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د

سپاسگزاري

بدین وسیله مراتب سپاس و ام که بودهبزرگوارانی دریغ مهر و الطاف بیدار در تدوین این رساله وام
:دارمابراز مینسبت به ایشان قدرشناسی خود را 

می سرکار خانم دکتر زهره گراو استادان مشاور ي ارجمند سرکار خانم دکتر کتایون مزداپوراستاد راهنما
کمال بزرگوارانهتدوین این رساله، مراحل ، که در طیر حنیف قلندريزرشناس و جناب آقاي دکت

اند.مساعدت و نهایت انعطاف را نسبت به اینجانب مبذول داشته
.داوران محترم داخلی و خارجی رساله که در مطالعه و بررسی آن، قبول زحمت فرمودند
د حسندوستدکترجناب آقاي ،ارجمندو استاد فرزانهدانشمندبا رویی گشادهکه هموارهمحم ،

.اندساختهسیرابجانب را از سرچشمۀ دانش و مهر پدرانۀ خویش این
نشستبار این نهال علمی بهدریغشیاري بیکه با شکیبایی و»چیدازهنفیس«، بزرگوارمعزیز وهمسر.
ت بیم که هرمادر و خوا، پدرتا کنون شامل حالم بوده است.دریغشان از کودکی دعاي خیر و محب
هاي مرا با رحمت همواره با رویی گشاده، زحمتدوران تحصیل ر طی ِّدکه خانوادة همسرم مادر و، پدر

خویش پاسخ گفتند.
»پشتیبانی علمی و کهمن در روزهاي سخت، ، دوست ارجمند و یاور همیشگی»میرسجاد حسینی

سزا و تعیین کننده داشته است.افزاري ایشان در آفرینش این اثر نقشی بهنرم
 ،گیريشکلبا آغاز آن، مقارناي که به پاس رفاقت ده ساله،»فرزام فروزان«دوست بزرگوار و نازنین

.بودشیراز » آدریان«در باغ 1383فکر و طرح اولیۀ این پژوهش در شب یلداي 
 دریغ ایشان.یاري بیسبب، به»پویان رضوانی«دوست ارجمند و بزرگوار، جناب آقاي
گرامی، آقایان پروفسور آنتونیو کلمنته پاناینو (دانشگاه بولونیا)، پروفسور پرُدز سروراناستادان ارجمند و

- اُکتُر شروو (دانشگاه هاروارد)، پروفسور مارتین شوارتز (دانشگاه برکلی)، دکتر پاول لوریه (موزة ارمیتاژ
یوهان ،نشگاه گوتینگن)، دکتر کیانوش رضانیا (داریکو رافائلّی (دانشگاه تورنتو)، دکتر ان)سنت پترزبورگ

(پژوهشگاه علوم انسانی » فرزانۀ گشتاسب«سرکار خانم دکتر سهراب دنشاو وِواینا (دانشگاه استنفورد) و 
جانب را از مندي اینداشتی با یاري و پشتیبانی خود امکان بهرههیچ چشمکه بیو مطالعات فرهنگی)

اي تدوین این رساله فراهم آوردند.یاب مورد نیاز برمنابع جدید خارج از دسترس و کم



ه

تقدیم به

 همسر عزیز و بزرگوار
،و بهترین دوست و همراهم

؛»نفیسه چیداز«
در سایۀ وهاي آن بودو دشواريها، مشقّتهاها تحمل سختی، در این سالکه سهم وي از زندگی من

این نهال علمی به بار نشست و این دفتر نگاشته شد؛شکیبایی و با همراهی او

و

که حضور او در این دنیا مقارن با مراحل پایانی تدوین این رساله ،»امیر«ام زندگیشادي وفرزند دلبند
بود.

به یادو

ا از او هاي زندگیترین آموزگار سراسر سالبزرگآموختم؛ بسیار ام، که هرچند هرگز ندیدمش، ام
،دانشمند فرزانه

،»زادههمایون صنعتی«دکتر ،روانانوشه
دریغا که 

...»ولی دولت مستعجل بود ،خوش درخشید«... 



