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  »يانتسوش«از باور  »يتمهدو« ةآموز يرپذيريتأث ينقد ادعا
 

  
  1رسول رضوي  20/04/1395: تاريخ دريافت
  2احمد جمشيديان  25/06/1395: تاريخ تأييد

  
  چكيده

 يمنج ،»يانتسوش«از باور  يرپذيريتأث ،»يتمهدو« ةآموز يهمستشرقان عل ياز ادعاها يكي
و  يزرتشت يرانيدر منابع ا باوري يود منجوج توان يادعا را م ينمنشأ ا. است يزرتشت يرانيانا

و  يانتسوش يشناس حاضر، نخست با واژه ةمقال. دانست ياتاز جزئ ياريها در بس آن ييسو هم
مكتوبات  يشناس سپس بر اساس منبع: ادعا را رد كرده ينا ي،آن در منابع زرتشت اربردك يفيتك

از  يبر متأثر شدن منابع زرتشت يبنم يشواهد و قرائن يانها و ب و سنجش اعتبار آن يزرتشت
كشور، به احتمالِ  ينكامل اسالم بر ا يطرةو س يرانپس از فتح ا يها در سال ياسالم يها آموزه

  .كند يم يدادعا تأك ينا دنبرعكس بو
 

  واژگان كليدي
  .زرتشت، مستشرقان يانت،سوش گري، يمنج يت،مهدو

                                                        
  .يهحوزه علم يو عضو انجمن كالم اسالم يثدانشگاه قرآن و حد يعلم يئتو عضو ه ياردانش. 1
  .يثارشد دانشگاه قرآن و حد يمقطع كارشناس يلالتحص فارغ. 2
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  مقدمه
است كه در  يا دهنده اعتقاد به ظهور نجات ي،اله ياناد يانمشترك م ياز باورها يكي

. خواهد كرد يررا از عدل و داد فراگ ينكرده و زم يلتبد يكيرا به ن ها يديپل يآخرالزمان، تمام
به  يعاسالم و تش يانتو در د »يانتسوش« يزرتشت يرانيانو ا يانزرتشت يانتدر د يمنج ينا

  .گرفته است نام  f»يمهد«
 ياز منابع اسالم يخيكه در ظاهر سبقت تار يزرتشت يرانيدر منابع ا آموزه ينجا كه ا آن از

ها و  شباهت يو اسالم يرانيدو آموزه در منابع ا ينا ينب يگرد يشده و از سو يافتدارند، 
در دو  يباردار ياختفا ي،محافظت از منج ين،د يامبرانتساب به پ: همچون يفراوان هاي ييسو هم
... و يحكومت جهان يلتشك ي،دو منج يارانظهور،  سازان ينهزم ي،ظهور در بخش مركز ي،منج

در  »يمهد«داشته كه باور  ادعا وا ينمستشرقان و خاورشناسان را به ا يامر برخ ينوجود دارد، ا
 يباورها ياندر م »يانتسوش«برگرفته از باور  يرا اعتقاد يعيانش يژهو مسلمانان و به يانم
را متأثر از باور  يتتنها مهدو  نه يشانا. است يدهعدها به تكامل رسان باستان بدانند كه بيرانيا

متأثر از آن باور  يزرا ن يحيتو مس يهود ييندر آ ياند، بلكه اعتقاد به منج دانسته يانتسوش
دانسته و معتقدند، ابتدا اين عقيده را ايرانيان باستان در ميان يهوديان منتشر كرده و سپس به 

  .اند ن منتقل كردهمسيحيان و مسلمانا
، 1شائول شاكد: همچون يشانا يروها از مستشرقان و دنباله ياريكلمات بس يانادعا در م اين

نمونه به  يكه برا آيد يبه چشم م... و يمصر يناحمد ام ي،، احمد كسرو3ير، گلدزه2دارمستتر
  .شود يادعاها اشاره م يناز ا يا گوشه

 يرانا يها كه به اسطوره يو ارادت يبستگ توجه به دل با ي،دارمستتر، خاورشناس فرانسو. الف
و  يتمهدو يشةاند ينب يبر آن داشته كه قرابت يسع »يتمهدو«مسئله  يلباستان دارد، در تحل

 هداشت يرانيا يانتاعراب و مسلمانان از سوش يانباور م ينبرقرار كند و اصرار بر تأثر ا يانتسوش
كه او ظهور   ينهاد؟ وقت يانخود را بن يعتد چگونه شركه محم دانيد يم«: نگارد يم ينو چن

و  يهود يينآ يكي. موجود بود يگانهب يانتسه د ي،باستان يكرد، در عربستان عالوه بر شرك مل
 يراناز نهضت اعراب در ا يشكه پ يانتيد يعنيزرتشت؛  يشك يگرو سه د يسويع يانتد يگرد

                                                        
1. Saul Shakd. 
2. James Darmesteter. 
3. Ignaz Goldziher. 
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ملل مذكور  يرو اساط يسويانو ع يهودان يانتد از اصول ياسالم آثار يانتدر د... اشترواج د

وجود  يكعبارت از اعتقاد به  شود يم يافت يانتسه د ينكه در ا يمشترك ةنكت. شود يم يدهد
در آخرالزمان ظهور كند و نظم و عدالت رفته را به جهان بازآرد و  يستيبود كه با يعهالطب فوق
  ).5: ق1317مستتر، دار(» و سعادت دائم را فراهم سازد ودخل ةمقدم
 يهوديت،همچون  ياناد ةدارد، بلكه باور هم ياصرار ينچن يتنها در اعتقاد به مهد  نه او

ظهور را  ةبه هنگام يتيبر گ يطانيش يروهايو اسالم را در مسئله تسلط شرور و ن يحيتمس
اليم اين سه مطابق تع«: نويسد يباستان دانسته و م يرانياندر اعتقاد ا »يمناهر«از باور  يناش

اين نيرو را يهوديان به . فرما شود ديانت، پيش از ظهور منجي بايد نيروي بد بر جهان حكم
و » اپوكاليس«اند و عيسويان به اژدها يا جانور  مصداق داده» يأجوج و مأجوج«هجوم و تخريب 

مار «ان به و ايراني» دجال«مسلمانان به ظهور يك پيغمبر دروغين يا پيغمبر شيطاني معروف به 
اهرمن كه اصل بدي است و در حقيقت، ايرانيانِ زرتشتي كه معتقد بودند  ةنشان هك» ضحاك

در ادامه پس از ورود (منجي بايد از نژاد پيغمبر ايراني، يعني زرتشت ظهور كند » سائوشيانت«
  ).18: ق1317دارمستتر، (» ، فقط أعالم و اسامي خاص را تغيير دادند)مسلمان به مرزهايشان

 يتهمچون دارمستتر معتقد است، تفكر مهدو يزن يهودي يشناس شرق ير،ايجانس گلدزه. ب
باستان  يرانيانو ا يانخصوص زرتشت به يشينپ يانمتأثر از اد يعيان،ش يژهو مسلمانان، به ياندر م

ر خود به عناص يشةدر ر يت،اعتقاد به مسئله مهدو«: نويسد يم يحاًصر ينهزم ينبوده است و در ا
كه مورد اعتقاد  يانتمبحث سوش هاي يژگياز و يا و در آن پاره گردد يبرم يحيو مس يوديه

  ).228: 2113 ير،گلدزه( »شود يم يافتاست،  يانزرتشت
 ينچن ينهزم يندهد و در ا يخيرنگ تار يتبر آن است كه به مسئله مهدو يزن ياحمد كسرو. ج

ديني  يها وذ يافتند، دانشمندان ايراني بيشترين كتابها در ايران نف كه عرب از آن پس «: نگارد يم
رزمي حماسي را از زبان پهلوي به عربي برگرداندند و در محافل و  يها پهلوي و بيشترين كتاب
ها موضوع موعود جاي گرفت،  اندك در مغز آن اندك. وارد خواندند تازه يها مجالس خود از براي عرب

ها شد و در مذهب  ديني آن يدرا نتوانستند و بعدها جزء عقا كه ديگر بيرون كردن آن  يطور به 
او  نينچ هم). 20ـ19: 1361مصطفوي، (» كهن وفق داده شد يدتشيع راه كمال پيمود و با عقا
وجه، نه صراحتاً و نه به اشاره، سخني از موعود نبوده و بر آن   يچه معتقد است، در قرآن مجيد به 

و  گري يبه افسانه بودن مهد يتعقايد شيعيان گرديده و در نها بعدها جزء يدهعق يناست كه ا
 يندر ب يرانيانرا ا يتكه مهدو شود يم يو مدع كند يم يپافشار ياناد يرسا ياندر م باوري يمنج

  ).29: ق1403منتظر، (اند  كرده يجمسلمانان ترو
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كه  يانتاز سوش تيباور مهدو يرپذيريبر تأث يشده مبن مطرح ياز ادعاها يا بود نمونه اين
آثار بدان  يصورت نگرفته است؛ اگرچه در برخ يانيشا يقاتنقد آن، تحق ينةمتأسفانه در زم

