در جستجوی
زرتشت
نخستین پیامبر و تعالیمی که
جهان را دگرگون ساخت

پال کریواژیک
برگردان :اکبر معارفی
بازنشر :کتاب زمانه

در جستجوی زرتشت
نخستین پیامبر و تعالیمی که جهان را دگرگون ساخت

پال کریواژیک
برگردان :اکبر معارفی

نشر معارفی
چاپ اول :نوامبر  ،2004کالیفرنیا  500نسخه

ii

در باره نویسنده

پال کریواژیک در سال  1937در وین به دنیا آمد .خانواده او به علت خطر نازی های آلمانی،
هنگامی که او دو ساله بود ،از زادگاه خود فرار کردند و سرانجام در انگلیس مقیم شدند .در
سال  1962پس از اخذ مدرک پزشکی در رشته جراحی دندان و سفرهای طوالنی در آسیا و
آفریقا – از جمله دو سال کار در کابل به عنوان تنها جراح دندان اروپایی – به عنوان کارشناس
در امور مربوط به آسیای مرکزی و جنوبی در  BBCمشغول به کار شد تا اینکه بعداً در
تلویزیون  BBCبه عنوان تهیه کننده به کار خود ادامه داد .او در سالهای  1990به طور تمام
وقت به کار نویسندگی اشتغال ورزید .امروز او در لندن زندگی می کند.
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پیشگفتار مترجم
کتاب حاضر نتیجه مشاهدات ،مطالعات ،تحقیقات و شنیده های آقای پال کریواژیک در
خصوص دین زرتشت ،اصول اعتقادی آن و تاثیراتش بر فرهنگ جهانی است ،خصوصاً
برداشتهای انسان امروز از مقوالتی چون نیکی ،بدی و اصول اخالقی .در این بررسی ،نویسنده به
سفری طوالنی در بعد زمان و مکان میرود تا رد پای زرتشت را از زمانهایی دور و سرزمینهای
دوردست تا زمان کنونی و محل زیست ما ،در هر گوشه ای از جهان که اقامت گزیده ایم ،پیدا
کند.
در این سفر او از عصر معاصر آغاز می کند .ابتدا شیفتگی برخی ازآهنگ سازان و فیلم سازان را
به زرتشت یاد آور می شود و سپس در جستجوی علت این شیفتگی با نیچه روبرو می شود .ولی
درمیابد که شیفتگی نیچه نیز به زرتشت ریشه در یک سری وقایع تاریخی داشته است .آنگاه
در ردیابی این وقایع ما را به قرن هجدهم می برد و ما را با دوپرون فرانسوی آشنا می کند .او
اولین اروپایی بود که در پی سفری هفت ساله و پر ماجرا در سال ۱۷۷۱موفق به ترجمه و انتشار
کتاب اوستا گردید .شیفتگی دوپرون به زرتشت که چندین بار نزدیک بود او را به کام مرگ در
غلطاند ناشی از احترامی بود که نویسندگان دوران باستان به زرتشت داشتند و این طرز تلقی
آنان در دوران رونسانس دو باره مورد توجه محافل روشنفکری قرار گرفته بود.
پس از ردگیری جای پای زرتشت از عصر حاضر تا دوران رونسانس طبیعی است که کریواژیک
سفرش را تا دوران قرون وسطی ادامه بدهد .ولی او قبل از این سفر برای آمادگی بیشتر به
عصر حاضر باز می گردد .از انگلیس به یوگوسالوی سابق و فرانسه می رود تا آگاهی بیشتری از
کاتارها و بوگومیلها کسب کند که در قرون وسطی شدیداً مورد غضب کلیسا قرار داشتند .از
آنجا سفرش را به قرون وسطی ادامه میدهد و در آنجا نشانه هایی میابد که در او شک وجود
رابطه ای را بین نگرش کاتارها و بوگومیلها با دین مانی تقویت می کند .برای درک بهتری از
این رابطه ،جهشی تاریخی و جغرافیایی کرده به عصر مانی در دوران حکومت ساسانیان می رود
و از ایران دیدار میکند .تحوالت دین مانی ،زندگی شخصی او و عناصر اعتقادیش را مورد
ارزیابی قرار می دهد .در دین مانی نیز رد پایی از زرتشت پیدا می کند .ولی تشابه ظاهری بین
اصول اعتقادی مانی و کاتارها اثبات کننده رابطه بین آنان نمی تواند باشد .لذا چند قرنی به جلو
باز می گردد و ما را با مردمی که مخلوطی از ایرانیان و هونها بودند و خود را بلغار (احتماالً به
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معنی مخلوط) می نامیدند آشنا می کند .این گروه صحرا نشین در قرن هفتم میالدی پس از
شکست سختی که بر امپراطوری روم وارد می کنند رسماً صاحب تمام قلمرو بیزانس در شمال
کوههای بالکان می شوند و اولین امپراطوری بلغار را ایجاد می کنند .از اینجا است که اعتقادات
این مردم به تدریج در اروپای شرقی رسوخ می کند.
پس از شناسایی رابطه بین بلغارها (مردم مخلوط از ایرانیان و هونها) و اصول اعتقادی که تحت
نامهای گوناگون در اروپای شرقی شکل گرفته بود نویسنده به جستجوی رابطه بیشتری بین
بلغارها و دین زرتشت می رود .ولی ناگهان پدیده عجیب دیگری توجه اش را به خود جلب
می کند .پیدایش اسرار آمیز آﺋین میترا و افول اسرار آمیز تر آن در اروپا امری ساده نبود که
بتوان از آن گذشت .آیا این همان میترا یا مهر است که در میان اقوام هند و ایرانی قبل از
ظهور زرتشت به عنوان یکی از ایزدان شناخته می شد؟ میترایی که مقامش توسط زرتشت تا
حد یکی از یاری دهندگان اهورمزدا تنزل داده شده بود.
تشابه بین آﺋین میترا در اروپا و میترای قوم هند و ایرانی اندک و تفاوت بسیار است .عالوه بر
آن ،آﺋین میترا زمانی در امپراطوری روم رواج پیدا کرد و مذهب عمده مردم اروپا شد که
امپراطوری ساسانی خطرناکترین رقیب امپراطوری روم محسوب می شد .چگونه ممکن بود
امپراطور روم مذهبی را بپذیرد که ریشه در مذهب خطرناکترین رقیب خود داشت .معمایی که
موجب شده است بسیاری از محققین به این نتیجه برسند اساساً رابطه ای بین آﺋین میترا در
اروپا و دین زرتشت وجود نداشته است .ولی پاسخ این محققین او را قانع نمی کند .مطالب ضد
و نقیض به حدی است که باید سفر دیگری بکند.
کری واژیک به قرن پنجم قبل از میالد میرود و از طریق هرودوت با سکاها آشنا می شود.
سکاها قومی ایرانی بودند که بر تمام علف زارهای آنسوی شمال فالت ایران از مرز چین تا مرز
یونان حکومت می کردند .با زنان جنگجوی سکاها آشنا می شود که در میان یونانیان به زنان
آمازون به معنی پستان بریده مشهور بودند .زنانی که برای دقت بیشتر در تیر اندازی از روی
اسب ،یک پستان خود را میبریدند .می بیند این قوم ایرانی که در جنگجویی همتایی نداشته
باالخره مغلوب قوم ایرانی دیگری می شود که از فالت ایران به علف زارهای شمالی هجوم برده
بود .این قوم غالب با فرهنگ و اسلوب پیشرفته تر خود سکاها ر ا سر انجام تا قرن اول میالدی
در خود حل میکند و قوم جدیدی را به وجود می آورد که در تاریخ به نام سرمتیان مشهورند.
سپس با قبایل مختلف این قوم چون آالنها آشنا می شود که در شاهنامه فردوسی از آنان به
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عنوان یکی از یاری دهندگان گشتاسب اولین پادشاه زرتشتی ایران یاد شده است .شاهد امتزاج
سرمتیان با یکی از اقوام اسکاندیناوی در قرن دوم و سوم میالدی به نام گوتها می شود که از
سرزمینشان با کشتی به سواحل دریای بالکان کوچ کرده بودند .این قوم جدید سوای تعلق
قومی شان بعد ها همگی به نام گوتها شناخته می شوند.
کری واژیک رد پای آالنها را در اروپا تا تشکیل اولین حکومت سلطنتی در فرانسه دنبال
می کند .مهاجرت گوتها را به قلمرو امپراطوری روم در اثر یورش هونها شاهد می شود و
نابودی امپراطوری روم به دست گوتها (سرمتیان) را که وارد ارتش روم شده بودند برای ما
شرح می دهد .شاید ورود گوتها به ارتش روم موجب گسترش آﺋین میترا در قلمرو امپراطوری
روم شده بود.
در پایان این سفر ،دیگر رد گیری جای پای زرتشت نویسنده را ارضاء نمی کند .باید خود
زرتشت را پیدا کند و با خود او آشنا شود .ولی زادگاهش را نمی شناسد .ناگهان به عصر و
سرزمینی نامعلوم سفر می کند .بر طبق ارزیابی گویش مردم حدس میزند که تاریخ ظهور
زرتشت حدود  ۳۵۰۰سال پیش است .برخی از شواهد چون تقدس گیاه هوم در میان پیروان
زرتشت او را قانع می کند که محل زادگاهش آسیای مرکزی است .زیرا قبالً هرودوت در باره
تقدس گیاه هوم در میان سکاها شرح مبسوطی به او داده بود .در این مقطع نامعلوم زمانی و
مکانی با زرتشت جوان در میان قومی روحانی به نام اسپیتاما آشنا می شود .ولی قبیله او تنها
قوم روحانی نبود .اقوام روحانی دیگری نیز چون قوم هوم و کاراپانها وجود داشتند که هر کدام
دکان مذهبی را به راه انداخته بودند و ایزدی را می پرستیدند .این شرایط با روحیه زرتشت و
اعتقادات او همخوانی نداشت .او در این بازار آشفته دین فروشان اعالم می کند که تنها یک
خدا وجود دارد و ایزدان دیگری که ایرانیان با آن خو گرفته بودند یا مظاهر زندگی خاکی اند و
یا فرشتگان بارگاه توحید .این طرد سنتهای کهن قوم موجب طرد او از میان مردمش می شود.
نزد دربار یکی از پادشاهان ایرانی به نام گشتاسب که احتماالً حاکم بلخ بوده می رود .در آن جا
موفق می شود که ابتدا همسر شاه را به پذیرش دین جدید قانع کند و بعد از آن تمام درباریان
منجمله خود شاه به دین او می گروند .زرتشت با بسیاری از روشهای دین فروشان به مخالفت
بر می خیزد و آنها را تقبیح می کند .او با قربانی کردن ،تاسیس معبد و تشکیل طبقه ای تحت
نام روحانی به مخالفت بر می خیزد .این تبلیغات شدیداً در تضاد با منافع روحانیانی بود که
دکان دین فروشی شان دیگر از رونق افتاده بود .لذا یکی از کاراپانها با فرود آوردن خنجری بر
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پشت او ،زرتشت را در سن هفتاد سالگی به قتل می رساند .همین روحانیانی که منافعشان در
اثر گسترش دین زرتشت به مخاطره افتاده بود پرچم دار آﺋین زرتشت می شوند .بعدها توسط
روحانیان دین فروش چنان تغییرات بنیادی در دین زرتشت به وجود می آید که تشخیص آن
از آﺋینهای قبل از زرتشت دشوار می شود.
در این سفر طوالنی  ۳۵۰۰ساله پال کری واژیک ،رد پای جهان بینی زرتشت را در چین،
هندوستان ،افغانستان ،تاجیکستان ،ازبکستان ،ایران ،بین النهرین ،اسراﺋیل امروزی ،کشورهای
بالکان ،اروپای شرقی ،اروپای غربی و شمال آفریقا پیدا میکند و تاثیر بدون تردید تعالیم او را بر
ادیان جهانی بر ما خاطر نشان می سازد .او شخصاً از بسیاری از نقاط جهان دیدار می کند ،با
مردم بسیاری به گفتگو می نشیند و تاریخ تحوالت بسیاری از کشورهای جهان را مورد مطالعه
قرار میدهد .نتیجه این بررسی ،کتاب حاضر است.
*****
یکی از دشواری هایی که هر محقق در بررسی دین زرتشت و تاریخش با آن روبرو می شود،
تعابیر گوناگون از اصول اعتقادی آن و انبوه اسناد تاریخی ضد و نقیض است .لذا طبیعی است
که جای بحث در باره برخی از یافته های نویسنده وجود داشته باشد .در طول کتاب هر جا که
توضیحی بیشتر الزم دیده می شد این توضیحات را در میان خود متن داخل [ ] و یا در
زیرنویس ها عرضه کرده ام .در یک مورد هم به دلیل اهمیت موضوع در خصوص نوروز و
مراسم حول و حوش آن شرحی متفاوت را در ضمیمه کتاب تحت عنوان یادداشت مترجم
اضافه کرده ام .امیدوارم که خوانندگان عزیر به همان اندازه از خواندن ترجمه این کتاب لذت
ببرند که من از خواندن متن اصلی لذت برده ام.
در پایان الزم است از تعدادی از دوستانی که در انتشار این کتاب مرا یاری دادند سپاسگزاری
کنم .قبل از همه باید یادآور شوم بدون یاری پر ارزش دوست عزیزم ایرج طبیب نیا در
ویراستاری متن ،برای من امکان اراﺋه این ترجمه با کیفیت حاضر وجود نداشت .از او
سپاسگزارم .از دوست قدیمی ام ابوالفضل شانسی باید سپاس بسیار کنم که بار بزرگی را در
تایپ این متن از روی دوشم برداشت .از دوست خوش ذوقم نصراله پورفتحی سپاسگزارم که با
باز خوانی متن ترجمه شده و پیشنهادات اصالحی اش در ارتقاء کیفیت متن ترجمه شده بسیار
مؤثر بودند .و پیش از همه از همسرم زهره موعودی و فرزندانم سهند و سپهر سپاسگزارم که با
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شعله ور نگاهداشتن اشتیاقم به آینده ،انگیزه بازنگری و ارزیابی تاریخ زادگاهم را در من
همچنان زنده نگاهداشته اند.
اکبر معارفی
اکتبر  ،۲۰۰۴کالیفرنیا
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سالم ،نام من پال کری واژیک است .از اینکه با من در این سفر همراه میشوید
سپاسگزارم .امیدوارم که شما نیز از این سفر لذت ببرید.
در سالن فرودگاه تهران جمالت باال را به زبان پارسی با خود تکرار میکردم تا بتوانم
بدون اشتباه به مرد جوانی بگویم که قرار بود در سفر پر پیچ و تاب من در ایران نقش کارگزار،
مترجم ،معلم زبان ،راهنما و همسفر را بازی کند .در اثر ازدحام زیاد در سالن فرودگاه موفق به
یافتن یکدیگر نشدیم .لذا از روی ناچاری بهه گیشهه اطالعهات در فرودگهاه مراجعهه کهردم و
درخواست کردم تا از طریق بلند گو نام او را اعالم کنند .بانویی که در پشت میلهههای گیشهه
اطالعات کار میکرد به رغم چادر سیاه و ظاهر سنتیاش با زبان انگلیسی بدون نقص درخواستم
را پذیرفت و نام راهنمایم را از پشت میکروفن اعالم کرد .در لحظهات کوتهاهی کهه در سهالن
فرودگاه منتظر بودم ،به اطراف خود با دقت بیشتری نظر کردم تا شاید بتوانم تغییرات ظاهری
را که در فاصله سی سال گذشته از سفر اولم به ایران تا این زمان رخ داده ارزیابی کنم.
برایم شگفت انگیز بود که در طول این مدت تغییرات (ظاهری) بسهیار کمتهر از حهد
انتظار من بود .به نظر میرسید که فرودگاه مهرآباد و مردمی که در آن رفت و آمد میکردند،
مدرن تر و غربی تر از همردیفان خود در استانبول و تاشکند و حتی مسکو و بخارست هسهتند.
در اینجا اثری از خانوادهایی که بر روی مفرشی در سالن فرودگاه مشهغول اسهتراحت و انتظهار
باشند دیده نمیشود .مسافری را نمیبینی که در گوشهای از فرودگاه پیچیده در پتهو در کنهار
زنبیلهای میوه و سبزیجات در حال خواب باشد .پیرمهرد ریشهویی را نمیبینهی کهه در حهال
کشاندن بز از صف کنترل گذرنامه باشد .گاه گاهی حضور روحانی محترمی ملهبس بهه عبهای
خاکستری و عمامه ای سفید و یا بانویی که روسری خود را به جای چادر منظم میکرد یهادآور
آن بود که جمهوری ایران سال  2000دارای خصلتی اسالمی است.
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در افکار خود غوطه میخوردم که ناگهان حسین و برادر خانمش که قرار بود راننهده
ما باشد رسیدند .او با گرمی تمام و زبان انگلیسی که با لهجه بدون نقهص آمریکهایی صهحبت
میکرد مرا به آغوش گرفت و فرصت ادای جمالتی را که تا این زمان به زبان پارسی بها خهود
تمرین میکردم از من ربود .با دیدن او که با اشتیاق و محبت بسیار با سرعت به کارهای مهن
رسیدگی میکرد تا مرا از ترمینال فرودگاه بیرون برده و به ماشین فیات قدیمی برساند که چند
هفته آینده را میبایست در آن بگذرانم کمی احساس گناه کردم .از آنجا کهه حهدس میهزدم
شاید توجه من به تاریخ ماقبل اسالم برای مسلمانان متدین خوشایند نباشد ،در طول مکالمهات
تلفنی ام از خارج از ایران با حسین از بیان هدف واقعی سفرم و اشاره به دین زرتشت و پیهامبر
باستانی آن اجتناب کرده بودم .به او فقط گفته بودم که هدفم از این سفر پهووهش در تهاریخ
فرهنگ ایران است.
جایی برای نگرانی نبود به سرعت دریافتم ایرانیان به همان اندازه که نسبت به ایمان
مذهبی خود عالقه دارند ،نسبت به گذشته ما قبل اسالم خود نیز افتخهار میکننهد .حتهی نهام
فرودگاه ی که از طریق آن وارد شدم خود نشان چنین احساس افتخاری بود .به رغم آنکه نهام
مهرآباد  ،نام روستایی که فرودگاه فعلی در آنجا ساخته شده ،به معنی بنا شده برای (یا توسهط)
میترا [ مهر] است ،روحانیان حاکم اقدامی در تغییر آن نکردهاند .میترا [مهر] نامی غیر اسالمی
است که به یکی از خدمتگذاران اهورا مزدا ،یگانه خدای دین زرتشت مربوط میشود.
البته در اثر گذشت زمان ،کلمات و نامها مفهوم اولیه خود را از دست میدهند .حتی
در کشورهای انگلیسی زبان به ندرت کسی یافت مهیشهود کهه آگهاه باشهد کهه لغهاتی ماننهد
( Wednesdayچهارشنبه) و ( Thursdayپنجشنبه) از نام خدایان  Wodenو  Thurمشتق
شدهاند .به همین ترتیب کمتر تهرانی را خواهیهد یافهت کهه بدانهد نهام مهرآبهاد و یها لغهات
روزمرهای چون مهربان که معنی لغوی آن پیرو میترا [ مهر] است در مضمون خود اشهاره بهه
دینی غیر توحیدی را نهفته دارد .از آنجا که آیتاهللها به سبب بیزاری از شنیدن کلمه شاه در
تغییر نام کرمانشاه وقفهای نکردند ،انتظار من آن بود که نهام فرودگهاه مهرآبهاد را نیهز ماننهد
بسیاری دیگر از اماکن مهم به نام انقالب و یا یکی از شهدای آن تغییر دهند .حفظ نام فرودگاه
مهرآباد نشان از آن داشت که حاکمان اسالمی امروز ایران ارتباط خود را با گذشهته مهاقبهل
اسالم نفی نمیکنند.

8

پیشگفتار
این سومین سفر من به یکی از سرزمینهای ایرانی بود .اولین سفر مهن بهه ایهران در
سالهای  1960بود .زمانی که شاه هنوز بر تخت طاووس تکیه داشت و مصهدق نخسهت وزیهر
سابقش که در حبس خانگی به سر میبرد هنوز زنده بود و به علت حضور در مراسم عمومی با
لباسی که به نظر پیوامه و دمپایی میآمد در معرض شماتت بین المللی قهرار داشهت .بعهد از
ترک ایران فرصتی دست داد که به کابل پایتخت افغانستان بهروم و دو سهال بعهد را در ایهن
پادشاه نشین نیمه فئودال در همسایگی شرقی ایران بگذرانم.
چند دهه بعد دوباره به این ناحیه مراجعه کردم .منتهی این بار مقصد سفرم همسایه
شمالی ایران در آسیای مرکزی بود که فرهنگی عمیقاً ایرانی دارد .هدفم از این سقر تهیه یهک
سریال تلویزیونی در مورد اسالم بود .پروژه فیلم برداری ما زمانی شروع شده بهود کهه اتحهاد
جماهیر شوروی در مقابل چشمانمان از هم فرو میپاشید و جمهوریهای سابق آن در لبه پرتگاه
جنگ داخلی ما بین پیروان مارکس و محمد قرار گرفته بودند.
در این ناحیه از هر کشوری که دیدن کردم ،جو حاکم بر آن بطور غالب اسالمی بود.
در دهه  1960دین رسمی دولتی در ایران و افغانستان دین اسالم بود .اما به رغم این واقعیت،
کامالً آشکار بود که چیز دیگری ،الیههایی از یک ایمان مخفی در بطن اعتقاد خالصانه به قرآن
در جریان است .این چیزی نبود که کسی به زبان بیاورد و یا به ویوه در برابر یک فرد خارجی
چون من اعتراف کند .حضور نیرومند گوهر زرتشت بیش از  1300سال بعد از حاکمیت اسالم
در این قسمت از دنیا قابل تشخیص بود.
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جاده طالیی سمرقند
در میان کوههای برف گرفته پهامیر ،در جهادهای کهه از ازبکسهتان بهه تاجیکسهتان
میرفت با اتومبیل عبور میکردیم .با خود گزیدهای از اشعار فِلکر ( )Fleckerبه نهام «سهفر
طالیی سمرقند »1را میخواندم :
Always for we are ready to a man

بشتاب که مشتاق دیدارشم

Our camels sniff the evening and are glad

شترهایمان با استشمام شبانگاهان به وجد آمدهاند

Lead on , O master of the caravan

ای ساربان بشتاب
ای شاهزاده تاجر بغداد بشتاب
آیا فرشهای هندیمان به کبودی شراب نیست
آیا سرپوش و شال ،ردا و کمان و مقنعه

Lead on , The marchand – Prince of Bagdad
Have we not Indian Carpets dark as coine,
Turbans and sashes, gowns and bows and viels
And broideries of intricate design,

ملیله دوزیهای بیهمتا
و پردههای منقوش بر بار شترهایمان نیست؟

?And printed hangings in enormous bales

در بارمان دست نبشتههایی به طرح طاووس

And we have manuscripts in peacok style

به علی دمشق قسم که شمشیرهایی داریم که

By Ali of Damascus,we have swords

منقوش به لک لک ،میمون و تمساحند

Engraved with storks and apes and Crocodiles

برای حاکمان گردنبندهای گران داریم

And have beaten necklaces ,for lords

حرکت کاروان در غروب آفتاب و ترک چاه آب چه خوش است
Sweet to ride forth at evening from the wells
When shadows pass gigantic on the sand
زمانی که سایههای کشیده بر روی شن نقش میبندند
وسکوت صحرا را صدای زنگ شتران میشکند

And softly through the silence beat the bells
Along the Golgen Road to Samarkand

در این جاده طالیی به سمرقند

The Golden Journey To Samarkand 1
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غرق در خواندن این شعر بودم که در اثر تکان شدید اتومبیل که ناشی از برخهورد بها
چالهای بزرگ در وسط جاده بود به خود آمدم .واقعیت این است که جاده سمرقند امهروزی
تَرَک خهورده سهیمانی
دیگر جادهای طالیی نیست .بیش از سیصد کیلهومتر آن از قطعهات ر
تشکیل میشود .نقاط اتصال این قطعات سیمانی به قدری ناهنجار اسهت کهه عبهور از آنهها و
تکانهای شدید باال و پاﺋین ماشین کافی است که امعاء و احشاء را به گلو بیاورد .در حاشیه این
جاده گاهی بدنه سوخته کامیونهایی را میتوان دید که به پهلو افتاده و یا کامالً واژگون شدهاند.
بعد از رسیدن به سمرقند تحمل مشکالت و مخاطرات سفر موجه به نظر رسید .در اینجا وارد
یکی از شهرهای رؤیایی جهان شدیم .سراپا خاکی ،داغ و خسته در میهدان مرکهزی شههر بهه
تحسین ایستادیم .در مورد «تاج محل» گفته میشود که هر چند عکسهای مربوط بهه آن زیبها
باشد ولی تأثیر تماشای آن از نزدیک بیش از حد انتظار است .این امر در مورد سهمرقند نیهز
صدق میکند.
«ریگستان» به معنی محل شن [شن زار] یکهی از عجایهب معمهاری جههان اسهت .در
منتهی الیه غربی میدان بزرگی که شش جاده از سهوی دروازهههای کههن شههر بهدان منتههی
میشوند به دستور الغ بیک خان )Khan Ulugh Beg( 2منجم مشهور و نوه تیمور لنگ یکی از
از زیباترین مدارس مذهبی ساخته شده است .این مدرسهه سهاختمانی چههارگوش اسهت کهه
مدخل آن طاقی محدب و نوک تیز دارد و دو مناره ضخیم و نهوک تیهز ماننهد دو لولهه تهوپ
نیایش نمازگزاران را به فراسوی عرش شلیک میکنند .نمای آن با طرحهای گرهای درخشنده
آرایش شده است که رنگ آبی آن بر زمینهای خاکی تداعی کننده رنگ آسمان آسیای مرکزی
بر بستر زمین غبار آلود آن است .گفته میشود که در قرن پانزدهم ،در همان زمانیکه در دور
دستهای غرب مردی وحشی بنام هنری پهنجم در انگلهیس در جنگهی بنهام نبهرد آگینکهورت
( )Battle of Agincoortمشغول شمشیر زنی بود ،در ایهن محهل رجهال و شهخص خهان در
کالسهای ریاضی ،نجوم و فلسفه تدریس میکردند .یهک قهرن بعهد بهابر ( )Baburبنیهانگزار
امپراطوری مغول از بام مدرسه ،قوای نظامی خود را در دفاع از شهر ،رهبری و هدایت میکرد.
سیصد سال بعد حاکم شهر ،شخصی بنام سردار آلچین یاالنگتوش بهادر دستور داد دو
مدرسه مشابه یکی در شمال و دیگری در شرق میدان شهر که با سنگ فرش شده بنا کنند.

 2الغ بیک به سال  1446میالدی به سلطنت رسید -م
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منتهی تزﺋینات نمای این دو ساختمان جدید با مدرسه قدیمی تفاوت میکرد .در طول فاصله
زمانی دویست سال سبک تزﺋین و طرح ساختمانها تغییر کرده بود .در ساختمان میانی که هم
برای مدرسه مذهبی و هم مسجد استفاده میشود اشکال برگ و گل در رنگهای سبز و زرد در
طرح کاشی کاری ادغام شدهاند .در این میان ساختمان سوم معروف به «شیر در» است که
توجه را جلب میکند .زیرا بر باالی مدخل این ساخنمان طرح و نمایی فوق العاده قرار دارد که
در هیچ ساختمان مذهبی اسالمی یافت نمیشود.
بر باالی مدخل محدبی که از زیر آن طلّاب از آفتاب داغ به داخهل خنهک ،تاریهک و
ساکت مدرسه عبور می کنند ،دو تصویر قرینه پلنگ نقش بسته است که آنها را در حال یورش
به گوزنی در مرغزاری پر گل نشان میدهد .بر پشت هر پلنگ ،تصویر خورشیدی است که به
شکلی انسانگونه ،با صورتی به طرح مغولی ،انوارش به اطراف پخش میشود .شگفت انگیز است
که بر طاق مدرسهای که دینش ترسیم موجودات زنده را تقبیح میکند نقشی چنین دیده شود.
بخصوص مدرسهای که به تربیت روحانیون این دین اختصاص دارد .این نقوش موجب حیرت
دانشمند پاکستانی مسلمانی شد که مجری سریال تلویزیونی ما در مورد اسالم بود و بهه همهین
دلیل با گروه فیلم برداری ما به سمرقند آمده بود.
این دانشمند انسانشناسی  -که با قامتی کوتاه و پهن در لباس «شلوار -کامیز» در میدان
شهر در مقابل شکوهی که او را احاطه کرده بود حقیر بنظر میرسید  -بر این نقوش بها خشهم
مینگریست .گوﺋی که مقدساتش مورد توهین قرار گرفتهاند .بها خهود فکهر میکهرد چطهور
می شود در بین تمام ساختمانها طرحی اینگونه بر سردر یک مدرسه علوم دینهی نقهش ببنهدد.
طرح تصاویری اینگونه بر اساس قوانین اسالمی اکیداً ممنوع است .قطعاً این در نتیجهه نهوعی
اشتباه رخ داده است .راهنم ای محلی ما توضیح داد که این ساختمان یکبار در دهه  1920و بار
دیگر در دهه  1950مورد ترمیم قرار گرفته است .لذا تصاویر موجهودات زنهده قطعهاً توسهط
کارشناسان دوران اتحاد جماهیر شوروی اضافه شدهاند .کارشناسان کافر و کمونیستی که نه به
قوانین اسالم آشنایی داشتند و نه به آنها وقعی مینهادند.اصوالً شاید این تصاویر به عمد اضافه
شدهاند تا به قداست این مکان توهین شود.
برای من جای تعجب داشت ،شخصی که عنوان پرفسور را با خود یهدک مهیکشهید و
سودای مقامی دیپلماتیک را در سر میپروراند چگونه از شناخت واقعیهات عهاجز بهود .نشهان
خورشید تابان بر باالی شیر ،نشانی آشنا در قرن نوزدهم در سلسهله قاجهار و قهرن بیسهتم در
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سلسله پهلوی بود .البته مجاهدین خلق امروز نیز از این نشان استفاده میکنند .این طهرح کهه
امروز در «شیر در» میبینیم و در آن از پلنگ به جای شیر استفاده شده و خورشید به صهورتی
انسانگونه از پشت آن میتابد قطعاً نوع قدیمی تر همین طرح آشنا است.
تصاویر مدخل «شیر در» و خود مدرسه علمیه هر دو قدیمی و کار هنرمند معماری بنام
«محمد عباس» است که نامش بر روی کاشیهای کهن نقش بسته .او در ستایش کار خود بها
خط نستعلیق عربی بر باالی مدخل محدب نوشته است «آسمان انگشت تعجب به دندان گرفت
گویی که ماهی نو پدیدار شده».
مسلمانان و محققین در مورد مفهوم واقعی این تصاویر اختالف نظر دارند .اهالی محهل
گمان میبرند که نقش پلنگ و گوزن شاید اشهاره بهه پادشهاه وقهت اسهت کهه در پهی صهید
دشمنانش میباشد و یا اشاره به اسطورهای سمرقندی در همین باب .مسلمانان متدین معتقدند
که پلنگ نشان شیر است و شیر نشان خلیفه علی« ،شیر اسالم» ،داماد محمد ،پیامبر اسالم و به
اعتقاد شیعیان تنها جانشین به حق او .و خورشید عالمت اسالم است.
واقعیت این است که خورشید با صورتی انسانگونه در این منطقه بر ساختمانهای دیگری
نیز دیده می شود .ساختمانهایی که نشان از سنتی دارند که خود قدیمی تر از دین اسالم است.
خورشید تابان یکی از عالﺋم میتهرا [ مههر] در دیهن زرتشهت اسهت .او واسهطه بهین خهدا و
انسانهاست .اوست که ضامن پیمان و عهد ایزدی است و اوست که آفتاب رحمتش حاکم بهه
حق را مورد عنایت قرار میدهد .سنتی که موجب شد تا در اعصار مختلهف پادشهاهان ایهران
خود را نماینده زمینی میترا [ مهر] بدانند .به نظر من ،مالک فئودال آن زمان با این طرح پلنگ
و خورشید سعی بر آن داشته که حاکم وقت را مورد ستایش قرار دهد .با این اشهاره کهه ههم
اوست که مورد عنایت و تأیید ایزدی میباشد .این نقش بر باالی مدرسه علوم دینی «شیر در»
نشانی است از پوشش و استتار بسیاری از اعتقادات زرتشتی ما قبل اسالم .درست مانند چادر
ساده بانوان مسلمان که مخفی کننده لباسهای پر زینت جشن و میهمانی آنها است.
در اینجا سردار «آلچین یاالنگتوش بهادر »3اجازه داد که این حجاب کمی گشوده شده و
نشانه واقعی دینی دیگر از زیر آن دیده شود.

General Alchin Yalangtush Bahadur 3
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حتی امروز در ایران خورشیدهایی که به سبک آریایی صورتی انسانگونه یافتهاند (نه به
شکل مغولی) در بازار صنایع دستی دیده میشوند .و اگر از کسی سؤال کنیهد کهه معنهی ایهن
صورت بر خورشید چیست به احتمال زیاد جوابی صحیح دریافت نخواهید کرد.
در دو سفر قبلی که به شرق داشتم در موارد متعددی با نشانههایی برخورد کردم که
باقیمانده از زرتشت پیامبر ایرانی و اعتقادات دینی بود که بعدها توسط پیروانش بوجهود آمهده
بود .این اعتقادات و سنن باقیمانده از دین زرتشت از زنهدگی ایرانیهان و ایرانهی تبارهها محهو
نمیشوند .این در شرایطی است که بسیاری از مسلمانان متعبد ایهن نشهانهها را تحهت عنهوان
خرافات نفی کرده یا به غلط تحت عنوان نفوذ بیگانه محکوم میکنند .عدهای متعبد دیگر بهه
رغم شواهد فراوان موجود در مورد رابطه بین این سنن و اعتقادات جاری و دین زرتشت اصوالً
چنین ارتباطی را از اساس قبول ندارند .به رغم همه اینها زرتشت همچنان زنده است.
در اواﺋل دهه نود ،قبل از سفر به جنوب ،به مناطق پامیر ،در شرایطی که اتحاد جماهیر
شوروی به تاریخ میپیوست ،زمانی را در مسکو گذرانیدم تا از طریق صاحب نظران و محققهین
علوم دینی با فرهنگ مردم آسی ای مرکزی و آب و هوای آن آشنایی پیدا کهنم .آپارتمانههای
مسکو ،در بلوکهای مرتفع مسکونی ،در امتداد بزرگراه غم انگیز پراسپکتز ( )Prospektsکهه از
مرکز شهر به حومه کشیده شده است با نمایی سیمانی و گچهایی در حال ریزش ،چهون امکهان
تنظیم حرارت مرکزی را ندارند شاید از داغ ترین اماکن در زمستان باشند .در آپارتمهان داغ
دکتر الزار رامپل ( )Lazar Rampleآرشیتکت و تاریخ شناس هشتاد ،نود سالهای که پنجاه و
شش سال از عمرش را در سمرقند و بخارا به تبعید گذرانده بود با لباسی آستین بلنهد نشسهته
بودیم و به خاطرات او گوش میدادیم .با خود فکر میکهردم کهه آمهوزش در مهورد آسهیای
مرکزی در این مکان داغ چقدر مناسب است.
سرگذشت دکتر رامپهل ( (Rampleدر اتحهاد جمهاهیر شهوروی استالینیسهتی ماننهد
سرگذشت بسیاری دیگر بود .بسیاری از بخت برگشتگانی که خشم پدر پرولتاریای بین المللهی
را علیه خود بر انگیختند به تبعید از خانه و کاشانه به نقاطی دور دست به میان مردمی که زبان
و فرهنگ دیگری داشتند محکوم شدند .بسیاری از آنها در اولین فرصت به موطن اصلی خهود
مراجعه کردند .عموی خود من که قبل از جنهگ جههانی دوم در ارتهش چکسهلواکی خهدمت
میکرد ،فرمانده گروه پارتیزانی بود که در جنگههای بهوهیمی ( )Bohemianعلیهه اشهغالگران
نازی مبارزه میکرد .در سال  1946بعد از آنکه او و یارانش جهذب ارتهش سهرخ شهدند بهه
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استپهای قزاقستان فرستاده شدند تا «ایستگاه قرنطینه» را نگهبهانی کننهد کهه محهل نگههداری
قربانیان امراض مسری چون آبله ( )Small Poxبود .یک روز تعدادی کامیون باری ارتشهی
میرسند ،سربازان از کامیون خارج و مشغول بیرون آوردن قرقرههای سیم خاردار میشوند.
سالها بعد عموی من میگفت آنجا که سیم خاردارهها را نصهب میکننهد بایهد انتظهار
حوادث شومی را داشت .به همین جهت از خدمت ارتش فرار کرد.
ولی الزار رامپل تصمیم گرفت که در آسیای مرکزی بماند .او در سال  1937بعهد از
یک موج ضد یهود در اتحاد جماهیر شوروی به ازبکستان تبعید شد .رامپل شهانس آورد کهه
زنده ماند .استالین که زمانی برای کشیش شدن تحصیل کرده بود آموزشهای انجیلی 4را خوب
به خاطر داشت .از حاکمان خودکامه آشور آموخته بود که بهترین راه برای محو اقوامی چهون
تاتارهای کریمه )Crimean Tatars( 5و قبایل یهود ،کوچ دادن آنهها بهه نقهاط دور دسهت و
جذب و محو تدریجی آنها در بین جمعیت محلی است.
رامپل زندگی جدیدی را در میان مسلمانان آغاز نمود .او در اتخاذ روش زندگی خهود
توضیح داد« :ارمیاء نبی ( )Jeremiahچه گفت؟ هرجا که تبعید شدی خانهه و بهاغ بسهاز ،زن
اختیار کن و تولید نسل کن .زیرا در آرامش تبعیدگاه خود آرامش خواهی یافت».
برایم این سؤال پیش آمد که آیا چگونه یهودیهای تبعیدی با افراد بومی محلهی کنهار
میآمدند .رامپل در پاسخ این سؤال اذعان نمود که در طول پنجاه و شهش سهال اقهامتش در
تبعید در بین مسلمانان حتی یک مورد را بخاطر نمیآورد که افراد بومی محلی با او بهه خهاطر
نواد یا مذهبش بد رفتاری کرده باشند.
او تأکید کرد که« :مسلمانان آسیای مرکزی نوع خاصی از مسلمانانند .آنهها اگهر چهه
خود را سنی ،شیعه و یا اسماعیلی میخوانند ،ولی این فقط ظاهر امر است .مهذهب اولیهه ایهن
مردم دین زرتشت است ،دین مردم ایران قبل از اسالم .در زیر تمام اعتقادات ظاهری اسالمی،
این مردم هنوز تمام و کمال زرتشتیاند .اگر حرف مرا باور نمیکنی بهرو و نظهری بهه امهاکن
مذهبی آنان بکن .عالﺋم دین زرتشت را همه جا مییابی ».در میان این گفتگو ناگاه چیهزی بهه
خاطرش رسید« :صبر کن باید عکسی را نشانت بدهم».

 4مقصود «کتاب مقدس» است که شامل کتاب «عهد عتیق» یا تورات و «عهد جدید» کتاب مسیحیان میشود  -م
 5کریمه که در شاهنامه از آن به نام قرم یاد شده است شبه جزیرهای است در دریای سیاه  -م
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رامپل سریع از جا برخاست و در میان انبوه کتاب ،پرونده و کاغذهایی که بطور نامنظم
در همه جای کف آپارتمان او پخش بود مشغول جستجو شد .پهس از مهدتی بها یهک عکهس
قهوهای رنگ پریده بازگشت« .به این عکس نگاه کن .آیا انتظار داری که چنهین چیهزی را در
یک مسجد ببینی؟ من این را مدت کوتاهی پس از رفتنم به بخارا در محله جویبار پیدا کهردم.
وقتی به آنجا رسیدم این محله خالی از سکنه بود .نمیدانم آیا مردمش را اعدام کرده بودند و
یا از آنجا رانده بودند .بطور تصادفی در جلو درب ورودی مسجدی وقتی به داخل حیاط نگهاه
کردم آنجا انبوه بزرگی از کتب ،متون دستخط و چیزهای دیگری دیدم .در آن زمان در اواخر
دهه  1930داشتن یک کتاب عادی به خط عربی بسیار خطرناک بود .خصوصاً داشهتن کتهابی
مذهبی چون قرآن .مردم نمی توانستند خود را راضی کنند که کتاب مقدسشان را از بین ببرند.
لذا بطور مخفیانه به مسجد میرفتند و کتب مذهبی خود را در حیاط آن رها میکردنهد .فقهط
توانستم که در میان اشیاء و کتبی که بر باالی این کپه عظیم بود تعدادی را که بنظهرم جالهب
میرسد جدا کنم .این کتب و اشیاء حاال در موزه تاشکند نگاهداری میشوند .مابقی که حاوی
کتب دستخط مربوط به قرن دهم و یازدهم میالدی میشد ،همگی نابود شدهاند .میهدانی ،ایهن
فاجعه در همان شهری اتفاق افتاد که فیلسوف بزرگ ابن اسحاق نوشته بود در هیچ جای دنیها
کتبی مانند آنهایی که در کنابخانه بخارا نگاهداری میشوند ،ندیده».
عکسی که رامپل به من نشان داد مربوط به تابلو یکی از مقدسین اسالم بود .مردی را
نشان میداد در ردا و عمامه در حالی که دستانش بطرف باال به نشانه نیهایش دراز اسهت .در
پشت او دورنمای شهری با گنبد و بارو به سبک اسالمی و از اطراف سر او پرتو نور متشعشهع
دیده میشد .از رامپل پرسیدم به نظرت این تابلو چه کسی را نشان میدههد« .شهاید پیهامبر،
شاید علی .مطمئن نیستم .تنها چیزی که میدانم این تصویر در تعارض بها اسهالم ارتهدوکس
است .هاله نور را اطراف سر او میبینی؟ این نوع ترسیم تقدس از دین زرتشت شروع شهد .و
از آنجا بود که نقاشان مسیحی آموختند که قدیسین خود را با هالههای از نهور در اطهراف سهر
نشان بدهند».
از او پرسیدم که اصل تابلو کجاست؟
در پاسخم با تأسف گفت که این مسجد مدتها است که دیگر وجود ندارد .ولی ماننهد
آنکه چیز جدیدی بخاطرش رسیده تبسمی کرد و ادامه داد « :ولی مردم آنجا عوض نشهدهاند.
کمونیستها نتوانستند مذهب این مردم را از بین ببرند .تنهها چیهزی کهه آنهها از بهین بردنهد
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جنبه های غیر ارتدوکس دین آنها بوده و به همین خاطر بنیادگراهای اسالمی باید از کمونیستها
سپاسگزار باشند .به آسیای مرکزی ب رو و ببین مردم آنجا هنوز مراسم جشن و اعیهاد خهود را
چگونه برگزار میکنند و یا چگونه به عزای مهرگ عزیزانشهان مینشهینند .خهواهی دیهد کهه
اعتقادات وسنن این مردم بسیار غنی تر ،عمیق تر و قدیمی تر از اسالم است که در قرن هفهتم
میالدی بر این خطه غالب شد».
ادعای رامپل بطور غیر منتظرهای توسط یکی دیگر از منابع ما در مسکو مورد تاﺋید قرار
گرفت .آقای «دولت خدا نظرف» ظاهر یک مسلمان معمولی را نداشت .او مردی بود خهوش
چهره ،با صورتی تراشیده ،موی تیره و کوتاه و جوارح خوش فرم در لباس جهانگردی با پیراهنی
آبی .هم فیلمساز بود و هم یک سیاست مدار اسالمی .همچنان که با هم قدم میزدیم با خطی
بسیار خوش برای خود مطالبی یاد داشت میکرد .مردی بود شوخ طبع که میدانست چگونهه
باید در مقابل دوربین رفتهار کنهد .وقتهی دربهاره شکسهتش در انتخابهات ریاسهت جمههوری
تاجیکستان به کاندیداتوری حزب اسالمی ابراز تأسف کردم لبخندی تمسخر آمیز زد.
«باید به من تبریک بگوﺋید .از اینکه در انتخابات شکست خوردم بسیار خوشحالم ».بر
روی تکه کاغذی که در مقابلش قرار داشت آدمکهی کشهید« .اگهر مهن در انتخابهات پیهروز
میشدم دیر یا زود مورد ترور قرار میگرفتم ».و در لحظهای که لغت ترور از زبانش خارج شد
ضربدری بزرگ روی آدمک کشید.
با توجه به حمایتی که «خدا نظرف» از جانب احزاب اسالمی در انتخابات دریافت کرده
بود ،بسیار متعجب شدم وقتی اظهار داشت اسالم در آسیای مرکزی از آن جهت قوی است که
بر اساس پایههای با ثبات دین زرتشت بنا شده است.
او در توضیح ادعای خود ادامه داد « :اعتقادات زرتشتی تا بهه امهروز زنهدهانهد .دیهن
زرتشت ایدﺋولوژی زمان آینده است .میدانی زرتشتیها به چه اعتقاد دارند؟ آنها معتقدند کهه
دنیا پهنه نبرد بین نیکی و شرّ است و این وظیفه هر فردی است که نیکی را توسهعه داده و بها
شرّ مبارزه کند .دین زرتشت از آن جهت شکست خورد که زودتر از زمان خودش ظهور کرده
بود .دین زرتشت مبانی اعتقاداتی را تشکیل میدهد که مناسب زمهان حهال اسهت ».بهر روی
کاغ ذی که در مقابلش قرار داشت کره زمین را ترسیم کرد و سپس حلقهای به دور آن کشید.
«دنیای ما مکانی کوچک شده است .برای اولین بار در تاریخ ما اکنهون میتهوانیم بدرسهتی از
جامعه جهانی سخن بگوﺋیم .برای تأمین آینده مان باید فلسفهای انسانی پیدا کنیم .اسالمی که
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متکی بر پیام زرتشت است این فلسفه انسانی را عرضه میکند ».او از این پیامبر چون زمانههای
قدیم به نام «زرتوست» نام میبرد.
اگر چه اشارهای چنان محترمانه به یک پیامبر ما قبل اسالم از طرف یهک سیاسهتمدار
اسالمی که به دنبال آرای مسلمانان بود جای شگفتی داشت و این نیهز خهود نشهانی از هویهت
مذهبی بسیار پیچیده آسیای مرکزی بود ،این ادای احترام برای من تازگی نداشهت .در همهان
حالی که به سخنان جذاب او گوش میدادم ،با خود به یاد موارد زیادی در طول سالهای متمادی
افتادم که نشانهها و عالﺋمی در مقابلم قرار گرفته بود که نشان میدادند در پشت ظاهر اسالمی
ساده و متدین چیزی عمیق تر در جریان است.
آسیای مرکزی در حاشیه خارجی خطه اسالمی قرار گرفته است .اگر کمهی بهه شهرق
سفر کنید ،خود را در دنیای کامالً متفاوتی خواهید یافت .دنیایی کهه در آن فرهنهگ چینهی و
هندی حاکم است .در آسیای مرکزی این سه فرهنگ با یکدیگر ادغام شهدهاند .در قهرن اول
میالدی والیت قندهار ،که افغانستان را به شمالی ترین خطه هندوستان مرتبط میساخت ،محل
ادغام عناصر فرهنگی یونانی اسکندر کبیر و جانشینانش [سلوکی ها] با عناصر فرهنگی پارسهی،
هندی و چینی بود .تحت حاکمیت حکمرانان کوشان ،)Kushan( 6قندهار به مرکز جهانی هند
و تفکر بودایی تبدیل شد .مجسمههای عظیم بودا که در قرن سوم میالدی در بامیهان سهاخته
شده بودند و برای همیشه توسط حاکمان موقت طالبان افغانستان از میان رفتند مبنهای سهبک
تصویر گری بودایی در تمام شرق دور ( )Orientقرار گرفتند .گفته میشود که تا به امهروز از
هندوستان تا ژاپن مجسمههای بودا بهه تقلیهد از تصهویر رب النهوع آپولهو ( )Apolloسهاخته
میشوند .ردای بلندش به مثابه لباسی است که در یونان متداول بود .یونهانیهها آنهرا چیتهان
( )Chitonمینامیدند.
بنابراین جای تعجب نیست در سمرقند و بخارا که از شهریان اصهلی اسهالم دور و بهه
سبب درگیریهای سیاسی و فرقهای رابطه شان از مراکز ارتدوکس اسالمی قطهع شهده ،دیهن
جدید حاکم نتوانسته باشد تمام جنبههای دین قدیمی را از بین ببرد .حتی در خود ایهران کهه

 6کوشانیان خانواده ای از سران قومی صحراگرد و ایرانی بودند که در پایان سده دوم پیش از میالدی قلمرو یونانی-
ایرانی باختریا را فتح کردند -م
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بخشی از قلب جهان اسالم را تشکیل میدهد ،هنوز تاریخ گذشته گاهی بنهدها را پهاره کهرده و
حضور خود را بطور مشهود و توانمند در زمان حال عرضه میکند.
اغلب مسلمانان متدین ،دوران قبل از محمد نبی را دوران جاهلیت ،دوران ناآگاهی کهه
بهتر است فراموش شود ،میشمارند .البته این امر برای آنهایی که مانند اعراب با ابداع اسالم
وارد صحنه تاریخ شدهاند یک معنی میدهد و برای آنهایی که استیالی اسهالم متوقهف کننهده
هزار سال پیشرفت شگفت انگیزشان بود معنی دیگری .مخصوصاً ایرانیها که هرگز نتوانسهتند
سابقه تاریخی خود را به فراموشی بسپارند .منظومه ملی ایرانیان ،شاهنامه فردوسی ،که در پایان
هزاره اول میالدی توسط شاعری مسلمان برای حهاکمی مسهلمان نوشهته شهد هنهوز در ایهران
آیتاهلل ؛ خوانده میشود .این کتاب شرح پیهدایش سهرزمین مقهدس آریهایی در عصهر کههن،
انشعاب سرزمین ایرانیان به دو کشور متخاصم ایران و توران و وحدت متعاقب آنهها میباشهد.
در این کتابِ زرتشت پیامبر ،اهورا مزدا خدای یگانه و اهریمن تجسم نیروی شر ،همگی نقشهی
اساسی بازی میکنند:
چو یکچند گاهی بر آمد برین

درختی پدید آمد اندر زمین

از ایوان گشتاسب تا پیش کاخ

درختی گشن بیخ بسیار شاخ

همه برگ او پند بارش خرد

کسی کز چنو برخورد کی مرد

خجسته پی و نام او زردهشت

که آهرمن بد کنش را بکشت

پیغمبرم

ترا سوی یزدان همی رهبرم

چو بشنید از او شاه به دین به

بپذرفت ازو راه و آﺋین به

بشاه

جهان

گفت

اگر چه شاهنامه بطور آشکاری هم در فرم و هم در معنهی زرتشهتی اسهت ،بهه لحها
عرضه تاریخ کهن به شکل اسطوره و حماسه ،عالقه به یاد آوری دوران کهن را نزد ایرانیان به
مثابه ارتداد مذهبی جلوه نمیدهد.
اسالم نوع ایرانی به رغم شور و هیجانش دارای آنچنان کیفیت متزلزلی است که گویی
هر آن احتمال میرود واژگون شده به چیزی کهن تر و پیچیده تر از دین ساده پیامبر بیابانههای
عربستان تبدیل شود .الزار رامپل در مورد مردم آسیای مرکهزی گفتهه بهود« :در زیهر تمهام
اعتقادات ظاهری اسالمی ،این مردم هنوز تمام و کمال زرتشتیاند ».به رغم آنکه هویت ما قبل
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اسالمی ایرانیان بیش از اعتقادات اسالمی دفن شده ،این الیه بسیار نازکتر از آن است که بتواند
آن هویت تاریخی را پوشیده نگاهدارد .نازکی این الیه و خطری که متوجه ساختار اسالمی کهه
بر روی آن بنا شده ،در اکتبر سال  1971در طول جشن بها شهکوه  2500سهالگی سهلطنت در
ایران ،بر من آشکار شد.

عظیم ترین گرد همایی تاریخ
در اوایل سالهای  ،1970بوش هاوس ( )Bush Houseمرکز سرویس خارجی بیبیسی
در لندن مکانی بسیار فوق العاده بود .این مرکز توسط آمریکاﺋیان ساخته و به «دوستی مهردم
انگلیسی زبان» اهداء شده بود .در این مکان ،در پناه ستونهای چشمگیرش چندین دوجین گروه
تحصیل کرده ،خوش صحبت و عموماً پناهندههای سیاسی کشورهای خهارجی از میکروفنههای
بیبی سی چهره انگلیس بعد از عصر استعمار را برای جهانیان به مثابه نیرویی منصهف و جانهب
دار حق ترسیم میکردند .در همین زمان برخی از این گروهها از طریق میکروفنهای بیبیسی
طرح ایجاد تشویش و گاهی براندازی دولتهای خود را میریختند .گفته مهیشهد کهه در ههیچ
ساختمان دیگری بر روی زمین به این تعداد انقالبیون و خرابکاران سیاسی در یکجا و یک زمان
گرد نیامده بودند .بنظر میرسید گروهی از آنان که هر روز ساعاتی را در کافه تریای بیبیسی
به بحث و جدل میگذراندند ،آماده شروع انقالبی جدیدند .بعد از کسب جرأت و شهرکت در
انقالبی نابهنگام ،این تالشها عموماً با نتیجهای غم انگیز به پایان میرسید .برای چند هفته جوانی
از اهالی شمال آفریقا را میدیدم که هر روز در کنار یکی از میزههای گوشهه کافهه تریها بهرای
گروهی صحبت میکرد .تا اینکه یک روز او و گروهش ناپدید شدند .کجا رفته بودند؟ شنیدم
که با امید قیام مردم و جلب حمایت آنها به کشورشان پرواز کردهاند .امید آنها تحقق نیافت و
او کشته شد.
در بخش فارسی سرویس شرق بی بی سی که در آن زمان من مدیر مسؤول تولیهدش
بودم ،عده ای ایرانی با اعتقاداتی راسخ ولی گوناگون کار میکردند .در میهان آنهها دولتمهردان
قدیمی محافظه کاری بودند که بر اثر اقامت طوالنی در انگلیس به زندگی غربی عادت کرده و
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فقط طالب زندگی آرام بودند .در کنار آنها جوانهای پر شهور ،عمومهاً مارکسیسهت ،نیهز کهار
میکردند که به تشکلهای مخالف ضد شاه تعلق خاطر داشتند .گروه آرزومند دیگهری رویهای
آمریکا  ،بازی در سینما و یا شهرت در موزیک را در سر میپروراندند .بعدها نیز دریافتیم کهه
در جمع همکاران ما نیز اعضاء پلیس مخفی ایران بودند .هیچ یک از همکاران ما بطور آشکار از
شاه طرفداری نمیکرد ولی ضمناً هیچکدام نیز پیدایش دولت اسالمی را پیش بینهی نمهیکهرد.
یک گروه کوچک مهاجر که با هم کار میکننهد ،تحهت تهأثیر بهدبینی ،کشمکشههای داخلهی و
حسودیهای حقیر قرار میگیرند که این نیز به نوبه خود بر روابط آنها تأثیر میگذارد .چپیهای
پر شور از همکاران سالخورده به دلیل عهدم صهداقت و سازشهکاری متنفهر بودنهد .همکهاران
سالخورده چپیها را به ناآگاهی ،خیانت و حتی تروریسم متهم میکردند .هر گهروه ،دیگهری را
شارالتان قلمداد میکرد .ولی همگی از مراسمی که شاه در تخت جمشید برگزار کهرد شهگفت
زده شدند .تحت حکومت محمد رضا شاه پهلوی ،آریا مهر ،فرزند رضا خان ،بنیانگذار آخهرین
سلسله سلطنتی (که مراحل صعود به قدرت را از یکی از استانهای شمالی ایران به عنهوان یهک
سرباز ساده بیسواد شروع کرد) کشور ایران وارد یکی از بیثبات ترین شرایط اجتماعی و سیاسی
خود میشد .تالشهای بیرحمانه و خشن او در سرکوب مخالفین بیثمر مینمود .تظاهرات بهه
خیابانها کشیده میشد ،زندانها از مخالفین پر میشدند ،و دور تسلسهلی از اعهدامها ،محاکمهات،
آدم رباییها و ترورها شروع شده بود .در چنین شرایط شومی که ایران بر لبه پرتگهاه انقهالب
می لغزید ،شاه به این باور رسیده بود که تنها راه مشروع جلوه دادن حکومتش این است که خود
را بعنوان ادامه سنت سلطنت در ایران معرفی کند .به همین جهت تصمیم گرفت که سهالگرد
 2500سالگی پیدایش سلسله هخامنشی را که اولین بهار بهرای ملهت ایهران شههرت و افتخهار
آفریدند جشن بگیرد.
عقیده عمومی بر آن است که امپراطوری هخامنشی توسهط کهورش دوم معهروف بهه
کورش کبیر با متحد نمودن قبایل ایرانی ماد و پارس پایه ریزی شد .سطنت او در سهال 559
قبل از میالد آغاز گردید 2500 .سال پس از آن ما را به سال  1941میرساند .ولی بنظر شاه
سال  1971کفایت میکرد .اگر چه انتخاب ایهن سهال بهرای بزرگداشهت  2500سهال تهاریخ
سلطنت در ایران موجب حیرت برخی شد ،برگزاری رژهای که نمایشهگر تهاریخ ملهی ایهران و
قدرت آن بود سوء ظن بیشتری را تولید کرد .دوست مارکسیست من با آن لحن حهرف زدن
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هالیوودی خود میگفت«:آنها وقتی با مشکل مواجه میشوند به احساسات ناسیونالیسهتی مهردم
متوسل میشوند .ولی ثمری نخواهند دید .آنچه مردم میخواهند آینده است ،نه گذشته».
در واقع مراسم سالگرد  2500سال سلطنت در ایران برای مردم ایران نبود .آنهان در
پشت میلههای نظامی غیر قابل عبور نگاهداشته شده بودند .این نمهایش تنهها بهرای مصهرف
خارجی و مطبوعات برگزار میشد .گویی که شاه بر آن بود با نشان دادن احترامی که در خارج
برای او قاﺋلاند حکومت خود را در داخل تثبیت کنهد .بنهابراین مراسهم اصهلی رژه در مقابهل
نمایندگان شصت و نه کشور برگزار شد که عبهارت بودنهد از بیسهت پادشهاه ،بیسهت و یهک
شاهزاده ،شانزده رﺋیس جمهور ،چهار معاون رﺋیس جمهور ،سه نخست وزیر و دو وزیر خارجه.
به گفته شاه «این مراسم بزرگترین اجتماع سران کشورها در تاریخ بود ».دهها میلیون نفر ناظر
برگزاری این مراسم از تلویزیون بودند .بخش فارسهی بهیبهیسهی از محهل برگهزاری مراسهم
گزارشات زنده پخش میکرد.
در این مراسم که به سبک کارهای سیسیل ب .دو میل )Cecil de Mille( 7برگهزار
شده بود ،نمایشی بسیار با شکوه اراﺋه شد .صفوف منظم سربازان ایرانی که هر بخش آن متعلق
به دورهای از تاریخ کهن ایران بود در تخت جمشید رژه مهیرفتنهد -تخهت جمشهید پایتخهت
داریوش در قرن ششم قبل از میالد توسط اسکندر کبیر به آتش کشیده شد .این رژه در برابر
مقامات و نمایندگان کشورهای خارجی که در چادرهای کولردار با چینی لیموگز ( (Limogesو
کریستال باکارا ( )Baccaratپذیرایی میشدند در میان همهمه شهیپور و طبهل انجهام میشهد.
مادها ،پارسها ،هخامنشیان ،سلوکیها ،اشکانیان ،ساسانیان ،عباسیان ،صهفویان و ترکهها همچهون
امواج سیال رودخانه تاریخ یکی پس از دیگری جاری میشهدند .سهربازان بها حفهظ جزﺋیهات
تاریخی ،با پوشش های خوشرنگ مربوط به ادوار مختلف ایران با ردا ،ریش ،کاله خود و پاپوش
مربوط به همان دوره از مقابل مدعوین عبور میکردند در حالی که بر فرازشان جنگل درخشانی
از نیزه ،پرچم و نشانهای نظامی موج میزد .برخی از این سربازان سوار بر کالسکههای نظهامی،
برخی دیگر بر اسب و برخی پیاده رژه میرفتند .چنان بنظر میرسید که ایهن منظهره از نقهش
برجستههای دیواری کاخهای کهن شوش ،تخت جمشید ،اکباتان ،نینوا و یا بابل جدا شده و روح
گرفتهاند .در آن زمان که لشگریان آشور چون گرگان گرسنه به قوم بنی اسراﺋیل حمله کهرده
بودند احتماالً دارای چنین شکوه و هیبتی بودند.
 7کارگردان و تهیه کننده هالیوود و سازنده فیلمهایی پر خرج و با شکوه چون ده فرمان و سامسون و دلیله  -م
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جشنهای بزرگداشت  2500سال سلطنت در ایران نمایشی بود که برای مقابله با هزار و
سیصد سال حاکمیت اسالم در ایران طهرح ریهزی شهده بهود .در عهالی تهرین نقطهه مراسهمِ
بزرگداشت ،شخص شاه در مقابل سایه اجداد عالی مقام خود قرار گرفت (اگر چه کاخ کورش و
مقبره او در واقع در  40مایلی در پاسارگاد قرار دارد ).و چنین بیان داشت:
کورش  ،شاه بزرگ ،شاهِ شاهان ،پادشاه هخامنش ،پادشاه سهرزمین ایهران،
من شاهنشاه ایران از طرف ملت خود به تو درود میفرستم کورش ،پادشاه
بزرگ ،نجیب ترین نجبا ،قهرمان تاریخ ایران و جهان ،آسوده بیارام که ما
بیداریم .ما همیشه بیدار خواهیم ماند.
اگر چه میهمانان در تخت جمشید شرمندگی خود را در پشت جامهای خنک شامپاین
پایپرهایدسیک ( )Piper-Heidsieckپنهان میکردند ،نهاظران دیپلماتیهک در خهارج ماننهد
عمویی دنیا دیده که مجبور به تحمل خزعبالت برادرزاده مورد عالقه خود است این مراسم را
مورد ارزیابی قرار میدادند .امروز میدانیم که ملکه انگلیس و شاهزاده ویلز به سبب خصهلت
عوامانه مراسم از شرکت در آن خودداری کرده بودند .در آن زمان یکهی از کارمنهدان غیهر
نظامی دفتر امور خارجی انگلیس به من گفت« :مگر برگزاری یک نمایش چه اشکالی دارد .به
هر ترتیب مهم نیست که مردم ایران چه فکر میکنند .ما تا هر موقع که الزم بدانیم میتوانیم
شاه را در قدرت حفظ کنیم».
یک هفته بعد از این ماجرا به همه ایرانیان گفته شد که کلمات زیر را برای نیایش شاه
ادا کنند : 8
ای خدای مقتدر ،خالق جهان و انسان ،ای عطا کننده خرد ،دانش و تفکر به
انسان ،ای خدایی که مواهب بیشمارت مرهون سرزمین عزیزمان شده ،تو
آریامهر عادل را نگهبان سرزمین ایران قرار داده ای.

 8این برداشت نویسنده از اخبار آن دوران است  -م
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در بخش فارسی بیبیسی حتی چپیهای مارکسیست هم متحیر شهده بودنهد .محمهد
رضا پهلوی نه تنها خود را با کورش پایه گزار افتخار آفرین اولین امپراطهوری ایهران در یهک
ردیف قرار داده بود ،بلکه جرأت کرده بود که او را مورد خطاب قهرار بدههد .او بهر خهالف
کورش پادشاهی که حتی در قبال دشمنان شکست خوردهاش عزت و بخشهش نشهان میهداد،
انسانی بود بیرحم ،انتقام جو و خودبین .این هیوال اکنون ادعا میکرد که از طرف خدا انتخاب
شده است .البته نه خدای محمد بلکه خدای کورش که خدای زرتشت نیز بود.
یکی از دولتمردان سالخورده ایرانی بعدها با لحن شرمندهای گفت که «:مقصود شاه این
بود که نشان بدهد که بعد از قرنها هنوز در ایران یک خاندان سلطنتی پارسی به جای دودمان
ترک حاکم است».
همکار چپی ما با شنیدن این توضیح برآشفت و در پاسخ گفت « :روستاهای ما در خطر
قحطی قرار دارند ،پلیس شکنجه را تا حد مرگ افزایش داده و شهاه میلیونهها دالر بهرای ایهن
مراسم احمقانه خرج میکند و تو در پی پیدا کردن توجیهی برای او هستی؟»
در اینجا بود که جدال بر سر آنکه چرا شاه لقب آریامهر را برای خهود انتخهاب کهرده
است باال گرفت .دولتمرد سالخورده توضیح داد که در زبان فارسی آریامهر به معنی «نور قوم
آریا» است و این جز یک خود ستایی قابل سرزنش چیز دیگری نیست.
این زبان شناس در توضیح خود ادامه داد که «مهر واژه ویوهای است .ولی امروزه این
واژه فقط معنی نور ،عشق یا دوستی را میدهد هر چند که ریشه این لغت در مهر (میترا) یاری
دهنده ایزد است».
این اولین باری بود که من نام مهر (میترا) را میشنیدم .مهر ،خورشید فروزانی اسهت
که در دین زرتشت نماینده آن در روی زمین حاکم تاج و تخت ایهران اسهت .آیها شاهنشهاه
ایران آماده میشد که اسالم را رها کند؟
برای همکار عزیز مارکسیست من این تحوالت جدید گیج کننده بود .در چهار چهوب
فکری او که تحوالت جهان بر اساس توطئهه میچرخیهد و بهه ترقهی خواههان دسهته چپهی و
مرتجعین دسته راستی تقسیم میشد ،حاکمان و اشراف متحدین طبیعی روحانیون مسلمان عقب
افتاده و ضد دانش بودند .و او همکار عزیزم برای هیچکدام احترام و ارزشهی قاﺋهل نبهود .بها
اشتیاقی که رؤیای انقالب پرولتاریایی در او بوجود آورده بود ،در حالیکه چانه تراشیده خهود را
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میمالید اضافه کرد « :روحانیان اسالمی انگلهای جامعهه هسهتند .بایهد بهه ریششهان مهدفوع
مالید».
در طول تاریخ اسالم ،مساجد با حاکمان در رقابت بودند .در اسالم ،خصوصاً در تشیع
ایرانی این وظیفه هر مسلمانی است که با حاکمان ناعادل مخالفت کند .امروز همه میدانند که
د
همکار عزیز مارکسیست من و هم دشمن قسم خوردهاش وزارت امور خارجه آمریکا ،تا چه ح ّ
در ارزیابی قدرت ایمان مذهبی در اشتباه بودند .در نهایت معلوم شد که تودههای مردم ایران
مسلمان بودند و نه پرولتاریا.
حدود ده سال بعد یک شب در یک میهمانی این دوست مارکسیست من هم که جهزو
مدعوین بود حدود ساعت  ،9/5بعد از آنکه باقی میهمانان برای صرف شام بیصبر شده بودند،
تلفن زد و گفت « :از اینکه زودتر زنگ نزدم پوزش میخواهم .در کشور من اکنون انقالبی در
حال شکل گرفتن است و من هم باید در آن شرکت کنم .برای من آرزوی موفقیت کنید».
تا آنجا که میدانم او در ایران آیتاهللها زندگی موفقی دارد و از نفوذ سیاسی برخوردار
است .مانند مابقی ریشی هم گذاشته.
اشتباه شاه ،همچون متحدان انگلیسی و آمریکاﺋیش در شناخت غلط از اسالم ایرانی بود.
تسلیم ارتش آخرین پادشاه زرتشتی به لشکر اسالم در نهاوند در سال  641میالدی پایان یک
عصر بود .این شکست آنچنان عمیهق بهود کهه تمهام تشهکیالت دولتهی ساسهانی و سهازمان
مذهبیاش را برای همیشه از صحنه زندگی محو نمود .دین قدیم در اثر ارتباطش با سهلطنت
مطلقه خشک و طبقاتی ،آلوده شده بود .مشغله فکری روحانیانش چیزی نبود جز جاری کردن
پیش پا افتاده ترین جزﺋیات احکام مذهبی .تعالیم زرتشت که «جهان عرصه نبرد بین نیهک و
شر است و این وظیفه همه است که نیکی را اشاعه داده و با شر مبارزه کننهد» بها آموزشههای
جدید و ساده محمد پیامبر کامالً تطابق میکرد .اگر چه کشور ایران سریع و با زور به جههان
اسالم جذب شد ،اما تغییر کیش ایرانیان به مذهب جدید بسیار کندتر و عموماً از روی اعتقاد
بود .البته در اینجا نباید نقش مالیاتهای گزافی را که از غیر مسلمانان [اهل ذمه] اخذ میشهد
فراموش نمود.
گروندگان ی ک دین جدید معموالً اعتقادات قلبی و جهان بینی عرفی خود را یکباره رها
نمیکنند .بلکه آنها را به همراه خود آورده ،شرابی قدیمی را در جامی نو میریزنهد .ولتهر در
مورد امپراطوری مقدس رم در اروپا گفته بود که روش سرداران تازه مسهیحی آلمهانی در رمِ
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«نامقدس ،غیر رومی و غیر امپراطوری» آن بود که سنن مشرکانه خود را در بسته بندی جدید
مسیحی بپیچند .به همین شکل،اسالم ایرانی هم ،خود آگاهی ملی ایرانی ،فرهنگ ملهی ایرانهی،
غرور ملی ایرانی و اعتقادات زرتشتی را در دین جدید ادغام نمود .ولی امتزاج جدید و قدیم با
خود مخاطراتی را به همراه دارد :ادغام عناصری که ماهیتاً از هم جهدا هسهتند در یهک دیهن
جدید باعث تنوع ماهیت و در نتیجه سستی انسجام میشود .ایهن خطهری بهود کهه آیهتاهلل
خمینی و جانشینان او موفق به جلوگیری از آن شدند .ولی تضاد بین جریانهای مختلف اعتقاد
اسالمی باعث تخریب کامل افغانستان شده و احتمال آن میرود که به سایر کشورهای آسیای
مرکزی نیز سرایت کند.
روحانیان ایران برای برانگیختن خشم مردم مدعی نشدند که شاه با توسل به خهدایان
دیگر مرتکب کفر شده است .آنچه که آنها تبلیغ میکردند آن بود که بین اسالم و حکومهت
مطلقه فاسد یکی را انتخاب کنید .ولی در سرزمینهای حاشیه جهان اسالمی در آسیای مرکزی
مانند سایر نقاط آسیا ،تضاد در داخل دین جریان دارد :تضاد بین اسالم ایرانی غنهی ،عمیهق و
پیچیده و اسالم ناب مردم کوه نشین و بیابانگرد.
این تضاد دارای سوابق تاریخی بسیاری است .عمق آن زمانی برای من آشکار شد که
از نزدیک شاهد نزول سایه جنگ بر کشور افغانسهتان شهدم .ده سهال قبهل از ولخرجیههای
نابخردانه شاه در جشنهای  2500ساله سلطنتی به عنهوان تنهها جهراح دنهدان در کابهل کهار
میکردم .اگر چه انقالبی که بعدها رژیم کهن سلطنتی را از افغانستان برای همیشه از بین برد
هنوز در آیندهای بس دور بود ،ولی برای خارجی سادهای چهو مهن کهه آگهاهی از احساسهات
سیاسی و مذهبی مردم نداشتم وجود تنش در جامعه کامالً واضح بود .رویدادهای آینده خهام
بودن افسانه وحدت ملی تحت پرچم یک اسالم جهانشمول بنیادگرا را ثابت نمود.

مالیان آنرا ممنوع کردند
در اواﺋل سالهای  1960جاده بین ترکیه و افغانستان که از ایران عبور میکهرد محهل
تردد جهانگردان جوانی بود (عموماً اهل اطریش) که اتومبیل مرسدس بنز را به قیمت ارزان از
آلمان میخریدند و تا هندوستان آنرا میراندند و در آنجا با سود قابهل تهوجهی میفروختنهد.
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برای کسی که قصدش فقط خرید و فروش اتومبیل بود سفر آلمان به هندوستان معموالً بهیش
از چهارده روز طول نمیکشید .ولی در آنروزها من و دوستم آهنگ شناخت جهان را داشتیم.
به همین سبب شتاب کمتری در رسیدن به مقصد مینمودیم .در طول سفر به هر نقطههای از
نقشه که توجه ما را جلب میکرد گریزی میزدیم .این اولین تجربه سفر ما در قاره آسیا بود و
نمیدانستیم چه در انتظار ماست .با این حال از حال و هوایی کهه در ایهران بهود و کهامالً بها
کشورهای عربی خاور میانه چون اردن و سوریه تفاوت میکرد شگفت زده شدیم .ایران بطور
آشکار سرزمینی تاریخی بود که سنت زندگی در آن همزمان دارای خصلتی پر فرهنگ ،بدبین،
پیچیده ،متکبر و خردمند بود .بنظر میرسید که بسیاری از تجهارب مها در ایهران بهرای مها
یادآور چیز دیگری بود .با این تفاوت که دقیقاً نمیدانسهتیم آن چیهز دیگهر چیسهت .حتهی
حوادث غیر قابل انتظار در آنجا برای ما طنینی آشنا داشت.
در سال  1963بر حسب تصادف در ایام عاشورا در تهران بودیم .عاشورا دهمهین روز
ماه اسالم ی محرم ،سالروز شهادت نوه محمد پیامبر ،روز عزاداری عظیم در جهان تشیّع اسهت.
در دفتر خاطرات خود نگاشته بودم « :از مقابل مسجدی عبور کردیم که داخهل آن گروههی از
مردان در حالیکه باال و پاﺋین میپرند و چیزی میخوانند خود را با زنجیر میزدند .نهوعی خهود
زنی قرون وسطایی .دستهای عظیم در خیابان در حرکتند .مردان صلیبی عظیم ،سنگین و تزﺋین
شده را بر پشت خود چون مسیح در جلجتا ( )Golgothaحمل میکنند».
آیا مسیحیت که در اینجا زمانی در شکل آریایی خود رواجی فراگیر داشت بهر اسهالم
ایرانی تأثیر گذاشته است؟ (البته بعدها دریافتم که بسیاری از آیتاهللها نیز بر همین باورند ).یا
آیا این آشنایی به آن دلیل است که ایرانیها و اروپاییها از یک خانواده مشهترکند کهه ههر دو
متکلمان زبانهای هند و اروپاﺋیند با اجداد و فرهنگ اجدادی مشترک؟ در آن زمان نمیدانستم
که چگونه گذشته اسالمی ایران با گذشته اروپایی ،یهودی و مسیحی من ارتباط تنگاتنگ دارند.
چند هفته بعد زمانی که از بیابانهای شهرقی بهیآب و علهف مجهاور افغانسهتان عبهور
میکردیم بار دیگر مواجه با تکان فرهنگی دیگری شدم .در این سفر ،چون تاریخ ایران ،مسهیر
راه در پشت سر چنان غبار درخشانی در فضای نورانی تولید کرده بود که راه طی شده را از نظر
پنهان مینمود .در اینجا بود که به ناگاه دریچهای به گذشته برایم گشوده شد.
افغانستان چون سایر نقاط آسیای مرکزی به جهان فرهنگی ایران تعلق دارد .اگر چهه
رسماً ایران تنها کشور شیعی در این جهان فرهنگی است ولی این سهرزمینها همگهی بهه سهبب
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گذشته و سنن مشترک از نظر تاریخی جزو سرزمین ایران محسوب میشوند .ایهران بهه رغهم
تمام مشکالتش ه و جادههای بدش ه بطور آشکار کشوری مدرن بود .در حالی که افغانسهتان
درظاهر ،رفتار و روح خصلت قرون وسطایی و حتی عقب افتاده تری را حفظ نموده بود .بعهدها
دریافتیم که نه تنها حال و هوای اجتماعی کابل بلکه حتی منازعات آن نیز یهاد آور داسهتانهای
انجیلی بوده است.
اگر چه تاریخ نه به صورت تراژدی و نه به صورت کمدی تکرار میشود ،شرایط مشابه،
حوادث و نتایج مشابهی را بوجود میآورند .افغانستان امروز را با سرزمین مقدس کهن مقایسه
کنید :کشوری کوچک و ضعیف قرار گرفته بین کشورهای قوی و رقیب .همچون سرزمین بنی
اسراﺋیل که میدان رقابت قدرتهای زمان خود مانند مصریان ،آشوریها ،بابلیهها و بعهدها بهین
مقدونیان ،ایرانیان و رومیها بود ،افغانستان قرن نوزدهم صهحنه رقابهت امپراطهوری روسهیه و
انگلیس و در قرن بیستم ،صحنه رقابت بین اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا از طریهق پاکسهتان
شد.
بخش زیادی از داستانهای نقل شده در انجیل شرح تصادم برداشت نیروهای متخاصم
از زندگی است .ایمان ،همیشه قالب صوری محیط زمینی خود را پیدا میکند .بهرای سهاکنین
سرزمینهای حاصلخیز هر رودخانه ،جوی ،جنگل و هر تپه و درهای دارای حضور روحانی مستقلی
است .ولی مذاهب تک خدایی ناب همیشه از بیابان ،کوهستان ،دشتها و سرزمینهای بیحاصلی
ظهور کرده اند که هر نقطه آن درست مانند نقاط دیگر است و خداوند بر همه آنهها حکمرانهی
میکند.
در سرزمینهای حاصلخیز زراعی شمال عرض موعود کنعان ،دهقانهان قبیلهه اسهراﺋیل
پایبند ن وعی دین التقاطی بودند که از ادغام سنتهای کهن آنها در پرستش یهوه ( (YHWHه
خدایی که نامش را نمی بایست بطهور کامهل نوشهت و یها تلفهظ کهرد ه و معتقهدات ملتههای
مجاورشان پدید آمده بود .ارمیاء نبی ( )Jeremiahدرباره این ملل نوشته بهود « :آنهها پیهرو
تصورات قلب خود و خدایانی هستند که از پدرانشان آموختهاند ».در مقایسه با این گروه ،قبایل
دیگر بنی اسراﺋیل که در سرزمین شاه نشهین و جنهوبی یههودا ( )Judahبها دامهداری زنهدگی
می کردند ،به یک دین تک خدایی خشک ،انعطاف ناپذیر وسرسهخت معتقهد ماندنهد .اشهراف
اورشلیم به همراه روحانیت نگهدار معابد که سعی میکردند کشهور کوچهک خهود را در میهان
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امواج سیاسی قدرتهای قوی زمان خود هدایت کنند ،مورد انزجار ههر دو گهروه بنهی اسهراﺋیل
بودند و نویسندگان انجیلی از آنها بعنوان فاسدین اصالح ناپذیر یاد میکردند.
به همین شکل از آغاز پیدایش افغانستان در قرن نوزدهم تا کنون ،منازعهای سه جانبه
بین سنت گراهای لیبرال ،بنیاد گراها و تجدد طلبهای سکوالر در جریان بهوده اسهت .همچهون
تحوالت سیاسی سرزمین مقدس در اعصار انجیلی ،در افغانستان نیز قدرت سیاسی با خشهونت
زیاد بعد از خلع قدرت و یا ترور حاکمان قبلی از یک حزب به حزبی دیگر منتقل شده است.
در اواﺋل سالهای  1960زمانی که من در کابل بعنوان جهراح دنهدان کهار مهیکهردم،
بیماران من عالوه بر غربیهایی که در آنجا زندگی میکردند عموماً از آریستو کراسی شههری،
شامل اعضاء خانواده شاه و بورژواهای فارسی و فرانسه زبهان تشهکیل میشهدند کهه غالبهاً در
لباسهای فاخر غربی با کالههای شیک پشم قوچ به مطب میآمدند .نه این گروه تحصیل کرده
ک ه وارث سنتهای ایرانی آسیای مرکزی بود و نه همردیفان سهاده ترشهان در بهازار و مسهجد
خطری از جانب اعضاء ریشو و عمامهه دار قبایهل پشهتون حهس نمیکردنهد .پشهتونهایی کهه
قرارگاهشان در کوههای هندوکش (کشنده هندیها) با تفنگ و قطار فشنگ وارد شهر میشدند.
برای بیماران من ،این مردان وحشی ،تفاله گذشته وحشی مطرود شده افغانستان بودند .این عده
از نظر فرهنگی نزدیکی بسیار بیشتری به برادرانشان در مناطق قبیله نشین پاکستان داشتند ،تا
هموطنان تحصیل کرده و متمدن ایرانی نوادشان .البته همین گروه زمانی که طالب خرید تفنگ،
طپانچههای کپی شده از برتا ( )Berettaو روالور اسمیت اند وسهون ()Smith and Wesson
می شدند ،زحمت سفر به روستاهای آنسوی مرز پاکستان را به خهود همهوار مینمودنهد .ایهن
نواحی در استانهای دور از حکومت مرک زی در قسمت شمال غربی پاکستان آنسوی گذر خیبهر
واقع است و در آنجا همه گونه سالح را با مهارت بسیار میسازند.
دولت کابل که در واقع شامل شاه و اعضاء کاخ او میشد برای قبایل پاتهان (مردمهان
پشتون شمال پاکستان) برنامهای خاص طرح ریخته بود .آنها از ادعهای ایهن قبایهل مبنهی بهر
حاکمیت خود مختارشان تحت هدایت و رهبری دولت افغانستان در مناطق حاشهیهای شهمال
پاکستان که آنرا پختونستان ( )Pakhtunistanنام نهاده بودنهد حمایهت میکردنهد .بهه ایهن
ترتیب هم سرزمینهایی که توسط انگلیسیها از افغانستان ربوده شده بود به صاحبان اصلی آن باز
پس داده می شد و هم نیروی غیر قابل کنترل کوه نشهینان پشهتون از کابهل علیهه پاکسهتانیها
منحرف میشد ،پاکستانیهایی که بطور آشکار مورد انزجار دولت افغانسهتان بودنهد و آنهها را
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بیاستخوان ،زبون در جنگ و عدس خور میپنداشتند .آنها پیش بینهی نمیکردنهد کهه همهین
عدس خورها زمانی درب را بر پاشنهای دیگر بچرخانند و به ایجاد پختونستان نه در پاکسهتان
بلکه در خود افغانستان یاری کنند .طالبان ،کابل را در سال  1996متصهرف شهد و حاکمیهت
خود را تقریباً در تمام مناطق افغانستان با ایجاد یک امارت اسالمی برقرار ساخت .طالبان کهه
نهایتاً با آمریکا و متحدانش روبرو شد تبلور نظامی ،سیاسی و مذهبی پشتونوالی ،طریقت پاتهان
( ،)Pathanقانون ناب مردان مسلح کوهی بود که نظری انزجهار آمیهز و پهر تنفهر نسهبت بهه
فرهنگ پیشرفته پارسی کابل و سایر شهرهای کهن افغانستان داشت.
در اواﺋل سالهای  1960کسی تحوالت آینده را پیش بینی نمیکرد .در آن زمان یهک
خارجی میتوانست بدون مشکل در خیابانهای قدیمی ولی غریب نواز کابل تردد کند .من نیر با
حفظ سنتهای محلی راه خانه تا مطب خود را به جای راندن اتومبیهل بها اسهب طهی میکهردم.
اسب نر سفید خود را که «خضر» نام داشت در طویله باغ خانهای که توسط آلمانها ساخته شده
بود نگهداری میکردم .د ر این خانه ،من با چند تن از دوستان ،دو خهدمت کهار و یهک آشهپز
زندگی میکردیم .گاهی منظره یک خارجی بر اسب در بامداد برای جوانان کابلی گران میآمد
و مرا به مسابقه اسب دوانی در خیابانهای شهر تحریک میکردند .البته من به ایهن تحریکهات
توجه نمیکردم ولی «خضر» هیچگاه توان مقاومت در برابر وسوسه مسابقه را نداشت .هیچکاری
از من ساخته نبود .خضر خود صاحب رکاب میشد و سم کوبان ما را به دنیا و حهال و ههوای
دیگری میبرد.
در حالی که من از ترس جان قاچ زیهن را چنهگ مهیزدم ،خضهر ،تیهز تهک از میهان
اتومبیلها ،درشکه ها ،االغهای بارکش ،شترها ،گلههای گوسفندهای دنبهه دار و بهار برانهی کهه
باری انبهوه را بهر دوش میکشهیدند ،زیهگ زاگ میهزد .از روی چالههها و راه آبههای سهرباز
میجهیدیم .در امتداد خیابانهای بزرگ شهر از کنار مساجد پر نقش و نگار ،زنهدانها ،قصهرها،
هتلهای مدرن ،ساختمانهای دولتی دوران اِدوارد ،خرابههای قدیمی و قلعهای که از آن توپ ظهر
شلیک میشد میگذشتیم .سم کوبان از روی پل رودخانه کابل که در زمستانها پر آب ،عمیهق
بود و یخی کلفت آنرا میپوشاند و در تابستانها تنها باریکهای آب در آن جاری بود و سهدهای
کوچک حوضچههایی را بوجود میآورد که محل آب و گل بازی کودکان بود عبور مهیکهردیم.
از کنار ردیف دکهها ،مغازههای بدون درب که اضافات میوهها و سبزیجاتشان پیاده رو را آلوده
کرده بود میتاختیم .از میان کوچه پس کوچههای خاکی محالت قدیمی شهر که بناهای ساخته
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از خشت و گل به شکلی نامنظم چون موجوداتی که برای زیستن احتیاج بهه تکیهه بهه یکهدیگر
دارند و دامنه ای که بسوی هفت قله که شهر کابل در اطراف آن ساخته شده میگذشتیم .این
همه در حالی بود که ملقمه ای از بوی معطر ادویه ،کباب روی آتش ،بهوی تعفهن سهبزیجات و
میوه خراب ،بوی الشه سگ و االغ و همه جا بوی آزار دهنهده ادرار و مهدفوع انسهانی فضها را
پوشانده بود .بسیاری اوقات خضر و من در محلهای نا آشنا در محاصره دیوارهای خاکی بلند و
بیشکل و بیصدا بدون نشانی از موجودی زنده گم میشدیم .در چنین موقعی از اسهب پیهاده
شده و به او که عرق ریزان نفس نفس میزد و شناختنش از شهر بهتر از من بود و مشامی تیهز
برای یافتن خانه داشت اجازه میدادم که در بازگشت هر دو ما را هدایت کند.
این نوع مسابقات فی البداهه مخصوص بامدادان روزهای تابستانی و اواخر زمستان بود.
پس از غروب آفتاب اسب سواری در شهر امری خطرناک بود .خطر به دلیل فقدان روشهنایی
نبود .خیابانهای شهر دارای تیرهای چراغ بودند .اما ولتاژ برق هر از گاهی آنقدر پاﺋین میامهد
که میبایست از نزدیک به المپ نگاه میکردی تا ببینی آیا چراغ روشن است یا نه .آشپز ما
که همچون پدر برای ما چند جوان خارجی دل میسوزاند به ما اخطار کرده بود که شهبانگاهان
نباید به هیچ حیوانی نزدیک بشویم .پس از تاریکی ،اسبها ،سگها ،گرگها و حتی پرندهها براحتی
میتوانستند به دیوان ،ارواح خبیث یا جن تبدیل بشوند .در آن زمانها من شباهتی بهین لغهت
دیو و لغت التین دیوس ( )Deusبه معنی خدا حدس زده بودم ،اکنهون دریافتههام کهه دیهوان
فرزندان داﺋیواس ( )Daevasمیباشند .موجودات اسطورهای کهنی کهه در دیهن زرتشهت بهه
معنی مقامی پاﺋین تر در حد ارواح خبیث تنزل داده شدهاند .درست چون دین مسهیحیت کهه
بَغان (خدایان )deities-اروپا را به شیاطین پلید تنزل داده بود.
در آن دوران ،کابل برای خود شههری بهود ،پایتخهت کشهور بها سهاختمانهای مهدرن،
فرودگاه ،هتل ،رستوران و دانشگاهی که پذیرای مسافرین خارجی بود .شهر کابل با کشهورهای
خارج مرتبط بود .در چنین شهری اسالم هم قاعده و هم قانون بود .اگر در چنین شهری امکان
مسدود کردن جریان خرافات و اعتقادات کهن مقدور نبود ،طبعاً روستاهای دور افتاده افغانستان
رابطهای نزدیکتر با گذشته کهن میتوانستند داشته باشند.
در آن زمان من این مشاهدات خود را با یکی از بیمارانم که مدیر کل موزه کابهل بهود
در میان گذاشتم (امروزه این موزه تقریباً بطور کامل منهدم شهده اسهت ،وضهعیتی کهه بهرای
دیرینه شناسان و تاریخدانان منطقه یک تراژدی است) .او با اشتیاق نظر مرا مورد تاﺋیهد قهرار
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داد ولی خاطر نشان کرد که به رغم باقی ماندن اعتقادات ما قبل اسهالم در اذههان مهردم ،در
اینجا بر خالف ایران کسی حاضر نمی شود به گذشته زرتشتی و یا کفرآمیز خود اذعان کند .او
تأکید میکرد که در افغانستان هر اعتقادی هر چند بیاساس ،همیشه به دین اسالم ارتباط داده
میشود .درستی اظهارات او زمانی برای من به اثبات رسید که با دوستانم برای یک هفتهه بهه
سیاحت شمال افغانستان رفته بودیم.
در افغانستان فقط سه جاده اصلی وجود داشت :جاده شمال ،جاده جنوب و جاده میهانی
کشور .آن دسته از بیماران من که به خانواده سلطنتی وابسته بودند به رقابهت بهین آمریکها و
روسیه که به هر کدام قرارداد جداگانهای جهت مهندسی و آسفالت جادههای استراتویک کشور
داده بودند با دید تفنن نگاه میکردند .در قسمت جنوبی کشور ،آمریکاﺋیها جهاده کشهی را از
سمت غرب و روسها از سمت شرق شروع کرده بودند و افغانها به تماشا ایستاده که ببیننهد در
این مسابقه کدام یک از طرفین زودتر به مرکز افغانستان میرسند .دو نفر از دوستان من که به
خاندان سلطنتی تعلق داشتند ،جهت مشاهده پیشرفت کارهای ساختمانی با اتومبیل بهه انتههای
جاده در حال تأسیس میرفتند و کارگران را تشویق میکردند .بنهدرت در تهاریخ مهواردی را
می توان یافت که حفر قبر حاکمان یک کشور اینگونه سبب تفنن آنها شده باشد .آنها فراموش
کرده بودند که دلیل صرف نظر کردن امپراطوری انگلیس و روسیه در تصاحب افغانسهتان در
قرن نوزدهم بدلیل صعب العبور بودن راههای آن بود .بعد از تأسیس جادههای خوب و مدرن
که قلب بیابانها را می شکافت و کوههها را درمهی نوردیهد ،حملهه نظهامی بهه افغانسهتان بهرای
همسایگان زیاده طلب آن دیگر اقدامی گزاف و پرهزینه نبود .پس از تکمیل کارهای ساختمانی
این جاده ها ،شمارش معکوس برای دوستان خاندان سلطنتی من شروع شد.
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یک روز بهاری با دوستانم بهه
سههفری از طریههق جههاده شههمالی کههه از
کوههای هندوکش از طریق گذر سالنگ
میگذشت رفتهیم .در آن روز بههاری،
جاده شمالی قابل گذر بود .در حالیکهه
در زمستانها همهین جهاده پهر از بهرف
میشد و قندیلهایی به طول پنج متهر از
مدخل تونل سالنگ آویزان میگردیهد.
گاهی وسیله نقلیهای بهدلیل از دسهت
دادن کنترل بر روی یخ از پرتگاه جاده
از ارتفاع زیاد به رودخانهای که در انتهای دره جریان داشت سقوط میکرد .بعد از طی مسافتی
حدود  150کیلومتر به شهر کوچکی به نام پل خمری (پل خم شراب) رسیدیم .در ایهن شههر
بقایای یکی از آتشکدههای بزرگ زرتشتی مربوط به قرن دوم میالدی قهرار دارد .در یکهی از
قهوهخانههای کنار جاده برای استراحت توقف کردیم .نزدیکیهای غروب بهود و نهور آفتهاب
سایههایی کشیده بر بقایای این آتشکده ترسیم میکرد .پلکانی عظیم ،چهار طبقه به سوی مکانی
کشیده میشد که حفاریهای دیرینه شناسی ( )archaeologicalآن را ساختمان از میان رفته
معبدی با معمهاری یونهانی شناسهایی کهرده بودنهد .بهر تخهت فنهری کهه آن را چهار پویهه

9

( )Charpoyمی نامیدند نشستیم در مقابل سماور مسهی سهیاه شهده و جوشهان بها ردیفهی از
کتریهای ژاپنی خوش رنگ و کاسههای آب که در پشت آنها قرار داشتند .قهوهچی پیهر بها
ریشی سپید ،عمامهای آبی و کتی راه راه که آن را چاپان ( )Chapanمینامند باقی مانده چای
را از کاسههای لب پریده بر روی کف خاکی قهوه خانه میریخت و دوبهاره آن را بهرای مها از
چای پر میکرد .از او درخواست کردیم آنچه که درباره بقایای آن معبد کهن میداند برای ما
بگوید.
در کنار ما نشست ،قلیانی چینی که آن را چیلیم ( )Chilimمینامند با ذغال گداختهه
به راه انداخت و به مدت نیم ساعت داستانی عجیب و پیچیده از جادوگر ،جن ،جنگجو و قهرمان

 9احتماالً مقصود چهار پایه است – م
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به هم بافت .ردیف بازیگران داستان او واقعاً جالب بودند .اسکندر کبیر ،محمد نبی ،علی داماد
او و خان بزرگ مغول همگی در این داستان نقشی داشتند .همانطور که مدیر موزه پیش بینهی
کرده بود ،این قهوه خانه دار مسلمان تاریخ را بطور کامل آنچنان دگرگونه کرده بود تها بتوانهد
قدرت فهم آن را چه درست یا غلط داشته باشد .اگر حتی کالف باریکی از حقیقت در سراسر
داستان او وجود داشت به قدری مبهم و سردرگم بود که تشخیص آن تقریباً ناممکن بود.
قهوهچی پیر توضیح داد که این بقایای باستانی مربوط به مسجدی عظیم است که شهاه
برای انجام فرایض نماز هر جمعه به آنجا میآمد .ولهی ایهن شهاه بهدون آنکهه مهردم بداننهد
جادوگری بود که کین اهلل را در قلب خود داشت .پادشاه در این مسجد آتشی برپا کهرده بهود
که مردم میبایست برای پاک کردن پاهایشان از میان آن عبور کنند .روزی شیطان به داخل
قلب این پادشاه نظاره میکند و درمیابد که او یک مؤمن واقعی نیست لذا اسکندر را برای قتهل
او میفرستد .پادشاه برای مقابله با شیطان و لشکر اسکندر از مسلمانان درمدینه طلهب کمهک
می کند و پیغمبر ،علی و چهارصد جنگجو را برای یاری او میفرستد .متعاقباً اسکندر پسر خهود
را جهت درخواست کمک نزد خان ترکان میفرستد که در نتیجه سپاهی از ترکهان رزمهی از او
دریافت میکند .پس از رسیدن سپاهیان متخاصم به این محل ،شاه از همهه میخواههد کهه در
خارج مسجد به مدت سه روز استراحت کرده و بعد جنگ را آغاز کنند .سپاهیان متخاصم در
زیر آن درخت خیمه زدند .پس از سه روز ،نبردی عظیم آغاز گردید .همه جنگجویهان یکهی
بعد از دیگری کشته شدند .شاه به هندوستان فرار کرد و آن مسجد بزرگ به آتهش کشهیده
شد و با خاک یکسان گردید.
پیرمرد قهوهچی گفت« :این داستان این محل است و این آنقدری است که من میدانم.
از زمان آن جنگ به بعد این خرابه به همان شکل باقی مانده زیرا علی طلسمی بر آن بست تها
این جا مکان اقامت دیوان شود و کسی جرأت نزدیک شدن به آن را نکند .ولی هنوز به رغهم
تقبیح مالیان مردم این اطراف درمراسم عروسی خود آتش روشن میکنند و برای بزرگداشهت
آن پادشاه از میان آتش راه میروند».
پیرمرد قهوه چی از کنار قلیانش برخاست و گویی که آواز مؤذّن را شهنیده باشهد ،بهه
طرفی نگاه کرد .ماچیزی نشنیدیم .به مانند آنکه حتی بیان مراسم آتش احتیاج به توبه فوری
داشته باشد گفت« :االن وقت نماز است».
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گفته میشود که بسیاری از شهرهای افغانستان به همین شکل اسهیر ارواح گذشهتهاند.
پس از شکست رومیها و تصرف شهرهای رومی در انگلیس توسط آنگلوساکسونها این شههرها
متروک ماندند و کسی در آنها دیگر زندگی نکرد .گفته میشود که آنگلوساکسونها بر این بهاور
بودند که این شهرهای رومی توسط غولههای دوران کههن سهاخته شهده و محهل اقامهت ارواح
خشمگین گذشتگانند .در افغانستان هم به دلیلی کامالً مشابه ،بقایای باسهتانی قلعههها ،برجهها،
منارهها ،معابد بودایی ،کاخها و آتشکدههای زرتشتی از سکنه خالی مانده مورد بیتهوجهی قهرار
گرفته و رها شدند تا به مرور زمان دچار فرسایش و تخریب شوند.
ولی برخی از این اماکن به قدری دارای شهرتند که نمیشد آنهها را بهه بهاد فراموشهی
سپرد .بلخ یکی از شهرهای معتبر و مشههور افغانسهتان اسهت .ایهن شههر در شهمال منطقهه
کوهستانی نزدیک مرز اتحاد جماهیر شوروی سابق قرار دارد .مردم آن هنوز با افتخار از ایهن
شهر که در دوران برنز ،یکهزار سال قبل از میالد مسهیح ،بنها شهده و قرنهها پایتخهت باختریها
( )Bactriaمرکز تمدن شرق ایران بود ،صحبت میکنند .در زمانهای قدیم بلخ به عنوان «مادر
شهرها» شناخته میشد.
مدیر موزه گفته بود که به احتمال زیاد زرتشت دعوت به دین خود را از این شهر آغاز
نموده است .بلخ ناظر ازدواج اسکندر با شاهزاده رکسانا بود .این شهر شاهد برافراشهته شهدن
پرچم سیاه عباسیان توسط ابومسلم بود که انقالبش موجهب فروپاشهی اولهین سلسهله سهلطنتی
اسالمی یعنی بنی امیه شد .در این شهر بود که اشهعار رابعهه )Rabia( 10یکهی از معتبرتهرین
شاعران زن مسلمان برای اولین بار شنیده شد .یکی از داستانهای هزار و یک شب که در یهک
ضیافت تخیلی از مردی گرسنه با غذای تخیلی در ظرفی خالی پذیرایی کردند ،مربوط به شههر
بلخ است .بلخ در قرن سیزدهم میالدی در حمله مغولها ویران شد .توسط پسر تیمور لنگ در
قرن پانزدهم میالدی باز سازی شد و دوباره در طول قرون بعدی مورد حمله و تاراج ازبکهها و
ترکان قرار گرفت.
از شهر باستانی بلخ امروزه تقریباً بطورکامل چیزی جز خرابه باقی نمانهده .ولهی هنهوز
دیوارهای بلندش که تا چشم کار میکند به درازا میکشند ،گویای عظمهت گذشهته آن اسهت.
آن قسمت شهر که با دیوارهای بلند احاطه شده بود ،بسیار عظیم بود .این دیوارها مانند سایر
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بناهای افغانستان از خشت و گل به رنگ خاک ساخته شده بودند .به همین جههت وقتهی بهه
بقایای این دیوارها نظاره شود ،تشخیص انتهای دیوار از زمین خاکی ،تشهخیص فهراورده تهالش
انسانی از کار طبیعت دشوار میشود .در ساعت خاصی از روز ،نزدیکیههای غهروب کهه نهور
آفناب بر این دیوارهای کهن از زاویهای خاص میتابد ،لحظاتی پیش میآید که نهاظر احسهاس
می کند این دیوار در حال زوال و فرسایش نیست بلکه در حال برآمهدن از دل خهاک اسهت و
هنوزبنای آن کامل نشده است .گویی که کار ساختمان آن فقط متوقف شده و دیوار در انتظار
بازگشت کارگران و بنایان برای پایان کارشان است .آن موقع است که واقعاً احساس میکنهی
قدم بر جایی گذاشتهای که زمانی در آن زرتشت پیامبر ،شخصاً مردم را گرد آورده بود تا پیام
انقالبی او را بشنوند :جز خدای یکتا خدای دیگری وجود ندارد.
اکنون که آن خاطره سحرآمیز غروب آفتاب در کنار باقی ماندههای باستانی دیوار بلخ
را به یاد میآوردم ،به نظرم میرسد که آن گفته مدیر موزه درست بهوده اسهت کهه زرتشهت
پیامبر دعوت به دین خود را از این خطه شمال شرقی اقلیم ایران آغاز کرده بود .دوباره معمای
زرتشت مرا به خود مشغول میکند .پیروان او اقلیت مهذهبی کوچکیانهد کهه در سهرزمینهای
گوناگون پراکنده شدهاند ،دیوارهای گلی شهر او ،بلخ ،امروز به همان خهاکی در حهال بازگشهت
است که از آن برآمده بوده است .آتشکدههایی که زمانی پر از پیروان او بودند امروز بر حسب
عقاید عوام محل اقامت دیو و جن و سایر ارواح خبیث شدهاند .مهردم عهادی افغانسهتان کهه
احتماالً اولین کسانی بودند که با دین زرتشت آشنا شدند هرگز از این پیامبر یادی نمیکنند.
این مرا به یاد یک رباعی از عمر خیام میانهدازد کهه از عظمهت از دسهت رفتهه یهاد
میکند.
آن قصر که بر چرخ همی زد پهلو

بر درگه او شهان نهادندی رو

دیدیم که بر کنگرهاش فاخته

بنشسته همی گفت که کو کو کو کو

به رغم اینها یک پیامبر عاری از افتخار نیست .البته به قول عیسی مسیح اگر کشور او،
مردمان او و خانوادهاش در نظر گرفته نشوند .زرتشت در جهان مدرن فراموش نشهده اسهت.
در اینجا است که نه تنها نامش توسط فالسفه به کرّات استفاده میشود بلکه بهرای بسهیاری از
مردم عادی شناخته شده است .البته ما باید از نیچه ،نویسنده آلمانی سپاسگزار باشیم که کتاب
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«و چنین گفت زرتشت» او که آهنگی نیز به نام آن ساخته شده این پیامبر ایرانی را برای من و
نسلی کامالً جدید به جهان زندگان بازگرداند.
با یک رهبر ارکستر جوان که تازه وارد صحنه ارکستر شده بود روی یک سریال
تلویزیونی درباره تاریخ موسیقی کار میکردم .او میخواست که این سریال را با آهنگی با شکوه
و ضمناً آشنا برای همه آغاز کند .لذا سرآغاز آهنگ شعر ریچارد استراس ( Richard
 )Straussبه نام «و چنین گفت زرتشت  »11را انتخاب نمود .او اعتقاد داشت از آنجا که این
قسمت موزیک در فیلم سینمایی استانلی کوبریک ( )Stanley Kubrickبه نام سال :2001
حماسه فضایی

12

استفاده شده ،برای بینندگان سریال آشنا خواهد بود .گروه ارکستر ما از 112

نوازنده و یک ارگ عظیم بادی تشکیل میشد .رهبر ارکستر که زنی جوان بود تصمیم داشت
هیجان شنیدن نوای همه این نوازندگان را در یک جا ،در شنونده ایجاد کند .از او پرسیدم که
ارکستر چه مقدار از این موزیک را خواهد نواخت .در جواب من شاید کمی ناموقرانه پاسخ داد:
« فقط قسمت سر آغاز موزیک را که برای همه آشنا است .این بخش از موزیک تنهها
بخش بدرد بخور در سرتاسر آن است».
این موزیک با نتی پاﺋین از ارگ بادی شروع میشود .این نت بقدری پاﺋین اسهت کهه
گویا از کف سالن خارج و از طریق کف پا وارد بدن شنونده میشود و به طرف باال اشاعه پیهدا
میکند .تا به سر میرسد و مغز را در گهوارهای از آهنگ به آرامش میبهرد .سهپس صهدای
سازهای بادی ،سیمی و بعد صدای سنج ذهن را نوازش میدهند .نواختن این پیش درآمد چند
بار تکرار میشود تا فرم آغاز یک موزیک را پیدا میکند.
فیلم با صحنهای بسیار نزدیک از لولههای ارگ بادی با یک دوربهین تلویزیهونی آغهاز
میشود .در شروع موزیک دوربین به طهور آرام حرکهت میکنهد و در لحظهه نواختهه شهدن
سازهای بادی آنها را نشان میدهد .بعد سازهای سیمی و بعد کوبشگر ( )Percussionistدر
حال به صدا درآوردن سنج نشان داده میشود .بعد از آن ،تمام اعضای ارکستر در صحنه بهه
نمایش در میآیند که با حرارت مشغول نواختن هستند .رهبهر ارکسهتر در حهالی کهه چهوب
رهبری را با سرعت به اطراف تکان میدهد در مقابل آن عظمت ،کوچک جلوه میکند .بعد از
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اینکه حرکت دوربینها را ت مرین کردیم و آماده فیلمبرداری شدیم دیگر کاری بهرای مهن بهاقی
نمانده بود .لذا از کامیونی که دستگاههای کنترل در آن قرار داشهت خهارج شهده و بهه تهاالر
موسیقی رفتم تا از نزدیک از کار ارکستر لذت ببرم.
شروع ترانه استراس ( )Straussباید یکی از از قویترین آهنگهای هیجان انگیزی باشد
که تا به حال تدوین شده .شنیدن آن از یک ارکستر عظیم و کامل از فاصلهای کم ،مهو را بهر
بدن سیخ میکند .در اینجا این آخرین آهنگ ساز سبک رمانتیک ،استادی کامهل خهود را در
هنرش عرضه میکند.
موزیک متوقف شد .ارتعاشات تاالر محو شدند .اعضاء ارکسهتر در انتظهار خبهری از
گروه فیلمبرداری مبنی بر موفق بودن شات ،نفس را در سینه حبس کردنهد .در ایهن سهکوت
ناگهانی سؤالی برایم مطرح شد .چرا عنوان «و چنین گفت زرتشت» هر چند که این عنوان چون
خود موسیقی تکان دهنده است .شاید استراس یکی از ستایشگران فردریک نیچه ( Friedrich
 ) Nictzscheبوده است و با انتخاب این نام برای موزیک خود ،قصد ادای احترام به مهمتهرین
اثر این نویسنده و فیلسوف را داشته است .من در سالهای نوجوانی در دورانی کهه عصهیانگری
بیهدف بودم این کتاب را خوانده بودم .قطعاتی از آن را حفظ کرده بودم تا به شکلی مناسب و
با حرکاتی تأتری برای دخترانی که قصد جلب محبتشان را داشتم ادا کنم .به خاطر میآورم که
در آن کتاب ،زرتشت در سن سی سالگی ،ساحل دریاچهای را که محل سکونتش بود ترک کرد
و به مخفیگاهی در کوهستان رفت .ده سال را در آنجا سپری نمود و بعد از کوه پاﺋین آمهد تها
سخنگوی عقاید این فیلسوف آلمانی بشود و عقاید او را برای جهانیان تبلیغ کند .عقایهدی کهه
شالودهای را بوجود آورد تا فلسفه مدرن بعدها بر پایههای آن بنا شود .چیزی که نمیدانستم
این بود که چرا نیچه این پیامبر باستانی ایران را به عنوان سخنگوی خود انتخاب کرده است.
بیان مطالب فلسفی از زبان دیگران کاری عجیب نیسهت .از ایهن لحها نیچهه سهنت
طوالنی بسیاری از موعظه گران را دنبال میکرد که مطالب خود را از زبان افراد مشهورتر و یها
گذشتگان باستانی ادا میکردند .افالطون بسیاری از مطالب فلسفی خود را از قول اسهتاد خهود
سقراط بیان نمود .تاریخ دانان دین مسیحیت میتوانند از راهبهای زیادی نام ببرند که تحت
نام رهبران اعظم کلیسا مطالبی نوشتهاند :جهروم بهدل ( ،)Pseudo–Jeromeآگوسهتین بهدل
( )Pseudo–Augustineو متودیوس بدل ( (Pseudo-Methodiusاز آن جملهاند.
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ولی متودیوس بدل ،آنچه را به رشته تحریر درمیآورد که به نظرش مطابق با نظهرات
متودیوس واقعی بود .در حالیکه کتاب نیچه بیان کننده فلسفه مهدرن اروپهایی بهود .محتهوای
کتاب او هیچ مطابقتی با آموزشهای زرتشت (تا آنجا که من میدانم حدود سه هزار سال پهیش
میزیسته) نداشت .اگر چه حضور بقایای دین زرتشت هنوز در سرزمینهای ایرانهی بها قهدرت
ادامه دارد ،پیروان واقعی آن ،زرتشتیها و یا پارسیها (( )Parseesآنطهور کهه در هندوسهتان
نامیده میشوند) اقلیت مذهبی کوچکی اند که دانش اکثر مردم درباره آنها از این فراتر نمیرود
که آنها آتش را می پرستند و مردگانشان را بر باالی برجهایی قرار میدهند تا خوراک پرندگان
شوند .بر این پندارم که آیا واقعاً نیچه یا ریچارد استراس چیزی درباره زرتشت میدانستند یا
نه؟
چقدر شگفت انگیز است که شخصیتی چنین دور از لحا زمانی هنوز قادر است نیروی
تخیل ما را به سوی خود جلب کند .عجیب است که به رغم کم بودن پیروان دینی که زرتشت
تبلیغ میکرد ،نام او هنوز در چنان هالهای قرار دارد که گویی چنان اصهول عظهیم و مهمهی را
آموزش داده که به علت آن شهرتش مدتهای طوالنی پس از فراموش شدن آموزشهایش هنوز
در اذهان باقی است.
آن روز که از کنسرت به کامیون کنترل پخهش برنامهه تلویزیهونی در خهارج از تهاالر
موزیک بازمیگشتم با خود اندیشیدم که چه خوب بود میدانستم که تعالیم زرتشت واقعاً بهرای
نیچه و استراس چه مفهومی داشتند .و مهمتهر از آن اگهر امهروز هنهوز از زرتشهت یهادآوری
میشود ،خاطرهاش میبایستی در قلب و مغز مردم برای حدود سه هزار سال زنده نگاه داشهته
شده باشد .به این معما میاندیشیدم که آیا زرتشت در طول اعصار متمادی مظههر اندیشههای
ثابت بوده و یا برای نیچه نماینده یک تفکر ،برای اجداد قرون وسطایی او نماینده تفکری دیگهر،
برای رومیها مظهر اندیشه ای متفاوت و برای یونانیان باستان مظهر آموزشی دیگر .آیا عکهس
العمل خارجیان به آموزشهای او با عکس العمل خود ایرانیها فرق میکرد؟ و از خود میپرسیدم
که نام و شهرت زرتشت چگونه از ملتی به ملتی دیگر منتقل شد؟
به رغم همه این سؤالها میبایست یک برنامه تلویزیونی دربهاره موسهیقی را بهه پایهان
برسانم .سالها گذشت تا آنکه پووهش من در پاسخ گویی به این پرسشها بهه شهکل سهازمان
یافتهای رسید .ردیابی جای پای زرتشت در اذهان مردم در طول هزاران سهال تهاریخ پهس از
مرگ او برای من نه به عنوان کوششی علمی بلکه به عنوان سیاحت و اکتشافی شخصهی آغهاز

42

فصل اول :معتقداتی برای امروز
شد .میبایستی که با اشکال متنوع آموزشهای این آموزگار دوران باستان در طول اعصار پهس
از زندگی خاکیش آشنا میشدم .بطور خالصه میبایستی در جستجوی زرتشت میرفتم.
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تولستوی احساساتی
یکسال قبل از شروع جنگ جهانی اول ،در یکی از شهرهای اتریش ،در یک بعد از ظهر تابستانی،
در بوفه یک ایستگاه قطار ،تعدادی مسافر در کنار میزی دراز نشستهاند ،جوانی هلندی با
گونههایی سرخ در حالیکه نمیتواند جلوی خندههای خود را بگیرد روی یک صندلی ،جایی دیگر
یک زن و شوهر انگلیسی ساکت و در حال خواندن روزنامه ،کناری دیگر یک توریست
آمریکایی ناشکیبا با عینک و دوربینی که از گردنش آویزان است نشستهاند .گوشهای نیز یک
آلمانی مو سفید با قامتی راست ،صداِیی خشن و سبیلهای بلند و مرتب که به نظر میرسد زمانی
سرهنگ بوده است کنار میز ایستاده .در نزدیکی این میز بلندِ بوفه در کنار میز دیگری یک زن
روستایی با نوزادِ گریان خود که در شالی سیاه پیچیده شده نشسته است .در کنار آنها مردی
کوچک اندام کاله خود را در دستش میچرخاند.
مرد کوچک اندام با احترام از گارسون رستوران درخواست آبجو میکند و او را به
عالمت احترام  ،Herr Oberیا سرگارسون صدا میزند .کامال روشن است که این ادای احترام
به گارسون باعث ناخشنودی توریست آمریکایی و سرهنگ بازنشسته آلمانی میشود و با
معیارهای اجتماعی آنها در تناقض میباشد .در این زمان بین توریست آمریکایی و سرهنگ
آلمانی درباره طرز رفتار مناسب با گارسونها و سایر افراد در موقعیتهای متفاوت اجتماعی
مباحثهای شروع میشود .هر دو آنها بر این باورند که نباید به یک گارسون احترام گذاشت.
آلمانی میگوید« :اگر با آنها اینگونه محترمانه رفتار شود ،رویشان زیاد میشود ».آمریکایی
میگوید« :یک گارسون باید کمی احساس فشار کند ».برای توریست آمریکایی منافع یک
سی ستم دموکراتیک مورد توجه است و برای سرهنگ بازنشسته آلمانی حفظ موقعیت اجتماعی
رﺋیس و مرﺋوس.
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توریهسهت آمریکایی« :من شخصا برای تولستوی ارزش زیادی قاﺋلم .او مرد بزرگی
بود .با روحی بزرگ».
آلمانی در جواب با شدت و حرارت پاسخ میگوید« :تولستوی احساساتی بود.
فیلسوف حقیقی و تنها فیلسوف حقیقی نیچه بود».

