
   
  ستاری کوتاه در نبشتاری بزرگ " تولدی ديگر"ج

  خشايار رخسانی 

  :چيکده

ِی دين های سامی (اسالم، ترسايی و يهودی) يکتاپرست هستند، - ميکند) که همه با آنکه دين اسالم ميداود (ادعا
سانه انی آنها را در هستی يک خدای يگانه ميپندارد، ولی پَژوهش هاِی دانشيک و باستانش- ی همه-و ريشه

در اين دين ها از ويژگی يکسانی برخوردار نيست؛ و به زبان ديگر هرکدام  ِی خداوند -نشان ميدهند، که پديده
ی - از اين دين ها به خدايان جداگانه ای بارو دارند. در ناسازگاری به داوش های (ادعاهاِی) اسالم، نه ريشه

آنها در باور به جهان ديگر باهم همداستان هستند. زيرا  نسِک هاِی (کتاب هاِی) اين دين ها آسمانی است، و نه
سرچشمه نسک های هر سه دين دستورهاِی همبودگاهی (اجتمايی) در بابل ُکهن ميباشد که به «فرمان هاِی 
حمورابی» پُرآوازه هستند، و يهوديان نيز تا پيش از آشنايی با فرهنگ و آيين ايرانيان، هيچ نماری (اشاره ای) 

ی روز رستاخيز در تورات نکرده بودند. مهندتر (مهمتر) از همه اين است که بسياری از رويدادهايی -هبه پديد 
را که اين دين های سامی از آن نان ميخورند و يا شايستگيشان را از آنها وام ميگيرند، نميتوان با دانش 

  باستانشناسی و گذشتهنگاری دانشيک، اُستوانيد (ثابت کرد).

انند با آشنا شدن دوباره با پيام زرتشت، خوشبختی دوگيتی را برای خودشان پايندان ُکنند (تضمين وتايرانيان مي  
ی مردم جهان به ارمغان آورد -کنند) که هزاران سال پيش از پيدايش دين های سامی، يکتاپرستی را برای همه 

جهانی پُر از آزادی، داد،   آنها،  ی محکم)-و ميخواهد که از راه پرورش َخَرد، دانش و آهنگِ استوان (اراده
  آشتی، و آسايش بسازد.  

  سرآغاز: 

دکتر شجاع الدين شفا ميباشد، تالش شده است که  ِی جنابِ - آفريدهکه  و پَژوهشی ارزنده )کتاب نَسِک ( در اين
سايی و رت(اسالم،  سامی نسک هاِی دين هایِ و داستان های آمده در قرآن و  ی فَراگير، دات ها (قوانين)-گونهب

روز، رو در   دانشيکِ و همچنين با دانش و دستآوردهایِ  ُگذشتهنگارانرا با يافته های باستانشناسان،  يهودی)
  آنها را بازنگری و مورد پرسش قرار دهد.  )تقدس(  اَشويیباورمداری و   سراَنجامکرده و  یرو

به سال است که  300 نزديک به، که اهِی دين -ِی ُگذشته-در باره باستان شناسی و پژوهشی ◌ِ با بررسی های
قرآن را با  (تناقض گويی های) ی هایِ يگو پارادُخشانجام ميگيرند، ميتوان بسياری از  ِی دانشيک- شيوه

داوش  ی های قرآن،ي اين پريشان گو نمونه ای از.  پژوهشی و دانِشيک آشکار ساخت به داده هایِ  رويکرد 
" .توحيدی و يکتا پرست ميباشند  دين هایِ ، یسام ِی دين هایِ -ها، «همهنآِی -برپايههستند که  )یيادعاها ( هايی 

 پيامبرانش   ایبر  يگانهيک خدایِ  نَسکی (کتابی) که اين دين ها را نمايندگی ميکنند، از سویِ و يا اينکه "هر سه 
سه خدا در  رقرآن، نخست اينکه ه ◌ِ گفته های  آشکار کردن اين پارادُخش (تناقُص) در". در است  شده فرستاده
َمنِش گوناگون َهستند که  دارای سهبه واژگونه آنها برخوردار نيستند و يک ويژگی يگانه از  نسکاين سه 

