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 چكیده

آتش در زمان گذشته نقش مهمی در زندگی اقوام هند و اروپايی داشت؛ در زمان زرتشـت، نمـود طهـارت و پـاکی     

دگی اسـت. قـدرت و نیرومنـدی، درخشـندگی و فسـادناپذيری، پـاکی و       دانسته شد. اين عنصر در مزديسنا نماد زن

م.( 0120 -0000کنندگی، از ديگر عواملی اسـت کـه توجـه بشـر را بـه آتـش جلـب کـرد. گاسـتون باشـالر )           پا 

حال که به جهـان مـادی و    عین شناس، فیلسوف، منتقد ادبی و از ساختارگرايان آغازين فرانسوی است. او در معرفت

هـای   پرداخت. تأکید باشالر بر تحلیل پردازی شاعرانه نیز می انديشید، به دنیای شعر و شاعری و خیال وز میمسائل ر

توانـد   های کارل گوستاو يونگ است. در باور وی آتش، عنصری است کـه مـی   مربوط به تخی ل آتش، يادآور ديدگاه

درخشـد و در   و هم نمـود شـرن، در بهشـت مـی    به روشی دوگانه اعتبار يابد که ضد يکديگرند؛ هم مظهر خیر است 

توجـه  چهارگانه است که هر شاعری به يکی از عناصر  باشالر معتقدسوزد، هم راحت است و هم عذاب.  دوزخ می

حقیقـت،   . درعناصـر توجـه کـرد   اين دارد و برای بازشناسی شاعران اصیل، بايد به میزان نزديکی و دوری ايشان از 

شناسـی و   هـای علـم و روان   ْگرايی شالر، تربیت خواننده برای بهتر خواندن اثر و يافتن همهدف نقد ادبی گاستون با

هـای   ، به تفسیر و تبیین پندارهسیاوشکوشد با نگاهی به عنصر آتش در داستان  تخی ل در ادبیات است. اين مقاله می

 آغازين تخی ل انسان از نگاه فردوسی بپردازد.

 

 ستون باشالر، آتش، سیاوش.الگو، گا کهنها:  كلیدواژه

                                                 

 susanpooria@yahoo.com دانشگاه حکیم سبزواریزبان ادبیات فارسی،  کارشناس ارشد ∗
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 مقدمه
ايرانیان باستان عناصر چهارگانه )آب، باد، خـا   
و آتش( را بسیار گرامـی و مقـدس و ارزشـمند    

وجودآورنـد  هسـتی و    شمردند و آنهـا را بـه   می
اشتند؛ تا آنجـا کـه مـذهبِ    پند گردانند  جهان می

بیشترِ اقوامِ کهنِ ايرانی نیز همین عناصر طبیعـت  
. در میـان خـدايان؛ الهـۀ آب، آتـش،     بوده اسـت 

خورشید و آسمان از اهمیت بیشـتری برخـوردار   
 بـه برترين عنصر  (0)تشآ، بین عناصر در و بودند

 مـرز میـان  در حقیقت اين عنصـر،   آمد. شمار می 
آسـمانی و   ،چنـان پـا    آن بـود.  زمین و آسـمان 
 ،پیکی میان انسـان و ايـزدان   همچونباارزش که 
 .دبواحترام شايستۀ 
ــه        ــده اســت ک ــین آم ــین مزديســنا چن در آي

آتش جـاودانی    دارند دارنده و پاس نگاه ،زرتشت
نمـود فـروغ    ،آتـش  نیز در باور زرتشتیان .است

دلیل پـاکی   به»آتش  ايزدی و پسر اهورامزداست.
کننـــدگی، درخشــندگی، نیرومنـــدی و   و پــا  

ترين نشـان   فسادناپذيری در نظر زرتشتیان، کامل
در  (002: 0202دادور، )« .اســـــتخداونـــــدی 

اورمـزد  »های زادسپرم دربار  آتـش آمـده:    گزيده
هزار سالِ اول و بـه همـراه سـاير     آتش را در سه

هـزار   ها در عالم مینوی آفريد و در سه نمونه پیش
سالِ دوم که عالم مـادی اسـت آن را در تمـامی    

ــیش ــه پ ــده ســاخت  نمون « .هــای آفرينشــی پراکن
در يونان باسـتان،   (02: 0222، های زادسپرم )گزيده

ربايـد و بـه انسـان     پرومته آتش را از زئوس مـی 
گونـه کـه    آتش آن ۀشايد شعل . امادارد ارزانی می
شناسـی ژاپنـی آمـده اسـت از وصـلت       در کیهان

 مـین زيعنـی   ؛ايزانامی و ايزاناگی، زاده شده باشد
ه و خود، جان باختـه يـا   پديد آوردمادر، آتش را  

اسـت.   خدايان هندو تولد يافتـه  رژی()ان از نیرو
خـويش را در   بدين وجـه کـه خـدايان، نیـروی    

شـاکتی   ۀند و چنین الهـ ا هصورت آتش گرد آورد

ــد ــدا هرا آفري ــر ). ن ــار، پی در  (032و 030 :0232باي
و همچنــین  هــا طورهبراســاس برخــی اســايــران 

ــاهنامۀ ــی،  ش ــان  فردوس ــش در زم ــتین آت نخس
نهفتـه   مان آتشو اين ه آيد میدست  هوشنگ به
 های طبیعی است.  در پديده

 ه ولیکن ز رازــنشد مار کشت
 سنگ آتش آمد فراز ازين طبعِ

 (20، ب 0: ج0210)فردوسی، 

دسـتور   ،يافتن به آتـش  هوشنگ پس از دست
 :دهد که آن را نیايش کنند می

 ست اين ايزدی بگفتا فروغی
 ر بخـردیـپرستیــد بايد اگ

 (0/01)همان: 
فردوسی رسم پرستش آتش را به  گونه، يندب

 حـدی  تـا دهـد. پـس از آن،    هوشنگ نسبت مـی 
 بیشتر،و  شتحکم میانجی را داجا  هدر هم آتش

انسـان و   ۀو آتش واسـط  ؛آتشکده جايگاه نیايش
شـد،   کـه رازهـا پـیش آن گشـوده مـی      بـود  خدا

