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1. Introduction

In this essay, we try to find the roots of the story, which Manosh,
Roman commander, sends for Kush the tusked in Iranian sources. In
this story, first, we consider Pilate and the role he played in the
crucifixion of Jesus and his ascension, then the cynicism of the
'Simon', an apostle of Jesus, was drawn from the Jews, and finally, the
tricks of the two apostles, 'Adnies' and 'Matthew', in the
Christianization of the Romans are referred to. The first part of the
story (Jesus' ascension) is in Manichaean's words and the sermons of
the hymns about the crucifixion of Jesus in Manichaeism. The second
part (Simon's revenge of the Jews) has been attributed to the kingdom
of the Romans in the history of the Islamic era (History of Bala'mi).
The third part (Adni and Matthew's trick for Christianization the
Romans), according to Abu Ishaq Neishaburi’s Ghisas al- Anbia, is
observed in the acts of Simon.

*Date received: 17/12/2018

Date accepted: 09/11/2019

Email:

h_ardestani_r@yahoo.com

1.
Associate Professor, Department of Persian Language and
Literature, Faculty of Letters and Humanites, Islamic Azad University,
Dezful, Iran

... نگاهی به داستانِ پالطُس/ 20
2. Methodology

In the present descriptive–analytical study, the researcher aimed at
reaching the likely reference(s) used by Iranshan bin Abu al-Khair in
writing the story of Pilatus in Kush-Nama considering its three
mentioned parts, i.e., Jesus' crucification, simon's vengeance, and the
Christianization of Romans by Adina and matthew along with other
Persian texts such as Manichaean texts (based on Islamic culture),
historical texts written in Islamic era (influenced by Persian culture
and myths) and stories related to prophets (developed in Islamic
culture). Also the researcher has tried to answer this question: did
Iranshan wrote Pilatus being influence by only old Persian narratives
or was he also influenced by semitic or Islamic stories?
3. Discussion
In kush-Nama, Manush, the Roman commander, sends five stories
of kings to kush the tusked. One of the stories was related to pilatus
and his role in Jesus' crucifixion. Also, it contained Simon's
vengeance and the role of his two apostles in the Christianization of
Romans. In this study the researcher has tried to provide references
from Persian sources for the mentioned three parts. The first part,
Jesus' ascension, is found in Manichaean texts like Juses' crucifixion
hymns, such as M18+M2753. In this article, first, the disclaim of
Pilatus and appointing Jewish to kill Jesus are referred to.
After crucifixion, they buried him. They wanted to wash his body
with perfumery to prevent its decay but it was Saturday and it was
impossible to do anything on this day based on Jewish beliefs. On
Sunday, Mary Magdalene along with two other people went to Jesus'
tomb at dawn to perfume his body, but they did not find him. Two
angels told Mary to look for him alive among the dead. They remind
her of Jesus' words that he would be resurrected three days after
crucifixion. Then, they asked Mary to inform Simon about the
presence of Jesus. The second part, i.e., Simon's vengeance, was
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attributed to a Roman king in post Islamic history texts, such as
History of Bala'mi. The third part, the trick of Adna and Matthew to
Christianize Romans, is found in Qisas al-Anbiya (stories of the
prophets written by Abu Ishag Neyshaburi). Thus, what is seen in
Kush-Nama is the same Manichean or Persian story (intertwined with
some Islamic elements). It is worth mentioning that in the second
part, displacement was used (from Simon to king of Rome), and in
the third part, there is a breakage component, i.e., what Simon did
was broken in two other people or repeated by two other people.
4. Conclusion
It is concluded that Pilatus story in Kush-Nama and Jesus'
crucifixion have a theme similar to that of Manichaean text
M18+M2753. What is said about Simon's vengeance through Jesus
execution by king of Rome in History of Bala'mi, which is a
translation of Al-Tabari’s History and books of lords from Sassanid
era, is transferred to Simon in Kush-Nama. Also the cunning of
Simon in Qisas al–Anbiya written by Abu-Ishaq Neyshabouri for
Christianization of Romans is broken into Adna and Matthew.
Therefore, it could be said that Iranshan bin Abu al-Khair also used
some Semitic and Islamic elements in Kush-Nama; however, he
retained the original theme of Manichaean story as a part of Persian
mythological references.
Keywords Pilatus, Jesus, Crucifixion, Simon, Adni and Matthew,
Breakage, Transfer
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در کوشنامهو سنجشِ آن با متنهایِ ديگر



دکتر حميدرتا اردستانی رستمی
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چکيده

