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 دانشگاه شيرازي بوستان ادب مجله

6، پياپي1389ي چهارم، زمستان سال دوم، شماره

و انساني سابق( )مجله علوم اجتماعي

و باورهاي ايراني خويشكاري و آتش در اساطير و آب  هاي مشترك فلز

∗ حسين محمدي∗اهللا اكبري ندماني هيبت∗دكتر ناصر نيكوبخت

 دانشگاه تربيت مدرس تهران

 چكيده
و قداست بـوده و باورهاي ايرانيان، همواره رمز پاكي و آب در اساطير و آتش فلز

 كـم، اسرارآميزي اين سه گوهر در نزد پيشينيان، سبب شـده اسـت تـا كـم. است

و انباشـتگي ايـن چنـدال. ها را فرا بگيـرد اي بسياري گرد آن هاي اسطوره هاله يگي

و كاركردهاي گوناگوني به آن داده هاله ي ها جنبهاست؛ اما اين گوناگوني ها، ويژگي

هاي ناپايدار زدن گوناگوني در اين نوشتار، سعي شده است تا با كنار. ظاهري دارند

و خويشكاريويژگي هاي ظاهري، رفتن از جنبهو فراتر هاي مـشترك ها، كاركردها

آ و آنفلز و نيز پيوند و آتش و مفاهيم ديگر، آشكار شودب .ها با جاودانگي

.باورهاي عاميانه.4قداست آتش،.3قداست آب،.2قداست فلز،.1: هاي كليدي واژه

 مقدمه.1

و آب، در نزد پيشينيان، ويژگي و آتش و ماورايي بسياري اسرارآميزي فلز هاي اساطيري

و انباشته، ها به صورت هاله اين ويژگي.تگرد اين گوهرها شكل داده اس هايي چنداليه

 
و ادبيات فارسي∗ ).ي مسؤول نويسنده( n_nikoubakht@modares.ac.ir دانشيار زبان
و ادبيات فارسي ∗∗ .akbari593@yahoo.com دانشجوي دكتري زبان
و ادبيات فارسي ∗∗∗ .h.mohammadi1981@gmail.com دانشجوي دكتري زبان

1/8/89:لهتاريخ پذيرش مقا31/10/88: تاريخ دريافت مقاله
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و شناوربودن اين ويژگيدر كنار هم قرار گرفته ها باعث اند؛ به اين ترتيب چنداليگي

.شده است كه از ديرباز، كاركردهاي گوناگوني به اين سه گوهر نسبت داده شود

و و آب به معني ناهمگوني و آتش آنگوناگوني كاركردهاي فلز ها نيست؛ جدايي

و كنارزدن ها، همه در اليهاين جدايي و در حركت به سوي ژرفا هاي سطحي قرار دارند

و دريافت هستهناهمگوني آنها ميي بنيادي شود كه همه از ساختارهاي ها، آشكار

مي يك .كنندساني پيروي

سراين گوهرها در اساطير ايران، مقدس شمرده شده و گاهي داراي اي چشمهاند

و با جاودانگي پيوند يافته اند؛ از اين رو، با در نظر گرفتن چنين آسماني پنداشته شده

و همانندينزديكي و آب در يك زنجيره قرار گرفتهها و آتش .اندهايي، فلز

و و نيروهاي اهريمني پااليندگي، ايستادگي در برابر مرگ، نابودكنندگي اهريمن

و گزند مي ترين ويژگي، مهمدوركنندگي بيماري توان هايي هستند كه براي اين گوهرها

.برشمرد

:توان مطرح كردبا چنين نگرشي، در اين نوشتار، چند پرسش مي

و آب، چه ويژگي.1 و آتش و باورهاي ايرانيان فلز و كاركردهايي در اساطير ها

 دارند؟

مي.2 و همانند چگونه اين سه گوهر در يك زنجيره قرار ميگيرند  شوند؟ شمرده

 اند؟ چرا اين گوهرها همواره مقدس شمرده شده.3

و آب، چنان و آتش كه اشاره شد، پاالينده، در اين مقاله، فرض بر اين است كه فلز

و نابودگر پلشتي دور و نيروهاي اهريمني هستندكننده و همين ويژگي. ها و كاركردها ها

يكنيز هسته و ساختارهاي آنسان هاي بنيادي اين. ها را در يك زنجيره قرار داده است،

و جاودانگي پيوند يافته .اند شده اند؛ از اين رو مقدس شمردهگوهرها با آسمان

 فلز.2

 جاودانگي فلز.2.1

ي جاودانگي فلز، كاركرد آن در رويدادهاي پايان ترين جنبه ايرانيان، مهمي در انديشه

فل. جهان است ميز گداخته در همهدر پايان جهان، و نيروي هستي جاري و شود ها

مي جلوه در اين زمان، از بين امشاسپندان، شهريور، با فلز. كندهاي اهريمني را نابود

ميگداخته، راه فرار اهريمن را مي و او را به دوزخ (افكندبندد )80: 1380مينوي خرد،.
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وي اورمزد است كه به نيروي شهريور تنها آفريده فلز، توان ايستادگي در برابر اهريمن

(شكست دادن او را دارد )63: 1367روايت بلند،.

ميفلز، اهريمني آنها را و از و مرگ، زادهزدايد و نيروهاي جا كه بدي ي اهريمن

و رسيدن به جاود و نيستي، انگي را اوست، نابودي اهريمن در پايان جهان، پايان مرگ

بنا بر چنين باوري، فلز در رويدادهاي پايان جهان، با جاودانگي پيوندي. به همراه دارد

. يابدويژه مي

و ويژگي ضداهريمني دارد در. فلز، افزون بر پايان جهان، در اين جهان نيز كاركرد

فل اساطير، جنگ ميافزارهايي . شود كه توان نابود كردن اهريمن را دارند زي ديده

در اين. هايي، در روايات مهري، به ميترا نسبت داده شده استي چنين سالح نمونه

و پيمان شكنان به نيروي آن نابود روايات، ميترا گرزي دارد از زر ناب كه اهريمنان

و ديوان از آن گريزانند مي (شوند فروردين يشت، نيزدر) 155: 1382رضي،.

