
 
 

 

 انتظار موعود یپژوهش -فصلنامه علمی
 1399، زمستان 71بیستم، شماره سال 

ENTIZAR-E-MOUD QUARTERLY 
Vol. 20, No.71, winter 2021 

 در ادیان غیر ابراهیهی نجات انداز رویکردی آینده پژوهانه به چشن
٤رضا ابروش

 

١پور  سیدوحهد وبینی
 

 ٨فاطهه هنروران

 چکیده
های وتفاوت  ها و فرهنگ با آیین، نزد اقوام و ولل، «بخش جهانی اعتقاد به نجات»و « گرایی ونجی»تفکر 

در تبلور جایگاه ادیان و استقبال ، کنند اندازی که ادیان در وورد نجات در آخرالزوان ارائه وی  چشن وطرح است.
انداز نجات   وردم از آن دین نقش وههی خواهد داشت. ادیان غیر ابراهیهی ههانند ادیان ابراهیهی دارای چشن

انداز   درک و تبیین چشن»، است در آخرالزوان هستند. آنچه به عنوان وسئله در این پژوهش وورد توجه
تحلیلی و با  –این پژوهش با روش توصیفی ، رو  است. از این« گرایی در آخرالزوان در ادیان غیر ابراهیهی  ونجی

های ونجی و عالئن ظهور آن   درصدد تبیین ویژگی، گرایی   انداز ابعاد نجات در رویکرد ونجی  هدف تبیین چشن
انداز ونجی در ادیان غیر   چشن، های انجام شده  ر ابراهیهی است. براساس بررسیو چرخه نجات در ادیان غی

حین و ، های ونحصر به فردی است که هر یک از ادیان دارای عالئهی در سه سطح قبل  ابراهیهی دارای ویژگی
که این باشد. در چرخه ظهور نیز هر یک از ادیان دارای رویکردهای وختلم و وتهایزی ا بعد از ظهور وی ست 

 قابل طرح و بررسی هستند.« دوری»و « خطی»رویکردها در قالب دو رویکرد 
کلیدی  چرخه نجات.، ابراهیهیادیان غیر، انداز نجات  چشن، ونجی: واژگان 
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 وقدوه
که به  بخش جدایی ناپذیر در بررسی وؤلفه، «چشن انداز»ای به نام  وجود وقوله هایی است 
افقی از آینده وطلوب ، «چشن انداز(. »09: ص0189، ارتباط است )وونرودر « آینده»نوعی با وفهوم 

گذشته و وضعیت ، کند. به طور وعهول  برای افراد و جواوت ایجاد وی افراد با وروری بر رویدادهای 
های وخصوص برای رسیدن به آن حرکت   ای وطلوب و شناسایی راه  به سوی آینده، کنونی

ترین نیروی انگیزشی   عهده، «انداز  چشن. »(www.wfs.org/methods/visioning)کنند   وی
کار، رو  بشر است. از ههین انداز   اندازی وجود داشته باشد. چشن  باید چشن، در پشت انجام دادن هر 

که زندگی را ، انداز  زند. فقدان چشن  نحوه رفتار در زندگی را رقن وی به وعنای فقدان وعیاری است 
کارهایی است بدون ، کند و زندگی بدون لهس وسیر به سهت و سویی وعین هدایت وی به وعنای 

پیشنیاز اشتیاق و ، توان شهد زندگی  انداز را وی  هدف و ونابعی بدون استفاده. به ههین دلیل چشن
 (.62: ص0186، وونروهای زندگی برشهرد )  وایه ابرام و پشتکار فعالیت

اندازهای بشر در طول تاریخ بوده   ترین چشن  یکی از دیرینه، «اعتقاد به ونجی و آووزه نجات»
گرفته است.  گذشته ها انسانکه ههواره وورد توجه جدی جواوت قرار  دور ههواره نسبت به  از 

ه سرانجام بلک، باشد نهیونحصر و وعاد  ین به نجات اخروینجات خود دغدغه داشته و ا
ای  این اعتقاد در ادیان غیرابراهیهی نیز از جایگاه ویژه شود. ز شاول وییا را نین دنیسعادت در ا

ارزشهند  اندازی  چشن، یبشر جاوعه یبرا یوصلح جهانو  یبرخوردار است. لذا اعتقاد به ونج
گر نااویز ؛گردد یو یتلق آن جاوعه از  یسعادت و خوشبخت،  س در جاوعه ایجاد شودیو  یدیرا ا

گون در وعرض سقوط قرارویلحاظ  گر جاوعهگیرد.  گونا به  انداز  چشنو بدون نااوید  یانسان ا
گسترش دهد یانسان یها و هنجارها ارزش تواند ینه، زندگی اداوه دهد در نتیجه  ؛را در جاوعه 

کند یش را برایو آسا یتوأم با خوشبخت یزندگد نتوان ینه ههین ه . باعضای جاوعه تضهین 
 اهتهام جدی دارند.، انداز نجات  ادیان وختلم نسبت به وقوله چشن، دلیل

انداز نجات پرداخته و در   ادیان غیر ابراهیهی نیز به ووضوع و بحث در زوینه چشن، در این بین
که اند   کنند. ادیان غیر ابراههی نیز به وضوح این را دریافته ها و وباحثی ارائه وی  این خصوص آووزه

تواند نوعی اطهینان خاطر و آراوش درونی برای ارکان جاوعه ایجاد   وی، انداز نجات  ترسین چشن
است. این « انداز نجات در ادیان غیر ابراهیهی  تبیین و تحلیل چشن»، کند. هدف این پژوهش
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ررسی انداز نجات در ادیان غیر ابراهیهی را وورد ب  پژوهش درصدد است تا ووضوعات و ابعاد چشن
که چشن  این سئوال وطرح وی، قرار دهد. به ههین ونظور انداز نجات در ادیان غیر ابراهیهی   شود 

بر چه ووضوعاتی تهرکز دارد؟ در این پژوهش اطالعات وورد نیاز از ونابت وعتبر و وطالعات انجام 
گردآوری شده و این اطالعات با روش توصیفی  لیل و بررسی وورد تح، تحلیلی -شده در این حوزه 

گرفته شود تا بتوان   انداز نجات در ادیان غیر ابراهیهی ووجب وی  اند. تبیین و تحلیل ابعاد چشن قرار 
 از این ادیان نسبت به ترسین آخرالزوان و آووزه نجات درکی صحیح به دست آورد.

 وفهوم شناسی

 . ونجی 5

 .(91-41ص :0180، یانور) است در لغت به وعنای نجات دهنده و نجات بخش «ونجی»
کننده از چیزی است. ، «نجو»و « نجی»این واژه از ریشه  به وعنای رهایی بخش و خالص 

 (؛117ص، 06ج :0717، ابن ونظور) شناسان وفهوم واژه نجات را خالص  ههچنین لغت
کرده ؛(082ص، 2ج: 0701، )فراهیدیجداشدن چیزی و رهایی از هالکت و شر  اند. این  وعنا 

ُو رهایی وعنا شده است:  به خالص، واژه در قرآن َن  ُ ُ>ث  َنج  ُُین  ذ 
 
َقْوا<َُنُیاَل ْنَجُ؛ (46)ورین:  اَت 

َ
َُنای>َوأ

ُ ذ 
 
وا<َُنُیاَل ، (. ونظور از ونجی در این پژوهش496ص: 0706، ( )راغب اصفهانی66)نهل:  آَون 

که برای رهایی و نجا  نجات دهنده  ها آفریده شده است. ت انسانای جهانی است 

 . چشن انداز نجات5

 :0188، ر آینده پژوهی )عنایت اهللبه عنوان یکی از ووضوعات وحوری د «چشن انداز»
که وختصات  به این کند. ویی از آینده را ترسین ؛ فضای(00ص زند  نقش ویرا ی از آینده صورت 

، شودآینده در نظر وجسن ویبه آنچه از ، وفهوویلحاظ از  .(84ص :0189، )پورعزت
 بینش و دوربه وعنای در اصطالح نیز   .(6161ص، 1ج :0186، گویند )انوریوی «انداز چشن»

براساس برخی از  .(11-60ص :0186، )رضائیان وبتنی بر تصور و تجسن آینده است اندیشی
کننده ارا، چشن انداز ههراه با بینش درونی براساس بازاندیشی، وطالعات انجام شده ئه 

که  به ههین  .(70ص :0186، گار در جهان وعنا تدارک دیده است )وونروپروردچیزهایی است 
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 .(06-00ص :0188، )عنایت اهلل هر دو بعد وادی و وعنوی را شاول باشددلیل چشن انداز باید 
کششی  در این که چشن انداز از قدرت  ، شود و با ایجاد ذهنیتبرخوردار ویباالیی صورت است 
 :0189، شود )گودرزیووجب حرکت به سهت تعالی و سعادت وی، وقصد و عزم وشترک، حس
باشد؛ به   ظهور ونجی وی از آینده 1یشهای، انداز نجات در این پژوهش  ونظور از چشن .(16ص

