
  

  

  )۲(پيوست بخش دوم 

  )اِستَر و مردخاي داستان(افسانۀ فوريم 

 آمـده، و گفتـه شـده کـه     »کتـاب اِسـتَر  «نـام    تـورات بـه    سـورۀ  در يک     و مردخاي  داستان استر 

 در  انـد کـه     ناقالن اين داستان انبياي يهود بـوده      . در زمان پادشاهي خشيارشا اتفاق افتاده است      

بـه   موسـوم   يهـود قـوم  دينـي   تـاريخي داسـتان  تا يـک  اند وارد تورات کرده   م   دوم پ  سدۀز  زماني ا 

نحـو مبهمـي    ؛ داستاني که از زمانهاي دورتر در خاطرۀ قومي آنها بـه     را جاودانه سازند   »فوريم«

نحـوي کـه خـواهيم        مانده بوده ولي حقيقتش در زمان نگارشش برايشان معلوم نبوده اسـت و بـه              

  .اند سي کردهخواند بازنوي

تـر از روي تـورات خـواهيم خوانـد، ولـي پـيش از خوانـدن آن خـواهيم             اين داستان را پائين   

رسد کـه اصـل ايـن داسـتان مربـوط بـه شورشـي باشـد          نظر مي  به. کوشيد که منشأ داستان را بيابيم     

. راه افتـاد  بـه ) اکنون جزيرة الفِيلَه(» يِب«م در مصر بر ضد اسرائيليان جزيرۀ          پ ۴۱۰که در سال    

 جـاگير بودنـد؛ جمـاعتي کـه شـايد            يـک جماعـت بـزرگ يهـودي از زمـان فرعونـان             در اين جزيره  

مــصر پناهنــده شــده    دســت نبوخذنــصر بــابلي بــه    م بــه پــس از تخريــب اورشــليم در ســدۀ هفــتم پ    

شــايد هــم از بقايــاي اســرائيليان قــديِم مــصر بودنــد کــه همچنــان در مــصر مانــدگار شــده          . بودنــد

. ئــي مجــزا تــشکيل داده بودنــد و شــهر نــسبتًا بزرگــي داشــتند  ا بــراي خودشــان جامعــهآنهــ .بودنــد

عنــوان بخــشي از    ۔بــه مــصريبــوجيە ضــميمۀ ايــران شــد ايــن يهوديــانِ     وقتــي مــصر در زمــان کــام   

   .رعاياي فرعون مصر۔ داراي زندگي رضايتبخشي بودند، و معبد خاص خودشان را داشتند

ي انجــام داد، در شاهنــشاه کــشورهايات کــه در داريــوش دوم ضــمن يــک سلــسله اصــالح  

 قـوانيني کـه   ۀ دستور فرسـتاد کـه مجوعـ   يهودان مصر متوليان معبد بهم ضمن فرماني   پ۴۱۹سال  

 خودشـان مجـرا بدارنـد     در ميان وضع کرده است رادستور او سرزمين اصلي اسرائيل به  عزرا در   

معبدشان بـا هزينـۀ خزانـۀ     نوسازي  ۀاجاز. دهندصح را برطبق قوانين عزرا انجام       و مراسم عيد فِ   

 خوانـده  جزيـره  يهـودان  دسـتور در ميـان  ايـن  . فرسـتاده شـد   نيز همراه ايـن دسـتور   شهرياري مصر 

   ١.شد و شور و اشتياقي در آنها پديد آورد

هائي کـه چتـر       با سوءاستفاده از آزادي     پس از آنکه معبدشان را نوسازي کردند،       ولي آنها 
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اقداماتي ازقبيل قرباني کردن  ي اديان و عقايد ايجاد کرده بود دست بهي براشاهنشاهحمايت 

اهنــان مــصري را  و کرفــت، شــمار مــي مقدســات مــصريان بــه گــاو در معبدشــان زدنــد کــه تــوهين بــه 

  . برضد آنها برانگيخت

درنَە سپهـــساالر و فرمانـــدار جنـــوب مـــصر بـــود، و اَرشـــامە   نـــام وي زمـــان افـــسري بـــه در ايـــن

 بـراي دادن گـزارش روانـۀ ايـران     ۴۱۱ارشـامه در سـال   . رياريِ کـل مـصر را داشـت     هخامنشي شه 

درنَە کـــه نـــامش را يهـــودانِ مـــصر  پـــسر وي. درنَە ســـپرده شـــد شـــد، و امـــر سرپرســـتي مـــصر بـــه وي

. جانـــشين پـــدر در جنـــوب مـــصر شـــد ) دانـــيم و مـــا شـــکل درســـتش را نمـــي (انـــد  نوشـــته» نَفايـــان«

اعتـراض قربـاني کـردن گـاو      زان مصرِي زير فرماِن نفايان را بهزودي کاهنان جنوب مصر سربا  به

خاطر مراعات مقدسات     ازآنجا که قوانين ايران ۔به    . در معبد يهودان برضد يهودان شوراندند     

مصريها۔ قرباني کردن گاو در مـصر را ممنـوع اعـالم داشـته بـود و يهـودان بـا آن عملـشان قـانون                           

معبـدي کـه مـردم جزيـره     . نيز گويـا بـا ايـن شـورش موافـق بـود      ايران را نقض کرده بودند، نفايان   

مــصر در جزيــره ســاخته و در   بــوجيە بــه در زمــان آخــرين فرعونــان مــصر و پــيش از لشکرکــشي کــام  

زمـــان داريـــوش دوم نوســـازي کـــرده بودنـــد توســـط شورشـــيان ويـــران و بـــا خـــاک يکـــسان شـــد، و     

ن پــالس پوشــيدند و ســوگوار نشــستند و  يهــودان بــا زنــان و فرزندانــشا . تــاراج رفــت گنجينــۀ آن بــه

ئـي    گرفتند و از خدايشان تقاضا کردنـد کـه دشمنانـشان را نـابود کنـد؛ و بـا نوشـتن شـکوائيه           روزه

آنهـا   نزد فرمانداران اسرائيلي شهرهاي اورشليم و سامره ۔در فلسطين۔ دادخواهي کردنـد و بـه        