در این جسترار میکروشیم ترا ریشههایِ داسرتانی را کره مرانوش ،سراالرِ روم ،برررایِ کرو ِ
ش
پیلدندان میفرستد ،در منابعِ ایرانی جستوجو کنیم .در این داستان ،نخسرتْ بره پالطُرس و
نقشی که او در تصلیبِ عیسی داشته و به آسمان رفتنِ او اشاره شدهاست؛ سپس کرینکشریِ
«شمعون» ،حواریِ عیسی ،از یهودیان پیش کشیده شده و نهایتای از حیلۀ دو حرواری« ،ادنری»
و «متّی» ،برایِ مسیحیساختنِ رومیان ،سخن به میان آمدهاسرت .بخرشِ نخسرتِ داسرتان (بره
آسمان رفتنِ عیسی) را در سرخنِ مانررویان و سررودهایِ برردارکررردگیِ عیسری در مانویّرت
میبینیم .بخشِ دوم (انتقامِ شمعون از یهودیان) در تواریخِ دورۀ اسالمیِ ایران (تاریخِ بلعمری
که خودْ ریشه در خداینامهها دارد) به پادشاهیْ از رومیران نسربت داده شرده اسرت .بخرشِ
ی
سوم (حیلهسراختنِ ادنری و متّری بررای مرؤمن کرردنِ رومیران) را مطرابق برا قصرداالنبیرا ِ
ابواسحا ِ نیشابوری ،در کردارِ شمعون میبینیم؛ بنرابراین آنچره در کروشنامرهآمرده اسرت،
همان روایتِ مانوی/ایرانی (آمیخته به عناصری اسالمی) در متنهایِ پیشگفته است؛ با ایرن
تفاوت که در بخشِ دوم ،جابهجایی و در بخشِ سوم ،شکستگی در رخداد وجود دارد.
واژههططای کليططدی :پرررالطُس ،عیسرری ،برررردارکردگی (تصررلیب) ،ش رمعون ،ادنرری و متّرری،
جابهجایی ،شکستگی.
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 .1مقدّمه
در کوشنامه مانوش ،ساالرِ روم ،پنج داستان در اخبارِ شاهان را برایِ کروشِ پیرلدنرردان
میفرستد .یکی از داستانها ،در پیوند با پالطُس و نقشی است که او در بهدارکشیدنِ عیسری
داشتهاست .همچنین در این داستان ،از کینکشیِ شمعون و همینطور اینکه گونره دو نفرر
از حواریانِ او در مسیحیکردنِ رومیان نقش داشتهاند ،سخن به میان میآید.
نانکه آشکار اسرت ،در ایرن داسرتان از شخصریّتهرایی یراد شرده اسرت کره مقردّمتای،
سخنگفتن دربارۀ آنان ،بایسته به نظر میرسد.
پونتیوس پالطُس که در داستانِ کوشنامه از او نام بُرْده شده است ،در سالِ  29میالدی
از سویِ رومیان ،حاکمِ یهودیّه میشود و در اورشلیم به قضاوت میپردازد (یوحنّا .)28 :18
او با وجودِ آنکه درمییابد عیسی را هیچ گنراهی نیسرت و خرود نیرز بِردان اقررار دارد ،او را
تسلیمِ یهودیان میکند؛ زیرا میداند که یهودیان از او خشنود نیستند و بر آن است برا تسرلیمِ
عیسی بِدانها ،دلِ آنران را بره دسرت آودردد (هراکس .)236-235 :1383 ،او مطرابق برا زبرورِ
مانوی ،مُزدورِ هرود ،پادشاهِ روم ،است (آلبری و دیگری.)80 :1388 ،
شمعون یکی از دوازده حواریِ عیسی است (همان )175-174 :و معرروف بره پطررس
(انجیرلِ متّری « .)2-1 :10عیرسی دو سررال در برریتالْمُقدردسس دعرروت کرررد؛ رون کررسی
نمی پهیرفت ،عازمِ مصر شد .در راه به جمعیْ گرازران رسرید .دوازده کرس بودنرد و ایمران
آودرْددند .ایشان حواریاناند .اسامیِ ایشان این است :بطررس و انردراوس و یقربس و یحرنس،
فیلبس ،برتلیماس ،توماس و ماتیراس ،شرمعون ،یرودس ،یقربس و یهرودا» (مسرتوفی:1387 ،
 1.)56شمعونْ مهترِ حواریان بود .او کسی است که ون جهودان او را به گرو میگیرنرد ترا
به عیسی دست یابند ،عیسی را انکارِ میکنرد و میگویرد« :من از عیسی بیزارم و از یرارانِ او
نیادم .از او بیزار شد و کافر شد» (بلعمری546 :1385 ،؛ طبرری 2.)521 /2 :1390 ،در تراریخِ
گُزیده این مسئله که شمعون بره عیسری کرافر شرد ،انکرار مریشرود« :جهرودانْ از حواریران،
شمعون را بگرفتند و عیسی را از او طلبیدند .نشان نرداد و در عیسری کرافر نشرد» (مسرتوفی،
 .)57 :1387مطابق با خبری ،عیسیْ او را جانشینِ خود میسرازد « :رون جبریرل آمرد کره او
[عیسی] را به آسمان بدردد ،وی مر یارانِ خویش را گفرت :کیسرت از شرما کره جرانِ خرویش
لسرالم،
فدایِ من کند ،نصرتِ دینِ خدای را .کس اجابت نکرد مگر شمعون .عیسری ،علیره ا ّ
او را ولی عهدِ خویش کرد و گفت :اگر از این وقعت سالمت یابی ،نایبِ من باش» (قصدِ
قرآنِ مجید.)47 :1347 ،
ادنی و متّی نیز مطابق با متنِ کوشنامره از حواریران هسرتند کره در پریِ مرؤمنسراختنِ
رومیان درمیآیند .مطرابق برا انجیرل (متّری 3 :10؛ مدررقُس  )14 :2و زبرورِ مرانوی (آلبرری و
دیگری )172 :1388 ،متّایِ حواری ،به باجگیری آوازه داشته و گویرا رون مر مورِ مالیرات
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بوده است ،او را باجگیر گفتهاند؛ امّا همانگونه که جالل متینی در پانوشتِ داستانِ پالطُرسِ
کوشنرامه اشاره کرده است« ،نامِ هیچیک از حواریان با ضبأهایِ دوگانۀ کوشنامه تطبیرق
نمیکند» (ایرانشان بن ابیالخیر .)175 :1377 ،به عقیدۀ متینی ،به نظرر مریرسرد «ادنری» در
کوشنامه تصحیفی از نامِ «اندریاس» در انجیل (متّی  )2 :10و «انردراییس» در تراریخِ طبرری
(طبری )522 /2 :1390 ،باشد (ایرانشان بن ابیالخیر.)175 :1377 ،
این نکته را بر گفتههایِ متینری ،بایرد بیفرزاییم کره در مرتنهرایِ تراریخیِ دورۀ اسرالمی
همچون زدیْنالْادخبار (گدرْدیزی )50 :1384 ،و تاریخِ بلعمی (بلعمی )548 :1385 ،دو حرواری
که عیسی آنان را به روم گسیل میدارد« ،پطرس» و «برولس» هسرتند .در تراریخِ گُزیرده ،دو
نامِ پطرس و «اندراوس» در کنارِ هم آمدند (مستوفی )56 :1387 ،که میدانیم این دو مطرابق
با انجیل (متّی  )2 :10برادر بودند؛ پس ه بسا «بولس» در متنهرایِ تراریخیِ دورۀ اسرالمی،
همان «اندریاس/اندراوس/اندراییس» یا «ادنیِ» کوشنامه است که البتّه از دیدِ واژگانی هریچ
پیوندی نمیتواند میانِ اندریاس با بولس باشد .خواهیم دید کره در مرتنِ کروشنامره ادنری و
متّی به روم میروند؛ امّا در متنِ تاریخِ طبری این دو برایِ تبلیرغِ دیرنِ عیسری ،راهریِ سرودان
میشوند (طبری .)522 /2 :1390 ،این نکته را هم بیفرزاییم کره در زدیْرناْلداخبرار ،در یرادکردِ
پزشکان ،از کسانی ون «اوراس» یا «ایواس» نام بُرْده شرده اسرت (گدرْدیرزی.)430 :1384 ،
این نام بیشباهت به نامِ اندریاس نیست؛ همان حرواریِ عیسری کره در کروشنامره در جامرۀ
پزشک به دربارِ پالطُس میرود.
 .1-1شرح و بيانِ مسئله

در این پژوهش که به روشِ توصیفی ر تحلیلی صورت گرفته است ،برآنیم با توجّره بره
سه بخشِ یادشده در داستانِ پالطُسِ کوشنامه :بر دار کردنِ عیسری ،کرینکشریِ شرمعون و
مسیحی کردنِ رومیان به دستِ ادنی و متّی و سنجشِ این سه بخش با متنهایِ دیگررِ ایرانری
همانندِ متنهایِ مانوی (کره در بیررون از فرهنرگِ اسرالمی شرکل گرفتره اسرت) ،مرتنهرایِ
تاریخیِ دورۀ اسالمی (که بیت ثیر از فرهنگ و اسطورههایِ ایرانی نیز نبودند) و داستانهایِ
در پیوند با پیامبران (که گویا در فرهنگِ اسالمی پرورش یافتهاند) ،به منبع یا منابعِ احتمرالیِ
موردِ استفادۀ ایرانشان بن ابیالخیر در سرودنِ داستانِ پالطُسِ کروشنامره دسرت یرابیم .جُرز
این ،نگارنده در این جستار میکوشد به ایرن پرسرش کره آیرا ایرانشران در سررایشِ داسرتانِ
پالطُس ،صرفای تحتِ ت ثیرِ جوهرۀ اصیلِ روایرتهرایِ ایرانریِ کهرن بروده یرا برا سرابقهیرافتنِ
باورهایِ اسالمی در ایران ،از روایرتهرایِ سامی/اسرالمی نیرز تر ثیر گرفتره اسرت ،پاسرخی
مقدّماتی دهد.
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 .2- 1پيشينة پژوهش

اگر رره پژوهنرردگانِ حرروزۀ ادبِ پهلرروانی ،در آثررارِ حماسرریای کرره پررس از شرراهنامۀ
فردوسی پدید آمده است،کموبیش به مطالعه و پژوهش پرداخترهانرد ،نگارنرده در موضرو ِع
موردِ بحثِ پیشِ رو ،پیشینهای نیافرت و (ترا آنجرا کره مطالعراتِ او نشران مریدهرد) بره نظرر
میرسد این پژوهش ،فاقدِ هر گونه سابقهای است.
 .3- 1ترورت و اهمّيّتِ پژوهش
بررسیِ متنهایِ گوناگونِ ادبری و دینری در دورههرایِ مختلرفِ تراریخی ،ایرن نکتره را
اثبات میکند که فرهنگِ ایرانی اگر ه در ظاهر تفاوتهایی در دورههرایِ گونراگون دارد،
در بطنِ خود ،به هم پیوسته بوده است و آثارِ دورۀ اسالمی ،از فرهنگِ کهنِ ایرانی بُریرده و
از هم گسیخته نیست؛ بلکه فرهنگِ ایرانی با پرهیرشِ فرهنرگهرایِ دیگرر ،پیوسرته خرود را
پروریده و اینگونه به غنایِ خود یاری رسانده است .پژوهشِ پیشِ رو با در نظر داشتنِ ایرن
دیدگاه ،ضرورت دارد و مهم مینماید.
 .2بحث و بررسی
برایِ پررداختن بره آنچره پریش از ایرن آمرد (بحرث دربرارۀ منرابعِ ایرانشران در سررودنِ
داستانِ پالطُس :همسانی ،جابهجایی و شکستگی در آن) ،ضررورت دارد در آغراز آنچره
را ایرانشان در این باره بازگفته است ،بیاوریم .این داسرتان را در سره بخرش برازمیآودریرم و
میشنویم:
بخشِ نخست :بردار کردنِ عيسی و به آسمان رفتنش

