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 چکیده

» سوگند خوردن«داوري ایزدي براي ما به جا مانده است، تنها عبارت  شگفتن بشري، آنچه امروز از مراسم ها تمد قرن از وراي
گناهی متهمان  گناهکاري یا بی که این رسم در میان اقوام و ادیان در گذشته امري معمول و آخرین محک براي تعین درحالی ،است

، سالمان و ابسال، مثنوي، یس و رامینوهاي بسیاري از اجراي این مراسم در آثاري چون  با وجود اینکه نمونه. بوده است
. است» ش از آتشوگذر سیاو«جمعی ما ایرانیان  ۀخورد، آشناترین نمونه از این نوع داوري در حافظ به چشم می... و االسرار مخزن

ین مقاله در ا ،از موضوعات مورد بحث در این جستار است؛ از این رو شاهنامهدالیل اهمیت و اعتبار اسطوره داوري ایزدي در 
هاي ایزدي عبور از  پس از آن انواع آزمون. پردازیم به بیان علل ارزشمندي آتش در باور اقوام و ادیان کهن می ،نخست به اجمال

و سرانجام ماجراي اسطوره  کنیم میبندي  سی و طبقهرهاي موجود از آن در کتب تاریخی، دینی و ادبی بر آتش را بر مبناي نمونه
هاي آن نسبت به  کنیم و به ذکر برتري اي تأثیرگذار و ماندگار از این نوع داوري معرفی می گذر سیاوش از آتش را به عنوان نمونه
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 مقدمه
و متن آن نیز چون دیگر گرفته است  بر هاي متنوعی را در ابعاد گوناگونی دارد و داستان شاهنامۀگرچه 
به دلیل تأثیرپذیري از ادیان و باورهاي ایران  ،هاي جهان به زیور بزم و سرود و سرور آراسته است حماسه
در  را نیکی و خیر است و به موضوع نبرد میان خیر و شرّ پرداختهدر آن عموماً توان گفت فردوسی  میباستان، 

که  طوري هب است؛و خاك این سرزمین نشان داده  ،زمین پهلوانان ایران ،کیان شخصیت بیشتر اوقات در قالب
پهلوانی چون ) 15: 1387 شالیان( ».و شرف یکی از ارکان اصلی پهلوانی در شاهنامه است حفظ آبرو همسأل«



رستم و جنگاوران دلیري چون قارن، قباد، توس، گستهم، فریبرز، گیو و دیگران بارها و بارها پا به میدان رزم 
 -نمایندة بدي و شرّ هستندکه عموماً  –گذارند تا از عزّت و شرف خویش و سرزمینشان در مقابل بیگانگان  می

قهرمان قصه در معرض ساز نیست و جایی که دیگر زور بازو و تیغ و سنان و گرز و کوپال کاردر اما  ،دفاع کنند
داوري  مقابلپذیرد و قهرمان در  هاي آتش انجام می گیرد، پیکار میان خیر و شرّ در دامان شعله اتّهام قرار می
 .گیرد ایزدي قرار می

 تقسیم و در نوع گرم» گرم«و » سرد«آزمون ایزدي به دو نوع  ،هاي تاریخی هی متون پهلوي و کتاببه گوا
دهد  هاي ما در این جستار نیز نشان می حاصل پژوهش. ه استشد از آتش استفاده می ،واسطه واسطه یا بیاب، آن

از نوع گرم بوده و به نوعی با  هاي تاریخی، دینی و ادبی شدة داوري ایزدي در کتاب هاي ثبت نمونه اغلبکه 
 .اند ارتباط داشتهآتش 

ارتباط با اهمیت این عنصر در باور قدما  شده است، بیدانسته مایۀ اسطورة داوري ایزدي  بن اینکه آتش
در میان قوم آتش . دانستند کردند و آن را مقدس می استفاده میآتش  ، ازهاي دور اقوام گوناگون از سال. نیست

مردم چین نیز . فته استخداي یگانه، با موسی به زبان آتش سخن گ 1که یهوه، اهمیت داشته استآنجا یهود تا 
 )94: 1343 پورداوود(» .خوانند و ستایش او در آن سرزمین بسیار رواج دارد می 2پروردگار آتش را تسئووانگ«

کشد و  زبانه می پیوستهان و کشور که اي است مقدس و نگهبان مردم يِ رومی نیز الهه4يِ یونانی یا وستا3ایهست
ترین عناصر  یکی از قدیمی«آتش  )103 - 96: همان. ك.ر(. چون پشتیبان کشور است، نباید هیچگاه خاموش شود

 )84: 1367 ودا ریگ( »است رفته ایرانی در قدیم به شمار می و ترین عنصر در مذهب هند مورد پرستش و مقدس
از خدایان تراز اول « ودا ریگدر  5اگنی. اند اي براي این عنصر قائل بوده ارزش ویژه ،و هندیان از گذشته تاکنون