بــوجيە وقتــي مــصر را گرفتــه    و کــاماطــالع دادنــد کــه ايــن معبــد در زمــان قــديم ســاخته شــده بــوده       

شــده   را حفــظ کــرده اســت، و از آنهــا تقاضــا کردنــد کــه بــراي بازســازي معبــد ويــران           حرمــت آن

. ولــي يهــودان ســامره و اورشــليم بــا يهــودان مــصر ميانــۀ خــوبي نداشــتند   . وســاطت و اقــدام کننــد 

يار مـصر۔ دادخـواهي   آنها رسيد آن بود که نزد ارشـامە ۔شـهر           پاسخي که از اورشليم و سامره به      

داري و زاريِ  پوشـي و روزه  پـالس . پس نيـز از قربـاني کـردن گـاه خـودداري ورزنـد             کنند، و از آن   

پنداشتند محرک   درنە بود که مي     نفرين آنها متوجه وي   . درگاه خدايشان ادامه يافت     يهودان به 

 اشارۀ او مرتکب اين شورش بوده زيرا با قرباني کردن گاو و گوسفند مخالف بوده، و پسرش با

را افتادنـد   سوي پايتخِت جنوب مصر ۔تبس۔ بـه      جمع بزرگي از آنها به    . اين جنايت شده است   

اتهـام بـرهم    شان بـه  اين اقدام آنها شورش تلقي شد، و همه. و درکنار دروازۀ شهر بست نشستند 

ئيل خـوانيم کـه خـداي اسـرا     در دنبـال گـزارش مـي   . زدن نظم عمومي بازداشـت و زنـداني شـدند       

درنە را  درنە را مـــورد غـــضب قـــرار داد، پـــِي پـــاي وي      را شـــنيد و وي يهـــودان مظلـــوم هـــاي  البـــه

ســگهاي هــار دريدنــد، و همــۀ کــساني کــه در ويــران کــردن معبــد خــداي اســرائيل شــرکت کــرده           
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  ١.بودند کشتار شدند

توان پنداشت  گونه صورت گرفت، ولي مي چه» دشمنان اسرائيل«معلوم نيست که کشتار 

هاي اسرائيل هنوز در زندان و در بـيم کـشتار بودنـد،           مصر برگشت بازداشتي     ارشامە وقتي به   که

 امـا کيفرهـاي شـديد مـسببان مـصرِي           .و او آنها را آزاد کرد، و مسببان تخريـب معبـد را کيفـر داد               

واقعه که عمدتًا کاهنان بودند براي ايران گران تمام شد، زيرا همينکه خبر درگذشـتِ داريـوش                 

اردشـير دوم  . مصر رسيد ۔چنانکه باالتر ديديم۔ مصريان وارد شورش ضد ايراني شـدند     وم به د

موقـع بـراي آرام کـردن        نيز همـراه بـا آن گرفتـار شـورش کـوروش کهتـر شـد و امکـان نيافـت کـه بـه                        

فرعونـان جديـِد مـصر کـه       . مصر اقدام کند، و مصر ۔چنانکه ديديم۔ از اطاعت ايران بيرون شد           

رفتــاري   شــان بــا يهــودان نيــک    بازان يهــودي نيــاز داشــتند، همچــون نياکــان ديرينــه     يــاري ســر  بــه

فرعــون  دهــد کــه يهــودان بــه  دوره در جزيــره بازمانــده اســت نــشان مــي  اســنادي کــه از ايــن. کردنــد

  ٢.اند  و زندگي عادي داشته وفادار بوده

ر جـدي   دنبـال ايـن شـورش ضـد يهـودي در خطـ              بينيم، زنـدگي يهـودان مـصر بـه          چنانکه مي 

داســتان تــورات . رفــت زنــدان افتادنــد و بــيم کــشته شدنــشان مــي قــرار گرفــت و بــسياري از آنهــا بــه

پايتخــت ايــران و زمــان خــشيارشا بــرده   کنــوني کــه رخــداد بــزرگ تــصميم بــه کــشتار يهــودان را بــه  

  يهودان رسيد دادِ گويد که قرار شده بود يهودان را کشتار همگاني کنند؛ ولي خدا به است، مي

هـــاي  يهـــودان اورشـــليم در ســـدهيعنـــي، . و دشمنانـــشان کـــشته شـــدند و يهـــودان از خطـــر رهيدنـــد

ستيزي را مربـوط بـه دوران خـشيارشا دانـستند کـه       بعدي در تورات خودشان داستان اين يهودي     

در اين داستان . در پايتخت ايران اتفاق افتاده است، و داستان استر و مردخاي را ابداع کردند

بـود محـرک اصـلي بــراي    » هامـان ابـن همــداتا اجـاجي   «کـه وزيـر بــزرگ خـشيارشا کـه     گفتـه شـده   

  . بود سراسر کشورهاي تابع شاهنشاهي ايرانصدور دستور کشتار همگاني يهودانِ

فلـسطين کوچيـده بودنـد        قبيلۀ اجاج از قبايل کهن فلسطين بـوده اسـت، و يهوديـاني کـه بـه                

از عمـاليق بودنـد   » اجـاج « در تـورات گفتـه شـده کـه     .انـد  مدتهاي درازي با آنهـا درگيـري داشـته       

» اجـاج «از شاه عماليق نيز با همـين نـامِ   ) ۸ /۱۵ (کتاب سموئيلدر ). اندام يعني مردان درشت  (

 .بوده است) تبار آرامي( پس هامان ابن همداتا اجاجي از همين قبيله و کنعاني   .ياد شده است  

ردن معبد يهودان در جزيرۀ يب به اتهام قرباني چه بسا که محرِک کاهنان مصري براي ويران ک

وسيله يهودان را برانگيختـه   اين کردن گاو در معبدشان همين هامان بوده است که اميد داشته به 
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. کـشيده را از آنهـا بگيـرد     اش کـه از زمـان نياکـانش بـا خـود مـي               کشتن دهد و کين ديرينه      کند و به  

