
 :داستان ملکه استرو خشايارشا
 واقعيتى از تاريخ ايران يا جامى سرشار از باده عرفان؟

 
 )بخش دوم(

 
 دکتر ميترا مقبوله

 
همه ريموند را  (Everybody Loves Raymondدر يکى از فيلمهاى سريال کمدى محبوب در آمريکا بنام  

پدر من درک خيلى عميقى «: چنين ميگويد،  ريموند قهرمان اصلى اين سريال، به همسرش )دوست ميدارند
او فکر ميکند که معنى داستان آدم و حوا اينست که بهتره وقتى لخت و عور هستيم ميوه .... از مسائل ندارد

 » !نخوريم
 

اين گفته طنز درمورد بسيارى از ابناى بشر نيز صدق ميکند، و چنانکه ميدانيم درک اکثر آدميان از 
شوربختانه اين امر موجب سؤ . طوره هاى قومى بسيار سطحى و تحت اللفظى استداستانهاى مذهبى و اس

درک مفاهيم عرفانى و درونى اين . تفاهم ها و اختالفات خونينى ميان اعضاى خانواده بشرى گشته است
 :به قول موالنا. داستانها ميتواند روزنه اى بسوى التيام و صلح و تعالى روحى انسان بگشايد

    ميزدند   از  ابلهى              پر بدند  از جهل  وز دانش  تهىمشت   برهم
 صاحب سرى،  عزيزى   صدزبان            گر بدى آنجا،  بدادى صلحشان    

 
در بخش نخستين اين نوشتار، پس از بررسى اسناد و مدارک موجود در منابع عبرانى و ايرانى و غيره، 

طومار «ه استر و خشايارشا که در يکى از کتب عهد عتيق معروف بهچنين نتيجه گرفتيم که داستان ملک
نيز معروف است، از ديدگاه تاريخى داراى سنديت چندانى نيست، ولى » پوريم«نقل گشته و به داستان » استر

امکان ميرود که ماجراهاى سياسى و مذهبى همانند آنچه در زيربناى اين داستان آمده، در زمان ساسانيان و 
براى اقليت يهودى ايران رخ » کرتير«وج بحبوحه قدرت طلبى هاى موبدان متعصب زرتشتى همچون در ا

همچنين به خصوصيات سه رباى معروف معاصر و معاشر با دربار ساسانيان اشاره کرديم که . داده باشد
اشفه از نزديک و روشهاى درونى دريافت الهام و مک) عرفان يهود(هريک از آنها نه تنها با موازين کباال 

اشنا بوده، بلکه از توانايى کامل براى داستانسرايى و انگيزه هاى قوى براى آفريدن چنين اسطوره شگرف 
 .چند بعدى برخوردار بوده است

 
در اين بخش، بهمراهى ابياتى جاودانى از موالنا جالل الدين و همچنين به يارى اشعار دلنشينى که دوست 

ا الهام از داستان استر و خشايارشا سروده است، نگاهى اجمالى به معانى درونى گرامى بانو شکوه درويش ب
 . و سمبلهاى زيبايى که در اين داستان عميق عرفانى گنجانيده شده ميپردازيم

 رنگ ديگر  زد درون خانه ها   بازهم جادوى اين افسانه ها
 روشد و پيدا بشد هرچه نهان   بازهم برگى ز تاريخ جهان

 !روسيه هر باطل و حق کامل است   ، گفتار حق و باطل استقصه نه
 !آنچه رخ داده، برون ازخانه نيست  !بنگريد اين صحنه را، افسانه نيست
 !گفتگوى دفتر و ديوان ماست  خانه دلهاست، حرف از جان ماست

 )شکوه درويش(تا سياهى برکنيم از نطفه ها           گوش جان داريم بر اين نکته ها
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  داستان ملکه استر و خشايارشا از ديدگاه روانشناسى عرفانى
کشف و درک و تعليم معانى درونى و عرفانى نهفته در سمبلها و کاراکتر هاى اسطوره هاى قومى و مذهبى 

زشک از ايام ديرين ميان عرفاى جهان رايج بوده است، اما در دنياى مدرن اين روش ابتدا به همت روانپ
  که ميتوان گفت بانى روانشناسى عرفانى در عصر ماست، در جهان Carl Jungشهير دکترکارل يونگ  

از ديدگاه دکتر کارل يونگ و روانشناسى عرفانى،  اين اسطوره ها برخواسته از الگو . غرب رواج پيدا کرد
يا بقول درست  (Collective Unconscious  نهفته در ضمير ناخودآگاه همگانى Archetypesهاى ازلى

در هريک از . درونى ميباشند» کيمياگرايانه«بوده و  رهنما و نمايانگر فعل و انفعاالت ) تر، ضمير سوپرآگاه
و يا تبديل » طالى ناب«به » مس وجود«اين داستانهاى قومى و اسطوره هاى مذهبى، روش تبديل شدن 

 .ان سمبليک بيان شده استبه گونه اى خاص به زب« قدرت عشق«به » عشق به قدرت«
 تا کيمياى عشق بيابى و زر شوى                    دست از مس وجود بشوى چو مردان ره

نيز برگرفته از همين الگو هاى ازلى بوده و حاکى از همين » پوريم«ماجراى استر و خشايارشا يا داستان 
کان هاى سمبليک اين داستان نيز نمودارى يکايک کاراکترها و م. فعل و انفعاالت مهم روانى و درونى است

