
 
  " استر "رمان يهودی 

     
  دکتر شجاع الدين شفا

 تولدی ديگر
  
 يکی از کتابهای بيست و چهارگانه تورات تماما به ايران هخامنشی مربوط ميشود و وقايع آن نيز از اول تا به آخر در شوش «

چون و چرای دختری يهودی است و داستان آن داستان تسلط بي" کتاب استر"نام اين کتاب . و در دربار شاهنشاه پارس ميگذرد
  ". مملکت سلطنت ميکرد١٢٧از هند تا حبش بر " است که به روايت تورات "  اخشورش"بر دربار پادشاهی ايران در زمان 

  
دارالسطنه "در سال سوم از سلطنت خويش ضيافتی در )  استیکه ظاهرا خشاريارشا فرزند داريوش هخامنش( اين اخشورش 

 روز تمام ادامه مييابد، و پس از انقضای ١٨٠دادن جالل و حشمت سلطنت خود بر پا ميکند که برای نشان ) شوش" (شوشن
اين مدت ضيافت هفت روزه ديگری در قصر پادشاهی ترتيب ميدهد که در روز هفتم آن در عالم مستی امر ميکند وشتی 

در متن کلدانی تورات تصريح ( ا از نزديک ببينند تا خاليق زيبايی او رشهبانوی او را با تاج ملوکانه بحضور پادشاه بياورند
، ولی شهبانو از اين کار سرباز ميزند و در نتيجه مغضوب پادشاه )شده است که شاه فرمود او بدين منظور سراپا برهنه شود

 از او ميشود و شاه پس از مشورت با ريش سفيدان قوم تصمصم ميگيرد که رتبه ملوکانه وشتی را به ديگری که شايسته تر
باشد بدهد، و پس از جستجو در سراسر کشور، دختری بنام استر که عموزاده و دختر خوانده مردی يهودی بنام مردخای بن 
يائيربن شمعی بن قيس بنيامينی است که از اورشليم جالی وطن کرده و در دارالسلطنه شوشن زندگی ميکند برای شهبانويی 

  .ميت يهودی و خويشاوندی خود را با مردخای پنهان نگاه ميداردانتخاب ميشود، ولی بدستور مردخای قو
  

، اما مرخای سجده نميکند و هامان که "جميع خادمان شاه بحضور او سجده ميکنند"اين اخشورش وزيری بنام هامان دارد که 
 را ميکند که در تمامی قصد هالک نمودن جميع يهوديانی"بر يهودی بودن مرخای آگاه ميشود نه تنها قصد کشتن مرخای بلکه 

، ولی با فعل و انفعالهايی که در داستان استر بتفضيل حکايت شده، "مملکت اخشورش بودن، از آنرو که قوم مرخای بودند
پادشاه در يک بزم ميگساری به استر قول ميدهد که هر چه را که او بخواهد، ولی نصف مملکتش باشد بدو بدهد، و استر از او 

 ميخواهد، و شاه اين درخواست را ميپذيرد، و اضافه بر آن به استر و عمويش مردخای اجازه ميدهد که گ نامه اعدام هامان را
 واليت از هند تا حبش بنويسد که بموجب آنها به يهوديانی که در همه شهرها ١٢٧هايی از جانبی پادشاه به واليان و روسای 

را که قصد اذيت ايشان ميداشتند با اطفال و زنان ايشان هالک سازند و تها تمامی قومها و والي"هستند اجازه داده ميشود که 
  " .... را تاراج کنندبکشند و تلف نمايند و اموال ايشان 

  
و مردخای پس از صدور اين حکم از حضور پادشاه با لباس ملوکانه الجوردی و سفيد و تاج بزرگ زرين و ردای کتان نازک 

  : ديان در شهر شوشن شادی و وجد ميکنند و داستان چنين بپايان ميرسد که ارغوانی بيرون ميرود و يهو
يهوديان جميع مخالفان خود را در همه واليتهای اخشورش پادشاه به اجازه او به دم شمشير زده کشتند و هالک کردند و " 

قتل رسانيدند، و در آنروز عدد آنانيرا ايشان هرچه خواستند بعمل آوردند، و در دارالسلطنه شوشن به تنهايی پانصد نفر را به 
که يهوديان در دارالسلطنه که در دارالسلطنه شوشن کشته شدند بحضور پادشاه عرضه داشتند، و پادشاه به استر ملکه گفت 

 حال مسئول تو چيست که به تو داده خواهدند؟ ه اواليتهای پادشاه چه کردشوشن پانصد نفر را هالک کرئه اند؛ پس در ساير 
  . شد

