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 دهيچك
 اي در اساطير اغلب ملل قداست و اهميـت ويـژه   ه آنبدليل وابستگي زندگي بشر  بهآتش 
ـ     . قداست آتش در اساطير از نقشدارد تـا   اسـت  شـده    ن دادهه آهاي الهي و مينـوي كـه ب

بـراين، در   عـالوه  .گيرد  مي و واسطگي زمين و آسمان را دربر ،نمايي، پااليندگي آزمون، راه
آتش مجازات بدكاران است. آتـش در اديـان    هاي  خويشكارييكي از  ،اساطير برخي ملل

كاركردهايي مشابه اساطير دارد، اما اين كاركردها ازحيث ماهوي و چيستي متفاوت است. 
رود بـا اسـاطير در پيونـد      در عرفان نيز شاهد برخي كاركردهاي آتش هستيم كه گمان مي

 بـا اسـتفاده از  ن پژوهش براي يافتن ارتباط كاركردهاي آتش در اساطير و عرفـان  باشد. اي
اي شـكل گرفتـه اسـت.      خانه آوري اطالعات كتاب  تحليلي و شيوة جمع ـ روش توصيفي

 يجهنت ينو عرفان به ا ،اديان اساطير، در آتش كاركردهاي تطبيق و بررسي از پسنگارندگان 
 يـدي و پل ،آفرينش عشق، معرفت، تبيين براي كه ،عرفان در آتش كاركردهاي كه اند  يدهرس
پيونـد دارد. كاركردهـاي    اديـان  بـا  نيـز  جهـاتي  ازو  يربا اساط جهاتي از ،است رفته كار به

هـا بـوده اسـت و      تأثير اسطوره تحت ،كنندگي، مستقيم يا غيرمستقيم  و پاك ،معرفت، عشق
، اسـت  باورهاي اسالمي ابليس از آتش خلق شـده كه مطابق  به اين  توجه با ،كاركرد پليدي

  گرفته از دين اسالم است. تئنش
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  مقدمه. 1
ـ نوعي وابسـته   بهعنصر آتش در زندگي بشر نقش اساسي دارد و حيات انسان  اسـت؛     نه آب

. اين قداست از خداگونگي آتش يماغلب ملل شاهد قداست و اهميت آتش را در ،رو ازاين
هاي اقوام مختلف جهان،   ها و اسطوره  يابد. در آيين  بودن ادامه مي آتش شاهو تا  شود ميآغاز 

شود كـه فريـزر ضـمن      بر حاكميت و نيز حكميت آتش ديده مي مبنيهايي   باورها يا افسانه
اسطوره معمـوالً بـه نخسـتين     .)1387، ها اشاره كرده است (فريزر  به آن زرين شاخةكتاب 
دليـل تحـولي كـه در     بهنيز آتش  ،پردازد  نزد اقوام كهن مي   نه آها و باورهاي مربوط ب  پديده

بينيم كه دربارة آن   تر ملتي را مي و كم است صورت اسطوره درآمده بهزندگي بشر ايجاد كرد 
ونگي و قداسـت تـا   از خـداگ هـاي قدسـي و مينـوي      و نقـش باشـد  پردازي نكرده   اسطوره

اي، چـه نمـاد آفـرينش و      آتـش در هـر درجـه    ؛نشـده باشـد   قائـل بـراي آن  نابودكنندگي 
بخشي باشد و چه نماد نابودي و سوزانندگي، مقدس است و با باورهاي آييني پيونـد    هستي

انـد و در    طور كامـل از بـين نرفتـه    بهدارد. برخي از اين باورهاي اساطيري در دورة تاريخي 
شود كه در برخي اديان كاركردهايي به   گاهي ديده مي ،رو ازاين ؛اند  ار متأخرتر نفوذ كردهادو

هاي   آتش منسوب است و تقريباً ديني نيست كه اهميت آتش را ناديده گرفته باشد. پژوهش
هـاي بنيـادي     سرچشمة پديـده  دو هر«نظران نيز نشان داده است كه اسطوره و دين   صاحب

عرفـان ماننـد ديـن و اسـطوره رويكـردي       .)127: 1373(كاسـيرر،  » اسـت  زندگي انسـاني 
ايـن   جملـة از .انـد   هاي طبيعت در آن كـاركردي نمـادين يافتـه     شناسانه دارد و پديده  هستي
هاي عارفانه   ماية عرفا براي تبيين مضامين و نمادپردازي  ها عنصر آتش است كه دست  پديده

) به پيونـد و اشـتراك اسـطوره و عرفـان     Lucien Levy-Bruhlقرار گرفته است. لوي برول (
. كلية اشيا است عرفاني اساطيريگويد علل و اسباب مورداستفادة انديشة   مي  معتقد است و 

اي از اشـتراك و انحصـار     در تاروپود شبكه كنند  و موجوداتي كه در اين طبيعت زندگي مي
ر، كاركردهاي مشـترك آتـش در اسـطوره و    در اين جستا .)118عرفاني قرار دارند (همان: 

  شود.  عرفان و چگونگي دگرديسي آن بررسي مي
  
 سؤاالت پژوهش. 2

  پژوهش حاضر با هدف پاسخ به اين سؤاالت شكل گرفته است:
  است؟   كار رفته به. نماد آتش در عرفان براي بيان چه مفاهيمي 1
  اساطيري آتش دارد؟. نمادينگي آتش در عرفان چه ارتباطي با كاركردهاي 2
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 اشـاره  يـز ن يـن آتـش در د  يبه كاركردها عرفان با دين پيوند باتوجه بهجستار،  ينا در
روش تحقيق در ايـن   .خواهد شد يينتب يوندپ ينا يو چگونگ يستيچ ،نهايتو در شود مي

  اي است.  خانه كتاب تتحليلي و شيوة گردآوري اطالعا ـ مقاله توصيفي
  
 پيشينة پژوهش. 3

كه موضوع محوري آن انطباق فلسـفة اشـراقي    ،)1379( خسرواني حكمتهاشم رضي در 
پيوندهايي ميان آتش زرتشتي و عرفان شيخ اشـراق يافتـه    ،سهروردي با دين زرتشتي است

نشانه و رمز وجـودي خداونـد، انـوار     از اين است كه آتش و نور  است. مطالعات او حاكي
ــدس،  ــدة آن ذات اق ــاري  معرفــت وو تابن ــه ذات ب ــالي اســت   شــناخت راه رســيدن ب تع

و دانـش اسـت كـه     ،در دين زرتشتي معرفت، حكمتنيز فر يا خرّه  .)142: 1379  (رضي،
در زمينـة آتـش در   بـراين،   عـالوه  .)144پيونـدد (همـان:     صورت آتش و نور به آدمي مي به

نمادينگي آتش «هايي انجام شده است؛ ازجمله در مقالة   هاي كهن پژوهش  ها و آيين  اسطوره
 بازتـاب ) 187 - 175: 1384ست، دوداح(و »ايران حماسيو بازتاب آن در متون اساطيري و 

اما به بازتـاب آتـش در عرفـان     ،است شده بررسي ايراني هاي  حماسه و ها  اسطوره در آتش
آن در  يو ادب ،مذهبي اساطيري، هاي  يآتش و نمادپرداز« ةمقالنويسندة پرداخته نشده است. 

و بـه   كردهواكاوي  را حافظ ديوان) كاربرد آتش در 29 - 1: 1391 يبي،(حب »حافظ هاي  غزل
بخـش حـافظ بـوده اسـت.       اين نتيجه رسيده است كه جايگاه مينوي آتش در اساطير الهـام 

بـه   ،اسـت محدودة تحقيق اين پژوهش باوجود تشابه موضوعي با جستار حاضـر متفـاوت   
نگارنـدگان  . نكـرده اسـت  بررسي را و ساير آثار ادب عرفاني  ،دارداختصاص اشعار حافظ 

(با  اي   ترازي و رويكرد نقد اسطوره تحليل نمادينگي آتش در اساطير برمبناي نظرية هم«مقالة 
 )120 - 95: 1389(پورخالقي چترودي و قـائمي،  » فردوسي) مةشاهناتمركز بر اساطير ايران و 

. حوزة مطالعة ايـن پـژوهش   اند ز به نمادشناسي اسطورة آتش در اساطير ايران پرداختهني
با عرفان ارتباط ندارد. در زمينة نمـادينگي آتـش در   و  استنيز صرفاً اسطوره و حماسه 

» آتش در عرفان اسالمي و زرتشـتي «هايي انجام شده است. در مقالة   عرفان نيز پژوهش
) كاركردهاي آتـش در عرفـان اسـالمي و ديـن زرتشـتي      239 -209: 1386(شادالويي، 

كده، مهر، نـور، روشـنايي، خورشـيد،     بررسي شده است و مباحث مربوط به آتش، آتش
داند. اين مقاله باوجود غنايي كه دارد بـه    گرفته از دين زرتشتي مي وامو مانند آن را  ،مغ

لـل اشـاره نكـرده اسـت.     هـاي ديگـر م    كاركردهاي نمادين آتش در عرفـان و اسـطوره  
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» با رويكـرد تطبيقـي   مثنويبررسي بازتاب نمادين آتش در دو داستان «مقالة نگارندگان 
حكايـت   ) كاركرد نمادين آتش را صرفاً در دو250 - 225: 1394(صافحيان و رشيدآبادي، 

در . انـد  و ديگر آثـار عرفـاني نپرداختـه    مثنويهاي   مطالعه كرده و به ديگر بخش مثنوياز 
» الگـوي آتـش در داسـتان سـياوش ازمنظـر گاسـتون باشـالر         تجلـي ادبـي كهـن   «مقالة 

اسـت.  شـده  كاوانه بررسـي   ) نيز نمادينگي آتش ازديدگاه روان47-  35 :1392(پورشهرام، 
شده در زمينـة آتـش تـاكنون پژوهشـي بـا محوريـت        انجاممند  هاي ارزش  باوجود پژوهش

  اسطوره تا عرفان صورت نگرفته است.بررسي روند دگرديسي عنصر آتش از 
  
 بحث. 4

تر مباحث پيچيدة عرفاني   دارد و عرفا بعضاً براي بيان ساده اي آتش در عرفان كاربرد گسترده
بـه كـاربرد گسـتردة       توجه اند. با  و نمادهاي مربوط به آتش بهره گرفته ،ها  از حكايات، تمثيل
در ايـن   ،رو ازايـن  ؛طلبـد   بررسي همة كاركردهاي آن مجالي وسـيع مـي   ،آتش در آثار عرفا

