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  كيدهچ
باشد. پيـروان   ترين آيين در سنت ابراهيمي داراي تاريخي طوالني و پرفراز و نشيب مي عنوان اولين و قديمي به تيهودي

رغـم   انـد. علـي   اين دين، گاهي در اقتدار و گاهي در اضمحالل، زماني در كنعان و بـيش از آن، در سـفر و تبعيـد بـوده    
دهد. اين  ديان در اين دوران، اين سنت ديني همچنان پابرجاست و به حيات خود ادامه ميالعمل متفاوت ديني يهو عكس

مـيالدي، درصـدد    70تا تخريب دوم معبد در سال پژوهش، با نگاهي بر منابع تاريخي يهوديت پس از حضرت موسي
ت يـا پراكنـدگي بررسـي نمايـد و     است تا تفاوت رفتار ديني يهوديان را در دو قلمرو اقتدار و حيات در كنعان و در اسـار 

هاي پژوهش حكايت از اين دارد كه حيات ديني يهود در دوران اسارت يا فشار بيگانگان، رو به رشد و بالنـدگي در   يافته
زمان اقتدار و حيات در كنعان، رو به ضعف، سستي و انفعال دانسـت. در تحليـل قـرآن كـريم، علـت اخـراج و آوارگـي        

توحيد و خداپرستي   باشد و علت جال و اقتدار قوم يهود، ن مقدس، سرپيچي از دستورات خداوند مياسرائيل از سرزمي بني
  آنان بوده است.

  مĤبي. پرستي، جالي بابل، حيات ديني يهود، يوناني اسرائيل، بعل يبن: ها كليدواژه
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  مقدمه

از سران و  يرويمنحرف گشته و بر اثر پ ل عمدتاًياسرائ يبن، ايرغم هشدار انب يعل وشعياز وفات  پس
د بـه  يـ آوردند. اما پـس از تبع   يرو يپرست و بت كبه شر، پادشاهان فاسد خود و ارتباط با اقوام مجاور

نة يزم، افته و با توبه و تضرع قوم به خداونديش يهود افزاي ينيو د يقوم ية اتحاد و همبستگيروح، بابِل
تـا  ، اهنـان كومـت  كگردد. با آغاز دوران معبـد دوم و در دورة ح  ين مقدس فراهم ميبازگشت به سرزم

و آغـاز عصـر    يونـان يبا نفـوذ فرهنـگ    يرد. اما پس از چنديگ يان قوت ميهودي ينيات ديح يا اندازه
شـوند.   ين خود منحرف مـ ييان دوباره از آيهوديشتر يشود و ب يآغاز م ينيو د يتهاجم فرهنگ، يستيهلن

شـان   ينيات ديح، در غربت ييشوند. اما گو يشه آواره ميهم يآنان برا، دوم معبدب يبا تخر، تيدر نها
غ همراه اسـت. بـا وجـود    يبا دو عنصر رنج و تبل ،نيد يه بقاكن سخن معروف است يشود. ا يبارور م

حضور در  يها يد در تحمل رنج و سختيرا با يهوديبقا و رشد سنت ، ندارد ينيغ ديت تبليهوديه كنيا
ـ ن ينـدگ كشـان را در زمـان پرا  يا يه وحدت قـوم ك يها دانست؛ امر ر اقوام و ملتيساان يم ن يز تضـم ي
را متأثر  يعت موسويبه اعتقادات و شر يبنديان در پايهودي يتوان تفاوت رفتار يم، اساس نيارد. برك يم

شاهد ، يندگكاهود به دوران اقتدار و پريات يخ حيم تاريدانست. با تقس يو فرهنگ ييايط جغرافياز شرا
ـ م. ايباش يمآنها  ينيرد ديكدر رو يتفاوت محسوس ع بـودن و بـدون داشـتن    يضـمن بـد  ، ن پـژوهش ي

 يان و چگونگيهودي ينيد يب زندگيفراز و نش يبه بررس، هودي يخير از متون تاريغ يا نهيشيگونه پ چيه
ـ زان ديـ در م، يط زندگيآنان از مح يريرپذيثأت پـردازد و تجربـة    يبـه اعتقـادات مـ    يبنـد يو پا يدار ني

ـ ان توحيژه اديو به، ينيجوامع د يرو شيرا در پ يارزشمند دهـد.   يقـرار مـ   يمـ يابراهبخصـوص   يدي
توان اعتقاد به خداونـد   يچگونه م، گانگانيمات و فشار بيها و نامال يه در سختكدهد  ين نشان ميهمچن

گر يد يدر امان ماند. از سو كفر و شركجبهة  يفرهنگ، يركت نمود و از تهاجم فيتا را حفظ و تقويك
نـة نفـوذ   يه زمكـ بل، مذموم يامرتنها  نه، ينيد يها نسبت به آموزه يتوجه يه غفلت و بكاست  يهشدار

ن سرنوشت ييار و انتخاب را در تعيسازد. نقش اخت يطان و سلطة او بر انسان را فراهم ميش شيش از پيب
را به مصلحت انسـان   يم بودن در برابر خواست و قدر الهيتسل، ندك يمتأكيد ها مشخص و بر آن  ملت
ن ثابـت  يه از قـوان ك، ش و امداديآزما، امهال يها تاب را به سنتكداند. توجه مسلمانان و اهل  يد مموح
در ، زيم نيركدهد. قرآن  يند و باز بودن راه توبه و بازگشت به خداوند را نشان مك يجلب م، هستند ياله

جـة  ين مقـدس را نت يل از سـرزم ياسـرائ  يبنـ  ياخراج و آوارگ، ات چهارم تا هشتميراء ضمن آسورة اس
سرنوشت ، ان از عذاب خداونديهوديم با برحذر داشتن يركداند. قرآن  ياز دستورات خداوند م يچيسرپ
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 يـك اران نزدكـ ويكن يرا بـرا  ين حـال رحمـت الهـ   يآنان را در گرو اعمال خودشـان دانسـته و در عـ   
ن يان از سـرزم يهوديد يات بر دو دوره تبعين آيق ايتطب، ميركن قرآن ااز مفسر ي. برخ)8ـ4(اسراء: (داند يم

، 1373؛ طبرسـي،  45ــ 38، ص 13، ج1417طباطبـايي،  (اند ردهكان يآن ب يبرا يد ندانسته و شواهديمقدس را بع
  .)35ـ25، ص12، ج1374شيرازي،  ؛ مكارم618ـ616، ص 6ج

  دورة معبد اول. ۱

داد كه اي قوم! عهد  اسرائيل را به دست گرفت، همواره هشدار مي زمام رهبري بني پس از آنكه يوشع
داريد و رحمت او را نسبت به خود ياد آوريد. در زمان او، هنـوز همـة سـرزمين     خود را با خداوند نگه
بود آنها را تحت فرمـان  اسرائيل نبود و مناطق و شهرهايي بودند كه يوشع نتوانسته  مقدس در اختيار بني

