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چکیده
︀ و )Millenarian(»﹎︣ا﹩﹨︤اره« ︉ ا﹜﹢﹇﹢ع ﹡︷︀م ﹋﹠﹢﹡﹩ د﹡﹫ ︣﹇ ︀ن︀︎ ﹤︋ ا︻︐﹆︀د ﹩﹠︺﹞ ﹤︋

︑︀ر، ︨﹠️، ؛ ︡︎︣︋︡ار ︫︡ن ﹊﹢﹝︐﹩ در ︾︀️ ︠﹢︋﹩، ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ و ︻︡ا﹜️ در ︗︀ن
ـ ا︻ـ﹑وه ︋ـ︣   ا︨ـ️ و ﹩﹝︊︐﹠ـ ︫﹠︀︨ـ﹩ ︡︎︡ه ︫﹠︀︨﹩، ﹁﹙︧﹀﹥ و روان   ﹤دا﹡︪ـ﹞﹠︡ان  ﹟ ﹋ـ

دا﹡︪ـ﹞﹠︡ان ︻﹙ـ﹢م ﹝︐﹙﹀ـ﹩    ﹩د﹨﹠︡؛ ﹝﹢رد ︋︣ر︨ـ ﹩﹇︣ار ﹝﹝﹢رد ﹝︴︀﹜︺﹥ آن را ، ا﹐﹨﹫︀︑﹩
؛︫﹠︀︨﹩، ا﹡︧︀ن ︫﹠︀︨﹩ و ︻﹙﹢م ︨﹫︀︨﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️روان︗︀﹝︺﹥ ︫﹠︀︨﹩،﹨﹞︙﹢ن 

﹜﹞ ﹤﹋ ︣ا﹤︭︠︀︫ ﹟︣︑︀ن، ﹨︀ی ﹨︤اره︣ا﹎ً︀از و︲ـ︹ ﹝﹢︗ـ﹢د  ا︋︐︡ا ﹩︐︀︲ا︨ـ️ و  ﹡︀ر
. ای از ︗︀ن ﹋﹥ ︻︡ا﹜️، ︮﹙ و ر﹁︀ه در آن ﹁︣ا﹎﹫︣ ﹝﹩ ︫﹢د︨︍︦ ا︻︐﹆︀د ︋﹥ و﹇﹢ع دوره

ر︫︡ و ︑﹢︨︺﹥ ا﹀﹞ ﹟﹢م ؛﹎︣دد﹎︣﹥ ر︪﹥ ا﹟ ا︮︴﹑ح ︋﹥ ﹇︊﹏ از دوران ︋︀︨︐︀ن ︋︣ ﹝﹩
︣ ︋︠︡او﹡︡ ـ﹝﹙﹊﹢تـدر ︋︧︐︣ ︗︀ن ﹝︧﹫﹫️ ︫﹊﹏ ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️ و ︋﹥ ﹊﹢﹝️ ﹨︤ار ︨︀﹜﹥

.داردا︫︀ره ز﹝﹫﹟ 
︋﹏﹫﹚︑ ﹩﹚﹋︣د ﹨︀ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹨︤اره﹨︀ و ﹎﹢﹡﹥ ︫﹠︀︨﹩﹥ ︵﹢ر﹊در دو رو ﹩و »︨﹊﹢﹐ر«﹎︣ا
︋ـ﹥ ر︾ـ﹛ ︑﹀ـ︀وت در رو﹊ـ︣د، ﹝︪ـ︀︋﹥      ،﹇︀︋﹏ ︋︣ر︨﹩ ا︨️ ﹋﹥ در ︋︣︠﹩ ﹝﹢ارد»﹝︺﹠﹢ی«

︡﹠︐︧﹨ .﹤︋︀︪︑ ﹟ا،﹢﹎︀وا﹇︺﹫️ ا︨️ ﹋﹥ ﹡﹢ع ﹝﹢︻﹢د ﹝﹢رد ا︻︐﹆︀د، ی ﹟ـ ا ︣ ﹍ـ﹢﹡﹍﹩  ︋
️ از ر︪﹥.﹩ ﹎︢ا︫︐﹥ ا︨️︨︤ا︋﹥﹎︣ا ︑︀︔﹫︣﹨︀ی ﹨︤اره︗﹠︊︩ ﹚﹀︾﹏﹫﹚︑ در ﹩﹡︀﹝︀ی ا﹨ ︀﹨

.﹨︀ی ﹫︮ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡دوری از ﹡︐﹫︖﹥︋︀︻︒ ا﹡︣اف و
﹨ــ︀ی ﹝﹢︻ــ﹢د﹎︣ا، ﹝﹢︻﹢د︋ــ︀وری، ﹎︣اــ﹩، ﹝︧ــ﹫︀﹎︣ا﹩، ︗﹠ــ︊︩﹨ــ︤اره: يواژگــان کلیــد

﹩︖﹠﹞﹩︣ا﹎.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sadeghniam@yahoo.comو ﹝︢ا﹨︉ ﹇﹛ ︀ندا﹡︪﹍︀ه اد﹩﹞﹫︀ن ا︋︣ا﹨﹎︣وه اد︀را︨︐︀د.1

2. ︴︨ ﹤︐︠﹢﹞3︭︭دا﹡︩ آ︑ ︤﹋︣﹞﹩︡و﹞️﹢︖︪﹡ل«ی دا﹡︪﹍︀ه ﹇﹛ ︐︣اد﹋یو دا﹢︧﹞ ︡ه﹠︧﹢﹡ «
stavasoli@yahoo.com
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مقدمه
️     ︻﹠﹢ان ـ﹢زه ﹎︧ـ︐︣ده  »﹎︣ا﹩﹨︤اره« ؛ای از ﹝︴︀﹜︺ـ︀ت ︋ـ︀ رو﹊︣د﹨ـ︀ی ﹝︐﹙ـ︿ ا︨ـ

﹩﹝︺︐﹠ـ︋︀ ︫﹠︀︨﹩ ﹋﹥ ا﹝︣وزه ︖﹛ ︫﹠︀︨﹩، ︨﹫︀︨﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩ و روانو﹊︣د ﹋﹑﹝﹩ ︗︀﹝︺﹥ر
︩   ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩  ︋﹫︩ از﹡﹢︫︐﹥﹨︀ واز ︎︥و﹨︩ را ︋ـ﹥ ︠ـ﹢د ﹝︪ـ︽﹢ل ﹋ـ︣ده     ︨ـ﹥ ﹨ـ︤ار ︎ـ︥و﹨

در ﹁︱ـ︀ی  millennialismـ︀  millenniarism﹨ـ︀ی  ︗ـ﹢ی ︨ـ︀ده واژه  و︋︀ ︗︧️. ا︨️
. ﹎︣دد﹩﹝﹑﹞ ﹤︷﹆﹫﹅ و﹋︐︀ب در ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︑،﹝︖︀زی ︀ در ﹝︣ا﹋︤ ︻﹙﹞﹩، ︮︡﹨︀ ﹝﹆︀﹜﹥

﹝︴︀﹜︺ـ︀ت ︑︴︊﹫﹆ـ﹩ در   از ︵︣ف ﹡︪︣﹥1960﹋﹠﹀︣ا﹡︧﹩ در ︨︀ل ﹠﹥ ﹫﹟ ز﹝در ا﹨﹞︙﹠﹫﹟ 
 در ︭︠ـ﹢ص ﹝︴︀﹜︺ـ︀ت ﹨ـ︤اره      ﹋﹥ ﹨﹠ـ﹢ز ﹁︺ـ︀ل  ) 1958﹐﹨﹥ (︗︀﹝︺﹥ و ︑︀ر ﹤︪︣ـ﹡ ﹟︣ـ︑

د﹨﹥ در را د︨️ ﹋﹛ ︑︀ ﹉﹨︤اره ︋︀وری ا﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ﹝﹢︲﹢ع .︡︋︣﹎︤ار ﹎︣د؛︋︀وری ا︨️
﹨ـ︀﹩ ︵︣اـ﹩ و ︑﹞ـ︀︤ات    د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ ﹇︣ار داد و دا﹡︪﹞﹠︡ان را وادار ﹋︣د ︑︀ ︨﹠ ︫﹠︀︨ـ﹩ 

. ﹨︀ی ﹨︤اره ︋︀وری را ︑﹠︷﹫﹛ ﹋﹠﹠︡﹝﹫︀ن ا﹡﹢اع ﹁︺︀﹜﹫️
ا﹜﹞︺︀ر﹁﹩ ︑️ ﹨﹞﹫﹟ ︻﹠﹢ان ︋﹥ ︨︣︎︨︣︐﹩ ر︙︀رد ﹜﹠︡س، ﹝ـ︡︣  دا︣ة،2000در ︨︀ل 

︋︣︠﹑ف ︑︭ـ﹢ر  . ﹥ ︀پ ر︨﹫︡ه ا︨️﹝︣﹋︤ ﹝︴︀﹜︺︀ت ﹨︤اره دا﹡︪﹍︀ه ︋﹢︨︐﹢ن، در ﹡﹫﹢﹢رک ︋
﹨︀ی ﹝︐﹙﹀ـ﹩ ﹡︡ا︫ـ︐﹥ ︋︀︫ـ︡، ︋ـ︀     ر︨︡ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ا︋︺︀د ﹎︧︐︣ده و ︗﹠︊﹥او﹜﹫﹥ ﹋﹥ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩

 ﹟︣ة﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ ا︡ه ﹝︪︀﹨︡ه ﹝149ا﹜﹞︺︀رف، دا︡︎ ﹟د﹩﹝︡︠﹏ ︋︣ای ا﹢︫ .
  ️﹫﹫︤ار︨︀﹜﹥ ︠︡او﹡︡ در د﹡﹫︀ی ﹝︧ـ﹨ ️﹞﹢﹊ ︀ی﹠︺﹞ ﹤︋ ،️︧﹡ ا︮︴﹑ح در﹎︀م ﹟ا

» ﹎︧ـ︐︣ه ︗︽︣ا﹁﹫ـ︀﹩  «︤ ﹫ـ آن و ﹡» ﹎︧︐︣ه ﹝﹀﹢﹝﹩«د؛ و﹜﹩ ︋﹥ ︑︡ر︕، ︋︀ ﹎︢ر ز﹝︀ن، رواج دار
.آن ︑﹢︨︺﹥ ︎﹫︡ا ﹋︣ده ا︨️

︡ ـ در ادا﹝﹥، ﹝﹀﹢م ا﹟ ا︮︴﹑ح ︋︀ ﹝︧﹙﹥ ﹝﹠︖﹩ ︎﹫﹢﹡︡ ︠﹢رد و ︋﹥ ﹋︧ـ︀﹡﹩ ا︵ـ﹑ق ﹎︣د  
︋﹥ ا﹟ ︑︣︑﹫︉، ︻﹑وه ︋︣ ︗﹠︊ـ﹥ ﹋﹑﹝ـ﹩ و ا﹐﹨﹫ـ︀︑﹩،    . ﹋﹥ ︋﹥ آ﹝︡ن ﹝﹠︖﹩ ﹝﹢︻﹢د ︋︀ور دار﹡︡

﹤︊﹠︗  ️ ﹨﹞︙﹠ـ﹫﹟  . ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ آن ﹝﹢رد ﹝︴︀﹜︺︀ت دا﹡︪﹞﹠︡ان ︻﹙﹢م ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹇ـ︣ار ﹎︣﹁ـ
ا﹟ ا︮︴﹑ح از ﹀﹞ ﹉﹢م درون د﹫︧﹞ ﹩﹠﹫️ ︠︀رج ︫ـ︡ و ︗﹢ا﹝ـ︹ و ادـ︀ن و ﹝ـ︢ا﹨︉     

.     د﹍︣ ﹡﹫︤ ﹝﹢رد ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹇︣ار ﹎︣﹁️
︡ ﹋︪﹠ا﹡︐︷︀ر ﹝﹠︖﹩ را ﹝﹩︫﹢د ﹋﹥ ا︵﹑ق ﹝﹩﹩﹨︀ی آر﹝︀﹡﹍︣ا﹨︤اره ﹎︣ا ︋﹥ ﹎︣وها﹝︣وزه 

︑︀ ︫︣ا︳ ﹡︀︋︧︀﹝︀ن ︗︀ن را ︑︽﹫﹫︣ د﹨︡ و ر︪﹥ ︸﹙﹛ و ﹁︧︀د و ︑︊︺﹫︰ و ﹁﹆︣ را ︋︪ـ﹊︀﹡︡ و  
. آر﹝︀﹡︪︣ ا﹡︧︀﹡﹩ را ︋﹥ ار﹝︽︀ن آورد
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ی﹨︀ی ا︗︐﹞ـ︀︻﹩ ︨﹫︀︨ـ﹩ ﹝︐︺ـ︡د   ﹨︀ و ︗﹠︩︊︐﹩ ا﹡﹆﹑ب؛︗︣︀ن و ﹝﹊︀︑︉ ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن
. ︋︀ ا﹟ ا︻︐﹆︀د و د︡﹎︀ه در ︗︀ن ︡︎︡ آ﹝︡ه ا︨️ و ﹨﹞︙﹠︀ن ادا﹝﹥ دارد

پیشینه تاریخی هزاره باوري .1

قبل از مسیحیت.1_1
︡ ﹝ـ﹩ ︋﹫ـ︀ن ﹎︣اـ﹩  ︋︧﹫︀ری از ︎︥و﹨︪ـ﹍︣ان دو ﹝﹠︊ـ︹ ا︮ـ﹙﹩ ︋ـ︣ای ﹨ـ︤اره      ︨ـ﹠﹟  «: ﹋﹠﹠ـ

.»﹢د️ ︋︀︨︐︀﹡﹩«و »ا︣ا﹡︪︣ی ﹝﹠︡رج در د﹟ زر︑︪️
️   را ︑︣﹟ آ︔︀ر ای ﹝︺︐﹆︡﹡︡ ﹇︡﹞﹩︻︡ه ︗ـ﹢  ودر ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︀︋︡ در دـ﹟ زر︑︪ـ️ ︗︧ـ

.    دا﹡﹠︡﹝﹩︑️ ﹡﹀﹢ذ ︎︀ر︨﹫︀ن رادر ﹢د ها︡﹫﹆︻ ﹟︐﹩ و︗﹢د و﹋︣د
. ﹎﹫ـ︣د آ﹁︗ ︩﹠︣︀ن در دوازده ﹨︤ار ︨ـ︀ل ا﹡︖ـ︀م ﹝ـ﹩   ،در د﹟ زر︑︪︐﹩ دوره ︨︀︨︀﹡﹩

و ︨︣ا﹡︖︀م ︋︀ ︀︎︀ن ︫﹢د︠﹢د ︋﹥ ︀ر دوره ︨﹥ ﹨︤ار ︨︀﹜﹥ ︑﹆︧﹫﹛ ﹝﹩،ا﹟ دوازده ﹨︤ار ︨︀ل
︫﹊︧ـ️  را ﹋﹠︡ و ا﹨︣﹞﹟ و د﹢ان ︸﹢ر ﹝﹩) ﹊﹢﹋︀ر﹫﹝﹠︺﹛ و ﹡(︨﹢︫﹫︀﹡︦ ،دوازد﹨﹛﹨︤اره

﹩﹞ ﹩︀﹡︡﹨︀ن ︮﹢رت ﹝﹩د︗ ︣دو ﹁︫︣﹍︣د︢︎1.
﹩﹝︡﹇ ️︪︑ـ︤اره زر﹨ ︣︊﹞︀﹫︎ ﹟︣︑   ️ ︺﹠ـ﹩  ،﹝﹠︖ـ﹩ اـ﹟ دـ﹟   . ای ︫ـ﹠︀︠︐﹥ ︫ـ︡ه ا︨ـ

︨﹢︫﹫︀﹡️ ﹨﹠﹍︀م ︑︡︊﹏ ︮﹢رت ارض ︸︀﹨︣ ︫︡ه و ︎﹫ـ︣وان ︠ـ﹢د را ︋ـ︣ای ﹡︊ـ︣د ﹡ـ︀﹩ ︋ـ︀       
︕﹫︧︋ ،﹟﹝︣﹨ا﹞﹩ ︡﹠﹋ را ﹋﹥ ﹝﹞﹙﹢ از ﹩﹡︀︗ ︨ـ﹢ی را︨ـ︐﹩ و   ،﹡︷﹞﹩ ا︨️دروغ و ︋﹩و ﹤︋

.د﹋︣﹡︷﹛ ر﹨﹠﹞﹢ن ︠﹢ا﹨︡ 
﹨︀ی ﹋﹫︀﹡﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹠︣﹟، در ﹎﹢﹨︣ ︠ـ﹢د، را︋︴ـ﹥ ︻﹞ـ﹢﹝﹩ ﹝﹫ـ︀ن دـ﹟ و      ﹨﹞﹥ ا︨︴﹢ره
︻︭︣ ︵﹑﹩ ﹎﹛ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ﹋﹠﹠︡ و ا︨︴﹢ره ﹨︤اره ﹡﹫︤ ﹡︀︸︣ ︋﹥ ﹡︷﹛ را ︋﹫︀ن ﹝﹩

︀ز﹟ در آ﹝︡ه و ︋﹥ ︻﹠ـ﹢ان ا︑﹢︎﹫ـ︀﹩   ︻﹞﹢﹝﹩ ︋︣ای ︑︖︡︡ ﹡︷﹛ آ︾2ا﹡︪︡﹥ و ︨︣﹡﹞﹢﹡﹥﹩﹡﹢︻
:arjomand, 1993)د﹠﹩ ا﹡﹍﹫︤ه ︻﹞﹏ ︨﹫︀︨﹩ ا︨️ p 52).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٤٦، ب٣٤﹨︀ی زاد ︨︍︣م، ف︋﹥ ﹡﹆﹏ از ﹎︤︡ه٤١ص:1381را︫︡ ﹝︭﹏،: ك. ر.1
آ﹎ـ︀﹨﹩ و  «آ﹇︀ی ︻︤ت اً ﹁﹢﹐دو﹡︡ در ﹋︐ـ︀ب  . ا﹡︡︎﹫︪﹠︀د ﹋︣دهarchytypeرا ﹝︺︀د﹜﹩ ︋︣ای » ︨︣﹡﹞﹢﹡﹥«. 2

﹤︺﹞︀︗ «﹩﹞︧︡﹢﹡ :»واژه ر ﹟︣ده﹇︡﹝︀ ا﹋ ﹤﹝︗︣︑ ﹏ـ︀﹡﹩    ا ا﹡﹞﹢ذج ا﹐وا﹡﹢ ﹩ـ️ ا﹜﹙﹀︷ـ︑ ا﹡︡ ﹋﹥ ︋︣﹎︣دان
︫﹠︀︨ـ﹩ ﹢﹡ـ﹌، ︾ـ︣ض، اـ︡ه ـ︀      ︋﹥ آن ︵︊︀ع ا︮﹙﹩ ︀ ﹝︓︀ل رو︀﹡﹩ ﹨ـ﹛ ﹎﹀︐ـ﹥ ︫ـ︡ه و در روان   . ا︨️

﹤︪︡﹡ا﹩﹞ ﹤﹝︪︨︣ ︪︣︋ ︣ک︐︪﹞ ﹤︋︣︖︑ د﹎﹫︣د و ︗︤ء ︲﹞﹫︣ ﹡︀︠﹢دآ﹎︀ه ﹁︣د ﹝﹩ای ا︨️ ﹋﹥ از﹢︫«.
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﹟︀︋︣ا﹠︋،م ﹨︤اره ︋﹥ ﹇︊﹏ از ︑︀ر﹢﹀﹞ ️︪﹎︋︀ز ️﹫﹫︧﹞ـ︣  آن،︋︺︡ از ﹋︣ده و﹍︋︀ر د
﹩﹞﹤︪م ﹨︤اره را در اد︋﹫︀ت ﹝﹊︀︫﹀﹥︑﹢ان ر﹢﹀﹞ د ︎﹫︡ا ﹋︣د﹨︀ی﹢ ای.

