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 )اردشيردرازدست (اردشيراول

. پ م درگذشت فرزندش ارته خشتره برجايش به سلطنت نشست    465 در سال چون خشيارشا
 سال با شان و شوكت در ايران و جهان   41اردشير درازدست معروف است كه     اين همان 

 .شاهنشاهي كرد

به سبب آنكه درزمان اردشير اول وابستگي يونانيان به ايران بيش ازهرزمان ديگري بود، اين        
علت . پادشاه نيز مثل داريوش و خشيارشا درتاريخِ يونان جاي ويژه ئي براي خود باز كرده است       

ة حكامِ شهرهاي يوناني روابط بسيار نيكو برقرار      نيز آنست كه او، مثل خشيارشا، با هماين امر
ايران بردوام   دربار   كرده براي آنها هداياي چشمگير ميفرستاد تا اطاعت و محبتشان را نسبت به        

 هرودوت در موارد متعددي از يونانياني كه هداياي بزرگ اردشير اول را دريافت ميكردند      .بدارد
ة مردم داري اين شاهنشاه بزرگ است  گوش به فرمانش بودند نام برده است؛ و اين گواهي نشان   و

و آرامش و امنيت را در سراسر كشور پهناور هخامنشي برقرار ميداشته       اعمال ميشده در همه جاكه 
 شتاب آلوده ةهمچنين هرودوت با احترام شايسته از اردشير اول ياد كرده ضمن يك مقايس  . است

 ة  يك تالشگر، خشيارشا نمونةداريوش نمون«ين داريوش و خشيارشا و اردشير اول مينويسد كه ب
به همين سبب ما وقتي ازاين مردان نام         .  يك جنگاور بزرگ بود    ةيك جنگجو، و اردشير نمون   

 پلوتارك مينويسد كه اردشير اول به خاطر    1.»مي بريم بايد ازآنها با احترام شايسته ياد كنيم    
 2.ة شاهان ايران برجستگي خاصي دارد درميان هم ة وااليشنشي و روحي بزرگم

تابعه و شوكت ايران را با سياستهاي     ملتهاي   پادشاهي باتدبير بود و وفاداري       اول اردشير 
 460درسال . سخاوتمندي بي مانندي درجهان حفظ كرد   دستي و حكيمانه و بخردانه و با گشاده  

به  (  اِن حوروس   به نام     يكي از بقاياي خاندان فرعونان   ، وكرد بروز   در مصر آشفتگيهائي     پ م
سپاهي كه سربازانش      با پسر پسامتيك كه در نقطه ئي از ليبيا حكومت داشت     ) ايناروس  : يوناني
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پارسي را   ) خشَتره پاو  ( شهريارِ-هخامنش  بودند به مِمفيس حمله برده  يوناني ليبيائي ها و مزدوران
او با . گرفته به احياي سلطنت مصر پرداخت و مِمفيس را مقتول كرد مغلوب و -كه برادر شاه بود

آتن نيز كه ديرزماني يش ازآن بخشي از مصر شناخته ميشد تماس گرفته سران آتن را تحريك        
 .به شوراندن يوناني ها برضد سلطة ايرانيان كرد   

مات    براي جلوگيري از اثرگذاري احتمالي ان حوروس در شام و فلسطين اقدااردشير
بنا براين   . ميخوانيم  ) كتابهاي عزرا و نحميا  (اثربخشي انجام داد كه نمونه ئي ازآن را در تورات   

 كه در تيسپون ميزيست فرمان داد به فلسطين رفته       عِزرا  نوشته ها، او به يكي از سران اسرائيل به نام       
د را با توجه به قانون  معبد اسرائيل را به هزينة دربار ايران بازسازي كند، قانون كهنِ قوم يهو    

شاهنشاهي بازنويسي كرده براي مردم اسرائيل بخواند، و امنيت و آرامش را در اسرائيل برقرار       
او در فرمان نامه ئي كه به دست عزرا داد كاهنان و الويان و رهبران ديني اسرائيلي را از          . بدارد

همچنين به عزرا     .  داشت معاف اعالم) عوارض گمركي (پرداختن ماليات و حتي باج راهداري  
دستور داد كه هركه از قانون شاهنشاهي و قانوني كه او بازنويسي خواهد كرد پيروي نكند بايد يا    

 اقدامات عزرا در فلسطين، چنانكه در تورات ميخوانيم، بسيار موفقيت آميز             1.كشته يا تبعيد گردد  
ان داده نشد؛ و معلوم ميشود كه   در ديگر نقاط شام نيز هيچ گونه همسوئي با ان حوروس نش     . بود

 . اقدامات مشابه در اين سرزمينها نيز بسيار ثمربخش بوده است      

 كه قول وفاداري و  -اردشير براي جلوگيري از همسوئي آتن و يوناني ها با اِن حوروس 
 نيز افسري پارسي به نام مگابازوس با اختيارات ويژه به اسپارت فرستاد؛ و       -كمك از آنها گرفته بود 

