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      آمنه شاهنده*

چكيده
ى به اذند جهانى كه روزعـون شك باور و عقيده به ظهور يك مصلـح و مـوبدو

ه درارد، همـواهد كرا پر از عـدل و داد خـواهد آمد و جهـان رند متعـال خـوخداو
د داشته است كه با عناويـنجوهنگ ها و اديان مختل. جهان بشريـت وبيشتر فر

ح شدهه مطـر و غيـر٣(ع)، مهدى٢، ويشنـو١شيانس، مسـيـحمختلفى ماننـد سـو
است.

سد كه جهـانا رى فـرند كه روزد تمايـل دارت خو ذات و نهاد بشريت طبـق فـطـر
ند از ظلم وى آسمانى و الهى و با تاييد و عنايت خداوهبرتو ظهور ربشريت در پر

ان هايى كه امنيتب ها و بحرهايى يافته، و آشوان رجور و ستم ظالمان و  ستمگر
د.در مناطقده اند،پايان پذيرا به هم زامش انسان رامش جهان و به تبع آن، آرو آر

ى منجى وند كه روزه دارهايى در اين بارمين نيز اعتقادات و باوره زمختلفى از كر
اهداهد آمد و بر عليه بى عدالتى ها و جنايت هاى ضد انسانى قيام خودى خوعومو
اقعى كلمهادى و عدالت وا بر اساس آزمت عدل جهانى رد و پايه و اساس حكوكر

 *  عضو هيئت علمى دانشگاه پيام نور
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اهد نهاد.بنيان خو
د منتظر در ديـنعـوفى موصاف در اين مقاله سعى داريم به تبـيـن و مـعـربا اين او

دا و،هندو و بو٥س،تائـوسيو،كنفو٤تشتىاسالم و اديان و آئين هاى مختل. زر
ه ها و نمادهاى صلح و امنيـت واق اين اسطوره اتحاد و افترجوشناخت و بيان و

دازيم.ن بپرناگوهاى گوامش و عدالت در باورآر
٦شيانس،ويشنو،ميتريه.د،سوعوموه ها:اژكليد و

مقدمه
مى و همگانى است وى عمومسأله عقيده به ظهور مصلحى جهانى در پايان دنيا امر

منشأ اين اعتقاد كهن و ريشهد. سرم و ملت و منطقه اى خاص نداراختصاص به هيچ قو
اهاننى و ميل باطنى هر انسان ـ كه به طور طبيعـى خـوه بر اشتياق و تمايـل درودار عالو

تاسر جهان است ـ نويدهاى بىى نظام صلح و امنيت در سرارقرمت حق و عدل و برحكو
اه جهان است. تمامـىادى خومن و آزدم مؤان الهى در تاريخ بشريت بـه مـرشائبه پيامبـر

سالت و ماموريت خويش،ئى از ران جزد به عنوان مأموريت خوگ الهى در دوران بزرپيامبر
گ جهانىگار دنيا، يك مصلح بـزرمان و در پايان روزالزعده داده اند كه در آخردم وبه مر

اهد داد و فساد،ان نجات خوا از ظلم و ستم ستمگردمان جهان رد و مراهد نموظهور خو
ا پر ازاسر جهـان راهد ساخت و سرا در تمام جهان ريشه كن خـوبى دينى و بى عدالتـى ر

تاه در افكار و عقايد ملل مختل. مانند: مصر باستان،ى كود. سيراهد كرعدل و داد خو
اى اين حقيقت رام مختل. بشرش به افسانه هاى ديگر اقونان و نگران و يوهند، چين، اير

اءام مختل. جهان با آن همـه اخـتـالف آرد كه همه اقـوشن و مسلم مى سـازبه خوبـى رو
د جهانى به سرعوند، در انتظار مصلح موعقايد و انديشه هاى متضادى كه با يكديگر دار

ى است كه انسانqهااسته  هاى بشرت، بخش مهمى از خوّايى و مهدويدگرعوند. مومى بر
د، تبلور الهامىعوت و موّند؛ مهدويى آن داربا داشتن اديان و مذاهب مختل.، رو به سو

تش  هاى متفاوغم ديدگاه  هاى مختل. و نگردم از دريچه آن، على رى است كه مرفطر
سالت  هاى آسمانىى كه پيغام ها و رند، روزد به سر مى برعوعقيدتى، در انتظار روز مو

اى انسانل تاريخ بـرى كه در طوارمين تحقق مى يابد و مسير ناهمـوبا همه اهدافـش در ز
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د.ار مى شونج و تالش بسيار، همود، پس از رار بودشو

د يا منجىعومو
.و در٧د است عومنجى در لغت به معناى نجات دهنده،مصلـح اجـتـمـاعـى و مـو

ده و جهانمان و پايان جهان ظهور كرالز آخرxهد كه در دوراصطالح به شخصى گفته مى شو
هانيده و پر از عدل و داد مى كند.ا از ظلم و ستم و حق كشى ها  و مصائب رر

ى كه شاخصه اصلى و محوريت اساسـىفى به كليه مكاتب و نحله هاى فكـراز طر
مانى باشد، مهـدويـتالـزهاننده و يك منجـى آخـرآن، باور داشتن و اعتقاد بـه ظـهـور ر

فتارضعيت اس. بار و مشكالتى گرهى كه در ود يا گرومىqگويند.گفتنى است كه هر فر
ا از مصائب و سختى ها و مشكالتى راند ودى است تا بتواه آمدن فرشده باشد چشم به ر

داند.ار گرايش هموا برها كند و مسير هدايت و نور رر
م و قبيله وده و به هيچ قومان و مكان نبول گذر زى مشمود باورعوايى و مومنجى گر

ت و نهاد و ذات پاكاد طبق فطرد. لذا همه افرتباط ندارشهر يا كشور و منطقه خاصى ار
ادى آمده و جهان بشريت رند متعال فرى هستند كه به اذن خداود، منتظر روزدى خوجوو

از ظلم و جور ستم نجات دهد.

ام و ملل مختل� دنياد در اقوعومو
هنگ هاىام و ملل مختل. با آيين هـا و فـرد اقود و نجات بخش در نـزعومنجى مـو

ح شده است؛ اما گفتنى استعى مطرن و متنوناگوشكال و صور گوَت، به ا متفاوًكامال
ا ازاهد آمد و آنان رل هستند كه، نجات بخشى خو در يك نكته متفق القوًكه همگى تقريبا

هانيده، جامعه اى پر از عدل و داد بهگو ران و حاكمان زوران و ستمكارارّغ بندگى جبيو
دايى ها ظهورند؛ بوا دار دهمين تجلى ويشنو يا كالكى رِها انتظارد. هندواهد آورد خوجوو

ـ ند؛ يهوا منتظرداى پنجم ربو ـ ماشيح   نجات دهنده اى نمى شناسند؛٨ديان به جز مسيح 
ها داده است؛ و باالخرده آمدنش را مى طلبند كه عيسى مسيح مـژ ر٩قليـطمسيحيان، فار