﹨︀ی ا﹡︪︡ـ﹥ ﹝﹢︻ـ﹢دی ﹢دـ️ ︋︀︨ـ︐︀ن     ص ︨︪︣﹞﹥︭︠﹢در ، judiacaدا﹡︪﹠︀﹝﹥
﹩﹞︧︡﹢﹡:

آل (د و﹎︣ا﹩ در ︑︀ر ﹢د ﹝︊﹫َـ﹟ آرزوی ا︻︀ده ︎︀د︫︀﹨﹩ و ر﹨︊︣ی در ︋﹫ـ️ داو ﹝﹠︖﹩
Erez(ز﹝﹫﹟ ﹋﹠︺ــ︀ن و ﹨﹞︙﹠ــ﹫﹟ اــ︡ه آ﹜ــ﹩ ︨﹫︀︨ــ﹩ ︋ــ︣ای ︋︀ز﹎︪ــ️ ︋ــ﹥ ︨ــ︣) ودودا

Yisrael (﹩﹎و آوار ︉︀︭﹞ د از﹢ ص ﹇﹢م﹑︐︨︤ه ا︖︺﹞ ﹅﹆︑ ︤﹫﹡ ا︨️﹨︀ و.

︨ـ︀﹝︀﹡﹩ ︋ـ﹩ و︻︀م﹇︐﹏وا︾︐︪︀︫︀ت﹨﹠﹍︀﹝﹥در) )Hevlei-Mashian﹢د︀ن﹝﹠︖﹩
﹟ر﹇﹢ما﹢︸︡﹨︀نو﹋︣د︠﹢اد﹢﹝︐﹢ن︑﹀︧﹫︣︋︀﹨﹞﹢اره︡︻،﹅﹫︐︻﹤︋︣ه︭︠﹢ص﹍﹡

.1ا﹡︡﹋︣ده﹝﹩︫﹞︀ریروز︸﹢ری﹠﹫﹟︋︣ایدا﹡﹫︀ل﹋︐︀بدر﹝﹠︡رجر︨︐︀︠﹫︤ی
از ﹝︭ـ︣ و  ﹝﹢︨ـ﹩ ︱ـ︣ت  ︑️ ر﹨︊ـ︣ی  ︀ن ﹢دا︨︀︨︀ً ︑︀ر ﹢د از ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ 

و ︨︍︦ در ارض ﹝﹢︻ـ﹢د  ﹡︨︡﹙︴﹥ ﹇︊︴﹫︀ن ︣︋︡﹡︡ و ︨︀﹜﹫︀﹡﹩ ﹠︡ ر﹡︕ آوار﹎﹩ را ︑﹞﹏ ﹋︣د
. ﹨︀ ︗﹠︊︩ ﹝﹢︻﹢دی ︋﹢ده ا︨️﹎︣ا﹩ آ﹝﹫︐﹥ و ا﹟ ﹇﹢م ︫︀﹨︡ ده︋︀ ﹝﹠︖﹩؛﹝︧︐﹆︣ ︫︡﹡︡

︗ـ︀  در اـ﹟ .﹨︀ی ﹨︤اره ﹎︣ا را در ادا﹝﹥ ﹝﹆︀﹜ـ﹥ ︋︣ر︨ـ﹩ ︠ـ﹢ا﹨﹫﹛ ﹋ـ︣د    ﹁︀﹋︐﹢ر﹨︀ی ︗︣︀ن
﹡︀ر︲ـ︀︐﹩ از و︲ـ︺﹫️   «:﹝﹠︀︨︉ ا︨️دو ︻︀﹝﹏ ﹝﹛ و﹋﹙﹫︡ی ︗︣︀ن ﹨︤اره ﹎︣ا﹩ ︋﹥ا︫︀ره 
و︫ـ﹢د ﹋﹥ ︋﹥ و︲﹢ح در ︑︀ر ﹢د د︡ه ﹝ـ﹩ »︀﹫︎﹢︑﹢﹩ ﹨﹞︙﹢ن ارض ﹝﹢︻﹢د«و »﹝﹢︗﹢د

.﹎︣ا﹩ ︎﹫﹢﹡︡ زده ا︨️﹝﹢︻﹢د︋︀وری آ﹡︀ن را ︋︀ ﹨︤اره

پیشینه هزاره باوري در مسیحیت.1-2
﹤︪︋︀ز ﹝﹩﹨︀ی ﹨ر ️﹫﹫︧﹞ ـ︀ل ؛﹎︣دد︤اره ︋︀وری ︋﹥ ﹇︊﹏ از ﹟ـ︣ی و  ︫ـ﹊﹏ ،︋︀ ا﹫﹎

ای ︑ـ︀ر اـ﹟   ︋ـ﹥ ﹎﹢﹡ـ﹥  ؛ ا︻︐﹆︀دات آن ا﹡︖︀م ︫︡هرواج ا﹟ ا︮︴﹑ح در ︋︧︐︣ ﹝︧﹫﹫️ و
 ️ ︣   .︋︀ور در ﹝︧﹫﹫️ ﹨﹞︀ن ︋︧︳ و ﹇︊︰ و ﹁︣از و ﹁︣ود ا﹟ ا︻︐﹆︀د ا︨ـ ،︋ـ﹥ ︻︊ـ︀رت د﹍ـ

.﹡﹫︧️︗︡ا ﹫︀ت ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ا﹐﹨︋ﹳ︺︡ ︑︀ر ﹨︤اره ﹎︣ا﹩ در ﹝︧﹫﹫️ از 
﹫︧﹞ ﹤﹛︀︨ ︤ار﹨ ️﹞﹢﹊،   ـ︀ ︋ـ︀ب﹠﹢ ﹤﹀︫︀﹊﹞ ،︡︡︗ ︡︻ ︀ب︐﹋ ﹟︣︠او﹜﹫﹟ ︋︀ر در آ

.︋﹫︧︐﹛ ﹝﹢رد ا︫︀ره ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.messianism، ﹝︡︠﹏ Judiacaا﹜﹞︺︀رف ة دا︣: ك.ر.1
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ا︨︀︨︀ واژه ﹨︤اره ﹎︣ا﹩ ︋︣︠﹑ف ︑︭﹢ر ︻﹞﹢م، ︋﹥ ︸﹢ر ﹝﹢︻ـ﹢د در راس ﹨ـ︤اره ا︫ـ︀ره    
︤  ︋︣︋﹙﹊﹥ ؛﹡︡ارد ﹩﹝︊︐﹠ـ ار︨ـ︀﹜﹥ ﹝﹙﹊ـ﹢ت   ا︻︐﹆︀د ﹝︧﹫﹫️ ︋﹥ ︋︀ز﹎︪️ ﹝︧ـ﹫ و ﹊﹢﹝ـ️ ﹨
.ا︨️

﹎︣اـ﹩ ﹝︐︺︭ـ︊︀﹡﹥ ﹝︺︐﹆ـ︡    ﹝︧﹫﹫︀ن ︋﹥ ﹡﹢︻﹩ ﹨︤اره،︡ا﹇﹏ از ﹇︣ن دوم ﹝﹫﹑دی ︋﹥ ︋︺︡
﹝﹫﹑دی ا﹡︐︷︀ر ︋︀ز﹎︪ـ️ ﹇︣ـ︉ ا﹜﹢﹇ـ﹢ع    177﹨︀ی ﹁︣︽﹫﹥ از ︨︀ل ﹝︓﹑ ﹝﹢﹡︐︀﹡﹫︧️.ا﹡︡︋﹢ده

︡ ﹋︪﹫︡ه﹝︧﹫ و ︀︎︣︋﹩ ﹡﹢ اور︫﹙﹫﹛ را ﹝﹩ ️  . ا﹡ـ در ز﹝ـ︀ن و از﹜﹫ـ️   «در ﹋︐ـ︀ب  1︐ـ﹩ ︋︀ر︋︀﹡ـ
﹩﹫︧﹞ ﹤︪︡﹡︣ن اول ︋ـ︀ز ﹝ـ﹩  » ا﹇ ﹤︋ ﹤︪︡﹡ا ﹟ـ︣دد و ﹝ـ︓﹑ در ︋︺︱ـ﹩    ﹝︺︐﹆︡ ا︨️ ﹋﹥ ا﹎

﹨︀ی اول ︑ـ︀ ︎﹠︖ـ︀ه ︎ـ︦ از ﹝ـ﹫﹑د ﹡﹢︫ـ︐﹥      ﹋﹥ ︋﹫﹟ ︨︀لslavonic﹝︓﹏ ،﹇︡﹞﹩ی﹨︀﹋︐︀ب
آ﹝︡ه ا︨️ ﹋﹥ ︠︡او﹡︡ ز﹝﹫﹟ را در ︫︩ روز ︠﹙ـ﹅ ﹋ـ︣د و در روز ﹨﹀ـ︐﹛ ︋ـ﹥ ا︨ـ︐︣ا️      ،︫︡ه

﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ ︻﹞︣ ︗︀ن ︫ـ︩ ﹨ـ︤ار ︨ـ︀ل    را ︵﹢ری ︑﹀︧﹫︣ ﹝﹩︎︣دا︠️ و ﹝︧﹫﹫︀ن ا﹟ آ︀ت 
.︋﹥ ︀︎︀ن ︠﹢ا﹨︡ ر︨﹫︡،ا︨️ ﹋﹥ ︋︀ ﹉ دوره ﹨︤اره ︨︀﹜﹥ ا︨︐︣ا️ و آرا﹝︩

،، ا︻︐﹆ـ︀د ︋ـ﹥ ︋︀ز﹎︪ـ️ ﹝︧ـ﹫    »دوره آ︋ـ︀ «در ︨﹥ ﹇︣ن ﹡︧ـ️ ﹝ـ﹫﹑دی، ﹝︪ـ﹢ر ︋ـ﹥     
).239ص:1388، ︗﹞︺﹩ از ﹡﹢︧﹠︡﹎︀ن(︱﹢ری ︻﹞﹫﹅ و ︎︣ر﹡﹌ دا︫️

﹩︀ظ ︑︀ر﹛ ﹤︋،»﹎﹩︮﹢﹠︾ س﹢︐﹠︣2 «    ︧ـ️ ﹝ـ﹫﹑دی در اوج﹡ در اوا︠︣ ﹇ـ︣ن ﹤﹋
 ﹩﹡︀︧︡﹇ ﹉﹝﹋ ︀︋ را ︩﹢︠ ه﹢﹊︫ ︀︋ ️﹠︴﹚︨ ﹫︧﹞ ﹩︧﹫︻ ﹤﹋ ﹤︐︫︣ت ︋﹢ده، اد︻︀ دا︫

﹋﹙︊︀︨ـ﹩ ا︫ـ︐︣ی،   (﹋﹠﹠ـ︡، در ز﹝ـ︀ن ︸ـ﹢ر ﹝︖ـ︡دش ︋︣︎ـ︀ ︠﹢ا﹨ـ︡ ﹋ـ︣د       ﹩﹋﹥ ر︗︺ـ️  ﹝ـ  
).92: 1388ص

︑ـ︣﹟  دو ︑ـ﹟ از ﹝ـ﹛  ︫ـ﹢د ﹋ـ﹥   ﹎︣ا﹩ ﹇︣ن دوم از ا﹟ وا﹇︺﹫️ آ︫ـ﹊︀ر ﹝ـ﹩  ﹇︡رت ﹨︤اره
ــ︀﹢س)م)165︺﹠ــ﹩ ژو︨ــ︐﹫﹟ ︫ــ﹢﹡،︡﹫︧ــ﹠︡﹎︀ن ﹝︧ــ﹫﹩ آن ︻︭ــ︣ ﹡︣از ) م200(و ا

. ︵︣﹁︡اران ︨︨︣️ ا﹟ ︋︀ور در ا﹞︀ن ﹝︧﹫﹩ ︋﹢د﹡︡
﹋︀﹢س ﹋︪﹫︩ رو﹝ـ﹩  . ︋︀وری ︋︀﹐ ﹎︣﹁️﹝︀﹜﹀️ ︋︀ ﹨︤اره،در اوا︠︣ ﹇︣ن دوم ﹝﹫﹑دی

).348ص:︑︀، ︋﹩︑﹫︧﹫﹟(ار داد︋︀وری را ︨️ ﹝﹢رد ا﹡︐﹆︀د ﹇︣﹨︀ی ﹨︤اره﹡﹫︤ آ﹝﹢زه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.F.H. Barbant

2. grinthus (the gnostic)
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هزاره گرایی در آینه پژوهش.2
millinarianism ،millinalianism،millennialism﹋﹙﹞ــ﹥ ﹨ــ︀ی︋ــ︀﹎︣اــ﹩ ﹨ــ︤اره

. ی ﹨︤اره ا︨️︀︋﹥ ﹝︺﹠milleر︪﹥ ا﹟ واژه، ﹋﹙﹞﹥ ﹐︑﹫﹟ .﹝︐︣ادف ا︨️
﹨ـ︀ و  ︀بو ︑ـ︀ر در ﹋︐ـ  ﹨︤اره ﹎︣ا﹩ در ا︋︐︡ای ا﹝︣ ︋︀ ﹝﹠︪︃ د﹠﹩ و در ﹇︀﹜︉ ︻﹙ـ﹛ ﹋ـ﹑م   

﹩﹞ ﹜︪ ﹤︋ ﹩﹝﹚︻ ︀ت︺﹛︀︴﹞ ـ﹢ری، ﹨ـ︤اره   .︠ـ﹢رد︑ ـ︀ظ﹛ ـ︒  ︋ـ︀وری ︫ـ︀︠﹥  از︀︊﹞ ای از
و ︋﹥ ︨ـ﹣ا﹐︑﹩ از  ︎︣دازد﹩﹝﹋﹥ ︋﹥ ︪﹛ ا﹡︡از ︨︣﹡﹢︫️ ︗︀﹝︺﹥ ︋︪︣ی1ا︨️،︫﹠︀︨﹩ ﹁︣︗︀م

﹩﹞ ︨︀︎ ﹏﹫︊﹇ ﹟︣دوس ز﹝﹫﹠﹩ ار︲ـ︀  :د﹨︡ا﹁ ﹉ ا﹡︧︀ن در ︀ا﹨︡ ︋﹢د؟ آ﹢︠ ﹤﹡﹢﹍ ︀ن︀︎
»﹡︀︋﹢د ︠﹢ا﹨︡ ︫︡؟2ا﹜︺︣م︫︡؟ آ︀ ︋︪︣ در ﹉ ︨﹫﹏︠﹢ا﹨︡ 
﹤از زاو،︣﹍︣و﹡﹢﹜﹢ژی﹨︤ارهای د﹋ ﹩︻﹢﹡ ﹩وارو﹡﹥ ا︨️ ﹋﹥ از آ︠︣ا﹜︤﹝︀ن ︫︣وع ﹋ـ︣ده  3﹎︣ا

.﹋﹠︡و و﹇︀︹ ﹝︀﹇︊﹏ آن را ︋︀ ︑﹢ا﹜﹩ ︑︀ر﹩ ︋﹫︀ن ﹝﹩
﹠ـ︡،  ﹋و﹜﹩ در وا﹇︹ آ﹡︙﹥ ا﹟ ﹝﹆﹢﹜﹥ را از ︀︨︣ ﹝﹆﹢﹐ت ﹁﹊ـ︣ی و ا︗︐﹞ـ︀︻﹩ ﹝︐﹞ـ︀︤ ﹝ـ﹩    

︣ا ﹋﹥ ︋﹥ ﹁︣﹨﹠﹌ و︑﹞︡ن ︠︀︮﹩ ﹝︡ود ﹡﹫︧️ و ؛︗﹠︊﹥ ﹁︣ا﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ﹁︣ا︑﹞︡﹡﹩ آن ا︨️
️   ︑﹢ان ﹡︪︀﹡﹥﹨︀ی ︋︪︣ی ﹝﹩﹨︀ و ︑﹞︡ندر ا︾﹙︉ ﹁︣﹨﹠﹌ ︗ـ﹢ و  و ﹨︀ی اـ﹟ ﹝﹆﹢﹜ـ﹥ را ︗︧ـ

در ﹝ـ︡︠﹏ ﹨ـ︤اره  ،ا﹜﹞︺ـ︀رف دـ﹟  داـ︣ة . ﹝︭︀د﹅ آن را ︋﹥ در︗︀ت ﹝︀︨︀﹠︫ ︿﹚︐﹩ ﹋︣د
️   ﹎︣وه،︡︡هو ︑︊﹫﹫﹟ ا︎ ﹟﹎︣ا﹩ در ︑﹢︲﹫ از ﹎﹢﹡ـ︀﹎﹢ن ﹨ـ︀ی  ﹨︀ی ﹝︐﹙﹀ـ﹩ را ︋ـ﹥ ﹝﹠︀︨ـ︊

، ﹋﹠︧︐︀دوی ︋︣ز﹙ـ﹩ در  1880ر﹇︬ ا︫︊︀ح ﹨﹠︡ی ︎﹙﹫﹠︤ در د﹨﹥ : ﹋﹠︨︡︣ا︨︣ ︗︀ن ذ﹋︣ ﹝﹩
﹨ــ︀ی ︋ــ︣ج ︨ــ︀︻️ و ، ﹡︱ــ︤﹊﹞﹢﹫﹡1960️﹊ــ﹢ در د﹨ــ﹥، ﹡︱ــ️ ﹐رازای 1910د﹨ــ﹥

