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چکیده
از روزگار كهن ،اعتقاد به ظهور مصلح ،اصلی اساسی بوده است .بسیاري از پیامبران پیشین ،آمدن ديگري را وعده میدادهاند.
همچنین در سرتاسر بشارتها و اشارتهاي پیشینیان ،همواره سخنانی درباره “موعودآخرين” و “منجی آخرالزمان” با عناوينی
همچون كالکی ،بوداي پنجم ،سوشیانس ،مسیحا ،پسر انسان و ،...وجود دارد .البته گونههاي مختلفی از اعتقاد به مصلح آخرين
در اديان ديده میشود .در يک جا ،نجات بخش صرفا يک مصلح اجتماعی است و در گونه ديگر فقط در صدد رستگاري
معنوي افراد بشر است و در حالت سوم هر دو رسالت را به عهده میگیرد .از طرف ديگر موعود آخرين گاهی قوم گرا و
گاهی در صد نجات تمام جهانیان است .هدف اصلی اين پژوهش بررسی ديدگاههاي اديان بزرگ قبل از اسالم از جمله
آئینهاي زرتشتی ،يهوديت ،مسیحیت ،هندو و بودائی در باب منجی موعود است .در اين مقاله با استفاده از روش اسنادي و
تحلیل محتوا و رجوع به كتب مقدس و منابع غالباً درجه اول ،پس از مروري مختصر به برخی از بشارتهاي گذشتگان و
سخنان پیامبران الهی به تحلیل و گونه شناسی انديشه موعود در اين اديان پرداخته شده است و ماحصل اينکه هر چند تعابیر و
گونه هاي منجی باوري در اديان مذكور متفاوت است لیکن يک نقطه اشتراک مهم در همه اديان بزرگ وجود دارد و آن چیزي
جز ايمان و امید به ظهور منجی آخرالزمان نیست.
واژههاي كلیدي
دين ،منجی آخرالزمان ،مسیحا ،سوشیانس ،بوداي پنجم.
مقدمه
مسأله «موعود» در تاريخ اديان سابقهاي بسیار كهن دارد.
* استاديار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
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بسیار پیش آمده است كه پیامبران پیشین برخی ،آمدن مصلح
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بزرگ بیشتر مشهور است و از طريق اين وعدهها و بشارتها،

با علماي مسیحی روزگار خويش كردند بر پايه استناد به

در ذهنیت هر يک از امتها موعودي مورد انتظار ،شکل يافته

انجیل و وجود بشارت به ظهور پیامبر اكرم و خبر آمدن او

است.

در دين عیسی به زبان وي ،نمودند .بدين ترتیب پیامبر اسالم

در آيات كتاب مقدس -تا آنجا كه تحريف نیافته است-

خود به عنوان پیامبر آخرالزمان" ،نجات دهنده" "،شفیع"،

اين بشارتها ديده میشود .از اين نوع يکی بشارتهاي حضرت

"خاتم پیامبران" و ...در نزد پیشینیان ،موعود بوده است.

موساي كلیم (ع) است كه آمدن عیساي مسیح (ع) را بشارت

بشارتهاي بسیاري هست كه همه درباره طلوع خورشید اعظم

داده بود .از اين رو مردم سرزمینهاي جلیل و يهود همواره در

اسالم و ظهور طلعت اقدس محمدي است (براي اطالع

اشتیاق ظهور مسیح موعود بودند (حکیمی 16 :9336،و .).15

بیشتر در اين باب رجوع كنید به كتاب بشارت عهدين ،از

حضرت عیساي مسیح (ع) نیز آمدن پیامبر اكرم (ص) را

محمد صادقی ،انتشارات دار الکتب االسالمیه ،تهران .)9362

بشارت داده بود و بدينگونه پیروان شريعت مسیح نیز منتظر

لیکن در سرتاسر بشارتها و اشارتهاي پیشینیان كه از

موعود گشتند .در آئین مسیحیت اين موعود به نام فارقلیط

پیامبران و ديگر دانايان و فرزانگان رسیده است ،همواره

(لغت نامه دهخدا ذيل كلمه فارقلیط) مشهور است .فارقلیط

سخنانی در باره "موعود آخرين" و "موعود آخرالزمان" گفته

معرب كلمه يونانی "پاراكلتوس" است و به معناي

شده است .اين سخنان و عدهها و بشاراتها ،همه و همه ناظر

(شفادهنده) و (شفیع) و راحتآور میباشد .عیسی (ع) به

به قیام الهی منجی آخرالزمان است لذا هرگاه موعود گفته

شاگردان خود وعده داد بود كه پدرش (أب ،كه اقنوم اول

شود ،منظور موعود نهايی است .از اين موعود در ديانتهاي

است) تسلی دهنده ديگري را میفرستد كه همه چیز رابه آنان

قديم تعبیرهايی شدهاست و هر كدام به عنوانی از او ياد

تعلیم خواهد داد (انجیل يوحنا ،باب .)26-96 : 94

كردهاند كه متعارف و آشناي مردمان خاص آن زمان بوده

در قرآن كريم نیز از اين بشارتها ياد شده است آنجا كه

است همچنین نشانهها و خصوصیاتی از او ،آئین نجات

میفرمايد" :واذ قال عیسی بن مريم يا بنیاسرائیل انی رسول

بخش و عالئم ظهور و وقايع پس از ظهور او در آثار

ا ...الیکم مصدقاً لمابین يدي من التوراه و مبشراً برسول ياتی

كهنآمده است.

من بعدي اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر

طرح مسأله:

مبین" (سوره صف آيه .)6

در واقع با يک بررسی اجمالی در میابیم كه مورد اتفاقترين

"و هنگامی را كه عیسی بن مريم مردم گفت :اي اسرائیلیان

اصل اعتقاد درتعالیم فعلی اديان بزرگ قبل از اسالم (كه كم

من فرستاده خدايم تورات را كه پیش از من آورد شده است

يا بیش از آموزههاي اصلی الهی فاصله گرفته اند) ،نه اعتقاد

را قبول دارم .همچنین مژدهاي دهم كه پس از من پیامبري

به خداي يگانه است (چرا كه فی المثل در مسیحیت با تثلیث

بیايد به نام احمد و چون اين پیامبر آمد و داليل آشکار آورد،

و در آيین زرتشت با نوعی از ثنويت مواجه خواهیم شد) و

نپذيرفتند و گفتند اينها سحري آشکار است".

نه اشتراک كاملی در مورد معاد و نحوه زندگی پس از مرگ

در اين سوره از پیامبر اكرم با نام "احمد" ياد شده است.

پیدا خواهیم نمود بلکه آن اعتقاد مشترک میان همه اديان،

در لغت نامه دهخدا آمده است كه فار قلیط به معناي احمد

ايمان و امید به ظهور مصلح نهايی و منجی آخرالزمان است

نیز هست چنانکه خاتم النبیین تسلی دهنده و رحمت براي

كه با يک انقالب جهان شمول بساط ظلم و جور و پلیدي را

همه انسانها بوده است .لذا اين آيه مباركه بصراحت وجود

از بن برخواهد كند .گرچه سیما و سیرت اين آخرين منجی

بشارت به آمدن پیامبر اكرم (ص) را در انجیل اعالم میكند.

و شرايط ظهور او در اسالم به عنوان كاملترين دين الهی به

حضرت امام علی بن موسی الرضا (ع) نیز در مناظراتی كه

دقیق ترين صورت با تکیه بر نصوص قرآنی و روايی ترسیم
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شده است و همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی به ظهور

منجیهاي آيین زرتشت به نام "سوشیانت" ( )Soshiantيا

ايشان اعتقاد محکمی دارند (رک :االمام المهدي عند اهل

"سوشیانس" ( )Saoshyantبه معناي "رهاننده" شناخته

السنه ،گرد آورنده مهدي فقیه ايمانی ،انتشارات مکتبه االمام

میشوند .در فرودين يشت ،فقره  921میخوانیم" :او را از

امیرالمومنین (ع) العامه ،اصفهان) .لیکن اعتقاد به ظهور منجی

اين جهت سوشیانت خوانند كه به همه جهان مادي ،منفعت

آخرالزمان مختص به اسالم و مسلمانان نیست بلکه در همه

و سود میرساند".

اديان بزرگ الهی و حتی غیر الهی مانند آيین هندو بشارت

سوشیانت در سه مورد به صورت جمع بکار برده شده

هاي متعددي بر آمدن ايشان داده شده است و عجیب تر

است ،از جمله در گاتها (نخستین و مهم ترين بخش اوستا

آنکه میان نصوص كتب مقدس اين اديان شباهت هاي غیر

يسنا ) (Yasnaنام دارد كه داراي  32باب (هات) است93 .

قابل انکار و بسیار واضحی به چشم می خورد.

باب اول ُ سورد هايی منسوب به خود زرتشت میباشند كه

پیشینه تحقیق :همانطور كه اشاره شد بشارتهاي فراوانی در

به نام گاتها ) (Gathaموسوم هستند) در هات  34فقره 93

همه كتب مقدس در اديان بزرگ در مورد منجی موعود

آمده است" :اي اهورامزدا آن راه نیک كه به من نمودي همان

وجود دارد به همین دلیل اكثر محققین در حوزه مطالعات

راه آموزش رهانندگان است".

دين شناسی كه به كاووش در اديان و كتب مقدس

همچنین در هات  41فقره  92گفته شده است" :اي مزدا

پرداختهاند ،از جمله جان بی ناس و بويس ،به بحث موعود

چنین خواهند بود رهانندگان سرزمین ها كه با منش نیک

پرداختهاند و از آنجا كه در اديان كهن مانند آيین هندو و بودا،

خويشتنداري میورزند و كردارشان بر پايه خیر و نیکی و

خدا (خدايان) و همچنین منجی حالت اسطورهاي پیدا

آموزههاي توست ،به راستی كه آنان به در هم شکستن خشم

نمودهاند در تحقیقات اسطوره شناسی نیز به اين مبحث

برگماشته شده اند".

پرداخته شده است .در مطالعات تطبیقی نیز ،پزوهشهايی در

از ديگر فقرات گاتها چنین بر میآيد كه زرتشت واژه

اين باب صورت گرفته است (از جمله كتاب بشارت

سوشیانت را به صورت جمع براي ايفاي معنايی وسیع تر

عهدين) لیکن هنوز جاي تحقیقی جامع در موضوع منجی

براي كسانی كه پس از وي تا فرارسیدن فراشگرد خواهند

شناسی در اديان بزرگ خالی به نظر میرسد .لذا در اين مقاله

آمد همچنین به معناي ياري دهنده نیز به كار برده است .در

سعی شده است كه با مراجعه به متون مقدس اصلی در اديان

اوستا آمده است" :بشود كه (ما هم چون) سوشیانت ها

بزرگ قبل از اسالم قدمی هر چند كوچک در اين راستا

شويم ،بشود كه پیروز شويم ،بشود كه ما از دوستان ارجمند

برداشته شود.

