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حقایق نهفته در پس تعالیم ادیان چنان اعوجاج یافته و به صورت
نظام مند در لفافه پیچیده شده ،که عامه مردم نمی توانند آن را
درک کنند .درست مثل این که در پاسخ به کودکی که می خواهد
بداند یک نوزاد از کجا آمده ،پاسخ دهیم حاجی لک لک آن را
آورده .در اینجا ما با زبانی سمبلیک حقیقتی را برای کودک
بازگو کرده ایم ،ولی کودک که نمی تواند معنای نهفته در پس
سمبل لک لک که نماد باز زایش و جنست است را درک کند،
به شک می افتد و احساس می کند سرش کاله رفته است .اغلب
از همینجاست که نطفه بی اعتمادی او نسبت به بزرگساالن بسته
می شود و شروع به عصیان می کند .به خاطر همین ،امروزه
سعی می کنیم دیگر از زبان سمبلیک برای توضیح وقایعی که
ورای درک کودک است استفاده نکنیم و حقایق را در حد فهم و
درک او برایش توضیح دهیم.
زیگموند فروید

چکیده
این نوشتار روایتی ست مختصر بر تاریخ و منشأ زبان و فرهنگ انسان از
طوفان نوح تا ابراهیم و پس از آن آغاز شکل گیری خاورمیانه در چند هزاره قبل،
و نیز شرایط ظهور ذوالقرنین یعنی منجی اول به عنوان مقدمه و پیششرط آمدن
دو منجی بعدی یعنی مسیح و احمد .همچنین در اینجا نمایی از توزیع ادیان در
جهان و یکسان بودن منشأ آنها نشان داده می شود .و نیز رازهایی بسیار مهم از
دوران باستان پس از چند هزاره آشکار می گردند ،از جمله :مکان وقوع طوفان
نوح ،محل اختفای تابوت عهد ،محل درگذشت و مقبره ارمیای نبی و تبار و مقبره
اصلی کوروش پادشاه ایران باستان.
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مقدمه
زبان ،لوگوس یا وحی همچون امواج الکترومغناطیسی در همه جا حاضر است .مراتب آن البته از الهام
ساده تا امر کامل متفاوت است .تنها کافی ست که توسط گیرنده های انسانی و بسته به کیفیت آنها رصد،
آشکار و ثبت شود .انسان های اولیه به دالیلی همانند گیرنده هایی قوی این امواج را آشکار و طی هزاران سال
بخشی از این آشکارسازی را به شکل نگاره هایی بر غارها ثبت کرده و به تدریج شکل های نمادین و حتی
رنگ کهن الگوهای یونگ و ناخوآگاه جمعی به خود گرفته اند .پس از توسعه زبان جلوه های گرافیکی صورت
کالمی به خود گرفته ،آنگاه مذهب پدید آمده است .شکل گیری تدریجی خط از همین نمادها و نیز شعائر
مذهبی تداوم این ملهمات است.

 .1زبان
زبان به سه شکل می تواند بیان و متجلی شود :ابزار در فردیت ،گفتار در قبیله و نوشتار در فرهنگ.
قبیله گلهای ست مشترک المنافع و تنه ای واحد از یکان های فردی که از لحاظ روانی تعلق ناخودآگاهانه
فردی-خونی دارند و فرهنگ اجتماعی ست از واحدهای خانوادگی که تعلق خودآگاهانه جمعی دارند .از تالقی
ابزار فردیت با گفتار قبیله مند که هر دو تاریخ تکامل یکسانی دارند و در مغز در حال رسیدن به جایگاه تقریباً
یکسانی در چند قشر از جمله موتور کورتکس در نزدیکی لوب پیشانی هستند ،نوشتار به عنوان رسانه ،بافتی
برای تعامل ،ارتباطات و مولد اصلی فرهنگ توسعه یافت .بزرگترین مزیت نوشتار و فرهنگ این است که افراد
بشری را از تنازع که ریشه در فردیت داشته و استثمار و مالکیت که ماهیت قبیله ای دارد به همولوگ ،تعامل
متقابل و صلح وا می داشته و او را از تنازع بقای قبیله ای به تعاون بقای فرهنگی گذار می دهد .ابزار که به
عنوان بیانیه ای فردی بکار می رود از تکامل الهام به کار دستی ،نگاره ،مجسمه سازی و سپس عالمت نمودار
شد .گفتار به عنوان وسیله ای برای ابراز مالکیت و قدرت در قبیله از تکامل فیزیولوژیک برآمد .و نوشتار که
کارکرد ارتباطاتی ،تعاملی و اشتراکی دارد از تالقی ابزار با گفتار ،به خدمت گفتار درآمدن ابزار و استفاده از آن
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به عنوان واسطه گفتاری بسته به میزان و شدت تعامل انسان ها ،هسته های فرهنگی بدوی را ایجاد کرد .با
توسعه ی هر فرهنگ ،و نوشتار به مثابه زبان آن ،به افراد و قبایل پراکنده در جغرافیای منطقه ای آن بسته به
قابلیت های فیزیولوژیک گفتاری و ابزاری آنها ،الیه ی جدیدی از ساختارها ،واژگان و پیجن-کریول های جدید
به زمین افزوده می شد و به تبع آن شیوه اندیشیدن متحول می گشت که خود بستر فرهنگ هایی جدیدتر را
پیریزی می کرد.

