بررسي تطبيقي نمودهاي گذر از آتش
دکتر مریم مح ّمدزاده
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تاریخ دریافت93/11/12 :
تاریخ پذیرش94/07/27 :
چكيده
بررسی اساطیر ایرانی از سویی و مطالعهی متون دینی و پهلوی از سوی دیگر نشانگر اجرای
آزمون گذر از آتش در روزگاران كهن است ،بنابراین میتوان ر ّد پا و نشانهی برگزاري این آزمون را
در کتاب مقدّ س اوستا و متون پهلوی ،از قبیل دینکرد ،بندهشن ،زادسپرم و ...شناسایی کرد .عالوه

بر این ،این آزمون جایگاه ویژهای در روایات م ّلی ،مذهبی و اساطیری ایران دارد ،لذا در اين نوشتار،
ضمن بررسي نمودهاي ملي ،مذهبي و اساطيري گذر از آتش در قالب داستان هايي مانند ابراهيم (ع)،
سالمان و ابسال ،ويس و رامين ،داستان زرتشت و اپيزود سياوش و سودابه ،اشتراكات و افتراقات اين
سه نمود را مطرح و به بيان اين مسأله خواهيم پرداخت كه چرا آتش نيكان و پاكان را نميسوزاند؟
كليد واژگان :گذر از آتش ،سالمان و ابسال ،سياوش و سودابه ،ابراهيم (ع) ،زرتشت ،ويس و رامين.

 -1استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر ،ايران.

ay_maryam@yahoo.com
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 -1مقدمه
بررس��ی عقاید دین��ی ایرانیان باستان گواه بر آن است که آت��ش در نزد ایشان از
جایگاه ممتازی برخوردار بوده و پیوسته بر تقدیس و تکریم آن افزوده میشد تا اینکه
در دورهی ساسان��ی و ب��ا رسمیّت یافتن دین زرتشتی ب��ه اوج خود رسید .آموزههای
اوستای��ی و ب��ه ویژه تشریح و تفسی��ر آنها در برخی از متون دین��ی از قبیل بندهشن،
روای��ات پهلوی و ...نشان میدهد که در اندیشهی ایرانی��ان باستان ،آتش در دو نقش
مین��وی و م��ادی تج ّلی داشته اس��ت .در گزیدههای زادسپرم در این ب��اره میخوانیم:
«اورم��زد آتش را در سه ه��زار سال ا ّول و به همراه سایر پیش نمونهها در عالم مینوی
آفری��د و در سه هزار س��ال دوم که عالم مادی اس��ت آن رادر تمامی پیش نمونههای

آفرینشی پراکنده ساخت»(.گزیدههای زادسپرم)26 :1366 ،
 -1-1نق��ش مينوی :ایرانیان باستان دوام و بق��ای اجزاء موجودات دنیا را در گرو
آت��ش میدانستند و معتقد بودند آتشهای پنج گان��ه وازیشت ( ،vazistaآتش مستور
در ابره��ا)َ ،وهوفری��ان ( ،vahurfryanآتش درون آدمیان و جان��داران) ،اوروازیشت
( ،urvazistaآت��ش مستور در روییدن��ی ها) ،سپنیش��ت ( ،spenistaآتش فروزان در

خانهی س��رود وستایش) و برزی سونگه��ه ( ،Berezi savanghaآتش بزرگ سود)،
ماهیّت��ی مین��وی دارند و با حضور خود در درون موج��ودات و اجزاء جهان – انسان،
حی��وان ،گی��اه و – ...سب��ب بقا و استمرار آنه��ا و در واقع سامان یاب��ی اوضاع جهان

میشوند.
علیرغ��م ای��ن که در اوستا به ذکر نامهای این آتشه��ای پنجگانه اکتفا شده است،
لیکن تأ ّم��ل در برخی از متون دین��ی مانند شایست ناشایس��ت ،گزیدههای زادسپرم،

بندهش��ن ،مینوی خرد ،روایات پهلوی و ...نشانگر نقش و عملکرد مینوی آتش است
توج��ه خواننده را به این نکت��ه جلب میکند که زرتشت همواره در آموزههای خود
و ّ
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ب��ه آتش جنبهی مینوی میداده است .چنان كه نگاهی به سرودههای زرتشت در گاتها
نش��ان میدهد که در این سرودهها هشت بار از آتش مینوی یاد شده است« :آتشی که
تح��ت پرتو اشه قرار گرفت��ه ،آتشی که از اشه نیرو میگیرد ،آتشی که پاداش دهنده به
اشوان وکیفر دهنده به دروندان است ،آتشی که نگهبان و یاور زرتشت است ،آتشی که
به اشوان شادی و به دروندان ناکامی میدهد و( .»...گاتها)23 / 2 :1305 ،
 -2-1نق��ش م��ادی :آتش در مراسم دین��ی و آیین زرتشت به ص��ورت مادی نیز
تج ّل��ی پیدا میکرد ،بدین صورت که مراسم دینی آنها درآتشکدهها به گرد آتش انجام
میگرف��ت و آتش به عنوان کانون یا مرکز مراسم آیینی ،با حضور مادی و ملموس در
آتشکدهها ،نقش مادی خود را ایفا میکرد و از منظر ماهیّت مادی به سه صورت آتش
دادگاه یا خانگی ،آت��ش آدران یا مح ّلی (ایالتی) ،آتش بهرام (شاهی/کشوری) شناخته
میشد که در این میان آتش بهرام بیشترین منزلت و اعتبار را داشت.
خالصه این که «در آیینهای زرتشتی ،آتش مرکزیت داشت»( .آموزگار )29 :1381 ،و
معرفی شده است( .خرده اوستا ،بی تا)243:
در اوستا ،آتش پسر اهورامزدا و بهترین ایزد ّ

