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  چكيده
توارش را از هـم  اسـ دان سـتبر و     چنـ  زمـان كـه پوسـتة تُنُـك و نـه            را، آن  شـاهنامه هر داستاني از    

، يكسره  شاهنامهكه نامة شگرف    يم رسيد؛ چرا  هيچ شك و گماني به اسطوره خواه      ي ب شكافيم،فرو
  .ها وام ستانيده استاز اسطوره

 ،شـاهنامه گاه در برخورد با متني پهلواني، چونان         هيچ ،دانشناس كارشناس و ويژه   يك اسطوره      
هـا  بيني، بـه درون داسـتان    نگري و نازك  شود و با ژرف   ها نمي رنگي و فريبايي داستان   فريفتة رنگ 

شكافد، به ژرفاي آن راه     مين جستار هم، داستان سياوش را فرو      اي. گزارد مي جويد و آنها را    مي راه
يـازد و دليـل ناسـوزندگي آتـش و          اي زردشـتي دسـت مـي      ها، به اسـطوره   برد و در آن نهاني    مي

برپاية اين جستار، ارديبهـشت     . كندرسد و كندوكاو مي    برمي شناسانهنسوختن سياوش را اسطوره   
سو، گـوهر فـرّه     از ديگر .  مادي ارديبهشت بر زمين    نماد مينويِ راستيِ اهورامزداست و آتش، نمود      

 گاه ؛ و آتش هيچ   )نماد راستي (از آتش است و سياوش نيز پادشاهي است فرهمند و از جنس آتش              
  .سوزاندآتش را نمي
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   مقدمه
رويه، فرادست خواهـد     سويه و همه    ادب حماسي، آن زمان همه     ةگزاردنِ درست و سنجيد   

 و زمينه و بـسترِ      ،روشني و سنجيدگي ديد و شناخت      آمد كه بتوان زمينه و بستر آن را به        
پـرورد و سـرانجام     در دل اسطوره مي حماسه« .نيست »اسطوره«ادب حماسي چيزي جز   

كـزّازي،  ( » اسطوره مادري است كه حماسـه، زادة اوسـت         ،ني ديگر  به سخ  .آيد  از آن برمي  
1380 :18(.  
ـ . ها وام ستانيده است     ، يكسره از اسطوره   شاهنامه شگرف و نغز و حماسي       ةنام ر ايـن   ب

 و نه   )1( پهلواني و تاريخي بخش نمود     ،اي   را به سه بخشِ اسطوره     شاهنامهتوان    پايه، نه مي  
ها به درون برتـرين     اي براي ورود اسطوره     بند و بازدارنده  را    فردوسي »خردبارگي«توان    مي

اسطوره چونان خوني است كه در رگ و پي كالبـد            .دانست) شاهنامه(نامة پهلواني جهان    
  . رواني دارد و سرخي و زندگي خويش را از آن ستانيده استشاهنامه استوارستبر و 

توارش را از   ساچندان ستبر و      نه  تُنُك و  ة آن زمان كه پوست    ، را شاهنامههر داستاني از    
 بنـابراين ديگـر نبايـد       .هيچ شك و گماني به اسطوره خـواهيم رسـيد           هم فروشكافيم، بي  

 شـاهنامه اي   داستانِ كاوة آهنگر را تنها بخش اسطوره     ، يعني تا سرِ   شاهنامهبخش آغازين   
ة بــيخ و ســتبر و ســترگ، در همــبــه شــمار آورد؛ كــه اســطوره چونــان درختــاني گَــشَن

  . ريشه دوانيده استشاهنامههاي  داستان
ارز و     و كـم   ،تابـد   خردبارگي فردوسي ورجاوند، اسطوره را بر نمـي       د كه   ان  آن گروهي بر 

 و بـازنمودِ رواداشـت و توجيهـاتي خردورانـه بـراي             شـاهنامه اي    ارج بودنِ بخش اسطوره   
 الدين  كه ميرجالل  ت؛ چنان ها از زبان فردوسي، دليلي بر اين باورمندي اس         اي از داستان    پاره

  : يدگو مينامة باستان كزّازي، در ديباچة جلد سومِ 
انـد، يـا      ، نمـودي خردپـسندانه يافتـه      شـاهنامه ها و رخدادهاي شگرف و خردآشوب، در          پديده
هـا و رخـدادها،        در آنجا نيز كه اين پديده      .شان كاسته شده است   كم از شگرفي و شگفتي     دست

 فردوسـي كوشـيده   ،انـد  نموده ناپذير مي شان، دگرگوني اي  ادين و اسطوره نم  نابِ بر پاية سرشتِ  
نمونه را، استاد در آغـاز      . است كه رواداشت و توجيهي خردورانه براي آنها بيابد و فرادست دهد           

اي بـا خـرد سـازگار نيفتـد،            بيمناك از آنكه اين پديدة نمادين و اسطوره        »اكوان ديو «داستانِ  
  :نموده است و راز گشوده استاي خردورانه باز هيوچنين آن را به ش

 شناس دـو را مردم ب   ـر دي ـو م ــت
  

 ساـــ زدان سپ ـو ندارد ز يـ    ــي ك سك  
   )3/4 :1386كزّازي، (                          
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  : آورده استچنين  رنگ گُل تا رنج خار در كتابِ از  نيزسرّامي      
تابد و رونـدي مابعـدالطبيعي و فراتـر از            رد را برنمي  فرودسي شاعري خردگراست و اسطوره، خ     

سـراي بـزرگ باشـد         طبع اين حماسه   تواند مطلوبِ    بنابراين نمي  ؛كند   معتاد را ارائه مي    طبيعتِ
)1383 :62(.  

