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چکیده
قدر با یران آنآب و عناصر وابسته به آن در فرهنگ ا

یک اهمیت است که شاید بتوان به پشتوانه آن
المعارف بزرگ دربارة آب نوشت. سرزمین ایران، دیار دایره

احترام نهادن به آب است. در آثار مکتوب و شفاهی و 
توان به وضوح باورهاي کهن مردمان این سرزمین می

احترام و تقدس ویژه را، نسبت به آب دریافت. آب در 
کننده و شویندة گناه است. شتر باورهاي کهن ایرانی، پاكبی

هاي انسانی، بدون وجود آب پیدایش و بقاي گروه
نماید. آب از عناصر اولیه و همگانی در تصور میغیرقابل

رو جایگاه آن در اینتداوم حیات بشر است و از
تناسب شرایط اقلیمی، موقعیت هاي گوناگون بهفرهنگ

تعداد و مقدار منابع آب در دسترس، طبیعی، چگونگی،
وري و نیز شیوة مسلّط معیشت در امیزان پیشرفت فن

در زمینۀهاي مختلف متفاوت است. پژوهشسرزمین
واحیاحفظ،در زمینۀتالشی ارزشمندعامهفرهنگ 
رود.به شمار میجامعهیکفرهنگبازتولید

آب.شناسی، فرهنگ عامیانه، ایران، مردم:هاکلیدواژه
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The Place of Water in Culture and
Literature
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Abstract
Water and its associated elements are so
important in Iranian culture that we can
write a large encyclopedia of water. The
land of Iran is a land of respect for
water. From the written and oral works
and ancient beliefs of the people of this
land, one can clearly see that water was
sacred to them. In most ancient Iranian
beliefs, water is a cleansing and
washing agent of sin. Without water the
emergence and survival of man is
unthinkable. Water is one of the
primary and universal elements in the
continuation of human life. Because of
this, its position in different cultures
varies according to climate, natural
position, how, the number and quantity
of available water resources, the level
of technological progress and the way
of living in different lands. Public
culture research is a valuable effort to
preserve, revive, and reproduce the
culture of a society.
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مقدمه
به معنی مردم، folkفولکلور مرکب از دو کلمه است 

به loreوخویش، ملت، عوام، توده مردم و گروه، قوم 
ر معنی دانش، معرفت و دانستنی است. بنابراین فولکلو

توان فرهنگ و دانش عامه یا اشعار هم میبر رويرا 
.کردها و باورهاي مردم معنی ورسوم و افسانهو آداب 

)15: 1391(انصاري،
توماس آمبرسومرتون نخستین فردي بود که براي 

د و در سال کرفرهنگ مردم واژه فولکلور را پیشنهاد 
هاي خود آن را به کار گرفت. از آن در نوشتهم.1846

ها و در زبان ریخ به بعد این واژه در میان انگلیسیتا
، مایع ) آبجاهمان(شان کاربرد پیدا کرد.محاوره
بخش و یکی از تأثیرگذارترین عناصر حیاتی در حیات

رود.فرهنگ و فولکلور مردم ایران به شمار می
اي از فرهنگ، تمدن و هنر ایرانیان هاي گستردهجلوه

هایی بوده است که درباره طورهتحت تأثیر باورها و اس
اند. بر پایۀ باورهاي ایرانیان باستان، آب آب پدید آمده

نقش چشمگیري در پیدایش هستی و پیشبرد مبارزه 
میان نیکی و بدي در عرصه تاریخ اساطیري ایران 

/1: 1391،دانشنامه فرهنگ مردم ایران(داشته است.
1 (

و در حوزة باورهاي عامه، زیرمجموعۀ فولکلور
شناسی است. صادق هدایت در معرفی فولکلورمردم

و واکاوي پیشینه آن، آمبرواز مورتن را اولین کسی 
آثار باستانی ادبیات توده را «م. 1885داند که در می

: 1378(هدایت،».فولکلور نامید؛ یعنی دانش عوام
ها بعد بلوکباشی وضع این اصطالح را در ) سال233

شناس انگلیسی به اند و آن را به عتیقهرسم. می1846

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٧. C.S.Burn

) 56: 1387دارد. (بلوکباشی،نام تامس منتسب می
م. با نام مستعار آمبرواز 1846تامس این اصطالح را در 

) و با 423(همان:بردمورتن در نوشته خود به کار می
کند این اي به مجله آتنائوم پیشنهاد میارسال نامه
ار عتیقات عامیانه به جاي اصطالح ناهنجاصطالح به

توان تعریفی را که سی اس همه نمیبا اینرود.کار می
دست داده است، نادیده گرفت. او از فولکلور به7برن

نوشته » مردم چیست؟فرهنگ«اي با عنوان در مقاله
بینی و روانشناسی فولکلور در واقع نحوه جهان«است:

، علوم، انسان عامی و اندیشه او در باب فلسفه، دین
ها، اشعار و نهادهاي اجتماعی، تشریفات و چشم