شد و پرسـتاران آن، رسـمی    سوگندها خورده می
ی آتـش را  نگهدار  ،و گروهی ويژه ندشتخاص دا

 .(222: 0231)واحددوسـت،   نـد گرفت مـی عهده  بر
 پیـدايی ، هـای ايرانـی   البته برخی ديگر از روايت

ـ  نسبت میها  گیاهان و رويیدنیرا به آتش  د. دهن
چون آتش از سايش دو تکه چوب بـه يکـديگر   

 کـه منشـأ   دونه پنداشـتن گ ايندم مر ،دش ايجاد می
افلــوطین در  امــا؛ آتــش، چــوب درختــان اســت

کـه   دهـد  توضی  مـی  0تاسوعات، گانه هساالت نُر
بايد آتش از قبل در عالم وجود داشته باشـد تـا   »

هـم   از مالش پديـد آيـد؛ بايـد اجسـامی کـه بـه      
زيرا ماده به خودی  ؛سايیم، حاوی آتش باشند می

بايــار، پیــر )« خــود، دارای چنــین قــدرتی نیســت

عنصــر اريــف و   بنــابراين ؛(032 -030: 0232
بـه  نهفتـه اسـت و    تمامی اشیاتش در آ غیرمادیِ

                                                 
1. Enneades 
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آتـش، خـودِ    حقیقـت  . دربخشـد  جـان مـی  آنها 
 همـۀ گـوهر زنـدگی    (030: همان). زندگی است

که هرگـز  است آتشی ، موجودات زنده و جاندار
 دوام و بقای جان است.   دنمومیرد و  نمی

، از پـنج نـوع   00، بنـد  03در اوستا، يسـنای  
نـه درود  برده شده و بـه هريـک جداگا  نام آتش 

 فرستاده شده است:  
الفد برزي سگون  )بلنگد سگوت یگا بگزرگ      

آتش معمولی که به آتش سـرخ و سـوزان    سودد:
 يا آتش بهرام معروف است.  

آتشـی کـه در    بد وهوفریان )تتد درونگيد: 
وجود و تن آدمـی اسـت و آتـشِ درون نامیـده     

 شود. می
 :هاد جد اوروازیشت )تتد مستور در روییدني

هـا و درختـان و گیاهـان      رويیـدنی آتشی کـه در  
 وجود دارد و مولد حیات جانداران است. 

آتشـی کـه در ابرهـا     دد وازیشت )تتد برقد:
صورت آذرخش يـا بـرق از دل     نهفته است و به
 جهد. ابرها بیرون می

هگد اسپنیشت )تتد فروزان در خانۀ سگرود و  
آتش ايزدی اسـت کـه در    افزونيد: تتد گ  ستاید

ان و در برابـر اهـورامزدا قـرار دارد    عرشِ جاويد
: 0232؛ کــــزازی، 200(: 0222) 0222 )پــــورداود،

002-020  .) 

های آسمانی نیز، پروردگار يکتا فروغ  در کتاب
بخـش جهانیـان    پايان، نوراالنوار و نـور هسـتی   بی

آتش ايزدی شده است. در باور زرتشتیان، خوانده 
وانـان و  بـه پیـامبران و پهل  تنها از طرف اهورامزدا 

 ن کـريم آبراساس قر .شد صاحبان کی بخشیده می
آتش بر موسی تجلی  ۀوسیل خداوند بهنیز  (1: )طه

در زمـین   خدا نشانآتش،  شتکرد. موسی باور دا
عشـق   ۀانسان را با الهـام و عاطفـ   وجودست که ا

 پـس  ؛(033و 032: 0232بايار، پیر )سوزاند  پا  می
 .افروزد می قربانگاه آتش /در محراب

و روشـنی  تابناکی سرشار از  زايران نیادبیات 
داليل الزم و و  است دانیجاوپاينده و اين آتش 

های مربوط بـه تسـخیر آتـش     افسانهکافی دربار  
بیـان شـده    هـا  ها و اسـطوره  افسانه روانکاویِدر 

کشـفیات  دقیق و روشنِ مبنـای  اما بررسی  است؛
 گرچه تحقیقات يونگ بـر آن  ،بشر پیش از تاريخ

ای  شیوه به ؛نوری درخشان و تابنا  افکنده است
گفتنــی اســت، باورپــذير، بررســی نشــده اســت. 

هـای   دربار  عنصر آتش در داستان سیاوش مقاله
فراوانی نوشته شـده اسـت؛ امـا دربـاره کـارکرد      
ــدی چــون باشــالر    ــر منتق ــش از منظ عنصــر آت

تصــوير  باشــالرپژوهشــی انجــام نشــده اســت. 
دانـد و   مـی چیـز   آغاز همـه و سر أمنشرا  شاعرانه

کـه   برسد؛ تـا آنجـا  لف ؤمتن به مکوشد تا از  می
اثـر هنـری    ۀمطالعـ بـرای   به نظر اين منتقد ادبی،

لزومی نـدارد زنـدگی يـک شـاعر و هنرمنـد را      
اگــر منتقــد بخواهــد  درحقیقــت،بررســی کنــیم. 

معنای واقعی اجزای اثر را برای مخاطب آشـکار  
جــوی و تکنــد؛ بهتــرين روش، پیگیــری و جســ

عناصر اربعه است که هنرمند در زمان خلـق اثـر   
انديشیده است. چراکه وی بـر ايـن    خود بدان می

باور است که برای عمیق انديشیدن بايد با عنصر 
 انديشید.  
 

