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 قياول: در عهد عت فصل -اِن جهانيآخرالزمان و پا

  ديتمه

، مدام يات بشرياست که در سطوح مختلف ح ياتکرار شونده يهااز اسطوره« خيان تاريپا»ا ي آخرالزمان

ات يان حيک حکومت، پاي ييان فرمانروايک فرد، پاي يان زندگين سطوح عبارتند از پايشود. ايشده و م يبازخوان

ان، ياپ يهان نقطهيا يم، همهيکنيم يکه در آن زندگ ينين زميا يان زندگيپا يک تمدن، و حتيگ و ک فرهني

ست. اسطوره يمرده ن يهاقصه« اسطوره»آخرالزمان است. منظورم از  يتکرار شونده ين اسطورهياز هم ييهاهيال

 افتد و هرين روزگاران به تناوب اتفاق ميورترتکرار شونده که از د يعين مجال عبارت است از داستان وقايدر ا

 شوديبا آن مواجه م ياگونهبه يا هر تمدني يقوم

 شيدايپ يابد و مقدمهيتولد  ياتازه يدهي، ممکن است ايرانياست اما از دل هر و يرانيآخرالزمان همراه با و

به آخر راه ن يشيپ يهادهيا ياست که همه يهنگامز، ين يا آخرالزمان هر تمدنيخ يشود. غروب تار ياتمدن تازه

 .رفتن ندارند يبرا يگفتن و راه يبرا يگر حرفيرسند و ديخود م

م نا و بدون کيع يقبل يشده يست که همان راه طين نيا يآخرالزمان، به معنا يرسد تکرار اسطورهيبنظر م

 يامتر و گافتهيکمال  يد، به نوعيآيد ميپد يرانيز دل هر وکه ا ياتازه يدهيشود، بلکه هر ايو کاست تکرار م

د. بنا بر ن نکته هم باشيانگر ايتواند بيخ، ميا درس گرفتن از تاري« عبرت از گذشته»فراتر از گذشته است. مفهوم 

و  باالتر ي، افقيااست که با هر دور تازه يياستعال يآخرالزمان، چرخش يتوان گفت که تکرار اسطورهين ميا

 .کنديز تجربه ميش را نيتر از پافتهيکمال 

ارت نجا، عبيدر ا "زمانه "بيرون از ما مطرح نيست. بلک يعِتطب يارهايبا مع "زمان" ن نوشته،ين، در ايهمچن

ده در آن فرصِت حضور يک اي يا حتيک فرهنگ و تمدن، يک ملت، يک فرد، يکه   يا فرصتي ياست از مجال

د، ـونشيرده مـانسان شم يزمان برا يريگل سنجش و اندازهيد و ماه که وسايمانند خورش يعياصر طبابد. عنييم

 ا آن تمدن هنوز زنده باشند. يدارند که آن فرد  ينيزنده و ع يک تمدن، حضوري يا برايک فرد ي يبرا يتا هنگام

 ين واقعه تا هنگاميکند، و ايروب مما غجاِن کند و در يما طلوع مجاِن د در يان است که انگار خورشـچن
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از ما،  يرون از ما و جدايب جهاِن يدر باره« زمان»نجا مفهوم ين جهت در ايم. به هميتداوم دارد که ما زنده باش

 .ستيمورد نظر ن

 نسبتا يرهايها و سپس در قرآن با تعبليق، در انجيکه در کتب عهد عت« آخرالزمان» يگر، اسطورهير ديبه تعب

ها نموده شده ستارگان و تزلزل کوه يد، فروپاشيده شدن خورشيچيچون درهم پ يعيمشابه آمده است، با وقا

تامل در  يهان اشاره دارد، اما با اندکينظم گ يو فروپاش يب جهان هستيع اگر چه ظاهرا به تخرين وقاياست. ا

 .انسان است يهادهيات و فرهنگ و ايح ع و حوادث، معطوف بهين وقايافت که ايتوان دريمتون مورد نظر م

