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  واكاوي تأثيرپذيري يهوديت از دين زرتشت
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    taheri-akerdi@iki.ac.irمؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني استاديار گروه اديانآكردي / حسين طاهريمحمد
  2/2/1394: پذيرشـ  15/9/1393: دريافت

  چكيده
هاي مورد اختالف محققان حوزه مطالعات اديان بوده است. يكي از حوزهموضوعي  همواره، يكديگراز تأثيرپذيري اديان 

از باورهـاي  ،تأثيرپـذيري يهوديـت در دوره اسـارت بـابلي ةلئمسـ، گرفتـه اسـت ادياني كه مورد توجه دانشمندان قـرار
كه برخـي حاليباشد. درميهاي دين زرتشت تأثيرپذيري يهوديت از آموزهمعتقدند گري است. بيشتر انديشمندان زرتشتي

هـايي ماننـد رسـتاخيز آمـوزه ،انـد. دسـته اولاي نيز قائل به عدم قطعيت شـدهدستهاند، اين نظريه را نپذيرفتهمحققان، 
ها از ديـن ان اين آموزهششمارند كه به اعتقاد ايو داوري نهايي عمومي را برمي، شناسيفرشته، منجي و موعود، مردگان

ده كـه ايـن نـوع كـرديـدگاه را مطـرح ، ايـن هاي موجـودپس از بررسي ديدگاهاين مقاله، ده است. زرتشت اقتباس ش
تـوان ايـن مـوارد را نمـياسرائيل، و وجود انبياي بني، هاي خدامحور هر دو دينتأثيرپذيري طبيعي بوده و به دليل ريشه

  تأثيرپذيري يهوديت از دين زرتشت دانست.

  گرايي.منجي، رستاخيز، تأثير اديان، جالي بابل، زرتشت دين، يهوديت ها:كليدواژه
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  مقدمه

شمندان اسـالمي و دينانظر ، از اسرائيلآيين زرتشت بر فرهنگ و باورهاي بني هاىآموزه تأثير از بحث
در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم به اوج خود شناسي، شناسي و زرتشتغربي در مطالعات ايران

هـم توسـط ، بـابليجـالي تـأثير ديـن ايرانيـان بـر يهوديـت پـس از دوران . )77، ص1392(آژيـر، رسيد
مـورد بحـث قـرار گرفتـه  بـوكلنو  اسـتاوشناساني ماننـد و هم توسط سامي ميلزشناساني مانند ايران
رخـي تأثيرپـذيري وجـود دارد: باين هاي مختلفي در زمينه ديدگاه .)144- 143، ص1363گيمن، (دوشناست
برخـي ، در مقابـليدنـد. دهـاي زرتشـت مـيبه شدت متأثر از آموزهت را پس از اسارت بابلي، يهودي

در پـي انـد. ايـن مقالـه، تشكيك كردهمسئله  و برخي نيز در اينباشند ميانديشمندان منكر تأثيرپذيري 
تـوان مـي آثـارميـان هـا در بندي ميان آنان است. گرچه تاكنون مباحث زيادي پيرامون اين ديدگاهجمع

  گرفته است.نگاه تطبيقي كمتر صورت در اين زمينه اما ، مشاهده كرد

  گريزرتشت و زرتشتي

زرتشت نام پيامبر ايران باستان است. اسامي ديگري نيز براي او بيان شده است كه برخي تا چهارده نام برايش 
ـتر زرد يـا . زرتشت در اوستا به صورت زَرَ)337، ص27، ج1339(دهخدا، اندذكر كرده ثَ اشتر به معناي دارنده ش

. زرتشـت )535، ص1374(عفيفي، شتر فرتوت آمده است. نام پدرش، پوروشَسب و نام مادرش دغدو بوده است
ـندگان، (گـروه سالگي به پيامبري مبعوث شد و نخستين وحي را دريافـت كـرددر سي ـاس، 319، ص1389نويس ؛ ن

  .)456، ص1390(ناس، دست تورانيان كشته شداي در بلخ بهشكدهسالگي، در آت 77. وي در سن )453، ص1390

  زادگاه زرتشت

. )12، ص1374(دوسـتخواه، شـودچيزي در مورد زادگـاه زرتشـت يافـت نمـيدر كتاب مقدس زرتشتيان، 
 ؛ برخي زادگاه)1382؛ سـن، 1391، ر.ك: شاپور شهبازي و منتظري( اندمحققان آراي متفاوتي ارائه دادهرو، ازاين

زادگاه ، مورخان مانند خود زرتشتيان ولي بيشتر. )87، ص1390(ستگاست، انداو را شرق ايران باستان دانسته
(توفيقي، انداو را غرب ايران و محل بعثت او را كوهي نزديك درياچه اروميه در شمال غرب ايران دانسته

ان متولد رت كه زرتشت در غرب ايرصوبدينوان اين دو نظر را با هم جمع كرد؛ تالبته مي. )61، ص1389
 .)453، ص1388(ناس، پرداختمياما در شرق ايران به تبليغ و دعوت آيين خود شده، 

  زمان زرتشت

(آموزگـار و شـده اسـتمطـرح تعيين تاريخ دقيق زرتشت دشوار است و آراي گوناگوني در اين زمينـه 
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زمـان روايت سنتي زرتشـتيان،  .)179 ، ص1375، من؛ دوشن گي130، ص1371؛ رضي، 22ـ15 ، ص1382تفضلي، 
يعني از حدود نيمه دوم سده هفتم تا اوايل سـده ، اسكندررا در حدود سيصد سال پيش از وي زندگي 

بيشـتر پژوهشـگران رو، . ازاين)1 ، ص1374(دوستخواه، داندمي ق.م)583تا  660هاي (سالششم پيش از ميالد
  .)453، ص1388(ناس، دانندميالد ميقبل از  660زمان تولد زرتشت را ، جديد

  كتاب آسماني

نوشته شـده هاي كهن ايراني بوده، كه از زبانتايي، كتاب مقدس زرتشتيان اوستا نام دارد كه به زبان اوس
يعني حدود سه چهـارم واژه بوده كه قسمت عمده آن،  345700شامل  ،است. اوستا در عصر ساسانيان
  واژه دارد و شامل شش بخش زير است: 83000ليآن از بين رفته است. اوستاي فع

ترين بخش اوستاست. اين بخـش، بـا اينكـه خـود گانه زرتشت، قديميهاي پنج، گات(گاهان=سرود)ها.گات1
  شود؛سبب انتساب آن به زرتشت و منظوم بودنش، جداگانه از آن ياد ميجزئي از يسنه است، اما به

  ؛(يسنا = جشن و پرستش). يسنه2
  مشتمل بر نيايش؛ (= همه سروران)سپرد. وي3
  ها؛درباره حالل و حرام و نجس و پاك (= قانون ضد ديو). ونديداد4
  ؛(= نيايش سرود و تسبيح). يشتها5
اي از سراسـر بلكه گزيده، اي نيستبخش جداگانه، : در واقع اين بخش(= اوستاي كوچك). خرده اوستا6

(دوسـتخواه، شودها و مراسم گوناگون ديگر خوانده ميجشن، نامه ديني زرتشتيان است كه در نمازها