︦   1909﹋﹫︐︀وا﹐ در ︗﹠﹢ب آ﹁︣﹆︀ی ﹝︣﹋︤ی از ︨ـ︀ل   ﹜ٌـ﹟ ︫ـ﹫﹠︀ در   ، ﹋﹙﹫︧ـ︀ی ﹜﹢﹝︍ـ︀ی آ﹜ـ﹫
︗︀﹡︪ـ﹫﹟  ،ا﹠﹊︀︠﹢د را ︋﹥ ︻﹠﹢ان آ︎﹢1742︀ن ︨︀﹡︐﹢س ﹋﹥ در ︨︀ل ︗،1960زا﹝︊﹫︀ در د﹨﹥ 

﹋ـ﹥ ﹝﹠︐︷ـ︣ ︋︀ز﹎︪ـ️    1904﹨ـ︀ی آ﹜︐ـ︀﹩ در   ـ︀ ︑ـ︣ک  ؛آ︣︠﹟ ا﹠﹊︀، آ︑︀﹨﹢ا﹜︍︀ ﹝︺︣﹁﹩ ﹋ـ︣د 
︡  ی روسو ر﹨ـ︀﹩ از ︨ـ﹙︴﹥  او︣وت ︠︀ن  ️    اـ﹟ . ﹨ـ︀ ︋﹢د﹡ـ ﹨ـ︀ی  ﹨ـ︀ ﹠ـ︡ ﹡﹞﹢﹡ـ﹥ از ﹡︱ـ

.︋︣د﹡︀م ﹝﹩ای ا︨️ ﹋﹥ ﹨︤اره
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. ﹏︠︡﹞ ﹟︣ة ا﹜﹞︺︀رف در︗﹢ع ︫﹢د ︋﹥ داmillenarianism ، ﹤︐︫﹢﹡Schwartz.
2 .Cataclysm︫︡︀︋ ﹤︐︧﹊︫ ︡ا(آب ︋︧﹫︀ر ︗︀ری ﹋﹥ ︨︡ رود را﹨د ﹤﹞︀﹡ ️︽﹛(.
ــ︀ه.٣ ــ﹥ ا﹡﹍﹙﹫︧ــ﹩ ﹎ ــ﹢ژی ︋ ــ︀ ﹋︣و﹡﹢﹜  ــ︀ری﹍﹡: (Chronology)ــ ︣ای ﹝︀︨ــ︊﹥ ز﹝ــ︀ن ، ︋ ــ ــ﹢ان ︻﹙﹞ــ﹩ ︋ ﹠︻ ﹤

︡اد﹨︀ در ︑︀ر︀ دوره .︫﹢د﹨︀ ︑︺︣︿ ﹝﹩﹨︀ی د﹇﹫﹅ و﹇﹢ع آن﹨︀﹩ از ز﹝︀ن و ا︠︐︭︀ص ر︠
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وـ︥ه ادـ︀ن   ﹨ـ︀ و ︋ـ﹥  ︮ـ﹢رت ﹋︀﹝ـ﹏ و ﹝﹠︧ـ︖﹛ آن را در ادـ︀ن و آـ﹫﹟     ،در ︻﹫﹟ ︀ل
. ︑﹢ان ︀﹁️﹝﹩-︋︀ ︑︃﹋﹫︡ ︋︣ اد︀ن ا︋︣ا﹨﹫﹞﹩-آ︨﹞︀﹡﹩

او﹜﹫﹟ ︋︀ر در ﹇︣ن ︫︀﹡︤د﹨﹛، در ︲﹞﹟ ︑﹢ار ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝︣︑ـ︡﹟  ،﹋﹙﹫︧︀ی ﹋︀︑﹢﹜﹫﹉ رم
﹨ـ︀ی  ️ و از ︨ـ﹢ی د﹍ـ︣، ﹁︣﹇ـ﹥   ﹎ـ︣ا ︎︣دا︠︐ـ﹥ ا︨ـ   ﹨ـ︀ی ﹨ـ︤اره  و ︋︡︻️ ﹎︢اران ︋﹥ ︗﹠︊︩

︡ ﹡﹍ـ︀ری د︨ـ️ ︀زـ︡ه   ︠﹢د ︋ـ﹥ ︑ـ︀ر  ﹨︀یا﹜︪︡اة﹎︣ا در ︑︢﹋︣﹨︤اره آ︔ـ︀ری در ﹝ـ﹢رد   . ا﹡ـ
️و ︫﹢رش ︑﹢﹝︀س ﹝﹢﹡︐︧︣ در ﹨﹞﹫﹟ ﹇︣ن ﹡﹢︫︐﹥ ︫︡ه ا1️︨﹨︀ی ︋﹢﹨﹞﹫︀︑︀︋﹢ر.

︣ة︋︺︡ از ا﹡﹆﹑ب ﹁︣ا﹡︧﹥ و رواج دا﹏︠︡﹞ ،﹩︧﹢﹡ ـ︡ه   ا﹜﹞︺︀رف︡︎ ﹟ـ︀دی ︋﹥ ا︀ی ز﹨
︫﹠︀︨︀ن ︋﹢د﹡︡ ﹋﹥ ︋﹥ ا︡︎ ﹟ـ︡ه ︎︣دا︠︐ـ﹥، ﹎ـ︀ه آن را ﹝︺ـ︀دل     ︀﹁️ و ︋︺︡﹨︀ روانا︠︐︭︀ص 

﹝ـ﹢رد  »ای روان ︣︎︪ـ︀﹡﹥ ︡︎ـ︡ه «و ﹎ـ︀ه ︋ـ﹥ ︻﹠ـ﹢ان    ︻﹠﹢ان ﹋︣ده ا﹡ـ︡  »﹝︀﹜﹫﹢﹜﹫︀ی ︗﹞︺﹩«
. ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹇︣ار داد﹡︡

︡ ا﹡︧︀ن ︫﹠︀︨︀ن ﹡﹫︤ ︋︀ ر﹨﹫︀﹁︐﹩ ارو︎︀ و ︋ـ﹥ ︋︣ر︨ـ﹩   ﹡︡﹝﹢ر ︋﹥ ﹡﹢︋﹥ ︠﹢د وارد ︮﹠﹥ ︫ـ
.﹎︣ا در ﹝﹠︀︵﹅ ︎﹫︣ا﹝﹢﹡﹩ و ︑️ ا︨︐︺﹞︀ر د︨️ زد﹡︡﹨︤اره﹨︀ی ︗﹠︊︩

︑﹢﹝ـ︀س ﹝﹢﹡︐︧ـ︣ ︋ـ﹥ ﹝︓︀︋ـ﹥     «﹝ـ﹫﹑دی ﹋︐ـ︀ب   1921از ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ار﹡︧️ ︋﹙﹢خ در ︨ـ︀ل  
︫﹠︀︠︐﹩ ︋﹥ ﹎︣ا﹩ ︭︠﹙︐﹩ ︨﹫︀︨﹩ و ︗︀﹝︺﹥︑﹆﹫﹅ در︋︀ره ﹨︤اره،را ﹡﹢︫️» ﹝︖︐︡ ا﹡﹆﹑ب

ا︡︎ ﹟︡ه را » ︊︀ل ﹨︤اره︋﹥ د﹡«﹡﹢ر﹝﹟ ﹋﹢﹨﹟ ︋︀ ﹋︐︀ب ،)1957(در اوا︨︳ ﹇︣ن .﹎︣﹁️︠﹢د 
﹨ـ︀ی  ︫ـ﹢رش «در ﹋︐ـ︀ب  ) 1959(در ︋︧︐︣ ﹁︣﹨﹠ـ﹌ ارو︎ـ︀﹩ ﹝︴︀﹜︺ـ﹥ و ارـ﹉ ﹨︀︋︧ـ︊︀وم      

.﹋︣دآن را در ﹝︐﹟ ﹁︣﹨﹠﹌ د﹨﹆︀﹡﹩ ︋︣ر︨﹩ » ︋︡وی
-﹋﹫︀ن و ︑︀ر، ا︨︴﹢ره«﹝﹫︣︀ ا﹜﹫︀ده از زاو﹥ ا︨︴﹢ره ︫﹠︀︠︐﹩ ︋﹥ ا︡︎ ﹟︡ه در ﹋︐︀ب 

.︎︣دا︠️) 1954(» ی ︋︀ز﹎︪️ از﹜﹩
︡ ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ ︎﹫︀﹝︊︣ ا﹁﹢ل ﹝ـ﹩ «در ﹋︐︀ب ) ﹛ ︣﹍﹠﹫)1956﹢ن ﹁︧︐ ـ﹉ ︑ـ﹢ری از   ؛»﹋﹠ـ

از اـ﹟ ز﹝ـ︀ن   .﹋ـ︣د ﹎︣ا ︑︃︨ـ﹫︦  ︫﹠︀︨﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋︣ای ︑︊﹫﹫﹟ دوام ︻﹆︀︡ ﹨︤ارهزاو﹥ روان
و ︋︺︱﹩ از ﹝︖ـ﹑ت  ﹡︡︋﹢د ﹋﹥ ︋︧﹫︀ری از ﹝︖﹑ت ︻﹙﹞﹩، ﹁︭﹢﹜﹩ ︋﹥ ا﹟ ا﹝︣ ا︠︐︭︀ص داد

﹨ـ︀  ︑ـ︣﹟ آن ای ︫︡﹡︡ ﹋﹥ از ﹝ـ﹛ ﹨︀ی ﹨︤اره︫﹠︀︨﹩ دارای ︲﹞︀﹞﹩ ︋﹥ ﹡︀م ︎︥و﹨︩︗︀﹝︺﹥
.﹡︀م ︋︣د» ︑﹆﹫﹆︀ت ︑︴︊﹫﹆﹩ در ︗︀﹝︺﹥ و ︑︀ر«︑﹢ان از ﹝︖﹙﹥ ﹝︺︐︊︣ ﹝﹩

️  ︨﹫︣ ︑﹢ل ا﹡︪︡﹥ ﹝﹢︻﹢دی ﹡﹫︤ از ز﹝﹫﹠﹥ . ﹨︀ی ﹝﹢رد ︻﹑﹇﹥ ︎︥و﹨︪﹍︣ان ︋ـ﹢ده ا︨ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.Taborites of Bohemia
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﹡﹀ـ﹢ذ ﹋︀﹡ـ️ در ﹇ـ︣ون    «﹨ـ︀ی  ﹅ ︑﹆ـ︡م ︋ـ︀ ﹝ـ︀ر︗﹢ری رـ﹢ز و ﹋︐ـ︀ب     در ا﹟ ︭︠﹢ص،
ا︨ـ️ و ︋ـ﹥   ) 1976(» ای و آ﹠ـ︡ه ︎﹫︀﹝︊︣ا﹡ـ﹥  ـ﹢ا︠﹫﹛ ﹁﹫ـ﹢ره  «و ) 1969(» و︨︴︀ی ﹝︐︃︠︣

﹡︊﹢ت ﹇︣ون و︨︴︀﹩ و «د﹡︊︀ل وی ︀︋︡ از را︋︣ت ﹜︣﹡︣ و ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹝﹆︀﹐︑︩ ︑️ ︻﹠﹢ان 
و ) 1971(» ︨﹫︀︨ـ️، ز︋ـ︀ن و ز﹝ـ︀ن   «آ ︎﹢﹋﹢ک، و ﹡﹫︤  ا︔︣ ︗﹩) 1976(» ا﹡︪︺︀ب ﹝︢﹨︊﹩

﹡ـ︀م ︋ـ︣د   ) 1981(» ︀آ︋︀د﹎︣ا﹩ و ︑︣﹇ـ﹩ ﹎︣ا﹩، ﹡︀﹋︖﹨︤اره«﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا︔︣ ︑﹢دور او﹜︧﹢ن، 
).18و17ص:1373︖︀ر︀ن، (

-﹎︣ا︫ ﹩︣ت ︀﹁︐﹥ ︠﹢د ︋︀ ︻﹠︀و﹟ د﹍ـ︣ی ﹡︷﹫ـ︣ ﹝﹠︖ـ﹩   آ﹡︙﹥ ا﹝︣وزه ︋︀ ︻﹠﹢ان ﹨︤اره

﹨ـ︀ی آ︠︣آ﹜︤﹝ـ︀﹡﹩ وآ︠ـ︣ت    ا﹡︪︡ـ﹥ ،﹎︣اـ﹩ ﹢︻ـ﹢د﹎︣ا﹩، آ﹠ـ︡ه  ، ﹝﹎︣ا﹫︧﹞ ︀ ﹩︀ ﹎︣اـ﹩ 
︠﹢اه ﹡ـ︀︠﹢اه د﹍ـ︣   ،﹝﹆﹢﹐ت ﹝︢﹋﹢رای از︎﹫﹢﹡︡ی و︔﹫﹅ ︀﹁︐﹥ و ﹨﹠﹍︀م ︵︣ح ﹝﹆﹢﹜﹥︫﹠︀︨﹩

،ا︫ـ︐︣ی ﹋﹙︊︀︨ـ﹩  (︫﹢﹡︡﹝﹆﹢﹐ت و ﹝︺︀﹡﹩ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ آن ﹡﹫︤ ︋﹥ ﹝﹫︡ان ︋︒ و ︑︃﹝﹏ وارد ﹝﹩
.)21ص:1388

هزاره گرایی و رویکردها .3
﹇︀︋ـ﹏  »﹝︺﹠ـ﹢ی «و »︨ـ﹊﹢﹐ر «﹎︣اـ﹩ در دو رو﹊ـ︣د   ﹨︀ی ︑﹙﹫﹙﹩ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹨︤اره︵︣ح

﹨﹛ ︋ـ﹥ ﹜ـ︀ظ ︋﹠﹫︀د﹨ـ︀ی ︗ـ︀ن     ﹋﹥︗︀﹡﹩ ︋﹢ده ︻﹙﹛ ﹝︡رن، ︨﹊﹢﹐ر و ا﹟ . ︋︣ر︨﹩ ا︨️
️  ؛︫﹠︀︨﹩ و ﹨﹛ از ﹡︷︣ ا︋︺︀د روش ︫﹠︀︠︐﹩ اـ﹟  . آز﹝﹢ن ︢︎︣ و ︋﹥ ا︗ ﹟︀ن ﹝︐︺﹙ـ﹅ ا︨ـ

﹋﹠︡ و ﹎︀ه ﹝﹢︲ـ﹢ع را ︋ـ﹥   ︑﹙﹫﹏، ﹎︀ه ︋﹥ ︮︣ا️، ︋︧﹫︀ری از ﹝︤﹫﹁︀︐﹞ ﹏︀︧﹊﹩ را ا﹡﹊︀ر ﹝﹩
﹩﹞ ﹅﹫﹚︺︑ ️﹛︀   در ︑︊﹫﹫﹟ ︠ـ﹢د، ︋ـ︣ای ا︋︺ـ︀د ،️﹛︀ ﹟ـ﹏   ﹝︺﹠ـ﹢ی ﹎︢ارد ﹋﹥ در ا︀﹇ ﹩︀ـ︗

.﹋﹠︡ ﹋﹥ ︋﹥ آن ﹡﹫︀زی ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫︡ای ︑︊﹫﹫﹟ ﹝﹩﹙﹥ را ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥﹡﹫︧️ و ﹝︧
ا﹡ـ︡، ﹝︴︀﹜︺ـ︀ت دا﹡︪ـ﹞﹠︡ان ︻﹙ـ﹢م     از ︗﹞﹙﹥ ︻﹙﹢م ﹝︡رن ﹋﹥ ︋﹥ اـ﹟ ﹝﹢︲ـ﹢ع ︎︣دا︠︐ـ﹥   

. ︋﹢ده ا︨️) ا︾﹙︉ ︋︀ ا﹟ رو﹊︣د(︫﹠︀︨﹩ ︫﹠︀︨﹩، ︨﹫︀︨﹩ و ا﹡︧︀ن︫﹠︀︨﹩، روان︗︀﹝︺﹥
﹨︀، ︑︊﹫﹫﹟ د﹡﹫﹢ی ﹝︧ـ﹙﹥، ︋ـ︀ ﹡﹍ـ︀ه ﹋ـ︀ر﹋︣دی     ﹥ ا︑ ﹟﹙﹫﹏﹡﹊︐﹥ ﹝﹛ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ در ﹨﹞

.︾﹙︊﹥ دارد

رویکردهاي سکوالر . 3-1
:︑﹢ان ︋﹥ دو د︨︐﹥ ︑﹆︧﹫﹛ ︋﹠︡ی ﹋︣دا﹟ رو﹊︣د را ﹝﹩



79

 ﹎︣ا
︤اره

﹨
﹩

رو
د﹨︀

︣﹊
︀﹨ ﹤

و﹎﹢﹡

نگاه بدبینانه .3-1-1
 ﹢︨ ﹟︡ود︨︐﹥ اول ﹋﹥ از اوا︠︣ ﹇︣ن ﹨︖︡﹨﹛ ︋﹥ ا︑﹟ـ﹥ روز﹡︀﹝ـ﹥  (ا﹡ـ︡، ︫︡هـ﹥  ،ای

-آن. ا﹡︡﹡︡ا︫︐﹥ی﹠︀﹡﹥ ا﹫﹡﹍︀ه ︠﹢ش ︋﹨︀ ︋﹥ ا﹟ ︗﹠︊︩)ای︀﹡﹥دا﹡︪﹍︀﹨﹩، ﹥ ︑︊﹙﹫︽﹩ و ر︨

در ادا﹝ـ﹥  ﹋﹥ ا﹡︡ ﹨︀﹩ ﹝︴︣ح ﹋︣ده﹎︣ا و ﹝﹢ا︗﹥ ︋︀ آن را در ﹇︀﹜︉ ︑﹞︓﹫﹏﹨︀ی ﹨︤اره﹨︀ ︗﹠︊︩
.﹨︀ ا︫︀ره ︠﹢ا﹨﹫﹛ ﹋︣د︋﹥ ︋︣︠﹩ از آن

﹏﹫︓﹝︑ ﹟د﹇️ در  ا ︀︋﹩﹞ ︡هد ﹤︗د﹨︀ دو ﹎﹢﹡﹥ ﹝﹢ا﹢︫:

برخورد مالیم.3-1-1-1
:︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞﹢﹡﹥؛﹋﹠︡و ﹝﹑﹛ را ︎﹫︪﹠︀د ﹝﹩﹝﹡﹤﹡︀︵︀︐︧️ ︋︣︠﹢ردی ﹎﹢﹡﹥ 

﹝︓ـ﹏  (ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ︀︋ـ︡ ﹇︣﹡︴﹫﹠ـ﹥ ︫ـ﹢د      ی﹨﹞︙﹢ن ﹉ ︋﹫﹞︀ری وا﹎﹫ـ︣دار » ﹎︣ا﹩﹨︤اره«
؛)1800︋︣︠﹢رد ︋︀ ﹝﹢ر﹝﹢﹡﹫︧﹛ در ︑﹢︀ در اوا︠︣ د﹨﹥

