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آتش در اساطیر ایران ، یونان و روم
*محمدرضا روزبه

معصومه یکدلی کرمانشاهی
چکیده :

آتش یکی از عناصر بنیادي ، در تکوین هستی و در جهان مادي به شمار می آید . با توجه به ارزش و 
نقل بیشماري را، روایت هاي اعتقادي و آئینی اهمیت آن در زندگی بشر ، از دوره هاي باستان تاکنون 

کرده اند . جایگاه خداي آتش در باورهاي ایرانیان باستان از مراحل گوناگون گذر کرده است . در 
متن هاي دینی واژه آتش همراه با صفات آتر و آذر آمده است . آتر را می توان خداي تواناي پاك 

به آمیختگی تدریجی باورهاي برآمده از روندي دانست کهمعنی کرد و پیدایش و پیوند صفات آتر را 
دین پیدایش دین زرتشت و نفوذ تدریجی پرستش آتر در این .هند و ایرانیان باستان منجر شده است

گویاي دو نوع دگرگونی بود که یکی از آن ها به دین یاد شده و دیگري به اسطوره مورد نظر مربوط 
عنوان خداي آتش نام برده می شود . مانند : می شود . در یونان باستان نیز در دوره هاي گوناگونی به

، هیلیوس خداي خورشید ، هیستیا ، پرومتئوس ( هدیه ( در روم ولکان خوانده می شود )هفائیستوس
توصیفی است .هدف این مقاله -روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیلیدهنده آتش به انسان ) . 

شباهت ها تبیینر مقدس در اساطیر ایران ، یونان و روم و بیان جایگاه و کارکردهاي گوناگون این عنص
و تفاوت هاي آنان است . 

کلید واژگان :
یونان ، اساطیر روم ، خداي آتش  اساطیر ایران ، اساطیر 

rayan.roozbeh@yahoo.comعضوهیئت علمی دانشگاه لرستان*
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مقدمه :
، اساس و بنیاد هستی به شمار می آیند و » خاك « ، » باد « ، » آتش « ، » آب « چهار عنصر 

آنچه در جهان هستی وجود دارد ، همه در پیوند با این عناصر هستند . به عبارتی دیگر ، هستی 
ز هدف این مقاله نیست ؛ بلکه ابر بنیاد آن ها مفهوم پیدا می کند . پرداختن به همه ي آن ها 

میان آن ها تنها به رمز وارگی آتش و تحلیل آن در اساطیر ملل ایران ، یونان و روم می پردازیم 
. با بررسی این عنصر ارزشمند در میان ادیان و ملت هاي گذشته ، در می یابیم که این عنصر 

ده همواره با تقدس ، تطهیر( پاك کنندگی ) ، ویرانگري ، عبادت و مراسم آئینی در پیوند بو
است . 

در اسطوره هاي ایران از آتر در آئین زرتشت فرزند اهورامزدا به عنوان خداي آتش نام برده 
. در یعضی از روایات از شمس به عنوان خداي آتش و روشنایی نام به میان آمده شده است 

نوان است . در مقابل در اساطیر یونان از هفائیستوس که در اساطیر معادل آن ولکان است ، به ع
» آتش « خداي آتش ، خداي فلز و خداي آهنگري یاد شده است . یکی از صفت هاي روح ، 

آتش استعاره حیات جاودان ، در محراب افروخته می شود و قربانی ها و نذورات « است . 
آدمیان را می سوزاند . کسی که قربانی می کند ، در آتش به دیدار خداوند دست پیدا می کند 

) 1371: 280-290ارنست ،» ( 

ترین متن اساطیري ایران ، قسمت هاي مختلف اوستا و در بردارنده مفاهیم بنیادي و رمز قدیمی 
در راستاي نمادینگی آتش » شاهنامه فردوسی « و از میان متون حماسی ایران » آتش « وارگی 

د.می تواند جلوه گاه در خور و شایسته اي به شمار آی

خداي آتش در اساطیر ایران باستان 

اسطوره آتش در ایران باستان : 
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، و در زبان » آتش«و » آتور« و در زبان پهلوي به صورت » آتر« واژه آتش در اوستا به صورت 
» آگر«، » آتیش« و در گویش هاي گوناگون به صورت هاي » آدر« و » آذر« پارسی به صورت 

بوده است و مفهوم آن » آدري«این کلمه در زبان سانسکریت ثبت شده است . ریشه ي» تش« ، 
نامیده می شده نیز به کار » آگنی« که » ایزد آتش«زبانه و شعله آتش است و به عنوان صفت 

رفته است . 

کشف آتش یکی از مهمترین اکتشافات تاریخ زندگی بشر بوده است و در اغلب فرهنگ هاي 
ه شمار رفته و همواره مورد ستایش بوده است . در اساطیر اساطیري به عنوان موجودي مقدس ب

ایران باستان ، پیدایش آتش را به هوشنگ نسبت داده اند.

