
  شناختی عرفانی و اسطورهادبیات  فصلنامۀ
  90زمسنان ـ  25 ـ ش 7س 

  
  
  
  
  

  مقایسۀ جاودانگی در اساطیر زرتّشتی و سامی
  
  

  آذرمکان... ا دکتر مهدي رضایی ـ دکتر حشمت
  استادیار زبان و ادبیات فارسی مجتمع آموزش عالی کازرون ـ استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان

  

  چکیده
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  مقدمه
. مرگـی اسـت   موضـوع جـاودانگی و آرزوي بـی    ،ملـل مختلـف وجـود دارد    ادیـان یکی از موضـوعاتی کـه در   

انـد، بـه دو علـت     و از آن محروم شـده   مرگی بوده دنبال بیه و یا کسانی که ب جاودانهاي  گیري شخصیت شکل
خواهان دوام زندگی اسـت و از فنـا گریـزان اسـت و بـرایش       از نظر فطرياول اینکه بشر : صورت گرفته است

گروهی به جهـان دیگـر معتقـد شـدند و     بنابراین م زندگی به فنا برگردد؛ از چشیدن طع پسنیست که پذیرفتنی 
هـاي جـاودانگی    اسـطوره . مرگی بشر صحه گذاشـتند  هاي جاودانگی بر امکان بی گروهی هم با آفرینش اسطوره

از این منظـر جـاودانگی علتـی     .بدین دلیل پدید آمدند تا دغدغه بشر و ترسش از مرگ و نیستی را کاهش دهند



اش ریشه در اکنون و حال دارد؛ اکنونی که هیچ وقت نباید تمـام شـود و    جاودانگی در مفهوم فردي. فردي دارد
  .بر این مبنا، جاودانگی تداوم حال است

علت دوم این است که برخی از جوامعی که نتوانستند در مدت زمانی معین به آمال خـود برسـند یـا عقیـدة     
هـایی را آفریدنـد کـه در آینـده، آرزوي سـیادت قـوم یـا         اساطیر خود شخصیت خود را به همگان بقبوالنند، در

گاهی منجی تنها در . آیند و منجی قوم خود خواهند شد این موعودها روزي می. بخشند مذهب خاصی را تحقق 
کسـی کـه   گذشته است؛  آینده خواهد آمد و لزوماً اینک زنده نیست؛ اما در بیشتر موارد، منجی آینده، قهرمانی از

او تا روز معینی در خفا خواهد ماند و سرانجام قیام  .ها پیش متولد شده و توانسته است تا امروز زنده بماند سال
  .خواهد کرد

 
  جاودانان ایرانی

» سه تن از جاودانان ایران هم جان دارند و هم جسم و سـه تـن تنهـا جسـم دارنـد      "روایات پهلوي"بر اساس «
  :ند ازا سه تنی که هم جان دارند و هم جسم عبارت .)1694: 1376وندیداد (

  .پشوتن اینک در گنگ دژ زنده است. جاوید شد )1(س فرزند گشتاسب که با خوردن شیر مقد: 1پشوتن -1
 .از وي به جز نام، اطالع چندانی نقل نشده است: 2یوشت فریان -2

امـا  . اردوي تورانیـان قـرار دارد   در، اغریـرث  شـاهنامه بـر طبـق   . وکستان اسـت سئاو اینک در : 3اغریرث -3
. )575: 1363؛ صـفا  13کـرده  / 15یشـت  : 1370اوستا . ك.ر(شود  افراسیاب کشته میوسیلۀ  بهاو . شخصیتی نیک است

 .شود چون شهید، زنده فرض می. یافته از جاودانگی وي باشد اي تحول شاید بتوان گفت شهادت او گونه
  ظاهر خوابند و به شکلی نیم مـرده بـراي آخرالزمـان خویشـکاري دارنـد،     در اما  ،سه تن که تنها جسم دارند

  :ند ازا عبارت
بـه   شاهنامهدر است و  در متون متأخر به گیو تبدیل شده. است یشت ستایش شده که در فروردین:4گااونی-1

  .جاودانگی اوست ۀیافت شود و این صورت تحول رود و در برف گم می همراه کیخسرو می
وي آناهیتـا را  . از وي نـام بـرده شـده اسـت     53-45یشت فقره  جمله پهلوانانی است که در آبان از: توس-2

به پاداش آنکه تورانیان را کشت از جملۀ کسـانی اسـت کـه همـراه     او . استده کرستوده و از او تقاضاي کمک 
رد تـا در رسـتاخیر   سوشیانس خواهد بود؛ یعنی او جاودان است یا حداقل این است که دوباره رجعت خواهد ک

  )3050-3000ابیات : 5،ج 1374فردوسی : به. ك.ر(. شود ، توس در برف گم میشاهنامهدر . شرکت کند

                                                   
1. Peshotanu   ٢. yosht-fryan 
 

3. Aghriratha   ٤. Gaevani 
 



اعمال پهلوانی او فراوان است و ذکـر  . توان شاهی دانست که کارکردهاي پهلوانی دارد او را می: گرشاسب-3
و نیز برخی از اعمـال   )90: 1369نولدکه (دانند  ل ایرانیان میقتنها باید گفت که او را هر. آنها تکرار مکررات است

