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چکیده
-ترین ژدیدهترین عناصر طبی ت    ز حیاتیعناصر  رب ه   به  یوه آب  ز  صلی

شایی  وت که بشر با آن مو جه شده   ضر رت    شمیت آن ر  دریافته  وت. در 
 ان    دیان قبل  ز زرتشت   گیز در دین زرتشت آب شمو ره مقدس بوده    لهه

شا   گد. بخش قابل توجهی  ز  وطورهکرده ز آن محافرت   مر قبت می یزد گی 
شا   دیان باوتاگی  یر ن  ختصاص به آب د رد. در گرام فرشنری   زیستی د ره

شا  شا  شستی  ز شیوهآغازین حیات،  گسان بر   شناخت   م رفی ژدیده
ز    لین شا ج رفت که یکی  ز آگها  وطوره  وت.  وطورهخاصی بهره می

شا  شناختی بشر   لیه بر   مشخص کردن چیستی   شا   تبیین وتدالل
بخشی  ز گرام م رفتی جایراه عناصر در دوترس   گاشناخته طبی ت شستند   

 . د منه کارکردشا   وطوره یرگدمی  گسان در د ره آغاز زگد ی بشر  ر  در بر
د آن   توجیهی عمومی  ز شا  رفتار   گسان در شمه  ب ا غلب شناخت قالب

شا تصویر فرشنری ژیر مون   وت؛ به عبارتی  وطوره -شا   جتماعیژدیده
شا  طبی ت به زباگی محسوس   قابل رؤیت   بیان گمادین گمادین ژدیده
 گد شا   جتماعی    گدیشه مشترک در منابع باوتاگی   ژیش  ز تاریخزیرواخت

،  خالقیات   مقرر ت گرام ونتی  جتماعی   شا، رفتارشاکه در ژیوگد با آیین
شا گرام یابند؛ بنابر ین می تو ن با  وطورهخاگو د ی،  گ کاس خارجی   عینی می

شا   عملکردشا  شناختی   م رفتی یک ملت   یا دین ر  برروی کرد   دید اه
تحلیلی و ی د رد  -با ر یکرد توصیفی بر  ین  واس  ین ژو ششآگان ر  ونجید. 

    جمالی به  وطوره   کارکردشا  م رفتی   شستی شناختی آن ا ژس  ز  شارهت
به بیان چیستی   شویت آب در با ر  یر گیان باوتان   در  دیان  یر گی به  یوه 
دین زرتشت بپرد زد   کارکردشا   وطوره شناختی آن ر  در ر بطه با بینش   

. گررش  یر گیان به  ین ژدیده طبی ی بیان گماید

شناختی،  یر ن باوتان، دین آب،  وطوره، کارکردشا   وطوره ها:کلیدواژه

 زرتشت. 
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Sima.abbasi78@gmail.comر یاگامه : ا  گویسنده مسئول

Abstract 

Arbia elements, and especially water, are the main elements of 

nature and one of the most critical phenomena that mankind faces 

with them and has found their necessity and importance. Water 

was always sacred in pre-Zoroastrian religions as well as in Zoro-

astrian religion, and the goddesses were protected it. A significant 

part of the mythology of ancient Iranian religions is devoted to 

water. In the cultural and biological system of the early periods of 

life, human beings have used certain methods for recognizing and 

introducing the phenomena of existence, one of which is myth. 

Myths are among the earliest initial cognitions and explanations of 

humankind to determine what is the status of the available and 

unknown elements of nature. In fact, they are the history of the 

fiction of different nations and the cultural system that expresses 

the general worldview of the world, its origin, the position of man 

in nature and part of the human epistemic system in the period of 

the beginning of human life. The scope of the functions of myth is 

often the recognition of human behavioral patterns in all its dimen-

sions and the general justification of socio-cultural phenomena 

around it. In other words, myths are the symbolic image of the 

phenomena of nature in tangible and visible language, and the 

symbolic expression of social infrastructure and common thought 

in ancient and prehistoric that are reflected by associating with the 

rituals, behaviors, ethics and rules of the traditional social and 

family system. Thus, with myths, one can examine the cognitive 

system of a nation or religion and measure their views and actions. 

Accordingly, in this research, a descriptive-analytic approach has 

been used to express, first of all, with a brief overview of myth and 

their epistemic and ontological functions, to state what the water 

identity is in the beliefs of ancient Persians and in Iranian reli-

gions, especially Zoroastrianism, and cognitive functions  about 

the Iranian's insight and their attitude toward this natural phenom-

enon. 

Keywords: Water, Myth, Mythological Functions, Ancient Iran, 

Zoroastrian Religion. 
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مقدمه
بشر در د ره آغازین حیات جم ی خویش به دگبال کشف جهان 
شستی، رمز   ر زشا   گیر شا  مافوق بشر  بوده  وت   بر  ین 

ترین   ژرکاربردترین عناصر  واس در  بتد  و ی در شناخت حیاتی
ژیر مون خویش د شته که در  شله   ل عناصر طبی ت  وت.  ز 

 ر  یر گیان چهار عنصر وازگده   قو م بخش جهان ماد  بتد  در با
  شستی، چهار آخشیج   یا چهار عنصر  صلی آتش، آب، باد   
خاک بوده  وت. ذشن  گسان باوتان در ر وتا  شناخت جهان 
ژیر مون خویش  بتد  در ژی تبیین چروگری   چیستی  ین عناصر 

تی   م رفتی بوده   در  ین مسیر  ز برخی شرردشا  شستی شناخ
شا شا   تبیینشا جز    لین  وتداللبهره برده  وت.  وطوره
 گد که  ز طریق آگها و ی در تبیین جایراه شناختی بشر   لیه بوده

عناصر در دوترس   گاشناخته طبی ی ژیر مون خود د شته  وت. 
شا در  بتد  رود بدین وبب بوده که در آیین واده آریائیبه گرر می
آتش، باد، خورشید، ماه، وتار ان   بار ن که شمری  آومان،

شوگد   در بر بر آگها گیر شا  مراشر زگد ی شستند، ژروتیده می
-بار طبی ت به  شکال  شریمنی   ژلید مجسم   گکوشش میزیان

شوگد. 
شا  طبی ی که  ز شمان  بتد   ترین ژدیده ز جمله  صلی

آن بوده، آب  وت. آب ویر   حرکت شناختی، بشر در ژی تبیین 
ترین در با ر  یر ن باوتان  ز عناصر  رب ه   ژس  ز آتش، مقدس

   که آب در زگد ی   عنصر طبی ی  وت.  شمیت   جایراه  یوه
شا  ز شمان  بتد   خلقت د شته وبب شده  وت که حیات  گسان

در با ر بشر   لیه   در فرشنگ گمادشا  مقدس ونتی،  ز آب به 
اء شمه مخلوقات یاد شود.  بنابر  عتقاد زرتشت    دیان عنو ن منش

 وت. ژیش  ز    زمین   شمه   شستی ماد   ز آب آفریده شده
-   در شستیچنین گررشی به آب وبب شد که جایراه  یوه

بینی  یر گیان باوتان د شته باشد   تقدس خاصی شناوی   جهان
ته شود   بر بر    ین عنصر  رزشمند حیات بشر  در گرر  رف

شمین  واس  وت که بخش قابل توجهی  ز با ر دینی   فرشنگ 
 واطیر   یر ن باوتان  ختصاص به آب    یزد ن    یزدباگو ن 