برآمد به سنگ گران سنگ خرد        همان و همین سنگ بشکست خرد

فروغی پدید آمد از هر دو سنگ       دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ

)1388،29( فردوسی،

امه در یکی از روزهایی که هوشنگ به شکار رفته بود ، ماري بر سر راه دید و به روایت شاهن
چون مار قصد حمله به او را داشت ، هوشنگ به قصد کشتن مار سنگی به سمت او پرتاب کرد 
. سنگ به مار برخورد نکرد ، بلکه در اثر اصابت به سنگ دیگري ، شراره آتش جهید و آتشی 

ر ناشناخته بود . هوشنگ به شکرانه پیدایش این فروغ ایزدي ، آن پدید آمد که تا آن روزگا
نامید که ایرانیان باستان در این روز به ستایش آتش » جشن سده « روز را جشن گرفت و آن را 

می پرداختند . 

در اوستا آتش پسر اهورامزدا و سپندارمذ و زمین دختر ایشان معرفی شده است . این عنصر 
دوست و همراه بشر تلقی شده و به عنوان پیکی میان انسان و ایزدان مورد مقدس و آسمانی، 
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احترام بسیار بوده است . از این رو در ایران باستان آن را مظهر ربانیت و شعله اش را یادآور 
فروغی ایزدي می پنداشتند و براي شعله ي آن ارزش و احترام خاصی قائل بودند . آتشدان هاي 

گاه ها به منزله محراب پیروان آیین مزدیسنا بوده است . یکی از دالیل فروزان در پرستش 
احترام و تقدس آتش در ایران باستان ، این بوده است که آتش را همانند آب ، مولد و حیات 
بخش می پنداشتند و بر این باور بودند که وجود همه چیز به نوعی به آتش وابسته است.بر طبق 

نطفه ي آدمیزاد از آتش است.باورهاي اساطیري تخمه و

نامیده شده است و آن فروغ یا شکوه خاصی است که از » فره« یا » فر« گوهر آتش در اوستا 
طرف اهورامزدا به پیامبران و کیان بزرگ ، از سر موهبت بخشیده می شده است . در آیین 

تا پنج گونه آتش مزدیسنا چنین آمده است که : زرتشت نگاه دارنده آتش جاودانی است . اوس
مشهور بوده و در » آتش بهرام« را نام برده است . نخستین آتش ، آتش بزرگ است که به 

» آتش درون« آتشکده ها نگهداري می شده است . دومین آتش در بدن جانوران پنهان است و 
نامیده شده است . سومین آتش در روییدنی ها و گیاهان جاري است و مولد حیات نباتات و 

انداران است . چهارمین آتش در ابرها نهفته است و به صورت آذرخش در ابرها بیرون می ج
جهد .پنجمین آتش ، آتش ایزدي است که در عرش جاودان  و در برابر اهورامزدا قرار دارد .

بوده است . اردیبهشت که از » اردیبهشت« نگهبانی و پاسداري آتش در ایران باستان بر عهده 
( فرشتگان ) بوده در عالم روحانی نماینده راستی و پاکی اهورامزدا است و در عالم امشاسپندان

« در زبان فارسی شکل دیگري از » آذر« مادي ، نگهبان همه ي آتش هاي روي زمین . واژه 
در ستایش آذر می باشد 62و از قدیمی ترین نام هاي آن در زبان آریایی است . یسناي » آتش

که نماز ویژه آتش است ، از این یسنا گرفته شده است .»آتش نیایش « و 

به هر حال آیین هاي زرتشتی بسیاري از عقاید قدیمی را حفظ کرده اند . در این آیین ها آتش 
مستقیماً مورد خطاب قرار می گیرد و موبد بدو نثار می کند. در دین زرتشتی کنونی آتش چنان 
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ید گذاشت که بر آن بیفتد و نه چشم کافري آن را مقدس است که نه اشعه ي خورشید را با
ببیند .

درباره آتر چندین اسطوره به ما رسیده است از جمله ستیز میان آتر و غول اژي دهاك بر سر 
فره ایزدي که اسطوره ي آن چنین است :

« مقدس ترین آتش هاي باستانی ایران آتش هاي سه گانه در آتشکده هاي سه گانه بوده اند . 
که در »آتش گشنسپ « که بنا به روایتی دیگر در کاریان فارس قرار داشته است . » تش فرنبغ آ

که در کوه ریوند نیشابور » آتش برزین مهر « آتشکده اي به همین نام در شیز جاي داشته و 
بوده است . باور آیینی ایرانیان باستان بر این بوده است که هر سه آتش مقدس بر پشت گاو 

، نگهداري می شده است . تا این که شبی ، توفان شدیدي رخ داده و » سریشوگ « ي اساطیر
آتش ها از پشت گاو به دریا افتاده اند و در آن جا به سوختن ادامه داده و در دریا به مردمان 
روشنی بخشیده اند . هر یک از این آتش ها با طبقه اي از مردم پیوند داشته است . فرنبغ آتش 

