
  
  
  
  
  
  

  تجلي آتش در اساطير و اديان
  اسماعيل فروزان كيا 
  دانشجوي كارشناسي ارشد

  دكترابراهيم استاجي                               
  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي 
  دانشگاه تربيت معلم سبزوار 

  چكيده:
از ميان همه ي عناصر طبيعت (كوه ،دريا،آب،خاك،آسمان،ستاره و...) شايد هيچ كدام به مرحله ي 
اشويي(پاكي وقداست) آتش نرسيده است،هنوز نمادهاي آتش در فرهنگ هاي امروزين در ريخت 

ه و هاوباورهاي گوناگون آشكارا پيداست.صلوات فرستادن هنگام ديدن نور و روشنايي،جشن هاي سد
چهارشنبه سوري،جشن چراغ برات، بزرگداشت شب يلداياهمان زاديشت مهر (روز زايش ميترا) و ده ها 

  موضوع ديگر ،فرخندگي وتاثير آتش را در فرهنگ ما مي رساند.
و اعتقادي ديني بوده است .اما امروزه مي توان  مسلم است كه آتش در پيشينه ي فرهنگي نياكان ما ،باور

وند در فرهنگ گذشته و امروز دانست.چيزي شبيه استعاره ي به ياد ماندني كه پياپي بيان مي آن را نماد پي
  شود و ريشه ي باور هاي ما را وا مي كاود.

البته اين تاثير شگفت در بيشترينه ي اقوام باعث شدكه گروهي به ديگران تهمت آتش پرستي بزنند .گويا 
ار ، مزدا پرستان ،به هند مهاجرت كردندوحافظ سنن ديني در زمان هجوم اسكندر گُجسته و به علت آز

  ). 237: 1376ناميده شدند(پير بايار ،"پارسايان "خود شدند و بعدها در گستره ي تاريخ و ادب فارسي 
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پيوند آتش با باورهاو اعتقادات ديني در اساطير و ادبيات نمود زيادي داردكه مشهور ترين نمونه ها ي آن 
سياوش ازآزمون آتش و انداختن ابراهيم(ع)در آتش است .واكاوي و رمز گشايي اين  گذرپر رمز وراز

  باورها جز با تكيه بر ژرف ساخت هاي اساطيري(آركي تايپ ها)امكان پذير نيست .
دراين جستار نخست به اختصار به پيشينه ي آتش وآن گاه به رمز گشايي آن پرداخته ام .به گونه اي كه 

ده از يكي ازرازآميزترين عناصر طبيعت بردارم و آتش ،اين پهلوان خسته از دور ترين پر -تا حد توان -
  نقطه هاي مبهم تاريخ ،را واكاوي كنم.

  
مفهوم جنسي  -رمز گشايي آتش  -تحليل ونمادشناسي آتش  - خاستگاه آتش -آتشواژگان كليدي:

  اصطالح اگنه در سبزوار.  -آتش
  

  خا ستگاه آتش
  
هر چنداصل و ريشه ي آتش در باور ملل مختلف با افسانه هاي بسيار همراه گرديده،اماخاستگاه شگفت آور  

آن ساختاري كامال اساطيري به خود گرفته كه شايد ناشي از نوعي كهن باور (آركي تايپ)در ناخودآگاه 
: 1376فقاز (رك:پير بايار،جمعي افراد است .اين ساختار اساطيري گذشته از ژاپن ،هند ،يونان،آفريقاوق

  )در اساطير ايراني و ودايي انعكاس جالبي يافته است.174
پيدايش آتش به هوشنگ ودر اساطيرودايي به جمشيد نسبت داده مي شود .اين اختالف شايد به شاهنامهدر 

م است ،جمشيد فرزند هوشنگ است ،ولي در اساطير ودايي،جمشيد نخستين آدشاهنامهاين دليل باشد كه در 
 1376و گوياهوشنگ در آغاز لقبي براي جمشيد بوده كه بعدها خود شخصيتي مستقل يافته است (بهار ،

:190.(  
  

اقوام سامي نيز كمابيش آتش را مقدس مي شمرده اند . به روايت قرآن آتش بر ابراهيم خليل(ع)گلستان مي 
درخت نردبان معنوي حضرت كليم  )و اين30).موسي (ع)از درخت خطاب مي شنود (قصص: 69شود (انبيا:

مي شود .به روايت تورات ،يهوه با زبانه ي آتش با موسي (ع)سخن مي گويدوحتي خاله ي موسي (ع)اورادر 
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)در اوستا آتش پسر اهورامزدا است هم 20: 1386حالي مي بيندكه آتش به او گزندي نمي رساند.( ياحقي،

  ). 1/512چنان كه سپندارمزد ،دختر اهوراست(يشتها:
  

آتش يكي از فروغ هاي خدايي است و نگهباني آتش مقام مقدس و مهمي بوده است كه تقريبا در بيشتر اقوام 
  كهن جايگاهي واال يافته است . 