و

:چکیده

یعنی روایت زرتشتی ،ترین موضوعات مورد بحث در زمینۀ تاریخ ادیانرساله به بررسی یکی از مهماین 
دارد که فرزانگان ایران باستان (یعنی مغان) آگاهی و آخرالزّمان اختصاص یافته و این موضوع را بیان می

گی و حیات بشر، نمایاندن تصویري از ادوار کیهانی، ادوار زندشناخت خود از آسمان را در جهت 
موضوع آخرالزّمان را، که به .شناختی و سرنوشت محتوم هستی، به کار گرفتندفرجامهايپیشگویی

گردد، شاید بتوان به عنوان تعابیري برخاسته از مشاهدة پیگیر آسمان عنوان موضوعی اسرارآمیز تلقّی می
ها را در آسمان جست و جو ، هنگامی که آنونههمواره در حال تغییر تلقّی نمود. این تعابیر به ظاهر معماگ

را از دست خواهند داد. به عبارت دیگر این تعاریف را شاید بتوان به عنوان کنیم، طبیعت اسرار آمیزشان
اند، در نظر گرفت. جهت اثبات فرض دادهبازتابی از اساطیر کهن نجومی، که آدمیان را با خدایان پیوند می

هاي فارسی پردازي موجود در قطعات آخرالزمانی متناي مستدل میان شمایلیسهمقایادشده، نگارنده، 
النهرین نگاري مردمان بیننامه و ... با فلکهاي زادسپرم، جاماسپمیانۀ زرتشتی همچون بندهشن، گزیده

نتا، هاي نجومی هندي مانند سوریاسیدهاهاي آشوري و نیز متن، اسطرالب»آپینمل«جومی نکه در الواح 
کنندگان آسمان در روزگار باستان به مثابه رمزگشاي تعبیري که نظارهاین مقایسه،به انجام رسانده است.

هاي پرده از اسرار بسیاري از روایات موجود در متن،اندپرداختهبه هنگام تماشاي صورفلکی و ستارگان می
این پژوهش، این نکته را روشن .داردبرمیقربانی شدن گاو هدیوشهمچونفارسی میانۀ زرتشتی

اند، در متون پهلوي به تفصیل بیان گردیدهرویدادهاي آخرالزمانی که در اوستا به اجمال وسازد کهمی
هاي ستارگان آسمانِ دائماً در حال تغییري هستند که این فرزانگان بازتابی از تصویر صورفلکی و مجموعه

قادر به تماشاي آن بودند.

موسوم به زرتشتی هاي فصلی جشنتوضیح منشأدر مورد) 1985؛ 1979(هارتنر ۀریبه عالوه نظ
بررسی و نقد نظام گاهنبارها مورد رواج تعیین دورة تقریبی آغازشماري اوستایی کهن و گاهنبارها در گاه

نجومی واقع شده و با به کارگیري نتایج حاصل از تحلیل داده هاي نجومی مندرج در اوستا با نرم افزار
ه شده است.ئاي در این خصوص اراتازهۀنظری،استالریوم

رواقی میتراییسم نقد و بررسی -در مورد منشأ هلنی)1991(دیوید اوالنسیبرانگیزبحث در پایان، نظریه 
اثر یولیانوس مرتد، »تواناخورشیدبابدرخطابه«شده و با توجه به شواهد و مطالب مندرج در متن

بابلی) -شناختی شرقی (ایرانیکیهانيآشکاري از باورهايهانشانهقراین و امپراطور مهرپرست روم که 
اندخورند، دالیل نادرستی و نقض این نظریه مورد بحث قرار گرفتهدر آن به چشم می

شناسی، آپین، کیهانالواح مل، هاي زادسپرم، فارسی میانهآخرالزمان، بندهشن، گزیدهها: هکلیدواژ
.شناسیستاره
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گفتار:پیش

هايمتنمان در آخرالزّبهمربوطدر روایات نمادهاي موجوددوبارة تفسیر جهت رمزگشایی وکوششی تازه این رساله، 
ها ارائه و با بخش از این روایات و اسطورهکوشش شده است تا تفسیري رضایتکه در آن است زرتشتی از منظر نجومی 

مشاهدات نجومیگویانه و آخرالزمانی ازهاي پیشنشانهاین موجود، تأثیرپذیري عمیق متعددو مستنداتتوجه به مدارك 
اثبات شود.آسمان در طول سالر حال تغییرو منظرة دائماً د

ها به شرح زیر است:ساختار این رساله از پنج فصل تشکیل شده که ترتیب آن
، اطّالعات کلّی مربوط به ساختار، اهداف و چگونگی انجام پژوهش حاضر شامل »تحقیقطرحکلیات«در فصل یکم، 

پژوهش، نوعپژوهش، کاربردهايپژوهش، اهدافضرورتوپژوهش، اهمیتپژوهش، قلمروپژوهش، موضوعمسأله
اند.پژوهش گنجانده شدههايپژوهش، فرضیهپژوهش، سؤاالت