تحريكاتي كه آتني ها درصدد انجامش بودند با تهديدها و رشوه هائي كه مگابازوس به سران آتن          
اردشير پس از اين اقدامات، سپاه بزرگي به فرماندهي شهريار سوريه به مصر          . داد فروخوابانده شد 

 ان حوروس در برابر اين سپاه به سختي شكست خورد؛ مزدوران يونانيش     ).  پ م456(گسيل كرد 
ازميان تمام مزدوران يوناني فقط       . تسليم شدند؛ ان حوروس نيز دستگير شد و شورش فروخوابيد       

و به دستور شاهنشاه        فرستاده شدند   شوش به اينها به همراه ان حوروس   . پنجاه نفر زنده دررفتند     
ه سرزميني      ان حوروس پنج سال ديگر زنده بود؛ و يوناني ها نيز درآينده آزاد شده ب         .به زندان افتادند  

پنجاه كشتي از جنگندگان مزدور آتني كه براي كمك به ان حوروس          .به نام تانيراس فرستاده شدند     
فرستاده شده بودند، زماني به ساحل مصر رسيدند كه شورش فروخوابيده بود؛ و سرنوشتشان البته         

 شاهنشاه كشور از  اين انجام شد و مردم بعد ازآن به دستور اردشير در مصر اصالحاتي   . نابودي بود
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چنانكه از اسناد بازمانده از كاهنان مصري برمي آيد، مردم مصر      . رضايت خاطر حاصل كردند

 . اردشيردوم را يكي از فرعونان مصر به شمار مي آوردند و اورا تقديس ميكردند         

و اثربخشي هرگونه  دست به اقداماتي بخردانه زد  يونان  و جزايرشهرها در  اردشير
دنبال اين اقدامات، سران تحريك       به . از بين برد  كه آتني ها به كار مي بردند      را يرانيتحريكات ضد ا  

ضد ايراني در آتن كه از خشم شاهنشاه دربيم بودند هيئتي را به شوش فرستادند تا پيمان دوستي   
تن   اين هيئت با كاميابي به آتن برگشت؛ زيرا دربار ايران استقالل آ     . زمان خشيارشا را تجديد كنند  

؛ و آتن نيز قول داده بود كه درآينده از ياري به هرگونه         ) پ م 449(را به رسميت شناخته بود    
 - فرمانرواي آتن  -چهارسال بعد از اين جريانها، پريكلس   . شورشي در مصر و ليبيا خودداري ورزد

ن درون   با شاه اسپارت وارد يك پيمان صلح سي ساله شد، تا با خاطر آسوده سرزمينهاي يوناني نشي        
قلمرو شاهنشاهي را برضد ايران بشوراند و بردامنة قلمرو خويش افزوده تشكيل پادشاهي آتني     

ولي جاسوسان يوناني اردشير با پولهاي انبوهي كه در اختيار داشتند دستشان در پرداختن      . بدهد
ش ازآنكه    رشوه هاي كالن به متنفذان يوناني باز بود، و چنان در اين اتحاد خلل افكندند كه پي             

پريكلس اقدام مؤثري براي پيشبرد برنامه هايش آغاز كرده باشد جنگهاي درازمدت پلوپونيس                 
 . آغاز گرديد و خاطر دربار ايران از تحريكات آتن آسوده شد    

  ايران مثل دورانِ داريوش و ) پ م424 -465 (ة سلطنت اردشير اول سال 41دردورانِ 
ن حفظ كرد و ازتمدن خاورميانه به بهترين نحوي      خشيارشا همچنان شوكت وقدرتش را درجها   

 . پاسداري نمود 

 خشيارشا دوم و داريوش دوم
كه از همسر هخامنشي او بود طبق دوم  پسرش خشيارشا پس از درگذشتِ اردشير اول 

 كه به هيچوجه نميتوانيم به آنها اعتماد   - باز، ما در داستانهاي كتيسياس  .وصيت او به سلطنت رسيد 
ة ايران تعدادي زن گرفت كه برخي ازآنها از  انيم كه اردشير اول از اقوام تحت سلط   ميخو-كنيم

دوم  خشيارشا همچنين در داستانهاي كتيساس ميخوانيم كه با روي كار آمدنِ      . قوم سامي بودند  
درگيريهاي خانداني برسر تخت و تاج با او آغاز ميگردد و بسياري از فرزندان اردشير اول به دست     

شانزده برادر داشت كه از زنان پدرش   بنا براين داستانها، خشيارشا دوم   . كشته ميگردند يكديگر 
بر اثر رقابت شديد قدرت كه با روي كار        . بودند و به صدد دستيابي به تاج و تخت پدرشان برآمدند          

چندان  خشيارشا دوم  سلطنت آمدن خشيارشا دوم در ميان فرزندان اردشير درازدست بروز كرد     
سلطنت را نژاد بود اورا با دسيسه كشت و   كه از مادري ساميسغديان، و برادرش نداشتدوامي 
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 كه اين نيز از زني سامي     - شهريار باختريه  هوكه وشش ماه بعد برادر ديگرش    .  به دست گرفت