 يباورها يرپذيريتأث ياند، به صورت پراكنده از ادعا ادعا نبوده يننقد ا يگاهجهت كه در جا
ن از آغاز تا تاريخ تشيع در ايراهمچون  ييها كتاب. مطرح شده است يكل ييها نقد اميهام يعةش

 يعورود تش ياز چگونگ يخيتار يكه به ارائه گزارش يان،نوشته رسول جعفر طلوع دولت صفوي
ادعا به  ينمباحث خود به ا يال پرداخته است، در البه يدولت صفو يدايشاز آغاز تا پ يرانبه ا

و  يرانخدمات متقابل ادر بخش اول كتاب  يمطهر يدشه ينچن هم. دهد يپاسخ م يصورت كل
ادعا كه  يناسالم به ا يرشبه پذ يرانيانبا اثبات عدم اجبار ا يع،در ضمن بحث مذهب تش اسالم

قدم ماندند،  خود ثابت يانتبه د) يعتش( يگرد يا پس از شكست كامل از اسالم در چهره يرانيانا
 يف يعةالشدر  يزن يسبحان اهللا يتآ). 113: ق1419 ي،مطهر( دهد يپاسخ م يخيبا چند نقد تار

 يانو رواج آن در م يهامام يبر قدمت و اصالت باورها يمبن يبا اشاره به شواهد يخالتار موكب 
 يرانيا ياز باورها يهامام يمجموع باورها يرپذيريتأث يبه ادعا يران،از فتح ا يشپ يحت يعيانش

  .دهد يپاسخ م يزرتشت
 يمقاله تمام ينست كه در ابدان ا ينهزم يندر ا يقتحق يشينةنوشتار حاضر از پ يزتما وجه

 يرانيانا يموعود، از باورها يباور مهد يژهو به يه،امام يباورها يرپذيريو احتماالت تأث يازوا
و با ارائه شواهد و  يفشانتأل يخو تار يزرتشت يرانيشده و با توجه به متون ا يباستان بررس

  .كند يم يدتأك يهامام يعيانش يانموعود در م يبر اصالت باور مهد مؤيدات

  در منابع زرتشتي  سوشيانت. 1
راشد (شده است  ياد »يانتسوش«منجي دين زرتشت كه در متون كهن ايراني، از آن به  نام

شده است   گرفته» بهره و فايده«به معناي » سو« ةاز ريش) 9: 1389رضي، : 4: 1374محصل، 
مفهوم عام : و مفهوم كاربرد داردبه د يـ زرتشت يرانيواژه در متون ا ينا). 53: 1381مصطفوي، (

  توان به نمي ينبنابرا. »موعود يمنج« يو مفهوم خاص به معنا» مطلق سودرسان« يبه معنا
شد، به معناي خاص آن يعني  يافتسوشيانت در منابع زرتشتي  ةصورت مطلق هر كجا واژ

أخر آن به معاني در منابع مت ينچن منجي و موعود دانست، بلكه سوشيانت در منابع زرتشتي هم
  ).107و  64: 1377بيدي،  باغ ييرضا(كه نياز به تحقيق دارد  ستكار رفته ا  به يگوناگون

 يها از آن در نامه در منابع زرتشتي را نخست در اوستا و پس  يانتو سرآغاز باور سوش ريشه
 اوستاشناسان كتاب مقدس). 54ـ53: 1381مصطفوي، (وجو كرد  جست يدبا يسنامزد ينيد
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كهن كه  ياوستا. كنند يتقسيم م» اوستاي جديد«و » اوستاي كهن«زرتشتيان را به دو بخش 

بخش از اوستا كه  يندر ا. نام دارد 1»ها گات« شود يموجود را شامل م اياز اوست يبخش اندك
مالحظه  يبه مفهوم خاص آن، اثر يانتسوش ةزرتشت است، دربار يها مشهور است از سروده

خود و آنان كه  يدننام يانت، بلكه زرتشت با سوش)104: 1377بيدي،  باغ ييرضا( شود ينم
مطلق سودرسان، بهره  يبه معنا يراختصاصىو غ يواژه به شكلى عموم ينخواهند آمد، از ا

با توجه به  ينبنابرا). 46بند : 10؛ فصل 10و  2بند : 30هات، فصل  يسنهاوستا، (گرفته است 
 ياآورد ابتكار  شد كه مفهوم موعود دست يمدع توان يها، م در گات تيانسوش ةو كاربرد واژ يوهش

  ).14: 1389رضي، (رسالت زرتشت نبوده است 
است كه   صورت جمع آمده  نيز غالباً به) يدجد ياوستا(هاي اوستا  واژه در ساير قسمت اين

: 24سنا، فصل اوستا، ي(مفهوم عام، يعني پيشوايان و سودرسانان به مردم هست   منظور از آن
مالحظه  يدحال با  ين؛ اما با ا)7فقره : 1؛ فروردين يشت، كرده 5بند : 19؛ ونديداد، فصل 5بند 
  .بخش، كدام موارد به سوشيانت به معناي خاص او اشاره دارند ينكه در ا كرد

اوستا، ( يشت يادو زام) 128بند : يشت يناوستا، فرورد( يشت ينبخش فرورد 2»ها يشت« در
آمده  يانسخن به م ها يانتو سوش يسنامزد ي، از موعودها)96، 95، 93، 92بند : يشت يادزام

صورت شفاف و واضح  به  يانمنج ينظهور ا ياتاتفاقات و جزئ ةمنابع اگرچه دربار يندر ا. است
اند كه از  زده  وضوح گره  سودرسانان را با آخرالزمان به ينآورده نشده، سرنوشت ا ميانسخن به 

  ؛ رضي،59: 1381مصطفوي، (استفاده كرد  توان يرا م يها معنا و مفهوم منج آن
1389 :10.(  
  زرتشت آورده شده و سپس حوادث يدر كتاب هفتم شرح زندگ 3»دينكرد«بخش  در

  اوستا، دينكرت، فصل(جهان نقل گشته است  يانپس از زرتشت و فرزندان او تا پا
  و تنها به مرگ يستن يا نكته يانتسوش ةاردرب 4»بندهش«در بخش  ينچن هم). 7: 10

                                                        
اوستا بوده كه  يها بخش ينتر بخش از كهن ينا. است يكنون ياز پنج بخش اوستا يكي يسنا،از  يبخش اندك. 1

  ).103: 1387 ي،رض(اشو زرتشت است  يها مشهور شده است كه از سروده ينآن چن هدربار
  .است يسرود در ستايش ايزدان كهن ايران 21 يكه دارا نامند يم »ها يشت«بخش اوستاي كنوني را  ينبلندتر. 2
است كه در اصل  يكتاب زرتشت ينتر و مهم ينتر شده است بزرگ يفهجري تألاين كتاب كه در اواخر قرن سوم . 3

  .يستآن در دست ن ينامروزه دو بخش نخست. مشتمل بر نه دفتر بوده است
 »يفرن بغ دادگ«است كه  يمعنا كرد و خود عنوان كتاب »ينآغاز ينشآفر«به  توان يرا م» بندهشن« يا» بندهش«. 4

به  يخلقت، اشارات مفصل يدر چگونگ يكتاب عالوه بر مباحث ينا. كرده است  يردآورآن را گ يدر قرن سوم هجر
  .نجوم دارد
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 ةدربار يزو ن) 1375نامه،  يانمتوسليان، پا(شده است  اشاره  يانتاز ظهور سوش يشپ 1ضحاك
كه در اوستا اين موارد به چشم   يچون نظريات شيعه دارد، در حال هايي يهمسئله منجي نظر

و  يدهآفر ينآخر يانتسوش يزن 2»ونديداد«در بخش ). 79: تا يمرداني نوكده، ب( خورد ينم
باشد و ) رود هامون( »يانسهك«كه  يمخلوق اهورامزدا دانسته شده و ضمناً به محل والدت و

  ).19بند : 5فصل  يداد،اوستا، وند(اشاره شده است  يزجدال زرتشت با اهريمن ن
ماسب جا«و  3»يسنزندوهومن «متأخر چون  ينيموعود، در متون د يشةاوستا، اند برخالف

 يهاشم(است  يافته يشده و شاخ و برگ فراوان  مطرح يا العاده فوق يبا گستردگ... و 4»نامه
. شود يوبيش اين موضوع مالحظه م كم يزن يكتب و متون زرتشت ةدر بقي). 352: تا يب يدي،شه

اور از توان به زرتشت نسبت داد، بلكه اين ب كه باور سوشيانت را نمي يابيم يم يخوب  به ينبنابرا
  .وجود آمده است  است كه در سنت زرتشتيان متأخر به ييباورها

  در منابع اسالمي fمهدي. 2
االنبياست و نام  لقب از القابِ امام دوازدهم شيعيان، از فرزندان خاتم ينمشهورتر ،»مهدي«

مسلمانان، منجي  ةبوده كه به ديدگاه هم) م ح م د(اصلي ايشان همان نام رسول خدا 
 يقمر 255وي به اعتقاد شيعيان در سال ). 29: 19  تا، يب الحديد، يأب ابن(مان خواهد بود آخرالز
نرجس «ولد، به نام  و از مادري امj ، از نوادگان امام حسينjاز امام حسن عسكري مرادر سا