او حامی آدمی و حافظ خانواده و ناظر بر اعمال . ستا سرود در این کتاب، خطاب به او 200حدود  است و در
  )همان(» .خوانند و بدین لحاظ در مواقع و مراسم رسمی او را خداي آتش می استو مراسم 

زنان در نزد هندوان  پیمان زناشویی بستن در پیشگاه آتش و نیز سوزاندن اجساد مردگان و خودسوزي بیوه
شود و وسیلۀ عروج به  به نیت سعادت ازلی و کاري است که شادمانه و با شعف و انبساط خاطر انجام می«نیز 

آب از  مانند ،نفسه قداستی ندارد چه فیآتش گر ،دینی مسلمانان در باور) 228: 1367 پیر بایار(» .آسمان است
دوزخ اشاره کرده و  بار به آتش پنجاهبیش از  قرآن کریم  خداوند در )1(.مطهرات است و نیز پادافره گناهکاران

                                                        
١. Yahve                      ٢. Tsaowang 
٣. Hestia                      ۴. Vesta 
۵. Agni 

 
 

 
 



 این صفت، شاعران مسلمان هم بارها به )2(.نامیده استابدي ستمگران و منافقان و مشرکان  آن را جایگاه
 :؛ از جملهاند اشاره کرده ،تمیزدهندة پاکان از ناپاکان

 آتش دوزخ است ناقد خلق
 

 چه آتش و چه خیانت از روي صفات
 

 تو را از آتش دوزخ چه باك است
 

 داري می دریغ آتش بر راست چوب تو
 

او شناسد ز سیم پاك نحاس     
)438: 1357 ناصرخسرو قبادیانی(      

 !آتش دوزخ؟ هیهات خائن جهد از
) 470: 1375خاقانی (                   

 گر از هستی تن و جان تو پاك است
     )748: 1369شبستري (             

 راست مردم برند دوزخ آتش به کجا
: 1385 سعدي(                     

1031( 
گروهی از قدما نیز بر این باورند که نفس . اند طبیعت را آتش محسوسی به شمار آورده«مسلمان نیز  حکماي

؛ )145: 1390 کوشش(» ناطقه یک شعلۀ ملکوتی است که تعلق آن به بدن همانند تعلق آتش به هیزم است
گذشتن از میان آتش به  .ایزدي در باور قدما باشد بنابراین عجیب نیست که این عنصر ارزشمند وسیلۀ داوري

 .پردازیم اي کهن دارد که در ادامه پژوهش به آن می گناهی پیشینه منظور اثبات بی
 

  ایزدي اقسام داوري

بـه دو نـوع سـرد و گـرم تقسـیم       7،»ور« ،پهلوي آن اوستایی، یا معادل 6»ورنگه«یشت،  در رشن اوستابه گزارش 
بـاره   یشـت در ایـن   پورداوود در شرح رشن. براي تشخیص حقّ از ناحقّ و درحقیقت آزمایشی ایزدي بود شد می
معنی برگزیدن و مصمم شدن و بـاور  ه ب اوستامشتق است که در فرس هخامنشی و  روکلمۀ ورنگه از «: گوید می

بنـابراین ورنگـه یعنـی امتحـان و      ؛شـده اسـت   »بـاور «و در فارسـی   »واور«کلمۀ مذکور در پهلوي . کردن است
نکـاتی راجـع    آثارالبالد و اخبارالعبادزکریابن محمود القزوینی نیز در ) 572: 1347 پورداوود(» .آزمایش اثبات حق

و تنهـا از دو نـوع   اسـت   کرده ذکر ،الروم در اقلیم هفتم در میان ساکنان باطن) امتحان و آزمایش (=» ةمحن«به 
در  )473 - 472: 1373 قزوینـی . ك.ر(. گفته استسخن » محنةالماء«و » نارمحنةال«آن با عناوین 

کـه پـیش از ایـن هـم اشـاره شـد، ورِ آتـش        طور وسه گونه ور اشاره شـده اسـت کـه همـان     کتب پهلوي به سی
 )116 -109: 1377 رسولی. ك.ر(. پرکاربردترین آن در متون ادبی و تاریخی فارسی است

                                                        
۶. Varanh                              ٢. Var 

 
 



کهـن  ] هـاي [رسـم «یِل از  اُردي. بوده استمعمول  8یِل داوري ایزدي با نام اُردياي  گونهدر میان اروپائیان نیز 
خطـر قـرار    همـراه بـا   هاي سخت بدنی متّهم یا مظنون در معرض برخی آزمون ،مردمان نُرماندي است که در آن

هـاي بسـته    چشم وحال جوش یا حمل کردن آهن تفته یا با پاهاي برهنه  گیرد؛ مثل گذاشتن دست در آب در می
در   اگر مـتّهم جـان سـالم بـه     ،در بعضی از این موارد« )Oxford:Ordeal( ».آهن داغ گذشتن هاي تیز از میان تکه