 يهم که شعله يهنگام 1ده شده استيانسان آفر يز براينش، همه چيآفر ياسطوره يرهايهمانگونه که در تعب

اه يکهنه، س ييد و ماه و ستارگان، چون پاره نمدهايد چنان است که خورشيگرايم يدر انسان به خاموش يزندگ

اها با خروش يشوند و دريآوار م يکر آدميها بر پد، کوهريگيظلمت همه جا را فرا م 2زنديرين شده و فرو ميو چرک

 .آورنديها هجوم ميم به خشکيو مهابت عظ

شود، چنان است که نظم يم يرانيگرفتار آشوب و يات آدمي، همان هنگام که حيان زندگيپا يدر نقطه

 يوانه وار به سويز، ديهراس انگ يهااز عقاب يچون انبوه يو تباه يرانيگسلد، ويز از هم مين يجهان هست

 آورند. يش انسان هجوم ميخو يطعمه

ست، يا نداشته باشد مورد بحث نيداشته باشد  يها همخواندهيعت و پديت طبيبا واقع ييرهاين تعبينکه چنيا

رون از ما هم خواهد بود، اما به يعت بيو طب يعتا شامل جهان واقينها يرانين ويکالن، بسا که ا ياگر چه در نگاه

 .ان مورد نظر استيپا يانسان از نقطه يشتر تلقينجا بيرسد در اينظر م

الم ، که در کيستارگان و از هم گسستن نظم هست يد و ماه، فروپاشيک شدن خورشين داستان تاريبنا بر ا

                                                           
الء ياه به آسمان پرداخت و بر آن احاطه و استد، آن گين است براى شما آفريآنچه در زم يخداوند است که همه -1

از سوره  ۹۲ يهي) آزى بس دانا استيکسان برآورد و همان خداوند بهر چيافت، پس آن را هفت آسمان پرداخته و ي

 (بقره

 م واقع شد و آفتابيعظ يدم که زلزله ايام که: چون مهر ششم را گشود، دوحنا گرفتهير را از مکاشفات ين تعبيا -۹

 (1۹ه يوحنا، باب ششم، آيد و تمام ماه چون خون گشت و..) مکاشفات ياه گرديس يچون پالس پشم
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اره به رون از ما نباشد، بلکه اشيعت بيدر طب ياقع بودگک ويد صرفا محدود به ياء سلف بارها تکرار شده، شايانب

 .انسان باشد يان زندگيپا ينقطه

خاص  يتمدن يک دورهيان يا پايات انسان يو ح يافتن زندگيان يانگر پاين حال که بيان، در عيپا ينقطه

 .خته استيز درهم آمين «جزاء»و « انتقام»، با مفهوم ينين دين در مضامياست، همچن

ت اما رفته اسيمشترک و پذ ينان، امرنيديباوران و بنيد يان برايپا يگر، فهم انسان از نقطهير ديبه تعب

 ن باوران، خداوند از بدکارانين است که در نگاه ديگرداند ايز ميمتما ينير ديرا از غ ينيد يشگيآنچه نظام اند

 .خواهد دادنجات  يرانيکوکاران را از ويانتقام خواهد گرفت و ن

 :قيان در عهد عتيپا ينقطه

ا همان ي« بازگشت يمرِگ ب»ست، يزنده شدن پس از مرگ چندان روشن ن يدهيق که اين عهد عتيدر مضام

وم زند. گزارش باب سياو رقم م يآدم، برا يکاردانسته شده است که خداوند به سبب گناه يان، انتقاميپا ينقطه

 :آدم، خداوند گفت ين نکته اشاره دارد که پس از نافرمانيدم به همش از داستان آيدايکتاب پ

 1شد يبه خاک راجع خواه  و يتو از خاک هست

 يات است اما در اسطورهيح يموجودات زنده در عرصه يان همهيمشترک م ير شدن، امريد مثل و کثيتول

