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  ماد دوره آثار بر تأکيد با اسالم از پيش ايران در آتش نقش نمادشناسانه تحليل و بررسي

 *هخامنشي و

 چکيده

 آتش که دریافت توانمي هخامنشي و مادی پادشاهان از مانده جابه آثار های برجسته نقش در آتشدان و آتش جایگاه ۀمشاهد با بيان مسئله:

 در را آتش تجلي و حضور دوران، این از مانده جابه آثار در که طوریبه است؛ داشته مقدس و واال بس يجایگاه اسالم از پيش ایران در

 که سؤالي رو این از کنيم؛ مي مشاهده مراتب به تشریفاتي و هنری آثاردر  نيز و آیيني و دیني مراسم پادشاهان، عام بار مراسم ها، گوردخمه

 است؟ نمادیني مفاهيم چه دارای هخامنشي و ماد های دوره در آتش ۀنقشمای: که است این شود، مي مطرح رابطه این در

 هنر و فرهنگ در عنصر این جایگاه و( هخامنشي و ماد دوره) اسالم از پيش ایران تاریخ در آتش نقش ۀنمادشناسان تحليل و بررسي هدف:

 .است حاضر پژوهش هدف دوره این

 به پژوهش نیا در اطالعات تحليل و. تجزیه است تحليلي-توصيفي شده اتخاذ روش ،رو پيش تحقيق تاریخي ۀجنب به توجه باش: روش پژوه

 است. شده ليتحلبررسي و  ی وبندطبقه ،آمده دستبه اطالعات و گرفته انجام تصاویر ۀارائ و يفيتوص روش

 منطق هميشه نمادین آتش هخامنشي، و ماد دوره با مرتبط آثار از مانده جایبه هاینقش بررسي در که دهد مي نشان پژوهش نتایج :هایافته

 ستودن وبرخواندن  گاهیاست و آتشگاه جا نيزم ی(، بر روي)تقوا و درست مظهر اَشَه آتش. گذارد مي نمایش به را خير توسط شر پاکسازی

 آتش چنانچه حقيقت، در .است روان ۀجوهر و ماده پاکسازی ویژگي از مند بهره هستي، آرامش و پاکي نشان آتش، همچنين ؛است اهورامزدا

 .باشد اهورا روحاني قلمروی و خاکي انسان دنيای بين رابطي توانست نمي گاههيچ بود، مي ویژگي این از عاری
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 مقدمه
 از آتش، ویژهبه و خاک باد، آب، ۀچهارگان مقدس عناصر که است مهم این گویای ،بشر اجتماعي تاریخ بررسي

 نيز باستان ۀفالسف کهطوریبه اند؛ بوده برخوردار خاصي تقدس و اهميت از بشری جوامع در کهن بسيار روزگاران

 نظربه البته، که اند دانسته مرتبط چهارگانه عناصر این از یکي با نوعي، به را، حيات منشأ و هستي جهان پيدایش

 یيهند و اروپا فیطوا انيکهن م هایزماناز  آتش. است داشته مهمتری بسيار جایگاه آتش ميان، آن از رسد مي

 یخداوند فروغ ادآوری را اشو شعله تيآتش را مظهر ربان رانیدارد. در ا یزدیا یاديمحترم و مقدس بوده و بن

 ؛گردند مي آتش از کانوني گرد به ... و زمين ستارگان، ماه، خورشيد، مانند طبيعت مظاهر تمامي و اندخواندهيم

 گویي براساس هستي جهان خلقت و آفرینش اصل که بودند معتقد نيز( ودائي عصر) باستان هند ۀفالسف همچنين

 .است آمده پدید زرین گوی این از ،۱پروشه جهان، روح و شده منفجر سال هزار از پس که است آتشين و زرین

 مدارک و اسناد ،نخست: دارند بيشتری اهميت منابع از گروه سه باستان، ایران تاریخ در آتش جایگاه بررسي در

 که مکتوبي مدارک و اسناد ،دوم و مهرها ها،سکه ها،کتيبه ها،برجستهنقش ها،آتشکده قبيل از شناسانهباستان

 به بيشتری دقت با باید و دارند هایيضعف و هاقوت البته که است شده نگاشته رومي و یوناني نویسندگان توسط

 ؛ندهست  مرتبط باستان ایران آیيني و دیني مفاهيم با نوعي به که مکتوبي منابع و اسناد سوم، نگریست؛ هانآ

 این از همزمان ۀاستفاد ۀفاید. باشندن ميایرا اساطيری تاریخ بيانگر واقع، در که پهلوی اوستایي، هاینمت مانند

 شناسایي ایران در را آتش جایگاه ترینکهن توان مي شناسانهباستان منابع ۀمطالع با سو،یک از که است این ،منابع

 نشان را دوره این در آتش تقدیس سنت کهن بسيار ۀپيشين تنهانه ها،ایالمي از مانده جابه آثار بررسي. کرد

 جایگاه ۀمشاهد با که طوریبه هست؛ نيز هخامنشي و ماد ۀدور به هاایالمي از آن انتقال گویای بلکه ؛دهد مي

 در آتش جایگاه با آن ۀمقایس و هخامنشي و مادی پادشاهان های گوردخمه های برجستهنقش در آتشدان و آتش

 ۀدور از کهن فرهنگي سنت این انتقال سير به توانمي خوبيبه ایالمي، پادشاهان مهرهای و هابرجستهنقش

 ،پژوهش این انجام از هدف شده، ذکر مطالب به توجه با. برد  پي آن تکوین و هخامنشي و ماد ۀدور به هاایالمي

 و ماد های دوره بر کيدأت با اسالم از پيش ایران تاریخ در آتش نقشمایه نمادشناسانه تحليل و بررسي مطالعه،

 ،شودمي مطرح رابطه این در که اليؤس رو این از ؛است دوره این هنر و فرهنگ در عنصر این جایگاه و هخامنشي

 الؤس به توجه با است؟ نمادیني مفاهيم چه دارای ماد و هخامنشي هایدوره در آتش نقشمایه که است این

 از مانده باقي هاینقش در آن جایگاه جمله از ،آن پيرامون موضوعات جذابيت و آتش عنصر اهميت و پژوهش

 شاهد نيز امروزهتا به  که منطقه این ساکنين رسوم و آداب سنن، فرهنگ، با آن ارتباط و باستان ایران دوران

 انجام زمينه این در بيشتری هایپژوهش که است ضروری ،هستيم ایراني-اسالمي فرهنگ با هانآ استمرار و تداوم

 .شود

 

 روش پژوهش
 حاضر پژوهش در ؛ به این دليل،است تحليلي-توصيفي شده اتخاذ روش ،روپيش تحقيق تاریخي ۀجنب به توجه با

 بندیطبقه آمده دستبه اطالعات ،ادامه در ؛گرفته صورت تصویر ۀارائ و توصيفي روش به اطالعات معرفي و بررسي