ــا ايـــن هامـــانِ اجـــاجي ســـتيزي  داســـتان يهـــودي ــا اجـــاجيقابـــل توجيـــه اســـت، زيـــرا  مالً کـ ــا ۔ هـ بنـ

 شـايد  .انـد  ها دشمن بوده و جنگها با يکديگر داشـته  قديم با اسرائيلي از ۔داستانهاي تورات  به

دانـم   تبار در دستگاه شـهرياري مـصر بـوده اسـت؛ زيـرا چنانکـه مـي         او يکي از بلندپايگانِ آرامي    

زمينــه نامهــاي بــسياري از   در ايــن. هــم مــصريهاهــم يونانيهــا در آن دســتگاه بودنــد هــم آراميهــا و   

در گورسـتان  . انـد  هاي پنجم و چهارم براي ما مانده که در مصر سـکونت داشـته   آراميان در سده 

آراميهـــا در مـــصر ۔کـــه شـــماري از آنهـــا در قـــرن حاضـــر شـــکافته و مطالعـــه شـــده اســـت۔ نامهـــاي   

ــز ديـــده مـــي  ايرانـــي همچـــون بـــغَە  ــام پـــدر    داتَە نيـ و پـــدر بزرگـــشان آرامـــي اســـت، و   شـــود، ولـــي نـ

نشانهاي قومي و ديني سرزمينهاي بومِي خودشان درکنارشـان دفـن شـده اسـت، و ايـن نـشان از                     

   ١.آن دارد که پسر در نسلهاي بعدي نام ايراني داشته

زيــسته،  شــک در مــصر مــي تبــار خــالص بــوده، و بــي هرحــال، هامــان اجــاجي يــک آرامــي بــه

 شـــده کـــه در قـــرآن گفتـــه. وزيـــر خـــشيارشا شـــده اســـت تبـــديل بـــهولـــي در داســـتان تـــوراتِ کنـــوني 

بايــست کــه ريــشه در   ايــن ســخن نيــز مــي . اســرائيل بــود وزيــر فرعــون مــصر و دشــمن بنــي  » هامــان«

 رسد که   نظر مي   به. اند  داستانهاي بخشي ديگر از يهودان داشته باشد که تورات ديگري داشته          

اصــل داســتانِ   تــوراتِ خودشــان داســتانهاي  بنــابر  حجــاز تــا اوائــل ســدۀ هفــتم مــسيحي    يهــودان

دانــيم،  چنانکــه مــي. يــاد داشــتند کــه در مــصر اتفــاق افتــاده بــوده  نحــو مبهمــي بــه جزيــرۀ يــب را بــه

اسرائيل در قرآن با آنچه در توراتِ کنوني آمـده تفـاوت دارد؛ عـالوه       داستان موسا و انبياي بني    

ورات کنـوني متفـاوت بـوده، داوود    بر موسا که شخصيتش در اين تورات با شخصيت موساي تـ     

انـد ولـي پيـامبر     اند که خطاهاي بزرگي هـم داشـته   و سليمان نيز که در تورات کنوني دو شاه بوده    

انــد، در تــوراتِ يهــودانِ حجــاز هردوشــان  انــد و کــسان ديگــري در زمــان آنهــا نبــوت داشــته  نبــوده

مان پادشــاهان يــک شــهر و چنــد  در تــورات کنــوني داوود و ســلي . انــد پيــامبرانِ گزيــدۀ خــدا بــوده 

انــد، ولــي در داســتان آن تــورات ديگــر کــه در قــرآن نيــز آمــده اســت داوود و ســليمان      روســتا بــوده

داسـتانِ ابـراهيم نيـز    . شاهان سراسر گيتي بودند و کليـۀ موجـودات روي زمـين در فرمـان داشـتند            

ــا . ار داشــته اســتگونــه کــه در قــرآن آمــده۔ بــا تــوراتِ کنــوني تفــاوت بــسي   در آن تــورات ۔آن يقينً

تورات ديگري نزد يهودان حجاز بوده که داستانهايش با داستانهاي تـوراتِ يهـودان اورشـليم            

اند داستانهاي اين تورات ديگـر بـوده، تـوراتي کـه      شنيده تفاوت داشته، و آنچه مردم حجاز مي  

يعنـي  (فرعـون مـصر   درسـتي۔ وزيـر    دانـسته، و هامـان را ۔بـه    مـصر مـي    يادشـده را مربـوط بـه     کشتاِر

                                                 
 .۶۳۶ -۶۳۵:  بنگر اومستد-1
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نـام هامـان در شـش مـورد در قـرآن آمـده و تـصريح شـده کـه وزيـر            . دانسته است   مي) شهريار مصر 

ســبب مــورد خــشم خــداي   ، و بــه همــيناســرائيل بــود  بــراي نابودســازي بنــيفرعــون و همدســت او

  . شد فرعون غرقهمراه رسيده کيفر کردار بدش ؛ و سرانجام بهاسرائيل قرار گرفت بني

، کـشف شـده     )جزيـرة الفيلـه   (هـائي کـه در سـدۀ اخيـر در مـصر، در همـين جزيـرۀ يـب                      نوشته

شـود کـه اصـل واقعـه      حقيقت رخداد را براي ما بيان داشته است، و با بازخواني آنها معلـوم مـي        

امــا نويــسندگانِ تــورات کنــوني حــضور جماعــات يهــودي در  . در مــصر اتفــاق افتــاده بــوده اســت 

اسـرائيل همـراه موسـا از     اند که پس از آنکه بنـي  اند، و عقيده داشته شناخته  رسميت نمي   مصر به 

يهــودان مــصر نيــز اختالفــشان بــا   . ئــي در مــصر نبــود  گــاه هــيچ يهــودي  مــصر گريختنــد ديگــر هــيچ  

شـناختند و قبلـۀ خـاص خودشـان را        رسـميت نمـي     حدي بود که قبلۀ آنها را بـه         يهودان اورشليم به  

علت سکوت تورات کنوني دربـارۀ يهـودان مـصر نيـز            .  بودند داشتند که در همان جزيره ساخته     

  . همين است

 گــره »فــوريم«نــام   بــهيــک نمــاد دينــي بــا داســتانِ رهــايِي يهــودان از کــشتار همگــاني اينــک 