موبدان بوده ، گشنسب آتش جنگجویان ، و برزین مهر آتش کشتگران . این هر سه مربوط به
آتش مقدس ، جمشید را در پادشاهی مینوي اش یاري کردند و جمشید بود که آتش فرنبغ را 
در جایگاه خاص خود در آتشکده اي به همان نام قرار داد و هنگامی که فره را از دست داد ، 

د که فره را از دست ضحاك رهایی بخشید .باز همین آتش فرنبغ بو

از جهان نگهبانی می کرد و راه را براي –حامی زرتشت –آتش برزین مهر تا زمان گشتاسپ 
گسترش و همگانی شدن آیین زرتشت در طول فرمانروایی این پادشاه بزرگ همواره می 

یز جهان را تا ساخت و در این مدت از این آتش معجزات زیادي بروز کرد .آتش گشنسب ن
دوران خسرو ، شاه بزرگ ساسانی حفظ کرده است . هنگامی که او بتکده ها را در هم شکست 
، این آتش بر یال اسب او قرار گرفت و تاریکی را پس راند و وادار به عقب نشینی کرد . بنا بر 
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طول تاریخ باورهاي باستانی ، این سه آتش بزرگ حامی و راهنما و پاسدار انسانها در تمامی 
هستند .

تطهیر آتش هاي گوناگون نشانه و نماد این است که انسان ها ، از هر قشر و طبقه اي ، و با هر 
مقام و منصبی ، باید همانند آتش ها تطهیر شوند . نزدیک شدن به آتش و نشانه گذاشتن با 

نجام تبدیل به خاکستر خاکستر بر پیشانی ، نماد این باور است که انسان ها نیز همانند آتش ، سرا
خواهند شد و . دعایی که زرتشتیان در هنگام اجراي مراسم این آیین می خوانند چنین است :

بگذار تا پیش از مرگ بکوشیم تا بوي خوش نیکوکاري و اعمال نیک را بگسترانیم ، و نور 
پارسایی و دانش را به نزد دیگران رهنمون شویم .

تش در هفتمین مرحله از آفرینش و پس از آفرینش آسمان ، آب ، در اساطیر ایران باستان ، آ
گیاه ، گوسپند و مرد پرهیزگار ، آفریده شده است . ایرانیان براساس باورهاي کهن خود بر این 
عقیده بودند که تخمه و اصل همه چیز از آب است به جز مردمان و گوسپندان که اصل و تخمه 

.شان از آتش است 

احترام به آتش :آذرگان جشن 

نامیده می شود . پاسبانی این ماه » آتش « ماه نهم سال و روز نهم ماه ایرانیان به نام آذر به معنی 
و این روز به ایزد آذر واگذار شده است . روز آذر از ماه آذر به دلیل هم زمان شدن روز و ماه 

شد .  امروزه این جشن هنوز برگزار می » آذر جشن « یا » آذرگان« جشنی در ایران موسوم به 
هم در میان زرتشتیان در روز نهم آذر تقویم زرتشتی که برابر با سوم آذر تقویم رسمی کشور 

است ، برگزار می شود .  
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وجود نیایش براي این عنصر مقدس و ارزشمند ، اهمیت آن را در نزد ایرانیان آشکار می سازد 
و همه اقوام روي زمین به گونه اي آتش را ستوده .تقدس و گرامی بودن آتش ریشه کهن دارد 

و گرامی داشته اند . ایرانیان نیز جشن هاي متعددي در بزرگداشت آتش داشته اند که مهمترین 
دومین جشنی است که در » آذرگان « و باشکوه ترین آن ها جشن سده ( دهم بهمن ) می باشد . 

روایات ذکر شده .

آتش مرکزیت دارد . در این دین ، سه گروه آتش مقدس در برگزاري آیین هاي زرتشتی
آیینی به نام هاي آتش بهرام ، آتش آدران و آتش دادگاه وجود دارد .آتش بهرام قداست 
خاصی دارد ؛ زیرا با تشریفات طوالنی آماده می شود . شانزده آتش را از منابع مختلف جمع 

که این تطهیر یک سال به درازا می کشد ، بار تطهیر می کنند ،1128آوري می کنند و آن را 
تعداد آتش هاي بهرام محدود است و به مراقبت خاص نیاز دارد . آتش آدران از چهار نوع 
آتش تهیه می شود و این آتش را هم با آن که اهمیت کمتري از آتش بهرام دارد ، روحانیان 

نیز می تواند نگهداري کند . پاسداري می کنند . اما از آتش دادگاه حتی یک غیر روحانی 

17عالوه بر آتش هاي آیینی ، تقسیم بندي دیگري از آتش در اوستا آمده است . بنا بر یسناي 
در جهان پنج گونه آتش مینوي وجود دارد : 

آتش برزیسوه ) Berezi savah 1–)

نی بزرگ سود است و این آتش که در ترجمه پهلوي به صورت بلند سوت درآمد که به مع
همان آتش بهرام است .  

