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 زندگی جانِ
 نگاهی به باورها و نمادشناسی آب

 یجواد رسول
 دکترای زبان و ادبیات فارسی )گرایش فولکلور(

rasuli.javad@gmail.com 
 

سالند. چشم آدمی به روی پاک آب گشوده شده، حیات خود را حیات و آب همراهانی دیرینه   

  1آنها در وجود است. مدیون اوست. آب یکی از عناصر اربعه آفریدگان و اول

ه و مبنای آب که مبدأ هر چیز نامتمایز و بالقو .آب، رمز کلّ چیزهایی است که بالقوه وجود دارند»

 زاده آن صور همز جوهر آغازین و اولی است که همهاست، رجرثومه هتجلی کائنات و مخزن هم

ردند؛ در آغاز بوده است و در پایان گباز می ای بدانو با سیر قهقرایی یا بر اثر وقوع ملحمه شوندمی

ب همیشه آید؛ همواره هست گرچه هرگز تنها نیست، زیرا آتاریخی یا کیهانی نیز باز می ههر دور

صور بالقوه، در وحدت غیر متکثرشان. آب در آفرینش کیهان و اساطیر  ههم هنامیّه است و در برگیرند

ها، همواره یک نقش وط به آنهای فرهنگی مربکلیّتها، جدا از ساختار نگاریها و شمایلو آیین

 2«.یگاه هر آفرینشرتی و محمل و تکیهمقدم بر هر شکل و صو :دارد

ها گاه به اند. رودخانهها پاالینده و پالوده و مقدسها، چشمهچون دیگر انسانایرانیان هم هدر اندیش

اند. در ل جوان و با اندامند، پنداشته شدهای، که در حدّ کماخدایی برگزیده شده و الهگان دوشیزه

هرودت، مورخ  3.اندرفتهمان و زمین به شمار میساران، دختران زئوس یا دختران آسیونان نیز چشمه

یونانی، ستایش عنصر پاک آب را به ایرانیان نسبت داده است. این ویژگی از آن رو به ایشان منسوب 

اند، از جمله آن که نباید در آن آب دهان انداخت و شدهائل میرام فراوانی برای آن قگردیده که احت

                                                           
که جز آب جوهر نبود از   دراسکندر نامه نظامی از قول یکی از حکیمان یونان چنین آمده است: چنین گفت بر من به دانش درست / -1

 نخست )به نقل از فرهنگ اساطیر، ذیل آب(

 181، ص 1732ای در تاریخ ادیان، ترجمه جالل ستاری، سروش، الیاده، میرچا، رساله -2 

 .212-181ای در تاریخ ادیان، صص. و: ر.ک: رساله1731، پاییز، 6نقوی، نقیب، امید در آب و آتش)مقاله(، کتاب پاژ، ش  -7 
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بدین لحاظ در  4.ها درخور ستایشند، چرا که آبیا بول کرد؛ آلودن آب گناهی بس بزرگ است

نگهداری آب ذکر شده است: دور کردن جسد زدیسنا احکام بسیاری در خصوص پاککتب دینی م

  5ت.ل در آب سرد و ... از آن جمله اسشب، سفارش به غسمردگان از آب، ممنوعیت آب ریختن در 

و آبان یشت و تیریشت بارها از آب سخن به میان آمده است. در برخی اخبار آمده که  6در یسنا

دریا و یا آب در کنار رودخانه،  هد، هنگام قربانی کردن برای فرشتایرانیان تا یک قرن پیش از میال

  7تا خون قربانی آب را نیاالید.کردند سرچشمه، گودالی حفر می

در بندهش نیز آمده که هرمزد  8هستی از آب دانسته شده است.در بسیاری ادیان و باورها، تمام 

از باد آب را و  کران آتش را و از آتش باد را وآفریدگان را به صورت مادی آفرید، و از روشنی بی

ی بود، زیرا سرشککه نخستین آفریده همه آب به دین چنین گوید»هستی مادی را:  هاز آب زمین و هم

 9.«همه چیز از آب بود

، پانزدهم تیر ماه، رخ داده آب دومین آفریده است و آن آفرینش در یکصد و پنجمین روز سال 

و در متون مزدیسنا، تن آدمی دارای  11هبار به آفرینش آب نامبردار گردیددومین گاهن10است.

   12است.دانسته شده (بلغم، زردآب، و سوداستکه خون، ) چهارگونه آب مایع

از آب به جهات گوناگون بارها در قرآن یاد  13است.حیات همه چیز دانسته شدهه در قرآن نیز آب مای

در روایتی دیگر، آب که به دست  14«ةالحَیَامُ طَعالماءِ مُ »طَعگردیده و در روایتی چنین آمده : 

 فت آسمان دانسته شده؛ و این ابتدای آفرینش است: باد متالطم گردیده، موجب تشکیل ه

                                                           
 285، ص 1721-7گرجی، امیرکبیر، . و، پورداوود، ابراهیم، آناهیتا، به کوشش مرتضی 151، ص 1یشتها، ج  -2

 1روایات فارسی، ج  -5 

 61-67یسنا، ها  -6 

 . و: فرهنگ اساطیر، ذیل آب66، ص 1755، دانشگاه تهران، 1پورداوود، ابراهیم، فرهنگ ایران باستان، ج  -3 