در متون حماسی متـأخر   .)79-69. 1359نیبرگ : به. ك.ر(اند  در هند مقایسه کرده 5هاي ورثرغن او را با خویشکاري
اهی توان پس زمینۀ ش آشکار است؛ اما در عین حال می خوبی به، صورت پهلوانی او نامه گرشاسبو  شاهنامهچون 

  :او را هم مشاهده کرد
پس گرشاسب فرة شـاهی  . مند بود ، جمشید شاهی فره)65: 1317اسدي طوسی (» اوال او از نسل جمشید است«
اما . ترتیب او یک شاه محلی است بدین ،کند ثانیاً منطقه سیستان زیر فرمان اوست و او بر آنجا حکومت می. دارد

او  .شـود  وارد بهشـت مـی   سرانجامولی  ،قیامت حق ورود به بهشت ندارد او به دلیل آنکه به آتش توهین کرد تا
او مانـده اسـت تـا در آخرالزمـان،     . کننـد  فروهر از جسم او حفاظت می 99999در دشت پیشانسه خفته است و 

 138: 1374دادگـی  غفرنب. ك.ر( .با انجام این عمل خویشکاري او تمام خواهد شد. را بکشد هضحاك از بند رها شد
  )491-492 :1376وندیداد و 

  : غیر از این شش تن، جاودانان دیگري هم در اساطیر ایران وجود دارند
متون حماسی متأخر به ضحاك با دو ماري کـه   ، دراژدهاي سه سر و شش چشم اوستا: 6دهاك اژي :ضحاك

هـم وي را از  برخـی  کـرده و  مقایسه » درودا«دارمستتر او را با داس اژدهاي طوفان . شود بر شانه دارد، تبدیل می
اوسـتا  . ك.ر(کوي رنت نزدیـک بابـل بـود    اوستا که مبدأ ضحاك بنابر  ویژه اند؛ به شاهان آشوري و کلدانی دانسته

در جنگ نهایی وي و شکسـت خـوردنش، فریـدون     . )458-455: 1363؛ صفا 34-5/30؛ یشت 21-15/19یشت : 1370
ها و حیوانات موذي آزاد  شود؛ زیرا با مرگ ضحاك همه پلیدي می کند او را بکشد، اما سروش مانع وي قصد می

وي اینک زنده است؛  .کند زندانی میفریدون او را در غاري در دماوند  ،بنابراین. شوند شده و در زمین پخش می
  .ولی بدون فعالیت

در . تاو پیونددهنـدة کشورهاسـ  . سـرو شـجاع و فحـل اسـت    خ ؛م داردمهـ و ویژگـی  ددر اوستا : 7کیخسرو
کریسـتن  : به. ك.ر(از او به عنوان کیخسرو پهلوان و پدیدآورندة شاهنشاهی ایران یاد شده است  49یشت فقره  آبان
پـدر او سـیاوش و   . شـود  شناسند و از پهلوانی او غفلت می عنوان شاه می به را معموالً کیخسرو .)164: 1381سن 

رتیب کیخسرو مجمع تضادها است؛ حاصل جمع ایران و به این ت. مادرش فرنگیس دختر افراسیاب تورانی است
از غلبه بر افراسیاب و کشتن او از دنیا و حکومت کناره گرفت و به همراه چند پهلـوان بـه کـوه     پسوي . توران

اي از زنـدگی و   گیري او از حکومت و جهان، بازتاب رنـگ پریـده   کناره. رفت و صبحگاهی از نظرها ناپدید شد
اي نامعلوم احتماالً گنگ دژ بـر تخـت    هاي پهلوي او اینک در نقطه در نوشته. متون پهلوي استنگی او در اجاود

                                                   
5. Verethraxhan   ٢. Agi-Dehaka 
 

7. Kay xusrow 



گـذرد و سـرانجام بـه خـدمت سوشـیانس       بر توس و کی اپیوه مـی » واي«نشسته و روز موعود به همراه فرشتۀ 
رین یشـت  فرو در آهمین جاودانگی کیخسرو در متون پهلوي بازتاب این نکته است که کیخس. )همان(. آید درمی

  .دور از مرگ توصیف شده است
از زرتشت از دین مزدا آگـاهی داشـت و آن    پیشاو کسی است که  ؛دیگر هم اهمیت دارد نظريکیخسرو از 

ث شده که بعد از اسالم از سـوي  اعهمین نکته ب. )19، فقرة 16م، فصل نهدینکرت، کتاب : به. ك.ر(. بست کار می را به
 .کامل عرفان اشـراقی و پیـر ایـن راه معرفـی گـردد      ۀاشراق چون سهروردي به عنوان نمونبرخی از عرفاي اهل 

  )157: 2، ج2535سهرروردي : به. ك.ر(
  :قابل بررسی است نظرشود، از چند  اما خصوصیت پهلوانی کیخسرو که معموالً از آن غفلت می

 کشد کند و خود، افراسیاب را می وي کسی است که به شخصه مبارزه می.  
  پهلوانان همانتشتاران است؛ یعنی رکند که مخصوص ا در آذربایجان بنا میرا او آتشکده آذرگشسب. 
 آید آید و پهلوانی از پهلوانان وي به شمار می در آخرالزمان به خدمت سوشیانت در می. 
  کننـد و   ندارد در حـالی کـه پهلوانـان او را از ایـن کـار منـع مـی        یاو از جنگ تن به تن ابای ،شاهنامهدر

