فخرالدین رازی (قرن هفتم هجری) نیز در «مفاتیح
الغیب» در تعریف مجوســیان آنان را به «کسانی که
آتش را میپرســتند» ترجمه کرده است ((2(.ابن فقیه
همدانی ،دانشمند ایرانی قرن سوم و چهارم هجری
در کتاب «البلدان» که یک دانشنامهی عظیم جغرافیایی
و یک شــاهکار منحصر به فرد اســت ،زرتشت و
(((2
زرتشتیان را با ِ
لقب «آتش پرست» یاد کرده است.
دقيقی طوسی ،ادیب ایرانی در قرن چهارم هجری (که
خود نیز زرتشتی بود) در «گشتاسپ نامه» زرتشتیان
را «آذر پرست» مینامد:

ِ
شاهتان بشنويد
چو پيروزي
(((2
گزيتي به آذر پرستان دهيد
		

سعدي شيرازي ،ادیب ایرانی قرن هفتم هجری ،که
بیتردید یکی از بزرگترین مفاخر ادبی تاریخ ایران
است ،در بوستان ،باب دوم (گفتاری در باب احسان)
نیز زرتشتیان را با لقب «آذر پرست» خطاب میکند:

نه شرطست وقتيكه روزی خوري
كه نام خداونـد روزی بـري؟
		
بگفتــا نگيـرم طـريقی بـدست
		

كه نشنيدم از پير آذرپرست

ابن بلخی نیز در «فارســنامه» زرتشــتیان را «آتش
پرســت» خوانده است ((2(.به هر صورت این موارد
تنها اندکی از بیشمار نمونههایی است که دانشمندان
و فرهیختــگان ایرانی زرتشــتیان را آتش پرســت
دانستهاند.

 .21مفاتيح الغيب ،فخرالدین رازی ،ج  ،۱ص  ۱۹۸و ج  ،۳ص .۹۸
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برخی تالش میکنند برای تطهیر آئین زرتشــتی،
آتش را به عنوان قبله زرتشــتیان در عبادت معرفی
کنند؛ در حالی که متون زرتشتی ،مطلبی بیش از این
را در اعتقاد به آتش نشان میدهند.
در اوستا ،سرآغاز یسنا میخوانیم« :خشنودی تو را
ای آذر پسر اهورامزدا ،ستایش و نیایش و خشنودی
و آفرین (((».به گفت ه موبد جهانگیر اوشیدری ،رئیس
(((
سابق انجمن موبدان تهران ،آذر همان آتش است.
همچنین در سایر بخشهای اوستا آمده است که آتش،
پسر اهورامزدا است (((.موبد اردشیر آذرگشسب نیز
میگوید که بنا بر آموزه های دین زرتشتی ،آتش پسر
(((
اهورامزدا شمرده میشود.
در متون زرتشتی از آتش حاجت خواسته میشود.
ِ
یشــت خرده اوستا (هپتنگ
به عنوان نمونه در هفتن
هایتــی) میخوانیــم« :ای آذر اهورامزدا به کمک ما
برس ،ما با بیریاتریــن نماز به تو روی میآوریم و
از تو کمک میخواهیم (((».و آمده است« :ای آتش،
ای مظهــر اهورامزدا تو نشــانی از آن روح قدوس
هستی (((».در خرده اوستا فصلی به نام «آتش نیایش»
وجود دارد کــه در آن آمده اســت« :نماز به تو ای
آتــش ،ای بزرگترین آفریدهی اهورامزدا و ســزاوار
ستایش ».در این نیایش بارها و بارها به آتش ،نماز و
 . 1اوستا ،ترجمه دکتر ج .دوستخواه ،ج  ،۱ص ۹۱؛ و نیز بنگرید به
سایت.Yasna , ibid :
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 ۱۶۹و ج  ، ۲صص ۸۴۹ - ۵۵۷؛ و نیز بنگرید به سایتYasna , :
 ibid؛ وندیداد اوستا ،جیمز دارمستتر ،ص .۲۴
 .4خرده اوستا ،ترجمه موبد اردشیر آذرگشسب ،ص .۳۲
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نیایش تقدیم میشود .و در ادامه از آتش ،کامروایی
(((
ِ
ســعادت پایدار و بهشت خواســته میشود.
و
در خرده اوســتا ،آتش بهرام نیایش ،بند بیســتم به
صراحت آمده اســت که آتش مهترین ایزد اســت
و برای او نماز میگذارنــد« :ای آذر اهورامزدا؛ ای
(((
مهتریــن ایزد خوب کنش ،تو را نماز میگذارم».
در اوســتا ،ویســپرد  ۱ : ۱۶نیز آمده است که (ما
زرتشــتیان) آتش را پرســتش میکنیم .در ویسپرد
 ۲ : ۱۹آمده اســت آتش میتواند به انســان مال و
ثروت ببخشد .(((.و در اندرز دستوران به بهدینان که
یکی از متون مهم پهلوی است به صراحت از «آتش
(((1
نیایش کردن» سخن به میان آورده است.
آرتور کریســتین ســن در کتاب «ایران در زمان
ساســانیان» به نقل از نيبرگ مینویسد که در تقويم
زردشتيان ،گفتار نويسندگان سريانى و ارمنى تأیید
شــده است ،كه زروان و هرمزد و خورشيد (مهر يا
ميثرا) و آتش (آذر) را خدايان اعظم عهد ساســانى
معرفی کردهاند ((1(.همچنین منابع تاریخی مناظرهی
گيورگيس ( )Giwargisمسیحی
میان يكى از مغان با َ
را ثبت کردهاند که در آن موبد زرتشتی میگوید« :ما
به هيچ وجه آتش را خدا نمىدانيم ،بلكه به وسيله
آن ،خدا را مىســتاييم ،چنانكه شما به وسيله خاج
او را عبــادت مى كنيد ».گيورگيس ،كه خود ايرانى
(و نام واقعی او مهران گشنســب) بود ،در پاســخ
چند عبارت از اوستا را خواند ،كه در آنها آتش را
 7همان ،صص .۱۰۵ -۱۰۳
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چون خدايى نيايش كرده اند .آن مغ پريشــان شد و
براى اينكه مغلوب به شــمار نيايد گفت« :ما آتش را
مىپرســتيم از اين رو ،كه با اوهرمزد از يك طبيعت
(((1
است».
تمام این امور در حالی است که پس از ورود اسالم
به ایران ،اوستای ساسانی توسط موبدان شدیدا ً مورد
تحریف واقع شــد .وگرنه ممکن بود موارد فراوان
دیگری را نیز بیابیم که مؤیّد آتش پرســتی در آئین
(((1
زرتشتی باشد.