 بحث و مباني نظري تحقیق
 . گاستون باشالر2

ــالر  ــتون باش ــک0120-0000)0گاس دان،  م( فیزي
لـم و  نظـر در فلسـفۀ ع   شناس و صـاحب  معرفت

منتقد ادبی نامدار و صاحب سبکی بود که شـیوه  
کرد.  دو راه و رسمی نو در تفکنر و نقد ادبی ايجا

او که از ساختارگرايان آغازين فرانسـوی اسـت،   
های تخی ل، مانند تصاوير مربـوط   به تحلیل شکل

                                                 
1.Gaston Bachelard 
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به ماده، حرکت، رؤيا و نیز تصاوير تداعی شـد   
ــا  و آتــش      عناصــر چهارگانــۀ آب، بــاد، خ

های مربـوط بـه    پرداخت. تأکید باشالر در تحلیل
هـای   تخی ل بر عناصر چهارگانـه يـادآور ديـدگاه   

 .کارل گوستاو يونگ است

او يقــــین دارد، عناصــــر معــــدودی بــــه 

دهد. بنـابراين بـه    پردازی آدمی بال و پر می خیال

هـا و تصـويرهای اصـلی     جوی مضـمون و جست

ناخودآگاه ادبیات و بازنمودن پیوند استوار آنها با 

ــت.  ــی پرداخ ــجمع ــر او درل تخی  ــاب  ،نظ بازت

  یبلکه نیروی خالق ؛انفعالی جهان مشهود نیست

مرجــع بــرای  چــارچوبِ داردســت کــه امکــان ا

ــیر داده ــراهم   تفس ــا را ف ــوم  .دآورَ ه ــوق »مفه ف

همـین ترکیـب عقـل و    در نظر وی، « گرايی عقل

د تـا  کوشـ  مـی باشـالر  . ل و مشـاهده اسـت  تخی 

 کردهبررسی  را دگانعران و نويسنهای شاتصوير

ايـن   .کند را کشف  یو بر مبنای آن دنیای جديد

تصوير يا خیال شاعرانه دعـوت بـه سـفر اسـت.     

توانـد بـا    سفر به دنیايی که منتقد می رایدعوت ب

 ياپردازیِؤل و رگیری تخی  شکل شیوهکردن  دنبال

ديگـر، سـبک     بیانی به. به آن قدم بگذارد ،هنرمند

حـافظ در   چون شـیو  در بیان انديشه، همباشالر 

ارائــۀ هــدف و مقصــود اســت. کــاربرد تصــوير، 

 طور کند و اين انديشه به انديشۀ حافظ را بیان می

 هاسـت. در  دقیق، متناسب با تصويرها و توصیف

حقیقت، انديشـه همـان تصـوير خیـال اسـت و      

. باشالر مطمئن است تصوير خیال، همان انديشه

 بخـش تخی ـلِ   ه ذات هستیک یمواد و عناصرکه 

شوند؛  ، همواره به دو صورت تصوير میاند مادی

 تخی ل، حیاتی دوگانه نیافتـه  ياریای که به  ماده و

ی نخواهد بود دار نقش ، از لحاظ روانی عهده است

عنصر . همزاد خويش را در شعر نخواهد يافت و

روح را تسخیر کنـد   ۀمادی برای اينکه بتواند هم

يعنی  ؛برانگیزددر ما ای را  دوگانهبايد احساسات 

مـا   ؛حال، مضمون سپیدی و سیاهی باشد عین در

بـرای  بنابراين از خود براند.  يارا به خود بخواند 

مبنـای  ، بايـد   يافتن تصاوير اولیه و اصولی جهان

تــا  يافــتدوگــانگی مربــوط بــه هــر تصــوير را 

 بـا ، سـپیدی و سـیاهی،   کژیو  یراستدرنهايت، 

: 0220)باشـالر،  . هم بپیوندند  بهو  هم يکی شوند

ــو، 02-2 ــو،  ؛2: 0233؛ همـ ؛ 002-012: 0202همـ

 (00-01: 0233لچت، 
 

 پردازي . عنصر تتد و خیال3

 اسـت کـه انسـانِ    هايی نخستین پديدهجزو آتش 

پیش از تاريخ به آن انديشیده و برای شـناختنش  

تصويرپردازی ايـن عنصـر   به حتی  و تالش کرده

آتش، دوگونه   پردازی دربار خیالپرداخته است. 

 در بردارند قلبی و هم  باورهای شاملهم  ؛است

عناصـر   ۀهمـ البتـه  . اسـت  واقعی و عینی دانشی

برای ما تداعی دوگونه را  تصويرهمین  ،ديگر نیز

، آتـش تنهـا   عناصـر  ۀامـا از میـان همـ    کننـد؛  می

ــده ــامع اضــداد و    پدي ــکارا ج ــه آش ــت ک ای اس

هـم در بهشـت   ؛ اسـت  (0)خیر و شـرن   گردآورند

 ،رو يـن ا از. سـوزد  درخشد و هم در دوزخ می می

 ؛يکی از اصول توجیه و تبیین عـالم اسـت   ،آتش

وجـود  انسـان و موجـودات   چون هـم در درون  

طبیعـــت و در جهـــان خـــارج. دارد و هـــم در 

 کننـد   دربـار  آتـش، بیـان   پردازی  خیالگونه  اين

و امیـد بـه زنـدگی    اسـت کـه در آن    (2)هنجاری

اند. آنچه فانی اسـت   هم آمیخته مر ، به ترس از

 نـابودی ايـن   امـا  ؛سـوزد  های آتش مـی  در شعله
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تام  زيرا مر ِ ؛و بقاست جاودانگی ۀانديش بیانگر

کـه هـیچ نشـانه و اثـری از      است مرگی ،و تمام

دهد که بـا   . باشالر توضی  مینهد جا نمی خود به

در  چنین هنجارهايی، برخی از آثار شـعری را  

تر در   تر و کامل صورتی جامع توان بهتر و به می

گونه، وحدت هر اثر شعری، بازتابی از  بدينکرد. 

وجود اين هنجارهاست و بـدون چنـین عـاملی،    

ــا هــايش  اثــر کــه از ريشــه جــدا شــده، ديگــر ب

ناخودآگاه جمعـی ارتبـاط نـدارد؛ پـس سـرد و      

 ،رو ايـن  ازرسـد.   مـی  نظر ساختگی و دروغین به

آنهـا،   ۀبسیار پديد آمدنـد کـه در همـ    های افسانه

اصلی واحـد اسـت و آن اينکـه آتـش، موجـب      

توانــد وجــود  آتــش مــی تطهیــر و تزکیــه اســت.