هاي مجزايي تبـديل   اسرائيل به گروه خود در آورد. با وفات او، سازمان فدرالي قبايل از هم پاشيد و بني
س كهـر . هرج و مرج سراسر كنعان را فراگرفت و به تعبير كتـاب مقـدس،   )32، ص 2003(شـرباك،  شدند

ه هنـوز  كـ  يه با خطر دشـمن ك يهنگام متفرقل يقبا .)6: 17 ،داوران(ردك يم، آمد يآنچه در نظرش پسند م
آنان مجبور بودند بـه  ، نيبنابرا .گر متحد شونديديكتوانستند با  ينم، رو بودند ست نخورده بود روبهكش
ـ آم كد شرين خود به تقليا .نديز توسل جويآم مسالمت يها راه ـ ز از دي  يهـا  نيـي گانشـان بـا آ  ين همساي

 ههوه را رها سـاخت يپرستش  يد. برخيگر انجاميمنحط د بسيار يها آن و اعمال و سنت يشهوان يبارور
ـ هوديه كهرچند در اين دوران، . )33، ص1385(اپستاين، پرداختند يبوم يها ها و ستاره و به عبادت بعل ان ي

ن خـود مشـغول بـود.    يزمـ  يردن روكار كافتند. هر سبط به يرا ن آن يول، صلح بودند يجوو در جست
اج بـه  ياحت و انديشةف يضع تدريج ، بهشان استوار شده بودين اينعان بكه به هنگام فتح ك يمكوند محيپ

ه شدند، كـ  نعانك كوچك يها ه سلطنتيشبي آنها مدتپس از رفت.  ين ميشان از بيدر ا يگانگياتحاد و 
بـه  ، منلـه دشـ  يقب يـك شان با هم متحد نبودند و به هنگام حملـه  يگر ايد. ن برده بوديوشع آنها را از بي

به آنان تعليم داده بود دين يهوه  ي كه موسي. مردم)71، ص1، ج1374(كالپرمن، كردند نمي كمكگر يديك
هاي مذهبي مردم كنعان را در موسم  هاي شرك دور نگه دارند، اكنون جشن را با سرسختي تمام از شائبه

  .)281ص، 1382(هيوم، بهار و پاييز و فصل درو و انگورچيني پذيرفته بودند
اسـرائيل را بـه سـوي     رغم اينكه پيامبران و داوران، رهبري قوم يهود را بر عهده داشـتند و بنـي   علي

، بسـياري از  )87  ، ص1994(مالمت، بخشيدند هاي ضعيف ايشان حيات مي خواندند و به روح آزادي فرامي
نيـروي   .)32، ص 1386ي، (سـليمان آوردنـد  پرسـتي روي   گرداني از خداي اسرائيل، به بـت  يهوديان با روي

كـه   اي گونـه  عظيمي كه ايشان را به صورت افراد يك قبيلة بزرگ درآورده بود، از دست دادند. به

۸۸     ،۱۳۹۵سوم، تابستان  شمارههفتم،  سال  

ترين آرزوي سموئيل، متحد كـردن يهوديـان و بازگردانـدن ايشـان بـه پرسـتش خداونـد         بزرگ
  .)85ـ83، ص1، ج1374(كالپرمن، بود

اسرائيل كـه در   ويژه كنعان بسيار زياد بود؛ بني گان خود بهاسرائيل از همساي تأثيرپذيري فرهنگي بني
، 1386(آشـتياني،  شدت متأثر از فرهنگ كنعان بودنـد  اي نبودند، به آن زمان داراي فرهنگ و تمدن پيشرفته

 . آنان)34، ص2003(شرباك، چنين آميختگي فرهنگي، چالش بزرگي در خداباوري آنان ايجاد كرد .)233ص
ـ ها  از لهجه يكيو به كنعاني را پذيرفتند  يها و عبادت و فرهنگ ادياز اع ياريبس  ينعـان ك يهـا  ا زبـان ي

، مانيمتحـد در عهـد داوود و سـل    حكومـت س يسـ أل شد. با تيتبد ينام آن به زبان عبر وسخن گفتند 
مجـاور   يهـا  ر دولـت يها و پـس از آن بـا سـا    ينيرا داوود با فلسطيز؛ گانه متوقف نشديورود عناصر ب

را درون  نآنا، ردكها بود فتح  يبوسيه هنوز در دست كه داوود قدس را ك يهنگام رو ازاين .مان شديپ هم
  .)39، ص1393(مسيري، داد يها جا يجامعة عبران

 شدتز يآم كشر يها شهيش به جذب انديگرابيرون،  دنيايل با ياسرائ بني يكنزد در نتيجة ارتباطات
سرزمين اطراف، براي تحكيم حكومت  يها مان با شاهزادهيسل يها ازدواجبه اعتقاد آنان، اگرچه  گرفت.

 هـاي خـارجي   آيـين نفـوذ انـواع    يراه بـرا  خود و حمايـت پادشـاهان اطـراف صـورت گرفـت، امـا      
ال يـ ام يارضـا  ، بـراي زيو اسرارآم ييجادو يها شعنوان نمونه كي . به)597 ، ص8 ، ج1995(پرتن، بازگرديد
، گانگـان ياسـت اتحـاد بـا ب   يه سكـ گونـه   آن، گانه از هر نـوع يان بيبا خدا يازهمس يز برايو ن شخصي
 و ينـ يوحدت د يختگيگسچيزي جز جه ينتدر . كرد، رواج يافت اقتضا مي يها و روابط اقتصاد ازدواج

ان ينتوانست با جرتوسط سليمان نيز در معبد  ييگرا زكاز تمر يرات ناشيثأتنبود، تا جايي كه  ي يهودقوم
  .)38ـ37 ، ص1385(اپستاين، ندكمقابله  زيآم كشر يها شهياند نفوذ

بـا   ياسـ يس يمـان يپ هـم عنـوان نـوعي    در دوران تجزيه نيز پادشاهان دو دولت شمالي و جنوبي، به
معابد برپا  ايشان يبرا و آوردند يهمراه مبه را  خود انيخدا نيز آنانكردند.  يگانه ازدواج ميشاهزادگان ب

ها در  يعبران، دهيعق يكطبق  .دادند يرواج م بزرگانان يمخصوص خود را در م يها تردند و عبادك يم
 )40 ، ص1393(مسـيري،  نداشتند يواحد يت زبانيردند و هوك يمختلف صحبت م يها آن مرحله به لهجه

هر كه خداوند براي  . درحالي)59 ، ص1383(كرن، باليدند هاي كهن كنعاني همچنان در اسرائيل مي و به دين
داشـت، در نظـر پيـامبران     پيمـاني برحـذر مـي    فرستد و آنان را از ايـن نـوع هـم    دو كشور پيامبراني مي