آورده شده بود، قدم به عالم دنيا  يراناز روم به ا يزيرسم كن كه به » خاتون، سوسن، صيقل
 امبه هنگ يسالگ بنا بر باورهاي شيعي، ايشان در سنّ پنج). 53: 5 تا، يب الحديد، يأب ابن(رد گذا

به امامت رسيد و در همان ابتداي امامتشان، براي  يقمر 260شهادت پدر بزرگوارشان در سال 
غيبت رفته و در ابتدا حدود هفتاد سال  ةدشمنان در پس پرد ةدر امان بودن از كيد و حيل

نام گرفت و پس از  »يصغر يبتغ«دوران  يننايبان خاص، با مردم در ارتباط بودند كه ا توسط
                                                        

را تارومار  يزدان يروهاياز ن ياريو بس رسد يبه حكومت م يران،كه با ظلم بر ا يمنياهر يروهاياست از ن يوينام د. 1
  .است يدر منابع زرتشت يانتاز عالئم ظهور سوش يكيكشته شدن او، . كند يم
) يينيو آ يشامل مسائل بهداشت( يبه احكام فقه يشترو ب دهد يم يلرا تشك يامروز ياوستا هگان پنج يها از نسك. 2
  .پردازد يم
از  يشو دكتر وست به پ يتهمچون صادق هدا يمحققان هآن به گفت ياصل هاست كه نسخ ياناز كتب زرتشت يكي. 3

 يكار دست يها و در آن نمونه يستن ياصل هآن نسخ يق،آن بنا بر تحق يعلمشهور ف هنسخ يول رسد، يم ياناشكان هدور
  ).27و  11: 1384هدايت، ( شود يم يدهد يفراوان

» جاماسب نامه«دارد و كتاب او را  هايي گويي يشآخرالزمان پ هباستان است كه دربار يرانا هاي يتاز شخص يكي. 4
  .اند يدهنام
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خود  ةرفته و ارتباط آن حضرت با مردم به كمترين درج» غيبت كبري«الهي به  تقديرآن به 

كه خداوند بخواهد و شرايط ظهور آن حضرت فراهم آمده و چشم مردم به  گاه  تنزل يافت تا آن
  .حضرتش روشن گردد مثال يجمال ب

صورت كنايه   به 1طور صريح در قرآن نيامده است، اما آيات متعددي به » مهدي« ةواژ اگرچه
توان به  براي نمونه مي. اند تفسير شده fسنت به حضرت مهدي در روايات شيعه و اهل يلو تأو
علَى الدينِ كُلِّه و لَو كَرِه  رَهلْحقِّ ليظْهِو دينِ ا  هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى«: اشاره كرد يهاين آ

  ).33: توبه( »الْمشْرِكُونَ
به خدا قسم، «: آمده است ينچن يهآ ينا يلذ jبه نقل از امام صادق البرهان يرتفس در

پس آن ! خروج كند fقائم كه ينتا به حال محقق نگشته و نخواهد گشت تا ا يهآ ينا يلتأو
 يشاناز خروج ا كه ينمگر ا يستن يمشرك يچبه خدا و ه يكافر يچكند، ه يامق يكه و يزمان

در آن «: فرمايند يم يهآ ينا يلذ يزن jامام باقر). 770: 2 ق، 1416 ي،بحران(» ...ابدي يكراهت م
 ي،بحران(» اعتراف كند Jاكرم يامبربه رسالت پ كه ينمگر اشود، ينم يافتدر عالم  يزمان احد

  ).770: 2 ق، 1416
توان مالحظه  اند، مي سنت ناقل آن بوده آموزه را در روايات فراواني كه شيعه و نيز اهل اين

حضرت  سنت ادعاي تواتر روايات مربوط به آن  تنها شيعه، بلكه برخي از اهل كه نه  ييكرد؛ تا جا
از  اريكه بسيو فراوان است  يعچنان شا آن ياتروا ينا). 125: 9 تا، يعسقالني، ب(اند  را كرده

 يبرا 2.اند زده fخاصي، مربوط به روايات موجود حول مهدي يفاتفريقين دست به تأل  يعلما
اگر «: كنند ينقل م Jاكرم يامبراز پ jيرالمؤمنينام: آمده است يقينفر يها نمونه، در كتاب

 يتمب از اهل يمرد كه ينكند تا ا يقدر طوالن ماند، خداوند آن روز را آن يروز باق يكاز زمانه تنها 
ق، 1410داوود،  ابي(» گونه كه از ظلم پر شده است ظهور كرده و عالم را پر از عدالت كند، همان

2 :309.(  

  و سوشيانت fمشتركات مهدي. 3
دو آموزه  ينا يانرا م يمشتركات فراوان ي،زرتشت يرانيو ا يوجو در منابع اسالم جست با

 ياند كه در ابتدا به هم بوده يكچنان تنگاتنگ و نزد ت آنو مشتركا ييسو هم ينا. يافت توان يم
                                                        

 يقرآن را در ارتباط با مهد ياتاز آ يهآ 120از  يشالقائم الحجه، ب ينزل ف يماف ةدر كتاب المحج يبحران يدهاشمس. 1
  .داند يموعود م

  ... .الزمان و اخبار المهدي، األربعون في المهدي، نعت المهدي، مناقب المهدي، البيان في اخبار صاحب: مانند. 2
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 تيناز باور نخس يرپذيرفتهكه باور دوم و متأخر، تأث دارد يفكر وام ينرا بر ا يا امر هر خواننده
را به انحراف  يشانا يروها مستشرقان و دنباله يامر بوده است كه برخ ينهم يقتاست و در حق

 يندر ا. داشته است وا يانتاز باور سوش يتباور مهدو يرپذيريأثت يرا به ادعا يشانو ا يدهكش
  : كنيم يم يا صورت مختصر اشاره  دو آموزه به يناز مشتركات ا يا مجال به نمونه

؛ 7فقره : 1كرده  يشت، ين؛ فرورد93و  92 يبندها: ياديشتاوستا، زام(بودن  موعود  ـ
  ).184: ق1411طوسى، 

؛ فروردين 62فقره : يشت يناوستا، فرورد(خود  يند يامبرانانتساب هر دو موعود به پ ـ
  ).309: 2 تا، ي؛ سجستاني، ب129و  128 يبندها: يشت
  ).234: ق1411؛ طوسى، 35: تا ينوشيروان، ب(بارداري در هر دو موعود  ياختفا ـ
؛ 129ـ128بند : ؛ فروردين يشت62فقره : يشت يناوستا، فرورد( يمحافظت از هر دو منج ـ

  ).104: 5 ق، 1425ملي، عا
، 1395؛ صدوق، 18: ق1317دارمستتر، (از ظهور  يشپ يمنياهر يآشكار شدن موجودات ـ

 1 :251.(  
، 1381؛ اربلى، 14كرده  ها، يشتاوستا، (از ظهور  يشپ يندر زم يكيظلم و تار يريفراگ ـ

 2 :467.(  
فروردين يشت، بند ؛ 6فقره : 11اوستا، بند هشن، فصل (ظهور در بخش مركزي زمين  ـ
  ).279:  ق1379 ي،؛ نعمان128
؛ 181: 1368؛ بهزادي، 9و  12بند : 9اوستا، زند بهمن يسن، فصل (ظهور  سازان ينهزم ـ

  ).177ـ176: 1361 ي،مصطفو
  ).279: 1379 ي،؛ نعمان100بند : 2 ها، يشتاوستا، ( 1دو موعود ياران ـ
: 2 ق، 1404 ي،؛ قم55: ؛ نور5: ؛ قصص94بند : 19 يشتاوستا، ( يحكومت جهان ييبرپا ـ

85.(  
؛ مجلسى، 93و  92بند : يشت ياداوستا، زام(نابودي شيطان و اهريمن در هنگام ظهور  ـ

  ).1135: تا يب
  ).384: 2 ،  ق1413؛ مفيد، 474: تا يب يردهقان،م(ظهور  يجنتا ـ

                                                        
  .شده است يمعرف يانتسوش يارانان باستان، نام پانزده مرد و پانزده زن به عنو يراندر منابع ا. 1
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« 
كه به جهت  يافت  تدس توان يها م شباهت يناز ا يشتريب يها وجو، به نمونه با جست البته

  .كنيم ينظر م اختصار از آن صرف

  از باور سوشيانت fباور مهدي يرپذيريتأث ينقد ادعا. 4
زرتشت،  يينخصوص آ به يشين،پ ياناد ياز باورها ياسالم يباورها يرپذيريتأث يادعا بر
 يبرخمجال، فقط به  ينكه در ا طلبد يدراز م يها فرصت آن يوارد است كه بررس يجد ينقدها

  .شود ينقدها اشاره م يناز ا

  باورهاي متأخر يرپذيريوجود متشابهات در بين باورهاي اديان و عدم داللت آن بر تأث) الف