تنهـا مـرگ برهـان     ،آید و در بعضی مـوارد دیگـر   شمار می گناه به ببرد و یا جراحاتش به سرعت شفا پیدا کند، بی
داشـتن آن در دسـت، در میـان اقـوام کهـن اروپـایی        آهن تفته یا نگـه  قدم زدن بر ،یِلِ آتش اُردي. گناهی است بی

و  اسـت  ها شده این نوع محاکمه اف گرفتن با زور و شکنجه جایگزیناما در قرون میانه، اعتر ،معمول بوده است
 )٢٠٠١ :Vold .٢٠١٠ :Leeson &( ».گرفته استمیالدي به بعد نیز سوگند جاي آن را  1215از 

 وسیلۀ آتش هایزدي بچرایی داوري 
هاي حماسی  هاي دینی و مجموعه شده از داوري ایزدي در متون تاریخی، کتاب هاي ثبت از مجموع نمونه

اگر بخواهیم . پذیرفته است واسطۀ آتش تنها در مواجهه با شرایط خاصی انجام می هکه داوري بتوان دریافت  می
 : رو خواهیم بود هعمده روب بندي کنیم، با سه گروه دسته هاي موجود اساس نمونه مصادیق داوري ایزدي را بر

 (= در این نوع، پسمار. و نه داوري است بوده اصل نوعی محاکمه  آنها داوري ایزدي در گروهی که در) الف
 شتهاي سیاسی یا اعتقادي حاکم بر جامعه مخالفت علنی و صریح دا که با جریان بودکسی ) متّهم/  علیه مدعی

  )3(.بودیا بدعتی گزارده 
که در آنها داوري ایزدي به منظور تمیز حق از باطل میان دو نفر و در حیطۀ باورهاي  گروهی) ب

 )4(.گرفت صورت میایدئولوژیک و اعتقادات دینی ایشان 
وماً عم ها در این داستان. شوند ي مورد نظر در این مقاله دیده میها ستاندا داوري ایزدي گروه سوم در )ج

این . هیچ راه دیگري براي اثبات حقیقت وجود نداردآنها  غیر از کهشود  روایت میانگیزي  هاي اعجاب اوريد
دست، دستمایۀ ایجاد نوعی تعلیق ذهنی و انتظار روانی در  اي چیره هاي نویسنده پردازي قصه ها در متن داوري

ار آزمون ایزدي را نشینند تا پسم ر انتظار مید ،همه، از مؤلف و مخاطب تا اشخاص قصه اند و شدهمخاطب 
توانند با مراجعه به اسناد، روایات  علیه هریک می پیشین، مدعی و مدعی که در دو نوع درحالی. پشت سر بگذارد

مشهورترین . و مقتدایان خود یا با تکیه بر باورها و اعتقادات حاکم بر جامعه، حقّانیتشان را به اثبات برسانند
سالمان و ، 10رامایانا و مهابهاراتا، 9ایزوت و تریستان، ویس و رامینهاي  ي این نوع داوري در داستانها نمونه
 .خورد فردوسی به چشم می شاهنامۀو داستان سیاوش در  ابسال

                                                        
٨. Ordeal                            
٩. Iseult and Tristan                     ٢. Ramayana and Mahabharata 
 



 

 سیلۀ آتشو  ههاي داوري ایزدي ب نمونه
جاي   هاي به اما نمونه ،اعادة حیثیت است ،هاي دیگر ها و داوري محور این نوع داوري نیز چون همۀ قضاوت

کرده مانده از این نوع اغلب ماجراي مردان یا زنانی است که اتّهام عشق نامشروعی جامۀ شرافتشان را آلوده 
 :شوند میها خود به دو گروه تقسیم  این قصه. اي جز قرار گرفتن در معرض آزمایشی ایزدي ندارند و چارهاست 

عهده  راستی گناهکار است و از آنجاکه در داستان نقشی اساسی بر ها به ی از این قصهپسمار در برخ) الف
ارد گذ این آزمون را پشت سر می ،اي ناچار یا با ترفند و حیله هب، دارد و با مرگ او داستان پایان خواهد پذیرفت

اسعد گرگانی در  ده و فخرالدینکه از دوران اشکانیان به ما رسی ویس و رامین. گریزد و یا از مهلکۀ داوري می
 ، شاهنشاه خراسان به ویسه، همسراین داستان در. دو دلداده است درباره ا به نظم کشیده است،قرن پنجم آن ر

 است، خواهد که از آتشی سوزان که با گردون گردان همبر شده شود و از او می بدگمان می ،جوان و زیبارویش
 :بگذرد

 کنون من آتش روشن فروزم
 تو آنجا پیش دینداران عالم
 هر آنگاهی که تو سوگند خوردي
 مرا با تو نباشد نیز گفتار

 

 بر او بسیار مشک و عود سوزم 
 بدان آتش بخور سوگند محکم
 روان را از گنه پاکیزه کردي
 نه پرخاش و نه پیکار و نه آزار