 از پيش ایران در آتش نقش به نمادشناسانه منظری از تا است شده سعي هاداده این تحليل و تجزیه با و شده
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 همچنين ؛آید فراهم آتش نماد تردقيق دریافت و درک برای روزني تا شود جهتو( هخامنشي و ماد دوره) اسالم

 .است شده استفاده های اطالعاتيپایگاه ای،کتابخانه منابع از ،هاداده و اطالعات گردآوری برای
 

 پيشينه پژوهش
 ایران تجسمي هنرهای در خورشيد نماد بررسي» عنوان با خود ارشدکارشناسي ۀنامپایان در( ۱۳۹۲) «زاده نبي»

 خورشيد معاني تحول سير و ایران تجسمي هنرهای در خورشيد ۀنقشمای عيني ظهور بررسي به «اسالم از پيش

 ایران تجسمي هنرهای شاخص آثار در خورشيد نقش تحليل به نهایت در ،خورشيد معناشناسي و نمادشناسي و

 مختلف، اقوام نزد خورشيد نماد مختلف هایجنبه بررسي به نامهپایان این در نيهمچن ؛است پرداخته اسالم از قبل

 ۀرابط و زرتشت دین ایزدی، فره ميترا، مهر، ينیآ باستان، ایران در خورشيد بررسي و مذهبي ادیان با آن ارتباط

 در آتش گاهیجا يبررس» عنوان با یا( در مقاله۱۳۹۰) «يمقام قائم»پرداخته شده است.  آتش، و خورشيد با آن

 از مانده یجابه شناسانهباستان و يخیتار مدارک و آثار در آتش گاهیجا سهیمقا و يبررس به «باستان رانیا خیتار

 پرداخته است. يهخامنش و ماد دوره به هايالمیا دوره از آتش سیتقد سنت و یيایآر واردانتازه و يبوم اقوام

 نگاهي ضمن «باستان عهد در هند و ایران هایاسطوره تطبيقي بررسي» عنوان با ایمقاله در( ۱۳۸۹) «ملکي»

 بررسي به مذهبي، و فرهنگي هایویژگي بيان و باستان عهد در هند و ایران تاریخي و جغرافيایي موقعيت به گذرا

 فوق، مضامين بر تطبيقي ایمقایسه با نهایت در و است پرداخته سرزمين دو این در ترکيبي موجودات و هااسطوره

 تطبيقي بررسي» عنوان با خود ارشدکارشناسي ۀنامپایان در (۱۳۸۲) «فربود». پردازد مي گيرینتيجه و قضاوت به

 عقيدتي اشتراکات و گوناگون اقوام اعتقادات بررسي به «ایران و هند تمدن و فرهنگ دو ميان آن، نمادهای و آتش

 یک فرهنگي کهن الگوهای تحول چگونگي شناخت برای بنابراین ؛پرداخته است، مشترک سرشتي زایيده که آنان

 مختلف صور منظور، بدین ؛رسد مي نظربه ضروری یکدیگر بر پيرامون هایتمدن تأثرات و تأثير ۀدربار تحقيق قوم،

 دو این در مذهبي، و عبادی مراسم و هاينیآ اعتقادات، در آن کارکردهای و وظایف نمادین، وجوه آتش، ظهور

 .است هشد مقایسه و بررسي ،تمدن

 

 باستان ایران تاریخ در آتش جایگاه بررسي
 اول ۀهزار اوایل تا سوم ۀهزار اواسط از که ایران فالت به ورودشان از پس آریایي اقوام که دهدمي نشان هابررسي

 بوميان با که فرهنگي تبادالت ویژهبه و نژادی هایآميختگي پي در گرفت، انجام مرحله چندین در ميالد از پيش

 اند؛فراگرفته فالت بوميان از را آتش نکوداشت و تقدیس هایتسن از برخي اند،داشته هاایالمي خصوصبه فالت،

 ۀمشاهد ولي ؛اندبوده مقدس بسيار هاآریایي نزد ایام ترینکهن از آتش خصوصبه و اربعه عناصر دانيم مي اگرچه

 بَرسَم» آیين مانند تصاویری نيز ،ایالمي هایبرجستهنقش در آتش تقدیس سنت با مرتبط دیني هایتسن از برخي

 برخي و آتش تقدیس سنت شاید که کندمي مطرح را فرضيه این ایالمي، مهرهای نقوش در آتشدان نزد «گرفتن

 فرهنگي تبادالت پي در داشته، باستان ایالم ۀجامع در که کهني بسيار ۀپيشين علت به ،آن به مربوط هایآیين

 آریایي فرهنگ با متناسب نيز آن از پس و است گرفته قرار هاآریایي پذیرش مورد هاآریایي و هاایالمي بين

 باشد یافته تحوالتي و تغيير ،ساساني ۀدور در ویژهبه زرتشت، دین هایآموزه از تأثير با خصوصبه

 فروغ یادآور را اششعله و دانستند مي  ایزدی موهبت را آتش باستان،  ایرانيان .(۱66ص.  ،۱۳۹۰مقامي، قائم)

 و ایرانيان دیني پيشوایان. دادندمي قرار محراب منزله به هاپرستشگاه در را فروزان آتشدان. خواندندمي رحماني
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 برای که است کسي آن و «آتش پرستار یا آذربان» معني به که باشندمي «آترَوان» ودا ریگ و اوستا در هندوان

 آتش نگهباني به شریف خانواده از دانا و پاکدامن دوشيزگاني نيز باستان رُم در. شودمي گمارده آتش پاسباني

 در تمام سالسي بایستمي نگهبان این و اند گفتهمي «وستاليس» هانآ به که اندبوده موظف معبد در مقدس

 زرتشتيان. گردد خاموش شدهمي تصور رُم دولت پشتيبان که مقدس آتش نگذارد و برد سره ب پاکدامني کمال

 نام امروزه که گماردندمي کار به و نددادمي تعليم بُدآتش نامبه را اشخاصي ،آتش پاسباني و نگهداری برای نيز

 ،۱۳55 فرهوشي،) ناميدندمي نيز آتر آدٌر، آذر، را آتش. است آتشبُد ،پدری پيشه سبب به ایشان از برخي خانوادگي

 .(۲۱ص. 