 يان،اد يانموجود م يظاهري در بين باورها  توجه داشت كه صرف وجود شباهت بايد
تقدم را ثابت كند، به از باور م يباور يرپذيريبر تأث يخاورشناسان را مبن يتواند اين ادعا نمي

  : چند دليل
مورد  يدكه در باورهاي متشابه موجود در ميان اديان با يا مسئله يننخست :يماهو تفاوت

هاي ظاهري  ها تنها شباهت توجه قرار گيرد، اين است كه در بسياري از موارد، اين شباهت
. مفهومي وجود دارد ظاهر مشترك، تفاوت سنخيتي و در حقيقت، بين اين باورهاي به . هستند

نيز تنها  يعيش يدر باور اسالم» مهدي«و  يـ زرتشت يدر باورهاي ايران »يانتسوش«در مسئله 
هاي اساسي بسياري وجود دارد  در كار است و در حقيقت، تفاوت ييها در برخي جزئيات شباهت

  : ها به اين موارد اشاره كرد توان از ميان آن تفاوت كه مي
بخشي در انتهاي عالم را  منجي بودن و نجات ةموعود نزد شيعيان، تنها جنب باور به مهدي. 1

در نزد شيعيان شئونِ متعددي در كار است كه يكي از آن شئون،  fندارد، بلكه براي مهدي
از  ييكي از باورهاي مهم شيعيان اين است كه امام مهد يقتدر حق. بخشي عالم است نجات
ق، 1407كلينى، (گذارد  خالي نمي» حجت«از  گاه يچزمين را هبوده و خداوند  لهيا يها حجت

بر طبق . را دارد... فيض بودن و ةكه وظيفه هدايت، رهبري، امان زمين و واسط ي؛ حجت)178: 1 
  كه داري تمامي اين شئون بوده، اما به دانند يرا زنده و حي م fاين مبنا، شيعيان، مهدي

: 1 ق، 1395بابويه،  ابن(ناشناس مشغول به تكاليف خود است  طور  كه در ميان مردم به يا گونه
تعريف نشده است؛ وي تنها  يفيكه در باور زرتشتيان، براي سوشيانت چنين وظا  ي؛ در حال)28

گري هم داشته باشد، تنها در  اگر هدايت. ها را دارد بخشي و رهانيدن مردم از ظلم نجات ةوظيف
شود تا مردم را از ظلم و  بينيم كه در آخرالزمان متولد مي ا ميخواهد بود و لذ الزمانهمان آخر
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مهدي موعود است، نه باور  ةدر حقيقت، اين باور شبيه باور مشهور اهل تسنن دربار. جور برهاند
سنت،  اهل يعلما يبرخ ةخصوص از ناحي به يعه،ش يتشيعيان؛ لذا اين اشكال بر باور مهدو

) 301: تا ياحمد امين، ب( يمصر ينو احمد ام) 372: 1 تا، يم، بحز ابن( ياندلس حزم بنهمچون ا
  .مورد خواهد بود بي ياند، اشكال اشكال را وارد كرده ينمستشرقان ا ةكه به دنبال

به  »يدرهوش«نخست ): 11: 1389رضي، (و زرتشتيان به سه منجي معتقدند  يرانيانا. 2
 »يدرماههوش«كند؛ دوم  چهارم ظهور مي ةاز دوراول  ةقانون كه در انتهاي هزار ةپرورانند يمعنا

كند؛ و سوم  چهارم ظهور مي ةدومِ دور ةكه در انتهاي هزار يايشنماز و ن ةپرورانند يبه معنا
سوم از آن دوره  ةمعناي سودرساننده كه در انتهاي هزار  به» سوشيانت«يا همان » استوت ارت«

و  شوند يو مردگان زنده م گردد يبه پا م يزرستاخ شود، يكند كه با آمدن او جهان نو م ظهور مي
؛ ولي شيعيان قائل به يك منجي )11: 1389رضي، (خواهند داشت  يشگيهم يعمر يززندگان ن

  .دانند ينم يزو رستاخ يادن يانپا يرا به معنا يمنج ينا نبوده و آمد
ا را در مفهوم و بر فرض كه اين باوره: منشأ اديان الهي و اقتضاي اشتراك باورها يگانگي

و مدعي باشيم كه در اصلِ منجي بودن باهم مشتركند و اختالف  يمنيز مشترك بدان يتماه
 يراز يست،باز هم دليلِ بر غيراصيل بودن باورهاي متأخر ن يم،ها را تنها در برخي جزئيات بدان آن

مد نظر  يدبا) ميپندار ياله ينيزرتشت را د ينبر فرض كه د( ياديان اله شناسي يشهآنچه در ر
شناسان  نظر كرد و همچون جامعه يخيصرفاً از منظر تار يند يكبه  يدداشت، آن است كه نبا

 پندارند، يم... و يطيمح يطهمچون فرهنگ، شرا ينياز عوامل زم يرا محصول ينسكوالر كه د
 اي يدهپددر نظر داشت و آن را  يآسمان يتيهو يند يبرا يدكرد، بلكه با يتلق ينيزم اي يدهپد

رسد كه مطالب و باورهاي همگون  طبيعي به نظر مي يل،تحل ينبا ا. يرفتپذ يانيو وح يفراماد
  .در خود داشته باشند يو متشابه فراوان

است كه موجب شده  يانصرف به اد يدارشناسيو پد يخياز همين حقيقت و نظر تار غفلت
يكي از داليل مهم . مديگر را مطرح كننداديان از ه يرپذيريبسياري از خاورشناسان، نظريه تأث

 يكي. غفلت از مسئله وحياني بودن بسياري از اين باورها، ظهور مدعيان دروغين مهدويت است
خاورشناس معروف در » دارمستتر«است كه موجب شد  »يمحمد احمد سودان«آن  ايه از نمونه

فهم  ياو برا). 5ق؛ 1317رمستتر، دا(را مطرح كند  اي يهاين راه به اشتباه افتاده و چنين نظر
در صدر اسالم پرداخته و سپس  يتمهدو يدايشپ يخبه تار ي،محمد احمد سودان يتمهدو يادعا

 يوةش يرمس ينو در ا كند ياشاره م دانستند، يم »يمهد«كه خود را  يها و افراد به فرقه
 يها كه به اسطوره يه ارادتبا توجه ب يوه،ش يناو در ا. است يدهرا برگز »يخيتار يدارشناسيپد«
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 يليبه وجود آورد تا تحل يميابراه ياناعتقادات موجود در اد يانم يقرابت كوشد يدارد، م يرانيا

  .و اسالم ارائه دهد يحيتمس يهوديت،ان همچون ياد يناز ا ينيزم
ها نظر  آن تاريخي به اديان و باورهاي ةكه مستشرقان، تنها از روزن گونه يناگر بخواهيم ا بنابراين

و  يهمگون ينبودن ا يعيبه طب يمقرآن كر. شويم يبه انحراف كشيده م يفكنيم،كنند، نظر ب مي
نَزَّلَ عليك «: كرده است شارهصراحت ا  به Jپيامبران و پيامبر اكرم يها آموزه يانتشابه در م

پس اگر مشتركات اديان ). 3: عمران آل( »ةَ و الْإِنْجيلَالْكتاب بِالْحقِّ مصدقاً لما بينَ يديه و أنزَلَ التَّورا
تمامي اديان متأخر و  ةاديان متأخر از اديان سابق بدانيم، اين اشكال دربار يرپذيريتأث ةرا نشان
، معراج )111بند : 44اوستا، هات (خداباوري و توحيد، نبوت عامه : ها همچون آن همگون يباورها

: 12، 1374؛ مكارم شيرازي، 119: 51ـ50تلمود؛ انجيل لوقا،  يم،قد؛ عهد 78: 1361كشميري، (
: 30 ي،تلمود؛ عهد جديد، انجيل مت يم،؛ عهد قد19فرگرد : اوستا، ونديداد(، معاد و رستاخيز )15
بند : 51اوستا، هات (، پل صراط )100: ؛ مؤمنون326: 6 ، 1379ماليري، (، برزخ ...)و 26: جاثيه؛ 22
اوستا، (ها  آن يات، بهشت و دوزخ و جزئ)6: 8 ق، 1403 ي،؛ مجلس131ـ130: ؛ بندهش13

، اعتقاد به )1: ؛ فاطر46ـ41: 26 ي،انجيل مت يد،؛ عهد جد88: 13 ير،مزام يق،؛ عهد عت30:10يسنا،
، )91: ي؛ آقاجان59: تا يسن، ب يستينكر(ها  همچون مالئكه و امثال آن يعيماوراء طب وجوداتم

الزم ... و) 183: ؛ بقره1381؛ يارشاطر، 846: 2 ، 1387قدياني، (و اخالق ) احكام(مسائل فرعي 
  .آيد يم

  شواهد تاريخي اصالت باور مهدي موعود نزد شيعيان و مسلمانان) ب

 يناعتناست كه ا قابل  يزمان »يانتسوش يرانياز باور ا يتباور مهدو يرپذيريتأث« شبهة
كه شواهد   يدر حال يابيم،ب يرانيانرتباط مسلمانان با او پس از ا ياسالم ينرا در قرون پس يدهعق