. اما پادشاهان و مردم، از آنان )52 ، ص2003(كوهن شرباك، اسرائيل دين با زندگي و سياست آميخته بود بني
  .)17 ، باب(دوم پادشاهاندادند كردند و به اعمال ناشايست خود ادامه مي پيروي نمي
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، بودنـد  يه نماد وحدت قـوم ك يا ينيد ياز همه نهادهارا خود  ييل تحت فرمانروايقباابتدا  يربعامِ
آميز هيچ واكنشي نشان نداد و با اجراي سياست تسامح و تساهل، راه  او در قبال مذاهب شركرد. ك جدا

 يم را ممنوع و بـه جـا  يارت اورشليز، ردك ييززداكعبادت تمر يها نيي. از آرا براي ورود آنان باز كرد
ـ جد يروحـان  ةطبق، نانه خودكاف تفرقه يها زهي. او با همان انگكردن يگزيتمثال دو گاو نر را جا، آن  يدي

بـه  ي، وابسـته  ن منزلت روحانيحفظ ا وابسته به پادشاه بود و آنان تيت و اهميه موقعكبه وجود آورد 
  .)40ـ39، ص1385(اپستاين، بود يبو جنو يشمال يپادشاه يدائم كاكو انف ييجدا

و پادشاهان بعدي، نقش دو نفر در احياي پرستش بعل بسيار مؤثر اسـت، همسـر و    اخابدر زمان 
به را  يپرست بعل، هوهيش پرستش كيو در رقابت با  ايزابل شهمسر نفوذ توجه به ، بااخاب. اخابدختر 

ـ  ين رسميدعنوان  به اش يانسان يها يو قربان يبا شعائر بارور پسند همراه صورت عوام ـ ناح يو دولت ه ي
اهنان بعل را با خود بـه شـومرون   كصدها نفر از  ايزابل. )41، ص1385(اپستاين، ردكت يو تثب ايجاد يشمال

مان به خداوند را دل مـردم از  يخواست ا يم، نبود يهوديه ك اوبسازند. معبد  بت بعل يتا برا آورده بود
 شـته شـوند.  ك يهـود ياهنان كامبران و يپ ، همةه به موجب آنكرد كوضع  يا انهقانون ظالم اون ببرد. يب

، 2003(شـرباك،  هاي بعل بايـد نـابود شـوند    گفت: خداي اسرائيل برتر است و قربانگاه كه ايليا مي درحالي
شـان  يها ش غـالت و درختـان و بـاغ   يرو ةدربار، پرداختند مي يشاورزكان به يهوديه ك يهنگام .)50ص

ـ شـان را  ين است بعـل ا كه ممو متأثر از كنعانيان، كر غلط كن فيشان با اياز ا يبعض، بودندنگران   ياري
شور كتنها معبود مردم عنوان  به ديه بعل باكرد كزابل امر يه اك يهنگام بت پرداختند. به پرستش آن، دهد

عبرانيان بعضي از  .)139ـ138، ص1374(كالپرمن، رفتنديده را پذين عقيان ايهودياز  ياريبس، محسوب شود
هاي كنعانيان را كه داراي نشانه آشكار جنسي بود و بعضي از قـوانين غـذاخوردن ماننـد نپخـتن      رقص

گوشت بزغاله در شير مادرش و همچنين بسياري از آداب مرتبط با زراعت را از كنعانيان آموخته بودند 
  .)158، ص4، ج1383(المسيري، ور شدند هاي ايشان پرداختند و در شركي آشكار غوطه و به پرستش بت

ـ يبه نبوت و اصـالح د  ايليا يه وقتك اي شد اين انحطاط به گونه ـ ق ين شـور  ك سراسـر در ، ام نمـود ي
ـ م فـرود ن يبعـل سـر تعظـ    يه در برابر خداكفقط هفت هزار نفر بودند ، لياسرائ ده ياو را نبوسـ ، اوردهي
ـ بن يرييتغ، ق.م 743در سال يربعام دوم انه ومت مستبدكسقوط حبا  .)506، ص1370(بي.ناس، بودند ن يادي
ف شـده  يهو تضعييه در زمان ي، كپرست بعل هاي آيين. آمدد يپد يپادشاه شمال ياسيو س ينيط ديدر شرا
مردم را نـابود سـاخت و    يو اخالق يجسماني، رو و توان ذهنيافت و نيل رواج يدوباره در اسرائ، بودند
  .)46، ص1385(اپستاين، ديگسترده گردن دستخوش حمله ين سرزميخود ا

۹۰     ،۱۳۹۵سوم، تابستان  شمارههفتم،  سال  

عادت  يمردم از رو، ميقد يوهستانكهنوز در معابد ي، نيد كمناس تأكيد بررغم  به، هيهوديدر دولت 
پسـر  يهـورام  سـرانجام  پرداختنـد.   يان مينعانكوه يبه ش يمراسم قربان يبه اجراي، پرست و نه به قصد بت

عنـوان   خـونريزي بـه  بـار قتـل و    نينخسـت  يه برايهوديدر  كند و ، ازدواج مياخاببا دختر ، يهوشافات
عنـوان مـذهب رسـمي كشـور تثبيـت       ي بـه پرسـت  و بعـل  رواج يافـت دولت  ياست رسميس يابزارها
  .)51، ص1385(اپستاين، گرديد

مـذابح   .ردكم بنا يآشور در اورشل يامپراتور مانند يمعبدفروتني تمام، با و هودا يآحاز به نام نجات 
 اختصاص يخاص يدر معبد جا، انيمعبود آشور ديب خورشكو به مجسمة مر از رونق افتاده هويم يقد

. همـة ايـن اعمـال، بـا     ديس) بر سقف معبد نصب گرديش تموز (آدونيستاعنوان  ي بهو محور داده شد
  .)518، ص1370(بي.ناس، كرد گرفت كه اشعياي نبي، سخت با آنها مخالف مي وجودي صورت مي

آميز اربابان خود از جملـه پرسـتش سـتارگان و قربـاني كودكـان را       هاي شرك ، آيينحزقياپسر منسي 
آيـد و در زمـان او    شمار مـي  ها به از بدترين دورانمنسي . از نظر ديني دوران )55، ص1385(اپستاين، پذيرفت

هـاي   گـام  يوشياان . در زم)193، ص1383(المسيري، شدند همة خدايان بيگانه، مانند بعل در هيكل پرستيده مي
ها قرباني صـورت   هاي بلند، كه در آنجا براي بت اساسي در زمينة اصالحات ديني صورت گرفت و مكان

