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 مقدمه -1

آلود اي است كه عناصر گوناگون و رازاسطوره، پهنة بي پايان، پيچيده و پر از نشانه
ور عام ها به طما از اسطوره«. استاي نمايان شدهآن در هر سرزميني با رنگ و بوي تازه

هايي  مهها نيز داراي سرچشكه آنشناسيم و تنها اساطير خاصي را مياي مستقيم نداريم  تجربه
 ،بنابراين) 3:1378روتون،(».هايي متلّون هستند و نيز معنايي ابهام آميز دارندمبهم و صورت

،  "اسطوره چيست؟"اند كه به جاي پرسيدن اين سؤال كه  برخي پژوهشگران پيشنهاد داده
شرايط و مشخصات ها، ر بررسيبا اين نگاه، دزيرا "يك اسطوره چيست؟"بهتر است بپرسيم

 و ساخت ، خاستگاه، كاركرد و أشود كه چه بسا منش ره نيز در نظر گرفته مييك اسطو
   )21:1379مختاري،(.اهدافش با ديگر اساطير متفاوت باشد

) به جز اساطيري كه به اموري صرفاً محلي داللت دارند(هااسطوره«از سوي ديگر، 
عمدة ) 63:1382ونيا،كندي و داناجي(.هاي طبيعي همگاني دارنداغلب، سعي در بيان پديده

هاي ها و واكنشاي از كنشهايي كه براي ما شناخته شده هستند، درواقع مجموعهاسطوره
ها، ناشناخته بودن محيط و  اطراف اوست كه بيانگر ارتباط آنهاي طبيعيميان انسان و پديده

توان  ياي موجود مهاي اسطوره بنابراين در تمامي روايت؛سعي انسان در شناختن آن است
  . را مشاهده كرد... ها، درختان وها، آبرد پاي عناصر آسماني، كوه

 اش در هآب، يكي از بارزترين و معتبرترين اين عناصر است كه با حضور گسترد
  هايساز در روايتاساطير اقوام و ملل گوناگون، گاه به  عنوان يك عنصر اسطوره

ايت است و گاه در قالب ايزد و شخصيتي اي رواي، كامل كنندة بافت اسطورهاسطوره
 در اولين حضور خود ،از آنجاكه آب. شود اي تمام عيار بدل ميقدرتمند، خود به اسطوره

، در ه است جايگاهي ويژه را به خود اختصاص داد،در زندگي انسان به عنوان مايعي حياتي
كاركردها و  وداردترين جايگاه را  هاي گوناگون نيز به همين شكل، مهم اساطير تمدن

توان آن را از جهات گوناگون  اي گسترده و داراي نفوذ هستندكه مي هاي آن تا اندازه نمود
  .طبقه بندي و بررسي كرد
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     بيان مسأله1-1
هاي  لة مورد توجه در اين پژوهش، نه تنها بررسي حضور عنصر آب در اسطورهئمس

جانبه از نمود خويشكاري و  به الگويي همه دست يافتن ،ملل برجسته بلكه پيش از هر چيزي
 بررسي ،هاست و بررسي چگونگي شكل اين نمود و همچنين هاي آن در اسطوره كاركرد
. هاي گوناگون هاي به دست آمده در ميان تمدن هاي موجود ميان الگو ها و تفاوت شباهت

دكه اين عنصر كنندة اين فرض هستن تأييد،ها هاي گستردة به دست آمده از بررسيداده
اش با برخي مفاهيم مانند نيايش خدايان، ضمير ناهشيار، بيم  به دليل ارتباط ويژه،اي اسطوره

هاي است؛ ارتباطي كه در اليه به طور آگاهانه انتخاب شده،...و اميد، تولد و مرگ و 
كار آن، كنندة عناصر داستان و در نگاهي عميق، با ژانر داستان، پايان سطحي داستان، كامل

كه در ادامه  چنان. در ارتباط است... شخصيت و احساسات قهرمانان، فضاي رويدادها و 
ها و اساطير  بخش در روايت خواهيم ديد، با بررسي خويشكاري و نمود اين عنصر حيات

جانبه از حضور آن  هاي معتبر اساطير، به الگويي همه يازده تمدن باستاني و بر اساس فرهنگ
هاي آب را در شاهنامه  و در گام دوم، تالش كرديم تا بر اساس آن، نموددست يافتيم
 .ايد ويرژيل بررسي كنيم فردوسي و انه

   اهميت و ضرورت تحقيق1-2

هاي گستردة پژوهش در  به دليل وجود زمينه،ضرورت پرداختن به پژوهش حاضر
هاي جم دربارة نمود پژوهشي مستقل و منسةها و به طور ويژه، تدوين نوشتجهان اسطوره

 با آنكه ،همچنين. اي پراكنده و گوناگون يك عنصر برجسته مانند آب استاسطوره
است، رازآميز بودن و ناشناخته بودن  ويرژيل تدوين شدهةچندين پژوهش در مورد حماس

ساز در اين حماسه، دليل ديگري بودكه ضرورت وجود چنين پژوهشي را عناصر اسطوره
ساز تدوين اين اي كه زمينهبه طور كلي، داليل عمده. ساختمايان ميهر چه بيشتر ن

  :پژوهش بودند، چنين مواردي هستند
هاي اساطير، دربارة شخصيت ايزدان هاي عمدة موجود در فرهنگها و تفاوتشباهت -

  ؛هايشانآب و كاركرد
 ؛مز آبهاي رها و نموددر دست نبودن پژوهشي مدون و دربردارندة تمامي كاركرد -
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ها در هاي آب در اسطوركلي بودن و كامل نبودن الگوي ارائه شده از خويشكاري -
 ؛هاي اساطيرفرهنگ

ها بر هاي تخصصي دربارة رمز آب در شاهنامه و تمركز آنتنوع موجود در بررسي -
 ؛يك يا چند كاركرد ويژه از رمز آب

ه باقي ماندن زواياي هاي موجود دربارة حماسه ويرژيل و ناشناختكم بودن پژوهش -
 .اي اين حماسهاسطوره

  پيشينة پژوهش1-3

هاي بسياري پيش از اين نوشته، به كاركردهاي اساسي آب در اساطير اشاره  در نوشته
آن به تفضيل، تحقيقاتي وجود دارد كه ما براي رسيدن به رويكردي تازه در  شده و دربارة

ها طالعه كرده و در صورت نياز به آنها مترين آنرديترين و كارب اين پژوهش، مهم
ها كه با رويكردي اساسي، رمز آب را مورد چند مورد از اين پژوهش. ايمارجاعاتي داده

  :اند، اين موارد هستندبررسي قرار داده
ادبيات عرفاني و   ،محمود رضايي دشت ارژنه،» بازتاب نمادين آب در گسترة اساطير« -

 .16 شماره ،1388پاييز  ،اسطوره شناختي

ه فردوسي بر اساس روش و نمودهاي آن در شاهنام  آبةاسطور تحليل نقش نمادين« -
 ،1388تابستان ،جستارهاي ادبي، محمد جعفر ياحقي و همكاران،»اي اسطوره نقد

 .165شماره

مهر  ،چيستا ،عدناني مسعود ،»و بازتاب آن در داستان رستم و اسفنديار اسطورة آب« -
 . 171 شماره ،1379
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 در تازگي رويكرد به رمز آب ،تفاوت اصلي پژوهش حاضر با تمامي موارد ياد شده
  ها و بندي خويشكاريهاي باستاني و بررسي و طبقه در جستجوي كامل در اسطوره