العات،اطّآوريجمعروشپژوهش،، به طور عمده، به بررسی روش»پژوهششناسیروش«فصل دوم، با عنوان 
.پردازداطالعات میتحلیلوتجزیهروش

له تحقیق، أتعریف مفاهیم مرتبط با مس، به »اولیه مفاهیمووتعاریفپژوهشپیشینۀبرمروري«فصل سوم با عنوان
هاي علمی مبناي تجزیه وتحلیل هاي انجام شده، بررسی مباحث نظري و تئوريتاریخچه موضوع و سوابق پژوهش

.ها در فصل چهارم اختصاص داردداده
ها و ها و اطالعات گردآوري شده، تجزیه و تحلیل دادهزش دادهپردا، به »هاي پژوهشیافته«عنوان فصل چهارم با 
پردازد.ها میارائۀ ویرایش یافته

اختصاص یافته است.» گیريبحث و نتیجه«فصل پنجم نیز به 



فصل یکم:

تحقیقطرحکلیات
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این.شناسدبازمیست،ااساطیرياندیشۀاولیۀةمادکهرا،ادراکیتصویرهايوتصوراتازدستهآناهمیتامروزه]...[ادیان،علم«

گیریم،میمطالعهدررامذاهبترینجانشکستهکهزمانی. [...]اندعمیقمنطقیلفافوپوششفقطالیاده،گفتۀبه،]...[تجلّیات

تالشووحدتدایجاوتبیینقصدبهکوششیازناشیخودکهاست»فالسفهظهورازپیشفلسفه«گردد،میآشکارسراسرچهآن

.)51-14: 1372الیاده،(1948نوامبردومزیل،ژرژ»استکلمه،جامعمعنايبهپردازينظریهبراي

اهداف و چگونگی انجام پژوهش:. 1-1

هاي هزار الي به میزانی که خواننده را با پیچیدگی«صرفاً )21: 1372(حاضر را، به گفتۀ میرچا الیاده ۀرسال
خاستگاه آن » هاي فرهنگیحلقه«ها و کثرت و گوناگونی هاي مذهبی و ساختارهاي اساسی آنامور و واقعیت

این رساله .بندي کردشناسی طبقهتوان در ذیل عنوان تاریخ ادیان یا اسطوره، می»سازدمیامور و ساختارها آشنا 
روایات ،هاتسنّبرهاي نجومی نمادپردازيوهانشانهاثبات تأثیر گسترده و ژرفی است مستند در جهتکوشش

(با تأکید ویژه بر موضوع هانفرجام و بازسازي ج،زرتشتی مربوط به پیدایشهاي موجود در متنو باورهاي دینی 
به عبارت بهتر .ها با یکدیگرآنارتباط تنگاتنگبررسی و)ايهاي مکاشفهمتنرستاخیز و آخر الزمان، فرشکرد و

، یعنی»آخرالزّمان«مسئلۀ توان گفت که این پژوهش، کوششی است در پاسخ به ضرورت آشنایی با رموزمی
هرکس معتقد : «1رژ دومزیلکه به گفتۀ ژمطالعات ادیان و اسطورهترین مسائل موجود در دنیايیکی از مهم

.)14: 1372(الیاده، » است که در آن استاد است و لیکن آن معانی و مضامین، صعب و دشوارند

که نمودهی ین ایرانشناسی سماوي، در محدودة ده خود را معطوف به اسطورهتوجدر این رساله نگارنده 
ز اگیري از بخشی بهرهباوبارة آن صورت نگرفتهمطالعۀ میان فرهنگی جامعی دربه طور جدي هاستمدت
شناسانه طیر فرجامط با اسامرتبشنیِهندایی چند از اساطیر بنمادهگرد هم آوردن، باهاي موجودها و آگاهیداده

ونسجم در چهارچوب طرحی مشانگنجاندن،هاآنبه در صدد نظم بخشیدن ،(مربوط به رستاخیز و رجعت)
سمان و آراز مدت دمشاهدات از ناشییابی تصویرها و پندارهاي بسیار پیچیدة آشکار ساختن و درك چگونگی راه

ي را در اریات بسیترتیب جزئتا بدین؛استدر دین زرتشتیباورهاي مربوط به اسطورة آخرالزمان، بهستارگان
تفسیر درتفاوت ساساً مارهیافتینابا در پیش گرفتنِسانبدین.ارتباط با تأثیر آسمان در امور مردم آشکار نماید

ش کوش،رشکرد))ایان جهان و بازسازي آن (:فظهور منجی، پشناسانه زرتشتی (و روایات فرجامها نمادپردازي
تماعی و حیات اجدر،راه از آسمانپیچیدة تصاویر برگرفتتأثیر و آفرینی فرض نقشاست تا نگارنده بر آن بوده

