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  چکیده

جای  سرود بر ی مصر، سراینده ی ، یکی از نامورترین فراعنه(=آخناتون) چهارم امنحوتپ

خورشـید یـا خـدای     چهاردهم پیش از میالد در سـتایش  ی ها از سده ده در کتیبهانم

است ای  ترین سنگ نبشته کهن ،ده از اوانبرجای م ی . سنگ نبشتهخورشید بوده است

دومین یشـت بـزرگ    اوستایشت  که برای نخستین بار ندای توحید سر داده است. مهر

یـا خـدای    پیش از مـیالد در سـتایش خورشـید، مهـر و     ی که یادگار هزاره اوستاست

 ی درونمایـه  ی بـه مقایسـه   ،آخنـاتون مقاله پس از معرفی زنـدگی  این . خورشید است

رسد که خدای آتون ازلی،  می آوردمقایسه به این براین . پردازد می نزدیک این دو سرود

ی که ایزد مهـر هرچنـد   در حال ،نسبتا توحیدی یا وحدت وجودی است خالق و مدبر و

 انو حامی و پشـیب  انناظر جه اما ،نیست یدر کار آفرینشگر کهنآبا  و خورشید نیست

  است. انراستکردار

  

  .ایزد مهر ،اوستا، یشت مهر، امنحوتپ ،آخناتون، آتون   ها: کلید واژه
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 مقدمه

بند است.  146کرده و  35مشتمل بر ، هانگ 21های  یشتدهمین یشت از  یشت مهر

پیـدا  آن  که از نـام  انچن. است اوستایشت ترین  دراز ،از فروردین یشت پس ،این یشت

 وصفهاییایزد مهر به  ،در این یشت. این یشت در ستایش و نیایش ایزد مهر است ،است

، ، دشمن اهل دروغ، یاور نیکانهای فراخ گاهاچر ی دارنده چون بیخواب و همیشه بیدار،

 انبر وفاداری به پیم ،این یشت اسرامثال آن توصیف شده است. در سر دین و حمایتگر

. ایزد مهر هماره نـاظر گیتـی اسـت تـا     دو نفرتاکید و توجه شده استیا  دو کشور انمی

  . دبلغز شانمبادا کسی از پیم

ی موسوم به آمُـن (= عـامُن) هوتـپ    انفرعون جو ،از میالد پیشچهاردهم  ی سدهدر 

 ،در بـاور ایـن فرعـونِ برنـا    . مصر نشست پادشاهیبر تخت ) Amonhotep IV( چهارم

که سخت از نظـام رایـج    امنحوتپ ه پرستی شکفته شد.انتوحید و طرد چندگی  دیشهان

باز و واحدی که در ان بود، دل در گروی خدای بیه آمدوه ه پرستی در مصر به ستانچندگ

خدای خورشید را که به آتون موسـوم بـود، بـه     خورشید یا او. بست، اصل خورشید بود

و  کنـار گذاشـت  را یکسـر   انو ایزد انباز برگزید و دیگر خدایان خدای واحد و بی انعنو

 سـاز و کـار  در  را کارهـایی وی  ،توحیـدی ی  گـاره اندر پایبندی به ایـن  . مجعول شمرد

ـ با چندگ انحکومتداری و نوع تعامل مردم و هنرمند و یکتاپرسـتی   پیشـین ه پرسـتی  ان

ایـن مقالـه بـه بررسـی     . جام داد که به تفصیل و تحلیل از نظر خواهـد گذشـت  ان ،نوین

 تطبیقی محتوای مهریشت و سرود بازمانده از آخناتون خواهد پرداخت.

 

  سرود توحیدی ترین ی کهن الف ـ آخناتون سراینده

  زندگی ی دوره

روزگار  انتاریخی را به عنو ،دان دهانداد سخن ر امنحوتپیک از منابعی که در باب  هر

 ؛ ولینیستندکامالً همانند  دقیقاً هااریخن تد. ایان اری این فرعون برشمردهمداو زم زندگی

ای اسـت کـه    سـده بـودن حـدود    انمنابع مورد بررسـی، در یکسـ   ی همهوجه اشتراک 

ایـن   سرگذشـت بررسـی  . زیسته و چشم از دنیا فرو بسته اسـت آن  م دررچها امنحوتپ

اهمیت ، وی با یوسف پیامبر همروزگار بودنها در  زنی هانبه دلیل وجود برخی گم ،چهره

   دارد.ای  ویژه
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ی  بـه دو نکتـه  ، ه اسـت آمـد زده منبع معتبر که در پیوسـت مقالـه   انبیش از پبا بررسی 

  :یازیم می یاد شده دستاساسی در باب تاریخ 

-1300سالهای  انیم، آخناتونچهارم یا به تعبیر خودش  امنحوتپ یانزندگ انزم. 1

خـالف پنـدار پیشـین کـه سـنت یهـودی را        یعنی بـر  ،پیش از میالد بوده است 1400

توحیدی بـر  سرود ترین  ستند، امروزه کهناند متون توحیدی میترین  کهن ی ردارندهب در

کتاب که تاریخ تدوین صورت کنونی اینویژه  هدهند، ب نسبت می آخناتونده را به انجای م

 پنجم پـیش از مـیالد نسـبت داده    ی سدهپس از اسارت بابلی یعنی  ی به دوره ،مقدس

  . شود می

 17چیزی حـدود   ،شستهاری مصر نمدازمی  بر اریکه امنحوتپمتغیر سالهایی که  .2

  سال است. 19تا 

شین تحوطمس سوم بود کـه  ان. پدر وی جسوم بود امنحوتپفرزند  یاد شده،فرعون 

جالل از دنیا رفت و تاج پادشاهی به دست پسر شاعر شکوه و پرپس از یک دوره زندگی 

  .)1/245ت، ان(ویل دور طبعش داد

و کـدام باورهـا بـه    هـا   دیشـه انچهارم در اثـر چـه    امنحوتپنیست که  ستهاند دقیقاً

