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 چکیده

ها نمود یافته های ذهنی انسان است. این دغدغۀ ذهنی، به نوعی در اسطورهوجود پایانی برای هستی، از مهمترین درگیری

های ایران، هند و اسکاندیناوی، محور اصلی این پژوهش است. در این بررسی جهان در اسطورهاست. بررسی نگرش به پایان 

های مشترکی هستند. باور به مایههای ظاهری، این سه اسطوره اغلب دارای ساختار و بنفرض بر این است با وجود تفاوت

شود، از عصری طالیی عبور ک نقطه شروع میدوری بودن آفرینش اساس وجود قیامت در هر سه اسطوره است؛ آفرینش از ی

آفرینند. این فرتوتی شود. خدایان با از بین بردن جهاِن فرتوت، جهانی نو و تازه میکند و در طول زمان، به فرتوتی دچار میمی

ود. در ششود، در هند باعث از بین رفتن همه چیز و خلق دوبارۀ کاینات میدر ایران به کامل شدن آفرینش منتهی می

یابد. چرخۀ مرگ و یابند و نسل جدید بشر، هستی میاسکاندیناوی، با از بین رفتن جهان و خدایان، دو انسان نجات می

ای دایمی است و پایان جهان، پایان آفرینش نیست. در پایان جهان، با رسیدگی به اعمال انسان، بر دوری بودن آفرینش چرخه

ها ها و تفاوتای بررسی شد و شباهتها به صورت تحلیلی مقایسهتحقیق کلیّت اسطورهشود. در این این چرخه تأکید می

 مشخص گردید.

 هاکلیدواژه

 پایان جهان ؛اسطوره ؛اسکاندیناوی ؛هند ؛ایران

 اصل مقاله

ها نمود یافته های ذهنی انسان است. این دغدغۀ ذهنی، به نوعی در اسطورهوجود پایانی برای هستی، از مهمترین درگیری

های ایران، هند و اسکاندیناوی، محور اصلی این پژوهش است. در این بررسی اسطورهاست. بررسی نگرش به پایان جهان در 

های مشترکی هستند. باور به مایههای ظاهری، این سه اسطوره اغلب دارای ساختار و بنفرض بر این است با وجود تفاوت

شود، از عصری طالیی عبور روع میدوری بودن آفرینش اساس وجود قیامت در هر سه اسطوره است؛ آفرینش از یک نقطه ش

آفرینند. این فرتوتی شود. خدایان با از بین بردن جهاِن فرتوت، جهانی نو و تازه میکند و در طول زمان، به فرتوتی دچار میمی

شود. در شود، در هند باعث از بین رفتن همه چیز و خلق دوبارۀ کاینات میدر ایران به کامل شدن آفرینش منتهی می

یابد. چرخۀ مرگ و یابند و نسل جدید بشر، هستی میسکاندیناوی، با از بین رفتن جهان و خدایان، دو انسان نجات میا

ای دایمی است و پایان جهان، پایان آفرینش نیست. در پایان جهان، با رسیدگی به اعمال انسان، بر دوری بودن آفرینش چرخه

ها ها و تفاوتای بررسی شد و شباهتها به صورت تحلیلی مقایسهیّت اسطورهشود. در این تحقیق کلاین چرخه تأکید می

 مشخص گردید.
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 مقدمه -1

جهان است. در آغاز اعتقاد به وجود پایان برای آفرینش فعلی و آغاز آفرینشی دوباره، برگرفته از اعتقاد به چرخشی بودن تاریخ 

رسد که خدا، کند و به جایی میرود انسان از وظایف خود عدول میآفرینش، همه چیز در کمال قرار دارد اما هر چه پیش می

ها نمود یافته بیند. همگانی بودن این اندیشه، فارغ از نوع نژاد و سرزمین، در اسطورهچاره را در نابودی و آغازی جدید می



اند. این پایان، حرکت های ایران، اسکاندیناوی و هند، نوعی قیامت و پایان عمومی برای آفرینش در نظر گرفتهاست. اسطوره

اند و شروع عصر طالیی را ، آغازی دیگر برای جهان در نظر گرفتهکند. بعد از قیامت، هر سه اسطورهدوری آفرینش را کامل می

( نیز بر این نکته تأکید دارد. دو ویژگی از هستی شناسی آغازین الیاده قابل توّجه Eliadeاند. الیاده )به قوِم خویش وعده داده

گردد و دیگری، هستی جهان متّکی بر ادوار کیهانی وار دارد و پیاپی به منزلگاه نخست خود باز میزمان گردشی دایره»است؛ 

( چون آفرینش و جهان هستی در 42:1370به نقل از ترقی؛ )الیاده،« شود.است و در پایان هر دور، دوباره جهانی نو آفریده می

های مشترک در مایهوجود پایانی برای جهان از درون»( تأکید دارد که Warnerوار دارد. وارنر )محدودۀ زمان قرار دارد حرکتی دایره

 شود.قیامت و رستاخیز یاد می( از این پایان اغلب در متون دینی با عنوان 56:1389)وارنر؛«. های جهان استاسطوره

 بیان مساله وسواالت تحقیق -1-1

دلیل »شود.های این دو قوم اشتراکات زیادی دیده میهای جهان هستند. در اسطورهترین تمدنهای ایران و هند از کهنتمدن

« های دوره بوده است.گذشته زیستی این دو قوم در خاستگاِه کهِن مشترِک خود، دراشتراکات فراوان در فرهنگ و ادبیات، هم

تأثیر محیط جغرافیایی و اقوام بومی ساکن در این دو سرزمین تحت»های این دو قوم ( اسطوره9:1392سومار؛)بارانی، خانی

ای برای های ژرمنی، اسطورهها، اشتراکات بسیاری دارند. در اسطوره( اما در ریشه403:1390)بهار؛«. اندتحواّلت زیادی یافته

در باب پیکار در آخر زمان، از هر جهت همانند روایت قرینۀ هندی و ایرانی آن »ای ایان جهان وجود دارد که این روایت اسطورهپ

داند. می« از تأثیرات معتقدات شرقی بر اساطیر ژرمنی»( دلیل این همانندی و اشتراکات را الیاده 68:1386)الیاده؛« است.