  .)64، ص1389؛ توفيقي، 33ـ15، ص1374
(دوسـتخواه، هاي ديگر نوشته اشخاص ديگري بوده استها، كه سروده خود زرتشت است، بخشبجز گات

بـان پهلـوي نام دارد كه در زمان ساسـانيان بـه ز» زند«. اوستا داراي شرح و تفسيري است كه )4، ص1366
  .)103، ص1377(مشكور، گويندنوشته شده است و به شرحي كه بر زند نوشته شده، پازند مي

  تعاليم زرتشت

هـا و احكـام شـرعي و جشـن، آداب دينـي، دين زرتشت مانند سـاير اديـان و مـذاهب داراي عقايـد
.ك: (ر سـت ازا هاي گوناگون است. به اختصار برخـي از باورهـاي اعتقـادي زرتشـتيان عبـارتمراسم

  :)298 - 256ص، 1377افتخارزاده، 
تنها يك خداي بزرگ ازلي و ابدي است. زرتشت معتقد است:  (سرور و دانا)اين واژه به معناي اهورامزدا:
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(بهـار، شـودخوانده مـي »اهورامزدا«چيز آگاه است كه وجود دارد كه خالق آسمان و زمين و از همه

(خـداي روشن نيست كه گرايش زرتشتيان به خدايان دوگانه. )21ــ20، ص1371؛ اوشيدري، 40، ص1384

  .)1389بهمن، ر.ك: حسيني قلعه؛ 64، ص1389(توفيقي،  از چه زماني آغاز شده است خير و شر)
، كه اهريمنمضان به روح نابودكننده يا خرد خبيث است. بعدها اين واژه،  اين واژه به معناي انگره مئينو:

ينـو ئمانگره، آيين زرتشت ست. درهامده است. اهريمن مظهر شرور و بديدرآمعادل شيطان است، 
هميشه باهم در سـتيزند و در نهايـت، اين دو قوه بيان گرديده است. قوه نيكي) (در مقابل سپنتامينو

  .)134، ص1371(اوشيدري، پيروزي با قوه نيكي خواهد بود
به معناي مقدس و پاك تشكيل شده ، »سپنته«اني و به معناي جاود، »امشه«اين واژه از دو جزء  امشاسپند:

مالئكـه و ، جهـان سرشـار از نيروهـاي معنـوي بـوده كـه امشاسـپند، است. بنابر تعـاليم زرتشـت
نيروهـاي . 1: شـوندي تقسيم مـيئبه دو قسم كلي و جزشوند. اين نيروها، فرشته) خوانده مي(ايزد
قوام و دوام اشـياي موجب م امور عالم وجود و مأمور حفظ و انتظا، كه شش امشاسپند بوده و كلي

مخلوقات عالم به طـور جداگانـه اسـت. كه نيروهاي هريك از  نيروهاي جزئي، .2شوند. ميمادي 
سـت. ايـن نيروهـاي آنها نيروي بخصوصي دارند كـه حـافظهريك  ماه و ساير اجزاء، آفتابمثالً، 
  .)127ـ123ص ، همان(اندي از نيروهاي كلي منشعب شدهئجز

هـاي موعـود زرتشـتي اطـالق به هريـك از منجـيدهنده، به معناي نجات »سوشيانت«واژه  سوشيانت:
زرتشـت عهد سلطنت روحاني ، مانده از عمر جهانسه هزار سال باقيزرتشتي،  شود. بنابر سنتمي

در  گذارنـد.قدم به عالم هستي مـيسال از يكديگر،  هريك به فاصله هزارو سه پسر آينده اوست. 
هـم گفتـه  »سوشـيانس«توجه بيشتر به آخرين سوشيانت است كه به آن ، موعودهاي زرتشتيميان 
 سعادت و خوشبختي فراگيرشود. جهان پر از عدل و حكمت مي، شود. پس از ظهور سوشيانسمي

  .)334 ، صهمان(شوديابد و جهان از دروغ پاك ميظفر مي، گفتار و كردار نيك، شده و انديشه
معناي تقابل دو نيروي شخصـي متضـاد بهانگاري در كيش زرتشتي، دوگانه شناختي:انگاري كيهانهدوگان

يـان خيـر و شـر در نزاع م، همه جهان هستي، . بنابراين باورو رقيب شرّ، در عالم است: خداي خير
(موحـديان عطـار و مجسـمه همـه شـرور اسـتدرگيرند. اهورامزدا، تشخص همه خيرها و اهريمن، 

  .)215، ص1386ميان، رست
ماند. در سه روز با بدن مي، پس از مرگ جسماني روح، بنابر تعاليم زرتشتي جاودانگي روح و رستاخيز:

گيـرد و كسـاني به سراي جاوداني در بهشت يا دوزخ جاي مي، به دنبال پاداش و كيفرروز چهارم، 
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شوند. رسـتاخيز و قيـام منتقل ميكه اعمال خوب و بدشان يكسان باشد به مكاني به نام هَمَستگان 
، 1384؛ كاي و ديگران، 496و  384ص 1371(اوشيدري، مردگان پس از ظهور آخرين سوشيانت خواهد بود

افـراد نيكوكـار از ، هايشـان متحـد گرديـدهبا بدنها انسان روح، در روز داوري نهايي. )175ـ174ص
 هـمشـوند. سـه روز بعـد، سـتاده ميگشته و به مدت سه روز به بهشت يـا جهـنم فر گنهكار جدا

، ولي بـه خوبـان. با عبور از انبوه آهن گداخته پاك خواهند شدهاي خوب و هم افراد شرور، انسان
  .)219، ص1386(موحديان عطار و رستميان، رسندسپس همه آنان به جاودانگي ميو  آسيبي نخواهد رسيد

 نزديك به صـدباشد. مياز دويست هزار نفر  شمار زرتشتيان كمترامروزه است كه الزم به يادآوري 
ايالـت ، در كانـادا، مدارند. حدود سي هزار تن از زرتشتيان مهاجرفعال و دين، هزار نفر از اين جمعيت

باشـند ميپارسيان و گبرهـا ، هاي عمده زرتشتيمقيم هستند. از شاخهساير كشورها انگلستان و ، متحده
  .)308، ص1393(ملتون، هزار نفر است20ر نفر و گبرها هزا110كه تعداد پيروان پارسيان 

  هاي يهوديتدوره

اسرائيل فرستاد. حضـرت قوم بنيهدايت را براي  حضرت موسي، خداوند پس از دوره آباء و مشايخ
يافت تا به همراه بـرادرش مأموريت به رسالت مبعوث شد و  (صحراي سينا)»حوريب«در بيابان  موسي
در صدوبيست سالگي اسرائيل را نجات دهد. حضرت موسي، با فرعون پرداخته و بنيبه مبارزه ، هارون

 (طـاهريرهبري ديني مردم را بر عهـده گرفـتبن نون، ا رفت و وصي او حضرت يوشعدر موآب از دني
تاريخ پرفراز و نشيبي ، پس از وفات حضرت موسي. قوم يهود، )ر.ك: خروج؛ اعداد؛ 40، ص1390، آكردي

در بابل. برخي از  گذاشته است؛ از دوران طاليي حكومت سليمان تا دوران اسارت و تبعيد ررا پشت س
  :)211ـ141ص تا، ر.ك: شولتز، بي( ست ازا موارد مهم اين دوران عبارت

