     خـدا تـو را از شـبنم آسـمان و از فربهـ     . داده باشـد 

 تو را تعظیم کنند و بر بـرادران خـود سـرور    ها ایفهط قومها تو را بندگی نمایند و   . فرماید

ملعون باد هرکه تو را لعنت کند و هرکه تو را   . شوی و پسران مادرت تو را تعظیم نمایند       

 ،ن یعقوب فارغ شـد   واقع شد چون اسحاق از برکت داد        و ».مبارک بخواند مبارک باد   
                                                 

  .۲۸ ۲۵ و ۲۲ ۱۱بابهای  : سفر تکوین،تورات 1
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مجــرد بیــرون رفــتن یعقــوب از حــضور پــدر خــود اســحاق، بــرادرش عیــسو از شــکار        بــه

پـدر مـن برخیـز    «: پدر خود گفت بازآمد و او نیز خورش ساخت و نزد پدر خود آورده به      

تـو  «: وی گفـت    پـدرش اسـحاق بـه      ».و از شکار پسرخود بخور تا جانت مرا برکـت دهـد           

ئـی شـدید بـر اسـحاق           آنگـاه لـرزه    ». تـو عیـسو هـستم      دۀزا  نخـست مـن   «:  گفت »کیستی؟

 پـیش  پس آن چه کسی بود کـه نخجیـری صـید کـرده بـرایم آورد و             «: مستولی شده گفت  

 عیسو چون   ». و فی الواقع او مبارک خواهد بود       ؟آمدن تو خوردم و او را برکت دادم       از  

ای «: ود گفـت پـدر خـ   نهایـت تلـخ بـرآورده بـه     ئـی عظـیم و بـی    سخنان پـدر را شـنید نعـره     

  ١».حیله آمد و برکت تو را گرفت برادرت به«:  گفت».من نیز برکت بده پدرم به

اش  یعقــوب و قبیلــه خــوابِ یعقــوب آمــده ســرزمین هجرتگــاه قبیلــه را بــه  پــس از آن خــدا بــه

  :گفتچنین  او بخشیده به

ی ا هاکنون این زمینی را که برآن خفت     . هستم یهوه خدای پدرانت اسحاق و ابراهیم      من  

اطـراف زمـین در شـرق و غـرب و       تبـار تـو چـون ذرات غبـار در         . بخـشم   تو و تبارت مـی      به

ــار تــو برکــت خواهنــد         شــمال و جنــوب انتــشار خواهنــد یافــت و قبایــل روی زمــین از تب

ئـی کـه    هوعـد   تـا بـه  …من با تو خواهم بود و هرجا باشی تو را حفـظ خـواهم کـرد       . گرفت

  ٢.خواهم بودو یاور تو جا در کنار تو  و همه ا نخواهم کرد وفا نکنم تو را رهام تو داده به

 آمـد و تـا بامـداد    نزد یعقـوب  به جوان ناشناسی  همچون در بیداری    شِب دیگر خدا    باز یک 

  :داداو  او شناسانده لقب اسرائیل به آسمان برگردد، خود را به  به که، و چون خواستبودبا او 

چـون دیـد کـه بـر او غلبـه           . گرفـت   ا او کـشتی مـی     دم بـ   مـردی تاسـپیده    یعقوب تنها ماند و   

مـرا رهـا کـن زیـرا     «: گفـت .  رانش را با مشت فـشرد و دیـد کـه فـشرده شـد     بیخیابد،   نمی

 از او پرسید ».تا مرا برکت ندهی تو را رها نکنم«:  گفت».سپیده در حال دمیدن است

ــه یعقــوب بلکــ     از ایــن«:  گفــت».یعقــوب«: کــه نامــت چیــست؟ گفــت    ــو ن ــام ت ه پــس ن

 او  نـام  و یعقوب    ».اسرائیل خواهد بود زیرا با خدا و انسان کشتی گرفتی و پیروز شدی            

  ٣. و او را برکت داده رفت»پرسی؟  مرا مینامچرا «: گفت. را جویا شد

 را اش قبیلـه درپی بروز یـک خشکـسالی   یعقوب  . پس قبیلۀ اسرائیل شد     نام قبیلۀ او از این    

  :چنین گفت او خوابش آمد و به مصر بود، شبی یهوه به  به هجرت در راهِوقتی. کوچاندمصر  به

                                                 
  . ۳۵ ۱۸/ ۲۷: همان ١
  .۱۵ ۱۱/ ۲۸ :همان ٢
  .۳۲ ۲۴/ ۳۲: همان ٣
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زیــرا مــن در آنجــا از تــو  . مــصر متــرس آمــدن بــه از فــرود. مــن یهــوه خــدای پــدرت هــستم 

وقت  من به. من همراه تو و با تو در مصر خواهم بود     . جماعتی بزرگ پدید خواهم آورد    

  ١.خودش تو را از مصر باز خواهم آورد

موسای اسرائیلی پس . ا به فرعون مصر فروخته بردگان فرعون شدند  قبیلۀ اسرائیل خود ر   

 ٢ .پناهنـده شـد    یک قبیلۀ عرِب بیابان جنـوبی فلـسطین         به از مصر گریخت و      جنایتی از ارتکابِ 

خـدای اسـرائیل شـبی از     .در آن قبیلـه زیـست   سـال  چنـد زنـی گرفـت و       را بـه    قبیلـه  او دختر کـاهن   

هـا را از مـصر     کـه اسـرائیلی  او مأموریت داد    به ٣خاست  وه برمی های آتشی که از فراز ک       میان شعله 

   ٤.بکوچاندکنعان  به

اینجا  به«: گفت» !لبیک«: گفت» !ای موسا«: او ندا درداده گفت خدا از میان بوته به

ای مقـدس   نعلینت را از پاهایت بیرون کن، زیرا جـائی کـه بـرآن ایـستاده              ! نزدیک مشو 

مــن مــصیبتهای قــوم … .بــراهیم و اســحاق و یعقــوبمــن هــستم خــدای پــدرانت ا. اســت

شـــان را شــنیدم کـــه از دســـت   خــودم را کـــه در مــصر هـــستند دیـــدم و فریادهــای اســـتغاثه   

. من همـۀ غـم و دردهـای ایـشان را مـشاهده کـردم         . اند  فریاد آمده   ستمهای اربابانشان به  

ی ببــرم کــه ســرزمین ام تــا ایــشان را نجــات دهــم، و از مــصر بــرآورده بــه  اینــک فــرود آمــده

  ».جاری استپربرکت و پهناور است و شیر و عسل در آن 

آن قبیلۀ عـرب کـه        برد، به  بیایان جنوب فلسطین    به را از مصر فراری داده       یانموسا اسرائیل 

سالها در میانشان پناهنده زیسته بود حمله کرده همۀ مردانشان را کشت و امـوال و چارپایانـشان                  

   ٥.اسرائیل تقسیم و زمینهایشان را تصاحب کرد  در میان بنیرا تاراج کرد و دخترانشان را

طلبیـد، و     ، موسـا را مـی     خاست  فراز کوه برمی   ستونی از آتش و دود از        شکل  به خدا معموالً 

 طـی یکـی از ایـن        ٦.داد   مـی  او دستورهای الزم را دربارۀ تنظیم زندگی اجتماعی قوم اسرائیل بـه          

 در آن گـردد و او  ئی برپا کند تا جایگاه ویژۀ او  برایش خیمهموسا دستور داد که     مالقاتها یهوه به  

خیمۀ «پس در این خیمه که  از آن. خیمه در کنار قوم خودش اقامت گزیند و همیشه با آنها باشد

                                                 
  .۴ ۱/ ۲۶ :همان ١
اصالً مـصری  ) مسِس+؟(نی تورات هستیم، و من کاری با این ندارم که موسا  در اینجا مشغول بازخوا    2

 .اسرائیل نبوده است و از خاندان فرعونان بوده و از بنی
 .شکل آتشفشانِ مالیمی بود خدائی که به 3
 .۳باب : تورات، سفر خروج4
  . سراسر۳۱سفر اعداد، باب : تورات 5
  .سراسر۱۹ سفر خروج، باب :تورات ٦
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کـرد و احکـام را از او    نام گرفت، موسا با یهوه مالقـات مـی      ) یعنی محل تشکیل جلسه   ( »اجتماع

 را اخـراج یـا   کنعانیـان ، ببـرد  کنعان به را قومش دستور داد که موسا به خدا همچنین  ١.گرفت  می

ابـراهیم و اسـحاق و یعقـوب          جای آنان اسـکان دهـد؛ زیـرا او بـه             را به  خودشعام کند، و قوم       قتل

 کــه بــر گفــتموســا   بــهخــدا ٢.تبــار ایــشان اختــصاص دهــد   ســرزمین را بــهآنوعــده داده بــوده کــه 

 کنـــد، زنـــان و دختـــران را کـــشتار مـــردان و پـــسران را از آبادیهـــای کنعـــان دســـت یابـــد کـــدام هر

   ٣.آتش بکشد  را بهها خانه اموال را تصاحب کند، و وان اهلی ربردگی بگیرد، جانو به

 را بکلـی    شـان   همـه گردند و ایشان را مغلـوب سـازی،          یاری یهوه تسلیم تو     چون ایشان به  