اهورامزدا شويم" (يسنا  ،4فقره .)39

موعود آخرين در منابع زردشتیان

ظاهرا باور به منجی جهان ،يعنی سوشیانت در دوره

دين زرتشت در میان ايرانیان ،تا قبل از ظهور اسالم ،غالب

هخامنشی به باور انتظار براي سه منجی گسترش يافته است

بوده است .آيین ظهور نجات دهنده ظاهرا از تعالیم خود

كه هر يک از نطفه ي زرتشت و از زهدان مادري دوشیزه

زرتشت است ...اين باور از بانفوذترين اعتقادات زرتشتی

تولد میيافت ،به نظر میرسد اين تحول با چهارچوب هزاره

است .همچنان كه منجی باوري در شرق در آيین بودايی و در

گرايی مرتبت بوده است .اعتقاد بر اين بود كه عمر جهان

غرب در دين يهود و مسیحیت و حتی در آيین میترا پرستی

 92111سال خواهد بود كه به چهار دوره سه هزار ساله

و انواع فرقههاي عرفانی نفوذ فراوانی دارد (بويس:9336 ،

تقسیم میگردد و خود زرتشت در اواخر سه هزاره سوم به

)311

دنیا آمده و وحی را دريافت داشته است .دوره وي زمان
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نیکی و پیشروي به سوي هدف نهايی آفرينش بود ولی از آن

جالب اين جاست كه نسبت اين زن به جناب زرتشت

به بعد مردم آموزههاي وي را از ياد میبرند .هزار سال بعد

میرسد ،پس ايشان هم از جانب مادر و هم از جانب پدر

نخستین منجی به نام "اوخشیت ارته" ( Okshayat

منتسب به زردتشت هستند (ابراهیم.)36 :9319 ،

 )Eretaبه معناي "گسترنده پارسايی" بشارت پیامبر را احیا

چون پايان جهان فرا رسد دوشیزهاي در درياچه كانسئويه

خواهد كرد .سپس هزار سال بعد از او دومین منجی به نام

شستشو خواهد كرد و از نطفه (خود ،زرتشت) آبستن خواهد

"اوخشیت نمه" ( )Okshayat Nemankeبه معناي

شد و او در موعد معین پسري خواهد آورد بنام "استوت

"گسترنده نماز" پديدار میشود .تاريخ تکرار خواهد شد و

ارته" به معناي آنکه پارسايی را تجسم میبخشد

سرانجام در پايان آخرين هزاره بزرگترين منجی و سوشیانت

(بويس .)61: 9319،مطابق كالم خود زرتشت كه گفته است:

يعنی "استوت ارته" ( )Ostvat Arataظهور خواهد نمود

"بشنو كه پارسايی را تجسم بخشد" (يسن  ،43فقره .)96

(بويس)913 :9319 ،

"بدان هنگام كه "استوت ارته" پیک مزدا آفريده ،پسر ويسب

اين سه موعود به عنوان سه نقطه عطف دين زرتشتی

تئوروئري از آب كیانی (درياچه هامون) به در آيد ،گرزي

محسوب میشوند ،آنها بر طبق خیر و نیکی رفتار كرده و در

پیروزمند به دست دارد ...استوت ارته بدين گرز دروغ را از

عمل آن را تعلیم میدهند ،ايشان حق نماز و تحیات به آستان

گیتی بیرون خواهد يافت ...استوت ارته با چشم خرد به همه

اهورا مزدا را به جاي میآورند و بر ضد اهريمن قیام نموده،

آفريدگان بنگرد( ".اوستا ،يشت ها ،كرده ي  ،94فقره  12و

او را در هم میشکنند و مردم را به راه راست آورده و دين را

.)14

میگسترانند (دينکرد ،فصل  ،3فقرات 4و5و ،3به نقل از:
ابراهیم.)32 : 9319 ،
لفظ "سوشیانس" ظاهرا به طور خاص متعلق به نفر سوم
يعنی "استوت ارته" بوده و گاهی به صورت عام در مورد هر
سه نفر ايشان استفاده میشود (پورداوود.)3 : 9334 ،

بر طبق اوستا سوشیانس و يارانش داراي فره كیانی و واجد
يک نیروي آسمانیاند كه قابلیتهاي ويژهاي به ايشان
میدهد (ر.ک :اوستا ،زامیاد يشت،كرده  9تا .)95
بنا بر تعاريف فروهر (( )Fraveharفره يا فره وشی)
عبارت از يک "خود" آسمانی و يک اصل مینوي و علوي

آنجا كه پاي انتظارهاي آينده زرتشتیان به میان میآيد،

است .در متون زرتشتی انسان به واسطه داشتن فره يا فروهر

ظاهرا زرتشتیان ايران تنها چشم به راه آمدن يک سوشیانت

يعنی جزء الهی با پروردگار در اتحاد بوده و جزئی از نور

هستند و میپندارند ياور اصلی او ايزد بهرام ،خداوند پیروزي

بزرگ ازلی آفريننده عظیم است (ابراهیم.)923 : 9319 ،

است (بويس.)313 : 9336 ،

"فر" يا "خورنه" جنبه لطف الهی داشته و زرتشتیان آنرا

در اوستا و متون پهلوي به سومین موعود كه رهاننده اصلی

نماد توفیق و روحانیت میشمارند و تنها نصیب كسانی

و نهايی محسوب میشود با ديده خاصی نگريسته شده

خواهد شد كه مورد عنايت ايزدان باشد .صاحب آن داراي

است .نام مادر وي "اردت فذري" ( )Eredat Fethriو يا

توانايی و سعادتی بیش از اندازه خواهد شد (بويس: 9336 ،

"ويسپ تئوروتري" ( )Vesip-Torveiryمیباشد و در

.)15

باب سبب تسمیه وي به اين عناوين آمده است كه" :او

سوشیانت كه مظهر تمامی بشريت است نه تنها نطفه اش

پسري خواهد زايید كه همه گزندهاي ديوان و مردمان را دور

به گونهاي معجزه آسا بسته میشود ،بلکه همانند پدرش

خواهد كرد" (اوستا ،فروردين تشت.)942 :

(زرتشت) فر ايزدي يا خورنه همراه دارد (اوستا ،يشت ،91
فقره .)11
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در جاي جاي اوستاي نو (كل مجموعه اوستا منهاي

میگويند و به خود او كه در راس سازندگان فرشگرد است

گاتها)" ،فروهر" -روح الهی -وجود اين سه منجی ستايش

"فرشگرد كردار" لقب میدهند (ابراهیم.)63 : 9319 ،

شده است و بر آنان درود فرستادهاند .از جمله در يسنا ،هات

اوصاف اين دنیاي زيبا در بخش هاي مختلفی از اوستا

 ،24فقره  5آمده است" :ما میستايیم فروهر مقدس در

مخصوصا يسنا آمده است (ر.ک :اوستا ،يسنا ،فصل ،1

گذشتگان پاک دين را و فروهرهاي پاک دينانی كه در حیات

فقرات 19-11 ،31و .)56-55

هستند و فروهر مردانی كه هنوز متولد نشدهاند و

" ...و هنگامی كه سزاي اين گناهکاران فرا رسد ،پس آنگاه

سوشنانسهاي نو كننده جهان خواهند بود ".يا در فروردين

اي مزدا كشورت را بهمن در پايان برپا كند ،از براي كسانی

يشت از اوستا فقره  921میگويد" :فروهر پاک دين

كه دروغ را به دستها راستی سپرند ،و خواستاريم از آنانی

اوخشیت ارته را میستايیم ،فروهر پاک دين اوخشیت نمنگه

باشیم كه زندگی تازه كنند( "...يسنا ،هات  ،46فقره )3

را میستايیم ،فروهر پاک دين استوت ارته را میستايیم".

"و همه مردم ديندار شوند و سوشیانس را آنچنان كه درخور

در اوستا در ستايش خورنه میخوانیم" :فر كیانی نیرومند
مزدا آفريده را میستايیم ...فري كه از آن سوشیانت پیروزمند
و ديگر ياران اوست.بدان هنگام كه گیتی را نو كنند (اوستا،
يشت  ،91فقرات  13و .)11

نیرو و پیروزي اوست ،بزرگ و ارجمند دارند( ".دينکرد،
فصل ،39فقرات  3و .)45
در كتاب جاماسب نامه در صفحه  929آمده است:
گشتاسب پادشاه وقت میپرسد وقتی "سوشیانس" ظهور

از آنجا كه "استوت ارته" نقطه اوج كمال آدمی است ،هر

كرد چگونه فرمانروايی و دادستانی میكند و چگونه جهان را

يک از بخشهاي فهرست بلند باالي نیکان (اشونان)

اداره خواهد كرد و چه آيینی دارد؟ جاماسب در پاسخ

فروردين يشت با ستايش فروشی او پايان میگیرد (ر.ک:

میگويد "سوشیانت (نجات دهنده بزرگ) دين را به جهان

يشت  ،93فقرات 993 ،991و .)993

رواج میدهد مردم جهان را همفکر و همگفتار سازد ".الزمه

در مجموعه كتابهاي روايی و تفسیري پهلوي چند كتاب

فرشگرد يا نوسازي جهان ،نبرد با قواي اهريمنی و زشت

وجود دارد كه براي زرتشتیان اهمیت ويژهاي دارند ،نمونه

كاري است و سپس سازمان دهی خرابی هاي گذشته و

هايی چون دايره المعارف بزرگ "دينکرد" ( )Dinkerdكه

اصالح امور انجام میگیرد .در كتاب دينکرد آمده است:

به زبان پهلوي است و همچنین كتاب "بندهش"

"سوشیانس به همراه يارانش كه همه زورمند و بلند باال و

( )Bondehshكه به دو متن ايرانی و هندي موجود است.

فراخ شانه و ستبر بازو و پرمو هستند ،با ديوان و بدكاران نبرد

با اين توضیح اشاره اي مختصر به برخی روايات موجود

كنند و تبهکاران از ديدن آن برومندان سیاهپوش به هراس

در كتاب دينکرد (به نقل از كتاب مهدويت در اسالم و دين

افتند" (دينکرد ،فصل ،3فقرات3و" .)45ياران استوت ارته

زرتشت) پیرامون موعود مزديسنا میكنیم.

پیروزمندانه به در آيند ،نیک انديش و نیک گفتار و نیک

در كتاب نهم دينکرد آمده است" :من -يعنی اهورامزدا-

كردار و نیک دين( "...اوستا ،يشتها ،كرده  ،94فقره .)15

عامل نوسازي (جهان) را خلق نمودهام ،سازنده و بر پادارنده

طبق پیشگويی اوستا ،جهان پیرو خیر و نیکی میشود.

نیکی و عدالت و پرهیزگاري ،سوشیانس را ،با آن شکوه و

دروغ و ديوان پلید نیز به جايی رانده میشوند كه از آنجا

جاللی كه چشمان همه را خیره كند" (فصل  ،33فقره .)9

آمده اند (اوستا ،زامیاديشت ،كرده.)9

اصطالحاً در متون زرتشتی جهان ساخته و پرداخته آخرين

در ادامه آمده است" :منش بد شکست يابد و منش نیک بر

منجی (سوشیانس) را "فرشگرد" ()Fraso-karati

آن چیره شود ...اهريمن ناتوان بدكنش ،رو در گريز نهد"
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(اوستا ،يشت  ،91فقرات  12و .)16
همچنین در بندهش آمده است" :محلی كه اهريمن از آن

آنها ترسیم میشود:
حضرت مسیح (ع)

آمده و به دنیاي انسانی قدم گذاشته پس از رفتن او با فلز

حضرت محمد (ص)

گداخته مسدود میشود" (بندهش ايرانی.)941 :

حضرت منجی آخرالزمان (عج)

همچنین دستهاي از قواي علوي و آسمانی سوشیانس را

با اين حساب ،انتظار در يهوديت كیفیتی ويژه میيابد و چون

در اين نبرد ياري میكنند .در اوستا آمده است" :كسی را كه

اين قوم ،نه به حضرت مسیح و نه بر حضرت محمد به هیچ

براي بازداشتن دشمن دين مزداپرستی از (ياوري) آنان-

كدام نگرويدند ،به طبع موعود آنان هنوز ظهور نکرده است.