دگرررررر داسرررررتانِ پالطُرررررس بررررره رُوم

کرره خررونِ مسرریح از بُندرره داشررت شرروم

ز کرررررررردارِ او برررررررازگویم نشررررررران

یدکررری قیصرررری بُررروُد برررر سرکشررران

بِرردانگرره کرره آشررفته شررد بررر زمررین

گررررروهِ یهررررود از مسرررریحِ گُررررزین

ناسرررزا گفرررت ازو هرررر کسررری
یدکررری د

ز دیررردارِ ایشررران نهررران شرررد بسررری

یهرررررودا مرررررر او را بِدیشررررران نِمرررررود

کررره یرررارِ مسررریحِ گررررانمایررره بُررروُد

ررو در کررارِ عیسرری برفررت آنچرره رفررت

سرررویِ آسرررمان بُررررْد یرررزدانْشْ تدفْرررت

بماندنرررد از آن پرررا ْتدرررن برررر زمرررین

ده و دو تررررن از کررررارگُزارانِ کررررین

بخشِ دوم :کينکشیِ شمعون

کررره خررروانی حرررواری همررری نامشررران

ز شررررمعون برآمررررد همرررره کامشرررران

برررره کررررینِ مسرررریحا نیرررراز آمرررردش

ز هرررر سرررو سرررپاهی فرررراز آمررردش
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ده و دو هررررزار از جهررررودان بکُشررررت

برفررت از جهرران نیررز و بنمررود پشررت

بماندنرررررررد ده ترررررررن ز یرررررررارانِ او

گُزینرررررررررررررررررررران و از رازدارانِ او

بخشِ سوم :نيرنگِ ادنی و متّی

از ایشررران دو ترررن سرررویِ روم آمدنرررد

نهرررانی بِررردان مررررز و بررروم آمدنرررد

یدکررری آن گُزیرررده کررره ادنررریشْ نرررام

جرررروانی هشررررومند و مررررردیْ تمررررام

وُگررررر نررررامِ دیگررررر بجررررویی ز مررررن

مدتررریمدررررد و کُرررلْ آنْ سررررِ انجمرررن

سرررگالش نرررین بُررروُد برررا یرررکدگرررر

کرررره از مررررا نبایررررد کرررره دارد خبررررر

نهررران گشرررت متّررری و ادنررری برفرررت

بررره نرررزدِ پالطُرررس خرامیرررد تدفْرررت

بِرررردو خویشررررتن را پزشررررکی نِمررررود

همررری در پزشرررکی دسرررخُن برفرررزود

پالطُرررررس بفرمرررررود ترررررا پیشرررررکار

یدکررری انجمررررن کررررد هنگررررامِ بررررار

بزرگررررانِ آن شررررهر کردنررررد گرررررد

همانررا فررزون آمررد از شصررتْ مدرررد

رررو ادنررری ز کرررارِ پزشرررکی دسرررخُن

برررررآودرْد ،خیررررره بمانْررررد انجمررررن

پراگنررررررده گشررررررتند و درماندنررررررد

همرری هررر کسرریْ جررادوش خواندنررد

نرران گشررت ادنرریْ برره نزدیررکِ شرراه

کررره هزمررران فرررزودش یدکررری پایگررراه

بزرگرررران از ادنرررری برررره درد آمدنررررد

یکایرررررک بررررررِ شررررراه گردآمدنرررررد

کررره ادنررری دسرررخُن خیرررره راندرررد همررری

پزشرررکی بررره دانرررش ندانرررد همررری

نررره دارو شناسرررد نررره درمررران ،نررره درد

ترررو ای شررراه ،گِرررردِ فرررریبش مدگدررررد

بِررردو گفرررت ادنررری کررره شررراهِ برررزرگ

دسرررخُنهرررایِ بررریدانشرررانِ سرررترگ

نگیررررررد ،کُندرررررد بنرررررده را آزمرررررون

برره دردی کرره باشررد ز برراد و ز خررون

بفرمررای تررا هررر رره ک ررّ اسررت و کررور

اگررر پررایْ سسررت اسررت و انرردام شررور

اگرررر هسرررت ده سررراله بیمرررارِ ریرررش

از ایررن شررهر و ز کشررور آردنررد پرریش

اگرررر مرررن بررره یدرررک مررراه نیکرررو کرررنم

تنررری خویشرررتن را بررریآهرررو کرررنم

وگرنررره کررره یابرررد ز قیصرررر گُریرررز؟

بررره یکبرررارگی خرررونِ ادنررری بریرررز

برآمرررررد مُنرررررادیگری گِرررررردِ شرررررهر

کره هرر کررس کره او دارد از رنرجْ بهررر
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سراسررررر برررره درگرررراهِ شرررراه آودریررررد

بِرررردین مایررررهودر بارگرررراه آودریررررد

کرره ادنرری همرره کرررد خواهررد درسررت

ب ره درمرران همرری درد خررواهیم شُسررت

نخواهررد ز کررس مُررزدْ ایررن پررا رای

همررری شرررم دارد بررره مُرررزدِ خررردای

برره یدررک هفترره آمررد برره درگرراهِ شرراه

ز بیمررررارِ برررریمدررررر ،فررررزون از سررررپاه

سررررررِ مررررراه از آن لشرررررکرِ دردمنرررررد

بپردخرررت و برررر کرررس نیامرررد گزنرررد

از ادنرررری همرررره روم شررررد شررررادکام

بررره پررریشِ پالطُرررس برافراخرررت نرررام

بدانسررت کررادنی کشرریده اسررت رنررج

بسررری خلعرررتش داد و دینرررار و گرررنج

پزشررکِ پالطُرررس شرررد و هرررمنشسرررت

همرریسرراخت دیررندار بررا بُررتپرسررت

ترررو را سرررازگاری رسررراندد بررره کرررام

خُنُررک هررر کرره را سررازگار اسررت نررام

که یدک نرد بگهشرت از ایرن روزگرار

جررررروانی گرامررررری بررررررِ شرررررهریار

کررررره همرررررزادِ او بُررررروُد و پیونررررردِ او

بررررر او مِهرررررش افررررزون ز فرزنرررردِ او

بررره سرررکته یدکررری روزْ ناگررره بِمُررررد

پالطُرس برره خرواری و غررم دسرت بُررْد

همررره جامرررۀ قیصرررری کررررد رررا

پراگنررد بررر ترراج و بررر تخررتْ خررا

رررو بشرررنید متّررری بررره درگررراه شرررد

رررو بیگانررره انررردر بررررِ شررراه شرررد

برره ادنرری نررین گفررت کررای نابکررار

غمررران از ترررو بینرررد همررری شرررهریار

از ایررن سرران جرروانی تررو دادی برره برراد

وُگرنررره نبرررودش بررره دل مررررگْ یررراد

رررو دانرررش نررردانی و درمررران و درد

برررره گِرررررردِ درِ پادشررررراهان مگررررررد

بِررردو گفرررت ادنررری کررره یافررره مگررروی

بِرررردین راهِ برررریدادْ خیررررره مپرررروی

کرره جاویررد کررس زنرردگانی نجُسررت

هرر آن کرس کرره زایرد بمیررد درسررت

بِررردو گفرررت متّررری کررره ای بررردگُمان

برره پیررری نهرراده اسررت یررزدانْ زمرران

ز خررواب و خررورش مدررردْ گررردد تبرراه

برره دانررش ترروان داشررت مررردم نگرراه

تررو را ررون نبرروده اسررت دانررشْ تمررام

تبررره کرررردی او را و شرررد کرررارْ خرررام

ررررو دانررررش نیرررراموزی از دانشرررری

همررری الجررررم خیرررره مرررردم کُشررری

مرررررا ایررررن مسرررریحِ پیمبررررر نِمررررود

تررو گفترری کرره او خررودْ پیمبررر نبررود
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ررو خسررتو شرردی تررو بِرردان رهنمررای

