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 اساطیر دیدگاه از رستاخیز و مرگ مفاهیم در جستاری

 پوربخت مهدیه

  پوربخت مرضیه

 

 زدم سر حیوان به مردم نما وز  شدم نامی و مردم جمادی وز

 شدم کم مردن ز کی ترسم چه پس  شدم آدم و حیوانی از مردم

 پر و بال برآرم هم مالئک تا   بشر از بمیرم دیگر حمله

 شوم آن ناید وهم اندر آنچه   شوم پران ملک از دیگر بار

 مولوی

  : چکیده

 آغاز . دارد پایانی و آغاز است؛ خدایان دست پرداخته و ساخته که مخلوق یک عنوان به جهان ای، اسطوره باورهای در       

 شناختی اسطوره ازرویکرد جهان پایانی حادثه .گیرد می شکل گونگونا هایی شیوه به مختلف اساطیر در آفرینش یا جهان

 آن از پس اما .رفت خواهد بین از و ویران حیات، صباحی چند از پس دیگر، مخلوق هر مانند جهان و دنیاست، این مرگ

 که انسان همانند آمد، درخواهد حرکت به دوباره تر مطلوب صورت به حیات چرخه که است نهفته دیگر شروعی ویرانی

 در رستاخیز یا (مرگ) جهان پایان اساطیر .کرد خواهد زندگی دوباره مرگ از پس و میرد می روزی و آمده وجود به روزی

 پایانی .است جهان برای پایانی واقعا ها یونانی و هندوها مانند ملل از برخی بین در .است رایج ها ملت و اقوام از بسیاری بین

 از دوباره را چیز همه کند جدیدی آفرینش قصد خدا که دیگر بار و رود می بین از بد، چه و نیک هچ چیز، همه آن طی در که

 به آن از بعد انسانها، که است عمومی مرگی واقع در جهان پایان زرتشتیان، مانند اقوام دیگر باورهای در اما .آفریند می نو

 و بهبودی جهت در عظیم تحولی بلکه نیست؛ جهان عمر پایان ،حادثه آن عقیده، این بر بنا واقع در .رسند می جاودانگی

 ، مصر ، ایران ، یونان مانند مختلف های ملل اساطیر در کنکاش و بررسی با تا آنیم بر  نوشتار این در .است گستری عدالت

  . بپردازیم رستاخیز و مرگ اسایر های تفاوت و ها شباهت به اسکاندیناوی مانند اروپا و  چین

  ملل و ادیان ، رستاخیز ، مرگ ، اسطوره : واژه یدکل

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  :  درآمد

 مختلف مکاتب از گوناگونی تعاریف باب این در که چرا نیست، آسانی کار که بپردازیم اسطوره تعریف به باید نخست        

 و دارد وجود جهان در اسطورهشناسی مکتب ده از بیش .دارد اسطورهپژوه نظر به بستگی تعریف هر که شده ارائه

 شناسی جامعه بُعد به کارکردگرایی مکتب در مالینوفسکی جمله، آن از .گذاشتهاند بهیادگار خود از ارزشی با آثار دانشمندان

 و دینشناسی منظر از را اساطیر ایلیاده میرچا نگرد، می اساطیر به ساختارگرایی دیدگاه از استروس لوی دارد، توجه اساطیر

 ی فلسفه به کاسیرر ارنست میکنند، مطالعه روانشناسی لحاظ از را اساطیر یونگ و فروید میکند، یبررس پدیدارشناسی

 را اسطوره الیاده، میرچا .غیره و دارد توجه اسطوره نمادین و تمثیلی ی جنبه به کروزر فریدریش میدهد، اهمیت اساطیر

 نظر به .گیرد قرار بررسی مورد است ممکن مکمل، و لفمخت دیدگاههای از که میداند ای پیچیده غایت به فرهنگی واقعیت

 در که است واقعهای راوی است؛ مینوی و قدسی سرگذشتی ی کننده نقل « : است این اسطوره اسطوره از تعریف بهترین وی

 .(14:1386 الیاده،( »است داده رخ چیز همه بدایت شگرف زمان اولین، زمان

 خداو قدرت آغازآفرینش، توصیف به آن در و است گرفته شکل جهان این چرا  و نهچگو اینکه از سخن اسطوره، در      

 و است مینوی نگرشی آنها توصیف و جهان جاری وقایع به اساطیر نگاه .میشود پرداخته طبیعی مافوق انسانهای و فرشتگان

 اسطورهای روایتهای در زمان .یدانندم مینوی و مافوقطبیعی رویدادی را امروز جهان در رویدادی و واقعه هر مبنای و علت

 موقعیت از استفاده با نیز، اساطیر مکان .ندارد فلکی زمان و تاریخ با مطابقتی اما آفرید را جهان خدا که میشود آغاز آنگاه

 یدهدم رخ آن در مینوی واقعهای شگفت زمانی در که مکانی .گیرد می قرار قداست از هالهای در ماوراءاطبیعه و خارقالعاده

 بخشی اسطوره» :که است معتقد "آبراهام کارل" دلیل همین به شاید  .میشود ممکن بشر ممکن غیر آرزوهای آن وسیله به و

 « است بشر نوع کودکی دوران آرزوهای حاوی پوشیده، شکلی به و است آمده سر به که است بشریت کودکی دوران حیات از

 .(104:1381 دیگران، و کراپ)

 وآغاز آفرینش با مقایسه صورت به اول باشد، آمده وجود به دوصورت به میتوانسته رستاخیز یا جهان پایان یراساط       

 جهان برای انسان مقایسهای نوع در .باشد آمده بوجود گرفته شکل انسانی جامعه اساس بر که فلسفهای صورت به دوم و جهان

 دیدگاه این در .میآید بهوجود خدایان دست به جهان آن در و دارد قرار قیامت و آفرینش حادثه دو بین که است قائل پایان و آغاز

 .است تباهی و ایجاد و فساد و کون حال در انسان اطراف در چیز همه زیرا ؛ میآید بوجود تجربه و طبیعی عوامل از چیز همه

 است؛ مرگ از پس جهان و مرگ خلقت، زندگی، انسان، خود جهان، این جاری حوادث برای قیاس اصلی پایه دیدگاه این در

 در را پیدایش الگوی این هم جهان برای است انجام و آغاز به محدود طرف دو از که خویش زندگی از قیاس با انسان یعنی

 ( 77-76 : 1386 : الیاده) .است گرفته نظر

 تا انسان .است انسانی جامعه فلسفه بیان و توجیه از ناشی است؛ شده جهان برای پایانی به اعتقاد باعث که دوم دیدگاه       

 کنار در همیشه .است زندگی تلخیهای و سختیها گرفتار خوشیها، کنار در پیوسته کند می زندگی جهان این در که زمانی

 انسان اجتماعی زندگی در آنچنان شهرت، شهوت، ثروت، قدرت، ظلم، .مغلوبند گاهی و لبغا گاه که بیند می را بدیها خوبیها،

 را خویش مشکالت نیز بقیه که آن از گذشته کردهاست، مشکل و سخت مردم اکثریت بر را زندگی که است دوانیده ریشه

 های ناهماهنگی این چون و کند قانع را انهاانس است توانسته نمی هرگز وضعیتی چنین بنابراین، ( 77 : 1386 : الیاده) .دارند