 و منتظر ايشان هستند.(ع)ت مهدىمسلمانان كه قائل به ظهور حضر
اياتى درالبته چنين انديشه اى مختص مكاتب و اديان مذكور نيست، بلكه چنين رو
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ام و مللفته تا اساطير و افسانه ها، در ميان همه اقواشكال مختل.، از قصص مذهبى گر
معتقد١٠من ها ژرًد. مثالد داشته و دارجوى ومتمدن جهان و حتى قبايل بدومتمدن و غير

ادى بخشد. نـژتـرا در جهان برمـن راد ژراي. آنان قيام نمايـد و نـژدند كه فاتحـى از طـوبو
ا متحدد و تمام قبايل اسالو رخيـزمين، يك نفر برق زدند كه از مشـراسالو بر اين باور بو

دهاى حماسىى ـ صربستان ـ  نيز در سـروگسالوداند. اهالى يود و بر دنيا مسلط گرساز
١١ند.ا دارى رند و انتظار ظهور واليه ويچ ـ نام مى بركو كرخويش از شخصى به نام ـ مار

ن»الوه «آو كه در جزير١٢تور» انـداير انگلستان از ديرباز منتظر ظهـور« آر ساكنان جز
ا در دنيار١٣ن»اد «ساكسود و نژى ظاهر مى شوى روزد. بنابر عقيده ايشـان ونت دارسكو

د در ميان قبايلعو.انديشه مو١٤دد داند و سيادت جهان، نصيب آن ها مى گرغالب مى گر
د. بنابر باورد دارجوع و جالبى وت هاى متنوى و تمدن هاى امريكاى ميانه نيز به صوربدو

تقا يافته اند، تا مقام خدايى نيـز ارًه اى ايشان كه بعضااكثر آنها، شخصيت هاى اسطـور
اجعت مىqكنندى مره روزى ناپديد شدند، دوبارار آميزنه كه به طور ناگهانى و اسرهمان گو

 درًاهند شد. مثـالضاع جامعه خويـش خـودم و سامان بخشيدن بـه اوو باعث نجات مـر
 از «سه١٦لتك ها اتل» و تو از «كتسال كـو١٥تك ها ستان آمريكاى ميانـى،آزخپوميان سر

 منشأًلكان» در اساطير خويش ياد مى كنند كه احتماالكوآكاتل توپيلتسين» و ماياها از «كو
هر سه يكى است.

هqاىگ ترين شخصيت اسطوراده مايا،بزرايات «سه آكاتل توپيلتسين»؛ شاهزبنابر رو
الن شد،فايى تو.م به تخت نشست و باعث شكـو٩٧٧آمريكاى كهن است كه در سال 

انش به ساحلدند و او با پيرود كرا طرى رتاه به داليل دينى، دشمنانش ولى در مدتى كوو
اجعتايتى، هنگام مر به رو٩٩٩م مايا ماند و در سال د قوفت. چند سالى نزكاتان رخليج يو

كايتى ديگر، غيب شد. چنان كه در افسانه ها آمده، سه آكاتل به هنـگـام تـرد و به روُرم
ى از سمـتل داد كه روزفت و قوار شد و رهاى به هم تابيده سـولكى از مـارَدمش بر كمر

دـ سال ورو١٥١٩د. اين تاريخ با سال ا نيز معين كردد. تاريخ آن رشيد باز گرع خورطلو
تند.د بسيار متفاوايت ها در اين مورد. روتك مطابقت دارمين آزاسپانيايى ها ـ به سرز

مينك سرزا پاپا مى ناميدند، به هنگام ترى رستان وخپوايتى، سه آكاتل كه سربنا به رو
د و به آنان گفت كهق پيشگويى كرا از جانب مشرد دسته اى از بيگانگان ردمانش، وروو مر
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دها برستان رخپـواهند شد، و آن ها سـرمين يا پنجمين نسل با بيگانـگـان روبـرو خـوچهار
ى بهى مى كنند و وفتارن آن ها با او چنين رست همان طور كه اكنود، دراهند كرخويش خو

داند وك آنجاست. سپس رو گـردان اهريمن صفت، مجبور به تـرار مرجهت اذيت و آز
ادثدند و منتظر حود در كتاب هاى خويش تصوير كرى گفته بوا وال آنچه ردم توفت. مرر

دم نيز بـهى از مرها و تپه ها گذشت و بر هر يك نامى نـهـاد.بـسـيـارى از شهرماندنـد. و
فت و ناپديد شـد.ن آن رد؛به دروا گشوان شدند. بعضى گفته اند:تـپـه اى ردنبالـش رو

ى آن كشيد؛ سپس بـرد؛ عالمتى روا بر دريا گسترداى خويش ربعضى ديگر گفته اند: ر
دى آفرينندهنيز از ايز١٨  .«اينكاها»١٧ها ناپديد گشت د و از نظرى آن نشست؛به دريا زرو
ى پايانند و معتقدند پس از آن كه كار آفرينش به دست و نام مى بر١٩چا»اكوم به «ويرسومو
دمش بر جاى گذاشت، و قبل از آن كه در آسمـان نـاپـديـداى مرهايى بـرفت، دستـورگر
٢٠د.اهد كراجعت خوى مرل داد كه روزد، قوشو

مى خوريم كه درى» برى به نام«اينكـاره ديگرستى،به چهـرخپودر ادبيات متأخر سـر
ا او يكّد؛ امحشى» يادqمـى شـونى وشيد» و «زاساطير بيش تر از او به مثابـه «پـسـر خـور

نگ از پادشاهى باستانى است كه پس ازه اى كمرستى نيست، بلكه خاطـرخپوخداى سر
ا بـاز پـسستـان رخـپـوفتـه سـرق از دسـت رد تا حـقـونده مـى شـواز انتـظـار، ز درِسالـيـان

او»ه اى به نام«روانى اسطورد از پهلوايى» نيز در افسانه هاى خو «هاوxهميان جزير.بو٢١د گير
قى شد و در دل درياار بر زورى به طور ناگهانى سوى بنابر افسانه ها، روزياد مى كنند. و

ل آسا بازنده غوار بر يك پرى سوه روزعده داد كه دوبارد، وگم شد؛ اما پيش از آن كه برو
٢٢اهد گشت.خو

نـدهq افسانه اى دارام،در اين بـارس آرب اقيانواقع در جنـواير مالنئيـد ، وساكنان جـز
ـ بهمان هاى دور، پادشاه يك سرزمبنى بر اين كه در ز ـ كه امريكا نام داشت  مين ناشناس 
ها،ى از روزل داد در روزد، كه به آن ها قوام» بود. نام اين خدا«جان فرديدار آن ها آمده بو

ندگـىن آيد و ز آتشفشان «مازور» بـيـروxان آسمانى اش از دهانـهار تن از پيـروبا پنجاه هـز
ميان مىqگويندلى بود.ومغان آورشبختى به اراى آن ها خود بخشد و برا بهبوميان ر بوxانهفقير

نده نگاه داشته وا زت ها رّاهد گشت كه آن ها سند آن ها باز خوتى نزاين خدا فقط در صور
٢٣ستش كنند.ا پرخدايان ر
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ىمان حكايت از عـصـرالزهنگ عامه مسلمانان خاصه شيـعـه،اصـطـالح آخـردر فر
خ مىqدهد.ه اى در جهان رالت ويژ در آن ظهور مى كند و تحو (ع)دعومىqكند كه مهدى مو

