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چكیده

 بهطوری که نه فقط امور. قداست و خویشکاریهای خاصی را قائل بودهاند،ایرانیان از کهنترین دوران برای آتش اهمیت
 به اعتقاد ایشان. بلکه سرنوش��ت اخروی را نیز به نوعی تحت تأثیر خویش��کاری آتش میدانستهاند،زندگی دنیوی خویش
 در خویش��کاریهای خود با دو حالت متضاد مادی (مانند حضور در مراس��م،آتش به دلیل برخورداری از گونههای مختلف
 آنگونه که از آموزههای.دینی) و مینوی (حضور در اجزائ جهان) تجلی کرده و موجب ساماندهی اوضاع جهان میگردد
 به نظر میرسد که خویشکاریهای آتش حاصل عقیدۀ ایرانیان باستان نسبت به ارتباط نزدیک بین آتش،گاتها برمیآید
 پس میتوان آتش را نماد مادی و این،و اش��ه باش��د؛ چرا که به اعتقاد ایشان از آنجا که اردیبهشت موکل بر آتشها است
 پس میتوان آن را بهعنوان نماد،جهانی اشه دانست و از دیگر سوی نیز چون اشه دارای همۀ صفات نیک اهورائی است
 در این مقاله سعی شده است به نقش خویشکاری آتش در.صفات درونی اهورمزدا و نیز نظام حاکم بر جهان هستی دانست
، این مسئله در قالب این فرضیه که خویشکاری آتش بُن مایۀ اساطیر ایرانی را تشکیل میدهد.اساطیر ایرانی پرداخته شود
به روش تحلیلی ـ توصیفی در تاریخ اس��اطیری ایران و بهویژه براس��اس متون دینی ایران باستان مورد بررسی قرار گرفته
. از جمله مهمترین یافتههای این پژوهش میتوان به خویشکاری آتش با دو رویکرد مینوی و مادی اشاره کرد.است
. آزمون ایزدی، اسطوره، اشه، خویشکاری، آتش:واژگان کلیدی
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Abstract
Since the ancient times, the Iranians have regarded ‘fire’ as significant, sacred, and as having
special functions. They believed that both their worldly life and their other-worldly fate are
somehow affected by the function of fire. For them, fire is manifested in two opposing forms of
material (as in religious rituals) and spiritual (presence in the world), has therefore organized
the world. According to the teachings of Gātha, the functions of fire seem to emerge out of
this ancient belief that there exists a close affinity between fire and truth (Esheh); because,
Ordibehesht relies upon fires. Hence, fire might be considered a material and worldly symbol
of truth (Esheh). Moreover, because of all its good traits, fire can be regarded as the symbol of
the essential traits of Ahura Mazda and also the order which rules over the world. This article
is an attempt to go through the function of fire in Persian myths. Using a descriptive-analytical
method and relying upon the religious texts of ancient Persia, this research propounds that
the function of fire is the bedrock of Persian Myths. One of the most significant findings of this
research is the idea that the function of fire has two (material and spiritual) approaches.
Keywords: Fire, Function, Truth (Esheh), Myth, Divine Ordeal.
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مقدمه
بررس��ی آثار و مدارك تاريخي و فرهنگي ايران باس��تان ،و از آن میان آثاري كه از مفاهيم ديني و
آييني برخوردارند ،نش��ان میدهد که این آثار اس��راری دربارۀ آت��ش ،مفاهیم نمادین آن و فرهنگ
آتش در ایران باستان را در خود پنهان دارند .آثاری همچون نقوش حكشده بر ديوارۀ گوردخمهها،
كاخها ،صخرهها ،پالكها ،س��كهها ،مهرها و همچنین منابع مكتوب چون کتیبهها ،الواح ،پوس��ت
نوشتهها و ...میتوانند برای بررسی این موضوع ،مورد توجه قرار گیرند.
عناص��ر چهارگان��ه آب ،باد ،خاك و آتش به دلی��ل جایگاه و نقش ویژهای که در اس��تمرار
زندگی اجتماعی جوامع بشری داشتهاند ،از روزگاران كهن نزد جوامع گوناگون از قداست خاصي
برخوردار بودهاند .به گونهایکه فالسفه باستان نيز پيدايش جهان هستي را با يكي از اين عناصر
چهارگانه مرتبط دانس��ته و در اين ميان برای آتش اهمیت بیش��تری قائل شدهاند .فالسفه يونان
باس��تان از آن میان ،فيثاغورث و پيروان وي اعتقاد داشتند كه آتش بُنمايۀ جهان هستي است و
تمامي مظاهر طبيعت از جمله خورشيد ،ماه ،ستارگان ،زمين و دیگر اجرام به گرد كانوني از آتش
ميگردند .همچنين فالس��فه هند باستان ـ عصر ودائي ـ معتقد بودند كه اصل آفرينش و خلقت
بر اس��اس گوی آتش��ينی است كه پس از هزار سال منفجر شده و روح جهان يعنی «پروشه» 5از
این انفجار پديد آمده است .شايد اختصاص يافتن بيش از دويست سروده از زيباترين سرودههاي
ودائي كه توأم با القاب گوناگوني از ’اگني‘ (آتش) هس��تند ،حاصل همين انديش��ۀ هندوان عصر
ودائي باشد.
خویش��کاری آتش در تاريخ و فرهنگ ايران باس��تان ،از دو ديدگاه ميتواند مورد بررس��ی واقع
گردد :الف) ديدگاه اس��اطيري؛ ب) ديدگاه تاريخي و باستانشناس��ی .در دیدگاه نخست با بررسي و
تفحص در منابع اس��اطير ايران بهخصوص منابع مکتوب از قبیل متون اوستايي ،پهلوي ،مانوی و...
میتوان ش��ناخت نسبت ًا جامعی از خویشکاری آتش در اساطیر ایرانی بهدست آورد .اگرچه اطالعات
حاصل از اين نوع منابع به دلیل ماهیت اساطیریش��ان در مقایس��ه با اطالعات حاصل از دادههای
تاریخی و باستان شناسی ،از ارزش و اعتبار علمي کمتری برخوردارند ،ولی بايد خاطرنشان کرد که
بر خالف آنچه در عرف اس��طوره را به معنی و مفهوم افس��انه ،داستان و خرافه میپندارند ،اینچنین
نبوده و در حقیقت اسطوره بیان رمزگونه سرگذشتی مینوی است که رگههائی از حقایق رویدادهای
تاریخی کهن را در بر دارد.
5. Purusha
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بررسي عقايد ديني ايرانيان باستان گواه از آن است که اگرچه عناصر چهارگانه از دورههای کهن
پیشآریایی مانند دورۀ ایالمیها در نزد ایرانیان تقدیس میشدند ،اما آتش به دلیل خویشکاریهای
گوناگونی که در عرصههای مختلف زندگی اجتماعی ایرانیان و دیگر اقوام دورۀ باستان داشته است،
نه تنها در اعتقادات ایشان از جایگاه خاصی برخوردار بوده ،بلکه پیوسته بر تقدیس و تکریم آن نیز
افزوده میش��د تا اینکه در دورۀ ساس��انی با رسمیت یافتن دین زردش��تی تکریم و تقدیس آتش به
دلیل اعتقاد به خویشکاریهای گوناگون آن ،به اوج خود رسید .از بررسی برخی از متون دینی ایران
باس��تان مانند گاتها ،بندهش ،گزیدههای زادسپرم ،مینوی خرد ،روایات پهلوی و دیگر متون ایرانی
کهن چنین بر میآید که ایرانیان باس��تان از سویی دوام و بقای اجزاء و موجودات دنیا و از دیگر سو
نیز تعیین سرنوش��ت اخروی خویش را در گرو خویشکاری و خوشنودی ایزد آذر (آتش) و البته آتش
در پرتو ’اش��ه‘ میدانس��تند .مطالعۀ کتاب ارداویرافنامه مصداق خوبی است مبنی بر اعتقاد ایرانیان
باس��تان نسبت به خویشکاری سرنوشتس��از ایزد آذر در گذر روان درگذش��تگان از ‘پل چینوت’ و
همراهی آنها به سوی بهشت و دوزخ.
به نظر میرسد که گاتها سرودههای دلکش اشو زردشت ،کهنترین منبعی است که در شناخت
خویش��کاری آتش در اس��اطیر ایرانی میتواند مورد بررسی قرار گیرد .در این سرودهها حدود هشت
بار از آتش ـ مینوی ـ با حاالت و توصیفاتی مختلف یاد شده است« :آتشی که تحت پرتو اشه قرار
گرفته ،آتش��ی که از اش��ه نیرو میگیرد ،آتشی که پاداش دهنده به اشوان و کیفر دهنده به دروندان
اس��ت ،آتش��ی که نگهبان و یاور زردشت است ،آتش��ی که به اشوان ش��ادی و به دروندان ناکامی
میدهد و 6»...از مجموعۀ س��رودههای زردش��ت در گاتها میتوان دریافت که زردشت در آموزههای
خود به آتش جنبه مینوی میدهد که نتیجه آن ارتباط بس��یار نزدیک بین آتش و اش��ه اس��ت .در
راس��تای آموزههای گاتها دربارۀ آتش ،جالب اس��ت که به س��روده ‘آتش نیایش’ در یسنا 7به عنوان
زیباترین س��روده و توصیف اوس��تا در ستایش از آتش توجه شود .در این سروده آتش و نیایشگر آن
هر دو بهگونهای زیبا و دلکش آرزوهای خود را از یکدیگر طلب میکنند .در آغاز ،نیایش��گر از آتش
درخواس��ت میکند که تا ابد در خانه ش��علهور باش��د ،تا در خانه وی فرزندان نیرومند و آئینگس��تر،
فراوانی نعمت ،آرامش و ....پدید آید .در مقابل ،آتش از نیایشگر در خواست هدیهای خوب مانند هیزم
و برسم را که مطابق آئین و بوی خوش پاک شده باشد ،آرزو میکند تا در عوض فرزندان ورزیده و
 .6گاتها .ترجمه ابراهيم پورداوود .ج ( 2بمبئی ،)1305 :ص  23و .131
 .7یسنا ،ترجمه و تفسیر ابراهیم پورداوود ،ج ( 1تهران :دانشگاه تهران( ،)1356 ،یسنا  ،62بند  10ـ  ،)9ص .83
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آئینگستر و ...به نیایشگر اهداء کند:
تو را دنبال كناد رمهاي از چهارپایان تو را دنبال كناد گروهي از مردان
تو را دنبال كناد منش ورزيده تو را دنبال کناد زندگي ورزيده
و در زندگي شاد به سر بري درآن شبهايي كه زندگي ميكني
اين است آفرين آتش از برای آن كسي كه برايش هيزم میآورد
8
هيزم خشك روشني نگريسته را و به روش ديني پاك شده را.