از ای��ن گذشته ،آتش در موارد گوناگ��ون آن چنان کار ساز زندگی بود که در پاک

ساختن آلودگیها و ناپاکیهای جسمانی نیز آن را مؤثّر میدانستند .رفته رفته عقیده و
باور داشتی در این زمینه شکل گرفت که طبق آن آتش را مؤثّرترین عنصر در زمینهی
پاک ساختن آلودگیهای روحانی در زمینهی اخالقیّات از دروغ و ناراستی میدانستند؛

لذا آتش «همچنان كه وسيله اي براي پخت و پز بود ،قسمتي از فرآيند قضاوت نيز به
شمار ميرفت » (هينلز )32 ،1388 ،و «از آتش به فتوا و دستور روحانیان جهت تمیز
و تشخی��ص راستی از ناراستی و دروغ در آزمایشها و داوریها و محاکمات استفاده
میش��د و کس��ی که متّهم بود و ا ّدعا میکرد بری از اتّه��ام است و دروغ نمیگوید ،به
وسیلهی آتش مورد آزمایش واقع میگشت و هر گاه آتش وی را نمیسوزانید ،ا ّدعایش
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ثابت و آشکار میشد که راست گفته و صادق است»( .رضی)2238 /4 :1381 ،
در اين هنگام ،توده اي از هيزم در محل جمع آوري ميكردند و فرد مورد اتّهام يا
گناهكار با گذشتن از ميان دو كوههی آتش كه راهي باريك در ميانشان وجود داشت
بيگناهي يا حقانيّت خود را به اثبات ميرسانيد.

اي��ن آزمون كه به آزمون گذر از آت��ش معروف است از ديرباز ،جايگاه ويژهاي در

رواي��ات ملي ،مذهبي و اساطيري ايران دارد كه در اي��ن نوشتار به صورت تطبيقي به
بررسي نمودهاي آن خواهيم پرداخت.
 -2پيشينه آزمون گذر از آتش در ميان ملل
در روزگ��اران كهن براي تشخيص نيكان و پاك��ان از گناهكاران و آلوده دامنان از
شيوهه��اي متعدد و مختلفي بهره ميبردهاند ،مشهورتري��ن رسم و آيين در اين زمينه،
گذر از آتش است كه فرد خطاكار فقط در صورت بي گناهي ميتوانست از شعلههاي
مهيب آن رهايي يابد.
اين آزمون كه بيشتر به نام  varو  ordealشناخته ميشود از ديرباز در هنگام ّ
حل
و فصل دعاوي به اجرا درمي آمده است و در ميان اكثر اقوام اروپايي به ويژه در ميان
اق��وام ژرمن و انگلوساکس��ون معمول بود« .این قضاوت به ن��ام Jugement of God

مرسوم بود و چنین تص ّور میکردند که به این وسیله میتوانستند متّهم بیتقصیر را از

کیفر شدید و حتمی نجات دهند و این عمل به دو قسم انجام میشد :یکی آزمایش به
وسیل��هی آتش ،دیگری آزمای��ش به وسیلهی آب .ا ّولی به نام  Fire ordealو دومی به
نام  Water ordealمرسوم است»( .همان)2236 /4 :

ای��ن آزمـ��ون در اروپا تا میانهی سدهی هجدهم می�لادی نیز اجرا میشده است
«این گونه داوریها که در جـزء تمدّ ن یونان به رم رسید ،به میانجی رم در همه جای
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اروپ��ا گسترش یاف��ت .با گسترش دین عیسی در اروپا ،باز ای��ن آیین دیرین همچنان
پای��دار ماند ،جز این ک��ه پیشوایان و پادشاهان تا به اندازهای توانستند آن آزمایشهای
سخ��ت و دشوار را اندکی آسانتر و سادهتر سازند» (ويسپرد ،)146 :1357 ،تا اين كه
اين آزمونها به كلي ممنوع اعالم شدند و جاي خود را به سوگند خوردن براي برائت
از بيگناهي دادند.
عالوه بر اين ،آزمون گذر از آتش در نمودهاي مختلف ولي با بن مايههاي يكسان
در جوام��ع ديگر ني��ز مشاهده ميشود چنان ك��ه يكي از معروفتري��ن و معتبرترين
نمونهی آن را ميتوان حماسهی رامایانا در میان هندوان دانست.
در ای��ن منظومهی حماسی ،راما شاه��زادهی سرزمین  Ayodhaبه سی تا شهزادهی
طی حوادثی که اتّفاق میافتد سی تا
شهر  Beharدل میبندد و با او ازدواج میکند .در ّ

ب��ه اسارت یکی از اشرار بیابانگرد در میآید و هفت سال را در اسارت سپری میکند.