: 2535 گرگانی(                    
142( 

 :گوید اش می گناه نیست، خطاب به معشوقه اما از آنجا که بی ،پذیرد میداوري را ویسه 
 کنون در پیش شهري و سپاهی
 مرا گوید به آتش بر گذر کن
 بیا تا هر دو بگریزیم از ایدر

 

گناهی ز من خواهد نمودن بی   
 جهان را از تن پاکت خبر کن
 بسوزانیم او را هم به آذر

)144: 2535گرگانی(  
 . گریزند از قصر می ،دو به همراه دایه، شبانه و پنهانی و پیش از اجراي داوري ایزديپذیرد و آن  رامین می

م به زبان فرانسوي به نظم 1150ه نخستین بار در کو تریستان،  ایزوتداستان  ،اش در نمونۀ اروپایی مشابه
. رهاند اي خود را از مهلکه می پذیرد و با ترفند زیرکانه خوانیم که ایزوت آزمون آهن تفته را می می ،درآمده است

دهد، اما  میپوش ناشناسی، ناشیانه ایزوت را در پیاده شدن از قایق یاري  پالس روز تریستان در هیأت زائر سیه
کند که جز  و پس از آن ایزوت سوگند یاد می افتد به زمین می ،که وي را در آغوش دارد درحالی یاتفاق به طور

 :گیردشاه و آن زائر کسی وي را در آغوش ن
آنگاه ایزوت . همه خاموش بودند و آهن سرخ بود. باخته به آتشدان نزدیک شد ایزوت آمین گفت و لرزان و رنگ

آن را به زمین انداخت و  پس. ه قدم رفتبازوهاي برهنۀ خود را در آتشدان کرد و تیغۀ آهن را در دست گرفت و نُ



ها نمایان بود و همه دیدند که دستش از آلویی که بر  که کف دست چنان ؛وار بر هم نهاد و پیش آورد بازوان را صلیب
 )152: 1370 بدیه. (ها برخاست آنگاه غریو ستایش خدا از همۀ سینه. تر است درخت است، شاداب

یم که به درخواست شاه، سالمان، شاهزادة زیباروي جوان، و خوان جامی نیز می سالمان و ابسالدر داستان 
 :گذارند ابسال، دایۀ پیر و جادوگرش، پاي در آتش می

 شه نهانی واقف آن حال بود
 بر مراد خویشتن همت گماشت
 بود آن غش بر زر و این زر خوش

 

 همتش بر کشتن ابسال بود 
 سوخت او را و سالمان را گذاشت

د و سوخت غشزر خوش سالم بمان  
)355: 1337 جامی(  

را آزمون ایزدي تیغ ناچاري روي یم که از هست با پسمار پاکدامنی مواجه ،ها در نمونۀ دیگر این روایت) ب
 .دنگیر و ماجراي سیاوش در این دسته جاي می رامایاناداستان . کند نامش را به پاکی جاودانه می پذیرد و می

سمبل و نماد دو انسان برگزیده و  ،سیتا ،راما و همسرش ؛دو عاشق استسرگذشت پرشور «حماسۀ رامایانا 
النوع قابل تکریم  دو رب مانندکامل که یکی نماد مرد مافوق و دیگري نماد زن مافوق هستند و در نزد مردم هند 

ها زندگی  الدر این حماسه نیز سیتاي پاکدامن براي رهایی از ننگ س )10: 1379و داس  والمیکی(» .اند و ستایش
پس از چندي، پاکیزه و  و گذارد می نتأمل پا به درون آ کند و بی در خانۀ دشمن متجاوز، خود آتش طلب می

 و خطاب به آید سخن میهاي آتش به  زبانه ،پس از آن .دآی درخشان از عرصۀ هولناك داوري ایزدي بیرون می
هیچ معصیت  .گوا هستم 12بر عصمت سیتا ،عنصرممن که خالصۀ پنج «: گوید همسر وي، می 11،رامچندر  سري

 ) 411: همان(» .ستا پاك و مبرّا دامن این از غبار معصیت. است وجود نیامدهه از این ب
وي که در تنگناي . هاي آتش است پیکارگر با شعله نیز سیاوش، اسطورة پاکدامنی، یگانه قهرمان شاهنامهدر 

اي سپید، خندان از میان خرمن آتش  سوار بر اسبی سیاه با جامه« ،رداتّهام به همآغوشی با سودابه قرار دا
 )56: 1374 عفیفی(» .رساند ش را به اثبات میا گناهی گذرد و بی می

 چو او را بدیدند، برخاست غو
 چنان آمد اسپ و قباي سوار
 چو بخشایش پاك یزدان بود

 

 آتش آن شاه نو ز که آمد برون 
 رکه گفتی سمن داشت اندر کنا

 دم آتش و آب یکسان بود
: 2، ج1370فردوسی (                 

236( 

 
  شاهنامهوسیلۀ آتش در  ههاي اسطورة داوري ایزدي ب برتري

                                                        
١١. Ramchandar                       ٢. Sita 

 
 