»﹩ر ︫﹢د » ﹨︤اره ﹎︣ا﹢︭﹞ ︡︀︋ ﹤﹋ ️︨ا﹇ـ︡ا﹝︀ت ﹇ـ︀﹡﹢﹡﹩  (﹨﹞︙﹢ن ︫﹟ روا﹡﹩ ا ︡﹠﹡︀﹞
ای ︻﹙﹫ـ﹥  و ﹝︊ـ︀رزات ا﹝ـ︣وزی ︲ـ︡ ﹁︣﹇ـ﹥    1800﹥ ︫﹊ٌ︣﹨︀ی آ﹝︣﹊ـ︀﹩ در اواـ﹏ د﹨ـ﹥   ﹫︻﹙

.)﹋﹙﹫︧︀ی ا︑︀د
﹝︀﹡﹠︡ ﹡︷︀رت ( ︾︢ای در ︀ل ︗﹢︫﹫︡ن ا︨️ ﹋﹥ ︀︋︡ ﹝︣ا﹇︉ ︋﹢د ︨︣﹡︣ود »﹎︣ا﹩﹨︤اره«

︗﹞ـ︹ ︫ـ︡ه   1794و 1793︎﹙﹫︦ از ﹎︣و﹨﹩ ﹋﹥ در ا︵︣اف ﹋︀رٌ︑ ﹟﹢ت در ︎︀ر︦ در ︨ـ︀ل  
.1)︋﹢د﹡︡

در ا﹏﹫﹚︑ ﹟️︨ا ﹤︗﹢︑ ﹏︋︀﹇ ﹤︐﹊﹡ ︡﹠ ︀﹨ :
﹋ـ﹥ ︋︀︻ـ︒ ︠︣ا︋ـ﹩ و    ا︨ـ️  ﹨︀ی روان ﹎︣ا﹩ ﹨﹞︙﹢ن ︋﹫﹞︀ری ︀ ︫﹟﹋﹥ ﹨︤ارها﹟،اول

.ذا︑︀ ا﹝︣ی ﹡︀︠﹢︀︫﹠︡ و ︠︴︣﹡︀کو آ︨﹫︉ ﹨︧︐﹠︡ 
ـ︀ از ︋ـ﹫﹟ ︋ـ︣د و ︋︐ـ︣﹟ راه     ،︋︀ره ﹡︀︋﹢د ﹋︣د︑﹢ان آن را ︋﹥  ︡︀︊﹡ ﹤﹋﹉︀ ﹡﹞﹩ا﹟،دوم

ـ از ﹎︧︐︣ش و ︑﹢︨︺﹥ آن ا︨ـ️ و ︋ـ︀ اـ﹟ روش و    ﹝﹆︀︋﹙﹥ ︋︀ آن ︗﹙﹢﹎﹫︣ی ︣ ا︔ـ︣ اـ﹟ ︭ـ︣    ︋
.    رود﹝﹩و﹋﹠︐︣ل ︋﹥ ︑︡ر︕ ا﹟ ا﹝︣ از ︋﹫﹟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. ﹏︠︡﹞ ،﹟︣ة ا﹜﹞︺︀رف در︗﹢ع ︫﹢د ︋﹥ داmillenarianism، ﹤︐︫﹢﹡Schwartz.
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برخورد خشن.3-1-1-2
: ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹋﹠︡؛﹩﹝︑︣ی را ارا﹥﹎﹢﹡﹥ دوم ︋︣︠﹢رد ︪︠﹟

. ﹨﹞︙﹢ن ﹋﹢رک ︀ ︗﹢ش ︣﹋﹫﹠﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︀︋︡ ︋﹥ آن ﹡﹫︪︐︣ زد»﹎︣ا﹩﹨︤اره«
﹟﹝﹢﹡ـ︡ا در ︫ـ﹞︀ل   از د﹨﹊ـ︡ه -﹡﹍︣ش ︋﹢د ﹋﹥ ﹝ـ︡︻﹩ ︎﹫ـ︀﹝︊︣ی در ︋﹫︨︣ـ︀    ︋︣ ا︨︀س ا

و 1︑﹢︨︳ ا﹡﹍﹙︧︐︀ن ر︋﹢ده ︫︡ و ـ︀ ـ︊︦ ︨ـ﹫﹞﹢ن ﹋﹫﹞︊ـ︀﹡﹍﹢    1895در ︨︀ل -︫︣﹇﹩ ﹨﹠︡ 
.︑﹢︨︳ دو﹜️ ︋﹙︥﹉ از ﹡︐︀︕ ا﹟ د︡﹎︀ه ︋﹢د1957︑︀ 1921او﹜﹫﹟ ︵︣﹁︡ارا﹡︩ از 

»﹩آن را ﹋﹠︐ا︨️ ︵︽﹫︀ن ا﹡﹀︖︀ری »﹨︤اره ﹎︣ا ︡︀︋ ﹤﹋ـ﹌  ؛ ︣ل و ︨︣﹋﹢ب ﹋︣د﹠︗ ︡﹠﹡︀﹞
-در ︨ـ︀ل ) ︑︀﹡︤ا﹡﹫ـ︀ی ا﹝ـ︣وز  (آ﹁︣﹆︀ی ︫︣﹇﹩ آ﹜﹞︀ن در ﹝︧︐︺﹞︣ه2آ﹜﹞︀ن ︻﹙﹫﹥ ﹝︀︗﹩ ﹝︀︗﹩

﹨︀ی اول و ︠︴︀︋﹥3︀ ﹝﹞︀﹡︺️ دو﹜️ ︗︀﹝︀﹫﹊︀ از ﹝﹢︨﹫﹆﹩ را︨︐︀﹁︀ر︀ن1906و 1905﹨︀ی 
.4﹎︫︢︐﹥در دو د﹨﹥

︣﹍را ︋﹫﹞︀ری ﹝︤﹝﹟ ﹡﹞﹩او﹐ ﹨︤اره،در ﹎﹢﹡﹥ ا︠﹫︣ د ﹩ـ︀   ؛دا﹡︡﹎︣ا ـ︀د و ︀ری﹝﹫︋ ﹤﹊﹚︋
︨︣﹋﹢︋﹍︣ا﹡﹥ و ـ︀ ﹨﹞︙ـ﹢ن   ︡︋︀﹝﹆︀︋﹙﹥ ︋︀ آن ﹝︺︐﹆︡ ا︨️ ﹋﹥ ︔︀﹡﹫︀، ﹋﹠︡؛ ﹩﹝﹩︑﹙﹆﹉ ا﹡﹀︖︀ر 

︫︡︀︋ ﹩﹝︗︀︑ و ︹︨︣ ︡ی︗ ،﹩︣ا︗.

نگاه همدالنه.3-1-2
ا﹝︣وزه ا︾﹙ـ︉ ︑﹙﹫ـ﹏   . ﹋﹠﹠︡︋︀ ﹡﹍︀﹨﹩ ﹨﹞︡﹐﹡﹥ ︑︣ ︋︣︠﹢رد ﹝﹩︡ه، ︡︎ ﹟︋﹥ اد︨︐﹥ دوم 

د︨️ ﹋﹛ ︨﹥ ﹨ـ︤ار ︎ـ︥و﹨︩ در ︭︠ـ﹢ص ﹨ـ︤اره ︋ـ︀وری در      . ﹨︧︐﹠︡﹎︣ان ︗︤ء ا﹟ د︨︐﹥
:︋﹥ ︵﹢ر ﹝︓︀ل؛ای ﹨﹞︡﹐﹡﹥ دار﹡︡︀پ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ا︾﹙︉ ﹝﹆︡﹝﹥︋﹫︧︐﹛ ﹇︣ن 
︻ـ︡ا﹜︐﹩  ﹨ـ︀ی ︋ـ﹩  ﹋﹠︀﹥ از ︣︎ ﹉﹛ ا︨️ ﹋﹥ ︪︠﹞﹍﹫﹠︀﹡﹥ ︋︣ ﹁︣از ︋︀︑﹑ق»﹎︣ا﹩﹨︤اره«

. از در آ﹝︡ه ا︨️︤︋﹥ ا﹨︐
️︱﹡ ︳︨﹢︑ ︣ی﹫︧﹀︑ ﹟﹫﹠  ︣ و ︋︺ـ︡﹨︀ ︋ـ﹥   ا﹡︧ـ﹥ و آ﹜﹞ـ︀ن ︑ـ︡و﹟   ﹨ـ︀ی رو︫ـ﹠﹍︣ی ﹁

:Schwartz(﹇︣ن ﹡﹢زد﹨﹛ ︑﹆﹢️ و ︑﹊﹞﹫﹏ ﹎︣د︡ ) آزادی ︠﹢ا﹨︀ن(﹨︀ی ﹜﹫︊︣الي و︨﹫﹙﹥

ibid(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Simon Kimbango

2. Maji Maji

3. Rastafarian

4. ﹏︠︡﹞ ،﹟︣ة ا﹜﹞︺︀رف در︗﹢ع ︫﹢د ︋﹥ داmillenarianism ﹤︐︫﹢﹡  ،Schwartz.
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︩︊﹠︗ ︣﹍︀ه د﹍﹡ ﹟︡در ا﹠︐︧﹫﹡ ︡﹠︀︫﹢︠︀﹡ ︀ی ﹨︤اره ﹎︣ا ذا︑︀ ﹝﹠﹀﹩ و﹨، ︦﹊︻ ﹤︋ ﹤﹊﹚︋
﹥ ︻︊︀رت د﹍ـ︣،  ︋.﹋﹠︡︻︡ا﹜︐﹩ و ﹁︧︀د در ︗︀﹝︺﹥ را ︀دآوری ﹝﹩ز﹡﹌ ︠︴︣ی ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ︋﹩

︩︊﹠︗ ﹟︀ری ︗︀﹝︺﹥ ا︨️ا﹝﹫︋ ️﹞﹑︻ ︀﹨،﹟︀ری ︋︀︫ـ︡ و ︋ـ︀﹜︴︊︹ راه   ﹡﹥ ا﹝﹫︋ ﹉ د﹢︠ ﹤﹋
.  دا﹡︡︻︡ا﹜︐﹩ و ﹁︧︀د در ︗︀﹝︺﹥ ﹝﹩﹝﹢ا︗﹥ ︋︀ آن را از ︋﹫﹟ ︋︣دن و ︪︠﹊︀﹡︡ن ︸﹙﹛ و ︋﹩

رویکرد معنوي.3-2
﹏﹫﹚︑ ﹩︻﹢﹡ ،︀ی ﹝︺﹠﹢ی ﹡︧︊️ ︋ـ﹥ ﹝︧ـ  در ﹝﹆︀︋﹏ ﹡﹍︀ه ︨﹊﹢﹐ر﹨ د ﹋ـ﹥ از  ﹙﹥ و︗ـ﹢د دار

د﹍ـ︣ ﹨ـ︤اره   ،﹨ـ︀﹩ در ︑ ﹟﹫﹠﹙﹫ـ﹏ . ﹎﹫︣دای و ﹝︐︀﹁﹫︤﹊﹩ ﹡︪︃ت ﹝﹩رو﹊︣دی ا︨︴﹢ره
︧﹞ ﹩︣ا﹎ ﹤﹚ـ﹉ ﹝︧ـ      یا ︀ـ ـ︀︻﹩ در ﹝﹆︴ـ︹ ︠ـ︀ص و﹝︐︗︣ان ا︋ ﹉ ﹤︋ ط﹢︋︣﹞﹚ ﹤یا

️︧﹫﹡ ︰﹞ ﹩ا︨️ی﹝﹆﹢﹜﹥ ا﹙﹊﹥ ؛ ︋︑︀ر ︩ ﹠︣ـ﹢ع  ،﹨︧ـ︐﹩ ،﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹁﹙︧﹀﹥ آ﹁ـ︲﹢﹞
﹤︗ه ﹝﹢ا﹢﹡ ت و﹐﹢︑ ـ︀ی    .آدم ︋︀ ︻︀﹜﹛﹨︊﹢ط ا﹡︧︀ن و﹫︎﹢︑﹢ ،︣﹫ـ﹟ ︑﹀︧ـدر وا﹇︹، در ا

ای از آ﹁︣﹠︩ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ رخ   دوره؛ا﹁︐︡ا︗ ﹟︀﹡﹩ ا︨️ ﹋﹥ ز﹝︀﹡﹩ ا︑﹀︀ق ﹝﹩یا﹝︣،﹝﹢︻﹢د
.︠﹢ا﹨︡ داد و ا﹟ در ذات و ﹋﹫︀ن ﹨︧︐﹩ ﹡﹀︐﹥ ︫︡ه و ︋︀ ﹁︴︣ت ︋︪︣ی در آ﹝﹫︐﹥ ا︨️

 ︩ ︣ ا﹟ ﹝﹢ا︗﹥ ︋ـ﹫ دا﹡ـ︀ن و  ا﹐﹨ـ﹩ ﹝ـ﹢رد ︑﹢︗ـ﹥  ﹋ـ﹥ ︗﹠︊ـ﹥ ﹋﹑﹝ـ﹩ و ︻︣﹁ـ︀﹡﹩ دارد    ،︑ـ
.دا﹡︪﹞﹠︡ان ︻﹙﹛ ﹋﹑م ︋﹢ده ا︨️

﹊ـ﹩ از  .﹨ـ︀ و ﹝﹠ـ︀︋︺﹩  دارد  و ︋︀ور﹨︀ی ︠ـ﹢د، روش ﹨︀ ︡﹎︀هد﹡﹍︀ه ﹝︺﹠﹢ی ︋︣ای ا︔︊︀ت 
︹︋︀﹠﹞ ﹟ا، ﹩﹠ا︨️ا︨️﹝︐﹢ن ﹝﹆︡س د ﹩﹠︐︊﹞ ﹩ـ︣، ︻﹆ـ﹏    . ﹋﹥ ︋︣ و﹍ـ﹩ د︐﹁︣︺﹞ ︹︊﹠﹞

.ا︨️
﹟ا︗︐،︋﹠︀︋︣ا ﹩︨︀﹫︨ ﹏︀︧﹞ ﹏﹫﹚︑ ﹤︋ ﹤﹋ ﹩︧﹋ ﹤︪︡﹡︎︣دازد، ا︻︐﹆ـ︀د  ﹞︀︻﹩ ﹝﹩ا﹎︣ در ا

      ︡ ﹨ـ︀ و  ﹡ـ︀﹎︑ ︣︤﹙﹫ـ﹏  ؛و ︑﹢︗﹥ ︋﹥ و﹩ و ﹝﹠︀︋︹ د﹠ـ﹩ و ︋ـ︣ا﹨﹫﹟ ︻﹆﹙ـ﹩ و︗ـ﹢د دا︫ـ︐﹥ ︋︀︫ـ
. ︋︀ ا︻︐﹆︀دات و ︋︀ور﹨︀ی و﹫︀﹡﹩ ﹝︐﹠︀︨︉ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د﹋﹠︡،﹨︀﹩ ﹋﹥ ارا︑﹩﹞ ﹤﹢ری

ا﹡︐︷ـ︀ر  ﹨ـ︀ی ︱ـ﹢ر ﹝︺﹠﹢ـ️ دـ︡ه ﹡︪ـ︡ه، ﹡︀︊ـ︡       ︋︣ ا﹟ ا︨︀س، در ︗﹢ا﹝︺﹩ ﹋﹥ ز﹝﹫﹠﹥
︀ن درو︾﹫﹟ را دا︫️؛ ︣ا ﹋﹥ ا﹟ ﹝︡︻﹫︀ن در ︻﹫﹟ ︀ل ﹋﹥ ︠︴︣﹡ـ︡، ﹡﹢ـ︡ ﹡﹫ـ︤    ︸﹢ر ﹝︡︻﹫

﹡﹢︡ از ﹆﹫﹆︐﹩ ﹋﹥ در ︻︀﹜﹛ و︗﹢د دارد و ︗﹢ا﹝︹ ا﹞ـ︀﹡﹩ ﹝﹠︐︷ـ︣ آن ﹨︧ـ︐﹠︡ و ا﹜︊︐ـ﹥     ؛﹨︧︐﹠︡
.ا﹡︡ای ︋﹥ د﹡︊︀ل ︨﹢ء ا︨︐﹀︀ده از ا ﹟﹆﹫﹆️︻︡ه
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گراهاي هزارهشاخصه هاي جریان.4
﹝︴︣ح ︫︡ه ا︨️ و ﹨︣ ﹋︡ام ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋ـ﹥ ﹡﹍ـ︀ه ︠ـ﹢د ︋ـ﹥     ﹎︣ا﹩ ︑︺︀ر﹞ ︿︐﹙﹀﹩ از ﹨︤اره

. و︥﹎﹩ ︠︀︮﹩ ︑︀﹋﹫︡ ﹋︣ده ا︨️
️  ﹝︺﹠ـ︀ ﹎﹢﹡ـ﹥  را اـ﹟ )millenarian(»﹝﹙﹠﹫﹢م«﹁︣﹨﹠﹌ ﹜︽️  ︣ ﹋︧ـ﹩ ﹋ـ﹥   : ﹋ـ︣ده ا︨ـ ︋ـ

).︨︣ ا﹡︖︀م ﹡﹫﹉﹝︺︐﹆︡ ︋﹥ (︨︣ا﹡︖︀م ︫︀دی و را︨︐﹩ ︗ ︣︋ ️﹞﹢﹊︀ن ﹝︺︐﹆︡ ا︨️
﹩﹞ ﹩︺︨ ﹟︡︋︀وری را ︑﹢︮﹫︿ اره︑︣ی ﹨︤﹋﹠︡ ︋︀ د﹇️ ︋﹫︩دا﹡︪﹠︀﹝﹥ د﹠﹋:

︀︎ـ︀ن ︗ـ︀ن ا︨ـ️ و ︋ـ﹥ د﹡︊ـ︀ل آن      ︋ـ﹢دن  ﹝︊﹠﹩ ︋ـ︣ ﹡︤دـ﹉   ،ای︋︀وری ︻﹆﹫︡ه﹨︤اره
﹅ ﹥︻︀د﹐﹡﹥ و ︋،، ﹨﹞︀﹨﹠﹌، ﹝﹆︡س)︠﹢ب(د﹡﹫︀ی ︗︀﹡ ﹩︋ ﹤﹋ ︡︡️ ︋︀رور) ︀︎︀ن(

1︫﹢د︡︎︡ار ﹝﹩؛ا︨️

﹝﹞﹙﹢ از ︗︀﹡﹩؛﹡︤د﹉ ︋﹢دن ︀︎︀ن ︗︀ن: در ا︣︺︑ ﹟︿ ︋︣ دو ﹡﹊︐﹥ ︑︃﹋﹫︡ ︫︡ه ا︨️ 
﹜﹚︸﹩︐︨ و ︀﹨︣﹍آ︾︀ز ،﹨︀ و د ﹩﹡︀︗  ️ـ﹢ و ︨︫︣ـ︀ر از ر﹁ـ︀ه، ا﹝﹠﹫ـ️، ﹨ـ︀ر﹝﹢﹡﹩ و      ا︨ـ﹡

