
   

     خاک ايران کعبه آمال ايرانيان است 

سر تعظيم فرود  ايرانيان باستان از نظر اينکه توجه خود را معطوف سرزمين خود نموده و به سرزمينهای بيگانه      

نياوردند و مناعت طبع خودشان و فروشکوه ايران را بنمايانند بدينجهت در مقابل نور و روشنايی بستايش اهورامزدا و 

  ی يگانه مشغول ميشدند.خدا

توجه به نور و آتش چراغ و آفتاب در موقع نمازگزاردن بسيار معقول و منطقی است، زيرا فروغ و روشنايی ظاهری 

نموداری از نور و روشنايی عالم حقيقت و معنويت می باشد. و در طراوت روح و دل اثر عظيم دارد. و انسان را به 

د. عرفاً در موقع ذکر و تفکر بقلب خود توجه می کنند و آنرا به صورت نورانيت در جلو تجليات انورا الهی متوجه می ساز

چشم خود مجسم می سازد و نام خدا را در عالم تصور روی آن نقش می دهند و با کمال خلوص به طور آهسته ذکر می 

  کنند يا می خوانند.

وص عبادت عرفای طريقت است که آن را حضور قلب صتوجه شدن از مراحل مخماين ترتيب ذکر گفتن و بنورانيت قلب  

می گويند و بان اهميت زياد می دهند. و اکنون که دانستيم که قبله گاه زرتشتبان به طرف نور و روشنايی است بهتر است 

ه دکه شواهدی هم از قرآن کريم بياوريم که خداوند خود را نور معرفی کرده و گاهی هم محمد (ص) و قرآن را نور خوان

  آمده: ٢٢است. سوره زمر آيه 

  آيا آن کس را که خدا برای اسالم شرح صدر عطا فرمودکه وی به نور الهی روشن است. 

  و زمين محشر به نور پروردگار روشن گردد.:  ۶٩باز در سوره زمر آبه 

خود را تمام و کامل نگاه  البته خدا نور  :  کافران بخواهند که نور خدا را به گفتار باطل خاموش کنند ٨سوره صف آيه 

    خواهد داشت.

  : کافران می خواهند که نور خدا ا به نفس تيره و گفتار جاهالنه خويش خاموش کنند.  ٣٢سوره توبه آيه 

  هللا نور السموات و االرض _ خدا نور آسمانها و زمين است الی آخر.:   ٣۵سوره نور آيه 

  است؟  ی: آيا نور و ظلمت مساو  ١۶ سوره رعـــد آيه

کتابی را بتو فرستاديم مردم را از ظلمت بنور رهنمون شوی. آيه اول محمد و آيه پنجم  :   ۵و  ١ابراهيم آيه های   سوره

  موسی.

بدون آنکه آتشی برافروزد خود بخود جهانی را روشنی بخشد که پرتو آن نور حقيقت بر روی نور : ٣۵باز سوره نور آيه  

  ه را بخواهد بنور خود هدايت می کند.کمعرفت قرار گرفته و خدا هر 



  همانا برای هدايت شما نوری عظيم به حقانيت آشکار آمد.:  ١۵٧سوره اعراف آيه 

خداوند  ٩و سوره حديد آيه  ٢٠و سوره فاطر آيه  ۴٣و سوره احزاب آيه   ۴٠، سوره نور آيه  ١۶باز در سوره مائده آيه 

  عرفی می کند .مخود را نور و محمد(ص) و قرآن را نور خود 

پس دانسته شد که وقتيکه زرتشتيان بطرف نور و روشنايی عبادت می کنند و نماز می خوانند بدون دليل نبوده و هفتهزار 

و اندی سال پيش از قرآن حضرت رسول هللا آنها نور را درک کرده اند که حقيقت نور در فکر بکر اشور زرتشت ريشه 

  دوانيده بود.

ی و بی آاليشی است و چون آتش بزرگترين پاک کننده و در عين حال پاک ترين و نورانی ترين کجوهر آتش زرتشت پا

  عنصر است از اينرو سمبل اين کيش گشته است. 

بر خالف انچه بعضی ها تصور می کنند و از روی نابخردی قضاوت می نمايند زرتشتيان آتش پرست نسيتند بلکه 

  رمز و سمبل اهورا مزدا ميدانند. فردوسی عليه الرحمه در اين باره می گويد: اهورامزدا پرست بوده و آتش و نور را

  پرستنده پاک يزدان بدند                     نگويی که آ تش پرستان بدند 

  زرتشت با انتخاب آتش به عنوان سمبل کيش خود بهترين انتخاب ها را کرد .

