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  چكيده 
ها وجود در تمام پديده خير و شر در ايران باستان تقريباً ةجنب

تواند ويرانگر بخش در عين حال ميآب اين عنصر حيات. دارد

- گاهي تبديل به آب مرگ مي درمان دارد و ةگاهي جنب نيز باشد؛

-اسطوره ، چون اكثرشاهنامهاين دوسويگي و دوگانگي در . گردد

آب حيات و داستان  ةاسطور. هاي ايران باستان نمودار گشته است

 شاهنامههاي دوسويگي نماد آب در از بارزترين نمونه سو ةچشم

آنميسم يا جاندارپنداري آب بيان  از طرفي در اين مبحث،. است
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Abstract 
The good and the evil can be observed in 
almost all phenomena in Ancient Iran. 
Water, this resuscitative element, can be 
both devastating and healing or sometimes it 
can act even as water of death.  
Similar to most of the myths in Ancient Iran, 
this dichotomy is also present in the 
Shahnameh. Myths such as elixir (water) of 
life and The Story of Spring of Su are among 
the most striking examples of the dichotomy 
of water as a symbol in the Shahnameh. 
Moreover, associated with this topic are 
instances of water animism which can be 
observed in the Shahnameh, especially in 
The Story of Yazdgerd.    
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  مقدمه 
اعتقاد به ثنويت از اعتقادات اساسي در ايران باستان 

آن اعتقاد  و ة دين زرتشتي استثنويت مشخص« .است
اندركار متضاد است كه دست به دو نيروي اساساً

رسد اين نيروي به نظر مي )65 :1386، هينلز( ».عالمند
شود چنان كه تمام دوگانه در تمام موجودات ديده مي

هاي هستي در ايران باستان داراي ايزدان و پديده
هر عنصري  .خير و شر هستنداهريمنان يا نيروهاي 

 ديگري يك اثر نيك و ،دو اثر است داراي دوسوي و
   .بد اثر
اي،  ها در ايران باستان پديده آب به مانند ديگر پديده     

يك ساحت آن رمز . است دوسويه و دو ساحتي
حيات و زندگي است و ساحت ديگر آن رمز مرگ و 

باران تواند خسارت بزند، ببلعد و  آب مي«. ويراني
گونه آب قدرتي بدين. كند هاي شكوفا را نابود مي تاك

هاي مرگ فقط براي  آب... موهن خواهد داشت
) 14 :1378شواليه و گربران، (» .ان استگناهكار

آب، ما با دو نوع آب روبرو  ةبنابراين در اسطور
كتب مقدس و متون  ةآب مرگ، كه به گفت. هستيم

كند؛  نها را نابود ميشود و آ ديگر شامل گناهكاران مي
حيات كه زندگي جاودان   هاي زندگي يا آب و آب

هاي مرگ  آب. بخشد و شامل نكوكاران خواهد بود مي
اند و همه چيز را در كام خود فرو  كنندهويرانگر و تباه

كننده و هاي زندگي و حيات درمان برند، اما آب مي
اند و نشان از تجديد حيات و نيروي دوباره  شفابخش

  . دارند
از طرفي غوطه خوردن در آب رمز مرگ و      

اشكال  ةوري با تجزي غوطه«: رستاخيز دوباره است
ها هم  به اين علت است كه نمادگرايي آب. برابر است

تماس و . بر مرگ و هم بر باز زادن داللت دارد

از يك  .تجديدي در پي دارد برخورد با آب هميشه
سو بدين سبب كه تجزيه، زادن جديدي به دنبال 

وري  داشته است و از ديگر سو بدين لحاظ كه غوطه
الياده، (» . ...كند تكثير مي حيات را بارور و ةعامل بالقو

1375: 97 (  
بنابراين غسل تعميد و گذر از آب كه به نوعي      

فناي مادي و  هاست، رمز مرگ و وري در آبغوطه
به اين ترتيب كه . رستاخيز دوباره بيان شده است

اشكال باعث  ةها با شستشوي گناهان و تجزي آب
گويي اين گونه دو . گردند زندگي جديدي مي

نگري به آب در بيشتر اساطير شرقي، آسيايي و  سويه
  . اقيانوسيه وجود دارد

هاي بعل و در مزامير كتاب مقدس  آب در اسطوره    
عنوان نماد آشفتگي معرفي گرديده، اين در حالي  به

است كه در كنعان دشمن بزرگ، آب است نه 
گري علت اين امر را چنين توضيح  جان. خشكسالي

هاي سوريه و فلسطين گوياي  ها و تپه زمين« :دهد مي
آسا است كه ممكن سيل هاي زودرس و تهديد باران
 :1378، گري(» .بزرگي به بار آورندهاي  است، زيان