در  ناز فتح و ارتباط ايشان با ايرانيا يشباور مهدي موعود پ كه ينو قرائن بسياري را مبني بر ا
  : توان اقامه كرد بين مسلمانان رواج داشته مي

باور مهدويت توان در اصالت  از شواهد مهمي كه مي: يباور منجي موعود در آيات مكّ وجود
خصوص در آيات مكي است كه با توجه به اين آيات  اقامه كرد، وجود اين باور در آيات قرآن، به

سلمان فارسي كه در  ياز سو يرپذيريخصوص تأث شيعي، به يباورها يرپذيريتمام احتماالت تأث
 ينشهورترو م ينتر توان به مهم نمونه مي يبرا. نيز رد خواهد شد يوست،پ Jيامبرپ به ينهمد
حساب   كه از آيات مكي به» قصص« ة، يعني آيات ابتدايي سورfمربوط به مهدي موعود يهآ

ما بر اين قرار گرفته است كه به  ةاراد«): 16: 1، 1374 يرازي،مكارم ش(آيند اشاره كرد  مي
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حكومتشان را . ها را پيشوايان و وارثان روى زمين قرار دهيم بخشيم و آن نعمتمستضعفان 
» ها، آنچه را بيم داشتند از اين گروه نشان دهيم برجا سازيم و به فرعون، هامان و لشكريان آنپا
اشاره كرده  cبه حديثي از امامين صادقين يهذيل اين آ البرهانصاحب تفسير ). 6ـ5: قصص(

 ةاست كه در آخرالزمان ظهور كرده و ريش fاألمر اين امر مخصوص حضرت صاحب«: است
گاه زمين را پر از عدل  نان عالم را كَنده و شرق و غرب عالم را مالك شده، آنجباران و فرعو

  ).254: 4 ،  1374بحرانى، (» گونه كه زمين پر از ظلم و جور شده بود كرده همان
 ياز قرائن يگريكي د: fموعود يمنج ةدربار Jاحاديث فراوان و متواتر از رسول خدا وجود

پي برد، احاديث بسياري است كه شيعه و » مهدويت«الت باور توان به اص آن مي ةواسط كه به 
چنان فراوان و متعدد  اين روايات آن. اند در اين زمينه نقل كرده Jخدا  سني از زبان رسول

 تا، يعسقالني، ب(اند  سنت ادعاي تواتر كرده اهل يتنها شيعيان، بلكه بسياري از علما  كه نه دهبو
  ).»محمد بن خالد جندي«ذيل نام : تا ي؛ سجستاني، ب11باب : تا ي؛ گنجي، ب125: 9

 يها از كتاب: صدر اسالم ةشد نگاشته يها در كتاب fموعود ياحاديث مربوط به مهد وجود
در اين كتاب . است) ق76. م( سليم بن قيس هالليبسيار معتبر و كهن در ميان شيعيان كتاب 

مهدي موعود  ةكرد، احاديث متعددي دربار يادحديثي شيعه  يفاترا از اولين تأل توان آن  كه مي
توان در ميراث حديثي اهل تسنن نيز يافت؛  اختالف مي يها را با كم دارد كه برخي از آن دوجو
و منَّا و الَّذي نَفْسي :... Jاهللا قال رسول«: توان به حديث اول اين كتاب، اشاره كرد نمونه مي يبرا

يدهم هدبِي  هذالْا  ه بِه لَأُ اللَّهمي يةِ الَّذلْأُمضرا أَروج ظُلْماً و ئَتلا ملًا كَمدع طاً وسهاللى، ( »ق
  ).567: 2 ق، 1405

مسلمانان صدر اسالم  يانباور در م ينكه بر رسوخ ا ياز شواهد و قرائن: برخي صحابه گواهي
از ميان » مهدويت«بردن تفكر  يناز ب است كه معاويه براي يا توطئه يانداللت دارد، جر

از خالفت،  Dيتب و به جهت دور كردن اهل يعياندر دل ش يدمسلمانان و خاموش ساختن ام
كنيد براي شما پادشاهي از  شما گمان مي ياآ«: كند چنين خطاب مي هاشم نيبه گروهي از ب

عيسي بن مريم نبوده  كه مهدي كسي جز  ياست؟ در حال كننده يامق اي يهاشميان بوده و مهد
عباس، صحابي  ابن» .كه آن را به وي تسليم داريم و امر خالفت نيز در دستان ما بوده تا اين

پادشاه  ةو اما آنچه دربار: گوش فرا ده! اي معاويه«: ، در جواب وي گفتJقدر پيامبر اكرم گران
دهند كه اگر از عمر  ميگفتي، پس آگاه باش كه همگي شهادت  هاشم ياز بن كننده يامو مهديِ ق

دنيا جز روزي باقي نمانده باشد، خداوند در آن روز وي را صاحب پادشاهي عالم خواهد كرد و 
و او زماني ظهور خواهد كرد كه زمين را ظلم و جور فرا گرفته باشد كه  ستبدان كه مهدي از ما
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كه مهدي همان  ياين گفت ةراما آنچه دربا... عالم را پر از عدل و مساوات خواهد كرد ةگاه هم آن

بوده كه عيسي پشت سر او  هاشم يشخصيتي از ما بن fكه مهدي  يدر حال... عيسي بن مريم
  ).16: 2001؛ فتالوي، 257: 33 ،  ق1403مجلسى، ( »دكن به وي اقتدا مي

  باورهاي متأخر زرتشتي از باورهاي اسالمي يرپذيرياحتمال تأث) ج

دار بودن باورهاي اماميه از باورهاي ايران باستان هستند،  كه مدعي وام ياز كسان بسياري
كنند كه بين اين دو باور در كتب مقدس هر دو فرقه  هايي مي كالمشان را مبتني بر شباهت

و نيز  يمآن باورها باش ياتحاد مفهومي و ماهو يكه بر فرض كه مدع  يموجود است؛ در حال
كنيم، باز هم هيچ شاهد قطعي تاريخي در دست نيست تاريخي به اين مسئله نظر  ظرصرفاً از من

چه  يراشده باشد، ز خصوص باور به مهدي موعود، در اين ميان متأثر واقع  كه باورهاي شيعي، به
: شد يرا ادعا كرد و مدع يهمنابع زرتشتي بتوان عكس آن نظر يبسا به جهت متأخر بودن برخ 

كه اصل باور منجي  شويم يو مدعي م پذيريم ياني مرا در ميان اديان آسم باورهااگرچه اشتراك 
شواهد و قرائني را اقامه كرد كه بسياري از اشتراكات موجود در  توان يم يآسماني دارد، ول ةريش

 يادعا ينجزئيات و خصوصيات اين باور در اين دو مكتب، ريشه در باورهاي اسالمي دارد و بر ا
  : كنيم يرا اقامه م ذيل ةخود ادل
ها بعد از ورود اسالم به  كاري شدن برخي از آن اعتبار منابع ايراني زرتشتي و دست عدم

اتفاق  توان ادعا كرد كه اكثر قريب به  در مسئله اعتبار متون و كتب ايراني زرتشتي مي: ايران
خانم مري  ةبه گفت. مستشرقان و خاورشناسان مدعي عدم اعتبار متون فعلي زرتشتي هستند

  )73: 2، 1393بويس، (» يش بسيار فقير از نظر سند و مدرك استك ينا«: بويس
كهن  يموجود را به دو بخش اوستا ياوستاشناسان، اوستا: گفت يدمسئله با ينا يينتب براي

 ينكهن كه معتبرتر ياوستا). 139: 1   ،1393 يس،بو( كنند يم يمتقس يدجد يو اوستا) ها گات(
قابل  يرمرده و غ يخط يشناسان دارا از زبان ياريتراف بساست، به اع يانبخش اوستا نزد زرتشت

  ).38: 3، 1393بويس، ( استفهم 
  ها به مسئله فهم گات«: نويسد ها چنين مي عدم فهم گات ةسوئيسي دربار» گرين ويدن«

مقاله تأثير بينش زرتشت بر فرهنگ بشري در «به نقل از (» .ما به دور است ةطور يقين از عهد
  )»ندان جهاننگاه انديشم

اوستا خود حجم اندكي «: نويسد مي گري طلوع و غروب زرتشتيدر كتاب  يزن» زنر ارسي«
هميشگي پيرامون  يداين شك و ترد... متوسل شويم يزن دارد و غالباً مجبوريم به حدس و گمانه
  ).1384زنر،(» نمايد ها رخ مي مفهوم يك متن، پيش از همه در گات
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و بلكه زبان  ييها گات يشگو«: نويسد و مي كند يم يدمينه تأكنيز در اين ز پورداوود
متوجه معنا و  يخدر طول تار يمردم زرتشت يعنيرفت؛  يناز ب يشدوهزار سال پ يي،اوستا

. ذهن مردم نامأنوس بود يو برا ينسنگ ياربس يزها ن و عبارات گات شدند ينم ييها عبارات گات
ها را  درست گات يدار توان حفظ و نگه ينيرهبران د كه ذهن مردمان و يريمگ يم يجهلذا نت