پيدايش آتش
واژه آتش در اوس��تا «بهصورت آتَر 9،آتَرش 10،آتِِر 11و نیز دیگر مش��تقات آن بکار رفته است .اگرچه
ریش��ه آن به درستی معلوم نیس��ت 12».در متون ایرانی میانه گونههای مختلفی از واژه آتش البته با
توجه به بار معنائی آن بکار رفته است .بهگونهای که «در متون دینی زردشتی بیشتر واژۀ آتَخش 13و
در سایر متون از گونههای دیگر آن مثل آتُر 14،آ ُدر 15استفاده شده است .همچنین این واژه در متون
18
مانوی به صورت آ َذر 16آمده و در متون کتیبهای نیز بیشتر از واژۀ آتور 17استفاده شده است».
چگونگي پيدايش آتش و انواع آن را میتوان از ورای منابع اساطير ایرانی بهخصوص در برخی
از متون ایرانی میانه مانند بندهش ،گزیدههای زادس��پرم ،روايات پهلوي ،مینوی خرد و ...جس��تجو
کرد .در گزيدههاي زادسپرم در این باره آمده است« :اورمزد آتش را در سه هزار سال اول و به همراه
ساير پيش نمونهها در عالم مينوي آفريد و در سه هزار سال دوم كه عالم مادي است آن را در تمامي
پيش نمونههاي آفرينش��ي پراكنده ساخت 19».در بندهش نیز دربارۀ پیدایش آتش چنین آمده است:
«اورمزد آتش را از روشني بيكران آفريد ،آنگاه باد را از آتش و آب را از باد و خاك را از آب آفريد و
 .8يسنا ج ( 1هات 62؛ بند  ،)10ص .83

9. ātar
10. ātarš
11. āt r
12. Ch. Bartholomae, Altiranischen wörterbuches (Strassburg: 1904), p.312- 314.
13. ātaxš
14. ātur
15. ādur
16. āzur
17. ātor

 .18د .ن مکنزی .فرهنگ کوچک پهلوی ،ترجمه مهشید میرفخرائی (تهران :پژوهشگاه علوم انسانی ،( 1373 ،ص  176و .210
 .19گزيدههاي زادسپرم ،ترجمه و تصحيح محمد تقي راشد محصل (تهران :موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي،)1366 ،
ص  1و .26
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سپس همه چيز را پديد آورد 20 ».اما در اینباره در رساله روایات پهلوی (فصول  18و  )46نکتۀ در
خور توجهی آمده است مبنی بر اینکه آفرینش آتش از خود اورمزد نشات میگیرد« :اورمزد آتش را
21
از خرد خویش و فروغ آن را از روشنی بیکران آفرید و تن مردمان را از تن آتش آفرید». ...
ش��اهنامۀ فردوس��ي با آنکه در ردۀ منابع فوق قرار نمیگیرد ،اما این اثر از جمله گرانمايهترين
منابعي است كه از دیدگاه تاریخ اساطیری درباره ’پيدايش آتش‘ اطالعات سودمندي در اختيار قرار
ميدهد .در شاهنامه در این باره بیان شده است که روزي هوشنگ پيشدادي به همراه مالزمان خود
براي گردش به كوه و صحرا رفت .ناگاه چشمش به ماري سياه و تيزتك افتاد كه از دهانش دود بر
ميآمد .وي به قصد كشتن مار ،سنگي به سوي او پرتاب كرد .اما مار تيز تك به سرعت گریخت و
خود را از مهلكه نجات داد .در نتیجه س��نگ به س��نگی ديگر برخورد کرد و از برخورد اين دو سنگ
به يكديگر ،شعله آتش پديد آمد .هوشنگ با ديدن اين صحنه فروغ آتش را بهعنوان ‘فروغ ايزدی’
تلقي كرده و آن را در خور س��تايش دانست 22.فردوسي در ادامه میافزاید كه هوشنگ براي رعايت
گراميداش��ت آتش ،جش��ن سده (دهم بهمنماه هر س��ال) را بنيان نهاد و از آن پس نيز برپايي اين
جشن در كيش و آئين ايران رواج يافت.

انواع آتش و خویشکاری آن
ایرانیان باستان اعتقاد داشتند که آتش به لحاظ نقشی (خویشکاری) که در جهان هستی ایفا میکند،
از نظر نوع ،گروه ،ارزش ،مرتبه و نیز اعتبار دستهبندی شده و انواع آن با یکدیگر متفاوتاند .به نظر
میرس��د که همین موضوع باعث گردید که در نظر آنان ،آتش در خویش��کاری خود به دو صورت و
یا حالت و ماهیت متفاوت و متضاد مینوی و مادی تجلی کند .به اعتقاد ایشان گروهی از آتشها ـ
آتشهای پنج گانه ـ تنها ماهیتی مینوی داش��ته و با حضور مینوی خود در موجودات و اجزاء جهان
هستی ـ انسان ،حیوان ،گیاه و ...ـ موجب استمرار ،دوام و بقای آنها شده و بدین ترتیب خویشکاری
خود را که س��اماندهی اوضاع کلی جهان اس��ت ،به صورت مینوی ایفا میکند .در این راستا اوستا
و نی��ز منابع ایرانی میانه (پهلوی) بهخصوص متون دینی این دوره ،آگاهیهای گرانبهایی در اختیار
 .20فرنبغدادگی ،بندهش ،ترجمه و گزارش مهرداد بهار (تهران :توس ،)1385 ،ص .39
 .21روایات پهلوی ،ترجمه و گزارش مهشید میرفخرایی (تهران :موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،)1367 ،ص  27و .53
 .22حکیم ابوالقاسم فردوسی ،شاهنامه ،تصحيح ژول مل ،ج ( 1تهران :سخن ،)1371،ص 56؛ آرتور كريستن سن ،نمونههاي
نخستين انسان و نخستين شهريار در تاريخ افسانهاي ايران ،ج  ،1ترجمۀ احمد تفضلي و ژاله آموزگار (تهران :نشر چشمه،)1363 ،
ص .193
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ما قرار میدهند .البته در اوس��تا تنها به ذکر نام آتشهای مینوی پنج گانه ،اکتفا ش��ده ولی در متون
پهلوی عالوه بر معرفی آنها ،به خویش��کاری ـ وظیفه و نقش ـ آنها نیز پرداخته ش��ده است .در این
رابطه در یسنا آمده است« :تو را ای آذر اهورا مزدا میستائیم ،آذر برزی سونگهه 23را میستائیم ،آذر
27
وهوفریانه 24را میستائیم ،آذر اوروازیشته 25را میستائیم ،آذر وازیشته 26را میستائیم ،آذر سپنیشته
28
را میستائیم».
اما گونهای دیگر از خویش��کاری آتش را میتوان در تجلی مادی آن در مراس��م دینی و آئینی
مش��اهده کرد .از آنجا که مراس��م دینی و آئینی ایرانیان باس��تان در آتشکدهها و به گرد آتش انجام
میگرفت ،آتش به عنوان کانون یا مرکز مراس��م دینی و آیینی ،موجب برقراری آنها میشد و بدین
طریق خویشکاری آئینی خود را ایفا میکرد .از این دیدگاه آتش دارای سلسله مراتب سه گانۀ آتش
دادگاه یا خانگی ،آتش آدران یا محلی (ایالتی) و آتش بهرام (ش��اهی  /کش��وری) بوده است .منزلت
وعظمت هر یک از این سه ،به جایگاه و بهویژه خویشکاری که در جامعه ایفا میکرد بستگی داشت.
بنابراین پیداس��ت که بیش��ترین اعتبار و منزلت را آتش بهرام داشت که آتش شاهی و کشوری بود.
پس از آتش بهرام ،آتش آدران در درجۀ دوم ارزش و اعتبار اجتماعی ـ دینی قرار داش��ت و س��پس
آت��ش خانگ��ی بود که آن نیز به دلیل اینکه کانون خانواده را تش��کیل میداد ،از اهمیت و قداس��ت
خاصی برخوردار بود.
الف) خویشکاری آتش در سامانبخشی جهان
اگرچه در اوس��تا تنها به ذکر نام آتشهای مینوی پنجگانه اکتفا ش��ده ،اما در برخی از متون دینی
ایرانی میانه مانند بندهش ،گزیدههای زادس��پرم ،شایست ناشایست ،روایات پهلوی ،مینوی خرد و...
عالوه بر معرفی و ذکر نام این آتشها ،نقش و عملکرد ـ خویش��کاری ـ آنها نیز تشریح شده است.
از مطالعۀ منابع مذکور میتوان دریافت که وظایف و در واقع خویش��کاری آتشهای مینوی ،عبارت
اس��ت از حضور مینوی آتش در تمامی اجزا و موجودات جهان هس��تی و ساماندهی به اوضاع کلی
جهان.
23. B r zi savangha
24. Vohū frāyana