هایـشان را منهـدم      مـذبح  ….آنهـا تـرحم نمـا       هالک کن؛ نـه بـا آنهـا پیمـانی ببنـد و نـه بـه                

ــد، و بتهایــشان را در آتــش       ســازید، تمثالهایــشان را بــشکنید، معابدشــان را ویــران کنی

اید تا قوم خـاص   شما تنها قومی هستید که از میان اقوام جهان برگزیده شده    .بسوزانید

  ٤.یهوه باشید

حم و  تـر  بـی پـرور و      خـشن و خـشونت    خدای اسرائیل، مثل همۀ خدایان سـامی یـک خـدای            

، و همـۀ   کـرد    اقوام و خدایان بیگانـه را در قلمـروش تحمـل نمـی             ، بود جو   و بسیار کینه   گذشت بی

 اســرائیل همــۀ مــردم روی زمــین دشــمن  قبیلــۀ جــزبــرای او . خوانــد مــی» نجــس«اقــوام جهــان را 

قـوم او نیـز   . بزیَنـد او و قومش تعلق داشت       سرزمینی که به   درکه   و حق نداشتند     شدند  شمرده می 

رویهای  در خالل جنگها و پیش. آمیز داشته باشند اقوام بیگانه نظر محبت بهکه زه نداشتند  اجا

 اسـرائیل فریفتـۀ زیبارویـان معبـد بعـل در سـرزمین شـکیم         مـردان ی از   برخـ ،  در فلسطین یهودیان  

) خـدای کنعانیـان  (شروط کاهنان معبـد گـردن نهـاده در برابـر بعـل          طمع وصال آنان به     شدند و به  

موسا دستور داد که آن گنهکاران را بگیرد و بردار بکـشد و               خشم آمد و به     یهوه به . کردندسجده  

یعنــی اجــسادشان را در آذرگــاهِ معبــد اســرائیل     (عنــوان قربــانی تقــدیم او کنــد     جــسدشان را بــه 

  ٥.تا خشم او فرو نشیند) بسوزاند

او . کــام ابــدی بــود موســا داد اح دســتورهائی کــه یهــوه دربــارۀ معاملــه بــا اقــوام بیگانــه بــه    

موسا دستور داد که چون سراسر سرزمین موعود را از وجـود اقـوام بـومی پاکـسازی کـرد و قـوم                         به

                                                 
  .۱/ ۱الویان   و سفر۸/ ۲۵ سفر تکوین، :تورات ١
  .۳ ۱/ ۳۳  سفر خروج:تورات ٢
  .۷۱۰/ ۳۱سفر اعداد، : تورات ٣
  .۶ ۲/ ۷سفر تثنیه، : تورات ٤
  .۵ ۱/ ۲۵سفر اعداد، : تورات ٥
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شـده   خودش را در آن اسکان داد، اگر خدای یکی از شهرهای همسایه در پشت مرزهـای تعیـین                 

  .کندرحمانه مجازات   آن شهر را بی مردم،خودش برآید جلب کردن قوم او بهدرصدد 

ش، کلیۀ جانوران آن شهر را هالک کن، اموال شهر م شمشیر بکُد کنان آن شهر را به سا

چارپایــان و  هــا ریــز، آنگــاه شــهر را بــا کلیــۀ امــوال و  هــا بیــرون آور و در کوچــه خانــه را از

  ١.آتش بکش تا از صحنۀ روزگار محو شود ها برای خشنودی خدایت یهوه به خانه

کــرد کــه کــشور یهــوه بایــد در   و مقــرر،موســا نــشان داد بــهمرزهــای ســرزمین موعــود را یهــوه 

 قــوم اســرائیل اجــازه داشــتند در آن ســرزمین  جــزدرون آن مرزهــای تعیــین شــده باشــد؛ نــه قــومی  

یهــوه . شــده فراتــر رونــد  زنــدگی کننــد، و نــه قــوم اســرائیل اجــازه داشــتند کــه از مرزهــای تعیــین    

 که خدای ویژه و اختصاصیِ  و او، باشداسرائیل موسا وعده داد که آن سرزمین برای ابد ازآنِ  به

برنــد در  از او فرمــان مــیایــشان کــه   و تــا زمــانی، در آن کــشور در میــان آنهــا بمانــداســرائیل اســت

  .کنارشان زندگی کند

گذشــت،  ریــز، بــی آور، خــشن، خــون خــدائی خــشم مثــل خــدای آشــورخــدای اســرائیل 

کـرد بـوی     مـی خـشنود تنها چیزی کـه او را  .  سوزنده بود وگر قهار، ویران و تشنۀ انتقام،   توز کینه

 اسرائیل به بنی. طلبید او از قوم خودش خون و الشۀ سوخته می. خون و بوی گوشت سوخته بود

آذرگــاه بگمارنــد؛  گــاه آذرگــاه بــسازند و متولیــان بــر گــاه و در قربــان  بــرایش قربــانتــادســتور داد 

 آن همیـشه برافروختـه   ود و بخـور بـسوزانند تـا آتـشِ    متولیان آذرگـاه روزی چنـد نوبـت هیـزم و عـ            

 در کنار این آذرگاه مراسم پرستش او برپا دارند و قربـانی حیـوانی بکـشند،                 اسرائیل  بنیباشد؛  

آسـمان بلنـد شـود و او     و بخشهائی از بدن و الشۀ قربانی را در آذرگاه بریزند تا دود و بـوی آن بـه                 

   ٢.را خشنود سازد

 نـژادی اقـوام سـامی اسـت؛ دینهـای           خـصلت بیگانگـان اسـت       لـق بـه   عدم تحمل هرچـه متع    

هرکـدام از اقـوام   . انـد  تـرین خـدایان   گذشـت  ترین دینهای تـاریخ و خـدایان آنهـا بـی     سامی خشن 

پـیش از  انـد کـه نمونـۀ آن          کـرده   سامی در تاریخ با ادیان قبایل و اقـوام بیگانـه همـان رفتـار را مـی                 

 اقـوام هرکـدام از    . خوانـدیم  اسـرائیل    های خـدای    نوشتهدر   اکنوندر سنگنبشتۀ شاه آشور و      این  

دایـشان هـر نـامی کـه داشـته، تعصبـشان            خانـد و      انـد و هردینـی کـه داشـته          سامی در هرجا که بوده    

هـیچ چیـز دیگـری        دین خودشان درحدی بـوده کـه بـرای دیگـران جـز نـابودی بـه                 خدا و   نسبت به 

 در طـول تـاریخ دربـارۀ پیـروان ادیـان غیـر از               خـدایان همـۀ اقـوام سـامی       احکـام   . اند  راضی نبوده 

                                                 
  .۱۶ ۱۲/ ۱۳سفرتثنیه، : تورات ١
  .۲۸سفر اعداد، باب : تورات ٢
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بر من باشند و برای قـوم مـن        یا همگان باید فرمان   «دین خودشان یکسان بوده است، و آن اینکه         

شان هیچ کس  موالی و جز پرستندگان او و بردگان. »شوندصحنۀ روزگار محو  بردگی کنند یا از

  . در این جهان نداشته استزندگیدیگری حق 

 فلـسطین بودنـد، بنـابر    بومیـان کـه قـوم اسـرائیل در حـال کشورگـشایی و جنـگ بـا                یتا زمان 

، هــای آتــش در پیــشاپیش ســپاه اســرائیل در حرکــت بــود    ، یهــوه همچــون شــعله تــوراتروایــات 

 و انــسانها را کــشتار  کــشید آتــش مــی   و شــهرها و آبادیهــا را بــه  کــرد ســپاهیان را فرمانــدهی مــی  

ایـن تـابوت بنـابر      . نامیدنـد   مـی   ساخته بودند که آن را تـابوت       ها تخت روانی   اسرائیلی. کرد  می

رفتنــد تــابوت را پیــشاپیش خودشــان   جنــگ مــی وقتــی بــه.  جایگــاه ویــژۀ یهــوه بــود آنهــاعقیــدۀ 

  . نهادند گرفتند آن را در خیمۀ اجتماع می دادند، و وقتی در جائی منزل می حرکت می

ئـی از عقایـد و      لی آنچه گفته شـد نمونـه      من درصدد بازخوانی اساطیر اسرائیلیان نیستم، و      

برای شناختن تحولی کـه     . باورهای کهن اقوام سامی است که در قلمرو شاهنشاهی قرار گرفتند          

قـوم  . فرهنگ ایرانی در عقاید دینی اقوام ایجاد کرد آشنایی با ادیان سابق آنها ضـرورت دارد               

تشکیل شاهنشاهی ایران در منطقه  بود که در زمان های قوم بزرگ سامی شاخهاسرائیل یکی از 

دارای شخصیت و هویت خاص خویش بود، و دولت قومیش تازه در چهارپنج دهۀ پـیش از آن                  

.  بودنــد رفتــه  در تــالش بازیــابی میــراث از دســتیاناســرائیل  و،دســت کلــدانیها برافتــاده بــود بــه

یهـودا  ن خودشـان    سـرزمی    بـه  تـا  مـساعدت کـرد      یانِ قبایـل یهـودا     اسـرائیل  بـه  کوروش بزرگ    گرچه