هفت امشاسبند -يعنی فرشتههاي مقرب الهی بهره مند شود

لذا در بحث موعود ،بسیار حساس هستند و شايد بیشتر از

را میستايیم" (اوستا ،هفتن يشت كوچک.)92 :

ساير اقوام به انتظار و آمادگی براي ظهور فکري كنند

در مورد نقش مردم در قیام منجی نیز در گاتها تسريع شده

(حکیمی.)55 :9336،

است كه" :انسان بايد با ديوان و مردمان پیرو آنها دشمنی

در آيین يهود منجی با عنوان "ماشیح" (” “ Messiahكه

ورزيده و راهش را از كسی كه اهورامزدا او را خوار

از لغت عبري ” “Mashihkمشتق شده است) شناخته

میشمارد جدا كند و چنین كسی است كه در مورد اهورامزدا

میشود كه به معنی كسی است كه به وسیله خدا براي

و رهانندگان دانا و ياوران دين پاک ،نیک میانديشد و مزدا او

پادشاهی تدهین و غسل داده شده است و يهوديان را به

را دوست و برادر ،بلکه پدر خواهد بود" (اوستا ،گاتها،

سرزمین موعودشان باز میگرداند و دوران طاليی را آغاز

فقرات 99و)45

میكند ) .(The World Religions Reader,P.3اعتقاد

اعتقاد به ظهور سوشیانس در میان ملت ايران باستان به

به منجی اغلب به كسی اشاره میكند كه به وسیله خداوند

قدري رايج بود كه در شکستهاي جنگی وفراز و نشیبهاي

براي نقشی حیاتی در وقايع و جريانات آخرالزمان انتخاب

زندگی با يادآوري ظهور او خود را از يأس و ناامیدي نجات

شده است .ظهور منجی از يک عصر اتوپیايی خبر میدهد.

میدادند .در جنگ قادسیه پس از درگذشت «رستم فرخزاد»

براي بسیاري از يهوديان اين به معناي پادشاهی خداوند و يا

سردار نامی ايران ،هنگامی كه يزدگرد با كسان خود آماده فرار

پادشاهی بهشتی است .در بسیاري از موارد عصر اتوپیايی بعد

میشد ،به هنگام خارج شدن از كاخ پر شکوه مداين ،ايوان

از دورهاي با ظلم و جور و بحرانهاي شديد به وقوع خواهد

مجلل خود را خطاب كرد و گفت« :هان اي ايوان درود من

پیوست .دورانی از رنجها و فجايع بزرگ غالبا به عنوان

بر توباد من هم اكنون از تو روي میتابم تا آنگاه كه با يکی از

عالمتی از نزديک بودن ظهور منجی در نظر گرفته میشود.

فرزندان خود كه هنوز زمان ظهور او فرا نرسیده است بسوي

جنبشهاي منجی گرايانه اغلب زمانی كه مردم تصور میكنند

تو برگردم« (صادقی.)93 : 9362 ،

كه دنیايشان قرار است پاره پاره شود و يا مورد تهاجم قرار

موعود نجات بخش در عهد عتیق

گیرد ،بروز پیدا میكند .براساس تلمود چنین اوقاتی نشان

از روزي كه رومیان قدم به خاک يهود نهادند آن ملت

دهنده جاي پاي منجی است ( Encyclopedia of

مغلوب به امید نجات دهندهاي از غیب انواع شدايد و مظالم

Millennialism and Millennial of Movements,
.) p.245
بدين ترتیب ظهور مسیحا چنان كه در كتب عهد عتیق

را تحمل میكردند و منتظر ظهور منجی بودند .در آثار دينی
يهود يعنی اسفار تورات و ديگر كتابهاي انبیاي آنان همواره،
به موعود اشاره شده است .اگر در مجموع آنچه در آثار
مقدس يهودي آمده است تامل شود ،چهره سه موعود ،در

آمده است ،عبارت است از اين معناست كه در آخر الزمان،
حق تعالی جهان را دگرگون خواهد فرمود و صالحان و ابرار
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از ظالمان و اشرار جدا خواهند شد و اين روزگار پر از ظلم

برخاست و آن زمان ننگی خواهد شد كه از حینی كه امتی به

و جور به پايان خواهد رسید .اين پیروزي در آثار يهود به

وجود آمده است تا امروز نبوده و در آن زمان هر يک از قوم

رهبري ماشیح با القابی ماند "فرزند منتخب داود" انجام

تو كه در دفتر مکتوب يافت شود رستگار خواهد شد و

میشود .بدين تريب انديشه ساده مسیحا از جنگاوري كه قوم

بسیاري از آنان كه در خاک زمین خوابیدهاند بیدار خواهند

را در برابر بیگانه حفظ خواهد كرد ،تحول يافت و به انتظار

شد .آنان كه بسیاري را به راه عدالت رهبري مینمايند مانند

قیام پادشاهی بزرگ و شکوهمند از خاندان داود مبدل گشت

ستارگان خواهند بود تا ابداالباد .اما تو اي دانیال! كالم مخفی

كه به فرمان الهی و با دمیده شدن روح خدا در او حکومت

دار و كتاب را تا آن زمان پوشیده دار .بسیاري به سرعت

شايستهاي را بر تپه صهیون برپا خواهد كرد .آن سرزمین در

تردد خواهند نمود ...خوشا به حال آنانکه انتظار كشند" (باب

همه جهان نمونه خواهد شد و ملتها براي آموختن راههاي

،92بند 9تا .)4

الهی به آن جا رهسپار خواهد شد (كرينستون.)31 :9333 ،

در باب  3بند 94كتاب دانیال نبی نیز آمده است" :پسر

در پايان حکومت آخرين حاكم ظالم ،يک كرناي آسمانی

انسان با ابرهاي آسمان آمد و سلطنت و جالل و ملکوت به

به صدا در می آيد و منجی سوار بر ابرها با گروهی از مالئک

او داده شد تا جمیع قومها و امتها و همه او را خدمت

در افق نمودار میشود آن وجود آسمانی كه شباهت صوري

نمايند".

با بنی آدم دارد به پسر انسان والقاب ديگر مانند مسیح و يا

عالئم ظهور منجی نزد يهوديان چنین است:

فرزند برگزيده داود ملقب است .او را قاضی عادل و سلطان

"و ملکوت و سلطنت و حشمت مملکتی كه زير تمامی

صلح میدانند پس مردگان از گورها بر خاسته ،با زندگان و

آسمانهاست به قوم مقدسان حضرت اعلی داده خواهد شد

نیکوكاران صف واحدي تشکیل داده به مسیح میپیوندند

كه ملکوت او ملکوت جاودانی است و جمیع ممالک او را

(مشکور 933 :9311 ،و .)931

عبادت و اطاعت خواهند نمود" (دانیال  ،3بند .)23

اينک اشاراتی از چند كتاب عهد عتیق كه در آنها سخنانی

 -3در كتاب حکی نبی باب  2بند  3چنین آمده است كه:

درباره موعود است:

"تمامی امم را به هیجان میآورم و مرغوب همگی طوائف

 -9در تورات ،سفر پیدايش بند 91و  42آمده كه " :عصاي

خواهد آمد و پر میكنم اين خانه را ازجالل ،امر خداي

قدرت و سلطنت يهود دور نخواهد شد و نه فرمانروايی از

لشگرهاست"

میان پاهاي دي تا شیلو بیايد و او را اطاعت امتها خواهد بود"

 -4همچنین در كتاب صفنیاي نبی باب  3پس از آنکه در بند

(شیلو كسی است كه داراي حق است و صلح و سالمتی

 6میفرمايد:

میآورد).

"به منظور گرد آوري تمامی طوائف زمین بر يک دين حق

 -2صحیفه "دانیال نبی" كه مشتمل بر ياد ايام گذشته و

سالطین و دول مختلفه را نابود كنم ...آنوقت برگردانیم به

تاريخ باستانی است و از دوره اسارت بابل سخن میگويد،

قومها لب پاكیزه ،براي خواندن همه ،به نام خداي و عبادت

بشارت میدهد كه دنیاي پر از آفت و شر ،به پايان خواهد

كردن ايشان به يک روش".

رسید.

 -5در كتاب اشعیاء نبی آمدهاست:

در كتاب دانیال نبی میخوانیم كه خداوند خطاب به

"و در ايام آخر واقع خواهد شد ...جمیع امتها به سوي آن

حضرت دانیال میفرمايد" :و در زمان میکائیل ،امیر عظیمی

روان خواهند شد ...او امتها را داوريخواهد نمود و قومهاي

كه براي پسران قوم تو "ايستاده" (قائم) است ،خواهد

بسیاري را تنبیه خواهد كرد ...امتی بر امتی شمشیر نخواهد
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كشید و بار ديگر جنگ را نخواهند آموخت" (كتاب اشعیاء

زكرياي نبی ،باب چهاردهم ،بندهاي 9و2و .)3جالب اينکه

نبی ،باب دوم ،بندهاي .)4 - 2

در اين فراز كه از تورات نقل كرديم يوم اهلل بودن آن روز و

"بلکه مسکینان را به عدالت داوري خواهد كرد و به جهت

جهانی شدن كلمه توحید مورد تأكید قرار گرفته است.

مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود ...كمربند كمرش

 -3در كتاب حزقیال نبی در مورد منجی آخرالزمان و

عدالت خواهد بود و كمر بند میانش امانت .و گرگ با بره

سرنوشت اسرائیل و جهانی شدن آيین توحید خبرهايی آمده

سکونت خواهد داشت و پلنگ بابزغاله خواهد خوابید و

است:

گوساله و شیر و پرواري با هم ،و طفل كوچک آنها را خواهد

" ...و اما تو اي پسر انسان خداوند يهوه چنین میفرمايد :كه

راند" (همان ،باب  ،99بندهاي .)91 - 96

به هر جنس مرغان و به همه حیوانات صحرا بگو :جمع

"طفل شیر خواره بر سوراخ مار بازي خواهد كرد و طفل از

شويد و بیايید ...خداوند يهوه میگويد :كه بر سفره من از

شیر باز داشته شده دست خود را بر خانه افعی خواهد

اسبان و سواران و جباران و همه مردان جنگی سیر خواهید

گذاشت و در تمامی كوه مقدس من ضرر و فسادي نخواهند

شد و من جالل خود را در میان امت ها قرار خواهم داد و

كرد .زيرا جهان از معرفت خداوندپر خواهد بود ،مثل آبهايی

امت ها داوري مرا كه آن را اجرا خواهم داشت و دست مرا

كه دريا را میپوشاند" (همان ،باب  ،99بندهاي .)1 - 1

كه بر ايشان فرود خواهم آورد ،مشاهده خواهند نمود....

"آن گاه انصاف در بیابان ساكن خواهد شد و عدالت در

(تورات ،كتاب حزقیال نبی ،ص  9265باب  ،31بند -93

بوستان مقیم خواهد گرديد و عمل عدالت سالمتی ،و نتیجه

.)23

عدالت آرامی و اطمینان خواهد بود تا ابداالباد .و قوم من بر

 -1در كتاب حجی نبی:

مسکن سالمتی و در مساكن مطمئن و در منزلهاي آرامی

"و تمامی امتها را متزلزل خواهم ساخت و فضیلت جمیع

ساكن خواهند شد" (همان ،باب  ،32بندهاي .)91 - 96

امتها خواهند آمد ...،اين خانه را از جالل پر خواهم ساخت...

"برگزيدگان من از عمل دستهاي خود تمتع خواهند برد،

جالل آخر اين خانه از جالل نخستینش عظیمتر خواهد بود"

زحمت بی جا نخواهند كشید ،اوالد به جهت اضطراب

(عهد عتیق ،كتاب حجی نبی ،باب  ،2بندهاي .)1 - 3

نخواهند زايید .زيرا كه اوالد بركت يافتگان خداوند هستند و

 -1در كتاب حبقوق نبی آمده است كه:

ذريت ايشان با ايشانند .و قبل از آن كه بخوانند من جواب

"اگرچه تاخیر نمايد برايش منتظر باش زيرا كه البته خواهد

خواهم داد .و پیش از آن كه سخن بگويند من خواهم شنید.