شـوند كـه ازنظـر      ها نمادهايي بررسي مي  بين آن جستار فقط كاركردهاي نمادين آتش و از
نگارندگان پيوندي با كاركردهاي اساطيري آتش داشته باشند. بـراي نيـل بـه ايـن مقصـود      

  ر اساطير داشته باشيم.نخست مروري بر كاركردهاي آتش د يمناچار
  

 بازتاب آتش در اساطير 1.4
گيري جوامع داشته است.   و نقش عظيمي در شكل ترين كشفيات بشر بوده  آتش يكي از مهم

موجب آن، آدمي به صنعت  بهزيرا  ،رود  شمار مي بهكشف آتش نقطة عطفي در تاريخ جهان 
هايي كه اجاق هر خانواده   كانونجانشيني درپي تشكيل   يك ؛فلز و ديگر صنايع دست يافت

ر زندگي اجتماعي و اقتصادي بشر برجـاي  درفت رواج يافت. تأثيراتي كه آتش   شمار مي به
هـاي ملـل     شـود و در اسـطوره    گذاشت موجب شد يكي از عناصر مينوي و قدسـي تلقـي   

 هايي به آن اختصاص داده شود.  مختلف خويشكاري

 اساطير ايران 1.1.4
پيدايش آتش به هوشنگ منسوب است. هوشنگ درپي پرتاپ سنگ  ،هاي ايراني  در اسطوره

بهـار ايـن داسـتان را نمـادين      .)25: 1388(فردوسـي،   كـرد براي كشتن مار آتش را كشف 
انـد    كه در دورة باستان بـه پيونـد شـاه و خـدا بـاور داشـته       جايي داند و معتقد است ازآن  مي
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ديگر  اثر برخورد آن با سنگبر ،گ را پرتاب كردهوشنگ نماد خداست و وقتي هوشنگ سن
از آتش  .)235: 1384از ميان رفت (بهار،  )جهل و تاريكي(پديد آمد و مار  )خورشيد( آتش

 ،.. ياد شده است. در اساطير ايران. و ،»تش«، »آتش«، »آتر«، »آذر«هاي   در اساطير ايران با نام
شـده اسـت. در آيـين مهـري،       ايـزد سـتايش مـي    منزلـة  بـه و  داردآتش قداست و الوهيت 

تواند به اين معني باشـد    له ميئرا با خود دارند. اين مس )خانة ميترا(ها نام دارالمهر   كده آتش
  .)134: 1375 ،شده است (دوشن گيمن  كه آتش با ميترا همانند گرفته مي

نهفتـه وجـود دارد. در    صـورت  به موجودات همة اجزاي در آتش اساطيري، باورهاي مطابق
)، Bərəzi Savangah( سـونگه  بـرزي : از نـد ا عبارت كه استشده  ياداز پنج قسم آتش  بندهشن
ــه ( وهــو نيشــته پسو  ،)tašāziVوازيشــته ( ،)tašUrvāzi)، اوروازيشــته ( ryanaFVohuفريان

)atšniəpSدومـين  اش در آسمان است؛   بلندسوت (آتش بهرام) و سرچشمه ). نخستين آتش
ارپايان است و حـرارت تـن را فـراهم    هآتش آتش غريزي يا آتشي كه در كالبد انسان و چ

چهارمين آتش همان آذرخش و آتشي است كه ؛ در نباتات وجود دارد سومين آتش ؛كند  مي
 درمين آتشي است كه در گرزمان جاويدان جو پن ؛خيزد  از گرز تيشتر در نبرد با اپوش برمي

ـ  .)90: 1385دادگـي،   فرنبـغ و آتش بهـرام از آن اسـت (   شده اهورامزدا افروخته برابر  دينب
و گوهر زندگي و خاسـتگاه   است وديعت نهاده شده بهموجودات  آتش در نهاد همة تيروا

  است. زيچ هرحركت  و وجود
وسـيلة آزمـودن و    ،بـر الوهيـت و نقشـي كـه در خلقـت موجـودات دارد       عـالوه آتش 

عبـور   سـالمت  بـه را از خـود   يكـان ن كه صورت اين بهاست. كاران  متمايزكردن پاكان از گناه
 ،»ابسـال  و سـالمان « ،»سـياوش « هـاي   داستان در. كند  ينابود م و دهد و بدان را سوزانده  مي

ايزدي اسـت و  ة فرّ. آتش پاسدار است شده نمايانده آتش كاركرد اين.. . و ،»رامين و ويس«
كه فرّه از جمشيد جدا شد آتـش   هنگاميمطابق روايات اساطيري،  .ه نقش دارددر نجات فرّ

رد و راه را براي مكاشـفة  مهر جهان را تا زمان ويشتاسب، حامي زرتشت، پاسداري ك برزين
چنـين روايـت شـده     شهرياري اين شهريار بزرگ آماده ساخت. هم زمانشت در بزرگ زرت
پاسداري كـرد و   ،آذرگشنسب جهان را تا شهرياري خسرو، پادشاه بزرگ ساسانياست كه 

كرد آذرگشنسب، بر يال اسب او، تاريكي و سياهي را   ها را ويران مي  كده خسرو بت كه  زماني
و  پاسـدار  تـاريخ و در گـذر  ديد، اين سه آتش در طول زندگاني انسان  كرد. ازاين  منهزم مي

  .)368: 1385 اند (هينلز،  نماي انسان بوده راه
. در روز رسـتاخيز بـراي   اسـت هاي ايراني، آتش نمـاد رسـتاخيز نيـز      در اساطير و آيين

آيـد كـه بـدان و      وجود مي بهامتحان بدكاران و نيكوكاران جايگاهي از آتش و آهن گداخته 
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يابنـد    جا خواهند افكنـد، لـيكن نيكـان آتـش را گـوارا و مهربـان مـي        كاران را در آن  زشت
اي آتشين جهان را به سوختن   ، چشمهروز ينانجامميتراييان، در  باور در .)464: 1382  (ناس،

كاران در ايـن چشـمة    خواهد كشاند. نادرستان در اين آتش از ميان خواهند رفت و درست
در اسـاطير مـانوي نيـز در    . )122: 1393پور،   كننده خواهند يافت (اسماعيل  حمام پاك آتش
جهـاني   هزار سال ادامه دارد. اين آتشِ از بيشدهد كه   رخ مي يسوزي مهيب  ن جهان آتشپايا

هـا    كه در تن انسـان  ،كشد و انوار پاك را  مي ها و نيروهاي ظلمت را در كام خود فرو  پليدي
  .)66گردد (همان:   و جاودانه مي آيد  تاريخيت درميكند و انسان از   رها مي ،زنداني است
هـاي ايرانـي رواج     هاي آتش و تقديم قرباني و فديه به آن تقريبـاً در همـة آيـين     جشن

 ،كنندة آتش  پادشاه پيشدادي و كشف ،كه سابقة آن را به زمان هوشنگ  طوري به ،داشته است
ايرانيان، آتش را بايد فديه داد و اوست كه نذر و قربـاني را بـه خـدا     باور دراند.   نسبت داده

اي بين عالم مادي و عـالم بـاال و وسـيلة رسـاندن نيـايش،        آتش واسطه ،بنابراينرساند.   مي
  و خيرات به خدا و ارواح پاك است. ،قرباني

 النهرين  اساطير بين 2.1.4
ســالحي بــراي  ،النهــرين، آتــش دو كــاركرد دارد: در درجــة اول  هــاي بــين  در اســطوره

شـود آذرخـش     با تيامـت آمـاده مـي    كه براي نبرد هنگاميزيرا مردوك  ؛نابودكردن است
در حماسة  .)77: 1375 كال، مكسالح او و يك شعلة هميشه گدازان در پيكرش است (

 رود آذرخـش اسـت.    كار مـي  بهردن انزو كهايي كه براي نابود  نيز يكي از سالح) Enzo(انزو 
از او )، يكـي از قهرمانـان اسـاطيري، اسـت و خـدايان      Gerraسالح گررا ( آتش چنين هم
موجـودي   )،Anu، فرزنـد انـو (  خواهند كه با استفاده از سالحش انزو را بسوزاند. انزو  مي

النهـرين    كاركرد ديگر آتش در منطقـة بـين   .)92شورشي است (همان: و طلب،   شرور، جاه
ايزداني بدان تخصيص داده شده اسـت. در  / ايزد ،رو ازاين ؛قداست و خداگونگي آن است

نوسـكو   بـود. يكـي ديگـر از ايـزدان آتـش      ،جبيل، فرزند انو بابل، ايزد آتشهاي   اسطوره
)Nosko هـا بـدو توسـل      خواندنـد و در قربـاني    مـي » آور بلندپايـة بعـل    پيام«) بود كه او را

ويـژه نـزد    بـه  ،اين نگـرش در اديـان سـامي    .)83- 82: 1386و ديگران، ژيران جستند (  مي
هـاي    در بخش اديان بـدان پرداختـه خواهـد شـد. اسـطوره      شود كه  نيز ديده مي ،يهوديان

ترديد بر باورهاي اقوام سامي تأثير گذاشته است و تقدس و هيبت آتـش در    النهرين بي  بين
گـاه    تجلي ،ديگر سوييسوزاننده و نابودكنندة دشمنان خدا و از ،سو كيازانديشة ساميان كه 

  ارتباط با آن نيست.  اوست بي
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 چين اساطير 3.1.4
بخشـد. در    اسـت كـه هسـتي را نظـام مـي      روايـي  فرمان ـ  ايزدهاي چين، آتش   در اسطوره

) و شـو  Huهاي هو (  نام بهرواي درياي شمال و درياي جنوب  اي كه دربارة دو فرمان  افسانه
)Chaosيعني  ،رواي درياهاي شمال و جنوب آذرخش (تركيب نام دو فرمان ) پرداخته بودند

نظـم و شـكل را هسـتي     ،نظمـي   بـا فرودآمـدن بـر بـي     ،معني آذرخش اسـت)  هب ،شو ـ  هو
ور   كـه طـي آن تيرهـايي شـعله    اسـت  آييني اشاره شده  يبخشد. در اين زمينه به مراسم  مي
نظمـي و    كردند كه تيرها نماد آذرخش و مشـك نمـاد بـي     جانب مشك پوست بز رها مي به
ها دژخيم و كيفردهندة آسماني   بين چيني آذرخش در .)70: 1384، شكلي است (كريستي  بي

 يباورهـا  درتقدس و خـداگونگي آتـش    .)179است و هنوز هم چنين نقشي دارد (همان: 
  رايج بوده است.نيز چيني 

 اساطير هند 4.1.4
آتش در اساطير هند الوهيت دارد و واسطة زمين و آسمان و انسان و خدايان است. آتش در 