 

 اسالم از پيش ایران در آتش نمادشناسي
 شومينه در آتش هایشعله شگفت فریبندگي از اینجا در .است غرایزمان ۀاولي هایرشته گرتداعي آتش جذابيت

 وقفه،بي افسون و چرخش این. ماندمي باقي ما جوان بعدها و کودکانه ذهن در تصویرش که آوریممي ميانبه سخن

 از خود کتاب در نيز باشالر گاستون. بنمایاند شيمي از متعالي ایپدیده همانند را شعله سوختن تا است کافي

 اجتماعي ویژگي واقع در. (Bachelard, 1949, pp. 25-26) کندمي یاد اشکودکي دوران در شومينه آتش خاطرۀ

 ۀبالقو نيروی متمایز، و قبول قابل هيجایگا ۀارائ با که است آن معنوی و هنری عملي، بعد دیگر، بياني به و آتش

 تداعي را آن و کرده داللت موضوعي به که ایپدیده یعني نماد ،پيرس دیدگاه از. گذاردمي نمایش به را نمادینش

 کرده تبدیل مذهب در آلایده ابزاری به را آن آتش، نمادین قدرت. (Ducrot & Schaeffer, 1996, p. 215) کند

 آیين امروزه. است زرتشت ۀهزارسالسه آیين در ویژهبه متفاوت، هایآیين در آتش وجود گواه نکته این. است

 در سعي ،اعتقادات و مناسک ۀوسيلبه و داده اختصاص آتش به الهي جایگاهي کنوني، ترکمنستان در زرتشتي

 «پوپ». (6 ص. ،۱۳۸6 غالمي، و اسفندی) دارد فرزندانشان و مذهب این پيروان ۀروزمر زندگي در آن حفظ

 پيش سال هزار ۸۰۰ تا 7۰۰ حدود. «مجرد صوری کمال ایجاد تا بود نمادین مفاهيم به ایرانيان توجه»: گوید مي

 ،شبانه امنيت و انسان بيداری و غذا پختن تا کردن گرم قبيل از گوناگون هایاستفاده ،شد آغاز آتش از استفاده که

 در خورشيد خدای نيایشگاه. (7۱ ص. ،۱۳۸۲ پوپ،) گردید آتش خدای خلق و آن پرستش و نيایش تا شکار

 آن در روشنایي و نور خدای و بود باز آن سقف که است معروف نوسکو نامبه چغازنبيل، معبد خارجي ۀمحوط

 اشارات با رابطه در خدا این نام و داشت یزیاد درخشندگي زیرا ؛بود جيوه ،خدا این به مربوط فلز .شدمي ستایش

 آتش نگهداری برای محلي هم چغازنبيل شاید و است روشنایي و آتش با رابطه در مذهبي ضمني استدالالت و

 مراسم که آمده دستبه هم شده سوخته اجساد بقایای معبد، این شاهي مقابر از برخي در زیرا ؛است بوده مقدس

 گرانبها فلزات ۀتوليدکنند سرزمين ایالم. شدندمي سوزانده مراسمي طي احتماالً که دهدمي نشان را اموات تدفين

 شيبدار زمين حتي و چغازنبيل آفتابي ۀرصدخان کارکرد. باشد فلزگران حامي که بوده آتش خدای دارای پس ؛بوده

 خورشيد نور استفاده از نشان که است آینه مانند صاف و صيقلي بسيار و دارد تمایل خورشيد سویبه ،معبد کنار در

 را خود مردگان تمام تا داشتند رسم ایراني اقوام گذشته در. (۱ تصویر) است انرژی و نور توليد منبع عنوانبه

 با هانيایش و سال هایجشن تمام .دارد نور تقدس در ریشه ،هانآ عمل این که کنند دفن خورشيد سویبه

 ،۱۳۸۹ بهمني، و صفاران) گرددبازمي خورشيد و نور و آتش تقدس به نوعي به که داشته ارتباط معبد رصدخانه

 .(۴۱ص. 
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  .ایالم مياني-آتشدان معبد چغازنبيل .۱تصویر 

 .۴۱ ، ص.۱۳۸۹ ،يصفاران و بهمن منبع:

 

 هاآریایي که است معتقد «گریشمن». شودمي تریتازه ۀمرحل وارد آتش و نور تقدس و نيایش هاآریایي زمان در

 افتادن راه گفتن، ذکر باز، رو معابد از استفاده مانند ؛گرفتند هاایالمي از را خود معنوی و مادی نمادهای بيشتر

 و هاسکه روی بر وضوحهب که اشکاني و ساساني دوره در) بودن مقدس آتش با شاه همراه آتش، دنبالبه دسته

 همه که آتش دور به زدنحلقه اقي،طچهار از استفاده آتش، ظرف قراردادن خواني،مغ ،(شودمي دیده آنان نقوش

 و داشته رمزی کارکردهای هاانسان برای ابتدا در آتش. (5۱ ص. ،۱۳7۱ گيرشمن،) است ایالمي آیين از برگرفته

 تواندنمي که است حالتي و وضع نوعي و اساسي عنصری آتش که داشتند اعتقاد این به مقدس باورهای ۀهم

 در هم و بهشت در هم و است زنده کائنات و زمين بر و قلب در صميمي آتش زیرا ؛باشد داشته انضمامي واقعيت

 و متعدد هایدگرگوني دستخوش تاریخ طول در آتش نماد. (۳5ص.  ،۱۳۸۹ بهمني، و صفاران) دارد قرار دوزخ

 تعدد رغمعلي اینحال، با ؛دهدمي تشکيل را پژوهش این ۀپيکر و اساس هانآ بندیدسته که است شده محسوسي

 را فرصت این ،آن متفاوت اشکال بينابيني و کلي بررسي نماد، این برای شده اتخاذ هایقالب و مجازی معاني

. شود آشکار اصلي عنصر چهار از برجسته عنصر این متضاد حال عين در و بارز ۀمشخص دو تا آوردمي فراهم

 غالمي، و اسفندی) دهندمي تشکيل را ما بندیتقسيم اولين مثبت و منفي هایارزش ترتيب به باروری و تخریب

 کافي. ندارد اثبات به نيازی آتش، ۀویژ جایگاه شود،مي مربوط زرتشت آیين به که آنچه ۀدربار .(6 ص. ،۱۳۸6

 داده اختصاص الهي آتش آیين به که بيابيم را قدیمي هایيمکان بقایای تا کنيم سير ایران سرزمين در کمي است

 دیدگاه این از. است آلودگي هرگونه از بری و معنوی چيزی، هر از بيش که است ایپدیده زرتشتي آتش. اندشده

 آسيب آن به و آالیدمي را شعله هماهنگ پاکي خيالي، یا حقيقي متفاوت، ایماده از ناچيزی ميزان دخول

 انکار را هانآ و ایستاده هاآیين سایر برابر در آتش، نمادین موقعيت ۀدربار زرتشتي دیدگاه بنابراین ؛رساندمي

 ادیان ۀهم در که حالي در ؛دارد دنبالبه را جهنمي دنيای از متمایز کامالً  مفهومي متفاوت، دیدگاه این. کندمي

 و جسمي معنای در) ارزش تنها عنوانبه عنصر این اما ؛است آتش جهنم، ساختار اصلي مادۀ حتي یا نشان بزرگ،