کرررنم زنرررده ایرررن را بررره نرررامِ خررردای

هررماکنررون از ایررن خررا ْ برررداردمدش

برره یدررک هفترره نزدیررکِ شرراه آرمدررش

بِررردو گفرررت ادنررری کررره هرررمداسرررتان

شرردم بررا تررو یدررک ره بِرردین داسررتان

اگرررر ترررو همررری مُرررردهْ زنرررده کُنررری

دسرررزا گشرررت مرررا را کررره بنرررده کُنررری

نخسررتین کسرری کانرردر آیررد برره دیررن

مررررنم و آنگهرررری شررررهریارِ گُررررزین

دگرررر پرررا ْدسرررتور و ایرررن سرررروران

برره تررو بگرررویم از کررران تررا کررران

کنارنرررگ گفتنرررد و قیصرررر بررره نیرررز

کرره اکنررون بهانرره نمانررده اسررت یررز

گررر ایررن زنررده گررردد همرره بگرررویم

برره راهرری کرره پررویی بررر آن ره رویررم

ببسرررررتند پیمررررران و متّررررری بردفرررررت

مرررر آن مُررررده را از میررران برگردفرررت

سرررویِ کررراخْ آن ترررنِّ مُررررده بشسرررت

به درمانْ به یدک هفته کرردش درسرت

بررره هشرررتم سرررویِ قیصرررر آمرررد دوان

جرررروان بررررا وی و رویْ بررررا ارغرررروان

بِررررردو بگرویدنرررررد و برررررر دیرررررنِ او

گرفتنرررررررررد از او راه و آیرررررررررینِ او

همرررره رومْ دیررررنِ مسرررریحا گرفررررت

زن و مدرررررردْ راهِ سرررررکوبا گرفرررررت

ررو خواهررد کرره کرراری بباشررد خرردای

برره انررد ترررین مایرره آیررد برره جررای
(ایرانشان بن ابیالخیر)178-174 :1377 ،

پس از روایتِ این داستان ،میکوشیم تا در منابعِ ایرانی ،برایِ سه بخشِ مطرحشده در
کوشنامه ،سر شمهای بیاوریم .نخست بردار کردنِ عیسی با همکاریِ پالطُس و به آسرمان
رفتنِ عیسی را در متنی مرانوی (کره نویسرندگانِ ایرن مرتنهرا ،بره شردّت از مسریحیّت تر ثیر
پهیرفته بودند/نیولی107 :1373 ،؛ دیویس )169-164 :1373 ،جستوجو میکنیم.
 .1- 2بر آسمان رفتنِ عيسی در متنِ مانویِ ()M18+M2753

یکی از متنهایِ پارتیِ مانوی که دربارۀ تصرلیبِ عیسری اسرت ،مرتنِ M18+M2753

است .در متنِ پارتی پیشِ رو که عنروانِ سررودِ تصرلیب (بردارکردگری) را دارد ،نخسرت از
سلبِ مسئولیّتِ پالطُرس در کُشرتنِ عیسری سرخن گفتره شرده اسرت و واگرهاریِ عیسری بره
جهودان که منجر به تصلیبِ او میشود .پس از برردار کرردنِ او مریبینریم کرره عیسری را بره
گور میسپارند .میخواهند او را با عطریات شستوشو دهند تا جسد فاسد نشود؛ امّرا دیگرر
3
روزِ شنبه فرارسیده است و نمیتوان این کار را انجام داد .در روزِ یکشنبه ،مرریمِ مجدلیّره
و دو نفرِ دیگر در هنگامِ خروسْخوان ،برایِ مالیدنِ عطرْ بر ترنِ عیسری بره نزدیرکِ گرورِ او
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 آنها بره مرریم. در این هنگام با دو فرشته روبهرو میشوند.میروند؛ امّا او را در قبر نمییابند
ِ آنران ایرن سرخنِ عیسری را یراد.توصیه میکنند که عیسایِ زنده را در میانِ مُردگان مجویند
 پس از سره روز،مریم میآودردند که گفته بود ون او را به صلیب بکشند و به خا سپارند
 از مریم مریخواهنرد کره نرزدِ شرمعون (مهتررِ حواریران) و، پس از این.رستخیز خواهد کرد
4
.دیگر حواریان برود و آنان را از وجودِ مسیح آگاه سازد
:در اینجا نخست حرفنوشتِ متنِ مانوی و سپس ترجمۀ متن خواهد آمد
d›rwbdgyftyg b›š›ẖ›n
M18
R
1 r›štyft bgpwhr ›st ›wt
2 pyltys wy›wrd kw ›z wnwh
3 ›c ‹ym bgpwhr gwxn ›byy›d
4 ›hym˚˚ qtrywn›n u ‹strywtn
5 ›c pyltys frm›n ›wh pdgryft
6 kw ‹ym r›z ›ndrz d›ryd ›wt
7 yhwd›n wxd dhynd pdkyšg˚˚ byd
8 ›bdysyd kw pd ‹ywšmbt pd
9 mwrgw›g sr ›gd mrym šlwm
10 mrym ›d ›b›ryg ws jnyn
11 ›wš›n bwd›c›r wxš nyrd
12 ››wrd˚˚ nzd ›w dxmg ›bnft ›hynd
13 ›wš›n ›b[13-14
14 fry[štg 17-18
V
1 wynyd wrc pdycg wyg›hyft
2 cy qyrd mrym šlwm ›wt
3 ›rsny›h kd dw fryštg ›w
4 hwyn pwrsynd kw m› jywndg
5 ›d mwrdg›n wx›zyd˚˚ yyšw‹
6 sxwn ›by›d d›ryd cy pt
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7 glyl›h ›w ›šm›h
8 wy›fr›št kwm ›bysp›rynd
9 ›wt qrynd d›rwbdg hrdyg
10 rwc ›c mwrd›n ›xyz›n˚˚
11 pt nydf›r šwyd ›w glyl›h
12 ›wt ›zd qryd ›w šymwn ›wt
13
12-13 ]›b›ryyg
14
17-18
] (k)w
M2753
R
1 (x)w(d)[›y 14-15
2 dšn ›rg w›x[t 11-12
3 ››syd yyšw ny ‹yd[6-7
4 7-8] (w)x›zyd˚˚ qyrd ›[2-3
5 12-13
]dyd w(y)[›g
6
traces of two letters
V
1 bits of letters
2 13-14
](›)n kw xwd›yn
3 4-5 ›](c) dxmg ‹zg(r)yft ›wt ny
4
z›](n)›m kw bwrd u ›[6-7
5 5-6 h]rw dw ‹dgd[8-9
6 8-9 ](.)›n wš[9-10 (Morano, 2000: 404-408).
:ترجمة متن
سرودِ بردارکردگی
رویِ برگِ دستنويس

[به] راستی [او] پورِ بغ است و
پالطُس پاسخ داد که مرا بنگر[ید]ن
از این خونِ پورِ بغْ بیبهره
 پاسبان و سربازان.هستم
:از پالطُس فرمان نین پهیرفتند

1
2
3
4
5
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6
7
8
9
10
11
12
13
14

که این راز [همانندِ] فرمان دارید و
یهودیان خودْ شُمار دهند (حسابْ پس دهند)؛ امّا
به نظر میرسد که در یکشنبه به
آغازِ خروسخوان آمدند ،مریم ،سالومه.
مریم به همراهِ بسیار زنانِ دیگر
آنان بویهایِ خوشایند نزدیک
آودرْددند .نزدیک به دخمه آمدند
آنان ...
فرشته