. با وجود اين، مردم براي تابوت عهد و معبد خواصي جـادويي  )149، ص1994(تدمر، گرفت، از بين رفت مي
ساخت. كاهنان و پيامبران دروغين به  ئن ميقائل بودند. اين امر آنان را براي انجام هر شرارت اخالقي مطم

  .)58ـ57، ص1385(اپستاين، كردند هاي نادرست ياري مي دليل منافع مادي و معنوي، مردم را در اين ديدگاه
در زمان ارمياي نبي، مردم اورشليم بار ديگر به انجام كارهاي ناپسند روي آوردند؛ بـه پرسـتش   

كردنـد كـه آنچـه     كردند. ايشان تصور مـي  نع شده بودند، اقدام ها گرويده، به انجام اعمالي كه م بت
انجام دهند، ضرري براي آنها نخواهد داشت؛ زيرا وجود معبـد خداونـد موجـب حفاظـت ايشـان      

هاي عدالت، محبت، برادري و حقيقت را كه قوانين  گفت: ازآنجاكه شما راه خواهد بود. اما ارميا مي
يد، بيت هميقداش شما را نجات نخواهد داد. او به ملـت خـود   ا اصلي موسي هستند، فراموش كرده

كرد كه معبد اورشليم نيز در شرف ويران شدن است و شكوه و شوكت يهودا بـه زودي   گوشزد مي
  .)182ـ181، ص1، ج1374(كالپرمن، از بين خواهد رفت

  يبابل يجال

كرد كه هرچند افراد خارج از سرزمين يهودا باشند،  در زمان گدليا، ارميا افكار جديدي ترويج مي
داد كـه زيسـتن    عنوان يك قوم جاويد به حيات خود ادامه دهند. او به مردم تعليم مي توانند به مي
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بـدون  دارنده آن ملت است. يهوديـان   يك قوم در سرزمين خويش، تنها يكي از عوامل زنده نگاه
داشتن سرزمين، ولي با اميدواري و ايمان به خداوند، هرگز در ميان ساير ملل مضمحل نخواهند 

  .)187(همان، صشد
بـا يـادآوري   آنـان   تبعيد بابلي در حيات ديني و شيوة نگرش يهوديان تغييـر اساسـي ايجـاد كـرد؛    

عنوان كيفر و مجازات سـخت   انگيز خود و تأمل پيرامون آن، اين حادثه را به بار و اسف سرگذشت رقت
 بـه اطاعـت  و دريافتند كه سرنوشت و آيندة تاريخي آنان  الهي در قبال سرپيچي از دستورات او دانسته

بودن در برابر تعاليم تورات و انبياي الهي است. در ايـن هنگـام ايـن نظريـه     م يشان از خداوند و تسلاي
ه تبعيد كرده است، اما وعدة مسـلم آزادي و  پرستي گذشته، مردم را محكوم ب مطرح شد كه شرك و بت

. )33، ص8، ج1995(سلتزِر، اسرائيل، آنها را در اين مدت ثابت قدم نگاه داشت محبت خداوند نسبت به بني
يهوديان در تبعيد، خشونت جهان پيراموني را احساس كردند و در پرتـو ايـن حـس، حضـور خـود را      

. در عين حال هرچند تبعيد در برخي افراد داراي گرايش )93(كرن، صخواه ديدند پوشيده در خدايي نيك
سكوالر اثر منفي ايجاد كرد، اما يك تغيير ديني و معنوي هم در پي داشت و آن، نوعي گرايش به انـزوا  

ـ ح پيم نصايمردم خود را تسل هنگامن ير ا. د)163، ص1994(استرن، اسرائيل بود و حفظ دين در بني امبران ي
اتبـان تـورات   كت يهـدا  با و ديروشن گرد يو قوم يرفاه و سعادت فرد يتورات برات يردند و اهمك

ـ معلم داد، خود را به معبد  يتب جاكرد. مكدا يمردم پ ينيت ديدر هدا يگاه محوريجا  ياتـب جـا  كا ي
در ميـان  . نشسـت  ير قربـان يشـعا  يجـا ، نماز و روزه، ژه سبتيو به يمذهب كرد و مناسيگ ياهن را مك

اند، توافـق عمـومي وجـود دارد.     ها در زمان اسارت در بابل تأسيس يافته دربارة اينكه كنيسه دانشمندان،
هـاي كتـاب مقـدس را     وطن بود، آنهـا در ايـن اجتماعـات، نوشـته     كنيسه محل گردآمدن يك ملت بي

  .)5، ص1350(كهِن، ردندك يمخواندند و تفسير  مي
تورات را تـالوت  شده، گر جمع يديك يها خانه روز سبت در، عبادت در معبد يبه جا اسرائيل بني

، ردهكخود را استنساخ  ينيتب د، كن دورهيدر هم .آوردند يم يهوه را به جايردند و مراسم عبادات ك يم
ـ پرداختنـد و اع  يالمـ كو  يبه مباحثات اصـول ، بر آن نوشته يليشرح و تأو خـود را   يهـا  اد و جشـن ي

واحـد   يان را در پرستش خـدا يديرات تبعيثأن تيا، بيترت ني. بد)460 ، ص1 ، ج1386(رضايي، ساختند برپا 
پرسـتانه اقـوام ميزبـان،     يد محيط بـت رغم فشار شد به .ردكت يت و تقويبا خلوص و قداست تربهمراه 

به طـور  ، ديدن دوره تبعيان رسيل با پاياسرائ يقوم بن، نندهير مسحوركو شعا يت قويروحان، معابد مجلل
ر يناپذ بازگشت يا تاپرستانه به گونهيكمان يا يافته و ييپرستانه رها الت بتيها و تما از همه شائبه اساسي

۹۲     ،۱۳۹۵سوم، تابستان  شمارههفتم،  سال  

از اين پس، تصور يهوديان نسبت به خدا و خلقت به كلـي   .)92، ص1385(اپسـتاين،  ت شديل تثبيدر اسرائ
  .)243، ص1386(آشتياني، متحول گرديد

ها اين بود كه ايمان آنـان   گذار بود. مشخصة اصلي ربي سيار تأثيرها ب در اين هنگام نقش و اهميت رِبي
. ايشان با شدت وارد عمل شدند و سـازمان نيرومنـد   )134، ص8، ج1995(بريتز، شان جدا نبود از شيوة زندگي
اسرائيل به سلطنت ديني و معنـوي تبـديل شـد.     ها قوت گرفت. سلطنت دنيوي در نزد بني احبار و خاخام

ت اعم از قرباني و اداء عشريه و برپاداشتن اعياد و رسم سبت دوباره احياء شد و قـوم زنـدگي   رسوم عبادا
. يهوديان در هريك از شهرهاي بزرگ، يك يا چنـد مجمـع   )461، ص1، ج1386(رضايي، نويني را آغاز كردند