ســـاله   و همـــهشـــود مـــي تـــاريخ يهـــود يـــاد مهمتـــرين رخـــدادهايعنـــوان يکـــي از  خـــورده و از آن بـــه

داشـت روزي کـه قـرار بـوده يهـودان       دارنـد؛ گرامـي   مـي  روز را گرامي    گيتي آن  در سراسر يهودان  

انـد تـا     انـد کـشتار شـده       کشتار همگاني شـوند ولـي دشـمنان آنهـا کـه برضدشـان توطئـه چيـده بـوده                   

در ايــن داســتان  . بنــدگان گزيــدۀ خــداي اســرائيل زنــده بماننــد و نــام خدايــشان جاويــدان بمانــد      

  : چنين آمده است  کنونيتوراتِ

ش، همــان اَحــشَويروش کــه از هنــد تــا حــبش بــر صــد و بيــست و هفــت    اَحــشَويرودر زمــان

کرد، در آن ايام در حيني کـه اَحـشَويروش پادشـاه برکرسـي سـلطنت              واليت سلطنت مي  

 شـــوش نشـــسته بـــود، در ســـال ســـوم از ســـلطنتش ضـــيافتي بـــراي  ۀخـــويش در دارالـــسلطن

ا و سرورانِ واليتها جميع سروران و خادمان خود برپا نمود و بزرگان پارس و ماد از امر           

پس مدت مديد صد و هشتاد روز تـوانگري جـالل سـلطنت خـويش               . حضور او بودند    به

 ۀانقــضاي آن روزهــا پادشــاه بــراي همــ   پــس از .داد و مجــد و عظمــت خــود را جلــوه مــي  

روزه در   هفـــتمهمـــاني يافـــت شــدند  کهتـــر و مهتــر  شـــوش از ۀکـــه در دارالــسلطن  کــساني 

هــا از کتــان ســفيد و الجــورد بــا ريــسمانهاي  پــرده. پــا نمــود بــاغ قــصر پادشــاه برســاختمان

هاي نقره بر ستونهاي مرمِر سفيد آويختـه و تختهـاي طـال و نقـره      سفيد و ارغوان در حله   

و آشـاميدن از ظرفهـاي    . سـفيد و مرمـر سـياه بـود         فرشي از سـنگ سـماق و مرمـر         بر سنگ 

 برحـــسب کـــرم پادشـــاه  طـــال بـــود و ظرفهـــا را اشـــکال مختلـــف بـــود و شـــرابهاي ملوکانـــه  

، زيــرا نمــود مــيو آشــاميدن برحــسب قــانون بــود کــه کــسي برکــسي تکلــف ن. فــراوان بــود
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اش چنين فرموده بود که هرکس موافق ميل خود رفتار   بزرگان خانهۀ همۀپادشاه دربار

  . کرد اَحشَويروش پادشاه برپا  شاهِيۀ نيز ضيافتي براي زنان خانشهبانو وشتي. نمايد

تم چــون دل پادشــاه از شــراب خــوش شــد هفــت خواجــه ســرا يعنــي مهومــان و   در روز هفــ

بِزنا و حربونا و بِغتا و اَبغتـا و زاتَـر و کرکـسرا کـه در حـضور اَحـشَويروش پادشـاه خـدمت             

 حضور پادشاه بياورند تا زيباييِ  بهشاهي را با تاج   شهبانو وشتي  فرمود که    راکردند    مي

 شـــهبانو وشـــتي امـــا  . دهـــد، زيـــرا کـــه نيکـــومنظر بـــود    خاليـــق و ســـروران نـــشان    او را بـــه

. دسـت خواجـه سـرايان فرسـتاده بـود بيايـد         حـسب فرمـاني کـه پادشـاه بـه           نخواست که به  

آنگـــــاه  … .پــــس پادشـــــاه بـــــسيار خـــــشمناک شـــــده غـــــضبش در دلـــــش مـــــشتعل گرديـــــد 

 اگـر ايـن عمـل وشـتي نـزد زنـان در ممالـک        …حضور شاه عـرض کـرد کـه           به» ممنوکان«

  .وهرانشان در نظرشان خوار خواهند شدشايع شود ش

 حــضور شــاه بزمهــاي حــق نــدارد کــه در  وشــتي ديگــرايــد کــه فرم مــيپــس از ايــن واقعــه شــاه  

.  کنــدجــاي وشــتي شــهبانوي ايــران  بــهگيــرد کــه همــسر ديگــري بگيــرد و   ســپس تــصميم مــي. يابــد

ــام  اســـتشـــوش مـــردي يهـــودي در   ــه مردخـــاي نـ ــر دارد کـ ــاد عمـــويش و دختـ ــدر و مـ ــه پـ رش  را کـ

ه    ايـن دختـر   . نـد   سرپرستي مي اش    در خانه اند    مرده سـدعنـوان يـک     مردخـاي بـه     را نـام دارد    کـه ه

شـاه نـشان     تـا بـه  کنـد  مـي کـارگزاران شـاه معرفـي        بـه اسـت   ) سـتاره (کـه نـامش اِسـتَر        ايرانـي    ۀدوشيز

  . داده شود

 شــوش زيــر دســت   ۀپــس چــون فرمــان پادشــاه شــايع شــد و دختــران بــسيار در دارالــسلطن      

 زنـان  نگهبـان  پادشـاه زيـر دسـت هيجـاي کـه          ۀخانـ    جمع شدند، اِستَر را نيز به      »هيجاي«

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

 شـاهي قـصر     سال هفتم سـلطنت اَحـشَويروش پادشـاه در مـاه دهـم کـه مـاه طيبـت باشـد بـه                      

 دوشيزگان در ۀاز همبيش  زنان دوست داشت و ۀاز همش بيو پادشاه اِستَر را     . آوردند

جـاي   بـه  را برسـرش گذاشـت و او را      شـاهي حضور وي نعمـت و التفـات يافـت، لـذا تـاج              

   ….کرد شهبانوي خويشوشتي 

 پادشاه نشسته بود دونفـر از خواجـه سـرايان           ۀدر آن ايام در حيني که مردخاي در درواز        