فروهرهاي«: اند افزارهاي فلزي ضداهريمني، دانسته شده فروهرهاي پاك، داراي جنگ

خُود فلزي با سالح فلزي، در ميدان رزم نيك تواناي مقدسين را مي ستاييم كه با

».اندجنگند كه خنجر آخته براي نابودساختن هزاران ديوها برگرفتهدرخشان مي

) 477: 1377ها، يشت(

هر افزارها، افزون بر اين اين جنگ كه ابزار نابود كردن اهريمنند، صاحبانشان را نيز از

آن گزندي حفظ مي و جاودانگي را براي مي كنند ، زره شاهنامهدر. آورندها به ارمغان

پس از مرگ سياوش، گيو، اين زره را به فرزندش،. هايي دارد سياوش، چنين ويژگي

(دهدبيژن، مي ج1387فردوسي،. و بيژن، تخوار از بيژن چنين ياد)4:56، در نبرد فرود

: كند مي

 كه فرزند گيو است مردي دليـر به هر رزم پيروز باشد چو شيـر

ز چيـــز گراميندارد جز او گيو فرزنــد نيـــز و  ترستش زگنج

 تو اكنون سوي بارگي دار دست دل شاه ايران نشايد شكســـت

و ديگر كه دارد همــي آن زره كجا گيو زد بر ميان بــر گـــره

پ  يــــاده كنـــد كارزار برو تير ژوپين نيايـــد گـــذار سزد گر

 تو با او بسنده نباشي به جنــگ نگه كن كه الماس دارد به چنگ

)60،همان(
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به وي رسيده ناپذير دارد كه از اسفنديار داراب نيز همچون سياوش، زرهي زخم

آن هيچ«: است و از آن اردشير هيچ كس بر وي ظفر نيافت از كه زره اسفنديار داشت

ج1344طرسوسي،(».كردسالحي بر آن كار نمي ،1:66-67(

هاي پيوند آفريني آن نيز يكي ديگر از جنبهقدرتدارندگي فلز، افزون بر ويژگي نگه

مينمونه. فلز با جاودانگي است . توان ديدي اين باور را در داستان انگشتري سليمان،

: در تفاسير اسالمي، اين انگشتري، ابزار فرمانروايي سليمان بر شياطين دانسته شده است

خويهالسالم پار سليمان عليه...« و نگين آن مس بگرفت و براي جنياند مهر بر جا نهاد

و حق تعالي چنان ساخته بود كه هر ماردي  و براي شياطين بر مس مهر بر آهن نهادي

و منقاد،فرماني كه مهر سليمان ديديو بي :ق.هـ1404رازي،(»....شدي در حال مسخّر

459 (

: شده استآفريني، معرفي با ويژگي قدرت)ع( نيز انگشتري آدم االسرار كشفدر

آن: ... وهب ابن منبه گفت« و پس از كه آدم را در بهشت بنشاند، انگشتري به وي داد

هي فيه عهدي، فاخْلَعال تَنْس لَك العزّ ِخلقتُه هذا خاتم اين انگشتري! يا آدم. گفت يا آدم

و عزّ تو در اين بستم م. را به تو دادم ن نگر تا عهد من فراموش نكني كه اگر عهد

و به ديگري دهم ـ چون گفته.... فراموش كني، من اين خاتم عزّ تو از تو واستانم اند

تافت كه آفتاب در دنيا آدم آن انگشتري در انگشت كرد، از انگشت آدم چنان مي

پس. تابد مي و زمين بهشت از آن بويا گشته، و ديوار بهشت از آن روشن شده درختان

ـ طار الخا ـ از انگشت وي، انگشتري بپريد، گفتهچون آدم عاصي شد هعبصا اند تم منْ

دس و گفتهكه در شاخ ، 1382ميبدي،(».اند كه بر عرش، در آويخت ره المنتهي آويخت

)1:150ج

و ضد اهريمني فلز هاي پالوده ويژگي.2.2  كنندگي

ميباور به ضد اهريمني بودن فلز كه با ويژگي پالوده كنندگي آن در پيوند يابد،

هاي ضد اهريمني يكي از نمونه. هاي گوناگون آشكار شده است ها به شكلاسطوره

مي بودن فلز، در داستان آنهايي ديده ها اهريمن با زنجيرهاي فلزي، به بند شود كه در

مي. شودكشيده مي و در داستان ضحاك، هنگامي كه فريدون بر ضحاك چيره شود
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ميآهنگ كشتن او را و او را به در بند دارد، سروش، فريدون را از اين كار باز دارد

: خواندهاي آهنين، در كوه دماوند، فرامي كردن ضحاك با ميخ

 بياورد مسمارهــــاي گــــران به جايي كه مغزش نبود اندر آن

 بدان تا نماند به سختــــي دراز فرو بست دستش بر آن كوه باز

ج1387فردوسي،( ،1:78(

 در بند كردن اهريمن با ابزارهاي فلزي، در داستان هوشنگ نيز نمودي مايه بن

خُم. يابد مي و بندهاي آهنين، گرفتار در اين داستان، هوشنگ پيشدادي، اهريمن را با ها

(سازدمي بع) 126: 1341بلعمي،. ها نيز چنين آمده است كه اهريمن ضي از داستاندر

، اهريمن، تنها به نيروي فلز از بينها در اين داستان. گرددبا فلز گداخته، نابود مي

و هيچ ابزار ديگري بر وي كارگر نيست مي . رود

و ابزار در داستان كرم هفتواد، اردشير آن ي گاه كه اين كرم را در برابر هر ترفند

مي بي ميگزند و سرانجام كرم اهريمني را با خوراندن فلز بيند، به فلز گداخته رو آورد

: كندگداخته به او، نابود مي

ب]ديـگ[دــويلن ـــروييوزبياورد ارزي  روز سپيدـــــه برافروخت آتش

بــچ گـــو آن كرم را خــود رشان بدش پروــــ جوشزز ارزي ورشــاه

 بران سان كه از پيش خوردي برنج]آذرگون قرمز[سنج همرنگ بديدند زبانش

جــمــــزت ارزيـــفروريخ  وانــــكنده درون كرم شد ناتهب وانـــرد

ج1387فردوسي،( ،7:152 (

و در پي آن، پاك كنندگي فلز را در رويدادهاي پايان جهان نيز ويژگي ضداهريمني

راآن. توان ديديم گونه كه اشاره شد، در پايان جهان، فلز گداخته آخرين آثار اهريمني

مياز چهره آني هستي و به اين ترتيب، مي زدايد و جاودانگي چه بر جاي ماند، پاكي

مياست؛ زيرا فلز، تنها جلوه و پس اريامن ايزد فلز، كوه«: كندهاي اهريمني را نابود ها