 .28یسنا (یسنای  ،17بند  11و فروردینیشت ،بند  ،)8ص  .197-198نیز نک؛

25. Urvāzišta
26. Vāzišta
27. Spaništa

Darmesteter, Zend- Avesta, VOL 1 (Paris: 1892), P 151. J.
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در منابع دینی ایرانی میانه که مهمترین منابع مورد بحث را تشکیل میدهند به گونهای رضایت
بخش به خویش��کاری این دس��ته آتشها پرداخته شده اس��ت .در گزیدههای زادسپرم (فصل سوم،
بند  77تا  ،)82در وصف آتش برزی س��ونگهه و خویش��کاری آن آمده است« :آتش برزیسوه (برزی
س��ونگه) را اورمزد در گرودمان بیافرید و تجلی مادی آن آتش سوزان زمینی است .فزایندگی آن در
این اس��ت که هر گونهای را در سرش��ت خویش بیافزاید ».نیز دربارۀ آتش وهوفریانه و خویشکاری
آن آمده اس��ت« :به فرنفتار (وهو فریانه) آن آتش��ی است که در بدن آدمی و جانوران است .گوارش
خوراک ،گرمی تن و روشنی چشم وظیفه اوست 29».بندهش در ارتباط با انواع آتش مطالب در خور
توجهی دارد؛ دربارۀ آتش اوروازیشته بیان میکند« :اوروازیشت آن آتشی است که در گیاهان و تخم
ایش��ان آفریده ش��ده و سفتن زمین ،تافتن آب ،زیبا و خوش��بو کردن شکوفهها ،پزاندن میوه ها ...بر
عهده آن است ».دربارۀ خویشکاری آتش وازیشته مینویسد« :جای این آتش در ابرها است و با ابر
حرکت میکند تا تیرگی هوا را نابود کند و ابرها را قطرهدار کند ».همچنین دربارۀ آتش سپنیشته در
این کتاب آمده اس��ت« :جای آتش بلند س��وت (سپنیشته) در آسمان و فره آن در آتش بهرام است.
همانند کدخدایی اس��ت که در خانه باش��د .افزونی نیرویش از روشنی آتـشها و سوزاندن بویهای
30
خ��وش اس��ت .وظیفه دیگر آن زدن پری پیکرانی اس��ت که با جادو آفری��دگان را تباه میکنند».
شایان ذکر است که در منابع این دوره گاه از آتش برزی سونگهه با عنوان «وه افزونیگ» و از آتش
سپنیشته با عنوان «افزونیگ» نیز یاد شده است.
ب) خویشکاری آتش در مراسم دینی ـ آئینی
از آنجا که ایرانیان باس��تان اش��ه را تحت عنوان اشه وهیش��ت 31،تجلی مهمترین صفات اهورمزدا
دانس��ته و از دیگر س��وی نیز اش��ه را نه تنها بهعنوان نظام حاکم بر کل جهان میدانس��تند ،بلکه
بهعنوان موکل حاکم بر تمام آتشها تلقی میکردند ،ش��اید به همین دلیل بوده اس��ت که بر اساس
تعالی��م گاته��ا آنها آتش تحت پرتو پرفروغ ایزدی اش��ه را نماد زمینی و این جهانی و حتی س��مبل
اهورمزدا میدانس��تند .در این راس��تا مهمترین خویشکاری آتش ایفای نقش بهعنوان کانون و مرکز
مراس��م دینی و آیینی بوده که این خود در واقع حاصل ارتباط بس��یار نزدیک اشه و آتش بوده است.
اگرچه این نوع خویش��کاری (ماهیت مادی) آتش ،به نوعی تنها بیانگر ویژگی آئینی آتش است ،اما
میتواند گویای ماهیت سیاس��ی ـ اجتماعی آتش نیز باشد .چرا که در دورۀ ساسانیان ،آتش از منظر
 .29گزيدههاي زادسپرم ،ص 16
 .30فرنبغدادگی ،ص 90

31. Aša vahišta
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ماهیت مادی ،دارای سلس��له مراتب سیاسی ـ اجتماعی سهگانۀ آتش دادگاه یا خانگی 32آتش آدران
یا ایالتی و آتش بهرام یا ش��اهی بوده اس��ت .مطالعه برگزاری مراس��م دینی آمادهسازی ،برافروختن
و بر تختنش��اندن هر یک از این آتشها ،بویژه آدران و بهرام ،از این لحاظ جالب توجه اس��ت که
سلسله مراتب سیاسی ـ اجتماعی این آتشها به نوعی قابل قیاس با سلسله مراتب طبقات اجتماعی
جامعۀ ایران باس��تان و از آن میان در دورۀ ساسانی است .همچنین بیانگر خویشکاریهای گوناگون
سیاس��ی ـ اجتماعی آتش نس��بت به جامعۀ دینی ایران باستان است .چنانکه آتش خانگی یا دادگاه
را که در حقیقت کانون یک خانواده بود ،افراد خانواده میتوانس��تند با اجرای مراس��م دینی سادهای
آن را برافروزند .اما آتش آدران که از موقعیت اجتماعی محلی  /ایالتی برخوردار بود ،مراس��م دینی
باش��کوهی را میطلبید .بهطوریکه برای برافروختن آن بایس��تی چهار نوع آتش را که شاید نشان از
چهار طبقه اجتماعی آن روزگار (ساس��انی) باشد ،با یکدیگر ترکیب میکردند .خویشکاری این آتش
در واقع مرکزیت بخشی به مراسم آئینی ایالتی یا محلی بوده است.
بدیهی اس��ت که مهمترین و مقدسترین آتش در نزد ایرانیان باس��تان آتش بهرام (شاهی) بود
که در وصف اهمیت و تقدس آن در منابع دینی روزگار ساس��انی س��خنان بسیاری به میان آمده از
جمله اینکه در ارتباط با وجه تس��میه آن در کتاب روایات پهلوی چنین آمده است« :از آن روی این
آتش را پادشاه پیروزگر آتشها خوانند که اورمزد خود آن را به بهرامی ـ پیروزمندی ـ به جایگاهش
33
نشاند».
تش��ریفات آتش شاهی مانند برافروختن ،آماده س��ازی و به تختنشاندن بسیار مفصل بود .این
آتش از نظر سلسله مراتب سیاسی ـ اجتماعی در تشکیالت دینی ایران باستان و نیز در مراسم دینی
ـ آئینی بیشترین اهمیت را داشته است:
برای برافروختن این آتش ابتدا هیزم پاکیزهای را با آتش آدران میافروختند سپس آن را طبق
مراس��م ویژهای پی در پی با  16آتش دیگر ترکیب و منتقل میکردند تا بدینوس��یله شعلهای
پاکیزهتر و بلندتر پدید آید .البته این عمل طبق فلس��فه و آئین خاصی از  31تا  95بار پی در
پی تطهیر میش��د تا شعله نهایی بدس��ت آید و در نهایت بهمدت سه روز دعای آتش نیایش
را بر آن خوانده و طبق مراس��م بس��یار مفصلی این آتش را که در حکم آتش شاهی بوده و از
ماهیت و موقعیت سیاسی ـ اجتماعی (قابل مقایسه با مقام پادشاه) نیز برخوردار بود ،بر تختی
 .32مینوی خرد ،ترجمه و گزارش احمد تفضلی (تهران :توس ،)1364 ،ص 135
 .33روایات پهلوی ،ص 28 -29