 .ازحقيقت هاى درونى و مراحل و درجات رشد روحى ميباشند
 

 به يادبود پيروزى ملکه استر همسر خشايارشا و پسر عمويش Purim»  پوريم«چنانکه  بازگو شد، جشن 
 ميان يهوديان جهان مردخاى بر دسيسه هاى هامان وزير، همه ساله بصؤرت بالماسکه و با شادى و پايکوبى

چون درپنج کتاب اصلى تورات سخنى از جشن پوريم نرفته است، بسيارى پوريم را يک . برگزار ميشود
جشن کم اهميت و حتى بچگانه تصور ميکنند و چندان ارزشى براى آن قائل نيستند، اما از ديدگاه کباال 

خى از کباليست هاى معروف مانند اسحاق به گفته بر. پوريم مهمترين جشن آيين يهود است) عرفان يهود(
، ) سمبل مرحله تکامل و تعالى روحى انسانها(» ماشيح«، پس از ظهور مسيح موعود يا Isaac Luriaلوريا  

نام يکايک ده سپهر .  اجراى کليه مراسم و اعياد مذهبى لغو ميگردد اما جشن پوريم کماکان ادامه خواهد يافت
در البالى داستان ) ٣٧بنگريد به نوشتار اين نويسنده در ره اآورد شماره  (Tree of Life»  درخت زندگى«

آشنايى )  عرفان يهود(پوريم گنجانيده شده است، و اين خود نمايان ميسازد که آفريننده اين داستان با کباال 
 .Gاسکل پروفسور جورج گ. کامل داشته و ريشه هاى عرفانى اين داستان را در متن آن مستتر ساخته است

A. Gaskell متخصص در گردآورى و مقايسه سمبليسم اسطوره هاى جهان، در رابطه با داستان پوريم و 
امکان ندارد که چنين سمبليسم عميق و شگفت انگيزى از يک مغز معمولى «: ملکه استر و خشايارشا مينويسد

 ).٢۵٣ديکسيونر کتب مقدس و افسانه ها، صفحه ( » .تراويده باشد
 

نون ميپردازيم به بررسى مفاهيم درونى هريک از نمادهاى نهفته در کاراکترهاى اصلى اين داستان به و اک
 ...ترتيب ايفاى نقش 

 
 :خشايارشا

فرمانروايى ميکرد، و در ) حبشه( واليت از هند تا کوش ١٢٧در داستان پوريم ميخوانيم که خشايارشا بر 
ت و جالل پادشاهى، ضيافت پرشکوهى به مدت  شش ماه و سال سوم سلطنت خود به منظور نشان دادن عظم

 :هفت روز در شهر شوش پايتخت امپراطورى ايران  براى کليه امرا و فرمانروايان واليت ها  برگزار کرد
 بنده من گشته اند برنا و پير   اين منم شاه خشايارشاى دلير

 !زسوز آوازى به ناى نى بري   !به جامم مى بريز! با توام ساقى
 ديدگان من ندارد ميل خواب   مست کن ما را تو از جام شراب
 بازهم روحم دوباره سرکش است  اين هوا امشب هوايى دلکش است

 !حوريانم رقص شيطانى کنند   کاخ را برگو چراغانى کنند
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 دورم امشب از غم و بار گران  خوش نوازيد  اى شما رامشگران
 )شکوه درويش(    ياور بهر من رقاصه هاهان ب   بستم اکنون هردرى بر غصه ها

 
درپايان اين جشن بزرگ ششماهه، خشايارشا ضيافت هفت روزه ديگرى نيز براى همه اهالى شوش يا 
شوشان ترتيب داد، و در آخرين روز اين ضيافت، خشايارشا که از باده نوشى سرمست شده بود،  هفت 

اى دربار را با تاج ملوکانه به حضور او بياورند تا ملکه زيب»  وشتى«خواجه حرمسرا را مأمور کرد که 
 :زيبايى او را به مقامات و ميهمانانش نشان دهد

 شادى و شور مرا ناظر شود   همچنين وشتى بگو حاضر شود
 !بهترين زيباى ميدان ميشوى  امشب لخت و عريان ميشوى! وشتى

 تا بيارم دائما من نام تو   تا شوم مست از گل اندام تو
 !رقص آتش خواهم از ان پيکرت    بسوزانى همه دور و برتتا

 )شکوه درويش( بيقرارى را تو امشب چاره کن   بر تن زيبات جامه پاره کن
 

چنانکه قبال نقل شد، ملکه وشتى ازحضوريافتن در اين ضيافت سرباز زد و پادشاه از اين امر بينهايت 
دربار، براى اينکه نافرمانى ملکه وشتى خداى ناکرده پس از مشورت با هفت تن از مشاوران . خشمناک شد

به ساير خانمها نيز سرايت نکند و از شوهرانشان سرپيچى نکنند، خشايارشا تصميم گرفت که وشتى را خلع 
اما چندى بعد، هنگاميکه خشم خشايارشا فرونشست و مستى از سرش پريد، . مقام نموده و از دربار تبعيد کند

 . ى ملول و درهم شداز دورى ملکه وشت
 

  ما انسانهاست که در Egoنماد نفس منيت يا » خشايارشا«از ديدگاه روانشناسى عرفانى، در اين داستان 
 ما بوده و Higher Self» من برتر«صورت سالم و متعادل بودن ميتواند خادم خوبى در قبال نفس واال يا 