 اند، بر یاري از کسانی که در شاهکارهاي حماسی جهان پژوهش و تعمق کردهـبس
آفرید، اثري است عظیم و بسیار پرمحتوا  شاهنامهسال به نام  اي که فردوسی در طول سی حماسه«این باورند که  

گیرد و در میان آثار  جا را دربرمی که مطالب مندرج در آن سرتاسر قارة آسیا، از بیزانس گرفته تا چین و هند همه
این عظمت و برتري  )40: 1387 شالیان(» .نظیر شناخته شده است شاهکاري شگرف و کم حقّ، ادبی جهان، به

ناشی از دقّت نظر حکیم توس در پردازش بسیاري از ظرایف زبانی، حکمی، هنري و خصوصاً 
ه روشنی، نمایان ب  اش هاي مشابه کم و کاستی است که با مقایسۀ تطبیقی با نمونه هاي استادانه و بی پردازي داستان

، رامایانااش،  ویژه نمونۀ حماسی هاي یادشده، به نسبت به نمونه شاهنامهماجراي داوري ایزدي در . شود می
  :هایی دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد برتري

 

 حماسه 13همخوانی ماهوي آزمون ایزدي با درونمایۀ. 1
رد او با آتش، با توصف اشتیاق دیگر جنگاوران نببه سوي آتش و  در رفتن توصیفات فردوسی از شتاب سیاوش

گویی ماهیت گذر از آتش . تفاوتی ندارد شاهنامههاي  و توصیف رزم ن نبرد دشمني رفتن به میدابرا شاهنامه
 :نیز حماسی است

 هاي سپید هشیوار با جامه

 ي برنشسته سیاها یکی تازي
 

 آتش بتاخت سیاوش بر آن کوه

 سو زبانه همی برکشید ز هر
 

 لبی پر ز خنده، دلی پر امید 

 نعلش برآمد به ماه همی گرد
 :2ج ،1370 فردوسی(                   

235( 
 دل، جنگ آتش بساخت نشد تنگ

 کسی خود و اسپ سیاوش ندید
 )236: همان(                                   

یا موضوع مکرّر در  14موتیف. حکیم توس آزمون هولناك آتش را به عرصۀ نبرد خیر و شرّ بدل کرده است
نبرد حق و باطل و نزاع خوبی و بدي است و در این داستان هم سیاوش که نماد پاکی است، به میدان  شاهنامه

شاه  دارد تا گام در آتش بگذارد، پیشنهاد کاووس آنچه سیاوش را وامی. گذارد هاي سودابه پا می نبرد با پلیدکاري
، پلیدي به عرصۀ پاکی متعرض شاهنامههاي  همانند دیگر قصدر اینجا نیز . هاي سودابه است گویی و گزاف

حماسه به آمده از آتش، چون هر پهلوان جنگاور دیگري که در میدان  بیرون ربلندن سشود و سرانجام، قهرما می
ستودة آن بافت اجتماعی را که در  هاي معنوي پیکار با پلیدي پرداخته و رودررو با مرگ قرار گرفته است، ارزش

                                                        
١٣. Theme  
١۴. Motif 



، ماجراي آزمون ایزدي در بستري از عشق جریان رامایاناکه در  درحالی ،کند است، آشکار می وجود آمدهه آن ب
ن از کوشد تا با گذشت و می کند مطرح میکه خود پیشنهاد گذشتن از آتش را  سیتا عاشقی است مستأصل. یابد می

انگیز بودنش، با موتیف اصلی و  ورِ سیتا به رغمِ خیال. رامچندر زنده کند  سريآتش، دوباره عشق را در وجود 
 :حماسی رامایانا همخوانی ندارد

. دانست و محرم اسرار و عصمت او بود رامچندر از جان خود او را عزیزتر می  رامچندر بود؛ بلکه سري  سري سیتا جان
استقالل  و بیسخنان درشت که به گوش سیتا رسید، بلرزید و شرمگین شد . براي نمود عالم چنین سخنان بر زبان راند

امید وصل ! اما چه کنم؟ ،ام گریست که گناهی دارم که از فرقت تو نمرده و سراسیمه گردید و از نرگسین چشم زار می
 )410: 1379و داس  والمیکی. (تو مرا زنده داشت

 

 اثبات واقعیتی غیر قابل انکار . 2
با هر طرز فکر و زمینۀ   رساند که براي هر خواننده حقانیتی را به اثبات می شاهنامهداوري ایزدي در متن 

مبناي باورها و  اي بر هر خواننده ،داوري ایزدي که در دو نوع دیگر درحالی ،تاعتقادي قابل پذیرش اس
گري را اساس باورهاي خود یکی را برحق و دی طور که مؤلف نیز بر همان ؛نشیند اعتقادات خود به داوري می

در روایت فردوسی، کسی نیست که داستان سیاوش را بشنود و در پاکدامنی او شک کند . دهد علیه آن نشان می
از همان اوان . اي جز پذیرش تام و تمام مقصود مؤلف ندارد مخاطب چاره ،درواقع. گناه بداند و یا سودابه را بی