 .2نوح
نخستین فرهنگ جهان ،از انسان بانتو در نیمه جنوبی آفریقا به تدریج از هجده تا دوازده هزار سال پیش
در حوزه ی کلیمانجارو بصورت فرهنگی موسوم به قوم نوح به معنای خبردهنده بزرگ شکل گرفت .حضرت
نوح (ع) نخستین فردی بود که ظرفیت دریافت وحی کامل داشت .با پایان آخرین عصر یخبندان و شکل گیری
جریانی سراسری از آب های یخزده زیرزمینی ،یخ های ذوب شده شمالی و جنوبی و اختالالت آب و هوایی
دیگر در کل زمین ،طوفانی بسیار عظیم و جهانی روی داد .مسیلی بسیار پهناور از محل یونان امروزی پدید
آمد که پس از عبور از ترکیه و فالت ایران از جنوب هندوستان به اقیانوس هند جاری می شد که همین خود
باعث پیشروی دریای سرخ و عرب به نواحی شرقی آفریقا شده بود .چین و آمریکا در این هنگام شاهد باران
های بسیار شدید و سیل هایی سهمگین بودند .تنوع نژادی انسان نماها که بواسطه صدها هزار سال فرایندهای
پیچیده کره زمین در گلوگاه های جمعیتی به سمت یکدست شدن می رفت با این طوفان بطور کامل یکدست
شده بود و انواع گونه های نامانوس از حیات زمین رخت بربستند تا اجداد انسان امروزی با ژنتیکی یکسان
وارث زمین شوند .وقوع چنین طوفانی و امر به ساختن کشتی برای نجات خرَدِ این نخستین تمدن ،بر نوح (ع)
وحی شده بود .در آخرین سال های این عصر و پیش از آغاز طوفان ،آفریقا شاهد یک خشکسالی شدید شده
بود ،به نحوی که ساختن کشتی توسط نوح (ع) در چنان شرایطی به شدت مورد تمسخر قومش قرار می
گرفت .با آغاز طوفان ،کل دوره آن اما بسیار کوتاه و حدود هفتاد روز بود .کشتی از کلیمانجار حرکت کرده و
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در محل حبشه امروزی فرود آمد .قوم نوح به شکلی از نوشتار دست پیدا کرده بودند و فرزندان و همراهان نوح
دو لوح از او به میراث بردند و توصیه هایی در باب گسترش دین در زمین و تشکیل اجتماعات انسانی در میان
بشر نخستی در نواحی مختلف زمین نموده و از آنان خواسته بود که در امتداد ساحل به سمت شمال حرکت
کرده تا به دماغه سینا رسیده و در آنجا مصر و سپس اورشلیم کهن را بنیان گذارند .گسترش فرهنگ بازماندگان
حضرت نوح در جهان آن روز هفت هزار سال طول کشید و در پنج هزار سال قبل ،سه فرهنگ عالی سینا در
حوزه مصر و اورشلیم ،سومر در بین النهرین و ایکا در نوار جنوبی ایران ،پاکستان و هند تا نواحی شمالی
ماورانهر شکل گرفته بود و این شامل تاثیر بر نخستی ها و تشکیل قبایل و اقوام خرد و کالن مختلف از آنان
در جای جای زمین نیز می شد.

 .3سمن و درخت زندگی
معرفتی که حضرت نوح (ع) به آن دست یافتند ،منشأ آیین سمن به معنای سم یا اسم با پسوند جمعی
ن و به معنای اسماء بود .معرفتی که به درک آفریدگار ،آفرینش و سرنوشت انسان به عنوان موجودی جاودان
توجه داشت .ایشان علماالسماء را با درخت زایشگر حیات بیان و جهان را به سه قلمرو آسمان ،زمین و زیر
زمین تقسیم کردند و در طول عمر طوالنی خود و بازماندگانش طی هزاره ها با آن به تعلیم بشر اولیه پرداخته
و انسان های اولیه را از آن طریق در نقاط مختلف گرد هم آورده و به ایجاد قبایل شمنیستی گوناگون در
نواحی زمین مبادرت کرده بودند .داستان گیلگمش و اشاره به کیش به عنوان مسیل رود بزرگ ،نمونه ای بارز
از آموزه های ایشان است .واژه های شمش به معنای خورشید ،سامان ،شمن ،ثنم و شوش از جمله مشتقات
این واژه هستند .قبایل البته درکی بدوی از این مساله داشته و در برخی بنا بر طبیعت بشر اولیه بصورت بت
پرستی درآمده بود ،که خود شکلی بدوی از پرستش خدای یگانه است .خود مجسمه سازی که تداوم غارنگاری
پس از خروج بشر از غار بود با ترکیب حاالت ذهنی تشدید شده ی ناشی از آیین سمن صورت بت پرستی
بخود گرفته بود.