آتـش كـه قربـاني را    ت ئـ هيشود. آگني خدايي است در   ستايش مي) Agniم آگني (نا هبهند 
دادن بـه   هعقيدة ايشان هنگام فدي بهدارد.   كند و چون كاهني به خدايان تقديم مي  دريافت مي

باور هندوان نيز عنصر آتش در همـة جهـان    درخورد.   ميديگر پيوند  آتش دو جهان به يك
كـرد   يدابه آسمان راه پ توان  مي او و ازطريقاست پراكنده است. آگني راه خدايان خوانده شده 

 هم بهمراتب عالم را  ،كه در سه مرتبة هستي متجلي است اين و نظربه )1367، ودا  ريگ گزيدة(
 .)70: 1362 يگان،شده است (شـا  يرمحور عالم تعب ينوع سازد  مي متصل مبدأ به و ،پيوندد  مي
  است. آتش گرمي حيات و ماية زندگي هر موجودي ،هندي باورهاي در

. و گياهـان اسـت   ،آگني نماد اخگر زندگاني و بنياد زندگاني انسان، حيوانـات، ماهيـان  
او پسر آسمان  .بركشيدن نماد لزوم نوكردن آفرينش است كردن و ديگربار شعله فروكش

و  ،هـا بـه خـدايان     دهندة قربـاني  انتقالو زمين، واسطة انسان و خدايان، پيامبر خدايان، 
  .)25: 1381، ايونس( دارندة مردم به نيايش خدايان استوا

هاي آفـرينش، جهـان و     اسطوره  آتش با امر آفرينش نيز پيوند دارد. در كهن ،براين عالوه
يابند. در روايتي   كه بر اقيانوس آغازين شناور است هستي مي موجودات آن از انفجار تخمي

، تخم زرين جهان، نماد آتش است و از درون آن روح جهـان،  ئي  يدهو ،هندهاي   از اسطوره
هاي هند نيز آتش وسـيلة آزمـون     مطابق اسطوره .)17: 1385يابد (هينلز،   پورشه، هستي مي
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گنـاهي و    كنـد. در حماسـة رامايانـا، سـيتا بـي       مـي  بدان را رسـوا و  ياوري است و نيكان را
سـيتا را يـاري كـرد تـا از آتـش      آگني  .كند  دامني خود را با فروشدن در آتش اثبات مي پاك

هندوان نيز ديده  باور درآتش  يبو تهذ كنندگي  اعتقاد به پاك .)97: 1381گذشت (ايونس، 
 بـه  بـاور  هـاي   نشـانه  ديگر از. كند  مي پاك را خطايا و گناهان آتش، خدايشود و آگني،   مي

 برگزاري از پس« :معتقدند ها  سوزاندن اجساد مردگان است. آن ها  هندي نزد آتش پااليندگي
 رود  مي باال آتش با چه آن و شود  مي مجزا ديگر  يك از مردگان بد و نيك سوزي،  مرده مراسم
 را هـا   يطانش ،نماد نور و خرد است يآگن ،هندوان نظراز .)53(همان:  »است عيب  يپاك و ب

  .)140: 1382سازد (ناس،   آن قرار دارد مطهر مي كانون در كه را اي  خانه و ،كند  مي طرد

  اساطير يونان 5.1.4
ايزداني براي آتـش   ـ   و يونانيان الهه داشتهاي يونان نيز قداست و اهميت   آتش در اسطوره

الهة اجاق  ،، خواهر زئوس)Hestia( آتش بود و هستيادرنظر گرفته بودند. هفائستوس خداي 
 گذاشتند آتش آن خـاموش شـود    گاه نمي  هر شهر يك اجاق ويژة هستيا داشت كه هيچ .بود

ي از بزرگـ  بخـش «ت. نام گرف »وستا«الهة آتش در اساطير روم  .)44 - 43: 1387، هميلتون(
هـاي وسـتا     ها يا كاهنـه   توسط وستالداري آتش جاودان او  تاريخ روم به نيايش وستا و نگه

واژة . كـانون خانـه بـود    و اجـاقْ  ها كانون هر خانواده خانه  بين رومي در. اختصاص داشت
 سبب بهآتش . )47 - 46: 1381 ،پرون( »معني اجاق يا آتش داناست به) Canon( التين كانون

مـرگ نيـز محسـوب    كنندگان و دشـمنان بيمـاري و     تقدس و اهميتي كه داشت از جاودان
شود كه دمتـر نـوزاد متـانيرا      ) ديده ميDemeterدمتر ( بارةاي در  شد. در داستاني اسطوره  مي

)Metanira (به  ) نام دموفـونDemofon ( كـرد و    بـا روغـن بهشـتي تـدهين مـي      روز هـر را
خواسـت آن پسـرك     گذاشت و به اين وسيله مـي   مي آتش فروزان انيم دررا هنگام او   شب

نـوعي جـاودانگي    مردن برآتشدر ادبيات شرق  .)66: 1387جواني جاودانه يابد (هميلتون، 
آيند. در روايتي   ميرند و از آتش برمي  و سيمرغ كه در آتش مي ،چونان سمندر، عقاب ؛است

كـه دژانيـر آن را بـه     ،) بعداز گرفتارشدن به رنج پوشيدن جامهHerakliosيوناني، هراكلس (
كند و   رود و تلي از هيزم فراهم مي  ) ميOetaبه قلة كوه اوتا ( ،بود  ته كرده خون نسوس آغش

آتـش بكشـد. در روايتـي ديگـر،      بـه خواهـد او را    با خفتن بر تل هيزم از خادم خويش مي
عقابي از  تئيه به، كند و در ماجراي خفتن بر آتش  ) صعود ميOlympaهراكلس به المپ (

يونان  باور مردم در .)163است (همان:  ،پدر هراكلس ،كه عقاب نماد زئوس كشد  يم پرآتش 
افروزي آتش را   هاي آتش  آتش موجب شفاي بيماري است. در باواريا، هنگام جشن ،و روم
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ارپايان بيمار شـفا  هكردند تا چ  آتش رد مي انيم از راافروختند. گله   ها مي  خصوصاً روي كوه
جز  .)739 - 738: 1387هر بيماري و باليي مصون بمانند (فريزر،  يابند و در عرض سال از

روستاييان در بسياري از نقاط اروپا از اعصـار بسـيار    ،شد  ها كه مرتب برگزار مي  اين جشن
آيـين   ،كرد  شان را تهديد مي  كه بيماري واگيري گله وقتيدور در مواقع بدبياري و اضطرار و 

  .)754د (همان: كردن  افروزي برگزار مي  آتش
  

 بازتاب آتش در اديان 2.4

شكل نور (كه از ملزومات آتش اسـت)   بهدر دين زرتشت، آتش تجلي خداست و خداوند 
تجسـم   ،(آذر) يكي از ايزدان، پسر اهورامزدابر زرتشت تجلي كرد. در متون زرتشتي، آتش 

 ؛17 و 2 بنـد  ،4 هـاي  ؛14 بند ،3 هاي( يسناو نمادي از نظم راستين اوست. در  ،حضور او
 پسـر اهـورامزدا سـتايش شـده اسـت      منزلـة  بـه آذر  )14و  2 بنـد  ،7 يها ؛11 بند ،6 هاي

مقـدس اسـت كـه نـه پرتـو       چنـدان  در آيين زرتشتي، آتش .)138 - 125: 1380 د،(پورداو
هنگـام نيـايش    بـه خورشيد بايد آن را ببيند و نه چشم غيرزرتشتي؛ حتي نفـس پرسـتندگان   

پنـام   يـز و پاسـبانان آتـش ن   خواننـد   يمـ  بـاژ  بهرا دعا  ،رو ازاين .را بيااليد ممكن است آتش
 ،شناسي مزدايي  اساسي دارد. بنابر كيهان نقش آفرينش در آتش كهن، باورهاي طبق. بندند  يم

گيـرد و    پايـان شـكل مـي     آتـش از نـور بـي    ،شده از دين زرتشتي اسـت  مشتقاي   كه شاخه
اي ديگر، آتش مسـتقيماً    آورد. در نظريه  وجود مي بهو سرانجام زمين را  ،خود باد، آب نوبة به

هـاي    از ديگـر نشـانه   .)377: 1375آورد (دوشن گيمن،   وجود مي بهها را   ها و انسان  بذر دام
 كـه  سـت ها  آبنـوة  آب يـا   خـداي  ،نپات اپم زرتشتيخداگونگي و الوهيت آتش در دين 

  شود.  ) نشان داده مي135ها (همان:   در آب روشن آتشي مثابة به
، براي اثبات مدعا »ور«آزمون آتش، با نام  در دين زرتشتي، آتش داور و پاالينده است و

رسـد آزمـون آتـش      نظـر مـي   بـه شود.   برگزار مي افراد نادرستيو نيز آشكاركردن درستي و 
زرتشـت   كـه  چنانشده است،   ز زرتشت نيز برگزار ميا پيشنيست و مختص دين زرتشتي 

خواهان آزمايش ايزدي (ور) شد. نمونة اين  اوستاخود و اصالت  ياثبات صحت مدعا يبرا
  .است رديابي قابل يزن يگرملل د هاي  افسانه و ها  در اسطوره آزمون

، در جهان مينوي، اهـورامزدا دو گـروه نيـك و بـد را بـا آذر      زرتشتي باورهاي براساس
همـواره پشـتيبان نيكـان و     آتـش  .)9: 51؛ 6: 47 ،هـا  گـات ( دهـد   فروزان پاداش و جزا مي

از » مـنش نيـك  «و نيروي » اشه«نيروي آتش به  ها  گاتموجب  بهرسواكنندة بدكاران است. 
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 دوسـتان  گـر   ياري و دشمنان گناه كنندة  يان، آذر نما34در سرود  .)4 :43 ،ها  گات(است آذر 
قـواي  «شت تشتي آمده است كه در دوران نوزادي زرروايتي زرت در .)4: 34 ،ها  گات( است

» ولي اهـورامزدا او را پـاس داشـت    ،كار بردند تا وي طعمة حريق گردد بهاي   اهريمن حيله
  .)19: 31 ،ها  گات ؛467: 1382(ناس، 

 تـورات كار رفته است و از مضمون آيـات   بهبارها  »آتش«در متون ديني يهوديان، واژة 
پـاك و لطيـف و از    نزد يهوديان حائز قداسـت و اهميـت اسـت. آتـش    آيد كه آتش   برمي

. شاهد اين مدعا آياتي است كه ضمن داردالوهيت  عتيق عهدعناصر چهارگانه است و در 
او آتشـي سـوزنده و   «از اوصاف و تجليات خداوند با عنوان آتش يـاد شـده اسـت:     ها  آن