کثر ما انسانها اين نفس منيت هنوز از رابطه با عشق اما در ا. حاکم بسيارخوبى براى مملکت وجود ما باشد
بى بهره است ،   و   هدف اصلى اش دريافت  هر چه بيشتر تاييد  و )  استر و مردخاى(معنوى و نفس واال 

 . تمجيد و توجه از طريق کسب جاه و مقام  وا رزشهاى دنيوى است
 
بيدار نيست و از . غرور و خام و خودشيفته استدرون ما انسانها گرچه بد طينت نيست، اما م» خشايارشاى«

بلند پرواز است و برون نگر و دهن بين، و براى همين . حکمت و آگاهى و بينش واالى الهى بى بهره است
ديکتاتور و خودپسند ميباشد، و از همه . گاه بگاه تصميمات بس نابخرادانه ميگيرد و سپس پشيمان ميشود

 و حتى از انسانهاى مورد عالقه اش براى جلب توجه و تحت تآثير قراردادن استعدادها و دارايى هاى خود
معتاد تعريف و تمجيد شنيدن است و به کارهاى عجيب و غريبى دست ميزند و از . ديگران سؤ استفاده ميکند

 :از قول موالنا. مکار اين ديو سلطه جوى درون باخبر نيست»  هامان«خدعه و نيرنگ 
 از تكبر مىرود از دست خويش   سرمست خويشاو چو بيند خلق را

 ديو افكنده است اندر آب جو   او نداند آه هزاران را چو او
حكايت آرده اند آه يكروز مالنصرالدين با حاآم شهر، آه از معتادان حرفه اى تعريف و تمجيد بود، به شكار 

 .بت نكرد و آهو گريختجناب حاآم تيرى انداخت ولى به هدف اصا. آهويى پديدار شد. رفته بود
 «!آفرين»: مال فرياد زد

 »!!مرا مسخره مىآنى؟! اى بيشرم« : حاآم برآشفت و بر سر مال داد زد و گفت
 »!بنده آفرين گفتم، ولى نه به شما، به آهو. نخير قربان«: نصرالدين پاسخ داد 
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دارد و خود را بر همه وجود ما يا نفس منيت گرچه اراده آزاد » خشايارشا«در مراحل پايين تر رشد روحى، 
يا غريزه هاى حيوانى و » هامان وزير«حاکم ميپندارد،  اما درحقيقت حاکم واقعى نيست و اراده او تحت نفوذ 

اراده آزاد نفس منيت ما تنها هنگامى بکار ميافتد . اميال شيطانى بوده و سرمست از غرور و خودنمايى است
 .شود) ميل به قدرت(= و هامان ) ميل به عشق(=   يا استر که وادار به گزينش ميان نيک و بد

 
يا نفس منيت درحال مستى و نمايش قدرت، کافى است سرى به جشنها و ميهمانى » خشايارشا«براى مالقات 

هاى تجمالتى و پرطمطراق چندصدهزاردالرى بزنيد، به ترفند هاى زيرکانه کانديداها براى احراز پست هاى 
د، به جمالت کوبنده دانشمندان و نويسندگان برعليه عقايد همديگر گوش فرا دهيد، و سياسى توجه کني

اما البته . رفتارکسانى را که مذهب و روحانيت را وسيله نمايش و جلب توجه قرار ميدهند مشاهده نماييد
ز همه در درون خودمان و اعمال نمايشى که نفس منيت ناآگاه درما موجب ميشود ا» خشايارشا«مالقات 

 !مشکلتر و از همه واجبتر است
 

 :ملکه وشتى
 الهه عيالمى Mashti»  مشتى«برخى نام وشتى را بدون هيچ دليل و مدرک قانع کننده اى برگرفته از نام 

نام وشتى در زبان پارسى باستان به معناى . تصور کرده اند، اما اکثر پژوهشگران با اين نظريه موافق نيستند
صحت اين برداشت قدرت . به معناى رقصيدن ميباشد» وشتن« همچنين در رابطه با واژه ميباشد، و» زيبا«

مييابد وقتى درمييابيم که در طومار استر و احاديث مشتق از آن، ملکه وشتى بانويى زيبا توصيف شده که 
ان مست و خشايارشا از او خواست برهنه جلوى ميهمانان دربار برقصد و زيبايى اش را جلوى امرا و سردار

شکوه درويش پاسخ ملکه وشتى به پادشاه . اما وشتى از اجراى فرمان شاه سرباز زد. اليعقل به نمايش بگذارد
 :را چنين سروده است

 !بهر خواهشهاى بد خاموش باش  !مست گشتى پادشاه، برهوش باش
 سرور من، جز ره ايمان مرو   شاه خوبم، در ره شيطان مرو

 از دل پاک و از ايمان تو نيست  ن تو نيستآنچه ميگويى تو، از جا
  شد پشيمان قلبم از ديدار تو    خواب گشته آن دل بيدار تو

 
الهه زيبا و سرکش يونانى که تن به فرمان هيچ مردى نميداد و ترجيح ميداد فقط به ساز خود » ديانا«همانند 

بر سرنوشت خود و رقصيدن به برقصد، ملکه وشتى نيز سمبل احساس شهامت و عزت نفس و ملکه بودن 
ملکه وشتى و ملکه استر درست همانند الهه ديانا و الهه ونوس در اساطير يونانى، دو جنبه . ساز خود ميباشد

در روان ما انسانها ميباشند که ) احساسات و عواطف و تمايالت دنيوى و معنوى(مختلف از عنصر مادينه 
 . وجود ما تجلى کنندبايد هر دو باهم بطور سالم و متعادل در 