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 .4ابراهیم
در میان سه تمدن اصلی ،سومر از همه مترقی تر بود تا آنجا که در مدارس آن زمان علوم مختلف از جمله
تاریخ بویژه تاریخ پس از طوفان تدریس می شد .یکی از بزرگترین نجیب زادگان آن دوره جهان در سومر
حضرت ابراهیم (ع) بودند .ایشان بر علوم آن هنگام تسلط کامل داشته و پیش از هجرت به گنجینه بزرگی از
کتاب و کتابخانه دسترسی داشتند و تمام جهان امروز با تمام تکنولوژی ،منطق و تفکرش بر روی سنگی بنا
شده که ایشان تعریف نمودند .پدر ایشان از سرمایه داران بزرگ سومر و اربابان صاحب منفذ و سرشناس بود.
ایشان پس از هجرت از سومر در سالهای آخر زندگی خویش ملکوت را یکجا آشکار دیدند .سپس مکه را بنا و
مناسک آن را بر مبنای شهود ملکوت تعریف کرده و صحف را نوشتند .حضرت ابراهیم که به خاطر نسب نوح
در منطقه سرشناس بودند ،با آغاز حرکت از ارومیه در مسیر خود به اورشلیم چند هسته یکتاپرستی را از جمله
در بغداد و چند نقطه دیگر تعریف کردند .بهترین آنها در سکوی سجده در اورشلیم جای گرفت که صده ها
بعد در  0011قبل از هجرت ،پس از فراز و فرود بسیار به یهودیه شهرت یافتند .حضرت ابراهیم برهما و
همسرش سارا ساراسواتی خدای خدایان هندوستان هستند .بومیان هندوستان بواسطه ی مستشاران صحف
در دوران پس از ابراهیم ،از آیین سمن وام گرفته از تمدن ایکا به برهمایی یا ابراهیمی روی آوردند .این مبلغانِ
آیین حنیف ابراهیم بتدریج طی دو هزار سال در دوردست ترین نقاط زمین قبایل بدوی گوناگون را به شیوه
ها ،زبان ها و تمثیل های مختلف بصورت شفاهی یا کتبی در تورات ،مجلَد سیاه جلوه و دفاتر ،گنزاربّا ،اوستا،
اِداها ،وداها ،اوپانیشادها و صحیفه های دیگر تعلیم می دادند .یکی از مسائلی که باید آموزش داده می شد
مساله تکامل بود .تمثیل زیر در یشت چهاردهم ،بهرام یشت از اوستا برای بیان تکامل استفاده شده است .بر
آن اساس آگاهی در ده صورت به این جهان باز می گشت .نخستین بار به صورت واتَه یا باد اهورا یا آفریدۀ
زیبا ،پدیدار شده و فَر یا خْوَرِنَه را با خود همراه آورده بود ،یعنی یک بارش شهابی سهمگین که حامل الگوی
ترکیبات آلی از جمله اوربیتال های کربن یا همان خورنه بود .بار دوم به صورت یک گاو زیبای زرین که بر
فراز دو شاخ او ،نیروی نیک ساخته شدۀ اَمَه هویدا بود .بار سوم به صورت یک اسب سپید زیبا که برفراز
پیشانیاش ،نیروی نیک ساخته و نیک بالیده هویدا بود .چهارمین بار به صورت یک ماده شترگشن و مست و
5

طالیی که از همۀ شتران نر نیرومندتر و آمادهتر است که با مادۀ خود جفتگیری کند .پنجمین بار به صورت
یک گراز درمیآید .ششمین بار به صورت مرد پانزده سالۀ درخشان و روشن چشمِ زیبا با پاشنههای کوچک
در میآید .هفتمین بار به صورت مرغ وارَغْنَه به معنی بالزننده که شکار خود را از پایین میبیند و از باال شکار
میکند و تیز پروازترین پرندگان است .هشتمین بار به صورت یک قوچ وحشی و زیبا که دارای شاخهای کج
است درمیآید .نهمین بار به صورت بزکوهی با شاخهای تیز و دهمین بار به صورت مرد جنگی شکوهمندی
درمیآید .البته تعالیم هر دوره نسبت به دوره پیش از آن ،دستخوش تغییراتی در تمثیل ،واژگان ،زبان و غیره
می شد .مثالً در دوره ای میترا سوار بر گاوی آبی یا کوسوار به معنای سوار بر آسمان آبی بوده و در دوره ای
دیگر همان گاو آثومال در یگدراسیل .در فرهنگ یگدراسیل در اسکاندیناوی فریدون هنوز بصورت فریگ و
اودین یا فر و اودین به معنای فرشته حوری حوا و آدم بود .در آیین مغان در دوره ماد اما تمثیل و پیشگویی
به فریدون ،گاو آثومال به گاو برمایه ،یورمونگاند به ضحاک ماردوش و ثور به کاوه تغییر یافت و این با بازگشت
دوم آگاهی یعنی منجی در قالب گاوی با دو شاخ در بهرام یشت نیز تطابق داشت .مشابه آن در هند انتظار
منجی یعنی ویشنو در قالب سوم البته با تغییر عدد مظهر آن از سه به ده یعنی سوار بر اسب سفید است.