 ،(طـالوت)عهد عتيق از هنگام تسخير سرزمين كنعان تا به قدرت رسيدن شائول (قضات): . عصر داوران1
 »داوران«عصـر ، ق)1023تـا  1230(كه حدود دو قرن طول كشيده اسـت، سرائيلانخستين پادشاه بني

حل و ، آنان ةاما وظيفافرادي بودند كه پادشاهي نداشتند، داوران . )26م، ص1979(ابا ابان، خوانده است
 ك:؛ ر.44، ص1390، آكـردي (طـاهرياسرائيل بود. آخرين داور سـموئيل بـودهاي داخلي بنيفصل نزاع

  .)61ص، 2005؛ آقالرپور، 7؛ اول سموئيل: 3 داوران:
، بـه بعـد) 1: 8(طالوت)(اول سـموئيلشود: حكومت شائولاين عصر شامل چندين حكومت مي . عصر پادشاهان:2

. از اقدامات مهـم سـليمان، )3ــ1(اول پادشاهان، باب، و حكومت سليمان)5ـ2(دوم سموئيل، باب حكومت داوود
  .)7ـ5(همان، باب گاه يهوديان شداست كه اين معبد قبله سليمان) (هيكل»المقدسمعبد بيت«ساختن 
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، از حضـرت سـليماناسـت، پـس بنابر آنچه در عهد عتيق آمده  . دوران پس از سليمان تا جالي بابل:3
ودا و تنهـا دو سـبط يهـ، اسرائيلگانه بنياز اسباط دوازده. پسرش رحبعام بر تخت سلطنت نشست

دست از حمايت او برداشـته و از فرمـان او سـرباز  ،ماندهده سبط باقيدند. بنيامين از او حمايت كر
دو رو، را تشـكيل دادنـد. ازايـن بـن نابـاطيربعـامبه رهبـري ل، اسرائيبنيزدند و حكومت مستقل 

ه بـاسـرائيل، حكومـت در جنـوب و  رحبعـاميهودا با فرمـانروايي . حكومت تشكيل شدحكومت 
شاهان بعدي نيز از نسل اين دو بودند. فساد پادشاهان و اصرار مردم بـر در شمال. پاديربعام رهبري 

اسرائيل شد. در سال ضعف و بدبختي بني، موجب اسرائيلپرستي و تجزيه سرزمين بنيشرك و بت
. را كشته يا به اسارت بردنـدشماري بيحمله كردند و تعداد  اسرائيلحكومت به آشوريان ، ق 720
: 9؛ دوم تـواريخ 17بـاببه بعد؛ دوم پادشاهان، 12(اول پادشاهان، باب نابود شدسرائيل احكومت ترتيب، بدين

از سقوط . پس )76ـ74م، ص2005؛ آقالرپور، 135و77ـ75، ص1، ج1334؛ لوي، 58ـ53، ص1979؛ ابا ابان، 31ـ30
انبيـاي و به نصـايح دست از گناه و ستمكاري برنداشته،  پادشاهان و مردم، بار ديگر دولت اسرائيل

ه الهـي محقـق شـد. در سـال عصيان و نافرماني آنان وعـددليل به . سرانجام خود گوش فرا ندادند
المقـدس سـوزانده و ها و نيـز بيـتخانههمة  ،در اين حمله. به اورشليم حمله كرد بختنصّرق 586

 ن اورشـليم وجميع سـاكنا« ،بنابر مكتوب عهد عتيق. اسرائيل را به بابل كوچ دادويران گرديد و بني
برد و جميع صنعتگران ، اسير ساخته، جميع سرداران و جميع مردان جنگي را كه ده هزار نفر بودند

؛ 25ــ24(دوم پادشـاهان: بـاب »كه سواي مسكينان اهل زمين كسـي بـاقي نمانـدچنان، و آهنگران را نيز
ر. )354، ص1389؛ ماري پت فيشر، 59، ص1385اپستاين،  سـالخوردگان و ، فقيـرانافـرادي نظيـر  بختنصـّ

شـده اورشـليم نگهـداري كننـد. در تخريـب و سـوزانيدن بيماران را باقي گذارد تا از شهر ويـران
اين حادثه در . )185، ص1، ج1347(كالپرمن، المقدس باقي ماندي از ديوار غربي بيت، بخشالمقدسبيت

، ذيـل واژه 1995ر.ك: عبـدالملك، ( دشـهرت دار» اسـارت بـابلي«يا  »جالي بابل«به ، اسرائيلتاريخ بني
  .)73ـ63ص، 1385؛ افندي ابكاريوس، 458ـ457، ص»سبي«

  عصر اسارت بابلي

يهوديان تا زماني كه حاكمـان بابـل بـر آنجـا سـلطه . شداسرائيل بنيمكان جديد زندگي  ،سرزمين بابل
رو، . ازاينا به اسيران داده بوداجازه عبادت ر بختنصّر، در تبعيد بودند. در دوران اسارت يهوديان، داشتند

ــان شــنبه ــا دور هــم جمــع يهودي ــامبران ه ــاليم موســي و پي ــوختن تع ــوه و آم ــادت يه ــه عب شــده ب
  .)210تا، ص؛ شولتز، بي15، ص2، ج1349(كالپرمن، پرداختندمي



   ۹۱واكاوي تأثيرپذيري يهوديت از دين زرتشت 

بل ق.م به با539در سال  كوروشبردند. سرانجام، ها سال در حال تبعيد و اسارت به سر مييهوديان ده
اسرائيل، با رأفـت و مهربـاني خاصـي برخـورد نسبت به بني كوروشلشگر فرستاد و آنجا را تسخير كرد. 

، 1369؛ بيـات، 70ــ68، ص1370(پيرنيا و اقبال، انداحترام بسيار قائل بوده كوروشسبب، يهوديان براي كرد. بدين

. وي به يهوديـان اجـازه )58ـ56، ص1375كوب، ، زرين45، ص1371؛ قرني، 141ـ140، ص1372؛ گيرشمن، 50ـ47ص
  .)42، ص1363(هوار، شدة خود را بازسازي كنندداد تا به سرزمين خود بازگردند و معابد ويران

به بابـل درآمـد و يهوديـان ، ساعتي كه كوروش همچون مرد جهانگشايي« ويل دورانتبنابر نوشته 
شمار اسرائيل بهترين ساعات تاريخ بنيباشكوهيكي از ، اسير را آزاد گذاشت تابه سرزمين خود بازگردند

گذار سلسله هخامنشـي و فرمـانرواي بابـل شـد. بنيان كوروش. )380، ص1، ج1370(ويل دورانت، »رودمي
گـري آئـين هخامنشـيان را زرتشـتي، با استناد بـه مـدارك و شـواهدي ،مورخان و اوستاشناسانبرخي 
 »اهورامزدا«جا از اين است كه پادشاهان هخامنشي همهامه شده، شواهدي كه بر اين نظر اق اند. ازدانسته

اين نـام ويـژه آئـين شي نيز معتقد به اهورامزدا بودند. ايرانيان دوره هخامن. اندبا تعظيم و احترام يادكرده
؛ 73، ص1352(رضـي، زرتشت بوده و پيش از زرتشت در ميان اقوام آريايي و هندويي ديده نشـده اسـت

