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 چكيده

ملـل  كـه همـواره مـورد احتـرام و تقـديس       است انگيز طبيعت عنصر شگفت ،آب
ايرانيان باستان نيز . است هاي فراواني پيرامون آن شكل گرفته و اسطوره بودهمختلف 

. دانستند داشتند و محافظت از آن را وظيفة آييني خويش مي آب را بسيار گرامي مي
جايگـاه تجلـي اسـاطير و     نيتـر  مهـم  عنـوان  به شاهنامهبسياري از اين اعتقادات در

فرزانة توس، حكيم ابوالقاسم فردوسـي، در  . است يدهباورهاي ايراني، به تصوير كش
هـاي   ي اثر گرانسنگ خويش به مواردي اشـاره كـرده كـه نمايـانگر انديشـه     ال البه

 :اسـت  اين موارد در چهار جنبه گنجانده شده. اي پارسيان دربارة آب است اسطوره
  . يفراواني و بارور. 4 اتيحآب . 3 شيايني برا شستشو .2روان  ريتطه. 1

شود تا نشـان داده شـود آب از ايـن     در نوشتار حاضر، اين جوانب بررسي مي
  . منظر چه اهميت و اسراري دارد

  .، فردوسيشيايني برا، شستشو شاهنامه، اسطورة آب، اتيحآب  :ها دواژهيكل

  مقدمه
فردوسـي   ةشـاهنام تحقيق حاضر دربارة آب و بازتاب اساطيري اين عنصر مهم طبيعت در 

. ملي، يادگار و نمودار فرهنگ ايران باستان است ترين حماسة بزرگ عنوان به مه،شاهنا. است
 .اسـت  تجلـي يافتـه   شـاهنامه بسياري از اعتقادات و باورها كه در متون كهن ثبت شـده، در  

 اصـطالح  بـه هاي طبيعي نيز در نزد نياكان مـا جانـدار اسـت و كـاركرد اسـاطيري و       پديده
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جامعيت  كدام چيهاست، اما  موضوع انجام شده قيقاتي در اينتح تاكنون. دارد» خويشكاري«
) ساحت اساطير ايـران ( گسترده ةنمود آب در يك مجموع ةندارند؛ بدين صورت كه دربار

توجه  شاهنامهنقش اساطيري آب در چند پژوهش به . اختصاص ندارند شاهنامههستند و به 
فهرسـت  ها در  نام اين پژوهش. ندبه گستردگي و جامعيت تحقيق حاضر نيستشد ولي آنها 

هدف . در اين نوشته، جامعيت بيشتري دارد ها و تطبيق مطالب يبند ميتقس .آمده استمنابع 
ارتباط قوي و عميق بين  دادن نشاناصلي اين مقاله، بيان ديد ايرانيان باستان به عنصر آب و 

  .است حماسة ملي پارسيان در اين موضوع و اسطوره
نخست به ديدگاه اديان و اقوام باسـتان  . استاي و اسنادي  كتابخانه صورت بهروش تحقيق 

و متـون پهلـوي    اوسـتا بعـد از آن، مطالـب اصـلي تحقيـق از     . اشاره شـد  اجمال بهدربارة آب 
در مرحلة بعـد، ايـن دو   . فردوسي گردآوري شد شاهنامهي و سپس برابرهاي آن در بردار شيف

در نهايت، موارد اصلي اين نوشتار در چهار  يق داده شد؛ وبا هم تطب) اسطوره و حماسه( بخش
  .ي بررسي و تحليل شدفراواني و بارورو  اتيح، آب شيايني برا روان، شستشو ريتطهقسمت 

  
  آب درنزد اديان و اقوام باستان

انسـان   يزنـدگ و  بـوده همواره موجب احترام بشر  كه عتيطب بخش اتيحعنصر  نيا ـ آب
. شد يمي تلقمهم  اريبسي عنصري باستان، ايدني ها تمدنو  انياد درنزدـ  وابسته به آن است

ها  و اسطوره ها داستانآنها  دربارةو  پنداشتند يمي را زنده عيطبي ها دهيپدهمة  ميقدمردمان 
ي و متعلـق  سـومر ، از تمدن دهيرسما  دست بهداستان در مورد آب كه  نينخست. ساختند يم

كه از آب سـاخته شـده    رود يمي سخن جهاناسطوره، از  نيا در. است شيپسال  4500به 
از آن  نشيآفري است كه همة ازلي آب عنصر بابل رياساطدر ) 47ـ  48: 1380ي،قرش( .است
ي اعتقـاد  نيچنـ  زيـ ن انينيچ. است زيچي و همه هستمعتقد بودند آب مصدر  انيهند. است
در قرآن آمده اسـت  . ي داردا ژهيو اهگيجااسالم،  نيدآب در  )210  :1387 ،يمدرس( .داشتند

عـرش   نيهمچنـ ) 30، ايانب(. »يِحّ ءيشكلًَ  الماء منَو جعلنا «: به آب زنده است زيچكه همه 
  )7هود، (  .»الماء يعلو كان عرشه «: ي بر آب استوار استاله
  

  باستان رانياآب در 
متعـدد در   انيخـدا و  هـا  الههجود و. است داشتهي زدياي عيطب دةيپداقوام باستان، هر  درنزد
  :بودند نيچن زين انيرانيا. مطلب است نيا انگريبي مختلف، ها تمدن
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ثر بـوده اسـت مقـدس    ؤي مزندگي در نحو بهو سودمند را كه  ديمفباستان، عناصر  انيرانيا
مورد  اريبسي است كه سودمندي از عناصر كآب ي. دانستند يمي را نگهبان آن زدياداشته و 

  )401: 1374 ي،فيعف(. است گرفتهقرار  شياينو  شيستا
اي، همة خلقت در  بر عقيده بنا .است ترين عنصر بوده مقدس انيرانياي براپس از آتش، آب 

تخمـة   جز بهريدگان از آب بود بر نظري ديگر، اصل همة آف قطره آبي بود؛ و بنا صورت بهاصل 
ي را نـ ييآايرانيـان، آداب و  ) 18: 1367 ي،تفضـل . (مردمان و چارپايان مفيد كـه از آتـش اسـت   

به اين  توان يم رانيا ميقدمردم  درنزدآب  تياهم ليدال ازجمله. كردند يم تيرعاآب  درمورد
  :سدينو يمهردوت . كردند يمي قرباني آن براو  آلودند ينمآنها هرگز آب را : موارد اشاره كرد

، رهيـ غآتـش، بـاد و    ليـ ازقب، ديمفعناصر  ريساي آن مانند براي دارند و گرامآب را  انيرانيا
ي، فـ يعف( .كننـد  ينمو به كثافات آن را آلوده  نديشو ينمدست در آن . آورند يم ازينو  هيفد