گراشد رگده آن به  یوه در کتاب   وتا د رد. 
    واطیر   وت در با ر دین زرتشتی آب ژدیده
شا  نشناوی   تبیین آییکارکردشا  آشکار  در حوزه شستی

شا   مناوک  یر ن باوتان د رد. بر شمین  واس بر   ف الیت
دوتیابی به ژاوخ  ین وؤ الت که آب، به عنو ن ماده   لیه شستی 

 یر  جهان   به عنو ن عنصر  وازگده   تأثیر ذ ر بر شکل
شا  ر ز ار باوتان، چروگه در  واطیر دینی  یر ن شستی    گسان

   یزدباگو گی در  رتباط با آن  جود   ر شده   چه  یزد نجلوه

د شته   چه کاربرد   ز واخت  ین  واطیر متصور بوده  وت. در 
ژو شش حاضر و ی شده که با برروی چیستی  واطیر  آب در 

شا   واطیر    کارکردشا  آن مورد مطال ه متون باوتاگی، جلوه
قر ر  یرد. بر  واس تحقیقات  گجام شده   مستند ت موجود 

   بر ر    ین موضوع  ز منرر کارکردشا  اکنون کار  یوهت
 وطوره شناختی آن صورت گررفته  وت.  ز  ین ر  در ژو شش 

ر  به  ین مهم ژرد خته شده  وت. ژیش  ز بحث به  جمالژیش
 وطوره   کارکردشا  شناختی   م رفتی آن بیان شده   در  د مه 

 ره شا  مختلف چیستی   شویت آب   ژیشینه حضور آب در د
:تاریخ  یر گی برروی شده  وت

 اسطوره و کارکردهای آن
یک گرام فرشنری  وت تاریخ د وتاگی در ملل مختلف   1 وطوره 

بینی کلی در مورد جهان، منشأ آن، مقام   موضع که بیاگرر جهان
با »  وت.  وطوره  گسان در طبی ت   شمچنین گیر شا  برین 

 Ismail« )ریشه  وتر  یت   تاریخ شم در م نا 1   ژه شیستریا

Pour, 2002; Bahar, 1973 .)  گقل کنندۀ » وطوره
    وت که در زمان ور ذشتی قدوی   مینو   وت، ر      ق ه

گخستین، زمان شررف بد یت شمه چیز، رخ د ده  وت...  وطوره 
شمیشه متضمن ر  یت یک خلقت  وت، ی نی می  وید چروگه 

  شستی خود ر  آغاز کرده  وت.  وطوره فقط  ز چیز  ژدید آمده 
-چیز  که   ق اً ر   د ده   به تمامی ژدید ر  شته، وخن می

به عبارتی ژرف واخت آن حقیقت  (؛ Eliadeh, 1997« ) وید
 تاریخ در گرر مردمان باوتان   ر واخت آن  فساگه  وت. 

شا  م نو   گسان شا بخشی  ز آفرینششمچنین  وطوره
شکل  صیل ر ح   زمان  وت. ل و   شتر   در شمة  کهن  

کند  ما شمو ره یادآ ر میآثارش م رفت  واطیر  ر   وشزد می
شود که گقص آن چیست. در   قع    به  واطیر به عنو ن بخشی 

 ,Hadi) گررد ز م رفت   گوعی  ز م رفت  گسان  حشی می

ر  درباره  شا در زمان خود گه تنها برد شت آدمی وطوره. (1998
 و  گیازشا  ماد     رفت؛ بلکه ژاوخجهان ژیر موگش در بر می

ر  گی    گیز بود   در   قع  ذشته  ز توجیه جهان، توجیه گقش 
شا (.  وطورهGaviry, 2012آدمی در آن گیز بوده  وت )

گیازشا  م نو   گسان ر  که محصول بیم   شر س     ز 
کردن ژناه   گرهبان    یجاد  رتباط شا   گیاز    به ژید  گاشناخته

 (.Bahar, 1989کرده  وت )با جهان ژیر مون بود برطرف می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.myth

2.historia
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 ینکه  گسان  د  ر  واطیر  گیاز د شته تا جهان 
   گیست زیر   ین   ق یت، با ژیر مون خود ر  بشناود، گکته تازه

شاوت ذشن آدمی د رد که به طور طبی ی در ژی یافتن علت
(Gaviry,1992 تفا ت شناخت  واطیر  با شناخت علمی، گه .)

در علَی بودن یکی   علَی گبودن دیرر   وت، بلکه  ین تفا ت بر 
 ,Baharشا  ز حقایق عینی جهان  وت ) ثر تحول آ اشی

-(.  ز  ین ر  شدف  وطوره گیز شماگند علم، بیان   ق یت1989

 شا  آن  وت.  وطوره ماگندشا  جهان   ر شن کردن ژدیده
شمارد   ما ر   ز علم، عو ملی ر  که در جهان دخالت د رگد، بر می

 (.  Gaviry, 2012وازد )ماشیت ماد    م نو  آگها آ اه می
شا  فرشنگ بشر  وطوره بر   شناوایی جهان شمول

آید؛ چر  که می تو گد، در منب ی بهتر   کارآمدتر  ز منطق به شمار می
ر  ز چارچوب شا  قاگوگمند    به تر  ز منطق، فر ت وطحی  سترده

تر با تخیل    سترد ی تخیل عمل کند.  وطوره ژیوگد  بی   وطه
تو ن  مید  ر بود که با کارکردشا  ذشن بشر د رد، بدین ترتیب می

تر  ز شا  ذشن   ر  ن به شناختی عمیقشناوایی جهان شمول
تجربه شایی مشترک  ز شا  د ر  ز دوترس  ما د ر   جنبهفرشنگ

شا   بشر  برویم. کارل  اوتا  یوگگ،  ین شمساگی تصا یر   گمایه
د گد.  ذشنی   فرشنری مردم عالم ر  گاشی  ز برآیند گاخودآ اشی آگان می

در  صل محتویات گاخود آ اشی جم ی ماوت که  ز  جد د ما چوگان 
(.Sharifian & Atuni 2011 ,)  گدژگی به ما رویده

تو گد متضمن ر  یت خلقت باشد   علت می   رچه  وطوره
 جود  آن ر  توضیح دشد، د منه کارکردشا  آن به گوعی شمه 

د ر آدمی  ز تغذیه   زگاشویی  رفته تا  شا  م نی شا   ف الیت آئین
 یرد. به عبارتی با  وتفاده  ز کار، تربیت، شنر   فرز گری ر  دربرمی

شا  رفتار  عمومی قالببه برروی   یافتن تو ن شا می وطوره
 گسان در شمة  ب اد آن ژرد خت   توجیهی عمومی  ز  ین ژدیده

 فرشنری به دوت د د. -شا   جتماعی 
شا  طبی ت به شا در   قع تصویر گمادین ژدیده وطوره

شا  زباگی محسوس   قابل رؤیت   بیان گمادین زیرواخت
 گد. ش  ز تاریخ جتماعی    گدیشه مشترک در منابع باوتاگی   ژی

 واطیر شر قوم بر    گسان عصر  واطیر  به مثابه ژلی  وت 
شا  جهان ژیر موگش که  ز طریق ذشنی ژیوگد میان      ژدیده

وازد   به صورت بنیاد  عقیدتی در ژیوگد    ر  با جهان برقر ر می
شا، رفتارشا،  خالقیات   مقرر ت گرام ونتی  جتماعی  با آیین

یابد.  گ کاس خارجی   عینی می خاگو د ی،
شا بر   جهان شستی رمز   ر زشا   گیر شا  مافوق  وطوره
شوگد   بیاگرر ماشیت بسیار   ز عناصر طبی ی آن بشر  قائل می

تو ن به  ترین کارکردشا   وطوره ر  می به شر ر   مهمشستند. 
 شرح زیر د گست:

ع گوعی ب د کند   در   ق  جود جهان    گسان ر  توجیه می .1
 بخشد. شناوی  بتد یی می فلسفی به شستی

کند  شا   جتماعی ر  توجیه   تثبیت می شا   واخت وازمان .3
   عمالً گقشی  یدئولوژیک د رد.