ه اى ـ به نام نشانـه هـاىاى اين عصر مشخصـه هـاى ويـژايت هاى مسلمـانـان،بـردر رو
مان ـ نقل شده است.الزآخر

دن مسأله انتظـار وه جهانى بـوب، دربارّدى متعص،خاور شناس و يهـو٢٤گلدزيهـر
گشتگ؛مى گويد:اعتقاد به بازاى ظهور يك منجى بزرام مختل. برميت انتظار اقوعمو

ان درا مى توهاى مشابهـى رد … پندارد ـ اختصاص به اسالم نـدارعوو ظهور ـ منجى مـو
انى يافت.اوى نيز،به فرام ديگرميان اقو

امع قديمى ديـدهى از جود بسيـارگ جهانـى،در نـزعقيده به ظهور يك مصـلـح بـزر
ـ انتظار فرد.اين عقيده كه در ومىqشو ـ مسلمانان است، داراقع همان  نناگواى ابعاد گوج 

مينه آن،صاحبان اديـان وهنگى و مذهبى است كه در زفلسفى، اجتماعى، سياسى، فـر
اب وان احزفـدارانشناسان و طـران و روانكاوفان و جامعه شنـاسـان،رومذاهب، فيلـسـو

ده اند.و از اين رو مسلمان،از همه مذاهب مختلفش،در انتظارمكاتب، بحث بسيار كر
ااقعى رمت عدل و است كه حكـو (ع)ت عيسىگشت حضر و باز(ع)ت مهدى ظهور حضر

٢٥ان بنيان نهند.ان تا كراسر جهان از كرمان در سرالزدر آخر

ر در اديان مختل�َد منتظعومنجى و مو
تشتى:د در آئين زرعوه منجى موآموز

قديميترين پيامـبـر ٢٦تشـتاهى تاريخ،زربنابر گـوتشتـى:تاه در آئين زرى كـو.سير١+
دهاى نخستين بار از او نام برق.م ـ در كتابش بـر٣٤٨ـ ٤٢٨ـ ٢٧ن آريايى است. افالطو

اده اند و او رى ياد كر از وًد مفصـالمان قديم نيز در آثار خوخى از دانشمنـدان زاست و بر
افقند آن استن دانسته اند. سخنى كه اكثر محققان با آن موار سال پيش از افالطوشش هز

٢٨ستا  ده است. نام اين پيامبر در او سال پيش از ميالد ظهور كر١٠٠٠كه اين پيغمبر در 

ا ازمند ـ اسـت و او رد ـ يا ـ اشتر نيرو آمدهq كه به معناى ـ صاحب شتر زر٢٩ه» شتره تو«زر
 يعنى:خاندان سپيد دانسته اند.٣١ يا «اسپيتمان» ٣٠اده  «اسپيتمه» خانو

اند.انا مى خو يعنى داناى تو٣٢دا ا مزا اهورتشت به خداى يكتايى قائل شد كه او رزر
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ا كه منشا همهد. اصل و ريشهq يكى از آنهـا را به دو قسمت متمايز تقسيـم كـرى جهان رو
ا كه به معناى:مقدس مى دانست و اصل ديگر ر٣٣د،«اسپنته مينو» ها و خوبى ها بوخير

ه مينو» به معناى:پليد ود،«انگرشتى ها و بدى ها و تاريكى ها از آن صادر شده بوهمه ز
استى و همـهشنايى ها، نور، زيبايـى، آتـش، نـيـكـى و رناپاك،نام نهاد.بنـابـر ايـن رو

سانندهان زيان رشتى و جانوردند.تاريكى، زخوبىqهاى جهان از معناى نيك پديد آمده بو
گ و همه بدى ها از معنا و اصلانه ها و مرنج ها و ديوى ها و ردم غير آريايى و بيمارو مر

ـ ز ـ شيطان  ى؛ا ثنوتشتيان قديم ردند.از اين جهت است كه زراييده شده بوبدى يا اهريمن 
تشتى،به مسأله انتـظـار و.در آئين زر٣٤يعنى:قائل به دو اصل نيكى و بدى دانسـتـه انـد

تشتى چنين بر مـى آيـد كـهن زرظهور،اهميت خاصى داده شده است .چنان كـه از مـتـو
ح مى كنندا مطرند، نشانه هايى ردازت ها و نكته هايى كه به مساله ظهور منجى مى پربشار

ده،و نشانه ها و مصاديقايانه در شيعه بوات منجى گرن تفكرعى كانوكه همان نشانه ها به نو
ا به خوبى تقويت مى كند.داخته شده است را كه در مكتب شيعه بدان پرشناخت منجى ر

ناموتشتيان،پير در آثار و كتب زرتشتى:ايى در كهن نامه هاى زرد و منجى گرعو.مو٢
ى آمده است.كه هر يك از آن ها ـ منجيان ـ بهد،مطالب بسيارعومان،و ظهور موالزآخر

من» نيز«سيـن» ازند و هو.در كتـاب «ز٣٥د اهد كرى ظهور خـوار سال از ديگرفاصله هـز
ش مى گويد:كه پسه نشانه هاى ظهورشيانس» خبر داده و دربارگ «سوظهور منجى بزر

اه است،ى نسبى اهريمن همـردان كه با پيـروزار ساله اهريمنان و ايزاز جنگ هاى نه هـز
دند و عالم بهى نهايى بر اهريمنان نائل مى گردان شده و به پيروزدا شامل ايزا مزلط. اهور
٣٦د.اهد زشبختى تكيه خوسيد و انسان بر تخت خواهد راقعى خوسعادت و

ا پر از عدل وى جهان رستايى،اين منجيان يكى پس از ديگره هاى او بر اساس آموز
تيب ذيل مى آيند:د و آنان به تراهند كرداد خو

هر،يعنـى:عـالـمدا» عالـم فـروا مزتشـت،«اهـور سال پـس از زر١٠٠٠شيـدر» «هو
ده است.ى جهان بوا بيافريد،كه عصر مينوحانى ررو

حانى، جهان جسمانى خـلـقـتى صور عالـم روماه» از روشيدرم،«هـوه دواردر هز
د و بهند و آسيب و بـال بـوغ از گزدمان فارندگى مـره، امور جهـان و زيافت. در ايـن دور

د.ديسنان ناميده مى شوهمين جهت، عصر طاليى تاريخ دين مز
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ان و خلقت بشر و طغيان و تسلط اهريمنان شهريارشيانس» دورم،«سوه سواردر هز
تشت سه پسرمان از زرالزدهم، در آخرشتى و بنا به يشت نوزايات زرجب رواست. به مو

اى تعيينص برد.اين نام به خصوانده مى شوشيانس خومى سود كه با نام عمولد مى شومتو
شيانس» كهد.كلمه «سواهد بودا خوامزق اهورد تخصيص و او آخرين مخلوعوآخرين مو

دمند است.د و سواز ريشه «سو» به معناى:سو
تشتياند كلى زرعوساننده» مـود رد نجات دهنده يا سوعوشيانت «موشيانس يا سوسو

ا آماده حيات ابدى كـهدگان رد و مرلد مى شوستاخيز متـوتشت كه در آغاز رندان زراز فرز
د كه هر يك بهد دارجوشيانس وتشتى سه سواسر پاكى و نور است مى كند. در آئين زرسر