کند.   ستن و خشونت در آخرالزوان را ترسین وی، ها  که وختصات رهایی از آلودگی  طوری
عد وادی و وعنوی و نیز انگیزه نجات، انداز  چشن های درونی برای تحقق بخشیدن به   در دو بُّ

 کند. ای عاری از هرگونه پلیدی و پلشتی را وهیا وی  جاوعه

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

برای ، درک صحیح و درستی به دست آورد. به ههین دلیل ونجی و رویکرد نجات در این ادیان
کوتاه بر رویکرد ونجی، انداز نجات در ادیان غیر ابراهیهی  تحلیل و بررسی چشن گرایی در   وروری 

ضرورت دارد. آشنایی با نگاه ادیان غیرابراهیهی در وورد ، ترین ادیان غیر ابراهیهی برخی از وهن
انداز این ادیان در وورد نجات در آخرالزوان را   تبیین و تحلیل چشنزوینه ، گرایی  ونجی و ونجی

به ، انداز نجات در ادیان غیر ابراهیهی  قبل از بررسی چشن، کند. به ههین ونظور فراهن وی
 شود:  ترین ادیان غیر ابراهیهی اشاره وی  گرایی در برخی از شاخص  ای از ونجی  تاریخچه

 آیین زرتشتیونجی در . 1
که تاردیدگاه براساس  هزار سال یا 00 یعنی، هودیرا به قبل از ١اوبریخ تولد زرتشت پیافرادی 

که  وی (؛68 ص: تا  بی، دانند )پورداوود  یوهزار سال ق.م 2 کرد  در  ییووعودگرا شهیاندتوان ادعا 
ح تولد زرتشت یاست. البته قول صحتری  دارای سابقه بیشان ینسبت به سایر اد، زرتشتآیین 

__________________________________   

ن جزئیات آن )وعین،  .1 کلی از چیزی بدو  (.2073، ص2: ج1388تصویری 
، چاپ بیروت، چنین روایتی از اوام صادق؟ع؟ به نقل از رسول خدا؟لص؟ آوده است: 41، باب 15. در وسایل الشیعه ج 2
کشته شده است؛ برای قوم وجوس پیاو» که  کتاب أحرقوه، أتاهن نجهین حکتاهبن ىف اثىن بری بود  کان هلن نیب فقتلوه و  ان املجوس 

 (.568-567، ص3: ج1407)کلینی، « عشر الف جلد ثور
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زرتشت را از آیین توان  به هر حال وی .(64ص :0186، یقیتوف) دانند  یق.م و 221 را حدود سال
 وعهوال   که انیاد گرید در آخرالزوان دانست. برخالف یونج و وسئله ییشگاوان ووعودگرایپ

 ها  آن از کی هر که باشند ووعود وی سه ونتظر انیزرتشت، هستند بخش نجات ووعود کی ونتظر
 ای گانه سه ووعود یدارا انیزرتشت، کند. بنابراین وی ظهور، یگرید از سال هزار فاصله در

که از ؛هستند  خیتار انیپا در، گانه سه ووعود این 1های زرتشت( )سروده «ها گات» در حالی 
ش»، 2«ها شتی» رینظ، یزرتشت یوذهبهای  کتاب ریسا با این حال از ؛شود برداشت نهی ، 3«َبنَده 

رتید»  «انسیسوش» ای «انتیسوش» وفهوم توان وی 6«ناوه جاواسب» و 5«سنی وهوون َزند  »، 4«نک 
کلی  هب .کردبرداشت  را  خیتار انیپا هزاره سه، ها گات از ریزرتشتی به غهای  کتاببراساس ، طور 

 :از عبارتند که بود خواهد ووعود سه ظهور شاهد بشر، چهارم ساله هزار سه ای بشر
وَخش  ». 0 َته تیاُّ  کننده و روا رودهندهین) پروراند وی را وقدس قانون که یکسوعنای  به 7«َار 

 :0964، پورداود) گویند وی «دریهوش» ای «دریاوش» را نام نیا اوروزه(. زرتشت داد و نید قانون
 .(444 ص، 6ج: 0176، یرض و 010 و 011ص، 6ج: 0162، ؛ ههان02-07 ص
وخَش ». 6 َهه تیاُّ َهنگه» ای «ن   درواهیاوش را او اوروزه. دارد یو پا بر را نهاز که یکسوعنای  به، «ن 

 است شده ضبط ترواهیاوش و تهاهیخورش صورت به یپهلوهای  کتاب در ند.یگو وی درواهیهوش ای
 .(06 : ص0964، پورداوود)

__________________________________   

 (.456، 455 ص :1382ناس،  از نقل به)شود  وی خوانده «ها گاهان» یا «ها گات» که واند برجای هایی سروده زرتشت از .1

 .دهند وی تشکیل را کنونی اوستای بخش بلندترین و سووین وجهوعاً  که گویند وی سرودی 21 از یک هر به( yast) «یشت» .2

 «دادگی فرنبغ» توسط هجری سوم قرن در که است کتابی عنوان خود و کرد وعنا آغازین آفرینش به توان وی را «بندهش» .3
 .است شده گردآوری

 در آن نخستین بخش دو که اوروزه دفتر نه بر وشتهل است زرتشتی کتاب ترین وهن و ترین بزرگ( دینکرد) «دینکرت» .4
 (.1386نیست )آووزگار یگانه،  دست

کتاب در اصل براساس  .5  آخرالزوان است.  هایی از دوره تألیف شده و وشتهل بر پیشگویی« بههن یشت»این 
 .است آخرالزوان وقایع کیانی، درباره شاه گشتاسب تشتیزر جاواسب، وزیر های پیشگویی کتاب این ووضوع .6

7 . ukhsyat ـ   ereta یا   Evakhshit ـ   Ertah 
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ر   َاستَوت». 1  ارته استوت .رسند یو ریفناناپذ یزندگ به او پرتو از ههه که یکسوعنای  به، «هتَ ا 
 و 010ص :0162، ههان) باشد سنا وییوزد نییآ در ووعود نیآخر و نیسوو، انسیسوش ههان

که  سنای انس دریدر وورد سوش .(016 کان وقدس یتوانا کین یفروهرها ههه»آوده است   را پا
 زین گرید یدرجا (.01 بند، 62 سنای) «رروزگیپ انتیسوش تا وورثیک [فروهر]= آن از، نیستا یو

 .(68 بند 69 سنای) «فرستن یو درود روزگریپ انتیوشس به: »است آوده
 آغاز ای و نهن هزاره انیپا در، نیآی نیا اوبریپ تولد، زرتشت نییآ یها آووزه طبق، بنابراین

که ووعودها پسر سه، یو از بعد و بوده دهن هزاره  نیا در بخش نجات یاز نسل او خواهند آود 
کدام به و اند شده یوعرف نییآ ، انس استیسوش آنان نیآخر که آود خواهد سال هزار فاصله هر 

 .شود یو وحسوب انیزرتشت یاصل ووعود او. کرد خواهد ظهور دوازدهن هزاره انیپا در که

 ونجی در آیین هندو. 5
گسترده است داونه «زمییهندو»د در یعقا یدگیچیتنوع و پ زم ییهندو، به بیان دیگر .دار و 

، ن سوم ق.من هند در قریان وردم سرزویکه در و یاجتهاع -یوذهبسیستهی عبارت است از 
نام  «نیکلک»ا ی «یکلک»زم ییونجی در آیین هندو .(011 ص: 0186، ناس) افته استیرشد و نهو 

تاره )وظهر( ویکه دهه، دارد کلیدر پاو شنو است ین َاو  ن را از دست یزو ؛وگه خواهد آودی یان 
کرد ویخو نجات  شاهان درنده  .(002ص: 0180-0181، انیووحد) دهد و دهروه را برقرار خواهد 

کیدر پا، نیک براههیبه وثابه او  )زوانه( او را « کاله»و  ه سهبهله زاده خواهد شدیدر قر یلان عصر 
 .(691 ص: 0161، وقدم جاللی)برخواهد انگیخت 

لک»به ، بخش از ووعود نجات، ون هندییدر آ، بنابراین ان یکه در پا، شود  نام برده وی «یک 
کرد. او سوار بر « وگهی یکال» یعنی، یاز ادوار چهارگانه خانه جهان ین دوره زوانیآخر ظهور خواهد 
شه َبرکند و عدالت یکند تا شرارت و ظلن را از ر یگون ظهور و ر آخته و شهابید و با شهشیسف یاسب