 برضد سغديان توطئه چيده وي را گرفته در انبار خاكستر افكند و خفه كرد و خود با لقب              -بود
 شهريار    ارشيتش  نيز با مخالفت برادر ديگرش  داريوش دوم.  به سلطنت نشست دوم  داريوش 

 را  نامادريشسوريه روبرو شد، ولي بر او پيروز گرديد و اورا ازميان برداشت وآنگاه همة برادران    
 .به عناوين مختلف سر به نيست كرد   

ت او به ميان نياورده،      ازآنجا كه سالنامه هاي بابلي متعلق به اين زمان نامي از سغديان و سلطن         
بايد داستان كتيسياس را در اين مورد نيز با ترديد نگريست و پنداشت كه حوادثي را كه درمحل   

.   سكونتش در سوريه اتفاق افتاده بوده را به عنوان رخدادهاي دربار ايران وارد كتابش كرده باشد         
 پيري به سلطنت رسيد و پس از   خشيارشا دوم در سنين  آيد آنكه  آنچه از اسناد تاريخي به دست مي  

دوران سلطنت  . مدت كوتاهي به مرگ طبيعي درگذشت و جايش را به برادرش داريوش دوم داد      
داريوش دوم را نيز كتيسياس به صورت يك دوران پر از توطئه و دسيسه به تصوير كشيده است، تا       

استاني كه او در اين مقام نقل    اما د. اطالع خودش از تاريخ ايران را براي يونانيان نقل كرده باشد  
 - كه پائينتر خواهيم ديد -ميكند، چونكه شكل ديگري ازآن را نويسندگان داستانهاي تورات نيز        

 تنها نامهائي  . اتفاق افتاده باشد نه در دربار ايران     يا فلسطين   اند، ميتواند در جائي از سوريه ذكر كرده
او  . حقيقي و مربوط به خاندان سلطنتي بوده باشد  كه كتيسياس در داستانش آورده ميتواند نامهاي    

گرفته و به عادتي كه داشته  هاي گزينوفون  رخدادهاي عهد داريوش دوم را عمدتا از نوشته 
بنا بر داستان كتيسياس، داريوش دوم از يك مادر       .  داستانهائي ازپيش خودش به آنها افزوده است      

  خالة داريوش دوم همين قوم سامي و از بابل، كه    بابلي از قوم سامي بود، و همسري نيز داشت از      
اين نام را گزينوفون به صورت  .  كتيسياس نام همسر داريوش دوم را پروشات نوشته است . بود

كتيسياس در داستانش پروشات را محور توطئه ها دردربار قلمداد كرده            . پريزاتيش نوشته است   
اه به خواسته هاي او توجه ميكرد و     و ششديدي داشت    تأثيرشاهاين زن بر  است و مينويسد كه  

 در اثر حسادتي كه به زن يكي از پروشات  او مينويسد كه.دست اورا در دربارش بازگذاشته بود  
بزرگان دربار بنام اردشير داشت، نزد شاه سعايت كرد كه اردشير هواي دستيابي بر تخت و تاج را          

به كشتن وي كرد و خودش دست به قتل اين مرد        تحريك در سر مي پروراند، و به اين وسيله شاه را       
.   بود تَخمه  تري همسر يكي از افراد خاندان هخامنش به نام      پروشات ديگر اينكه دختر شاه و    . زد

 رسيد، وسائلي   پروشات وقتي اين خبر به  . تخمه خواهر خويش را نيز به زني گرفت  اين تري
پس از آن مادر و   . آورد و اورا به كشتن داد تخمه را برضد او به شورش در   انگيخت و اطرافيان تري  
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دو برادر و دوخواهر اورا به بابل آورده همه را زنده به گور كرد و برآن شد كه زن پسر خودش كه   

 . تخمه بود را نيز زنده به گوركند، ولي در اثر گريه و زاري پسرش از او درگذشت    دختر تري

س    هاي كتيسيانجا كه بخش اعظم نوشته  هرچند كه من اين داستان را باز نوشتم ولي ازآ  
، به اين داستان نميتوان اعتماد كرد و آن را از    داستان  پردازي بي پايه و اساس است   دروغين و  

 عهد داريوش دوم عهد استمرار ثبات و آرامش در دربار و سراسر              .رخدادهاي حقيقي پنداشت  
 كوچكي بروز كرد مصر بود كه تنها جائي ازكشور پهناور هخامنشي كه مشكل  . شاهنشاهي بود

 پ م يك مدعي فرعوني در مصر به پا خاست و به كمك      410در سال  . آن نيز بسيار زودگذر بود   
 ؛مزدوران يوناني بر يكي از شهرهاي مصر دست يافته براي خودش تشكيل حكومتي مستقل داد 