همچنین در دوره ای زردشت همان منجی در قالب چهارم سوار بر شتر ماده طالیی بود .ثور یا تَبَر خود نماد
قوم ساکن در سینای پس از ابراهیم موسوم به حامی بود که آهنگری را تا زمان داوود (ع) متحول کردند ،کما
اینکه ایرج همان سومر یا سام و سلم یا سرم همان قوم ایکا یا یافث بود .لذا در این دوره مادها در انتظار
بازگشت منجی یا شاهخدا در قالب فریدون سوار بر گاو برمایه از شرق بودند.

 .5خدای ابراهیم و آدم و حوا
حضرت ابراهیم (ع) با مشاهده کامل ملکوت به اصالحات بیانی در آیین سمن و به روز کردن زبان آن
مبادرت کردند .سم را با سو ،آسو ،آتما یا آدم و سمن را با آدم و فرَ او یعنی حوا ،در افق مبین در آنسوی عالم
امکان توضیح دادند .بر اساس شهود حضرت ابراهیم ،از درخت زندگی آدم و حوا متولد شدند .اما پس از تجاوز
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آدم و حوا ،درخت زندگی ،سدر یا "یگدراسیل به معنای اسب آن یگانه ی هراس انگیز که سه ریشه ی اصلی
در سه قلمرو دارد" به درخت خِرَد یا طوبی و سیب به خوشه ی گندم تبدیل و آدم و حوا در زمان سقوط
کردند تا تشکیک آنان بصورت کیهان و در تداوم آن انسان متجلی شود و دین یعنی نیمه ی خِرَد از طوفان
نوح (ع) تا شق القمر محمد (ص) تجلی یافت .واژه های باستانی داوو ،تائو ،دا ،ده ،زا ،زَوین ،زمین ،زئوس،
طاووس ،خائوس ،آس ،سکا ،آسیر ،آسور ،عشر ،آنو ،هوما ،اومان ،انسان ،آتمان ،اُدین ،ویدا ،اِدا ،گوتین ،وِدِن در
داستان چهارشنبه سوری ،خودن ،خود ،خویش ،ویش ،آدم ،اتم ،آتوم ،آتون ،آتن ،تن و غیره در فرهنگ های
مختلف پساابراهیمی همه مشتقات همدیگر به معنای آدم در افق مبین یا آدم کادمون ،خدای خدایان ،آسمان
 ،مادر ،زایشگر و رویهمرفته به معنای عدد ده هستند ،زیرا نفس واحده دارای  01عقل 01 ،سفیروت و  01روز
توبه یا عاشورا بر  80مسند است 7 .آسمان 0 ،بهشت و  9فلک مرکَب که زیر یک فلک اول بسیط قرار دارند،
 4دنیا  ،تثلیث و خدایان سه گانه در سه عالم آسمان ،زمین و زیرزمین در عرفان های مختلف از سرخپوستی
و یونانی گرفته تا اقیانوسیه 04 ،08 ،5 ،و بلوغ در  01و دیگر اصطالحات و اعداد عرفان سنتی و مفاهیمی از
قبیل عروج و رستاخیز میترا یا نبرد راگناروژ همه در یک گزاره مشترک یعنی ملکوت جای می گیرند .به واقع
آگاهی  01مرتبه دارد و همین موجب تکوین تدریجی کیهان و انسان در ادامه ی آن شده است .اوهر ، ،اهورا،
ابر ،اتر یا میترا از ریشه ی ال یعنی روح یا عقل فعال است که از ترکیب عینسوفاوهر آشکار می شود تا بر
اهلل یهوه شهود یابد و اوهرهیم یا الوهیم به معنای خدای ابراهیم است .همچنین واژه فروهر با تلفظ صحیح
فرآاوهر به معنای تجلی اوهر یا جلوه ی آشکارشده و شهاده اوهر است که در عالم غیب قرار دارد .اجتماع
ایرانیان در آن هنگام فرهنگ اهورایی یا آریایی را از صحف وام گرفته بودند و البته نژادی به نام آریایی و
اساسن هیچ نژاد دیگری وجود ندارد .تثلیث عین سوف اوهر شامل اوهر  /آس اوهر ،آسیر ،آشور ،اشک ،سکا /
وین عین اوهر ،ونیر و ایندرا تجلی انسان کامل یا آتمان در پیشگاه برهمن یا همان آسیرِ یگدراسیل در
اسکا-ندیناوی تا قفقاز ،و آدم در آیین های بین النهرینی به نام آس ،عشر یا آشور و نیز آتون در مصر است.