زیرا در اوائل هزارة  مندند، اقوام هندو اروپایی از میراثی مشترک بهره»(( نیز، معتقد است Dumezil( دومزیل 121:1390)همان؛

ها را از (. تاکنون اسطوره26:1390پور؛)صانع« ای ارتباطی عمیق داشتند.های پیشرفتۀ مدیترانهدوم پیش از مسیح با تمدن

اند. این تحقیقات جملگی بر این باورند شناختی( مطالعه کرده زوایای مختلف نظری )مانند روانشناختی، ساختارگرایی، مردم

-ها دارای ظرفیت نشانه شناختی و ماهیت مفهومی هستند. آنچه در این میان قابل تامل است این واقعیت میکه اسطوره

-رغم این تفاوتیشود متفاوت است، ولی علهای اجتماعی و تاریخی مختلف میها در بافتباشد که تعبیراتی که از اسطوره

 کند و کامال پابرجاست.ها، بسیاری از عوامل بنیادین در ساختار اسطوره از فرهنگی به فرهنگ دیگر تغییر نمی

 اهداف و ضرورت تحقیق -2-1

اند. ایران، هند، مصر، فون، اسکاندیناوی، پاونی، مودوک، اینکا، چندین اسطوره برای جهان یک پایان کلّی هم در نظر گرفته

ها این اتّفاق حتمی های مصر و فون این اتّفاق با تردید همراه است. اّما در دیگر اسطورهاند. در اسطورهآزتک و مایا از این جمله

ماند. اّما این گیرد که برای آفریننده راهی جز از بین بردن همۀ جهان باقی نمیاست؛ گویی انحطاط، چنان جهان را فرا می

جهان نیست بلکه سرآغازی برای شروع یک عصر طالیی است. در این بررسی فرض بر این است با وجود  اتّفاق پایانی، پایان

های مشترکی هستند. همچنین چرخۀ مرگ و آفرینش مایههای ظاهری، این سه اسطوره اغلب دارای ساختار و بنتفاوت

با رسیدگی به اعمال انسان، بر دوری بودن این ای دایمی است و پایان جهان، پایان آفرینش نیست. در پایان جهان، چرخه

اند؛ در مقایسه با آفرینش و آغاز جهان و دیگر رویکرد فلسفی ها به دو صورت به وجود آمدهشود. این اسطورهچرخه تأکید می

از آن سخن گفت،  توانکار خدایی آفرینش دور از افق تاریخ است و تنها با زبان اسطوره می»گونه که به آن، اّما در کل همان

 (13:1391)هوک؛«. توان به همین زبان به سخن درآیدبرد نیز تنها میبنابراین از کار خدایی که تاریخ را به پایان می

 روش تفصیلی تحقیق -3-1

ها ها را مشخص کند و به چرایی شباهتمقالۀ حاضر بر آن است که با بررسی تطبیقی سه اسطوره، وجود اشتراکات و تفاوت

های این نوع تحلیل شاخص ای اساطیر است در ابتدا با توجه به ویژگیپردازد. از آنجا که مبنای کار بررسی تحلیلی و مقایسهب

ی شود. با مشخص کردن اجزای سازندهها بررسی میها در آنشوند. با مطالعه اساطیر این شاخصمورد نظر استخراج می

قی قدم بعدی این تحقیق خواهد بود. با معلوم شدن نقاط اشتراک و افتراق به بررسی این نوع اساطیر، مطالعه و بررسی تطبی

 شود.ها پرداخته میها و تفاوتچرایی شباهت

 پیشینۀ تحقیق -4-1

کار تحقیقی مستقلی برای مقایسۀ این سه اسطوره صورت نگرفته است. اما از تحقیقاتی که به صورت کلی به این مبحث 

نوشتۀ مهدی رضایی یکی از تحقیقات شاخص « آفرینش و مرگ در اساطیر»وان به کار رضایی اشاره کرد. کتاب تاند میپرداخته

پردازد. بخشی از این کتاب، مربوط به ها میدر این زمینه است که به صورت تخصّصی به مقولۀ آفرینش و مرگ در اسطوره

ها برای جهان، پایانی این بخش گفته شده است که بعضی ملّت ها و باورهای مربوط به پایان جهان است. دربررسی اسطوره

-ها، پایان جهان را با ظهور یک منجی همراه میقائل هستند که پس از آن زندگی و حیاتی متصوّر نیست. برخی از ملّت

 (271:1384رسد. )ر.ک.رضایی؛دانستند که پس از اصالحات او، جهان به کمال خود می

 بحث -2



های های آغازین تمدن بشری نبوده است، این اندیشه، از دغدغهدربارۀ سرنوشت خود، فقط متعلّق به دوران اندیشۀ انسان

جایی است. سه اسطورۀ هایی در مورد سرنوشت خود و جهان، یک چالش همگانی و همهانسان امروزی نیز هست. سؤال

ای از اتّفاق پایانی جهان در این سه یادی دارند. در ابتدا خالصهها اشتراکات زایران، هند و اسکاندیناوی، در جواب به این سؤال

گردد و با قرار دادن مشترکات های مهم هر اسطوره در جدولی جداگانه دسته بندی میشود، سپس شاخصاسطوره بیان می

 شود.ها پرداخته میدر جدولی دیگر، به بررسی آن

 هاپایان جهان در اسطوره -1-2

 پایان جهان در اسطورۀ ایران -1-1-2

شود و تر تقسیم میکوتاهۀ تاریخ، به چهار دورۀ کشد. آخرین دورایران، تاریخ جهان دوازده هزار سال به طول میۀ در اسطور

 کنونی است در این دوره دین رو به تنزل است.ۀ ها یکی از فلزات است: زر، سیم، روی و آهن. آهن نماد دورنماد هر کدام از آن

کند و به وضع در دورۀ آهن، زرتشتیان منتظر آمدن سه منجی هستند. با ظهور هر منجی، جهان رو به کمال حرکت می

 شود.بهشتی نزدیک می

با آمدن آخرین منجی، پیروزی کامل و نهایی خیر نیز فرا خواهد رسید. بیماری و مرگ و شکنجه و آزار، مغلوب خواهند شد، 

هند بود و آدمی فقط غذاهای معنوی خواهد خورد. جهان در آن زمان برای آخرین بار بازسازی خواهد گیاهان دائماً شکوفا خوا

شد. سوشیانس مردگان را برخواهد انگیخت. مردمان به سوی داوری واپسین پیش خواهند رفت. این رویداد، پایان جهان 

گردد و آفرینش خود، پیش از حملۀ اهریمن، باز می نیست بلکه نوعی بازسازی یا بازآرایی جهان است. جهان به هیأت پیشین

 کامل می شود.