 جهنمي به ورود کيفرها آورترین عذاب زرتشتيان، نزد در ترتيب، این به ؛ندارد حضور زرتشتي جهنم در ،(عرفاني

 این در. (۱۳5ص.  ،۱۳55 فرهوشي،) باشدمي مرگ منفي ویژگي از نمادی نيز تاریکي همين که است تاریک

 در روشنایي و تاریکي ميان ایبينافرهنگي کنشيهم چنين این، وجود با ؛گرددمي مستولي نور بر سياهي جهنم،

 تحقير و غصه عزا، با تاریکي سنت، اساس بر فاني دنيای قلمرو در که چرا ؛است قبول قابل آن معنای دو هر

 درستي است، ناپاکي و تاریکي با برابر دوزخ آن ۀپای بر که زرتشتي ۀمعادل سان،بدین ؛دارد ناگسستني پيوندی
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 و مادی مضامين همۀ( تاریکي =دوزخ پس ناپاکي، =تاریکي پاکي، =آتش. )رساندمي اثبات به راه این از را خود

 پوچي آشفتگي، و نظميبي: گيرندمي سرچشمه معادله این از اند،شده داده نسبت دوزخ به سنتي طوربه که رواني

 عدالت که اندفرضيه این بر دال ،موارد این تمامي. غصه و درد بدبختي، و بدبيني تشویش، و اضطراب هالکت، و

 قدرت که است متناقض نقاط همين در و اندجنگيده فوق موارد با فاني دنيای این در اشبشری نماینده و الهي

 و منجي نقش آتش برای زرتشت آیين. شودمي پدیدار پاکي نماد عنوانبه ادیان از یکي در فقط ،آتش مخرب

 اسفندی) گيردمي قرار آن زميني هایتجلي و شر برابر در ویرانگرش ۀبالقو هایتوانایي که شودمي قائل را مبارزی

 و ماده پاکسازی ویژگي از مندبهره ماوراءالطبيعه، و هستي آرامش و پاکي نشان آتش، .(۹ ص. ،۱۳۸6 غالمي، و

 دنيای بين رابطي توانست نمي هيچگاه بود، مي ویژگي این از عاری وی چنانچه حقيقت، در ؛است روان جوهره

 دیدگاه از که نهدمي مشخصه این بر را بهرام یا ۲ورها نام سنت،. باشد اهورا روحاني قلمروی و انسان خاکي

 نگه دور ناپاک مواد از را آن زرتشتيان اش،الهي و کنندهپاک ذات ۀواسطبه. هاستبهترین از آتش زرتشتي،

 این. سوزانندنمي را مردگان اجساد هيچگاه که آیين این پيروان اعتقاد توجيه برای است دليلي این دارند؛مي

 شوندمي نهاده هاکوه ۀقل سر بر خاصي تشریفات و آداب با شمالي، آمریکای قبایل از بعضي رسوم همانند اجساد،

 نيالودن علتبه بيشتر و( اجساد دفن با) مادر زمين نيالودن دليلبه عمل این. بدرند را هانآ هاشغال و الشخورها تا

 .(۱6۹ص.  ،۱۳۹۰ مقامي، قائم) است اجساد سوزاندن ۀوسيلبه آتش

 

 آتشکده
 هست آتش افروختن ویژه کانوني ،آتشکده هر در. باشد باز حتماً آن اطراف که دهندمي قرار محلي در را آتشگاه

( مخصوص بنددهان) پنام ،رودمي آتش سویهب که هنگامي آتربان. ندارد بدان ورود حق هيچکس ،آتربان جز که

 چهارگوشه و وسيع است اقيتا آتش، مقر راست سمت در. نگردد آلوده مقدس آتش ایشان دم از تا بندندمي روی به

 را اقتا این. اندداده اختصاص معين ایوظيفه برای را یک هر و شده تقسيم مساوی و متعدد هایقسمت به که

 موجود قدیم ایرانيان دودماني قاعده در که درجاتي نسبت به. نامندمي (عبادت تشریفات انجام محل) «گاهیزشن»

 یا «بلوک آتش» و( آذران)« قریه» یا «قبيله آتش» و «خانهتشآ» قبيل از ؛داشت وجود مختلفي هایآتش ،بود

 تن دو( آذران) آتش نگاهباني برای و( خانه رئيس یعني) داشت نام «مانبذ» خانهآتش محافظ .(وهرام) ایالت

 به ورود شرایط از. بودند مأمور موبد یک ریاست تحت روحانيون از هيئتي ورهران، آتش حراست برای و روحاني

 .(۳۴5ص.  ،۱۳۸۹ رضي،) است بوده سپيد لباس پوشيدن ،آتشکده

 

 آتشکده انواع

 در ندستتوانمي عادی افراد اما ؛دردنکمي برپا موبدان را دادگاه آتش. بود خانوادگي کوچک آتش: دادگاه آتش .۱

  .ندشتدا دادگاه آتش خود هایخانه در متمکن زرتشتيان معموالً. کنند خدمت آن

 .شدمي روشن ينيیآ مراسم در فقط و بودن روشن پيوسته طوربه آتش این :محلي کوچك آتشکده یا آدُران .۲

 منتقل آدُران به تطهير برای اجاق آتش ،شدمي پخته خوراکي روز سه که ایخانه هر در زرتشتي سنت طبق

 .شدمي
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 مهر برزین آذر آذرگشتسب، یعني ؛زرتشت ينیآ بزرگ آتشکده سه برای عام است نامي که :بهرام آتشکده .۳

 .(۴۲ ص. ،۱۳7۹ ی،راوشيد) آذرفرنبغ و

 

 آتش هايگونه
 :است آفریده اهورامزدا که شودميسخن گفته  آتش گونهپنج از اوستا در

 فزایندگي و است زميني سوزان آتش آتش، این مادی تجلي. شودمي گفته بهرام آتش به عموماً که افزونيآتش .۱

 .بيفزاید خویش سرشت در را ایگونه هر که است این ،آن

 ،چشمان کردن روشن و تن کردن گرم خوراک، گوارش و است گوسفندان و مردمان در که فْرَنَفْتار بِهْ آتش .۲

 .است او ۀوظيف

 کردن خوشبو و دلپسند زیبا، همچنين و آب تافتن و جوشاندن سفتن،. است گياهان تن در که ۳اوروازِشت .۳

 .دارد عهده بر را گوناگون هایمزه با هاميوه رساندن و پزاندن و گياهان شکوفه

 نماید.مي نابود را هوا تاریکي و تيرگي و کنديم حرکت ابر با و است ابرها در که است آتشي: ۴وازِشت آتش .۴

 که است آبي کردن دارقطره و تافتن و کردن گرم اندازه به و تگرگ گداختن و هوا آلودگي کردن سبک اشوظيفه

 .دارد ابر

 پاسباني و جادو شکست ،او وظيفه و است ستيز در دروغ با آتش این. است آسمان در نيز آن که بلندسود آتش .5