کلککندلت را برقرار یو فض وتحد با وقام  یو به نوع یالوه یز دارد. او وردین« تیالوه»جنبه  ی. 
 .(002ص :0180-0181، انیووحد) خداست یانتها  یب

 آیین بودا در ونجی. 1
ژه یبه و، یهند یها  نیگر آییبا داست و  ییشه هندویبودا برگرفته از اندآیین تفکر ونجی در 
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دگاه یداین دو آیین ، ها  نهیاز زو یاریلذا در بسدارای ارتباطی تنگاتنگ است. ، نین چیآی
از جهله ، کره و ژاپن، نینجات. چ یو آودن ووعود برا یخیر ادوار تارینظ ؛وشترکی دارند

که  در توجه قابل  نکته باشند. ن بودا ویییووعود آ شهیر افکار و اندیتحت ت ثکشورهایی هستند 
که آن ، این زوینه کنان است  که ونجی، ایآس نینش ییوناطق بوداسا  در ونطقه وعتقدند 

از خودشان به  یکیوی را بلکه ، دانند  یگانه نهینه تنها او را ب، خودشان زاده خواهد شد. بنابراین
 .(660-606ص: 0181، یشجاع لنکستر و) آورند  یشهار و

به ، «ترهیو»شه یت از ریزبان َسنسکر درنام دارد. این واژه « هیتریو»، ن بوداییووعود در آ 
االهیات ند. در یگو وی «تهیو»او را ، یدر زبان پال یاست؛ ول ینداشت و دوست یوهربان یوعنا
که   یو ینیزو بوداییانن بودا از یو آخر (666 ص: 0181، ههان) پنج یاو را بودا ییبودا دانند 

به « ییابود ینهادنگار»خواهد آود تا ههگان را نجات دهد. او را در  یاوا روز ؛اوده استیهنوز ن
 یبرا یباشد از آوادگ ینهاد دهند تا  یش ویآواده برخاستن نها ت نشستهیدر وضع یبت وردیه
 یبرخاز ونظر اند.  دهیناو «هفتن یبودا»نیز او را  یبرخ .(060 ص: 0146، شووان ولفانگ) امیق

 بخش است. ییانت رهایسوش یرانیشه ایردارای ، نده )ووعود(یآ یبودا شهیاند، دانشهندان
َکرَوهیا یبود برا یه روشیرتیو، روان وعهولیدیدگاه پاز  خودشان و  یک برایکردار ن جاد 
کننده رستگاریتضه ه است یتریآروان و، ساز  ه و سرنوشتیعنصر اول، نده. بنابراینیها در آ  آن ین 

کرده است یا  ت بشر به دورهیهدا یکه برا کرد، بهتر ظهور  کری) یا ظهور خواهد  ، زواردهی شا
 .(616ص: 0188

 وسیکنفوس آیین در ونجی. 4
که به ونجی و ووعود جهانی  ین ؛ آیهستندوعتقد ازجهله ادیان یا به عبارتی وکاتب دیگری 

که، یناین دو آی. باشند وی «دائو»و  «وسیکنفوس» در  دارای وجوه وشترک و وتفاوتی هستند 
گاه   کن رنگووارد ار پررنگ و در برخی یبس ها در آن برخی ووارد تفکر ونجی است. ههچنین 

 .شود ینه دهید ها  آن در یوستقل تیآووزه دارند و هو تداخل
کشور چ کنفوس، نیبرای نهونه در  کنار دائو دیآیین  کنفوسیز ؛شود یده ویوس در  وس یرا 

ان یب، ن دائوییکه آ یدر حال ؛است ها ینیچ یو اجتهاع یاخالق، یاسین فلسفه سییدار تب عهده
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کنفوس ها وی  آن یعرفان ینیب کننده جهان گرچه  ؛ندارد یقیدق وعدهنه ین زویدر اس ویباشد. لذا  ا
ش قرار داده یخو یاصالح یها  شهیاند   شعار بازگشت به عصر فرزانه شاهان باستان را سرلوحه

شود و   یو یتلق یو یپادشاهان باستان از آروان اصلههانند حکووت  یجاد حکووتیاست. ا
 دهد.  یرا وعده نه یشخص خاص

 آیین دائو در ونجی. 5
س یقد یزندگ»وتن  هیبرپابه عنوان نهونه:  .تر است ین دائو پررنگآیتفکر ووعودگرایی در 
 یعنی، «چن _جن »ک سال یدر ؛ ووعود نگینوشته شانگ چ، «قتیآخرالزوان و پروردگار طر

کرد تا جهان« هونگ یل»، شصت ساله ال از دورهن سیونهه ستیب که  یظهور خواهد  کند  نو برپا 
کنند )ووحدیان« س آخرالزوانیقد»دگان تحت حکووت یبرگز، در آن . (066 ص :0181، زندگی 

ان ین و ودعیاوبران دروغیان پیظهور و بروز جر، ن دائوییق در آیعه ینهونه دیگر ووعودباور
نام  یاز وتن، نیالهعارف د  ةردایاده در یرچا الیاست. ووذکور ن ییخ تحوالت آیدر تار یگر نجات

که به   یو  1پرداخته است. نیدروغ های  ودعیان جریانبرد 

 یوان آیین در ونجی. 6
که  و ونجی ووعود به ز اعتقادین «یوانو» دیعقا در   وتون از که ١«زنده لیانج» دربدین نحو است 

کهک ههان یعنی خوانده است؛« طیفارقل» را خود یوان باشد؛ ونسوب وی یوان به انیوانو وقدس  سی 
 به که «یوانو زبور»به نام ، انیوانو ینید یادب آثار از گرید یکی دراست.  دادهوژده  را آودنش، حیوس

کند:  و او را چنین توصیم وی است شده یوعرف طیفارقل ههان یوان ؛شده سروده داوود زبور از یرویپ
، یآلبر) !«یراست با نییستا یو را آنان را؛ القدس روح و پسر؛ را یوان، طیفارقل؛ نیدار یو بزرگ را او»

گرچه (661وزوور: تا بی  یا» :است شده دادهنیز نوید  غیر از وانی به یگرید ووعود گرید ییجا در؛ 
 فراز صلح با !انیآدو یها جان ن  ینو دیخورش یا، یآود صلح با؛ یا شده نازل یسیع از تو! طیفارقل

__________________________________   

 .1374نو،  دین، تهران، طرح الهعارف دایره وقاالت ، برگزیدهدین و فرهنگر.ک: الیاده، ویرچا،  .1
 انجیل زنده: این اثر به زبان سریانی نوشته شده و بخشی از آن از سریانی به یونانی ترجهه شده است. .2
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 .(664ص، ههان) «را تو نینو ووعود و نییبستا را تو ٤یبها !یوان، وا خداوندگار یا ، یآود
پیروان  که شود برداشت وی، است شده نوشته زوان وانی از پس ها سال که اسنادبرخی از از 
 ١شاپورگان کتاب از ییها ههچنین در بخش. اند هاعتقاد داشت آخرالزوان در یو ظهور به وانی

 داشته است.انتظار  را یسیع ظهور که دیآ یوبر نیقرا از بلکه، استنشده اشاره  ظهور او به، یوان
 وجود ونجی و اعتقاد به آن در آخرالزوان از اعتقادات وانویان است.، بنابراین

 پژوهش وفهووی چهارچوب
که در  اندازهایی  از جهله چشن، جهانیبخش  نجاتاعتقاد به ونجی و  غیر ادیان برخی از است 

وکاتب و  در انداز  وجود داشته است و دارد. این چشن ای تفکر پایهنوعی صورت   هبابراهیهی 
 شاول) یشرق جنوب و یشرق یایآس یکشورها ها  آن خاستگاهترین   عهده که یهیرابراهیغ ادیان
؛ سعی دارد تا جاوعه آروانی در آخرالزوان را ترسین باشد وی (تنامیو و لندیتا، ژاپن، نیچ، هند

گرفته است و آیین وذکور در خصوص نجات  ین زرتشت نیز اینکند. در آی ووضوع وورد توجه قرار 
کند. در این پژوهش به  گرایی را ارائه وی  اندازهای نجات و رویکرد ونجی  چشن، در آخرالزوان

انداز در ادیان غیر ابراهیهی؛ به آن دسته از ادیان غیر ابراهیهی   ونظور تحلیل و بررسی چشن
که به نوعی به  ووضوع ونجی و اندیشه نجات درآخرالزوان اشاره وی وی کنند و با بررسی  پردازد 

گزاره ها وورد بررسی و تحلیل   انداز نجات در آن  ابعاد چشن، های ووجود در ادیان وورد وطالعه  در 
ترین   به عنوان شاخص وسیکنفوس بودا و، هندو، زرتشتد. ههچنین ادیان و آیین گیرن قرار وی