 . درخارجی را نیز بسوزاند تا ذات، تصفیه شـود 

کننـد  وجـود انسـان و     حقیقت، اين عنصر، پا 

: 0220باشـالر،  ) .طبیعت از پلیدی و ناپاکی است

 (21-02 :0232بايار، ؛ پیر 02-02و 12

 

 . تزمون تتد و سیاوش  2

دار از سلســلۀ ســومین شــاهزاد  نامــ (0)ســیاوش

ــان و  ــی کیانی ــیتيک ــول و   از شخص ــای مقب ه

ــوری ــاهنامه مح ــت ش ــامی دوران او . اس در تم

ــاهزاده  ــود، ش ــدگی خ ــه اصــول   زن ــد ب ای پايبن

پیمـان و باشـرف،    جوانمردی و پهلوانی، درستْ

حـال،   درعـین  دور از هرگونه لغزش و اشتباه و به

نام و ننـگ   آگاه است. رعايت دلیری فرزانه و دل

چنان مهم اسـت   نام، آن در نظر اين شاهزاد  نیک

  باختن و تـن بـه کشـتن    رفتن و جان که در آتش

 بیـان   سپردن در نزد او چندان ارزشی نـدارد. بـه  

ـ دی از نمـو ديگر، سـیاوش     ت انسـان در مظلومی 

بشر تالش ز اتصويری نیروهای اهريمنی و  برابر

ی ماندن است. سیاوش، کس بودن و پا  پا برای 

ای از قداسـت و   هالـه  در زمان مر ،است که تا 

تنهــا قهرمــان  همچنــین،مانــد.  مــیبــاقی پــاکی 

 مخاطـب همراهی و همـدردی  است که  شاهنامه

: 0230)رضـايی،   .انگیـزد  را تا انتهای داستان برمی

ــی، 020 ــتان   (02: 0230؛ رحیمـ ــی داسـ فردوسـ

چینی کوتاهی آغـاز   یاوش را با تمهید و مقدمهس

 کند:   می
 گـوی بیـدار مغـز    کنون ای سخن

ــآرای نغــز    ــتانی بی ــی داس  ...يک
 داســتان قان کنــونـفتار دهـــزگــ
 ...و برخوان و برگوی با راستانتـ

 نگر تا چه کـاری همـان بـدروی   
 بشـنوی  انمسخن هرچه گويی ه

 گـوی  درشتی ز کس نشنود نـرم 
 انـه مجـوی  جز نیکـويی در زم به 
 

 (0-2/2: 0210)فردوسی، 

توصـیف  با  ،داستانسپس ماجرای اصلی اين 

ـ  مناار زيبای   یشکار و دل باختن پهلوانـان ايران

و  گیـو  و طـوس شـود.   مـی به زنی زيبارو آغـاز  

ــه همــراهگــودرز  ــام ب ــه انآور ديگــر ن شــکار  ب

ـ  می نخجیرگـاه   بـه  یپـس از طـی مسـافت    .درون

وگـذار   ل گشتدر حا. رسند می و خرنمیسرسبز 

را بـه  آنهـا  نظر  ،زيبا و جوان دختری ،در مرغزار

را نـزد   آن دختـر پهلوانـان   کنـد.  خود جلب مـی 

 عاشق زيبـايی  ،شاه سوکاو. برند می س شاهوکاو

فرسـتد.   يش میخو شبستاناو را به  و هدش دختر

 ،جـــوان زنآن از پـــس از مــدتی  س وکــاو کی

 د.شو میفرزندی صاحب 
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 ردجهاندار نامش سـیاوخش کـ  
 برو چرخ گردنده را بخش کـرد 

 (32)همان:  
 

را بـه   ايـن کـود    پـرورش  زمین،شاه ايران 

و رسـتم نیـز، سـیاوش را بــه     سـپارد  مـی رسـتم  

ده و تمامی امـور رزم و بـزم را بـه او    سیستان بر

از پـدر،   ها دوری آموزد. سیاوش پس از سال می

 گردد.  سرانجام  نزد وی بازمی
  چنین گفت با رستم سـرفراز 
 که آمد به ديـدار شـاهم نیـاز   

 (02)همان:  
 

پس از بازگشت، سودابه، همسر کیکـاووس،  

شـود و او را بـه نـزد خـود      شیفتۀ سـیاوش مـی  

فرزنـدی   پیمـان وفادار به سیاوش که خواند.  می

. امـا همسـر   پـذيرد  است، اين درخواست را نمی

به هـوس و   ای، هر شیوهبه  کوشد میکیکاووس 

حقیقـت،   . درت يابـد میل نفسانی خـويش دسـ  

جان و تن است. سـراپا شـور و     سودابه سودازد

تالشـی   .بانوی سوداهاست شاه او .شورش است

ـ  بـه امیـال خـويش مـی     رسیدنبرای  اوکه  د، کن

و  جــدی یــلبســیار قدرتمندانــه اســت و ايــن م

و  تــر پررنــگرا ســیاوش   انگیــزتنهــا  نیرومنــد،

به روی، سـودا  هر  سازد. به گر می جلوه تر جذاب

نتیجه  بیبسیار خود، در پیشبرد اهدافش   با تالش

 ترگنـاه  سـیاوش آشـکار    بـی ماند و هر بار  می

را بـه آزمـون    سیاوش کوشد تا ؛ پس میدشو می

 . سپاردب)وَر(  (2)آتش

ــد  ج ــیش خوان ــودابه را پ ــدار س  هان
ــاند    ــتن نش ــیاوش بگف ــا س ــی ب  هم
ــر دوان   ــن ازه ــت ايم ــرانجام گف  س

 روان نگـــردد مـــرا دل نـــه روشـــن
ــد    ــدا کنـ ــز پیـ ــاتش تیـ ــر کـ  مگـ
ــد   ــوا کنـ ــرده را زود رسـ ــه کـ  گنـ
ــیش    ــودابه پ ــخ آورد س ــین پاس  چن

 خـويش  گفتار  به  گويم  راست  من  که
ــت  ــد درسـ ــرد بايـ ــیاوش را کـ  سـ

ـ    و تبـاهی بجسـت   دبکـر  دکه ايـن ب
 (021و  020-023)همان:  
ـ  توجهپادشاه ايران زمین با ، ترتیب  اين  به  هب

و خالق جهان بر  کهن که آفريدگار یرسم و آيین
خـود   فرزند ،رساند گناهان آسیب و گزند نمی بی

