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  چکیده

که همواره منجر به پرستش  هاي اطراف، نظرگاه خاصی بودیدههاي نخستین به عناصر و پدنگرش انسان
آرامی و رام بودن طبیعت را  و گاهی خشم و خروش طبیعت یا نا است ها شدهآنها در قالب ایزدان و الهه

 و   هاي هندو بعد از جدایی آریایی ها نبودها، خالی از این دیدگاهنگرش آریایی. انددادهنسبت می به آنها
رو روبها با تغییراتی و برخی نگرشآنان باقی ماند  اروپایی، برخی باورها در اندیشه و هند ایرانی از شاخه 

آتش، آب، هوا و  توان به چهار عنصر طبیعت یعنیرانی میای هايهاي خاص آریاییاز جمله نگرش. دش
 کند ورا بیان  ییهاتواند نگرشخاص، می بر روي برخی از این عناصر در دورهتحقیق . خاك اشاره کرد

بنابراین هدف از این پژوهش  آورد؛هاي قبلی و بعدي این قوم، به وجود زمینه را براي مقایسه با اندیشه
دالیل که با ذکر ویژگی و کاربرد آنها، جایگاه چهار عنصر آتش، آب، باد و خاك در اوستا است  بررسی

ها ها و یشتیسنمتن گاهان، منابع مد نظر، . شودبارز و آشکار می امروز به اهمیت این عناصر از قدیم تا
  .است

  خاك، چهارآخشیجآب، آتش، باد، :هاي کلیديواژه
  
  مقدمه - 1

و در این نگرش، چهار عنصر اصلی حیات  داد پیرامون خود اهمیت بسیار می از دیرباز آدمی به طبیعت
هاي متفاوتی  است؛ چهار عنصري که با نام  تري در زندگی داشته یعنی آب، آتش، باد و خاك نقش پررنگ

اي گونه ها بهها در اسطورهنگاه انسان. دیکسانی داری ، اما بار معنایاست در میان مردمان گیتی ظاهر شده
، آنها را سرآغاز هستی به عنوان ایزدان هاي متقدم، به دلیل اهمیت و ارزش این عناصرکه انسان بود
ها نکشد، بلکه ، تصور پدیدآمدن ایزد به آسمانهاي اطراف باعث شدحصار آبالنهرین در بین. دانستندمی

 3پدرآپسو. همه جا آب و مه و ابر بودابتدا «: ها آمده استدر اسطوره چنانچه. پدید آیدها از درون آب
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  هاي شور حکمرانی برآب (Tiamat) 1تیامت هاي شیرین فرمان راند و مادرتجسم یافت و بر آب
 ). 301: 1379 ،2رزنبرگ(» کردمی

هاي از آب 3اقوام خداي هلیوپولیس. هستیمرو ل رود نیل، باز با جایگاه آب روبدلی در بین مصریان به
و ایران آتش یا آگنی به سه  هاي هندییدر بین آریا). 33: 1379، ایوانز(اقیانوس سر برآوردند  آشفته

در آسمان به صورت خورشید، در جو به صورت آذرخش و در زمین به صورت آتش معمولی  صورت یعنی
بلعد، گذارد و می با دندان تیز که دشمنان را در دهان می را به صورت فردي 4آگنی. تجسم یافته است

  .ندبود 6و سوریا 5گروه او وایو). 83: 1381، ایوانز(و از خدایان طراز اول است ا. نمودندتصور می
ها بعدها با جدایی از هندي. ندها نگاه خاصی به این ایزد داشتآریایی. ان تجسم باد استهموایو 

. دانندمیو فرزند زمین و آسمان  7آنان آتش را برادر ایندرا. آتش توجه زیادنشان دادند ها، باز بهایرانی
 ها و وادارندهقربانی هنتقال دهنداو ا. همیشه جوان و واسط خدایان و انسان استن، ایندرا داراي هفت زبا

آتش مقدس خانواده که خدایان بزرگ  8آتش گارهپتی: هاي ایرانی همچونآتش. ها استمردم به نیایش
شد و آتش مقدسی که از آتش جاوید کانون خانواده برداشته می 9کردند، اهوانیهآن را نگهداري می