  .)82ـ77، ص1363؛ هوار، 181ـ171، ص1372؛ گيرشمن، 84ـ82ص ، 1369؛ بيات، 122ص ، 1370قبال، پيرنيا و ا

  تأثيرپذيري يهوديت از دين زرتشت

رابطه بسيار نزديك بين ايرانيان زرتشتي و يهوديان برقرار ، هخامنشي در بابل كوروشسلطنت در زمان 
 برابر در همواره ،رابطه تنگاتنگ با زرتشتيان همين لدلي به يهوديان. )81 ، ص1378(دوشن گيمن، بوده است

يـا نـه؟ بـه نظـر بسـياري از  اسـت يهوديـت گذاشـته بر تأثيري، دين ايرانيان كه دارند سؤال قرار اين
هاي بسياري پس از تبعيد بابلي در دين يهود و كتـاب مقـدس يهوديـان رخ داده دگرگوني، دانشمندان

هـايي در ديـن يهـود پديـدار باورهاي كيش زرتشتي بوده است. آموزه شدت متأثر ازبهاست. اين امر، 
هوديان با معتقداتي تازه و آييني . ياز جالي بابل و مواجهه با ايرانيان وجود نداشته استپيش كه گشت 
، 1390نـاس، ؛ 286، ص1371؛ آشـتياني، 94، ص1378؛ دوشن گـيمن، 197، ص Kriwaczek ،2004(رو شدندهنو روب

  .)297ـ270، ص1384، عطايي، 406، ص 1344رضي، ؛ 546ص
هاي مربوط به شـيطان، فرشـتگان، باورهـاي اخـروي نظيـر داوري نهـايي، رسـتاخيز مردگـان، آموزه

شـود عـا ميآخرالزمان، بهشت و جهنم و...، كه در بحث تعاليم زرتشت بيان شد، باورهـايي اسـت كـه اد
. بنابر ادعاي برخي نويسندگان، فهـم و )515ـ514، ص1390اوچي، (ياماانديهوديان از دين زرتشت اقتباس كرده

۹۲     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شماره، ششم سال  

، بـه عنـوان نمونـه، بـا اينكـه )232، ص1392(آژيـر، ها از عهد عتيق نزديك به محال استاستنباط اين آموزه
گانه يهوديـان، كند، ولي در اسفار پنجهاي آسماني بر دو اصل مبدأ و معاد تأكيد ميدعوت پيامبران و كتاب

گانـه سـخن از جـزاي اي به معاد و عالم پس از مرگ نشده است. در مواردي، كه در اسفار پنجشارههيچ ا
، 4ق، ج1431(بالغـي، اعمال به ميان آمده است، تنها پاداش و كيفرهاي دنيوي مورد توجه قرار گرفتـه اسـت

ي عقلي و كالمي يهـودي و هارو، همواره ميان ديدگاه. ازاين)65ــ62، ص1371؛ قرني، 1389زاده، ؛ رسول762ص
كه اغلب فيلسوفان يهودي اعتقـاد بـه ايگونهمباني تلمودي درباره رستاخيز اختالف وجود داشته است. به

دانند. امروزه نيز بخش مهمي از جمعيت يهوديان ـ يعني رستاخيز مردگان را از اصول اساسي يهوديت نمي
  .)441و258، ص 1384(كلباسي، گان ندارنديهوديت سكوالر ـ اعتقاد به معاد و رستاخيز مرد

جـاي ديدگاه توان در سه تأثيرپذيري يهوديت از آيين زرتشت را ميمسئله  هاي گوناگون درديدگاه
  و قائالن به عدم قطعيت تأثيرگذاري.، مخالفان تأثيرپذيري، داد: موافقان تأثيرپذيري

ايـن  )95، ص 1993(نيگوسـيان، هسـتندي نيز مدعي تأثيرگذاري يهوديت بر كـيش زرتشـتي برخالبته 
  كنيم.از بيان آن خودداري ميبوليت در جامعه علمي، عدم مقدليل به ديدگاه را 

  گريموافقان تأثيرپذيري يهوديت از زرتشتي

بسـياري از ، م كه كنت كنستانتين پيشنهاد اوليـه خـود را اعـالم كـرد1791ازسال« يامااوچيبنابر نوشته 
، زودربلوم، برتولت، بوست. افرادي همچون »اندتشتي را بر يهوديت مسلم انگاشتهمحققان تأثير دين زر

(يامااوچي، معتقد به تأثيرپذيري يهوديت از دين زرتشت بودند، وينستون، كيتاگاوا، هولتگارد، هينلز، نيولي
  .)264ـ261ص، 1368آشتياني، : .ك؛ ر514، ص1390

امور مربوط به جهـان اخـروي ، ورزندري بر آن تأكيد ميكه بيشتر موافقان تأثيرپذيجمله اموري از 
پس از ها انسان سرنوشتئيل بحثي از معاد مطرح نبوده است و اسراهاي طوالني در ميان بنياست. قرن

كـه از يهوديان، روي زمين بوده است. برخي  عمر طوالني در، مرگ روشن نبود. تنها پاداش نيكوكاران
آن را ، آگاهي يافتند، ت پس از مرگ و جاودانگي روح و روز رستاخيز و داوريباور ايرانيان درباره حيا

  .)320ـ319، ص1355(شاله، پذيرفتند
  جزو مدافعان سرسخت ديدگاه تأثيرپذيري يهوديت از ديـن زرتشـت بـوده اسـت. مري بويس

  گويد:او مي
و ، ود بهشـت و دوزخوج، زرتشت نخستين كسي بود كه باورهايي چون داوري و قضاوت درباره افراد

 نـو(و زندگي جاويد براي روان و تن دوباره بهـم پيوسـته، داوري نهايي همگاني، هارستاخيز آينده بدن



   ۹۳واكاوي تأثيرپذيري يهوديت از دين زرتشت 

، مسيحيت و اسـالم، توسط يهوديتآنها  گيريها از طريق وام) را به بشريت تعليم داد. اين آموزهپيوسته
  .)29، ص 1985(بويس، اصول اعتقادي و ايماني بيشتر مردمان جهان شد

زيرا يهوديان ؛ اندها را از زرتشت اقتباس كردهمكاتب مختلف يهودي پس از دوران تبعيد همه اين آموزه
  .)77(همان، ص اولين مردماني بودند كه بيشترين تأثيرات را از دين زرتشتي گرفتند

  نويسد:مي، سبب اين امر اشاره كردهبه ،تاريخ كيش زرتشتدر كتاب  بويس
يهوديان كساني بودند كه بيش از همـه مـوادي را از آيـين ، هاهمه رعاياي هخامنشيان و مقدوني از ميان

در نواحي گوناگون بوده آنها  زرتشت جذب كرده بودند كه احتماالً سبب اين امر يكي همسايگي طوالني
 داشـتندهـا انـيآنان چند رابطه نزديك با دين اير، هاي فراوانرغم تفاوتو سبب ديگر اين بود كه علي