. است در هيچ پژوهشي بدان پرداخته نشده،دهاي آن است؛ چيزي كه پيش از ايننمو
 جايگاه و نقش ايزدان مرتبط با آب ة به بررسي و مقايس،هاي ديگر در اين زمينهپژوهش

هاي ايراني، هندي، ارمني، ويتنامي، سومري، بابلي  و رمز آن در منابع اسالمي و اسطوره
 در ،همچنين .اندها نوشته شدهكه بر اساس مطالب موجود در فرهنگ اندپرداخته... و

خوريم كه مي تنها به يك مورد بر،ايهاي اسطوره  در ميان پژوهش،ايد ويرژيلمورد انه
 :است انجام شده اسطورهةدر زمين

 و ايمان  محمدحسين رمضان كيايي،»ايد و شاهنامههاي اساطيري انه تطبيق شخصيت« -
  .542 شماره ،1388 پاييز ،فصلنامه پژوهش ادبيات معاصر جهان ،منصوب بصيري

  بررسي نمود عنصر آب-2

   رمز آب2-1

 اوليه از نمودها  در اولين نگاه به عنصر آب در اساطير ملل، به يك تقسيم بندي ساده و
خوريم كه در  ميهاي گوناگون برهاي اساطيري و آيينهاي آن در داستانو خويشكاري
  :استشناختي به آن اشاره شدههاي اساطير و تحقيقات اسطوره عموم فرهنگ

يادآور وجود آن در آشفتگي نخستين پيش از : به عنوان عنصر سازندة آفرينش -1
  ؛خلقت جهان در برخي اساطير

 ؛اشاره دارد به ويژگي حيات و شفا بخشي آب: ه عنوان ماية حيات و تولد دوبارهب -2

هاي مرتبط با آب كه به طهارت، تزكيه يادآور آيين: كنندهبه عنوان عنصر تزكيه -3
 )3:1389ياحقي،... (و نيز تولد دوبارة روح مانند گذر از آب و غسل تعميد و

است، اگوني كه تا كنون انجام شدهدربارة تمام موارد مذكور، در تحقيقات گون
 و از آن مي كنيمها اشاره  در اين جا تنها به مواردي از آناطالعات مفيدي وجود داردكه ما

 .گذريم تا به اصل موضوع خود بپردازيم مي
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اند، به دوگانگي معنا و نمود آن در اساطير نيز  در منابعي كه از عنصر آب سخن گفته
خورشيد كه هم -مانند خدا(اي نند بسياري از مفاهيم اسطورهآب هم ما. استاشاره شده

 متضاد خوب و بد است و در هر دو ة، داراي دو جنب)ايزد مهر است و هم منتقم و مجازاتگر
 مثبت، آب دربردارندة ةاز جنب.  خود بسيار مورد احترام و داراي اهميت بوده استةجنب

توان   ميهاي اساطيري ملل گوناگونداستانهمان سه موردي است كه در باال بيان شد و در 
ها در زندگي بشر همواره ماية از جنبه ديگر نيز، آب. ها را يافتهاي بسياري از آننمونه

شد؛ اين  هاي مرگبار ظاهر ميها و بارشها، طوفانويراني و طغيان بود و در قالب سيالب
بخش را ماية ري اين عنصر حياتگ ويرانساز نخستين را بر آن داشت تاامر، انسان اسطوره

  . اي از خشم خدايان مجازات عصيانگران بداند و نشانه
ساز ابتدايي، خداياني هاي اسطوره خوانيم، انسان كه از قول نورتراپ فراي نيز ميچنان
جهان بيروني كه عمدتاً جهان (هاهاي خود را در آن اورها و انديشهكردند تا بتوانند ب خلق مي

بر همين اساس، دو بعد مثبت ) 149:1386 ساساني، وعلوي مقدم(. متجلي كنند)طبيعي است
  . توان مشاهده كرد و منفي آب را در ايزدان آب در اساطير گوناگون به خوبي مي

اي عنصر آب و مطالبي كه در باره آن بيان شد، هدف ما در  با توجه به اهميت اسطوره
درابتدا در . است اي و حماسي ذكر شده اسطورهبازتاب آن در دو متن و  بررسي ،اين مجال

 جايگاه آب را در اساطير اديان، ملل و اقوام برجسته و كهن مرور ،نگاهي كامل و گذرا
  .منيكمي

  هاي اساطيرها و فرهنگ عنصر آب در روايت2-1-1

آب در متون اسالمي به معناي مادة نخستين آفرينش :  آب در منابع اسالمي- الف
  :خوانيم كه در قرآن كريم مي  چنان؛است
 ) 30:قرآن كريم، انبياء(»و جعلنا من الماء كل شيء حي« -

  ). 7:قرآن كريم، هود(»و كان عرشه علي الماء « -
به آفرينش يكسرة ، در روايات اسالمي نيز خداوند پس از خلق لوح، عرش و كرسي 

آب در «. انبياء ديديمچنان كه در آية سي ام سوره ؛ ) 5:1389ياحقي،(عالم از آب پرداخت
آب به شكل باران و چشمه، نمايندة .  نمود شفقت، معرفت باطني و طهارت است،اسالم

  )2:1386كوپر،(».مكاشفه و حقيقت الهي است
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 در اسالم، آب هم مانند زمين و آتش، يكي از مطهرات است و نقش عمدة آن در 
      كه فرد  چنان؛گردد ميهاي مرتبط با غسل و تزكيه، به همين ويژگي آب بازآيين
 در آييني ديني، عالوه بر پاكي جسمي، به روشي نمادين به پاكي از ،كننده با آبغسل

عالوه بر پاكي ، تقدس آب در اسالم . يابدهاي نفساني دست ميآلودگي گناه و يا آلودگي
 هاي اين دين مبين نيز استنباط و طهارت بخشي آن، از حضورش در زندگي شخصيت

آب بود و يا وجود عنصر آب در داستان ) س(براي نمونه، مهرية حضرت فاطمه. شود مي
تواند به اهميت  مي... ، يوسف نبي، يونس پيامبر و)ع(زندگي موسي كليم اهللا، امام حسين

  .يديفزااي و ديني ب آن از ديدگاه اسطوره
چهار عنصر و يا در ميان ايرانيان، آب يكي از :  آب در منابع ايراني و زرتشتي- ب

همواره . چهار آخشيج سازندة جهان است كه توسط اورمزد در ابتداي خلقت آفريده شدند
 قوانيني براي حفظ پاكي آب وجود داشت كه آلوده كردن آن را به هر ،ميان ايرانيان 

  .كرد منع مي نحوي
  )2:1386كوپر،(.شود در ميان ايرانيان، از آب به عنوان اقيانوس آغاز هستي ياد مي

ها و آنحكماي يوناني معتقدند كه پرستش آب، نخستين بار ميان ايرانيان رواج داشته است 
اي  كردند و با توجه به ارزش پاكي آب، قرباني كردن به شيوه براي آب قرباني نيز مي

اين . شد تا خون قرباني آن را آلوده نكند  در گودالي اطراف منابع آب انجام مي،خاص
ن پيش از ميالد مسيح به وجود آمد و تا قرون پنجم و ششم ميالدي ادامه روش از يك قر