پشتِ برگِ دستنويس

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

بنگرید معجزه را بر بنیانِ گواهیای
که کردند مریم ،سالومه و
ارسنیاه .هنگامی که دو فرشته از
آنان خواهند که زندگان
در میانِ (به همراهِ) مُردگان جستوجو نکنید.
سخنِ عیسی به یاد دارید؛ ه ،به
جدلیله شما را
آموخت که مرا میسپارند
و کدشدند به صلیب ،سومین
روز از [میانِ] مُردگان برخواهم خاست.
با شتاب روید به جدلیله
و آگاه سازید شمعون را و
 ...دیگران
 ...که

M2753

رویِ برگِ دستنويس

1
2
3
4
5

خداوندگار ...
پهلویِ راست گفت:
بیایید .مسیح اینجا نیست
[میدانم ه] جستوجو میکنید .کرده است [او رستخیز]
[آنها آمدند] آنجا را دیدند.
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( 6اثرِ دوِ حرف)
پشتِ برگِ دستنويس

( 1تعدادی حروف)
 ... 2آن که خداوندگاران
 ... 3از دخمه بیرون شد و
 4نمیدانم که بُرْد و
 ... 5هر دو وارد شدند
 ... 6آن ...
داستانِ به دار کشیدنِ عیسی را در منابعِ ایرانی ،افزون بر متنهایِ مرانوی کره نمونرهای
از آن یاد شد ،در متنهایِ دیگرِ ایرانیان ون آثارالباقیه (بیرونی ،)487 :1389 ،زدیْنالْادخبرار
(گدرْدیزی ،)49 :1384 ،تاریخِ گُزیده (مستوفی ،)57 :1387 ،مجمعاالنسراب (شربانکارهای،
 )144 :1381و ...میتوانیم ببینیم.
این نکته در اینجا شایستۀ افرزودن اسرت کره وصرفی را کره دربرارۀ ادنی/انردریاس در
کوشنامه میبینیم« :یدکی آن گُزیده که ادنیشْ نام/جوانی هشومند مردیْ تمام» برهگونرهای
آن را در متنهایِ غربیِ مانوی هم مییابیم« :انردریاس همرزادِ اندیشرهای سرترگ اسرت» یرا
دربارۀ او گفته میشود« :نخستْ تندیسِ مقدّس» (آلبری و دیگری .)174 ،171 :1388 ،ایرن
نکته نشان میدهد کره ادبیراتِ فارسری و بره ویرژه ادبیراتِ حدماسریِ مرا ،در ادامرۀ ادبیرات و
عناصرری از آن را در خرود نگراه داشرته
ِ
فررهنگِ پیش از اسالم شکل گرررفته و دسرتِکرم
است.
 .2-2جابهجايیِ نقشِ ملکِ روم در تاريخِ بلعمی (کينکشی از يهوديان) به شطمعون
در کوشنامه
در کوشنامه دیدیم که گونره شرمعون ،حرواریِ عیسری ،انتقرامِ خرونِ او را برا کُشرتنِ
دوازده هزار نفر میگیرد .این خویشکاری کره در کروشنامره بره شرمعون نسربت داده شرده
است ،پیش از آن در تاریخِ بلعمی به مدلِکِ روم نسبت مییابد .سخنِ بلعمی را ببینیم:
 ...و هر شبی مریم ،مادرِ عیسی ،با آن زن که عیسی او را درست کرده بود 5،بیامدی و زیرِ دار با

هم تا روز بگریستندی و ون هفتم بود خدای عزّوجلْ عیسی را از آسمان فرودآودرْد سویِ مریم تا
آن شب که مریم او را بدید و بدانست که کُشته نیست و دلش بیارامید و آن شب به خانۀ مریم بود و
یحیی بن زکریا را بخوانْد نزدِ خویشتن و حواریانْ دوازده تن بودند :یکی شمعون که از عیسی بیزار
شده بود و یکی دیگر بود که عیسی را بسی درم بفروخته بود و جهودان را بر او دلیل بود و ده تن
مانْده بودند از حواریانِ عیسی .آن شب ایشان را طلب کرد و هفت تن از ایشان بیافت .از ایشان پرسید
که آن یک تن از شما که مرا بسی درم بفروخت و جهودان را بر من دلیلی کرد ،به ه رسید؟ گفتند:
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پشیمان شد .دانست گناه کرد .خویشتن را بکُشت .عیسی گفت :اگر خدای را توبه کردی ،خدای
تعالی توبۀ او بپهیرفتی .او خویشتن را به ناشایست کُشت که هیچ گناه نیست که به عفوِ خدای اندر
نگنجد .پس عیسیْ وصیّت کرد یحیی را و این هفت تن را از حواریان که دینِ او نگاه دارند .گفت
که خدلْق را از پسِ من به خدای خوانند و به دینِ او خوانند و هر کس را به سویی از جهان فرستاد که
به هر ناحی تی خدلْق را به خدای خوانند و پیغامبری و شریعتِ وی بر انجیل و  ...عیسیْ یحیی را خلیفت
کرد و ایشان را وصیّتِ تمام کرد و مریم را بدرود کرد و سپیدهدم ببود و دعا کرد خدای عزّوجلّ را
تا او را بر آسمان بُرْد و ترساان امروز آن شب را بزرگ دارند؛  ...پس دیگر روز ببود حواریان میا ِن
خدلْق آمدند و گفتند که دوشْ عیسی از آسمان فرودآمد و ما را او وصیّت کرد به خوانْدنِ خدلْق به
پیغامبریِ او .جهودانْ ایشان را بگرفتند و بزدند و بازداشتند و عهاب همیکردند که بیزار شوند و
ایشان نشدند و خبر از شام به مدلِکِ روم شد و به بیتالْمُقددسس هردوساالصغر مدلِک بود؛ پس مدلِک را
خلْق را آیتها نِمود و از مادر آمد
خبر شد که در میانِ بنیاسراییل مردی بیرون آمد نامِ او عیسی و د
بیپدر و جهودان از پسِ آن آیتها که بدیدند او را بکُشتند و برر دار کردند و اکنون مردمان او را
عهاب میکرنند کره از او بیرزار شویرد .مدلِرکِ روم برا سپاهِ بسریار روی به بیتالْمُقددسس نهاد و از
بنی اسراییل و جهودانِ بسیار کُشت و آن حواریان را از دستِ ایشان بستد و به دینِ عیسی بگرویدند و
آن حواریان را که بر زمینِ روم خلیفت کرده بود ،با خویشتن بِبُرْد و دیگر حواریان را ندبُرْد که بفرمود
خلْق را بر دینِ عیسی خوانید؛ نانکه عیسی شما را فرمود( .بلعمی:1385 ،
که به جهان اندر بپراکنید و د
)549 -547

آنچه در اینجا میبینیم ،عنصرِ جابهجرایی در حماسره اسرت .حماسره ریشره در اسرطوره
دارد و «برداشتِ مشتر ِ ذهرنِ دسرتهجمعری و شایررد نراآگرراهانۀ گررروهی از مررردمان را
منعکس میکند؛ از این رو ،اسطوره در هر زمان شکل و نقش و کراربُردِ ویرژهای دارد و در
جریانِ زمان و در مرزهایِ متفراوتِ جغرافیرایی و در میرانِ مردمرانِ گونراگون ممکرن اسرت
دستخوش دگرگونیهایی شود و نقشهایِ تازهای بپهیرد و در جریانِ یرک تغییررِ تردریجیِ
ناآگرراه یررا از رویِ یررک دگرگررونیِ بنیررادی و عمرردی گونررههررایِ جدیرردی پیرردا کنررد و برره
شکلهایِ ترازهای ماننردِ افسرانه ،داسرتانِ حماسری ،تمثیرل یرا نقرلِ عامیانره درآیرد .مجمرو ِع
اینگونه تکوین و تغییرات و شکلپهیریهایِ متفاوت را میتوان جابهجاییِ اسطوره نامیرد»
(سرکاراتی .)213 :1393 ،برایِ نمونۀ جابهجایی ،میتوان به گدیومدرتدنِ اوستا و کُشته شدنِ او
به دستِ اهریمن اشاره کرد که در شاهنامه« ،جابهجا شده و به صورتِ کُشته شدنِ سریامک،
پسرِ کیومرث ،به دستِ دیو منعکس شده است» (همان.)220 :
بنا بر آنچه گهشت ،آنچه از خویشکاریِ ملکِ روم (انتقام از یهودیران) در مرتنِ تراریخِ
بلعمی به شمعون در کوشنامه نسبت یافته است ،دقیقای از گونۀ جابهجایی است.