ی  اری وی را دورهمدازم روزگارنباید از نظر دور داشت که  .ه استآوردیکتاپرستی روی 

که  شد نآ هایی بر دیشهاندر اثر  امنحوتپ. )1/55(فوگل، د ان قالب مذهبی قلمداد کردهان

هـا، خـدایی    النـوع  این ربی  و در پس همه اندر ورای این همه قیل و قال در باب ایزد

استثنا تصنعی و ساخته  بیچه هستند همگی  هر اندیگر ایزد ،پایهزنده قرار دارد. بر این 

 انهمـ » آتـون «دش شد که خورشید و به تعبیر خو نآ. او برنداندست کاهنی  و پرداخته

نیسـتی بـه هسـتی    را از  چه در اوسـت نآهر و  انجهبازی است که ان خدای الیزال و بی

ـ مشهوری بـر جـای م   ی از آتون سنگ نبشته .)1/249 ت،ان(ویل دوره است آورددر ده ان

نبوده است. متن سنگ نبشته به  انشناس انباست مورد تردیدآن  است که وثاقت تاریخی

 دقیق فارسی ی گلیسی در دسترس است و ترجمهان انگون از جمله به زب گونههای  انزب

سـیده و مرحـوم   پیش بـه چـاپ ر  های  ت در دههاننیز در دوره تاریخ تمدن ویل دورآن 

 ؛64(ناس،  یده استانپذیری شدید به صورت شعر فارسی برگرد ثیراصغر حکمت با تأ علی

شوق وافر به این خدای ه دلیل ه و بانی یکتاپرست گارهانوی در اثر این . )61-59 حکمت،

  بنیادین دست زد:های  به دگرگونی ،زنده
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بـه   امنحوتـپ  انگرفته از نام پدرش بود از عنو بر انزمآن  نام خود را که تا :نخست

 :  نـک نیـز   جـا؛ ان(هم تغییر داد» کسی که آتون از او راضی است«عنی در م» آخناتون«نام 

وی  .گیـری کـرد   حی خـود را پـی  اقدامات اصال ،از این کار پس درنگ، بی .)97اسمیت، 

اعالم کـرد و بـه    مصره پرستی رایج در انا مخالفت جدی خویش را از نظام چندگآشکار

، انزمـ آن  در«. )245ت، انی آمُن برخاست (ویل دورخدا معبد انمخالفت جدی با کاهن

 انو همخوابگ انکنیز انبردند که در ظاهر عنو می سر به» کرنک«در معبد  انگروهی از زن

ه بودند. این فسق و فجور آوردرا فراهم  انآمن را داشتند و در اصل اسباب عیاشی کاهن

ای از پاکی  را که در زندگی خود نمونه انه جوشاآن  ،قدس و دینداریی  در پرده انپنه

 یانهدیه در پیشگاه خدای آمن قرب انی که به عنوان. بوی خون گوسفندآمدبود ناخوش 

آنـان از   ی فادهاسـت و کاهنـان  طلسم و تعویـذ  همچنین ؛ شد به مشام او سازگار نبود می

 انگـر پادشـاه  بر  ،آمنبه نام حاکمیت بر آنان مردم و  استحمارآمُن برای های  پیشگویی

چـه  نآی  از همه، ام شنیده انچه از کاهننآ« رو سخت خشمگین شد و گفت: د. از همینآم

وتـپ سـوم شـنیده بـود     حمناشـاه  چـه  نآی  ام و از همـه  تا سال چهارم سلطنت شـنیده 

  .)جاان(هم »تر است آلود گناه

شـود   می نامیده» العمارنه«به شهری که اکنون » طبس«ر پایتخت خود را از شه :دوم

  ).1/55 (فوگل، تقال دادان، کیلومتری شمال طبس واقع است 360و در 

بـود کـه حـاکی از    » العمارنـه «تغییر نـام  ، از تغییر پایتخت حکومتی پسگام بعدی، 

 »ختـاتون آ«پرستی به نام   او پایتخت جدید را همسو با آتون. راسخ و جدی او بود اعتقاد

)Akhetaton( ــبرگرد ــو ان ــن عن ــای ای ــود ا  اند. معن ــارت ب ــد عب ــون «ز جدی ــق آت  » اف

  .)65ناس،  جا؛انهم(

ی  ی را کـه از سـایه  انکسـ ی  و همـه  انرکـود و کسـادی بـازار کاهنـ     ،تغییر پایتخت

رات و منـافع  اکـه اد آن  پـس از «. در پی داشت ،رسیدند می به نوایی انفریبی کاهن عوام

، این شهر بـزودی از  از پایتخت سابق بیرون رفت، آمد می دسته ها بنآکه از ای  عمومی

سـاخته  آن  و بناهـای تـازه در   آمدروتمند در رونق افتاد و اختاتون به صورت پایتختی ث

  ).1/250ت، ان(ویل دور »شد.

را جـز سـتایش و    پرستشـی هر دیـن و   ،اشت خویشورداب ی پایه بر آخناتون سوم:

 اوزیریس و دیگر داد که نام انفرم، هدفهمین با و  ستاناهی محض دگمر، نیایش آتون
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یی که در معـرض عمـوم قـرار دارنـد      ها و کتیبهها  نوشتهی  از همه ــجز آتون  ــ انایزد

 یورشدیگر در نوک  انایزد های پرستشگاه ،گیری ی این جهتپ در ،پاک کنند. قدر مسلم

 ی همهدستور تعطیلی  ،در اقدامی دیگر آخناتونگرفتند.  می یکتاپرستی قراری  و مبارزه

  .)1/249 ت،ان(ویل دور را صادر کرد مصر انایزد های پرستشگاه

. ایـن  کـرد  مـی  تنها پیامبر و آشـنای خـود معرفـی    انرا به عنو آخناتون کیش نوین

نیازی بـه   کیش،بود. در این  پیشینه پرستی انتر از مذهب چندگ انآستردید  بیمذهب 

 ،هـای او  اشـعه  وخدای خورشید در همه جا حضور داشت ؛ آتونزیرا  اماکن قدسی نبود

هـای   پرستشـگاه دیگـر نیـازی بـه     ،از همـین رو . محیط بر سراسر زمین و هسـتی بـود  