 شوند. ادیان غیر ابراهیهی وورد توجه و بررسی واقت وی
کشش آینده هستند )عنایت اهلل  اندازها ونعکس  چشن انداز از   (. چشن61: ص0188، کننده 

توان   که وی  بخشد؛ به طوری وسو وی سهت ها را جهت و  فعالیت، ها و عالئن  طریق تهرکز بر نشانه
که به ونظور تحقق چشن انداز صورت وی  فعالیت : 0186، نظن بخشید )وونرو، گیرد هایی را 

__________________________________   

 «اورنگ و تخت » وعنای به لغت در. شد وی برگزار وارس واه در که ایستر عید ههاننداست  وانوی جشنی: Bema ِبها .1
 .است وانی وینویی عروج جشن اصل در. است

 :1374، )کریستین است شده نوشته ساسانی پهلوی زبان به که است های وانی کتاب از شاهپورگان، یکی یا شاپورگان .2
 (.342ص :1378وزدیسنا،  هدانشناو و 284ص
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که چشن071-017ص برای تبیین ابعاد ، ها و عالئن تهرکز دارد  انداز بر نشانه  (. با توجه به این 
که به عنوان نشانه و عالئن باید به، انداز نجات در ادیان غیر ابراهیهی  چشن کرد  ، ووضوعاتی توجه 

کشش آینده هستند. با بررسی های انجام شده در زوینه ووضوع نجات در ادیان وورد   ایجادکننده 
که به عنوان نشانه و عالئن وحسوب وی، وطالعه انداز   به عنوان ابعاد چشن، شوند  سه ووضوع 

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

، در تبیین و انعکاس آینده نجات در ادیان غیر ابراهیهی، شود. در واقت این سه ووضوع وبتنی وی
که در   گانه چشن  دارای نقش وههی هستند. هر یک از ابعاد سه انداز نجات در ادیان غیر ابراهیهی 

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

 

 های پژوهش  تحلیل یافته
گزاره انداز نجات در ادیان وورد وطالعه در این پژوهش؛ ابعاد   های ورتبط با چشن  پس از بررسی 

 گیرد:  در سه وحور ذیل وورد بررسی و تحلیل قرار وی، نجات در ادیان غیرابراهیهیانداز   چشن

 های ونجی  ویژگی. 5
کلی  ه. باست   گانه سه یدارای خصوصیات، انداز آیین زرتشت  های ونجی در چشن  ویژگی طور 

ن او را به یدکه باید ، هستند از نسل زرتشت یا  دهیهای برگز ین زرتشتی( انسان)ونجیان آی ها  آن

 چرخه نجات

 عالئم ظهىر منجی

 های منجیویژگی
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ونجی ، یزرتشت   . براساس وتونکنندها دور   ها و بدعت  هیرایاز پبرسانند و این آیین را کهال 
باشد.  ویها  انسان یو وظهر تهاو ٤انسینام او سوش که  آخرین فرد از نسل زرتشت است، اصلی

در او را زند و یخ ویبر، خسرو و توسیک، و در زوان اواست  یزدیگاه فّرایدارای جا این ونجی
که  ویاش  یاریکان یحکووت ن یبرقرار در زوان ظهورش انجام وی کنند. از جهله اقداواتی 

که به دستور او وردم جهت ، دهد وی کنند و با شرک و بدعت  و سپاه فراهن ویشوند  ویاین است 
کردن وردیجنگند. ههچنین سوش  یو ن( یپس ز )تنیگان و برپاداشتن رستاخانس و وور زنده 

کری) باشد وی  .(611ص: 0188، زواردهی شا
رای بلکه دا، ندارد ییو جنگجو یپهلوان انس فقط جنبهیسوش، براساس دیدگاه زرتشتیان

ن ینگرد و ا به جهان وی، ش و پرستشیدگاه ستای. او از دباشد  جنبه روحانی و وعنوی نیز وی
ت یوردم وط گر هههید، نیاز اکند. لذا بعد  ویجهان را از هر ظلن و ستهی پاک و جاودانه 

های ونجی  توان ویژگی  وی، . بنابراینخواهند بودگر دوست و وهربان یکدیو با  ینید یها  فروان
کرد:  در چشن  انداز نجات در آیین زرتشت را در ووارد ذیل خالصه 

 یا  ندهیرود و آ  یو یرا به جنگ دروغ و بدیبشر را وورد نظر دارد؛ ز ینجات جهع، ونجی. 0
 دهد؛  ید ویدروغ و بدعت را نو، بدون شرک

گرفتار نیره تنگ قوویدارد و در دا ینگاه جهان، ونجی. 6 که به ونجی یت  ست؛ برخالف یهود 
 نگاه انحصارگرایانه و قوویتی دارد؛

 است؛ یبلکه شخص، ستین ینوع، ونجی. 1

 باشد؛  وعنوی وی و روحانی های  جنبه دارای، ونجی. 7

است )جهعی از  (نیپس تن) زیرستاخ برپاداشتن و وردگان کردن زنده و وور، ونجی. 6
 (.77-12: ص0189، نویسندگان

لکی( دارای جا، هندو یها  اوا براساس آووزه ها   ینیب  شیاست و طبق پ یا ژهیگاه ویونجی)ک 
گردد.  یو روزیبشر پ یروهایکند و بر تهام ن ام ویید قیسوار بر اسب سف، رووندین یههچون قهروان

__________________________________   

کیش زرتشتی را  .1 یکا»برخی از وحققان وسلهان نام ونجی ووعود در  کاشانی،  دانسته« استدر ، 1: ج1386اند )اواوی 
 (.357-356ص
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ران یان خواهد داد و شریبه عصر آهن پا بخشد.  ینان وین را به براههیکند و زو ههه دزدان را نابود وی
ت خود را انجام یو وور یشود و وقت  یبا سری شبیه اسب ظاهر و، ک غولیکند. او به شکل  را نابود وی

شود:  گونه وصم وی هندو این انداز  شود. در واقت ونجی در چشن شنو جذب وییدوباره در و، داد
رانگر را یر ویک دست شهشیکه در  یدر حال، جواهرنشان یوسلح به سپرها، ناوندیز ییجنگجو

(. برخی از 666-660ص: 0188، زواردهی شاکری)ودور دارد  یا  گر صفحهیچرخاند و در دست د  یو
 شود:  ارائه وی انداز نجات در آیین هندو در ذیل  های ونجی در چشن  ترین ویژگی وهن
 است؛ یشخص، . ونجی0
 است؛ یالوه   جنبه یدارا، ونجی. 6
کارکرد، . ونجی1  برعهده دارد؛ یو اجتهاع یوعنو یشد و رسالتیاند  یبه نجات جهت و، به لحاظ 
 دارد؛ یبیباهت عجش یبه ونجی اسالو، یتیو شخص یظاهر یها  یژگیبه لحاظ و، ونجی. 7
ودارانه  ست و به رغن ظاهر نژادین« قوم ودار»وجه   چیبه ه، هندون ییدر آ یونج شهی. اند6

 .(004 ص :0180-0181، ان عطاریووحد) است« جهان شهول»کاوال  ، یین هندوید
 - الاقل باالصاله -را  یو اهداف اجتهاعاست  «یفرد یبخش نجات» ییین بودااّوا ونجی در آی

کرد.  یتلق« ینوصرفا  وع»را از نوع  ییبودا ونجی یبخش  د بتوان نجاتیوورد توجه ندارد. لذا شا
او به  ژهیت ویعنابر  یرا شاهدیز جهانی است؛و دارای رسالت  یالوه _ یص بشریخصا او دارای

 ینیگرچه بازآفر ؛است« ندهیرو به آ» به ونجیان نسبت یینیست. دیدگاه بودا یقوم و ولت خاص
ورتبط ان عالن یفقط با پا، ن بوداییدر آ . ونجینظر دارد ووردز یگذشته را ن یها  و رواج آووزه

)به « ییگو هزاره»ق یتوان آن را از وصاد  یباشد و و نهی« یانیصرفا  پا» های  ونجی هاز زورنیست و 
کرد. یوعنا  های ذیل است: ویژگیدارای در آیین بودا  ونجی، ت دیگربه عبار عاوش( وحسوب 
 است؛ یوعنو ووعودی صرفا  ، . ونجی0
 ؛است «یالوه _ یبشر» صیخصا دارای، . ونجی6

 است؛جهانی  رسالت دارای، . ونجی1

 «یانیپا صرفا  » های  ونجی زوره گرایی در این آیین از به سبب وصداق هزاره، . ونجی7
 (.009، )ههانباشد  نهی

ها در   هر یک از آن، های انجام شده در ادیان غیر ابراهیهی وورد وطالعه  با بررسی



 

 

111 

سه
وقای

 در 
تیه

حج
هن 

انج
یل 

تحل
ی و 

ررس
ب

 با
... 

