
  زرتشت در آپوکریفا
  1میالد جهانگیرفر

  
  

  چکیده
اشارات متعددي به ایران وجود دارد، هرچند نام زرتشت، پیامبر باستانی ایران، در  کتاب مقدسدر 

آپوکریفا منابعی  هاي با وجود آن که کتاب. هاي رسمی و پذیرفته شده توسط کلیسا ذکر نشده است کتاب
. اند ، عمدتاً توسط کلیسا مردود شناخته شدهشودمحسوب میون دوره پس از حواری مهم براي مطالعه

است که در آن نام زرتشت ضمن  عهد جدیدهاي آپوکریفاي  یکی از کتاب انجیل عربی کودکی مسیح
. کنند میاللحم سفر  داستان افرادي آمده است که از سرزمینی شرقی براي دیدن مسیح نوزاد به بیت

اند، هرچند به نظر  هاي گوناگونی براي این زرتشت ارائه داده انه هویتمی نویسندگان کالسیک و دوره
همچنین جالب توجه است که تولد مسیح، بر اساس . رسد که وي کسی جز پیامبر ایرانی نباشد می

  .هاي فارسی میانه، دارد ، شباهت چشمگیري با زایش زرتشت، بر اساس نوشتهعهد جدیدهاي  نوشته
  

  یل عربی کودکی مسیح، انجیل متی، آپوکریفا، زایش زرتشتانج :هاي کلیديواژه
  
  مقدمه  - 1

وجود دارد، هرچند  و ایرانیان اشارات متعددي به ایران ،عهد جدیدو  عهد عتیق، مجموع کتاب مقدسدر 
. پذیرفته شده توسط کلیسا ذکر نشده استرسمی و هاي  نام زرتشت، پیامبر ایرانی، در هیچ یک از کتاب

در واقع، با آنکه  .شود که مورد تأیید کلیسا نیستند الق میاط گروهی از کتببه  2»پوکریفاآ«اصطالح 
بع مهم امن یکی از ،ی ندارندچنداناعتبار  کلیسا از نظر صحت حوادث تاریخی اعتقادهاي آپوکریفا به  کتاب

کلیساهاي . )751: 1904، 4آرنولت-سما( شودمحسوب می 3»پس از حواریون«دوره  مطالعاتی براي

                                                
  .هاي باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیکارشناس ارشد فرهنگ و زبان -1

jahangirfar_milad@ymail.com  
 هبعدها، واژ). 42: 1965کنزي، مک(»مخفی، نهان«به معنی  (apokryphos)» آپوکریفوس«ژة التین مشتق از وا -2

   ).47: 1908پیرسی، (به کار رفت» اعتبار مشکوك«آپوکریفا به معنی 
3- post-apostolic era 
4- Muss-Arnolt, W. 
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این و  ا حدي با یکدیگر اختالف نظر دارندت هاي آپوکریفا بندي کتاب در دستهپروتستان و کاتولیک 
   ).42: 1965، 1کنزيمک( کنند هاي کامالً یکسانی اطالق نمی اصطالح را به کتاب

  
  انجیل عربی کودکی مسیح - 2

انجیل عربی کودکی تشت آمده، کتاب و در واقع تنها کتابی که در آن نام زر یکی از آثار جالب توجه
کر شده است ذدر این کتاب، نام زرتشت در داستان افرادي  3.، از آثار آپوکریفاي عهد جدید، است2مسیح

اصل این داستان . سفر کردند 4اللهم به بیت یشرق هایی سرزمین یا سرزمین از نوزادکه براي دیدن مسیح 
، پس طبق این انجیل .5است آمدهذیرفته شده و رسمی کلیسا، هاي پ ، از کتاب)12-1: 2( انجیل متیدر 

رفتند تا  7هاي شرقی به اورشلیم اللهم زاده شد، افرادي از سرزمین بیت در 6از آن که مسیح در زمان هرود
او را دیدیم که طلوع  کجاست شاه تازه متولدشده یهودیان؟ ما ستاره«: رسیدندایشان پ. تا نوزاد را ببینند

