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چکیده
تفکر «ونجی گرایی» و «اعتقاد به نجاتبخش جهانی» ،نزد اقوام و ولل ،با آیینها و فرهنگهای وتفاوت
وطرح است .چشناندازی که ادیان در وورد نجات در آخرالزوان ارائه وی کنند ،در تبلور جایگاه ادیان و استقبال
وردم از آن دین نقش وههی خواهد داشت .ادیان غیر ابراهیهی ههانند ادیان ابراهیهی دارای چشنانداز نجات
در آخرالزوان هستند .آنچه به عنوان وسئله در این پژوهش وورد توجه است« ،درک و تبیین چشنانداز
ونجی گرایی در آخرالزوان در ادیان غیر ابراهیهی» است .از اینرو ،این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و با
هدف تبیین چشنانداز ابعاد نجات در رویکرد ونجی گرایی ،درصدد تبیین ویژگیهای ونجی و عالئن ظهور آن
و چرخه نجات در ادیان غیر ابراهیهی است .براساس بررسیهای انجام شده ،چشنانداز ونجی در ادیان غیر
ابراهیهی دارای ویژگیهای ونحصر به فردی است که هر یک از ادیان دارای عالئهی در سه سطح قبل ،حین و
بعد از ظهور ویباشد .در چرخه ظهور نیز هر یک از ادیان دارای رویکردهای وختلم و وتهایزی است که این
رویکردها در قالب دو رویکرد «خطی» و «دوری» قابل طرح و بررسی هستند.
واژگان کلیدی :ونجی ،چشنانداز نجات ،ادیان غیرابراهیهی ،چرخه نجات.
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وقدوه

وجود وقولهای به نام «چشن انداز» ،بخش جدایی ناپذیر در بررسی وؤلفههایی است که به
نوعی با وفهوم «آینده» در ارتباط است (وونرو :0189 ،ص« .)09چشن انداز» ،افقی از آینده وطلوب

برای افراد و جواوت ایجاد وی کند .به طور وعهول ،افراد با وروری بر رویدادهای گذشته و وضعیت

کنونی ،به سوی آیندهای وطلوب و شناسایی راههای وخصوص برای رسیدن به آن حرکت
وی کنند (« .)www.wfs.org/methods/visioningچشنانداز» ،عهدهترین نیروی انگیزشی

بشر است .از ههینرو ،در پشت انجام دادن هر کار ،باید چشناندازی وجود داشته باشد .چشنانداز
نحوه رفتار در زندگی را رقن ویزند .فقدان چشنانداز ،به وعنای فقدان وعیاری است که زندگی را

به سهت و سویی وعین هدایت وی کند و زندگی بدون لهس وسیر ،به وعنای کارهایی است بدون

هدف و ونابعی بدون استفاده .به ههین دلیل چشنانداز را ویتوان شهد زندگی ،پیشنیاز اشتیاق و

وایه ابرام و پشتکار فعالیتهای زندگی برشهرد (وونرو :0186 ،ص.)62

«اعتقاد به ونجی و آووزه نجات» ،یکی از دیرینهترین چشناندازهای بشر در طول تاریخ بوده

که ههواره وورد توجه جدی جواوت قرار گرفته است .انسانها از گذشته دور ههواره نسبت به

نجات خود دغدغه داشته و این به نجات اخروی و وعاد ونحصر نهیباشد ،بلکه سرانجام
سعادت در این دنیا را نیز شاول ویشود .این اعتقاد در ادیان غیرابراهیهی نیز از جایگاه ویژهای
برخوردار است .لذا اعتقاد به ونجی و وصلح جهانی برای جاوعه بشری ،چشناندازی ارزشهند

تلقی وی گردد؛ زیرا اگر نااویدی و ی س در جاوعه ایجاد شود ،سعادت و خوشبختی آن جاوعه از
لحاظ گوناگون در وعرض سقوط قراروی گیرد .اگر جاوعه انسانی نااوید و بدون چشنانداز به
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زندگی اداوه دهد ،نهیتواند ارزشها و هنجارهای انسانی را در جاوعه گسترش دهد؛ در نتیجه

نهیتوانند زندگی توأم با خوشبختی و آسایش را برای اعضای جاوعه تضهین کند .به ههین
دلیل ،ادیان وختلم نسبت به وقوله چشنانداز نجات ،اهتهام جدی دارند.

در این بین ،ادیان غیر ابراهیهی نیز به ووضوع و بحث در زوینه چشنانداز نجات پرداخته و در

این خصوص آووزهها و وباحثی ارائه وی کنند .ادیان غیر ابراههی نیز به وضوح این را دریافتهاند که

ترسین چشنانداز نجات ،ویتواند نوعی اطهینان خاطر و آراوش درونی برای ارکان جاوعه ایجاد
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کند .هدف این پژوهش« ،تبیین و تحلیل چشنانداز نجات در ادیان غیر ابراهیهی» است .این

پژوهش درصدد است تا ووضوعات و ابعاد چشنانداز نجات در ادیان غیر ابراهیهی را وورد بررسی

قرار دهد .به ههین ونظور ،این سئوال وطرح ویشود که چشنانداز نجات در ادیان غیر ابراهیهی
بر چه ووضوعاتی تهرکز دارد؟ در این پژوهش اطالعات وورد نیاز از ونابت وعتبر و وطالعات انجام

شده در این حوزه گردآوری شده و این اطالعات با روش توصیفی  -تحلیلی ،وورد تحلیل و بررسی

قرار گرفتهاند .تبیین و تحلیل ابعاد چشنانداز نجات در ادیان غیر ابراهیهی ووجب ویشود تا بتوان
از این ادیان نسبت به ترسین آخرالزوان و آووزه نجات درکی صحیح به دست آورد.

وفهوم شناسی
 .5ونجی
«ونجی» در لغت به وعنای نجات دهنده و نجات بخش است (انوری :0180 ،ص.)91-41

این واژه از ریشه «نجی» و «نجو» ،به وعنای رهایی بخش و خالص کننده از چیزی است.

ههچنین لغت شناسان وفهوم واژه نجات را خالص (ابن ونظور :0717 ،ج ،06ص)117؛

جداشدن چیزی و رهایی از هالکت و شر (فراهیدی :0701 ،ج ،2ص)082؛ وعنا کردهاند .این
َ َ ََ
َ َْ
جی َناُ
<وأن َ ُ
ن ُاتق ْوا> (ورین)46 :؛
ن ُن َنجُی ُالذُی ُ
واژه در قرآن ،به خالص و رهایی وعنا شده است< :ث َ ُ
َ
ن ُ َآونوا> (نهل( )66 :راغب اصفهانی :0706 ،ص .)496ونظور از ونجی در این پژوهش،
الذُی َ ُ

نجات دهندهای جهانی است که برای رهایی و نجات انسانها آفریده شده است.
 .5چشن انداز نجات

ص)00؛ فضایی از آینده را ترسین وی کند .به اینصورت که وختصاتی از آینده را نقش ویزند

ویشود،
(پورعزت :0189 ،ص .)84از لحاظ وفهووی ،به آنچه از آینده در نظر وجسن 
ویگویند (انوری :0186 ،ج ،1ص .)6161در اصطالح نیز به وعنای بینش و دور
«چشنانداز» 

اندیشی وبتنی بر تصور و تجسن آینده است (رضائیان :0186 ،ص .)11-60براساس برخی از

وطالعات انجام شده ،چشن انداز ههراه با بینش درونی براساس بازاندیشی ،ارائه کننده

چیزهایی است که پروردگار در جهان وعنا تدارک دیده است (وونرو :0186 ،ص .)70به ههین

بررسی و تحلیل انجهن حجتیه در وقایسه با...