و استر گفت به يهوديانی که در شوشن ميباشند اجازت داده شود که فردا نيز مثل امروز عمل نمايند، و پادشاه فرمود که چنين 
  ."روز بزم و شادی دانستندبشود، و يهوديان بر رويهم هفتاد و هفتهزار نفر از مخالفان خويش را کشتند و آنروز را 

 
  : رات، درباره اين کتاب استر مينويسد در ارزيابی کلی خود از توولتر

بايد تا اندازه   نيست، ولی حتی يک رمان نيز میتراين داستان، از آغاز تا انجام، يک رماِن خيالی بيش همه ما می دانيم که «
ه هرودوت و کبدوِن وقفه، ادامه نيافته باشد، و در جايی  ر و ته داشته باشد، يعنی در آن، يک ضيافت، شش ماِه تمام،معينی س

دربار، دستور نداده  بر مقرراِت اخالقِی سختگيرانه  درباِر هخامنشی تأکيد می گذارند، پادشاِه اين  جملگیديگر مورخاِن يونانی
گذارند، و در جايی که هر پادشاِه مقتدِر شرقی، چه پارسی و  باشد که همسرش را برهنه در برابر اتباع و رعايايش به نمايش

کند،   اصطبِل سلطنتی، مشروط به بررسی در اصالِت آن مییچينی حتی انتخاب يک اسب را برا رک و مغول وچه عرب و چه ت
قومی و مذهبِی او، به همسری خود   کشور، دختر ناشناسی را بدوِن هيچ بررسی در سابقه ی خانوادگی و١٢٧پادشاِه 

 لباِس ملوکانه و تاجِ زرين نبخشيده باشد، و در کشوری منصِب صدارت و برنگزيده باشد، و به يک پناهنده ی مفلوِک خارجی
دختِر يهودی،  مداراِی مذهبِی پادشاهاِن آن زبانزِد دوست و دشمن بوده است، بخاطِر چشم و ابروی يک که روحِ اغماض و

   » .....  .اجازه قتِل عاِم هزاران نفر از اتباّع خود را صادر نکرده باشد
  
 



 
بوالنژه نيست که  آيا حق با صاحبنظرانی چون بولينگبروک، دمارسه، فره، تياده، مسليه، افزايد که کر میو خوِد ولتر بر اين تذ

  اتفاقاينمنتها از نوعِ مبتذل آن دانسته اند، و همگی بر  اين داستاِن کتاِب مقدس را چيزی از قبيِل داستانهای هزار و يکشب
 حتی يک حرِف راست وجود ندارد؟ نظر دارند که در سراسر آن

 
که با همکاری موزه لور پاريس منتشر ميشود، در شماره ِويژه ای که در اکتبر   Le monde de la Bible   معتبر نشريه 
 بمناسبت برگزاری نمايشگاه بزرگ ايران باستان در اين موزه انتشار داد، دو بررسی جالب، يکی نوشته يک کارشناس ١٩٩٧

فرانسه " گران شان"   و ديگری نوشته يکی از اعضای هئيت مديره مجمع CNRS"   پژوهشهای علمی فرانسهمرکز ملی" 
را که هر دو يهودی هستند در ارتباط با همين کتاب استر چاپ کرد که بهتر است بجای هر توضيح ديگری در اين باره، 

  :بخشهای کوتاهی از هر کدام از آنها را در اينجا نقل کنيم
  
که در کتاب استر از آنها نام برده شده، از نظِر تاريخ ناشناخته  کليه کسان ديگری) احتماال خشايارشا(ه غير از اخشورش ب «

می دهد تا يک وقايِع  اصوال اسامِی سمبوليکی هستند که اين داستان را بيشتر در قلمرو داستانهای خيالی قرار اند و اسامِی آنها
  خداياِن بابلی باشند که يهوديان در دورانِ ايشتار و مردوخ ن مردخای و استر می توانند يادآورهايی چو  نامی،تاريخنگاری 

يادآورِی همين ماجرای استر برپا می کنند  سارِت بابلی خود با آنها آشنا شده بودند، و جشِن پوريم که يهوديان همه ساله برایا
منتها اين   ،)١(شد ين نام هر ساله در آغاِز ساِل نوی بابليان برگزار میکه با هم بنوبه خود می تواند معادل يهودی جشنی باشد

  . مفهوِم پيروزِی قوِم يهود را در برابر اسارِت بابلِی آنان داشت بار
  

باشند و در عيِن  رماِن استر اين است که به يهوديان نشان داده شود که می توانند اتباعِ کشوری ديگر هدف از سناريوی اين
  . سنگِ زيربنای يک رستاخيِز ايمانی برای خود قرار دهند يت يهودی خود را حفظ کنند، و به موازاِت آن اين موضوع راحال هو