همچنین واژه های کعبه از ریشه "کا  +با" و مکه یا بکه یا مغ و بغ از "با  +کا" در بین النهرین و مصر باستان
هستند که در آن کا به معنای روح و با به معنای نفس-جسم بوده و و واژه های غوا به معنای شاه در التین،
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خوا در خائوس به معنای خدای اولیه در یونان باستان و کوا به معنای خدا در زبان های ایرانی و نیز سرخپوستی
از مشتقات کا هستند .به همین ترتیب کاباال به معنای "ال خدای کعبه" یعنی اهلل است.

 .6یهودیه
در صده های اولیه سه هزاره قبل قوم یهود به عنوان قوم برگزیده خداوند به سبب غرق شدن در فساد
مادی و معنوی برای بار دوم مورد غضب خداوند قرار گرفتند .پس بابلیان به سرزمین آنها هجوم بردند .سپاه
بخت النصر پس از فتح اورشلیم ،در پی خدایان برآمدند ،زیرا خدای هر قوم در آن زمان کیان آن قوم بوده و
تا خدای قومی را از معبدش به غنیمت نمی گرفتند آن قوم مغلوب نمی شد .اما چون اثری از هیچ بتی نیافتند،
بزرگانشان را به عنوان درس دهندگان خدای یهود و به جای خدای آنها به اسارت بردند .یهودیان اما در بابل
با تداوم نظام مالی و اقتصادی بسیار قوی خود و نمودهای عملی آن از قبیل احتکار نمک و گندم ،نزول خواری
بی حدوحصر ،آموزش علوم خفیه که از حزقیال آموخته بودند و تجارت لوبیا به عنوان ابزاری مهم در پیشگویی
با آب که ریشه داستان لوبیای سحرآمیز است ،به نحوی که با انداختن آن در آب و خواندن اورادی خاص
تموجی در آب ایجاد می شد که با درک آن پیشگویی آینده امکانپذیر می گشت و نیز بسیاری روش های
دیگر ،تمام خاورمیانه و بابل را به انقیاد کشیده و از طرفی با شیوه های مالی مختلف به شدت موجب اختالف
طبقاتی در بابل و نارضایتی عمومی مردم بابل از حکام شده بودند و با ترویج علوم مخفی ساختار اجتماعی
بابلیان را به شدت متزلزل کرده بودند .این همان روشی بود که آنها پس از یوسف برای تسلط بر مصر به کار
برده بودند ،به نحوی که مورد تنفر جامعه مصر و فرعون های بعدی قرار گرفتند ،تا آنجا که فرعون زمان
حضرت موسی ،برای مهارشان آنها را به بردگی کشاند .پس از سال ها بسیاری امور غیرعادی برای مردم عادی
شده بود .در این هنگام خداوند ملکین هاروت و ماروت را بصورت هولوگرام هایی از نور برای تعلیم بابلیان
جهت تفکیک معجزه از جادو نازل فرمودند .به این ترتیب با روش های فوق و اجیر مزدورهای بسیار از تمام
منطقه و بابل ،عمالً بابل و دیگر دولت شهرها را تحت کنترل سیاسی خود درآوردند.
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 .7ذوالقرنین ،مسیح و احمد
در این شرایط در صحرای سینا بر ارمیای نبی وحی آمد که زمان رهایی یهود نزدیک است .ارمیا (ع) امر
یافت که شرایط مکاشفات اشعیای نبی (ع) در باب آمدن منجی را فراهم کرده و با تشکیل ایران یعنی سرزمین
اوهر یا همان خاورمیانه آن زمان ،آن را قلب یکتاپرستی و دفاع از دین خداوند یکتا قراردهد .بر اساس پیشگویی
های مهم حضرت اشعیا (ع) ،منجی یا نیمه ی انسان کامل در سه عهد در مقام متشابه ذوالقرنین به معنای
دوشاخ و گاوسوار ،از شرق می آمد ،در مقام مسیح بر اورشلیم نازل می شد و در مقام محکم احمد در مکه
مقیم می گشت .ذو القرنین نمادی از ماد و یهودیه و همان فریگ و اودین یا حوا و آدم بود .لذا مرحله نخست
پیشگویی یعنی انتظار ذوالقرنین می بایست بر اساس انتظار فریدون تعریف می شد تا مورد پذیرش بومیان
قرار گیرد .این مرحله به دخالت قویترین عامل انسانی و امام آن دوره یعنی ارمیای نبی نیاز داشت تا شرایط
ظهور را فراهم کند ،به جهت اینکه سیستم نفس واحده دو منجی بعدی یعنی مسیح را در  011سال بعد فیض
قرار داده و در نهایت احمد را در  0811سال بعد به عنوان قائم و رسول اسم اکبر بپذیرد.