  ).367، ص 1991(بويس، (ازجمله آن، اعتقاد مشترك آنان به عدالت قطعي خداوند است)
(يهوديـت، مسـيحيت، اند كـه اديـان ابراهيمـيبوده، و نوشته بويسرأي با بسياري از پژوهشگران، هم

ــاس ، برخــي از آموزهاســالم) ــن زرتشــت اقتب ــاد را از دي ــتاخيز و مع ــاي اساســي همچــون رس ه
؛ شـاله، 97، ص1371؛ هينلـز، 13، ص 1997؛ بـوكر، 125ــ124، ص 2005؛ اليـاده، 77، ص 1992(بويس، انددهكر

  .)318، ص1389؛ گروه نويسندگان، 214، ص1355
در كيش يهود، بهشت و دوزخِ نمايان و آشكاري وجود ندارد، اما هرچه به موسـويت متـأخر «

شك اين مسئله در آيـين يهوديـت شوند. بيمي نزديك گرديم، اين موضوع رنگ برداشته و نمايان
باشد كـه خـود مبنـاي بهشـت و دوزخ مسـيحي و بركنار از نفوذ دين زرتشتي و فلسفه ايران نمي

. حتي برخي معتقدند: قابل تصور نيست )207شاهنشـاهي، ص2537(فرويد، »سرانجام اسالمي شده است
اند، بـدون تـأثير ، مسيحيت و اسالم شدهها و اعمال مشخص كه وارد دين يهوديتبرخي از نظريه

  .)97، ص 1993، نيگوسين(دين زرتشت بوده باشد
عبارتنـد از: بـاور بـه تأثير دين زرتشت بر يهوديان بـوده، سبب هايي كه گفته شده بهاز ديگر آموزه

 مقرب مانند اعتقـاد زرتشـتيان بـه ةهفت فرشت، وجود بهشت و جهنم، اهريمن يا شيطان، منجي موعود
شئول كه آنجا را سرزميني ظلماني و محـل  »هاويه«عقيده به وجود ، و همچنين، آخرالزمان، امشاسپندان

، 1390نـاس، ؛ 143، ص1363گيمن، دوشـن ؛49، ص 2004؛ همو، 42ـ41، ص1385(فولتس، انداقامت اموات دانسته
  .)463، ص 1ج تا، رضايي، بي، 53، ص2005؛ الصمادي، 95ـ1194، ص1345؛ حكمت، 134، ص1377؛ مشكور، 546ص

ذكـري از جهـنم بـه عنـوان ، (عهد عتيـق)هابا كمال تعجب در اين كتاب« كند:اظهار مي جورج مينوا
كـه ضوعاتي از ديگر مو. )76ـ75، ص1379(مينوا، »محلي براي عقاب در جهان آخرت به ميان نيامده است

باور بـه اينكـه ، زرتشت به آن اعتقاد پيدا كردههاي ديني بيني و انديشهسبب آشنايي با جهانيهوديت به
و ، معـين يهوه خداي چند قبيلـه، به عبارت ديگر. داراي زمان و مكاني خاص نيست، يهوه خداي مردم

۹۴     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شماره، ششم سال  

بلكه آفريدگار جهان و خداي يگانه و فرمـانرواي همـه فلسطين و خداي سرزمين داوود نيست، خداي 
  .)409 ، ص1389مقدم، صالحي؛ 203، ص1387(گئر، ر اوستها در اختياگيتي بوده و سرنوشت همه ملت

توان گفت: بسياري از محققان قاطعانه از تأثيرگـذاري ديـن زرتشـت بـر يهوديـت بنابراين، مي
هاي تاريخي برخي از عقايـد يهوديـت در آيـين اند. از ديدگاه اين محققان، وجود ريشهسخن گفته

جالي بابل، خود بهترين دليل بـر تأثيرگـذاري ديـن  زرتشت و همجواري يهوديان با زرتشتيان در
 زرتشت بر يهوديت است.

  گريمخالفان تأثيرپذيري يهوديت از زرتشتي

هـاي بر اين باورنـد كـه آمـوزهو  گري بودهبرخي انديشمندان نيز منكر تأثيرپذيري يهوديت از زرتشتي
هـا ريشـه در اين آموزهمعتقد است له افرادي كه سرسختانه جم مذكور خود ريشه در يهوديت دارد. از

  .)145، ص1363گيمن، (دوشناست شفتلويتس، كنديهوديت دارد و هرگونه تأثيرپذيري را انكار مي
شكل عالي آموزه معاد و رستاخيز مردگان در اذهان حكيمـان و ، انديشمند يهودي جوليوساز نظر 

اعتقاد پسـت و فرومايـه ايـران زمـين  بخشي يهوديت بوده است و بامحصول الهام، دانشمندان يهودي
اسرائيل وجود داشته و در موارد متعددي شباهتي ندارد و نيز اعتقاد به جاودانگي روح از ديرباز ميان بني

  )58ـ57، ص 1973گرينستون، (شده است از كتاب مقدس بدان اشاره

تين را از مـدارك هاي يهوديان در قرون نخسنوشتهها و سنگ، دانشمند عصر حاضر، كتيبهستزر
شمارد كه حاكي از باور يهوديان نخستين بـه رسـتاخيز اسـت. وي معتقـد اسـت: و شواهدي برمي

صورت مشخص، حكايت از باور يهوديـان نخسـتين بـه رسـتاخيز ها بهنوشتهتعدادي از اين سنگ
  .)114ـ110، ص 2004(ستزر، كندمي

ميالدي، به بازسازي سنت يهود پرداختند 70ال ها، كه پس از تخريب معبد اورشليم در سهمچنين ربي
دانند. و ميشنا و تلمود را تدوين نمودند. آموزه رستاخيز مردگان را جزء جدانشدني از شريعت مكتوب مي

رسـند و مسـئوليت گويد: كساني كه از اوامـر الهـي سـرپيچند بـه قتـل مـيبه نظر اينان، در تورات كه مي
(چايـد سـتر، ، اشاره به جهان آخرت و كيفر اعمال دارد)31:15(اعـداد هد بودگناهانشان به گردن خودشان خوا

گانـه، . افزون بر اينكه، عدم بيان صريح امور مربوط به معاد و كيفـر و پـاداش در اسـفار پنج)310، ص1380
هاي دينـي و گانه، آموزهداللت ندارد كه يهوديان به اين امور باور نداشتند؛ زيرا يهوديان عالوه بر اسفار پنج

هـا كردند و در ايـن كتابهاي انبيا متأخر نيز اخذ مياعتقادي خود را از تعاليم شفاهي مانند تلمود و كتاب
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باور «اينچنين آمده است:  اي از تلمودگنجينه. در كتاب )146ق، ص 1412اهللا، (فرجبحث معاد مطرح شده است
شـود. يهود است و انكار آن، گناهي بزرگ محسوب ميبه قيام مردگان و معاد يكي از اصول دين و ايمان 

، كـه بخـش مهمـي از "گانـهبركـات هجده"علماي يهود اعتقاد به رستاخيز را موضوع يكـي از دعاهـاي 
همين امر بيانگر بحث معاد در يهوديت اوليه اسـت. ). 362، ص1382(كهن، »نمازهاي روزانه است، قرار دادند
گانه، سخن صريح و روشني از معاد و احوال داد. اما اينكه چرا در اسفار پنج نبايد آن را به زرتشتيان نسبت