».ها، هنرهاي عامیانه و ادبیات شفاهی استترانه
)13تا:(بیهقی، بی

هایی در زمینۀ عادات، فولکلور ناظر بر پژوهش
هایی بود که از آداب و مشاهدات، خرافات و ترانه

فرهنگ «اند. مؤلف ماندههاي قدیم باقیدوره
، حدود »شناسی و افسانهدارد فولکلور، اسطورهاستان
تعریف از اصطالح فولکلور ارائه کرده است. 21

ادبیات عامه یا ادبیات توده یا فرهنگ عوام یا فولکلور «
گیرد. این ادبیات در مقابل ادبیات رسمی قرار می

کرده است و مخلوق ذهن مردم باسواد و تحصیل
ي عامیانه، هاها و قصهاي از ترانهمجموعه

ها، سحر و جادو و طب المثلها، ضربنامهنمایش
سواد رواج عامیانه است که میان مردم ابتدایی و بی

هاي مورد بررسی ) موضوع22: 1382(داد،» دارد.
ها تا از اساطیر و افسانه.فولکلور بسیار متنوع است

ها، بیتیها، تکها، دوبیتیها، تصنیفآوازها، ترانه
ها، امثال، ها و الالییشعرهاي سوگواريها،نوحه
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هاي هاي زبانی، زبانها، نغزها، زبانزدها، بازيچیستان
ها، ها، نفرینها، ماشین نوشتهمخفی، دیوارنوشته

و رسوم مذهبی مانند انواع ها و از آدابحاضرجوابی
هاي مذهبی تا ها، جشنها، سوگواريگوناگون سفره

سوري، نوروز، سفره  شنبههاي آیینی مثل چهارجشن
فیروز، دیدوبازدیدها، عیدي دادن نوروز، حاجی

وعیدي گرفتن، سیزده به در. از مراسم عروسی و آداب 
هاي ها و درختزیارت اماکن مقدس، چشمه

هاي اولیا، غذاهاي نذري، تا آداب نظرکرده، قدمگاه
گیري، مرگ و تشیع جنازه و جادو و جنبل، فال

حبت و از باورها و عقاید عامه تا هاي جلب مشیوه
خوراك و پوشاك وزندگی مادي و صدها مقوله دیگر. 

عامه زمینه بسیار مناسبی براي همه مواد فرهنگاین
شناسی، ادبیات عامه، شناسی، مردمهاي جامعهبررسی

هاي دیگر علوم است.شناسی و رشتهپژوهی، زباندین
)8: 1394(ذوالفقاري،

له پژوهشئمس
ت که ایرانیان از ادوار گذشته پژوهش آن اسلهئمس
اند و چگونه اي داشتهکنون نسبت به آب چه اندیشهتا

اند؟ به نظر با این منبع حیات بشر برخورد کرده
آب در فرهنگ دینی و ملی ایرانیان قداست رسدمی

وري بهینه از آب داشته و این تلقی اعتقادي سبب بهره
نابع آبی همراه شده است.با استفادة صحیح و حفظ م

پیشینۀ پژوهش
هایی با توجه به ضرورت موضوع آب در ایران، کتاب
ترین در این زمینه به رشته تحریر در آمده است. مهم

ترین آنها با موضوع پژوهش عبارت است از:مرتبطو 

انسان و آب در محمد میر شکرایی کتاب .1
نتشارات را نوشته و  اایران؛ پژوهش مردم شناختی
آن را  چاپ کرده 1380گنچینه ملی آب ایران در سال 

است.
را آب در فرهنگ ایرانفروغ علیزاده کتاب .2

1396نوشته که انتشارات شورآفرین آن را در سال 
چاپ کرده است.

مقاالت بسیار زیادي در این موضوع نوشته شده 
ترین آنها با پژوهش حاضر ترین و مرتبطاست که مهم

فرهنگدرآنبهمربوطباورهايوهاآیینآب،«ۀ مقال
از مهرالزمان نوبان است که در مجله کتاب ماه » عامه

در صفحات 10، شماره 1387علوم اجتماعی، دي ماه 
منتشر شده است.67و 66

شیوة پژوهش
اي انجام شده کتابخانه–این پژوهش به شیوة توصیفی 

پیشینیان دربارة است. در ابتدا براي شناخت اندیشۀ 
ها و مقاالت مختلف مطالعه شده و بعد از آب، کتاب

برداري، مباحث مختلف بررسی و مطالعه و فیش
است. تحلیل شده

هدف و ضرورت انجام پژوهش
کافی حیات بشر،یکی از تنگناهاي اساسی از دیرباز 
و منابع آبی براي رفع نیازهاي مختلف او نبودن آب

، دامداري و دیگر مصارف انسانیدر زمینۀ کشاورزي
. نیاز روز افزون انسان به آب از یکسو و بوده است

ویژه در مناطق خشک و ه کمبود آن از سوي دیگر ب
ار ـکه ایران نیز از این مناطق به شمیمه خشک جهان، ن

توجه به این مقوله در ث افزایش ـباعرود، می
ادبیات عامه شده است.
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مردم ایران درباره آب، مطالعات در فرهنگ عامه
هاي توسعه اقتصادي و عمرانی، درعالوه بر برنامه