 ديپد تشآ هاي  شعله او حضور دگيدرخشن«)؛ 24 ،4باب  :تثنيه سفر» (خدايي غيور است
 ،تـورات براسـاس   .)1 ،7 : بـاب تـواريخ  دوم كتاب ؛13 ،22 : بابيلئسمو دوم كتاب» (آورد

 ميان از خداوند). 6 - 4 ،3 : بابخروجسفر صورت آتش بوده است ( تجلي يهوه بر موسي به
 ي نـازل شـد  آتش بر موسـ  ميان از(ده فرمان)  يو احكام اله ينآتش با او سخن گفت و فرام

  .)13 - 11 ،4باب  :تثنيه سفر(
گيـري اسـت.    پـي  قابـل ها و مراسم نيز   بين يهوديان در آيين قداست و الوهيت آتش در

افروختن آتش و تقديم قرباني بر آن ازنظر ايشان ماية خوشنودي خداست و هدية سوختني 
بارها بدان اشاره شده است؛ ازجملـه در   توراتيكي از مناسك مهم دين يهود است كه در 

هدية سوختني قربـاني   منزلة بهاست كه خداوند به او فرمود پسرش را ماجراي ابراهيم آمده 
و  ،)9: 1( يـان الو سـفر  ،)41 ،26 ،18: 29( خروج سفردر  .)2 ،22 : بابپيدايش سفركند (

قربانگـاه نبايـد    كـه آتـشِ  آيات ديگر به تقديم قرباني بر آتش امر شده و تأكيد شده اسـت  
گونه باورها در دين زرتشـتي نيـز     مصداق اين ).13 ،10 ،6 : بابالويان سفر( خاموش شود

النهرين   دليل مجاورت دو تمدن ايران و بين بهها   رود اين مشابهت  د و احتمال ميوش  ديده مي
  بودن محدودة زماني بعثت دو پيامبر بوده باشد. نزديكو نيز 

سفرهاي در  توراتمطابق . گشايي خداوند است  نمايي و راه دين يهود نماد راهآتش در 
آتشين بـوده   وسيلة ستوني از آتش و ابر بهها ازجانب خدا   نمايي آن اسرائيل هدايت و راه  بني

) و تأكيـد  19 - 15، 9: بـاب  اعداد سفر ؛38 - 34 ،40 ؛22 - 20 ،13 : بابخروج سفراست (
ت اسـت  كـ در حر يهـود ش قـوم  يشـاپ يپ سـوزاننده  آتشـي ل مثـ  خداونـد كـه  است شده 

  .)3 ،9: باب تثنيه  سفر(
امر شده اسـت   توراتو در  است بوده قبول و تأكيدآزمون آتش در دين يهود نيز مورد

 .)28 - 27 ،5 : بـاب اعـداد  سـفر اسـتفاده شـود (   گناهي از آتـش   اثبات بي كه براي آزمون و
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 ،عتيق عهد در .است نيكان حامي) زرتشت دين(مانند  موسي شريعت در آتش براين، عالوه
 نـابودي  و مجـازات  وسـيلة  آتـش  چنـين  شدن آتش بر ابراهيم اشاره شده است. همبه سرد

 بخـور  هكـ  را نفـري  پنجاه و ستيدو آن و آمد ازجانب خداوند فرود يآتش«: است كاران گناه
  .)35 ،16 : باباعداد سفر» (ديسوزان ردندك  مي ميتقد

ها را   ت آنيشكا اوندخد .ت گشودنديشكابه خود لب  هاي  يسخت خاطر   هب لياسرائ قوم
ردن كاردو شـروع بـه نـابود    ةك گوشيآتش خداوند از  ،پس .هد و غضبش افروختيشن

 دعـا  آنـان  براي موسي كمك خواستند و چون ي، از موسهداد اد سريشان فريقوم كرد. ا
  .)3 - 1 ،11: باب اعداد سفر( دش متوقف آتش رد،ك

تـأثير اسـاطير    تحـت كـاران احتمـاالً    وسيلة مجازات گنه منزلة به توراتكاركرد آتش در 
  النهرين است.  بين

. شـود   مـي  ديـده  آتـش  انگاشـتن  مسـيح بين مسيحيان در مظهر  ردپاي الوهيت آتش در
 چلة شنبة يك نخستين در آتش برافروختن. است رايج مسيحيان بين در نيز   آتش هاي  جشن
 )733 - 728: 1387 فريزر،.. (. و يهوداسوزان، مراسم پاك، عيد شب اعتراف، شنبة  سه پرهيز،

بين پيروان اين دين در نقاط مختلف دنياست. در  همه نشان اهميت و توجه به آتش در
 تمثـالي . شـود   شنبة پاك، نيز جشنوارة آتش برگزار مـي   يك از پيشموسم عيد پاك، شنبة 

شدن ايـن   منسوخسوزانند و حتي با   ك ميدر آتش متبر يرا گاه يهوداموسوم به  چوبين
نامند. اين رسـم منحصـر بـه      مي» يهوداسوزان«سوزي را در بعضي نقاط   رسم خود آتش

 كه آن رغم بهدر كليساهاي يوناني نيز رايج است. فريزر معتقد است  ،كليساي التين نيست
 آتـش  در كـه  كسـي  جـاي  بـه  يهـودا تمثـال   قراردادن و نو آتش انگاشتنِ يحبا مظهر مس

ين دو ا يباستان يشةشده است، ر يدهمراسم كش ينبر ا يحيتاز مس يپردة نازك سوزد  مي
يك از اين مراسم را مسيح يا حواريون تجويز و سـفارش    توان دريافت. هيچ  عمل را مي

هاي عاميانـة كهـن دارنـد      هاي فراواني در رسوم و خرافه  عمل مشابهت دو هراند؛   نكرده
  .)733 -730(همان: 

كار رفته است و بـر مفـاهيمي چـون آتـش جهـنم،       بهبار  139 قرآنواژة آتش (نار) در 
اوصاف اهل جهنم، تشبيه خوردن مال حـرام بـه آتـش، خلقـت جـن و شـيطان از آتـش،        

ت آتش داللـت دارد. يكـي از   ئو تجلي خدا بر موسي (ع) در هي ،سردشدن آتش بر ابراهيم
آتش جايگاه ابدي  .)... و ؛71 واقعه:؛ 24: براي تحذير است (بقره قرآنكاربردهاي آتش در 

  ...). و ؛72: مائده؛ 39( بقره:   كساني است كه به خداي يكتا ايمان نياورند
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از اجنـه و پادشـاه    ،كه از فرشتگان مغضوب الهي اسـت  ،باورهاي اسالمي ابليس در
شان يده بود و ايخدا گروهى فرشتگان را از آتش آفر ،قرآنايشان است. براساس تفاسير 

ن فساد كردند يجان در زم. شان قرار داده بودين را جايگاه اينام كرده بود و زم »جان«را 
با گروهى فرشتگان مأمور كـرد   ،كه در آسمان عبادت بسيار كرده بود ،س رايو خداوند ابل

 فرشـتگان گشـت   ن جهان و سـاكنانش و يس مهتر ايازآن، ابل ن برانند. پسيتا جان را از زم
قـولي   بهتفاوت با آدم در مادة اولية خلقت و  سبب بهابليس  .)851، 4ج : 1356، طبري(

نهـاد و از   يانعصـ سـر بـه    وتكبـر كـرد    ،كه باالرفتن و سوزاندن است ،خاصيت آتش
  .گشت درگاه نامغضوب
 ؛32 :توبه( است »نور«است  كار رفته به قرآنخدا در  يكه برا يرياز صفات و تعاب يكي

ـ (  اسـت  يو شدت ظهور او در هسـت  آشكارگي تبيين براي تعبير اين و) 35 :نور ـ  ناب ، يعرب
آتـش بـر    اي از  صـورت شـعله   بـه مطابق آيات و تفاسير، نور خداوند  .)75، 2ج : ق 1422

بنابر موارد يادشده آتش در دين اسـالم دو جنبـة مثبـت و     .)9 - 7موسي تجلي كرد (النمل: 
ها و در جنبة مثبـت    گران و كيفر آن  دادن احوال عصيان نشان. در جنبة منفي براي داردمنفي 
  دهندة تجلي نور و قدرت خداست.  نشان
ابتـدا   شود بايـد گفـت آتـش در     يملل مختلف ديده م در اساطير كه موارديبه   توجهبا

شد و در ملل مترقي، با تكامل خـرد و دانـش بشـري از      يكي از خدايان پرستش مي منزلة به
مرتبة خدايي به درجة ايزدي رسيده اسـت. آتـش در اسـاطير سرچشـمة هسـتي و جـوهر       

بـر   عـالوه چنين سالح خدايان براي كيفـر بـدان اسـت و     زندگي همة موجودات است. هم
بـرد و صـاف و     داوري نيك و بد، پاالينده نيز هست؛ يعني پليدي و ناخالصي را از بين مـي 

  خالصه كرد: صورت بدينتوان   ميگرداند. دركل، كاركردهاي اساطيري آتش را   پالوده مي
  ؛و سرچشمة هستي ،فرينندگي، الوهيتخداگونگي، آ .1
  ؛دهندة هستي و نماد رستاخيز پايان .2
  ؛و سردشدن بر نيكان ،نيكان و بدان، جزاي بدكارانداوري  .3
  ؛ها  كردن از ناپاكي پاكها و   كنندگي شامل دشمني با پليدي پاك .4
  ؛جاودانگي و شفاي بيماري .5
  ه.و پاسداري از فرّ ،نمايي گشايي، راه  راه .6

ود. شـ   صورت مختصر ذكر مي بهكه  داردكاركردهاي آتش در اساطير و اديان اشتراكاتي 
در اديـان نيـز بـراي بيـان      .مقدس نماد الوهيت و تجسم خداسـت  مختلفآتش در اساطير 
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در  ،كه در اساطير كاربرد گسترده داشت ،كار رفته است. آتش آزمون بهاوصاف و تجلي خدا 
سوزاند.   لطف خداست نمي گناه را كه مورد  شود و آتش شخص پاك و بي  اديان نيز ديده مي

 يـد بر آتش و تأك يقربان يم. تقدشود  نيز در اديان ديده مي نمايي و پاسداري آتش كاركرد راه
 يمشـترك اسـت. در برخـ    يانو اد يراست كه در اساط يكاركرد يزآن ن داشتن  نگه  روشنبر 