را هيـأتي از  داشتند و در اورشليم با آنكه هيكل در آن بود، چندين مجمع تأسيس شد. رياست هر مجمعي 
هايي از تورات را در اختيار داشتند كه بـه هنگـام    ها يا دانشوران به عهده داشتند. هريك از آنها، نسخه ربي

. امروزه، كنيسـه  )423ـ422، ص 1373(نويهض، خواندند اي منظم مي نماز و نيايش، در برابر نمازگزاران به گونه
است. حتي نزد برخي يهوديان متجدد نيز از جهت مركزيت محورِ يهودي  ناپذير دينِ جماعت جزء تفكيك

  .)304، ص 1385(آنترمن، باشد حيات ديني، از جايگاه برتري نسبت به خانه برخوردار مي

  دورة معبد دوم. ۲

ن كاقـوام سـا   يه از سـو كـ دانسـتند   يم يتيخود را اقل، ه از بابل بازگشته بودندك يجامعة عبران ياعضا
با زنان و مردان آن قوم ازدواج ، رده بودندكه مهاجرت نك ها ياز عبران اي دسته .شوند يد مين تهديفلسط

، درخواست مـي كـرد   وندنديبپ يبه جامعة عبراندوباره  ندخواست يه مك كسانياز  عزرا، رو نيردند. از اك
  .)41 ، ص1393(مسيري، اش را طالق دهد تا همسر بيگانه

ـ رد. ايـ گ يهر دو عنوان را مـ  يجا يديجد ةو واژ گرفتت شدت يقوم شرايط، تأكيد برن يدر ا ن ي
 يـك نام  است. يهودا اگرچه در ابتداگرفته شده  »هوداي« واژةه از كاست  يهوديت و يهود، يديجد ةواژ

 يسانشامل ك يحت اين واژه .)111م، ص1995(جكـوبز،  يك كشور تبديل شد بود، اما پس از آن به نامسبط 
در اين دوره، يك انقالب ديني  .)1084م، ص1995(جمعي از نويسندگان، .شدند ين وارد مين ديه به اك شد مي

  .)538، ص1370(بي.ناس، خوانند كه دين و شريعت جديد را دين يهود مي اي گونه اسرائيل رخ داد، به در بني
ـ توجه مخصوص به امر حالل و حـرام و نجـس و طـاهر در د   در اين هنگام  ـ ن پدي ، آنـان  د آمـد ي

مقـرر   يت از حقـوق اجتمـاع  يـ متخلف را محروم يحرام دانستند و جزا داًكيهود را اير يبا غ يختگيآم
 .(همـان) ديله مذهب ثابت گردانيخود را به وس يو نژاد يهود مراحل وحدت قوم، ياز آن هنگام .داشتند
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دند. به همين دليـل  كر اسرائيل حكومت  نشاندة ايرانيان بودند، بر بني در اين دوره، كاهنان يهود كه دست
. كاهنـان حـاكم در   )58، ص1386(سليماني اردستاني، نامند نيز مي» دورة كاهنان«دورة پس از جالي وطن را 

اين دوره، با توجه به شرايط خاص آن زمان و تحقيري كه در جالي بابلي تحمل كرده بودنـد، ديـانتي   
هاي عـزرا،   . در نتيجة تالش)313، ص1389(نيوزنر، خاص به وجود آوردند كه محور اصلي آن قوميت بود

ـ يد يزندگ هاي عرصه همةدر  يهودين و سنن يقوان ةهم ييج به مرجع نهايتورات به تدر ي، اخالقـ ي، ن
ن يد يكل شدن به يت را از تبديهوداقدامات، ين يل شد. ايتبد يو خانوادگ ياقتصادي، اجتماعي، اسيس

و  كيپا اين امر .ردكان فراهم كد مشريسپر محافظ در مقابل نفوذ عقا يمحض نجات داد و نوع يروحان
  .)99، ص1385(اپستاين، ردك ن يت را تضميهودي ين و بقايخلوص د

و  يدالل تجـار  ياركـ گـروه   يـك به  ، به تدريجرفتندين را نپذيه بازگشت به فلسط، كان بابليهودي
ـ ا .خود بـود  يرد فرهنگيكو رو ينيمدارس د، علما يداراي، هودين تجمع يل شدند. ايتبد يمال ن امـر  ي

ل يدر جهـان تبـد   يهـود ي يز اصلكبه مري، ا ه در مرحلهك اي گونه ، بهداد ش يرا افزا آنان توان و استقالل
ن همـراه  يهود در فلسطي يت عبرانيبا ضعف هو، نيفلسط از در خارج يهودي يها ش گروهيدايشدند. پ

كيشـان فلسـطيني    يهوديان بابل، بيشتر بود و تحت شرايط بهتري از هـم تعداد  .)44، ص1393(مسيري، دبو
قدري را ميان خود بپرورانند،  كردند. در نتيجه آنان توانستند دانشمندان روشنفكر و عالي خود زندگي مي

تـر بـود. ايـن تفـاوت را      تر و كامل يا به سوي خويش جلب كنند. تعليم تورات در مدارس بابل، عميق
ان به يهوديد يتبع. )22، ص1350(كهن، گمارايي كه در بابل تأليف شده، به روشني مشاهده كرد توان در مي

ـ عقا يتوانست از تنگنـا  يه م، كن خوديشان به آن وجه از ديه اكشد  موجببابل  شـان   يهـن قـوم  كد ي
در دورة  .)230، ص1389(رنجبران، گر قرار دهنديان دين را در برابر اصول ادآبخشند و  ، توسعهخارج شود

ردند و بـا  كعت عادت يت شريمردم به رعا، اميتا آخر قرن چهارم ق.م با گذشت اي، بعد از اسارت بابل
بر التـزام بـه قواعـد و    تدريج به  يول، بودند يسست و الابال يت اوامر و نواهيدر رعا يگاه، ه عوامكآن
تدريج  به نها آه كشد  ، موجبمما سايرشان از يهود و انفصال اي يعت افزودند. وحدت قوميف شريالكت
  .)539، ص1370(بي.ناس، شوند يبندپا يبه اصول مذهب، شيش از پيب

  سميهلن

ر و شتابان بود. يناپذ اجتناب يونانيان نفوذ فرهنگ يجر، انيوسيومت بطلمكندر و در حكاز مرگ اس پس
در  يهـود يجامعـه  ق.م،  280كه در سـال   اي گونه به .شد يده ميفهم يبه سخت يزبان عبري، پس از مدت

در اين هنگام، . دانست يزبان ضرور يونانيان يهودي يهود را برايمتون مقدس  يوناني ةه ترجميندركاس