و بر زمين رودگونه بايستد، سپس همه]به[ها را دره آن آتش فلز بگدازد ي مردم را در

و پاك كنند ) 147: 1378فرنبغ دادگي،(».فلز گداخته بگذرانند

كنندگي فلز در رويدادهاي پاياني ويژگي پالودهي چنين باورهايي دربارهنمونه

مي» آزمون فلز«جهان، در آييني به نام  و اين آزم. گرددآشكار ون نيز پاك كنندگي

.سازدضداهريمني بودن فلز را نمايان مي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


89، زمستان4ي، شماره2سال/ بوستان ادبي مجله ــــــــــــــــــــــــــــــــ 196

 آزمون فلز.2.3

بييكي از آزمون ميهايي كه پيشينيان براي اثبات » آزمون فلز«كردند، گناهي كسي اجرا

ميدر اين آزمون، فلز گداخته بر سينه.شدخوانده مي ريختند تا سوختنش دليليي متهم

و سالم  بيبر گناهكاري در كتاب ويسپرد، اين آزمون. گناهي او باشدماندنش، دليلي بر

دل«: چنين شرح داده شده است هب) سينه(آزمايش آهن گداخته اين است كه در روي

بي. آورندجاي مي و آاليش باشد كه اگر آهن گداخته روي آن ريخته دل بايد چنان پاك

آن. شود، نسوزد كه آذرپاد مهراسپندان چنان زيست، اش آهن گداخته روي سينه گاه

مي،ريختند ب. اش شير دوشيده باشندكه روي سينه ماند به اين رويه اگر آهن گداخته

و بزهيسينه و بميرد بدكنش -159: 1381ويسپرد،(.»كاري چكيده شود، هرآينه بسوزد

160(

و ريمنيدر اين آزمون، چنين باور داشتند كه فلز، فقط پليدي  اهريمني را هاي ها

بيمي و و كساني را كه پاك مي سوزاند از. گذاردآاليشند، سالم باقي آذرمهراسپندان

د،مر ذرباد در پيش هفتاد هزارآ«: كساني است كه آزمايش فلز در مورد او به اجرا درآمد

نُو سر و متن شست و او را هيچ رنجي نرسيديهروي گداخته بر سيننه ؛ او ريختند

ه،پس و بدين پاكي از و اعتراف نمودندبي،مه شبهه برخاست خرده(».گمان شدند

)33: 1380اوستا، 

خواست راستي يا ناراستي پيامبري زرتشت را آشكار گشتاسب نيز هنگامي كه مي

و دستور داد تا مس گداخته بر سينه زرتشت.ي او بريزندكند، به آزمون فلز روي آورد

و همگان ديناز اين آزمون، سربلند بيرو و آسيبي به او نرسيد ران آمد آوري او

(پذيرفتند ) 400-399:م1960/ق.هـ1380زكريا قزويني،.

و پاكان در برابر فلز گداخته، بي ميبنا بر اين باورها، پرهيزگاران مانند؛ زيرا گزند

و پليدي در وجود آن در كتاب. شودها نيست تا به نيروي فلز نابود آثار اهريمني

، داليل سوختن يا نسوختن انسان در اين آزمون، چنين ذكر شده شايست ناشايست

هر«:است و او را خواهد كه خشنود كند، هركه در جهان شهريور را خواهد گرامي دارد

در) متعلقات(= كسي كه چيزي  شهريور را خواهد افزودن، هركه آن را بايد كه شهريور

زم) جاي(= گاه هر هرو را،و زمان) جاي(= گاه ان با وي همراه باشد؛ در  آهن گداخته

و گرامي داشتن آهن گداخته اين (= كه آهن دل را چنان ويژه]است[بايد گرامي دارد
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و خالص بر) ناب وي[و پاك كند كه چون آهن گداخته را ]اما[ .... گدازند، نسوزد]تن
را[چون و دل دروندان وگناه]آن و بميرد]وي[كاران گذارند، بر وجود » بسوزد

)215-214: 1379شايست ناشايست،(

 آتش.3

 آزمون آتش.3.1

و آتش، يك خويشكاري دارند؛ زيرا اين دو، هم از ديدگاه ايرانيان باستان، آزمايش فلز

و هم فلز، تنها  مي»ريمني«آتش و اگر كسي از اين دو آزمايش سربلند ها را سوزانند

بي يد، نشانهبيرون بيا و :آاليشي اوستي پاكي

و زرتشت نخست چاره: امشاسپندان سه آيين پساخت در دين را نشان دادند« آتشان

و كردار نيك، سه گام فراز رفت، نسوخت به انديشه ديگر فلز.ي نيك، گفتار نيك

و بر آن افسرد] زرتشت[گداخته بر سينه  [برريختند را[با دست] زرتشت. و] آن بستد

از. امشاسپندان نگه داشت] سوي[به  دين پاك، هنگامي] گسترش[هرمزد گفت كه پس

و] فلز[ دين چنين] يان[كه در دين اختالف باشد، آن شاگردان تو بر پيشوا برريزند

و بر آن، همه )255: 1382بهار،(».ي جهان مادي بگروندايشان به دست برگيرند

، به عنوان يك رسم در آن آمده است، داستان از جمله داستان هايي كه آزمون آتش

و گذشتن او از آتش است بي. سياوش آزرمي نسبت هنگامي كه سودابه، سياوش را به

مي» شاه كاووس«كند، به خود متهم مي شود كه براي رسيدن به راهنمايي موبدي، بر آن

:به حقيقت، آزمون آتش را اجرا كند

كچنين گفت موبــد بـــه شــاه جها ه درد سپهبــد نمانــد نهــــانــن

د زدن سنــگ را بــر سبـويــوگـوي ببايچو خواهي كه پيدا كني گفت

ش  اه از انديشــه يابــد گزنــدـكه هرچند فرزند هســـت ارجمنــد دل

بههـ پرانديش وزين دختـــر شــــاه هامـــاوران  ديگــر كــرانگشتي

آتز هر در سخن چون بدين ش يكي را ببايــد گذشــتـگونه گشت به

بـكدـچنين اســت سوگنـــد چرخ بلنـ بيـه  گناهــان نيايــد گزنــدر

ج1387فردوسي،( ،3:33(
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ن اين آزمون سرباز كار حقيقي سياوش است، از پذيرفتي آن كه گناه سودابه به بهانه