هاي سروده گزیده(ند، منسوب به ایندرا هستند کردسومین آتش که به سوي جنوب روشن می 10دکشینا
  ).83: 1372ودا، ریگ

است  هابخش خدایان و انسانخداي طبیعت نیست، بلکه دم او زندگیاین الهه تنها در نقش یک 
از پنج ) 11، بند17هات(در یسنا . شودها هم این تعلق به آتش دیده میدر بین ایرانی ).23: 1381، ایوانز(

   ،وازشیت - 4 ،اوروازیشت -3 وهوفَریان، -2 ،سوِنگبِرِزي -1 است میان آمده نوع آتش سخن به
  .11)511: 1380پورداوود، (سپنیشت -5
و  اش در آسمان قرار داردی است که سرچشمهسونگهه به معنی آتش بسیار سودمند، آتش مقدسبرزي -1

  .استها از پرتو آن آتش مقدس سوزد و آتش آتشکدهدر برابر اهورامزدا می
  .آن زندگی جریان دارد وهوفریان، آتش غریزي است که در بدن انسان و حیوانات مشتعل است و از -2
  . کندشود و دیوان را دور میان پخش میگاه آسمکه در پهنه استآتش آسمانی و برق جهنده وازیشت، -3

                                         
 .هاي بابلی و سومريهاي افسانهایزدبانوي دریاها و اقیانوس: )Tiamat( تیامات 1

2 Rosenberg, D. 
 .نام یکی از شهرهاي مهم مصر باستان)  Heliopolis(هلیوپولیس 3
 .ایرانیوایزد آتش از خدایان باستان هند)  Agni(آگنی 4
 .ایرانی است که داراي دو وجه خوب و بد است و ایزد باد از خدایان باستان هند )vayu(وایو  5
 .وداییرترین خدایان ترین و مشهواز مهم) روشنایی بزرگ( )suriya (سوریا 6
 .نام اوست یکی از بزرگترین خدایان هندي و فصلی از کتاب ریگ ودا به) īndrā(ایندرا 7

8 Garhapatya 
9 Ahavaniya 
10 dekshina 
11 Berezisaveng, Vohufaryan, Orvazesht, Vazesht, Spinesht  
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  .نمایدسوزد که در اثر سایش، تولید آتش میاوروازیشت، آتشی که در نباتات می -4
  ).90: 1369ادگی، فرنبغ د(سوزد در مقابل اهورامزدا می 1سپنیشت، آتشی که در گرودمان -5

آنها  ها در نظر حکماي یونان اصل و پایه هستی بر پایهتوان گفت چهار عنصري که بعداز این رو می
  .است  هم داراي جایگاه و ارزش بوده) ایرانیان(هاي گذشته ، در بین انساناست نهاده شده

  شرح مسئله - 1-1
چهارارکان، چهار آخشیج، مواد اربعه، اجساد اربعه، ارکان اربعه، (هاياشاره به عناصر چهارگانه که با نام

شود، شناخته می، )ذیل واژه عناصر اربعه: لغت نامه دهخدا() امهات اربعه، اسطقسات اربعه و چهار گوهر
hu« هستند که در متون یونانی به  آتشو  خاك، هوا، آبچهار عنصر  le« در متون فارسی میانه به ،

»zahagan «شود هاي متفاوت بشري گاهی تعداد این عناصر کم و زیاد می در مکتب. مشهورند .
با الهام از .) م.ق 624-565( 2تالس. دانستند جهان می این عناصر را عنصرهاي سازنده یونانیان باستان«

مصریان باستان در باب پیدایی جهان و نیز با توجه به محیط دریایی زادگاهش،  هاقیانوس و آموز هاسطور
به .) م.ق 610-545( 4انکسیمندر .)12: 1368ارسطو، (»آغازین و همگانی دانست ه، آب را ماد 3میلتوس

  .را منشاء و اساس هستی دانست) پایان و نامحدودبی( 5اپیرون هوحدت مادي اعتقاد داشت و ماد
). 13: 1368ارسطو، (آورد شمار با اعتقاد به باور عمومی طبیعییون هوا را اصل وجود به 6انکسیمنس