۹۴     ،۱۳۹۵سوم، تابستان  شمارههفتم،  سال  

و  ياجتمـاع  و يهوديـان نيـز الگوهـاي   ن ظاهر شدند يدر فلسط يونانيوه يو ش كبه سب زيادي يشهرها
ويژه ميان  ، بههودي ةبه درون جامعي، وناني آداب و رسوم .)187م، ص1994(اسـترن،  را پذيرفتند آن ياقتصاد
، 8م، ج1995(فيشـر،  . آشكارترين نمونة تأثير يوناني در ادبيـات يهـود بـود   افتي ها و طبقات باال نفوذ ربي
شان را از دست دادند و سخن گفتن  . يهوديان كه با محيط هلني آميخته شدند، زبان اصلي آرامي)298ص
شـد.   شد. نمازها بـه يونـاني ادا مـي    زبان يوناني را آغاز كردند. عهد عتيق، به زبان يوناني خوانده مي به

نـوع   ، يـك سميفرهنگ هلن .)220، ص4، ج1383(المسيري، آوردند بعضي نيز خود را مقدوني به حساب مي
 يـان هودي .اشـت هـا وجـود ند   هـا و تمـدن   فرهنگ سايره در كرد ك يج ميرا ترو يمذهب تساهلمدارا و 

، طبقات برتر آن قوم، از سه نسل ، پسرو نياكنند. از يمدارا زندگ باگر يبا ملل د، توانستند توسط آن يم
 ايبـر  يونـان ي يبردند و اسـام  يار مكالمات روزمره خود به كدر م يرا به سهولت و روان يونانيلمات ك

ق بـه  يتب عهد عتكاز  ينياسفار معدوره، ن يدر ا .)234، ص1389(رنجبران، كردند انتخاب ميخود  يها بچه
ه ك جهته از آن كبلي، تعبد ياوامر و نواحعنوان  به اصول اخالق را نهآثار، ن يدر ا درآمد.ر يرشتة تحر

  .)462، ص1، ج1386(رضايي، با به حساب آوردنديزشت و ز، ا مخالف با عقل استيموافق 
 آنـان  يفتگيشـور و شـ  ، ان مرتد داشـت يهودي يبرا يونانيداب و رسوم آه ك يا نظر از جاذبه صرف

 يا چـه يرا همچـون باز  خودگرفت. آنان دولت  يه ميماهم  ياسياز مالحظات سي، ونانينسبت به تمدن 
نـده بـه   آيدر ، ت آنيـ ه امنكن باور بودند يدند و بر ايد يب ميف و درمانده در دستان دو قدرت رقيضع

، آنتيوخـوس آن وابسـته اسـت.    يشدن با نهادهـا  يكيو  يوناني - يبزرگ سور يادغام آن در امپراتور
سنت ختنه ي، بخصوص نيام دكاح در زمان او، همةدگاه را داشت. ين ديهم قاًيز دقين كيسلو يفرمانروا
هـا مجـازات مـرگ بـه همـراه داشـت.       . انجام دادن آنها ممنوع شد سبت و جشن يها نييآ يو برگزار
 يها نييآ يبزرگ دانسته شد. تمام يجرمي، تابكن يچن م بهلكد و تيگرد نابود يعت موسيشر يها نسخه
در ك، ل شـد. گوشـت خـو   يتبـد  يونـان يد. معبد به محل پرستش زئـوس  يمنسوخ گرد يهودي يقربان

ان كمشر يها افتند و محرابيمقدس راه  ةافراد فاسد به درون محوط .محراب آن به فروش گذاشته شد
  شناخته شد.  يو عبادت در آنها نشانه وفادار، ديها برپا گرد دهكدر شهرها و ده

ترين آنها، فريسيان و  هاي كالمي در ميان يهود رواج يافت. از مهم در دوران هلنيسم، به تدريج فرقه
سم قرار ير فلسفه هلنيش از حد تحت تأثيان بيصدوق. در اين بين، )136، ص1377(مشكور، صدوقيان بودند

فرهنـگ و  ، دنيل طرز لباس پوشـ ياز قب، گانگانياز رسوم ب ياريه بسك بودند ايشان بر اين .گرفته بودند
جهان  يها ر ملتيدة سايعق هودا را هميمردم بتوانند ه اگر كآنان معتقد بودند  .ردكد يتوان تقل يزبان را م
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 محصوالتي ماننـد خواستند  يشان ميرومند درآورند. اين يشوركخواهند توانست آن را به صورت كنند، 
، شـد  يد مـ يهودا تولين يدر سرزم زيادي مقداره به كرا  يذين و لذيريش يو انارها پرتقال، ريانج، خرما

ـ ظر يظـروف بلـور  ، بهـا  گـران  يها عاج، در مقابل .نديشور صادر نماكبه خارج از   يهـا  ف و فـرش ي
  .)58، ص1384اردستاني، (سليماني نندكشور خود وارد كبه ، شد يساخته م كممالساير ه در كرا  يمتيق يذ

ـ يد يهـا  ه مجبور بودند ارزشكبودند  يسانكن ياول، ه در مصريندركزبان اهل اس يونانيان يهودي ي ن
ـ ن يهوديلون يه به نام ف، كفيلون اسكندراني يها روشن گردانند. نوشته يم فلسفيخود را در پرتو مفاه ز ي

(آنتـرمن،  دهـد  يمـ  يحل آنها گـواه  يتالش براز بر يموجود و ن يها ها و تعارض بر تنش، معروف است
ـ تـوان گفـت هلن   يدهـد. مـ   ينشان مـ  يرا به خوب يونانيار كنفوذ اف، متكتب حك. )93، ص1385 زم در ي
خود خسـته و   ياين و از انبيمات روزگار بدبيه از نامالكق داشته است. آنها يعم يراتيثأهود تيران كمتف
د ياثبات عقا ياربرد منطق را براكو  يقة استدالل عقليده و طريگرو يونانيار كبه اف، وس شده بودنديمأ
ـ  يبـر ملـت    يونانيفرهنگ ، تيدر نها .)237، ص1389(رنجبران، ش گرفتنديدر پ يمانيا  يقـ ير عميثأهـود ت

ـ تا حـدود ز ، بود زكمتمر معبد محور بر هكرا  يهوديان ياجتماع يزندگ و نيدسم يهلن گذاشت. از  يادي
  .)627، ص8م، ج1994(استرن، ن برديب

هاي محيطي در دوران اسارت در بابل، بيشـتر   الزم به يادآوري است كه تأثيرات فرهنگ و آيين
عنـوان   تر كردن آن است. بـه  در جهت تقويت ديني و تكميل قطعات پازل ديني يهوديت، يا پررنگ

شـود.   اسرائيل ديده مي ينمونه اعتقاد به معاد و بهشت و جهنم پس از جالي بابل در تعاليم انبياء بن
اما در دوران هلنيستي، تأثيرپذيري يهوديان منفي و در جهت از دست رفتن باورهاي توحيدي و يـا  