 آن در که دنیایی اند؛ زده آرمانی جهانی تصور و خلق به دست است، نبوده اصالح قابل عنوان هیچ به انسانها نظر از جامعه،

 ست،نی تصور قابل مردمان این با و جهان این در فاضله مدینه این چون .نیست راهی آن در را شر و است مطلق خیر همه

 بی واقع در که را موجود نظم این و شوند می کار به دست خدایان یا خدا که رسد می فرا روزی ناچار به که کردهاند تصور

 و نیکان برای یکی :گیرد می شکل جهان دو که است هنگام آن در .اندازند درمی نو طرحی و زنند می هم بر است، نظمی

 .اند ابدی دو هر و بدان برای دیگری
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 آن طی در که پایانی .است جهان برای پایانی واقعا ها یونانی و هندوها مانند ملل از برخی اساطیر بین در جهان، پایان       

 .میآفریند نو از دوباره را چیز همه کند جدیدی آفرینش قصد خدا که دیگر بار و رود می بین از بد، چه و نیک چه چیز، همه

 جاودانگی به آن از بعد انسانها، که است عمومی مرگی واقع در جهان پایان زرتشتیان، دمانن اقوام دیگر باورهای در اما

 گستری عدالت و بهبودی جهت در عظیم تحولی بلکه نیست؛ جهان عمر پایان حادثه، آن عقیده، این بر بنا واقع در .میرسند

 آتش و زلزله باران، باد، مانند طبیعی عوامل همین بلکه گرفت نخواهد صورت طبیعی ماوراء حادثهای با جهان پایان .است

 جهان پایان اسطوره که جغرافیایی منطقه هر در حوادث این .میکشند ویرانی به را جهان و دهند می رخ زمان آن در که هستند

 طوالنی ایبارانه هند، مانند بارانی پر سرزمین در مثال آشناست؛ آنجا مردمان برای که دهد می رخ عواملی همان با دارند،

 زمستانی اسکاندیناوی، اساطیر در یا و داد خواهد خاتمه جهان عمر به و برد خواهد فرو خود در را همه سرانجام که است

 بیشتر مدت، طوالنی سرمای و زمستان منطقه، آن در که است واضح پر و داد خواهد رخ جهان پایان در طوالنی و پیوسته

 (62:1376 ،باقری) .میگیرد دربر را سال ایام

 

 : اساطیر و ادیان در رستاخیز و مرگ

 ادیان از اعم ادیان ی همه .است فناناپذیری و جاودانگی مسأله حیاتش طول در انسان دغدغههای بزرگترین از یكی       

 سخن آن نگیچگو و معاد از بار 113 قرآن در مثال عنوان به .نیست انسان حیات پایان مرگ كه معتقدند جهان زنده و باستانی

 سازگار میرند می انسانها همهی كه واقعیت این با و است « نامردن »  جاودانگی اصطالح ظاهری معنای .است شده گفته

 از بسیاری .بماند زنده بتواند ما وجود از بخشی مرگ، از پس باید باشد ممكن كلمه ظاهری معنای به جاودانگی اگر .نیست

 میدهد ادامه خود حیات به وجود از دیگری قلمرو در هستیم ما كه نفسی میمیرد، بدن كه وقتی .مینامند روح را بخش این افراد

. 

 میشود دیده امر این نیز بدوی جوامع در . دارد وجود ادیان و جوامع همه در نوعی به  " مردگان شدن زنده " یا رستاخیز       

 همراه وسائل از رستاخیز با همراه دیگر جهان در که دفن وی با همراه را مرده شخص اشیا و ظروف مردگان همراه به که

 از را جهان و پرداخته دادگری به که منجی یک ظهور با است همراه رستاخیز این ابراهیمی، ادیان در .کند  استفاده خود

 ادیان در حتی امر ینا که میسازد مبرا و نموده پاک میگیرد قرار بدی زمره در آنچه هر و ناپاکی و پلیدی و بدی شر، وجود

 موعود مهدی قیام با امر این نیز اسالم در و سوشیانس منجی این نام دین این در .دارد وجود نیز زرتشتی چون ابراهیمی غیر

 جامعه اصالح معاد امر در ادیان اتصال نقطه .کردهاند اشاره معاد یکبارگی به ادیان تمامی تقریبا و است، شده همراه (عج)

 بیشتر است جهان پایان در یکباره به مردگان شدن زنده همان که دوم جنبه که .است بررسی قابل جنبه دو از تاخیزرس .میباشد

 خصوص به است غیرممکن امری معاد بدون اسالم و مسیح یهود، آسمانی ادیان تصور .است گرفته قرار معادشناسان نظر مد

 مسیح دین مقدس کتب .شود نمی کامل کسی دین بدان، اعتقاد بدون و تاس دین اساسی رکن سه از یکی معاد که اسالم دین در

 پیروان برای بشارتی و نوید را آن و میشود اشاره جهان آخر حادثهی به بسیاری موارد در یوحنا، مکاشفه تا گرفته متی از

 .(204:1377 پور، اسماعیل) میداند مؤمنان و دین راستین

 اشاره بدان نیز باال سطر چند در که .است جهان پایان در منجی یکی ظهور شده اشاره آن به خیلی که مواردی از یکی       

 دست این از هایی نمونه زرتشتی کیش در سوشیانس مسیحیت، آیین در مسیح اسالم، در (عج) مهدی حضرت ظهور .نمودیم

 هر روش در که چند هر .مینمایند ظهور مردمان اصالح و فساد با مبارزه و هیتبا و ظلم کردن کن ریشه برای همه که .هستند

 آخر ویرانی از پس شده گفته که است آور رعب عالئم با همراه مسیح رستاخیز .میشود مشاهده تفاوتهایی دیگری با کدام

  .کرد خواهد ظهور جهان پایان حوادث از قبل زرتشت دین در سوشیانس اما .میکند ظهور الزمان
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 .انجامی و دارد آغازی است، خدایان دست پرداختهی و ساخته که مخلوق یک عنوان به جهان اسطورهای، باورهای در       

 این مرگ جهان پایانی حوادث .میگیرد شکل گوناگون شیوههایی به مختلف اساطیر در که است آن آفرینش جهان، آغاز

 دیگر شروعی ویرانی، آن پس در اما .شد خواهد ویران حیات، صباحی چند از پس دیگر، مخلوق هر مانند جهان و دنیاست

 و آمده وجود به روزی که انسان همانند آمد، درخواهد حرکت به دوباره تر مطلوب صورت به حیات ی چرخه که است نهفته

 و اقوام اساطیری باور به اجمالی است نگاهی خواهدآمد پی در آنچه .کرد خواهد زندگی دوباره مرگ، از پس و میمیرد روزی

 .جهان رستاخیز و مرگ از پس انسان وضعیت دربارهی جهان مختلف ملل

 

 :ایرانی اساطیر

 که است اسالم از قبل ایرانیان و زرتشتیان باورهای اساسی های پایه از یکی مرگ، از پس جهان و رستاخیز به اعتقاد       

 و شر همیشه که .است دوگانگی و ثنویت زرتشتی دین ارکان از یکی .میماند مناتما و ناقص دین این اصلی فلسفهی آن، بدون