*****
آنچه گذشت قسمتی از اولین صحنه نمایشنامه جان گالسورثی ( )John Galsworthyاست که
در سال  1915منتشر شد .جزﺋیات این نمایشنامه را خوب به خاطر میآورم چون در
مدرسهای که در سالهای  1950تحصیل میکردم توسط استاد زبان انگلیسی با زیرکی شگفت
انگیزی برگزار شده بود .هدف این استاد زیرک آن بود که ما دانش آموزان را با مکاتب فکری
و ادبی که به دنبال انتشار اثر داروین به نام «منشاﺀ انواع» گسترش یافته بود آشنا کند .البته
شاید در مورد تعداد زیادی از ما این تالش او موفقیت چندانی نداشت.
کودکان چندان عالقهای به فراگیری تاریخ و فلسفه ندارند و استاد ما نیز خود بخوبی
از این خصلت دانش آموران آگاه بود .او میدانست که تکرار یک مطلب آموزنده از یک حد
معین برای عدهای کودک موجب از دست دادن عالقه آنها میشود .ضمنا از عالقه کودکانه ما
به تکرار جمالت کوتاه و پرمعنی آگاه بود .او میدانست هر آنگاه جملهای کوتاه و پرمعنی
خوشایند طبع ما قرار بگیرد ،با مورد و بیمورد در هر شرایطی از آن استفاده میکنیم .لذا
ترتیبی داد که شاگردانش به کارگردانی خود او این نمایش گالورثی را برای عموم به صحنه
بیاورند.

به همین دلیل من و بسیاری از شاگردان او حتی سالها بعد این جمالت را با لهجه

ساختگی آلمانی تکرار میکردیم« :تولستوی احساساتی بود .فیلسوف حقیقی و تنها فیلسوف
حقیق نیچه بود ».نقشه استاد زبان انگلیسی ما به ثمر رسیده و تاثیری طوالنی گذاشته بود .قبل
از نوشتن این سطور به یکی از دوستان قدیمیام که حدود پنجاه سال پیش با هم همکالس
بودیم تلفن زدم.
از او پرسیدم« :اگر من بگویم تولستوی احساستی بود تو در جواب چه خواهی گفت؟»
بی درنگ در پاسخم گفت« :فیلسوف حقیقی و تنها فیلسوف حقیقی نیچه بود».
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در جستجوی زرتشت
طبیعتاً در آن زمان چون تصور میکردم تنها فیلسوف حقیقی نیچه بود بهه کتابخانهه
میرفتم تا کتابی از او پیدا کنم .در قفسه کتابخانه ترجمه کتابی آلمهانی را پیهدا کهردم تحهت
عنوان «و چنین گفت زرتشت».
به رغم آنکه این شاهکار نیچه یک اثر ادبی ه فلسفی وپر معمها اسهت ولهی فههم آن
برای یک دانش آموز چندان مشکل نیست .در این کتاب نشانی از تئوری و یا مباحهث منطهق
دیده نمیشود .به نظر من کتاب «و چنین گفت زرتشت» اثری پیشگویانه است که بر مبنهای
نظم و نثری خارق العاده قوی ،انجیل گونه و موافق طبع نسل جدید بنا شده است .در آن زمان
برای من محصل وسیلهای خوب بود جهت جلب توجه دختران .از مطالب آن برای مقابلهه بها
پدر و مادر ،معلمین و یا هر بزرگتر دیگری میشد استفاده کرد .در آن سن و سال فهم واقعهی
مطالب این کتاب فراتر از توان من بود .حتی تصور میکردم که نیچه نام زرتشهت را از خهود
اختراع کرده است .بعدها در سنین باال بود که دریافتم پیامبری با ایهن نهام روزگهاری حقیقتهاً
میزیسته است.
نام زرتشت با حرف اول «ز» برای من چون نامهای کهن دیگر ،بسیار اسرارآمیز جلوه
میکرد :نامهای چون زکریا ( ،)Zacharyزبیهدی ( ،)Zebedeeزنوبیها ( )Zenobiaیها زفانیها
( .)Zephaniahبه نظر میرسید که حتی یونانیها نیز این نام را دهان پرکن یافته بودند و بهه
همین دلیل آنرا به زوراستر ( )Zoroasterخالصه کرده بودند .شاید هم به علت احترامی کهه
برای او قاﺋل بودند میخواستند که نامش با پسوند «استر» ( )asterخاتمه یابد .در زبان کههن
پارسی احتماالً زرتشت به معنی «دارای شتر بسیار» بوده است.
کتاب نیچه به رغم شهرتش در میان محصلین و فالسفه نتوانست نام زرتشت را وارد
فرهنگ عمومی کند .ورود این نام در فرهنگ عمومی مدیون دو هنرمنهد دیگهر بهود :ریچهارد
استراس آهنگ ساز ( )Richard Straussو استانلی کوبریک ( )Stanley Kubrickکارگردان
سینمایی .این دو ،نسلی از تماشاگران سینما را با نام زرتشت آشنا کردنهد .موسهیقی بهیش از
فلسفه در دسترس عمومی است و سینما ،بیش از هر دو ،مورد اقبال عموم.
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فیلم کوبریک به نام «سال  ،2001حماسه فضایی  »13به سرعت موفق شد و مورد
عالقه عموم قرار گرفت.

خصوصاً برای نسل جوانی که از آن برداشتی «ضدفرهنگی»

( )Counter-Cultureداشت .نسلی که آن روزها آنقدر در سینماها ماری جوانا میکشید که
دودش حتی تماشاگران مؤدب و مبادی قانون را طوری نشئه میکرد که تلوتلو خوران از سالن
سینما خارج میشدند .پیش درآمد ترانه ریچارد استراس به نام «و چنین گفت زرتشت» که
در این فیلم استفاده شده بود سریعا به عنوان عالمت مشخصه این فیلم سینمایی شناخته شد.
ناگهان کسانی که بطور عادی ترجیح میدادند به جای برامس ( )Brahmsبه بیتلها ()Beatles
گوش بدهند و یا مودی بلوز ( )Moody Bluesرا بر مالر ( )Muhlerترجیح میدادند ،اکنون
خواستار خرید آهنگ استراس شده بودند .اجرای همین آهنگ توسط آهنگ پرداز جاز برزیلی
به نام ایومیر دیوداتو ( )Eumir Deodatoدر سال  1973برنده «جایزه گِرَمی» ( Grammy
 )Awardsبه عنوان بهترین موسیقی پاپ شد که بعدا نیز توسط پیترسلرز ()Peter Sellers
در آخرین فیلم موفقش به نام «حضور» ( )Being Thereمورد استفاده قرار گرفت .به دلیل
فیلم فضایی کوبریک ،نام زرتشت بار دیگر در سطح وسیعی بر سر زبانها افتاد.

ولی این

کارگردان موفق چرا از این آهنگ در فیلم خود استفاده کرده بود؟ به این باور رسیدهام که این
امری تصادفی نبود.
تا قبل از کوبریک ( )Stanley Kubrickاغلب فیلمسازان عادت داشتند برای
فیلمهای علمی ه تخیلی ( )Science Fictionاز آهنگهای آوانگارد با نوایی مربوط به آینده
استفاده کنند .فیلم « :2001حماسه فضایی» بر اساس داستانی از آرتورسی کالرک ( Arthur
 )C. Clarkeبه نام «نگاهبان» ( )The Sentinelساخته شده بود .حدس میزدم که شاید
کوبریک در داستان علمی ه تخیلی کالرک به رغم مضمون آینده گونه آن عنصری از نگاه به
گذشته ،برداشتی امروزی از یک طرز فکر مربوط به قرن نوزدهم یافته بود .و به همین دلیل
از موزیک دو آهنگساز مربوط به عصر ملکه ویکتوریا ،هر دو با نام استراس ،در فیلم خود
استفاده کرده بود (ریچارد استراس و یوهان استراس) .او از آهنگ «والس دانوب آبی» ( Blue
 )Danube Waltzیوهان استراس ( )Johann Straussدر صحنهای استفاده کرده بود که در
آن ایستگاه فضایی در حال چرخش نشان داده میشد.
2001 :A Space Odyssey 13
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این صحنه تداعی کننده چرخ فلک

در جستجوی زرتشت
ساخت انگلیس است که در باغ پراتر ( )Praterقرار دارد و به دنبال نمایش در فیلم «مرد
سوم» ( )The Third Manبه شهرت رسیده بود .علت استفاده از پیش درآمد ترانه «و چنین
گفت زرتشت» در این فیلم امری بود که درک کاملش مشکلتر به نظر میرسید.
آیا کارگردان در فیلم «سال  :2001حماسه فضایی» ،در متن یک داستان تخیلی قصد
بیان پیام دیگری را داشت؟ در فیلم کوبریک یک حادثه ابتدا منجر به تکامل گروهی میمون به
انسان می شود و در نهایت در آن سوی فضا یک انسان به موجود دیگری به نام «فرزند ستاره»
تکامل مییابد .ماجرای تکامل انسان داستانی بسیار پیچیده بود .این تغییر امری ناچیز نبود
بلکه تکامل انسان را به موجودی کامال متفاوت در مرحله عالیتری نشان میداد.

پس از

جستجو در کتاب نیچه متن زیر را یافتم که به نظر میرسید بیان کننده کامل پیام این فیلم بود:

انسان ریسمانی است که بین حیوان و ابرمرد ( )Supermanقرار گرفته،
ریسمانی که بر باالی جهنم معلق است.

کوبریک که فرهیخته تر از کارگردانان معمولی ههالیوود اسهت در کتهاب آرتورسهی
کالرک انعکاس یکی از اصول مرکزی فلسفه نیچه را یافته بود که از زبان زرتشت بیهان شهده
بود :سرنوشت انسان این است که طبیعت انسانی خود را ترک کرده و از آن فراتر رود ،وظیفه
ما ارتقاء خود است .استفاده از آهنگ ریچارد استراس به نام «و چنین گفت زرتشت» در این
فیلم ،ادای احترام کوبریک به نیچه بود.
نه فیلم کوبریک و نه نمایشنامه گالسورثی هیچکدام این مساله را توضهیح نمیدادنهد
که چرا یک فیلسوف آلمانی قرن نوزدهم تصمیم گرفته بود معتقدات خود را از زبان یک پیامبر
ناشناخته و باستانی ایرانی بیان کند .حتی پس از مطالعه کوهی از کتب ،رساالت و مقاالتی کهه
درباره نیچه نوشته شده است توضیحی از زبان خود این فیلسوف درباره این گزینش پیدا نکردم.
بر اساس توضیحی که «دولت خدا نظرف» در مورد هسته اعتقادات زرتشتی بیهان کهرده بهود،
زرتشت اولین کسی بود که موتور محرک تمام تحوالت را در نبرد بین نیکی و شر دیهده بهود.
ولی نیچه این رابطه زرتشتی را چه زمانی کشف کرده بود؟ توضیحی در این باره پیهدا نکهردم.
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برای پیدا کردن جواب میبایست درباره داستان زندگی نیچه مطالعه میکردم که خوشهبختانه
منابع زیادی در دسترس بود.

*****
آنهایی که با تصویر نیچه آشنایی دارند ،با آن صورت مردانه ،چشمان نافذ و سبیل کلفتش بهه
سختی میتوانند او را در شکل یک کودک خردسال تجسم کنند .ولهی حتهی او ،ماننهد همهه،
زندگی را از شیرخوارگی شروع کرد .او در ساعت ده صبح روز پانزدهم اکتبهر  1844در یهک
شههر کوچهک بهه نهام روکهن بهی لهوتزن ( )Röcken bei Lützenنزدیهک شههر لیپزیهک
( )Leipzigدر آلمان شرقی [سابق] متولد شد .شهر تولد او در فاصله حهدود  45کیلهومتری
شهر ویتنبرگ ( )Wittenbergقرار دارد ،شهری که در آن مارتین لوتر با کوبیدن نود و پنج تز
خود بر در «کلیسای معصومین» ( )All Saintsمشعل نو آوری مذهب پروتستان را برافروخت.
خانواده نیچه عمیقا مذهبی بودند .پدر او کهارل لودویهک ( )Karl Ludwigکشهیش لهوترن
( )Pastorشهر روکن ) )Röckenبود .او موقعیت خهود را مهدیون پادشهاه پهروس بهه نهام
فردریک ویلهلم چهارم  )Fredrich) Wilhelm IVبود که در سالروز تولدش نیچه چشم بهه
جهان گشود .به هیمن دلیل ،جهت خشنودی پادشاه نام فرزند خود را فردریک ویلهلهم نههاد.
خود او مراسم غسل تعمید ( )Baptismفرزند را اجرا کرد و در موعظهای که به هنگام غسهل
ایراد نمود این سؤال را عنوان کرد « :سرنوشت این نوزاد چه خواهد شد؟ آیا او بهه نیکهی روی
خواهد آورد یا به شر؟»
بنابراین از همان آغاز تولد مساله نیکی و شر موضوعی بود که بر تمامی زندگی نیچه
از دوران طفولیت تا بلوغ و بعد از آن سایه افکند .مسالهای که اساس طرح آن ههم زرتشهتی
بود و هم لوترن ؛ مسالهای که باعث جدایی لوترنها از کلیسای کاتولیک شده بهود .کلیسهای
کاتولیک بر این باور بود که عافیت بشری نه به سبب اعمال او بلکه در نتیجه رحمهت ایهزدی
است .تقسیم زندگی ،پندار ،گفتار و کردار به دو نیروی مثبت و منفی ،تبدیل به اصلی شد کهه
دوﺋالیزم (دوبنی) اخالقی ( )Ethical Dualismنام گرفت و گرفتهاری فکهری و اصهلی نیچهه
گردید و او را از کودکی تا آخرین روز زندگیاش رها نکرد .تالش این فیلسوف در تمام دوران
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زندگی مفیدش آن بود که از برخورد با مباحث اخالقی قرینه و متضادی کهه پهدرش بهرای او
مطرح میکرد اجتناب کند .به گفته خود او هدفش این بود که از نیکی و شر فراتر برود.
فردریک نیچه که در خانه او را «فیتز» ( )Fitzمینامیدند به قول همه کسانی که او
را میشناختند دوران کودکی خوشی را گذراند .مادری فداکار داشت .پدرش تمثیل کامل یک
روستایی بود با روح و قلبی بزرگ و صفات نیک یک مسیحی با ایمان .زندگی را در آرامش،
سادگی و خوشی گذراند .فردریک نیچه پدرش را بسیار دوست میداشت .در سن دو سالگی
دارای یک خواهر شد و در سه سالگی یک برادر به خانوادهاش افزوده شد .خانواده او خوش و
سعادتمند بود.
ولی دوران خوش دیرپا نبود.

در سال  1849زمانی که فردریک نیچه هنوز پنج

ساله بود پدرش در سن سی و شش سالگی در حالیکه بیش از یک سال از بیماری مغزی رنج
میبرد درگذشت .یک سال بعد برادر کوچکش «جوزف» فوت کرد.

دوران خوش کودکی

برای نیچه سپری شده بود.
تکان از دست دادن عزیزان در اثر رخدادی که قطعاً برای نیچه خردسال چیزی
مانند تبعید بود بیشتر تشدید شد .خانواده او مجبور شدند خانهای که کلیسا برای کشیشان
اختصاص داده بود تخلیه کنند .اشیاء و اماکنی را که یادآور دوران خوش بود ترک کرده به
اتاقی اجارهای در شهر بزرگتر مجاور به نام «نامبورگ» ( )Naumburg an der Saaleنقل
مکان کنند .امروزه «نامبورگ» شهری کوچک و صنعتی است که در کنار یک رودخانه آلوده و
حزن آور آلمان شرقی [سابق] قرار دارد .ولی در زمان نیچه این شهر مرکز تجارت کاالهای
کشاورزی بود.

کشتیهای بزرگ ،محصوالت کشاورزی را از زمینهای حاصلخیز ساکسونی

( )Saxxonyبر روی رود «ساله» ( )Saaleبه آنجا میآوردند .این شهر به سبب کلیساهای
بزرگی که با معماری رومانِسک )Romanesque( 14و گاتیک ( )Gothicساخته و وقف دو تن
از حواریون مسیح ،پیتر ( )Peterو پال ( )Paulشده بودند شهرتی فراگیر داشت.

 14رومانِسک :سبکی از معماری اروپایی دارای مجموعه ای از عناصر معماری رومی و بیزانس (روم شرقی)
که به ویوه در قرنهای  11و  12میالدی معمول بوده است - .م
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در آنجا نیچه به مدت هشت سال زندگی کرد و در تمام طول این مدت در احاطه
زنان قرار داشت :مادربزرگ ،مادر ،دو خاله و خواهر کوچکش «الیزابت» (.)Elisabeth

آیا

این زنان برای جبران ضایعه از دست دادن پدر ،بیش از حد به نیچه توجه و محبت
میکردند؟ آیا سعی میکردند که او را چنان تربیت کنند که خصاﺋل پدرش را پیدا کند؟
نیچه در کتاب خود در فصلی که آنرا «زنان پیر و جوان» نامید از قول زرتشت نوشت:

«مرد باید از زن باعاطفه بترسد .زیرا زن با عاطفه است که به هر
فداکاری دست میازد و هر چیز دیگر در مقابل چشمانش بیارزش جلوه
میکند»
این نصیحت نباید بیارزش تلقی شود.
«وقتی به زن روی میآوری شالق خود را فراموش مکن»

پس از نقل مکان به شهر نامبورگ ،نیچه که قبال کودکی عادی و خوش بود ،تبهدیل
به کودکی آرام و گوشه گیر شد .به قول خودش «دوران خوشی و بیخیالی سپری شده بهود».
او به گوشه گیری روی آورد و آرامش را زمانی مییافت که تنها بود .مانند بسیاری دیگهر از
کودکان که با ضایعه از دست دادن عزیزان مواجه شدهاند نمیفهمید که چرا سرنوشهت شهوم،
مرد خوبی چون پدرش و یا کودک معصهومی چهون بهرادرش را از او ربهوده اسهت .امهروزه
روانشناسان بر این باورند که بسیاری از کودکانی که با ضایعه از دسهت دادن یکهی از والهدین
مواجه می شوند چون بر این تردیدند که شاید آنها در این امر مسهؤول بودهانهد احسهاس گنهاه
میکنند .تغییر در شخصیت فردریک جوان نشانه وجود چنین احساس گناهی بر روان او بهود.
ابتدا او پاسخ به معمای زندگی را در مذهب جستجو کرد .انجیل را با اشهتیاق تمهام آنچنهان
مطالعه میکرد که در بین دوستانش به «کشیش کوچک» معهروف شهد .در مدرسهه خهوب
درس میخواند و کارنامه تحصیلیاش پر از اشارات مثبت معلمین بود« :او پرکار است و رفتاری
بسیار پسندیده دارد .به اصول مذهبی مسیحیت بسیار پایبند است».
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البته روی آوری به مذهب سنتی خانوادگی بود .خانواده نیچه در طهول پهنج نسهل
بیست و پنج کشیش تولید کرده بود .پدربزرگش که یک کشیش معتبر و عالم پروتستان بود
در سال  1796به خاطر کتابش به نام «دوام جاویدان مسهیحیت» دکتهرای افتخهاری دریافهت
کرده بود .خانواده نیچه بر این باور بودند که او راه پدر و نیاکانش را در تحصیل الهیات دنبال
خواهد کرد و به این سبب در سن چهارده سالگی او را بهرای آمهادگی در کنکهور دانشهگاه بهه
مدرسه شبانه روزی و معتبر «شول فورتا» ( )Schulpfortaفرستادند .در این دوران خهانواده
نیچه دوباره به خانه دیگری که سفید و بزرگتر بود و در محلهُ «واین گهارتن» ()Weingarten
در محدوده همان شهر نامبورگ قرار داشت نقل مکان کرد .این خانهای بود که نیچه در باقی
طول عمرش چندین بار برای اقامت به آن مراجعه نمود .مادر نیچه ،ابتدا این خانهه را اجهاره
کر د ولی بیست سال بعد آنرا خرید و امروز در آلمان از آن به عنهوان مهوزه نیچهه نگاههداری
میشود.
تا اینجا از حضور زرتشت در زندگی نیچه خبری نیست .البته در این ،جای تعجبهی
نیست .یک جوان مؤمن مسیحی چون نیچه قطعا پیامبر ایرانی را تحت عنوان یک کافر ناآگهاه
نفی میکرد .کافری که در بهترین شرایط سرنوشتش ه همچون ویرجیهل دانتهه ه بهه بهرزخ
میانجامید .ولی در هر صورت زمانه در حال تغییر بود .اواسط قرن نوزدهم برای یک جوان
آلمانی در حال رشد دورانی مسخ کننده بود .تازه ترین جنبشی که در ایهن دوران آغهاز شهد
رمانتیزم آلمانی بود که در تمام ابعاد هنری چون موسیقی ،نقاشی ،ادبیهات و همچنهین فلسهفه
دوران صعود را طی میکرد .عصر روشنگری و جنبش روشنفکری قرون هفدهم و هجدهم که
بر اساس خرد ،نظم ،خودداری ،هماهنگی و کسب ترقی خواهانه دانش استوار بود شالوده نگرش
امروزی ما را از جهان پی ریزی کرد .ولی در آن زمان یک نیهروی قهوی در مخالفهت بها آن
جوانه زده بود.
در کتب درسی چنین نگاشته شده است که عصر روشنگری به همراه مرگ فیلسوف
شهیر «امانوﺋل کانت» ( )Immanuel Kantدر سال  1804به پایان رسید .ولی در حقیقهت،
نفوذ پرقدرت این عصر تا کنون احساس میشود و هنهوز شهکل دهنهده بسهیاری از ارزشههای
امههروزی ماسههت .در آغههاز قههرن نههوزدهم ،رمههانتیزم آلمههانی فرقهههای غیراخالقههی ،رازگههرا
( ،)Mysticalمشاجره جو و زیاده طلب را بوجود آورده بود.
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در جایی که متفکرین عصر روشنگری و دانشمندان با تالش زیاد سعی کهرده بودنهد
که قوانین حاکم بر جهان را تعبیر کرده و توضیح دهند ،رمانتیستها اساس و درستی دانشی را
که بر واقعیات استوار بود مورد سؤال قرار میدادند .در جایی که صنعت به سرعت میرفهت
که از قوانین طبیعت بهره جوید ،رمانتیستها از کوچک بودن بشر در مقابهل عناصهر طبیعهت
اظهار خشنودی میکردند .در جایی که مبلغین عصر روشنگری پیروزی مغز بر نیروی بدنی را
اعالم میکردند ،رمانتیستها بر تقهدم بهدن بهر مغهز پافشهاری مینمودنهد .در جهایی کهه
روشنگری بر وظیفه اجتماعی در قبال نظم تاکید میکرد ،رمانتیستها بها حهرارت زیهاد آزادی
فردی را تبلیغ میکردند .در جایی که تفکر روشنگری نسبت بهه وجهود خهدا نگرشهی خنثهی
داشت ( )Agnosticو یا بطور کامل مذهب را نفی میکهرد ،رمانتیسهتهها نیروههای معنهوی
( )Spiritualمتعددی را در اطراف خود در کار میدیدند ،هرچند که خود با مذاهبی که دارای
ساخت تشکیالتی بودند مخالفت داشتند.
شاید همه اینها برای کسهانی کهه در اوج «ضهد فرهنهگ» دوران  1960در اروپها و
آمریکا رشد کردهاند آشنا به نظر بیاید .بسهیاری از جامعهه شناسهان بهر ایهن عقیدهانهد کهه
رمانتیسم هرگز از میان نرفت ،بلکه در زیر فشار نسلهای معقولتر بعدی دچار سهکون شهد تها
اینکه دقیقا یک قرن پس از شروع تحصیالت دبیرستانی نیچه دوباره جانی تازه گرفت .شهاید
جوامع بشری همواره بین دو جریان افراطی و متضاد در نوسانند .نیچه این نوسان را به نوسان
بین دو روح تشبیه میکند .روح «آپولو» ( )Apolloمظهر متانت حسهاب شهده (آپولهو رب
النوع خورشید ،توازن ،تناسب و تعقل) و«دیهونی سهوس» ( )Dionysosمظههر لهذات افراطهی
(دیونی سوس رب النوع طبیعت تاریکی و شهوت) .نیچه بر این باور بود که اساس مشهکالت
تمدن اروپایی ناشی از ارجحیت دادن «آپولو» بر «دیونی سوس» است .به نظر او نطفهه ایهن
انحراف توسط افالطون فیلسوف یونانی بسته شده بود.
قهرمان پرستی گرایش دیگری بود که آغاز شده بود .همانطور که در اواسهط قهرن
بیستم تصویر «چهگوارا» مزین کننده دیوار اتاق صدها هزار دانشجو بود ،نسل دانشجویان قهرن
نوزدهم مجذوب کتاب «توماس کارالیل» ( )Carlyle Thomasبه نام «قهرمانها ه پرسهتش
قهرمان و قهرمانی در تاریخ» بودند و بت سازی او را از «کروموِل» ( )Cromwellو «فردریک
کبیر» ( )The Great Frederickمیستودند .همانطور که پریشان پوشهان هیپهی دوران مها
کتابهای «آلن گینزبهرگ» ( ،)Allen Ginsbergجهک کهرواک (« ،)Jack Kerovacویلیهام
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بروز» ( )William Burroughsو «ریچارد براتیگان» ( )Richard Bratiganرا میخواندند و
از شنیدن موزیک بیتلها« ،بیچ بویز» و «رولینگ استون» لذت میبردند ،فردریک نیچه در خانه
خود در ایام تعطیالت تحصیلی ،کلوپ ادبی و موسیقی به راه انداخته بهود کهه آنهرا «ژرمانیها»
( )Germaniaنامیده بود و در آن اشعار رمانتیک «هولدرلین» ( ،)Holderlinکتب رمانتیک
«ژان پههال ریشههتر» ( )Jean-Paul Richterرا میخواندنههد و از طریههق ژورنههال موزیههک
 Zeischrift Fur Musikبا آهنگهای واگنر ( )Wagnerآشنا میشدند.
این دوران مسخ شدگی به زودی در اثر واقعهای که در قرن بیستم مانند نداشت به
پایان رسید .این واقعه زمانی رخ داد که نیچه در سال دوم دبیرستان  Schulpfortaتحصیل
میکرد .تحولی عقیدتی که تمام خودنگری بشری را تغییر داد و احساس اعتقادات تثبیت شده
آنروز را از هم فرو ریخت .این رویداد انتشار کتاب «منشاﺀ انواع از طریق گهزینش طبیعهی»
توسط چارلز داروین در سال  1859بود.
تئوری تکامل داروین از نفی مبانی کتاب «تکوین» عهد عتیق فراتر رفت .اگر چه در
اثر گذشت زمان مردم پی برده بودند که کارکرد جهان بر مبنای قوانینی استوار است که توسط
نوابغی چون نیوتون قابل کشفند – و این امر نیز مورد مخالفت کلیسا قرار نمیگرفت – ولی هم
چنان معتقد بودند که اساس کارکرد جهان زندگان کماکان در حیطه خواسهت خداونهد اسهت.
در کتاب «منشا انواع» این مبحث طرح شده بود که حیات نیز چون جهان مادی تهابع قهوانین
خاص خود است .در تصویری که داروین از جهان زندگان اراﺋهه داده بهود ابهداً جهایی بهرای
مداخله خداوند نبود .اگر چه در کتاب اولی که داروین درباره تکامهل منتشهر سهاخت بحثهی
درباره تکامل انسان اراﺋه نشده بود ،از همان ابتدا روشن بود که تئوری او به چه سمت و سویی
میرود .اگر بر خالف کتاب عهد عتیق (سفر تکوین) خداوند هر موجهودی را جداگانهه خلهق
نکرده است دلیلی وجود ندارد که بر این باور باشیم که انسان منشاﺋی جدای از سایر موجودات
زنده داشته باشد .در چنین صورتی برتری انسان بر حیوان بر چه اساسی است؟
این نمونهای از سؤاالتی بود که کتاب داروین برانگیخت و موجب مبهاحثی شهد کهه
دنیای روشنفکری را که نیچه دبیرستانی در آن زندگی میکرد زیهر و رو نمایهد .او بها ههدف
کشیش شدن در سن  20سالگی در سال  1864امتحانات نهایی دبیرستانی را بها موفقیهت بهه
پایان رساند و به عنوان دانشجوی علوم الهیات و فلسفه کالسیک وارد دانشگاه «بن» شد.
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بوده اند معتقدان مکتب یا مذهبی که برای یافتن پاسخ سؤاالتشان در کتب دینی و یا
فلسفی به جستجو پرداختهاند و جز سؤاالتی بیشتر چیزی نیافتهاند .برخی از این افراد چرخشی
تند در جهت مخالفت زدهاند و با حرارت با آنچهه کهه زمهانی تبلیهغ میکردنهد بهه مخالفهت
پرداختهاند .در دوران خود ما بسیاری از جوانان کمونیست در میانسهالگی بهه ایهدﺋولوگهای
دست راستی تبدیل شدند .به نظر میرسد که نیچه در سال اول دانشگاه دچار چنین چرخش
عقیدتی شد .پس از یک دوره دردآور تعمق در وجدان خویش به این نتیجه رسید کهه دیگهر
نمیتواند خود را در زمره مسیحیان بداند.
نیچه با خوی افراطیاش وقتی که در دوران تعطیالت دانشهگاهی بهه خانههشهان در
نامبورگ مراجعت کرد ،به اقدامی دست زد که برای خانوادهاش یک رسوایی بزرگ به حساب
میآمد .او در سال  1865از همراهی مادر و خواهرش به کلیسها بهرای مراسهم عشهاء ربهانی
( )Holly Communionدر روز عید پاک ( )Easter Sundayامتناع کهرد .در آن زمهان
آشکار بود که دیگر امکان ندارد که چون پدرش کشیش بشود .دیگر دلیلی نداشهت کهه بهه
تحصیالت الهیات ادامه دهد .از آن زمان به بعد او کوشهش خهود را بهه طهور تمهام صهرف
تحصیل فلسفه کالسیک ،زبان التین و یونانی ،زبانهای کهن رم و یونان نمود.
از آنجا که بسیاری از متون مأخذ الهیات مسیحیت به زبان یونانی (ماننهد انجیهل) و
التین (مانند نوشتارهای بزرگان کلیسا) نوشته شدهاند ،این مسیر تحصهیلی جدیهد بهرای نیچهه
جزﺋی از برنامه تحصیلی و تربیت کشیشان نیز بود .ولی در ایهن مسهیر تحصهیلی جدیهد چهه
چیزی میتوانست موجب تداوم دلبستگی کسی شود که به اعتقهادات مسهیحیت پشهت کهرده
است؟ چه چیزی نیچه را به سوی خود کشیده بود؟ به این فکر میکردم که شاید در آن مقطع
زمانی یک تحول جدی در تحقیقات زبانشناسی ،یا یک کشف جدید در این زمینه موجب کشش
و عالقه نیچه شده باشد .پس از بررسی رشد و تحوالت علم زبانشناسی در قرن نوزدهم موفق
به یافت چنین انقالبی شدم .ولی آنچه یافتم بیش از چیزی بود که جستجو میکردم .رابطهه
این تحول با نیچه نیز برایم آشکار شد.
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یک واقعه در تاریخ ادبیات
برای بررسی این رابطه باید بطور موقت نیچه را هنگامی که تازه سال دوم دانشگاه را شروع
کرده بود رها کنیم .او را در حالیکه از میان درب بزرگ دانشگاه عبور میکند در زمان منجمد
میکنیم .دانشگاهی که در قرن هجدهم کاخی بود و امروز در ساحل روزخانه راین هنوز محل
دانشگاه بن ) (Bonnاست .در فرصتی دیگر به او مراجعه خواهیم کرد .در اینجا باید مسیر
سفر خود را تغییر بدهیم .به زمان دور در گذشتهه برگردیم تا آن زمینههایی را بررسی کنیم
که در زمان نیچه اساس برداشت متفکران اروپایی از پیامبر باستانی ایران بود.
در ادبیات و فلسفه کالسیک ،زرتشت شههرتی واال داشهت .نویسهندگان زیهادی از
زمان خانتوس ( ) Xanthusاهل لیدی در قرن پنجم قبل از میالد به بعد احترام بسیاری بهرای
زرتشت به عنوان «مهمترین قانون گذار مذهبی عصر باستان» قاﺋل بودند ه بدون آنکه جزﺋیات
آموزشهای او را شرح دهند و یا اطالع دقیقی درباره محتوای متون نوشتاری که توسط پیروان او
حفظ شده بود اراﺋه دهند .برای نویسندگان جهان کالسیک ،زرتشت ریاضیدان ،سهتاره خهوان
( )Astrologerکاهن ( )Wizardیا جادوگر بود .بر این باور بودند که نفوذ او نگرش فالسفه
از فیثاغورث ( )Pythagorasتا افالطون را شکل داده است .یونانیها بر اساس نام پیروان او،
مغها ( )Magiکلمه [ Magicبه معنی جادو] را به ما عرضه کردند.
در دوران رنسانس اروپا کشف دوباره این آثار کالسیک بار دیگر توجه محافل
روشنفکری را معطوف این پیامبر ایرانی نمود .لذا نویسندگانی که در باره تاریخ تمدن یا
مذاهب قلم میزدند در نوشتههای خود به خاطره این خردمند ایرانی ادای احترام میکردند .در
سالهای  1700توماس هاید ) (Thomas Hydeاستاد دانشگاه آکسفورد (برای اولین بار خط
متداول در خاور میانه را به دلیل شکل ظاهریش به نام خط میخی  Cuneiformخواند) تمام
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متونی که در آنها اشارهای به زرتشت شده بود ،اعم از یونانی ،التین ،عبری و عربی را در
مجموعهای نفیس به نام «تاریخ مذهب ایرانیان باستان و مغان آن  »15جمع آوری کرد.
در این زمان زرتشت مظهر قابل پذیرش و حتی نجیهب مهذاهب قبهل از مسهیحیت محسهوب
میشد .در سالهای  1730میالدی زمانی که اجرای اپرای سامسون اثر آهنگ پرداز فرانسهوی
رامئو ( )Rameauبه علت وجود شخصیتهای انجیلی (که کفرآمیز محسوب میشد) ممنوع شده
بود به او اجازه دادند که نمایش خود را با تغییراتی تحت نام زرتشهت ( )Zoroastreبهه اجهرا
گذارد .نویسنده و فیلسوف فرانسوی ولتر از زرتشت به عنوان یکی از کسانی نام برد که قوانین
طبیعی ایزدی را برای نوع بشر آورده است:
This Sovereign law , in China , in Japan

این قانون اعظم گسترده تا چین و ژاپن
Inspired Zoroaster , illuminated Solan

که به زرتشت این قانونگزار روشن ضمیر الهام شد
; From one end of the world to the other , it cries

از این سوی جهان تا آن سو فریاد میزند:
'' " Love one God , be just , and Cherish your fatherland

«یک خدا را پرستش کنید ،عادل باشید و سرزمین پدری خود را دوست بدارید»

موتزارت )Mozart( 16در یکی از موسیقیهای خود به نام «نی سحرآمیز» ،17زرتشت را تحهت
نام شخصیت بخشهندهای بهه نهام سوراسهترو ( )Sorastroعرضهه کهرد .جهرج برنهارد شهاو
( )George Bernard Shawدرباره دو قطعه اپرایی ( )ariasاین موسیقی ،زمانی گفته بود که
«این تنها آهنگی است که برازنده حنجره ایزدی است».
اگرچه زرتشت به مدت سه قرن در اروپا مورد احترام و ستایش روشنفکران بود ولی
آموزشهای او هنوز در مجموع برای عموم ناشناخته بودند .در شرایطی که هنوز پیروان زرتشت
Historia Religionis Veterum Persarum Eorumque Magorum 15
 16موسیقیدان آلمانی ( - )17٥٦-1791م
The Magic Flute 17
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از قوانین دین او پیروی میکردند ،به نظر میرسید که به فکر کسی در اروپا نرسیده بهود بهتهر
است که گفتارهای این پیامبر را که در کتب دینی زرتشتیان ضبط شده مطالعه کند.
در طول قرون وسطی رابطه اروپاﺋیان با آسیا از طریهق حاکمهان مسهلمانی بهود کهه
عالقهای به متون مذهبی یک اقلیت بیایمان کهه کهافر میدانسهتند نداشهتند .در ایهن دوران،
غربیها و امپراطوریهایشان حیطه قدرت خود را در دنیای کهن گسترش میدادند .آنها به این
باور رسیده بودند که از لحا دانش ،فرهنگ و نوادی بر تودههای انبوه کشورهای شرق برتری
دارند .در چنین فضایی پرسش از زرتشتیان درباره پیامبرشان بیمورد و تحقیر آمیز مینمود.
هر چه که اروپاﺋیان کنترلشهان را بهر کشهورهای آسهیایی میافزودنهد بهر احسهاس
برتریشان نیز افزوده میشد .در قرن نوزدهم که تازه کمی احساس احترام نسبت به مسلمانان
و حتی هندوان شکل گرفته بود ،بانویی که به «شخصیت آگاه درجه یک» معروف بهود بهه نهام
«خانم کالکات» ( )Lady Callcottدر مورد پارسیهای هندوستان [ زرتشتیان] چنهین اظههار
نظر کرده بود« :آنها ظاهری ناخشنود دارند .نه از وقار آریستوکراتیک هندوان برخوردارند و نه
از اصالت نسب مسلمانان  ».یک مسافر غربی دیگر به نام بانو شیل ( )Lady Sheilدر مهورد
زرتشتیان ایران در قرن نهوزدهم چنهین اظههار نظهر کهرده بهود« :آتهش پرسهتان ،فقیرتهرین،
بدمنظرترین و ابلهترین جماعت این کشورند ‘‘ .یک روحانی مسیحی انگلیسی بدون اینکه بهر
شناختی که زرتشتیان از دین خود داشتند ارزشی بنهد چنین نوشت« :چیزی بیموردتر از منظر
پارسیان نیست که در غروب آفتاب در ساحل بمبئی در مراسم مذهبی کلمهاتی را ادا میکننهد
که حتی خود ،آنرا نمیفهمند».
البته باید توجه کرد که ایهن اظههار نظرهها در دورهای عرضهه میشهود کهه در آن
«مکالی» ( )Macaulayدر گزارش تکان دهنده خود درباره سیستم آموزشی هندوستان نوشهته
بود« :دانش طبی آنها یک نعل بند انگلیسی را شرمنده میکند ،ستاره شناسی آنها دختر بچگان
مدارس انگلیس را به خنده میاندازد .آموزش تاریخشان پر است از پادشاهانی که قدشهان ده
متر است و بارانهایی که سی هزار سال طول کشیده و جغرافیایی که دارای دریاهای شیره و کره
است ».
با همه این احوال ،افراد استثنایی نیز بودند که بر خالف جریان آب شنا میکردنهد و
از سهولت سفر به کشورهای شرق و تماس نزدیک با اهالی بومی در اشکال متنوع مذهبی بهره
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میبردند ،و در نتیجه ،گنجینهای فرهنگی را کشف کرده و به همراه خود به اروپا میآوردنهد.
در سال  1718شخصی به نام بورشیر ( )Bourcheirکارمند غیرنظامی کمپانی هند شرقی کهه
در یک کارخانه انگلیسی در شهر سورات ( )Suratدر ساحل غربی هندوستان کار میکهرد بهه
همراه خود یک کتاب پر ارزش مذهبی زرتشتی به نام «وندیداد» را به انگلهیس آورد .او ایهن
کتاب را که گفته میشود به زنجیری طالیی متصل بود به کتابخانه بودلیان ( )Bodleianاهداء
کرد .اگر چه کسی نتوانسته بود آنرا ترجمه کند ولی این کتاب به مثابه شیئی بها ارزش تلقهی
میشد .چند صفحه ای از آن با دقت کامل رونوشت و به پاریس فرستاده شهد .در آنجها یهک
دانشجوی جوانِ دانشکده زبانهای شرق دور وابسته به «کتابخانه سلطنتی» ( Biblioteque du
 )Roiبه این متن عالقمند گردید و از آنجا بود که کشف میراثی که زرتشت به جا گذاشته بود
آغاز شد.

در کتابخانه دانشگاه لندن ،در یک کتاب قدیمی غبار گرفته به نام «یادداشتهای جامعه فلسهفی
لندن 1857ه  »1856چاپ سوم ،مقالهای از یکی از اعضای پارلمان و قاضی اسبق کلکته به نام
«سر ارسکاین پری» ( )Sir Erskine Perryتحت عنوان «مشاهدات آنکوتیل دوپرون و آتش
پرستان هندوستان» توجه مرا جلب کرد .شروع به خوانهدن آن کهردم .در حهالی کهه سهعی
میکردم امالی قدیمی لغات توجهم را منحرف نکند ،به سرعت حضهور میهز تهرک خهورده و
راهروهای کم نور از نظرم محو شد و در داستانی رمانتیک که از جالبترین سفرهای پرمهاجرای
یک فرانسوی قرن هجدهم بود غرق شدم.
«آبراهام هایسینته آنکوتیل دوپرون »18فرزند یک بقال پاریسی ،یک کاتولیک و برادر
جوانتر ( 8سال جوانتر) یکی از تاریخدانان مشهور عصر خود بود .او فردی مذهبی بود و خلقهی
پرشور داشت .احتماالً سبب گزینش تحصیل زبان عبری که در آن دوران در فرانسه به جز در
میان پروتستانها بیارج تلقی میشد ،حسادتی بود که نسهبت بهه موفقیهت و محبوبیهت بهرادر
بزرگترش در میان طبقات متنفذ قبل از انقالب احساس میکرد .او تحصیل زبان عبهری را در
دانشگاه اوترشت ( )Utrechtادامه داد و در آنجا به تشویق اسقف محلی شهروع بهه آمهوختن
زبانهای پارسی و عربی کرد .بیشتر فارغ التحصیالن دانشگاه اوترشت هدفشان پیدا کردن کهار
Abraham Hyacynthe Anquetil du Perron 18

59

در جستجوی زرتشت
مترجمی در لوانت )Levant( 19بود .ولی دوپرون نه عالقهای به چنین کار پهیش پها افتهادهای
داشت و نه اشتیاقی داشت که برای خشنود کردن اسقف و اطرافیانش وارد کار کلیسها بشهود.
لذا به «کتابخانه سلطنتی »20در پاریس بازگشت تا دست سرنوشت نقش خود را در زنهدگی او
ایفا نماید.
او بیست و سه سال داشت که سرنوشت مسیر زندگیاش را بهه او نشهان داد .ایهن
زمانی بود که او آن چند برگی را که از «وندیداد» در کتابخانه بودلیان کپهی شهده بهود دیهد و
سریعاً دریافت که چه باید بکند .او میبایست که به هندوستان بهه شههر سهورات ،آنجها کهه
وندیداد یافت شده بود می رفت تا به عنوان اولین کسی که موفهق بهه ترجمهه آن شهده بهرای
خودش شهرتی به دست آورد .
انجام این کار مشکلتر از آن بود که او تصور میکرد .در سهال  1754جنهگ هفهت
ساله استعماری بین فرانسه و انگلیس آغاز شده بود که به آمریکای شهمالی ،آمریکهای جنهوبی
( ،)West Indiesآفریقا و هندوستان کشیده شد .در آن سال تنها کشتیهای نفربر نظامی بودند
که به هندوستان سفر میکردند .هیچ چیز و هیچ کس نمیتوانست عزم دوپرون جوان را سست
کند .او نمی خواست کسی در مقابل این تصمیم او قرار بگیرد ،لذا کسی را نیهز از ههدف خهود
مطلع نکرد .در کوله بار خود دو دستمال ،دو پیراهن ،دو جفت جوراب ،یک دسته ابزار ریاضهی،
یک انجیل عبری و یک کتاب از مانتین ( )Montaigneبست و به عنوان سرباز در یک هنهگ
که سربازان آن عمدتا از محکومان و زندانیان آزاد شده تشکیل میشد ثبت نهام کهرد .عهازم
بندری شد که کشتی از آنجا حرکت میکرد .در همین زمان دوسهتان پاریسهیاش از نقشهه او
باخبر شده و بر آن شدند که به او کمک کنند تا از خدمت نظام خارج شود .ترتیبی دادند تا از
بودجه کتابخانه مقرری برای او تعیین شود ،در کشهتی «دوک دی اکهوی تهین »21وابسهته بهه
شرکت «ایست ایندیا من» ( )East Indiamanبلیط سفر تهیه کرده ،او را به «پونهدی چهری»
( )Pondicherryستاد فرم اندهی مستعمره نشین فرانسوی در ساحل شرقی هندوستان رهسپار
ساختند.
 19لبنان فعلی  -م
 20کتابخانه ملی کنونی  -م
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سفر کشتی از فرانسه به هندوستان یک کابوس پنج ماه بود .دوپرون بطور مداوم از
تهوع ناشی از تکان کشتی و اسهال رنج میبرد .بیماری طاعون در کشتی شیوع پیدا کرد و صد
نفر منجمله ناخدا را قربانی نمود .این دانش پووه جوان فرانسوی زمانی کهه بهه پونهدی چهری
رسید ،بیمار ،خسته و بینهایت الغر و نحیف شده بود.
امروزه «پوندی چری» تفریحگاه کوچهک و آرامهی اسهت کهه بهه «خطهه اتحادیهه»
( )Union Territoryتعلق دارد .این خطه جزﺋی از مسهتعمرات سهابق فرانسهوی را تشهکیل
میدهد که در ساحل جنوبی هندوستان پخش شدهاند .آخرین باری که من در سهالهای 1960
از این شهر دیدن کردم هنوز نفوذ فرهنگ فرانسوی کامالً مشهود بود .این نفوذ شاید هنوز هم
ادامه داشته باشد .در آن زمان پلیس محلی را میشد دید که با کاله آبی مهدل فرانسهوی در
حالیکه نان باگتی را به زیر بغل زده سوار بر دوچرخه سویی روان است .ایهن شههر در اواسهط
قرن هجدهم پایتخت مستعمره نشین فرانسه در هندوستان بهود .بنهدری بهود شهلوغ و بهدون
بندرگاه که کشتی ها مجبور بودند در فاصله دو کیلومتری بندر لنگر انداختهه و مسهافران و بهار
خود را با قایقهای کوچک به ساحل برسانند و یها از آنجها حمهل کننهد .دوپهرون اینگونهه بهه
هندوستان رسید .زمانیکه پا به ساحل گذاشت بالفاصله بهه سهوی خانهه سرپرسهت کلیسهای
مبلغین مذهبی در آن شهر عازم شد.
حضور این جوان نحیف بیمار با لباسی ژنده و کثیهف در مقابهل «ام دی لهی ریهت»
( )M.D.Leyritفرماندار کل فرانسوی هندوستان منظری جالب را تصویر میکند .تفاوت بین
این دو حتماً چشمگیر بود .دوپرون در این باره نوشته بود:

از میان سالن با شکوه مردی با قامت دو متر ،اندامی باریک با کتی سپید
برخاست در حالیکه به سرپوشی سپید به ارتفاع سی سانت آراسته بود.

عکس العمل این فرماندار محترم و سرشناس در مقابل جهوان ژنهده پوشهی کهه در
مقابلش حاضر شده بود قابل پیش بینی بود .جوانی که نه ارباب بود و نهه خهدمتکار و دربهاره
متونی کهن صهحبت میکهرد کهه مفههوم نبهود و میبایسهت ترجمهه شهود .او بها وقهار یهک
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آریستوکرات مبهوت در پاسخ درخواست کمک میهمان خود میگویهد« :بهه درخواسهتت فکهر
میکنم  ».و از او روی بر میگرداند.
یک سال و نیم طول کشید تا دوپهرون در میهان طبقهات بهاالی مسهتعمره نشهینان
فرانسوی برای خود جایگاهی به دست آورد .به رغم خوی تند و گرایش به ابراز عقیده صادقانه
ولی نامطلوب آنچه که به او کمک کرد جذابیت طبع ،خوش صحبتی و گشهاده دسهتی او بهود.
در ایههن شهههر او از هههدف تحقیههق دربههاره دیههن زرتشههت دور میشههد .در پونههدی چههری
( )Pondicherryکه به نظر او بهیش از حهد اروپهایی مهیآمهد او بهه آرزوی خهود نزدیکتهر
نمیگردید .آرزوی او این بود که اولین مترجم متون مذهبی زرتشهتیان هندوسهتان ()Parsee
بشود .او تص میم گرفت که به یک گروه نظامی تحقیق و تفحص ملحق شود کهه عهازم منهاطق
داخلی هندوستان بود .ولی هشت روز قبل از حرکت دچار تبی خطرناک شد.
چند هفته از بستری شدنش در بیمارستان نگذشته بود که به طور عجیبی به این باور
رسید که شاید در بنگال بتواند بیشتر درباره زبان باستانی ایرانیان بیاموزد .لذا با کشتی رهسپار
«چاندرناگور» ( )Chandernagorمهمترین مستعمره نشین فرانسوی در بنگال شد و درآنجا به
اردوی فرمانده نظامی محلی ملحق گردید .ولی او در اینجها مهوقعیتی بهتهر از پونهدی چهری
نداشت .افسران فرانسوی از خوی تند او و اظهار نظرهای نامطلوبش خشنود نبودنهد .بهه جهز
کمی زبان بنگالی چیز دیگری در اینجا نیاموخته بود .ضمناً به وضوح میدید که فرانسویها در
آستانه از دست دادن مناطق تصرف شده به انگلیسیها هستند .راه دیگری برای او باقی نمانده
بود جز آنکه دوباره سفر به سورات ( )Suratرا هدف خود قرار دهد.
ولی چگونه میشد که به آنجا رسید؟ بنگال در شمال شرقی هندوستان واقع است و
سورات در حدود هزار و ششصد کیلومتر در شمال غرب .کوتاهترین راه عبور از شرق به غرب
در خطی مستقیم است .به این سبب دوپرون از طریق قایق بر روی رودخانه گنگ ()Ganges
عازم شد با این امید که حداقل نیمی از راه را از این طریق طی کند .او این سهفر را در فوریهه
 1758آغاز کرد ،همان ماهی که آتش بس میان فرانسویها و انگلیسیها خاتمه پیدا کرده بود.
منازعات جدید ،سفر از خشکی را ناممکن میسهاخت .از آن بهدتر ،در ایهن موقهع انگلیسهیها
کنترل کامل راههای آبی در بندر بنگال را به دست آورده بودند و مراجعت به «پوندی چری»
از طریق قایق دیگر خالی از خطر نبود .تنها راه سفر از روی خشکی به سوی جنوب به سهاحل
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شرقی هندوستان و از آنجا از طریق جناح غربی به سوی شهمال بهود ،بطهوری کهه تمهام ایهن
شبه قاره را میبایست دور میزد .
سفر دوپرون از قلمرو فرانسوی بنگال به سورات ماجرایی کامال مناسهب بهرای یهک
فیلم هالیوودی است« .سر ارسهکین پهری» ( )Sir Erskine Perryسهفر دوپهرون را چنهین
خالصه کرده است:
پوندی چری هزار تا هزار و دویست میل [هزار و ششصد کیلهومتر تها دو
هزار کیلومتر] تا قرارگاه فرانسویان در بنگال از راه خشکی فاصله داشت.
این مسیر تا آن زمان از طریق هیچ اروپایی طی نشهده بهود .زمهانی کهه
دوپرون سفر خود را آغاز کرد ماه می (اردیبهشهت ه خهرداد) بهود کهه
گرمترین ماه سال در آن نقطه هندوستان اسهت .مسهیری کهه دوپهرون
میبایست طی کند عموما جنگلی و پر از پلنگ بود .در قسمتهایی از مسیر
نبردهای سختی بین فرانسویان و انگلیسیها در جریان بود .جیب دوپرون
تقریبا از پول تهی شده بود .به رغم اینها او مصمم بود که ایهن مسهیر را
پیاده به همراه باربری که وسایل ناچیز او را حمل میکرد طی کند .او این
سفر پرمخاطره را روز پنجم ماه مِی آغهاز کهرد و روز دههم آگوسهت بهه
پوندی چری رسید (بیش از چهار ماه) بطوریکه از گرسنگی ،دزدی ،حبس
و سوءقصد در طول راه جان سالم به در برد .در پوندی چری برادر خود
را یافت که به تازگی به سمت معاون مدیر کارخانه فرانسوی در سهورات
گماشته شده بود .از آنجا او به همراه برادرش با قایق رهسپار سورات شد.
ابتدا با قایق به ’ماهی‘ ( )Maheeدر ساحل ماالبار ( )Malabarرفت .از
آنجا از طریق خشکی به منطقه کلیمهی نشهین در کهوچین ( ،)Cochinاز
آنجا به گوا ( )Goaبعد به آرونگ آباد ( )Aurungabadبه غارهای الورا
( )Elloraو از آنجا از طریق کاندش ( )Kandeshبه سورات رسید .

این سفر دو سال طول کشید .
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در ابتدا به نظر میرسید که سورات برای محققی چون دوپرون ارجحیتهی بهر بنگهال
نداشته باشد .از هر طرف منازعهای بین نمایندگان ملل اروپایی در جریان بود .از یک طهرف
بین فرانسویان و انگلیسیها جنگی آشکار واقهع بهود و از طهرف دیگهر بهین حاکمهان محلهی و
مستعمره نشینان اروپایی مخاصمات ادامه داشت .طمع و حسهادت مهابین تجهار و بازرگانهان
اختالف انداخته بود .حتی در بین جماعت پارسیها به سبب اختالفات دینی بین اصالح طلبان
و سنت گرایان شکاف افتاده بود .همه نسبت به این جوان فرانسوی که با درخواسهت عجیهب
خود از راه بنگال آمده بود ،مظنون بودند .رهبر میسیونر مذهبی پرتغالی درباره دوپرون نوشته
است« :ا ین جناب با درخواستهای زیادی بر ما وارد شده بود در حالیکه نه نشانی از پهول و نهه
فرمان نامهای از مقامات نزد او دیده باشیم ».
شرایط پرالتهاب نه تنها دوپرون را از جستجو باز نداشت بلکهه در نهایهت بهه او در
رسیدن به هدفش کمک رساند .پس از ماهها مذاکره و سودجویی از اختالفات گروهی ،موفهق
شد که باالخره کتابی را که تا آن زمان در جستجویش بود ببیند .در ماه دسامبر سهال 1758
یادداشت زیر را از رهبر میسیونر مذهبی هلندی به نام ام تیلفهرت ( )M.Taillefertدریافهت
کرد:

موسیو دوپرون،
آورنده این پیام یک نسخه از کتاب زرتشت را جهت امانت تقدیم شمهها
میکند .بر طبق گفته ( Manchargeرهبر حزب سنت گرایان) این
نسخه اصیلترین و دقیقترین کتاب زرتشههت در تمام سورات است.
خواهش میکنم در نگاهداری آن دقت کامل بنمایید .مبادا که صفحهای
از آن کم بشود .لطفاً پس از انجام کار خود این کتاب را در اسرع وقت
به من بازگردانید.

پس از دریافت این کتاب دوپرون از یک منبع دیگر فرهنگ لغاتی که معانی کلمات
پهلوی متن کتاب زرتشت را به فارسی جدید برگردانده بود دریافت کرد .آنچهه کهه او بهرای
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شروع کار الزم داشت فراهم شده بود .ترجمه فرهنگ لغات با سرعت به انجام رسید .دوپرون
در این باره نوشت :

این مهم اولین اقدام در نهوع خهود اسهت که توسهط یهک اروپهایی آغهاز
شده و به گمان من واقعهای ارجمند در تاریخ ادبیههات است .تاریخ امروز
عبارت است از  24مهاه مهارس 1759 ،سال پس از تولد عیسهی مسهیح،
روز امرداد ،ششمین روز ماه مههر سهال  1128پهس از یهزدگههرد ،سهال
 1172هگیهههههرا ( )Hegiraو  1813پههههس از حکومهههت بکرمجیهههت
(.)Bekermadjit

از این زمان بود که دوپرون کار ترجمه وندیداد را آغاز کرد .کتابی که پنج سال قبل
با دیدن صفحاتی از آن در پاریس اشتیاق ترجمه آن در او شعله ور شد .پارسیهای سنت گرا
از یاری رسانی به او خودداری میکردند لذا او با پرداخت حقالزحمه روزانه به اصالح طلبان از
آنها درسهایی درباره زبان وندیداد میگرفت .او مرتب از معلمین خود شکایت میکرد که بهه
عمد آموزش زبان او را طوالنی میکنند تا هر چه بیشتر حق الزحمه آموزش دریافت کنند.
کار ترجمه وندیداد به علت وقوع حادثهای غیرمترقبه به انجام منظم و سهریع خهود
منجر نشد .این حادثه چنان پر مخاطره بود که میتوانست کار دوپرون را در نهایت گمنامی و
بی ثمری به انتها برساند و آشنایی دنیای غرب با کتاب زرتشت برای مدتهای طوالنی به تعویق
بیاندازد.
کاپیتان یک کشتی فرانسوی به نام بیکوانت ( )Biquantدوپرون را به داشتن روابط
عاشقانه با همسر محلی خود متهم کرده ،به او اخطار داده بود کهه دیگهر در نزدیکهی خانههاش
حاضر نشود .پس از این ماجرا همسر بیکوانت نوزاد پسری به دنیا میآورد .چون از تولد نوزاد
مدتی می گذرد بیکوانت که هنوز اقدامی برای انجهام مراسهم غسهل تعمیهد نکهرده بهود مهورد
سرزنش مقامات فرانسوی محلی قرار میگیرد .لذا با بیمیلی به منزل کشیش میرود تا ترتیبی
برای انجام غسل تعمید بدهد .در همین زمان دوپرون نیز در منزل کشیش بود .بهرای انجهام
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مراسم الزم بود که فرد سومی کودک را بر باالی تشت آب نگهاه دارد .بیکوانهت از دوپهرون
می خواهد که در انجام مراسم غسل تعمید شرکت کند و کودک را باالی تشهت نگهاه دارد تها
کشیش مراسم غسل را انجام دهد.
دوپرون در پاسخ به درخواست بیکوانت میگوید« :موسیو ،شما به خاطر یک شهایعه
بیاساس به من اخطار کردهاید که به منزلتان نیایم .اگر من فرزند شما را در مراسم نگاه دارم
مردم چه فکری خواهند کرد؟»
بیکهوانت با ناراحتهی میگهوید« :احتیاجی دیگر به این صحبتها نیست آیا حاضری که
در انجام غسل تعمید کمک کنی یا نه؟»
ه «موسیو بیکوانت ،تهدید یک جنتلمن کار درستی نیست».
ه « موسیو اگر حاضر نیستی در مراسم غسل تعمید کمک کنهی مهن اینجها را تهرک
میکنم».
دوپرون در حالی که به سوی درب اشاره میکرد گفت:
ه «درب باز است».
ه «البته موسیو ،من هم خارج از اینجا کفشهایم را تمیز مهیکنم[ ».کنایهه بهه کثیهف
بودن دوپرون -م]
دوپرون با عصبانیت جواب میدهد:
ه «موسیو شما آدم گستاخی هستید».
در این موقع کشیش بین دو نفر میانجی گری میکند و با آرام کردنشان هر دو را به
سوی خانههای خود رهسپار میکند .ولی از آنجا که نگران باال گرفتن مشاجره بین این دو بهود
نامهای برای هر دو میفرستد و به آنها یادآوری میکند که دولت سهلطنتی فرانسهه دوﺋهل و
جنگ بین فرانسویها را در خارج از کشور ممنوع کرده است .دوپرون در پاسخ کشیش نامهه
ذیل را مینویسد:
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اگر موسیو ژان بیکوانت میتوانست در مقابهل من عرض اندام کند این
ممنوعیت شما قابل تامل بود ولی با توجه به انزجاری که نسبت به او به
خاطر رفتار و موقعیتش به عنهوان کهاپیتان کشتی دارم حاضر نیستم خود
را در آن حد پایین بیاورم کههه با او بجنگم مگر آنکه مجبور شوم از جان
خود در مقابل او دفهاع کنههم .البته شما بهتر میدانید که هیچ مقامی
نمیتواند به من دستور بدهد که یا شرافتم را زیر پا بگذارم و یا کشته
بشوم‘‘ .

هفته بعد از این ماجرا ،بیکوانت به خانه دوپرون میرود .در آنجا به او میگویند که
در خانه نیست و به مالقات یکی از فرهیختگان به نام «م .بوکارد» ( )M.Boucardرفته است.
کاپیتان خدمتگذارش را راهی خانه می کند تا سالحش را برای او بیاورد و خود از آنجا به سوی
خانه بوکارد میرود .در آنجا حدود نیم ساعت با دوپرون به مشاجره میگذراند تا آنکه دوپرون
برمی خیزد تا منزل بوکارد را ترک کند .بیکوانت در حالی کهه بها یهک دسهت شمشهیرش را
فشرده بود بازوی دوپرون را کنار درب خانه میگیرد و میگوید :
«موسیو ،یا باید با من دوﺋل کنی و یا شرافتت را زیر پا بگذاری».
دوپرون هم شمشیر خود را میکشد و ههر دو در خهارج از خانهه بهه جهان یکهدیگر
میافتند .جمعیت زیادی جمع میشود تا جایی که تعداد مردم شاهد دوﺋل به حدود چهارصهد
نفر میرسد .پس از مدتی که از منازعه میگذرد شمشیر دوپرون میشهکند .بیکوانهت از ایهن
موقعیت استفاده کرده و شمشیر خود را در سینه دوپرون فرو میکند  .تیغه شمشهیر از فاصهله
چند سانتیمتری قلب دوپرون میگذرد .او شمشیر را از سینه دوپرون بیرون میکشهد و زخهم
مهلک دیگری بر ران او میزند .دوپرون دسته شمشیر خود را به کناری میاندازد و با دسهت
خالی به کاپیتان هجوم میبرد .پس از مقداری کلنجار او را به زمین میانهدازد و شمشهیر را از
دستش خارج میکند .در این موقع در نهایت آرامش از روی بیکوانت برمی خیزد ،شمشهیر او
را زیر بغل می زند و در حالیکه خون زیادی از او جاری بود از محل منازعه دور میشود.
بیکوانت که خشمگین شده بود برمی خیزد و فریاد میزنهد« :شمشهیر مهن ،شمشهیر
من !» بعد خنجر خدمتکارش را میگیرد و به دنبال دوپرون میدود و سه چهار ضهربه مهلهک
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دیگر بر او وارد میکند .در اینجا بود که دیگر برای دوپرون کامال روشن شده بود که اگهر در
دفاع از خود جدیت نکند جانش را از دست خواهد داد .لذا با شمشیری که از دست کاپیتهان
خارج کرده بود ضربه سریعی به او میزند تا خنجر را از دست او خارج کند .در همهین موقهع
ضربه دیگری به بازویش وارد میشود .در جریان ربودن خنجر کاپیتان دسهتش زخمهی دیگهر
برمی دارد .پس از ضربه به بیکوانت ،دوپرون شمشیر کاپیتان را به زمین میاندازد و در حالیکه
خنجر ،شمشیر شکسته و غالفش را حمل میکهرد از او دور میشهود .بیکوانهت دوبهاره از جها
برمی خیزد ،شمشیرش را از زمین برمی دارد و دوباره به دنبال دوپرون میدود ولی هنهوز چنهد
قدم برنداشته بود که به زمین میافتد و در اثر جراحات وارده میمیرد.
کشته شدن بیکوانت در اثر دوﺋل واقعهای بسیار جدی بود .فرانسویان ،حتی بهرادر
خودش همه با دید شماتت به دوپرون نگاه میکردند .او دیگر نمیتوانست بر روی کمک آنهها
حساب کند .چیزی دیگر نمانده بود که از طرف مقامات فرانسوی به خاطر شرکت در دوﺋل و
قتل دستگیر شود .چارهای دیگر برای او نبود جز آنکه به انگلیسیها پناهنده بشود .انگلیسیها
او را با آغوش باز میپذیرند .زمانیکه مقامات فرانسوی بهرای دسهتگیری دوپهرون نهزد آنهها
میروند سرپرست میسیون مذهبی انگلیسی از استرداد او امتنهاع مهیکنهد .دوازده مهاه طهول
میکشد تا باالخره با کمک انگلیسیها روابطش را با مقامات فرانسوی بهبود میبخشد .در طول
این مدت از مابقی پولی که برایش باقی مانده بود برای خرید متون زرتشتی استفاده میکند تها
آنکه انگلیسیها به او پیشنهاد میکنند که با یک کشتی متعلق به شرکت بریتانیایی هند شهرقی
به اروپا مراجعت کند.
بسیاری از ما امروز میتوانیم بر اساس تجارب شخصی احساس سرخوردگی انسانی را
درک کنیم که پس از سالها سفر به سرزمینهای آفتابی وقتهی بهه فضهای گرفتهه و مهه آلهود
انگلیس باز میگردد با اشتیاق تعریف مناظر شگفت انگیز ،ماجراهای اعجازآور در سهرزمینهای
دوردست ،مالقات با اشخاص و افراد بیهمتا درمیابد نه تنهها کسهی بهه شهنیدن ایهن مطالهب
عالقه ای ندارد بلکه حتی غیبت طوالنی او نیز مورد توجهه کسهی قهرار نگرفتهه .سهرخوردگی
دوپرون از این هم عمیقتر بود .کشتی که دوپرون با آن به اروپا میرفت حامل تعداد زیادی از
زندانیان جنگی بود .پس از هشت ماه وقتی که کشتی بهه بنهدر پورتزمهات ()Porthsmouth
رسید مقامات انگلیسی به گمان اینکه دوپرون هم یکهی از همهین زنهدانیان جنگهی اسهت او را
رهسپار زندان وینچستر کردند .خوشبختانه در آن دوران بین سربازان دشمن کهه میبایسهت
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زندانی شوند و شهروندان غیرنظامی کشور متخاصم که مجاز بودند آزادانه بهین دو کشهور در
حال جنگ سفر کنند تمایز قاﺋل میشدند .لذا دوپرون پهس از مهدتی چهک و چانهه زدن بها
مقامات انگلیسی موفق میشود از زندان خارج شهده و بهه آکسهفورد بهرود .در ایهن محهل او
کتابهای خود را با متونی که در آکسفورد بود مقابله میکند .متونی که کپی آنهها هشهت سهال
قبل در پاریس آتش اشتیاق به سیاحت در قلمرو شرق را در او شعله ور ساخته بود.

باالخره در سال  1771ترجمه اوستا ،کتابی که جمع متون فقههی دیهن زرتشهت اسهت توسهط
دوپرون در سه جلد منتشر شد .اگر او در انتظار ستایش عمومی از کارش بود قطعا ناامید شده
بود .این جوان تازه کار که معلوم نبود از کجا آمده است منافع بسیاری از «نخبگهان» شهناخته
شده را به خطر انداخته بود .او ادعها میکهرد متهونی را ترجمهه کهرده اسهت کهه بزرگتهرین
فرهیختگان عصر آنروز از انجام آن عاجز شده بودند .ولتر ( )Voltaireو دیهدرو ()Diderot
هر دو علیه او زبان انتقاد گشودند.
آنچه که اوضاع را برای دوپرون بدتر کرد آن بود که در نوشتههایش مطهالبی تنهد
علیه انگلیسیها بطور عموم و توهینهایی خاص در مورد دانهای ( )Donsآکسفورد ابهراز کهرده
بود .مطالب ضدانگلیسی دوپرون احساسات وطن پرستانه جوان بیست و چهار سالهای بهه نهام
ویلیام جونز ( )William Jonesرا که دانشجوی زبانهای شرق دور بود و بهه زبانههای التهین،
یونانی و عبری تسلط کامل داشت آزرده ساخت .این شخص به رغم تردیهدهایی کهه دربهاره
قابلیتش وجود داشت به دستور پادشاه دانمارک ترجمه کتهابی را از زبهان پارسهی بهه فرانسهه
(درباره زندگی نادرشاه پادشاه ایران) در سال قبل به پایان رسانده و منتشر کرده بود .او درباره
ترجمه دوپرون نوشته بود « :فقط اعلیحضرت حق آن را دارد که درباره فرستادن کتاب اوستا به
فرانسه تصمیم بگیرند ».البته چه خیال باطلی.
این شخص که بعدها عنوان  Sirرا که مخصوص نخبگان انگلیس است ،دریافت کرد
بعدها یکی از معتبرترین شرق شناسان عصر خهود شهد و خهدمات گرانبههایی در شناسهاندن
فرهنگ و ادبیات ایران و هندوستان انجام داد .او که بهه تحمهل نظهر مخهالف ،روشهنفکری و
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مخالفت با برده داری مشهور بود

22

زندگی حرفهای خود را با انتشار پرسهر و صهدای نامههای

سرگشاده به دوپرون آغاز کرد .در آن نامه ترجمه کتابی را که به زرتشت منسوب شده بهود
به نقد کشید .زبان شناس مشهوری بعدها درباره این حمالت نوشت« :این تهمتههای نهیش
دار و پر از سم اساساً شایسته نبود که از قلم نویسنده محترم آن تهراوش کنهد ».حمهالت سهر
ویلیام جونز

23

علیه دوپرون و ترجمه اش به آنجا رسید که اساس صحت ادعاهای او را به زیهر

سؤال برد .او نامه سرگشاده و طعنه آمیز خود را چنین آغاز کرد:
اجازه بدهید که کشف پراقبالتان را به شما تبریهک بگهویم .شمهها جههان
عزیزتهان را به مخاطره انداختید .شهما از اقیانوسههای پهرتالطم عبهههور
کردیهد ،کوههای پر از پلنگ را در نوردیدید ،چهره خود را در اثر تحمهل
سختیها از ریخت انداختید .چهرهای کهه بهه گفتههه خودتهههان ،کهه در
نهایههت تواضههع و متانت هم ادا شده است ،روزگاری چهون بهرگ گهل
لطیف بود‘‘ .
او نامهاش را با حمالت بیرحمانه ذیل به پایان رساند:
 . ..بههاور نمههیکنیم کههه بیتجربههه تههرین شههارالتانها هههم بتواننههد
خزعبالتهی را بنویسنههد که شما در کتب خود گنجاندهاید .. .یا زرتشهت
از عقهل سلیهم بهرخوردار نبود یها او کتهابی را کهه شهما بهه او منسهوب
کردهاید ننوشته .اگر او از عقل سلیم برخوردار نبود همان بهتههر کهه در
گمنامی میماند .اگر این کتاب توسط او نوشهته نشهده اسهت انتشهار آن
تحت نام او کاری ناصواب است .لذا یها شهما خواننهدگان را بها انتشهار
خزعبالت مورد توهین قرار دادهاید و یا آنها را با انتشار جعلیهات گمهراه
نمودهاید .در هر صورت شما شایسته سرزنش هستید. . .

 22او درباره برده داری در جایی نوشته است ’’ :وقتی که با کشتی از کنار ساحل آفریقا با شتاب عبوور
می کنم وجودم را خشم از تجارت جان نوع بشر فراموی ییورد تجوارتی کوه بخشوی از امو نوانم بوه خوود
جرات میداند تا ثروت نامیمون خود را از آن به دست بیاورند ‘‘
Sir William Jones 23

70

فصل دوم :فیلسوف حقیقی
موسیو ،نتیجه این گفتههها ایهن اسهت کهه یها شهما فاقههههد آن
دانشههههی هستیهههد کههه ادعههای آن را داریههد و یهها دانههش شههما آنقهههدر
بهیمقهدار ،بیاهمیهت و بیارزش است که شایسته یک انسان چهل ساله
نیست‘‘ .

توجه عمومی که متوجه نامه ویلیام جونز شهد بعضهاً بهه دلیهل تنفهر انگلیسهیهها از
فرانسویها بود .او بعدها در کمال خشنودی در نامهای به یکی از دوستان خود نوشت« :من بها
نامه سرگشادهام تمام ملت فرانسه را مورد توهین قرار دادم» .البته این مطالب ربطی به انتقهاد
اصلی که متوجه دوپرون بود نداشت .در قرن هجدهم همچون قرون قبل از آن تصور عمهومی
بر آن بود که کتب مذهبی همگی توسط پیامبرانی نوشته شدهاند که این کتابها به آنها منسوب
شدهاند .کتاب پنتاتخ ( )Pantateuchکه شامل پنج کتاب است  فقط توسط موسی نوشهته
شده همانطور که قرآن نوشته محمد بود .در نتیجه اوستا نیز میبایست نوشته شخص زرتشت
باشد .ولی این اعتقادات عمومی با آنچه که دوپرون مدعی بود همسهویی نداشهت .محتویهات
کتابی که دوپرون ترجمه کرده بود برای کسانی که از متون کالسیک آموخته بودند که زرتشت
پیامبر ایرانی بزرگترین متفکر مذهبی عصر عتیق بود قابل پذیرش نبود .اگر زرتشت نویسهنده
این کتاب بود قطعاً میبایست دارای عهالیترین ارزش ادبهی باشهد .میبایسهت محتویهات آن
سرشار از نکته بینیهای موزون و اندیشههای اخالقی واال باشهد .در حالیکهه آنچهه کهه بهرای
خواننده اروپایی عرضه شده بود مملو بود از سهرهم بنهدی تعهدادی از اعتقهادات بهیاصهالت،
داستانهای باورنکردنی ،قواعد ابلهانه و خدایان و شیاطین عجیب و غریب .آنها نمیدانستند که
در واقع اوستا همچون بسیاری از کتب مهذهبی مجموعههای اسهت از متهون مختلهف از منهابع
مختلف مربوط به زمانهای مختلف که در مدت زمانی طوالنی جمع آوری شده است.
ویلیام جونز بعدها تحصیالت خود را در رشته حقوق به پایان رساند ،بهه هندوسهتان
سفر کرد ،در آنجا زبان سانسکریت (زبان باستانی مذهب هندوستان) را آموخهت .بنیهانگزار و
اولین رﺋیس انجمن سلطنتی آسیا شد و لقب «نایت» ( )Knightرا دریافت داشت .در مقایسه،
دوپرون اگرچه به نشر کتب و مقاالت خود ادامه داد اما در گمنامی باقی ماند .تجارب زندگی
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در هندوست ان بر او تاثیری عمیق بخشیده بود به طوری که به دین هندو ( )Hinduismشدیداً
عالقمند شد .باقی عمر را چون یک مرتاض هندی با روزی چند فرانک ناقابل به سر گذراند.

سالها گذشت .روزی ویلیام جونز کتابی کالسیک ایرانی را مطالعه میکرد و تصهمیم
گرفت آنرا ترجمه کند .در طول ترجمه با لغاتی مواجه شد که معنی آنها را نمیدانست لذا به
لغت نامهای که دوپرون از اوستا استخراج کرده بود مراجعه کرد .در ایهن لغهت نامهه کهه او
زمانی آنرا «جعلیاتی گمراه کننده که دوپرون اشاعه داده» نامیده بود با چیز غریبی مواجه شهد.
او با لغاتی برخورد کرد که ریشه آنها در سانسکریت بود .او بعدها نوشت« :از این شگفت زده
شدم که دیدم از هر ده لغت شش تای آنها ریشه سانسکریت داشتند» .از آنجا که دوپرون بها
زبان سانسکریت آشنایی نداشت ویلیام جونز به این نتیجه رسید کهه لغهت نامهه او از اصهالت
برخوردار است .ولی به جای آنکه گفتههای خود را علیه دوپرون پس بگیرد تمام گناه را متوجه
خلق و خوی دوپرون نمود .او نوشت:

دوپرون در زمان جوانی مصاﺋب سفر به هندوستان را به جان خرید با این
هدف که متون زرتشت را یافته و ما را با آن آشنا کنهد .اگهر بهه دلیهل
خودپرستی بیش از حد و خوی تند که حتی مورد انزجار هموطنهان نیهک
نیت او بود شهرتش را لکه دار نکرده بود ،او امروز از شههرتی پرسهتایش
برخوردار میبود.

نتیجه گیری ویلیام جونز از اینکه لغات اوستا سانسکریت بودند اشتباه بود .ولهی بهه
هر تقدیر شناسایی رابطه بین زبانهای پارسی و سانسکریت امری صحیح و بسیار مهم بود .این
شناسایی رابطه منجر به آن شد که ویلیام جونز بهه نتیجهه گیریههای شهگرفی دربهاره توسهعه
زبانهای آسیایی برسد .او در یکی از خطابههای خود در انجمن سلطنتی آسیا نوشت :
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زبان سانسکریت با هر قدمتی که برای آن منظور شهود دارای سهاختاری
شگفت انگیز است ،بطوری که کاملتر از زبان یونهانی ،جهامع تهر از زبهان
التین و پاالیش ظرافتمندانه تری از هر دو دارد .با این حال هم از لحها
ریشه فعلها و هم از لحا شکل دستور زبان دارای چنان شباهتی بها ایهن
دو زبان است که نمیتوان آنرا تصادفی دانست .این شهباهت و نزدیکهی
آنقدر قوی است که وقتی یک زبانشناس هر سه ایهن زبانهها را مطالعهه
میکند ناگزیر به این نتیجه میرسد که هر سه ایهن زبانهها از یهک زبهان
مشترک دیگر منتج شدهاند ،زبانی که شاید دیگر وجود ندارد .بهه ههیمن
منوال و البته با شواهد ضعیفتری میتوان ادعا نمود که زبانهای  Gothicو
 Celticاگر چهه دارای اشهارات متفهاوتی هسهتند ریشههای مشهترک بها
سانسکریت دارند .البته زبان پارسی کهن را نیز میتهوان بهه ایهن شهجره
زبانها افزود‘‘ .

سر ویلیالم جونز با این سخنرانی نام خود را به عنوان پایه گذار زبانشناسی مقایسهای
( )Comparative Linguisticsبه ثبت رساند .در طول یک قرن بعد زبانشناسان دیگری بر
پایه استوا ر این نوع بررسی شواهد بیشتری را در تایید نظرات جونز عرضه کردنهد .بطوریکهه
اکنون تقریبا همه بر این باورند که اکثر زبانهای اروپایی ،ایرانی و نیمی از زبانهای هندی از یک
زبان مشترک هند و اروپایی مشتق شدهاند.
در مرکز این ادعا کتاب زرتشتی بود که دوپرون با خود به اروپا آورده بهود و نهایتهاً
اصالت آن در سال  1820توسط یک زبانشناس شهیر دانمارکی به اثبات رسید .از ایهن زمهان
بود که بسیاری از زبانشناسان تصمیم گرفتند محتوای این کتاب را بررسی و مطالعه کننهد .در
سال  1857سر ارسکین پری ( )Sir Erskine Perryزمانیکه کتاب خود را مینوشهت از سهه
ترجمه فرانسوی ،آلمانی و انگلیسی اوستا نام برد .در اواخر دهه  1850و نیمه اول دهه 1860
کتب مذهبی زرتشتی موضوع اصلی صحبت دایره زبانشاسان بود .و این درست زمانی است که
ما نیچه جوان را بطور منجمد در مدخل ورودی دانشگاه بهن قبهل از شهروع سهال دوم رشهته
زبانشناسی رها کرده بودیم .اجازه بدهید که باقی ماجرای نیچه را از اینجا دنبال کنیم .
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زرتشت از کنار من گذشت
به احتمال زیاد نیچه در اوایل شروع سال تحصیلی مطالبی درباره پیامبر ایرانی شنیده بود ،ولهی
در شرح حال زندگی او اشارهای به این موضوع نشده است .احتماالً آموخته بود که در متن تازه
ترجمه شده کتاب زرتشتی «نبرد بین نیکی و شر ،نیروی محرک چرخش زندگی است» .اگرچه
درک اساسی این مطلب مدتی طول کشید ولی تهاثیر آن بسهیار عمیهق و منقلهب کننهده بهود.
الیزابت خواهر او بعدها نوشت که سالها قبل از آنکه نیچه درباره زرتشت بنویسهد ایهن پیهامبر
ایرانی در خوابها و رویاهای او ظاهر میشد .ولی مشکل بتوان حهدس زد کهه در ایهن مرحلهه
زندگی ،زرتشت برای او چه مفهومی را به همراه داشته است .قبل از آنکه تفکر فلسهفی نیچهه
کامالً شکل بگیرد عوامل مهم دیگر و خصوصاً مصاﺋب شخصی بر افکار او تاثیر بخشیده بودند.
روزی در حالیکه در یک کتابفروشی محل ،کتب مختلفی را بررسهی مهیکهرد بطهور
تصادفی با فیلسوف آلمانی شوپنهاور ( )Schopenhauerآشنا میشود و هماننهد آنکهه مهورد
اصابت صاعقه قرار گرفته باشد از نگرش او که هر نوع معنی را بهرای زنهدگی نفهی میکهرد و
اساساً متولد نشدن و یا مرگ زودرس را بهتر از این زندگانی میدانست متغیر شد .او بعدها در
این باره نوشت« :به نظر میرسید که شوپنهاور شخص من را خطاب قرار داده بود .من اشتیاق
او را احساس میکردم ،و او را در برابر خود میدیدم .هر خط کتاب او برای من فریادی بود از
تمرد ،نفی و کناره جویی».
او مجذوب واگنر ( )Wagnerشهد (شهاید او را جانشهینی بهرای پهدر متهوفی خهود
میدید) .به همین علت کتاب «تولد تراژدی» را نوشت و توجه عموم را بهه او معطهوف کهرد.
بعدها نیچه اولین کسی بود که احساسات بیمورد و افاده را در کار او شناسایی کرد و در اولین
شبی که اپرای  Bayreuthاثر واگنر اجرا میشد با حالتی نمایشی از سالن خارج و در منظر عام
شروع به تهوع کرد .البته این عمل نیچه سزاوار واگنر نبود ،پیر ضد یهودی که کارهایش الهام
بخش چند نسل از آهنگسازان کلیمی فیلمهای هالیوود قرار گرفت.
مدتی بعد به عنوان دانشجو به خدمت نظام فراخوانده شد .به یک دسته توپخانه در
نزدیکی محل زندگیاش ملحق شد و در آنجا یک روز زمانیکه میخواست بر روی اسهب خهود
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بجهد دچار یک سانحه جدی گردید .در نتیجه آن از خدمت نظهام خهارج شهد و بعهد از آن
سریعاً و با سرافکندگی به خانه خود مراجعه کرد .سالها بعد پس از دریافهت درجهه دکتهرا از
سمت استادی خود در دانشگاه بازل ( )Baselمرخصی طوالنی میگیرد تا در جنگ پهروس بها
فرانسه به عنوان کارمند بیمارستان نظامی شرکت کند .در آنجا دچار بیماری دیفتری میشود و
ماهها طول میکشد تا التیام پیدا کند.
او به تدریج خلقی غریب پیدا میکند و نوشتارش خصلت تدافعی میگیرد« :ما اگر در
انتخاب روش زندگی خود آزاد باشیم به هر شکلی زندگی را سپری خهواهیم کهرد .انسهان در
رسیدن به لذت زندگی تالش نمیکند بلکه فقط انگلیسهیها ایهن کهار را میکننهد ».او روحیهه
منزوی پیدا کرده و در جمع احساس ناآرامی میکرد .به نظر میرسید که همیشه رفتارش قابل
سرزنش است .دوستان کارل یونگ )Carl Jung( 24که نیچه استادشان بود دربهاره او چنهین
اظهار نظرکرده بودند :

یک روز در بازل ) (Baselنیچه هوس کرد در جمعی از نجبا بها هیبهت
یک انگلیسی ظاهر شود .در آنروزها انگلیسیها مظهر ذوق خوش بودنهد.
نجبای انگلیسی دستکشهای خاکستری بر دست کرده و کاله خاکستری بر
سر مینهادند .لذا آنروز نیچه با این خیال که ظاهری انگلیسی پیدا کهرده
با یک کاله و دستکشهای خاکستری ظاهر شد .در حالیکهه بها آن سهبیل
کلفت غیرانگلیسی ظاهری نامعقول پیدا کرده بود‘‘ .

روزی دیگر بعد از یک ساعت درس درباره یونان یکی از دانشجویان نزد او میرود تا سؤالی از
او بکند.
ولی قبل از اینکه دانشجوی بیچاره سؤال خود را مطرح کند نیچه میگویهد « :آهها ،تهو همهانی
هستی که من دنبالش میگشتم .ما باید با هم به یونان برویم».

 24روان پزشک سویسی ( – )1875-1961م
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دانشجوی جوان با خود فکر میکند« :آخر من چطور میتوانم با این
استاد معروف به یونان بروم؟ از کجا پول سفر را پیدا کهنم؟» لهذا عقهب
عقب میرود و در همین حال نیچه خود را هر چهه بیشهتر بهه او نزدیهک
میکند و از آسمان آبی یونان و مطالبی بیربط صحبت میکنهد تها آنکهه
دانشجوی جوان آنقدر عقب عقب میرود تا پشتش به دیوار میخورد .در
این موقع نیچه متوجه میشود که اشتیاق او موجب وحشت دانشجو شهده
است .به سرعت از او روی بر میگردانهد و دیگهر هرگهز بها او صهحبت
نمیکند.

بعدها نیچه دچار بیماریی میشود که او را عاجز و ناتوان میکند .بیماریی که احتماالً
مربوط به مرحله دوم سفلیس بود و در زمان دانشجویی به آن مبتال شده بود .بیماری او آنقدر
شدید بود که ناچار میشود از سمت خهود در دانشهگاه بهازل پهس از فقهط ده سهال تهدریس
بازنشسههته بشههود .از داروهههای مختلههف منجملههه  Paregoric ،Strychnine ،Chloralو
 Paraldehydeاستفاده می کند تا بتواند شبها بخوابد و روزها کار کند ولی هیچکدام مؤثر واقع
نمیشود .در خاطراتش مینویسد« :هر دو سهه هفتهه یهک بهار ناچهارم کهه  36سهاعت را در
رختخواب بگذرانم .تعجب میکنم که زندگی تا این حد دشوار شده است ».ولی بهه رغهم ایهن
مصاﺋب ،بیماری او منجر به پیدایش نقطه نظرات جدید در او میشهود« :بیمهاری مهن موجهب
تولدی دیگر برای من بود .بیماری قفل ذهن مرا گشود .به من شهامت داد که خود را همهانی
عرضه کنم که هستم».
هر چه میگذشت بیشتر و بیشتر تنها میشد .درخواستهای ازدواجش با سرافکندگی
رد میشد .دانشجویان خود را از دست مهیداد .جمهع اطرافیهانش کمتهر مهیشهد ،از شهماره
دوستانش کاسته میشد و فروش کتبش تنزل پیدا میکرد .از آنجا که برای مدتی طهوالنی در
سوﺋیس به طور ممتد نمیماند و مرتب بطور فصلی بین آن جا ،ایتالیا و آلمان در حال تردد بود
نتوانست تابعیت سوﺋیسی پیدا کند.
در طول این مدت نقطه نظراتش درباره اصول تعالیم زرتشت در حال شکلگیری بود.
ولی احتیاج به محیطی مناسب داشت تا بتواند این نقطه نظرها را شکل دهد .عاقبت چنین محل
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مناسبی را پیدا میکند .در نزد خانوادهای سوﺋیسی به نام  Dorischدر یک روستای کوهستانی
به نام  Slis-Mariaدر قسمت علیای دره  Engadineنزدیهک مهرز ایتالیها و شههر « Saint
 »Maritzمسکنی ارزان ولی موافق طبع پیدا میکند« .صبحگاه وقتی که از خانهه پهای بیهرون
گذاشتم ،خوشترین روز به استقبالم آمد .روزی که با رنگهای درخشان طبیعت و تقارنی موزون
از قطعههای یخ سفید و گیاهان زیبا آراسته شده بود».
در این خانه کوهستانی ،که خود او از آن تحت عنوان دوهزار متر باالتر از نیکی و شر
یاد میکرد در تابستان سال  ،1881نیچه باالخره محیط مناسبی را جهت عرضه فلسفه خود پیدا
میکند.

تا آنجا که در زندگی فهمیده ام ،فلسفه یعنهی زیسهتن بها اراده خهود در
کوههای مرتفع یخ گرفته .فلسفه یعنی جستجو برای ههر چیهز عجیهب و
قابل سؤال در هستی .یعنی تمام آن چیزهایی که در هستی محکوم به فنا
هستند .آرامش و سکون بینهایت است .ولی واقعیت این آرامش ،آزادی
ما در نفس کشیدن و احساساتمان در فراسوی اراده ما قرار دارد.

او هر روز در دشتی پر از گل و گیاه در کنار دریاچهای کامال آبی رنهگ از مسهیری
جنگلی که از میان کوههای برف گرفته آلپ میگذشت قدم میزد .تا آنکه حادثههای بهرای او
پیش آمد که در تمام طول زندگی جهت آن آماده میشد:

آنجا در انتظار نشسته بودم ه نه برای چیزی.
در ورای نیکی و شر از انوار نور لذت میبردم
اینک سایه ،اینک تفرج،
اینک دریاچه ،اینک ماه ،اینک زمانی بدون پایان
دوست من ،ناگاه یک به دو تبدیل شد
و زرتشت از کنار من گذشت.
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«یک به دو تبدیل شد و زرتشت از کنار من گذشت» .در اینجا روح زرتشت بهر او
ظاهر شده ،اعالم موجودیتی مستقل میکند .برای نیچه این یک الهام بود« .چیزی میشنوی ه
گوینده را جستجو نمیکنی .چیزی دریافت میکنی ،دهنده را جویها نمیشهوی .تصهوری چهون
صاعقه ظاهر میشود .ظهوری که بر اساس ضرورت اسهت .در ایهن واقعهه اراده مهن نقشهی
نداشت».
او عنوان «و چنین گفت زرتشت» را برای کتاب خود انتخاب کرد بها ایهن ادعها کهه
نویسنده حقیقی آن زرتشت بود و نه خود او .این نیچه نبهود کهه کتهاب را از جانهب زرتشهت
تحریر کرده بود بلکه این زرتشت بود که از طریق نیچه کتاب خود را تحریر کرده بهود .سهه
بخش از کتاب چهار بخشی شاهکار فلسفی نیچه هر کدام بطور شهگرفی در فاصهله ده روز بهه
رشته تحریر درآمد.
نیچه اعالم داشت که وظیفهاش جبران مصاﺋبی است که در اثر تعالیم اولیه زرتشت
متوجه بشریت شده است .او اظهار داشت که این پیامبر ایرانی منشاﺀ بزرگترین خطا در تاریخ
بشریت است .اشتباه او ابداع اصول اخالقی بود .لذا وظیفه جبران این خطا متوجه خود زرتشت
است .شرح فلسفه نیچه در دو پاراگراف امری ساده نیسهت .ولهی شهاید بتهوان آن را چنهین
خالصه کرد:
خدا مرده است .اعتقادات مذهبی اگر چه آرامش میبخشند ولی فریب دهنده و فلج
کنندهاند .خدای دین مسیحیت دیگر قادر نیست بیان کننده ارزشهای واالی تمدن غرب باشد.
اکنون دیگر اعتقاد به خدا به مانعی از رشد برای فرد و جامعه تبدیل شده است .یک سیسهتم
اصول اخ القی و رفتاری که بر اساس ایمان پایه ریزی شده دیگر اعتبار خهود را از دسهت داده
است .اکنون زمان آن رسیده سیستمی دیگر از ارزشها جایگزین آن بشود .سیستمی کهه ورای
نیکی و شر آنطوری که تا کنون توسط مذاهب تعریف شده قرار گرفته باشد.
ارزشها مخلوق انسانها هستند .نیکی یک نفر ،شر انسان دیگری است .همگی مها در
قبال ارزشهایی که برای خود خلق میکنیم و بر اساس آنها زندگی مهیکنیم مسهؤولیت داریهم.
واالترین ارزشها ،وظیفه ما در قبال ارتقای خودمهان اسهت .وظیفههای کهه در تالشهمان بهرای
رسیدن به یک مرحله عالیتر از تکامل شخصی خالصهه مهیشهود .تکهاملی کهه در نتیجهه آن
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طبیعت حیوانی را از خود بزداییم و به ابرمرد تبدیل بشهویم .اگرچهه اکثرمهان بهه آن ههدف
نخواهیم رسید ،اما این «غلبه بر خود» این «تالش برای قدرت» وظیفه تمام افراد بشر است .هر
چیزی که این هدف را تسریع میکند نیک است و هر چیز که در مقابل این ههدف قهرار دارد
شرّ است.

نیکی چیست؟ هر آنچه باعث ارتقای احساس توانایی در انسهان میشهود،
آنچه که خواستِ توانایی را بوجود میآورد و خود قدرت .شر چیست؟هر
آنچه که موجب ناتوانی باشد.

در آن زمان کسی به فلسفه نیچه توجه نکرد .واکنش عمومی نسبت بهه کتهاب او بهیتهوجهی
کامل بود .قسمتهای اول کتاب هر کدام با تیراژ  60یا  70به فروش رسید .قسهمت آخهر آن
موجب تحقیر کامل نویسنده شد بطوریکه نیچه  40کپی از آن را با خرج خود نشر نمود .تا این
وقت نیچه دیگر به تنهایی خود خو گرفته بود .او ایمان داشهت روزی اعتقهادات او بهه عنهوان
حقیقت شناخته خواهند شد .اگر چه سالمت جسمانی او هر چه بیشتر به وخامت میگرایید ،او
به تالش خود در تدوین کتب دیگر با شدت هر چه بیشتر ادامه میداد .بطوریکه تا پایان عمر،
هفت کتاب دیگر تدوین کرد.
در یک سحرگاه مه آلود و دلگیر در روز سهوم ژانویهه  ،1889نیچهه نزدیهک محهل
سکونتش در خیابان  Via Carlo Albertoدر شهر [ Turinایتالیا] در مقابل کهاخ کارینیهانو
( )Carignanoکه در آن ویکتوریو امانوﺋل ( )Vittorio Emanueleبه دنیا آمهده بهود قهدم
میزد .وقتی که وارد میدان  Carlo Albertoمیشود ،در آنسوی میدان در مقابهل سهاختمان
باعظمت کتابخانه ،یک گاریچی با بیرحمی تمام مشغول شالق زدن اسب خود بهود .بطوریکهه
پس از مدتی ،اسب در اثر ضربات وارده به روی زانوان خود میافتد .این فیلسوف خشک کهه
با قاطعیت تمام احساس دلسوزی را به مثابه یک نقیصه فلج کننده مورد سرزنش و نفهی قهرار
داده بود ،به نشانه احساس همدردی با یک موجود زنده دیگر ،مقابل گهاریچی تهف میانهدازد.
این آخرین عمل خردمندانه و انسانی بود که از نیچه دیده شد .پس از این ماجرا او دیگر هرگز
چنین رفتار انسانی از خود نشان نداد .او دیگر خود را فراتر از نیکی و شر میدانست.
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افسوس که تنهاترین سفر خود را آغاز نموده ام .هر آنکس که از نوع من
است از این لحظات رهایی نتواند .لحظاتی که فریاد میزنند :کنون اسهت
که تو بسوی عظمت میروی .بلندیها و پستیها به هم پیوستهاند .همهه
چیز در چاه ابدیت غسل تعمید یافته و فراتر از نیکی و شهر قهرار گرفتهه
است.

باالخره ارزش متون فلسفی نیچه توسط عموم شناخته شد .ولی این شهناخت و ارج
به مقام او زمانی حاصل شد که او دیگر از آن آگاه نبود .او یک دهه دیگر صهامت و ناآگهاه از
امور اطراف خود به زندگی ادامه داد .ابتدا مادرش از او نگاهداری میکهرد و بعهد خهواهرش
سرپرستی او را به عهده گرفت .در طول این مدت فقط یک یا دوبار و آن هم بطور موقهت و
کوتاه آگاهی به او بازگشت و با لحنی کامالً طبیعی از خواهرش پرسید« :ا لیزابهت ،چهرا گریهه
میکنی؟ مگر ما زندگی خوبی نداریم؟ ‘‘ و یک بار ،و فقط یک بار وقتی کهه صهدای میهمانهان
عیادت کننده را شنید که درباره کتابی صحبت میکردند بطور ناگهانی سهرش را بلنهد کهرد و
مانند یک کودک گفت« :من هم چند تا کتاب خوب نوشته ام».
او در سن  50سالگی در آگوست  1900در اثر سکته مغزی درگذشت .

چندی پیش با قطاری که بین وین و زوریخ تردد میکند سهفر میکهردم .در اسهتان اتریشهی
 Vararlbergریل قطار از میان دره پر از گل و گیاهی میگذشت که از ههر طهرف قلههههای
مرتفع کوههای آلپ آنرا احاطه کرده بودند .از پنجره قطار یکی از آرامهش بخشهترین منهاظر
جهان نمایان بود .روبروی من مسافر جوانی با لباس و کاله اسکی نشسته بود و وسایل اسکیاش
نیز در کنارش قرار داشت .او هم چو من از پنجره به منظره بیرون چشم دوخته بود .غرق در
موسیقی بود که از طریق ظبط صوت و گوشی کوچک آنرا میشنید .او متوجه نگاه من شهد و
در پاسخ سؤالی که هنوز از او نکرده بودم گوشی را از گوشی خود جهدا کهرد و بهه طهرف مهن
گرفت و گفت« :و چنین گفت زرتشت از استراس .مناسب مناطق کوهستانی ».به نظرم شگرف
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آمد که صد سال پس از مرگ نیچه  ،نام مهمترین و دشوارترین کتاب او هنوز در میان جوانهان
آشناست.
قرن گذشته ،قرن بیستم بدون شک قرن زرتشت نیچه بود .کمتر متفکهر ،نویسهنده،
هنرمند ،موسیقیدان یا روانشناسی را میتوان یافت که به او مهدیون نباشهد .نهه تنهها ریچهارد
استراس ( )Richard Straussبلکه گوسهتاو مهالر ( )Gustav Mahlerو فردریهک دلیهوس
( )Frederick Deliusبه نام او و یا آثار او موسیقی سرودهاند .فلسفهای کهه او عرضهه کهرد
الهام بخش بسیاری از نیروهای پلید این قرن گردید .در طول جنگ جههانی اول صهد و پنجهاه
هزار کپی کتاب «و چنین گفت زرتشت» توسط دولت آلمان به چاپ رسید و بین سهربازان بهه
همراه انجیل توزیع گردید .چه تقارن غریبی .نیچهای که سنتهای یهودی و مسهیحیت را نفهی
کرده بود و نوشته بود «هر موقع با یک فرد مذهبی دست میدهم احساس میکنم که حتماً باید
دستهایم را بشویم» .هرچند او آنتی سهمیتیزم (ضهد یههود) و ناسهیونالیزم را نفهی کهرده بهود
خواهرش ،الیزابت در میان کتابهای او مطالب و قطعاتی را جستجو میکرد که ایدﺋولوژی نازیها
را تقویت کند .نیچهای که در آخرین یادداشت خود نگاشته بود« :باید بروم و همه ایهن آنتهی
سمیتیستها را به رگبار ببندم» .ولی خهواهرش شخصها خوشهامدگوی هیتلهر در خانههاش در
 Weimarشد که به موزه تبدیل شده بود .نیچه زمانی آینده خود را چنین پیش بینهی کهرده
بود:

میدانم سرنوشتم به کجا میانجامد .روزی خواهد رسهید کهه جمعهی از
وحشتناکترین افکار و تعالیمی که هنوز نظیر آن در تاریخ ظاهر نشده است
با نام من عجین خواهد شد .تعالیم دهشتناکی که منجر بهه عمیهق تهرین
انحطاط وجدان بشری میشوند .تصمیماتی اتخاذ خواهد شد که بها تمهام
اعتقادات من در تناقض میباشند .من انسان نیستم .من دینامیت هستم.