.﹇︡و︨﹫️
︺﹠ـ﹩ ︀︎ـ︀ن ︗ـ︀ن    ،︑ـ︣ ︋ـ︣ روی ︻︀﹝ـ﹏ اول   ︑︃﹋﹫︡ ︋﹫︩ا﹎︣ ︑﹢︗﹥ و︋﹥ ا︻︐﹆︀د ﹡﹍︀ر﹡︡ه،

️ ی︀﹊︣د، ﹎﹢﹟ روا،︋︀︫︡ و﹇ـ︀︹ ﹨﹢﹜﹠ـ︀ک و   ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ رو﹊ـ︣د ︗﹠ـ︊︩، آ﹝ـ︀ده     آن ا︨ـ
︺﹠﹩ د﹡﹫ـ︀ی ︗︡ـ︡ ︋ـ︀    ،︭﹫︊️ ︋︀ر آ︠︣ا﹜︤﹝︀ن ا︨️ و ﹠︀﹡︙﹥ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︻︀﹝﹏ دوما︑﹀︀﹇︀ت ﹝

︑︣ در ا﹡︪︡﹥ آر﹝︀ن ︫︣ و ﹢︑﹢︎﹫ـ︀ی  ﹟ ︣﹋️ ︋﹫︩ا،︑﹢︮﹫﹀︀ت ︠﹢ب و ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︋︀︫︡
. ︠﹢د ا︨️

﹟︀︋︣ا﹠︋،﹜﹞﹩﹚︮و ا ﹟︣︑﹤︭︠︀︫ ﹟︣︑    ︹از و︲ـ ﹩︐︀ـ︀ن، اول ﹡︀ر︲ـ︀ی ﹨︤اره ﹎︣ا﹨
ای از ︗︀ن ﹋﹥ ︻︡ا﹜️، ︮﹙ و ر﹁ـ︀ه در آن ﹁︣ا﹎﹫ـ︣   و﹇﹢ع دورهو دوم ا︻︐﹆︀د ︋﹥ا︨️﹝﹢︗﹢د

︡ ﹨︀ی ︠︀رق ا﹜︺︀ده ︑﹢︮﹫︿ ﹝ـ﹩ ای ﹋﹥ ︗︀ن ﹝﹢︻﹢د را ﹨﹞︣اه و︥﹎﹩︋﹥ ﹎﹢﹡﹥؛︫﹢د﹝﹩ ؛﹋﹠﹠ـ
︗﹞︺ــ﹩ از (﹝︓ــ﹏ ︑﹢︮ــ﹫﹀﹩ ﹋ــ﹥ از ︔﹞︣د﹨ــ﹩ در︠︐ــ︀ن در ﹋︐ــ︀ب ﹝﹆ــ︡س ︋﹫ــ︀ن ︫ــ︡ه ا︨ــ️  

﹋︀ر ︗ــ︀ن و︀زدر ﹍ــ﹢﹡﹍﹩ ︨ــ︀︠︐﹟ و ︨ــ،در ︻ــ﹫﹟ ــ︀ل.)238ص:﹢﹡1388︧ــ﹠︡﹎︀ن،
دا﹡﹠ـ︡ و ﹝︺︐﹆︡﹡ـ︡   ︣ا ﹋﹥ ا︪︀ن ︠﹢د را ﹝︐﹊﹀﹏ ︨︀︠️ ︗︀ن ︗︡︡ ﹡﹞﹩؛﹝﹢︻﹢د ا︋︀م دار﹡︡

.ا﹟ ا︑﹀︀ق ︋﹥ د︨️ ﹝﹠︖﹩ ﹝﹢︻﹢د ︮﹢رت ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣﹁️
:﹎﹢︡ ﹎︣ا︀ن ﹝﹩در ︑︺︣︿ ﹨︤اره) 1966(︑︀﹜﹞﹢ن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. ﹏︠︡﹞ ،﹟︣ة ا﹜﹞︺︀رف در︗﹢ع ︫﹢د ︋﹥ داmillenarianism ﹤︐︫﹢﹡  ،Schwartz.
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︩︊﹠︗﹩︊﹨︢﹞ ﹩︀﹨  ـ︀﹡﹩ و︗ ﹟ا ،﹩︀︾ ،﹤︊﹡︀︗ ﹤﹝﹨ ،ا﹜﹢﹇﹢ع ︉︣﹇ ا﹡︡ ﹋﹥ ر︨︐﹍︀ری
)     154ص:1392ن، ﹨﹞﹫﹙︐﹢(»﹋︪﹠︡﹨﹞﹍︀﹡﹩ را ا﹡︐︷︀ر ﹝﹩

﹟﹫﹫︊︑ ﹟د﹨︫︡︀︭︠﹥ را ﹝﹢رد ︑︃﹋﹫︡ ﹇︣ار ﹝﹩5،او در ا:

︺﹠﹩ ؛﹎﹫︣﹡︡﹨︀ در ︗︀﹝︺﹥ د﹠﹩ ︫﹊﹏ ﹝﹩︎︦ ︋﹥ ﹡﹢︻﹩ ا﹟ ︗﹠︊︩: ︋﹢دن﹝︢﹨︊﹩. 1ـ 4
︩  ا﹞︀ن ﹊﹩ از ︫︀︭︠﹥ ︩ ﹨︀︨ـ️، ا︨︀︨ـ︀ً  ﹨︀ی اـ﹟ ︗﹠ـ︊ ﹎ـ︣ا ﹊ـ﹩ از   ﹨ـ︀ی ﹨ـ︤اره  ︗﹠ـ︊

.︑﹢ا﹡︡ ︑︺︡اد ز︀دی از ﹝﹣﹝﹠︀ن را ︋︧﹫︕ ﹋﹠︡︀ی ︋︧﹫︀ر ﹝﹛ د﹠﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹩﹨︗﹠︊︩
︑﹢ل و ︀︎︀ن ﹡︷ـ﹛ ﹋﹠ـ﹢﹡﹩ و   ،︋﹥ ︻︊︀رت د﹍︣:﹝︐︱﹞﹟ ر︨︐﹍︀ری ﹇︣︉ ا﹜﹢﹇﹢ع. 2ـ4

﹩﹞ ﹉را ﹡︤د ︡︡︗ ﹩﹛︀︺︐﹞ ﹜︷﹡ ـ﹢ل   و ︾︀﹜︊︀ ︑︭ـ﹢ر ﹝ـ﹩  دا﹡﹠︡آ︾︀ز︑ ﹟ـدر ادا﹝ـ﹥  ،︫ـ﹢د ا
.﹋﹠︡﹛ ﹋﹠﹢﹡﹩ ︗︀ن را ﹡︀︋﹢د ﹝﹩﹋﹥ ﹡︷د﹨︡ ﹩رخ ﹝︋︤رگ یاا︑﹀︀ق و ︀د︔﹥ 

︋﹙﹊﹥ در ﹡︐﹫︖﹥ ا﹟ ؛ا︑ ﹟﹢ل ︑﹉ ︋︺︡ی  ︀﹠︡ ︋︺︡ی ﹡﹫︧️:﹨﹞﹥ ︗︀﹡︊﹥ ︋﹢دن. 3ـ4
﹨ـ︀  ﹨ـ︀ و ︨ـ︐﹩  ﹝︣دان و ز﹡︀ن از ﹨﹞﹥ ر﹡︕،﹋﹥ در آن︋﹠︡د ﹩︮﹢رت ﹝︑﹢ل، ︗︀ن ﹋︀﹝﹙﹩ 
️﹁︀ ︡﹠﹨ا﹢︠ ﹩︀﹨ر.

ـ :︾︀﹩ و ا︗ ﹟︀﹡﹩ ︋﹢دن. 4ـ4 ️  ر︨︐﹍︀ری و ︑︺︀﹜﹩ در ا﹟ د﹡﹫ ﹡ـ﹥ در  ،︀ی ﹝ـ︀دی ا︨ـ
﹋﹠︡ ا︗ ﹟︀ن ﹝﹢︻﹢د دوران ﹡ـ︀﹩ و ︾ـ︀﹩ ا︨ـ️ و    ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا︫︀ره ﹝﹩.﹁︣ای ا︗ ﹟︀ن

︣ا ﹋ـ﹥ ﹨﹞ـ﹥ ا﹨ـ︡اف و آرزو﹨ـ︀ی ︋︪ـ︣ در آن      ؛﹡﹢ا﹨﹫﹛ ︋﹢د︫︀﹨︡ را ︑﹢﹜﹩ د﹍︣ ︑︽﹫﹫︣ و
﹩﹞ ﹅﹆︑︡︋︀.

ص ︠︀﹩﹁︣د ︀ ﹎︣و﹨︥هوا﹟ ر︨︐﹍︀ری و ﹡︖︀ت ﹁︣دی ﹡︊﹢ده و :﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︋﹢دن. 5ـ4
.و ︋︪︀رت آن ︋﹥ ﹋﹏ ︗︀﹝︺﹥ ︀ ﹎︣وه داده ︫︡ه ا︨️﹡﹫︧️

: دو ︫︀︭︠﹥ ﹝﹛ د︀︋ ﹤﹋ ︣﹍︡ ︋﹥ آن ا︫︀ره ﹋︣د
️    ﹋﹥ ﹡﹆︩ ︫︭﹫️ ر﹨︊︣ی در ا﹟ ︗﹠︊︩ا﹟ا︋︐︡ا ـ︣ا ﹋ـ﹥   ؛﹨ـ︀ ︋︧ـ﹫︀ر ︋︣︗︧ـ︐﹥ ا︨ـ

︩︊﹠︗ ﹟ا︨️ر﹨︊︣ی در ا ﹉﹫︑︀﹞︤︀ر﹋ ︀﹨ .
ـ       ︫︀︭︠﹥ د﹍︣ اـ﹟  ﹡ ︳ار و ﹡︀︋︧ـ︀﹝︀ن ﹁︺﹙ـ﹩   ﹋ـ﹥ ﹨ـ︤اره ︋ـ︀وران، در ︋︣ا︋ـ︣ و︗ـ﹢د ︫ـ︣ا﹢﹎︀

 ︀ ︧︀س ﹎﹠︀ه️ا﹫﹛﹢︧﹞︡﹡ـ﹩  آن. دار﹞ ﹜﹫و︲︺﹫️ ﹡︀﹎﹢ار ︨ـ ﹟د را در و︗﹢د ا﹢︠ ︀﹨ ︡ . دا﹡﹠ـ
︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞﹢﹡﹥ در ﹁︣﹨﹠﹌ ا︨﹑﹝﹩، ︻﹙️ ︾﹫︊️ ﹝﹠︖﹩ ﹝﹢︻﹢د، ﹎﹠︀﹨︀ن و ﹋﹛ ﹋︀ری ﹝﹢﹝﹠ـ︀ن  

).260- 229ص: 1381و ︵︊︧﹩، 343ص،1ج:1362، ﹩﹠﹫﹋﹙(︋﹫︀ن ︫︡ه ا︨️
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ی هزاره باوريگونه شناس. 5
-﹨ـ︀ را در دو د︨ـ︐﹥ ﹋﹙ـ﹩   ︑﹢ان ﹎﹢﹡ـ﹥ ︫﹠︀︨ـ﹩  ﹝﹩،︋︣ا︨︀س دو رو﹊︣دی ﹋﹥ ﹝︴︣ح ︫︡

﹨ـ︀﹩ ﹋ـ﹥ ﹝︴ـ︣ح    ﹎﹢﹡ـ﹥ ،ا﹜︊︐﹥ ︠﹢ا﹨﹫﹛ د︡ در ︋︣︠﹩ ﹝ـ﹢ارد . ︑﹆︧﹫﹛ ﹋︣د-︨﹊﹢﹐ر و ﹝︺﹠﹢ی
﹩﹞︡﹡﹢︫،﹤︋﹟ـ️ ﹨︧ـ︐﹠︡ و    ،﹋﹥ در دو د︨︐﹥ ﹝︐﹀︀وت ﹇︣ار دار﹡︡ر︾﹛ ا﹆﹫﹆ ﹉ـ از ﹩﹋︀

 ﹤︋︀︪︑ ﹟ا﹢﹎︀ا︨️ ﹋﹥ ﹡﹢ع ﹝﹢︻﹢دی ﹋﹥ ﹝﹢رد ا︻︐﹆︀د ا︨️آنی،︋﹢﹡ ︣ ﹏﹞︀︺︑ و ️﹋︣ ه
︗ـ︀ ﹋ـ﹥ ︋ـ︀ور ︋ـ﹥ ﹎﹢﹡ـ﹥ ︠︀︮ـ﹩ از       ︑︀ آن،﹎︢ا︫︐﹥ ا︨️︨︤ا﹩︋﹥﹨︀ی ﹨︤اره ﹎︣ا ︑︀︔﹫︣︗﹠︊︩
﹨︀ ︫︡ه ﹋﹥ در ︠﹑ل ︋﹫︀ن ﹝﹢︗︉ ︗﹠︊︩ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︠︀ص و ﹝︐﹀︀وت از د﹍︣ ︗﹠︊︩،﹝﹢︻﹢د

.﹋﹠﹫﹛﹨︀ ︋﹥ آن ا︫︀ره ﹝﹩﹎﹢﹡﹥

ناسی با رویکرد سکوالرگونه ش.1ـ5
﹨ـ︀﹩ ا﹡︖ـ︀م   دا﹡︪﹞﹠︡ان ︻﹙﹢م ا︗︐﹞ـ︀︻﹩ ﹡﹫ـ︤ ︋ـ︀ رو﹊︣د﹨ـ︀ی ﹝︐﹀ـ︀وت ︑﹆︧ـ﹫﹛ ︋﹠ـ︡ی       

.ا﹡︡داده

دایره المعارف دین. 1ـ1ـ5
اراـ﹥  ﹩︎︣دا︠︐﹥ و ︑﹙﹫﹙ـ ﹩در ا︋ ﹟︩ ︋﹥ دو ﹡﹞﹢﹡﹥ از ا﹟ ︑﹆︧﹫﹛ ︋﹠︡ي و ﹎﹢﹡﹥ ︫﹠︀︨

. ︠﹢ا﹨﹫﹛ ﹋︣د
: ﹋﹠︡﹎﹢﹡﹥ ︋﹫︀ن ﹝﹩︋︀وران را ا﹟ع ﹨︤ارها﹜﹞︺︀رف د﹟ ا﹡﹢ادا︣ةآ﹇︀ی ︫﹢ار︑︤ در 

︡ ︫﹠︀︨︀ن ︗︡︡، ا︡︎ ﹟︡ه را از ︨﹥ زاو﹥ ﹝﹆﹢﹜﹥ ︋﹠︡ی ﹋︣ده﹎﹢﹡﹥ -د﹡﹫ـ︀﹡﹍︣، ﹡︖ـ︀ت  : ا﹡ـ

:︨﹫︀︨﹩ـ︫﹠︀︨︀﹡﹥، ا︗︐﹞︀︻﹩
،ا﹡︡ای ﹡﹍︧︣︐﹥﹨︀ی ﹨︤اره﹟ ﹝﹠︷︣ ︋﹥ ︗﹠︊︩ا︫﹠︀︨︀﹡﹩ ﹋﹥ از﹎﹢﹡﹥: د﹡﹫︀﹡﹍1︣ـ 1ـ1ـ5

:دا﹡﹠︀︡︤ ﹝﹩ا︡︎ ﹟︡ه را دارای ︨﹥ ﹎﹢﹡﹥ ﹝︐﹞
︡   ︗﹠︊︩)ا﹜︿ ︋ـ﹥ ︻︊ـ︀رت   .﹨︀﹩ ﹋﹥ در︮︡د ︋︀ز︨︀زی ︨︀︠︐︀ر ا︗︐﹞ـ︀︻﹩ ︎﹫︪ـ﹫﹟ ﹨︧ـ︐﹠

︣﹍د،︀﹫یدر ︎﹩ ادر ︑︀ر ﹤﹋ ︡﹠︐︧﹨ ﹩﹑︵ ︭︣︻️︨︀د ︫︡ه ا ︫︀ن از آن .
﹁︣﹨﹠ـ﹌ ︎ـ︢︣،   و︎︣ورا﹡﹠ـ︡  ﹩ ﹋ـ﹥ ︨ـ﹢دای ︑︽﹫﹫ـ︣ات ︮ـ﹙ آ﹝﹫ـ︤ را ﹝ـ﹩      ﹨︀︗﹠︊︩) ب

.︫﹢﹡︡︀﹝﹫︡ه ﹝﹩︑︴︀︋﹆﹩، ا︋︡﹎︣ا، ا﹫︀﹎︣، ا︮﹑ح ︵﹙︉ ﹡
﹎︣ا ـ︀ آر﹝ـ︀ن   ﹝﹠︖﹩وآر﹝︀﹡﹩ در آ﹠︡ه ﹨︧︐﹠︡ ﹨︀﹩ ﹋﹥ در︮︡د ا︖︀د ︗︀﹝︺﹥︗﹠︊︩) ج

.︫﹢﹡︫︡︣ی ﹡︀﹝﹫︡ه ﹝﹩
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ای روی ︵﹫﹀ـ﹩  ﹨︀ی ﹨︤اره︫﹠︀︨﹩، ﹡︱️در ا﹡ ﹟﹢ه ﹎﹢﹡﹥:﹡︖︀ت ︫﹠︀︨︀﹡﹥. 2ـ 1ـ1ـ5
︩   ︎﹫﹢︨︐﹥ ﹇︣ار ﹝﹩ ︋ـ﹥ د﹡︊ـ︀ل   ﹨ـ︀﹩ ﹇ـ︣ار دار﹡ـ︡ ﹋ـ﹥ ﹋ـ︀﹝﹑     ﹎﹫︣﹡︡ ﹋﹥ در ﹉ ︵ـ︣ف ︵﹫ـ︿ ︗﹠ـ︊

﹩﹨ـ︀ ؛ و در ︨﹢ی د﹍︣، ︗﹠︊︩)و ﹋︣ا﹝️ ﹎︣ا︋︊﹢دی ︵﹙︉، ﹝︖︡د(ر︨︐﹍︀ری ﹁︣دی ﹨︧︐﹠︡ 
). د﹎︣د︦ و ا﹡﹆﹑︋﹩(︋︀ ﹨︡ف ﹁﹑ح ا︗︐﹞︀︻﹩ و ︋︀ز︨︀زی ا﹇︐︭︀د و ا︠﹑ق ﹇︣ار دار﹡︡ 