 117-111ای در تاریخ ادیان، صص رساله :ر.ک -8 

    71بندهش، ص  -1 

 آفرینشفرهنگ اساطیر، ذیل  -10 

 ر.ک: فرهنگ اساطیر، ذیل گاهنبار -11 

 12، بند 70زاد اسپرم، فصل  -12 

 70انبیاء، ی  :ُکّل شیٍء حيٍّ َوَجعَلنا ِمَن الماء -17 

 65واعظ خراسانی، آب )مقاله(، مشکوۃ )محله(، زمستان  -12 
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های آن را باز نمود. باالی فضا هوا و جای خالی و اطراف و گوشه جوّهای الیتناهی راپس شکافت » 

غلتید، هایش متالطم و پی در پی بود و از بسیاری روی هم میرا بیافرید. پس در آن آب که موج

پس به باد فرمان داد  .دی که قوی و با صدای بلند بود، برنشاندجاری کرد. آن آب را بر پشت باد تن

تا آن آب را بازگرداند و محکم نگاهش دارد و باد را تا سرحدّ آب نگاه داشت و در جایگاه آن آب 

گاه باد دیگری را آفرید و قرار داد. هوا در زیر آن باد بازو گشاده، و از باالیش آب ریخته شده؛ آن

را عقیم گردانید و قرار داد آن را که همیشه مالزم تحریک آب باشد؛ و وزیدن آن را جای وزیدن آن 

آن آب فراوان زدن دادن و برهمر دست گردانید. پس آن را به حرکتتند کرد و مبدأ تکوینش را دو

آب را مانند مشک جنبانید و به کردن موج دریاها فرمان داد. پس آن باد هم آن و برانگیختن و بلند

گرداند و زد و به آن تند وزید مانند وزیدنش در جای خالی و وسیع. اولِ آن را به آخرش باز میهم

راکم و بر روی هم ساکنش را به متحرک آن؛ تا آن که انبوهی از آن آب باال آمد و آن قسمتی که مت

ه باال ها را در جای خالی وسیع و فضای گشادکرد. پس خداوند متعال آن کفجمع شده بود کف

ها موجی را قرار داد تا از سیالن و ریزش زیر آن آسمان. ها پدید آوردبرد. هفت آسمان را از آن کف

 15«را که محفوظ است و بلند...ها سقفی ممنوع باشد و باالی آن

است و باد برای دیو خشکی و تشنگی آفریده گردیده در معتقدات مزدیسنا، آب برای مغلوب کردن

باشد که  .ها: او نخست آسمان را آفرید برای بازداشتن )اهریمن و دیواندیگر آفریدهخدمت به آب و 

 را باد سپس .رید برای از بین بردن دروج تشنگی)آن آفرینش را( آغازین خواند. دیگر آب را آف

را  چیزی هر و پرهیزگار مرد و گوسپند و گیاه و آب این که ساله پانزده جوان مرد تن( مانند) به آفرید

ساز در جنگ اپوش دیو و اسپنجروش دیو آنانند که با باران»در بندهش ذکر شده که  16«دارد.ببرد و ب

 هها و سرچشمآب هشکوهمند، نخستین ستاره و اصل هم ای تابان وستاره -تشتر –تیشتر  17«ایستند.

اپوش در جنگ  و با و دریاها را توسط باران ساختهها است. وی تمامی آبباران و باروری دانسته شده

  18.بوده است

                                                           
 11، ص 1 . و، ر.ک: مسعودی، مروج الذهب، ج23-26نهج البالغه، ترجمه فیض االسالم، صص  -15 

 به بعد 71، ص 1773. و، ر.ک: یار شاطر، احسان، داستانهای ایران باستان، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 71بندهش، ص  -16 

 122روایت پهلوی، ص   -13 

 76هینلز، همان، ص  -18 
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نخست اپوش را به مسافت هزار گام عقب  ،نبرد تیشتر و اپوش سه شبانه روز به طول انجامید. تیشتر

نیکان  گاه به یاری فروهرآن .طلبدد، سپس به درگاه یزدان نالیده، از او چیرگی بر اپوش را میرانَمی

بارید و دریای فراخکرت پدید آمد. در این مدت بهمن، ده روز و ده شب باران شدید  هو فرشت

به یاری دیوها با تیشتر نبرد کرد، که ناگاه آتشی از گرز تیشتر زبانه کشید و دیوان را کشت. « اپوش»

  19«خروش رعد، صدایی است که از گرز تشتر برخاسته است.

است. در زگو شدهسالی بافرشته و دیو خشکاختصاص دارد، نبرد میان این ایزددر سرودی که به تیشتر 

گذراند: تیشتر به شکل اسب زیبای سفید این سرود نقل است که اهوارامزدا خود برای تیشتر قربانی می

زرین گوش، با ساز و برگ زرین، به دریای کیهانی رفت. در آنجا با دیو اپوش که به شکل اسب 

آورد که ناتوانی من از مزدا فریاد برمیسیاهی بود؛ روبرو گردید. اپوش نیرومندتر بود. تیشتر به اهور

گاه اهورامزدا آن» اند. ای به من تقدیم نکردههای شایستهها و قربانیآن رو است که مردمان نیایش

آمد درهکه نیروی قربانی بدو قوت بخشیده بود از کارزار پیروز ب خود برای تیشتر قربانی کرد تا تیشتر