به رغم اینها ،لیست پیهروان نیچهه و آنههایی کهه از او الههام گرفتهه بودنهد ،شهامل
معتبرترین و شناخته شده ترین نامهای عصر حاضر است .زیگموند فروید درباره نیچه نوشهته
است که او دارای چنان شناختی ژرف از ضمیر خود بود که نه تا حال نظیر آن دیده شده و نه
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به احتمال زیاد در آینده دیده خواهد شد .کارل یونگ ( )Carl Jungدر بین سالهای  1934تا
 1939در کلوپ روانشناسی زوریخ هر هفته جلساتی را در بررسهی و مطالعهه معنهی و مفههوم
زرتشت برای نیچه برگزار میکرد تا آنکه در اثر شروع جنگ دوم جههانی ناچهار بهه قطهع آن
برنامه شد .متفکر صوفی یهودی  Martin Buberنیچه را شخصیتی میشهناخت کهه یکهی از
بیشترین نفوذها را در افکار او داشته .او حتی بخشهایی از کتاب زرتشت او را به زبان لهستانی
که زبان مادریاش بود ترجمه کرد .بسیاری از فلسفههای عصر جدید چون اگزیستانسیالیسم و
 Deconstructionismبر اساس شاهکار فلسفی نیچه پایه گزاری شدند .کلمات افسر آلمانی
که در نمایش  Galsworthyبیان شده بود دارای دقتی موزون است« :فیلسوف حقیقی و تنهها
فیلسوف حقیقی نیچه بود».
آیا نیچه در تالش خود برای خنثی کردن تعالیم اصلی زرتشت و از میهان برداشهتن
معیارهای اخال قی سنتی باعث شد که از نظر تاریخی اصول تعالیم زرتشت اهمیت و ارزش خود
را از دست بدهد؟ به اعتقاد من پاسخ این سؤال منفی است .کافی است که به اطراف خود نظر
کنیم و پایه ای ترین اعتقادی را که در طول قرن بیستم ،چه در کتاب و چه در فیلم متبلور شده
ارزیابی کنیم تا دریابیم که دوﺋالیزم اخالقی زرتشت ،نبرد جاودانه بین نیک و شهر چگونهه بهر
ذهن بشر حاکم بوده است.
در قطاری که از میان کوههای آلپ میگذشت و جوانی که در مقبل من به موزیهک
استراس گوش میداد منظره شگرف قلههای برف گرفته روحم را جالیی تازه بخشید .در ایهن
حال جمع بندی جدیدی از فلسفه نیچه به ذهنم رسید .او بهه گمهان خهود تعهالیم زرتشهت را
واژگون میکرد .در حالیکه آنچه او در واقع انجام داد آن بود که این تعالیم را برای عصر پس
از مذهب بازخوانی و تعبیر کرده بود.
دو هزار سال تحت نفوذ تفکرات مسیحیت و چاشنی قویی از فلسفه افالطهون باعهث
شده بود که تعالیم زرتشت اینگونه تعبیر شود که دنیای مادی که در آن زندگی میکنیم تماماً
شر ،و دنیای غیر مادی روح تماماً نیک است .ولی نیچه دیگر نه یک مسیحی بود و نه اعتقادی
به خدا داشت .عشق او به کوهها و قلههای مرتفع پر از برف و یهخ طریقهی بهود کهه او بهرای
ارتقاﺋش ورای نیکی و شر و نزدیک شدن به بهشت انتخاب کرده بود .او که دیگر بهه زنهدگی
پس از مرگ اعتقادی نداشت بر این باور بود که تحول باید در خود شخص صورت بگیرد .این
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دیگر روح نیست که به درجات باال صعود میکند بلکه این فرد است که باید در این جهان در
رسیدن به هدف ابرمرد شدن تالش کند.
به این نتیجه رسیدم که نیچه در واقع فهرم و شهکل دیگهری از فلسهفه زرتشهت را
موعظه میکرد .نبوغ او در این بود که یک اعتقاد کهن را در پوشش نو عرضه کرد .اعتقهادی
که چون ریسمان حوادث تاریخ اروپا را پیوند میدهد .اعتقاد مشرکینی که کلیسا چندین قهرن
به طور بیرحمانه و خونین تالش کرد که آنها را محو کند .نیچهه اعهالم میداشهت :بشهریت
دارای نقیصه است باید از آن فراتر رفت .مشرکین میگفتند :این جهان شهر اسهت بایهد آنهرا
ترک کرد .کلیسا بر این اعتقاد نام «بدعت بزرگ» را نهاد.
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وقف شهدای عاشق ناب مسیحیت

در جنوب فرانسه ،در قسمت سفالی کوههای پیرنه ( ،)Pyreneanدر فاصله نه چندان دوری از
مرز اسپانیا ،خرابههای قلعه و حصاری قرار دارد به نام مونسگور ( .)Montsegurاین قلعه سه
هزار و پانصد پا باالتر از روستایی که روزگاری نگاهبان ساکنانش بود ،بر باالی صخرهای عظیم
بنا شده بود .هم در اینجا بود که باقیمانده پیروان مسلکی که بدعت بزرگ نام گرفت (دینهی
که یک سوم جمعیت جنوب فرانسه پیرو آن بودند) روحشان ره به آسمانها گرفهت .بهر پایهه
همین صخره بود که پس از ده ماه محاصره ،ساکنان قلعه ناچار به تسلیم شدند .در نتیجه ایهن
تسلیم ،دویست و بیست نفر از ریش سفیدان دین پس از آزار و شکنجه ،زنده بر کپههای آتش
انداخته شدند بطوریکه بوی آزار دهنده گوشت سوخته انسانی تمام دره را فرا گرفته بود.
اگر چه سقوط مونسگور در  1244به دست نیروهای کاتولیک آخرین نبرد نبهود ولهی
نشانه پایان حیات بدعت بزرگ در غرب بود .میبایست که صد سال از دوران تفتیش عقایهد
( )Inquisitionمیگذشت تا ریشههای این اعتقاد بطهور کامهل خشهک بشهود .سهقوط قلعهه
مونسگور پرده آخر نبردی بود که جنگ صلیبی  Albigensianلقب گرفت .ایهن نهام از نهام
شهر  Albiمشتق شده است که مرکز مسلکی بود که بدعت بزرگ نامیده شهد .پنجهاه سهال
جنگ و وحشتی که توسط پاپ معصوم سوم

25

 Innocent ΠΙآغاز شهد نهه تنهها منجهر بهه

تخریب کامل یک تمدن شکوفای اروپای غربی شد بلکه آنهایی را که جان سهالم بهه در بهرده
بودند به فقر و مسکنتی ذلت بار کشانید .این بهدعت گهزاران کهه نامههای مختلفهی بهر آنهها
 25لوتوریو کنتی  Lotorio Contiمعروف به پاپ معصوم سوم ( - )1161-1216م
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گذاشتهاند و بسیاری آنها را «کاتارها» ( )Catharمینامند به آن دلیل مورد پیگرد کلیسا قهرار
گرفتند که نوعی اعتقاد دوﺋالیزم (دوبنی) را وارد مذهب مسیحیت کهرده بودنهد .آنهها معتقهد
بودند که دو قدرت ،حاکم بر این جهانند ،یکی نیک و دیگری شر .امروز برای ما روشن اسهت
که ریشه این اعتقاد در آموزشهای دین کهن زرتشت قرار دارد .ولی به اعتقاد کلیسای قهرون
وسطی ریش ه این اعتقاد در بدعتی بود که توسط شیطان دامن زده شده بود.
محاصره مونسگوردر ماه ژانویه به پایان رسید .به همین دلیل در همین مهاه بهه آنجها
سفر کردم .ماه سردی که وضعیت زندگی و مقاومت در قلعه در بدترین شرایط قهرار داشهت.
از پاﺋین صخرهای که قلعه بر باالی آن قرار داشت ،در این فصل از سال ،صعود از دیواره صخره
و استحکامات قلعه کاری بس دشوار به نظر میرسید .حتی مسیر جهاده کهه بهه محهل آتهش
سوزی قربانیان قلعه میرفت یخ زده و به نحو خطرناکی لغزنده بود .ضمناً این راه چنان شهیب
تندی داشت که برای کسی که در وضعیت جسمانی مطلوب نمیبود پیمودن آن بسیار دشهوار
میآمد .قبل از سفر ،اطالعاتی که از طریق اینترنت در مورد مونسگورکسب کرده بودم این بود
که « :به مسافرینی که قصد صعود از کوه را دارند اطالع داده میشود که جهت رسیدن به قلعه
باید از راهی بس دشوار ،باریک و مارپیچ عبور کنند که از میان درختزارهایی که در الیههای از
مه قرار دارد میگذرد ».به رغم دشواری راه ،میبایست حداقل این مسیر را تا منزلگاه اول کهه
قربانیان مونسگوردر آن طعمه آتش شدند بروم :محلی که در آن ستون یادبودی بهه نهام ایهن
قربانیان ساخته شده است.
قبل از سفر به منطقه کاتارها کتهاب «قتهل عهام در مونسهگور :تهاریخ جنهگ صهلیبی
 »Albigensianنوشته  Zoe' Oldenbourgکه حوادث آن دوران را به طهور دقیقهی شهرح
داده است مطالعه کرده و خود را آماده ساخته بودم .تمام حوادثی که خوانده بهودم در ذههنم
زنده بود .شرح ضد حملههای مدافعین قلعه ،حملههای مهاجمین ،محاصره و سالخی قربانیهان،
نبردها ،سنگ بارانها ،خونریزیها ،سوزاندن انسانها بر تیر ،جزﺋیات دوﺋل سیاسی بین Arnald
 Amalricنماینده پاپ و ریموند چهارم ،کنت تولوس که جنگ را بر اساس نیات شخصی خود
آغاز کرده بود .این دو خود در فاصله سه سال میمیرند در حالیکه جنگی که آغاز کرده بودند
برای چند دهه ادامه پیدا می کند تا جاﺋیکه تمام مناطق مستقل جنوب فرانسه به قلمرو سلطنتی
پادشاه فرانسه ملحق میشود.
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چنین خونریزی احتیاج به توجیه داشت .پاپ مسیحیان چگونه میتوانست علیهه یهک
منطقه مسیحی نشین اعالم جنگ صلیبی کند؟ جنگ صلیبی که قبل از این واقعه در سال 1204
(چهارمین جنگ صلیبی) در قسطنطنیه آغاز شد یک سقوط اخالقی شرم آور بود .جنگی که به
شکل بدی تدارک دیده شده و از طرف مردم مردود شناخته شده بود .ولی این بار جنگ علیه
کاتارها در مونسگور با قاطعیت و درنده خویی بینظیر دنبال میشد .برای دسهتگاه مسهیحیت،
«بدعت بزرگ» آنچنان دشمن منفوری بود که به هر قیمت کهه شهده بایهد از میهان برداشهته
میشد.
با یادآوری جنایاتی که در قرن بیستم علیه بشریت رخ داده ،نباید نسبت به آنهایی که
در قرن سیزدهم دست خود را به چنان جنایاتی آلوده کردند ،احساس برتری کنهیم .اگهر چهه
جنگهای بسیاری در طول قرون هرج و مرج و تخریب را با خود به قاره اروپا آوردهاند ولی تنها
در این دو قرن ،قرن سیزدهم و قرن بیستم است که سالخی غیر نظامیان و مردم عادی به جای
وحدت ملتها ،جنبه بین المللی به خود میگیرد و تبدیل به سیاست اعالم شده دولهت میشهود.
کسی که با اردوگاههای مرگ نازیهای آلمانی در قهرن بیسهتم آشهنایی دارد نبایهد از پاسهخ
 Arnald Amalricنماینده پاپ متعتجب شود .از او پرسیدند که در میان هفت ههزار مهرد،
زن کودک و کشیش که در کلیسای  Madeleineبها البهه و اسهتغاﺋه ،خوانهدن نیهایش و در
حالیکه با باال بردن صلیب ،جام عشاء ربانی و انجیل سهعی دارنهد نشهان دهنهد کهه بهه دیهن
مسیحیت ایمان دارند ،چگونه می شود که یک مسیحی واقعی را از یک بدعت گرا تمیز داد؟ در
پاسخ گفت« :همه را بکشید .خدا خود بندههای مؤمن را از بندههای نا مؤمن جدا خواهد کرد».
و بعد در حالیکه تمام شهر را طعمه حریق کرده بود با افتخار در نامهای به پهاپ ،اربهاب خهود
نوشت « :نزدیک بیست هزار تن از اهالی این شهر را بدون توجه به سن و جنسیتشان از دم تیغ
گذرانیدم»
بر خالف قربانیان عصر خودمان ،صدها هزار نفری که در جنگهای صلیبی کشته شدند
نه از نظر قومی با قاتالن خود تفاوت داشتند و نه از نظر زبانی .آنها فقط از نوع دیگری از دین
مسیحیت دنباله روی میکردند که با نوعی که توسط کلیسای کاتولیک موعظه میشد تفهاوت
داشت .اگر گناهشان را به زبان آشنای قهرن بیسهتم ترجمهه کنهیم میشهود آن را «انحهراف
ایدﺋولوژیک» نامید.
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هر چه بیشتر در باره حوادثی چون آنچه  Oldenbourgدر کتاب خهود آورده اسهت،
مطالعه می کردم ،خودکامگی حاکمان مستبد عصر خودمان برایم یادآوری میشد .در کتاب پر
فروش  Le Roy Ladurieدرباره حوادث روستای مونتیلو ( ،)Montaillouنزدیک مونسگور،
که بر اساس مدارک دوران تفتیش عقاید نگاشته شده ،نکتهای بود که در ذهنم حکّ شده است.
روزی یک مادر که فرزندش کشته شده بود سخت زاری میکرد .نگهبانی که از یک روسهتای
مجاور آورده شده بود به مادر داغدار نزدیک میشود و برای آرام کردن او میگویهد « :گریهه
نکن ،اگر دوباره بچه دار بشوی خداوند روح پسر کشته شده ات را در بدن فرزند بعدی تو قرار
خواهد داد ،چه پسر باشد ،چه دختر .و اگر هم بچه دار نشوی بدان که خداوند جای بهتری از
اینجا به او خواهد داد ».این کلمات آرامش دهنده را نگهبان دیگری میشنود و آن را سریعاً به
مقامات کلیسا گزارش میدهد .به خاطر گفتن این کلمات آرامش دهنده که اشاره بهه تناسهخ
روح و بخشی از اعتقادات کاتارها بود ،این نگهبان به هشت سال زندان محکوم میشود و عالوه
بر آن محکوم میگردد که تا آ خر عمر صلیب زرد بدعت گزاران را بر کت خود دوخته و با آن
در انظار عموم ظاهر شود .محکومیتی بسیار سخت .البته باید در نظر گرفته شهود کهه در آن
دوران ،تظاهر به دوستی ،کمک و یا حتی نزدیک شدن به یک بدعت گزار شناخته شهده ،خهود
میتوانست موجب محکومیت به بدعت در دین گردد .این داستان مرا به یاد سرنوشهت پهدر
یکی از دوستان اطریشیم انداخت که در اردوگاه مهرگ نازیههای آلمهانی در Mouthausen
نزدیک  Linzدر سال  1939ناپدید شد .گناه او این بود که به شوخی درباره نام اتومبیل جدید
آلمانها به نام  KDFکه بعدها به فولوکس معروف شد گفته بود کهه Kraft Durch ( KDF
 )Freudeمخفف قدرت از طریق لذت نیست بلکه مخفف « Kack Durch's Fensterپرتاب
مدفوع از پنجره» است.
از نظر اخالقی نمی توان کلیسای کاتولیک قرون وسهطی را بها نازیههای آلمهان برابهر
دانست ،حتی از لحا برخورد با یهودیها .ولی همچون کمونیستهای حاکم بر روسیه شوروی و
سایر مستبدین قرن بیستم ،آنها اصرار میورزیدند که مردم باید به برداشهت آنهها از حقیقهت
معتقد باشند .لذا تصادفی نبود که رهبری همچون استالین از برخهی روشههای کلیسهای قهرون
وسطی استفاده کرد .مذهب مسیحیت در قرون وسطی اروپا همچون کمونیزم در اتحاد جماهیر
شوروی کیشی بود که هدفش دفاع از دولت بود .مشروعیت حاکمین ،عدالت قهانون ،پهذیرش
سیستم اجتماعی و اقتصادی همه وابسته به اعتقاد کامل به آموزشهای آن نوع مذهب مسیحیت
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بود که توسط کلیسای کاتولیک موعظه میشد .به ادعای کلیسا ،بدون چنهین اعتقهادی ،اروپها
دوباره به دوران هرج و مرجی بازمی گشت که پس از چند قرن موفق به پایان دادن آن شهده
بود .در دورانی که تنها توضیح شرایط هسهتی از طهرف مهذهب عرضهه میشهد ،در زمانیکهه
کلیسای رم خود را مظهر تحقق پیمان عیسی مسیح در بازگشت دوم و برقراری پادشاهی خهدا
در زمین میدید ،پاپ به طور ساده و خالصه چنین گفت « :بهدعت در دیهن خیانهت بهه خهدا
است».
از جادهای که از پاﺋین صخرهای که برج و باروی مونسگور باالی آن قرار دارد (مردم محلی این
صخره را  Pogمینامند) یک ستون یادبود کوچک در حاشیه جنگل دیهده میشهود کهه نشهانه
مکانی است که در آنجا بدعت گزاران دین زنده قربانی شعلههای آتش شدند .با تهالش زیهاد
باریکه سرباالیی و یخ زدهای که به این محل میرفت را پیمهودم .ایهن سهتون یهادبود قهدمت
چندانی ندارد و در سالهای  1960ساخته شده است .ولی با این حال خالی از جاذبه نیست .بر
باالی سطح محدب یک ستون یک متری که بر پایهای سهنگی قهرار گرفتهه ،نقهوش و کلمهاتی
حجاری شده اند که عبارتند از :یک ستاره ،سه صلیب و یک کتهاب بهاز و در زیهر ایهن نقهوش
کلمات ذیل :
ALS CATARS – ALS MARTIRS DEL PUR AMOR CRESTIAN – 16 MARCH 1244

(وقف کاتارها – وقف شهدای عاشق ناب مسیحیت –  12مارس  .)1244زبان فرانسه استفاده
شده در این متن ،مشخصات زبان روستایان محلی را دارد .مشخصاتی که یادآوری میکنند در
اوایل دوران قرون وسطی سرزمینهای جنوب فرانسه نه از نظر سیاسی به فرانسه تعلق داشتند،
نه از نظر فرهنگی و نه از نظر زبانی ،بلکه سرزمینی مستقل برای خود بودند .این سرزمین که
زمانی آکسه تانیا ( )Occitaniaنامیده میشد (در زبان فرانسه قدیم کلمه «بله»  Oïlتلفظ
میشد ،ولی مردم جنوب فرانسه «بله» را  OCتلفظ میکردند .و به این سبب این ناحیه آکسه
تانیا نام گرفت) و در دورهای دیگر سپتی مانیا – Septimania( 26نامی که به سبب استقرار
لویون هفتم رم به این منطقه داده شده بود) .این منطقه روزگاری ثروتمندترین ،با فرهنگ ترین
و پرشکوه ترین مناطق اروپا بود.

 = Septo 26افتم  -م
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پس از حدود  750سال امروز وقتی که به ارتفاعات برف گرفتهه ایهن منطقهه در مهاه
ژانویه نظر میکردم به راحتی می توانستم درماندگی مردمی را تصور کنم که از تهرس جهان در
این آخرین پناهگاه مسلک کاتارها اجتماع کرده بودند .ایهن مهردم پهس از عقهب نشهینیهای
فراوان به حاشیه تمدن رسیده بودند .واینک در ارتفاع چهار هزارپا باالتر از سطح دریا ،نزدیک
قلههای برف گرفته و بیسکنه کوههای پیرنه  Pyrenesخود را در وضعیتی تدافعی میدیدنهد.
دور از گرمای درههای پر برکت رودخانهه  Audeو  ،Garonneدور از مهزارع پربهار گنهدم،
تاکسهتانهای پربهار ،کاخههای بها عظمهت  Toulouseو  ،Narbonneقلعههها و اسهتحکامات
 Beziers ،Carcassonneو . Peyrepertuse
این سرزمینها ،محلی بود برای رشد جوانمردان ،جنگجویان سوارکار که با کاله خود
و زره مهورد سهتایش زنهان بودنههد ،عشهقهای افسهانهای ،شههعر ،موسهیقی و رقهص تروبههدورها
( .)Troobadoorsترانه سرای معروف  Raimbault de Vaqueyrosدر یکهی از قطعهات
معروف خود ،نوشته است« :اول ماه مه .نه برگ درخت زان ( ،)Beechنه نغمه پرندهها و نهه
گل زنبق ،هیچ کدام برای من لذت بخش نیستند ،تا آن زمان که خبری از تو زیبا روی دریافت
کنم ».منطقه آکسه تانیا ( )Occitaniaسرچشمه معماری گاتیک ( )Gothicبود .ایهن منطقهه
دارای قصرهای افسانهای بود که بر بهاالی دیوارههای بلندشهان کنگرهههایی مخصهوص بهرای
تیراندازان نگهبان قصر ساخته شده بود .مانند قصرهایی که در کتابهای کودکان تصویر میشود.
بامهایشان به شکلی نوک تیزی ساخته شده بودند .کاخهایی که پر بود از جهواهرات ،تزﺋینهاتِ
نقره و طال کاری شده ،پرچمهای درخشان ابریشمین ،لباسههای رنهگ روشهن و زیبها و مراسهم
سلطنتی پرشکوه .تصویری که ما از شاه آرتور و شوالیههای میزگرد در ذههن داریهم از اینجها
ریشه گرفتهاند .شاعر معروف فرانسوی قهرن دوازدههم  Chretien de Troyesکهه بعهدها
داستانهای مربوط به آرتور ( )King Arthurبر اساس یکی از داستانهای او نوشته شد ،زمهانی
گفته بود که او این داستان خود را از زبان شخصی بنام کهایوت ( )Kyotاز اههالی آکسهه تانیها
( (Occitiniaشنیده بود .زبان اصلی ادبیات اروپا از قرن یازدهم تا قرن چهاردهم زبان مردم
این منطقه بود .حتی دانته 27ابتدا قصد داشت که شاهکار ادبی خود ،به نام «کمدی الهی» را ،به

 Dante Alighieri 27شاعر معروف ایتالیایی متولد فلورانس مرکز ایالت توسکانی ( - )1265-1321م
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زبان مردم این منطقه تحریر کند .ولی بعداً با انتخهاب زبهان روسهتاﺋیان  Tuscaniدر انشهاء
کتاب خود دست به قمار ادبی بزرگی زد.
این منطقه مر کز مسلک بدعت گزاری بزرگ در قرون وسطی اروپا بود (کتهاب کابهاال
 Kabbalahکه یکی از متون عرفانی دین یهود است ،دارای چنهان اصهول مشهترکی بها دیهن
کاتارها است که داللت بر این دارد این دو از یک منبع متأثر شدهاند) .به نظر میرسد که این
اصل دین زرتشت که به جای یک خدا ،دو نیروی نیک و شر عامل تحرک در این جهاننهد ،در
این گوشه دریای مدیترانه بیش از هر جای دیگر ریشه دوانده باشد .اگهر چهه معتقهدین ایهن
بینش ،با نامهای مختلف در سرتاسر اروپا پراکنده بودند ولی تعدادشان تا آن حد کم بود که با
یک اقدام پلیسهی محهدود همهواره امکهان کنتهرل آنهها وجهود داشهت (اینهها عبهارت بودنهد
از Albigensians, Bogomils, Cathars, Kudugers, Manichaeans, Patarenes,
 Paulicians, Phundaites, Poplicani, Publicans, Runkelerو الخ ).در سهال 1162
یکی از مبلغین مذهبی مسلک بدعت بزرگ کهه مهدت کمهی پهس از انتصهاب تومهاس بکهت
( )Thomas a' Becketبه سمت اسقف اعظم کهانتربری ()Archbishop of Canterbury
وارد لندن شده بود به جرم وابستگی به مسلک بدعت گزاران دستگیر شد و در مقابل شهورای
روحانیون اکسفورد مورد محاکمه قرار گرفت .پس از محاکمه او را در مالء عام شهالق زدنهد،
پیکرش را با آهن داغ سوزاندند و در حالیکه نیمه جان بود ،در سرمای زمستان از دروازه شهر
بیرونش انداختند تا در یخبندان دشت بمیرد .تاریخ نویس آن دوران بهه نهام William of
 Newburghاین اقدام را «تنبیه مقدس» نام نهاد .ولی در این قسمت فرانسه کهه یهک سهوم
جمعیت پیرو مسلک بدعت گزاران بودند ،توحش و خشهونت پادشهاهان ،پاپهها ،شهاهزادگان،
شوالیهها و جنگجویان جنگهای صلیبی که در بربریت بیهمتا بودنهد میبایسهت بها ههم ادغهام
میشدند تا این مسلک غیر قابل قبول زدوده میشد.
مسلک بدعت گزاران خطری جدی بهود کهه کلیسهای ارتهدوکس را از داخهل تهدیهد
میکرد .اینکه آیا عیسی مسیح دارای یک طبیعت یا بیشتر است و یا اینکهه آیها روح القهدس
برابر پدر و پسر است و یا مقامی پاﺋین تر از آنها دارد مهوارد اخهتالف بسهیار جزﺋهی در بهین
مسیحیان بود .در عوض با ادغام اعتقاد به عیسی مسیح و نوع عجیب اعتقهاد زرتشهتی بهه دو
نیروی نیک و شر تمام تعالیم کلیسای مسیحیت وارونه شد.
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کلیسا پذیرفته بود که شیطان وجود دارد و او نیرویی خطرنهاک اسهت .ولهی شهیطان
بسیار پاﺋین تر از خدا قرار دارد .او فرشتهای مطرود است که میتوان با عنایت و توجه الهی او
را شکست داد .بدعت گزاران این توازن قوای ملکوتی را چنان وارونه کردند که فلسفهای که از
آن بوجود آمد ،قطعاً نا امید کننده ترین و بدبینانه ترین فلسفه تاریخ بشریت بود .اساس اعتقاد
بدعت گزاران چنین بود :تمام وجود بشریت ،تولد ،زندگی ،مرگ ،ملک سلطنتی ،کلیسا ،خود کره
زمین و آسمانی که بر باالی آن قرار دارد همه مخلوق شیطان هستند .به این اعتقاد داشتند که
خدایی که تورات (کتاب عهد عتیق) از آن نام میبرد ،خدای ابراهیم ،اسحاق ،یعقوب و خهدای
بنی اسراﺋیل کسی دیگر نیست جز شیطان .حتی پاپا نوﺋل در برخی موارد  Satanaeیها خهدا
شیطان خوانده میشد .و این شیطان است که حاکم بر این جهان خاکی است .لذا نباید از ایهن
جهان توقعی زیاد داشت .در این جهان از خدا نباید انتظار صلح ،مرحمهت ،سهعادت ،خوشهی،
بخشش و عشق داشت .بطور خالصه تصویری که کاتارها از این جهان اراﺋهه میدادنهد بسهیار
ساده و نا امید کننده بود .بر اساس اعتقاد آنها هر طور که در این دنیا زندگی کنیم هیچ چیهز
خوبی از این زندگی حاصل نمیشود.
پایبندی به چنین اعتقادی آنقدر زندگی را دشوار میکرد که کاتارها مجبهور بودنهد در
بین خود تعدادی را انتخاب کنند که زندگیشان را بطور کامل بر اساس این نوع اعتقاد بگذرانند.
این «انسانهای کامل» را در زبان روستایی  Bon hommesیا «نیک مرد» مینامیدند ،هر چند
که بسیاری از آنها زن بودند .این گروه «کاملین» چون معتقد بودند که کار کهردن در ایهن
جهان شیطان را تقویت میکند ،کار مزد بگیری انجام نمیدادند .البتهه اگهر کسهی بهه کمکهی
احتیاج داشت در باال زدن آستینهای خود از دیگران سبقت میگرفتند .آنها از نوشیدن شراب
و شیر ،خوردن گوشت ،ماهی ،تخم مرغ ،کره و پنیر اجتناب میکردند .آنهها بهه معنهی واقعهی
کلمه گیاه خوار بودند .از انجا که حیوانات از طریق مقاربت جنسی تولید نسل میکنند و از آنجا
که آنها معتقد بودند شیطان از طریق مقاربت جنسی این جهان را پر از مخلوقات خود میکنهد،
از خوردن همه محصوالت حیوانی اجتناب میکردند .این عهده هرگهز ازدواج نمیکردنهد و از
معاشههقه خههودداری مینمودنههد .صههاحب چیههزی نبودنههد و روزی خههود را بهها اعانههات مههردم
میگذرانیدند .تمام زندگیشان را صرف مسافرت ،موعظه ،نیایش و اعمال نیک میکردند.
آنهایی که نمیتوانستند «انسان کامل» باشند به دو گروه تقسیم میشهدند .گهروه اول
«شنوندهها» بودند و گروه دوم کسانی که بعد از انجام مراسهم غسهل تعمیهد «مهؤمن» نامیهده
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میشدند .برای این دو گروه هیچ نوع مراسم مذهبی خاصی بوجود نیامده بود ،جز آنکه به افراد
گروه «کاملین» به شیوه خاصی ادای اِرادت کنند که بر آن نام  Melioramentumیا «ارتقاء»
نهاده بودند .این شیوه خاص ادای ارادت این طور بود که در مقابل «کاملین» تعظیم میکردند و
این نیایش را تکرار میکردند« :از خدا میخواهم مرا توفیق دهد که مسیحی خوبی شوم و مرا به
پایان نیک زندگی هدایت کند».
اعتقادات این بدعت گزاران شامل اصول پیچیدهای از الهیهات بهود .تها آنجاﺋیکهه مها
میدانیم خود کاتارها از تأثیر تعالیم زرتشت بر اعتقادشان نا آگاه بودند .کتاب مأخوذ دینشان
چهار کتاب اول انجیل عهد جدید ( )Gospelبود که آنها را بطور بیسهابقهای تعبیهر و معنهی
میکردند .مسلک بدعت گزاران مسهلکی عرفهانی ( (Gnosticبهود .ردهههای بهاال ،آمهوزش
محرمانهای میدیدند و تعابیر مخفی را فرا میگرفتند که در دسترس مردم عادی نبود .ظاهراً
«مؤمنین» امیدوار بودند که در شرایط مناسب ،پس از مهرگ روحشهان میتوانسهت از طریهق
تناسخ 28در قالب انسانی کامل ظاهر شود .سیصد سال بعد از این دوران ،شکسپیر اعالن داشت
که این اعتقاد توسط فیثاغورث ( )Pythagorasوارد اروپا شده است( .فیثاغورث 29در یکی از
نوشته های خود گفته بود که روح پیر زنان ممکن است بطور تصادفی در پیکر پرندههای وحشی
وارد شود) .احتمال دارد که کاتارها این باور خود را از یونانیهها گرفتهه باشهند و یها شهاید از
سرزمینهایی دورتر در شرق .و یا شاید از آنجا که همه قادر نبودنهد زنهدگی «کامهل» داشهته
باشند خود دست به ابداع این نوع تفکر ،مستقل از اقوام دیگر میزدند .آنچه کهه یهک مهؤمن
می توانست به آن امید داشته باشد این بود که در نوبت بعدی بصورت یک «انسان کامهل» یها
 Bon hommeمتولد شود .ب رای باال بردن احتمال رسیدن به این آرزو« ،مهؤمنین» روزهها و
لحظات آخر زندگی را برای ایهن ارتقهاء مقهام انتخهاب میکردنهد .در مراسهمی معهروف بهه
 Consolamentumکه احتماالً به معنی دلداری است ،قبل از مرگ به مقام «کامهل» ارتقهاء
داده میشدند .هر چند که در این مورد اختالف نظر وجود دارد ،ولی گفته میشود که پهس از
ارتقاء مقام« ،مؤمنین» از خوردن غذا و آشامیدن آب تا مرگ خهودداری میکردنهد و بهه ایهن
عمل نام  Enduraگذاشته بودند.

 28تناسخ ،یعنی حلول روح یک انسان مرده در بدن یک نوزاد جدید  -م
 29فیثاغورث فیلسوف و ریاضی دان متولد شهر ساموس در خطه ایونیا – یونان  475-569ق م  -م
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با مطالعه وقایعی که توسط کارگزاران کلیسا در مورد جنگ علیه کاتارهها و گروهههای
مشابه در سایر نقاط اروپا نگاشته شده است این واقعیت یاد آوری میشود که تقریباً تمام آنچه
ما درباره پیروان بدعت گزاری مهیدانیم ،از طریهق اظههار نظرهها و حمالتهی بهوده اسهت کهه
دشمنانشان علیه آنها ابراز داشهتهاند .گزارشهات دادگاهههای تفتهیش عقایهد ماننهد گهزارش
 Jacque Fourierاسقف شهر  Pamiersکه بعدها خود به مقام پاپ رسهید ،بطهور دقیقهی
ادعاهای متهمین و متهم کنندگان را ضبط کرده است .روحهانیون مسهیحی بها حهرارت و بهه
شیوهای نمایشی علیه بدعت گزاران قلم فرسایی کردهاند ولی معموالً تشخیص گزارشات واقعی
از تبلیغات آسان است.
کاملترین شرحی که از اعتقادات بدعت گزاران در دست است مربوط به جنوب فرانسه
نمی شود بلکه منشاء آن در سرزمینهای شرقی اروپا یعنی بالکان است .بدعت گهزاران منهاطق
بالکان که خود را بوگومیهل ( )Bogomilمینامنهد قبهل از همتاههای خهود در غهرب اروپها،
فعالیتشان را آغاز کردند و اجتماعشان تا لحظهای که در پایان قرن چهاردهم مهیالدی توسهط
سلطان عثمانی تسخیر شدند ،در حال شکوفایی بهود .در تمهام دوران زنهدگی مسهلک بهدعت
گزاران ،تبادالت امور مذهبی بین دستههای مختلف این مسلک در جریان بود .از سهرزمینهای
شرقی در بالکان ،کتاب ،مبلغین مذهبی و کادرهای سازمان دهنده برای کمک به برادران دینی
در غرب فرستاده می شدند و در مقابل کسهانیکه بهه اجبهار از پهاپ و مهأمورانش در رم فهرار
میکردند به حکومت بزرگان دین در قسطنطنیه پناه میبردند .لذا میتوان بها اطمینهان نسهبتاً
زیاد ننیجه گرفت مطالبی که علیه بدعت گزاران در بلغارستان ،صربستان ،کرواسهی ،بوسهنی و
حتی بیزانس در قرن دهم توسط کشیش بلغهاری بهه نهام  Cosmasنوشهته شهده در مهورد
پناهندگان مونسگور نیز صدق میکند .این کشیش در یکهی از خطبهههای خهود علیهه بهدعت
گزاران گفته بود:
این بدعت گزاران از لحا ظهاهری ماننهد گوسهفند هسهتند .مردمهانی آرام،
متواضع و کم صحبتند که سخن بیهوده نمیگویند ،خنده بلنهد از آنهها شهنیده
نمیشود و رفتاری نمیکنند که آنها را بتوان از مسیحیان واقعی تشهخیص داد.
ولی جوهرشان چون گرگی گرسنه و درنده است .آنها از شیاطین نیز خطرناک
ترند .چون شیاطین از صلیب و عیسی مسیح و تصهاویر او میهراسهند .آنهها
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برای عالﺋم احترام قاﺋل نیستند و آنها را بهت مینامنهد .آنهها اشهیاء مهذهبی
مربوط به قدوسین را تمسخر میکنند و زمانیکه ما در مقابل این مقدسهات بهه
تواضع میایستیم ،ما را به باد استهزاء میگیرند .آنها میگویند کهه معجهزات،
توسط خدا صورت نمیگیرند بلکه توسط شیطان انجهام میشهوند تها انسهان را
اغواء کنند.............
آنها می گویند این خدا نبود که این جهان را خلق کرد بلکه شهیطان خهالق ایهن
جهان است...........
عشاء ربانی ( )Holy Cummunionبه فرمان خدا سنت قرار نگرفهت و نهان
عشاء ربانی ( )Eucharistقطعهای از پیکر عیسی مسیح نیست بلکه تکه نهانی
است معمولی چون نانهای دیگر.............
آنها مخالف کشیش و کلیسا هستند با همه نیایشها بجز نیایش خهدا مخالفنهد.
آنها قوانین موسی و کتابهای پیامبران بنی اسراﺋیل را رد میکننهد و بهه مهریم
مقدس احترام نمیگذارند.
این کشیش ( ) Cosmasبرای آنکه مردم ساده توسط بدعت گزاران اغهوا نشهوند هشهدارهای
خود را تکرار میکند که مردم گول ظاهر مقدس و زندگی ساده بزرگان دین کاتار را نخورید.
«بدعت گزاران مدعی اند که این شیطان است که انسان را به اختیار کردن زن ،خوردن گوشت
و نوشیدن شراب اغواء میکند .آنها لذات زندگی را از لحا تزکیه نفهس ،چهون کاهنهان رد
نمی کنند بلکه دلیل رد آنها این است که این اعمال ناپاکند».
مشکلی که کلیسا با کاتارها داشت فقط مربوط به اعتقاداتشان نمیشد .در بسهیاری از
نوشتههایی که به تندی کاتارها را مورد حمله قرار دادهاند اشاراتی وجهود دارد کهه داللهت
میکند بر نگرانی کلیسا از اینکه «کاملین» کاتارها ،در مقایسه با کشیشهها ،نمونهه بهتهری از
نفس پاک را برای مردم عرضه میکردند .تنها کاری که کشیشان میتوانستند بکنند این بهود
که اهداف و ظاهر روحانی بدعت گزاران را به زیر سؤال بکشند .از آنجا که «کاملین» معموالً
در گروههای دو نفره یک جنس (یا زن یا مرد) مسافرت میکردنهد ،کشیشهان آنهها را مهتهم
میکردند که «اعمال غیر طبیعی» انجام میدهند .از آنجا که در غرب اروپا ایهن بهاور وجهود
داشت که منشاء بدعت گزاران بلغارستان است ،آنها را معموالً بلغار ( )Bulgarsمینامیدنهد.
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این نام درفرانسه شکل  bougresرا گرفت .و نیز لغت  buggersدر انگلیسی [ که دشهنام
است ] از این لغت مشتق میشود.
البته راهبان و راهبهها میبایستی کامالً از لذات جسمانی پرهیز کنند .این واقعیت کهه
فقط بدعت گزاران و نه صومعه نشینان متهم به همجنس بازی میشدند مؤکهد آن اسهت کهه
راهبان و راهبهها رابطه جنسی زن و مرد را ترجیح میدادند ،امری که کامالً واقعیت داشت .در
کتاب «قتل عام در مونسگور» گزارشگر وقهایع بهه نهام Abbot Radulph of Coggeshall
داستان بسیار دردناکی از اسقف اعظم ناحیه  Rheimتعریف میکند .این روحانی عالی رتبهه
به همراه تعدادی از روحانیان زیر فرمان خود در خارج از شهر مشغول قدم زدن بود .یکهی از
روحانیان بلند مرتبه به نام  Gervais Tilburyدختر جوانی را میبیند که به تنهایی در یک
باغ انگور قدم میزند .به نزد او میرود و از او درخواست معاشقه میکند .دختر جوان با متانت
به او نظر کرده ،درخواست این روحانی را رد میکند .دلیلی که در رد درخواست روحانی بلنهد
پایه میآورد این است که «اگر من بکارت خود را از دست بدهم ،جسهم مهن بالفاصهله آلهوده
میشود و تا ابد لعن میشوم».
این روحانی ب لند پایه که فهمیده بود این نوع منطق ،خاص بهدعت گهزاران اسهت او را
دستگیر میکند و نزد اسقف اعظم میبرد .پس از یک دادگاه مختصر و فرمایشی ،دختر جوان و
معلم کاتار او بر تیری بسته شده ،زنده در آتش سوازنده میشوند .در ایهن دادگهاه از روحهانی
بلند پایه در مورد این که چرا از آن دختر درخواست معاشقه کرده بود حتهی یهک سهؤال ههم
نمیشود.
لغزش جنسی تنها نقطه ضعفی نبود که تشکیالت مهذهبی مسهیحیت را بهه آن مهتهم
میکردند .پس از قرنها زیاده طلبی و مال اندوزی هم کلیسای کاتولیک در غرب و هم کلیسای
ارتدوکس در شرق به منشاء نابرابری و فساد اخالقی تبدیل شده بودند .ایهن وضهعیت فسهاد
اخالقی تا آنجا پیشرفته بود که دامان پاپ جان دوازدهم را در قرن دهم میالدی آلهوده کهرده
بود .او را به اتهام سوگند دروغ ،اهانت به مقدسین ،فروش اموال کلیسا ،زنای محصنه ،زنای بها
فرزند ،قتل و تبدیل کلیسای  ST. John Lateranبه فاحشه خانه ،به دادگاه کشانیدند.
هدف من از سفر به مونسگور این نبود که وارد حصار و استحکامات قلعه بشهوم .تنهها
میخواستم محلی را ببینم که در آن تعداد زیادی از مردم بیگناه به قتل رسیده بودند و نسبت
به آنها ادای احترام کنم .ولی چون تا اینجا آمده بهودم مایهه تأسهف بهود اگهر حهداقل سهعی
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نمیکردم وارد آن بشوم .لذا از طریق راه باریکهای که در کنار درختزار به طرف حصار میرفت
مشغول صعود شدم .سنگ پارههای کف این راه باریکه به طرز خطرناکی لغزنده بودنهد .الیهه
لغزندهای از یخ پله های چوبی که با میخ بلند روی زمین کوبیده شده بودند را چنهان پوشهانده
بود که برای جلوگیری از لغزش و افتادن به انتهای دره ناچار بودم به شاخههای درختان چنگ
بزنم .چند بار به این فکر افتادم که قطعاً مشاعر خود را از دست داده ام .چهون ههیچ انسهان
عاقلی در چنین آب و هوایی قصد صعود از این راه پر خطر را نمیکند .ولی بالفاصله به احتیاط
زیاد از حد خود پوزخند زده و به خود یادآوری میکردم که قلعهه مونسگوردرسهت در همهین
فصل مورد محاصره قرار داشت .صدها نفر در همین فصل سال برای نجات جان ،این راه را طی
کرده و خود را به قلعه رسانده بودند .در میان آنها «کهاملین» هشهتاد سهاله ،زنهان ،کودکهان،
بیماران و زخمیان بودند.
نوک کوه بر منظره زیبای کوهستانی مشرف بود .از هر طرف نمای ردیفی از قلهههای
سفید در دور دست ،با آسمان خاکستری ابر گرفته ادغام شده و در آن محو میشدند .قلعهه
مونسگور در خلوتی کامل قرار گرفته بود .حدود پانصد کاتار و مردان مسلح ،سهاکنان قلعهه را
تشکیل میدادند .بسیاری در داخل قلعه زندگی میکردند و برخی دیگر در آشیانههای بیهرون
دیوارقلعه یا حفرههای داخل جداره کوه سنگی .وقتی که مهاجمین خود را در نوک کوه مسهتقر
کردند ،همه کاتارها مجبور بودند که وارد قلعه بشوند که فضای زیستی برابر با  30متر در 18
متر داشت .بوی تعفن عرق بدن ،مدفوع انسانی و الشه انسانهای کشته شده فضا را پهر کهرده
بود .فالخنی که توسط اسقف  Albiطرح و ساخته شده بود ،شبانه روز بر سر ساکنین نگهون
بخت قلعه تخت سنگ شلیک میکرد و صدای برخورد این سنگها با دیوار قلعه بر شرایط ناامید
کننده و اسف بار موجود میافزود.
محاصره قلعه از اردیبهشت تا ماه بهمن ادامه داشت .در زمستان بهود کهه مههاجمین
توانستند خود را در نوک کوه مستقر کنند .صبح روز اول مهاه مهارس (یهازدهم اسهفند) ،نفیهر
شیپورهایی که از قلعه برخواست نشان از آن داشت که ساکنین قلعه خواهان مذاکره با محاصره
کنندگاناند .مذاکره بالفاصله شروع شد و سریعاً به توافق رسیدند .چهار مهاده مهورد توافهق
عبارت ب ود از :بخشش تمام گناهان گذشته ،سربازان سالح خود را حفظ کنند (مشروط یه آنکه
به گناه خود اعتراف کنند) ،باقی اهالی مجاز به ترک محل شده و خود قلعه جزو امالک خاندان
سلطنتی گردد .ولی ماده پنجم موافقتنامه هر چند قابل پیش بینی ولهی بسهیار بیرحمانهه بهود.
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آنهایی که توبه نمیکردند میبایستی زنده سوزانده بشوند .از همه غیر قابل پیشبینیتهر اولهین
ماده موافقتنامه بود که بر اساس آن برای مدت پانزده روز بین طرفین آتش بس اعهالم شهد.
به این صورت که نه تنها طرفین نمیبایستی به هم حمله کنند ،بلکه موقعیت نظامی خود را نیز
نمیبایست تغییر بدهند .برای مدت دو هفته هر دو جناح متخاصم از جنگ دست کشیدند.
این امر که بسیاری از محاصره شدگان حاضر بودند آن شرایط اسف بار را تحمل کنند
خود جای شگفتی دارد ولی این که بسیاری از مؤمنین از این شرایط آتشبس استفاده کرده و به
رغم محکومیتی که در انتظارشان بود با برگزاری مراسم  Consolamentumخود را به مقهام
«کاملین» ارتقاء دادند امری حیرت انگیزتر است .اینکه بسیاری از کاتارها حاضر شهدند کهه
زنده در آتش سوزانده شوند خود دلیل قدرت اقناع کننده مسلک بدعت گزاران و میزان تزکیه
نفس و از خودگذشتگی پیروان آن است .اگرچه بسیاری از کاتارها از مردمان عادی آن دوران
بودند ولی بسیاری از «کاملین» از فرهیختگان و تحصیل کردگان عصر خود به شمار میآمدند.
قطعاً مسلک بدعت گزاران هم ارضاء کننده قلب بود و هم اقناع کننده مغز.
چگون ه مسلکی ناامید کننده و نفی کننده زندگی که هیچ چیز خوبی در خلقهت نمیدیهد
توانسته بود آن تعداد از مردمان را نه تنها در جنوب فرانسه بلکه در بسیاری دیگر از نقاط اروپا
به سوی خود جلب کند .این اعتقاد که این جهان مخلوق نیرویی شیطانی است حل کننده کدام
مسأله بود ،ق طعاً پاسخ را باید در شرایطی یافت که مردم تحت آن زندگی میکردنهد .بهدعت
گزاری دینی که بدبینی و ناامیدی به آینده را تا حد زیادی افهزایش داده بهود ،زمهانی مفههوم
می شود که مردمانی را در نظر بگیریم که هیچ نوع امید به بهبود آینده ندارند و برای توضهیح
شرایط زندگیشان ناچار به ابداع و بازنگری در مذهبشان میشهوند .بقهول « Hobbeوحشهت
مستمر و خطر مرگی دهشتناک ،زندگی در تنهایی ،مسهکنت بهار ،ناخشهنود و کوتهاه» شهرایط
زندگی این مردم بود .ترس از طاعون ،بیماری ،زایمهان ،خشکسهالی ،ازبهین رفهتن محصهوالت
کشاورزی ،قحطی ،بیعدالتی دستگاه دولتی ،دستگیری وشکنجه ،وحشهت از جنهگ و تخریهب و
نابسامانی ناشی از آن را نیز باید به این فهرست افزود .عالوه بر وحشتی که شرایط زندگی بهر
این مردم تحمل می کرد باید از سقوط اخالقی کلیسا که ناشی از ثروت اندوزی ،استکبار ،فسهاد
تشکیالتی ،آلودگی به گناهان مختلف بود نیز نام برد .سقوطی که منجر شد کهه کلیسها دیگهر
نتواند مرکزی برای التیام روح پیروان دین باقی بماند .این دنیایی که در آن نیکی دیده نمیشد،
احتیاج به توضیح داشت .یک خدای بخشنده مهربهان قطعهاً نمیتواسهت خهالق چنهین دنیهای
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دهشتناکی باشد .ولی کلیسا اصرار داشت که خالق این جهان بخشنده و مهربان است .در نظر
بدعت گزاران ،فقط شیطان بود که میتوانست خالق جهانی چنین زجرآور و دهشتناک باشد.
از لحا ظاهر طرز تفکر اروپاﺋیان قرون وسهطی بچهه گانهه ،معصهومانه ،ناآگهاه ،غیهر منطقهی،
سرنوشت گرا ،پایبند به خشونت غیر عقالیی ،پذیرش بهدون قیهد و شهرط حاکمیهت ،و تغییهر
ناپذیری جایگاه فقیر و غنی در جامعه به نظر میرسید .در واقع کافی بود که مطلبی در کتهابی
نوشته شود و یا از زبان یک کشیش یا  Bonhommeبیان شود تا مردم عهادی آنهرا حقیقهت
مطلق بپندارند.
البته موارد استثناﺋی نیز وجود داشتند .آقای  Le Roy Ladurieدر کتاب خهود بهه
نام  Montaillouاز قول یهک کشهاورز جسهور آن دوران بهه نهام Raymond de l'Aire
می نویسد که او به هیچ یک از تعالیم کلیسا اعتقاد نداشت و گفته بود که مسیح نیز مانند همهه
مردم از طریق مقاربت زن و مرد به دنیا آمده است .این کشاورز جسور در روستای خود بهه
این شهرت داشت که در گذشته مردی دیوانه و جادوگر بوده است.
به طور کلی بین طرز تفکر امروزی و دوران قرون وسطی شکافی ژرف وجود دارد .البته
تفاوت فقط در این نیست که مردم قرون وسطی در اعصاری دور زیست میکردهاند .اگهر بهه
گذشته ای دورتر در عصر امپراطهوری رم نظهری بیهافکنیم ،مردمهی را مهیبینیم کهه از لحها
اعتقادات ،طرز تلقی و برداشت از زندگی چندان تفاوتی با ما نداشتهاند .پس چه شد که بعدها
طرز فکر مردم آنگونه دچار تغییر شد؟ چه عاملی باعث سقوط اخالقی و فکری اروپا گردید؟
به نظر من اگر چه بین سقوط امپراطوری رم و عصر اضهمحالل قهرون وسهطی حهدود
پانصد سال فاصله وجود داشت این سقوط رم بود که هر چند بهه طهور غیرمسهتقیم منجهر بهه
پیدایش فرهنگ نا امید کننده قرون وسطی شد.
سقوط تدریجی و طوالنی امپراطوری رم در غرب تنها دارای جنبه تقسهیمبندی جدیهد
جغرافیایی و تغییر حاکمیت نبود .بلکه آنچه رخ داد قطع کامل با گذشته بود .برای شهروندان
و حتی بردگان ،امپراطوری رم مظهر یک سیستم اقتصادی ،شبکه ارتباطات ،ساختار ایدﺋولوژیک،
و میزانی فرهنگی بود .تمام آنچه که در طول قرون توسعه پیدا کرده بود ،در مدت کوتاه چنهد
نسل به کلی از بین رفت.
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عالوه بر اینها وابستگی کهن مردم به سرزمینشان ناگهان گسسته شد .الگهوی اسهکانی
که قدمتش تا عهد باستان و حتی قبل از آن میرسید ناگهان تغییر کرد .اگر دانش امروزی ما
درست باشد ،الگوی سکونت اروپا از آغاز عصر کشاورزی در طول «دوران نو سنگیNew ( »30
 ) Stone Ageاز هزاران سال پیش تا قرن چههارم مهیالدی تغییهر نکهرد و مهردم در منهاطق
اجدادی خود باقی میماندند .از قرن چهارم میالدی به بعد است که به نظر میرسد مهاجرت
و تغییر محل سکونت آغاز میشود .هیچ کس دلیل کامل ایهن تغییهر در اسهکان را نمیدانهد.
شاید تغییر در آب و هوا عامل این تغییر بود و یا شاید بهبود شرایط زندگی در یک ناحیه منجر
به افزایش جمعیت در آن شد .عامل هر چه بود چنین به نظر میرسید که در آن دوره بخشی
از بشریت برای اولین بار به آن سنی از بلوغ رسیده بود که دیگر نمیتوانست در خانهه پهدری
زندگی کند و میبایست آن را ترک و در محل جدید اسکان کند .کسانی که قبال در آن محل
جدید زندگی میکردهاند میبایست محل زندگی خود را ترک کننهد تها تهازه واردیهن بتواننهد
زندگی خود را در آنجا آغاز نمایند.
سقوط امپراطوری روم  ،این عظیم ترین سازمان سیاسی و اجتماعی اروپای غربی که بهر
یک چهارم بشریت حکومت میکرد توسط کسانی صورت گرفت که ابتدا برای حفظ جان به آن
پناه آورده بودند .این تازه واردین به صورت گروهی نامتمدن و بربر وارد امپراطوری رم شدند.
آنها مردمی بودند پایبند به اصول دالوری ،بیخبر از زندگی شهری ،فاقهد سهنت فرهیختگهی و
بیاعتقاد به کسب ترقی خواهانه دانش .لذا این جماعت جدید توانایی آن را نداشتند که پس از
سقوط امپراطوری روم ،آهنگ ترقی رومیان را ادامه دهند و ناچار بودند کهه تمهدنی جدیهد را
دوباره از هیچ پایه گذاری کنند .ولی هر بار که نظمی نوین اعمال میشد ،هر بهار کهه حهاکمی
جدید مانند شارلمانی 31سعی کرد که حکومتی مقتدری بوجود بیاورد ،جمعیتی جدید وارد مرزها
میشدند و شالوده متزلزل نظم جدید را فرو میپاشیدند .این دوران متالطم حدود ههزار سهال
طول کشید .از قرن پنجم زمانی که یک ژنرال ژرمن آخرین امپراطور غرب را ساقط کهرد تها
قرن پانزدهم که مهاجرت ترکان به پایان رسید ،الگوی اسکانی که کما بیش تا امروز ادامه دارد
بوجود آمد.

 30دوره نوسنگی در اروپا  4000ق-م تا  2000ق-م
 Charlemagne 31یا شارل کبیر  749-814ب-م
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هم آن زمان که بادبان کشتی وایکینگها از افق شمال اروپا پدیدار شد و هم آن زمان که
یورش عربهای شتر سوار از جنوب آغاز گردید ،خطر اصلی که اروپا را تهدید میکرد همواره از
شرق بود :نگرانی که هنوز در بطن ذهن مردم اروپای مرکزی هر چند به میزانی ضعیف ادامه
دارد .پس از انقالب «بنفش» چکسلواکی و رهایی آنها از نفوذ شوروی ،یکی از موسیقیدانان ضد
شوروی آن کشور به من گفت «:چیزی که ما هرگز نمیتوانیم ببخشیم این است که شوروی ما
را تبدیل به جزﺋی از کشورهای شرقی کرد .در حالیکه چکسلواکی متعلق به جهان غرب است».
این احساسی است که در بسیاری از کشورهای غربی دیده میشود .نمونههای آن عبارتند از
تنفری که لهستانی ها از روسها دارند ،تنفر و ترسی که که سران آلمان نازی نسبت به ساکنین
سرزمینهای شرقی نشان میدادند ،سوء ظنی که بسیاری از ساکنین آلمان غربی نسبت به
ساکنین آلمان شرقی دارند و از همه متأخرتر تضاد در حال رشدی که بین جهان سکوالر غرب
و جهان اسالمی بوجود آمده و در کتاب «برخورد تمدنها» اثر ساموﺋل هانتینگدن ( Samuel
 )Huntingdonتحلیلگر معروف آمریکایی به آن اشاره شده است.
برای اروپا ،شرق همیشه منشاء خطر بوده است .با این حال آرامش روح نیهز از آنجها
منشاء میگرفت .مسلک بدعت بزرگ که برای نگرانیهای عظیم مردم اروپای قرون وسطی راه
حلی مذهبی اراﺋه کرده بود ،از آن سمت جغرافیایی وارد اروپا شد که عامل این نگرانیها خود از
آنجا آمده بود .آقای  Yuri Stoyanovدر کتاب معتبر و تحقیقی خود به نام «سنت پنههان
در اروپا» در مورد اشاعه اعتقادات "دو بنی" ( )dualismبه بحث میپردازد .از دین زرتشهت
ایرانیان شروع میکند و ثابت مهیکنهد کهه منشهاء دیهن کاتارههای اروپهای شهرقی ،بالکهان و
امپراطوری بیزانس بود.
او در کتاب خود مینویسد که حدود سال  1170یک پاپ کاتار بهه نهام  Nicetasاز
قسطنطنیه وارد میشود تا سرپرستی شورای عالی کاتارها در شههر ،St. Felixde Caraman
نزدیک شهر [ Toulouseدر فرانسه] ،را به عهده بگیرد .در این شورا تعهداد زیهادی حضهور
داشتند .مدارکی که از آن اجالس باقی مانده اشاره به این دارد که پنج کلیسای اصلی وابسهته
به مسلک بدعت گزاران در آن زمان در بالکان وجود داشته است .یک قرن بعد یهک مفهتش
مذهبی کلیسای دومینیکن به نام  Rainerius Sacchoniکه خود به مهدت هفهده سهال از
«کاملین» کاتارها بهود نوشهت مهادرِ تمهام کلیسهاهای کاتهار ،کلیسهای بلغارسهتان و کلیسهای
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 Drugunthiaدر مقدونیه یا  Thraceبود .همه محققین بر این نظر توافق دارند که بهدعت
بزرگ در اثر لشگرکشی اروپاﺋیان به سرزمینهای جنوب شرقی به دنیای مسیحیت رخنه کرد.
مشکل است بتوان تصور کرد چگونه تعداد زیادی از مردم اروپا که از لحا فرهنگی و
گذشته شان با مردم بالکان آ ن همه تفاوت داشتند (بگذریم از تفاوتشان با ایرانیان) آنگونه بهه
تعالیم یک پیامبر مرده پایبند شدند .و فلسفه او چنان روح این مردم را جذب کهرد کهه تنهها
آتش ،مرگ و دریایی از خون توانست آن را از اروپا بزداید .شهگفت انگیزتهر ایهن اسهت کهه
نمونههایی از این رخدادها را میتوانیم در زمان کنونی پیدا کنیم .اجازه بدهید که از خرابههای
قلعه مونسگور بازگردیم و به بازدید خرابههای باقی مانده از یک جنگ دیگر علیه یهک اقلیهت
مذهبی در نقطه ای با فاصله مکانی هزار و ششصد کیلومتر و فاصله زمانی هشتصد سال برویم.
*****

محاصره و کشتار
شهرت برخی از شهرها به واسطه سر تیتر روزنامهها و یا وقایع تاریخی به حدی است که وقتی
در میابی که با شهرهای دیگر از لحا پیهاده روههای آلهوده ،سهاختمانهای رنهگ و رو باختهه،
فرودگاه کثیف و مأموران اداره گذرنامه عبوس فرقی نمیکنند ،دچهار احسهاس بهدی میشهوی.
شهر ساریوو یکی از این شهرها است .جرقههای اولیه آتش جنگ جهانی اول با سوء قصد و قتل
دوک اعظم  Ferdinand Franzدر این شهر زده شد .سه ربهع قهرن بعهد در سهال ،1992
ساریوو توسط یک ارتش یاغی صرب محاصره شد .این محاصره که  1395روز به درازا کشید،
طوالنی ترین محاصره نظامی در تاریخ جدید اروپا است .در تمام این مدت ،شهر ،زیر بارانی از
شلیک گلوله ،توپ ،خمپاره و بمباران قرار داشت .حوادثی که در این شهر رخ داد بیشباهت به
حوادث محاصره مونسگور نبود .در سال  1996مدت کوتاهی پس از اعالن آتش بس وقتی که
به بوسنی رسیدم با چهره و بوی جنگ و محاصره آشنا شدم .ضمناً چیزی در مورد سرنوشهت
مردم بوسنی آموختم که انتظارش را نداشتم.

101

در جستجوی زرتشت
من برای گشت و سیاحت به این شهر نیامده بودم .من مانند بسیاری دیگر توریسهتِ
فاجعه نبودم که گروه گروه به پاینخت بوسنی میآمدند تا خرابههای ناشی از جنگ را از نزدیک
ببینند .هر کدام با در دست داشتن نقشهای که در تمام دکههای خیابانی فروخته میشهد و بها
دقت تصاویر واضح مواضع خمپاره اندازها و نقاط منفجر شده را نشان میداد ،از محلی به محل
دیگر میرفتند .در این زمان من به عنوان فیلم ساز به همراه یوسف اسالم [ نهام جدیهد کهت
استیونس ] ،تازه مسلمانی که زمانی یکی از معروفترین خوانندگان و ترانه سرایان دنیا بهود ،بهه
این شهر آمده بودم .کمی بعد از پایان محاصره ساریوو گروه ارکستر ایرلندی  U2در این شهر
کنسرتی بین المللی به اجرا گذاشت که نشان بازگشت این شهر به زندگی عادی بود .ولی ایهن
بار در سفر یوسف اسالم ،هیجان عمومی به مراتب بیشتر بود زیرا هدف او از این سفر تأکید و
تاﺋید هویت اسالمی بوسنی بود .شور و اشتیاقی روحانی تمام شهر را فرا گرفته بود .از فرودگاه
تا هتل تقریباً هر تیر چراغ خیابان و هر تابلو راهنمایی که دیدیم با پوسترهای کنسهرت مهزین
شده بود .دوربینهای تلویزیونی در تمام شهر از شور و اشتیاق مهردم بهه دلیهل ورود مهردی
مشهور فیلم برداری میکردند .کامالً مشههود بهود کهه بهرای مهردم شههر ،شناسهایی هویهت
اسالمیشان بسیار اهمیت دارد.
ولی زمانیکه کنسرت یوسف اسالم شروع شد ،همین مردم مشتاق مبهوت شدند .مانند
آن بود که کنسرت او برایشان عجیب بود .یوسف بر این اعتقاد است که اسالم آالت موسیقی
و ترانههای غیر مذهبی را مردود میشمارد .لذا ترانههایی که او در کنسرتش اجرا کهرد همهه
مضمون الهی داشتند و توسط گروهی طبل زن همراهی میشدند که در هیبت درویشان چرخان،
صوفیان مولوی ،با ردای سفید بلند و کالههای نوک تیز در صحنه ظاهر شده بودند .تماشاچیان
ساریوو مبهوت به این کنسرت نظاره میکردند .فکر میکنم که آنها از یوسهف اسهالم [ کهت
استیونس] انتظار کنسرت راک اند رول داشتند .به نظر میرسید که برداشتی که مردم بوسنی
از مسلمان بودن داشتند با برداشت یوسف تفاوت میکرد .مذهب آنها ایمانی نهاب نبهود .در
واقع مسلمانان ساریوو مردمانی آرامند که ضدیتی با اقوام و اعتقادات متفاوت ندارند .البته این
موجب آن نشد که مسیحیان ارتدوکس متعصب صرب که به آنها یورش آورده بودند از خهود
تنفر کمتری نشان بدهند.
ساریوو شهر بسهیار زیبهایی اسهت .معمهاری آن ترکیبهی اسهت از معمهاری عثمهانی،
 Hapsbug baroqueو معماری دهه  60مربهوط بهه تیتوﺋیسهم .دارای منارهههایی بلنهد و
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بامهای سرخ خانههایی که در دو طهرف رودخانهه  Miljackaبهر شهیب پردرختهی ردیهف
شدهاند .همین زیبایی و حالت عادی آن است که تخریبی را که توسط سالحهای مدرن نظامی
بر آن وارد شده وحشتناکتر جلوه میدهد.
بالفاصله پس از ورود به ساریوو در فرودگاه با چهره زشت این تخریب آشنا شدم .در
منطقه مسکونی که پشت خط نیروهای یاغی قرار داشت از ههر چههار خانهه ،یکهی بهه تلهی از
آجرهای شکسته تبدیل شده بود و خیابانها پر بود از الشه سوخته ماشینهای سواری .در همهه
جا نوارهای زرد و سیاه را میشد دید که چون ماری جلوی حیاط خانهها و گوشه خیابانها را در
خود پیچیده بودند و با سه زبان مختلف فریاد برمی آوردند «خطر – مین».
در قسمتهای مرکزی تر شهر هر ساختمانی که دیده میشد توسط شلیک گلوله و توپ سوراخ
شده و یا در اثر برخورد ترکش آنها آسیب دیده بود .بعضی از ساختمانها یک گوشه خود را
بطور کامل از دست داده بودند بطوریکه مفتولهای فلزی بتون بیرون زده و عایقهای الیاف
مانند باند باز شده یک زخم دهشتناک در فضا معلق بودند .در بعضی نقاط ،تمام دیوار بیرونی
ساختمانی از بین رفته بود و قسمتهای داخلی و اتاقهای آن مانند یک خانه عروسکی کامالً هویدا
بود .تکان دهنده تر از همه مشاهده مردمانی بود که سعی میکردند بدون توجه به فاجعهای
که در همسایگی شان اتفاق افتاده تا حد ممکن به زندگی عادی خود ادامه دهند .در دو برج
ساختمانی مرکز شهر که نامشان بر اساس دو شخصیت لطیفههای مشهور ساریوو انتخاب شده
( )Momo and Uzeirسوراخ بزرگی در اثر شلیک توپ بوجود آمده بود .ولی با این حال در
باال و پاﺋین این سوراخهای بزرگ که چند طبقه را ویران کرده بودند پنجره خانههایی دیده
میشد که به پردههای گلدار مزین شده و ساکنین آنها در آنجا به زندگی خود ادامه میدادند.
تخریب ساریوو بطور تصادفی صورت نگرفته بود .دشمن اهداف خود را با دقت کامل
انتخاب کرده بود .ولی درک علت آن برای من دشوار بود .از آنجا که خبرنگاران خهارجی در
هتل  Holiday Innمقیم شده بودند ،ساختمان آن از تعرض مصون مانده بود .در حالیکه از
ساختمان روزنامه  Oslobodjenjeچیزی جز یک ستون که در میان انبوهی از آجر و سهیمان
قرار داشت باقی نمانده بود .چرا ساخنمان مدرن و خوش رنگ و نگار خانه سالمندان که مردم
محلی آن را  Disneylandمینامیدند مورد تخریب قرار گرفته بود؟ شاید دلیلش آن بود که
سالمندان حامل تجارب گذشتهاند .چرا میبایست مدرسه موسیقی کودکان بطور مهدام مهورد
تعرض قرار بگیرد ،نقاشی کودکان که به در و دیوارها نصهب بهود کنهده و در حیهاط مدرسهه
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پراکنده شوند ،آالت موسیقی به طرز وحشهیانهای شکسهته شهده و در و دیهوار آن بهه ادرار و
مدفوع آلوده شود؟ شاید علت آن است که کودکان آینده یک ملتند .چرا میبایسهت داخهل
کنیسه کوچک یهودیان که در کنار تپهای قرار داشت سوخته و از کیسههای شنی پر شده و در
گوشه و کنار آن ادرار شده و پنجرههای مزین آن خرد شده باشند تا تیراندازان از آنجا مردم را
مورد سوء قصد قرار دهند؟
دیوارهای گرد و زیبای مجتمع تفریحی و ورزشی مرکز شهر به نهام اسهکندریه در اثهر
شلیک گلوله سوراخ شده بودند .زمانیکه این مجتمع را دیهدم نفربرههای ضهد گلولهه «نیهروی
ثبات» سازمان ملل متحد به نام  SFORآن را احاطه کرده بودنهد .بهر بهاالی درب ورودی
بلند این مجتمع کسی به زبان انگلیسی نوشته بود «چرا؟».
همین سؤال را از معلم موسیقی که مدرسه موزیک کودکهان را بهه مهن نشهان مهیداد
پرسیدم .او زنی کوتاه اندام بود با موهایی که در آن آثار سفید شدن دیده میشد .دامنی سبز
رنگ و کفشی ساده و بدون پاشنه داشت .آنقدر ظاهری عادی داشت که تصور آنکه او یکی از
قهرمانان این جنگ است دشوار مینمود .او در تمام طول محاصره و بمباران سهاریوو کودکهان
دانش آموزش را به خانه خود می آورد تا در حالیکه بارانی از گلوله و خمپهاره در اطهراف آنهها
فرود میآمد به آموزش موزیک خود ادامه بدهد .او در پاسخ به سؤال من گفت « :آنها همیشه
از ما متنفر بودند ،چون با آنها تفاوت داریم»
«ولی مگر از نظر نوادی همه شما جزو اسالوها نیستید؟»
«اصالً اینطور نیست .ما اهالی بوسنی مخلوطی از اقوام مختلفیم و بسیاری از این اقهوام
قبل از آمدن اسالوها به این مرز و بوم در آن زندگی میکردند .این اقوام عبارتند از :دالماتیان
( ،)Dalmatiansالیریانها ( ،)Illyriansآوارها( ،)Avarsهونها ( ،)Hunsو آالنهها()Alans
اسالوها  -یا مردم کروواسی و صرب  -بعدها به این مرز و بوم آمدنهد .و بعهد از آنهها البتهه
ترکان آمدند .از این لحا حفظ هویت برای ما در بوسنی همیشه از اهمیت زیهادی برخهوردار
بود .ما هیچ زمان حاضر نشدیم در مقابل نیروهای متخاصم خارجی سر تسلیم فهرود بیهاوریم.
در قرون وسطی زمانیکه صربها خهود را بهه پهای امپراطهور قسهطنطنیه انداختهه و مسهیحی
ارتدوکس شدند و کروواتها در مقابل پاپ در رم زانو زدند و کیش کاتولیک انتخاب کردند ،ما
اهالی بوسنی کیش و کلیسای بوگومیل ( )Bogomilخودمان را ابداع کردیم .ما بهه بوگومیهل
بودن خود مفتخر بودیم».
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از او پرسیدم کیش و کلیسای بوگومیل چگونه بود .ولهی او مطمهئن نبهود .در جهوابم
گفت « :بوگومیل یعنی عاشقان خدا».
پرسیدم « :آیا این یک کیش مسیحی بود؟»
«نه بطور دقیق»
مثل اینکه از نگاه مبهوت من فهمید که احتیاج به توضیح بیشتری دارم به همین علهت
فوراً پیشنهاد کرد که بروم و خود از نزدیهک از آثهار تهاریخی دوران بوگومیلهها دیهدن کهنم.
آثاری که برخی نام «سنگ قبر بوگومیلها» بر آنها نهادهاند .ههزاران قطعهه از ایهن آثهار بهر
تپههای بوسنی خصوصاً در جوار ساریوو قرار دارند .هر کدام در اندازه متفاوتی و برخی بسهیار
بزرگ .بر روی بسیاری از آنها نه نقشی است و نه نبشتهای .آنهایی که منقوشند بسیار معمها
برانگیزند .بر روی برخی خط کهن ( Glagoliticخط اصلی سهریلیک) دیهده میشهود کهه بها
عالﺋم مختلف مزین شده اند چون :روبان ،صلیب شکسته ،پرتو خورشید ،صحنه شکار ،میهمانی و
رقص .یکی از این آثار که در حیاط موزه  Zemaljskiقرار دارد دارای حالتی خاص ایرانهی
است .نقش کنده شده بر این سنگ ،یک شکارچی یا رزم جویی را نشان میدهد با دامنی کوتاه
و چکمههایی بلند .درست مانند کاریکاتور مانکنهای خوش لباس دهه  .1960یک کمان را با
یک دست بلند کرده در حالیکه دست دیگرش بسوی یک دایره در آسمان که احتماالً مهاه یها
خورشید است دراز شده .هیچ جنبهای از مسیحیت در این نقش سهنگی دیهده نمیشهود ،چهه
کاتولیک و چه ارتدوکس .ولی ضمناً نشانی از کیش و اعتقاد انسانی که در زیر این سنگ قبهر
دفن شده وجود ندارد.
به نظرم عجیب میآمد که مردم بوسنی که زمهانی بهه کهیش بوگومیهل خهود افتخهار
میکردند امروز به دین اسالم افتخار میکنند .سعی کردم که این سؤال را به محترمانهه تهرین
شکل از خانم معلم بکنم.
در حالیکه شانههایش را باال انداخت در جوابم گفت:
«در زمان عثمانیان مجبور بودیم که دین مهاجمینی را که بهر کشهورمان غالهب شهده
بودند بپذیریم .بعد از خاتمه استیالی عثمانیهان مها همچنهان میخواسهتیم کهه بها صهربها و
کروواتها تفاوت داشته باشیم .و در آن موقع اسالم این امکان را بهرای مها بوجهود آورده بهود.
راستش اعتقاد به دین بوگومیل مشکالت زیادی داشت .یکی از این مشکالت آن بود که ههیچ
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کشور بوگومیلی در دنیا وجود نداشت .برای ما گرویدن به اسالم این امکان را بوجود آورده بود
که جزوی از یک تمدن بزرگ دیگر بشویم».
گفتم « :ولی این تمدن دیگر ،یک تمدن مسیحی نبود»
با لحن تمسخرانهای گفت «تمدن مسیحی؟» و بعد مرا به سوی خارج از حیهاط ،جهایی
که یادبود محاصره ساریوو بر روی یک قطعه چمن مثلث شکل روبروی ساختمان مدرسهه بنها
شده بود هدایت کرد .این نشان یادبود عبارت بود از یک جعبه شیشهای بزرگ که در داخهل
آن پیانو مدرسه موسیقی قرار داشت .این پیانو به شکل وحشیانهای مورد تعرض صهربها قهرار
گرفته بود .خرد و سوخته بود و کلیدهای آن کنده و کج شده با شکاف و بریدگیهای بزرگ بر
روی درب آن مانند آنکه کسی با تبر به جان این آلت موسهیقی افتهاده باشهد .در مقابهل آن
پالکی قرار داده بودند که به زبهان بوسهنی بهر روی آن نوشهته شهده بهود « :تمهدن – 1996
.»1992
مدتها بعد وقتی که خاطرات سفرم به ساریوو و آشناﺋیم با کیش بوگومیلها را به یاد آوردم بهه
کتابهای تاریخی مراجعه کردم تا بیشتر در مورد اعتقادات مردم بوسنی بیاموزم .چگونه شد که
در تمام اروپا این مردم بوسنی بودند که در مقابل نیروی عظیم مسیحیت مقاومت کردند.
آ نچه که یافتم داستانی بود از قرنها تاریخ سیاه وحشت :جنگ ،قتل عام ،مرگ نابهنگام،
شراب خواری رؤسای اقوام وحشی در کاسه سر امپراطورها و سرداران ارتشی.
در سال  680میالدی قومی صحرا نشین و بت پرست که مخلوطی از ایرانیان و هونهها
بودند و خهود را بلغهار مینامیدنهد (احتمهاالً بهه معنهی مخلهوط) بهه رهبهری آسهپاروچ خهان
( )Asparuchبه مرزهای امپراطوری بیزانس حمله کرده و پس از شکست مفتضحانهای که بر
امپراطور روم بنام کنستانتین چهارم (معروف به ریشو) وارد کردند ،رسماً صاحب تمهام قلمهرو
بیزانس در شمال کوههای بالکان شدند .از اینجا بود که اولین امپراطوری بلغار آغاز شد و بهه
مدت سیصد سال با روم شرقی و تمام ارزشهای آن به مبارزه برخاست.
وق ایع نگارها و دوران نویسان ،مهارت زیادی در گزارش حوادث و وقایع دارند .ولی در
شرح شرایطی که عامل این حوادثاند فاقد مهارتاند .با اینحال از البالی گزارشههای جنگهی
میتوان حدس زد که زمانیکه کروم خان ( )Khan Krumبعد از یکسال تدارک نظامی در سال
 814میالدی با لشگر عظیمی از منطقهه خهود در  Thraceبهه قسهطنطنیه لشهگر کشهید چهه
وضعیتی وجود داشت .لشگر او دارای پنج هزار ارابه بود که توسط ده هزار گاو کشیده میشد.
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مدافعین با سالح و مهمات بر باالی حصار شههر خهود را آمهاده نبهرد میکردنهد .در
کلیساهای متعدد شهر همه کشیشان و راهبان به نیایش خدا گماشته شده بودند تها بها صهدای
بلند نجات شهر را از شر کفار استغاثه کنند .در خارج از حصار شهر تا چشم کار میکرد لشگر
خان چون لکهای سیاه دشت را پوشانده بود .این لشگر فاقد تکنولوژی مؤثر برای محاصره قلعه
بود .در این ارتش از منجنیق که سنگهای بزرگ پرتاب کند و دیهوار حصهار را درههم بکوبهد
خبری نبود .آنها چیزی نیز از تقب زدن زیر دیوار شهر نمیدانستند .این لشگر در میدان نبرد
سه امپراطور رم را یکی پس از دیگری شکست داده بود و کروم خان در جمجمهه سهیم انهدود
آخرین امپراطور روم  Nicephorousشراب نوشیده بود .اگر در تسخیر شهر موفق میشهد
همه را از دم تیغ میگذرانید .کافی بود که یک خاﺋن ،یک برده ،یک سیاستمدار ناراضی ،یهک
بدعت گزار یا یک یهودی تحت ستم قفل دروازه شهر را بگشاید یا نبردبامی از باالی حصار به
پاﺋین بیاندازد تا تمام شهر به نابودی کشیده شود.
خان شخصاً به مقابل سپاه آمد .به سبب عالﺋم و نشانهایی کهه توسهط نگهبانهانش در
اطراف او بر سر تیر حمل میشد از سایر نظامیان به راحتی قابل تشهخیص بهود .بهه دنبهال او
تعدادی روحانی حیوانی را که شاید گوسفندی بود با خود میکشهیدند .خهان مهیخواههد کهه
گوسفند را پای دیوار شهر قربانی کند .او کاله خود خود را در میآورد لبهاس روحانیهان را بهر
روی زره میپوشد .به مدت کوتاهی ساکت میایستد و سپس دستش را به سوی آسهمان دراز
میکند .کسانی که بر باالی حصار شهر این مراسم را نظاره میکنند ناگهان برقی را میبیننهد
که از دست او متصاعد میشود .شاید این برق انعکاس نور خورشید از تیغ تیز چاقوی او بهود.
چیزی تکان نمیخورد جز خود گوسفند .و ناگهان بدون هیچ دلیلی خان بر زمین میافتهد .در
کتاب  Chronographiaاثر لیو گراماتیکوس نوشته شد که خان بر زمهین افتهاد «گهویی کهه
دستی غیبی او را ضربتی زد» .یک توفیق ربّانی سبب شد که این شهر مذهبی از تسخیر «کفار»
نجات یابد.
مذهب واقعی این بلغارهای «کافر» چه بود؟ آیا آنها بودند که آموزشهای زرتشت را به
اروپای شرقی آوردند؟ آنها مردمی پایبند به مذهب بودنهد .از خهود معابهد و پرستشهگاههای
زیادی به جا گذاشتند .به خان اعظم شان لقب «حاکم ربّانی برگزیده خدا» داده بودند .در یکی
از نوشتههای خان نگاشته شده بود که «بلغارها خدمات زیادی نسبت به مسیحیان کردهاند ولی
آنها همه را فراموش کردهاند .ولیکن خداوند از همه چیز آگاه است ».البته روشن نیست خدایی
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که از آن نام میبرند چیست .نویسندههای عرب از بلغارها تحت عنوان مغان (یا زرتشتیان) نام
بردهاند .یوری استویانوف ( )Yuri Stoyanovمینویسد که معابد مکعب با بام مسطح بلغارها
بسیار شبیه آتشکدههای زرتشتیان در ایران بود.
اگر فرض کنیم بلغارهای اولیه پیرو تعلیمات زرتشت بودهانهد ،در قهرن نههم مهیالدی
دیگر مذهب دولتی و تغییر یافته آنها از مقتضیات زمان خود عقب افتاده بود .سرزمینهایی که
زمانی توسط امپراطوری رم در یک واحد متشکل شده بودند ،اینک به سهرزمینهای مسهیحیت
تغییر کرده بودند و آنچه آنها را به هم پیوند میداد ایدﺋولوژی و اعتقادشان به مسیح بود .اگر
امپراطوری بلغار میخواست که واقعاً امپراطوری بیزانس را به منازعهه طلهب کنهد و جزﺋهی از
سرزمینهای اروپایی بشود ،می بایست که اعتقادات گذشهته را رهها کنهد و بهه مسهیحیت روی
بیاورد .ولی سؤال اینجا بود که کدام شاخه مسیحیت را میبایست انتخاب کند :نوع رومهی یها
نوع ارتدوکس؟ البته هر چند که هنوز کلیسا و کیش مسیحیت بطور رسمی به دو شاخه تقسیم
نشده بود ولی تفاوت مسیحیت شرق و غرب به حدی رسیده بود که این جدایی اجتناب ناپذیر
بود .سؤالی که در مقابل خان بلغار قرار داشت این بود که کدام مسیحیت را بپذیرد :بیزانس یا
روم؟ در آن زمان بوریس خان با لوﺋیز آلمانی نوه شارلمانی ( )Charlemagneدرباره خطهوط
مرزی سرحدات خود در حال مذاکره بود .مرزی که امروز در اروپای مرکزی قرار دارد .قدم
منطقی بعدی او طبعاً این بود که مسیحیتی را که حاکمان فرانکها به آن تعلق داشتند بپهذیرد و
به جهان غرب متصل بشود .این احتمهال ،امپراطهور قسهطنطنیه ،مایکهل سهوم را بهه وحشهت
انداخت .بلغارها خود به تنهایی برای روم شرقی خطر بزرگی بودنهد .اگهر بها فرانکهها متحهد
میشدند دیگر کسی در مقابلشان توان مقاومت نداشت .بحران جدی بود .برای جلهوگیری از
این اتحاد او میبایست اقدامی فوری انجام دهد.
با تحمل مخاطراتی جدی ،مایکل لشگر خود را که در حال جنگ با اعراب بود فراخواند
و عازم حمله به سرحدات بلغار در شمال شد .زلزله و نیز نهابودی محصهوالت زراعهی توسهط
ملخها که در طول این حمله متوجه بلغارها شد ،از سوی بیزانس بهه مداخلهه الههی در نهابودی
دشمنان مسیحیت توجیه گردید .فشار لشگر مایکل و مصاﺋب طبیعی به حدی خرد کننده بهود
که باعث شد ،بوریس خان از اتحاد با فرانکها صرف نظهر کنهد .او در سهال  864مهیالدی از
طرف کلیسای ارتدوکس ،غسل تعمید یافت به مسیحیت گروید و لقب مسیحی شاهزاده مایکل
را از پدر خوانده دینی خود مایکل سوم پذیرفت .او نسبت به توافق خود با پادشهاه فرانکهها در
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گرویدن به مسیحیت توسط میسیونرهای کلیسای کاتولیک لوﺋیز خلف وعده کرد .از این زمان
به بعد بلغارها به جهان مسیحیت وابسته به کلیسای ارتدوکس شرق ملحق شدند .ایهن اقهدام
بوریس خان باعث ناخشنودی رجال حکومت خود او شد .از طریق خونریزیهای وحشهتناک و
نابودی بسیاری از خانوادههای اشراف و سرشناس بلغار بود که تاج و تخهت ایهن پیهرو جدیهد
خدای رحمان و رحیم حفظ شد.
پاسخ به این سؤال که عمق این تغییر دین تا چه حد بود بسیار مشکل است .زیرا پاسخ
درست بسته به آن است که بدانیم اساساً بلغارها تا چه حد به تعالیم اولیه دین زرتشت پایبنهد
بودند .بر اساس شواهد جسته و گریخته تنها میتوانیم حدس بزنیم که در نزد آنها ،ریشه دین
مسیحیت بسیار کوتاه بود .در عمق اعتقادات مردم بلغار ،باور دین زرتشت به دو نیروی نیک و
شر حفظ شده بود .اگر حاکمان قسطنطنیه گمان میکردند که بها تحمیهل دیهن مسهیحیت بهه
بلغارها آنها را به زانو در آوردهاند ،پیآمدهای بعدی اشتباه چنین تصوری را ثابت نمود .بلغارها
هرگز از آرزوی دیرینه خود که ایجاد یک کشور بزرگ متشکل از تمام سرزمینهای بالکان بود
دست نکشیدند .در پایان قرن نهم میالدی ،حاکم بلغارستان به نام سایمون ( )Symeonپهس
از الحاق صربستان به حیطه حکومتش ،خود را «امپراطور (تزار) و اشهرف رومیهها و بلغارهها»
اعالم نمود .عنوانی که به تاﺋید پاپ رسید .سی سال منازعه بیوقفه او را به آستانه پیروزی و
غلبه بر امپراطور قسطنطنیه رساند.
در این دوران یعنی بیش از پنجاه سال پس از پذیرفتن مسیحیت دیگر برای همه روشن
شده بود که دینی که بلغارها به آن ایمان آورده بودند مسیحیت ارتدوکس نبوده است .به این
خاطر بود کهه در سهال  922مهیالدی زمانیکهه امپراطهور رومهانوس لکهاپنوس ( Romanus
 )Lecapenusلشگریان خود را عازم جنگ با نیروهای سایمون ( )Symeonکرد ،سهردارانش
سوگند یاد کردند که «در راه مسیحیت» تا لحظه مرگ از جنگ دست نخواهند کشید .این امر
داللت بر آن داشت که آنها مذهب بلغارها را یک مذهب مسیحی برنمی شمردند .در نتیجهه
این جنگ رمانوس لکاپنوس به شکلی بسیار غیر عادی بر نیروهای سایمون غلبه پیدا کرد و آنها
را شکست داد .بر طبق یک سهند بیزانسهی کهه وقهایع آن دوران را ضهبط نمهوده و بهه نهام
 Theophanes Continiuatusمعروف است ،یک پیشگو بهه حضهور امپراطهور قسهطنطنیه
میرود و به او میگوید یکی از مجسمههای شهر ،همزاد سایمون است .رومانوس دستور میدهد
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که سر مجسمه را قطع کنند و در همین زمان در فاصلهای دورتر از ششصد کیلومتر ،سهایمون
بالفاصله به زمین میافتد و میمیرد.
پس از گذشت یکصد سال جنگههای خهونین ،بهاالخره معلهوم شهد کهدام یهک از ایهن
دوامپراطوری بالکان میتوانند به موجودیت خهود ادامهه بدهنهد .در نهایهت ،پیهروزی نصهیب
امپراطوری روم شرقی شد .در اواﺋل قرن یازدهم میالدی ،یک امپراطور بیرحم و خهونریز بهه
نام باسیل دوم ( )Basil Πدر قسطنطنیه بر تخت سلطنت مینشیند و بر آن میشود که برای
همیشه به منازعه با بلغارها خاتمه بدهد .پس از گذشتن لشگریان امپراطوری بیزانس از کوهها
و غافلگیر کردن سپاه بلغار ،لشگریان روم شرقی در شهر مرزی به نام باالتیستا ()Balathista
در مقدونیه امروزی بر بلغارها غلبه پیدا کرده به پیروزی رسیدند .او برای آنکهه بلغارهها را از
اهداف آینده خودش بطور کامل آگاه کند دستور داد که همه چهارده هزار اسیر بلغاری را کور
کنند .اما او از هر صد نفر یک نفر را از کور شدن معاف کرد تا آنها بهه عنهوان راهنمها بهاقی
بلغارهای کور را به سرزمینهای بلغار هدایت کنند .ساموﺋل ( )Samuelتزار بلغار پس از آنکه
مشاهده کرد ،سربازانش شکست خورده و کور مراجعت کردهانهد از شهدت نهاراحتی بیههوش
میشود و پس از چند روز درمیگذرد .به هر حال در سال  1018مهیالدی ،امپراطهوری بلغهار
بطور کامل متالشی شد .پس از سیصد وسی وهشت سال جنگ ،امپراطوری بیزانس بار دیگهر
تمام شبه جزیره بالکان را تحت کنترل خود درآورد و باسیل امپراطور آن به لقب «نابود کننده
بلغارها» معروف شد.
ولی امپراطور بیزانس با ادغام کردن مردم بلغار بهه قلمهرو فرمهانروایی خهود دردسهر
جدیدی برای کلیسای ارتدوکس بوجود آورد .در زمان استیال بر بلغارها ،این مردم برای مدتی
بیش از یکصد سال از مذهبی غیر متعارف پیروی میکردند .پنجاه سال قبل از آن یک روحانی
مسیحی به نام  Presbyter Cosmosرسالهای به نام «وعظ در رد بدعت گزاران» نوشته و در
آن به اعتقادات دوﺋالیزم آنها حمله کرده بود .در این رساله او مدعی شده بود که مؤسس این
فرقه مذهبی یک واعظ طرد شده به نام بوگومیل (عاشق خدا) است .این نام در واقهع ترجمهه
اسالوی  ،Theophilusنامی عادی در میان یونانیان بود که ترجمه التین آن نیهز Amadeus
است .البته باید گفت که به نظر میرسد این ادعا مبنایی تاریخی ندارد و احتماالً اختراع خهود
این روحانی مسیحی است.
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به هر صورت بدعت گزاری در دین شروع شهده بهود .از ایهن زمهان بهود کهه بهرای
جلوگیری از تأثیرات «مخرب» این نحوه نگرش مذهبی امپراطورها ،رجال و روحهانیون متعهدد
بیزانس میبایست تالشی عظیم در پیش بگیرند.
در پایان قرن یازدهم ،امپراطور بیزانس الکسیوس کمنئهوس ()Alexius I Comnenus
تصور کرد که برای همیشه از شر بدعت گزاران خالص شده است .بهترین شرح حال نویس او
که دخترش «آنا» بود در باره بدعت گزاران نوشت« :آنها مانند ماری بودند کهه در سهوراخی
خزیده باشند ».و درباره پدرش نوشت  « :او با وِردی جادویی این مار را از سوراخ بیرون کشید و
در پرتو نور قرار داد».
الکس یوس شنیده بود که معتبرترین واعظ مسلک بدعت گزاران شخصی است بهه نهام
باسیل بوگومیل .اگر این واعظ را بیاعتبار میکرد میتوانست ضربه بزرگی به مسهلک بهدعت
گزاران بزند .لذا امپراطور تحت این عنوان که عالقهای شخصی بهه مسهلک بوگومیهل دارد از
باسیل دعوت کرد که به کاخ ا و رفته و وی را با اصول اعتقادیش آشنا کند .روزی که باسهیل
وارد کاخ شد ،امپراطور و برادرش همه را از خلوتگاه خود بیرون کردند و بهه سهخنان طهوالنی
باسیل درباره مراتب و مراسم گرویدن به مسلک او و اصول اعتقاداتش گوش دادند .در پایهان
سخنرانی ،الکسیوس برخاست و با حالتی نمایشی پرده خلوتگاه را به کنهاری زد .در پشهت آن
یک منشی ،تمام کلماتی را که از زبان باسیل خارج شده بود ،یادداشت میکرد.
در سال  1111باسیل زنده در آتش سوزانده شد« .آنا» دختر الکسیوس در ایهن بهاره
نوشت « :شعلههای آتش چنان این مرد بیدین را بلعیدند که گویی از او سخت خشمگین بودند.
در میان شعلههای آتش فقط خط باریکی از دود دیده میشهد بهدون آنکهه حتهی بهویی از آن
برخیزد .این واقعه ،نقطه عطف تمام زحمات و پیروزیهای امپراطور بود».
در واقعیت بوگومیلها نه بطور کامل سرکوب شدند و نه کسی توان سرکوب کامل آنها
را داشت .حداکثر آنچه که می توانست انجام بگیرد این بود که با کمک نیروی سرکوب گهر و
خونریز مذهبی ،آنها را تحت فشار قراربدهنهد ،بطهور تهدریجی و آهسهته از یونهان ،مقدونیهه،
صربستان و کروواسی به بیرون برانند .در این میان هزاران و یا شاید صدها هزار انسهان جهان
خود را از دست دادند .با اینحال به رغم تمام تالشههای پادشهاهان و امپراطورههای مسهیحی،
مناطق کوهستانی بوسنی و هرتزوگوونیا در مقابل فشارهای بیزانس و پاپ مقاومت کردند وبرای
مدتی طوالنی به اعتقادات خود پایبند ماندند .این سرزمین که به عنوان پایگاه بدعت گرایی در
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سراسر اروپا برای مدت چند قرن مورد نفرت باقی ماند ،اساتید ،مبلغین ،سهازمان دهنهدگان و
قانون گزاران مسلک بدعت گزاری را برای باقی قاره اروپا تأمین میکرد.
باالخره در نیمه دوم قرن پانزدهم ،استیالی امپراطوری عثمانی بر این مناطق به نقهش
بالکان به مثابه منبع اصلی صادر کننده تفکر دوﺋالیستی به سایر کشورهای اروپای غربهی پایهان
داد .زمانیکه ترکان این منطقه را به تصاحب درآوردند به نظر میرسید که دیگر مسلک بدعت
گزاری لحظات آخر عمر خود را میگذرانید .کامالً روشن نیست که چه مدت طول کشهید تها
این مسلک ممنوعه بطور کامل محو شد و یا اساساً چرا از میان رفت .عثمانیها تعصب مذهبی
نداشتند .آنها اسالم را به مثابه مذهب رسمی میشمردند و حاضر بودند که وجود کاتولیکها،
ارتدوکسهای شرقی ،یه ودیان ،زرتشتیان و حتی کفار را در قلمرو حکومت خود بپذیرند .شاید
توضیحی که آن معلم موسیقی در شهر ساریوو به مهن داد بهتهرین توضهیحات بهود .در واقهع
احتمال آن است که مکتب «بدعت گزاری بزرگ» در بالکان بیش از آنچه کهه عمومهاً تصهور
میشود به حیات خود ادامه داد .آقای یوری استویانوف ( )Yuri Stoyanovدر کتاب خود به
نام «سنتهای پنهان در اروپا» از قول منبعی مینویسد که آخرین قبیله بوگومیل در هرتزوگوونیا
در سال  1867به اسالم گرویدند .این همان دورانی بود کهه در آلمهان ،نیچهه در دانشهگاه بها
زرتشت آشنا میشد و خود را آماده میکرد که تعالیم او را بهرای عصهر جدیهد تغییهر بدههد.
بدعت گزاری بزرگ توانست در زیر چنگ و دندان تمام آن نیروهایی کهه بهرای شکسهت آن
همت گماشته بودند به حیات خود ادامه بدهد.
*****

آسیا از جاده النداستراسه شروع میشود

معمای باقی مانده آن است که جنوب فرانسه چه وجه مشترکی بها بالکهان داشهت کهه بهرای
پذیرش «بدعت بزرگ» این مسلکی که نشانی از دین زرتشت داشت چنان آماده شده بود .در
خارج از شهر قدیمی «کرکسون» که در منطقهای دور افتاده مجاور رود  Audoدر فاصلهای نه
چندان دور از مونسگور قرار دارد قدم میزدم و به این معما میاندیشیدم.
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در اینجا بهترین قلعههای قرون وسطی در اروپا ساخته شده است .بنای حلقهه داخلهی
این قلعه در قرن پنجم توسط پادشاه آن زمان به نام «یوریک شاه» ویسهی گهوت شهروع شهد.
معماری آن چنان زیبا بود که الهام بخش تصاویر کتابهای کودکان در عصر ویکتوریا و فیلمهای
والت دیسنی در دوران خودمان قرار گرفت .همچنانکه سعی میکردم خهود را از معهرض بهاد
سرد دی ماه نجات بدهم و دروازه قلعه را که در میان حصار دوجداره بنا شده بود پیهدا کهنم،
نظرم به برج قلعه ،طاقها ،شکاف کمانداران و جوارح آن افتاد و به یاد قلعه دیگری افتادم که در
دورانی مشابه در سرزمینی دورتر در آب و هوایی کامالً متفاوت نزدیک کوهههای Caucasus
در شهر داغستان ساخته شده بود .من این قلعه را سالها قبل در سفری که بهه شههر سهمرقند
داشتم دیده بودم .از آن برای همان برنامه تلویزیونی که امروز کار میکنم فیلم برداری کهرده
بودم.
قلعه دربند ( ) Derbentتوسط پادشاهان ایرانی ساسانی در قرن پنجم یا ششم میالدی
در ساحل دریای مازندران برای جلوگیری از حمالت و مقابله با تهاجم صهحرا نشهینان شهمالی
ساخته شده بود .نام این قلعه در زبان پارسی به معنی «دروازه بسته» است .ولی مانند توپهای
مشهور سنگاپور در آخرین نبرد به نظر میرسید که جبهه دفاعی قلعه در جهتی اشتباه سهاخته
شده بود .در قرن هشتم میالدی این قلعه توسط اعرابی که از جنوب به ایران حمله کرده بودند
تسخیر شد .این تازه واردین پس از تخریب یادبودی که به خط دوران ساسانی بر باالی دروازه
ق لعه بود و اضافه کردن جمالت عربی به جای آن ،باقی قلعه را به حالت اولیه خود حفظ کردند.
این قلعه امروز با قامتی بلند در میان بازار شهر قرار دارد و هنوز چون هزار و پانصد سال قبهل
همچنان تحسین برانگیز است.
شباهت این قلعه با شهر قرون وسطایی فرانسوی خاطرات گذشته را در من زنده کهرد.
تخیالت را به کناری گذاشتم .با خود اندیشیدم که قطعاً شباهت بین قلعهه کرکسهون و قلعهه
دربند به سبب وجه اشتراک آنها در علت وجودیشان و مورد استفاده شان میباشد .مگهر چهه
تعداد راه و روش برای ساختن یک دیو ار دفاعی به دور یک شهر وجود دارد؟ و اساساً چگونهه
کشور پارسها که آنهمه از لحا جغرافیایی و فرهنگی از اروپا بدور است میتوانسته بهر سهبک
معماری یک ساختمان ویسی گوتِ ژرمن ( )Germanic Visigothتأثیر بگذارد.
بارانی سبک و سرد شروع به ریزش کرد .بعد از پیدا کردن دروازه قلعه وارد آن شدم
و خود را به داخل آن قهوه خانه رساندم .قهوهای گرم خریدم و در کنار میزی نشستم و برای
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گذشت زمان شروع به خواندن قطعاتی از کتاب «قتل عام در مونسهگور» نمهودم .بهر حسهب
تصادف شروع به خواندن فصهلی از کتهاب کهردم کهه شهرح سهخنرانی Pierre Roger de
 Mirepoixیکی از شوالیههای قلعه بدعت گزاران بود .این سخنرانی برای گروهی پیش مرگ
خطاب می شد که برای ترور قضات پاپ گسیل شده بودند .بر طبق شههادتهای داده شهده ،در
این مراسم  Roger-Pierreمیپرسد:
«ای خاﺋن ،جامِ آرنالد کجاست»
مقصود او از جام ،کاسهه سهر آرنالهدِ کشهیش بهود .اکرمهات ( )Acermatدر پاسهخ
میگوید « :جام شکسته شد».
«تو میبایستی همان جام شکسته را با خود میآوردی .من آن را با بندهای نقره ترمیم
میکردم و تا پایان عمر از آن شراب مینوشیدم».
نوشیدن شراب از کاسه سر دشمن؟ آیا این همان کاری نبود که کروم خهان بلغهار بها
 Nicephorusامپراطور بیزانس کرد؟ این یک سهنت مسهیحی اروپهایی نبهود .منشهأ آن بهه
بربرهای کافر آسیای مرکزی میرسید .32آیا واقعاً رابطهای بین حاکمان بهدعت گهزار جنهوب
غربی فرانسه و پیروان زرتشهت در دوردسهتهای شهرق وجهود داشهت؟ ایهن ویسهی گوتهها
( )Visigothsبودند که اولین پادشاهی ژرمن را در سرزمینی که سپتامانیای رومی بود بوجهود
آوردند و هم آنها بودند که دیوارهای قلعه کرکسون ( )Carcassonneرا ساختند .میبایست
در مورد این قوم ،از کجا آمده و که بودهاند تحقیق میکردم.
در قرن نوزدهم میالدی ،نخست وزیر اطریش ،شاهزاده مترنیخ ( )Metternichگفتهه
بود که «آسیا از جاده الند استراسه شروع میشود» .الند استراسه جهاده اصهلی اسهت کهه در
شرق وین قرار دارد .امروز اگر به یکی از شهرهایی که در جنوب رود دانوب ،شهمال بالکهان و
جنوب سلسله کوههای کارپاتیان بروید (حتی شهر بخارست) نمودی از جهانی دیگر را میبینید.
چیزی در چهره زنان ،طرز راه رفتن پسهر بچههها ،چیهزی در شهکل و شهمایل کوزههها ،لبهاس
روستاﺋیان ،طرح روی قالیها حتی بویی که در فضا استشمام میشود این احسهاس را در انسهان
بوجود میاورد که جهان شرق در واقع از اینجا شروع میشود .دشهت مسهطح ایهن منطقهه بهه
 32البته این نوع رفتار در میان قبایل ژرمن نیز رایج بوده است .واژه کاپوت به مفهوم خراب شدن ویا شکستن به
زبان آلمانی از ریشه  CAPUTبه معنی سر است .آنها تعداد کشته شدگان را با سر میشمردند .واژه  CAPOبه
زبان ایتالیایی از زبان ژرمنی گرفته شده است که به معنی سر یا رﺋیس است  -م
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سرزمینی تعلق دارد که تا خود چین ادامه دارد .استپهای آسیا اروپایی ( )Eurasianبه پهنای
 4000کیلومتر از پوژتا ( )Pusztaدر مجارستان شروع میشود .از گلوگاه دروازه آهنین دانوب
تا دشتهای رومانی و بلغارستان کشیده میشود ،از سواحل شمال دریای بالکان میگذرد ،جنوب
اوکراین و روسیه را درمی نوردد ،پهنه آسیای مرکزی را در برمی گیرد و در گذر کوههای آلتای
( )Altaiدر ترکمنستان چهین خاتمهه میابهد .در فهرای آن از میهان تنگهه زنگاریهانGap( 33
 )Dzungarianاستپهای شرقی شروع می شود با ارتفاعی بیشتر ،هوایی خشک و سردتر تا خود
منچوری ادامه می یابد .طول تمام این استپها از سرزمینهای نزدیک سهاحل دریهای مدیترانهه
شروع میشود و تا سواحل اقیانوس آرام ادامه می یابد .این استپها ،اقیانوسهی از علفزارنهد بهه
پهنای  350تا  1000کیلومتر .البته امروز پس از سیاست فاجعه آمیهز نیکیتها خروشهچف در
سالهای  1950بسیاری از این علفزارها به مزارع کشاورزی تبدیل شدهاند.
سالها پیش از این ،در سفری که با قطار «بین قاره یی سیبری» داشتم از بخش میهانی
این استپها میگذشتم ،برای چند روز فقط علفزارها دیده میشد .سرزمینی مسهطح و گسهترده
مشابه دشتهای غرب میانه آمریکا .گاهی بلنهدی و پسهتی تهدریجی در زمهین دیهده میشهد،
رودخانه ای ،درختزاری در کنار رودی ،تپهای که از فاصله دهها کیلومتر قابل تشخیص بود .در
جایی یک باتالق کوچک ،درجایی دیگر ،یک باریکه بیابان مانند و باز در جایی دیگر برجسهتگی
قبر صحرا نشینانی که اعصار پیش فوت کردهاند در افق دور از دل علفزار بیرون آمدهاند .ههر
چند که پستی و بلندیهای زمین چون امواج ،سطح استپها را نقش زدهاند ،این دشت وسیع بطور
کلی چون اقیانوسی بیانتها و بینشان به نظر میرسد .به ندرت جایی ،نشهانی از انسهان دیهده
میشود .گاهی شاید روزی دوبار انسانی را سوار بر گاریی میبینی .در این دشت بیانتهها او از
کجا آمده و به کجا میرود خود معمای دیگر است.
در موارد نادری که قطار در یکی از ایستگاههای استپ توقف میکند آنقدر وقت پیهدا
می کنی (شاید حدود سه چهار دقیقه) که سریع از قطار خارج شده به بیرون ایستگاه بدوی و به
انتها جاده اصلی نظری بیفکنی که در فراسوی آن علفزارهای استپ تا بینهایت دامن گستردهاند.
در سالهای  1960که از این استپها دیدن کردم هنوز بخش بزرگی از آن غیر مسکونی
بود و به دست انسانها تغییر نکرده بود .در سفری که در آن سالها با قطار «بین قاره یهی» بهه

 33قسمت غربی مغولستان  -م
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سیبری داشتم کوپه قطار من دارای تخت خواب بود و یک مدیر مدرسه انگلیسی زبهان ،قطعهاً
بطور عمد ،در آن با من همسفر شده بود .او مردی بود کوتاه اندام با کتی پشمین که حداقل دو
درجه از اندامش بزرگتر بود .جهت حفظ وقار ،آرم حزب کمونیست را به جای آنکه بهر روی
کت دوخته باشد بر پشت یقهاش نصب کرده بود .ما درباره سیاست با ههم صهحبت نکهردیم.
ولی در میان مکالماتمان وقتی که زندگی مردم انگلیس و روسیه را با هم مقایسه میکردیم از او
پرسیدم که آیا او صاحب اتومبیل است .او با نگاهی تعجب زده از من پرسید « :اتومبیل به چه
درد من می خورد؟ شهر مجاور محل زندگی من در فاصله هزار کیلومتری قرار دارد».
به خاطر میآورم که از موفقیت کمونیستها در از بین بردن زندگی سهنتی ایهن مهردم
احساس تأثر کردم .از هزار سال قبل از امپراطوری روم تا قرن بیسهتم ،اسهتپهای وسهیع ایهن
منطقه پر بود از مردمی که زندگی خود را در کوچ میگذرانیدند .اینان چادر نشینهایی بودنهد
که بر پشت اسب به همراه گله گوسفند ،بز ،گاو ،شتر یا اسب از یک علفزار به علفزار دیگری با
خانواده و قبیله خود فاصلههای طوالنی را طی کرده و مرتب از منطقهای به منطقهای دیگر کوچ
میکردند .نیازمندیهایی چون شیر ،گوشت ،پوست و پشم را از حیوانات خود تهیه میکردنهد و
آنچه را که خود نمیتوانستند تول ید کنند از طریق معامله پایاپای با اقوام و قبایل دیگر بدسهت
میآوردند.
این مردم ،برای جلوگیری از ازدحام دامهایشان در علفزار ،معموالً در گروههای کوچکی
که از چند خانواده تشکیل میشد کوچ میکردند .ولی در زمستان ممکن بود که تمام یک قبیله،
منطقهای را انتخاب کنن د و همگی در آن چادر بزنند و یک شهرک موقت چادرنشین را بوجود
بیاورند.
در قرن سیزدهم کشیشی به نهام  Willem Van Ruysbroeckجههت جاسوسهی از
تاتارها که در آن دوران بر استپها حکومت میکردند فرستاده شد .او در گزارش خود نوشت :
«این مردم ،سرزمین سکاها را از دانوب تا آنجا که خورشید طلهوع میکنهد بهین خهود تقسهیم
کردهاند .رﺋیس هر قبیله بر اساس تعداد افراد قبیلهاش خوب میداند که حدود علفزاری که به
او تعلق دارد چقدر است و کجا دامش را در چهار فصل سال به چرا ببرد .در زمستانها آنها به
مناطق جنوبی گرمتر کوچ می کنند و در تابستانها به مناطق شمالی خنک تر میروند ».به نظر او
این روش زندگی بسیار حیرت انگیز مینمود« .وقتی که به میان این مردم آمدم به نظرم رسید
که وارد جهانی کامالً متفاوت شده ام».
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بقول این کشیش ( )Ruysbroeckمغولها جزو تازه واردین استپهای غربی بودند .این
گروه به سرزمینهای ایران تعلق داشتند .مردمی بودند چادر نشین که بهه زبهان ایرانهی تکلهم
می کردند ،پیرو فرهنگ ایرانی بودند و تحت تأثیر اعتقادات مذهبی ایرانی قرار داشتند .سکاهای
ایرانی که مانند کشتی اقیانوس علفزارهای استپ را در مینوردیدند گاهی ماننهد آنکهه طوفهان
دریا آنها را مجبور به لنگر انداختن در ساحل کرده باشد به روسهتاها و شههرهای مسهیر خهود
حمله و آنها را غارت میکردند .قطعاً برای یونانیان باستان که در همسایگی این مردم زنهدگی
میکردند آنها منظری وحشتناک داشتند .کمانداران اسهب سوارشهان چنهان در سهوار کهاری
مهارت داشتند که انسان و اسب در نظر اول ،یک موجود واحهد مینمهود .در مجمهوع رابطهه
سکاها و یونانیان رابطهای بر اساس همکاری بود ،نه نزاع .سکاها برای شهرهای یونهانی گنهدم
کشت میکردند و هزاران صنعت کار یونانی برای آنها اشیاء پر زرق و برق میساختند.
از آنجا که بدنبال وجه مشترک بین مردم ویسی گوت و سکاها بودم به کتهاب تهاریخ
نویس یونان باستان ،هرودوت مراجعه کردم .او در قرن پنجم قبل از میالد اولین شرح دقیق را
از سکاها اراﺋه کرده است .جزﺋیات زیادی از شرح وقایع او برای من سرگرم کننده بود .مانند
شرح او از مراسم عزاداری که در آن عزاداران به دور ایستاده و بوی دود شهاهدانه سهوخته را
استشمام میکردند و پس از آن با صدای بلند چون گرگ زوزه میکشهیدند .او دربهاره زنهان
آمازون نوشته بود که برای آنکه بهتر بتوانند کمان را خم بکنند یک پستان خود را میبریدنهد.
در زبان یونانی آمازون به معنی بدون پسهتان اسهت .قطعهاً سهخنانی کهه او از زبهان یهک زن
آمازونی بیان کرده ،برای خوانندگان یونانیش که در جامعه شان زنان نقش اجتماعی نداشهتند،
قابل اعتراض بود« .ما نمیتوانیم با زنان شما زندگی کنیم .سنتهای ما با آنها تفاوت میکند .ما
کمانداری میکنیم ،نیزه پرتاب میکنیم و بر اسب سوار میشویم .زنان شما ههیچ یهک از ایهن
کارها را انجام نمیدهند .آنها در ارابههای خود مینشینند و بهه کارههایی کهه زنانهه میداننهد
مشغول میشوند ،نه به شکار میروند و نه به جایی دیگر .ما تحمل زنانی اینگونه را نداریم ».در
قرن نوزدهم که برای اولین بار به سبکی علمی ،قبرستانهای باستانی چادر نشینان استپها مهورد
نبش و اکتشاف قرار گرفت ،اسکلتهای زنان بسیاری کشف شد که با احترامات نظامی ،با کمان،
شمشیر و سپر خود دفن شده بودند.
هرودوت قدرت نظامی و شکست ناپهذیری سهکاها را وابسهته بهه روش زنهدگی آنهها
میدانست .درباره آنها نوشته بود « :هر کس که به آنها حمله کند به چنگال آنها اسیر میشود.
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اگر آنها تصمیم به فرار بگیرند ،کسی را یارای رسیدن به آنها نیست .زیرا این مردم نه در شهر
زندگی میکنند و نه در قلعه .آنها سوار بهر اسهب از پشهت زیهن تیرانهدازی میکننهد .آنهها
احتیاجات خود را از گلههایشان تأمین میکنند نه از طریق شخم زدن زمهین .خانهه و کاشهانه
شان در گاریهایشان است».
با اینحال مهاجمینی وارد استپها شدند که توانستند بر سهکاها غلبهه پیهدا کننهد .ایهن
مهاجمین به نوبه خود ملتی چادرنشین بودند .از زمان هرودوت به بعد مردم ایران کهه رابطهه
نزدیکی با سکاها داشتند و به یک زبان سخن میگفتند به تدریج بر استپهای شمالی تسلط پیهدا
کردند .تا پایان قرن اول میالدی ایرانیان توانستند سکاها را بطور کامل جابجا کرده و در خهود
حل نمایند .ما امروز مجموعه ایهن مهردم و قبایلشهان را بهه نهام سهرمتیان)Sarmatian( 34
میشناسیم.
زنان و مردان سرمتی نیز در کنار یکدیگر زندگی و جنگ را بر پشت زین میگذراندند.
با این تفاوت که آنها به سالحهای مؤثرتری مجهز شده بودند :نیزههایی دراز و شمشیرهایی بها
تیغهیی بلند.
دسته چوبی این شمشیرها را با طال آذین میکردند و انتهای گرد آن را به سنگهای بها
ارزش و جواهرات .لباس رزمی آنها شامل کاله خود آهنهی و زرهای میشهد کهه از حلقهههای
متصل فلزی تشکیل شده بود .آنها احتماالً مخترع مهمیز و رکاب بودند که به آنها این امکهان
را می داد تا در جنگ به هنگام یورش به دشمن بتوانند توازن خود را بر روی زین اسهب حفهظ
کنند .آنها اسبهای بزرگتری را پرورش میدادند که در مقایسه با اسبهای کوچک سکاها قهادر
بودند بار سنگین تری را با خود حمل کنند .از نظر فرهنگی آنها نزدیکی بیشتری به همخونهان
ایرانی خود در پارس داشتند تا سکاهایی که اجدادشان بودند .آنها به ایرانیان پارس چنان نظر
می کردند که یک روستایی به شهرنشینان جهت دریافت عقایهد و آراء پیشهرفته .آنهها چهون
پارسها در مراسم مذهبی خود از آتش استفاده میکردند .معلوم نیست که اعتقهادات مهذهبی
آنها تا چه حد تحت تأثیر تعلیمات زرتشتی قرار داشته است .ولی مناطقی کهه در آن زنهدگی
 34آقای حبیب برجیان در نشریه ره آورد شماره ( 49زمستان  )1988مینویسد« :این که در فروردین
یشت اوستا فرواراای مردان و زنان سیرمه [سرمتیان] امچون مردان و زنان آریا و تور و دااه و
ساینی ستوده میشوند نشان میداد که اسالف سرمتاا با قومی که زرتشت از میان آنان برخاست نه
تنها خویشاوند و امسایه ،بلکه از پارهای جهات امکیش نیز بودهاند لفظ سیرمه اوستایی [سرمتیان]
بعداا در ادبیات حماسی ایران به صورت سلم [برادر تور و ایرج] در آمد »  -م
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می کردند شامل نقاطی میشد که آموزشهای دین زرتشت در آن رایج بود خصوصاً از آن نوعی
که توسط مانی در قرن سوم هجری تبلیغ میشد.
برای آنکه بیشتر در مورد سرمتیان بیاموزم به کتاب بسیار جالب «دریای سیاه» اثر نیل
آشرسون ( )Neal Aschersonمراجعه کردم .در این کتاب بیش از حهد انتظهارم رابطههای
نزدیک بین جنوب فرانسه ( )Occitaniaوشرق دور ( )Orientپیدا کردم.
در این کتاب نیل آشرسون توضیح میدهد که آن نشهانههایی کهه مها امهروز آنهها را
وابسته به دوران قرون وسطای اروپا میدانیم اکثراً از سرمتیان ریشه گرفتهاند« :سهبکی کهه در
قرون وسطی به اشتباه گاتیک ( )Gothicنام گرفت مانند اشکال سنگین و آذین شده و فلزکاری
که با لعاب رنگین و جواهرات تزﺋین شده» و همچنین «طبقهه مهردان سهوارکاری کهه صهاحب
زمینند و به دلیل سبک زندگی شوالیه نامیده میشوند» از جمله نشانهای قرون وسطی هسهتند
که از سرمتیان ریشه گرفتهاند.
دلیل آنکه ما امروز این نشانها را با نام گاتیهک ( )Gothicمیشناسهیم آن اسهت کهه
دوران حکومت سرمتیان بر علفزارها ،طوالنی نبود .در اواﺋل قرن دوم میالدی ،گروهی از مردم
اسکاندیناوی که خود را گوت ( )Gothمینامیدند پس از آنکه با کشتیهای خود از دریای بالکان
به سواحل دریای سیاه رسیدند از ناحیه شمال شرقی به این علفزارها کوچ کردند .این گروه تها
قرن چهارم میالدی نواحی تحت تسلط خود را به طرف شرق از بالکان تا دریای سیاه گسترش
داده و بر مردم این منطقه حاکم شدند.
سرمتیان دشمن سر سخت و شکست ناپذیری برای گوتها بودند .گوتها سریعاً دریافتند
برای آنکه بتوانند در مقابل حمالت سرمتیان که فرمهانروای علفزارهها بودنهد مقاومهت کننهد،
میبایست که سبک زندگی ای را که به آن خو گرفته بودند رها کنند و همچون رقبای خود بهه
سوارکاری و استفاده از سالحهای سنگین عادت نمایند .پس از گذشت زمان ایهن دو گهروه از
مردمان با هم به تدریج آمیزش کردند (خصوصاً در حواشی قلمرو تحت حاکمیتشان) تا جهایی
که به رغم ریشه و نسب اصلیشان ،همگی با نام گوتها شناخته شدند .بنهابراین سهبک آشهنای
گاتیک و شوالیههای سوارکار قرون وسطی در حقیقت ناشی از مخلوط شدن نیهروی ژرمنهها و
سنت ایرانی بود .از آنجا که فرهنگ ایرانی مردم استپها از طریق گوتها به ملل غرب در اروپها
نفوذ کرد ،نام گاتیک باقی ماند.
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در این دوران یک طوفهان اجتمهاعی در سهرزمینهای شهرقی اسهتپ مهوجی از هونهها
( )Hunsرا که مردمانی ترک زبان بودند به سمت غرب روان کرد .این مردم که بهه واسهطه
شرایط اقلیمی سختی که در آن زندگی میکردند ملتهی خشهن و چادرنشهین بودنهد ههر نهوع
مقاومتی را که در مقابلشان ظاهر میشد به راحتی سهرکوب میکردنهد .آنهها در قهرن چههارم
میالدی در قسمتهای غربی استپ با گوتها و سرمتیان مصاف دادند .نتیجه این نبردها آن بهود
که هونها ،اقوام مذکور را وادار کردند که به قلمرو تحت حاکمیت رومیها پناه ببرند .در آغاز،
رومیها به این مردم ژرمن و ایرانی در قسمتهای راین ( )Rhineکه داخل مهرز روم بهود پنهاه
دادند .ولی پس از گذشت زمان به دلیل فشارهای امپراطور ،این مردم دست به شورش زدند و
شروع به غارت نواحیای کردند که قدرت حکومهت روم در آنجها رو بهه ضهعف بهود .ایهن
حمالت سرآغازی شد برای خاتمه امپراطوری روم غربهی .ههر چهه کهه امپراطهوری روم بهه
اضمحالل نزدیک تر میشد این مردم مخلوط از ایرانیها و ژرمنها بیشتر و بیشتر به شهبه قهاره
روم داخل میشدند .تا اینکه باالخره در قرن ششم میالدی موفق شدند که فرهنهگ اسهتپ را
وارد قلب اروپای غربی بنمایند.
نیل آشرسون در کتاب «دریای سیاه» اشاره میکند که یکی از این قبایل سهرمتیان بهه
نام «آالن )Alans( »35از مسیر اطریش کنونی و راین ( )Rhinelandعبور کردند و در فرانسه،
اسپان یا و پرتقال متحدانشان بدانها پیوستند و تا گالیسیای اسپانیا ( )Spanish Galiciaپیشرفت
کردند .گروه دیگری از قسمتهای شمال فرانسه عبور کردند و در این مسیر برخی از آنها ساکن
شدند و حکومتهای سلطنتی کوچک آالن را بوجود آوردند .نام بیش از سهی شههر و روسهتای
فرانسوی من جمله شهر  Alanconاز نام آالنها مشتق شده است .شهواهدی نیهز در دسهت
است که سرمتیان در نزدیکی شهر اورلئان ([ )Orleansدر فرانسه] برای مدتی طوالنی زندگی
میکردهاند.
اسکان سرمتیان در اروپا با مقاومت زیادی روبرو نشد .از اوج امپراطهوری روم تها آن
زمان ،اروپا حدود یک سوم جمعیت خود را از دست داده بود .در مناطق وسیعی از اروپا تعداد