«چشن انداز» به عنوان یکی از ووضوعات وحوری در آینده پژوهی (عنایت اهلل:0188 ،
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دلیل چشن انداز باید هر دو بعد وادی و وعنوی را شاول باشد (عنایت اهلل :0188 ،ص.)06-00

ویشود و با ایجاد ذهنیت،
در این صورت است که چشن انداز از قدرت کششی باالیی برخوردار 
حس ،وقصد و عزم وشترک ،ووجب حرکت به سهت تعالی و سعادت ویشود (گودرزی:0189 ،

ص .)16ونظور از چشنانداز نجات در این پژوهش ،شهایی 1از آینده ظهور ونجی ویباشد؛ به

طوری که وختصات رهایی از آلودگیها ،ستن و خشونت در آخرالزوان را ترسین وی کند.
چشنانداز ،نجات در دو ُّبعد وادی و وعنوی و نیز انگیزههای درونی برای تحقق بخشیدن به
جاوعهای عاری از هرگونه پلیدی و پلشتی را وهیا وی کند.
پیشینه نظری پژوهش

به ونظور تحلیل و بررسی چشن انداز نجات در ادیان غیر ابراهیهی ،ضروری است که از ووضوع

ونجی و رویکرد نجات در این ادیان درک صحیح و درستی به دست آورد .به ههین دلیل ،برای

تحلیل و بررسی چشنانداز نجات در ادیان غیر ابراهیهی ،وروری کوتاه بر رویکرد ونجی گرایی در
برخی از وهنترین ادیان غیر ابراهیهی ،ضرورت دارد .آشنایی با نگاه ادیان غیرابراهیهی در وورد

ونجی و ونجی گرایی ،زوینه تبیین و تحلیل چشنانداز این ادیان در وورد نجات در آخرالزوان را

فراهن وی کند .به ههین ونظور ،قبل از بررسی چشنانداز نجات در ادیان غیر ابراهیهی ،به
تاریخچهای از ونجی گرایی در برخی از شاخصترین ادیان غیر ابراهیهی اشاره ویشود:
 .1ونجی در آیین زرتشتی
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براساس دیدگاه افرادی که تاریخ تولد زرتشت پیاوبر١را به قبل از یهود ،یعنی 00هزار سال یا

2هزار سال ق.م ویدانند (پورداوود ،بیتا :ص)68؛ ویتوان ادعا کرد که اندیشه ووعودگرایی در

آیین زرتشت ،نسبت به سایر ادیان دارای سابقه بیشتری است .البته قول صحیح تولد زرتشت

__________________________________

 .1تصویری کلی از چیزی بدون جزئیات آن (وعین :1388 ،ج ،2ص.)2073
 .2در وسایل الشیعه ج  ،15باب  ، 41چاپ بیروت ،چنین روایتی از اوام صادق؟ع؟ به نقل از رسول خدا؟لص؟ آوده است:
«برای قوم وجوس پیاوبری بود که کشته شده است؛ ان املجوس کان هلن نیب فقتلوه و کتاب أحرقوه ،أتاهن نجهین حکتاهبن ىف اثىن
عشر الف جلد ثور» (کلینی :1407 ،ج ،3ص.)568-567
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را حدود سال  221ق.م ویدانند (توفیقی :0186 ،ص .)64به هر حال ویتوان آیین زرتشت را از

پیشگاوان ووعودگرایی و وسئلهونجی در آخرالزوان دانست .برخالف دیگر ادیان که وعهوال

ونتظر یک ووعود نجاتبخش هستند ،زرتشتیان ونتظر سه ووعود ویباشند که هر یک از آنها

در فاصله هزار سال از دیگری ،ظهور وی کند .بنابراین ،زرتشتیان دارای ووعود سه گانهای

هستند؛ در حالی که از «گاتها» (سرودههای زرتشت) 1این ووعود سهگانه ،در پایان تاریخ
َ
برداشت نهیشود؛ با این حال از سایر کتابهای وذهبی زرتشتی ،نظیر «یشتها»َ « ،2بندهش»،3
«دینکرت»َ « ،4زند وهوون یسن» 5و «جاواسبناوه» 6ویتوان وفهوم «سوشیانت» یا «سوشیانس»

را برداشت کرد .بهطور کلی ،براساس کتابهای زرتشتی به غیر از گاتها ،سه هزاره پایان تاریخ

بشر یا سه هزار ساله چهارم ،بشر شاهد ظهور سه ووعود خواهد بود که عبارتند از:
َ
ُّ َ
« .0اوخشیت ار َته» 7به وعنای کسی که قانون وقدس را ویپروراند (نیرودهنده و روا کننده
قانون دین و داد زرتشت) .اوروزه این نام را «اوشیدر» یا «هوشیدر» ویگویند (پورداود:0964 ،
ص02-07؛ ههان :0162 ،ج ،6ص 011و  010و رضی :0176 ،ج ،6ص.)444
ُّ َ
« .6اوخشیت ن َهه» یا «ن َهنگه» ،به وعنای کسی که نهاز را بر پا ویدارد .اوروزه او را اوشیدرواه

یا هوشیدرواه ویگویند .در کتابهای پهلوی به صورت خورشیتهاه و اوشیترواه ضبط شده است
(پورداوود :0964 ،ص.)06

__________________________________

« .3بندهش» را ویتوان به آفرینش آغازین وعنا کرد و خود عنوان کتابی است که در قرن سوم هجری توسط «فرنبغ دادگی»
گردآوری شده است.
« .4دینکرت» (دینکرد) بزرگترین و وهنترین کتاب زرتشتی است وشتهل بر نه دفتر که اوروزه دو بخش نخستین آن در
دست نیست (آووزگار یگانه.)1386 ،
 .5این کتاب در اصل براساس «بههن یشت» تألیف شده و وشتهل بر پیشگوییهایی از دوره آخرالزوان است.
 .6ووضوع این کتاب پیشگوییهای جاواسب ،وزیر زرتشتی گشتاسب شاه کیانی ،درباره وقایع آخرالزوان است.
 Ertahـ  Evakhshitیا  eretaـ 7 .ukhsyat

بررسی و تحلیل انجهن حجتیه در وقایسه با...

 .1از زرتشت سرودههایی برجای واند که «گاتها» یا «گاهانها» خوانده ویشود (به نقل از ناس :1382 ،ص.)456 ،455
ً
« .2یشت» ( )yastبه هر یک از  21سرودی وی گویند که وجهوعا سووین و بلندترین بخش اوستای کنونی را تشکیل ویدهند.
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َ « .1ا َ
ستوت ار َته» ،به وعنای کسی که ههه از پرتو او به زندگی فناناپذیر ویرسند .استوت ارته

ههان سوشیانس ،سووین و آخرین ووعود در آیین وزدیسنا ویباشد (ههان :0162 ،ص 010و

 .)016در وورد سوشیانس در یسنا آوده است که «ههه فروهرهای نیک توانای وقدس پاکان را
ویستاین ،از آن [=فروهر] کیوورث تا سوشیانت پیروزگر» (یسنا  ،62بند  .)01درجای دیگر نیز
آوده است« :به سوشیانت پیروزگر درود ویفرستن» (یسنا  69بند .)68

بنابراین ،طبق آووزههای آیین زرتشت ،تولد پیاوبر این آیین ،در پایان هزاره نهن و یا آغاز

هزاره دهن بوده و بعد از وی ،سه پسر از نسل او خواهند آود که ووعودهای نجاتبخش در این

آیین وعرفی شدهاند و هر کدام به فاصله هزار سال خواهد آود که آخرین آنان سوشیانس است،

که در پایان هزاره دوازدهن ظهور خواهد کرد .او ووعود اصلی زرتشتیان وحسوب ویشود.
 .5ونجی در آیین هندو

تنوع و پیچیدگی عقاید در «هندوییزم» داونهدار و گسترده است .به بیان دیگر ،هندوییزم

عبارت است از سیستهی وذهبی -اجتهاعی که در ویان وردم سرزوین هند در قرن سوم ق.م،

رشد و نهو یافته است (ناس :0186 ،ص .)011ونجی در آیین هندوییزم «کلکی» یا «کلکین» نام
َ
دارد ،که دههین اوتاره (وظهر) ویشنو است و در پایان کلی یوگه خواهد آود؛ زوین را از دست

شاهان درندهخو نجات ویدهد و دهروه را برقرار خواهد کرد (ووحدیان :0180-0181 ،ص.)002

او به وثابه یک براههین ،در پایان عصر کلی در قریه سهبهله زاده خواهد شد و «کاله» (زوانه) او را
برخواهد انگیخت (جاللیوقدم :0161 ،ص.)691
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بنابراین ،در آیین هندو ،از ووعود نجاتبخش ،به «کلکی» نام برده ویشود ،که در پایان