شا که یراگری فرد با  جتماع   فرد    جتماع ر  با  آیین .5
کند   به آگها  رزش   وازد، توجیه می طبی ت برقر ر می

بخشد. تقدس می
شر اه طبقات  -   ر  رفتار  جتماعی   در ن طبقه آد ب   .4

کند. ت یین   توجیه   تثبیت می -شکل  رفته باشند
(.Sharifi, 2008درماگی د رد )آثار مت دد ر  گی   ر  ن .5

 شا  جنبه به بیشتر حوزه  ین در  رفته  گجام شا  ژو شش
( 2009قائمی   شمکار ن )  گد.ژرد خته مفاشیم برروی   تاریخی

   آب  وطوره گمادین گقش تحلیل »   با عنو ن  در مقاله
- وطوره گقد ر ش  واس بر فرد وی شاشنامه در آن گمودشا 

 گقش به  لرویی کهن یا شناختی  وطوره گقد دید اه با «  
 در آن  ز منتج رموز   آفرینش  وطوره در آب  لرویی کهن تصویر
-ژرد خته رد وی،ف شاشنامه محوریت با  واطیر ، با رشا  بافت

 آب،  یزدباگو  » مقاله در (2010) طا  وی   ژورمند علی  گد.
 تخت   شاژوربی کنرا ر، در آگاشیتا م ابد برروی به «آگاشیتا
 (2012) شمکار ن   محمود   گد.ژرد خته آگها تحلیل   ولیمان

 در آگاشیتا باگو   یزد تاریخی حیات» عنو ن تحت ژو ششی در
 بازتولید چروگری   چر یی برروی به «امیگر شکر   شیرین

 به   ژرد خته گرامی شیرین   خسر  منرومه در آگاشیتا  یزدباگو 
  دبیات طریق  ز آگاشیتا  یزدباگو  که  گد یافته دوت گتیجه  ین
 به   یافته تبلور گرامی شکر   شیرین   خسر  شخصیت در عامه
 خاگی   ر گیبا  وت. د ده  د مه جدید کالبد  در خود حیات
  وطوره تطبیقی برروی به دیرر  ژو شش در گیز (2014وومار)
 (2006شمکار ن)    فخمی  گد. ژرد خته شند    یر ن  واطیر در آب
 شو شد در آگاشیتا  لهه بازگمایی به تطبیقی -تحلیلی تحقیق در

 گیز شایی ژو شش  ین بر  فز ن  گد. یازیده دوت شناویباوتان
 وت. شده  وتناد آگها به حاضر مقاله در که د رد  جود

 روش شناسی پژوهش
ژو شش حاضر  ز گرر شدف کاربرد     ز گرر گحوه  ردآ ر  

تحلیلی  ز گوع  وناد  بوده  وت.  ژو شش  -شا، توصیفی د ده
تحلیلی به صورت یک ژیووتار با توصیف آغاز   به  _توصیفی 

ژو شش کیفی  وت  گجامد. ماشیت تحلیل   در گهایت  وتنتاج می
شا  کمی  بنابر ین بر   دوتیابی به  شد ف ژو شش، د ده

آ ر   طالعات با توجه به  ردآ ر  گشده  وت   بر   جمع
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مسأله ژو شش، منابع مرتبط با  وطوره آب در  یر ن باوتان   گیز 
شا   شدف  یر   وطورهمنابع مربوط به  وطوره   دلیل شکل

 ردید   ژس  ز مطال ه دقیق گکات شناوایی ... واخت آگها   
شا، مرتبط با مسأله ژو شش یادد شت   ژس  ز بازبینی یادد شت

  یر  صورت  رفت.شا، تجزیه   تحلیل   در گهایت گتیجهیافته
در  د مه تالش بر آن  وت که با م رفی مختصر   ز چیستی 
 واطیر  آب در فرشنگ    دب  یر گی، کارکردشا  شناختی آن 

  ردد. برروی

 

 های پژوهشیافته

 چیستی اساطیری آب .1
 . آب در باور دینی ایران باستان 1. 1

آب )در   وتایی  َپ   در ژهلو ، آ ( یکی  ز چهار آخشیجان   
ترین عنصر وازگده   حیات بخش جهان شستی  وت. آب  ز کهن

زمان شا جایراه   الیی در  عتقاد ت   فرشنگ مردم  یر ن   حتی 
  د رد زیر    رچه آب در شر تمدگی جایراشی  جهان د شته

شا آشکار  وت. جد  اگه د شته  وت،  ما گیاز به آن گزد شمه  گسان
شا  باوتاگی خد یان بار ر  با آب ژیووتری در بیشتر فرشنگ

شا  آب   شا  ژیوگد آب   ز یش ر  در  وطوره گد. ریشهد شته
ن زمین  ز آب ژدید آفرینش باید جست. در با رشا   یر ن باوتا

آمده بود. در ریگ  د ، شنرام وخن  ز آفرینش آن زمان که 
گیستی   شستی، شو    آومان، مرگ   زگد ی   ر ز   شب در 
گبرد بودگد، تنها یک ژروش در کار بود. آیا آب ژرف   بی ژایان 

شنویم، در آغاز تاریکی در  جود د شته  وت؟ آگراه ژاوخ می
شیچ عالمت مشخصی گبود، شمه جا آب بود. تاریکی گهفته بود. 

شا بودن آب ژیش درآمد بودنِ آفرینش شر چیز  در  ین ور ده
 وت. ور دشا    ژاگیشاد، بر   ژیش  ز ژید یش آب   ژه مرد ی 

برد   ژدید آمدن آب، آغاز بخش زگد ی  وت که  ز ر  به کار می
م، کلیه  شیاء خو گیژی آن بنیاد شمه چیز بر آب  وت. در ژور گا می

شا    درآمد، که تدریجاً چون حبابی بر فر ز آببه صورت شسته
 (. Sheikh Farshi, 2003 سترش یافت )

د م آب ر   ز  وشر آومان » وت که   رمزد در  واطیر آمده
(. آب تسبیح  و  ذ ت Mirfakhary, 1987« )آفرید

رگ خد  گد ، گخست شمه  فالک ر  فر   رفته بود،   خد   بز
شا  زیر فلک   زبر آن ر   ز یکدیرر مجز  آومان ر  واخت، تا آب

وازد. آب که بنابر ژاره    گرر ت مبدأ  صلی حیات  وت   کلیه 
 گد، د ر   چنان  رج   منزلتی  وت که عناصر  ز آن به  جود آمده

(. در  واطیر Ibid: 119کند )ر ح خد  گد  بر ر   آن ژر  ز می
خوریم، که چروگه آب دلیلی بر  یجاد زگد ی میبه  ین موضوع بر 