ميزند؛ از اينمي .ي آزمايش قرار دهدشود كه سياوش را در بوته رو، كاووس شاه بر آن

مياز اين رو، به دستور شاه، پشته . شودهايي از هيزم براي افروختن آتش آماده

مي فردوسي در ميانه آني داستان، بر اين نكته تاكيد و راه كند كه اين رسم، آيين

و شاه در چنين موقعيتروزگ ميهايي، اينار بود (خوردگونه سوگند ج. )3:34همان،

و آتشي دمان برپا كردند، سياوش، كه به دستور شاه، بر هيمهپس از اين ها نفت ريختند

و جامه و دلي پراميد، به نزد پدر با خودي زرين بر سر و لبي پرخنده هاي سپيد بر تن

مي. رودمي :آتش به او آسيبي نخواهد رسانيدداند كه گويي

 انده مــدار كزين سان بود گردش روزگار: سياوش بدو گفت

و بهايي مراسـت اگر بي ز شرم  گناهم رهايي مراســتسر پر

 ور ايدونك زين كار هستم گناه جهان آفرينم نــــدارد نگــاه

ج( )3:35همان،

ميپس از اين گفت بيوگو، سياوش در دل آتش و مي رود گذرد هيچ گزندي از آن

:گناهي وي اقرار كنند تا همگان به بي

و قب  اي سوار كه گفتي سمن داشت اندر كنارــ چنان آمد اسپ

ي و آب يكســان بودزدان بودــ چو بخشايش پاك  دم آتــش

ج( )3:36همان،

بيبا چنين ديدگاهي، آشكار مي و پرهيزكاري، شود كه سياوش به دليل گناهي

اهگزند از آتش، بگذرد؛ زيرا آتش تنها پليديتوانست بي ميهاي و هر ريمن را نابود كند

از اين. ها در وجودش نباشد، از گزند آتش در امان خواهد بود كه اثري از اين پليدي

و داستان در آتش هايي توان هماننديمي)ع(شدن ابراهيم افكنده نظرگاه، ميان داستان سياوش

بهكا مشر، خداوند چنين خواسته بود كه آتش)ع(يافت؛ زيرا در داستان ابراهيم ن براي او

و سالم« و سوزندگي خود را از دست بدهد تبديل» برد و نابودكنندگي آن. شود چه بنابر

رابت)ع(كه ابراهيمو روايات اسالمي آمده است، پس از آنقرآندر  هاي مشركان

ميكردند شكست، آنان او را محاكمه  افكنند؛ اما آتش شوند كه وي را در آتشو بر آن

ميبرايش گل و هيچ آسيبي به او نميستان )73-52/انبياء(.رساندشود
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توان هاي پس از اسالم، به روشني داستان سياوش نميآزمون آتش را در داستان

ها، به روشني سرد شدن آتش بر نيكان را در بسياري از داستانمايهيافت؛ ولي بن

،»حكايت پادشاه جهود«م، به نامثنوي معنويهاي در يكي از داستان. توان ديد مي

و دين آن رو آتشي كن كند؛ از اينها را ريشه پادشاهي يهودي بر آن شد تا ترسايان

و فرمان داد تا همگان بر بت سجده  و در كنار آن بتي قرار داد گسترده فراهم ساخت

(آورند به)49:، دفتراول1385مولوي،. روزي جهودان زني ترسا را به همراه فرزندش

مينزد :آورند تا بر بت سجده كند آتش

و آتش اندر شعل يــك زني با طفل آورد آن جهود ه بودــ پيش آن بت

و دل از ايم طفل از او بستد در آتش در فكند  ان بكندــ زن بترسيـد

طفبت خواست تا او سجده آرد پيش تل إنّي لَم أمــ بانـــگ زد آن

)38،همان(

ميمأموران طفل را از مادر مي و در آتش افكنند ولي آتش گزندي به طفل گيرند

مينمي و او مادر را نيز به قدم گذاشتن در آتش دعوت :كندرساند

 ميــــان آتشـــمجا من خوشــم گرچه در صــورت اندرآ اي مادر اين

ز جيبچشم بندست آتش از بهر حجيب رحمت  است اين سر برآورده

 اندرآ مـادر ببيـن برهــان حـــق تا ببيني عشـــرت خاصــان حــــق

و آب بيـن آتـــش مثـــال آـاز جهان اندرآ  ـش مثــالبي كĤتش است

بدرآ اســرار ابراهيـــان و ياسميـنـكاو در آتش يافـنـيـــم ت سـرو

) همان(

و ابسالجامي نيز در مثنوي در اين.ي چنين رويدادي را آورده است، نمونهسالمان

ميداستان، سالمان با جادوي دايه كه. شودي خود، ابسال، عاشق وي پدر سالمان

ميپادشاه آن ديار بود، از اين راز آگاه مي و سالمان را از. نكوهدشود سالمان نيز آزرده

ميسرزنش :شود كه خود را همراه ابسال، در آتش افكندهاي پدر، بر آن

 هر دو از ديـدار آتش خوش شدند دست هم بگرفتـــه در آتــش شدند

 قف آن حال بود همتـــش بر كشتـــن ابســـال بـودشـــه، نهانـــي وا

و سالمان را گذاشت  بـر مراد خويشتن همت گماشــت سوخـــت او را
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و سوخت غـش و اين زر خوش زر خوش سالم بماند  بود آن غش بر زر