130(   
نگري در كتاب مقدس چنين آورده شده  اين دوسويه

  : است
  با لبان تشنه به درگاه تو دعا كردند«

  هاي تند شيب، ايشان را آب داده شد از صخره

  شان عطا گشت و از سنگي سخت، عالجي بهر تشنگي

  سان همان چيزي كه دشمنانشان بدان كيفر ديدندبدين

  از براي ايشان نعمت گشت

  سان كه بر دشمنانشان، آب خروشان رودخانه راهمان

  با خون و گل تيره ساختي

   ».عين نوميدي، آب فراوان دادي در ياران خويش را
  )12- 20،يوحنا ةمكاشف :1382پارسا،(
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توان به طور دقيق به اين  با توجه به اين مضامين مي     
آب در اينجا از يك جهت به . برد نگري پي دو سويه

عنوان مظهر زندگي و حيات براي دعاكنندگان و 
منان معرفي شده و از سويي ديگر به عنوان يك ؤم

بارزترين نمونه اين    .مجازات نابودگر براي كافران
. ديد) ع(توان در داستان طوفان نوح  موضوع را مي

آب از يك جهت آيت مرگ بود و از جهتي ديگر 
طور كه در داستان حضرت نويد زندگي دوباره؛ همان

اسرائيل از رود نيل نيز، اين  و گذر بني) ع(موسي
   .شود نگري ديده ميدوسويه

ان مرگ را به همراه در اينجا نيز آب براي فرعوني      
داشت، در حالي كه براي حضرت موسي و 

از طرفي . اسرائيل نماد زندگي و تجديد حيات بود بني
بخش است و موجب شفاي بيماران آب، درمان

، ايشان پس از )ع(در داستان حضرت ايوب . گردد مي
كوبند و  زمين مي طوالني بيماري پا بر ةيك دور

ايشان با . گردد ا مياي در زير پايشان هويد چشمه
نوشيدن آب از چشمه و شست وشوي بدنشان در آن 

زمزم در زير پاي  ةجوشيدن چشم. يابند بهبود مي
در اوج تشنگي ايشان و ) ع(حضرت اسماعيل 

بخشي ديگري از حيات ةتواند، نمون مادرشان نيز مي
   .آب را برساند

  
   شاهنامهنگري آب در  دوسويه

با  شاهنامه هاي ديگر پديدهآب نيز چون بسياري از 
بيشترين نمود آب در . گردد اي دوگانه نمودار مي چهره

به عنوان عنصر زايندگي و حيات در داستان  شاهنامه
اين آب كه در . شود اسكندر و آب حيات ديده مي

ظلمات قرار دارد؛ رمز زندگي جاودانه و حيات دوباره 
بخش ديگر هاي زندگي اين آب، چون آب. است

گردد و  هاي نيك و پاكي چون خضر مي يب انساننص

اي نخواهند برد، بلكه حتي  اسكندرصفتان از آن بهره
   :آور مرگ خواهد بودگروه، پيام  آب براي اين

  آب شـور  ةخروش آمد از چشـم 
  

ــد                      ــه اي آرزومن ــدين ك ــور چن   مش
  

  كنون زندگانيت كوتـاه گشـت  ...  
  

  شــاه گشــت ســرتخت شــاهيت بــي           
  

 )88/7(   

به اين ترتيب آبي كه در بخشي از داستان       
زندگي است و در ظلمات قرار دارد؛ در  ةسرچشم

آور جاي ديگري، در بين دو كوه قرار گرفته و پيام
قابل توجه اين است  ةنكت. مرگ براي اسكندر است

چنان كه . هاي مرگ، شور هستند آب شاهنامهكه در 
فردوسي در دو . آن را در داستان اسكندر ديديم ةنمون

جاي ديگر تعبير آب شور را در كنار مرگ و گور قرار 
دهد، چنان كه آگاهي بهرام از مرگ پدرش چنين  مي

   :تعبير شده است
ــور   ــرام گ ــه به ــد ب ــاهي آم ــس آگ   پ

  

  كه از چرخ شد تخت را آب، شور

)278/7(   

  : در داستان انوشيروان يا
ــور    ــه گ ــازد ب ــي بت ــير جنگ ــر ش   اگ

  

  كنــامش كنــد گــور و هــم آب شــور 
  

 )47/9(   

البته بايد توجه داشت كه همين آب شور در ادبيات      
هاي  اوستايي بسيار مقدس بوده و درياها و آب

مقدسي چون چيچست و پوئيديگ و هامون نيز شور 
نگري آب به در داستان ديگري كه دوسويه. اند بوده

در  ،عنوان نماد مرگ و زندگي همزمان نمودار گشته
او كه از منجمان آگاهي . گر است داستان يزدگرد بزه

خورد سواست، سوگند مي ةيافته محل مرگش، چشم
شود، كه اما دچار بيماري مي. هرگز بدانجا گام ننهد
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پذير سو امكان ةطبيبان مداواي آن را با آب چشم
   :دانند مي
ــرا ــهد   ت ــز راه ش ــت ك ــاره آن اس   چ

  

  سو گرايي به مهد  ةسوي چشم                    

)283/7(   

گري و شفابخشي چشمه، درمان ةبه اين ترتيب جنب     
   .شود؛ كه به نوعي با آب حيات ارتباط دارد مطرح مي