خویشکاری آتش در اساطیر ایرانی 167 /

که بر آن تاجی آویزان بود ،مینشاندند.
ب��ه همی��ن دلیل این آتش آئینی از نظر سلس��له مرات��ب و موقعیت سیاس��ی ،اجتماعی ،دینی،
اقتصادی و بهویژه اختیارات خویشکاری (همچون دایره اختیارات پادشاه) با هیچ یک از دیگر آتشها
قابل قیاس نبود .به دلیل اهمیت موقعیت سیاس��ی ـ اجتماعی آتش بهرام و بهویژه قداس��ت بیش از
حد آن در اکثر منابع دینی ایران باستان ـ ساسانی ـ بر حفظ احترام و رعایت منزلت این آتش بسیار
تاکید ش��ده اس��ت .در این رابطه در متن روایات پهلوی آمده است« :کشنده [خاموش کننده] آتش
35
بهرام سزاوار مرگ است! »...
ج) خویشکاری آتش در پیدایش آتشکده
در متون ايراني ميانه (پهلوي) گاهی اوقات از س��ه آتش بزرگ و با اهمیت آذر گشسب ،آذر فرنبغ و
آذر برزینمهر که هر س��ه از نوع آتش شاهی (بهرام) هستند بهعنوان آتشگاههایی به همین اسامی
نیز یاد ش��ده و تفاوتی قائل نش��دهاند ،ولی با مطالعۀ این متون میتوان دربارۀ چگونگي پديد آمدن
این آتشها  /آتشگاهها و نیز بانیان آنها و گاه حتی دربارۀ موقعیت جغرافیاییشان آگاهیهای بسیار
مفیدی کسب کرد .برای نمونه در بندهش دربارۀ آذرگشنسب چنین آمده است:
 ...و آذرگشنس��ب تا پادش��اهي كيخس��رو به آن آئين ،جهانيان را پناه ميبخشيد .هنگامي كه
كيخس��رو بتخانه درياچه چيچست را از بن همي بر كند ،بر بش 36اسب وي نشست و تيرگي
را نابود و جهان را روش��ن كرد تا (كيخس��رو) بتخانه را بر كند و به همان جا به كوه اس��نوند
37
آذرگشنسب به آن دادگاه نشست...
رس��الۀ روایات پهلوی نیز به گونهای اسطوره و فلس��فۀ فرود آمدن آتش بر زمین را که در واقع
الزمۀ تشکیل آتشکده  /آتشگاه است ،بیان کرده و آگاهیهایی دربارۀ آن ارائه میکند« :در انجمن
امشاسپندان و اورمزد ،آتش از انتقال و فرود به زمین ناخشنود بود .اما در پایان اورمزد و امشاسپندان
بر آن ش��دند که اورمزد آتش را به بهرامی 38به زمین  /آتش��گاه بنشاند و دیگر اینکه به روز پسین او
را با گرزی بر در بهشت بنشاند تا کسانی را که در دنیا موجب آزار وی شدهاند ،با ضربهای به دوزخ
افکن��د 39».عالوه بر این میتوان دریافت که هر یک از این آتشها  /آتش��گاهها بهنوعی با یکی از
34