 يکتاپرستی باور و  جهان ديگربه  ُکهن ميباشند. و دوم اينکه يهوديان سراسر (بطور کلی)، ناهمسان بايکديگر
در َهميستاری  دين اسالم است. و سوم اينکه خش بُنيادينَب ، جهان ديگر و يکتاپرستیبه  باوراليکه هدر ،نداشتند 

که مسلمانان گمان  گونهآن  نسک،اين سه  ی دينی) بارومندان در دين اسالم،-(مخالفت) با فَرنامش (عقيده
از چند  گنجينهيک ، تورات  نَسکِ . در پيکر نسک هاِی رسا (کامل) فراهم نيامده اند ، در يک شب و برند مي

يک انجيل  نَسکِ  سال بوسيله کاهنان يهودی نوشته شده است. و يا اينکه ١٢٠٠ دَرازنایِ که در  ميباشد  نَسک
سال پس  ٣٠٠ميباشند که  ) باهمتضاد پادواژگی (و  در ناهمسانی است، که گاه  نسِک گوناگوناز چهار  گنجينه

هستند که  ديدگاه هايی نها واتنوشته شده اند و منعکس کننده داسو از سوی چهار آدم گوناگون مسيح  زندگیاز 
- َهِمه جبار است که بر  ◌ِ قرآن يک خدای «هللا»يکه ي. در جا(ارجاع داده ميشوند) داده ميشوند  بازبُرد به مسيح 

او نمی  یِ -پروانه بدون از درخت  برگی چ، و هيديدهبانی ميکند  و  يیفرمان فرما ی ريزگان (اجزائ) َهستی
مسيح يکی ميشود. از  َمنِشش پدرانه است که گاه بگاه با ◌ِ ن ◌َ و با م ربانهمی مسيح ،خداي «روح القدس»افتد، 



ِی ويژگی هاِی فَرخويی  -همهبا  ،ی ديوانه است ي، خدای دين يهود ميباشد، که خدا»يهوه «تر  دلنشينهمه 
را  بنی اسرائيل خشم ميگيرد، آنها ی (قوم)-تيره بر دشمنان که او . زيرا و روانی پريشان آدم يک (اخالق)

ُسِهش (احساس) خشم او را  ديگر اندوهگين ميشود و تيره هایِ ی يهوديان با ي زناشو ◌ِ فريب ميدهد، از پيوند 
کيفر دادن به سرکشان و کينه جويی از آنها دست ولی چونکه از بوی کباب بره خشنود ميشود، از  فراميگيرد 
هماَورد بنام يعقوب کشتی ميگيرد. چونکه  . پيمان خود را نگه نميدارد، فراموشکار است، با مردیبر ميدارد 
به يکی از يهوه اسرائيل پيامبر خود ميکند.  فَرنام (لقب)يعقوب را با  او ،شکست ميخورد او نميشود و  (حريف)

خود را بر نجاست روز  ٣٣٠ اوو فرمانبرداری از   تُوختاری (وفا)پيامبران خود دستور ميدهد که به نشان ِ
بيگناه را بدست پياميران يهود ميدهد (که به زن ، بچه ، سگ  ُکشتار ِهمگانی مردمتور سد نان بمالد و بخورد. 

جايگاه زمين و  ِی خاوندی (مالکيت)-ُمژدهاز اينرو که او  ؛ تنهانشود) نيز گذشت و گربه و همه چهار پايان 
زمانی که  لیده است. واد بنی اسرائيل  ی (قوم)-تيرهکنعان ، فلسطين کنونی) را به  مردمديگر ( زندگی مردم

  . پيامبرش َخشم ميگيرد بر يهوه ، ورزد  پيامبر او از کشتن چهارپايان خودداری می

باستانشناسی و  روزن دانشاست که از  فَرهود (حقيقت)اين   نسِک «تولدی ديگر» بازگويیهدفِ 
پيامبری  داوش (ادعای) لسا ١٢٠٠ در درازنایِ پيامبر قوم يهود که  ۶٠٠٠٠ ِی (اکثر)- بيشينه، ُگذشتهنگاری