 :  خواند میرا به آزمونی بزر  فرا
ــاربان  ــا س ــود ت ــتور فرم ــه دس  ب
 هیون آرد از دشت صـد کـاروان  
 هیونان به هیـزم کشـیدن شـدند   
 همه شهر ايران بـه ديـدن شـدند   

 مـوی  به صد کاروان اشـتر سـرخ  
 جـوی همی هیـزم آورد پرخـاش  

 دبلنـــ دو کـــوه نهادنـــد هیـــزم
 وچنـد  شمارش گذر کرد بر چون

 (030 -000)همان:  
گناهی خود و رهـايی   برای اثبات بی سیاوش

 اوحتـی  .شـود  مـی گـذر از آتـش    آماد  م،اتهااز 
کـه اگـر    دشو ز مینیپدر  های نگرانیبخش  تسلی

از آن برايش سـاده و   عبورکوهی از آتش باشد، 
سـوی آتـش    بهپُرامید و با دلی  آسان خواهد بود

بار پـدر بـه وی    چشمان اندوه برابردر  و رود می
 که: دهد اطمینان می
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 مراســت بهــايی مــو زشــر پــر ســر
ــر ــی اگ ــاهم ب ــايی گن ــت ره  مراس
 گنـاه    هسـتم  کـار   زيـن  ايدونک ور

 جهـــان آفــــرينم نــــدارد نگــــاه 
ــه ــروی ب ــزدان نی ــی ي ــش نیک  ده

 تــپش نیــابم آتــش کــوه کــزين
 (220 -222)همان:  

پـاکی و   زمـودی ا ید کـه ن سـپ  یلباس ،سیاوش
زيرا آزمون آتـش،   د.کن میبر تن  ،استآاليشی  بی

گیرد.  برای اثبات پاکی باطن و درون فرد انجام می
شونده نیز پا  باشـد.   پس بايد ااهر و بیرونِ پا 

کـه بیـانگر   را تیزپـای سـیاهی   اسـب   او همچنین،
 گزيند:   برمی وی است، و سیاهِ تیرهبخت 

 ســپید هــای هشــیوار بــا جــام
 پر ز خنده دلـی پـر امیـد   لبی 

 يی برنشســته ســیاهزيکــی تــا
بـه   دمـ آهمی خا  نعلـش بر 

ــاه  مــــــــــــــــــــــــ
 

 (012 -012)همان: 

ـ د همراه با اسب خـو  سیاوش آتـش  سـوی   هب
پديـد  نا نهـای سـوزان آ   و در میان شعلهزد تا می
همگـان در  کـه    سخت و دشواری زمان د.شو می

س از پاما  د.شون می گرفتار بسیار دوهیانحزن و 
دون هـیچ آسـیب و گزنـدی از    سیاوش بمدتی، 
 آيد:  بیرون میآتش 

 زهــر ســو زبانــه همــی برکشــید
 کسی خود و اسب سیاوش نديد
 يکی دشت با ديدگان پر زخـون 
 که تا او کی آيـد ز آتـش بـرون
 چو او را بديدند برخاسـت غـو  
 که آمـد ز آتـش بـرون شـاه نـو     

 (202 -220)همان:  

آزمــونی ســخت و بــا چنــین  درحقیقــت، او
دامنـی خـود را ثابـت    ْ گنـاهی و پـا    بـی دشوار، 

 .  کند می

 دو گفـت شـاه ای دلیـر جـوان    ب
 روان که پـاکیزه تخمـی و روشـن   

ــا  ــادر پارسـ ــه از مـ ــانی کـ  چنـ
ــان پادشــا     بزايــد شــود در جه

 (202 -200)همان:   

 ای بـرای  یلهآتش و گرما وس گويد؛ باشالر می
  شـکالت بسـیاری از مسـائل و م  تبیین و توجیـه  

زيرا آنها يادآور خاطرات فناناپذير و  بشر هستند.
بخش انسـان   و سرانجامشخصی ساده  های ربهتج
زنـدگی، نمـود   اگـر   درحقیقت،. آيند شمار می به

 ،تبیـین و  ؛يابـد  است که به کندی تغییر می امری
آتـش   ۀوسـیل  پذيرد، به هرچه به سرعت تغییر می

  نهايـت  . آتـش مـافوق جانـدار )بـه    شود میمیسر 
هـم شخصـی و    اين عنصـر، زنده( است.  ،درجه

خودی و درونی است و هم عام و شامل و کلی. 
  پديـد و  يکی از اصول و مبادی تبیین عـالم پس 

  يشـر ترا  ۀ امـور تواند همـ  که میست  ا ممتازی
 (23: 0220باشالر، ) .کند

يکی از داليـل مهـم آزمـون    ديگر،   عبارت  به
ـ آتش را بايـد در طبیعـت دوگ   ويرانگـری و  » ۀان

در ايـن آزمـون   زيـرا   ؛آن جسـت « تطهیرکنندگی
کسانی را که در بند گناه و ناپـاکی   ،، آتشمینوی
و راسـتی و   کنـد  سوزاند و رسـوا مـی   می ،هستند

 رسـاند.  درستی نیکان و پاکـان را بـه اثبـات مـی    
گناهی خـود را آشـکار    سیاوش نیز برای آنکه بی

دوسـی  البتـه فر  بايد که از آتش بگذرد. سازد، می
يقین دارد آفرينند  گیتی، شاهزاده سـیاوش را از  

 فرن خويش آفريده است:   
 خـويش  مرا آفريننده از فـرن 

ــارين   ــد ای نگ ــان آفري چن
ــیش  زپـــــــــــــــــــ

 

 (2/013: 0210)فردوسی،
 ز فـر سیاوش فـرو مــاندند  
 بـه دادار بـر آفرين خواندنـد 

 (000)همان:  
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ايی ، آتش، روشننوربراساس بینش اساطیری؛ 
 همگــی نمــودی از وجــود اهورامزداســت. از   

 زنـد و  دل به آتش میراحتی  رو، سیاوش به همین
چنــین ی  راســتی و درسـتی، پــذيرا بـرای اثبــات  