در برابر مرگ  يانکه چارهيا يا، براد که آدم و همسرش حويآين بر ميحا چنينش، از گزارش تورات تلويآفر

 يهار نموده و در قالبيد آوردن فرزندان، تالش کردند تا خود را کثيد مثل و پديق توليباشند، از طر دهيشياند

 .کنند يابيتازه باز 

 له،يافراد قبن معنا هم هست که مجموع ي، به اارنددخود را  ينام جد اعال ينحوها که هر کدام بهلهيل قبيتشک

 دــاسنـشنيم خود يت جد اعاليرا در پرتو هو ت خوديانگارند و هويخود م يخود را همان جد اعال

ت يالشعاع هوتحت يت فرديشود و هويشمرده نم يزيهر شخص، چندان به چ يت فرديکرد، هوين رويدر ا 

 .است يجمع

                                                           
 1۲ه يش، باب سوم، آيدايپ -1
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لکه ک فرد بيراندن يخود را نه در م يکارکرد اصلت و يان، اهميپا ين قابل درک خواهد بود که نقطهيبنا بر ا

 يا عذاب برايچون طوفان نوح  يعين گونه است که در وقايله جستجو کند. احتماال به هميدر انهدام کل قب

سدوم و گمورا  يکه عذاب بر شهرها يهنگام يعنيبه کودکان نشده است.  ياچ اشارهيسدوم و گمورا، ه يشهرها

جانوران و  يتمام يبلعد، حتيا زنان و مردان شهر، بلکه کودکان را هم در خود فرو مشود، نه تنهينازل م

 :شونديم يا همان انتقام الهي« انتها»، «انيخط پا»شوند که يم ياواقعه يز طعمهيان و احشام نيچهارپا

پرندگان هوا را،  م و حشرات وين محو سازم، انسان و بهايزم يام، از رودهيخداوند گفت: انسان را که آفر

 1شانيکه متأسف شدم از ساختن اچون

 ان، با حوادثيآدم يان به سبب گناهکاريپا يدن به نقطهين تورات چنان نموده شده است که رسيدر مضام

ر يو غ يمسر يکشنده يهايماريها و انواع بيها، خشکسالليها، سها، طوفانمانند زلزله يعيمرگ آور طب

مانند طوفان نوح و قوم  ييهادارند در قالب داستان يعيکه اغلب منشاء طب ياست. حوادث مرگبار، همراه يمسر

ه خداوند شمرد يداور ير شده است و نوعيبه انتقام خداوند تعب ينيها است که در باور دن آنيترلوط، از مشخص

د و ماه يخداوند، خورش يان و داورياپ ينشان دادن نقطه ين رهگذر بوده است که برايشده است. احتماال از هم

ز رو يشوند برايدر دست خداوند م يها است، ابزاروابسته به آن يات آدميز که حياها نيها و درو ستارگان و کوه

 :انددهيز نامين« يروز داور»و « روز جزا»، «روزخداوند»ن روز را يانتقام. ا

 ياه ميک است. آفتاب و ماه سيقضا نزد يرا روز خداوند در واديقضا! ز يها در وادجماعتها، جماعت

 2…دارند يشوند و ستارگان تابش خود را بازم

کان ين گناهان ويگناهکاران دانسته شده است و ب يشتر برايو روز انتقام، ب« انيپا ينقطه»ينين ديدر مضام

 يت نوعين روايرسد در اياما به نظر مبند. اييدست م ييکه دل در گرو خداوند داشته باشند به نجات و رها

ل و امراض که انتقام خدا شمرده شده است بسا يچون طوفان و زلزله و س يتناقض هم وجود دارد. حوادث مرگبار

                                                           
 ۷ه يش باب ششم، آيدايپ -1

 1۱و  1۱ات يل باب سوم آيونيکتاب  -۹
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 يگناهيب هستند که عالوه بر يکسان يافتگانجاتنا يبلعدد. گويرا هم در خود فرو م ياريگناهان بسيکه کودکان و ب