که از ونجی و رویکرد ونجی  چشن هایی را برای ونجی ابراز   کند؛ ویژگی گرایانه ارائه وی  اندازهایی 
کات ووجود در ویژگی وی نکته وورد توجه در این ، های ارائه شده  دارد. جدا از اختالفات و اشترا

که ادیان غیر ابراهیهی وورد وطالعه در این پژ، پژوهش که از نجات   وهش در چشناین  اندازی 
 شود.  ها وحسوب وی  انداز آن  یکی از ابعاد و ارکان وهن چشن، های ونجی  ویژگی، کنند ارائه وی

 نجات . چرخه5
عد از ابعاد چشن « چرخه نجات»، انداز نجات در ادیان وورد وطالعه در این پژوهش  دووین بُّ

که نشو های تاریخی دیده وی گرایی و دوره هزارهپدیده ، غالبا در ادیان غیرابراهیهیاست.  د 
های تاریخی به  کنند. این دوره ها ظهور ونجی  خود را پیش بینی وی ها و هزاره براساس این دوره

 :هستنددو نحو قابل بررسی و تحلیل 
ادیان غیر ابراهیهی وجود  چرخه خطی: این چرخه نجات هن در ادیان ابراهیهی و هن در. 0

کلی در این تفکر  دارد. به و در شود  ویها از یک نقطه آغاز  حرکت تاریخ و سیر وجودی انسان، طور 
 .رسد وییک نقطه نیز به پایان 

جهان را ، و ههچون ادیان ابراهیهیاست بصورت خطی به حرکت جهان ، در تفکر زرتشتی
که طی چن ؛دانند دارای آغاز و پایان وی کنند و  ین ظهور ویآی ونجیان این، د هزارهبا این تفاوت 

کرد. بنابراین، ونجی اصلی، در هزاره آخر برخالف ، ین زرتشتدر آی، یعنی سوشیانت ظهور خواهد 
که وعهوال  ونتظر  ک ید و هر نسه ووعود وجود دار، هستند   بخش ک ووعود نجاتیبرخی از ادیان 

در وتون ، ن ادوار تاریخیکند. در وورد ای ظهور وی یگریسه هزار سال از د ها به فاصله  از آن
 یبرخ دانند و ویجهان را وتشکل از نه هزاره ، وجود ندارد. برخی از وتوندیدگاه اتفاق  یزرتشت

وتشکل از ، البروج و دوازده نشان ونطقة یعیرج سال طبرا به وناسبت دوازده ب ین دوره جهانیا
که رقن نز وجود دارین ینی. قراکنند عنوان ویدوازده هزاره  د و ندان هزار سال وی2، را یاصلد 

 :0147، زاده یصنعت، سیبو) افته استیش یهزار سال افزا06هزار سال و 9ج به یتدر  هب
 هزار سال06ان و یده زروانیهزار سال عق9» سد:ینو  یواین زوینه در  ستیل بنونیاو .(190ص

 برگیاوا ن ؛(بعد به 41 : ص0144، یسرکارات، ستیبنون) «است یر زروانیسنان غیاعتقاد وزد
هزار 9 یر زروانیسنان غیهزار و بنابر اعتقاد وزد06، انیزروان یعهر جهان بنابر رأ» ده دارد:یعق



 

 

112 

ال 
س

ستن
بی

هاره
/ ش

40
ان 

وست
/ ز

019
9

 

 .(184 ص: 0169، یآباد نجن، برگی)ن« سال است
در ههان نقطه ، دور بعدی، بعد از پایان یک دور، تاریخ  جهان، دوری: در حرکت دوری . چرخه6
کاول پایان یابد. وجددا شروع خواهد، آغاز  شد و به این شکل نیست که جهان در یک نقطه به طور 

 یبلکه دوران، ستین یبه شکل خط، هندو یها  ادوار تاریخی براساس آووزه، به عنوان وثال
کل یانیجر یعنی است؛ ان برسد ید به پایوجود جهان با، ان هر دوریدر پا، شود یات آن تکرار ویکه 

کنون یعنی ؛د آواده شودید به دور جدورو یبرا، ش از آنیو پ ست یکه وا در آن ز یآغاز جهان 
ت خود یبه نها ییدر جا یو دور وجود فعلاست  یگر از هستید یا  ان ورحلهیپا نقطه، نیکن  یو

که آغازیخواهد رس از دیدگاه ست. یوار را حدی ن رهین حرکت دایو ا یخواهد بود بر دور بعد ید 
کری) است یخ دورانیبودا و هندو حرکت تارر ینظ، برخی از ادیان  .(607ص: 0188، زواردهی شا

که به یاور، یین هندوییاصل اعتقاد به وجود اعصار در آ ن ورتبط یآن آی یشناس فرجام است 
کل، ترتا، تهیکر) «وگهی»چهار عصر ، ینآی ن یاست. در ا با وجود دارند و هر چهار عصر  (یدواپره و 

که هر   یل ویسال را تشکهزار 06، «وگهیوها»در وجهوع ، کیهر  یانیپان و یآغاز یها  دوره دهند 
کصد یرد. یگ  یسال را در بروهزار 716وجهوعا  است و لذا  یسال انسان 121سال آن وعادل 

َک یوگه یوها کلید و در پانساز  یرا و لپهک  َک  یان عصر  ل یو س یسوز جهان با آتش ینابود، لپهاز هر 
ان یوگه با انهدام جهان پایهر . (684-686ص: 0161، وقدم جاللی) وستیپبه وقوع خواهد 

 .(696ص، ههان) شود یآغاز و وگه دیگریی، یافته و با خلق دوباره آن
ان یو جرحرکت ، براین اساس است. ییین هندوآیین بودایی ههچون چرخه نجات در آی

 ستند.یان واحدی وتصور نیپاآغاز و ، جهان یبراآنان  .است یصورت دور  وجود و تاریخ به
را شاول  یهیبعد عظ، ها به صورت دوری است. هر دور  چرخه نجات براساس اعتقاد آن، بنابراین

که پا اداوه  یتناهیکه به شکل ال یانیجر ؛خواهد بود یدور بعد یبرا یآغاز، ان آنیاست 
کپهیها به سنسکر تر )کلپه بزرگ یها  ها( و دوره  وگهییابد. ادوار جهان ) وی در ( یها به پال  ت و 

ها   وگهی. باشند ویز ین ییها تفاوتدارای گرچه  هستند؛ ییوشابه اعتقادات هندو، ین بوداییآی
کل کر، شوند  یوگه شروع وی یبا  روند تا   یش ویب وخالم آن پیسپس با ترت ؛وگه برسندیته یتا به 

کل وگه از یجا هر وها نیدر ا، وگهیوگه ورکب از چهاریک وهای یجا وگه برسند. لذا بهی یباز به 
َکلپه»ل و یشت دوره تشکه  شود.  یده ویناو« َانتره 
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به دو ، چرخه نجات در ادیان غیر ابراهیهی، های انجام شده در این پژوهش  با توجه به بررسی
توان در نگاه و   ویوطرح شده است. وجه تهایز هر یک ازاین ادیان را « دوری»و « خطی»صورت 

 ها به وقوله هستی و جهان برشهرد.  رویکرد آن

 عالئن ظهور ونجی. 1
انداز نجات در ادیان غیرابراهیهی وورد وطالعه در این   یکی دیگر از ابعاد وورد توجه در چشن

کلی وی هبباشد.   پژوهش؛ عالئن ظهور وی که  طور  کرد  توان برای ظهور ونجی عالئهی را بیان 
صورت وشترک و در برخی ووارد نیز   هعالئن بآن ، در برخی ووارد، وذکور اس تعالین ادیانبراس

 «بعد از ظهور»و  «زوان ظهور»، «قبل از ظهور». عالئن ظهور وعهوال به سه دوره هستندوتفاوت 
 :گردند ویتقسین 

 قبل از ظهور. 1-5
که در چشنع ذکر  یش از ظهور ونجیپ، زرتشتیان حول وبحث وضعیت جهان انداز  الئهی را 

 است:بدین نحو توصیم شده و گردیده 
که در آن ههه کس و ههه چ یو تباه یاهیس، جهان انباشته از ظلن و ستن گرفتار یاست  ز 

ند. بنابر وتن یهایپ ینه یجز فساد و نابود یشوند و راه ها وی یو نابساوان ها یزشت، ها یسخت
که از آن با عبارت  یسن در ابتدایزند و هوون  اد شده ی« ن زوانیتر پست»هزاره زرتشت 