ماندن در ایران را تـرجیح دادنـد و یـک اقلیتـی             علل اقتصادی     بهبرگردند، اما بخش اعظم آنها      

  .احیاء کردند یهودا را سلطنتسرزمین خودشان برگشتند که در آینده  به

 .گذشت  اسرائیل میدولت از اضمحالل    چنددهه شاهنشاهی ایران تشکیل شد،      که  زمانی

دست شاهان آشـور و بابـل از هـم پاشـیده شـده                قرن جنگهای داخلی به     دو کشور اسرائیل پس از   

زیــستند؛ بخــشی از   مــیردوان میــان در )یهودیــان( یهــودا  اســرائیلیانِگروههــای عظیمــی از . بــود

 بودند یهود دین و اعضای خاندانهای حکومتی و شخصیتهای کشوری و لشکری           رهبراناینها  

اسـیران  . برکـت شاهنـشاهی ایـران آزادی را بازیافتنـد           د و بـه   اسارت بـرده شـده بودنـ        که پیشتر به  

. رودان و ایــران مانــدگار شــدند آزادی رســیدند در میــان فرمــان کــوروش بــه  پــس از آنکــه بــهیهــود

شـماری از ایـن   .  برگـشتند  )و روسـتاهای اطـرافش     اورشـلیم ( بـه یهـودا    اندکی از آنهـا      شمارفقط  

خدمت حکومتگران ایرانی درآمدند و برخی دیگـر        د به ور بودن  مانده شدگان که هنرمند یا پیشه     

خـانگی   نـوکران بـسیاری از آنهـا نیـز        . زیـستند فرصتهای مناسـب شـغلی یافتـه در میـان ایرانیـان             
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  ســاقی١ِ تــورات،آمیــز  گزافــهروایـت   بــه)یکــی از انبیــاء (حمیـا ؛ چنانکــه نبودنــدشـهریاران ایــران  

 کتاب عزرا بـاب شـشم و      ( تورات   در. شوش بود   در )شاید اردشیر سوم   ( اردشیر ریِز بزمهای   باده

در میان اینها . میان آمده است چنینی سخن به  دربارۀ شخصیتهای این)کتاب دانیال باب ششم

 جـزو انبیـا و قدیـسین یهـود شـدند و تـاریخ و        از خاندان رهبران سنتی اسرائیل بودنـد   افرادی که 

نام تـورات در       کتابی که به   بخش اعظم . کردندشان را در ایران تألیف       بخشهائی از تعالیم دینی   

  .در ایران تألیف شدم  های پنجم و چهارم پ سدهدست است، توسط همین افراد در طی 

ی کنعانیــانِ  ســرزمینها  در حــال تجــاوز بــه  کــه قــدرتی داشــتند و    اســرائیلیان در روزگــاری 

؛ ولـی وقتـی قـدرت    دنـ گفت حکم خدا سخن مـی  سوزی به   و آتش از کشتار و تاراج     ،  ند بود همسایه

، طبیعــی بــود کــه ســخن از نـد اســارت رفتــه زیـر ســلطۀ اقــوام بیگانــه قــرار گرفت  را از دسـت داده بــه 

 بـر آنهـا  د، و زیـِر تـأثیر سـتمهائی کـه     نـ مفاسـد زورگـویی و سـتم بران    و،  محاسن عـدالت و برابـری     

د بـرای در    جـای درخواسـت مـد        بـه  ان تلطیف شود و در دعاهایـش      شان  گری  روحیۀ ستیزه  رفته بود 

دسـت   عـام جماعـات انـسانی، التمـاس بـرای حـصول آزادی و رهـایی از                  قتل کوفتن شهرها و   هم

بـاقی مانـده بودنـد، همـواره         کشور یهـودا      که در  اسرائیلیاندسته از     آن. زورمندان گنجانده شود  

 ایـن   هـای برجامانـده از      در برابـر ویرانـه    کـه    بودنـد و هرگـاه       خـویش رفتـۀ     از دست   شکوهِ گِر نظاره

گرفـت و اشـک از دیدگانـشان جـاری       گرفتند دلشان را آتش انـدوه فرامـی         شده قرار می    شکوه گم 

وطـن و تـشکیل       همـواره درآرزوی بازگـشت بـه        آواره نیز اندوه آوارگی داشتند و      یهودانِ. شد  می

زیـستند رهبـر بـالقوۀ خودشـان را همـراه             همـین علـت در هرجـا کـه مـی            ، و به  بودندقدرت سیاسی   

 و در انتظــار ؛نامیدنــد  یهــوه مــیپیــامبر و او را ۀ خــاص خــدا را داشــت کــه صــفت نماینــددداشــتن

توسـط  گرفتن دوبارۀ سلطنت  دست سرزمین پدری و به فرارسیدن زمان مناسب برای بازگشت به   

د که ما بـا نـام انبیـای        ان  این رهبران بالقوه همان افرادی    . نشسته بودند این رهبِر بالقوه و مقدس      

  .مشناسی  مییهود

کردنــد کــه قــوم اســرائیل  مردمــشان تلقــین مــی  بــهیهــود، انبیــای اســارت و آوارگــیدر زمــان 

ایـن    و بـه گرفتـه آمـده و مـورد خـشم یهـوه قـرار       انـد کـه یهـوه را خـوش نمـی         مرتکب کارهـائی شـده    

شـان    تـوجهی   خاطر بـی     در تورات چندین جا به خشم یهوه بر اسرائلیان به          .اند  بالها گرفتار آمده  

ــه اســت  بــه گریــه و   آنهــا بــرای جلــب محبــت یهــوه در نیایشهایــشان بــه    . فرمانهــای او اشــاره رفت

 پـشیمانی   دانـستند چیـست      کـه نمـی     گذشـته   از خطاهـای   کردنـد و    افتادند و زاری مـی     التماس می 

داری و   زنـده  زاری و شـب      را بـه   یشریزانـۀ آنـان جـا       در این دوره مراسم خشن و خـون       . نمودند  می
                                                 

  .۱۱/ ۱کتاب نحمیا، : تورات ١
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 آن مانده بودند نه معبد و مذبحی داشـتند کـه در             کشور سابقشان آنان که در    .  داد ه و ندب  استغاثه

آنجـا بـرود و از    رهبرشـان بـه   ونیایش بپردازند و نه تابوتی داشتند که خدایشان در آن بیارامـد         به

 دوران شکوهـشان نیایـشهای همـراه بـا     مثـل توانـستند   آنهـا دیگـر نمـی   . خدایش رهنمـود بگیـرد    

 اینهــا اصــالً  ١.ســوزی و همــراه بــا فریادهــای مــستانه و پــایکوبی برگــزار کننــد      تقربــانی و گوشــ 

کجـا رفتـه و در    اش و نابودشـدن تـابوتش بـه       شـدن خانـه    دانستند کـه خدایـشان پـس از ویـران           نمی

های معبد سلیمان که روزگاری  روزه در کنار خرابه آنان همه. برد سر می  میان کدام قوم بیگانه به    

کردنـد کـه     پرداختنـد و از یهـوه التمـاس مـی           دبـه مـی   زاری و ن    شـد، بـه     پنداشـته مـی   اقامتگاه یهـوه    

 بـرای اینکـه     ،یهودیـان آواره نیـز هرجـا کـه بودنـد          . دسـوی آنـان برگـردد و آنـان را یـاری رسـان               به

اش  خانـه  هرحـال یهـوه بـه      گمان اینکه به     به  هواخواه سرزمین خاص اویند،     که یهوه ثابت کنند    به

شـده بـا     سوی همان معبـد ویـران        رو به   سرکشی خواهد کرد،   ه جایگاه ابدی اواست    ک اورشلیم در

آن  بــرای همیــشه بــه خواســتند کــه  نمودنــد و از یهــوه مــی  کردنــد و تــضرع مــی   راز و نیــاز مــیخــدا

» گــاه قبلــه«اینکــه در ادیــان ســامی موضــوع . را از نــو آبــاد و نیرومنــد ســازد ســرزمین برگــردد و آن

عنـوان بخـش اصـلی        بـه  فرد برای خـدا در روی زمـین،         ۀ منحصر به   یک خان  وجود  یعنی عقیده به  

کردنـد   عقیدۀ دینی جا افتاد و تا امروز باقی ماند، ناشی از همین عقیدۀ دیرینه بود که گمان می     

آن خانـه تنهـا اقامتگـاه او در جهــان     اسـت، و  یـک جـای خـاص    در خـدا خانـۀ مخـصوص اقامـت    

خانـۀ خدایـشان     در عبادتهایشان رو به     در هرجای دنیا که بودند     یهودانسبب هم     همین  به. است

کردنـد کـه    درگـاهش دعـا مـی    گفتنـد و بـه   گزاردند و با یهوه سخن مـی     نماز می  که در اورشلیم بود   

   .آنها کمک کند سوی آنها برگرداند و به توجهش را به

مـۀ اقـوام سـامی    گـاه در باورهـای دینـی اقـوام سـامی جـای خاصـی داشـته، و در میـان ه                    قبله