1374 :402(  
، »زديابرز « اي» اپام نبات«البته . است بوده» ديناه« اي» تايآناه«باستان،  رانياآب در  زديانام 

و قـدرت و   بـازد  يمـ رنـگ   تـا يآناه دربرابـر  كـم  كـم  زديـ ا نيااست اما  ها آبي قيحق زديا
  )22: 1387 آموزگار،. (كند يممنتقل  زديا نيارا به  شيها يژگيو

   تــايآناه ســورياردونــام كامــل او . شــود يمــآب محســوب  زديــا تــايآناهحــال،  هــر بــه
)Ardavi-sura Anahita( است» شيآال يب رومنديني ها آب«ي معن، به. )38: 1386، نلزيه(  

باسـتان بـه خـود     رانياي ها نييآي در مهمي جابرجسته كه  اريبسي تيشخصيي با بانو زديا 
ـ ي بـه زمـان   حتو  نيشيپ اريبسي ها دورهاو به  شيستاو قدمت  دهد يماختصاص  از  شيپ

  )23: 1387آموزگار، (  . رسد يمزرتشت 
ي و بـارور  تيخاصـ ه اند، ب قلمداد كرده زدبانوياآب را مؤنث پنداشته و  زديا نكهيا ليدل
  . گردد يبازمي آب بخش يزندگي و فراوان

ي موجـود  صـورت  بهي را باروري و زندگ، سرچشمة ها نيدي از اريبسي است كه در عيطب
او منبع همـة  . است نيزمي روي ها آبسرچشمه همة  تايآناه، رانيادر . تصور كنند نهيماد

. »كنـد  يمـ  ريـ تطهرحم همه مادگان را و  گرداند يمنران را پاك  ةنطفة هم. ستا ها يبارور
  )39 ـ  38: 1386 نلزيه(
در  زيـ ني بـارور ي به صورت الهه عشق و خردمنديي و بايزي، رومندينبانو با صفات  زديا نيا
او از فـراز  . شود يم زين» مادر خدا«گونه  نيبدو  جوشد يماز او  اتيح ةسرچشم رايز؛ ديآ يم

  )24 :1387 ،آموزگار(. باراند يمران، برف و تگرگ را فرو ي آسمان، به فرمان اورمزد، باابرها
ـ  سـت ين، مشـخص  افتي راه يرياساط انيخداي به جمع زماناز چه  زديا نيا نكهيا ي ول
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دوم در  رياردشي ها بهيكتبار در  نينخستي براي واست كه نام  نيا ميدان يم قيتحقآنچه به «
  ) 6: 1372 ي،ريگو( ».شود يمهمدان و شوش ظاهر 

مراسـم   ديباسوگند بخورد،  خواست يمي كسبود كه اگر  نيادر روزگار باستان رسم بر 
ــ   دربرابـر را  سـوگندخوردن   دردســت، آب سـوگندخوردن  هنگـام  بـه  اآب انجـام دهـد و ي

. آتش سوگند خورد اآب ي درحضور ديبا مانيپي حفظ برا) 54: 1374  ،سيبو. (باشد   داشته
 ايـ  شكند يم مانيپآنكه . نددخور يمآب سوگند  ازجمله به چند عنصر مقدس ميقد انيرانيا

ي تـن  نـ ييآي هـا  )شيآزمـا (=ور گـر يد اآب ي شيآزمابه  ديبااست،  مانيپمتهم به شكستن 
  )386 : 1386آموزگار، (. دهد  در

ي را ظاهري ها يآلودگ كه نياآب عالوه بر . است ريتطهعنصر، شستشو و  نيا گريدنقش 
 شيسـتا يي در سـرودها ، ودا گيـ ردر . كنـد  يمـ آنهـا را پـاك    ريشـ ز ، رحم زنان و نيديزدا يم
  . شود يما محسوب ه او فرزند آب. وجود دارد )ايزد آبها استدر كيش زرتشتي نام ( اتپن  پاماَ

در دل آسـمان از   اتپن پاماَ: است آمده نيچني از افسانة آن سخن رفته و ودائي سرودهادر 
ي مـادر ي پـاك، چـون   هـا  آبو  زهيپـاك ي ابرهـا ، فـت اشده و همانجا پرورش ي ابرها زاده

ي از آتش و نور ا غهيت، چون كند يمي كه از ابرها غرششد،  دهيبالو چون  كنند يم اش هيتغذ
  )403: 1374ي، فيعف(. ديآ يم رونيباز آسمان 

به عظمت خداوند همه  ها آبمهربان ) پسر(فرزند «آمده است كه  35، سرود 2يمانداال در
  )215: 1367ي،نينائي جالل( .است آورده وجود بهرا  زيچ

كـه نسـبتاً    شـت ي نيا. است) آب شيستا( شتي آبان، اوستاي ها بخش نيباتريزي از كي
 و دروندان نانيبهدو  نانيد راستي از تعدادي دعاي و و، صفات تايآناهمفصل است، دربارة 

   :شود يم فيتوصگونه  نيا اوستادر  تايآناه. است) دروغ روانيپ(
بسته، راست باال، آزاده، نژاده، بزرگوار،  انيم، برومند، برزمند، كمر بر بايزي ا زهيدوش كريپبه 

  ) 1/309ج: 1374دوستخواه، ( .آراسته است اريبسي ورهايزدر پا و به  نيزري ها موزه
اسـت،   سـته يباي كـه  هنگامي بخشد و زنان باردار را به آسانزنان را  ةهم مانيزااوست كه 

  )298: همان( .ر پستان آوردد ريش
نقش مهم  دهندة نشان، آورد يمرا فراهم  ريشو  كند يمزنان كمك  مانيزابه  تايآناه كه نيا

، گشتاسـب، كـاوس،   دونيـ فر، شـت ي نيـ ادر . نسل است ديتولي و باروردر امر  زديا نيا
راستي  در دين زرتشتي به بهدينان و پيروان(، توس و جاماسپ كه همه از اشونان خسرويك

 ابيـ كامآنـان را   زيـ نآب  زديـ او  كننـد  يمـ ي ابيكامطلب  تايآناههستند، از  )شود اطالق مي
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پاسـخ رد  ) وپرسـتان يد(؛ اما بـه درخواسـت درونـدان    آورد يبرمرا  شانياي دعاو  سازد يم
  .سازد يمو آنان را ناكام  دهد يم

ي مطلبـ ، سـن ي ننـدبهم زدر . است كردهرا حفظ  شيخو تياهمآب  زيني پهلودر متون 
و افزودن رمه  ها يديپل ساختن پاكي برا گريدعنصر،  نيا. است دربارة آب آمده زيانگ شگفت