در آغاز شز ره شفتم ژس  ز تازش  شریمن بر »شود. در زمین می
شایی که در آغاز زمین،  یزد  به گام تیشتر با جام  بر)ماگند(  ز آب

بود، آب برد شت. باد آن ر  به آومان برد،   بر زمین آفریده شده
زمین گمناک شد   به شفت ژاره  ببار گد. در ژی  ین بار ن بزرگ،

 فته « کشور»برسست، شر ژاره ر   قلیمی خو گند، که در ژهلو  
 (. Bahar, 2012« )شودمی

شمچنین در  واطیر در  شار تی در باره جغر فیا   واطیر  
« خویش»جهان در  دبیات ژهلو ، شرمزد گخست آومان ر   ز ور 

آفرینش ماد  ر  در آفرید،   آن ر  چون تخم مرغ واخت   شمه 
میان آن قر ر د د. در ر  یات ژهلو  آمده  وت، که شرمزد خود 
واکن در ن آومان  وت. د مین آفرینش شرمزد آب بود، که آن 

آفرید. وومین آفرینش    زمین بود، که « خویش»ر   ز  شک 
آفرینش آب  ز (. »Bahar, 2012آفرید )« خویش»آن ر   ز ژا  

ت ماه تا یازدشم تیر ماه ی نی ژنجاه ر ز به ر ز شاگزدشم  ردیبهش
طول  گجامید. به گشاگه شکر ز ر   ز  ین بخشش، شر فرد ،  ز 
ر ز یازدشم تا ژاگزدشم تیر ماه جشنی برژا شود، که  اشنبار 

 (. Mirfakhary, 1987شود )خو گده می1میدیوش م
آب گزد  یر گیان، به دلیل گقش حیاتی   شر یط خاص 

 ان  وت   مو ره مقدس بوده   یکی  ز  یزد ن یا  لههجغر فیایی ش
شود. در جهان یا شمو ره  ز جاگب  یزد   یا  یزدباگویی حمایت می

بینی  یر گیان باوتان آب ژیش  ز خلقت گیز، گماد  وتو ر    تجلی 
کائنات   ورچشمه، منشأ   زشد ن شمه  مکاگات شستی بوده   

ند ی   ورچشمه زگد ی در شمه ترین مایه رشد   گمو   بال صلی
مر تب شستی، آفرینش آب   آفرینش جهان  ز آب  وت. در کتاب 

 وت که شمه خلقت در  صل به صورت قطره آبی بود     وتا آمده
بنابر گرر دیرر ،  صل شمه آفرید ان  ز آب بود به جز تخمه 

(. Oshidar, 2012مردمان   چارژایان مفید که  ز آتش  وت )
تو ن  فت که بر  واس متون بندشش، مطالب فوق می در توضیح

آب )ژس  ز آومان( د مین خلق ماد   ز میان شفت آفریده 
(. شمچنین در  وطوره Bahar, 2012 شور مزد  بوده  وت )

آفرینش زرتشتی آمده  وت که آب ژس  ز آومان د مین آفریده 
 ج  ز آفرید ان ماد    رمزد،   وبب آفرینش آن گابود کردن در

(. در وبب چر یی  ین Oshidar, 2012)دیو( تشنری  وت )
چشم  گد ز دید اه در آفرینش شستی  ز آب،  لیاده در کتاب 

-ژذیر  که د رد، میم تقد  وت که آب با گرمی    گ طاف  وطوره

قابل تغییر ر  به آر می تغییر دشد تو گد شمه چیزشا  وخت   غیر
نده شمه چیز  وت، شمه   بر شمین  واس  وت که آب شکل دش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Midyushem 
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 ردد   ما شر اه بخو شیم، به چیز  ز آب خلق شده   به آب باز می
قدرت ژنهان موجود در شر چیز  بیندیشیم،   لین عنصر  که به 

دشد، آب  وت   به لحاظ شمین آید   خود ر  گشان میچشم می
قدرت بنیادینی که آب د رد، آن ر  به عنو ن عنصر  صلی حیات 

شا  ماب د لطبی ی   مذشبی،  گد. شمچنین در  ر یشردهم رفی ک
 یرگد   بر آب ر  به عنو ن کلیت   جد  گسجامی کامل در گرر می

شناوی،  ین با رگد که با آفرینش کیهان  ز آب در مرتبه  گسان
 گو ع    قسام )ز یش  ز ماده( به  جود آمد    عتماد بر  ین  وت 

 (.Eliadeh, 1997وت )که جنس بشر  ز آب ز ده شده  
 گان، ایزدان مرتبط با آب . الهه2-1

-در  د مه به م رفی چند  یزد    یزدباگو  مرتبط با آب  ز برجسته

شود تا ضمن آشنایی با ترین متن دینی  یر ن باوتان ژرد خته می
به کارکردشا  شستی شناوی     وتا شا  آب در کتاب  وطوره

 آیینی آگها گیز  شاره  ردد:
 یر گیان باوتان، عناصر مفید   وودمند ر   چناگکه ذکر شد

که به گحو  در زگد ی مؤثر بوده، مقدس د شته    یزد گی ر  
د گستند. آب یکی  ز عناصر وودمند  مرهر   گراشبان آن می

 وت که بسیار مورد وتایش   گیایش قر ر  رفته   در ور ور 
آمده  وت،  وطوره با تقدیس  ز آن صحبت به میان    وتاکتاب 

 (. Afifi, 1995آب در  یر ن، آگاشیتا )آب ژاک(  وت )
  1. ناهید/ آناهید )اردوی سور آناهیتا(1-2-1

در آیین مزدیسنا،  شور مزد  ژس  ز آفرینش آومان،  گدیشه گیک، 
ر شنایی مادّ    دین مزدیسنا،  مشاوپند ن )گامیر یان مقدّس( ر  

پند ن تنها آفرید ان آوماگی گیستند؛ آفرید. در دین زرتشتی  مشاو
شا  ژروتیدگی   وتودگی گیز  جود ، ) یزد ن(، ی نی آفریده2شایزَتَه

د رگد که  ز لحاظ رتبه در رده ووم ب د  ز  شور مزد     مشاوپند ن 
(.  ز میان  ین  یزد ن برخی Hinelz, 2006 یرگد )جا  می
شود.  ین  یزدباگو ن ن یاد می گد که  ز آگان با عنو ن  یزدباگو مادینه

بسیار مطّهر شستند   قد وتشان مینو   وت   در شمه  جز   
 گد   زگد ی ر ز گه آدمیان در  ر  تماس مستقیم با کیهان وار 

(. یکی  ز Sattari & Khosravi, 2013 ین آفرید ان  وت )
(. Gaviry, 1992باگو آگاشیتا  وت )شا،  وطوره  یزد ین  وطوره

-زد باگویی با شخصیتی بسیار برجسته که جا  مهمی در آیین ی

دشد   قدمت وتایش    شا   یر ن باوتان به خود  ختصاص می
-شا  بسیار ژیشین   حتی به زمان ژیش  ز زردشت میبه د ره

رود.  رد   به م نی رطوبت، در آغاز، گام ر دخاگه مقدوی بوده 
ر  واطیر، گام ر دخاگه،    د وت   به ژیر    ز  صل شناخته شده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ardavi- Sura Anahit 

2. Yazata 

(. ژرژ Ibid: 23 وت ) شخصیت خد یی ژید  کرده

 اگه جو مع    واطیر  واس گرریه واخت وهبر (2006)د منیل
شند  یر گی خود، م تقد  وت که  رد   وور آگاشیت به م نی 