آتش ،قبله یا معبود ؟
آنچه گفته شد ،نشانگر این است که آتش در نگاه
دین زرتشتی ،نه فقط قبله ،بلکه صاحب اراده و مظهر
اهورامزدا است ،یعنی به عنوان پسر اهورامزدا و تمثیل
وی پرستش میشود ،نیایش شده و بر او نماز گزارده
میشــود .بسیار فراتر از یک قبله .چه اینکه قبله تنها
جهت و ســوی پرستش است نه صاحب اراده ،و نه
مظهر خداوند .هیچ کس قبله را پرســتش نمیکند.
هیچ کس از قبله حاجت نمیخواهد .هیچ کس قبله
را نیایش نمیکند .بلکه تنها خداوند است که پرستش
میشــود .لیکن زرتشتیان برای آتش ،طبیعت الوهی
قائلاند و از این جهت او را پســر ،مظهر و همذات
اهورامزدا میدانند .اینکه مخلوق بتواند مظهر صفات
الهی باشــد ،خالف عقالنیت نیســت .اما زرتشتیان
(همانطور که گفته شــد) پا را فراتر از این گذاشته؛
آتش را همذات با اهورامزدا دانسته و برای آن طبیعت
و سرشت خدایی قائلاند.
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آتش پرستی زرتشتیان از نگاه فرهیختگان ایرانی

منابع فراوان تاریخی گویای این هستند که زرتشتیان
(به ویژه در عصر ساسانیان) به معنی واقعی ،آتش را
پرســتش میکردند .همین امر سبب شد که ایرانیا ِن
مسلمان شــده ،زرتشــتیان را «آتش پرست» بنامند.
حتی بــزرگان و فرهیختگان ایــران زمین ،از جمله
ابن ســینا ،عطار نیشابوری ،سعدی ،نظامی گنجوی،
فخرالدین رازی ،بلعمی ،ســهروردی ،فردوسی و،...
زرتشــتیان را این گونه خطــاب نمودند .برای مثال
بوعلی سينا (متوفای  ۴۲۸قمری) ،در فصل هفتم از
فن دوم طبيعيات شفا میگويد« :طبقاتی از پيشينيان
ّ
كه به فلســفۀ اضداد تمايل داشتند و معتقد بودند ك ه
همه چيز از ضدّ ين به وجود میآيد و در اين جهت
در مسئلهی خير و شــر ،نور و ظلمت به عنوان دو
ضد ،واقع شده بودند .آنان در تمجيد و تعظيم آتش
راه مبالغــه پيش گرفتند و آتش را شايســته تقديس
و تسبيح (پرستش) دانســتند ،بدين جهت كه آتش
(((1
عنصر نورانی است».
فردوسی نيز در تعبيرات خود ،زرتشتیان را با لقب
«آتش پرســت» نامید .برای مثال در داستان ازدواج
شاهپور با دختر مهرک چنین میگوید:

بدو گفت كين دخترِ خوب چهر
بمن ده برِ من گوا كن سپهر
		

بدو داد مهتر بفرمـان اوى
(((1
بر آيين آتش پرستان اوى
		

وی در داستان «سخن گفتن بهرام به سرداران» هم
میگوید که هیچ کس حق ندارد به آب و آتش دست
بزند ،مگر موبدا ِن «آتش پرست».
به آب و به آتـش ميازيد دســت
(((1
ِ
مرد «آتش پرست »
مگر هيـــربد
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 .15شاهنامه ،ابوالقاسم فردوسی ،ص  ، ۸۸۱بيت .۳۱۹۶۶ - ۳۱۹۶۷
 .16همان ،ص  ،۹۹۴بيت .۳۶۰۳۶

همچنین پس از شكســت ســنگين خاقانيان (و
دیگر مردمان شــرق ایران) از بهــرام پنجم (بهرام
گور) ،بســیاری از بلخىها و بخاراییها و ...تسلیم
شاه زرتشتی (آتشپرست) شدند:

رسم به دسـت
برفتنـد با باژ و بَ َ
پيش «آتش پرست»
نيايش كنان
		
ِ
كه ما شاه را يك سـره بندهايم
(((1
همان باژ را گـردن افگندهايم.
		

و نیز پس از این که اسفندیار به تحریک زرتشت،
مردم ترکســتان را به جرم زرتشتی نشدن قتل عام
کرد ،بازماندگان مردم ترکستان و شرق ایران از ترس
جانشان مجبور شدند که «آتش پرست» شوند:

بزاريش گفتند گر شهريار
دهد بنـدگان را بـجان زينـهار
		
بدين اندر آييم و خواهش كنيم
(((1
همه «آذران» را «نيايش» كنيم
		

ســهروردی ،فیلسوف بزرگ ایرانی در قرن ششم
هجری ،در مجموعهی دوم مصنفات خود میگويد:
«اولين كســى كه آتشــكده بنا كرد هوشنگ و بعد
جمشيد و كيخسرو بود .سپس زردشت عمل آنها را
تأييد كرد .آنان عقيده داشتند كه همان طور كه آتش
ابراهيم خليل را نســوزانيد ،كسانى كه آن را عبادت
(((1
و پرستش كنند از عذاب آن مصون میباشند».
بلعمی ،متوفای  ۳۲۹هجری ،تاریخ نگار ایرانی و
وزیر دربار ســامانیان ،در تاریخنامۀ مشهور خود از
زرتشــتیان با عنوان «آتش پرست» یاد میکند« :پس
چون پادشــاهى به گشتاسپ رســيد اندر مملكت
ش پرســتى را هيچ كس چندان
داد كرد ...و دين آت 
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نصرت نكرد كه او كرد ((2(»...نظامی گنجوی نیز در
ِ
بخش «شرفنامه» از منظومۀ «اسکندرنامه» که یکی
از پنج میراث گرانبهــای «پنج گنج» و از بزرگترین
مفاخر ادبی تاریخ ایران اســت ،زرتشتیان را «آتش
پرست» میخواند و چنین میگوید:

چو بشكست بر هيربد پشـت را
برانداخت آيين زردتشـت را
		
بر «آتش پرستان» سياست نمود
برآورد ازآن دوده يكباره دود
		

و نیز میگوید که اسکندر:

به هـر تختــگاهی كه بنهـاد پــی
نگه داشــت آييـن شاهـان ِكی
		
ِ
زردشت «آتش پرست»
رسم
بجز
ُ
ِ
ندادآن دگر رسمها را ز دست...
		

نظامی گنجوي در منظومۀ «خسرو و شيرين» ،در
داستان «نشستن خسرو به آتشخانه» میگوید :

چنان افتاد ازآن پس رای خسرو
كه آتشخانه باشد جای خسـرو
		
نســازد با همـاالن همنشـستی
كند چون موبدان آتش پرستی
		

عطار نيشــابوري نیز در الهي نامــه ،در حکایت
مســلمان شد ِن یک زرتشتی به دست یک مسلمان،
زرتشــتیان را به عنوان گبر و آتش پرســت نامیده؛
چنین میگوید:

حسن در بصره استاد جهان بود
يكي همسايه گبرش ناتوان بود
		
مگر هفتاد سال آتـش پرستـی
گرفته بود پيشه جهل و مستـی
		

ناصر خسرو ،دانشمند و ادیب ایرانی در قرن پنجم
هجری ،در قصائد خود زرتشتیان را «آتش پرست»
مینامد:
فتنه شدی و بی دين بر آتش غريزی
آتش پرست گشتی چون مرد زردهشتی

 .20تاریخ بلعمی ،ج  ،۱ص .۴۶۹