  20«ها جاری شوند.اگاهمزارع و چرمانع به ها توانستند بیو آب

دیو خشکی و یکی دیگر از شروران است. او   (spangjarÓŠ/spanjar)اسپنجروش یا اسپنجغر

 21«دارد.یدن باران بر زمین باز میدیوی است که در ابرها مسکن دارد و ایزدان را از باران»

هاست . ت، سرچشمه دائمی آبدر تیریشت بیشترین تأکید این است که تیشتر در گردش ساالنة طبیع

گان و حامی شکند، سرور همه ستارکند، جادوگران را درهم میاو کسی است که فرزند عطا می»

 22.«تهای آریایی اسسرزمین

 وروکشَه –رود و دریای فراخکرت که تیشتر ساخته، توسط باد به این سو و آن سو می یقطرات باران

هزاران دریاچه »دهد. این دریا چنان عظیم است که کوه البرز است، تشکیل می هقل سوی آن که را –

                                                           
 157، ص 18و، ر.ک: عوضی، رشید. مظاهر شر در آیین زردشتی، ن.دا.ت.ش  .فرهنگ اساطیر، ذیل اپوش -11 

 به بعد 21، بند 6. و، ر.ک: تشتر یشت، کرده 131و  113و ص  76هینلز، همان، ص  -20 

 151. و، ر.ک: بندهش، ص 122روایت پهلوی، ص  -21 

 هینلز، همان؛ و، تشتر یشت، همان -22 
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گیرد. این دریا خود جایگاه درخت در میان می 23«-آناهیتا-های ایزد بانو را که عبارتند از چشمه

 ها، و بسیار رازناک است.همه تخم هدربردارند

نیز باروری دانسته زندگی و حیات و  هها، آب سرچشمها و اندیشهگفته شد که در بسیاری از دین

ونه است. او آناهیتا این گ ،است. در ایرانآب ساخته هاست. این باور تصویری مادینه از ایزد فرشتشده

 ardvé) سوراسازد. نام او َاردویزمین را می هایهمه آب هبانویی است که سرچشم

sord/aredvisor)  یا رود قوی پاک  آالیش،نیرومند بیهای به معنی آب -ناهید –یا آناهیتا

های بسیار های همسایه، پرستشگاههای سرزمینزمین و خاکبرای او در سراسر ایران 24است.

گرداند، رحم نران را پاک می ههم ههاست؛ نطفباروری هاو منبع هم 25است،شدهباشکوهی ساخته می

در حالی که درجایگاه »و  سازدک میرا در پستان مادران پا کند، شیرمادگان را تطهیر می ههم

دریای گیهان است. او نیرومند و درخشان، بلند باال و زیبا، پاک و  هآسمانی خود قرار دارد، سرچشم

 27،ای است، در کنار وی به تصویر آمدهفرشتهآذر یا آتر، که او نیز ایزد 26.آزاده توصیف شده است

 28یلوفر، منسوب به او گردیده است.های او، و گل نبعالوه بط و مرغابی، از نشانه

و در 29یابددیو مرگ در آن نفوذ می»ه شود که نیست، بلکه آن هنگامی کشنده میگاه کشندآب هیچ 

 ای در مفهومآور است، چرا که مرگ کار اهریمن است و به گونهحقیقت این دیو کشنده و مرگ

این است  ؛ه شده است و نه مرگساختانسان برای زیستن  30ت.پیروزی اهریمن بر آفرینش خوب اس

 31گردد.گ سالح اهریمن قلمداد میکه مر

                                                           
 76هینلز، همان، ص  -27 

 و: فرهنگ اساطیر، ذیل ناهید  38هینلز، همان، ص -22 

 162، ص 1یشتها، ج . و: ر.ک: 25آناهیتا، ص  -25 

 71هینلز، همان، ص  -26 

 6نقوی، پاژ  -23 

 فرهنگ اساطیر، ذیل ناهید -28 

 116وندیداد، ص   -21 

 182هینلز، همان ، ص  -70 

 13هینلز، همان ، ص  -71 
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ستایش آب در نزد ایرانیان به دو باور منسوب است، یکی آن که ستایش آب، به جهت لزوم آن برای 

و دیگر آن که موقعیت خاص جغرافیایی ایران در برخی مناطق موجب کمبود آب  32کشاورزی بوده،

 –از این روست که تصویر اپوش  33قام واالیی برای این عنصر گردیده است،و در نهایت ایجاد م

 هوای و حال با گرد، هاییسم و دمبی و یال و گوش با سیاه و مهیب اسب شکل به – تیشتر رقیب

و تقدس آب و  34یابدو محروم از گیاه مناسبت می سوخته و خشک هایزمین و ایران هایتابستان

یازیی مأیوسانه و معصومانه برای حفظ و حراست منابع آب یا آن، دست داشتنسفارش به پاک

   35ری از آلودن آن تلقی گردیده است.پیشگ

 

 ناراستی و راستی گرآزمون ،آب

باورمند بوده که توسط آن  یو دادرس یداور یاو ورای تاریخ، به گونه یانسانِ دورانِ تاریخ

یزد یا ایزدان، با کمک ا ی، آدمیو الینحل فایق آید. در این داور وانسته بر محاکمات پیچیدهتیم

از این  یتبرئه گردد. ملل و اقوام بسیار ییا از اتهام ا به اثبات رسانده،توانسته حقانیت خویش ریم