.ایدنمتري در این باب آشکار جزئیات بیشو اثبات اعتقادي آدمی، 

و تفسیري ترهایی قابل قبولما را به یافتن پاسخ، هیافتیچنین رسدربه نظر میکه خواهیم دید، چنان
هاي بندهشنی (: روایات مربوط به آفرینش اسطورهدرها و نمادهاي موجود آیین،حقیقی رازهاانیمعاز ترمنسجم

1. Geoege Dumézil (1898-1986)
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رغم ظاهر ناآشنا و صور که به رساند،خواهد دینیو روایات کهنها موجود در سنّتۀشناسانفرجام) وپیدایشو
- توانمند باورهاي دینینمایشی مصور و بسیار منسجم از دستگاهدر واقع،شان،و نمادهاي غریب و غیرمعمول

تا مفهوم این دستگاه اعتقادي را که به صورتی سازدمیقادرها، ما را شناخت برخی نشانهوهستندنجومی
از میان تودة انبوه شاید بتوان رهیافتین ااب، بهتربه عبارت .نمادین در روایات به نمایش در آمده است، بازیابیم

و با زرتشتی ارائه کردهاي دیناز آموزهترو منسجمترتصویري منظّم،رانیمدارك ناهمگون ایرانی و غیر ای
دوران باستان، به شکل متقابل و در ارتباط با » مشاهدات و پندارهاي نجومی«و »تاریخ ادیان«مطالعه و بررسی

را ي دیرپاي دینی هاتها و سنّتاریخ تطور و تحول آموزهموجود درنقاط تاریک ترین برخی از مهم، یکدیگر
.روشن ساخت

بوده»2شناسیباستان-اختر«رشتۀ نوپاي درعناصر تحقیق تریناز مهمهمواره،شناخت عالئم نجومیچه گر
هاي اجتماعی شناخت و فهم چگونگی تأثیرات آسمان، بر اجتماع، فرهنگ و به طور کلّی نظامموضوع آنکه 

1981المللی آکسفورد در این رشته از زمان پیدایش آن در کنفرانس بینپژوهشگران مطالعات با این همه،،است
بیش از شناخت ، پژوهشگران در این رشتهبه عبارت دیگر. استشناسی بوده تر متمایل به مردممیالدي، بیش

فهم چگونگی مطالعه وبه،)روندبه شمار میشناسی (که خود، یکی از عناصر بسیار مهم پژوهشعالئم ستاره
شده در بیش از سه دهۀ اخیر، فرض تحقیقات انجام.پردازندمیاع و فرهنگ شناسی بر اجتمتأثیرات ستاره

نیز اي هاي تازهرا اثبات نموده و گزارش» هاي اجتماعیتأثیرات آسمان، بر اجتماع، فرهنگ و به طور کلّی نظام«
.)9: 1383(کراپ، اند این فرضیهکامالً مؤید گردند نیز میزمینۀ این علمِ نو منتشر دربه طور پیوستهکه

اهمیتی ودر واشنگتن برگزار شد 1983در سال که3»شناسیاختر-قوم«المللی بیننخستین کنفرانس 
این نگاري و تاریخ اقوام با تحقیقات به عمل آمده در ارزش اطالعات قوم، پایه با گردهمایی آکسفورد داشتهم

هاي گوناگونی که در این زمینه برگزار شد سراسر جهان به نمایش گذاشته شد. در میان کنفرانس، اززمینه
هاي بر سنّتهابرگزار شدند و تأکید آن4یرالنماي بگانۀ حیدرآباد هند بود که در افالكهاي سهکنفرانس

اقل خترشناسی آمریکا، حدجامعۀ ا» یاخترشناسی تاریخ«. الزم به ذکر است که شاخۀ اخترشناسی آسیا بود
صی، نیز در فهرست هایی تخص. برنامهدهدمیاخترشناسی ترتیب-بار در سال جلساتی را در زمینۀ باستانیک

1988از سال .المللی اخترشناسی قرار گرفتامریکن و اتحادیۀ بینالمللی پانهاي کنگرة بینبرنامۀ نشست
توسط رصدخانۀ استرابورگ وابسته به دانشگاه استرابورگ » 5م انسانیشناسی و علوستاره«عنوان اي با مجلّه