 ،میوه و گـل  ویژه بهباز هدایایی  در اماکن سر ،این دین انباورمند. پرطمطراق سابق نبود

بیش از همه به سود هنر و  ،این وضع .)13-2/12 ند (بهمنش،کرد این خدا می پیشکش

خارج شده بـود و   انکاهن هنر با این نهضت دینی از قیود سنن و تقالید«. بود انهنرمند

برای هنر وضـع نکـرده    هیچ قید و شرطی آخناتون. نفوذ کرده بودآن  روح دین تازه در

داشت این بود که صورت و تمثالی را  می حذر بر نآ را از اننها کاری که هنرمندبود و او ت

ــه عقیــده آاز  ــه ب ــون نســازند؛ چــرا ک ــدارد  ،ی وی ت    »خــدای راســتی هــیچ صــورتی ن

  .)251-1/250، و(هم

، همراهــی و دلگرمــی همســر محبــوبش در ایــن نهضــت اصــالحات آخنــاتونالبتـه  

 در پـس اقـدامات مـذهبی    آخنـاتون  .)97 را نیز در کنار داشـت (اسـمیت،  » تی نفرتی«

ست انتو که میآن  رغم و به وی هفت دختر داشت. واده دوست نیز بودانمردی خ ،خویش

نداد. او  تناختیار کند، هرگز به چند همسری دیگری را با اختیارات شاهی خود همسر 

 و نشست می او پهلوی تی نفرتی ،رسمی مجالس در .بود وفادار تی تی نفر اش؛ ملکه به سخت

  .)252 ،(همو پرداختند می بازی به تخت پای در شاندختر و گرفت می دست به را او دست

و در  داخته بـود اناز کار  تقریباًرا  انکاهن قدرتمندی  با این اقدامات، طبقه آخناتون

  .)جاان(هم گیختان رب آخناتونعلیه را  انایش انو مزدور انخشم و نفرت کاهن ،نتیجه

ی  ، فراگیر و مورد پذیرش تودهآخناتوننباید چنین تصور شود که مذهب یکتاپرستی 

همچـون   ،مذهبیی  در پس پرده و در حالت نوعی تقیه ،و مردم انخیل کاهن. مردم بود

(ویـل  من بودنـد  آمـون) پرسـتی مـو    ویژه آمُـن (=  بهه پرستی انگ چند باورهایبر  پیش،

شـاه   لشـکرها از  انو سـر  انسلطنتی نیز وزیرهای  حتی در خود کاخ«). 1/251 ت،اندور
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سـتند کـه   اند مـی  را کسـی  زیـرا آخنـاتون  کردند،  می نفرت داشتند و آرزوی مرگ او را

  .)جاان(هم» مصر پاره پاره شود و فرو ریزد گذاشته بود امپراطوری

داخته اندر مصر  آخناتونپرستی که با اقدامات  آتش آتون. ماجرا نبودی  اما این همه

تـر   سو سو و کم کم آخناتون ن روزگار پادشاهیواپسیو با رسیدن به  رفته رفته ،شده بود

ا کـرد و وضـعیت مصـر    جدی پید ناسازگاریهایمسائلی با همسرش  بر سر آخناتونشد. 

فـردی بـه منظـور     ،مصـر  اناهناز سوی ک ،این اوضاعی  تر شد. در نتیجه آشفته و آشفته

ـ بـرادر خو  ،تخاب شد. ایـن فـرد  انهمکاری در امر حکومتداری و رتق و فتق امور  ی  دهان

خاره در خالل  سمن. بود) Smenkhare 1338-1336 BCEخاره ( سمن نام  به آخناتون

غت بیشتر به مذهبش تا او با فرا آوردفراهم  آخناتونمجال الزم را برای  همکاریشمدت 

مـذهب آتـون   جام امور ان به آخناتونرسید و  حکومت می ی اداره به ،ارهخ سمن بپردازد.

  .)422 (شهمیرزادی،پرستی 

و سـپس بـرادر    آخنـاتون  نخسـت کـه  وضع برای مدتی ادامـه داشـت تـا ایـن     این 

تـوت  «نـام   بـه  آخناتونداماد ؛ انکاهن چندی، بستند. پس از اناش چشم از جه دهانخو

را بـر   , (Tutankhuaten later, Tutankhamun, 1336-1327 BCE)»عـنخ آمـون  

  .)423 ،زادی شهمیر ؛65ناس، ( دنداننش پادشاهی اورنگ

خود یعنی  جایگاه پیشیندن پایتخت به انتغییر و برگرد از جمله اقدامات این فرعون،

بازگشت بـه   ان، فرمدگرگونیپی این  در ،شهر طبس بود. فرعون تازه به حکومت رسیده

باعث  انشاید چنین به نظر آید که این فرم. ه پرستی را اعالم کردانمذهب آمُن و چندگ

عکس این قضیه صـادق اسـت. مـردم بـا      کامالً! در حالیکه شد انزمآن  تی مردمنارضای

ت، ان(ویل دورو به شادی پرداختند  را اجرا کرده انبا طیب خاطر فرم ،شنیدن این خبر

  .)117ص ،1363

آثـار  ی  از همـه » آخنـاتون «و » آتـون «. کلمـات  همه از این خبر شاد و شکفته شدند«

 شاه زندیق را بر مردم حـرام کردنـد؛ هـر وقـت کسـی     آن  امبردن ن انزدوده شد و کاهن

ی  همـه . نامیـد  مـی  »تبهکـار بـزرگ  «وی را به نـام  ، آورد انخواست ذکری از او بر زب می

مجـدد  ، پی این بازگشت عمومی زدوده بود درهای  از کتیبه آخناتونرا هم که ای  اسامی

رواج ، برچیده شده بودند نقش کردند و حتی روزهای جشنی را که از سوی فرعون سابق

 تـا  .)1/253 ت،ان(ویل دور» یافتند. به طور کلی همه چیز به ترتیب سابق خود بازگشت
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 تئودوسیوس قیصـر ، بر مصر انغلبه رومیو  رسمیت و رواج دین مسیحیتکه بعد از آن 