ان را برديگران  سبب اينكه مردم مصر از اين مدعي فرعوني حمايت نميكردند و ايراني لي به و
، او قادر نبود هزينة نگهداري    و از پرداختن ماليات به او خودداري ميورزيدند   ترجيح ميدادند

 دولت كوچكش خود به خود    و تأمين كند،   كه عموما يوناني و ليبيايي بودند  سربازان مزدورش را  
كه اين شورشي در   اسنادي كه مربوط به اين دوران از مصر به دست آمده نشان ميدهد      . شدمتالشي 

در اين اسناد     .  ميدانسته اند ايران ه مصر پشتوانة مردمي نداشته و مردم مصر فرعون راستين را شاهنشا        
 ياد - يعني داريوش كه هم آمون است و هم رع   -» مري آمون رع انتاريوش   «از داريوش دوم با نام   

 . شده و اورا تنها خداي زمانه ميشناخته اند  

وقتي داريوش دوم    . ذ ايران در يونان همچنان نيرومند بود    درزمان داريوش دوم نفو  
به سلطنت رسيد جنگهاي پلوپونيس با دستاوردهائي براي آتن به پايان رسيده و شماري از جزاير         

دربار ايران براي پايان دادن به دستاوردهاي آتن، شاه و       . درياي ايژه ضميمة قلمرو آتن شده بود   
شخصيت فعال   . سان اعزامي و وعدة كمك برضد آتن برانگيخت    درباريان اسپارت را توسط جاسو   

پيروزي    جنگ داخلي يونان دوباره آغاز شد كه فرجامش      .  بود - شهريار ليديا  -دراين راه، تيسافرنه   
اكنون اسپارت آشكارا وابسته به ايران بود و استقالل آتن را          ).  پ م404سال  (بود  اسپارت بر آتن    

دراثر اين رخداد از داريوش دوم      ناني ديده ميشود كه آتني ها  در تأليفات يو   .تهديد ميكرد 
 .  داده اند»حرامزاده«همه جا ازاو بدگويي كرده به او لقب  درخشم اند و 

 داستان اِستَر و مردخاي
آمده، و گفته شده كه در زمان      )  ستاره   (اِستَر   كتاب داستان استر در يك دفتر تورات به نام     

 در ناقالن اين داستان انبياي يهود بوده اند كه. اتفاق افتاده است ) شا خشيار(پادشاهي احشويروش 
در صدد وارد كردن آن به متن      براساس شنيده هائي كه داشته اند    زماني از قرنهاي سوم يا دوم پ م    
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 .  را جاودانه سازند فوريم ة  موسوم به واقع   يهودقوم   دينيِ تاريخيداستانتورات برآمده اند تا يك    

 داستاني بوده باشد كه   ازشايد شكلي ديگر  كه داستان استر به گمان مي اندازدا ر آنچه ما 
يكي در تورات است كه   اِستَر و  ملكه  وشتيهاي  وجود نامكتيسياس دركتابش آورده است،    

هرسو بخوانيم ميان        داستان تورات را از .پروشات و ديگري استاتيرا در داستان كتيسياس مي باشد    
، و به اين گمان ميرسيم كه منبع آن حتما بايد مردم  يابيم همساني مينوعي  ياسكتيسآن و روايت 

به  توراتدر است   پادشاه  مادرنام پروشات كه در داستان كتيسياس    . شام يا فلسطين بوده باشند 
استاتيرا كه در داستان كتيسياس درزمان توطئه ها همسر     . است وشتي همسر پادشاه تبديل شده است   

توطئه گر در داستان كتيسياس پروشات است و     .  ت در تورات نيز همسر پادشاه ميشود پادشاه اس 
قربانيش استاتيرا؛ ولي در داستان تورات، توطئه گر هم وشتي است و هم استاتيرا؛ و اين وشتي      

موضوعي قابل درك است؛ زيرا كه خاخامهاي يهود        نيز  هاجابجائي نام . است كه قرباني ميشود  
هدف آنها از وارد تورات       . تيسياس آن داستان را شنيده و وارد كتابشان كرده بوده اند          قرنها بعد از ك   

 را با دربار ايران پيوند دهند، و مثل  ة دينيِ موسوم به فوريم كردن اين داستان نيز آن بوده كه واقع
دشان را   ة خودشان پرداخته اند در اينجا نيز خو   ديگر داستانهائي كه چندجاي ديگرِ تورات نيز دربار     

مگر ما نمي بينيم كه آنها از يك غالم بي شان و مرتبتِ          . ممتازي جلوه گر سازند    قوم برگزيده و 
يهود به نام يوسف كه بردة زرخريدِ يك حاكمِ محلي در جائي از مصر است، در يك روايت          

به   زيباي داستاني چه شخصيتي براي خودشان ساخته اند و چه گونه اورا وارد كاخ فرعون كرده       
نيز مثل داستان  ) ستاره  (معاونت دستگاه پادشاهي فرعون گماشته اند؟ داستانِ دختري به نام اِستَر     