34. J. Duchesne Guillemin ; Religion of Ancient Iran (Paris: ???, 1962), p. 61-62.

 .35روایات پهلوی ،ص .126
 .36یال
 .37فرنبغدادگی ،بندهش (فصل نهم ،بند  10ـ  )9ص .91
 .38به پادشاهی و پیروزگری
 .39روایات پهلوی ،ص .28
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طبقات اجتماعی جامعۀ ساس��انی تطبیق داده ش��دهاند که البته شاید این امر به تأسی از همان نظام
طبقاتی جامعۀ ساس��انی انجام گرفته باشد .در این منابع محافظت و نگاهبانی زمین وظیفهای است
که از س��وی اورمزد به عهدۀ آتش ـ بهرام ـ گزارده ش��ده است .در واقع بر اساس این منابع یکی از
مهمترین خویش��کاریهای آتشهای  /آتشگاههای س��هگانۀ ایران باستان ،محافظت و پناهدادن به
جهانیان و بهخصوص نابودی تاریکی و آفرینشهای اهریمنی است .بدیهی است که الزمۀ این امر
فرود آمدن آتش از آس��مان به زمین و محصور و محفوظ شدن آن در مکانی مقدس به نام آتشکده
 /آتش��گاه اس��ت .تا به این وسیله آتش با تش��کیل دادن مرکزیت مراسم دینی ـ آئینی در آتشکده /
آتشگاه جهان و جهانیان را از گزند و آلودگی اهریمن و دیوان اهریمنی پاسبانی کند .در گزيدههاي
زادسپرم در این باره چنین آمده است:
اورم��زد در آغ��از آفرينش همه زمين را براي پاس��باني به آذر فرنبغ ورجاوند و آذر گشنس��ب
تكاور و آذر برزين مهر پرسود سپرد كه هماننداند به آسرون (روحاني) و ارتشتار و واستريوش
(كش��اورز) .آذرفرنبغ در فرهمند كوه در خوارزم جاي گرفت و آذر گشنس��ب در اسنوند كوه در
آذربايجان و آذر برزين مهر بر گريوه ريوند ،كه پش��ته گشتاس��پان است .هستي و پيدايي اين
[آتشها] در گيتي بيشتر در حكومت هوشنگ بود كه مردمان با گاو سريشوگ به كشور همي
رفتند .در نيمه راه بر اثر باد س��خت ،آتش پايه كه آتش در آن بود و بر پش��ت گاو قرار داشت،
به دريا افتاد و به جاي آن يك آتش بزرگ كه پيدا بود ،به س��ه بخش ش��د و به سه آتش پايه
فره بودند كه جايشان بر «آذر فرنبغ« »،آذر گشنسب»
نشانده شدند و آنها (آتشها) خود سه ّ
40
و «آذر برزين مهر» است.
منابع ايراني ميانه گشتاس��ب پادشاه كياني را نیز همچون كيخسرو باني يكي ديگر از آتشگاههاي
مـهم ايران باس��تان يعني آتش��گاه آذربرزينمهر كه به عنوان پشتیبان و نماینده طبقه كشاورزان بوده
است ،معرفي ميكنند .بايد در برخي از منابع در اين رابطه اختالفاتي وجود دارد .از آن میان در بندهش
اين حوادث و رويدادها را نه در زمان هوشنگ بلكه در زمان تهمورث پيشدادي ذكر مي كند و نيز در
41
ديگر منابع به جاي گاو سريشوك از گاوي به نام «هذيوش » و يا «سروو » نام برده شده است.
د) خویشکاری آتش در پيدايش انسان
چنانکه پیش از این بیان ش��د ،گونهای از آتشهای مینوی در گوهر همه موجودات وجود دارد که
 .40گزیدههای زادسپرم ،ص  17ـ .16
 .41بندهش هندي .ترجمه و گزارش .رقیه بهزادي (تهران :موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي ،)1368 ،ص  98ـ .97
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با خویش��کاری خود موجب دوام و بقای موجودات و در نهایت ساماندهی اوضاع جهان میشود .در
بدن انسان نیز آتشی مینوی به نام «به فرنفتار» ـ وهو فریانه اوستایی ـ وجود دارد که خویشکاری
آن موجب رشد؛ بقا و ازدیاد نسل میگردد .بررسی برخی از منابع اساطیر ایران بر مبنای متون دینی
پهلوی ،مانند بندهش ،گزيدههاي زادس��پرم ،روایات پهلوی و ...چنین برمی آید که سرشک و گوهر
وجود انس��ان ـ و نیز حیوان ـ از آتش بوده و خویش��کاری آتش مینوی تضمین کننده رشد و ازدیاد
نس��ل اس��ت که به ویژه با عنوان «خویشکاری آتش در آفرينش نخستين انسان »،منابع فوق به آن
پرداختهاند.
نویس��نده رس��اله گزيدههاي زادس��پرم مبحث آفرینش مادی اورمزد را مورد بررسی قرار داده و
پس از برش��مردن آفرینشهای مادی ش��ش گانه اورمزد ،به صراحت بیان میکند که اورمزد آتش
را در نهاد همه مخلوقات خود از جمله انس��ان قرار داد« :آنگاه هرمزد آفرينش را تندار (داراي جسم
مادي) در گيتي آفريد .نخست آسمان ،دوم آب ،سوم زمين ،چهارم گياه ،پنجم گوسپند ،ششم مردم
و س��پس آت��ش كه در همه پراكنده بود 42»...در برخی از منابع دیگ��ر ،نه تنها درباره وجود آتش در
نهاد انسان اشاره شده ،بلکه گاه بر آتشین بودن نهاد و سرشک انسان نیز تاکید شده است .در کتاب
بندهش این موضوع کامال مشهود بوده و حتی انسان به لحاظ سرشک و نهاد آتشین خود ،از دیگر
موجودات تفکیک ش��ده اس��ت« :چنين گويد ِبهدين كه نخستين آفريده همه آب سرشكي بود .زيرا
كه همه چيز از آب بود جز تخمه مردمان و گوسپندان زيرا كه آتش تخمهاند 43».نيز در جاي ديگر
به نکات بسیار جالب توجهی درباره خدمات و فواید آتش نسبت به انسان اشاره کرده است« :هرمزد
آت��ش را در هم��ه آفرينش چنان به پراكند و فراز آفريد به مانن��د خـانه خدايـي كه چـون در خـانه
ش��ـود ،انـدر هيمه آتش نهد .او به آتش فرمود كه خويش��كاري (وظيفه) تو در اين دوران اهريمني،
پرستاري مردم كردن ،خورش ساختن و از ميان بردن درد است 44».در اینجا نویسندۀ بندهش ،فرنبغ
دادگی ،معتقد اس��ت که خلقت ،زیست و بقای انسان کام ً
ال در ارتباط با فواید حاصله از خویشکاری
آتش نس��بت به انسان است ،بهویژه آتش وهوفریانه (به فرنفتار) که آتش مینوی درون انسان است
و باعث استمرار نسل میگردد.
در کتاب روایات پهلوی نیز مطلب جالب توجهی در این باره بیان ش��ده اس��ت« :اورمزد آتش را
 .42گزیدههای زادسپرم (فصل اول ـ بند  ،)25ص 3؛ همچنین نک :کریستنسن ،نمونههای نخستین انسان و نخستین شهریار،
ج  ،1ص.193 .
 .43فرنبغدادگی ،ص .39
 .44همان ،ص .48
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از خرد خود و فروغ آن را از روش��نائی بیکران و تن آدمیان را از آتش آفرید 45».در اس��اطیر ایرانی
کیومرث نخس��تین پیش نمونه انسان است .وی پس از یورش اهریمن میمیرد و نطفهاش بر زمین
میریزد .در نتیجۀ آن گیاه ریواس میروید که جفت بوده اس��ت .در واقع نخستین زوج انسان یعنی
مشی و مشیانه پدید میآیند (آتش در گیاه) و طبق بندهش تمامی نسل خانوادههای ممالک آریائی
از کیومرث و مش��ی و مش��یانه پدید میآیند که آتش تخمهاند و تخمهاش دارای فروغ زرین ـ آتش
ـ آسمان است 46.در بند  87از فروردين يشت ،نیز بیان شده كه نژادها و خانوادههاي آريايي همه از
نس��ل كيومرث هس��تند« :فروهر كيومرث پاك را مي ستاييم ،نخستين كسي كه به گفتار و آموزش
47
اهورمزدا گوش فرا داد .از او خانواده ممالك آريا و نژاد آريا پديد آمد».
ﻫ) خویشکاری آتش در نجات بخشی فره ایزدی
جم بر اس��اس متون اوس��تايي که بیانکنندۀ تاريخ اس��اطیری ايران هستند ،ش��خصي زيبا،توانا،
خوبرمه و دارندۀ همۀ صفات نيك اس��ت .وي در دورۀ ش��هرياري خود اگرچه از پذیرش و ترویج
دين مزيس��نا س��ر باز زد ،اما جهان را آنچنان رشد و پرورش داد كه زمين در زمان شهرياري او سه
بار گس��ترش يافت و نيز برای آفريدهها ،بهخصوص آتشهاي س��رخ فروزان ،بهترين شرایط ممکن
را فراهم کرد .همچنين جم با ساختن دژي به نام جمكرد ،آفريدههاي اهورمزدا را از سرما و طوفان
نجات داد 48.در متون ايراني ميانه (پهلوي) از جم با عنوان جمشید (جم توانا  /درخشان) یاد و بسيار
تمجيد ش��ده ولي در نهایت به علت غرور و گناهي (دروغگویی) که مرتکب ش��د ،فره ايزدي در سه
نوب��ت از وي گریخ��ت .این فره در نوبت اول به مهر ،در نوبت دوم به فریدون و در نوبت س��وم به
گرشاسب رسید و جمشید به علت گناهی که مرتکب شده بود ،از پشتیبانی فرۀ ایزدی محروم شد و
49
در مصاف با ضحاک (اژیدهاک اوستایی) ،شکست خورده و به قتل رسید.
در متون اوس��تائی و نیز پهلوی در ارتباط با گریختن فره از جم و بهخصوص دربارۀ خویشکاری
آتش (آذر فرنبغ؟) در رهائی و نجات بخشی فره از دست اژیدهاک (ضحاک) اطالعات سودمندی
وجود دارد .به نظر مـي رسد اشاراتي كه در زامياد يشت (بندهای  50ـ  )46در باره نبرد بـين آتش و
اژيدهاك شده است ،در ارتباط با نجات بخشي فره ايزدي باشد .در اين متن آمده است كه اژيدهاك
 .45روایات پهلوی( ،فصل  18بند  ،)5ص  27و .55
 .46کریستنسن ،نمونههای نخستین انسان و نخستین شهریار ،ج ،1ص ـ .60
 .47یشتها ،ترجمه و گزارش ابراهیم پور داوود ،ج ( 2تهران :دانشگاه تهران ،)1356 ،ص .78
