
  آيا مغان طالع بين بودند
  مريم دانشور

ظاهراً از ايران نزد عيساي نوزاد آمدند و هداياي خود  يكي از افتخارات ما ايرانيان اين است كه مغان 
البته بايد قبول كنيم كه مكاني دقيق كه اين افراد سفر خود را از آنجا شروع . را به او تقديم كردند

برد اما به احتمال  اين حال گرچه متي از مكان مشخصي اسم نميبا . درستي مشخص نيست كردند به
 .زياد منظور او ايران قديم و يا بابل است

خود مشغول داشته، معناي كلمه مجوسي يا همان  الخصوص مسيحيان را به اما آنچه ذهن افراد و علي
 Astrologerا ر) مجوسيان، مغان (Magiمقدس لغت  هاي انگليسي كتاب بعضي از ترجمه. مغ است

  .اند بين ترجمه كرده به معني طالع

لغت . معناي موبد و پيشواي دينيِ زرتشتي آمده است نامة دهخدا و فرهنگ معين به كلمه مغ در لغت
در . اين كلمه در عربي به معني زرتشتي است. مجوسي نيز از زبان آرامي وارد زبان عربي شده است

از آن جمله . خوريم يراني اغلب به كلمه موبد يا مغ بر ميشاهنامه و ديگر كتب شاعران بزرگ ا
  :توانيم به يكي از اشعار حافظ اشاره كنيم كه مي

  بينم در خرابات مغان، نور خدا مي

  بينم اي عجب، بين كه چه نوري ز كجا مي

  خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد

  خانه عقل مرا، آتش خمخانه بسوخت

خواست به مقام پادشاهي  آوردند و كسي كه مي شمار مي ان و دانشمندان بهايرانيان مغان را از فرزانگ
همچنين در دوران باستان واژه مغ نزد . گرفت  بايست تعاليم مغان را فرا مي ايران برسد نخست مي
مغان كه از طبقه كاهنان ماد و ايراني بودند توانايي بااليي . اي شناخته شده بود يونانيان و روميان واژه

گويي و  در دوران يونان باستان مغان با آموختن جادوگري و غيب. در تعبير خواب و رؤيا داشتند
  . بيني، حرفه خود را بسط دادند طالع

 داشتند و در واقع مردان حكيم آن  توان چنين نتيجه گرفت كه مغان به تمام علوم عالقه بنابراين مي
پيوندد  وقوع مي شعر و هنر و مذهب، دنيا و آنچه در آن بهها در اينكه از طريق علم و  آن. دوران بودند

  .ديدند را توضيح دهند اشكالي نمي
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بيني تا قبل از تولد عيسي  بنابراين بر اساس آنچه در باال گفته شد، و نيز طبق اين نظريه كه طالع
نيز از آن ) 220 - 160(نظري كه الهيدان بزرگ، ترتوليان (لحم داراي اعتبار بوده است  مسيح در بيت
  . اند بين نيز بوده توان كتمان كرد كه مغان طالع نمي) كرده است جانبداري مي

بيني توانستند  شناسي و طالع شود كه آيا مغان تنها از طريق ستاره اما در اينجا اين سؤال مطرح مي
وع خواهد كرد و اي از يعقوب طل ستاره«به آمدن مسيحاي موعود پي ببرند و يا اينكه با علم بر اينكه 

اعداد (» شود سلطنت خواهد نمود و كسي كه از يعقوب ظاهر مي... عصايي از اسرائيل خواهد برخاست
سلطنت او سلطنتي «بودند كه طبق مكاشفه دانيال » پادشاهي از يهود«، منتظر آمدن )17 :24

  ؟)27 :7دانيال (» جاوداني است و جميع ممالك او را عبادت و اطاعت خواهند نمود

سزايي در  دانيم دانيال كه فردي يهودي بود، شش قرن قبل از ميالد مسيح تأثير به همانطور كه مي
خاطر ايمان دانيال به خداي او و كتاب  جاي نهاد و بسياري از مردم، به اعتقادات پادشاهان ايران به
داريوش پادشاه به جميع «: خوانيم در كتاب دانيال ميعنوان مثال  به. مقدس يهوديان ايمان آوردند

از حضور من فرماني صادر ... هايي كه در تمامي جهان ساكن بودند نوشت كه  ها و زبان ها و امت قوم
حضور خداي دانيال لرزان و ترسان باشند زيرا  شده است كه در هر سلطنتي از ممالك من، مردمان به

او است . زوال و سلطنت او غيرمتناهي است د قيوم است و ملكوت او بيكه او خداي حي و تا ابداآلبا
- 26 :6دانيال (» سازد رهاند و آيات و عجايب را در آسمان و در زمين ظاهر مي دهد و مي كه نجات مي

 28.(  

آمدند،  بنابراين مغان نيز كه غيريهودي بودند و از شرق، و به احتمال زياد از سرزمين داريوش مي
هايي كه در قرون گذشته در مورد آمدن مسيحاي موعود شده بود  با كتب يهوديان و نبوتطبعاً 

به همين جهت، به هنگام تولد عيسي ستارة او را شناختند و دانستند كه اين . آشنايي داشتند
  . ها به انجام رسيده است نبوت

بوت بلعام در اعداد لبيك مغان غيريهوديان عادلي بودند كه به ن«: گويد يروم، الهيدان مسيحي مي
 "تفسير اشعيا"همچنين در كتاب . »راه افتادند گفته، در پي يافتن ستارة يعقوب به

)Commentary on Isaiah (شناسي و يا  كند كه مغان ستاره را يا براساس علم ستاره اضافه مي
ا به تمجيد از مغان وا اما در هر حال آنچه كه يروم ر.  دنبال كردند17 :24طبق نبوت بلعام در اعداد 

  . ها با يهودياني است كه ظهور مسيحاي موعود را باور نكردند دارد، مقايسه آن مي

توانيم از اين مغان بياموزيم اين است كه اين جويندگان حقيقت، براي دريافت  آنچه كه امروز ما مي
 بودند و نسبت به آنان مصمم به يافتن حقيقت.  از خدا داراي حساسيت خاصي بودند اي مكاشفه

عالمتي كه از خدا دريافت كرده بودند غيرت خاصي داشتند، بدانجا كه حاضر شدند مشقت سفري 



طوالني و پر مخاطره را به جان دل بخرند تا بتوانند كودكي را كه يقين داشتند همان منجي عالم است 
يهودياني كه با گذشت زمان توان سمبولي دانست از غير  در واقع مغان را پيشاپيش مي. حرمت نهند

  . عنوان خداوند خود پذيرفتند نزد عيسي آمدند و او را به

خود گواهي است ديگر بر اين واقعيت كه عيسي همان مسيحاي موعود ) يا مجوسيان(داستان مغان 
آغوش او ). 6 و 5 :60اشعيا ( پادشاهي كه نه فقط براي يهوديان، بلكه براي كل جهان آمده بود -است

هايي كه از طرق نادرست در پي كشف وقايع آينده هستند، باز است و  ها، حتي آن ه روي همه انسانب
تنها بايد حاضر باشيم براي اين سفر پرمخاطرة ايمان، بها . كند همة ما را به پيروي از خود دعوت مي

  . بپردازيم

ها نيز  هيا خواهد كرد تا آنشناسد و قطعاً راهي م آري، خداوند آناني را كه طالب حقيقت هستند مي
  .ها ستارة ديگر باشد اي در ميان ميليون حقيقت را بشناسند، ولو آنكه اين راه، مشاهدة ستاره
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