 
از شباهتهاى خارق العاده ميان ونوس و استر بعدا سخن خواهيم گفت، اما شباهتهاى ميان ملکه وشتى و الهه 

هردو بسيار زيبا هستند، هردو در مقابل :  ميباشد،  از اينقرار استArtemisديانا که نام ديگرش آرتميس 
ردارند، حيوان مقدس ديانا گرگ بوده است و ملکه اى که مردان سرکش هستند، هردو از شهامت بسيار برخو

 Genesis. ( از قبيله بنيامين است که در تورات به گرگى درنده تشبيه شده است) استر(جانشين وشتى ميشود 
مانند الهه ديانا، ملکه وشتى در داستان پوريم سمبل احساسات زيباى درونى و عواطف شخصى ما  ). 49:27

ملکه وشتى آن عنصر درونى است که به ما شهامت . ل و عزت نفس و شهامت ميباشدبخصوص حس استقال
بمنظور پاسدارى از محدوده هاى شخصى خودمان را ميدهد، نوانايى حفظ حرمت و عزت نفس را » نه گفتن«

کس و در ما ايجاد ميکند، و اجازه نميدهد که خود را ملعبه دست اين و آن سازيم و به خواسته هاى نامشروع 
 .ناکس تسليم شويم
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کسانى که ملکه وشتى هنوز حتى در وجودشان تجلى نکرده، کورکورانه از آتوريته هاى مختلف پيروى 
ميکنند و فرمانها و دستورات نامعقول پدر و مادر، همسر، رييس، ديکتاتورهاى سياسى و پيشوايان مذهبى، 

به خواسته » نه گفتن«اينان از .  ا اجرا ميکنندرهبران مد و زيبايى، و مرشدهاى دروغين را بى چون و چر
هاى نامعقول خود و يا ديگران عاجز هستند، و شايد تا آخرين لحظات عمر از هدف اصلى زندگى خود بيخبر 

 . ميمانند
 

حكايت آرده اند آه يكى از دوستان مالنصرالدين که از قماش همين نوع آدم هاى مفلوك دنباله رو  و 
خبر دارى آه »: نصرالدين در مكالمه اى با همسرش به او گفت.  تازگى فوت آرده بودبىشهامت بود، به

 «علت مرگ او چه بود؟»: همسر مال پس از ابراز تاسف پرسيد« فالن دوستمان از دنيا رفت؟
 «!آن بيچاره علت زندگيش هم معلوم نبود تا چه رسد به علت مرگش»:  مال پاسخ داد

 
در وجودشان تجلى نموده و هنگام آغازيدن راه رشد و تکامل روحى آنان فرا اما کسانى که ملکه وشتى 

رسيده، اين بخش از روان آنان از فرمانبردارى کورکورانه، چه از فرمانها و خواسته هاى نامعقول ديگران و 
ى خشايارشا يا نفس منيت ما که دائم درپى يک زندگ.  چه از خواسته هاى نفس منيت درون سرپيچى ميکند

نمايشى است، ميخواهد وشتى را نيز کامال تحت کنترل خود داشته باشد، و بجاى اينکه از خود بپرسد آيا 
سازگار است و آيا به اين احساسات ) ملکه وشتى( کارى که ميخواهد انجام بدهد با احساسات درونى او 

يق يک زندگى تجمالتى و درونى خدشه اى وارد نميسازد، چنين ميپندارد که اين احساسات درونى از طر
اما وى عاقبت درميابد که يک زندگى بى معنى . نمايشى و دريافت هرچه بيشتر تاييد و تمحيد ارضا ميشوند

يا از دست دادن لذتهاى طبيعى، » وشتى«نمايشى او را درونا ارضا نميکند و فقط به قيمت از دست دادن 
 .شور و شوق زندگانى، و احساس عزت نفس تمام ميشود

 
سرکش، صداى احساسات شخصى » وشتى«ميکوشد با محو کردن ) خشايارشا(درابتدا هميشه نفس منيت ما 

درون و حس شهامت و عزت نفس را در خود خفه کند، و به همان راه بيراهه و همان زندگى نمايشى ادامه 
دى نميگذردکه انسانى که اما همانگونه که در داستان پوريم، خشايارشا از دورى وشتى ملول ميگردد، چن. دهد

بجاى ابراز شهامت در پيمودن راه خود، له له زنان به دنبال قدرت و ثروت و جاه و مقام و شهرت ميدود، از 
لذتهاى دنيوى ديگر به او . اين زندگى عاريتى و نمايشى احساس ماللت، افسردگى، و  دلمردگى شديد ميکند

 همسر و فرزند و عاليق احتماعى ديگر در او کارساز شور و شوق نميدهند ، و حتى همنشينى دوست و
اگر اين نوع افسردگى و دلمردگى بدرستى ريشه يابى نشود . نيستند و در او شادى و سرخوشى ايجاد نميکنند

و صرفا توسط دارو مورد مداوا قرار بگيرد، فرد شانس بزرگى را براى تکامل روحى از دست ميدهد زيرا 
 .با که مظهر عشق واالست آشنا نميگردد و عشق را ملکه وجود خود نميسازدزي» استر«که هرگز با 

 بر ديگر خودساخته دل باخته اى  از من دگرى براى خود ساخته اى
 ! دلخواه مرا از نظر انداخته اى  پرداخته اى به آنچه دلخواه تو بود