اقوام ديگري جز يهودان نيز چنين    . يوسف با شاخ و بالهاي بسيار پرتجملي آراسته شده است      
مثال    . ند كارهائي انجام داده اند تا برخي از شخصيتهاي خودشان را بيش ازآنچه بوده اند بزرگ كن            

ما داستان جستجوي اسكندر از آب حيات را شايد به تكرار شنيده باشيم؛ و هيچ پيرزن يا پيرمردِ         
روستائي در كشورمان نباشد كه عقيده نداشته باشد اسكندر به جستجوي آب حيات رفته بوده                  

ة الواح معروف  اما اصل اين داستان مربوط به بابل باستان است و بخشي از مجموع     . است
 كه در كاوشهاي باستانشناسي كشف و به همت بزرگاني ترجمه شده   گيلگاميش را تشكيل ميدهد  

داستان جستجوي آب حيات توسط حكماي بابل براي القاي اين     . و اينك در دسترس ما است 
عقيده ساخته شده بوده كه هيچ انساني جاويدان نميماند، حتي اگر اين انسان يك قهرمان بزرگي   

اينك داستان استر   . در بخش قبلي به اين داستان اشاره ئي داشتيم   .  يش بوده باشد  همچون گيلگام
 گره خورده و ازآن به عنوان يكي از وقايع تاريخ يهود ياد    »فوريم «براي قوم يهود با واقعه ئي به نام   
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 . ميشود و همه ساله يهودان درسراسر گيتي آن روز را گرامي ميدارند   

يك . است؛ كه اولي آشوري و دومي ايراني است » ستاره «و » شتار عِ«ياد آورِ  » اِستَر «نام 
نامي در داستانِ استر كه در تورات آمده است وجو دارد كه ما را متيقن ميسازد اين داستان بايد در           

هرچند  .  است»هامان پسر همداتا اجاجي «جائي از سوريه يا فلسطين اتفاق افتاده باشد؛ و آن نامِ       
هردو ميتوانند شكلي از نامهاي ايراني بوده باشد، ولي همينكه هامان از خاندان  كه هامان و همداتا 

اينكه شخصيتهاي غير ايراني كه   .  است كافي است كه سامي بودن وي را ثابت كند اجاج
درخدمت دولت ايران بوده اند نامهاي ايراني نيز برخودشان مينهاده اند، در اسنادي كه در ميانرودان   

پس تصور اينكه يكي از مردم شام يا فلسطين از خاندان  . ست به كرات ديده ميشود به دست آمده ا 
كتاب   (اجاج در تورات . همداتاي اجاجي داراي چنين نامي بوده باشد شگفت انگيز نيست 

 ستيزي    پس داستان يهودي .نام يكي از شاهان كهن از قبيلة عماليق فلسطيني است) 8 / 15سموئيل، 
 بنا به داستانهاي   - اجاجي نيز كامال قابل توجيه است، زيرا كه خانداني اجاجياين هامانِ همداتا

 پس اگر بپذيريم كه اصل   .قديم با اسرائيلي ها دشمن بوده و جنگها با يكديگر داشته اند   از-تورات 
داستان فوريم اتفاق افتاده بوده است، ميتوانيم داستان را چنين خالصه كنيم كه يكي از حكام   

كي از شهرهاي شام يا فلسطين درصدد نابودسازي يهوديان برآمده بوده و قضيه به دربار       محلي ي
 تا يهودان فلسطين از قتل عام   اندايران گزارش شده و مسببان توطئه پيش از اجراي نقشه تنبيه شده

 نمائي    قرنها بعد خاخامها براي بزرگ كردن قضيه و بزرگنمائي خودشان و همچنين مظلوم       . برهند
  اند آن را با دربار ايران ارتباط داده  ،  و نيز نشان دادن زيركي يهوديان در مواجهه با خطرها وم يهودق

 .  اند و داستان را به نحوي كه درپائين ميخوانيم پرداخته    

اما پيش ازآنكه داستان استر را از روي تورات بخوانيم، اين را ناگفته نگذرم كه يك واقعة            
در مصر يك جزيرة يهودي نشين   .   پنجم در كشور مصر اتفاق افتاديهودي كشي در دهة آخر قرن

.   درآن جاگير بودند- از زمان فرعونان -وجود داشت كه يك جماعت بزرگ يهودي از ديرباز
يهوديان الفانتين، مثل ديگر هم نژادانشان،    . ميشناسيم ) فيلها(» الفانتين «اين جزيره را ما با نام 

.  ي ايران بودند و مردانشان در ارتش ايران در مصر خدمت ميكردند      وفاداران بسيار پايداري برا   
 پ م   419داريوش دوم ضمن يك سلسله اصالحات كه در خاك شاهنشاهي انجام داد، در سال       