  ).303: تا يپورداود، ب(» نداشت
 يربخش از اوستا غ ينباستان، ا يراناز خاورشناسان و محققان ا ياريكه به اعتراف بس حال

 ةقسمت عمد يانموبدان و روحان يان،زرتشت يانمحققان در م ينقابل فهم بوده و به اعتراف هم
 راربفهمند، الفاظ آن را تك يدرست  كه معموالً معاني آن را به اند و بدون آن بر داشتهاوستا را از 

كهن  ياوستا دار يراثها كه م حافظان گات ينهم يگرد ي، و از سو)48: تا يناس، ب بي(كردند  مي
رومار تا ياسكندر مقدون ةبا حمل دادند، يانتقال م يگرانبه د ينهس به   ينهرا س يراثم ينبودند و ا
بويس، ( يدوقمع گرد قلع يبعد يها به نسل يزرتشت يشفاه ياتاتصال ادب ةحلق ينگشته و ا

را نسبت به  اي يدهكهن، عق يآشفته از اوستا يتيوضع ينبا چن توان ي، چگونه م)38: 3، 1393
  !متأخر كرد؟ ياناد يبر باورها يدهعق ينا يرگذاريتأث يمتون مرده داد و سپس ادعا ينا

اعتماد است، چراكه  قابل  يرغ يزبخش ن ينشد كه ا يمدع يدبا يزن يدجد ياوستا ةباردر اما
ورود اسالم به  ةموجود مربوط به دور يجا كه اوستا از آن: بسياري از خاورشناسان ةبنا بر گفت

به  يزرتشت يون، موبدان و روحان)92: تا يب كرستين سن، (و پس از آن بوده است  يرانا يمرزها
در  ينشان،جلوه دادن د يخود و آسمان يثيتتقامت در برابر دين جديد و دفاع از حاس جهت

دچار دخل  يرانكتاب بعد از ورود اسالم به فالت ا ينكه ا يا گونه  كردند به يجادا ييراتياوستا تغ
: تا ي؛ كرستين سن، ب5ـ4: ق1317؛ دارمستتر، 21: 1384زنر، ( يدو تصرف بسيار گرد

باورهاي اسالمي و قرآني بر كتب زرتشتيان مطرح  يرپذيريتوان بر تأث كه مي مؤيدي) 164ـ163
در موارد ) نهم ميالدي(سوم هجري  ةدر ادبيات زرتشتي مربوط به سد: كرد اين است كه

از   شده و اين تصوير مسلماً برگرفته وگو با اهورامزدا نشان داده  متعددي زرتشت در حال گفت
اگر قواعد مذهبى اوستاى كنونى و كتب الهيات  ينچن ي است، و هماعتقادات مسلمانان به وح

پهلوى را، كه فعالً در دست است، با قطعات پراكنده و اشارات مختصرى، كه راجع به دين 
موجود است، مقايسه ) از بيزانسى، سريانى و ارمنى(ايرانيان عهد ساسانى در آثار مؤلفان خارجى 

بينيم و اين اختالفات بيشتر مربوط به قصص، اساطير و  مى و مطابقه كنيم، اختالفات عجيبى
  ).210: تا يكرستين سن، ب(علم تكوين است 
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شده و در   نوشته »يرهدب«كه به خط  ياوستاي فعل ةنسخ ترين يمىقد يگر،د يسو از

نوزده قرن بعد از كشته شدن  يعنى يالدى،م 1325شود، مربوط به سال  دارى مى دانمارك نگه
 ينو بد) 457: 1393پورداود، (شده است   هشت قرن بعد از ظهور اسالم نوشته زرتشت و

اند،  نداشته و اگر داشته يا شده نوزده قرن كتاب مدون و شناخته از يشب يانمعناست كه زرتشت
 يارنظر دارند كه اوستا در اصل بس اتفاق  يانافزون بر آن، زرتشت. يستاثرى از آن در دست ن

كلمه است و احتماالً اصل  83000اوستاى كنونى داراى . اى كنونى بوده استتر از اوست بزرگ
قرائن به  ينا ةهم). 49: تا يپورداوود، ب(ى چهار برابر بوده است يعنكلمه،  345700آن داراى 

كمك كند؛ خصوصاً كه  يها از متون اسالم نوشته ينا يرپذيريتأث يبه ادعا تواند يم يخوب 
هاشم . كنند يم يحمطلب تصر ينبوده و به ا يدهعق ينبر هم يزن معروف ناز خاورشناسا ياريبس

) زرتشت و تاريخ و وابستگان وي ةدربار(اوستايي ما  داركم«: رضي در اين باره مدعي است
پهلوي  يها كرد، چون راويان نامه توان ياعتمادي نم گونه يچناچيز است و به منابع پهلوي نيز ه

سازي و جعل  و فراهم آوردن نام و عظمت پيامبر، به روايت ييو خودنما در اين مورد براي تبليغ
» اند مذاهب ديگر و اسناد و معجزات فراوان، افراط كرده رواياتها و  خبر و برداشت از افسانه

به  اش يهما هيچ ديني نداريم كه در مراحل اول«: نويسد مي يزارسي زنر ن). 21: 1، 1384رضي، (
 ينچن هم). 30: 1384زنر، (» دستخوش تحريف و دگرگوني شده باشد گري يشتزرت ةقدر و انداز 

زردشتى، كه دينى محض است   كتب  ةهم يباًتقر«: آمده است انيانايران در زمان ساسدر كتاب 
و تصنيف يافته است؛  يفمانده است، در قرون بعد از انقراض ساسانيان تأل  يو به زبان پهلوى باق
العاده در تحرير  دين زردشتى فعاليت فوق يعلما) سوم هجرى(م ميالدى مخصوصاً در قرن نه
  ).92: 1386سن،  نكرستي(» اند كتب به خرج داده

اديان ايراني از باورهاي   منابع يرپذيريمحققان مبني بر تأث يخاورشناسان و برخ ديدگاه
و  يهامام يانمدر  يتبر اصالت باور مهدو توان يكه م يداتياز مؤ يكي: اديان ابراهيمي

بر  يمحققان و خاورشناسان مبن يارائه كرد، كلمات برخ يزرتشت يرانيآن بر منابع ا يرگذاريتأث
  .اسالم است ةآن منابع از جو حاكم پس از سلط يرپذيريتأث

مركز مطالعات « گذار يانكه بن يرانيشناس ا محقق و باستان ينا :احسان يارشاطر ـ
حضور در كتاب  يويورك،ن يادر دانشگاه كلمب يرانيمطالعات ا ةستو استاد بازنش »شناسي يرانا
ميان قرآن و فرهنگ ايراني  يها برخي از شباهت«: نگارد يم ينچن در جهان اسالم يرانيا

» زرتشتي در قرن دهم ميالدي باشد يها اسالم بر كتاب يرمعكوس تأث ايندتواند از فر مي
  ).32: 1381يارشاطر، (
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آذر «: نويسد يم ينچن »ينكردد« ةخود دربار ةدر مقال شناس يرانا يشتزرت ينا :چوكسي ـ
گاه با دانشمندان مسلمان  به گاه... دينكرد را در بغداد آغاز كرده بود يففرخزادان كه احتماالً تأل

طور كه ديگر موبدان بزرگ همچون آذر باد اميدان چنين ارتباطي را  ارتباط داشت؛ همان
ديگر  يها هاي موجود در دينكرد و كتاب است مطالبي جعلي به افسانهها ممكن  آن. تندداش

 ي،نظر(» ، وجه اشتراكي ايجاد كرده باشندJافزوده باشند تا ميان زندگي زرتشت و محمد
  ).ينكردپيرامون د يا مقاله: تا يب

اين «: نويسد زرتشتي و جعل روايات آن مي يها نوشته ةدربار يو :سيدحسن آصف آگاه ـ
كساني بودند كه يا اجباراً و يا از سر آگاهي و  ةها همگي سودمند نبودند، زيرا حامل انديش نوشته

سياست و دخيل كردن ساليق شخصي سعي كرده بودند تا با انجام تغييرات در دين باستان، 
اصالت و الهي بودن آن باشد تا به پيروان و  ةدهند كنند كه بيش از پيش نشان خلقمشتركاتي 

نيست؛ و به  يا اصول و دستورات تازه آور يامنان بقبوالنند در حقيقت دين اسالم پنومسلما
تر در اوستا ذكر  بهتر و كامل يهر آنچه در قرآن آمده قبالً و به شكلي ديگر و گاه يگر،د  يعبارت 

كردند و در  شدت احساس كمبود اوستاي مكتوب را احساس مي جا موبدان به  در اين. تشده اس
توان حتي  و امروزه با اتكا به اوستاي متأخر نمي... خود را آغاز كردند هاي يتستا فعالاين را
  ).257: تا يآصف آگاه، ب(» اصول دين زرتشت را اثبات كرد ترين ياساس
ها و باورهاي موجود در كتب  وي نيز معتقد است، بسياري از آموزه :دكتر فرهنگ مهر ـ