سرانج��ام راما موفّق به رها ک��ردن همسرش میشود ،لیکن در پاکدامنی او اظهار ّ
شک
و تردی��د میکند .سی تا ب��رای اثبات بی گناهی خود تصمیم میگیرد درون آتش برود
و ت��ن به این آزمون اي��زدي بسپارد .آتش عظیمی برافروخته میشود و سی تا وارد آن
میش��ود ،ليكن به یاری اگنی ،سالم و تندرست از آتش بیرون میآید و پاکدامنی خود
را اثبات میكند.
رس��م و آيين گذر از آتش ،در باورهاي ايراني نيز پيشينهاي كهن و چند هزار ساله
دارد چنان كه در گزيدههاي زادسپرم از سه آزمون آييني كه امشاسپندان در دين نشان
دادهان��د سخ��ن به ميان آمده است كه عبارتند از گ��ذر از آتش ،ريختن فلز گداخته بر
سينهی شخص و بريدن تن با كارد (رك گزيدههاي زادسپرم.)33 :1366 ،
در اوست��ا ني��ز بارها به این آزمون اشاره شده اس��ت« .درگاثاها ،کهنترین نوع این
اش��اره را ک��ه همان آزمایش به وسیل��هی آتش بوده است مییابی��م .در این جا اشاره
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میشود که از چه کسی میتوان برای هدایت به راه راست پیروی کرد ؟ و راهنمایی آن
اس��ت که از کسی که برای اثبات مدّ عای خویش بتواند در برابر آتش شعله ور استوار
بایست��د (و گزن��دی نیابد) .هم چنین در جایی دیگ��ر از گاثاها اشاره شده است که به
ان��واع گناهان به زعم آنکه پوشیده میمان��د نبایستی مبادرت کرد .چون آزمایش آتش
معرف��ی خواهد کرد .در گاثاها همچنین
ک��ه داور نهایی آن خداوند است ،گناهکار را ّ
م��واردی دیگر و اشاراتی درب��ارهی آزمایش ایزدی به وسیلهی آتش آمده است که
برخ��ی از آنه��ا کنایاتی است از آتش دوزخ که میان نیک��ان و بدان داوری خواهد
ک��رد»( .رض��ی)2229/4 ،1381 ،
 -3نمودهاي گذر از آتش در ايران
از آنجا كه آريائيان ،قبل از مهاجرت در مناطق سردسير زندگي ميكردند ،آتش در
زندگ��ي آنان نقش مهم و بسزايي داش��ت و از تقدس و احترام ويژهاي برخوردار بود.
آنان نه تنها از آتش ،به عنوان منبع نور و گرما استفاده ميكردند ،بلكه به عنوان قسمتي
از فرآيند قضاوت نيز آن را به كار ميبستند .به اعتقاد آنان ،ارديبهشت ،مظهر راستي و
درستي اهورامزدا در عالم مادي به صورت اشه جلوه يافته و نگهبان آتش است( .رك
نيبرگ .)64 :1359 ،اهورامزدا ،گناهان آشكار و نهان را به وسيلهی ارديبهشت يا اشه
ميبين��د و آتش نه تنها نماد زميني و اين جهان��ي اشه است بلكه مظهري از اهورامزدا
نيز هست و خواست او با خواست اهورامزدا يكسان است چرا كه اشه و آتش هر دو
فرزند اهورامزدا هستند( .رك مجتبايي)73 :1352 ،
از اي��ن رو ،رفت��ه رفته ب��اور و اعتقادي شك��ل گرفت كه بر اس��اس آن ،آتش در
آزمايشه��ا و داوري بزرگ جه��ان ،حق را از باطل و راست را از دروغ جدا ميسازد.
«ه��ر ك��س از گناه ،پاك و با اشه يكي شده باشد از آتش گزندي نميبيند و به سالمت
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از آن ميگذرد زيرا آتش با اشه يكي است و خود را نميسوزاند»( .همان)74:
براي اين باور ميتوان نمودهاي مختلفي در روايات ملي ،مذهبي و اساطيري ايران
يافت.
 -1-3روايات م ّلي
گ��ذر سالمان از آتش و همچنین افروخته شدن آت��ش آزمون برای ویس و رامین
نمونهای از روایات م ّلی مطرح شده در این زمینه است.
 -1-1-3داست��ان سالم��ان و ابسال از جمله داستانه��ای یونانی است که در قرن
سوم هجری با تالشهاي حنین بن اسحاق به زبان عربی ترجمه شده است« .ابن سینا
در نم��ط نهم اشارات ،ضمن شرح مقامات عرفا ،به سالمان و ابسال به صورت رمزی
اشاره کرده است .بعد از ابن سینا ،ابن طفیل (متوفی به سال  )581به سالمان و ابسال
حی بن یقظان اشاره کرده است .در قرن هفتم خواجه نصیرطوسی
در ضم��ن ّ
قصهی ّ