 .(۹۲ ص. ،۱۳77 موله،) است پرهيزگار سروش با بودن یا شب در خفتگان از کردن

 

 ماد دوره در آتش
 تواننمي است، آمده دستبه اندکي نسبتاً ۀشناسانباستان و تاریخي هایداده و آثار مادها ۀدور از تاکنون که آنجا از

 مدد به تاکنون. کرد نظر اظهار مادی فرهنگ در آتش جایگاه آن، تبع به و مادها دیني اعتقادات ۀدربار اطمينان با

 و هاقلعه ،هانآ مهمترین که است شده کشف دوره این از آثاری شناسانه،باستان هایحفاری وا هبررسي

 که هایيبرجستهشنق داشتن علتبه نيز هاگوردخمه و آتش نيایشگاه داشتن دليلبه هاقلعه. هستند هاگوردخمه

 این مهمترین از. دارند اهميت بسيار شناسانهباستان و تاریخي هایپژوهش در است، مرتبط آتش به مفاهيمشان

 مهمترین از همچنين. است لرستان در باباجان ۀقلع دیگری و همدان نزدیکي در نوشيجان ۀقلع یکي ها،قلعه

 به توانمي  ،اندشده کنده مادی، منصبصاحب افراد تدفين برای هاصخره و هاکوه دل در که مادی هایگوردخمه

 جنوب در «داوود دکان»ۀ گوردخم و عراق ۀسليماني نزدیک زور، شهر دره در واقع «قيزقاپان» هایگوردخمه

 نوعي به ها،گوردخمه این ورودی نمای هایبرجستهنقش مفاهيم رسدمي نظربه که کرد اشاره ذهاب سرپل شرقي

 تصویر) «داوود دکان» ۀگوردخم ۀبرجستنقش خارجي نمای. انددوره این در آتش تقدیس سنت اهميت گویای

 وی که است آن مهم ۀنکت. پوشاندمي را پایش قوزک تا که دارد تن بر بلندی لباس که دهدمي نشان را مغي (۲

 و( ایالمي مهرهای نقوش در گياه ۀشاخ گرفتن با مقایسه قابل) گرفته دستبه( بَرسَم گياه) ۀشاخ از ایدسته

 برخي. (۳7۹ص.  ،۱۳۸۰ دیاکونوف،) است کرده بلند آتش مقابل در احترام و نيایش برای نيز را خود راست دست

 درِ  سر باالی .(۱6۹ ص. ،۱۳۹۰مقامي، قائم) دانندمي ماد پادشاه آخرین آستياگ، آن از را هاگوردخمه این

 تصویر ایستاده حالت در مرد دو: شودمي دیده شرح بدین ایبرجسته نقوش نيز (۴و  ۳ تصویر) قيزقاپان ۀگوردخم
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 مادی مغي چپ سمت فرد که رسدمي نظربه شده، داده نمایش فروزان آتش با آتشداني هانآ ميان در و اندشده

 راست سمت فرد همچنين ؛دارد بلندی هایآستين که کرده تن بر را مغان مخصوص لباس شخص این زیرا ؛باشد

 نظربه. نيست مشخص خوبيبه او لباس ولي ؛دارد دست در کماني و تير باشد،( هٌوَخشتَره) مادی پادشاه شاید که

 گيرشمن،) اندبسته( پَنام) ایپارچه خود دهان روی بر آتش شدن آلوده از جلوگيری برای افراد این که رسدمي

 آتش تقدس بيانگر خوبيبه پَنام، بردن کاربه نيز و آتشدان طرف دو در افراد این ایستادن حالت. (۸۸ ص. ،۱۳7۱

 و کاهن احتماالً) فرد دو این سر باالی که است آن ،گوردخمه این خاص هایویژگي از. است( مادها) هانآ نزد در

 بال سومي در و نور از هایيشعاع دیگری در و مرد یک ۀتننيم ،هانآ از یکي در که دارد وجود نقش سه ،(پادشاه

 تقدس بيانگر که هایينمونه دیگر از. باشندمي ماه و مزداااهور مهر، از نمادهایي ها،نقش این شاید که شودمي دیده

 شوش به لرستان از که راهي در- بيستون جنوب در واقع «سکاوند» ۀگوردخم است، مادها ۀدور در آتش نيایش و

 ایستاده احترام یا نيایش حالتبه آتشداني برابر در( کاهن یا شاه) شخصي نيز اینجا در. (5 تصویر) است -رود مي

 نمایش کوچکتر ایاندازه به آتشدان سوی آن در نيز دیگری شخص برده، باال آن مقابل در را خود هایدست و

 .(۸۹ ص. ،۱۳7۱ گيرشمن،) است کرده احترام ادای آتش برابر در نيز وی که شده داده

 

 

 

 
  .دکان داوود ۀگوردخم يخارج ینما .۲تصویر 

 .:https://kojaro.com/attraction/6319lhobمنبع: 

 در واقع زقاپانيق ۀگوردخم آتش شگرانیاين برجستهنقش .۳تصویر  

 منبع: .هيمانيسل کینزد زور شهر

https://google.com/search?source=univ&tbm=isch&q. 
   

 

 

 
 گور آتش شگرانیاين برجستهنقش از ينقاش .4تصویر 

 .Von Gall, 1988, p. 564. منبع: قزقاپانۀ دخم
 . گوردخمه سکاوند .5تصویر  

 .https://gardeshgari724.com/attractions منبع:
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 کيلومتریبيست در واقع «نوشيجان» آتشگاه و قلعه ۀشناسانباستان هایکاوش از آمده دستبه نتایج د،یترد بدون

 آتش تقدیس سنت اهميت نشانگر و شناسانهباستان و تاریخي اسناد مهمترین از یکي ،(6 تصویر) مالیرشهر  غرب

 5استروناخ دیوید سرپرستي به. م ۱۹6۹ سال در مکان این در شناسانهباستان هایکاوش. است مادها ۀدور در

 فرهنگي ۀدور سه مکان این برای استروناخ نگاری،الیه از حاصل هایداده بررسي از پس نهایت، در و شد انجام

 ۀنيم تا هشتم قرن دوم ۀنيم از) مادها ۀدور نوشيجان در استقراری ۀدور اولين وی، نظربه. کرد اعالم «استقراری»

 نخستين معرف که غربي نيایشگاه یا معبد: از عبارتند دوره آن از بازمانده آثار و است بوده.( م.ق ششم قرن اول

 .است قلعه این در آتش مرکزی و اصلي معبد معرف که مرکزی تاالر و دارستون تاالر است؛ قلعه این در آتش معبد

 

 

 منبع: .مادها مانده جابه اثر تنها جانينوش آتشکده .6تصویر 

https://google.com/search?source=univ&tbm=isch&q. 
 