)80: 1382روشن،(

،»جادوي«سته شده است؛ زيرا سالمان را به كار اصلي دان در اين داستان، ابسال گناه

آن. فريفته است ميجا كه آتش تنها بر تن آلوده به پليدي از رساند، هاي اهريمني گزند

ميابسال در آتش مي و سالمان سالم . ماندسوزد

مي جامي در ادامه تري از هاي روشنآورد كه نشانهي اين داستان، داستاني ديگر

ميآزمون آتش را در يا. توان ديد آن و منافقي بر سر درستي بنا بر اين داستان، مؤمني

مي. كنندنادرستي دين خود، با هم جدال مي و كار مرد منافق از مرد مؤمن برهان خواهد

مي به آن ميجا ميرسد كه مؤمن، رداي منافق را در رداي خود و به آتش . افكندپيچد

ميسوزددر اين هنگام، رداي منافق مي وو رداي مؤمن، سالم باقي و راستي دين ماند

: شودبرهانش آشكار مي

 بيار ار حجتي داري به دســـت! پرســـت هان آن منافق گفت با آن ديـــن

 زو، ردايش را طلـــب كرد از نخست در رداي خويش در پيچيد چســـت

 رداي خصــــم دين آتش فتـــادي آتـــــش نهـــاد در در ميـان كـــوره

 ماند سالـــم زان رداي مــــرد ديــن هيــن ببين خاصيـــت نــور يقيــن

و بـسو آنوخس كان دروني سوخت چون خاشاك  چه بيرون بود، سالم ماند

)همان(

در نمونه از. نيز آمده استاألولياي عطار تذكرهي چنين داستاني اين در حكايتي

آنكتاب، مناظره ميي مالك دينار با دهري، به ميجا شوند تا به آزمون انجامد كه بر آن

و راست هركسي كه نسوزد، راست. آتش پناه ببرند در آتش] دست[«: گو است راه

و آتش بگريخت، گفتند هر دو بر حقند، مالك دلتنگ آوردند، دست هيچ كدام نسوخت

ز و روي بر و مناجات كرد كه هفتادسال قدم در اين راه نهادم به خانه باز آمد مين نهاد

تا با دهري برابر گردم؟ آوازي شنود كه تو ندانستي كه دست تو دهري را حمايت كرد 

)50: 1373عطار،(» كه اگر دهري، دست تنها در آتش نهادي كه چه بر وي آمدي؟

 يكي از پيروان دين موسي با مشركان آورده شدهيه، نيز مناظرهفت اقليمدر كتاب

مي. است و باطل را از هم جدا در جايي از اين. كنددر اين داستان نيز آتش، حق

تبع گفت بياييد تا با آتش ....«: آزمون آتش اشاره شده است«حكايت، به رسمي شبيه 
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را. التجا نماييم و در آن حقيقت هر ملت كه ظاهر شود، به اتّفاق، آن كيش قبول فرماييم

ميزمان، دو كس را با هم خصومتي مي و افتاد، به غاري كه در نواحي صنعا بود رفتند

مي آتشي از آن با. سوختجا بيرون آمده، خصمي را كه بر باطل بود، القصه، مشركان

و به دستور معهود، آتشي عظيم از آن غار  بتان خويش در مالزمت تبع بر آن غار رفتند

)9.:م1918رازي،(».ون آمده، اصنام را خاكستر ساختبير

توان به عنوان آيين رفتن گروهي بر روي آتش، در مناطقي از يونان را نيز مي

از.ي اين باورها ذكر كرد نمونه و حتي پيش الياده اين باورها را با دوران پيش از مسيح

ميدوره و اروپايي در پيوند و بر اين باوري هند ترين است كه ايمان، برجستهداند

آن ويژگي همه (هاستي )92: 1382الياده،.

 كنندگي آتش پاك.3.2

در سنت مسيحي، بهشت به سبب آتشي كه گرداگرد آن را فرا گرفته است يا به روايتي

مياش دروازهيور، در آستانه فرشتگاني كه با شمشيرهاي شعله،ديگر دهند، نگهباني

هربنابر.تنيس قابل دسترسي آرزوي رفتن به بهشت دارد، ابتدا بايد از ميان كس اين

 تنها كساني كه خود را به ياري آتشيعني؛است، بگذرد آتشي كه برگردش حلقه زده

. توانند وارد آتش شوندمي،اندپالوده ساخته

و آيين بهشت در سنّتي كننده آتش پالودهي با مقايسه هاي گذر از هاي مسيحي

ميآ به ظاهر( مشترك در اين دو سنّتي توان دريافت كه دست كم يك نكتهتش،

 فراتري در هر دو مورد، گذشتن از آتش بدون سوختن، نشانه. وجود دارد) متفاوت

( انساني استحالترفتن از )67-66همان،.

مي»نامقدس« وضع از حالت،انسان در اين و فراتر . گرددمي»تجسم مقدس«رود

)167همان،(

يا. ها داشته باشداند نيز شايد ريشه در همين باور مرگ دانسته اين كه خورشيد را بي

و اهريمن تواند باور به مرگمي،هاي اين پندارنهميز دست كم يكي از پيش ستيزي زدايي

تش زاينده است كه مرگ را نابودآاي از خورشيد در باور پيشينيان، توده. تش باشدآ

م،خودوكندمي بي«با عنوان از خورشيد،بندهشدر. ماندي پايدار مرگ اروند خورشيد

اگر خورشيد يك زمان دير برآيد، ديوان«: در اين كتاب آمده است. ياد شده است» اسب
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و هيچ.ي آفريدگان را بميرانندهمه و ديوان تيره و تاريكي و[ خورشيد، تيرگي تباهي