آخرین دوره زوانی از ادوار چهارگانه خانه جهانی ،یعنی «کالی یوگه» ظهور خواهد کرد .او سوار بر
اسبی سفید و با شهشیر آخته و شهابگون ظهور وی کند تا شرارت و ظلن را از ریشه َبرکند و عدالت
و فضیلت را برقرار کند .کلکی جنبه «الوهیت» نیز دارد .او وردی الوهی و به نوعی وتحد با وقام

بیانتهای خداست (ووحدیان :0180-0181 ،ص.)002
 .1ونجی در آیین بودا
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تفکر ونجی در آیین بودا برگرفته از اندیشه هندویی است و با دیگر آیینهای هندی ،به ویژه

آیین چین ،دارای ارتباطی تنگاتنگ است .لذا در بسیاری از زوینهها ،این دو آیین دیدگاه
وشترکی دارند؛ نظیر ادوار تاریخی و آودن ووعود برای نجات .چین ،کره و ژاپن ،از جهله

کشورهایی هستند که تحت ت ثیر افکار و اندیشه ووعود آیین بودا ویباشند .نکته قابل توجه در

این زوینه ،آن است که ساکنان وناطق بودایینشین آسیا ،وعتقدند که ونجی در ونطقه

خودشان زاده خواهد شد .بنابراین ،نه تنها او را بیگانه نهیدانند ،بلکه وی را یکی از خودشان به

شهار ویآورند (لنکستر و شجاعی :0181 ،ص.)660-606

ووعود در آیین بودا« ،ویتریه» نام دارد .این واژه در زبان َسنسکریت از ریشه «ویتره» ،به

وعنای وهربانی و دوستداشتنی است؛ ولی در زبان پالی ،او را «ویته» ویگویند .در االهیات

بودایی او را بودای پنج (ههان :0181 ،ص )666و آخرین بودا از بوداییان زوینی ویدانند که
هنوز نیاوده است؛ اوا روزی خواهد آود تا ههگان را نجات دهد .او را در «نهادنگاری بودایی» به

هیبت وردی در وضعیت نشسته آواده برخاستن نهایش ویدهند تا نهادی باشد از آوادگی برای

قیام (ولفانگ شووان :0146 ،ص .)060برخی نیز او را «بودای هفتن» ناویدهاند .از ونظر برخی
دانشهندان ،اندیشه بودای آینده (ووعود) ،دارای ریشه ایرانی سوشیانت رهاییبخش است.
َ
از دیدگاه پیروان وعهول ،ویتریه روشی بود برای ایجاد ک َروه کردار نیک برای خودشان و

تضهین کننده رستگاری آنها در آینده .بنابراین ،عنصر اولیه و سرنوشتساز ،آروان ویتریه است

که برای هدایت بشر به دورهای بهتر ظهور کرده است ،یا ظهور خواهد کرد (شاکری زواردهی،

 :0188ص.)616

ازجهله ادیان یا به عبارتی وکاتب دیگری که به ونجی و ووعود جهانی وعتقد هستند؛ آیین
«کنفوسیوس» و «دائو» ویباشند .این دو آیین ،دارای وجوه وشترک و وتفاوتی هستند که در

برخی ووارد تفکر ونجی در آنها بسیار پررنگ و در برخی ووارد کن رنگ است .ههچنین گاه

تداخل آووزه دارند و هویت وستقلی در آنها دیده نهیشود.

برای نهونه در کشور چین ،آیین کنفوسیوس در کنار دائو دیده ویشود؛ زیرا کنفوسیوس

عهدهدار تبیین فلسفه سیاسی ،اخالقی و اجتهاعی چینیها است؛ در حالیکه آیین دائو ،بیان

بررسی و تحلیل انجهن حجتیه در وقایسه با...

 .4ونجی در آیین کنفوسیوس
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کننده جهانبینی عرفانی آنها ویباشد .لذا کنفوسیوس در این زوینه وعده دقیقی ندارد؛ اگرچه

شعار بازگشت به عصر فرزانه شاهان باستان را سرلوحه اندیشههای اصالحی خویش قرار داده

است .ایجاد حکووتی ههانند حکووت پادشاهان باستان از آروان اصلی وی تلقی ویشود و
شخص خاصی را وعده نهیدهد.

 .5ونجی در آیین دائو

تفکر ووعودگرایی در آیین دائو پررنگتر است .به عنوان نهونه :برپایه وتن «زندگی قدیس

آخرالزوان و پروردگار طریقت» ،نوشته شانگ چینگ؛ ووعود در یک سال «جن _ چن» ،یعنی

بیستونههین سال از دوره شصت ساله« ،لی هونگ» ظهور خواهد کرد تا جهانی نو برپا کند که
در آن ،برگزیدگان تحت حکووت «قدیس آخرالزوان» زندگی کنند (ووحدیان :0181 ،ص.)066

نهونه دیگر ووعودباوری عهیق در آیین دائو ،ظهور و بروز جریان پیاوبران دروغین و ودعیان

نجاتگری در تاریخ تحوالت آیین وذکور است .ویرچا الیاده در دایرة الهعارف دین ،از وتنی نام
ویبرد که به جریانهای ودعیان دروغین پرداخته است.

1

 .6ونجی در آیین وانی

در عقاید «وانوی» نیز اعتقاد به ووعود و ونجی بدین نحو است که در «انجیل زنده» ١که از وتون

وقدس وانویان به وانی ونسوب ویباشد؛ وانی خود را «فارقلیط» خوانده است؛ یعنی ههان کسی که

وسیح ،آودنش را وژده داده است .در یکی دیگر از آثار ادبی دینی وانویان ،به نام «زبور وانوی» که به

پیروی از زبور داوود سروده شده؛ وانی ههان فارقلیط وعرفی شده است و او را چنین توصیم وی کند:
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«او را بزرگ ویدارین؛ فارقلیط ،وانی را؛ پسر و روحالقدس را؛ آنان را ویستایین با راستی!» (آلبری،

بیتا :وزوور)661؛ گرچه در جایی دیگر ووعود دیگری به غیر از وانی نیز نوید داده شده است« :ای
فارقلیط! تو از عیسی نازل شدهای؛ با صلح آودی ،ای خورشید نوین جانهای آدویان! با صلح فراز

__________________________________
 .1ر.ک :الیاده ،ویرچا ،فرهنگ و دین ،برگزیده وقاالت دایره الهعارف دین ،تهران ،طرح نو.1374 ،
 .2انجیل زنده :این اثر به زبان سریانی نوشته شده و بخشی از آن از سریانی به یونانی ترجهه شده است.
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آودی ،ای خداوندگار وا ،وانی! بهای ٤تو را بستایین و ووعود نوین تو را» (ههان ،ص.)664

از برخی از اسناد که سالها پس از زوان وانی نوشته شده است ،برداشت ویشود که پیروان
١

وانی به ظهور وی در آخرالزوان اعتقاد داشتهاند .ههچنین در بخشهایی از کتاب شاپورگان

وانی ،به ظهور او اشاره نشده است ،بلکه از قراین برویآید که ظهور عیسی را انتظار داشته است.

بنابراین ،وجود ونجی و اعتقاد به آن در آخرالزوان از اعتقادات وانویان است.
چهارچوب وفهووی پژوهش

اعتقاد به ونجی و نجاتبخش جهانی ،از جهله چشناندازهایی است که در برخی از ادیان غیر

ابراهیهی بهصورت نوعی تفکر پایهای وجود داشته است و دارد .این چشنانداز در وکاتب و

ادیان غیرابراهیهی که عهدهترین خاستگاه آنها کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی (شاول

هند ،چین ،ژاپن ،تایلند و ویتنام) ویباشد ؛ سعی دارد تا جاوعه آروانی در آخرالزوان را ترسین
کند .در آیین زرتشت نیز این ووضوع وورد توجه قرار گرفته است و آیین وذکور در خصوص نجات
در آخرالزوان ،چشناندازهای نجات و رویکرد ونجی گرایی را ارائه وی کند .در این پژوهش به
ونظور تحلیل و بررسی چشن انداز در ادیان غیر ابراهیهی؛ به آن دسته از ادیان غیر ابراهیهی

وی پردازد که به نوعی به ووضوع ونجی و اندیشه نجات درآخرالزوان اشاره وی کنند و با بررسی
در گزارههای ووجود در ادیان وورد وطالعه ،ابعاد چشنانداز نجات در آنها وورد بررسی و تحلیل
قرار وی گیرند .ههچنین ادیان و آیین زرتشت ،هندو ،بودا و کنفوسیوس به عنوان شاخصترین
ادیان غیر ابراهیهی وورد توجه و بررسی واقت ویشوند.