افسانه ای بوده اند. و همچنين داستان هايی  یها ، آدمآنها موسی ميباشد  یِ -از همه داشته اند، و َمَهندتر (مهمتر)
هستند و نه داستان های تورات ه اُستوانمند (قابل اثبات) ، ن)اشاره ميکند  نمار ميکند ( تورات به آنهانسِک که 
،  بدور از راستينگيش (واقعيش)فراوان آن و افسانه هایِ  (تناقضگويی های)  یا ی هيگو روزن پارادُخشاز 

). (اکنون اگر که نخواهيم از خداوند ُسخنی به ميان آوريم  باشند  آدم خردمند يک  دانستنی هایِ ميتوانند تراوشات 
کليدی  بازيگران وپيامبران  بَرَجسته تريناز  ی موسی، که درخاستگاِه يکیدرباره زندگ  دانشيک پژوهشهایِ 

دَستک نوشته شده و  باستانروزمره در مصر  ◌ِ رويدادهای آنکهاين دين از او ياد ميشود، نشان ميدهند که با
همکنون به بصورت  کهبايگانی ميشده اند ( عون هابدستور فر هاِی (سندهاِی) َمهيِن (مهم) ديوان های دولتی

 ُگزارشی ازفرعون ميکنند و نه  بارگاهِ موسی در  ای) به َهستی نماری (اشارهسنگنبشته بيادگار مانده اند)، نه 
 نشان دادن دُشمنی اش با خداوند در ) که ميکنند  ميداَوند (ادعاکه تورات و يهوديان  ميدهند بالهای آسمانی 

قوم بنی اسرائيل از مصر،  ش از او ، که ميخواست از بُرونشدنِ نشانه های خشم و آشکار کردنفرعون 
  را گرفتار آنها کرد.فرعون و مردم مصر  د،نکپيشگيری 

حموراب بابليان ميباشند که به   دات هایِ ناشيانه از  رونويسی فرمان) يک ١٠دين يهود ( دات هاِی (قانون های)
ی َکنده کاری -دات ها بگونهردوخ بود. اين ◌َ آنها م نهادين (اصلی)خدای  ، کهداشتند  گوناگونی باورخدايان 

دانش در شوش کشف شدند. باستانشناسان و پژوهشگران  ١٩٠۴سنگی در سال  یِ بر يک تابلو شده
را  » يهوه«حمورابی، خدای يهوديان،  دادت هایِ از  رونويسیبر اين باورند که يهوديان پس از  ُگذشتهنگاری

  نشاندند.  »،مردوخ«بجای خدای بابليان، 

 ) بلکهونکه ( ، نمی کرد) تکذيب نمی َهتيانيد (را  خدايان ديگر َهستی خدای يهوديان هيچگاه ،ديگر اينکه يهوه
 ، چيزيکهردند ديگر را پرستش ميک  مردمان گاهی خدایِ از  که يهوديان هر بود از اين  تنهانگرانی او 
ميشود  آشکارزمانی  پارادُخشی (تناقض)اين  ژرفایِ . دارد اسالم دين در  بُنياد يکتاپرستی آشکار با ناسازگاری
از  ِی َهنباز (مشترک) دارند، به آرش (به معنی) اينکه-ريشههر دو دين که  (ادعا ميکند) دداوش دارکه اسالم 

يکتاپرست  دينبوده و پيروان هر دو  وند خدا ُسخن و تورات نيز  يگانه ای سرچشمه ميگيرند سوی خدایِ 
  . ميباشند 

اين گنجينه، ميباشد، ولی  ین گوناگو هایِ  نسکاز  گنجينه ایشد، تورات  نشان دادهکه پيش از اين  همانگونه
 اَزنای آن که در  نویِ و بخش  ُکهن، بخش  )تشکيل شده است هين فَراهميده شده است (از دوبخش مَ  رويهم رفته

از  پيامبران يهودی اينکه از سویِ  يهودی نوشته شده اند و نهپُرشمار ِ کاهنان  از سویِ هزار و دويست سال 
«جهان ديگر» نماری هيچگاه به  ُکهن تورات اينکه در بخش  ب است،سچچيزی که دل. آسمان آورده شده باشند 

 باور . آنها بر اين ند باور نداشت جهان ديگر هفتم پيش از ميالد به یِ -سده نميشود، زيرا يهوديان تا (اشاره ای)
ز ور نشانه هاِی باورمندی به . آورد خواهند  جهان بدست خود را در اين  رفتاربوده اند که پاداش و کيفر 