2.archeo-astronomy:شناسیباستانوشناسیستارهايرشتهبینمطالعۀ.
3. ethno-astronomy
4. Birla planetarium
5. Astronomie et Sciences Humanies
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.)11-10(همان: اي سالیانه، بنیان گذاشته شد قهنیز در اروپا نشست منط1990شود و از سال فرانسه منتشر می
:کهندرساناثبات میاین نکته را به به درستی اظهار داشته است، 6چنان که اي. سی. کراپتمامی این اقدامات، 

شناسیستارههاي تکنیکوشناسی باستان، چیزي فراتر از مطالعۀ پیشرفت دانش ستارههاي ارزش سنّت«
ود به دهد تا با وریاست و اهمیت اصلی این مطالعات در آن است که تا حدودي این امکان را به ما م

یرگذاري و نحوة تأث،شان در عالم هستیمان، از شیوة نگرش آنان به جهان و جایگاهنظام اعتقادي نیاکان
کنندة دهنده و متحولکلهاي آنان براي انطباق، هماهنگی و همراهی با نیروهاي شاین نگرش بر روش

.)11: 1383(کراپ، »شان آگاه شویمزندگی

:در منطق اسطورهمانآخرالزَّو)7رجعت (بازگشت به اصل،زمان، ادوار جهان. 2-1

که گرچه ،هاي عهد باستان موضوع بوده است؛ چه به معناي جهانی آمدنیمشغولیجهانِ دیگر، یکی از دل
اي دینی استنباط، وصف و مطالعه کرد، و چه به معنی عالَمی که شود آن را از آموزهدر افق آینده قرار دارد، می

مشغولی به . همین دل)1387:17(شاکد، زمان با زندگی ما در روي کرة خاکی در وراي این جهان وجود دارد هم
(همان: )، صورت و معنا بخشیده است 8ربارة آغاز خلقت (بندهشنجهان دیگر (آخرت)، به زندگانی و نیز تصورات د

18(.

ر احیاء به مفهوم اري به دست منجی، با تصوشناسی تا رستگهمۀ مراتب هستی، از کیهان
تواند بدان دست یابد، مطلق، که انسان گاه میحلول زمانی نو، یعنی باور به سرآغازي

دي نابوپیوستگی دارند. اعتقاد به زمان ادواري (بازگشت جاودانه) و ویرانی متناوب جهان و
اي نهاست در وهلۀ نخست نشا»احیا شده«انسان، که خود زمینۀ ظهور جهانی نو و انسان نو 

.)380(همان: استاز آرزو و امید نوشدگی متناوب زمان گذشته (تاریخ)

تر از یابیم و مهمدر نزد انسان در تمامی مراتب آرزوي فسخ و ابطال زمان دنیوي و زیستن قدسی را باز می
به طریقی انسانی و تاریخی، در زمان سرمدي، از طریق تبدیل آن، آرزوي احیاي کل زمان یا توانایی زیستن،

ها و یم. امید به احیاي کامل سراسر زمان در همه اسطورهکناي جاوید را مشاهده میزمان دنیوي به لحظه
اي متضمن ادوار کیهانی آشکارا و به روشنی بازتاب یافته است: هر دور به نحوي مطلق آغاز می گردد؛ زیرا آموزه

حسرت زمان «آسا، قاطعانه ملغی و منسوخ شده است. هر گذشته و هر تاریخ بر اثر به پایان رسیدن برق

6. E. C. Krupp.
7. re-integration
8. Bundahišn
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تعبیر » مذهب اصالت روح«سازد نباید با وجه نظري مبتنی بر چنان الیاده به درستی خاطرنشان میا ر» سرمدي
کرد؛ زیرا از دیدگاه اصالت روح، هستی خاکی با همه الزاماتش به خاطر معنویتی که در ترك عالئق هست 

و ملموس و اعتقاد وي به گواه بر اشتیاق انسان به بهشتی عینی ،آرزواین ؛ برعکس شوداعتبار تلقی میبی
پذیر است و به عبارت اکنون، در زمان حال، امکاندستیابی آن در همین خاکدان و بر گسترة زمین است که هم

و نوعی جاودانگی » بهشت زمینی«بار هاي کهن زمان و مکان قدسی با خاطرات حسرتدیگر اساطیر و آیین
).381: عی دست یافتن به آن بشود (همانتواند مدگردند که آدمی می یا محسوس برمی» شدهتجربه«

زمان، ادوار جهان و رجعت (بازگشت به اصل). 1-2-1

مذهب است؛ زیرا تجربه یا ادراك زمان اقوام نخستین 9مسئلۀ زمان از دشوارترین موضوعات پدیدارشناسی
کامالً با تجربه و ادراك زمان نزد انسان کنونی برابر نیست. این تفاوت شاید ناشی از گسسته نبودن تجربه و 