در ش��رح اشارات ابن سینا ،داست��ان را به دو صورت نقل کرده که یکی طبق روایت
حنینب��ن اسحاق است و روایت دیگر را خواجه نصی��ر متناسب با مقصود ابن سینا
است»(.سج��ادی ،)118 :1374 ،سرانجام در قرن نه��م هجري ،جامی برای
دانست��ه
ّ
توجه به روایت حنین بن اسحاق به نظم فارسی
نخستین بارّ ،
قصهی سالمان و ابسال را با ّ
در آورده و در آن با آوردن داستاني ،ويژگيهاي آزمون گذر از آتش را به خاطر ميآورد.
ب��ر اساس روايت جامي ،در اي��ن منظومه ،سالمان پسر پادشاه يون��ان كه با تدبير

مشاور پادشاه ،بدون وجود مادر متولّد شد ،نيازمند دايهاي است تا ازاو مراقبت كند و
ابس��ال زني جوان و مناسب اين كار ميباشد .كودك را به دست ابسال ميسپارند تا از
توسل به
او را شي��ر دهد؛ اما با بزرگتر شدن سالم��ان ،ابسال شيفتهی او ميشود و با ّ
ترفن��د و جادوگري ،سالمان را عاش��ق خود ميكند .پادشاه كه از اين موضوع ناراضي
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اس��ت درصدد ناب��ودي ابسال بر ميآيد .با پسرش صحبت ميكند و او را از اين عشق
منع ميكند ،اما سالمان به سخنان پدر گوش نميكند و به همراه ابسال ،شادمانه آتشي
بر ميافروزند و دست در دست همديگر وارد آتش ميشوند.
پشـته پشته هيمه از هر جــا بريد
جمع شد ز آن پشتهها كوهي بلند
هر دو از ديدار آتش خوش شدند
جـمله را يكــجا فراهــم آوريـد
آتشـي در پــشتهی كوه اوفــكند
دســت هم بگرفته در آتش شدند
(جامي)355 :1386 ،

ابسال به علت فريب دادن سالم��ان با جادوگري ،گناهكار اصلي شناخته ميشود،
ل��ذا با توجه به اين كه آتش فقط بر تن آلوده به پليدي گزند ميرساند ،ابسال در آتش
ميسوزد و سالمان سالم بيرون ميآيد.
برخی از مح ّققان معتقدند که آزمونی که سالمان و ابسال بدان تن در دادند ،در اصلِ
روایت یونانی ،آزمون آب بوده است که جامی آن را به آزمون آتش تغییر داده است:
ال��ف :پورداو ُود در این زمین��ه مينويسد« :حكايت سالمان و ابسال را جامي از دو

شرحي كه امام فخر رازي و خواجه نصير طوسي بر اشارات شيخ الرئيس ابوعلي سينا
نوشتهان��د اقتباس كرده است .در مورد آزمايش سالمان و ابسال ،خواجه نصير طوسي
در ب��اب مبادرت جستن سالمان و ابسال با يكديگر به�لاك گويد « :فاخذ سالمان و
ابس��ال كل منهما يد صاحبه و القیا نفسهما الي البحر فخلصه روحانیه الماء بامر الملك
بع��د ان اشرف علي الهالك و غرقت ابس��ال» .چنانكه ديده ميشود به روايت خواجه
نصي��ر آزمايش سالمان و ابسال ،آزمايش آب ب��وده ،ا ّما جامي آن را آزمايش آتش ياد
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كرده است»(.پوردا ُوود)125 :1357 ،

ب :روايتي كه جامي از سالمان و ابسال ميكند در واقع بر اساس روايت حنين بن

تصرف كرده است چون در روايت
اسح��اق تنظيم شده است كه جامي در اين روايت ّ
يونان��ي حنين بن اسحاق ،سالمان و ابسال براي فرار از شكنجههاي پادشاه خود را در

توجه به اينكه در ه��رات و نواحي اطراف آن دريايي
آب غ��رق ميكنند ا ّم��ا جامي با ّ