، پس از بودهرود که از شنیدن این خبر آشفته شده  ).2: 2متی، (» ایم ستایش وي آمده کرد و براي
اللهم بروید و با دقت به دنبال کودك  به بیت«: گوید شرقی می مسافرانمشورت با دانایان دربار خود به 

ه سوي او رفته و آنگاه که او را یافتید، نزد من بازگردید و به من بگویید تا من نیز بتوانم ب. بگردید
هدایاي خود، یعنی  و مسیح را ستایش پس از یافتن مسیح و مریم، آنها ). 8: 2، همان(» !ستایشش کنم
ایشان از راه دیگري به کشور خود بازگشتند، «هنگام بازگشت، . کنند را به او پیشکش می زر، کندر و مر

  ).12: 2، همان(» بازنگردند زیرا خداوند در رؤیایی به ایشان هشدار داده بود که نزد هرود
اند، در حالی که در دیگر  معرفی شده» مغان«، این افراد با عنوان کتاب مقدسیونانی  در نسخه

 این افرادهویت و ملیت . از آنها یاد شده است» منجمان سلطنتی«یا » دانایان«عنوان با ها،  نسخه
ن مدرك قطعی براي این فرضیه ارائه نشده کنواند، گرچه تا دانسته یبرخی آنها را ایران. مشخص نیست

، شاید به این وجود نداردبه کشور، یا کشورهاي ایشان،  روشنی اشاره انجیل متیاین واقعیت که در . است
از  ).190: 1863، 8اسمیت( »انجیل نیز اطالعات دقیقی نداشته است که احتماالً خود نگارنده«نا باشد مع

، یعنی به تعداد هدایایی دانند می سه نفر ایشان را نیست، گرچه معموالً نیز مشخص هانتعداد آ سوي دیگر،
  .که به مسیح دادند

                                                
1- McKenzie, J.L. 
2- The Arabic Gospel of the Infancy 

نوشته پنجم یا ششم میالدي،  هانی، شاید متعلق به سدیتر سر کهن هیک نسخروي این انجیل عربی از  رد کهدا احتمال -3
   ).100: 2005الیوت، ( شده باشد

4- Bethlehem 
  ).2: 1993رجوع کنید به مک، (  میالدي نگاشته شد 80انجیل متی احتماالً در دهه  -٥

6- Herod 
7- Jerusalem 
8- Smith, W. 
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ضبط  انجیل متیتا حدي متفاوت از  انجیل عربی کودکی مسیحاللهم در  داستان سفر این افراد به بیت
ها  کش ود پیشبا خ و) زرتشت( 1گویی زِرادوشت دانایان از شرق به اورشلیم آمدند، طبق پیش«: شده است

انجیل عربی (» کش کردند زر، کندر، و مر، و او را نماز بردند، و هدایاي خود را به او پیش آوردند، شامل
انجیل توان از  نیز بیان کرده است، یکی از نکاتی که می 2همانطور که استوردونت). 1: 3، کودکی مسیح

  گویی زرتشت است ت، پیشهاي این داستان، آموخ روایت ، در مقایسه با دیگرعربی
  ).10: 1973استوردونت،( 

هویت این زرتشت مطرح  هاي میانه درباره ان کالسیک و سدهنظرات گوناگونی از سوي نویسندگ
از میان نویسندگان . رسد که وي کسی جز زرتشت، پیامبر ایرانی، نباشد شده است، هرچند به نظر می

یکی از مغانی بود  انجیل عربیباور داشت که زرتشت ) 636-570( 3سویلاهل هاي میانه، ایزیدور  سده
این زرتشت را با ) x :1914(4پیترز از سوي دیگر، برخی مانند). 20: همان( که به دیدن مسیح رفتند

  .اند یکی دانسته» بلعم«
، به وي فرمان داد تا 7، پادشاه مواَب6باالك. ، در نزدیکی فرات، بود5گویی از پِتور بلعم، پیش