، وه گام د رد    ین صفات، مبین «گمناک   گیر مند   ژاک»
یند ر  شستند. ووره یا وور  شا  بار ر ، جنرا ر    دکنش

بخش دیرر گام  رد   وور آگاشیتا م نی گیر مند   ژرز ر د رد   
(. در Hinelz, 2006دشد )آالیشی م نی میآگاشیتا ژاکی   بی

 د شا ورووتی  یزدباگو  آب   ر د   وت با شمین گام که  ز 
شود. در شیمالیا   ورزمین کهن آریایی به جاگب غرب ور زیر می

 ز ار کهن  ین ر د    یزدباگو  آن به دلیل ژاک کنند ی، ر
بار ر    قدرت حاصلخیز    زاللی   جار  بودن به دریا مورد 

(.   رچه آگاشیتا در صفات Evans, 1994تکریم قر ر د شت )
  لیه خود شباشت بسیار  با  یزدباگو  شند  ورووتی د رد   گام 

به «  ناهگیر مند، بیمرطوب، »وه جزیی  رد   وور  آگاشیتا 
آ ر    ر حاگی  شاره د رد بخشی، رزمر شنی به وه کاربرد برکت

(Gamen, 2002 ؛  ما شخصیت آگاشیتا   یر گی به شدت تحت)
    یرد    ین به دلیل تأثیر  ستردهتأثیر  یشتر بابلی شکل می

 وت که فرشنگ آویا  غربی بر گو حی مختلف جو مع باوتاگی 
گهند، بار ن آگاشیتا  یزد باگو  بار ن، شر جا  ام می د شته  وت. 
کند.  صف    شود. مردم   کشتز ر ن ر  وبز   خرم میجار  می
 اه  رد   وور آن» وت: شا )آبان یشت( به زیبایی آمدهدر یشت

   زیبا، خوش  گد م، کمربند به میان آگاشیتا به شکل د شیزه
شا  زیبا  درخشان و گمند با کفشبسته، باال بلند، آز ده گو د   ت

« که آگها ر  با بندشا  زرین به ژا بسته بود... ر  ن شد
(Pourardood, 2015 ژس در توصیف    در   وتا  آگاشیتا .)
   زیبا، قدرتمند   بلند قامت  وت، کمربندش د ر رد یی د شیزه»

آر وته به طال محکم بسته شده، به  وشو ره شا، یک  ردگبند، 
 ,Comun« )تاج زرین با وی ژووت ببر مزین شده  وتیک 

، آگاشیتا تخم گر ن، زشد ن   شیر ماد ان ر    وتا(. بنابر 2010
تطهیر می کند. دختر ن بالب   زگان در حال ز یش گیز  ز    

جویند. در برخی مو رد     یزد باگو  جنگ تصور  وتمد د می
وفید ی نی باد،     وت که چهار  وب شده که وو ر بر  ر به

کشند. آگاشیتا ژیر ز  ر  به جنرا ر ن بار ن،  بر   تررگ آن ر  می
د رد. در شا  شجاع   شمر شان دلیر آگان  رز گی می   ر ه
ب د  ز برشمردن  1(5شا    وتا )در یشت  یوه   ، یشت ور ده

شمه قهرماگاگی که در  ذشته بر      ر  آموزش د ده بود قرباگی 
شا  ن  یزد باگو شمو ره جایراه مهم خود ر  در حکومتکردگد. ی

باوتاگی حفظ گموده   شاشان شخامنشی، ژارتی   واواگی با 
 گد.  فته شده  وت: با آگکه آیین ملی  حتر م  ز    یاد کرده

 ر  بوده واواگیان  ز بد  تاویس تا قرن شفتم میالد  زرتشتی
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ئوگات مختلف  ین شا  مهر   گاشید در ش لنوع وت،  لی رب
 گد. شاژور   ل به شمسر خود گام ملکه کیش بسیار دخیل بوده

آذرآگاشیتا د ده   م بد عریم بیشاژور ر  به گام گاشید م رفی کرده 
کند، خسر   وت. گروی ژسر ووم شاژور  ز آگاشیتا تاج وتاگی می

شود  لی یزد رد به خورشید وو ند یاد گسبت به مهر بی مهر می
شا  خود در یک طرف گقش خویش ، ژر یز بر ر   وکهکندمی

کند، در طاق بستان   در طرف دیرر گقش آگاشیتا ر  ضرب می
-گقش برجسته  ین  لهه حاصلخیز    خیر   برکت در مر وم تاج

(. آثار    وناد  Sarfaraz, 1987کند ) ذ ر  خسر  شرکت می
شمد ن شا  مکشوفه شوش    ز وتایش آب بر ر   ژایه وتون

 وید  یزد ن مهر   آگاشیت مر  یار   جود د رد که  ردشیر می
بشود که  شور مزد ، آگاشیتا   میتر  مر  در »کند: کردگد    ضافه می

« ژناه خود  رفته    ز شر کینه   خصومتی حفظ کنند
(Olmstead, 2014  .) 

ترین بر  واس توصیفاتی که ذکر شد  ین  لهه، یکی  ز مهم
رفت تا جایی که    ر  در کنار  شور مزد  یر گی به شمار می یزد ن  
-د دگد. به  فته  ویر   ین گام که گخستین بار در کتیبهقر ر می

بالفاصله ژس  ز  شور  مزد    ژیش » شا   ردشیر د م آمده  وت 
شود    ین گشاگرر ژایراه  رجمند  ین  یزد  ز میتر  )مهر( ذکر می

(. الزم به ذکر  وت که دلیل عمده Gaviry, 1992« )باگووت
 ین جایراه  یوه بر    لهه آب، تا حد د زیاد  به دلیل جایراه 

    وت که آب در گزد  یر گیان باوتان د شته  وت.  یوه
 های آناهیتا. نشانه1-1-2-1

شا  شمد ن   شوش به  یزد باگو  آگاشیتا بر     لین بار در کتیبه
، که ژس  ز گام  شور مزد    ژیش  ز مهر  ین گام خو گده شده  وت

ذکر شده  وت. آگاشیتا شمان مادر خد   کهن  وت   شکل ماشی 
د گد. ماشی در  یر ن گماد   درخت  گار ر  د  مرهر خد   آب می

شر ع   آغاز  وت   محافظ درخت زگد ی که یکی  ز مراشر 
گشان   گماد  آید.  گار شم به دلیل د گه د ر بودنآگاشیتا به شمار می

باشد گیز در بار ر   وت. شاخ بز کوشی که گمایاگرر شالل ماه می
باشد. شمچنین در میان  شکال  رتباط با زن    یاه   بار ر  می

شندوی که  جود د رگد، مثلث متسا    الضالع که شماشنگ   
متناوب  وت گماد  لهه آب، آگاشیتا  وت. که   ر رأس آن به 

شود   مفهوم بار ر  ماد آب   جنس مؤگث میومت ژایین باشد گ
رواگد )  ر رأس آن به ومت باال باشد گماد   زشد ن ر  شم می

 آتش   جنس مذکر  وت(.
ها.پرستشگاه2-1-2-1

کردگد. م ابد آگاشیتا ر  عموماً در کنار ر دشا یا مناطق ژرآب بنا می
 ین شا     آمده  وت، با شاید آگچه در   وتا درباره خاگه