 35فردوسی در تشریح جنگ کیخسرو با افراسیاب از آالناا یاد میکند
نیرواای آالن را در اختیار لهراسب قرار میداد – م
و زان سو که لهراسب شد جنگجوی
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جمعیت در هر یک مایل مربع برابر بیست نفر بود .تراکم جمعیتهی کهه امهروز در جنگلههای
آمازون دیده میشود .بخشهای وسیعی از اراضی ،به زمینهای وحشی تبدیل شده بود و آمهاده
اسکان گروههای مردمی بود .تعداد مردم این ملل در حال کوچ زیاد نبود .آن زمان کهه یهک
اتحادیه از مردمان سرمتیان و وندالها ( )Vandalsاز تنگه جبل الطارق عبور کردند تا در شمال
آفریق ا حکومت سلطنتی خود را بوجود بیاورند پادشاهشان به نام گایزریهک ( )Gaisericبهرای
تهیه کشتی ،آماری از شمار مردمان خود تهیه نمهود .جمهع تعهداد مهردان ،زنهان ،کودکهان و
بردگان در این «ملت» برابر هشتاد هزار نفر بود.
ویسی گوتها ( )Visigothsو استروگوتها ( )Ostrogothsه شاخههای غربهی و شهرقی
گوتهای اولیه ه و همچنین آالنها در این دوران بخش بزرگی از اروپا را تحهت کنتهرل خهود در
آوردند .تغییر سبک زندگی از بهره وری از گله حیوانهات اهلهی بهه بههره وری از نیهروی کهار
زارعین ،برای این اقوام قدمی کوچک بود .این تغییر سبک زندگی را شوالیههای زره پوش که
در استپها پرورش پیدا کرده بودند آسان میکردند .در واقع بهره وری از نیروی کار زارعین از
بهره وری از گله حیوانات ساده تر بود .زیرا دیگر مجبور نبودند که زارعین را از یک چراگاه به
چراگاهی دیگر کوچ بدهند .در اینجا یک شهیوه جدیهد کنتهرل سیاسهی کهه امهروز مها آن را
فئودالیزم میخوانیم بوجود آمد .یک گروه مسلح سواره نظام اشراف بر گروه کثیری از زارعین
ساکن حاکم شدند .ویسی گوتها سلطنت خود را در اسپانیا برقرار کردند .استروگوتها بر ایتالیا
حاکم شدند و آالنها سرزمینهای بین ایتالیا و اسپانیا را تحت کنترل خود درآوردند.
فرهنگ ایرانی نه تنها موجب گسهترش تمهدن گوتهها ،سیسهتم سیاسهی فئودالیشهان و
گرایشات دوﺋالیستی الهیات دین زرتشت به اروپای غربی شد بلکهه در شهرق اروپها ،در میهان
بلغارها که مخلوطی از هونها و سرمتیان بودند و اسالوها که از قرن ششم به بعهد وارد صهحنه
تاریخ شدند ،تأثیر گذاشت .در نوشتههای اولیه آن دوران که نام صربها و کروواتها برای اولین
بار بکار رفته این نامها به دستههای جنگجویی از سرمتیان اطالق میشهد کهه از منهاطق غربهی
استپها آمده بودند .یک تیره از اشراف لهستانی به نام  Szlachtaافتخارشان آن بود که نسب
آنها به سرمتیان میرسد و نه زارعین دون پایه اسالو .حتی پس از برچیده شدن اشهرافیت در
سال  1921در جمهوری جدید لهستان ،اشراف  Szlachtaهویت مستقل خود را از یاد نبردند.
نویسندهای به نام نورمن داویس ( )Norman Daviesدر کتاب خود بهه نهام «تهاریخ اروپها»
( )Europe: A Historyاشاره میکند که حتی «در سالهای  1950جامعه شناسان ،کمونههای
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کشاورزی را در منطقه  Mazoviaپیدا کردند که با نظر پست بهه همسهایگان کشهاورز خهود
مینگریستند .لباسهای متفاوتی میپوشیدند ،به زبان دیگری تکلم میکردند و برای جلوگیری از
ازدواج فرزندانشان با افراد خارج از کمون نوعی مراسم پیچیده ازدواج بوجود آورده بودند .پس
از فروپاشی حزب کمونیست لهستان در سال  1990بسهیاری از جوانهان بها بهه دسهت کهردن
انگشترهای مخصوصی که به نشانهای مختلفی از سالح و سپر آذین شده بود اصل و نسب خود
را به نمایش میگذاشتند ».نیل آشرسون حتی به طعنهه در کتهاب خهود مینویسهد کهه شهاید
محبوبیت سیاسی «لخ والسا» رهبر جنبش ضد کمونیستی لهستان به دلیل سبیل سرمتی او بود.
این حاکمان جدید در هر نقطهای از اروپا که اسهکان میکردنهد روش زنهدگی گاتیهک
( )Gothicوجه غالب زندگی این نقاط میگردید .مناطق امروزی فرانسه ،اسپانیا ،اروپای شرقی
و بالکان از جمله این مناطق است .آنچه که روش زندگی گاتیک را متمایز میکرد عبارت بود
از :نیروی نظامی سوارکاران ،آریستو کراسی که دارای نیروی نظامی بود ،تمهایز اجتمهاعی بهین
حکام و عامه مردم ،موسیقی ،شعر ،هنر ،صنایع دسهتی و موقعیهت اجتمهاعی زنهان .در آیبریها
( ،)Iberiaجنوب فرانسه و سرزمینهای اسالو بر عکس سایر نقاط دیگهرِ اروپها ،زن و خهانواده،
تحت قیومیت کامل مرد خانواده قرار نداشتند و زنان حتی پس از ازدواج نام خانوادگی خود را
تغییر نمیدادند.
البته بسیاری از ملی گرایان اروپایی خصوصاً در میهان اسهالوهای جنهوبی (کروواتهها و
صربها) رابطه نوادی خود را با ایرانیان انکار میکنند .حتی اگر یک میراث فرهنگی که از شرق
وارد این سرزمینها شده است عرضه شود آن را دلیلی بهرای ورود «بهدعت بهزرگ» از طریهق
سرمتیان به اروپا نمیدانند .ولی به رغم این انکارها یک واقعیت انکار ناپذیر وجود دارد که این
رابطه را ثابت میکند .در تمام زبانهای اسالوی بسیاری از لغات مذهبی (مانند بغ به معنی خدا
یا راج به معنی بهشت) از زبان ایرانی به عاریت گرفته شده است .در قرن دوازدههم مهیالدی
تاریخ نویسی به نام هتمولد اهلِ لوبک ( )Hetmold of Lubeckنوشته است کهه :اسهالوهای
مناطقی که امروز شمال آلمان است به یک خدای نیک و یک خدای شر اعتقهاد داشهتند .ایهن
اعتقاد دلیلی روشن از تأثیر تعالیم دین زرتشت بوده است.
شههواهد مههذکور ایههن نظریههه را تقویههت میکننههد کههه دلیهل آنکههه منطقههه اوکسههیتانیا
( )Occitanianدر جنوب فرانسه ،هم مرکز «بدعت بزرگ» و هم مرکز تمدن گاتیک بود آن
است که این هر دو از یک منبع سرچشمه میگرفتند .تصادفی نبود که مسلک بدعت گهزاران
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بیش از همه در مناطق اسالونشین بالکان و مناطق مدیترانهیی که تحت نفوذ فرهنگی گوتها قرار
داشتند متمرکز بود .زیرا در این مناطق فرهنگ استپ به منبهع خهود نزدیهک تهر بهود .اگهر
آریستوکراتها از جمله مدافعین سرسخت مسلک بدعت گزاری بودند ،اگر زنان همچون مردان
و به همان تعداد در زمره معلمین و مبلغین مسلک دوﺋالیزم قهرار داشهتند وزنهان نجیهب زاده
دارای موقعیت اجتماعی چون مردان همتای خود بودند همه به این دلیهل بهود کهه ایهن روش
زندگی سرمتیان بود.
در حالیکه از آخرین سنگر دور افتاده کاتارها در مونسگور به کوههایی که در دور دسهت قهرار
داشت نگاه میکردم ،در این اندیشه بودم که این دوران چه میراثی برای ما بجا گذاشته اسهت.
فرانکها که از سرسخت ترین و جدی ترین تیره مردمان ژرمن بودند از شمال شهرقی وارد ایهن
مناطق شدند و اولین حکومت پادشاهی فرانسه را بوجود آوردنهد .جنهگ مهذهبی آنهها علیهه
کاتارها که موجب از میان رفتن مسلک بدعت گزاری در اروپای غربی شهد بهه همهان میهزانِ
انگیزه مذهبی ،دارای اهداف سیاسی بود .با الحاق مناطق جنوبی فرانسه که تحت کنترل بدعت
گزاران ب ود به قلمرو ملی خود ،فرانسه تبدیل به کشوری شد که از نظر استراتویک قوی تهرین
نیرو در اروپا بود .با این اقدام ،فرانسه دریای مدیترانه ،اقیانوس اطلس و دریای شمال را به هم
متصل کرد .شاید تا یکصد سال بعد ،پیروان مسلک بدعت گزاران ،دور از نگاههای جستجوگر
کشیشان ،در روستاهای دور افتاده ،خصوصاً در باالی کوهها به زندگی خود ادامهه دادنهد.
گاهی اتفاق میافتاد یکی از «کاملین» شجاع به خود جرأت میداد و زحمت عبور از بیراهههای
کوهستانی را جهت تسلی خاطر پیروان مسلک به جان میخرید .آخرین کاتار «کامل» که برای
ما شناخته شده است به نهام  Belibasteدر سهال  1321مهیالدی در منطقهه Villerouge-
 Termenesدر آتش سوزانده شد.
با اینحال فرهنگ اوکیتان برای همیشه از میان نرفت .اگرچه مسلک بدعت گزاران از
میان رفت ولی فرهنگی که زمینه رشد آن را بوجود آورده بود آنچنان قهوی بهود کهه در ایهن
کشور جدید التأسیس گسترش یافت و تبدیل به بخشی از شیوه زندگی فرانسویان شد .به نظر
من بسیاری از جنبه های آشنای فرهنگ فرانسه ریشه در میراث فرهنگهی ایرانیهان چادرنشهین
استپها دارند که به جنوب فرانسه ( )Midiراه یافتهه بهود .در میهان آنهها میتهوان از وقهار
فرانسویان ( ،) Eleganceسبک ،شعر ،ادبیات و حتی نحوه رفتار فرانسویان با زنان را نهام بهرد.
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حال این سؤال مطرح میشود که تعالیم زرتشت چه نقشی در فرهنگ فرانسه داشته است .اگر
چه طرز تلقی از وجود دو نیروی نیک و شر در پس افکار جدید تر و برداشتهای نو از جهان به
تدریج رنگ باخت به نظر من حتی امروز میتوان تأثیر آن را در سنت فلسهفی فرانسهه یافهت.
تأثیری چنهان بها نفهوذ کهه آغهاز رشهد آن را در فلسهفه دوﺋالیسهتی رنهه دکهارت ( Rene
 )Descartesمیتوان دید.
گشودن این معما که منشاء اولیه اعتقاد کاتارها چه بود ما را بهه دورانههای قهدیم بهاز
میگرداند و این سؤال را به پیش میآورد که چگونه اعتقاد دین زرتشت به منازعه دو نیهروی
نیک و شر در به دست گرفتن کنترل این جهان تبدیل به مسلک آلبینسهیان ()Albigensian
شد که هر لذتی در این جهان خاکی را نفی میکرد .شاید یکی از پاسهخهای احتمهالی بهه ایهن
سؤال را در نوشتههای کلیسا که علیه کاتارها و بوگومیلها نگاشته شده است بتوان یافهت .در
این نوشتهها ،بوگومیلها و کاتارها نه تنها بهه بهدعت در دیهن مهتهم شهدهاند بلکهه در زمهره
اتهامانشان مانی گری ذکر شده است که شهاید نویسهنده جههت ایهراد بهدترین دشهنامی کهه
میتوانسته تصور کند ،استفاه کرده است .بسیاری از محققین دوران جدید این اتهام مانی گری
را توخالی و اختراعی ارزیابی کرده و آن را رد میکنند .به تصور آنها دین مهانی کهه در خهاور
میانه ظهور کرد اساساً دینی مسیحی نبود .ولی در بررسی بیشتر ،موارد مشابهی بین دو مسلک
میتوان یافت که قطعاً بطور تصادفی بوجود نیامدهاند ،هر چند که کاتارها بهرای عیسهی مسهیح
فرزند خدا نیایش میکردند و مانویان از مانی پیامبر نور پیروی میکردند.
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نقش رستم

در نزدیکی جادهای که از شهر کویری یزد به طرف جنوب به باغههای معطهر شهیراز مهیرود،
صخرهای بلند از جنس سنگ آهک که به شکلی موزون حجاری شده در منطقههای دور افتهاده
قرار دارد .شیراز شهری است معروف به موطن شاعران شهیر قهرون وسهطی چهون حهافظ و
سعدی .این دو ،شاعرانی بودند که اشعارشان حاکی از وحدت ابنای بشر بود .ساختمان مرکز
سازمان ملل متحد در نیو یورک به یکی از این اشعار تزﺋین شده است .ایرانیان ،امروز بر این
نقش سنگی نام «نقش رستم» نهادهاند .رستم یکی از قهرمانان حماسی محبوب ایرانیان بود ،با
چنان توان و نیرویهی که هر کاری از او ساخته بود .علت این نهام گهزاری در واقهع فراموشهی
تاریخی است که ایرانیان پس از استیالی اعراب مسلمان به آن دچار شدند .در واقهع نقهش
رستم از حدود  550سال قبل از میالد ،گورستان سلطنتی هخامنشیان ،اولین و بزرگترین سلسله
پادشاهان ایرانی شد .در این محل بر باالی صخره ،در دل سنگ ،قبر چهار پادشاه ایران باستان،
داریوش ،خشایار ،اردشیر و داریوش دوم قرار دارد که بر شهر باستانی و از میان رفتهه اسهتخر
مشرف بوده است .شهری که پشینیانشان بر مسهند روحانیهت آناهیتها ،رب النهوع آب تکیهه
داشتند .اجساد ای ن پادشاهان در پشت کنده کاریهای سنگی دفن شده است .نمهای کهاخ ایهن
پادشاهان با چنان ظرافتی بر روی این سنگها حجاری شده است که هنوز از روی آنها بها دقهت
میتوان حدس زد که قبل از نابودیشان دارای چه ظاهری بودهاند .بر بام این کاخها پادشهاهان
در حال نیایش تجسم یافتهاند.
در مقابل این قبرها ،برجی کوتاه و عجیهب کهه از بلوکههای سهنگ آههک مسهتطیل
ساخته شده است بر روی زمین قرار دارد .در دو طرف آن پنجرههای کور تعبیهه شهدهانهد و
پلکانی مخروب در مقابل درب ورودی آن قرار دارد .داخل این برج کوتاه کهامال تههی اسهت.
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اگر چه در طول ساله ا درباره علت وجودی این برج مباحث داغی صورت گرفتهه ولهی امهروزه
اغلب پووهشگران معتقدند که این برج معبد زرتشتی هخامنشی بوده است .تنها معبدی که تها
کنون تا این حد سالم باقی مانده است .امروز ایرانیان بهر ایهن سهاختمان نهام کعبهه زرتشهت
نهادهاند .نامی که از خانه کعبه در مکه ،مرکز تقدس جهان اسالم ،اقتباس شده اسهت .وجهود
این معبد در فاصله ای نزدیک به قبر شاهنشاهان ایران این احتمال را تقویت میکند کهه نقهش
رستم آرامگاهی معمولی نبوده که فقط در ایام یادبود و عزاداری مورد بازدید قهرار مهیگرفتهه
است .به احتمال زیاد ،این محل مرکز برگزاری مراسم مذهبی بوده است کهه در ایهام شهادی،
جمعیت زیادی در آن گرد می آمدند تا شاهد برگزاری مراسم ارادت پادشاه به اهورامزدا یگانه
خدای دین زرتشت باشند.
نقش رستم چنان تا ثیر روحی عمیقی بر ذهن پادشاهان سلسله ساسانی (حکومتشان از
قرن سوم میالدی آغاز شد) گذاشته بود که به شکلی بسیار کودکانهه سهعی کردنهد بها اضهافه
کردن لوحههای خود در پایین این قبرها ،با کیفیتی پست تر ،پیهروزیهها و افتخهارات خهود را
توضیح دهند .هنوز پس از هزار و هفتصد سهال ،ایهن کتیبهههها ،چهون تهابلو اعالنهات سهنگی،
پیروزیهای مشهور پادشاهان ساسانی را تبلیغ میکنند .در آن دوران ،تبلیغات سیاسی به شکلی
انجام میگرفت که برای مدتی طوالنی دوام بیاورد.
لوحهای که برای دیدن آن ،سفری طوالنی کرده و به این جا آمده بودم ،درست بین
قبر خشایارشا و داریوش کبیر و زیر آنها ساخته شده است .این لوح یادبود یکی از نقاط عطف
تاریخ ایران است که در آن دو امپراطور روم تسلیم شاپور ،دومین پادشاه ساسانی شدند که در
سال  272میالدی درگذشت .در این لوح ،پادشاه ایران سوار بهر اسهب نشهان داده شهده کهه
سرپوشی عجیب بر سر دارد .یونانیان این سرپوش را که ظاهراً نشان پادشهاهان ساسهانی بهود
 Korymbosیا گلدسته نام نهاده بودند .این سرپوش با قرار دادن موی بلند پادشاه در روبانی
ابریشمین و پیچاندن آن به شکل یک کره و محکم کردن آن بر باالی سر پادشاه ،ماننهد یهک
بادکنک رنگی ساخته میشد .پارچه ظریف شلوار او در معرض باد در حال تکان خوردن است
و نوک انگشتان پای او مانند پای یک بالرین به طرف زمین کشیده شهده اسهت .ایهن تصهویر
حجاری شده قطعا مربوط به دوران قبل از اختراع رکاب اسب است .دست چپ او بهر دسهته
شمشیر غالف شده اش قرار دارد و دست راستش دست یکی از این دو مرد را گرفته است کهه
لباس نظامی رومیان را (دامن) به تن دارد .شاه در حال کشیدن آسهتین مهرد رومهی اسهت و
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دست این مرد مانند یک کودک که پدر بیحوصلهاش در حال کشیدن او باشهد در آسهتینش
محو شده است .کتاب راهنما در مورد این تصویرتوضیح میدهد که تجسهم ایهن رفتهار نشهان
تسلیم و عبودیت است.
مرد رومی دوم ،در حال تسلیم ،در مقابل اسب پادشاه زانو زده ،دستهایش به حالهت
استغاثه دراز و در پشت پادشاه مطالبی طوالنی به زبان ایرانی قدیم حکاکی شده است .در آن
اصل و نسب سلطنتی او و پیروزی عظیمش علیه ابر قهدرت آن زمهان ،شیطان بزرگ قرن سوم
میالدی( ،معادل شیطان بزرگ  1979در دوران گروگانگیری آمریکاﺋیان در ایران) شهرح داده
شده است .مرد رومی ایستاده ،والهرین ( )Valerianامپراطهور روم اسهت کهه در سهال 260
میالدی در نبرد «ادسا» ( )Edessaه که امروز با نام اورفها ( )Urfaدر مهرز ترکیهه و سهوریه
شناخته میشود ه از شاپور شکست خورد و بعد در اسارت ایرانیان درگذشت .مرد رومی زانهو
زده« ،فیلیپ عرب» است که برای انعقاد صلح و عرضه طال به ارزش نیم میلیهون «دارمهاس»
برای آزادی امپراطور و سربازان رومی میانجیگری میکند .ظاهراً ارزش این اسرا کهه از لحها
فنی از ایرانیان پیشرفته تر بودند بیش از مقدار طالی پیشنهادی بود .چون مانند فرعهون کهه
یهودیان را به کار بردگی گرفته بود ،پادشاه ایران اسرای رومی را به کار ساختن شهر و یک سد
گماشت .این شهر به نام خود پادشاه یعنی «بی شاپور» و آن سد هم امروز به نام «بند قیصهر»
(سد قیصر) معروف است.
پیهروزی شگفهت انگیز شاپور دارای چنان اهمیتی بود که یادبود آن میبایست با این
اثر جاودانه سنگی در تاریخ ثبت میشد .جزﺋیات این لوح در اینجا ختم نمیشود .کس دیگری
تصویر خود را وارد این صحنه کرده است .ظاهراً بعد از تمام شدن حجاری لوح سنگی ،تصویر
یک نفر دیگر که فقط قسمت باالتنه او معلوم است ،مانند آنکه از پنجره به بیرون نگاه میکند،
در پشت پادشاه اضافه شده است .این تصویر مردی اسهت بهدون ریهش بها کهاله روحهانیون
زرتشتی و موهای مجعد و بلند که از زیر آن بیرون آمده ،با گردنبندی تسهبیح ماننهد .دسهت
راست او به طرف باال دراز شده و انگشت اشاره او (کتاب راهنما آن را انگشت نیایش مینامد)
به نشانه تأدیب مذهبی خم شده است .این تصویر «کارتیر» یا «کهاردار» ،موبهد موبهدان سهه
پادشاه ساسانی است .
او تنهها فهردی است که جهزو خهاندان سلطنتهی نیسهت ولی تصویرش بر کتیبههای
سنگی شاهان ساسانی دیده میشود .شاید این شاهدی باشد بر این که او و مذهبی کهه تهرویج
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میکرد در تولد دوباره دولت پارسی و شکل دادن هویت آن نقشی کلیهدی بهازی میکهردهانهد.
ادعا شده است که کارتیر ،ششصد سال پهس از افهول مهذهب اجهدادی ایرانیهان در حکومهت
پادشاهان مقدونی (جانشینان اسکندر کبیر) و حکومت سلسله بربر پارتیان (که پس از مقدونیان
آمدند) ،دین زرتشت را دوباره احیاء کرده است (شاید هم دوباره اختراع کرده است) .بر اساس
باور زرتشتیان ،اسکندر تمام روحانیون زرتشتی را کشت و تمام کتابهای مقدسشان را به آتهش
کشید .اگر چه روحانی زرتشتی دیگری به نام «تنسر» ( )Tansarیا «توسار» ( )Tosarاقدام به
جمع آوری باقیمانده متون زرتشتی کرد و از این طریق خدمت گرانبهایی به احیاء دین زرتشت
نمود ،اما میتوان گفت جاه طلبی و بیرحمی کارتیر بود که باعث شد دیهن زرتشهت در مرکهز
صحنه زندگی ایرانیان قرار گیرد و در این فرآیند برای اولهین بهار دولهت ایهران را تبهدیل بهه
حکومتی مذهبی بکند که تحمل وجود اعتقادات دیگر را نداشته باشد .هم او بود کهه در سهال
 276یا  277میالدی طرح شکست و نهایتاً قتل مانی ،آخرین پیهامبر بهزرگ عههد باسهتان را
ریخت .پیامبری که چیزی نمانده بود بینش زرتشت را به یک مذهب واقعاً جههانی و فراگیهر
تبدیل بکند.
به احتمال زیاد ،کارتیر شاهد پیروزی بزرگ شاپور بر رومیان نبود .ولهی بهر اسهاس
نوشته یک مورخ بعدی عرب ،مانی در زمان جنگ شاپور با رومیان در رکاب پادشاه ایران بود.
در این کتیبه اگر چه نه تصویر مانی حکاکی شده و نه نامی از او برده شده است ،ولی مهیتهوان
گفت که زندگی سیاسی اجتماعی مانی پس از پیروزی شاپور که تصویر آن بر نقش رستم ثبت
شده آغاز میشود .زیرا از آن زمان بود که شاپور به مانی اجازه تبلیغ مذهب خهود را میدههد.
داستان زندگی مانی در کتیبه مجاور خاتمه پیدا میکند .در این کتیبه تصویر بهرام پادشاهی که
او را به قتل رساند ،نقش شده است .تصویر کارتیر ،روحانی زرتشهتی در ههر دو کتیبهه دیهده
میشود.
بین این منطقه گرم و خاکی کتیبههای باستانی در حاشیه فالت ایران و کوهههای مرتفهع بهرف
گرفته جنوب فرانسه تشابهی وجود ندارد .ولی برای ردیابی منشاء الهام میراث کاتارها در اروپا
باید به همین نقطه مراجعه کرد .در متون کلیسا که در رد بدعت گزاری کاتارها نوشته شدهاند
به دفعات آنها را به مانی گری و پیروی از مانی محکوم کردهاند .کلیسا بر هر نگرش مهذهبی
که در آن این اصل دین زرتشت که جهان عرصه نبرد دو نیروی نیک و شر است تبلیغ میشد،
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انگ مانی گری میزد .حتی امروز لغت [انگلیسی]  Manichaenبه بینشی که شدیداً دوقطبی
است اطالق میشود .در واقع تمام فرقههای مذهبی دوﺋالیستی که در اروپا جوانه زده و توسعه
یافتهاند تحت همین نام مورد نفی قرار گرفتهاند .کمتر از یک قرن پهیش ،در سهال  ،1913در
«گاهنامه انجمن سلطنتی آسیا»

36

در مقالهای که درباره مسلک بدعت گزاران قرون وسطی در

اروپا به چاپ رسیده ،ادعا شده است که تمام جنوب فرانسه «بین مجتمعهای کلیسایی مانویهان
تقسیم شده بود که اسقفهای آنها به پاپ مانویان در بلغارستان دست اتحاد داده بودند» .یکی از
تاریخدانان انگلیسی قرن بیستم که تحقیقاتی وسیع درباره قرون وسطی انجام داده ،درباره رابطه
بین مذههب مانویان و مسلهک بهدعت گزاری اروپا در کتهاب خهود بهه نهام «مانویهان قهرون
وسطی»

37

چنین مینویسد« :در نهایت مسلک آنان از بین رفت .ولی احسهاس خطهری را کهه

مانویان در دلها انداخته بودند از برداشت وحشت انگیز جامعه از لغت  Manichaenismکامالً
هویدا است .پس از آن ،هر وقت که یک مسیحی ارتدکس ،بها نشهانی از دوﺋالیسهم برخهورد
میکرد ،فریاد مانی گری برمیداشت تا همه بدانند که نشانی از دین بدعت گزار پیهدا شهده و
مقامات مسؤل باید دست به اقدامی جدی بزنند».
برای مسیحیان اروپا نام مانی گری چیزی نبود جز یک اتهام ساده که به راحتی علیه
هههر «بههدعت گههزاری» اسههتفاده مههیکردنههد .ولههی خههود بوگومیههلههها ،کاتارههها و آلبینههیههها
( )Albigensiansمعتقد بودند که فقط آنها مسیحیان حقیقیاند .هیچ نوشتهای از آنها بدست
نیامده است که ثابت کند آنها پیرو دین مانی بوده و یا حتی نام مانی را شنیده باشند .بها ایهن
حال نمیتوان باور کرد که هیچ رابطهای بین مسلک بدعت گزاری قرون وسطی و مذهب مانی
که حاوی بینش زرتشت بود وجود نداشته است .به رغم عبودیتی که مسیحیان مسلک بدعت
گزاری نسبت به عیسی ناص ری داشتند ،بسیاری از اعتقادات و تشکیالت مذهبی آنها یا شبیه و
یا عین اعتقادات و تشکیالت مانوی بود .سؤال اصلی ایهن اسهت کهه مهذهب مهانوی در چهه
فرآیندی به اروپا رسیده است؟ این انتقال در کجا و چگونه به وقوع پیوسته؟ تبهادالت مهذهبی
زیادی بین مناطق بالکان و اروپای غربی ضبط شده است (و توسط کلیسا محکهوم شهده) .ولهی
هیچ مدرکی از زمان مانی و یا دوران بعد وجود ندارد کهه در آن تشهکیالت مهذهبی مسهیحی
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نسبت به ورود موعظه گران دوﺋالیست از ایران و یا خاورمیانه به اروپا و آلهوده کهردن صهحنه
مذهبی آن اعتراض کرده باشند .ادعاهای گنگ درباره نفهوذ ایرانیهان بهر سهرزمین بوسهنی و
جنوب فرانسه بسیار ساده است ،اما مشکل در مشخص نمودن نقطه این اتصال است .
من اولین بار از طریق کتاب جالب امین مألوف ( )Maaloufنویسنده لبنانی بهه نهام «باغههای
انگور» که داستانی تخیلی درباره زندگی مانی است با مهانی و مهذهب او آشهنا شهدم« .گفتهه
میشود که بر طبق محاسبه منجمهان بابهل ،او در سهال  ،527هشهتمین روز مهاه نیسهان (روز
یکشنبه 14 ،آوریهل سهال  216مهیالدی) بهه دنیها آمهد .در آن زمهان در تیسهفون ،آرباتهاز
( ) Artabanusآخرین پادشاه اشکانی بر تخت سلطنت تکیهه زده بهود و روم تحهت حاکمیهت
وحشیانه امپراطور کاراکاال ( )Caracallaقرار داشت».
در این داستان تخیلی ،مألوف خواننده را به دنیای عجیب قرن سوم میبرد .دورانهی
که غرب از عصر روم باستانی به سوی مسیحیت بیفروغ قرون وسطی میرفهت و شهرق بهین
دوره درخشان هلینیستی جانشینان اسکندر [سلوکیها] و دوران اضمحالل طوالنی دین تحریهف
شده زرتشت قرار داشت .مشخصه این دوران ،حکومتهای موقت و پی در پیای است که حمله
اعراب آن را خاتمه داد و شرق به واسطه آن زندگی نو و درخشانی را از قهرن هفهتم مهیالدی
آغاز کرد.
با کتاب مألوف در جیب کتم ،در حالیکه با همراهان خهود از جهاده کنهاره کوهههای
زاگرس در حاشیه فالت ایران با بناهای یادبودی مانند نقش رستم به طهرف دشهت بهاتالقی و
داغ بین النهرین سفر میکردم با خود در باره نحوه زنهدگی در آن دوران بیثبهات قهرن سهوم
میاندیشیدم .تصادفاً قسمت آخر سفر را در شب طی میکردیم .در اینجا وارد منطقهای نفتی
شده بودیم .همانطور که از طرف کوه به پایین میراندیم منظرهای شهگفت انگیهز در مقابلمهان
پدیدار شد .به نظر میآمد که در اطرافمان شعلههای آتش از سوراخهای زمین بیرون جهیده،
به آسمان یورش میبردند و آنرا به رنگ سرخی ترسناک و مواج میآغشتند .نور متصهاعد از
این شعلهها چنان بازتابی به وجود آورده بود که گویی جادهای که در مقابلمان قرار دارد چهون
ماری پیچان و بیالتهاب است .انعکاس نور شعلههای رقصان در جاده ،چند بار باعث شهد کهه
راننده نتواند به درستی مسیر پیچ راه را تشخیص دهد.
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سردرگمی اضطراب آلودی که شعلههای آتش در این جاده بوجود آورده بود بهرایم
تداعی کننده تغییرات تاریخی بود که مألوف در کتاب خود شرح داده است .تغییراتی که ایهن
سرزمین را از دوران پرافتخار ایران باستان وارد دوران جدید ،پست ،سردرگم و سست مذهبی
کرد .آیندهای که در فراسوی آن بهشتی قطعی وجود داشت تبدیل به جهنمهی محتمهل شهد.
زندگی در عصری که توان فرهنگی خود را از دست داده آسان نیست .در چنین دورانی ،نیروی
سنت سست می شود و برداشتهای شخصی از حقیقت همه دارای یک ارزش میگردنهد .خِهرَدِ
اکتسابی به اجزا کوچک ایمان تقسیم میشود .نویسندهای بهه نهام  G.K.Chestertomبهرای
زمان و مکانی دیگر نوشته بود« :وقتی که مردم ایمانشان را به مسیح از دست بدهند ،بیایمهان
نمیشوند بلکه به هر چیزی ایمان میآورند».
جهانی که مانی در آن تولد یافت ،جهان «باغهای انگور» مألوف ،مانند این پهنهه کهه
شعلههای آتش از هر سویی زبانه میکشد ،پر بود از فرقهها ،دستهها و افکار مذهبی متفهاوت و
پیامبرانی که هر کدام مدعی الهامی ایزدی بودند .پیامبرانی که در شرق تقریبها همیشهه مهرد
بودند .در قرن چهارم میالدی اسقفِ بریکسیا ( )Brixiaبه نام فیالسهتریوس ()Philastrius
در کتاب مسلک بدعت گزاران از بیست و هشت فرقه یهودی و صد و هشتاد فرقه بدعت گزار
مسیحی نام بهرده اسهت .در میهان ایهن فرقههها از آنتیتاکهتهها ( ،)Antitactesباسهیلیهها
( ،)Basilidesکنعانیان ( ،)Cainitesدوستیستهها ( )Docetistsابیونایهتهها (،)Ebionites
مارکیونایتها ( ،)Marcionitesناسینها ( ،)Naassenesاوفایهتهها ( ،)Ophitesپراتهاﺋیهها
( ،)Perataesسِتیانها ( )Sethiansو والنتینیها ( )Valentiniansمیتوان نهام بهرد .ایهنهها
فرقههایی بودند که برداشتی متفاوت از مذاهب موجود اراﺋه میدادند و به همین سبب است که
ما امروز با نام آنها آشنایی داریم .اما فرقههای دیگری که شالوده تخیالت مذهبی خهود را بهه
طور کلی بر پایهای کامال جدید پیریزی کردند ،از معرض حمالت بنیادگرایان مذاهب تثبیهت
شده دور ماندند و در اثر گذشت زمان بها از دسهت دادن پایگهاه اجتمهاعی خهود اکثهراً مهورد
فراموشی تاریخ قرار گرفتند.
در قرن سوم میالدی بینالنهرین در دورانی بس غریب میزیست که در آن پیوند با
واقعیتها ظاهراً بطور کلی گسسته شده بود .آنها به جهان نظهاره میکردنهد و در آنجها کهه مها
واقعیتها را میبینیم ،چون کاهنان هندی و بودایی فقط اوهام و سردرگمی مهیدیدنهد .در نظهر
آنها ،تودههای بیاطالع انسانی به سبب پذیرش نیروی منطق ،فریب خوردگانی بهیش نیسهتند.
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درک طبیعت حقیقی همه چیزهایی که ما را احاطه کرده فقط به واسطه نیروی الهی به گروههی
کوچک و برگزیده اعطا میشود .این درک و شناخت ،عرفان ( )Gnosisنام گرفت و آنها کهه
مورد عنایت این درک و شناخت قرار گرفتند به عنوان عارفان ( )Gnosticsشناخته شدند.
از آنجا که بر اساس ادعای عارفان ،مبنای شناخت آنهها ایهزدی اسهت ،نهه الزامهی
میبینند که مباحث خود را بر پایهای منطقی استوار کنند و نه ضرورتی میبینند که این مباحث
را در قالبی منسجم عرضه کنند .گاهی به نظر میرسد که این سردرگمی خِرَد بهرای آمهرزش
روح الزم است« .سَنت آگوسهتین کبیهر» کهه در جهوانی بهه دیهن مانویهان گهرایش داشهت،
آموزشهای این دین را به این سبب طرد کرد که قبل از هر چیز دیگر غیرعلمی بود« :بر من امر
بود که ایمان داشته باشم ،در حالیکه ایمانم نه بر مبنای منطق و محاسبه بهود و نهه مشهاهدات
خود من ایمانم را تأیید میکرد».
تفحص در جهان عرفان ( )Gnosticsامری بس معما برانگیز است .گردابی برای خِرَد است پر
از مخاطرات .آن همه نام و آن همه ادعا .در این تفحص اولین چیهزی کهه ذههن را مشهغول
می کند نوعی اشتیاق است برای یافتن یک واقعیت عینی و یک حقیقهت ملمهوس کهه بتهوان از
طریق آن ادعای عرفان را به اثبات رساند .این اشتیاق بود که مهرا بهه نقهش رسهتم کشهاند.
کتیبهای سنگی که بنای یادبودِ موفقیت کارتیر (موبد موبدان ساسانیان) در از میان بردن تمهام
مذاهب رقیب شد .در اینجا تصویر مردی را میدیدم که مانی و پیروانش را دیده و با آنان به
مخالفت برخواسته است .کسی که سندی داﺋمی و خودستایانه از اعمالش به جای گذشته است.
اعمالی که واقعاً صورت پذیرفته بودند .در یکی از نوشتههای حکاکی شده در کتیبههای نقهش
ر ستم ،به جای آنکه شاه از موفقیتهای خود سخن براند ،این کارتیر است که به پیروزیهای خود
میبالد .او در این سنگ نبشته ادعا میکند که اههریمن را شکسهت داده و اقامتگهاه نیروههای
اهریمنی را به «قلمرو حکومت ایزدی» ملحق کرده است .او پیروان مهذاهب دیگهر ،یهودیهان،
مسیحیان ،مانویان ،ماندﺋانها ( ،)Mandeansبهوداﺋیهها و برهمانیهان را مهورد مالمهت قهرار
میدهد.
کارتیر در مورد نقش خود در طرد ادیان دیگر اغراق کرده اسهت .زیهرا مسهیحیت
آریایی در ایران ساسانیان جایگاه خود را حفظ کرد و تلموث بابلیان که مجموعهای از قهوانین و
مقررات دین یهود است ه و در دوران ساسانیان تدوین شده ه اشارهای بهه منازعهه یهودیهان و
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حاکمان ایران نمیکند .شیوه استفاده از آتش تنها مورد مناقشه بین این دو دین توحیدی بهود.
در هر دو این ادیان ،آتهش جایگهاهی ویهوه داشهت .بهرای زرتشهتیان آتهش نشهان ربوبیهت
( )Divinityبود .و یهودیان برای بسیاری از مراسم مذهبی خود منجمله آغاز شبّاط (شنبه) و
«روزهای مقدس» شعله شمع میافروختند .در مراسم «حنوکا» یا جشن نور هشت شمع روشن
میکردند ،سنتی که هنوز ادامه دارد .این اختالف عقیهده دربهاره نحهوه اسهتفاده از آتهش ،در
تلموث در تاﺋید «نیفروختن شمعدان حنوکا در روز شباط به خاطر هبّار» منعکس شده است .در
اینجا هبّار ( )Habbarبه معنی روحانی زرتشتی است ،معادل لغت کنایه آمیز «گبر» که ایرانیان
مسلمان استفاده میکنند و ریشه آرامی آن «بیایمان» و معنی عربی آن کافر است .یک حاخام
یهودی ( )Rabbiدر قرون وسطی نوشت« :در دوران حاکمیت پارسیها ،هبّارها به خانه یهودیان
میرفتند ،شمعهایشان را خاموش میکردند و خاکستر آنرا جمع آوری مینمودند» .این مطلب
مبنای یکی از داستانهایی را که در تلموث آمده تایید میکند .بر طبق این داستان ،یک حاخهام
بیمار یهودی در خانه خود خوابیده بود که ناگهان هبّار به زور وارد خانه او میشود تا شمعدانش
را از کنار بستر او مصادره کند .روحانی یههودی در اعتهراض میگویهد« :ای خهدای بخشهنده
عنایت فرما که یا در زیر سایه تو زندگی کنم و یا در زیر سایه فرزندان ( Esauرومیان)».
زرتشتیان به اصلی معتقد بودند که در مقایسه با پیروان ادیان دیگر یک نقطه ضعف
بود .برای آنها اشاعه اعتقاداتشان ممنوع بود .کارتیر اعالم کرد« :بدعت گزاران و مرتدهایی را
که در میان جماعت مغان بودند ،بر اساس اعتقادات یزدان پرستان و مقررات ایزدی بخشودیم.
ولی آنهایی را که ترویج دین میکنند نبخشیدیم .آنها را تنبیهه و تهوبیخ کهردیم و از راه خطها
بازگرداندیم» .در حالی که سعی میکردم از این سنگ نبشته کارتیر عکسبرداری کنم ناگههان
سایهای مزاحم بر آن گسترده شد .این واقعه قطعاً از طرف مهانی بهه مثابهه نشهانی از نیهروی
جاودانه و جهانگیر تعبیر می شد ه نبردی که تاریکی پلید بر روشنایی مقدس مسلط شهده بهود.
ولی واقعیت این بود که زمان به سرعت میگذشت و گروهی دیگر از ایرانیان توریست به نقش
رستم آمده بودند.
بهترین وقت برای دیدن بنای یادبود نقش رستم صهبح زود اسهت کهه در آن انهوار
خورشید از پهلوی صخره به روی کنده کاریها میتابد و برجستگیهای آن را به گونه واضهحی
نمایان میسازد .با اینکه هنوز ساعت ده صهبح نشهده بهود خهانوادهههای توریسهت ایرانهی در
گروههای بزرگ با بچههای بازیگوششان به اینجا آمده بودند .مردان در لباس روز تعطیل یعنی
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پیراهن سفید و شلوار خاکستری و زنان با چادر ،مقبره نیاکان تاجدارشهان را بازدیهد کهرده ،بها
لبخندی شهرمگین ،در مقابهل کتیبهههها عکهس میگرفتنهد .در کشهوری دیگهر جمهع آمهدن
توریستهای محلی ،واقعهای عادی است .ولی برای من شگفت انگیز بود که در ایران جمهوری
اسالمی مردم این گونه نسبت به گذشته ماقبل اسالم خود که [از طرف برخی] عصر جاهلیت و
ناآگاهی مذهبی خوانده شده عالقه مند باشند.
در حالیکه چهرههای سلطنتی ساسانی کتیبه را با چهرههای امهروزی مهردم مقایسهه
میکردم به حالت این چهرههای حجاری شده دقت بیشتری کردم .از آنجا که بر اساس مطالبی
که درباره کارتیر خوانده ام ،عالقه ای به او ندارم ،بیش از هر چیهز بهه چههره او دقهت کهردم.
نمی دانم که آیا حکاکان قرن سوم میالدی سعی کرده بودند که حالت چهرهها را به طور واقعی
مجسم کنند یا نه .نحوه تجسم چهرهها و حالت آنها نشان از این داشت که سعی آنهها تجسهم
واقعی چهرهها نبوده است .ولی در چهره عبوس کارتیر و دهانی که گوشههههای آن بهه طهرف
پایین متمایل شده بود ،چیزی بود که نشان از واقعی بودن آن داشت .این چهره مهردی اسهت
که در آن اساساً نشانی از شادی نیست.
کارتیر ،موبد موبدان ،متعلق به دورهای است که ادغام دین و سیاست تازه آغاز شده
بود .دورهای که در آن امپراطورها و پادشاهان تازه دریافته بودنهد کهه پافشهاری بهر رعایهت
مقررات مذهبی ابزاری قوی برای اداره کشور است .همچنانکه به چهره حجهاری شهده او نگهاه
می کردم این فکر به خاطرم خطور کرد که حضور او در این کتیبه ،یادبودی است برای اختهراع
پلیس عقیدتی .از این زمان بود که در اغلهب کشهورهای جههان واقهع در غهرب هندوسهتان،
بنیادگرایی مذهبی زندگی هزار ساله موفق خود را آغاز میکند .طهرز فکهری کهه معتقهد بهود
آنهایی که طبق خواست حاکمان فکر و عمل نمیکنند باید مجبور به تغییر فکهر و عمهل خهود
شوند.
در قرن سوم میالدی ،بنیادگرایی مذهبی چیزی نوظهور بود .مهذاهب غیرتوحیهدی
شرقی ( )Paganismهمیشه ملغمه ای از اعتقادات مختلف با منابع متفاوت بودند .رومیههای
باستان نیز اهمیتی به پیروی از ایدﺋولوژی خاصی نمیدادند .شهروندان به هر چه میخواسهتند
می توانستند معتقد باشند به شرط آنکه برای امپراطور قربانی و انفاق میکردند .به طهور مثهال
اگر چه پیامبران یهود اصرار داشتند که مشکالت قوم یهود به دلیل نافرمهانی آنهها از فهرامین
ایزدی شروع شده  ،ولی آنچه که برای آنها اهمیت داشت اعمال انسانها بود نه افکارشان .دیهن
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یهود اهمیتی به این نمیداد که در ذهن مردم چه میگذرد .آنچه که بنیادگرایان یههود طلهب
میکردند ه و هنوز هم طلب میکنند ه رفتار درست ،به جای افکار درست بهود .ماننهد ختنهه
فرزندان پسر ،رعایت مقررات مربوط به طبخ ،رفهتن بهه کنیسهه و کهار نکهردن در روز شهنبه
(شبّاط) .این در واقع هنجار گرایی است ( )Orthopraxyنه بنیادگرایی ( .)Orthodoxyولهی
در قرن سوم میالدی ،ش رایط هم در شرق و هم در غرب در حال تغییر بود .به یکبهاره دیگهر
کافی نبود که رفتارها مطابق هنجارهای پذیرفته شده باشند .بلکه اعتقادات مردم نیز میبایست
بر اساس معیارهای مورد قبول باشند .در ایران آنروز ،کسانی که از این شرایط سود میبردنهد
عبارت بودند از کارتیر ،روحانی بنیادگرای زرتشتی ساسانیان و مغهان طرفهدار او کهه قبیلههای
بودند وارث مقام روحانیت .مانی و «مذهب نور» او در میان اولین قربانیان این شهرایط جدیهد
بودند .
تعالیم مانی چه بود که آنگونه مورد تنفر مغان روحانی قرار گرفت؟ در این سنگ نبشهتهههای
قصر شیرین چیزی در مورد اصول اعتقادی او یافت نمیشود .اگرچه مذهب مانی در سرزمینی
که در آن پدیدار شد و سرزمینهای غرب آن ریشه کن گردید ولی تا هزار و چهار صد سهال
بعد در سرزمینهای دوردستی که هجرت کرده بود به حیات خود ادامه داد .بهه همهین دلیهل
امروز اطالعاتمان در مورد مذهب مانی بیش از اغلب مذاهب منسوخ شده دیگر است.
از مذاهب هم عصر مانی مانند مذاهب مهردوک ( )Mardukو آسشهور ()Asshor
مربوط به بئال ( )Baalو اشتوارث ( )Ashtorathکه کتاب مقدس عهد عتیق [تورات] آنها را
به سختی نفی کرده است امروز اطالعات کمی در دست است .در حالیکه اگر به هر کتابخانهه
معتبر مراجعه شود ،قفسههای متعددی از کتاب یافت میشود که درباره مانی و مذهب مهانوی
نگاشته شدهاند .تعالیم مانی به شکلی مستند از طرف پیروانش ،دشهمنانش و مهورخین عهرب
ادوار بعدی ثبت شده است .قطعات نبشته شدهای که مجموعاً خود کتابخانهای میشوند ،بیانگر
فلسفه و تاریخ مذهب نورند .این نوشهتهها از زبانههای قبطهی ( )Capticمصهر ،آرامهی ،زبهان
اشکانیان ( )Parthianو پارسی میانه امپراطوری ساسانی ،زبهان تخهاری ( )Tocharianشهرق
ترکستان و زبان چینی «حکومت سلطنتی میانه» به ما رسیده است .حتی نوشتههایی در دسهت
است که گفته میشود که به خط خود «مانی» میباشند .اگرچه بسیاری از اسناد با ارزش دین
مانی ،منجمله نامههایی که توسط خود او نوشته شده بودند در جریان جنگ جههانی دوم بهرای
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همیشه از بین رفتند هنوز می توان با دقت زیادی تاریخ این دیهن و تعهالیم آنهرا از نوشهتههای
باقیمانده استخراج نمود .در اینجا باید اشاره کرد که باستانشناسان و متخصصین خطوط باستانی
( ) Palaeographerآلمانی بیشترین تالش را در جمع آوری و مطالعه آثار باقیمانده از مذهب
مانی صرف نمودهاند .امروز بزرگترین مجموعه ادبیات و هنر دین مانوی در برلین است.

در میان جماعتی بیگانه

«آنگاه که بیست و چهار سال از زندگی من میگذشت در سالی که اردشیر پادشاه پارس ،شههر
هاترا ( )Hatraرا به تصرف درآورد و پسر او شاپور تاجگذاری کرد....ایزد متعال بر من عنایت
فرمود و مرا به سوی خود فراخواند و همزاد ربانی ( )Devin Twinمرا به سوی من فرستاد».
این کلمات (که نوشته نیچه را در خاطر زنده میکند که گفته بود« :یهک بهه دو تبهدیل شهد و
زرتشت از من گذشت» ،از یک کتاب یونانی کوچک دست خط ( )Codexاستخراج شده است.
این کتاب بر کاغذ پاپیروس [ ساخته شده از گیاه شاهدانه ] نوشته شهده و در دانشهگاه کهولن
([ )Cologneدر آلمههان] موجههود اسههت .کتههاب مههذکور کههه در نههزد کارشناسههان بههه
« »Codex Manichaicus Coloniensisمعروف است آغاز شروع دین مانی را طبق گفته
خود مانویان تشریح میکند.
ممکن است که این کلمات به شخص مانی تعلق داشته باشند و یا بعدها پیروانش از
او نقل قول کرده باشند .در این نوشته به نقص مادرزادی او یعنی پای کوتاه و کجش اشهارهای
نشده است .نقیصه ای که ممکن است از آغاز زندگی ،در جمع به او احساس بیگهانگی و عهدم
تعلق داده باشد .به هر ترتیب بر طبق روایتها ،این اولین مالقات او با همزادش نبود .ظاهراً در
سن بیست سالگی ،مانی برای اولین بار پیامی از همزادش دریافت میکند که نشان از آن داشت
که او با دیگران تفاوت میکند .در آن دیدار ،پیام آور ایزدی به او هشدار داده بود که خود را
باید برای زمانی آماده کند که به سن مناسب جهت عرضه تعالیمی مهم به جهانیان برسد .در
آن وقت او در دیر راهبانی زندگی میکرد که پدرش از زمان کودکی او را به آنجا فرستاده بود.
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هویت این دیر راهبان ،دیرگاهی به عنوان یک معمای تاریخی باقی مانده بود .از آنجا
که آموزشهای مذهبی دوران کودکی مانی بدون شک بر نگرش و جهانبینی سالهای بعد او تاثیر
گذاشتند ،شناسایی از این دیر راهبان برای محققین با اهمیت بوده است .در قرن دهم مهیالدی
یک کتابفروش عرب به نام عبدالفرج محمد پسر اسحاق الورق پسر ابی یعقوب ابن ندیم ،کتابی
به نام «الفهرست العلوم» تدوین کرد که بر اساس تمام کتبی که او با آنها آشنایی داشت تنظیم
شده بود .در این کتاب پرارزش ،او بیوگرافی زنهدگی نویسهندگان را بهه همهراه خالصههای از
کتابهای مهمشان عرضه میکند .در جلد نهم ،شرحی بیطرفانه و خالی از غرض درباره زندگی
مانی ،اعتقادات او ،تاریخ و ماموریت مقدس او اراﺋه میدهد .در آنجا اشاره میکند که مانی در
سن چهارسالگی توسط پدرش به دیر راهبان ( )Mughtasilahمغتسیله فرستاده شد .این لغت
در عربی به معنی غسل تعمید دهنده است.
یک جماعت راهبانِ عارف که تا امروز به حیات خود ادامه دادهاند اصلیترین هدف
مقدس مذهبی آنها اجرای مراسم غسل تعمید است .این گروه به نام ماندﺋانها (Mandeans
 لغت آرامی به معنی "آنها که میدانند") فرقهای یههودی -مسهیحی هسهتند ،کهه باقیمانهدهکوچکی از آنها الاقل تا قبل از جنگههای خانمانسهوز صهدام حسهین در جنهوب عهراق زنهدگی
میکردند .آنها پس از جنگ ،عراق را ترک کرده و امروز آرام و ساکت در ایران بهه زنهدگی
خود ادامه میدهند .احتماالً این گروه از نسل پیروان یوحنا غسل تعمید دهنهده ( John The
 )Baptistمیباشند .در انجیل متّی از قول عیسی مسیح گفته شده است« :از میان مردمی کهه
از مادر زاده شدهاند کسی بهتر از یوحنا تعمید دهنده چشم به جهان نگشود».
برای مدتهای طوالنی اعتقاد عمومی بر آن بود که مانی در میان مانهداﺋیهها بهزرگ
شده است .تالش زیادی صرف آن گردیده بهود تها رابطههای بهین تعهالیم مهانی و اعتقهادات
مانداﺋیها پیدا شود .تا باالخره در سال  ،1970با ترجمه «»Codex Manichaicus Coloniensis
این معما برای همیشه حل شد .گروه راهبانی که مانی در میان آنها رشد کرده بود ماندﺋانهها
نبودند .آنها فرقهای اسرارآمیز و یهودی ه مسیحی به نام «الخاصای» ( )Elchasaitesبودنهد
که اعتقاد داشتند در حدود سال 100میالدی دو فرشته غول پیکر ،یهک مهرد و یهک زن ،بهه
ارتفاع  30کیلومتر ه یکی پسر خدا و دیگری روح القدس نوشتهای را به بنیان گذار این فرقه به
نام الخاصای ( )Elchasaiه یا نیروی پنهان ه نشان دادهاند.
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«الخاصای» بر این باور بود که نحوه استفاده یهودیان از آتش به گمراهی میانجامد و
ارزشی که زرتشتیان بر آتش به عنوان نشانی از یزدان قاﺋلاند اشتباه است .در واقع او مهدعی
بود که خداوند از آتش متنفر است و آب را دوست میدارد .فرقه «الخاصای» به گیاه خهواری،
اجتناب از مشروبات الکلی و دوری از جماع گرویدند .خنده ،شهادی ،موزیهک ،نقاشهی و سهایر
هنرها را برای خود ممنوع کردند ،خود را با مراسم تطهیر مشغول میداشتند و از پهاﺋول کهه از
حواریون عیسی مسیح بود متنفر بودند« .الخاصای» زندگی را با کشاورزی در زمینهای نزدیک
محل اقامت خود در دهانه خلیج فارس نزدیک بصره میگذرانیدند.
«مانی» که از خردسالی در میان این راهبان پروروش یافته بود ،قطعاً با شروع انتقهاد
از شیوه زندگی آنها خصوصاً در مورد برداشت محصول که او آنرا تجاوز و تعدی به موجهودات
گیاهی میخواند ،باعث نا خشنودیشان شد .بر طبق داستانی کهه در سهند یونهانی « Codex
 »Manichaicus Coloniensisاراﺋه شده ،اعتراض مانی از زمانی شروع شد که او از کنهدن
سبزیجات از مزرعه امتناع کرد .روزی که یک همردیف راهب ( )Babtistازاو میخواههد در
چیدن خرما به او کمک کند ،درخت نخهل فریهاد برمهیآورد اگهر او فهوراً از صهدمه زدن بهه
نوزادانش دست برندارد مانی به عنوان یک جانی از این جهان خواههد رفهت .بالفاصهله سهایر
گیاهان همصدا با نخل شروع به اعتراض میکنند .هر جا که ضربه داسی فرود میآمد گیاهان
مانند انسانها فریاد برمیآوردند و از محل بریدگی آنها خون جاری میشد.
مانی مانند یک انسان مسخ شده دورانهی را در میهان ایهن فرقهه گذرانهد .یکهی از
حواریون بعدی او در این باره نوشت« :او مانند گوسفندی بود که در یهک گلهه غریبهه زنهدگی
میکرد .مانند پرندهای بود که در جمع پرندگانی زندگی میکرد که با زبهان دیگهری صهحبت
میکردند» .در این دوران که معاشرت مفید بین او و همردیفانش در فرقه الخاصهای مشهکلتر
میشد الهاماتی که از همزاد ربانی خود دریافت میکهرد دریچههای تهازه از حقیقهت را بهرایش
گشود« .او راز روشنایی و تاریکی ،راز تخریب ....راز خلقت آدم ،اولین انسان ،را برایم فاش کرد.
او همچنین راز درخت دانش را به من آموخت ،درختی که آدم از میوه آن خهورد و چشهمانش
گشوده شد».
برای آنها که اعتقاد داشتند مانی مورد الهامات ایزدی قرار گرفته ،ارتبهاط بهین او و
همزاد ایزدی اش به این معنی بود که در اثر آن دانش بسیار مهمی از معنهای نهفتهه زنهدگی و
هدف از این جهان خاکی به مانی منتقل شده است .برای آن گروه از ما که چنهین اعتقهادی را
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باور نداریم به نظر میرسد مانی شدیداً دچار اختالل روحی بوده و یا شاید از بیماری خودگرایی
( )Autisticرنج میبرده است .حدس در مورد بیماری خودگرایی ( )Autisticبه ایهن دلیهل
است که در میان پیامبران ،او دارای استعداد نقاشی بسیار بیهمتا بود .در اثر ضربه روحی کهه
در سنین کم به علت جدایی از مادر بر او وارد شده بود ،در خود فرورفته ،گوشه گیهر گردیهده
بود .به همین دلیل نمیتوانست رابطهای سالم با همردیفان خود در جمع راهبان برقرار کند .او
تنفری جنون آمیز نسبت به پیکر انسانی و کارکرد طبیعی آن داشت .ایرادی که او بهه غسهل
تعمید میگرفت آن بود که آب نمی تواند واقعیتهای انزجار آمیز زندگی را تطهیر کند« :در نظر
بگیرید که پس از اینکه انسان غذای خود را میشوید و میخورد چه رخ میدهد .واضح اسهت
که حتی پس از تطهیر طعام ،خوراک تبدیل به خون ،صفرا ،باد مزاج ،مدفوعات شرم آور و بوی
بدِ بدن میشود» .
به علت انزجاری که از کالبد انسانی داشت تفاوتی بین ناپاکی قابهل لمهس و ناپهاکی
روحی قاﺋل نبود .روزی از یکی همردیفان راهب ( )Baptistخود پرسید« :چرا هر روز خهود را
تطهیر میکنی؟ واضح است که هر روز نجس میشوی و به همهین دلیهل مجبهوری کهه بهرای
تطهیر ،خود را بشویی .بنابراین منشاء همه پلیدیها پیکر انسان است .هشدار که در این قفس
بدن محبوس شدهای».
هر گاه که هم فرقهایههای او در مهورد ادعاههای اعتهراض آمیهزش بها او مجادلهه
میکردند ،با اراﺋه تاریخچه تحریف شدهای از فرقه الخاصای از خود دفاع مهیکهرد .بهه آنهها
میگفت یک روز ،زمانیکه بنیان گذار فرقه الخاصای برای استحمام وارد حوضی شد ،چههرهای
در آب ظاهر گردید و به خاطر نجس کردن آب به او اعتراض کرد .یا وقتهی کهه شهخم بهر
زمین کوفت زمین سخن به شکایت گشود .وقتی حواریون او نانی در تنهور گذاشهتند ،نهان بهه
سخن آمد و طبخ نان را از آن به بعد برای آنها ممنوع کرد .مانی اعالم کرد« :مردان معروف
فرقه خود را به یاد بیاورید که این الهامات بر آنها تأثیر گذاشته بود و آنها به نوبه خهود آن را
به دیگران تعلیم دادند .آنچه باعث موفقیت من شد آموختن این تعالیم بود».
مانی در اوج مخالفتهایش با کاهنان فرقه ،خشم آنها را نسبت به گرایشی که آنها بت
پرستی میدانستند برانگیخت .او اصرار به نقاشی داشت و احتماالً بر آن بود که خانههایی را در
روستای مجاور به نقاشیهای خود مزین کند.
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ظاهراً کاهنان فرقه ،در واکنش به تمایل او به نقاشی ،شدیداً او را کتهک زده بودنهد.
احتمال دارد در این تنبیه که پدرش دخالتی نکرده بود او شدیداً مجروح شهده باشهد .در ایهن
زمان ،مانی دیگر نسبت به آیندهاش در درون فرقه کامالً ناامید شده بود .ولی بزودی همزادش
ظاهر میشود و به او می گوید که باید توجهش را معطوف جهان پهنهاورتری بکنهد .کلمهات او
یادآور سرسخن کتابهای قدیمی «ویوه عموم» 38دانته با این عبارت بود« :ای انسان ،من بها تهو
خواهم بود و تو را راهنمایی خواهم کرد و در زمان احتیاج درکنار تو خواهم ایسهتاد» .همهزاد
مانی به او گفت« :تو فقط برای راهنمایی راهبان این دِیر فرستاده نشدهای ،ماموریت تو راهنمایی
مردم در هر شهر ،منطقه و محل آموزش و تبلیغ است .از اینجا خارج شو و به اطراف سفر کن.
من در همه جا کمک و حامی تو خواهم بود تا بتوانی دانشی را که به تو عرضه میکهنم اشهاعه
بدهی .لذا غمگین و مایوس نباش».
مانی کوله بار خود را بست ،اقامتگاه الخاصای را به سهمت شهمال تهرک کهرد و بهه
تیسفون پایتخت زمستانی امپراطوری ایران در کنار رود دجله رفت .در آنجا دو نفر از پیروانش
که از میان راهبان فرقه الخاصای بودند به او پیوستند .کمی بعد نیز پدرش که شهدیداً نگهران
سالمتی او بود به دنبال او آمد ،به آنها پیوست و پس از مدت زمهانی کوتهاه در زمهره یکهی از
حواریون سرسخت مانی درآمد.
این چهار نفر ،برای تبلیغات مذهبی سفرهایی را آغاز کردند که آنهها را از بابهل بهه
ایران امروزی ،افغانستان ،هندوستان و احتماالً تا چین کشاند .این گفته قدیمی که سفر ،ذهن را
باز میکند شاید بیش از همه در مورد مانی مصداق دارد .زیرا در طول این سفرها او خود را به
عنوان تسلی دهنده و شفیعی معرفی میکند که ظهورش توسط عیسی مسیح در انجیهل یهوحنی
( )Johnپیش بینی شده بود .ضمنا خود را به عنوان یکی از حواریون معرفی مینماید و جزﺋیات
بیشتری از اصول اعتقادی مذهبش اراﺋه میکند .با توجه به تجربهه زنهدگی در میهان راهبهان
( )Baptistsو به رغم مخالفتش با تعبیر آنها از اصول اولیه اعتقادات ادیان یهودی و مسهیحی،
آشنایی کاملی از این اصول کسب کرده بود .تعالیم دوﺋالیستی دین زرتشت را نیز از پدرش که
از اهالی اکباتان (همدان امروز) بود آموخته بود .مانی با سفر به کشورهای شرق ،دیگر از اقلیم
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یهودی ه مسیحی ه زرتشتی خارج شده ،و احتماالً برای اولین بار با دنیهایی دیگهر ،بها مردمهان
بودایی برخورد میکرد.
در این مقطع تاریخی ،افغانستان پس از قرنها حاکمیت کوشانیانِ ( )Kushansآسیای مرکهزی
در حال الحاق به امپراطوری ایران بود .شاید در این جا بود که مانی و یارانش تصمیم گرفتنهد
که راهی را طی کنند که به سوی شمال شرق میرفت .کتب و نوشتهههای بهاقی مانهده از آن
دوران برای ما روشن نمیکنند که او دقیقاً به کجا سفر کرد و چه راهی را طی نمود .ولی اگر به
نقشه نگاه کنید خواهید دید که سفر او از راه معروف به جاده خراسان ،به احتمال زیاد آنها را از
گستره ایران به سوی ارتفاعات افغانستان کشانده است.
در دهه  1960زمانی که من از این راه ،از پرتگاههای کوههای هندوکش میگذشهتم،
فقط با اسبان بارکش و قاطر میشد از آن عبور کرد و هنوز خاکی و صعب العبور بود .این جاده
چون ماری پیچان در کنار درههایی با شیب تند از گذرهایی سرگیجه آور و از میان صخرههایی
باریک میگذشت ،بر باالی دیواره کوهی به ارتفاع یکی دو کیلومتر ،در مسیر آن پلهای باریک
و چوبی وجود داشت که بر روی رودهای پرشتاب کوهستانی ساخته شده بودند .پلهایی که یاد
آور پل صراط بودند .مسلمانان و زرتشتیان اعتقاد دارند پس از مهرگ ،در آن جههان ،جههت
سنجش اعمال باید از روی پل صراط عبور کرد که «مانند مو باریک و چون شمشیر تیز است».
چنین راهی قطعاً باید به مکانی خوش ختم شود .وقتی از آن باال به پایین نگاه کنهی
در پهنه دشتی بارور ،مزارع گندم و جو ،باغ میوه و استخر ماهی خواهی دید .در دوردستها ،در
کنار نهری که در زیر نور خورشید میدرخشید ،آن سوی مسجدی کوچک و خانههایی کوچکتر
که به دور حیاطشان دیوارهای بلند ساخته شده جادهای میگذرد کهه ردیفهی از درختهان آنهرا
احاطه کرده است .اینجا دره بامیان است.
در دل صخرههای برجستهای که چون دیوار این دره را احاطه کردهاند انواع مختلفی
از دخمه و غار تعبیه شده است که با رنگهای روشن ،اشکال مذهبی در آنها نقاشی شدهاند .این
دخمهها در اعصار دور محل زنهدگی بهیش از هشهت ههزار کهاهن و یکهی از مقهدس تهرین و
معتبرترین پناهگاههای بوداﺋیان بود .در قرن دوم میالدی این جا یکهی از معتبرتهرین منهاطق
امپراطوری کوشانیان و نیرومندترین حهاکم آن ،کانیشهکا ( )Kanishkaو مرکهز جههانی هنهر
بودایی بود .دو مجسمه بزرگ بودا هر کدام با ارتفاعی بیش از بیست و پنج متر در دل کوه از
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سنگ یکپارچه تراشیده شده بودند .چهره این دو مجسمه قرنها قبل توسط مسلمانان متعصب
و خشمگینی که آنها را سمبل بت پرستی میدانستند تخریب شده بود.
در اولین سفرم به درّه بامیان به مسجدی رفتم تا با امام آن صحبت کنم .او مهردی
پنجاه ساله و بسیار ریز اندام بود که لباسی سیاه در بر داشت .هنگام صحبت دستهای لرزانش
مانند بال پرندگان تکان میخورد .از بیماری پوستی رنج میبهرد کهه قطعهاتی بیمهو در میهان
ریشش بجا گذاشته بود .او در مورد این مجسمههای بودا و اینکه چه کسی آنها را در دل سنگ
تراشیده چیزی نمیتوانست به من بگوید .به نظر خجالت زده میآمد .در پاسخم گفت که اینها
مربوط به زمانهای قدیم است .کسانی که این مجسهمهها را سهاختند عهدهای بهت پرسهت از
هندوستان بودند و نمی دانست که چرا آنها این دره را برای اقامت انتخاب کرده بودند.
در پاسخ به او گفتم که قطعاً در آن دوران تمام مردم افغانستان بت پرسهت بودنهد.
از این پاسخ من امام مسجد به خشم آمد و گفت« :البته که اینطور نیست .ما حتی قبل از ظهور
پیامبر اسالم که برای تعلیم روش درست به نبّوت رسید به خدا و شیطان اعتقاد داشتیم».
از او پرسیدم که آیا ارتش مسلمانان چهره این مجسمههای بودا را تخریب کردنهد؟
در پاسخم به حالتی دفاعی گفت مسلمانان چنین کارهایی نمیکنند .این کار مغولها و ترکههای
کافر است.
«مسلمانان چنین کارهایی نمیکنند» .حتی آن موقع ایهن پاسهخ بهه نظهرم درسهت
نیامد .تخریب مجسمهای مذهبی کار مذهبیون متعصب است نه غارتگران جنگجو .حوادثی که
این اواخر رخ داد درستی تردید مرا ثابت کرد .طالبان افغانستان برای تمام کردن کار پیشینیان
خود این مجسمهها را به طور کامل منفجر کردند و تمام نقاشیهای تاریخی را کهه در دخمههها
باقی مانده بود از بین بردند.
امام مسجد در صحبتش گفت که لشگرهای کافر زیادی به دره بامیان حمله کردهاند.
شواهد این امر همه در اطراف ماست .باقیمانده برجهای نگهبانی کهن و قلعههای نابود شده بر
باالی صخره هایی که بامیان را احاطه کرده است نشان از روز وحشتی دارند که در سال 1220
یا  1222میالدی بر سر ساکنان این دره فرود آمد .در صبح آن روز وحشت انگیز مهردم دره
بامیان با صدای فریاد ،صفیر تیر ،چکاچک شمشیر و ضربات سم اسهبان سهپاه چنگیهز خهان از
خواب بیدار شدند .سپاهی که در مسیر خود هر چه را میدید غارت میکرد ،به آتش میکشید
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و از بین میبرد .مانند تصویری که زمان را در آن لحظه مخوف منجمد کرده باشهد ،بهه نظهر
میرسد که از آن زمان تا کنون این منطقه تغییری نکرده است.
سرزمینهای ایرانی به کرّات مورد هجوم اقوام بیگانه قرار گرفتهاند :اسکندر ،چنگیهز،
لشگر اسالم ،تیمور لنگ و بابر .یکی پس از دیگری آمدند ،سلطه خود را اعمال کردند و خرابی
و نابودی به جای گذاشتند .در تمام این سرزمین ،خرابههای باقی مانده از لشگریان مهاجمی که
یکی پس از دیگری آمدند هنوز بر روی تپه و دشت به چشم میخورند :قلعههههایی کهه تمهام
ساکنان آن از دم تیغ گذشتند ،شهرهایی که متروک شدند و دیگر کسی در آنجا سکونت اختیار
نکرد ،روستاهایی که خانهها و دیوارهایش از خشت ساخته شده بودند ،بهرای همیشهه از سهکنه
تهی شده و به مرور زمان فروریخته و به همان خاکی بازگشتند که از آن سهاخته شهده بودنهد.
پس از هر تخریب ،تمدن و فرهنگ ایرانی مانند پرنهده اسهطورهای فینهیکس [ققنهوس] کهه از
خاکستر خود دوباره جان می گرفت ،راهی جدید برای ادامه حیات و عرضه راه و روش گذشهته
در لباسی نو پیدا میکرد .مناطق دور از تمدن آسیای مرکزی ،خسته و ناتوان ،پس از هزار سال
جنگ و خونریزی تالش خود را برای یافتن حیاتی نو در قرن هجدهم میالدی متوقف کردند و
وارد عصری از جهالت ،نخوت و عقب افتادگی شدند.
ولی ،در زمان مانی این منطقه مرکز تمدنی پویا بود .در دوره حکومت کوشانیان ه که
بزرگتری پادشاهشان ،کانیشکا ( )Kanishkaنام داشت ه از صحراهای شرقی ایران تا رودخانه
یامونا ( )Yamunaدر هندوستان همه تحت فرمان آنها بهود .افغانسهتان پهل ارتبهاطی ادیهان
جهانی محسوب میشد .در بامیان کاهنان بودایی در معابدی که در دل صخرهها کنده شده بود
تردد میکردند .در پل خمری مغان موبد ،در معبد بسیار بزرگ کانیشکا ،آتش مقهدس دیهن
زرتشت را نگهداری کرده ،آواز نیایش برای اهورامزدا سر میدادند .در هرات ،میمنه و غزنین،
یهودیان ارتدکس در کنیسههایی که در همهان دوران ،قهدیمی و کههن بودنهد مراسهم عبهادی
صبحگاهی ،ظهر و مغرب خود را بجای میآوردند .و کمونهای یهودی ه مسیحی با ساختن دیوار
در اطراف قرارگاهشان سعی می کردند که خود را از نفوذ فاسد کننده زندگی شهری محافظهت
کنند.
مانی بعدها نوشت« :پیغامبران خدا در هر دورهای راه خرد و عمل نیک را به مهردم
نشان دادهاند .در یک دوره ،این راه و روش توسط پیامبری به نام بودا برای هندوان عرضه شد.
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در جایی دیگر زرتشت برای ایرانیان و در غرب عیسی این روش را پیش گرفتند .در سرزمین
بابل ،رساندن پیام ایزدی ،و مقام نبوت به من ،مانی ،رسول خدای حقیقی تفویض شد».
*****
این پیام ایزدی و نبوت چه بود؟ ساموﺋل لیو ( )Samuel Lieuوابسهته بهه دانشهگاه ورویهک
( )Warwickبا استفاده از یک کتاب دستورالعمل چینی مانوی ،در کتاب خهود بهه نهام «دیهن
مانی» ( )Manichaeismبررسی مفیدی از پدیده مانی در شرق و غرب کرده و خالصه ذیل را
اراﺋه داده است:
«هر کسی که بخواهد این دین را بپذیرد باید بداند که نور و تاریکی اصهل
هستند .هر کدام مقام خود را دارند و طبیعتی کامال مجزا .سپس باید سه
زمان :گذشته ،حال و آینده را به درستی بشناسد .
در ’’ زمان گذشته ‘‘ نه بهشتی هست و نه زمینهی .تنهها نهور و
تاریکی وجود دارد .طبیعت نور ،خِرَد است و طبیعت تاریکی جهل. . .
در ’’ زمان حال ‘‘  ،تاریکی بر روشهنایی حملهه میکنهد و افسهار
گسیخته روشنایی را به عقب میراند .روشهنایی نیهز بهه نوبهه خهود وارد
تاریکی میشود و عهد میبندد که این نابسامانی را خاتمهه دههد .نهور از
اینکه کالبد اصلی خود را ترک کرده متاثر است و متعهد میشود که مأمن
آتشین ( )Fiery Abodeرا ترک کند .به این لحا انسان بهرای نجهات
طبیعت [ نورانیاش ] باید کالبد خاکی خود را رها کند....
در ’’ زمان آینده ‘‘ ....نور بار دیگر به نهور اعظهم بهازمیگهردد و
تاریکی به تهاریکی بینهایهت .ایهن دو اصهل بهه وضهعیت طبیعهی خهود
بازمی گردند و هر کدام برای دیگری آن چیزی را به جای میگذارد که از
آن دریافت کرده است».
دکتر لیو میگوید« :این درام ،مرکز ثقل تعالیم مانی اسهت .اعتقهادی کهه بهرای مها
تشریح می کند چگونه روان روشن ضمیر انسان در این کالبد خاکی پلید مستور شده است».
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در جهان بینی دین مانوی ،نیکهی و شهر ،تهاریکی و روشهنایی ،کالبهد و روان تقسهیم
دوﺋالیستی را تشکیل میدهند.
زرتشت و دیگران قبل از مانی ،نور و تاریکی را به مثابه سمبل یا تبلور نیروهای نیک
و شر میشمردند .بطور مثال از فیلو خودﺋوس  Philo Judaeusه فیلسوف یهودی هلینیست
یا شخص دیگری که یکی از نویسندگان طومارهای بحر میّت بود میتوان نام برد (این طومارها
در واقع کتابخانهای از متون یهودی است که در سرزمین مقدس [اسراﺋیل امهروزی] در اوایهل
هزاره اول میالدی در غارهای متعدد پنهان شده بودند) .ولی مانی از این حد فراتر رفت .نوری
که او از آن سخن میگفت دیگر یک سمبل نبود .او وقتی از نور صحبت میکرد انتظار داشهت
که در معنی حقیقی و غیرمجازی آن مفهوم شود .این البته شکایتی بهود کهه بعهدها منتقهدین
نسبت به برداشت خارق العهاده دیهن مهانی نسهبت بهه یهک پدیهده طبیعهی عرضهه کردنهد.
سههیمپلیکیوس ( )Simpliciusفیلسههوف قههرن ششههم مههیالدی در مههورد برداشههتهای لغههوی
( )Literalismبیش از حد مانویان زبان شکایت گشوده است .خصوصا توضیحی کهه آنهها در
مورد خسوف و کسوف اراﺋه دادهاند مورد اعتراض او قرار دارد.
« پلیدی که در خلقت به زنجیر کشیده شده است در اثهر حرکهات و تکانههای خهود
بینظمی به وجود میآورد .در نتیجه ،ذرات نوری که در آن قرار دارد پوششی بوجود میآورند
تا تحت تاثیر این حرکات و تکانها قرار نگیرد .بنابراین ،خسوف و کسوف ناشی از گسترده شدن
این پوشش است».
سیمپلیکیوس سر خود را از تاثّر تکان میدهد و مهینویسهد« :آنهها چنهان حرفههای
شگفتی از خود اختراع میکنند که حتی لیاقت افسانه را هم ندارد .ولی آنها از این مباحهث بهه
عنوان افسانه استفاده نکرده و معنی و مفهوم سمبولیک برای آنها قاﺋل نیستند .مانویان معتقدند
هر چه میگویند به همان حالت لغوی ،حقیقت محض است».
از نظر مانی ،نور و تاریکی این جهان را پهنه نبرد خهود کهردهانهد و درسهت همهین
برداشت است که اصول اعتقادی او را از دیگران مجزا میکند.
برایم این سئوال پیش آمد که چه میزان از نگرش الهیات مانی در افغانسهتان شهکل
گرفته بود .لذا برای مطالعه موقعیت جغرافیایی دره بامیان به داﺋره المعارف بریتانیکا مراجعهه
کردم .به نظرم رسید که شاید تمیزی هوا و دوگانگی گرمای سخت تابستان و سرمای استخوان
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شکن زمستان این دره که  2000متر باالتر از سطح دریا قرار دارد بهر شهیوه نگهرش مهانی از
زندگی تاثیر گذاشته است.
در نوشتهای خواندم که« :هنر بودایی مناطق مرکزی افغانستان به طرزی مناسب در
بامیان اراﺋه شده است .منطقهای که مانی ،بنیانگذار ایرانی دین مانوی احتمهاالً در آن زنهدگی
کرده و موجب گسترش هنر تصویری مذهبی در قرن سوم میالدی شده است».
در این موقع دیگر برایم کامال روشن شد که مانی یک نقاش بود .جنگ بهین نهور و
تاریکی که دین مانی از آن سخن میگفت تلقی یک نقاش است .نقهاش معهروف ،کهاراواجیو

39

( )Caravaggioکه زمانی گفته بود« :نقاشی یعنی نور» بطور قطع میتوانسته است فلسفه مانی
را درک کند .به همین ترتیب نقاش معروف دیگر ،دوالتور سزان ()de La Tour, Cezanne
و هر نقاش دیگری که با به تصویر کشیدن نور و سایه ،جهانی را در تابلوهای خود خلق میکند
قطعاً فلسفه مانی را میتوانستهاند بفهمند .گوته ،بزرگترین شاعر آلمهان کهه در زمهان جهوانی
تصمیم داشت حرفه نقاشی را دنبال کند ،اگر با تفکر مانی آشنایی داشت قطعا با نظر مساعد به
آن مینگریست .گوته با تئوری مکانیکی نیوتون درباره نور به آن دلیل مخالفت کرد که حاضر
نبود بپذیرد ،نور پدیدهای قابل تجزیه است و از ذرات کوچهک تشهکیل شهده .اندیشهه مهانی،
هنری عالی بود که تا سطح یک دین ارتقاء یافته بود .دینی که تاریخی منحصر به فرد داشت.
از متون باقی مانده اطالعی درباره مدت اقامت مانی در افغانسهتان بهه دسهت نمیآیهد .او در
سفرهایش قطعاً به هندوستان و احتماالً به چین رفته است .او در سالهای اولیهه ایهن دیهن نهو،
اجت ماعاتی از پیروان خود را تربیت کرد که حیاتی طوالنی تر از حیات خود او داشهتند .متهون
باقی مانده ،فقط داستانهای تخیلی را عرضه میکنند .در یکهی از شههرهای تهوران ،در آسهیای
مرکزی ،پادشاه می خواهد که او با روحانی محلی درباره بینش مذهبی خود به مباحثهه بنشهیند.
مانی برای قانع کردن پادشاه از نیروی خود ،با قدرت فکر کاری میکند که طرف مباحثه در هوا
به حالت تعلیق در بیاید .پادشاه که به سبب منطق اقنهاع کننهده مهانی و قهدرت او در معلهق
داشتن حریفش در هوا نسبت به ادعای او ایمان میآورد ،خود و تمام خانهدان سهلطنتیاش بهه
دین مانی میگروند.

 39نقاش ایتالیایی 1573-1610
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یکی از جنبههای این افسانه درست به نظر مهیرسهد .بهرعکس عیسهی مسهیح کهه
همیشه فقیران و ناتوانان را مورد خطاب قرار میداد ،مانی همیشه توجه خود را معطوف طبقات
حاکم میکرد .او از حاکم محلی شروع میکرد و به این ترتیب به مرجع باالتر قدرت نزدیهک
میشد .از آغاز ،هدف او روشن بود :نزدیک شهدن بهه بزرگتهرین پادشهاه منطقهه ،شهاپور اول
شاهنشاه ایران زمین و سرزمینهای فراسوی آن (سرزمینهای غیر ایرانی که تحهت حاکمیهت او
بودند) .شاهی که تاج سلطنت را زمانی به سر گذاشت که مانی ،پیامبر نهور ،بیسهت و هشهت
ساله بود.
او ابتدا با هدف کوچکتری آغاز کرد :مهرشاه برادر شاپور در آن هنگام حهاکم مهزن
( )Meseneدر نقطه تالقی دجله و فرات بود .وقتی که مانی به همراه نگهبانان دربار وارد کاخ
مهرشاه شد ،او در باغ مشغول استراحت بود .تصور کنید آرامش و سکونی را کهه مهرشهاه در
فضای خنک باغ احساس میکرد :محیطی فرح بخش در سایه فضای سبز باغ ،به همراه نهوای
فواره حوض باغ ،آواز پرندگان و رایحه معطهر گلهها در آن روز درخشهان بهه دور از گرمهای
سوزان بین النهرین .در اینجا باید یادآوری کهرد کهه لغهت انگلیسهی  [ Paradiseبهه معنهی
بهشت ] از لغت پارسی «پردیس» به معنی باغ مشتق شده است .مهرشاه پس از گهوش دادن
به سخنان مانی میپرسد« :در بهشتی که تو از آن سخن میگویی آیا باغی به زیبهایی بهاغ مهن
یافت میشود؟» در پاسخ پادشاه ،مانی تصویر بهشت را در ذهن او ظاهر میکنهد« .بهه توسهط
نیروی معجزه آسای خود ،بهشت نور را با همه خدایان ،بغان ،روح جاویدان زندگی و انواع باغها
و چیزهای زیبای دیگر به شاه نشان میدهد» .مهرشاه سریعا به دین مانی میگرود.
پس از موفقیت در قانع کردن یکی از برادران پادشاه ،مانی در طول سهرزمین ایهران
سفر کرده به خراسان در شمال شرق ،آنجا که فیروز برادر بزرگتر شاپور حهاکم بهود ،مهیرود.
مالقات او با فیروز موفقیت بیشتری به همراه میآورد .او نه تنها به مذهب مانی میگرود بلکه
توافق میکند که مانی را شخصاً به شاپور معرفی کند.
متاسفانه سند مانوی کاملی درباره مذاکره مهم مانی با پادشاه بزرگ ساسانی به جای
نمانده است .تنها ،جزﺋی کوچک از بیوگرافی که از خود مانی به جای مانده اشاره به مهذاکرات
اولیه او با شاپور دارد:
«شاهنشاه در حضور تو به خدمت رسیدهام ،دُرود خدایان بر تو باد!»
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شاه میپرسد« :از کجا آمدهای؟»
مانی میگوید« :من حکیمی هستم که از بابل آمده ام».
بر اساس نوشته «ابن ندیم» ،شاه ابتدا میخواست که دستور دههد تها ایهن مبلهغ مهذهبی را از
محضر او خارج کنند و بدار بیاویزند .ولی وقتی شاه با دقت به مانی نگاه مهیکنهد بهه نظهرش
میرسد که دو نور درخشان مانند شمع از روی شانههایش میتابد .به همین دلیل رفتار موافق
تری با او پیش میگیرد و از مانی میپرسد که چه میخواهد .مانی از شاه اجهازه میخواههد تها
بتواند به همراه پیروانش در قلمروی زیر فرمان او آزادانه سفر کرده ،دین خهود را تبلیهغ کنهد.
شاه درخواست مانی را اجابت میکند و نامهای رسمی مبنی بهر اجهازه تبلیغهات مهذهبی بهه او
میدهد.
تمام منابع موجود در این باره متفق القولند که شاپور در ابتدا نظر موافقی نسهبت بهه
مانی داشت .اطالعاتی هم که ما درباره زندگی پیروان او در فاصله ده سال پس از ایهن دیهدار
داریم شاهد آن است که این امر صحت داشته است .در موارد متعددی شاه از مانی میخواهد
که به حضورش رفته و با او مباحثه کند .مانی گاهی به همراه درباریان به سهفر میرفهت .بهر
طبق نوشتههای مناظره گر ( )Polemicistیونانی به نام الکساندر لیکوپولیتانوس ( Alexander
 ،)Lycopolitanusمانی حتی به همراه شاپور به جنگ رومیها رفته است .احتمال دارد که او
شاهد دستگیری والرین )Valerian( 40امپراطور روم نیز بوده است .ولی به رغم این همه ،هیچ
نشانی در دست نیست که ثابت کند شاپور به مذهب مانوی گرویهده باشهد .نوشهتههای او در
کتیبه نقش رستم نشان دهنده ایمان استوار او به دین زرتشت است و ضمنا نباید فراموش کرد
که شاپور ،کارتیر متعصب را در مسند موبد موبدان حفظ نمود .برخی از محققین بر این باورند
که شاه میخواسته از ادعای مانی (مبنی بر ادامه راه پیامبران یهود ،عیسهی مسهیح ،زرتشهت و
بودا ) برای وحدت مذاهب گوناگونی که در قلمرو فرمانروایی او میزیستهاند استفاده کند .ولهی
اسناد تاریخی حکایت از آن دارند که ساسانیان با تمام توان در جهت تبلیهغ و گسهترش دیهن
زرتشتی تالش میکردند ،نه دین مانی .به احتمال زیاد آنچه که شهاپور را جهذب مهانی کهرد،
جذابیت فوق العاده شخصیت مانی بود .جذابیتی که قطعاً به شکوه دربار ساسانی میافزود.

 40به سال  253میالدی امپرا ور رم شد  -م
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مانی قاعدتاً دارای شخصیتی جذاب و قانع کننده بود .به نظر میرسد که او مشکلی
در قانع کردن مردم در گرویدن به دین خود نداشت .موفقیتهای افسانهای او نشان دهنده آن
است که به آسانی میتوانست افرادی را که نسبت به ادعایش شک میکنند قانع نماید .بطهور
مثال می تواند یک روحانی را با قدرت ذهن در هوا به حالت معلق درآورد ،تصویر بهشهت را در
ذههن مردم ظاههر کند و یا در تاریکی ،نوری مانند شمع از روی شهانههایش منتشهر کنهد .او
ضمنا یک هنرمند بود .گاهی از خود میپرسم آیا تصاویری از سفرهایش با پادشاه ترسیم کرده
بود؟ و اگر چنین نقاشیهایی از خود به جای گذاشته چه به سر آنها آمده است؟
سالهایی که متعاقب اولین دیدار شاپور و مانی آمد ،برای این پیامبر جدید ،دورانی پربهار بهود.
ما نی دین خود را در سرزمینهای ایران و غیر ایران تبلیغ کرد و پیروان زیهادی گهرد آورد .او
کتابهای زیادی تدوین کرد که از میان آنها میتوان از کتب ذیهل نهام بهرد« :انجیهل زنهده»،41
«گنجینه زندگی»« ،42دستورالعمل زندگی»« ،43کتاب اسرار»« ،44کتاب غوالن»« ،45رساله» ،46و
یک کتاب سرود و نیایش در تقدیر از شاپور .کتابی هم به نام «شاپورگان» نوشت کهه دربهاره
تعالیم و خالصه زندگیاش بود .او ضمناً نقاشی و رسّامی هم میکرد .مهانی اصهل اولیهه دیهن
زرتشت مبنی بر نبرد بین روشنایی و تاریکی را چنان بسط داد کهه عظمهت ادبهی آن از جنبهه
دراماتیسم برابر است با جم ع تمام آثار شکسپیر و دیکنز و از لحا پیچیدگی متن برابر است با
جمع آثار میتولوژی یونانی .نیروهایی که برای کسب قدرت در این نبرد با هم به مقابله برمهی
خیزند یادآور افسانههای دین بوداست (مانند پدر عظمت از قلمهرو حاکمیهت نهور و شهاهزاده
تاریکی) .شخصیتهای این نبرد تناسخ یافته در شکل موجودات دیگری ظاهر میشوند و سهپس
در کالبدهای دیگری که جنبهای از موجودیت خودشان است میروند .تنوع این اشکال جدیهد
The living Gospel 41
The Treasure of Life 42
The Progmateia 43
The Book of Mysteries 44
The Book of Giants 45
The Epistles 46
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به صدها می رسد که هر کدام از لحاظی بها شهکل ظههور قبلهی متفهاوت اسهت .یکهی از ایهن
شخصیتها ،روح یهودی ه مسیحی یونانی است که خود را در قالب نیکی مطلق ( ،)Nousو پیوند
دهنده نیکی و انسان ( )Logosظاهر میکند و بر روی زمین قالب انسانهای کاملی چون «سِت»
(« ،)Sethشِم» ( ،)Shemنوح ،ابراهیم ،بودا ،زرتشت و عیسهی مسهیح در مهیآیهد .ایهن روح،
دانش ذرات نور درون را به انسانها منتقل میکند تا آمرزش بشری را ممکن سازد.
وظیفه مانویان این بهود کهه از طریهق خهودداری از ادای کلمهات کفرآمیهز ،کشهتن
حیوانات ،خوردن گوشت ،نوشیدن شراب ،شخم زدن زمین ،چیدن میوهها ،درو کهردن گیاههان،
استحمام و مقاربت جنسی ،به آزاد شدن این ذرات کمک کنند.
البته رعایت دقیق همه این اصول منجر به آن میشد که جمعیت مانویان سریعاً دچار
گرسنگی و مرگ بشوند .بنابراین ،مؤمنین دین مانی ،مانند کاتارها و بوگومیلهها بهه دو گهروه
برگزیدگان و شنوندگان تقسیم میشدند .برگزیدگان ،تمام اصهول دیهن مهانی را بطهور کامهل
رعایت میکردند .ولی شنوندگان اجازه داشتند این اصول را رعایت نکنند و در عوض به تأمین
خوراک و معیشت برگزیدگان اقدام کنند .برگزیدگان نیز به هنگام مراسم مهذهبیِ اطعهام ،بها
برگزاری نیایش ،خود را از گناه تأمین خهوراک منهزه میکردنهد .پهس از مهرگ ،برگزیهدگان
مستقیماً به قلمرو حاکمیت نور میرفتند و شنوندهها به طریق تناسخ ،ابتدا به شکل سبزیجات و
«میوههای درخشان» بر روی زمین ظاهر میشدند و در نهایت در کالبد یک برگزیده وارد ایهن
جهان میگردیدند .آنهایی که خرد ایزدی بیدارشان نکرده بود ،برای همیشه اسیر تاریکی شده
و به لعنت ابدی محکوم میشدند.
به نظر من آنچه که الهیات مانی را از الهیات ادیان دیگر ،که در طول قرون متهوالی
تکوین یافته متمایز میکند این است که الهیات جدید و برداشت مانی از خلقت ،توسط خود او و
فقط در طول چند دهه تدوین گردیده است .حتی اگر فرض کنیم که مانی واقعاً متقاعهد شهده
بود که این الهیات جدید توسط همزاد ایزدیاش به او منتقل شده ،برداشتهایی که او به تهدوین
آن همت گماشت دستاوردی فوق العاده از قدرت تخیل است.
در همین دوران ،مانی مشغول هنر نقاشی خود بود .در میان اشارات جهالبی کهه در
متون قدیمی به کارهای هنری او شده از «ارژنگ» یعنی کتاب نقاشی او میتوان نام برد کهه در
آن سعی کرده برداشت خود را از الهیات به صورت نقاشی عرضه کند .بر اساس نوشته یکی از
مخالفان مسیحی او در قرن چهارم میالدی به نام افریم اههل نهی سهی بهیس ( Ephraim of
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« :)Nisibisمانی بر روی طومار ،با رنگ ،تصاویری مخوف ترسیم کرده و نام پسران تاریکی را
بر روی آنها نوشته است .و بر روی تصاویر موجودات زیبا نام پسران نور را گذاشته است» .او
از متنی که احتماالً مقدمهای بوده که خود مانی برای کتابش نوشته چنین نقل قول میکند« :من
اینها را در این کتاب نوشتهام و با رنگ به تصویر کشیدهام تا آنهایی کهه کلمهات را میشهنوند
تصاویر آنرا نیز ببینند .و آنهایی که نمیتوانند از طریق خواندن ،تعالیم مرا فرا بگیرند از طریق
تصویر آموزش ببینند» .در میان مبلغین مذهبی که او به سهرزمینهای دوردسهت میفرسهتاد،
گاهی «نقاشان کتاب» را نیز با نویسندگان و معلمین همراه میکرد .احتماالً وظیفهه نقاشهان آن
بود که کارهای هنری مانی را کپی کننهد .در قهرون بعهدی در جشهن سهاالنه تهاج یها بیمهاه
( )Bimahیک صندلی خالی به نام مانی قرار داده میشد .گفتهه میشهود کهه در ایهن جشهن
سلطنتی یک کپی از کتاب مانی را هم در معرض تماشا میگذاشتند .این احتمال وجود دارد که
روزی یک کپی از این کتاب ،جایی پیهدا شهود ،شهاید در زیهر شهنهای مصهر و مغولسهتان یها
خرابههای دورافتاده افغانستان .ظاهراً تا قرن یازدهم میالدی یک نسهخه از کتهاب ارژنهگ در
چین موجود بوده ولی شرحی از محتوای آن باقی نمانده است.
نهایتاً همه چیزهای خوب زمانی به پایان میرسند ،حتی برای پیامبر نور .در سال  272میالدی
(یا حدود آن) شاپور درگذشت و پسرش هرمزد بر تخت سلطنت تکیه زد .احتماالً مانی نگهران
آن بود که با درگذشت شاپور او و پیروانش حمهایت شاه تازه را از دست بدهنهد .او بها عجلهه
خود را به حضور هرمزد رساند و درخواست نمود که منزلت «پیهامبر محبهوب» کهه از طهرف
شاپور به او داده شده بود توسط شاه جدید دوباره تفهویض گهردد .گفتهه میشهود کهه در ایهن
مالقات از مانی با گرمی استقبال شد و به او اطمینان داده شد که چهون گذشهته ،او از حمایهت
دربار برخوردار خواهد بود .ولی پیامبران باید از مردم عادی بهتر بداننهد کهه آینهده ههیچکس
قطعی نیست .اگر مانی با این کلمات اطمینان خاطر گرفت ،قطعاً مرتکب اشتباه بزرگی شده بود.
بعد از یک سال هرمزد نیز درگذشت .احتماالً از طرف برادرش و با دسیسهه مغهان
متعصب با زهر مسموم شده بود .پس از مهرگ هرمهزد ،بهرادرش بههرام بهر تخهت سهلطنت
ساسانیان جلوس کرد .بهرام شخصیتی کامالً متفاوت از پدرش داشت .شاپور حاکمی خردمند،
فرمانده نظامی الیق و مردی جدی بود که به رغم پایبندیاش به دین زرتشت ،نسبت به ادیان
دیگر و طرز تلقیهای دیگر موضعی خصمانه نمیگرفت .بهرام مردی کوتاه فکر ،خوشهگذران و
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فاسد بود که تحمل عقاید دیگر را نداشت .یک نویسنده عهربِ دوران بعهد ،بههرام را چنهین
توصیف کرده است« :با بردگانش معاشرت داشت» و «دیوانه وار عاشق موسیقی بود» .او طالب
زندگی راحت و بدون مشکالت بود .او به طرز آشکاری زیر نفوذ کارتیر عبوس ،رﺋیس موبدان،
قرار داشت که قادر بود از ضعف ارباب جدید خود بهره برداری کند .کارتیر در اولهین اقهدام
خود بهرام را متقاعد کرد که مانی را از ایران اخراج کند .از این زمان بود که سرنوشت وخهیم
مانویان آغاز شد.
در این زمان مانی از وخامت وضع خود آگاه شده بود .او ابتدا تصمیم گرفت کهه از
حامیان سلطنتی خود در بیتِ مزن ( )Meseneکمک بگیرد .وقتی که به بینالنهرین رسید قصر
مهرشاه تخریب و باغ مشهور آن به علفزار تبدیل شده بود .از مهرشاه و خانوادهاش نیز اثهری
نبود .به نظر میرسد که این منظره مانی را شدیداً تکان داده باشد .او میتوانسهت بهه سهمت
شرق ،به کوشان و افغانستان که متحدین نیرومندی در آنجا داشت برود .ولی شاه جدید ورود
او به ایران و گذار از قلمرو ایران به سوی این مناطق را برای او شدیداً ممنوع کهرده بهود .در
اینجا بود که احتماالً او دریافت که چیز دیگری از زندگیاش باقی نمانده .در حالیکه در میهان
پیروان زیاد خود از صحراهای بابل میگذشت به آنها گفت که زمهان تصهلیبش نزدیهک شهده
است و پیروانش به زودی میبایست بدون او به تبلیغ دین جدید ادامه بدهند .تنها راههی کهه
برای او باقی مانده بود این بود که پا به روی دم شیر بگذارد .لذا در اعتراض به ممنوعیت سفر
خود برای دیدن بهرام به سوی کاخ سلطنتی در شهر گندی شاپور [ جندی شاپور ] رفت.