از  ــ  سـرور دانـا   ــ  ي است كه اورمـزد الهي و دانش آگاهآب، نماد . ستيني فراوانو عامل 
   .كند يمعطا  شتنيخو ـ غمبريپ ـ را به زرتشت شيخوآن حكمت  قيطر

ي، مـاد ي، دادار جهـان  افزوني نويمرا فراز گرفت و اورمزد پاك، دست زرتشت ). اورمزد(
، بر دست زرتشت كرد و او را گفت كه از )به شكل آب(= آب  كريپي را به آگاهخرد همه 
راشـد  ( ختيانـدرآم ي از او بـه زرتشـت   آگاهزرتشت از آن بخورد و خرد همه . آن بخور
  )3: 1370 ،محصل

 1369 ي،دادگ فرنبغ(  .اهورامزدا بعد از آسمان استي ماد دةيآفر نيدوم، آب بندهشدر 
 ارانيـ بـه جنـگ    كهاهورامزدا است  يروين، يريخهر موجود  ي،زرتشت ينيب جهاندر ) 38 :

 دروج بـردن  انيـ مي از بـرا ي ا دهيآفرآب، . شود يمهستند، فرستاده  وانيدهمان  كه منياهر
  .ي استتشنگ) ويد(

  
  شاهنامهآب در 

  :است  خلقت آب آمده بابدر زين شاهنامهدر 
 ديـ پدي آمـد  خشكپس شيگرمز ديـ دمجنـبشبـهكه آتشنينخست

 ي فـزودتـري همــان باز ســردز  ي نمـودســـردوزان پــس ز آرام
  )14/ 1ج: 1385ي، فردوس(

حركـت و  «و » يدرخشـندگ «ي معاناز آن . كار رفته است به شاهنامهبارها در » آب« ةواژ
  .قابل تأمل است زين يرياساط يباورهاعنصر در  نياشود، اما نقش  يمد مستفا» يروان

  
  روان ريتطه )الف
چنان كـه  . رود يم كار به زيندرون  ريتطهي براي، ظاهري شستشو، آب عالوه بر شاهنامهدر 
ـ ي و پـاك ي عنـ ي تـا يآناه. است تايآناه، اوستاعنصر در  نيا، نام شد عنوان تر شيپ ي؛ شـ يآال يب
را از  اجسـام  توانـد  يمي است، پاكاست و نام او همراه با  شيآال يبدر ذات خود ي كه زديا

  : است آمده ودا گيردر . ي پاك سازدآلودگ
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ي تمـام را، هر چه كه باشـد و   ميخطاهاگناهان مرا، هر چه كه باشد  ديبزدائها  ي آباشما 
 يهـا  هيـد نقل از گزبه  212: 1387، ياريخداو  يمدبر ( .ام كه موعظه كرده نيدروغسخنان 
  )264: ودا ريگ

بلكـه هـر    رود ينم كار بهي صوري و مادي ها يآلودگ ي زدودنبراآب تنها  شاهنامه،در 
آب غسـل داد و مطهـر    كننـدة  پـاك بـا عنصـر    تـوان  يمي آلوده باشد معنو ازنظررا كه  زيچ

  )93: 1381  ي مطلق،خالق. (ساخت
ي فرد ااست ي رانياي كه متعلق به پادشاه ا شي يكي اينكه. ابدي يمتحقق  دوگونهامر به  نيا

آن را  نكـه ياي بـرا ؛ شـود  يمي آلوده منياهري فردتصاحب  براثراست،  اريشهر كانينزدكه از 
از او با  اوستاكه در  ـ يتازپادشاه  ـ ضحاك. دهند يم شيشستشوسازند، با آب  زهيپاكدوباره 

 ــ  ديجمشـ ، شـود  يمـ نام بـرده   منيهرامخصوص  كيپو  ويد نيرومندترينو  دهاك ياژنام 
بـا   رانيـ ايي فرمانروا؛ و تخت شود يمو خود پادشاه  كشد يم ريز بهرا از تخت  ـ  يرانياپادشاه 
و تخت  شود يم روزيپبر ضحاك  دونيفري مدتپس از . شود يمآلوده  ديپلموجود  نياحضور 
شست تـا از لـوث نشسـت    تخت را  نيا ديباي نشستن براحال . آورد يمدست  ي را بهپادشاه
  :دهد يمدستور  ـ ضحاك شكاريپ ـ به كندرو دونيفر. ي ضحاك پاك شودمتماد

ـــاه دالور ـــرمود شـ ـــدوبفـ  يبشـوي شـاه كه رو آلـت تخـت     يبـ
  )87: 1386ي، فردوس(

ي ا گونـه بـه   گـر يدو چنـد تـن    انيديحم ديسع حيتصح شاهنامه براساس تيب نياالبته 
ي خـالق اسـت؛ امـا    آمـده » يبجـو «در آخر مصراع دوم » يبشو«ي جاو  شده ضبطمتفاوت 

  : سدينو يمو  داند يم حيصحرا ) يبشو(مطلق، ضبط مذكور 
كاتبان مفهوم شستن تخت را در  شتريببوده است كه چون  نيچن تيب نياعلت دستبرد در 

  )94: 1381 ،ي مطلقخالق( .اند داده رييتغاند، آن را به نشستن  ذهن نداشته
كـه ضـحاك آنـان را     ديجمشـ ي خـواهران  حتـ و  شود ينمنها به تخت منحصر شستشو ت

  :دهد يمفرمان  دونيفر نيبنابرا. پاك شوند ديبا زيندر آورده بود،  شيخوي همسربه  اجبار به
 بشـست ها يــرگيتروانــشان از آن   بفـرمود شـستن سرانشـان نخســت

  )1/69ج: 1385ي، فردوس(
مركز ( اقامت در كاخ ضحاك آلوده شد و اكنون با شستن سر براثر روان شهرناز و ارنواز

  . شود يمزدوده  شيآال نيا) يآدمو تفكر  شهياند
ي زرتشـت  نيـي آو  انيـ رانياوارد جمـع   گريدي نيدي از كسي كه هنگامدر صورت دوم، 
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ر همسـ  عنـوان  بـه را  ــ  دختر شاه شنگل ـ نوديسپبهرام گور، . دشو يم زهيپاك، با آب شود يم
بهرام، دختر را به آتشكده . آورد يم رانياو او را نهان از چشم پدر به  كند يمانتخاب  شيخو
ي بـرا ي را زرتشت نيدو سپس  دهد يمرا شستشو  نوديسپي مذهبي مراسم طو موبد  برد يم
  :نديگز يبرمي و

ـــت ـــش زردهش ـــتندة آتـ  ي رفت با باژ و برسم به مشتهم  پرسـ
ــب  او بــرد شـاهــشيپراـنــوديسپ ــد اموختشيـ ــيآو  نيـ  راهنيـ