﹎︣ا روی ︎﹫﹢︨︐︀ری ︫﹠︀︨﹩ ﹡﹫︤ ︗﹠︊︩ ﹨︤اره﹟ ﹎﹢﹡﹥ادر:︨﹫︀︨﹩ـا︗︐﹞︀︻﹩. 3ـ 1ـ1ـ5
︡ و ︋︀ ﹨︖﹢م ︗﹞︺﹩ ︋﹥ دو﹜ـ️ ︀︎ـ︀ن ﹝ـ﹩   ︫﹢د ﹩﹝︤وا﹎︣ا﹩ ﹋︀﹝﹏ ︫︣وع﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ از ا﹡ . ︀︋ـ

﹤﹡﹢﹎ ﹟ا︨︐﹀︀ده از واژ﹎︀ن دوا ﹤︋ ﹤﹋ ﹩︨︀﹠︫﹩︗︀نو﹫﹞ ︤︀﹝︑ ـ︀دی از  ﹎﹢﹡﹥︋︣ای︱︐﹞ ︀ی﹨
ـ ︑﹞︀﹎︣اـ﹩  ا﹡﹢اع ﹨ـ︤اره   ﹏︠ـ︀﹜﹩ ﹨ـ︀ی ︫ـ︺︀ری   ر︨ـ︡ از ︗﹠︊ـ﹥  ︋ـ﹥ ﹡︷ـ︣ ﹝ـ﹩   ؛دارد ︡ .﹡︊︀︫ـ

 ﹩︑︀﹑︴︮؛»︨﹫︀︨ـ﹩ ـ﹝︀﹇︊ـ﹏ ︨﹫︀︨ـ﹩  «؛»﹁︺ـ︀ل ـ﹝﹠﹀︺ـ﹏ » «﹝︐︣﹇ـ﹩ ـار︑︖︀︻﹩«﹝︀﹡﹠︡ ا
. ︫﹠︀︨﹩ ا︨️از ︀︭︬︠ ا﹟ ﹎﹢﹡﹥؛»ا︡﹢﹜﹢ژ﹉ـایا︨︴﹢ره«

»︨ـ﹢د︗﹢︀﹡﹥ «و »︎﹫︪ـ﹍﹫︣ا﹡﹥ «در دو ﹎ـ︣وه  ︤﹫ـ ﹡﹨ـ︀ را  ︫﹠︀︨﹩︠﹢د ﹎﹢﹡﹥︫﹢ار︑︤ در ادا﹝﹥ 
.︫﹢﹡︡︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︎﹫︪﹍﹫︣ی ︑︡و︣︷﹡ ︣︑﹩︨︀﹠︫﹩﹞ ﹟︀ت ﹎﹢﹡﹥︋﹠︡ی ﹋︣د و ا﹜︊︐﹥ ︋﹫︩د︨︐﹥

︡ ﹨︀ را ﹝︢﹝﹢م ﹝﹩ا﹟ ︗﹠︊︩؛︡﹡وه اول ﹋﹥ ︭︠﹙︐﹩ ︋︀زدار﹡︡ه دار﹎︣ ︑ـ﹑ش ︋ـ︣ آن  ،دا﹡﹠ـ
︡ ﹋ـ﹥ ︀︋ـ︡   ﹠ـ ﹋﹥ ا﹡﹆﹑︋﹫﹍︣ی ﹝﹢︻﹢دی را در ز﹝ـ︣ه آن د︨ـ︐﹥ از ر﹁︐ـ︀ر ︗﹞︺ـ﹩ ﹇ـ︣ار د﹨     دار﹡︡

.﹝︡ود و ﹝﹞﹠﹢ع ﹎︣دد
️    از ﹩︋︣︠︋︣ای ﹝︓︀ل،  ﹨ـ︀﹩ ︋ـ︀   دا﹡︪﹞﹠︡ان ︻﹙﹢م ︨﹫︀︨ـ﹩ ا﹝﹫︡وار﹡ـ︡ از ︸ـ﹢ر ﹊﹢﹝ـ

︡ ﹎︣ا﹩ ﹝﹩﹨︀ی ﹨︤اره﹋﹥ آن را ︗︤ء ﹐﹠﹀﹉ ︗﹠︊︩(︤﹝︀︑﹫﹉ ﹋︀رر﹨︊︣ان ︗﹙ـ﹢﹎﹫︣ی  ) دا﹡﹠ـ
﹝﹆︀﹝ـ︀ت ﹊ـ﹢﹝︐﹩ را ﹝︐﹆︀︻ـ︡ ﹋﹠﹠ـ︡ ︑ـ︀      ︡وار﹡︡﹫ا﹝︑﹢ان د ﹤﹋ ︡︀ ﹝︣دم ︫﹠︀︨︀ن را ﹝﹩. ﹋﹠﹠︡

︡   ︑︣ ر﹁︐︀ر ﹋﹠﹠ـ︡ و ︪︠ـ﹢﹡️ ﹋ـ﹛   ︋︀ور، ﹝︺﹆﹢﹐﹡﹥ره﹨︀ی ﹨︤ا︋︀ ﹡︱️آ﹡︀ن  . ︑ـ︣ی ﹡︪ـ︀ن د﹨﹠ـ
﹩︀﹨︣﹡﹢﹫︧﹞ ﹟﹫﹠︙﹝﹨)﹫﹨︀ی ︑︊︃ت﹨﹩︽﹫﹚(﹩﹞ از ر︫︡ ︋﹩را ﹤﹋ ︡و ﹇ـ︀رچ ︑﹢ان د ﹤ـ﹥  رو﹡﹢﹎

.︑︨︣﹠︡﹎︣ا﹩ ا﹡﹆﹑︋﹩، ︠︀رج از ︨﹙︴﹥ ﹋﹙﹫︧︀ ﹝﹩﹨︤اره
︀﹡﹥(︫﹠︀︨﹩ ﹝︀ر﹋︧﹫︧︐﹩ و ﹋︀︎﹫︐︀﹜﹫︧︐﹩﹨︀، ﹎﹢﹡﹥︫﹠︀︨﹩﹎︣وه دوم از ﹎﹢﹡﹥ ﹢︗ـ﹥   ) ︨﹢د ️ ﹋ـ﹥︋  ︨ا
︤اره ﹨ ،﹤︋︀ ︪﹞ ﹩﹚﹊︫﹩﹞ ﹩︀ر︑ ﹩﹡︀ ︣ا︀ن را ︎﹙﹥ اول از ﹡︣د︋ ـ︀﹜﹆﹢ه   ﹎ ︡اد آن را دار﹡ـ︡   دا﹡﹠ـ︡ ﹋ـ﹥︋  ـ︐︺ ︨ا

     ️ ــ﹠︺ ــ︀︮   ﹜ــ ــ﹩ و ︨﹢︨﹫︀﹜﹫︧ ــ﹢ا﹨﹩ ﹝﹙ ــ﹞️ آزادی︠  ــ﹥ ︨ ــ﹥︋  ــ﹢﹜﹩   ﹋ ــ︡رن و ا﹜﹫﹍﹢︎ ــ﹩ ﹝ ︣ا ﹎
︀︊︀ن ﹡﹀﹢ذ(  ︮﹤ ﹡︊︀ ︗ ︡﹠ ︭︀را﹇︐︭︀دی﹡ا (︡﹠︋︀  ﹏﹞︀﹊︑(Schwartz,1987:p,132-157) .
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دا﹡︪﹠︀﹝﹥ ︣︋︐︀﹡﹫﹊︀ 2ـ1ـ5
︫﹠︀︨ـ﹩ ︗ـ︀﹝︺﹩ از اـ﹟    ﹩ دا﹡︪﹠︀﹝﹥ ︣︋︐︀﹡﹫﹊︀ ︑﹑ش ︫︡ه ︑︀ ﹎﹢﹡ـ﹥ ﹝︡︠﹏ ﹝︧﹫︀﹎︣ادر

:﹎︣دد︻︣︲﹥ ﹝﹩﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹁︪︣ده در ا﹠︖︀ ؛ا﹡︪︡﹥ ︋﹥ د︨️ د﹨︡
﹩︣ا﹎︀﹫︧﹞ از ا︫﹊︀ل ﹩﹊،      ﹩︀آن ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ︋ـ﹥ د﹡︊ـ︀ل ︋︣︎ـ ﹩︀﹫︎﹢︑ع ا﹡﹆﹑︋﹩ و ا﹢﹡

️ ﹁︣دوس ﹡﹢ و ارض ﹡﹢ ︋﹢ده، ا﹡︐︷︀ر ︸﹢ر ﹉ دو﹜️ راد﹊︀ل . را دارد︋︀ ︭︠﹙️ ︲︡ ︨ـ﹠
︑︣︉ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر︵︣﹁︡اران ا﹟ ﹡﹢ع ﹝︧﹫︀﹎︣ا﹩ ︻﹙﹫﹥ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹝︢﹨︊﹩ و ا︠﹑﹇﹩ ﹝﹢︗﹢د و 

﹏︊﹝︨﹟ـ﹟      ،﹨︀ و ︑︀︋﹢﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹌ ︨﹠︐﹩ ︋︧﹫︕ ︫︡ه و ا﹋ ـ︀ن﹞آن ﹝︺﹠ـ﹩ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ز ﹤︋
.﹎︫︢︐﹥ و ︻︭︣ ﹡﹢﹠﹩ آ︾︀ز ︫︡ه ا︨️

ـ ﹎︣ا︀ن ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝︀﹁︷﹥ ﹋︀ر ﹨︧︐︋︣︻﹊︦، ︋︺︱﹩ از ﹝﹢︻﹢د ﹢﹆︑ ︀︋ ︭ـ︊︀ت  ﹠︡ و︺︑ ️
️︨ ،﹩︑︀﹀︪︣︑ ︣ی︨﹠︐﹩ و﹫﹎﹟﹫﹚︍﹫︧و د ﹤﹡︀︪﹋ ️︲︀ـ﹥  ﹨︀ی ر﹡︀︊︀︑ را ︋ـ︣ای آن  ﹨ـ︀ی

. ﹋﹠﹠︡︑︖﹢︤ ﹝﹩؛﹋﹥ ﹐﹅ درک دو﹜️ ﹝﹢︻﹢د ︫﹢﹡︡
﹩﹞ ﹤زاو ﹟دی را ︋﹥ دو د︨︐﹥ از ا﹢︻﹢﹞ ﹤︪︡﹡و »︠﹢﹁﹩«︑﹢ان ا»﹩︀︗︣د1»ر﹋ ﹜﹫︧﹆︑.

د︨ـ︐﹥ دوم ا︋ـ︀﹩ ﹝︧ـ﹙﹉ و ﹇ـ︀﹡﹢ن     ا﹝ـ︀  ﹋﹠﹠ـ︡؛ د︨︐﹥ اول ︋﹥ ︵﹢ر ﹝﹀︣︵﹩ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︻﹞﹏ ﹝﹩
.ا﹡︫︡﹊﹟

﹩﹞ ︣﹍د ﹤را ︋﹥ دو ﹡﹢ع از زاو ﹩︣ا﹎︀﹫︧﹞ از . ︑﹆︧ـ﹫﹛ ﹋ـ︣د  »﹝﹠﹀︺ـ﹏ «و »﹁︺ـ︀ل «︑﹢ان
﹩د﹎︣ا﹢︻﹢﹞ ،︣︷﹠﹞ ﹟︣یا︡﹆︑ ﹏︊﹇︀﹞ ﹩︐﹚︭︠ ﹏︺﹀﹠﹞   ﹟ــ﹥  ﹡ـ︡ارد  دارد و ا︻︐﹆︀دی ︋ـ﹥ ا﹋

︡ ا﹡﹆﹑ب را ︀︋︡ ︨︀︠️ و ︑﹠︀ آ﹝︀د﹎﹩ ︋︣ای ︸ـ﹢ر را ︑︖ـ﹢︤ ﹝ـ﹩    ﹡ـ﹢ع ﹁︺ـ︀ل آن،   ا﹝ـ︀  .﹋﹠ـ
.دا﹡﹠︡﹨︀ی ﹡︷﹛ ﹡﹢﹟ ﹝﹩︠﹢د را ا︋︤ار و ﹡︪︀﹡﹥،︗﹢ و ︑︀︗﹞﹩ ا︨️ و ﹝︺︐﹆︡ان ︋﹥ آن﹝︊︀رزه

 ﹩︣ا﹎︀﹫︧﹞ ،︣ی﹍ـ﹉   »︋︣د﹋﹢︑︀ه«در ︑﹆︧﹫﹛ ︋﹠︡ی در را ︠﹫﹙ـ﹩ ﹡︤د﹢︸ ﹤﹋ ﹜را دار
﹩﹞ ﹩︣ا﹎︀﹫︧﹞ ﹏︋︀﹆﹞ دور︋︣د«︋﹫﹠︡ و در«  ︩ ︋ـ︀ور و د﹋︐ـ︣﹟ و   ﹩﹡ـ﹢︻ ︑ـ︣  ﹇︣ار دارد ﹋ـ﹥ ︋ـ﹫
︋﹫﹠ـ︡ و ﹜ـ︢ا ︗﹢︫ـ︩ و    ی ︑︺︭︊︀︑﹩ ﹋﹞︣﹡﹌ ا︨️ ﹋﹥ ︸﹢ر را در ا﹁﹅ ︋︧ـ﹫︀ر دوری ﹝ـ﹩  دارا

﹨ـ︀  ﹨︀ و ﹡︀﹋ـ︀﹝﹩ ا﹜︊︐﹥ ا︐﹞︀ل ︑﹫︧﹞ ﹏︡︊︀﹎︣ا﹩ ﹋﹢︑︀﹨︊︣د ︋﹥ ︻﹙️ ︫﹊︧️. ︑︣﹋﹩ ﹡︡ارد
.و︗﹢د دارد،︋﹥ ﹝︧﹫︀﹎︣ا﹩ دور︋︣د

و »︠ـ︀ص «﹨ـ︀ی ﹝﹢︻ـ﹢دی را ︋ـ﹥ دو د︨ـ︐﹥     ︑ـ﹢ان ا﹡︪︡ـ﹥  در ︑﹆︧﹫﹛ ︋﹠︡ی د﹍︣ی ﹝﹩
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا︨️ ﹋﹥ او﹜﹩ ︋﹥ ﹝︺﹠﹩ ا︵︀︻️ ︀︠﹀︀﹡﹥ از ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ا︨️ و دو﹝﹩ antinomianو hypernomian﹝︺︀دل .1
).﹝︓﹏ ︻﹆︗︣﹞ ︡︀﹥(د﹨︡ ﹥ در ︫︣︺️ ︋﹥ ا﹝﹫︡ ر﹞️ ︎︣ورد﹎︀ر ﹝︺﹠﹩ ﹝﹩︑︧︀﹨﹏ و ﹝︡ا﹨﹠
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و﹎﹢﹡

در او﹜﹩ ﹇︣ار ا︨️ ﹉ ﹡︥اد  ︀﹉ ﹝︢﹨︉ ︠︀ص ﹋﹥ ﹇﹢م ︋︣﹎︤ـ︡ه ︠ـ︡ا   . ﹝﹠﹆︧﹛ ﹋︣د»︻︀م«
︖︀رـ︀ن، (︋﹥ ر︨︐﹍︀ری ︋︨︣﹠︡؛ ا﹝︀ در دو﹝﹩ ﹡﹢ع ︋︪ـ︣، ︨ـ︺︀د︑﹞﹠︡ ︠﹢ا﹨ـ︡ ︫ـ︡     ،﹨︧︐﹠︡
.)92ص:1373

با رویکرد معنوي شناسیگونه.2ـ5
️ ﹝︺︴ـ﹢ف ﹝﹢︻﹢د︋︀وری︋﹥﹎︣ا﹩﹨︤اره﹋﹥︗︀آناز ـ ︋︀،ا︨ـ  ︡ ﹤را﹢︻ـ﹢د ﹝︫﹠︀︨ـ﹩ ﹎﹢﹡ـ
︐ـ﹩ ︋﹙﹊ـ﹥ ﹡﹫︧ـ️، ︫﹊﹏﹉اد︀ن﹨﹞﹥در﹝﹢︻﹢د︋︀وری﹋﹥︣ا؛د﹨﹫﹛﹇︣ار︑﹢︗﹥﹝﹢رد

. ﹨︧︐﹫﹛رو ︋﹥ روا﹡︪︡﹥ا﹟از﹎﹢﹡︀﹎﹢﹡﹩﹨︀ی︮﹢رت︋︀د﹟﹉دروندر
︡ ا﹜︤ا﹝︀ً،﹝﹢︻﹢د︋﹥︋︀ور﹋﹥دا︫️︑﹢︗﹥︀︋︡ا﹜︊︐﹥ ︩ ︋ـ︀ ﹡︀︊ـ ﹊ـ﹩ ﹎ـ︣ا ﹨ـ︤اره ﹨ـ︀ی ︗﹠ـ︊

️ ︋︀ور﹨ـ︀ ︫︀﹝﹏︨﹢،﹉از:ا︨️﹝︐﹀︀وتا﹝︣دو︋︣﹡︀︸︣﹎︣ا﹩﹨︤اره.︫﹢د﹎︣﹁︐﹥ ازوا︨ـ
︩ ︋ـ﹥ ﹝﹠︖︫︣︣ا︑﹩︴️︮︣﹁︀ً︋︀ور﹨︀،. ا︗︐﹞︀︻﹩﹨︀ی︗﹠︊︩︋︣﹡︀︸︣د﹍︨︣﹢ی ︗﹠ـ︊

.﹡︡اردو︗﹢د﹨︤اره︗﹠︊︩︋﹥︋︀ور︑︡︊﹏︋︣ایا︑﹢﹝︀︑﹫︤﹝﹩﹨﹫︘و︫﹢﹡︡﹝﹩

﹟﹫﹠︙﹝﹨︀︋ ︡﹤︋﹟و︗﹢داذ﹨︀ندر﹋﹥︎︨︩︣ا ﹤︋﹩﹞︡آ، ︋ـ﹫﹟ ﹋ـ﹥ ︫ـ﹢د داده︎︀︨ـ
دارد؟و︗﹢د﹩﹥ ار︑︊︀︵﹎︣ا﹩﹨︤ارها﹡﹢اعو︋︀وری﹝﹢︻﹢دا﹡﹢اع

﹨ـ︀ی ﹝︐﹙ـ︿ از ﹝﹢︻ـ﹢د    ︋ـ﹥ ︋﹫ـ︀ن ﹎﹢﹡ـ﹥   ،»﹎﹢﹡﹥ ︫﹠︀︨﹩ ﹝﹠︖﹩ ﹝﹢︻﹢د در اد︀ن«﹋︐︀ب 
︋﹥ ︑﹙﹫﹏ ﹝﹢︲﹢ع و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︨︀︎ ︎︨︣ـ︩ ﹝ـ︢﹋﹢ر   ،︎︣دا︠︐﹥ ا︨️ ﹋﹥ ︋︀ ︋︣ه ﹎﹫︣ی از آن