مانی زنده است

در حالیکه با سرعت از بزرگراه جدیدی که در منطقه نفت خیز خوزسهتان واقهع در
غرب ایران به سوی شهر مدرن و متمول اهواز که مرکز استان است میرفتم سعی میکردم که
از کتاب «باغهای نور» مألوف به عنوان راهنما استفاده کنم .روستای باستانی و آرامی بِت الپات
( ،)Beth Lapatروستای مانی ،در همین حدود واقع بود .به همین ترتیب شهر سلطنتی گندی
شاپور که برای ارتقاء من زلت شاپور به نام او ساخته شده بود در همین اطراف قرار داشت.
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امروزه نهرها و رودخانههای متعدد ،این دشت را به قطعهات سهبز در زیهر آسهمان
سربی رنگ و داغ تقسیم کردهاند .جدا از موقعیت جغرافیایی این منطقهه ،چیهزی از آن بهاقی
نمانده که شباهتی به تشریح مألوف داشته باشد ،یا اینکه امروز مورد شناخت سکنه قرن سهوم
میالدی آن قرار بگیرد .توسعه بدون کنترل ،چشمانداز روستایی این منطقه را به چشم انهدازی
شهری تبدیل کرده است .تغییری که نوید بهبودی در آن نیست .رودخانه بزرگ خاکستری و
سبزرنگ کارون که به مواد نفتی آلوده است با کندی از میان شهر میگذرد در حالی که اطراف
آن را دیوارهای بتونی احاطه کردهاند .قایقهای تفریحی چون وصلهای ناجور در سطح نفت آلود
این رودخانه شناورند .این شهر یکی از مراکز اقتصادی ایران قرن بیستم است .در حالیکهه از
زیر طاق نصرتی که برای بزرگداشت انقالب اسالمی ساخته شده بود گذشتیم بهه بیهرون نگهاه
کردم و تابلویی را دیدم .فریاد زدم:
«صبر کن ،ماشین را متوقف کن».
دوست ایرانی من که همیشه فکر میکرد اتفاق بدی در کمهین اسهت پرسهید« :چهه
شده؟ با چیزی تصادف کردیم؟»
تابلو را به او نشان دادم و گفتم« :نگاه کن ،دانشگاه جندی شاپور» .روزگاری گنهدی
شاپور مهمتهرین مرکهز آمهوزش جههان ،در غهرب هندوسهتان بهود .بسهیاری از اسهاتید آن
پناهندههای یونانی بودند که پس از بسته شدن آکادمی آتهن در سهال  529توسهط امپراطهور
مسیحی به نام ژوستینیان ( )Justinianبه گندی شاپور رفتند .در اینجا بود که آثار کالسیک
یونانی و التین حفظ میشد تا بعدها ه در آغاز رنسانس ه فرهیختگان عرب آنها را دوبهاره بهه
جهان مسیحی بازگردانند.
همراه ایرانی من خندید« :این تابلوی دانشگاه اهواز است و هیچ شباهتی بهه دانشهگاه
گندی شاپور ندارد».
 «ولی حداقل میدانم که جای درستی آمده ام». «نخیر ،جای درستی نیامده ای .گندی شاپور کیلومترها از اینجا فاصهله دارد .نهامامروز آن «گوت وَند» ( )Gotwandاست».
مانی تقریبا شصت ساله بود که به همراه تعداد اندکی از پیروان خود به گندی شاپور
آمد .او ردایی آبی رنگ و شلواری چند رنگ در برداشت .پارچهای ابریشمی به رنگ آبنهوس
در دست راستش و کتابی بابلی در زیر بغل چپش .بر طبق باقیمانده یک بیوگرافی که در یک

154

فصل چهارم :مذهب نور
سند دوره بعد به جای مانده است چنین برمی آید که حالت چهرهاش همچون یک هنرمنهد یها
ژنرال وارسته بوده است .دو گزارش درباره این دیدار مهم او با بهرام بهاقی مانهده کهه حهاوی
شرح «نوح زاده» مترجم مانی است که وظیفهاش ترجمه زبان آرامی مانی به زبان پارسی شهاه
بود .با در کنار هم گذاشتن این دو گزارش میتوانیم صحنه این دیهدار را بها جزﺋیهات زیهاد و
احتماالً درست ،بازسازی کنیم.
شاه در اتاق خصوصی خود با معشوقهاش که چههل سهال از او جهوانتر و بهه «ملکهه
سکاها» معروف است در کنار میز غذا نشسته .شاه برای دسترسی راحت تر به معشهوقهاش او
را به ازدواج با نوهاش بهرام سوم درآورده .در کنار شاه« ،کاردِر» ( )Karderپسهر اردوان کهه
روحانی عالیرتبهای است ،نشسته .ممکن است که این شهخص همهان کهارتیر ( )Kartirموبهد
موبدان باشد و یا احتماالً شخص دیگری .هنوز غذای شاه تمام نشده که نگهبانان درب بهزرگ
اتاق خصوصی را که از چوب سرو ساخته شده بهاز میکننهد .خهدمتکار در حهال تعظهیم وارد
میشود و در مقابل پای شاه به زمین میافتد .شاه در حالیکه قطعهای گوشت در نوک چاقویش
هست و به طرف دهانش میبرد ،لحظهای مکث میکند و ابروان خود را باال میاندازد.
 «شاه بزرگ ،مانی آمده است و اکنون در بیرون درب ایستاده». «به او بگویید صبر کند .هر موقع آماده شویم او را خواهیم دید».مانی در کنار نگهبانان ،بیرون حجره ،پشت در مینشیند تا شاه غذایش را تمام کند و
برای رفتن به شکار خارج شود.
باالخره شاه از کنار میز غذا برمی خیزد .در حالیکه یک دست را پشت ملکه سهکاها
و دست دیگر را پشت کاردار پسر اردوان قرار داده از حجره خارج میشود .مانی ابتدا میایستد
و بعد به روی زمین زانو میزند و به حالت احترام سر را به سوی پایین نگاه میدارد .ولی اولین
کالم شاه این است« :کار بدی کردی که به اینجا آمدی».
مانی که خود را مورد غضب میبیند میپرسد« :چرا ،مگر من چه گناهی کرده ام؟»
«من سوگند خوردهام که به تو اجازه ورود به این سرزمین را ندهم».
بعد ،احتماالً به خاطر شکایات زیاد موبد اعظمِ خود ،کارتیر ،به خشم آمهده و ماننهد
یک کودک خود به خود به شدت آن میافزاید« :نمیدانم که تو به درد چه میخوری .تهو بهه
جنگ و شکار که نمیروی .یا شاید فکر میکنی که برای به اصطالح طبابهت و درمهان بهه تهو
محتاجیم .آن کار را هم که نمیکنی».
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مانی در اعتراض میگوید« :من خطایی در مورد شما مرتکب نشده ام .مهن همیشهه
نسبت به شما و خانواده شما کارهای نیک کرده ام .من بسیاری از خدمتکاران شما را از چنگال
دیوان و جادوگران نجات داده ام .من تعداد زیادی از بیماران را شفا داده ام .بیمارانی کهه در
حال مرگ بودهاند و من دوباره به آنها حیات دادهام».
بهرام یا پاسخی برای مانی ندارد و یا تحت تهاثیر کهارتیر حملههای دیگهر بهه مهانی
میکند« :این دینی که تو به شاه بئات ( )Baatآموختی چیست؟ من شنیدهام که او دیهن مها را
رها کرده و دین تو را پذیرفته .این خیاالت چطور به تو رسیده؟» شاه بئات ،حهاکمی کوچهک
است که به همراه پیروان مانی به گندی شاپور آمده است.
مانی برای سؤاالت او پاسخی آماده داشت« :من جز خدا رﺋیس و آموزگاری نهدارم.
اگر دانشی دارم آن هم از طرف فرشته خداست که مرا مأمور کرده که حقیقت را در قلمهروی
حکومت اعلیحضرت تبلیغ کنم».
 «و این حقیقتی که از آن صحبت میکنی چیست؟» «دنیا به سبب دروغ به گمراهی کشیده شده است .هدف تبلیغات من نجات دادنروان مردم است».
بهرام در اینجا فکر میکند که در کالم مانی توهینی نهفته است منتها نمیدانهد ایهن
توهین دقیقاً چیست« .و حاال تو چطور میدانی آنچه که تبلیغ میکنهی حقیقهت اسهت و آنچهه
دیگران میگویند دروغ است؟»
 «هیچ چیز جدیدی در تبلیغات من نیست .هر چه که من میگویم نسهلهای قبلهیهم میدانستهاند .ولی طبیعی است که راه حقیقت گاهی پنهان شود و گاهی آشکار».
اینجا بهرام میفهمد که چه چیزی در کالم مانی آزارش میدهد« .حاال چرا خداوند
خودش را برای تو که کسی نیستی آشکار میکند و نه برای من که پادشاه تمام این سرزمینم؟»
مانی جوابی روحانی به این پرسش بهرام میدهد« :فقط خداوند است که میتواند در
این باره تصمیم بگیرد» .سپس بالفاصله متوجه میشود که شاید این پاسخی مناسهب نباشهد.
لذا چنین ادامه میدهد« :شاپور پدر شما و برادر مرحوم شما هرمزد ،بها تبلیغهات مهذهبی مهن
مخالفتی نداشتند .آنها به من لطف داشته و اجازه میدادند که در تمام قلمروی زیر فرمانشهان
مذهب خود را ترویج کنم .آنها حتی مجوز کتبی در این باره به من دادند» .در اینجا مانی وقتی
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متوجه نگاه خشمناک بهرام میشود با نرمی و تواضع ادامه میدهد« :ولی شما هر چه که مایلید
در مورد من انجام بدهید».
بهرام برای مدتی طوالنی بدون اینکه کالمی بگوید به مانی خیره میشود .سهپس رو
به نگهبانانی که در دو طرف مانی ایستادهاند میکند و میگوید« :این مرد را دستگیر کنید و به
زنجیر ببندید».
نگهبانان یک زنجیر سنگین به دور گردن پیامبر قفل میکننهد ،سهه زنجیهر بهه دور
سینهاش و سه قطعه زنجیر به دور هر دست و هر پا میبندند .حتی شاه شاهان جرأت دسهتور
قتل پیامبر را نداشت .در زندان برای مانی غذا و آب آوردند .به پیروانش اجهازه داده شهده
بود با او مالقات کرده دستورات الزم را دریافت نمایند .پس از بیست و شهش روز ،زنجیرهها
تاثیر کشنده خود را بجا گذاشتند.
بر طبق یک سرود مانوی« :پیامبر نور ،کالبد رزم را به کناری انداخت و به سفینه نور
پیوست .با شوقی عظیم در حالیکه خدایان نور در سمت چپ و راسهت او بودنهد بها همراههی
موسیقی چنگ و آواز شادی ،به محل اجماع خدایان پرواز کهرد .او در کنهار پهدر ،اههورامزدا،
اقامت گزید».
داسههتان مههألوف همههانطور کههه بهها ذکههر تههاریخ شههروع شههده بههود تمههام میشههود:
«بر طبق نظر ستاره شناسان بابل ،وفات مانی روز چهارم ماه آدار ( )Adarاز سهال  584اتفهاق
افتاد که مصادف بود با دوشنبه دوم ماه مارس  274میالدی».
بهرام که میخواست ثابت کند مانی مانند همه مردم موجودی فهانی اسهت دسهتور
میدهد پوست جنازه او را بکنند .از کاه پر کنند .آنگاه سرش را بر سر تیری به همراه پوسهت
پرشده از کاه بر دروازه شهر بیاویزند .قرنها بعد تاریخ نویسی عرب مینویسد که حتهی در آن
موقع ،این دروازه به نام دروازه مانی شناخته میشد.
پیروان پیامبر نور یا از پذیرش مرگ مانی خودداری میکردند و یا اگر این حقیقت را
می پذیرفتند ،از ابراز اینکه مرگ او ممکن است چیزی را تغییر دهد امتناع میکردند .از تمهام
ایران و سرزمینهای غیر ایرانی آوای آرامی «مانی خای» یعنی «مانی زنده است» برخاسته شهد.
این جمله تبدیل به شعار نهضت گردید .جملهای کهه مانویهان یکهدیگر را از طریهق بیهان آن
شناسایی میکردند .جمله «مانی خای» به قدری معروف شد ،که منتقدین یونانیِ دین مانوی به
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حالت طعنه ،پیروان مانی را «مانی خایها» مینامیدند .لغتی که امروز در زبان انگلیسهی آنهرا
 Manichaeesیا  Manichaensتلفظ میکنیم .
در نقش رستم ،خورشید از راس آسمان بر دو لوح سنگی میتابهد .ایهن دو لهوح ،یعنهی «لهوح
پیروزی شاپور» و «لوح یادبود بهرام» که در فاصله چند صد متری یکدیگر قرار دارنهد ،نشهان
دهنده سفر مانی از گمنامی به شهرتاند .اکنون که به آنها مینگرم ،نوری درخشان به کتیبهه
شاپور میتابد .ولی کتیبه بهرام را سایهای پوشانده است .کارتیر ،موبد موبدان در هر دو لهوح
سنگی دیده میشود .به نظر میرسد که تصویر او بعدها به لوح شاپور اضافه شهده باشهد .در
لوح بهرام ،تصویر کارتیر ،موضوع اصلی کتیبه است و همه شخصیتهای این لهوح بهه شهاه نگهاه
میکنند و نگاه شاه به کارتیر است.
با خود میاندیشم که آیا توریستهای محلی از درام مذهبی که در این کتیبههای
سنگی ضبط شده است آگاهند؟ پاسهخ این سهؤال احتماالً منفی است .بسیاری از بازدیدکنندگان
مانند تماشاچیان مسابقات تشک پرش ( ،)Trampuliningلحظهای سرها را برای دیدن این
الواح سنگی باال برده و لحظهای دیگر برای خواندن مطالب کوتاه فارسی که روی تابلوها نوشته
شده پایین میآورند .ولی در این میان اطالعی درباره بیرحمی رﺋیس موبدان پیدا نمیکنند.
فقدان این اطالعات برای من شگفت انگیز نیست .بنیادگرایان ،قدرت تشخیص قرینههای
تاریخی را ندارند .امروز برخورد روحانیون نسبت به تجدید نظرطلبان ()Revisionists
مسلمان (مانند بهاﺋیان) مالیمتر از برخورد پیشینیانشان نسبت به تجدید نظرطلبان زرتشتی
مانند مانی نیست.
تاریخ شاهد آن است که کارتیر به اهداف خود رسید .بهرام دو سال بعهد از مهرگ
مانی درگذشت ولی کارتیر در حکومت بعدی لقبی را دریافهت کهرد کهه منحصهر بهه او بهود:
«آمرزنده روح شاهنشاه» .طرح سرکوبی او علیه نگرشهای غیربنیادگرایی ،قرنها بعد از مرگش
در تمام سرزمین ایران ادامه داشت.
در تمام طول سلطنت ساسانیان ،ترویج تعلیمات مانی ممنوع بود .رهبر فرقه مهانوی
که جای مانی را گرفت به صلیب کشیده شد .ولی به سبب جذبه این دین جدید نابودی آن به
راحتی امکان پذیر نبود .به رغم مخالفت زرتشتیانِ ارتدکس ،دین مانی برای قرنها در قلمروی
فرهنگی ایران و آنسوی آن گسترش یافت و شکوفا شد .آن عده قلیلی از مانویان که تا قهرن
دهم میالدی در سرزمین بابل باقی مانده بودند ،به علت فشارها و سهخت گیریههای ممتهد و
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فزاینده کارشان به جایی رسید که اکثرا ناچار شدند زادگاه خود را ترک کننهد .در ایهن دوران
هر چه به تعصب مذهبی مسیحیان التین و بیزانس افزوده میشد ادامه زندگی آشکار مانویهان
در مناطق متمدن اروپا و شمال آفریقا مشکلتر میگردید .به نظر میرسهد کهه «مهذهب نهور»
جایی برای ادامه حیات در ایران ،بیزانس و اروپا نداشت .تنها راه فرار ،به سوی مناطق شهمال
شرقی به سوی استپهای فراخ بود که در آنجا نه فرمانروایی واحد وجود داشت و نه دینی واحد
که نگرش ارتدکس خود را بر مردم تحمیل کند.
در این جاست که ما رابطه دین مانی با بوگومیلها و  Albigensiansکهه در طهول
هزار سال بعد خطری جدی برای مسیحیت اروپایی محسوب میشدند پیدا میکنیم .در زمهان
مانی و یک قرن بعد از او استپهای شمال محل تاخت و تاز سرمتیان بود .آیا در اینجا پیهروان
مانی موفق شدند که حداقل تعدادی از این جنگجویان سهوارکار را وارد مهذهب خهود کننهد و
نگرش زرتشتی را در میان آنها رواج بدهند؟ این مردم به همراه متفقین گاتیک ( )Gothicخود
به غرب حمله کرده ،مبانی تمدن قرون وسطی و بدعت مذهبی را که به دنبال آن آمد در اروپا
پایه ریزی کردند .افسوس که شاهدی برای اثبات این مدعا وجود ندارد .سندی از رابطه بین
پناهندگان مانوی و سرمتیان چادرنشین ایرانی نواد وجود ندارد .ولی این مدرک کهه سهاکنین
استپها با آموزشهای دین مانی آشنایی داشتند تا آن حد مهم است که چشم پوشی از آن ،امکان
ندارد.
سرمتیان به واسطه هجوم یک قوم ترک نواد به سوی غرب رانهده شهدند .بها ایهن
تغییر قومیِ الگوی جمعیت ،دین مانی توانست به حیات خود ادامه دهد .ترکانِ حاکمِ استپ ،با
پذیرش دین مانی بزرگترین پیروزی تاریخی را نصیب آن کردند .در قرن هشتم میالدی خاقان
ترکان اویغور ( )Uighurبه مذهب مانوی گروید و به این نحو ،اولهین ،آخهرین و تنهها دولهت
جهان را با مذهب رسمی مانی تاسیس کرد .بعدها مغولهای پیروز از همین مناطق آموزشههای
مانی را به همراه خود به چین بردند .در چین این پیامبر نور به بودای نهور و تناسهخ الﺋوتسهه
( )Lao Tzuبنیان گزار مذهب تاﺋوتیسم شناخته شد .در سهال  1292مهیالدی مهارکوپولو بها
مانویان در جنوب چین مالقات کرد .احتمال میرود سلسله سهلطنتی مینهگ ( )Mingکهه در
سال  ،1368مغولها را از چین بیرون راند نام خود را از «مذهب نور» به عاریهت گرفتهه باشهد.
زیرا در زبان چینی میهنگ به معنهی نور است .مانویت در چین به حیات خود ادامه میدهد تا
آنکه در قرن هفدهم از متون چینی محو میشود.
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بر روی تپه هوا پیاﺋو ( )Hua-piaou Hillدر ایالت فوجیهان ( )Fujianدر جنهوب
شرقی چین هنوز معبد مانویان که در قرن چهاردهم میالدی ساخته شده باقی مانده است .این
معبد در سال  1922بازسازی شد و به معبد بودایی متصل گردید تا وقف «نیاکان آموزگهاران
چین و هندوستان» شود .در شور و التهاب سالهای  1950چین کمونیسهت ایهن معبهد مهانوی
دوباره مورد توجه قرار گرفت و از آن تاریخ به عنوان بنای یادبود باستانی یهک دیهن از میهان
رفته حفاظت و نگاهداری میشود.
داستان زندگی مانی پرسشهای زیادی را برمی انگیزد .چرا برعکس بسیاری از ادیانی که ظاهراً
از هیچ شروع شدند و در گمنامی از میان رفتند« ،مذهب نور» تا دوردستها گسترش یافهت ،تها
مد ت زیادی به حیات خود ادامه داد و تا حد تثبیت به عنوان یکی از ادیان اصلی جهان پهیش
رفت ولی در نهایت سرنوشتش به شکست انجامید؟ و چرا همین زمان ،دشمنیههای تنهدی را
برانگیخت که تناسبی با ضرری که میتوانست از این دین به کسی برسد نداشت .ایوس بیوس،
اسقف قیصریه نوشته است« :مانی دیوانه ،توسط خود شیطان رانده شد» .شاید این نوشته او به
این دلیل است که مانی با استعداد فوق العادهاش در نویسندگی و نقاشی و به سهبب شخصهیت
فوق العاده جذا بش توانست طرز تلقی زرتشتی از جهان را با موفقیت به دنیای پهناورتری عرضه
کند که نه به زبان پارسی تکلم میکرد و نه به زبان آرامهی ،و در فراسهوی قلمهروی سهرزمین
ایران قرار داشت.

باشد که آمرزش خدای نادیده و شناخت حقیقت
ارزانی برادران عزیز و روحانی ما شود .
برادرانی که به تصویر بهشت ایمان دارند و آنرا نگاهداری میکنند.
باشد که دست راست نور حافظ شما از
هر مصیبت و دامهای این جهان گردد
باشد که رحمت روح مقدس قلبتان را بگشاید
و شما این رحمت را از راه چشم وارد روحتان کنید
(از رساله اصول دین مانی)
()Fundamental Epistle of Mani
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اعتقاد مانی نقاش از اینکه این جهان حقیقتاً از نور و تاریکی ساخته شده است بسهیار
اغواکننده بود .این اعتقاد مانویان ،دین آنها را از حیطه مذهب به علهم کشهاند .آنهها مهدعی
شدند که میتوانند بطور عقالیی ماهیت واقعیتهای عینی جهان را توضیح دهند .ولی دقیقهاً بهه
همین دلیل با مخالفت سرسخت پیروان سنت فالسهفه یونهان باسهتان قهرار گرفتنهد .توسهعه
تدریجی و بیوقفه درک علمی نیز این بینش را نفی میکرد .در مواجهه با دانشی که از طریهق
مشاهده و آزمایش بدست میآمد ،ثابت شد که توضیح همزاد آسهمانی مهانی از ماهیهت ایهن
جهان چیزی نیست جز یهک فرضهیه غیرمنطقهی .در زمهان نهاپلئون ،هنگهامی کهه الپهالس
( ) Laplaceدانشمند معروف منکر نیاز به فرضیه وجود خدا شد ،ناپلئون در پاسخ گفهت« :آه،
ولی چه فرضیه زیبایی».
شاید عاملی دیگر منجر به نابودی دین مانی شد :رقابت .در همان زمهانی کهه دیهن
مانی تالش میکرد خود را به اروپاﺋیان معرفی کند مواجه با رقابت دین دیگری شد که منشهاء
ایرانی داشت و در امپراطوری روم مورد پذیرش قرارگرفته بود .در میان فرقهها و دسهتههای
مذهبی متنوعِ وارداتی که در قرن اول میالدی در اروپا گسترش پیدا کردنهد (ماننهد یهودیهان
اولیه طرفدار عیسی مسیح )47این دین از همه موفق تر بود و بیشترین پیروان را پیدا کرد .ولی
به رغم موفقیت و اقبال عامی که داشت در مقایسه با ادیان رایج قرن دوم ،ما امروز از این دین
کمتر میدانیم .به همین سبب ما از آن به عنوان راز میترا نام میبریم.
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وگاو به خواب رفت

در شب دهم ماه مه  ،1941نیروی هوایی آلمان ،لندن را در معرض سخت ترین بمبارانها قرار
داد .بر طبق اسنادِ «شورای شهرستان لندن» ،در این حمله حدود هزار و پانصد نفر کشته ،هزار
و هشتصد نفر به شدت زخمی و هشت هزار خیابان غیر قابل عبور شد .آتش نشانی لندن به
مقابله با دو هزار آتش سوزی برخاست که از میان آنها  9فقره به عنوان سخت ترین نوع آتش
سوزی شناسایی شدند.
روز بعد ،کمی پس از پنج صبح ،خورشید بر فراز خرابههای سوخته در حالی طلوع کرد که هنوز
هوا آغشته به دود و غبار غلیظ خاکستر و خاک بود و بوی تعفن آتش سوزی و گوشت سوخته
انسانی در تمام شهر پخش میشد .در این حمله تقریباً یک دهم شهر به مخروبه تبدیل شد.
کلیسای «سنت پال» به طرز معجزه آسایی از آسیب مصون ماند ولی ردیف طوالنی ساختمانها
از کناره رود تیمز ( )Thamesدر جنوب ،تا محله  Cripplegateواقع در شمال لندن بکلی
نابود شدند .در منطقه بزرگ و نسبتاً مثلثی که بین خیابانهای قدیمی Bridge Row ,
 Bucklersbury , Walbrookو خیابان  Queen Victoriaقرار دارد تنها چهار خانه ویک زیر زمین قابل سکونت باقی ماند .برای ایمنی سکنه شهر ،باقی مانده ساختمانهای بمباران
شده توسط بلدوزر تخریب و با ریختن مخروبهها به زیر زمین آنها محل این اماکن تسطیح شد.
بعد ازاین ماجرا ،یک مخزن بزرگ آب برای مقابله با آتش سوزی ناشی از بمباران هوایی در
سمت خیابان  ،Queen Victoriaجنب ضلع بلوک مثلثی ساخته شد .در این زمان اگر چه
من در لندن زندگی میکردم ولی بیش از سه سال ونیم نداشتم .لذا این جزﺋیات را نه از روی
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حافظه بلکه بر اساس شرح دقیق جان شفرد ( )John Shepherdوابسته به موزه لندن نقل
میکنم.
این ناحیه تا یازده سال بعد به صورت یک منطقه مخروبه و بمباران شده باقی ماند تا
آنکه یک شرکت ساختمانی آن را جهت بازسازی در سال  1952خریداری کرد .در جریان
حفاری های ساختمانی ،باقی مانده یک ساختمان باستانی مربوط به یک شهر رومی که لندن بر
روی آن بنا شده بود کشف میشود .آرشیتکت شرکت به «شورای کاوش آثار رومی و قرون
وسطایی لندن» گزارش میدهد که ممکن است باقی مانده این ساختمان باستانی در اثر عملیات
ساختمانی برای همیشه از میان برود .این ساختمان در دو طرف راه آبی قرار داشت که در
اعصار گذشته از میان رفته بود .ساکنین انگلوساکسون که بعداً به این ناحیه آمدند ،نام
 Weala broc( Walbrookبه معنی جوی والش) بر این راه آبی نهادند .به علت قدمت و
اهمیت این راه آبی که در طول دو هزار سال تکامل شهر لندن زیر ساختمانها و اماکن مسکونی
پنهان مانده بود ،باستان شناسانِ شورا عالقهمند بودند که قبل از بنای یک ساختمان اداری
چهارده طبقه بر روی این محل و از میان رفتن داﺋمی این راه آبی ،اطالع دقیقی از ساختمان و
مسیر آن پیدا کنند.
به علت تأخیرهایی که ناشی از جریان آب [ باران] در کانالهای این راه آبی بود،
فعالیتهای حفاری و کاوش دو سال طول کشید .به نظر میرسید که  Walbrookقصد حیاتی
دوباره داشت .یک سال بعد از شروع این فعالیتها ،شهرداری لندن اجازه داد تا با استفاده از
پمپ ،آبهای جاری در این جوی را به یکی از فاضالبهای قابل استفاده سرازیر کنند .به علت
کمی بودجه ،امکان تأمین کمپرسور و دستگاه حفاری نبود .لذا میبایست با دست و استفاده از
کلنگ و چکش کف سیمانی زیر زمینها کنده میشد .تکنولوژی که دو هزار سال پیش معماران
رومی برای ساختمان سازی در این منطقه استفاده کرده بودند تغییری نکرده بود.
به رغم همه مشکالت ،کشفیات جدیدی به سرعت ظاهر شد .عملیات حفاری و
کاوش ،تعداد زیادی از ساختمانهای رومی را که زیر ساختمانهای بمباران شده قرار داشت ظاهر
نمود .در بهار  1954باستان شناسان متوجه شدند که بخشهایی از یک معبد باستانی را کشف
کرده اند ولی هنوز مطمئن نبودند که این معبد وابسته به کدام دین است .مطبوعات «کشف
باقی مانده آثار چند فرقه شرقی» را گزارش دادند .ولی این موضوع چندان مورد توجه عموم
قرار نگرفت .عملیات حفاری و کاوش در  18سپتامبر سال  1954متوقف شد .مدت کوتاهی
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قبل از آنکه کارگران برای همیشه دست از کار بکشند ،سر زیبای یک مجسمه کشف شد .این
سر مجسمه میترا یکی از ایزدان ( )Deityمربوط به دین ایرانی زرتشت بود که در سایر معابد
مذهبی رومی نیز دیده شده بود .مسؤل عملیات کاوش شخصی به نام پرفسور گرایمز
( )W.F.Grimesکه متقاعد شده بود همه کشفیات بطور دقیقی گزارش و سند شدهاند ،ظهر
آن روز وسایل خود را بست و به خانه خود خارج از شهر مراجعت کرد .سایر کارگران نیز
محل حفاری را برای ورود شرکت ساختمانی و ادامه فعالیتهای بازسازی از روز دوشنبه تخلیه
کردند.
ولی روز یکشنبه غوغایی برپا شد.
روزنامه  Sunday Timesعکس سر مجسمه میترا را چاپ کرد و گزارش داد که این
مجسمه از باقی مانده یک معبد میترا ،تنها معبد میترا در حوالی لندن ،پیدا شده است .در این
گزارش اشاره شد که باقی مانده معبد بزودی برای همیشه از میان خواهد رفت .متعاقب این
خبر ،مردم عالقه مند در گروه کثیر در محل حفاری ازدحام کردند .روز دوشنبه تایمز لندن که
در آن زمان به «غرش گر» ( )The Thundererمعروف بود در سر مقاله خود چنین نوشت:
در فاصله چند ساعت پس از انتشار این سر مقاله ،تمام ساختمان معبد
میترا و هر چه که در جوار و زیر آن است با بولدوزر برای همیشه از میان
خواهد رفت تا پایههای یک ساختمان جدید (که قطعاً مورد نیاز است)
ریخته شود .تخریب چنین مکانی باستانی قبل از آنکه مورد بازدید مردم
قرار بگیرد نشان از برنامه ریزی غلط ما دارد .مردم ممالک دیگر متمدن
درباره این اقدام ما چه قضاوت خواهند کرد؟
از این زمان مناقشهای شروع شد که به نام «معضل معبد میترا» مشهور شد .در
مطبوعات آن روز ،این مناقشه تحت عنوان جنگ بین میترا و مامون ( ،)Mammonبین
حافظان میراث باستانی و شرکتهای ساختمانی ،بین گذشته نگر و آینده نگر عرضه شد .بسیاری
از بهترین فرهیختگان تاریخ شناس انگلیس وارد این مناقشه عمومی شدند و کار به جایی رسید
که موضوع آن وارد مباحث کابینه وینستون چرچیل گردید .کابینهای که در آن زمان مشغول
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رسیدگی به اموری چون رد «معاهده جمعیت مدافع اروپا» 48از طرف فرانسه ،امضاء «منشور
اقیانوس آرام»

49

و اجالس نخست وزیران بازار مشترک بود .سیاستمداران به این نتیجه

رسیدند که به تعویق انداختن کارهای ساختمانی و مجبور کردن شرکت به تغییر برنامههایش
موجب خواهد شد که دولت هزینه سنگینی را به عنوان خسارت به شرکت ساختمانی بپردازد.
و این با توجه به وضعیت اقتصادی و هزینههای سنگین ترمیم خرابیهای جنگ سیاستی
مطلوب نبود .ضمناً از آنجا که امکان داشت در زیر پایههای تقریباً تمام ساختمانهای شهر
لندن ،باقی مانده آثار رومی وجود داشته باشد ،به تعویق انداختن کارهای ساختمانی در این محل
به دلیل وجود معبد میترا میتوانست زمینهای را بوجود بیاورد که در موارد مشابه موجب کند
شدن اقدامات بازسازی شهر لندن شود .این موضوع به قدری جدی بود که حتی ده سال بعد
در میان مردم مصطلح شده بود که «اگر بخواهید یک شرکت ساختمانی را بترسانید کافی است
که کلمات معبد میترا را زمزمه کنید ».به هر ترتیب تسطیح محل معبد میترا چهار روز به
تعویق افتاد تا به باستان شناسان اجازه داده شود باقی مانده آثار کشف نشده را پیدا کنند.
نشریه «دولتمردان جدید و ملت  »50مسابقهای برای یافتن یک شعار یادبود به راه انداخت که
از میان شعارهای اراﺋه شده مطلبی که یکی از شرکت کنندگان به نام Robert Murray
ارسال کرده بود بیش از همه مورد توجه من قرار گرفت:

در این جا ،محلی که سربازان رومی در پیش روی کلیسا خفتند
با رؤیای بهشت و گلهای سرخ درسر
شرکتهای بزرگ آنچه را که میترا ساخته بود دفن میکنند
و گاو به خواب میرود
در این زمان که دولت و باستان شناسان مشغول مشاجره درباره سرنوشت معبد میترا
بودند ،برای من و دوستانم که در آن زمان دانش آموز کالس زبان التین بودیم ،کشف معبد

European Defense Community Treaty 48
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The New Statesman and Nation 50
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میترا واقعهای مبارک بود زیرا به ما فرصت نادری را عرضه کرده بود تا با استفاده از آن به
کالس درس نرویم .اگر چه برای دیدن معبد میترا میبایست با معلم کالس التین میرفتیم
ولی همین ،خود برای ما غنیمت بود .در آن زمان او به نظر ما بسیار پیر و خشن میآمد و از او
میترسیدیم .ترس ما از او به دلیل کتک نبود (که او هیچگاه دست به چنین کاری نزد) بلکه
به علت شخصیت پرنفوذ و رفتار او بود .وقتی که صحبت میکرد در میان جمالت از الی
دندانهای بستهاش نفس میکشید بطوری که صدایی مانند مار از دهانش خارج میشد .و وقتی
چیزی مهم میگفت فوراً به یکی از شاگردانش رو میکرد و میخواست که حرف او را تکرار
کند .در بازدید ما از معبد میترا معلم ما گفت:
« ......بنابراین ،مذهب میترا نوع رومی مذهب ایرانی زرتشتی بود ...... .س
س س  ......کری واژیک ،من چه گفتم».
«قربان ،شما گفتید نوع رومی مذهب ایرانی زرتشت».
همه کالس برای دیدن معبد میترا به مرکز شهر لندن رفتیم .به خاطر دارم که در یک روز
مالیم و مطبوع پاﺋیزی در صف طوالنی که به دور محل حفاری کشیده شده بود ایستادیم .این
صف در امتداد خیابان Wallbrook

تا ساختمان بانک انگلیس واقع در خیابان

 Threadnddleادامه داشت .پس از یکساعت صبر ه که برای ما نوجوانهای  16ساله تحمل
آن بسیار سخت بود ه باالخره به باالی گودال بزرگی رسیدیم .برای ما که انتظار دیگری
داشتیم ،آنچه که دیدیم مأیوس کننده بود .آنچه که در مقابل دیدمان قرار داشت مشتی سنگ
بود که اینطرف و آنطرف ریخته شده بود .متخصصین هم هنوز درباره شکل ظاهری معبد میترا
به توافق نرسیده بودند.
طبق گزارش موزه جان شفرد لندن معبد میترا ساختمانی کوتاه بود به طول  60و عرض
 20پا ]حدود  6 × 18متر] .یک انتهای آن مدور [محراب] و در انتهای دیگر آن دری
دوپاشنه وجود داشت .سطح معبد دو پله پاﺋین تر از سطح خیابان زمان خودش بود .در انتهای
معبد یک یا چند سکوی سنگی پرستشگاه قرار داشت که بر روی آن ،این کلمات رومی حکاکی
شده بود ،DEO INVICTAE SOLI MITHRAE :تقدیم به میترا ،خورشید شکست
ناپذیر .و پشت آن ،دو پله باالتر ،در قسمت مدور ساختمان ،تابلویی سنگی قرار داشت که بر
روی آن ،تصویر خدای دین میترا در حال قربانی کردن گاو حکاکی شده بود .اطراف میترا را
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عالﺋم فلکی احاطه کرده بودند .در این تابلو مجسمههای دیگری نیز تراشیده شده بود .حداقل
دو مجسمه دیگر از مشعل داران میترا وجود داشتند یکی به اسم  Cautesو دیگری
 .Cautopatesدلیل این نام گذاری معلوم نیست .این دو مجسمه همیشه همراه میترا با لباسی
مشابه لباس او نشان داده میشدند .یکی از آنها مشعلی را به سمت باال حمل میکرد و دیگری
مشعل فروزان واژگونی را در دست داشت .مانند دیگر معابد میترا ،قسمت داخلی آن در
امتداد طول به سه قسمت تقسیم میشد .دو ردیف ستون ،راهرو باریک میانی را از راهروهای
جانبی مجزا میکردند .در معبد میترای لندن ،مانند سایر معابد میترا ،راهروهای جانبی  2/5پا
[حدود  75سانتیمتر] باالتر از راهرو میانی بودند .روی این راهروهای جانبی ،نیمکتهای غذا
خوری (به نام  )Lectiقرار داشتند .سقفی بدون روزنه بر روی این معبد بود بطوریکه هیچ نور
از خارج وارد آن نمیشد .نبود پنجره و روزنه در دیوار و سقف معبد ،فضایی مشابه غاری
تاریک را بوجود میآورد .فضای داخلی معبد با نور چراغ روغنی و یا شمع روشن میشد.
البته هیچ کدام از این مشخصات معبد برای جمعیتی که به دور گودال بزرگ اجتماع
کرده بودند قابل تشخیص نبود .دین میترا برای محصلینی چو ما ،دینی ناشناخته نبود .در آن
زمان که کتاب «روح شرور تپه پوک» 51نوشته رودیارد کیپلینگ 52در بین نوجوانها محبوبیت
داشت در داستان «افسر رومی هنگ سیام»

53

ما با «مذهب نوع رومی دین ایرانی زرتشت»

آشنا شده بودیم .در آن دوران کیپلینگ هنوز به خاطر نظراتش درباره امپریالیزم اعظم و نبوغ
ادبیش شناخته نشده بود .بر طبق این کتاب ،مذهب میترا ،دین افتخار ،شجاعت ،ایمان و اعتماد
بود که در شخصیت وارسته و از خود گذشته پارنه سیوس ( ،)Parnesiusافسر رومی و فرمانده
دیوار هادریان که ستونی از شهامت و نجابت بود متبلور شده بود .او با حمایت مردم
چادرنشین محلی پیکتیش ( ،)Pictishمبارزه و مقاومت در برابر حمالت سواران ژرمن را که
معروف به «کالههای بالدار» بودند و از آن سوی دریا برای غارت شهرها و روستاهای مردم
صلح جوی بریتون آمده بودند رهبری کرد .این افسر رومی ،طرفدار ژنرالی به نام ماگنوس

Puck of Pook’s Hill 51
Rudyard Kipling 52
A Centurion of Thirtieth 53
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ماکسیموس ( )Magnus Maximusبود که حدود سال  380میالدی از استان بریتانیا 54اقدام
به کودتا علیه امپراطور روم میکند ولی از تئودوسیوس کبیر ( )Theodosiusشکست خورده،
در آکوﺋیلیا ( )Aquileiaدر کنار دریای آدریاتیک اعدام میشود .وطن پرستی پارنه سیوس و
شهامت بینظیر او موجب میشود که مورد مجازات قرارنگیرد و با افتخار باز نشسته بشود .در
داستان «بر روی دیوار بزرگ» کیپلینگ شعری به نام «یک ترانه برای میترا» وجود دارد که
شرحی خوب از مذهب میترا اراﺋه میدهد .این شعر حتی در گزارش نامه تخصصی English
 Heritageبطور کامل منعکس شده است که با ابیات زیر ختم میشود:

میترا ،خدای شامگاهان ،در اینجا که گاو بزرگ میمیرد
در تاریکی به فرزندانت نگاه کن ،و قربانی ما را بپذیر
تو بسیار راهها قرار دادهای که همگی به سوی نور میروند
میترا ،تو که خود سربازی ،به ما بیاموز تا با افتخار بمیریم
برای من عجیب بود که یک نشریه آکادمیک مورد احترام ،این شعر را که در اوج
تخیل و عواطف مذهبی سروده شده است چاپ کند .ولی پس از آشنایی به سطح نازل
شناختمان از مذهب میترا متوجه شدم که چرا این شعر از طرف بسیاری از نویسندگان نقل قول
شده است .واقعیت این است که ما اساساً چیزی درباره آداب مذهبی دین میترا نمیدانیم و
آنچه هم که از ظاهر مراسم مذهبی آن میدانیم بسیار ناچیز است .شناخت ما از مراسم
مذهبی معابد میترا در سراسر امپراطوری روم از خاورمیانه تا شمال آفریقا ،شبه جزیره اسپانیا،
گال ،ایتالیا ،مناطق بالکان و مناطق نیمه کنترل شده بریتانیا ،راین لند ( )Rhinelandو دره
دانوب ،از محتوای این شعر فراتر نمیرود.
آثار باستانی به جای مانده از آﺋین میترا زیادند .بیش از صد معبد میترا ،بیش از
چهارصد نوشته ،بیش از پانصد مجسمه و آثار هنرهای تجسمی ،و نیم دوجین کتاب از ناظران
خارجی همان عصر باقی مانده است .ولی به رغم تمام تالشهای کارشناسان و حتی شارالتانها،
مفهوم سمبولیزم استفاده شده در دین میترا برای ما ناشناخته باقی مانده است .میترا ،مذهبی پر

 54در آن زمان بریتانیا یکی از استانهای امپرا وری روم بود  -م
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راز بود و هم چنان به گونه یک راز باقی مانده است .اصول اعتقادی آن فقط برای کسانی
افشاء میشد که به حفظ این راز سوگندی استوار میخوردند.
ولی همین شناخت کم ما از دین میترا ،خود اطالعی دیگر از این مذهب به دست
میدهد .زیرا یا به علت احترام زیادی که پیروان ،نسبت به خدای این دین داشتند و یا حداقل
به واسطه وحشت از مجازات روحانیون و مذهبیان متعصب ،کسی در طول چهار صد سال تاریخ
این دین ،مقررات راز داری معروف به آمرتا ( )Omertaرا به زیر پا نگذاشت.
از آنجا که ما تقریباً چیزی درباره مذهب میترای رومی نمیدانیم ،برای شناخت از این فرقه
مذهبی باید از خود میترا ،که یکی از خدایان ( )Deityایرانی بود و نامش در فرهنگ لغات و
نام شهرها و روستاهای ایرانی به جای مانده شروع کنیم .تعجب میکردم که چرا نام میترا یا
مهر که خدایی کوچکتر بود در زبان ایرانی مورد استفاده زیاد دارد ولی نام اهورا مزدا ،یگانه
خدای حقیقی دین زرتشت هیچ مورد استفادهای ندارد.
ابتدا به فرهنگ لغات فارسی مراجعه کردم تا معنی کلمه «مهر» و مشتقات آن را ،آن طور که
امروز مورد استفادهاند مطالعه کنم .در کنار کلماتی که نام مهر در آنها به طور آشکار به خدای
دین مهر یا میترا اشاره میکند مانند ماه مهر ،جشن مهرگان ،مهر گیاه (دستنبو) دریافتم که
امروز در ایران کلمه مهر ،معنی عشق ،محبت ،دوستی ،نور و خورشید میدهد .بعد به کتاب
«طلوع و افول دین زرتشت» 55اثر یکی از معتبرترین تاریخ شناسان این دین ایرانی به نام
 R .C. Zaehnerمراجعه کردم.
در این کتاب ،نویسنده اشاره کرده است که قبل از انشعاب قوم آریایی به اقوام ایرانی و
هندی «میترا» یکی از خدایان اصلی آریاییها بود .در اسناد تاریخی به جای مانده ،قدیمی ترین
اشاره به «میترا» در سنگ نوشتهای است واقع در «بغازکوی» ( )Boghazkoyدر شرق آناتولی.
این سنگ نوشته هزار و چهارصد سال قبل ازمیالد مسیح به مناسبت معاهده دو قوم هند و
اروپایی «هیتیتیها» ( )Hittiiesو «میتانیها» ( )Mittaniثبت شده بود .در این نوشته به
پنج خدای اشاره میشود« :میترا»« ،وارونا» (« ،)Varunaایندرا» ( )Indraو دو «ناساتیا»
( .)Nasatyasعین همین اشاره بعداً در کتاب «ریگ ودا» ( )Rig Vedaقدیمیترین کتاب
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مذهبی دین هندوها به کار میرود .در کتاب «ریگ ودا» میترا و وارونا ،هر دو آشورا-56
( Ashurasخدای) هستند و همیشه از هر دو در کنار هم نامبرده میشود .در بیشتر موارد از
آنها به عنوان دو خدای جفت یا دو قلوی میترا -وارنا یاد میگردد .آقای زینر ()Zeahner
مدعی است که دین زرتشت این اعتقاد هند و ایرانی به آشورا وارونا (وارونا خدای) را با ارتقاء
این خدای به یک خدای واحد و حقیقی به نام اهورا مزدا( 57خداوندِ خِرَد) تغییر میدهد .سایر
خدایان در حد دیوان تنزیل پیدا میکنند در حالیکه میترا ،جفت وارونا وجهی از خدای واحد ،یا
روح القدس میشود که اهورا مزدا از طریق آن دست به خلقت میزند .در قرون بعد با تکامل
نگرش مذهبی ،فرای آن چه دین زرتشت عرضه کرده بود ،میترا تبدیل به پسر خدا میشود.
این سه جنبه خدای واحد قبل از اعتقاد دیانت مسیحی به خدای پدر ،خدای پسر و خدای روح
القدس بوجود میآید .در قرن پنجم قبل از میالد ،ایرانیان در سرودهای مذهبی خود برای
میترا مطالب زیر را ادا میکردند:

شهادت میدهم که پرستنده مزدا هستم و پیرو زرتشت
زرتشت که از دیوها انزجار دارد و از قانون آشورا تبعیت میکند
برای قربانی ،نیایش ،شفاعت و ستایش .........
به میترا خدای دشتهای پهناور ،کسی که هزار گوش
و ده هزار چشم دارد ...........
اهورا مزدا با زرتشت اسپیتاما چنین سخن گفت
اسپیتاما ،وقتی که من میترا خدای دشتهای وسیع را خلق کردم
او را چون خودم اهورا مزدا الیق قربانی و نیایش آفریدم.
در زبان پارسی قدیمی کلمه «میترا» به معنی پیمان بود.

 56ااورا در زبان پارسی  -م
 57معنی لغوی «ااورا» ارباب مترادف لغت انگلیسی لرد است که حتی امروزه مردم انگلیسی زبان در
خطاب به خدا استفاده میکنند – م
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گناهکاری که به میترا دروغ میگوید برای همه مردم کشور مرگ به
ارمغان میآورد .او به اندازه صد گناهکار به مؤمنین لطمه میزند .ای
اسپیتاما پیمان شکنی مکن .نه پیمانی که با بیایمانان بستی به زیر پا بگذار
و نه پیمانی را که با پیروان دین خود بستی بشکن .میترا جانبدار مؤمنین و
غیر مؤمنین است.

اگر چه میترا در تنبیه دروغگویان سخت گیر است ولی راستگویان را مورد آمرزش خود قرار
میدهد« :تو بر کسانی که به تو دروغ میگویند وحشت میآفرینی ،نیروی بازوانشان را از آنها
میگیری .ای قادر متعادل خشمگین ،تو تندی را از پای آنها ،نور را از چشمانشان و قدرت
شنوایی را از گوشهایشان میربایی».
ای میترا ،کسانی را که به تو دروغ نگفتهاند از پریشانی و مرگ میرهانی.
ای میترا ما را از پریشانی نجات ده زیرا به تو دروغ نگفته ایم......
وقتی میترا با نیروی روح خود از کسی دفاع کند نه زخم نیزه تیز او را
صدمهای خواهد زد و نه تیر پران .میترایی که ده هزار جاسوس دارد،
قادر و بینا است و فریب نمیخورد.
از آنجا که میترا مدافع حفظ پیمان بود ،لذا از عدالت ،درستکاری ،راستی ،نور و خورشید
جانبداری میکرد .در مذهب مسیحیت ،رابطه شخصی مؤمنین با مسیح است نه خدای پدر که
عظمتش در ذهن نمیگنجد .و در ایران هم این رابطه شخصی با میترا بود نه اهورا مزدا .او،
مانند مسیح رابط بین بشریت و خدای بود .در معابد زرتشتی مراسم مقدسی در قسمتی از
معبد اجرا میگردد که به نام دروازه میترا (دار مهر) خوانده میشود .او حافظ راستی و عدالت
است و هم اوست که سلطنت را تفویض میکند .و درست با توجه به این منطق است که
مفهوم خورشید (مهر) بر باالی درب مدرسه علوم دینی «شیر در» در سمرقند قابل درک است.
اگر میترا نشان آشکار و مورد ستایش دینی است که پیروانش آن را «مذهب نیک
اهورا مزدا» مینامیدند ،الجرم در این گفته معلم التین من که «مذهب میترا نوع رومی دین
پارسی زرتشتی بود» حقیقتی نهفته است.

در پایان قرن نوزدهم یک محقق بلویکی و معتبر
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تاریخ ادیان به نام فرانز کومانت

58

بخش اعظمی از زندگی خود را وقف جمع آوری تمام

اطالعاتی کرد که تا آن زمان درباره مذهب میترا به دست آمده بود .او در نشریه خود به نام
«یادبودهای نشانی و نوشتاری مربوط به راز میترا» 59همه را با جزﺋیات کامل عرضه کرد.
نتیجه گیریهای او و حاصل این مطالعات از طرف اغلب محققین تاریخ امپراطوری روم به
عنوان واقعیت تثبیت شده این مذهب پر از راز تلقی میشود.
کومانت داستان خود را با نقل قول از یک تاریخدان رومی به نام پلوتارک

60

( )Plutarchآغاز میکند .به گفته او رومیها ابتدا از طریق دزدان دریایی سیسیلی سواحل
جنوبی آناتولی با تعالیم دین زرتشت آشنا میشوند .این افراد همان کسانی بودند که در سال
 69قبل از میالد ژنرال رومی به نام پومپی ( )Pompeyمامور سرکوبشان شده بود .این ادعا
که رومیها از طریق دزدان دریایی سیسیل با تعالیم دین زرتشت آشنا شدند چیزی عجیب
نیست .زیرا همانطور که خود کومانت اشاره میکند ،رومیها در سال  63قبل ازمیالد با کوچ
دادن یهودیانی که با تسخیر اورشلیم به اسارت درآمده بودند با دین یهود آشنا شدند .در طول
زمان ،میترای ستایش شده که رابط این جهان خاکی و جهان روحانی ایزدی بود ،میترایی که
ضامن دوستی ،پیمان ،درستگویی و راستکاری بود به میترا ،خورشید شکست ناپذیر تبدیل
میشود .میترا دینش تا آن حد در قلمرو امپراطوری روم محبوبیت پیدا میکند که ارنست
رونان ( )Ernest Ronanتاریخدان و فیلسوف فرانسوی با هیجان اعالم میکند که «اگر
مسیحیت در ابتدای موجودیتش به دلیلی از بین میرفت ،جهان امروز جهانی میترایی میبود».
ولی همانطور که میدانیم خدا -خورشید ایرانی توسط پسر خدای یهودی ،حدود قرن چهارم
میالدی محو می شود و خود امپراطوری روم نیز مدتی کوتاه پس از آن به اوراق تاریخ
میپیوندد.
این تئوری دارای یک ایراد است که چندان هم کوچک نیست .آنچه ما درباره دین
میترای رومی میدانیم با میترای پارسی مطابقت نمیکند .نه خود فرفه مذهبی و نه نشان و
عالﺋم آن .کومانت با این پیش فرض که منشاء دین میترا در ایران است به سختی تالش
Franz Cumont 58
Textes et monuments figure’s relatifs aux myste’res de Mithra 59
 60فیلسوف یونانی  45-125میالدی  -م
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می کند که عالﺋم این مذهب را به مثابه ترجمان رومی الهیات دین زرتشت تعبیر کند .نتیجه
چنین منطقی مباحث پیچیده و سردرگمی است مبنی بر اینکه آثار بجای مانده سمبولی هستند
برای سمبلهای دیگر که خود آنها نیز سمبل چیزی دیگرند .البته نمیتوان پرفسور کومانت را
بری عرضه چنین مباحث سردرگمی سرزنش کرد .درک مفهوم و معنی منابعی که شالوده
تحقیق او را تشکیل میدهد بسیار دشوار است .برای مثال ،یک فیلسوف نو -افالطونی
( )neoplatonistقرن سوم به نام پورفیری ( )Porphyryدرباره استفاده عسل در مراسم
مذهبی میترا اینگونه نوشته است« :مردم دوران باستان روحانیون زن را زنبورهای مادر -زمین
مینامیدند ،چه آنها محارم خدای زمینند که مؤنث است .زن باکره را «زنبورسان» یعنی مانند
زنبور میخواندند .ضمناً ماه را چون بانوی تولید بود ،زنبور مینامیدند .از سوی دیگر از آنجا
که ماه آسمان گاو نر است ،پس زنبور طالع گاو نر دارد ( .)Ox-bornلذا نوزادگان هم طالع
گاو نر دارند».
پرفسور کومانت ( )Cumontناچار بود توضیح دهد که چرا تغییرات عمده در
شخصیتهای میتولوژی میترا بیاهمیت است .به نظر میرسد که بیشترین دشواری او با هسته
آئین میترا بود :قربانی کردن گاو توسط خود میترا .در هیچ یک از اشکال شناخته شده مذهب
ایرانی زرتشت ،میترا عمل قربانی کردن گاو را انجام نمیدهد .اضافه بر آن ،اساساً میترا به
عنوان خدای قادر مطلق منظور نمیشد و نقش او تنها رابط بین بشریت و ربوبیت بود .از همه
اینها گذشته ،زرتشتیان عمل کشتن گاو را به اهریمن نسبت میدهند .و همین باعث میشود که
پرفسور کومانت ( )Cumontنتیجه بگیرد که آﺋین قربانی کردن گاو به شکلی از اهریمن به
میترا منتقل شد .البته معلوم نیست که جابجایی نقش میترا و اهریمن در قربانی کردن گاو
چگونه و بر چه اساسی به وقوع پیوست.
نقوش مذهبی مربوط به فرقه میترا که در معابد آن پیدا شدهاند از لحا موضوع بسیار
محدودند .ما چنان به تنوع تصاویر مسیحیت عادت کردهایم که کمبود موضوع در تصاویر
مذهبی دین میترا برای ما تعجب آور است .در مسیحیت داستانهای بسیاری به تصویر کشیده
شدهاند مانند قتل بیگناه ،مریم باکره و فرزند مقدس او در طویله ،تصلیب ،تصویر مریم باکره با
پیکر بیجان مسیح بر روی بازوانش .در حالیکه در معابد میترا در کنار لوح اصلی که حاوی
نقوش مذهبی است به ندرت لوحهای کوچکتری یافت میشوند که صحنههای نامفهومی از
زندگی میترا را نشان میدهند .مانند تولد میترا از دل سنگ ،کشاندن گاو به داخل غار توسط
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میترا ،میترا در حال خوردن غذا با خدا – خورشید .ولی مهمترین اعتقاد مرکزی این آﺋین تقریباً
همیشه و منحصراً توسط یک نقش به تصویر کشیده شده است .اگر به کتاب پرفسور کومانت
مراجعه کنید ،خواهید دید که تصویر یک موضوع در صفحات متمادی تکرار شده است و عموماً
ارزش هنری شان یکی کمتر از دیگری است.
نام موضوع این تصویر  Tauroctonyیا گاوکشی است .این تصویری است که گاهی
به صورت مجسمه و گاهی به شکل نقاشی و احتماالً بیشتر مواقع به هر دو شکل در انتهای معبد
میترا قرار داده میشد .این تصاویر ،قطعاً فضای داخل معابد میترا در رم و یونان را شبیه
فضای ناخشنود معابد جنوب هندوستان میکرد و با تصویر پاالیش شده و محترمانهای که ما از
اماکن مذهبی مسیحیت داریم و در آنها از مرمر سفید در نمای ساختمان استفاده میشده است
تفاوت زیادی میکرد .در نقش گاوکشی ،میترا با کاله «فریجی )Phrygian( »61و شلوار گشاد
معرفی میشد (برای رومیها شلوار نشان عقب افتادگی بینهایت بود) که یک زانو را بر پشت
گاوی بزرگ قرار داده ،با دست چپش سوراخ بینی حیوان را طوری میکشد که سرش به عقب
برگشته و در این حالت با دست راست چاقویی را بر شانه او فرو میکند .در اکثر این نقشها،
میترا چهره خود را که نشان ندامت دارد به سوی دیگری برگردانده است .از زخم گاو ،بیشتر
مواقع خون جاری است و در برخی از نقشها به جای خون دانههای گندم بیرون میریزد .یک
سگ و یک مار در حالت یورش بطرف زخم گاو نشان داده میشوند گویی که میخواهند خون
گاو را لیس بزنند و یک عقرب نیز در حال نیش زدن به بیضه گاو است .در اکثر نقشها،
پرندهای :یک کالغ یا زاغ و یک جام وجود دارد .در برخی نیز شیری کوچک دیده میشود.
در دو طرف میترا دو نفر مشعل به دست قرار دارند .کایوتس ( )Cautesمشعل خود را
بطرف باال و کایوتوپاتس ( )Cautopatesمشعلش را وارونه در دست دارند .هر دو یک پا را
به حالت ضربدر در مقابل پای دیگر قرار دادهاند  -ظاهراً حالت این دو شخصیت در تمثیل،
اشاره و معنی سماوی دارد .بر باالی سر میترا تصاویری که سمبل خورشید–خدا ( )Solو ماه–
خدا ( )Lunaهستند قرار دارد .در اطراف میترا و در برخی موارد بر روی لباسش عالﺋم
مربوط به آسمان شبانگاهان یعنی ستارگان ،سیارات و هالل ماه وجود دارد .عالﺋمی که در اختر
شناسی رومی عصر هلینیستی مورد توجه بودند.

 61منطقه ای قدیمی در آسیای صغیر ،مرکز کشور ترکیه کنونی  -م
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تمام نقوش و تمثیلهایی که تا کنون کشف شدهاند ظاهراً کپی از یک تمثیل اصلی
هستند که در نهایت ظرافت به سبک پرگامون ( )Pergamonتراشیده و در ساحل آگیان
( )Aegeanدر ترکیه امروزی کشف شده است .این شهر روزگاری یکی از شهرهای معتبر
عصر هلینیستی بود .البته به نظر میرسد که این نسخه اصلی ،خود به تقلید از یک نقش قدیمی
تر و معروف نایکی ( ،)Nikeخدای مؤنث پیروزی که گاوی را قربانی میکند ،ساخته شده باشد.
این تمثیل بر باالی نردههای معبد نایکی آتن ( )Athena Nikeدر آکراپولیس ()Acropolis
در آتن قرار دارد .برخی نیز ادعا میکنند که چهره میترا که در حالت روی گرداندن نشان
داده شده است شبیه چهره اسکندر کبیر است.
ولی همه اینها چه معنی میدهند؟ اینکه این تمثیل بیان کننده داستانی است که لحظه
مهمی را در انجام عمل قربانی نشان میدهد روشن است .ولی تصادفی نیست که تمام عناصر
این تمثیل ،به غیر از خود میترا ،سمبلی از یک منظومه سماوی هستند .گاو نر سمبل منظومه
تاروس ( ،)Taurusسگ سمبل منظومه کانیس ( )Canisبزرگ یا کوچک ،مار سمبل منظومه
هایدرا ( ،)Hydraگاو ماده سمبل منظومه کوروس ( ،)Corvusجام سمبل منظومه کرایتر
( ،)Craterشیر سمبل منظومه لیو ( ،)Leoگندم سمبل ستاره اسپیکا ( )Spicaمیباشند .ولی
کایوس ( )Cautesو کایوتوپاتس ( )Cautopatesکه به میترای کوچک شبیهاند ،سمبل چه
چیزی هستند؟ در حالیکه یکی مشعلی را به طرف پاﺋین نگاهداشته و دیگری مشعلی را بطرف
باال و هر دو یک پا را به صورت ضربدر در مقابل پایی دیگر قرار دادهاند .آیا اینها سمبل
تساوی شب و روز هستند که یکی در پاﺋیز و دیگری در بهار رخ میدهد؟ دو روزی که در آنها
مدار سماوی ( ،)Celestial Equatorمدار خورشیدی ( -)eclipicمسیر خورشید در بین
ستارگان -را قطع میکند .آیا آنها سمبل فصول هستند؟ آیا آنها سمبل صعود روح به بهشت و
نزول آن به جهنم میباشند؟
در مواردی نادر ،تصویر دیگری در معابد میترا پیدا شده است .تصویر فوقالعاده و
اسرار آمیز خدایی که سری مانند سر شیر دارد .این خدای شیر سر (که معلوم نیست مذکر
است یا مؤنث) دارای پیکری انسانی ،سری مانند سر شیر غرّان و چهار بال شبیه بال عقاب
است که ماری خود را به دور پیکر او پیچانده .وجود چنین خدایی در تمثیل بسیار عجیب
است .زیرا مجسمه سازان رومی و یونانی همواره خدایان خود را به رغم منشاء عجیب و
غریبشان به شکلی انسانی نشان میدادند .در میان این خدایان و رب النوعها میتوان از

175

در جستجوی زرتشت
 Attis , Cybele , Isisو  Dionysusنام برد که همگی از سرزمینهای دور دست وارد
فرهنگ یونانی و رومی شدهاند .در اروپای باستان برخالف مصر و سرزمینهای دورتر شرقی،
نمونهای از خدایی که سری حیوانی داشته باشد وجود نداشت .چند مجسمه که وقف دیوس
آریمانیوس ( )DeusArimaniusشده بودند از زیر خاک کشف شدهاند ،منجمله مجسمه
بدون سری که در یورک ( )Yorkکشف شده است .و اعتقاد بر این است که آن مجسمه
خدای شیر سر بوده است .وجود این مجسمهها این احتمال را تقویت میکند که در قلمرو
امپراطوری روم نوع رومی از اهریمن دین زرتشت که عامل همه پلیدیها در جهان است وجود
داشته .برخی از نویسندگان دوران باستان چون پلوتارک ( )Plutarchبه فرقه آریماینوس
( )Aremaniusاشاره کردهاند که اهریمن را ستایش و گرگ قربانی میکردهاند.
در نیمه دوم قرن بیستم ،افراد بسیاری تالش کردند رابطه بین مذهب میترا در رم و
دین زرتشت را نفی کرده چنین ادعا کنند که شباهت نام این دین با نام یکی از خدایان ایرانی
فقط در همان حد شباهت ظاهری خالصه میشود و میتراﺋیسم اروپا اساساً دینی جدید است.
چنین ادعاهایی نیز در مورد واژه اایی که ریشه ایرانی دارند و در دین رومی میترا استفاده
میشدند بیان شده است .در مراسم مذهبی ،برخی اوقات ،میترا با نام «نبرز» ( )Nabarzeیا
تسخیر ناپذیر خوانده میشد .پیروان جدید و برخی از خدایان با لغت «نما» ( )Namaبه معنی
«درود» مورد استقبال قرار میگرفتند .برخی استدالل میکنند که استفاده از این لغات در
مراسم مذهبی دین میترایی رومی برای آن بود که به این مراسم هالهای اسرار آمیز بدهند.
درست مانند استفاده از لغات بیمعنی و شبه التین hocus pocus , hax pax , vax Deus
[ adimasاز طرف مدعیان جادوگری ادا میشود و مترادف "اجی مجی الترجی" است] برای
این منظور که به شنونده این احساس الغاء شود که گوینده دارای علمی اسرار آمیز است.
خانواده سلطنتی ایران ،خصوصاً ملکه فرح ،در تالش بیثمر خود برای اسالم زدایی ایران مدرن
و ارتباط آن با گذشته غیر اسالمی ،تعدادی از کنگرههای بینالمللی را که جهت تحقیق درباره
پدیده دین میترایی رومی تشکیل شده بود مورد حمایت خود قرار دادند .شاید ملکه فرح
امیدوار بود که این تحقیقات رابطه تاریخی بین ایران و اروپا را مورد تاﺋید قرار بدهد .منتهی به
رغم خواسته او ،نتیجه گیری این کنگرهها منجر به ایجاد تردید بر وجود هر گونه رابطهای شد.
همانطور که اصل ماهیت دین رومی میترا ،اعتقاداتی که پیروانش به آن پایبند بودند و
کل مراسم مذهبیشان برای ما اسرار آمیز است ،همان طور هم جنبه دیگری از این دین پر معما
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در هالهای از راز قرار دارد .درست مانند تشبیهی که ریچارد داوکینز ()Richard Dawkins
بیولوژیست بنیادگرا از نحوه شیوع ویروسهای مسری و مذهب اراﺋه میدهد ،در ظرف چند
دهه ،دین میترا در سرتاسر ارتش روم از سوریه تا بریتانیا شیوع پیدا کرد .چرا ارتش روم به
مذهبی روی آورد که یا ماهیتش و یا حداقل نامش مربوط به ایران میشد که در آن دوران
دشمن سرسخت روم بود؟ درست مانند این است که در دهه  ،1940ارتش انگلیس که در حال
جنگ با ارتش آلمان بود با اشتیاق تمام به مذهب جدیدی گرایش پیدا کرده و شروع به
پرستش خدای جدیدی بکند که محبوب هیتلر بوده باشد .امپراطوری جوان روم با سلسله
اشکانیان هم دوره بود .در قرون بعد باسلسله ساسانیان (که در سال  224میالدی اشکانیان را
شکست دادند) هم دوره شد .رومیها بطور مدام و عموماً ناموفق علیه ایرانیان لشگر کشی
میکردند .در واقع در نیمه قرن سوم میالدی زمانی که دین میترا در اوج محبوبیت خود در
روم بود ،رومیها با خطرناکترین دشمن خود ،دومین پادشاه ساسانی ،شاهپور اول ،که حامی مانی
بود مصاف میدادند .شاپور فیلیپ عرب امپراطور روم را مجبور به تمکین کرد و امپراطور
دیگر روم والرین را اسیر کرد و تا لحظه مرگ دراسارت قرار داد .واقعه تاریخی که در
مجسمههای یادبود بیشاپور و نقش رستم در ایران ضبط شده است .بسیار عجیب است که
سربازان رومی یکی از خدایان محبوب خطرناکترین دشمن خود را آنچنان مورد پرستش قرار
دادند .یا شاید جنگجویان رومی بر آن بودند که مورد عنایت خدایی قرار بگیرند که از خدایان
خود آنها نیرومند تر بود.

پیروان میترا

اگر کارشناسان نتوانستند درباره ماهیت دین میترا به توافق برسند ،قطعاً اراﺋه توضیحی قانع
کننده از طرف یک عالقه مند معمولی بعید به نظر میرسد .ولی به هر ترتیب برای اینکه
درباره این دین که شاید ریشهای ایرانی داشته خودم به نتیجه گیری مستقلی برسم ،تصمیم
گرفتم که از آثار باقیمانده اماکن مذهبی آیین میترا در قرن دوم و سوم میالدی آن در انگلیس
دیداری نمایم .اولین محلی که از آن دیدن کردم ،نزدیک ترین آنها بود :معبد میترا در لندن.
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جایی که در دوران نوجوانی در سالهای  ،1950زمانی که تازه کشف شده بود ،برای اولین بار
دیده بودم.
امروزه این محل کامالً تغییر کرده است .برطبق توافق بین شرکت ساختمانی و باستان
شناسان ،سنگهای معبد مخروب شده از محل اصلی آن به حیاط پشتی بیاستفاده یک کلیسا در
شهر منتقل شده بود .هشت سال پس از کشف معبد و پایان ساختمان مجتمع اداری
 ،Bucklersbury Houseسنگهای معبد میترا بار دیگر بر روی سکویی نبش خیابان ویکتوریا،
جایی که قبالً مخزن آب آتش نشانی بود بر روی هم قرار داده شد تا معبد میترا بازسازی شود.
باستان شناسان نه از مکان بازسازی معبد خشنود بودند و نه از نحوه بازسازی «ساختمانی که
هیچگونه شباهت به معبد اصلی نداشت ».پرفسور گرایمز ،اولین باستان شناسی که کاوش و
حفاری در محل اصلی معبد را هدایت کرده بود شدیداً از نحوه بازسازی معبد و خصوصاً
بازسازی سطوح مختلف کف معبد ناخشنود بود و اعالم داشت که نتیجه این بازسازی
ساختمانی است که فاقد معنی است.
خوب یا بد ،معبد بازسازی شده هنوز در خیابان ویکتوریا در معرض دید قرار دارد،
مقابل مجتمع جدید اداری به رنگ سفید و صورتی راه راه به سبک جدید «کاروانسرا» .معبد
بازسازی شده نزدیک مرکز تجاری لندن است .اتوبوسهای توریستی ،اتوبوسهای دوطبقه،
تاکسیهای سیاه و مینی بوسهای چند رنگ با شتاب از مقابل آن میگذرند .کارمندان اداری با
کت و شلوار در حال حمل پاکت ساندویچ نهارشان و روزنامه فایننشان تایمز که با دقت تا شده
از ایستگاه اتوبوس ،بانک و ایستگاه تراموای  Mansion Houseاز مقابل آن رد میشوند.
جنب و جوش شهر لندن در این محل کامالً حس میشود .ایستادن در مقابل درب ورودی این
معبد و نادیده گرفتن جنب و جوش محیط اطراف و تصور شکل اولیه آن در قرن دوم میالدی
در حالی که رومیها برای انجام مراسم مذهبی در آن گرد میآمدند کاری بس دشوار است.
رودخانه  Thamesدر سمت چپ قرار دارد .در پشت سر ،کاخ سابق استاندار دیده
میشود که زمانی دارای عظمت بود و امروز دارای وضعیت اسفباری است .در مقابل این کاخ
حوض فوارهای بود که امروز پر از آشغال است .آنسوی معبد میترا ،نهر  Walbrookاست
که به آرامی در باریکه شنی جریان دارد .مسیر نهر آب در محلی که معبد میترا در سالهای
 240میالدی ساخته شد طوری طرح شده بود که کانال باریکی را بوجود بیاورد .در دو طرف
مسیر نهر آب ساختمانهای دو طبقه چوبی به رنگ سفید و با سفال قرمز قرار دارد که طبقه
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پاﺋین آنها مغازههای مختلف است .در مقابل این ساختمانها باربرها در لباس کثیف کار و پیش
بند چرمی در حالیکه هیزم ،بشکه و یا خمرهای را بار گاری میکنند درحال فریاد زدن و یا
دشنام دادن به یکدیگرند .بوی دود آشغالی که در حال سوختن است با رایحه ادویه و بوی تند
سُس ماهی که در اثر شکستن یک ظرف بزرگ بیرون ریخته با هم مخلوط شدهاند .این بویها
و صداها همانی است که در عهد باستان در لندن شنیده میشد و به مشام میرسید.
اگر چه برای ما ،مردم قرون وسطی عجیب و دور به نظر میرسند ،ولی درک مردم
امپراطوری روم که در اعصاری کهن تر میزیستند راحت تر است .زیرا جامعه آنها  -صرف
نظر از تکنولوژی  -شباهتهای بسیاری با جامعه خود ما دارد .امروز فقط چند جنبه از زندگی
آنها برای ما غیر قابل پذیرش است ،مانند برده داری و اعدامهای وحشیانه مجرمین در اماکن
عمومی برای تفریح مردم .به جز این چند مورد ،زندگی رومیها برای ما بسیار آشنا است.
زندگی آنها شباهت زیادی با ما داشت :دارای مباشرین معامالت ملکی و توسعه مستغالت
بودند .از وکیل و حسابدار استفاده میکردند .در میانشان بازیگران تأتر از زندگی آسودهای
لذت میبردند .اجتماعاتشان متشکل بود از ورزشکاران معروف ،گداهای شهری ،تجار کوچک،
صنعت کاران ،خرده بورژواها ،متخصصین از خود راضی ،آریستو کراسی متمول ،بزه کاران و
سیاستمداران منحرف .حتی طرز برخورد رومیها با مذهبِ رسمی شباهت زیادی با طرز
برخورد محافظه کاران انگلیسی با کلیسا داشت .به این معنی که آنها هم معتقد بودند
میبایست ب طور زبانی از تشکیالت مذهب جانبداری کرد ولی هرگز نباید آن را زیاد جدی
گرفت .باال بردن مقام یک امپراطور مانند کلودیوس تا حد خدا ،از طرف بسیاری از مردم،
چون یک جوک تلقی میشد .امپراطور قبل از او ،گایوس دیوانه ( )Caligulaاز این عصبانی
بود که به رغم آنکه اعالم شده بود او خدا است مردم از پرستش او امتناع میکردند .او از
هیئت یهودیانی که از اسکندریه آمده بودند پرسیده بود« :آیا شما ضد خدایانی هستید که باور
نمیکنید من خدا هستم؟ خدا بودن من از طرف همه ملل به رسمیت شناخته شده است به جز
شما ».احتماالً اکثر رومیها با  Lord Melbourneموافقت میکردند که گفته بود« :آن زمان
که به مذهب اجازه داده شود به زندگی خصوصی مردم حمله کند ،اوضاع و احوال به وخامت
میگراید».
درست مثل شرایط امروز ما ،وقتی که مذهب سنتی رومیها رو به اضمحالل گذاشت،
ادیان جدید و غریبی ظاهر شدند تا جوابگوی احتیاجات روحی مردم باشند .همچون جامعه خود
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ما که پیروان کریشنا از هندوستان با ساز و آواز و لباس زعفرانیشان در خیابانها میگردند ،آن
زمان در سرزمینهای روم مذاهب شرقی وارد میشدند مانند دیونیسوس ( )Dionysusاز
آسیای صغیر ،آیسیس ( )Isisاز مصر ،ومسیح از فلسطین .و احتماالً پیروان مذهب میترا از
ایران.
امپراطورها و آریستوکراتها جذب یکی از خدایان دین زرتشت شدند که آن را
«کالهدار» مینامیدند و مراسم پرستش او را در معابدی برگزار میکردند که به کاخهایشان
متصل بود .سربازان معمولی ،بخشهای پاﺋینی طبقه متوسط بازرگان و آزاد -و احتماالً تعدادی
از بردگان تحصیل کرده در میانشان -آرزوی ورود به معبد میترا را میکردند .به دلیل وجود
پالک ها و سکوهای پرستش که نام وقف کنندگان معبد بر روی آنها حک شده است ،امروز ما
میدانیم که پیروان اصلی دین میترا از ردههای پاﺋین تر جامعه بودند مانند افسران ارتش،
بازرگانان کوچک و بوروکراتهای خرد .یعنی آن بخش از جامعه که امروز شرکتهای تبلیغاتی از
آنها به عنوان گروههای اجتماعی  C1و  C2و  Dیاد میکنند .ولی شناختی که از مراسم
مذهبی آنها داریم بسیار کمتر است .شاید علت گرد آمدن پیروان در معبد ،برای مشاهده
مراسم گرایش و یا تماشای مراسم ارتقاء درجه اعضاء بود .مراسمی که به اعتقاد بسیاری از
صاحب نظران تاریخ روم نقش مهمی در انجام فرایض میترایی داشت .پیروان دین میترا به
هفت رده تقسیم می شدند و ارتقاء از یک رده به رده دیگر برگزاری مراسمی پیچیده و احتماالً
دردناک را ایجاب میکرد.
سنت جروم ( )St. Jeromeیکی از بنیانگذاران کلیسای مسیحیت این ردهها را چنین
شرح داده بود:
پاﺋین ترین رده پیروان به نام کالغ یا  Coraxشناخته میشد ،زیر نشان سیاره عطارد و
عالمت آن یک جام بود .بر طبق گفته سنت آگوستین ( )St. Augustineدر طول مراسم
مذهبی ،گروه کالغها ،لب اسی سیاه با بال و کالهی که سری شبیه سر پرنده داشت میپوشیدند.
یک مرتبه باالتر از آنها رده  Nymphosیا پرنده نر بود (تمام پیروان دین میترا مرد بودند.
زنان حق ورود به معبد را نداشتند) زیر نشان سیاره زهره و عالمت آن چراغی بود که در طی
مراسم مذهبی حمل میشد .مرتبه باالتر از پرنده نر ،رده  Milesیا سرباز بود که سیاره مریخ
حامی او بود و نشان او نیزه و کاله خود بود .به گفته ترولیان ( )Terrulianنویسنده التین ،در
طول مراسم ارتقاء به رده «سرباز» فرد مورد نظری میبایست لخت در حالی که چشمانش را با
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دستمالی بسته بودند زانو بزند .در این حالت تاجی بر نوک شمشیر به او هدیه میشد .او با
ادای این کلمات از گذاشتن تاج بر سر امتناع میکرد و آن را بر روی شانه خود میگذاشت:
«میترا تاج ربانی من است».
در مرتبه چهارم رده  Leoیا شیر ،رده پنجم  Persesیا پارسی ،رده ششم
 Heliodromusیا دونده خورشید و رده هفتم  Peterیا پدر بود.
رده شیر زیر نشان سیاره مشتری و عالمت آن پاروی آتش و عود مصری بود .حتی
آن زمان عود مصری ساز باستانی محسوب میشد .سنت آگوستین اشاره میکند که افراد رده
شیر در مراسم مذهبی بر روی چهار دست و پا راه میرفتند و چون شیر میغریدند .نویسنده
رومی دیگری به نام «پورفی ری» ( )Porphyryمینویسد که در مراسم ارتقاء به رده شیر
دستهای شخص مورد نظر را میشستند و بر روی زبانش عسل میمالیدند .از آنجا که شیر با
آتش مربوط میشود در طول مراسم مذهبی شیر نمیتواند به آب دست بزند .رده پارسی در
حمایت ماه قرار داشت .عالمت آن یک ذرت و داس بود .دونده خورشید در حمایت خورشید
قرار داشت ،تاجی به طرح انوار خورشید بر سر میگذاشت و مشعل و شالق در دست
میگرفت .رده پدر که باالترین رده بود زیر نشان سیاره کیوان قرار میگرفت و در مدیریت و
رهبری اجتماع پیروان دین میترا نقشی اساسی داشت .رده پدر کالهی به سبک Pyrygian
مانند کاله خود میترا بر سر میگذاشت و چوب دستی که نشان از مقام ممتاز اجتماعی داشت
به دست میگرفت.
اطالعات کم دیگری را که در باره آئین میترا داریم میتوان در چند سطر خالصه کرد.
نویسنده دیگری با نام مستعار  Ambrosiusمینویسد که در مراسم مذهبی دست «پرنده نر»
را با رودههای مرغ از پشت میبستند و او را مجبور میکردند که با چشم بسته از روی جوی
آبی بجهد ،و بعد با یک ضربه شمشیر روده مرغ را پاره کرده ،او را آزاد میکردند .برخی دیگر
گزارش کردهاند که در مراسم مذهبی نمایش روز رستاخیز را اجرا میکردند .گاهی نیز مراسم
اطعام نان و آب و نوعی غسل تعمید نیز اجرا میشد .کسان دیگری نیز چون سنت گریگوری
( )St. Gregoryاهل نازیانزوس ( )Nazianzusادعا میکنند که در مراسم مذهبی میترایی
حوادث وحشتناکی نیز اتفاق میافتاده مانند شکنجه ،داغ کردن ،و زنده دفن کردن .البته امکان
این نیز هست که این نوع ادعاها ،جز تبلیغات منفی مسیحیان دوآتشه علیه اعضاء مذهب رقیب
چیز دیگری نباشد.
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همینطور که سعی میکردم تصویر مراسم مذهبی در معبد میترا را در ذهن خود ترسیم
کنم فریاد روزنامه فروش که سرتیتر روزنامه را اعالم میکرد حواسم را بطور کلی منحرف کرد.
در چنین محیط شلوغی تالش برای زنده کردن تصویر ذهنی معبد میترا در دوهزار سال پیش
بیفایده است .دهها سال باران لندن ،این معبد را از هر گونه جادو و جاذبه مقدس زدوده است.
برای درک جاذبه روحانی معبد میترا ،میبایست معبد دیگری خارج از شهر ،بدور از هیاهوی
شهر پیدا کنم.
البته میتوانستم به رم بروم که در اطراف بندر اوستیای آن باقی مانده تعداد زیادی از
معابد میترایی پیدا شده .شهری که برای قرنها مرکز آﺋین غیر توحیدی ( )Paganismروم
بود .در اواخر آن دوران ،حتی نجبای روم و اعضای خاندان سلطنتی ،شاید به دلیل تبلیغات
بردهها و یا سربازانشان ،مسحور آﺋین میترا شدند .ولی متأسفانه همان شلوغی و سروصدایی که
در لندن وجود دارد در رم هم وجود دارد .بهتر بود که به حاشیه امپراطوری قدیم روم آخرین
مرز این امپراطوری با بربرها سفر کنم .دورترین مرز این امپراطوری ،نقطهای که در آنجا تمدن
به پایان می رسید و آنسوی آن چیزی نبود جز وحشیانی خطرناک ،کوههای سرکش ،برف ،یخ و
تاریکی زمستان .البته مقصودم سفر به دیوار هادریان ( )Hadrian Wallاست ،جایی که پارنه
سیوس ،افسر رومی هنگ سیام کیپلینگ ( ،)Kiplingدوران خدمت درخشانش را در آن
گذرانده بود.
دیوار بزرگ که در سال  122میالدی به دستور امپراطور هادریان ( )Hadrianدر طول سفرش
به انگلیس ساخته شد ،عظیم ترین و گران ترین پروژه ساختمانی رومیها بود .این دیوار دارای
ارتفاعی برابر با پانزده پا [حدود  4/5متر] ،ده پا عرض [ حدود  3متر]  -عرض الزم برای
حرکت ارابههای نظامی  -و طول هفتاد و سه مایل [ حدود  110کیلومتر] بود که ازBowness
واقع در غرب تا  Wallsendدر ساحل رودخانه  Tyneدر شرق ادامه داشت .دیوار هادریان
یک دیوار معمولی نبود .در فاصله هر مایل ،یک دژ و در فاصله بین دژها بجهای نگهبانی
( )Turretsقرار داشت .در امتداد دیوار ،جهتی که بسوی دشمن بود خندقی عمیق کنده بودند.
مانند بسیاری از پروژههای عظیم مهندسی زمان گذشته و حال ،تخمین اولیه هزینه ساختمان و
ابعاد خود پروژه غلط و کمتر از واقعیت بود (احتماالً تخمین هزینه این پروژه ساختمانی توسط
خود امپراطور و استاندار انتصابی جدید بریتانیا به نام پالتوریوس نپوس Platorius Nepos -
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 صورت گرفته بود) .تغییر مدام طراحی این دیوار در طول شش سال فعالیتهای ساختمانی ونبش خندقی بزرگ در تمام امتداد دیوار در سمت سرزمین امپراطوری (با بیست پا پهنا [حدود
شش متر] و ده پا عمق [حدود سه متر] و دو دیوار– کپه خاکی در دو طرف خندق هر کدام به
ارتفاع بیست پا [حدود شش متر] و فاصله سی پا [حدود نه متر] از خندق) هزینه آن را به حد
زیادی افزایش داد .با این توجه ،جای تعجب نیست که استاندار بریتانیا بعد از چندی مورد
بیعنایتی امپراطور قرار میگیرد و نهایتاً از سمت خود اخراج میشود.
کیپلینگ ( )Kiplingدر کتاب «روح شرور تپه پوک» 62مدعی میشود (دلیل آن
روشن نیست) که در سمت رومی دیوار و در تمام امتداد آن شهری باریک ،طوالنی ،پرهیاهو و
شلوغ تأسیس شده بود .احتماالً ما هنوز تمام آثار باقی مانده از آن دوران را از دل خاک بیرون
نیاورده و کشف نکرده ایم .ولی چیزی که بطور قطع میدانیم آن است که در امتداد این دیوار
شهرهایی بوجود آمدند که دارای میکده ،دکان نهار خوری ،فاحشهخانه ،کارگاههای اسلحه
سازی ،مرده شوی خانه ،صنعت کاران ،تجار و پیروان ادیان مختلف بودند (کسبهایی که به نظر
میرسد در اطراف پادگانهای بزرگ نظامی مانند قارچ از زمین میرویند) .در میان این
نهادهای شهری میبایست از اماکن مقدس که برای نیایش سربازان رومی که بسیار خرافاتی
بودند یاد کرد .این سربازان که از خانه و کاشانه دور و از طرف بربرها مورد تهدید بودند قطعاً
احساس میکردند به کمک هر نیروی مافوق طبیعهای که به یاری آنها بیاید احتیاج دارند .در
قرن سوم میالدی ،در میان نظامیان رومی ،آﺋین میترا از همه ادیان دیگر محبوبتر بود .در کنار
این دیوار سه معبد میترا کشف شده است در حالی که احتماالً تعدادی دیگر هنوز در دل خاک
و به دست باد و باران مدفون باقی ماندهاند .سالم ترین معبد میترایی که از آن دوران باقی
مانده نزدیک پادگانی بود که آن را «بروکولیتا» ( )Brocolitaمینامیدند و امروز محل شهر
 Carrawburghاست .اولین معبدی که در این محل ساخته شد گنجایش نیایش گران میترا
را نداشت که مرتب بر تعدادشان افزوده میشد .به همین جهت دوبار مورد بازسازی و
گسترش قرار گرفت .لذا با اطالعات زیادی که از تارنمای اینترنتی موزه «آثار باستان
نیوکسل»
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زمان به احترام امپراطور هادریان ( )Hadrianکه نام قومش آﺋیلیوس بود ،شهر نیوکسل
( )Newcastleرا به نام پل آﺋیلیوس یا  Pons Aeliusمیخواندند.
تصمیم داشتم که از نیوکسل با قطار به هگزام ( )Hexhamرفته ،از آنجا شش کیلومتر
راه را تا دیوار که در  Carrawburghبود پیاده بروم .پیش خود فکر میکردم که از این
طریق در حالت ذهنی مناسبی برای دیدن معبد میترا قرار میگیرم .ولی وقتی به آنجا رسیدم
برف سنگینی شروع به باریدن کرده بود ،لذا بهتر دیدم که بگذارم عقل بر احساس غلبه کند و
با تاکسی از هگزام به  Carrawburghرفتم .این تصمیم من از جنبهای دیگر به سودم تمام
شد .زیرا راننده تاکسی که سالهای زیاد توریستها را از ایستگاه قطار به دیوار هادریان میبرد
اطالعات جامعی (هر چند خود آموخته) از تاریخ روم داشت و کمتر چیزی بود که درباره این
ناحیه و سایر نواحی رومی جزیره انگلیس ندانسته باشد .وقتی که در تاکسی سر صحبت را با او
درباره سردی هوا باز کردم ،از من پرسید :آیا میدانی که در این قسمت از شمال انگلیس
سربازان رومی آنقدر سردشان میشد که ناچار از روم با خود گیاه گزنه (این گیاه در انگلیس
نمیروﺋید) می آوردندد تا به پوست خود بمالند و از طریق نیش آزار دهندهاش احساس گرمی
کنند؟ تالشی که احتماالً بیهوده بود.
این راننده تاکسی خود ،خانوادهاش و نسلهای زیادی پیش از او از اهالی بومی
 Tynesideبودند که به نام  Geordieشناخته میشوند .با آن لهجه غلیظ  Tynesideو
آهنگی شبیه زبان مردم اسکاندیناوی  ،Doneکه در قرون نهم ،دهم و یازدهم بر این ناحیه
حکومت میکردند ،شانههایش را باال انداخت و گفت که معلوم نیست اصل شجره خانوادگیش
به کجا میرسد .به نظر او با ورود مهاجمین ژرمن به این ناحیه ،مردم رومی بریتانیایی ناپدید
نشدند .تعداد مهاجمین ژرمن آنقدر نبود که در تمام این ناحیه به تنهایی اسکان کنند .تازه
واردین ژرمن با اهالی بومی مخلوط شدند و از طریق پیوندهای خانوادگی متقابل باالخره جمعیتی
یکدست بوجود آمد که خود را «انگلیسی» ( )Englishنامیدند .البته خود مردم رومی-
بریتانیایی ( )Romano-Britishجمعیتی مخلوط بودند .اهالی بومی کلت ( )Celtsکه در این
ناحیه زندگی میکردند به اتحادیهای از قبایل تعلق داشتند که نامش  Brigantesبود .ولی
اکثر کسانی که در این ناحیه زندگی میکردند خانواده نظامیانی بودند که محل خدمتشان دیوار
هادریان بود .و از آنجا که سیاست امپراطوری روم این بود که نظامیان را از خانه و کاشانه به
نقاط دوردست امپراطوری منتقل کند ،نظامیانی که محل خدمتشان دیوار هادریان بود از میان
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تراکیان ( ،)Thracianداکیان ( ،)Dacianباتاویان ( ،)Batavianژرمنها و ملیتهای دیگر آمده
بودند.
از اینکه راننده تاکسی در صحبتهایش به سرمتیان اشاره کرد بسیار تعجب کردم .او
گفت سرمتیان این ناحیه مردمی ایرانی نواد بودند وابسته به قبیلهای به نام «ای یازی گیان»
( )Iazygianکه از استپهای آنسوی دانوب وارد امپراطوری روم شده بودند .امپراطور روم آنها
را شکست داد .بعداً فهمیدم این امپراطور ،مارکوس آرلیوس ( )Marcus Aureliusبود .او
ابتدا تصمیم داشت که همه را از میان ببرد ولی به علت وجود بحران در سایر نقاط امپراطوری
از این کار صرف نظر کرد .و در عوض هشت هزار نفر از سوارکاران و جنگجویان زبده آنها را
که به سالحهای سنگین مجهز بودند وارد ارتش روم کرد و از این عده پنج هزار نفر را به
انگلیس فرستاد تا از دیوار بزرگ نگهبانی کنند .این عده دیگر به خانه و کاشانه خود مراجعت
نکردند و باالخره در لنکشایر ( )Lancashireدر  Ribble Valleyبه طور داﺋم اقامت
گزیدند .تعداد این مردم با زن و بچه و احتماالً بردههایشان به حدود پانزده هزار نفر میرسید
که برای چنین منطقه کم جمعیتی بسیار زیاد بود .من که در جستجوی رابطهای با دین زرتشت
بودم از راننده تاکسی پرسیدم آیا به نظر او وجود این ایرانیان دلیل محبوبیت دین میترا شده
بود؟ او دوباره شانههایش را باال انداخت.
او گفت« :سربازان رومی به قدری از وضعیت زندگی خود هراس داشتند و آنقدر از
خانه و کاشانه خود دور بودند که به هر چیزی ایمان میآوردند .در کنار معبد میترایی که شما
را میبرم ،باقیمانده جای دیگری به نام چشمه کاوانیتا ( )Covenitaوجود دارد که احتماالً
معبدی بود که وقف خدای آب قوم کلت شده بود .به رغم اینکه این خدای آب ربطی به
رومیها نداشت ،سربازان رومی تا لحظه آخر در این چشمه سکه پول میانداختند».
ظاهراً انداختن سکه پول در چاه و چشمه سنتی قدیمی است که تا به امروز ادامه دارد.
راننده تاکسی از توضیحاتی که درباره نقش و سهم سرمتیان در شکل گیری سبک
گاتیک قرون وسطی دادم ،خوشش آمد و فوراً گفت شاید که آرتورشاه ( )King Arthurکه
خود یکی از سرکردگان رومی -بریتانیایی بود ارتباطی با سرمتیان داشت .او گفت شاید
داستانهای محلی این ناحیه مبنی بر اینکه آرتورشاه در این منطقه دفن شده ،تاﺋید کننده
رابطهاش با ایرانیان باشد.
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«چندی پیش یک جوان محلی در مزارع اطراف  Housesteadsکه زمانی پادگان
رومیها در آنجا قرار داشت ،مست و الیعقل در حال گردش ناگهان در سوراخی میافتد .در
آنجا تونلی طوالنی پیدا میکند تا آخر تونل میرود و در آنجا به دیواری سنگی میرسد که روی
آن نوشته بود :شرابی برایم بریز و بعد درب بزن .جوان مست که یک شیشه مشروب در
جیبش داشت ،دلش نیامد که آن را بروی زمین بریزد .با شیشه خالی که در دستش بود
محکم بر روی سنگ میکوبد .سنگ به کناری میرود و پشت آن آرتورشاه که خشمناک
ایستاده بود ظاهر میشود و میگوید :تو میبایستی برایم مشروبی میریختی .جوان میگوید:
ببخشید .آرتور میگوید :بدا به حالت .اگر برایم مشروب میریختی از اینجا خارج میشدم و
بریتانیا را نجات میدادم.
از راننده پرسیدم :بریتانیا را از چه نجات میداد؟
«واضح است از این اتحادیه لعنتی اروپا»
هنگامی که به پارکینگ معبد  Carrawburghدر کنار جادهای که از نیوکسل ()Newcastle
به کارالیل ( )Carlisleمیرود رسیدم باد و برف تندی میوزید .یقه کتم را باال زده ،از تاکسی
خارج شدم .به جستجوی پیاده رویی پرداختم که ابتدا به دور محوطه بازی میرفت که زمانی
محل پادگان  Brocolitaبود و سپس از آنجا به دور محوطه باز هم بزرگتری که محل Vicus
یا شهرک غیر نظامیان بود .برف تمام تپه ماهورهای  Northumbrianرا پوشانده بود و اثری
از معبد میترا دیده نمیشد .همینطور که به دنبال پیاده رو میگشتم تا زانو در جویی از گل یخ
زده افتادم که در حاشیه پایه دیوار پادگان کنده شده بود .در اینجا بود که موقعیت خودم را
نسبت به باقی مانده پادگان تشخیص داده ،با دقتی بیشتر در سراشیبی مالیمی به راه ادامه
دادم .پس از چند لحظه راه پیمایی ،خرابه معبد در نظرم ظاهر شد .و چه معبدی !
اگر چه این معبد حدود هزار و هفتصد سال پیش متروکه شد ولی هنوز دیوارهای سنگی
آن تا ارتفاعی برابر کمر یک انسان باقی ماندهاند .قطعاتی به ارتفاع یک متر از ستونهایی که
زمانی راهرو میانی را از سکوهای جانبی جدا میکردند هنوز پا برجا هستند .بر سکوهای جانبی
که روزگاری نیمکتهای غذا خوری روی آنها قرار داشت هنوز نقش جای پایههای نیمکتهای
چوبی محو نشده است .سه سکوی نیایش ( )altarهنوز در انتهای معبد در انتظار انجام مراسم
مذهبیاند .به نظرم عجیب میآمد چگونه گروههای زیادی که مدتهاست سعی دارند آﺋینهای
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کهن فراموش شده را زنده کنند و لخت و عریان در طلوع خورشید در دایرههای سنگی
( )Stone Circlesمیرقصند ،هنوز سعی در احیاء این معبد که زمانی وقف خورشید شکست
ناپذیر شده بود نکردهاند .شاید دلیلش این است که در این منطقه که پادگان بروکولیتا
( )Brocolitaقرار دارد بادهای شدید میوزد و هوا بسیار سرد است و هنوز چون دو هزار سال
پیش ،زمانیکه مرزبانان ر ومی رؤیای بازگشت به خانه و کاشانه اصلی شان را در سر داشتند،
منطقهای دور افتاده است .یا شاید معبد به حد کافی اسرار آمیز نیست.
سکوهای پرستش بتونی که جای سکوهای اصلی را پرکردهاند (سکوهای اصلی در موزه
آثار باستان نیوکسل نگاهداری میشوند) بسیار ناشیانه ساخته شدهاند .خطوط منقوش روی آنها
نامنظم و هنوز جای مداد که حاشیه کنده کاری را عالمت زده ،پیدا است:
«تقدیم به میترا ،خدای شکست ناپذیر .اهداﺋی لوکیوس آنتونیوس پروکلوس ،مقام
"کامل" در هیئت اول باتاویانها ،فرمانبران آنتونینوس« ،».تقدیم به میترا ،خدای شکست ناپذیر.
اهداﺋی آیولوس کلونتیوس هابیتوس ،مقام "کامل" در هیئت اول باتاویانها ،عضو قبیله و دارای
رأی وابسته به  ».Colonia Septima Aurelia Larinumنقش میترا روی نیم ستون سمت
چپ بیشتر شبیه ربالنوع «باروری» اقوام کلت است تا یکی از خدایان عصر باستان .قطعاً کار
دست یکی از صنعت کاران محلی است که چیزی درباره هنر رومی نمیدانسته است و شباهتی
به کارهای هنری استادکاران  Pergamonندارد .یک جنبه این نقش تقریباً بچه گانه است.
در این نقش میترا طبق معمول با تاجی از انوار خورشید نشان داده شده است .انوار خورشید
تراشیده در سنگ طوری سوراخ شدهاند تا با قرار دادن چراغ و یا شمع در پشت سنگ ،نور آن
از این سوراخها به بیرون بتابد.
با این حال ،زمختی و حالت عادی این اشیاء ،احساس نزدیکی بیشتری را با پیروان میترا
در من بوجود میآورد .درست است که دقیقاً نمیدانیم پیروان میترا در این معبد چه مراسم
مذهبی اجرا میکردند ،ولی یقیناً آنها مردمی عادی بودند که میشد هم پایشان پیالهای شراب
نوشید و از مصاحبتشان لذت برد .در حالیکه سعی میکردم خود را در مراسم مذهبی طعام
میترایی ،آنطور که «سینت جاستین شهید»
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نیمکتهای غذا خوری شدم .تصور کنید در این محل تعدادی سرباز ،تاجر ،مردان آزاد ،برده،

St. Justin Martyr1
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سردار ارتش وقاضی جمع شدهاند .مراتب و قاعده غذا خوری در میان رومیان ساده است :در
خانه خودشان زنان روی صندلی و مردان در حال لم دادن غذا میخوردند .در حضور درجات
باال ،افراد درجه پاﺋین فقط میتوانستند نشسته غذا بخورند .بردگان هیچگاه در حال لم دادن
غذا نمیخوردند .در واقع مراسم غذا خوری در معبد میترا از نوع  Lectisterniaیا غذا خوری
در حال لم دادن بود و نه از نوع  Sellisterniaیعنی نوع غذا خوری در حال نشسته .و این
مشخصه نیمکتهای غذا خوری معبد میترا مفهوم و معنی عمیقی در باب مقوله آزادی و برابری
در میان پیروان میترا داشت .یهودیها که مراسم مذهبیشان در زمان رومیها شکل گرفت تا
به امروز در مراسم عید فصح ،طعامِ  Sederرا بایست در حال لم دادن بخورند نه نشسته.
یکی از سؤاالتی که در این مراسم ،کودکان باید از بزرگان بکنند علت این نوع غذا خوردن
است .و بزرگان به زبان «آرامی» میگویند« :امروز ما برده هستیم و سال دیگر آزاد خواهیم
بود ».شاید اخوت ،آزادی و برابری که به علت نحوه غذا خوردن بین سربازان ،کاسبان ،آزادگان
و بردگان پیرو «میترای میانجی» بوجود میآمد از مهم ترین جنبههای مراسم مذهبی آنها بود.
(میترا ،ضامن پیمان ،دوستی ،شجاعت ،پاکدامنی ،صداقت ،عدالت و معامله منصفانه).
در نظرم فضای این معبد متروکه حزن انگیز مینماید .سایر آثار باستانی انگلیس -
مانند دایرههای سنگی Megaliths ،و  Dolmensو یا حتی باقیمانده روستاهای ما قبل تاریخ
 برای ما تنها جنبه معما دارند .نمیدانیم که چه کسانی در این اماکن زندگی کرده ،از آننگاهداری میکردند .لذا به راحتی نمیتوانیم احساسات و انگیزههای انسانی آنها را تصور کنیم.
این آثار باستانی جزوی از چشم انداز خاموش تاریخ ما هستند .ولی در اینجا با دیدن نام برخی
از پیروان دین میترا که در مراسم مذهبی معبد «بروکولیتا» ( )Brocolitaشرکت میکردند این
سؤال برایم پیش میآید که چه بر سر لوکیوس آنتونیوس پروکلوس و یا آیولوس کلونتیوس
هابیتوس آمد .این رابطه که هم نزدیک و هم دور است ،اهمیت متروکه ماندن معبد میترا و
تمامیت اضمحالل دین میترا را برایم برجسته تر میکند.
سرنوشت نهایی دین میترا نابودی کامل بود .نابودی این دین هم چون پیدایش آن
ناگهانی و پر معما بود .بر طبق نظر باستان شناسان معابد میترا در طول قرن چهارم در همه جا
متروکه شدند.

در موارد معدودی این معابد تبدیل به محل پرستش مذاهب غیر

توحیدی( )Paganدیگری شدند ،گویی که پیروان دین میترا در آن معبد همگی به دین دیگری
گرویده باشند .شواهد باقی مانده از آثار باستانی نشان از آن دارد که تعداد کمی از این معابد
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بطور عمد از طرف پیروان ادیان دیگر – شاید مسیحیان – که تحمل وجود مذهب قدیمی را
نداشتند تخریب شدهاند.
معبد میترا در لندن نزدیک  Walbrookاز زمره آن معابدی است که به پرستشگاه
دین دیگری تبدیل شده بود .ردیف منظم ستونها و نیمکتهای غذا خوری از میان برداشته شده
و تصاویر و مجسمههای مذهبی با دقت و احترام زیر زمین دفن شده بودند .به نظر میرسد که
برای مدتی جهت پرستش باکوس ( ،)Bacchusخدای شراب و دوستی از آن استفاده میشده
است .بر روی مجسمه مرمری که در محل معبد پیدا شده بود ،کلماتی حکاکی شده از این خدا
به عنوان «کسی که به مرد سرگردان جان میبخشد» یاد کرده بود .در قرن پنجم «تیودورت»
( )Theodoretاسقف « »Cyrrhusاز این خدا به عنوان «موجود زن صفت و سست کننده
زانوان» اسم برده بود .پس از آن هم این معبد برای همیشه متروک ماند تا به دست زمان
تخریب شود .سقف آن مخروبه و دیوارهایش کج شده و به تدریج فروریختند .بر طبق گزارش
نشریه میراث فرهنگی انگلیس ،65خرابههای این معبد در میان بسیاری دیگر از خرابههای باقی
مانده از رومیها تا چندی پس از دوران آنها «در عصر ساکسونها ( )Saxonsوجود داشت و در
شهر حصار شده لندن که هنوز توسعه پیدا نکرده بود قابل مشاهده بود ».ولی در اینجا ،در
 Carrawburghسرنوشت معبد میترا نامعلوم تر است .به نظر میرسد که حداقل چند بار
مورد حمله قرار گرفته باشد .ولی معلوم نیست که آیا این حمالت از طرف مسیحیان متعصب
بوده و یا در طول شورشهای بریتانیاییها علیه استعمار رومیها رخ داده است.
اگر چه معابد میترا توسط پیروان این دین برای همیشه متروک شدند ولی فرقه پیروان
میترا بدون نشان از میان نرفت .اعتقاد به خدای «کاله دار» 66تأثیر خود را در چند مورد به جا
گذاشت که هنوز قابل مشاهده هستند .بطور مثال استفاده از کاله فریجی ( )Phrygianتوسط
انقالبیون فرانسه در قرن هجدهم را به عنوان سمبل آزادی ،برابری و دوستی میتوان نام برد.
یکی دیگر از آثار باقی مانده از دین میترا شاید کریسمس باشد .گفته میشود که میترا،
خورشید شکست ناپذیر ،در فردای شب یلدا حدود  21و  22دسامبر متولد شده است ،یعنی
روزی که از آن به بعد طول روز دوباره شروع به افزایش میکند .در انجیل نسبت به تاریخ
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تولد عیسی مسیح اشاره ای نشده است و تاریخ آن در اواخر قرن چهارم میالدی یعنی دوران
اضمحالل سریع دین میترا تثبیت شد .بسیاری از محققان بر این باورند که جشن کریسمس
جانشین جشن دین قدیمی شد .زیرا روز تولد پسر خدا (طبق گفته مالکی نبی - Malachi -
او "خورشید راستی" بود) و روز تولد خورشید شکست ناپذیر وجوه مشترک زیادی با هم
داشتند.
تاریخ شناسان هنر معماری نیز اثر دین میترا را در نوع طرح کلیساها میبینند .آنها
اشاره میکنند که در اعصار باستان ،خدایان در هوای آزاد پرستش میشدند .ولی آﺋین سری
میترا ایجاب میکرد که مراسم پرستش در خلوت انجام شود .لذا نوع کامالً متفاوتی از معابد
جهت این امر طرح ریزی شد .طرح کشتی مانند ،کشیده و باریک کلیساهای اولیه در شمال
اروپا شباهت زیادی داشت به معابد میترا با راهرو مرکزی که توسط دو ردیف ستون از
سکوهای غذا خوری جدا میشد.
بسیاری دیگر از جنبههای فرهنگی اروپا را میتوان مثال زد که به نوبه خود از دین
میترا تأثیر پذیرفتهاند .فرانز کامونت ( )Franz Cumontمعتقد بود که عالقه اروپاﺋیان به
طالع بینی بر اساس ستارگان یکی از این موارد است .ولی من یکی از عجیب ترین نمونههای
مهم این رابطه را در ترکیه یافتهام.
بر باالی نمرود داغ ( ،)Nemrud Daghیکی از شاخههای سلسله جبال «تاﺋوروس»
( )Taurusدر جنوب شرقی ترکیه ،در ارتفاع شش هزار پا از سطح دریا ،باقی مانده یک
عبادتگاه مذهبی فوق العاده وجود دارد که فاصله چندانی با رود فرات ندارد .شاه آنتیوکوس
اول ( ،)Antiochusیکی از حاکمانی که پس از اسکندر به قدرت رسید ،در قرن اول میالدی
در دل کوه پرستشگاهی برای «اقامت مشترک تمام خدایان» ساخته است که از نظر مجسمهها
و کنده کاریهای سنگی بینظیر است .این مجسمهها و نقوش برجسته سنگی طوری قرار
گرفتهاند که رویشان به سوی تمام سرزمینهایی است که زمانی زیر فرمان اسکندر قرار داشتند.
در یکی از نقوش برجسته صحنهای وجود دارد که در آن منصب پادشاهی به آنتیوکوس به
نوبت از طرف هر یک از خدایان تفویض میشود .از آنجا که او خود را از تیره پادشاهان
زرتشتی باستان میدانست دقت الزم را به خرج داد تا «میترای میانجی» در میان همه خدایان
از همه نقش برجسته تری داشته باشد .آنچه که در این نقش برجسته چشمگیر است شیوه
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تفویض قدرت است .زیرا میترا و آنتیوکوس در حال دست دادن نشان داده شدهاند .این عمل
برای پیروان زرتشت به معنی انتقال قدرت ربّانی خدا به نماینده زمینی او است.
اگر چه امروز دست دادن امری متداول است ولی در آن زمان چنین عملی در بین
یونانیان ،رومیها ،بابلیها و یهودیان رسم نبود .در این نقش افراد دیگری در حال ادای احترام،
تعظیم و بوسیدن نشان داده شدهاند .افرادی که احتماالً اینوﺋیت ( [ )Inoitساکنان قطب شمال
مثل اسکیموها] هستند در حال مالیدن بینیهایشان به یکدیگر و تبتیها در حال برداشتن
کالهشان به عالمت احترام نشان داده شدهاند .تنها در اروپا است که دست دادن سنتاً به معنی
سالم گفتن است .آیا وجود میترا در این قدیمی ترین نقش تاریخی که عمل دست دادن را
نشان داده است از اهمیت ویوهای برخوردار است؟ چون دست دادن تنها به معنی سالم نیست.
گاهی دست دادن به معنی توافق در مورد موضوعی است و یا نشان از ابراز حسن نیت و
صداقت دارد .به نظر میرسد که ما هنوز به هنگام دست دادن به خاطر میآوریم که این
میانجی پارسی ،ضامن پیمان ،دوستی ،صداقت و عدل مدافع چه ارزشهایی بود .اگر واقعاً
رابطهای بین این نیم خدای ( )demigodایرانی و خورشید شکست ناپذیر رومیها باشد همین
رابطه احتماالً دلیل آن است که چرا برای ما اروپاﺋیان دست دادن مفهوم سالم صمیمانه را
دارد.
آنچه که تا حال گفته شد برای شرح رخ دادهها بوده و نه توضیح علت آنها .توضیح آنکه چرا
مذهبی که در تمام یک قاره فراگیر بود آن طور محو گردید و مذهب دیگری که به همان
اندازه بیگانه و غریب بود جای آن را گرفت ،بسیار دشوار است .چرا آﺋین میترا با همان
سرعتی که ظاهر شد محو گردید؟
اضمحالل دین میترا با اضمحالل امپراطوری روم هم زمان بود .در اواﺋل قرن چهارم
میالدی رُم بر عظیم ترین امپراطوری تاریخ انسانی حکومت میکرد و ارتش آن میتوانست
صدها هزار سرباز را به میدان جنگ بفرستد .همه اینها به زودی محو شدند .در سال 410
میالدی امپراطور هونوریوس ( )Honoriusمجبور شد که آخرین نیروهای نظامی خود را از
استان بریتانیا بیرون بکشد و به مستعمره نشینان گفت که در دفاع از خود به نیروی او اتکاء
نکنند .در سال  446میالدی اولین جوتها ( )Jutesوارد کنت ( )Kentشدند و تاریخ انگلیس
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ازآن زمان آغاز شد .در سال  476یک رﺋیس قبیله ژرمن آخرین امپراطور روم در غرب را از
مسند خود پاﺋین کشید.
در بریتانیا ،و احتماالً در جاهای دیگر ،برخی از ظواهر تمدن التین حداقل تا یک قرن
بعد به حیات خود ادامه دادند .ولی در مستعمره نشین رومی بریتانیا که سریعاً در حال
اضمحالل بود ،مردم سریعاً از دین میترا روی برگرداندند و به مسیحیت گرویدند .آیا روی
برگرداندن پیروان میترا از این دین به آن جهت بود که دیگر اعتمادشان را به خدایی که
توانایی تضمین موفقیت آنها را نداشت از دست داده بودند؟ آیا دین میترا به سادگی در رقابت
با دین موفق مسیحیت شکست خورده بود؟ به احتمال زیاد روی گردانی از دین میترا و گرویدن
به مسیحیت در مقیاس بسیار وسیعی انجام گرفته است .هر چند که در بریتانیا تعداد آثار کهن
بسیار کمتری از اجتماعات تثبیت شده مسیحی در مقایسه با دین میترا وجود دارد .شاید
منحصر بودن پرستش میترا به مردان و شمول زنان در دین مسیحیت یکی از عوامل شکست
آن بود.
عالوه بر همه اینها با گرویدن امپراطور کنستانتین ( )Constantineبه مسیحیت در
آغاز قرن چهارم میالدی و اعالم آن به عنوان دین رسمی امپراطوری ،دیگر جایی برای ادیان
غیر توحیدی ( )Paganباقی نماند .معموالً مسیحیت تحمل وجود عقاید مذهبی دیگر را
نداشت.
آقای نوﺋل سوردلو( ،)Noel Swerdlowتاریخدان ،در مقاله خود به نام «اسرار
آسمانی دین میترا» یک دلیل احتمالی برای تسلیم دین میترا به مسیحیت را عرضه میکند .به
نظر او سکوت بنیان گزاران کلیسا در مورد دین میترا دلیل بر آن است که رقابت مسیحیت با
این دین قبل از شروع ،خاتمه پیدا کرده بود .هیچ اسقفی علیه این فرقه مذهبی اعتراض نکرده
بود .هیچ مقام مسیحی از پیروان دین میترا نخواسته بود از اعتقاد به خدایی که وجود ندارد
دست بردارد .شاید نظر سوردلو آن است که بین دو دینی که ما به اشتباه مشابه و برابر
میپنداریم ،هیچگاه مصاف واقعی رخ نداده است .به نظر او آﺋین میترا هیچگاه یک دین
استخواندار نبوده است« .درست است که تصاویر افسانهای فراموش شده از مشعل ،کلید ،بیل،
کاله ،منطقة البروج و سیاره در این دین وجود داشت .درست است که مانند بسیاری از
فرفه های مذهبی دیگر دارای خدایانی بود با نامهایی که از سرزمینهای بیگانه شرقی وارد شده
بودند .و در این مذهب رتبههای مذهبی ،مراسم سری ،غیب گویی ،جادو و اراجیفی از این قبیل
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وجود داشت . ..ولی احتماالً این فرفه مذهبی فقط در اینها خالصه میشد و چیزی نبود جز یک
فرقه همبستگی سربازان با عقاید التقاطی چون فراماسونری».
هر چند که توضیحات سوردلو بسیار جالب است ولی دلیلی اراﺋه نمیدهد که چرا آﺋین
میترا بدون هیچ نشانی از زندگی اجتماعی ،فردی و حرفهای ما محو و فراموش شد در حالیکه
فراماسونری هنوز به حیات خود ادامه میدهد .مسیحیان ادعا میکنند که علت پیروزی دین
آنها بر ادیان غیر توحیدی ( )Paganبه سبب حقانیت دین آنها است .به نظر من علت
موفقیت مسیحیت به سبب اعتقاد راسخ پیروان آن به تعالیمی بود که از یهودیان فراگرفته
بودند و این طرز تلقی برای اولین بار وارد اروپا میشد .تعالیم مسیحیت بر این اعتقاد استوار
بود که حوادثی که در افسانههای بنیادی آن دین مطرح شده ،از نظر تاریخی حقیقی بوده و واقعاً
رخ دادهاند .ادیان دیگر داستانهایی درباره خدایانشان سرداده بودند .در بسیاری از آثار ادبی
یونانی و التین شرح ماجراهای خدایانی رفته است که ساکن کوه اُلیمپوس( )Olympusبودند.
پیروان دین میترا هم داستانهایی درباره قربانی کردن گاو و ضیافت با خدا -خورشید سرداده
بودند .ولی هیچ کس نمیتوانست بگوید که آیا این وقایع همان طور که شرحشان رفته بود
حقیقتاً رخ داده بودند یا نه .در حالی که عیسی مسیح که به باور مسیحیان پسر خدا است در
دوره ای زندگی کرد ،شکنجه گردید ،کشته شد و عروج کرد که تقریباً هنوز خاطرهاش در
ذهنها زنده بود .این خود چنان شاهد و سند مشروعیتی بود که ادیان دیگر توان رقابت با آن
را نداشتند.
پیروزی دین جدید رومیها بر دین غیر توحیدی مرتبط با ایران دارای جنبهای خاص
بود .یکی از ویوگیهای دین مسیحیت که آن را از ادیان دیگر متمایز میکرد این بود که
پیروان آن اعتقاد داشتند ،آنها تا پس از آخرین روز خلقت به زندگی خود ادامه میدهند .اگر
چه ما نمیدانیم چه رابطهای بین میترای رومی و ایرانی وجود داشته ولی اطمینان کامل داریم
این ایرانیها بودند که برای اولین بار موضوع آخر زمان و پایان هستی را مطرح کردند.
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پیروزی اسکندر
گام گذاشتن بر روی تل های خاکی تیره ،بلند و پهنی که تنها آثار باقی مانده از شهرهای باستانی
خاورمیانه است تجربهای است بسیار عجیب .در چنین حالتی اگر شاهدی باستانی بهه عنهوان
راهنما به همراه خود ببرید از تمایزی که بین توصیف شکوه اعصار گذشته و ویرانی آشکار امروز
وجود دارد دچار شگفتی خواهید شد .بر روی قطعههای سفالی گام خواهید گذاشت که ممکهن
است چهار هزار سال یا چها رصدسال قدمت داشته باشند ه تشخیص آن بدون نظر کارشناسهی
امکان ندارد .خرده آجرهای ادارات ،مغازهها ،خانههای ساده شخصی ،قصهرها و معبهدهایی در
زیر پایتان خواهد بود که زمانی دارای عظمت و شکوه بودهاند ه و امروز همانطور کهه طبیعهت
ساختمانهای ساخته شده از آجر خام است به تلی از خاک تبدیل شهدهانهد .در جاههایی کهه
باستان شناسان در جستجوی آثار باستانی ،حفاری کردهاند ،میتوانید باقیمانده دیوار ،پنجره ،یا
درگاهی را تشخیص بدهید که گاهی ارتفاعشان تا حد شهانههها مهیرسهد .بهین ایهن خرابههها
خیابانهای مفروشی را میبینید که ظاهر اولیه خود را تا حد زیادی حفظ کردهاند و تهی بودنشان
ذهن را از اوهام پر میکند .در حالیکه بهه دنبهال جهای پها یها نشهانی از سهاکنین دیربهاز آن
میگردید ،با خود میگویید که روزگاری کسانی در این اتاقهها بها ههم گفتگهو میکردنهد ،غهذا
میخوردند و یا میخفتند .بر کف این اتاقها ،خردههای مرمهر و سهنگ آههک پراکنهده اسهت.
بخشی از یک دیوار سنگی که معلوم نیست مربهوط بهه چهه بخشهی از سهاختمان اسهت دیهده
میشود .گاهی راه پلهای عظیم را میبینید که از دل زمین بیرون آمده و در فضای تههی خهتم
میشود.
اکباتان باستان (فارسی آن هگمتانه است) ،یا همدان امروزی با فاصله حدود دویست
میل از جنوب غربی تهران اولین پایتخت مادها و پارسیان بود .راهنمای باسهتانی کهه مهرا در
سفرم به همدان همراهی میکرد هرودوت مورخ یونانی بود که در قهرن پهنجم قبهل از مهیالد
میزیست .از او آموختم که دیوک ( )Deiocesبنیان گزار حماسی امپراطوری ماد:

194

فصل ششم :آخر زمان

شهر محصوری با دیوارهای بلند ساخته است که امروز به اکباتان معروف
است .این دیوارها چون دایرهای شهر را احاطهه میکننهد .ههر دایهره در
داخل دایره دیگری قرار دارد و ارتفاع آن به اندازه کنگرههایش از ارتفهاع
دایره خارجی بلندتر اسهت .. .کنگهرهههای دایهره اول ،بهه رنهگ سهفید،
کنگرههای دایره دوم ،سیاه ،سومی سرخ ،چهارمی آبی و پنجمی نارنجیاند.
اگر چه کنگرههای این پنج دایره رنگ شدهاند ولهی کنگرهههای دو دایهره
داخلی یکی سیم اندود و دیگری زراندود است .دیوک ( )Deieocesاین
دیوارها را برای خود و محصور کردن قصرش سهاخت و بهه بهاقی مهردم
دستور داد که خانههایشان را خارج دیوارها بسازند.
خانههای باقی مردم هنوز تپه خرمایی رنگی را که زمانی محل دیوارههای چنهدرنگ،
قصر و گنجینههای آن بود احاطه کردهاند .بر طبق کتاب راهنمای فارسی که به همراه داشهتم،
شهر امروزی همدان که این تپه را احاطه کرده است بر اساس طرح یک آرشیتکت آلمانی بهه
نام کارل فریچ ( )Karl Fritchساخته شده است .محلی که امروز آن سهوی خیابهان اکباتهان
قرار دارد قطعا زمانی بسیار باشکوه جلوه میکرد .امروز تنها شکوه باقی مانده مربوط به طبیعت
است :همدان شش هزار پا [حدود  1800متر] باالتر از سطح دریا قرار دارد و قلههههای بهرف
گرفته کوههای زاگرس جلوهای باشکوه به آن میبخشد.
برای توریستهایی که به این شهر میآیند چیز زیادی جهت دیدن وجود نهدارد .و
مانند بسیاری از نقاط منحصر بفرد ایران که آثار باستانی پرارزش به اندازه حداقل ههزار مهوزه
هنوز در دل خاک ورم کرده اش نهفته است ،ترکیبی از سیاست ،کمبود بودجه و بدبینی مدتهای
زیادی است که باعث شده باستان شناسان از این شهر دوری جویند .ولی با این حال دیدن یک
اثر باستانی که یادگار شخصی خود اسکندر کبیر است ارزش سفر به این شهر را دارد.
این یادگار اسکندر ،دیگر در آن سوی خیابان اکباتان قرار ندارد .آن را بهه نقطههای
که در میان دفاتر اداری ،مغازهها و بلوکهای سیمانی آپارتمانی قرار دارد منتقل کردهاند .در این
فضای باز ،پیرمردان زیر آفتاب ضعیف بهاری در کنار بوتههای گهل سهرخ مینشهینند ،چهای
میخورند و در حال گرداندن تسبیح غیبت میکنند.
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این یادگار باستانی ،ظاهری چشمگیر ندارد .سنگی است رنگ باخته به طول هشهت
پا [ حدود  2/5متر ] با حواشی گرد شده و سطحی آبله گون ،مانند تکه سنگی کشیده یا شهابی
که در اثر عبور از جو زمین سطحش صاف شده باشد .برای تشخیص شکل شیری زانو زده بها
سرهای پایین و افسرده در این تکه سنگ بیشکل باید از قدرت تخیل زیهادی برخهوردار بهود.
امروز ایرانیان آن را شیر غمگین و یا شیر سنگی مینامند .به گفته ایرانیان ،این مجسمه 322
سال قبل از میالد به دستور اسهکندر بهه یهادبود دوسهت ،همهراه و احتمهاالً شهاهد معشهوقش
 Hephaistionکه مورد انزجار مردان دیگر بود ساخته شده است .او در اثر نوشیدن بیش از
حد مشروب جان خود را در نقطهای از دست داد (یا کشته شد) که امروز در عمق همهان تپهه
خاکی قرار دارد که هگمتانه را دفن کرده است .به گفته ایرانیان ،این شیر سمبل اسکندر است
و چهره تسلی ناپذیر آن نشانه ضایعه غیرقابل جبرانی است که بر او وارد شده است .در زمان
اشکانیان ( )Parthianاین مجسمه شیر ،در باب االسد یا دروازه شیر در کنار دیوار شههر قهرار
داشت .یک مهاجم بعدی به نام اردآویج زیار از آنجا که فکر میکرد روح اسکندر از طریق این
مجسمه شهر هگمتانه را در پناه خود دارد دستور داد که پاهای شیر را بشکنند.
کنارههای این سنگ سفید به شکل عجیبی سهیاه شهده بودنهد .از دوسهت ایرانهیام
دلیلش را پرسیدم .او با لحنی شرمنده گفت «زنانی که بهاردار نمیشهوند بهه اینجها میآینهد و
دستشان را روی شیر می کشند به این امید که روح این شهیر بهه حهاملگی شهان کمهک کنهد.
لکههای سیاهی که میبینی از چربی دست آنهاست».
شیر سنگی همدان یکی از نشانههای نادر احساسات انسانی مهردی اسهت کهه لقهب
«کبیر» داشت و سهم شخصی او در تاریخ عبارت بهود از :قتل عهام ،کشتار ،خشونت بیرحمانه،
مستی بیپروا و توحش مفرط .جای تعجب نیست که ایرانیان ه و بعداً قرآن ه تصور میکردند
که اسکندر دارای شاخ بود .البته شاید از یک جنگجوی آن دوران نبایهد بهیش از ایهن انتظهار
داشت ه بدون شک او رهبری بزرگ بود ،ولی رهبر لشگری ویرانگر ،نه سازنده .برعکس آنچه
در کتابهای تاریخ کودکان نوشته شده ،او بزرگترین امپراطوری تاریخ را از هیچ بوجهود نیهاورد،
بلکه امپراطوری او با شکست شاه ایران در رشتهای از نبردها و افهزودن یونهان و مقدونیهه بهه
منطقه بزرگی که توسط هخامنشیان باکفایت کنترل میشد بوجود آمد .چطور در دورانهی کهه
هنوز کارشناسان تبلیغات سیاسی و روابط عمومی بوجود نیامده بودند این انسان خونریز چنهین
شهرتی واال یافت؟ چرا از او بت ساخته شد؟ به نظر من تاریخ همیشه توسط نیروی پیروزمنهد
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نوشته میشو د و ضمنا به ما آموزش داده شده است که تاریخ تمدن در اروپا با یونانیان باستان
شروع میشود.
این مساله باعث شد که با دقت بیشتری به تغییری که در اثر انهدام رژیهم باسهتانی
ایران توسط اسکندر بوجود آمد نگاه کنم .تغییری که بدون شک باعث اضمحالل تمدن باستان
آسیای غربی و تولد عصر کالسیک هلینیستی [یونانی] گردید .اگرچه حاکمان این دوره ،آسوری
و مصر ی با نسب مقدونی بودند ،ولی از آنجا که فرهنگ غالب این عصر هلنی ه یا یونانی ه بود،
نام هلینیست به آن داده شد .در اثر آشنایی بیشتر با این تغییرات به این نتیجهه رسهیدم کهه
عصر کنونی ما بیش از آن حدی که تصور میکردم مدیون اسکندر است ولی نه به آن صورتی
که مورد پذیرش عموم است .آنچه که در جستجویش بهودم دنیهایی بهود کهه مهانی و سهایر
مرشدان عارف ( )Gnostic Preachersاز آن برخاسته و تفکر دوﺋالیستی زرتشت را به خارج
اشاعه داده بودند .ولی آنچه یافتم این بود که در دورانی بسیار دور تر از عصهر مهانی در اثهر
فروپاشی نظم خدا داد پادشاهان ایرانی به دست رهبری که مشروعیتش نه از آسهمان بلکهه از
نوک شمشیر به او تفویض شده بود ،تعالیم زرتشت از مرزهای ملهی آن آزاد شهد و در جههان
پهناورتری گسترش یافت که برای همه ما نتایج عظیمی داشت.
برای درک بیشتر تاثیر پیروزی اسکندر بر جهان باستان ،بایهد در مکهان باسهتانی دیگهری در
استان جنوبی فارس که دارای مجتمع قصر فوق العادهای است برویم .این مجتمع به پرسپولیس
(در زبان یونانی ب ه معنی شهر پارسیان است) معروف است و فاصهله زیهادی بها نقهش رسهتم،
آرامگاه شهاهان هخامنشهی نهدارد .در فصهول قبهل دربهاره سهنگ نوشهتههای ساسهانیان در
قصرشیرین که شرح پیروزیهای ایشان است نوشته بودیم.
پرسپولیس [ تخت جمشید ] امروز نقش غریبی در خودآگاهی ایرانیان دارد .از یک
طرف بازمانده دورانی است که پس از آن به قول تابلویی که برای توریستها نصب شده «ایران
مفتخر به دریافت اسالم شد» .به عالوه همین تخت جمشید که بزرگتهرین یهادبود ایهن دوران
است باعث شد که خودبزرگ بینی آخرین پادشاه ایران برانگیخته شود و در سال  1971جشن
 2500سالگی پادشهاهی ایهران را در آن جشهن بگیهرد .و از طهرف دیگهر همهین خرابههها از
بزرگترین آثار باستانی جهان است و یقیناً منشاء بزرگی برای افتخار ایرانیان.
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این مجتمع بر روی سکویی به مساحت چهارده هکتار بنا شده بود تا بر زمینهایی کهه
در آن زمان بایر بودند مشرف باشد .در پشت آن کوه رحمت که آفتاب خورده و بکهر اسهت
قرار دارد .در این محل در طول مدتی بیش از صد و پنجاه سال ،از  520قبل از میالد به بعهد،
شاهان یکی پس از دیگری قصرها و ساختمانهایی را ساختند که در عصر باستان کمتر مکانی با
آن برابری میکرد .این مجتمع در سه سطح مختلهف قهرار داشهت .پهاﺋین تهرین سهطح آن
مخصوص عوام بود ،سطح بعدی مربوط به آریستوکراتها میشد و در بهاالترین سهطح خانهدان
سلطنتی زندگی میکردند که بر روی آن ستونهای بسیار و قصرهای داریوش و خشایارشها کهه
سقفشان بر روی ستون متکی بود قرار داشت .این قصرها دارای اتاقهای تاج ،سالنهای بار عام و
خزانه داری بودند .سایبانهای منقش زیبا ،حاشهیه کاریههای چهوبی زر انهدود و سهیم انهدود
درخشان سقف و دیوارهای آجری که با کاشی های رنگ روشن فروش شده بودند مدتهاسهت
که ناپدید شدهاند و آنچه که باقی مانده اجزاء سنگی ساختمان است .بعضی از این سهتونها بها
پایهها ،سرستونها و جدارهایی مربوط به درب و پنجره هنوز پابرجا هستند .بر روی برخی از این
ستونها عالﺋمی است که به شیوه زیبایی با نوعی خط میخی باستانی نوشته شهده اسهت« :قهاب
سنگی پنجره ،ساخته شده در خانه شاهنشاه داریوش».
این ستونهای سنگی از نظر زیبایی بسیار فوق العادهاند .هر وجب آنها با حجاریههای
تزﺋینی پوشانده شده است .سرستونهای بزرگ آنها که سقف بر روی آن اتکاء داشته است بهه
شکل گاو نر ،شیر و عقاب به شیوهای استادانه تراشیده شدهاند .دو ردیف پلکان قرینه تشریفاتی
که به سمت صحن اصلی در ارتفاع پنجاه پا [حهدود  15متهر] از سهطح زمهین بهاال مهیرود از
بلوکهای سنگی به طول  24پا [ حدود  7/2متر ] ساخته شده اسهت .ارتفهاع ههر پلهه طهوری
انتخاب شده ا ست تا بتوان به راحتی با اسب از آن باال رفت و یا بزرگان بها رداههای بلندشهان
بتوانند در عین حفظ وقار (یا حاشیه لباسشان) از آن باال بروند .اینجا پایتخت رسهمی و مرکهز
مذهبی امپراطوری هخامنشی بود .محلی بود که سفرای خارجی و ارباب رجوع برای شهرفیابی
به حضور شاه شاهان در ایام نوروز می آمدند تا هدایا و خراج خهود را تقهدیم او کننهد .نهوروز
مراسم جشن سال نو ایرانیان است که هر ساله برای بزرگداشت حاکمیت شاه بزرگ به عنهوان
پیروزی خدا بر روی زمین جشن گرفته میشد.
درست مانند دوهزار و پانصد سال پیش در عصر دین زرتشت ،نوروز در ایران امروز
تعطیالت ده روزه جشن سال نو است .ولی ضمن مشاهده گردش کنندگانی که در پرسهپولیس
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در این ایام نوروز ازدحام کرده اند ،در حالیکه مردان با لباس آستین بلند و شلوار جهین و زنهان
در چادر سیاه دیده میشوند با خود میاندیشم که حال و هوای این جمعیت بینشاط در مقایسه
با آن دوران چقدر کسل کننده و بیروح است .مردم پرنشاط باستانی که تصویرشان در حهال
حمل هدایا در صفی با شکوه با جزﺋیات دقیق بر روی دیوار پلهکانهای تشریفاتی و پیهاده روهها
کنده شده است .اگرچه گذ شت دوهزار و پانصد سال رنگ آن را از این نقهوش سهنگی زدوده
است ولی تصور شکل اولیه آن دشوار نیست .به نظر میرسد که حجاریهای باستانی همیشه به
رنگهای روشن تزﺋین میشدهاند .سفرای خارجی ابتدا به شکلی تشریفاتی از پلههای بیرونی باال
رفته ،از درب دو پاشنه ساخته شده از چوب سرو که بر باالی پلکان قرار داشت وارد میشدند.
پس از آن از «دروازه ملل» عبور میکردند و وارد سالن انتظاری میشدند که ارتفاع سهقف آن
شصت پا [حدود  18متر] بود و در دو طرف آن دو مجسمه بزرگ گاو نر ایستاده قرار داشت.
بعد به جمعیت مر اجعینی که در میدانی بزرگ و بدون سقف گرد آمده بودند ملحق میشهدند.
در مقابلشان سالن تشریفات به نام آپادانا قرار داشت که دارای شصت ستون عظهیم بهود ههر
کدام با ارتفاعی بیش از شصت پا [ حدود  18متر ] .سقف چوبی آپادانا به رنگهای قرمز ،آبی،
سبز و طالیی تزﺋین شده بود و طالکاری و نقره کاری آن درخششی چشمگیر داشت .گنجایش
این سالن برای پذیرایی از ده هزار نماینده بیست و سه ملت مختلف که جزﺋهی از امپراطهوری
فدرال هخامنشی بودند کفایت میکهرد .ایهن سهاختمان در عصهر خهود احتمهاالً باشهکوهترین
ساختمان در تمام جهان بود.
در یک جا تصویر نوبیانها ( )Nubiansبا ردای آفریقاییشان حجهاری شهده اسهت.
یک راهنمای محترم ماد  ،دست رهبرشان را مانند یک دختر دبستانی گرفته است در حالی کهه
او زرافه یا  ،Okapiعاج فیل و یک گلدان به شاه شاهان هدیه میکند .در طرفی دیگهر نقهش
چند هندی با لنگ و صندل نشان داده شده است که یک فراش پارسی با چوب دسهتی بلنهد و
خنجر مشایعتشان میکند .آنها هم یک خر ،دو تبر و سبدی که در آن چیزی هست به همهراه
آوردهاند .باز در طرفی دیگر تصویر سکاهای استپهای آسیای مرکزی با آن کاله نوک تیزی که
هردوت تشریح کرده است ،با خود یک اسب ،چند قواره پارچه و چیزی که شهبیه یهک جفهت
چکمه بلند است ارمغان آوردهاند .شاید این چکمهها همان چکمهههای چهرم قرمهز زانهو بلنهد
اشکانی باشد که شدیداً مورد عالقه امپراطورهای رومی بود که بعدها بر مسند قدرت نشستند.
در جایی نقش سه ایالمی تصویر شده که شیری ماده را به همراه دارند که غرشی آرام میکند و
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سرش را برگردانده و به سوی بچه شیری که در پشت سر او در بازوان سفیر قرار دارد متمایل
است .تصویر بابلیها ،عربها ،تراکیانها ( )Thraciansو یونانیهها ههم در ایهن جمهع دیهده
میشود .اما من با خود میاندیشم پس تصویر یهودیان کجاست؟ آنها در امپراطوری هخامنشی
قومی مهم محسوب میشدند .آیها آن گروههی کهه در فاصهلهای دور نزدیهک سهفرای بابهل
ایستادهاند و با خود گلدان و وسایل تزﺋینی حمل میکنند و گاریی همهراه دارنهد کهه دو اسهب
کوچک تازی آن را میکشند یهودیها هستند؟ در این تصویر بینی آنها به شکلی عقابی و ریش
آنها مجعد نشان داده شده است .همگی به جز دو نفر کالهی عجیب ،بلند و نوک تیز بهر سهر
دارند که با پیچیده بستن عمامه درست شده است .مویهای بلند حلقه شده شان درسهت بهه
سبک یهودیهای ارتدکس امروزی از زیر کالهشان بیرون زده شده است .کتاب راهنمایی که
به همراه دارم این گروه را آسوری یا فنیقیها ( )Phoeniciansتوصیف کرده اسهت .ولهی در
صحت این توصیف تردید دارم.
در واقع در پرسپولیس تصویر تمام مللی که تحت حاکمیت پارسیان بودند نقش شده
است .هر کدام با لباس ،کاله و سبک مو و ریش مخصوص به خودشان تصویر شدهاند کهه در
این ایام خجسته نوروز هدایای خاص خود را برای تقدیم به شاه همراه دارند .یک لهوح سهنگی
که در این محل پیدا شده این ملل را اینگونه تشریح کرده است:
شاه خشایارشا می فرمایند :با عنایت آهورامزدا این نام کشورهایی است که
من شاه آنها بودم :ماد ،ایالم هرخواتی ( ،)Arachusiaارمنسهتان ،زرنهگ
( ،)Drangianaپارتیا ( ،)Parthiaآریا ( ،)Ariaباختر ( ،)Bactriaسهغد
( ،)Sogdianaخهههوارزم ( ،)Chorasmiaبابهههل ،آسهههور ،سهههاتاگیدی
( ،)Sattagydiaسارد ( ،)Sardisمصر ،ایونی ( )Ioniansه آنهایی که در
کنار دریا زندگی میکنند و آنهایی که در آن سوی دریاها زندگی میکنند.
مردم ماکا ( ،)Makaعربستان ،قندهار ،سند ،کاپهادکی (،)Cappadocia
داها ( ،)Dahaeسکاهای امیرقیان ( ،)Amyrgian Scythiansسهکاهای
کاله نوک تیز ،اسکودرا ( ،)Skudraمردم آکوفاکها ( ،)Akaufakaلیبهی،
کاریانها ( ،)Cariansاتیوپیها .
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نقشه برخی از مناطقی که تحت حکومت هخامنشیان قرار داشتند
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گاردها ،راهنماها و فراشهای پارسی و مادی از دربهای ورودی محافظت میکنند .در چند مورد
معدود تصویر خود پادشاه نیز نشان داده شده است .در یک نقش ،او را در حال مبارزه با شهیطان
می بینیم و در نقشی دیگر او در حال کشتن یک شهیر اسهت و بهاز در جهایی دیگهر او را در ردای
باشکوهش در حال عبور میبینیم که عده ای مستخدم با سایبان یا بادبزن تشهریفاتی او را همراههی
میکنند .و بر باالی تمام این تصاویر نقش بالدار اهورامزدا «خداوند خردمند» قرار دارد .بر طبق
آموزش زرتشت او خدای یگانه ازلی است که از خرد المتناهی برخوردار است و شاه بهرای حفهظ
نظم ایزدی { اشا } و جلوگیری از پیشروی نیروهای هرج و مرج به نام او حکومهت میکنهد .بهر
باالی «دروازه ملل» این کلمات حکاکی شده است:
اهورامزدا خدای بزرگی است که این زمین ،آسمان ،تمام ابنهای بشر و هر
چیزی را که برای انسان خوب است آفرید .او خشایارشا را شاه قهرارداد:
یگانه شاه و یگانه فرمانده مردمی بسیار .
در جایی دیگر میخوانیم:
شاه خشایار شا میفرماید :با عنایت اهورامزدا من این دروازه «تمام ملهل»
را بنا کردم .چیزهای زیبای بسیار دیگری در پارس توسهط مهن و پهدرم
ساخته شد .هر چیز زیبایی که ما بنا کردیم با عنایهت اههورامزدا سهاخته
شد .
شاه خشایارشا میگوید :امیدوارم که اهورامزدا ،من ،کشورم و هر چیزی را
که توسط من و پدرم ساخته شده است در پناه خود حفظ کند.

امپراطوری هخامنشی عظیم ترین امپراطوری بود که تا آن زمان در جههان ظههور کهرده بهود.
«داریوش شاه میگوید :سرزمینی که من بر آن حکومهت مهیکنم از سهکاها کهه در آن سهوی
سغدیان ( )Sogdianaزندگی میکنند تا اتیوپی ،از سند تها سهارد ( )Sardisگسهترش دارد».
سرزمین هخامنشیان از رود نیل تا دریای عرب گسترش داشت .ولی به هر تقهدیر اههورامزدا
نتوانست و یا نخواست که از آن در مقابل توحش اسکندر و ارتش او کهه پیروزمنهد در سهیام
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ژانویه  330قبل از میالد وارد پرسپولیس شدند حمایت کند .قطعا لشگریان مقهدونی از آنچهه
که در پرسپولیس دیدند متحیر شدند زیرا هیچ چیزی در جهان آن روز وجود نداشت که بتواند
با آن برابری کند .آنها قطعا در اثر یافتن طالها و گنجینههایی که مخفهی شهده بودنهد دچهار
شوک شدند .برای حمل این گنجینهها آنها مجبور شدند کهه از هفهت ههزار حیهوان بهارکش
استفاده کنند .گنجینهای که ارزش آن برابر بود با سه قرن درآمد سالیانه تمام امپراطوری آتن.
به نظر میرسد که این پیروزی موجب شد تا اسکندر و لشهگر او مشهاعر خهود را از
دست بدهند .بطوریکه سیصد سال بعد یک مورخ یونانی به نهام دیهودوروس سهی کولهوس
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(دیودوروی اهل سیسیل) زبان به مذمت آنچه اسکندر بعد از پیروزیاش انجام داد گشود .بهر
طبق نوشته او بعد از آنکه اسکندر به لشگریانش گفت که پرسپولیس «منفورترین شههر آسهیا»
است ،سربازان مقدونی در نهایت جنون شروع به غارت و تخریب آن نمودند .آنها همه مردان
ایرانی را کشتند و زنان و کودکانشان را برای تجاوز و بردگهی بهه اسهارت گرفتنهد .بهه گفتهه
دیودوروس شهوت غارت و چپاول در بین سربازان مقدونی به حدی بود که با یکدیگر به نهزاع
پرداختند بطوری که در اثر آن عده زیهادی یها کشهته و یها دسهتان چپاولگرشهان در جریهان
درگیریهای داخلی قطع شد.
ولی متاسفانه غارت و تخریب در این جا خاتمه پیدا نکرد .در اواخر ماه مه یا اوایهل
ماه ژوﺋن در پایان ضیافتی که به مناسبت پیروزی مقدونیان برگهزار شهده بهود و همهه در آن
شدیداً مست بودند یک فاحشه آتنی به نام تاﺋیس ( )Thaisپیشنهاد کرد که« :اگر اسکندر بهه
دسته آنها که عازم آتش کشیدن قصر بودند ملحهق شهود پیهروزی آنهها بهه کمهال میرسهد.
خصوصا اگر زنان ایرانی را مجبور کنند که با دستان خود آتشی را که بر افتخاراتشان میزننهد
خاموش کنند ».پس از آن ،همه برخاسته مشعلهای افروخته را به دسهت گرفتنهد و در یهک
صف به راه افتادند« .دیودوروس» مینویسد وقتی که صف آنها شهر را احاطهه کهرد ،پهس از
اسکندر ،تاﺋیس اولین کسی بود که مشعل خود را به سوی قصر خشایارشا پرتاب کرد .پهس از
آن باقی سربازان مقدونی شروع به آتش زدن پرسپولیس کردند و به زودی تمام قصهر طعمهه
حریق شد .صد و پنجاه سال قبل از این واقعه خود خشایارشا به آتن حمله کرده و معابد آن را
به آتش کشیده بود .در این جا دیودوروس میگوید« :شگفت انگیز است که این اقدام کفرآمیز
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خشایارشا پادشاه ایران سالها بعد جهت تفریح ،توسط زنی تالفی میشد که خود از اهالی شهری
بود که مورد تخریب خشایارشا قرار گرفته بود ».در سالهای  1930وقتی که پرسپولیس بهرای
اولین بار توسط باستان شناسان حفاری میشد مقدار زیادی خاکستر دیده شد کهه هنهوز بهاقی
مانده کاخ را دفن کرده بود.
در حالی که از پلههای تخت جمشید به طهرف پهایین مهیرفتم ،راهنمهایی کهه مهرا
همراهی می کرد داستان تخریب تخت جمشید را به شکل دیگری برایم تشریح کهرد« :اسهکندر
امیدوار بود که در نوروز مانند سایر پادشاهان ایرانی در این محل برایش به عنوان شاه شهاهان
هدیه بیاورند .به همین جهت از ماه ژانویه تا ماه ژوﺋن صبر کرد .ولی باالخره متوجه شهد کهه
ایرانیان هرگز او را به عنوان حاکم بر حق خود به رسمیت نخواهند شناخت و به همهین جههت
خشمگین شد و مشاورینش به او هشدار دادند تا زمانی که تخت جمشید پابرجاست کسی باور
نخواهد کرد که پادشاه ایران حقیقتا شکست خورده است .این امر موجهب شورشههای متهوالی
خواهد شد .لذا برای برقراری آرامش الزم است که تخت جمشید ویران شود ،البته آرامهش و
صلحی که از طرف یونانیان تحمیل میشد .اسکندر میخواست همه دنیها را یونهانی بکنهد بهه
همین منظور ده هزار از زنان ما را مجبور کرد که با سربازانش ازدواج بکنند  ».او سرش را بها
تاثر تکان داد و ادامه داد« :او شاید فکر میکرد که به آتش کشیدن پایتخهت مها و تجهاوز بهه
زنانمان ثابت میکند که راه و روش یونانیان بهتر از راه و روش ماست».
سپس با چهرهای شادمان به سوی یک خانواده بزرگ که به طرف ما میآمدند و دو
مرد جوان در حال کمک به مادربزرگشان روی پلهها بودند اشاره کرد و گفت« :ولهی همهانطور
که میبینی ما هنوز اینجا هستیم .ایران هنوز پابرجاسهت .آزاد و مسهتقل ».بعهد بها لبخنهدی
شیطنت آمیز گفت« :و چه بر سر مقدونیه آمد ،امروز تنها چیزی که از آن باقی مانده جمهوری
سابق یوگوسالوی است».
صلح و آرامش نوع یونانی هیچ گاه در ایران برقرار نشد .اسکندر هفت سال بعهد از
آتش کشیدن تخت جمشید مرد و جنگ داخلی سه سالهای بین سرداران و جانشینانشان شروع
شد که باالخره در اثر تقسیم امپراطوری بین خودشان به نوعی صلح خصهمانه رسهیدند .حتهی
پس از صلح ،این حاکمان یونانی جدید (یا احتماالً هلینیستی ه پتولیمیها ( ،)Ptolemisسلوکیها
( )Seleucusesو آنتیوکوسها ( )Antiochusesمانند حیوانات بر سر لقمهای ،غافل از به راه
رسیدن دو گرگ بزرگ گرسنه ،نزاع میکردند .این دو گرگ بزرگ یعنی رومیهها و پارتیهان
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[اشکانیها] باالخره نظم را برقرار کرده و جانشینان اسکندر را به ناکجاآبهاد تهاریخ فرسهتادند.
پارتیان ،خود بازماندگان ایرانیان چادرنشین ساکن استپهای شمال بودند .اگرچهه ایهن اربابهان
جدید دنیا بر سر حد و حدود قلمروی خود شدیداً با یکدیگر به جنگ میپرداختند ،ولی موفهق
شدند که پس از حدود یک قرن و نیم وضعیتی را به وجود بیاورند که حداقل شباهتی به ثبات
داشت.
برای اکثر مردمی که در امپراطوری ایران زندگی میکردند سقوط سلسله هخامنشی
تغییری ساده نبود .اغراق نخواهد بود اگر ادعا کنیم که این تغییر برای آنها به منزله فروپاشی
تمام دنیا بود .در جهان باستان ،پادشاهی به مثابه جنبهای از نظم ایزدی تلقی میشد .اگر چهه
حکومت ایران به مذهبی توحیدی پایبند بود و به اهورامزدا خدای یگانه اعتقاد داشت ولهی بهه
حقوق ملل دیگر در پیروی از دین خود احترام میگذاشت .در واقع هخامنشیان سعی میکردند
که ملل تحت سلطه خود را در پیروی از سنن مذهبی خودشهان تشهویق و حتهی کمهک کننهد.
تحت حاکمیت ایرانیان مردم بابل هنوز مردوک را میپرستیدند و با حمایت فعال ایرانیان معبد
یهودی اورشلیم بازسازی شد .با پیروزی اسکندر همه اینها توسط طبقه حاکمه جدیهدی کهه از
عنایات ایزدی بیبهره بود و سعی میکرد مقدساتشان را نابود کند ،تغییر کهرد .عهالوه بهر آن
حکام جدید انتظار داشتند که همه مردم از راه و روش یونانی پیروی کنند.
بر این نابسامانی ،مشکالت اقتصادی نیز افزوده شد .در عهد باستان جنگ وسیلهای
بود برای پرکردن خزانه دولت و غارت بیرحمانه ثروت ملل تحت سلطه و انتقال آن به کشور
پیروز .در عهد باستان معیشت ارتش پیروز میبایست از زمین تهامین میشهد ،لهذا دامهداران
حیوانات اهلی خود را از دست داده ،به بینوایی دچار شده و کشاورزان از قحطی و گرسهنگی در
مزارع خالی و غارت شده خود میمردند .شهرها که موتهور اقتصهاد باسهتانی بودنهد تخریهب،
حصارها و دیوارهایشان ویران شده و ساکنانشان یا از دم تیغ میگذشتند و یا به بردگی کشیده
میشدند .به این ترتیب ایران باستانِ ثروتمند ،یک شبه تبدیل به کشوری فقیر و بیچیز شهد.
در همه جا درست مانند مستعمره نشینان سفید پوست عصهر جدیهد در آفریقها و هندوسهتان.
سپاه پیروز شهرهای جدیدی به سبک یونانی بنا کرد ،با شهروندان یونانی ،قوانین یونانی و طمع
یونانی .درست مانند قرن نوزدهم که سعی میشد فرهنگ جهانی ،فرهنگی بریتانیایی شهود ،در
آن دوران یونانیان سعی داشتند که فرهنگ جهان را فرهنگی یونانی کنند.
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حتی پس از به حکومت رسیدن پارتیان [ اشکانیان ] ،حاکمان جدیهد آنطهور کهه از
سکههایشان معلوم است نام فیل هلن ( )Philhelleneبه معنهی دوسهتدار یونهان را بهر خهود
نهادند .درست مانند حکومتهای تک حزبی که در قرن بیستم در مستعمرات سابق به استقالل
رسیدهاند و بیهوده ادعا میکنند که حکومتشهان از نهوع دموکراسهی غهرب اسهت .بهه مهدت
چهارصد سال حاکمان اشکانی نشان خود را با حروف یونانی که در هر دوره بیش از دوره قبهل
تحریف و تغییر داده میشد بر روی سکهها مضروب میکردند.
بر اساس حوادث بعدی میتوان نتیجه گرفت که این فرهنگ هلینیستی جنبه ظاهری
داشت و بسیار سطحی بود .قطعاً جمعیت روستایی و احتماالً نجبای ایهران اعتقهادات زرتشهتی
خود را به راحتی از دست ندادند .زیرا وقتی که ساسانیان حکومت را از چنگ پارتیهان خهارج
کردند ،تقریبا بالفاصله موفق شدند که دین زرتشت را به مثابه مذهب رسهمی دوبهاره تثبیهت
کنند .اگر در فاصله پانصد سال بین عصر کورش ،داریوش و خشایار و عصر اردشیر و شهاپور،
مردم ایران دچار فراموشی مذهبی شده بودند قطعاً کارتیر موبد موبدان بیرحم نمیتوانست که
بنیادگرایی مذهبی را بر کشور تحمیل کند.
با این حال زیر پوشش نازک فرهنگ یونانی ،مذهب زرتشت دچار تغییراتی شده بود.
به نظر میرسد شوک تسخیر ایران و آسیب ناشی از قرار گرفتن زیر سلطه کسانی که ایرانیهان
آنها را پیروان اهریمن (انگره مینو یا دروغ) میپنداشتند موجب شد که مردم بیش از قبهل بهه
جنبه خاصی از تعالیم پیامبر باستانیشان روی بیاورند .بر عکس سهایر پیهامبران عههد عتیهق،
زرتشت به پیروانش آموخته بود حوادث تاریخی نه به طور ادواری تکرار میشهود و نهه زمهان
بیپایان است .نبرد بین نیکی و شر که او شرح میداد روزی در یک جنهگ بهزرگ و پهس از
مشکالت و معضالت بسیار به پایان میرسید .نیروهای اردوی نیک به رهبری سوشیانت (بانی
نیک موعود) بر نیروهای اردوی شر پیروز میشوند .به اعتقاد روحانیون زرتشتی کهه بعهداً در
این باره اظهار نظر کردند این ناجی موعود از نسل خود زرتشت خواهد بود .شر نابود میشود،
زمان و این جهان آنطور که ما آن را میشناسیم به پایان میرسد .در واقعهای که زرتشت آن
را فراشوکِرِتی ) (Frasho-Keretiنام نهاد و برخی مترجمان آن را «شگفت آفهرین» ترجمهه
کردهاند ،سوشیانت پیروز و یارانش پاکی بیآالیش را در جهان احیاء میکنند .سهرود «زامیهاد
یشت» در این باره چنین میگوید:
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از آن زمان به بعد نه کسی پیر میشود و نه چیزی
نه میمیرد و نه فرسودگی و نه فساد عارض می شود
در آن زندگی جاودان ،همه ارباب آرزوهایشان خواهند بود
در آن زمان مردهها دوباره زنده میشوند
زندگی و جاودانگی خواهد آمد
و جهان دوباره احیا خواهد شد
از آنجا که امروزه دیدن تابلو اعالناتی که بر روی آن نوشته شده «آخر زمان نزدیک اسهت» و
برخی آن را در خیابانها [در کشورهای غربی] حمل میکنند مضحک و عادی به نظر میرسهد،
فهم اهمیت و انقالبی بودن اعتقاد به آخر زمان در آن دوران ملتهب دشوار است .نه یهودیهان
عصر تورات ،نه بابلیها ،نه یونانیها و نه حتی هندوها و چینیها نظری مشابه تا آن زمان اراﺋهه
نداده بودند .هیچ ملت و مذهب دیگر تا آن وقت اعالم نکرده بود که زمهان روزی بهه پایهان
میرسد.
اعتقاد راسخ به سوشیانت ،مسیح زرتشتیان بود که به نجات روانی ایرانیهان تسهخیر
شده کمک کرد .به آنها موده داد که تخریب دهشتناک نظهم اههورامزدایی جههان و پیهروزی
یونانیان بیخدا تنها اولین مرحله در نبرد نهایی است که نتیجهاش جالل و عظمهت اسهت .در
یک کالم ،در نهایت نیکی بر شر پیروز خواهد شد.
امروزه ما چگونه میتوانیم از طرز فکر ایرانیان آن دوران با خبر شویم؟ اسناد تاریخی
کمی از دوران هلینیستی [دوران سلوکیها] و حتی دوران اشکانی باقی مانده .در واقع امروزه ما
با نام حاکمان اشکانی و تاریخ تقریبهی دوران حکومتشهان از روی سهکههای بهاقی مانهده از آن
دوران آشنا شدهایم .اگر چه فعالیتهای ادبی حتی در آن دوران به طور قطع ادامه داشهته ولهی
نوشتههای چندانی ،چه مذهبی و چه غیر مذهبی از فاصله ششصد سال بین پیروزی اسهکندر و
دوران شاپور باقی نمانده است .ولی از طریق منابعی که بعداً نوشته شهده مها امهروز مهیدانیم
عدهای پیشگوی ایرانی ( )Oracleبه سبک ( Sibylپیامبر زن یونانیان باستان) ،در میان ساکنین
خاورمیانه که تحت سلطه یونانیها بودند میگشتند و اعالن میکردند که آخهر زمهان نزدیهک
است .گفتههای یکی از این پیشگویان سبک  Sibylیا «پیشهگویان گشتاسهبی» ( Oracle of
 )Hystaspesبا جزﺋیات زیادی از طرف الکتانتیوس ( )Lactantiusکه در قرن سوم میالدی
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یکی از روحانیون اعظم کلیسا در شمال آفریقا بود نقل شده است (بر اساس ادعهایی گشتاسهب
اولین پادشاهی بود که به دین زرتشت گروید:).
گشتاسب میگوید .. .زمانی خواهد رسید که عدالت از میان خواهد رفت،
بیگناه مورد انزجار قهرار میگیهرد ،و بهدکاران بهه شهکار مردمهان نیهک
میروند .قانون ،نظم و انضباط ارتشی دیگر نخواهد مانهد .کسهی احتهرام
پیران را نخواهد داشت .کسی وظهایف مهذهبی را ارج نخواههد گذاشهت.
کسی به زنان و کودکان رحم نخواهد کرد .همه با هم متحد میشوند کهه
علیه قوانین ایزدی و قوانین طبیعت توطئه کنند .مانند آنکه غارتی جهانی
نازل شده باشد تمام زمین دچار چپاول میشود.

ما [ در غرب ] آنچنان با موضوع آخر زمان به شکلی که در کتابهای آخرِ تهورات یهودیهان و
انجیل مسیح یان آمده است خو گرفته ایم که بسیاری از مؤمنین تصور مهیکننهد کهه ایرانیهان
اعتقاد به آخر زمان را ( )Eschatologyاز آموزگاران یهودی آموختهاند .ولی چنین تصهوری
غلط است .در کتاب مقدس یهودیان اساساً اشارهای به پایان زمان و محدود بودن جهان هستی
نشده است .درک آنها از آینده تفاوت میکرد و دارای آن درخشندگی نبود .پیامبرانی که به
مخاطرات موجود نگاه میکردند همچون اشعیاء نبی ( )Ishaiahهشدار میدادند:

وای بر شورش قومهای بسیار
که مثل طغیان دریا شورش مینمایند
و خروش طوایفی که مثل خروش آبهای زورآور خروش میکنند،
طوایف مثل خروش آبهای بسیار میخروشند.
اما ایشان را عتاب خواهد کرد و به جای دور خواهند گریخت
و مثل غبار در برابر باد رانده خواهند شد و مثل غبار در برابر گردباد.
(کتاب اشعیاء بنی باب )12:18
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پس از تخریب ملک شمالی اسراﺋیل در سال  721قبل از مهیالد توسهط آسهوریان و
اخراج طبقات باالی یهودی از ملک جنوبی یهودا ( )Judahدر سال  ،597پیامبرانی که آتش و
گوگرد را پیشگویی میکردند از حزقیال نبی ( )Ezekielتا حکیم دومی که تحت نام اشعیاء نبی
تحریر میکرد ،همگی تخیالت و آرزوهای انتقام جویانه خود را به نوعی عرضه میکردند .آنها
به خود نوید میدادند که روزی مسیح و نجات دهندهای که از نسل داوود است از طرف خهدا
فرستاده میشود تا آنهایی را که بر بنی اسراﺋیل تسلط پیدا کردهاند شکست دهد و تمام جههان
را مجبور کند که یهودیان را به عنوان سرور خود به رسمیت بشناسند.
خداوند یهُوَه چنین میگوید :اینک مهن دسهت خهود را سهوی امتهها دراز
خواهم کرد و عَلَم خویش را به سوی قومهها خهواهم برافراشهت و ایشهان
پسرانتان را در آغوش خهود خواهنهد آورد و دخترانهت بهر دوش ایشهان
برداشته خواهند شد .و پادشاهان الالهای تو و ملکههای ایشان دایهههای
تو خواهند بود و نزد تو به زمین افتاده خاک پای تو را خواهند لیسید و تو
خواهی دانست که من یهُوَه هستم و آنانی کهه منتظهر مهن باشهند خجهل
نخواهند گردید( .کتاب اشعیاء نبی باب )22:49-24
این نوع پیش گوییها ماهیتی زمینی داشتند .نبرد آخرینی که یهودیان بهه آن ایمهان داشهتند،
برعکس اعتقاد ایرانیان ،حادثهای نبود که منجر به استحاله این جهان به جهان دیگهری بشهود.
بلکه نتیجه این نبرد نهایی ایجاد سلطنت جاوید زمینی بهود کهه یهودیهان وارث آن میشهدند.
بعالوه ،حوزه آن جهانشمول نبود .یوﺋیل نبی ( )Joelپیش بینی کرده بود کهه یهودیهان پیهروز
خواهند شد و تمام ملل دیگر مورد خشم ایزدی قرار خواهند گرفت:
مصر ویران خواهد شد و اَدُوم به بیابان باﺋر مبدل خواهد گردید به سهبب
ظلمی که بر بنی یهودا نمودند و خون بیگناهان را در زمین ایشان ریختند.
و یهودا تا ابداآلباد مسکون خواهد شد و اورشلیم تا دهرهای بسیار( .کتاب
بوﺋیل نبی باب )19:3-21
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در اینجا شاهد دو طرز تفکر مختلف درباره آینده هستیم .این دو طرز تفکر مستقل از یکهدیگر
در میان دو ملتی که تحت سلطه یونانیان قرار داشتند شکل گرفته بود .طرز تفکر اولی ایرانهی
بود و دومی در میان قوم یهود شکل گرفته بود .ولی به سبب رابطه نزدیک این دو ملت طولی
نکشید که این دو طرز تفکر با یکدیگر تالقی کردند و تعالیم جدید سومی را به وجود آوردند که
دارای اهمیت تاریخی بسیار زیادی شد .نتیجه تالقی این طرز تفکر در نوشتههایی متبلهور شهد
که به فردی منصوب میشود که هم ایرانی بود و هم یهودی .این فرد هم در میهان ایرانیهان و
هم در میان یهودیان حتی تا امروز دارای مقام ارجمندی است .نام این فرد دانیال بود .آخرین
پیامبر تورات که هم از طرف یهودیان و هم مسیحیان به رسمیت شهناخته شهد .او در شهوش
زندگی می کرد و یا به قولی خواب دیده بود که در شوش زندگی کرده است.
در سال سوم سلطنت بَلشَصَّر پادشاه ،رویایی بر من دانیال ظاهر شد بعد از
آن که اول به من ظاهر شده بود .و در رویا نظر کردم و میدیدم که من
در کاخ شوش دروالیت ایالم هستم.
(کتاب دانیال نبی باب )8 :1-2

دانیال نبی
شهری که در ایران امروز به شوش معروف است ،در فاصله  90میلی [ حدود  140کیلومتری]
شرق رود دجله در کنار رودخانهای که امروز شاپور نامیده میشود قرار دارد .پنج ههزار سهال
قبل از میالد مسیح  ،این شهر محل اسکان مردمی بود که از آنان آثار سفالی نقاشهی شهده بهه
جای مانده است .این شهر بعدها پایتخت ایالمیها شد .در سهال  639قبهل از مهیالد در اثهر
حمله آشوریها نابود گردید .یک قرن بعد پادشاهان هخامنشی ،شوش را برای اقامت زمستانی
خود انتخاب کردند .تاالر عظیم آپادانا که برای بار عام ساخته شده بود (در تورات از آن تحت
عنوان «کاخ شوشن» یاد شده) در جریان حملهه اسهکندر تخریهب نشهد و در دروان حکومهت
اشکانیان و ساسانیان نیز از آسیب مصون ماند .یک حاخام یهودی دوره گرد به نهام بنجهامین
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اهل تودال ( )Benjamin of Tudelaدر قرن دوازدهم میالدی در کتابی درباره سفرهایش بها
اشاره به مشاهداتش در شوش مینویسد که هنوز «ساختمانی بهزرگ بها قهدمتی کههن» دیهده
میشود .صد سال بعد از آن شوش به طور کامل توسط مغوالن به کلی تخریب شد.
امروز شوش یکی دیگر از شهرهای عادی بزرگ ،خاکی ،تیره و آفتاب سوخته ایهران
است که قطعات سنگ بناهایی که در اعصار پیش از میان رفتهه بودنهد همهه جهای آن دیهده
میشود .اگر چه خرابههای تاالر آپادانا در شوش عظمت تخت جمشید را ندارد ولی آثاری که
از دیوارهای کاخ و راهروهای آن برای مشاهده توریستها باقی مانده از اماکنی که قدمتی کمتر
از آن دارند بیشتر است .پس از گذشت دو هزار و پانصد سال پایههای دیوارهایی که از آجهر
پخته ساخته شده بودند هنوز به ارتفاع کمر بهاقی ماندهانهد و بهه روشهنی خطهوط طهرح کهف
ساختمان را نشان میدهند .خیابانهای سنگ فرش شده باستانی که روزگاری نجبای هخامنشی
با رداهای خوش رنگ خود روی آن تردد میکردند هنوز قابل تشخیصاند .قسمت تحتانی یک
ستون راه راه عظیمی که از مرمر یکپارچه ساخته شده بود به قطر حداقل هشت پا [حدود 2/5
متر] با طرحهای تزﺋینی برگهای ریخته در اطراف پایه آن که مشخصه هنر تزﺋینی هخامنشیان
بود باقی مانده .این ستون شاهدی است از عظمت و جالل کاخی که دیرگهاهی پهیش تخریهب
شده بود .امروز تنها بنای دیدنی باقیمانده در این مکان ،ساختمانی است که به سبک قصرهای
مبارزین جنگهای صلیبی ساخته شده است .این قصر حدود صد سال پیش توسط استادان معمار
ایرانی بر اساس راهنمایی یک تیم باستانشناسی فرانسوی ظاهرا جهت مصونیت از حمله قبایهل
عرب ساخته شده است.
بعد از گذشتن از کنار فروشندگان نوشابه ،کارت پستال و اشیاء یادگاری و پس از باال
رفتن از جاده سرباالیی تندی که به طرف بهاالی تپهه باسهتانی میرفهت در حالیکهه در میهان
خرابهها میگشتم از آن ارتفاع مشغول تماشای شهر شوش شدم .پشت شیروانیهای مغازههای
خیابان اصلی شهر در سمت رودخانه ،بنایی سفید و عجیب که شبیه یک میوه عظهیم مخروطهی
کاج بود دیده میشد .در نقشه شهر که توسط شهرداری به چاپ رسیده ،ادعا شده است که در
میان گنبدهای منطقه ،این شکل «هرم تپهای» (زیگورات) متداول است .به نظرم رسید که این
طرح برای من شکلی آشنا دارد .ابتدا فکرم مشغول قسمت فوقانی مارپیچ کلیسای چستر فیلهد
( )Chesterfield's Steepleشد .ولی بعد از کمی فکر ،شباهت این طرح با کاله یهودیانی که
روی نقش برجستههای سنگی دیوار تخت جمشید دیده بودم برایم قابل تشخیص گردید .البته
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ایرانیان اعتق اد دارند که تصاویر این مردانی که موهای حلقه شده شان از زیر کاله معلوم اسهت
مربوط به آشوریها یا فنیقیها ( )Phoeniciansاست .در این محهل ،بهاز همهان طهرح کهاله
عمامهای مارپیچ ،با سنگ ساخته شده است .به نظرم تشابه طرح گنبد مقبره دانیهال بها کهاله
یهودیانی که تصویرشان در تخت جمشید نقش شده است ،امری خجسته آمد .
اگرچه ساختمان مقبره دانیال نبی در شهر شوش که در قهرن نهوزدهم سهاخته شهد
قدمت چندانی ندارد ولی مقبره آن دارای تاریخچه طوالنی است .قبل از ساختن مقبهره ،جسهد
این پیامبر از حوادث زیادی گذشت .بر اساس نوشته مورخین اسالمی ،اعراب مهاجمی کهه در
قرن هفتم میالدی شهر شوش را تسخیر کردند جسد دانیال نبی را کشف کردند .خلیفه عمهر
که گویا داستان معروفِ دفنِ «آالریک»

68

( )Alaricدر کف رودخانه بوسنتو ( )Busentoدر

ایتالیا را شنیده بود دستور داد که ابتدا مسیر رودخانه شاپور را منحرف کننهد و پهس از دفهن
جسد دانیال نبی در کف مسیر اولیه رودخانه ،دوباره آب رودخانه را در مسیر اصهلی خهود بهه
جریان بیاندازند.
این داستان به نظر باورنکردنی میآید .زیرا بسیاری از اعراب در آن مراحهل اولیهه
تاریخ مذهبشان هنوز نام دانیال نبی را نشنیده بودند .از این جالبتر ،گزارش مشهاهدات عینهی
حاخام دوره گرد ،بنجامین اهل تودال میباشد .بر طبق نوشته او ،در قرن دوازدهم ،مقبره دانیال
نبی در آن سمتی قرار داشت که کاسبان یههودی زنهدگی میکردنهد .موفقیهت و ثهروت ایهن
کاسبان یهودی موجب حسادت ساکنین سوی دیگر رودخانه شد که در نتیجه آن نزاعهی بهین
طرفین درگرفت .پس از منازعات بسیار ،وقتی که هر دو طرف دیگر از درگیری خسته شدند،
تصمیم گرفتند که محل دفن دانیال را بین خود تقسیم کنند به این ترتیب که یک سال جسد او
را در این سوی رودخانه دفن کنند و سال دیگر در سوی دیگر.
حاخام بنجامین میگوید« :با انجام این کار هر دو طرف ثروتمند شدند .ولی پهس از
مدتی سنجرشاه بن شاه

69

که بر ایران حکومت میکرد و چهل شاه کوچکتر زیر سلطه او بودند

روزی به این محل آمد».

 68آالریک پادشاه ویسی گوت ها ( )Visigothبود که دو قرن پیش از آن شهر رم را غارت کرده بود
 69احتما ًال مقصود سلطان سنجر است
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فصل ششم :آخر زمان
شاه بزرگ از بیاحترامی که به این نبی محترم میشد خشمگین گردید و دستور داد
که اهالی ،طول پلی را که بر روی رودخانه بود اندازه گیهری کننهد قسهمت وسهط آن را دقیقها
شناسایی نمایند ،سپس به آنها دستور داد که تابوت چوبی دانیال را در تابوت کریسهتالی قهرار
بدهند:
به آنها دستور داد تا این تابوت را با زنجیری آهنین از میان پهل آویهزان
کنند .به آنها گفت که شما باید در این نقطهه کنیسههای بسهازید تها ههر
یهودی و غیر یهودی که برای زیارت میآید بتواند در آن نیایش کند .و
تا امروز تابوت دانیال نبی از میان پل آویزان اسهت .و بهرای احتهرام بهه
دانیال نبی شاه دستور داد که هیچ ماهیگیری یک میل ایهن سو و آن سوی
پل از رودخانه ماهی نگیرد.
هیچکس نمی داند آیا این خاخام دوره گرد واقعا آنچه را ادعا میکرده دیده بهوده یها نهه .ولهی
قطعا هیچ یهودی متدینی چنین داستانی را از خود اختراع نمیکند .ولی اگر داستان او حقیقهت
داش ته باشد معلوم نیست که چه وقت تابوت از پل به محل دفن امروزی منتقل شده است.
از آنجا که مقبره دانیال پشت درگاهی قرار دارد که به سبک مساجد نوع ایرانهی سهاخته شهده
است ،اواﺋهل روز وقتهی کهه از خیابانههای اصهلی شههر دیهدن میکهردم ،متوجهه آن و گنبهد
مخروطیاش نشدم .حتی وقتی که وارد حیاط مقبره میشدم تشهخیض آن از سهایر مسهاجد و
اماکن مقدس اسالمی دشوار بود .زیرا نمای آن که با طرحههای قهوس دار و اشهکال هندسهی
تزﺋین شده و روی آن متون قرآنی و گفتههای خدا و محمد با خط کهوفی بهه رنگههای سهفید،
طالیی و آبی بر روی کاشی نگاشته شدهاند شباهت زیادی به اماکن مقدس شیعه دارد.
گروهی از زاﺋران مسلمان از زیر طاق قوسدار وارد صحن مقبره دانیال نبی میشدند.
در حالیکه کفشهای خود را از پا در میآوردم تا من هم داخل شهوم یکهی از نگهبانهان متوجهه
دوربینم شد و خواست قبل از ورود ،آن را پیش او بگهذارم و اگهر احتیهاج بهه عکهس داشهتم
عکسهای او را بخرم .پس از اینکه گفتم من عالقهای به داشهتن عکهس از ایهن محهل نهدارم،
نظرش تغییر کرد و اجازه داد که با دوربین وارد شوم .محیط داخل صحن مقبره ماننده مقبهره
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در جستجوی زرتشت
امامان و مقدسین دیگر شیعه است .یک ضریح تزﺋینی ،تابوتی را که با روکشی به رنهگ آبهی،
سبز و طالیی پوشانده شده احاطه کرده است .ردیفی از پالکها و جامهای طالیی در حاشیه آن،
زیر نور چراغهای کریستال و شیشهای طوری قرار داده شدهاند که پرتو نور آنها را به صهورت
اشباح رقصان همه جا متصاعد میگردانند .از نظر یک اروپایی طرح صحن مقبهره دانیهال نبهی
نهایت کاربرد سبک بهاروک ()baroque

70

و کهیش ( 71)Kitschاسهت .در اینجها بهه یهاد

سالنهای رقص سالهای  1950در غرب میافتم .شرمندهام که به یاد [آهنهگ] «رقهص مکهی»
افتاده ام .این افکار با منظره زاﺋران مسلمانی که صورتشان را به ضهریح چسهباندهاند و دعهاﺋی
زمزمه میکنند در تناقض است.
بر روی یک دیوار ،داستان زندگی دانیال نبی به زبان فارسی نوشته شده است مانند:
زندانی شدن او توسط نیروهای نبوکدنصر( ،)Nebuchadnezzarتحصیالتش در علوم کلدانیها
( )Chaldeanو نهایتاً موفقیت و ارتقاء او در دربار پادشاهان بابل .در ایهن نوشهته شهرح داده
شده است که او تنها کسی بود که می توانست خواب پادشاه را تعبیر کند و باالخره با گروهی از
پناهندگان بنی اسراﺋیل به شوش سفر کرد و تا پایان عمر در آنجا ماند .در هیچ جای این متن
اشاره نشد که او اساساً شخصیتی اسالمی نبود و در قرآن و حدیث که سنت پیهامبر را تشهکیل
میدهند نامی از او برده نشده است .این امر که یک حکیم یهودی اینگونه مورد احترام شیعیان
ایران قرار بگیرد خارج از حد انتظار است .شاید دلیل این احترام به سبب نقش دانیال نبی بهه
عنوان اولین کسی است که توانست سنت دو پیامبر بزرگ ،موسی و زرتشت را به یکدیگر پیوند
بدهد.
در حالیکه از صحن تاریک مقبره به خارج باز میگشهتم و نهور زیهاد محهیط بیهرون
چشمهایم را آزار میداد متوجه نقاشی بزرگی شدم که تمام سطح یکهی از دیوارههای حیهاط را
پوشانده بود .این تصویر تایید کننده هویت دوگانه دانیال نبی است .در این نقاشی ،مخلوطی از
سبکهای هنری بیارتباط با یکدیگر استفاده شده است .مانند سبک نقاشیهای دیواری IRA72
در شهر دوبلین ایرلند ،سبک نقش برجستههای باستانی هخامنشیان و سبک انتزاعهی کوبیسهم
اولیه .نقاش ،دو سرب از در لباس نظامی به همراه دو چریک فلسطینی را با شال خال خالشان که
 - Baroque 70باروک :طرحی که مشخصه آن عدم تناسب و زیاده روی است  -م
 – Kitsch 71کیش :طرحی با کیفیت نازل که مورد پسند افراد بیذوق قرار میگیرد  -.م
 :IRA 72سازمان تروریستی کاتولیکهای ایرلند  -م
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به کفیه معروف است نشان میدهد .آنها در حال کندن میلههایی هستند کهه بهه دور مسهجد
االقصی کشیده شده است .دو کبوتر سفید صلح بر باالی آنها پرواز میکند و شعاری بهه زبهان
انگلیسی اعالم میکند« :قدس برای ما» .نقاشیهای دیواری از این نهوع در جمههوری اسهالمی
ایران امروز که ترسی از تبلیغ ایدﺋولوژیاش ندارد فراوان است .ولی در این محهل کهه مقبهره
یکی از پیامبران یهود است ،وجود این نقاشی با توجه به بار سیاسی تصادفی به نظر نمیآید.
کتاب دانیال نبی متنی عجیب است .قبل از هر چیز باید یادآور شد که متن اصلی کتاب در دو
قسمت یکی به زبان عبری و دیگری به زبان آرامی تحریر شده بهدون آنکهه دلیهل آن روشهن
باشد .شامل دو نوع موضوع است .یک دسته از موضوعات دربهاره خهود دانیهال ،دوسهتان و
نزدیکانش است که به عصر حکومت نبوکدنصر

73

و بلطشصر 74در بابل مربوط میشود .مانند

داستانهای معروف دانیال در گودال شیر ،شرح شدرک ،75میشک ،76و عبدنغو

77

در کوره آتش

و شاید از همه معروفتر مجلس بلطشصر که در آن دستی اسرارآمیز ظهاهر میشهود و چیهزی
روی دیوار مینویسد که قابل خواندن نیست .در قسمت دیگر کتاب ،دانیال بهه زبهان خهود از
رویایش درباره آخر زمان صحبت میکند که در نتیجه آن خداوند بر همه پلیدیها غلبه پیهدا
میکند و جهانی کامل و بینقص را به وجود میآورد.
به غیر از این کتاب ،داستانهای دیگری نیز به دانیال نسبت داده شهده اسهت ماننهد
«شوشانا »78و بزرگان یا «بل »79و اژدها .این داستانها در کتب ضمیمه «کتاب مقدس »80است
که در میان یهودیان و پروتستانها به  Apocryphalمعروفاند(در میان کاتولیکها این ضمایم
Nebuchadnezzar 73
Beltshazzar 74
Shadrach 75
Meshach 76
Abednego 77
Susannah 78
Bel 79
 80کتاب عهد عتیق  +کتاب عهد جدید
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در جستجوی زرتشت
به  Deuterocanonicalمعروفند) .در ترجمه نیمهه شهرعی ( )Quasi Canonicalیونهانی
«کتاب مقدس» در قرن دوم پیش از میالد به نام  Septuagintاین ضمایم وجود داشته است.
در زمان خود ،این متون قطعاً مانند سایر متون «کتاب مقهدس» توسهط یهودیهان و مسهیحیان
مقدس قلمداد میشدند .
دانیال نبی به رغم تقدسی که برای او قاﺋل بودند در بیان وقایع تاریخی فاقهد دقهت
نظر بود .هر کسی که کتاب دانیال نبی را تحریر کهرده از تقهدم و تهاخر حهوادث تهاریخی در
امپراطوری بابل که زمینه داستانهای کتاب دانیال را تشکیل میدهد شناخت کمی داشته است.
در این کتاب از بلطشصر به عنوان پادشاه و پسر نبوکدنصر نام بهرده شهده اسهت .در حالیکهه
هیچکدام صحت ندارد .نام «نبوکدنصر» در واقع «نبوکدرَصَر »81بوده است .آخهرین پادشهاه
بابل «نبونیدوس »82بود که برخالف نظر کتاب دانیهال ،ملهک امپراطهوریش را در جنهگ بهه
داریوش مادی نباخت (هر چند که چنین شخصیتی وجود خارجی نداشهت) بلکهه ایهن کهورش
پارس ی بود که او را شکست داد و امپراطوری او را به امپراطوری پارس ملحق کرد« .بلطَشصر»
پسر «نبونیدوس» هرگز به پادشاهی نرسید .به رغم وجود مطالب تحریف شده ،از آنجا که در
کتاب دانیال حال و هوای زندگی در بابل منعکس شده است میتوان نتیجه گرفت که نویسهنده
یا نویسندگان آن داستانهایی درباره آن دوران شهنیده بودهانهد .جزﺋیهاتی ماننهد نهام دربهاری
«بلطشصر» که به دانیال اطالق میشد و در زبان «اکادیان »83به معنی «باشد که او حافظ جهان
شاه گردد» ،رنگی از حقیقت دارد .بلطشصر که ولیعهد پدرش «نبونیدوس »84بود در غیاب پدر
که به کرّات رخ میداد ،مسئول رتق و فتق امور کشور بود .پدرش اوقات زیادی را بهه دور از
پایتخت برای انجام کار مورد عالقهاش که (باور کنید یا نه) باستانشناسی بود میگذرانید .ههر
چند که مدرکی در تایید دیوانه شدن نبوکدنصر وجود ندارد ولی شواهدی در دست است کهه
بنونیدوس چند سالی دچار بیماری سختی شده بود.

Nebuchadrezzar 81
Nabonidus 82
Akkadian 83
Nebonidus 84
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فصل ششم :آخر زمان
این گونه اشتباهات در کتاب دانیال نبی داللت میکنند که این کتاب سالهای زیادی
پس از رخداد حوادثی که شرحشان رفته نوشته شده است .بطوریکهه فقهط کلیهات مبهمهی از
حوادث آن دوران در حافظهها باقی مانده و جزﺋیات بطور کلی فراموش شده است .این عوامل
به انضمام بررسیهای زبان شناسی شاهد بر آن هستند که نویسندهای در ادوار بعهد از دانیهال
میزیسته که داستانهایی سنتی درباره تبعیدیان بابل را با مطهالبی جدیهد مخلهوط نمهوده و بهه
قهرمانی محلی ،مقدس و مشهور به نام دانیال نسبت داده اسهت( .قبهل از کتهاب دانیهال ،نهام
دانیال در کتب قدیمی تر عهد عتیق برده شده است .شاه سلیمان پسهری داشهت کهه نهامش
دانیال بود .در کتاب «نَحَمیا »85از کسی به نام دانیال به همراه نوح و ایوب به عنوان نمونههای
پارسایی نام برده است).
حوادث کتاب دانیال در چه زمانی رخ داده است؟ در حدود سال  180قبل از میالد
«بن صیره »86در کتابی به نام  Ecclesiasticusاز مردان مشهور بنی اسراﺋیل نام میبرد بدون
آنکه اشارهای به دانیال کرده باشد .یکی از پیشگویان ایرانهی مرتبهه سهیبیل ( )Sibyllineدر
حدود سال  140قبل از میالد اشارهای به یکی از فصول کتاب دانیال میکند .در سال  100قبل
از میالد در اولین کتاب «مکابیها »87مستقیماً به داستانها و شخصیتهای کتاب دانیال اشاره شده
است .از این نیز می توان فراتر رفت و براساس شواهد تاریخی نگارش کتاب دانیال را تها حهد
دقیقی تخمین زد .بطور قطع میتوان گفت که کتاب دانیال به صورت فعلی خود بعهد از سهال
 167قبل از میالد تحریر شده است .در آن سال اورشلیم مورد حمله آنتیوکوس سوم

88

قهرار

گرفته و معبد یهودیان نیز تخریب شده بود .آنتیوکوس سوم پادشاه قسمت آشوری امپراطوری
اسکندر بود که خود را اپی فان ( Epiphanesیا خدایگان) نام نهاده بود در حالیکه اغلب مردم
او را اپی مان ( Epimanesیا دیوانه) صدا میکردند .نگارش این کتاب احتماالً قبهل از مهرگ
آنتیوکوس در سال  164قبل از میالد تکمیل شده بود.

Nehemiah 85
Ben Sira 86
Maccabees 87
Antiochus III 88
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در این دوران که چهارصد سال از اسارت یهودیان در بابهل و آزادی متعاقهب آنهها
میگذشت ،این قوم ،بحرانی ترین دوران حیات خود را طی میکرد .خطری که در ایهن سهالها
یهودیان را تهدید میکرد از خطر چهارصد سال قبل بسیار جدی تهر بهود .زیهرا در آن دورانِ
اسارت ،یهودیان حداقل میتوانستند از مذهب خود پیروی کنند .ولی در این دوران ،مذهبشان
بطور جدی مورد تهدید قرار گرفته بود.
اگر چه یهودیان در ملک خود استقاللشان را از دست داده بودند ولی توانسته بودنهد
که هویت خویش را در عرصه طوفانهای سیاسی حفظ کنند :مانند تسخیر بابل توسط پارسهیان،
تسخیر امپراطوری پارس توسط اسکندر و بعد منازعاتی که بین جانشینان اسکندر بر سر تقسیم
سرزمینهای تسخیر شده شروع شده بود .درست مثل سرگذشت برخهی از شههرهای اروپهایی،
اورشلیم در یک مقطع تاریخی در فاصله بیسهت سهال ،هفهت بهار دارای حهاکمی جدیهد شهد.
ایرانی ها به یهودیان اجازه دادند که به کشور خود مراجعهه کننهد و معبهد خهویش را در آنجها
بازسازی کنند .ولی بسهیاری از یهودیهان تصهمیم گرفتنهد کهه در تبعیهد بهاقی بماننهد و در
سههرزمینهای پرجمعیههت آن روز پخههش شههوند .یکههی از پیشههگویان ایرانههی مرتبههه سههیبیل
( 89)Sibyllineبه یهودیان اینگونه اشاره میکند« :هر سرزمین و هر دریا از شما پر شده است».
خوزه فوس

90

مورخ ادعا میکند «مردی در جهان یافت نمیشود که خون قوم یهود در رگهای

او جریان نداشته باشد ».تعداد یهودیان در تمام ممالک خاور نزدیک حدود هشت میلیهون نفهر
تخمین زده میشد که قطعا بخشی قابل توجهای از جمعیت بود و احتماالً یک چهارم جمعیت را
تشکیل میداد .تقریبا در همه جا به آنها اجازه خودمختاری و پیروی از قوانین مذهبی خودشان
داده شده بود .به علت جمعیت زیاد یهودیان یا به دلیهل آن کهه مهردم بهه خهاطر پهارهای از
خصوصیات حسنه و موفقیتههای ایشهان در دوران حکومهت مقهدونیها و یونانیهها برایشهان
احترامی قاﺋل بودند ،در اطراف کنیسهها تعداد زیادی از مردم «خداپرسهت» غیریههودی ولهی
مشتاق دین زندگی میکردند.

 89پیشگویان مرتبه سبیل و پیشگوئیاایشان در عهد باستان شهرت فراوانی داشت به وری که
بسیاری از نویسندیان آن دوران منجمله افال ون ( 400سال پیش از میالد) از آنها یاد کردهاند آنها از
ده یروه از این پیشیویان نام بردهاند که یکی از آن یرواها ایرانی بود  -م
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با توجه به مخالفت شدیدی که امروزه یهودیان ارتدکس به پیوستن دیگران به دیهن
یهود دارند ،عجیب به نظر میرسد که چطور در آن دوران ،ایمان بهه یههوه تها آن حهد مهردم
مشتاق را به خود جلب کرده است .به نظر میرسد که در اعصار باستان ،یهودیان به مبلغین و
مروجین سخت کوش معروف بودند .حتی یک شاعر رومی به نام هُراس ( )Horaceبا اشهاره
به این شهرت نوشته بود« :اگر وقتی بیابم ،قطعاً آنرا صرف نوشتن میکنم کهه گنهاهی کوچهک
است .اگر پوزش مرا نپذیری ،دستهای بزرگ از شهاعران بهه کمکهم خواهنهد شهتافت .زیهرا
جمعیت ما شاعران بسیار است و آنگاه ،چون یهودیان تو را مجبور خواهیم کرد که به گروه مها
ملحق بشوی».
قطعاً اشتباه است اگر تصور کنیم یهودیان آن دوران پیهروان همهین دیهن ارتدکسهی
بودند که ما امروز با آن آشنایی داریم .در آن دوران بر خالف امروز ،یک شاخه اصهلی دیهن
یهود وجود نداشت بلکه فرقهها و دستههای مختلفی وجود داشتند ،هر کدام با برداشت خهاص
خود .گروهی متدین ،متعصب و بنیادگرای توراتی بودند که خود را حسیدیان ( )Hesidianیها
حسیدیم ( )Hesidimمینامیدند .دستهای دیگر ضمن پرستش خدای یهود ،همسهرش آشهره
( )Asherahو خدایان دیگر را نیز پرستش میکردند .گروه بیشرم دیگهری جهذب فرهنهگ
یونانی شده بودند .این عده در دورهای موفق شدند که مقام روحانیت اعظم یهود را در انحصار
خود درآورند .آنها سعی میکردند که اورشلیم را بهه شههری کهامال یونهانی تبهدیل کننهد بها
حمامهای یونانی و استادیومهای ورزشی که در آن جوانان لخت ورزش میکردند .رفتاری کهه
از نظر یهودیان متعصب شدیداً مخالف ضوابط مذهبی بود .این عده حتی زجر زیادی را تقبهل
کردند که اثر ختنه را از بین ببرند ،به عضویت  Ephebeionیا «صنف مردان جوان» درآمدند،
یونیفرم آنها را می پوشیدند که عبارت بود از کالهی لبه پهن ،شنلی که بها سهنجاق در قسهمت
شانه به هم متصل میشد و چکمهای که بند و بستی بلند داشت (شرح لباس این گروه مهرا بهه
یاد لباس یهودیان حسیدیک ( )Hesidicامروزی میاندازد که در قرن هفدهم میالدی در دربار
لهستان متداول بود .با آن کاله پهن پشمی ،گابهاردین بلنهد و سهنجاقهای سهیاه روی جهوراب
سفید) .در مقطعی آنها حتی نام اورشلیم را به آنتیاک ( )Antiochaتغییر دادند.
در اثر تحقیر مفتضحانه آنتیوکوس توسط رومیها در سال  168قبهل از مهیالد ،ایهن
وضعیت بحرانی ولی قابل تحمل برای یهودیان به سرعت به پایان رسید .آنتیوکوس [ پادشهاه
یونانی مستعمره آشور که جزو امپراطوری اسکندر بود] سعی داشت که مصر را مجددا به قلمرو

219

در جستجوی زرتشت
تحت کنترل خود الحاق کند .پس از آنکهه او و لشهگرش از الیوسهیس ( )Eleusisدر حاشهیه
اسکندریه گذشتند ،نماینده رومیها به نام گایوس 91از او تقاضای مالقات کرد.
این دو مرد در مقابل چادر آنتیوکوس با یکدیگر مالقات کردند .در آنجا گایوس به
آنتیوکوس دستور میدهد که با لشگرش از مصر خارج شود .آنتیوکوس امتناع میکند .نماینده
رومیها او را تهدید میکند .آنتیوکوس یونانی شهروع بهه طفهره رفهتن و دوپهلهو حهرف زدن
میکند .در آخر ،نماینده رومیها صبرش را از دست میدهد و اینگونه پادشاه یونانی را تهدیهد
میکند« :تو یا همین دم مصر را ترک میکنی و یا کشور روم علیه تو و کشورت اعهالن جنهگ
خواهد داد ».آنتیوکوس تقاضا میکند به او فرصتی داده شود تا به گفتهههای نماینهده رومیهها
بیاندیشد .نماینده رومیها در همین موقع با گستاخی شروع به قدم زدن به دور پادشاه یونهانی
میکند و با چوبدست خود روی زمین به دور او خط میکشد و بر روی زمین برای آنتیوکهوس
که در این موقع دستپاچه شده بود این کلمات را مینویسد :تو تا لحظهای که جواب مرا ندادهای
نباید از این دایره خارج شوی.
آنتیوکوس میدانست که نمیتواند بر رومیها پیروز شود پس موافقت میکند که به
کشور خود مراجعت کند .او سرافکنده در راه بازگشت به پایتختش ،در سوریه تصمیم میگیرد
که برای اعاده حیثیت از یکی از اقوام زیر فرمان خهود زهرچشهم بگیهرد .حهداقل کهاری کهه
می توانست بکند این بود که به یهودیان نشان دهد که او هنوز پادشاه اسهت .لهذا لشهگرش را
برای حمله به اورشلیم گسیل میدارد .سرداری که سهپاه او را رهبهری میکهرد بها سهنتهای
یهودیان آنقدر آشنایی داشت که تصمیم میگیرد روز حمله را تا روز شبّاط به تعویق بیانهدازد.
زیرا میدانست که یهودیان ارتدکس در این روز نخواهند جنگید .شههر غهارت شهد ،دیوارهها
تخریب شدند ،ساختمانها و خانهها به آتش کشیده شد و اغلب مردم یا کشته و یا بهه بردگهی
گرفته شدند .عالوه بر همه اینها ،آنتیوکوس فرمانی صادر کهرد کهه در دوران باسهتان سهابقه
نداشت .او دستور داد که یهودیان دیگر نمیتوانند از دین خود پیهروی کننهد .بها قهرار دادن
مجازات اعدام ،برگزاری مراسم شبٌاط ،انجام ختنه ،خواندن تورات و برگزاری جشنهای مذهبی
ممنوع شد .از همه اینها بدتر مجسمه زﺋوس ( )Zeusرا در معبد یهودیهان قهرار دادنهد و در
مراسم قربانی گوشت خوک تقدیم میکردند .در این دوران بحرانی که به نظر میرسهید دیهن
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یهود دیگر آیندهای ندارد شرایطی فراهم آمده بود که نگهارش کتهاب دانیهال نبهی را طلهب
میکرد.
در داستانهای این کتاب ابتدا دانیال به عنهوان مهردی پارسها و خداپرسهت معرفهی
میشود .سپس معنی حوادث تاریخ جدید ،اتفاقات سیاسی جاری و نتیجه نهایی همه در قالهب
یک سری از الهامات دانیال که از تعالیم دین زرتشت تاثیر پذیرفته بودند به خواننهده عرضهه
میشود (البته با زبانی پر از اشاره و استعاره) .در این کتاب میخهوانیم کهه زمهان بهه «اعصهار
جهانی» تقسیم شده است .برای اولین بار در کتاب عهد عتیهق (تهورات) نهام فرشهتگان آورده
میشود .باز برای اولین بار در تورات ،نوید رستاخیز پس از مرگ داده میشود .در فصل هفتم،
در صحنه مربوط به روز جزا ،بر روی آتش تاکید میشود .در این میان استفاده از لغات ایرانی
که در زبان عبری مترادفی نداشت مانند «راز» به فصاحت این کتاب کمک میکنهد« .نهورمن
کن »92یکی از برجسته ترین مورخان عصر کنونی که مطالعات زیادی درباره اندیشهههای آخهر
زمانی ( )Apocalypticدارد ،درباره داستان خواب نبوکدنصر که در آن موجودی «با سری از
طالی خالص .. ،سینه و بازوانی از جنس نقره ،رانی از برنج و ساق پایی از آههن» ظهاهر شهده،
اظهار نظر کرده است که شرح پای این موجود ه «بخشی از آهن و بخشی از سفال» ه قهبال در
کتابی زرتشتی که قدمتش حداقل به دوران اسکندر کبیر میرسد وجود داشهته اسهت .ضهمنا
اشاره میکند که اعتقاد به مسیح یا نجات دهنده «کسی که مانند بنی بشر است» و «سوار بهر
ابرهای آسمان» ظهور میکند ،تعلیمات دین زرتشت درباره سوشهیانت را بهه خهاطر مهیآورد.
ظهور این نجات دهنده و مسیح در ادوار بعدی تبدیل بهه یکهی از معتقهدات اصهلی مسهیحیان
میشود.
با این احوال اگرچه در کتاب دانیال ،اعتقهادات دیهن زرتشهت بهه آخرزمهان مهورد
استفاده قرار گرفته است ولی این ملک موعود هنوز دارای خواص زمینهی اسهت .ایهن دنیهای
موعود هنوز ریشه اش در سنتهای یهودی این جهان خاکی اسهت کهه جهز آن هسهتی دیگهری
نمیشناخت.
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« و ملکوت و سلطنت و حشمت مملکتی که زیر تمامی آسمانهاست به قوم مقدسهان
حضرت اع لی داده خواهد شد که ملکوت جاودانی است و جمیع ممالک او را عبادت و اطاعهت
خواهند نمود» { دانیال } 7 :27
برای رهایی اندیشه مذهبی یهودیان از این جهان خاکی و یافتن بُعدی کهامالً جدیهد،
شرایط زندگی یهودیان میبایست وخیمتر میشد.
سرکوبی مهذهبی کهه آنتیوکهوس بهر یهودیهان وارد آورد حتمهاً اعتهراض آنهان را
برانگیخت ،خصوصا آنهایی که به پایبندی به قوانین الهی بیش از جان خود ارزش قاﺋل بودنهد.
نقطه عطف این شرایط بد زمانی بود که ماموران آنتیوکوس وارد دهکدهای به نهام مهودی ﺋهیم
( )Modi'imواقع در هفده میلی [ حدود  23کیلومتری] شمال اورشلیم شهدند .آنطهوری کهه
خوزه فوس ( )Josephusمورخ رومهی ه یههودی و کتهاب افسهانهای «کتهاب اول مکابیهها»
( )Maccabeesشرح میدهند ،ماموران به متّاتیاس ( )Mattathiasروحانی پیر و ریش سفید
مردم که پنج پسر داشت دستور میدهند که برای آنتیوکوسِ ربّانی ،قربانی تقدیم کنهد .البتهه
متاتیاس از دستور آنها سرپیچی میکند و در پاسخ میگوید« :خداوند به ما اجازه نمیدهد کهه
قوانین و ضوابط او را به زیر پا بگذاریم .ما به فرمان شاه گردن نمینهیم و از راه مذهب خود نه
به سمت راست منحرف میشویم و نه به سمت چپ».
وقتی که سخنان او به پایان رسید ،یکی از یهودیان در مقابل انظار دیگران،
قربانی را بر روی سکوی قربانگاه که در «مودی ﺋیم» بود بهرد تها فرمهان
پادشاه را اجابت کند.
متاتیاس وقتی او را دید ،از تعصب به خشم آمهد ،کنترلش را از دست داد
و بر خالف دستور مذهب نتوانست خشمش را پنهان کنهد .بهه سهوی او
دوید و در کنار همان سکوی قربانگاه او را به قتل رساند .عالوه بر آن ،او
مأموران پادشاه را که دستور داده بودند برایش قربانی کنند در همان زمان
کشت و سکوی قربانگاه را واژگون نمود .
پس از این ماجرا «متاتیاس» به کوهها گریخهت و اگرچهه در اثهر پیهری بهه زودی درگذشهت
پسرانش جنگی چریکی علیه حکومت سوری آنتیوکوس را به راه انداختند .دو سال پس از آن،
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پسر سوم او به نام یوداس ( )Judasکه به مکابی (یا چکش) معروف بود ،معبهد یهودیهان را از
چنگ آنتیوکوس خارج میکند ،دستور تطهیر آن را میدهد و دوباره آنرا وقهف مهذهب یههود
میکند .این پیروزی تا به امروز از طرف یهودیهان تحهت عنهوان خانوکها ( )Chanukkahیها
فستیوال نور جشن گرفته میشود .او سال بعد ،از فرصتی که در اثر مرگ آنتیوکوس به دست
آمده بود بهره میبرد و از نایب السلطنه سلوکی اعالم استقالل مذهبی میکند .نوزده سال بعد،
در سال  143قبل از میالد ،پس از کشته شدن همه برادرهها ،آخهرین بهرادر بهه نهام سهیمون
( )Simonباالخره استقالل کامل بنی اسراﺋیل را بدست میآورد .خود او نیز در سال  134قبل
از میالد ترور میشود و پسرش به نام جان هیرکانوس ( )John Hyrcanusجانشین او میشود.
او قلمروی تحت حاکمیت اورشلیم را از سامریه ( )Samariaدر شمال تا ایدومیه ()Idumaea
در جنوب گسترش میدهد .مردم مناطق متصرف شده را مجبور میکند به دین یهود بگروند و
مردان را وادار میکند که ختنه کنند .به نظر میرسید که رویایِ یوﺋیل نبهی ( )Joelو دانیهال
مبنی بر احیای سرزمین آباء و اجدادی از دست رفته قابل دسترسی است .به نظر میرسید که
پیشگویی پیرزوی نهایی بنی اسراﺋیل در حال تحقق است.
اگر یهودیان تصور میکردند که پیروزی مکابی پیش درآمد پیروزی خدا بر دشمنان
بنی اسراﺋیل است و از این به بعد اورشلیم مرکز جهانی قدرت در بین ملل میشود به زودی به
بیهودگی این رویای خوش آگاه شدند .همانطور که هر انسان بدبینی میتوانست پیشگویی کند،
بههه زودی خههود حاکمههان مکههابی سلسههلهای سههلطنتی بوجههود آوردنههد (بههه نههام هسههمونیان
 ) Hasmonianو راه و روش شاهزادگان یونانی را با تمام تجمالتش و ثروتشان پیشه گرفتنهد.
بطوریکه حتی سفیر سوریه از مشاهده روش زندگی آنان متعجب شهد .بهر طبهق «کتهاب اول
مکابی»« :آتنوبیوس ( )Athenobiusدوست پادشاه وارد اورشلیم شد و با دیدن شهکوه دربهار
سیمون و قفسههای پر از ظروف طال و نقره شگفت زده شد ».پسر «جان هیرکانوس» به حدی
از سنت مردم خود فاصله گرفت که به خود عنوان فیل هلن ([ )Philhelleneبه معنی دوستار
یونان] داد .از این بدتر خانهدان سهلطنتی جدیهد ،مقهام روحانیهت اعظهم را در انحصهار خهود
درآوردند .مقامی که به فرمان خهدا میبایسهت بهه نسهل ههارون ( )Aaroonبهرادر موسهی
میرسید ،شرطی که سلسله هسمونیان فاقد آن بودند .ایهن وضهعیت ،خشهم مهردم متهدین را
برانگیخت .جامعه یهودی به گروههای متخاصم تقسیم گردید و منازعهای داخلی شروع شد که
تا آن زمان سابقه نداشت.
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الکساندر خاناﺋوس ( )Alexander Jannaeusه در زبهان عبهری یانهاﺋی Yannai
خوانده می شود ه که مردی داﺋم الخمر و هرزه بود ،در اواﺋل قرن اول پیش از میالد بهه عنهوان
اولین حاکم سلسله هسمونیان پا بر روی سنن یهود گذاشت و عنوان پادشاه را به خود داد .طبق
سنن یهود عنوان پادشاهی منحصر به نسل داوود بود ،در حالیکه او دارای این شرط الزم نبهود.
ایههن عمههل او شههور انقههالب را در میههان مههردم یهههود برانگیخههت .در جریههان جشههن خیمههه
( )Tabernacleدر معبد یهود ،زمانی که خاناﺋوس به عنوان روحانی اعظهم مشهغول برگهزاری
مراسم بود ،شخصی از میان جمعیت فریاد برآورد که او شایستگی اشغال این مقام را ندارد .در
نتیجه آن تشنجی جمعیت را فراگرفت و مردمی که برای برگزاری مراسم با خهود میهوه آورده
بودند شروع به پرتاب آنها به سوی خاناﺋوس کردند .طبق نوشته خوزه فوسِ مورخ ،او به خشم
آمد و «شش هزار نفر از آنان را کشت ».از آن زمان جنگی داخلی به مدت شش سال در میان
بنی اسراﺋیل شروع شد .خاناﺋوس برای سرکوب شورش مردم شروع بهه اسهتخدام مهزدوران
خارجی کرد و در عکس العمل به ایهن اقهدام او ،یهودیهان از حملهه و اشهغال اورشهلیم توسهط
نیروهای خارجی حمایت کردند .اگرچه خاناﺋوس موقتاً شکست خهورده بهود ولهی در نهایهت
پیروز شد و انتقامی سخت از مخالفان خود گرفت .بر طبق نوشته خوزه فوس:
وقتی که او اورشلیم را به تصرف خود درآورد و مهردان مخهالف خهود را
اسیر کرد ،دستور داد که همه را به اورشلیم بیاورنهد و یکهی از وحشهیانه
ترین اعمال را در مورد آنهها انجهام داد .او در مجلهس ضهیافتی کهه بها
کنیزکان خود گرفته بود دستور داد که هشتصد نفر از مردان مخهالفش را
در مقابل انظار مردم شهر به صلیب بکشند .در حالی که این مهردان بهر
روی صلیب هنوز زنده بودند دستور داد که گلوی زن و فرزندانشان را در
مقابل چشم آنها ببرند .
در یکی از متون که در همان دوران نوشته شده بود و جزء طومارهای بحر میت اسهت نوشهته
شده که« :او مردان زنده را بر روی چوب آویزان کرد .. .عملی که تها آن زمهان در اسهراﺋیل
سابقه نداشت».
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مرگ او در سال  76قبل از میالد موجب شادی بسیاری از مردم بنی اسراﺋیل شهد.
سیزده سال بعد جنگ داخلی در میان پسرانش شروع میشود .فریسیان ( )Phariseesکهه از
نسل یک روحانی به نام حسیدیم ( )Hasidimبودند ،چون پایانی بر رنج و عذاب ملهت یههود
نمیدیدند نزد سردار رومی به نام پامپی ( )Pompeyمیرونهد و از او تقاضها میکننهد کهه بهه
حکومت سلسله هسمونیان خاتمه دهد .قطعاً این گروه یهودیهان متعصهب آنچنهان از وخامهت
زندگی مردم خود مستأصل شده بودند که چارهای نمیدیدند جز پایان حکومت یهود.
تصرف اورشلیم توسط پهامپی دوازده ههزار کشهته برجهای گذاشهت .و در پهی آن
استقالل سیاسی و مذهبی قوم یهود ،که رویای شیرین چند قرن آنهها بهود در دریهایی از خهون
فروپاشید .اعتقاد یهودی به آخرزمان و وعده اینکه مردم خداپرست و پیرو تهورات اسهراﺋیل
روزی بر همه اقوام غیر یهود غلبه خواهند کرد دوران اضمحالل خود را طی میکهرد .در ایهن
زمان راه برای ورود اعتقاد ایرانیان به آخرزمان که پایان این جهان خاکی را پیش بینی میکرد
باز شده بود.

قوم ساکن بحر میٌت

سرزمین باستانی ،قهوهای رنگ ،سنگی ،بیآب و علفی که بین اورشلیم و بحر میٌت قهرار دارد و
پست ترین نقطه روی کره زمین است ،به رغم آفتاب سوختگی و زمین نامساعدش از زمانهای
باستان محل پناه و گوشه گیری بوده است .این محل به واسطه دوریاش از دشهتهای سهاحلی
پرجنب و جوش و فاصله یک روز پیاده از بلندیهای اورشلیم ،از دیرباز محلهی مناسهب بهرای
اقامت شورشیان ،ناراضیان ،جدایی طلبان و زاهدانی بود که میخواستند با خهدای خهود خلهوت
کنند .در این تپههای خشک که زمانی ملک موروثی قوم اسراﺋیلی یهودا ( )Judahبود ،یهوحنّی
نبی مردم را ارشاد میکرد و عیسی مسیح از طرف شیطان وسوسه شد ،هنهوز انسهان میتوانهد
خود را قانع کند که زمان دوهزار سال قبل است و هر لحظه ممکن اسهت یهک نبهی از پشهت
نزدیکترین صخره بیرون بیاید و قریب الوقوع بودن آخرزمان را هشدار بدهد.
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در آخرین دهههای حکومت هسمونیان در قرن اول پیش از میالد ،روبرو شدن با این
گونه پیامبران و نوید دهندگان بسیار محتمل بود .زیرا سرزمین یهود پر بود از شخصهیتهای
عجیبی که شرحشان در تلموث بابلی به تفصیل رفته است .تلموث مجموعهای اسهت از متهون
مذهبی یهود ،شامل دستورات و اظهار نظرهای قطعی در مورد مساﺋل مختلف .ایهن کتهاب در
فاصله قرن پنجم و ششم میالدی تدوین گردیده است .بطور مثال در این کتاب درباره خانینها
بن دوسا ( )Chanina ben Dosaکه در کنار النه ماری نشسته بود میخوانیم:
روزگاری ماری بود که خالیق را آزار میداد .مردم حاخامِ خود« ،خانینها
بن دوسا» را از این موضوع مطلع میکنند .او از آنها میخواهد که النه مار
را به او نشان بدهند .وقتی که النه مار را بهه او نشهان دادنهد ،او پاشهنه
پایش را روی سوراخ النه مار گذاشت .مار بیرون آمهد ،او را نهیش زد و
مرد .او جنازه مار را بر دوش گذاشت و به قراﺋت خانه خود بازگشت.
او به مردم گفت« :پسرانم ببینید ،این مار نیست کهه انسهان را میکشهد،
بلکه فقط گناه است که میکشد».
پس از آن مردم گفتند« :بدا به حال کسی که با ماری برخورد کند و بهدا
به حال ماری که با حاخهام ’ خانینا بن دوسها‘ برخورد نماید».
و یا میتوان از شرحی که در کتهاب میشهنا ( )Mishnaدربهاره خهونی دایهره کهش
( )Choniکه خط تلفن مستقیم با خدا داشت یاد کرد .البته بایهد گفهت کهه میشهنا مجموعهه
قوانین یهود است که در قرن دوم میالدی تدوین شده .در این کتاب درباره خونی میخوانیم:
روزگاری مردم به خونی دایره کش گفتند« :دعا بکن که باران ببارد».
او دعا کرد ولی باران نبارید .او چه کرد؟
او دایرهای کشید و داخل آن ایستاد و گفت« :ای خدای جهان ،فرزنهدانت
به من روی آوردهاند چون آنها من را مانند یکی از فرزندان تو میشمارند.
به نام اعظم تو قسم میخورم تا زمانی که مرحمتت را متوجهه فرزنهدانت
نکنی از این دایره خارج نخواهم شد».
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نم نم باران شروع به ریزش کرد.
او گفت« :خدایا من طلب بارانی اینگونه نکردم .من بارانی از تهو خواسهتم
که آب انبارها ،چاهها و غارها را پر بکند».
باران سیل آسایی شروع به ریزش کرد.
او گفت« :خدایا من طلب بارانی اینگونه نکردم .من بارانی از تهو خواسهتم
که سودمند و مملو از مرحمت تو باشد».
بارانی که او خواسته بود شروع به ریهزش کهرد .روزی بهه دلیهل بهاران
مجبور شد که از اورشلیم به  Temple Mountبرود. . .
در آنجا سیموﺋن بن شتاخ

93

او را احضار کرد و به او گفت« :تو اگر خونی

نبودی تو را تکفیر میکردم .با تو چه میتوانم بکنم؟ تو در مقابهل خهالق
این جهان گستاخی میکنی و او هم هر چه که تو بخواهی انجهام میدههد.
درست مانند پسری که در مقابل پدرش گستاخی میکند و پدر هر کاری
که فرزند بخواهد انجام میدهد».
تهدید سیموﺋن به دلیل گستاخی خونی بود و نه به خهاطر بهدعت گهزاریش .در آن
زمان در دین یهود یک شاخه اصلی و غالب وجود نداشت .لذا کسی را نیز نمهیتوانسهتند بهه
جرم بدعت در دین و ترک اصول آن محکوم کنند .در حقیقت این دین چنان پهر از انشهعاب
بود که نظیرش نه در قبل دیده شده است و نه در بعد .بر اساس یکی از کتب مأخد حاخامها،
عههالوه بههر دو گههروه معههروف فریسههیان ( )Phariseesو صههدوقیان ( )Sadduceesه کههه
آریستوکراسی معبد یهود بودند ه حداقل بیست و چهار گروه اعتزالی ( )Schismaticدر سهال
هفتاد قبل از میالد ،پیش از نابودی معبد یهود توسط رومیها ،در میان یهودیان وجهود داشهت.
در میان این گروهها ،امروز ما بها ایهن دسهتهها آشهنایی داریهم :بوﺋتوسهیان (،)Boethusians
اسینها ( ،)Essenesحسیدیم ( ،)Hassidimهلینیها ( ،)Hellenesهرودیهان (،)Herodians
سیکاریها ( ،)Sicariiتراپئوتاﺋی ( )Therapeutaeو زﺋالوتها ( .)Zealotsاحتماالً دلیل عدم
ذکر نام گروههای دیگر توسط نویسندگان تلموث ،رابطه آنها با فرقههای مسیحی ه یهودی بوده
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است .مانند یوحنی تعمید دهنده که معتقد بود چون آخرزمان نزدیک است میبایست به بیابان
رفهههت و خهههود را بهههرای آن آمهههاده کهههرد .برخهههی از محققهههین معتقدنهههد کهههه یهههوحنی
( )John The Baptistخود توسط اسینها ( )Essenesتربیت شده بود .یا مانند بانوس زاهد
( )Bannusکه مردم را به ریاضتی سخت ترغیهب میکرد .خوزه فوس ( )Jusephusگفته بود
که از سن شانزده سالگی به مدت شش سال با او گذرانده است.
اگر چه ما مدت زیادی است با این فرقههای یهودی آن دوران آشنایی داریهم ،ولهی
تا اواسط قرن گذشته چیزی درباره اعتقاداتشان و تفاوتشان با سایر یهودیان نمیدانسهتیم .تها
آنکه با کشف چ شمگیر تعداد زیادی از طومارهای باستانی در غارهای حاشیه شمالی بحر میهت
روشن شد که قبل از تولد مسیح چگونه اعتقاداتی در یهودیه ( )Judaeaرواج داشته است.
به نظر میرسد که حدود قرن دوم قبل از میالد ،گروهی از یهودیان متعصهبِ فرقهه
گرا که مخالف مقامات باالی اورشلیم بودند ،بر روی صخرههای باالی بستر رودخانه خشکی که
به وادی غمران ( )Wadi Qumranمعروف است سکنی گزیدنهد .ایهن گهروه در انتظهار فهرا
رسیدن آخرزمان به این صخرهها روی آورده بودنهد .احتمهاالً در قهرن اول مهیالدی ،قبهل از
تخریب معبد اورشلیم توسط رومیها ،مجموعه بزرگی از متون مقدس یا توسط این فرقهها و یا
توسط شخص دیگری در غارهای این ناحیه پنهان شدند .پس از کشف این متون توسهط یهک
بچه شبان صحرانشین در دهه  1940و یا  1930در یکی از غارها ،دریچهای بر روی ما گشوده
شد که از آن توانستیم نظاره گر اندیشه این گروه شویم که دوهزار سهال پهیش در انتظهار فهرا
رسیدن قریب الوقوع آخر زمان بودند .برخی از این متون ،اصل عبری و آرامی اسنادی بودنهد
که ترجمه یونانی و قبطی آنها قبال وجود داشتند .برخی دیگر قدیمی ترین اسهناد دسهت خهط
متون تورات بودند که قبال شناخته شده بودند و باالخره برخی دیگر از طومارهها ،شهامل کتهب
جدیدی بودند که تا آن زمان برای محققین کتاب مقدس [ تورات و انجیل ] ناشناخته بودند.
به نظرم ابهام جزﺋیات کشف طومارهای دوهزارساله بحر میت و گمنامی کاشفان آن
با گمنامی هویت فرقه ناراضی غمران و اینکه چه کسی این کتابهها را پنههان کهرده متناسهب
است .هرشل شانکس ( )Hershel Shanksموسس و سردبیر «مجله باستانشناسی انجیلهی»94
در مقالهای تحت عنوان راز و مفهوم طومارهای بحر میهت شهرح جهالبی از نحهوه کشهف ایهن
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طومارها و اهمیت آن اراﺋه داده است .خواندن این مقاله کسانی را که معتقدند در عصر رادیو،
روزنامه و ارتباطات جهانی جزﺋیات وقایع پنهان نمیماند ،متعجب میکند.
ظاهرا اولین کسی که این طومارها را پیدا کرد ،جوانی بهود بهه نهام الهذﺋیهب (Edh-
 )Dhibیا گرگ ،عضو یکی از قبایل محلی به نام تعمیره ( .)Ta'amirehداستان معروف یافتن
طومارها اینگونه است :الذﺋیب روزی گله پدرش را در میان صخرههای غمران شهبانی میکهرد
که ناگهان یکی از حیوانها به یکی از غارهای متعدد مرتبط به هم فرار میکنهد .شهبان جهوان
برای آنکه حیوان را مجبور کند از غار بیرون بیاید سنگی به داخل غار میانهدازد ولهی ناگههان
صدای شکستن ظرفی سفالی را میشنود .او و دوستانش وارد غار میشوند تا منبع صدا را پیدا
کنند .در آنجا خمرههای بزرگ سفالی را پیدا میکنند که داخل آنها تعدادی طومار در پارچهه
فرسودهای پیچیده شده بود.
از این شرح کلی ،اطالع بیشتری درباره نحوه کشف طومارهای بحر میت نداریم .بر
طبق نوشته شانکس« :معلوم نیست که شبان جوان به دنبال بز بود یا گوسفند .یک چوپان بود
یا دو؟ آیا آنها همان روز وارد غار شدند و یا روز بعهد؟ و الهذﺋیهب ( )Edh-Dhibکهه بهود؟
محققین برای یافتن الذﺋیب حقیقی با تعداد زیادی از صحرانشینان محلهی کهه ادعها میکردنهد
الذﺋیب هستند مصاحبه کردهاند .حتی تاریخ دقیق روزی که این طومارها پیدا شد بهه درسهتی
برای ما معلوم نیست ».عالوه بر اینها« :سیر وقایع پس از رسیدن این طومارهها بهه بیهت لحهم
( )Bethlehemبه همان اندازه کشفشان مبهم است .در بیت لحم ،شبان بها یهک یها دو دالل
اشیاء عتیقه تماس میگیرد :فیده صالحی
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مربوط به یک دالل باشد که تحت نامهای مختلف کار میکرده است .و یا شخص دیگری بهه
نام خلیل اسکندر شاهین 97مشهور به کندو ( ».)Kandoاین واقعیت کهه مها نمیتهوانیم تهاریخ
دقیق پیدا کردن این طومارها را در فاصله زمانی ده تا پانزده سال مشخص کنیم ،هشداری است
برای کسانی که تصور میکنند جزﺋیات حوادثی که در کتاب مقدس درباره رخدادهای تاریخی و
یا عیسی آورده شده ،ممکن است حقیقت داشته باشد.
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اگرچه احتماالً ما هیچوقت به حقیقهت جزﺋیهات کشهف طومارههای بحهر میّهت پهی
نخواهیم برد ،ولی خود این طومارها امهروز در دسهت اسهت .اطالعهاتی کهه ایهن طومارهها از
اعتقادات مذهبی یهود در آن دوران تاریک که به «دوره دوم معبد یهود» معروف است ه دوره
پس از تکمیل فقه ( )Canonتوراتی ولی قبل از نگارش کتاب انجیلی عهد جدید ه بهه دسهت
میدهد ،شاهدی است از نفوذ تعالیم دین زرتشت درباره آخرزمان .در آن دورانِ پر از یاس و
ناامیدی ،بسیاری می پنداشتند که آخرزمان در فاصله چند ماه یا چند سال و یا حداقل در دوره
حیات خودشان فرا خواهد رسید.
در یکی از این طومارها چنین نوشته شده است« :مردی سزاوار اسهتهزاء برخاسهت و
در سراسر اسراﺋیل دروغ و ریا را اشاعه داد ».این اشارهای است به دشمن بزرگ اجتماع مردم
غمران که در قسمتهای دیگر طومار از او تحت عنوان «دروغگو» یاد شده اسهت .ایهن عنهوان
نوشته پارسی داریوش و جانشینان او را به خاطر میآورد .زیرا در این سنگ نوشتهها از اهریمن
تحت عنوان «دروغ» یاد شده است« .داریوش پادشاه میگوید ...اهورامزدا این سهرزمین را از
لشگر دشمنان ،قحطی و دروغ حفاظت نماید».
در میان ایرانیان اصل وجود دو نیرو به طور آشکار اینگونه تشریح شده بود« :خداوند
خِرَد ،انسان را آفرید تا مالک این جهان شود ،و برای او دو روح مقرر کرد تا روز قیامهت بها او
باشند :روح راستی و روح دروغین».
و همچنین به اعتقاد ایرانیان در آخرزمان «پسران نهور علیهه پسهران تهاریکی نبهرد
خواهند کرد ».در این زمان «مصیبتی عظیم بر زمین نازل میشهود و در میهان ملهل خهونریزی
بسیاری خواهد شد».
به اعتقاد زرتشتیان ،در نهایت نیکی بر شر پیروز خواهد شد .و این «زمانِ رستگاری
مردم یزدان پرست ،عصر حاکمیت پیروان او و نابودی نهایی پیروان بلیال ( Belialیا شهیطان)
خواهد بود».
پس از آن «همه موجودات آسمانی و زمین به سخن مسهیح و نجهات دهنهده خهود
گوش فرا خواهند داد ...روح او همه را فرا خواهد گرفت .با نیروی خود مؤمنین را جانی دوباره
خواهد داد ...اسیران را آزاد خواهد کرد ،کوران را بینایی خواهد داد و خمیده شدگان را راست
خواهد کرد ».
عصری حقیقت ا طالیی شروع خواهد شد و جاودان دوام خواهد یافت:
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و روزها برای فرزندان بشر طوالنی خواهد شد
تا آنکه قبل از فرا رسیدن شب ،طول روز برابر هزار سال میشود
و تعداد سالها از تعداد روزهایی که قبال بودند بیشتر میشود
و انسان پیر دیگر وجود نخواهد داشت
و همه انسانها کودک و جوان خواهند بود.
در حالی که وحدت حکومت ،ملت و مذهب یههود در حهال اضهمحالل بهود انتظهار
داشتند که هر لحظه آخرزمان و حوادث متعاقب آن فرا برسد.
یکی دیگر از موارد مربوط به طومارهای بحر میت که تعجب مرا برانگیخت آن بهود
که فرقه نویسنده این طومارها از تقویمی استفاده میکردند که با تقویم سهایر یهودیهان تفهاوت
داشت .و به این جهت جشن اعیاد و روزهای مقدس این فرقه با سایر هم کیشان شان تفهاوت
میکرد .از آنجا که به اعتقاد این گروه ،آیندهشان و بهه همهین ترتیهب آینهده جههان ارتبهاط
تنگاتنگی داشت با اجرای درست فرامین خدا و تبعیت صحیح از مقررات او ،لذا انتخاب تقویمی
متفاوت از هم کیشان شان امری کوچک و ساده نبود .از آنجا کهه بهر خهالف اقهوام کشهاورز،
صحرانشینان احتیاجی به تشخیص دقیق فصول ندارند ،تقویم قمری یهودیان کهه دارای قهدمت
زیادی است ،در سنتهای یهود به طور روزمره ،هفتگی و ساالنه هم در آن زمان نقشی اساسی ایفا
میکرد و هم امروز .انتخاب تقویم شمسی از طرف یهودیان غمران متهرادف بهود بها انتخهاب
مذهب یهودی جدید .جای تعجب نیست که تقویم این گروه تقریبا همانی بود که پارسهیان در
دوره هخامنشی استفاده میکردند.
بر روی پلههای سنگی کاخ خشایارشا در شوش نشسته بودم و از فرای مقبره دانیهال و بامههای
زنگ زده شهر جدید شوش به دشت پهناور و حاصلخیز بین النهرین مینگریستم .در فرای آن،
صحرای سوریه و هشتصد میل [ حدود هزار و دویست کیلومتر] دور تر از آن ،سرزمین مقدس
قرار دارد .این سرزمینها در بخش اعظمی از تاریخ اولیه شان ،هم از لحا مذهبی و هم از نظر
سیاسی جزء قلمرو ایران محسوب میشدند .ولی امروز خهط مهرزی عهراق از همهین نزدیکهی
می گذرد و بین النهرین تحت اشغال یک دشمن عرب قرار دارد .ولی خود نام عهراق در اصهل
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لغتی پارسی است که معنی آن سرزمین پست میباشد .و نام بغداد که در زبان پارسی به معنی
خداداد است ،نام مالک ایرانی بود که شهر بغداد بر روی ملک او بنا شده است .حتهی امهروز،
مانند ایران ،اغلب مردم عراق مسلمان شیعه هستند.
در اینجا اعتقاد به مسیح نجات دهنده با دانیال نبی آغاز شد و آن سوی دشتهها و
صحراها در ناامیدی غم انگیزی به پایان رسید .در این اندیشه بودم که به اشتباه خود پی بردم.
فرقه معتقد به آخرزمان در بحرمیت اشتباه نکرده بود .دنیای آنها ،دنیای جهان باستان حقیقتا
به پایان رسید .آنچه که آن را به پایان رساند مذهب جدیدِ فرقهای یهودی بود که به سرعت
خود را از اصل یهودیاش جدا کرد .زیرا عیسی مسیح در اواخر این دوران ملتهب و غم انگیز
متولد شد و قرون مسیحی متعاقب ،عصری کامالً جدید بود.
برخی از نویسندگان ادعا کردهاند که ،اعتقاد مسیحیان به خدا در وجود عیسی مسیح
اسطورهای است که از سوشیانت زرتشتیان به عاریهت گرفتهه شهده اسهت .ولهی نهورمن کهن
( )Norman Cohnدر کتاب خود به نام «گیتی ،هرج و مرج و جههان آینهده »98بها ظرافهت
خاصی اینگونه توضیح میدهد« :مسیحیت به مذهبی تبدیل شد که تفاوت بسیاری با دین یهود
و زرتشت داشت .مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب عملی رهایی بخش بود که بر اسهاس آن
خداوند به بشر امکان رستگاری از نتایج گناهانش را ارزانی داشت و این اعتقادی کهامال جدیهد
بود».
ولی تعالیم دین زرتشت تاثیر خود را بر جهان و اندیشههای مذهبی گذاشهته بودنهد.
زیرا بدون محیط پرجوشِ افکار مذهبی یک قرن قبهل از تولهد عیسهی مسهیح و بهدون اعتقهاد
راسخی که از ایمان ایرانیان به آخرزمان آموخته بودند ،تعالیم عیسی مسیح مورد پذیرش قرار
نمیگرفت و آنگونه اشاعه پیدا نمیکرد .در دورهای که اولین گروندگان دین مسیحیت از میان
یهودیان ،کافران و خداپرستان ،عیسی را برگزیده خدا میشمردند و به تهدریج در کنیسههههای
آسیای صغیر مشغول گرد آمدن بودند ،مسیحیت در مدتی کوتاه و با شور زیاد دنیای غرب را
به تسخیر خود درآورد .علت موفقیت سریع مسیحیت آن بود که مردم آن دوران برای مدتی
طوالنی و با اشتیاق زیاد در انتظار شنیدن نویدی بودند که در تعلیمات مسیحیت نهفته بود .در
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این ارتباط نقش دین زرتشت شکل دادن به مسیر تحوالت دوهزار سال بعد از آن بود که هنوز
ما در آن به سر میبریم.
پیروان مسیحیت راه خود را از دین یهود جدا کردند .پس از تخریب معبد اورشهلیم
در سال هفتاد میالدی توسط رومیها ،حاخامها شروع به اسهتحاله دیهن یههود کردنهد .اکیبهه
( )Akibaیکی از بزرگترین حاخامهای عصر خود ،از آخرین شورش فاجعه آمیز یهودیانی کهه
تصور می کرد رهبرشان مسیح یهود است در قرن دوم میالدی پشتیبانی نمود .ولی این شکست
مفتضحانه ،کشتار بیش از نیم میلیون یهودی و نتیجتاً اخراج داﺋمی یهودیان از پایتخت باستانی
شان نقطه ختمی بود بر ایمان یهودیانی که معتقد بودند مشیت الههی مسهیر تهاریخی را تعیهین
میکند .یهودیانی که حاضر نبودند عیسی را به عنوان مسیح خود بپذیرند ،چارهای نداشتند جز
عقب گرد موقت از امیدشان به ظهور قریب الوقوع مسیح .به همین ترتیب اعتقهاد دوﺋالیسهتی
زرتشتی نیز طرد گردید .تلموث ،مجموعه ادبی که در پایان قهرن ششهم مهیالدی تهدوین آن
کامل گردیده ،از یک حاخام قرن اول به نام الیشا بن ابویه
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تکفیر شد .زیرا او وجود دو نیروی حاکم بر این جهان را محتمل میدید:
این مرد مرتد با عمل خود منجر به قطع نسل خود گردید .متون مقهدس
درباره این افراد میگوید« :نگذارید زبانتان موجب گناه بدنتان شود»
به نظر او ماتاترون ( Matatronنام دیگری بهرای شهیطان اسهت) دارای
منصب اعظم میباشد و او میگفت :
« سنت است که در عرش اعظم مقامی وجهود نهدارد ،سهتیزهای نیسهت و
انشعابی وجود ندارد .ولی این امکان نیز هست که دو نیروی اعظم وجهود
داشته باشند ».
حاخامهای تلموث بر این باور بودند که معتقدات دیهن یههود را پهاالیش مهیکننهد.
اعتقاد دین زرتشت به دو نیروی اعظم اهانتی بود به معتقدات یهود مبنی بر وجود یک نیهروی
اعظم .در حالیکه در شوش در نزدیکی مقبره یکی از پیامبران یهود نشسته بودم ناچار در ایهن
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اندیشه شدم که به علت رابطه نزدیک و طوالنی ایرانیان و قوم یهود بسیاری دیگر از معتقدات
ایرانی بدون اینکه شناسایی بشوند وارد اندیشه یهود شدهاند .بر اساس تورات ،یهودیان بهدون
چون و چرا به عرش اعلی ،فرشتگان و زندگی پس از مرگ ایمان آوردهاند .ولی این تعلیمات را
نه از پیامبران خود بلکه با عنایت اهورامزدا آموخته بودند.
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خانه کورش

صبح زود به پاسارگاد محل مقبره کهورش دوم معهروف بهه کهورش کبیهر کهه اولهین پادشهاه
امپراطوری باستانی هخامنشیان است رسیدیم .هوا هنوز تاریهک بهود و طلیعهه نهارنجی رنهگ
خورشید در افق مشرق دیده میشد .بر طبق برنامه سفرمان قرار بود که بعد از ظهر روز قبهل
به این محل برسیم .ولی در پست بازرسی راه ،نیروهای انتظامی روز قبل در بازرسی از راننهده
ما قطعهای تریاک در کیف جیبی او پیدا کردند .او را همان روز به دادگاه بردند و بعد از چک
و چانه زدن با قاضی («قربان من مرد فقیری هستم و توان پرداخت جریمه به ایهن سهنگینی را
ندارم» و «پس چقدر میتوانی بدهی؟»« ،پانزده هزار تومان»« ،بسیار خوب جریمهه ات پهانزده
هزار تومان است )».همان شب او را آزاد کردند .این گرفتاری هشت ساعته موجهب شهد کهه
برنامه سفر ما کمی به تاخیر بیافتد .به سبب این تاخیر تصمیم گرفتم که سی و پنج میل [حدود
 53کیلومتر] فاصله از شیراز تا پاسارگاد را صبح زود رانندگی کنیم تا بتوانم شاهد طلوع آفتاب
بر فراز مقبره رهبری باشم که خود شاهد طلوع امپراطوری جدید التاسیس مادها و پارسها بود.
اکنون دیگر جستجوی من برای زرتشت به مراحل آخر خود نزدیک میشود .زیرا به
دلیل ظهور کورش بود که ایران و پیامبر باستانیاش از تاریکی دوران ماقبل تاریخ خارج شدند
و به همراه افسانهها و اسطورههای خود پا به عرصه نورانی تاریخ مدون گذاشتند .در قرن ششم
قبل از میالد ،تحت رهبری کورش بود که ایران مرکز امپراطوری چند نهوادی و چنهد مهذهبی
سرزمینی شد که از یک سو به دریای مدیترانه میرسید و از سوی دیگر به کوههای هندوکش.
امپراطههوری کههه در آن دوران باسههتانی ماقبههل عصههر کالسههیک بزرگتههرین ،سههعاتمندترین،
روشنفکرترین و پرعمرترین امپراطوری بود که جهان نظیرش را ندیده بود و تا پانصد سال بعد
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که امپراطوری روم ظهور کرد مانند نداشت .به نظر من به دلیل شخصیت خود کورش بود که
تعالیم زرتشت درباره اهورامزدا ،خداوند خِرَد و دشمن ازلیاش ،انگره مینو ،یا نیروی پلیهدی ،از
وطن مادری خود و محدوده زمانی خارج شدند و بر اندیشههای مذهبی در سرتاسهر جههان تها
بیست و پنج قرن بعد تاثیر گذاشتند.
من که از دوران مدرسه از طریق مطالعه متون مورخین یونانی با کورش آشنایی پیدا
کرده بودم ،همیشه در آرزوی دیدن این محل بودم .انتظارداشتم که این سفر و دیهدن مقبهره
کورش برایم تجربهای شیرین و فراموش نشدنی باشد .در عوض وقتی به مقبره کورش رسیدم
تمام محوطه را محصور در دیوار سیمی بلندی دیدم که بر درب ورودی آن قفلهی بهزرگ زده
شده بود .پس از آنکه مدتی به دور محوطه قدم زدیم و راهی برای عبور از حصار سیمی پیهدا
نکردیم ناگهان درب آشیانه کهنه ای که جنب درب ورودی حصار مقبره بود باز شد و پیرمردی
با چشمان خواب آلود و پیوامهای که با گلهای زرد زشت منقش شده بود بیرون آمد .از اینکه
صبح به این زودی از خواب بیدار شده بود ناراحت به نظر میرسید .از ما پرسید« :مگر دیوانه
شدهاید؟ درب حصار تا ساعت ده باز نمیشود ».ساعت کمی بعد از شش صبح بود.
همراه ایرانی من سعی کرد که حقیقهت را کمهی کهش بدههد .در حهالی کهه کاغهذ
مچالهای را جلو پیرمرد تکان میداد با لحنی محکم گفت« :من نماینده سازمان میراث باستانیام
و از تهران آمدهام».
پیرمرد با قاطعیت جواب داد« :نخیر تو کارمند دولت نیستی»
همراه من که یکه خورده بود پرسید« :چرا این را میگویی؟»
«برای اینکه کارمندان تهرانی دولت صبح به این زودی از خواب بیدار نمیشوند ».
پیرمرد وقتی دی د که همراه من دستش را در جیبش کرد و یک ده دالری آمریکایی
از آن خارج نمود بدون اینکه به همراهم اجازه بدهد که چیزی بگوید سرش را تکان داد و گفت:
«ضمناً رشوه هم غیرقانونی است و هم غیراسالمی .از اینجا برو و وقتی مناسب برگرد ».رویش
را برگرداند که به کلبه خود بازگردد و احتماالً دوباره به خواب برود.
در این موقع بهتر دیدم که برای متقاعد کردن او آخرین تالش را بکنم .به او گفتم:
«من از راه دوری آمدم تا مقبره کورش را ببینم».
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پرسید« :از کجا آمدهای؟»
«من از لندن ،انگلیس آمده ام .برنامه سفر من طوری است که نمیتوانم چند ساعت
برای دیدن مقبره کورش صبر کنم .اگر تو به ما اجازه ندهی که از مقبره دیدن کنیم ،من دیگر
نمیتوانم به اینجا بازگردم .و این برای من ضرر بزرگی خواهد بود».
شاید لحن متواضعانه من در او اثر گذاشت ،پرسید« :اینجا چه میخواهی؟»
«می خواهم در این مقبره به اولین و بزرگترین رهبر ایران ادای احترام کنم ».
حاال دیگر کنجکاو شده بود .پرسید« :آیا تو زرتشتی هستی؟»
«نه ولی یکی از مشتاقان تاریخ ایرانم».
به نظهرم رسیهد که پهس از چند ثانیه کلنجار فکری تصمیمی ریاست منشانه گرفت.
گفت« :همین جا صبر کنید ».به کلبه خود رفت ،با تعدادی کلید بازگشت و درب ورودی حصار
را به روی ما گشود .پس از هدایت ما به داخل محوطهه دوبهاره درب را بسهت و آن را قفهل
نمود .گفت:
«وقتی کارتان تمام شد مرا صدا کنید».
دوست ایرانیام پرسید« :اگر خواب باشی چه کنیم؟»
« من قبال صدایتان را شنیدم ،این بار هم خواهم شنید».