آمد و درنگ نخواهد نمود ،بلکه امتها را نزد خود جمع

گرگ و بره با هم خواهند چريد و شیر مثل گاو كاه خواهد

میكند و تمامی قومها را براي خويش فراهم میآورد ...زيرا

خورد و خوراک مار خاک خواهد بود .خداوند میگويد كه

كه در آن زمان ،زبان پاک به امتها باز خواهم داد تا جمیع

در تمامی كوه مقدس من ضرر نخواهند رسانید و فساد

ايشان اسم يهوه را بخوانید و به يک دل او را عبادت كنند"

نخواهند كرد" (همان ،باب  ،65بندهاي  23و .)25

(باب  ،3بند  .)1همچنین" :زيرا كه جهان از معرفت جالل

 -6دركتاب زكرياي نبی آمده است:

خداوند مملو خواهد شد به نحوي كه آبها دريا را مستور

"و خداوند بیرون آمده با آن قومها مقاتله خواهد نمود،

میسازد" (باب  2بند .)94

چنانکه در روز جنگ مقاتله نمود و در آن روز پايهاي او

 -91در قديش كه مشهورترين قسمت نماز يهوديان بعد از

بر كوه زيتون كه از طرف مشرق مقابل اورشلیم است ،خواهد

شمع اسرائیل است براي ظهور منجی عالم »ماشیح» دعا شده

ايستاد ...و آن يک روز معروف خداوندخواهد بود...و يهوه

است كه در ذيل اشاره میشود:

بر تمامی زمین پادشاه خواهد بود( "...عهد عتیق ،كتاب

«نام "خداوند" بزرگ و مقدس است (آمین) .در جهانی كه

منجی موعود در اديان بزرگ قبل از اسالم 953 /

با رضايت خودش خلق نموده و سلطنت خود را بر آن

( )Mazameerدر البالي "عهد عتیق" آمده است لیکن با

استوار كرده است نجات انسانها را فراهم و ظهور ماشیح

توجه به اينکه مطالبی در قرآن كريم پیرامون حکومت

(مهدي موعود) را تسريع فرمايد (آمین) دعا كنیم كه در ايام

صالحان از زبور نقل كرده كه در زبور فعلی عیناً موجود است

زندگی ما و در دوران حیات جمیع افراد يهود بزودي و در

و از تحريف مصون مانده است لذا به اشارتهاي اين كتاب،

زمانی نزديک (ظهور ماشیح) اتفاق افتد (آمین) .نام بزرگ

جداگانه پرداخته شده است.

"خداوند" در اين جهان و در دنیاي باقی متبارک است .نام

خداوند در قرآن كريم میفرمايد" :و لقد كتبنا فی الزبور

مقدس او متبارک ،ممدوح ،مفتخر و بلند مرتبه برگزيده و

من بعد الذكر ان االرض يرثها عبادي الصالحون" و "عالوه بر

مجلل و مورد تهلیل میباشد (آمین)...

ذكر تورات در زبور نوشتیم ،بندگان صالحان من وارث زمین

در كتاب عاموس نبی (عهد عتیق ،كتاب عاموس نبی ،باب

خواهند شد" (سوره انبیاء آيه .)915

 4بندهاي 92و ،)93هوشع نبی (عهد عتیق ،كتاب هوشع نبی،

در زبور اشاره هاي متعددي به ظهور آن حضرت و نويدي

باب 5بندهاي 94و ،)95سلیمان نبی (باب  )2و محوئیل نبی

ازپیروزي صالحان بر شريران و تشکیل حکومت واحد

(باب 2و92و )23نیز از ظهور منجی و داوري آن حضرت

جهانی و تبديل اديان و مذاهب مختلف به يک دين محکم و

سخن به میان آمده است مراجعه فرمائید.

آيین مستقیم موجود است.

همچنین در طومارهاي بحر میت كه به يکی از فرقههاي

اينک متن زبور:

يهودي (احتماال فرقه اسنی) دوران شايد اسنی يا فرقه اي

 -9زيرا كه شريران منقطع خواهند شد ،و اما منتظران

نزديک بدان تعلق داشته و در سال  9143در ناحیه خربه

خداوند ،وارث زمین خواهند شد ،هان بعد ازاندک زمانی

كمران فلسطین در سواحل شمال غربی بحر میت از زير

شرير نخواهد بود ،در مکانش تأمل خواهی كرد و اما حلیمان

خاک بیرون آمده است روز داوري و روز خداوند بسیار

وارث زمین خواهند شد زيرا كهبازوان شرير شکسته خواهند

نزديک تصور میشود و جامعه هر لحظه بايد منتظر فرا

شد و اما صالحان را خداوند تأيید میكند .خداوند روزهاي

رسیدن آن باشد.

كامداران را میداند و میراث آنها خواهد بود تا ابد االباد".

يکی از اين طومارها كه جنگ فرزندان نور با فرزندان

(زبور ،مرموز .)33

ظلمت نام دارد شرح جنگ بزرگی است كه در آخرالزمان

 -2در فصل ديگر میفرمايد ..." :قوم ها را به انصاف داوري

میان نیروهاي خیر و شر در میگیرد و سرانجام پس از 41

خواهد كرد .آسمان شادي كند و زمینمسرور گردد .دريا و

سال فرزندان نور به ياري خداوند و فرشتگان بر فرزندان

پري آن غرش نمايند .صحرا و هر چه در آن است به وجود

ظلمت و نیروهاي شیطانی كه سپاه ياجوج و ماجوج نیز در

آيند .آن گاه تمام درختان ترنم خواهند نمود به حضور

شمار آنها است غالب میشوند .در طومار ديگري به آفت ها

خداوند ديار كه میآيد ،زيرا كه براي داوري جهان میآيد.

و بالهايی كه از هجوم نیروهاي شیطانی پیش از مغلوب

ربع مسکون را به انصاف داوري خواهد كرد ...زيرا متبركان

شدن بر جهان وارد میشود و نیز به داوري بزرگ و پاک

خداوند وارث زمین خواهند شد ،امام ملعونان وي منقطع

شدن جهان از گناه و فساد و مرگ و نو شدن هستی اشاره

خواهند شد صديقان وارث زمین شده ابداً در آن ساكن

شده است (دانیلو.)913 :9313 ،

خواهند شد" (زبور ،مرموز  22و .)21

منجی آخرالزمان در زبور داود(ع)

" -3به خداوند پناه بر راهش را نگاه دار كه تو را به وراثت

با اينکه زبور داود (ع) تحت عنوان "مزامیر"

زمین بلند خواهد كرد و در وقت منقطعشدن شريران اين

 / 951الهیات تطبیقی( ،علمی پژوهشی) سال پنجم ،شماره يازدهم ،بهار و تابستان9313

راخواهی ديد اما عاصیان مستأصل و عاقبت شريران منقطع

اين معنا لغات آخرالزمان و نبوت ارتباط نزديکی با يکديگر

خواهند شد" (زبور ،مرموز  34و .)31

دارند خصوصا اينکه پیامبران ،بطور مشخص ،اين اعتقاد را

 -4در مزمور  32زبور ،آن حضرت به عنوان ملک زاده كه

ترويج كردهاند.

بزرگترين و كاملترين مظهر عدل الهی است معرفی شده و

مسیحیان هزارهگرا ،ظهور و بازگشت حضرت مسیح را

به امتیازات وي اشاره كرده میفرمايد:

مقدمه آخرالزمان قلمداد میكنند ،هزارهاي كه حضرت مسیح

اي خدا شرع و احکام خود را به ملک و عدالت خود را به

به مدت هزار سال حکومت خواهد كرد ( Encyclopedia

ملک زاده عطا فرما.
اين كه قوم تو را به عدالت و فقرا تو را به انصاف حکم
نمايد.
به قوم كورها سالمت و به مظلومین عدالت برساند.
فقیران قوم را حکم نمايد و پسران مسکینان را نجات دهد.
بر گیاه بريده شده مثل باران و مانند امطار كه زمین را سیراب
میگرداند خواهد باريد.
از دريا تا به دريا و از نهر تا به اقصاي زمین سلطنت خواهد
نمود.
صحرانشینان در حضورش خم خواهند شد و دشمنانش
خاک را خواهند بوسید...
زيرا فقیر را وقتی كه فرياد میكند و مسکین را ،كه نصرت
كننده ندارد ،خالصی خواهد داد.
و به ذلیل و محتاج ترحم خواهد فرمود و جانهاي مسکینان
را نجات خواهد داد...
اسم او ابد بماند اسمش مثل آفتاب باقی بماند بر او مردمان
بركت خواهند يافت و تمامی قبائلاو را خجسته خواهند
گفت.
نويدهاي منجی آخرالزمان در زبور بسیار است و در بیش از
سی و پنج بخش از مزامیر  951گانه آن موجود است (محمد
صادقی.)231 :9362،
موعود آخرالزمان در عهد جديد
در مسیحیت لغت آخرالزمان (لغت آخرالزمان از ريشه يونانی
 Apocalypsesگرفته شده است) كه به معنی آشکار شدن
اطالعات پنهان يا بروز دانش نهانی است ،به اين مفهوم كه
باطن جريانات بشري را آشکار مینمايد .همچنین ايده
آخرالزمان به وحی و الهام الهی نیز معنا شده است .بر اساس

and Millennial of
.) Movements, p.25

Millennialism

of

اسطور هزاره ،داستان روزهاي واپسین بشريت است،
زمانی كه خدا شیطان را نابود میسازد و رستگاري را براي
مردم به ارمغان میآورد و يک بهشت و يک زمین جديد را
در يک هزاره روحانی بنیان میدهد .اسطوره هزاره به عنوان
مدلی براي جريان كنونی ،تصوير كالن تاريخ و سرنوشت
بشر را بیان میكند تا آنجا كه نوعی از خودآگاهی با
ارزشهاي مطلق و مقدس اعمال انسان را هدايت كرده و
تاريخ بشر را جهت بخشد (.) Ibid, p.255
در مسیحیت دو ديدگاه درباب اصالحات مربوط به
آخرالزمان وجود دارد .در يک ديدگاه ،برخی اشخاص و
گروهها به عنوان شیطان مجسم قلمداد میشوند .پیروان اين
ديدگاه به دنبال مشخص كردن افرادي هستند كه در گروه
شیطان قرار دارند .اما نظر ديگر با ديد معتدل تري از عقیده
به آخرالزمان توسط مسیحیانی ابراز میگردد كه ظهور شیطان
را در انگیزه و تمايل افراد به سلطه طلبی و ستمگري
میدانند .اين گروه به آزادي ستم ديدگان در آن دوره عقیده
دارند .اين دو ترجمان وجود شکاف عمیقی در مسیحیت را
نشان میدهد (.)Ibid, p.28
بشارتهاي بسیاري درباره موعود آخرالزمان در كتابهاي
مقدس اين آيین آمده است .موعود آخر الزمان بیشتر در
انجیل با عنوان "پسر انسان" ذكر شده است كه اين تعبیر
بیش از  11بار در انجیل و ملحقات آن تکرار شده كه
فقط31مورد آن با حضرت عیسی قابل تطبیق است و51
مورد ديگر آن از نجات دهندهاي سخن میگويد كه در آخر
الزمان ظهور خواهد كرد و عیسی نیز با او خواهد آمد و او را

منجی موعود در اديان بزرگ قبل از اسالم 951 /

جالل خواهد داد (قاموس كتاب مقدس ،ماده پسر)291 :؛ و

در شام يا نصف شب يا بانگ خروس يا صبح .مبادا ناگهان

اينک قسمتهايی از متن اناجیل و ساير كتب مقدس عهد

آمده شما را خفته يابد .اما آن چه به شما میگويم به همه

جديد:

میگويم ،بیدار باشید" (كتاب مقدس ،انجیل مرقس ،باب 93

 - 9در انجیل متی ،نويدهايی مبنی بر ظهور منجی آخرالزمان

بند .)33

آمدهاست ،از آن جمله:

 -3درانجیل لوقا آمدهاست:

" -پس اگر شما را گويند اينک در صحرا است بیرون

 " -زيرا هر كه از من و كالم من عار دارد پسر انسان نیز

مرويد ،يا آنکه در خلوت است باور مکنید .زيرا همچنان كه

وقتی كه در جالل خود و جالل پدر و مالئکه مقدسه آيد از

برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر میشود ظهور

او عار خواهد داشت لیکن هر آينه به شما میگويم كه بعضی

پسر انسان نیز چنین خواهد شد .آنگاه عالمت پسر انسان در

از حاضرين در اينجا هستند كه تا ملکوت خدا را نیبنند ذائقه

آسمان ظاهر گردد و در آن وقت جمیع طوايف زمین

موت را نخواهند چشید" (كتاب مقدس ،انجیل لوقا ،باب ،1

سینهزنی كنند و پسر انسان را ببینند كه بر ابرهاي آسمان با

بندهاي  26و .)23

قوت و جالل عظیم میآيد" (انجیل متی ،باب  ،24بندهاي

" -پس خود را حفظ كنید ،مبادا دلهاي شما از پرخوري و

 26و  23و .)31

مستی و انديشههاي دنیوي سنگین گردد و آن روز ناگهان بر

 " -اما چون پسر انسان در جالل خود با جمیع مالئکه

شما آيد ،زيرا كه مثل دامی بر جمیع سکنه روي زمین خواهد

مقدس خويش آيد ،آنگاه بر كرسی جالل خويش خواهد

آمد .پس در هر وقت دعا كرده بیدار باشید تا شايسته آن

نشست و جمیع امتها در حضور او جمع شوند و آنها را از

شويد كه از جمیع اين چیزهائی كه به وقوع خواهد پیوست

همديگر جدا میكند ،به قسمی كه شبان میشها را از هم جدا

نجات يابید و درحضور پسرانسان بايستید" (انجیل لوقا ،باب

میكند" (همان ،باب  ،25بندهاي  39و .)32

 29بندهاي .)36 - 34

" -عیسی ايشان را گفت :هر آينه به شما میگويم :شما كه

" -و در آفتاب و ماه و ستارگان عالمات خواهد بود ،و بر

مرا متابعت نمودهايد ،وقتی كه پسر انسان بر كرسی جالل

زمین تنگی و حیرت از براي امتها روي خواهد نمود ،به

خود نشیند ،شما نیز به دوازده كرسی نشسته بر دوازده سبط

سبب شوريدن دريا و امواجش و دلهاي مردم ضعف خواهد

داوري خواهید نمود .و هر كه به خاطر اسم من خانهها يا

كرد ،از خوف و انتظار آن وقايعی كه برربع مسکون ظاهر

برادران يا خواهران يا پدر يا مادر يا زن يا فرزندان يا زمینها را

میشود ،زيرا قوت آسمان متزلزل خواهد شد .آنگاه پسر

ترک كرد ،صد چندان خواهد يافت و وارث حیاتی جاودانی

انسان را خواهند ديد كه بر ابري سوار شده با قوت و جالل

خواهد گشت" (همان ،باب  ،1بندهاي 21و .)21

عظیم میآيد" (همان ،باب  ،29بندهاي.)23 - 25

 - 2در انجیل مرقس ..." :از آن روز و ساعت ،غیر از پدر،

 -4در انجیل يوحنا میخوانیم:

هیچ كس اطالع ندارد ،نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم،

 " -و پدر قدرت بخشیده است كه داوري هم بکند ،زيرا كه

پس بر حذر و بیدار شده دعا كنید ،زيرا نمیدانید كه آن وقت

پسر انسان است و از اين تعجب میكند ،زيرا ساعتی میآيد

كی میشود .مثل كسی كه عازم سفر شده خانه خود را

كه در آن جمیع كسانی كه در قبور میباشند آواز او را

واگذار و خادمان خود را قدرت داده ،هر يکی را به شغلی

خواهند شنید و بیرون خواهد آمد ،هر كه اعمال نیکو كرد

خاص مقرر نمايد و دربان را امر فرمايد كه بیدار بماند .پس

براي قیامت حیات و هر كه اعمال بد كرد به جهت قیامت

بیدار باشید زيرا نمیدانید كه چه وقت صاحب خانه میآيد.

داوري (كتاب مقدس ،انجیل يوحنا ،باب  ،5بندهاي  26تا
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.)21

صلح و خیر و بركت در جهان برقرار میگردد .در اين كتاب

 " -و من از پدر سوال میكنم و تسلی دهندهاي ديگر به شما

میخوانیم:

عطا خواهد كرد تا همیشه با شما باشد .يعنی روح راستی كه

" -و عالمتی عظیم در آسمان ظاهر شد .زنی كه آفتاب را در

جهان نمیتواند او را قبول كند زيرا كه او را نمیبینند و او را

بر دارد و ماه زير پاي هايش و بر سرش تاجی از دوازده

نمیشناسند ،اما شما او را میشناسید زيرا كه با شما میماند و

ستاره است و آبستن بوده ،از درد و عذاب زايیدن فرياد بر

در شما خواهد بود" (همان ،باب  ،94بند .)93

میآورد .و عالمتی ديگر در آسمان پديد آمد كه اينک

" -روح راستی كه از پدر صادر میگردد ،او بر من شهادت

اژدهاي بزرگ آتش گون كه او را هفت سر و ده شاخ بود و

خواهد داد و شما نیز شهادت خواهید داد ،زيرا كه از ابتدا با

بر سرهايش هفت افسر و دمش ثلث ستارگان آسمان را

من بودهايد" (همان ،باب ،96بند .)23

كشیده آن ها را بر زمین میريخت و اژدها پیش آن زن -كه

در كتاب اعمال رسوالن آمده است" :و چون دين را گفت،

میزايید -بايستاد تا چون بزايد فرزند او را ببلعد .پس پسر

وقتی كه ايشان همی نگريستند باال برده شد و ابري او را از

نرينه را زايید كه همه امت هاي زمین را به عصاي آهنین

چشمان ايشان در ربود .و چون به سوي آسمان چشم

حکم خواهد كرد( "...كتاب مقدس ،مکاشفه يوحنا ،باب ،92

دوخته بودند ،هنگامی كه او میرفت ناگاه دو مرد سفید پوش

بند  5تا .)9

نزد ايشان ايستاده ،گفتند :اي مردان جلیل چرا ايستاده به

" -و ديدم آسمان را گشوده و ناگاه اسبی سفید كه سوارش

سوي آسمان نگرانید؟ همین عیسی كه از نزد شما به آسمان

امین و حق نام دارد و به عدل داوري و جنگ مینمايد ...و

باال برده شد باز خواهد آمد ،به همین طوري كه او را به

لشگرهايی كه در آسمانند بر اسبهاي سفید و به كتان سفید و

سوي آسمان روانه ديديد" (كتاب مقدس ،اعمال رسوالن،

پاک ملبس از عقب او میآمدند ...و امتها را به عصاي آهنین

باب )913 :9

حکمرانی خواهد نمود" (همان ،باب  ،91بندهاي

مکاشفه يوحنا:

95و94و.)99

در عهد جديد شرح وقايع آخرالزمان از همه جا مفصلتر در

با اندكی تأمل در جمالت مذكور ،اين نتیجه به دست

كتاب مکاشفه يوحنا (مکاشفه يوحنا در اواخر قرن اول

میآيد كه شخص مورد بشارت در مکاشفه ياد شده،

میالدي نوشته شده شامل روياها و مکاشفاتی درباره پايان

بزرگترين موعود جهان است (صادقی.)265 :

جهان است كه غالبا به صورت تمثیلهاي عجیب از آن گونه

در رساله اول يوحناي رسول آمده است:

كه در كتاب دانیال نبی ديده میشود بیان شده است و

 " -ايمان اين فرزندان در او ثابت نماند تا چون ظاهر شود

تصويري از شهر آسمانی كه جايگاه مؤمنان و رستگاران است

اعتماد داشته باشیم و در هنگام ظهورش از وي خجل

ارائه میدهد) آمده است .براساس مطالب اين كتاب پیش از

نشويم" (باب  2بند .)21

رجعت عیسی مرگ ،جنگ و كشتار ،قحط و خشکسالی

..." -لکن میدانیم چون او ظاهر شود مانند او خواهیم بود،

روي میدهد .سپس مسیح با سپاهی از فرشتگان از آسمان

زيرا او را چنان كه هست خواهیم ديد .و هركس كه اين امید

فرود میآيد ،آنان كه جهان را به فساد كشیدهاند و نیز دجال

را بر وي دارد خود را پاک میسازد ،چنانکه او پاک است"

و پیروانش مغلوب و نابود میشوند دجال در درياي آتش

(رساله اول يوحناي رسول ،باب ،3بندهاي 2و .)3

افکنده میشود و پرندگان از خون و گوشت جباران و

در رسالههاي پولس رسول میخوانیم:

بدكاران سیر میشوند .چون قدرتهاي شیطانی نابود شدند،

" -لهذا پیش از وقت به چیزي حکم نکنید ،تا خداوند بیايد

شهیدان زنده میشوند و مسیح بر جهان حکومت میكند و

كه خفاياي ظلمت را روشن خواهد كرد و نیتهاي دلها را به

منجی موعود در اديان بزرگ قبل از اسالم 969 /

ظهور خواهد آورد ،آن گاه هر كس را مدح از خدا خواهد

نمیآيد لیکن اوال به لحاظ قدمت تاريخی و همچنین به دلیل

بود" (رساله اول پولس رسول به قرنتیان ،باب  ،4بند .)5

كثرت پیروان مناسب است اشارهاي هر چند كوتاه در مبحث

" -به جنگ نیکو جنگ كردم و دوره خود را به كمال

مصلح جهانی از ديدگاه ايشان داشته باشیم .در كتابهاي

رسانیده ،ايمان را محفوظ داشتم .بعد از اين تاج عدالت براي

مقدسی كه در میان هنديان به عنوان كتابهاي آسمانی شناخته

من حاضر شده است كه خداوند داور عادل در آن روز به من

شده است تصريحات زيادي به آخرين موعود شده است.

خواهد داد و نه به من فقط بلکه نیز به همه كسانی كه ظهور

مقدمتاً الزم به ذكر است كه در آيین هندو كه در سراسر هند

او را دوست میدارند" (رساله دوم پولس رسول به تیمو

مورد قبول برهمنان است سه خدا مورد پرستش قرار

تائوس ،باب  ،4بندهاي  3و .)1

میگیرند كه به آنها به زبان سانسکريت تريمورتی گويند كه

" -و آنکه براي حکمرانی امتها مبعوث شود ،امید امتها بر

عبارتند از:

وي خواهد بود" (جالب اينکه در ترجمه عربی انجیل ،كه از

برهما ( )Brahmaيعنی خداي خالق و آفريدگار كل.

طرف انجمن پخش كتب مقدسه به عربی برگردان و در

شیوا ( )Shivaيعنی خداي مرگ و مهلک كل.

نیويورک به طبع رسیده است ،تعبیر "قائم" وجود دارد و

ويشنو ( )Vishnuيعنی خداي زندگی و حافظ كل.