   )3:1389ياحقي،(.داشت
در دين مزديسنا، هر . ، نمايندة لفظ آب هستند»آو« و در زبان پهلوي»1 اَپ«در اوستا

اند و آبان يشت، بخش  اي را به خود اختصاص داده كدام از چهار آخشيج، يشت ويژه
 ،هادراين بخش. ه در يسناها با نام آبروز در بارة آن سخن رفته استمربوط به آب است ك

 از جمله آب، الهة آب با نام آناهيتا يا آناهيد، ،شود به تمام مطالب مرتبط با آب اشاره مي
. نامند روز و ماه مربوط به آب كه آبان روز است و جشن مرتبط با آن را آبانگاه مي

 با چند الهه آشنا ،ني و ادبي ايرانيان پيش از اسالمدر متون دي) 128:1371اوشيدري،(
 ةدانيم، فرشت  ايزد آب، ناهيد كه آن را معادل آناهيتا در متون فارسي مي،آناهيتا. شنويم مي

  .2  ايزد نگهبان آب در اوستا،باران با نام تيشتر و اَپام نَبات
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است ب نيز ظاهر شدهبانوي آ نام يك رودخانة اساطيري است كه به شكل ايزد،آناهيتا
 ta  avaاو را در يوناني). مرتبط با پاكي و عفاف(و معناي نام او بي آاليش و پاك است

اي است ايالمي كه از لفظ   نام الههة شكل تغيير يافت،شود كه نام آناهيتا دانند و گفته مي مي
nahunte به nahitaر داشتن  عالوه ب،آناهيتا) 35,36:1372گويري،(. است تبديل شده

 به سواران توصيه ،ها ويژگي آفرينندگي و باروري، نماد دانش و خرد نيز هست و در يشت
 نام كامل آناهيتا، اردوي سور )52:1372همان،.(شود تا از او طلب دانش و پيروزي كنند مي

خوانند كه به معناي   به معناي رود و چشمة زالل و در فارسي او را ناهيد مي، است3 آناهيتا
اند و از  با آفروديت يوناني و ديانا در روم يكي دانسته، ناهيد را از سويي .  تر بالغ استدخ

 ناهيد را )814:1389ياحقي،.()سياره دبيري و حكمت( زهره و عطاردة با ستار،سوي ديگر
هايي است كه  به سبب شباهت،دانند و اين همچنين از خدايي سومري با نام ايشتر متأثر مي

و متون ) يشت پنجم(آناهيتا در اوستا) 81:1389هينلز،(.ستش اين دو وجود دارددر آيين پر
 به شكل رودي عظيم كه از  مثالً؛استهاي گوناگون ظاهر شدهتئها و هيپهلوي به صورت

به درياي فراخكرت (كند گيرد و هفت اقليم را سيراب مي كوه هوكريه سرچشمه مي
اي با چهار اسب ابر  يا بانويي زيبا كه بر ارابه) ري استريزد و منبع رودها و درياهاي بسيا مي

  )51تا48:1372گويري،(.و باران و تگرگ و باد سوار است

شود و يشت هشتم را به خود   تيشتر و در اوستا با نام تيشتريه خوانده مي،تشتر در پهلوي
تر يا ايزد تير روز و به تشروزي است با نام تير،سيزدهمين روز هر ماه . اختصاص داده است

او را همواره با دو صفت رايومندي و فرهمندي . تعلق دارد و جشن ويژة او تيرگان است
 تيشتريه را در اوستا و يشت ويژة او، پيروز ميدان )217:1371اوشيدري،.(اند معرفي كرده

در . شود ش سبب رسيدن آب به هفت اقليم مي ابينيم كه پيروزينبرد با ديو خشكسالي مي
ها، پديدآورندة فرزندان آدمي، پديدآورندة باران:  از جمله، وظايف بيشتري دارد،هشبند

گونه كه  همان) 77:1389،هنيلز(داشتن سروري بر تمامي ستارگان و غلبه بر جادوگران
هاي مربوط به آب، داراي نقش ايزد باروري، دانش و   او مانند ديگر الهه،بينيم مي

 او را در اين  اساساً،حضور او در متون و نكاتي كه گفتيمبا توجه به . آفرينندگي است
  :  بينيم ها مي نقش
  ؛استها بدان اشاره شده ايزد باران كه در عموم فرهنگ -
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شود  مند مي زمين سيراب و بهره،ستارة باران كه موكل بر باران است و به كوشش او -
د كه ميان ايرانيان بسيار ان  او را با ستارة شعراي يماني برابر دانسته،و از اين جهت

  ؛)217:1371اوشيدري،(محترم بوده است
 با ميكائيل در اساطير ، نگاهبان باران كه ايزد رزق و روزي است و از اين نظرةفرشت -

  ؛)261:1389ياحقي،(برابر است) در يهوديت و اسالم(سامي
  با،به سبب دارا بودن صفت رايومندي، ايزد حكمت و دانش است و از اين نظر -

خاطر همين صفت ه ب) 263:1389همان،(. برابر است، دبيري و حكمتة سيار،عطارد
است كه او كار تدبير امور تير ماه و كار ستوران را به عهده دارد و نيز به سبب 

  .اش بر جادوان غالب استخردمندي
به ) يسناها و زامياد يشت( ايزدي است مذكر كه از او در اوستا،و در آخر، اَپام نپات

ت ئاو در آبان يشت در هي.  زادة آب است،شود و معناي نام او ها ياد ميعنوان نگاهبان آب
نامند و عالوه بر   ايزد برج مياو را معموالً) 81,82:1389،هينلز(يك اسب حضور دارد

.  در فرس هخامنشي هم لفظ نپات موجود است كه كلمة نوه از ريشه آن است،اوستا
   )128,129:1371اوشيدري،(

آب ماية بازايي و تولد دوباره است، نماد پاكي و تعميد، :  آب در آيين مسيحيت- ج
 او نمود ؛ نماد مريم عذرا نيز هست،در  مسيحيت، چشمة حيات. نيروبخشي و تجديد حيات

و ) 3:1386كوپر،(رود آب است زيرا در مسيحيت، آب همان زهدان آفرينش به شمار مي
ها و ها، چشمهاز سوي ديگر، در كتاب مقدس، چاه.  استنمايندة اصل و ابتداي آفرينش

هايي ،مكان ماية شادي مردمان هستند و به همين دليل،ها وجود دارندهايي كه در بيابانقنات
 شواليه و گربران(.روند هايي مقدس به شمار ميمكانشود ،  كه درآنها آب يافت مي

،8:1378(  
 قانون هاي حيات بخشي تورات، آبهاآب:  آب در يهوديت و منابع عبري- د

"كلمه" كه "خرد"از سوي ديگر،. مقدس هستند
اي است  شود، به شكل چشمه  خوانده مي4

 ، در يهوديت نيز مانند مسيحيت، آب)3:1386كوپر،.(كه همواره در دسترس يهوديان است
  .نماد اصل آفرينش است و اشاره به ابتداي خلقت دارد
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 آب را نماد و نمايانگر تغيير پيوستة جهان عيني ،داييانبو:  آب در آيين بودايي-ه
 به عنوان عبور از دنياي وهم و رسيدن به اشراق و نيروانا ،براي آنان عبور از چشمه. دانند مي

