
  خاک ايران زمين کعبه ی آمال ايرانيان است 

 

کشورهای  به که ايرانيان ميهن پرست هيچگاه سر تعظيم  ياد آور شدم ٨و  ٧  در مقاله های هوخت شماره

و در مورد نور و  آتش و    ثابت نموده بر جهانيان  و مجد و عظمت خود را هميشه فرود نياورده  بيگانه

زبور انجيل و قرآن کريم آورديم و اينک يه   –ب مقدس اوستا تورات چراغ و آفتاب با شواهدی از کتا

  گفتگو درباره آن :

يهود آتش بسيار ارجمند و گرامی است برای اينکه دراين کيش کهنسال خدای يگانه يهوه  در دين   

YAHOVA با زبانه آتش در گفتگو ست. در آِِ◌ِ◌ِ◌يين اين پيامبر خود موسی با   با پيامبر خود موسی

بانه آتش در گفتگوست. در آئين اين پيامبر سالخورده که مادر همه ی دينهای سامی شمرده ميشود،  ز

زبانه ی آتش خداوندگار است. در سراسر نامه ی آسمانی تورات در قربانگاهان، آتش جاودانی بر افروخته 

  م آمده است. است و اين آخشين نورانی در همه جا ستوده شده است. در سفر خروج اکسدوس بابی سو

بود بچرا ميبرد  Medianرا که کاهن مديان  Yethronمادر زن خود يثرن   موسی هنگامی که گله ی

او ديد که بيبشه در آتش   –خود را به او معرفی کرد  فرشته ی خداوند در زبانه ی آتش از بيشه ای

يشه ی آتشی بدو بانگ زد و او ميسوزد اما نابود نميشود. چون خداوند ديد که او بدان سوی ميرود از آن ب

 Huribپاسخ داد. خداوند باو گفت کفش از پاهای خويش بيرون کن زيرا اين سرزمين نورانی حوريب 

    است و مکان مقد سی است.  

خدای و  از آتش چنان با شور و هيجان و هيجان ياد شده که بايد آنرا فروغ ١٩  باز در سفر خروج در باب

  .جلوه ی خداوندی خواند

باز در همان باب است که می گويد: از سراسر تور سينا دود برخاست خداوندگار با آتش بر آن کوه فرود 

آمد. دود از آن کوه مانند دود کوره ای بسوی آسمان باال رفته و همه ی کوه بلرزيد. در آن حال موسی 

  سخن ميگفت و خداوندگار پاسخ ميداد. 

نژدان ايرانيان تش بسی ارجمند و گرامی است. در ريگ وادا در نزد هندوان برادران آريائی و هم 

(Rigveda)  که کهنترين بخش از نامه ی آسمانی برهمنان است آگنی پروردگار آتش همانند پروردگار

  ايندرا ياد شده ستوده شده است و سرود های ريگ ودا با ستايش آگنی شروع می شود.

(Agni) اگ   و آنرا  در سانسکريت آتش، آکنی خوانده شدهAg     و در بسياری از ميگويند  نيز .

  زبانهای هند و اروپای با ين واژه بر می خوريم.



داشت و ستايش   پايه ی بسيار ارجمند ی Ugnissدر سرزمين پروس ويلتوانيا پروردگار آتش، اوگينس 

و اين صفت در  انند.وی با آئين ويژه ای انجام ميگرفت و او را با صفت سونتا يعنی بانوی مقدس می خو

اوستا سپنت آمده و در پارسی سپند ميگويند که به معنی پاک مقدس. پارسيان هند زبان گجارتی دارند 

  آتشکده ی خود را اگياری يعنی جايگاه اگ آتش گاه ميخوانند.

يز چنان کهد در داستان های ايرانی هوشنگ پيشدادی نخستين کسی است که آتش را پديد آورد نزد چنيان ن

نگ يونگ است که آتش را پيدا کرد و از آن پس خود را پروردگاری دانسته شد و خدايان ديگر در خور چو

ستايش و نيايش گرديد.  يکی از جشنهای همگانی چين که در هر خانه و کاشانه ای بر پا ميشود جشن 

روز از دواز رمين پروردگار آتش است که نگهبان خاندان است اين جشن در پايان سال در بيست و چها

دهمين ماه گرفته ميشود. و چينيان معتقدند که پروردگار آتش در اين هنگام به ميهن آسمانی خود ميرود و 

گزارشی از کردار و رفتار سپری شده ی خاندانی که آتش سپرده شده ی اتش بدو سپرده شده ی خاندانی 

مبلغی پول کاغذی هم (چاو) هم ميسوز  ن آتششده به پيشگاه خدايان می رساند در اي  که آتش بدو سپرده

و همچنين کاغذهايی که روی آنها اسب و تخت روان نگاشته شده درآتش ميسوزانند و همچنين مقداری 

شيرينی و انگبين را در آتش می سوزانند و اين بداد جهت است که خداوند آتش در آسمان آن خاندان را به  