 گونـاگون  انخـدای  پرسـتش و  بسـت هـا را   پرستشـگاههای مصـری   ؛م391در سال  روم

  .)58 وع کرد (حکمت،ممن ی راانباست

که با یـک نگـاه   ای  بود. نکته آخناتون سرگذشتاز  دازیان چشم های پیشگفته، داده

ای دیگر کـه در   د ما را در حل مسالهانتو می، آید می دست هاجمالی به مطالب یاد شده ب

هـای   دادهاشاره کردیم کمک کند. در هیچ یـک از منـابع مـورد نظـر و      انبد آغاز مقاله

 ،مسـتندات تـاریخی   حسـب بر و ه است مدانی انحرفی از یوسف پیامبر به می ،پیشگفته

  چیزی بیش از یک توهم نیست.  ،این دو شخصیت ی همروزگار بودن گارهان

زیست.  پیش از میالد می 1400-1300ی  سده اندر می آخناتونکه با توجه به این 

سـته و  انرا چـه تـاریخی د   یوسـف  روزگـار زنـدگی   ،حـال بایـد پرسـید منـابع تـاریخی     

  د؟ان برشمرده

ابـراهیم را حـدود    زنـدگی ابراهیم جد بزرگ یوسف بود. تـاریخ   ،یماند می که انچن

حسب  ) بر1/36 یکا،انبریت :  نک نیز 63، (هلی دان ستهانیش از میالد مسیح دپسال  2000

 ،سمقد کتابابراهیم در سن صد سالگی اسحاق را صاحب شد (، مضامین کتاب مقدس

یعقوب را صاحب ، اسحاق نیز وقتی شصت ساله بود ،)5-4، آیات 21باب  سفر پیدایش،

وقتی  تقریباً، عمرش واپسین روزهاییعقوب نیز در ، )27-26، آیات 25، باب انشد (هم

  . یوسف را صاحب شد، صد ساله بود

 60سـال عمـر ابـراهیم بـا      100 رسیم: میای  حال با جمع و کسری خاص به نتیجه

یم این عدد را انتو می شود. حال می سال 260 ،سال عمر یعقوب 100سال عمر اسحاق و 

یعنـی ابـراهیم اسـت کسـر     ، که مربوط به تاریخ حیات جد یوسف پیامبر 2000از سال 

تاریخ  ،ه از این بررسیآمددست  هپیش از میالد ب 1740سال . 2000-260=1740 کنیم:

بپـذیریم کـه    ،کتـاب مقـدس  روایـات   ی پایـه  باز برشود. و اگر  می یوسف پیامبر زندگی

او را در پس این اعداد و  زندگینهایی  سالیم انتو . میسال عمر کرده است 110یوسف 

 واپسینشویم که آن یم برانتو می با این بررسی. 1740-110=1630: ارقام بدست آوریم

ـ تو می پیش از میالد 1630سال  ،کتاب مقدس ی پایه یوسف پیامبر بر یانزندگسال  د ان

دادیم که وی بـه گـواهی و اسـتناد     اننش آخناتونپیشتر در بررسی تاریخ حیات . باشد

با این بررسی  اینکپیش از میالد زیسته است.  1400-1300سالهای  انمنابع متعدد می
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. ایـن دو شخصـیت وجـود دارد    روزگار زندگی اندید که چه تفاوت فاحشی می انتو می

 همروزگـار ی وجـود دارد. پـس   اناین دو فرد بُعـد زمـ   انسال می 300یزی نزدیک به چ

ار معاصـر یوسـف   مـد ازمگرچـه  واقعی است.  غیر کامالًی یامدعستن این دو شخصیت اند

 انیوسف یکی از شاه انفرعون زم ،به احتمال قوی ولی ،نیست ستهانددرستی  هب پیامبر

  .)45 (الدر، بوده استها  هیکسوس

 یشت   مهر معرفی ـ ب

  مهر و یشت: ی ترکیبی است از دو واژه ،یشت مهر ی واژه

. )2/1057، اوسـتا ( است »میهر«یا  »میتر«و در پهلوی  »میثره« اوستامهر در  مهر:. 1

در . )441 اوشـیدری، ( میترا نامیده شده است به شکل انمهر همچنین در پارسی باست

شناسـی و یکـی از بزرگتـرین     انایزد فروغ و پیممهر ، خرأمت اوستای اننو یا هم اوستای

یگر د ،اوستاهای پسین  ی است که در بخشانو ایر در اساطیر کهن هند انو مینوی انایزد

دارمستتر معنی اصلی مهـر را دوسـتی و   «. )2/1057 ،اوستا( یابد می ای باره اهمیت ویژه

شـمار   بـه اهوره مـزدا   نااز آفریدگ اوستامهر در  .)441 اوشیدری،( »سته استانمحبت د

ی است تا هیچ چیز بر یغ و روشناوایزد فر ،رو است و از این انپیم اننگهب. او ایزد آید می

  .)جاانهمد (اناو پوشیده نم

همریشه و هم معنای  yasti)( »یشتی«به صورت  اوستانام یشت در کتاب  :یشت. 2

ه است آمدفدیه  آیینو برگزار کردن  نیایشهادن انبا خو انپرستش ایزد به معنای »یسنه«

اسـت   انکه در ستایش ایزد اوستابخشی از  .)512 ،اوشیدری :  نیز نک 2/1091 ،اوستا(

 بـزرگ و کوچـک تقسـیم   هـای   یشـت  :ها را بـه دو دسـته   یشتشود.  می نامیدهها  یشت

 »کـرده «هـا را نآکـه   دارای چنـدین فصـل اسـت    بـزرگ هـای   تکنند. هر یک از یشـ  می