   )2:1386همان،(.شود يابد و بسيار از آن ياد مي معنا مي
پشتي  الك،در اساطير چين، نمادي كه براي آب وجود دارد:  آب در اساطير چين-و

 اشاره به آشفتگي موجود در زمان پيش از آفرينش  است كه تنها ،سياه است و اين سياهي
كه پديد آورندة تمام جا، در نظر آنها آب ازآنهمچنين) 2:1386همان،(.آب وجود داشت

 اساساً در آسيا، آب، جوهر و )1:1389دوسرلو،(. جايگاه ويژة اژدها نيز هست،زندگي است
 جسم و روح، همچنين نمادي است براي باروري، خلوص ةاست و تولد دوباراصل حيات 
  )4:1378شواليه و گربران،.(و حكمت

 ،كه در وداهاچنان. در اساطير هند نيز آب، مادة نخستين است:  آب در اساطير هند- ز
.  بود همه چيز مانند دريايي بي نور،است زيرا در آغازناميده شده) مادرانه ترين( 5ماتريتاما

است و به عنوان آب  در ريگ ودا، آب پاك و مصفا بسيار ستوده شده)1:1389دوسرلو،(
هاي هندي، ايندرا  در اسطوره). 3- 4: 1378گربران،شواليه و(شود بخش از آن ياد ميزندگي

او را به طور ويژه، . يكي از ايزدان معتبري است كه با آب، بارش و باروري در ارتباط است
هاي حيات  دانند كه با پيروزي خود، ماية بارش ه كننده با ديوهاي خشكسالي ميايزد مبارز
كل بر آب را سرَس ة مواله ،در آيين ودائي) 120:1388رضايي دشت ارژنه،(.شود بخش مي
 او را بهترين مادر و بهترين رود ،در ريگ ودا.  كه نام رودي در هند نيز هستنامند وتي مي

نقش ديگر او ظاهر شدن ،شود و البته به طور كلي داي آب شناخته ميدانند و با عنوان خ مي
در مهابهاراتا نيز عنصر ) 31,32:1372گويري،(.به عنوان خداي حكمت و فرزانگي است

 همان عنصري است كه ،رود اين مادة نخستين كه گمان مي اند  ناميده6اولية جهان را مهاَتت
 مهابهاراتا به عنصري كه عنصر ة اين اشار)9:1391،پاكرو(.اند حكما آن را عقل اول ناميده

 ة با آنچه در وداها به عنوان آب و اله،شود بزرگ ناميده شده و عقل اول از آن برداشت مي
توان به اين  هاي هندو مي از ديگر موكالن آب در آيين. حكت وجود دارد، ارتباط دارد

 ،گهدارندة تمام هستي است، وروناها و زمين و نآگني كه زاييدة آب": افراداشاره كرد
  )3:1386كوپر،.("الهة متولد شده از اقيانوس،  7ها و الكشميكنترل كنندة آب
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 كه عنصر پديد دانستند المواد مي ةحكماي يونان آب را ماد: آب در اساطير يونان- ح
آب، مايعي است كه همه چيز را ، و به قول افالطون) 6:1389ياحقي،(آورندة عالم است

كائوس يا آشفتگي نخستين وجود ، در آغاز،هااز نظر يوناني)1،1389كوپر،(.سازد قق ميمح
ها،  خداي دريا،پوزايدون). 137:1375ژيران،(.زد داشت و همه جا در تاريكي موج مي

او در اعماق دريا منزل دارد . ها استها، بزرگ ترين خدا و موكل بر آبرودها و درياچه
 عنوان آفريننده  را با او،هاشود و اسپارت كوه المپ شمرده مياما همواره از خدايان 

هاي برخاسته از آب آفروديت و ونوس نيز الهه)138,139:1375همان،(.شناسند مي
و نپتون نيز مانند ) اند كه آناهيتا و ناهيد ايراني را با آفروديت همسان دانسته(هستند

   )3:1386كوپر، (.هاست، كنترل كنندة نيروي آب8پوزايدون
"نون"در نظر مصريان، آشفتگي در آغاز جهان :  آب در اساطير مصر- ط

 نام دارد كه 9
اين آشفتگي نخستين، اقيانوسي ) 15:1375ويو،(.نطفه و پديدآورندة تمام موجودات است

هاي بسياري در  خدايان و الهه. كند است ازلي كه دو جهان مرئي و نامرئي را سيراب مي
ند و يا خداي آب به شمار  ادارند كه يا به نوعي با آب در ارتباطاساطير مصر وجود 

 كه از  دانند را خدايا ن رود نيل مي) شامل دو ايزد بانو(هاپي، مصريان،براي نمونه ؛ روند مي
. رود  كه او نيز يكي از ايزدان رود نيل به شمار مي"هارسافس"گيرد و يا نون سرچشمه مي
دارد كه نماد رود نيل است و به معناي ريخته گري است  وجود "خنوم" ،در سوي ديگر

 "فيالئه"دهد و نام ديگر  او  كه با چرخ كوزه گري اش، ايزدان و آدميان را شكل مي
   ).69 و70 و73 :1375 .ويو(.است

 همانند ،ميانواز نظر مفهوم و معناي اوليه، عنصر آب در ميان ر:  آب در اساطير رم- ي
 نام دارد كه نام رودي در »تيبر«ها  هه و خداي آب و رود در ميان آنال. نظر يونانيان است

ميان سرودة ويرژيل، از اين نام هم در نمود رود و هم به و رةدر حماس. ايتاليا نيز بوده است
  .استعنوان خداي رود ياد شده
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 نام شاه ،خداي رود و تجرد شاعرانه مانند هلن: تيبر به طور كلي نام چند چيز است
 قهرمان رود تيبر ، پس از كشته شدنش در يك رود، نام آن رود را تيبر خواندند كه10بِآل

 )899:1347گريمال،(.منشاء خدايي داشته استكه بر اساس روايات، تيبرينوس نام دارد و 
ها بود و مانند خدايان باستاني، گرامي  در آيين باستاني رم، پري آب11 كارمنتا،همچنين

  )548:1369ژيل،وير(.شد شمرده مي

، هاها و اقوام مرتبط با آندر ميان اين تمدن): اّكدي( آب در اساطير بابل و آشور-ك
، حكمت و خرد است و در نشانة باروري. ها دارد نمادهاي مشتركي با ديگر تمدن،آب

  .زمان آغازين حضور داشته است
كه به مرور زمان و  اند دهاي آب معرفي كر در الواح بابلي، كيهان را در ابتدا مانند توده
ها با سه  در اين تمدن )4:1389ياحقي،(.شود نقش پذيري خدايان، زمين پس از آن خلق مي

 .12اِپسو، اِآ و اِنكي: شويم كه با آب مستقيماً مرتبط هستند الهه آشنا مي

 كه داراي نيروي آفرينش بوده و نخستين موجود با   سرزمين پرگل و اليي است،اِپسو
. شود و به عنوان پديدآورندة خدايان بزرگ از او ياد مي داده است را شكل 13نمونام 
نام او به معناي خانة آب است و خود، منبع خرد و دانش نيز به شمار ) 1:1389ليك،(

هاي گرداگرد منبع آب،ناگفته نماند كه اِپسو در واقع) 66:1375ژيران و الكوئه،(. رود مي
توان او را  ود، نقش ايزدبانو و فرشته نگاهبان آب را ندارد و ميآيد و خ زمين به شمار مي