گناهی سیاوش اذعان  خاطب، در صحنه حاضرند و به بیبینیم که نظّارگان به جاي م ماجرا و در سرتاسر آن می
 :دارند

 سراسر همه دشت بریان شدند
 

 خروشی برآمد ز دشت و ز شهر
 

 جهانی نهاده به کاووس چشم 
 

 یکی دشت با دیدگان پر ز خون
وچون او را بدیدند، برخاست غ

  

 بدان چهر خندانش گریان شدند 
: 2، ج1370فردوسی (                  

234(  
غم آمد جهان را از آن کار بهر   

) 235: همان(                                    
 زبان پر ز دشنام و دل پر ز خشم

) 236: همان(                                    
که تا او ز آتش کی آید برون   

نو که آمد ز آتش برون شاه  
)همان(  

 :و سرانجام
 گذشتن از کوه آتش به هامون چو

 سواران ز لشکر برانگیختند
 خروشیدن آمد ز شهر و ز دشت 

 همه دشت پیشش درم ریختند



 همی داد مژده یکی را دگر
 

گنه دادگر که بخشود بر بی  
) 236: 2، ج1370فردوسی (  

 
 جایگاه آزمون ایزدي در روایت فردوسی. 3

در پایان  رامایانانخست باید گفت که ور در  ،با نگاهی به داوري ایزدي در دو نمونۀ مشابه هندي و ایرانی
خاطر روزها ماندن در خانۀ راوانا، از قصر دور  خواهد به رامچندر از سیتا می  که سري جایی. شود اجرا میداستان 

تري دارد و در اوایل داستان و براي پروردن شخصیت قهرمان  اما در داستان سیاوش، ور نقش اساسی ،شود
سیتا مدتی را در خانۀ . کاهد چیزي از اصل آن نمی رامایاناور از حماسۀ حذف کردن . دشو یم اجراداستان 

و ور تنها پایانی عاشقانه و خوش را براي قصه است رامچندر نیز این را پذیرفته   دشمن متجاوز گذرانده و سري
داستان  رد و حذف آن بنیانگی زدي است که شکل میآزمون ای اما حماسۀ سیاوش بر اساس همین ،زند رقم می

 .دیپاشخواهد را از هم 
 سه مرتبه به دور سري«عاشقی که پیش از به آتش رفتن  ؛سیتا پس از آزمون ایزدي همان سیتاي پیشین است

و پس از بیرون آمدن از  )410: 1379 و داس والمیکی(» نزدیک آتش آمد ،جا آورده رامچندر نثار گردید و سجده به 
سیاوش پس از بیرون در مقابل، ) همان(» .جانب چپ او ایستاد ،رامچندر را بوسیده  مبارك سريپاي «آن هم 

تراژدي سیاوش پس از این ور آغاز و . دوست پیشین نیست آمدن از آتش، شاهزادة زیباروي و شکیبا و صلح
و امیدي به  شود میسیاوش بعد از آزمون آتش دلشکسته . شود شاه برایش آشکار می جایگاه او نزد کاووس

 :رود که از همین رو با این اندیشه به جنگ با افراسیاب می ؛زادبوم و اطرافیانش ندارد
 من سازم این رزمگاه: به دل گفت

 م رهایی دهد دادگر مگر که
 

 به چربی بگویم، بخواهم ز شاه 
وگوي پدر ز سوداوه و گفت  

)241 :2، ج1370 فردوسی(  
 

 هاي پسمار ویژگی. 4
سیتا این است که سیاوش ماهیتی  ویژه بههاي پیشین  ها در نمونه علیه شاخص سیاوش با سایر مدعی تفاوتدیگر 

از همان ابتدا، قهرمانانه در اندیشۀ عبور از ورطۀ آزمون ایزدي است و . اي حماسی دارد اي و روحیه اسطوره
 :خواهد کوه آتش را زیر پاي بسپرد می

 خوار است اگر بگذرم ننگزین ا  اگر کوه آتش بود، بسپرم



 )233: همان( 

 :رود می آتش به سويزیر است و در اندیشۀ مرگ  هولی سیتا سرخورده و سرب
اندازد،  گناه می اش را بر زندگی زنی بی هرگاه که لکۀ ننگ و آلودگی سایه ،باوجود این: گرفت و گفت سیتا سخن را پی

پس تو اي لکشمانا اگر مرا . گرداند داده را دوباره به او بازمی دست از اي است که حرمت مرگ در آتش تنها وسیله
. دهم من مرگ در آتش را بر زندگی توأم با ننگ ترجیح می. دوست داري، خرمن هیمۀ آزمون را مهیا و آن را روشن کن

 )680: 1379روزنبرگ (
 

 نتیجه
در متون گوناگون به یادگار مانده  ی از آنـهای هونـهن اقوام هند و اروپایی است که نمـون ایزدي از رسوم کـآزم 