هايي كه فردوسـي گـرد آورده اسـت، اسـطوره            توان بر آن بود كه در همة داستان         مي
آيـد، كـه ديـدن و گـزاردن آن،            هـا ديـده مـي      انهاني و دروني در ژرفاي داست      ن اي  گونه به

  .هاست اي از اسطوره نيازمند درك و دريافت درست و سنجيده
سازي آنها  اند كه پاك   تنيده آمده  شاهنامههاي    داستان ها تا بدان پايه در بافتِ       اسطوره

هرچند، خردبـارگي فردوسـي بـا اسـطوره هـيچ           . بيرون است از خواست و توانِ فردوسي      
بيني انسان آغـازين و       كه اسطوره چيزي جز جهان     نخواهد داشت؛ چرا   اي  و جدايي ناسازي  
نهاد، گاه با ديدگاهي خردورزانـه        و همچنين استاد سخن، فردوسي پاك      اي نيست   اسطوره

  .نگرد به اسطوره مي
 در بـادي امـر حماسـي و          كـه  شـاهنامه هاي بخش پهلواني و تاريخي       بسيارند داستان 

 هـاي نهادشـناختي و فروشـكافتن پوسـتة برونـيِ           يك در پرتو كاوش    ل ،نمايند  تاريخي مي 
خوريم كه رمزگشايي داسـتان، در   هايي نغز و سره باز مي  ها، به اسطوره   رنگِ داستان  افسانه
سياوش يكي از آنهاست است؛ و داستانِآنستن و رسيدنِ به اسطورة درون گرو ج .   

ــستار ناســوزندگي آتــش ســياوش را از د شــناختي دينــي اســطوره«يــدِ در ايــن ج« 
م كـه   شـو   آور مي  ياد  بنيادين جستار،  ة پيش از درآمدن به تن     .نماييم  ميشكافيم و باز    برمي

 شـاهنامه بين پژوهندگان   از ديد باريك   گرم باشد، سخني است كه        ورِ  جستار بر  اگر بنيادِ 
 و  47-51 :1386؛ مـسكوب،    4/275: 1386 كـزازي،    .نـك بـراي نمونـه     (پنهان نمانـده اسـت      

اي نـو بـدان     گرم، كـه از زاويـه    رِليك نگارنده نه از ديدگاه آزمايش و       ،)57: 1369،  جيستاا
  .نمايدپيشينه مي روي اين جستار بي نگريسته است، بدين

  
  شناختي رمزگشايي داستاني، رمزگشايي اسطوره

 جدبسي    كرداري خويش، برگذشتن از آتش را مي       گويي و درست   سياوش براي اثبات راست   
روي و تندرست بـه نزديـك پـدر          آوردن به كوه آتش و گذشتن از آن، تازه         و پس از تاخت   
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گونـه   آمدن سياوش از آتش را در بيتي ايـن       وير، تندرست بيرون   فردوسي فرخنده  .شود  مي
  :گشايد نمايد و راز مي ميباز

 ودــــ  ب  زدانــي اكــو بخشايش پ  ــچ
  

 ودـــــ  ب نســـاش و آب، يكــــدمِ آت   
  

  )140: 1374فردوسي، (                 
رمزگـشايي  «هـا را بايـد       گونه رمزگـشايي   اين. مزگشايي بر بنياد كالبد متن است     راين      

هـيچ كوشـش و كاوشـي         آيـد؛ بـي      كه بر بنياد روند داستان گزارده مـي        يمنامب» داستاني
 داستان كـه همـان       غزِبردن به م   نهادشناختانه، براي فروشكافتن پوستة داستاني متن و ره       

  .اسطوره است
، رمزگـشايي   شاهنامههاي   بنياد آنچه پيشتر نوشته آمد، رمزگشايي راستين داستان        بر

اينكه پرسش شود چرا آتش به سـياوش         .شناختي است؛ و نه رمزگشايي داستاني       اسطوره
 درنگ، بر بنياد شناختمان از سياوش و بيتـي كـه گذشـت، پاسـخ                گزندي نرساند و ما بي    

دهيم چون سياوش پاك بود و اين خواست يزدانِ پاك بود كه آتش، سـوزندگي خـويش                 
 بـر بنيـاد چنـين       . داستاني اسـت   اي  به يك سو نهاد؛ پاسخي كالبدشناختانه و رمزگشايي       

 شـاهنامه هـاي     آيد و اسطوره     فرادست نمي  شاهنامههايي شناخت درست و سنجيدة        پاسخ
  .داريم امة باستان، باز بسته ميرا تنها به چند داستان آغازين اين ن

ي از بـازنمودن و     ريـ زشناسـانه، گ    ته و سنجيده و اسطوره    براي رسيدن به پاسخي سخ    
 بررسـي و    نـي اسـت كـه      گفت .هاي دروني اين داستان نـداريم       نشان دادن يكي از اسطوره    
هاي ديگري هم رهنمـون       هاي ديگر، ما را به اسطوره      ها و روي   كاوش اين داستان از سوي    

  .نهيم  به زماني ديگر واميآنها راسازد كه بررسي و كندوكاو  يم
اي  ، از سرشـت و گـوهري اسـطوره   شاهنامههاي ديگر   سياوش، چونان داستان   داستانِ

اي كه برگذشتن سياوش از آتش را بنيان ريخته و شالوده نهـاده               برخوردار است و اسطوره   
وش را بايـد بـر بنيـادِ بخـشي از           ناسوزندگي آتـشِ سـيا     .اي است زردشتي    است، اسطوره 

ـ            اسطوره ، و  »ارديبهـشت «ويـژه    ههاي آفرينش زردشتي، يعنـي آفـرينش امـشاسپندان، ب
 »آتـش «، يعنـي    »آخشيجان«بيني زردشتي دربارة يكي از چهار         همچنين بر بنيان جهان   