ا در درياچهتشت رسايان، نطفه زراناى پارر نيك و توَهروَار سال ظهور مى كند. ففاصله هز
آغازده شده است. درشته آب «ناهيد» سپرتشت به فرا نطفه زرن پاسبانى مى كنند، زيرهامو

د و عالمت ظهورشيدر» آبستن مى شون به نطفه «اوه اى در آب هاموشيزدهم، دوه يازارهز
سط آسمان و نورپاشى بر هفت كشور است.شيد به مدت ده شبانه روز در وق. خوراو تو

شيدر» آبستنا در درياچه شسته و به «هود رى تن خوه ديگرشيزدهم، دوازه دواردر آغاز هز
سط آسمان است.در آخـرشيد در وه خـورق. بيست روزد.عالمت ظهـور او تـومى شو

دا، به جهان مى آيد.در سنامزشيانس آخرين آفريده اهورتيب سوده به همان ترازه دوارهز
د و با ظهور او،اهريمـن،اگذار مى شوى و به و٣٧ديسنـا سالت مزسى سالگى،امانـت ر

٣٨دد.د مى گرنيست و نابو

دانانتشتيان از جاوشاسب» كه بنا بر اعتقاد زرتن و گردرز، پشو«كيخسرو، گيو، گو
ى جهان حمايـت وسازا در كار نـوشيانس راست  سواهند خـوخواپسين برهستنـد، روز و

دانندگى جاوخت بربسته، زغ ردى كه با آنان است، درو ايزّتو فرد و از پراهند كرى خويار
انگيخته شدن و پاك شدن از گناه و پليدى،اهد شد. انسان ها بعد از برى آغاز خوو معنو

ا قربانى مى كند و از چربـى او،ى راى اين كار گـاوشيانس براهند شد. سوفنا ناپذير خـو
دانى مى نمايـد.ا جاودم، آنان رد و با چشاندن آن به مرا به دست مـى آورما» ره «هوعصار

انجـامدند و سرمى گر سالگى بـر١٥دكان به هيئت و شكـل  سالگى و كو٤٠ان به سـن پير
٣٩د.شى به جهان هديه مى شود. و سرور و خواهريمن شكست مى خور

گ؛پس از ظهور، دينشيانس» نجات دهنده بزردر جاماسب نامه آمده است:«سو
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ا از دست اهريمندانq رده و ايزا ريشه كن كراهد داد. فقر و تنگدستى راج خوا به جهان رور
داند.qدار مى گرا هم فكر، هم گفتار و هم كردم جهان رنجات داده و مر

داى پنجمهمنان، بو بر٤٠له كريشناىديستنان، به منزَْزشيانت مچنانكه آمده است:سو
٤١مسلمانان است.(ع)قليط عيسويان، و مهدىِديان،فاردائيان و مسيح يهوبو

تشت و زر٤٣مشعر مى گويد:جاماسبلq أبو در كتاب خويش از قو٤٢س سيد بن طاوو
آن،نشان  مى دهنـد؛كـهده اند كه طالع قـرحكم كـر(ص) ار سال قبل از بعثت پيـغـمـبـرهز

ت اود.و گفته اند:در ابتداى مـواهد بو تا روز قيامت باقـى خـو(ص)ه ّل اللسوشريعـت ر
اجعت مى كند وفت و بعد از پانصد سال به  آنها مراهد رسلطنت از دست اصحابش خو

٤٤ا ظاهر مى كنند.ند و عدل و انصاف رلى مى شوطالبين بر عالم مستو

دعود مواسب ـ در مورهرُادر گشتاسب بـن لتشت و برد زردر كتاب جاماسب ـ شاگر
گگ سرو بزردى بزرندان هاشم،مرمين از فرزن آيد از زدى بيرومنتظر چنين آمده است:مر

مين پر ازان نهد و آباد كند و زگ ساق و بر دين جد خويش با سپاه بسيار رو به ايرتن qو بزر
٤٥د.گ با ميش آب خورى باشد كه گرمان وداد كند در ز

گى بزرتشتيان چنين آمده است:آنگاه فيروزند» از كتاب هاى مذهبى زردر كتاب «ز
مينند و تمام اقتدار اهريمنان در زض مى سازا منقرد، و اهريمنان ردان مى شوف ايزاز طر

انداختن تبار اهريمنان،عالم كيهاندان و برى ايزد و بعد از پيروزاه نداراست و در آسمان ر
شيانس.سو٤٦اهد نشسـتسيده بنى آدم بر تخت نيك بختى خـود ربه سعادت اصلى خو

ااهد داد.فقر و تنگدستى راج خوا به جهان روگ ـ پس از ظهور،دين رـ نجات دهنده بزر
ا هم فكر،هم گفتاردم جهان را از دست اهريمن نجات داده و مردان رده و ايزريشه كن كر

داند.دار مى گرو هم كر
تشتيان است، جمالتى ناظر به مهـدىستاى زر كه بخشى از او٤٧ در كتاب «گاتها» 

ازدا بامداد روز فـران با مداد روز مى گويد:اى مـزد آمده است از جمله تحت عـنـوعومو
هانندگان كيانندد، رخرايش  بخش پرش هاى افزد با آموزاگيراستين فرا دين رآيد، جهان ر

٤٨گزيدم … .ا برگاه ساختن،من تراى آاهد آمد، از برآنان كه بهمن به ياريشان خو

شيانسا نخستين آفريده خدا مى داند و سو،پادشاه پيشدادى ر٤٩ث مرتشتيان،كيوزر
د وند مى پندارتشت ـ آخرين آفريده خداواد زرتشت است ـ از نژا كه آخرين پسر زرم رسو



١٢٠ (ع)آيات قرآن و امام زمان  سال�بيست و يكم

ار سال دانسته اند،كه در آغاز هر يك ازده هزازا دومان رالزث تا آخرمرفاصله پيدايش كيو
دهميـنازد و در آخر دواهد كـرتشت ظهور خـوان زردهمين، دو تن از پسـره هاى يـازارهز
٥٠د.اهد نموا نو خوشيانس پديد گشته، جهانى رتشت،يعنى:سومى زره، پسر سوارهز

تتشتى،qبه مساله انتظار و ظهور، اهميت خاصى داده شدهگفتنى است كه در آئين زر
ت هاqو نكته هايى كه بـهتتشتى چنين بر مى آيد كه بشـارن زراست.از سويى ديگر از متـو

عىح مى كنند،كه همان نشانه ها به نوا مطرند، نشانه هايى ردازمساله ظهور منجى مى پر
ا كه درده، و نشانه ها و مصاديق شناخت منجى رايانه در شيعه بوات منجى گرن تفكركانو

هم تنـيـدهتباط درا به خوبى تقويت مـى كـنـد.ارداخته شده اسـت رمكتب شيعـه بـدان پـر
ائه مى دهد، از حقيقتىشن و گويايى كه از منجى ارتشتى و نشانه هاى روئى هاى زرپيشگو

نضانه مصوافqو پيامدهاى مغرات انحرجهى از خطرد قابل توحكايت مى كند كه تا حدو
ك بينمان هاى مشتـراحد با آرمانده است، كه با تعابير خاصى از ظهور نجات بخشـى و