_ مانند شعله های آتش هميشه به سوی ترقی و تعالی گام ٢شند ا_ مثل آتش پاک و درخشان ب١از پيروان خود خواسته 

_  ۴_ مجذوب خواهش های پست نفسانی نشوند همانطوری که اتش هميشه سر به باال و فرازنده است. ٣بردارند . 

با بدی همانطوريکه آتش همه چيز را پاک می کند و خود آلوده نمی شود آنها هم با بديها بستيزند بی آنکه خود را آلوده 

_ همانطورکه آتش يا هر چيز تماس گرفت آنرا مثل خود درخشان می کند آدمی بايد در برخورد با ديگران انها را با ۵کنند. 

              محبت و صفا و صميميت نمايد و آنها را از عيوب پاک گرداند.

هم خدا را نور می دانند و به نور اهميت فراوانی  ايرانيان نور را گرامی داشته و با وجود اينکه اکثراً اسالم آوردند ولی باز

قائلند. منجمله يک مسلمان هنگام برخورد با نور چراغ و روشنايی ديگر از صميم قلب بهترين کلمه خود را که ذکر صوات 

ر و  است ادا ميکند. روز چهارشنبه سوری اگر با نظر تحقيق به چهره هر فرد ايرانی بنگريم متوجه می شويم که در شو

شعف غوطه ور است و اين شور و شعف خود آگاه و ناخود آگاه بر هر ايرانی مستولی است و از دل و جان پذيرای روشن 

نمودن آتشش در شب چهارشنبه سوری و پريدن از روی آن است. و اجاقهای خود را در شب عرفه و شب عيد نوروز 

  حتماً روشن نموده و انرا به فال نيک می گيرند.

آمده است که داود می گويد : در تنگی خود خداوند را خواندم  ٧و  ۶ب مقدس زبور داود در مزمور هجدهم آيه های در کتا

و بخدای خوبش استغاثه نمودم او آواز مرا از هيکل خود شنيد و استغاثه من بگوش وی رسيد. زمين متزلزل و مرتعش 

خداوند آسمان را خم کرده نزول فرموده بصورت نور منجلی شده اساس کوهها بلرزيد، آتشی بسيار برفروخته کرديد و 

  گرديد.



در انجيل يوحنا باب اول در باره نور و آتش چنين آمده : همه چيز به واسطه او آفريده شد و بغير ار او موجودات وجود 

فت. در او حيات نور نيافت. در او حيات بود و حيات نور انسان بود و نور در تاريکی ميدرخشيد و تاريکی آنرا در نيا

انسان بود و نور در تاريکی ميدرخشيد و تاريکی آنرا در نيافت. يخيی برای شهادت آمد تا بر نور شهادت دهد و آن 

نورحقيقی بود که هر انسان را منور می گرداند و در باب سوم آمده : حکم خداوند اين است که روشنايی و نور در جهان 

از نور دوست داشتند از انجا که اعمال ايشان بد است. زيرا هر که عمل بد می کند روشنی را  آمده و مردم ظلمت را بيشتر 

دشمن دارد. پيش روشنی نمی آيد مبادا اعمال او توبيخ شود وليکن کسی که به راستی عمل ميکند پيش روشنی می آيد تا 

  آنکه اعمال او هويدا گردد. 

  دينهای بزرگ و کوچک گرامی داشته شده است. دقيقی گويد : آتش در نزد همه جهانيان ستوده است و همه ی

  بدست اندرش مجمر عوديان                               يکی پاک پيدا شد اندر جهان 

  که اهريمن بد کنش را بکشت                               خجسته پی و نام او زرتهشت 

  ترا سوی يزدان همی رهبرم                              بشـاه جهـــان گفت پيغــــمبرم     

  بگفت از بهشت آوريدم فراز                             ازـــکی مجمر آتش بياورد بــي                       

   نگه کن بدين آسمان و زمين                            ن ر ايذيپفت بـن گـريـهان آف ــج                       

  فخر الدين اسعد گرگانی چنين گويد :

  بمـــــيدان آتـــــــشی چون کوه برکرد            اه لخـــــتی آتـــش رود زآتـــــشــــــگ

  بکـــــافور و بمشـــــکش پرورش داد               بسی از صندل و عودش خورش داد  

  کـه با گـــــردون ســــروی همـــبر آمد              ز ميـــــدان آتـــشی چون که برآمـــد    

  شده لــــــرزان وزرش پــــاک ريزان              زان ـــــــبدی بر چرخ ياچو زرين گن 
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