هاي  و گونه اجراهاي تاریخی، دینی و ادبی این آزمون عالوه بر روشن کردن چند و چون  بررسی نمونه. است
یابیم که  ها درمی با نگاهی به مجموعۀ این داوري. آورد ها را فراهم می بندي این آزمون مختلف آن، قابلیت تقسیم

 : گرفت تش به سه منظور انجام میعبور از آ
یا  ندهاي سیاسی یا اعتقادي حاکم بر جامعه مخالفت علنی و صریح داشت محاکمۀ افرادي که با جریان) الف
 ند؛ گزار بود بدعت
 تمیز حق از باطل میان دو نفر و در حیطۀ باورهاي ایدئولوژیک و اعتقادات دینی ایشان؛) ب
 .بودایشان مورد سوءظنّ قرار گرفته اعادة حیثیت افرادي که عفت ) ج

 :داردهایی  ها برتري سایر نمونهبر و  استداوري ایزدي در شاهنامه از نوع سوم 
 داوري ایزدي در شاهنامه بیش از انواع دیگر آن با درونمایۀ حماسی متن همخوانی دارد؛ )الف
 انکار و باورپذیر است؛رساند که براي همۀ مخاطبان غیرقابل  واقعیتی را به اثبات می) ب
در جایگاه کنندة ماجراي سیاوش و پرورندة شخصیت وي  بخش و آغاز دهندة داستان، که قوام نه پایان )ج

 قهرمان داستان است؛
هاي پیشین با میل و اقبال  و برخالف نمونه دارد اي حماسی اي و روحیه پسمار در شاهنامه ماهیتی اسطوره) د

 .گذارد و قهرمانانه گام به ورطۀ آزمون ایزدي می

 

 نوشت پی
اي افروخته ـه روي زغال از ،نهـبره اشورا با پايـع ـاصر نیز مسلـمانان پاکستان در روزار معـدر روزگ )1(

  .اثبات برسانندگونه به  این خود را دق دردمنديـتا ص ندـکوش نند و میـک عبور می



الْکُفَّار نَار جهنَّم خَالدینَ فیها هی حسبهم ولَعنَهم اللّه ولَهم عذَاب  الْمنَافقَات و منَافقینَ ووعد اهللا الْ«از جمله ) 2(
یمق68/ توبه(. م(  

ترین نمونه از این نوع داوري در فرهنگ سامی، ماجراي گلستان شدن آتش بر ابراهیم  نخستین و باستانی )3(
کردند که  نمرود گفت تا هیزم بیاورند و حتّی زنان دهکدة ابراهیم نذر می«به روایت طبري، . ل استخلی

بردند و چون خواستند وي را به آتش افکنند، از زمین و زمان  حاجتشان روا شود و براي آتش ابراهیم هیزم می
ضرر باش و  اي ابراهیم خنک و بیاي آتش بر: گفت ،چون او را به آتش افکندند... و مخلوق آن بانگ برخاست

 ،دیگر نمونۀ آن ماجراي موبد پاك، آذرپاد ماراسپند )180: 1375 طبري(» .چنان شد که خداي عزّوجل فرموده بود
 :دمآ ز آزمایشی مشابه سربلند بیرون ا که بنا به روایات زردشتی، است

را منظم کرد و بسا نماز و ستایش و اوراد و اذکار و نیایش را به زبان  ...اوستاآذرباد ماراسپند به فرمان شاپور دوم، 
کاران به  را براي نماز روزانۀ بهدینان ترتیب داد و براي رفع شک و تردید مردم و محافظه اوستا خردهپهلوي تدوین و 
هایی را که  و ستایش اوستاید که اگر به من آسیب نرساند، بدان. نُه من فلز گداخته بر سینۀ من بریزید: درستیِ آن، گفت

مردم چنین کردند و دستور آذرباد از آزمایش فلز گداخته سالم . ام، همه درست و راست و الهامی است ترتیب داده
 )137: 1330 شهمردان. (لذا بهدینان را اعتقاد عظیم بر او حاصل شد. بیرون آمد

در  ،یابد سالمت از ورطۀ آزمون ایزدي رهایی میواقع یا خالف آن، به  پسمار در نمونۀ پیشین، به گرچه
در پایان . انجامد بینیم که محاکمه در آتش به سوختن و خاکستر شدن پسمار می روایات نزدیکتر به دوران ما می

 :خوانیم قصۀ ژاندارك، دخترك قهرمان فرانسوي، می
ناگاه آواي سروش غیبی را شنید که ... شیداو گریست و خرو. فام آتش به دامن پیراهنش رسید هاي سرخ به زودي شعله

عیسی مسیح ، طور مبهم ادا کرده آخرین کالمی که ب ».گناهان است خدا پشتیبان پارسایان و بی«: کرد حقیقت را بازگو می
آور اینکه آتش به قلبش اثر نکرد و تا واپسین  موضوع شگفت. پیکر ژان در کوتاه زمان بسوخت. آتش شدت یافت. بود