﹩﹞﹜︎︣داز.
.﹎ـ︣دد ﹝ـ﹩ ︑﹆︧﹫﹛﹝︐﹀︀وت﹨︀ی﹎﹢﹡﹥︋﹥﹝﹑﹞︀︋﹩︑︀︷︐﹙︿اد︀ندرا﹡︪︡﹩﹝﹢︻﹢د

︡ ﹝﹑︷︀تا﹟از︋︣︠﹩ ️ : از︻︊︀ر︑﹠ـ ️ ﹝﹢︻ـ﹢د، ﹝︀﹨﹫ـ ️ و︻ـ︡ه، ﹝︀﹨﹫ـ ـ︀ ﹝︺﹠ـ﹢ی ر︨ـ︀﹜
️ ︗﹞︺﹫︐﹩و︗︽︣ا﹁﹫︀﹩دا﹝﹠﹥﹝﹢︻﹢د،ا︗︐﹞︀︻﹩ ︩ ﹝﹢︻ـ﹢د، آر﹝ـ︀ن وی،ر︨ـ︀﹜ ﹋﹫ـ︀ن ﹡﹆ـ
.﹝﹢︻﹢د﹡︖︀ت︑︀ر﹡﹩﹢هو﹝﹢︻﹢د﹝﹠︖﹩︫﹠︀︠︐﹩

موعودامرماهیتمالحظهبهباوريموعودتنوعات.1ـ2ـ5
﹜ـ︀ظ ازرا﹝︐﹙ـ︿ ادـ︀ن ﹝﹢︻ـ﹢د ﹡︧ـ️، و﹨﹙﹥در: ︾﹫︫︭︣﹩و︫︭﹩﹝﹢︻﹢د

︣ ︀)︋︪︣ی(︫︭﹩﹝﹢︻﹢دی: ︀︋﹫﹛﹝﹩﹎﹢﹡﹥دو︋﹥و︗﹢د﹡﹢ه ︻︊ـ︀رت ︋ـ﹥ .︫︭ـ﹩ ︾﹫ـ
،︣﹍آ﹝︡نا︨️﹝﹞﹊﹟︫︡ه،دادهو︻︡هآ﹡︙﹥د﹉ ︣ ،ا﹝ـ︣ی و﹇ـ﹢ع ـ︀ ︋︀︫ـ︡، ︋ـ﹢ده ︋︪ـ

﹝﹢︻ــ﹢دی«اول﹁ــ︣ضدر.﹋﹫ــ︀﹡﹩ــ︀﹝︺﹠ــ﹢یا︗︐﹞ــ︀︻﹩،︀︨ــ﹩،︨﹫و︲ــ︺﹫︐﹩﹨﹞︙ــ﹢ن
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﹩︭︫«دی«دوم﹁︣ضدرو﹢︻﹢﹞﹩︭︫︣﹫︾«﹏﹊︫﹩﹞︣د﹫﹎ .
: ﹋︣د︑﹆︧﹫﹛﹎﹢﹡﹥دو︑﹢ان﹝﹩﹡﹫︤را︋︪︣ی﹝﹢︻﹢د﹨︀یـ
︋ـ﹥ را﹝﹢︻ـ﹢د ﹝﹠︖ـ﹩ ،ادـ︀ن از︋︣︠ـ﹩ در):︠ـ︀ص (﹝︐︺﹫﹟﹝﹢︻﹢د﹝﹠︖﹩.1ـ 2ـ2ـ5

﹎ـ︀﹨﹩ ﹋ـ﹥ ای﹎﹢﹡﹥︋﹥؛︀︋﹫﹛﹝﹩﹁︣د︋﹥︭︣﹝﹠﹁︣دی﹝︪︭︀ت︋︀︠︀صا﹡︧︀﹡﹩︮﹢رت
﹩︐ـ︣ده ﹝︺﹙﹢مراوی︑﹢﹜︡﹝﹊︀نوز﹝︀ن﹋ ︡ ﹝﹢︻ـ﹢د  ︑ـ﹢ان ﹝ـ﹩ را﹝﹢︻﹢د﹨ـ︀ ﹎﹢﹡ـ﹥ اـ﹟ . ا﹡ـ

»﹟﹫︺︐﹞«︀»︠︀ص﹝﹢رد«︡﹫﹞︀﹡.
-و︥﹎ـ﹩ و︮﹀︀ت︋︀︮︣﹁︀ًرا﹝﹢︻﹢دد﹍︣،︋︣︠﹩در:﹡︀﹝︐︺﹫﹟﹝﹢︻﹢د﹝﹠︖﹩.2ـ1ـ2ـ5

﹩︀﹨﹩﹁︣︺﹞ا﹡︡﹋︣ده .﹟︡︋آن﹋﹥﹋︧﹩﹨︣︋︣﹢د﹝﹢︻︮﹀️︨︀ن﹩﹎︥دا︫︐﹥را﹨︀و،︫︡︀︋
»﹡ـ﹢︻﹩ ﹝﹢︻ـ﹢د «︀»﹡︀﹝︐︺﹫﹟﹝﹢︻﹢د«︫﹢د﹝﹩را﹝﹢︻﹢د﹝﹠︖﹩﹎﹢﹡﹥ا﹟. ا︨️ا︵﹑ق﹇︀︋﹏

.﹡︀د﹡︀م
:ا﹡︡﹎﹢﹡﹥︨﹥﹐ا﹇﹏و︻︡ه︑﹆﹅از︎﹫︩و︲︺﹫️﹝﹑︷﹥︋﹥﹝︐︺﹫﹟ی﹝﹢︻﹢د﹨︀

آ﹠︡؛﹝﹩د﹡﹫︀︋﹥آ﹠︡هدرو﹡︪︡ه﹝︐﹢﹜︡﹋﹥﹝﹢︻﹢د﹨︀﹩)ا﹜︿
︡ ﹝﹩ر︗︺️ر﹙️از︎︦وا﹡︡ر﹁︐﹥د﹡﹫︀ازو︫︡ه﹝︐﹢﹜︡﹋﹥﹝﹢︻﹢د﹨︀﹩)ب ︡ ؛﹋﹠﹠ـ ﹝︀﹡﹠ـ
﹝︧﹫﹫️؛در) ﹝︧﹫︀(﹡︀︮︣ی︻﹫︧﹩
️ ︎ـ︣ده درو﹜ـ﹩ ؛ا﹡︫︡︡ه﹝︐﹢﹜︡﹋﹥﹝﹢︻﹢د﹨︀﹩)ج ︡ ﹡ـ︀ن ︾﹫︊ـ ︦ وا﹡ـ ︸ـ﹢ر آناز︎ـ

︗﹞︺ـ﹩ از ﹡﹢︧ـ﹠︡﹎︀ن،   (ا﹝ـ︀﹝﹩ دوازده︫ـ﹫︺﹫︀ن ︻﹞﹢م﹝﹠︷︣در﹞︡ی﹝︀﹡﹠︡؛﹋﹠﹠︡﹝﹩
).20ص: 1388
﹋︧ـ︀﹡﹩ ︋︣ایز﹝﹫﹠﹥،﹨︧︐﹠︡﹡︀﹝︐︺﹫﹟﹝﹢︻﹢د︫︀ن﹋﹥﹝﹢︻﹢د︋︀وری﹨︀یا﹡︪︡﹥﹝﹫︀ندر

︋ـ︣ای ﹝﹠︀︨︉︋︧︐︣،︑︊︹︋﹥وا︨️﹁︣ا﹨﹛︑︣︋﹫︩،دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡﹎︣ا︀﹡﹥﹝﹠︖﹩اد︻︀﹨︀ی﹋﹥
︩︀د﹎︣ا﹨︤اره﹨︀ی︗﹠︊︩و﹨︀﹁︣﹇﹥︎﹫︡ا︖︣ا؛﹎︣دد﹝﹩ا﹤﹋در﹟︪ـ﹥، ا︡﹡︋ـ︀ ﹝﹠︖ـ﹩ ا
︉ ︋︧ـ︐︣ی ﹎ـ﹢﹩ ﹋﹙ـ﹩ ﹨﹞﹫﹟و︫﹢﹡︡﹝﹩︫﹠︀︠︐﹥﹋﹙﹩︮﹀︀ت و ﹝ـ︡︻﹩ ا﹁ـ︣اد ︋ـ︣ای ﹝﹠︀︨ـ
︤ ﹝︐︺ـ﹫﹟ ﹝﹢︻﹢د︋︀ورا﹡ـ﹥ ﹨︀یا﹡︪︡﹥درا﹜︊︐﹥. ︋︀︫︡﹝﹩︨﹢د︗﹢ ︩ و﹨ـ︀ ﹁︣﹇ـ﹥ ﹡﹫ـ ﹨ـ︀ی ︗﹠ـ︊

.ا︨️﹝︡ود︑︣ا﹁︣ادا﹟ر︫︡و︎﹫︡ا︩︋︣ایز﹝﹫﹠﹥و﹜﹩؛﹋﹠﹠︡﹝﹩ر︫︡﹎︣ا﹨︤اره
️ ︡︋︀،»و︻︡ه︑﹆﹅از︎﹫︩︗︀﹝︺﹥«﹝﹢︻﹢د︋︀ورا﹡﹥﹎﹢﹡﹥﹝﹢رددر﹨﹞︙﹠﹫﹟ ز﹝﹫﹠ـ﹥ ،﹎﹀ـ

️︱﹡︤اره﹨︀ی﹨﹩ـ﹟ ﹡﹥و︋︀︫︡،دا︫︐﹥︋﹢دن﹝﹢︻﹢د﹝﹠︖﹩اد︻︀یآنر﹨︊︣﹋﹥﹎︣اـ﹥ ا﹋
︡ ﹋﹥ا︨️﹁︣ا﹨﹛︗﹢ا﹝︺﹩در︑︣︋﹫︩؛︋︡ا﹡︡﹝﹢︻﹢د︨︀زز﹝﹫﹠﹥را︠﹢د ﹨ـ︀ آن﹝﹢︻ـ﹢د ﹝︺︐﹆︡﹡ـ
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﹨︀ی︨︀ل﹋﹥ا﹟و︵﹢﹐﹡﹩︻﹞︣︋﹥︫︭﹩﹋﹥ا﹟اد︻︀ی﹋﹥︣ا؛︫﹢د﹝﹩﹝︐﹢﹜︡آ﹠︡هدر
﹨ـ︀ی ﹁︣﹇ـ﹥ در،د﹜﹫ـ﹏ ﹨﹞ـ﹫﹟ ︋ـ﹥ . ︫﹢د﹡﹞﹩︢︎︣﹁︐﹥﹝︺﹞﹢﹐؛︋︀︫︡، ﹇︀﹏آ﹝︡هد﹡﹫︀︋﹥دور

️﹫﹫︧﹞﹤﹇︣﹁ و︀﹨﹩︀︋︀︪﹠﹞﹩︺﹫︫﹩︖﹠﹞ ﹤﹋ا︨️، اد︻︀یا︫︀ن از ﹤﹡﹢﹎ ﹟»﹤﹠﹫﹞︨ـ︀ز ز
︑ـ﹢ان ︋ـ﹥ ︗︣ـ︀ن ا﹞︡ا﹜︧ـ﹟ در     ︋﹥ ︻﹠ـ﹢ان ﹡﹞﹢﹡ـ﹥ ﹝ـ﹩   .︋﹢ده ا︨️﹝︴︣ح︑︣︋﹫︩»︋﹢دن

️ ا﹨ـ﹏ ا︻︐﹆ـ︀د درو﹜ـ﹩ . ﹨︀ در ︗︀﹝︺﹥ ﹝︧﹫﹫️ ا︫︀ره ﹋︣د﹢ن﹢ر﹝︗︀﹝︺﹥ ︫﹫︺﹩ و ﹝ ﹋ـ﹥ ︨ـ﹠
️ «اد︻︀ی،دا﹡﹠︡︑﹢﹜︡ ﹝﹠︖﹩ را در آ﹠︡ه ﹝﹩ ـ︡و﹞ ﹩︎︣ر﹡ـ﹌ »و ﹝﹠︖ـ ︣ ️ ︑ـ ﹝ـ︡ی  .ا︨ـ

︋﹙﹊ـ﹥ اد︻ـ︀ی   ،دا﹡︧︐﹠︡︀ ︾﹑م ا﹞︡ ﹇︀د︀﹡﹩ ︠﹢د را ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀ز ﹝﹠︖﹩ ﹝﹢︻﹢د ﹡﹞﹩︨﹢دا﹡﹩ 
.﹝﹠︖﹩ ︋﹢دن دا︫︐﹠︡

موعودمنجیکارکردلحاظبهيباورانواع موعود.5-2-2
︵﹢ر︋﹥︮︣﹁︀ًآ﹡︀ن︋︪﹩﹡︖︀ت﹋﹥﹝﹢︻﹢د﹨︀﹩:﹁︣دی︋︩﹡︖︀ت﹝﹢︻﹢د.1ـ2ـ2ـ5

︻﹞︡︑︀ً ︋﹥ود﹨﹠︡﹡﹞﹩﹡︧︊️آن︋﹥را︗﹞︺﹩︑﹢ل︑︀︣ک﹨﹫︘و﹎﹫︣د﹝﹩︮﹢رت﹁︣دی
.را﹨︊︣دار﹡︡﹝︺﹠﹢ی﹡︖︀ت

︩ ﹡︖︀ت﹝﹢︻﹢د.2ـ2ـ2ـ5 ︨ـ︴ درنآ﹡ـ︀ ︋︪ـ﹩ ﹡︖ـ︀ت ﹋ـ﹥ اید︨ـ︐﹥ :︗﹞︺ـ﹩ ︋ـ
اد︀ن﹝﹢︻﹢د﹨︀ی︑︣﹟︋﹫︩﹡﹢ع،ا﹟. ﹎﹫︣د﹝﹩︮﹢رت︗﹞︺﹩︣﹋︐﹩︋︀︻﹞﹢﹝﹩،﹎︧︐︣ده

).22ص: ﹨﹞︀ن(د﹨﹠︡﹝﹩︑︪﹊﹫﹏را
در ﹎﹢﹡﹥ ︫﹠︀︨ـ﹩ دا﹡︪ـ﹞﹠︡ان ︻﹙ـ﹢م ا︗︐﹞ـ︀︻﹩ ︑ـ️ ︻﹠ـ﹢ان       ،ا﹟ ︑﹆︧﹫﹛ ︋﹠︡ی︪︀︋﹥﹝

. ه ا︨️﹝︴︣ح ︫︡»﹡︖︀ت ︫﹠︀︨︀﹡﹥«
ـ   ︿ ﹇ـ︣ار دارد و ︑﹆︣︊ـ︀ در ﹠ـ﹫﹟    در آن ︗︀ ا︫︀ره ︫︡ ﹋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ﹡︧️ در ﹉ ︵ـ︣ف ︵﹫

﹎﹫︣د و در ︵︣ف د﹍︣ ︵﹫︿،﹎﹢﹡ـ﹥ دوم ﹇ـ︣ار دارد   ︋︧︐︣ی ︗﹠︊︩ ﹨︀ی ﹨︤اره ﹎︣ا ︫﹊﹏ ﹡﹞﹩
︩︊﹠︗ ﹟︣ی ﹝﹠︀︨︉ ︋︣ای ︑︪﹊﹫﹏ ا︐︧︋ ﹤﹋ ︀﹨︫︡︀︋ ﹩﹞ .

﹝﹢︻﹢دا︗︐﹞︀︻﹩︀﹝︺﹠﹢یر︨︀﹜️﹡﹢ع︋﹥﹡﹍︀ها﹡﹢اع ﹝﹢︻﹢د︋︀وری ︋︀. 3ـ2ـ5
﹝﹑︷ـ﹥  ،ادـ︀ن ﹨ـ︀ی ﹝﹢︻﹢د»﹩ا︗︐﹞ـ︀︻ ︀﹜️ ر︨ـ «︀»یر︨︀﹜️ ﹝︺﹠﹢«︋︀ ﹡﹍︀ه ︋﹥ ﹡﹢ع 

:ا﹡︡﹎﹢﹡﹥︨﹥﹫︒ا﹟ازا︪︀ن﹋﹥︫﹢د﹩﹝
︡ ر﹁ـ︀ه وا﹝﹟︻︡ل،︎﹩در︻﹞︡︑︀ً﹋﹥﹝﹢︻﹢د﹨︀﹩.1ـ3ـ2ـ5 وآزادی،︨ـ︣وری ـ︀ وا﹡ـ

︻﹞ـ︡︑︀ً ،﹝﹢︻﹢د﹨︀﹎︣وها﹟ر﹨︀﹡﹠︡﹎﹩. د﹨﹠︡﹝﹩︡﹡﹢را﹨︀ا﹡︧︀ن﹝﹙﹩وا︗︐﹞︀︻﹩ا︨︐﹆﹑ل
.ا︨️ا︗︐﹞︀︻﹩
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﹝﹢︻﹢د﹨ـ︀ی . ا︗︐﹞ـ︀︻﹩ ﹨﹛وا﹡︡ ﹝︺﹠﹢یر︨︀﹜︐﹩دارای﹨﹛﹋﹥﹢︻﹢د﹨︀﹩﹝.2ـ3ـ2ـ5
.ا︨️﹇︊﹫﹏﹟ااز ا﹝︀﹝﹩دوازدهو ︫﹫︺﹥زر︑︪︐﹩﹨﹠︡و،

وا﹇ـ︹ درو﹨ـ︀ آن﹝︺﹠ـ﹢ی ﹡︖ـ︀ت ︵ـ﹢ل در﹝︺﹞ـ﹢﹐ ،﹝﹢︻﹢د﹨ـ︀ ﹎﹢﹡﹥ا︋﹟︪﹩﹡︖︀ت
. ا︨️﹝︺﹠﹢یا﹨︡اف︑﹆﹅︋︣اییا﹝﹆︡﹝﹥
).23ص:﹨﹞︀ن(ار﹡︡درا﹨︊︣د ︮︣ف﹝︺﹠﹢ی﹡︖︀ت︋﹥﹋﹥﹝﹢︻﹢د﹨︀﹩.3ـ2ـ5

︗︀﹝︺ـ﹥ درـ︀︋﹫﹛ ﹝ـ﹩ در ﹋﹠ـ﹫﹛، ﹡﹍ـ︀ه ﹝﹢︻ـ﹢د ﹨ـ︀ی ﹎﹢﹡﹥ر︨︀﹜️ ﹝﹠︖﹩ ︋﹥د︡﹎︀هازا﹎︣
︩ ا﹡﹍﹫ـ︤ه وز﹝﹫﹠ـ﹥ دا﹡﹠︡،﹝﹩﹝︺﹠﹢ی︮︣﹁︀ ﹡︖︀ترار︨︀﹜️ ﹝﹢︻﹢د﹋﹥﹝﹢︻﹢د︋︀وری ـ︡ا﹫︎

️︱﹡ـ︣ا ؛﹡︡اردو︗﹢د﹎︣ا﹨︤اره﹨︀ی ﹤را︗︀﹝︺ـ﹥ ا︮ـ﹑ح وا︗︐﹞ـ︀︻﹩ و︸﹫﹀ـ﹥ ﹝﹢︻ـ﹢د ﹋ـ
︡ ﹝ـ﹩ ︫︭ـ﹩ و﹝︺﹠ـ﹢ی ︗﹠︊ـ﹥ در﹝﹠︭︣را︋︪﹩﹡︖︀تو︸﹫﹀﹥و︐﹥﹡︡ا︫ در اـ﹟  .دا﹡ـ

﹩︡︋ ️﹛︀️︨️ا﹋︣﹩︻︀﹝︐︗ا﹩︀﹠︺﹞︡ارد﹡.