د.األديانى حكايت دار
س:سيود در آئين كنفوعوه موآموز

انقدر و معلمف گرس  فيلسوسيوس فلسفه اى مبتنى بر انديشه هاى كنفوسيوآئين كنفو
شا آموزم اخالقى رسـواخالق چينى است. اين آئين فلسفه اجتماع و اخالق و آداب و ر

اعى خاصى مانند محبت، صلح، هماهنگى،گى هاى انتزانايى ها و ويژمى دهد و بر تو
چه هيچ خداى شخصى در آنى مبتنى است. اگرفادارد، شجاعت و ونظم انسانيت، خر

د. انسان بـااند به آن نايل شواالترين مقامى است كه انسان مـى تـود، آسمان ود ندارجوو
اندن شخصيتش بر مبناىن اشتياق، علم، صبر و اخالق و با پروركسب فضائلى همچو

هماهنگى بين انسان و عالم به اين مقام كامل دست يابد.
ش دهد، بلكها پرورد رد نه تنها بايد خوس همچنين تعليم مى دهد كه فرسيوآئين كنفو

اجساند.اين امر اساسا  از اين اصل استـخـرا نيز به كمال بـرندگى ديگر انسان هـا ربايد ز
ند كه صلح و صفاىسيان اعتقاد دارسيودى اجتماعى است. كنفوجود كه انسان مومىqشو
د، وگ تلقى مى شواده بزران خانواده به كشور كه به عنواده و از خانود از او به خانودل فر

انه شاهانگشت به عصر فرزس شعار بازسيو.كنفو٥١داز كشور به كل جهان منتشر مى شو
نمتى همچوى حكوارقرد. برار داده بوحه انديشه هاى اصالحى خويش قرلوا سرباستان ر
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د.ى بـومان اصلـى ون و حكمـت، آرمت پادشاهان باستان و نظامى بـر پـايـه قـانـوحكـو
د كـهگ مى ناميد مى انديشيد.گويا بر اين باور بـوى كه هماهنگى بزرس به چيـزسيوكنفو

ها تحقق داشته است ومين و همه چيـزمانى  چنين يگانگى و هماهنگى ميان آسمان و زز
شيد.اى تحقق آن كود و براهش بوان باز هم چشم به رمى تو

د منتظرـ بيايد،در يك نسلعوگاه پادشاه حقيقى ـ موس معتقد است كه هرسيوكنفو
د.خير و خوبى عالم گير مى شو

د در آئين تائو:عوه موآموز
ان دين داشته باشد،فلسفه مـتـافـيـزيـك بـه شـمـار قبل از اين كـه عـنـو٥٢ دين تـائـو

٥٣د.مىqرو

د تا جهانىاهد كرمان ظهور خوالز در آخر٥٤نگ»بر اساس اعتقادات آيئن تائو،«لى هو
ندگى كننـد.مان زالـزمت قديس آخرگزيدگان تحت حـكـومان، برنو برپا كند كـه در آن ز

شنى از نويد آمدن شخصى كمـالمان مصداق روالزگفتنى است كه منظور از قديس آخـر
اهما با هم فـرى و تعالى سياسى و اجتمـاعـى ريافته و كمال بخش است كه كمال مـعـنـو

د.مىqآور
ه خاندانى يافـت. در دورش بيشترى در آيئن تائو بعدها گسـتـرد باورعواى مـوماجر

سعه يافت.البـتـها طلبى تـوهبانيـت و انـزواه رد به همـرعو انديشه منجـى و مـو٥٥«تانـگ»
دند، هـر دود متفـق بـوارى از موايى كه در بسـيـارمان گرى و آرد بـاورعوى و مـومنجىqگـر

دعوى بر موفت.شاهد ديگرت گرهنگى قوصيت سياسى داشتند كه با بن مايه هاى فرخصو
ى در تاريخغين و مدعيان نجاتگران دروى عميق آئين تائو،ظهور و بروز جريان پيامبرباور
الت آن آئين است.تحو

هايى ود در اين آئين، نجات بخشى جمعى است كه رعوان گفت منظور از مومى تو
ايى قابـلم گرا با هم نويد مى دهد. در اين آئين خصيصـه قـوى ركمال اجتماعى و معـنـو

لى آن قابل تاييد و تشخيص است.تمييز نيست بلكه جهان شمو
د در آيين هندو:عو منجى مو

هم به «كالكى» در پايان آخرين دورسود نجات بخش موعودر انديشه و آيين هندو، مو
٥٦د.اهد كرگه» ظهور خوگانه جهانى،يعنى:«كالى يوار چهارمانى از ادوز
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ه رو به انحطاط تشكيـل شـده اسـت.در بنابر تفكر هندويى، جـهـان از چـهـار دور
د.ا مى گيرا فراسر جهان ره، يعنى عصر كالكى، ظلم و فساد و تباهـى سـرمين دورچهار

م و سياهه سايه شوشودى و رغ و دزند، درودم مسلط مى شوناشايستگان بر جان و مال مر
لد نزو خوّل ترين حـدى به نازندگانى اجتماعى و معـنـواند،زا بر جامعه مى گسـتـرد رخو

هگه يا دور.در اين عصر؛كالكى يـو٥٧د اهم مى سازا فـرال نهايى رجبات زومىqكند و مـو
 قبل٣١٠٢ ماه فوريه سال ١٨ و ١٧هاى هندويى از نيمه شب بين انحطاط ـ كه بنابر باور

مـهَْرم دن در آن به سر مى بريم ـ فقط به يك چهارديده،و ما اكنـوع گراز ميالد مسيح شرو
ـ  عمل مى شو دمانده شده است.مرشى سپرامومش به فرد و سه چهارـ دين يا نظم كيهانى 

هاىار اقبالى نيستند. چيزاون گدايان، بد اقبال و سزه جو و چوه گناهكار، ستيزاين دور
ندگى مى كنند كـه پـر ازهايى زند و در شهـرمندانه مى خـورج مى نهنـد، آزا ارش ربى ارز

م بهسوى،«ويشنو» موّان سياهى،آخرين و دهمين تجل.در پايان چنين دور٥٨دان است دز
د.اهد كرار بر اسبى سفيد و به هيأت انسان ظهور خوكالكى، سو

انسته بـادا» است كه مى توبعضى بر اين اعتقادند كه ويشنو يكى از  خدايان «ريگ و
٥٩ا بپيمايد.داشتن سه گام تمام عالم ربر

ازكات و مظهر كامل مهر و محبت و لط. است و او از فـرات و برويشنو منشا خير
قات است و هر جا كه مالحظه كند شيئى عزيز در خطر و يااقب اعمال مخلوآسمان، مر

ى نمايد.ا يارد تا او را به كار مى برد رى خوه و نيروى قونفسى شري. در مهلكه است، و
ع ودا است كه شارت بواى ويشنو ده تجلى قائل شده اند كه آخرين تجلـى آن بـه صـوربر

اى نجات عالم مى آيـد و بر(ع)دايى در جهان مى باشد. او مانند مسـيـحبانى شريعت بـو
اار است و مى آيد تا حق رد و بر پشت اسبى سفيد سوى از شعله آتش در دست دارشمشير