های بـزرگ و   گروه یشت ی زیر در زمرههای  یشت، هانگ 21های  یشت انمیاز . گویند می

، 8، 9، 10، 11، 13، 14، 15، 16 :کوچک قرار دارنـد های  در شمار یشت د،انم چه مینآ

از  .)513 اوشـیدری، ( نیسـت  ان، با هم یکسیاد شدهه انگ 21های  یشت کهنگی .19، 5

، 10، 8، 5های  هستند و یشت تر پسین 20، 12، 18ویشت  4تا  1های  یشت ،هانآ انمی

، 9یسن  ،16، 15، 14، 11، 9های  یشت جامانسرکهن هستند و های  یشت 19، 17، 13

 کهن را دارند. های  یشت ویژگیهای ،در مواردی
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 یشت: است هآورد گونه این ،تقریب به را بزرگهای  یشت سرایش انزم سن کریستن

 پیش 404 سال از پس 5 یشت عهد،آن  اوایل و هخامنشی دوره از پیش 19 و 13 و 10

 در 37-6 نـدهای  15 یشت و 57 یسنای و 11-9 یسنای و 14و  8و 17 یشت میالد، از

 نخست ی سده حدود در 9 یشت میالد، از پیش چهارم ی سده احتماالً و هخامنشی دوره

 :  نکنیز  138 سن، کریستنی (اناشک دوره اواخر در 16 یشت و یاناشک انزم در میالدی

ایـن احتمـال    ،هـا  . البته با نگاهی کلی به این یشت و دیگـر یشـت  )32-31 ابوالقاسمی،

مورد ستایش هر یک در روزگاری و قبیله تنها خدای مـورد پرسـتش    انرود که ایزد می

ریاست خود را از دست داده  نانآ انکه سر انها، چن قبیله هم آمیختندرد، ولی با ان بوده

همتا نیز در  بی انایزد انسر ،نوینسلسله مراتب  گیری با شکل ،دان و به معاونت تن داده

  د. ان رسیده پایین دستیبه مرتبه معاونت و  ،های نیرومندتر قبیله انبرابر خدای

  :یشت مهرسرود آتون با  مضامینمقایسه ـ  ج

خدایی اسـت قـائم بـه     مسطور است، آخناتونکه در سرود  انچن نآخدای آتون . 1

در  ،همه هسـتی و کردگـار کائنـات اسـت    ی  نیست. او خود آفریده آفریده و ذات و یکتا

 مهـر خـود بـه   . مـزدا اسـت   اهـوره ی  آفریـده  ،یشـت  مهرکه ایزد مهر بنا به مطالب  حالی

آتـون را در   کـرد کـه  به این نکته اشـاره   انتو می ،رو همین کند، از می مزدا نیایش اهوره

 انایـزد  ی در زمـره  ،ایزد مهـر  در حالی که طبعاً ،بازی نیستان نیرومندی و آفرینشگری

 یکتا نیست: آفرینشگری و نیرومندیدر  ازین رهگذر،بر اهوره مزدا است و انفرم

کـه  ای  هانـ خـدای یگ ، ان! ... از برابر ما پنهاست ان. وه که کارهای تو چه فراو..« :الف

خودت بـه  ، درخشی می تنها تویی که به صورت آتون زنده . ترا ندارد...هیچ کس قدرت 

 .)249-246 ت،انویل دور(» ای را تو ساخته انجه آفرینی می صورت انتنهایی هزار

مهر فراخ چراگـاه   هنگام که من ان! بدانسپیتمای   :مزدا به زرتشت گفت اهوره« : ب

مـزدایم   برابر خود کـه اهـوره  ، نیایش او را در شایستگی و برازندگی، را هستی بخشیدم

  .)1، بندیشت مهر ،اوستا(» ...کردگاری  آفریدهآن  ،نافریفتنی بسیار هوشمند نآ« »بیافریدم

 و غروب دارد در حالی کـه  خدایی است که طلوع آخناتونخدای آتون در نیایش . 2

  شود: نمی چیرهوی  انغروب است و خواب بر چشم بی ،رغم طلوعش ایزد مهر به

سرچشـه  ای   آتـون زیبـا و  ای   ،چـه زیباسـت   انن تو از افق آسمآمد وه که بر« :الف

که در افق بـاختری  هنگام آن  در کنی هنگام که از افق مشرق طلوع میآن  ی درانزندگ
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گـردی و   مـی  دوباره بـاز شوی و  درخشی و دور می آیی و می می بر شوی می انپنه انآسم

  .)249-246 ت،انویل دور( »ایستد نشینی همه کارها می چون تو در مغرب فرو می

 تیز اسـب بـر فـراز    ی هاننخستین ایزد مینوی که پیش از دمیدن خورشید جاود« :ب

 آورد، از فراز کوه زیبا سر بر ن کسی که آراسته به زیورهای زرین. نخستیکوه البرز برآید

، نه بـاد  نه شب هست، نه تاریکیجا که آن  از کوه البرزبر فر ،)13بند  ،یشت مهر ،اوستا(

، بند انهمبیدار ( اننگاهبآن  هماره به پای ایستادهآن  )49 بند ،انهمگرم( دسرد نه با

پیکـر خـویش را همچـون مـاه بـه       دم کـه  انهم انادمداایزد سترگ نیک که بآن  )16

  .)142 بند ،انهم( »کند می پدیدار را سپندمینو آفرینش گوناگون نمودهای ،آورد درخشش

از وی دریافـت   ارههمـ هستی خود را  ،انباشندگبخش،  آتون خدایی است هستی. 3

های انسـ انموجـودات و   اننگاهبـ  و انپشتیبایزد  ایزد مهر اساساً ،با وجود این، کنند می

  :چراگاه بازتاب دارد جامع اوصاف مهر فراخ یشت مهر 141، بند 33 ی کردهدر .نیک است

مـردم   شـوند  تـابی همـه زنـده مـی     چون می یانزندگ سرچشمهای   ای آتون و« :الف

 .)249-246 ت،ان(ویل دور »گیرند زندگی را از تو می

 ،کـه در تیرگـی  آن  پیروزمندی که رزم افزاری خوش ساخت بـا خـود دارد.   نآ« :ب

 انکه دلیرتـرین دلیـر  آن  است. انکه زورمندترین زورمندآن  فریفتنی است.ی نااننگاهب

آن  .اوسـت آن  پیروزمندی که فره ایـزدی از آن  است. انبخشندگاترین انکه دآن  است.