 .مانند نون در مصر به شمار آورد
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پس از . ها موكل و فرمانروا باشدشود بر تماي آب  قهرماني است كه موفق مي،اِآ
گيرد تا  هاي اضطراب انگيز خدايان جوان، او تصميم مي هاي اِپسو بر اثر روشآشفتگي آب

كنند و اِآ موفق   نابود كند و خدايان براي نبرد با او فردي به نام اِآ را انتخاب ميخدايان را
 و بگيردها را به عهده شود با به خواب بردن و بي اراده كردن اِپسو، فرمانروايي آب مي

اِآ به عنوان فرمانرواي آب، آفرينندة همه چيز و خداي ) 2:1389ليك،(.شدايزدبانوي آب با
اند و  او را گاهي آفرينندة انسان ناميده) 20:1389همان،(.استيي شناخته شدهحكمت و دانا

رود كه با گل و چرخ كوزه گري اش به شكل دادن انسان پرداخته است و قدما  گمان مي
توان  و اما انكي را مي) 12:1389ياحقي،( آفريدة او هستند،كردند، كه آدم و حوا گمان مي

 با اين تفاوت كه اِآ خدايي است اكدي و ؛ با اِآ مطابق دانستيقاً دق،از نظر كاركرد و نيروها
  .انكي در ميان سومريان مورد پرستش بود

  هاهاي زيرساختي رمزآب در اسطوره   شباهت2-1-2

با توجه به مطالبي كه بيان شد و با ردگيري حضور عنصر آب در اساطير ملل و 
پاك است . ها در آفرينش است  تمام چيزةو نمود بالق،بينيم كه آب هاي گوناگون مي تمدن

ند كه برخي  اهمواره چندين الهه و ايزد با آن مرتبط. و بي آاليش و نمايندة خرد و حكمت
ايزدان و فرشتگان موكل بر آب . حاكم بر آن، برخي زادة آن و برخي نگاهبان آن هستند

 نه تنها در ،ناگفته نماند كه اين نمادها براي رمز آب .نيز دارندة تمام خصوصيات آن هستند
ي ترين اقوام و قبايل هم نقش يهاي شناخته شدة مزبور بلكه در ابتدا اساطير ملل و تمدن

 به چند ويژگي كلي دربارة اين عنصر ،در اين بررسي. استآب مشابه با همين موارد 
  : بود كامل ترين طبقه بندي  خواهد،رسيم كه به گمان ما مي

كه در هيروگليف، به " :نقش آب در پيش از آفرينش به عنوان مادة نخستين .1
صورت خطوطي موج دار است و نشان دهندة حجم بيشتر آب است كه اقيانوس نخستين را 

  ؛)1:1389دوسرلو،(".دهد نشان مي
 در چنان كه مثالً(: نقش آب در آفرينش موجودات و انسان به عنوان آفريننده .2

 ؛)در هند با نام اِپسو و بينيم  آن را با چرخ كوزه گري مي، و بابلاساطير مصر
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نقش آب و پاكي آن در استفاده براي طهارت و تعميد و وجود پاكي و عفاف در  .3
چنان كه غوطه خوردن در آب را عالوه بر بازگشت به پاكي آغازين، " :هاي موكل آن الهه

 ؛)1:1386،كوپر("دانند نماد نوزايي و تولد دوباره نيز مي

چنان كه در اساطير ايران، بابل (:نقش آن به عنوان خداي حكمت و دانش و خرد .4
 ؛)ديديم... و آشور و اساطير عبري و

مانند آناهيتا در ايران و عمدة (:نقش آن به عنوان ايزد باروري و بازآفريني .5
 ؛)مشابهانش در اساطير ملل ياد شده

ا خاصيت شفابخشي و بخشيدن كه ب14نقش آب در قالب چشمه و يا آب حيات .6
حيات  عيسي را نماد آب، در مسيحيتمثالً(:عمر جاويد و يا عمر دوباره وجود دارد

 ،كس از آن بنوشد كه هردهد و او مؤمنان را به آب حياتي نويد مي) 3:1386كوپر،(دانند مي
  آب حيات در ايران وةو يا مانند حضور ويژ) 12:1389ياحقي،(شدهرگز تشنه نخواهد

 .)و در داستان اسكندر، خضر و حضرت موسي...  به شكل نوش و انوش و،اسالم

دانند زيرا مانند نيرويي  گذشته از اين موارد، آب را نماد نيروهاي ناخودآگاه نيز مي
  )24:1378شواليه و گربران،(.اي است ناشناخته است بدون شكل و روح و بيانگر انگيزه

ز جهان به عنوان نخستين ماده وجود داشته است و عموماً گونه كه ديديم، آب در آغا همان
گر ناشناختگي و پنهان ، نمايانكردند كه اين نكته آن را همراه با تاريكي و عمق بيان مي

 از مطالعات سودمند كارل گوستاو ،ارتباط آب و ناخودآگاه. بودن ماهيت و عينيت است
  .داند هاي ضمير ناهشيار ميادگيرد كه آب را يكي از بارزترين نم يونگ ريشه مي

  ايد ويرژيل  ردپاي نمود آب در شاهنامة فردوسي و انه2-2

توان آب را در نمود طهارت بخشي، باززايي و  ايد و شاهنامة فردوسي مي در حماسه انه
 بررسي ،همچنين در ارتباط با ضمير ناخودآگاه و نيز خرد . بخشيدن حياتي نو مشاهده كرد

  .پردازيم در اين بخش به آن ميو تعريف كرد كه 
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   رمز آب در رستم و اسفنديار شاهنامه2-2-1

كه وجود عناصر اسطوره   الزم است به اين نكته اشاره كنيم،پيش از ورود به اين بخش
اي بودن آن عنصر و يا وجود  ساز در تمام متون و حتي در يك متن، همواره دال بر اسطوره

در داستان رستم و اسفنديار هم اگرچه به آب . ن متن نخواهد بوداي به آ زمينة نگاه اسطوره
تنها چيزي . اي بررسي كرد ها را با نگاهي اسطورهتوان الزاماً آن ، نمياست بسيار اشاره شده

 در اساطير  وجود آب در چند نمود آن،كه در اين داستان به نظر تازه و قابل تأمل است
جا كه شاهنامه اثري  اما از آنشود چند بيت بدان اشاره ميجا تنها در نمودي كه در اين. است

توان حضور حقيقي اسطوره را  است حماسي و مملو  از عناصر اسطوره ساز، به راحتي مي
ها احساس كرد و به گمان نگارنده، وجود عناصر مرتبط با برخي نمودهاي در فحواي واژه

در داستان رستم و . ن به آن اشاره كردقدر مملوس هست كه بتوا  آن،آب و نيز با رمز دريا
كنيم و البته آبي كه در  اسفنديار، عنصر آب را در قالب رود هيرمند و دريا مشاهده مي

 چنان كه  رستم به بهمن و اسفنديار به رستم، ؛آميزند هنگام نوشيدن شراب با آن درهم مي
رستم . نوشند  تيزي آن ميدهند و براي آزمودن پهلوان، شراب را با تمام آب ميجام مي بي

  :خواهد از اسفنديار چنين مي
  كه تيزي نبيد كهن بشكني/   چرا آب بر جام مي بفكني  

  )367: 1384.شاهنامه(
ويژه در هنر ، بروي است نماد ميانه،در اساطير آمده است كه آميختن شراب با آب