 ازو دور شد گرد و زنگار و خاك  به و آب پاكــنيدبشـستـش به
  )441/ 7ج :همان(

ي بـرا و فـرد را   ديـ زدا يمرا  شيآال تايآناه: دهد يمي آب را نشان ذاتاين، موارد كاركرد 
  .كند يم طيشراواجد  نانيبهدورود به جمع پاكان و 

  
  شيايني براشو شست )ب

. اسـت  آمـده  شـاهنامه هـم در   شيايني برايي كه عنوان شد، شستشو شستشوعالوه بر نوع 
سر و تـن  . امر است نياملل مختلف وجود داشته، نشان دهندة  درنزدكه  نينمادي ها غسل

ي خـود را كنـار آب   هـا  خانـه آنـان  . وجـود دارد  نبئيصـا  شيكـ ، در شيايـ نشستن قبل از 
. شـوند  ايـ مه شيايـ ني بـرا را در آب شستشو دهنـد و   شيخو شهيهمانند تا بتو ساختند يم

چند  دنيپاشبا  اي با مسح و يروحاناست كه در آن  انيحيمس ديتعمآنها، غسل  نيمشهورتر
مهـر اجـرا    نيـي آي، در نـ ييآ نيچنـ مشابه . كند يمي پاك آلودگقطره آب افراد را از هرگونه 

عمـل را انجـام    نيـ ا، انكـار يزو عناصـر   وانيد اندندورري برا زين سنايمزد نيددر . شد يم
ي امـر هـم   نانامسـلم  درنـزد ي قبل از عبـادت  وضوغسل و ) 635: 1381 ي،رض( .دادند يم

 . است شده هيتوص، شيايني در هنگام روحي ها يآلودگاز  بودن پاكي برااست و  دهيپسند

. رود يم شيخوباغ  ي عبادت بهبراو  زديخ يبرم ـ ريشبگضحاك  كوكارينپدر  ـ مرداس
  :ديشو يمنخست بدنش را 

ــدر ــا را در ان ــر آن پادش ــرام ــي  يس ــود كـ ــتان بـ ــاي بوسـ  يدلگشـ
 ياراســــتيبز بهــــر پرســــتش    يبرخاســــتريشــــبگهيــــگرانما

ــا او   ي نهفتــه بــه بــاغبشســتســر و تــن ــتنده بـ ــراغببـــردپرسـ  ي چـ
  )1/45ج: 1385 ،يفردوس(
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، كـاووس  شيخـو ي اينبه همراه  شود يم ديومن ابيافراس افتني كه از يهنگام خسرويك
كـه آنـان را در    خواهنـد  يمو از خداوند  نديشو يمرفته و سر و تن  آذرگشسببه آتشكدة 

  :ي كنداري ابيافراسجستن 
 افكــند بــن  ــرانهيپي پنــد كـــي  ســخنرهينبــازديشــنچــوناين

 ــان آذر گشـســــب تا خميبتــاز  بـر دو اســبنيهمچنبدو گفت ما
 پرســـت  زدانچنانچون بود مـرد يـ    با پا و دســتـمييبشــوسر و تـن

 يرهنــما بـــود   ـــزدان مگر پاك ي  يبــپاآتـششيپـــبــرميبباشــ
 داد و راه ةنــــدينمــا ـــــدينــمــا  ي كـه او دارد آرامــگـــاهـــيبجــا

  )364/ 5 ج :1385ي، فردوس(
، جـان يآذربا، در چسـت يچي ايـ دري كـ ينزددر  خسـرو يكة آذرگشسب را خـود  آتشكد

كه  است آمده زين شتي آباندر . كرد ريدستگرا هوم عابد  ابيافراسكه  جا ؛ هماناستساخته 
آورد و از او  شــكشيپ تـا يآناهي بــرا چسـت يچژرف و پهنــاور  اچـة يدر دركنــار خسـرو يك

او را  تـا يآناهو » شـوم  روزيـ پ...  انيپران و ودو مردمان دروند و جا وانيدبر همة «: خواست
  )306/ 1 ج :1374دوستخواه، . (ديبخشي ابيكام

ي بـر  روزيـ پاو پـس از  . ديآ يم شمار به شاهنامهپادشاه  نيرازآلودترو  نيارجمندتر، خسرويك
ي راه سـفر و در  كنـد  يمـ تاج و تخـت را رهـا    كبارهي بهآنكه دچار غرور شود،  ميب، از ابيافراس
 .رديگ يم شيپرا  هستانكو

شـب را در آنجـا   . اسـت  آمدهي از پهلوانان از كوه باال شمارپادشاه با . ي رسدمشب فرا 
كه او كجـا و   داند ينمي كسو  شود يم ديناپد شيخوي نيب شيپصبح فردا مطابق . گذراند يم

  .استي رفته سوبه كدام 
دن صبح نيز در آن چشمه غسلي قبل از رسي. كند اي اقامت مي چشمه دركنارشب را كيخسرو 

  :سازد تا آمادة عروج شود يمجسم و روح خود را معطر . خواند يمو دعا  آورد مي يجا به
 كــي نامــور پيش چشــمه رسـيد    چو بهري ز تيره شب انـدر چميـد
 خواند اندر نهان زنـد و اسـت  همي  بران آب روشن سر و تـن بشسـت

  )5/413 ج :1385 ي،فردوس(
  
  اتيحآب  )ج

ي، جاودانگاصوالً طلب . ي استجهاني رياساطي ها هيما بني از ك، يوانيحآب  اي اتيحآب 
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 است هشد روزيپي زندگانسان بر همة دردها و مشكالت . بشر است نةيريدي آرزوهاي از كي
  :ديگو يمي خود فردوس. ي وجود نداردا چارهمرگ  درمقابلاما 

ــه ــاهم ــانيكاره ــتراجه  گرسـت يدي در را كـان مگر مـرگ  درس
  )293/ 6 ج :همان(

درخـت  «، »اتيـ حآب «ي متفـاوت ماننـد   اشـكال ي كـه در  جاودانگ ةي افساناصل ةيما
ي كهـن  رياسـاط مضـمون   ك، يـ افتهنمود ي» نوشدارو«و » يجوان شهيهمچشمة «،  »يزندگ

اهده تـوان مشـ   ي از ملل مياريبسي ها داستاناست كه بازتاب آن را در افسانه و حماسه و 
شود تا ظهـور   گانة آنها در آب نگهداري مي هاي منجيان سه زرتشيان معتقدند كه نطفه .كرد
  در مـوازات اعتقـاد بـه وجـود      زيـ ناعتقاد بـه امانـت آب در حفـظ نطفـة زرتشـت      . كنند
  ي هـم  زرتشـت  نيـ ددر  اتيـ حآب  ةيـ ما بن) 300: 1369  ،يمختار(  .بوده است اتيحآب 