 آیین در رستاخیز و معاد برای توجیهی تواند می همین و .دارند قرار هم برابر در نیکی و روشنایی و خیر با پلیدی و ظلمت

 که است (میشود گفته » فرشکرد «یا»  ینپس تن«  زرتشتی دین در جهان پایان ی حادثه به) پسین تن و معاد با .باشد زرتشتی

 مورد ناگاه به است اهورامزدا ی آفریده که جهان این زیرا میرسد؛ کمال  به آفرینش اهداف و شود می کامل دین، این تعالیم

 یا اسطوره میشود، خلقت آغاز به مربوط که داستان این .میآالید را او خوب آفرینش ی همه و شود می واقع اهریمن تازش

  .آمیختهاند درهم ظلمت و نور خوبی، و بدی دنیا این در چرا که این توجیه توجیهی؛ است

 زرتشتی باورهای در .داشت وضعیت آن بهبودی به نیز امیدی باید یافتند جهان این وضعیت برای توجیهی چنین که حال       

 بعدی ادوار در بشر اعتقادی مهم های پایه از یکی فتند،یا خوبی و بدی نامبارک اختالف این از دنیا رهایی برای که حلی راه

 جز جهان او از پس و میدهد پایان جهان، نظمی بی با آمیخته نظم این به جهانی مصلح آن طی که ساختند اسطورهای آنها .شد

 در عقیده این ای،عده عقیدهی بر بنا که است بوده زرتشتی دین ضروریات از اسطوره این ابتکار .دید نخواهد را خوبی روی

 آن بدون جهان، این تصور که شدهاست پذیرفته چنان -آن باور این امروزه و میکند نفوذ نیز مسیح و یهود همانند ادیان، دیگر

 گوید می مسیحیت دین در جهان پایان حوادث دربارهی  » الیاده میرچا « .است تصور قابل غیر فرجامین، اصالحی تحوالت

 است مهم و عمده عامل آتش آن اما است،  شده ذکر پطرس ی نامه دومین در جدید عهد کتب در بار کی ساز ویران آتش « 

 ادبیات در و رواقیون حکمت در نیز و آمده عمل به غیبی هاتف همچون کاهنهها؛ طرف از قدما نزد در که گوییهایی غیب در

 .(73:1386 الیاده،)دارد ایرانی اصلی احتماالاً و متأخر مسیحی

 :گوید می او است شده رایج ملل دیگر در که است ایران از معاد به باور اصل که است عقیده همین بر نیز هنیلز جان      

 بسیاری .است زرتشتی دین تعلیمات در  شدهای شناخته و اساسی رکن جهان، امور آخرین به مربوط تعلیمات یعنی معاد، »

 و هندی آیینهای .است گذاشته تأثیر غربی عقاید بر هم و شرقی عقاید بر هم که است منبعی تعلیمات، این که اندیشهاند این بر

 اولیهی کتب در که میباشد این نیز نظرات این علت .(97:1368 هینلز،) «غرب در مسیحی و یهودی آیین و شرق در بودایی

 چنین که است بابل فتح از پس یهودیان و ایرانیان برخورد از بعد و نیامدهاست میان به جهان پایان از سخنی عتیق، عهد

 .میخورد چشم به یهودیان کتب در جهان پایان درباره پیشگوییهای و روایات

 که معتقدند کارشناسان بیشتر اما میدانند بابل در یهودیان باورهای از برگرفته را زرتشتی دین در معاد باور ای عده       

 سرودههایی ادله این از یکی .کردند وارد خود عقیدتی مسائل در و گرفته را معاد یباورها ایرانیان با برخورد ضمن یهودیان

 ، 30 هات گاهان : است چنین آن نمونههای از یکی .میباشد مقدم تورات بر از زمانی نظر از که است گاهان در معاد مورد در

 .میکنند نو را هستی که باشیم اییان اهور شمار در و تو آن از [که خواستاریم]  ما :9بند
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 آن از گذر سختی .بگذرند مذاب فلز از رودی از باید شدند، برانگیخته مردگان همهی که آن از پس سوشیانس دوران در       

 به باور  .میبینند عذاب سال هزار نه اندازهی به آزمون این در بدکاران ولی است گرم شیر جوی از عبور همانند نیکان برای

 ممکن غیر اعتقاد این بدون دین این تصور که است گرفته جای باورهای زرتشتیان دیگر و اعتقادات در نهآنگو آخرت و معاد

 .است ناقص و

 خاطر به که است جهان فعلی نابسامان وضعیت به توجیهی پاسخی زرتشتی دین در معاد به اعتقاد شد ذکر که همانطور       

 اند قائل جهان عمر برای ساله هزار دوازده دوره یک به دین این در .آمدهاست وجود به مزدا، آفریده جهان به اهریمن تازش

 سه .نگرفتهبودند مادی شکل و بودند مینویی آفریدگان تمام اول، سال هزار سه در .است ساله هزار سه مرحله چهار شامل که

 مزدایی و اهریمنی مظاهر ختگیآمی عصر ماست دوران که سوم سال هزار سه .گرفتند مادی صورت آنها دوم سال هزار

 عمر سال هزار دوازده این پایان با و میکنند ظهور زرتشتی منجیان از یکی آخر، هزاره سه از هزاره هر آغاز در و است

 گفتهاند جهان اواخر حوادث مورد در .خواهندکرد زندگی آرمانی جهان یک در انسانها تمام و رسد می پایان به بدی و اهریمن

 خانوادگی زندگی .است سرزمین این منظم زندگی کامل نابودی آن، حاصل که میتازند ایران به مو ژولیده تبار خشم دیوان که

  .مییابد کاهش بهی دین و عشق و راستی داشت بزرگ و میشود پریشان اجتماعی، و

  لرزه، زمین تیرگی، و تاریکی .ندنمیافشان کمال به را خدا نور ماه و خورشید .میآید وجود به نیز کیهانی آشفتگی        

 جهان تاریخ آغاز در او یورش قرینه شر، حمله این .گیرد درمی جنگها زمین در .میآید وجود به زمین در قحطی و خشکسالی

 و شود می پیروز شر لشکر بر که است پارسی شاهزاده تولد نشانه که میشود پیدا آسمان در ستارگان بارش سرانجام .است

 دوشیزه از که است « اوشیدر» منجی اولین. میآراید باز  منجی نخستین تولد از پیش را، بهی دین تحت و ایرانی یسرزمینها

  .میگردد حامله میشود، نگهداری ،« کیانسه » دریاچه در که زرتشت نطفه  از او .شود می زاده باکره ای

 شده باردار زرتشت نطفه از که میشود زاده سالهای، پانزده کرهبا دختر از اوشیدر مانند منجی، دومین ،« ماه اوشیدر»        

 پیروزی او آمدن با .میشود متولد سالهای پانزده باکره دختر و زرتشت نطفه از پیشین، منجی دو همانند نیز سوشیانس .است

 گذشتهاند، در که جایی همان در را مردگان سوشیانس .خواهدخورد معنوی غذای تنها آدمی .خواهدرسید فرا خیر نهایی

 در روز سی خورشید او، ظهور زمان در .رفت خواهند پیش واپسین داوری سوی به مردمان همه آنگاه .برخواهدانگیخت