ن و تـــــارش غـــــضبناک شـــــده خواســـــتند کـــــه بـــــر بِغتـــــا پادشـــــاه و حافظـــــان آســـــتانه يعنـــــي

را بـه     آن و چـون مردخـاي از ايـن امـر اطـالع يافـت             . اَحشَويروش پادشـاه دسـت بيندازنـد      

پـــس ايـــن امـــر را . اطـــالع دادشـــاه  بـــه و اِســـتَر از زبـــان مردخـــاي ، خبـــر دادشـــهبانو اســـتر

ر تفحــص نمــوده صــحيح يافتنــد و هــردو ايــشان را بــردار کــشيدند و ايــن قــصه در حــضو        

   . شدنوشتهپادشاه در کتاب تواريخ ايام 

 اجـــاجي را عظمـــت داده همـــداتا اَحـــشَويروش پادشـــاه، هامـــان ابـــن وقـــايعايـــن پـــس از 
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 او را از تمـامي رؤسـائي کـه بـا او بودنـد بـاالتر گذاشـت و                بلنـد رسـانيد و کرسـيِ       ۀدرجـ   به

ــ هامــان ســر فــرود مــي    شــاه بودنــد بــه  ۀجميــع خادمــان شــاه کــه در درواز   د و ســجده آوردن

آورد و او را  لــيکن مردخــاي ســر فــرود نمــي. کردنــد، زيــرا کــه شــاه چنــين فرمــوده بــود مــي

مردخــاي پرســيدند کــه تــو   شــاه بودنــد ازۀو خادمــان شــاه کــه در درواز. کــرد ســجده نمــي

گفتنـــد  او مـــي روز بـــه ئي؟ هرچنـــد روز بـــهنمـــا مـــيتـــوجهي  فرمـــان شـــاه بـــي نـــسبت بـــهچـــرا 

 هامان را خبر دادند تـا ببيننـد کـه آيـا کـالم مردخـاي ثابـت                   پس. داد  ايشان گوش نمي    به

  .  خبر داده بود که من يهودي هستمايشان به يا نه، زيرا شود مي

د از غــضب نمايــ مــيد و او را سـجده ن آور و چـون هامــان ديــد کــه مردخـاي ســر فــرود نمــي  

او را از نظـر او سـهل آمــد و     تنهـا بــه و چونکــه دسـت انـداختن بــر مردخـايِ   . مملـو گرديـد  

  کـه در  کـرد قوم مردخاي اطالع داده بودند، پس قـصد هـالک نمـودن جميـع يهوديـاني           

  .  زيرا که قوم مردخاي بودند،تمام مملکت اَحشَويروش بودند

در ماه اول از سال دوازدهم سلطنت اَحشَويروش که ماه نيسان باشد، هرروز در حضور          

پــس . انداختنــد د فــور يعنــي قرعــه مــي  هامــان و هرمــاه تــا مــاه دوازدهــم کــه مــاه آذار باشــ    

جميـع واليتهـاي      قومها در   در ميان  قومي هستند که  : اَحشَويروش پادشاه گفت    هامان به 

 قومهــا اســت و شــرايع پادشــاه را   ۀانــد و شــرائع ايــشان مخــالف همــ   مملکــت تــو پراکنــده 

 را اگـر پادشـاه  . آورند و ايـشان را چنـين واگذاشـتن بـراي پادشـاه مفيـد نيـست              جا نمي   به

 پـس کاتبـان پادشـاه را در     ….پسند آيـد حکمـي نوشـته شـود کـه ايـشان را هـالک سـازند                 

اميـران پادشـاه و    وفق آنچه هامان امر فرمود به روز سيزدهم ماه اول احضار نمودند و بر   

 يهوديـان را  ۀ تـا همـ  …. مرقـوم شـد  هر قوموالياني که بر هر واليت بودند و بر سروران     به

روز يعنـي سـيزدهم مـاه دوازدهـم کـه مـاه آذار باشـد هـالک کننـد و           از پير و جوان در يک    

 شـوش نافـذ شـد و پادشـاه و     ۀ و ايـن حکـم در دارالـسلطن        ….اموال ايشان را غارت کننـد     

  . اما شهر شوش مشوش بود،نوشيدن نشستند هامان به

خواســته شــهبانو را طــالق بــدها و بــا دختــر ديگــري     بينــيم، شاهنــشاه ايــران مــي   چنانکــه مــي

دهـد و   گـر او را فريـب مـي    زدواج کند و اين دختر را شهبانوي ايران سـازد، و يـک يهـودي حيلـه               ا

کنـد، و ايــن دختــر   عنــوان اينکـه ايرانــي اســت بـه شاهنــشاه قالـب مــي    يـک دختــِر يـتِم يهــودي را بـه   

کـس از درباريـان و بزرگـان     نه شاهنشاه و نه هـيچ . شود  نام و نشان يهودي شهبانوي ايران مي        بي

خواسـته زن   هـا، وقتـي مـي    شاهنشاه مثل يکي از دهـاتي . شود ان متوجه اين فريب بزرگ نمي     اير

بگيرد، چيزي جز زيبايي دختر برايش اهميت نداشته، و همينکه دختر را ديده او را پسنديده و     

  . پرس و جو گرفته و تاج بر سرش نهاده شهبانو کرده است بي

گرفتـه شـده   » نارگيليە«يست از داستان معروف   با  رسد که اين بخش داستان مي       نظر مي   به
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آتـن فرسـتادند، و او نـزد حاکمـان آتـن بـراي خـودش         گفتند ايرانيها او را بـه      باشد که يونانيها مي   

  .فرستاد جا باز کرد و همۀ اسرار آتن را براي دربار ايران مي

ام مردخـاي بـا   نـ  نام و نشان به در و پيکر بوده که يک مرد بي  دربار شاهنشاهي هم چنان بي    

مقـام بلنـد رسـيده اسـت بـدون آنکـه معلـوم            گري براي خودش در آن جـا بـاز کـرده بـوده و بـه                 حيله

کـس از بزرگـان    هيچ. شود که اهل کجا است و از چه خاندان و قومي است و از کجا آمده است       