ــم  ــي چش ــو نزديك ــيد  ةچ ــو رس   س
  

ــد    ــا بدي ــد و دري ــد از مه ــرون آم   ب
  

ــه  ــي ب ــر از آن آب لخت ــ ســر ب   ادـنه
 

ــ ــاد  ـز ي ــرد ي ــش ك ــي ده   زدان نيك
   

  ونـــــبينــيش خ  ز   نيامــد زمــاني 
  

ــ ــون ـخـ ــا رهنمـ ــود بـ   ورد و بياسـ
 

 )283/7(   

شود، آب اين چشمه به  اما منيت يزدگرد باعث مي     
اثر  زيرا كه در همين زمان بر. آب مرگ تبديل شود

غرور و تكبر او اسبي از آب بيرون آمده، و او را 
   :كشد مي

ــد  ــا برآم ــگ  ز دري ــب خن ــي اس   يك
  

  ســرين گــرد چــون گــور و كوتــاه لنــگ                      
  

   )همان(   

  چو او كشته شد اسب آبي چو گرد... 
  

  الژورد  بيامــــــد بــــــدان چشــــــمه                        
  

)285/7(   

سو از يك طرف به عنوان  ةبه اين ترتيب چشم     
بخش و از طرف ديگر به آب شفادهنده و زندگي

كند و نقش  نماد مرگ و ويراني عمل ميعنوان 
كه منيت و ستم    گردد ويراني او زماني نمودار مي

شايد در مورد رستم . گيرد دوباره، يزدگرد را فرا مي
رستم زماني : نگري آب را ديدنيز بتوان اين دوسويه

خورد، به درون آب رفته كه از سهراب شكست مي
ار وشو و ستايش خداوند در كنو پس از شست

يابد و همين  آب است، كه نيروي رفته را باز مي
 .نيرو است كه مرگ سهراب را در پي دارد

همچنين در داستان رستم و اسفنديار ) 235/2(
نماياند در كنار دريا  گزي كه سيمرغ به رستم مي

   :واقع است
  فرو آمد آن مرغ گردن فراز     چو آمد به نزديك دريا فراز 

 )298/6(   

و همين گز در كنار آب است كه براي رستم       
قرار . زندگي و براي اسفنديار مرگ را به همراه دارد

و رفتن  شاهنامهها و مناطق سرسبز در گرفتن بيشه
پهلوانان براي خواب و استراحت و شكار به اين 

بخشي مناطق، گوياي اهميت و توجه به نقش زندگي
ا آب همراه فردوسي سرسبزي و زيبايي را ب. آب است

   :خوانيم در خوان پنجم رستم مي. كند مي
  هاي روان همه سبزه و آب     جهاني زپيري شده نوجوان 

 )499/2(   

هاي سرسبز  اين وصف در مورد بسياري از مكان     
اما در مقابل، تعبير ويراني و . شود ديده مي شاهنامه

 شاهنامهخرابي به درياي آب يا آب از مضامين ديگر 
است، كه به نوعي در تضاد با مفهوم آن به عنوان 

بخشي و سرسبزي به كار رفته است و در واقع زندگي
در داستان . رساندمنفي و ويرانگري آب را مي ةجنب

ها و تباهي آنها  بلوچي ةكسري نوشين روان خبر حمل
   :گردد چنين بيان مي

ــوختن  ــارت و س ــتن و غ ــس كش   زب
  

  انـــداختنآب انـــدر  زمـــين را بـــه      
  

)74/8(   

چنان كه مشاهده شد، آب در مفهوم ويراني يا       

همان آب مرگ به كار رفته است، به اين ترتيب 

- شود كه فردوسي به خوبي از اين دوسويه مالحظه مي

نگري آگاهي داشته و در كتاب خود آن را به كار برده 

  . است
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   آب حيات
مردم، آرزوي رسيدن به زندگي جاودان در باورهاي 

در  .آب حيات گشته است ةگيري نظريموجب شكل
اينجا آب حيات به عنوان يكي از آب هاي زندگي 

   .شودبخش به اختصار بيان مي
رن گوكدر متون اوستايي از درختي به نام        

(Gaokerena)  در وسط درياي فراخكرت سخن
گفته شده، كه خوردن برگ آن باعث جاودانگي 

كم به دليل  رضي معتقد است اين برگ كم. گردد مي
قرابتش با آب مبدل به آب شده و آب حيات را شكل 

  ) 687 : 1346رضي، . (داده است
در داستان كيخسرو با  شاهنامهاز طرفي در       

كيخسرو وارد آن شده و هستيم، كه  اي روبرو چشمه
خالقي مطلق معتقد است، آب . يابد زندگي جاويد مي

كيخسرو پيش از «حيات همان چشمه حيوان است كه 
» .انان در آمدجاود ةاين در آن غسل كرد و در زمر

سركاراتي در بين ) 430 :1381خالقي مطلق، (
كي كاووس از پرديسي سخن گفته، كه در    هاي كاخ

وجود دارد؛ و هر زالي كه وارد آب حيات  ةآن چشم
سركاراتي، . (آيد آن شود، برنا و جوان از آن بيرون مي