 مردمان، همه آنگاه .اندازد تعویق به را خویش نابودی زمان تا میدارد نگه را آن اهریمن که است آن علتش و میایستد آسمان

 سال هزار نه اندازه به که میروند دوزخ به بدان و بهشت به نیکان روز، سه مدت به آن از پس و میگیرند قرار داوری مورد

 شوند جاودانی زندگی الیق و پالوده تا کنند عبور گداخته فلز از رودی از باید همه آن، از پس .میکنند خوشی یا میکشند عذاب

 جاودانگی اکسیر آن، پیه از و کند می قربانی را گاوی موبد، نقش در سوشیانس آخر، در .شوند هوم برابر هم با پاکی در و

 و اهریمن سرانجام تا میشود پیروز خویش همتای دیو بر سفید  اهورایی موجودات از یک هر نهایی نبرد در .خواهدکرد تهیه

 دوزخ به و میروند بیرون بودند، تاخته جهان به و پدیدآورده آفرینش آغاز در که سوراخی همان از که میمانند باز آز

  .خواهدکرد مسدود را آن و خواهدشد ریخته سوراخ آن در گداخته فلز رود آن سپس .خواهندگریخت

 خون زمین، مینوی از استخوان :آمدهاست بندهش در که خواهدبود صورت بدین سوشیانس زمان در مردمان برانگیختن       

 استخوان نخست .پذیرفتهبودند را ها آن آفرینش آغاز در که همچنان .شود می بازخواسته آتش از جان و گیاه از موی آب، از

 .مردمان دیگر استخوانهای بعد و مشیاله و مشی استخوانهای بعد و میشود برانگیخته کیومرث های

 برای مینی است خورشید با که نوری از .خواهندشد برانگیخته مردگان همه سوشیانس، دوران سال هفت و پنجاه مدت در       

 را تن تن، و را روان روان، .میشناسند را یکدیگر مردمان آن از بعد .خواهدشد بسنده دیگر مردمان برای نیمی و کیومرث

 .(26:1363 سن، کریستین) منند نزدیک خویشان اینان و است من همسر این و من برادر این و من پدر این که میشناسد
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 زروان آیین

 آیین در اما . است زمان خدای پهلوی نوشتههای در زروان .است زمان خدای و باستان ایران دانایز از یکی زروان       

  .داشتهباشد اورمزد نام به آرمانی فرزندی داشتن برای نیایشهایی ندارد وجود چیز هیچ که زمانی زروانی

 ابتدایی قدری به زروانی های افسانه از تا دو یکی اما .میباشد ساسانیان زمان به مربوط زروان مورد در اسناد بیشتر       

  .دارد آن دیرینگی از نشان که است

ًدیگرًکهًدرًآسمانًوًزمینًهستندًیکًمغانًمیًًًًًًً گویندًپیشًازًاینکهًچیزیًموجودًبود،ًنهًآسمانًنهًچیزهایًآفریدٔه

هزارًسالًاوًقربانیًکردً .است (فرًیاًفرنه)یاًدرخششًنیروً (بخت)ایًوجودًداشتًکهًبهًمعنایًسرنوشتًویژهًزروان

بایستًآسمانًوًزمینًوًهرًچیزیًراًکهًدرًآنهاًبنامدًکهًمی (اهورامزدا)خواستًاورمزدًدارایًپسریًشودًکهًاوًراًمی

کنمًمگرًبهًچهًقربانیًکهًمنًپیشکشًمی»پسًازًاینکهًویًهزارًسالًقربانیًکرد،ًنشستًتاًبیندیشدًاوًگفتً .آفریداستًمی

ویًدرًاندیشهًفروً «هایًمنًبیهودهًخواهدًبود؟اید؟ًبراستیًمنًفرزندیًبنامًاورمزدًداراًخواهمًشدًیاًآنکهًتالشکارًبایدًبی

بودًوًاهریمنًدرًهاییًکهًزروانًپیشکشًکردهنیاورمزدًدرًپیًقربا .درًزهدانًبوجودًآمدندًاهریمنرفتهًبودًکهًاورمزدًوً

ًپادشاهً»زروانًچونًازًاینًآگاهیًیافتًگفتً .پیًتردیدش ًبهًپیشًمنًدرآید، ًکه ًنخستینًرا ًخواهندآمد، ًدنیا دوًپسرًبه

راًًاهریمنًهمینکهًاینًسخن .همینکهًاورمزدًازًاینًاندیشهیًپدرًآگاهیًیافت،ًنزدًاهریمنًآنًراًآشکارًکرد«.خواهمًکرد

زروانً «.منًفرزندًتوًهستم»اهریمنًگفتً «توًکیستی؟»پدرًپرسیدً .شنیدًزهدانًراًشکافتًوًرفتًتاًبهًپیشًپدرًدرًآید

گفتندًاورمزدًهنگامیکهًاینًدوًباًهمًسخنًمی «.فرزندًمنًدارایًبویًخوشًاستًوًروشنًتوًتاریکًوًبدًبوئی»پاسخًدادً

پسًزروانًدانستًکهًاینًفرزندشًاورمزدًاستً .وًرفتًپیشًپدرًخودًدرآیدبهًهنگامًدرستًزائیدهًشد،ًروشنًوًخوشبوً

کرد،ًگرفتًوًباًاینًسخنانًراًکهًدرًدستًداشتًوًباًآنًقربانیًمی(برسم)هایًقربانیًبودًوًشاخهکهًبرایشًقربانیًکرده

هاًراًبهًدرًحالیکهًشاخه «.کردمًازًاینًپسًتوًبایدًبرایًمنًقربانیًکنیتاکنونًمنًبرایًتوًقربانیًمی» .دًدادبهًاورمز

آیاًتوًاینراًپیمانًنکردهًبودیً»درًاینًهنگامًاهریمنًبهًپیشًزروانًدرًآمدًوًگفتً .دادًزروانًاوًراًآفرینًکرداورمزدًمی

توً»زروانًبرایًآنکهًپیمانًخودًراًنشکندًگفتً «اوًراًپادشاهًخواهمکرد؟ًهرًیکًازًفرزندانًمنًکهًنخستًپیشًمنًآید

ًباشد ًسرورًتو ًباید ًوًارومزد ًخواهدشد ًداده ًهزارًساله ًتوًشهریاریًنه ًبه ًکهً .ایًهستیًپلید ًهزارًسالًباید پسًازًنه

هایًکارًپدیدًآوردنًهستیًپسًاورمزدًوًاهریمنًدر «.خواهدًبایدًکهًرویًدهداورمزدًشهریاریًکندًوًهرًچهًکهًاوًمی

 .کردًپلیدًوًوارونهکردًهمهًخوبًبودًوًراستًوًهرًچهًاهریمنًمیآفریدهًشدندًوًهرًچهًکهًاورمزدًمی

بهًنوعیًمیًتوانًدوگانگیًوًثنویتًزرتشتیًراًادامهًزروانیتًدانستًوًداستانًرستاخیزًراًدرًاندیشهًزروانیًنیزًًًًًًًًً

  .نًبرًهمهًچیزًداللتًدارددخیلًدانست،ًچراًکهًخدایًزما

 