 ایرانۀ ( پایان جهان در اسطور1جدول شمارۀ )

 گزارش فرایند فرایند

 های تاریخ جهاندوره

هزار سال بودن تاریخ جهان؛ تقسیم آن به چهار دورۀ سه هزار ساله. دوازده

 (27:1381)کمبل؛

به زرتشت الهام « دین بهی»( دورۀ زر، 1تر: کوتاهۀ چهار دورتقسیم آخرین دوره به 

( 4( دورۀ روی، دوران ساسانی، 3( دورۀ سیم، شاِه حامی او دین را پذیرفت، 2شد، 

 کنونی که دین رو به تنزل است.ۀ دورۀ آهن، دور

 (102:1387ظهور سه منجی در دورۀ آخر. )هینلز؛

 پریشانی زندگی اجتماعی، وقوع بالهای طبیعی، فرا گرفتن جنگ عالیم ظهور منجی اّول

 (103بارش ستارگان، از حرکت ایستادن خورشید برای ده روز. )همان: نشانه تولّد منجی اّول

وضعیت جهان بعد از 

 ظهور

 حاکم شدن وضعیتی بهشتی

نیست. بدی هنوز نابودی بخشی از آفریدگان اهریمن، با این همه، بازسازی جهان کامل 

 (104هست. )همان:



 عالیم ظهور منجی دوم

فرا رسیدن زمستان سخت، نابودی بخش اعظمی از موجودات با برف و تگرگ، 

های کشنده، وقوع پیروزی خیر بر شر، پرجمعیّت شدن جهان، از بین رفتن بیماری

 مرگ تنها به خاطر پیری یا قتل.

 خورشید برای بیست روزحرکت ماندن بی نشانه تولّد

وضعیت جهان بعد از 

 ظهور

تر شدن جهان به خوار شدن آدمی، نزدیکهای اهریمن، گیاهنابودی بخش از آفریده

 وضع بهشتی

عالیم ظهور منجی 

 سوم

ظهور شر به صورت ضحاک، نابودی یک سوم بشر و حیوان به دست او، آزار رسیدن 

، ظهور گرشاسب و شکست ضحاک، اوج به عناصر خوب یعنی به آتش و آب و گیاه

 گرفتن نیکی.

وضعیت جهان بعد از 

 ظهور

پیروزی کامل و نهایی خیر، مغلوب شدن مرگ و بیماری، شکوفایی دائمی گیاهان، 

انسان و خوردن غذای معنوی، بازسازی کامل جهان، برانگیختن مردگان، داوری 

تلفیق کاملی از روح و مادّه،  کاران و نیکوکاران،( مجازات گناه106مردگان، )همان:

 (107باززایی جهان و برگشت آن به پیش از حملۀ اهریمن )همان:

 هندۀ پایان جهان در اسطور -2-1-2

شود. چرخۀ چهار های هندی، نه آفرینش آغاز حیات است و نه، ویرانی پایان آن. آفرینش به چهار دوره تقسیم میدر اسطوره

انحطاط(، همین ۀ ، دورKali Yoga« )یوگاکالیۀ »شود. دورۀ پایانی این چرخه، دور( نامیده میMahayuga« )مهایوگا»دوره 

« ویشنو»یابد. ( پایان میKalkiویرانگر )« کالکیِ »کنیم. درماندگی این مردمان تنها با ظهور زمانی است که ما در آن زندگی می

(Vishnuدر دهمین تجلّی خود، سوار بر اسبی س )کند و با شود. بدی را نابود میفید و به هیأت انسان بر زمین نمایان می

افتد. ویشنو در هیأت شود. قیامت کبری در پایان زندگی یک برهما اتّفاق مینابود کردن جهان، آفرینشی دوباره، آغاز می

آفریند که با ویشنو ابرهایی میآید. کشد. خشکسالی عظیمی در جهان به وجود می(، جهان را به آتش میRudra« )رودر»

سازد. بعد از مّدتی گیرد و آسمان را در خود غرق میکنند. کّل جهان را آب فرا میبارش مداوم خود آتش را خاموش می

 گیرد.شود و جهان دوباره جان میطوالنی، روح کیهانی بیدار می

 هندۀ ( پایان جهان در اسطور2جدول شمارۀ )

 گزارش فرایند فرایند

 های آفرینشدوره

میلیون سال انسانی طول کشیدن چرخۀ چهار دوره، تشکیل  4320تقسیم آفرینش به چهار دوره، 

مهایوگا با چرخۀ چهار دوره، تشکیل کلپ از هزار مهایوگا )معادل عمر یک برهما(.   دادن یک

 (31:1390)داالپیکوال؛

، دورۀ زرین(: بر چهار پای Krita Yugaکریتایوگا )( دورۀ 1تقسیم هر مهایوگا به چهار دوره: 

خود راه رفتِن درمه خدای عدالت و وظیفه، تندرست و خشنود بودن مردمان، نیایش خدای 

(: بر سه پای خود راه رفتن Yuga Treta( دورۀ تِرتایوگا )2( 39:1381)ایونس ؛  سپیدفام.