این محل که یهونانیها پاساگاردﺋا
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می شد با سایر اماکن باستانی در ایرن تفاوت زیادی دارد (نام پاسراگاردا شاید به معنهی اردوی
پارسها باشد .مدتها قبل از دوره کورش این نقطه محل گردآمدن ایرانیان چادرنشین بود) .بهر
عکس مناطقی که ش هری باستانی در زیر زمین دفن شده است و به همین سهبب زمهین دارای
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برآمدگی میباشد سطح زمین در پاسراگاردا مسطح است .عالوه بر آن در ایهن محهل چیهزی
دیده نمی شود که یادآور جماعتی بزرگ باشد که روزگاری در اطراف ایهن سهاختمان سهلطنتی
گرد میآمدند .ولی با این حال در پاسراگاردا همچون پرسپولیس این احساس به بیننده دسهت
می دهد که سایه محو شده اربابان سابق آسیا هنوز دور از چشم ،برفراز صحنه شکوه گذشهتگان
در پرواز است .تنها تعداد کمی ستون سفید شکسته با طرحی ساده محل سابق کاخ خصوصهی
کورش را نشان میدهد .از ساختمان نگهبانی دروازه کاخ که زمانی استادانه ساخته شهده بهود
تنها یک پاشنه در باقی مانده است که روی آن نقش یک فرشته چهاربال با ردای بلند آشوری
و سرپوش عجیب سه شاخ از نوع مصری حکاکی شده است .بر طبق کتاب راهنما این قهدیمی
ترین حجاری کامل دوران هخامنشی است که باقی مانده اسهت .مشهاهده اثهری بها آن همهه
اهمیت تاریخی که در بیابان اینطور رها شده تکان دهنده است  .از آنجا که تقریباً به طور یقین
می توان گفت این ایرانیان بودند که اعتقاد به فرشتگان را آنطور کهه امهروز متهداول اسهت بهه
جهانیان عرضه کردند ،این نقش احتماالً اولین مدلی است که بر اساس آن نقوش فرشهتگان در
طول تاریخ هنر شکل گرفت .این نقش احتماالً شروع سنتی شد که بر اساس آن فرشهتگان بها
بال نشان داده شدند .در دوران گذشته محققین تصور میکردند که فرشته نشان خود کهورش
است .زیرا بر باالی این نقش زمانی به زبان پارسی ،ایالمی و بابلی متنی حک شده بود کهه بهر
اساس رونوشت یک جهانگرد در قرن هجدهم میالدی بدینگونه بود« :منم کهورش شهاه ،پسهر
کمبوجیه شاه ،از نسل هخامنش ».از آنجا که در مذهب باستانی زرتشت غالباً مقولههای انتزاعی
در اشکال مشخصی عرضه می شدند ،امروزه اغلب باستانشناسان بر این اعتقادند که ایهن نقهش
حجاری شده نماینده روح حکومت شاه بزرگ میباشد .در این نقش نامی از امپراطهوری بهرده
نشده است .به احتمال بسیار زیاد این کلمات زمانی حکاکی شده بود کهه کهورش هنهوز فقهط
حاکم ناحیه آنشان ( )Anshanبود .یعنی پیش از آنکه حهاکم کهل مادهها ،پارسهها ،بهابلیهها،
لیدیها و مردمان بسیاری دیگر بشود که در تخت جمشید تصاویرشان در حال عرضه هدایا به
پادشاه هخامنشی حک شده است .امروز از این نوشته اثری باقی نمانده است.
در فاصله ای نزدیک ،از تاالر تشریفات پادشاه تنها یک ستون بلند که در سمت بهاال
به شکل استادانهای باریک تر تراشیده شده است باقی مانده .این ستون نشان آشکاری است از
ارتفاع زیاد سقف این تاالر .کمی آن طرف تر ،دیواری دیده میشود که احتماالً متعلق به معبد
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بوده ،با سوراخی برای پنجره .و آن دورتر ،دو سکوی نیایش سنگی فرسوده ،که زمانی آتش در
آنها میسوخته است گویی از زمین شنی بیرون زدهاند.
در اثر حفاریهای باسهتان شناسهان ،در همهه جهای ایهن محوطهه کانالههای آب و
آبروهای متعددی پیدا شده است که نشان میدهد زمانی در اینجا بهاغی کهه آبیهاری میشهده
وجود داشته است که از محیط خشک و خاک آلود بیرون با دیوارهایی که پایههایشهان امهروز
باقی مانده جدا میشدهاست ه در زبان پارسی باغ به معنی پردیس است [ که در زبان انگلیسی
تبدیل به  Paradiseبه معنی بهشت شهده اسهت ] .همچهون عربسهتان سهعودیِ امهروز کهه
مردمش به دورانی تعلق خاطر دارند که هنوز خانههای سیمانی و اتوموبیلهای لندکروزر تویوتا
جای چادرهای سیاه از پوست بز و شترهایشان را اشغال نکرده بود ،شاید کهورش ههم در ایهن
محیط نسبت به گذشته ملت چادرنشینش احساس نزدیکی بیشهتری میکهرد ،زیهرا پهایتختش
زمانی شهری متحرک و چادرنشین بود .در این محل تنها ساختمانهای ثابهت سهاخته شهده از
سنگ و آجر و چوب عبارت بودند از کاخ خصوصی کورش ،سهالن تشهریفات و معبهد .شهاید
وجود این ساختمانها برای آن بود که در مقابل مردم شهرنشین ایالمی و بابلی که وارثان سنت
طوالنی مدنیت بودند و تحت حکومت او قرار داشتند بتواند واالیی و تشخص خود را حفظ کند.
بر اساس بازسازی طرح این محل تا آن جایی که برای ما معلوم شهده اسهت ،زمهانی بهر روی
محوطه باز و بزرگ مرکزی بین ساختمان نگهبانی دروازه و ایوان کاخ ،سایبانی پهن وجود داشت
که جمعیت ارباب رجوع را از گزند آفتاب حفاظت میکرد .این سایبان عمالً ساختمان نگهبانی
را به باغ و باغ را به ساختمان کاخ مرتبط میساخت .در این محل میتوان تصویر کورش را در
ذهن تجسم کرد با ردایی ملیله دوزی شده ،دستبندی طالیی و جواهرنشان و خلخالی که در زیر
نور ضعیف آفتاب میدرخشید بر روی فرشی پشهمین و نفهیس نشسهته اسهت و درباریهان در
اطراف او گرد آمدهاند .درست مانند تصاویری که دوهزار سال بعد ،نقاشان مینیاتور ایرانهی و
مغولی ،شاعران ،نوازندگان ،و دختران رقاص را در باغی سبز ،پر از گل و پرندگان نغمهه خهوان
در بزم شاهی نشان میدادند .هم حاکمان مغولی هند و هم حاکمان ترک ایران که بعدها وارد
صحنه تاریخ شدند مانند کورش نسبت به گذشته چادرنشین خود تعلق خاطر داشتند.
به این محل آمدیم که از مقبره کورش دیدن کنیم .دیدن این مقبره ارزش سهفر را
داشت .مقبره او ساختمانی از سنگ سفید و مکعب شکل است که بسیار متین و پروقار بر روی
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پایهای تشریفاتی ساخته شده است .طرح آن یهادآور نهوعی زیگهورات ( )Zigguratیها معبهد
پلهای بین النهرینی میباشد .این مقبره دارای ارتفاعی برابر سی و پنج پا [ ده متهر] اسهت .در
یک سمت آن یک درگاهی ورودی وجود دارد و باالی آن دهانهای که امروز پر شده است .این
ساختمان تک و تنها در دشتی فراخ و خاک آلود که تنها زیبایی آن خارهای ارغوانی است قرار
دارد .در این فصل از سال ،باد از سمت کوههایی مهیوزد کهه در فاصهلهای دور تنهها چیهزی
هستند که چهره این دشت را از یکنواختی در میآورند .بر طبق گزارش «مایکل وود »102که در
در دهه  1990برای تهیه یک فیلم تلویزیونی به اینجا آمده بود ،تا همین اواخر چادرنشینان لهر
در مسیر کوچ خود از صحرا به چراگاههای مرتفهع کوهههای زاگهرس بهه دور ایهن سهاختمان
آوازخوانان گرد میآمدند و روی پلههای آن عسل و شیر مادیان میریختند.
با ایستادن در مقابل این ساختمان ساده و باوقار ،بیننده آگاه اسهت کهه پها بهر روی
نقطهای گذاشته است که در سال  330قبل از میالد اسکندر بر روی آن ایسهتاده بهود .در آن
زمان وسایل گرانبهایی در این معبد وجود داشت .پیکر حنوط 103شده کورش در تابوتی طالیی
بود که آن هم روی تختی طالیی قرار داده شده بود .در کنار این تخهت میهزی طالیهی وجهود
داشت که پر بود از گنجینه ای که شامل شمشیرهای باستانی ،یک سپر و کمان شخصی کهورش
بود .در اطراف مقبره ،نگهبانان داﺋمی مغان که فرقهای روحانی از مادها بودنهد گماشهته شهده
بودند .دویست و پنجاه سال بعد وقتی اسکندر به مقبره کورش رسید دید که تزﺋینات سلطنتی
آن قبالً غارت شده و پیکر خود کورش بر روی زمین افتاده اسهت .او دسهتور داد کهه جنهازه
کورش را در محل خود بگذارند و درب ورودی آن را مسدود کنند.
به استناد نوشتههای مورخین یونانی ،باالی مدخل ورودی این کلمهات نگاشهته شهده
بود« :شما هر که هستید و از هر کجا که میآیید ه که قطعاً به اینجا خواهید آمد ه آگاه باشهید
که من کورش هستم ،کسی که امپراطوری پارس را پایه گذاشت .بر من غبطهه مخوریهد زیهرا
چیزی نیست بر پیکرم جز ذرهای خاک».

Michael Wood 102
 103برای جلوییری از متالشی شدن جسد آن را با کافور و یا دارواای معطر دیگر آغشته میکنند

241

در جستجوی زرتشت
امروز اثری از این نوشته بر باالی مدخل ورودی مقبره نیست و بسیاری از محققهین
گذشته بر این باورند که این نوشته احتماالً ساخته ذهن رمانتیک یونانیها بوده اسهت و نهه بهر
اساس گزارش شاهدی عینی .ولی در اثر بررسیهای دقیق سنگ تراشیهای این سهاختمان در
سال  1970برای اولین بار بر باالی مدخل ورودی ،قسمت تحتانی دیسهکی بها انهوار خورشهید
شناسایی شده که روی سنگ ساختمان تراشیده شده بود .احتمال دارد این تنها چیزی باشد که
از نوشته باالی مدخل ورودی باقی مانده است .و به احتمال زیاد این دیسک بخشهی از تراشهه
فروَهَر ( )Farvaharیا نشان ایزدی اهورامزدا (یا عالمت جالل ایزدی) بوده که نقش حجهاری
شده آن همه جا در تخت جمشید و سایر اماکن باستانی دیده میشود و امروز زرتشتیان آن را
فروهر ( )Faroharمینامند .104وجود این نشان ،این احتمال را تقویت میکند که کورش پیهرو
دین زرتشت بوده است ،و این موضوعی است که مدتهای طوالنی ،تهاریخ شناسهان دربهاره آن
مجادله میکردهاند.
گفته میشود که اسکندر به دفعات مختلف برای دیدن مقبره کورش بهه ایهن محهل
آمده بود .گویی که می پنداشت در راه رسیدن به هدفش در ایجاد یک امپراطوری جدید چنهد
ملیتی احتیاج به تایید پس از مرگ اولین بنیانگذار امپراطوری غرب آسیا داشته است .ولی بین
این جوان ماجراجوی مقدونی و موسس امپراطوری پارس تفاوتی فاحش وجود داشت .زیرا حتی
مدافعین و طرفداران پر و پا قرص اسکندر هم نمیتوانستند خصلت بیرحم ،وحشیانه و افراطی
او را مخفی کنند .در حالی که تاریخ از کورش به عنوان نمونه همه خصایل خوبی یاد کرده کهه
یک رهبر باید داشته باشد.
م ا چنان با تبلیعات ضد ایرانی یونانیان ادوار بعد که دموکراسهی غربهی خودشهان را
واالتر از حکومت مطلقه شرقی میدانستند خو کرده ایم که تمجیدهای مورخین یونانی نزدیهک
به عصر او مانند هرودوت ( )Herodotusما را متعجب میکند .مهدت کوتهاهی پهس از آن،
گزنفون ( ،) Xenophonسرباز و نویسنده یونانی در پایان قرن چهارم قبل از میالد ،کتابی کامل
را وقف شرح زندگی کورش کرد که به « »Cyropaediaیا «تحصیالت کورش» معروف است.
او در این کتاب از این پادشاه ایرانی به عنوان نمونهای یاد میکند که همه فرمانروایان دیگر باید
از او پیروی کنند.
(فرواَر) اشتباه کرده است -م
 104نویسنده تلفظ رایج فروار در میان اکثر ایرانیان را با تلفظ صحیح زرتشتیان
َ
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خورشید صبحگاهی از فرای تپههای قهوهای باال میآید و رنگ سهفید بهام مقبهره را
جالیی به رنگ صورتی گل رز ایرانی میدهد .تالش میکنم جمالت زیبا و بینظیر پیامبری به
نام اشعیاء را به خاطر بیاورم (یکی از سه نفری که تحت نام اشعیاء مطالبی از آنهها در تهورات
باقی مانده است) که از کورش به عنوان برگزیده خدا و «مسیح» یاد کرده است (اولین کسی که
در تورات ه کتاب عهد عتیق ه عنوان مسیح گرفت) .او اعالم کرده بود که کورش وسیله خدا
بوده است:

اینک بنده من که او را دستگیری نمودم
و برگزیده من که جانم از او خشنود است .
من روح خود را بر او مینهم
تا انصاف را برای امتها صادر سازد.
(اشعیاء )42 :1

به نظر عجیب میرسد که موسس یک امپراطوری ایرانی اینگونه هم زمان مورد تمجید یونانیان
و یهودیان قرار بگیرد .او حتی برای مردم خود به سرعت تبدیل به شخصیتی افسهانهای شهد.
هرودوت داستانی را که از اصل و نسب کورش آورده است ه و نشهانی از ههرزه گهویی در آن
نیست ه تنها میتوانسته از زبان ایرانیان نقل کرده باشد .این مورخ یونانی جهاندیهده ،کمتهر از
یک قرن پس از مرگ پادشاه ایرانی داستانی را نقل میکند که در مقیهاس یهک افسهانه ،یهک
شخصیت انجیلی یا اسطوره هومر ( )Homerاست .افسانه زندگی یک ابرمرد است که داستان
اصل و نسب موسی ،سارگون آکاد ( )Sargon of Akkadه فاتح سومریه در هزاره سوم قبهل
از میالد ه و حتی خود زرتشت را به خاطر میآورد.
داسههتان زنههدگی کههورش بهها آسههتیاک ( Astyagesدر زبههان آکادیههان ایشههتومگو
 Ishtumeguخوانده می شود) پادشاه مادها که قوم ایرانهی پرقهدرت آن دوران بودنهد شهروع
میشود .در آن دوران مادها تمام فالت ایران و بخش اعظمی از آناتولی را تحت کنتهرل خهود
داشتند .به استناد هرودوت ،آستیاک دختری داشت به نام ماندانا (« ،)Mandaneوقتی ماندانا
به سن ازدواج رسید به جای یکی از نجبای ماد ،او را به همسری یک پارسی به نهام کمبوجیهه
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( )Cambysesدرآورد .اگرچه آستیاک این پارسی را از یهک مهاد طبقهه متوسهط پهایین تهر
میپنداشت ولی برای جلوگیری از شورش پارسیها ،کمبوجیه را که از خهانواده خهوب و دارای
خویی مالیم بود جهت همسری دخترش انتخاب کرد ».ماندانا به زودی حامله شد و آسهتیاک
در خوابی وحشتناک دید که درختی از میان پاهای دخترش رشد کرده است و بهر تمهام آسهیا
سایه افکنده است .مغان پیشگوی دربار ،خواب پادشاه را اینگونه تعبیر میکنند :فرزند ماندانا به
جای آستیاک بر تمام جهان حکومت خواهد کرد.
وقتی که ماندانا فرزند پسری زاﺋید ،آستیاک دیگهر معتقهد شهده بهود بهرای اینکهه
حکومتش در آینده توسط این نوزاد غصب نشود باید او را از بین ببرد .از آنجا که کشتن نوزاد
برای خودش دشوار بود از یکی از اقوامش به نام هارپاگ ( )Harpagusکه «از میان همه مادها
مورد اعتمادترین و مباشر تمام امور او بود» میخواهد که نوزاد را ربوده و نابود کند .هارپاگ
نمیتوانست خود را مجاب به کشتن نوزاد بکند .خصوصاً اینکه این نوزاد متعلق به شهاهزادهای
بود که امکان داشت روزی او را مجبور کند در مورد قتل فرزندش پاسخگو باشد .لذا هارپاگ
نوزاد را به چوپان فقیری که برای او کار میکرد میسپارد و از او میخواهد که نوزاد را در تپهه
دوری که محل تردد جانوران وحشی بود رها کنهد .ولهی از آنجها کهه همهان روز زن چوپهان
فرزندی مرده زاییده بود آنها نوزاد را به فرزندی گرفتند و جسد نوزاد خود را به جهای آن در
تپه رها کردند .این کودک در خانه چوپان سالم و قوی رشد میکند .تا اینجا ،داسهتان شهروع
زندگی کورش به افسانه شبیه است.
روزی در سن ده سالگی این کودک با دوستانش در روستا مشغول بازی بود .در این
بازی ،کودکان دیگر او را به عنوان شاه انتخاب میکننهد .در میهان آنهها کهودکی بهود فرزنهد
آرتمبارس ( )Artembaresیکی از نجبای ماد.

در طول بازی این کودک از اجرای یکی از فرامین کورش سرپیچی میکند.
کورش به کودکان دیگر دسهتور مهیدههد او را دسهتگیر کننهد و نهزد او
بیاورند .پس از آن ،کورش با کودک دستگیر شده با تندی رفتار میکند و
به کودکان دیگر دستور میدهد او را شالق بزنند .
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آرتمبارس ،پدر کودک ،از این رفتار و اهانتی که به خانوادهاش شهده بهود خشهمگین
میشود و به شکایت نزد آستیاک میرود .آستیاک کورش را که فکر میکهرد فرزنهد چوپهان
فقیر است صدا میکند تا او را درباره اعمالش بازخواست کند:

تو پسر پدری هستی با مقامی پست ولی با ایهن حهال بهه خهودت جهرات
می دهی فرزند کسی را تحقیر و تنبیه کنی که از مقامات درجه یک ملهک
من است .
کورش در جواب میگوید« :شاها ،من این عملی که شما گفتید انجام دادهام
و در انجام آن نیز محق بوده ام .کودکان روستا که او هم یکی از آنها بود،
چون من را از هر کس دیگر شایسته تر میپنداشتند در بهازی بهه عنهوان
شاه انتخاب کردند .همه بچهها از فرامینی که به آنهها مهیدادم اطاعهت
میکردند به جز این یکی .او به دلیل همین نافرمانی تنبیه شد .اگر فکهر
میکنید من باید به خاطر این عمل تنبیه بشوم ،من آمادهام تنبیه خهود را
بپذیرم».

آستیاک شیفته اعتماد به نفس کورش و پاسخش میشود .او که بهه دلیهل شهباهت
زیاد کودک با خودش شدیداً مشکوک شده بود ،چوپان را مجبور میکند که حقیقت را دربهاره
اصل و نسب کورش به او بگوید .در اینجا آستیاک از تمام حقهایق مطلهع و شهدیداً خشهمگین
میشود .منتهی خشم او متوجه چوپان فقیر نمیگردد ،زیرا او کوچکتر از آن بود که مورد عتاب
پادشاه قرار بگیرد .بلکه از هارپاگ خشمگین میشود ،چون او را مباشر نزدیک و مورد اعتمهاد
خود میپنداشت .آستیاک نقشه انتقام وحشتناکی را میکشد .او به هارپاگ میگویهد از اینکهه
نوهاش را زنده و سالم پیدا کرده بسیار خوشحال است .زیرا:
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از اینکه دخترم با من قهر کرده بود بسیار رنج میبردم .حاال که همه چیز
به خوبی خاتمه پیدا کرده پسرت را برای بازی با کورش به دربار بفرست
و خودت هم برای صرف شام نزد ما بیا .قصد دارم به شکرانه نجات جان
نوهام قربانی بکنم.

هنگامی که پسر سیزده ساله هارپاگ به دربار رسید ،شاه دستور داد کهه گلهوی او را
ببرند و جنازهاش را قطعه قطعه کنند .سر ،دست و پای او را در سبد سرپوشیدهای گذاشتند و
با قسمتی از باقیمانده جسد ،کباب و با قسمتی دیگر آش درست کردند.
پس از آمدن هارپاگ به دربار و شروع ضیافت شام ،برای شاه و میهمانانش گوشهت
گوسفند آوردند و برای هارپاگ غذایی که مخصوص او طبخ شده بود.

وقتی که هارپاگ مقدار کافی گوشت خورد ،آستیاگ از او پرسید که آیا از
شامی که برای او طبخ شده بهود لهذت بهرده اسهت .هارپهاگ در پاسهخ
میگوید« :البته که از این غذا لذت بردم ».در آن موقع مستخدمین سهبد
سرپوشیده را که سر ،دست و پای پسرش در آن بود میآورند .در مقابل
هارپاگ میایستند و از او میخواهند که در سبد را بردارد و از غذایی کهه
در آن است هر چه میخواهد بردارد .هارپاگ سرپوش سبد را بر میدارد
و باقیمانده جسد پسرش را در آن میبیند .ولی با اینکه فهمیده بهود چهه
غذایی خورده است نشانی از نارارحتی از خود نشان نمیدهد و آرام بهاقی
میماند .آستیاگ از او میپرسد که آیا میداند که گوشت کهدام حیهوان
وحشی را خورده است .هارپاگ در پاسخ میگوید« :بله ،ولی شاه ههر چهه
انجام میدهد موجب خوشنودی ماست  ».با این پاسخ او برمی خیزد و هر
چه از گوشت پسرش باقی مانده بود برمی دارد و احتماالً بهرای دفهن آن
(طبق گفته هرودوت) به خانه خود برمیگردد.
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اگر آستیاگ از عمل خود در تنبیه وحشتناک هارپاگ به علت نافرمانی خوشنود بود
سخت در اشتباه قرار داشت .زیرا هارپاگ مصمم بود که روزی انتقام این جنایت را بگیرد .ولی
بر خالف مردمان عادی ،رویای انتقام او این نبود که شاه را بکشد او را کور کند ،یا زنده زنهده
قطعه قطعهاش کند .او مصمم بود که هم انتقامش را بگیرد و هم اینکه با حفظ نجابت خود تها
حد توحش آستیاگ سقوط نکند .بهترین نوع انتقام در قبال کشتن پسهرش ایهن بهود کهه آن
چیزی را که شاه بیش از هر چیز دیگر در این جهان دوست میداشت از او بگیرد :یعنهی مقهام
سلطنت .بهترین زمان برای انتقام موقعی بود که دیگر شاه این ماجرا را فراموش کرده بود .او
آماده بود که برای لحظه مناسب مدت طوالنی صبر کند.
هردوت در داستانی دیگر که به اندازه داستان قبلی تخیلی به نظهر میآیهد تعریهف
میکند که سالها بعد وقتی که کورش در سن سیزده ،چهارده سهالگی موفهق شهده بهود قبایهل
مختلف را تحت حکومت پارسی خود متحد کند ،هارپاگ با او تماس میگیرد و قول میدهد که
اگر علیه آستیاگ قیام کند و سلطنت را از چنگ او خارج نماید ،حمایت نجبای ماد را از جوان
پارسی تضمین خواهد کرد .کورش از این موقعیت برای گسیل داشتن ارتش پارسهی خهود در
تسخیر پایتخت ماد استفاده میکند .ارتش او از سربازان پیاده نظام تشکیل میشد که فقط بهه
شمشیر و نیزه مجهز بودند و قاعدتاً نمیبایستی حریف جدی برای سواره نظام بزرگ آسهتیاگ
محسوب بشوند.
وقتی که آستیاگ خبر قیام پارسیان را شنید گویی که شخصیتش ملغمهای نهاجور از
بیرحمی و کم حواسی بود .،هارپاگ را به عنوان سردار سپاه مادی خود برای مقابله با کهورش
تعیین کرد .همین عمل ،موجب از دست دادن سلطنتش میشود ،زیرا هارپاگ سپاه ماد را بهه
نیروهای کورش ملحق میکند .آستیاک در اقدامی مشابه آنچه که هیتلر در آخهرین مقاومهت
خود در سال  1945انجام داد ،به گفته هرودوت« :آنچه که از مرد و پسر جوان مهاد در شههر
مانده بود مسلح میکند و به مقابله با پارسیان بر می خیزد او در این مصاف شکست میخهورد،
دستگیر میشود و ار تش خود را از دست میدهد ».به این ترتیب بود که در سال  550قبل از
میالد کورش دوم که در تاریخ به نام «کورش کبیر» معروف است امپراطور ایهران هخامنشهی
میشود.

247

در جستجوی زرتشت

تسخیر بابل

نفی داستان هرودوت از زندگی کورش به عنوان یک افسانه کهاری آسهان اسهت و بسهیاری از
مورخین مجرب و سخت سر در ادوار مختلف همین کار را کردهاند .ولی با توجه به اینکه جهان
و ارزشهای قرن ششم قبل از میالد با آن چه ما با آن امروز خهو گرفتهه ایهم تفهاوت بسهیاری
میکرد باید نسبت به نظر شکاکان با دید تردیهد نگریسهت .واعظهی مسهیحی بهه نهام چهارلز
کینگزلی ،105نویسنده داستان کالسیک ولی فراموش شده کودکان به نام «نهوزادان آب »106در
سال  1874در آمریکا سخنرانی جالبی درباره کورش اراﺋه میدهد و در آن نظر مورخین قهرن
نوزدهم را مبنی بر اینکه هرودوت «پدر تاریخ» نیست بلکه «پدر دروغ» اسهت بهه بهاد انتقهاد
میگیرد .او از حاضرین میپرسد:
آیا در میان شما کسی تردیهدهای تهاریخی اسهقف اعظهم «واتلهی »107را
درباره ناپلئون اول خوانده است؟ اگر نه ،بهتر است که بخوانید .این اسقف
اعظم مطلع و خوش زبان در نوشهتههایش در سهال  1819بها اسهتفاده از
شیوه انتقادی آقای هیوم ( )Humeو مکتب تردید به این نتیجه میرسهد
که یک انسان آگاه باید تمام تاریخ ناپلئون را افسانه و رمانتیسهم قلمهداد
کند و اصالً مدرکی در دست نیست که وجود تاریخی ناپلئون را ثابت کند.
داستان پیروزیها و شکستهای عجیهب او احتمهاالً افسهانهای اسهت کهه
دولت ما اختراع کرده تا حس خودستایی ملت انگلیس را راضی کند .

Charles Kingsley 105
The Water Babies 106
Whately 107
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داستان هرودوت از زندگی کورش چه صحت داشته باشهد ،و چهه نهه ،گزارشهات و
شواهد مستقلی که از زمان خود کورش باقی مانده در واقعهی بهودن آن چهه کهه بعهداً رخ داد
شبههای باقی نمیگذارد .کورش ابتدا تمام فالت ایران را تسهخیر و سهپس مهردم آن را زیهر
حکومت خود متحد میکند ،بعد حکومت لیدی را در آناتولی زیر فرمان خود میبرد و پهس از
آن و مهمتر و از همه بابل (باب ال به معنی دروازه خدا) شهر بزرگ و پرشکوه بین النهرین را
که در غرب آس یا ،ثروتمندترین ،زیباترین و پیشرفته ترین شهرها بهود متصهرف میشهود .در
گزارش مشروح نبونیدوس ( )Nebonidusاز آن زمان میخوانیم« :کهورش در روز سهوم مهاه
"آراه سامنو" ( )Arahsamnuوارد بابل شد .مردم شهر خیابانها را در مقابل او با شهاخههای
نخل تزﺋین کردند .شاه صلح و آرامش را در شهر برقرار کرد .منشور کورش در شههر بهرای
تمام مردم بابل خوانده شد ».و این در سال  539قبل از میالد رخ داد.
شهر بابل با خانه های آجری چند طبقه و شبکه منظمی از خیابانهای مستقیم در کنار
پیچی در رودخانه فرات قرار داشت که روی آن اولین پل شهناخته شهده بهرای عبهور و مهرور
عمومی ساخته شده بود .از آنجا که رود فرات مسیر خود را از آن زمان تا کنهون تغییهر داده
است در بستر خشک و قدیمی رودخانه هنوز خرابه پایههای این پل باقی مانده است .اطهراف
این شهر را کانالهای پهن آب احاطه میکر د و خود شهر نیز توسط کانالهای آب به قسهمتهای
مختلف تقسیم میشد .تمام شهر توسط دیوارهای دوگانه مستحکم محافظت میشد .ولی با این
حال کورش بدون برخورد با مقاومتی جدی آن را متصرف گردید .با مساحتی برابر شش میل
مربع (شانزده کیلومتر مربع) وسعت شهر بابل به حدی بود که به گفته هرودوت «تا مدتها پس
از تصرف قس متهای خارجی شهر ،سکنه قسمتهای مرکزی به علت وسعت شهر نمیدانستند چه
اتفاقی رخ داده است و همچنان به برگزاری جشنها و رقص و پایکوبی مشغول بودنهد تها اینکهه
باالخره از خبر تسخیر شهر مطلع شدند».
پس از تسخیر شهر ،ارتش گوتیان ( )Gutianکه متحد پارسهها بهود ،طبهق معمهول
شروع به غارت و تجاوز کرد .ولی پس از مدت کوتاهی که خود کورش به عنوان ناجی مهردم
وارد بابل شد ،احتماالً مردم مشتاقانه به خیابانها ریختند تا حاکم جدید را ببینند .شاید لباسهی
به تنوع رنگ طاووس در برداشت .بر طبق تشهریح گزنفهون ( ،)Xenophonلبهاس او شهامل
ردایی بلند و ارغوانی با آستینی پهن بود که با الیاف طالیهی ملیلهه دوزی شهده بهود .زیهر آن
بلوزی راه راه و شلواری قرمز رنگ داشت که احتماالً از جنس ابریشم بود و چکمههای چهرمین
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نیز به پا داشت .احتماالً کالهی نمدی و معطر با سقفی پهن که به روبانهای سفید و آبی رنهگ
مزین شده بود بر سر داشت .قاعدتاً عطرآگین و به حد زیادی آرایش شده بود .احتماالً مقدار
زیادی جواهرات طال و نقره از گردن ،گوش ،مچ دست و پای او آویزان بود .به استناد پلوتارک
( )Plutarchمورخ قرن اول میالدی ،ارزش طالهایی که یکی از پادشاهان هخامنشهی بهه خهود
میآویخت برابر سه میلیون پوند امروز بود .در بابل ،در مسیر حرکت کورش که اطراف آن را
دیوارهای آجری لعاب دار و منقوش به تصاویر شیر احاطه کرده بود ،گروه کثیری گهرد آمهده
بودند مرکب از جمعیتی مسرور ،افرادی وحشت زده ،گروهی کنجکاو ،مردمانی شاد و روحانیونی
که دست نیایش به سوی مردوک ( )Mardukدراز کرده بودند .این مسیر از یک طهرف بهه
محله معبد شهر میرسید که در آن برج عظیم پلهای یا زیگورات ( )Zigguratبه ارتفاع سیصد
پا ( 90متر) قرار داشت و مردم شهر آن را اِ تِمِن اِن کی ( E.Temen-en-kiیا خانهه بنیهان
زمین و آسمان) مینامیدند و در تورات [ کتاب مقدس عهد عتیق ] از آن به عنوان برج بابهل
نام برده شده است .این مسیر از کنار «باغهای معلق بابل» میگذشت که یکی از پادشاهان قبلی
برای همسر مادیاش که دلتنگ وطن بود به نشان از تپههای پردرخت موطن او سهاخته بهود.
مسیر حرکت او از میان دروازه شصت پایی (هجهده متهری) ایشهتار ( )Ishtarمیگذشهت کهه
باروهایی دفاعی داشت و نمای پر درخشش آن به تصاویر گاو نر و اژدها به رنگهای سفید و زرد
منقوش و زیر نام «نبوکودوری اوس اور( »108یا نبوکدنَصر) به خط میخهی بهابلی ایهن جمهالت
نوشته شده بود:

پادشاه بابل ،شاهزاده متدینی که منتخب مردوک است ،واالترین شاهزاده
روحانی که محبوب «نبو» است ،مصلحت اندیش و پیرو خرد است.. .
از آنجا که سطح این خیابانهای بابل پایین میرفت من دروازههای شهر را
خراب کردم و پایههای آنها را با آجر و آسفالت بر بستر سنگی کهه زیهر
سطح آب قرار داشت بنا کردم ،من این دروازهها را با آجرهای آبی رنهگ
ساختم که روی آنها تصاویر زیبای گاو نر و اژدها نقاشی شده بود .بر روی
سههقف آنههها چههوب درختهههای سههرو زیبهها را بههه درازا قههرار دادم .تمههام
Nabu-Kudurri-us-ur 108
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دروازههای ساخته از چوب سرو را با برنز تزﺋین کردم .مجسمههای گاو
نر و اژدهای ترسناک بر دروازههای شهر قهرار دادم و آنهها را بها چنهان
تزﺋینات باشکوه مزین کردم تا مردوک با دیده تحسین به آنها نظر کند .

حتی امروز ،پس از دوهزار و پانصد سال ،وقتی که انسان از میان دیوارهای منقوش به
تصاویر شیر میگذرد که روزگاری ناظر مسیر حرکت پیروزمندانه کورش بودند و یها از میهان
دروازه ایشتار مزین به تصاویر گاو نر و اژدها میگذرد و با دست خود نوشهتههای خهط میخهی
نبوکدنصر را لمس میکند ،احساسی پر از تحسین وجودش را فرا میگیرد .منتهی همه اینها نه
در بابل است و نه در هیچ نقطهای دیگر از خاورمیانه .تمام اینهها بهه عهالوه دیهوار اتهاق تهاج
نبوکدنصهر بها تزﺋینهات نقهش شهیر ،درخههت نخهل و حاشهیههای گههل ،در مهوزه «پرگههامون»
( )Pergamonدر جزیرهای در برلین بازسازی شدهاند .در اوایل قرن گذشته [ قهرن بیسهتم ]
وقتی که باستان شناسان آلمانی اقدام به حفاری مهمترین شهر عهد عتیق کردند تمام کشفیات
خود را با اجازه مقامات امپراطوری عثمانی بهه آلمهان منتقهل و در پایتخهت رایهش ()Reich
بازسازی نمودند .پس از آن ساختمان موزه را بر گرد اماکن و دیوارههای بازسهازی شهده بنها
کردند.
رنگهای این دیوارها هنوز زنده و پرجال هستند ،در حالی که از میان شیرها ،گاوههای
نر و اژدهاهای نقاشی شده عبور میکردم و به راهپیمایی پرشهکوه کهورش کهه از میهان دروازه
پرعظمت میگذشت می اندیشیدم ،چون انتظار هیاهوی جمعیتی باستانی مرکب از اقوام مختلف
را داشتم ،احساس کردم که هنوز میتوانم همهمه شادی و سرور آنهها را بشهنوم .منتههی ایهن
فریادهای شادی از طرف دانشجویان خارجی میآمد که در سهالن همجهوار از معبهدی یونهانی
دیدار میکردند .سیاست حاکمان بابل به تقلید از آسهوریها بهر آن بهود کهه بهرای افهزایش
جمعیت پایتخت خود بسیاری از مردم مناطق متصرف شده را به بابل میآوردند .از ایهن روی
در آن روز تاریخی که کورش وارد بابل شد از هر ملیتی در خاورمیانهه گروههی در خیابانههای
شهر برای استقبال از او گرد آمده بودند .اگر داستانهای توراتی حقیقت داشته باشند ،اکثر ایهن
مردم از تصرف شهر به دست کورش خوشنود بودهاند.
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البته در میان کسانی که ورود پادشاه جدید را جشن میگرفتند ،یهودیها هم بودنهد.
بهتر است که آنها را یهودیهان آینهده بنهامیم زیهرا اههالی یهودیهه ( )Judaeansیها عبریهها
( )Hebrewsیا هر نام دیگری که در آن مقطع تاریخی بر آنها بگذاریم تهازه در مسهیر یهافتن
هویت یهودی بودند (فقط به صرف آنکه اهل یهودیه بودند نمیتوان همه آنها را از اسراﺋیلیات
بدانیم) .کورش و پارسها نقشی مهم در شکل گیری این هویت یهودی ایفها نمودهانهد .شصهت
سال قبل از تسخیر بابل توسط کورش یعنی از زمانی که یهودیه به تصرف نبوکدنصر در آمد و
اهالی آن به بابل تبعید شدند ،این یهودیان آینده ،ساکن بابل بودند .در روز پیهروزی کهورش،
بسیاری از یهودیانی که مسیر تبعید را طی کرده بودند ،هنوز زنده بودند و خاطره تلهخ نهابودی
کشور مقدس خود و تخریب معبدشان را در ذهن داشتند .ولی بها توجهه بهه اکراههی کهه در
مراجعت به موطن اصلی خود داشتند میتوان حدس زد که بنا به نصیحت ارمیهاء نبهی سهاحل
رود فرات را موطن خود کرده و از زندگی آسودهای لذت میبردنهد .یکهی از اولهین اقهدامات
کورش صدور فرمان مشهور او بود که بنا بر آن اجازه داده شد تا یهودیان تبعیدی بهه مهوطن
اصلی خود مراجعت کنند .به استناد کتاب عزرا نبی (:)Ezra

کورش پادشاه فارس چنین میفرماید :یهوه خدای آسمانها جمیهع ممالهک
زمین را به من داده و مرا امهر فرمهوده اسهت کهه خانههای بهرای وی در
اورشلیم که در یهودیه است بنا نمایم .پس کیست از شما از تمامی قوم او
که خدایش با وی باشد او به اورشلیم که در یهودیه اسهت بهرود و خانهه
یهوه را که خدای اسراﺋیل و خدای حقیقی است در اورشلیم بنها نمایهد .و
هر که باقی مانده باشد در هر مکانی از مکانهایی که در آنها غریب باشهد
اهل آن مکان او را به نقره و طال و اموال و چهارپایان عهالوه بهر ههدایای
تبرعی به جهت خانه خدا که در اورشلیم است اعانت نماید.

چیزی که نویسنده کتاب عزرا در مورد آن سکوت کرد و یا شاید واقعاً نمیدانسهت
(زیرا این کتاب سالهای بسیاری بعد نوشته شده) این بود که عنایت کورش تنها متوجه یهودیان
نبود .بلکه فرمان او در مراجعت تبعیدیان و آزادی مذاهب مشمول همه تبعیدیان بابل میشد.
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او در مورد کسانی که در بابل ماندند ،به همین اندازه آزاد منشی نشان داد و عزت خهود را بها
ثبت کلماتش بر استوانه از گل پخته که همه ملل را مخاطب قرار داده بود به اثبات رساند .این
استوانه قرنها بعد زیر خرابههای شهر بابل کشف شد و امروز در جعبههای شیشههای در مهوزه
بریتانیا حفاظت میشود .کلمات ثبت شده کورش چنین است :

منم کورش ،شاه جهان ،شاه بزرگ ،شاه به حق ،شاه بابل ...هنگامی که بهه
عنوان دوست وارد بابل شدم و هنگامی که در میان شهادی مهردم تخهت
حاکمیت را در کاخ حاکم بابل برقرار کردم ،مهردوک ،خهدای بهزرگ در
قلب ساکنین بزرگوار بابل محبت و دوستی را نسبت به من کاشت .و من
هر روز به نیایش او همت گماشتم ...من شهرهای مقدس آنسوی دجله را
که مدتی دراز پرستشگاههایشان دستخوش ویرانهی بهود تعمیهر نمهودم و
پ یکره خدایانی را که قبال در آنها بودند به جای خودشان بازگرداندم.
 ...عالوه بر آن ،همه سهاکنان قبلهی آنهها را گهرد آوردم و بهه موطنشهان
بازگردانیدم.

او شاه بابل را هم به همان اندازه مورد لطف خود قهرار داد .مهورخین یونهانی وقتهی
مطلع شدند که بر خالف انتظارشان کورش دستور قتل شاه بابل و خاندان سهلطنت را نهداده و
در عوض آنها را زیر حمایت خود گرفته و در امور مربهوط بهه کشورشهان آنهها را در سهمت
مشاورین مقامات خود گماشته است متعجب شدند .از سرنوشت آخرین حهاکم بهومی بابهل و
همچنین از سرنوشت کروسوس ( )Croesusپادشاه لیدی اطالع دقیقی در دسهت نیسهت .در
این باب داستانهای مختلف تاریخی اراﺋهه شهده اسهت .برخهی ادعها کردهانهد کهه نبونیهدوس
( Nabonidusکه در زبان خودشان نبوناﺋید تلفظ میشد) خودکشی کرد ،برخی معتقدند که او
در میان شعلههای آتش کاخ خود کشته شد .ولی عدهای دیگر منجمله هرودوت گفتهانهد کهه
هم او و هم کروسوس در دربار کورش به عنوان معتمدین واالی شاهی به زنهدگی خهود ادامهه
دادند .بطور قطع میدانیم به رغم آنکه پدربزرگش آستیاک سعی کرده بود او را بکشد ،کورش
وی را تا زمانی که زنده بود در کنار خود نگاه داشته اسهت .کهورش حتهی در میهان دشهمنان
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یونانی خود به عدالت ،گذشت ،بزرگواری ،ثبات و بخشش شهرت داشهت .ایرانیهان او را پهدر
ملت خود نامیدند .
من فرض کرده بودم که رفتهار شهرافتمندانه و نمونهه کهورش در نتیجهه اعتقهادات
زرتشتی او بود که سعی می کرد به اصل خدای واحد و حقیقی یعنی اهورامزدا پایبند باشهد و از
دامهایی که نیروی شیطانی یا دروغ که در وجود انگره مینو یا اهریمن متبلور میشود پرهیز کند.
ولی پس از بررسی بیشتر اطالعاتی که درباره او موجود است ،پی بردم کهه محققهین دلیلهی در
اثبات زرتشتی بودن او پیدا نکردهاند .در نوشتههایی که از خود کورش به جای مانهده او ادعها
نکرده است که اهورامزدا خدای واحد است و اساساً نامی از اهورامزدا نبرده است .در جایی که
سایر حاکمان هخامنشی برای توجیه اعمال خود از نام اهورامزدا استفاده کردهاند ،کورش درباره
اعتقادات مذهبی خود خاموش بوده است .و در جایی که جانشینان بعدی او فعاالنهه پرسهتش
خدایان دیگر را محکوم و به معابد و بتهایشان حمله میکردند ،بهه نظهر میرسهد اعالنههای
مذهبی کورش بیانگر سیاست دولت او بوده و نه اعتقادات شخصی او .بهه نظهر میرسهد او در
احترام گذاشتن به خدایان مورد پرستش اقوامی که بر آنها جکومت میکرد و یا با آنهها رابطهه
داشت از خود اکراهی نشان نمیداد.
با این احوال اگر او بت پرست میبود ،قطعا یهودیان ه یا هر نام دیگری بر ایهن قهوم
در آن مقطع تاریخی بگذاریم ه او را مسیح خود نمینامیدند .علت نظهر مسهاعد یهودیهان بهه
حکومت کورش تنها می توانست مربوط به درک آنها از اعتقادات مذهبی پارسهیها و مشهاهده
هنجارهای مذهبی پارسیها بوده باشد .و این دو قاعدتاً میبایست با اعتقادات مذهبی یهودیهان
همسویی داشته باشند .به گفته هرودوت:

پارس یان نه بتی دارند ،نه معبدی ،نه قربانگاهی و استفاده از اینها را نشهان
حماقت میدانند .به نظر من علت آن است که آنها بر خهالف یونانیهها
معتقدند که خدا طبیعتی متفاوت از انسان دارد.

اگرچه توضیح هرودوت به نظر بیش از حد ساده گرایانه میآید ولی این تشهریح بهر
آن داللت میکند که پارسیها در مقایسه با یهودیهان کهه پرسهتش خهدایان دیگهر جهز یههوه
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( )YHWHرا تکفیر و با خشونت محکوم میکردند نسبت به اعتقادات مذهبی خود اعتماد بهه
نفس بیشتری داشتند .اصرار تورات بر اینکه یهوه خدایی حسود است و نمیتواند گرایش مردم
برگزیده خود را به خدایان دیگر تحمل کند بطور ضمنی مؤید آن است که تورات وجود خدایان
دیگر را پذیرفته است .زیرا پرستش خدایی که وجود ندارد بدتر و بیمعنی تر از زنا با کسی که
وجود ندارد یا دزدی جنس ناموجود نیست .در حالی که برای پارسیهای عصر کورش کهه در
بدترین حالت ،اعتقادات مذهبی ملهل دیگهر را منحهرف یها ابلهانهه تصهور میکردنهد ،احتهرام
سیاستمندانه به مردوک ( ،)Mardukنبو ( ،)Nabuایشتار ( )Ishtarیا سین ( )Sinخدای مهاه،
چیز بیاهمیتی به نظر میرسید .و قطعا توهینی به چنان خدای خردمندی نبهود کهه آنهها او را
یگانه خدای حاکم بر تمام خلقت میشناختند.
تذکر این مطلب دارای اهمیت است ،زیرا همانطور که تورات [ کتاب عهد عتیق ] به
وضوح تشریح میکند در تمام طول تاریخ یهود ،این قوم به دو گروه تقسیم میشدند :یک گروه
که در کنار یهوه خهدایان دیگهر را میپرسهتیدند و گروههی دیگهر بهه گفتهه مورتهون اسهمیت
(« )Morton Smithحزب یهوه واحد» بودند .این گروه دوم ،نهضهتی را بهه وجهود آورد کهه
تبلیغ می کرد تمام مشکالت تاریخ گذشته و طوفانی قوم یهود به دلیل اعتقهادات التقهاطی آنهها
( )Syncretismو مخلوط کردن پرستش یهوه بها پرسهتش خهدایان دیگهر بهوده اسهت .ایهن
مذ هبیون ناب گرا ،حتی هیچگاه اعالم نکردند که خدایان دیگر وجود ندارند بلکه معتقد بودنهد
که این خدایاین دیگر را نباید پرستید .در تورات ،برای اولین بار ،درکتاب اشهعیاء دوم کهه در
زمان کورش نوشته شده بود میخوانیم خداوند به او گفت« :من یگانه خدایم و جز مهن خهدای
دیگری وجود ندارد ».ولی در مذهب زرتشت انگره مینو یا اههریمن بهه نیهروی ضهد خهدا بهه
رسمیت شناخته شده است .به احتمال زیاد اشعیاء نبی از این اعتقاد پارسیها اطالع داشت زیرا
با نقل قول از طرف خداوند به این اعتقاد اشاره میکند و بطور مشخص آنرا نفی مینماید« :من
روشنایی و تاریکی را بوجود میآورم ،من صلح ایجاد میکنم و من پلیدی را خلق میکنم ».برخی
از محققین حتی ادعا میکنند که تحت آموزشهای مذهبی پارسیها بود که مهذهب یهودیهان از
هنوتیسم ( Henotheismیعنی از میان همه خدایان فقط یک خدا شایسته پرستش اسهت) بهه
مونوتیسم ( Monotheismیعنی فقط یک خدای برای پرستش وجود دارد) تبدیل شد .حداقل
میتوان گفت تحت حکومت ایرانیهای معتقد به وجود خدای یگانه ،یهودیانی که پرستش یههوه
خدای یگانه را تبلیغ میکردند تا حدی تقویت شدند که بهاالخره موفهق گردیدنهد نظهر مهردم
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برگزیده یهوه را به سوی خود جلب کنند .سخنرانی بستر مرگ را که گزنفهون بهرای کهورش
اختراع کرده میتوان بیان شده از طرف هر روحانی اعظم یهود تصور نمود:

فرزندانم نه در پندار ،نه در گفتار و نه در کردار ،خود را به گنهاه و کهوی
آلوده نکنید .از خدای عرش باال که بر همه چیز آگاه است ،قهادر مطلهق
است ،نظم این جهان وابسته به اوست ،تغییر ناپذیر ،الیزال ،بیاشتباه و در
زیبایی و جالل نهایت مطلق است بترسید .پس از خدای قادر متعال بایهد
تمام نسل بشر را ستایش کنید که همواره در حال نوسازی خویش اسهت.
خداوند ،شما را در تاریکی رها نکرده است و تمام اعمهال شهما در مقابهل
چشمان تمام مردم جهان عیان خواهد بهود .اگهر در اعمالتهان درسهتکار
باشید و راه عدالت را پیشه بگیرید مردم به نیرویتان میافزایند ولی اگر با
یکدیگر به منازعه برخیزید و از پلیدی پیروی کنید اعتماد همه مردم را از
دست خواهید داد.

دیوان داریوش

اگر درباره مذهب کورش بین محققین اختالف نظر وجود دارد ولی هیچ شبههای درباره مذهب
جانشین او نیست .داریوش ،پادشاه هخامنشی که پس از کهورش بهر تمهام امپراطهوری ایهران
حکومت کرد حاکمیت خود را چنین تشریح میکند« :اهورامزدا مقام پادشاهی را به من تفویض
کرد .به یاری او تاج شاهی بر سر نهادم و به نام اهورامزدا کشورداری میکنم ».این جمالت بر
روی صخرهای در ارتفاع سیصد پا ( 100متر) از زمین در کنار جادهای که دو شهر مهم ایهران
آن روز را متصل میکرد ،در کنار شرح پیروزیهای داریوش که موجب به سلطنت رسهیدنش
شد حجّاری شده است.
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در این کتیبه ،داریوش زیر نقش بالدار اهورامزدا یگانه خهدای حقیقهی تصهویر شهده
است ،در حالی که یک دست را دراز کرده ،یک پا بر روی دشمن گذاشته و دو نفر از نجبها ه
نیزه دار و کماندار او ه در پشت سرش ایستادهاند .در مقابل او نُه نفر از یاغیان ایستادهاند ،در
حالی که دستهایشان از پشت بسته شده و با طنابی به گردن به یکدیگر وصهل شهدهاند .سهفر
بعدی من در ایران به این محل ،یعنی کتیبه معروف به بیستون ،آخرین نبردگاه داریوش ،قبل از
تثبیت سلطنتش بود.
گفته میشود که کتیبه موجود در بیستون مهمترین سند باقیمانده در آسیا است .در
این سند تاریخی ،داریوش شخصاً به سه زبان ،بابلی ،پارسهی قهدیم و ایالمهی از فاصهله زمهانی
دوهزارو پانصد سال ما را خطاب قرار دا ده نحوه پیروزی و تثبیت تاج و تختش را برای ما شرح
میدهد .گویی او آ گاه بود گذشت زمان و تاریخ چگونه وقایع را مخدوش و شهرتها را تخریهب
میکند و به همین سبب میخواسته که مجالی برای تحریف وقایع باقی نگذارد.
در واقع اگرچه این کلمات به داریوش تعلق دارند ولی واقعیت آن است که به نام او
بر روی این کتیبه حجّاری شدهاند .در آن دوران که هنوز سهواد خوانهدن و نوشهتن عمومیهت
نداشت ،نامهها توسط نویسندگان از قول گوینده تحریر میشد و نویسنده دیگری برای دریافت
کننده ،نامه را قراﺋت میکرد .از آنجا که این سنت هنوز جدید بود ،نویسندگان سعی میکردند
که به هنگام تحریر نامه مشخص کنند که نامه از یک نویسنده دیگر است .مثال «به شهاه بگهو
که فالنی میگوید ».. .و همین سبک نیز در مورد حجّاریهای کتیبهها حفظ میشهد .لهذا ههر
پاراگرافی که بر روی کتیبه حجّاری شده با این کلمهات شهروع میشهود« :شاهنشهاه داریهوش
میفرمایند »:واضح است که این یادداشت عظیم نه برای نسل داریوش بلکه برای نسلهای آینده
نگاشته شده است .پس از حجّ اری این کتیبه ،سکویی که سنگتراشان بر روی آن کار خود را به
انجام رسانده بودند تخریب شد .امروز به واسطه فاصله زیاد کتیبه از زمین نه کسی میتواند به
آن نزدیک شود و نه کسی میتواند آنرا بخواند .تنها چیزی که از جاده قابهل مشهاهده اسهت
کتیبه عظیمی است که شاه شاهان را در حال لگد گذاشتن بر روی دشهمنش نشهان میدههد و
ردیفی از شاهان خارجی برای تسلیم شدن صف کشیدهاند.
بازدید از محلی که در متون باستانی تشریح شده است و حتی امروز بهه واسهطه آن
تشریحها قابل تشخیص است ،احساس غریبی به انسان دست میدههد .در سهال  400قبهل از
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میالد یک پزشک یونانی به نام «ستسیاس »109به این محل آمد کهه در آن دوره بهه بغسهتانا
( Bagastanaیا محل خدا) معروف بود .او در زیر این کتیبه استخر و باغی مشاهده کرد کهه
به تصور او از طرف سمیرامیس ( )Samiramisملکه معروف آشوریها وقف زﺋوس شده بود.
امروز حدود دوهزار و پانصد سال بعد ،نام این محل به بیستون(یعنی بدون ستون) یا بهه سهتان
(محل نیک) تحریف شده است و باقی مانده استخر و باغ در زیر کتیبه قرار دارد و پر اسهت از
گردشگران ایرانی که مشغول خوردن بستنیاند و کودکانشان که غوغایی به پا میکنند .پانصهد
سال پس از سفر ستسیاس  ،Ctesiasمورخی رومی به نهام تهاکیتوس ( )Tacitusبهه سهکوی
پرستش در این محل اشاره کرد که وقف هرکول ( )Herculesشده بود .هنوز در کنار جهاده،
پیکره سفید مردی قوی هیکل از جنس سنگ آهک ،در حال لم دادن به پهلو وجود دارد که در
اثر وزش باد و شن فرسوده شده است و سرپوشی بسیار زشت از فلز زنهگ زده ،سهاخت قهرن
بیستم بر باالی آن قرار داده شده است.
با اشتیاق فراوان برای دیدن کتیبه داریوش ،فاصله بین کرمانشاه واقع در شمال غرب
بیستون را تا این محل با اتومبیل طی کردم .هنگام رسیدن به پایه کوهی که کتیبه داریوش بر
روی پایین ترین صخره آن حجّاری شده است به جای دیدن «مهمترین سند تاریخی باقیمانهده
در آسیا» با چوب بستهای انبوهی مواجه شدم که تمام صخرهای را پوشانده بود و امکان دیهدن
کامل کتیبه وجود نداشت .وضعیتی که کامالً موجب تاسف بود.
به سمت در فلزی رفتم ،ولی قفلی محکم بر روی آن زده شده بود و از زنگ زیهادی
که بر روی آن نشسته بود آشکار بود که مدتی طوالنی این درب گشوده نشهده اسهت .شهاید
می شد که راهی از کنار صخره پیدا کرد تا بتوان به آنسوی حصار سیمی رفت .ولی عهالوه بهر
خطر سقوط از دیواره صخره ،یک نگهبان ایرانی با لباس یونیفرم در کنار جاده مرا با شک نظاره
میکرد .به واسطه تجربهای که از دستگیری رانندهام داشتم ،نمیخواستم که باز چند ساعتی را
در پاسگاه در بازداشت بگذرانم .لذا باالی نزدیکترین صخرهای رفتم کهه از آن میشهد کتیبهه
داریوش را دید .از آن باال حوضچهای که ستیاس  Ctesiasاز آن نام برده بود دیده میشد که
پر از جلبک سبز بود .آن سوی دشتی که علفهای کمهش را گوسهفندان کهامالً چریهده بودنهد
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کوههای زاگرس سر به آسمان بیابر کشیده بودند .بهه ایهن میاندیشهیدم کهه آیها در دوران
داریوش منظره این منطقه از محلی که من در آن ایستاده بودم با امروز تفاوت زیادی میکرد.
سعی میکردم که منظره جاده آسفالته و مدرن ایهن محهل را بها آن حاشهیه سهفید
مناسب و خط کشی میانهاش آن طوری که در قرن ششم قبل از میالد مینمهود تجسهم کهنم.
این جاده در آن دوران از دومین شهر مهم امپراطوری یعنی بابل به شهر اکباتان که در همهان
دوران هم قدیمی محسوب میشد میرفت و قاعدتاً محل تردد مردم بسیاری میبود .در کتاب
مربوط به آخر زمان توبیت ( )Tobitبه این جاده اشاره شده است .در نینوا ،توبیاس ()Tobias
از مردی که او نمیدانست فرشته رافاﺋیل ( )Raphaelاست میپرسد «آیا با مهن بهه رگهه
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( )Rhagesمیآیی؟» رگه نام شهری باستانی بود که نزدیک کوههای البرز قهرار داشهت و بهه
دروازه کاسیها ( )Caspian Gatesمعروف بود و امروز یکی از شهرهای حومه تهران است .از
فرشته میپرسد «آیا با آن منطقه آشنایی داری؟» و فرشته در جواب میگوید «بله .من با این
جاده خوب آشنا هستم زیرا برای اقامت نزد برادرم جبراﺋیل از این راه مکرراً سفر کرده ام ».این
دو مسافر میبایست که از پای محلی که امروزه نشستهام سفر کرده باشند.
در عهد باستان جاده های ایران به امنیت ،سرعت و امکانات رفاهی زیادشان شههرت
فراوانی داشتند .به استناد هرودوت «در تمام طول این جادهها منزلگاهههای سهلطنتی و امهاکن
عالی برای اطراق وجود دارد ».در این جادهها چاپارخانههایی به فاصله یک روز سوار از یکدیگر
قرار داشتند و می توانستند از طریق آنها مرسوالت پستی را از دورترین منهاطق امپراطهوری در
مدتی کوتاهتر از آنچه که امروز طول میکشد ارسال کنند .این مورخ یونانی مینویسد« :ههیچ
انسانی نمی تواند به سرعت این پیغام برندگان سفر کند .هیچ چیز ،نه برف ،نه باران ،نه گرما و
نه تاریکی شب نمیتواند از سرعت زیاد این سوارکاران بکاهد».
لذا ،هزاران مسافر رسمی و غیر رسمی ،نظامی و غیرنظامی به هنگام سفر امکان دیدن
این کتیبه داریوش را داشتهاند .هر چند که بر اساس درک نادرست ستسیاس ( )Ctesiasکه
کمتر از دویست سال بعد از حجاری این کتیبه گزارش شده بود میتوان حدس زد ،مردم معنی،
اهمیت و حتی نویسنده این کتیبه را فراموش کرده بودند.

 110ری امروزی  -م
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شاید این پزشک یونانی اولین فرد غربی بود که در درک مفهوم ایهن کتیبهه اشهتباه
کرده بود ولی قطعاً او آخرین آنها نبهود .در سهال  1598خهدمتکار فرانسهوی یهک دیپلمهات
انگلیسی به نام آبل پینسون ( )Abel Pinsonآنرا «عروج عیسی مسیح» با نوشتههایی یونهانی
تشریح کرده بود .در سال  1808مسافر فرانسوی دیگری تصور کرد کهه نقهش دوازده نفهر از
حواریون عیسی مسیح در زیر یک صلیب را دیده است .در سال  1818یک محقق انگلیسی به
نام سر رابرت کر پورتر
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که برای اولین بار از این کتیبه نقاشی کرد تصور میکرد این کتیبه

تصویر ده قبیله یهودی را نشان میدهد که به اسارت پادشاه آشور آمدهاند .البته بایهد اشهتباه
این مسافر مسیحی پراشتیاق را بخشید چون از فاصله دور ،فروَهَهر ،یها عالمهت اههورامزدا بهه
صلیب شباهت دارد .آخرین کسی که میتوانست خط میخی را بخواند احتماالً در قرن اول بعد
از میالد در گذشت .تا اینکه محققین دوران خودمان با استفاده از همهین کتیبهه توانسهتند بهه
مفهوم نگارشهای باستانی پی ببرند و در نتیجه آن گنجینهای از متون آشوری و بابلی برای عصر
مدرن گشوده شد.
در حالیکه از باالی صخره به منظره دشت زیر پایم نگاه میکردم در این اندیشه شدم
که این محل قطعاً در قرن نوزدهم میالدی یعنی زمانی که مسافرین اروپهایی موفهق بهه دیهدن
کتیبه شدهاند از دوران قرن ششم قبل از میالد متروکتر بوده است .دو شهر بزرگی که توسهط
این جاده به هم وصل میشدند ،در قرن نوزدهم چیزی بیش از تلهی خهاک نبودنهد .گوسهفند
داران  ،جای زارعین این دشت حاصلخیز را گرفته بودند و ایران قهرن نهوزدهم دیگهر نهه تنهها
ثروتمندترین کشور جهان نبود بلکه کشوری فقیر در خاورمیانه بود که تهالش میکهرد احتهرام
قدرتهای صنعتی جهان را جلب کند .از جیب خود ترجمه انگلیسی مهتن کتیبهه را کهه همهراه
آورده بودم خارج کردم .در یک صفحه نقاشی بود که قبالً در متون دیگری نیز دیده بودم .در
این نقاشی تصویر چهار نفر در حال حرکت در حاشیه باریک و ناهمواری بین اسهتخر و دیهواره
کوه نشان داده میشد .یکی از مسافرین ،نشسته بر زین اسب چهره خود را برگردانیده تا کتیبه
سلطنتی را مشاهده کند .او از این کتیبه چهه درکهی میتوانسهت داشهته باشهد؟ حتهی اگهر او
می توانست زبانی را که بیش از دوهزار سال پیش همچون خود پادشاهان هخامنشی مهرده بهود
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بخواند از این کتیبه چه میفهمید ،شگفت است آنچه که موجب شد پیام داریوش و عظمهت او
دوباره برای جهانیان آشکار شود ،عالقه و نبوغ اروپاﺋیان بود.
در تابستان سال  1835حس کنجکاوی افسر انگلیسی جوانی به نام هنری رالینسهون
( )Henry Rawlinsonباعث شد که با تقبل مخاطره سقوط ،چند بار از این صخره باال برود و
با گذاشتن کاغذ روی کتیبه و مالیدن ذغال روی آن تصویر چند خط اول متن کتیبه را کهه در
آن زمان کسی نمیتوانست بخواند ،بر روی کاغذ ثبت کند .بر این شیوه کپی برداری نام فنهی
آلمانی  Abklatchگذاشته شده است .رالینسون بعدها چنین نوشت« :معمهوالً روزی سهه یها
چهار بار از صخره بدون کمک طناب ،نردبان و یا چیز دیگری باال میرفتم .در اواخر کهار یهاد
گرفتم که با قرار دادن چوب در شیارهای کوه و استفاده از طناب برای جلوگیری از سقوط روی
این چوبها راه بروم و به کارم ادامه بدهم ».
یک معلم مدرسه آلمانی به نام گروتفِند ( )Grotefendبدون آنکه به زبهان پارسهی
آشنایی داشته باشد ،به دلیل شرطی که در حالت مستی بسته بهود موفقیتههای محهدودی در
ترجمه خط میخی پارسی کسهب کهرد .کلیهد موفقیهت او ،تشهخیص کلمهه «شهاه» و نامههای
«داریوش» و «خشایارشا» بود که از متون حجّاری شده تخت جمشید کپی برداری شده بودنهد.
رالینسون با استفاده از موفقیت گروتفند در خواندن این نامها ،پیشرفتهای بیشتری در شکسهتن
قفل رمز زبان پارسی کهن کسب کرد و دو پاراگراف اولی را که از روی کتیبهه داریهوش کپهی
برداری کرده بود ترجمه نمود .هنگامی که متوجه شد این متن با شجره نامه خانوادگی داریوش
شروع می شود از شیوه خود در شکستن رمز خواندن پارسی کهن اطمینان حاصل کرد:

مههنم داریههوش شههاه شههاهان ،پسههر ویشتاسههپا ( )Vishtaspaاز سلسههله
هخامنشههیان ( .)Hakhamanisiyaمههنم شههاه پارسهها ( .)Parsaپههدرم
ویشتاسپا ،پدر ویشتاسپا آرشهاما ( ،)Arshamaپهدر آرشهاما ،آریها رامنها
( ،)Aryaramnaپدر آریا رامنا ،چیش پیش ( )Chishpishو پدر چهیش
پیش ،هخامنش ( )Hakhamanishبودند .
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این شجره نامه با شجره نامهای که هرودوت برای داریوش اراﺋه داده بود تقریباً مطابقت کامهل
میکرد:

داریوس ( Dariusیها دارایهاواﺋوش  )Darayavaushپسهر هیستاسهپس
( Hystaspesیا ویشتاسپا  ،)Vishtaspaپسر آرسهامس ( Arsamesیها
آرشاما) ،پسر آریامنس ( Ariamnesیا آریارامنها  ،)Aryaramnaپسهر
تیسههپس ( Tiespesیهها چههیش پههیش  ،)Chishpishپسههر آخههاﺋمنس
( Achaemensیا هخامنش) بودند.

پس از این موفقیت ،رالینسون به ایران مراجعت کرد و با کمک جوانی کُهرد یکسهال
تمام با مهارتی چشمگیر و با به مخاطرهانداختن جان خود بارها از صخره بیستون صعود کهرد و
به شیوه گذشته از مابقی کتیبه کپی برداری نمود .این افسر جوان بعدها نامش در تاریخ زبهان
شناسی به این عنوان ثبت شد که برای اولین بار موفق شده بود متن بهابلی کتیبهه داریهوش را
ترجمه کند .او از این طریق رمز زبان بابِل را شکافت و چیزی در این متن کهن پارسی کشهف
کرد که در آن دوران غوغای مختصری به پا کرد .در این متن حجّاری شده در سنگ ،به یک
داستان عشقی اشاره شده بود که قبالً از طرف هرودوت تشهریح گردیهده و مهورخین نسهلهای
مختلف آنرا به عنوان تخیالت واهی مردود دانسته بودند .او در این کتیبه چیزی پیدا کرده بود
که نظر کینگزلهی ( )Kingsleyو اسهقف اعظهم واتلهی ( )Archbishop Whatelyرا ثابهت
می کرد که :طرد داستانهای هرودوت تحت عنوان تخیالت افسار گسیخته یونهانی ،آسهان ولهی
خطاست .در این متن مدرکی وجود داشت که ثابت میکرد در آن دوران دور ،هنجار زنهان و
مردان با رفتارهای عادی و خالی از لطافت امروز تفاوت میکرد.
کورش در سال  580قبل از میالد در سن باالی هفتاد سالگی جان خود را در نبردی
با قبیله چادر نشین ماساگاتی ( )Massagatiآسیای مرکزی از دسهت داد .ایهن قبیلهه در آن
زمان تحت رهبری ملکهای جنگجو بود .کورش از خود دو پسهر بهه جهای گذاشهت کمبوجیهه
( )Cambysesکه مردی نامتعادل بود و بردیها ( )Bardiyaکهه یونانیهها او را «سهمردیس»
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( )Smerdisمینامیدند .کمبوجیه تخهت سهلطنت را از کهورش بهه ارث بهرد و در سهال اول
سلطنتش عازم مصر شد تا مردم آنرا به شیوهای بیرحمانه سرکوب کند .بهه گفتهه ههرودوت
رفتار او در این زمان کامالً دیوانه وار بود .یکی از جنگهای موفق او در تاریخ با عنوان «پیروزی
گربهها» ثبت شده است .او که نگران شکست ارتش خود بود دستور داد سهربازانش ههر چهه
گربه می توانستند جمع آوری کنند و به هنگام نبرد حیوان وحشت زده را کهه در حهال تقهال و
هیس کردن بود با دست دیگر حمل کنند .ظاهراً مصریها از ترس صدمه خوردن گربهها که
نزد آنها مقدس بودند از حمله به سربازان ایرانی خودداری کردند و هم این منجر به شکسهت
قطعی آنها شد .گویا در جریان این لشگرکشی از آنجا که کمبوجیه هراس داشت برادرش بردیا
از دوری او استفاده کرده و خود بر تخت سلطنت تکیه کند مخفیانه دستور ترور او را میدههد.
با این حال او جرات نمیکند که اجازه دهد واقعیت این قتل برای مردم فاش شود.
داریوش در کتیبه خود مینویسد« :هنگامی که کمبوجیه به مصر لشگر کشید مهردم
به پلیدی روی آوردند .از آن به بعد دروغ در کشور ،در تمام پارس ،تمام ماد و سایر اسهتانها
نیرو گرفت ».یادآوری میشود که در مذهب زرتشت ،دروغ نوعی تجسم اهریمنی است که نظم
مورد تایید ایزد و حکومت نیک را به فساد و تباهی میکشاند.
«داریوش شاه میگوید :پس از آن ،یکی از مغان به نام گاﺋوماتا ( )Gaumataظهاهر
شد و به دروغ به مردم گفت من بردیا ،پسر کورش برادر کمبوجیه هسهتم .سهپس مهردم بهه
طرفداری بردیا در تمام پارس ،ماد و سایر اسهتانها علیهه کمبوجیهه شهورش کردنهد .او مقهام
سلطنت را تصاحب کرد .. .پس از آن کمبوجیه با دست خود کشته شد ».اگر چه بهر اسهاس
کتیبه داریوش استنباط میشود که کمبوجیه خودکشی کرده است ولی بر طبق گفته هرودوت او
در اثر سانحهای با شمشیر خود کشته میشود.
کتیبه بیستون ادامه میدهد که چگونه مردم جرأت داشتند به مقابله بها ایهن بردیها
دروغین برخیزند «زیرا مهردم از او هراسهی عظهیم داشهتند .او مهردم بسهیاری را کهه بردیها
[ حقیقی ] را میشناختند کشت ...مبادا مردم بفهمند که من بردیا پسر کورش نیسهتم ».کسهی
درباره دروغین بودن این بردیا سخنی نمیگوید .داریوش ادامه میدهد« :تا آنکهه مهن آمهدم.
پس از آن ،من از اهورامزدا طلب کمک کردم و اهورامزدا مرا یاری داد .در دهمهین روز مهاه
بغایادی ( )Bagayadiمن با تعدادی کمی از یارانم ،گاﺋوماتای مغ و پیروان اصلیاش را به قتل
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رساندیم ...من حکومت را از او پس گرفتم .با عنایت اهورامزدا من پادشهاه شهدم .اههورامزدا
پادشاهی را به من تفویض کرد ».
با آنکه داریوش پسر کورش نبود ،ولی به شاخهای مهم از دانشجویان نظامی خانهدان
سلطنتی هخامنشی تعلق داشت و به همین دلیل میتوانست داعیه سلطنت داشته باشد .اگر بها
قتل گاﺋوماتا ،داریوش تصّور میکرد که دیگر مشکالتش به پایان رسیده سخت در اشهتباه بهود.
زیرا مدعیان جعلی حکومت همچون طاعونی ،تمام امپراطوری ایهران را بهه مخهاطره انداختنهد.
مانند رویش قارچ در تاریکی ،از هر گوشهای مدعیان جعلی حکومتهای محلی ایران بزرگ سهر
بر کشیدند:

داریوش شاه میگوید :با عنایت اهورامزدا ،سال پس از پادشاه شهدن مهن
چنین کردم .من در نوزده نبرد جنگیهدم .بها عنایهت اههورامزدا آنهها را
شکست دادم و  9شاه را به اسارت گرفتم .یک نفر از آنها مغهی بهه نهام
گاﺋوماتا بود که به دروغ میگفت من بردیا پسر کورشم .او باعث شورش
مردم پارس شد .یکی نامش آسینا ( )Asinaاز اهالی ایهالم بهود .او بهه
دروغ گفت که من شاه ایالم هستم و مردم ایالم را علیه من بهه شهورش
برانگیخت .یکی نامش نی دینتوبل ( )Nidintu – Belاز اهالی بابل بهود
او به دروغ گفت من نبوکدرصر ( )Nebochadrezzarفرزند نبونیهدوس
( )Nabonidusهستم .او مردم بابل را به شورش برانگیخت .یکی دیگر
پارسی به نام مارتیا ( )Martiyaبهود .او بهه دروغ گفهت مهن ایمهانیش
( )Imanishپادشههاه ایههالم هسههتم .او ایههالم را شههورانید .یکههی نههامش
فراﺋورتس ( )Phraortesاز اهالی ماد بود .او به دروغ گفت من خشاتریتا
( )Khshathritaاز خانواده سیاکسار ( )Cyaxaresهستم .او مردم مهاد
را شورانید .یکی نامش سیسانتاخما ( )Cisantakhmaاز ساگارتیان بهود.
او به دروغ گفهت مهن شهاه سهاگارتیا ( )Sagartiaاز خهانواده سیاکسهار
( )Cyaxaresهستم .او مردم ساگارتیا را شورانید .یکی مغ به نام فهرادا
( )Fradaبود .او به دروغ گفت من شاه مارگیانا ( )Margianaهستم .او
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مردم مارگیانا را شورانید .یکی نامش وهیازداتا ( )Vahyazdataپارسهی
بود .او به دروغ گفت من بردیا پسر کورشم .او مردم پارس را شهورانید.
یکی دیگر ارمنی به نام آراخا ( )Arakhaبود .او به دروغ به مردم گفهت
من نبوکدنصر پسر نبونیدوس هستم .او مردم بابل را شورانید .

در جادهای که از اکباتان به بابل میرفت بر صخره کوه در کتیبه بیستون تصویر بهه
بند کشیده شده این افراد در یک ردیف متّصل به هم هنوز باقی مانده است :آسهینای ایالمهی،
نیدینتوبل بابلی ،مارتیای پارسی ،فراﺋورتس ماد ی ،سیسانتاخمای ساگارتی ،فرادای مارکیاناﺋی ،و
هیازداتای پارسی ،آراخای ارمنی و گاﺋوماتای مغ که در زیر پای داریوش لگدکهوب شده است.
به این تصهویر در زمهانی بعد ،در آخهر صف ،تصویر اسکونخا ( )Skunkhaبا کاله نهوک تیهز
سکاﺋی ( )Scythianاضافه شده است .درسهت مانند شاگرد تنبلی که معلم برای تنبیه مجبور
میکند با کاله مخروطی انتهای کالس بایستد .
البته در دورانی که هنوز عکاسی و یا هنر نقاشی چهره وجود نداشت و مردم از روی
تصویر غیردقیق چهره شاهان بر روی سکهها با ظاهر او آشنا میشدند ،اگر کسی هدفش کسب
قدرت بود ،ادعای هویت شخص دیگری که به واسطه اصل و نسبش حق سلطنت داشت ،راهی
منطقی به نظر میرسید .به خاطر بیاورید که در همین قرن بیستم چقدر طول کشید تا هویهت
شخصی که به دروغ ادعا میکرد «آناستازیا ( )Anastasiaوارث روسی ثروت خاندان رومانوف
( )Romanovesاست آشکار شود .نه ما و نه کسانی که در آن زمان این کتیبه را میخواندند
نمیدانیم که آیا شرح داریوش از وقایع آن دوران حقیقت دارد یا نه ،و یا آن طوری که بسیاری
از مورخین معتقدند ،داستان حجّاری شده او بر کتیبه بیستون تالشی بهود بهرای حفهظ آبهرو و
مخفی نگاهداشتن کودتایی غیر موجه علیه بردیای حقیقی ،پسر کورش ،وارث به حهق سهلطنت
پارس.
آیا اعتراضات داریوش در این کتیبه از حد معقول تجاوز میکند؟ واقعیت آن اسهت
که او به مراتب تأکید میکند در این سنگ نوشته حقیقت را بیان کرده است« .باشهد کهه بهه
واسطه این نوشته ،شما که بعدها این مطالب را میخوانید نسهبت بهه [درسهتی] اقهدامات مهن
متقاعد شوید .تصور نکنید که من دروغ میگویم  ».و «داریوش شاه میگویهد :مهن سهریعاً بهه
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اهورامزدا که راستی است و کاذب نیست روی آوردم و همه این اقدامات را در طول یک سال
انجام دادم  ».او در همین راستا مطالب زیاد دیگری نوشته است .متن این کتیبه بسیار طوالنی
است .ترجمه انگلیسی که به همراه خود آوردهام شامل نزدیک بهه پهنج ههزار کلمهه میشهود.
داریوش برای اینکه تأکید کند او دروغ را بسیار جدی میگیرد ،میگوید کهه دروغ تنهها طفهره
رفتن از حقیقت نیست بلکه نیروی اهریمنی قوی میباشد« :شما که پس از من شاه خواهید شد،
خود را با جدیت از دروغ محافظت کنید .اگر آرزومندید که کشورتان در امنیت به سر ببهرد
هر مردی را که از دروغ پیروی میکند شدیداً تنبیه کنید ».
به رغم آنکه ادعای داریوش درباره جعلی بودن بردیا حقیقت داشته باشد یا نه بایهد
پرسید که آ یا منازعه او با این فرد از حد جنگ قدرت معمولی بین مدعیان سلطنت هخامنشهی
فراتر می رفت؟ توسل مکرر او در این نوشته به اهورامزدا و حمالت متعدد او به «پیروان دروغ»
بر این مطلب اشاره میکنند که احتماالً چیز دیگری در جریان بوده .مخصوصا معرفی گاﺋوماتا،
یا بردیای دروغین به عنوان یکی از مغان دارای اهمیت زیادی است.
زیرا مغان در اصل یک کاست یا قبیله روحانی ماد بودنهد .درسهت ماننهد الویهها
( )Levitesدر میان یهودیان و هندوهای برهماﺋی ( )Hindu Brahminsکه به واسطه نسهب
خود ،قضاوت در مورد تمام امور مذهبی را در انحصار خود داشتند .در کشور متحهد پهارس و
ماد ،این گروه برای ملت جدید نقش کارشناسان روحانی را پیدا کردند که در تمام امور مربوط
به نیایش و پرستش تخصص داشتند .ولی بسیاری از محققهین معتقدنهد کهه اصهل مغهان بهه
زمانهای دورتر از زرتشت که با تعالیم خود سنتهای غیرتوحیدی مردم ایران را تغییهر داد بهاز
میگردد .به نظر این محققین ،مغان در قبال تعالیم مترقی زرتشهت موضهعی محافظهه کارانهه
گرفتند .در این حالت آنها قاعدتاً با اقدام زرتشت در تنزل دادن مقام خدایان متعددشهان بهه
شیاطین مجازی که سمبل بدترین خصوصیات طبیعت انسانی بودند به مخالفت برخاستند .آنها
قاعدتاً استفاده از گیاه هوم ( Haomaمترادف گیاه سُما  Somaدر میان هندوان) را در مراسم
مذهبی ترویج میدادند در حالی که زرتشت این عمل را تقبیح کهرده بهود .اگهر چهه از دوران
اصالحات مذهبی زرتشت مدتهای زیادی میگذشت ،مغان حتماً هنوز پایبند راه و روش مذهبی
گذشته خود بودند .بعدها موفق شدند عناصری از اعتقادات مذهبی خود را وارد دین زرتشهت
بکنند .به همین دلیل صد و پنجاه سال پس از داریوش ،پسرِ پسرِ نوهاش دیگر تنها متوسل بهه
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اهورامزدا نمیشد« .اردشیر ( )Artaxerxesشاه بزرگ میگوید :باشد که اهورامزدا ،آناهیتها و
میترا من را از پلیدی در امان نگاه دارند  ».گفته میشود که او بر خالف تمهام سهنن زرتشهتی
دستور میدهد که مجسمهای طالیی از آناهیتا ،الهه آب بسازند.
پس از مرگ کورش ،مغان حتماً از آن مدعی سلطنت پشتیبانی میکردند که امکهان
زیاد داشت از سنن مذهبی و باستانی آنها دفاع کند .و با آن حاکمی مخالفت میکردند که بهر
آن بود پرستش اهورامزدا را به عنوان تنها خدای این جهان ترویج کند ه آنطهور کهه داریهوش
کرد« .داریوش شاه میگوید :ای کسانی که بعد از من شاه میشوید ،با کسی که از دروغ پیروی
میکند و یا بدکار است دوستی مکنید .آنها را شدیداً تنبیه کنید».
از آنجا که هیچ اثری از کورش باقی نمانده که در آن به خدای خاصهی اشهاره شهده
باشد ،تعلق مذهبی او برای ما روشن نیست .ولی به سبب بردباری کهه او نسهبت بهه مهذاهب
گوناگون ملل تحت حکومت خود نشان میداد میتوان نتیجه گرفت که کورش در امور ایمانی
تعصب نداشت .در حالی که داریوش در کتیبهاش مکرراً به اهورامزدا متوسل میشود وعهالوه
بر آن در لوحهایی طالیی که در اکباتان از زیر خاک کشف شده است از پدر بزرگش آرسامس
( )Arsamesو جدش آریامنس ( )Ariamnesتمجید میکند و در هر دو تنها از ایزد بهزرگ،
اهورامزدا یاد میکند .آیا نزاعی که پس از مرگ کهورش میهان مهدعیان سهلطنت در گرفهت
کشمکشی بود که در یک سوی آن درباریان طرفدار مغان قرار داشتند کهه تهالش میکردنهد
مذهب سنتی و چند خدایی ایرانیان را احیاء کنند و در سوی دیگر شاخهای از خاندان سهلطنتی
که داریوش به آن تعلق داشت و مصمم بود پیروی از دین زرتشت و پرستش اهورامزدا را بهه
عنوان خدای یگانه ترویج کند؟ آیا این منازعه مقدمهای بود برای آنکه بعدها کهارتیر روحهانی
اعظم زرتشتی در زمان خود به «پرستندگان دیوان» یورش ببرد؟ البته همه اینها حدس و گمان
است ولی نامحتمل نیست زیرا شواهد دیگری در دست است که دربار داریوش ارادت خاصهی
به اهورامزدا داشت .هنگامی که پسرش خشایارشا ،معابد آتن را به آتش کشید ،برخالف نظهر
یونانیان ،عمل او علیه تمدن یونان نبود ،بلکه حملهای بود علیه بت پرستی آنها .
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بهشت ،جهنم و شیطان

این نظریه که داریوش کامالً پایبند دین زرتشت بود شاید روشن کننده فرآیند اسهرار آمیهزی
باشد که بر ا ساس آن تعدادی از اصول اعتقادی و کلیدی دین زرتشت از این طریق وارد دیهن
یهود شده است .این اصول مذهبی ،مدتها قبل ازداخل شدن اعتقهاداتی چهون «آخهر زمهان» و
«ظهور مسیح» در دین یهود که سرنوشت جهانِ تحت حاکمیت روم را به طور کامل تغییر داد
وارد این دین شده بودند.
متأسفانه تنها سندی که درباره رابطه بین تبعیدیان یهودی و حاکمهان هخامنشهی در
دست است در کتابهای عزرا ( )Ezraو نحیمها ( )Nehemiahاسهت کهه ههر دو از کتابههای
توراتاند .شرحی که این دو در کتابهایشان اراﺋه دادهاند چنان کالف سردرگمی است ،با تاریخ
و نامهای گیج کننده پادشاهان که مورخین نسلهای مختلف درباره اینکه کدامیک قبل از دیگری
میزیسته و یا اینکه چه زمان و چگونه دیوارهای اورشلیم تعمیر گردیده و معبهد آن بازسهازی
شده اختالف نظر داشتهاند .چیزی که آشکار است این است که هم عزرا و هم نحمیا در قهرن
پنجم قبل از میالد در دربار سلطنتی پارس یان دارای مقامهای مهمی بودند ( نحمیا ساقی پادشاه
بود) .هر دو از پادشاه هخامنشی کمک مالی و رخصت گرفتند کهه بهه سهرزمین پهدری خهود
مراجعت کنند .پس از بازگشت ،انقالبهی مهذهبی بهه راه انداختنهد کهه در اثهر آن برداشهت
خاصشان از دین حقیقی یهود با زور بر مردم متحیر تحمیل شد .از زمان این انقالب به بعد تنها
یهودیان تبعیدی که به سرزمین خود مراجعت کرده بودند در زمره یهودیان حقیقهی محسهوب
میشدند .اگر این دو در زمان خدمت به پادشاهان ایرانی ،جنبههایی از اصول ایمانی ایرانیان را
حتی به طور ناخودآگاه جذب نکرده بودند ،جای تعجب داشت .نتایج این انقالب در دین یهود
دارای اهمیتی بسیار بود .زیرا به اعتقاد بسیاری از محققین ،این عزرا بود که متون سنتی را که
یهودیان تبعیدی حفظ کرده بودند جمع آوری نمود ،ویرایش کرد و در نتیجه آن تورات یههود
[کتاب عهد عتیق] را بوجود آورد .
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زیر صخرهای که ایستادهام همراه ایرانیام را میبینم که با حرکهات دسهت چیهزی میگویهد و
مرتب به ساعتش اشاره میکند .در کنار جادهای که صبح اتومبیلمان را پهارک کهرده بهودیم،
اکنون صف طویلی از اتومبیلهای خاک گرفته و زنگ زده تنگاتنگ یکدیگر پارک شهدهاند .بهه
رغم آنکه چوب بستها مانع دیدن کتیبه داریوش میشوند ،سهحر ایهن محهل هنهوز در جهذب
شهروندان جمهوری اسالمی مؤثر است .با دقت از صخره پایین میآمدم و میاندیشیدم که اگر
بردیا یا گئوماته (نام واقعیشان هر چه باشد) پیروز میشد مسیر تاریخ چگونه تغییر میکرد .به
نظر میرسد که پیروزی داریوش بر مغان موجب شد که تعهالیم زرتشهت در مرکهز حکومهت
ایران قرار بگیرد .از آن طریق ،برداشت این دین از اساس گردش جهان ،در افکار ملهل تحهت
حکومت ایرانیان نفوذ کرد ،ابتدا وارد دین یهود و سپس وارد مسیحیت گردید .بعد هم جههان
غرب و هم جهان اسالم آن را به ارث بردند.
اتومبیل خود را به زحمت از میان اتومبیلهای دیگری که جنب ما پارک کرده بودنهد
خارج کردیم و بار دیگر در جادهای که روزگاری توبیاس ( )Tobiasو فرشته پیموده بودند بهه
سوی محلی راه افتادیم که گفته میشود از زمان هخامنشیان باقی مانده است .این محل تجسم
رابطه نزدیک دربار داریوش با یهودیان است .تقریبا در انتهای خیابان که بهه نزدیکهی مرکهز
شلوغ و تجاری همدان امروزی ختم میشود ،در فاصلهای نه چنهدان دور از تپههای کهه روزی
اکباتان در آن ساخته شده بود ،ساختمان مقبهره اسهتر و مردخهای ()Ester and Mordecai
قرار دارد .این دو شخصیتهای تورانی هستند که در زمان حکومهت پسهر داریهوش بهه نهام
خشههههایار ( Xerxesاخایارشههههایا  Akhayarshayaدر زبههههان پارسههههی ،اخاشههههوِروُش
 Akhashveroshدر زبههان عبههری ،آهاسههواِروس  Ahasuerusدر انجیههل کینههگ جیمههز)
میزیستند .مانند مقبره دانیال نبی در شهوش ،نهه در ایهن سهاختمان چیهزی هسهت و نهه در
تابوتهای داخل آن که نشانی از عصر هخامنشی داشته باشد .روی این تابوتها که بر سهکویی از
چوب آبنوس قرار داده شدهاند روکشی ضخیم و ملیله دوزی شده به سبک اسالمی کشیده شده
است .واضح است که تمام این مجموعه به دوران قرون وسطی مربهوط میشهود .ایهن روزهها
کسی جز خارجیهای یهودی از این محل دیدن نمیکند .ولی در گذشته این مقبره محل زیارت
مردم زیادی بود .به گفته «مایمونایدز )Maimonides( »112فیلسوف قرن دوازدهم مهیالدی،
 112ابن میمون  -م
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در کتاب مقدس ،پس از پنج کتاب موسی ،کتاب استر ،که در آن ههر دوی ایهن شخصهیتهای
یهود [استر و مردخای ] حضور دارند مهمترین کتابها است.
ولی امروزه اغلب محققین معتقدند که این کتاب یکی از اولین داستانهای شناخته شده
است که بر اساس سبک داستانهای «هزار و یک شب» شهرزاد ،شهاهزاده ایرانهی نوشهته شهده
است .در این کتاب به وقایعی اشاره میشود که معنی و مفهوم جشن پوریم ( )Purimیهودیان
را روشن میکند .همین محققین معتقدند که کتاب استر ،مدتهای طهوالنی پهس از ایهن وقهایع
نوشته شده است .حتماً فرهنگ بابل نیز در تنظیم داستان استر نیز نفوذ کرده است زیرا نهام
دو شخصیت اصلی این داستان از روی نامهای خدایان بابلی اقتباس شده اسهت :یعنهی اسهتر از
ایشتار و مردخای از مردوک خای (به معنی مردوک زنده است) گرفته شدهاند.
تدوین کتاب استر ،به تنهایی خود دلیلی است که رابطه نزدیک بهین دربهار ایهران و
مردم یهودِ تحت حاکمیتشان در خاطرههای مردم یهود زنده مانده بود و ارج گذاشهته میشهد.
نام اصلی استر در زبان عبری هداساه ( )Hadassahبه معنی درخت آس ( )Myrtleاست که
هم در میان زرتشتیان و هم در میان یهودیان دارای جایگاهی ویوه است .اگر رابطه نزدیکی بین
دربار ایران و مردم یهود وجود نداشت هیچ نویسندهای جرأت نمیکرد در داستانش ادعا کنهد
خشایارشا با استر ازدواج کرده است .زیرا خوب میدانست که خوانندههایش آنرا باور نخواهند
کرد ،حال این امر حقیقت داشته باشد یا نه ه البته بر اساس نوشتههای هرودوت چنهین امهری
حقیقت نداشته است .به عالوه به علت قدمت کمِ مقبره استر و مردخای و محتویات داخل آن،
قطعاً رابطه نزدیک بین دربار ایران و مردم یهود تا قرنها بعد حتی پس از ورود اسالم به ایران
ادامه داشته است .کارشناسان محلی یکی از قبرهای موجود در این مکان را قبر شوشان دخت
(دختر شوش ) ملکه یهودی یزدگرد اول ،امپراطور ساسانی در قهرن چههارم مهیالدی شناسهایی
کردهاند.
دیوارهای کج و گچی داخل مقبره استر و مردخای با حروف غلط عبری عجیبی تزﺋین
شده است .در واقع نوشتههاآنقدر غلط دارند که قابل خواندن نیستند .واضح است که در طول
قرون متعدد این دیوارها رنگ شدهاند و کسانی که با زبان عبری آشنایی نداشتهاند این حروف
عبری را رنگ کردهاند .از خادم مقبره ،معنی اولیه این کلمات را پرسیدم .در این روز تعدادی
یهودی در شهر جنوبی شیراز به جرم خیانت و خرابکاری محاکمه میشدند .او با شکاکیت بهه
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همراه ایرانی من نگاهی کرد و پرسید که آیا میتوانم به زبان فرانسه صحبت بکنم؟ سهپس بهه
زبان فرانسه گفت اینها عالﺋم مغان هستند که حاخامهای عصر باستان میتوانستند بخوانند ولی
امروز کسی نمانده که بتواند آنها را بخواند .وقتی از او درباره قدمت تابوتها پرسیدم در جهوابم
گفت دو هزار و پانصد سال از عمر این تابوتها میگذرد .هدف او در این مقبره ترویج داسهتان
استر و مردخای بود و از این هدف خود نیز منحرف نمیشد.
قبل از خارج شدنم از مقبره و بازگشتم به خیابان شلوغی که پر بود از مینی بهوس و
موتورهای پر سر و صدا ،در جواب به درخواست خادم مقبره برای «هدیه» تنها خودکار خودم را
به او دادم .درب آهنی بزرگ پشت سر ما دوباره بسته شد .جای تأسف دارد که رابطه گرم و
تاریخی بین یهودیان و ایرانیان اینگونه خراب شده است .زیرا در طول هزار و چند سال قبل از
ورود اسالم  ،در اثر رابطه نزدیک بین ایرانیان و یهودیان بسیاری از عناصر فلسفی و ایمانی دین
زرتشت وارد جریان اصلی تفکر مذهبی جهان گردید ه اعتقاداتی که در آن دسته از کتب اولیه
عهد عتیق که قبل از تبعید یهودیان به بابل و برخورد با ایرانیهان نوشهته شهده بهود بهه طهرز
مشهودی غایب است.
در تورات یا به عبارتی دیگر پنج کتاب موسی و سایر کتابهای عهد عتیق که قبهل از
تبعید یهودیان به بابل نوشته شده بود ،آمده است که پس از مرگ ،ارواح همه مردم ،با گنهاه و
بی گناه برای همیشه به محلی تاریک و دلتنگ در زیر زمین به نام شاﺋول ( )Sheolمیروند .بر
اساس داستانهای یهود ،حتی روح پیامبر معصومی چون سهاموﺋل (« )Samuelاز زمهین خهارج
شد» .ساموﺋل همان پیامبری است که جادوگر صبر ( )Witch of Endorبه نمایندگی سلطان
شاﺋول ( )King Saulبا او مشورت کرد .اعتقاد به زندگی پس از مهرگ ،رسهتاخیز ،مجهازات،
پاداش ابدی و وجود بهشت با مشخصات یک باغ (مترادف بهشت در زبان انگلیسی Paradise
میشود که از لغت پارسی پردیس به معنی باغ گرفته شده است) قبل از ههر قهوم دیگهری در
میان پیروان زرتشت رواج داشت .امروزه اغلب یهودیان از این امر بیخبرند و به رغم آنکه در
انجیل (کتاب عهد جدید) نیز هیچ جا ،بهشت به طور مشخص شرح داده نشده است مسیحیان
هم کمتر از یهودیان از نفوذ اعتقادات ایرانی در مذهبشان اطالع دارند.
عالوه بر اعتقاد به وجود بهشت ،اعتقاد به جهنم و شیطان که حاکم آن است نیهز از
دین زرتشت وارد دین یهود و از آنجا وارد مسیحیت شد .در اعتقادات اولیه دین یهود ،نیروی
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مستقل شیطانی وجود نداشت .هر کسی به تنهایی مسؤول اعمال خهود بهود .پهذیرفتن وجهود
نیروی شیطانی که با نیروی ایزدی برابری میکرد ،از طرف کسانی که سعی میکردند پرستش
یهوه خدای واحد را ترویج کنند ،توهینی غیرقابل پذیرش محسوب میشد .ولی پس از پیروزی
ایرانیان ،اعتقاد به نیروی شیطانی که عامل همه پلیدیها در جهان بود ،بهرای مردمهی کهه بهه
سبب وقایع تاریخی خاورمیانه و منازعه نیروهای سیاسی رنج میبردند چنان جاذبهای در توضیح
شرایط زیستشان داشت که موجب بسط وسیع سنن یهود گردید .از این زمان به بعد دیگر بهه
نظر میرسید که دربارگاه ایزدیِ عرش اعلی ،بازپرس و پلیس یزدانی وجود داشهت کهه بهرای
تنبیه خطاکاران در دادگاه خداوند حاضر میشد .نام او «رقیب» (« ،)Antagonistدشمن» و یا
«مخالف» بود .نامی که در زبان انگلیسی از لغت عبری شیطان ( )Satanمشتق شهد بهود .در
تورات ،نام شیطان برای اولهین بهار در کتابههای ایهوب ( )Jobو زکریها ( )Zachariahظهاهر
میشود .و هر دو این کتابها در زمان اسارت یهودیان در بابل و یا پهس از آن کهه بهه دسهت
ایرانیان آزاد شدند نوشته شده است .ولی به زودی همانطور که همه با آن آشنایی داریم ،نقش
شیطان از پلیس و بازپرس به مروّج پلیدی تغییر پیدا میکند .فرآیند ایهن اسهتحاله را بعهدها
درکتاب تواریخ ایام ( )Book of Chroniclesمیبینیم .در این کتاب داسهتانی کهه قهبالً در
کتاب دوم ساموﺋل ( )Samuelمطرح شده بود و بر اسهاس آن خهدا عمهداً حضهرت داوود را
گمراه کرده بود بازنویسی میشود .این بار نویسنده کتاب ،شیطان را مسؤول گمراههی حضهرت
داوود قلمداد میکند و نه خدا .این اولین باری است که در تورات ،شیطان به مثابه نیرویی پلید
ظاهر میشود .بعد از ایهن ،در دوره «معبهد دوم» یههود ،یعنهی بهین دوره هخامنشهیان و دوره
امپراطوری روم  ،شیطان و اعمال او نقشی بیشهتر در دیهن یههود ،و پهس از آن مسهیحیت ایفها
میکنند.
در ابتدا یهودیان با اصولی چون رستاخیز ،وجود بهشهت ،جههنم و شهیطان مخالفهت
میکردند زیرا آنها را به مثابه نفوذ اعتقادات خارجی در دین یهود میپنداشهتند .ایهن یکهی از
موارد اختالف نظری بهود کهه هنهوز در عصهر عیسهی مسهیح بهین فریسهیان ( )Phariseesو
صدوقیان ( )Sadduceesموجب شکاف بود .به همین دلیل در انجیل (کتاب عهد جدیهد) ،در
کتاب «اعمال رسوالن »113میخوانیم که« :صدوقیان میگویند که رستاخیز ،فرشته و روح وجود
Acts of Apostles 113
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ندارد ولی فریسیان آنها را میپذیرند  ».اگر چه در آن دوران فریسیان در اقلیت بودند ،ولی از
آنجا که توانستند پس از حکومت رومیها به بقای خود ادامه دهند ،تفکرشان شاخه اصلی دیهن
یهود گردید.
در نهایت یهودیان به طور کامل به اصول بهشت و جهنم ایمان نیاوردند .این وارثان
مسیحی و مسلمان دین یهود بودند که با اشتیاق ،اصول ایمانی خود را بر اساس اعتقادات ایرانی
پایه ریزی کردند و شیطان را سمبل همه پلیدیها و خطاها قرار دادند .کتاب مکاشهفه یوحنها
( )Book of Revelationکه در پایان قرن اول میالدی تنظیم شد نقش اهریمن در تهاریخ را
اینگونه تشریح میکند:
و چون هزار سال به انجام رسد شیطان از زندان خود خالصی خواهد یافت.
تا بیرون رود و امتهایی را که در چهار زاویه جهانند یعنی جوج و ماجوج
را گمراه کند و ایشان را به جهت جنگ فراهم آورد که عدد ایشان چهون
ریگ دریاست.
(مکاشفه یوحنا )20 :7 – 9
و این به قرآن ،کتاب مقدس اسالم که به محمد نبی در قرن هفتم میالدی وحی شد،
سپرده شد تا بهشت را با تمام مشخصات ایرانیاش به عنوان مقصد نهایی روح مؤمنین تشهریح
کند:

که آنهاراست رزقی معین .از میوهها و گرامی داشتگانند .در بهشتههای
پرنعمت .بر تختهایی که روبروی همانهد .و جهامی از چشهمه خوشهگوار
میانشان به گردش درآید .سفید است و نوشندگانش را لذت بخش .نهه
عقل از آن تباهی گیرد و نه نوشنده مست میشود .زنانی درشت چشم که
تنها به شوهران خود نظر دارند ،همدم آنهایند .همانند تخم مرغهایی دور
از دسترس.
(الصافات )41 – 49
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به این ترتیب ،محمد آخرین پیامبر خدا ،پیشگویی زرتشت اولین پیامبر را مورد تاﺋید
قرار داد .با تکمیل این دور به پایان سفر خود نزدیک شده ام .با ردیابی نفوذ افکار این پیهامبر
ایرانی در طول تمام دوره دوهزارو پانصد ساله ،از طلوع تمدن ایران تا عصر ما تنها چیهزی کهه
باقی مانده تجسس و تحقیق در دوران قبل از اسالم ،مسیحیت ،دیهن یههود ،قبهل از کهورش و
هخامنشیان و قبل از شروع تاریخ مدون ایران ،یعنی دوران خود زرتشت است.
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نوروز

در کتاب «راهنمای جهان غریب» ( )Lonely Planet Guideآمده است« :تا آن جا که ممکن
است سعی کنید از سفر به ایران تا ده روز قبل و بعد از مراسم پر هرج و مرج نوروز که جشن
سال نو ایرانیان است و حدود بیست و یکم ماه مارس شروع میشود خودداری کنید ».ولی این
درست همان زمانی بود که من برای سفر نهاﺋی خود انتخاب کرده بودم .هدفم از این سفر
جستجوی نشانهایی بود که از زرتشت به جای مانده بود.
مراسم جشن نوروز اساساً ملی است و ریشه اسالمی ندارد .نوروز حداقل از زمان
کورش و شاید قبل از آن ایام تعطیالت ایرانیان بوده است .وحتی امروز با وجود تمام تعصبات
مذهبی ،نوروز به عنوان مهمترین ایام سرور و شادمانی در جمهوری اسالمی ایران جشن گرفته
میشود .اگر نوروز را مترادف ایام کریسمس در اروپا تصور کنید باید تفاوتهای اساسی آن را در
نظر بگیرید .اگرچه کریسمس یا «یول» ) (Yuleنامی که ژرمنها ،ابتدا به آن داده بودند ،احتماالً
در مذاهب غیر توحیدی ،یا آﺋین میترا ریشه دارد ،ولی در طول دو هزار سال گذشته کامالً جنبه
مسیحی به خود گرفته است .نام کریسمس از عبارت «نیایش جماعت مسیح» ( Christ’s
 )Massمشتق میشود و به یکی از وقایع اصلی و مقدس مسیحیت ،یعنی تولد عیسی مسیح
مربوط میشود .ولی نوروز ایرانیان هیچ گاه هویت خود را از دست نداد و مراسم اسالمی در آن
ادغام نشد.
شاید نوروز ،تنها مرهمی است بر خلق ناامید ،خودزن و عزاردار شیعیان .به نظر میرسد
در سال نو ،احساس سرور و شادمانی همه ایرانیان را فرا گرفته و اشتیاق به سفر را در آنها زنده
میکند .مسافرت در جادههای ایران که در بهترین مواقع هم پر از خطر است ،در ایام نوروز
تقریباً برابر با خودکشی است .از آنجا که خانوادهها از اطراف کشور برای گرد همایی اقدام به
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مسافرت میکنند ،هتلهای شهرهای توریستی از هفتهها قبل رزرو شده و اتاق خالی به سختی
پیدا میشود .در این ایام همکاران به یکدیگر هدیه میدهند و در خیابان مردم به غریبهها
شیرینی تعارف میکنند .ضمناً بسیاری ازمراسم ازدواج در نوروز صورت میگیرد .شبها ،خصوصاً
در شهرهای توریستی مانند شیراز ،مردمِ مسرور برای تفرّج به خیابانهای آذین شده میآیند.
دستههای عروسی بر پشت کامیونهای رو باز ازدحام کرده ،در حالی که باد چادرهای سیاه زنان
را کنار زده و لباسهای خوشرنگ عروسی آنها را نمایان میکند ،با فریادهای شادی و صدای
سازهای بادی در خیابانهای مرکزی شهر عبور میکنند.
در نوروز ،در بسیاری از خانهها بطور مخفیانه شرابهایی تهیه میشود که به جای انگور
از آب انار و عسل درست شدهاند .این یا برای جلوگیری از برانگیختن ظنّ مقامات مذهبی است
و یا برای عدم ارتکاب گناه در نوشیدن شراب انگور که در اسالم حرام گردیده است .بیرون
مغازهها و رستورانها شاخههای سرو ،سداب 114و آس که در دین زرتشت دارای معانی خاصی
هستند میگذارند .و در تمام دکانهای کسب و سالن هتلها میز هفت سین دیده میشود .در این
میز هفت سین اقالمی مانند سیب ،سکه ،سیر ،سرکه ،سبزی ،سنبل ،سماق و یا چیزهای دیگری
که دارای رنگ سرخاند قرار داده میشود .معنی سمبلیک این اقالم اسرار آمیز است .چه
رابطهای بین سرکه و سکه میتواند وجود داشته باشد؟ بعالوه برای اسالمی کردن این سنت،
معموالً کتاب قرآنی نیز در سفره هفت سین قرار میدهند .هرچند که نه با سین شروع میشود
و نه چیزی به معنی نهفته سفره هفت سین میافزاید.

115

وقتی که شب قبل از نوروز وارد هتلم در تهران شدم ،سفره هفت سینی در سالن هتل
گذاشته شده بود .از دربان هتل درباره سفره هفت سین پرسیدم ،ولی تنها چیزی که او به من
گفت این بود که این نشان نوروز است .صندوقدار هتل هم چیز بیشتری نمیتوانست بگوید.
روحانی جوانی که در کنار میز اطالعات در انتظار دوستش بود گفت معنی این سفره هفت سین
هر چه باشد ،اسالم آن را نمیپذیرد ولی به رغم آن ،روحانیون هنوز موفق نشدهاند مردم را در
روی گرداندن به این سنّت باستانی متقاعد کنند .سپس با چهرهای ترش اذعان کرد ترکیب
سفره هفت سین به دوران قبل از اسالم باز میگردد.