 .خداوند هم باشند يسو ن منتخب ازيهمچن

ش آمده، مربوط به داستان طوفان نوح است. يدايگناهان در کتاب پيکه در مورد نجات ب يتين روايترکهن

خود را  يهادهيآفر يرد همهيگيم مين از شرارت انسان شده است، تصميت، خداوند که اندوهگين روايمطابق ا

 نوح و يد، اما نوح در نظر خداوند مورد توجه قرار گرفت. داستان کشتاعم از حشرات و جانوران و انسان نابود کن

وند داده يآخرالزمان پ يرا به اسطوره «نجات»است که مفهوم  ييهااز نمونه يکيطوفان،  يرانينجات نوح از و

وند ين پيز همگر ايد يا، نمونهيرانيسدوم و گمورا، و نجات لوط از آن و يداستان قوم لوط، انهدام شهرها1است.

 2آخرالزمان با مفهوم نجات است

له بلکه با يقب يک شهر بزرگ، نه تنها با جد اعاليمردمان  يت همهيچنان نموده شده است که هو يگاه

که قرار است خداوند از آن  يرد و هنگاميگيت او قرار ميالشعاع هوخورد و تحتيآن شهر گره م يت فرمانروايهو

داستان فرعون  .کنديکنند گرفتار عذاب ميم ين او زندگيرا هم که در سرزم يمردم يد، تمامريفرمانروا انتقام بگ

اب است که در کت ييهااز نمونه يکيان فرو فرستاد، يکه خداوند بر مصر ييها، و انواع عذابيمصر به روزگار موس

 3اد شده استيخروج از آن 

سدوم و گمورا، به هرحال  يشهرها ين نوح و ماجراهمچون طوفا ييهاداستانن حال، صرف نظر از يدر ع

که ضمائم تورات گر يآثار د يمحتوم است. برخ يران، امريکان و چه از شريچه از ن يهر فرد يمرگ برا يواقعه

ه ب يکه ربطاند اد کردهي ياان به گونهيپا ينقطه ين شده است از واقعهيشود و بعد از تورات تدويشمرده م

تادن فرس يم که خداوند به جاينيم ببيتوانيال ميها را در کتاب حزقن نمونهي. اندارد يعـيطب و يهانيحوادث ک

 .گر را منهدم کننديد يخود، قوم يزد تا با هجوم نظاميانگيرا بر م يطوفان و صاعقه، قوم

 مصر، پادشاه يستارگان را برا يد و ماه، و فروپاشيک شدن خورشيتوان تارين ميال همچنير همان کتاب حزقد

                                                           
 ۶ش، باب يدايکتاب پ -1

 1۲و  1۱از باب  يهمان، قسمت -۹

 ۲کتاب خروج باب  -3
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 :ر کرديشخص فرعون تعب يبرا يو روان يدرون يابه واقعه 

ک کرده، آفتاب را به ابرها يد و ستارگانش را تاريکه تو را خاموش گردانم، آسمان را خواهم پوشان يهنگام

 يرهاين يکه تمامد، يفرما يهوه ميخود را نخواهد داد. و خداوند  ييساخت و ماه روشنا مستور خواهم

 1نت خواهم آورديبر زم يکيتار اه کرده،يتو س يدرخشنده آسمان را برا

ده يد يشتريرها با وضوح بين تعبيآمده است، ا يعمر آدم يانيپا يهااز لحظه ييرهايدر کتاب جامعه که تصو

به  شود، آواهاينور ميا بهک و پنجرهيد و ماه تاريکه در بستر مرگ قرار گرفته است، خورش يکس يشود. برايم

درهم شکسته به  يانهيپنداشت، چون سفال ين ميزر يکه خود را همچون جام يند، و آدميگرايم يخاموش