 
دگى را که عليرغم کسب شهرت يکى از بهترين و آشکارترين نمونه هاى واقعى اين نوع افسردگى و دلمر

 شد و Jacqueline DuPréجهانى و ثروت و موفقيت چشمگير، گريبانگير موزيسين مشهور ژاکلين دوپره 
اين حالت .  ميتوان ديدHillary and Jackie»  هيالرى و جکى«او را جسما و روحا نابود ساخت، در فيلم 

ى درهنرپيشه گان مشهور و موفق و ثروتمند هاليوود مشاهده کرد که با وجود دست را همچنين ميتوان بخوب
يابى به اينهمه تحسين و توجه و مکنت و دارايى، از زندگى خود ملول اند و براى فرار به الکل و مواد مخدره 

 .و ماجراجويىهاى خالف قانون روى ميآورند
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 و رستگارى فردى، قومى، و جهانى نوع بشر  ابتدا از تاکيد شده که تکامل روحى) عرفان يهود(درکباال 
طريق  برانگيخته شدن و تعالى عنصر مادينه درون هرانسان و بيدارى زنان جهان آغاز ميگردد، و همانگونه 
که در داستان پوريم مشاهده کرديم، تحول روحى و بيدارى خشايارشا نيز از طريق سرپيچى ملکه وشتى از 

اما مشکل بزرگ کسانى که در اين اولين مرحله بيدارى و رشد، يعنى .  و آغاز ميگرددفرمان خودپرستانه ا
و سرپيچى از خواسته هاى نفس منيت و دستورها و اعتقادات خانوادگى و قبيله اى نامعقول « نه گفتن»مرحله 

که کردن او بر و مل)  عشق(= » استر«و نمايشى قرار گرفته اند، اينست که اگر به مرحله بعدى که انتخاب 
وجود ميباشد نائل نگردند، به موجوداتى عصيانگر، تندخو، و چه بسا ويرانگر تبديل ميگردند، و اعمال و 

شايد سراينده گمنام ابيات طنز . منجر ميگردد) هامان(=رفتار خشونت بار آنان عاقبت االمر به پيروزى پليدى 
 :زير گرفتار چنين زن تندخو و سرکشى بوده است

 ازين خلقت آه آردى خرده گيرم  ندا من از زن سير سيرمخداو
 تو  هم زن مىگرفتى، من بميرم؟  اگر تو همچو من مخلوق بودى

 
را همچنين در افرادى ميتوان بخوبى مشاهده » خشايارشا«و » ملکه وشتى«فعل و انفعال کيمياگرانه ميان 

، و در روابط عشقى و ازدواج و يا در روابط گفته است» نه«نمود که روزگار به خواسته هاى نفسانى آنان 
اندوه و افسردگى مفرطى که در اکثر موارد در پس اين . مالى و شغلى و اجتماعى و سياسى ناکام گشته اند

زمانه نصيب آدميان ميگردد، با درک درست و عميق و » ملکه وشتى«از » نه شنيدن ها«نوع ناکامى ها و 
بره و باتجربه، ميتواند موجب تجلى مهر و شفقت و معرفت و عشق و خرد بهره گيرى از معلم يا مشاور خ

صرفا دراثر  واقف شدن به اين امر که سرپيچى روزگار از . در وجود انسان شود)  استر و مردخاى(=واال 
برآورده کردن اميال و هوسهاى ما بخاطر تعالى ماست، تلخى و اندوه ناشى از ناکام ماندن اين اميال و 

 :هاى اکثرا کودکانه تا حد زيادى تعديل ميشودآرزو
 چون کار او ضد آمده است!    مشنوش آنچه گويد نفس تو که اينجا بد است

   مىطلب در مرگ خود، عمر دراز    همره غم باش، با وحشت بساز
 

براى را کجا ميتوان ديد؟ در دخترک خردسالى که از فرمان پدر و مادر » ملکه وشتى«و اما عملکرد قوى 
رقصيدن جلوى ميهمانها سرباز ميزند و گريه کنان به اطاق خود ميرود، در پسر ده يازده ساله اى که حاضر 
نيست بخاطر پزدادن پدر و مادر جلوى ميهمانان پيانو بنوازد،  در بانوى بسيار زيبايى که چنان خود را در 

»  همسر مباهاتى « او را صرفا يک البالى قشرهاى چربى و اضافه وزن ميپوشاند تا شوهر ظاهرپرستش
Trophy Wife براى ارضاى خودنمايى قلمداد نکند، در مردى که از تبانى با رؤساى شرکتى که فرآورده 

هاى کشنده توليد ميکند سرباز ميزند و حقوق چشمگير و هستى و نيستى خود را به خطر مياندازد و از مقام 
ل روانشاد سعيدى سيرجانى که رنج زندان را به جان ميخرند اما خود خلع ميشود، و در نويسندگانى از قبي

عملکرد . حاضر نيستند قلم خود را براى خوشايند ديکتاتورهاى ريز و درشت و دکانداران دين بکار بگيرند
را در » ملکه وشتى«آيا تابحال عرض اندام . را در وجود اينان براحتى ميتوانيد مشاهده کنيد» ملکه وشتى«

يقينا قطعه زير را به الهام از وشتى »  نادره«ودتان مشاهده کرده ايد؟ يکى از آشنايان بنام بانو وجود خ
 :درونش سروده است