هاي بنیادي کشور مانند توریسم و توسعه سایر برنامه
تواند از صنعت جهانگردي نیز کاربرد دارد که می

هاي اساسی در رسیدن به توسعه پایدار باشد.پژوهش
معرفی روش استفاده بهینه از منابع آبی و حفظ 

ن مایع حیاتی یکی از اهداف این پژوهش بوده است.ای

آب در ایران باستان
ایزديآناهیتا،آب،بانويایزدباستان،ایراندر

که گفتبتوانشاید«. بودمحبوبوبرازندهقدرتمند،
میالدازپیشنخستهزارهبهمربوطایزداینپرستش

دورانات»یینهنه«عنوانبهبانوایزداینآیینواست
مادرسامینام»یینهنه«. استیافتهادامههاپارت
ازآیینشباستانروزگاردرکهاستبزرگایزد

سنددرهوفراتودجلهسواحلتامدیترانههايکرانه
با وبودگستردهبزرگایرانخاوريمرزهايو

میانیینهنهوایشترآناهید،آرتمیس،هاينام
پرستیدهصغیرآسیايمردموهالودي،بابلیانیونانیان،

راهنیزاوستابهبعدهاو) 41تا:، بیگویري(» شدمی
آب،قدسیتجلیستایشدریشتآبانویافت

آب«زیرااست؛ثانویهتولدونوزایشرمزپردازي
وجودبالقوهامکاناتهمهآندرکهاستعالمزهدان
آب،نگهبانندامشاسپ) 192تا: بیالیاده،(. »دارند
بندهشنمؤلف. استمرگیبیمظهرکهاستامرداد

شودچیرهراپیريکهمرگبیآباینوجودازنیز
) 137تا:بیدادگی،(.دهدمیخبرشاهکاووسخانهدر
:کندمیاشارهآببودنبخشزندگیبهخردمینويدر
براياورمزدآفریدگارجهاندررادریاهااینو«

کنارازخویشآفریدگانبخشیو زندگینگهداري
آبارتباط) 71: 1354تفضلی،(. »استساختهالبرز

گردیدهمطرحوضوحبهیوحناانجیلدرجاودانگیو
کسیگفت) سامريزن(اوجوابدرعیسی«. است

تشنهگاههیچبنوشددهممیاوبهمنکهآبیازکه
چشمهاودردهممیاوبهکهآبیآنبلکهشدنخواهد

بابیوحنا،(. »جوشدمیجاودانیحیاتتاشودآبی
)14آیه،4

منبعهمآبها،افسانهواساطیربعضیدر
درهااسطورهایندر. مرگمنشأهمواستزندگی
زنصورتبهوداردشخصیتوروحآبمواردي

دربديگونههیچکهشودمیدادهنشانجوانزیباي
مختلفهايفرهنگدرآبننمادیمفهوم. نیستآن

: داردزیاديهايشباهتجزئی،هايتفاوتباوجود
وحیاتاصلظهور،جوهريشکلآبآسیا،در

نماداست؛روحانیوجسمانیدوبارةتولدعنصر
.استفضیلتوبرکتحکمت،خلوص،باروري،

طهارتوسیلهآبجاهمهدرتقریب،به) 4همان:(
اسالم،درمسیحیان،مقدسآببرعالوه. استآیینی

پیروانمیانفوجوییباستانیمراسمدرحتیژاپن،در
-5همان:(.داردبنیانینقشآبباطهارتدائرآیین

چیزهرازپیشآبمسیحیویهوديسنتدر) 6
نشانهعبري) میم("مم": استآفرینشاصلونماد
هرمبدأواستزهدانومادرنشانهاست،مؤثرآب
فرضیمظهریکچونودهدمینشانرابرترچیز

کنندهتزکیهفضیلتیآب) 8همان:(.شودمیملحوظ
خوردنغوطه. رستگارکنندهقدرتیآن همراهبهودارد

مفهومیدراست،زاییبازموجباست،مولدآبدر
)13همان:. (استو زندگیمرگواحددرآن که
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م که با مذهب در باور ایرانیان پیش از اسال
پندار نیک، «خورده است، عالوه بر شعار زرتشت گره

به پاکی جسم و طهارت و » گفتار نیک، کردار نیک
نقش و ارزش آب نیز توجه ویژه شده و اهمیت 

اي براي آن قائل شده است. در ایران باستان العادهفوق
رفته و به عقیده زرتشتیان، آب آب مقدس به شمار می

ترین عنصر است.مقدسپس از آتش،

آب در فرهنگ عوام
طورمعمول نوعی ادبیات در هر یک از جوامع بشري به

الینفک فرهنگ آن جامعه وشود که جزویژه یافت می
شود. در طول هزاران سال از زمانی که محسوب می

هاي اجتماعی با یکدیگر متحد شده و تشکیل گروه
ادند و اجتماعات مختلف را در مناطق گوناگون د

نوعی قوم سپس با ایجاد ایل و عشیره و وابستگی به 
و خویشاوندي، سبب شدند که بین آنان نوعی فرهنگ 
رایج شود که خاص همان جامعه بوده و در 

folkloreعامه یا فولکلورشناسی به آن فرهنگمردم

شود،    گفته می
در این میان خرافات را نباید از نظر دور داشت. 