 است. این محاکمه خداوند بوده یاند؛ داور و قاضگرفتهیبهره م یاله یداور

ها که در طبیعت وجود داشته و با آن ییهااز عناصر و پدیده یکیهان-یمینوی ابا انگاره یآدم

 یباور آدم یاست. خداکردهیبین افراد نوع خود دعوت م یرا به داورگرفته و ایزد یزیسته بهره میم

است. گفتهیشده، با او سخن میتفاده ماس یآزمونِ ایزدیا  یداورکه در این  ییهااز زبانِ پدیده

اند که در بوده یخته، گیاهان، و بویژه آتش، عناصرآب داغ، آب سرد، سمّ، فلز گداگوگرد، زرنیخ، 

، ایزد یاند. در باور آدمزدهیو انجام آن را نقش م یمورد استفاده قرار گرفته، داور یداور مونْاین آز

نادرست تمیز دهد.  تواند میان درست ویاتوان شده و جز با رهنمود او نمداند که او بر محاکمه نیم

دانند که داور این محاکمه یباورمندند. ایشان نیز م یعلیه هم بر این داوریو مدع یمتهمان یا مدع

                                                           
 نقوی، همان -72 

 15، ص 1753، مازیار، 1شاملو، احمد، کتاب کوچه، ج  -77 
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آزمون، حکم را علیه  هناه او آگاه است و از زبانِ وسیلداند که ایزد از گیم یاست. متهم حقیقخداوند 

گناه هم آگاه است که ایزد، یشود. بیبیرون نماز این محاکمه سرافراز او اعالم و ارائه خواهد کرد و 

او را  یگناهیب ،داند که بزهکار کیست و پاک نهاد کیست؛ ایزدیخواه است و میراست یدادگر

 خود را بر همه آشکار خواهد کرد. یداند و رأیم

ترین سند یمباز تاکنون وجود داشته است. قدی، در میان ملل مختلف از دیر یاله یاین آزمون یا داور

میده نا یقوانین حموراباست که  یانوشتهنماید، سنگْ یرا م یاین باور آدمکه  یمکتوب موجود

 شود.یم

 یداوریا  (var)به عنوان ور (Ilounaru)در دو بند از دویست و هشتاد و دو بند قانون آن، از ایلونرو 

 یاد گردیده: یاله

متهم  ییآن را ثابت کند، آن که به جادو متهم کند، اما نتواند ییرا به جادو ییک یاگر کس»: 2بند 

که او را بزهکار ی ود او را در برگرفت، پس باید کسشده، باید به کنار رود َروَد و در رود افتد؛ اگر ر

رد و او تندرست ماند، پس باید او را ثابت ک یگناهیاش را تصاحب کند. اما اگر رود بدانست، خانه

خود را  هتهمت زنند ه، و آن که به آب انداخته شده خانزده کشته شود ییاو تهمت جادوکه به  یکس

 «.تصاحب کند

را به رابطه با مرد دیگر متهم ساخت اما دیده نشده که آن زن  یزن شوهردار یاگر کس»: 132بند 

خود را به آب [ یگناهیاثبات ب یشوهرش ]و برا یشده باشد، آن زن باید از برا یبستر مرد دیگرهم

 «.اندازد

 گرفته و به اینیآب صورت م هدر این قوانین، بوسیل یشود، محاکمه ایزدیکه مشاهده مچنان

 شده است. یآزمون، حق از ناحق باز شناخته م
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است. این واژه از ترکیب ایلو و نرو شکل یافته. ایلو  )سوگند( رایلونرو به معنی وَ  هدر این دو بند، واژ

 ،هم یهمان نهر است. این دو واژه به رو (Naru)خداوند است، و َنرو  یبه معن (Ilu/Elu)یا اِلو 

 36سازند.ینهر را در بطن خود دارد م یخدا یر و مفهوم داورنه یخدا یرا که معن ایلونرو هواژ

سخن آمده، تورات است. در سفر اعداد، آب تلخ یا آب پلید  یایزد یداورکه در آن از  یمتن دیگر

 این قضاوت توصیه شده است: یبرا نفرین شده

از او  یهرگاه زن کساسرائیل را خطاب کرده به ایشان بگو: یرا خطاب کرده گفت: بن یخداوند موس»

شیده و ش پوبستر شود و این از چشمان شوهربا او هم یخیانت ورزد و مرد دیگر یبرگشته به و

نباشد و در عین فعل گرفتار نشود و روح  یشاهد او بر اگر و باشد،یمستور باشد، آن زن نجس م

غیرت بر او ]شوهر[ بیاید و به زن خود غیور شود و آن زن ]ادعا کند که[ نجس نشده باشد؛ پس آن 

آرد جوین بیاورد و روغن  هایف هدیه، یک عشر ینزد کاهن بیاورد و به جهت او برامرد، زن خود را 

آورد و ییادگار که گناه را به یاد م هغیرت است و هدی یهکُنْدُر بر آن ننهد، زیرا که هدبر آن نریزد و 

در ظرف سفالین بگیرد و  کاهن او را نزدیک آورده، به حضور خداوند بر پا دارد. و کاهن آب مقدس

به حضور خداوند  بر آب بپاشد و کاهن زن را که بر زمین مسکن باشد گرفته، یاز غبار یکاهن قدر

غیرت باشد، بر دست آن زن بگذارد و  هیادگار را که هدی هسر او را باز کند و هدی یبر پا داشته، مو