يكـي از كاركردهـاي    ،آسماني و وسيلة مجازات بود و در اديان اي هكيفردهند آتش ير،اساط
كاران است. كاسـيرر از انديشـمنداني اسـت كـه ازديـدگاه       آتش سوزاندن و نابودكردن گنه

تفاوت فراوانـي بـين فكـر     و معتقد است   است اسطوره پرداخته ليتحل بهفلسفي و تأويلي 
 اي  ادوار زندگي خود با عناصر اسطوره اساطيري و انديشة ديني وجود ندارد و دين در اكثر

البته بايد يادآور شد كه  .)127: 1373 و از آن تأثير پذيرفته است (كاسيرر، است پيوند داشته
با اساطير دارد و بايـد آن را از ديگـر    بسياريتفاوت  در دين اسالم كاركردهاي آتش وجوه

ن مبـي  هاي آتش در اسـاطير و اديـانْ    اديان مستثني دانست. باوجوداين، مقايسة خويشكاري
بخشد كه   بين باورهاي اساطيري و ديني است و اين تفكر را نيرو مي بسيارياشتراك وجوه 

و درقالـب بـاور    هكاركردهاي اساطيري خود را حفظ كرد ،عنصر آتش در اديان، تاحدودي
  ادامه داده است. خود اتيح بهديني 
  
  كاركرد آتش در عرفان 3.4

هاي عرفـاني گونـاگوني پـا بـه عرصـة ظهـور         ها و نحله  از دورترين روزگاران تاكنون فرقه
جوي حقيقت و رسـيدن بـه   و ها جست  اند كه ويژگي مشترك همة آن  اند و از بين رفته  نهاده

و بـر عرفـان   اسـت  هاي عرفاني كه مدت مديـدي زيسـته     معرفت بوده است. يكي از نحله
م ايـن مكتـب از   ) است. نـا gnosticismگنوسيسم ( است داشته بسيارياسالمي نيز تأثيرات 

ها، آتـش اسـاس     عقيدة گنوسيست بهمعناي معرفت و شناخت مشتق شده است.  به» گنوس«
سرچشمة بنيـادي   گذار كهن گنوسي، گفته است كه آتش  آفرينش است. شمعون مغ، بدعت

كران است كه سرچشمة همة كيهان است  جهان هستي است. ازنظر او، آتش همان نيروي بي
چـه از آتـش    دارد؛ بخشي از آن دروني و بخش ديگر آشكار است. هرآنو سرشتي دوگانه 

پيداست ريشه در سرشت دروني دارد. سرشت آشكار شامل چيزي است كه ديدني اسـت.  
شـود. ازنظـر     گونة مينوي درك مـي  بهسرشت دروني شامل چيزي است كه در محسوسات 

و پوسـت ايـن    ،ها، برگ  هچون درختي عظيم كه تنه، شاخ هم ؛آسماني است شمعون، آتش
اما ميوة آن  ،روند  سوزند و از ميان مي  تجلي آتش است. شاخ و برگ آن در آتش مي درخت
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اش هسـتي يافتـه     درخت آتش براي ميوه و ثمـره  ،شدن است. پس ذخيرهسوزد و براي   نمي
ه اسـت.  آمـد  پديد خود ذات به يمتكناآفريده و است. بنابر اسطورة شمعوني، جهان از آتشِ 

ند از: عقل، انديشـه، صـورت، كلمـه،    ا جهان شش ريشة نخستين را كه عبارت ،اساس براين
هاي   آتش در آيين .)190: 1393پور،   و بازتاب از حقيقت آتش گرفته است (اسماعيل ،حكم
 خـود و  نهادن بربدندر آيين ميتراييسم، مهر آتشين هاست.   ف (عرفاني) يكي از پااليندهتشرّ
 .)172 - 170: 1393 ،ي(بـاقر  از شرايط ورود به مسلك مهرپرستان اسـت  افكندن درآتش را

تا خود را از قيودات بشـري رهـايي بخشـند. بـودا      شوند  پيروان آيين بودا نيز وارد آتش مي
دانـش   نيـز گزين آتش قرباني در آيين هندو كرده است كـه ايـن آتـش     آتش درون را جاي

ايـن   .)61: 1388، و نابودي پوشش تـن (شـواليه و گربـران    كننده است و هم اشراق  رسوخ
هـا و    دهـد پديـده    ن گذر از يك مرحلة تحول اسـت و نشـان مـي   رويكرد در بودائيسم مبي

درپـي رشـد    ،كه روزگاري نمادهاي آييني و اعتقـادي بودنـد   ،هاي موجود در طبيعت  نشانه
  اند.  اطني و دروني تبديل گشتهشدن به تكامل فكري به نمادهاي ب نزديكعقالنيت بشر و 

الدين رازي به انواع نمودهاي آن  نجمدر عرفان اسالمي، آتش كاربردهاي گوناگون دارد. 
  گونه اشاره كرده است:  در عرفان اين

گاه باشد كه نشان عبور بر صفت آتشى باشد، و گاه بود كه نشان گرمى طلب باشـد، و  
طنت بود، و يگاه بود كه نشان غلبة صفت شگاه بود كه نشان غلبة صفت غضب بود، و 

مـة صـفات   يشوق بـود كـه ه    ، و گاه بود كه آتش گاه بود كه نور ذكر بود بر مثال آتش
 چنانكت بود يهدا  قهر بود، و گاه بود كه آتش  كند، و گاه بود كه آتش بشرى محو مى
 محبـت   و گاه بود كـه آتـش   ،»آنَس منْ جانبِ الطُّورِ ناراً«  كه ،السالم هيعل ،موسى را بود

و لَو لَم تَمسسه نار نُور «  معرفت باشد كه  باشد تا ماسواى حق بسوزد، و گاه بود كه آتش
ـ  «  ت بود كهيوال  ، و گاه بود كه آتش»شاءياللَّه لنُورِه منْ  يهدينُورٍ   على لو ه ذ  ياللـَّ نَ يالـَّ

أَنْ بورِك مـنْ  «  مشاهده بود كه  ، و گاه بود كه آتش»رِلُمات إِلَى النُّوخْرِجهم منَ الظُّيآمنُوا 
لَها يفونْ حم 189: 1322الدين رازي،   (نجم» النَّارِ و(.  

آتــش در آثــار عرفــاي مســلمان كاربردهــاي بســيار دارد، امــا در ايــن جســتار فقــط  
كاركردهايي كه با اساطير و باورهاي كهن پيوند دارند موردبررسي قـرار گرفتـه اسـت. بـا     

كه ممكـن  ، ترين و پربسامدترين كاركردهاي آتش در متون عرفاني  آمده مهم عمل بهبررسي 
نـد از: نمـادينگي معرفـت، عشـق،     ا عبـارت  ،گرفتـه باشـند  تأثير اساطير شـكل   تحتاست 

  و پليدي. ،آفرينش
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 معرفت آتش نماد 1.3.4
شناخت  موجب يشكل بهبراساس متون عرفاني، آتش با كسب معرفت و دانش پيوند دارد و 

عنى ي؛ »العلم نار اللّه«دانش حقيقي است و ازنظر ايشان  شود. تعبير عرفا از آتش  و آگاهي مي
پيـر  ). 9: 1370 ،عارفـان  مقامـات حق است براى سوزاندن جهل و غفلت نفس (  آتشعلم 

ختى و از يافت با نور شناخت آمي  آتش، الهى«مهنه ادراك معرفت را آتش تعبير كرده است: 
تعبير بخاري از آتش نيـز شـهود يـا     .)58: 1382 (انصارى،» ختىيم قرب انگيباغ وصال نس

  مشاهدة دروني است:
هـاى او   اق اسـت. خـدره  يزدن او چو جوشش اشـت  زبانهمشاهدت است و   اصل آتش

قوى باشد هم خود را سـوزد و هـم     اشارت است و دود او عبارت است. چون آتش
ــاغ ــر غيار را. و چــون ضــعي ــد  يــف گــردد ب ــدارد، از خــود تعــدى نكن ر قــدرت ن

  .)115، 1ج : 1363بخاري،   (مستملي

او   در آتـش  كـه هر«شـود و    نمادين است و سوزاندن آن به معرفت منتهي مي اين آتش
ميبـدي   .)288: 1374(بقلـي شـيرازي،   » عودوار نسوزد كاله معرفت در منزل عشق نـدوزد 

معرفـت  مجمرة قومى درآمده و جان و دل خود در : «است تعبير كرده» دان آتش«معرفت را 
) و گـاهي نيـز تركيـب    472 ،5ج : 1371ميبـدي،  » (نهاده و سوختهمحبت   عودوار بر آتش
جالل حق مستهلك شـده   ةبوبكر شبلى روزى در مكاشف«برده است:   كار  بهآتش معرفت را 

 .)359(همان: » محبتاى يق دريمعرفت، غر  ق آتشيحر گشته، خود بىبود و ازخود
قرآنـي اسـت.    پردازي عرفا آيات و تفاسير  هاي نمادپردازي و مضمون  مايه  يكي از دست

اسـت. مـاجراي    قـرآن هاي متفاوت عرفا از آيات و روايـات    متون عرفاني مملو از برداشت
هـاي مختلفـي     ت آتش ازجملة اين مضامين است كـه برداشـت  ئتجلي خدا بر موسي در هي

معرفـت (يقـين)    آتش را در اين داستان خرد و سهروردي،   درپي داشته است. شيخ اشراق،
 شـه ياند واسـطة  بـه  عنـى ي؛ )20 :المؤمنون( ناءيو شَجرَةً تَخْرُج منْ طُورِ س« تعبير كرده است:

» برافـروزد  نـى يقيگرداند و چراغ  الهى ضيف قبول مستعد را معقوالت روغن وحاصل كند 
ويـژه   به   ها يادآور كاركرد آتش در اساطير  اين برداشت .)188 ،3 ج: الف 1375، (سهروردي

گران منظور  زيرا ازنظر برخي پژوهش ،ايراني است و با دين زرتشتي پيوند داردهاي   اسطوره
: زرتشت گويد  مي باره   ايندردانش و آگاهي بوده است. رضي  نْستياز آتش نزد زرتشتيان نخ

 از گويـد   مـي  كـه  دارد دسـت  در آتشي رود،  يگشتاسپ و فرزانگان م نزد بهبعثت كه  از پس
خـرد و   ،سوزاند  نمي را اطرافيانش و گشتاسپ و پيامبر دست كه ،آتش اين. ام  آورده بهشت



 1395، شمارة سوم، پاييز هفتمسال  ،نامة ادب پارسي كهن   42

 .)41: 1379(رضـي،   و نمـاد معجـزة زرتشـت اسـت     ياست كه تحفة بهشت يماندانش و ا
تـوان آتـش را نمـاد خـرد و       هوشنگ نيز مي دست بهبراساس اسطورة ايراني پيدايش آتش 