شــان خانــۀ مــردوخ در بابــل بــود،    کلــدانیها قــبله. گــاهی وجــود داشــته اســت  چنــین خانــه و قبلــه 

شـان خانـۀ بعـل در شـکیم بـود،             ، کنعانیها قـبله     شان خانۀ عاشور در شهر آشور بود        آشوریها قبله 

شـان   شان خانـۀ ایـل در شـهر سـبا بـود، عربهـای حجـاز و غـرب عربـستان قبلـه                        عربهای یمنی قبله  

شـرق سـوریۀ   (شان خانۀ الـالت در شـهر تـدمر     خانۀ اهللا در مکه بود، عربهای شمال عربستان قبله   

شـان خانـۀ رحمـان در شـهر ابـاض در سـرزمین یَمامـه             بـود، عربهـای شـرق عربـستان قبلـه         ) کنونی

ــه   . بــود ــروان ایــن خــداها وقتــی ب ــد، در هــر ســرزمینی کــه بودنــد،     جاهــای دوردســت مــی   پی رفتن

کردنــد و خدایــشان را کــه در آن خانــه ســکونت داشــت   همــان خانــه مــی م نمازشــان رو بــههنگــا بــه

                                                 
سراسرش در ذکر چنین مراسم عبادی همراه       که یادگار دورانِ قدرت اسرائیل است،       » مزامیر«کتاب   1

  .با ساز و سرود است
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هـا اکنـون فقـط     از میـان همـۀ ایـن خانـه     . نهادنـد   هایشان را با او در میان می        ستودند و خواسته    می

ــشان برجــا مانــده   ــه       دوتای ــد، یکــی بیــت المقــدس در اورشــلیم کــه قبل گــاه مــشترک یهــودان و    ان

ادیان و خدایان و . گاه مسلمین است در مکه که قبله) خانۀ اهللا(گر بیت اهللا مسیحیان است، و دی

  .اند تاریخ پیوسته گاههای دیگرِ سامیها به قبله

شــود و عبــادتگزار را  زاری و ندبــه در مراســم عبــادی ســبب تلطیــف روح و تمرکــز فکــر مــی  

انـسان در   . باشـد سـت   دو و آرامـش  و بخشاینده    گذشتکار   کند که   خدای مهرورزی می   نیازمند به 

لحظات اندوه قلبیش نیازمند خدائی است که همۀ خطاها را مـورد بخـشایش قـرار دهـد و خـشم                     

آنچنــان خــدائی نیــاز  او بــه.  کمــک کنــداو بــهخــود را از وی بــازگیرد و بــا او از در آشــتی درآیــد و 

از آزار او دارد که حتی در دل دشمنانش جا گیرد و دشمن را برسر رحم و شـفقت آورد تـا دسـت           

سـازند کـه سراسـرش        در چنین وضعیتی است که رهبران دینـی قـوم مظلـوم دعاهـائی مـی               . بکشد

 زورگویی و تجاوز    قُبِح و   ،محاسن عدالت  برادری انسانها و   احسان است و در آن از      مهرورزی و 

 وریآ خـشم و کنـد   مـی تلطیف باورهای دینی کمـک    بهنوبۀ خود این امر به. آید میان می  سخن به 

  .دهد می و عطوفت ورزیمهر  را بهیشسوز بود، جا  متجاوز و جهانروزگاریکه ئی خدا

ــران و اعــالم آزادی     ــشاهی ای ــا تــشکیل شاهن ــوامب ــدوِه اســیران اســرائیلی    اق ، آن ذلــت و ان

 همیــشه درکردنــد کــه جهــان  خاتمــه یافــت؛ امــا آنهــا هنــوز یــک قــوم زیــِر ســلطه بودنــد و آرزو مــی 

آن آزاد و رهـا       نیـز در سـایۀ      آنـان  جـا برقـرار باشـد تـا         صلح پایـدار در همـه     و   باشدامنیت و آرامش    

در ایـن مرحلـه بـود کـه اسـرائیلیان بـا قـوم ایرانـی در              . اسارت و در بدری نیفتند       دیگر به   و باشند

آنـان متوجـه    . ارتباط قرار گرفتنـد و بـا خـدای ایرانیـان کـه قـوم مـسلط جهـان بودنـد آشـنا شـدند                        

 دوسـتِ   عـدالت  ِر مهرپـرو  شـمولِ    پیروزمند و مـسلط، یـک خـدای جهـان          ومِشدند که خدای این ق    

سـتیز   عدالتی در نواز است که نه تنها دشمن خشم و تجاوز و ستم است بلکه با هرگونه بی             انسان

 و آرزو کردنــد کــه آشــنا شــدندشــمول  خــدای جهــان  بــا تــصورآنهــادر ایــن مرحلــه بــود کــه . اســت

توانــستند چــون  مــینیــز بــود کــه ایرانیــان دارنــد، و آنــان   خــدای آنهــا چنــین خــدای مقتــدری مــی 

ــه  . ایرانیــان یــک قــوم مــسلط بــشوند    ــه  در ایــن مرحل قــصد ارضــای آرزوهــای    انبیــای اســرائیل ب

آنــان تأکیــد . خودشــان مــدعی شــدند کــه خــدای ایرانیــان در ماهیــت خــویش همــان یهــوه اســت    

 جزپیروزی رسانده است کسی   بهکردند که خدائی که کوروش را مورد حمایت قرار داده و او را

او الهـام کـرده    عنوان رهبر اقوام جهان برگزیده و به  این یهوه بوده که کوروش را به      . یهوه نیست 

یعنــی موضــوع ظهــور  . دری برهانــد کــه قــوم اســرائیل را کــه قــوم یهــوه هــستند از اســارت و دربــه    

 خــدای  انگــاریر شــد کــهئــی تفــس گونــه م بــه کــوروش بــزرگ نــزد انبیــای اســرائیلی ســدۀ پــنجم پ 
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همـین خـاطر هـم کـوروش را           یهودان تصمیم گرفته بوده که قوم خودش را از اسارت برهانـد و بـه              

چنانکـه در  چنـین تـصوری از کـوروش بـزرگ     ١.او سـپرده اسـت      برگزیده و سلطنت جهان را بـه      

م کـه   یی وجـود داشـت؛ و دیـدی         نزد عموم پیروان خدایان گوناگونِ خاورمیانه      جای خود دیدیم  

بابل آورده است تـا خـدایان و         پیروان مردوخ نیز نوشته بودند که کوروش را مردوخ برگزیده و به           

  . مردم سرزمیِن کلده را از دست ستمهای نبونهید برهاند

بــار موضــوع آشــتی خــدایان و عقائــد وارد    بــود کــه بــرای نخــستینطــرز تفکــرۀ ایــن درنتیجــ

ــد و   ــودان شـ ــدۀ دینـــی یهـ ــدعقیـ ــد پذیرفتنـ ــه خـ ــشان     کـ ــه ایـ ــدائی اســـت کـ ــان خـ ــان همـ ای ایرانیـ

پرستند، و از همینجا دین ایرانیان نیز نزد یهودان نه یک دین مطرود و درخـور نـابودی بـود                      می

آشـتی قـوم یهـود بـا     ۀ ، و ایـن امـر مقدمـ      عنوان یک واقعیت مسلط مورد قبول واقع گردید         بلکه به 

  .ادیانِ غیرخودی شد

متــون دینــی ؤلفــان م.  فکــر دینــی یهــود بــودزتــدوینبادوران هخامنــشی در حقیقــت دوران 

وام   یهود که انبیای اسرائیل بودند، در این دوران نه تنها بسیاری از تعالیم دینـی ایرانیـان را بـه                   

ی زرتـشت را   هـائی از عبـارات گـاتە    هـای مقـدس خـویش پـاره         گرفتند، بلکه در برخـی از نوشـته       

 که بخش مکمل تورات است و تـورات       »بحرالمیتطومار  « در سند معروف به   . عیناً نقل کردند  

ألیف در جمالتـی از ایـن تـ       . خـوبی قابـل مـشاهده اسـت         یهودان مصر است، این نقل مـستقیم بـه        

  : استترجمه و مصادره شدهاین نحو  عبارات گاتە به

 یکـی  ۀ معنـوی، همـراه او دو خصیـص       ، و بـه     خدا انسان را برای حاکمیت بر جهان آفرید       

هـای راسـتی در    ریـشه . گناه را آفرید که تا پایان هستی همراه او باشـند  راستی و دیگری    

هــای گنــاه در مقــام ظلمــت؛ و آنچــه ســبب گمراهــی انــسان      مقــام نــور قــرار دارد و ریــشه  

کوشـد کـه انـسان را از          همـواره مـی     و   گناه است کـه از ظلمـت برخاسـته         ۀشود خصیص   می

کننـد،   جوینـدگانِ نـور مـدد مـی      ستی به ۀ را ولی یهوه و فرشت   . سوی ظلمت بلغزاند    نور به 

دو  گناه است و اواست که کردارهای این  راستی وۀزیرا که خدا آفریدگار هردو خصیص

دیگری  دارد و از دو و کردارهای او را دوست می یهوه یکی از این. را مقرر داشته است

  ٢.کردارهایش بیزار است و

                                                 
  .۴۵و کتاب اشعیا، باب . کتاب عزرا، باب اول: تورات ١
): ۱۹۵۶نیویـورک،   (Millar Burrows, The Dead Sea Scrollsمیالربراوس، طومار بحرالمیـت   2