طریق تهرکز بر نشانهها و عالئن ،فعالیتها را جهت و سهتوسو ویبخشد؛ به طوری که ویتوان

فعالیتهایی را که به ونظور تحقق چشن انداز صورت وی گیرد ،نظن بخشید (وونرو:0186 ،
__________________________________
ِ .1بها  :Bemaجشنی وانوی است ههانند عید ایستر که در واه وارس برگزار ویشد .در لغت به وعنای «تخت و اورنگ»
است .در اصل جشن عروج وینوییوانی است.
 .2شاپورگان یا شاهپورگان ،یکی از کتابهای وانی است که به زبان پهلوی ساسانی نوشته شده است (کریستین:1374 ،
ص 284و دانشناوه وزدیسنا :1378 ،ص.)342

بررسی و تحلیل انجهن حجتیه در وقایسه با...

چشناندازها ونعکس کننده کشش آینده هستند (عنایت اهلل :0188 ،ص .)61چشنانداز از
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ص .)071-017با توجه به این که چشنانداز بر نشانهها و عالئن تهرکز دارد ،برای تبیین ابعاد

چشنانداز نجات در ادیان غیر ابراهیهی ،باید به ووضوعاتی توجه کرد که به عنوان نشانه و عالئن،
ایجادکننده کشش آینده هستند .با بررسیهای انجام شده در زوینه ووضوع نجات در ادیان وورد

وطالعه ،سه ووضوع که به عنوان نشانه و عالئن وحسوب ویشوند ،به عنوان ابعاد چشنانداز

نجات در ادیان غیر ابراهیهی وورد شناسایی قرار وی گیرند .این سه ووضوع عناصر وههی هستند
که چارچوب وفهووی پژوهش را شکل ویدهند و گردآوری اطالعات وورد نیاز بر این سه ووضوع

وبتنی ویشود .در واقت این سه ووضوع ،در تبیین و انعکاس آینده نجات در ادیان غیر ابراهیهی،

دارای نقش وههی هستند .هر یک از ابعاد سه گانه چشنانداز نجات در ادیان غیر ابراهیهی که در

این پژوهش وورد بررسی و تحلیل قرار وی گیرد ،در تصویر شهاره 0نشان داده ویشود:

ویژگیهای منجی

چرخه نجات

عالئم ظهىر منجی
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تحلیل یافتههای پژوهش

پس از بررسی گزارههای ورتبط با چشن انداز نجات در ادیان وورد وطالعه در این پژوهش؛ ابعاد
چشنانداز نجات در ادیان غیرابراهیهی ،در سه وحور ذیل وورد بررسی و تحلیل قرار وی گیرد:
 .5ویژگیهای ونجی

ویژگیهای ونجی در چشنانداز آیین زرتشت ،دارای خصوصیاتی سهگانه است .بهطور کلی

آنها (ونجیان آیین زرتشتی) انسانهای برگزیدهای هستند از نسل زرتشت ،که باید دین او را به
108

کهال برسانند و این آیین را از پیرایهها و بدعتها دور کنند .براساس وتون زرتشتی ،ونجی

اصلی ،آخرین فرد از نسل زرتشت است که نام او سوشیانس ٤و وظهر تهاوی انسانها ویباشد.
این ونجی دارای جایگاه ّفرایزدی است و در زوان او ،کیخسرو و توس ،برویخیزند و او را در

برقراری حکووت نیکان یاریاش ویکنند .از جهله اقداواتی که وی در زوان ظهورش انجام
ویدهد ،این است که به دستور او وردم جهت ویشوند و سپاه فراهن وی کنند و با شرک و بدعت

ویجنگند .ههچنین سوشیانس و وور زنده کردن وردگان و برپاداشتن رستاخیز (تنپسین)
ویباشد (شاکری زواردهی :0188 ،ص.)611

براساس دیدگاه زرتشتیان ،سوشیانس فقط جنبه پهلوانی و جنگجویی ندارد ،بلکه دارای

جنبه روحانی و وعنوی نیز ویباشد .او از دیدگاه ستایش و پرستش ،به جهان وینگرد و این
جهان را از هر ظلن و ستهی پاک و جاودانه وی کند .لذا بعد از این ،دیگر ههه وردم وطیت

فروانهای دینی و با یکدیگر دوست و وهربان خواهند بود .بنابراین ،ویتوان ویژگیهای ونجی

در چشن انداز نجات در آیین زرتشت را در ووارد ذیل خالصه کرد:

 .0ونجی ،نجات جهعی بشر را وورد نظر دارد؛ زیرا به جنگ دروغ و بدی ویرود و آیندهای

بدون شرک ،دروغ و بدعت را نوید ویدهد؛

 .6ونجی ،نگاه جهانی دارد و در دایره تنگ قوویت گرفتار نیست؛ برخالف یهود که به ونجی

نگاه انحصارگرایانه و قوویتی دارد؛

 .1ونجی ،نوعی نیست ،بلکه شخصی است؛

 .6ونجی ،و وور زنده کردن وردگان و برپاداشتن رستاخیز (تن پسین) است (جهعی از

نویسندگان :0189 ،ص.)77-12

اوا براساس آووزههای هندو ،ونجی(کلکی) دارای جایگاه ویژهای است و طبق پیشبینیها

ههچون قهروانی نیرووند ،سوار بر اسب سفید قیام وی کند و بر تهام نیروهای بشر پیروز وی گردد.
__________________________________
 .1برخی از وحققان وسلهان نام ونجی ووعود در کیش زرتشتی را «استدریکا» دانستهاند (اواوی کاشانی :1386 ،ج،1
ص.)357-356

بررسی و تحلیل انجهن حجتیه در وقایسه با...

 .7ونجی ،دارای جنبههای روحانی و وعنوی ویباشد؛
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ههه دزدان را نابود وی کند و زوین را به براههینان ویبخشد .به عصر آهن پایان خواهد داد و شریران

را نابود وی کند .او به شکل یک غول ،با سری شبیه اسب ظاهر ویشود و وقتی و ووریت خود را انجام

داد ،دوباره در ویشنو جذب ویشود .در واقت ونجی در چشنانداز هندو این گونه وصم ویشود:
جنگجویی زیناوند ،وسلح به سپرهای جواهرنشان ،در حالیکه در یک دست شهشیر ویرانگر را

ویچرخاند و در دست دیگر صفحهای ودور دارد (شاکری زواردهی :0188 ،ص .)666-660برخی از
وهنترین ویژگیهای ونجی در چشنانداز نجات در آیین هندو در ذیل ارائه ویشود:
 .0ونجی ،شخصی است؛

 .6ونجی ،دارای جنبه الوهی است؛

 .1ونجی ،به لحاظ کارکرد ،به نجات جهت ویاندیشد و رسالتی وعنوی و اجتهاعی برعهده دارد؛
 .7ونجی ،به لحاظ ویژگیهای ظاهری و شخصیتی ،به ونجی اسالوی شباهت عجیبی دارد؛

 .6اندیشه ونجی در آیین هندو ،به هیچ وجه «قوم ودار» نیست و به رغن ظاهر نژاد ودارانه

دین هندویی ،کاوال «جهان شهول» است (ووحدیان عطار :0180-0181 ،ص.)004
ّاوا ونجی در آیین بودایی «نجاتبخشی فردی» است و اهداف اجتهاعی را  -الاقل باالصاله -
وورد توجه ندارد .لذا شاید بتوان نجاتبخشی ونجی بودایی را از نوع «صرفا وعنوی» تلقی کرد.