چنین آمده است..." :والقائم ،لسود علی االمم ،علیه سیکون

در آيین هندو ،منجی آخرالزمان دهمین جلوه يا تجلی

رجاء االمم" (رساله بولس الرسول الی اهل ارومیه ،االصحاح

ويشنو بشمار میرود با اين توضیح كه در اين آيین خداي

الخامس عشر ،رقم اثنی عشر،رساله پولس به رومیان ،باب

ويشنو منشاء خیرات و مظهر كامل مهر و محبت و لطف

 95بند .)92

الهی است .هندوان معتقدند كه خدايان و اهريمنان دو قطب

بدين ترتیب شايد بتوان گفت يکی از محورهاي اصلی

رو در روي هم هستند و زمانی كه بدي از نیکی پیشی گیرد

تعلیمات عیسی بشارت ،نجات و فرجام شناسی اوست.

تعادل به هم میخورد چنین دورانی براي انسان ،دوران نا

امروز در اين كه جوهر پیام عیسی نويد و بشارت تحقق

مطلوب و زمانی است كه ويشنو چون پاسدار جهان نزول

ملکوت خداست توافق كلی برقرار است لیکن در چگونگی

میكند و براي برانداختن بدي به شکل يک انسان و يا

تفسیر آن اختالف نظر وجود دارد و در مجامع علمی

موجودات ديگر ظاهر میگردد (در كتب هنديان حکايات و

مسیحیت بحث بر سر اين مسائل ادامه دارد كه :آيا ملکوت

داستانهاي فراوانی در مورد تجلیات متعدد ويشنو وجود

امري است اجتماعی و به صورت يک تحول و انقالب

دارد) .ايشان معتقدند كه ويشنو در دهمین تجلی خود به

بزرگ جهانی به وقوع خواهد پیوست؟ آيا تحقق آن به

هیئت پهلوانی بزرگ متجلی و به زمین نزول می كند تا انسان

تدريج و با پرورش اخالقی و تکاملی روحی مؤمنین حاصل

و جهان را نجات دهد ،خطا كاران را نابود و حکومت قانون

میگردد؟ و آيا چون مسیحیان بنیادگرا بايد آنچه را كه در

را برقرار سازد (ايونس.)19 :9333،

كتاب مقدس آمده است عینا با همان الفاظ و به همان معانی

دهمین و آخرين تجلی ويشنو با نام كالکی ( )Kalkiدر

ظاهري پذيرفت و منتظر رجعت عیسی و وقوع تام عالم آن

نزد هندوان شناخته میشود كه به نحو استواري با اصل

بود؟ پاسخ اين سواالت تا حدودي در بحث تحلیل و گونه

"ادوار جهانی" و مفهوم "كالی يوگا" ( )Kaly-yugaيا

شناسی انديشههاي منجی گرا روشن خواهد شد.

عصر كلی كه آخرين دوران از ادوار چهارگانه جهان

منجی آخرالزمان در كتب مقدس هنديان:

هندوست ،ربط پیدا میكند.

گرچه آئین هندوئیسم در زمره اديان الهی توحیدي به شمار

از نظر هندوان چرخه جهان از چهار دوران ساخته شده
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است :دوران نخستین دورانی است خشن ،زيرا كه دارمه

حال مرور مختصري بر برخی فقرات كتب مقدس هندوان:

(( )Dharmaقانون عدالت و پرهیزگاري) نیرومند است ،اما

 -9در كتاب «ريگ ودا» يکی از چهاركتاب مقدس وداها

در ادوار بعدي دارمه رو به زوال میگذارد .دوران چهارم

( )Vedasچنین آمده" :ويشنو در میان مردم ظاهر میگردد...

كالی يوگا (دوران تاريک) نامیده میشود ،دورانی كه دارمه

او ازهمه كس قويتر و نیرومندتر است ...در يک دست وشینو

بسیار ناتوان است و مردم از انجام دادن وظايفشان قصور

(نجات دهنده) شمشیري بمانند ستاره دنبالهدار و در دست

میورزند و در پی تقوا نیستند .جهان به طور دائم در كالی

ديگر انگشتري درخشنده دارد ،هنگام ظهور وي خورشید و

يوگايی به سر میبرد كه از موقعی كه دارمه به كلی ناتوان

ماه تاريک میشوند و زمین خواهد لرزيد»

گشت شروع شده است ،چنین جهانی نابود میگردد و دوباره

 -2بشارت ظهور منجی آخرالزمان در كتاب اوپانیشادها:

آفريده میشود تا يک دوران طاليی جديد آغاز شود .اين

در كتاب «اوپانیشادها» كه يکی از كتب معتبر و از منابع

چهار دوران با هم ،يک مانوآتارا يا "زندگی منو" نامیده

هندوها به شمار میرود ،بشارت ظهور منجی موعود چنین

میشود (شاتوک.)35 :9311،

آمده است« :اين مظهر ويشنو (مظهر دهم) در انقضاي كلی يا

البته زمان دهمین و آخرين تجلی ويشنو هنوز فرا نرسیده

عصر آهن ،سوار بر اسب سفیدي ،در حالی كه شمشیر برهنه

است و در آخر الزمان به وقوع میپیوندد .قبل از ظهور او

درخشانی به صورت ستاره دنباله دار در دست دارد ظاهر

زندگانی اجتماعی و معنوي به نازل ترين حد نزول میكند و

میشود و شريران را تماما هالک میسازد ،و خلقت را از نو

موجبات زوال نهايی را فراهم میسازد .فروامانروايان رعاياي

تجديد و پاكی را رجعت خواهد داد ...اين مظهر دهم در

خود را میكشند و مردمان همسايگان خود را آزار میدهند و

انقضاي عالم ظهورخواهد كرد» (اوپانیشادها 9311 ،ه.ق ،ج 2

هیچ چیز معنوي را ارزشی نیست .حتی برهمنان را ياري

.)633 :

خاموش كردن مردمان نیست و آنان نیز به راه خود میروند.

 -3در كتاب «باسک» از كتب مقدسه هنديان چنین آمده:

مردمان جوياي زرو زورند و حقیقت و عشق از زمین ناپديد

"دور دنیا تمام شود به پادشاهی عادل در آخر الزمان كه

و دروغ معیار همه چیز خواهد بود .شعائر مقدس آئینی

پیشواي مالئکه و پريان و آدمیان باشد .و حق و راستی با او

ناپديد میشود ،شست وشو تنها بخاطر پاكیزگی انجام

باشد ،و آنچه در درياها و زمینها و كوهها ،پنهان باشد همه را

میگیرد ،رضايت متقابل جاي مراسم ازدواج را میگیرد،

بدست آورد و از آسمانها و زمین آنچه باشد خبر میدهد ،و

گزافه گويی و الف زدن جاي آموختن را فرا میگیرد ،دزدان

از او بزرگتر كسی بدنیا نیايد" (به نقل از بشارت عهدين،

و غارت گران قوانین فرمانروايی را وضع میكنند و خود

صادقی.)246:

فروانروا میشوند در اين موقع است كه او خواهد آمد

 -4در كتاب «بهگود گیتا» از كتب مقدسه هندو آمده است :

(همان.)926 :

"آنجا كه نیکو كاري از رونق برافتد و تبه كاري باال گیرد

هندوان معتقدند كه ويشنو در آخرين تجلی خود يعنی در

من در قالب تن مجسم شوم و در میان مردم آيم

دفعه دهم به صورت كالکی ظاهر خواهد گرديد او براي

تا اساس خیر نگهبانی كنم و شر براندازم

نجات عالم میآيد و در حالیکه شمشیري از آتش در دست

من در هر دور پیدا آيیم تا آيین راستی برقرار سازم" (گیتا:

دارد و بر پشت اسب سفیدي سوار است قیام میكند تا حق

گفتار چهارم).

را برقرار و باطل را محو سازد و آن وقت مرحله چهارم دور

 -5در كتاب «ديد» از كتابهاي مقدسه هنديان چنین آمده:

زمان است و از آن پس دنیا به آخر خواهد رسید

«پس از خرابی دنیا ،پادشاهی در آخرالزمان پیدا شود كه

(بی.ناس.)213: 9311،

پیشواي خاليق باشد و نام او منصور (جالب است كه در

منجی موعود در اديان بزرگ قبل از اسالم 963 /

برخی روايات اسالمی "منصور" را يکی از اسامی مبارک

هندوستان ،از ريشه بوديزم متفرع شده و رشد و تکامل

حضرت مهدي (عج) معرفی شده است ،از جمله در ضمن

حاصل كرد .يک سلسله اساطیر در متن كتابی قديمی به نام

حديثی از امام باقر (ع) روايت شده است كه" :القائم منا

جاتکه در نزد پیروان مهايانه به وجود آمد كه در ضمن آن

منصور بالرعب ،مويد بالنصر ،تطوي له االرض ،و تظهر له

چگونگی زندگانی بودا و وصول او را به مرتبه كمال ،تا زمان

الکنوز ،و يبلغ سلطانه المشرق و المغرب" (مجلسی ،بحار

صعود او به آسمان حکايت میكند .اين طايفه بر آنند كه بودا

االنوار ،ج )919: 52باشد .تمام عالم را بگیرد ،و به دين خود

در اثناي ايامی كه به سیر و سلوک مشغول بوده تا آن لحظه

آورد و همه كس را از مؤمن و كافر بشناسد و هر چه از خدا

كه به مرتبه اشراق و كمال رسیده حالتی داشته مخصوص به

بخواهد بیاورد .در كتاب «وشن جوک» چنین میخوانیم:

خود كه آن را "بودهی ستوه" ( )Bodhisattvaمینامند.

"سرانجام دنیا به كسی برگردد كه خدا را دوست دارد و

اين اصطالح ،كه در متون بسیار قديم آمده ،به معناي " بودا

ازبندگان خاص او باشد و نام او فرخنده و خجسته باشد"

در حال كمون يا بوداي مستور" میباشد .از اين رو پیروان

(به نقل از بشارت عهدين ،صادقی.)245:

فرقه مهايانه و حتی فرقه هینیانه (( )Hinayanaچرخ

 -6در كتاب «پايتکل» از كتب مقدسه هنديان چنین آمده

كوچک) هم معتقد شدند كه گوتمه تنها بودايی نبود كه در

است" :چون مدت روز تمام شود ،دنیاي كهنه نو شود و زنده

زمین ظهور يافته باشد بلکه قبل از او بوداهاي متعدد به جهان

گردد و صاحب فلک تازه پیدا شود ،از فرزندان دو پیشواي

آمده اند و بوداهاي ديگر نیز در آسمان هستند كه در حال

جهان يکی ناموس آخرالزمانو ديگر وصی بزرگتر وي كه

كمون و تکوينند ،يعنی "بودي ستوه" میباشند كه عن قريب

"پشن" نام دارد ،و نام آن صاحب فلک تازه "رهنما" است

ظاهر میشوند .كار به جايی رسیده كه پیروان اين طايفه

به حق پادشاه شود و خلیفه "رام" باشد و حکم براند و او را

اسامی و حتی سرگذشتهاي بوداهاي ماضی و بوداهاي

معجزه بسیار باشد (به نقل از پیشین.)246:

مستقبل را بتفصیل به قلم آوردهاند (جانبیناس:9311 ،

 -3در كتاب «وشن جوک» كه از كتب مقدس جوكیان هندو

.)296

است در مورد منجی آخرالزمان و رجعت گروهی از اموات

در مذهب مهايانه ،براي بودهی ستوهها اهمیت زيادي قايل

در دوران حکومت عدالت گستر آن حضرت می خوانیم :

شدهاند ،ولی در كتب و نوشتههاي هینیانه (چرخ كوچک)

آخر دنیا به كسی برگردد كه خدا را دوست می دارد و از

فقط دو بودا از اين قبیل ذكر میكنند كه يکی عبارت است از

بندگان خاص او باشد و نام او "خجسته" و "فرخنده" باشد.