ـ نیرومنـد د  نآ .انبـ  چشم ده هزار دیـده  گوش ده هزار  هزار  ،اوسـتا (» فریفتنـی  ای نـا ان

  .)141 بند ،یشت مهر

خـالف ایـزد مزبـور جنـبش      ، غـروب دارد و بـر  خالف مهر فراخ جا که آتون برنآز ا .4

از  ان، جهـ هسـتی  ی با خواب و غیبت وی از صـحنه  بناچار ،باز بسته است انهستی بد

 ی حضـوری ثابـت در پهنـه    ،چراگاهمهر فراخ در حالی که  ،ایستد تکاپو و جنبش باز می

دارنـد   و جنبش خویش را از این ایزد دریافت نمی زندگی، گیتی دارد و از طرفی هستی

  :بود وی دچار رکود و ایستایی شوندکه در ن

هنگـام  آن  . درسـتد یا نشینی همه کارها می می  چون تو در مغرب فروای آتون « :الف

رود  ای در تاریکی فرو می شوی، زمین همچون مرده می انپنه انکه در افق باختری آسم

همه در خاموشی استو چون تو در مغرب  ان، جهروند همه در اطاقهای خود به خواب می

  .)249-246 ،تنا(ویل دور» ایستد ، همه کارها مینشینی فرو می
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، آفرینش مزدا را نگاهـداری  هانکه هرگز خواب نرود و هشیار نآ«در ستایش مهر  :ب

زورمندی که هرگز خواب بـه چشـم او راه    اننگاهب« .)103 بند ،یشت مهراوستا، ( »کند. 

  .)16، مقایسه شود با بند 7 بند ،انهم(» نیابد.

 انجههستی به  فراریزشآفرینش و  ،شد یادکه  انچن ،خدای آتون نبنیادینقش  .5

هـا،   اناز پیمـ  یاننگهبـ بیشـتر   ،در حالی که کارکرد و نقش ایزد مهر ،است انو باشندگ

 ،و حمایـت از دیـن زردشـت و در یـک جملـه      انو اهل دروغ و یاری نیک انسرکوب بد

را  انکه مردمـ  نآ« کنند: ی است که او را نیایش و ستایش میدرافا ی همهدستگیری از 

، مقایسـه شـود بـا    26بند  ،ان(هم» داناز نیاز و دشواری بره ــاگر مهر دروج نباشند  ــ

  ).6 ،5های  بند

در بـاب   یشت مهره یا سرایند انو سرایندگ آخناتونتلقی  ندیانهم، دیگر ی . نکته6

 انپیدا است، آتون در بی آخناتونسرود  های الی جمله به الکه از  ان. چنآتون و مهر است

از این سـیاق سـرود آتـون     انتو می ! این نکته راستنیدر اصل خورشید  آخناتونو باور 

 کنـی،  جلـوه مـی  ، کنـی  طلـوع مـی   صـورت آتـون زنـده    درکه هستی  تو«: دریافت کرد

) ها (ملیون بی نهایتگردی و خودت به تنهایی  شوی و دوباره باز می ، دور میدرخشی می

  :» سازی صورت می

Rising in thy form as the living Aton, Appearing, shining, 

withdrawing or aproaching, Thou madest millions of forms of thyself 

alone( Pritchard, 227-230). 

ـ بـر ایـن کـه     افزون ،یشت مهردر سرود  نیز مهرایزد  خورشـید تلقـی شـده،     انچون

 ،یشت مهردر دلیل همین به  احتماالًنیز پنداشته شده است و آن  از جزچیزی همچنین 

نخستین ایزد مینـوی کـه   « .شده استسته اندغروب  ، ایزدی بیایزد مهر، بر خالف آتون

ن کسـی کـه   . نخستیه تیز اسب، بر فراز کوه البرز برآیداناز دمیدن خورشید جاودپیش 

آن  ایسـتاده،  هماره بر پایآن  آوردکوه زیبا سر بر آن  ، از فرازآراسته به زیورهای زرین

که پس از فرورفتن خورشید به آن  ،)16و13 بندهای ،یشت مهر ،اوستا( »...بیدار اننگاهب

ه را بپیمایـد و  اندور کر انس ه این زمین پهناور گویاندو پای فراخنای زمین پای نهد. هر

  .)95بیست و جهارم، بند  ی ، کردهان(هم» بنگرد است، انزمین و آسم انچه را در مینآ
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تلقـی  آن  هم غیر از خورشید و انو مهر هم به عنو خورشید انچون. هر چند آتون 7

فراتـر از حـد اوصـاف خورشـید      ،داده شدهنسبت صفاتی که به آتون این  با وجود، شده

 خواست آفریدی که دلت می انتو زمین را چن« :است گرشآفرین ،اوالً، چرا که آتون است

تـو بـا   «: مدبر است ،ثالثاً. »دهی را بر جای خود قرار میتو هر کسی « :است دادگه، ثانیاً«

  » در دسـت تـو اسـت.    انجهـ « .»ای ه سـاخته ان) را فرزآخناتونتدبیر و قدرت خویش او (

  .)249-246 ،تان(ویل دور

  ایزد مهر دارای صفات دیگری است:، برخالف آتون

او هر کـس  «: نیست فراگیررحمتش . )1بند  ،یشت مهراوستا، است ( آفریدهوی  :الف

را اگر مهر دروج نباشند  انکه مردم نآ«) 3، بند انهم( .» کند می را که نیک باشد یاری

 هم خوبی و هم بدی،ها  ای مهر تو با کشور« ).22، بند انهم(» د.اناز نیاز و دشواری بره

  .)29 ، بندانهم(» هم خوبی و هم بدی انر تو با مردممهای  

  .)49، بند انهم( تا آفرینشگر اننگهبمهر خدایی است  :ب

مهـر بـه    ،گاه از او یـاری خواهنـد   نیست! هر فراگیرو  درنگ و بی هموارهیاری او  :پ

مـرا در نمـاز نـام برنـد و      اناگر مردمـ « :انیاری نیکفقط هم آن  البته ،خیزد می ری برای