آتش وهو فریانه                  )  Vohufrayana 2–)

که در تن مردمان و جانوران جاي دارد ( به عبارتی همان غریزه است ) 
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آتش اوروازیشته                ) Urvazista 3– )

که در گیاهان است .

آتش وازیشته                )  Vazista 4– )

که در ابرهاست ( به عبارتی دیگر همان آذرخش است ) . 

آتش سپنیشته               ) Sepenista 5–)

آتشی است که جاودان در مقابل اهورامزدا فروزان است و جوهر آتش در فر و یا فره که فروغ 
مخصوص پادشاه است ظاهر می شود . 

ه جز انواع تقسیم بندي هاي ذکر شده ، سه آتشکده بزرگ اساطیري وجود داشته که عبارت ب
بودند از : آذر فَرَنبغ ( آتش موبدان ) ، آذر گُشَسب ( آتش جنگجویان ) و آذر برزین مهر ( 
آتش کشاورزان ) . این سه آتشکده را سه قهرمان به ترتیب جمشید در فارس ، کیخسرو در 

و کی گشتاسب در خراسان تأسیس کردند . آذربائیجان

به این ترتیب ، ایزد آتش در اشاعه ي دین زرتشت نقش مهمی داشته است .براساس اعتقادات 
کهن زرتشتیان ، آتش در رگ و ریشه زمین نیز وجود دارد . اگر ریشه گیاهان در زمستان از 

لیل وجود این عنصر مقدس سرما خشک نمی شوند و آب چشمه ها در زمستان گرم است ، به د
و با ارزش است . آتش در آسمان نیز هست زیرا آذرخشی که در آسمان پدیدار می گردد ، 
آتش است . خورشید طبیعتی آتشین دارد که می تواند گرما و نور بدهد . این آتش فروزان از 

، می آید . روشنایی بی کرانه که جایگاه اهورامزدا است و در باالي لبه آسمان قرار دارد 

خاك ) ، آتش نیز باید به دور از ناپاکی –باد –مانند سایر عناصر آفریده ي خداوند (  آب 
باشد . از این رو زرتشتیان هیچ گاه آتش را به کثافات نمی آالیند . جسد و الشه را در آتش 
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مین سبب نمی سوزانند و حتی مراقب هستند که بخار دهان و نفس آدمیان به آتش نرسد . به ه
سیگار و قلیان کشیدن نزد زرتشتیان ناروا است . 

از این گذشته ، در نمازهاي پنج گانه که هر روزه زرتشتیان به جا می آورند ، قبله آنان نور و 
روشنایی است که به هر شکلی تجلی می نماید . احترام گذاشتن به آتش و رو به سوي نور نماز 

آتش پرست « بخوانند . خود کلمه » آتش پرست « نان را خواندن سبب شده است که عده اي آ
به معنی کسی است که از آتش پرستاري و مراقبت می کند و اصال در مفهوم جایگزین کردن » 

« آتش با خداي یگانه نیست . حال آن که می دانیم خداي یگانه در نزد زرتشتیان با نام 
وند را در نور می دانند ، مشابه این امر را در خوانده می شود و اگر آنان تجلی خدا» اهورامزدا 

ادیان دیگر نیز می یابیم .در قران مجید که کتاب آسمانی مسلمانان است در موارد گوناگونی از 
اهللا نور <<آمده است : 35خداي یکتا با عنوان نور یاد شده است مانند : سوره نور، آیه 

و زمین است . ) در انجیل و تورات نیز به ( خداوند نور آسمان ها >>السموات و االرض 
موارد مشابه اشاره شده است . از تمام این آیات آسمانی بر می آید که همه پیامبران بزرگ ، 

خداوند یکتا را نوراالنوار یا شعله فروزان می دانند . 

در در تمام ادیان نیز براي پرستش خداي یکتا قبله معین شده است تا تمام پیروان مذهب که
محلی اجتماع کرده اند ، به یک سو و با یک دل و یک زبان با غلبه بر تمایالت نفسانی و 
شیطانی با خالق خود به راز و نیاز بپردازند . قبله مسلمانان کعبه است . ساختمان کلیساي 
مسیحیان طوري طراحی شده که محراب آن همیشه رو به مغرب است . یهودیان هنگام نماز رو 

( بنابراین ، آتش در فرهنگ هاي المقدس می کنند و قبله زرتشتیان نیز نور است . به بیت 
اساطیري و همچنین دینی و عرفانی ، مظهري از روح الهوتی می شود که به اصل خود ( 

)106: 1389( پورخالقی چترودي و قائمی ، ملکوت خدایی ) در تصعید است .) 
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خاستگاه اساطیر یونان :

بطور کلی همه ملت ها در طول حیات خود ، افسانه ها و اساطیري ساخته اند که کم و بیش 
مورد تأیید و اعتقاد باطنی آنها نیز بوده ، مانند اساطیر هندي ، مربوط به مسائل مذهبی می باشند 