، ُجستجو کرد، آنهم تورات  ی نو ◌ِ در بخش  ،پيش از ميالد) ۶۵٠(  تازه تردر زمان های  رستاخيز را ميتوان،
که يهوديان پس از آزادی از  آشکار ميشوند  از زمانی ِی شاخه ای و نااُستوار؛ اين نشانه ها دُرست - گونهبه 



که در  ُشدند يان آشنا ي ين يزدانی آرياي آدست امپراتوری بابل بوسيله کورش بزرگ، با آموزش های زرتشت و 
  ، بهشت و دوزخ) زيربنای اين دين بوده است.  روز رستاخيزآنها يکتا پرستی و فرجام خواهی (باور به 

نمار ديگر  سويی آمده است که يهوه تنها خدای راستين است ولی از ]١[ داود  (سرودهای پرستش) در مزامير
به او از بهر کارهاِی شگفت آورش  يهوه را ميستايند و ◌ِ کار های  ،گريد که خدايان  ميشود (اشاره ميشود)

هم در کتاب ايوب و هم در کتاب ارميا نبی به  .]٢[ زيرا آنها نمی توانند با يهوه برابری کنند  آفرين ميگويند،
  . ميشود وجود خدايان اشاره 

يکتاپرستی ين يين موسی را يک آ ي ميگوييد: " اشتباه است اگر که آ »مذهب اسرائيل نسِک « رينگ گرن در 
ولی  َهستند، نشده است. اين خدايان  َرد خدايان ديگر  هستیين يکنيم، زيرا در هيچ کجای اين آ برداشت 

رآميختگی د  تنها او ندارد، َپتکارشی (اعترضی) يهوه را ندارند، و يهوه به وجود آنها  کرامندی (اهميت)
  ".  برنميتابد ش  د وخ یِ - ِی ويژه-پَهنهدر  را آنها (دخالت)

خاورميانه از نيل تا  از بهر دستيابی آنها بر سراسرخدای يهوديان به پيامبرانش  ،يهوه یِ - بی پشتوانه ◌ِ های نويد 
نمونه هاِی َچَرند و پَرند کنار دريا، از  ◌ِ و ريگهای  ِی دانه های شن-فرزندان آنها به اندازه ◌ِ فرات و بيشماری

  تورات ميباشند.  گويی هایِ 

به  ]١[  مزامير نسکِ داود نبی با پسر يکی از نرديکانش که در سرودهای خود در  يانههمجنسگرا هایِ  هد ُمراو
د تا يکی از نمايندگان زن پارلمان  نميشو  انگيزه هايیآن اشاره دارد، و زنای او با همسر يکی از سردارانش، 

اين  سا بودنيکی از نشست هاِی آن، به اَرتايی (تقدس) و پاردر  ١٩٩٢در سال  )مجلس َمِهستان (اسرائيل در 
  . رفتار او را زير پرسش ببرد  و  اَنديد کند (شک کند) پيامبر

تورات  ◌ِ دستانهای  بازگويی بَسامدی (تکراری)انجيل يا (بايبل)  »عهد عتيق نَسک «به اينکه  رويکرد با 
 به اين بريافت (نتيجه) رسيد است، ميتوان  نسک دو از اين ی يک رونويسی شتاب زده-بازدهميباشد، و قرآن، 

ين يزدانی ايرانيان ي زرتشتی و آ، و بخشی از آموزش هاِی حمورابی دات هایِ از  نسککه ريشه اين سه 
   .سرچشمه ميگيرند 

  

  زرتشت  پيام اشوی با يآشنا

ِی - يافته های باال را با فلسفه ميگشته اند،  فَرهود (حقيقت)اگر مردم ايران که هميشه بدنبال  راستی اين است که
زرتشت آشنا ميشدند اشو و پيام   آدم سازآموزش هایِ  گوهرو دگربار با  می سنجيدند ين او ي زرتشت و آ پيدايش

و نه "وحی  ،بد ميشناسد  را ازخوب  نيماِد (تشخيص)برای سنجش و  ابزاری شايسته را آدمد ◌َ ر◌َ که تنها خ 
زرتشت که مردم ايران آنرا فراموش اشو ساز  آدمو روی آوردن به دين آسمانی"، پشت کردن به دين تازيان 