 ورودی واقع، در که اول اتاق. است شده تشکيل مجاور اتاق دو از دارد، قرار قلعه غربي ۀجبه در که آتش نيایشگاه

 از پس اتاق، این از. است کوچکتر است، معبد اصلي اتاق که دوم اتاق در مقایسه با دهد،مي تشکيل را مدخل یا

 شکلمستطيل آن داخلي فضای که رسيد اصلي اتاق ورودی به توانمي( پله جایبه شيب) مالیم شيب یک از گذر

 شکلهاللي هایحفره و هاطاقچه وجود اتاق، این جالب بسيار نکات جمله از. است سانتيمتر ۴5۰×۸۸۰ ابعاد به و

 ,Stronach) اندشده ساخته هوا جریان شدن بهتر یا نذری یاشيا قراردادن برای احتماالً که است آن دیوارهای در

1969, pp. 15-17). معماری در نویني تحوالت و تغيير مدتي، از پس نوشيجان ۀقلع ساکنان که رسدمي نظربه 

 ساخت هنگام ابتدا هانآ. است آتش غربي نيایشگاه کردن مسدود و متروک آن، ۀنمون که اندکرده ایجاد قلعه این

 دار،ستون تاالر ساخت اتمام از پسکردند،  مسدود تاالر غربي ۀدیوار با را نيایشگاه این ورودی دار،ستون تاالر

. است کوچکتر(اصلي یا نيایشگاه اتاق از مدخل یا اول اتاق نيز اینجا در. اندساخته قلعه مرکز در بزرگتر نيایشگاهي

 شودمي منتهي است، آتش سکوی جایگاه که نيایشگاه اتاق به سانتيمتر نود پهنای به ورودی یک با مدخل

(Stronach, 1969, pp. 5-8) .سنت بيانگر نوعي به مرکزی، آتشگاه خصوصبه آتشگاه، دو این اینکه به توجه با 

 ،«نوشيجان» ۀقلع بر عالوه. دارند اهميت بسيار شناسانهباستان مطالعات نظر از هستند، مادها ۀدور در آتش تقدیس

 منقوش، ولي( نوشيجان مرکزی نيایشگاه) طرح همين با بنایي نيز لرستان، دلفان ۀدر در واقع «باباجان» ۀقلع در

 .دارد وجود تردید خير، یا است داشته مذهبي کاربرد منقوش اتاق این اینکه در اما است؛ شده دیده

 

 هخامنشي دوره در آتش
 باستان ایرانيان اجتماعي زندگي در سزایيهب نقش ،آتش تقدیس سنت هخامنشي، ۀدور در که گفت توانمي

 دین یافتن رسميت دليلبه ساساني، ۀدور در که آنجا تا است؛ داشته تصاعدی روندی نيز پس آن از و داشته

 تا توانمي هرودت، گزارش به توجه با. کرد پيدا نمود ایرانيان اجتماعي زندگي ابعاد ۀهم در سنت این مَزدَیسنا،
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 ندارند رسم پارسيان: گویدمي بارهاین در وی. برد پي هخامنشيان ۀدور در آتش تقدیس سنت اهميت به حدی

 نقاط ترینمرتفع به که است چنين هاپارسي رسم. کنند برپا قربانگاه و پرستشگاه تندیس، خویش خدایان برای که

 آتش، برای همچنين هانآ. نمایند اهدا هاآسمان بزرگ خدای برای هایيقرباني آنجا در و کنند صعود کوهستان

 روزگاران از پارسيان که هستند خدایاني اینان. کنندمي قرباني ،کرده تقدیم هایيپيشکش زمين و ماه شيد،رخو باد،

 حکومت آغاز در که رسدمي نظربه .(۲۱5 ص. ،۱۳۴۰ هرودت،) اند کردهمي برپا قرباني مراسم برایشان کهن

 دست از را خود اجتماعي-سياسي نفوذ و پایگاه خواستندنمي وجه  هيچبه مادی «مغان» که آنجا از هخامنشيان،

 طوریبه بودند؛ داده تطبيق هخامنشيان آمدن کار روی از ناشي جدید احوال و اوضاع با را خود نوعي به دهند،

 را "آتشبر" لقب که آنجا تا دید، مغان نزد به آتش حد از بيش تقدیس در توانمي را تطبيق این عطف ۀنقط» که

 باستان، ایران تاریخ ویژهبه تاریخي، هایبررسي و هاپژوهش در. (۳۲7. ص ،۱۳76 کخ،) «کردند اطالق هانآ به

 تاکنون و ندارند نظر اتفاق بارهاین در نظرانصاحب سبب، همينبه است؛ دشوار هخامنشيان دین به بردنپي

 آتش تقدیس سنت اهميت واقع، در که است آن جالب ۀنکت راستا، این در. اندنداده آن به بخشاطمينان پاسخي

 ،«کایبار» ،«لومل» چون گروهي که طوریبه است؛ شده امر این در نظرانصاحب عقاید اختالف موجب دوره این در

 پادشاهان نخستين ،«هرتسفلد» چون دیگر گروهي. انددانسته زردشتي را هخامنشي پادشاهان...  و «بویس مری»

 ،«بنونيست اميل». دانندمي زردشتي را وی از پس پادشاهان و داریوش اما غيرزردشتي، را هخامنشي

 بررسي به توجه با» ،«بهار» ميان، این در. دانندنمي زردشتي را هخامنشيان...  و «گرن ویدن» ،«کریستنسن»

 نتيجه این به متأخر، و گاهاني اوستایي متون با هانآ مضمون ۀمقایس و هخامنشي متأخر و آغازین هایکتيبه

 ؛(۴۹-۴۸صص.  ،۱۳۸۰بهار،) «دارد نزدیک پيوندی زرتشتي دین با هخامنشي پادشاهان دین که است رسيده

 به را پژوهشگران که است دالیلي مهمترین از یکي هخامنشيان، ۀدور در آتش تقدیس که رسدمي نظربه بنابراین

 بار بيانگر که «خزانه کاخ» به معروف ۀبرجستنقش در .هستند شتيدزر هخامنشيان که است رسانده نتيجه این

 و شاهانه لباسي با هخامنشي پادشاه که شودمي مشاهده ،(۸ و 7 تصویر) است اول داریوش رسمي جلوس و عام

 حضوربه است، ایستاده مقابل در احترام کمال با که را دربار بزرگان از یکي و نشسته تخت بر رسمي حالتي با

 وجود. دارند قرار دربار بزرگان از نفر دو نيز او سر پشت و خشایارشاه وی، وليعهد داریوش، سر پشت. پذیردمي

 نوعيبه ،گل این دانيممي زیرا است؛ توجهي قابل ۀنکت وی، وليعهد و پادشاه راست سمت در نيلوفر یا لوتوس گل

 درباری بزرگ نيز و نشسته تخت بر که پادشاه بين. است آسماني آتش تجلي که بوده خورشيد یا مهر ایزد نماد