"گوتمه" ( ،)Gautamaقبل از وصول به مرتبه اشراق و

خلق را كه دينها اختراع كرده و حق خدا و پیامبر را پايمال

شهود و ديگري بوداي آينده يا "میتريه" كه اكنون بودائیت او

كردهاند ،همه را زنده گرداند و بسوزاند و عالم را نو گرداند و

در حال كمون است" .میتريه" ( ،)Maitreyaكه بوداي آينده

هر بدي را سزا دهد (همان.)232:

است (و او را به زبان چینی میلوفو مینامند) ،يکی از آن

منجی آخرالزمان در آئین بودا:

بودهی ستوهها میباشد .میتريه را نخست در هند به بزرگی

در آئین بوديسم كه پیروان زيادي در چین و ژاپن و ساير

شناختند و ستايش كردند و سپس عقیده به او به ديگر

كشورهاي آسیاي جنوي شرقی دارد ،اعتقاد به ظهور منجی

ممالک پیرو مهايانه سرايت كرد و از او ،همه جا ،تمثالها و

آخرالزمان وجود دارد ،خصوصاً در فرقه مهايانه

پیکرها ساخته و پرداخته و او را در نهايت مجد و بزرگی

(( )Mahayanaچرخ بزرگ) كه در طول مدت زمانی بین

نشان دادهاند (همان.)226 :

قرن سوم ق.م ،تا قرن اول میالدي در ناحیه شمال غربی

در كتاب مهاوستو از كتب مقدس مکتب هینیانه در مورد

 / 964الهیات تطبیقی( ،علمی پژوهشی) سال پنجم ،شماره يازدهم ،بهار و تابستان9313

شرايط ظهور موعود می خوانیم" :در آن زمان ،چرخه وارو

اجتماعی.

میگردد پس زندگی متحول می شود تا آنجا كه متوسط عمر

 .3نجات اجتماع توأم با رستگاري معنوي انسان ها.

مردم به هشتاد هزار سال میرسد .با اين عمرهاي طوالنی و

ب -از طرف ديگر موعود نجات بخش جمعی يا قوم مدار

زمینه مناسب براي تعلیم بودا يک چکره ورتین يا "راهنما"

است يعنی سامان بخشی و اصالح وضعیت قوم و ملت

خواهد آمد .او براي مردم رفاه و بهروزي میآورد و

خاصی راهبردار است و يا جهانشمول است يعنی حاكمیت

آموزههاي بودا را ترويج میكند آنگاه كه چنین فضايی بهشت

عدالت و امنیت را براي همه جهانیان وعده میدهد.

گون فراهم آمد ،میتريه از آسمان توشیته نزول میكند ،بودايی

ج -در نگاهی ديگر ،موعود اديان گاهی شخص مشخص

خويش را به كمال میرساند درمه را به فرهیختگان

(داراي شجره و ويژگیهاي معین و منصوص) است و گاهی

میآموزد" ( Encyclopedia of World Religions,

وجودي غیر شخصی است (كه رسالت او در نصوص

.)Merriam-Webster, 9th edition, P.136

مشخص است اما ويژگیهاي شخصی او معلوم نیست)( .اين

تحلیل و گونه شناسی انديشه موعود در اديان بزرگ قبل

مطلب در تعبیرات اسالمی با مهدويت شخصیه و مهدويت

از اسالم

نوعیه مطرح می شود).

منجی موعود در معناي عامش از خصايص اعتقادات و

همچنین در فرهنگها و دينهاي داراي موعود شخصی

باورهاي بشري است ،تقريبا قوم و مردمی را نمیبینیم كه به

گاه براي اين شخص جنبه الوهی نیز قائلاند (مانند حضرت

نوعی در سر اين سودا را نداشته باشند .اما نگاه مردمان به افق

مسیح در مسیحیت) و گاه او را صرفاً بشري برجسته و ممتاز

تاريخ از يکديگر متفاوت است و به تبع ،موعودشان

میشمارند (موحديان عطار23: 9311 ،و.)22

گوناگون .پس دو كار بايد كرد :يکی اينکه موعود ملل و

بر اساس اين گونه شناسی كلی ،به تحلیل و تطبیق

اديان را بر اساس منابع خودشان باز شناسیم (كه تا حدودي

مصاديق منجی موعود در اديان بزرگ قبل از اسالم می

به آن پرداخته شد) و ديگر اينکه گونههاي اصلی اين باور را

پردازيم.

معلوم نمايیم .در اين تحلیل پس از طرح برخی گونهها و

در آئین زرتشت :موضوع موعود با مفهوم سوشیانت گره

انواع اصلی اين انديشه ،تلقیهاي مختلف از موعود در اديان

خورده است .اين مفهوم ،فی الجمله ،اشاره به كسانی دارد كه

بزرگ قبل از اسالم را در اين گونه ها دسته بندي و تحلیل

به نوبت در رأس هر هزاره از آخرين سه هزاره دوران عالم

نمايیم.

می آيند تا پلیدي را ريشه كن و جهان را نو كنند ،مهمترين

گونههاي اصلی منجی باوري:

ايشان آخرين ايشان يعنی سوشیانس است .بر اساس گونه

الف -در نخستین نگاه ،منجی موعود در اغلب دينها و

شناسی ذكر شده انديشه منجی موعود در دين زرتشتی از

فرهنگها به صورت موعود نجات بخش جمعی و نه فردي،

رسته موعود نجات بخش جمعی است ،زيرا آينده اي را نويد

كه غالبا در پی نجات عموم افراد بشر است نمودار میشود.

میدهد كه تمام مردمان زمان يکجا به رهايی و آسايش

اما موعود نجات بخش جمعی خود میتواند سه نوع عملکرد

میرسند .همچنین موعود زرتشتی را نمیتوان نجات بخشی

داشته باشد كه عبارتند از:

صرفاً اجتماعی شمرد زيرا فارغ دل از معنويت مردم نیز

 .9نجات بخشی صرفا اجتماعی (اصالح بنیانهاي

نیست ،اما معنويتی بیشتر اخالقی كه آن را نیز در سمت و

اجتماعی ،فراهم آوردن رفاه ،آزادي اجتماعی و بر پايی

سوي آسايش و امنیت اجتماعی میخواهد .در نگاهی ديگر

حکومت عدالت محور).

انديشه منجی زرتشتی همانند موعود اسالمی ،هندوئی و

 .2نجات معنوي انسانها و سکوت در باب وضعیت

مسیحی انديشهاي جهان شمول است و نه قوم مدار .همچنین

منجی موعود در اديان بزرگ قبل از اسالم 965 /

منجی زرتشتی را موعودي نسبتا شخصی میيابیم لیکن او از

ديگري از انديشه موعود مواجه میشويم (اعمال رسوالن،

الوهیت بهره مند نیست بلکه صرفاً بشري اسطورهاي از نسل

باب ،9بند )99و در حالت سوم ،سخن از شخص ديگري

زرتشت است كه در آخرين هزاره از عمر عالم ظهور میكند

است كه خود عیسی مسیح وعده آمدنش را میدهد كسی كه

پس موعود باوري ايشان را بايد در زمره انديشههاي موعودي

به عنوان "تسلی دهنده" و"روح راستی" میآيد و عیسی را

هزاره گرا انگاشت (موحديان عطار.)51: 9311،

جاللت میبخشد و بر او شهادت میدهد (يوحنا ،باب ،94

در يهوديت :در عهد عتیق عنوان ماشیح (مسیحا) به معناي

بند  .)93بر اين پايه ،مسیحیت دربر دارنده سه سنخ انديشه

تدهین شده خداوند و همان كسی است كه روح يهوه بر او

موعود باوري است.

قرار می گیرد و با كسب اين فضیلت تمام خصلت هاي الزم

بر اساس گونه شناسی ذكر شده ،گونه و چهره اول منجی

يک شاه آرمانی اسرائیل در او حاضر میشود"،روح خداوند

در مسیحیت ،نجات بخشی عیسی در عهد جديد نه با قیام

بر آن شاخه قرار خواهد گرفت ،روح حکمت و فهم ،روح

اجتماعی و بر پايی حکومت و نه تنها با تربیت معنوي

مشورت و قوت ،روح شناخت يهوه و ترس از او" (اشعیا،

مردمان ،تأمین نمیگردد بلکه با رنجی كه در مقام "بنده رنج

باب  ،2بند )99ماشیح تداعی كننده منجی و رهاننده اي

كش" به جان خريد ،بار گناه نخستین را از پشت مؤمنان به

سیاست مدار است .خصايص او در يهوديت عبارتند از:

خويش برداشت (اعمال رسوالن ،باب  ،1بند .)32اين تلقی

پادشاهی مورد عنايت خداوند ،دين مداري عادل ،فرستادهاي

مسیحیان از منجی منحصر به فرد بوده و مايه تمايز انديشه

از نسل داوود (ارمیا،باب ،25بند )93و فرمانرواي همه عالم

موعود از ديگر جريان هاي منجی باور میشود.

(زكريا ،باب  ،91بند .)1بنابر باور يهود ،آنگاه كه مسیحا بیايد

اما در باب گونه دوم كه رجعت عیسی مسیح را وعده

پادشاهی خدا بر زمین مستتقر می شود و همه ملتها به

میدهد گفتنی است كه در عهد جديد هر چند عیسی با رنج

اورشلیم باز خواهند گشت (اشعیا ،باب  ،94بند  )45و عصر

محنت بار خويش به انتظار موعود نجات بخش (در آن

طاليی سلطه قوم يهود بر جهانیان آغاز خواهد شد .در

زمان) پايان داد اما در اناجیل يادآوري شده است كه او دوباره

ردهبندي موعود باوري يهود ،شايد بايسته اين باشد كه آن را

بر میگردد تا مردم را به كمال خود برساند (از جمله انجیل

از گونه انديشه موعود نجات بخش جمعی قوم مدار بینگاريم

متی ،باب  ،33بند  24تا  – 23انجیل لوقا ،باب  ،91بند  91و

كه بیشتر دغدغه بازگردانی سروري و رونق دنیاي قوم يهود

 61و باب  ،22بند  91و .)...اين مطلب شايد نجات بخشی

را در سر دارد و كمتر به نجات و رستگاري معنوي

وي در آخرالزمان را متفاوت از ديگر دينها ترسیم كند ،هر

میانديشد .همچنین موعود ايشان اگرچه فردي يهودي است

چند رهانندگی معنوي مسیح عهد جديد در طی دوران و در

اما چون ويژگیهاي شخصی او معین نیست لذا غیر شخصی

ساز و كار ايمان به او تحققی مدام دارد اما بايد توجه داشت

(نوعیه) و فاقد الوهیت میباشد (موحديان عطار9311،

كه عهد جديد از سیاسی شمردن مسیح موعود و دخالت او

.)916:

در حکومت بر حذر است ،لذا در اين گونه موعود باوري

در مسیحیت :انديشه موعود در مسیحیت به سه گونه نمودار

ايشان از نوع نجات بخش معنوي جهان شمول و شخصی اما

گشته است :در يک گونه خود عیسی ناصري نقش منجی

واجد الوهیت محسوب میشود.