هايي از اين   هاي ملل ديگر نيز نمونه  اسطورهآگاهي دانست و مار را نماد جهل و تاريكي. در 
و آن اسـت  . ژان شواليه به ارتباط آتش با آگاهي و معرفت اشاره كرده يمنمادينگي را شاهد

و معتقد است آتش زميني نشانة خرد است، يعني آگاهي با است را با اساطير مربوط دانسته 
سوي معنويت است  نشانة جهش به سوي آسمان بهاش. آتش باالرونده   گري  تمام چندوجهي

در معتقدات زرتشتي، آتـش و نـور نشـانه و رمـز وجـودي       .)68: 1388(شواليه و گربران، 
صورت آتـش و نـور بـه آدمـي      بهو دانش است كه  ،خداوند و فرّ يا خرّه معرفت، حكمت

 ارديبهشـت  وسيلة بهنمودار و رمز آتش است و  ارديبهشت .)142: 1379پيوندد (رضي،   مي
 در. رسـيد  نوراالنـوار  بـه  بهمـن  ميانجي بهو  يافتبه عرفان و حكمت واال دست  توان  مي

 قـت ياز حق ،نـد ا جهـان هاي نخستين   كه از ريشه ،كلمه و ،انديشه عقل،گنوسي نيز  باورهاي
عرفـان   كننـده اسـت. در    چنين در آيين بودا آتش نماد دانـش رسـوخ   اند. هم  آتش گرفته شده

شده    كند با نور معرفت درآميخته و يكي دانسته  واسطة نوري كه ايجاد مي  اسالمي نيز آتش به
  توان گفت كاربرد آتش در معني معرفت و آگاهي ميراث اساطير است.  مي ،است. بنابراين

  آتش نماد عشق 2.3.4
يكــي از پركــاربردترين مفــاهيم مربــوط بــه آتــش در متــون عرفــاني عشــق اســت كــه بــا 

مثـل  «گويـد:    هايش در بسياري از آثار عرفاني به آتش تشبيه شده است. بخاري مـي   مترادف
ش يزبانه ب ،تر باشد قوى  . هرچند آتش است و مثل شوق چون زبانة آتش  محبت چون آتش

ازنظر عرفا،  .)220، 1ج : 1363(مستملي بخاري، » ش سوزديش زند، بيزند و هرچند زبانه ب
كـه رسـد سـوزد و بـه      گرى ننهد. هرجايكه باشد جز او رخت د رجااست؛ ه  عشق آتش«

 يآتشـ  عشـقْ  :گويد  القضات مي  عين .)97: 1341القضات همداني،   (عين» رنگ خود گرداند
ديگـر عرفـا نيـز     .)204 :سوزاند (همان  مي را خدا جز چيز همهعاشقان كه  هاي  است در دل

كه  ،هان هان« :كند  حجاب معشوق گردد نابود مي چه مانع و دانند كه هرآن  عشق را آتشي مي
  .)88: 1366(بقلي شيرازي، »  ل جان بسوخته استين آتش، پرّ جبرئيدر ا

باور انسان باستان بر اين بود كه آتش در  ،هاي ايراني گفته شد  طوركه ذيل اسطوره  همان
ان نيـز مشـاهده   باطن همة اشيا و موجودات (حتي جمادات) نهفته است. اين باور در عرفـ 

هـا    كـه در درون آن  دانـد   واسطة گرما و آتشي مي بهشود. غزالي پويايي و حركت اشيا را   مي
ناگرفتن بـود و   آرامحركت و   . و كار آتش نٍيتَنى من نارٍ و خَلَقْتَه من طلَقْخَ«تعبيه شده است: 
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اين گرمي و حرارت  عرفا،عقيدة  به) 107، 2ج : 1383(غزالي، » نه و آرام استيكار گل سك
سبب گرايي هستي به  عشق است. ايشان معتقدند حركت و كمال موجود در باطن موجودات 
مولوي معتقد است ايـن عشـق،   و است وديعه گذاشته شده  بهها   عشقي است كه در نهاد آن

  چونان آتش، در همة موجودات و مراتب هستي ساري و جاري است:
 فتـاد   جوشش عشق است كاندر مى   فتـاد عشـق اسـت كانـدر نـى       آتش

  )3: 1373(مولوي، 

است   حرارت صفت آتش«زيرا  ،داند  در پيوند ميهم  الدين رازي آتش و عشق را با  نجم
او معتقد اسـت آب و آتـش دو عنصـر     .)22: 1322الدين رازي،   (نجم» محبت ةيما  و آتش

  است:ند و آتش از عشق پديد آمده ا پديدآورندة جهان
از تـرس   ،ديعقل بـددل بـود بترسـ    ،مه كه از عقل بوديآن ن .م شديجوهر (اول) به دون

افـت، شـوق غالـب    يمه كه از محبت بود ازنظر محبوب غذا يبگداخت آب شد و آن ن
  .)34د آمد (همان: يپد  شعله برآورد، آتش محبت  شد، آتش

  صفت آتـش  مثابت هبدر قند چون ظلمت را «داند:   نيز عشق در نهاد بشر را ازلي مي وا
ـ  ارواح نهاد در محبت تخم كه ستين شك روح، در ميمحبت نهاد جملـه صـفات    از شيپ

دانـد كـه در همـة عـالم       حافظ هم عشق را موهبتي ازلي مـي  .)24(همان: » گر انداختنديد
  سريان دارد:

ــدر ازل پرتـــو حســـنت ز تج  دبـه همـه عـالم ز     آتـش  دا شد ويعشق پ   ى دم زدلـ
 رت و بـر آدم زد يـ ن غيا شد از  آتش نيع   تد ملك عشق نداشيكرد رخت د اي  لوهج

  )235: 1385 ،افظح(

ـ  يو صـفات جمـال   ياله يتتمام هو جلوه يك با خواست  مي خداوند  را اش  يو جالل
چونـان آتـش شـد و بـر      غيرت از حق. نداشت را تجلي اين توانايي ملك اما كند، آشكار

 تـرين   كامـل  انسـان  چـون  يعنـي  زد؛) كند منعكس را حق صفات تمام تواند  يانسان (كه م
را داراست و هم مظهر ذات و  يتجسمان ةو هم جنب يتمعنو ةاست كه هم جنب يموجود

اول، بـار   يـت ب به توجه بااوست، حامل بار امانت شد و  يو جمال يهم مظهر صفات جالل
از  يسملك خلقت ابلـ  با آتشهست؛  يتبادر ايهام ،دوم بيت در. است عشقامانت همان 
  .كند  يم يآتش را تداع



 1395، شمارة سوم، پاييز هفتمسال  ،نامة ادب پارسي كهن   44

كنندگي اسـت. ايـن كـاركرد      قبالً اشاره شد كه يكي از كاركردهاي آتش در اساطير پاك
كننده است، عشق نيـز چـون آتـش      آتش پاك .توان با آتش عشق مربوط دانست  آتش را مي

  كند.  مي زايل راسوزاند و هرچه جز معشوق   مي
 هرچه جز معشوق بـاقي جملـه سـوخت      آن شعله است كو چون برفروخـت عشق 

  )681: 1373(مولوي، 

  كند:  آيد پاالينده تعبير مي  واسطة عشق در دل پديد مي بهمالاحمد نراقي آتشي را كه 
 دل اگــر افتــاده گــردد صــاف و پــاك   تن در آتـش گـر فتـد گـردد هـالك     

ــي   شـود   ز اخگـر مـي   انگشـت  سـيه تن  ــي  دل ول ــر م ــوگرد احم ــود  گ  ش
ــي    آتــش تــن ليــك جانــان را ســزد     ــان را مـ ــش دل پختگـ ــزد  آتـ  سـ

ــه ــوخته   پخت ــه، س ــد، چــه پخت ــعله   اي باي ــه   ش ــدم افروخت ــا ق ــر ت ــان س  س
  )220: 1390(نراقي، 

در عرفان براي  ،كننده از گناه و پليدي بود  كه در اساطير پاالينده و تهذيب ،آتش ،بنابراين
تـوان گفـت تفكـر      و مـي است كار رفته  بهبردن هستي عاشق  بيان سوزانندگي عشق و ازبين

صورت آتش عشـق متجلـي    بهكنندگي آتش در اساطير و اديان در عرفان   سوزانندگي و پاك
  گشته است.

كننـده از گنـاه و پليـدي      الزم است گفته شود كه گروهي از عارفان هنوز به آتـش پـاك  
رفـتن گناهـان    تطهيـر و ازبـين   براياند و ازمنظر ايشان آتش دوزخ براي مؤمنان   معتقد بوده

 »‘و إِنْ مـنْكُم إِلَّـا وارِدهـا   ’ت به گذرى كه بـر دوزخ كنـد پـاك شـود:     يخبث معص«است: 
  انند: د ان را دو قسم ميياين دسته از عرفا اهل جهنم يا آتش .)606 ،1ج  :1371  (ميبدي،

ب راست نه يآتش تعذه شان بيا شدن درو ند، يايرون نيب  شان كه هرگز از آتشيقسمى ا
ـ  انشـ يا شـدن  دركه  ستا آنگر يقسم دشان است. يت در شأن اين آير را، و ايتطه ه ب
  .)123 ،3 ج(همان:  را بيتعذ نه راست ريتطه آتش

 جـوهر . اسـت  شـده  نهاده وديعت بهموجودات  ةآتش در درون هم اي،  باور اسطوره در
همـين آتـش   بشر و همة جانوران حرارت دروني يا غريزي و منبع فعاليـت افـراد    زندگاني

 در .)278 ،1 ج :1384(معـين،   است. آتش معنوي در نباتات و جمادات نيز سـاري اسـت  
طلبـي    كمـال  و سـيرورت موجب چه  عشق است و آن عرفا، اين آتش و حرارت دروْن باور

شود؛   گزين آتش اساطيري مي جاي بار نيست كه عشقْ نخستينهستي است عشق است. اين 
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باشـالر بـه    .)64: 1388داند (شـواليه و گربـران،     آيين تنتره نيز آتش را با قلب در پيوند مي
 شـده  جنسـي كامالً اي   و معتقد است آتش پديده است بررسي ارتباط آتش و عشق پرداخته

ترين فاصله   نخستين فرضية علمي براي توليد عيني آتش است و كوتاه عشقْ است. ازنظر او
اسـت   شـده  جنسـي شـدت   بـه اي   ميان پديدة آتش و توليد مجدد آن مالش است كه تجربه