 
 اى زن،

  يک دم ز حقوق مدنى دم بزن اى زن
 !زين دم صد سلسله برهم بزن اى زن

 آبستن عيسى و موسى تکامل تويى آخر
 !پس چاک به پيراهن مريم بزن اى زن
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  خود زنى مشت؟زچه بر سر
 !مشت بر سر آن شيخ مفتن بزن اى زن

 
 :»يائير«مردخاى فرزند 

کاراکتر سومى که در اين داستان نقش بسيار مهمى، يا شايد بهتر باشد بگوييم مهمترين نقش را در سرنوشت 
 است که در» يائير« فرزند Mordecai» مردخاى«ايفا ميکند، » يهوديان پراکنده در امپراطورى ايران«

نام . دارالسطنه شوشان زندگى ميکند، و سرپرستى دخترعموى زيباى خود هداسا يا استر را برعهده دارد
 .برگرفته شده است» مردوک«به عقيده اکثر پژوهشگران از نام خداى بابلى » مردخاى«
 

ى نيز مانند مردخاى، مردوک خداى بابل: شباهت ميان مردخاى يهودى و مردوک بابلى غيرقابل انکار است
مظهر مقاومت خردمندانه دربرابر پليدى و تاريکى بوده، و همانگونه که مردخاى نقشه هاى هامان ديوصفت 

را خنثى نموده و قوم يهود را نجات ميدهد، مردوک نيز پس از نبردى سهمگين هيواليى بنام تيامات  
Tiamat دختر عموى مردوک  . دهدنجات مي) که ايزدان بابلى بودند( را از پاى درآورده و قومش را

: شباهت ايندو از اينهم فراتر ميرود. ناميده ميشود» استر«نام دارد و دخترعموى مردخاى » ايشتار«
 مهر شده را از دست هيوال باز گرفته و The Tablet of Destiny» لوحه سرنوشت«همانگونه که مردوک 

يهوديان را که با انگشتر پاشاهى مهر شده به دست خود ميگيرد، مردخاى يهودى نيز لوحه حاوى سرنوشت 
خداى «مردوک فرزند . بود از دست هامان دشمن قوم يهود بيرون ميآورد و سرنوشت ديگرى را رقم ميزند

و . يا خرد روشنايى بخش ميباشد) نوردهنده(= » يائير«است ، و مردخاى نيز فرزند » خرد و خداى خورشيد
ابد ايشتار و مردوک در همدان يافت شده و مقبره استر و مردخاى نيز در باالخره چنانکه قبال اشاره شد، مع

 .همدان است
 

مردخاى . در سراسر داستان پوريم، مردخاى با شجاعت و از خودگذشتگى و بسيار خردمندانه رفتار ميکند
. است يا نفس واالى ما انسانهHigher Self»  من برتر«سمبل عنصر روحانى و خرد الهام بخش معنوى و 

يا بارقه عشق الهى نهفته در درون ماست تا » استر«هدف اصلى مردخاى يا نفس واال مراقبت و محافظت از 
هنگامى که استر .  يا نفس منيت ما را از چنگ نفس اماره يا هامان درون برهاند» خشايارشا«از طريق آن 

ى به او سفارش ميکند که يهودى بودن را بهمراه ساير زيبارويان باکره به دربار خشايارشا ميبرند، مردخا
بانو شکوه درويش صحنه گفتگو ميان مردخاى و دخترعمويش استر را که از رفتن به .  خود را فاش نسازد

 :بارگاه خشايارشا بيمناک و غمگين است، در ابيات زير چنين شيوا ترسيم کرده است
 ! نيستنوگلم، فرمان شه را چاره  دخترم، اين اشگ غم همواره چيست؟

 همچنان رؤياى شب تعبير شد   در فلک آنچه تو را تقدير شد
 دست ما کوتاه و از قدرت جداست  خوب يا بد، هردو از کار خداست

 شاه باالتر بيارد نورها   گرچه از شاه ميرسد دستورها
 سر فرود آر و بشو تسليم حق   حکمتى باشد در اين تصميم حق
 ده گشته روبروى چشم ماپر   موج ترس و اظطراب و خشم ما

 يا چه رازى اندر آن کاخ شه است   ما نمىبينيم آنچه در ره است
 تا که شر فانى شود از شهر ما    شايد آنجا پيک باشى بهر ما

 بين اديان فاصله ها نارواست  دورى از انسان همنوعت خطاست
 يک خدا داريم ما يک عابديم   ما همه در جمع خود يک واحديم

 !پاره جانم، بخند  و نور شو  بگشاى و از غم دور شوآن رخت 
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مردخاى درون ما از . ميباشد» روشنايى آورنده«در زبان عبرى به معناى » يائير«نام خانوادگى مردخاى 
طريق توسعه نور آگاهى، وضع و حال نابسامان و خطرناک درونى ما را روشن ميسازد و  چهره کريه 

درصحنه هاى بعدى، مردخاى از .   نشان داده و ما را بسوى رهايى سوق ميدهدهامان يا نفس اماره را به ما
نقشه سؤ قصد به جان پادشاه از جانب دوتن از خواجه سرايان دربار آگاه ميگردد، و با مطلع ساختن پادشاه از 

ت که اين قضيه نمودار اين حقيقت عرفانى اس. طريق ملکه استر، خشايارشا را از مرگ حتمى نجات ميدهد
» خشايارشا«نفس واال خواهان نابودى نفس منيت و اراده شخصى ما نيست، بلکه درپى حفاظت و آگاه نمودن 