او دارای خصایص بشری _ الوهی و دارای رسالت جهانی است؛ زیرا شاهدی بر عنایت ویژه او به

قوم و ولت خاصی نیست .دیدگاه بوداییان نسبت به ونجی «رو به آینده» است؛ گرچه بازآفرینی

و رواج آووزههای گذشته را نیز وورد نظر دارد .ونجی در آیین بودا ،فقط با پایان عالن ورتبط

نیست و از زوره ونجیهای «صرفا پایانی» نهیباشد و ویتوان آن را از وصادیق «هزاره گویی» (به
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وعنای عاوش) وحسوب کرد .به عبارت دیگر ،ونجی در آیین بودا دارای ویژگیهای ذیل است:
 .0ونجی ،ووعودی صرفا وعنوی است؛

 .6ونجی ،دارای خصایص «بشری _ الوهی» است؛
 .1ونجی ،دارای رسالت جهانی است؛

 .7ونجی ،به سبب وصداق هزاره گرایی در این آیین از زوره ونجیهای «صرفا پایانی»

نهیباشد (ههان.)009 ،
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با بررسیهای انجام شده در ادیان غیر ابراهیهی وورد وطالعه ،هر یک از آنها در

چشناندازهایی که از ونجی و رویکرد ونجی گرایانه ارائه وی کند؛ ویژگیهایی را برای ونجی ابراز

ویدارد .جدا از اختالفات و اشتراکات ووجود در ویژگیهای ارائه شده ،نکته وورد توجه در این
پژوهش ،این که ادیان غیر ابراهیهی وورد وطالعه در این پژوهش در چشناندازی که از نجات

ارائه وی کنند ،ویژگیهای ونجی ،یکی از ابعاد و ارکان وهن چشنانداز آنها وحسوب ویشود.
 .5چرخه نجات

دووین ُّبعد از ابعاد چشن انداز نجات در ادیان وورد وطالعه در این پژوهش« ،چرخه نجات»

است .غالبا در ادیان غیرابراهیهی ،پدیده هزاره گرایی و دورههای تاریخی دیده ویشوند که

براساس این دورهها و هزارهها ظهور ونجی خود را پیش بینی وی کنند .این دورههای تاریخی به
دو نحو قابل بررسی و تحلیل هستند:

 .0چرخه خطی :این چرخه نجات هن در ادیان ابراهیهی و هن در ادیان غیر ابراهیهی وجود

دارد .بهطور کلی در این تفکر ،حرکت تاریخ و سیر وجودی انسانها از یک نقطه آغاز ویشود و در
یک نقطه نیز به پایان ویرسد.

در تفکر زرتشتی ،حرکت جهان به بصورت خطی است و ههچون ادیان ابراهیهی ،جهان را

دارای آغاز و پایان ویدانند؛ با این تفاوت که طی چند هزاره ،ونجیان این آیین ظهور وی کنند و

در هزاره آخر ،ونجی اصلی ،یعنی سوشیانت ظهور خواهد کرد .بنابراین ،در آیین زرتشت ،برخالف

برخی از ادیان که وعهوال ونتظر یک ووعود نجاتبخش هستند ،سه ووعود وجود دارند و هر یک

از آنها به فاصله سه هزار سال از دیگری ظهور وی کند .در وورد این ادوار تاریخی ،در وتون

این دوره جهانی را به وناسبت دوازده برج سال طبیعی و دوازده نشان ونطقةالبروج ،وتشکل از
دوازده هزاره عنوان وی کنند .قراینی نیز وجود دارند که رقن اصلی را2 ،هزار سال ویدانند و

بهتدریج به 9هزار سال و 06هزار سال افزایش یافته است (بویس ،صنعتی زاده:0147 ،

ص .)190اویل بنونیست در این زوینه وینویسد9« :هزار سال عقیده زروانیان و 06هزار سال
اعتقاد وزدیسنان غیر زروانی است» (بنونیست ،سرکاراتی :0144 ،ص 41به بعد)؛ اوا نیبرگ

عقیده دارد« :عهر جهان بنابر رأی زروانیان06 ،هزار و بنابر اعتقاد وزدیسنان غیر زروانی 9هزار

بررسی و تحلیل انجهن حجتیه در وقایسه با...

زرتشتی اتفاق دیدگاه وجود ندارد .برخی از وتون ،جهان را وتشکل از نه هزاره ویدانند و برخی
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سال است» (نیبرگ ،نجن آبادی :0169 ،ص.)184

 .6چرخه دوری :در حرکت دوری ،تاریخ جهان ،بعد از پایان یک دور ،دور بعدی ،در ههان نقطه

آغاز ،وجددا شروع خواهد شد و به این شکل نیست که جهان در یک نقطه به طور کاول پایان یابد.

به عنوان وثال ،ادوار تاریخی براساس آووزههای هندو ،به شکل خطی نیست ،بلکه دورانی

است؛ یعنی جریانی که کلیات آن تکرار ویشود ،در پایان هر دور ،وجود جهان باید به پایان برسد

و پیش از آن ،برای ورود به دور جدید آواده شود؛ یعنی آغاز جهان کنونی که وا در آن زیست

وی کنین ،نقطه پایان ورحلهای دیگر از هستی است و دور وجود فعلی در جایی به نهایت خود
خواهد رسید که آغازی خواهد بود بر دور بعدی و این حرکت دایرهوار را حدی نیست .از دیدگاه

برخی از ادیان ،نظیر بودا و هندو حرکت تاریخ دورانی است (شاکری زواردهی :0188 ،ص.)607

اصل اعتقاد به وجود اعصار در آیین هندویی ،اوری است که به فرجامشناسی آن آیین ورتبط

است .در این آیین ،چهار عصر «یوگه» (کریته ،ترتا ،دواپره و کلی) وجود دارند و هر چهار عصر با
دورههای آغازین و پایانی هر یک ،در وجهوع «وهایوگه»06 ،هزار سال را تشکیل ویدهند که هر

سال آن وعادل  121سال انسانی است و لذا وجهوعا 716هزار سال را در برویگیرد .یکصد
َ
َ
وهایوگه یک کلپه را ویسازند و در پایان عصر کلی از هر کلپه ،نابودی جهان با آتشسوزی و سیل

به وقوع خواهد پیوست (جاللی وقدم :0161 ،ص .)684-686هر یوگه با انهدام جهان پایان

یافته و با خلق دوباره آن ،یوگه دیگری آغاز ویشود (ههان ،ص.)696

چرخه نجات در آیین بودایی ههچون آیین هندویی است .براین اساس ،حرکت و جریان

وجود و تاریخ بهصورت دوری است .آنان برای جهان ،آغاز و پایان واحدی وتصور نیستند.
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بنابراین ،چرخه نجات براساس اعتقاد آنها به صورت دوری است .هر دور ،بعد عظیهی را شاول

است که پایان آن ،آغازی برای دور بعدی خواهد بود؛ جریانی که به شکل الیتناهی اداوه

وییابد .ادوار جهان (یوگهها) و دورههای بزرگتر (کلپهها به سنسکریت و کپهها به پالی) در
آیین بودایی ،وشابه اعتقادات هندویی هستند؛ گرچه دارای تفاوتهایی نیز ویباشند .یوگهها

با کلی یوگه شروع ویشوند ،تا به کریته یوگه برسند؛ سپس با ترتیب وخالم آن پیش ویروند تا

باز به کلی یوگه برسند .لذا به جای یک وهایوگه ورکب از چهاریوگه ،در اینجا هر وهایوگه از
َ
َ
هشت دوره تشکیل و «انتره کلپه» ناویده ویشود.