)مي دانند . اقوام باستاني مصر در  17: 1386گفته اند كه هندوها حتي آتش را رب النوع آسمان (ياحقي،
لب پرستش آتش ،جشن باروري و زايندگي برپا مي كرده اند .(پير برخي از جشن هاي بزرگ خود ،در قا

  ) 43: 1376بايار ،
  

در باور شناسي باستاني نگهباني هر يك از عناصر چهار گانه (آب ،باد ،خاك و آتش )برعهده ي يكي از 
دومين فرشتگان بوده است . مثالنگهباني از آب برعهده ي آناهيتا است .ازرهگذر اين عقيده ارديبهشت ،

). اين 19: 1386فرشته و امشاسپند ،در جهان مينوي و خاكي،نگهبان و حافظ آتش پنداشته شده است (ياحقي،
امهات اربعه با آباي علوي (هفت سياره)تركيب مي شوند و مواليد سه گانه (حيوانات ،نباتات و جمادات 

اصل همه چيز را آب مي دانست ،معتقد  )پديدار مي گردند .يكي از دانشمندان پيش از سقراط به نام تالس كه
بود كه آتش لقب لوگوس (الهه ي سخن و خرد )است. موالنا نيزاين لوگوس را انديشه معنا مي كند كه پنهان 

).زروانيان نيز معتقد بودند كه همه چيز از آب آفريده شده ، بر 72: 1387است و قوام انسان به اوست (بهار،
  ).  72: 1387را ساخته ي روشنايي مي دانسته اند (بهار ، عكس زردشتيان كه اهورا جهان

آن چه  از مجموع اين نظريات برداشت مي شود ،عالوه بر جايگاه كهن و اسرارآميز آتش ،نوعي واسطه گري 
،بين خداو انسان است . جهان از نورو روشنايي ساخته شده است.پيدايش آتش در آتشكده ها به روزگاران 

.براي حفظ آتش امكانات امروزي وجود نداشت ودر صورت سرد شدن احياي مجدد آن كهن باز مي گردد
بسيار مشكل بود.به علت تبديل شدن اين عنصر به نياز روزمره ي مردم آن دوران ،مكان هايي براي نگهداري 
آن به وجود آمدو مردم محل سكونت خود را طوري انتخاب مي كردند كه به آتشكده ها دسترسي داشته 

  اشند . ب
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شكل خاص شعله كه مي كوشد تا با تكاپوخود را به باالترين نقطه ممكن برساند ،به بشر قديم تالش و 
پشتكار مي آموخت و پيشرفت و حركت را گوشزد مي كرد.ديگر اين كه آتش كه از بين برنده ي آلودگي 

ها را نابود كند وتا حد توان  هاست به ما مي آموزد كه انسان بايد در طول زندگاني خود پليدي ها و بدي
  بكوشد خود را پاك نگه دارد.

  
مي توان پنداشت كه وجود قبله در اديان باستاني هم از اين نظر قابل بررسي است اگر آن رامتاثر از آتش و 
نقش انكار ناپذيرآن دراقوام باستاني بدانيم . عرب جاهلي سنگ سياهي را در مكه به يادگار پرستش ناسوتي 

رستيدند (حجر االسود)و آن را آتش مي پنداشتند ،درست شبيه به اقوام روم باستان كه سنگ سياه امز مي پ
  ). 101: 1371رانماد آتش و خورشيد شكست ناپذير مي دانستند (اوشيدري ،

فراموش نكنيم كه در آيين زردشتي قبله يا همان پرستش سو نور است .شايد جهت آرامش و تمركزچرا كه 
  از نيايش آرامش درون است و آتش ،اين ويژگي اسرارآميز رادارد. هدف اصلي

  
  تحليل و نماد شناسي آتش

  
  مرگ و رستاخيز

آيين هاي باستاني صرف نظر از تفاوت هاي بسيار در ظاهر دست كم در سر سپردگي نسبت به آن سوي ماده 
الزم است .آتش از ديد زردشتيان و مشترك هستند . از اين نظر رابط و ميانجي ميان حيات انسان و آن عالم 

تا حدودي آب از نظر زروانيان ايفا كننده ي اين نقش است .اين ارتباط بين حيات و مرگ يكي ازرمزهاي 
گذرسياوش ازآتش را با توجه به همين مفهوم بررسي  "ميرچاالياده"ذات شكوهمند و اسرارآميزآتش است كه 

سياوش رااز آتش ،نماد رويش دوباره در بهار پس از پاييز  زنده بيرون آمدن "علي حصوري"كرده است و
) .از اين ديدگاه آتش هيچ ربطي به آيين زردشتي ندارد.در ساير اقوام  55: 1384(آتش )مي داند(حصوري ،