خرافه یا خرافات «المعارف تشیع آمده است: در دایره
اساس که با عقل و منطق عبارت است از اعتقادات بی

المعارف (دایره. »و واقعیت سازگاري نداشته باشد
توان بر تعاریف اهل تحقیق می) با تکیه 7/107تشیع،
خرافات مجموعه گفتار و اعتقادات نامعقولی که گفت 

کند، در یدا مید ارتباط پاست که چون با احساس افرا
ولی بر هیچ اصل ،نشین هستندظاهر فریبنده و دل

)14: 1383(شعربافیان،علمی و عقلی متکی نیستند.
و باورهاي مربوط به آن در هاآیین: آبدر کتاب 

. کنار آوردمیآب آبادانی «آمده است:عامهفرهنگ 

نهر همیشه زندگی جاري است. از همین رود ودریا،
ان آب همراه حیات خاکی به حیات فکري یرو جر

با » پاکی«، »روشنی«،»صافی«امان نیز راه برده است. 
در باورمان عجین شده است. بخشحیاتن مایع یا

در آیین ایرانیان » آب«،شمولجهانجداي از این باور 
اشنطلبیده، جوشدمیمقدس است که هستی از آن 
شت پایش که ریخته مراد است و بر راه مسافر و پ

ها ها و غصهروشنی راهش خواهد شد. قصهشود،می
دریاهفتوار ما را از داریم ما از این آب که گاه افسانه

و دل بردمیو به دریاي جاودانگی گذراندمی
لبتشنهگاهی از کند؛میو دیده پرآب سوزاندمی

این چنین ) 1378(خلعتبري،. »شودکربال دریغ می
ها و ة بشري و اندیشههاي روزمراز تجربهانبوهی

بخش جمع شده باورهاي عامیانه در این عنصر حیات
است.

هاي اسالمی بر نگرش ایرانیان به آبتأثیر اندیشه
. العاده قائل شده استقرآن براي آب اهمیتی فوق

خداوند در آیات متعدد انسان را به تفکر دربارة آب و 
رگ یادآور شده است. آب شکرگزاري بر این نعمت بز

بخشد، عنوان برکت خداوندي است که حیات میبه
کند و بشر و زمین را پاکیزه حیات را حفظ می

ن ـریـتاارزشـرسد در قرآن آب بگرداند. به نظر میمی
ت.ـان هسـد از انسـدا بعـده خـآفری

)23: 1393(نظرزاده،
عامۀ ایرانی تحت تأثیر اندیشه اسالمی، فرهنگ

ها و باورهاي چندي به آب پیداکرده است و بر نگرش
-کند. در این راستا در فرهنگ ایرانیپایۀ آن رفتار می

اسالمی، زندگی همه چیز از آب پدید آمده است و 
ادامۀ آن نیز به آب بستگی دارد. در این نگرش، اصل و 
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موجودیت نخستین آب از آسمان بوده که بر روي زمین 
ت، دنیاي نخستین پیش از آفرینش استقرار یافته اس

آب اصل و بنیاد ،آسمان و زمین از آب بوده است
غذاي انسان ،زیبایی طبیعت از آب است،زندگی است

به آب وابسته است و آب از ارکان بهداشتی انسان، نیز 
رو مردم براي آن حرمتی اینباروري گیاهان است. از

نهند.اند و آن را ارج میبسیار قائل
شده که نشانۀ بار به کلمۀ آب اشاره 99قرآن در

باب دعاي البالغه اشاراتی دراهمیت آن است. در نهج
خواهی، شگفتی آفرینش باران، فواید باران، علل باران

آب از هوا، آب از دیدگاه عارفان و... آمده است که 
هایی دارد که در بطن این داللت بر وسعت اندیشه

. عنصر جمع شده است
آب مهریه «گویند:ر جوامع دینی و مذهبی مید

آب این چشمه از جاي «یا » حضرت فاطمه (ع) است
و » السالم استسم اسب حضرت امیرالمؤمنین علیه

خاك مسلمان است و «و » توي آب نباید ادرار کرد«
اگر کسی غروب آفتاب آب بخورد، آن «یا » آب کافر

ل و روزهاي قت«یا » دهندشب به اموات آب نمی
: 1371(انجوي شیرازي،. »کنندسوگواري آبیاري نمی

210(
بنا به عقاید شیعیان، آب بهترین چیزي است که 

رایگان به کسی داد؛ زیرا این کار تشنگی توان بهمی
امام حسین(ع) ویاران او را در میدان کربال به یاد 

نوشد، باید بگوید: رو کسی که آب میاینآورد. ازمی
ات یا تشنهعلی الحسین و یا قربان لباهللا سالم

)371: 1387حسین.(ماسه، 

آب و خرافات

ها به خرافاتی تبدیل شده و در بین گاهی این اندیشه
براي نمونه: یکی از .مردم یک ناحیه رواج یافته است