 شاهنــشاه حتــي خبــر  . دربــار ايــران نيــز از اصــل و نــسب و پيــشينۀ او هــيچ اطالعــي نداشــته اســت        

کننــد، و همــدان   نداشــته کــه يهــودان ديــن ديگــري دارنــد و طبــق احکــام ديــن ايرانــي رفتــار نمــي      

  .او اطالع داده و از او اجازه گرفته که همۀ يهودان را کشتار و نابود کند را به اجاجي اين

اندازي در دربار شاهنشاه براي آن بوده که تصميم  جالبترين بخش اين داستان رسِم قرعه   

در مـاه  (يک از اقوام زيرسـلطۀ شاهنـشاهي قتـل عـام شـوند       ه در پايان هرسال بايد کدامبگيرند ک 

اول از سال دوازدهم سلطنت اَحشَويروش که ماه نيسان باشد، هرروز در حـضور هامـان و هرمـاه              

نـام يهـودان    سـال قرعـه بـه    و آن ) .انداختنـد  تا ماه دوازدهـم کـه مـاه آذار باشـد فـور يعنـي قرعـه مـي                  

  .قرار شد که يهودانِ سراسر جهان در روز سيزدهم ماهِ آخرِ سالْ کشتار و نابود شونددرآمد و 

طور ناشـناس   روزه به   گرانه شهبانوي ايران کرده بود همه        که استر را حيله    مردخاي يهودي 

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

اين خدمت کـه جـان    .شاه رساند را توسط استر به     تن شاه گرفته بودند را شنيد و آن       کش  تصميم به 

شاه خبر نداشـت کـه مردخـاي    . بان خانۀ شاه شود شاه را نجات داده بود سبب شد که او دروازه  

شود که مردخاي از قوم يهـود اسـت           هامان وقتي متوجه مي   . از خويشان استر و پرورندۀ او است      

بــودنِ  علــت ايــن امــر نيــز فقــط يهــودي    . ه همــۀ يهــودان جهــان را نــابود کنــد    گيــرد کــ  تــصميم مــي 

 کـشتن دادن هامـان    بـراي بـه   کـه دهد مياستر رهنمود    به مردخاي. مردخاي است نه چيز ديگري    

در همـين روزهـا   . گيرد کـه هامـان را بـا شـاه مهمـان کنـد             استر از شاه اجازه مي    پس  . توطئه بچيند 

 ۀخـاطر خـدمتي کـه بـا افـشاي توطئـ       مردخـاي بـه    کـه بـه  شـود  مـي  برآن   و افتد  ياد مردخاي مي     به شاه

او کــرده اســت پــاداش بزرگــي بدهــد، و ايــن در حــالي بــود کــه هامــان قــصد بــردار کــردن          قتــل بــه 

گويـد   هامان سخناني مي در اين مهماني استر به. مردخاي را داشت و دار را نيز آماده کرده بود        

 رود مـي بـاغ قـصر     بـراي فرونـشاندن خـشم خـويش بـه     اه و شـ ودشـ  مـي هامان  بر که باعث خشم شاه    

 شـود و  اوخوابگـاه   وارد  کـه هامـان  چينـد  مـي ، استر زمينـه  شود ميو چون شاه خارج    . تا قدم بزند  

شـو و روي بـستر    خورد و وارد خوابگاه استر مـي   هامان فريب مي.بستر او بخوابد   او بر  در غياب 

  .سپارد تا اعدامش کند جالد مي بيند و به  ميآيد و او را خوابد، و شاه مي او مي
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 خوابيـد  مـي مجلس برگشت، هامان بر بستري که استر بـر آن             چون پادشاه از باغ قصر به     

کنــد؟ ســخن  عــصمت مــي  بــيۀ مــن نيــز در خانــ راشــهبانوآيــا : پادشــاه گفــت. افتــاده بــود

ــر زبـــان پ  ــان  هنـــوز بـ ــه روي هامـــان را پوشـ ــاه بـــود کـ ــاه . دندادشـ ــا«آنگـ يکـــي از ۔ »حربونـ

 اينــک دار پنجــاه ذراعــي کــه هامــان : خواجــه ســراياني کــه در حــضور پادشــاه بــود گفــت 

 نمــوده در فــراهمجهــت مردخــاي کــه آن ســخن نيکــو بــراي پادشــاه گفتــه اســت       بــهرا  آن

. به صليب بکشند   همان دار  را بر    هامانپادشاه امر فرمود که     .  هامان حاضر است   ۀخان

 پادشاه خشم و بر دار کشيدند کرده بود فراهم مردخاي   پس هامان را بر داري که براي      

  .فرو نشست

بينيم، انبياي يهودي اين داستان را با بخيه کـردن چنـد داسـتان کـه در اينجـا و                    چنانکه مي 

جـاي پـاي يکـي    عـالوه بـر داسـتان نـارگيليە،     . انـد  لوحانه ساخته اند بسيار ساده   آنجا شنيده بوده  

ــسياِس دروغـــ   ــتانهاي کتيـ ــا بـــه  از داسـ ــز در اينجـ ــان اســـت   ين نيـ ــوبي نمايـ ــتاتيراي داســـتان  . خـ اسـ

زن خـشيارشا تبـديل شـده، و برخـي از داسـتانهاي توطئـه               کتيسياس که زن داريوش سـوم بـوده بـه         

نـسبت داده نيـز   ) يعني پريزاتيش(در دربار داريوش دوم و اردشير دوم که کتيسياس به پروشات      

  . شود استر د وشتي، و استاتيرا ميشو پروشات مي. وارد داستان استر شده است

سو گرفته شده و بخيه شده و  سو و آن گونه در تورات بسيار است که از اين داستانهائي اين

هـائي انجـام داده      انبياي يهود در موارد بسياري چنين بخيـه       . قوم يهود نسبت داده شده است       به

آب انـداختن موسـا اسـت     ن معروف به جمله داستا   اند، و از آن     خودشان وابسته   داستانهائي را به  

که رونويسي از داستان سارگون اکّادي است که اتفاقًا متن اصلي آن در کاوشهاي سدۀ اخير از    