٦٠د.د سازا محو و نابوار و باطل رقربر

ادد تا بدى و فساد رخشان در مى نورى آخته و ره و با شمشيرارا سواسر جهان رى سرو
گاى آتى،د تا در مهايواى آفرينشى نو مهيا مى شوايط بردن جهان، شرد كرد كند.با نابونابو

٦١ش يابند.ديگر بار عدالت و فضيلت ارز

خـان»م  ـ اين عقيده شايع است كه «چنگيـز١٩١٠ل، تا امروز ـ ام مغـو در ميان اقو
مين ظاهرن ديگر از نو، باز در زه قرُده است كه در هشت يا نعده كرد،وگ خوپيش از مر
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قـى وام شراهد داد.در ميان اقـوغ «چينيان» نجـات خـوا از زير يـوالن راهد شد و مغـوخو
گشت يا ظهوره بازهاى مشابهى دربـارستان آمريكا، پنـدارخ پوى در ميان سـرّغربى، حت
٦٢د» پديد آمده است.عو«منجى مو

د. تصاوير و تماثيل اوى داران انعكاسى قوكالكى در آئينه آئين ها و اعتقادات هندو
ىكشيده در دست در جاى جاى نماد نگارى براسب سفيد و شمشيرار بردى سوبا هيبت مر

د.هندويى يافت مى شو
اىدى «شخصى» و دارعود هندو،موعوصاف و تعابير گفتنى است كه مولذا با اين او

ىسالتى معنود، به نجات دادن جمع مى انديشد و ركرهى» است.به لحاظ كار الوx«جنبه
ى و شخصيتـى،گى هاى ظاهرد. از اين لحاظ، و به لحاظ ويژا به عهـده داراجتماعى ر

مى «قود در آيئن هندو به هيـچ روعـود. انديشه مود اسالمـى دارعوشباهت عجيبى به مـو
ل است.ستانه دين هندو،كامال جهان شموادپرغم ظاهر نژمدار» نيست، و به ر

دا:د در آيين بوعومنجى مو
هاى عالىى از ظلم و ستم و تبعيض كه در آن معـيـارانديشه تشكيل جامعه اى عـار

اقعى حاكم باشد، از ديرباز در ذهـن بـشـر ازاسى وكرتى دمـوى و انسانى يا به عبـارمعنـو
اى خويشن در آرمانى كه افالطـوده و هست.از زدار بـوخورت خاصى برّجايگاه و اهمـي
 يا شهر٦٣فيا»توت «يون ها بعد كه اين انديشه به صوران مى كند،تا قرا عنومدينه فاضله ر

نى ازناگوه هاى گوان جلو،مى تو٦٤ى مى نمايـدّمانى در آثار نويسندگان و فالسفه تجلآر
د بشر از آن هنگام كـهأت اذعان نموان به جـرتى،مى توا بازيافت.به عبـارى رچنين تفكـر

مانى و بهمند جامعه اى آرن خويش آرزوه در دروارا تشكيل داد، هموامع رابتدايى ترين جو
ا تشكيل دهد.اين شخص در حقيقـتاند چنين جامعه اى رده كه بتـوتبع آن شخصيتى بو

ام و ملل مختل. با تلقى هـا وهنگ هاى اقـود است كه در اديان و فـرعوهمان منجى مـو
فى شده است.عى معرت هاى متنون و به صورناگوش هاى گونگر

ه اى سانسكريت به معناىاژ و٦٥يه» ِم «ميترد با مفهوعودا،انديشه منجى مودر آيين بو
دد.مهربان،تبيين مى گر

ف شام مقدس بـاا بعد از صرد، ميتـرد دارجوه شام آخر وم،اسطـوراييزدر كيش ميتـر
د بهعوان يك ناجى يا موستاخيز به عنود مى كند.او به هنگام  رد به آسمان صعوان خوپيرو
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٦٦منان است.اح مؤا در آسمان هادى ارودد.ميترمين باز مى گرز

مينى مى دانند كـهدايان زدا از بوداى پنجم و آخرين بـوا بوا ردايى، ميتردر الهيات بـو
دايى، بوِىا نجات دهد.در نماد نگاراهد آمد تا همه انسان ها را خوّهنوز نيامده است، ام

خاستن است،نمايش مى دهند تا نمادى بـاشـد ازدى نشسته كه آماده بـرا به هيأت مراو ر
دا يانگى ظهور آخرين بوه شخصيت و چگودايى دربـارايات بواى قيام .روى برآمادگى و
خها از چرهايى داده و آن ها رده را مژاهد آمد تا همگان رد؛يعنى:كسى كه خوعومنجى مو

ت مهايانه كه يكىّم به عالم نجات دهد،همداستان نيستند.در سنجعت هاى مداوآهنين ر
ى به شخصيت ميتـريـه شـدهجه بيـش تـردايى است،تـوت يا مذهب اصـلـى بـوّاز دو سن

٦٧است.

سد،جسم نيز در سعادت ابـدىستان معتقدند هنگامى كه جهان بـه پـايـان را پرميتـر
دمان، دور خود به عقيده آنان پس از آن زه مى برح از آن بهرنه كه روسهيم است به همان گو

ان بهدان مى كند اما بدكارگ و جاوا بى مرد.نيكان رمى انگيزا بردگان رده، همه مرا طى كرر
٦٨ند.د مى شواه اهريمن در آتش نابوهمر

هاىد و اهداف و كارا به عهده داردى ردايى، نجاتبخشى فرد بوعوبدين سان منجى مو
دىع فرا از نودايى رد بوعوان نجاتبخشى موجه او نيست.لذا شايد بتـود تواجتماعى،مور

هى» است.ى-الواى خصايص «بشردى شخصى و دارعود. او موتلقى كر
ى در اسالم:د و منجى باورعومو

د. درد دارجواعتقاد به منجى و انتظار ظهور او در اديان و مسلك هاى مخـتـلـ. و
مان به امرالزد يك منجى معين كه در آخرجوم ودين مبين اسالم به شكل هاى مختلفى لزو

مان،باالزاهد آمد،تاكيد شده است.همه مسلمان ها معتقدند كه منجـى آخـرند خوخداو
لد شده و درار اسالم متوگو است كه آن امام همام از نسل پيامبر بـزر (ع)ك مهدىنام مبار
ى به اذن خدا ظهورنده است و روزد و زند متعال به سر مى برده غيبت به امر خداوپس پر

د.اهد كرخو
ده و در ابتداى اسالم نبو(ع)ت مهـدى ند كه اعتقاد به ظهور حضـرخى بر اين بـاوربر

د.عده اى نيز محمد بـناج پيدا كرى ميان مسلمانـان رول هجرن اوم قربعدها در نيمـه دو
دهد،گفته شد كه نمرُرقتى كه ما مهدى ناميده و و ر(ع)ند امام على بن أبى طالب حنفيه،فرز
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اهد آمد و دين اسالم  بـه دسـت اون خوى بيـروندگى مى كـنـد و روزهى زاست و در كـو
 از ابتداى(ع)د. عده اى ديگر نيز معتقدند كه اعتقاد به مهدىهمندتر از هميشه مى شوشكو