  ان خشنود شوند .خاند نيکی ياد کند تا خدايان ديگر از آن

گفتيم که آتش و نور در جهان و نزد جهانين گرامی شمرده شده و شواهدی از قرآن کريم و کتابهای مقدس 

زبور، انجيل و تورات آورديم و همچنين مقدس بودن آنها را در نزد اديان مختلف مسيحی، يهودی، 

  ه روايت دارد :  بودايی، زرتشتی، روشن است. يونان در داستان آفرينش آدمی سه گون

" سازنده آدمی از گل و آب و " آتنا   Prometheusيکی از روايات آنها اين است، " که پرومتئوس 

Athena  باو روان بخشيد. از اين پس ساخته ی کالبد آدمی بر شد که از آتش دو جان بدمد. اما آتش را "

و نگهبانان  ود. چه پاسبانياناز بارگاه خدای بزرگ زاوش برگرفتن و بزمين آوردن بسيار دشوار ب

  و آنرا بزمين رسانيد .  بآن دست يافته  سهمگين برای نگهداری آن گماشته بودند. پرومتئوس گستاخانه

زاوش پس از ربوده شدن آتش خشم گرفته و او را در سرزمين سکاها در در قفقاز سنگ خارا ميخکوب 

  کرد و شاهينی او را سی سال عذاب می داد.

 Heraوهرا  Zeus) نام دارد و آن را سپهر زاوش hephatos (هفتوس آتش نزد يونانيانپروردگار 

ميدانند. به گفته ی افالطون فيلسوف نامدار يونانی پرومتئوس اتش را از زاوش نر بوده بلکه از کارگاه 

 خوانده شده و او دختر Kronosهفتوس بدر برد.  آتش مقدس خاندان نگهبان مردمان کشور هستيائ 

کشور است نبايد هيچگاه خاموش شود. چون که خاموش    سته شده و چون پشتيبانکروتوس ورها دان

شدن آتش گويای پيش آمدن آسيب و شکست کشور بود. از برای زنده نگهداشتن آتش پاک زنان پاک و 

تش پاک و بی پارسا و پرهيزگار و با دختران دوشيزه گماشته بودند. آنان معتقد بودند که بايستی همانند آ

ش باشند يونانيان در مورد آتش سخن گفته اند ولی ما در همين جا بسنده کرده و در مورد آتش نزد  آالي



يونانيان در مورد آتش نزد روميان بکه وارث فرهنگ يونان هستند ميپردازيم. ستايش آتش و نيايش آن  

  نيز از ميراث آن مرزو بوم است.

) ناميده شده است. آتش    Vsesta(وستا   گار آتشا ميدهند و پروردروميان آتش و نور را اهميتی بسز

 ۴هماره در پرستشگاه وستا روشن بود. و از برای نگهداری آن   جاودای که پشتيبان کشور دانسته شده

سال کمتر و از ده سال بيشتر داشته باشند.   ۶دختر گماشتند. اين دختران نبايستی از  ۶چهار دختر بعدا 

تن از   ٢٠دختران   کشور ايتاليا باشند و از خانواده بنده و برده نباشند اينرشان زنده و اهل مادر و پد

آتش حضور می يابند.   بقرعه انتخاب می کنند و آنان بالفاصله بخدمت پروردگار  (pontifex)پيشوايان

  اين دختران را وستاليس می خوانند.

کاران در آنجا در امان بودند. گذشته از اهگاه بود و گناهچنان معمول بود که هرجا آتش زبانه می کشيد پن

آتشگاهان وستا يا پرستشگاهان، آتشدان های خاندان را هم که در منازل بود بزرگ و ارجمند می داشتند. 

که در بسياری از زبانهای کنونی اروپا بجا مانده يادگاريست از ستايش  Vestibuleواژه های وستبول 

در آمده و آن آتشی بوده در هر خانه ای نگهداری شده و    Vestibulumی ويتبول  وستا و آن از واژه

اجاق خانوادگی بوده است. روز نهم ماه ژوئن جشن آتش مقدس وستا برپا ميشده و روز زيارت محسوب 

ميشد. زنانت روم با پای برهنه به طرف پرستشگاه آتش می رفتند و نذر و نياز می کردند و پيشکش می 

بحساب آمده و  sanctum-sanetorumر کنشت يهوديان جای بوده که ( پاک پاکان ) دند مانند آنکه دنمو

جز (خاخام) کسی نبايستی در آن مکان برود و مکان بايستی مقدس و پاکيزه بوده و مانند آتشکده 

مقدس است   زرتشتيان بجز موبد هيچکس در آن راه نمی يابد در پرستشگاه وستا نيز در جای که به ويژه

  پيشوای دينی و وستاليس کسی را به آنجا راه نمی دادند. pentifex غير از

کسی که بطرف نور و آتش پروردگار خدای يگانه را پرستش ميکند نور را مظهر انوار خدای دانسته و با 

  روانه می سازد.  طيب اطر و بينش خالص صميميتی هر بيشتر روان وخرد خود را بطرف اهورا مزدا
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