  .رمزگشايي نمود و آشكار داشت
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هـاي    د برافـزود كـه اسـطوره      پذير را بايـ     در پي آنچه نوشته آمد، اين نكتة نغز و درنگ         
تنهـا بـر همـة       زردشتي، بيش، بر پاية دين، بنيان آمده است و رنگي پرمايـه از ديـن، نـه                

  مايه پذيرفته است و بـازنمود آن،      ) دين( كه از آن     ،هاي زردشتي سوده آمده است      اسطوره
  .به فراخي و ژرفي، جستاري جداسر را خواستار است

  
  اي آتشرمزگشايي اسطوره

يكي از سـوي آتـش، و       : گشايي ناسوزندگي آتش سياوش، از دو سوي بايد گزارده آيد         رمز
هـاي     آتـش در اسـطوره     .رسـيم   نخـست سـويِ آتـش را برمـي         .سياوش دو ديگر از سوي   

يني و نمادين دارد و حتي ريشه و بن سـپندي           يزردشتي جايگاه و پايگاهي بس سپند و آ       
گرمـايي و گيرايـي آتـش        .رسـد   مـي ) و اروپايي هند  (و ورجاوندي آن به روزگاران آرياني       

بايست به نزد و نزديكِ نمود اهورامزدا، يعني ارديبهشت، آن جـاودان سـپند،                سپند را مي  
و نمودهــاي آن را داشــت بيــشتر، اهــورامزدا   بــراي روشــناز ايــن روي،. جــست و يافــت

  .نماييم ميرسيم و باز برمي
  
  )ناهورامزدا و نمودهاي آ( 1مزدا اَهوره
او . فريبـد    ميخورد و نه      كسي است كه نه فريب مي     .  است »سرور دانا «مزدا به معني      اَهوره

گونه پيونـدي نـدارد و         با بدي و رنج هيچ     ،هاست   سرچشمة همة نيكي   وخداي زردشتيان   
 رسد گردد و از جانب او به مردم مي        مي باز ،هرچه بدي و پلشتي است، به دشمنش، اهريمن       

مزدا، از سوي زردشت، نام خداي يگانة ايرانيان گرديد و بـه         اَهوره .)70و   69: 1386هينلز،  (
پابرجاسـت، داغ   هنـوز در هندوسـتان       آنـان    داييگروهِ پروردگارانِ آريايي، كـه مقـام خـ        

  .ناراستي زد
فقـرة  ) هـا   هفـت ( چهـل    ياَهوره، به معني سرور و بزرگ است و مزدا، در اوستا، يسنا           

ـ  »مـزد « نخـست،    ة فقـر  45، يسناي   ها گات  در خودِ  .است »حافظه«ي  معنبهنخست،    ه، ب
 و بـه    2اين كلمه در سانـسكريت مـذَس      .  است »ياد داشتن ه  به حافظه سپردن و ب    «معني  

                                                 
1. Ahura Mazda 
2. Medhas 
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ـ     بنابراين، وقتي  . است »دانش و هوش  «معني   كـار بـرده شـده، از آن    ه كه مزدا براي خدا ب
  .)33-1/35: 1377د، وورداپ( اند  خواسته»هوشيار و دانا و آگاه«معني 
  

  1ها اَمِشَه سپِنتَه
معنـي   بـه  »مِـش « است،ه از ادوات نفي     ك »اَ« :اَمِش سپِنت، از سه جزء پديد آمده است       

مـرگِ   بـي «: معنـي بـه  اَمِـش سـپِنت   بنـابراين . عني سپند و مقدسمبه »سپِنت«مرگ، و   
  .)70 و69 :همان(  است»سپند

  امـشاسپندانِ و  آينـد؛     مزدا به شمار مي    ، نمودهاي اهوره  )جاودانان سپند (امشاسپندان  
   :توان برشمردگونه ميرا بدينبنيادين 
  ؛مزداست  نمود خِرد اهوره،بهمن

  ؛مزداست ارديبهشت، نماد راستي اهوره
  ؛مزداست  شهريور، نمود توانايي و شكوه قدرت اهوره

  ؛مزداست ماد تحمل و بردباري اهورهاسپندارمد، ن
  ؛مزداست اهوره) كمال(ود بوندگي نمخرداد، 

  .مزداست مرگي و جاودانگي اهوره بياَمرداد، نماد 
امـشاسپندان، در اصـل وجـوه انتزاعـي و صـفات مجـرد              «نمايد كـه      بايستة گفت مي  

صورت فرشتگان    ليك بعدها به   ،اهورامزدا بودند و معناي اسمشان خود گواه اين امر است         
 ارديبهـشت و شـهريور،   ،اي كه بهمـن  گونه به؛)8: 1377زنر، ( »آورده شدند راديانِ سامي د  

اند و در      خرداد و امرداد، مادينه    ،نشينند و اسپندارمد    نرينه هستند و در كرانة راست او مي       
ايـن شـش امـشاسپند، بـر روي زمـين، نماينـدگاني دارنـد كـه                  .سوي چپ او قرار دارند    
  .نيز هستندپشتيبان و نگهبان آنها 

  ارديبهـشت، نگهبـان همـة    .ل و پشتيبان حيوانات سودمند در جهان است       بهمن، موكّ 
شهريور، پشتيبان فلزات    . او آتش است   ي اين جهان  ة است و نمايند   )2(هاي روي زمين   آتش

اسپندارمذ، موكّل زمين است و نماد ايـن جهـاني او            .است و فلزات نماد زميني او هستند      
ها و گياهان گيتـي هـستند و ايـن دو           نگهبانِ آب رداد و اَمرداد، به ترتيب،       خ .زمين است 