 نـــوح کـــه  طوفـــانهمچنـــين اســـت داســـتان .زيـــر زمـــين بيـــرون آمـــده و ترجمـــه و منتـــشر شـــده اســـت 

مـي بـوده کـه در    رونويسي ناقصي از بخشي از الواح معروف گلگاميش است، و آن فيـضان عظي       

زمانهاي بـسيار دوري در سـرزمين سـومر اتفـاق افتـاده بـوده اسـت، و پـيش از ايـن در جـاي خـود                      

  .آن اشاره کرديم به

 اگر شاخ و بالهاي داستانِ استر و مردخاي را بزدائيم خواهيم ديد که اصـل داسـتان همـان       

 داسـتان آمـده اسـت    نامهـاي شخـصيتهائي کـه در ايـن     وقتي به. موضوع جزيرۀ يب در مصر است   

هامــان پــسر همــداتا «  قهرمــان ايــن داســتان نيــز همــان .انــد آرامــيبينــيم کــه نامهــا  دقــت کنــيم، مــي

يعني از قبيلۀ اَجاج، کـه گفتـيم يکـي از قبايـل کنعـاني فلـسطين بـوده                   » اَجاجي«. است »اجاجي

مــۀ ايــن  ه.  نيــز خــشيارشا اســت شاهنــشاه داده و شاهنــشاه  نيــز جــايش را بــه شــهريار مــصر . اســت

 اهميــت و منزلــِتافــزوده گــردد و قــوم يهــود  دســتکاريها بــراي آن بــوده کــه تــا بــر اهميــت رخــداد    

 بخـــشي از داســـتان    شـــاخ و بالهـــايش نيـــز داســـتان نـــارگيليە و    .بيـــشتري بـــراي خـــودش بتراشـــد   
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پروشـات   .انـد   هـم بخيـه شـده       عالوه يک داستان نامعلوم ديگر است که به         کتيسياس دروغين، به  

 تـورات در اسـت  و مادر اردشـير دوم   زن داريوش دومکه در داستان کتيسياس ) زاتيشيعني پري (

زن اردشــير اســتاتيرا کــه در داســتان کتيــسياس  .  تبــديل شــده اســتخــشيارشا شــهبانويبــه وشــتي 

گـر در داسـتان کتيـسياس پروشـات           توطئـه . اسـت  بعدي خـشيارشا   شهبانوي است در تورات     دوم

در داســتان . اســتر يهــودي اســت گــر  ي در داســتان تــورات، توطئــه اســت و قربــانيش اســتاتيرا؛ ولــ 

رود، در داســـتان تـــورات ايـــن وشـــتي اســـت کـــه   توطئـــۀ وشـــتي از ميـــان مـــي کتيـــسياس اســـتاتيرا بـــه

   .شود خشم شاه نابود مي به

 دينـي  ۀ آن بـوده کـه واقعـ    اسـتر و مردخـاي   از وارد تورات کردن داسـتانِ   انبياي يهود  هدف

بــا دربــار ايــران پيونــد دهنــد، و مثــل ديگــر داســتانهائي کــه چنــدجاي ديگــرِ          را فــوريم موســوم بــه 

گــر   جلــوهممتــاز  در اينجــا نيــز خودشــان را قــوم برگزيــده وانــد خودشــان نــسبت داده بــهتــورات نيــز 

  گفته شـده نام يوسف که شان و مرتبِت يهود به   بينيم که آنها از يک غالم بي        مگر ما نمي  . سازند

 رود اردن  ئـي از غـربِ   احتمـاال در نقطـه  (مـصر بـوده   کِم محلي در جـائي از   زرخريدِ يک حا  غالم

 در يــک روايــت فرعــون فروختــه بــوده  کــه پــدر و مــادر و بــرادرانش را نيــز بــه  ) کــه جــزو مــصر بــوده 

 بــه کــردهگونــه او را وارد کــاخ فرعــون    انــد و چــه  داســتاني چــه شخــصيتي بــراي خودشــان ســاخته    

 بــا شــاخ و  اســتر و مردخــاي نيــز  ؟ داســتانِ انــد تبــديل کــرده  فرعــونســلطنت  دســتگاه گيــر تــصميم

سـبب احـساس      تا نـشانگر عظمـت قـوم يهـود باشـد؛ قـومي کـه بـه                 بالهاي بسيار آراسته شده است    

حقــارت شــديدي کــه طــي ســده هــاي متمــادي در عمــق روحــشان انباشــته شــده بــوده اســت بــراي       

احـساس غـرور       عينـي را تبـديل بـه       انـد تـا احـساس حقـارتِ         سـازيهائي پرداختـه     افـسانه   خودشان به 

راه   و الحـق کـه در ايـن   .دميدند ئي کنند که انبيايشان همواره با پشتکار بسيار در آنها مي  رؤيايي

عنـوان يـک قـوم مـشخص بـراي       هـا بـوده کـه قـوم يهـود را بـه            همـين افـسانه   . بسيار هم موفق بودند   

موقعيـتِ ممتـازي در جهـان رسـانده     چنـين   هميشه در تاريخ حفـظ کـرده تـا آنکـه در روزگـار مـا بـه                 

  .است

تــرين ويژگــِي قــومِي يهــود نيــز بيــان شــده اســت، و آن       در داســتان اســتر و مردخــاي اساســي  

رؤياي نابودسازي مخالفان قوم يهود و سلطۀ انحصاري بر جهان است؛ موضوعي که دهها بار 

آن  ئــي بــه  ارهاســرائيل فرمــان داده شــده اســت و در جــاي خــود اشــ     در تــورات توســط خــداي بنــي  

خبــر از دنيـــا و   انگــاري يـــک روســتايِي بــي    ســاده  ايــن رؤيــا در داســـتان اســتر بــه    . خــواهيم داشــت  

جمعيـــت کـــشورها ولـــي ماالمـــال از احـــساس حقـــارت و آتـــش کينـــه و داراي روحـــي ديوصـــفت و  

انـدازي سـاالنۀ مزعـومي کـه بـراي        در ايـن داسـتان، قرعـه      . خو و تشنۀ خون بيان شده است        درنده