پرداختند؛ اما او با شـیده، پهلـوان تـورانی، همچـون یـک پهلـوان         گویند که شاهان پیشین خود به جنگ نمی   می
 .جنگد می
 

  جاودانان اساطیر سامی
  النهرین بین - الف

خود  وسیلۀ بهگمش این داستان  در ضمن حماسۀ گیل. شخصیت اصلی اسطورة طوفان بابلی است :8اوتانپیش تیم
گیرنـد طوفـانی    خدایان تصمیم می. او شاه شهر شورویک در ساحل فرات است. پیش تیم روایت شده استناوتا

کنـد کـه    شود و بعـد بـه او الهـام مـی     ها در خواب بر شاه ظاهر می خداي آب» ائا«. د و بشر را نابود کنندنفرستب
او، خـدا بـاران پـر برکـت برایشـان       از رفـتن  پـس رود و  کشتی بسازد تا نجات یابد و به مردم بگوید به دریا می

 14از بـاران   پـس روز  12. شب باران باریـد  هفتروز و  هفت ؛روز طول کشیدساخت کشتی هفت . فرستد می
شـاه پرنـدگانی را رهـا کـرد و دانسـت کـه        ،روز هفـت از  پس. ر توقف کردیقله پدید آمد و کشتی بر کوه نیس

یل گرچه بعـد  لان. کشتی پیاده شد و براي خدایان قربانی کردپس به همراه همسرش از . استخشکی پدید آمده 
من زندگی : از آگاهی از نجات شاه عصبانی شد، اما سرانجام دست بر پیشانی او و همسرش گذاشت و دعا کرد

هـاي دور شـرق زنـدگی     او و همسـرش در سـرزمین  . جاودانه به آنها بخشیدم تا مثل خدایان تا ابد زندگی کنند
  )94: 1373و مک کال . 388: 1، ج  1379روزنبرگ (. آورد یعنی جایی که خورشید سر بر می .خواهند کرد

                                                   
8. Outa-napishtim 



  .به این ترتیب به الهام یک خدا شاهی به همراه همسرش جاویدان شد
بعـد از   او. نوح، پیامبر خـدا بـود  . داستان طوفان نوح که یک داستان  دینی است به این اسطوره شباهت دارد

در ایـن مـدت مـردم او را بـه     . خدا به او دستور داد کشـتی بسـازد  «. آنها را نفرین  کرد ،قومشناامیدي از ایمان 
روز طـول کشـید و کفـار نـابود      شـبانه  40سرانجام طوفان آغاز شد و ....  کردند خاطر ساخت کشتی مسخره می

و بازنگشـتن  ) کبـوتر  -کالغ(رهاکردن پرندگانی  کشتی بر کوه جودي توقف کرد و نوح با ،بعد از طوفان. شدند
قلیلی از مؤمنان، خدا  را سپاس گفتـه از کشـتی پیـاده      او به همراه عدة. آنها، دانست که خشکی پدید آمده است

  )353-400: 10، ج  1363طباطبایی (» شدند
  اسالم -یهود  - ب

، عیسـی و  )الیـاس (، ایلیـا  )ادریـس (اخنـوخ  : در روایات یهودي  و اسالمی، از چهار جاودان نام برده شده است
  .خضر

بـوده اسـت؛ از    گونـاگون آگـاه  علوم  بهگفته شده که در بابل یا در مصر یا در چین به دنیا آمده است و  : اخنوخ
بابـل،  ـ   یادشـده تولد او   محل هایی که به عنوان مکان .)105-99: 14، ج 1363طباطبایی (خیاطی  ،خط ،جمله نجوم

 365ایـام خنـوخ     همـه «در تورات آمده است کـه   .اند اعصار مختلف بوده از مراکز مهم تمدن درـ مصر و چین  
. )24-5/18: کتاب مقدس، سفر پیـدایش ( »رفت و نایاب شد؛ زیرا خدا او را برگرفت سال بود و خنوخ با خدا راه می

ر برخـی  د. که ادریس را جاودان بدانند است ی شکل گرفته و باعث شدهگوناگونروایات  ،نایاب شدن او دربارة
اي ترمیم شود و فرشـته بـه پـاداش آن او را بـه خـدمت       تفاسیر آمده که ادریس دعا کرد که بال قطع شده فرشته

در  .المـوت روحـش را قـبض کـرد     بود که ملک 5و  4بین آسمان . اش را بپرسد الموت برد تا مدت زندگی ملک
الموت خواستار دوستی بـا وي   ین علت ملککه او عابدترین فرد زمان خود بود و به هماست روایت دیگر آمده 

از مدتی که ادریس دانست دوستش فرشتۀ مرگ است، از او خواسـت تـا روحـش را قـبض و دوبـاره       پس. شد
امـا وقتـی کـه ادریـس وارد     . المـوت چنـین کـرد    ملک. و به همراه او به دیدن بهشت و جهنم برود اش کند زنده

هم بهشت استدالل کرد که او هم مرگ را چشیده و هم جهنم و  بهشت شد، حاضر نشد که از آن خارج شود و
ترتیب  ماند و بدین هرکس که وارد بهشت شد، براي ابد باید آنجا بماند؛ با همین دالیل وي در بهشت  را دیده و