1385: 288 (  
رسد، اين چشمه نيز نمود ديگري از  به نظر مي      

آب حيات،  ةبه هر حال اسطور. حيوان باشد ةچشم
جويي انسان، در  ها در چاره در اساطير اكثر سرزمين

هر سرزمين به شكلي به گريز از مرگ آمده است و در 
آب حيات در  ةدر ايران افسان«آن پرداخته شده؛ 

اسكندر و  ةتقدس آب پس از اسالم به تدريج با افسان
خضر در بسياري از باورها، جانشين اپم نپات، تشتر، 

 :1352بهار، (» .حتي سياوش شده استو ... آناهيتا
430(   

ات به اي كه با عنوان آب حي سركاراتي در مقاله      
و   اسكندر و آب حيات پرداخته ةطور كامل به اسطور

. است  روايات متفاوت آن را مورد بررسي قرار داده
عبري  ةوي در اين مقاله روايات يوناني، حبشي، نسخ

و سرياني را مد نظر گرفته و به بررسي هر يك از آنها 
آيد، اين  آنچه از اين چهار روايت برمي. پرداخته است
خص جاودان شونده در اين روايات، است كه، ش

   )289- 292 :1385سركاراتي، (آشپز اسكندر است؛ 
هاي اسكندرنامه ةسركاراتي در پايان با مقايس      

رسد كه در  شرقي و غربي به اين نتيجه مي
 ةچشم ةهاي يوناني و عبري، شخص يابند اسكندرنامه

اسكندر است كه  ةآب حيات يكي از مالزمان فرو رتب
حاصل نهايي او از خوردن آب زندگاني، حياتيست 

حالي كه در  در. ابدي، همراه با دريغ و اندوه و شومي
نظامي مردي  ةشرفنام هاي شرقي از جمله، اسكندرنامه

جاويد دست    كه با نوشيدن آب حيات به زندگي
يابد، خضر پيامبر، يكي از عباداهللا است؛ كه حيات  مي

. راسر با خرمي و سرسبزي قرين استابدي او س
   ).294 :همان(

با دو روايت از اين داستان روبرو  شرفنامهدر       
 شاهنامهدر روايت اول كه شباهت زيادي به . هستيم

شنود و  دارد، اسكندر جريان آب حيات را از پيري، مي
در اين راه نيز، خضر . كند به سمت آن حركت مي

در اينجا اسكندر از  )691: نظامي. (پيشرو اوست
خواهد زماني كه چشمه را يافت، خود از آن  خضر مي

بنوشد؛ سپس اسكندر را آگاه كند، خضر خود و اسب 
نوشد، اما  شويد و از آن نيز مي خود را در آب مي

هنگامي كه منتظر اسكندر است، چشمه ناپديد 
در اين ماجرا، خضر به دليل فهميدن  )همان. (گردد مي

كندر از آب حيات، خود را از چشم او محروميت اس
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  ) 692 :نظامي(  .كند ناپديد مي
نظامي روايت ديگر را از زبان روميان عنوان       
زنده شدن ماهي نمك  ةخضر و الياس به وسيل: كند مي

  ،بخشي آناز زندگي افتد، سودي كه در آب چشمه مي
نوشند و جاودان  آگاهي يافته و هر دو از آن مي

بنابراين يكي از آن دو به سمت دريا رفته و  .گردند مي
در اين . شوندديگري در دشت راهنماي مردمان مي

روايت اسكندر بعد از چهل روز سرگرداني با ناكامي 
   )693 :نظامي. (گردد باز مي

هاي خود،  اسكندر در مسير دريانوردي شاهنامهدر       
يابد، كه در ظلمات  حيوان آگاهي مي ةاز وجود چشم

   )78/7. (واقع است
   :در اين راه خضر، راي زن اسكندر است

    زنورا اندران خضر بد راي

         

ــن   ــداران آن انجمـــ ــر نامـــ   ســـ
  

  

)8/7(   

اما در بين يك دو راهي، اين دو يكديگر را گم      
   :رسد كرده و خضر به آب حيوان مي

ــيد    ــوان كش ــوي آب حي ــر س       پيمب

   
ــيد     ــوان كش ــه كي ــدگاني ب ــر زن    س

  

  تـن بشسـت   و بر آن آب روشن سـر 
  

ــت   ــزدان نجس ــاك ي ــز پ ــدار ج   نگه
   

  ) همان(

جا براساس آنچه قبالً هم بيان شد، آب در اين      
اما . گردد پرست و نيك ميزندگاني نصيب انسان يزدان

اسكندر كه همواره آز و طمع را با خود دارد، از اين 
  . اي داشته باشد تواند بهره چشمه نمي

   )جاندارپنداري آب(آنميسم 

نگري آب آنچه مهم است و بايد به در مبحث دوسويه
انگاري يا آنميسم آن اشاره كرد، جاندارپنداري، زنده

سي آن به عنوان كه مرهون ارزش قد« آب است؛
زمرّدي، (» .ة آفرينش استعنصر بنيادين در چرخ