 .2گردديخاک باز م

ن ياما در اغلب مضام 3حتوم دانسته شده است،م ي، امريو هر تمدن يهر کس يان، برايپا يدن به نقطهيرس

 .دشويوند زده ميگر که معموال نازاده و ناشده است پيد يان به آغازيپا ين نقطهي، اينير ديغ يو حت ينيد

م باز ه ياد آور شدم اما چنان آغازين در داستان طوفان نوح يش از ايگر را پيد يان به آغازيپا يوند نقطهيپ

ر شدن پرداختند، باز هم نسبت به خداوند ين به کثين زميان در همي، تکرار گذشته بود. باز هم آدمياديتا حدود ز

دس خداوند ق يرسوالن خداوند را که در خانه يح، بسيمس يسير عيگر ستم روا داشتند و به تعبيکديو نسبت به 

 4دنديبه قتل رسان

ت، يحين مسيان در مضاميپا يباشد تا مفهوم نقطهدست به دست هم داده  ياديع زيد وقايرسد باينظر مبه

شه. يهم ين برايزم يجهان و انهدام قطع يهمه يرانيو يعنيگسترده از آن باشد که در طوفان نوح آمده بود.  يبس

ن يدر ا يبا زندگ يد ربط چندانينسبت داده شده است که شا« ملکوت»به نام  يبه قلمرو« گريآغاز د» در عوض 

 .باشد ن نداشتهيزم

                                                           
 ۱و  ۷ات يآ 3۹اب ال، بيحزق -1

 از کتاب جامعه، باب دوازدهم ياقتباس -۹

 (اعراف)۷ يو چهارم از سوره يس يهياشاره به آ -3

 3۱ه ي، آ۹3، باب يل متيانج -4



Ali-tahmasbi.com    قيفصل اول: در عهد عت ان جهان يطرح آخرالزمان و پا -  

 
7 

مان داشته يرا درک کرده و به او ا« القدسروح»شود که يسر ميم يهنگام يهرکس ياما ورود به ملکوت برا

توان از آن داشت. يض ميمتفاوت و گاه ضد و نق يهاليده، چندان پر رمز و راز طرح شده است که تاوين ايباشد. ا

 ل است؟ياسرائ يه خداهويل آمده، يوئيا نجات دهنده، آنگونه که در کتاب يآ

زند و آواز خود را از يون نعره ميدارند. و خداوند از صه يشوند و ستارگان تابش خود را بازم ياه ميآفتاب و ماه س

 1. ل خواهد بودياسرائ يقوم خود و پناه بن يشود، اما خداوند ملجا ين متزلزل ميکند و آسمان و زم يم بلند مياورشل

 يرگيد يدهنده يا تسلياست؟  يناصر يسايح و نجات دهنده همان عيها، مسلينجات ايروا يا مطابق برخي

آورد يد ميپد يدر گوهر وجود آدم يسيدگرد ينوع« القدسروح»ا ياد شده است؟ يوحنا از او يل ياست که در انج

تدا نجات، اب يئلهش از طرح مسيح خواهم، اما پيشتر توضين نکته را در ادامه بيخواهد شد؟ ا يکه سبب نجات و

 .ح دارميمس يسيدر کالم ع يو فروپاش يرانيکوتاه به موضوع و يگذر

ه ان آمديپا يح در مورد نقطهيش از مسياء پيز که در کالم انبيات هراس انگيآن آ يد بتوان گفت همهيشا

 يادهيبود که ملکوت به عنوان ا تازه ين بازخوانيرد. در هميگياز آن صورت م ياتازه يها بازخوانليبود، در انج

ر يتکو ي، با آنچه بعدها در سورهين بازخوانيدا کرد، اما ايخود را پ يي، شکل نهايمعنو ينيا سرزمينسبتا تازه، 

 .جهات متفاوت است يآمد از برخ

 مشهد/13۳۱چهاردهم مرداد ماه 
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