بستر با تو هم یبگوید: اگر کس یزن قسم داده به و آب تلخ لعنت بر دست کاهن باشد و کاهن به

پس از این آب تلخ لعنت مبرّا  یاشوهر خود برنگشته غیر از ینجاست به کس ینشده و اگر به سو

بستر غیر از شوهرت با تو هم یو کس یایر از شوهر خود برگشته نجس شده، ولیکن اگر به غیشو

آنگاه کاهن زن را قسمِ لعنت بدهد و کاهن به زن بگوید: خداوند تو را در  .[یشویشده است ]مبرّا نم

خ گرداند. و این زد به این که خداوند، ران ترا ساقط و شکم ترا منتفمیان قومت مورد لعنت و قسم بسا

تو داخل شده، شکم تو را منتفخ و ران تو را ساقط بسازد. و آن زن بگوید:  یآب لعنت در احشا

ها را در آب تلخ محو کند. و آن آب بنویسد و آن یها را در طومارآمین، آمین. و کاهن این لعنت

غیرت را  هل شده، تلخ خواهد شد. و کاهن هدیبنوشاند. و آن آب لعنت در او داخلعنت تلخ را به زن 
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از  یرا نزد مذبح بیاورد. و کاهن مشت از دست زن گرفته، آن هدیه را به حضور خداوند بجنباند و آن

آن گرفته، آن را بر مذبح بسوزاند، و بعد از آن، آن آب را به زن بنوشاند و چون  یدگاریا یهدیه برا

آب را به او نوشانید، اگر نجس شده و به شوهر خود خیانت ورزیده باشد، آن آب لعنت داخل او 

شده، تلخ خواهد شد و شکم او منتفخ و ران او ساقط خواهد گردید و آن زن در میان قوم خود مورد 

زایید. این گاه مبرّا شده، اوالد خواهد اهد بود. و اگر آن زن نجس نشده، طاهر باشد، آنلعنت خو

که روح غیرت  ینجس شده باشد یا هنگام برگشته، که زن از شوهر خود یاست قانون غیرت هنگام

قانون این  یخداوند بر پا بدارد و کاهن تمام گاه زن را به حضورزنش غیور شود؛ آن بر مرد بیاید و بر

 .37«او اجرا دارد. پس آن مرد از گناه مبرّا شود و زن گناه خود را متحمل خواهد بود هرا دربار

 

 نگاهی به آب در فرهنگ عامه 

نهاد آفریقا، آب چون خاک، بر اثر ین کهن ایران، در بین بدویان پاکدر باورهای آن سوی سرزم

زندگانی گیاهان و انسان و همه  هآب مای. و چون آفریدگار پدیدار گشته است دمیدن نفس خدایِ 

در آن به آبتنی رو، مندند؛ از اینهها بدان نیاز دارند و به آن عالقچیز است، خدایان هم چون انسان

شود تا بدان وسیله آدمی ای مناسب برای خدایان دانسته میچنین فنجانی آب، هدیهپردازند، و هممی

این باورها در میان دیگر ملل و اقوام،  38ها در امان ماند.ای آنپیامدههای شوم و از امراض و خواب

  39های درخور تأمل وجود دارد.گونه به

های پاکدامنی آب و اعتقاد به پالودگی و برتری آن، باوری است که موجب گردیده، یکی از جشن

جشنی است که در  – آبانگاه –ششگانه در ایران و آیین مزدیسنا به این عنصر منسوب شود. آبانگان 

در ین روز زو پسر تهماسب به شاهی رسید »است. شدهمییعنی روز دهم از آبان ماه برگزارآبان روز، 

و مردمان را به حفر انهار و تعمیر آن امر کرد. در این روز به کشورهای هفتگانه خبر رسید که فریدون 

                                                           
. و: ر.ک: جواد رسولی، آیین اساطیری َور، پیشینه سوگند در ایران و جهان، سروش، 17-12، بند 5تورات، سفراعداد، باب  - 73
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دانند که ز را بدان جهت مییکی از علل بزرگداشت این رو  40.را اسیر کرد( ضحاک)بیوراسب 

مدت هشت سال در ایران باران نبارید و قحطی شد و مردم بسیار تلف گردیدند و بعضی به ملک »

دیگر رفتند. عاقبت در همین روز باران شروع در باریدن کرد. بنابر آن فارسیان این روز را مبارک 

  41«دانند و عید کنند.

گر در این روز باران ببارد، آبانگاه مردان است و مردان به ا»در خصوص آبانگاه عقیده این است که 

را بر خود شگون و  آب درآیند، و اگر نبارد، آبانگاه زنان باشد و ایشان به آب درآیند، و این عمل

  43است.شدهروز نامیمون دانستهشب آبان دیگر آن که، ریختن آب در 42«مبارک دانند.

سیار پرگستره و ژرفامند است. در خصوص آب، ب غنی آن فرهنگو باورهای عامه در  اعتقادات

 :استروز، این گونه باورها را نقش زدهداری آن از دوران کهن تا امدانی آب و سفارش به پاکپاک

کنند و های دنیا را غربال میآید؛ مالئکه آبمالئکه از کسی که در آب تف کند قهرشان میفرشته

فرستند؛ هر کس در آب ها را در آب ریخته نفرین میه آنند، به کسی کاگر در آن آشغال و زباله ببین

ها شود؛ آب و نمک مهریه حضرت فاطمه )س( است و به همین سبب از آلودن آنبول کند جنّی می

تلخ  هغرافیایی مناطقی از ایران و تجربدور نیست که برخی، موقعیت خاص ج 44باید پرهیز کرد.