، در درجۀ دوم اهّمیت قرار داشتن قبلۀ ها نسبت به دورها و شادمانیدرمه، کاهش فضیلت

( دورۀ 3( 41رنگ. )همان:وظایف مردمان، ستیزه جو بودن مردمان، نیایش خدای سرخ

(: بر دو پا راه رفتن درمه، نصف شدن فضیلت و تقوا نسبت به Dwapara Yugaِدوارایوگا )

و راستی اّول، نیایش خدای زردرنگ، گسترش ناخشنودی، فراوانی ستیز و دروغ، پیرۀ دور



انحطاط )دوران ما(: بر یک پا راه رفتن درمه، ۀ یوگا، دور( دورۀ کالی4بودن بسیاری از مردم. 

 ها.چهارم آنها مگر یکیاور بودن درمه، از بین رفتن همۀ هنرها و فضیلتبی

 (31:1390دستخوش قیامت شدن جهان در پایان هر دوره )داالپیکوال؛

 کالکی )قیامت صغری(
دهمین تجلّی ویشنو در هیأت انسان، نابود کردن بدی، آغاز دوباره آفرینش. 

 (126:1381)ایونس؛

مهاپرلی 

(Mahapralaya ،

 قیامت کبری کاینات(

  

اتّفاق افتادن در پایان یک زندگی برهما، تجلّی ویشنو در هیأت رودر، ایجاد خشکسالی شدید، به 

خاموش شدن آتش، فرو رفتن جهان در تاریکی، جذب همۀ آتش کشیدن جهان، بارش باران و 

عناصر در آفریننده، بیدار شدن روح کیهانی، طوالنی بدون تاریکی جهان، غرق بودن جهان در 

 (71و 70: 1390آب، خلق کاینات از نو )داالپیکوال؛

 اسکاندیناویۀ پایان جهان در اسطور -3-1-2

قلمرو »ها با عنوان ( از آنGrimal« )گریمال»های اقوام شمالی )نوردیک( قراردارد. های اسکاندیناوی در گروه اسطورهاسطوره

 Balticدر جنوب اسکاندیناوی، جزایر بالتیک )»دهند که برد. این اقوام جمعیّت عظیمی را تشکیل مینام می« اساطیر ژرمنی

island( ژوتلند ،)Jutland( و شمال دشت ژرمن )Germa Plain از رود )( راینRhine( تا رود ویستوال )Vistulaسکونت داشتند ) .»

ها و خدایان مشترکی هستند. ریشۀ این های بسیار با یکدیگر، دارای اسطورهرغم دشمنی( این اقوام علی41:1389)گریمال؛

( این 13:1385 دیویدسون؛«.)سال پیش از میالد ادامه داشته است 450گردد و تا حدود عصر مفرغ باز می»ها به اسطوره

(. در اسطورۀ 211)همان:« انداز مسیحیّت تأثیر پذیرفته»های بعد، دربارۀ داوری نهایی و فرجام جهانها در دورهاسطوره

هایی شود. این حادثه همراه با نشانه( به عنوان مصیبت بزرگی در پایان جهان، یاد میRagnarok« )رگناروک»اسکاندیناوی از 

، هیوالی Surt« )سورت»رسد. کشمکش در سراسر جهان،... تباهی و ویرانی از قلمرو موسپل فرا میاست: زمستان سخت، 

-آید. خدایان در نبرد نهایی از بین خواهند رفت. سورت سراسر زمین را میآتش( از جنوب، همراه با سپاه خود به حرکت درمی

پایان رژیم خدایان کهن است اّما به معنی پایان جهان نیست.  رود. رگناروک به معنایها فرو میسوزاند و زمین به ژرفای آب

بندد مزارع آورد، وحشت و تباهی رخت بر میها سر برمیرسد. زمین از اعماق آبنوعی عصر طالیی بعد از این دوره فرا می

ۀ ماند. دو باشندسالم می( باز خواهد گشت. تنها، درخت جهانی در این حادثه Balderشوند. بالدر )بدون بذرافشانی سبز می

 شوند.اند نیای مردمان جدید مینر و ماده که در درون درخت جهان پناه گرفته

 اسکاندیناویۀ ( پایان جهان در اسطور3جدول شمارۀ )                      

 گزارش فرایند فرایند

 هانشانه

(، وقوع سه زمستان مخوف، زنای با 409:1386مرگ بالدر )روزنبرگ؛

(، وقوع جنگ در 410ها نسبت به یکدیگر، )همان:رحمی انسانمحارم، بی

جهان، به وجود آمدن بالهای طبیعی، خورده شدن ماه و خورشید توسط گرگ، 

 افتادن ستارگان.

های اتّفاق

 پایانی

(، حرکت مار 85:1387( )پیج؛Fenrir Wolfآزاد شدن گرگ فنریر )

(، 213:1385فرارسیدن آتش از موسپل )دیویدسون؛(، 86گاند )همان:یورمون

حملۀ هیوالی آتش، حملۀ گرگ فنریر، تشکیل شورای خدایان، مغلوب شدن 

(، فرو رفتن زمین در آب 86:1387خدایان، آتش گرفتن زمین )پیج؛

 (214:1385)دیویدسون؛



(، مجازات 324:1390بازگشت جهان به حالتی که در ابتدا داشت )کاوندیش؛

دغدغۀ پرهیزگاران، فرارسیدن عصر طالیی زندگی بی قاتالن،

ها بدون بذرافشانی، بازگشت (، سر سبز شدن زمین215:1385)دیویدسون؛

(، نجات یافتن دو انسان به کمک درخت جهانی 89:1387بالدر )پیج؛

 (89:1387(، متولّد شدن نسل جدید بشر. )پیج؛215:1385)دیویدسون؛ 

 هاتطبیق اسطوره -2-2

نتیجۀ حاصل از »و « اتّفاق پایانی»، «عالیم اتّفاق»، «چرایی اتّفاق»شود: بندی میث پایاِن جهان در چهار بخش دستهحواد

 بندی شده است.خالصۀ این مراحل در جدول زیر دسته«. این اتّفاق

 های پایان جهان( اسطوره4جدول شماره )

  

1 2 3 4 

 نتیجه اتّفاق پایانی عالیم چرایی
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 ستون یک: چرایی اتّفاق -1-2-3

ای بودن آفرینش و انحطاط اخالقی آدمیان، از های پایان دادن به آفرینش نشان داده شده است. دورهدر این ستون، ضرورت

 عوامل چرایی این اتّفاق است.