 . جاویدان شد
ت کودکی در برخی از متون متأخر اهل کتاب آمده است که وي ابتدا به بهشت برده شد؛ ولی دوباره به صور

، المعارف بـزرگ اسـالمی   دایرة  :به. ك.ر( .جبرئیل به بهشت اعلی برده شد وسیلۀ سرانجام بهدرآمد و به زمین برگشت و 
  )ذیل واژه: 7ج 

جالب اینکه محـل زنـدگی او را   . اند غیبت و حضوري که داشت، با مهدي مقایسه کرده نظرگاه ادریس را از 
ي هـم   هـد حضـرت م  محل زنـدگی ی که به مکانیعنی همان . )99: 14همان، ج (اند  در مسجد سهله در کوفه گفته



و نیز گفته شده او روز عاشـورا صـعود کـرده اسـت یعنـی روز       )579: 1365مجلسی : به. ك.ر(. منسوب شده است
  ).ع(شهادت امام حسین

ین التفاطی که در بعلبـک رواج  از الشیع برانگیخته شد تا با د پیشاو یکی از پیامبران بنی اسرائیل است که  9ایلیا
دین التفاطی مخلوطی از دین توحیـدي و پرسـتش بعـل    . کرد او در زمان اخاب زندگی می. یافته بود، مبارزه کند

گذریم  و امـا   از مقایسۀ جزئیات روایات اسالمی با روایت تورات درمی. )2، پادشاهان 1999کتاب مقدس . ك.ر( بود
در هر شهر به  و از چند شهر گذشت ،او به همراه شاگردش الشیع از جلجال روانه شد این بود که پایان کار ایلیا

ایلیا بـا رداي خـود بـه    . رفت تا آنکه به رود اردن رسیدند ما الشیع با او میاگفت که او را رها کند؛  می ششاگرد
 ، پنجـاه دایلیـا آمـاده عـروج بـود و در ایـن سـوي رو       ،آن سوي رود. آب زد و آب کنار رفت و از رود گذشتند

.... کشـیدند  اي آتشین پدید آمد که چهار اسب آتشـین آن را مـی   ناگهان گردونه. گر بودند انبیا نظارهنفرازفرزندان 
جـوي  و نفري به جسـت  50اگرچه گروهی . ایلیا به آسمان برده شد؛ اما ردایش بر زمین افتاد و نصیب الشیع شد

 . داختند، ولی اثري از او نیافتندایلیا پر
از این داستان در روایات اسالمی تنها این نکته باقی مانده که الیـاس از خـدا خواسـت تـا او را از شـر کفـار       

اي به شکل اسب و به رنگ آتش او را به آسمان برد و خدا لذت خـوردن و نوشـیدن را    پس جنبنده. نجات دهد
مشـابه غـذا    ،نخـوردن و ننوشـیدن الیـاس   . شد و در میان ایشان قرار گرفتدر نتیجه چون مالیک  ؛از او گرفت

جاودانگی مـردم در   میان از سویی. که در اساطیر ایرانی به آن اشاره شده است استنخوردن مردم در آخرالزمان 
  .ارتباطی وجود دارد با ترك غذاي مادي دنیا ي دیگرسو ازو  آخرالزمان و جاودانگی الیاس

در کتـاب  . )216: 1369هـوك  (انـد   ایلیا را به گم شدن او در طوفان هاي گرم بیابانی تأویل کـرده برخی عروج 
در مراسـم  . دشـو اي سبب توبۀ عمومی  او برخواهد گشت تا با معجزه. مقدس به بازگشت او تصریح شده است

. میـد بـه بازگشـت او اسـت    دهنـدة ا  یکی از آنها از آن ایلیا است و این نشان: دهند عید فصح چهار جام قرار می
  .گفت که یحیی همان ایلیا است که برگشته است حضرت عیسی میگرچه 

تـا روز قیامـت زنـده اسـت و     «تنها گفته شده او  ،اي نشده است در روایات اسالمی به برگشت او هیچ اشاره
انـد،   ها گـم شـده   ها و بیابان او به افرادي که در کوه .)252: 17، ج1363طباطبایی ( »میرد آخرین بنی آدم است که می

  .کند کمک می
شخصیت او در تورات مجهول است؛ اما در اساس روایات اسالمی او عالم یـا پیـامبري در زمـان    : خضر -3

گفتند کـه بـه هـر جـا قـدم       می) سبزي(خضر  نظراو را از آن . بن ملکان است نامش تالیا. موسی بن عمران بود
برخـی او را از همراهـان ذوالقـرنین    . سـاخت  شد و هر چوب خشـک را خـرم و سـبز مـی     سبز می ،گذاشت می

                                                   
9. Eliyah 



با این وصف او چند سده پیش از حضـرت  . دشواند که توانست از آب حیات بنوشد و بی مرگ  گفته) اسکندر(
تـا در  همچنین نقل شده که او فرزنـد  بالفصـل آدم اسـت و بـه دعـاي او مانـده اسـت        . زیسته است عیسی می

اند او در کشتی نوح بود و به آن دلیل که حاضر شد جسد آدم و  برخی هم گفته. آخرالزمان دجال را تکذیب کند
-598: 13همـان، ج (به او جاودانگی بخشـیده شـد    ،المقدس ببرد و دفن کند را به بیت) پدر و مادر نوع بشر(حوا 
شدن او وجود دارد، به علت آن است که سرگذشـت او  این اختالفاتی که دربارة زمان و نیز علت جاودان . )652