ها و نيالودن آنها  تأكيد به مراقبت از آب) 102 :1382
در متون اوستايي نشان از اعتقاد اساطيري به اين 

اردوي سور «هايي چون  وجود الهه. موضوع دارد
كه » سدويس«يا ستارگاني چون » سرسوتي«و » آناهيتا

م رودخانه و هم نام ايزد و الهه هستند، همزمان هم نا
نيز دليل ديگري بر اعتقاد به اين موضوع در اساطير 

  . هند و آريايي است
دهد  مطالب بازگو شده تا اينجا به خوبي نشان مي      

. اند آگاهي آب توجه داشته ةكه ايرانيان باستان به جنب
زندگي است؛ يا  ةآب حيات كه بخشند ةوجود چشم

كه از يك طرف درمانگر است و از » وس« ةچشم
، شاهنامهطرف ديگر كشنده، يا سخن گفتن آب در 

چنان كه در داستان اسكندر در مورد آب شور ديديم؛ 
انگاري آب داشته همه و همه نشان از توجه به زنده

از طرفي گذشتن از آب و آزمون آب كه بحث . است
و همچنين طغيان عليه ستمگران و  آن خواهد آمد
   .رساند آگاهي آب را مي ةنابودي آنها، جنب

و از  هاگويي آبتسبيح ةدر تورات در زمين       
زمرّدي، . (استشادماني دريا سخن به ميان آمده 

ترين رود در نجد نام بزرگ«) 102و 136 :1382
آن از قديم  ةمركزي، زنده يا زاينده رود است و حوز

» .زندگيته با مفهوم نام داش) جي( (gaga)گيه 
به اين ترتيب اين رودخانه هم ) 142 :1380قرشي، (

در گذشته در بعضي از . بخشزنده است و هم زندگي
روستاهاي ايران زمان كم آبي براي قنات روستا بيوه 

كردند تا با گرفتن مقداري گندم در  زني را صيغه مي
در . آب استحمام كند و باعث افزايش آب قنات گردد

نما بودن آب به زنده بودن و انسان اين مورد اعتقاد
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در اساطير ملل ديگر ) 230 :همان. (شود ديده مي
انگاري به شكل ديگري خود را نمايان اين زنده

به اين ترتيب كه در اين اساطير . است ساخته
ها  ها به رودخانه معموالً با تبديل ايزدان و الهه

» آرتوسا«مثالً در اساطير يونان . روبرو هستيم
(Arethusa) كند  اي آب تني مي برهنه در چشمه

الهه » آرتميس«گردد و  خدا عاشق او مي كه رود
آورد؛ يا  ماه او را به صورت چشمه درمي

اي  آفروديت، سلمنوس را به صورت رودخانه
دهد تا بتواند مصائب  آورد و به او نيرويي مي درمي

خود را فراموش كند و به همين جهت است، كه 
تني كند، آب» سلمنوس«ة ر رودخانهر كس د«

رستگار فسائي، (» .برد اد مياندوه عشق را از ي
1383: 435(   

ها  بدين ترتيب در اساطير يونان و روم نام رودخانه      
ها و ايزداني گرفته شده، كه يا به نوعي با  از نام الهه

اند، يا كشته شدن و افتادن در رودخانه اين نام را گرفته
 گريمال،.(اند بديل به اين رودها گشتهبه شكلي ت

1367 (  

  

   شاهنامهدر ) آنميسم(انگاري زنده

انگاري را در داستان خواب سياوش و اين زنده ةنمون
له به افراسياب اتحاد دو عنصر آب و آتش براي حم

  . بينيممي
  چنين ديدم اي سرو سيمين به خـواب 

  

ــي  ــي ب ــودي يك ــه ب ــران رودآب ك   ك
             

ــي  ــران  يك ــر ك ــه ديگ ــش ب ــوه آت   ك
  

ــزه وران                      ــب آب نيـــ ــه لـــ    گرفتـــ
  

ــرد    ــش تيزگ ــدي آت ــو ش ــك س   زي
    

ــرد                         ــياوش گــ ــي از ســ    برافروختــ
  

يـك دسـت آب   يك دست آتش ز ز
    

ــه پــيش انــدرون پيــل و افراســياب    ب
  

)139/1(   

در داستان اسكندر، آب حيات و آب شور دو نمونه      
همان طور كه قبالً هم . آيند از اين آنميسم به شمار مي

 ةهاي خود، به چشمبيان شد، اسكندر در دريانوردي
رسد كه در بين دو كوه قرار دارد و  آب شوري مي

   :گويد سخن مي
ــم  ــد از چش ــروش آم ــور ةخ   آب ش

  

  كــه اي آرزومنــد چنــدين مشــور         
  

)87/7(   

انگاري را در داستان كيخسرو ديگر اين زنده ةنمون    
   :بينيم مي

ــد آب   ــيه پوش ــياوش س ــين س ــه ك   ب
  

ــياب  ــرين برافراســ ــد زار نفــ   كنــ
  

 )166/5(   

بينيم در اينجا، آب انساني انگاشته  چنان كه مي      
  . پوشد شده كه در مرگ سياوش، سياه مي