م این سرزمین تقدس دانند که آب در میان مردبآبی را موجب آن لی و بیمردمان این دیار از خشکسا

شنگی از حوادث تاریخی کربال نیز ت هین تجربه جگرسوز بوده که در واقعاست. چنان او برتری یافته

ها را اثر ُسم دُلدُل یا معلول به ای چشمهامروزه نیز عوام، پاره»چنین است که  .شوداصلی آن دانسته می

-عصای این و آن امام زاده می ه( ، یا جای پای علی)ع( و یا اشارجای ماندن مُهر نماز پیغمبر)ص

توان تشبّثی مأیوسانه و معصومانه برای حفظ و حراست منابع آب یا می شمارند، که این همه را بیشتر

 45«یشگیری از آلودن آن تلقی کرد.پ

                                                           
 720آثار الباقیه، ص  -20 

 نیما، ذیل آبان -تبریزی، محمد حسین خلف، فرهنگ فارسی برهان قاطع، به کوشش م. سعیدی پور، خرد -21 
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شگون های سال به آب، باو نو کردن ماه اندانهکه آب و آتش روشنایی خاز باورهای دیگر آن است 

. استشده پنداشته مرده روح صفای موجب – است کهن بسیار که –پاشی بر قبر مردگان است. آب

آید؛ درمان دردها، رفع حیات، در بسیاری از گیرودارهای زندگی به مدد آدمی می هآب این مای

ای ها آب به گونهز آن دست اموری است که در آنها، مداوای نازایی و سهولت زایمان، ابیماری

باوری را به سرمنزل شود تا ای برای حرارت آن میحضور دارد، و گاه آب همکار آتش و واسطه

 46منظور رساند.

گاه که بر پشت پای آب در آیین و مراسم سوگ و شادی و جز آن ایرانیان را همراهی کرده، چه آن

بر سر سفرة عقد و عروسی و یا گاه که عملی نیک را رقم زند، و چه آنریزد تا مسافر و مهمانی می

 بهره ایچشمه آب از دلدادگان و دلبران گاه ونیز. نشاند دل در صفایی تا نشیندمی نهفت سی هسفر

در چهل کیلومتری بیرجند رسم است و آیین صبح نوروزی و  (yahn) که در یهنچنان اند،گرفته

ای گونهدختران و پسران جوان به »از اعمال سال نوی این مردم است: ه پگاه، یکیگانوشیدن از آب به

گاه برآمدن خورشید، پای چشمه باشند. کنند که بهساران تنظیم میحرکت خود را به سوی چشمه

ها را از آب ها و کوزهکاسهاست. پسران ساران ریختهده است و خورشید نورش را بر چشمهحال، سپی

دهند. نوشیدن از آب پگاه را به فال نیک مندش هستند میهکرده، و به کسی که عالقساران پرچشمه

کشند. این آب نوشاندن در میگلو در (بهق)ت برآورده شدن نذر و وصل به معشوگیرند و در جهمی

ی چشمه ، سال میمون پرشده از هکوز کوشیدند تا با محافظت از آبگذشته، رسم نامزدی بوده و می

  47داشته باشند.

ای ها وجود دارد. آب که تطهیر کنندهگوشه از این دست آیینمند ایران ، گوشهدر سرزمین فرهنگ

فراد، بختی، تبرّک بخشیدن به زندگی و حیات اپاک است، در مراسم گوناگون برای دور کردن شوم

بعضی »که شود؛ چنان ها استفاده میشدن بخت دختران، و جز اینکردن بال و رنج، گشودهدور

                                                           
و: کتاب کوچه، ج   و ... 18، 58، 72، 70، ص 1363، سروش، 2ر.ک: شکور زاده، ابراهیم، عقاید و رسوم مردم خراسان، چ  -33

نیرنگستان،  :و ... و 185،  132، ص 1758پرورش،   وزارت آموزش . و: بلوکباشی علی، فرهنگ عامه،180-15، صص 1

، ترجمه مهدی روشن ضمیر، دانشگاه تبریز، مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران، 1و: ماسه، هانری، معتقدات و آداب ایرانی، ج    ص

و: دینهای ایران  .36-31، صص . و: التفصیلی، کامل التعبیر118-113ای در تاریخ ادیان، صص و: رساله .به بعد 202، ص 2575

 ، ذیل آب)فهرست(.1. و: روایات فارسی، ج 731و  282باستان، ص 

 26، ص 1، ش 2میهن دوست، محسن، یهن )مقاله(، خاوران )مجله( س  -23 
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رکردن بدبختی در شب چهارشنبه آخر سال، هنگام غروب، خاموش و بی آن که با روستاییان برای دو

دارند و ای آب از آن برمیروند و جام یا کوزهکسی سخن بگویند به سر رودخانه یا نهر یا چشمه می

پاشند. گاهی زنان آب جام یا کوزه می رخانه و در و دیوا هآب را به اثاثی ،آورند. در خانهبه خانه می

کنند تا که سال دیگر می پاشند و خیسشانه بربخورند میرا در راه خانه به هر خویش و آشنایی ک