وج��ود ندارد ،داستان را طوري بيان ميكند كه گويي سالمان و ابسال خود را در آتش
مياندازند( .رك :امين)75 :1383 ،
 -2-1-3داست��ان ويس و رامين :بر اساس روايت فخرالدين اسعد گرگاني ،زماني
ك��ه شاه موبد بر بانوي خويش بدگمان ميش��ود ،او را متهم به رابطه با رامين ميكند،
ولي ويس اين اتهام را رد ميكند و ميگويد ميان او و رامين ،كاري به ناشايست نرفته
است .شاه اصرار ميكند و براي اطمينان حاصل كردن از ويس به او پيشنهاد ميكند تا
براي اثب��ات سخنان خودش ،تن به آزمون آتش بسپارد( .گرگاني )134 :1389 ،ويس
در ابت��دا به راحتي اي��ن آزمون را ميپذيرد ولي آنگاه ك��ه ميبيند شعلههاي آتش باال
گرفته است همراه با رامين فرار ميكند.
همان گه ويس در رامين نگه كرد
كه آتش چون بلند افروخت ما را
بـيا تا هر دو بگــريزيم از ايــدر
مـرو را گـفت بنگر حال اين مرد
بدين آتش بخواهد سوخت ما را
بـــسوزانيــم او هـــم بــه آذر
(همان)136 :
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 -2-3روايات مذهبي
داست��ان گ��ذر ابراهي��م (ع) از آتشي كه مشرك��ان براي او افروخت��ه بودند و گذر
زرتشت از آتش نيز ميتوانند به عنوان نمود مذهبي گذر از آتش معرفي شوند كه هر
دو پيامبر براي اثبات حقانيّت خود بدان تن دردادند.

 -1-2-3داست��ان ابراهيم (ع) :با مقايسهی قرآن كريم و عهدين روشن ميشود كه

برخ��ي از قسمتهاي مهم و اصلي داستان ابراهيم از جمله بناي كعبه ،چگونگي زنده
ش��دن مردگان ،مناظره با قوم بت پرس��ت و «ال احب االفلين» گفتن ابراهيم و به آتش
افكندن او در تورات و انجيل ذكر نشده است؛ در حالي كه قرآن ،به عنوان بخشهاي
مه��م زندگ��ي خلي��ل اهلل از آنها ياد ميكند و مفس��ران در تفسير آيات��ي كه مربوط به
زندگ��ي اين پيامب��ر خداست به صورت مشروح به بخشه��اي مختلف اين داستانها
اش��اره كردهان��د .يكي از اين داستان ها ،به آتش افكن��ده شدن ابراهيم (ع) است كه به
دنب��ال شكستن بتها به دست آن حضرت ،توسط مشركان روي داد و سرانجام همان
خداوندي كه خاصيت سوزانندگي را در درون آتش نهاده بود ،فرمان سرد شدن آن را
صادر كرد و فرمود« :يا نا ُر كونِي بَردا ً و َسالم ًا علي ا ِ
براهيم» (انبياء .)69 /
َ

مفسري��ن ،تفاسي��ر مختلفي از سرد شدن آتش بر ابرهيم (ع) مطرح كردهاند از آن
ّ

جمل��ه( :كاشاني( ،)78 :1373 ،جرجان��ي( ،)133 ،1377 ،طيب )208 :1378 ،و در
مقاب��ل عرفا نيز داليل ديگري مط��رح ساختهاند به طور مثال گفتهاند دليل سرد شدن
آت��ش بر ابراهيم اين بود ك��ه جبرئيل پيراهني از جنس حري��ر سپيد بهشتي را بر او
پوشان��د كه باعث نجات او شد (سهروردي .)44 :1364 ،برخي ديگر از عرفا تسليم
ش��دن آن حضرت در برابر پروردگار (مول��وي ،)861/1 :1380 ،گفتن كلمهی ال اهلل
اال اهلل (ميب��دي )199/9 :1361 ،و اعم��ال و اخ�لاق ابراهي��م را در اين زمينه دخيل
دانستهان��د چنان كه محمدبن منّ��ور ميگويد « :ابراهيم چون پ��اك زيست ،خداوند
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اجازهی تسلط آتش را بر او نداد ،حال بندگان مؤمن خدا نيز بدين سان است كه خداوند
به هوسهاي دنيوي اجازهی تسلط بر مؤمنان را نميدهد»( .محمدبن منّور)184 ،1366 ،
 -2-2-3داست��ان زرتش��ت :زرتشت از آزمون گذر از آت��ش براي اثبات حقانيّت

دين خود استفاده كرد .زماني كه اين پيامبر ،توسط امشاسپندان به همپرسگي اهورامزدا
رسي��د از سوي امشاسپندان سه نوع آزمايش به او تكلي��ف شد .اولين آزمون ،گذر از
آت��ش بود كه بايستي زرتشت ،سه گام به نشانهی گفتار نيك ،كردار نيك و پندار نيك
در درون آت��ش بر ميداشت و اتفاقي براي او نميافتاد .دومين آزمون فلز گداخته بود
و سومي بريدن شك با كارد( .رك رضي)2246 /4 :1381 ،
بهار در فرهنگ اساطير با توجه به اين سه نوع آزمون ،اشاره ميكند كه «او ،سديگر
روز ،هيزم برهم چيد و زرتشت را فراز نهاد و آتش را برافروخت .هيچ از او نسوخت
و او را در آن نشان پساخت (= آزمايش ايزدي) بر آتش بود»( .بهار)167 :1352 ،
 -3-3روايت اساطيري
 -1-3-3داستان سودابه و سياوش :سياوش ،معصومترين چهرهی آسماني شاهنامه
است كه پس از تولد ،رستم او را به زابل ،نزد خويش ميبرد .پس از بازگشت و گذر
افزون بر هفت سال ،سودابه ،همسر كيكاووس ،سياوش را ميبيند و به صد دل عاشق
او ميش��ود؛ اما سياوش با وج��ود دسيسهها و توطئه گريهاي سودابه به او جواب رد
ميدهد .سودابه وقتي ناكام ميماند از ترس رسوايي خودش ،به بهانهی آن كه سياوش
تعرض به او را داشته در حرمسرا فرياد و غوغا به راه مياندازد.
قصد ّ
		