 ردد.گ می یآزمون
 شـهريار  سیاوش چنین گفـت کـای  

 خوار که دوزخ مرا زين سخن گشت
 بســــپرم بــــود آتــــش گرکــــوها

 ...مازين تنگ خوارسـت اگـر بگـذر   
 (030 -030)همان:  

بـه  آتش اگرچه نابودکننده و ويرانگر اسـت؛  
هـای شايسـته نـه تنهـا آزاری      ارواح پا  و جان

ثبـات  ابلکه پاکی و کمال آنها را نیـز   ؛رساند نمی
ست و ا  پلیدی و ناپاکی نابودکنند  ،کند. آتش می

شود به شـکل خـود    با آن همراههر چیزی را که 
 ،آتـش ِ در هنگام آزمـون  دلیل همین . بهآورد درمی
، از ناپـاکی نیسـت   نشـانی وجود پاکـان  در چون 

آتشـی کـه سـیاوش    حقیقت  در بینند. آسیبی نمی
حـق و   ی ازنشـان کنـد،   ز آن عبور مـی راحتی ا به

راسـتی و  دل در گـرو  که سیاوش حقیقت است. 
ـ  محبـت عشق و  آتش سمتدارد به  درستی زد اي
د و اين عشق، سـربلن  زا  خلیل چونو هم درو می

 . آيد ون میپیروز بیر
هرگاه که تو خـود  »پندارند که  عرفا چنین می

آيد. حاجت نیايـد کـه    را پا  کنی، نور خود می
گويی نور از کجا حاصل کنم و چگونـه حاصـل   

يکی از اين دو نباشد نور  شود. هر آيینه آدمی بی
)خطیبـی  « .يا نار، چون نار رفت معین شـود نـور  

   (0/002: 0200بلخی، 
هـای   باشـالر، يـافتن ريشـه   هدف گونه،  بدين

ــی و تصــ ــتعا ويرهایعین ــاعرانه و اس ــای رهش  ه
بردن به اصل اين اعتقـاد اسـت کـه     اخالقی و پی

ــش ــد ،آت ــاکی  زداين ــس، هاســت.  ناپ يکــی از پ
سـت و  هابو  آتش زداينـد  ،ترين داليل اينکه مهم

کننـدگی   بر طهارت و پا  دلیلی مستندگندزدايی 
دلیــل  هايــن عنصــر بــ ،اســت. دوم اينکــه شــی 

از مطهـرات   ،هـا  ناپاکیها و  آلودگی گینابودکنند
 هزد شـخم  زمینِ  کنند پا  ،. آتشرود شمار می به

 ،هـای هـرزه   علـف  نسـوزاند با چون  .ستنیز ه
: 0220باشـالر،  ) شـود  موجب باروری زمـین مـی  

کننـد  مـاده و جـوهر      البته آتش، پـا   .(20-20
حقیقـت اگـر ايـن عنصـر،      روان نیز هسـت. در 

توانست  گاه نمی داشت، هیچ ن ويژگی را نمیچنی
ــروی    ــای خــاکی انســان و قلم ــین دنی رابطــی ب

رو، زرتشـتیان دربـار     اين شد. ازروحانی اهورا با
اين باورند که جهـنم و آتـش    سرنوشت بشر، بر

هــای ناپــا  و  ســوزانِ آن، مکــانی بــرای انســان
هاسـت. در ايـن    گناهکار به دلیل زدودن ناپـاکی 

هـای   سازیِ روح بعد از فرايند پا  ديدگاه، جهنم
ه، جای خود را به سـرزمین گسـترد  اهـورا    آلود
بـه   دهـد. بنـابراين آتـشِ نمـادين، بـا تمايـل       می

سـازی شـرن توسـط     جاودانگی، همیشه منطق پا 
گذارد. آتشِ احیاکننـده کـه    خیر را به نمايش می

با عمل و تقد س، درستیِ حرکت متعالی روح به 
ــد  ــايیمقص ــوي  نه ــی خ ــم م ــد، در  ش را رق زن

، تأثیرگــذار اســت؛ کــه همــان سرنوشــت انســان
: 0202)اسـفندی،  همزيستی جسمانی با اهوراست 

ــر. (02 -02 ــريم آدر ق ــز ن ک ــامی از ورود نی تم
وَإِن »چنـین يـاد شـده:    به آتـش جهـنم   ها  انسان

ثُـمَ   مَقْضِـی اً  اًموَارِدُهَا کَانَ عَلَ  رَبِکَ حَتْ مِنکُمْ إاِلن
و همه »؛«الَذِينَ اتَقَوا ونَذَرُالظَالِمِینَ فِیهَا جِثِی اً جِینُنَ

شـويد؛ ايـن    شما )بدون استثنا( وارد جهـنم مـ   
امــرا اســت حتمــ  و قطعــ  بــر پروردگــارت! 
سپس آنها را که تقوا پیشـه کردنـد از آن رهـاي     

که )از ضعف و  حال  در، بخشیم؛ و االمان را م 
« .سـازيم  در آن رها مـ   ،اند ذلت( به زانو درآمده

  (30 -30 :)مريم
در لحظـۀ  عشق و مر  و آتـش  حقیقت،  در
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. آنچـه گـذرا و   شـوند  عبور از آتـش، يکـی مـی   
، قربانگـاه کـردن خـود در    سپنجی است با قربـان 

شـود.   مـی و نـامیرايی  جـاودانگی   ۀمظهر و نمون
آنکه هـیچ نشـانی از خـود     کامل و تمام بی مر ِ
 پارشـدن و راه يـافتن  جا بگـذارد، ضـامن رهس   به

. هـر چیـزی را   شـود  مـی به عـالم علـوی    انسان
دسـت آورد.    چیز را به داد تا همه  دست بايد از می

آموزد، روشـن   می فردمعنای حکمتی که آتش به 
آنکـه بـه ترفنـد و مهـارت، از راه      از  پس»است: 

دسـت   چیـز بـه   عشق يا به تندی و خشونت، همه
و خـود را نیسـت   بايد همه را وانهی  آوردی، می

 (00: 0220باشالر، )« .کنی

 