بنابراین در این راستا ارمیا (ع) به ماد رفته و زنی اصیل از خاندان ویگو از مغان ماد اختیار کرد و از او
کوروش آمد تا او را بر فریدون پیشگویی تطابق دهند .خود واژه کوروش و نیز سکا با تلفظ گوروآسکا به معنای
دو شاخ همچون گاو-گوزن از ریشه ی آس به معنای افق و معادل واژه ذوالقرنین است .ارمیا فرزندش کوروش
را مخفیانه به قبیله ای بسیار بدوی در انشان سپرد تا او را از همه پنهان بدارد .اساس تاهّل ایشان در میان
یهودیان بصورت مکتوب تکذیب شد .سپس به سینا برگشته و برای نخستین بار روحانیت در یهودیان را که
اینک اسیر بابلیان بودند از فردی به شورایی بنام کنشت گذار داده و از هر قوم نماینده ای برگزید .سال ها بعد
زکریا ،حجی و دانیال را که جوانتر بود حواری خود قرار داده و آنها را تعلیم داد .آنگاه همراه آنان به انشان
برگشت و فرزندش کوروش را که اینک جوانی رعنا و نیکو بود یافت.
بر اساس پیشگویی ضحاک بر تخت دیاکو می نشست .پس الزم بود او را بر ایشته ویگو پادشاه معاصر خود
تطابق دهند .برای اینکار ابتدا خرگوشسانی را سربریده و خون او را با نقشه در غذای ایشته ویگو پادشاه ماد

9

ترکیب کرده و با بوسه ساحره ای بر شانه هایش ،او را به تومور دچار کردند .سپس شایع نمودند که او همان
آژی دهاک یا ضحاک ماردوش است که در پیشگویی ها آمده .باری ایشته ویگو دیوانه می شود و دست به
کشتار می زند .اکنون قحطی حاصل از فراست یهودیان همه جا را فراگرفته و هگمتانه ،بابل ،سارد ،شوش و
نینوا با تدبیر دانیال (ع) و پول یهود و البته حبقوق نبی در نقش کاوه آهنگر تماماً به آشوب کشیده شده بود.
ایشته ویگو در پی غذا پیوسته بر سکاها و شهرها می تاخت و مردان آنان را سرمی برید .ارتش مقتدر ماد را
به تدریج تضعیف کرد .حال یهودیان برآن بودند در دربار نفوذ کنند .لباس آن هنگام دربار ،فرنجی کوردی بود.
پس به کاهنان بابلی که لباسی چون قوم ایزدی بر تن داشتند سیمیا آموزش دادند .کاهنان با مالیدن گردکی
طالییرنگ بر کتف شاه او را درمان کرده و به این ترتیب در دربار رخنه کردند و این زمانی بود که شاه به طور
کامل مغضوب شده بود .همه به دنبال شاه خدا بودند منجی آنها .در شبی که خسوف شده بود بر شاه کودتا
کردند .آنان از مدت ها قبل با اطالع از خسوف پیش رو ،پروپاگاندایی قوی راجع به زمان آمدن منجی در هنگام
خسوف به راه انداخته بودند ،به نحوی که همه در شب وقوع حادثه به شدت غافلگیر شده بودند .روز پسین
کوروش را با تشریفات کامل به عنوان منجی آسمانی معرفی کرده و سوار بر گاو برمایه به دربار آوردند و بدین
ترتیب خاورمیانه بزرگ را در دایره ی عین سوف اوهر تشکیل دادند.
ارمیا (ع) پس از امور فوق کعبه موقت را بنا کرد که امروزه اشتباهاً به مقبره کوروش موسوم است .یهودیان
از پیامبران می خواستند که خدا را ببینند .خدایی مانند دیگر اقوام بخصوص مصر .پیامبران معبد و مسجد را
ابداع نمودند .اتاقی را محراب گونه و خالی ساخته و در مقابل آن نیایش کردند .ایده ی کعبه از این میل بشر
می آید .پس از فتح لیدی و در آستانه فتح بابل ارمیا درگذشت و ایشان در همان کعبه به خاک سپرده شدند.