 / 36نگاهی به داستانِ پالطُس...
 .3-2شکستگیِ نقشِ شمعونِ ق صاالنبيا(حيله بطرایِ مطنمنسطاختنِ روميطان) در
ادنی و متّایِ کوشنامه

نانکه در کوشنامه دیدیم ،پس از آنکه شمعون به «کینِ مسیحا نیراز آمردش» ،دوازده
هزار نفر از جهودان را میکُشد .در پیِ کینکشیِ او ،دو ترن از حواریان به نامِ ادنری و متّری،
برایِ مسیحیساختنِ رومیان نیرنگ میکنند .پیش از آن متن ،در قصرداالنبیرایِ ابواسرحا ِ
متوسرل بره حیلره مریشرود و در
ّ
نیشابوری میبینیم که به جایِ ادنی و متّی ،شمعون است که
عینِ آزادسازیِ حواریانِ عیسی ،موجربِ ایمرانآودرْددنِ رومیران بره مسریحیّت مریشرود .ایرن
داستران را از کترابِ قصداالنبیا میخروانیم:
هنوز مریم زنرده برود کره عیسی را طلب میکردند تا بکُشند و مریم هر روز به زیرِ دار آمدی و
بگریستی و ندانستی که عیسی را به آسمان بُرْدهاند .ون دو شب یا هفت شب بگهشت ،آنگاه
خدای تعالی عیسی را به زمین فرستاد .گفت برو و حواریان را بخوان و وصیّت کن و تا مادرت نیز
بداند که تو زندهای .آنگاه عیسی ،علیه السّالم ،به زمین آمد ... .آنگاه بیامد و مریمِ مجدالنی را
زیارت کرد و او را مُژده داد و حواریان را بخوانْد و گفت مرا به آسمان بُرْدند و نتوانستمی شما را
خلْقان دور باشید که من
بِدان وقت وصیّت کردن ...خدلْق را از معصیّت پرهیز فرمایید و از آزارِ د
اکنون به آسمان همیشوم و به آخر الزّمان باز فرود آیم ... .پس حواریان به شب در آن کوه عبادت
می کردند .ون وقتِ سحرگاه بود ،به سجده در خواب شدند .ون بیدار شدند ،هر دو تن خود را
بر درِ شهری یافتند و زبانِ ایشان آموخته؛  ...پس دو تن به روم افتادند و دو تن به زمینِ حبشه افتادند
و دو تن به زمین افریقیّه افتادند و دو تن به انطاکیه افتادند و دو تن به زمینِ بربر افتادند  ...و هر کسی
بِدان شهر افتادند که فریشتگان راه نِمودند .خدلْق را دعوت میکردند و میگفتند که بگویید :الاللّه
اِلّااللّه ،عیسی رسول اللّه .مردمانِ شهر ایشان را بزدندی و آن دو تن که به زمینِ انطاکیه افتادند ،اهلِ
انطاکیه را دعوت کردند .مردمِ شهر غوغا کردند و ایشان را بسیار بزدند و بگرفتند و به نزدیکِ

مدلِکِ شهر بُرْددند .مدلِک فرمود که ایشان را بازدارید .بازداشتند و گویند که بزرگترِ ایشان شمعون-
ال صّفا بود .آنجا که بود آگاه شد؛  ...پس شمعون بیامد بِدان شهر .هر ند جهد کرد که درِ زندان
بگشاید ،نتوانست گُشادن که آن دری بود عظیم ... .گویند که جبریل آنجا حاضر بود .درِ زندان
برداشت تا شمعون پیشِ یاران درآمد ... .آنگاه یاران را گفت :ودیْحدکُما .را نین کردید؟ ...من
حیلهای کنم تا مگر شما از این مشقّت راحت یابید .من اکنون به نزدیکِ این مدلِک شوم و نان کنم
ک او بیایید و بگویید که ما بیماران را بهتر کنیم و نابینا را بینا
که او شما را بخواندد .ون به نزدی ِ
کنیم و پیسی بِبدریم و از نزدیکِ ایشان بیرون آمد و به نزدیکِ بُتخانۀ ایشان رفت و گفت :در را باز
کنید تا درآیم .در باز کردند .ساختْ خدای را سجده کردن ،به تضرّع و ابتهال و گریستن و ایشان
نان گُمان بُرْدند که او از بهرِ بتان میگرید .خبرِ او به مدلِک برداشتند که نین کسی آمده است .او
را بخوانْد و به خود نزدیک کرد و گفت :میشنوم که تو جهدِ بسیار میکنی در پرستیدنِ بُتان .تو را
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نزدیکِ من قدر و منزلتی است .هر حاجت که داری بخواه .گفت من شنودهام که پیشِ تو دو تن
آمده است و دعویِ پیغامبری میکنند .ایشان را بازداشتهای .میخواهم که بفرمایی تا ایشان را بیارند
تا به ه حجّت می گویند .مدلِک فرمود تا ایشان را بخواندند .ون بیامدند و شمعون را بدیدند ،شاد
شدند .شمعون روی به ایشان کرد و گفت :بِدین سخن که میگویید ،حجّت دارید؟ گفتند :داریم.
گفت یست؟ گفتند :آنکه نابینایی را بینا کنیم و بیماران را درست کنیم و پیسی را بِبدریم به فرما ِن
خدای تعالی .مدلِک بفرمود تا بیماری را که از ند گاه باز بیمار بوده بود ،بیاوردند .ایشان دعا
کردند .درساعت برخاست و هر ه میخواستند میکردند؛ نانکه همۀ خدلْق ترعجّب بمانْرد .آنگراه
شمعون آهرسته مدلِک را گفت :این خدای کره ترو او را میپرستی ،این نین تواند کردن؟ مدلِک
گفت :نه .گفت :پس خدایِ عاجز را را باید پرستیدن؟ مدلِک دانست که او از جملۀ ایشان است.
بفرمود تا ایشان را از پیشِ او بیرون بُرْدند و مویهاشان بستردند و بر خر نشاندند و گردِ شهر
بگردانیدند و خواستند که ایشان را هال

کنند .حبیبِ نجّار پرسید که ایشان را را میزنید؟ دلش

درد کرد؛ برایِ آنکه او بر دستِ عیسی ،علیه السّالم ،مسلمان شده بود ... .او را بگرفتند و ندانی
بزدند که هر ه در شکمِ او آلت بود ،از زیرِ او بیرون آمد ... .آنگاه خدای تعالی مر جبریل را علیه
السّالم بفرستاد که برو و ایشان را هال