 .وجود داشته است

ي و نبـ ، داسـتان اسـكندر و خضـر    شود يم ادي اتيحكه از آب  هرگاهي، فارس در ادب
حـداقل  «امـا  . شـود  يمـ ي تـداع  غمبـر يپ شدن جاودانهو  دنيرسپادشاه به چشمه و  دنينرس
مذكور  ةي از مضمون افسانجالب اريبس تيروااز پردازش داستان اسكندر،  شيپهزار سال  سه

  )289: 1378 ي،سركارات(» .است گوشدهگمش باز ليگي نيالنهر نيبدر حماسة 
درخت . رفت ايدري به اعماق جاودانگ اهيگدر طلب  ـ ي بابلا افسانهپهلوان  ـ گمش ليگ

 ي، امرتـه ودائ رياساطدر ) 45: 1362  ،ياجيكو. (كرد يم راينامرا  انيپارسا، نيچدر » آن يس«
)Amirta ( ومهئا ساست وگاه ب» يجاودانگنوشابه «و » اتيحآب «ي معنبه )مخلوط و ) هوم

 يزندگدرخت  ـ يهستو درخت ) 347: 1383 ،انو گربر هيشوال. (شود يم ميتقد انيخدابه 
آب و  نيب قيعم ونديپ انگرينمامسئله،  نيا) 60: 1377 ،صدقه. (نخست بر آب شناور بود ـ

  .ي استزندگ
. زدا بـود  كه مرگ شد ساختهنام  نيهمي به شراب» هوم«ي رياساط اهيگباستان از  رانيادر 

  1)87: 1362 ،بهار(
  :ي مطلق معتقد استخالقجالل 

 گـر يد اتيـ رواي برخي است كه همراه با رانياي ها افسانهدر اصل از  وانيح ةافسانة چشم
  )95: 1381ي مطلق،خالق. (است افتهمان اسكندر راه يزي به رانيا

 شيهـا  ييكشورگشا انيرجاسكندر در . به طور مختصر آمده است شاهنامهداستان در  نيا
  :كه رسد يمي شهربه 
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 ي ســترگمردمــانبــدو انــدرون    آمـد بـزرگشـشيپي شارستانكي
ــرد    ي زردمـوي سرخ و همـهروهمه ــگ روز نب ــور جن ــه در خ  هم

  )79 /7ج: 1385 ي،فردوس(
در  زيـ نو او  سـازد  يمـ آگـاه   وانيـ حي از مردم شهر، اسـكندر را از وجـود آب   رمرديپ

  :در اين داستان، خضر مشاور اسكندر است. شود يمروان ي آب جوو جست
ــد ــدران خضــر ب ــن  زنيراورا ان ــداران آن انجمـ ــر نامـ  سـ

  )80: همان(
خضـر در آنجـا از   . رسـد  يمـ ي دوراه كسرانجام پس از دو روز و دو شب، لشكر به ي

 وانيـ حچشمة . راه دارد وانيحكه به چشمة  رود يمي را گريد ريمسو  افتد يمجدا  انيسپاه
قبـل از  . ه شـد، دارد برشـمرد اكه قبالً ي آب رژگيوي، هر دو جاودانگعالوه بر  شاهنامه،در 
او نخست . كند يمي جاودانگو از خداوند طلب  ديشو يم، خضر در چشمه سر و تن شياين

  :كند يمو سپس عبادت  ديشو يمجسم خود را 
 نجــست  ـــزدان ز پاك ينگهدار ج  بران آب روشن سـر و تن بشسـت

  )81: همان(
  :ديزدا يماست كه گناهان را  نياي دوم چشمه ژگيو

 گنــاه زديــبربــران تــن  ديبشــو  ز فــردوس دارد بــر آن چشــمه راه
  )79: همان(

ي آب ذكـر شـده و در كتـب    برا شاهنامهي است كه در تيخصوص، اتيحزدودن گناه با آب 
  .آن نقل شده است، وجود ندارد» اسكندر و خضر«ستان ي كه دانظام اسكندرنامةاز جمله  گريد

عنـوان شـد، اعتقـاد بـه نوشـدارو، از انديشـه اسـاطيري آب حيـات و          تر شيپ كه چنان
است كه از » مرگي داروي بي«به معناي  )Anaosa dârûg(واژه . گيرد شدن نشات مي جاودانه

» داروگ«) + مـرگ = هوش(= » اوش«پيشوند : درست است) + پسوند نفي(» ان«سه بخش 
اسـت كـه در   » هـوم «كاركرد، نوشداروي حماسه، معادل  ازلحاظ. است تشكيل شده) دارو (

گرفتنـد و از آن شـرابي بـه همـين نـام       افشرة گياهي به نـام هـوم را مـي   . ذكر آن آمد اوستا
ز به نقل ا: 1379 ،آيدنلو(. شود ياد مي» دور دارندة مرگ«با صفت  اوستااز هوم . ختندسا مي
در آيين مهري، هوم شرابي است كـه بـا نوشـيدن آن، عمـر     ) 47و19، بندهاي 19 سناهاتي

در . است» سئومه«و » سوما«، »سوم«نام اين شراب مقدس در اساطير ودائي، . شود جاويد مي
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  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال نامة ادب پارسي كهن

شكافد و پسر برومند خويش را  ، هنگامي كه رستم پهلوي سهراب را با تيغي تيز ميشاهنامه
  :دهد پيغام مي شاه كاووسبيند، به  در آستانة مرگ مي

 كجا خستگان را كنـد تـن درسـت     از آن نوشدارو كـه در گـنج تسـت
ـ     مـن بـا يكـي جـام مـيكيـ نزد به ـ هسزد گر فرستي هـم اكنـون ب  يپ

  )2/242ج 1385 ،فردوسي(
ـتا در . اي اساطيري اسـت  خانة كاووس است، خود نكته در گنجاينكه نوشدارو  ـين  اوس ، دوم

در خزانـة   ـ داروي حماسه يا نوش ـ از آن پس، از هوم. است ـ پدر فريدونـ  آبتين ،هوم افشرندة
ضمن اينكه در اساطير آمده كه كاووس بر ) 50: 1379 ،آيدنلو(. شود پادشاهان ايران نگهداري مي

ايـن  ) 2/150ج:  1382 ي،فردوسـ . (سازد كـه مـرگ در آنجـا راهـي نـدارد      اي مي كوه البرز خانه
  .كاووس مرتبط است ةاين مسئله نيز با نوشداروي خزان. نيز وجود دارد شاهنامهر موضوع د

  
  يفراواني و بارور) د

ـ و  باروركردن ،ملي ةنقش ديگر آب در اسطوره و به تبع آن در حماس بـه   دنيبخشـ  يفراوان
البته اين كاركرد گويا بـه تمـدن ايرانـي منحصـر     . آفريدگان اهورامزدا يا نيروهاي خير است