 انآینه من با ج، هر ستایند و می برند را در نماز نام می انایزد انکه دیگر انبستایند، چن

  .)55 ، بندانهم(» اشون روی آورم ... انه خویش به مردمانتابناک و جاود

که برای گسترش دین نیک، در همـه جـا    نآ« :ستادین زردشت  حمایتگرمهر  :ت

  .)64، بند انهم( »است اننمای

آفریـده   آخنـاتون برای  و هر چه هست، انجه اگوی، سرود آتون های دادهاساس  . بر8

  شده نایل آتون معرفت به آخناتون تنها طرفی از و آفریده آخناتون برای را عالم آتون، د.ان شده

ای و  را تـو سـاخته   اناین جه کس دیگری ترا نشناخته است آخناتونپسرت جز «. است

  .)249-246 ،تان(ویل دور »...ای داشته برپااست برای فرزندت آن  چه را درنآ

نشده است و به  انبی ای ویژهدلیل آفرینش هستی به خاطر فرد یا افراد  ،یشت مهردر 

، همرتبگی وجهت انشای ی نکته نیست، ویژهمتمرکز بر یک فرد عبارتی مهریشت متکی و 

هنگام که مـن مهـر فـراخ چراگـاه را هسـتی       انبد« :ستاهوره مزداستایش ایزد مهر با 

مـزدایم   که اهوره ــش و برازندگی نیایش برابر با خود او را در شایستگی ستای ،بخشیدم

 برجسته و برینیجایگاه  آخناتون، . در سرود آتون)1بند  ،یشت مهر ،اوستا(» بیافریدم ــ
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به آتون است و در سـتایش  ، و هموست که عارف دانخو خود را فرزند آتون می دارد زیرا

خـویش   نأشـ  همرتبـه و هـم   مزدا او را ورهاهزیرا ، واالیی دارد جایگاهنامه مهر، ایزد مهر 

را بـا مهـر    آخنـاتون رسد در یک بررسی ژرفتر باید  به نظر می ،رو آفریده است. از همین

  .کردمقایسه 

 شـده  معرفی ابدی و ازلی خدایی انعنو به ،آخناتون نظر مورد ی . آتون در سروده9

(ویـل  » ابـدیت  پروردگـار  ای بودی تنها خود که هنگامآن  در آفریدی را زمین تو«: است

 خـاطر  بـه  طبعـاً  مهـر  ایـزد  شده، یاد های داده بر صورتی که بنا در ،)249-246 ،تاندور

  .)1، بند یشت مهراوستا، ( نیست ازلی کم دست ،بودنش آفریده

پرداختـه نشـده    رسـتاخیز بـه   ،نآاز مرگ و مهمتر  ی لهأ. در سرود آتون، به مس10

 :اشاره شده است دیگر انجهبر نقش یاری ایزد مهر در  ،یشت مهرکه در  در حالی ،است

، یانآری در هر دو زندگ ،یان، در هر دو زندگمهر فراخ چراگاهای   ن بشود که تواین چنی«

 »ما را پنـاه بخشـی از آسـیب درونـد     ،ی مینویاناستومند و در زندگ انی جهاندر زندگ

  .)93، بند انهم(

تصـویر و ترسـیم    گـری  سـتیزه ؛ دشمن و در برابر آتون آخناتون. در خالل سرود 11

که  انچن ــ مهرکه ایزد  ؛ در حالیخدای همه است و به همه نظر دارد . آتوننشده است

را  انکه دیـو  نآ«است.  انشکن انو پیم انو سرکوبگر مهر دروج انیاور نیک ــ اشاره شد

 ،انهمـ (» کـین ورزد.  اندروج که به مهرآن  خشم گیرد. انکه بر گناهکارآن  سر بکوبد.

را [از  انوجهای مهر در سرکند. اوست که  اند دشمن را پریشانتو می اوست که«) 25بند 

  .)35، بند انهم(» ندک] فرو افانهاش تن

 انآسم آفرینشگر: آتون ع آفرینندگی آتون و ایزد مهر استدر باب نو بحث دیگر .12

خـالق   ـــ  انو حیـو  انسـ اناعم از  ــشرایط جوی و اقلیمی، موجودات هستی  ،و زمین

 زنـدگی و نظم هستی و همه چیز و همه کس را آتون آفریده  ،. در یک کلمهرودها است

به دسـت ایـزد مهـر    گیتی  ،یشت مهرکه در  در حالی ز بسته است.به حضور آتون با ،نآ

برداشته و  مزدا نقاب عدم از چهره  ری اهورهئنات در آغاز با آفرینشگ، کاآفریده نشده است

هـر را نیـز   خود ایزد م ،که پیشتر اشاره شد انچن ،. از طرفیبه هستی مبدل گشته است

افعال  و اراده طول در وی یها آفرینندگی و مهر اقدامات ،انس بدین .است آفریده مزدا اهوره

  .)54 ،65، 61، بند انهم( ی استانوی یاریگری و پشتیب های و عمده فعالیت مزدا اهوره
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 آوری و اساساً ، رزمدر باب صفات جنگجویی گزارشی، آخناتون. در بررسی نیایش 13

جنگجویی ایزد  به صفت ، صراحتاًیشت مهرکه در   یابیم. در حالی طلبی آتون نمی خشونت

که آن  .که جنگ را استواری بخشدآن  گیزد.انکه جنگ را بر  نآ«: مهر اشاره شده است

را در هر دو بـال   انآور که رزمآن  را از هم بدرد.های دشمن  د و ردهاندر جنگ پایدار م

» افتـد  لـرزه در خونخـوار  کند و ازبیم او در دل سپاه دشـمن   انپراکنده و پریشگاه آورد

  .)، مقایسه شود با بند نهم36، بند انهم(

هیچ نوع کـارگزار و   ،آخناتونی باز و یکتاان بیدر تعریف خدای ، در سرود آتون. 14

اینکـه  بر  افزون، برای ایزدمهر، یشت مهردر اما ، ستنشده ا یادتون آدستیاری هم برای 