 آیین مهر

ًًًًًًًًً ًبرًپایه ًکه ًآیینیًبود ًآیینًمهر ً »پارسیًمیانهدرً «میترا»پرستشً«ِمهرپرستیًیا ًایزد وًخدایًًایرانًباستانمهر

نوعًدگرگونًشدهًاینًآیینًبعدهاًبهًصورتً .بنیانًنهادهشدًآیینًزرتشت،ًعدالت،ًپیمانًوًجنگ،ًدرًدورانًپیشًازًخورشید

هایًدومًوًسومًپسًازًمیالد،ًدرًتمامًنواحیًتحتًفرمانرواییًاشاعهًیافتًوًدرًطولًسدهًامپراتوریًرومدرًًآیینًرازَوری

ًبودًوًخدایًآنًًبریتانیاوًًآفریقاروم،ًدرًسرزمینًاصلیًاروپا،ًشمالً  .نامًداشت (معادلًیونانیًمیترا) «میتراس»برپا

ً ًعنوان ًاینًآیینًبا ً «رازهایًمیتراس»رومیانًاز ًیا ًمی «رازهایًپارسیان»و ًعنوانًیاد ًمحققانًبا ًولیًامروزه کردند،

 .کنندمًازًآنًیادًمیمیترائیس

وًبهًوضوحًنشانًهایًآنًراًدرًآنهاًمیً .بسیاریًازًآموزهًهایًمسیحیتًوًعرفانًایرانیًبرگرفتهًازًآیینًمهرًاستًًًًًًً

درًاینًآیینًداریمًکهًدرًآخرًکارً .درًآیینًمهرًنیزًرستاخیزًبهًگونهًایًباًبقیهًادیانًایرانیًشباهتًهاییًدارد .توانًیافت

کهًاینًخودًبهًنوعیًبهًجاودانگیًوً .گیردًوًپیروانًمیتراًازًآنًآسودهًخواهندًبودجهانًآتشیًعظیمًدرًتمامًجهانًدرمی

  .زندگیًپسًازًمرگًاشارهًدارد
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 جهان مختلف ملل و اقوام اساطیر در جهان پایان

 یونان اساطیر (الف

 آهن نسل میکنیم، زندگی آن در ما که آخر نسل که معتقدند آنها .کردهاند تقسیم نسل پنج به را انسان حیات عمر نیونانیا          

 طی در و دارد گرایش بدی و پستی سمت به نیز آنها طبیعت .میکنند زندگی زشتی و پلیدی در مردمان دوره، این در .است

 نشوند ناراحت بدی، ارتکاب از انسانها که هنگام آن در .است قبلی نسل از رپلیدت نسلی هر و میشوند نیز بدتر متمادی نسلهای

 .خواهدبرد بین از را مردمان نمیبیند، آنان اصالح در امیدی که «زئوس» نکنند، شرم احساس بینوایان پیشگاه در یا و

 همان آنان، عقاید اصلی مایههای نب .میزیستهاند کهن یونان در که بودهاند عرفانی و فلسفی گرایشهای با فرقهای رواقیون

 علم بر مبتنی دیدگاهی جهان پایان درباره آنها .زمان آن جدید علوم دیگر و نجوم چاشنی قدری با است کهن یونان اساطیر

 عرضی و طول و خود پیشین جایگاه همان به زمان از ثابتی دوره در سیارات هرگاه گفتند می آنها .داشتند روزگار آن هیأت

 نظم همان با درست کیهان سپس .کند می نابود دارد، وجود که را آنچه هر و میآید پدید سوزی آتش  .برسند داشتند، آغاز رد که

 یک هر و گردند می خود مدارهای در دوباره ستارگان میشود؛ برقرار نو از دیگر بار داشتهاست، آن از پیش که ترتیبی و

 :میگوید مکتب این سخنگوی عنوان به «بالبوس» .میدهد انجام پیشین، زمان مدت همان در تغییری هیچ بی را خود گردش

 این از سپس .دهد می روی آخرالزمان در حادثه این و سوخت خواهد آتش در جهان تمامی که باورند این بر ما مکتب فالسفه»

 آتش یک میان زمان (260:1372،الیاده) .«میگردد پدیدار جالل و شکوه با نو از و میشود زاده جدیدی جهان الهی، آتش

 می بزرگ سال را آن و میکرد تعیین ستارگان و سیارات حرکت را کیهان عمر طول یعنی بعدی؛ سوزی آتش و سوزی

 به و کنند تمام را خود دوره ستاره، پنج این و ماه و خورشید که گیرد می صورت زمانی سوزی آتش بودند معتقد آنها .نامیدند

 ای عده و 2484 برخی ،10800 را سال این طول ای عده .گردند باز داشتهاند، جهان آغاز در که خود، سابق وضعیت همان

 .کردهاند برآورد سال 6480000 را آن طول

 

 اسکاندیناوی اساطیر (ب

 در .ستا نزدیک زرتشتی اساطیر به العاده فوق خویش، مایههای بن و داستانها از بسیاری در اسکاندیناوی اساطیر          

 و «اورشیدر» دوران در که برمیخوریم پیکر غول مار یک و الجثه عظیم گرگ یک به جهان، پایان در زرتشتی اساطیر

 .میکنند نقش ایفای نیز اسکاندیناوی اساطیر در عجیب موجود دو این که میروند بین از «ماه هوشیدر»

 جهان، آغاز در که دارد وجود «لوکی» نام به خدا ضد یا غول یک اسکاندیناوی مردمان باورهای در.(49:1359مشکور،)

 ایرانی ضحاک یادآور و برمیخیزد خدایان با نبرد به و میدرد را بندها جهان پایان در و است شده کشیده بند به خدایان توسط

 و آفرینش از شیبخ ویرانی باعث و میشود آزاد جهان پایان در و است شده کشیده بند به دماوند در فریدون توسط که است

 نابود را آن و برمیخیزد نبرد به خویش ضد با خدا هر جهان، عمر پایان در زرتشتی اساطیر در .گردد م جهان نظم زدن برهم

 همیشه ها اسکاندیناوی عقاید در که تفاوت این با گرفت، سراغ اسکاندیناوی اساطیر در میتوان را حادثه این شبیه کند، می

 با «تور» میافتد؛ خاک بر ابر از نیست مسلح خوب چون که رود می «سورت» نبرد به «فریا» مثال د؛نیستن پیروز خدایان

 طعمه بزرگ، خدای ،«اودین» و میآورد در پای از را او مار زهر که میکند نبرد جهانی، پیکر غول مار ،«گاند یورمون»

  ( 51 ، همان ) .میشود «فنریر» گرگ

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 بی عده زمستانها، آن بودن طوالنی خاطر به که است میان در طوالنی زمستانهای از سخن ملت دو هر اساطیر در           

 نگهداری روزی چنین برای خدایان یاریگر عنوان به که قهرمانانی که است هنگام این در .میشوند هالک مردمان از شماری

 این از پس تا آمدهاند گرد در است، جمشید تهساخ که «ور» ایرانی، اساطیر اساس بر .میآیند خدایان یاری به شدهاند

 و مزدا، اهورا خدا، یاور نهایی، نبرد در تا سازند پر مردمان از را جهان دوباره و آیند زمین روی به طوالنی زمستانهای