ضمن فرماني به كاهن يهوديان الفانتين دستور فرستاد كه مجوعة قوانيني كه عزرا در اسرائيل وضع           
.  ا بدارند و مراسم عيد فصح را برطبق قوانين عزرا انجام بدهند            را درميان خودشان مجر 1كرده است 
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اين امر درميان يهودان الفانتين    . اجازة نوسازي معبد يهودي الفانتين نيز همراه اين دستور بود     

 ولي به نظر ميرسد كه آنها با سوءاستفاده از     1.خوانده شد و شور و اشتياقي درآنها پديد آورد      
يت شاهنشاهي براي اديان و عقايد ايجاد كرده بود دست به اقداماتي آزادي هائي كه چتر حما

ازقبيل قرباني كردن گاو و گوسفند در معبدشان زدند كه توهين به مقدسات مصريان به شمار              
در اين زمان يك آرامي تبار به نام وي درنگ      . ميرفت، وكاهنان مصري را برضد آنها برانگيخت     

.  به شوش سفر كرد- ارشام - پ م شهريار پارسي مصر    410 درسال   .فرماندار بخش درآن ناحيه بود    
وي  درنگ به تحريك كاهنان محلي براي چشم زهر دادن به يهوديان الفانتين دست به كار شد، و    
سربازان مصري را كه زير فرمان پسرش بودند روانة الفانتين كرد، و آنها معبد يهودي ها را كه              

ود به كلي ويران كردند و آوندها و زيورهاي زرين و سيمينش را    به طرز باشكوهي بازسازي شده ب   
يهوديان با زنان و فرزندانشان پالس پوشيدند، روزه گرفتند و براي بيرون آمدن از                 . به تاراج بردند  

دعايشان سرانجام كارگر افتاد، و وي درنگ     . اين وضعيت خطرناك دست به دامن خدايشان شدند 
 2. و تاراج كردن معبد شريك شده بودند به قتل آمدند    و همة كساني كه در ويران 

ازآنجا كه يهوديان الفانتين با يهوديان خاك اصلي اسرائيل روابط نيكي نداشتند، اين واقعه            
ولي چه بسا كه خميرماية اصلي داستان استر همين واقعه بوده باشد      . در تورات بازتاب نيافته است   

س نوشته بوده به آن شاخ و بال داده شده است؛ و منظور از       كه با استفاده از داستاني كه كتيسيا   
رستن يهودان از كشتار همگاني، همين واقعه باشد، كه ظاهرا همينكه خبرش به شاهنشاه رسيده           

ولي ظاهرا  . دستور بررسي واقعه را داده و فرمان فرستاده كه مسببان واقعه بازداشت و اعدام گردند            
ايران به صالح سياست دولت در مصر نديد، و فريادهاي يهودي هاي     ديگر بازسازي معبد را دربار     

 بعد ازآن هم شورش    3. الفانتين دراين زمينه، كه چهارسال پياپي ادامه داشت، به جائي نرسيد        
استقالل طلبانه در مصر به راه افتاد كه باالتر درباره اش سخن گفتيم؛ ولي نميدانيم كه يهودي هاي            

 . ه به احياي سلطنت فرعوني مصر انجاميد چه وضعي داشته اند   الفانتين دراين شورش ك  

 : چنين آمده است    در تورات  استرداستان

درزمان اَحشَويروش، همان اَحشَويروش كه از هند تا حبش بر صد و بيست و هفت 
واليت سلطنت ميكرد، در آن ايام در حيني كه اَحشَويروش پادشاه بركرسي سلطنت  
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ش نشسته بود، در سال سوم از سلطنتش ضيافتي براي جميع       خويش در دارالسلطنة شو

سروران و خادمان خود برپا نمود و بزرگان پارس و ماد از امرا و سرورانِ واليتها     
پس مدت مديد صد و هشتاد روز توانگري جالل سلطنت خويش و          . به حضور او بودند  

ه براي همة كساني كه بعد از انقضاي آن روزها پادشا    . مجد و عظمت خود را جلوه ميداد 
 يافت شدند ضيافت هفت روزه در عمارت باغ قصر          كهتر و مهتردر دارالسلطنة شوش از 

پرده ها از كتان سفيد و الجورد با ريسمانهاي سفيد و ارغوان در   . پادشاه برپا نمود  
حله هاي نقره بر ستونهاي مرمرِ سفيد آويخته و تختهاي طال و نقره بر سنگفرشي از سنگ       

و آشاميدن از ظرفهاي طال بود و ظرفها را اشكال   . سفيد و مرمر سياه بود   ق و مرمرسما
و آشاميدن برحسب . مختلف بود و شرابهاي ملوكانه برحسب كرم پادشاه فراوان بود

قانون بود كه كسي بركسي تكلف نمينمود، زيرا پادشاه دربارة همة بزرگان خانه اش         
شتي ملكه نيز ضيافتي براي     و. ل خود رفتار نمايد   چنين فرموده بود كه هركس موافق مي   

در روز هفتم چون دل پادشاه از شراب . كردزنان خانة شاهي اَحشَويروش پادشاه برپا 
خوش شد هفت خواجه سرا يعني مهومان و بِزنا و حربونا و بِغتا و اَبغتا و زاتَر و كركسرا      