جاي نفرین  گویی کرد که هر یک به پیش از انجام مراسم نفرین، بلعم چهار پیش. یلیان را نفرین کنداسرائ
بینی کرده  ، بلعم پیش)17: 24( اعداد بر اساس کتاب  ).77: 1965کنزي، مک(برکت و موهبت بود همژد

سه مغ را ) 1154-1080( 8هونوریوس اهل اوتون. »اي از خاندان یعقوب طلوع خواهد کرد ستاره«بود که 
در رابطه با شرقیان  مهم و جالب توجهی که نکته ).25: نت، همانواستورد( دانست زرتشت می نواده

هاي ایشان است که در سنت به صورت بیتیساري، ملیکیور و  مسیح باید مطرح کرد، نام کننده مالقات
سومین نام، یعنی احتمال دارد که  ).21: نت، هماناستوردو ؛192: پیترز، همان(  9گاتاسپا ضبط شده است

  10.باشد» گشتاسب« اي از شده دگرگونگاتاسپا، شکل 

                                                
1- Zeraduscht 
2- Sturdevant, W. 
3- Isidore of Seville 
4- Peeters, P. 
5- Pethor 
6- Balak 
7- Moab 
8- Honorius of Autun 

گالگاالت، : اند هاي ذیل ضبط شده ها در عبري، یونانی و التین به ترتیب به صورتماین نا Historia Scholasticaاي از  نوشته بر اساس دست -9
بالثازار،  ؛(Appelus, Amerus, Damasius)؛ آپِلوس، آمروس، داماسیوس (Galagalat, Magalath, Sarachim)م یکماگاالث، سارا

اند که این  هاي عبري و یونانی جابجا نوشته شدهنویس مذکور، نام ی است که در دستگفتن. (Balthassar, Gaspar, Melchior)گاسپار، ملکیور 
  ).27: نت، همانودرواست(اند نیز تکرار شده است نویس ارجاع داده این دست هاي دیگري که به مورد در نسخه

مغان با هزار نفر از همراهان خود به اورشلیم رسیدند، در حالی که «بنا بر سنت مذکور، . دهد جزییات بیشتري را از سفر این افراد ارائه میکلیساي شرقی  -10
  »نفر را باقی گذاشته بودند 7000از  پشت سر خود، در ساحل دیگر فرات، سپاهی متشکل

دانند که نام یکی از حاکمان پارتی در جنوب شرقی ایران و  می) Gundafarr(را صورت دگرگون شدة گوندفَر » )ر(گاتاسپا«برخی ). 192: 1863اسمیت، ( 
آمده است  اعمال توماسدر آپوکریفاي  )Gundophorus(» گوندوفروس« این نام به صورت. میالدي بود 46تا  19جنوب غربی هند از حدود سال 

طلبد البته تبدیل این نام ها به صورتی که در اینجا ذکر شد، و تحوالت آوایی آنها، موضوع جالب توجهی است که پژوهشی مستقل می). 449: 1991بویس، (
 ).آور شدندبا سپاس از آقاي دکتر محمدرضا عدلی که این نکته را از کتاب مري بویس به نگارنده یاد(
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  پیشگویی زایش مسیح توسط زرتشت -4

 در کتابخانه» codex orientalis 32 «نویسی عربی از مجموعه دست) viii-x :همان( پیترز به گفته
  :تولد مسیح است گویی زرتشت درباره رانس، حاوي پیشفلو 1لورنتین

آنکه  بی 2)او کودکی به دنیا خواهد آورد. (اي خواهد بود که بدون یاريِ مردي باردار خواهد شد دوشیزه«
تر از  اي خواهید دید درخشان اي از تولد او، در شرق ستاره عنوان نشانه  به[...] بکارت خود را از دست بدهد 

اي از  آن یک ستاره نیست، بلکه فرشته نور خورشید و ستارگانی که در آسمان هستند، چرا که در حقیقت،
نوزاد را نماز برید و . اللهم بشتابید را دیدید، به سوي بیت] ستاره[هنگامی که آن . سوي خداوند است