۳۷۴.  
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جای اهورمزدا، راستی و فرشتۀ راستی  وه به و در آن یه١این قطعه عینا ترجمۀ گاتە است، 

  .نوشته شده است) دروغ(جای دروج  جای وهومِنە و سپنتە منیو، و گناه به به

آوری خـود را از دسـت داد، و صـفات             یهوه صفات قهاری و جباری و خشم      در این دوران،    

 و دادگــردوســت و  خــود گرفــت؛ مهــرورز و انــسان  کــامالً نــوینی کــه مخــصوص اهــورمزدا بــود بــه   

در کتـاب  . بیـزار بـود   و از بدی و سـتم        داشت مردم روی زمین نظر لطف       همۀ  بهبخشاینده شد که    

  :گونه یاد شده است این عهد هخامنشی و در ایران تدوین شده، از یهوه به اشعیا که در

مـن کـه یهـوه      … .دارم و از غارت و ستم بیزارم        من که یهوه هستم، عدالت را دوست می       

ای یهــوه … .گــستر و نجــات دهنــده  خــدای عــدالت  …مــن خــدائی نیــست جــز م و هــست

تـو تنهـا خـدای جهـان هـستی و           ! یا ها جلـوس کـرده      خدای اسرائیل که بر دوش مالئکه     

  ٢.یا زمین و آسمانها را تو آفریده

 شــده تأکیــد رفتــه کــه  خوزســتان نوشــتههخامنــشی و درخر أمتــدر کتــاب زکریــا کــه در زمــان 

 ایـن فکـری اسـت کـه     ٣.»را گسترانید، بنیاد زمین را نهاد، و روح در انسان دمید    آسمانها  «یهوه  

 وجود نداشت و در ایران وارد اندیشۀ دینی اسرائیلاین شکل در عقائد دینی قوم   از آن بهپیش

روایـت تـورات، سـاقی اردشـیر          کـه بـه    یهـودی نحمیـا، یکـی دیگـراز انبیـای          .یهودیان شـده بـود    

  :ستاید سان می این  یهوه را به،)شاید اردشیر سوم(بوده است هخامنشی در شهر شوش 

تنهـایی    توئی که بـه   . اسم جلیل تو مبارک باد که از همۀ برکات و تسبیحات فراتر است            

تو آفریدگار زمـین و موجـودات       . تو آفرینندۀ افالک و جنود افالک هستی      . یهوه هستی 

زنــدگان  تــوئی کــه بــه . آفریــدیتــو دریاهــا و همــۀ موجــودات دریاهــا را    . یا روی زمــین

  ٤.گویند جنود آسمانها تو را حمد و تسبیح می. حیات بخشیدی

 رخ داد عقیـده  آنهـا  بـا ایرانیـان در عقائـد دینـی      یهودانترین تحولی که پس از تماس         مهم

ایــن اصــل کــه بیــانگر هدفــدار بــودن زنــدگی . معــاد بــود کــه پیــشتر در ایــن دیــن جــائی نداشـت  بـه 

 ناشـناخته بـود، و هـیچ      ) نیـز  و بـرای یونانیـان    ( اسرائیلیانکلی برای    طور  تر به انسانی است، پیش  

 هـیچ سـخنی از   اسـرائیلیان زمان در عقیدۀ دینـی    تا آن . تصوری از زندگی پس از مرگ نداشتند      

دوران ماقبــل  بــا مطالعــۀ متــون دینــی مربــوط بــه   . رســتاخیز اخــروی و ثــواب و عقــاب نرفتــه بــود   

                                                 
  .فتار زرتشت در بخش نخست مراجعه کنیدگ به 1
  .۱۶/ ۳۷ و ۲۱/ ۲۶ ؛ ۸/ ۶۲کتاب اشعیا، : تورات ٢
  .۱/ ۱۲کتاب زکریا، : تورات ٣
  .۶ ۵/ ۹کتاب نحمیا، : تورات ٤
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ان درک کرد که انبیای کهن اسرائیل معتقد بودند که زنـدگی انـسان       تو  خوبی می   هخامنشی، به 

 ســعادت  یهــودهــدف غــایی در تعــالیم انبیــای کهــنِ. شــود گیــرد و تمــام مــی بــا مــرگ او پایــان مــی

 .معنـای عـدم بـود        ماقبـل هخامنـشی بـه      اسـرائیلیانِ مـرگ در فکـر دینـی        . جهانی بـود    مادی و این  

 ١. قابـل تـصور نبـود   زنـدگی دیگـری   رسـید و مـاورای مـرگ    نهایت مـی   با مرگ او به    وجود انسان 

پنداشـتند کـه یهـوه        ترین کیفـری مـی       یهود با این برداشت از انسان، مرگ را سخت         کهنِانبیای  

پـیش از دوران      کـه متعلـق بـه      مـتن بخـشهائی از تـورات      بنـابر   . برای نافرمانان در نظـر گرفتـه بـود        

جهـانی قـوم برگزیـدۀ خـودش اسـرائیل             ایـن   را بـرای سـعادت     یش، یهوه نعمتها  هخامنشی است 

. سـوی زنـدگی سـعادتمندانۀ مـادی باشـد      آفریده بود، و موسا را برگزیده بود تا راهنمای آنها به          

 خواسـته   اوموسا سـپرده بـود، و از قـوم            برای تنظیم زندگی اجتماعی آنها او احکام خویش را به         

بــری از یهــوه عبــارت بــود از  فرمــان. دســعادت دنیــوی از او فرمــان ببرنــ بــرای رســیدن بــهکــه بــود 

داشتن همیشگی آذرگاه که عـود و بخـور در      او و روشن نگاه      و تقدیم قربانی به     با زبان  ستایش او 

آسـمان برسـد و یهـوه را      دودش بـه   ریختنـد تـا بـو و        سوزاندند و گوشتهای قربانی بـرآن مـی         آن می 

از یهـوه و تقـدیم قربـانی        سـتایش    مرهـون    هـا   یامنیت و آرامش و خوشبختی اسـرائیل      . خوش آید 

کردنـد، همـواره نـام او را بـر زبـان            اگر آنها همیشه یهوه را تمجید و سـتایش مـی          . درگاه او بود    به

 کــه او در آذرگــاه گــاه قربــانی بــرای تقــدیم بــه فرســتادند، هرگــاه و بــی او درود مــی راندنــد و بــه مــی

پیوسته با هیزمهای خـشک و مرغـوب   سوزاندند، و آتش را   میشد همیشه روشن نگاه داشته می   

داشــتند و شــب و روز از آن پاســداری   و عــود و بخــور و دیگــر چوبهــای خوشــبو روشــن نگــاه مــی    

ــه   مــی ــار آنهــا مــی   آنهــا محبــت بــسیار مــی   کردنــد، یهــوه ب ــا    کــرد و در کن مانــد، پیــشاپیش آنهــا ب

ــد، آنهــا را پیروزمنــد و پرقــدرت مــی    دشمنــشان مــی  ــه  داشــت، جنگی ــه    دشــمنانی کــه ب آنهــا حمل

آنهـا عطـا    داشـت و نعمتهـای فـراوان بـه      را در دسـت آنهـا نگـاه مـی    زمین تاراند، کردند را می   می

آوردنــد و آنهــا را    روی مــیدشــمنخــدایان  امــا اگــر بــه . نــاز و رفــاه زنــدگی کننــد   کــرد تــا در  مــی

ــه   مــی ــانی ب   خــشم یهــوه کردنــد مــیتــوجهی   یهــوه بــی بــهدادنــد و  معابــد آنهــا مــی   ســتودند و قرب

ها ازجمله آبله و  انواع بیماری ، آنها را بهاندگرد می رویش را از آنها بریهوه شد، میبرانگیخته 

فرســتاد تــا کــشتزارها و باغهایــشان را بخــشکاند؛    کــرد؛ قحطــی برسرشــان مــی  بواســیر مبــتال مــی 

کـرد    یزنانشان را وادار مـ     کرد تا دریده و خورده شوند؛       فرزندانشان را در برابر درندگان رها می      

 و در گرفـت  بـازمی  را از آنهـا      شریویاوفا شوند و با مردان بیگانه بخوابند؛          شوهرانشان بی   که به 

 تــا بــا شکــستهای پیــاپی مواجــه شــوند و سرزمینــشان را دشــمن کــرد مــیمقابــل دشــمنان رهایــشان 
                                                 

  .سفر الویان: توراتبنگر  ١
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رونـــد و باســـارت  بـــرد و زنـــان و فرزندانـــشان بـــهبتـــاراج  تـــصاحب کنـــد و اموالـــشان را دشـــمن بـــه

کرد که آنها در سـرزمین دشـمن مجبـور      کشته یا اسیر شوند، و کاری می      دست دشمن     دشان به خو

ها بفروشند و  مصری فرستاد تا خودشان را به مصر می پرستش خدایان بیگانه شوند؛ آنها را به به

هـــا بیگــاری کننـــد و چنـــان کارهـــای ســنگینی توســـط خریدندگانـــشان برسرشـــان    بــرای مـــصری 