 یا است آتشدان پادشاه مقابل شيء دو این آیا اینکه. دارد وجود آتشدان به شبيه شيء دو ،است وی رویروبه که

 که است این بر «گيرشمن» نظر که حالي در ؛است آورده وجودبه نظرانصاحب بين را فراواني هایبحث عودسوز،

 در نيز را دو این بودن عودسوز احتمال ،«اشميت» .(۲۳۰ ص. ،۱۳7۱ گيرشمن،) است آتشدان هااین دوی هر

 .(۱57 ص. ،۱۳۴۲ اشميت،) گيردمي نظر
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 . يهخامنش ۀخزان کاخ ۀبرجستنقش .7تصویر 

 .۱۱۱ ، ص.۱۳76 کخ، منبع:
 . ديجمشتخت خزانه نگارهسنگ از ينقاش .8تصویر      

 .۹۹ ، ص.۱۳۸7بختورتاش، منبع:     

 

 شيء دو این بودن «عودسوز» یا «آتشدان» ۀدربار  مختلفي  نظرهای ها،نقش این مفسرین شد، گفته که همانطور

 قسمتي در که است این توجه جالب ۀنکت .داندمي عودسوز را شيء دو این «واندنبرگ». اندکرده  ارائه پادشاه مقابل

 دیده عودسوز یا آتشدان نوع این خدمتکاری دست یک در جمشيد،تخت در خشایارشاه کاخ درگاه ۀبرجستنقش از

 باشد این ۀنشان شاید که کندمي حمل -زغال از احتماالً-سطلي دیگرش دست با که است حالي در این و شودمي

 واندنبرگ،) است شدهمي استفاده عودسوز، یا آتشدان یعني منظور، دو هر برای( پادشاه مقابل) اشياء این از که

 بر ،(۹ تصویر) اول داریوش جمله از هخامنشي، پادشاهان هایگوردخمه یا هاآرامگاه از تعدادی  .(۳7ص.  ،۱۳۴5

 نقوش اول داریوش آرامگاه باالیشده است.   واقع جمشيدتخت نزدیکي در رستمنقش نامبه بلندی کوه ۀدیوار

 شده گرفته نظر در وی از پس پادشاهان هایگوردخمه برای الگویي ۀمنزل به که شده حجاری باشکوهي ۀبرجست

 و احترام حالتبه را خود راست دست ایستاده، هایپلسه هایصف بر که  حالي در داریوش ،نقوش این در .است

 و تحتاني بخش دو شامل آتشدان .است برده باال برافروخته، مقابلش آتشدان در که مقدسي آتش برابر در نيایش

 ۀدهندتشکيل ۀتابع ملل از نمایندگي به که افرادی. است ایپلهسه صورتبه آن بخش هر که باشدمي فوقاني

 ،۱۳۸۱ بویس،) کنندمي حمل باشند،مي آن روی آتشدان و داریوش که را تختي باشند،مي هخامنشي شاهنشاهي

 که داربال قرصي صورتبه ایزدی فرّه از تصویری ،مقدس آتش و شاه بين نقوش، این در که است جالب. (۸6 ص.

 هخامنشي هایبرجستهنقش بيشتر در تصویر این است، گفتني. دارد وجود است، بسته نقش آن در مردی تصویر

 متعددی تصاویر که  طوریبه شود؛مي دیده است، پادشاهان پشتيبان که ایزدی فرّه از نمادی یا سمبل ۀمنزل به

 ۀدربار. دارد وجود نيز دوره این مُهرهای حتي و بيستون رستم،نقش جمشيد،تخت هایبرجستهنقش در آن از

 ایزدی فرّه ۀمنزل به تصاویر یا نقش این یقين، به قریب احتمال به ولي ؛شده ارائه متفاوتي تفاسير ،نقش این مفهوم

 فرّه حمایت تحت را خود سلطنت توانستمي طریق بدین نيز پادشاه و است پادشاهان پشتيبان همواره که بوده

 هخامنشي پادشاهان هایآرامگاه سایر. شود مندبهره وی حمایت از نيز امور تمامي در و بخشد مشروعيت ایزدی

 از هخامنشي پادشاهان که کنيممي مشاهده نقوش این ۀهم در که  طوریبه دارند؛ هایيبرجستهنقش چنين نيز

 آن نيایش به واقع در و کرده احترام ادای آتش به ،دیگر سوی از و گرفته قرار ایزدی فرّه حمایت تحت سویي

 و آتش از نقوشي ،هخامنشي ۀدور از مانده جابه آثار از دیگر برخي روی بر ها،برجستهنقش بر عالوه .اندپرداخته

 . هستند مذهبي و دیني مفاهيمي ۀدارند بر در ،نقوش این که رسدمي نظربه. است شده دیده آتشدان
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 . رستمنقشدر  وشیدار آرامگاه .9تصویر 

 .https://google.com/search?source=univ&tbm=isch&q منبع:

 در هاپرترکه یهاسکه از زارطرح .۱0تصویر  

 .6۲ ، ص.۱۳۸7 سن،نيستیکرمنبع:  .ديجمشتخت

 

 راست سمت در. پردازیممي آن به اختصار به که است پازیریک فرش از ایقطعه و مُهرها آثار، این مهمترین از

 ميزی وی رویروبه .شودمي دیده شخصي رخ نيم تصویر ،(۱۰ تصویر) هخامنشي ۀدور از بازمانده مُهرهای از یکي

 شاید شود،مي دیده برافروخته آتش با آتشداني تصویر، این در که آنجا از. دارد قرار دارپایه ظرفي آن روی که است

 روی دارپایه ظرف است، گفتني. باشد آتش داشتننگه روشن برای هيزم یا خوشبوکننده مواد حاوی ظرف این

 شود؛مي استفاده آن از هوم يدنبسا یا کوبيدن برای آتش، افروختن مذهبي مراسم در که است هاوني شبيه ،ميز

 را آتش برای نثار مراسم که است مغي شود،مي دیده مُهر این تصویر در که شخصي گفت باید باشد، چنين اگر

 در وارقرینه صورتبه هخامنشي پادشاه دیگری مُهر در همچنين .(۱7۹ ص. ،۱۳۹۰مقامي، قائم) آوردمي جابه

 نيز و دوش بر ،است پادشاهي و قدرت ۀنشان که را کمان اینجا در. (۱۱ تصویر) است شده نقش آتشداني دوطرف

 شخصي که داربال قرصي صورتبه ایزدی فرّه نقش که است حالي در این و گرفته چپ دست در را نيلوفری گُل

 گویایتواند يم نقوش این. (۲6۹ص.  ،۱۳7۱ گيرشمن،) شودمي دیده تصویر باالی در ،شده نقش آن وسط در نيز