و]فساد را]مخالف زردشت[فرمانروايان) Kigan( كيگان پنهان رونده، دزدان  ستمگر

)113: 1378فرنبغ دادگي،(».دكننابود مي

آب.4

و ارتباط آن با جاودانگي.4.1  ويژگي ضداهريمني آب

از آشكار است كه نميايهاي ايراني، به اندازه كاركرد ضداهريمني آب، در اسطوره توان

به ياريرا تيشتر باد.8«: آمده استهاي زادسپرمگزيدهدر كتاب. آن چشم پوشيد

ومبه راهن» هوم«و» بهمن«. خواست » ارداي فرود«و،به همياري» برزآبان ناف«ايي

) به سه شكل در آمد(= گشت به سه پيكر]تيشتر[. داري با هم متحد شدند براي پيمانه

هر. اسب پيكر است]و[ كه مردپيكر، گاو پيكر در،)كليش(=يپيكر با  ده شب

و براي نابودي خرفستران فرسي) كار جانداران زيان(=روشني پرواز كرد وشب باران

كه]چون[و قطره هاي هريك.9.بارانيد . شوده آب بركشيد]بدان[ تشت بزرگ بودند

در خرفستران نابود شدند، جز اندكي از سوراخي همه]باران[آنيهبه وسيل زيان كه

.دنزمين اندر شد

و به آييندر،پس مينوي باد به شكل مرد. 10 مطابق=(زمين پيدا شد، روشن، بلند

 ...چوبين به پاي داشت) كفشي=(ايهموز) معمول

وتو آب را بغل.12 در به اطراف انيد و ) سطح( كه يك سوم» كردخفرا«پاي زمين افكند

بر[ اين زمين را  ....از آن پديد آمد دارد،]در

،و زهرشان در زمين بياميخت، براي از ميان بردن آن زهرد مردن خرفسترانآن پس،.14

و ديو )9: 1366زادسپرم، هاي گزيده(». به مقابله با او بتافت،اپوش تيشتر در دريا فرورفت

ميي چنين انديشه در تفاسير اسالمي نيز نمونه همانندي. توان ديدهايي را

و تفاسير قرآ انديشه ني در اين زمينه، حتي در جزييات هم به روشني هاي زرتشتي

يي درباره، كهفين كثير در تفسير سورهبا.نمايان است مأج قوم و موج چنينأوج

:آورده است

عسكْالس يزيد بنُي عطاءنثَدحفَ:رِ جابِ ابنُ قالَ« مهحرَطْـتَفَ: قـالَ غيـره أوبٍعكَنْكي

و يا أبا يزيدتلْقُفَ: ابرِج ابنُ قالَلِبِهمالْبِ ،نَ أيـالم ؟ قـالَلُبِـه:لَـطْمالـشّع قـالَ.سِم :»و
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يلُرساللّه راًطَم ي وورٍدمتيبهنْمنْكُال يتّـح األرضلُسغْ، في ماًوي أربعينَرٍبال هـاكَرِتْى

وةِقَلْزَالْكَ ،قالُي أَلْلثَبِ أنْضِر برِدوكرَمتي م، 1992/ق.هــ 1412كثيـر، ابـن(»...كتَـكَرَي

)5:205ج

آن: عطاء بن يزيد سكسكي از كعب يا ديگري مرا گفت: ابن جابر گفت ها پس

و مأجوج( گفتم ابا يزيد: ابن جابر گفت. انداختند]ميان دو كوه[را به مهبل) يأجوج

خد: باز گفت. جاي طلوع خورشيد: مهبل كجاست؟ گفت سو[ا بارانيو  فرستاد]بدان

و نه چادري كه در آن، نه خانه و چهل روز طول]تا در آن پناه گيرند[اي گلي بود

شد. پس زمين را شست تا آن را ترك كردند. كشيد و:و به زمين گفته ثمرت را برويان

.بركتت را جاري ساز ... 

و آماده و پاك كرده و بركتان رويي در اين جا نيز آب، زمين را غسل داده دادن دن

مي كثير ابن. كرده است كه با روايت كندپس از اين توضيح، روايتي ديگر ذكر

هم،هاي زادسپرم گزيده :خواني دارد بيشتر

هو ماجوججوجأيِجرُخْيكلذَدنْعفَ...« ومهالدبِنَوئَطْيفَلونَسنْيبٍدحلّكُنْممو

شَ علَونَتُأْالي اَ الّيءي يووهلَكُها شَ الّي ماء علَونَرّمال يلَااس النّعجِرْيمثُ– قالَ– وهبرَا

تَ حتّمهميتَيومهكَلهيفَم عليهِعواهللاَادفَمهونَكُشْيمهِطانوأ نِتْنَنْمى األرضجوى

ي حتّمهساد أجفرِتَجيفَرَطَ المو جلّزّع اللّهلُزِنْيفَ: تنتن، قالَ أيمهِيحرِ يفمهفَذقْى

البرِح.. )205همان،(» ...

و از هر پشته،پس در اين هنگام و مأجوج خروج كردند اي شتابان سرازير يأجوج

ميو سرزمين. شدندمي و به هرچه دست ميها را لگدكوب و بر يافتند، هالك كردند

ميگذهر آبي كه مي و شتند، هايشان سپس مردم به سرزمين: گفت] راوي[نوشيدند

و خدا را بر آنان خواندند و از دست آنان شكايت كردند آن. بازگشتند ها را هالك پس

شد كرد تا آن هايشان را پس باراني فروبارانيد تا الشه. كه زمين از بوي گندشان آكنده

و به دريا انداخت .برداشت ... 

و مقايسهبا نگاهي به  آشكار هاي زادسپرم،گزيدهي آن با روايت روايت ابن كثير

و مأجوج مانند خرفستران، موجوداتي اهريمنيمي ها اند كه رودخانهشود كه قوم يأجوج

و خشك مي همچنين در هر دو روايت، باران، زمين را از موجودات. كنندرا آلوده

ميزيان و اهريمني، پاك بكار و به آن ميكند ابن كثير در ادامه، روايتي ديگر. دهدركت
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و مأجوج، چشمهنقل مي ميكند كه بنابر آن، پس از نابودي يأجوج جوشد اي از زمين

مييا چشمه» عينُ الحياه«كه آن را  ي«: خوانندي جاودانگي  راًيطَمهِيلَعاللّهثُعبو

فَناقيرِمبِمهذَخُأْتَ فلَتَها ورِحي البقيهم ،يبثُععيناً اللّه لَقالُيي وض األر اللّهرُهِطْها الحياة

تَبِنْي206همان،(» ...ا،ه(

و به دريا پس، خدا پرندگاني بر آنان برانگيخت كه با منقارهايشان برمي گرفتندشان

ميو چشمه. افكندندمي و از خدا زمين را پاك كرد. گفتنداي جوشانيد كه بدان زندگاني

.آن، گياه رويانيد ... 