اد از خستگی بگویند کاش شامگاه بود و شـامگاه از خـستگی بگوینـد کـاش                 فرستاد که بامد    می

و متوجـه یـک     رفتنـد     اگر با وجود دیدن چنـین ذلتهـائی بـازهم بـا یهـوه سرسـری مـی                 . بامداد بود 

 و احـدی از آنهـا را   داشت تا آنها را قتل عام کند       وامی، یهوه دشمنان را     شدند  خدای دشمن می  

تـرین کیفـری بـود کـه یهـوه             سـخت   آخـری  ایـن .  برافتـد   از جهـان   انزنده نگـذارد تـا نـام و نشانـش         

موسـا گفتـه بـود کـه یـک خـدای غیـور اسـت و چنـان از                 او بـه  .  در نظـر گرفتـه بـود       نافرمانـان برای  

  ١.گیرد  می»گناه پدران را بر پسران تا پشت سوم و چهارم«شود که   میخشم بهنافرمانان 

 آشـنا   جهـانی   پـاداش و کیفـرِ آن      رسـتاخیز اخـروی و       اما در ایران، انبیای اسرائیلی بـا ایـدۀ        

اواخـر   در یهودان ایـران  دانیال که از انبیای      نامِ   مردی به  .کردندرا وارد عقیدۀ دینی       شدند و آن  

حیــات اخــروی را  وی عقیــده بــه. ئــی ایفــا کــرد  بــود، در ایــن زمینــه ســهم عمــده عهــد هخامنــشی 

 انبیـای یهـود پـس از آشـنایی بـا            . کـرد  یهـود یـن   گونـه کـه زرتـشت بیـان کـرده بـود وارد د               همـان   به

عبـارت  .  سخنانی گفتند که تکرار سخنان زرتشت بود       ۀ انسان زندگِی اخروی، از زندگی دوبار    

  :است ی زرتشت گاتەشده از  اندکی دستکاریۀ زیر ترجم

انـــد بیـــدار خواهنـــد شـــد؛ یـــک دســـته    بـــسیاری از مردمـــانی کـــه درخـــاک زمـــین خفتـــه  

خجالــت و حقــارت جــاودانی  دســتۀ دیگــری بــه واهنــد رســید، وســعادت جــاودانی خ بــه

و حکیمـان مثـل روشـنایی افـالک خواهنـد درخـشید و آنهـائی کـه                  . گرفتار خواهند آمـد   

  ٢.اند، مانند ستارگان خواهند بود راه عدالت رهبری کرده مردم بسیار را به

دســته از   آن دینــی قــوم اســرائیل تحــول کلــی یافــت، و   باورهــایبعــد  م بــه از ســدۀ پــنجم پ 

کـار تـدوین    زیستند در اثـر آشـنایی بـا فرهنـگ ایرانـی دسـت بـه        انبیای اسرائیلی که در ایران می     

جوانـب بـسیاری    تحـول عقیـدتی، یهـوه از    مرحلـه از   در متـون دینـی ایـن      . دین نوین یهـود شـدند     

نظـر و متعـصب و       حکـم ماهیـت قـومی خـویش تنـگ           بـه کـه   چونیهـودان   ولی  . شبیه اهورمزدا شد  

توانـست در میـان       یک خـدای همگـانی تبـدیل شـود نمـی             بودند، تصور اینکه یهوه به     ودمحورخ

هــم خــدای ویــژۀ  خــود گرفــت، بــاز آنهــا جــا بــاز کنــد، و یهــوه گرچــه صــفت خــدای کــل جهــان بــه 
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این یک تضاد فکری بود کـه  .  باشنداو را آفریده بود تا خدمتگذار قوم   هااسرائیل بود که انسان   

هـای انبیـای ایـن دوره     در همـۀ نوشـته  .  اسرائیل حل نشد و تا امروز بـاقی مانـد  گاه برای قوم    هیچ

جـز   بـه  و همۀ مردم جهان ،بعد تنها قومی که حق دارد سلطان جهان باشد قوم اسرائیل است          به

توانستند   گونه که اقوام جهان نمی      همان. حکم بردگان و بندگان اسرائیلیان را دارند       ایرانیان

 ،توانستند پرستندگان یهوه شوند گونه نمی   همان   به ؛تبار یعقوب نبودند    زیرا از  اسرائیلی شوند 

عبارت دیگر، تنها قومی که خدا داشت قوم اسرائیل بود و دیگـر   به. زیرا یهوه خدای آنها نبود 

ولــی چونکــه . رفتنــد خــدا بودنــد و بردگــان بــالقوۀ قــوم اســرائیل بــشمار مــی اقــوام جهــان همــه بــی

، انبیــای ند او اعتــراف داشــتبرتــرِی بــه اســرائیلیها مــسلط و پرقــدرت بــود کــه  ایرانــی یــک قــوم 

کـه ایرانیـان یهـوه         حل کردند که گفتند در عـین حـالی         گونه  اینشان را     اسرائیلی تضاد متعصبانه  

سازد؛ این  جا پیروزمند می کند و در همه   شناسند، ولی یهوه با آنها است و حمایتشان می          را نمی 

قـوم اسـرائیل     آن خاطر بـوده کـه ایرانیـان بـه           فقط به  های انبیای اسرائیلی    ر نوشته بنا ب امر نیز   

 از اسـارت و در بـدری برهـد و معبـد یهـوه را در اورشـلیم بازسـازی کنـد و دوبــاره         تـا کمـک کننـد   

یهوه در زمان کوروش بزرگ مجبور شـده کـه           تصریح کرده که      دانیال ١.شوکت و مکنت برسد     به

  : تا همواره ایرانیان را پیروزمند بدارد بماندوروش در کنار کدر پارس

 و میکائیل کـه از رؤسـای        ستیز کرد  )با یهوه ( روز با من    رئیس کشور پارس بیست و یک     

   ٢.ماندگار شدم و من در آنجا نزد پادشاهان پارس ، من آمدیاریِ بهاولین است 

او یـاری   ان بماننـد و بـه   یعنی شاه پـارس خـدا و مالئکـۀ اسـرائیل را مجبـور کـرده کـه در ایـر                    

سـرزمین   خواستند بـه  عده از انبیای اسرائیلی مطرح کردند که نمی ظاهراً این عقیده را آن . کنند

قومی برگردند بلکه برایشان بهتر بود که در ایران باشند و از فرصتهای شـغلی مناسـب اسـتفاده           

استند بگویند که اگر ما خو آنها می. بخشی را برای خودشان داشته باشند     کرده زندگی رضایت  

سبب است که یهوه نیز اجباراً در ایران نگاه داشته شـده اسـت، و همـان جـائی      آن ایم به  در ایران 

معنای دیگر این سخن آن بود کـه اگـر ایرانیـان دارای خـدای قدرتمنـد و         . هستیم که یهوه هست   

زرگ او را در ایـران   اند، خدایشان در واقع کسی جز یهوه نیـست کـه کـوروش بـ                پیروزگر و مسلط  

خواننـد، هـر    ند و خـدا را بـا نـام دیگـری مـی     شناسـ  نگاه داشته است؛ و اگر هم آنهـا یهـوه را نمـی    

 ایـن نظـر از آنجـا بیـرون      .توانـد باشـد     خدایشان بدهند، آن خـدا کـسی جـز یهـوه نمـی              نامی که به  

ند؛ پنداشـت    مـی  را دشمن خـود و خـدای خودشـان        ها خدایان اقوام دیگر       آمد که نزد اسرائیلی     می
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 و  نیــز هــستشــاندیدنــد کــه خــدای ایرانیــان نــه تنهــا دشــمن نیــست بلکــه دوســت و یاور ولــی مــی

کنــد و آنهــا را در  مهــر و عطوفــت رفتــار مــی آنهــا مثــل ایرانیــان و دیگــر اقــوام جهــان بــه  نــسبت بــه

  . حمایت گرفته است

ه از دوران هخامنـشی      کـ  یی   و دیگر ادیان خاورمیانه    روند تحولی در عقیدۀ دینی قوم یهود      

 در دوران پارتی نیز جماعات بزرگی از        .همچنان ادامه یافت  در دوران پارتی نیز     آغاز شده بود    

زیــستند، و دارای شــهرهای خودشــان بودنــد، کــه شــهر یهودیــه در منطقــۀ     یهــودان در ایــران مــی 

جملـه    از آن  نـد نامید  که یونانیها و رومیها سلوکیە مـی      اسپهان و شهر ماخوزه در کنار تیسپون        

زیـستند کـه پـس از ویرانـی           در خوزستان نیز جماعت بزرگی از یهـودان در شـهر شـوش مـی              . بود

زیـستند از آزادی   جماعات یهودی در هرجای ایران کـه مـی  . زمان اسکندر دوباره آباد شده بود 

کامــل برخــوردار بودنــد، تــا جــائی کــه قاضیانــشان از فقهــای خودشــان بودنــد، و امــر گــردآوری     

شـود در پایـان      تفسیر بزرگ تورات که تلمـود نامیـده مـی         . خودشان واگذار شده بود     مالیاتشان به 