 .48کریستن سن ،نمونههای نخستین انسان و نخستین شهریار  ،ج  ،2ص  355ـ 354؛ نیز نک :کیانیان ص.151
 .49بندهش هندي ،ص .98
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در پي بهدس��ت آوردن فره ايزدي اس��ت ولي آتش وي را از نزديك ش��دن به آن منع و تهديد مي
كند:
...آنگاه اژيدهاك س��ه پوزه زشتخوي بشتافت اين چنين انديشهكنان :اين فره دست نيافتني
را من خواهم گرفت و آذر مزدا اهورا را گفت :پس رو و این را دانسته باش .....که اگر تو این
فره دس��ت نیافتنی را به چنگ آوری هر آیینه نخواهم که روی زمین اهورا آفریده بدرخش��ی.
اما از پس او آذر مزدااهورا برخاس��ت با اين س��خنان گويا :پس رو و اين را دانسته باش تو اي
اژي دهاك س��ه پوزه ،اگر تو اين فره بدس��ت نيامدني را به چنگ آوري ،هر آيينه من تو را از
پي بسوزانم و روي پوزه تو شعله بر انگيزم .بطوري كه نتواني روي زمين اهورا آفريده از براي
تباهي جهان راس��تي خروج كني .آنگاه اژي دهاك در انديش��ه از زندگي ،دستها را پس كشيد
50
چه آذر سهمگين بود.
بای��د افزود که بازتاب داس��تان ج��م و گریختن فره ایزدی از وی را ب��ه نوعی میتوان در منابع
اس��اطیری ایرانی میانه یعنی متون پهلوی ،و از آن در بندهش جس��تجو کرد ...« :و جم در پادشاهي
خود همه كار را به ياري آن س��ه آتش ـ فرنبغ ،گشنس��ب ،برزين مهر ـ بيش��تر كرد ...هنگامي كه
51
ايشان جم را بريدند ،آذر فرنبغ فره جم را از دست ضحاك نجات داد».
همچنین در نبرد بین ایزد تیشتر (تیر) و دیو اپوش (خشکسالی) ،میتوان نمونهای دیگر از این
خویشکاری را دید که در نهایت ایزد تیشتر پیروز شده و با کوبیدن گرز بر سر آتش وازیشت (مینوی)
که در ابرها نهفته است ،رعد و برقی ایجاد و بارش آغاز شد .نیز آتش بهرام که بهعنوان آتش شاهی
و آتش پیروزمند به آن هنگام که اهریمن نابکار بر ضد آفرینش راستی و نیک خروج کرد ،آتش به
همراه امشاس��بند بهمن به جنگ با اهریمن و قوای تاریکی رفت و آنها را شکس��ت داد 52.در اینجا
نیز نتیجۀ خویش��کاری آتش حفاظت و پناهدادن جهان از دیوان و ددان و بهخصوص جاری ش��دن
آبهای پاک و رشد و نمو و بالیدن گیاهان است.
روان گرشاسب در پيشگاه اورمزد
گرشاسب در تاريخ اساطيري ايران چهرهای شاخص و جايگاهي واال دارد؛ زیرا وی نه تنها اژدهای
ش��اخدار را کش��ت ،بلكه در پايان جهان نيز بايد ضحاك (اژیدهاک) از بند گسیخته را نابود كند .با
 .50يشتها ،ج  ،2ص .340
 .51بندهش هندی ،ص .98
 .52یشتها ،ج ،2ص  77ـ .76
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اين وصف گويي كه وي با آزردن آتش (ايزد آذر) قدرت بيانتهاي خود را از دست ميدهد .به همين
دليل اس��ت كه نه تنها نوهين توراني توانس��ت تنها با یک ضربه تیر گرشاسب را از پای در آورده و
بيهوش کند ،بلکه روان وی نیز به دلیل آزردهشدن آتش سرگردان خواهد بود .شرح این ماجرا بدین
ترتیب بوده است:
هنگامي كه گرشاس��ب بر پش��ت اژدها ي زرين پاشنه غذا مي پخت ،از لهيب و حرارت آتش
اژدها جستن نمود و غذا واژگون شد 53.گرشاسب از اين موضوع ناراحت شده و با گرز خود بر
آتش كوفت .از این رو ،ايزد آذر از وي ناراحت گش��ته و در نتيجه پس از مدتي ،هنگامي كه
وي مورد هدف تير نوهين توراني قرار گرفت ،چون ديگر آن قدرت پيشين را نداشت ،بيهوش
گشت و تا زمان فرارسيدن هزارۀ اوشيدرماه به همين وضع ماند .روان وي نیز به جهت آزرده
ب��ودن ايزد آذر ،اجازه ورود به بهش��ت را نداش��ته و مادام که رضایت ای��زد آذر را جلب نکند،
54
سرگردان خواهد بود.
ب��ا ميانجيگري زردش��ت و نماز ب��ردن او به درگاه ايزد آذر ،اين ايزد تا حدی از گناه گرشاس��ب
درگذشت و به روان وي تنها اجازه ورود به جهان هميستگان (برزخ) را داد .حتی با فرا رسیدن هزاره
اوش��يدرماه نيز با ميانجيگري فروهرها و امشاس��پندان است كه ايزد آذر از گناه گرشاسب درگذشته
و موجب به هوش آمدن وي مي ش��ود تا بدینوس��یله ضحاك از بند گسیخته را که هیچ کس توان
55
مقابله با وی را ندارد ،نابود كند.
 .53يسنا (یسن  ،9بند  ،)11ص  163ـ 162؛ یشتها ،ج ،2ص .340
 .54ژاله آموزگار ،تاريخ اساطيري ايران (تهران :سمت ،)1374 ،ص 57-58
 .55گلهمندي و آزرده خاطري ايزد آذر از گرشاسب و چگونگی جلب رضایت وی توسط زردشت در روايت پهلوي بدین شرح آمده
است...« :و اورمزد گفت اي روان گرشاسب ...به چشم من زشت هستي ،چه آتش پسر مرا ُكشتي (خاموش كردي) و پرهيز (مراقبت)
نكردي .روان گرشاسب گفت كه اي اورمزد مرا بيامرز و برترين زندگي (بهشت) را به من ده زيرا من اژدهاي شاخدار اسب اُبار و مرد
اُبار را كشتم ...اورمزد گفت بايست ،چه تو گرشاسب ،آتش پسر مرا كشتي .گرشاسب گفت اي اورمزد مرا بيامرز و برترين زندگي و
گرودمان را به من ده ...چه من اژدهاي گندرو را كه به يك بار دوازده تن را ميجود ...كشتم و اگر او را نميكشتم اهريمن بر آفرينش
تو پادشاه مي شد .اورمزد گفت بايست زيرا تو به چشم من زشت هستي اي گرشاسب چه تو آتش پسر مرا كشتي ...گرشاسب گفت اي
اورمزد بهشت گرودمان را به من ده زيرا از اين پيداست كه چون ضحاك از بند رها شود ،كس ديگري جز من چاره او نتواند خواست.
اگر بهشت را به من نشايد،پس آن نيرومندي و پيروزگري كه مرا در زندگي بود ،به من بازده ...تا اهريمن را با ديوان بكشم ...چون
روان گرشاسب كردار خويش را بدين آيين گفت ،همه ايزدان مينوي و ايزدان جهاني (گيتياي) بگريستند و زردشت نيز بگريست...
آتش به پاي ايستاد و گناهكاري گرشاسب را نسبت به خويش بگفت و گفت كه من او را به بهشت راه ندهم ...زردشت به پاي ايستاد
و به آتش نماز برد و گفت كه اي آتش من پرهيز تو كنم و كردار تو را در جهان بگويم ...كه چگونه آتش بزرگواري كرد و گرشاسب
را آمرزيد ».روایات پهلوی (بخش  ،5فصل  ،)18ص 22 – 32؛ نیز نک :یسنا ،ج ،1ص  163ـ 162؛ یشتها ،ج ،2ص .340
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خویشکاری آتش در آزمون ایزدی
پایه و اس��اس آزمون ایزدی آتش ( َور) 56اش��ه بوده و الزمه اجرای آن نیز برقراری ارتباط بس��یار
نزدیک بین آتش و اش��ه اس��ت ،چنانکه بدون توجه به اشه ،آزمون ایزدی معنی و مفهومی نخواهد
داشت .بررسی منابع اساطیر ایرانی بهخصوص گاتها نشان میدهد که به اعتقاد ایرانیان باستان اشه
عبارت بود از راس��تی ،درس��تی و نیز آن نظام راستینی که بر کل جهان هستی حاکم است .شاید به
همین دلیل اس��ت که در سرتاسر اوستای کهن یعنی گاتها ،اشه حضور پر رنگ دارد .در گاتها بیش
از یکصد و هش��تاد بار به اش��ه و اهمیت آن اشاره شده ،بهخصوص که از آن میان میتوان به ارتباط
بسیار نزدیک اشه با آتش و نیز نقش موثر آن در داوری آتش و نیز گزینش اهلوان (نیکوکاران) 57از
دروندان (بدکاران) 58پیبرد .چراکه اش��ه در حقیقت نمادی از دو صفت بس��یار مهم راستی و درستی
59
اهورمزدا است و آتش نیز نماد زمینی و اینجهانی اشه است.
از آنجا که ارتباط تنگاتنگی بین این دو وجود دارد ،پس خویش��کاری آتش بدون ارتباط با اش��ه
امکانپذیر نبوده و معنی و مفهومی نیز نخواهد داش��ت .در واقع تنها در س��ایۀ پرتو پر فروغ اش��ه و
بهخصوص عالیترین جلوه آن یعنی اشهوهیشت (اردیبهشت) است که آتش این خویشکاری و نقش
خود را ایفا میکند 60.همچنین نکته قابل ذکری که در ارتباط با پیوند اش��ه و آتش باید به آن اش��اره
کرد ،مفهوم واژه دادگاه در فرهنگ ایران باس��تان اس��ت که به احتمال ،مفهوم این واژه به نوعی با
جایگاه آتش و آزمون ایزدی آتش ،ارتباط داش��ته اس��ت چراکه به اعتقاد ایرانیان باستان برای اثبات
بیگناه بودن یک فرد ،باید او در مقابل جایگاه آتش فروزان که مظهر و نماد درستی و راستی ـ اشه
ـ اس��ت ،حضور مییافت و سوگند یاد میکرد و در نتیجه اگر سخنان و سوگند وی حقیقت باشد ،از
گزند آتش در امان خواهد بود وگرنه ،توسط آتش مجازات خواهد شد .به اعتقاد ایرانیان این موضوع
ن��ه فق��ط در امور دنیائی بلکه در جهان آخرت نیز بگون��های بس عظیم و مهمتر از نمونه دنیائی آن
صدق میکرد .در واقع به اعتقاد ایش��ان در جهان آخرت همگان باید از رودی از آتش و فلز گداخته
بگذرند و در این میان فقط افراد اهلو که پیرو راس��تی و درس��تی ـ اش��وان ـ باشند ،آسیب نمیبینند
و مانند آن اس��ت که از میان رودی از ش��یر گرم میگذرند اما دروندان آسیب خواهند دید و آتش بر