هاي پياپي پس از ظلم و  ها و قحطي خشكسالي      
-ديگري از اين زنده ةتواند نمون ستم شاهان، مي

رسد،  به اوج مي  وقتي ظلم وستم. انگاري باشند
بارد، اما همين كه ظلم و ستم  آب بر مردم نمي

در . دهد پايان يافت، خود را در اختيار آنها قرار مي
ي ها سه خشكسالي بزرگ در زمان شاهنامه

هاي بعد  كاووس و پيروز و باران زوطهماسب، كي
چنان كه خشكسالي . از آنها نمايانگر اين ادعاست

بعد از مرگ سياوش به دليل بي فري و ظلم شاه 
گودرز از زبان سروش به گيو : (به وجود آمده

   :)گويد چنين مي
  مرا ديد و گفت اين همه غم چراست

  

  نـم چراسـت   جهاني پر از كين و بـي 
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ــي  ــه ب ــرا ك ــاه   ازي ــت ش ــرّ و برزس   ف
  

ــاه     ــاهان نگـ ــي راه شـ ــدارد همـ   نـ
  

 )199/3(   

   گذر از آب

گذر از آب نمادي از حمايت ايزدي از قهرمان ايراني 
گذشتن از رودها و درياها و دست يافتن به «: است

 آنها يكي از مشكالت هميشگي انسان بوده است و
و هايي چون خدايان درياها  سبب پيدايش اسطوره

... ايزدان طوفان و صاعقه، پريان دريايي، اژدهايان و
له ئاين مس) .124: 1383رستگار فسائي، (» .شده است

در آثار كساني چون آيدانلو مورد بررسي قرار گرفته  
انگاري و قوه اما آنچه اينجا مطرح است مسئله زنده

مند هاي فرهتشخيص آب در عبور دادن شخصيت
  .است
و غسل تعميد نمادي از مرگ و  غوطه خوردن      

تولد  ةزندگي دوباره و رستاخيز بيان شده است و نشان
. شود و زايش دوباره و تجديد حيات محسوب مي

   )101 :1375 الياده،(
. سازد وري را نمودار مي گذر از آب نوعي غوطه     

وري و گذر از  هاي داراي فرّه با اين غوطه شخصيت
زندگي جديدي  آب در واقع داراي حيات و

مندي كه شايد بتوان هترين شخصيت فرمهم. گردند مي
ها دانست،  گذر از آب ةبقي ةعبور او از آب را سرچشم

رضي روايتي از زراتشت نامه را نقل . زرتشت است
بيند به  كند كه در آن زرتشت بعد از خوابي كه مي مي

گردد؛  رود و داخل آن مي دائي تي مي ةسمت رودخان
وسيله تن وي پالوده گشته و در واقع با گذر از به اين 

اين رود مقدس است كه آمادگي درك بيشتر و 
كند؛ و بعد از اين عبور تر حقايق را پيدا مي شايسته

آيد و او را  است كه امشاسپند بهمن، بر وي فرود مي

 :1346رضي، . (كند به درگاه اهورامزدا راهنمايي مي
رسيدن به آن مقام  ةوري الزم گويي اين غوطه) 598

   .معنوي و نماد رها گشتن از بندهاي دنيوي است
  

   شاهنامهگذر از آب در 
را، در داستان  شاهنامهاز آب در  گذر ةاولين نمون

ايزدي است  ةفريدون داراي فرّ. فريدون شاهد هستيم
او از . هاست مند، فرمانرواي آب ه فر  شاهنامهو در 
آن هم بدون كشتي و كند؛  عبور مي) دجله(اروند 

   :وسايل ديگر
ــد رود    ــك ارون ــه نزدي ــد ب ــو آم   چ

  

ــان درود  ــتاد زي رودبانــــ    فرســــ
  

ــاه    ــروز ش ــت پي ــان گف ــر آن رودب   ب
  

  كه كشتي بـرافكن هـم اكنـون بـه راه    
  

)67/1(   

رودبان از دادن كشتي به فريدون كه قصد عبور از       
به همين . كند امتناع مي ؛آب و مبارزه با ضحاك را دارد

و اسبش را به آب   دهن شيدليل فريدون خشمگ
   :افكند مي

  فريــدون چــو بشــنيد شــد خشــمناك
  

ــاك                  ــدش بـ ــا نيامـ   از آن ژرف دريـ
   
  ســرش تيــز شــد كينــه و جنــگ را ...