اين كاركرد به وظيفة آييني و  كه چنانيست و در تمامي اديان و اقوام كهن نيز وجود داشته، ن
  :است مقدس آب تبديل شده
امكانات  ةو زهدان هم أيي است كه بالقوه وجود دارند؛ سرچشمه و منشزهايچآب رمز كل 

: 1372، ادهيال( .است ي شدهزندگهمة امكانات بالقوه، رمز  درنظرگرفتنآب با . ي استهست
 ريـ كب، نمـاد مـادر   ها آب. يهست ، منشأي همة مخلوقات هستند؛ منشأيها آب )190 ـ 189

ـ رطوبت، حركت  كنندة يتداع، ها آب. هستند هسـتند و بـا    اتيـ ح رةيشـ ي خـون و  دوران
   )1: 1379كوپر، . (»درتضادنديي مرگ ستاياي و خشك

اوسـت كـه جـان    «اسـت؛  » يتـ يگ ندةيفزاي اشون«، شتي آبان نينخستي بندهادر  تايآناه
 ليدل) 297/ 1ج: 1374دوستخواه، (» .ي بخشدافزونيي و كشور را داراو گله و رمه و  ديافزا
ـ ي و بارور تيخاصاند، به  قلمداد كرده زدبانوياآب را مؤنث پنداشته و  زديا نكهيا ي و فراوان

ي اژدهـا  ان مـار يـ  وجود دارد كـه همـا  » ياه «، ودا گيردر . گردد يمي آب باز بخش يزندگ
ي بزرگ خدا ـ ندرايا؛ كند يمي، آب را در بند اه) 28: 2535 ،سن نيستيكر( .است اريع تمام

با  اوستا،ي در اه) 59: 1367،ينينائي جالل. (كند يمو آب را آزاد  جنگد يمبا او  - هند باستان
  .شود يم دهيد» دهاك«و با صفت » ياژ«حرف، به صورت ليتبد
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  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال ، نامة ادب پارسي نكه

اورمـزد   دةيـ آفري در جهـان  تبـاه ي درپكه  نويانگرم كه استآمده  در اساطير زرتشتي
ي است روشن و سرشار جهانة اورمزد، ديآفرجهان . آاليد و آن را مي تازد يماست، به آب 

با حملة خود جهان را  منياهراما . مطلق ريخيي و كوينيي سراسر ايدنو حركت؛  اتيحاز 
و چـون از   نـد يب يمـ ي نـور را  ايدن؛ برد يم سر به ايدندر خارج از آسمان  منياهر. ديآال يم

شـود؛   كيـ نزدكـه بـه آن    شـود  يمـ ي اسـت، وسوسـه   وي كيتاري ايدني متفاوت از نوع
ي را در پهنـة پـاك   ديپلي و زشتو  تازد يمي اورمزد ايدنو به  شكافد يمسرانجام آسمان را 

  .كند يمپراكنده  ايدن نيا
و  نـده ينما، ابيافراسـ ضـحاك و  : وجـود دارد  شـاهنامه در  گريدي نوعاسطوره، به  نيا

  . هستند نيزمي روبر منياهرتجسم 
ي در بـاران  گريد. آورد يم شيخو همراه بهي را خشكسال، رانيادر دو حمله به  ابيافراس

ي بـرا ي و نـدة ينما نيرومندترينو  نويانگرم ژةيو كيپضحاك هم كه . بارد ينم نيسرزم نيا
 نيهمچنـ ؛ كند يمحبس  شيخورا در شبستان  ديجمشان است، خواهر نيزمي روي بر تباه
گـاو را   گاهدختر و  گاهها  در اسطوره. كشد يم خورد يم ريشاز آن  دونيفررا كه  هيبرماگاو 
  )103: 1378ي، سركارات. (اند عنصر دانسته نيااز  گريدي تجسمآب و  ندةينما
 منياهرشدة حملة  ينيزماب ، بازتشاهنامهستمكار در ) ضحاك و افراسياب( دو پادشاه نيا
  . شود يمنام برده  منياهر اي نويانگرم كيپبا عنوان  دهاك ياژ، از شتياديزامدر  هستند ايدنبه 

ي هستند كه انياژدها ابيافراسكه ضحاك و  است نشدهصراحت گفته  به شاهنامهچه در  اگر
ـ رك ي مشـت هـا  يژگـ يو نيهمچنو  ها نشانه، وجود اند آمده به شكل انسان در آنهـا و نـوع    نيب

  . مطلب است نيا دؤيم، شود يم دهيد شاهنامهمتون كهن با  نيبيي كه ها شباهتي آنها و جانور
  :شود يمي معرف منياهر كيپ، )64ـ  50  يبندها ( شتياديزامدر . است منياهر، مظهر ابيافراس

ي تجسـم ا تور كـه آشـكار   ابيافراسنام  ي است اژدهافش بهجباردوران،  نيامظهر شر در 
  )108: 1378 ،يسركارات( .و ضحاك منياهراست دوباره از 

صـورت   ي بهحماس اتيروااست كه در  هاك ياژدو  منياهري از گريدگونة  ابيافراس
ي عيطبالمابعـد  ، رفتـار خيتـار بـه   رياسـاط از  ريسـ اما در ) همان. (ي جبار در آمده استشاه
ناچار در  ، بهافتراه ي خيتاراو چون به . شود يمي بدل اجتماعي و عيطبي رفتاربه  ابيافراس

  )108: 1350 ،مسكوب. (ي افتادخيتار تيشخص تيمحدود
 ،دنلويـ آ. (ي اسـت جهـان  ةيـ ما بن ها آبي اژدها از نگهبان. كند اژدها از آب محافظت مي

ها براثر يورش اهريمن بـه جهـان اورمـزد     اين ويژگي، در راستاي آلودگي آب) 149: 1386
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  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال نامة ادب پارسي كهن

ي دوم، مانـداال (ودا  گيـ ردر . شـود  بند كشيده مي نماد آب است، آلوده و بهدختر كه . است
  :ندرا آمده استي، دربارة ا)11سرود 

ـ » ياه«را كه  ميعظي ها ، توآب ي قهرماناندرا، يي اا در بنـد كـرده بـود، آزاد     نيـ ااز  شيپ
  )59: 1367،ينينائي جالل( .يا نمودهي و آنها را پخش ا ساخته

زا را كه بـه صـورت گلـة گـاوان      ي بارانها آب، Vritra» ورتره«ي منياهراژدر  نيهمچن
كشد و گاوان  يمندرا، ورتره را يا. است كردهي زندان اش يآسمان، در غار اند شدهتصور  ردهيش