  .نیامده است) انجیل و تورات(در کتاب مقدس 
. او به همراه الیاس تـا روز قیامـت زنـده اسـت    . کند خضر موکل دریا است و به گمشدگان دریایی کمک می

 و هنما و انسان کامل اسـت خضر در عرفان اسالمی نماد پیر و را. بینند سالی چند بار آن دو یکدیگر را می ظاهرًا
مـردم  ) جنـوب اسـتان فـارس   (در جنوب ایران . به وي اشاره شده استهایی از ایران نیز  بخش ۀدر فرهنگ عام

از خضـر بخواهـد بـه او داده    آن وقت هرچه و بیند  گویند که هر انسانی در طول زندگی یک بار خضر را می  می
در ایـن منـاطق   . راي همه میسر نیسـت د و البته این شناخت بکه خضر را بشناساست در صورتی شود و این  می

شاید بتوان گفت علـت  . شاید او خضر باشد ید؛رد نکن ،زند را می  شود درویشی را که غروب در خانه توصیه می
اما . تأثیر عرفان و تصوف در فرهنگ عمومی است  ،است خضر بسیار بیشتر از دیگر جاودانان بوده حضوراینکه 

تـر   اي عمیـق  است که محتـاج مطالعـه  اي  ، مسئلهرا در عرفان اسالمی خضر بیش از سایرین حضور دارداینکه چ
کـه شخصـیت    دلیلآن  بهکه به آیین و مکتبی خاص، محدود نشده و  نظرتوان گفت خضر از آن  تنها می. است

عارفانه، مناسـب   براي عالم عرفان و منسوب کردن برخی نظریات ؛خود او هم چندان محدود و مشخص نیست
البته داستان موسی و . تابد هاي رایج را برنمی آیین  مندي و چهارچوب  است؛ چونکه عرفان و تصوف، محدودیت

خضر و تعلیم باطنی خضر که در قرآن و تفاسیر آمده هم تأثیر شدیدي در عرفـانی نمایانـدن شخصـیت خضـر     
  .داشته است

زمـانی کـه   . او از مادري باکره زاده شد. اي خارق العاده بود تولد حضرت عیسی به گونه :حضرت عیسی -4
شباهت این نکتـه  . اي بر او ظاهر شد و او را به مسیح مژده داد شد، فرشته شوي خود آماده میو مریم براي شست

تی، سه نطفـۀ زرتشـت در   بر طبق اساطیر زرتش. قابل اعتنا است )موعودهاي زرتشتی(ها  با نحوة تولد سوشیانس
دختـري   ،مام شـدن هـر هـزاره   تاز  پیش. شود فروهر محافظت می 99999 وسیلۀ بهدریاچۀ هامون وجود دارد و 

هـزاره بعـدي هـم بـه همـین ترتیـب تـا آنکـه،         . شـود  شـود و بـاردار مـی    باکره از زرتشتیان به آن آب وارد می
. ك.ر( شـود  گیرد و از او متولد می ختري باکره قرار میدر رحم د درآخرین هزاره هم به همین شیوه )2(سوشیانس

  .گویا بین آب و تولد یک فرد یا یک دورة نوین ارتباطی وجود دارد. )322: 1927پورداوود : به
امـا   .عـالم بـاال عـروج کـرد    در قرآن کشته شدن حضرت عیسی به شدت رد شده و تصریح شده کـه او بـه   

و شـاگردان خـود را در جلیـل     تاز سـه روز برخاسـ   پـس لوب شـد و  اند که حضرت عیسی مص ها گفته انجیل



خود نیز بـه مـدت چهـل روز در منـاطق اطـراف سـیاحت کـرد و        . مأمور تبلیغ دین نمودرا مالقات کرد و آنها 
کتـاب مقـدس،   : بـه . ك.ر(شاگردان خود را برکت داد و در همان حال به آسمان صعود کرد » بیت عینا«سرانجام در

کـه  است از نظر مسلمانان این یهودا بود که به جاي او اعدام شد؛ حتی در برخی از تفاسیر آمده . )51-24/50: لوقا
. به اشاره خود حضرت عیسی، یهودا این کـار بـزرگ را برگزیـد و در جـزاي آن اجـري بـزرگ خواهـد یافـت        

دوبـاره   ،آسمان احادیثی هم نقل شده که مضمون آن این است که روح حضرت عیسی هنگام عروج قبض و در
او در شب قدر برده شد «که است و نیز در تفاسیر اسالمی آمده  )378-377:  3، ج1363طباطبایی : به. ك.ر(د شزنده 

این روایات بازتاب همان مرگ و رسـتاخیز  . )349: 4، ج1367حسین بن احمد خزاعـی (» و پس از هفت روز برگشت
ول قـ از  وزگار نیسـت؛ امـا رنـگ و لعـابی اسـالمی یافتـه       حضرت عیسی در انجیل است که با آیات قرآنی سـا 

  .پیشوایان اسالم نقل شده است
گشت او در قرآن نشانۀ قیامت قرار ازب. خواهد گشتازبه هر حال اینک حضرت عیسی زنده است و روزي ب