و جوشيدن چشمه ي زندگاني از زمين، پس در اين روايات، پاك شدن زمين با آب

و جاودانگي را به ذهن مي .رسانداز نابودي نيروهاي اهريمني، پيوند آب

در كتاب. يابددر باورهاي عاميانه نيز ويژگي ضداهريمني آب، نمودهاي بسياري مي

كه آمدهفرهنگ خرافات آب« است يهعامل بازدارنديهرا هميشه به ديد بشر خرافي

آاست دانستهخباثت اجنه مي ازبو به همين دليل است كه بيرون ريختن  را بعد

مي،غروب از خانه مي خرافه، در نواحي روستايي انگليس.دانند نحس گويد اي است كه

و آبي ميو يا شست كه در اتاق خواب براي نوشيدن آب،گذارندشو  هرگز نبايد

م،خوابندميجوشيده باشد، چون براي افرادي كه در آن اتاق از! وردآي نحوست به بار

آن(قرار معلوم آب،)ها به قول و اگر شيطان هم نفرت خاصي نسبت به جوشيده دارد

در زندگي را براي كساني،به مقداري آب جوشيده برخورد كند سر كه  آن نزديكي به

مي)15: 1371وارنيگ،(».كرد خواهدنگت،رندبمي توان اشاره به اين باور عاميانه نيز

و بدشگون است؛ زيرا اين  كرد كه هنگام غروب، ريختن آب جوش در باغچه، ناميمون

مي» از ما بهتران«كار موجوداتي را كه در باورهاي عاميانه،  ميخوانده . دهد شوند، آزار

)15همان،(

راي ديگرجنبه و جان ي از ويژگي ضداهريمني آب، اين باور است كه آب، جسم

و درون به انسان مي مي در برابر گزندهايي كه از بيرون در. داردرسد، در امان نگه

و سهراب، هنگامي كه رستم در بار اول كشتي گرفتن، از سهراب شكست داستان رستم

ميمي ميخورد، به آب پناه و تن و در آن، سر ميبرد و نيرويي تازه رستم. يابدشويد

:زندبا نيروي برگرفته از آب، بار دوم، سهراب را بر زمين مي
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زــــچو رست شدــدسم يكــسهبت وي آزاد پـــان شدــي تيغ  والد

بشـخرام ســـــان د روانـياب ون شده بازـــچ چنان وي آب روان ـــد

سرو بخورد آب و تــآفرين شد نخسپيش جهانهبو تن بشست روي

پي همي و دستگــخواست هــگه از بخشآنبود اه ـــروزي و ماهــش  ور

ج( )236-2:235فردوسي،

و اسفنديار نيز هنگامي كه رستم از ميدان نبرد با  اسفنديار در داستان رستم

آن بازمي كه بتواند از پس اسفنديار برآيد، با تني زخمي، به ميان رودي گردد، براي

مي مي و در آب، خدا را نيايش ميرود و از او ياري :خواهدكند

ب ز روده چو بگذشت مانند كشتي  يزدان درود همي داد تن را

و  ها شوم من هالك گر از خستگياكـپ همي گفت كاي داور داد

ز گردن من كه خواهد و آيين و راه  كشان كين من كــه جويد دل

ج( )6:289فردوسي،

اي آييني دارد؛ در هر دو داستان، رستم در آب، گويي پناه بردن رستم به آب، جنبه

ميخدا را نيايش مي و دستگاه و از او قدرت در ويژگي نگه.خواهدكند دارندگي آب

ميبرابر گزند را در افسانه ققنوس، هنگامي كه از گرماي. توان ديدي ققنوس نيز

مي خورشيد درمانده مي و جاني شود، براي بازيافتن نيروي خود، در اقيانوس فرو رود

(گيردتازه مي و شاهزاده«همچنين در داستاني به نام) 137: 1376بايار،. ي سالخورده

و رويش را آمده است كه پير» دختر شاه پريان مردي، براي باز يافتن جواني خود، سر

(شويدبا آب زندگاني مي )138همان،.

و مرگ،» ضداهريمني«و» ضدگزند«ويژگي بودن آب، با توجه به پيوند اهريمن

و جاودانگي را به ذهن برساند مي .تواند ارتباط مرگ

آب» آب زندگاني«يهدر باورهاي اسالمي، به چشم اشاره شده است كه نوشيدن از

آب» خضر«دليل جاودانگي. آوردآن، جاودانگي را به ارمغان مي نيز نوشيدن از

وميخضر از اين چشمهدر اين داستان،. زندگاني، ذكر شده است جاودانه نوشد

(ماندميجوي آن ناكامو در جست، اسكندروليد،وش مي )25: 1366ياحقي،.

آندر شاهنامه ميگاه كه اسكندر از ويژگيي فردوسي، پرسد، چنين هاي اين چشمه

:شنود پاسخ مي
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بــيزان آب كس را نديدـــكر ـــيكي آبگيرست زان روي شه رهـم

دــ ناپديشــودران ژرف دريا ـــب جا رسيد چو خورشيد تابان بدان

نهـــود آشكاراي گيتـــش جهاندره گردـپس چشمه در تي انـــي

بـــدم كه هرگـــشني زان جاي تاريك چندان سخنو نـبهز نيايد

م  بدو در يكي چشمه گويد كه هستتــپرس رد يزدانـــخرد يافته

م باـگشاده سخن ك رد و بــنش خوانا همي آب حيوامـراي امـنهد

پـچنين گفت روش  كي مرد كه هرك آب حيوان خوردردــرخن دل

تــه راه بشويـفردوس دارد بران چشمز گنـن بريـــد بران اهــزد

ج( )7:79فردوسي،

ي زندگاني را داراي آبشخوري آسماني دهد كه پيشينيان چشمهبيت آخر، نشان مي

ميانگي را نمايانآسماني بودن آب زندگاني، پيوند آن با جاود. انددانسته افزون. سازدتر

و بر جاودانگي، مي و به ويژه آب زندگاني بر شمرد توان ويژگي مهم ديگري براي آب

ميكنندگي آب است كه ريشه آن، قدرت پاك .توان جستي آن را در تقدس آب

آب.4.2  پااليندگي

و بي ي باقي بماند؛ از آلودگايرانيان بر اين باور بودند كه آب، هميشه بايد پاك

) Apemnapat(» اپم نپات«يكي،: اندي نگهبان تصور كردهرو؛ براي آن، دو فرشته اين

بي)25: 1366ياحقي،(» ناهيد«يا» آناهيتا«و ديگري، و ميكه پاكي . دهد آاليشي معني

)21: 1374آموزگار،(

، با شاخي»كخرپا«هاي ايراني، موجودي سفيدپيكر وجود دارد به نام در اسطوره

و موجودات زيان زرين بر سر كه در ميان درياي فراخكرت مي آور آب را از بين ايستد

(بردمي )23: 1373كرتيس،.