  گیرينتیجه
است کـه کـالم شـاعرانه از چهـار       اين باشالر بر

آيـد و روشـنگر وجـودی     عنصر مادی پديد مـی 
. شـود  مان با بیان شاعرانه ديده مـی است که همز

ای  عناصر اربعه در داستان سیاوش، کاربرد ويـژه 
  و... از چهر، باد، خا دارد. آب، ابر، آبگون، آب

هايی هستند که در اين داسـتان نمـود    جمله واژه
تـرين   دارند؛ اما محور اصـلی داسـتان و پررنـگ   

عنصر آن، آتش است. باشالر با استناد به تصاوير 
کوشد نگرشـی عینـی بـه تخی ـل خـالق       ادبی می

داشته باشد و با استناد به تصويرهای ادبی آنها را 
اوير غالب در با معیار اسطوره بسنجد. تحلیل تص

رسـد و   محـوری مـی   هر اثر ادبی به يک اسطوره
اين موضوع سرنخی برای تحلیل عقـد  موجـود   

ديگـر، عناصـر     بیـانی   در اثر ادبی خواهد بود. به
ــوهری    ــطوره، ج ــای اس ــه در کارکرده چهارگان
دوگانه دارند و اين قـانون طبیعـت اسـت بـرای     
رسیدن به اتحاد کامـل بـا خداونـد. آنجـا ديگـر      

گانگی نیست. آتش اگرچـه ويرانگـر اسـت و    دو
شود؛ رمز جاودانگی نیز  سبب نابودی گنهکار می

 هست و چون گلستانی است برای راستان.  
شخصیت اصـلی داسـتان يـا مـنِ شـاعر، نمـود       

ــت؛ و    ــت اس ــتی و حقیق ــتی، درس ــشراس  ،آت
هـر چیـزی را    و پلیدی و ناپاکی است نابودکنند 

و  آورد د درمـی به شکل خو ،شود با آن همراهکه 
اثـری از ناپـاکی    شـاعر بوطیقای تخی لی  در چون
شـک   رساند و بـی  ، آتش به او گزندی نمینیست

او را به سـرمنزل مقصـود کـه همانـا جـاودانگی      
طبق روايـت فردوسـی؛ آتـش،     .رساند است، می
شخصـیت اصـلی داسـتان    « تولـد دوبـار   »سبب 
تولـد  »الگـوی   شود. فردوسـی بـا بیـان کهـن     می

تصويری از جنبۀ جاودانگی آتـش ارائـه    «دوباره
شاعر که سـودای جـاودانگی را در سـر    . دهد می

 که:   دارد، يقین دارد
 

 
 
 
 
 

 (02-2/00: 0210)فردوسی، 
واقع فردوسی با بیان اين داسـتان، گـويی    در

و در ضـمیر   کشـد  مـی تصـوير   آيند  خـود را بـه  
آورد که شـعرِ   ناخودآگاه خود روزی را فراياد می

مش را در ذهــن و انديشــۀ ملتــی جــاودان او نــا
انديشد شايد به آتـشِ حرمـان    خواهد کرد. او می

نهايــت  شــک در و عزلـت گرفتــار آيــد؛ امـا بــی  
سربلند از ايـن آزمـون، گـوهر انديشـۀ خـود را      

 کند. عرضه می
 
 :هانوشتپي
( و در پهلـوی آتـور و   Atarواژه آتش در اوستا، آتر ) .0

هــای مختلــف آديــش،  هجــهدر پارســی آذر، آدر و در ل

آتیش و تش آمده است. ريشۀ اين کلمه در سنسـکريت  

 ريازـدگانی بود ديـر زنـاگ

 م درازـم بمانين خرندبرين 

 ند زمـداری بمان میوه يکی

 همی نو شود بر سر انجمن
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به معنـی شـعله اسـت و صـفت خـدای       (Adriادری )

کـار رفتـه     شود، نیز به ( نامیده میAgniآتش که آگنی )

است. اين عنصـر کـه از میـان عناصـر چهارگانـه )آب،      

تر و سـودمندتر اسـت،    خا ، باد و آتش( از همه لطیف

ز مورد توجه اقوام و ملل بوده و در غالب اديـان  از ديربا

ــوده اســت   ــت خــاص ب ــار و اهمی ــايی دارای اعتب  .آري

 (  20: 0232)ياحقی، 

شـود کـه    نمادگرايی منفـی آتـش از آنجـا ناشـی مـی      .0

از جملـه   ها و اهريمن در آغاز آفرينش بر همۀ آفريده

آتش، تاخت و آنها را آلـوده کـرد. دودی کـه همـراه     

ـ   )بهـار،   .ری از همـین آلـودگی اسـت   آتش اسـت، اث

0220 :22  ) 

هـايی را کشـف    عقده روانکاوی آتشباشالر در کتاب  .2

کرد از قبیل: عقد  پرومته )عقد  اديپ حیات عقالنی 

آدمی(، آمپدوکل )معجونی که در آن عشق به آتش و 

-اند(، نوالیس )گرايش شـوق  تس از آن به هم آمیخته

ش پديـد آمـده اسـت(،    مندانه به آتشی که از راه مـال 

: 0220های آتـش( )باشـالر،    هوفمن )سمند در شعله

22- 22  .) 

يونان قديم در سده پـنجم   یلسوفاناز فقلس: ذانبا

ـ   را ترکیبیاو جهان . است (ق.م)  ۀاز عناصـر چهارگان

دانسـت و جمـع و تفريـق     خا  و آتش می ،باد ،آب

مهـر   ۀنتیج ،کون و فساد عالم است ۀعناصر را که ماي

 طبنا به شـراي و اعتقاد داشت که اين  ؛خواند کین میو 

شـوند. هرگـاه    مغلـوب مـی  گاه نیز غالب و گاه ،خود

و يابـد   برتری مـی مهر غلبه دارد جمعیت بر پريشانی 

ای  يابـد و دوره  تفرقه شدت می ،شود کین چیره  چون

 غلبــه کــین و  دور کنــیم، زنــدگی مــیکــه مــا در آن 

زندان روح و کیفـر  ، در حقیقتپريشانی است و دنیا 

 گناهان اوست.  