  

ــگ را   ــد گلرنـ ــدر افكنـ ــه آب انـ   بـ
  

  

   )همان(

 گيو از اين .رسد او به سالمت به آن طرف رود مي     

   :عبور به كيخسرو چنين مي گويد

ــد رود   ــت ارون ــه بگذاش ــدون ك   فري
  

ــي را درود                  ــت مهـــ ــتاد تخـــ    فرســـ
  

    جهــاني شــد او را سراســر رهــي   

  

  كـــه بـــا روشـــني بـــود و بـــا فرّهـــي                
  

)227/3(   
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بر تخت نشستن كيخسرو  ةبه اين ترتيب گيو الزم      
توان  از اين سخن مي. را عبور از آب بيان كرده است

نتيجه گرفت كه قهرمان براي رسيدن به يك مقام 
اين . معنوي نياز به پالوده گشتن روحي و جسمي دارد

پالوده گشتن گاهي خود را در قالب عبور از آب و 
   .سازد نمايان مي غوطه خوردن در آن،

وري، در داستان سياوش و  اين غوطه ديگر ةنمون       
زماني كه . شود هنگام عبور كيخسرو از آب، ديده مي

گريزند  كيخسرو به همراه گيو و فرنگيس از توران مي
و قصد عبور از جيحون را دارند، باج خواه دادن 
كشتي به آنها براي عبور را، منوط به انجام شروطي 

م گيو، شاه را در اين هنگا. داند كه درخور او نيست مي
مند  كند و معتقد است كه فرّه به عبور از آب تشويق مي
   :از آب آسيبي نخواهد ديد

ــود راه  ــو كــي ب ــر ت ــد آب را ب ــه ب     ب

  

  گـــاه كـــه بـــا فـــرّ و بـــرزي و زيبـــاي
  

 )228/3(   

كيخسرو پس از نيايش و درخواست كمك از      
   :زند خداوند به آب مي

ــياه   ــرو س ــد خس ــدر افكن ــه آب ان   ب
  

  كشــتي همــي رانــد تــا باجگــاه    چــو 
   

ــر  ــو دليـ ــرنگيس و گيـ ــس او فـ     پـ

  

ــي     ــون وز آن آب، شـ ــد ز جيحـ   نترسـ
  

)234/3(   

گذشتن كيخسرو از اين آب باعث شگفتي رودبان     
گودرز اين . شود مي ؛و افراسياب كه در پي اوست

   :كند عبور را چنين وصف مي
  به جيحون گذر كرد و كشتي نجسـت 

  

ــاني و راي   ــر ّكيـــ ــه فـــ ــتبـــ     درســـ

      
ــد رود  ــز ارونـ ــدون كـ ــان فريـ   بسـ

  

   گذشــــت و بــــه كشــــتي نيامــــد فــــرود
  

ــر ــردي و از فـــ ــزدية ز مـــ   ايـــ

  

  از او دور شــــد چشــــم و دســــت بــــدي
  

)240/3(   

كيخسرو در اينجا نيز چون زرتشت و چون فريدون 
 ةفر ةبراي رسيدن به مقام پادشاهي كه در واقع نمايند

ايزدي است، به اين عبور نياز دارد؛ تا به پالودگي 
رستم و اسفنديار، عبور رستم از  ةدر مبارز. برسد

تواند مصداقي از گذر آب را در خود  هيرمند نيز مي
پهلواني ة با اين تفاوت كه رستم داراي فر. داشته باشد

در اين داستان رستم به سختي به . است نه ايزدي
گردد و با وجود جراحت  ميدست اسفنديار مجروح 

شود  موفق مي ؛زياد و ابزار جنگي كه همراه خود دارد
فردوسي اين صحنه را چنين  .از آب عبور كند

   :كند توصيف مي
  چـــو اســـفنديار از پســـش بنگريـــد

  

ــد    ــكي بديـ ــه خشـ ــر آن روي رودش، بـ   بـ
   

ــرد  ــد م   همــي گفــت كــين را مخواني

  

ــرد  ــا دار و بـ ــل اســـت بـ ــده پيـ ــي ژنـ    يكـ
  

ــرد  ــذر ك ــتگيگ ــر خس ــرآب ب ــا ب   ه

  

ــتاب    ــر شـ ــده پـ ــان شـ ــم پيكـ   از آن زخـ
  

)289/6(   

رسد، در اينجا شرط رسيدن قهرمان  به نظر مي      
چنان كه در  ؛به موفقيت گذر از آب باشد) رستم(

  .موارد پيش از اين نيز ديديم
   

   آزمون آب
گذر از آب و افكندن به آب، به عنوان ور سرد يا 

شده است كه نشان آزمون آب، نيز در ادبيات ما مطرح 
اين آزمون از  .انگاري آب استديگري از جاندار

بدين معني . هاي متداول ايران باستان بوده است آزمون
شد كه  اگر غرق مي» افكندند متهم را در آب مي«كه 



 29   جنبه خير و شر و جاندار انگاري آب در شاهنامه

بوده است و به سزاي  گرفتند گناهكار نتيجه مي
توانست از آب خارج  خويش رسيده و اما اگر مي
پنداشتند كه  رسيد، ميگردد و آسيبي به وي نمي

طور همان) 125 :1383 رستگار فسائي،. (گناه است بي
هاي نيكوكار آسيبي به انسان   گفته شد، آب كه قبالً

به اين ترتيب حق با كسي است كه بتواند . رساند نمي
تواند براي آزمون  آب مي«. از آب بيرون بيايدسالم 