کُن و آن مؤمنان را از دستِ ایشان باز رهان .جبریل بیامد و

آستانۀ درِ شهر بگرفت و بجنبانید و بانگی بر ایشان زد ،همه هال

شدند» (نیشابوری-384 :1386 ،

.)388
در داستانِ پیشنوشته اگر ه بینندۀ ایمانآودرْددنِ مردم نیستیم ،حیلهکردنِ شمعون آشکار
است؛ امّا در داستانِ دیگر که در پی میآید ،ایمانآودرْدنِ مردم را با تدبیرِ شمعون شاهد هستیم.
شمعون به حبشه میرود و به وزیرِ پادشاه نزدیک میشود و فرزندانِ او را «ادبِ مرردان و
سرواری» میآموزد و نرزدِ وزیر ْر جاهیْ برزرگ مییرابرد« .روزی شمعون ،علیه السّالم ،به سرایِ
وزیر درآمد .او را دید غمنا  .پرسید که تو را ه افتاده است که نین اندوهگین شدهای؟ وزیر
گفت :مدلِک را اسبی بود به غایت نیکو .آن اسب بِمُرد .مدلِک از سببِ آن سختْ غمگین است .من
نیز اندوهگین شدم .شمعون گفت :من آن اسب را زنده کنم .وزیرْ ون این سخن از او بشنید شاد
شد و او را پیشِ مدلِک ُبرْد و قصّه بگفت .مدلِک شاد شد .همه برخاستند و به نزدیکِ اسب شدند و
خدلْقی بسیار گِردآمدند .شمعونْ مدلِک را گفت :تو دُمِ اسب را بگیر و خو ْد گوشِ اسب بگرفت و
گفت :ایّها المدلِک بگوی :الاللّه اِلّااللّه ،عیسی رسول اللّه .مدلِک بگفت .شمعون گفت :بارخدایا اگر
این دینْ حقّ است ،این اسب را زنده کُن .درساعت اسب زنده شد و برخاست و بانگ کرد .ون
آن مدلِک با قومِ خویش آن حال بدیدند ،ایمان آودرْدند و شمعون را بنواختند» (همان.)389-388 :

نانکه گهشت ،میبینیم آنچه دربارۀ حیلهکردنِ شمعون برایِ ایمرانآودرْددنِ رومیران در
مررتنِ قصررداالنبیرراآمررده اسررت ،در طریِّ فراینردِ شکسررتگی (انتقررالِ یررک ویژگرری یررا یررک
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خویشکاری از شخصیّتی به اشخاصِ دیگر /بهرار55-53 :1385 ،؛ خروارزمی،)193 :1396 ،
این نقش در کوشنامه به ادنی و متّی انتقال یافته است.
در پایانِ بحث ،بایرد بره نرد نکتره توجّره داشرته باشریم .یکری از نِکرات ،برجسرتگی و
پُررنگیِ نقشِ «شمعون» در تمامِ متنهایی است که از پیشِ رو گهراندیم .در داستانِ کوش-
نامه ،شمعون انتقامگیرندۀ خونِ عیسی است و دوازده هزار نفرر از جهرودان را مریکُشرد .در
متنِ مانوی ،فرشتگان از مریم میخواهنرد کره رسرتخیزِ عیسری را بره حواریران ،بره ویرژه بره
شمعون اطّالع دهند .در متنِ قصرداالنبیرا ،شرمعونْ نجراتبخشرندۀ دو حرواری و در متنری
دیگر از همان کتاب ،او سببِ مؤمنساختنِ مردمان به مسیح و مسیحیّت مریشرود .در دیگرر
متن هم میبینیم که شمعون حاضر میشود جانِ خرود را بررایِ عیسری فردا کنرد و از همرین
روی جانشینِ عیسی ،پس از بره آسرمانرفرتنِ او مریشرود .نرین مرینمایرد کره پُررنگری و
برجستگیِ نقشِ شمعون در متنهرایِ گونراگون ،برخاسرته از سرخنانی اسرت کره عیسری در
بزرگداشتِ شمعون و معرّفیِ او در جایگاهِ جانشین و سنگِ بنرایِ مرههبش ،در مرتنِ انجیرل
دارد .در جایی از این متن آمده است :عیسی از شمعون میپرسد که شما ،حواریان ،مرا کره
میدانید؟ «شمعونِ پطرس جواب داد :مسیحْ فرزندِ خدایِ زنده .عیسری فرمرود :ای شرمعونن
پسرِ یونان خوشا به حالِ تو؛ زیرا تو این حقیقت را از انسان نیاموختی؛ بلکه پدرِ آسرمانیِ مرن
این را بر تو آشکار ساخته است .ترو پطرس ،یعنی سنگ هستی و من برر رویِ ایرن صرخره،
کلیسایِ خود را بنا میکنم و قدرتهایِ جهنّم هرگز قادر به نرابودیِ آن نخواهنرد برود .مرن
کلیدهایِ ملکوتِ خدا را در اختیارِ ترو مریگُرهارم ترا هرر دری را برر رویِ زمرین بسرتی در
آسمان بسته شود و هر دری را بگشایی ،درِ آسمان نیز گشوده شود» (انجیرلِ مترری -14 :16
.)19
نکتهای دیگر که از خوانشِ متنهایِ یادشده درمرییرابیم ،ایرن نکتره اسرت کره همرۀ
شخصیّتِ متنها ،خویشکاریِ خود را در پیکرۀ «پزشک» و «پزشکی» انجرام مریدهنرد .ایرن
نکته نشاندهندۀ ارزشِ دانشِ پزشکی در روزگارِ عیسی است« .خدای عزّوجلّ هر پیغامبری
که به قومی فرستاد ،معجزهای داد که قومِ آن زمانه بِدان فخر کردندی و  ...به زمانِ عیسری،
علیه السّالم ،به پِچِشْکی فخر کردندی .خدای او را معجزه و بُررهانی داد برر آن صرفت کرره
مُررده زنرده میکررد و پیرس و اکرمه و معرلول را درست میگردانید تا اطبّایِ همه عرالدم در
آن عاجز شدند و بدانستند کره آن کرارِ خردایی اسرت و بره حکمرت و علرم راسرت نیایرد»
(نیشابوری374-373 :1386 ،؛ شبانکارهای)143 :1381 ،؛ از همین روی در انجیل همره جرا،
عیسی خودْ را به مانندِ پزشکی میداند که باید بیماران ،یعنی گناهکاران را دوا کنرد (انجیرلِ
مدرقُس  .)17 :2او همۀ معجزاتش را با گونهای از درمرانِ دردِ بیمراران همرراه مریسرازد 6.بره
پیروی از او ،میبینیم که ادنی و متّی هم در داستانِ کوشنامه با ادّعایِ درمانِ بیمراریهرا بره
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پالطُس نزدیک میشوند .در داستانِ قصداالنبیا نیز دو شخدِ زندانیشده ،مدّعیِ دانسرتنِ
دانشِ پزشکی میشوند؛ به این معنا که بیماران را بهبود میبخشند و نابینا را بینا مریسرازند و
پیسی را از میان میبدردند .در داستانِ دیگرِ متنِ قصد نیز ،شمعون در جامۀ پزشک ،اسربی را
زنده میسازد.
به این نکته هم باید توجّه داشته باشیم که در جایی از مرتنِ کروشنامره ،بره جرایِ آنکره
ادنی و متّی مستقیمای حواریِ عیسی خوانده شوند ،از گُزینان و رازدارانِ شمعون معرّفی مری-
شوند .این سخنْ احتماالی برخاسته از این براورِ مسلمانان است کرره پرس از عیسری ،شرمعون-
الصّفا نه صِرفای حواریِ عیسی ،بلکه پیامبرِ خدا است و به جایگاهِ نبوّت از دیدِ مسلمانان مری-
رسد (مجلسی .)256 /14 : 1403 ،نین مینماید این باورِ اسالمی ،در متنِ کوشنامره راه
جُسررته اسررت .ایررن مسررئله ت ییدکُننرردۀ سررخنِ سرررکاراتی اسررت کرره مرریگویررد :ایررن گون ره
دگرگونیها ،در اثرِ همگامساختنِ اسطورهها با ارزشهایِ تازۀ اخالقی و اجتماعی رخ مری-
دهد (سرکاراتی .)215 :1393 ،این سخن بردین معنرا اسرت کره روایرتهرایِ کهرنِ دارنردۀ
جوهرۀ ایرانی و بیرون از ساختارِ اسالمی ،پس از تداومِ اسالم در ایران و باورمنردیِ ایرانیران
به آن ،بخشی از عناصرِ روایتهایِ مسلمانان را در خود جهب کردنرد و پهیرفتنرد؛ نانکره
متنی حماسی ون کوشنامه نیز از این ت ثیرِ اسالمی برکنار نمانده است.
 .3نتيجهگيری
از آنچه در این جستار گهشت ،این نکته دریافتنی است که داستانِ پالطُرسِ کروشنامره و
آنچه دربارۀ به صلیبکشیدنِ عیسی در آن آمده ،درونمایهای مطابق برا مرتنِ پرارتیِ مرانویِ
 M18+M2753دارد .آنچه در انتقامگیری از یهودیان ،بره واسرطۀ برر دار کرردنِ عیسری ،از
سویِ پادشاهِ روم در تاریخِ بلعمی (کره خرودْ گُزیرده و ترجمرهای اسرت از تراریخِ طبرری و
خداینامههایِ عهدِ ساسانی) آمده است ،در داستانِ کوشنامه به شمعون انتقال یافته است و
دقیقتر بگوییم ،شاهدِ «جابهجاییِ» خویشکاریِ یک شرخد بره دیگرری هسرتیم .همچنرین،
حیلهکردنِ شمعون در قصداالنبیایِ ابواسحا ِ نیشرابوری بررایِ مرؤمنسراختنِ رومیران ،در
یک «شکستگی» به ادنی و متّی در داسترانِ کوشنامه رسیرده است؛ بنرا برر این سخنان ،می-
توان بر آن بود ،ایرانشان بن ابیالخیر ،اگر ه جوهرۀ اصریلِ روایرتِ مرانوی (کره بخشری از
منابعِ اساطیریِ ایران هستند) را در سرودنِ این داستان حفظ کرده است؛ بنا بر این اصرل کره
روایتهایِ اسطورهای و البتّه حماسی که ریشه در اسطوره دارند ،همراه برا ارزشهرایِ ترازۀ
اخالقی و اجتماعی د ارِ دگرگونی میشوند ،داستانِ پالطُس را با برخی عناصررِ اسرالمی و
سامی آمیخته است.
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نکتهای دیگر که از این پژوهش برمیآید ،ت ثیرِ مسیحیّت بر مانی و مانویّت 7و متنهرایِ
دورۀ اسالمی است .شاید از همین روی ،ه در متنِ مانویِ  M18+M2753و تاریخِ بلعمری
و ه در متنِ قصداالنبیا ،شمعون نقشری برجسرته مرییابرد؛ زیررا در انجیرل و نرزدِ عیسری،
شمعون بسیار بزرگ داشته شده است .از سویِ دیگر ،از آنجرا کره در عصررِ عیسری ،دانرشِ
پزشکی ارزشی بسیار داشته اسرت ،در مرتنهرایِ ایرانریِ یادشرده هرم ،همرۀ شخصریّتهرایِ
ت ثیرگهار ،به گونهای با پزشکی پیوند مییابند.
يادداشتها
 .1در متنهایِ دیگرِ دورۀ اسالمی نیز دربارۀ حواریانِ عیسی میخوانیم« :حواریانْ بعضی گوینرد :گرازران
بودند؛ النّهم یحورون الثیاب و آن نان بود که روزی عیسی ،علیه السّالم ،جایی میگهشت .قومی گرازران
دید که جامه میشستند .عیسی ایشان را گفت جهد کنید که خویشتن را بشویید از معصریّت ،آن مرر شرما را
بهتر بُودد .ایشان با وی بگرویدند و با او برفتند و قال آخدر :حواریران صریّادان بودنرد .شرش ترن بودنرد کره در
دشت صید میکردند .عیسی ،علیه السّالم ،مر ایشان را بدید .گفت که جهد کنید کره ترنِ عاصریشرده را از
قعرِ دوزخ صید کنید و بیرون آرید .ایشران رون ایرن سرخن بشرنیدند ،بگرویدنرد و برا او برفتنرد» .بنگریرد:
(نیشررابوری376-375 :1386 ،؛ شرربانکارهای .)144 :1381 ،همچنررین بنگریررد برره انجیرلِ مرقیررون( :هالرویررد،
 .)277-278 :1395باید بیفزاییم که نامهایِ حواریان در تاریخِ گُزیده ،با آنچه در انجیل و زبورِ مانوی آمده،
متفاوت است .در انجیل نامهرایِ حواریران بِردین شررح اسرت :شرمعون (پطررس) ،انردریاس ،یعقروب (پسررِ
زبدی) ،یوحنّا ،فیلیپ ،برتولما ،توما ،متّی ،یعقوب (پسرِ حلفی) ،تدی ،شمعون (عضوِ حزبِ فداییان) و یهودا
اسخریوطی .بنگرید( :انجیلِ متّی  .)5-1 :10نیز بنگرید( :آلبری و دیگری.)172-171 :1388 ،
 .2دربررارۀ پرریشبین ریِ عیس ریْ در انکررارش از سررویِ یکرری از حواریررانش بنگریررد( :بیرونرری487 :1389 ،؛
گدرْدیزی.)49 :1384 ،
 .3مریم مجدلیّه کسی است که به گفتۀ پطرس در انجیلی گنوسی (انجیل به روایتِ مریمِ مجدلیّه) ،عیسری
او را بیش از هر کسی دوست دارد .در این باره بنگرید( :هالروید271 :1395 ،؛ اردستانی رستمی-1 :1397 ،
.)24
 .4واقعۀ به دار کشیدنِ عیسی را در انجیل (متّری 28-26؛ مدررقُس16-14 :؛ لوقرا24-22 :؛ یوحنّرا)21-18 :
بخوانید .نیز بنگرید :انجیلِ مرقیون( :هالروید.)300-295 :1395 ،
 .5احتماالی اشاره به زنی است که مطابق با انجیل (مدرقُس  )30-24 :7عیسیْ روحِ ناپا