ها در جنوب فرانسه است که ترین خرافهجالب
شب کریسمس آب 12تا 11گوید: بین ساعات می

شود.د در بعضی ظروف به شراب تبدیل میموجو
البته بشر خرافی آب را همیشه به دیدة عامل 

و به همین پنداشتهبازدارنده خباثث اجنه و شیاطین می
دلیل است که بیرون ریختن آن را بعد از غروب از 

دانسته است. در نواحی روستایی خانه نجس می
در گویند آبی را کهاي است که میانگلیس خرافه

گذارند، شو میوخواب براي نوشیدن یا شستاتاق
هرگز نباید آب جوشیده باشد؛ چون براي افرادي که 

آورد. از قرار خوابند، نحوست به بار میدر آن اتاق می
معلوم به قول آنها شیطان هم نفرت خاصی نسبت به 
آب جوشیده دارد و اگر به مقداري آب جوشیده 

ي کسانی که در آن نزدیکی برخورد کند؛ زندگی را برا
برند تنگ خواهد کرد؛ همچنین در ایران به سر می

اعتقاد دارند:
اگر پشت سر مسافر آب بپاشند، مسافر حتمًا -

زودي مراجعت خواهد کرد.سالمت و بهبه
ریختن آب جوش در غروب توي باغچه -

ماشگون ندارد و معتقدند که باعث آزار و اذیت از
شود.بهتران می

بعد از سال نو پاشیدن آب در مقابل در ورودي -
آورد.منزل شگون دارد و خوشبختی می

سوري آوردن آب از چشمه و روز چهارشنبه-
یا رودخانه شگون دارد و برکت و خوشی به همراه 

ندیده بوده شرط آنکه در کوزه تازه و آبآورد بهمی
باشد.
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ون روشنایی است و شگ،لیوان آب اگر برگردد-
دارد.

آب اگر در گلو گیر کند، سوغاتی براي آن -
آورند.شخص می

اي دیدن آب در خواب هم براي خود فلسفه-
،دارد و معتقدند که اگر آب صاف و روشن باشد

غم و ،شادي و خوشی و فراوانی و اگر راکد باشد
آلود باشد، مشکالت و اندوه و باالخره چنانچه گل

گرفتاري خواهد بود.
معدنی: نجات از استخر: شادي بزرگ، آبآب 

ها، آب رودخانه در خواب: عامل خبر خوش بیماري
-15: 1371(وارینگ،باشد.از راه دور و یا مسافر می

17(
در اغلب موارد دادن آب یک وظیفه دینی به -

به همین سبب اگر کسی غروب آفتاب .رودشمار می
بریزد آب بخورد باید اندکی از آن را به پشت سرش

»اند.ها تشنهمرده«و بگوید: 
اگر روي گور کسی آب بپاشند، روح مرده -

آرامش خواهد یافت؛ هنوز هم در بسیاري از شهرها 
ها و قبور اغلب مردم در هنگام حضور بر آرامگاه

.پاشندعزیزانشان بر آن آب می

آب و پیدایش شهرها
. هاي آتی و توسعۀ پایدار استآب ضامن امنیت نسل

در تأثیر این عنصر ارزشمند فرهنگی بر پیدایش شهرها 
عنوان نمونه بهها، نظریات بسیاري آمده است.تمدنو 

(جغرافیدان آلمانی) اشاره کرد که توان به راتزلمی
هاي بزرگی مانند نیل، کنگ، گوید: رودخانهمی

هوانگهو، یانگتسه، دجله و فرات، پو، دانوب، آلپ، 
سی پی تقریبًا سی، اوهایو و میسن، تایمز، هودسن

خیرشان بوده هاي سواحل حاصلپایۀ همۀ تمدن
)73: 1373؛ شکوهی13: 1395(علیخانی،است.

کم آبی و مقابله با آن در ایران
ایران سرزمینی خشک و کم باران است و نزدیک به 

به .سوم متوسط بارندگی سالیانه در جهان را داردیک
ز دیرباز در فرهنگ ایران این جهت آب و باران ا

ها از اي داشته است. آلوده نکردن آبجایگاه ویژه
- ن موضوعی است که بسیاري از تاریخسوي ایرانیا

اند. کردهنویسان اروپایی و جهانگردان به آن اشاره
هاي دور بارانی از گذشتهبراي مقابله با کم آبی و کم

ریان ج:دو جریان موازي در تاریخ ایران شکل گرفت
هاي ورياکارگیري انواع فناول ناظر بر ابداع و به

مرتبط با آب بوده است. ایرانیان مبدع قنات یا کاریز 
اند. آنها به این طریق آب را از اعماق زمین به بوده

انبار، سد هاي مختلفی مانند آبآوردند. سازهسطح می
هاي ویژه آبیاري و بند، یخچال، انواع نهرها و جوي

هایی است که نیاکان ما براي ورياله دیگر فناز جم
(مدخل بستند.برداري بهتر از منابع آب به کار میبهره

هایی آب در دانشنامه فرهنگ مردم ایران) وجود پیشه
مانند میراب، که در برخی شهرها احترام او از هر 

هاي دیگر این منصبی باالتر بوده است، نشانهصاحب
صورت باورها، آداب و بهموضوع است. جریان دوم 

هاي بسیار متنوع درباره آب و باران بوده است.آیین
)85: 1394(جعفري قنواتی، 

حفاظت از آب و منابع آبی
سرزمین ایران از مناطق کم باران و نسبتاً کم آب است. 