هدف نفس واال اينست که نفس منيت ما را از طريق عشق و آگاهى از مراحل پايينى . يا نفس منيت ميباشد
تسليم رضايت « به مرحله Will-ful-ness»  اعمال اراده نابخردانه«  و Will-less-ness»  بىارادگى«

 .  سوق دهدWillingness»  آميز اراده به عشق و خرد الهى
 

يا نفس واال هرگز نبايد » مردخاى يهودى«مردخاى از تعظيم کردن جلوى هامان پليد سرباز ميزند، زيرا که 
چنان که . يم کندبدانديش و شرور که نماد نفس اماره شيطانى در وجود انسان است، تعظيم وتکر» به هامان

مشاهده ميکنيم، مردخاى نيز مانند وشتى در برابر فرمان يک آتوريته و يک مسند قدرت مقاومت ميکند ، اما 
ميگويد، » نه«بخاطر مسائل شخصى و حفظ متانت و احترام به مقام خود ) عواطف شخصى( = وشتى 

خاطر حفظ عزت نفس و احترام شخصى، بسيار فروتن است و نه ب)  نفس واال( = درحاليکه مردخاى يهودى 
در .  ميگويد» نه«بلکه بخاطر حفظ ارزشهاى معنوى واال  و عهد و ميثاقى که با خداى يکتا دارد به هامان 

 :سروده شکوه درويش، مردخاى هامان قدرت طلب را چنين مخاطب قرار ميدهد
 شايد انديشى که من ديوانه ام  من به جاه و حشمت بيگانه ام

 نور يزدان در دل من کم مباد   بهر تو هرگز خم مبادگردنم
 عهد من از خاطر هستى نرفت   پاکدل آدم ره پستى نرفت

 
در وجودش تجلى يافته باشد، نه کنترل شدنى است و نه درپى کنترل ديگران » مردخاى يهودى«انسانى که 

 :بقول سعدى. طلبداست،  نه به کسى تعظيم و تکريم ميکند و نه از کسى تعظيم و تکريم مي
 نه خداوند رعيت، نه غالم شهريارم  نه به اشترى سوارم، نه چو خر به زير بارم

 
اما يک دليل مرموزترى نيز براى اين سرپيچى مردخاى يا نفس واال از تمکين به خواسته هاى هامان درون  

ره ميزان پليدى و شرارت آن نفس واالى ما ميداند که فقط از طريق تحريک و برآشفتن نفس اما:  وجود دارد
  و کمپلکس هاى روانى مشتق از آنبه خشايارشا يا نفس منيت ما روشن ميشود و پايان کار اين شيطان درون

اما مردخاى فقط از طريق استر که نماد عشق معنوى است عمل ميکند، زيرا که اگر با اين . فرا ميرسد 
مردخاى از نيت .  نفرت مبارزه کنيم شکست خواهيم خوردهيوالى درون خود و ديگران با خشم و تندخويى و

هاى پليد هامان آگاه و بسيار ناراحت است و با درايت و هوشيارى کامل درپى چاره است، ولى هرگز به 
مردخاى از خود متشکر نيست، از تنبيه و تقبيح . هامان خشم نميگيرد و ابلهانه خود را به آب و آتش نميزند

خردمندانه مردخاى درون ما با هامان در ادبيات  نحوه رويارويى. داش چشم نميدوزدنمىهراسد و به پا
 معروف است Non-judgmental Observation» مشاهده بدون نفرت و قضاوت«روانشناسى عرفانى به 

آگاهى بدون نفرت و «تمرين اين نوع  ). The Observing Self:  براى مثال، بنگريد به کتاب آموزنده(
 .در ابتدا بسيار مشکل است، اما  اثراتى حقيقتا معجزه آسا دربر دارد» قضاوت

 
فرزند يائير را ميتوانيد بوضوح در افرادى مانند ژاندارک، نلسون ماندال ، » مردخاى يهودى«عملکرد کامل 

ودند، مارتين لوترکينگ، گاندى، جوانان يهودى که براى دفاع از حقوق مدنى سياهپوستان جان خود را فدا نم
و در ساير انسانهاى وااليى که با از خودگذشتگى و شجاعت، خردمندانه به مبارزه با پليدى و زورگويى و 
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 !برهان او را از ننگ چنين زالک! يارب   تو رستم دستانى، از زال چه ميترسى؟
 برچرخ همى گشتى سرمستک و خوشحالک   من دوش ترا ديدم درخواب و چنان باشد

 !سرمستم و آزادم  ز ادبارک  و اقبالک  ه من بنگراى زهره ب: مى گشتى و مى گفتى
 

 را در وجود خود حتى براى چند لحظه کوتاه مالحظه کرده ايد؟» مردخاى« آياهرگز عملکرد 
 کار ما نيست کار هر بى سر و پاى  هر يک از ما استر است و مردخاى    
 

 گشته است و اسباب پيروزى نيز به هريک از ما ميزانى از اين ماموريت خطير درونى و بيرونى محول
 :دراختيارمان است

 است« همه دان»رمز اين کار در          کار ما شکست هامان است     
 :و باز هم به زبان موالنا

 بدران قباى مه را، آه ز نور مصتفايى  به عصا شكاف دريا، آه تو موسى زمانى
 !ن آن، آه تو نيز ازآن هوايىچو مسيح دم روا   بشكن سبوى خوبان، آه تو يوسف جمالى

 
 :استر يا هداسا

 باکره زيباروى يهودى که درداستان پوريم به مقام ملکه ايران زمين ارتقا مييابد، ستاره Esther»  استر«
«  در انگليسى، Easter و  Starدر فارسى، » ستاره«با واژه » استر«نام . محبوب داستان پوريم است