البته برگشت حضرت عیسی در روایات اسالمی صورت و شکلی اسالمی یافتـه   .)61: 43 زخرف(داده شده است 
رود، بـا زنـی از اعـراب ازدواج     کشـد، بـه حـج مـی     شکند، خوك را می اینکه او صلیب را میبراي نمونه، است؛ 

  )254-243: 1373موسوي کاشانی : به. ك.ر(... کند و  می
در انجیـل نیـز وي کشـندة    . کشـد  جال را مـی دضرت مهدي، آید و به نمایندگی از  ح به نظر مسلمانان او می
. نـد ندا گشت او را مسـجل مـی  ازمسیحیان نیز ب. )15/26: یاننتکتاب مقدس، اول قر: به. ك.ر(دجال معرفی شده است 

او اینـک بـه مؤمنـان     ؛تواند در زندگی آنها نقش داشته باشـد  منتها از نظر آنها اینک هم مسیح حاضر است و می
  .تنها باید به او ایمان آورد و تسلیم او شد. نمایاند دهد و راه سعادت را به آنها می برکت می

  تحلیل
اي و قـومی قابـل تحلیـل اسـت؛      هایی که دربارة جاودانان ساخته و پرداخته شده است به صورت منطقه اسطوره

ملیت خاص، در نـوع و شـکل اسـطوره آن منطقـه      و شناختی مربوط به یک جامعه عبارت دیگر عوامل جامعه به
  :تأثیرگذار بوده است

آنچنــان کــه جامعــه آریــایی ســه طبقــۀ . بخشــند اي را تجســم مــی جاودانــان، الگــوي ســه گانــه :در ایــران
  . اند مرگان، کشاورزان جاي خود را به شاهان دادهالبته در اسطورة بی. ارتشیان،کشاورزان و موبدان دارد

اما جاودانان ایـران،  . اند کیخسرو مظهر شاهی و طوس و گرشاسب مظهر پهلوانی یت،روحان سوشیانس مظهر
هـاي نمـادین در اسـاطیر زرتشـتی بیـان شـده        بودن آنها به گونه بالقوه .اند اینک فعال نیستند؛ آنها نیروهاي بالقوه

خـوبی   هـا بـه   سبودن سوشـیان  هبالقو. گرشاسب و توس و گیو در حالتی شبیه به خوابند یعنی فعال نیستند. است
دیگر جاودانان ایرانی که هم جسـم   ،افزون بر این .یعنی بالقوه انسان هستند. اند ک تنها نطفهنیاآنها . آشکار است

. تنها منتظر روز موعودند و امروز عمالً هـیچ وجـود مـؤثري ندارنـد     ،دارند و هم جان، مانند پشوتن یا کیخسرو



 در گذشـته  .شـود  تنها براي آنها دعـا مـی  . گیرند هم مورد استغاثه قرار نمی زرتشتیان بنابراین، در فرهنگ عمومی
ریختنـد بـه ایـن تصـور کـه در آن روز       هاشان جـو مـی   خانه  برخی از زرتشتیان کرمان در ششم فروردین بر بام

منتظـر روز موعـود    کردنـد؛ زیـرا آنهـا بایـد     گاه از او درخواستی نمی گذرد، اما هیچ کیخسرو با اسبش از آنجا می
  .تنها آن روز است که جاودانان ایران کارکرد خود را نشان خواهند داد. باشند

گـاه برنخواهـد    او هـیچ . اي در آینـده نـدارد   النهرین، هـیچ وظیفـه   بین) پیش تیمناوتا(جاودان : النهرین در بین
جالب اینکه بـه  . اصی نداشتخ ياو غیر فعال است؛ چه امروز و چه فردا حتی در گذشته هم خویشکار. گشت

به همین سبب او فقـط نمـادي از ادوار بسـیار کهـن از     . گمش هم نتوانست کمک کند تا به جاودانگی برسد گیل
  .آرزوي نامیرایی است

. او دیگر بـر نخواهـد گشـت   . اخنوخ هیچ فعالیتی ندارد؛ او نه حال اثري دارد و نه آینده: در باورهاي سامی
مسـیحیانی کـه بـه او    . او حتی اینک هم فعال اسـت . آمد و کارکردي مؤثر خواهد داشت مسیح در آینده خواهد

شـود و آن را متحـول و پـر از نـور      الً وارد زنـدگی فـرد مـی   اماو ک. دنشو ایمان دارند، هر لحظه از او متبرك می
  . کند می

و اهـل مبـارزه و جـدال    ا. اش تکذیب دجال است خضر هم اگرچه در آخرالزمان حضور دارد، اما تنها وظیفه
اخالقی را جانشین جنـگ   ةمبارز و این مسئله با تأثیر از عرفان حاصل شده است؛ عرفانی که سیر معنوي. نیست

با ایـن حـال او   . اي آرام تبدیل شده است و جهاد کرده است و چون خضر نمودار عرفان اسالمی است، به چهره
جالـب آن  . او در عالم عرفان و در فرهنگ عامه حضور دارد. اینک فعال است و خویشکاري خاص خود را دارد

ایلیـا هـم در آینـده    . ها نفوذ کرده و وارد فرهنگ عامه شده اسـت  است که خضر موکل دریا بوده، اما در خشکی
اما کارکرد و حضور او بـه شـدت حضـرت    . اهل کتاب منتظر او هستند ،اي برخواهد گشت و گفتیم که به گونه