گوهر ، سه روز رستاخيز و آدمد ◌َ ر ◌َ زيرا باور به خدای يکتا، خ يتوانست باشد،نم دُشوای کرده اند، کار
 زده و شتاب  سامی ناشيانه دين هایِ که  هستند  یيارزشها ؛ به دُُرستی گفته اززرتشت ميباشند اَشو پيام  بُنيادين

زرتشت با زشت دانستن و اشو . باشند   بدون اينکه به گوهر پيام آنها پی برده از دين زرتشت وام گرفته اند 
را بکار ميگيرد تا به کمک اراده  ِی کوشش خود -همه، و بيداد  جنگ) از ژاژپنداری (خرافات)، تقبيحنکوهش (

جهانی که  ؛سازد ِب ، جهانی بدون جنگ  آدميکایِ بر ارزش ه پُشتگرمیآزاده و با   فَرزانه وهایِ  آدمد ◌َ ر ◌َ و خ
، هاگ هاِی آدميک (حق ها يا حقوق بشر) به  ارجمندی، آشتی جهانی، پايداری گیی چون آزاد يدر آن، ارزشها

زيست بوم (محيط جانوران ونگهداری از  هوده های (حقوق)زن مرد، پاس داری از  هاگ هایِ يکسان بودن 
بی بهره کردن پيروانش از دين اسالم با  هالی است کهدر و اين . تجلی مييابند)( پيدا ميکند  پَرويزش، زيست)

راه  ِی استوارشان را در نيماِد (تشخيص) خوب از بد از آنها ميگيرد، تا از-َخَرد آدميک، آهنگِ و اراده
 وذ) خود بگيرد.آنها را همچون بندگان و ُمهره هاِی بی اراده به زير درآيش (نف، »غضب هللا«از  اندن آنهاترس

ِی) - ِی (تعيين شده-به ُستوهش (تسليم) به سرنوشِت از پيش نشاخت شدهخود را ِی -بی ارادهاسالم پيروان 
ی اينکه اين دين تنها نهادی است که ميتواند کليد بهشت را برای کام گرفتن از - تا به بهانه آسمانی وادار ميکند 



به آتش  به بخشد، از آنها همچون مهره هايی بی اراده، برای«حوريان بهشتی» به باورمنداِن سرسپُرده اش 
  نميگذرد.  دوزخاز اينکه راه بهشت از ميان  کشيدن جهان بهره بگيرد؛ ناآگاه

 برآيندِ که تنها ميتواند  ،زرتشت دارند اشو که از پيام  نادُُرستیگنگ و  ◌ِ مردم ايران با برداشت های  همکنون
ربار ايرانزمين باشد، گمان ميکنند که با پشت ◌ُ فرهنگ پ بُنيادين ِمه های سال بيگانگی آنها با سرچش 1400

پيآيند (نتيجه) اينکه، با اينکار خشم خداوند را برميانگيزانند؛  و  ،کردن به اسالم، از خداوند رويگردان ميشوند 
بود که يکتا پرستی او  ايزدی ينيزرتشت و آ اشو پيش از پيدايش اسالم، اين  هزاران سالاز اينکه،  ولی ناآگاه

بيگمان پس از هزاران سال که از پيدايش و . ]٣[ را به جهان مژده داد و خداوند را يار هميشگی ايرانيان کرد 
رستاخيز دين زرتشت ميگذرد، فقه دين زرتشت نيز دست خوش گردوغبار روزگار گشته است و دوباره با  

گر ژاژپنداری هاِی بدور از خرد آميخته گشت که ] و دي۵] و ميتراپرستی [۴باورهايی همچون زروانيسم [
شو زرتشت و پيام ا ازميان برداشتن آنها َشَوند (علت) پيدايش انديشه هاِی اشو زرتشت بود. با اينهمه گوهر

ی او گات ها، برای فرزندان ايرانزمين -در ُسرودهاِی دست نخوردهکه آموزش های فرخويی (اخالقی) او 
پندارنيک، گفتار نيک و  بُنياِد (اصل)ساختن جهانی بهتر بر پايه سه  جاودانی ميباشند که از بجای مانده اند، پيام 