  .)15-17 :1376آموزگار، ( نمايندة رويش و زندگي زميني هستند  امشاسپند، توأمان،

                                                 
1. Amesha spenta 
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  راستي اهورامزدا؛ ارديبهشت و آتش
ست كه براي پاسخ بـه       ا  بهتر آن  ،اينك كه شناساندن امشاسپندان، به كوتاهي نوشته آمد       

 امـشاسپند را بـه فراخـي و ژرفـي        سياووش، ارديبهشتِ پرسش بنيادين ناسوزندگي آتش     
آمـده، سـخت، بـا      ميـان كـه پاسـخ بـه پرسـش بـه         تري باز نماييم و بـشناسانيم؛ چرا      بيش

  :ارديبهشت در پيوند است
) راسـتي (، به معني بهترين اَشَـه يـا اَرتَـه           )اَرتَه وهيشتَه يا اَشه وهيشتَه    (ارديبهشت امشاسپند   

پندان است و نمادي است از نظام جهاني، قانون ايزدي و نظم اخالقي             او زيباترين امشاس  . است
برگزارشـده، گنـدم بـسامان رشـدكرده و          خـوب  شـده، آيـينِ   گفته درست سخنِ. در اين جهان  

كـه  آنـان . هـا را زيرنظـر دارد      او نيـايش  . اي از ارديبهـشت دارنـد       مفاهيمي از ايـن نـوع، نـشانه       
اين امشاسپند، نه تنها نظم را در روي زمـين          . ندا  حروم از بهشت م   ،ارديبهشت را خشنود نكنند   

كنـد كـه      سازد، بلكه حتي نگران نظم دنياي مينوي و دوزخ نيز هست و مراقبت مـي                برقرار مي 
. نمايندة اين جهاني او آتش اسـت .  تنبيه نكنند،ديوان، بدكاران را بيش از آنچه سزايشان است      

  .)16: همان(اين امشاسپند مذكر است 
بهشت، در عالم روحاني، نمايندة صفت راستي و پاكي و تقـدس اهورامزداسـت و در عـالم                  اردي

  ي، نگهباني كليبـه  سـومين يـشت، مخـتص    . هاي روي زمين، بدو سپرده شده است    آتش ةماد
در روز سـوم  . دومين ماه بهار و سومين روزِ ماه، نـامزد اسـت بـه ارديبهـشت         . اين فرشته است  

انـد موسـوم    گرفتـه  در ايران قديم جشني مي، اتفّاق دو اسم با همديگر  ةواسط به ارديبهشت ماه 
   ).1/92: 1377، پورداود(اوست  هندهش گل مرزنگوش مخصوص بقول بهب. به ارديبهشتگان

  
 آتش نمود راستي و پـاكي        كه توان گفت   ميروشني  بهبرپاية آنچه تا اينجا نوشته آمد،       
ارديبهـشت، نمـاد و   : آيـد  گونه فرادست مي   برآيند، اين اهورامزدا بر روي زمين است و اين        

نمود مينوي راستي اهورامزداست و آتش، نمود و نماينـدة مـادي ارديبهـشت بـر زمـين                   
 آتـش همـان   يـا رسيم كه آتش، نماد راستي اهورامزداسـت؛ و     پس بدين برآيند مي    .است

  .راستي است
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 رامزداارديبهشت و آتش، نمودهاي آسماني و زميني راستي اهو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نمايد؛ آتشي كه از راستي       ميوشنگر، آبشخورِ آتش زميني را باز     نمودار زبرين، گويا و ر    
 فراسـويي و مينَـوي   ، سپس در ارديبهشت، نمودي آسـماني  ،گيرد  اهورامزدا سرچشمه مي  

رنگ و جاودانه، نامزد به آتـش، ديـداري و پيكرينـه             يابد و سرانجام در آخشيجي رنگ       مي
نمودي مينَوي و نمودي گيتيـگ      : به بياني ديگر، راستي اهورامزدا، دو نمود دارد       . دشو  مي

سـري آن،     آن، ارديبهشت است و نمـود گيتيـگ و ايـن           سريِ نمود مينَوي و آن   ). زميني(
، آتـش را  )زردشـتي (جنس و گوهر آتش، از راستي است و اگر پيـروانِ ديـن بهـي         .آتش

  . دارند ستايند و پاس مي  را مي»راستي و درستي«ع  درواق،دارند گرامي و ورجاوند مي
هاي زردشتي، ثابت داريم كه آتـش         تا اينجاي جستار، بر آن بوديم تا بر بنياد اسطوره         

اي   گونـه توان بر بنيان اسـطورة ديگـري هـم، بـه             اين باورداشت را مي    .همان راستي است  
تر، چنان بوده اسـت كـه       سپندي و ارجمندي آتش، اين آخشيج بر      : ديگرسان ثابت داشت  

خُـرده   در .انـد  اي نمادين، پـور اهـورامزدا انگاشـته        شيوههاي زردشتي، آن را به      در اسطوره 
  : آيد  اورمزد شمرده ميآتش پورِ، ، به فراخي و فراواني»آتش نيايش« بخشِ اوستا،

ه بهشت پاكان،   و از براي هميش   . پسر اهورامزدا، آنچه را كه كامروا سازد؛ اكنون       ! بده مرا اي آذر   
نيك و نام نيك رسم، و سعادت از براي روان           گونه رفاهيت، تا اينكه من به مزد       روشنايي و همه  

  .)135: 1386پورداود، (

  راستي اهورامزدا                     ارديبهشت
  
  
  
  
  