آتش يكي از سه موردي است   كتاب دانيال نبينيزاين نماد با برجستگي كم تر يا بيش تر ديده مي شود .در 
  ). 32: 1376يرايي مي گردد (پير بايار ،كه موجب نام
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اين مفهوم آتش كه موجب جاودانگي مي گردد،نوعي كهن باور است .خاستگاه اين تفكر برما پوشيده  است . 
اما مسلما نمي توان پنداشت كه انسان با آتش زدن خود حيات مي يابد . شايد ريشه اين اسطوره به تفكر 

).از طرف ديگر زندگي كشاورزي و تجديد حيات  61: 1376برگردد(رك:پير بايار ،حيات اثيري بشر قديم 
رستني ها كه گويي مرده بودند ،ولي با سپري شدن زمستان و با تابش نخستين اشعه ي گرم آفتاب ،زنده مي 

  ). 65: 1371شدند، مي توانست مفهوم مرگ و رستاخيز را براي بشر قديم ياد آوري كند (اوشيدري ،
  

  تحليل و نماد شناسي آتش
  

  جوان شدگي و باروري و مضمون آهنگر
آتش زاينده است و ذاتا بارور و ارزش معنوي آن در نور و روشنايي . از طرف ديگر در ميان همه ي پيشه 
هاي قديم كه با آهن به نوعي سر و كار داشته اند ،آهنگري مهم ترين شغل بوده است . حتي عده اي 

).براين اساس داستان كاوه ي آهنگر در  101: 1385يهان آفريني دانسته اند (ستاري ،آهنگري را نماد ك
شاهنامه با توجه به حرفه ي آهنگري او القاگر نوعي رمز گونگي است .اين مورد در اساطير سامي با زره 

  سازي داوود تكرار شده است . 
كار گزار ايزدي است كه "ه نيست ،بلكه معتقد است كه كاوه يك آهنگر ساده وستم ديد "جليل دوست خواه"

  ).  103: 1385با آزمون و آهن گدازي و آذر فراوان ،راه نيكي و بدي را به مردمان مي نمايد (ستاري ،
شايد تغيير و تبديل آهن در كوره و بازسازي توسط آتش اين ديدگاه را به وجود آورده باشد ،اما مضمون 

ر ادبيات فارسي از موتيف ها (بن مايه ها )مي باشد كه در عرفان به جوان شدگي و بازگشت دوران جواني د
حالتي رمز گونه موجب تصفيه و پاكي درون مي شود و البته اين خود به موهبتي بزرگ تر (بي مرگي و 
جاودانگي )منجر مي شود .تجلي اين رمز در مرگ اسرار آميز ققنوس كامال آشكار است .ققنوس  هم زمان 

  نده مي شود .آيا نمي توان اين مضمون را نوعي تجديد حيات و جواني دانست ؟مي ميرد و ز
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  تحليل ونمادشناسي آتش
  تطهير

آتش پيمايي يا گذر از آتش نيازمند ايماني شگفت انگيز به آتش است كه در اساطير جهان انعكاسي حيرت 
دارد . گفته اند در اسرار ميترا هشتاد آور دارد .اين نقش آتش بي ترديدبا مهر و ميترائيسم پيوندي ديرينه 

  1378آزمون يا مكافات (ور )وجود داشته است كه ظاهرا نخستين آزمون آتش بوده است (شواليه و گربران ،
براي القاي  "پاتريك مقدس"). براين اساس افراد زيادي براي اثبات پاكي خود از آتش عبور كرده اند .  63:

).زردشت پيامبر نيك كردار ايراني براي   63: 1378عبور كرد.( شواليه و گربران،تقدم مسيحيت برفرد از آتش 
در روزگار شاپورساساني براي اثبات حقانيت  "آذرباد"اثبات بي گناهي اش ازآتش عبور مي كند و پس از او 

  ). 30: 1367خود به ور تن مي دهد (بيروني، 
د بيرون مي آيد . اين مطلب حتي اسدي طوسي را به اشتباه در اساطير سامي ابراهيم (ع)از آزمون آتش سر بلن

 3: 1384انداخته كه در گرشاسب نامه ي خود ابراهيم (ع)را با زردشت يكي دانسته است (رك:فردوسي ،
،277 .(  

  
از طرف ديگر تطهير با آتش از خصوصيات فرهنگ هاي زراعي است .در واقع اين آيين ها نماد آتش سوزي 

  ). 63: 1378ه پس از پوشش سبزي از طبيعت زنده مي شود (شواليه و گربران ،مزارع هستند ك
الياده به درستي مي گويد كه گذشتن از آتش ثابت مي كند كه گذرنده از آتش برمقتضيات بشري نسخ كشيده 