-گویند. در این دو اسطوره، جهان به تدریج و طّی دورههای ایران و هند به طور مستقیم از انحطاط بشر سخن میاسطوره

کند. در این ای بیان نمیرود. اسطورۀ اسکاندیناوی حرکت به سوی انحطاط را به صورت دورههایی، به سوی پستی پیش می

شود که نشان از هایی سخن گفته میگویند؛ در اسکاندیناوی از نشانهمیهای اخالقی سخن اسطوره تنها از کاهش ارزش

 های اخالقی است.ها همه نشان از افول ارزشرحمی انسانهای طوالنی، زنای محارم و بیانحطاط بشر است. جنگ

ها یکی از فلزات است: زر، آن شود و نماد هر کدام ازتر تقسیم میکوتاهۀ تاریخ، به چهار دورۀ های ایران آخرین دوردر اسطوره

یابند. هندیان آفرینش را به چهار دوره تقسیم ها نیز کاهش میسیم، روی و آهن. با کاهش ارزش فلزات و تغییر رنگ آنها ارزش

کند: خدای سپیدفام، های اخالقی، رنگ خدای مورد پرستش نیز تغییر میها با کاهش ارزشکنند و در هر یک از این دورهمی

 فام، خدای زرد رنگ و خدای سیاه فام.دای سرخخ

 شود.حتمی بودن این اتّفاق در اسطورۀ ایران قابل توّجه است. با این اتّفاق، آفرینشِ جهان در اسطورۀ ایرانی کامل می

 ستون دو: عالیم اتّفاق پایانی -2-2-3

افتد. در هر مرحله جهان اندکی به سوی دوران زرّین پیش به پایان رسیدن جهان در اسطورۀ ایران، در سه مرحله، اتّفاق می

کند که، زندگی خانوادگی آزمونی برای رسیدن به تکامل است. منجی اول زمانی ظهور میرود. ظهور دو منجی اول، پیشمی

ها در گیابد. تاریکی و تیرگی، زمین لرزه، خشکسالی و جنکاهش می« دین بهی»شود و بزرگداشت راستی و پریشان می

هایی همراه است. با تولّد هر منجی جهان اند. آمدن هر منجی با نشانهآید. هر سه منجی از نطفۀ زرتشتزمین به وجود می

کند در میان هر دوره، کشمکش بین شر و خیر ادامه دارد اما پیروزی از آن خیر است و شر، به اندکی رو به کمال حرکت می

 شود.آرامی ضعیف می

شود انحطاط های هند، اتّفاق خاصّی که نشان از شروع پایان جهان باشد ذکر نشده است. تنها چیزی که ذکر میهدر اسطور

اکثر مردمان »کند. در دورۀ آهن، خدای مورد نیایش رنگی سیاه دارد. است و این انحطاط وقوع پایان جهان را ضروری می

بین، شان کوتهخورند. زناننهند. آزمندانه میارزش را ارج میویند. چیزهای بیجاند. گناهکار و ستیزه( یا بردهSudra« )سوَدره»

بینند. ویرانی ناشی از قهر طبیعت و جنگ زایند. از شاهان خود ظلم میاند و بر مردها تسلط دارند و بسیار بّچه میپرگو و هرزه

 (41:1381ایونس؛«)یابد.یغلبه دارد. درماندگی این مردمان، با ظهور کالکِی ویرانگر پایان م

-هایی شوم، خواب خدایان را آشفته میهایی همراه است: پیش از مرگ بالدر پیشگوییدر اسکاندیناوی آخر زمان با نشانه

سازد. مرگ بالدر نخستین نشان از راه رسیدِن رگناروک است. اتّفاقات دیگری نیز در این اسطوره به عنوان نشانۀ پایان جهان 

ها ها آنهای طوالنی، ماه و خورشید با هم مسابقه خواهند داد در حالی که گرگ؛ غیر از بالهای طبیعی و جنگشودنقل می

 کنند.را دنبال می

 ستون سه: اتّفاقات -3-2-3

 هاست.ستون سه، به اتّفاقات پایانی جهان پرداخته است؛ نابودی کّلِ جهان، مشّخصۀ اصلی و مشترک این اسطوره

دهد. ظهور ای که به عنوان اتّفاق پایانی باشد وجود ندارد. در طول هزارۀ آخر، اتّفاقات مختلفی روی میران حادثهدراسطورۀ ای

-روند. زمستانی سخت جهان را فرا میهر منجی عالیمی را به همراه دارد. در هر ظهور بخشی از آفریدگان اهریمن از بین می

شود. کند. اما بعد از ظهور منجی اول و دوم، این خیر است که بر شر پیروز میمی ای از موجودات را نابودگیرد و بخش عمده

 برد.گیرد اما گرشاسب، آن را از بین میپیش از ظهور منجی سوم دوباره شر به صورت ضحاک قدرت می

افتد. در این مرحله از فاق میشود: نوع اول کالکی نام دارد. کالکی در پایان عصر حاضر اتّ در هند از دو نوع قیامت نام برده می

کند؛ شود. بدی را نابود میانحطاط، ویشنو در دهمین تجلّی خود، سوار بر اسبی سفید و به هیأت انسان، بر زمین نمایان می

 ها ارزش یابد.شود تا در مهایوگای آتی، دیگر بار فضیلتبا نابود کردن جهان، آفرینشی دیگر آغاز می

همۀ »افتد و در این اتّفاق، های هند، مهاپرلی نام دارد. مهاپرلی در پایان زندگی یک برهما اتّفاق میهقیامت کبری در اسطور

( در مهاپرلی، ویشنو در هیأت رودر، 31:1390)داالپیکوال؛«. شوندکاینات، بار دیگر در پیکر آفریننده جذب میۀ عناصر سازند