گشاده ووید، است و ستن  یکاو شوند و به زشت یره ویران چیتخهه بر ا خشن یوان 
رازه اوور یز واژگونه شده و نه تنها شیکنند. ههه چ ران وییز را تباه و ویو ههه چ ییفروانروا

خود را از  یشگیو هه یعیان طبیز جریعت نیبلکه نظام طب، ختهیاز هن گس یو اجتهاع یفرد
گرم و ا یب یوزش بادها، باران در آسهان یب یدست داده است. ظهور ابرها جاد یووقت سرد و 

گروا و سروا، فصول ناونظن سال ها و  خشك شدن چشهه، سخت و طاقت فرسا یههراه با 
ها  . انسان(091ص: 0188، زواردهی شاکری) اند جهله ها از آن ها و غله شدن دانه بر یب

گ افته است؛ به یز راه یان نیرات به چهارپایین تغیکنند و ا تر زاد و ولد وی کن، اهانیههانند 
کن یان اهلیکه چهارپا یطور گاو و گوسفند و اسب  کن  ر آنیند و شیزا یتر و چون  و  یچرب ها 
نك تر و پوست آنان کن یوو کارزار شان تُّ دارد  یتر کن یرویزور و ن یتر است و اسب 
گاه آصم)  . (74 _ 76ص: 0184، آ



 

 

114 

ال 
س

ستن
بی

هاره
/ ش

40
ان 

وست
/ ز

019
9

 

گردیده است:   به عنوان نهونه در اوستا این عالئن بدین نحو بیان 
که بیفزایدو ب [و]هشت بکاهد ، ها در َده َبر ندهد بر دانه، و تخن د یسپ، دیفزاید و آن 

گر  ینباشد و خوردن د. آن را یفزایَده ب [و]نور بکاهد ، ردیکصد بگیو دار و درخت بکاهد. ا
کن، فزادیکه ب کن یا یروینده و هنر و نیتر زا طعن و وزه نباشد. وردم  فتار یو فر [باشد]شان 

ز ی[ نیدر نود ]سالگ شانیباشند و سپاس و آزرم نان و نهك ندارند. ا [ستهگرتر]و بددادتر 
 .(61 _ 08ص، )ههان وحبت ندارند

که آیین وذکور به وجود و تاریخ انداز آیین   اتفاقات پیش از ظهور در  چشن هندو به سبب تفکر دوری 
گرچه در این آیین نیز ونجی پس از یک دوره سختی و دشواری ظهور ، دارد به نحو دیگری است؛ 
که هر  یکند و در اعتقاد اصل وی رسد و با خلق  یان ویبه پا یوگه با انهدام جهانیهندوان آوده است 

(؛ چون جهان حالت دوری 661: ص0188، گردد )شاکری زواردهی یوگه دیگری آغاز وی، دوباره آن
گردد. بنابراین کلکی و ، دارد و باید یک دور تهام شود تا دور بعد آغاز  در پایان یک دور و قبل از ظهور 

 کند:   شنو بورانه این وسئله را چنین توصیم وییدهد. و  برخی وقایت در جهان رخ وی، یوگه جدید
شه به دروغ و یخشن خواهند داشت و هه ییسرسخت و خلق و خو یا هین روحیشاهان زو

گاوان، زنان یها برا شرارت وعتاد خواهند بود. آن آورند و  یورگ به اروغان و، کودکان و 
تر  شیکه قدرت و اراده وحدود دارند. در ب یشوند؛ در حال  یاووال پیروان خود را وتصرف و

کوتاه و آرزوهایها یافتند و زندگ یکنند و فرو و ینقاط به سرعت صعود و شان اشباع یشان 
که خواهد بود. آن یشدن کشورها  یاز خود نشان و یها رحن و ورّوت   یدهند. وردم 

که با ا کرد و وحش یرویها پ  از آن، آویزند شان دروییوختلم  ت یان تحت حهایخواهند 
کنده و   یتر غفلت و ل پاکیکه از قبا یرند؛ درحالیگ  یرو ویاران نیشهر شود و وردوشان پرا

کاهش و  ینابود و ها تهی   که جهان از آن نیتا ا، ابدی  یگردند. ثروت و تقوا روز به روز 
الت یتها یارضا یت خواهد بود. زنان تنها برایدن به ووقعیله رسیتنها وس، شود. دروغ  وی

 یهنیان براهسهیز خواهد شد. ریوعادنش عز ین فقط برایخواسته خواهند شد و زو یجنس
کنننده ییتع  (.667ص، هن خواهد بود )ههانیک براهین 

که در وهاونسه، جهان قبل از ظهور ویتریه، ین بودابر اساس آی از  خصوصیات و وقایعی دارد 
  پردازد: عالئن ظهور ویوسئله به بیان وطالبی حول ، «  تهره واده»وتون 

کند. زوان نزول او هن به دقت  یاقاوت وته ین در آسهان توشیش از نزول به زویه پیتریو
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که شاکیوع و  یبیجهان در سراش، دیروانه رسین یبه پر یه وونین شده است. پس از آن 
کرد و سرانجام یانحطاط س زوال خود  ین بودا به ونتهایهزار سال پس از آخر6ر خواهد 
کثر عهر انسان ، ن زوانید. در ایخواهد رس  یان دوریجرسال خواهد شد. پس در  01حدا

هزار 81( و عهر انسان به یدوران یخیر تاریشود )س  یتکرار و یت آروانیباز وضع، عالن
که  یرانگردد. پس حکه  ین بودا ویز آواده قبول تعلیرسد و ههه چ یسال و خواهد آود 

ه از یتریو، ن بهشت آواده شدیکه ا یکند و هنگاو  یان فراهن ویآدو یرا برا یرفاه و تعال
 . (699: ص0161، وقدم جاللی) دیآ یته فرود ویتوشآسهان 

که چن کند. آن یج ویبودا را ترو یها آورد و آووزه یو یوردم رفاه و بهروز یاو برا  یین فضایگاه 
کهال یخو ییکند؛ بودا یته نزول ویه از آسهان توشیتریو، گون فراهن آود بهشت ش را به 

َک َو  آووزد. یختگان ویرساند و دروه را به فره یو که  یا از خلسه، دان برجسته بودایپه از وریشها
کند و ید تا بار دیآ یرون ویب ؛ش به آن فرورفته بودیوعلن خو، روانهین یپس از پر گر بودا را خدوت 

 .(008 : ص0181، عطار انیووحد)افته را بشنود ی یآن روشن یها زهآوو

 زوان ظهور. 1-5
برای زوان ظهور ونجیان خود  سه عالئن، ونجیبه سبب اعتقاد به سه ، ین زرتشتیدرآی

و آشوب  یگرفتار نابساوان «دریهوش»جهان در آستانه آودن ، . براساس وتون زرتشتیوطرح است
رون یو پدشخواران را ب شود یدا ویاه درفش در خراسان پیس یورد، دریبا زاده شدن هوش .است

کشور ا کند. پس از او یپادشاه یشد و چند سالک یو یساوان یو ب یشانیران را به پریرانده و  ، بد 
 یکه ورد نیتا ا، کنند یحکووت و یو تباه یرانیبا و یو چند سالتازند  ویران یون و ترك به ایه

زد و زوام اوور را در دست یخ یا هندوستان برویکابلستان  یاز سو، خوانند وی« بهرام کی»که او را 
کنگدژ قیپش، ش از اویك سال پی یورجاوند و به قول پس از بهرام رد.یگ یو گشتاسپان از  ام و یوتن 
، یو رسد و با آغاز هزاره یو یسالگ یس در بهیهوش، ن هنگامیکند. در ا ویسنان را روا ین وزدید

خلقت  یکه در ابتدا گیرد در ههان جا قرار وی، ه روز در اوج آسهاند به ودت ده شبانیخورش
که هزاره ین ووؤونا، بین ترتیبداست. ده شده یآفر ده و بر ناباوران و یان رسیزرتشت به پا دانند 

که پد یههگان روشن و ، راشدوحصل) وسته استیالعاده به وقوع پ خارق شگفت و یا دهیگردد 
خ ویکه در زوان ظهور هوش یزیانگ ت شگفتیوقا (.1 بند، 4 فرگرد: 0141 عبارت ، دهد یدر ر
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گرفتن است از:  ، ودت سه سال و ودت ده شبانه روز در اوج آسهان زدوهر بهید و ایخورشقرار 
کار ن یاهانیگ شه یاهان سه سال ههیگ یبرا، نکردیت دیا به روایشوند و  یخشك نه، ندیایکه به 

به هالکت  یانواع درندگان و جانوران وحش، صد سال پس از آن آغاز هزارهیبهار خواهد بود. س
گرگ( نابود و یو گرگ سردگان )انواع   شوند. یرسند و 