تلمود بیانگر  .توسط انبیای یهود تدوین شد رودان خوزستان و میاندوران پارتیان در ایران 

  .بزرگترین تحول در دین یهود است که زیِر تأثیر فرهنگ ایرانی صورت گرفت

یـی بیــرون از ایــران، و همچنــین   یــان بخـش اعظــم جماعــات خاورمیانــه گرچـه در زمــان پارت 

شـدۀ   یونان و ایتالیا و اروپای شرقی آئین میتریَسنە گرفتند، ولی یهودان همچنان بر دین متحول   

شـان کـه ابتـدا زیرسـلطۀ سـلوکیها و سـپس زیـر                 روابـط آنهـا در سـرزمین اصـلی        . خودشان ماندند 

چنانکـه در بخـش گذشـته    بـار هـم    پارت بسیار نیک بود، و یـک    سلطۀ رومیان بود نیز با دولت       

ــدیم         اشــاره کــردیم  ــاء کردنــد، کــه دی ــان ســلطنت اســرائیل را در اورشــلیم احی ــه کمــک پارتی ب

روابـط اسـرائیلیان بـا رومیـان همـواره خـصمانه بـود،        . زودی توسط رومیـان ازهـم پاشـیده شـد        به

  .ولی با ایرانیان همواره نیکو بود

چندتن از انبیای اسرائیلی در آستانۀ شکستن تا سدۀ نخست میالدی    م    ت پ در سدۀ نخس  

تحوالت بدیعی که در فکر دینـی یهـود    دنبال  بودن دین یهود قرار گرفتند و بهیی  قبیلهقید و بند    

عرصـۀ فعالیـت       پـا بـه    )عیـسا (ایـشوعا   ، و   )یونس/ یحیا (، کسانی چون زکریا، یوحنا    رخ داده بود  

در ســدۀ نخــست مــسیحی از بطــن دیــن .  یهــود را وارد مرحلــۀ نــوینی کردنــددینــی نهادنــد و دیــن

 ایـن دیـن از      .که بعدها مسیحیت نامیده شد      دین جدیدی شکل گرفت    یهودایهود و در سرزمین     

جهات بسیاری با مزدایَسنە و میتریَسنە همسانی داشت، و خـدایش شـباهت بـسیار نزدیکـی بـه                   

دی خدای آسمانیِ این دین جای اهورمزدا، و ایشوعا مشیَح جـای  زو  به. اهورمزدا و میتر داشت   

اناهیتە نیز در این دین جای خاصی گشود و مـادر           . میتر را گرفت، که اولی پدر و دومی پسر بود         
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از این نظر، دینی که با نـام مـسیحیت برصـحنۀ جغرافیـای خاورمیانـه                . ایشوعا جای او را گرفت    

گانۀ ایرانی با ادعای انتـساب بـه قـوم اسـرائیل بـود، زیـرا                  ادیان سه پدید آمد، دینی برخاسته از      

جهـانی   زندگی اخـروی و کیفـر و پـاداش آن    عقیده به. سازندگان این دین از قوم اسرائیل بودند      

اساس تعالیم این دین نیـز در       . همان شکلی که در دین ایرانی مطرح بود وارد این دین شد             نیز به 

در آینده کـه    . دوستی نهاده شده بود      میتریَسنە بر مهرورزی و انسان     آغازش همچون مزدایَسنە و   

سنە بـه          این دین در امپراتوری روم همه      آن  گیر و جانشین آئین میتریَسنە شد، همۀ باورهای میتریـَ

روز تولد ایشوعا، و آداب و رسوم جشن تولد میتر نیز  منتقل گردید، تا جایی که روز تولد میتر به

  .ب و رسوم جشن تولد ایشوعا تبدیل شدآدا به

دیــن مهــم بــودایی و جــین   م در منطقــۀ گَنــدار در شــمال شــبه قــارۀ هنــد دو   در ســدۀ شــشم پ

 کـدام از ایـن دو   گرچـه هـیچ  . شکل گرفت که گسترش هردو در زمان سلطۀ ایران برآن ناحیـه بـود     

تـوان تردیـد کـرد کـه      یئـی بـا دیـن ایرانـی ندارنـد، امـا کمتـر مـ           دین وجوه مـشترک قابـل مالحظـه       

 بنا ،ویژه آنکه در مناطق شرقی فالت ایران    بوده باشد؛ به     پیدایش آنها زیِر تأثیر آئین مزدایَسنە     

تر از نواحی غربی ایران وجـود داشـته    شکلی ناب توانست به  می  علل تاریخی، دین مزدایَسنە  به

 در همــسایگی مرزهــای شــرقی بــین جماعــات بــشری ســاکن  زرتــشت در، و آرمانهــای بلنــدباشــد

   .سازنده بگذارد زمین تأثیر مثبت و ایران

 ایرانــی فرهنــگرودان در اثــر برخــورد بــا   تحــوالتی کــه فکــر دینــی در مــصر و شــام و میــان   

تحول فکر دینی ناشی از تأثیر دین ایرانی در . یر قابل انکار استدر تاریخ مشهود و غپذیرفت 

ــون    ــاتبی چـ ــور مکـ ــه در ظهـ ــد و خاورمیانـ ــای زهـ ــصیبین    مکتبهـ ــران و نـ ــکندریه و حـ ــان اسـ عرفـ

 از ســدۀ پــیش از مــسیح تــا ســدۀ دوم مــسیحی تــأثیر  )عارفــان نوافالطــونیمنــدائیان، غنوصــیها، (

کـه بنیـان اساسـی      » خیر و شر  «و  » نور و ظلمت  «زیرا در این مکتبها تعارض      . حتمی داشته است  

سنە در           .دهد شالودۀ اصلی است     دین ایرانی را تشکیل می      عناصر بسیاری از تعـالیم دیـن مزدایـَ

شــود کــه مهمتــرین آنهــا تقابــل نــور و ظلمــت، انــسان اولیــۀ شــبیه  وضــوح دیــده مــی ایـن مکتبهــا بــه 

چهارم  های دوم و سوم و      دینی که در سده   . منیو است   گیومرث، خرِد مقدسِ نخستین شبیه سپتە     

 ادامــۀ همــین تحــول فکــری و در نهایــت تنــام دیــن مــسیح شــکل گرفــ تــدریج در خاورمیانــه بــه بــه

یـی از صـابی گرفتـه تـا منـدائی و غنوصـی        ئی بود از همۀ مکاتب فکری نوین خاورمیانه        مجموعه

 مهمتـرین عنـصر     . شـکل گرفتـه بودنـد      و در درون مرزهـای ایـران      که عموماً زیِر تأثیر دین ایرانـی        

ایــن عقیـده را آنهــا  . رزمــانی بـود منجـی آخ  عقیـدتی کــه اینهـا وارد دیــن مـسیح کردنــد عقیـده بــه    

منیــو و  تحقــقِ حتمــِی ســلطۀ کامــل و نهــاییِ ســپنتە  طــور نــاقص و نــاپرورده از بــاور ایرانیــان بــه  بــه
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وهومنە و ارتە برجهان گرفته بودند؛ و مفاهیم واال و مجرد را تبدیل به یـک انـسان کـرده بودنـد                 

گـسترش مـسیحیت وارد دیـن نـوین شـده      ایـن عقیـده همـراه بـا       . که هرسه اینها را در خود داشت      

دانـیم کـه تـا امـروز در مـسیحیت برجـا اسـت و قـرار اسـت کـه                     مسیح منجی گردید، و می      تبدیل به 

  .خوشبختی نهایی برساند مسیح در آخرزمان ظهور کند و جهان را از درد و رنج برهاند و به

فکـر   یـدی بـه   و گـسترش دیـن او حرکـت جد    در دهـۀ سـوم سـدۀ سـوم مـسیحی        با ظهـور مـانی    

 عـراق و  در خالل یک سده در سراسر خاورمیانـه از     تعالیم مانی . دینی اقوام خاورمیانه داده شد    

، و چنـان قـدرتی کـسب کـرد کـه مـسیحیت را بـرای         شـام و مـصر گـسترش یافـت     گرفتـه تـا   اناتولی  

دیــن رســمی  در ســدۀ چهــارم مـسیحی   دیــن مـسیح را سـپس وقتــی دولــت بیزانـت  . مـدتی کنــار زد 

جانبـه    همـه سـتیز پشتیبانی دولت برخـوردار شـدند،         مسیحی از   جهادگرانِ توری روم کرد و   امپرا

عنـوان یـک دیـن سیاسـی ایرانـی مـورد         دیـن مـانی بـه   بعـد  زمان به از این. راه افتاد با دین مانی به  

امـا  . زده شـد  کنـار   ۀ نومـسیحی    ۀ جامعـ   و اجبـارا نـام مـانی و دیـنش از صـحن             سرکوب قـرار گرفـت    

یـی    توسط پیروان مانی گسترش یافته بود مانـدگار شـد و وقتـی جماعـات خاورمیانـه                عقایدی که   

دند، افکاری که از مانی برای آنهـا      مآئین مسیح درآ    شمشیر جهادگران مسیحی به   تبلیغ و   زور    به