معجزاتي كه در اوستاي جديد به  ةاو دربار. بوده است زرتشتيان متأثر از باورهاي اسالمي
پهلوي به اشو  يها معجزاتي كه در نوشته«: نويسد شود، مي زرتشت و سوشيانت نسبت داده مي

ها نيست و با  شود، در گات نسبت داده مي) سوشيانت(پس از او  هاي دهنده تزرتشت و يا نجا
 ةكه در سد دينكرد و زات سپرَمدر حاشيه وي ). 109: 1374مهر، (» خرد هم سازگار نيست

نوزدهم  ةسد ةسيزدهم و فركرد نوشت ةكه در سد زراتشت نامهشده است و   دهم ميالدي نوشته
وگو با اهورامزدا و  وابسته به زايش زرتشت و هفت بار ديدار و گفت هاي معجزه ةچيزهايي دربار

ها از  از ديدگاه من، اين نوشته«: دامشاسپندان آمده، معتقد است كه نبايد جدي گرفته شون
 هاي ينشده، براي اين بوده كه در محيطي كه د ها پس از شكست ساسانيان نوشته  سده

هايي كه در اديان به پيامبران  دين زرتشتي بتواند با معجزه ،اند ابراهيمي برتري سياسي داشته
بند  ةدر حاشي ينچن وي هم). 32: 1374مهر، (» شده، همسري و برابري كند  نسبت داده

تواند  اورمزد كه مردمان را از هيچ به وجود آورد، مي«: گويد يمعاد م ةبندهشن كه دربار 71ـ70
 هاي يند يرجا تأث در اين«: نويسد مي ينچن» زنده كند بارهچيزي را كه قبالً به وجود آورده دو
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اند،  ياسي داشتهكه در زمان نوشته شدن بندهشن برتري س) معاد جسماني(ابراهيمي را 

  ).109: 1374مهر، (» بينيم مي
كه  يزن »يرگلدزه«و » شائل شاكت«مهم اشاره كنيم كه امثال  ةبايد به اين نكت يتدر نها و
است  اي يهدهند كه اين كلمات صرف، يك نظر اند، تذكر مي باورهاي شيعي يرپذيريتأث يمدع

شائل شاكت در انتهاي كتاب خود  ).34: 1381 يارشاطر،(كه اثبات آن بسيار دشوار است 
اند، چندان آسان نيست و به  داشته يربر ديگري تأث يك كه كدام از اين صحبت«: كند تصريح مي

ها ريشه داشته و  از فرهنگ يكياثبات كنيم كه كدام مفهوم ويژه، در  يتتوانيم با قاطع ندرت مي 
 »يمآور  يرو پردازي يهكه به نظر م، جز آننداري يا موارد چاره يشتردر ب. است يافته  به بقيه راه

  ).345: 1381 د،شاك(
ها و كلمات اشو  عنوان در گات  يچه باور منجي موعود به  كه ينو ا يادشدهتوجه به نكات  با

آنچه در ميراث  كه ينو ا) 26: 1، 1384رضي، (صورت مدون و دقيق مطرح نشده   زرتشت به
توان با  ط به متون متأخر و اوستاي جديد است، ميشود مربو زرتشتيان از منجي يافت مي

بر فرض كه اصل وجود منجي را : شد يكرد و مدع يپافشار يباور اسالم ينا لتبر اصا يتقاطع
كه بسياري از جزئيات در مسئله  شويم يباز مدعي م يم،در ميراث كهن ايران باستان بپذير

  .اند يافته مي به باورهاي زرتشتي راهاست كه از باورهاي اسال يراتيسوشيانت ناشي از تأث

  گيري نتيجه
در اسالم و  »يتمهدو« ةآموز يرپذيريبر تأث يمستشرقان مبن يبرخ ياز ادعا آنچه

باستان به جهت سبقت و  يرانيانا يددر عقا »يانتسوش«از باور  يهامام يعةخصوص در ش به
  : است، مردود است؛ چراكهشده   مطرح يزرتشت يرانيباور در منابع ا ينا يخيتار يشينةپ

به  ياله ياناد يها تشابه در آموزه يم،بدان ياله يينآ يكزرتشت را  يينكه آ  يدر صورت: اوالً
از اعتقاد به موجودات  ييها است كه نمونه يعو شا يعيكامالً طب يها، امر جهت اتحاد آبشخور آن

توان نام  ياشتراكات م ينا يها مونهرا از ن... برزخ و يامبران،همچون فرشتگان، معراج پ يفراماد
  .برد

 يكبه دو مفهوم به كار رفته است كه بر  يزرتشت يرانيدر منابع ا »يانتسوش« ةواژ: ياًثان
مطلق « يعام و به معنا ييمعنا يگر،است و بر وجه د» موعود يمنج« يوجه آن به معنا

 يعنوان به معنا  يچه  بهو كلمات اشو زرتشت ) ها گات(كهن  ياست؛ كه در اوستا» سودرسان
  .خاص خود استعمال نشده است
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در كار است،  يماهو يتفاوت ،»يمهد« ةبا آموز يزخاص ن يبه معنا »يانتسوش« ينب: ثالثاً
در  يدر آخرالزمان دارد، برخالف مهد گري يتنها كاركرد منج ياندر باور زرتشت يانتسوش يراز

: همچون يگريمهم د يكاركردها گري، يه بر منجـ كه عالو يعيانش يژهو باور مسلمانان ـ به
معتقد  يزرتشت يرانيانا ينچن هم. دارد... و آسمان و ينزم يانم يگر بر خلق، واسطه يحجت اله

  .هستند يمنج يكتنها منتظر  يعيانكه مسلمانان و ش  يدر حال اند، يبه سه منج
را توسط  اي يدهكه عق يستندن يچنان اعتبار يدارا يزرتشت يرانياز متون ا يك يچه: رابعاً

آن آموزه بر  يرگذاريتأث يزرتشت استناد داده و سپس مدع ينصورت جازم به د  ها به آن
  .مشابه متأخر كرد يباورها

 يرانياز منابع مكتوب ا ياريكه در دست است، بس يبا توجه به شواهد و قرائن فراوان: خامساً
كامل  يطرةو تسلط و س يرانها پس از فتح ا در سال زند، يها موج م باور در آن ينكه ا يزرتشت

 يرو دوباره به تحر ينيبازب يدر قرن سوم به بعد به جهت اغراض يرانياسالم بر مجامع ا
و  باوري يهمچون منج ياسالم يها از باورها و آموزه ياريو لذا شاهد نفوذ بس اند؛ هدرآمد
  .يممكتوبات هست ينآن در ا ياتجزئ

و  يمبپندار ياله ينيرا د يزرتشت يانتكه اصل د  يدر صورت شويم يم يمدع يتنها در
 ياريباور را در بس ينكه ا يمجز آن ندار يا چاره يم،بدان يانيوح يها را از آموزه »يموعودباور«

  .يمبدان يدر منابع اسالم »يمهد«متأثر از باور  ها يژگيو و ياتاز جزئ

  منابع
 ـــــــــــــــــــــــــ

 اهللا ية، چاپ اول، انتشارات مكتبة آالبالغة شرح نهج، )ق1404(اهللا،  بن هبة يدعبدالحم الحديد، يأب ابن .1
  .يالنجف يالمرعش

اكبر غفارى، چاپ اول،  علي: يح، تصحو تمام النعمة ينالد كمال، ) ق1395( ي،محمد بن عل يه،بابو ابن .2
  . انتشارات اسالميه

چاپ اول،  ي،محالت يهاشم رسول: يح، تصحمعرفة األئمة يف كشف الغمة، )1381( يسي،بن ع يعل ي،اربل .3
  .يزتبر هاشمي يانتشارات بن

چاپ اول،  يلي،مترجم عباس خل. االسالم يضح: ، ترجمهپرتو اسالم، )1315(احمد،  ي،مصر ينام .4
  .انتشارات مجلس

انتشارات  چاپ نهم، ياسمي، يدرش: ترجمه ،ياندر زمان ساسان يرانا، )1374(سن،  يستينآرتور، كر .5
  .كتاب يايدن

  .روشن يندهچاپ اول، انتشارات آ ،يرانويچا يمنج يانتسوش، )1387( يدحسن،آصف آگاه، س .6
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  .بيروت، انتشارات دار الكتب العلميه ، چاپ اول،الملل و النحل يالفصل ف، )ق1416(حزم،  ابن ي،اندلس .7
  .ةچاپ اول، انتشارات مؤسسه بعث، القرآن يرتفس يالبرهان ف، )ق1416( يمان،بن سل يدهاشمس ي،بحران .8
  .زاده، تهران، گستره همايون صنعتي: ، ترجمهتاريخ كيش زرشت، )1393(بويس، مري،  .9

، چاپ اول، مؤسسه )يساسان يپهلو( يانهم يبه زبان پارس يمتن يبندهش هند، )1368( يه،رق ي،بهزاد .10
  . يفرهنگ يقاتمطالعات و تحق

 يحكمت، چاپ چهاردهم، انتشارات علم اصغر يعل: ترجمه ،يانجامع اد يختار، )1383(جان،  ناس، يب .11
  .يـ فرهنگ