    وت د رگده شز ر »شا مرتبط باشد. بنا بر قول   وتا: ژروتشراه
   شا، خاگهدریاچه   شز ر ر د... در کر گه شر یک  ز  ین دریاچه

خوش واخت با یکصد ژنجره درخشان   یک شز ر وتون خوش 
«    کالن ژیکر که بر شز ر ژایه جا  د ردتر ش برژا  وت؛ خاگه

(Avesta,1998ز من  .)آید که م ابد ابع تاریخی به خوبی بر می
گاشید در تمام قر ن،  ز عهد شخامنشی  رفته تا فتح  عر ب، در 
تمام گقاط  یر ن  جود د شته  وت.  ین م ابد به علت تقدس   

 رفتند، ژاکی باید د ر  ز دوترس، آلود ی   حمله دشمن قر ر می
شدگد. بنابر می    من بنا بنابر ین،  ین م ابد در محل   قل ه

، آگاشیتا خود در بلندترین طبقه آومان وکوگت   وتامندرجات 
به وو  « شُکَر»د رد    ز فلک وتار ان یا  ز بلندترین قلّه کوه 

شتابد.  ز  ین ر ،  یر گیان قدیم م ابد خود ر  بر فر ز ژایین می
ژرد ختند کردگد   در آگجا به گیایش میشا بنا میشا   کوهبلند 

(Bastani Parizi, 1965ز م ر ف  .)شا ترین  ین ژروتشراه
تو ن به م ابد شمد ن   کنرا ر  شاره کرد. به با ر شرتسفلد، می

آید ترین م ابد دگیا  قدیم به شمار میم بد کنرا ر یکی  ز بزرگ
(Sattari & Khosravi, 2013ز جمله آتشکده  .) شایی که

 ن آتشکده آذر شسب )آتش تو گد میجز  م ابد گاشید بوده
شهریار ن(   قع در آذربایجان، آتشکده آذر بُرزین مهر )آتش 
کشا رز ن(   قع در خر وان   آتشکده آذر فرگبب )آتش ر حاگیان( 

-شایی که بسیار   ز آگها بازماگدهر  گام برد.  شمچنین ژروتشراه

رج شا  قل ة دختر، کُتل دختر، بشا  بناشا  کهن شستند   به گام
دختر   ژُل دختر در ور ور  یر ن ژر کنده  گد، شاید بتو ن  فت با 

(. Gaviry, 1992گاشید  رتیاط د رگد )
 سور آناهیتا و دین زرتشت. پیوند اسطوره اردوی2-2-1

یابد که آیین ژروتش آگاشیتا در دین زردشت بدین  وگه ر ه می
   یزد مهر در    که  یزد آگاشیتا شا  زرتشتی به جایراه  یوهمب
شا  ژیش  ز زرتشت در گزد مردم د شتند کامالً   قف بودگد   آیین
تو ن  ین د   یزد قدرتمند ر  با  ر د د گستند که به ر حتی گمیمی

آیین زرتشت در  یر ن به کنار  گهاد.  ز  ین ر  ور دشا  
شود که شکوشمند  در وتایش   گیایش  ین د   یزد واخته می

« مهر یشت»  « آبان یشت»شا  به گام   وتاشا  در یشت
رود که گهضت زرتشت در دین مندرج  وت. چنین به گرر می

کهن مزد یی تغییر تی ژدید آ رده بود    ردشیر د م شخامنشی در 
شمین دین ژروتش آگاشیتا )که ژیووتری  یوه با تقدیس آتش 

 ,Gireshmanد شت( ر  به صورت گقش   ژیکر د خل کرد )

شا مجموعه وه  اگه ) شور مزد ، (.   رچه در د ر ن ژارتی2009
 ردد شد،  لی ژروتش آگاشیتا مقدم میمیتر ، آگاشیتا( ژروتیده می

  تمام م ابد  یر گی که در منابع تاریخی  ز آگها گام برده شده به 



1396، زمستاندوم شم، شمارهزیست و توسعه پایدار، سال ش آموزش محیط فصلنامه
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Vol 6, NO 2, Winter 2017

011

 ین  یزد  شد   شته  وت   م بد تخت ولیمان با جمع مغان که 
مذشبی ماد آذربایجان بوده  وت که شاخه در آن بوده مرکز بزرگ 

(. Ibid: 87مؤگث ولسله  شکاگی بر آن فرماگر   بود )
 . آبان یشت 3-2-1

آبان  ز آپ   وتایی    َژی ژاروی باوتان   آپ ژهلو ، به م نی 
آب برآمده  وت. در   وتا بارشا آپ به م نا   یزد گرهبان آب 

بخشی  ز  (. شمچنینOshidar,1992عنو ن شده  وت )
مت لق به آبان یشت، فرشته آب   گاشید  وت. یکی  ز    وتا
کرده   مجموعاً  20مرکب  ز    وتاشا یا قصاید بسیار بلند یشت
تو ن به د  جزء تقسیم کرد: بند  وت که مندرجات آن ر  می 22

قسمتی در مدح   توصیف گاشید  وت   قسمت دیرر  ز 
زء  خیر ر  قسمت تاریخی شود.  ین جوتایند ان    صحبت می

تو ن محسوب کرد، که شر یک به گوبت خویش  ین یشت می
(.  یمان   Ibid, 1992 گد )گاشید ر  وتوده   خو ششی د شته

 عتقاد به آگاشیتا در دین زرتشت به حد  بوده  وت که فصل 
مهمی  ز کتاب مقدس   وتا به  ین  لهه  ختصاص د ده شده 

وتایش  یزد گاشید  وت که بنابر در  2«آبان گیایش» وت. 
شا  جهاگی  وت. خو گدن مضامین   وتایی ورچشمه مینو  آب

 Aliد گند )به  یوه در کنار جو    دریا ر  ثو ب می« آبان گیایش»

Pourmand, & Tavousi, 2010 آبان گیایش یکی  ز .)
شا  ژنجراگة خورشید، مهر، ماه، آب   آتش  وت. آبان گیایش

رد   وور یا  َرِد یسور آگاشیت )  وتایی( ورچشمه گیایش یا  
 رد یسور گیایش که  7تا  1شا  جهاگی  وت. بندشا  مینو  آب

شود،  ز فقر ت   لیه آبان یشت  وت یا آبان گیایش گیز گامیده می
.  رد یسور گیایش در کنار ر د   جو    گیز در آبان 65 ز یسنا  

د گند، آبان گیایش ر  ثو ب می شود. خو گدنر ز شر ماه خو گده می
به  یوه در ر ز آبان، کنار جو    دریا، گزد ژارویان م مول  وت، 

 ,Oshidarکه در چنین ر ز  در کنار دریا به گیایش می ژرد زگد )

1992 .)
 1. آپام نپات4-2-1

(. Oshidar, 1992« )فرشته گرهبان آب، آژام گپات گام د رد»
گاف یا ز ده آب  وت.  ژام گپات ر  آژام گپات به م نی ورچشمه 

شا  زمین  گد      ر  به عنو ن ورچشمه آبشا خو گده یزد آب
« بُرز  یزد» گد. یکی  ز  لقاب م ر ف  ین  یزد، شمان وتایش کرده

به م نا  بلندباال آمده « بِرِز گت» وت، که در   وتا به شکل 
ن در شا  شمسا وت. آژام گپات  یزد   وت که با  یو ی