اي در نزد اقوام ابتدایی است. ساختار تجربه و ادراك زمان ادراك زمان دنیوي از مقوالت زمان مذهبی اسطوره
ه امتیازوزمان قدسی و وجمفهومکند.ادوار دنیوي را به زمان قدسی بر وي آسان میتبدیل،ان ابتدایینزد انس

: که چندین معناي متمایز را در بر دارداستايداراي ابعاد چندگانه» دنیوي«زمان باآن 

عنی ن قدسی ین، زمامازي زمانی و موسم برگزاري رسم و آیین باشد و بدین علّت، آن امعنبه ممکن است . 1
رود.ذاتاً متفاوت با زمان دنیوي به شمار می

شود و یمازیافته باده و ممکن است منظور از زمان قدسی، زمانی اساطیري باشد که گاه، از طریق آیین اع. 2
: 1372یاده، (الیابدمیگاه از رهگذر تکرار ساده و مختصر عملی، که واجد صورت مثالی اساطیري است، واقعیت

365(.

.هاي کیهانی (به عنوان مثال قداست ماه) باشدتواند دالّ بر وزن و آهنگمی. 3

گاه قداست (امر قدسی) گردد. کافی است در هر لحظه ممکن است جلوه،اي از زمانبدین ترتیب آنی یا بهره
س) آن لحظه یا پارة زمان، قدرت قداست یا الوهیت تجلی کند تا لحظه یا برهۀ زمان مزبور استحاله و امتیاز (تقد

که بوده و ، همچناننهایت قابل تکرار باشد. زمانپیدا کند و بر اثر تکرار (و تجدید) یادآوري شود و بنابراین تا بی
). این 366-365تواند این امر فوق طبیعی فوق انسانی و فوق تاریخی را، مکشوف سازد (همان: هست، می

شوند واز این لحاظ که مدت زمانی با ساختار قدسی به هاي تجلی قداست هر سال تجدید میلحظات یا ثانیه
آیند؛ یگانه و واحدي به حساب می» زمان«ها، ها و قرنلروند، پیوستگی و استمرار دارند، و در طول ساشمار می

اي توان به مانند مدخل و دهانهاما این مانع از آن نیست که به ظاهر هر چند گاه تکرار شوند؛ از این رو آنها را می

9. phenomenology
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جادویی)–زمان اساطیري (دینی 10هاي خارق عادتآسا بر زمان کبیر تصور کرد که به لحظهزودگذر و برق
دهند تا در زمان دنیوي رخنه کنند.امکان می

. ندخی دارهنگ عامه جایگاه واال و شامتناوب (نوبتی بودن) و تکرار در اساطیر و فرمفاهیم 
توان ه میکنهایت زمانی اساطیري است اي کاربرد بیبه معناي، تناوب، پیش از هر چیزاسطورهدر دین و منطقِ 

به آن زمان ان حال)از زم(اکنوند). همۀ اعمال آیینی این ویژگی را دارند که آن را حاضر کرد (به حضور خوان
حض ه و دیرین، به مازه کهنر انده(اساطیري) بپیوندند یا در آن زمان انجام گیرند. زمانِ ناظر بر واقعه مورد نظر، 

ش ز به نمایبا«، دیگرشود و به عبارت شود حاضر میکه با برگزاري آیین مورد نظر یادآوري یا تکرار آن
ز تی اشود بلکه به راس). چرخۀ زندگی خدایان و قهرمانان فوق بشري صرفاً تذکر داده نمی368(همان:» آیددرمی

را زمان زی؛گذر استاریختد و هر مؤمن راستین، باید حس کند معاصر آن وقایعِگذربرابر دیدگان مؤمنان می
ثربخشی الزم ایري شرطابد. این همزمان بودن با لحظات سترگ اساطیتجلّی قداست، از طریق تکرار حضور می

.)369-368(همان: اي (جادویی) است سطورها-یا کارآیی پدیدة دینی

معناي هستند که به اتّفاقدینی-تناوب، تکرار و دوام حضور ، سه ویژگی زمان جادویی
. خدایان سازندنیوي روشن میناهمگونی زمان تجلّی قدرت و زمان تجلّی قداست را با زمان د

چینی،کشاورزي و غیره) هاي اساسی انسان در زندگی (صید،شکار، میوهها را چون همۀ فعالیت، آیین»نیاکان«یا 
شود، به تقلید اند. هر بار که آیین تکرار میاند، تعیین کردهشده» دنیوي«که بعدها، گرچه به طور ناقص، اعمال 