  آتش

 زميني

ينآسما
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اهـورامزدا   هـاي زردشـتي فرزنـد و پـورِ     تنها آتش، بر بنيـاد باورشناسـي و اسـطوره       نه
ن و دختـران وي      سـپند هـم، پـسرا      نِ كـه امـشاسپندان، آن جاودانـا       ،شناخته آمده است  

 ة فقـر  45 و يسناي    8 ة، فقر 31، يسناي   ها  گاتدر   .)70: 1386هينلز،  (شوند    شناسانده مي 
  :  آمده است4

 كـه  ، انديشه خود دريافتم كه تـويي سـرآغاز  ة دل نگريسته، در قوةكه ترا با ديد    همان !اي مزدا 
 كـه   ،]ارديبهـشت [تي   راسـ  ة كه تويي آفرينند   ]بهمن[ پاك    منشِ  كه تويي پدرِ   ،تويي سرانجام 

  .)151: 1384پورداود، ( اعمال جهاني  دادگرِتويي داورِ
كـسي  ! از دين راستين آموختم، اي مـزدا      . دارم از آنچه براي جهان بهتر است      ايدون سخن مي  

كـنش اوسـت     ، دختر نيـك   ]اسپندارمد[ منش و زمين    پدر برزيگر نيك  . كه آن جهان را بيافريد    
  .)524: همان(نگران را  همه بهنتوان فريفتن اهوراي

  
توان بدين برآيند رسيد كه چون ارديبهشت و آتش، پوران             مي ،برپاية آنچه نوشته آمد   

 . پس از يك گوهرند؛ و آن گوهر، راسـتي اهورامزداسـت           ،اهورامزدا هستند و برادر يكديگر    
  از جـنس و    ،ارديبهـشت ) زميني( چه پور اهورامزدا شناخته آيد و چه نماد گيتيگ           ،آتش
 راستي اهورامزداست؛ چراكه ارديبهشت نمودِ راستي اهورامزداست و آتش، نمـود و             گوهرِ

  .نمايندة ارديبهشت و هر دو در پيوند با راستي اهورامزدا
  

  اي سياوشرمزگشايي اسطوره
بايست   اينك مي . تا اينجاي جستار، سوي و روي آتش را گزارديم و گوهرش را باز نموديم             

را  زيان ماندن او    شناختي بي   ساختن گوهرش، دليل اسطوره     نبه سياوش بپردازيم و با روش     
  .به گاه برگذشتن از آتش بازگشاييم

  
   و آتش فرّه؛سياوش

، شـاهنامه در   . برخوردار از فَرّه است    اهنامهشست كه بر بنياد اوستا و        ا  اي  سياوش شاهزاده 
 مندي سياوش اشاره شده اسـت       مانند فرهنگ ايران، چند بار به فَرّه        اين نامة ورجاوند و بي    

  : كنيم  به دو نمونه بسنده ميكه
  يـــا فرّهــاوخش بـــه آمد سيـك    هيــشاه آگ اووسـد به كــو آمـــچ
 اوي رّــــد در پـــــودني ديــــبــسي ب    اوي رِّــــاالي و آن فــرز بـــدان بـــب

  )134و133: 1374فردوسي، (              
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  :  در اين باره آمده است72 و 71 ، بخش10ِ ة، كردزامياديشتدر  همچنين
آن فرّ بسيار ستودة زبردست، پرهيزگار، كـارگر        . ستاييم  فرّ كياني نيرومند مزدا آفريده را ما مي       

كه به كيقباد پيوست؛ و به كي اپيوه و به كيكـاوس و  : ساير آفريدگان استچست را كه برتر از   
  .)2/346: 1377پورداود، (سياوش تعلق داشت  به كيارش و به كي

 را آشـكار سـازيم، چراكـه         سـياوش  نمايد كـه جـنس و گـوهر فـرّه           سته مي باياكنون  
 خـود در    اوش سي .بسته است چ شك و گماني به فرّگي سياوش باز       هي  ناسوزندگي آتش، بي  

سوداوه كه از نژاد و دودمـان وي          به رازآلودگي و فراسويي خويش و فرّش، در پاسخِ         اشاره
گويـد كـه آفريـدگار او را از فـرّ خـويش آفريـده اسـت و در سـاية مهـر و                          پرسد، مـي    مي
  :داشت خود پرورده است نگاه

 شـــ رّ خوي ـــننده، از ف  ــريـرا آف ــم
  

 ويشخـــ  رّـــَ رورد و بنشاند در پ    ـبپ  
  )137: 1374فردوسي،  (                   

ري سكردار ديگر، از فرّهِ فراسويي و آن       چونان پادشاهان راست   سياوش،   جنس و گوهر  
 فَرّه از چيست كـه اينچنـين،        نماييم كه جنس و گوهرِ خودِ     اينك بايد باز  . و اهورايي است  

  .آيد تنها با راستان و نيكان و پاكان پيوسته و همبسته مي
بيني زردشتي، فَرّه، فروغـي       ويژه در جهان   هبر بنياد و بنيان باورشناسي كُهن ايران، و ب        

انـد؛ و بختيـاري و        از آن برخـوردار بـوده     كاران   درستايزدي بوده است كه تنها راستان و        
هـايي كـه بـراي        بـر بنيـاد نمونـه      .آمـده اسـت     كامگاري و بِشكوهي آنان را پذيرفتار مـي       

وهر و جنس فَرّه از     گ بدين برآيند خواهيم رسيد كه       ،شود  خنمان آورده مي  استوارداشت س 
  .آتش بوده است

    رم     زيدگينمونة نخست را از وپ آنجاكـه   5، فـصل    )هـاي زادسـپرم     گزيـده (هاي زادسـ ،
  : دهيم آورد، فرادست مي  زردشت سخن به ميان ميهدربارة پيدايي فَرّ