نها . در میان برخی از ملت ها ، داستانهاي حماسی مورد توجه بیشتري بوده ؛ در این قبیل داستا
صحبت از مسأله خلقت و پیدایش عالم نیست ؛ البته در اینجا نیز خدایان ، غافل از سرنوشت 
بشر نیستند ولی قهرمان واقعی حوادث ، افراد بشر می باشند حتی اگر اعمال آنها گاهی ، خارج 

ب می از حدود توانایی بشر باشد . دوره هاي افسانه اي ملت ها در شمار این قبیل داستانها محسو
شوند ، پاره اي از اقوام نیز جنبه شگفت آمیز و افسانه اي و داستانها را از یاد برده و از آنها براي 
بیان حوادث تاریخی استفاده کرده اند چنانکه مجسمه خداي یک چشمی که در کنار تیبر قرار 

وراس و داشت ، بتدریج مفهوم و معناي اولیه خود را از دست داده براي شرح دالوریهاي ه
دفاع مردانه او از پل رودخانه مزبور در جنگ میان رومی ها و اتروسک ها بکار رفت . 

اسطوره هاي یونانی  که اکنون در دست ماست آفریده شاعران بزرگ است . داستان ایلیاد 
نخستین اثر مکتوب یونان است . اساطیر یونان با هومر آغاز می شوند که به باور همگان کمتر از 

یک هزار سال قبل از میالد مسیح می زیسته است . 

نویسان ، توسعه قابل مالحظه اي کسب کردند و اساطیر یونان به وسیله حماسه سرایان و تراژدي
در این باب فعالیت هاي آشیل و سوفوکل  و اوري پید که هر یک به نحوي در تنظیم 
سرگذشت فیلو کنت اقدام کردند ، بهترین شاهد این ادعا است .اساطیر یونان در طول حیات 

بتکار شدند .به طوریکه در سه خود ، یعنی پس از آنکه در دوره هاي پیش از تاریخ ، ابداع و ا
مرحله تحوالت و تغییراتی در آنها به ظهور پیوست . این مراحل را می توان : مرحله حماسی ، 
مرحله تراژدیک و مرحله فلسفی نامید.در هر یک از این ادوار و مراحل مختلف ، هر دسته از 

یدند . نویسندگان و متفکران به طریقی خاص در تعبیر و تفسیر اساطیر کوش
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اغلب اسطوره ها و افسانه ها حاوي نکات آموزنده و درسهاي ارزشمندي براي زندگی هستند . 
در واقع باید آنها را منبع و سرچشمه بصیرت و تجارب انسانها دانست .هر اسطوره شامل موضوع 

نمی اخالقی و نکته آموزنده اي  است . افسانه ها و داستان هاي اساطیري یونان براي ما روشن
کنند که دقیقاً انسانهاي دوران نخستین چگونه بوده اند ، اما تصور روشنی از نحوه زندگی 
یونانیهاي دوران نخستین را براي ما ترسیم می کنند و این موضوعی است که براي ما اهمیت 

فراوانی دارد .

چیزي به فکر انسان یونانیها خدایانشان را به شکل و شمایل انسانی می ساختند و تا آن روز چنین
خطور نکرده بود و خدایان سیماي واقعی نداشتند و به هیچ موجود زنده اي شبیه نبودند. در 
اساطیر باستان از جادوگري که در دنیاي قبل و بعد از یونان که از قدرت و چیرگی فراوانی 

رد جادوگري وجود برخوردار بود ، تقریباً هیچ اثري دیده نمی شود . در داستانهاي اساطیري ، م
ندارد و فقط  دو زن دیده می شوند که از قدرت خارق العاده اي برخوردارند . در کل دنیاي 
اساطیر یونان براي آدمیزادگان جاي وحشتناکی نبود ، خدایان یونان قابل اعتماد نبودند و کسی 

نمی توانست به آنها متکی باشد .

یزدان آتش در یونان : ا

هفائیستوس : HEPHAISTOS

هفائیستوس ، خداي آتش پسر زئوس و هرا می باشد اما به زعم عده اي هرا ، به تنهایی او را به 
وجود آورد چون زئوس هم بدون کمک زنی ، آتنا را خلق کرده بود . آن گونه که هزیود 

د .روایت می کند ، هرا ، هفائیستوس را به کادلیون سپرد تا فلز کاري را به او بیاموز
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هفائیستوس خدایی لنگ بود و اخبار گوناگونی در خصوص این نقص شایع بوده است  که 
معروف تر از همه خبري است که در ایلیاد با آن اشاره می کند .بنابراین روایت روزي هرا و 
زئوس درباره ي هراکلس با هم مشاجره می کردند ، هفائیستوس جانب مادر را گرفت و زئوس 

گرفت و از المپ به پائین پرتاب کرد ، هفائیستوس  یک روز تمام در راه بود و یک پاي او را 
غروب در جزیره لمنوس به زمین رسید در حالیکه به سختی نفس می کشید . در آن جا قوم 
سین تی که به آن سرزمین مهاجرت کرده بودند به او کمک کردند اما او از آن پس لنگ ماند 

هم در این باره دیده می شود ، به این ترتیب که هفائیستوس ، از مادر . در ایلیاد روایت دیگري 
، لنگ به دنیا آمد و چون هرا از این وضع شرم داشت می کوشید او را از انظار خدایان مخفی 
نگه دارد . بنابراین او را از المپ به پائین انداخت . هفائیستوس در اقیانوس افتاد اما تتئوس و 

ت دادند ، او را به درون غاري بردند .در این مدت که نه سال طول کشید ئورنوم او را نجا
هفائیستوس براي دو رب النوع مقداري لوازم زینتی ساخت و از مهربانی هاي آنان قدر دانی 

کرد . 