گیرد. صورت پذیرفته است) انجام می- زمان اساطیري–ایان (عملی که در آغاز زمان از عمل مثالی و ازلی خد
تأثیر این تکرار، در عین حال، استقرار و حاکمیت زمان اساطیري خدایان و نیاکان نیز هست. بنابراین ، فرد، خواه 

ت و ممکن نیست آن خود همان قهرمان گردد خواه با وي همزمان شود، در زمان اساطیري که اکنون حاضر اس
کند. وي با تکرار عملی مثالی و ازلی، در زمان قدسیِ بدون تاریخ، را با هیچ زمان دنیوي درآمیخت، زندگی می

. بنابراین )370-369(همان:گردد که زمان دنیوي ملغی شود یابی یا سیر، زمانی ممکن میزند و این راهغوطه می
یابد؛ از این جهت دربارة دوران اساطیري نباید به زمان اساطیري راه میانسان ابتدایی از رهگذر هر عمل آیینی 

فقط چنین پنداشت که سپري شده است، بلکه باید همچون زمان حاضر و آینده نیز بدان اندیشید؛ یعنی آن به 
دهی مانند حالت یا به مثابه یک دوران در نظر گرفت که دورانی است خالق؛ بدین معنا که آفرینش و سازمان

هاي که کشف و شناساندن همۀ فعالیتصورت گرفته است، چنان11(ازل)» دستروزگار دور«کیهان در آن 
ساز.مثالی و ازلی بدست خدایان و قهرمانان و نیاکان فرهنگ

1 0. paradoxal
1 1. in illo tempore
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» انواع«در ازل، در دوران اساطیري، همه چیز ممکن بوده است. در آن هنگام ، هنوز، 
بودند. از سوي دیگر همین سیالیت صور، در منتهاي »سیال«تثبیت نشده و اشکال و صور، 
رسد و حیات به پایان می»تاریخ«یعنی زمانی است که 12زمان، از جمله عالمات آخرت

آن «. تجدید یا اعادة )370(همان:شودسراسر جهان (دیگربار) در زمانی قدسی و سرمدي آغاز می
ساطیري (زمان کبیر)، حاصل هرگونه آیین و هر عملی با معنی و هدفدار ست)، یعنی زمان الَ(روز اَ» روزگار کهن

زمان آغازین چون «و» اي از زمان آغازین استهر آیین تکرار پاره: «13لیودرهیچ تمایزي است. به گفتۀ وانبی
شود. براي فهم زندگی، کافی است رود. آنچه روزي روي داده است، پیوسته تکرار میالگوي هر زمانی به کار می

. )371(همان:» که اسطوره را شناخت

شود، فقط با شماري تجدید میگاهن قدسی که عموماً در اعیاد همگانی، از طریقتواند به زماهر کس می
وج از رگرایشی به خدیده،پتکرار عملی مثالی، آرمانی و اساطیر ، در هر لحظه دست یابد. به عبارت دیگر، این 

اند؛ یعنی، به گفتۀ مارسل . اعیاد در زمانی قدسی واقع)372:(همانهاي اجتماعی تجدید زمان قدسی است چارچوب
ي شده و نیوي سپردترین نکتۀ نهفته در اعیاد متناوب، آرزوي الغاي زمان مدي. مهمموس، در زمان ابدي و سر

اي جدید را ورهدداده و اي از زمان پایاناست و به عبارت دیگر، کار اعیاد متناوب، که به دوره» زمانی نو«تجدید 
. )373(همان: گشایند، تجدید حیات کلِّ زمان استمی

ش آفرینيِها بر این فرض است که تکرار رمز، استوار بودن آنآیینی ساالنهمراسم ویژگی مشترك همۀ 
ها عبارت است از حذف و و هدف مشترك تمامی آن)378(همان: شود کیهان، متناوباً، موجب احیاي زمان می

.)379(همان: ابطال زمان گذشته و نسخ و الغاي تاریخ از طریق بازگشت مستمر به ازلیت 

15مانآخرالزَّو14شناسی (معاد)فرجاممفاهیم. 2-2-1

ترین خصوصیات از جمله مهم، »شناسی (معاد)فرجام«و » تکوین کیهان«وابستگیِ متقابلِ دو مفهومِ توأمانِ 
واین دین که در سرتاسر دوران تکوین و تحول تاریخیاستهاي دین زرتشتیثابت و شاخص موجود در آموزه

شناختی (معادي) در ایران، با مفاهیم . مفاهیم فرجام)22: 1387(شاکد، م روشن گاهان است یکی از معدود مفاهی
آفرینش مربوطند و توصیفات آفرینش جهان، سخت با پایان آن به هم پیوسته است و به عبارت دیگر، آفریننده، 