، تهران، چاپ دهم، انتشارات باستان يراندر زمان ا يكتاب آسمان ينتر كهن، )1393( يم،پورداود، ابراه .12
  كتاب، يايدن

  .ير، تهران، چاپ اول، انتشارات اساطها گات هاي يادداشت، )1378(ـــــ، ـــــــــ .13
سوز، تهران، چاپ  محسن جهان: ترجمه ،يزدهماز صدر اسالم تا قرن س يمهد، )ق1317(، دارمستتر .14

  .ينرنگ
  .يرچاپ اول، انتشارت من ،ياندر اد يبخش نجات، )1374( ي،راشد محصل، محمدتق .15
  .چاپ دوم، انتشارات نگاه ،يرانا ياجتماع يختار، )1382( ي،مرتض ي،راوند .16
  .1377زمستان  هشمار ،ها يمقاالت و بررس، »در اوستا يانتسوش«، )1377(حسن،  يدي،ب باغ ييرضا .17
  .صالح، قم، هجرت يللصبح ينمحمد بن حس: يح، تصحالبالغه نهج، )ق1414( يف،شر ي،رض .18
  .تهران، بهجت ،يزرتشت يسنانموعود مزد يانتسوش، )1389(هاشم،  ي،رض .19
  .تهران، بهجت، باستان يرانمكتوب ا ينهگنج ينتر اوستا؛ كهن، )1378(ــــــــــ،  .20
  .، تهران، بهجت، چاپ اولمتون شرقي و سنتي زرتشتي، )1384(ــــــــــ،  .21
تهران، چاپ سوم، انتشارت  ي،قادر يمورت: ترجمه ،گري يطلوع و غروب زرتشت، )1384( ي،زنر، ارس .22

  .يركبيرام
  .دار الفكر يروت،ب ،داوود يسنن اب، )ق1410( داوود، ياب ي،سجستان .23
فر، چاپ اول، انتشارت  ثاقب يمرتض: ، ترجمهتا اسالم يزرتشت يراناز ا، )1381(شاكد، شائول،  .24

  .ققنوس
  .fموعود يحضرت مهد يقم، انتشارات فرهنگ ،ياندر اد يمنج، )1391(اهللا،  روح ي،زوارده يشاكر .25
احمد ناصح،  يو عل يعباداهللا تهران: يحتصح ،ةللحج يبةكتاب الغ ،)ق1411(محمد بن الحسن،  ي،طوس .26

  . يةول، دار المعارف اإلسالمچاپ ا
  .، اعلمى بيروت ، إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، )ق1425(محمد بن حسن،  ي،عامل .27
قم، چاپ اول، مؤسسه  يزاد،عل يمهد: ، مترجمدر انتظار ققنوس، )1379(هاشم،  يدثامرس يدي،عم .28

  .)ره(ينيامام خم يـ پژوهش يآموزش
دار  يروت،ب ،يو السن يعيالفكر الش ينب ةمقارن ةدراس يلمنتظر فا يمع المهد، )2001( ي،مهد ي،فتالو .29

  .يهاالسالم
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  .تهران، ارون ،يرانا يخفرهنگ جامع تار، )1387(عباس،  ياني،قد .30
قم، چاپ اول، انتشارات دار  يري،جزا يموسو: يحتصح ،يقم يرتفس، )ق1404( يم،بن ابراه يعل ي،قم .31

  .الكتاب
تهران، ندا، چاپ  ي،مصطفو اصغر يعل: ، پژوهشدبستان المذاهب، )1361(مالمحسن،  ي،فان يريكشم .32

  .اول
چاپ اول، انتشارات  ياسمي، يدرش: ترجمه ،ياندر زمان ساسان يرانيانا، )1386(سن، آرتور،  ينكرست .33

  .كتاب يايدن
  .چاپ اول، انتشارات دار الكتب اإلسالمية ،يالكاف، ) ق1407(بن اسحاق،  يعقوبمحمد بن  يني،كل .34
  ، مصر، ميراث دار الترجمهاالسالم يف يعةو الشر يدةالعق، )2113( يجانس،ا ير،گلدزه .35
 ياءارت دار احش، انتالزمان اخبار صاحب  يف يانالب، )1362( يوسف،حافظ محمد بن  ي،شافع يگنج .36

  .Dيتتراث اهل الب
  .ي، چاپ سوم، فرهنگ اسالمدر جوامع امروز ياناد يجهان مذهب، )1384( يم،عبدالرح ي،گواه .37
 يكارشناس هنام يانپا، زرتشت ينبخش د موعودان نجات يا ها يانتسوش، )1375( ي،مهد يان،متوسل .38

  .هران، دانشگاه تارشد
  .يالتراث العرب ياءدار إح يروت،، بDبحار األنوار لدرر اخبار االئمه، )ق1403(محمدباقر،  ي،مجلس .39
،ــــــــــــ .40 چاپ  ي،عل يدوان: ، ترجمه)راألنواربحا 51ترجمه جلد ( موعود يمهد ،)1384( ـــ

  .يهو دوم ، انتشارت اسالم يس
  .، تهران، نداموعود آخرالزمان هدربار يرانيانا هيشاند يرس يا يانتسوش، )1361( اصغر، يعل ي،مصطفو .41
  .تهران، فرهنگ دهخدا ،يانتسوش هاسطور، )1381(ــــ، ـــــــــــــ .42
محمد ابوالفضل ابراهيم، مكتبة : يح، تصحالبالغهشرح نهج) 1404(اهللا، بن هبة يدعبدالحم الحديد، يأب ابن .43

  . اهللا المرعشي النجفي آية
مؤسسه : يح، تصحالعباد يمعرفة حجج اهللا عل ياإلرشاد ف، )ق1413(محمد بن نعمان،  يد،مف .44

  . يدمف يخش ه، قم، كنگرDيتالب آل
 ،يبه عصر اسالم ياز عصر ساساندر دوران انتقال  يرانو فرهنگ ا يختار، )1379( ي،مهد يري،مال .45

  .چاپ اول، انتشارت توس
  .تهران، آفاق ،يتو اصالت مهدو ينمستشرق يتذهن، )ق1403( ين،منتظر، حس .46
 يفرهنگ يادچاپ سوم، بن ،يغرب پژوهان يند يدگاهاز د يتمهدو، )1390( يدرضي،س يالني،گ يموسو .47

  .fيحضرت مهد
  .چاپ اول ي،تهران، جام، كهن ينينو از د يديد، )1374(مهر، فرهنگ،  .48
 يندكتر المللي ينب يشهما يعلم هيتكم ،دو موعود در اسالم و زرتشت يقتطب اهللا، يدفضلس يردهقان،م .49

  .يتمهدو
  .يه، تهران، دارالكتب االسالمنمونه يرتفس، )1374(ناصر،  يرازي،مكارم ش .50
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  .تهران، انتشارت صدوق ي،غفار اكبر يعل: يحتصح ،يللنعمان يبةالغ، )ق1379( يم،محمد بن ابراه ي،نعمان .51
  .، بمبئيصد در نثر و صد در بندهشن، )1909(دار بار بهمن،  يروان،نوش .52
، مذاهب و ملل جهان، قم، اسالم يدگاهاز د fيظهور حضرت مهد، )1392(اسداهللا،  يدي،شه يهاشم .53

  .چاپ پنجم، انتشارت مسجد جمكران
  .، انتشارت گهبدبابكان يرردشو كارنامه ا يسنزند و هومن ، )1384(صادق،  يت،هدا .54
  .يقم، چاپ اول، انتشارت الهاد ،يالهالل يسبن ق يمكتاب سل، )ق1405( يس،بن ق يمسل ي،هالل .55
  يخان همدان مترجم فاضل) 1356( يق،عهد عت .56
و  ياناد يقاتمركز مطالعات و تحق قم، ،ييپاشا يجهان، عسكر يانفرهنگ اد، )1386(جان آر،  ينلز،ه .57

  .مذاهب
  .تهران، فرهنگ معاصر ،يفارس ياتدر ادب يرفرهنگ اساط، )1386(محمدجعفر،  ياحقي، .58
  .يدانتشارت مروار يدون،فر ي، مترجم؛ مجلسدر جهان اسالم يرانيحضور ا، )1381(احسان،  يارشاطر، .59
  .)جابي(، »ينكردد يرامونپ يا مقاله« ،)تابي( ،محمدرضا ي،نظر .60
 ،يدانشگاه آزاد اسالم يرسفا ياتادبنامه  ، فصل»ضحاك هاسطور يواكاو« ،)تابي( يدرضا،نگهبان، حم .61

  .مشهد
 ،»يقخداوند در اوستا و عهد عت گران يارياوصاف و «، )1391( ي،و محمد آقاجان ينحس يدري،ح .62

  نهم ه، شمارو عرفان ياناد
  .»جهان يشمنداندر نگاه اند يزرتشت بر فرهنگ بشر ينشب يرتأث« ،)تابي( محمد، ي،اقبال الهور .63
  .79، شماره موعود، »اقوام و ملل جهان مصلح موعود در« ين،نوكده، محمدحس يمردان .64
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