با توجه به بررسیهای انجام شده در این پژوهش ،چرخه نجات در ادیان غیر ابراهیهی ،به دو

صورت «خطی» و «دوری» وطرح شده است .وجه تهایز هر یک ازاین ادیان را ویتوان در نگاه و

رویکرد آنها به وقوله هستی و جهان برشهرد.
 .1عالئن ظهور ونجی

یکی دیگر از ابعاد وورد توجه در چشنانداز نجات در ادیان غیرابراهیهی وورد وطالعه در این

پژوهش؛ عالئن ظهور ویباشد .بهطور کلی ویتوان برای ظهور ونجی عالئهی را بیان کرد که

براساس تعالین ادیان وذکور ،در برخی ووارد ،آن عالئن بهصورت وشترک و در برخی ووارد نیز

وتفاوت هستند .عالئن ظهور وعهوال به سه دوره «قبل از ظهور»« ،زوان ظهور» و «بعد از ظهور»

تقسین وی گردند:

 .5-1قبل از ظهور

عالئهی را که در چشنانداز زرتشتیان حول وبحث وضعیت جهان ،پیش از ظهور ونجی ذکر
گردیده و بدین نحو توصیم شده است:
جهان انباشته از ظلن و ستن ،سیاهی و تباهی است که در آن ههه کس و ههه چیز گرفتار

سختیها ،زشتیها و نابساوانیها ویشوند و راهی جز فساد و نابودی نهیپیهایند .بنابر وتن

زند و هوون یسن در ابتدای هزاره زرتشت که از آن با عبارت «پستترین زوان» یاد شده

است ،دیوان گشاده ووی خشنتخهه بر ایران چیره ویشوند و به زشت کاوی و ستن
فروانروایی و ههه چیز را تباه و ویران وی کنند .ههه چیز واژگونه شده و نه تنها شیرازه اوور

دست داده است .ظهور ابرهای بیباران در آسهان ،وزش بادهای بیووقت سرد و گرم و ایجاد

فصول ناونظن سال ،ههراه با گروا و سروای سخت و طاقت فرسا ،خشك شدن چشههها و

بیبرشدن دانهها و غلهها از آنجهلهاند (شاکری زواردهی :0188 ،ص .)091انسانها

ههانند گیاهان ،کنتر زاد و ولد وی کنند و این تغییرات به چهارپایان نیز راه یافته است؛ به

طوری که چهارپایان اهلی چون گاو و گوسفند و اسب کنتر ویزایند و شیر آنها کنچربی و
ووی آنان کنتر و پوستشان ُّتنكتر است و اسب کارزاری زور و نیروی کنتری دارد
(آصمآ گاه :0184 ،ص.)74 _ 76

بررسی و تحلیل انجهن حجتیه در وقایسه با...

فردی و اجتهاعی از هن گسیخته ،بلکه نظام طبیعت نیز جریان طبیعی و ههیشگی خود را از
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به عنوان نهونه در اوستا این عالئن بدین نحو بیان گردیده است:

و تخنَ ،بر ندهد بر دانهها در َده ،هشت بکاهد [و] دو بیفزاید و آن که بیفزاید ،سپید
نباشد و خوردنی و دار و درخت بکاهد .اگر یکصد بگیرد ،نور بکاهد [و] َده بیفزاید .آن را

که بیفزاد ،طعن و وزه نباشد .وردم کنتر زاینده و هنر و نیروی ایشان کن [باشد] و فریفتار
و بددادتر [ستهگرتر] باشند و سپاس و آزرم نان و نهك ندارند .ایشان در نود [سالگی] نیز

وحبت ندارند (ههان ،ص.)61 _08

اتفاقات پیش از ظهور در چشنانداز آیین هندو به سبب تفکر دوری که آیین وذکور به وجود و تاریخ

دارد ،به نحو دیگری است؛ گرچه در این آیین نیز ونجی پس از یک دوره سختی و دشواری ظهور

وی کند و در اعتقاد اصلی هندوان آوده است که هر یوگه با انهدام جهانی به پایان ویرسد و با خلق
دوباره آن ،یوگه دیگری آغاز وی گردد (شاکری زواردهی :0188 ،ص)661؛ چون جهان حالت دوری
دارد و باید یک دور تهام شود تا دور بعد آغاز گردد .بنابراین ،در پایان یک دور و قبل از ظهور کلکی و

یوگه جدید ،برخی وقایت در جهان رخ ویدهد .ویشنو بورانه این وسئله را چنین توصیم وی کند:

شاهان زوین روحیهای سرسخت و خلق و خویی خشن خواهند داشت و ههیشه به دروغ و
شرارت وعتاد خواهند بود .آنها برای زنان ،کودکان و گاوان ،ورگ به اروغان ویآورند و

اووال پیروان خود را وتصرف ویشوند؛ در حالی که قدرت و اراده وحدود دارند .در بیشتر

نقاط به سرعت صعود وی کنند و فرو ویافتند و زندگیهایشان کوتاه و آرزوهایشان اشباع
شدنی خواهد بود .آنها رحن و ّ
وروت کهی از خود نشان ویدهند .وردم کشورهای

وختلم که با ایشان درویآویزند ،از آنها پیروی خواهند کرد و وحشیان تحت حهایت

شهریاران نیرو وی گیرند؛ درحالی که از قبایل پاکتر غفلت ویشود و وردوشان پراکنده و
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نابود وی گردند .ثروت و تقوا روز به روز کاهش وییابد ،تا این که جهان از آنها تهی

ویشود .دروغ ،تنها وسیله رسیدن به ووقعیت خواهد بود .زنان تنها برای ارضای تهایالت

جنسی خواسته خواهند شد و زوین فقط برای وعادنش عزیز خواهد شد .ریسهان براهیهنی
تعیین کنننده یک براهیهن خواهد بود (ههان ،ص.)667

بر اساس آیین بودا ،جهان قبل از ظهور ویتریه ،خصوصیات و وقایعی دارد که در وهاونسه از
وتون «تهره واده» ،به بیان وطالبی حول وسئله عالئن ظهور ویپردازد:
ویتریه پیش از نزول به زوین در آسهان توشیته اقاوت ویکند .زوان نزول او هن به دقت
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وعین شده است .پس از آن که شاکیه وونی به پری نیروانه رسید ،جهان در سراشیبی و

انحطاط سیر خواهد کرد و سرانجام 6هزار سال پس از آخرین بودا به ونتهای زوال خود
خواهد رسید .در این زوان ،حداکثر عهر انسان  01سال خواهد شد .پس در جریان دوری

عالن ،باز وضعیت آروانی تکرار ویشود (سیر تاریخی دورانی) و عهر انسان به 81هزار
سال ویرسد و ههه چیز آواده قبول تعلین بودا وی گردد .پس حکهرانی خواهد آود که

رفاه و تعالی را برای آدویان فراهن ویکند و هنگاوی که این بهشت آواده شد ،ویتریه از
آسهان توشیته فرود ویآید (جاللیوقدم :0161 ،ص.)699

او برای وردم رفاه و بهروزی ویآورد و آووزههای بودا را ترویج وی کند .آن گاه که چنین فضایی

بهشت گون فراهن آود ،ویتریه از آسهان توشیته نزول وی کند؛ بودایی خویش را به کهال
َ
ویرساند و دروه را به فرهیختگان ویآووزدَ .وهاکشیپه از وریدان برجسته بودا ،از خلسهای که
پس از پری نیروانه ،وعلن خویش به آن فرورفته بود؛ بیرون ویآید تا بار دیگر بودا را خدوت کند و

آووزههای آن روشنی یافته را بشنود (ووحدیان عطار :0181 ،ص .)008
 .5-1زوان ظهور

درآیین زرتشتی ،به سبب اعتقاد به سه ونجی ،سه عالئن برای زوان ظهور ونجیان خود

وطرح است .براساس وتون زرتشتی ،جهان در آستانه آودن «هوشیدر» گرفتار نابساوانی و آشوب

است .با زاده شدن هوشیدر ،وردی سیاه درفش در خراسان پیدا ویشود و پدشخواران را بیرون
رانده و کشور ایران را به پریشانی و بیساوانی وی کشد و چند سالی پادشاهی بد کند .پس از او،

هیون و ترك به ایران ویتازند و چند سالی با ویرانی و تباهی حکووت وی کنند ،تا این که وردی
وی گیرد .پس از بهرامورجاوند و به قولی یك سال پیش از او ،پشیوتن گشتاسپان از کنگدژ قیام و

دین وزدیسنان را روا ویکند .در این هنگام ،هوشیدر به سیسالگی ویرسد و با آغاز هزاره وی،

خورشید به ودت ده شبانه روز در اوج آسهان ،در ههان جا قرار وی گیرد که در ابتدای خلقت

آفریده شده است .بدین ترتیب ،وؤونان ویدانند که هزاره زرتشت به پایان رسیده و بر ناباوران و

ههگان روشن وی گردد که پدیدهای شگفت و خارقالعاده به وقوع پیوسته است (راشدوحصل،

 :0141فرگرد  ،4بند  .)1وقایت شگفتانگیزی که در زوان ظهور هوشیدر ر خ ویدهد ،عبارت

بررسی و تحلیل انجهن حجتیه در وقایسه با...