  )221: 1378 ،يسركارات( .بخشد يمرا نجات 
ژدهـا،  ا. شـود  يمـ ي گونـاگون تكـرار   انحابارها و به  رانيا رياساطي در ازلصورت  نيا
 نيزم ريزچون شكاف كوه، غار و  كيتاردر مكان  شهيهماست و  منياهرو تجسم  ندهينما

. رود يمـ چشـمه   اي شهر يسو به شود يمخارج  شيخوهر بار كه از نهانگاه . نديگز يممأوا 
  . ي هستندبارورو حركت و  اتيحي رمز نوع به نهاياي دو هر

 شـاهنامه و نيز در  اوستادر . اسطوره است نيا گريدنمود  زينو ضحاك  دونيفرداستان 
  :آمده است

آمـده اسـت،    رانيابه ) يمنياهررمز ( گانهيبي نيسرزمي كه از رياساطي اژدها نيا ـ ضحاك
ي همسـر و دو خواهر او ارنواز و شـهرناز را بـه    رساند يمرا به قتل  ـ يرانياشاه  ـ ديجمش
ـ ياپهلوان ـ  دونيفرسرانجام، . آورد يدرم شيخو ي رويـ ن رمـز ( انيـ انيككـه از نـژاد    ــ  يران

را از دست آن ستمكار نجات  ديجمشو خواهران  شود يم روزيپاست بر ضحاك ) يياهورا
ي است كه ا زدگونهيا، شود يم دهينام Tritraكه در هند باستان  دونيفر نكهياضمن . دده يم

دانسـته   كسـان يدو  نيـ اودا  گيـ رمـورد در   كي در يحتدارد و  كينزدي ا رابطه Indraبا 
  )223: همان( .اند شده

جـا   ي اژدهـا از آب بـه  نگهبـان  ةيما بنيي كه با ها داستاني از بعضكه اشاره شد، در  چنان
) دختـر و گـاو   ( نهـا ياي دوكـه هـر    شود يمآب  نيجانش ردهيشگاوان  امانده است، دختر ي
  : در بندهش آمده است. ي هستندبارورو  اتيحهمچون آب، نماد 
ي كرد رانيوبس آشوب و  رانشهرياآمد، بر  ابيافراس گريدچهر در گذشته بود، بار چون منو

   )139: 1369 ،يدادگفرنبغ ( .بازداشت رانشهرياو باران را از 
واقع اژدها است  موجود كه در نيا. شود ياد مي» يكپ ريش«نام  ، از موجودي بهشاهنامهدر 

  : بلعد يمرا  نيچدختر خاقان 
ـ ريشـ چو آن ديكشــفــرود آمــد او را بــدم در     ديـ بدي ز كـوهشكپ 
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  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال ، نامة ادب پارسي نكه

 چهــره جهــان بــران خـوب ســرآمد  دم شــد او از جـهان در نهانكي هب
  )62 /5ج: 1385  ،فردوسي(

كـه   سـت ا نجـا ياو جالـب   آزارد يمـ يي وجود دارد كه مردم را اژدها، انيپا نرمدر شهر 
 گـاهش يجاي پنج گاو را به شب،  يويي از شر رهاي براي گاو است و مردم شهر وخوراك 

  : برند يمي كوه باالدر 
 ي پنج گاوشبهر  دشيباخورش  تـاوـميـ ندارهمه شـــهر بـا او

 ميبـر  پرمـدارا و  ـــشه ياندپــر  ميبــرو بر كـوه خــارامييبجو
  )73 /7ج: 1385  ،فردوسي(

رون آنها را پر از زهـر  و د كشد يبرمي هوشمندانه، پوست از گاوان ا نقشهاسكندر با طرح 
اژدهـا كـه   . برد يمي اژدها براعنوان گاو زنده و خوراك  و به دمد يم؛ سپس در پوست كند يم

  . شود يمو هالك  بلعد يم، آنها را اند آوردهي مطلوبش را غذا شهيهمچون  كند يمگمان 
سـتم  ر. سـت ا هـا  آبمراقب  زين شود يمرو  خوان با آن روبه يي كه رستم در هفتاژدها

هنگام است كه  نيادر . رود يمخواب  ي بها چشمهپس از شكار گور و خوردن آن، در كنار 
اژدهـا قصـد جـان    . شـود  يمـ ي عصبانو از حضور رستم  رساند يماژدها خود را به چشمه 

و او را  رود يمـ رسـتم بـه نبـرد اژدهـا     . كنـد  يمـ  داريباما رخش رستم را  كند يمپهلوان را 
  )97ـ  2/92ج: همان. (كشد يم

و  تـازد  يمي وبه قلمرو  منياهري اهورامزدا، اريشهرآمدن دورة  كه پس از سر همچنان
و گسستن  ديجمشآمدن هزارة  سر پس از به زين شاهنامه، در كشد يمرا  نينخستمرد و گاو 

ـ ياي هنـد و  ميقد اتيروارا كه بنا بر  ديجمشو  ديآ يم رانشهرياي، ضحاك به وفر از  ي ران
دارد كه هم به انسان و هـم   ديپلي ا چهره شاهنامهضحاك در . كشد يمد است، مر نينخست

  : كشد هست، ضحاك مي دونيفررا كه پرورندة  هيبرماگاو . رساند يم بيآسبه چهارپا 
ــزار ــاو و زان مرغ ــرانجام زان گ  اريشــهري ســوخبــر شــد كيــكاي  س

ــديب ــگرانمابكــــــشت آنام  را هيـ دابـان  زبان مهر يبچـــــنان  راهي
  )61/ 1ج: 1385 ،فردوسي(

  : است توسط ضحاك اشاره شده دگانيآفر دنيبلع، به سني زندبهمندر 

و آب و  وبـارد يباورمـزد را   گـر يد دگانيآفرسوم از مردم و گاو و گوسفند و  كضحاك ي
   )18: 1370، راشد محصل. (را نابود كند اهيگآتش و 
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  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال نامة ادب پارسي كهن

و  نـد يآي م ديپداز نطفة او  واناتيحسنا كه همة اساطير مزدي نينخستگاو  ـ »وگداتيا«
  .شود يم نهينماد هيبرمادر كالبد  شاهنامهدر  ـ ي همه جانوران استاينواقع  در

ي او جنبـة  رياسـاط با سرشـت   ونديپ، دو ابيافراسي ژگيو نيتر تكرار و پر نيمشهورتر«
اقبت از آب توسط اژدهـا  مر ةيما بن) 10  :1382 ،دنلويآ(» .بردن آبهاست نيبي و از خشكسال

  .شود يمهم تكرار  ابيافراسدربارة 
ي از شـمار  اسـت  شـده ي در منـابع مختلـف باعـث    قحطي و باران يببا  ابيافراسي همراه

. ي بداننـد پهلوو متون  اوستاي در باران يبي و خشكسال ويدپژوهشگران او را مظهر اپوش، 
  )11: همان(