شود؛ بنابر ین    ر  باید شا   یر گی   شند  دیده می وطوره
شا  زگد ی مشترک  قو م  یر گی   شند   یزد  مربوط به د ره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Apam-napat

 Rashedد گست.  ین  یزد در  د  یک ور د  یوه د رد )

Mohasel, 2002شا  جالب توجهی (. آژام گپات د ر    یو ی
چاالک د رد   ماگند  شا  وت: گیر مند   بلند باالوت،  وب

 ,Gaviry شور مزد    مهر د ر   لقب  شور  )ور ر(  وت )

1992 .)
 2. تیشتر )تیشتریه( 5-2-1

شا ژیوگد  مستقیم یکی دیرر  ز عناصر  که با زگد ی آریایی
بینیم شود که مید شت، بار ن بود.  ین م نی شنرامی آشکار می

شا  دلنشین طورهشا  لطیف    وآب   ر شنایی منبع د وتان
 گد. تیشتر خد یی  وت که با بار ن  رتباط د رد    ز  ین ر ، شده

شا شا، ورچشمه بار ن   بار ر   وت. در متن صل شمه آب
 گد. در گام برده« وتارۀ تابان شکوشمند»صورت متجلی    ر  

که دیو خشکسالی «  ژوش»تیشتریشت    وتا، گبرد  ین  یزد با دیوِ 
(. طلوع Hinelz,2006ت ر  یت شده  وت )   خشکی  و

شا  خشکی   بی آبی تیشتر در گزد  یر گیان گماد رشا شدن  ز ماه
 وت    عالم شر ع گبرد کیهاگی گه بر ضد دیو ن زمینی، که بر 

شا، وتاره ضد دیو ن آوماگی  وت. قهرمان  وطوره آز د واز  آب
آید تا ر میتیشتر  وت که به طور  د  ر  به شکل  وب وپید د

 ,Ismail Pourشا ر   ز دوت دیو خشکسالی گجات دشد )آب

شود، تیشتر در دشه   ل تیرماه  ز شکل گوجو گی (.  فته می2002
آید تا در ژاگزده واله به صورت مرد  جو ن   بلند قامت در می

آومان ژر  ز    ز  برشا بر زمین بار ن بفروتد، تا آب زمین ر  فر  
ن موذ   ز میان بر د، زیر  که ژاگزده والری در  یرد   جاگور 

 گدیشة  یر گیان ون آرماگی  وت.   در دشه د م به شکل  ا  گر 
کند   در دشه ووم به آید   در آومان ژر  ز میزرین شاخ در می
کند. در آید زیبا   وفید   در آومان ژر  ز میشکل  وبی در می

 شکال در آمد   بار ن ر  ر  یتی تیشتر در آغاز آفرینش به  ین 
 (.     Bahar, 2012آفرید )

و  (3. ایزدان دوگانه آب خرداد )هئوروتات 6-2-1

(4امُرداد)امِرِتات

 . خرداد 1-6-2-1

به م نی تمامیت، کلیت   کمال  وت   مرهر   ز مفهوم گجات  
کند   در  ین جهان، شاد بی بر    فر د بشر. آب ر  حمایت می

  وت.  ین  مشاوپند مؤگث  وت.  یزد تیشتر   باد  یاشان مرهر 
  فر شر ژرشیزکار ن، شمکار ن    شستند. در د ر ن حمله  شریمن 

وپارد   باد آن ر  به وتاگد، به باد میآب ر  به یار  فر شرشا می
 ,Hinelzبار گد )برد   به  ویله  بر میشتاب به وو  کشورشا می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. Tishtariya

3. Haurvatat

4. Ameretat
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2006 .)
 مُردادا. 2-6-2-1 

مر ی  وت   تجلی دیرر   ز روترار    جا د گی. به م نی بی 
ور ر  یاشان  وت.     یاشان ر  بر یاگد   رمه  ووفند ن ر  

کوشد که  یاشان ژومرده گشوگد. شمکار ن     یزد ن بیفز ید.    می
رشن    شتاد   ز میاد شستند.  ین  مشاوپند مؤگث  وت. خرد د  

شوگد   گماینده ر یش  م موالً با شم ذکر می شا مرد د در متن
 (. Ibid: 18زگد ی شستند ) 

 کارکردهای اسطوره شناختی آب .2
ترین کارکرد آید عمدهژس چناگکه  ز مو رد ذکر شده به دوت می

 واطیر  آب، گقشی  وت که در شستی شناوی   تبیین چروگری 
شمو ره در  یر  جهان شستی د رد؛  ما  فز ن بر  ین گکته شکل

 یر ن باوتان رمزژرد ز  آب گمایشرر شمبستری واختار  میان 
شا   مرگ  -شا، زگد ی   گطفهشا   ماه، ضر رت روتنیآب

 الدت ثاگو  گیز بوده  وت    ین  مر گشاگرر ژیووتری  یوه   
غیر قابل  گفکاک آب با مقوله حیات   ز یند ی در جهان شستی 

    ز تجدید حیات سل ت مید گشاگهشا  غ وت. بر   مثال آیین
 -   رمز   وت. شمچنین ژدید آمدن آب به  ویله آب به  وگه

ترین صفات خود ر  که برجسته«  رد   وور آگاشیتا»باگو گی ماگند 
شا  رفته   زگاگری آگان یادآ ر ز یند ی  وت،  ز  ین  ز  وطوره

ژید یش مو رد قابل ذکر شستند. به شمین دلیل  وت که ژس  ز 
 وطورۀ آفرینش در بیشتر جاشا آب، زن   ز یند ی در کنار شم 

شوگد. در   ژاگیشاد، گطفه   آب شر د  ژدید آ رگده گور  دیده می
بقا شستند. ین مفاشیم ژدیدآ رگده تشبیه آب به زشد ن عالم   

باشد. در برخی  ز جو مع بزر ی فر تر  ز آن به زشد ن خد یان می
تو گست یار  روان شستند. آب میر ر  در آب میباگو  ماد -خد 

باگو  مادر باشد. یکی  ز  ظایف آگاشیتا در  یر ن  -ز یند ی خد 
 (. Sheikh Farshi, 2003گیز چنین  وت )

    وت که  ز دیرر کارکردشا   وطوره آب، جایراه  یوه 
شا   یر گیان باوتان  ین عنصر  رزشمند شستی، در با رشا   آیین

ته  وت. آب به علت خاصیت شا   وگا وگی که د رد عنصر  د ش
وازگد، کنند، ژاک میشا حل میبا  رزش   گمادین  وت زیر  آب

آ رگد   با خشکی    یستایی مرگ در شویند    ز گو ژدید میمی
تضاد شستند. آب در گرر  یر گیان چنان مقدس  وت که تالش 

-  حتی بر یش قرباگی می کردگد  ز شر  وگه گاژاکی د ر بماگدمی

شا  آریایی ژیش  ز زرتشتی، آب عنصر  مقدس کردگد. در آیین
شا شا  تقدس آن به طور عمده در با رشا   روم وت که جلوه

 رد  »مربوط به، مرهر مجرد   غیر  ین جهاگی آن،  یزد باگو  

-، متجلی  وت. توصیف آبان یشت  ز گیایش   ژیش«وور آگاشیتا

ر گی چون شوشنگ، فرید ن   کا  س، که به ژیش  ز کشی گامد 
شا، حتی گیایش شوگد، بر    یزدباگو  آبد ره زرتشت مربوط می