آنگاه دانیال جانشین ارمیا گشت .در زندان بابل نیز به او وحی شده بود که به سوی سرزمین شرقی خواهد
رفت و در آنجا مردمانی خواهد یافت که تابع او خواهند شد .دانیال مامور توسعهی ایران و آزادی یهود ،حجی
مامور انتقال یهود به اورشلیم و زکریا به رسم نیاکانش مامور بازسازی هیکل یا همان معبد الوهیم شد .دانیال
سران قبائل را متحد کرد .به همه وعده زن ،مال و زمین داد ،آخرت را تعریف نموده و کمی از ابراهیم سخن
گفت .پس کوروش را احضار و از او بیعت گرفتند .در پیش بینی های ایشان تسلط اعراب و مغول نیز آمده که
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در پایان هزاره ها اتفاق می افتند .دوباره به بابل بازگشت ،فضای داخل بابل را ملتهب نمود ،مردم را آماده
پذیرش منجی نمود .منجی را از تابعین آنها معرفی کرد .یهودیان اقتصاد بابل را تصرف کرده بودند .ضعیفان
را زر و سیم می دادند .بابلیان اعتصاب نمودند .کاهنان معبد به شاه خیانت کردند .چرا که منجی در خفا پیک
فرستاده و آنها را دلگرم نمود به آزادی در پرستش خدایانشان و البته کوروش و تمام قوم او چیزی از خواندن
و نوشتن نمی دانستند ،بلکه دانیال (ع) بود که در خفا این امور را تدبیر می کرد.
سه منشور نوشته شد .منشور نخست منشور تشکیل خاورمیانه بزرگ بنام ایران به معنای سرزمین اوهر
که در آن برای کوروش نسب نامه اصالت مادی تعریف کرده و او را به زنی سکایی از قبیله پارس در ماورانهر
و همسر هوخشتره نسبت دادند و او را پادشاه ایران و مدافع دین یکتاپرستی اهورا معرفی کردند که در آن
تنها خدای یگانه اهورا مزدا خدای ابراهیم پرستش می شود .دوم منشور تفاهم نامه خدایان موسوم به منشور
حقوق بشر کوروش و نسخه هایی از آن را برای بابل ،لیدی و غیره فرستاند که بر اساس آن به خدایان تمامی
اقوام احترام گذشته و امنیت آنها را تامین می کردند .سوم منشور جمع آوری تورات که بنابرآن تمام شریعت
یهود جمع آوری و پیشگویی و علوم خفیه ممنوع می شد .اما بعدها در ترجمه نسخه اصلی آن که اکنون در
اسرائیل وجود دارد به دلیل تخریب بخش هایی از منشور و دالیل مصلحتی ،تحریفاتی صورت گرفت .همین
مسئله موجب محدود کردن منجی های سه گانه به یک منجی یعنی کوروش و تشکیل فرقه صهیون شد ،که
پیامدهای آن عدم پذیرش دو منجی بعدی یعنی مسیح و احمد و نیز قومی کردن آئین به اقوامی خاص در
یهودیه بود .پیش از آن تمام خاورمیانه و اشکنازی ها یعنی سکاهای یکتاپرست ماورانهر که از آیین مغان
درآمده بودند ،همه یکتاپرست محسوب می شدند .ولی بعدها آیین صورت نژادپرستانه به خود گرفته بود و
اقوام در دایره ای بنام صهیون خودی و یهودی و بقیه بیگانه تلقی می شدند .محتوای این منشورها بصورت
پراکنده در کتب عهد عتیق و جدید و کتب مکاشفات پیامبران آمده است.
سپس تابوت عهد را که نزد ارمیا بود در سه بخش برش دادند ،یک سوم را از عرض و دوسوم را از طول.
برش عرضی و چند مکتوب شخصی ارمیا را همراه او در کعبه موقت دفن کردند .آن دو برش و محتویات دیگر
را به اورشلیم بردند .اما قطعه ای از آن دو که بعدها به دست مسیحیان افتاد ،پس از جنگ جهانی دوم به
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روسیه انتقال یافت .پس از فتح بابل به کمک علمای آن ،کوروش سد قفقاز که تنگه ای استراتژیک بود را برای
جلوگیری از هجوم یاجوج یعنی قبایل بسیار بدوی سمنی و ماجوج یعنی سکاهای شمالی مُصِر بر آیین مغان
بنا کرد .کوروش سرانجام به دسیسه ای فرقه ای مسموم شد و در بابل درگذشت ،او را در مکانی که اکنون به
کعبه زردشت موسوم است ،به خاک سپردند .همانجایی که بعدها چهار پادشاه دیگر یعنی داریوش یکم،
خشایارشا ،اردشیر یکم و داریوش دوم را روبروی آن به شیوه مادها به خاک سپردند.