 زرگب تاالری در شدهاند انتخاب «اودین» توسط که زبده، جنگجویان نیز، اسکاندیناوی اساطیر در .باشند ایزدان دیگر

 که هنگامی یعنی میالدی؛ دهم قرن در که این خاطر به اسکاندیناوی اساطیر .باشند او یاریگر نهایی نبرد در تا اند آمده گردهم

 پایانی حوادث از قبل مثال نماندهاند؛ برکنار دین این تأثیر از شدهاند منظوم و مکتوب یافتهبود، رواج منطقه آن در مسیحیت

 میگراید؛ تیرگی به خورشید .میگیرد شکل دجال یا مسیح ضد آمدن با مسیحی باورهای در که ستا وحشتی از سخن جهان،

 میتوان مسیحی روایات در را حوادث این همه های نمونه .میکشد زبانه آسمان به تا آتش و میافتند فرو آسمان از داغ ستارگان

  ( همان ) .یافت

 در (121:1376 باقری، ) .دارد نام (خدایان سرنوشت) «رگناروک» ناویها،اسکاندی باور در جهان پایان واقعه          

 و آغاز هولناک نشانههایی با جهان این نهایی روزگار و رفت خواهند بین از خدایان داد، خواهد رخ جهان پایان در که حوادثی

 که پی در پی زمستان سه میشود نامیده ،«هیوالیی زمستانی» معنی به ؛«وتر بول فیم» که خواهدشد حادث سخت زمستانی

 در خورشید و ماه .خانهها درون حتی خواهدگرفت، فرا را جهان سراسر کشمکش، .بود نخواهد آنها بین در تابستانی هیچ

 خواهد قورت را خورشید گرگها از یکی .بخورند تا میکنند دنبال را آنها گرگها، که حالی در خواهندداد، مسابقه هم با آسمان

 زمین بر آسمان از ستارگان .میشود او حرکت از مانع و میگیرد را ماه دیگر گرگی .خواهدشد انسانها مصیبت باعث که داد

 این اثر بر ( همان )  .خواهندشد کنده زمین از درختان که آمد درخواهند لرزه به چنان ها کوه و زمین سراسر .خواهندافتاد فرو

 اعماق از هجومی حالتی با «گاند یورمون» جهانی، مار .شود می آزاد «فنریر» گرگ و درند می هم از زنجیرها لرزشها،

 حامل کشتی این .میکند پرتاب طرف آن و طرف این به را «فار ناگل» کشتی که میآورد پدید عظیم امواجی و آید می باال دریا

 گرگ .است کشتی آن سکاندار است شده رها بند از که «لوکی» .است کسی چه نیست معلوم که است «هرایم» نام به غولی

 خدایان، از یکی ،«همیدال» .است زمین بر پائینش آرواره و آسمانها بر باالیش آرواره که کرده باز چنان را دهان «فنریر»

 از که است عناصری از گویا آن در شدن دمیده و شیپور این .خواند فرا جنگ شورای به را خدایان تا دمد می خود شیپور در

 .است آمده میان به سخن شیپور در شدن دمیده از یوحنا، مکاشفه در زیرا .است شده مردم این اعتقادات وارد مسیحی ایباوره

 و نیست مسلح خوبی به اما میکند، نبرد «سورت» با عشق، الهه ،«فریا» .است شده دیر اما شوند، می مسلح خدایان  ( همان )

 .میسپارد جان و میشود هیوال زهر مغلوب اما ببرد، بین از را «گاند یورمون» ندمیک سعی «تور» .افتد می زمین بر ابر از

 بر را خویش پای او میستاند؛ باز را پدرش مرگ انتقام ،«اودین» فرزند «ویدار» .میدهد قورت را «ادوین» ،«فنریر»

 است، دیوان از که «تایر» و است مانند هیوال شکاری سگ یک که «گارم» .میکند شقه دو را او و نهد می گرگ این آرواره

 سراسر بر «سورت» سپس .میکشند را یکدیگر همدیگرند، قدیمی دشمنان از که «همیدال» و «لوکی» .میکشند را یکدیگر

 .نیست جهان کار پایان اما است کهن خدایان کار پایان واقع در «رگناروک» .میسوزاند را جا همه و پراکند می آتش زمین

 به تاالری در تواند می آنها زندگی .خواهدزیست بخش شادی فضایی در بودهباشد، پرهیزکار کسی اگر(83:1376 باقری،)

 نام به ناخوشایند محلی خوشی، و نیکی جهان این برابر در .ادامهیابد «سندری» نام به دیگر زرین تاالر یا و «بریمیر» نام

 عناصر از نیز شمال بودن منفور .میشود باز شمال سمت به درهایش که دارد قرار «جسد سواحل» معنی به «ناستروند»

 ایرانیان زندگی نخستین محل به خود که است دیوان جایگاه شمال ایرانی، اساطیر در چون است؛ ایرانی اساطیر با مشترک

 زیرا است؛ رمنفو شمال نیز اسکاندیناوی اساطیر در و بودهاست گرفته فرا سیبری یخبندانهای را آن شمال که است مربوط

 زهرشان که شده ساخته بافتهای درهم مارهای از تاالر این ( همان ) .است تر طوالنی زمستان و بیشتر سرمای جایگاه

 حیات تجدید نوعی اما .ددمنشاند قاتالن و سوگندشکنان میگزینند، مأوا محل این در که کسانی .است کرده آلوده را ساختمان

 .سبز دیگر بار دریا دل از است دوم زمینی برآمدن شاهد او است شده بیان زیر رؤیاگونه بیاتاد در که دارد وجود نیز دیگر

 ایسها .میکنند شکار ماهی کوهستان، جاری آبهای در و درمیآیند پرواز به آنها فراز بر عقابان و ریزند می فرو آبشاران
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 راو نیرومند داوریهای میآورند یاد به و گویند می سخن مندنیرو جهانی مار از و میکنند دیدار آیداوول در دیگر بار (خدایان)

 خدایان فرزندان .خواهدرسید فرا طالیی عصری دوره، این طی از پس .میگویند باز را بزرگ خدایان خود، کهن رازهای

 نجات ،پایانی فراگیر آتشسوزی آن از صبحگاهی ژاله از تغذیه با که انسان و یافت خواهند باز را خود میراث کهن،

 (122 -121 :1376باقری، ) .خواهدآورد وجود به زمین بر جدیدی نسل یافتهاست؛

 

 :دیگر ملل اساطیر در رستاخیز و مرگ

 بسیاری ولی نیامدهاست اروپا مردمان و مصر و چین مانند هایی ملت اساطیر و باورها در اینکه با جهان پایان به اعتقاد        

 از پس خالق، نو، گینه ی  «کیاها » معتقدات به بنا .دارند باورهایی چنین آرام اقیانوس ساکنان و آسیا شرقی جنوب اقوام از

 پهلو به پهلو خواب در او که بار هر .خوابید و کرد اختیار عزلت آنجا در و رفت افق به و جهان علیه منتهی  به عالم خلق

 ویرانی، این نتیجهی در که کرد خواهد ویران را آسمان و خاست برخواهد بستر از روزی اما میلرزد، زمین میغلطد و میشود

 .(62:1386 الیاده،) داد خواهد پایان موجودات همهی حیات به و افتاد خواهد فرو زمین روی بر آسمان