او در فرهنـگ اسـالمی   . ولی در عوض ایلیا اینـک و در حـال حاضـر حضـوري مـؤثر دارد     . دعیسی نخواهد بو
  . دهندة گرفتاران و گمشدگان کوه و صحرا است نجات

دربارة خضر و ایلیا باید گفت که حضور کنونی خضر بیش از ایلیا است؛ اما وعدة حضور آتی ایلیـا در میـان   
انی هستند که صفت منجی بودن آنهـا کـم رنـگ شـده و صـورتی      این دو تن جاودان. تر است اهل کتاب مسجل
اند و از این رو  منتها بیشتر به حوزة فرهنگ عمومی پیوسته. خود را دارند ذالبته آنها هنوز نفو. عوامانه یافته است

آنها تنها افراد عادي . بخش است ـ تهی شده است  اي ـ که خاص قهرمانان نجات  داستان آنها از آن ابهت اسطوره
محـدود و  پـس منجـی بـودن آنهـا     . جنگند نمایند و براي آرمان قوم یا مذهبی خاص نمی و گمشدگان را راه می

  .عامیانه شده است
انـد و روز موعـود فعـال     در یک نگاه کلی جاودانان از نظر فعال بودن سه نوع هستند؛ گروهی اینـک بـالقوه  

اند و حضور دارنـد   و گروهی هم امروز و هم فردا فعال) النهرین بین(د بود ناي هیچ گاه فعال نخواه ، عده)ایران(



تنهـا اخنـوخ   . اسـت  وده فرهنگی، نوعی خاص از جاودانگی را پرورانـده  با این وصف، هر محد). اسالم -یهود(
ظاهراً او از جاودانان یهود است، اما هیچ کارکردي ندارد؛ نه در حال و نه در آینده، و زنده بودن . یک استثناست

ودانـان  اي ظریف را یادآور شد و آن این است که اخنـوخ در اصـل از جا   در جواب باید نکته. او هدفمند نیست
هر شاین حرف شاید عجیب به نظر برسد، اما دو سند از . النهرین است هاي بین یهود نیست؛ بلکه او از شخصیت

عمـر ده تـن از ایـن    . النهرین ثبت شده است آمده که در آنها اسامی شاهان پیش از طوفان در بین  الرسا به دست
در تورات هم پیش از نوح از  ده تن نام برده شـد و  . هفتمین فرد از آنها دانایی غیبگوست. شاهان طوالنی است

بـه ایـن ترتیـب    . او به علوم گوناگون آگاهی دارد. همۀ آنها عمري طوالنی دارند و اخنوخ هفتمین نفر آنها است
احتماالً در دورة اسارت یهودیان در بابل این داستان وارد متن تورات شده است یا حـداقل بـا تأثیرپـذیري از آن    

جالب این است کـه محـل تولـد او را هـم برخـی از مفسـرین       . )177: 1369هنري هوك : به. ك.ر(کرده است  تغییر
به هر حال اخنوخ در تورات هـم پـیش از آنکـه بنـی     . )102: 14، ج1363طباطبایی : به. ك.ر(اند  اسالمی بابل دانسته
ی نـ ن از نگاه تورات هم او پیـامبر خـاص ب  بنابرای. بودحتی پیش از هجرت ابراهیم پیامبر  و اسرائیل شکل بگیرد

که دیگران هم حـدس زده   -کند تا منشأ آن را ترتیب ساختار اسطورة اخنوخ به ما کمک می بدین. اسرائیل نیست
  .از طریق تحلیل ساختاري اسطورة جاودانگی بیابیم -بودند

فـاوت دارنـد؟ بهتـر اسـت بـه      حال باید به این پرسش پاسخ گوییم که چرا جاودانان یک قوم با قوم دیگـر ت 
گـوییم   حال می. هاي جاودانان وجود دارد آنجا گفته شد که دو علت براي ساختن اسطوره. مقدمه مقاله بازگردیم

هرگاه تنها علت جاودان شدن، ارضاي حس فطري انسان یعنی تمناي بی مرگی باشد، اصوالَ براي فـرد جـاودان   
چون مـردم آن منطقـه بـه جهـان پـس از      . اند النهرین این گونه هاي بین اسطوره. شود کارکردي در نظر گرفته نمی

خواسـتند عقیـده یـا     آنهـا نمـی  . مرگ شد بنابراین براي التیام خود، شخصیتی پروردند که بی. مرگ معتقد نبودند
. زدآیینی را حاکم کنند، براي همین نیازي به بازگشت یک قهرمان نداشتند تا او آرمان  قـوم خـود را حـاکم سـا    

اما اقوامی که خواستند عقیده و مـذهب خـود را   . گردد گاه بازنمی یچگرچه زنده است، هابنابراین، اوتانپیش تیم، 
آنهـا دیگـر   . زیر فشار بودند به جاودانان خود خصوصیت منجی بودن هـم افزودنـد   اي هگسترش دهند یا به گون

ماندند تا آرزو و آرمـان گروهـی را محقـق     بلکه می ؛بخشیدند تنها آرزوي نامیرایی یک فرد انسانی را تحقق نمی
در این حالت علت اجتماعی در ساخت و پرداخت اساطیر جاودانـان  . سازند که اینک به آرمان خود نرسیده بود