شود. در پی این خشکسالی هولناک، همۀ باً به تمامی خشک میگیرد جهان را به آتش بکشد. زمین تقریتصمیم می

 سپارند.موجودات جان می



-کند و زمین را کامالً در کام خود میکند. آتش بزرگ به زمین سرایت می( را خاکستر میPatalaویشنو در هیأت رودر، پتال )

کنند. باران به های هولناک را خاموش میاز آب، آتشآیند. این ابرها با فروریختن رودهایی کشد. ابرهایی عظیم به وجود می

 شود.گیرد. جهان در تاریکی پوشیده میبارد. کّل جهان را آب فرا میوقفه میمّدت یکصد سال بی

(، با Jormungand« )گاندیورمون»مار جهانی، »اسطورۀ اسکاندیناوی اتّفاقات پایانی را با شرح و بسط بیشتری بیان می کند: 

کشتی؛ از -(، ناخن(Naglfar)فار کند که کشتی ناگلآید. حرکت این مار موجی ایجاد میهجومی از سمت دریا پیش می حالت

( Hrym« )هرایم»کند. این کشتی حامل غولی به نام های گرفته نشده مردگان ساخته شده است( را تق و لق میناخن

آتش از موسپل که در آغاِز آفرینش خاستگاه زندگی است فرا  (86:1387)پیج؛« ( سکاندار کشتی است.Lokiاست. لوکی )

کند. در آید. گرگ فنریر حمله می( هیوالی آتش از جنوب همراه با سپاه خود به حرکت درمی213:1385رسد. )دیویدسون؛می

زمین را به »( و 86:1387سوزاند. )پیج؛پراکند و همه جا را میشوند. سورت بر سراسر زمین آتش میجنگ، خدایان مغلوب می

 (214:1385)دیویدسون ؛« کند.ها پرتاب میژرفای آب

 ستون چهار: نتیجۀ حاصل از این اتّفاق -4-2-3

شود. در این اسطوره، دراسطورۀ ایران، اتّفاق پایانی در ادامۀ روند آفرینش قرار دارد و با این حادثه، فرایند آفرینش کامل می

زمان در سه »گیرد اما جهان باید به حالت اصلی و نخست خود برگردد. . این کار انجام میهدف از آفرینش نابودی شر است

رساند و جهان در روشنایی کامل ( در پایان، هرمزد، اهریمن را به مجازات می264:1389)وارنر؛« آید.هزاره، به چرخش در می

 (42:1381گیرد. )کمبل؛قرار می

-روز برهما از هزار سال بزرگ تشکیل شده است، شب او نیز به همین اندازه طول میگونه که های هند، هماندر اسطوره

شود و کاینات را از کشد. در طول شب، جهان در یک اقیانوس پهناور غرق است. در پایان شب، ویشنو در هیأت برهما بیدار می

 (71کند. )همان:نو خلق می

گویند که بعضی از نویسندگان از آغاز جدیدی سخن می»شوند. قاتالن مجازات میدر اسطورۀ اسکاندیناوی سوگندشکنان و 

-بخش و گذران بیمنادی دنیایی جدید و پاک شده از خیانت دنیای کهن است. صحبت از زندگی پرهیزگاران در فضایی شادی

به معنای پایان رژیم خدایان کهن  ( رگناروک نوید دهندۀ آغاز عصر طالیی است؛ رگناروک88:1387)پیج؛« دغدغۀ زندگی است.

ها سر زمین از اعماق آب( »89رسد. )همان:است اّما به معنی پایان جهان نیست. نوعی عصر طالیی بعد از این دوره فرا می

( 215:1385)دیویدسون؛« شود.بندد و زمین چون آغاز آفرینش، دیگربار سبز و زیبا میآورد، وحشت و تباهی رخت بر میبرمی

یابند. بالدر باز خواهد گشت و فرزندان خدایان کهن میراث خود را باز شوند بیماران شفا میزارع بدون بذرافشانی سبز میم»

 (89:1387)پیج؛« پس خواهند گرفت.

ای هیابند. دو باشندۀ نر و ماده به نامافتد. دو انسان به کمک درخت نجات میتنها درخت جهان است که در این حادثه فرو نمی

اند، نیای مردمان پس از سر : زندگی مطلوب( که درون این درخت پناه جستهLifthrasir« )لیفترازیر»: زندگی( و Lif« )لیف»

این دو انسان با تغذیه از ژالۀ صبحگاهی از این سوختن ( »215:1385شوند. )دیویدسون؛ ها، میبرآوردن زمین از ژرفای آب

(. فرایند اتّفاق پایانی جهان در سه 89:1387)پیج؛» ها متولّد خواهد شد.جدید بشر از آنهمگانی نجات خواهند یافت و نسل 

 شود.اسطوره در جدول زیر نشان داده می

 ( اتفاق پایانی در سه اسطوره5جدول شمارۀ )

 اسکاندیناوی هند ایران

 پیروزی کامل و نهایی خیر
جذب همۀ عناصر در 

 آفریننده
 مجازات قاتالن

برانگیختن و داوری نهایی 

 مردگان

فرو رفتن جهان در 

 تاریکی
 دغدغه پرهیزگارانزندگی بی



 انجام قربان نهایی و کشتن گاو
طوالنی بدون تاریکی 

 جهان
 فرا رسیدن عصر طالیی

 غرق بودن جهان در آب باززایی جهان
سر سبز شدن زمین ها بدون 

 بذرافشانی

 بازگشت بالدر کیهانیبیدار شدن روح  کامل شدن آفرینش

بازگشت جهان به هیأت پیش از 

 حمله اهریمن

 دوباره جان گرفتن جهان
نجات یافتن دو انسان به کمک 

 درخت جهانی

 متولّد شدن نسل جدید بشر خلق کاینات از نو

 جمع بندی -3-2

های گویند. بین اساطیر طوفان و اسطورهاساطیر پایاِن جهان همانند اساطیر طوفان، دربارۀ ویرانی و نابودی جهان سخن می