  .»آن ستاره، راهنماي شما به سوي او خواهد بود. هدایایتان را پیشکش کنید
. یستن ،منجی آخر زمان، »انسسوشی«ظهور  درباره باورهاي زرتشتی شباهت به گویی بی این پیش

 در پایان جهان، دوشیزه. شود ري مینگهدا» کیانسه« بنا بر باورهاي زرتشتی، نطفه زرتشت در دریاچه
تنی در دریاچه، از این نطفه باردار شده و سرانجام سوشیانس از وي متولد خواهد  اي هنگام آب پانزده ساله

  3.شد
منجی در هر دو فرهنگ زرتشتی و مسیحی بسیار  و نقش یک دوشیزه در زایشعناصر ایزدي 

اما پیش . مریم، به عقد یوسف درآمده بود تا با وي ازدواج کند«، )18: 1( انجیل متیبنا بر . برجسته است
 انجیل لوقامشابه این روایت در . »القدس باردار شد از ازدواج، در حالی که هنوز دوشیزه بود، از طریق روح

، روح و جسم زرتشت هاي فارسی میانهنوشته براز سوي دیگر، بنا . نیز آمده است 45تا  26، آیات 1باب 
هاي  گزیده، در همچنین. )42-37: 1370تفضلی و آموزگار، ( از ترکیب عناصري ایزدي شکل گرفت

 رسد رث، نخستین انسان در اوستا، و سرانجام به خود اورمزد می، نسب زرتشت به کیوم)7( زادسپرم
. نیز در نظر گرفت توان چنین نسبی را براي فرزندان زرتشت می. )21: 2008، 4رنبه ولب. ك.رهمچنین (

ی را میان نسب ایزدي زرتشت و مسیح از یک سو، و مسیح و توجه توان شباهت جالب در نتیجه، می
  .مشاهده کردفرزندان زرتشت از سوي دیگر 

براي نمونه، . ا نام زرتشت آشنا بودندپیش از ظهور مسیحیت، اندیشمندان و نویسندگان غربی ب
: 1855به افالطون، . ك.ر(هایش اشاره کرده است  آموزهبه زرتشت و  آلسیبیادس اولدر کتاب  5افالطون

                                                
1- Bibliothèque Laurentienne 

  .این مقاله است از نویسنده کروشهداخل  از پیترز و نوشته پرانتز مطلب داخل -2
 روشهاي اوشیدر و اوشیدرماه، به  پیش از ظهور سوشیانس، دو پسر دیگر زرتشت، به نام. 42: 1979بویس،  .ك.ر -3

  ).152: 1390هار، ب.: ك.ر(شوند  آساي مشابهی متولد می معجزه
4- Welburn, A. J. 

  ).344: 1855افالطون، .: ك.ر( دانست مییا همان اورمزد  (Oromazes) افالطون نیز زرتشت را پسر اورومازس -5
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رسد که  به نظر می. است 1هاي کلدانی گویی پیشتوان از آن نام برد،  اثر دیگري که در اینجا می ).344
و  ،به زرتشت و مغان نسبت داده شد) م 1452-1355حدود ( 2پلتو میان این کتاب، که نخستین بار توسط

پرسش مطرح  با این همه، این). 9-8: 1957، 3لدداننف( بخشی از سنت افالطونی پیوندي وجود داشت
نویس از نجع  کشف یک سري دستمطلع بوده است؟ از سنت زرتشتی  انجیل شود که آیا نویسنده می

منبع اصلی آگاهی ما ، 5آپوکریفون جاندر . واند به این پرسش پاسخ دهدت ، در مصر، تا حدي می4حمادي
وجود  »کتابِ زرتشت« اي به اشاره دوم میالدي، و اثري احتماالً متعلق به سده 6از باورهاي عرفان شیثی

