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 هند و تاستان ایران ادیان در تاران و آب اسطوره
 

 اسدزینة تنی

 ایطاى تْطاى، تْطاى، آظاز تحقیقات ػلَم زاًطگاُ ػطفاى، ٍ ازیاى زکتطی زاًطجَی

 

 چکیده

ّای کْي تاستاًی ذصَصاً ایطاى ٍ ٌّس اظ جایگاُ تسیاض هقسسی چْاض ػٌصط طثیؼی آب، آتص، َّا ٍ ذاک زض تیطتط آییي

زاضًس. قائل ضسى تقسس ٍ حطهت تطای ّط پسیسُ طثیؼی حکایت اظ حضَضی اساسی ٍ تٌیازیي زض شّي ٍ تاٍضّای اًساى تطذَض

کٌٌسگی است ٍ ّوچٌیي تِ ػٌَاى هحافظ چیعّای ذَب زض هایِ آفطیص ٍ هظْط پاکی ٍ پاکچٌاًکِ آب تِ ػٌَاى تي .زاضز

لگَّا ٍ ًوازّای اساطیطی هْن تاضید تاستاى تطط است. چٌاًکِ حواسة ضَز. آب اظ کْي اهقاتل ًیطٍّای اّطیوٌی زاًستِ هی

زض کتاب هقسس ظضتطتیاى اٍستا زض زٍ  ؛ ٍگوص، طَفاى ًَح، جستجَی اسکٌسض تطای آب حیات ٍ... حَل هحَض آب استگیل

سایاى اظ آب ٍ زض ترص هْن تِ ًام آتاى یطت ٍ تیطیطت زضتاضُ آب سري ضفتِ ٍ ّوچٌیي زض ٌّس اساس آفطیٌص جْاى ٍ ذ

آب فطض ضسُ است. ٍجَز ایعز تاًَاى قسضتوٌسی چَى آًاّیتا زض ایطاى ٍ سطسَتی زض ٌّس زلیل زیگطی تط ایي تقسس ٍ اّویت 

است. زض ایطاى تا تَجِ تِ پسیسُ ذطکسالی کِ اظ گصضتِ زٍض گطیثاًگیط ایي سطظهیي است تقسس ٍ اّویت آب اهطی زٍض اظ 

ّا ضا هْطیِ حضطت ظّطا ّای کْي، ایي تقسس زض غالة ٍقایغ ػاضَضا ٍ یا آبسالم ٍ هٌسَخ ضسى آییيشّي ًیست کِ تا ٍضٍز ا

)ظ( زاًستي ازاهِ پیسا کطز. ضایاى شکط است کِ زض ٌّس تا ٍجَز تاضش فطاٍاى ٍ ضٍزّای پط آب تعضگتطیي اجتواع هصّثی 

 ضَز.جْاى تطای تقسس ضٍز کٌگ تطگعاض هی
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