بقـا و دوام هلنيـزم در   «گويـد:   نيـز مـي   جان ناستضعيف آنان است. شايد به همين دليل است كه 
گـري در محـيط    ه يونـاني معتقدات يهود، كمتر از تاثير عقايد زردشتي بـود. شـايد از آن جهـت كـ    

كـه عقايـد    استدالالت فلسفي محض و خارج از تصورات ديني بـه وجـود آمـده بـود، درصـورتي     
زردشتي خود بعينه مكتبي مذهبي و ايماني بود و يك سلسله عقايد روحاني از نوع اعتقادات يهـود  

  .)546، ص1370(بي.ناس، »داشت بر آنها عرضه مي

  استعمار روم

اسرائيل تحت سـلطة بيگانگـان    ق.م، بار ديگر كشور بني63ومت مكابيان در سال پس از اضمحالل حك
. در نتيجة نزاع دو فرقة صدوقيان و فريسيان، يـك جنـگ داخلـي    )66، ص2، ج1374(كالپرمن، قرار گرفت

گري، كشور يهودا را اشغال نمود و  رخ داد و سردار رومي از اين فرصت استفاده كرده و به بهانة ميانجي

۹۶     ،۱۳۹۵سوم، تابستان  شمارههفتم،  سال  

م، شـورش  66. در سـال  )560، ص2، ج1374(ييـتس،  نشانده رومـي افتـاد   ام امر به دست حاكمان دستزم
م اورشليم سقوط كرد و يهوديان آواره شدند. هنگـامي كـه واليـان    70عمومي آغاز و در نهايت، در سال

رفـت.  هـا قـوت گ   كردند، اميد به ظهور ماشيح، بيش از هر زمان ديگـر در دل  رومي بر يهودا حكومت مي
زيسـتند و هرگـز    هاي روميان بودند. آنها در روزگاري مشحون از ترس و تاريكي مي مردم شاهد ستمگري

دانستند كه آيندة آنان چه خواهد شد. انتظار دخالت اعجازآميز خدا در دوران سيطرة واليان رومـي بـر    نمي
كنيـد؛ زيـرا    توبـه «نـدا در داد:   كه يحياي تعميددهنـده  فلسطين به اوج خود رسيد. به همين دليل هنگامي 

  .)50، ص1377(گرينستون، هاي مردم پيام او را با جان و دل شنيدند ، توده»ملكوت آسمان نزديك است
ر روم فـرار  كان لشـ يـ از مي، اكزبن  وحنانياهنان به نام كاز  شهر اورشليم، يكي ةمحاصر جرياندر 

ـ م داينـوع دارالتعلـ   ، يكبنه رفت و در آنجاي يبه شهر ساحل، ردهك  ين را بـه زبـان عبـر   آه كـ رد كـ ر ي
ن يم و تـدو يله تنظـ يقوم خود را بـه وسـ   يات ادبيه در آنجا حكصدد برآمد ي دراند. و گفته »دراشيم«

بيني خـود   ربي يوحنان، با روشن .)556، ص1370(بي.ناس، بقا و ثبات بخشد ين موسوييع و اصول آيشرا
احتمالي در هنگام وقوع مصيبت حفظ كرد و از اين راه، ادامة بقاي ملت  تورات و دين يهود را از انهدام

رد تـا  كـ صـادر   يده دستورالعمل مهم و فور او .)13، ص1350(كوهن، خورده خود را تأمين نمود شكست
بتواند زندگي يهودي و هالخا را با واقعيت جديد سازگار كند و خاطرة معبد را تا زمـاني كـه بتـوان آن را    

ش يخـو  بنا كرد، در يادها زنده نگه دارد. همين واقعيت كه يهوديان توانستند حيات ملي و فرهنگيتجديد 
  .)53، ص1383(سالتز، است ياكز يها ز بودن تالشيآم تيگواه موفق، هزار سال گسترش دهند  دو يرا ط

هاي عربي،  مينپس از ويراني اورشليم، يهوديان در دورترين نقاط عالم پراكنده شدند و به بابل، سرز
؛ يعنـي  »گـالوت «ها مهاجرت كردند. اين وضعيت را بـه عبـري    سواحل مديترانه، شام و ديگر سرزمين

، 1390(طاهري، شود ؛ يعني پراكندگي خوانده مي»دياسپورا«جالي وطن و مناطق پراكندگي آنان، به يوناني 
هـود غلبـه   ي يل بـر زنـدگ  ياسـرائ ن يشان از دير ايان و تفسيمعبد پروش يدر دوران پس از خراب. )76ص

ان تمـام  يـ از م .دنـد يد يتـاب مقـدس مـ   ك يقيان خود را وارثان حقيپروش .)51م، ص1981(آنتـرمن،  داشت
ند. ك يان را بازسازيهودي گيتوانست زند گري بود كه  يفقط پروش، ت قرن اوليهودي يدرون يها جناح

و پانصـد سـالة قبـل از آن را     خالل دورة هزاردر ، تيهودي ينياعمال و اصطالحات د، ها شهيشتر انديب
گرايـي، تنهـا نهضـت در     فريسـي  .)54(همـان، ص افتيان يم پروشيتعال گوناگونال كدر اش كنيا توان مي

ومـت  كر دوره ح. د)41، ص1389(زينـر،  پـذيري داشـت   يهوديت بود كه بيش از همه، پويا و نيروي دوام
، وخبـا كسـت بر كاما بـا ش كردند، ام يم. ق132با در سال وخبن برك شمعون يان به رهبريشورش، انيهادر
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ـ يع يو همه نهادها يخودمختار يها ن نشانهيان از آخريهودي ـ مل ين ، 1385(اپسـتاين،  ت محـروم شـدند  ي
 كابنـده و مناسـ  ي  بسـط  يها ه در آموزهكاست  يخ قوم سرگردانيهود تاريخ يتاراز اين پس،  .)142ــ 139
ـ عت و رواياز شـر  يص بزرگيه سرانجام در تلخك يم و اعماليتعال ؛افتندي يش وحدت ميخو يسنت ات ي
  .)339، ص1389(فيشر، نام گرفت »تلمود«مدون شد و  يهودي

ـ اصول پو، تاب مقدسك ةتلمود دربار يها ر و بحثيبر اساس تفاسدر اينجا،  ـ د ياي عت و يشـر ، ني
ي، ا هر نوع جامعـه ي، انكو م يزمان طيخود را با هر شرا توانستهود ين يافتند و ديان ظهور كاخالق ام

هـود  يساختة قوم تنها  ، نهتلمود .)155ـ154، ص1385(اپستاين، از فرهنگ و تمدن منطبق سازد يو هر سطح
. )382، ص1383(سـالتز،  ده استيل و قالب بخشكن قوم شيبه ا، بعد يها ه به نوبة خود و در زمان، كاست
مجموعـة عظـيم    .)129(همـان، ص بوده است تيهودي يفاعوار ديد ي يا تلمودعت شفاهيشر، قتيدر حق