را از او برون کرد.

 .6شاعرانِ ایرانی نیز به ویژگیِ پزشکیِ عیسری برا دمِ جرانبخشرش ،بسریار اشراره داشرتهانرد .در ایرن براره
بنگرید( :اردستانی رستمی.)107-106 :1394 ،

 .7در ت ثیرپهیریِ مانویّت از مسیحیّت ،یکی همین نکته است که مانی ون مسیح ،خود را پزشرک مری-

خواند .در این باره بنگرید( :آلبری و دیگری265 :1388 ،؛ آسموسن196 :1373 ،؛ .)Boyce, 1975: 34
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 آسموسن ،جس ّ« .)1373( .مانی و دینِ او :بررسیِ متون» .آيينِ گنوسی و مانوی .ویراستۀمیر ا الیاده .ترجمۀ ابوالقاسم اسماعیلپور .تهران :فکر روز ،صد .213 -189
آلبری ،ارلز رابرت سیسل (مترجم از قبطی به انگلیسی) با همکاریِ هوگو ایبشرر .)1388( .زبورِمانوی .ترجمۀ ابوالقاسم اسماعیلپور (از انگلیسی) ،ویراستِ دوم ،تهران :اسطوره.
 اردسررتانی رسررتمی ،حمیدرضررا« .)1394( .عیسررایِ مشررفق در شررعرِ حررافظ و بنیررانِ مررانویِ آن».مجموع مقالههایِ همايشِ بينالمللیِ خواجه شمسالدّين محمّد حافظِ شطيرازی .دانشرگاهِ
آزادِ اسالمی .به کوششِ دبیرخانۀ شورایِ علمیِ همایش و با همکراریِ دبیرخانرۀ پژوهشنامرۀ ادبِ
حماسی ،صد .120-99
 اردستانی رستمی ،حمیدرضا« .)1397( .جایگاهِ مریمِ مجدلیّه در متنهایِ گنوسری برا تکیره بررمتنِ پارتیِ مانویِ  ،»M6281+M6246مجلة مطالعاتِ ايرانی .دانشگاهِ شهید باهنرِ کرمان .سالِ
هفدهم .شمارۀ سی و سوم ،صد .24-1
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