با آب است كه اشياء فرو افتاده، . گناهي به كار آيد بي
   )15 :1378شواليه و گربران، (» .شوند يقضاوت م

. هاي رايج اقوام مختلف استاين آزمون از آزمون        
ود است كه در اول قانون حمواريي، آب ر ةدر ماد

كند؛ اگر غرق شود مجازات مورد متهم قضاوت مي
بيند و اگر نجات يابد حقانيتش ثابت  خود را مي

همچنين در اقوام ) 1361 :1346رضي، . (گردد مي
آب و آتش  ةاروپايي آزمايش به دو صورت، به وسيل

در آزمون آب كه به نام . است گرفته صورت مي
(water ordeals) شد، متهم را يا در آب  خوانده مي

آب سرد، و اين آب بود  اختند و يا دراندجوشان مي
با اين ) همان. (ساخت كه حقانيت او را مشخص مي

وصف، عبور يا گذر از آب نيز به نوعي مشخص 
زرتشت، فريدون، كيخسرو . حقانيت فرد است ةكنند

و رستم براي اثبات حقانيتشان بايد از آب عبور 
كردند و سالم رسيدنشان به آن سوي آب، در واقع  مي

  . ثبات اين حقانيت بودا
و يارانش از رود ) ع(عبور حضرت موسي       

همراهانش نيز مصداق  نيل و غرق شدن فرعون و
  . اثبات اين حقانيت است

در ) ع(رستگار فسائي افكندن حضرت موسي       
رها كردن او در رود نيل و سالم   كودكي در صندوق،

. داند مي آباي از آزمون  از آب را نيز نمونه   گذشتنش
با اين توجيه، داراب و ) 126 :1383رستگار فسائي، (

فرات نيز   در آب) در صندوق( عبور او در كودكي
  . حقانيت او باشد، تواند، مصداق عبور از آب مي

   گيرينتيجه
اعتقاد به ثنويت از اعتقادات اساسي در ايران باستان  .1

داراي هاي هستي در ايران باستان تمام پديده است و
هر  .ايزدان و اهريمنان يا نيروهاي خير و شر هستند

   .دو اثر است، خير و شر عنصري داراي دوسويه و
ها در ايران باستان  آب به مانند ديگر پديده .2
يك ساحت آن رمز . ايست دوسويه و دوساحتي پديده

حيات و زندگي است و ساحت ديگر آن رمز مرگ و 
   .ويراني
اند و همه  انگر و تباه كنندههاي مرگ وير آب   .3

هاي زندگي و  برند، اما آب چيز را در كام خود فرو مي
اند و نشان از تجديد  كننده و شفابخشحيات درمان

  . حيات و نيروي دوباره دارند
از  غسل تعميد و گذر غوطه خوردن در آب و. 4

است، رمز مرگ و   وري در آبآب كه به نوعي غوطه
     .رستاخيز دوباره بيان شده استفناي مادي و 

هاي بعل و در  نگري در اسطوره اين دوسويه .5
، داستان )ع(داستان طوفان نوح    مزامير كتاب مقدس،

اسرائيل از رود نيل، در  و گذر بني) ع(حضرت موسي
زمزم  ةو جوشيدن چشم) ع(داستان حضرت ايوب 

   .شود ديده مي  )ع(در زير پاي حضرت اسماعيل 
 هاي ديگر نيز چون بسياري از پديدهآب . 6

بيشترين . گردد اي دوگانه نمودار مي با چهره شاهنامه
به عنوان عنصر زايندگي و  شاهنامهنمود آب در 

حيات در داستان اسكندر و آب حيات و در داستان 
   .شود سو ديده مي ةگر و چشم يزدگرد بزه

انگاري يا آنميسم آب در جاندارپنداري، زنده .7
   .مطرح است نگري آبمبحث دوسويه

آگاهي آب توجه  ةايرانيان باستان به جنب .8
زندگي  ةآب حيات كه بخشند ةوجود چشم. اند داشته

كه از يك طرف درمانگر است » سو« ةاست؛ يا چشم
و از طرف ديگر كشنده، يا سخن گفتن آب در 

- نشان از توجه به زنده   در داستان اسكندر شاهنامه

از طرفي گذشتن از آب و . داشته استانگاري آب 
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آزمون آب و همچنين طغيان عليه ستمگران و نابودي 
   .رساند آگاهي آب را مي ةآنها، جنب

گذر از آب و افكندن به آب، به عنوان ور سرد  .9
اين . يا آزمون آب، نيز در ادبيات ما مطرح شده است

. هاي متداول ايران باستان بوده است آزمون از آزمون
در آزمون آب متهم را يا در    مچنين در اقوام اروپاييه

آب سرد و اين آب  انداختند و يا درآب جوشان مي
  . ساخت بود كه حقانيت او را مشخص مي

زرتشت، فريدون، كيخسرو و رستم براي   .10
كردند و سالم  اثبات حقانيتشان بايد از آب عبور مي

اين رسيدنشان به آن سوي آب، در واقع اثبات 
  .حقانيت بود
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