مود كه وشتي ملكه را با تاج     فر راكه در حضور اَحشَويروش پادشاه خدمت ميكردند   
ملوكانه به حضور پادشاه بياورند تا زيبايي اورا به خاليق و سروران نشان دهد، زيرا كه             

اما وشتي ملكه نخواست كه به حسب فرماني كه پادشاه به دست خواجه   . نيكومنظر بود 
پس پادشاه بسيار خشمناك شده غضبش در دلش مشتعل           . سرايان فرستاده بود بيايد    

 .رديدگ

ميفرمايد كه ازآن پس ملكه حق   پس ازاين واقعه شاه تصميم ميگيرد كه ملكه را تنبيه كند و  
سپس تصميم ميگيرد كه همسر ديگري بگيرد و اورا      .  پادشاه حضور يابد مجالس ندارد كه در 

ملكة خويش كند، و فرمود كه دوشيزگان زيباروي را از همه جا به پايتخت بياورند تا او يكي را        
 را كه عمويش كه مردخاي نام داشت و او دختر شوش بودمردي يهودي در . ازميان آنها برگزيند  

بود و   »  هدسه« كه نام يهوديش    اين دختر. پدر و مادرش مرده بودند در خانه اش تربيت ميكرد      
ه معرفي   مردخاي به عنوان يك دوشيزة ايراني به كارگزاران شا      را نام داشت ) ستاره  (  اِستَر  به ايراني

 :ميخوانيم  دنبالة داستان را از متن تورات  . كرد تا به شاه نشان داده شود 

پس چون فرمان پادشاه شايع شد و دختران بسيار در دارالسلطنة شوش زير دست   
 جمع شدند، اِستَر را نيز به خانة پادشاه زير دست هيجاي كه مستحفظ زنان بود         »هيجاي«
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پس اِستر را نزد     …. ند آمده در حضورش التفات يافت   و آن دختر به نظر او پس . آوردند 

اَحشَويروش پادشاه به قصر ملوكانه اش در ماه دهم كه ماه طيبت باشد در سال هفتم       
و پادشاه اِستَر را از همة زنان زياده دوست داشت و از همة . سلطنت او آوردند 

نه را برسرش  دوشيزگان در حضور وي نعمت و التفات زياده يافت، لذا تاج ملوكا    
 در آن ايام در حيني كه مردخاي در …. گذاشت و اورا در جاي وشتي ملكه ساخت

 و »بِغتان  « دروازة پادشاه نشسته بود دونفر از خواجه سرايان پادشاه و حافظان آستانه يعني       
و چون  .  غضبناك شده خواستند كه بر اَحشَويروش پادشاه دست بيندازند    »تارش«

اطالع يافت، استر ملكه را خبر داد و اِستَر پادشاه را از زبان مردخاي مردخاي از اين امر 
پس اين امر را تفحص نموده صحيح يافتند و هردو ايشان را بردار كشيدند و    . اطالع داد

بعد از اين وقائع اَحشَويروش    . اين قصه در حضور پادشاه در كتاب تواريخ ايام مرقوم شد   
جي را عظمت داده به درجة بلند رسانيد و كرسي اورا از      اجاهمداتاپادشاه، هامان ابن  

تمامي رؤسائي كه با او بودند باالتر گذاشت و جميع خادمان شاه كه در دروازة شاه          
. بودند به هامان سر فرود مي آوردند و سجده ميكردند، زيرا كه شاه چنين فرموده بود      

خادمان شاه كه در دروازة شاه  و . ليكن مردخاي سر فرود نمي آورد و اورا سجده نميكرد  
مردخاي پرسيدند كه تو چرا ازامر شاه تجاوز مينمائي؟ هرچند روز به روز به او            بودند از

پس هامان را خبر دادند تا ببينند كه آيا كالم مردخاي     . ميگفتند به ايشان گوش نميداد  
و چون هامان ديد . ثابت ميشود يا نه، زيرا كه ايشان را خبر داده بود كه من يهودي هستم     

و . كه مردخاي سر فرود نمي آورد و اورا سجده نمينمايد هامان از غضب مملو گرديد   
چونكه دست انداختن بر مردخاي تنها به نظر او سهل آمد و اورا از قوم مردخاي اطالع  
داده بودند، پس هامان قصد هالك نمودن جميع يهودياني كه در تمام مملكت          

در ماه اول از سال دوازدهم سلطنت       .  زيرا كه قوم مردخاي بودند   اَحشَويروش بودند كرد 
اَحشَويروش كه ماه نيسان باشد، هرروز در حضور هامان و هرماه تا ماه دوازدهم كه ماه  

قومي  : پس هامان به اَحشَويروش پادشاه گفت   . انداختند  آذار باشد فور يعني قرعه مي    
ملكت تو پراكنده اند و شرائع ايشان مخالف     جميع واليتهاي م   هستند كه درميان قومها در  