  .را تشکیل داددین آن  باورهای خدمت دین مسیح درآمد و عناصری از مانده بود به

. هـای نـوینی پـا بـه عرصـۀ جامعـه نهـاد        شکیل شـد بـا پیرایـه   مسیحیتی که پـس از مانویـت تـ     

محبـت    بر تأثیر از مزدایسنە و آئین میتریَسنە شکل گرفته بود          مسیحیِت اولیه که به   اساس تعالیم   

و نوعدوستی بنا شده بـود، و هـدف غـایی انـسان در تعـالیمش کمـال انـسانی و سـعادت اخـروی                

 بود که در متون یهود با صفت یهـوه از           )هن اسرائیل خدای ک  (یلا  خدای دین مسیح همان   . بود

کــدام از صــفات قهــاری و جبــاری و منتقمــی یهــوه را      هــیچیــل در تعــالیم نــوین ا  .شــد او یــاد مــی 

خـود   کلـی کنـار نهـاده شـد و او همـان صـفاتی را بـه        نداشت؛ بلکـه صـفت یهـوه در دیـن جدیـد بـه         

، تنهــا بعــد تــدوین شــد  کــه از ســدۀ دوم بــهیتیــل در تعــالیم مــسیحا  .گرفــت کــه اهــورمزدا داشــت

دوســـت و  مـــدبر هـــستی دانـــسته شـــد، خـــدای مهرپـــرور و انـــسان       آفریـــدگار و خـــدای جهـــان و 

داد، و  بـشریت و بـرادری انـسانها تعلیمـی نمـی         جز تقـوا و ایثـار و خـدمت بـه            عدالتگستر بود و به   

 منفـی و گریـز از      مبـارزۀ .  بـود  مخـالف  تشکیل قـدرت سیاسـی بـرای پرسـتندگان خـویش             باحتی  

 از هرجهـت همـان صـفات         ایـل  گرچـه صـفات   . گری مشخصۀ اصـلی دیـن جدیـد بـود           زور و سلطه  

قیام کرده و جان ) همان خشتر( و مسیح نیز با هدف تشکیل سلطنت عدل اهورمزدای گاتە بود،

 در .فـت یا با تعالیم زرتشت تفاوتی اساسی مسیحیِت بعدی  اما تعالیم    برسِر این قیام نهاده بود،    

تعالیم زرتشت از انسانها خواسته شده بود که با شر و فساد مبارزه کنند و دیو و دروغ را از جهان 
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ــسانها از نعمتهــای هــستی             ــاد و زیبــا ســازند تــا همــۀ ان ــا کــار و تــالش آب ــد و جهــان را ب براندازن

 آنکـه در    حکـم    نـوین بـه    اما مسیحیِت . برخوردار شوند و در رفاه و آسایش و امنیت زندگی کنند          

 گــر زهــد و دنیــاگریزی و   ، تبلیــغکــرد محــیط پرخفقــان و زیــِر ســتم امپراتــوری روم فعالیــت مــی      

زیـِر   سوم و چهارمهای  بنابر تعالیم مسیحیتی که در سده. لذات دنیوی بود  انزواگرایی و فرار از   

 و شکل گرفت، انسان خوب کسی بود کـه درپـی قـدرت    پراکندند    تأثیر باورهائی که مانویان می    

متـاع دنیـایی    است حتـی از ازدواج کـردن بپرهیـزد، و بـه     آور ثروت و لذت نباشد و از هرچه لذت      

  . توجه نشان ندهد

داد و  بــــشریت مــــی مــــشقتها را بــــه  کــــه درس تحمــــل مــــصائب و  نــــوینتعــــالیم مــــسیحیِت

 کرد که برای فرامـوش کـردن درد و رنجهایـشان از خـود ببرنـد و در                 ستمدیدگان را راهنمایی می   

هـای سـتمدیده و    خواران فرونهند، بـرای تـوده   خدا گم شوند و اندوه جهان مادی را برای جهان         

مـردم  زودی در میـان       وم جاذبۀ بـسیار داشـت، و بـه        رگر    فقیرمانده و زیرسلطۀ امپراتوری سرکوب    

  .ه جای آئینهای میترایی و مانوی را گرفت گسترش یافتمصر شام و اناتولی و

ه تمدن ایرانی در خاورمیانه داشت این تمدن نتوانست کلیـت فکـر   با وجود همۀ تأثیری ک 

 داد کــه از آنهــا اجــازه نمــی  ۀ نــژادی اقــوام ســامی بــه ؛ زیــرا خصیــصگرگــون ســازددخاورمیانــه را 

یش تمدن ایرانی یک گرایش دنیایی بود، و دنیاسازی    اگر. اعصارشان بگسلند  میراث قرون و  

گــاه معبــد نتوانــست   ســبب هــم در ایــران هــیچ  همــین بــه. داد اســاس تمــدن ایرانــی را تــشکیل مــی 

گـاه نتوانـستند      ولی اقوام سـامی هـیچ     . گونه جا باز کند که در دیگر تمدنها جا باز کرده بود             آن  به

 سیاسـی   عنوان یک دین    از میراث تمدنی و فرهنگی خودشان رها شوند؛ و همینکه مسیحیت به           

شـکل    ، بـاز هـم معبـد بـه         دولت روم قـرار گرفـت       و زیر سرپرستی   عرصۀ تمدن خاورمیانه نهاد     پا به 

دیگـری وارد زنــدگی تمــدنی خاورمیانـه شــد و کلیــسا جـای معابــد کهــن اقـوام ســامی را گرفــت و     

 .خود گرفت بر محـور معبـد دور زد    را به»تمدن مسیحی«زندگیش ادامه داد؛ و تمدنی که نام          به

تنهـا یـک انـسان و نـه موجـود مـافوق       عالوه برآن، تئوری سیاسی ایران که شاه را یـک انـسان، و     

دانست، با تسلط یونانیها بر خاورمیانـه و سـریان تئـوری شـاهخدا کـه بـا اسـکندر تـداوم                    بشر می 

 شـاه و     آسـمانی  ۀ غربی بیرون رفت تا بـاز تئـوری تقـدس          اجتماعی خاورمیان ۀ  یافته بود، از صحن   

 قـوم کـه     زمانین اثرگذار بود که     این تئوری چنا  . احیاء شود خدازاده بودن و مافوق بشر بودنِ او        

خـدای   ۀویـژ ۀ ماینـد عنـوان ن    بـه  ا مـشیَح  یـشوع اتـالش بازسـازی سـلطنت اسـرائیل افتـاد،             یهود بـه  

 سـپس  .او فرصـت کامیـابی ندادنـد    هـا بـه   ؛ که البته رومی   دصدد تشکیل سلطنت برآم      به اسرائیل

مسیحیت، او را  آوری به  و روی سده پس از او همین رومیها، پس از رها کردن آئیِن میتریَسنە             سه
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  .خدای دومِ جهان و نسخۀ میتر تبدیل کرده مورد پرستش قرار دادند به

شــاهان پــارتی درصــدد  . ســدۀ نخــست مــسیحی ســدۀ احیــای فکــر دینــی در ایــران نیــز بــود   

راه بــالش اول فرمــان داد کــه جــزوات پراکنــدۀ اوســتا    برآمدنــد و در ایــن  تقویــت آئــین مزدایَــسنە

سنە    فرمان او جنب و  . آوری و تدوین گردد    جمع  پدیـد آورد کـه     جوشی را در اوسـاط دینـی مزدایـَ

مـا از نتـایج حرکـت احیـای فکـر دینـی در          . احیای فکر دینـی در کـشور کمـک کـرد            بنوبۀ خود به  

 بـسیار  تـوان گفـت کـه ایـن حرکـت      سدۀ دوم مسیحی در ایـران چنـدان اطالعـی نـداریم، ولـی مـی            

 پیـــدایش جایگـــاه  در پـــارسکـــم دســـِتیـــرا در آغـــاز ســـدۀ ســـوم مـــسیحی،  ثمـــربخش بـــوده؛ ز

ــسنە بـــه    مـــردی شاهنـــشاهی هخامنـــشی  زودی   رســـید کـــه بـــه  ســـلطنت از متولیـــان دیـــن مزدایـَ

با شاخ و بالهـای بـسیاری کـه از ادیـان         را      مزدایَسنە آئینشاهنشاهی ساسانی را تشکیل داد، و       

دیـن رسـمی کـشور اعـالم کـرد، و تمـدنی نـوین                 شده بـود   آن افزوده   کهن غیرزرتشتِی ایرانی به   

از بطـن ایـن تمـدن       . روال تمدن هخامنشی پایه گذاشت که برای چهار سدۀ تمام تـداوم یافـت               به

دادن افکار دینی بخـشی از خاورمیانـه سـهم     نوبۀ خود در نقش     مانی و مزدک بیرون آمدند که به      

پـس از ظهـور   ؛ و افکـار آنهـا    ) خـواهیم شـناخت    و هردو را در بخش بعدی      (عمده را ایفاء کردند   

تمـدن  «دادن تمدن نوینی کـه    در شکلیافتن عرب بر ایران اسالم و برافتادنِ شاهنشاهی و تسلط 

  ).این موضوع را در کتاب چهارم دنبال خواهیم کرد ( نام گرفت تأثیر اساسی داشت»اسالمی
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