هاي تاريخي و داستاني و مطالب متنوع ديگـري   تلمود كه مشتمل بر احكام شرعي و اخالقي و حكايت
(كهـن،  م تكميل گرديد و از آن پس مورد توجه و قبول يهوديان قـرار گرفـت  500است، در حدود سال 

ـ نآن ر يتفاسـ ، داشـت  ينقـش محـور   اقرون وسـط  تيهودين اثر در يه ا. ازآنجاك)26، ص1350  يز بـرا ي
  .)91، ص1385(آنترمن، بيش شبيه اصول اعتقادات پيدا كردو  مك يمنزلت، ن دورانآپس از  يهودي يباورها

تر از آنچه در سرزمين  از تمايزات خاص دين يهودي اين است كه پيروان اين دين، براي مدتي طوالني
رغم شكنجه و آزاري كه بيش از  اند. با وجود اين، علي ون از آن سرگردان بودهاند، در بير خود زندگي كرده

هر گروه ديني ديگري در جهان بر آنها وارد آمده، خصايص عمـدة دينـي و نـژادي خـويش را از دسـت      
ترديد، نقش آزار و اذيت يهوديان از سوي امپراتوري روم، حتي شـكنجه و   . بي)276، ص1382(هيوم، اند نداده
هـايي ماننـد سـكونت در     ار مسيحيان نقش مهمي در حفظ اعتقادات ديني يهود داشت. اگر سـختگيري آز

. )296(همـان، ص آمـد  نشين شهرها نبود، چنين همبستگي در ميان آنها به وجود نمـي  هاي خاص كليمي محله
ـ   ت، يهوديت در واقع بقاي خويش را از طريق تغيير جوهري هويت خويش به دست آورده اسـت. يهودي

زيست بر اين اساس كه قانون دولت، همان قـانون شـريعت اسـت،     قوانين هر دولتي را كه در ساية آن مي
.يهودياني كه در سرزمين فلسطين باقي ماندند، بـه طـور مرتـب تحـت     )27، ص4، ج1383(المسـيري،  پذيرفت
هـا، تـا حـدودي بـر      ها قرار داشتند. هريـك از ايـن فرهنـگ    هاي بابل، پارسيان، يونانيان و رومي حكومت

در اين دوران، يهوديت عقايـد  . )296، ص1382(هيوم، گذاشت چگونگي گسترش تفكر ديني يهود تأثير مي
اي رو به رو شد كه عمدتا نتيجة تجربيات تازة تاريخي و تـأثير   جديدي را فراگرفت و با مشكالت تازه

حال، يهوديان سرزمين خود را از دست . به هر )35، ص1389(زينـر،  هاي شديد بود مبارزات مداوم و محنت

۹۸     ،۱۳۹۵سوم، تابستان  شمارههفتم،  سال  

  دادند، ولي دين، فرهنگ و آداب و رسـوم خـود را نگـه داشـتند و ميـان اقـوام ديگـر تحليـل نرفتنـد         
توانند بـر اسـاس    يهوديان چه داخل و يا خارج از سرزمين مقدس باشند، مي. )93، ص1385(توفيقي، 
  .)642، ص8م، ج1995(سيسيل، ها و قانون تورات هويت خويش را تداوم بخشند نقش ربي

  گيري جهينت

 رويكـرد . اسـت  بـوده  رو روبه خود ديني حيات دوران در نشيبي و فراز پر مسير با همواره يهوديت تاريخ
 آن، بـه  از بعـد  آوارگي و هلنيستي تفكر نفوذ دوران در يا و دوم و اول معبد دورة يهودي، در جامعة ديني
 .2قـومي؛   و دينـي، فرهنگـي   ضـعف  بـه  رونده و رو پيش . جريان1است؛  تقسيم قابل متقابل رويكرد دو

 گرفت شكل ديني انحطاط مستمر اول، روند معبد دوران در قومي. و ديني، فرهنگي هويت تقويت جريان
 كتـاب  آن رأس در و يهـود  تـاريخ . رونـد  مـي  اسـارت  به قوم كه زماني تا داشت ادامه امر، همچنان اين و

 دوران در. دانـد  مـي  اسـرائيل  بنـي  عهدشكني و خداوند دستورات از نافرماني نتيجة را اسارت مقدس، اين
 خـود  خطـاي  بـه  اي اندازه تا قوم و خورد  كليد ديني گرايشات تقويت و گرايي هم بابل، جريان در اسارت

 بـه  بازگشـت  از پـس . پرداختنـد  خـود  شـعائري  و اعتقـادي  مباني تحكيم به الهي انبياي ارشاد برده، با پي
 وطن در يهوديان يوناني فرهنگ و افكار نفوذ با داد. ادامه خود حيات به ديني جريان اين مدتي اورشليم، تا

 شـدت  بـار ديگـر   ديني هويت تضعيف و وارداتي رسوم و آداب با سازش روند گرفت و قرار تأثير تحت
يهـود،   فرهنگـي  و دينـي  مبـاني  شدن سست اثر در بود، اما مواجه خيز و افت با جريان اين اگرچه يافت.
 آواره معبـد، آنـان   نهـايي  تخريـب  و روميان حملة با نهايت در گراييد.  زوال به رو آنها قومي و ديني اتحاد
 نبـود  چيزي آن كرد؛ تقويت را يهوديان ديني حيات بار اين ديگري بخش وحدت حال، عامل اين با. شدند
 اي جـان تـازه   يهوديـان  دوبـارة  پراكندگي و با شد گذاشته بابل جالي از پس آن بناي سنگ تلمود، كه جز

تـأثير از   در موطن اولية خـود و يـا در تبعيـد و پراكنـدگي بـي      يهودي جامعة گفت توان مي اجماال. گرفت
هاي مورد تعامل با خود نبوده است، اما اين تأثيرپذيري بـه دو نـوع    ، آداب و رسوم و مذهب ملت فرهنگ

 شرك به گرايش و ضعف به رو ديني هويت وطن اوليه، با در استقرار زمان ؛ يهوديان درمتفاوت بروز كرد
 داري دين در مخربي تأثيرات كه بودند رو به رو همسايه جوامع و اقوام فرهنگ با آميختگي و پرستي بت و

 در امـا . داشت وجود دوم معبد دورة در مدتي از پس و اول معبد تاريخي دورة در امر اين. گذاشت ايشان
 يهوديـان  ديني بود، حيات پراكندگي غربت و دوران دوم، كه تخريب از پس آوارگي و بابلي جالي دوران

    است. بوده توحيدي باورهاي تحكيم و گرايي هم به رو
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