دجـوها از و بار(ص)ماج داشت.گفته شده است كه پيامبر اكراسالم در ميان مسلمانـان رو
و آثار و عالئم و نام و كنيه ايشـان(ع) لت مهدىك ايشان خبر داد و گاه و بيگـاه از دومبار

سخن گفته است.
cs¹Ó≈ ÊÚ[»�كه حج آمده است:«ه مباردر سور ÓJ]M]¼UÔrÚ� —_« wÚ÷√ Ó�ÓUÔB�« «u]…öÓË Óð¬ÓuÔe�« «]#Ó…UÓ«

ه مهـدى آلمايد:«اين آيـه دربـار در تفسير آيه شريـفـه مـى فـر(ع).امام باقـر)٤١ / ٢٢،ّ(الحـج
ار مى دهد و بهمين قـرب زق و غرا مالك شرند آنها رست.خداو و اصحاب او(ص)دqّمحم

 و اصحابش بدعتqها(ع)سيله مهدى ند به وا آشكار مى كند و خداو،دين ر(ع) مهدىxسيلهو
ى از ظلم و جوراندند.ديگر اثرا مى راند،همچنان كه سفيهان،حق را مى ميرو باطل ها ر

ى نهىشت كارى امر مى كنند و از منكر و زكارف و نيكواهد ماند.آنان به معروباقى نخو
ها از آن خداست».مى كنند و پايان كار

ËÓ�ÓLÓs½« Ú²ÓBÓdÓÐ ÓFÚbÓþ ÔKÚL?t� ÓQÔ�ËÓ¾pÓى:«ه شور سور٤١ در تفسير آيـه (ع)امام باقر ÓŽ UÓKÓOÚNrÚ

sÚÝ Ó³ åq?Oه و بر تكذيـبّمايد:« او قائم است، هنگامى كه قيام كنـد،بـر بـنـى امـيمى فر
اهد شد».كنندگان بر ناصبان پيروز خو

ده، اگر يك روزث كرا مبعوندى كه مرگند به خداومايند:«سومى فر (ص) مپيامبر اكر
جندم «مهدى» خروالنى مى كند،تا فرزا آنقدر طوند آن روز راز عمر دنيا باقى باشد،خداو

ميناند و ز نماز بخو(ع)ل كند و پشت سر مهدى از آسمان نزو(ع)ح الله عيسى كند. پس رو
د».اگيرب فرق و غرمتش،شرخشندگى يابد و حكوبه نور الهى، در

ا بهت باد شمـا رد:«بشـارمـوسه بار فـر(ص) مده كه پيامبـر اكـرايت كـرالجحـاف روأبو
ميند و زى هاى سخت، ظاهر مى شوفتارع گرقودم و واكندگى مر،در هنگام پر(ع)مهدى

ده،شار از عبادت نموا سرانش را از عدل و داد پر مى كند.دل هاى پيروپر از ظلم و ستم ر
٦٩د».ا مى گيرا فرعدلش همه ر

د تاستاخيز برپا نمى شومايد:«ر مى فر(ص)مشيخ حر عاملى نقل مى كند كه پيامبر اكر
ىقائم بر حق ما قيام كند.هنگامى نهضت مى كند كه خدا اذنـش دهـد پـس هـر كـه از و

ا در نظردد.اى بندگان خدا، خدا رى كند، نجات يابد و هر كه تخل. كند هالك گرپيرو



١٢٦ (ع)آيات قرآن و امام زمان  سال�بيست و يكم

 ظاهر گشت به هر طور كه ممكن شـد بـه سـويـش(ع)داشته باشيد و هنگامى كـه مـهـدى
٧٠ا او خليفه خدا و جانشين من است».كت نماييد.زيرف حرى برچه بر روبشتابيد اگر

(ع)،مهدى (ع)سى بن جعفرند امام هفتم،مـومايد:«پنجمين فـرز مى فر(ع)ضا امام ر

(ع)سى بن جعفرايتان جايز نيست».امام مودنش برد و نام بردش غائب مى شواست.اما خو

د دشمنان خدا پاك مى نمايد،و از عدل و داد پرجوا از ومين رمايند:«آن قائمى كه زمى فر
دعود:«قائم ما،همان مهدى مومو فر(ع)ند من است».امام محمدتقىمى كند، پنجمين فرز

ندد.خداومان انتظار بايد اطاعتش نمود و در زش بومان غيبت بايد در انتظاراست كه در ز
ا در شبى اصالح ر(ع)سىد موا شبى اصالح مى نمايد چنان كه أمر كليم خوش رمتعال، كار

سالـتى و را با منصب پيغـمـبـرّد،امش آتش بيـاوراى همسـرفت تا بـر ر(ع)سىد،مومـوفر
٧١ج، بهترين عمل شيعيان ماست».د: انتظار فرموگشت، سپس فربر

ىنتيجه گير
اب است و ازب و اضطرايط دنيا و انسان ها پر از آشوضاع و شره معاصر،اودر دور

د و مسابقاتده ايم. پس از آن نيز جنگ سرم بول و دوفى ما شاهد دو جنگ جهانى اوطر
ان هاى سالح هاى كشتار جمعـى و هـسـتـه اى وب و بحـرق و غرتسليحاتـى مـيـان شـر

ب هاى ناشىه جديد و آشوارده است. آغاز هزده كرسوا خسته و فرح انسان رشيميايى، رو
آمدى و بى كـفـايـتـىنيست هاى جهـانـى در جـاى جـاى دنـيـا نـاشـى از نـاكـاراز صهـيـو

اهما فـرى راجعه به آثارىqهاى غربى در حل و فصل معضالت جامعه، بستـر مـرلوژايدئو
ى از آيندهصه، تصويرده است كه با اتكاء به دريافت هاى قديسان، پيشگويان در عـرآور

مان والزجه انسان به آخـرمه تمامى اين مسائـل ، تـوند. الزشت انسـان دارنوجهان و سـر
اهما فرد و مصلح جهانى رعوانه به يك منجى  و موارعالئم و نشانه هاى آن، نگاهى اميدو

د.مىqآور
ا در ذهـنادى كه دغـدغـه سـالمـت بـشـريـت ران و افرشـنـفـكـرخى بـه ظـاهـر روبـر

آمده، اما هر قدران هاى اجتماعى و جهانى برخى بحراى حل و فصل بـرانند،برمىqپرور
ند.اما در جهان مسمانان نااميـدى و يـاستالش بيشتر مى كنند،نتيجه عكـس مـى گـيـر

ه و اصالح جهان كافى مى دانند واى ادارا برى رانين بشرد. آنان احكام و قوجايگاهى ندار
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حىچشمه وات جامع و متين دين مبين اسالم كـه از سـرانين و دستورند كه قـوبر اين باور
ه ساز مى دانند. تامين سعـادتان هاى جهانى چـاراى عالج بحرفته است، بـرنشات گر

حى الهى قابـلچشمه هـاى وحى و سرا تنها از طريق تمسـك بـه وى بشر رى و اخـرودنيو
ا پيش بينى مى كنند كه آدمى به حد كمالخشان و مطلوبى  ران درتعيين مى دانند. آنان دور