حکومت به کمبوجیه تفویض گشت .کمبوجیه را به جنگ مصر عزیمت دادند که پس از فرعون زمان
موسی تقریباً تحت سلطه شان درآمده بود ،اما مصریان دوباره در حال سربرآوردن بودند .در مصر شایع کردند
که پارسیان از دریا حمله می کنند و البته کشتی هایی نیز فرستادند .علیرغم این ،سپاه اصلی از سینا به مصر
حمله کرده و مصریان را از دم تیغ گذراندند .کمبوجیه به کین خواهی پدر و تمایالت مغی و مادگرایانه به
مخالفت با یهودیان برخاست .در این میان کمبوجیه ،بردیا و گئومات جبهه ای تشکیل دادند .بزرگترین اختالف
آنان با یهود بر مساله محل ساخت کاخ شوشء یا تخت جمشید بود ،چرا که یهودیان با ساخت آن در انشان
مخالف بودند .این بنا که الگوی ساخت آن بر اساس کاخ سلیمان نبی (ع) بود ،نیمه کاره رها شد .با ترور
کمبوجیه قصد گئومات نمودند .اما گئومات توانست به کوشان برود .پس شایع کردند که کمبوجیه برادرش
بردیا را به قتل رسانده و قصد کشتار شما را دارد .همزمان داریوش را انتخاب و نسب نامه ای برای او تعریف و
او را مسلح کردند .تمام تالش داریوش برای یافتن گئومات بی نتیجه ماند .گئومات بعدها در کوشان به مرگ
طبیعی در گذشت و پیروان او آئین بودایی را از تلفیق آموزه های او با آموزه های بومی در منطقه هندوچین
ایجاد کردند .نماد نیلوفر یادگار آن دوران است .در پایتخت بردیا شورش کرد .داریوش به دروغ او را گئومات
نامید و ادعا کرد که بردیا قبالً به دست کمبوجیه کشته شده .لذا داریوش در پایتخت و دیگر دولت شهرها و
نیز از سوی قبایل مختلف از پارسی و انشانی تا عرب و ماورالنهر با مخالفت مواجه شد و بدین ترتیب در ادامه
صحنه ای از جنگهای زنجیره ای اتفاق افتاد که در نهایت داریوش فاتح آنها شد .کمبوجیه را در کنار پدرش
به خاک سپردند ،اما پیکر بردیا در اهورامان باستان یعنی کارمادان ،کرماشان یا کرمانشاه امروزی توسط مغان
بصورت پنهانی به خاک سپرده شد .دانیال نبی (ع) نیز از توطئه های فرقه ای که داریوش هم بخشی از آن
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بود ،مصون نماند و به مرگ ناشی از سم درگذشت .داریوش بعدها از مشارکت در این خیانت پشیمان شد .با
درگذشت دانیال (ع) فرایند پیش بینی پایان یافت و پیشگویی و علوم غریبه به فرمان علمای تندرو یهود به
شدت ممنوع گشت.

نتیجه
تاریخ انسان را می توان به پنج دوره پیش از طوفان ،از نوح تا ابراهیم ،ابراهیم تا تشکیل خاورمیانه بزرگ،
عهدین سه منجی و در نهایت دوران پس از اسالم تقسیم کرد .انعکاس دینی که آدم در افق مبین و پیش از
پیدایش جهان آغاز کرده بود ،در نوح متجلی شده ،در زمین گسترش و تکوین یافته و در حضرت محمد (ص)
به ختم رسید .خاورمیانه امروز در واقع همان ایران باستان است که به امر خداوند و با تالش و درایت جمعی
پیامبران یکتاپرست پس از فتح اورشلیم در  8011-511سال قبل شکل گرفت تا شرایط ظهور ذوالقرنین
منجی اول از منجی های سه گانه در کوروش فرزند ارمیای نبی در همان دوره فراهم شده و بستری ایجاد
گردد که طی دو نیم هزاره بعد ،منجی دوم مسیح عیسی بن مریم به فیض روح القدس رسیده و آنگاه منجی
سوم احمد ،حضرت محمد بن عبداهلل (ص) به عنوان نمود نیمه ی انسان کامل ،آگاهی و خِرَد یا همان انسان
اصغر متولد شوند ،تا اجتماع انسان پس از او در مقام انسان اکبر و بصورت مداری شبکه ای ،نیمه ی دیگر خِرَد
را به کمال رسانده و ابرانسانها بر زمین ظهور کنند.

منابع
داده های این نوشتار از مراجع زیر پویش و تنیده شده اند:
صحف مقدس پیش از قرآن؛
قرآن کریم؛
ویکی پدیا ،دانش نامه ی آزاد.
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