ر آن در زندگي  با اهميت شراب در مسيحيت و حضو، اين امر )2:1386كوپر،(.مسيحيت
 هدف از آميختن آب و شراب، ، اقوام گوناگون ميانمسيح مرتبط است و البته اساساً در

در داستان رستم و .  ايجاد تعادل در اثرات آن،كم كردن تيزي شراب است و به طور طبيعي
قابل  اين دو پهلوان هنگامي كه ميزبان فردي از سپاه م؛بينيم  اين روند را وارونه مي،اسفنديار

 بيم بهمن جوان كه آن جهت به رستم ؛كنند هستند، از آميختن شراب با آب خودداري مي
را در خوردن مي نكوهش كند و اسفنديار هم از آن جهت كه كهنگي مي را با آب از ميان 

 آب و نياميختناگرچه بدون در نظر گرفتن .  شگفتي رستم را برانگيزد،نبرد و از اين باب
هاي تندروي و زياده خواهي در اين داستان دست يافت اما اين  ن به نشانهتوا شراب نيز مي

  .خود نمودي است قابل توجه
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 ؛اولين كاركردي كه آب در داستان رستم و اسفنديار دارد، جدايي و فاصله است
  :خوانيم هاي اساطير ميچنان كه در يكي از فرهنگ

جا كه آب از آن. رودخانة مرگر از در يا و  مثل عبو؛آب به معناي جدايي نيز هست
افكند و هم  توان گفت كه هم جدايي مي  مي،هم نماد مرگ است و هم نماد حيات

   )1:1386كوپر،(.تواند وحدت را ايجاد كند مي
 نشانه و نماد مرگ است در برابر اسفنديار و هم نماد ، آب،در داستان مورد نظر ما

اگرچه اين .  در داستان روبرو هستيم رستمةحيات است از آن جهت كه با حيات دوبار
 نام او در زبان پهلوي با ،بارة رستم به طور مستقيم با آب و رود ارتباطي ندارد وحيات د

  :آب ارتباط زيبايي دارد
 است و در ايران باستان نيز به اين صورت آمده rodestahm نام او در پهلوي«
كه به سوي بيرون جاري   كه به معناي رودي است ruatah us – taxman: است

محققان اين نام را به معناي استمرار حيات و . است و با نام مادرش رودابه نيز شباهت دارد
  )43:1379عدناني،(».اند تولد او در عرصه جاودانگي معنا كرده
ها براي ديدار  رستم و اسفنديار قرار دارد و آنگاهآب ميان اردوگاه و سكونت

زند و هنگامي كه  اسفنديار در كنار رود خيمه مي. رمند عبور كنند بايد از رود هي،يكديگر
  : خوانيم كه  مي،فرستند بهمن را به عنوان پيك مي

  جواني سرافراز و اسبي بلند/      جهانجوي بگذشت بر هيرمند  
  )360: 1384،شاهنامه(

با  پس كاركرد دوم آب، عبور از آب است كه ؛هيرمند ميان دو اردوگاه قرار دارد
  : مرتبط است با،دانيم كه عبور از آب مي. چند كاركرد مرتبط است

 يكي از سي و سه نوع وري است ،آب): 1(آزمون گذر از آب يا ور گذر از آب -
است و مانند عبور از آتش و يا خوردن مواد كه در متون پهلوي از آن ياد شده
  ؛رفته است هاي داوري به شمار ميخطرناك، گذر از آب نيز يكي از راه

 نمودي است از تعميد و پاكي و يا حضور در آب ،به عنوان آييني كه در نهايت -
 ؛ي موجود استدايد ويرژيل چنين كاركر براي برقراري ارتباط با خدايان كه در انه
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 با توجه به نقش آب به  عنوان رود در ،كننده از آبايجاد تغير و دگرگوني در گذر -
 .ر پيوسته جهان عينينماياندن حركت مداوم و تغي

 در اين داستان اثري نيست و البته ،از نمود آييني آب در رسيدن به پاكي و تزكيه
از . كنيم ها اشاره مي كه در ادامه به آنهاي خوبي از اين مورد در شاهنامه وجود دارد نمونه

 و سويي اين انتظار وجود دارد كه گذر از آب براي پهلوانان به منزلة ايجاد دگرگوني
له دربارة اين مس. براي آنان ارمغاني نداردتحول باشد اما اين گونه نيست و عبور از آب 

 دعوت رستم را يك بار به ،خوانيم كه اسفنديار اسفنديار معنايي ندارد چون در داستان مي
كند و   از آب عبور نمي،كند و بنابراين طور اساسي و به خاطر رعايت فرمان شاه رد مي

گذرد و به پرده سراي  آيد و از رود مي گو مي وكه هر بار براي گفت تم استدرواقع، رس
گذرد و به خشكي  رود و در روز نبرد هم اين رستم است كه از هيرمند مي اسفنديار مي

 براي رستم هم معناي دگرگوني ندارد بلكه او با نوزايي و ،اين گذشتن از آب. رسد مي
 ارتباط معنايي نامش را نيز با ،باط دارد كه پيش از اينهاي آب ارت تولد دوباره در كاركرد

 .اين امر بيان كرديم

ها وجود ندارد  بگذريم، استان مورد نظر شواهدي دال بر آناگر از اين موارد كه در د
  : تنها از دوجنبه و تنها در چند بيت موجود است،نمود آب در داستان رستم و اسفنديار

  ؛ن نشانه و نماد ضمير ناهشيارخويشكاري آب و دريا به عنوا -
رفته و  خويشكاري دريا به عنوان مكاني روحاني كه جايگاه خدايان به شمار مي -

 ).162:1385گورين،(نمادي است براي حركت به سوي ابديت

شود، عيناً به وجود   هرگاه به حضور دو پهلوان در كنار هيرمند اشاره مي،در داستان
 :شود ره مينگراني، بيم و آشفتگي نيز اشا

  به فتراك بر، گرد كرده كمند       /     هيرمند        بيامد دمان تا لب 
  وزان روي اسپ يل تاج بخش/       برآورد رخش   خروشي       از اين سو 

  گرفته شتاببه ديدار، هر دو /               چنين تا رسيدند نزديك آب          
  )363:.1384،شاهنامه(

  :دربارة رستم
  سرش تيز گشته ز بيم گزند/     بيامد دمان تا لب هيرمند                
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  )364: همان(
  پر انديشه شد نامدار بلند/               چو رستم برفت از لب هيرمند     

  )364: همان(
  :دربارة اسفنديار

  ... شوم، خوار گرفت آن زمان اختر       /        غمي گشت زان اشتر اسفنديار              
زنـــم گـــان ز بيــبود ترس همي        /            دـــجا بيامد سوي هيرمن وز آن          

 )359: همان    (                                     

  
  

 رود را پس پشت ،خوانيم كه به راحتي حال آنكه در مورد گذشتن بهمن از رود مي
 :نهد مي

  به هراي زرين سياهي به زير/      ري دلير               كه آمد نبرده سوا
  تن آسان گذشت از لب جويبار/           پس پشت او خوار مايه سوار     

  )305  و304 / 360 : همان (
داللت ... اين همراهي و حضور رود هيرمند با آشفتگي، بيم و ترس، خشم و هيجان و