شنه خطا و لغزگـومى مى افتد كه از هـرمام امور جهان  به دست امام معصـوسيده كـه زر
خشـانند، عصر درجاء به خـداوى و رارجه به اصل اميـدون است. مسلمانان بـا تـومصو
ند وند به سر مى برد خداوعوده و در انتظار مهدى موا تجسم كرحيدى رمت الهى و توحكو

اى چنين انقالب جهانى آماده مى كنند.ا بردشان رخو

.(ع)ت عيسى.لقب حضر١
ا محافظ عالم و آمر كائنات.يكى از خدايان هندو كه او ر٢

د مجسمت بتى كه چهار دسـت دار مى دانند و به صور
.نددن او دارد بوعوند و اعتقاد به مومىqساز

ا بهند او رشاد شده.كسى كه خداو.هدايت شده و ار٣
د منتظر جهان اسالم.عوده، موى حق هدايت كر سو

تشت پيامبرتشت.مذهبى كه زرتشت.دين زر.پيرو زر٤
.دن هفتم قبل از ميالد مسيح آورد قر باستانى در حدو

.دان زيادى دار.مذهبى در چين كه پيرو٥
ستى..آئين مهر پر٦
.١٠٩٨٣ / ١٣.لغت نامه دهخدا،٧
د.م يهو.منجى قو٨
س» است.نانى آن «پريكليتو يوxلغت سريانى است كه ريشه.٩

دعوى كه بعد از مسيح آمده و مودر انجيل به معناى پيامبر
است.

:«آرين» شامل آلمانيها.xاد سفيد از شعبهمى از نژ.نام قو١٠
مين آلمان.نام قديم سرز

.٧٨ / القاسم اسماعيل پور» :ابوxجمهى«ترسى و مانو.آئين گنو١١

نم از قروه اى نامعلو.پادشاه عادل و افسانه اى كه در دور١٢
د.مت مى كرسطى بر بريتانيا حكو و

نت و شجاعت هستند.ف به خشومنى كه معرواد ژرمى از نژ.قو١٣
.١٠٤ /.اديان و مكتب هاى فلسفى هند«شايگان» ١٤
ستان  آمريكايى.خپومى از سر.قو١٥
.همان.١٦
.٥٨ /خى» :باجالن فرxجمه.اساطير هند«تر١٧
ميان كشورفته از زبان بوگرمين.بر.اينكا؛يعنى:خدا در ز١٨

ستان آمريكاى جنوبى.خپو پرو در آمريكاى جنوبى.سر
ى برگ در اعتقادات اينكاها كه روز.خداى خالق بزر١٩

اهدگشت.خو
.٨٢ /القاسم اسماعيل پور»  آفرينش در آئين مانى«ابوxه.اسطور٢٠
.٩٦ /اتى» كاردانه «بهمن سرگشت جاو بازxه.اسطور٢١
.١٢٥ /فيقى» د «حسين تو.انتظار مسيحا در آئين يهو٢٢
.٥٤ /اهد آمد «الهامى ـ على اكبر مهدى پور» .او خو٢٣
اده كهدى زستانى، و يهوشناس مشهور مجار.خاور٢٤

د. مطالعات اسالمى دار
.٥٩ / ١هائى،گار ر.روز٢٥

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



١٢٨ (ع)آيات قرآن و امام زمان  سال�بيست و يكم

ن هفت قبل از ميالد مسيح..پيامبر آريايى در قر٢٦
نانى ـگ سه گانه يوفان بزرف از فيلسومين فيلسو.دو٢٧

سطو ـ است.ن و اراط،افالطوسقر
تشتيان شامل پنج قسمت:يسنا،.كتاب مقدس زر٢٨

ستا.ده اونديداد،خرد، يشت ها، و ويسپر
نى.تشت كنو.زر٢٩
تشت..خاندان زر٣٠
.همان.٣١
.تشتيان.خداى يكتا در اصطالح زر٣٢

.مقدس.٣٣
.٩٧ ـ٩٥ /گ .خالصه اديان در دنياى بزر٣٤
.١٢٢و١٠٨ /اهد آمد .او خو٣٥
.١٣١ /.جاماسب نامه ٣٦
ستى.داپر.آئين و كيش مز٣٧
.٢٦٠ /هنگ أساطير «ياحقى» .فر٣٨
.همان.٣٩
د در هند.عو.به معناى جذاب متعال.خدا و مو٤٠
و(ص)  محمدxهت هاى كتب مقدس دربار.بشار٤١

.٢٠١ / (ع)أهل بيت
ف به سيد بنسى معروضى الدين على بن موالقاسم رأبو.٤٢

لد حله.بـه بـاوراهيم متـوابـرند أبـوس و سيد فـرزطاوو
تى،با حضـرمان غيبت كبرشيعيان جهان اسـالم در ز

qه».٦٦٤فى ده است«متو ديدار كر(ع)مهدى 
ه شناس وزير گشتاسبانه و ستاردى حكيم و فرز.فر٤٣

 شاه كه پيشگويى هايى به او نسبت داده شده است.
.١٩٧ /.مالحم الفتن ٤٤
.٢٥٨ /ت عهدين .بشار٤٥

.٣٣٥ /د عو.مهدى مو٤٦
تشت.دهاى زرستا.سرو.كهن ترين و مقدس ترين قسمت او٤٧
.٩٨ /.گاتها ٤٨
تشتيان..پادشاه عادل زر٤٩
.٢١٤ / ٢.تاريخ و شناخت اديان،٥٠
/ستميان» د در اديان چينى«رعونه شناسى انديشه منجى مو.گو٥١

.١٣٨٣ /  ١٢ ش/ازفصلنامه انديشه دينى دانشگاه شير
د.ان زيادى دار.مذهبى در چين كه پيرو٥٢
.٣٣ /اپن .آشنايى با اديان چين و ژ٥٣
د منتظر آئين تائو.عو.مو٥٤
.بنيانگذار و پادشاه .٥٥
.١٦٥ /ادان»  :رxجمهى افسانه هاى قديمى «ترجستجو.در٥٦
.٨٥ /اتى» كار:سرxجمهنانى«ترانى بر پايه متن هاى معتبر يو.دين اير٥٧
.١٨٧ /ى» سطى«كندره در آمريكاى ودين و اسطور.٥٨
.٢٦١ / ١.اديان و مكتب هاى فلسفى،٥٩
.٢٨٣ /:حكمت» xجمه.تاريخ جامع اديان«تر٦٠
.٢٦٥ /د» شيانس«پور داو سوxساله.ر٦١
.٣١-٣٠ /اهد آمد .او خو٦٢
.مدينه فاضله.٦٣
.١٧٨ /:پاشايى» xجمهدا«تر.آيين بو٦٤
ستى..آئين مهر پر٦٥
.٩٢ /انيان باستان .اصل و نسب و دين هاى اير٦٦
.١٥ / ٢ستا،هنگ نامهاى او.فر٦٧
.٢٨٩ /گ در أساطير .آفرينش و مر٦٨
.٧٤ / ٥١ار،.بحار األنو٦٩
.٣٨٢ / ٦ات،ص و المعجز.إثبات الهداة بالنصو٧٠
.٥٨ /.دادگستر جهان«امينى» ٧١