همة قومها است و شرايع پادشاه را به جا نمي آورند و ايشان را چنين واگذاشتن براي    
اگر پادشاه را پسند آيد حكمي نوشته شود كه ايشان را هالك    . پادشاه مفيد نيست  

 بروفق آنچه   پس كاتبان پادشاه را در روز سيزدهم ماه اول احضار نمودند و  …. سازند 
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هامان امر فرمود به اميران پادشاه و به والياني كه بر هر واليت بودند و بر سروران هرقوم   

 تا همة يهوديان را از پير و جوان در يك روز يعني سيزدهم ماه دوازدهم  …. مرقوم شد
 و اين حكم در  ….  كه ماه آذار باشد هالك كنند و اموال ايشان را غارت كنند      

 .شوش نافذ شد و پادشاه و هامان به نوشيدن نشستند اما شهر شوش مشوش بود    دارالسلطنة 

مردخاي يهودي مدتي پيشتر ازاين واقعه با افشاكردن راز توطئة قتل         اين داستان ميگويد كه   
او براي مقابله با    . شاه خدمت بزرگي به شاه كرده اعتماد شاه را نسبت به خويش برانگيخته بود     

 توطئه    كشتن دادن هامان براي به وسط محرمان استر به استر رهنمود ميدهد كه   ت كشيِ هامان يهودي
در همين روزها شاه برآن         . استر از شاه اجازه ميگيرد كه هامان را با شاه مهمان كند        پس .  بچيند 

ميشود كه به مردخاي به خاطر خدمتي كه با افشاي توطئة قتل به او كرده است پاداش بزرگي بدهد، 
در  . الي بود كه هامان قصد بردار كردن مردخاي را داشت و دار را نيز آماده كرده بود و اين در ح

 اهاين مهماني استر نسبت به هامان سخناني ميگويد كه باعث خشم شاه نسبت به هامان ميشود و ش    
و چون شاه خارج ميشود، استر زمينه   . براي فرونشاندن خشم خويش به باغ قصر ميرود تا قدم بزند    

فرجام داستان در تورات،     .  شود و درغياب او بربستر او بخوابد    خوابگاه او  وارد ند كه هامان ميچي 
 : چنين آمده است  

چون پادشاه از باغ قصر به مجلس برگشت، هامان بر بستري كه استر بر آن مي بود افتاده     
دشاه   عصمت ميكند؟ سخن هنوز بر زبان پا       آيا ملكه را نيز در خانه بي: پادشاه گفت . بود

 يكي از خواجه سراياني كه در حضور  -» حربونا «آنگاه  .  بود كه روي هامان را پوشانيدند 
اينك دار پنجاه ذراعي كه هامان آن را به جهت مردخاي كه آن سخن    : پادشاه بود گفت 

پادشاه امر فرمود كه  . نيكو براي پادشاه گفته است مهيا نموده در خانة هامان حاضر است     
پس هامان را بر داري كه براي مردخاي مهيا كرده بود  . وب سازيداورا بر آن مصل

 .مصلوب ساختند و غضب پادشاه فرو نشست    

وقتي به نامهاي شخصيتهائي كه در اين داستان آمده است دقت كنيم، مي بينيم كه اغلبِ    
و با قوم يهود    برداگر بپذيريم كه واقعة فوريم راه به جائي مي.   اندنامها ايراني نيستند بلكه سامي

ارتباط داشته است، اين واقعه در كجا اتفاق افتاده بوده است؟ يقينا چنانكه در تورات آمده در           
در يكي از  ) اگر نخواهيم آن را همان واقعة يهوديان جزيرة الفانتين بدانيم   (شوش نبوده، بلكه 

آمده نامهاي سامي   شهرهاي شام يا فلسطين بوده است؛ زيرا كه نامهاي درباريان كه در تورات  
شايد هم اصل واقعه در ارتباط با يهودي كشيِ يادشده در مصر بوده و بعده   . است و نه ايراني
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حاكم محلي نيز دراين داستان جايش را به شاهنشاه داده      . خاخام ها آن را به اين شكل درآورده اند     

افزوده گردد و قوم يهود  است تا بر اهميت واقعه ) يعني خشيارشا(است و شاهنشاه نيز احشويروش 
 .منزلت بيشتري براي خودش بتراشد

شايد يهودي هاي حجاز تا اوائل قرن هفتم مسيحي بنا بر داستانهاي مبهمي كه خودشان  
داشتند اين يهودي كشي را مربوط به مصر ميدانستند؛ زيرا كه نام هامان در شش مورد در قرآن    

ست او براي نابودسازي بني اسرائيل بوده، و به        آمده و تصريح شده كه وزير فرعون مصر و همد  
همين سبب مورد خشم خداي موسا قرار گرفته است؛ و سرانجام هم به سزاي اعمال شوم خويش        

 . رسيده به همراه فرعون در دريا غرق شده است    
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