در بابلى » ايشتار«درعبرى، و ) به معناى پنهان (Seterدرعربى، »  ار و مستتراستت«در يونانى، »  آستارا
چنانکه خواهيم ديد، از ديدگاه عرفانى، استر همان بارقه عشق الهى است که در وجود . و اکدى همريشه است

 . همه ما انسانها مستتر و پنهان است
 

اهميت بسيار است زيرا که وجه تشابه ميان  است و اين امر داراى Hadassah»  هداسا«نام ديگر استر 
يکى از معانى هداسا در زبان عبرى .  را مسجل ميسازد» ونوس«يا »  زهره«، و » ايشتار«، » استر«
ايشتار و .  ميباشد که گياه مقدس مورد عالقه الهه ايشتار و الهه ونوس ميبوده استMyrtleيا  » مورد«

ايشتار و ونوس هردو . تند و استر نيز مظهر عشق و زيبايى استونوس هردو الهه هاى عشق و زيبايى هس
 ميباشند و به استر نيز در تلمود Evening Star  و ستاره هاى غروب Morning Starستاره هاى سحر 

 داده شده و در برخى احاديث ديگر Star of Dawn»  ستاره سحر«لقب )  دومين کتاب مهم دينى يهوديان(
 هردو گلهاى Lily و گل سوسن Roseهمچنين گل رز . ا ستاره غروب نيز ناميده انداستر ر) Targumدر (

که در عبرى به معناى گل رز و گل سوسن » شوشان«مختص ونوس و ايشتار بوده اند، و استر نيز در 
 دلداده سليمان پادشاه در غزل غزلهاى سليمان  نيز خود را Shulamitشولميت ! (ميباشد زندگى ميکرده است

).  به گل سوسن و گل رز تشبيه ميکند و اين نشان ميدهد که از نظر درونى همان سمبليسم استر را دارا ميباشد
عدد مقدس ونوس و ايشتار عدد هفت است، و چنانکه در بخش سوم اين نوشتار خواهيم ديد، عدد هفت عدد 

داوود پادشاه نيز  عاشق زن بسيار ( استر نيز ميباشد و اين عدد بارها در داستان پوريم تکرار گشته است 
 !).ميشود» هفت-دخت«  يا Bat-Sheva»  شواع-بت«زيبايى بنام 
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ايشتار دخترعموى مردوک است و استر دختر عموى :  شباهت ميان استر و ايشتار از اينهم فراتر ميرود
ت که در تورات به حيوان مختص ايشتار گرگ بوده است، و استر نيز از قبيله بنيامين اس. مردخاى ميباشد

افسانه عشق ايشتار با خشونت و خونريزى و مرگ همراه است، و داستان استر نيز با . گرگ تشبيه شده است
 .خشونت و خونريزى و مرگ ادغام گشته است

 
شکى نيست کسانى که به علل خودشيفتگى هاى فردى و قومى درصددند که ثابت کنند اسطوره هاى دينى و 

ساير اقوام و ملل کامال متمايز است، به مطالب فوق شديدا اعتراض نموده، و اين شباهتهاى فرهنگى ايشان از 
اما . عظيم ميان ديانا و وشتى، ونوس و ايشتار و استر، و  مردوک و مردخاى را کامال بى ربط مىانگارند

 کنيم که امکان اگر پرده تعصبات دينى و قومى را از جلوى چشمان خود برکشيم، ميتوانيم بوضوح مشاهده
ندارد اين تشابهات پرمعنا همه اتفاقى باشند، و به يقين ما در قصه پوريم نه با وقايع تاريخى، بلکه با سمبلهاى 

اگر پرده تفاوتهاى ظاهرى را کنار بزنيم، .  عرفانى و درونى  و الگوهاى ازلى و بين المللى روبرو هستيم
البته تفاوتهاى ميان اين »  .ين همان بانو در لباسى ديگر استا«: خواهيم ديد که بقول ضرب المثل عبرانى

کاراکترها، هم هراندازه که سطحى باشند، باز هم جالب و آموزنده اند، اما اکثر اينها به مرور زمان در اثر 
 : آاليش و پيرايش افسانه هاى دينى توسط رهبران و پيشوايان ذينفع ايجاد گشته اند

 درپى پيرايش  و  آرايش اند  ش انددين  ترا  در پى  آالي
 !گر تو ببينى  نشناسيش  باز  بسکه ببستند بر آن برگ و ساز

 
و اما چرا استر بايد هويت واقعى خود را تا مدتى پنهان نگاهدارد؟ معناى عرفانى عدد هفت، سمبليسم گرگ، 

يست و چرا هامان براى چ» قرعه کشى«يا » پوريم«گل رز و گل سوسن در رابطه با استر چيست؟  معناى 
تعيين روز نابودى يهوديان قرعه کشيد؟  چرا در قرآن هامان وزير فرعون قلمداد شده است؟  رموزى که از 

 اين داستان براى شکست هامان هاى بيرون و درون  ميتوان فراگرفت چيستند؟
 

انند شهرزاد قصه گو، ما هم بار ديگر سخن به درازا کشيد و اين داستان به پايان نرسيد، پس چه بهتر که م
 . موکول کنيم و پاسخ اين پرسشها را در بخش سوم اين نوشتار بررسى کنيم» فردا شب«بقيه داستان را به 

 
 
 
 
 
 