-فرستند و همۀ جهان را نابود میهای طوفان، خدایان به عللی، طوفانی میهایی وجود دارد. در اسطورهپایان جهان شباهت

باهت سازند. اسطورۀ اسکاندیناوی در این نقطه، شکنند. اما در این طوفان، موجوداتی جان سالم بدر برده، جهان را از نو می

یابند. شباهت زمستان دیو ملکوس در ایران، در های طوفان دارد. در این اسطوره، در پایان دو انسان نجات میزیادی با اسطوره

-دورۀ جمشید، با این اتّفاق نیز قابل توجه است. در این زمستان که از عالیم ظهور منجی دوم است فقط کسانی نجات می

 اند.پناه گرفتهیابند که در قلعۀ ساخت جمشید 

طوفان با ارتکاب قصوری آیینی که باعث »های طوفان، اما تفاوت مهم دو رویداد طوفان و پایان جهان، این است که در اسطوره

« های آخرزمانی، فرتوتی جهان نیز از عوامل مهم در این اتّفاق است.افتد اما در اسطورهشود اتّفاق میخشم خدایان می

 (62:1386)الیاده؛

گمان این پایان کار جهان، قطعی و نهایی بی»کنند. هایی حکایت میاساطیر پایان جهان از نابودی بشر بر اثر وقوع مصیبت 

نبوده است: بلکه خاتمۀ بشریتی بوده است که در پی آن بشری نو پدید آمده است. این بازگشت به اصل و آفرینش دوبارۀ 

 (61همان:«)یان شده است.ها به صورتی نمادین بزمین، در اسطوره

شود. در ایران این نابودی برای همه نیست. در اسکاندیناوی، های هند به غیر از برهما و آب، همه چیز نابود میدر اسطوره

-پایان جهان و محکومیت خدایان، تأییدی بر محدودیت جهان است و این نمی»رسد شوند که به نظر میخدایان نیز نابود می

( 326:1390کاوندیش؛«)اند.امل میراها شود، بلکه به نیروهایی مربوط است که حتی خدایان در مقابل آن ناتوانتواند فقط ش

های ایران و هند که خدایان گردانندگان صحنه هستند در اسکاندیناوی، همه حتّی خدایان سرنوشتی محتوم برخالِف اسطوره

را یارای مبارزه با سرنوشت نیست. فقط، دو انسان به کمک درخت جهانی روند و هیچ کس دارند و در نبرد پایانی از بین می

 شود.یابند و عصر طالیی با این دو انسان آغاز مینجات می

ای به جهان و کار جهان دارد. زیرا جهان دیِن بهی، نگرشِ خوشبینانه»تفاوت دیگر و مهم در اتّفاق پایانی جهان این است که  

رود و بدین جهت سرانجام در واپسین نبرد کیهانی، ی دارد و قهراً به سوی زوال و تباهی نمیروی در پیشرفت و بهبود

« یابد... انسان نیز مکلّف است که در این پیکار، مشارکت جوید و از کاِر جهان کناره نگیرد.روشنایی ظفر می

ستگاری، همانا رهایی ذرّه حیاتی از قید ( در حالیکه در طریق هندی، تنها راه ممکن برای رسیدن به ر116:1388)ستاری؛

چرخۀ بیهودۀ جهان است؛ طریق ایرانی، درست برخالف آن، تعهد و شرکت خدا و انسان در جهات رسیدن به برقراری سلطنت 

 راستی بر زمین است، هدفی که نه تنها بیهوده و پوچ نیست، بلکه امکان دسترسی به آن نیز وجود دارد. )همان(



های پایان جهان وجود مبحث رسیدگی به اعمال و مجازات و پاداش است. در اسطورۀ هند، این نکات مهم در اسطورهاز دیگر 

شوند و پاکدینان از نعم بدکاران و بددینان مجازات می»افتد. با ظهور ویشنو در کالکی رسیدگی به اعمال در کالکی اتّفاق می

 (274:1389)شایگان؛« دم خواهند شد. بشریتی تازه و جهانی نو بنیان خواهد یافت.مند خواهند گردید. کاینات منهاخروی بهره

اند، برخواهد انگیخت. آنگاه همۀ مردمان به سوی داوری واپسین در ایران سوشیانس مردگان را در همان جایی که درگذشته

شود جسد( که درهای آن رو به شمال باز می، سواحل Nastrond« )ناستروند»پیش خواهند رفت. در اسکاندیناوی نیز، در تاالر 

 شوند.سوگندشکنان و قاتالن مجازات می

یک پایان قطعی و نهایی جهان به معنای اخص وجود ندارد »دوری بودن تاریخ در اسطورۀ هند حضوری پر رنگ دارد. در هند، 

( اما در ایران، تاریخ دوری 70:1386)الیاده؛« بلکه فواصلی کمابیش طوالنی میان نابودی یک عالم و پیدایی عالمی دیگر است.

رسد. رسد. در ایران جهان کنونی با رستاخیز به پایان مینیست بلکه از یک نقطه آغاز و به نقطۀ دیگر که کمال است، می

که رستاخیز گوید. تاریخی بینی ایرانی، از تکرار نشدن تاریخ و جاودانه نبودن آن سخن میالیاده در تحلیل رستاخیز در جهان

دار نبودن تاریخ لزوم دار بودن تاریخ باشد. ادامهتواند دلیلی بر ادامه( اما داوری مردگان می133:1390پایان آن است. )الیاده؛

 (64:1386)همان؛«. کندعموماً آفرینش بشریت نوینی را به دنبال آن ایجاب می»کاران برد. ِعقابِ گناهداوری را زیر سؤال می

های مهم در آغاز این عصر طالیی، زندگی های پایان جهان، آغاز عصری طالیی است. از ویژگیفاق در اسطورهآخرین اتّ 

پرهیزگاران و نبودن هیچ غم و ناراحتی است. نبودن غم و ناراحتی و مرگ، و هستی یافتن زمین و آسمان تازه در روایات آخِر 

توان بطور قطع در مورد اثرپذیری دین و اسطوره از ( هر چند نمی73: شود. )همانزمانِی یهودیت و مسحیّت نیز دیده می