ها داراي احساسات مشابهي در وي آنهر د. دبر درگيري ناخودآگاه دو پهلوان با نبرد دار
زيرا هر دو از قدرت حريف و شكست خويش ) كنار رود(اين جايگاه مشابه هستند

 كه  تنها در پايان داستان و با مرگ اسفنديار است...  از پايان كار آگاه نيستند و وهراسند مي
گويد كه نه رستم، نه  يدهد و اسفنديار صادقانه م وجود آگاهي، به بيم و هراس پايان مي

حتي بهمن را به ،  مقصر اصلي است و در نهايت ، كشندة او نيستند و پدر،زال و نه سيمرغ
 شوربختي رستم پس از كشتن اسفنديار است ،تنها هراسي كه موجود است. سپارد رستم مي

  .تنها زال از اين بابت نگران است،كه در پايان داستان 
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 اتفاقي باشد و در صورت اتفاقي تواند انتخابي كامالً ميوجود رود در اين داستان ن
آب با القاي نماد مرگ، .  را ، دارا ستاي از سوي مخاطب بودن نيز قابليت بررسي اسطوره

پذيري احساسات و گري و نمودهاي پنهان و ناشناس ضمير ناهشيار در داستان، به باورويران
ه سبب مرگ يكي از طرفين و پايان اندوهبار باورهاي قهرمانان، وحشت در سراسر داستان ب

سازد كه نتوانيم به سادگي از كنار  كند و اين امر را ميسر مي و تراژيك داستان كمك مي
  .آن بگذريم

يك بار زماني كه . شود  به با اشاره به دريا، وجود سيمرغ نيز ديده مينيزدر دو بيت 
درياي فراخكرت در جوار (ر كنار درياچهاسفنديار در نكوهش رستم، به رها شدن زال ديو

  :      پرورد يابد و ميكند و اينكه سيمرغ او را مي اشاره مي) هال البرز كوه
  مگر مرغ و ماهي ورا بشكرند/          بفرمود تا پيش دريا برند      

  )365: 1384،شاهنامه(
رسد و ناگهان   مي زماني كه رستم به فرمان سيمرغ و در پي گز به دريا،و در بيت ديگر

  :   كند گيرد و تيره مي حضور سيمرغ آسمان را فرا مي
  ز سيمرغ، روي هوا تيره ديد/        راند تا پيش دريا رسيد               همي

  فرود آمد آن مرغ گردن فراز/                چو آمد به نزديك دريا فراز      
  )374:  همان(

 تنها آب ،ر، دريا مكاني است مقدس زيرا در آغازدانيم در اساطي همانطور كه مي
 همواره ، به همين سبب؛استاست و سپس به جايگاه خدايان خاصي بدل شدهوجود داشته
هاي قرباني كردن و فديه دادن براي خدايان با  است روحاني و بسياري از آيينمكاني بوده
 اهورايي سيمرغ و معرفي او در ةب بر اساس جن،از سوي ديگر. بوده اندها مرتبط دريا و رود

  .دانيم كه او يكي از مرغان اساطيري نيك و اهورايي است  مي،متون اوستايي و پهلوي
 "فراخكرت" در درياي "ويسپوبيش"اين مرغ دانا و مقدس، بر فراز درختي به نام «

ده دهنبخش و شفاكند كه تخم تمام گياهان در آن وجود دارد و درختي درمان زندگي مي
 افتند و مرغ هاي بسياري بر زمين ميگيرد، تخم ميهر گاه سيمرغ از درخت پر. است

سپارد تا به همراه باران به  مي) تيشتر(ها را به الهة باراناهورايي ديگري به نام چمروش آن
  )575 و574:،ج اول1377پورداود،(».زمين ببارد و بارورشان سازد
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نام او بر درختي است كه معادل درخت ويسپوبيش نيز، ك در متني پهلوي مانند بندهش
-است و داراي خاصيت درمان ناميده شده"هرويسپ تخمك"اوستائي است و در پهلوي 

اين درخت در كنار درخت گوكرن يا هوم سپيد در . ناپذيري استبخشي و نيز آسيب
از آن، با هر بار پركشيدن از فر، درياي فراخكرت روييده و سيمرغ كه ساكن آن است 

از خاك ) تشتر( بارانةها را فرشت آن تخمد وگرد هاي درخت به زمين  و  پراكنده مي تخم
ها را با باران   تشتر اين دانه  وبرد مي، گردد  جا سيراب ميو به جايي كه از آن  مي كندجمع

در شاهنامه هم به جز  )87:1385 ،بندهشن،فرنبغ دادگي(. تا برويندزدري بر زمين فرو مي
كرد و به دست اسفنديار كشته  فت اهريمني سيمرغ كه در راه دژ بت پرستان زندگي ميج

هاي البرز و در نزديكي  يابيم كه در كوه شد، او را مرغي دانا و آگاه به اسراري ويژه مي
  ).همان درياي فراخكرت(كند دريا زندگي مي

اي اين   ماهيت اسطورهتوان به ارتباط دريا و سيمرغ و وجود با توجه به اين مطالب مي
  .دو در داستان مورد نظر پي برد

  ايد ويرژيل  رمز آب در انه-2-2-2

شويم كه در رود   با رودي به نام تيبر و ايزدي به همين نام آشنا مي،ايد ويرژيل در انه
او همانند ديگر خدايان در اين حماسه، گاه گاه در ميانة جنگ و يا پيش . تيبر ساكن است

  .دهد  او را مورد لطف قرار مي،شود و خردمندانه و با شفقت تمام هلوان ظاهر مياز آن بر پ
 مردي سالخورده است با موها و ريش معموالً) مانند پوزايدون( ايزد تيبر،هادر نگاره

  )523:1369،ويرژيل(.سپيد و ژوليده كه به آرامي آرميده و در حال استراحت است
هاي درختان د زيبا، پيري كه سرش از ميانة برگخداي آن مكان، تيبر، آن خداي رو«

تن پوشي سبزفام از كتاني بس نغز . آشكار شد) انه(آمده، به تن خويش بر اوسپيدار بر
  )295:1369ويرژيل،(».پوشيد پيكرش را فرومي

هايش و  هاي آب در قالب رود، رنگ سپيد در سپيدي موها و ريش با نماد،ايزد تيبر
  :خوانيم كه در مورد رنگ سپيد در اساطير مي. راه استاش هم رنگ سبز جامه
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پاكي و عفت، نور، حقيقت، نجات  :  عبارت هستند از،رايج ترين رمزهاي سفيد
چنان كه در تاريخ باستان (و نيز سوگواري) هاي مسيحي و مصري دراسطوره(تقدس، شادي

ي و سوگواري ، نمادي از تولد و نيز مرگ در عروس)شرق و روم و يونان رايج بوده
 رنگ سفيد هم مانند آب و برخي ،بينيم گونه كه مي همان) 171 و172:1386 كوپر،...(و

 داراي دو معناي مثبت و منفي است و ايزد تيبر با توجه به جايگاه بااليي ،نمادهاي اساطيري
  .هاي مثبت اين رنگ است  نمادة نمايند، ويرژيل داردةكه در حماس

بارزترين نمادهاي سبزكه . ي و مثبت را با خود به همراه دارد منفةسبز  هم هر دو جنب
:  عبارت هستند از،رايج است، ... از جمله مسيحيت، اسالم و،ها در عموم اقوام و آيين