که او را «کیبهرام» ویخوانند ،از سوی کابلستان یا هندوستان برویخیزد و زوام اوور را در دست
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است از :قرار گرفتن خورشید و ایزدوهر به ودت ده شبانه روز در اوج آسهان و ودت سه سال،

گیاهانی که به کار نیایند ،خشك نهیشوند و یا به روایت دینکرد ،برای گیاهان سه سال ههیشه
بهار خواهد بود .سیصد سال پس از آن آغاز هزاره ،انواع درندگان و جانوران وحشی به هالکت

ویرسند و گرگ سردگان (انواع گرگ) نابود ویشوند.

دووین ونجی ،یعنی «هوشیدرواه» نیز ،وانند هوشیدر ،در سیسالگی به دیدار هروزد و

اوشاسپندان نایل ویشود و به نشانه این دیدار ،خورشید ،ودت بیست شبانهروز در اوج آسهان
توقم وی کند (ویرفخرایی :0124 ،فصل  ،74بند  66و  .)61با این حادثه ،وؤونان وتوجه

ویشوند که هزاره هوشیدر به پایان رسیده است و ناباوران نیز شاهد تغییراتی در آسهان ویشوند.

فردای آن روز ،روشن و بارانی است (دینکرد :0194 ،ص .)240اتفاقات عهده زوان هوشیدرواه

عبارتند از :خورشید ودت بیست شبانه روز در ویان آسهان وستقر ویشود و شش سال گیاهانی

که به کار نیایند ،خشك نهی گردند (ویرفخرایی :0124 ،فصل  ،78بند )67؛ یا براساس روایت

بندهش ،شش سال به گیاهان سرسبزی داده ویشود (بهار :0129 ،ص)071؛ شیر گوسفندان و
چهارپایان به حداکثر ویرسد؛ به طوری که شیر یك گاو برای هزار نفر کافی است و به گونهای

ویشود که وردم با صرف یك وعده غذا ،برای سه شبانه روز سیر ویشوند (دینکرد :0194 ،ج ،4
فصل  ،9بند .)0پیری و خشن و کینه و آز و نیاز و شهوت کاستی ویپذیرد و آشتی ،دوستی ،رادی
و راوش افزایش وییابد .در آن دوران ،به روایت صد در بندهش ،ههه کیشها و آیینها جز

کیش وزدیسنی باطل ویشوند و ههه وردم به پیغهبری زرتشت و رسالت ووعودهایش ایهان
ویآورند (صد در بندهش ،بهبئی :0919 ،در سی و پنجن ،بند  )18و دهها نشانه دیگر
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(آصمآ گاه :0184 ،ص .)68 _62در زوان هوشیدرواه ،ضحاك که در کوه دواوند به بند کشیده

شده است ،در اواخر دوران هوشیدر از بند فریدون رها ویشود و فروانروایی خود را بر دیوان و
وردوان از سر وی گیرد (ههان ،ص 64و.)68

«سوشیانت» ،آخرین نجاتبخش آیین زرتشتی است که به زوین ویآید تا جهان را از آلودگیها

و ناپاکیها پاك کند ٤.سوشیانس (سوشیانت) ،ههانند خورشید نورانی است که ّفره کیانی با
اوست .با ظهور او دین وزدیسنی کهال ویپذیرد و استوار ویواند .دوران او فقط پنجاه و هفت

سال است .او نیز وانند دو ووعود دیگر ،در سی سالگی به دیدار هروزد و اوشاسپندان ویشتابد و

با آنان گفتوگو وی کند .به نشانه این دیدار ،خورشید ،ودت سی شبانهروز در ویانه آسهان
وستقر ویشود؛ درست ههانگونه که در آغاز آفرینش بوده است و وردوان ویفههند که بار دیگر

با حادثه شگفتانگیزی روبهرو خواهند شد .کیخسرو سوار بر «وای درنگ خدای» ١به استقبال
سوشیانس (سوشیانت) ویآید و کارها و افتخارات خویش ،از قبیل برافکندن بتکده کنار

چیچست و کشتن افراسیاب تورانی را برای وی بازگو وی کند .در طول ودت پنجاه و هفت سال
(دوران سوشیانت) کیخسرو فروانروای هفت کشور و سوشیانس (سوشیانت) ووبدان ووبد است

(آصم آ گاه :0184 ،ص68و .)69دوره پنجاه و هفت ساله هزاره سوشیانس (سوشیانت) ،دوره

کهال و رشد ووجودات اوروزدی است .ههه دیوان از نسل دوپایان و چهارپایان نابود ویشوند و

ههه زشتی و دروغ دیو آفریده و نیز بیهاری ،پیری ،ورگ ،آزار ،ظلن ،بدعت و ههه بدیها از ویان
ویروند و وردوان ،وطیت فروانهای دینی ویشوند و ههه در کنار یکدیگر به خوشی و شادوانی

زیست وی کنند (ههان ،ص.)21-69

اوا عالئن ظهور ونجی در آیین هندو و بر اساس کلی یوگه ،این چنین است :وردان را

ههسرانشان هدایت وی کنند؛ زنان بیحیا شده ،گستاخ و شهوتران هستند؛ آنها از دزدان و

تباهکاران بچههای بسیار ویآورند؛ بازرگانان پرفریب ،وعاوالت را اداره ویکنند؛ شاهان ،ستهگر

و خونریز ویشوند؛ رؤسای خانوادهها وظایم خود را فراووش کرده در خیابانها گدایی وی کنند و

قحطی زوین را از ساکنان خالی وی کنند .فیالجهله شرایط جهان به صورتی ویشود که
خردوندان برای ظهور کلکی نابود کننده ،دست به دعا بر ویدارند (شاکری زواردهی:0188 ،

__________________________________
 .1در این که او آخرین آفریده هروزدی است ،در فروردین پشت ،بند  145آوده است« :فره وشی پاکان نیك توانا را ویستایین
از کیوورث تا سوشیانس پیروزگر» (نجاتبخشی در ادیان :1381 ،ص.)40
« .2وای» در پهلوی و اوستایی به وعنای فضا و باد و نیز نام ایزد جنگ است و پانزدههین شیت اوستا به نام اوست .در
وتون وتأخر زرتشتی «وای» به دو ووجود هروزدی و اهریهنی تقسین ویشود.

بررسی و تحلیل انجهن حجتیه در وقایسه با...

برههنیان به سطح شوردهها فرو ویافتند؛ خشکسالی و سیل ،وحصوالت را نابود و جنگ و
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ص .)667عالوت ظهور در چشنانداز نجات در بهاگوته چنین آوده است:
عصر ویرانی ،آنچنان خوفناک است که در آن هنگام به ودت یکصد سال ابرها به
زوین نخواهند بارید؛ وردوان هیچ چیز برای خوردن نخواهند یافت و انسانها در فشار
گرسنگی قرار خواهندگرفت که به ناچار یکدیگر را خواهند خورد .وردوانی که این چنین از
نیرو آ کنده شدهاند ،به تدریج خودشان را به سوی نابودی نهایی خواهند راند (ههان).

این وقایت ترسیهی از عالئن ظهور در چشن انداز نجات در آیین هندو ویباشد.

بر اساس ونابت وانوی نیز برخی عالئن برای زوان ظهور ونجی در این آیین ذکر شدهاند.