دشاک )ضحاک( به در اه  رد یسور کساگی چون  فر ویاب    ژ 
آگاشیتا   درخو وت ژیر ز    کامر  یی  ز   ، ژیشینه کهن 

 ,Mirfakharyگماید )ژروتش مرهر آب ر  به ر شنی بیان می

شا  وت.. بر ژایه  ین تقدس  وت کننده  ین آیین(   آشکار1987
گهادگد که  یر گیان باوتان به  ین گ مت آوماگی  حتر م بسیار  می

کردگد که حتی مورد   بر    وتفاده  ز آن شر یطی ت یین می
توجه مورخاگی شمچون شر د ت   آ اویاس قر ر  رفت تا جایی 

کنند، در آب تفو )= گیان در میان ر د بول گمی یر » که گوشتند: 
شویند   متحمل شم  گد زگد، در آن دوت گمیآب دشان( گمی

شوگد که دیرر  آن ر  به کثافاتی آلوده کند،  حتر مات گمی

 .(Pourdavoud, 2015« )شوگدبسیار  بر   آب قائل می
ین  یر گیان قبل  ز زردشت گیز به ژاکی آب توجه د شته   در آی

شا یکی  ز  رکان دین به زردشت ژاک گره د شتن آب  ز ژلید 
شا  کتاب رفته  وت   به شمین دلیل یکی  ز یشتشمار می
ژیشکش «  رد یسور گاشیته»)آبان یشت(، به  یزد آب    وتامقدس 

شده  وت.
به دلیل تقدس آب در با ر  یر گیان باوتان بوده که آلودن 

ر   ژاکی  گسان   زگد ی    گیز آن ر  مجاز گد گسته   تطهی
موضوعی توصیه شده   مورد توجه بوده  وت. بر   مثال  رمابه 
شامل ظرفی بزرگ به گام آبزن بوده  وت،  ز آن جهت که آب ر  

آلودگد. آب  وتفاده شده ر  ب د شمردگد   گباید آن ر  میمقدس می
 ن آن ر   ز  وتحمام، ر   زمین یا به آومان ژاشیده   به شیچ عنو

کردگد.  ز گرر  یر گیان آلودن آب، عمل  شریمن   رد آب ژاک گمی
(. Naghizadeh, 2003شده  وت )  یار ن    قلمد د می

 یر گیان در آب »شمچنین  ز قول  وتر بون آ رده شده  وت: 
 گد زگد، عموماً کنند، در آن الشه   مرد ر گمیجار   وتحمام گمی

خو شند  ز  ریزگد،  قتی که  یر گیان ممیآگچه گاژاک  وت در آن گ
ر گد بر   آب فدیه بفروتند به کنار دریاچه یا جویبار یا چشمه می

کنند کنند، به خصوص  حتیاط میخندقی حفر گموده،  قرباگی می
شا  آب ر  به خون گیاالیند، وپس  وشت قرباگی ر  در ر   شاخه

شا  مقدس لمس چوب ذ رگد، مُب شا آن ر  با مورد یا غار می
ور یند   با ور دشا  مفصل قرباگی ر  کنند   کالم مقدس میمی

 (.Pourdavaoud, 2015« )رواگندبه  گجام می

 گیری بحث و نتیجه
با برروی مو رد ذکر شده ر شن  ردید که بشر  ز دیرباز در ژی 
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شا شناخت   تبیین جهان شستی   کشف ر ز   رمزشا   چیستی
شا  ژیر مون خویش  ز ر   م رفی   شناخت ژدیدهآن بوده   ب

-شا   لین   بهترین ر شبرده  وت.  وطورهشا بهره می وطوره

 گد شا  باوتان بودهشا  شستی شناوی   م رفت شناوی  گسان
 یر   ز خالقیت   کارکردشا  ذشن بشر  و ی در که با بهره

در صدد  شا  شستی   گیزشناواگدن علت به  جود آمدن ژدیده
 گد. د ر آدمی بودهشا  م نیشا   ف الیت ذ ر  آیینتوجیه    رزش

شا جزئی  ز گرام  جبار  تصویر   تصور ت شمچنین  وطوره
 گد   بر شمین  واس  وت که در متون دینی مذشبی گیز بوده

شوگد.  ز جمله شا  برجسته دیده میباوتاگی بسیار   ز  وطوره
 گسان باوتاگی ر  به خود جلب کرده  عناصر طبی ت که توجه 

شا  بسیار   ز آن صورت  رفته، آب  وت که گقش واز  وطوره
کلید  آن در حیات بشر    جهان شستی کامالً آشکار  وت. 
 وطوره آب بنابر دالیل    شد ف خاصی شکل  رفته  وت که با 

ترین  ین کارکردشا در  ین ژو شش آشکار  ردید که برروی عمده
شا  آب، کارکردشا ترین کارکردشا  شناختی  وطورهلی ص

   که  ز رود بیشترین بهرهشستی شناوی  وت. به گرر می
شود تبیین جایراه آن در شاکله   گرام شا  آب  رفته می وطوره

 یر جهان ماد    شستی  وت   بر   بیان چروگری شکل
شد در با ر جهان شستی بوده  وت چناگکه در متن بد ن ژرد خته 

 یر ن باوتان آب، ژس  ز آتش، د مین عنصر مقدس جهان   بنابر 
شا د مین آفریده  شور مزد ، ژس  ز آومان،  وت. در برخی ر  یت

   گرر ت آب، مبدأ  صلی حیات بنابر ژارهبا ر  یر ن باوتان   
 گد.  ین  مر در ر بطه با  وت   کلیه عناصر  ز آن به  جود آمده

با مقوله حیات   ز یند ی در جهان شستی بیشتر خود ر  ژیوگد آب 
شا   دشد   وبب به  جود آمدن بسیار   ز آیینگشان می

 ردد. دیرر کارکرد عمده تأثیرژذیر  آگها  ز  وطوره آب می
    وت که  ین عنصر  رزشمند شستی،  وطوره آب، جایراه  یوه

شا  خاص  یر گیان شا   ف الیت یر  با رشا    یجاد آییندر شکل
شا   باوتان د شته  وت. بسیار   ز مناوک مذشبی   تقدیس

شا  آب   مشتقات آن شماگند بار ن   ... ر  می  ر می د شتن
   وتاتو ن  ز خالل  واطیر کتاب شا  دینی  یر ن باوتان به  یوه 

   در شناخت  ین  واطیر د رد به دوت آ رد.  ز که گقش  یوه
بل توجه در  واطیر مربوط به آب  جود  یزد ن   دیرر مو رد قا

- یزدباگو ن مرتبط با آب  وت که به عنو ن حافران   رب  لنوع

-ترین آگها می ر شستند.  ز  صلیشا  آن در  یر ن باوتان جلوه

تو ن به آگاشیتا  شاره کرد. آگاشیتا یکی  ز  یزد باگو ن مهم آیین 
شا  مینو  در حوزه یوه چشمهشا   به  مزدیسنا    یزد باگو  آب

وتار ان، جایی که ورچشمه تمام ر دشا  جار  جهان  ز آن 
در برروی  ین  لهه   دیرر  یزد ن    یزدباگو ن باشد. جاوت، می

شا  شا  مذشبی   شیوهرمز   ر ز   چروگری بسیار   ز آیین
شا  ژاس د شت   حفظ ژاکی   صرفه جویی   ... آب  آموزش
شود. آن دیده می شا جلوه
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