پرسـگي اورمـزد آمـد، از       ن كه زردشـت بـه هـم       چنان پيداست كه چهل و پنج سال پيش از آ         
فره زردشـت بـه شـكل آتـش از آن اسرروشـني             . فريني مادر زردشت، كه دغدو خواندند، بزاد      

از . فرود آمد، به آن آتش كـه پـيش او بـود، آميخـت             ) انتها كه جايگاه اورمزد است     روشني بي (
 به پيكر آتش پيدا بـود  سه شب در همة گذرهاي اطراف خانه،. آتش اندر مادر زردشت آميخت 

نيـز هنگـامي كـه مـادر     .  رهگـذران، نـوري بـزرگ، همـي ديدنـد       .)به شكل آتش متجلي بود    (
 آنگـاه فـروغ از او       ،رفـت  سبب وجود فره در او، چـون بـه راه همـي            به ،ساله شد  زردشت، پانزده 

  .)55: 1385راشدمحصل، () تابيد نور به اطراف مي(افتاد  همي
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 و فَرّه مـادر وي بـه        ،رّ زردشت به پيكر آتشي زميني شده است        فَ ،كه نوشته آمد   چنان
، شـاهنامه هايي از نامة خرد،       توان بر بنياد بيت     نمونة ديگر را مي    .تافته است   پيرامونش مي 
تافتـه    منـد مـي      فروغي ايزدي بوده است كه از پادشاه فَـرّه         شاهنامه فَرّه، در    .فراچشم آورد 

  :است
ــا برآم  ــين ت ـــچن ــرين سـ ـــد ب  يانالـ

  
 يانــــاه، فــرّ كــــهمــي تافــت از ش   

  )10: 1374فردوسي،     (        
  

گراييـده اسـت، فـروع فراسـويي فـرّه، در او تيرگـي                و اگر پادشاهي به دروغ و كـژي مـي         
  : گشته است گرفته و خاموش مي مي

ـــب ــد ــ ــره شـ ــرو تيـ ـــرّه ايفـ  زديــ
  

ــه ك   ـــبـ ــد و نابخــ ـــژي گراييـ  رديــ
  )12 :همان(                                        

  
، تأكيد و استوارداشتي است براي نشان       »تيره« و   »تابيدن« واژگانِ   ،دو بيت اين   برپاية  

  .دادن جنس و گوهر فَرّه كه از آتش است
در ايـران ساسـاني،     «: سـنجي  شناسي  اي است در زمينة واژه و ريشه         سوم، نمونه  ةنمون

هاي خُوره     و فَرّه هم در پهلوي در ساخت       »اند  ناميده   مي 1يني را خُوره  يهاي سپند و آ    آتش
  استوارداشـتي توانـد بـود بـر    اين پيوستگي نيز .)179  :1380كزّازي، (يا خُرّه آمده است  

  . آتش و  فَرّه گوهرِهمساني
  

  پيوند فرّه و راستي
برسـيم   بايد بدين برآينـد هـم        ،اينك كه باز نموديم جنس و گوهر فَرّه از آتش بوده است           

كه اگر آتش با راستي در پيوند و پيوستگي است و نمودي زميني از راسـتي اهـورامزدا و                   
 بايـد بـا     ، فَرّه هم كه آتشي ايـزدي و فروغـي اهـورايي اسـت             ،ارديبهشتِ امشاسپند است  

كـه   چنـان ). راسـتي (سـتانِ آن      راستي در پيوندي سرشتين باشـد و همچـون آتـش، وام           
ست كه آتـش     ا است و اين اَشا و راستي      زردشتي از راستي  بيني    زورمندي آتش در جهان   

ستاني آتش از راستي را، در خُـرده اوسـتا،           اي از وام    چنين نمونه  .كَشد  پرورد و برمي    را مي 
  : خوانيم بينيم و باز مي  مي»آتش نيايش«بخش 

                                                 
1. xvarrah 
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 آرزومنـديم    تو اي اهورا، كه از پرتو راستي زورمند است، از آن نيرومندي كه وعده شده،               از آذرِ 
شـكنج   به يـك اشـارة تـو    شناس، آشكارا خوشي بخشد؛ اما اي مزدا، بدخواه را بنا       كه به پيمان  
  ).136: 1386پورداود، ( مريي دهد

دهيم تا ثابت داريم كه فَرّه هم، ماننـد آتـش از جـنس                هايي فرادست مي     نمونه  اينك     
  : راستي است و با آن در پيوند

  
  كدهااژي: نمونة نخست

دهاك ماردوش، زورمندترين دروغي است كه اهريمن براي نابود ساختن جهان مادي              اژي
  :چنين آمده است، 37، بخش 6، كردة »زامياد يشت« كه درچنانفريد؛ آ

غ بـسيار   رو ايـن د   ،چشمِ هزاردستان را شكـست داد     كله، شش پوزه، سه  سه دهاكِ  فريدون، اژي 
ن دروغ بسيار زورمند را كه اهريمن برضد جهان مـادي            اي ،قويِ ديوآسا و خبيث فريفتار جهان     
  .)2/336: 1377پورداود، (بيافريد، از براي فناي جهان راستي 

دهاك ماردوش، از دروغ مايه گرفته است و گوهرش ساخته آمده از دروغ اسـت و          اژي
 توانـد فراچنـگ   روست كه فَرّه از جمشيد گُسسته آمده و به گرشاسب پيوسته را نمي           ازآن

  .ماند بهره مي آورد و از آن بي
تواننـد در     دهاك از دروغ؛ پس اين دو ناساز نمي         فروغ فَرّه، از راستي است و گوهر اژي       

توانـد    نمـي ،از راسـتي و اَشاسـت  كـه  جنس و گوهر فَـرّه   . هم باشند هكنار هم و پيوسته ب    
  .هاد را برتابدنِ دروغدهاكِ اژي