اي از هاي عمدهمحدودیت منابع آب در بخش
ز از دیرباسرزمین موجب شده است که انسان ایرانی
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اي براي به دست آوردن، ذخیره، تدابیر هوشمندانه
برداري و مصرف متناسب آب بیندیشد و بهره

هاي دقیق و کارآمد براي تقسیم و توزیع و روش
جلوگیري از هدر رفتن آب ابداع کند. آب در همه 
ابعاد زندگی مردم ایران حضور چشمگیر داشته و با 

خته همه عناصر فرهنگ این سرزمین سخت درآمی
)11: 1380(میرشکرایی، است.

هاي نقش و حضور بنیادي آب در اسطوره
آفرینش و تداوم آن در فرهنگ جاري و باورها و 

هاي فرهنگ انسانی است بینیها، ازجمله جهانآیین
گیري تناسب شرایط حاکم بر پیدایش و شکلکه به

هاي متفاوت ها، در مناطق مختلف صورتفرهنگ
هایی است که به لحاظ مله سرزمیندارد. ایران ازج

بوم و شرایط ویژه جغرافیایی و اقلیمی و تنوع زیست
بینی حاکم بر ذهن و اندیشه نیز نحوه معیشت و جهان

مردمانش، در مورد آب پیشینه غنی و پرنقش و رنگی 
هاي مختلف تاریخی تا به امروز دارد که در دوره

)23(همان: استمرار یافته است.

واهیخباران
هایی از در برخی آثار ادبی و تاریخی به مصداق

ترین شده است. قدیمخواهی اشارههاي بارانآیین
نمونه مربوط به دوره فیروز ساسانی است. بر اساس 

بارد. فیروز نویسان هفت سال باران نمیگزارش تاریخ
رود و براي بارش باران به نیایش با مردم به صحرا می

سی آورده است:پردازد. فردومی
دگر سال روي هوا خشک شد

به جوي اندرون آب چون مشک شد
سدیگر همان و چهارم همان

ز خشکی نبد هیچ کس شادمان
هوا را دهان خشک چون خاك شد

ز تنگی به جوي آب تریاك شد
ز بس مردن مردم و چارپاي

پیی را ندیدند بر خاك جاي
شهنشاه ایران چو دید آن شگفت

جهان برگرفتخراج گزیت از
بفرمود تا خانه بگذاشتند

به دشت آمد و دست برداشتند
همی به آسمان اندر آمد خروش

ز بس مویه و درد و زاري و جوش
ز کوه و بیابان و از دشت و غار

خواستی زینهارز یزدان همی
)1387:2/1413(فردوسی،

نویسان ضمن شرح زندگی حضرت تاریخ
اي دیگر از مراسم نمونهرضا(ع) در خراسان بزرگ به 

اند. اقامت حضرت در مرو کردهدعاي باران اشاره
مصادف با خشکسالی در آن شهر بوده است. به توصیۀ 

روند اي به بیرون شهر میایشان مردم در روز دوشنبه
گزارد. و حضرت در آنجا مراسم نماز و دعاي باران می

(جعفري شود.از این مراسم باران شروع میپس 
)8: 1394نواتی، ق

هاي ادبیآب در اندیشه
بخشی آن از ذهن هاي مربوط به آب و حیاتاندیشه

و اندیشۀ مردم در گذر زمان به متون ادبی راه یافته 
است و هنرمندان با تصاویر ادبی این اندیشۀ خود را 

انسان، نخستین دیدار «براي نمونه:.اندانعکاس داده
در سطح صاف و ،یدرویارویی با خود را در آب د
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ها و آبگیرها و از آنجا آب با رازهاي روشن چشمه
نهفته در هم آمیخت و انسان، آیینه را از آب آموخت 

آب و آیینه نماد پاکی و روشنی و آیینه را ساخت و
شدند و آب و آیینه با هم بر سفره پیوند زندگی 

ها نشستند و بر سفره نوروز و بر سفره باورها و دل
دین گونه بود که آب مقدس شد و مظاهر قدسی و... ب

: مقدمه)1380(میرشکرایی،پیدا کرد.
آب در فرهنگ و ادب ایرانی عنصري مقدس به 

رود. در تاریخ ادبیات پیش از اسالم نیز نظر شمار می
به اینکه آب مطابق گاه دوم از شش گاهنبار در دومین 

یزد شود و چندین امرحله از مراحل خلقت، آفریده می
و فرشته همچون آناهیتا و تیشتر با آن پیوند ناگسستنی 
دارد، اهمیت و ارزش فراوانی یافته است. در دوره 
اسالمی نیز شاعران و ادیبان به فراخور کالم از عنصر 
آب و نقش آن در فرهنگ و زندگی و تاریخ و 