بزد دســت و جامـه بــد ّریــد پـاک

بر آمـ��د خروش از شبستان اوی

		
به ناخن دو رخ را همی کرد چاک فغـانش

برآمــ��د ز ای��وان ب��ه ک��وه
(فردوسي)299 :1387 ،

فصلنامهی تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی

242

كيك��اووس هر دوي آنها را به خلوتگاه��ي فرامي خواند .سياوش حقيقت را براي
پدر بيان ميكند ،اما سودابه ،منكر حقيقت ميشود .كيكاووس براي رفع ترديدها ،چاره
جويي ميكند و موبدان ،تنها راه را در گذر يكي از آنها در آتش ميدانند و ميگويند:
چـو خواهي كه پيدا كني گفت و گوي
ز هر در سخن چون بدين گونه گشت
چنيـن است ســوگند چــرخ بلـــند
ببــايد زدن ســنگ را بــر ســـبوي...
بــر آتش يكــي را ببــايد گذشــت
كه بر بــي گــناهان نيـــارد گـــزند
(همان)304 :

آت��ش انبوهي ب��ر ميافروزند و شاه از سودابه ميخواهد ك��ه از آتش بگذرد ،ولي
سوداب��ه به بهانهی آن ك��ه گناهكار واقعي سياوش است تن ب��ه آزمون نميدهد .پس
سياوش ،گذر از آتش را ميپذيرد و سپيدپوش و كافورزده نزد پدر ميرود ،به او احترام
ميگ��ذارد و با ايمان به عدالت ايزدي ،تن به آت��ش ميسپارد و با عبور پيروزمندانهی
خود ،شادماني مردمان را برمي انگيزد.
 -4وجوه اشتراك و افتراق در نمودهاي گذر از آتش
 -1-4در روايات ملي مطرح شده ،در هر دو داستان ،عاشق و معشوق ،شخصيتهايي
هستند كه قرار است بدين آزمون تن در دهند ليكن،
ال��ف -سالمان و ابسال هر دو به اختيار و تصمي��م خود ،آتش آزمون را شعله ور
ميكنن��د و دس��ت در دست همديگ��ر وارد آتش ميشوند ولي وي��س و رامين بنا به
درخواست شاه موبد و به اضطرار قرار است وارد آتش شوند.
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ب -سالم��ان و ابسال براي اثب��ات حقانيّت خود وارد آتش ميشوند ولي در مورد

ويس و رامين ،غرض از برافروختن آتش اثبات پاكي و برائت از تهمت است.

توسل به جادوگري در عاشق كردن سالمان،
ج -در رواي��ت جامي ،ابسال به عل��ت ّ

موفق به بيرون آمدن از آتش نميشود ولي سالمان به علت برخورداري از روح پاك ،به
سالم��ت از آن ميگذرد .در روايت گرگاني نيز ويس از ترس رسوا شدن ،قدم در آتش
نميگذارد و همراه رامين فرار ميكند و در نتيجه بايد گفت مجرمان به اين آزمون تن در
نميدهند و گناهكاران در درون شعلههاي مهيب آن محكوم به نابودي هستند.
 -2-4در رواي��ات مذهبي ،افراد مورد آزمون يعني ابراهيم و زرتشت هر دو پيامبر
خ��دا هستن��د .هر دو به درخواست مردم وارد آت��ش ميشوند و هر دو بنا به خواست
الهي از شعلههاي آتش نجات پيدا ميكنند .با اين تفاوت كه:
الف -ابراهيم از اين آزمون به عنوان معجزهاي الهي براي ايجاب مشركان بهره میگیرد.
توسل به اين آزمون ،در پي اثبات حقانيّت خود است.
ب -زرتشت با ّ
 -3-4در روايت اساطيري
 -1آتش آزمون به دستور كيكاووس برافروخته ميشود.
 -2سودابه به بهانهی آن كه سياوش گناهكاراست آزمون را قبول نميكند.
 -3سي��اوش كه به بي گناهي خود ايم��ان دارد با نداشتن كوچك ترين بيم و هراسي،
جهت اثبات پاكي و برائت از تهمت وارد آتش ميشود و سالم و تندرست بيرون ميآيد.
 -4-4از جه��ت برائ��ت یافتن سیاوش از تهمتی که سودابه در حق او روا داشت،
ميت��وان ماجراي سياوش را به روایتهای مذهبی و ماجراهاي ابراهيم (ع) و زرتشت
مانند كرد و آن اين كه هر سه وارد آتش ميشوند و نتيجهی نهايي هر سه داستان يكي
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اس��ت نهايت اين كه حضرت ابراهيم و زرتش��ت به آتش افكنده ميشوند تا مجازات
شوند ولي سياوش تن به آتش ميدهد تا آزمايش شود .عالوه بر اين ،زرتشت از آتش
بيرون ميآيد تا حقانيّت خود را به اثبات برساند ولي سياوش با سالمت از آتش خارج
ميش��ود تا طهارت و پاكدامني خود را ثابت كند .ابراهیم نیز از آن به عنوان معجزهای