دار هروزد و یبه د یسالگ یدر س، دریهوشوانند ، زین «درواهیهوش» یعنی، دووین ونجی
روز در اوج آسهان  نهست شبایودت ب، دیخورش، دارین دیا شود و به نشانه یوشاسپندان نایل وا

وؤونان وتوجه ، ن حادثهیبا ا .(61 و 66 بند، 74 فصل :0124، ییرفخرایو) کند یتوقم و
 شوند. یدر آسهان و یراتییز شاهد تغیو ناباوران ن ه استدیان رسیدر به پایکه هزاره هوششوند  یو

درواه یزوان هوش اتفاقات عهده .(240ص :0194، نکردید) است یروشن و باران، آن روز یفردا
گشود و  وستقر وی آسهان انیست شبانه روز در وید ودت بیخورش عبارتند از:  یاهانیشش سال 
کار  ت یروابراساس ا ی ؛(67 بند، 78 فصل: 0124، ویرفخرایی) گردند یخشك نه، ندیاینکه به 

گشش س، بندهش گوسفندان و یش ؛(071: ص0129، )بهار شود یداده و یاهان سرسبزیال به  ر 
کثر ویچهارپا گاو برایر یکه ش یبه طور ؛رسد یان به حدا کاف یك  گونه یهزار نفر   یا است و به 

که وردم  یو ، 4 ج :0194، نکردی)د شوند یر ویبرای سه شبانه روز س، ك وعده غذایبا صرف شود 
ک یریپ .(0بند، 9 فصل کاستینه و آز و نیو خشن و   یراد، یدوست، یرد و آشتیپذ یو یاز و شهوت 

ها جز  نییها و آ شیک ههه، ت صد در بندهشیبه روا، ابد. در آن دورانی یش ویو راوش افزا
هان یش ایزرتشت و رسالت ووعودها یغهبریوردم به پ شوند و ههه یباطل و یسنیش وزدیک
گر یها نشانه د و ده (18 بند، و پنجن یدر س: 0919، یبهبئ، آورند )صد در بندهش یو

گاه )آصم کش، درواهیدر زوان هوش .(68 _62ص: 0184، آ کوه دواوند به بند  که در  ده یضحاك 
وان و یبر دخود را  ییشود و فروانروا یدون رها ویردر از بند فیدر اواخر دوران هوش، شده است

 .(68و 64ص، ههان) ردیگ یوردوان از سر و
که به زوبخش آی ن نجاتیآخر، «انتیسوش» ها  ید تا جهان را از آلودگیآ ین ویین زرتشتی است 
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ک کند. یو ناپا ک ید نورانیههانند خورش، انت(یانس )سوشیسوش ٤ها پاك  که فّره  با  یانیاست 
واند. دوران او فقط پنجاه و هفت  یرد و استوار ویپذ یکهال و یسنین وزدیاوست. با ظهور او د

شتابد و  یدار هروزد و اوشاسپندان ویبه د یسالگ یدر س، گریدو ووعود دوانند ز یسال است. او ن
گفت انه آسهان یروز در و شبانه یودت س، دیخورش، دارین دیا کند. به نشانه یگو وو با آنان 

که در آغاز آفر ؛ درست ههانشود وستقر وی که بار د یان وو وردو ه استنش بودیگونه  گر یفههند 
به استقبال  ١«یدرنگ خدا یوا»خسرو سوار بر یک رو خواهند شد. روبه یزیانگ شگفت با حادثه

کارها و افتخارات خویآ یانت( ویانس )سوشیسوش کناریاز قب، شید و   ل برافکندن بتکده 
کشتن افراسیچ طول ودت پنجاه و هفت سال کند. در  یبازگو و یو یبرارا  یاب تورانیچست و 

کیوش)دوران س کشور و سوش یخسرو فروانروایانت(  انت( ووبدان ووبد است یانس )سوشیهفت 
گاه آصم)  دوره، انت(یانس )سوشیهفت ساله هزاره سوشو  دوره پنجاه  .(69و68ص: 0184، آ

شوند و  یان نابود ویو چهارپا انیوان از نسل دوپاید ههه است. یکهال و رشد ووجودات اوروزد
ان یها از و یبد بدعت و ههه، ظلن، آزار، ورگ، یریپ، یهاریبو نیز ده یو آفریو دروغ د یزشت ههه

کنار شوند  وی ینید یها ت فروانیوط، روند و وردوان یو  یو شادوان یبه خوشگر یکدیو ههه در 
 .(21-69ص، ههان) کنند یست ویز

وردان را : این چنین است، وگهی یکل ین هندو و بر اساسآیاوا عالئن ظهور ونجی در 
ها از دزدان و  آن ؛ران هستند گستاخ و شهوت،   ا شدهیح یکنند؛ زنان ب یت ویههسرانشان هدا

ستهگر ، شاهان ؛کنند  یاوالت را اداره ووع، بیبازرگانان پرفر ؛آورند  یار ویبس یها بچه تباهکاران
کرده در خیها وظا خانواده یرؤسا ؛شوند  یز ویو خونر گدا ابانیم خود را فراووش  کنند و  یو ییها 
وحصوالت را نابود و جنگ و ، لیو س یخشکسال افتند؛ ویها فرو  ان به سطح شوردهیبرههن
کنان ن را از یزو یقحط که  یو یط جهان به صورتیشراالجهله  ی. فکنند وی یخالسا شود 

کلک یخردوندان برا کری)دارند  یدست به دعا بر و، کننده نابود یظهور  : 0188، زواردهی شا
__________________________________   

کان نیك توانا را وی فره»آوده است:  145که او آخرین آفریده هروزدی است، در فروردین پشت، بند  در این .1 ستایین  وشی پا
کیوورث تا سوشیانس پیروزگر  (.40: ص1381بخشی در ادیان،  )نجات« از 

شیت اوستا به نام اوست. در در پهلوی و اوستایی به وعنای فضا و باد و نیز نام ایزد جنگ است و پانزدههین « وای» .2
 شود. به دو ووجود هروزدی و اهریهنی تقسین وی« وای»وتون وتأخر زرتشتی 
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گوته چنانداز نجات   . عالوت ظهور در چشن(667ص   ن آوده است:یدر بها
که در آن هنگام به ودت ، یرانیعصر و صد سال ابرها به  کیآنچنان خوفناک است 

ها در فشار   افت و انسانیخوردن نخواهند  یز برایچ چیوردوان ه ؛دینخواهند بارن یزو
که به ناچار  یگرسنگ ن از ین چنیکه ا یگر را خواهند خورد. وردوانیکدیقرار خواهندگرفت 

کنده شدهین  . (ههان) خواهند راند یینها ینابود یبه سوج خودشان را یتدره ب، اند رو آ
 باشد.  الئن ظهور در چشن انداز نجات در آیین هندو ویاین وقایت ترسیهی از ع

اند.  شدهین ذکر ئن برای زوان ظهور ونجی در این آیعالبرخی بر اساس ونابت وانوی نیز 
 دیپد آسهان در که یزیانگ شگفت عالوات :از ندعبارت، دنشو  یو وصادف ظهور با که یعیوقا
 ایدن به فرشگرد لیتکه از شیپ را دانش و دنکن یو داللت «زدیا شهریخرد » آودن   بر وآیند  وی

 امیپ ایدن اهل ههه به و شوند یو فرستاده او فروان به غرب و شرق از یفرشتگان ؛دنآور یو
 نگهبانان از تن پنج، گرید طرف از .کنند یوو تکذیب  انکار را او، شرور اشخاص اّوا ؛فرستند یو
، تیهدا) آورند یو فرود سر او پرستش به فروتن وانید وپرهیزکاران  با ها نیزو و ها آسهان روزگریپ

 .(62-66 ص: 0181

 بعد از ظهور. 1-1
گردیده، دیجد یاوستادر  که برای بعد از ظهور ونجی ذکر   عبارتند از:، اند عالئهی 
 ؛از ظلن و ستن یهن و بازگشت به جهان پاک و عاریاهر ی. نابود0
گسترش د6  ؛ن و اخالقی. 
 ؛یل حکووت جهانیتشک. 1
 ؛ر بودن جنگیناپذ  . اجتناب7
کری زواردهیش ینعهت و آسا ی. فراوان6  .(601-611: ص0188، )شا

 م شده است: یگونه توص نیه ایتریجهان بعد از ظهور و، درآیین بودااوا 
شان یاز ا یکنند و عهل بد  ینه یتیچ جناین هیشهار زو یساکنان ب، ن جهانیدر ا