جواني و اميد و شادي، بهشت، صلح، فراواني، كاميابي و اعتماد و در ارتباط با اسطورة 
يادآور بهار پس از بي (غيير سويي هم نماد فنا،تاز. تباط استهميشه بهار با جاودانگي در ار

 يادآور جامة ، جامة سبز،از سويي).170و171:1386 كوپر،(.و حسادت است) برگي زمستان
سبز سالك منتهي است در برابر جامة كبود سالك مبتدي و يادآور جاودانگي و همراهي 

  .خضر با رنگ سبز
وانيم، مهربان است و در سخت ترين خ ايد مي طور كه در انه  خداي رود تيبر همان
گيرد  ، مخاطب قرار ميها گويد و در نيايش آيد و با او سخن مي شرايط به سراغ پهلوان مي

بيانگر نماد تولد و باز زايي آب است و پاكي و تقدس ، جا كه در رود مسكن دارد و از آن
  .آن

ايد   در انه، حضور در آبها را با آب مرتبط دانستيم، آيين نيايش وهايي كه آن از آيين
شود و نيز براي  اين حركت نمادين براي رسيدن به پاكي انجام مي. و شاهنامه موجود است
  .هاس خدايان و برقراري ارتباط با آنحضور در مكان مقد

 هنگامي كه پس از ،خوانيم كه قهرمان، شاه و يا پهلوان داستان در شاهنامه بسيار مي
 قصد نيايش با يكتا خداي را دارد، تن به آب ،ام كاري بزرگرنجي بزرگ و يا براي انج

  .توان به چند بيت زير اشاره كرد  از بارزترين اين موارد مي؛شويد مي
  :     در داستان كي خسرو و دربارة كي خسرو

  بزرگان به ايوان كاووس كي/      ببودند يك هفته با رود و مي          
  بياسود و جاي نيايش بجست      /        جهاندار، هشتم سر و تن بشست
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  برفت آفرين را بگسترد چهر/            به پيش خداوند گردان سپهر         
  )195: 1384 ،شاهنامه(

  :در داستان ضحاك دربارة مرداس
    ز بهر پرستش بياراستي  /    جهاندار، شبگير برخاستي          
  پرستنده با او ببردي پراغ   /   سر وتن بشستي نهفته به باغ       

  )15: همان(
  :در هفت خوان اسفنديار پس از كشتن شير و سپس اژدها

  نگهدار جز پاك يزدان نجست  /   به آب اندر آمد سر و تن بشست      
  به دستم ددان را تو كردي هالك/         چنين گفت كاي داور داد و پاك         

  )346: همان(
                   ***                           

  چو مردي كه بيهوش گردد به خواب/      ست و شد سوي آب    از آن خاك برخا
  به آب اندر آمد سر و تن بشست/               ز گنجور خود جامة نو بجست     

  كشت پيچان و گريان به خاك  همي /                     بيامد به پيش خداوند پاك
  )370:همان (

 در فرامرز ؛هاي حماسي ديگر نيز مشاهده كرد توان در منظومه مشابه اين موارد را مي
اي وجود دارد كه فرامرز به عنوان قهرمان اين منظومه، پس از كشتن ديو  نامه، نيايش ويژه

 ، بهرامي احمدي و جعفري قريه علي(.دهد سياه، طي اين نيايش، شستشويي آييني انجام مي
ايد   در انه، انجام طهارت با آب براي نيايش،آيين شستن سرو تن و در واقعاين ) 135:1390

كه چه  شود و از رفتار نمادين پهلوان داستان معلوم است اي مطرح مي به طور ويژه
 در اين باره در ؛ وجود داردت هاميان و ديگر ملوهايي ميان حضور آب در ميان ر تفاوت

  :خوانيم كه ايد مي انه
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دمد، در آسمان  اندك بر مي خيزد، به انديشه، پرتو خورشيد را كه اندك يبر م) انه(«
گيرد و اين سخنان را به  بر بنياد آيين، در گودي دستانش، آب از رود بر مي. نگرد اثيري مي

هايي نيرومن داري، تو را كه چونان  تو را اي رودي كه شاخ:... آورد سوي آسمان بر مي
تنها مرا خجسته و يار . راني هاي هسپري فرمان ميبسرور و خداوندگار بر همة آ

  )298:1369ويرژيل،(»...باش
  :و نيز در جاي ديگر توسط تورنوس شاه

 ژرف آبي برگرفت و به آيين، در آن هنگام كه ،او به رود نزديك شد؛ از روية رود«
انبار گر) دعاهايش(ها و باژهايش ستود و هوا را از پيمان خدايان را نيك به ستايش مي

  )329:1369ويرژيل،(».ساخت، آن آب رابر افشاند مي
نگهداشتن آب در كف دستان هنگام نيايش خدايان و يا برافشاندن آب، يكي از 

م و ايتاليا است و البته پيگيري مشابهان وهاي رنمودهايي است كه گويا ويژة اساطير و آيين
  .طلبد ي جز اين نوشته ميهاي داستاني ملل ديگر، مجالها و روايت آن در اسطوره

    نتيجه گيري-3

دهد كه آب  هاي حماسي و اساطيري نشان مينگاهي كلي به حضور آب در داستان
چه زماني كه به . هاي ديني و مذهبي ارتباط دارددر صورت حضور در يك آيين، با آيين

زماني بخش است و چه دهنده، چه زماني كه حياتكننده و غسلي است تعميدعنوان پاك
علت اصلي اين امر نيز همين حضور خدايان و نگاهبانان ويژه . كه مقرّ خدايان خاصي است

گونه است اما در مورد باد و  همچنان كه دربارة آتش و يا زمين نيز همين. براي آن است
  .هوا شايد نتوان آييني مستقل و در خورد توجه يافت
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ند همواره با توا ، اگرچه نميهاحماسهساز در نتيجه اين است كه وجود عناصر اسطوره
ها را زير ذره بين قرار  اي آن توان با نگاهي اسطوره مي،د اي رايج منطبق باش مفاهيم اسطوره

ساز داستان و حماسه، وجود رنگ و بوي كمي از گاهي در برخي عناصر اسطوره. داد
در اين . به اثر ببخشداي  اسطوره و آييني خاص، كافي است تا زيبايي و مفهوم نو و ويژه
 مورد بررسي و تأمل قرار ،نوشته نيز يكي از همين عناصركه رنگ و بوي اسطوره داشت

ها در داستان و وجود ها در برابر آب اين بررسي نشان داد كه انتخاب رود، واكنش. گرفت
ير در ها در اين دو منبع، نه بر اساس اتفاق بلكه مطابق با سير متوالي تجلي اساطايزد آب

اي است كه   به گونه،ايد در مورد آب اين تجلي در عناصر شاهنامه و انه. حماسه است
هاي آب در اين دو حماسه، موجب از دست دادن رنگ و حذف يا تغيير هر يك از نمود

  .اي آن است بوي اسطوره
 1-
  Apo 

2- An- hita ،Tishtar، 
3- ardivisuranahita 
4- Logos 
5- Matritama 
6-  Mahatatva 
7-Agni، varuna، Lakashmi 
8- Poseidon، Aphrodite،Venus، Neptune 
9- Nun 
10

-  Albe 
11- Tiber، Tiberinus، carmenta 
12-Apsu، Ea، Enki 
13-Nammu 
14-

 Water of life                
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