هفائیستوس ، خداي آتش و فوق العاده نیرومند بود . در جنگ تروا سالح او مشعل و در جنگ 
س را با یک گرز گداخته آهنی کشت . وي خداي فلزات بود و بر همه ي با ژئان ها ، کلیتیو

گاه هاي او بودند ، سلطنت داشت .آتش فشان ها که در واقع کار

HELIOSهلیوس خداي خورشید :-

هلیوس ، خورشید ، یکی از خدایان یا ال اقل یکی از پریان بود که با وجود و شخصیت متمایز 
رشیدي مانند آپولون ، متمایز بود . وي از نسل تیتان ها و مقدم بر خود ، از سایر خدایان خو

خدایان المپی بود . هلیوس از اعقاب اورانوس و گایا بود .همسر هلیوس پرسیس بود که 
فرزندان متعددي به دنیا آورد . 
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هلیوس را معموالً به صورت جوانی ، که در عین حال کمال و زیبایی بود تصور می کردند ، 
اف سر او را اشعه هاي فرا گرفته بود که به صورت گیسوان زرینی جلوه می کرد . وي با اطر

ارابه نورانی و مشتعل خود سراسر آسمان را می گشت . این ارابه به وسیله چهار اسب که 
سرعت عجیبی داشتند کشیده می شد . 

پرومتئوس : هدیه دهنده آتش به انسان 

پسر یاپتوس و کلومنه ؛ و برادر اپیمتئوس . در جنگ تیتان ها با پرومتئوس یکی از تیتان ها : 
خدایان در پایان طرف زئوس را گرفت ، اما کارش با وي بر سر نوع بشر به اختالف کشید . 
پرومته از خاك پانوپیا انسان را ساخت و آتنه در آنها روح حیات دمید . زئوس خواست انسان 

ببرد و به جاي آن موجود بهتري بسازد ، پس آتش را از را که موجودي خطا کار بود از بین
انسان دریغ داشت . پرومته آتش را از آسمان ها دزدید و براي انسان آورد . زئوس او را به این 
جرم به صخره اي در قفقاز زنجیر کرد . هر روز عقابی می آمد و جگر او را می خورد و شب 

عقاب را کشت و پرومته را آزاد ساخت . پرومته در جگر از نو می رویید . سر انجام هراکلس
عوض، راه بهآوردن سیب هاي زرین هسپریدس را به او آموخت . انسان ها ابتدا از هدیه اي که 
پرومتئوس داده بود ترسیدند. زیرا خیلی داغ بود . آنها از پرومتئوس تشکر کردند و از او 

زه کشته شده را برداشت و روي آتش گرفت . خواستند که آن را پس ببرد اما او یک آهوي تا
وقتی گوشت شروع به سرخ شدن کرد آنها حریصانه آن را خوردند در حالیکه دهانشان می 

سوخت . 

این که من آن را براي شما آورده ام اسمش آتش است . داراي نیروي <<پرومتئوس گفت : 
ت استفاده کنید می تواند تمام غیر طبیعی است و برادر کوچک خورشید . اما اگر آن را درس

زندگیتان را تغییر دهد . 
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خداي آتش : –هیستیا 

هیستیا ، دختر کرونوس ، الهه آتش و اجاق و حامی فعالیت هاي خانه داري . صورت رومی آن 
وستا است . از ازدواج با پوزئیدون و آپولون امتناع ورزید . از این رو کاهنه هاي معبد او ( 

وستال ها ) که آتشبان بودند ، همیشه دوشیزه می ماندند . 

ه ي حاکم بر زندگی خانوادگی و یه عبارتی اجاق خانه بود هیستیا بزرگترین خواهر زئوس و اله
. هیستیا الهه ایست که تخت سلطنتی ندارد ، اما نگهداري از آتش مقدس المپ بر عهده ي او 
است و به همین دلیل تمام آتشکده ها و اجاق هاي منازل از آن او است . هیستیا مالیم ترین و 

اتحاد بین شهر مادر متروبولیس و مردم شهرك ها و مهربان ترین الهه ي المپ است و سمبل
اجاق خانه همه مردم از یک آتش دهکده هایی است که براي بردن آتش به معبد می آمدند و 

گرم می شد .