 نوشته شده است که چگونه در دورانهای بحرانی، يهوديان می توانند با دولتهای حاکم  اين پيام ابالغکتاِب استر برای
 ».   کرده باشندهمزيستی کنند بی آنکه يهوديت خود را انکار

 
 ايران بودند می توانند شريک خوبی برای انيهوديانی که رعايای شاهنشاه کتاب استر برای اين نوشته شد که نشان دهد «

پاسخِ يهوديان به پرسشی است  اين کتاب،. و از منافع پادشاه در برابر توطئه هايی که عليه او می شود دفاع کند ايرانيان باشند
بود که موضع يهوديان در اين امپراتوری و بخصوص موضع  هنشاهی هخامنشی مطرح شده بود، و آن اينکه در زمان شا

  مزدايِی ايرانيان، چه می تواند باشد؟  مذهبی آنان در ارتباط با آيينِ 
  

مزدايی  اقعيتهايیاستر بيشتر از آنکه بر توحيِد يهودايی تکيه داشته باشد، بر و اگر در نظر بگيريم که که زيربنای فکری کتاب
در آن مطلقا از يَُهوه، خدای اسرائيل نام برده  تکيه دارد، و اگر بدين نيز توجه کنيم که کتاب استر، تنها کتاب تورات است که

 کتاب را می بايد بيش از يک نوشته مذهبی، يک اثِر شبِه تاريخی و شبِه افسانه ای تلقی نمی شود، متوجه خواهيم شد که اين
اجتماعِی ايران و يهود و در عين حال تفاهم  در زمانی معين و در مکانی معين و با هدفی معين با هدِف نزديک کردنِ کنيم که 

 ».شده است ميان دو آيين مزدايی و يهودايی نوشته
 
ز سنن خود از آنرا مانند بسياری ديگر ا پوريم عيِد بهارِی بابليان بود که در کنعان نيز برگزار می شد و قوم يهود عيدِ  )١(

پا می شد که با اواخر اسفند ماِه ايرانی منطبق   ماه ادر بر15 و 14در روزهای  اين جشن. تمدن های پيشين اقتباس کرده بودند
 » .اکنون نيز در همان زمان توسِط يهوديان برگزار می شود است، و

 
 
  
 : در پاسخ به ماجرای پوريم، چنين نوشته است)۴۶ و ۴۵رويه های ( هزاره های پرشکوه داريوش احمدی در کتاب دکترو 
 
يهوديان، و افسانه ی پوريم، آنگونه که در کتاب استر بازگو شده،  يهودی به دستِ  داستان کشته شدن چندين هزار فرِد ضد «

ار عظيمی روی و بديهی است اگر چنين کشت کند هيچ متن و سند ايرانی و ناايرانی آن را تأييد و گواهی نمی افسانه ای است که
ويژه  به(افزون بر اين، در اسناد ايرانی . سند تاريخی، شرح و روايتی از آن يافت می شد می داد، دسِت کم می بايست در يک

، به مردخای و هامان حتی نامهايی چون...) و  مانند هرودوت، پلورتاک، کنزياس(و منابِع ناايرانی ) الواح ايرانِی تخِت جمشيد
هخامنشی، که در کتاب استر معرفی گرديده اند،  به عنوان شهبانوان استر و وشتی اِن بلندپايه ی هخامنشی، ياعنواِن درباري

  .يافت نمی شود
بابلی  داده شده است که داستان استر و مردخای، بويژه براساس بن مايه های دينی و اسطوره ای اينک به طور مستدل نشان

نوشته شده و ارتباطی با روی دادهای  اشکانيان-و در عصِر سلوکيان) مردوک يا مردوخ=  ايشتر يا ايشتار؛ مردخای= استر(
  » ) ٣٠٧، ١٧٧-١٨٣: ١٣٨١ادی . نک ( .تاريخی عصر هخامنشی ندارد



 
 در متن  Ahasweros( خشايارشاه کتاِب استر، بجای يونانیِ  در متنِ ) ۶٣۴: ١٩٨۵به نقل از مک کالف (دکتر احمدی به گفته 

 را جناب پورپيرار، آن پادشاهاز سوی ديگر و (!) عنوان پادشاه ايران ياد شده است به (Artaxerxes) اردشير از )عبری
   !!!می نامد داريوش

  
  .نميماند از اين داستان بی سر و ته، که هيچ گونه بن مايه تاريخی هم ندارد چيزی بدينگونه

 
  
 
 

 
 

  :گردآورنده
  شاهين کاويانی
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