 یکي ،واقع در که پازیریک فرش .است گرفته قرار مقدس آتش نيز و ایزدی فرّه حمایت تحت پادشاه که باشد آن

 در آتش مقدس و ویژه جایگاه بيانگر خوبيبه (۱۲ تصویر) است هخامنشي عصر از مانده یجابه آثار ترینسنفي از

 دربار بانوان و هاملکه توسط را آتش نيایش از ایصحنه فرش، این در زیرا است؛ هخامنشي عصر ایران فرهنگ

 تصاویری ،فرش این روی بر: کندمي توصيف اینگونه را آیيني مراسم این تصاویر «گيرشمن». بينيممي هخامنشي

 آتشدان مقابل در هانآ. شودمي دیده دارند، دست در نيلوفر یا لوتوس که  حالي در هخامنشي هایملکه از

 هایآتشدان به فرش این در موجود آتشدان. هستند مذهبي مراسم مشغول که رسدمي نظربه و اندایستاده

 .(۳6۲ ص. ،۱۳7۱ گيرشمن،) دارد شباهت جمشيدتخت هایبرجستهنقش
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 سیپار يمل یکتابخانه مجموعه از شکل یااستوانه مهر .۱۱تصویر 

 .۲6۹ ، ص.۱۳7۱ رشمن،يگ. منبع: عهديبا ول ياز شاهان هخامنش يکی
 . کیریفرش پاز .۱۲تصویر  

 .۳6۲ ، ص.۱۳7۱ رشمن،يگمنبع: 
 

 رسيدن پادشاهي به زمان از تقریباً  هخامنشي، عصر ایران ۀجامع که است این کنندهبيان ،مانده جابه آثار بررسي

 شدن ساخته احتماالً آن، حاصل که شده روروبه آناهيتا و مِهر ایزد دو روزافزون تقدس با نوعي  به اول، اردشير

 مردم از بسياری منفي واکنش امر این البته ؛است بوده ایران نقاط برخي در پرستش برای ایزدان این از هایيپيکره

 مقدس هایساختمان و مراکز شدن برافراشته آن، حاصل که است داشته پي در را روحانيون یا مغان خصوصبه و

 ایزدان هایتندیس جایبه مراکز، و هاساختمان گونهاین در که تفاوت این با است؛ بوده عبادی هایکانون ۀمنزل به

 سرآغاز این، که اند کردهمي ستایش و نيایش بلکه پرستش، نه ایزدان یا ایزد از نمادی ۀمنزل به را آتش الذکر،فوق

 .است دوره این در آتشگاه و آتشکده ساخت

 

 نتيجه
 مفاهيم چه دارای هخامنشي و ماد دوره در آتش» که تحقيق سؤال و شده آورده متن در که آنچه به توجه با

 هایآتشدان و هاآتشکده در پيوسته آتش، ۀفرشت خشنودی برای باستان ایران ينیآ در «است؟ بوده نمادیني

 کشف با .است بوده راستي و پاکي از اینشانه آتش مَزدَیسنا دین در. بردندمي کاربه خوشبو هایچوب ها،خانه

 تدریجبه داشت، بشر اجتماعي زندگي پيشرفت در پدیده این که کاربردی به توجه با سنگي،پارینه ۀدور در آتش

 از برخي در که آنجا تا گرفت؛ فرا را آن تقدس از ایهاله تدریجبه و آورد پدید بشری ۀجامع در شگرف تحولي

 تلقي هاانسان و خدایان بين ایواسطه ۀمنزل به تنهانه را آتش زمين،مشرق در خصوصبه باستاني، هایفرهنگ

 آریایي، مختلف اقوام نزد دیرگاه از آتش که آنجا از. انددانسته نيز خدایان ۀمجموع از یکي را آن گاه بلکه ؛اندکرده

 عنصر ترینمقدس را آن بلکه ؛شدمي تقدیس چهارگانه عناصر از یکي ۀمنزل به تنهانه ایران، هایآریایي ویژهبه

 ایران در آتش تقدیس سنت سرآغاز پژوهشگران، از بسياری .دانستندمي مزداااهور از مظهری و نماد یعني هستي،

 نمادین هایویژگيو  پژوهش این در فوق موارد به توجه با. دانندمي سرزمين این به هاآریایي ورود با همزمان را

 تياهم از نشان زين مادها دوره از مانده یجابه آثار شد، آورده آن توصيف که هخامنشي و ماد دوران در آتش نقش

 بس جایگاهي ،اسالم از پيش ایران ۀجامع در آتش که دریافت توانمي بنابراین ؛دارد دوران نیا در آتش تقدس و

 پادشاهان، عام بار مراسم در آتش تجلي و حضور دوران، این از ماندهاقيب آثار در که طوریبه ؛داشته مقدس و واال
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 که دهدمي نشان پژوهش نتایج .شودمي مشاهده هادوره این تشریفاتي و هنری آثار نيز و آیيني و دیني مراسم

 سيمرغ رمز حتي و رفته کاربه دوباره حيات و مردن فرآیند برای بيشتر آیيني هایپردازی رمز در خورشيد تمثيل

 و نداشتند اعتقادی تاریکي به باستان ایرانيان. است آن سرچشمه روشنایي و نور خدای عنوانبه خورشيد و است

 ۀمنزل به را آتش جشن گذشته در. است آنان باستاني دین خاص هایویژگي از یکي ،تاریکي بر نور نهایي پيروزی

 یعني ؛کردمي( ور) که بود عاملي تنها آنان اعتقاد به آتش زیرا ؛دانستندمي پاالیش و تطهير اهریمن، دفع دعای

 بسط جایي تا است، طبيعت نمودن بارور به قادر که آتشي نمادین نقش .بود بد از خوب شناسایي برای داوری

 به پرداختن که بوده ایگونهبه انسان و طبيعت ۀاولي همزیستي. شودمي انساني ولد و زاد ردیفهم که یابدمي

 .شوندمي محسوب نر عناصر جزو آتش و باد تنها اصلي، عنصر چهار ميان از. شودنمي دیگری از غفلت موجب ،یکي

 تمایلش نمادین طوربه آتش و نشود خاموش گاههيچ تا پایندمي را آتش هميشه زرتشتي آیين پيروانهمچنين 

 آغاز وقفهبي ایچرخه درون از دوباره را قدرتش و گرفته سر از را خود پيدایش دهد،مي نشان جاودانگي به را

 رقم را اشنهایي مقصد سمت به روح متعالي حرکت درستي تقدسش و «عمل» با که احياءکننده آتش. کندمي

 حقيقت، در. است روان ۀجوهر و ماده پاکسازی ویژگي از مند بهره هستي، آرامش و پاکي نشان آتش، .زندمي

 روحاني قلمروی و خاکي انسان دنيای بين رابطي توانستنمي گاههيچ بود،مي ویژگي این از عاری آتش چهنچنا

 .باشد اهورا
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