 دهـاكِ   توانـد اژي     تنهـا كـسي كـه مـي        اي نيك شايـستة درنـگ آن اسـت كـه،            نكته
نهاد را كه براي ربودن فَرّه پيش تاختـه اسـت، پـس برانـد، ايـزد آذر                  سرشت و دروغ   دروغ
 و آسـيمه و     هدهاك را، سـتوهيد      اژي  تا شود  ايزد آذر است كه در فرجام كامياب مي        .است

  .ستشك، دشمن دروغ همو هراسان پس براند؛ چراكه گوهر آتش از راستي است و بي
دهاك و ايـزد آتـش         به نبرد و ناورد اژي     زامياد يشت ، از   50 تا   46هاي    ، بخش 7كردة  

  :آوريم چشم مي را فرا پردازد كه بخش پسين آن مي
پوزه، اگر تو اين فـر       پس رو، اين را دانسته باش تو اي اژدهاكِ سه         : دهاك گفت   ايزد آذر به اژي   

در روي پـوزة تـو شـعله        . ن تـرا از پـي بـسوزانم       نيامدني را به جنگ آوري، هر آينه مـ         دست به
طوري كه تو نتواني در روي زمين اهورا آفريـده خـروج كنـي از بـراي تبـاه كـردن                      برانگيزم به 

هـا را پـس كـشيد؛ چـه آذر           دهاك در انديشه از خطر زندگي، دسـت         آنگاه، اژي . جهان راستي 
  .)340 :نهما( سهمگين بود
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   جمشيد: ة دومنمون
شـاهنامه  ويـر در      فردوسـي فرخنـده    كـه  چنـان . خمنـد و فـرّ      است فَـرّه   جمشيد پادشاهي 

  : فرمايد مي
 ر شاهنـشهي  ــــّ ا ف ــت ب ـر بس ــكم
  

 يـــ رتاسر، او را ره   ـان گشت، سـ   ــجه  
  )10: 1374فردوسي،   (                        

  
ان راسـتي و    پيـرو (ليك، فَرّه تا زماني با پادشاه همراه است كه از راسـتان و اَشـوندان                

 جمـشيد هـم     .شك فرّه از او گسسته خواهـد آمـد           و هرگاه به دروغ بگرايد، بي      ،باشد) اَشا
گويي روي نمود و پندار خود را به دروغ سرگرم ساخت، فَرّه در پيكر مرغـي       چون به دروغ  

  .جدا آمد 1»وارِغنَ«رازآميز، نامزد به 
آمدنِ فَرّه جمشيد به سـبب      ه به گُسست  ،34 و   31هاي    ، بخش 6، كردة   زامياد يشت در  
  : گويي وي اشاره رفته است زني و دروغ دروغ

كه او به هفـت كـشور پادشـاهي         فرّي كه ديرزماني از آن جمشيد، دارندة گلة خوب بود؛ چنان          
پـس از آنكـه او       .هـا  هـاي سـتمگار و كرپـان       هـا، كـاوي    وان، پـري  دكرد؛ به ديوها، مردمان، جا    

وقتـي  . پيكر مرغي بيرون شتافته غ پرداخت، فرّ از او آشكارا بسخن نادرست، درو به) جمشيد(
گـشت؛ در مقابـلِ       دارندة گلة خوب، ديد كه فر بگسست، افسرده و سرگشته همي           ،كه جمشيد 

  .)2/336: 1377پورداود، (دشمن فرومانده به زمين پنهان شد 
  

 كـردن او بـا   ، منيشاهنامه فَر از جمشيد در     آمدنِ  گفت است كه دليل گُسسته     شايانِ
  : يزدان پاك آمده است

 شناسزدانــرد آن شاهِ ي   ـــي ك ـــمن
 ت روز ـگون گـش    رهــبه جمشيد بر، تي   

  

 اســــ د ناسپ ـــــ زدان بپيچيد و ش   ــز ي   
 فـروز  يـــ  گيت ــــرِّ است آن ف  ـــك يــهم
  )11: 1374فردوسي،    (                          

  
گونه آمده اسـت كـه او بـراي          ، گناهِ وي اين   8 ةع، قط 32، يسناي   ها  گاتر  همچنين د 

همانگون كـه نوشـته آمـد، از      .خشنود ساختن مردمان، خوردن گوشت را به آنان آموخت        
از راستي اهورامزدا مايه گرفته است، با دروغ كه در نهاد جمـشيد ريـشه                فرّهآن روي كه    

  .آيد آيد و از وي جدا مي دوانيده است، سازگار نمي

                                                 
1. vareghna 
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   ايزدمهر: سومةنمون
 »ايزدمهــر«گــسلد و بــه  بــار نخــست از او مــي زنــي وي، در فَــرّه جمــشيد، پــس از دروغ

بر اين پايه    .شكنان آفرينان و پيمان     ايزدي كه فرشتة فروغ است و دشمن دروغ        ؛پيوندد  مي
ي كه در نزد ايزدمهر است و فَرّه      ا  توان سازگاري فَرّه را با راستي ديد و شناخت؛ راستي           مي

ست كه براي استوارداشت سخنمان، بر اين پايـه كـه           ا بهتر آن . پيوندد   به آن مي   جمشيد،
را فراچـشم    پورداود ديد و داوريِ      ،زنان ايزدمهر سراسر راستي است و دشمن دروغ و دروغ        

  : خوانندگان بگستريم
استي و   اول ر   :توان استخراج نمود و آن را بنيان و پايه قرار داد            از مهريشت دو مطلب عمده مي     