 )103: 1369 مترلینگ. (ندگی، تبسم خفیفی بر لب داشتدم ز
است تا پسمار را از آتش رهایی دهند و   سازان بوده البتّه این نمونه هم، چون همیشه، جوالنگاهی براي افسانه

 ) 261 -246: 1373چرنیاك . ك.ر( .هایی ترتیب دهند نامه براي او همسري برگزینند و براي اعقابش شجره
هایی متفاوت دارند؛ یکی فلسفی  بینی د که جهانشو ماجراي نزاع کسانی روایت می ي این گروه،ها قصه در) 4(

است و دیگري عارف، یکی مؤمن باهللا است و دیگري کافر، یکی مانوي است و دیگري موبدي زردشتی و یا 
عفربن وهب الکاتب بن ج یعقوب احمدبن ابی. هستند حکمایی مسلمان از دو مذهب متبایندو طرف نزاع 

دینی میان مانی و موبدي زردشتی را که  ماجراي اختالف تاریخ یعقوبیدر ) .ه284وفات (معروف به ابن واضح 
 :کند گونه روایت می گردد، این منجر به زندانی و کشته شدن مانی می ،در نهایت

شاگردان مانی به او نوشتند که . رانی بوداو شیفتۀ بندگان و هوس. بهرام، پادشاهی یافت] پسرِ هرمزشاه[ ،آنگاه پسرش
. پس مانی به فارس آمد و امرش شهرت یافت و جایش آشکار شد است؛ پادشاهی جوان و هوسران به تخت نشسته



را در مجلسی فراهم ساخت تا  زگفت و بهرام او و موبدمانی حال خود با. بهرام او را خواست و از امرش پرسش نمود
هرکدام را زیانی  .براي من و تو ارزیري گداخته در معده ریخته شود: به او گفت] موبد[سپس . موبد با او بحث کرد
 ) 197: 1342 یعقوبی(. این کار ستمکاران است :مانی گفت. نبخشد، برحق است

صدق و  براي اثبات ایزدي آورد که نوعی از داوري کیم را میماجراي نزاع دو ح ،االسرار مخزننظامی نیز در 
این، گُلی که افسونی  آورد و آن دیگر براي می یکی براي دیگري جامی از زهر فراهم ؛کنند میاجرا ود کذب خ

 : و در نهایت است در آن دمیده
 عالج از تن خود زهر بردآن به 

 
 وین به یکی گُل ز توهم بمرد 

)136: 1313نظامی (  
کند که یکی مؤمن به خداوند یگانه است  می بازگودو منازع را  حدیث مثنويهم در محمد مولوي الدین  جالل

گونه به پایان  کند و داستان را این دو را روانۀ آتش می سپس این هر. دهري منکر الوهیت یک و دیگري
 :رساند که می

 آن خداگوینده، مرد مدعی
 

 رست و سوزید اندر آن آتش دعی 
)2864/ 4/ 1369مولوي (  

گوید که به دست در  از مباحثۀ مالک دینار و مردي دهري می هم شیخ نیشابوري تذکرةاالولیادر 
تو ندانستی که دست تو «: شنود که می انجامد و مالک از منادي حقّ آتش نهادن هر دو و نسوختن هر دو می

 نیشابوري عطّار(» .که اگر دهري دست تنها در آتش نهادي که چه بر وي آمدي ؛دهري را حمایت کرد دست
1354 :51(  

گوید که چارة اثبات  پرست سخن می از اختالف فردي منافق و مردي حق سالمان و ابسالجامی نیز در 
دین را در میان جامۀ  مپرست رداي خص حق مرد. دانند هایشان در کورة آتش می صدق خویش را نهادن جامه

 :پیچد و خویش می
 در میان کورة آتش نهاد
 ماند سالم آن رداي مرد دین

 

 خصم دین آتش فتاد در رداي 
 هین ببین خاصیت نورِ یقین

 
 التواریخ و ؛ مجمل299: 1352 ؛ بیرونی53: 1340 ؛ نیشابوري180 :1382 ابوالفتوح رازي. ك.یز ر؛ ن356: 1337جامی (

 )51: 1318 القصص
ابراهیم آید، نخست این است که نسوختن  از این دست برمی   هایی دیگر آنچه از بررسی این مجموعه و نمونه

در آتش و اثبات صدق باورها و اعتقادات او الگویی بوده است براي اهالی قلم تا با زیرکی، آن را به روایات 
دوم اینکه در بیشتر این روایات، نویسنده براساس  .مورد نظر خویش تعمیم دهند و خواننده را مجاب نمایند

که  میراند، درحالی سوزاند و از زهر می ا در آتش میاعتقادات و باورهاي کالمی، حکمی و فلسفی خود، پسمار ر



گناه به  اي با باورها و اعتقاداتی دیگر، ماجرا برعکس جلوه کند و سوخته محقّ و بی ممکن است در نظر خواننده
 .نظر برسد
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