بار اول پـس از بـه تخـت نشسـتن     : شاره شده استا زين شاهنامهامر، دوباره، در  نيابه 
 رانيـ اي در بزرگي خشكسالهنگام  نيادر . كند يمحمله  رانيابه  ابيافراسزوتهماسپ، كه 

  :وندديپ يمبه وقوع 
 را دهـــان  ايـ گشده خشــك خاك و   ي بــد اندر جهـــانتنــگهمان بد كه

 نـان بـا درم   دنديكشــ ـــر ي بهــــم  نمچيهــــي ز آســمانهمـــــامدين
  )2/44ج: 1385 ،فردوسي(

رخ داده اسـت،   ابيافراسـ دسـت   ي بـه خشكسـال  نيا نكهياي دال بر سخن نجاياالبته در 
  :اما پس از بازگشت افراسياب. وجود ندارد

 زمين شد پر از رنگ و بـوي نگـار    پر از غلغـل و رعـد شـد كوهسـار
ــر از چ  جهان چون عروسي رسـيده جـوان ــاغ و آب روان پ ــمه و ب  ش

  )45: همان(
و از آنجـا   كند يم رانيوي كه رستم توران را هنگام ـ صراحت بار به نياو البته  ـ بار دوم

  : آورد يمهجوم  رانياي گرفتن انتقام به برا ابيافراس، گردد يم باز
ــر ــر ه ــت ب ــوبرآراس ــاختس  هنـــگام پرداخـــتن  ـــــچياـديــند  نيي ت

 بـر شـــد آن كـار ســخت    انيرانيابه  ي گاه و رختسوي سوخت از هرهم
 دگرگونه شد بخـت و برگشـت حـال     ز باران هوا خشـك شـد هفـت سـال

ـــر  ازيـ نهـان پـري جتنـــگ شد از رنـج و ـــد بـ ـــرآمـ ـــار نيبـ  ي درازروزگ
  )44/ 4 ج: 1385 ،فردوسي(

بـرادر  . رسـاند  يمـ  بيآسـ به مخلوقات  زيني از ضحاك است گريدكه مظهر  ابيافراس
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  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال ، نامة ادب پارسي نكه

مرد،  مينگاو و  ميني است مردو  شود يم دهينامگوپت شاه  رياساطرا كه در  رثياغر شيخو
  .كشد يمانسان است،  نينخسترا كه نمونة  اوشيس، نيهمچنرساند؛  يمقتل  به

. دهـد  يمـ است، ضـحاك را شكسـت    هيبرماخاطرة  ادآوري گاوسر كه يگرزبا  دونيفر
  .كند يماز گرز گاوسر استفاده  ابيراسافدر جنگ با  زين خسرويك

را  ديجمشـ ضحاك خواهران . كند يمآب را آلوده  شيخوي منياهراژدها بنا به سرشت 
 شيخـو ي همسـر و آنـان را بـه    كنـد  يمـ ي هستند، در قصر محبـوس  زندگكه نماد آب و 

ردن پس از آزاد ك دونيفرخاطر است كه  نيهمبه . شود يمروان خواهران آلوده . آورد يدرم
  ) 95: 1381 ،ي مطلقخالق. (نديبشورا  ها آنكه  دهد يمشهرناز و ارنواز نخست فرمان 

 يرو ديخورشـ ي و مـو هيسبتان  ياواز شبســتانــديآوربـرون
 بشسـت ها يرگيتروانشان از آن   بفرمود شستن سرانشان نخسـت
ــان ــاك داور بنمودشـــ  ي بــس بپالودشــانآلـــودگــــز  ره پـــ

  )69 /1 ج :1385 ،يوسفرد(
پنهـان   چسـت يچي ايـ در، خود را در قعـر  زديگر يمي كه از كمند هوم هنگام ابيافراس

  : است رهيت ايدركه آب  شوند يم، متوجه نديآ يمهوم  كينزدو گودرز  ويگي كه زمان؛ كند يم
ــة آب را ــان گون ــتهم ــدرهي  ديــد رهيــخ دگانيــدپرســتنده را   دي

  )369 /5 ج :1385 ،فردوسي(
  

  گيري نتيجه
افـراد  . شود هاي آلوده و تطهير معنوي ايشان مي آب عنصري است كه موجب پاكي روان. 1
كه همان ايرانيان هستند، بايد با آب مـورد شستشـو   » دينان به«براي ورود به جمع  ـ »دين بد«

 .دختر شاه شنگل ـ مانند سپينود. شوند

صـفت قـرار گرفتنـد نيـز      انيران اهـريمن  معرض آلودگي شرط فوق براي ايرانياني كه در .2
وجود دارد؛ همانند خواهران جمشيد كه پس از آزادي از بند ضـحاك، بـه فرمـان فريـدون     

 .شوند شسته مي

پارسيان پارسا قبل از عبادت، در آييني مشابه غسل مسلمانان، سر و تن خويش را در آب . 3
 .دادند شستشو مي

نيز وجود  شاهنامهرك در اساطير جهان است، در داستان آب حيات كه يك مضمون مشت. 4
 . دهند خضر و اسكندر، قهرمانان اين داستان را تشكيل مي. دارد
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  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال نامة ادب پارسي كهن

منشا اساطيري  .است ياد شده شاهنامهعنوان صورتي ديگر از آب حيات در  ارو بهاز نوشد. 5
خانـة   در گـنج ايـن دارو  . گردد ودا باز مي ريگ هو آيين مهر و سئوم اوستااين مسئله به هوم 

 .دارد اوستااين نكته خود ريشه در . كيكاووس موجود است

مطابق اسطورة زرتشتي، اهريمني در حملـة خـود بـه    . آب، نماد فراواني و باروري است. 6
هـم   ودا ريـگ در . بند كشند كند كه آب را آلوده كنند و در  جهان خير، ديوهايي را گسيل مي

نيز چنين نقشـي را در   شاهنامهضحاك و ديگر اژدهايان  افراسياب و. وجود دارداين مسئله 
 .ها، از وظايف اژدهايان حماسة ملي است ايجاد قحطي و آلودگي آب. كنند ايفا مي شاهنامه

ضـحاك، خـواهران   . مطابق اساطير مزديسنا، گاو و دختر، نمـودي ديگـر از آب هسـتند   . 7
 ــ   گـاو اسـت   كه مردي نيم ـ رث، راافراسياب برادر خويش، اغري. كشد بند مي جمشيد را به

  .گاو است ربايند، يا خوراك آنها نيز دختران را مي شاهنامهبعضي اژدهايان ديگر . كشد مي

  

  نوشت پي
  .64ـ  65: 1370ي، عتيشري خسروانرك  شتريب حاتيتوضي برا .1
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