  ). 68: 1376و برآن فائق آمده است و قديس و راز آشنا نيزهمان گونه مي تواند برآتش چيره شود (پير بايار ،
  

  نماد شناسي آتش
  روشنايي

آتش در تفكر بشر قديم خصلتي روحاني يافته و آن حالت رهبري و راهنمايي است كه وسيله ي اشراق است 
. اين ويژگي آتش در اديان گوناگون خصلت نوراني ،تابناكي و درخشندگي به خود مي گيرد . تاكيد 

  ين از اين رهگذر قابل توجيه است .بركلماتي چون نور ،چراغ و روشنايي در اديان پيش
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).در  76: 1376حضرت مسيح(ع)مي فرمايد كه يحيي مثل چراغ فروزان بيدار و هوشيار بود (پير بايار ،

اعتقادات هند باستان ،رسوم بني اسرائيل ،عقايد نو افالطوني و حتي آموزه هاي گنوسي به اين خصلت 
  ). 76: 1376،معنوي آتش ،توجه زيادي شده است (پير بايار 

 33) ،(شعرا :108دارد ودر قرآن بارها از يد بيضاي موسوي نام برده مي شود (اعراف:"شاه صد نور"بودا لقب 
  )و....

خدادر تعاليم اسالمي به عنوان نور ذكر مي شود و حتي نخستين مخلوق خدا نور پنداشته مي شود (اولُ ما 
ظر مي رسد كه در اديان كهن نور جلوه و تجلي حق و مبدا ).به ن 37: 1373خَلَقَ اهللاُ نوري)(نجم رازي،

  آتشين است كه البته اين نوردر وجود آدمي منشا حيات مادي و روحاني مي گردد.
  

  نماد شناسي آتش
  سوگند

امروزه به آتش و شاه چراغ و نور چراغ سوگند مي خورند و اين سوگند حجتي است برراست بودن كار يا 
آن . امروزه سوگند به آتش،دست كم در ميان تحصيل كردگان ،البته كم رنگ شده حرف سوگند خورنده ي 

است . سوگند به آتش نشانه ي راستي و پاكدامني انسان از گناه است و قدمتي ديرينه دارد . ايرانيان در روزگا 
به مهر سوگند ر هخامنشيان به مهر (خورشيد )سوگند مي خورده اند و به گفته ي بعضي تاريخ نويسان ارمني 

يادكردن درروزگار ساسانيان رواج داشته است .چنان كه شاپور در نامه اي به دبيران پادشاه ارمنستان به ايزد 
  ). 98: 2535مهر سوگند ياد كرده است (خبره زاده ،

  در فرهنگ زردشتي ، در هم آميخته است. "ور"اين مفهوم با
  

  مفهوم جنسي آتش
  

در گذشته كه با مالش ،رفت و آمد و حركت همراه بوده است ،مفهوم جنسي طريقه ي به دست آوردن آتش 
تعبير روحاني از آتش را "والياده در پنداري شگفت انگيز  "ژيلبرت ديه ترالن "آتش را به ما القا مي كند . 

  ). 66: 1371(رك:اوشيدري،"بسته به حصول آتش از طريق كوبش مي دانند 
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به معناي شعله ي آتش است . در ريگ "آدري"ايزد آتش است و صفت اگني "اَگني "در اساطير ودايي هند 
ودا ،كتاب مقدس هنديان ،كه هزار و پانصد سال قبل از ميالد مسيح(ع)سروده شده است ،نه بيت در ستايش 

  ).از سوي ديگرمي دانيم  پنج قسم آتش در اوستا ذكر شده است : 148: 2،جلد1367آتش است (رك:معين
  كه در آتشكده ها بود،آتشي باشكوه و بزرگ كه به آتش بهرام شهرت يافت. الف)آتشي 

  ب)آتش غريزي كه دربدن جانوران وكالبد آدميان است .
  ج)آتش رستني ها و چوب ها.

  زبانه مي كشد."گرز تشتر"د)آتش درابرهاكه همان آذرخش يابرق است ومطابق بااساطير از 
). چه بسا اين آتش غريزي همان است كه  11،بند 17دا(يسنا ،هات])آتش در عرش جاويدان ومقابل اهورامز

(اگني) عنوان مي كند . نوعي "اگنه"فرهنگ امروزي ما به تاثيرپذيري از فرهنگ باستاني هند و ايران ،آن را 
عشق شهواني يا ميل به ارضاي جنسي كه در فرهنگ سبزوار اين اسطوره ي هندي و ايراني در همان كاربرد 

ي به كار برده مي شود .در سبزوار كسي كه آتش شهوت در او زبانه مي كشد و ميل جنسي فراواني به اساطير
واقع مي شود اصطالحا اورا اگني مي نامند كه شايد همان اگنه يكي از  "مفعول"همجنس خود دارد و معموال 

  پنج آتش اوستايي باشد.
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