روند هایی بلند به درون رود و چشمه میدستیها نیز با چوبخوش و شاداب و با طراوت باشند. بعضی

ها را تبرک پاشند و آناند میار رود و چشمه ایستادهدستی به کسانی که در کنو آب آن را با چوب

-ه میکنند. برخی روستاییان کُرد، پیش از طلوع آفتاب روز چهارشنبه آخر سال، به کنار رودخانمی

-خانواده اعضای برای و کنندپرمی آب از جامی و کوزه و نگرند. روند و به آب شفاف و پاک می

و برای تبرک و  کشندپرند. زنان بر چشمان خود سرمه میه بار میس آن روی از و آورندمی خود های

باشد، کوزه ر نوشانند. اگر میسّنوشند و به نزدیکان و همسایگان خود مینو می هسالمت، از آب کوز

-کنند و دست و روی خود را به نیّت تبرّک و سفیدبختی با آب آن میمیرا از آب هفت چشمه پر

روند و چند تار صحرا می ه بهسوری از خانه بیرون آمدمادران روز چهارشنبه ط،ای نقاشویند. در پاره

 همراه تا دهندمی رودخانه و جوی آب به  یا باد، به و چینندمی  موی از گیسوی کودکان خود را

 . بسپارند آب امواج یا باد نسیم به کودکانشان تن از را بال و رنج و درد مو، تارهای

رفتند و در آب دختران دم بخت شیرازی در شب چهارشنبه آخر سال به سعدیه میتا چند سال پیش 

-داشتند و بر سر و روی خود میمیکردند یا با جام چهل کلید آب برنهر و حوض ماهی آب تنی می

گشودند. زنان شوهردار نیز برای سفیدبختی و ایجاد مهر و ریختند و بدین طریق بخت خود را می

نان آحیاناً دشمنان یا هووها نسبت به هرانشان و باطل کردن سحر و جادویی که امحبت در دل شو

شستند تا جادو و نکبت از آنان شسته و دور شود. می رفتند و خود را در آبه سعدیه میکرده بودند، ب

چینند و چند تار مو از های انگشتان دست خود را میدر روز چهارشنبه آخر سال معموالً زنان ناخن

و بدبختی را از دهند تا که کسالت و درد بُرند و همه را به آب رودخانه و جوی میگیسوی خود می

 48«خود دور کنند.
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 آب در رؤیا 

 بیداری در را او داده، رهنمود آدمی به –رازناک خاطر بشر  هپدید این –، گاه در خواب و رؤیا آب

، و خیر نمایانگر طول عمر، پاکی، قوت ایمان خواب در آب دیدن. کشاندمی باوری سوی به فردایش

است؛  ییمکنت، و آب راکد رسیدن به میرا دولت و هآب صاف نشان 49و منفعت دانسته شده است.

بر همه اهل آن روزی ، نشان فرود آمدن گرفتاری و تیرهآلود و تیرهکه دیدن آب روان گل حال آن

آن است که در فساد و تباهی  خواب ببیند، احتمالآلود در هر که آب گل .استشدهسرزمین دانسته

  50د.بیفت

دیدن تصاویری چون آب شور خوردن، ریختن آب جوش، و آب به مردم دادن در رؤیا، به همراه 

ای عامه را در هایی دیگر از باورهها و اصطالحات ساری در زبان، کرانهها و امثال و بازیچیستان

در رؤیا، والدت منظماً توسط » نمادشناسان بر این اعتقادند که بعالوه برخی  نماید.خصوص آب می

-آورد یا زاده میی فرزند میاین است که کس "آب در خواب"شود و بنابراین، تعبیر آب نموده می

   51«شود.

 

 مفهوم نمادین آب 

 Λ Λ Λ  یا                       عالمت آب پیش از آن که در کتاب معمول شود، نمایی از موج و با نشانه

های مختلف، غالباً نگهدر فر 52این نشانه را جایگزین شدند.   M  و  Λ Λ شده، سپسشناخته می

  53د.ای دارنان عموماً با آب رابطهشود و این الهگآغاز می  Mنام الهگانی با حرف
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 –آناهیتا  54دارند.است. این هر دو مفهوم مادینگی   (ápé)و در پارسی آپی  (áp)آب، در اوستا آپ

ها، دختری جوان و زیبا و باندام است؛ چون دیگر ایزدان چشمههم که است بانویی –آب  هفرشت ایزد

ایشان زنان »گردد. نامی است که به این گروه ایزد فرشتگان آب اطالق می (Nymphe) نمف

ارها و طبیعت و نمودگار کشتز ارواح و برندمی بسر    ها و غارهاها و آباند که در جنگلجوانی

تحلیگران اساطیر در بررسی تطبیقی  55«شدند.ها محسوب میحاصلخیزی و لطف و زیبایی آن

غوطه زدن و فرورفتن در آب و از »اند که های مربوط به والدت قهرمانان بدین نتیجه رسیداسطوره

میان اساطیر و  در 56ها نقش غالب و اساسی دارد.در آن« آب گرفتن کسی برای نجات دادنش

؛ نام موسی، که خود اند گرفته یا نجات یافته از آب های ملل، افرادی وجود دارند که از آبداستان

  57چنین شخصیتی دارد، اصالً به همین معنی است.