 ،انی نیز تصور شده است. از جمله این کارگزاران؛ کارگزارخود زیر دست اهوره مزدا است

ی  نـده انکـه (مهـر) گرد   نآ«: سی و گردونه ایزد مهر اشاره نمودو کر نبه حامال انتو می

گون زیورها. این گردونه را چهـار   نهای است زیبا و برازنده و زرین و آراسته به گو گردونه

  .)124و  125، بند انهم(» کشند می هانجاود انتکاور مینوی سپید درخش

 

  

  گـیـری هنتیجـ

 مزمـور  مضمون مشـابه در  و( یشت مهرو  آخناتونهای  سرود ی با توجه به درون مایه

سـرودی  ، ود آتـون رکـه سـ   دریافـت ایـن نکتـه را    انتـو  میبسادگی  )،عهد عتیق 104

، اوسـتا  یشـت  مهـر  ،نآ کسبـرع  است و ــخورشید  ستایشهر چند در  ــه انیکتاپرست

   .ه پرستی استانمتضمن چندگای  ستایش نامه
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  مقایسه خدای آتون و ایزد مهر

آتونهای  ویژگی ایزد مهرهای  ویژگی   

ــم     ــت و ه ــید اس ــم خورش ــگره  آفرینش

  خورشید.

  هم خورشید است و هم غیر خورشید .

ــارکرد  ــگریک ــه   آفرینش ــت از هم و حمای

  موجودات را دارد.

 انو راست کردار انکارکرد حمایت از اشون

  است. اندروج گرای دشمنرا دارد و 

دارد و  آخنـاتون ارتباط ویژه و شخصی بـا  

  ش نیست.انکسی جز او قدرد

  است . انیکس انبا همه اشون وارابطه 

  بی غروب است.  هم طلوع دارد و هم غروب.

 انکارکرد سلبی و جنگاوری بیشتری نشـ   کارکرد ثبوتی و حمایتی بیشتری دارد.

  دهد. می
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 ها : نوشت پی
  
 زندگی آخناتون بر بنیاد گزارش منابع معتبر:دوره  -1

  منابع متعددی در باب ایام آخناتون و زندگی وی مورد بررسی قرار گرفتند که عبارت است از:

؛ قرن چهاردهم پیش از میالد را بـه عنـوان   Akhenatonدر ذیل مدخل  المعارف دین دائرة. 1

ق.م. تا سال 1352نی وی را نیز از سال تاریخ حیات آخناتون برشمرده و به تبع آن ایام حکمرا

  .(P.Allen , James,2005,p217-221)بیان کرده است ( 1336

در ذیل مدخلی با همین عنوان دو احتمال را در باب ایام حکمرانـی   المعارف جودائیکا دائرة. 2

و کرده و یا ب. ا ق.م سلطنت می 1344الی  1350آخناتون ذکر کرده است: الف: وی به سالهای 

 .(Schulman, 2007, v1, p561)ق.م سلطنت کرده است 1350تا  1367به سالهای 

الی  1366سالهایی را که آخناتون به تخت سلطنت نشسته است را از  المعارف آمریکانا دائرة. 3

 .(Raymond, 2006, v1, p668)برشمرده است  1349

مقارن ایام حیات آخناتون برشمرده و  ، قرن چهاردهم پیش از میالد راالمعارف بریتانیکا دائرة. 4

 ,JO.A.W, 2005, v1 )ق.م اعالم داشته است  1336الی  1353های حکومت او را نیز از  سال

p188). 

: ایام حکمرانی وی الفدو احتمال را در این باب مطرح کرده است:  المعارف نیوکاتولیک دائرة. 5

ق.م بر مصر حکومت کرده  1336الی  1353ق.م بوده .ب: وی از سال 1354الی  1372از سال 

  ).Vergote J, 2003, v1, p188است (

نیز ایام حیات این فرعون را قرن چهاردهم پیش از میالد  ی کمبریج المعارف زندگی نامه دائرة. 6

  ).The Cambridge Biographical Encyclopedia, 1998, v.1: p14( سته استدان

 Theایـام آخنـاتون را قـرن چهـاردهم اعـالم کـرده اسـت (        جالمعارف عمومی کمبری دائرة. 7

Cambridge Encyclopedia, 1997, p: 43.(  
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نیز سده چهاردهم پیش از میالد را تارخ حیـات آخنـاتون دانسـته اسـت      دانشنامه کمبریج. 8

)The Cambridge Encyclopedia, 1997, p: 43.(  

ق.م  1353تا  1369خناتون از ایام حکمرانی آ ؛ در این باب آورده کهی اینترنشنال دانشنامه. 9

  .است

ق.م بیـان   1350الـی   1367ایام حکومت او را از سـال  » The World Book«ی . دانشنامه10

  ).The World Book Encyclopedia, 1994, v1: p247کرده است (

مرانـی  ق.م را به عنـوان ایـام حک   1362الی  1379های  سال» Macmilian«المعارف  . دائرة11

  .)The Macmilian Encyclopedia, 1990, p: 24آخناتون اعالم داشته است (

در بخش مربوط به تاریخ مصر، ایام حکومت آمنوفیس » تاریخ عمومی جهان «المعارف  دائرة. 12

المعارف  دائرةق.م بر شمرده است ( 1352الی  1370را از سال ] = آخناتون امنحوتپ= [چهارم 

  ).A, B: ,2-932، 1382عمومی جهان،  تاریخ

ق.م 1354تـا   1372. فرهنگ ادیان تطبیقی نیز ایام حیـات فرعـون مـورد نظـر را از سـال      13

 ).A Dictionary of Comparative Religions, 1970, p: 53برشمرده است (

د پیش از میال 1352-1369ساله حکومت آخناتون را از  17؛ دوران شناسی فرهنگ باستان. 14

 ).The Penguin - Dictionary of Archaelogy, 1972, p: 12برشمرده است (

- 1349؛ ایام حکمرانی آخناتون را از سال شناسی آکسفورد فرهنگ مجمل باستانکتاب . 15

  ).Timothy, 2002-2003. Akhenaton( شمرده است پیش از میالد بر 1333