۴۸۱  )داستان استر و مردخاي( فوريم  شاهنشاهي هخامنشي                                                                                      افسانۀ

تـــدبير يـــک زن و مـــرِد يهـــودي  گرفـــت بـــه يکـــي از اقـــوام زيرســـلطۀ شاهنـــشاهي انجـــام مـــيکـــشتار 

خـوِد   انجامـد؛ انجـام ايـن دسـتور نيـز بـه       جمعي دشمنان يهود در سراسـر جهـان مـي           کشتار دسته   به

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

جهـت جانهـاي خـود     دياني که در همۀ شهرها بودند اجازه داد که به    پادشاه به همۀ يهو   

ــشان        ــه قــــصد اذيــــت ايــ ــا را کــ ــا و واليتهــ ــامي قومهــ ــد، و تمــ ــده مقاومــــت نماينــ جمــــع شــ

داشتند با اطفال و زنان ايشان هالک سازند و بکشند و تلف کنند و امـوال ايـشان را         مي

 دوازدهـم کـه مـاه آذار باشـد          و حکم پادشاه در يـک روز يعنـي سـيزدهم مـاه            . تاراج کنند 

ــوند و از       ــان در آن روز جمـــع شـ ــه يهوديـ ــانده شـــد کـ ــۀ واليتهـــاي احـــشويروش رسـ ــه همـ بـ

و در همۀ واليتها و جميع شهرها در هر جائي که حکـم          … . دشمنان خود انتقام بکشند   

و فرمان پادشاه رسيد براي يهوديان شادي و سـرور و بـزم و روي خـوش بـود، و بـسياري           

زمين به دين يهود گرويدند زيرا که ترس از يهودان بـر ايـشان مـستولي شـده                  از قومهاي   

  . بود

يهــودان بــر دشــمنان خــود اســتيال    … و در روز ســيزده مــاه دوازدهــم کــه مــاه آذار باشــد،    

کــه قــصد ايــشان   يافتنــد و در همــۀ واليتهــاي احــشويروش پادشــاه جمــع شــدند تــا بــر آنــان   

واليتهــا و اميــران و واليــان ايــشان و عــامالن     و جميــع رؤســاي  . داشــتند دســت بيندازنــد  

پادشاه يهـودان را اعانـت کردنـد زيـرا کـه تـرس از مردخـاي بـر دل ايـشان مـستولي شـده                          

رو کــه مردخــاي در خانــۀ پادشــاه معظــم شــده و آوازۀ او در همــۀ واليتهــا شــايع      بــود از آن

ــود  ــده بـ ــشتند و هـــ       . گرديـ ــشير زده کـ ــه شمـ ــود را بـ ــمنان خـ ــع دشـ ــودان جميـ الک پـــس يهـ

کردند، و با ايشان هرچه خواستند کردند، و فرشنداطا و دلون و اسفانا و فورانـا و ادليـا           

و اريدانا و فرمشنا و اريسا و اريدا و بزانا يعني همۀ پـسران همـداتا کـه دشـمن يهـود بـود                

در دارالــــسلطنه شــــوش پانــــصد نفــــر و ده پــــسر هامــــان را کــــشته و هــــالک  … . را کــــشتند

در روز چهـاردهم آذار يهـودان   بـاز  و  … . هامان را بر دار آويختنـد     و ده پسر    … کردند،  

، و در ساير واليات هفتاد و هفت هـزار نفـر   در شوش جمع شدند و سيصد نفر را کشتند      

  . شخص دوم مملکت بود پادشاهبعد از اخشويروشِيهودي و مردخاي … . را کشتند

اهي هخامنــشي را در رؤيايــشان  پــرداز تــورات امــور شاهنــش   ترتيــب، انبيــاي داســتان   ايــن بــه

ولي در داستانهاي ديگرشان که همچنان مربوط به يهودان . دهند دست مردخاي يهودي مي به

رودان و خوزســتان اســت، ســخن از بيچــارگي يهــودان اســت، و کمکهــائي کــه دربــار ايــران    ميــان

د نياکانــشان را ديــار خودشــان برگردنــد و شهرشــان اورشــليم و معبــ    کنــد تــا بتواننــد بــه   آنهــا مــي  بــه

کلـي فرامـوش    مردخاي ايـن افـسانه پـس از ايـن بـه      . را پيش از اين خوانديم      بازسازي کنند؛ و آن   

نام استر در  نام مردخاي و زني به ولي شايد مردي به. شود، و همچنين است استِر اين افسانه مي
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ي با دربار ايـران     اند بدون آنکه هيچ ارتباط      خاندانهاي مقدسينِ يهودانِ خوزستان وجود داشته     

داشته باشند؛ ولـي از نامـشان بـراي سـاختن ايـن افـسانه اسـتفاده شـده اسـت؛ همچنـان کـه از نـام              

يکي از انبيـاي اسـاطير يهـود کـه دانيـال بـوده بـراي سـاختن چنـدين افـسانۀ مـشابه کـه يـک زمـان                              

) تاب دانيالک(هاي بزرگ تورات      اند، و يکي از سوره      گيرد استفاده کرده     ساله را دربر مي    ۳۰۰

پيــامبر ) م اواخــر ســدۀ هفــتم پ(دانيــال در زمــان نبوخــذ نــصر  . هــاي او اختــصاص دارد افــسانه بــه

گويي کرده، صدسـال بعـد در زمـان     دربار نبوخذ نصر راه يافته و براي نبوخذنصر پيش        بوده و به  

م مقـام  داريوش بزرگ بـه دربـار ايـران راه يافتـه و داراي عظمـت بـود، در دربـار داريـوش دوم هـ                     

مهمـي داشـته، تــا زمـان داريــوش سـوم زنـده بــوده و از برافتـادنِ شاهنــشاهي هخامنـشي خبــر داده        

زنــدگي ايــن دانيــال نيــز بخيــۀ چنــدين افــسانۀ محلــي اســت کــه در        داســتانهاي مربــوط بــه  . اســت

  .م از جاهاي گوناگون گردآوري شده است زماني از سدۀ دوم پ
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