 راستگويي و پهلـواني ايرانيـان دانـست كـه در            ةتوان سرچشم   اين يشت را نيز مي    . دوم دليري 
   ).403 /1: 1377پورداود، ( به اين دو صفت شهرت داشتند  دنياي قديم، مخصوصاً

  
  راستيِ اهورامزدا؛ سياوش، فرّه و آتش: برآيند

جـا   روي در يـك    هيچ وغ دو ناسازند كه به     پيوند فَرّه با راستي و درستي، فَرّه و در         بر بنيانِ 
كار و كـژراه پيوسـته       دهاك سياه   زن و اژي   با جمشيد دروغ  فرّه  كه  آيند؛ همچنان   گرد نمي 

بر اين پايه كه فَرّه، آتش و فروغي مينوي است و به راسـتي گـرايش و سـويمندي                    .نيامد
مودند و آن نمود، راسـتي      توان بدين برآيند رسيد كه آتش و فَرّه دو بود از يك ن              دارد، مي 

 ؛تن آمـده اسـت      توان بر آن بود كه سياوش با فَرّه اهورايي، روئين           پس مي  .اهورامزدا است 
   :ندمند ديگر كه، پادشاهان فَرّههمچنان

فيـروز بـه    .  نباريد و مـردم ايـران بـه خشكـسالي افتادنـد            ،باران در زمان فيروز، جد انوشيروان     
را از  ا نماز خواند و سجده كرد و از خدا خواست كه ايـن بالهـا                آتشكدة آذرخورا رفت و در آنج     

 گردانيد و سپس، به كانون آتش رفت و دست و بازوي خود را حوالي آتش. اهل دنيا برطرف كند
 ماننـد دوسـتي كـه دوسـتِ خـود را بـه سـينه                -سه مرتبه، شعله را به سـينة خـود گذاشـت          

  ). 50: 1386، مسكوب (سوزانيد و شعلة آتش به ريش او گرفت ولي ن-چسباند مي
  

گذرد، نمود راستي اهورامزداست و سياوش هم، جنسي و           آتشي كه سياوش از آن مي     
 فَرّه از آتش است و آتش هم نمود راسـتي           ،مند است    فَرّه  او  چراكه ؛گوهري از راستي دارد   

 به سـخني ديگـر،  . پس آتش و سياوش از يك گوهرند و آن گوهر، راستي است           .اهورامزدا
اگـر دروغـي بـه    . دهد رخ نميسوختن رود و  مي) آتش(به درون راستي  ) سياوش(راستي  
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 در آتـش    ،بيننـد    از آن روي كه گوهران ناساز از يكـديگر زيـان مـي             ،رفت  درون آتش مي  
  .ديد سوخت و زيان مي مي

را گـزارديم و روشـن       گونه كـه آن    شناختي ناسوزندگي آتش، بدين     رمزگشايي اسطوره 
يم چون سياوش بر بنياد روند داسـتان، شـخص          يرسد، نه اينكه بگو     سامان مي هساختيم، ب 

هرچنـد كـه    . پاكي بود و به نامادري خود چشم ناپاكي نداشت، پس آتش وي را نـسوزاند              
  .رساند  سياوش ياري مي گوهرِشناختي راستيِ چنين برداشتي هم، به رمزگشايي اسطوره

يـانجي آن سـره از ناسـره بازشـناخته     كه چـارة آتـشان كـه بـه م        فرجامين سخن اين  
هاي زردشتي، كه در اين جستار كاويده و          شده است، باوري بوده است بر بنياد اسطوره         مي

گـوهران از يكـديگر      د و هم   سياوش از راستي بودن     آتش و هم گوهرِ    هم گوهرِ . گزارده آمد 
  .اند در امان

  
   گيرينتيجه

هـاي درون آن، بـه        گزارش و كاوش اسـطوره      بي،  شاهنامههاي پهلواني    رمزگشايي داستان 
ه شـد،    و گـزارد   هاي كـه در ايـن جـستار كاويـد           سامان و انجـام نخواهـد رسـيد و نمونـه          

اي زردشـتي در دل       دهـد اسـطوره     اشتي خواهد بود بر اين باور؛ باوري كه نشان مي         استوار
  .آيد آتش سياوش ديده مي

و بـاز   سـاخت   وش را اينچنين فشرده     توان ناسوزندگي آتش سيا     مي  اين جستار  ةبرپاي
 مـادي   ةارديبهشت، نماد و نمود مينوي راستي اهورامزداست و آتش، نمود و نمايند           : نمود

 بـه   .رسيم كه آتش نماد راستي اهورامزدا اسـت         آيند مي    پس بدين بر   ؛ارديبهشت بر زمين  
فروغـي   از ديگر سوي، گـوهر فـرّه از آتـش اسـت و          .بياني ديگر، آتش همان راستي است     

است اهورايي و سياوش، چون پادشاهي است فرهمند و با فرِّه، پس از جنس آتش اسـت                 
، هم آتش از جـنس راسـتي         ديگر  به سخن  .سوزاند گاه آتش را نمي   و درنتيجه، آتش هيچ   

  .دنا و اين دو همسان، در بود يكي و در نمود دو،است و هم سياوش
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  نوشت  پي
  .216-224: 1374صفا، . ي نكبندبراي آگاهي از اين بخش -1
آتـش بـرزي سـونگ،      : گونـه آتـش بيافريـد        بر بنياد باورهاي مزديسنا، اهورمزدا پنج      -2

، يسن هفدهم ،اوستا  .نك براي آگاهي بيشتر(وهوفريان، اوروازشت، وازشت و اسپنيشت   
 .)47 ةصفح

ر ديگر به فريـدون و  پيوندد، با گسلد؛ بار نخست به مهر مي        فَرّه سه بار از جمشيد مي      -3
  .بار سوم به گرشاسب
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