منجیرسالتجمعیتیوجغرافیاییدامنهلحاظبهموعودباوريانواع.4ـ2ـ5
️ ︗﹞︺﹫︐ـ﹩ و︗︽︣ا﹁﹫︀﹩دا﹝﹠﹥و﹁︣ا﹎﹫︣ی﹜︀ظ︋﹥﹝﹢︻﹢د︋︀وری︑﹠﹢︻︀ت ﹝﹠︖ـ﹩ ر︨ـ︀﹜

:ا﹡︡﹎﹢﹡﹥︨﹥،﹝﹢︻﹢د
ـ︀ ︨ـ︣وری ︑﹠ـ︀ ﹝﹢︻ـ﹢د، ﹝﹠︖ـ﹩ آر﹝ـ︀ن ،﹨ـ︀ ا﹡︪︡ـ﹥ ︋︣︠ـ﹩ در:﹝︡ار﹇﹢م.1ـ4ـ2ـ5

﹝ـ︣دم ﹨﹞﹥︋︣ایر﹁︀هوا﹝﹟︻︡ل،﹢﹡︩︋︡﹨﹛ا﹎︣وا︨️︠︀︮﹩﹝﹙️و﹇﹢ما︨︐﹆﹑ل
﹨﹞ـ﹫﹟ ازـ﹢د ﹝﹢︻﹢د︋︀وری. ︠﹢ا﹨︡﹝﹩︠︀︮﹩﹇﹢م︨︣وری﹜﹢ایز︣راآن︋︀︫︡؛︗︀ن

.ا︨️﹎﹢﹡﹥
︩ ﹝﹢︻ـ﹢د ﹝﹠︖﹩︋︣ایای﹝﹠︴﹆﹥ر︨︀﹜︐﹩︋﹥ا︻︐﹆︀د:ای﹆﹥﹝﹠︴.2ـ4ـ2ـ5 ﹢︠ـ ︡ . دار﹡ـ

.ا︨️﹇︊﹫﹏﹟ااز︨﹠️ا﹨﹏︋︣︠﹩﹝﹢︻﹢د︋︀وری
ر︨ـ︀﹜︐﹩ ︋ـ︣  ︗ـ︀ن، ︋ـ︤رگ اد︀ناز︋︧﹫︀ریا﹡︪︡﹩﹝﹢︻﹢د:︫﹞﹢ل︗︀ن.3ـ4ـ2ـ5

﹩﹡︀︗د︋︀وری. ا︨️﹩﹝︊︐﹠﹝﹢︻﹢د،﹝﹠︖﹩︋︣ای﹁︣ا﹇﹢﹝﹩و﹢︻﹢﹞،﹩﹫︧﹞ ﹟﹫ـو﹨﹠ـ︡و آ
).28ص: ﹨﹞︀ن(︋︀︫﹠︡﹝﹩آن︋︀رز﹥﹡﹞﹢﹡︋﹢دا

︗﹠ـ︊︩  «ا﹟ زاو﹥ ︑﹆︧﹫﹛ ︋﹠︡ی در ﹎﹢﹡﹥ ︫﹠︀︨﹩ دا﹡︪﹠︀﹝﹥ ︣︋︐︀﹡﹫﹊ـ︀ ︑ـ️ ︻﹠ـ﹢ان    ︋﹥ 
.ا︫︀ره ︫︡»︠︀ص و ︻︀م
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موعودظهورزمانلحاظبهموعودباوريانواع.5-2-5
دررا،﹝﹢︻﹢د︫︀ن﹝﹠︖﹩آ﹝︡ن﹋﹥﹝﹢︻﹢د︋︀ورا﹡﹩:︀︎︀﹡﹩﹝﹢︻﹢ددارای.1ـ5ـ2ـ5
.︋﹢دا﹩زر︑︪︐﹩،ا﹝︀﹝﹩،دوازده︫﹫︺﹥︋︀وری﹝﹢︻﹢د﹝︓﹏؛ د﹨﹠︡﹝﹩︡ ︀︎︻﹜﹛︀﹢﹡︀ن
﹨︣رأس﹝︓﹑ً،ز﹝︀ناز﹝﹆︴︹﹨︣در،﹝︺︐﹆︡﹡︡ای︻︡ه:﹝﹆︴︺﹩﹝﹢︻﹢ددارای.2ـ5ـ2ـ5
رأس﹝︖ـ︡د ︋ـ﹥ ﹋ـ﹥ ︨﹠️ا﹨﹏﹝︐﹀﹊︣ان︋︣︠﹩د︡﹎︀ه. ﹋﹠︡﹝﹩︸﹢ر﹝﹠︖﹩︨︡ه︀﹨︤اره

.)29ص: ﹨﹞︀ن(︀︫︡ ﹝﹩ ︋﹡﹢عاز︀﹇﹟﹏ ﹨︧︐﹠︡؛ ︨︀ل︮︡﹨︣
︉  ﹨︀ی ﹨︤اره ︋︣ای ︋︣وز ︗﹠︊︩،︋﹥ ︵︊︹ ﹝﹢︻﹢د︋︀وری ﹝﹆︴︺﹩ ؛دارد︑ـ︣ی ز﹝﹫﹠ـ﹥ ﹝﹠︀︨ـ

﹟︣ش ا︢︎ ︣ا ﹋﹥ ︑﹢︗﹫﹥ ا﹁﹊︀ر ︗︀﹝︺﹥ ︋︣ای ️ ︋ـ﹥  ؛﹋﹥ ︀︎︀ن ︗︀ن ﹨﹞﹫﹟ ز﹝︀ن ︀︲︣ ا︨ـ
.﹝︣ا︑︉ ﹝︪﹊﹏ ︑︣ ا︨️

︣ در︑﹢ان﹝﹩﹡﹫︤د﹍︣﹝﹢︻﹢دی︋︀ور﹨︀یو﹨︀آر﹝︀ن﹡﹞︀﹡︡﹡︀﹎﹀︐﹥ ️ ﹡︷ـ ﹨﹞︙ـ﹢ن ؛﹎︣﹁ـ
️ ︑︺ـ︀︋﹫︣ی ﹨ـ︀ اـ﹟ ︗︀﹡﹩وا︡﹊﹢﹝️︀ا︗︐﹞︀︻﹩︋︣︑︣﹡︷﹛︋︣﹇︣اریآر﹝︀ن در﹋ـ﹥ ا︨ـ

️︱﹡︡در﹎︣ا﹨︤اره﹨︀ی﹠︣د︋︣ر︨﹩︑﹢ان﹝﹩ا︠﹫︣﹇︣ن﹋.

بسترهاي هزاره گراییوهازمینه.6
:︑﹢ان ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار دادرا ﹝﹩»﹝︺﹠﹢ی«و»︨﹊﹢﹐ر«در ا︋ ﹟︩ ﹡﹫︤ دو رو﹊︣د 

رویکرد سکوالر .6-1
:داد︑﹢︲﹫﹎﹢﹡﹥ا﹟را﹎︣ا﹨︤اره﹨︀ی︗﹠︊︩︋︣وز﹨︀یز﹝﹫﹠﹥︑﹢ان﹝﹩︫﹠︀︨﹩︗︀﹝︺﹥﹡﹍︀هاز

وا︗︐﹞ـ︀︻﹩ ا﹇︐︭ـ︀دی ︻﹞﹫ـ﹅ ﹨ـ︀ی ︋ـ︣ان ︫ـ︣ا︳ در﹎ـ︣ا ﹨︤اره﹨︀ی︗﹠︊︩﹝︺﹞﹢﹐
.︫﹢﹡︡﹝﹩﹁︺︀ل︨﹫︀︨﹩

︳︫︣ا ﹟ر،در ﹋﹠︀ر ا﹢︱﹉️﹫︭︫﹉﹫︑︀﹞︤︡ه، ︻︀﹝﹏ ︑︺﹫ـ﹫﹟ ﹋﹠﹠ـ  ︻﹠﹢ان︋﹥﹋︀ر
︩︊﹠︗ ﹟ا ︩آورد﹨︀ ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ز﹝﹫﹠﹥ ﹡︧︊︐︀ً ﹋︀﹝﹙﹩ ︋︣ای ︎﹫︡ا .

︩︫﹏﹞︀︻︣﹍ر﹋﹥دارد﹡﹫︤ و︗﹢دد﹢︱︀آن﹨︳️︋︣ایرا︫︣ا︱﹡︋ـ︀ور ﹨︤اره﹨︀ی
:﹋﹠︡﹝﹩آ﹝︀ده

︣  رو︀﹡﹩ و ﹝︢﹨︊﹩ ﹋ـ﹥ ﹡︧ـ︊️ ︋ـ﹥ ︎ـ︢︣ش ا﹁ـ︣اد و ﹎ـ︣وه      ا︗︐﹞︀︻︀ت)ا﹜︿ ،﹨ـ︀ی د﹍ـ
و ـ︦  و﹁ـ︀داری ﹋ـ﹥ ﹨︀ی ﹝︣دم ﹡ـ︀د و ︑︪﹊﹏﹨︀ا﹡︖﹞﹟︢︎︣ش و ا︨︐﹆︊︀ل ︠﹢︋﹩ دار﹡︡ و

.د﹨﹠︡﹝﹩﹎︧︐︣ش﹡﹫︤︠︀﹡﹢ادهاز︠︀رج︋﹥﹨﹞︊︧︐﹍﹩ را
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﹝﹠︴﹆ـ﹥ دررا︀︫︺︀تو︫︺︀︣︑﹢ا﹡﹠︡﹝﹩آژ︐︀︑﹢ر﹝︓︀︋﹥︋﹥﹋﹥︨﹫︀ر︨﹠︣ا﹡︀﹡﹩و︗﹢د)ب
. ﹋﹠﹠︎︩︡و︨﹫︺﹩

︩ در︫︀︻︣ا﹡﹥ـایا︨︴﹢ره﹨︀ی︨﹠️) ج ︀ـ﹥ ︻︀﹝﹫︀﹡ـ﹥ ﹨ـ︀ی ﹇︭ـ﹥ و﹨ـ︀ ﹡﹞ـ﹋ را︑ـ︀ر
﹩نرا﹝︣دمو﹋﹠﹠︡﹝﹩︑﹀︧﹫︣﹝︀ورا﹑﹞︀﹟︀ی ︨︐︣گ و ﹝︺﹠ـ﹢ی ﹝ـ﹩  ﹝︧﹢﹜﹫️ و ︎﹫︀ما﹨-

.)﹨︧︐﹠︡﹋︀﹡️﹡﹢عا﹟︀﹝﹙﹫﹟﹋﹥و ︗﹞︀︻︐﹩(﹠︡دا﹡
︉ را﹝ـ︣دم ﹋ـ﹥ ) ︨ـ︐︀ر﹎︀ن ︋﹫﹠ـ﹩ ︵︀﹜︹(︋﹫﹠﹩ا︠︐︣و) ︋﹫﹠﹩︵︀﹜︹(︫﹠︀︨﹩︻︡د) د ︑︣︾﹫ـ

وا︑﹀ـ︀ق ︻ـ︡د، ︋ـ﹫﹟ روا︋︴ـ﹩ د﹡︊︀ل︋﹥﹋﹥آورد﹝﹩و︗﹢د﹥ ︋﹝︣دمدررا︻︀دتا﹟و﹋﹠︡﹝﹩
︹︀﹇︡و﹋﹠﹠︡︗﹢و︗︧️ز﹝︀نو﹡︖﹢﹝﹩و﹠︋︀﹫︋.
﹨ــ︀ی︨ــ﹢﹎﹢اریــ︀﹨ــ︀﹋︀ر﹡ــ︀وال﹝︀﹡﹠ــ︡آ﹜ــ﹢د،︋ــ︡︻️﹨ــ︀ی︨ــ﹠️و︫ــ︺︀︣و︗ــ﹢د)﹨

.ا︨️آ︫﹀︐﹥و﹡︀﹝︪︬آ﹎︀﹨︀﹡﹥﹨︀،︀︎︀نوآ︾︀ز﹨︀﹋﹥︎︣︑︪︣﹀︀ت
.1︠﹢ا﹡︡﹝﹩﹁︣ا﹡﹫︀﹋︀ن︨︣ز﹝﹫﹟︋﹥︋︀ز﹎︪️︋﹥﹋﹥﹝︀︗︣ت﹨︀یا︨︴﹢رهو︗﹢د) و

رویکرد معنوي.2ـ6
﹨ـ︀﹩ از ﹝﹢︻﹢د︋ـ︀وری را ︋︧ـ︐︣ی ﹝﹠︀︨ـ︉     ︑﹢ان ﹎﹢﹡﹥﹝﹩،ا﹝︀ از ﹡﹍︀ه ا︻︐﹆︀دی و ﹝︺﹠﹢ی

؛ ﹎︣ا دا﹡︧️ ﹋﹥ در ︋︒ ﹎﹢﹡﹥ ︫﹠︀︨﹩ ︋﹥ ︵﹢ر ︎︣ا﹋﹠︡ه ︋﹫︀ن ︫︡﹨︤اره﹨︀ی︗﹠︊︩︋︣ای ︋︣وز
و︀ی ﹝﹆︴︺ـ﹩ ﹝︓﹏ ا︻︐﹆︀د ︋﹥ ﹝﹠︖﹩ ︋︪︣ی ﹡︀﹝︐︺﹫﹟، ﹝﹢︻﹢د ﹡︖︀ت ︋︩ ︗﹞︺﹩، ﹝﹢︻﹢د﹨ـ 

﹩︀﹨ر︨︀﹜︐︪︀ن ﹡︖︀ت ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︨️﹝﹢︻﹢د ﹤﹋.

گیرينتیجه
ی ا︻︐﹆︀د ︋ـ﹥  ︀︋﹥ ﹝︺﹠)milleniarism(﹨︤اره ﹎︣ا﹩ ﹟ ا︨️ ﹋﹥ا،آ﹡︙﹥ ﹎﹀︐﹥ ︫︡︖﹥﹫﹡︐

︀︾ در ﹩︐﹞﹢﹊ ︡ار ︫︡ن︡︎ ا﹜﹢﹇﹢ع ﹡︷︀م ﹋﹠﹢﹡﹩ د﹡﹫︀ و ︉︣﹇ ︀ن︀︎  ـ︀﹨﹠﹍﹩ و﹝﹨ ،﹩︋﹢︠ ️
ا﹎︣ـ﹥  .﹨︀ی ا﹞︀﹡﹩ و﹝︺﹠ـ﹢ی ا︮︀﹜️ و ر︪﹥ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋︀ ا︨️ ای ︡︎︡ه؛︻︡ا﹜️ در ︗︀ن

︡ ﹨︀﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︠︀ص ﹝︓﹏ ﹁﹆︣ و ︸﹙﹛ ︠ـ﹢د را ﹡﹞︀ـ︀ن ﹝ـ﹩   ا︾﹙︉ در ︋︧︐︣ ︀︋ـ︡ ︑﹢︗ـ﹥   ؛﹋﹠ـ
️    ﹩﹨︀ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥،دا︫️ او﹐ ﹨ـ︀ ـ﹉   ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋︀︻︒ ︨︀ده ا﹡︪︡ـ﹩ ﹡︪ـ︡ه و اـ﹟ ﹡︱ـ

﹫ـ️ ﹝﹢︻ـ﹢د   ﹨ـ︀ ︋ـ﹥ ﹡ـ﹢ع و ﹝︀﹨   ا﹎︣ در ︑︡︎،﹏﹫﹚︡ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ︮︣ف ا﹡﹍︀︫︐﹥ ﹡﹍︣دد و ︔︀﹡﹫︀

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. ﹏︠︡﹞ ﹟︣ة ا﹜﹞︺︀رف در︗﹢ع ︫﹢د ︋﹥ داmillenarianism، ﹤︐︫﹢﹡Schwartz.



93

 ﹎︣ا
︤اره

﹨
﹩

رو
د﹨︀

︣﹊
︀﹨ ﹤

و﹎﹢﹡

﹇︀︋﹏ ا︻︐﹞ـ︀د  ای ﹫︮ و ﹝﹢رد ا﹡︐︷︀ر ︗︀﹝︺﹥ ︑﹢︗﹥ ﹡︪﹢د ﹝︧﹙﹞︀ ﹡﹢ا﹨﹫﹛ ︑﹢ا﹡︧️ ︋﹥ ﹡︐﹫︖﹥
در  ﹝﹆︀︋ـ﹏  ،﹨ـ︤اره ︋ـ︀وری  ﹡﹊︐﹥ ︀︋ ﹤﹋ ﹩﹝﹞︡ ︋﹥ آن ا︫︀ره ﹋ـ︣د اـ﹟ ﹋ـ﹥   . د︨️ ︎﹫︡ا ﹋﹠﹫﹛

.︡﹋﹠﹠﹨︀ی ا﹡︡ام ︗︀﹡﹩ را ︑︨︣﹫﹛ ﹝﹩︵︣ح﹨︀ ﹩﹠﹫﹟ ︋︡︋ا︋︡︋﹫﹠﹩ ﹝︡رن ﹇︣ار دارد ﹋﹥ 
 ،︀︐﹡︀دآوری ﹝﹩در ا﹩﹞ ﹤﹛︀﹆﹞ ﹟ای ﹝﹠︀︨ـ︉ ︋ـ︣ای ︋︣ر︨ـ﹩    ︑﹢ا﹡︡ ︋︧︐︣ و ز﹝﹫﹠ـ﹥ ︫﹢د ا

. ﹝︭﹢︮︀ ا︨﹑م و ﹝︧﹫﹫️ ︋︀︫︡،ای در اد︀ن﹨︀ی ﹨︤اره︗﹠︊︩
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