  اند. از جمله:خورد، دانشمندان داليلي را بيان كردهآن به چشم نمي
جـاودانگي روح و ، بهشت و جهـنم، يهوديان را معتقد به پاداش و كيفر، دانشمند يهودي كمونهابن

  نويسد:مي، وشن و صريح از قيامت در تورات پرداختهسبب عدم ذكر ررستاخيز دانسته و به
گونه كه طبيب بـدن دردي كـه در جسـم ها هستند. همانپزشكان و طبيب دل، انبيا به راهنمايي خداوند

، دردي كه در جان مردم آن زمان هسـت، پيامبران نيز كه طبيب جان هستند، كندمداوا مي، مريض هست
و  هابلكه مرضشان پرستش بت، از منكرين ثواب و عقاب آخرت نبودند كنند. مردم زمان موسيمداوا مي

هـا اسـت... موجب آباداني زمين و افـزايش ميـوه، بود و معتقد بودند كه پرستش غير خدا ستارگان و...
فايـده را از خواست اين افكار غلط را از اذهان آنان محو كند و اعمال سخت و سـنگين بـيخداوند مي

باران قطـع ، ها را پرستش كنندخبر داد كه اگر ستارگان و بتآنها  به، وسيله موسيبه. رددوش آنان بردا
آورند و عمرهـا رود و امراض روي ميها و محصوالت از بين ميگردد و ميوهشود و زمين خراب ميمي

هند سالمتي و طول عمر خوا، صحت، حاصلخيزي زمين، گردد. اگر به عبادت خدا روي آورندكوتاه مي
جاي تورات تكرار شده است تـا ايـن در جاي، وعده و وعيدهايي در همين مورد، داشت. به همين دليل

اعتقاد فاسد از بين برود و اثرش از جان آنها محو شود و مردم از اين اعتقاد بيمار و مفاسدي كه اين باور 
انگي نفس بعد از مرگ و ثواب و اگر مرض آنان انكار جاود پاك و مداوا شوند.، باطل به دنبال خود دارد

گونـه كـه امـر اين، اما ازآنجاشدبه طور مكرر در تورات براي تأكيد و تقرير ذكر مي، عقاب اخروي بود
  ).160ـ158، ص 1383كمونه، ه كردن به آن (ابنكرده به شهرتش(معاد) در بين مردم و اشار ده، اكتفانبو

ن از اينكه چرا در تورات ذكري از معـاد بـه ميـان نيامـده كند كه اساساً سؤال كردوي همچنين نقل مي
، بردار نيستند. شايد عدم ذكـر آن در تـوراتزيرا امور الهي و افعال خداوند سؤال؛ صحيح نيست، است

  .)158 (همان، صدانيمكه ما نمي سبب حكمتي بودهبه
 ،هاي عهد عتيقان در كتابافكار و تصورات مربوط به آخرالزم، ديگر از انديشمندان به عقيده برخي

كـه بـه ، ارميا، ميكاه، ناحوم، عاموس، هوشعهاي در كتاب» يهوه روز«تدريج رشد و بسط يافته است. به
شكنان و كافران و در اصل روز انتقام خداوند از مجرمان و پيمان، دوران قبل از اسارت بابلي تعلق دارند

و سخني از معاد و پـاداش و ، د در همين دنيا بوده استزمان استقرار سلطنت يهوه بر قوم برگزيده خو
هاي پس از اسارت بـابلي و پـس از آنكـه يهوديـان كيفر جهان آخرت به ميان نيامده است. اما در دوره

۹۶     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شماره، ششم سال  

به يك تحول  تر به خود گرفته ومعنايي وسيع »روز يهوه«، ساير اقوام شدند هايي ازمتحمل آزار و اذيت
اشاره ، دانيال نبيدر كتاب آن مبدل شده است. به عنوان نمونه، شناسي ناي فرجامبزرگ آخرالزماني به مع

اين كتاب در . )4ـ1:12(دانيالشده است، قطعي به حوادث آخرالزمان و رستاخيز مردگان و ثواب و عقاب
ر گرفتـار آزا كه يهوديان، )175ـ ق.م164(فرمانرواي سوريه و فلسطين، آنتيوخوس اپيفانسدوران سلطنت 

نيز به همين امر اشـاره  پيترز. )138 ، ص1369(مجتبـايي، ، نوشته شده استو اذيت عمال دولتي شده بودند
از ميل به عدل الهي متولد  كم در سنت يهودي اعتقاد به جاودانگي انساندست«نويسد: كرده و سپس مي

، بب تأثيرپذيري از دين زرتشـتسباور به معاد نه به. براين اساس، )331، ص 3، ج 1990(پيترز، »شده است
 آنان منتظر دادگاه عدل الهـي در. هايي بوده است كه بر يهوديان تحميل شدسبب ظلم و شكنجهبلكه به

  جهان ديگر بودند.
بيني يهودي پس از دوران اسارت بابلي نيز توحيـدي بـاقي مانـده بـوده و ماننـد جهانديگر اينكه، 

مخلوق يهوه شمرده شده و وجود ه نبوده است. شيطان در يهوديت، گارانبيني دين زرتشت دوگانهجهان
  .)183ـ182، ص1388(جمعي از نويسندگان، نيست، مستقلي كه مانند اهريمن زرتشتي فاعل همه شرور باشد

بشـر از ابتـداي آفـرينش تـوان گفـت: اقتباس آموزه منجي يهوديت از دين زرتشت نيز ميپيرامون 
. در اديـان خوانـده شـده اسـتگونـاگون اين منجي به عناوين  ،ي بوده استتاكنون همواره منتظر منج

بلكه در همه اقوام و ملل و حتي قبايل بدوي وجـود داشـته ، تنها مختص ادياننهانديشه منجي موعود، 
گري منجي در يهوديت موجود بوده و نيازي به اخذ آن از زرتشت اساسين، بنابرا. )1378(حسـيني، است

منجي موعود يهوديت با سوشيانت كيش زرتشت ايـن تفـاوت را دارد كـه افزون بر اينكه، نبوده است. 
 امـاگال اهريمن و نيروهايش نجـات بدهـد، قرار است با ظهورش جهان را از چن، سوشيانت زرتشتيان

  .)204 ، ص1387(گئر، كند تا قوم يهود را به شوكت پيشين بازگرداندمنجي قوم يهود ظهور مي
بسياري از انديشمندان معتقدند با وجود اين تعاليم در دين يهوديت و وجود تفاوت ميـان بنابراين، 
هـا متـأثر از توان پذيرفت كه يهوديـت در ايـن آمـوزهنمي، ها در دين زرتشت با يهوديتبرخي آموزه

  اند.بلكه خود مستقالً چنين اعتقاداتي را داشته، گري بوده استزرتشتي

  گريتأثيرپذيري يهوديت از زرتشتين به عدم قطعيت قائال

انـد يـا توانيم با اطمينان و يقين بگوييم كه آيا يهوديان از زرتشتيان متأثر شـدهما نمي«معتقد است:  زينر
  .)58ـ57، ص 1961، (زينر »يكي از ديگري تأثير گرفته باشداينكه  ن و يا اصالًزرتشتيان از يهوديا
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قابل دفاع قاطعانه نيست تأثيرپذيري يهوديت از دين زرتشت،  هكنند كبرخي نيز به صراحت بيان مي
  گويند:و مي