 .59یشتها ،ص .91
 .60پرویز رجبی ،هزارههای گمشده ،ج ( 1تهران :توس ،)1382 ،ص .216

56. Var
57. Ahlavan
58. Druvandān
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آنان گزند خواهد رس��اند .چگونگی قضاوت آتش درباره دو گروه اش��وان و دروندان را گاتها اینگونه
ش��رح میدهد« :تو ای مزدا اهورا ،به دس��تیاری سپند مینو و آذر پاداش و کیفر بسزائی مهیا خواهی
نمود 61».نیز بهگونهای آش��کارتر در هات پنجاه و یکم بند نهم ،در همین باره آمده است« :ای مزدا
اهورا؛ چه مزدی برای پیروان هر دو گروه به واسطه زبانۀ آتش و آهن گداخته فراهم خواهی نمود؟
از برای صاحبدالن عالمتی در آن قرار ده ،زیان از برای دروندان و سود از برای اشوان 62».شاید به
دلیل اعتقاد س��یاوش شاهزاده کیانی به همین موضوع باشد که وی به روایت فردوسی در شاهنامه،
پس از ستایش ایزد یکتا و اقرار به بیگناهی خود در برابر آتش به منظور اثبات بیگناهیاش در این
آزمون خطیر ،با آس��ودگی خاطر به میان خرمنی از آتش رفت 63.بر اساس آموزههای گاتها ،ایرانیان
باس��تان اعتقاد داشتند که آتش در پرتو اشه نمادی از راستی و درستی است ،پس گزندی به پیروان
راستی و درستی نخواهد رساند.
آزمون ایزدی آتش درباره آذربادمارسبندان و بهخصوص زردشت که هر دو بدلیل راستی و درستی
در کردار ،گفتار و پنداراشان در آزمون ایزدی آتش موفق گردیده و آتش گزندی به آنها نرساند .آنگونه
که در تاریخ اس��اطیری آمده اس��ت؛ آذربادمارس��بندان برای اثبات صحت و درستی اوستائی که بنا بر
اظهارات وی تدوین ش��ده بود ،پذیرفت که فلز مذاب بر س��ینهاش ریخته ش��ود ،اما به دلیل راستی و
درستی اظهاراتش گزندی بر وی نرسید .با توجه به نقش خطیری که به عهدۀ اشو زردشت بوده است،
به نظر میرسد که وی آزمونهای بسیار مهمتری را گذرانده باشد .گزیدههای زادسپرم به خوبی دربارۀ
آن آگاهیهایی بهدست میدهد« :امشاسبندان ـ به دستور اورمزد ـ برای اینکه بدانند زردشت دین بهی
را با وجدان پاک برگزیده و از آن بازنخواهد گشت ،هر سه آزمون (پساخت) مرسوم در دین یعنی آزمون
با آتش ،آزمون با فلز مذاب و ش��کافتن بدن با کارد را نس��بت به زردشت انجام دادند و زردشت نیز در
این آزمونها موفق گشت 64».همچنین درباره تولد زردشت بیان میکند« :سه روز پس از تولد زردشت
یکی از جادوگران که آمدن زردشت را برای آینده خود بد یوم میدانست ،با اغوا کردن والدین زردشت،
65
وی را در ...و نیز آتش انداخت ولی آتش درنگرفت و به وی آسیبی نرسید».
 .61گاتها ،ترجمه و تالیف ابراهیم پورداوود ،قسمت دوم (بمبئی ،)1305 :ص .23
 .62همان ،ص .131
 .63فردوسی ،ج  ،2ص .441-447
 .64گزیدههای زادسپرم (فصل  22بند 14ـ ،)10ص .33-34
 .65گزیدههای زادسپرم ،ص 25؛ ژاله آموزگار و احمد تفضلي .اسطوره زندگي زردشت (تهران :چشمه ،)1374 ،ص  175و 161؛ دینکرت،
ترجمه و تصحیح محمدتقی راشد محصل (تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،)1389 ،هفت فصل  3بند  ،9 -10ص .220
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آتش؛ زندگي و رسالت زردشت
به نظر میرسد که مهمترین تجلی آتش در تاريخ اساطيري ايران خویشکاری آتش در پیش و پس
از تولد زردش��ت اس��ت .بر اساس دو منبع بس��یار مهم این دوره یعنی دینکرت (هفتم) و گزیدههای
زادس��پرم (فصل پنجم) ،خویشکاری آتش قبل از تولد زردشت بیشتر شامل هماهنگی و ارتباط بین
«فره زردشت» و «فره آتش» میشده است:
چنین پیدا اس��ت که چهل و پنج س��ال پیش از آنکه زردش��ت به هم س��خنی اورمزد برسد،
هنگامیکه فرینی (مادربزرگ زردش��ت) دوغدو مادر زردش��ت را به دنیا آورد ،فره زردشت به
شکل آتشی از روشنی بیآغاز ـ سپهر انغران ـ فرود آمد و به آتشی که در پیش او بود آمیخت.
آن��گاه فره از آن آتش در مادر زردش��ت (دوغدو) آمیخت .آن فره س��ه ش��ب در اطراف همه
گذرگاههای خانه بصورت آتش پیدا بود و رهگذران پیوس��ته روشنیهای بزرگی را میدیدند.
هنگامیکه دوغدو به پانزده سالگی رسید ،به دلیل آن فرهای که در او بود ،چون راه میرفت،
66
فروغ از او همی تابید.
از بررس��ی زندگی اشو زردشت و حوادثی که برای وی رخ داده ،میتوان دریافت به همان اندازه
که خویشکاری آتش پیش از تولد وی اهمیت داشته ،پس از تولد وی و بهویژه در نخستین روزهای
تولد وی نیز حائز اهمیت بوده است .تا آنجا که اندکی پس از تولد زردشت ،اهريمن و ديوان با اغوا
كردن بدخواهان وي از جمله ’دورس��رو‘ 67موجب ش��دهاند كه زردش��ت را در آتش نابود كنند .ولي
خویش��کاری آتش مانع هر گونه گزندی بر وی ش��د و در واقع آتشی در نگرفت .همچنین بر اساس
آموزههای گزیدههای زادسپرم ،زردشت پس از سپري كردن مراحل كمال انديشه ،فضل ،پارسايي و
نيز پس از هم سخني با امشاسبندان و اورمزد و آگاهی از اسرار دين ،برای تشخیص میزان استواری
در دین بهی را سه بار توسط اورمزد تحت آزمون ایزدی قرار گرفت؛ یک بار آن آزمون با آتش بود
که در نهایت به دلیل راستی و درستی رفتار ،کردار و پندار زردشت باعث گردید ،وی در آزمون آتش
ـ و نیز دیگر آزمونها ـ موفق گردد و هیچ آسیبی به وی نرسد 68.در واقع خویشکاری آتش به معنی
عدم آس��یب رسیدن به زردش��ت و نیز مهر تاییدی بود که از سوی اورمزد بر رسالت زردشت خورده
و به دنبال آن نیز زردش��ت آش��کارا رسالت خود را ابراز داش��ت ،و البته آنگونه که از گاهان برمیآید
وی با مش��كالت فراواني مواجه گش��ت تا آنجا که در نهايت تصميم گرفت كه به نزد گشتاسب شاه
 .66گزیدههای زادسپرم (فصل پنجم بند  ،)1-3ص  21همچنین نک :دینکرت هفتم (فصل دوم ،بند .)2 -4
 .68گزیدههای زادسپرم (فصل  22بند  ،)2 -11ص  34ـ .33

67. Durasrav
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كياني رود.
زردش��ت با بيست و يك نسك اوس��تا ،سرو هميشه سبز و بخصوص آتـش ـ آذر برزين مهر /
آذر فرنبغ ـ كه نماد اورمزد اس��ت به دربار گشتاس��ب ش��اه كياني وارد شد و دين مزديسنا را به وي
معرف��ي كرد .اگر چ��ه بدخواهان دربار (كويها و كربها) زردش��ت را تكذيب و حتي وي را حبس
كردن��د ،ولي در نهايت ارائۀ معجزهها بخصوص از س��وي آتش ،نيز پيروزي وي در مناظرات باعث
ايمان آوردن گشتاس��ب شد 70.در بیش��تر منابع ایرانی میانه به نقش ايزد آذر (خویشکاری آتش) در
گرويدن گشتاس��ب كياني به دين مزديس��نا اشاره شده است .زیرا آنگونه که از این منابع برمی آید؛
گشتاسبش��اه تنها با ديدن معجزاتی از س��وي ايزد آذر به دین مزدیس��نا ایمان آورد .براي نمونه به
هنگام حضور زردش��ت در نزد گشتاس��ب و درباريانش ،پادشاه كياني آتش را به كف گرفت و سپس
آنرا به جاماسب وزير داد ،وي نيز آنرا به كف اسفنديار پهلوان كياني داد ،ولي آتش دست هيچ كس
را نسوزاند .آنگاه آتش را به دادگاه (جايگاه مخصوص آتش) نهادند و آتش بي هيچ هيزم ميسوخت
و آب و خاك بر آن اثر نميكرد .س��پس ايزد آذر ،گشتاس��ب را رهنمون کرد كه اگر دين مزديسنا را
بپذيرد و در گس��ترش اش��ه (در اینجا به معنی راستی و درستی) كوشا باشد ،به پادشاهي بلندمدت و
افزايش مال و مكنت دس��ت مييابد و گرنه مورد بازخواس��ت قرار میگیرد .در متونی مانند روايات
پهلوي ،دینکرت (هفتم) و گزیدههای زادسپرم (فصل بیست و چهارم ،بند چهار تا پایان) 71اطالعات
72
مفیدی در اینباره میتوان به دست آورد.
69