 او رو این از نمیکنند پیروی خالق، خدای« ای کاوه» احکام از مردمان چون که باورند این بر ماالکا ی « نگریتوها »         

 شکشهایپی و نذورات تقدیم با تا میکوشند کوالک و توفان هنگام در ها آن رو، این از .داد خواهد پایان جهان کار به روزی

 فرقی هیچ و خواهدبود گیر عالم فاجعه .کنند پیشگیری فاجعه وقوع از گناهان، کفارهی عنوان به خدایشان به (قربانی) خونین

 جدید آفرینشی ویرانی، این از پس آنان نظر به و خواهدکرد نابود تمایزی هیچ بی را همگان و نخواهدبود بیگناه و گناهکار بین

 .(64 :نهما)گرفت نخواهد صورت

 معصیتهایی خاطر به را بشر نوع روزی خالق که است رایج ساکنان بین در اعتقاد این نیز کارولین جزایر از یکی در         

 امکان متضمن این و ماند باقیخواهند و خواهندداد ادامه خویش هستی و زندگی به خدایان اما خواهدبرد؛ بین از کردهاند که

 غرق توفانی در را جزیره این که است فاجعه این وقوع مسئول » جهان بزرگ خالق «پسر آنان نظر به .است جدیدی خلقت

  . )همان( خواهدکرد

 :اسطورهها رستاخیز نماد سیمرغ،

 خدای با سیمرغ باستان مصر و یونان اساطیر در .است مرگ از بعد زندگی و رستاخیز فناناپذیری، بیانگر سیمرغ        

 هر .میکرد زندگی خنک چشمهای نزدیک عربستان سرزمین در سیمرغ یونانیان، عقیدهی بر بنا .است مترادف خورشید

 بود کردن شنا مشغول چشمهای در که پرنده این زیبای آواز به تا میکرد متوقف را خود ارابهی خورشید خدایان دمان، سپیده

 است شده نزدیک مرگش که کرد احساس قتیو سیمرغ .میکرد زندگی که بود سیمرغ یک فقط زمان آن در .سپارد گوش

 میان از جدیدی سیمرغ .شد فنا آتش شعلههای میان در خود سپس و کشید آتش به را آن کرد، فراهم معطر چوب از آشیانهای

 خود و اندود را آن صمغی با و داد قرار تخمی داخل در و کرده مومیایی را شده فنا سیمرغ خاکستر .شد ظاهر آتش هیمههای

 از معموالاً باستان مصر اساطیر در .گذاشت ودیعه به خورشید خدایان محراب در را تخم و کشید پر خورشید شهر سمت به

 عقاب یا طاووس با مترادف را سیمرغ کالسیک، ادبیات در ولی میشود برد نام سیمرغ مترادف» حواصیل «نام به پرندهای

 .میدانند

 که بود کرده خاطرنشان نوشتهای دست در چین امپراتور فوهسی مسیح، میالد از لقب سال 2800 حدود باستان چین در       

 بر چینی زبان استفادهی مورد حروف شبیه عالئمی وی .بود سیمرغ به اشاره که است دیده را عجیب پرندهی یک روزی
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 پرنده این روی بر منقوش طوطخ به را چینی زبان خط منشأ که بود همینجا از و کردهبود مشاهده پرنده این تنهی نیم روی

 .میدهند نسبت

 .میشوند ظاهر میافتد اتفاق خورشید برای انگیزی شگفت ی واقعه که هنگامی ماده و نر سیمرغ چینیها، عقیدهی به بنا       

 از نیز است بابلیان و مصریان،آشوریان سمبل که بالدار خورشید .است ماه سمبل ماده سیمرغ و خورشید سمبل نر سیمرغ

 .  است گرفته الهام» خورشید پرندة « بهنام سیمرغ پرندة

 سیمرغ بازگشت ریاضی محاسبات با مصری روحانیون که اند نوشته دیودورس و هرودوت چون باستان یونان مورخین       

 .اند کرده ثابت را میشود شناخته Bennu نام به که مصری

 ایجاد را ای قوی انگیزش ها آن تمدن در فلسفه این و میدهند نسبت فناناپذیری آرزوهای به را سیمرغ باستان مصریان      

 .یافت گسترش باستان روزگار آن ی مدیترانه سراسر در آن نماد و کرد

 رستاخیز روز از ای نشانه عنوان به را سیمرغ ی افسانه که بود مسیحی اولین روم اعظم اسقف میالدی اول قرن حوالی       

 فرمانروایی سکههای در و میگردید مقایسه پایدار و جاوید روم با همیشه سیمرغ چنین هم .کرد تعبیر مرگ از پس زندگی و

 .میشد ضرب ازلی شهر عنوان به باستان روم

 ی بوته دانش، درخت زیر در بهشت در که کردهاند توصیف صورت این به را سیمرغ اروپاییان قدیمی داستانهای در       

 داشت، زیبایی بسیار پرهای بود، نور تأللو مانند او پرواز .شد متولد یی پرند رز گل بوتة اولین از .بود روییده رزی گل

 یکی شمشیر از شدند رانده بهشت از آدم همراه به متعاقبااً و کند را دانش درخت میوهی حوا وقتی اما .بود سحرانگیز آوازش

 سوخت آتش های شعل میان در خود پرنده .کشید آتش به را النه و افتاد پرنده این النهی روی آتشی شراره آسمانی فرشتگان از

 100 هر سیمرغ .گرفت نام سیمرغ پرنده این .کشید پر آسمان به جدیدی پرندهی بود آشیانه در که رنگی قرمز تخم از ولی

 سیمرغ یک فقط زمان هر .میشود فنا دوباره تولد برای نیز آتش در و میشود متولد آتش از .میکشد آتش به را خود یکبار سال

 نقش از پردازد می سام خاندان نشیب و پرفراز زندگی به که شاهنامه از قسمتی در نیز فردوسی .است حیات قید در جهان در

 .میکند یاد سیمرغ

 

  :دوباره زندگی و شهیدشونده خدای نماد سیاوش؛

 کتاب آن به خاصی بوی و رنگ فردوسی کتاب در او حضور تردید بی .است شاهنامه قهرمانان محبوبترین از اوشسی       

 و پاکی در زیستن .میماند ناقص شاهنامه آن، وجود بی که گیراست چنان فردوسی روایت به او مرگ و زندگی .است داده

 در نسل، هر که نکاسته اش جاذبه از زمان طی تنها نه که هاستساخت آرمانی انسانی ی نمونه او از انسانی، اصول بر ماندن

 عین در که است شاهنامه قهرمانان دسته آن از سیاوش طرفی از .کردهاست نگاه دیگری گونهی به داستان به زمانی هر

 نبرد عین در هک داد قرار اسفندیار و سهراب ردیف در باید را او .میشود متخاصم ی دسته دو هر قربانی برنایی و جوانی

 .میکند دوگانه ستیز این قربانی را جان سرانجام و شود می روبهرو ستیز و خشم با نیز پدر جانب از دشمنان، با سخت

 مرگ از پس زیرا نمیرود بین از است تداوم و زندگی نماد كه گیاه، با ارتباطش هم باز اما میمیرد، شاهنامه در سیاوش         