اي که اسطوره در آن شکل گرفتـه   هرگاه جامعه. ها درجات گوناگونی دارد اما این فشارها و ضرورت. نقش دارد
جاودان بایـد همـان لحظـه حضـور       رود؛ شمار می شد، حضور منجی براي آن یک فوریت بهتحت فشار شدید با

مسیحیان از همان آغاز زیـر  . حضور زنده و فعال مسیح از این گونه است. داشته باشد تا آالم قوم را کاهش دهد
حاضر است و در فشار و پیگرد حکومت روم قرار داشتند، پس از همان آغاز مسیح چنان تصویر شد که همواره 

اما هرگاه قـومی ایـن فوریـت و ضـرورت را حـس نکنـد، بلکـه تنهـا خواسـتار          . زندگی پیروان خود نقش دارد



رسـد و الجـرم بایـد در آینـده تحقـق یابـد،        هایی است که البته بلندپروازانه و دور از دسترس به نظر مـی  آرمان
حضـور همیشـگی و فعـال امـروزین آنهـا      . سـازند م را عملـی  مهـ شوند که در آینده ایـن   جاودانانی پرورده می

چون قوم و جامعۀ آنها با وجود آنکه به همه آمال خـود نرسـیده اسـت، امـا آرامشـی نسـبی را       . ضرورتی ندارد
. انـد  گونه جاودانان ایران این. دهنده آنی را بطلبد اي نیست که نجات دست آورده است یا اینکه فشارها به اندازه به

ها، نیاز فوري به یک منجی نداشتند، بلکه آنها خواستار گسترش و  گام شکل دادن به این اسطورهزرتشتیان در هن
  .شد حاکمیت عقیدة خود بودند و این مستلزم گذر زمان بود و طبعاً موکول به آینده می

د و تنها یک زن وجـود دار . در آخر ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که جاودانان ذکر شده همه مردند
توان  می. حتی نام این زن ذکر نشده است. اي از اوتانپیش تیم است اما او تنها سایه. آن همسر اوتانپیش تیم است
. اند اند، جاودانان خود را نیز تنها از مردان برگزیده هاي سامی و آریایی مردساالر بوده گفت به آن علت که جامعه

که در آینده به نبرد بپردازند و البته نبرد هم وظیفـۀ مـردان بـوده اسـت؛      ویژه که بیشتر آنها باید مبارزانی باشند به
رنگ زن اوتانپیش تیم دلیل دیگري بر ادعاي ما است که اسـاطیر   حضور کم. زیرا آنها توان و نیرویی بیشتر دارند

قـوم   النهرین برآورنده نیاز فطري به جاودانگی است؛ چون نیـازي بـه جنـگ و درگیـري بـراي نجـات یـک        بین
تواند نماینده  احیـاي حـس دوام زنـدگی     شده است که نیاز به مرد باشد، به همین دلیل زنی نیز می احساس نمی

  .باشد
  
  نتیجه

هاي شخصیتی و کارکرد جـاودان آن قـوم تـأثیر مسـتقیم دارد؛ بـراي نمونـه،        شناختی هر قوم بر ویژگی عوامل جامعه. 1
گیري شخصـیت جاودانـان آنهـا     شود، بر شکل روحانی، ارتشتار و کشاورز میطبقات سه بخشی جامعۀ ایرانی که شامل 

  .اند یا ترکیبی از ارتشتار موبد هستند تأثیرگذار بوده است و بیشتر جاودانان از میان ارتشتاران و موبدان
سر اوتـانپیش تـیم   جاودانان در این اقوام همه مرد هستند و از میان همه جاودانان، فقط یک زن وجود دارد که آن هم. 2

به یقین علـت انتخـاب جاودانـان از میـان     . است؛ اما نقش وي بسیار کم رنگ است و حتی نام وي نیز ذکر نشده است
  .مردان، روحیه مردساالري این جوامع است

نـد  شوند؛ گروهی اینک کارکردي ندارند و روز موعود فعـال خواه  جاودانان از نظر فعال بودن به سه دسته تقسیم می. 3
یهود (اند و حضور دارند  و گروهی هم امروز و هم فردا فعال) النهرین بین(گاه فعال نخواهند بود  اي هیچ ، عده)ایران(شد 

  ).ـ اسالم
مرگی باشد، براي فرد  علت تفاوت کارکرد جاودانان در آن است که هرگاه ارضاي حس فطري انسان؛ یعنی تمناي بی. 4

النهرین که چون مردم آن منطقه به معـاد بـاور نداشـتند،     هاي بین شود؛ مانند اسطوره نمی جاودان کارکردي در نظر گرفته
اما اقوامی که به معاد باور دارند؛ بـه  . مرگ شد بنابراین براي تسکین آالم ناشی از یادکرد مرگ، شخصیتی پروردند که بی

  .دن را هم افزودنددلیل کاهش از فشارهاي اقوام دیگر، به جاودانان خود خصوصیت منجی بو



  
  نوشت پی

  .تواند تجسمی از همان آب حیات در روایات سامی یا صورتی دیگر از نوشیدن هومه باشد این شیر می) 1(
  .هستند» اوشیدر ماه«و » اوشیدر«هاي  دو زاده نخستین به نام) 2(
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