 چـه بارهاين در يهود مفاهيماينكه  ...كرد ارزيابي تواننمي آساني به را يهود در زرتشت آيين تأثير ميزان
 و هانـهناآگا گرچه،زرتشـت آيـين از مستقيماً ميزان چه تا و دارد بستگي زمانه افكار كلي روح با ميزان

 به اعتقاد مانند، ييجز امور بعضي در. نيست ممكن آن ارزيابي كه است امري، باشد شده گرفته غيرعمد
  .)190، ص1388مك نيل، »(است آشكار زرتشت آيين تأثير كه ترديد گفتبي بتوان فرشتگان، گويا

ا پس از جـالي بابـل اما آن ر ،برخي نويسندگان نيز اصل وجود برخي عقايد را در يهوديت قبول دارند
دانند. گري را قطعي نميتأثيرپذيري يهوديت از زرتشتي ةداوري دربار ،رودانند. ازاينمتفاوت از قبل مي

  نويسد:مي المسيريبراي نمونه، 
دار وظـايف گونـاگوني اند و عهدههاي اول عهد عتيق در صورت بشري آشكار شدهفرشتگان در قسمت

هاي زكريا و دانيال نبـي تعبير خواب، نگام خروج از مصر و عبور از بيابانها ههمچون حمايت از عبري
هستند. همچنين كشتي گرفتن يعقوب با يك فرشته در عهد عتيق آمده است.[اين موارد قبل از جالي بابل 

ها و طبقات است]. بعد از بازگشت از بابل مفهوم فرشتگان در اعتقادات يهودي رسوخ يافت و داراي نام
  .)316- 315، ص5، ج1383تلف شده، و تعدادشان افزايش يافت(المسيري، مخ

 ،روازايـنهاي دو دين دليلـي بـر تـأثير نيسـت. صرف وجود شباهت در آموزهگفت: توان ميبنابراين، 
معتقدنـد گرچـه و  داننـدپذيرند و آن را قطعي نمـينمياين موضوع را  مك نيلو  زينرمحققاني مانند 

  تواند دليل قطعي باشد.اما اين شواهد نمي، مر وجود داردشواهدي بر اين ا

  هاتحليل و بررسي ديدگاه

نظرية موافقان تأثيرپذيري با شـواهد تـاريخي  ،دهد كه به ظاهرنشان ميمزبور هاي گرچه بررسي نظريه
ي وارد سازد؛ زيرا اين ادبيات قبالً در يهوديت نبوده و پس از جالي بابـل و از ديـن زرتشـتبيشتري مي

كـه  ،كه منكر تأثيرپذيري است و يا ديدگاه سوم ،ديدگاه دوم، اما شايد بتوان گفت: يهوديت شده است
در جاي خود قابل تأمل است؛ زيـرا ، معتقد به عدم قطعيت تأثيرپذيري يهوديت از كيش زرتشت است
كه اين نرض اينبوت و معاد است ف، يهوديت خود يك دين توحيدي است و داراي مؤلفه اصلي توحيد

، اسرائيل داشـته باشـدريشه در عقايد يهوديت و تعاليم انبياي بني، شمارندمواردي كه برخي آن را برمي
  .باشدميقابل قبول 

شايد بتوان به نظر چهارمي رسيد كه مشتمل بر هر سه نظريه باشد و با يك نگاه جديد هر بنابراين، 
گري يـك ديـن توحيـدي اين است كه زرتشتيگاه جديد، خود جمع كرده باشد. آن نسه ديدگاه را در 

۹۸     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شماره، ششم سال  

امـا سـه ، خدا بر مردم فرستاده شده بود و در طول تاريخ درگير ثنويت و تغييراتي شدهسوي بوده و از 
ابراهيمي و خـدامحور اسـت و ، نبوت و معاد در آن بارز است. يهوديت نيز دين توحيدي، اصل توحيد

  همان سه اصل را داراست.
، اسرائيل در قرون نخستينصحف ديني بني گانه و اسفار يوشع و داوران و ديگراسفار پنجگرچه در 

قبل از رانده يشه معادشناسانه در افكار يهوديت، اما اند، اي مشخص از مفاهيم اخروي نيستهيچ نشانه
ن شـد. ران تبييوجود داشته است. بسياري از اصول معادشناسي يهودي توسط پيامب، شدن و جالي بابل
هايي با محوريت آخرالزمـان پس از آن كتابو  اصول معادشناسي يهود كامل گرديددر سفر دانيال نبي، 

دانيـال وجود انبياي يهودي ماننـد  ،بنابراين. )301ــ300، ص5، ج1383(المسيري، و بعث و نشور تدوين شد
امر است كه خدا براي يهوديان نبـي  گواه بر اين ،و مانند آنها، حبقوق، عزراي نبي، مُردخاي، اِستِر، نبي

يهوديان تنها قومي هستند ، انبيا آمده است. به گفته برخي نويسندگانسوي اين حقايق از . فرستاده است
  .)404، ص1389مقدم، (صالحياندكه بيشترين پيامبران را در ميان خود ديده

 يعني ؛م از كتاب مقدس بودهسبب بازنويسي سوفريشايد به ،عدم ذكر معاد در كتب عهد قديم فعلي
، كه در عصر كاهنان و توسط عزرا و سوفريم انجام شده استممكن است در بازنويسي كتاب مقدس، 

بر اساس قواعد الهي بايد در كالم حضرت موسي بحث معاد بيان  ،به عبارت ديگر، معاد بيان نشده باشد
از معاد ذكـري بـه  ،نكه در اسفار موجوداما اي ،ديني الهي آورده است شده باشد؛ زيرا حضرت موسي

چـون بـر اسـاس سـخن ؛ به بحث معاد بوده است سوفريمسبب عدم اهتمام شايد به، ميان نيامده است
آنـان آن را اسـت و در آن زمان اين بحث در اولويت اعتقادي مردم نبوده  ،كه بيانش گذشت ،كمونهابن

اما  ،د تصريح نويسندگان و محققان درباره يهوديت نيستاين مطلب مور ،اند. البتهدر بازنويسي نياورده
  توان بر اساس تحليل تاريخي اين احتمال را پذيرفت.مي

گرچه از نظـر تـاريخي پـس از ، نكته اساسي اين است كه وجود يك انديشه در يك دينبنابراين، 
اقتضـاي فتـه شـود ت گالجرم دليل بر تأثيرپذيري از دين قبلي نيست. بهتر اس، دين ديگري آمده باشد

نبوت و معاد شكل ، بر مبناي توحيد ،دو دين هماني بود كه اقتضاي دين زرتشت بود. هر ،دين يهوديت
اين تأثيرپـذيري مسـيحيت و هم شايد . بينيمهمين بحث را در مسيحيت و اسالم مي ،اند. بنابراينگرفته

 ةزيـرا همـ؛ جوهره اسالم و مسيحيت ندارد منافاتي با ،اما اين نوع تأثيرپذيري. اسالم از يهوديت است
بيشـتر  ،رسـدنبوت و معـاد اسـتوارند. بـه نظـر مـي، اديان الهي هستند و بر سه اصل توحيد، اين اديان