(کریمیان سردشتی، اند.کردهها و باورها یاداسطوره
) 109و95، 89: 1383

در اشعار ارزشمند شاعران بزرگی چون حافظ و 
فردوسی بارها به تبیین مباحثی دربارة آب و عناصر 

: 1395علیخانی،(شده است.وابسته به آن پرداخته 
فردوسی بدین شرح آمده شاهنامه آب در )14-18

است:
فردوسی صفت روان بودن آب را برگرفته و آن 

نویسنده استفاده را جهت محسوس نمودن طبع و ذوق 
کرده و گفته است:

چو طبعی نباشد چو آب روان
ت زي نامه خسروانـر دسـمب

)1387:1/928(فردوسی،

فردوسی در بیت دیگري صفت تطهیرکنندگی 
آب را گرفته و گفتار پیغمبر را به آب تشبیه کرده که 

رود:پاك کنندة گناهان به شمار می
جويراهرتـپیغمبارـگفتهـب

شويآببدینهاتیرگیزادل
)4(همان: 

حکیم توس در بیت دیگري آب را به داشتن 
نیروي فروکش کنندة خشم توصیف کرده و گفته 

است: 
بها گفت بگذار بر چشم من
بر زن برین خشم منآبیکی 

)111(همان:
آب در اشعار حافظ نیز نمودهاي فراوان و 

حیات اي داشته است؛ از جمله در بیتی به آبگسترده
بخشی آن اشاره شده و گفته است:و جاودان

بخشند آبیسکندر را نمی
زور و زر میسر نیست این کاربه

)331: 1373(حافظ،
بخشی آب اشاره گاهی نیز به زیبایی و فرح

کرده و به خصوص به آب رکناباد و صفاي گردش آن 
توجه کرده است:

بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت
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ار آب رکناباد و گل گشت مصلی راکن
)4: 1373(حافظ،

نسیمشیراز و آب رکنی و این باد خوش
کشور استعیبش مکن که خیال رخ هفت

)57(همان:
آب در معانی نمادین

نث، باروري، ؤآب در معانی سمبلیک: آیینه، اصل م
پاکی، تجدید نیرو و در باورهاي قومی و اساطیري: 

هیرکننده مردگان، بخشنده عنصر آغازین و ابدي، تط
)491: 1395(جابز، زیبایی، شفابخش و ... آمده است.

حرمت آب و نیاز انسان به آن در سراسر تاریخ 
و زندگی انسان نقش بسته است. شادمانی دسترسی به 

هاي ها و جشنآب از دیرزمان، بخشی از شادي
پرخاطره ایرانی بوده است.

وبزندارتخستواندمیآب«این،برعالوه
. کندمینابودراشکوفانهايتاكبارانوتندبادببلعد،
. داشتخواهدموهنقدرتآبکهاستگونهبدین

تواندنمیاما،کندمیتنبیهراگناهکارانحالت،ایندر
بزرگهايآبازنبایدکهیابددستنیکوکارانیبه

ایناست؛گناهکارانبرايفقطمرگهايآب. بترسند
آب. شودمیبدلحیاتآببهنیکوکارانبرايهابآ

بهگناهیبیآزمونبرايآتش،همچونتواندمینیز
)15و1/14: 1377شوالیه،(. »آیدکار

هاي مربوط به آب در ایرانها و جشنآیین
هاي ایرانی ها و برگزاري جشنآب در پیدایش شادي

مختلف شادي هاي ایرانیان به بهانهتأثیر داشته است.
در این بخش داشتند. راز میخود را از وجود آب اب

شود:میاشارهبه تعدادي از آنها

آبانگان
رسم کهن، هر وقت نام روز و ماه یکی بود، آن بنا به

(دهم) از ماه آبان را گرفتند. روز آبانرا جشن می
ویژه زنان در آبانگان گویند. روز دهم آبان، پارسیان به

یا دریا یزد نگهبان آب را نیایش کنند. این کنار رود
ترین ایزدان موردستایش روز ویژه یکی از بزرگ

ایرانیان قبل از زرتشت یعنی ایزد آناهیتا، ایزد 
هاي روان و ایستا و دریاها ورودها و سرپرست آب

)28: 1388وندي،(سپهسارهاست.چشمه
اي دیگر براي این جشن، آنکه مدت انگیزه
در ایران باران نبارید و براثر این مصیبت، هشت سال

خشکسالی و قحطی به وجود آمد، بسیاري از مردمان 
جاها تلف شدند و بسیاري ترك شهر و دیار کرده به

هاي دیگر رفتند. سرانجام پس از هشت و سرزمین
سال، در چنین روزي باران بارید و خشکسالی و 

همین جهت بیماري و ناداري و رنج از میان رفت. به 
مردمان این روز را گرامی داشته و هرساله به جشن و 

)52(دانشنامه مزدیسنا،سرور و شادمانی پرداختند.