 .69گاتها ،ص 66؛ يسنا ( 46بند  8ـ  ،)6ص  90ـ .89
 .70دینکرت (هفتم فصل چهارم ،بند  ،)66 -70ص  243ـ .241
 .71گزیدههای زادسپرم ،ص 35-36
 .72از آن میان در روايات پهلوي چنین اشاره شده است» :زردشت پس از آن دو سال به درگاه گشتاسب شاه به انگيختن وي بود.
به گشتاسب گفت كه دين بپذير زيرا اراده هرمزد و امشاسبندان و ديگر ايزدان چنين است كه تو بر دين ايستي ...آنگاه نيز گشتاسب
دين را نپذيرفت ...پس هرمزد بهمن ،ارديبهشت و آذر برزين مهر را به خانه گشتاسب فرستاد و به گشتاسب گفتند دين بپذير زيرا
كه اگر دين را بپذيري پس ما براي تو پادشاهي دراز ،توانايي و دير زيستي آرزو كنيم .براي تو اشي (ثروت) و دوام و شكوه آرزو
كنيم .پسري پشوتن نام و بي مرگ به تو دهيم و اگر دين را نپذيري ،پس در هوا به كركسها فرمان دهيم كه گوشت تو را بخورند
و استخوانت بر زمين افتد (قابل مقایسه با دینکرت هفتم ،فصل چهارم ،بند  .)81-82آنگاه نيز گشتاسب دين را نپذيرفت هرمزد
ايزد نيريوسنگ را فرستاد كه نزد ارديبهشت برود و اين بگويد كه منگ را در مي كن و به گشتاسب فراز ده ،ارديبهشت همين كرد.
چون گشتاسب خورد در جاي بيهوش شد .ايشان روانش را به گرودمان هدايت كردند و ارجمندي پذيرفتن دين را به او نمودند
وقتي گشتاسب بههوش آمد ،هوتوس را بانگ داد كه زردشت كجاست تا دين بپذيرم ...همه چون سخن زردشت را شنيدند كه به
گشتاسب دين آموخت ،شاد شدند .پس او زردشت را به موبدان موبدي پذيرفت».روایات پهلوی (فصل چهل و هفتم ،بند ،)1-28
ص 56-58
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آتش و جهان آخرت
متون دینی ایرانی میانه اهمیت آتش در سرنوش��ت انسانها در دین مزدیسنا را به خوبی نشان
میدهن��د .در این میان یکی از مهمترین نمونههای این متون ،کتاب ارداویرافنامه اس��ت که
در آن به ایفای نقش و در واقع خویش��کاری آتش ،به همراه ایزد س��روش ،در تعیین سرنوشت
انس��انهای اش��وان و دروندان و نیز پاداش و کیفر آنها به تفصیل پرداخته شده است .با مطالعه
این اثر ارزشمند میتوان دریافت که به عقیده ایرانیان باستان خویشکاری آتش نه فقط محدود
به امور این جهان بلکه جهان آخرت و بهویژه تعیین سرنوشت نهایی انسانها (بهشت و دوزخ)
را نیز ش��امل میشود .در این کتاب بیان شده اس��ت كه چگونه ايزد آذر به همراه ایزد سروش
روان انس��ان (ارداویراف) را از پل چينود عبور داده 73،در نقاط مختلف بهش��ت و دوزخ گردانده
و فرجام و جایگاه نيكان و بدان 74را به وي نمودهاند .به نظر ميرس��د كه در اين س��فر روحاني
ارداويراف با پاس��خ هايي كه از اي��زد آذر دريافت کرده75بر همۀ ام��ور آن جهاني مردمان اهلو
(نيكوكاران) و نيز دروندان (بدكاران) و پاداش و كيفر آنها آگاه گرديده و بر شبهاتی که در زمان
وی نس��بت به دین پدید آمده بوده ،فائق گردیده اس��ت 76.در واقع خواننده این اثر به خوبی به
نقش آتش در گذر روان درگذش��تگان از پل چینود و در نهایت روانه ش��دن به س��وی بهشت و
پاداش و یا دوزخ و کیفر دیدن آگاه میگردد .به احتمال به همين دليل بود كه ايرانيان باستان
با پي بردن به نقش حس��اس ايزد آذر در گذر روان درگذش��تگان از پل چينود ،در چهارمين روز
پس از درگذش��ت متوفي ،مقداري از پيه قرباني را به آتش (ايزد آذر) نثار ميكردند تا ايزد آذر
در گذر روان متوفي از پل چينود ،تاريكيهاي راه را براي وي روش��ن كند تا روان درگذش��ته
بهراحتی از پل سرنوشت بگذرد:
پس از آن پل چينود به اندازه نه نيزه پهن شد .من به همراه سروش اهلو و ايزد آذر به آساني،
فراخي و دليرانه از پل چينود گذشتم .ديدم رشن راست را كه ترازوي زرد دين به دست داشت
و كارهاي اهلوان و دروندان را اندازه مي گرفت .سروش اهلو و ايزد آذر دست مرا فراز گرفتند
و گفتند بيا تا به تو نش��ان دهيم بهش��ت و دوزخ را ،روش��ني،خرمي ،شادي بهشت ..و پاداش
اهل��وان را به تو نش��ان دهيم ،تاريكي ،تنگي ،ب��دي ...دوزخ و پادافراه گوناگوني كه ديوان به
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بزهكاران و دروندان كنند را به تو نش��ان دهيم .بيا تا جايگاه راس��تگویان و دروغگويان را به
77
تو نشان دهيم.

نتیجهگیری
آتش به دلیل نقش (خویش��کاری) بسزائی که در پیش��رفت و تداوم زندگی انسان داشته و از همان
زمان کش��ف همواره تأثیرگذار در تکوین فرهنگ و تمدن انس��ان بوده اس��ت ،به تدریج در باورها و
عقاید دینی و آئینی اقوام دوران باس��تان و از آن میان ،مش��رقزمین اهمیت و قداس��ت یافته است.
بررس��ی اس��اطیر ایرانی نشان میدهد که ایرانیان باستان به نقش و اهمیت آتش واقف بوده و برای
آن وجوه گوناگونی از قداس��ت را قائل ش��دهاند .مطالعه متون دینی این دوران نشانگر آن است که
ایرانی��ان ـ بهویژه در دورۀ ساس��انی ـ آئین تقدیس آتش را به ج��ای میآوردهاند و نیز بیانگر اعتقاد
راس��خ آنان به خویشکاری آتش در زندگی اجتماعی و بخصوص سرنوشت اخروی است .آموزههای
اوستائی و بهویژه تشریح و تفسیر آنها در برخی از متون دینی اواخر دورۀ ساسانی از قبیل بندهش،
گزیدههای زادس��پرم ،روایات پهلوی و ...نش��ان میدهد که در اندیشه و جهانبینی ایرانیان باستان
خویش��کاری آتش به دو حالت مینوی و مادی بوده اس��ت .بدین ترتیب که از سوئی آتش با حضور
مین��وی خود در تمامی موجودات هس��تی موجب بقا و اس��تمرار آنها و در واقع س��امانیابی اوضاع
جهان هس��تی میشود و از دیگر سو ،حضور مادی و ملموس آتش در آتشگاهها  /آتشکدهها بهویژه
آتش��گاههای بزرگ و سهگانه ،بهعنوان کانون مراسم دینی ـ آئینی موجب استمرار و بقای اینگونه
مراس��م میگردد .یکی از مهمترین خویش��کاریهای آتش در این زمینه ،همانا خویشکاری آتش در
مراس��م آئینی آزمون آتش اس��ت که البته نه فقط در ایران باستان بلکه به نوعی در اکثر کشورهای
جهان باستان نیز حائز اهمیت بوده است.
توجه به ارتباط تنگاتنگ بین آتش و اش��ه  /ارته بس��یار ضروری اس��ت .بهطوری كه در گاتها
حدود  8بار از آتش یاد ش��ده و بیش��تر از آتش در پرتو و حمایت اش��ه س��خن به میان آمده که به
نوعی از آن بعنوان س��مبل راستی ،درستی ،پاکی ،پاداشدهندۀ نیکوکاران و کیفر دهندۀ دروندان
و بهخصوص بهعنوان مالک تمیز حق از باطل تلقی ش��ده اس��ت .همچنین از بررسی متون دینی
ایران باس��تان چنین به نظر میرس��د که اشه  /ارته به نوعی نمادی از نظام حاکم بر جهان هستی
و نیز نمادی از اصول و صفات نیک اهورائی است .از آنجا که اینگونه صفات ویژۀ اهورمزدا تلقی
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میش��د ،ایرانیان باس��تان اش��ه را بهعنوان صفات درونی اهورمزدا و یا حتی نمادی از حضور خود
اهورمزدا میدانس��تند .همچنین از آنجا که به اعتقاد ایرانیان امشاس��بند اردیبهشت ـ اشه وهیشت
ـ موکل آتشها بود ،در نتیجه آتش به نوعی نماد زمینی و اینجهانی اش��ه تلقی ش��ده و به همین
دلیل از اهمیت ،قداس��ت و بهخصوص خویش��کاری بس��یاری برخوردار بود؛ بهطوری که بررسی
مفاهی��م موج��ود در متون دینی ای��ن دوره بهخصوص مطالعۀ ارداویرافنامه نش��ان میدهد که در
جهانبینی ایرانیان باس��تان ،خویش��کاری آتش نه فقط امور این جهانی و زندگی دنیوی انسانها
را بلکه جهان آخرت و تعیین سرنوش��ت آنها را نیز ش��امل میگردید .آتش در پرتو اشه ،بر زندگی
اجتماعی ایرانیان باس��تان از حی��ات تا ممات پرتو افکنده بود و بنمایۀ فرهنگ ایران باس��تان را
تشکیل میداده است.
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