گرايان ايرانـي و بيشـتر مخالفـان ملي، گري در ايرانداران قائل به تأثيرپذيري يهوديت از زرتشتيطرف
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كه اين نوع تـأثير و تـأثر در ميـان كند حكم ميما انصاف علمي يهوديان متعصب هستند. ا، تأثيرپذيري
زيرا منشأ دين در همه اين اديان يكي اسـت و ارسـال رسـول و انـزال ؛ امري طبيعي است، اديان همنوا

، هر ديني رو به كمال رفتـه اسـت و اسـالم، كتاب و شريعت در همه وجود دارد. البته به اقتضاي زمان
قرآن كه معجزه جاويد است و اعجاز آن با عقل اثبـات شـده ، رولهي است. ازاينكمال و نهايت اديان ا

 ،)16، ص4ق، ج1416؛ معرفـت، 64- 60، ص 1ق، ج1417؛ طباطبـائي، 132- 117، ص1ق، ج1394ر.ك: خـوئي، (است
ايـن نـوع تأثيرپـذيري . ي گذشته در اسـالم باشـدهاويژگي پس بايد تمام. دانداسالم را دين خاتم مي

يهوديت اين اصول را از انبيا و به اقتضاي تاريخ گفت: توان ميي به همراه ندارد. به عبارت ديگر، اشكال
و جانشينانش بـر توحيـد  تا حضرت موسي تأكيد حضرت ابراهيمابتدا، است.  خود دريافت كرده

يل گشـت. اسرائيل بحث معاد تكمدر ادامه توسط انبياي بنيزمان بحث شريعت پررنگ شد. و هم، بوده
بـه يهوديـان كمـك كـرد بهتـر و ، كه به معاد معتقد بودندنشيني با زرتشتيان، در بابل و هم البته حضور

كه ادامـة ديـن توحيـدي توجه به ذات و گوهر شريعت موسوي،  تر اين اعتقاد را پذيرفته باشند.راحت
دين ديگر دانسـته و يهوديـت اقتضاي معاد داشته و نبايد اين را تحت تأثير ، حضرت ابراهيم خليل بود

  از جالي بابل را متفاوت از يهوديت پس از جالي بابل بدانيم.پيش 
تمام اديان به مرور تكميل شده ؛ بايد توجه داشت كه اين نوع تحول و كمال در هر ديني وجود دارد

ميان يهوديان و  برخي از همين اعتقادات ويژه اينكهبهو يهوديت از اين امر مستثنا نيست، و كامل گشتند 
  گري است.توان گفت اين اعتقاد از زرتشتينمي .زرتشتيان مختلف است

رسد، ديدگاه چهارم شواهد قرآني نيز دارد. اعتقاد به روز قيامت، از اصـول اعتقـادي به نظر مي
است كه در رسالت جميع انبيا پيش از حضرت موسي و بعد از ايشان بوده است. آيات فراوانـي از 

؛ طه: 19ـ16؛ اعلي: 42ـ36(نجم دال بر وجود قيامت و پاداش و كيفر در دين حضرت موسي استقرآن 

  .)76ـ72، 48، 15ـ14
كه اديان آسماني همه منشأ و خاستگاه واحد و الهي داشته و در ذات و جوهره خود بنابراين، ازآنجا

 اختالفى است. بايد توجه داشتامر بديهي ، ها در ميان اديانوجود مشابهت، كننديك هدف را دنبال مي
 تنـافى و تضـاد و ذاتـى اخـتالف اينكـه نـه، است نقص و كمال نظر از، شرايع وجود دارد در ميان كه

 انجـام در خـدا بـه شـدن تسليم: از است معناي جامع در ميان همه اديان عبارت. باشدآنها  بين اساسى
 ،بنابراين .خواهدمى بندگانش از پيامبرش انزب با عصرى هر در آنچه در خداوند اطاعت و، شرايع الهي
 در تشـابه وجـود. است ابراهيمي يكي اديان با آن منشأ ،و الهي بدانيم دين وحياني را گرياگر زرتشتي

۱۰۰     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شماره، ششم سال  

هاي يك دين در ديـن يكديگر يا ورود آموزه از تأثيرپذيري بر دليل، گريزرتشتي هاي يهوديت وآموزه
ت داراي بيشـترين ارسـال رسـول بـوده و تعـداد بسـياري از انبيـاي ويژه آنكـه يهوديـنيست. به ديگر
  اند.نبوت و معاد آمده، اسرائيل براي بيان توحيدبني

گري بايد بدان توجه داشت، وجـود نكته مهم ديگري كه دربارة تأثيرپذيري يهوديت از زرتشتي
هـا، شتيان اسـت. ايـن تفاوتها در ميان يهوديان و زرتتفاوت در نحوة اعتقاد به خدا و ديگر آموزه

اي متناسب با اقتضـاي زمـان و مكـان خـود در بيانگر يكي نبودن اين عقايد است؛ يعني هر عقيده
توان به صرف وجود تاريخي برخي عقايد در دين زرتشـت، آن اي طرفدار پيدا كرده، پس نميعده

جود انبيا و جوهرة اصلي يهوديت ها دانست، بلكه بايد ورا عامل اصلي اعتقاد يهوديان به اين آموزه
تـوان يكـي از عوامـل مـؤثر در را نيز در نظر گرفت. البته همنشيني و همسايگي با زرتشتيان را مي

  پذيرش اين اعتقادات از طرف يهوديان دانست.

  گيرينتيجه

سـه ديـدگاه ، هـاي يهوديـتگري و پس از بيـان دورهپس از تعريف و تبيين زرتشت و آيين زرتشتي
اسي در باب تأثيرپذيري دين يهوديت از آيين زرتشت بيان شـد. برخـي آن را پذيرفتـه و برخـي رد اس

و  منجـي، هـايي در يهوديـت ماننـد رسـتاخيز مردگـاناند. آموزهتشكيك كردهدر آن كرده و برخي نيز 
از ، حققانمواردي است كه به اعتقاد برخي از م، و داوري نهايي عمومي، از جمله شناسيفرشته، موعود

تـوان ديـدگاه چهـارمي مي ،رسدها كه به نظر ميدين زرتشت اقتباس شده است. در تحليل اين ديدگاه
ها پس از جالي كه اين آموزهمسئله  هايي در اين دو دين و نيز قبول اينبيان كرد كه با پذيرش مشابهت
سوي اسرائيل از و توسط انبياي بنيها ريشه در يهوديت دارد اين آموزه، اندبابل در يهوديت مطرح شده

ميان عقايد زرتشتيان و يهوديـان تفـاوت ، ويژه آنكه در موارديبه. اندخداوند براي اين قوم مطرح شده
گري دانست. البته زنـدگي در كنـار توان آن را نشانة تأثيرپذيري يهوديت از زرتشتيوجود دارد كه نمي

. اسرائيل كمك كرد كه يهوديان زودتر ايـن عقايـد را بپذيرنـدي بنيبه انبيا ،اين امورمعتقد به  زرتشتيان
  ها را متأثر از آيين زرتشت بدانند.كه برخي اين آموزهمسئله موجب شد  شايد همين
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