روح و  دهنده مطالب مربوط به عناصر تشکیل هاي نجع حمادي، نویس یونانی دست بنا بر نسخه. دارد
به . ك.ر(اند  رونویسی شده کتاب زرتشتاند از  هاي بدن مرتبط فرشته که با بخش 365و  7م آدمسج

این اندیشه و ایده  در واقع، در مطالعه). 111و  7: 1995، 10هیسو و 9ستاین؛ والد34-33: 2009، 8گابرا
وشیانس، احتمال دارد که باور به س. مشترك باید سه فرهنگ زرتشتی، مسیحی و یهودي را در نظر داشت

نخست جذب یهودیت و پس از آن از طریق یهودیت به باورهاي مسیحی رفته و با تغییراتی توسط 
   ).10: رن، همانولب( مسیحی به کتب ایشان راه یافته باشد-نویسندگان یهودي

یک زرتشت  هاي میانه به بیش از هاي کالسیک و سده نوشتهبرخی در  نکته قابل توجه دیگر آن که
است از چهار زرتشت سخن گفته  (I 52) 11آرنوبیوس برخی اعتقاد دارند که براي نمونه،. اشاره شده است

واردز ثابت کرده است که درك هرچند، اد. بودند 13اي ، بلخی، ارمنی و پامفیلیه12آشوري یا کلدانی که
و در نتیجه به باور  گذاري این متن کهن است روش نقطه ها و آرنوبیوس کامالً وابسته به نشانه نوشته

آرنوبیوس  14زیر را براي متن التین هترجم وي. روبرو هستیمیک زرتشت  باآرنوبیوس تنها  در نوشته وي،

                                                
1- Oracula Chaldaica . جولیان کلدانی«را به  هاي کلدانی گویی پیشنگارش «(Julian the Chaldean)  و

باور داشت که  (Suidas)س هرچند، سوید. دهند نسبت می (Julian the Theurgist)» گر جولیان معجزه«پسرش 
   ). 5-4: 2011لوي، ( این کتاب بوده است هپسر نگارند جولیانِ

2- Pletho 
3- Dannenfeldt, K.H. 
4- Nag Hammadi 
5- Apocryphon of John 
6- Sethian 
7- Adam 
8- Gabra, G. 
9- Waldstein, M. 
10- Wisse, F. 
11- Arnobius 

  .ارجاع داده است (Ctesias)کتزیاس  (History) تاریخنخستین به آرنوبیوس براي زرتشت کلدانی  -12
13- Pamphylian/Pamphilos 
14- Armenius, Zostriani nepos, et familiaris Pamphylus Cyri 
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: 1988، 1ادواردز( »اي کوروش زوستریانوس، و دوست پامفیلیه هزرتشت ارمنی، نو«: کند یشنهاد میپ

287(.2  
به یهودي بودن پیامبر ایرانی است که توسط  زرتشت، باور نظر قدیمی و اکنون مردود دیگر درباره

در  3به گمان فلویر، زرتشت یهودي بود و به همین دلیل اسدراس. پژوهشگرانی چون فلویِر مطرح شد
هاي  البته این نظر در تناقض با کتاب ).15: 1721، 4فلویر( هاي خود بارها به وي اشاره کرده است نوشته

به . رد، چرا که نام زرتشت در هیچ کجاي کتب مذکور ذکر نشده استقرار دا اسدراس دومو  اسدراس اول 
پس «: داند زرتشت می کار بودنفریبجادو و در کل اي به  رسد که فلویر نوشته زیر را اشاره نظر می

ناراستان و بدان بر زمین زیاد خواهند شد؛ آنگاه یک زمین از دیگري خواهد پرسید، آیا عدالت است که 
قع به باور در وا .».کند، هنگامی که کامالً از میان رفته است؟ پس خواهد گفت، نه ار میمرد را نیکوک

دید و مستقر و معاصر گشتاسب، پدر داریوش بود، خدا را در خورشید و آتش می فلوبر زرتشت که در بلخ
  ).همان( گفت که آتش را از بهشت آورده استکرد و میپرستش می
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