و بي ميپاكي كه كنندگي آن؛ چنان توان دليلي دانست بر باور به پالوده آاليشي آب را

چي زندگاني نيز گفته شدهي چشمهدرباره شمه، گناهان را است كه تن شستن در اين

.زدايدمي

ومايهبنشدن گناهان در آب، پاك و كه در اسطوره فراگير اي است بسيار قديم ها

هاي تطهير ها كه به آييناين نمونه. هاي فراواني دارد اقوام مختلف، نمونهيباورهاي دين
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ني، رندومشه  تعميد كه يكي از رموز غسل چنان. در پيوند هستندزبه نوعي با جاودانگي

آب در رمزپردازي غسل. اندبا آب را به دست آوردن موهبت جاودانگي دانسته ،تعميد،

و تطهير؛)65: 1376بايار،(همتاي آتش است و هم آتش، ابزار تبرك زيرا هم آب

)136همان،(.اند جسم پنداشته شده

آب.4.3  آزمون

اسيكي از آزمون كاركرد اين آزمون نيز.تهاي رايج در ميان ترسايان، آزمون آب

و اثبات بي و آزمون فلز، جدا ساختن راستي از ناراستي گناهي همچون آزمون آتش

را. است با(در اين آزمون، كشيش، فرد متهم به گناه و پايش در حالي كه دست

مي)ريسمان بسته شده است مي، به سوي آب و او را در آن و خود، ريسمان برد اندازد

م بيبه روي آب آمدن متهم، نشانه. گيرديرا به دست دري و فرو رفتنش گناهي وي،

(كاري اوستي گناهآب، نشانه )53: 1378كتيرايي،.

از هاي پيشدر پايان اين بخش، اشاره به يكي از روش كه در ميان» زدگيآل«گيري

مي عامه ،ت تا خشتخش ازي كتاب نويسنده. مند باشدتواند فايدهي مردم رواج دارد،

آب«در توضيح اين رسم كه به مي» حصار يك«:نويسدمشهور است، دو تا پيرزن، هر

و همانسيخي بزرگ دست مي و نوزاد پهلوي هم تو رختخواب گرفتند طور كه زائو

خط با آن سيخ،خوابيده بودند . كشيدندمي ها دور رختخواب را

مي يكي از پيرزن مي: گفت ها حصآب حصار ميكشم، مي. كشمار : گفتآن يكي

مي كشي؟مي چه حصار و عيسي، حصار:دادپيرزن اولي جواب يهخديج حصار مريم

و مي» حصار حوا. زهرايهفاطم كبري آنو باالخره نام نوزاد را و بعد از دو،بردند

ميسيخ را توي آتش داغ مي و به آب و آب آهن گداختهكردند را به زائو انداختند

ميخ مي و اين آب را حصار آب )53همان،(».گفتندوراندند

،بودن فلز باور به ضداهريمني.1: استدر اين مراسم، سه باور به هم پيوسته

مي چنان با.2؛كشندكه با ابزاري فلزي گرد رختخواب زائو دايره  باور به تطهير اجسام

مي،ها را در آتشآتش؛ چنان كه سيخ مي داغ و به آب به.3؛اندازندكنند  باور

م گداخته آهنِكه آبِزدايي آب؛ چنان پليدي .انندرخويرا به زائو

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


89، زمستان4ي، شماره2سال/ بوستان ادبي مجله ــــــــــــــــــــــــــــــــ 208

 گيري نتيجه.5

ي جاودانگي فلز، كـاركرد آن در رويـدادهاي پايـان ترين جنبهي ايرانيان، مهم در انديشه

و نيـروي هستي جاري مـي در پايان جهان، فلز گداخته در همه. جهان است و شـود هـا

مي لوهج .كندهاي اهريمني را نابود

و ها را مي فلز اهريمني و نيـستي، زدايد، نابودي اهريمن در پايان جهان، پايان مـرگ

بنابرچنين باوري، فلز در رويدادهاي پايان جهـان. رسيدن به جاودانگي را به همراه دارد 

.يابدبا جاودانگي پيوندي ويژه مي

و آتش، رابطه آزمون در آزمـون. كنـد تـر مـيي اين سه گوهر را روشنهاي فلز، آب

و سـالم ريختند كه سوختنش دليلي بـر گنـاهي متهم، مي فلز، فلز گداخته بر سينه  كـاري

.گناهي او بودماندنش، دليلي بر بي

و مادرش)شاهنامه(آزمون گذر از آتش در داستان سياوش و) مثنوي(، جهود، طفل

و ابسال . نمود يافته است،)جامي(داستان سالمان

و آيين و قداست آب در اساطير و باور به پاكي هاي تطهير، گذر از آب، روياننـدگي

و سـهراب، هاست كه در داسـتان بخشي جاودانه، ناظر بر اين ويژگي حيات هـاي رسـتم

و  و آب حيـات و مأجوج در تفاسير، داستان اسـكندر و اسفنديار، داستان يأجوج رستم

.ي، نمايان استنيز در متون پهلو

و آب، داراي ويژگـي و آتــش و كاركردهـاي پاالينــدگي، بـر ايـن اسـاس، فلـز هـا

و دوركننـدگي  و نيروهـاي اهريمنـي ايستادگي در برابـر مـرگ، نابودكننـدگي اهـريمن

و گزند هستند .بيماري

يكاين سه گوهر، هسته و ساختارهاي باورشناختي ساني دارند؛ از اين رو، هاي بنيادي

.اند باور پيشينيان، در يك زنجيره قرار گرفتهدر

و جاودانگي، پيوند يافتهاين گوهر .انداند؛ از اين رو مقدس شمرده شدهها، با آسمان
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