] و  ۴ه باورهاِی دين هاِی ُکهن تر همچون زروانيسم [ ين زرتشت بي . آاليش آُسخن به ميان ميآورند کردار نيک، 
هاگ (به اوستاشناسان داد تا به نا  خیررا به ب نيازين، بهانه های پيدايش اين دين، قرن ها پس از ] ۵ميتراييسم [

 ، بيشترين دو خدائی) و دين آتش پرستان نام نهند. با اين همهي (آ »ثنويت « دين زرتشت را دين  ناحق)
هستند و او را از اين  شگفت زرتشت در اشو ساز  آدمو آموزش های  ی پيشتازاوستاشناسان در برابر انديشه ها 

 ويژه، انديشه توانائی هایِ  چنينبا  دوراِن آغازين شهرآيينی (تمدن) آدمی اشو زرتشت در ارج مينهند که روزن
- ينی ميشود که ريشهي آ نی، بااند از زمان خود پيشتر بوده سده ها که  مينويی (معنوی) و  مندی (فکری)، روانی

ستجو ج يیخدا )درجهِی (-زينهبه  ) آدممعنوی ست (رشد) مينويی (را در رُ  ِی گرفتاری هاِی همبودگاهی
اين   فرستادگان،  ُگشودن دروازه هاِی شهرهای جهانسامی که برایِ  آموزش هاِی دين هایِ ميکند. در سنجش با 

، شان می تَرابُردند  ، چپاول ويرانی را بر سر شمشيرهای آختهُگسترش ترس، کشتن و ُکشته شدن، پيام دين ها
يک   در سروده های او در گات ها،نند، پيام زرتشت را با غل و زنجير روانه " بهشت" ک بتوانند آدم هاتا شايد 
است که پرورش فَرخويی (اخالقی) آدم ها، ُگسترش آشتی، دوستی و دادُگستری   و جاودانی  هر بار◌ُ پيام گ

 ) آدم هامعنویُگوالش (رشد) و بُرنايی مينويی ( تالش ميکند تنها از راهدر جهان را هدف خود کرده است. او 
دل آدم ها را بدست آورد و آنها را ، هاِی اهورا مزدا، خداوند جان و َخَرد  ها با ويژگيهایی دادن آني و آشنا
شتر ◌َ ه (دادگری)، خ◌َ رت ◌َ ه (روش نيک، نيک انديشی يا نيت خير)، ا ن. ويژگی هائی همچون: هوم بُگشايد 

)، وانیر  (پايداری و استواری در کارهای خوب)، آرمئيتی (سخاوت)، هائوروتات (تندرستی و سالمتی
به آنها  رسيدنايکه  فَرخويی (اخالقی)سراوشه (ندای وجدان) و امرتات (جاودانگی). در حقيقت ويژه گی های 

ه و هر بار اين نابغ◌ُ پاس داريم پيام گ  ايرانيان، بياييد تاند. پس ر وآبه ارمغان مي  آدمیآسايش دو گيتی را برای 
  ايرانی را.  نيکخواه

  ياداشت: 
به معنی «دعاهای پرستش») يا  Ψαλμοί: يونانیتِهيِلم، در  תהילים: عبری( داوود  زبور] مزامير يا ١[

و  زروبابلدوم  هيکلاست.مزامير در  انجيلدر  عهد عتيقو  يهودی تنخهای سرودهای چنگ، يکی از بخش
گيری مزامير به  شکل  ]١[رفت.، به عنوان کتاب دعا و پرستش به کار می هاکنيسه و برای استفاده از  هرود 

مزمور فقط سی و چهارتای آن عنوان ندارند، که به  ١۵٠از  ]٢[گردد.بازمی  يسیپسر  داوود طنت سلروزهای 
  است نگاشته شده وزن عبری شود. مزامير به صورت شعر بی گفته می  مزامير يتيمها آن

  . ۶، ۵کتاب مزامير، مزمور هشتاد و نهم،  ] ٣[

ی هدف   ولی بااو از  و جدا، (موازی)  تاگونه همراس فرعون مصر، اشناتون، باشو زرتشت، همزمان با ] ۴[
  ديگر به ُگسترش ديدگاه يکتاپرستی روی آورد.

  خدای زمان   ] پرستش۵[

  ] پرستش خدای خورشيد ۶[
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