 58است. این رسم که در اناجیل بدان اشاره شده،« نجات بخشی از آب»ای از تعمید توسط آب گونه

ش و گرفته، و به نوعی سنجمیصورت در میان اقوام قدیم برای نوزادان، چند روز پس از تولد،

قدر نیرومند بودند که از این امتحان جان سالم وقتی نوزادان آن»است. ها بودهآزمون نیروی بدنی آن

پساخت زردشت دور نیست  59«.نامیدندمی( گذشته آب از) بردند، آنان را نجات یافته از آببدر می

از همین رو آب در نمادهای آشناسازی، نماد زادن و دوباره  60در بدو تولد نوعی تعمید بدانیم. را هم

در  بعالوه 61کنند.زادن است. هم اکنون نیز اقوام بسیاری از این نماد برای آشناسازی استفاده می

  62باروری است. رمز آبستنی و تطهیر و پاکی و ،مادربهای پریوار، آبسیاری از قصه

شناسان، آب و زمین و طبیعت، در برابر آتش و هوا، عناصری آثار فارسی هم چون تحلیل اسطوره در

تر باشند، یعنی هوا و آب، ایشان را حکما نر آن دو جوهر که لطیف»اند: پذیر و مادینه بشمار رفتهفعل
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اند. پس ک، ایشان را ماده گفتهاند، یعنی آب و خااند و این دو جوهر دیگر که گران سنگگفته

علتی در  اند که چون میان این دو میزان نران و مادگان، جفتی و گُشنی پدید کنند، و هیچحکم کرده

ینه از ایشان فرزند شایسته و تمام صورت پدید آید و همه به اصل خود آایشان موجود نباشد، هر 

  63«رسیده باشند.

ای از عشق ای، بهرهای مادری است، در هر عشق و عالقهصهبا توجه به ویژگی اساسی آب که خصی

یادآور شیر است، یا، هر آشامیدنی گوارا در حکم شیر  ،آب»شود. از این رو کودک به مادر یافت می

  64«تر بگوییم: در تخیّل مربوط به مواد، آب مانند شیر غذای کاملی است.دقیق .مادر است

میلی برانگیخته که  هجنسی نرینه و مادینه است، و نشانگیری دو نیروی نماد جفت ،وصلت آب و آتش

است. بدین صورت است که قو در ادبیات برخی خود به وصول رسیده یا خاموش شده پس از کمال

ای میل برانگیخته هاو در بازپسین لحظه زندگی، نشان آورد و فریادملل تصویر دو جنسی بوجود می

  65«خواهد نشست.اب و برآورده شده، فروامیگردد که به زودی کمی

  66.است مزدیسنا در –آب  هفرشت ایزد –از نمادهای آناهیتا  به خاطر آوریم که بط و مرغابی

دنیوی، فرو  هنمادین گوناگونی دارند. در مرتب های مختلف، معانیفروبردن در آب و آبزیان در مرتبه

قوم  حقصد آزمون مقاومت جسمانی و انتخاب اصلب جویبار یا رودهای بزرگ، به آبردن کسی در 

-استفاده از آب، همسوی نوعی وَر است که در آن فردی برگزیده می هگرفته است. این گونانجام می

مینوی، مفهوم زایش، و در اساطیر رازآموز، نمادی  هاز سوی دیگر، چنین نماد در مرتب گردیده است.

    67حیات ابدی است. همرگی و جاودانگی و والدت درعرصیب
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در 

 مرتبه

جای فروبردن در آب 

 و یا آب ریزان

نامی که به  کیفیت آب

فروشده در آب 

 دهندمی

 نمادهای مربوط معنای رسم

در رود بزرگ یا در  دنیوی

 جویباری

نجات یافته یا  های روانهمه آب

برگرفته از آب 

 )موسی(

آزمون مقاومت جسمانی به 

قصد انتخاب انسب و اصلح 

 قوم

نماد اندام خروس، 

نرینگی قدرت 

 جسمانی

مادر، نماد –آب های مادرانهدر آب مینوی

 باروری و آبستنی

کرکس )نماد مادر(  آغاز حلول )زایش( یک تن نوزاد

در زالند نو، 

 Mamaدارکوب که 

 شودخوانده می

راز 

آموزی 

در 

 اساطیر

آبی که از چشمه  بخشدر چشمه جوانی

جاریست، آب 

خروشان نماد 

 مرگی و جاودانگیبی

والدت در عرصه حیات  مرگ و جاویدبی

 ابدی

 ققنوس )کوکنوس(

 

در 

دیانت 

 مسیحی

آب غسل تعمید، نماد  در تشت غسل تعمید

 تطهیر

زاده شده از آب          

و روح القدس، 

انجیل یوحنا باب 

 10-7سوم 

تطهیر و امحاء معصیت 

 نخستین

کبوتر که از آئین 

پرستش افرودیت 

 استشدهگرفته

تعمید بنا 

به رسم 

 کهن آب 

 

ها پاشیدن بر زمین؛ آدم

و جانوران به نام 

Nam-T-ar    خدای

 سرنوشت

آب باران پاک کننده 

و موجب نوزایی آن 

 نماد رستاخیز

رسم مربوط به سحر و  ---------------

جادوی کار برزگری و 

کشاورزی و باروری و 

 برکت

پرنده طوفان، پرنده 

که مبشران صاعقه 

بارانند و از همین 

رو به طبیعت حیات 

 بخشند.جاوید می
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