ایزدان آتش در روم : 

JUPETERژوپیتر :      

رین جایگاه به هنگام قدرت یافتن امپراطوري روم ،ژوپیتر هم تاي زئوس یونانی به شکوهمند ت
خویش دست یافت و با این حال ژوپیتر در مقایسه با زئوس از خاستگاهی متواضعانه تر 

بود و نیایشگاهش نیز در همان جا واقع بود ،اکنون از این معبد اثري بر lبرخوردار و منشاء او 
جاي نمانده است .

بسیاري از سالح ها و غنائم به دست آمده جنگ ها را به معبد ژوپیتر هدیه می دادند و ژوپیتر 
در نقش خداي تندر و صاعقه را با عنوان الیشپوش می خواندند.ژوپیتر در این هیأت است که 

آذرخش را از آسمان فرو می فرستد و جادوگران با یاري او صاعقه را هدایت می کنند . 
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دید نیایشگران خویش نه خدا مانند و نه انسان گونه که سنگی کهن بود و ژوپیتر الپینز ژوپیتر از
نام داشت.

این سنگ هاي مقدس بی تردید از ژوپیتر کهن تر بودند و کاربرد سنگ هایی از این قبیل به 
عصر نو سنگی باز می گردد.این گونه بود که در گذر زمان (با کاربرد فلز این سنگ هاي کهن 
) این سنگ ها توانستند تقدس خود را حفظ کنند و با ژوپیتر (خداي نور ) که یکی از کارهاي 
او کیفر دادن پیمان شکنان بود ،پیوند یافتند .[از سوي دیگر چنین می نماید که ژوپیتر نخست 

شاید خداي طبقه رو حانیون بود.] 

VESTA-وستا : 

واژه در التین همان واژه یونانی هستیا باشد .در پروردگار آتش در روم وستا خوانده شد ، این
تاریخ رم بخش بزرگی از این تاریخ به ستایش و نیایش وستا و نگهداري آتش جاودان توسط 
وستال ها با کاهنه ها وستا اختصاص داشت .ستایش وستا در روم همانند ستایش دي در یونان 

دشاه باستانی روم (نوما پومپیلیوس) در است .گویند که کهنترین پرستشگاه وستا را دومین پا
نشیب پشته پالتین که یکی از هفت پشته هاي شهر روم است ،بنا کرد .وستال ها در زندگانی 
مردم نقش به سزایی داشتند و از جایگاه مهم و ویژه اي برخوردار بودند .آتش جاودانی که 

بود .براي نگهداري این آتش پشتیبان کشور دانسته می شد،همواره در پرستشگاه  وستا روشن
در آغاز چهار دختر ، پس از آن شش دختر ،گماشته می شد .این دختران نبایستی از شش سال 

کمتر و از ده سال بیشتر سن داشته باشند .

اینان بایستی از بهترین خاندان و خانواده اشراف باشند و جزء طبقه بردگان نباشند ،مادر و 
ان کشور ایتالیا باشند .و در این دختران هیچ گونه کمی و کاستی پدرشان زنده و از باشندگ

اندام و در کل عیب و نقصی نباشد. 
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این دختران را بیست تن از پیشوایان به قید قرعه انتخاب می کردند تا به خدمت پروردگار آتش 
د و لباس در آمده و در سراي وستال ها جاي می گرفتند . در این مکان موهاي آنان را می بریدن

هاي پرستاران آتش را به آنان می پوشاندند.دوران خدمت آنان  شامل سه دوره می شد : 

ده سال براي آموختن ،ده سال براي به خدمت بستن آموخته ها و ده سال نیز صرف آموزانیدن  
این خدمات به دیگران می شد .این پرستاران باید همواره آتش را روشن دارند و به پاکیزگی 

ستشگاه بکوشند و به آنچه از آن پرستشگاه است  پاسبانی کنند و آیین فدیه و نمازهاي پر
روزانه را به جاي آرند و از خداوند ،خوشی و سعادت و پیروزي و امپراطوري روم را خواستار 

شوند .

اگر گناه بی عصمتی به یک وستالیس روي می داد،به فرمان پیشواي بزرگ به سزاي سخت 
الي دیوار گذاشته می شد و مردي که او را گمراه کرده بود به زیر تازیانه جان می رسیده و به

سپرد .اگر وستالیس غفلت می کرد  و آتش مقدس خاموش می شد ،سزاي او تازیانه بود .

تندیس هاي به جاي مانده از این دختران بیانگر شرم و آزرم آنان است .همه اندام آن ها از سر 
د .لباس آنان باید سفید بود  و گردن و سینه و بازوان و پاهاي آنان در زیر این تا پا پوشیده بو

لباس بلند پنهان بود .پیشانی بندي به شکل نوار سفید نیز بر پیشانی آنها بود .وستالیس ها می 
توانستند به هر شهري بروند و یک گناهکار د ر برخورد با آنان در امان بود و گناهش بخشیده 

ستالیس ها می توانستند پس از انجام خدمت سی ساله خود ،ازدواج کنند و مانند سایر می شد .و
زنان زندگی کنند ،اما بر آنان برتري داشتند .