، یصه خواهند بود. آنان قویکردن وسرورند. وردم بدون ضعم و نق یاز خوبزند و   یسرنه
کهیبس یهاریکه ب یبزرگ و شادوانند؛ درحال ها  ها وجود خواهد داشت. آن  ان آنیدر و یار 

چ یها بدون ه سبز خود را خواهند پوشاند. آن یها از رنج خارها آزاد خواهند بود و با برگ
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که ویآورند و در ا  یو خود برنج فراهن یبرا یزحهت ه دهروة یترین جهان است 
 ) رم=َدَرم  کرد )زهادت _ یقین حقید یبه وعنا _)َده   (.069: ص0199، را اعالم خواهد 

 گیری  نتیجه
در جواوت و تحقق نجات خواهی   حس نجاتایجاد برای  یعاول وؤثر «انداز نجات  چشن»

که تهام ظرفیتانداز نجات این   شود. چشن  بشری وحسوب وی های ووجود در   قابلیت را دارد 
ی قرار دهد. ادیان غیر ابراهیهی گرای  جواوت بشری را در سهت و سوی نجات و رویکرد ونجی

که در وطالعات وختلم به آنهای  وسئله ونجی و نجات دارای آووزهدروورد  پرداخته  ها ی هستند 
گرفشده است. در ای انداز ادیان شاخص غیر   تبیین ابعاد چشن، تهن پژوهش آنچه وورد توجه قرار 

با تهرکز ، رو پژوهش پیش، ی است. به ههین دلیلگرای  نجات و رویکرد ونجیدر زوینه ابراهیهی 
ابعاد کرده است سعی ، ارائه شده در ادیان غیر ابراهیهی شاخص و وطرح در جهان یها  بر آووزه

های انجام شده در این   بررسیبراساس  ار دهد.ی و تبیین قرانداز نجات را وورد شناسای  چشن
، «های ونجی  ویژگی»   گانه  ادیان غیر ابراهیهی دارای ابعاد سه انداز نجات در  چشن، پژوهش

انداز   باشد. این ادیان با ترسین این سه وحور در چشن  وی «عالئن ظهور ونجی»و  «چرخه نجات»
روی بشر قرار دهند. هر یک از ادیان وورد   را پیش تصویری از آینده وطلوباند  کردهنجات سعی 

اوا آنچه به عنوان وجه  دارد؛رویکردهای خاصی در وورد ونجی و نجات ، وطالعه در این پژوهش
کشاندن چشن ، انداز نجات قابل توجه است  وشترک ههه ادیان وذکور در ترسین و به تصویر 

که هر یک از این چرخه نجات و ، های ونجی  ها به ویژگی  توجه آن عالین ظهور ونجی است 
توان به این   د. ههچنین ویشو  ها وحسوب وی  انداز آن  ووضوعات به عنوان یک جزء از چشن

چرخه ، های ونجی  گانه ویژگی  ووضوعات سه، که از ونظر ادیان غیر ابراهیهیکرد نکته اذعان 
. به استووضوع نجات در ادیان ها و اهن وسائل این   ن ظهور ونجی از دغدغهئنجات و عال
عد را ترسین   در آووزهاست به نوعی سعی شده ، ههین دلیل  .کندهایشان تصویری ازاین سه بُّ

 شود:  پیشنهاد وی، انداز نجات در ادیان غیر ابراهیهی  های انجام شده در وورد چشن  براساس بررسی
 گیرد؛انداز نجات با رویکرد آینده پژوهانه در ادیان ابرا  چشن  هیهی نیز وورد بررسی قرار 
 اسالوی با سایر ادیان غیرابراهیهی وورد های  آووزهانداز نجات در   های چشن  وزیت

گیرد   .بررسی و تحلیل قرار 
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هن ایرانحان انج، انتشارات دخنشاه ایرانی، حهججی، ن گاها رحتفس و ححتصحم(. 1927) _______________. 16

 .زرتشتی

خکرد آخنده پژوهانه حه (. ودیرخت راهجردی عصرودار 1389علی اصغر )، . پورعزت17 ، ونافع عهوویرو
 دانشگاه اوام صادق؟ع؟.، تهران

 .سهت انتشارات، تهران ، بزرگ انخاد حا ییآشنا (.1385ن )ححس، یقحتوف. 18

 .تهران دانشگاه اتحاله دانشکده هخنشر، 71 دفتر، یبررس و وقاالت (.1323وسعود )، وقدم یجالل. 19
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خسندگان ) از جهعی. 22  و ادخان دانشگاه، قن، ادخان در ووعود ونجی اندخشه شناسی گونه (.1389نو
 وذاهب.

رشناخت ووعود در ادخان و وکاتب وختلف»(. 1384سحدحسن )بهار، . حسحنی آصف21 انتظار ، «حاو
 .166-149ص، 15شهاره، ووعود

 وطالعات پژوهشگاه علوم انسانی و، تهران، نسخ ونوهو زند .(1372) یوحهدتق، وحصل راشد. 22
 .یفرهنگ

 .یانسان علوم پژوهشگاه انتشارات، تهران، انخاد در یحخش نجات (.1381) __________________________. 23

 دارالشاوحه. نشر، بیروت، قرآن الفاظ وفردات ق(.1412وحهد ) بن حسحن، اصفهانی راغب. 24

نشرخه ، «گونه شناسی اندخشه ونجی ووعود در ادخان چحنی»(. 1383وحهدعلی )پاییز، . رستهحان25
 .78-47ص، 12شهاره، اندخشه دخنی

، وجله سخن سهت، «ها  انداز و ارزش هداخت از طریق چشن» (.1382علی )بهار و تاحستان، . رضاجحان26
 .32-21ص، 12شهاره 

 .فروهر انتشارات، تهران، اوستا یها ناوه فرهنگ (.1342هاشن )، یرض. 27

های  نشر ورکز ودیرخت حوزه، قن، 5وعارف و عقاخد (. 1399وهدی )، یوسفحان، عجدالهجحد، . زهادت28
 علهحه.

کری. 29  وهدی حضرت فرهنگی حنحاد، تهران، ادخان در ونجی (.1388) اهلل روح، زواردهی شا
 .ووعود؟جع؟

وترجن: ، اجتهاعی و سازوانی تحول ابزارهای و ها نده: روشخآ از پرسش (.1388ل )حسه، اهلل تخعنا. 32
 .یدفاع ووسسه آووزشی تحقحقاتی صناخع، تهران، یونزو وسعود

 قن.، دارالهجره ووسسه نشر، العحن ق(.1412احهد ) ابن خلحل، . فراهحدی31

 .نشر برسن، جا بی، دخنکرد(. 1397فرخدون )، . فضحلت32

 یاحدن انتشارات، تهران، یاسهخ دحرش وترجن:، انحساسان زوان در رانیا (.1374آرتور ) سن، نحستخکر. 33
 .کتاب

کلحنی34 کافی1427وحهد )، .   دارالکتب االسالوحه. ، تهران، ق(. 
خت راهجردی ووعودگرا(. 1389) غالورضا، گودرزی. 35 دانشگاه اوام ، تهران، افق جهانی ودل ودیر

 صادق؟ع؟. 
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، آسهان هفت هخنشر، یشجاع رضا یعلوترجن: ، ییبودا ووعود، هخترحو (.1383س )بهارحلوج، لنکستر. 36
 .21ش، ششن سال

 انخاد در ووعود شهخاند یشناس گونه» وقاله (.1381و بهار 1382)زوستان  یعل، عطار انخووحد. 37
 .13-12 شهاره، آسهان هفت ناوه فصل، «وختلف

 سال، آسهان هفت ناوه فصل، «تخوهدو شهخاند یشناس گونه» (.1383)بهار  ___________________. 38
 .21 ش، ششن

 علوم پژوهشی آخنده ورکز، تهران، والختیوحرشاهوترجن: فرزانه ، اندازچشن قدرت (.1385)واخلس ، وونرو. 39
ری و  .دفاعی فناو

 .فرهنگی تحقحقات و وطالعات ووسسه، تهران، پهلوی رواخت (.1367وهشحد )، وحرفخرایی. 42

، تهران، یآحاد نجن نیالد فحس وترجن:، حاستان رانیا یها نید (.1395ساووجل )، یهنر جرگحن. 41
 .ها فرهنگ وطالعه یرانیا ورکز انتشارات

زحف انتشارات، تهران، ییپاشا. ع وترجن:، بودا نییآ (.1375هانس )، شووان ولفگانگ. 42  .رو

 دران. نشر جاوه، جا  بی، سنخ وهوون زند (.1383صادق )، تخهدا. 43

 .یفرهنگ وطالعات و یانسان علوم پژوهشگاه، تهران، رحاساط فرهنگ (.1375جعفر ) وحهد، یاحقخ. 44
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