 114نوع کوای آن اسفند است  -م
 115برای توضیح متفاوت در باره سفره افت سین به یادداشتهای مترجم مراجعه کنید  -م
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به استناد کتب تاریخی ،نوروز سنتی بسیار کهن است .این سنت نه تنها چیزی کمتر از
مراسم سال نو مسیحی ندارد بلکه داریوش با حک نام آن در تخت جمشید ،نوروز را جاودانی
کرده است .تحت حکومت امروزی که نسبت به زمان داریوش دارای خصلت استبدادی کمتری
است  -آیت اهللهای ایران به رغم شهرت بدی که در مطبوعات گرفتهاند رقیبی برای حکام
مطلقه باستان نیستند  -نوروز جشن همه مردم است و مختص به شاه نیست .شاید در زمان
هخامنشیان هم وضع بدین منوال بود ولی رعایا نمیتوانستند تصویر جشن وسرور [خودشان] را
بر سنگ حجاری کنند.
وضعیت زندگی عوام در زمان کورش و داریوش و یا بعداً تحت حکومت اردشیر و
یزدگرد در زمان ساسانیان هر چه بود ،امروزه مردم ایران ،کارگر و تحصیل کرده ،غنی و فقیر،
همگی در این ایام با یادآوری جزﺋیات تمدن ما قبل از اسالم خود احساس غرور و افتخار
میکنند .به رغم سیزده قرن حاکمیت اسالم ،هنوز مردم زیادی برای دیدن باقی مانده معابد
زرتشتی در یزد و اطراف آن که محل زندگی بسیاری از اجتماعات زرتشتی ایرانی است
میروند .صدها توریست ایرانی با پوشیدن بهترین لباس ایام تعطیل خود به دیدار خرابههای
باستانی ایالمی ،هخامنشی و ساسانی میروند .برای کسی که با اسالم نوع ایرانی آشنایی نداشته
باشد  -دوگانگی شخصیت بین خود آگاهی که زمانی تحت حمایت خدای خود یعنی اهورامزدا
یکی از ابر قدرتهای جهان باستان بودند و پایبندی به ایمان جدیدشان در اهلل خدای عرب -
حال و هوای نوروز عجیب مینماید .به سبب محبوبیت وسیع حماسه ملی این ایام و اشعار
باشکوه کتابِ شاهنامه فردوسی که ظاهراً شرح تاریخ قبل از پیروزی اسالم است به نظر
میرسد که سمت و سوی قلب ایرانیان مشخص نیست و همیشه به سوی مکه نمیرود.
از آنجا که من یک خارجی بودم و بقیه مردم مشغول برگزاری جشن خود بودند،
احساس زمان نوجوانی در من زنده شد چه در کنار پیست رقص شاهد پایکوبی دیگران بودم و
دلم میخواست که کسی هم از من بخواهد به پایکوبی آنها بپیوندم .ولی همین بیگانگی به من
فر صتی داد که با دیدی واقع بینانه به ارزیابی این جشن ایرانیان بپردازم .با توجه به این که
بیش از هر زمان دیگری به نفوذ الهامات زرتشت بر جامعه ایرانی نزدیک شده بودم ،امید آن
را داشتم که نقش تعالیم زرتشت را در این مراسم جشن وسرور پیدا کنم .ولی پس از مطالعه
هر چه که میتوانستم پیدا کنم ،به سرعت دریافتم که ظواهر با واقعیات مطابقت نمیکند.
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به نظر میرسد که اصل ایام نوروز ایرانی نیست 116بلکه از کشور همسایه بابل به عاریت
گرفته شده است .در میان مردم سامی خاور میانه ،مهمترین ایام جشن و سرور روزی بود که
تاج گذاری ساالنه خدا اطالق میشد .در این ایام ،در بابل ،مجسمه مردوک را که خدای ملی
آنها بود از معبد خارج میکردند ،در خیابانهای شهر به گردش میآوردند و سپس به معبد خود
که در کنار زیگورات بزرگ  -کوهی پلهای ساخته دست انسان که در تورات از آن به عنوان
برج بابل یاد شده  -بود باز میگرداندند .اگر این صحنه شما را به یاد عید رستاخیز مسیح
( )Easterدر کشورهای ساحل دریای مدیترانه چون مالت میاندازد که در آن مردم مجسمه
مریم مقدس را از کلیسا خارج میکنند و پس از گرداندن در شهر دوباره به کلیسا باز
میگردانند ،چنین تقارنی احتماالً تصادفی نیست .حتی یهودیان امروز -که با داشتن تصویر و
مجسمه خدا مخالفند -مراسم سال نو را که به «راش حاشانا» ( )Rosh Hashanahمعروف
است به عنوان مراسم سمبلیک تاج گذاری خدا تلقی میکنند .در بابل باستان ،آخرین پادشاه آن
نبونیدوس ) (Nabonidusکه توسط کورش از تخت شاهی پاﺋین کشیده شد به علت عدم
حضورش در پایتخت در سالهای آخر سلطنت مقصر فروپاشی امپراطوریش شناخته شده بود.
زیرا بدون حضور او نمیتوانستند آﺋین سال نو را جشن بگیرند و مردوک نمیتوانست از
مردمش در مقابل مهاجمین دفاع کند .این امر قطعی به نظر میرسد که این کورش بود که این
مراسم خارجی را برای تثبیت سلطنت خود وارد ایران کرد .به این ترتیب نوروز در فرایند
تکامل خود تبدیل به یکی از ظواهر هویت ایرانی شد.
اگر نوروز در اصل مراسمی زرتشتی نیست ،پس معنی داستانهای شاهنامه که مردم
امروز ایران به عنوان چهار چوب تاریخ ماقبل اسالم خود آن را میخوانند چیست؟ با دقت
بیشر در مطالب شاهنامه روشن میشود که حوادث تشریح شده در خود ایران رخ نداده است
بلکه با توجه به نام شهرها و مردم که در این داستانها آورده شده است در نقطهای دورتر در
شمال شرق ،حدود سرزمین اساطیری توران رخ دادهاند (امروزه به کودکان دبستانی میآموزند
که توران کشور ترکان ،دشمن سنتی ایرانیان بوده است .در حالی که ترکان قرنها بعد از حوادث
تشریح شده یعنی وقتی که خاطره این وقایع محو و به حماسه تبدیل شد ،ظاهر شدند) .برای
خاتمه تحقیقاتم درباره این پیامبر ایرانی میبایست نه به ایران بلکه به آسیای مرکزی نظاره

 116به یادداشت مترجم در باره نوروز در قسمت ضمیمه مراجعه شود
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میکردم .برحسب تصادف محل وقوع بسیاری از داستانهای شاهنامه و شروع تبلیغات مذهبی
زرتشت در محلی بود که سالها قبل از آن دیدار کرده بودم و هنوز خوب در خاطر داشتم.
تویوتای لندکروزر خود را کنار پرتگاهی بر باالی رودخانه پارک کرده ،خارج شدیم تا کمی به
اطراف نظاره کنیم .در آن پاﺋین ،باریکه آب به رنگ سبز و آبی درخشانی در بستر پر پیچ وخم
خود در جریان بود و گیاهان روﺋیده در حاشیه آن در معرض تازیانه باد وشن قرار داشتند.
خورشید سوزان بر زمین داغ میتابید .ناگهان راننده ترکمن من به زیر ماشین خزید ،از جعبه
ابزار بیلی بیرون کشید و برای دفن خود تا گردن در زیر شن سیاه مشغول کار شد .در پاسخ
نگاه متعجب من با لحنی که به نظر میرسید انتظار داشت من دلیل کار او را بدانم ،گفت :
«برای رماتیسم».
این معروفترین رودخانه آسیای باستان است که در نزد یونانیان به اکسوس )(Oxus
شهرت داشت (و امروز به نام آمودریا شناخته میشود) .این رود در مسافتی برابر هزار میل
[حدود هزار و ششصد کیلومتر] از کوههای یخ گرفته فالت پامیر در مرز افغانستان تا دریای
آرال که آب آن در حال کاهش است جریان دارد .در سمت جنوب غربی این رودخانه« ،قره
قوم» ) (Kara Kumیا شن سیاه است که در آن سوی کوههای «کوپت داغ» (Kopet
) Daghبه «دشت کبیر» ،بیابان بزرگ ایران تبدیل میشود .در سمت جنوب شرقی ،شهر
افغانی بلخ و مزار شریف (ادعا میشود مقبره علی چهارمین خلیفه اسالم در آن است) قرار
دارد .در شمال شرق قزل قوم ) (Qyzyl Kumیا شن سرخ ،بخارا وسمرقند ،شهرهای
افسانهای آسیای مرکزی قرار دارند .در همین اطراف بود که اسکندر کبیر در حالی که
خیمههای پوستی را با کاه پر کرده بود کلک ساخته و ارتش خود را از روی رودخانه عبور داده
بود.
به سبب نقش بسیار مهم برخی از اماکن در حوادث تاریخی ،در انسان آن چنان توقعی
از عظمت بوجود میآید که دیدار از آنها و دیدن واقعیت این اماکن نمیتواند جوابگوی آن
انتظارات باشد .نمیدانم که توقعم از رودخانه آمودریا چه بود ولی باید میدانستم که منظره این
رودخانه با آنچه که من در تصور داشتم تفاوت میکرد .آنچه که من در پاﺋین این پرتگاه در
خود رودخانه و اطراف آن میدیدم دارای آن خصوصیت نبود که نشان بدهد روزی حادثهای
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مهم و باستانی در آن رخ داده است .آمودریا چیزی بیش از رودخانهای نیست که از یک بیابان
به بیابان دیگری در جریان است.
البته بیابانهای این منطقه از نوع کویری نیستند .در ساحل رودخانه تعدادی مزرعه که
خوشههای کم تراکم گندم و برنج در آنها روﺋیدهاند به چشم میخورد .زمینهای اطراف نیز
بطور کامل بایر نیستند .اینجا و آنجا بتههای کوچک در این آب و هوا دوام آورده ،دستههایی از
علف بلند به شنهای زمین ثبات دادهاند .این منطقه حاشیه جنوبی استپهای اروپا-آسیایی
) (Eurasianعظیمی است که از بالکان تا مغولستان گسترده است .در روزگارهای قدیم
سواحل این رودخانه حاصلخیزتر از امروز بوده است .در آن دوران ،مزارع گندم و سبزیجاتِ
این ناحیه پاسخگوی نیازهای مردم نیمه چادرنشین این منطقه بود .از دورانی که از خاطرهها
محو شده است تا هزاره اول دوران کنونی خودمان که ترکان وارد این منطقه شدند ،مردمی که
بر این ناحیه تسلط داشتند به زبانهای ایرانی تکلم میکردند .آنها به شبکه وسیعی از طوایف و
اقوامی تعلق داشتند که با ارابههایی که با گاو کشیده میشد در طول این استپها کوچ میکردند.
به هنگام استراحت ،خیمههای مدور و نمدی خود را میافراشتند و مزارع گندم و سبزیجاتی
میکشتند که در فصل درو به آنها مراجعت میکردند .مکنت و دارایی این مردم باالخره تا
حدی باال رفت که طبقهای صنعت کار در میان آنها بوجود آمد .این طبقه سبک اصیل و
بیهمتای هنری به نام «سبک حیوانی» ) (Animal Styleرا در استپ بوجود آورد که
مشخصه آن خطوط منحنی و پیچک بود .در این سبک هنری ،اشکال حقیقی به گونهای تزﺋینی
مورد تعبیر و تغییر قرار میگرفت .این سبک هنری در طرحهای هنری کلتیک )،(Celtic
وایکینگ ) (Vikingو قرون وسطی تأثیر گذاشت و بعدها در قرن نوزدهم تحت عنوان «هنر
جدید» ) (Art Nouveauدوباره پدیدار شد .در دورانهای بعدی بانام برخی از قبایل برخورد
میکنیم مانند :آالنها ( ،)Alansسرمتیان( ،)Sarmatiansسکاها ( )Scythiansو سیمریانها
( .)Cimmeriansیک هزار سال قبل از ظهور این اقوام ،قبیله پارسه ) (Parsaکه بعدها
کورش از میان آنها برخاست زندگی در استپهای شمالی را رها کرد و به جنوب ایران مهاجرت
نمود .مردم ه مین قوم بودند که با شکست دادن مادها امپراطوری ایران را بنیاد نهادند.
اکنون تنها نشان حیات در این پهنه ،کامیون ساخت دوران شوروی است که در
فاصلهای بسیار دور بر تپهای شنی میراند و غباری انبوه در مسیر خود به پا کرده است .با
تغییر مسیر وزش نسیم ،صدای خفه موتور این کامیون لحظهای کوتاه به گوش رسید .اگرچه
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روزگاری این رودخانه گهواره تمدن را آبیاری میکرد ،امروز تجسم زندگی اجتماعات مردمی
در این بیابان بایر و دور افتاده دشوار است.
امروز از آن سفر به آمودریا ده سال میگذرد و با دید دیگری به تجارب آن مینگرم .شاید این
رودخانه بیش از آنچه تصور میکردم بر من تأثیر گذاشت .همچنانکه به اوراق آخر تاریخ
زرتشت نزدیکتر میشوم ،ساحل آن رودخانه در ذهنم نمایان میشود و دوباره بوی خاک آفتاب
خورده و روغن داغ موتور اتومبیل لندکروزر به خاطرم میآید .به استناد برخی از متون ،همین
رودخانهای که مرز دو کشور باستانی باختریا ( )Bactriaو خوارزم ( )Chorasmiaرا تشکیل
میداد یعنی پهنه بین آمودریا و کوههای هندوکش ،احتماالً در سرزمین مادری زرتشت پیامبر
ایرانی جریان داشت .برخی از محققین گستاخ دوران گذشته گفتهاند که زرتشت «تنها پیامبری
بود که از میان نواد آریایی برخاست».
اسناد زیادی درباره زرتشت باقی نمانده است .پس از بررسی اوراق تاریخ در جهت
معکوس برای یافتن جای پای زرتشت در دوران روشنگری اروپا ،قرون وسطی ،عصر جهالت
( ،)Dark Agesدوره باستانی جدید ،پایان عصر کالسیک و شروع دوره مسیحیت و باالخره
قرن پنجم قبل از میالد و شروع تاریخ مدون ،هرچه به عصر زرتشت نزدیکتر میشوم ،حضور او
محوتر جلوه میکند .منابع موجود درباره زرتشت به دو گروه تقسیم میشوند :بررسیهای
تحقیقاتی و سنتهای مذهبی دین او .طبق معمول داستانهای مذهبی در تناقض با بررسی محققین
قرار دارند و خود محققین نیز با یکدیگر اختالف نظر دارند .حتی درباره تاریخ شروع دین
زرتشت توافق نظر وجود ندارد.
به استناد زرتشتیان ،این دین « 258سال قبل از دوران اسکندر» ظاهر شد .117اگر
مقصود آنها از دوران اسکندر ،لشگر کشی او به ایران باشد  -اسکندر در سال  330قبل از میالد
تخت جمشید را به آتش کشید  -تاریخ شروع دین زرتشت به سال  588قبل از میالد باز
میگردد .این تاریخ بیش از حد انتظار به تولد کورش کبیر ،بنیان گذار هخامنشیان ،اولین سلسله

 117مری بویس در کتاب خود به نام «چکیده تاریخ کیش زرتشت» مینویسد که منشاﺀ این تاریخ
یزاری غلط داستان ساختگی بوده که «اراکلیوس پونتس» از خود در آورده بود مبنی بر اینکه
فیثاغورث در بابل در محضر زرتشت تلمذ کرده بود این داستان خیالی سرانجام در سده دوم پیش از
میالد وارد تاریخ یزاری عمومی که «آپولودروس» آن را تدوین کرد شد
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سلطنتی ایرانی که حدود  580تا  590قبل از میالد متولد شد نزدیک است .گفته میشود که
اولین کسی که به دین زرتشت گروید شاهی بود که یونانیان او را هیستاسپس )(Hystaspes
مینامیدند .در زبان فارسی این نام ویشتاسپا ) (Vishtaspaیا گشتاسب خوانده میشود .منابع
دین زرتشت این حاکم را با ویشتاسپا که پدر داریوش کبیر بود و یا با ویشتاسپا که هم در زمان
کورش و هم در زمان داریوش فرماندار پارس بود برابر میدانند .ولی اکنون ما میدانیم که
پدربزرگ و پدرِ پدربزرگ داریوش از خود نوشتههایی به جای گذاشتند که در آنها از اهورا
مزدا به عنوان خدای واحد یاد شده است .از آنجا که به ادعای زرتشتیان ،زرتشت اولین
پیامبری بود که مردم ایران را با دین توحیدی آشنا نمود ،تاریخ « 258سال قبل از دوران
اسکندر» بسیار دیر به نظر میرسد .تحقیقات و بررسیهای جدید ،بیش از منابع ایرانی متکی به
منابع یونانی هستند که هنوز در مورد درستی آنها تردید وجود دارد.
برطبق منابع دین زرتشت ،محل تولد زرتشت یا در رگه ( )Rhagesیعنی شهر قدیمی
ری است که اکنون حومه کم بضاعت تهران است و یا در مادیه ( )Madeaدر شمال غرب
ایران است که امروز اغلب مردم آن ترک زبان هستند .در افغانستان بسیاری معتقدند که
زرتشت دین خود را در بیرون دیوارهای مخروبه بلخ ترویج میکرد و در اتحاد جماهیر شوروی
سابق برخی از کارشناسان ادعا میکردند که موطن اصلی زرتشت در آسیای مرکزی حدود
قزاقستان امروزی بود.
در ج ایی که کارشناسان از رسیدن به اتفاق نظر عاجزند ،برای کسی که بیرون از این
دور مباحثات قرار دارد راهی نمیماند جز اینکه خود به نتیجه گیری شخصی برسد .شواهد
قطعی کم هستند .چون بسیاری از شخصیتهای بزرگ تاریخ ،الیهای ضخیم از افسانه و اسطوره
در اطراف زرتشت تنیده شده است .داستانهایی که روزگاری درباره افرادی گمنام ساخته شده
بود به تدریج تغییر شکل داده و به افرادی مشهور نسبت داده شدهاند .در اینجا علم باستان
شناسی نیز نمیتواند به کمک بیاید .زیرا جوامع ماقبل خط ( )Pre-literateو یا قبل از مدنیت
آثار زیادی از اعتقادات خود به جای نگذاشتهاند .درست است که فرهنگ موروثی جوامع ماقبل
خط و سنن شفاهی آنها بطور دقیقی سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل میشد تا آنکه
در مقطعی به نوشتار در میآمد .ولی نود درصد متون باستانی یونانی و رومی برای همیشه از
دست رفته است و از متون باستانی دین ایرانی زرتشت هم چیز زیادی باقی نمانده است .از
متون مقدس زرتشتی تنها مشتی سرود که به خود زرتشت نسبت داده میشود باقی مانده است
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و بقیه غالباً تفسیرهایی است که از اعتقادات این پیامبر فاصله زیادی گرفتهاند .این متون در
طول دوهزار سال تنظیم شدهاند و از نفوذ نیروهایی که در طول این مدت بر ایرانیان حاکم
بودهاند بیتأثیر نماندهاند.
به استناد زرتشتیان ،اغلب کتب مقدس آنها در اثر حمله اسکندر که طی آن کتب
زرتشتی سوزانده شد و روحانیان آن قتل عام شدند برای همیشه از بین رفت .ولی ملل دیگری
نیز بودند که در ایام باستان به دفعات مورد حمله و تسلط نیروهای بیگانه قرار گرفتند ،مانند
قوم یهود ،ولی به رغم آن ،موفق شدند مجموعهای از متون خود را حفظ کنند تا امروز در
دسترس ما قرار داشته باشند .تورات و کتاب عهد جدید (انجیل) نمونهای از این متون هستند.
این امر که چطور ایرانیان به این راحتی قسمت اعظم متون مقدس خود را از دست دادند،
معمایی بزرگ است .مگر آنکه بگوﺋیم خود ایرانیان در نوشتن مطالب مهم که در آن زمان حتی
یونانیان متمدن چون سقراط از آن مطلع بودند اکراه داشتهاند .در واقع ،برخالف متکلمین عبری
که در دوره پیدایش خط ظاهر شدند (اگر مطالب کتاب مقدس را باور کنیم آنها هزار سال قبل
از میالد مسیح در دوره شاه داوود دارای کتاب بودند) ایرانیان زمان کورش فاقد سیستم نگارش
خاص خود بودند .خط میخی که به فرمان بنیان گذار امپراطوری ایران بر روی صخره کنار
جاده حجّاری شده بود به تازگی از بین النهرین وارد گردیده و برای سادهتر کردن نگارش،
ایرانیان در آن تغییراتی داده بودند .مدت کوتاهی بعد حروف الفبای آرامی ،زبانی که برای
سامیهای غیر ایرانی درست شده بود و زبان دوم امپراطوریهای آسور و بابل بود با خط میخی
ایران ادغام شد و در نهایت جایگزین آن گردید .در دیوان دولتی نیز ،زبان آرامی به سرعت
زبان رسمی امپراطوری چند ملیتی ایران گردید .در کتیبههای کاخ معموالً دو کاتب در کنار هم
در حال نوشتن کلمات شاه نقش شدهاند :یک نفر با لوحی گلی و قلمی جهت نگارش خط میخی
و دیگری با برگی از چرم یا کاغذ و قلمی برای نوشتن به زبان آرامی.
در طول هزار سال بعد ،زبان آرامی و نه پارسی زبان رسمی تمام خاور میانه گردید .هر
چند که در غنی بودن فرهنگ اجدادی ایرانیان تردیدی نیست ،احتماالً آنها در عهد باستان به
زبان گویشی بیش از زبان نوشتاری اتکاء میکردند .امروز هم که ایرانیان به خط عربی که با
زبانشان مناسبت کامل ندارد نگارش میکنند ،به شعر خوانی و شعر گویی عالقه زیادی دارند.
حتی بسیار رخ میدهد که رانندههای تاکسی با خواندن قطعات و رباعیهایی از شاعران مشهور
ایران مسافرین خود را سرگرم میکنند .گاهی هم از مردم اشعاری شنیده میشود که مضمونی
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کامالً زننده دارد .شاید خواندن شعر از روی حافظه بیش از قراﺋت ویا نوشتار آن با سنت
فرهنگی این کشور در تطابق باشد .اگر این حدس حقیقت داشته باشد باید از باقی ماندن همین
مقدار کم از سرودههای زرتشت نیز خشنود باشیم.
شاید دلیل دیگری وجود داشته باشد .اعتقادات سنتی شفاهی معموالً زمانی به رشته
تحریر درمی آیند که بطور جدی مورد مخاطره قرار بگیرند .هرچند که ممکن است شرح وقایع
تاریخی اسراﺋیل در زمان شاه داوود به رشته تحریر درآمده باشند ،ولی به سبب تسخیر
سرزمین یهود و تبعید یهودیان به بابل بود که عزرا (آنطور که بسیاری از محققین معتقدند) با
قلم خود این مجموعهها را تنظیم و ویرایش کرد ،مجموعهای که امروز ما آن را به نام کتاب
عهد عتیق یا تورات میشناسیم .مجموعه پیچیده قوانین یهود تا زمان پس از تخریب معبد دوم
اورشلیم توسط رومیها ،بر کاغذ و پوست ضبط نشده بود .در آن زمان فرهنگستانی بوجود آمد
و مقدمات مجموعه ای را به نگارش درآورد که امروز ما این متون را به نام تلموث ()Talmud
میشناسیم .در اسالم هم پس از کشته شدن تعداد زیادی از حافظین آیات قرآنی در نتیجه
جنگهای برادرکشی پس از فوت محمد بود که خلفای اسالم برای از میان نرفتن این آیات
تصمیم گرفتند آنها را به صورت کتاب تدوین کنند.
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شاید تا قبل از حمله اسکندر و حکومت جانشینان او ،دین زرتشت هیچگاه با خطر
سقوط یکباره سنتهای خود مواجه نشده بود .شاید پیروان این دین به تدریج در طول قرون در
پایبندی به تعالیم آن سست شدند ،سنن کهن ارج خود را از دست دادند ،مورد بیاعتنایی قرار
گرفتند و لذا پس از آن که خاطرههای سنن دین زرتشت محو شد ،هیچ گاه فرصتی بوجود
نیامد که تعالیم آن نگاشته شود.
ا ولین اقدامات برای تحریر متون زرتشتی در زمان حکومت اردشیر پادشاه ساسانی در
قرن سوم میالدی صورت گرفت .کارتیر دشمن بزرگ مانی ،تنها روحانی مشهور این دوران
نیست .روحانی دیگری به نام تنسر( )Tansarکه کمتر نامش بر کتیبهها جهت خود ستایی
دیده می شود از طرف شاه مأمور شد تا همه متون مقدس را جمع آوری کرده و شرع

 118ظاارا مقصود نویسنده جنگهای رده در عربستان پس از فوت پیامبر اسالم است که در نتیجه آن
بسیاری از حافظین قرآن کشته شدند و از زمان عمر اقدامات اولیه در تدوین آیات قرآنی شروع شد تا
اینکه در زمان عثمان کتاب قرآن به صورت کنونی تدوین یردید  -م
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( )Canonزرتشت را بوجود بیاورد .شش قرن پس از دوران اسکندر بود که برای اولین بار
مذهب زرتشت خصلتی ارتدوکس گرفت و تمام مردم کشور با تهدید به تنبیه مجبور شدند از
آن پیروی کنند .به گفته «حیم سولوویچیک» ( )Haym Soloveitchikنگرش ارتدوکس
زمانی بوجود میآید که« :آن چیزی که زمانی طریقه زندگی بوده و به سبب عادت پذیرفته
شده ،اساس مقررات ،آموزش و توجهِ پر از وسواس به متون نوشته شده میگردد ....بر خالف
جامعه سنتی که اجرای فرایض دینی تکرارِ اعمالِ مشاهده شده است ،در نگرش ارتدوکس از
مذهب به اجرای آن چیزهایی تاکید میشود که شخص فراگرفته است ».شاید بنیاد گرایی
اردشیر و جانشینان او عکس العملی بود در قبال تجزیه تدریجی دینشان نه خطر سقوط آن.
از متون مذهبی دین زرتشت و خود این مذهب چه اطالعی درباره زرتشتِ پیامبر برای ما باقی
مانده است؟ بسیاری از محققین و همچنین خود زرتشتیان معتقدند که «گاتها» سرودهای
نیایشی که امروز بخشی از اوستا است ،کالم و صدای خود زرتشت است :

به کدام سرزمین پناه ببرم؟ آیا باید کوچ کنم؟
از نجبا و همردیفانم بریده شده ام .مردم و حاکمان دروغگوی این سرزمین به من
عالقهای ندارند.
ای اهورا مزدا چگونه میتوانم تو را خشنود کنم؟
ای مزدا من میدانم که موفق نشده ام.
تعداد کمی از من پیروی میکنند و چیزی بیش برایم باقی نمانده.
ای اهورا از تو میخواهم چون یک دوست مرا پشتیبانی کنی.
این نیایش در زبان اصلیش اشاره به مکان و زمان خاصی دارد .زبان این نیایش بسیار
باستانی است و به لهجهای مربوط میشود که در حاشیه شمال شرقی ایران باستان در اطراف
آمودریا تکلم میشد .ضمناً با قدیمی ترین لهجه سانسکریت که در«ودا» ( (Vedasکهن ترین
کتاب هندوها استفاده شده است ،نزدیکی بسیاری دارد.
در یک جمله از گاتها در اوستا به زبان اصلی چنین آمده است :
«تِم اَماوَنگتم زازاتم سورم دامویو سویشتم میترم زازای زاﺋوثرابیو»
Tem amavangtem zazatem surem damobu sevishtem mithrem zazai zaothrabyo
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ترجمه لغت به لغت جمله باال به زبان سانسکریت چنین میشود:
«تِم اَما وانتام یاجاتام شورام ذاماسو شاویستام میترام یاجای هوترابهیاب»
Tem amavantam yajatam shuram dhamasu shavistham mitram yajai hotrabhyad
(از میترا فرشته اعظم و پر قدرتی که عنایتش متوجه همه مخلوقات است سپاسگزارم و او را میپرستم).

این دو زبان چنان رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند که از رابطه دو لهجه یک زبان
مشترک فراتر میرود .به طوریکه میتوان حدس زد از زمان نگارش این نیایش تا زمان دو
شاخه شدن نواد آریایی به دو اردوی ایرانی و هندی ،که یکی در کنار رود آمودریا)(Oxus
اسکان کرد و دیگری در کنار رود سند ، (Indus)119قرون زیادی نمیگذشته است .از آنجا که
بسیاری از محققین معتقدند قدیمی ترین نسخه ودا ) (Vedasبه سالهای  1500تا  1200قبل
از میالد میرسد ،گاتهای زرتشت نمیتواند مدت طوالنی بعد از این دوره نوشته شده باشد.

120

اگر این حدس صحت داشته باشد میتوان نتیجه گرفت که زرتشت حدود سال 1200
قبل از میالد یعنی دورهای که به موسی نسبت داده میشود میزیسته است .به این ترتیب
زرتشت را باید همچون موسی یکی از پیامبران اواخر دوران برنز دانست .برخی از محققین او را
قدیمی تر از این دوره میدانند و تاریخ ظهورش را حدود  1700تا  1500قبل از میالد تخمین
میزنند .در این صورت ،زرتشت با ابراهیم در اواسط دوران برنز هم عصر میشود .هر دو این
دوران برای بشریت عصر تغییرات اقتصادی و فنی بود که با مهاجرت گروههای انسانی ،تسخیر
سرزمینهای دیگر و تنشهای اجتماعی ناشی از آنها مصادف بوده است.
برای ما تصور زندگی مردم در قرن نوزدهم و حتی قرون ما قبل آن در اروپا کار
دشواری نیست .آنها که مشتاق داستانهای شوالیهها و ساحران هستند ،حتی ممکن است به
راحتی بتوانند وضعیت زندگی مردم در قرون وسطی و عصر جهالت اروپا را در ذهن خود تجسم
کنند .راه و روش زندگی رومیها و یونانیها با زندگی ما بیش از آن که آگاه باشیم نزدیکی
دارد و به سبب آشناﺋیمان با مطالب و شخصیتهای کتاب عهد عتیق (تورات) حتی میتوانیم

« 119سندهو» که واژه هندو به آن مربوط میشود از نام این رود مشتق میگردد  -م
 120مری بویس در کتاب « چکیده تاریخ کیش زرتشت» زبان اوستایی کهن را قدیمی تر از زبان ریگودا
میداند  -م
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زندگی مردم را در عصر تورات و انجیل در ذهن خود تجسم بخشیم .ولی در عصر زرتشت،
پیامبران اسراﺋیل به زمان آیندة دور تعلق داشتند .طرز فکر ،اعتقادات و ارزشهای این دوران
آن چنان با ارزشها و اعتقادات امروزی ما تفاوت میکرد که تصور زندگی مردم آن عصر برای
ما دشوار است.
برای ما ،دوران زرتشت مانند اواﺋل تاریخ بشریت جلوه میکند .در حالی که آنها نیز
چون ما دارای گذشتهای طوالنی بودند .گفته میشود که بنی نیدوس بابلی چون بینندههای
تلویزیونی امروز شیفته حفاریهای باستان شناسی بود .آنها قاعدتاً داستانهایی درباره سفرها و
ماجراهای نیاکان قوم خود قبل از اسکانشان ،برای یکدیگر تعریف میکردند .شاید آنها هم
چون قوم بنی اسراﺋیل ،که هنوز در خاطر داشت ابراهیم از اهالی «اورِ کلدانیان» بود ،گذشته دور
خود را به خاطر میآوردند که پیشینیان شان زندگی کشاورزی را رها کرده ،چادرنشینی در
استپها را اختیار کرده بودند.

مذهب موجودی زنده است

در آسیای مرکزی ،خاطرهها عمری طوالنی دارند .در حالی که تالش میکردم زندگی نیاکان
ایرا نی در زمان زرتشت یعنی قبل از ورودشان به سرزمین ایران امروزی را تجسم کنم ،ذهنم
ناخودآگاه به سوی خاطره سفرم به ساحل آمودریا کشیده شد .در آنجا شاهد مراسم یک
عروسی بودم که برایم ثابت کرد هنوز میتوان جلوهای از انتهای نورانی تونل تاریک و طوالنی
تاریخ را دید .در طی این مراسم از بلخ با آن دیوارهای گلیاش به سوی رودخانه در جهت
غرب حرکت کردیم و از کنار محلی که سابقاً ایستگاهی در جاده ابریشم بود گذشتیم .ده سال
قبل ،قلعه گِسار) (Gissarهنوز نامی را که در زمان شوروی به آن داده شده بود یدک
میکشید( .نام اصلی آن لغت فارسی حصار بود ولی چون در زبان روسی حرفی برای صدای
«ح» وجود ندارد از حرف «گ» به جای آن استفاده میکردند مانند گیتلر برای هیتلر و
گمینگوی برای همینگوی) .این قلعه در کنار جاده ،پس از انحنایی قرار دارد که نزدیک مرز
افغانستان است و قبل از قسمت پهنی است که از شیب سرباالی تپه به سوی سمرقند میرود.
این قلعه روی تپهای کوتاه ساخته شده است و زمانی در این جاده اصلیِ تجاری آسیا ،محل
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توقف و استراحت مهمی بوده است .زمانی در این محل کاروانسرایی معتبر وجود داشت با
حوض ،مسجد ،مدرسه علوم دینی تعدادی مغازه و چایخانه .باستان شناسان معتقدند که حداقل
هزار سال قبل از اسالم اینجا محل استراحت مسافرین بوده است.
هر چند که اتوبوسها هنوز برای سوار و پیاده کردن مسافرین دهاتِ هم جوار در این
محل توقف میکنند ،از این قلعه جز خرابهای چیزی باقی نمانده است .در این محل یادبودی
زشت ازجنگ جهانی دوم ،از زمان دولت شوروی باقی مانده است .ولی آنچه که توجه مرا به
خود جلب کرد ،باقی مانده متروکه این قلعه بود .قوسی بزرگ مانند انحنای سر نمکدان بر
باالی دو ستون بلند که روزگاری درب چوبی بزرگی به آن متصل بود ،قرار داشت .دیوار
خشتی بلندی با آجر گلی در هر دو سمت این درگاهی ،بدون آنکه حافظ چیزی باشد کشیده
شده بود .زمین ناهموارِ قلعه را کپههای دیوارهای فرو ریخته که علف روی آنها سبز شده بود،
پوشانده بود .بیرون قلعه پلکانی به سمت درب فرو ریخته میرفت .و در کنار این پلکان
درختی وجود داشت.
این درخت بید که در زمستان آن را دیدم بدون برگ بود .با بدنه عظیم ،ضخیم و
پرگرهاش کامالً به یک طرف خمیده شده بود .شاخههای پیچیده و پرگرهاش به روی زمین
میرسید .بر روی هر شاخه صدها و شاید هزاران نوار پارچهای گره خورده بودند .برخی نو با
رنگهای روشن ،برخی کهنه و رنگ باخته و از برخی دیگر جز چند رشته نخ ،چیز دیگری باقی
نمانده بود .در کنار درخت ،پیرمردی با چوب دستی در لباس چاپان  -کت مردم آسیای
مرکزی  -عمامه و ریشی سفید که چکمهای بلند تا زانو شلوار گشاد او را میپوشاند و گالشهایی
الستیکی چون نگهبانی ماقبل تاریخی نشسته بود .در پشت سر او دستهای آواز خوان و رقصان
نزدیک میشدند.
یکی از بزرگان روستا با کت و شلواری خاکستری ریتمی را بر طبلی بزرگ میکوبید.
ریتمی مدام و گیرا که مردم را به پایکوبی ترغیب میکرد .سپس دو پسر جوان با لباسی
سرتاسری ،آبی رنگ و مشابه هم مشغول نواختن عودی شدند ،گردن باریک ،میان پهن با
صدایی چون ماندلینی محزون .و باالخره نوازنده فلوت مشغول نواختن نوایی شاد شد که صدای
سایر آالت موسیقی را تحت الشعاع قرار داد .هم زمان با آن ،همگی مشغول خواندن آواز
شدند.
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این دسته عروسی ،آن روز مستقیماً از مسجد به این محل آمده بودند .به ترغیب نوای
موسیقی و آواز پنجاه نفر ،مردم گرد بنای یادبود باقی مانده از دوران شوروی در بزرگداشت
رفقای کشته شده در جنگ میهنی بزرگ حلقه زدند .درست است که حزب کمونیست سقوط
کرده ،اتحاد شوراها از هم فروپاشیده و معاهده ورشو از میان رفته است ولی عادات کهنه به
سختی از بین میروند .هنوز در سرتاسر سرزمینی که زمانی جزو اتحاد جماهیر شوروی بود،
سالگردها ،جشنهای تولد و عروسی با بازدید یکی از اماکن غیر مذهبی سیستم سابق تکمیل
میشود.
رقص و پایکوبی شروع شد .ابتدا به نظر میرسید مردان جوانی که کت و شلواری بَد
دوخت از دوران شوروی به رنگ آبی یا خاکستری و -به رغم باد سرد -پیراهنهای نایلونی
سفید به تن دارند احساس راحتی نمیکنند .به نظر میرسید که این سنّت ،با سلیقه غربی آنها
هم خوانی ندارد .برعکس ،زنان که شادان و پایکوبان با باال زدن دامنها تا زانو شلوارهای پرزرق
و برق خود را نشان میدادند در آفتاب ضعیف ماه دسامبر[ آذر ماه] با لباسهای رنگارنگشان و
روسریهای خوش رنگ صورتی ،قرمز ،سبز ،آبی و طالیی به طور محسوسی میدرخشیدند.
دسته رقصندگان از محل بنای یادبود جنگ جهانی دوم ،از سرباالیی شنی ،به طرف
درخت حرکت کرد .عروس جلو آمد و از کمر خود نواری ابریشمین و درخشان به طول حدود
سی سانتیمتر و پهنای دو -سه سانتیمتر بیرون کشید .نو داماد او را از کمر گرفت و تا آنجا که
میتوانست بلند کرد .عروس روبان خود را بر یکی از شاخههای باالیی گره زد  -عملی که به
مفهوم آرزو و یا پیام برای روح این محل است.
موزیک به مارش تبدیل شد و رقص به دسته راه پیمایی .گروه از سمت درخت به
سوی سرباالیی تپهای حرکت کرد که بر باالی آن گودالی دراز کنده شده بود و در آن آتشی
میسوخت .در حالی که موزیک هم چنان مینواخت و مردم چیزی را تکرار میکردند ،عروس
و داماد هم زمان با هم از روی آتش از جلو و عقب میپریدند.
وقتی که گروه برای اجرای مراسم آتش به باالی تپه حرکت کرده بود ،هوا به تدریج
تاریک میشد .پس از ابراز ارادت به محمد و مارکس اکنون نوبت آن رسیده بود که عروس و
داماد به سنتی بسیار باستانی تر تمکین کنند .پس از اینکه برای مراجعت وارد اتومبیل خود
شدم می اندیشیدم که در میان تمام مراسم آن روز ،آیا کدام برای عروس و داماد بیش از همه
دارای اهمیت بود .خاطره دوران اتحاد جماهیر شوروی از خاطرهها محو خواهد شد ،بنای یادبود
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جنگ جهانی دوم مانند سایر آثار تاریخ متالطم آسیای مرکزی از میان خواهد رفت ولی فکر
می کنم صد یا دویست سال بعد نسلهای آینده هنوز بر این درخت نذر بسته و مراسم آتش را
اجرا کنند .زیرا در این منطقه از جهان ،ادای احترام به آتش سنتی بسیار باستانی است که به
قبل از دوران زرتشت میرسد و احتماالً به دورانی بازمی گردد که اجداد ماقبل انسانی ما ،هومو
ارکتوس( ،)Homo Erectusموفق به مهار آتش که خطرناک ولی حیاتی بود شدند .زرتشت
 چون موسی که خدا را در میان شعلههای آتش بوتهها دیده بود  -آتش را به عنوان نشانربوبیت معرفی کرد .احتماالً قبل از دوران زرتشت آتش به عنوان خدا پرستش میشد.
اواخر دوران برنز که احتماالً زرتشت در آن ظهور کرده ،دوران جوامع قهرمان پرور و دوران
جنگجویان هومر می بود که در میان بسیاری از مردم ،شرافت ،شجاعت و قدرت بدنی بیش از
هر چیز دیگری ارزش داشت .طوایف و قبایل به یکدیگر حمله کرده ،ثروت ،دامها ،بردهها و
زنان یکدیگر را میربودند .به عنوان نمومه تسخیر کنعان توسط یهودیان یا ربودن و تجاوز به
زنان ساب ) (Sabineتوسط روملوس ) (Romulusبنیان گذار امپراطوری روم را باید نام برد.
اگر چه مردم چادرنشین میتوانستند امنیت خود را تا حدی حفظ کنند ولی نمیتوانستند از
غارتگری همسایگان حسودی که به تکنولوژی جدید نظامی مانند ارابههای چرخدار و
شمشیرهای برنز مجهز شده بودند به طور قطع جلوگیری کنند.
زندگی مردم در آن دوران ظاهراً از لحا مادی بسیار ساده بود .زرتشت در یکی از
نیایشهای خود دعا میکند که خدا در قبال پارساﺋی اش ،ده مادیان ،یک اسب نر و یک شتر به
او عطا کند .چنین پاداشی در مقایسه با آواز فرشتگان و شادمانی ابدی مسیحیت یا حیات
بهشتی در اسالم بسیار ساده ولی عملی جلوه میکند .برای من تناقض بین درخواست ساده و
فقیرانه این پیامبر ،باشکوه بینش روحانیاش بسیار چشمگیر است .کسی نمیتواند در نقش
قطعی زرتشت در تاریخ تکامل ادیان باستانی تردید کند .زیرا به دلیل همین نقش بود که
شهرت او در قرون متمادی در میان تمام مردم جهان ،دوست و دشمن گسترش یافت .تنها به
واسطه شخصیت فوق العاده و تأثیر عمیق زرتشت بر جامعه بشری بود که نامش چون موسی،
عیسی و محمد هنوز هزاران سال پس از مرگش در خاطرهها زنده مانده است .با این حال او
مکاشفات زیادی برای ما باقی نگذاشت و حواریون او نیز شرح دقیقی از زندگیاش به ارث
نگذاشتند.

291

در جستجوی زرتشت
زرتشت مردمی را مخاطب قرار داد که آتش را محترم میداشتند و خدایان نیاکانِ هند
و اروپاﺋی خویش را میپرستیدند :خدایان آسمان ،زمین ،خورشید (میترا) ،ماه و خدای جنگ
(ایندرا) .مردمی که به وجود دیوان ،ارواح وشیاطین متعقد بودند .اینها مجموعه عواملی بودند
که بشر قبل از توسعه علم ،در تشریح و فهم رویدادهای جهان ،به توضیح دخالت آنها
میپرداخت .شاید همانطور که هرودت درباره یونانیها گفته بود اقوام هند و اروپاﺋی نیز معتقد
به خدایانی بودند که طبیعتی مشابه خودشان داشتند .ولی زرتشت مردم خود را به ترس از
یک نیروی ماوراء الطبیعه که میباید از او تمکین کرد تهدید نکرد .او اعالم کرد که فقط یک
خدای حقیقی به نام اهورامزدا وجود دارد و منشاء اصلی همه پلیدیها در دنیا دروغ (دروج
 )Drujاست که بعدها در شکل انگره مینو یا اهریمن تجسم کرد .زرتشت سایر خدایان را تا
حد جلوههای خدای واحد تنزل داد به طوری که هر کدام بخشی از وجود او را مجسم میکردند.
او پرستش دیوان را بطور کل مردود اعالم کرد وبه مردم آموخت که ارواح جنگ ،تخریب،
طمع و زیاده طلبی تنها جنبههای پست خصلت انسانی میباشند.
البته این تازه آغاز کار بود .بر طبق سنت دین زرتشت و همچنین بر اساس اشارات
موجود در سرودههای نیایشی این پیامبر ،او به مردم آموخت که هر فرد در انتخاب بین خیر و
شرٌ دارای اختیار است و پیروی از راه «اشا» ) (Ashaیا درستکاری حتی برای عوام مؤمن به
رستگاری میانجامد .تا آن زمان تصور بر آن بود که فقط روحانیون و آریستوکراتها دارای روح
جاویدانند .بهشت برای طبقات باال اختصاص داده شده و جهنم برای عوام .او قربانی کردن
حیوانات را به عنوان عملی بیرحمانه محکوم کرد .او طایفه روحانی هوم ) (Haomaرا تقبیح
کرد .هوم احتماالً گیاهی مخدر بود که به گیاه سوما ) (Somaکه در کتب مقدس هندی به آن
اشاره شده مربوط میشود (شاید همان گیاه شاهدانهای باشد که به گفته هرودت ،چادرنشینان
استپ از آن در مراسم مذهبی خود استفاده میکردند) .او ستایش آتش را ترویج نکرد .اساس
مکتب او عقالیی ،علیه مراسم مذهبی و علیه قربانی کردن بود .او پیروانش را ترغیب میکرد
که نفس خود را با خدا آشنا کنند.
شاهزادگان ،جنگجویان و بیش از همه روحانیون ملت او عکس العمل شدیدی علیه
ادعاهای زرتشت نشان دادند .این جوان سی ساله کیست که سنت کهن قبیله ما را اینگونه
مورد تهدید قرار میدهد؟ یا اینکه ،ما او را خوب میشناسیم ،فکر میکند که کیست؟ او خود
به قبیلهای نجیب و روحانی به نام اسپیتاما ( )Spitamaتعلق داشت .او نمیبایست شاخه
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مذهبی را قطع کند که خود روی آن ایستاده بود .چطور میشود که از میان همه مردم خصوصاً
بزرگان و افراد مهم ،او مورد عنایت ایزدی قرار بگیرد؟ او از طرف «کاراپانها»121
) (Karapansکه روحانیون سنتی بودند تقبیح شد ،از اجتماع خود رانده شد و به دنبال تبعید،
رابطهاش با خانواده و قبیلهاش قطع گردید .او اولین و نه آخرین پیامبری بود که در کشور خود
مورد بیحرمتی قرار گرفت.

به کدام سرزمین پناه ببرم؟ آیا باید کوچ کنم؟
از نجبا و همردیفانم بریده شده ام .مردم و حاکمان دروغگوی این سرزمین به من عالقهای
ندارند.
باالخره زرتشت به ایوان گشتاسب شاه ،حاکم ایرانیان خطه شمال شرقی ،احتماالً در شهر
باستانی بلخ در افغانستان امروزی میرسد .در آنجا از او استقبال میشود و به سخنانش گوش
فرا میدهند .ابتدا ملکه ،122سپس خود شاه و بعد درباریان به اصالحات مذهبی او میپیوندند.
او که از حمایت دربار برخوردار شده بود به آموزش و ترویج مشغول میشود و سرودهایی
میسراید که باقی مانده آنها امروز در «اوستا» کتاب مقدس زرتشتیان حفظ شده است .نام
پادشاه و افراد مهم دربار او در سرودههای زرتشت ذکر شده است .بر طبق منابع مذهبی دین
زرتشت او با سه زن یکی پس از دیگری ازدواج کرد که آخرینشان دختر وزیر اعظم گشتاسب
شاه بود .گفته میشود که او شش فرزند داشت .به نظر میرسد که او سروده «اوِستان»
) (Avestanدر آخر گاتها را برای ازدواج جوانترین دخترش به نام «پوروچیستا »123با
جاماسپ 124یکی دیگر از وزیران شاه ،سروده است.

 121زرتشت در یسنا  13:15در مذمت کاراپاناا میگوید« :کاراپان و کوی که با کردار بد خود مردم را به تباای
می کشند روان و دین آنها انگام نزدیک شدن به یذریاه داوری در اراس خوااند افتاد»  -م
 122نام این ملکه اوتوسا ( )Hutaosaبود  -م

 Pouruchista 123به معنی پر از ِخرَد
 Jamasp 124به معنی مردی که دارای اسبان قوی است
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به استناد منابع دین زرتشت او به سن پیری رسید .گفته میشود که در هفتاد سالگی
(رقمی که سؤال برانگیز است) او به دست یکی از کاراپانهای روحانی به نام برادرس
( )Bradresکه خنجری بر پشت او فرود آورد کشته شد.
بیش از سه هزار سال بعد در شهر کویری یزد ،مهمترین معبد زرتشتی ایران در میان کاخها و
زندانها ،آن سوی ردیفی از برجهای بادگیر (که برای گرفتن خفیف ترین نسیم تابستانی و انتقال
آن به استراحتگاههای مرکز خانههای خشتی و آجری بنا شدهاند) ،هنوز بازدید کنندگان زیادی
را به خود جلب میکند .در نوروز ،توریستها از تمام نقاط ایران برای داخل شدن به سالن
ورودی این معبد به شکلی خستگی ناپذیر از باغی ناهموار و پر از آشغال عبور کرده ،از پلهها باال
میروند و با هل دادن همدیگر سعی میکنند از دری که بر باالی آن نقش بزرگ فروهر (سمبل
بالدار خدا) قرار دارد عبور کنند .در داخل این سالن ،مراجعین میتوانند از پشت پنجرهای با
شیشهای ضخیم شعلههای آتشی مقدس را نظاره کنند که شاید قدیمی ترین شعله جهان باشد.
(البته این ادعا مرا به یاد مثل تبر پدربزرگ میاندازد که دسته و تیغهاش چندین بار عوض
شدهاند ولی هنوز از آن به عنوان تبر پدربزرگ یاد میشود) .به ادعای خادم این معبد این
شعله مقدس از سال  470میالدی تا کنون میسوزد ،هر چند که همیشه در این محل نبوده
است .دربان پیری سعی میکند ضمن هدایت جمعیت اطالعاتی به زبان فارسی ،انگلیسی و
فرانسه اراﺋه داده و ضمناً برای تعمیر و بازنگاهداری معبد طلب کمک مالی کند .متوجه شدم
در جعبهای که حمل میکرد مقدار زیادی پول جمع آوری شده بود .اگرچه مقداری از این پولها
ریال ایرانی بود ولی غالباً اسکناس ها ،دالر آمریکایی بودند .به نظر میرسد که شیطان بزرگ
هنوز از «مذهب نیک» اهورا مزدا حمایت میکند.
جمعیت به قدری زیاد بود که نمیشد پاسخی درباره سؤالهای متعددم دریافت کنم.
هر چه که از دربان میپرسیدم او مرا به نوشتهای قاب شده ارجاع میداد که در حدود بیست
خط راجع به فضیلت و قدمت دین زرتشت و کهنگی آتش مقدس توضیحاتی داده بود .در
اینجا نمیتوانستم راجع به مفهوم نوروز در دین زرتشت چیزی پیدا کنم .من و همراه ایرانیم
تصمیم گرفتیم که برای یافتن پاسخ به سؤاالتم به منابع دیگری مراجعه کنم.
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چند سال قبل پس از یک طوفان بزرگ ،مردم یزد با شگفتی شاهد نمایان شدن نوک گنبدی از
زیر شنهای بیابان نزدیک شهر شدند .در اثر حفاریهای بعدی یک دهکده کامل زرتشتی که
به خوبی حفظ شده بود با یک آتشکده کشف گردید .ساختمانهای روستا قدمت زیادی
نداشتند .احتماالً این روستا در قرن نوزدهم میالدی در زیر شن مدفون شده بود .ولی هنوز
وهم آلود بود مانند تکهای از تاریخ ،منجمد شده در زمان ،شبیه پامپی ( )Pompeiiمنتهی بدون
اجساد کلسیومه شده .در حالی که از دیوارهای گلی خانهها باال میرفتیم تا داخل اطاقهای
متروکه را نگاه کنیم یک خانواده محلی سر رسیدند :دو مرد ،سه زن و دو دختر نوجوان .زنها
در زیرِ روپوششان هفت قلم آرایش کرده بودند .روپوش لباس بارانی بلندی است که زنانی
که از چادر خوششان نمیآید برای مخفی کردن انحناهای بدن خود میپوشند .دختران جوان
هم روسریهای گلدار خود را تا آنجا که جرأت میکردند عقب زده و از حد دو سانتیمتر مو که
مقامات مجاز کردهاند فراتر رفته بودند .آنها برای گردش و سیاحت به این محل آمده بودند.
یکی از مردها پدر دخترها بود .با لحنی که به نظر میرسید اطالعات زیادی دارد به
شکلی اغراق آمیز و به شیوهای نمایشی که ایرانیان هنگام خواندن شعر استفاده میکنند برای
زن و دخترهایش سخنرانی میکرد (حروف صدا دار را میکشید ،هر جمله را با کالمی بلند
شروع میکرد و بعد بطور غیر مترقبهای آرام صحبت میکرد) .با خود گفتم که او قطعاً معلم
مدرسه است زیرا فقط آنها و گویندگان هوا شناسی در تلویزیون به این شکل صحبت میکنند.
به یکدیگر شیرینی و شکالت تعارف کردیم .از او معنی هفت سین را در دین زرتشت پرسیدم.
در پاسخم گفت که هفت سین اصالً معنی مذهبی ندارد .هفت سین قبل از آنکه نشانی
مذهبی داشته باشد نمودی معترضانه است.
«قبل از اسالم ،نوروز با هفت شین جشن گرفته میشد نه هفت سین .بر سفره هفت
شین ،هفت چیز قرار داده میشد که نامشان با شین شروع میشد .شراب به عالمت جشن،
شیر= ارتزاق ،شربت = خوشی ،شمشیر= امنیت ،شمشاد = ثروت ،شمع = روشنایی ،و شاهدانه
به عالمت روشنی فکر .و آرزو میکردیم که در سال جدید از این مواهب برخورداد شویم».
شاهدانه عالمت روشنی فکر؟ به یاد شرح هرودوت از مراسم تدفین سکاها افتادم که
چادرنشینان شاهدانه بر آتش میریختند و دود آن را در زیر پتو استشمام میکردند.
پدر خانواده که به گمانم معلم بود پرسید« :آیا شما درباره زبان شناسی مطالعه
کردهاید؟» وقتی که سرم را به عالمت منفی تکان دادم در نگاهش عالمت ناخشنودی نمایان
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شد« .بسیار خود ،اگر شما درباره زبان شناسی مطالعه داشتید میفهمیدید که «شین» و «سین»
هم بسیار شبیه هم هستند و هم با هم تفاوت زیادی دارند .صدای «شین» پربار و گرم است در
حالی که صدای «سین» ،سخت تلخ و سرد است .امتحان کن .تفاوت این دو صدا را تشخیص
خواهی داد».
برای چند لحظهای در آن دهکده متروکه ایستادیم و مثل قطار متوقف شده از خود
صدای سین و شین درآوردیم.
«متوجه تفاوتشان میشوی؟»
همه با او موافقت کردیم
«وقتی که ایران اسالم را پذیرفت ،مردم میخواستند که سنتهای خود را حفظ کنند .و
از آنجا که سفره نوروزی با هیچ یک از قوانین اسالمی مغایرت نداشت حکام مسلمان هم به
مردم رخصت دادند ،خصوصاً که قرآن هم به آن اضافه شد .ولی مردم برای یادآوری شکست
سخت و تلخ خود سفره هفت شین را به هفت سین تبدیل کردند .ولی مسلمانان که درباره زبان
شناسی مطالعه نکرده بودند از این موضوع بیخبر بودند».
از او پرسیدم« :ولی چیزهایی که بر سفره هفت سین گذاشته میشود چه مفهومی
دارند؟»
«هیچ چیز ،آیا به حرفهای من گوش نمیدادید( ».حاال دیگر مطمئن شده بودم که او
معلم است« ).فقط هفت چیز هستند که با " سین" شروع میشوند».
دیگر تمایلی برای صحبت با ما نداشت .باالی دیوار مخروبهای رفت و با ژستی
قهرمانانه برای خانوادهاش مشغول صحبت درباره آتشکده شد .زنها با افتخار به او نگاه
میکردند و دختران با هم میخندیدند.
آیا از تعالیم زرتشت در کشوری که هزار و پانصد سال از آن پیروی میکرد همین
مانده بود؟ فقط هفت چیز بیمعنی که نامشان با حرف «سین» شروع میشود؟ به نظر میرسید
که سفره هفت سین یا هفت شین هیچ ربطی با خدا و نبرد خیر وشرّ ندارد .بیشتر که فکر کردم
منظره مردمی که در یزد برای دیدن آتشکده آمده بودند مرا به یاد توریستهای شهرهای
بزرگ به هنگام دیدن اردوگاههای سرخپوستان انداخت نه زاﺋرینی که در پی قربت و نزدیکی
به ایمان نیاکان خود بودند.
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این آقای معلم در یکی از نتیجه گیریهای خود گفته بود « :مذهب موجودی زنده است
و رشد میکند .نمی توانید انتظار داشته باشید که برای هزاران سال به یک شکل باقی بماند ».او
درست میگفت .تئوریسن های مذهبی مانند انقالبیون در پیش بینی نتیجه زحماتشان ناتوانند.
قطعاً مؤسسین تمام مذاهب اصلی اگر میتوانستند نتیجه تعالیم خود را در قرون بعدی ببینند
دچار شگفتی میشدند .موسی  -اگر چنین شخصی که پنج کتاب اول تورات به او نسبت داده
شده است واقعاً وجود داشته باشد  -اگر میتوانست هزار سال بعد از مرگش شاهد مراسم
مذهبی در کنیسهها باشد ،مراسمی که تحت شرایطی دور از تصور او این چنین شاخ و برگ
داده شده ،قطعاً دچار شگفتی میشد .هر چند که الهیات مسیحیّت و مراسم نیایش آن فقط در
فاصله چند صد سال پس از تصلیب تنظیم شد نمیتوانم حتی درباره عکس العمل عیسی مسیح
در قبال فرقه کاتولیک مریم باکره و حواریون و مراسم نیایش کلیسایی حدسی بزنم .با آنکه
پیامبر اسالم از نظر تاریخی در دورهای نزدیک به ما میزیسته ،ولی اسالم هم در جهات غیر
قابل پیش بینی تکامل یافته است .شکاف بین تعابیر مذهبی بین اهل تسنن و شیعه  -این
اختالف از نظر قرآنی مردود شناخته شده است  -درست پس از مرگ او ایجاد شد و از آن
زمان تا کنون در حال گسترش است.
سادگی تعالیم زرتشت ،مخالفت او با بنیادگرایی ،فرمان او در پرستش یک خدا ،تالش در جهت
دستیابی به سعادت در این حیات و انتخاب نیک بر شر ،در طول تاریخ با چنان الیههایی
پوشانده شده که گویی چون گوهر گرانبهایی است که در عمق دریا در زیر قشر ضخیمی از
خس و خزه از انظار پنهان مانده است .اگر چه این گم گشتگی در چنان اعصاری دور اتفاق
افتاد که کسی بطور قطع نمی تواند بگوید که چه و کی رخ داد ولی بیشتر محققین بر این باورند
که پس از مرگ این پیامبر ،دشمنان دیرین او یعنی طایفه روحانی «کاراپان» ( )Karapanموفق
شدند بسیاری از سننی را که زرتشت خود با آنها مخالفت داشت وارد دین جدید التأسیس
کنند .بسیاری از خدایان کوچکتر و ارواح نیک و شر آن زمان که او سعی کرده بود به پیروانش
به عنوان انعکاس خصلتهای انسانی و نیروهای مادی و یا حداکثر فرشتگان تفهیم کند ،سالها پس
از مرگ او مقام و منزلت ربّانی گذشته خود را باز یافتند .فرقه آتش پرست باستانی آریایی که
هیچگاه سرودههای او را ترویج نمیکرد پس از او در مراسم مذهبی زرتشتی دوباره میداندار
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شد .حتی فرقه گیاه هوم که از طرف زرتشت مورد سرزنش قرار گرفته بود تا امروز در
نیایشهای زرتشتیان ذکر میشود.
در طول دوران هخامنشیها و سلوکیها  -از آغاز امپراطوری پارسها و مادها ،سراسر
دوران تسخیر ایران توسط اسکندر و حوادث متعاقب آن  -به نظر میرسد که مسؤولیت
حفاظت از آتش زرتشت به عهده مغان ،فرقه روحانی مردم ماد گذاشته شد که موفق شدند
بسیار از سنتهای کهن ایرانیان را در دین زرتشت وارد کنند .نمیدانیم که آنها درباره این
پیامبر چه فکر میکردند و یا حتی چه میدانستند .به رغم تمایل پادشاهان ایرانی در ثبت
موفقیتهایشان بر روی کتیبههای سنگی در هیچ جا اشارهای به زرتشت نشده است .در
کتیبههای اولیه فقط اشاره به اهورا مزدا را میبینیم ،ولی در کتیبههای بعدی گاهی نام خدایان
دیگر ذکر میشود .و باالخره در زمان اردشیر دوم ( )Artaxerxes Πکه قانون زرتشت مبنی
بر ممنوعیت معبد و مجسمه را به زیر پا گذاشت ،نام میترا و آناهیتا در کتیبهها ذکر میشود.
مغان اعجاز کرده بودند.
آقای زینر ) )R.C.Zaehnerپرفسور دانشگاه آکسفورد در کتاب خود به نام «طلوع و
افول دین زرتشت» که یکی از معتبرترین آثار تحقیقاتی درباره تاریخ دین زرتشت است
مینویسد که با حمله اسکندر به ایران دوران باشکوه این دین به سر رسید .دوران هزار و
سیصد سال بعد ،دوران افول و تاریکی دین زرتشت بود .طبیعتاً ایرانیان سیر حوادث را به
گونهای دیگر میبینند .بر طبق کتاب «دینکرد» ( Dinkartبه معنی اعمال دین) که در قرن
نهم میالدی نوشته شده است :
دارا ( )Darayپسر دارا [داریوش سوم] فرمان داد دو نسخه از اوستا و
زند [تفسیر اوستا] به همان شکلی که زرتشت از هرمزد [اهورا مزدا]
دریافت کرد تهیه شود ،یک نسخه در خزانه سلطنتی و نسخه دیگر در
کتابخانه ملی نگاهداری گردد.
از آنجا که در اثر حمله اسکندر ،غارت و ویرانی مقدونیان در ایران ،هرج و
مرج و نابسامانی ناشی از آن ،کتب مقدس زرتشتی و تعالیم مکتوب آن در
حد وسیعی نابود شده بود ،ولخش  )Valakhshیا ( Vologaisesاشکانی
( )Arsacidدر نامهای به تمام استانها فرمان داد هرچه از کتابهای
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«اوستا» و «زند» پیدا شود و در اصالت آنها اعتماد باشد در حفاظت و
نگاهداری آنها بکوشند .از آنها خواست هر آموزشی که بر اساس اوستا و
زند نوشته شده و یا هنوز بصورت شفاهی در میان مردم باقی مانده و در
اصالت آنها اعتماد وجود دارد جمع آوری و یا تدوین کنند.
اعلیحضرت ،شاه شاهان ،اردشیر ،پسر بابک [بنیان گذار سلسله ساسانی]
به پیروی از تنسر ( ،)Tansarکارشناس امور دینی خود ،دستود داد که
تمام آن نوشتههای پراکنده به دربار فرستاده شود .پس از آن تنسر به
کار خود مشغول شد ،یک نسخه را انتخاب کرد و باقی را از شرع دین
زرتشت خارج نمود .او حکمی صادر کرد که در آن نوشته شده بود «:از
آنجا که اکنون اطالعات کاملی درباره تعالیم دین زرتشت و پرستندگان
دین مزدا در دست است ،تعبیر تمام این تعالیم مسؤولیت ما است».
این گفتار چیزی نبود جز خیال خام .زیرا کلید فهم زبان گاتها قبل از دوره ساسانیان
گم شده بود و تفسیرات غلط کتاب «زند» در تعبیر نوشتههای باستانی خنده آور بود .درک
مفاهیم گاتها تنها در دوران جدید ،پس از آنکه زبان شناسان موفق به نشان دادن رابطه بین
زبان پارسی کهن و سانسکریت شدند ،میسر گردید .ولی همانطور که از نوشته باال استنباط
میشود ،روحانیون ساسانی در تبدیل مذهب اهورا مزدا برای اولین بار به دینی سخت گیر ،ناب
گرا ،بنیاد گرا و تنبیه کننده به خود تردیدی راه نداند مذهب رسمیِ که از طرف دولت ترویج
میشد و دارای چنان قوانین پیچیده در خصوص طهارت بود که عدهای با قوانین حاخامهای
یهود مرتبط دانستهاند .برخی نیز بر این باورند که ریشه قانون یهودی کشروث ()Kashruth
در باب جدا کردن خوراک پاک از ناپاک ریشه زرتشتی دارد .منتهی بر حسب تاریخ تنظیم
کتب و قوانین مذهبی باید نتیجه معکوس گرفت .یعنی نمونه رفتار یهودیان در خصوص مذهبی
که از طرف خدا وحی شده بر نگرش روحانیون ساسانی تأثیر گذاشته بود .افسوس که تمرکز
قدرت در یک تشکیالت هرمی رسمی معموالً به انتشار قوانین و الزام پیروی از بنیادگرایی
ترویج شده از طرف دولت میانجامد .چنین استحالهای احتماالً عامل اصلی سمت گیری اسالم
در قرن هفتم میالدی بوده است.
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پس از تسخیر ایران توسط اعراب دین زرتشت یک شبه از میان نرفت .قرنها گذشت
تا شمار پیروان این دین تا حد قلیل امروزی کاهش پیدا کرد .در آسیای مرکزی برایم
داستانهایی از فرماندهان عرب تعریف میکردند که به مردم غیر مسلمان پول میدادند
روزهای جمعه برای برگزاری نماز به مسجد بیایند تا آنها در مقابل نمایندگان خلفای اموی در
دمشق و بعدها عباسیان در بغداد به سبب گسترش تعالیم قرآنی خوب جلوه کنند.
اقلیتی از مردم زرتشتی ایران نتوانستند حاکمیت مسلمانان را تحمل کنند و در دورهای
بین قرون هشتم و دهم میالدی از ایران مهاجرت کردند ،ابتدا به جزیره هرمز ( )Hormuzدر
خلیج فارس و سپس به هندوستان رفتند .در آنجا در استان گوجارات ( )Gujaratاجتماع
کوچک و آرامی از کشاورزان و کسبه بوجود آوردند و خود را پارسی ( )Perseesبه معنی
ایرانی نامیدند .به نظر میرسد که رابطه بین مهاجرین با هم کیشان خود در ایران به سرعت
قطع شد و دو شاخه دین زرتشت برای قرنها بدون ارتباط با یکدیگر باقی ماندند .این دوری
چنان شکافی بین آنها بوجود آورد که پس از برقراری ارتباط در قرن پانزدهم میالدی،
اعتقادات ،مراسم وحتی تقویم این دو جامعه تا حد زیادی با هم تفاوت میکرد .کشف این
تفاوت در هندوستان باعث شکاف در میان پارسیها بین سنت گرایان و اصالح طلبانی شد که
پرون ( )Anquetil de Perronدر نامه خود شرح داده بود.
این انگلیسیها بودند که وضعیت زندگی پارسیها را بهبود دادند .وقتی که آنها در
قرن هفدهم میالدی پستهای تجاری خود را در گوجارات دایر کردند به دنبال متحدی بودند
که نه مانند طبقه حاکم مغول ( )Mughulمسلمان باشد و نه چون اکثریت مردم هندو .آنها
جماعت پارسیهای گوجارات را مستعد نفوذ اروپاﺋیان و تجارت یافتند .بعدها در همان قرن
وقتی که «شرکت هند شرقی»
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کنترل بمبئی را در دست گرفت ،پارسیهایِ با استعداد وارد

این شهر شدند .گسترش سریع این شهر در قرنهای هجدهم و نوزدهم بطور عمده مدیون
تالش و نبوغ پیروان زرتشت بود که اغلب صنایع سنگین و مهم هندوستان را مانند پارچه
بافی ،مواد شیمیایی ،فوالد ،راه آهن و کشتی سازی را بنیان گذاشتند.
پارسیهای هندوستان در عرصههای دیگری نیز مؤثر بودند .یکی از آنها اولین چاپخانه
هندوستان را در سال  1778تأسیس کرد ،دیگری قدیمی ترین روزنامه هندی را که هنوز چاپ
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میشود در سال  1822بنیان گذاشت و بسیاری دیگر در زمینههای هنر ،تعلیم و تربیت و
ورزش بسیار فعال بودند .کاپیتان اولین تیم ملی کریکت ( )Criketهندوستان که برای مسابقه
در سال  1886به انگلیس آمد یک پارسی بود و همه بازیکنان نیز زرتشتی بودند .در واقع به
نظر میرسد که پرستندگان اهورا مزدا آن چنان باعث رواج بازی کریکت در هندوستان شدند
که یک نویسنده هندی ادعا کرده است کریکت «ورزش هندی است که انگلیسیها آن را
تصادفاً کشف کردند».
عالقه پارسیهای هندوستان به ورزش چیزی است که آنها را از مردم یهود که غالباً به
هم تشبیه میشوند جدا میکند .در دویست سال گذشته آنها مانند یهودیان به سرتاسر دنیا
مهاجرت کردند و در هر جامعهای که مقام سکونت گزیدند دستاوردهای زیادی به مردم آن
عرضه کردند .در بریتانیا یک پارسی ،اولین هندی فارغ التحصیل لیسانس از دانشگاه آکسفورد
بود ،یکی دیگر اولین بارونت ( )Baronetانگلیسی هندی االصل بود.

سه پارسی ،اولین

نمایندگان متولد هندوستان در مجلس عوام انگلیس بودند .در این اواخر زرتشتیان در عرصه
هنر ،تأتر ،مدیریت تلویزیون و موزیک افتخار آفریدهاند .چه کسی میتواند «زوبین مهتا»126
رهبر ارکستر

ویا «فردی مرکوری »127خواننده اول گروه موسیقی کوﺋین ( )Queenکه

برنامههایش در استادیوم اجرا میشود را فراموش کند.
ولی در ایران که شمار زرتشتیان کاهش مییافت ،عمده ترین تأثیر نگرش زرتشتی در
شکل گیری تعابیر اسالمی بود که در سرزمین امپراطوری سابق ایران گسترش یافت .ایران،
عراق ،آسیای مرکزی ،بخشی از ترکیه و هندوستان زمانی تحت نفوذ کامل فرهنگ ایرانی قرار
داشتند و اکنون نیز تا حدی نفوذ آن مشاهده میشود .نگرش اسالمی تشیع نشان هویت ایرانی
در اُمه اسالم یا جماعت مسلمین میباشد .اگرچه تشیع در نزاعی سیاسی برای جانشینی محمد
نبی شکل گرفت که منازعهای کامالً عربی بود ،در وقت خود به مذهب ملی ایرانیان تبدیل شد.

Zubin Mehta 126
Freddie Mercury 127
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عاشورا

نوروز تنها یکی از دو مراسم ساالنه و پر طرفدار ایرانیان است .مراسم پرطرفدار دیگر ،عاشورا،
یعنی دهمین روز ماه اسالمی محرم ،مصادف است با شهادت حسین نوه محمد پیامبر در کربال
(در عراق) در سال  680میالدی .عاشورا با نوروز تفاوت بسیاری دارد .بر عکس نوروز که ایام
شادی و استراحت است ،عاشورا روز عزاداری است که وجه مشخصه آن حرکت دستههای
عزادار در خیابانهای شهر است .در این روز عزاداران با شیئی نوک تیز خود را زخم میزنند و
یا با زنجیرهایی که دستهای چوبی دارند چنان بر پشت خود میکوبند تا خونین میشود .این
زنجیرها در مغازهها برای سوغات به توریستها فروخته میشود .در روستاها ،مراسم عزاداری با
اجرای تعزیه (به معنی عزاداری) برگزار میشود .تعزیه اجرای نمایشی پر احساس از حوادثی
است که در طی آن حسین با کمتر از یک صد نفر از طرفداران خود با سپاهی چهار هزار نفره
مقابله کرد ،تسلیم نشد و در نتیجه به قتل رسید.
روزی شاهد برگزاری این مراسم کهن در ایران بودم .تجربهای تکان دهنده بود .مردم
روستایی از فاصلههای دور در اطراف زمین ورزشی که هر سال محل اجرای این مراسم است
حلقه زده و بر زمین نشسته بودند .اینها مردمی محافظه کار بودند و زنان تقریباً همگی چادری
سیاه به سر داشتند که همه چیز خود جز چشمان کنجکاوشان را میپوشاند .مردان با لباس
خوب جمعه خود یعنی کت و شلوار آمده بودند  -تنها روحانیون عبای سنتی پوشیده بودند  -و
برخی هم سالح به همراه داشتند .بسیاری از مردان ،رزمندگان جنگ خانمانسوز ایران و عراق
بودند و بسیاری از زنان ،همسران بیوه و یا مادران عزاداری که شهادت حسین برایشان مفهومی
شخصی داشت .مردم عموماً ساکت بودند و با هم صحبت نمیکردند .حتی بچههای زیادی هم
که به آنجا آمده بودند ،ساکت بودند .کودکان خردسال با چشمان گشاده و نگران در حالی که
به اطراف نظاره میکردند به آغوش مادران پناه برده بودند .همه در انتظار شروع مراسم
نمایش تعزیه ساکت نشسته بودند.
ناگهان سوارکاری با عمامه سیاه و زرهی مقوایی ولی شمشیری آهنین (که خوشبختانه
تیز نبود) خشمناک از میان جمعیت به داخل میدان میتازد .اسب سیاه شیههای میکشد و به
دور میدان میچرخد .تماشاچیان خود را جمع میکنند .او با آواز شروع به خواندن سخنرانی
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طوالنی می کند که تأثیرش به لحا خواندن آن از روی کاغذی که در دست داشت برای غربی
ناظری چون من کاسته شده بود .او یکی از امویان و تبلور انسانی پلید بود که تصمیم داشت
جانشین به حق پیامبر را به قتل برساند.
پس از آن قهرمان تعزیه با اسب سفید ،عبایی سفید و کتانی ،عمامهای سبز و زرهی
چون رقیب خود وارد میشود .او هم با باال بردن دستش و روی کردن به آسمان و گاهی به
نوشتهای که در دست داشت شروع به سخنرانی خود میکند .او حسین بود یعنی تبلور همه
چیزهای خوب و نجیب.
سواران دیگری هم وارد میدان میشوند ،هر کدام در لباسی متفاوت .بعد از اسب خود
پاﺋین میآیند و با فریاد و ضربات شمشیر و سپر ،نبردی بینشان در میگیرد .در حالی که
بازیگران مراقب بودند با ضربات شمشیر یکدیگر را مجروح نکنند ،به سبب چرخش شمشیرها
و تقالی اسبان ،تماشاچیان کامالً در معرض خطر قرار داشتند .اولین شهید به زمین میافتد.
هنر پیشهای که نقش علی اکبر پسر حسین را بازی میکرد ،لباسی به رنگ سفید و سبز به تن
داشت و قطعه ای پشمین به رنگ سرخ به نشان زخم خونین بر روی آن دوخته شده بود.
شمشیر از دستش می افتد و با دقت که مبادا بر روی سنگی بیفتد و مجروح شود خود را بر
زمین میاندازد .در این حالت و قبل از آنکه به نشانه مرگ سرش را بر زمین بگذارد خطبه
بلندی را میخواند.
در اینجا به تشریح جزﺋیات مراسم تعزیه نمیپردازم .این نمایش بیش از سه ساعت
طول کشید تا آنکه تمام پیروان حسین به عالمت مردن بر زمین افتادند .فقط گاهی تکانی
میخوردند تا جایشان راحت تر شود .باالخره حسین که دست و بازوانش را با آبی آغشته به
رنگ قرمز -به نشان خون شهید ،عصاره پر راز و همه جا پیدای ایرانی -از قوری پالستیکی
صورتی زشتی شسته بود بر چهار پایهای چوبین میافتد و چنان سخنرانی طوالنی میکند که اپرا
در مقابل آن کوتاه جلوه میکرد.
اگر چه به علت طوالنی و نامفهوم بودن سخنرانیها ،این مراسم برایم کسل کننده بود و
بازیگری غیر حرفهای و بسیار ابتدایی بازیگران نیز کمکی نمیکرد ولی متوجّه چیزی بسیار فوق
العاده شدم :بسیاری از تماشاگران ،مرد و زن به شدت گریه میکردند ،از چشمانشان اشک
سرازیر بود ،شانههایشان در اثر هق هق باال و پاﺋین میرفت ،مردان تنومند ،تفنگ بر دوش
گونههای خیس و نتراشیده خود را با دستمال خشک میکردند .اشک و گریه آنها نه برای

303

در جستجوی زرتشت
نشان دادن اعتقاد مذهبیشان به روحانی محل بود و نه مانند عزاداریهایی که این روزها در
غرب برای افراد سرشناسی چون شاهزاده دایانا مد شده است .آنها از صمیم قلب گریه
میکردند .من شاهد چنان گریستن حقیقی ،بیاختیار و صمیمی بودم که قطعاً از قلب سرچشمه
گرفته بود.
این درجه از احساس نمیتوانست به مبارزهای مربوط شود که سیزده قرن از آن
میگذرد .این غم عمیق نمیتوانست برای مردی باشد که این مردم درباره حقیقت زندگی او
چیزی نمیدانستند .دل شکستگی آنها تنها میتوانست مربوط به زندگی خود این مردم و
ضایعات خود آنها باشد.
پس از مراسم تعزیه که مردم پراکنده شدند و بچهها مشغول بازی ،یک پلیس جوان
روستایی با ظاهری غمگین و دملی بر گردن مفهوم این مراسم را برایم اینگونه شرح داد :
«برای ما شخص امام حسین (علیه السالم) در اینجا مطرح نیست .بله ،او نوه پیامبر
اسالم (علیه السالم) و فرزند علی پسر عمو و داماد پیامبر ،شوهر دخترش فاطمه (علیها السالم)
بود .او شخصی مقدس بود که نمیبایست این گونه کشته شود .ولی داستان کربال از این هم
فراتر میرود و به نبرد بین نیکی و شر ،بین حق و باطل مربوط میشود .این نبرد هیچ گاه پایان
نمیپذیرد .و به همین دلیل مراسم تعزیه باید هر سال اجرا شود .این مبارزهای است که هر
مسلمان خوبی باید در آن شرکت کند .مردان و زنانی که امروز اشک میریختند فقط برای
امام حسین (علیه السالم) گریه نمیکردند بلکه برای شکستهای خود در این نبرد اشک
میریختند ».ولی در اینجا چهرهاش شکفت «هنگامی که امام غایب دوباره ظاهر شود این جنگ
پایان میرسد و خوبی پیروز خواهد شد .دعا میکنم که این در زمان حیات خود و یا فرزندانم
رخ دهد».
این کلمات به راحتی میتوانست از زبان زرتشتی و نه یک مسلمان جاری شود .در
حالی که بسیاری از محققین علوم دینی نظرات مختلفی دارند ،برداشت شخصی من این است که
بسیاری از الهیات دین زرتشت بطور مستقیم وارد اسالم نوع ایرانی شده است .مسلمانان فوق
ارتدوکس [عرب] ادعا میکنند که مراسم عزاداری برای امام حسین اصالت اسالمی ندارد بلکه
از همسایگان ایرانیشان آموخته شده است .زیرا دید پلیس روستایی درباره نبرد جاویدان بین
نیکی و شر که در خود آگاهی شیعه نقشی مرکزی دارد ،در اعتقادات اهل تسنن جایی ندارد.
در ذهن ایرانیان ،پشت سر علی ،خلیفه مقتول عرب میتوان حضور سایهای از زرتشت پیامبر
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ایرانی را دید .بسیاری از شیعیان معتقدند که علی و امامان شیعه که رهبر روحانی تشیع
هستنند کانال نور ازلی خداوندند و تنها کسانیاند که درک کاملی از قرآن داشتند .شیعیان در
خصوص علی ،قانون اسالمی منع استفاده از تصویر را به زیر پا میگذارند و تصاویر او را به
عنوان شخصیت مقدسی که از اطراف سرش هالهای از نور میتابد در هر جا میفروشند .و «امام
غایب» ،دوازدهمین جانشین علی که در سال  878میالدی به «غیبت رفت» و روزی باز خواهد
گشت همان اعتقاد دین زرتشت به نجات دهنده و سوشیانت است که چهرهای اسالمی به خود
گرفته است.
شیعیان ایرانی خود را مسلمانان ناب میدانند و از انتقادات سنیهای ارتدوکس که آنها
را متهم به گرایشهای مخفی زرتشتی میکنند خشمگین میشوند .این گرایش در ایجاد سلسله
مراتب هرمی روحانیون شیعه که رهبر اعظمی در رأس آن قرار دارد و بیشباهت به موقعیت
موبد موبدان دین زرتشت نیست نمودار میشود .در اثر یک واقعه مهم تاریخی ،پوسته مذهب
شیعه ترک برداشت و ماهیت آن آشکار شد .این واقعه آخرین تالش برای احیاء مجدد دین
زرتشت بود .یک شاخه تندرو تشیع در بحرین در قرن دهم میالدی که به سبب یک سری
تقارنهای سماوی غیر طبیعی و همچنین هزار و پانصدمین سالروز قتل زرتشت شوریده بودند،
راه زاﺋران به خانه کعبه را مسدود کردند .آنها شورش خود را با تسخیر مکه و ربودن
حجراالسود که در جهان اسالم یکی از مقدس ترین اشیاء است پایان دادند .رهبرشان جوانی
ایرانی بود که ادعا میکرد از نسل پادشاهان ساسانی است .پیروانش او را نجات دهنده
مسلمانان یا مهدی موعود میپنداشتند که عصر اسالم را خاتمه خواهد بخشید .او قوانین
اسالمی را از میان برداشت و دستور داد که ستایش آتش دوباره برقرار شود .به استناد
قطب الدین ،مورخ عثمانی ،سرانجام او به دست خدا نابود شد .او مبتال به زخم قانقاریا گردید و
گوشت بدنش کرم گذاشت .او در این حالت هشتاد روز زنده بود تا باالخره به قتل رسید.
بیست سال بعد حجراالسود شکسته به خانه کعبه مراجعت داده شد .از آن زمان به بعد پیروان
زرتشت به جای مقابله با اسالم پیروز ،تصمیم گرفتند که در داخل این سیستم به زندگی خود
ادامه بدهند.
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گفتار نیک ،پندار نیک ،کردارنیک

نزدیک شهر یزد ولی در فاصله ای دورتر از روستای دفن شده ،بر بلندی به ارتفاع هزار پا
نزدیک جادهای که از میان صخرههایی شنی به رنگ امالح آهن میگذرد یکی از معابد باستانی
زرتشتی باقی مانده است که هنوز هم استفاده میشود .این مسیر هزار پایی صعب العبور و پر از
سنگالخ را پیاده طی کردیم.
منظره این مکان مقدس بر باالی تپه بسیار زیبا است .اطراف یک درخت آس و یک
درخت سرو (درختهای مقدس مذهب زرتشت .آس عالمت شادی و سرو نشان غم است) چمن
زاری کوچک در میان سنگالخهای تیز و قهوهای رنگ روﺋیده است .در میان بوتهها ،مخلوطی از
ساختمانهای کهن و جدید نزدیک تخته سنگها قرار دارند .بعدها به ما گفته شد که شاهزاده
اشرف ،خواهر کوچک شاه 128دستور داده بود که این معبد بازسازی و مرمت شود .این مسأله
ظنّ مرا تقویت کرد که سلسله سلطنتی کم عمر پهلوی در جهت گیری مذهبی خود تا حد
خطرناکی بدعت گزار بود.
قبل از صعود به باالی کوه ،برگزاری مراسمی را میتوانستیم از پاﺋین ببینیم .چیزی که
توجه مرا جلب کرد زنان و دختران زرتشتی بودند که از آن فاصله دور شبیه پرندگان رنگارنگ
مناطق گرمسیر جلوه میکردند .اگر چه موهای خود را با روسری پوشانده بودند ولی همگی
لباسهای رنگارنگ جشن و شادی به تن داشتند و چادر سیاه و روپوشهایی که قانوناً در مأل عام
باید خود را در آن پنهان کنند ،رها کرده بودند .در این محل آنها اختیار کامل داشتند و
میتوانستند هرگونه که میخواهند لباس بپوشند .همراه ایرانیم پیشنهاد کرد که از پاﺋین کوه
آنها را نظاره کنیم و قبل از باال رفتن صبر کنیم تا مراسمشان تمام شود .به من گفت که آنها
بسیار خجالتیاند و در حضور غریبهها محتاطند .بهتر بود که سرزده نرسیم و مزاحم مراسم
نیایش آنها نشویم.
از فرصت استفاده کرده روی تخته سنگ بزرگی کنار راه نشستیم و به خوردن نهار که
نان و پنیر ایرانی بود با نوشابه کوکاکوال مشغول شدیم .نوای ترنم آواز آنان که با صدایی که از
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مساجد شنیده میشود تفاوت زیادی میکرد ،ضعیف تر از بوی آس 129به همراه نسیم گرم به
ما میرسید .گاهی هم صدای خشن روحانی مردی که تنها میخواند و گاهی صدای آواز دسته
جمعی نیایشگران شنیده میشد.
حفظ این فاصله دور بسیار مناسب به نظر میرسید .سرودهایی که میشنیدیم قاعدتاً
شامل قطعاتی بود از گاتها ،کالم خود زرتشت .ما به آخرین طنینهای تحولی روحانی که بیش از
سه هزار سال پیش رخ داده بود ،یعنی باستانی ترین انقالب مذهبی گوش میدادیم .اینها کالم
مردی بودند که به راستی میتوان او را اولین پیامبر نامید.
اعتقاد مصریان به خدایان ،حتی قدیمی تر از متون زرتشتی است .ولی مذهب فرعونها
با پایان عهد باستان از میان رفت .موسی  -اگر این قهرمان اسطورهای واقعاً وجود داشته باشد
 احتماالً هم دوره این خردمند ایرانی بوده است که هنوز نسلش یعنی یهودیان و پسرعموهایشان یعنی مسیحیان و مسلمانان از او با احترام یاد میکنند .ولی پنج کتاب موسی که
شامل تاریخ ،شجره نامه و قانونی است که به موسی نسبت داده شدهاند ،فاقد مکاشفات و وحی
ایزدی هستند .یهودیان ارتدوکس معتقدند که کالم این کتب تحت تأثیر خود خدا قرار داشته
است .این کتب هزار سال بعد از مرگ موسی جمع آوری و نوشته شده اند (برخی ادعا میکنند
که اختراع شده ا ند) و هیچ طنینی از صدای خود موسی در آنها شنیده نمیشود .به هر تقدیر
یهودیان بیش از هر چیز به اطاعت از فرامین خدا و اجرای مو به موی قوانین او توجه داشتند.
کتب اوّلیه عهد عتیق ،برعکس تعالیم زرتشت به انتخابهای اخالقی و زندگی سالم توجهی
نداشتند.
در میان متون مذاهبی که هنوز استفاده میشوند تنها «ودا» ( )Vedasکتاب مقدس
هندوان از لحا قدمت با گاتهای زرتشت برابری میکند .ولی «ودا» منعکس کننده خشونت
عصر خود است با خدایان متعددی که به سبب ضعفها و نقصانشان «طبیعتی مانند انسان
دارند» .قطعاً برای مردم هم عصر زرتشت ،بسیاری از اعتقادات آریایی هندیان آشنا و شبیه
اعتقادات خودشان مینمود .با این حال از میان این محیط نامستعد و محافظه کار روحانیتی
اصیل شروع به رشد کرد ،در وجود مردی متبلور شد که بینشی کامالً جدید از روابط و وظایف
مردم در قبال یکدیگر و نسبت به جهان اطراف و خدا عرضه کرد.
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همانطور که از دور به آوای نیایش زرتشتیان گوش میدادم این خیال وجودم را
فراگرفت :کسی که در عصری چنان دور میزیست با شرایطی کامالً متفاوت با دوران خودمان،
کسی که نمی توانست حتی حدس بزند ،هزاران سال بعد مردم در چه جهانی زندگی خواهند
کرد ،چگونه چنان درک عمیقی از طبیعت انسانی داشت که تعالیمش هنوز با شرایط زندگی
انسانی مطابقت دارد؟ زرتشت چنان دید روشنی از حق انتخاب اخالقی انسانی داشت که پند او
مبنی بر گفتار نیک ،پندار نیک و کردار نیک هنوز در زمان خود ما مانند زمان او مصداق عمل
دارد.
نه تنها در عصر ما ،بلکه در همه ادوار ،ارزش و اهمیت پیام زرتشت بر اساس مقتضیات
زمان ،درک و شناسایی شده است .اکنون که به تجسس خود در ردیابی و تأثیر این نخستین
پیامبر در طول اعصار میاندیشم و انعکاس تعالیم او را در زرتشتیان ،یهودیان ،مسیحیان،
مسلمانان و همچنین با درجات کمتری در پیروان سایر ادیان چون بوداﺋیها میبینم ،اهمیت
تعالیم او برایم روشن تر میشود .اهمیت تعالیم او ،در پاسخش به سؤال «چرا» بود :چرا شرّ در
جهانی که خدا خلق کرده است وجود دارد؟ تمام انسانهایی که یک «قادر مطلق» را پرستش
کردهاند با این سؤال مواجه شدهاند .یا خدا «خوب مطلق» نیست و یا «قادر مطلق» نیست .در
کتاب آموس ( )Amosپرسیده شده است « :آیا ممکن است شرّی در شهری باشد و خدا عامل
آن نباشد؟» همه مذاهب سعی کردند که به این سؤال پاسخی بدهند .یهودیان گفتند که همه
بدیها تقصیر خودشان بود .مسیحیان نیز با یهودیان موافقت کردند و افزودند که تمام اسالف
بنی بشر فاسدند .مسلمانان در انتظار پاداش در جهان دیگری ماندند .ولی همه این پاسخها
فاقد جذّابیت کافی بودند تا از کشیده شدن مؤمنین به توضیح زرتشت جلوگیری کنند.
زرتشت در چرخش این جهان عالﺋم روشنی دید که او را قانع کرد« .شرّ» نیروی
مستقلی است که باید با آن مبارزه کرد .سه هزار سال پس از او ،امروز به تیتر هر روزنامه که
بنگرید به خوبی شاهد بازتاب نظریه او میشوید .وجود «شرّ» یا نیروی اهریمنی در جهان،
توضیح سادهای است که همه نویسندگان میتوانند برای شرح علل تجاوزات ،جنایات و تخلفاتی
که امروز وجدان مردم را تکان میدهد استفاده کنند .آیا حوادث تاریخی قرن بیستم برای
پذیرفتن نظریه او کافی نیست؟ به نیچه میاندیشم که میگفت« :اختراع اخالقیات» توسط
زرتشت بزرگترین اشتباه فلسفی در تاریخ بشریت بود .و بعد به یاد فاجعهای میافتم که پیروان
نظریه او بر بشریت وارد آوردند .اعمال هیتلر و استالین و میلیونها قربانی آنها را نمیتوان به
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سادگی در اثر زیاده طلبی ،خود خواهی و یا «هفت گناه مرگبار» مسیحیت بدانیم .اگر نیچه
میدانست که پس از رها کردن «اختراع» زرتشت چه بر سر جهان خواهد آمد ،تردید دارم که
با آن اشتیاق در انتظار ایجاد جهانی بود که در آن اخالقیات نقشی نداشته باشد.
اخبار قتل و جنایت در روزنامهها تنها یادآور عمق بینش این پیامبر ایرانی نیستند .او
اولین کسی بود که اعالم کرد جهان و زمان روزی به پایان میرسد .کسانی که به تخّیالت
مردم اعصار گذشته درباره آخر زمان نیشخند میزنند مرا متعجب میکنند ؛ زیرا امروز هم ذهن
مردم دوران ما هم به همان اندازه انسانهای دوران کهن در اشغال تصور پایان این جهان است.
درست است که اغلب ما ،دیگر پیامبران را جدی نمیگیریم و به کسانی که در خیابانهای تابلو
اعالن «پایان جهان نزدیک است» را حمل میکنند توجهی نمیکنیم .ترجیح میدهیم که به
سخنان کاهنان «عصر جدید» ،رهبران فرقههای مختلف ،متخصصین محیط زیست ،هواشناسی،
فیزیکدانها ،منجمین و متخصصین علوم طبّی گوش دهیم .ولی اگر برنامههای مستند تلویزیونی
را مالک قرار دهیم ،به این نتیجه میرسیم که شیفتگی ما درباره آخر زمان کمتر از شیفتگی
انسانهای قرن اول پیش از میالد نیست که انتظار داشتند با ظهور قریب الوقوع مسیح ،جهان و
زمان به پایان برسد.
در مقایسه با دوران گذشته ،حتی رؤیت اشباح آسمانی هم رخدادی نادر نیست .این
زرتشت بود که برای اولین بار ما را با نام فرشتگان آشنا کرد .حتی در تلموث اذعان شده که
یهودیان نام فرشتگان را از بابلیها[ پس از تسخیر آن توسط کورش] فرا گرفتند .ولی پس از
آنکه یهودیان از معلمین ایرانی خود درباره فرشتگان آموزش دیدند ،آن را وارد اعتقادات خود-
و الجرم اعتقادات ما -کردند .متأسفانه آن طور که در سابق هزاران نفر بطور عادی فرشتگان
را میدیدند -مانند شاعر معروف ویلیام بلِیک  - William Blakeما دیگر فرشتگان را
نمیبینیم .ولی در عوض مقدار زیادی نیروی انسانی ،وقت و پول برای تحقیق درباره بشقاب
پرندهها و انسان ربایی آدمهای فضایی سرمایه گذاری میکنیم .همین امر خود بر این داللت
می کند که امروز رؤیت اشباح آسمانی به همان اندازه رایج است که در زمان رومیها و
هخامنشیان بود .تعبیرات غیر مذهبی از نشانههای مذهبی عالمت مشخصه عصر ما شده است.
گویی آنهایی که مذهب را رها کردهاند باقی مانده اصولی را به ارث بردهاند که اکنون برای
توضیحشان ناچارند به شیوهای دیگر متوسل شوند.
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برای آن گروه از ما که هنوز به معنویات روحانی و چنگ زدن به ایمان احتیاج داریم
مذهب عمومی و فراگیر دیگری به وجود آمده است .در جوامع باز غربی و چند مذهبی موفق
شدها یم مخرج مشترک اولیه همه اعتقادات دینی را در یک جا گردآوردیم که تقریباً همگی با
آن موافقت داریم .با زدودن جزﺋیات از مذاهب یهود با آن قوانین دقیق درباره طهارت،
مسیحیت با آن اعتقاد غیر قابل فهم درباره تثلیث و اسالم با ادعایش درباره محمد به عنوان
آخرین پیامبر آنچه که باقی میماند رشته اعتقاداتی است که هارولد بلوم ()Harold Bloom
منتقد معروف «مذهب آمریکایی» تعریف کرده بود .ولی چه بهتر بود آن را «مذهب جهانی» و
نه آمریکایی مینامید .این مذهب جهانی شامل اعتقاداتی چون خیر و شرّ ،فرشتگان ،شیطان،
بهشت و جهنم ،ظهور نجات دهنده و پایان نهایی جهان است .اینها همگی اعتقاداتی هستند که
یهودیان ،مسیحیان ،مسلمانان و اکثریتی که به مذهب خاصی اعتقاد ندارند در آن اتفاق نظر
دارند .تک تک این اعتقادات ،قبل از شروع تاریخ مدوَن ،برای اولین بار در تعالیم زرتشت
ظاهر شد .تعالیمی که امروز بیش از هر زمان دیگری نافذ در زندگی انسانی است .همانطور
که پرفسور مری بویس ( )Boyse Maryگفته بود این تعالیم «در جهان یهودی  -مسیحی
چون سایه ولی بسیار نیرومند حضور دارند».
پس از پایان مراسم نیایش زرتشتیان ،از باقی راه باال رفتیم تا به معبد آنها رسیدیم .پیرمردی
که مسؤول معبد بود  -باالخره نفهمیدیم که او آیا یک روحانی زرتشتی بود و یا در میان آنها
فقط نقش رهبری داشت -با صورتی تراشیده ،کت و شلواری غربی و کفشی که از واکس برق
میزد با خوشرویی به ما خیر مقدم گفت .پس از آنکه با سرزنش مالیمی به ما گفت که ای
کاش زودتر می آمدید تا شاهد مراسم نیایش باشیم با گشاده رویی ما را به تماشای اطراف برد.
به درختان اشاره کرد و گفت که بسیار کهن هستند .این نوع درخت سرو Cupressus
 Sempervirensتا پنج هزار سال عمر میکند و درخت آس هم زندگی طوالنی دارد.
ساختمان مرکزی این معبد در عهد باستان در کنار محلی که درخت آس بطور خودرو از
شکافی در میان سنگ روﺋیده بود ،بنا گردیده بود .بر طبق اطالعاتی که به ما داده شد ،این
مکان مقدس که احتماالً مقصد زاﺋران در زمان خود زرتشت بود در قرن سوم میالدی یعنی
اواﺋل دوره ساسانی وقف نیایش زرتشتیان شد .و آتش مقدس این معبد از قدیمی ترین ایام
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بطور ممتد در حال سوختن است -داستان پیچیده و باورنکردنی هم از سه خواهر ساسانی برای
ما تعریف کرد.
تکه زمین سنگی که درخت آس از آن روﺋیده بود محصور بود .ساختمان کوچکی در
اطراف این درخت بنا شده تا سر پناه زاﺋران از آفتاب تابستان و باران زمستان باشد .این
درخت در زمانهای گذشته کوچک بود .اگر چه این نوع درخت به کندی رشد میکند ،خصوصاً
در ارتفاع زیاد باالی تپه ،امّا در اثر گذشت زمان به حدی بزرگ شده بود که بر دیوار حصارین
خود تا آنجا فشار میآورد که احتمال میرفت این بنای خشتی را خراب کند .به جای آنکه این
س اختمان را خراب کنند و ساختمان بزرگتری بسازند که آن هم ممکن بود روزی برای این
درخت کوچک بشود ،پنجرهای در دیوار معبد تعبیه کرده و شاخه اصلی درخت را از میان آن
عبور داده اند .امروز این ساختمان بطور کامل در احاطه درخت آس قرار دارد و در زیر شاخ و
برگهای آن پنهان شده است.
از زیر آفتاب درخشان به داخل اطاق تاریکی که جلوهای به رنگ سبز گرفته بود ،وارد
شدیم .مخلوطی از بوی معطر درخت آس و دود چوب به مشام میرسید .در میان اطاق
کوچک ،چهارپایهای قرار داشت که بر روی آن آتش مقدس در سبدی آهنین میسوخت .با
توجه به اینکه در این محل بیش از همه جا به زرتشت نزدیک شده بودم ،از خادم معبد
درخواست کردم که هسته تعالیم زرتشت را به ساده ترین شکل شاید در چند جمله برایم شرح
دهد .از توقع خود درباره مذهبی چنین باستانی و پیچیده کمی شرمنده شدم و از خامی خود که
مشخصه غربیها است پوزش خواستم .ولی پیرمرد اصالً ناراحت نشد.
او گفت « :آسان است .اساس ایمان ما بسیار ساده است .راستگویی را انتخاب کن و با
دروغ مخالفت نما .همیشه تالش کن که پایبند گفتار نیک ،پندار نیک و کردار نیک باشی».
این اعتقادات شاید ساده باشند ولی بسیار اساسی و مهم اند .این اصول همانطور که در
عصر باستان مناسب بوده و مصداق عمل داشتند در جهان مدرن امروزی مابعد مذاهب نیز
دارای اعتبارند .هر نویسنده ،روزنامه نگار ،فیلم ساز ،هنرمند ،دانشمند ،کارگر ،کاسب یا
متخصص و باالخره هر انسانی میفهمد که راستگویی بنیان همه چیزهای خوب ،مثبت و خالق
است و دروغ و کذب به چیزهایی میانجامد که بد ،منفی و مخرب هستند .در حالی که در آن
معبد کوچک بر باالی تپه در ایران ایستاده بودم ،میاندیشیدم که پیامی که آن روز از خادم
معبد دریافت کردم چه پایان مناسبی بود برای این سیاحت طوالنی در جستجوی زرتشت.
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احساس نزدیکی و عمیقی نسبت به این پیر زرتشتی وجودم را فراگرفت .دو هزار و
پانصد سال پیش اجداد من با اجداد او چنان تماسی برقرار کردند که بعدها جهان ما را شکل
داد .تعالیم زرتشت از طریق اجداد من یعنی تبعیدیانی که در امپراطوری کورش آزاد شدند به
یهودیان و از طریق آنها به مسیحیان و مسلمانان منتقل شد تا آنکه جزء الینفکی از بینش
جهانی و روحانی امروز گردید .غالباً گفته میشود که تمدن غرب بر بنیاد یونانی و یهودی بنا
شده است .از حال به بعد شالوده زرتشتی را نیز من به آن اضافه خواهم کرد.
با اینکه فکر میکردم که باالخره به اهمیت دین باستانی زرتشت پی برده ام ،ولی
پیروان او هنوز میتوانند با طرز تلقی خود مرا متعجب کنند .کسی به آرامی به بازوی من
میزد .راننده ما ،داماد همراه ایرانیم کشته دود سیگار بود و داشت به من اشاره میکرد که
میخواهد بیرون برود .ولی به سرعت به معبد کوچک بازگشت و در حالی که کمی خجالت زده
شده بود ،از من پرسید که آیا کبریت دارم .همراه ایرانیم سیگار نمیکشید و کبریت من هم
تمام شده بود .سرم را تکانی دادم و به عالمت اینکه کبریتی ندارم به جیبهایم دست زدم.
همانطور که به شکل مضحکی به یکدیگر عالمت میدادیم ،پیرمرد زرتشتی لبخندی زد ،به
طرف آتش در سبد آهنی رفت ،شاخهای را برداشت ،با آتش مقدس آن را شعله ور کرد و
برای روشن کردن سیگار محمد آن را مقابل او گرفت.
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گزیدهای از :سرود سوم  -ات تا وخشیا ()Ahunavaiti Gatha
بهترین گفتهها را با گوش بشنوید و با اندیشه روشن بنگرید .سپس هر مرد و زن از شما از این
دو راه یکی را بر خود بر گزیند .این آیین را پیش از آنکه روز بزرگ فرا رسد دریابید و نیک
بفهمید.
اینک در آغاز زندگانی ،این دو روح [راستی و دروغ] که در اندیشه خود را چون دو همزاد
نمایان ساختند در اندیشه و گفتار و کردار بهتر و بدتر میباشند .فرزانگان از این دو به درستی
بر میگزینند ،نه بد اندیشان.
در آغاز هنگامی که این دو نخست به هم رسیدند زندگانی و ضد زندگانی را آفریدند .تا پایان
هستی پیروان دروغ وارث بدترین هستی ولی بهترین هستی برای پیروان راستی خواهد بود.
کسی که از این دو روح ،دروغ را برگزیند بدترین را انتخاب میکند .اما کسی که راستی را
اختیار میکند سنگ تمام عیار را میگذارد و با کارهای راستین خود خدای دانا را خوشنود
میسازد.
دیوان به خطا از میان این دو برگزیدند .چون به یکدیگر روی آوردند شیفتگی بر ایشان چیره
شد و بدترین افکار را انتخاب کردند .سپس با هم به خشونت روی آوردند تا جهان مردمان را
به زبونی کشند.
ای مردم ،اگر به بشارتهای اهورامزدا در باره خوشی و درد ،تنبیه طوالنی برای پیروان دروغ و
آمرزش برای پیروان راستی گوش فرا دهید از این به بعد همه به خوبی خواهد گذشت.
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مباحث مربوط به فصل هشتم
( )1نوروز:
برگزاری جشن ساالنه به مناسبت آغاز بهار در بسیاری از جوامع باستانی معمول بوده است .در
بینالنهرین سومریها و بابلیها به ترتیب سههزار سال و دو هزار سال ق -م و در جنوب ایران
در حکومت باستانی ایالم دو هزار سال ق -م آغاز بهار جشن گرفته میشد .ولی نوروز با
ویوهگی خاص ایرانی خود ریشهای عمیق در سنتهای دین زرتشت دارد و قدمت آن حداقل به
 3000سال پیش میرسد .لذا برای شناخت و درک مفهوم جشن نوروز و اهمیت سفره هفت
سین الزم است که برخی از عناصر اعتقادی دین زرتشت توضیح داده شود.
در آغاز ،در جهان مینوی (جهان غیر مادی)  ،اهورامزدا (یا خداوند عقل و خرد) که در نور ازلی
ساکن بود هنوز ایزد نبود .او هر آنچه نیک بود را آفرید و به ایزد تبدیل شد .انگره مینو
(اهریمن) که در تاریکی ازلی ساکن بود هر آنچه زیانبار بود را آفرید .این دو جهان مینوی نیک
و شر که یکی مخلوق اهورامزدا و دیگری مخلوق اهریمن بود شکل مادی نداشتند ولی عنصر
اصلی همه مخلوقات مادی در این جهان مینوی حظور داشت .این دو جهان مینوی در کنار
یکدیگر ولی کامال جدا از یکدیگر به مدت سه هزار سال وجود داشتند .در پایان هزاره سوم
انگره مینو  ،نور را میبیند و به جهان نیک حمله میکند .این آغاز همه مشکالت بعدی بود.
اهورامزدا برای حمایت از جهان مینوی نیک این جهان مادی را خلق میکند.
جهان مادی در هفت مرحله خلق میشود:
( )1آسمان
( )2دریا
( )3زمین
( )4گیاه
( )5حیوان (گاو)
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( )6انسان
( )7آتش و خورشید
اهورامزدا برای محافظت از مخلوقات خود شش مینوی جاودان یا آمشا سپنتا ( Amesha
 )Spentaرا خلق میکند.
( )1خشتره (شهریور)  ،حافظ آسمان
( )2اشا وایشتا (اردیبهشت)  ،حافظ آتش
( )3وهو مناه (بهمن)  ،حافظ حیوانات
( )4هاﺋوروتات (خرداد)  ،حافظ آبها
( )5سپنتا آرماﺋیتی (اسفند)  ،مینوی موﺋنث حافظ زمین
( )6آمراتات (امرداد) حافظ نباتات
و اهورامزدا خود مسﺋولیت حفاظت از انسانها و آتش مقدس را به عهده میگیرد.
این جهان مادی دارای ایرادی بزرگ بود .چیزی در آن نو نمیشد .خورشید حرکت نمیکرد ،
روز  ،شب و فصول وجود نداشتند .لذا سه نمونه اولیه حیات (گیاه  ،حیوان و انسان) نابود
می شوند تا از بذر حاصل از آنها حیات به شکل کنونی بوجود بیاید .از تخم گیاه  ،تمام گیاهان
به وجود میآیند .از تخم گاو تمام حیوانات به وجود میآیند و از تخم انسان  ،اولین مرد و زن
خلق میشوند .از این زمان دور تسلسل حیات شروع میشود .خورشید به حرکت درآمد ،
روز ،شب و فصول پدیدار شدند .این اولین نوروز بود.
زرتشت برای بزرگداشت از هفت مخلوق اهورامزدا و هفت مینو  ،جشنهایی را وضع کرد که به
«گاهامبار» معروف بودند .آخرین و مهمترین این جشنها «نوروز» بود که به پاس بزرگداشت
اهورامزدا و آتش مقدس در اول بهار انجام میشد.
جشن نوروز به شکل کنونیش به دوران حکومت ساسانیان میرسد .جشن نوروز از پنج روز قبل
از سال نو شروع میشد .آنها معتقد بودند که در طول این پنج روز فرشتههای ناجی (فروهرها)
در این پنج روز برای دیدار انسانهایی که مامور محافظتشان هستند به زمین نزول میکنند .لذا
برای خوشامد گویی به این فرشتگان خانهتکانی میکردند و بر بامها آتش میافروختند تا
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فروهرها بدانند که مردمان آماده و پذیرای آنها هستند .این جشن به نام «سوری» شناخته
میشد.
زرتشتیان باستان هر پنج روز را جشن میگرفتند ولی روز ششم از اهمیت بیشتری برخوردار
بود که به نوروز بزرگ مشهور بود .زیرا به اعتقاد آنها زرتشت در همان روز به دنیا آمده بود.
در دوران ساسانی  ،نوروز به مدت  21روز جشن گرفته میشد.
یکی دیگر از مراسم مهم نوروز برپایی سفره «هفت چین» بود که پس از استقرار اسالم به «هفت
سین» تغییر یافت .در اعصار باستان هر یک از اقالم «هفت چین» یا «هفت محصول» سمبل
یکی از مخلوقات هفتگانه و هفت مینوی ازلی حافظ آنها بود.
از ترکیب تمام اقالم سفره «هفت چین» اطالع دقیقی در دسترس نیست ولی برخی از این اقالم
حتی تا این زمان مفهوم سمبولیک خود را حفظ کردهاند .به عنوان مثال گندم و جو هنوز سمبل
گیاه میباشند .ماهی سمبل حیوانات  ،آب سمبل دریا  ،شمع سمبل آتش  ،تخم مرغ سمبل
باروری یا زمین .در دوران باستان شراب هم بر سفره «هفت چین» قرار داده میشد که بعد از
ورود اسالم به سبب ممنوعیت مذهبی جای خود را به سرکه داد .گذاشتن سیر احتماالً سنتی
جدید است .و یا شاید جزو یکی از هفت گیاهی بود که ایرانیان باستان به مناسبت سال نو
میکشتند .سمنو احتماالً از زمان قدیم در سفره هفت چین موجود بود و یا شاید جای گیاه
«هوم» را کرفت.
مراجعه شود بهhttp://tehran.stanford.edu/Culture/nowruz.htlm :
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