مصیبت رگناروک شاید نه »یکدیگر سخن گفت اما آنچه مشخص است این دو رابطۀ نزدیکی با یکدیگر دارند. در اسکاندیناوی 

ها بدون بذرافشانی از ( سرسبز شدن زمین326:1390)کاوندیش؛«. نهایت، بلکه بدایت هستی جدید و شکوهمند بوده باشد

گویند که مساوی است با بازگشت ( در ایران، از کامل شدن آفرینش سخن می89:1387های این عصر زرّین است. )پیج؛نشان

-)فرنبغ«. حرکت و ناملموس بودنداندیشه، بیبی»جهان به عصر پیش از حملۀ اهریمن. وضعیتی که تمام آفریدگان در حالت 

شود که احتماال جهان آفریده شده، باید در شود و جهانی از نو آفریده میسطورۀ هند همه چیز نابود می( در ا38:1390دادگی؛

سپرد؛ زرّینی است که طی آن َدرمه خدای عدالت و وظیفه، بر چهار پای خود راه میۀ دور»وضعیت دورۀ کریتایوگا باشد: 

 (39:1381)ایونس؛« کنند.پیدفام را نیایش میاند و تنها خدایی سمردمان خشنود، تندرست و دارای فضیلت

ها، بازگشت جهان به ابتدای خود و روز اول آفرینش است. در هند جهان در تاریکی و از آب از دیگر نکات مشترک در اسطوره

( 52:1389)بیرلین؛ « دریای آشوب اوّلیه و برهما وجود دارد.»های آفرینش هند آمده است: شود. در یکی از اسطورهشروع می

« گیرد.های سیالبی بزرگ، جهان را در خود میدر آغاز هر گردش دورانی آفرینش، آب»شود: در روایتی دیگر اشاره می

شود و کاینات را از نو در پایان شب او، ویشنو در هیأت برهما بیدار می»( این نکته قابل مقایسه است با: 43:1381)ایونس؛

-رستاخیز، در نوروز یعنی در آغاز دورۀ جدیدی از زمان، روی می»( در ایران بر این باورند که 71:1390یکوال؛)داالپ« کند.خلق می

( قرار داشتن آغاز این دو رویداد در 41:1390دادگی؛( آغاز آفرینش جهان نیز در این روز اتفاق افتاد.)فرنبغ76:1390)الیاده؛«. دهد

 داری با باززایی و از نو خلق شدن جهان در رستاخیز دارد.روز آغازین سال و نوروز ارتباط معنا

گاه دو سرزمین در تالقی»آید که آفرینش از آن نقطه شروع شد. ای پیش میدر اسکاندیناوی نابود کنندۀ جهان از همان نقطه

کنند، گرما و ا آغاز می( همانطور که در آغاز، گرما و سرما حیات ر431:1383)همیلتون؛« شود.سرد و گرم، آفرینش شروع می

رود. شود و زیر امواج فرو میآمیزند تا حیات را نابود کنند. زمین مانند کشتی سوزان طعمۀ آتش میسرما سرانجام، با هم می

 (392:1389)ر.ک.وارنر؛

 نتیجه -3

رسد که ای مین به درجهها انحطاط جهاحرکت دوری آفرینش دلیل اصلی وقوع حادثۀ پایان جهان است. در این اسطوره     -1

-های هند یک فرایند همیشگی است و بارها اتّفاق میبینند. این پایان اغلب در اسطورهخدایان چاره را در، آفریدن جدید می

شود و این اتّفاق پایانی، به نوعی نوسازی جهان است. عصری نو آغاز افتد. با پایان یافتن جهان، دوباره عصر طالیی آغاز می

های ها، در اسطورهآیند. رسیدگی به اعمال انسانهای جدید به وجود میگردد و انساند و اقتدار به قبیله باز میشومی

 شود.ایران، اسکاندیناوی و کالکی هند دیده می

ست و این رویداد، پایان جهان نیست آن یک نوع بازسازی یا بازآرایی جهان است. چرخۀ زندگی و مرگ یک چرخۀ دایم ا     -2

پایان جهان، پایان آفرینش نیست. این اتّفاق پایانی، به نوعی نوسازی جهان است. هر چند در ایران، این نوسازی نوعی 

شود. در ایران، این شود و عصر طالیی آغاز میهای آغازین جهان است. در هر سه اسطوره، جهان تازه میبازگشت به روز



حملۀ اهریمن است. در ایران پایان جهان برای کمال آفرینش است یعنی با نابودی جهان مطلوب همان جهان ایستای قبل از 

هایی است. همه چیز باید نابود شود تا رسد. باززایی در هند و اسکاندیناوی همراه با مصیبتاهریمن جهان به کمال می

های پایان جهان شوند. اسطوره نابود میهای اهریمن هستند که کامالجهانی نو و تازه ساخته شود. اما در ایران این آفریده

شود. این آغاز نیز یک شوند و پایانی که دیگر آغازی برای آن نباشد در کمتر جایی دیده میاغلب به بازآفرینی دوباره ختم می

 آغاز بهشتی است؛ نه بیماری خواهد بود و نه پیری و نه مرگ.

 رود.دیناوی، به آرامی به سوی انحطاط پیش میهای هند، ایران و اسکانانسان در اسطوره     -3

اند، اما، از وجود عناصر مشترک و مشابه در اساطیر اقوام مختلف بیانگر وجود عناصر مشترک در بیرون و درون انسان      -4

ها بر اثر نطرف دیگر، وجود اختالف در اساطیر اقوام و ملل مختلف بیانگر این است که مسائل مشترک درونی و بیرونی انسا

ای هر قومی در حّد شوند؛ به هرحال، نظام اسطورهوجود شرایط متفاوت تاریخی و محیطی، به اشکالی گوناگون ظاهر می

شناسی و خویشتن شناسی فرد و گروه، ارتباط فرد و جامعه را با یکدیگر و با خود، نظامی جامع است و به صورت جهان

 می کند.طبیعت و زندگی مادی و معنوی تنظیم 
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