وقایعی که با ظهور وصادف ویشوند ،عبارتند از :عالوات شگفتانگیزی که در آسهان پدید

ویآیند و بر آودن «خردیشهر ایزد» داللت ویکنند و دانش را پیش از تکهیل فرشگرد به دنیا

ویآورند؛ فرشتگانی از شرق و غرب به فروان او فرستاده ویشوند و به ههه اهل دنیا پیام
ویفرستند؛ ّاوا اشخاص شرور ،او را انکار و تکذیب ویکنند .از طرف دیگر ،پنج تن از نگهبانان

پیروزگر آسهانها و زوینها با پرهیزکاران و دیوان فروتن به پرستش او سر فرود ویآورند (هدایت،
 :0181ص .)62-66
 .1-1بعد از ظهور

در اوستای جدید ،عالئهی که برای بعد از ظهور ونجی ذکر گردیدهاند ،عبارتند از:
 .0نابودی اهریهن و بازگشت به جهان پاک و عاری از ظلن و ستن؛

 .6گسترش دین و اخالق؛

 .1تشکیل حکووت جهانی؛
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 .7اجتناب ناپذیر بودن جنگ؛

 .6فراوانی نعهت و آسایش (شاکری زواردهی :0188 ،ص.)601-611

اوا درآیین بودا ،جهان بعد از ظهور ویتریه اینگونه توصیم شده است:
در این جهان ،ساکنان بیشهار زوین هیچ جنایتی نهی کنند و عهل بدی از ایشان
سرنهیزند و از خوبی کردن وسرورند .وردم بدون ضعم و نقیصه خواهند بود .آنان قوی،
بزرگ و شادوانند؛ درحالی که بیهاری بسیار کهی در ویان آنها وجود خواهد داشت .آنها
از رنج خارها آزاد خواهند بود و با برگهای سبز خود را خواهند پوشاند .آنها بدون هیچ
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زحهتی برای خود برنج فراهن ویآورند و در این جهان است که ویتریه دهروة
َ(ده َ
رم=د َرم) _ به وعنای دین حقیقی _ را اعالم خواهد کرد (زهادت :0199 ،ص.)069

نتیجه گیری

«چشنانداز نجات» عاول وؤثری برای ایجاد حس نجاتخواهی و تحقق نجات در جواوت

بشری وحسوب ویشود .چشنانداز نجات این قابلیت را دارد که تهام ظرفیتهای ووجود در
جواوت بشری را در سهت و سوی نجات و رویکرد ونجی گرایی قرار دهد .ادیان غیر ابراهیهی

دروورد وسئله ونجی و نجات دارای آووزههایی هستند که در وطالعات وختلم به آنها پرداخته

شده است .در این پژوهش آنچه وورد توجه قرار گرفته ،تبیین ابعاد چشنانداز ادیان شاخص غیر

ابراهیهی در زوینه نجات و رویکرد ونجی گرایی است .به ههین دلیل ،پژوهش پیشرو ،با تهرکز

بر آووزههای ارائه شده در ادیان غیر ابراهیهی شاخص و وطرح در جهان ،سعی کرده است ابعاد

چشنانداز نجات را وورد شناسایی و تبیین قرار دهد .براساس بررسیهای انجام شده در این
پژوهش ،چشنانداز نجات در ادیان غیر ابراهیهی دارای ابعاد سهگانه «ویژگیهای ونجی»،

«چرخه نجات» و «عالئن ظهور ونجی» ویباشد .این ادیان با ترسین این سه وحور در چشنانداز

نجات سعی کردهاند تصویری از آینده وطلوب را پیشروی بشر قرار دهند .هر یک از ادیان وورد
وطالعه در این پژوهش ،رویکردهای خاصی در وورد ونجی و نجات دارد؛ اوا آنچه به عنوان وجه

وشترک ههه ادیان وذکور در ترسین و به تصویر کشاندن چشنانداز نجات قابل توجه است،

توجه آنها به ویژگیهای ونجی ،چرخه نجات و عالین ظهور ونجی است که هر یک از این

نکته اذعان کرد که از ونظر ادیان غیر ابراهیهی ،ووضوعات سهگانه ویژگیهای ونجی ،چرخه

نجات و عالئن ظهور ونجی از دغدغهها و اهن وسائل این ادیان در ووضوع نجات است .به
ههین دلیل ،به نوعی سعی شده است در آووزههایشان تصویری ازاین سه ُّبعد را ترسین کند.
براساس بررسیهای انجام شده در وورد چشنانداز نجات در ادیان غیر ابراهیهی ،پیشنهاد ویشود:
 چشنانداز نجات با رویکرد آینده پژوهانه در ادیان ابراهیهی نیز وورد بررسی قرار گیرد؛

 وزیتهای چشنانداز نجات در آووزههای اسالوی با سایر ادیان غیرابراهیهی وورد
بررسی و تحلیل قرار گیرد.

بررسی و تحلیل انجهن حجتیه در وقایسه با...

ووضوعات به عنوان یک جزء از چشنانداز آنها وحسوب ویشود .ههچنین ویتوان به این
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 .)1356( _______________ .15و خشتها ،تهران ،انتشارات تهران.
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 .17پورعزت ،علی اصغر ( .)1389ودیرخت راهجردی عصرودار روخکرد آخنده پژوهانه حه ونافع عهووی،
تهران ،دانشگاه اوام صادق؟ع؟.
 .18توفحقی ،حسحن ( .)1385آشنایی حا ادخان بزرگ ،تهران ،انتشارات سهت.
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 .21حسحنی آصف ،سحدحسن (بهار« .)1384حاورشناخت ووعود در ادخان و وکاتب وختلف» ،انتظار
ووعود ،شهاره ،15ص.166-149
 .22راشد وحصل ،وحهدتقی ( .)1372زند وهوون خسن ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و وطالعات
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 .25رستهحان ،وحهدعلی (پاییز « .)1383گونه شناسی اندخشه ونجی ووعود در ادخان چحنی» ،نشرخه
اندخشه دخنی ،شهاره ،12ص.78-47
 .26رضاجحان ،علی (بهار و تاحستان« .)1382هداخت از طریق چشنانداز و ارزشها» ،وجله سخن سهت،
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 .27رضی ،هاشن ( .)1342فرهنگناوههای اوستا ،تهران ،انتشارات فروهر.
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صادق؟ع؟.

بررسی و تحلیل انجهن حجتیه در وقایسه با...

 .31فراهحدی ،خلحل ابن احهد (1412ق) .العحن ،نشر ووسسه دارالهجره ،قن.
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 .36لنکستر ،لوجحس (بهار .)1383وحتر خه ،ووعود بودایی ،وترجن :علی رضا شجاعی ،نشر خه هفت آسهان،
سال ششن ،ش.21
 .37ووحدخان عطار ،علی (زوستان  1382و بهار .)1381وقاله «گونه شناسی اندخشه ووعود در ادخان
وختلف» ،فصلناوه هفت آسهان ،شهاره .13-12
( ___________________ .38بهار « .)1383گونهشناسی اندخشه وهدو خت» ،فصلناوه هفت آسهان ،سال
ششن ،ش .21
وحرشاهوالختی ،تهران ،ورکز آخنده پژوهشی علوم

چشنانداز ،وترجن :فرزانه

 .39وونرو ،واخلس ( .)1385قدرت
و فناوری دفاعی.
 .42وحرفخرایی ،وهشحد ( .)1367رواخت پهلوی ،تهران ،ووسسه وطالعات و تحقحقات فرهنگی.
 .41نحجرگ هنری ،ساووجل ( .)1395دینهای ایران حاستان ،وترجن :سحف الدین نجن آحادی ،تهران،
انتشارات ورکز ایرانی وطالعه فرهنگها.
 .42ولفگانگ شووان ،هانس ( .)1375آیین بودا ،وترجن :ع .پاشایی ،تهران ،انتشارات فحروز.
 .43هداخت ،صادق ( .)1383زند وهوون خسن ،بیجا ،نشر جاوهدران.
 .44خاحقی ،وحهد جعفر ( .)1375فرهنگ اساطحر ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و وطالعات فرهنگی.

45. www.wfs.org/methods/visioning
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