نجات بخش را ايفا كرده و انتظار را پايان میبخشد
(موحديان عطار .)243: 9311 ،در چهره ديگر ،با نويد
رجعت عیسی به مثابه "داور جهان" در آخرالزمان با سنخ

درباره چهره سوم از موعود مسیحی به نکاتی بايد توجه
نمود :اوال تلقی مسیحیان از "تسلی دهنده" و "روح راستی"
همان "روح القدس" بوده است كه به زعم ايشان در فقدان
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مسیح خأل او را پر میكند و كلیسا را به همه راستیها

بدين سان موعود هندو موعودي (شخصی) و داراي جنبه

هدايت مینمايد .نکته دوم ،به دريافت و استفاده مسلمین از

الوهی است .به لحاظ كاركرد ،به نجات جمع میانديشد و

مفاهیم ياد شده مربوط میشود .مسلمانان دو نحوه برداشت

رسالتی معنوي و اجتماعی بر عهده دارد .انديشه موعود

از اين مفاهیم دارند ،برخی اينها را بشارت آمدن نبی خاتم

مبنی بر آيین هندو به هیچ روي "قوم مدار" نیست و

(ص) شمردهاند و برخی ديگر با قرار دادن اين مفاهیم در

"جهانشمول" است (پیشین.)33:

كنار ساير فرازهاي كتاب مقدس در باب "پسر انسان" و

در آئین بودا :انديشه منجی موعود در بوديسم با مفهوم

بشارت به ظهورش در آخرالزمان ،همه را بر مهدي موعود

میتريه تبیین میگردد .میتريه واژهاي است از سنسکريت به

(عج) منطبق میسازند.

معناي مهربان .در االهیات بودايی او را بوداي پنجم و آخرين

اما در جمع بندي كلی موعود آخرالزمان مسیحی در زمره

بودا از بوداهاي زمینی میدانند كه هنوز نیامده است اما

موعودهاي صرفا معنوي جاي میگیرد .همچنین انديشه

خواهد آمد تا همگان را نجات دهد .او را در نماد نگاري

موعود باوري ايشان "هزاره گرا "نیز هست .هنوز هم

بودايی به هیبت مردي در وضعیت نشسته ولی آماده

بسیاري از مسیحیان آمدن مسیح را در رأس هزارهها انتظار

برخاستن نمايش میدهند تا نمادي باشد از آمادگی وي براي

میكشند و براي آن تدارک میبینند (همچنان كه در آغاز سال

قیام .در كتاب مهاوستو از متون فرقه هینه يانه (چرخ

 2111میالدي میلیونها مسیحی خود را آماده ظهور آن

كوچک) كه به تاريخ سريالنکا میپردازد ،روزشمار حوادث

حضرت كردند) .از طرف ديگر موعود مسیحی ،موعودي

مربوط به قیام میتريه به وضوح گفته شده است (بی

شخصی اما داراي جنیه الوهی است .قابل ذكر است كه

ناس.)226: 9311،

عیسی ناصري در چهره اول انديشه موعود در مسیحیت

بر اساس گونه شناسی ،منجی موعود بودائی ،نجات بخشی

بیشتر در هیئت نجات بخشی شخصی و معنوي ظاهر

معنوي است و اهداف اجتماعی باالصاله مورد توجه او

میشود اما در چهره دوم يعنی رجعت مسیح به عنوان داور

نیست .همچنین او موعودي شخصی و داراي خصايص

جهان در غالب نجات بخشی جمعی ظهور مینمايد و در

"بشري -الوهی" است .از آنجا كه رسالت بوداي پنجم

اين حالت كاركرد او آشکارا جهان شمول و فراگیر خواهد

مربوط به نجات قوم و ملت خاصی نیست شايد بتوان

بود (موحديان عطار.)234: 9311،

رسالت او را جهان شمول دانست (موحديان عطار9311،

در آئین هندو :انديشه موعود در آئین هندو با شخصیت

923:و.)926

كالکی شکل میگیرد كه در آخرالزمان ظهور میكند ،در آن

نتیجه

دوره سراسر جهان را ظلم و تاريکی فرا میگیرد ،ناشايستگان

از خالصه مطالب ياد شده به اين نتیجه میرسیم كه انتظار

بر جان و مال مردم مسلط میشوند ،و در پايان چنین دوران

مصلح غیبی به مسلمانان (خصوصاً شیعیان) اختصاص ندارد،

سیاهی ،دهمین و آخرين تنزل (اوتاره) ويشنو كه كالکی نام

بلکه در تمامی مذاهب و اديان موجود و مشترک است ،چرا

دارد ،سوار بر اسبی سفید و با شمشیري آخته وشهابگون،

كه :زرتشتیان در انتظار ظهور سوشیانس ،يهود در انتظار

ظهور می كند تا شرارت و ظلم را ريشه بر كند و عدالت و

ماشیح و مسیحیان در انتظار بازگشت حضرت عیسی و پسر

فضیلت را برقرار سازد (بی ناس.)213: 9311،

انسان میباشند .هندوها به امید ظهور كلکی و بودائیان منتظر

در بهگوته پورانه آمده است" :فرمانروايی وي عالمگیر
خواهد شد و رسالتش احیاي درمه يا قانون و ناموس حقیقت
و عدالت است" (به نقل از موحديان عطار.)32: 9311،

آمدن بوداي پنجم میباشند.
البته گونههاي اعتقاد به منجی آخرالزمان در اديان با
يکديگر متفاوت است .از جمله در يک تقسیم بندي اولیه،

منجی موعود در اديان بزرگ قبل از اسالم 963 /

ايمان به ظهور آخرين مصلح غالبا به گونه جمعی است اما

میخورد و در اين دنیاي تاريک از ظلم و فساد دروازهاي را

خود گونه جمعی میتواند واجد سه نوع عملکرد باشد كه

به سوي نور امید و نويد ظهور مصلح جهانی بر دل جهانیان

عبارتند از نجات بخشی صرفاً اجتماعی ،صرفاً معنوي و يا

میگشايد.

اصالح اجتماعی و معنوي توأمان .همچنین موعود جمعی،

منابع

گاهی قوم گرا است و براي نجات ملت خود تالش مینمايد

 -9قرآن كريم.

و يا اينکه رسالتی عمومی و جهان شمول را پی میگیرد .در

 -2اناجیل اربعه .)9335( .ترجمه از میر محمد باقر بن

تقسیم بندي ديگر موعود اديان گاهی شخص مشخص است

اسماعیل حسنی خاتون آبادي ،به كوشش رسول جعفريان،

(شخصی) و گاهی غیر مشخص (نوعی) است كه در حالت

تهران :دفتر نشر میراث مکتوب.

شخصی گاهی اين شخص صرفاً مشخصات يک بشر مصلح

 -3اوستا( .نامه مینوي آيین زرتشت) .از گزارش استاد

را دارد و گاهی واجد جنبه الوهی نیز است.

ابراهیم پور داوود ،به كوشش جلیل دوستخواه ،تهران:

بر اساس اين گونه شناسی میتوانیم در اديان قبل از اسالم
بگوئیم:
در آئین زرتشت ،منجی موعود نجات بخشی است كه

انتشارات مرواريد.
 -4اوپانیشادها( .تهران  9311ه.ق) .ترجمه محمد دارشکوه
(از متن سانسکريت ،ج .)2

رسالتی اجتماعی -معنوي و جهان شمول را بر دوش دارد ،او

 -5بندهش ايرانی .)9369( .ترجمه فرنبغ دادگی ،گزارش

موعودي شخصی است كه در هزاره آخر عمر جهان ظهور

مهرداد بهار ،تهران :انتشارات توس.

مینمايد.

-6كتاب مقدس( .عهد عتیق و عهد جديد) )9113( .مترجم

در يهود ،موعود صرفاً در صدد اصالح جامعه به نفع قوم

انجمن كتاب مقدس ،تهران.

يهود ،يعنی قوم گرا و همچنین غیر شخصی (نوعی) و بشري

 -3گات ها ،سرودههاي زرتشت .)9312( .ترجمه موبد

است.

فیروز آذرگشسب ،تهران :انتشارت فروهر.

در مسیحیت سه گونه باور به موعود ديده میشود اما به

 -1گزيدههاي زاداسپرم .)9366( .ترجمه محمد تقی راشد

طور كلی ،موعود ايشان صرفاً كاركردي معنوي ولی جهان

محصل ،تهران :نشر مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

شمول دارد ،شخصی اما واجد جنبه الوهی است كه احتمال

 -1گیتا( .بهگود گیتا) .يا سرود خدايان ( ،)9334ترجمه

ظهورش در رأس هر هزاره داده شده است.

محمد علی موحد ،تهران :انتشارات خوارزمی ،چاپ دوم.

در آيین هندو ،موعود شخصی اما واجد جنبه الوهی است

 -91ابراهیم ،علیرضا .)9319( .مهدويت در اسالم و دين

كه احتمال ظهورش در دوران چهارم عالم داده شده است .او

زرتشت ،،تهران :انتشارات باز.

و واجد رسالتی اجتماعی -معنوي و جهان شمول است.

 -99ايونس ،ورونیکا .)9333( .اساطیر هند ،ترجمه باجالن

در آيین بودا ،موعود نجات بخش صرفاً كاركرد معنوي

فرخی ،تهران :انتشارات اساطیر.

دارد همچنین آنها معتقد به موعود شخصی داراي خصايص

 -92بويس ،مري .)9319( .زرتشتیان باورها و آداب دينی

بشري -الوهی كه واجد رسالت جهان شمول است هستند.

آنها ،ترجمه عسکر بهرامی ،تهران :انتشارات ققنوس.

بدين ترتیب اعتقاد مشترک به آمدن منجی موعود و

 -93بويس ،مري .)9336( .تاريخ كیش زرتشت ،ترجمه

بنیانگذار حکومت واحد جهانی بر اساس عدالت و آزادي،

همايون صنعتی زاده ،تهران :انتشارات توس ،چاپ دوم.

در ابعاد بسیارگسترده در كتب مقدسه و اديان بزرگ به چشم

 -94پورداوود ،ابراهیم .)9334( .سوشیانس ،تهران :انتشارات
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فروهر.

 -23هاكس ،جیمیز .)9333( .قاموس كتاب مقدس ،تهران:

 -95حکیمی ،محمدرضا .)9336( .خورشید مغرب ،تهران:

انتشارات اساطیر.

دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،چاپ دهم.

28-Encyclopedia of world religions (1998),
edited by Doniger, W., 9th edition, MerrianWebster, United States.
29-The world religions reader (2000), edited
by Becherlegge, G., 2nd edition, Routledge,
Great Britain.
30-Encyclopedia of Millennialism and
Milleial of Movements (2000), edited by
Landers, R., Routledge, New York.

 -96دانیلو ،ژان .)9313( .ريشه هاي مسیحیت در اسناد بحر
المیت ،ترجمه علی مهدي زاده ،قم :نشر اديان .
 -93شايگان ،داريوش .)9346( .اديان و مکتبهاي فلسفی
هند ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 -91صادقی ،محمد .)9362( .بشارت عهدين ،تهران:
انتشارات دار الکتب االسالمیه.
 -91مجلسی ،محمد تقی 9413( .ه.ق .).بحاراالنوار ،بیروت:
چاپ سوم.
 -21كاي باي و ديگران .)9341( .مجموعه مقاله از ديانت
زرتشتی ،ترجمه فريدون وهمن ،تهران :بنیاد فرهنگ.
-29كري ،ولف .)9351( .درباره مفهوم انجیلها ،ترجمه
محمد قاضی ،تهران.
-22گرينستون ،جولیوس هیلل .)9333( .انتظار مسیحا در
آيین يهود ،ترجمه حسین توفیقی ،قم :مركز مطالعات و
تحقیقات اديان و مذاهب.
 -23مشکور ،محمد جواد .)9311( .خالصه اديان در تاريخ
دينهاي بزرگ ،تهران :انتشارات شرق.
 -24موحديان عطار ،علی و جمعی از نويسندگان.)9311( .
گونه شناسی انديشه منجی موعود در اديان ،قم :انتشارات
دانشگاه اديان و مذاهب.
 -25ناس ،جان بی .)9311( .تاريخ جامع اديان ،ترجمه علی
اصغر حکمت ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ
يازدهم.
 -26هاردي ،فريدهلم .)9336( .اديان آسیا ،ترجمه
عبدالکريم گواهی ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.