اگر بر اثر یک پیشامد بد آتش خاموش می شد ،دیگر باره برافروختن آن به صورت رسم هاي 
.واژه ویستبول که در بسیاري از دیرینه (با سپردن دو چوب آتشزنه به همدیگر )انجام می گرفت

زبان هاي کنونی اروپایی به جاي مانده به معنی داالن یا دهلیز است ،یادگاري است از ستایش 
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وستا و از واژه وستبولوم گرفته شده که جایگاه آتشی بود که در هر خانه نگهداري می شد و 
اجاق خانوادگی بود .

پا می شد .به ویژه روز زیارتی به شمار می رفت . روز نهم ماه ژوئن جشن آتش مقدس وستا بر
در این جشن زنان روم پا برهنه به زیارت پرستشگاهان پروردگار آتش می رفتند و هدایایی را 

پیشکش می کردند. 

دانسته می شد و جز "پاك پاکان "همان گونه  که در دین یهودیان ،آتشدان جایی بود که 
ا برود و یا مانند آتشکده زردشتیان که جز موبد کسی نبایستی خاخام کسی نمی توانست به آنج

به آن جایگاه ویژه برود ،در پرستشگاه وستا نیز در جائیکه به ویژه و مقدس بود جز پیشواي 
دینی و وستالیس کسی را به آنجا راه نمی دادند.

نتیجه گیري:  

دین زرتشتی نماد اهورامزدا و کانون عبادت هاي روزانه است . دین زرتشت واقعیت آتش در 
را از وراي مجموعه اي از تضادهاي دوگانه درك و تعریف می کند ، در این میان ، تضاد خیر 
و شر همچنان پا برجاست . از این تضاد ریشه اي ، رشته طویلی از تقسیمات هستی شناسانه ، 

برخی از آنها عبارتند از : پاکی / ناپاکی ، روشنایی / تاریکی ، خوشبختی / نشأت می گیرند که
بدبختی ، نظم / آشفتگی و غیره .

به عنوان نتیجه این مقاله  باید رویکردي داشت به همسانی ، جداگانگی و دگردیسی  این عنصر 
برابر سازي مقدس در یادکرد هاي پیشین که در خصوص آنان بحث شد .  در این راستا ، به

پاره اي از این باورها و آیین هاي یاد شده می پردازیم:
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پیدایش آتش : در اسطوره هاي باستان ایران و در باورهاي مزدیسنان , هوشنگ –1
آتش را کشف کرد است ، در اسطوره هاي هند ماتاریشوان  آگنی را از غاري 

را از خدایان دزدیده و در تاریک رهانیده است .در اسطوره هاي یونان ، پرومته آن
دسترس انسان نهاده است . 

یا آذر ، از خدایان » آتر « آتش به عنوان خدا ( نماد قدرت ) : در ایران باستان –2
، از خدایان و در » ایزد آذر یا آتر ، از ایزدان در هند آگنی « است . در مزدیسنان 

خداي آتش است . » هستیا « یونان 

پسر اهورامزدا به شمار می آید و در هند آگنی فرزند برهما » آتر « ن در مزدیسنا–3
منسوب می شود . 

آتش نابود کننده : در باورهاي باستان ایران و در آیین مزدیسنان ، پایان جهان با –4
آب و آتش خواهد بود . در اساطیر دیگر ملت ها چون بین النهرین در پایان جهان به 

ه است . طوفان نار اشاره شد

ویژگی مینوي و معنویت آتش : تجلی خدا در آتش ، نماد بودن نور در مکتب –5
اشراق پاالیش انسان به وسیله آتش ، آتش دوزخ در اسالم و تطهیر به وسیله آتش  از 
معنویت آن سرچشمه می گیرد . عالوه بر آن ، تسلط بر آتش در میان فرقه هاي 

نسانی است ؛ زیرا در اثر فعالیت خاص ذهن و تمرکز مختلف ، فراتر رفتن از شرایط ا
و ریاضت بدن در شرایط فیزیکی ویژه اي قرار می گیرد و ویژگی هاي عناصر مادي ، 
چون سوزانندگی آتش ، در او کارگر نمی شود و انسان را در حالتی روحانی قرار می 

چون سیاوش ، دهد تا بتواند بر شرایط مادي جهان اطراف خود پیروز شود . کسانی
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سیتا ، سالمان ، حضرت ابراهیم ( ع ) ، زرتشت و .... که در نهایت تندرستی و سالمتی 
از آن گذر کردند ؛ به مراتب باالي انسانی راه یافته بودند . 
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Abstract

Fire is one of the fundamental elements to developing existence and
material world. According to the worth and importance of that in
human life, from ancient life so far, many believe sentences have
been said. Dignity of God of fire in ancient Iranian beliefs shows in
the whole periods. In religion contents fire term along with ether
and December been used. Ether could be means capable and pure
God and attributes of ether is from a trend which lead to gradual
blending of ancient Iranian and Indian beliefs, appearance of
Zharathustra religion shows two
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