الهی برای ایجاب مشرکان و اثبات رسالت خود بهره گرفت.
 -5-4میت��وان روایته��ای م ّلی را با روایت اساطیری م��ورد سنجش قرار داد و
طی ماجرای عاشقانهای قرار است تن به
آن ای��ن که شخصیّتهای هر س��ه داستان در ّ
ای��ن آزمون بدهند .در سالمان و ابس��ال فقط سالمان نجات مییابد و طرف دیگر این

رابطهی عاشقانه ،در آتش میسوزد .در ویس و رامین ،هر دوي عاشق و معشوق پا به
فرار میگذارند .در سیاوش و سودابه ،فقط سیاوش وارد آتش میشود.
 -5علل نسوزانيدن آتش
از آموزههای هات پنجاه و يكم بند نهم گاتها که در آن ميخوانيم« :اي مزدا اهورا،
چ��ه مزدي براي پيروان هر دو گروه ،به واسط��هی زبانهی آتش و آهن گداخته فراهم
خواهي نمود ؟ از براي صاحبدالن عالمتي در آن قرار ده ،زيان از براي دروندان و سود
از ب��راي اشوان»( .گاتها )131 :1305 ،چنین برمی آید که ايرانيان باستان اعتقاد داشتند
ك��ه آتش در پرتو اشه نم��ادي از راستي و درستي است ،پس گزندي به پيروان راستي
و درستي نخواهد رساند.
از اين رو ،فرد متهم براي اثبات بي گناهي خود در مقابل شعلههاي آتش كه مظهر
و نم��اد راست��ي و درستي – اشه – است حضور ميياف��ت و سوگند ياد ميكرد و در
نتيج��ه اگ��ر سخنان وي حقيقت داشت از گزند آتش در ام��ان ميماند وگر نه ،توسط
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آت��ش مجازات ميشد .طبق بين��ش زرتشتي ،اين موضوع نه فقط در امور دنيايي ،بلكه
در جه��ان آخرت هم به گونه اي بس عظيمت��ر از نمونهی دنيايي آن صدق ميكند .به
اعتقاد آنان در جهان آخرت ،همگان بايد از ميان رودي از آتش و فلز گداخته بگذرند
و در اي��ن ميان ،فقط اف��رادي كه پيرو راستي و درستي – اشه – باشند درامان خواهند
مان��د ،اما بي گناهان آسيب خواهند ديد و آتش بر آنان گزند خواهد رساند .در بخش
نوزده��م بندهش��ن بند  225به اين مسأل��ه اشاره شده است« :همهی م��ردم را در فلز
گداخت��ه بگذرانند و پاك بكنند .او كه پرهيزكار است ،آن چنان در نظر آيد كه در شير
گ��رم هم��ي رود .اگر ُدر َون��د است ،آن گاه او را به همان آيي��ن در نظر آيد كه در فلز

گداخته همي رود»( .بندهشن)147 :1385 ،

از آنچه گذشت ميتوان استنباط كرد كه گذر از آتش به باور ايرانيان باستان داراي
دو تعبير بود:
در دنياي مادي كه براي قضاوت و داوري و براي اثبات بي گناهي فرد انجام ميشد.
در دنياي اخروي كه براي به مجازات رساندن گناهكاران از آن استفاده ميشود.
از اين رو ،شايد بتوان گفت داوري با آتش كه در دنياي مادي انجام ميشود ،نمادي
از داوري جه��ان اخ��روي باشد ،پ��س طبيعي است كه اين آتش ك��ه از ويژگي تطهير
كنندگ��ي برخوردار اس��ت و داور نهايي جهان پسين است در دنياي مادي هم ،صحت
و سقم ادعاها را روشن كند.
از سوي ديگر ميتوان گفت آتش تصوير شده در آزمون گذر از آتش ،يادآور آتش
جهنم و نسوختن در ميان شعلههاي آن نمودي از آسيبناپذيري مؤمنان و پارسايان در
آتشي است كه همهی افراد ،چه گناهكار و چه بي گناه در آخرت وارد آن خواهند شد