چنين مار يكي از مشهورترين نمادهاي جنسي اسـت و كشـف    هم .)99: 1378(باشالر، 
كند و از اثـر    است كه براي كشتن مار سنگي پرتاب مي ي بودهحال درتوسط هوشنگ  آتش

در  .)230: 1394آيد (صافحيان و رشـيدآبادي،    خوردن سنگ بر سنگ ديگر آتش پديد مي
 يـزر داشته است. فر يوندو ازدواج پ يآن با بارور ياز رو يدنآتش و پر يزكهن ن يباورها

و  يبـارور  يبـرا  يينـي آ هاي  از جشن ياريآتش در بس يجوانان از رو يدنمعتقد است پر
ي حـد  بـه بـاور   يـن قـوت ا  .)731: 1387 يزر،(فر است مرگ و بيماري از ماندن محفوظ

ارپايـان را بـاردار   هجشـن هـم چ   امانده از آتشِج بهاست كه حتي معتقد بودند خاكستر 
عيني بر تجربة آتـش عشـق مبتنـي اسـت      استقراءاين  .زار و زنان را كند و هم كشت  مي

بنابراين، ريشة كاركرد آتش در معنـاي عشـق را بايـد در باورهـاي      .)113 :1378 (باشالر،
ازنظـر اصـحاب جمـال (عرفـان عاشـقانه)       اساطيري جست. شايد بتوان گفت عشـقي كـه  

نخستين مخلوق و محقق جمال سرمدي و جاري و ساري در همة مراتب هسـتي اسـت از   
گيـرد و عشـق همـان      هاي ايراني سرچشمه مـي   ويژه اسطوره بهباورها و اعتقادات اساطيري 

بـود.     آتش قدسي است كه روزگاران مديد پيونددهنـدة انسـان بـا خـدا و پاالينـدة پليـدي      
 درميـان  ها  قرن كه ،زرتشتي كهن اعتقادات از گرفته تئنش يباورها اقتضاي بهايراني صوفيان 
سـوزاند.    چيز را مي همهاند؛ آتشي كه جز خدا   اين آتش را عشق ناميده ،داشت رواج ايرانيان
گزين آتش در باورهاي اساطيري است و كاربرد آتش در  عشق در آثار عرفاني جاي ،بنابراين
  گرفته از اساطير است. تئنشنماد عشق  مثابة بهعرفان 

  آفرينش 3.3.4
يكي از مضامين مربوط به آتش در متون عرفاني پيوند آتش و آفرينش است. آتش يكـي از  

سه عنصـر   كنار در علم قديمدهندة عالم محسوس است كه مطابق  تشكيلعناصر چهارگانة 
و  انـد  آن قائل شـده  براي تري بيش اثر اسالمي، عرفان در اما .دارد يربر كار خلقت تأث يگرد

 ةاسـتفاد  با و اند  هاي آفرينش دارد به آتش داده  كه عنصر آب در اسطورهرا اصالت و تأثيري 
اسـالمي، نطفـة   شناسـي عرفـان     در هسـتي  انـد.   دانسته ه آنآفرينش را وابسته ب تمثيل و رمزْ

جوهري است متشكل از دو نيمة آب و آتش: آفرينش  
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با دخـان    قصد علو كرد آتش .ال داد تا از آب دخان برخاستيرا بر آب است  آتش ،پس
ب بماند از كثافت و فسردگى يآب در نش روى گرملطافت و  تيغا از .روى به علو نهاد

  .)33: 1322الدين رازي،   (نجم طبع

  ، آب و آتش مادة اصلي آفرينش آسمان و زمين است:ميبديتفسير در 
لَى الْماءع رْشُهكانَ ع ـ پد  از آب آتش پس. و د و از آن دخـانى  يد آورد تـا آب برجوشـ  ي

د يافرين بيد و از آن كف زميافرياز آن دخان آسمان ب العزّه رببرآمد و كفى بر سر آورد. 
  .)38 ،2ج : 1371(ميبدي، 

بـوده     تبع علـوم قـديم   تأثير تفاسير قرآني نخستين و به تحتها احتماالً   اشتگونه برد  اين
ثُم استَوى إِلَى السماء «وجود آمـد:   بهآمده است آسمان از دود  قرآنچه در  است. براساس آن

و خَانٌ يهدود و بخـار   .)11 (فصلت:» كه دود و بخار بودند ها پرداخت درحالي  : به آسماند
هاي آفـرينش موجـب     از ملزومات آتش است و احتماالً پيشينة آتش و نقش آن در اسطوره

مفسران از اين آيات بـه خلقـت از آتـش تعبيـر كننـد. انديشـة جـوهر اول و         است تا شده
و برخـي   اند گرفتن هستي از دو عنصر آب و آتش را احتماالً عرفا از تفاسير وام گرفته شكل
نقـش آتـش در    توان گفت  مي ،اساس اند. براين  اي اساطيري را نيز بر آن مزيد كردهه  انديشه

جاكه اين تفاسير  و تفاسير اوليه بود و ازآن قرآنيك نيمة جوهر اول متأثر از  منزلة بهآفرينش 
هـاي    به پيشـينة آتـش در اسـطوره     توجه باتاحدودي از روايات اساطيري متأثر بوده است و 

 گرفته از اساطير دانست. تئنشطور غيرمستقيم  بهتوان آن را   آفرينش مي

  پليدي 4.3.4
نفس در عرفان دشمن بزرگ آدمي است و عرفا براي تبيين پليدي آن از نمادهـاي مختلـف   

موجب سـوزانندگي و ضـررهايي كـه     بهيكي از اين نمادها آتش است. آتش  .اند  بهره گرفته
نفس تـو بـر مثـال نمـرود     « قول ميبدي بهدارد رمزي از سوزانندگي و مضرات نفس است. 

 .)274 ،6ج : 1371(ميبدي، » است ليتو خل سوختة دلاست و آن   نفس آتش ياست و هوا
يه تشـب  را بـه نفـس امـاره     ها آتش  برخي عرفا عناصر اربعه را به چهار نفس و ازميان آن

سوزي نفس از نماد آتش   سنايي براي تبيين جان .)424: 1376، نيشابوري (عطاراند  كرده
  بهره گرفته است:
ــت را ســو    ش مكــشيســوى خــو هبــاژدهــا را  ــه كشــد جان ــشي آك  ت

  )361: 1383(سنايي، 
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منزلـة عبـور از آتـش قلمـداد      بـه هـاي آن را    گرفتن نفس و خواسـته  ناديدهچنين  هم
اي نمودار پااليش است و موجب   هاي اسطوره  عبور از آتش در باورها و افسانهاند.   كرده

  شود:  رستگاري مي
 خـوش  ةد ز جـانش خنـد  يكى برآ   آتـــشز تـــا بنگذشـــت عاقـــل ا

  )468(همان: 

چه به عالم محسوس مربوط است از عناصر چهارگانـه تشـكيل    در انديشة عارفانه هرآن
 بـا  مجانسـت  و مالزمـت  واسـطة  بهآتش  ،بنابراين. ياستنفس و دن جمله ازآنو  است شده
 آن از عبـور  كـه  بينـد   مـي  گاهيرا آتش يااطالق شده است. عطار دن يزن يابه دن زمين و نفس

  و جاودانگي است: رستگاري به رسيدن
 ا ننگــرى تــو يــبــه آتشــگاه دن    و گر خواهى كز آتش بگذرى تـو 

  )223: 1355، نيشابوري (عطار

، بلكـه عنصـري بـراي    نيسـت شده آتش نماد پليدي  بررسيهاي   از اسطوره يك  در هيچ
كاركرد آتـش در عرفـان متـأثر از آيـات و روايـات اسـالمي و         كردن پليدي است. اين  پاك

ديني عرفا به آتش است. در دين اسالم، دو رويكرد منفي و مثبـت بـه    نگاه احتماالً ناشي از
بودن سرشـت ابلـيس    آتشيكاران و نيز  آن مجازات گنهد كه رويكرد منفي وش  آتش ديده مي

تـأثير   تحـت هاي نفس   جاكه در باور مسلمانان پرداختن به مطالب دنيا و خواهش ازآناست. 
يـا   ،براي بيان مفاهيم مذموم نفس و دنيا آتش (كه جنس ابليس، جـن  ،وسوسة ابليس است
تأثير نگرش ديني عرفـا بـه    تحتاين كاركرد  ،كار رفته است. بنابراين بهشيطان از آن است) 

  آتش است.
  
  گيري  نتيجه. 5

توان نتيجه گرفت كه آتش در متـون عرفـاني كـاربردي گسـترده       آمده مي عمل بهاز پژوهش 
ازنظر نگارندگان اين  ،باوهاي اساطيري است كه در پيوند با ،اما كاركردهاي نمادين آن ،دارد

  ند از:ا جستار عبارت
كند بـا نـور     واسطة نوري كه ايجاد مي  عرفان اسالمي آتش به در :معرفت نماد آتش. 1

كار رفته است. اين كاركرد آتـش   بهنماد دانش و معرفت  منزلة بهو  است معرفت درآميخته
ايرانـي و ديـن زرتشـتي، آتـش     هاي   در اسطوره :اي آن است  هاي اسطوره  مايه  يادآور نقش
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آتـش و نـور نشـانه و رمـز وجـودي      در معتقـدات زرتشـتيان،   نماد خرد و آگاهي است؛ 
صـورت آتـش و نـور     بـه و دانش اسـت كـه    ،خداوند است و فرّ يا خرّه معرفت، حكمت

انـد؛    عقل و انديشه از حقيقت آتش گرفته شدهبراساس عرفان گنوسي نيز ؛ شود  تصور مي
توان گفـت كـاربرد آتـش در      مي ،بنابراينكننده است.   در آيين بودا آتش نماد دانش رسوخ

هاي عرفاني كهن ايراني و غيرايراني پيونـد دارد و    معني معرفت و آگاهي با اساطير و آيين
  .آبشخور آن باورهاي اساطيري است ،درواقع
 در باور انسان اساطيري، آتش در بـاطن همـة موجـودات سـاري     :عشق نماد آتش. 2
و حرارت آن موجب جنبش و حركت اسـت. عرفـا ايـن نيـروي محـرك را عشـق        است
اند كـه ريشـة ايـن نمـادينگي را بايـد در        اما براي بيان آن از نماد آتش بهره برده ،دانند  مي

كنندگي آتش در اساطير نيـز بـا آتـش عشـق مـرتبط        كاركرد پاك چنين اساطير جست. هم
سوزاند و هرچه جز معشوق را زايـل    ون آتش ميكننده است، عشق نيز چ  است؛ آتش پاك