جشن آبریزگان
جشن آبریزان دهم تیرماه و در اوج گرما است و باز 
نمادي از شادي و نشاط ایرانیان است. مردم به دریا و 

کردند و به تنی میرفتند و در آنجا آبها میرودخانه
پاشیدند و این نیز ریشه در رسوم یکدیگر آب می

بسیار کهن و پیش از زرتشت دارد. از طرفی این روز 
دانند و آن را را روز پیروزي ایرانیان بر تورانیان می



1398، تابستان 27پیاپی ،، سال هفتم، شماره دوم»هاي ادبی و بالغیپژوهش«فصلنامه 100

گویند این روز و این دهند. میبه منوچهر نسبت می
ماه به نام همان تیري است که آرش کمانگیر پرتاب 

ود سرزمین ایران را دیگربار تثبیت کرد. کرد و حد
آرش در زمان پادشاهی منوچهر به دست افراسیاب 

) 170: 1391(سالمی فیه،تورانی گرفتار شد.
ماه ابن فقیه تاریخ این جشن را دهم فروردین

ضبط کرده است. همه روایات درباره این جشن، 
حاکی از تقدس آب و اهمیت ویژه آن و لزوم بارش 

ها و مراسم آن بوده است.ه هنگام و آیینباران ب
)169: 1383(رضی، 

آب زور
یکی دیگر از مراسم و اعیادي که در میان زرتشتیان 

باشد که در این آیین می» آب زور«مرسوم است، آیین 
(فشرده گیاه هوم) را با آب مقدس، موبدان پراهوم

آمیختند و با خواندن سرودهاي اوستایی، آن را می
ساختند و براي بزرگداشت و تقدس آب، میمتبرك

کردند.ها نثار میسارها و رودخانهآن را به چشمه
رضی ؛ 351: هاي ایران باستان(گاهشماري و جشن

)33: 1388سپه وندي،؛ هاي آبهاشم جشن

نوروز
.هاي ایرانیان استترین جشننوروز یکی از کهن

اي دالیل پیدایش چنین روزي به باورهاي اسطوره
گردد. در واقع نوروز، روزي بود که ایرانیان بر می

اي جمشید کار سر و سامان دادن به جامعۀ اسطوره
ایرانی را به پایان رسانده و روزگار نوي را براي 

آمده است:شاهنامهدر .ایرانیان پیشکش آورده بود
جهان انجمن شد بر تخت او

فرو مانده از فره بخت او

افشاندندبه جمشید بر گوهر 
مر آن روز را روز نو خواندند

سر سال نو هرمز فرودین
بر آسوده از رنج تن دل ز کین

بزرگان به شادي بیاراستند
می و جام و رامشگران خواستند

چنین جشن فرخ از آن روزگار
بمانده از آن خسروان یادگار

)1387:1/21(فردوسی،
د هاي ایرانی این روز، روزي بوبر اساس اسطوره

که ایرانیان تمدن را آغاز کردند و از زندگی ابتدایی 
ویز کیهانی، سومین دلیل برگزاري ادور شدند. دست

نوروز است که رنگ و بوي مذهبی به خود گرفته 
است. بر اساس باورهاي ایرانیان کهن، آفرینش جهان 

عتوسط اهورامزدا در این روز به پایان رسید. در واق
سپس آب، زمین، گیاهان، اهورامزدا نخست آسمان،

جانوران و در پایان انسان را آفرید. بر این اساس 
گرفتند و به آن ارج می ایرانیان نوروز را جشن می

چرا که هستی آفریده و انسان، به تکامل رسیده ؛نهادند
)29: 1389(صالحی، بود.

گیرينتیجهبحث و 
فرهنگ عامیانه، فرهنگی بنیادي و جوشیده از 

ي پاك و صمیمی است که عدالت و صداقت هاقلب
ها و زند. در این فرهنگ اندیشهدر آن موج می

هاي گوناگون ة بشر دربارة پدیدههاي روزمرتجربه
ترین عناصر و آب یکی از مهم.نمود یافته است

ها در زندگی بشر است که در تار و پود زندگی پدیده
هاي حظهانسان از آغازترین ل.و افکار او رسوخ دارد

بخش به حیات دریافت که باید به این عنصر حیات



101جایگاه آب در فرهنگ و ادب عامه/ سیده آمنه حسینی جهانگیر، فاطمه فخري

دیدة تقدس بنگرد تا بتواند با حفظ آن، زندگی خویش 
بر این مبنا تالش کرده است تا در .را پایدار گرداند

هاي خویش را در طول حیات خود آرزوها و آرمان
هاي ملی و حتی قالب باورهاي دینی و مذهبی، اندیشه

ي عامیانه با آب پیوند بزند و از هاخرافه و نگرش
هاي متعددي دد. ایرانیان جشننعمات آن برخوردار گر

دربارة آب داشتند و به این وسیله شادي خود را از 
رو از اینکردند. داشتن آب در سرزمین خود آشکار می

هاي ایرانیان هاي وابسته به آن در اندیشهآب و پدیده
ران و نویسندگان، هاي شاعباستان، شعرها و نوشته

ه و شفاهی مردم و فرهنگ عامیانه گفتارهاي روزمر
نمودهاي گسترده و قابل توجهی یافته است. 
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