( َو اِن م ِ ُ
نكم اال وارِدها كانَ علي رب ّ َ
ك حتم ًا مقضي ًا – مريم  ،)71/در اين ميان ،آتش نه
«جز يا مؤمِن َف َقد أط َف َأ نو ُر َك ل َ َهبي :اي
تنه��ا فرد مؤمن را نميسوزاند ،بلک��ه ميگويدُ :
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مؤمن زودتر از من بگذر ،زيرا كه نور تو فروزش و شعلهی مرا خاموش كرده است».
(حسيني طهراني)108 :1430 ،
ل��ذا بايد گف��ت كه در بينش اسالمي هم ،انسانهاي با ايمان را اگرچه در قعر آتش
جهن��م هم قرار دهند ،كوچكترين اثري از سوزش در آنها ايجاد نخواهد شد و چنان
كه آتش بر بدن ابراهيم (ع) كارگر نشد بر آنها هم تأثيري نخواهد داشت ولي كافران،
جاودانه در آتش ميمانند( .مائده )37/
ع�لاوه بر اين ،بر اساس سن��ت مسيحي ،بهشت به سبب آتش��ي كه اطراف آن را
فراگرفت��ه قابل دسترس��ي نيست ،بنابراين هر كس آرزوي رفت��ن در بهشت را در سر
ميپروراند ميبايست از ميان آتشي كه بر گرداگرد آن احاطه دارد بگذرد ،يعني كساني
كه خود را به ياري آتش ،تطهير كردهاند ميتوانند وارد بهشت شوند.
با مقايسهی آتش دوزخ در اسالم ،آتش تطهير كننده در اطراف بهشت و آيينهاي
گذر از آتش ميتوان دست كم يك نكتهی مشترك يافت و آن گذشتن از آتش ،بدون
سوختن است كه نشانهی فراتر رفتن از شرايط انساني است.
مه��وش واحددوست در این زمینه ،نیروی تطهیر کنندگ��ی آتش را نشأت گرفته از
معنویّت آتش میداند و مینویسد« :در اثر فعالیّت خاص ذهن و تمرکز و ریاضت ،بدن

در شرایط فیزیکی وی��ژهای قرارمی گیرد و ویژگیهای عناصر مادی ،چون سوزانندگی
آتش در او کارگر نمیشود و انسان را در حالتی روحانی قرار میدهد تا بتواند بر شرایط
مادی جهان اطراف خود پیروز شود»( .واحددوست)184 :1384 ،
ژان پیر بایار نیز بر چیرگی بیگناهان بر شعلههای آتش تأکید میکند و مینویسد:
«اگر این اشخ��اص میتوانند چنین برآتش چیره شوند ،از آن روست که در مرحلهای
از راز آشنای��ی ،روح از تن میگسلد ،و تن در آن موقعیّت فوق زمینی ،دیگر سوختنی

نیس��ت و ب��ه رغم ظاهر خاکیش ،به جهانی از کیهان ک��ه در آن تنها روح وجود دارد،
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نق��ل میکند .بدین جهت ،فقط برگزیدگانی معدود میتوانند بی آنکه آسیب و گزندی
ببینن��د ،ب��ر کانون آتش گام بردارند و گذارشان از میان خرمن شعله ها ،نشانگر مقام و
مرتبهی آنان در تطهیر و تنزیه و تصفیه است»( .بایار)71 :1387 ،
 -6نتيجهگيري
رس��م و آيين گذر از آتش ،در باورهاي ايران��ي ،پيشينه اي كهن و چند هزار ساله
دارد چنان كه حتي در گذر زمان و با هجوم باورهاي جديد در فرهنگ و هنر اسالمي
و ايران��ي ماندگار شده است؛ چنان ك��ه شايد بتوان گفت كه آتش تصوير شده در اين
آزمون ،يادآور آتش آخرت و جهنم است و نسوختن در ميان شعلههاي آن نمودي از
آسي��ب ناپذيري مؤمنان و پارساي��ان در قبال آتش جهنمي كه قبل از دخول در بهشت
همگان وارد آن خواهند شد.
اي��ن آتش ب��ر انسانهاي پاك و بيگناه دست درازي نميكن��د (مانند ابراهيم (ع)،
زرتشت ،سياوش ،سالمان) ،ليكن گناهكاران و آلوده دامنان را در دام شعلههاي مهيب
خود گرفتار ميكند (مانند ابسال)؛ لذا مجرمان و گناهكاران تن بدين آزمون نميسپارند
(مانند ويس و رامين).
در نمونهه��اي مطرح شده از اين آزمون ،موارد اجراء اين آزمايش را در موارد زير
ميتوان خالصه كرد:
 -1اثبات حقانيّت – مانند داستان سالمان و ابسال ،داستان زرتشت.

 -2اثبات طهارت و پاكدامني – مانند داستان سياوش و سودابه ،داستان ويس و رامين.
 -3به عنوان معجزه اي الهي – مانند داستان ابرهيم (ع).
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