 ،ها  ازديدگاه برخي آيين. دانند  شده مي جنسياي كامالً   آتش را پديده برخي محققانْ .كند  مي
تـوان گفـت كـاربرد آتـش       مـي  ،مانند تنتره، آتش با عشق و قلب مـرتبط اسـت. بنـابراين   

 ي عشق ريشه در باورهاي اساطيري دارد.درمعنا

براساس متون عرفاني، آتش در آفرينش جهان مـؤثر بـوده    :آفرينش در آتش نقش. 3
   دانند. اين  اول آتش را يكي از دو مادة اولية هستي مي در نظرية جوهرِاست و برخي عرفا 

هـاي    به پيشينة آتش در اسطوره  توجه بااما  ،و تفاسير است قرآننگرش تاحدودي متأثر از 
زيـرا در برخـي    ،ير دانسـت اسـاط  تـأثير  طـور غيرمسـتقيم تحـت    بهتوان آن را   آفرينش مي

 دهندة هستي است. تشكيلاي نيز آتش مادة اولية   باورهاي اسطوره

هـاي نفسـاني از     براي تبيين پليدي نفس و خواسـته  ،در عرفان :پليدي نماد آتش .4
پليـدي  و سالح مبـارزه بـا   دارد آتش قداست  ،نماد آتش استفاده شده است. در اساطير

 ،و ابلـيس اسـت  كه جن از آتـش خلـق شـده     است است. اما در دين اسالم اذعان شده
چنين خـوردن مـال حـرام بـه      راهي اوست. هم سركردة اجنه، موجب فريب انسان و گم

و تأكيد شده است كه بدكاران در آتـش جهـنم سـوزانده     است خوردن آتش تشبيه شده
النهـرين آتـش وسـيلة مجـازات       مللي چون بـين هاي   كه در اسطوره شوند. باوجوداين  مي

ر انديشـة عارفـان   دبدكاران و دشمنان است، طبيعتـاً تـأثير باورهـا و روايـات اسـالمي      
تأثير اعتقـادات   تحتتوان   تر بوده است و اين كاركرد آتش در عرفان را مي مسلمان بيش

  اسالمي دانست.
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  نامه كتاب
  .كريم قرآن

  .كتاب مقدس
  العربي. التراث إحياء ، بيروت: دارعربي ابن تفسير .)ق 1422علي (  بن عربي، محمد ابن

  .كاروانتهران:  ،ماني آيين در آفرينش اسطورة). 1387( ابوالقاسم پور،  اسماعيل
 ، تهران: سروش.نمادين بيان اسطوره، .)1393پور، ابوالقاسم (  اسماعيل

، تصحيح محمد حماصيان، كرمان: نامه مناجات .)1382(ابومنصور محمد   بن  انصاري، ابواسماعيل عبداهللا
  .كرمان خدمات فرهنگي

  ، ترجمة محمدرضا باجالن فرخي، تهران: اساطير.هند اساطير .)1381ايونس، ورونيكا (
  ، ترجمة جالل ستاري، تهران: توس.آتش كاوي روان .)1378باشالر، گاستون (

  تهران: قطره.، باستان ايران هاي دين). 1393باقري، مهري (
 محمـد  كوشـش  بـه تصحيح هانري كـربن،   ، عبهرالعاشقين). 1366( نصر ابي بن روزبهان رازي،يش يبقل

  .منوچهري: تهران معين،
  ، تصحيح هانري كربن، تهران: طهوري.شطحيات شرح. )1374( نصر  ابي  بن  روزبهان ،شيرازي بقلي

  تهران: آگه.، ايران اساطير در پژوهشي). 1384بهار، مهرداد (
  ، ترجمة محمدرضا باجالن فرخي، تهران: اساطير.رم اساطير .)1381پرون، استيون (

تحليل نمادينگي آتش در اساطير برمبناي نظريـة  « .)1389دخت و فرزاد قائمي (  پورخالقي چترودي، مه
 ،ادبي ستارهايج، »فردوسي شاهنامةبا تمركز بر اساطير ايران و ، اي  ترازي و رويكرد نقد اسطوره هم
 .170 ش
 .اساطير: تهران ، بخشي از كتاب اوستا،يسنا .)1380( يمابراه د،پورداو

، »الگوي آتش در داستان سياوش ازمنظر گاسـتون باشـالر    تجلي ادبي كهن« .)1392پورشهرام، سوسن (
 .4 ش، 1 س، داستاني مطالعاتتخصصي  نامة فصل

تصحيح محمد قزويني و قاسم غني،  به، حافظ ديوان .)1385(الدين محمد  حافظ شيرازي، خواجه شمس
  تهران: زوار.
، »هـاي حـافظ    و ادبـي آن در غـزل   ،هاي اساطيري، مـذهبي   آتش و نمادپردازي« .)1391حبيبي، پريسا (
  ، تهران: دانشگاه شهيد بهشتي.ادبي هاي  پژوهش همايش ششمين مقاالت مجموعه

 ، ترجمة رؤيا منجم، تهران: فكر روز.باستان ايران دين ).1375( دوشن گيمن، ژاك
  ، تهران: بهجت.خسرواني حكمت .)1379رضي، هاشم (

پور، تهران:   ، ترجمة ابوالقاسم اسماعيلبابل و آشور اساطير .)1386( ژيران، ف. گ. الكوئه و ل. دالپورت
  كاروان.
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صحيح مدرس رضوي، تهـران:  ت، لشريعه طريقةو  الحقيقه حديقة .)1383آدم (  بن سنايي، ابوالمجد مجدود
  دانشگاه تهران.

: تهران كربن، هانري تصحيح ،اشراق شيخ رسايلالف).  1375( حبش بن يحيي الدين شهاب سهروردي،
  .فرهنگي تحقيقات و مطالعات ةمؤسس
: تهران اصفهاني، ابومنصور ترجمة ،المعارف عوارفب).  1375( حبش بن يحيي الدين شهاب سهروردي،
  .فرهنگي و علمي

  .11 ش، 4 س ،عرفان و اديان، »در عرفان اسالمي و زرتشتي آتش«). 1386شادالويي، سيما (
  ، تهران: اميركبير.هند فلسفي هاي  مكتب و اديان .)1362شايگان، داريوش (

  ، ترجمة سودابه فضايلي، تهران: جيحون.نمادها فرهنگ .)1388شواليه، ژان و آلن گربران (
بـا   مثنـوي بررسي بازتاب نمـادين آتـش در دو داسـتان    « .)1394صافحيان، محمد و زكيه رشيدآبادي (

  .41 ش، 11 دورة ،شناختي  اسطورهو  يعرفان ادبيات نامة فصل، »رويكرد تطبيقي
  .توس: تهران، 4ج  ،يغمايي حبيب كوشش به طبري، تفسير ترجمة ).1356( جرير بن محمد طبري،

  خانة مركزي. ، تهران: كتابنامه مصيبت .ق) 1354فريدالدين (عطار نيشابوري، 
  ، تهران: اسالميه.نامه الهي .ق) 1355عطار نيشابوري، فريدالدين (

  .دانشگاهي نشر مركز: تهران ،الطير منطق). 1373( فريدالدين نيشابوري، عطار
  علي، تهران: سنايي.  مشتاق، تصحيح حسين حيدرخاني الغيب لسان. )1376عطار نيشابوري، فريدالدين (

  ، تصحيح عفيف عسيران، تهران: دانشگاه تهران.تمهيدات). 1341محمد ( بن  القضات همداني، عبداهللا  عين
  ، تهران: علمي و فرهنگي.2، تصحيح حسين خديوجم، ج سعادت كيمياي). 1383غزالي، ابوحامد محمد (

  سكو، تهران: پيام عدالت.، براساس چاپ مشاهنامه .)1388فردوسي، ابوالقاسم (
  ، ترجمة مهرداد بهار، تهران: توس.بندهشن .)1385دادگي ( فرنبغ

 ، ترجمة كاظم فيروزمند، تهران: آگاه.زرين شاخة .)1387فريزر، جيمز جورج (
، ترجمـة بـزرگ نـادرزاده،    فرهنـگ  فلسفة بر درآمدي انسان باب در اي  رساله .)1373كاسيرر، ارنست (

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.تهران: 
  محمدرضا باجالن فرخي، تهران: اساطير. ة، ترجمچين اساطير .)1384كريستي، آنتوني (

  .تهران دانشگاه: تهران پورداود، ابراهيم كوشش به .)1354( ها گات
  تحقيق و ترجمة سيدمحمدرضا جاللي نائيني، تهران: نقره. . به)1367( ودا ريگ گزيدة

  تهران: اساطير.، 1ج صحيح محمد روشن، ت، التعرف شرح .)1363مستملي بخاري، اسماعيل (
 ، تهران: دانشگاه تهران.1، ج پارسي ادب و مزديسنا .)1384معين، محمد (

: تهـران  ،خوشـنويس  احمـد  شرح و ترجمه .)1370( بزرگ عارف سه از نفيس اثر سه: عارفان مقامات
  .مستوفي

  تهران: مركز. ، ترجمة عباس مخبر،النهريني  بين هاي  اسطوره .)1375(كال، هنريتا   مك



 51   )اي نمادهاي مربوط به آتش در عرفان هاي اسطوره ريشه(سير آتش از اسطوره تا عرفان 

كوشش توفيق سبحاني، تهران: سازمان  ، بهمعنوي مثنوي .)1373الدين محمد ( مولوي بلخي، موالنا جالل
  چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمي.

جلـد،   10اصغر حكمت،  تصحيح علي، األبرار ةعد و األسرار كشف .)1371اهللا ( ميبدي، رشيدالدين فضل
 تهران: اميركبير.

اصغر حكمت، ويراستة پرويـز اتـابكي، تهـران:     ، ترجمة علياديان جامع تاريخ .)1382ناس، جان باير (
  فرهنگي.و علمي 

  نا.  تهران: بي ،مرصادالعباد .ق) 1322محمد (  بن  الدين رازي، عبداهللا  نجم
  : نهاوندي.قمكوشش علي افراسيابي،  ، بهطاقديس مثنوي .)1390نراقي، مالاحمد (

 مجلـة ، »نمادينگي آتش و بازتاب آن در متون اساطيري و حماسي ايران« .)1384واحددوست، مهوش (
  .1ش  ،22 ورةد ،شيراز ، دانشگاهانساني و اجتماعي علوم

  اساطير.، ترجمة عبدالحسين شريفيان، تهران: رم و يونان اساطير .)1387هميلتون، اديت (
  تهران: اساطير. ،ترجمة محمدرضا باجالن فرخي ،رانيا رياساط). 1385هينلز، جان راسل (



  