ها این خی اجزاء این توصیفزمانی که جهان را به وجود آورده، پایانش در خاطر داشته است. نگاهی کوتاه به بر

1 2. eschaton
1 3. Van der Leew
1 4. eschatology
1 5. apocalyptic
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و )91: ب1381شاکد، (گیرد . مسئله از تکرار رویدادها سرچشمه می)18(همان: مطلب را آشکار خواهد ساخت 
یا عالم ماده (بندهشن) نیاز به توضیح یا توجیه و یا به عبارت دیگر، بیان کارکردها و دالیلی دارد آفرینش گیتی

شناسی نظر از منشأ آن، در بحث فرجام. وجود شر، صرف)77(همان: ها آفریده شده است که گیتی به سبب آن
مان در دین زرتشتی، شرط الزم منطقی براي یابد و بنا بر این وقوع و بروز حوادث آخرالزَّپاسخ نهایی خود را می

).43: 1387(شاکد، آغاز جهان است 

است که به طور عمده، به شخصیت 16)معادي(شناختیگانۀ فرجامموضوع آخرالزَّمان یکی از مضامین سه
ایی که به رویداده. )225-224ب: 1970(شاکد، انجامید پردازد که به پایان جهان خواهد اي میمنجی و فاجعه

اند که در آن نبرد میان دو مینو به اي در تاریخ جهانانجامند، نمایانگر مرحلهنوسازي جهان و وقوع آخرالزَّمان می
. در این تضاد، طبیعتاً لحظۀ پایان جهان، پاسخی به )93: ب1381شاکد، (رسد شدیدترین مرحلۀ خود می

.)81(همان: هاي مربوط به عدل الهی است پرسش

اي است با منشأ رود، واژه، که به طور معمول براي بیان این مفهوم به کار می”Apocalyptic“واژة 
صرفاً «“Apocalyptic”. در واقع 18است» 17مکاشفه«یونانی که معادل دقیق آن از نظر معنایی، واژة آشناي 

ذاتاً “ocalypticAp”و 19گوییو بنابراین پیش» [...] مکاشفه«واژة دیگري است براي داللت بر 
تجلّیِ«نیز چنین آمده است » گوییپیش«. در تعریف )57: 1984؛ بویس، 1، ي. 14: 1914(چارلز، 20»اندفمتراد

گانه) دریافت اما از طریق الهام از جانب یک الهه معمولی (: پنجتوان آن را از طریق حواسمعرفتی است که نمی
. به گفتۀ )57: 1984(بویس، » شودحاصل می» 21دانندة سر«ر خود فرد دیگري دۀگویانیا نیروي ذاتی غیب

هاي معادي آموزه«)، عبارت است از Apocalypticمعناي عرفی این واژه ()387: 1983(هولتگارد 
».هایی تقسیم شده استکه به دورهاند نهاده شدهشناختی) که در چارچوبۀ یک تاریخ کیهانی (فرجام

مرگ،ازپسزندگیبهکه) Individual eschatology(فرديشناسیفرجام.1شناسی (معاد) عبارتند از: در فرجامموضوعات اصلی مورد بحثدیگر . 16
ازعبارتندآندربحثمورداصلیوضوعاتمکه) Universal eschatology(جهانیشناسیفرجام.2.پردازدمیدوزخوبهشتکیفروپاداشوداوري

).225: ب1970شاکد،) (جهاننوسازيهمگانی،داوري،)The Resurrection(رستاخیز
1 7. revelation

. در 29-1983:9اسمیت، ←، در زبان یونانیِ پس از دوران کالسیک، AΠOKAΛYΨIΣو AΠOKAΛYΠTΩدر مورد کاربرد اسم و فعل .18
رونیکی، ویرایش (نسخۀ الکتLongmanدر فرهنگ انگلیسی ازآن مشتق شده است،apocalyptic، که apocalypseمورد منشأ و ریشۀ واژة 

چنین آمده است:،)2009
Apocalypse:

Word origin: from Greek, from apokalyptein ‘to uncover’, from apo- ‘away from, off’ + kalyptein ‘to
cover’.
1 9. prophecy

که تاریخ رفتبراي اشاره به آن دسته از آثار مقدس دینی به کار میبه طور عمده ”Apocalyptic“گفتنی است که در مطالعات یهودي، در ابتدا واژة .20
).24: 1914، چارلز(گردد میباز و عهد جدیدعتیقفاصل تدوین عهد ها به دورة حد تصنیف آن

2 1. seer