 نمادی و نمونه میتوان را گیاه آن .میگردد نمایان برگهایش بر او عكس و میشود تبدیل درخت به كه دمیروی گیاهی خونش از
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 بخش .است افراسیاب یعنی ایرانیان دیرینهی دشمن نابودكنندهی و برنده بین از سرانجام كه دانست كیخسرو او فرزند از

 که کردن بهار و پژمردن زندگی، و مرگ ی -اسطوره معروف، است ای اسطوره سیاوش، به مربوط های روایت از دیگری

 مرگ( کامل خزان ها داستان این در .دارد جنوبی آمریکای در چه و آفریقا در چه آسیا، در چه دیگر آیینهای در هایی نمونه

 زنده و )خزان نشانه به( آتش درون به سیاوش رفتن نیز و )سیاوش مرگ از پس کیخسرو تولد( آن از پس بهار و )سیاوش

 تشویق منظور به آن آداب .است بهار و خزان الگوی تابع و رستاخیز و مرگ نماد اسطوره .میشود دیده )بهار( او آمدن

 .(260:1372الیاده،(   است حیات منابع ساالنه بخشایشهای به دادن ادامه برای آسمانی نیروهای

 ساخت در البته .است دوباره زایش و باروری نماد بلکه خدا هن اگر مرکزی آسیای خدایان میان در جمله، از سیاوش،         

 سیاوش شدن شاه شواهد .میکنند واگذار دیگری به را خود نقش کم دست یا کنند می عوض جا خدایان معموالاً قدیم، مذاهب

 کرد، مالحظه را نمود این توان می بیشتر جا دو در تصاویر این میان از .شود می دیده هم او تصویرهای در ها آیین از گذشته

 اسپی سوار را سیاوش طرف یک در مرو کوزه روی در .پنجکند دیواری های نقش دیگری و است مرو کوزهی روی یکی

 تاج چه اگر شده، ترسیم او جسد بر زاری صحنهی که دیگر طرف در .بینیم می دست به کمان و تیر و شاهانه جامهی با سیاه،

 یا چادری میان در او بر زاری صحنهی دو پنجکند دیواری نقاشی در .دارد تن به را شاهانه های جامه همان اما ندارد، سر بر

 .(15:1384حصوری،( دارد تن به آراسته ای جامه و سر بر تاج سیاوش شود، می دیده است، چادر نماد که چیزی

 

 

 

 :گیری نتیجه

 .میباشد اجتماعی فلسفهی رشد و بشری اندیشهی پیشرفت دوران از ناشی جهان پایان به اعتقاد شد دیده که گونه همان        

 خویش پروردگار به را آن که دارد ابا نمیداند، خود مطلوب را بشری ی جامعه بر جاری قانون و نظم چون اندیشمند انسان

 به اهریمن  زشتا حاصل را بشری جامعه بر حاکم سست قوانین و بینظمی این زرتشتیان چون یا خاطر همین به .دهد نسبت

 آمیخته خوب پدیدههای با آنچنان دیوانند و اهریمن ی زاده که بدی عناصر همهی او حملهی با که میدانند آفریده مزدا طبیعت

 و هندیان چون یا است؛ ممکن خدایان و انسانها همکاری و همراهی با و جهان پایان در تنها آنها کردن جدا که میشوند

 چون که دانند می خدایان ساز انسان فرامین از آنها دوری نتیجهی را مردمان اخالقی فضایل نزول و بینظمی این یونانیان،

 اصالح در سعی نهایی، منجی و مصلح فرستادن با و شده کار به دست خداوند برسد، خود اخالقی زوال حد سر به جامعه

 مانند میخواند؛ فرا او کمک و همراهی به را بیعیط مافوق و طبیعی عناصر تمام کار این در خداوند .میکند بشری جامعهی

 خود و شده ناامید بشری جامعه در اصالحی هرگونه از باستان، یونانیان خدای زئوس، چون یا .زمان آخرین در مسیح ظهور

 که دارند وجود مایا و آزتک قوم باورهای همانند معدودی اساطیر البته .میرساند پایان به را جهان عمر و شده کار به دست

 عمدهی علت گوآرانی قبایل همانند یا .میدانند هم با خدایان اختالف مانند طبیعی، مافوق عناصری را جهان ویرانی علت

 فضائل نزول و اجتماعی مسئله همان دارد اهمیت بیشتر که آنچه اما .دانستهاند جهان زیاد عمر و فرسودگی را جهان فروپاشی

 مردگان رستاخیز با مصادف که مرگ از پس ی دوباره زندگی .میشود آن اصالح یا و دنیا لزوا باعث که است انسان بشری

 دیگر از و باشد عدالت برقراری شاهد طرفی از انسان جهان، و مردمان اصالح از پس تا میکند؛ دنبال را هدف همین است

 .کردهباشد دریافت خویش  جاودانگی میل برای پاسخی سو
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  : ماخذ و منابع

 .مجید قرآن •

 1377 ، تهران ،  سروش انتشارات ،نمادین بیان اسطوره ، ابوالقاسم پور، اسماعیل •

  1379 بهار، ، 24 ی شماره ، ادبیات و هنر نشریه ، شعر در اسطوره ، ابوالقاسم پور، اسماعیل •

  1386، تهران ، توس نشر دوم، چاپ .ستاری جالل ی ترجمه ، اسطوره اندازهای چشم  میرچا، الیاده، •

  1372  ، تهران ، سروش انتشارات ستاری، جالل ترجمه ،ادیان تاریخ در رساله میرچا، الیاده، •

  1376 تبریز، تبریز، دانشگاه انتشارات ،اسالم از پیش ایرانی های دین  ، مهری باقری، •

 1386 ، تهران کزمر نشر مخبر، عباس ی ترجمه ،موازی های اسطوره ، ف.ج بیرلین، •

 1384 ، تهران ، چشمه نشر ، سیاوشان  ، علی حصوری، •

 23 سال ، 4 . شماره فروهر، ماهنامه ، سوشیانت ظهور رستاخیز، و معاد جهان، پایان ، هاشم رضی، •

   1389 ، تهران هرمس ، سوم چاپ ،فلسفه به اسطوره جهان از گذار ، محمد ضیمران، •

 ، تهران ، اساطیر انتشارات ، همدانی خان فاضل ی ترجمه  ،عتیق عهد مقدس کتاب ، مرتن هنری و گلن ویلیام •

1380   

 ، تهران ، مرکز نشر دوم، چاپ ستاری، جالل ی ترجمه  ، شناسی اسطوره جهان  ، دیگران و الکساندر کراپ، •

1381 
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 اول، جلد ،ایرانیان ایه افسانه تاریخ در شهریار نخستین و انسان نخستین های نمونه ، آرتور سن، کریستن •

  1363  ، تهران ، نشرنو آموزگار، ژاله و تفضلی احمد ترجمه

 1388 ، مشهد آفتاب، گل انتشارت خسروپناه، شادی ی ترجمه  ، چهره هزار قهرمان  جوزف، کمبل، •

  1359 ، 1 و 2 شماره یکم، و سی دوره هوخت، ، او دین و مانی ، محمدجواد مشکور، •

   1368 ، تهران ، چشمه نشر تفضلی، احمد و آموزگار ژاله ترجمه ،ایران اساطیر ختشنا ،  جان هینلز، •
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