 امپـــدوکل: (Empebocleامپـــدوکل )  عقـــد

نخستین فیلسوفی بوده که خـودش را بـه درون کـوه    

 اسـت صـفات   آتشفشان امپا پرتـاب کـرد. او معتقـد   

منسوب به آتش يعنی شور حیـات و   دوگانه و متضادِ

آتـش از يـک طـرف     .انـد  هم پیوسته سودای مر  با

نمـاد پـاکی و    ،و از سوی ديگـر  رمز گناه و شر است

   : ذيل واژه(0233دهخدا، ) .است گیتطهیرکنند

رد بـا اقتصـاد شـبانی    گقومیِ بیابـان  زندگی اسب که در .0

نقشی بزر  داشت پس از ماندگار شدن آنان در اين 

افــزار  ســرزمین، همچنــان در صــل  و جنــگ دســت

های بزرگان که با کلمـۀ اسـب    ناگزير زيستن بود. نام

ب شده، نشان از منزلتی است که اين حیـوان در  ترکی

واقعیت و خیـال داشـته اسـت. سـیاوش بـه معنـای       

هاسـت   خـود، يکـی از ايـن نـام    « دارند  اسب سیاه»

ســیاوش اســب و ســپس (. 020: 0222)مســکوب، 

)شـاه( هـم بـاالتر     سوار اسـت. آنگـاه از حـد سـوار    

ــی ــدواروپايی را    م ــدايان هن ــی از خ ــای يک رود، ج

ــرد و ن مــی ــزی  گی ــدترين خــدای آســیای مرک یرومن

 (02: 0230، حصوری). شود می

شـمار   بـه « ور»هـای   آتش در ايران باستان يکی از گونه .2

مشـتق شـده و   « ورنگه»از واژ  اوستايی « ور»آيد.  می

د در اوستا و پارسی باستان به معنای بازشناختن، اعتقـا 

داشتن و باور کردن است و کلمۀ واور پهلوی و بـاور  

ی نیز از همین ريشه اشتقاق يافته اسـت )معـین،   فارس

هــای  ودوم گزيــده در بخــش بیســت (.0/033: 0222

زادسپرم از سه آزمون دينی ياد شـده اسـت. گـذر از    

آتش، ريختن فلز گداخته بر سینه و بريـدن شـکم بـا    

 (022: 0220)بهار،  .کارد، اين سه آزمون هستند

 
 منابع

تشري  » .(0202)اسفندی، اسفنديار؛ غالمی، فاطمه 
مجله ، «دوگانگی نماد آتش در آيین زرتشتی

 . 20. شماره های خارجی پژوهش زبان
. ترجمۀ روانکاوی آتش(. 0220باشالر، گاستون )

 جالل ستاری. تهران: انتشارات توس. 
. ترجمۀ جالل شعلۀ شمع(. 0233)ــــــــــــ 
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 ستاری. تهران: انتشارات توس. 
. دومینیک لوکور شناسی عرفتم(. 0202)ـــــــــــ 

)گردآورنده(. ترجمۀ جالل ستاری. تهران: دفتر 
المللی  های فرهنگی با همکاری مرکز بین پژوهش
 ها.  گوی تمدنو گفت

 پژوهشی در اساطیر ايران.(. 0220بهار، مهرداد )
 تهران: انتشارات طوس.

. به کوشش ها يشت [(.0222] 0222پورداود، ابراهیم )
 شی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.و بهرام فره

. ترجمۀ رمزپردازی آتش(. 0232پیر بايار، ژان )
 جالل ستاری. تهران: نشر مرکز. چاپ اول.

نشر  تهران:. سیاوشان. (0230)حصوری، علی 
 .چشمه

معارف بها  (. 0200حسین ) خطیبی بلخی، محمدبن
. 0جلد. ج0الزمان فروزانفر.  . به اهتمام بديعولد

 تهران: انتشارات طهوری. دوم. چاپ 
درآمدی بر (. 0202دادور، ابوالقاسم؛ منصوری، الهام )

. ها و نمادهای ايران و هند در عهد باستان اسطوره
 تهران: دانشگاه الزهرا با همکاری انتشارات کلهر.

. زير نظر محمد نامه لغت (.0233)اکبر  دهخدا، علی
 هنام [. لغتسوم معین. جعفر شهیدی. ]ويرايش

 .دانشگاه تهران :تهران دهخدا.
تحلیلی ؛ سیاوش بر آتش(. 0230، مصطفی )رحیمی

های فريدون. کاووس. سیاوش.  از داستان
تهران:  کیخسرو براساس شاهنامه فردوسی.

 شرکت سهامی انتشار.

پیشینۀ ايرانیان )از (. 0230، عبدالعظیم )رضايی
 دُر.  تهران: انتشارت باستان تا انقراب ساسانیان(.

)از روی چاپ  شاهنامه.(. 0210دوسی، ابوالقاسم )فر
 مجلد. ج 1 -0مسکو(. زيرنظر سعید حمیديان. 

 . تهران: قطره.2-0
مازهای راز (. 0232الدين ) زازی، میرجاللک

 تهران: نشر مرکز. )جستارهايی در شاهنامه(.
مترجم و مصح :  .(0222های زادسپرم ) گزيده

ان: مؤسسۀ مطالعات محمدتقی راشد محصل. تهر
 و تحقیقات فرهنگی. 

پنجاه متفکر بزر  معاصر )از (. 0233لچت، جان )
ترجمۀ محسن ساختارگرايی تا پسامدرنیته(. 

 حکیمی. تهران: خجسته.
سو  سیاوش )در مر  (. 0222) شاهرخ ،مسکوب

. تهران: شرکت سهامی انتشارات و رستاخیز(
 خوارزمی.

. ادب فارسی مزديسنا و(. 0222معین، محمد )
 . تهران: انشارات دانشگاه تهران.0جلد. ج0

های اساطیری  نهادينه(. 0231واحددوست، مهوش )
 .. تهران: سروشدر شاهنامه فردوسی
فرهنگ اساطیر و (. 0232ياحقی، محمدجعفر )

چاپ دوم. . اشارات داستانی در ادبیات فارسی
تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

مکاری سروش )انتشارات صدا و فرهنگی با ه
 سیمای جمهوری اسالمی ايران(. 

 

 