با زردشت مطابقت داشت و آتش را جوهر اصلی جهان دانست و از  .)م.ق 540-475( 7نظریات هراکلیت
نوایی ناپایدار جهان همسکون با ذات متغیر و ثبات و بیشکل، بیاي بیآتش به عنوان ماده خواصنظر او 

جاي یک  آغارین را بسط داد و به هکهن ماد هبود که نظری 8اما این امپیدوکلس). 13: 1368ارسطو، (دارد 
آتش، آب، هوا و خاك را عناصر اصلی دانست و بدین گونه وحدت  هیک عنصر بنیادین مواد چهارگان

ناصر ع.) م.ق 384-322(یدگاه ارسطو از د).  15: 1368ارسطو، ( مادي را به کثرت مادي بدل کرد 
وي آنها را به ترتیب ثقل خویش؛ خاك، آب، هوا . و قابل تبدیل به یکدیگرند چهارگانه تغییر ناپذیر نیستند
از سویی دیگر ). 22: 1368ارسطو، (اندزمین را همانند کراتی دربرگرفته و آتش برشمرد که اطراف

خود، اجزاي تن آدمی و موجودات را ارکان یا عناصر چهارگانه  سینا، در کتاب قانون فیلسوفانی چون ابن

                                         
1 garōdmān 

  .ششم میالديشمند و فیلسوف نامدار یونانی سده ندا)  Thales( تالس 2
 . است) ترکیۀ امروزي(، شهر ایونیاي باستان، در غرب آناتولی بر ساحل دریاي اژه ) Miletus(ملَط یا میلت یا میلتوس 3
4 Anaximander  ششم و از شاگردان تالس و فیلسوف نامدار یونان باستان سدهدانشمند. 
اي بیکران که همۀ عناصر دیگر از ماده. خشکی استاي مشترك میان تَري و ماده) Apeiron (از نظر انکسیمندر، اپیرون 5

  .اندآن پدید آمده
6 Anaximenes ششم، آخرین فیلسوف از مکتب ملطی نشمند و فیلسوف نامدار یونانی سدهدا. 
7 Heraclitus داراي لقب فیلسوف تاریک و گریان. پیشاسقراطی از فیلسوفان ایونیایی دوره. 
8 Empedocles التقاط گرایان علم و  پس از فیثاغورس، بارزترین نماینده. گراییی مکتب چندگانهفیلسوف پیشاسقراط

 .عرفان بود
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حتی در سخن حکما و شاعران )  10: 1، ج1370ابن سینا، (گیر که خاك، آب ، هوا و آتش در نظر می
صحبت از چهار عنصر است ... فردوسی، ناصر خسرو، سنایی، مولوي و بعد از اسالم، مانند هایرانی در دور

 این پژوهش سعی کرده. دهد ماهیت وجودي خود و دنیاي اطرافش را نشان میکه کنجکاوي بشر به 
  .است بر مبناي اوستا، جایگاه و نمادهاي این عناصر را نشان دهد 

  پژوهش  هپیشین - 1-2
 ههایی به رشتولی نوشتهپژوهشی صورت نگرفته است، این چهار عنصر  به صورت خاص در موردکنون تا

ها یا حماسه و یا متون حکمی و عرفانی به هرکدام از عناصر توجه جداگانه تحریر درآمده که در اسطوره
  .توان به موارد زیر اشاره کردمی از جمله شده است

رهیافت به » نمادینگی آتش و بازتاب آن در متون اساطیري و حماسی«  هدر مقال )1384(واحددوست
حماسی ایران را هدف خود قرار  در متون اساطیري و ها و بازتاب آن اسطورهر نمود و نمادینگی آتش د

اي و حماسی آتش ارتباط نویسنده به این نتیجه رسیده است که بین کارکردهاي اسطوره. داده است
  .هایی شده استعمیق فرهنگی وجود دارد؛ هرچند در گذر زمان دچار دگرسانی

تحلیل نمادینگی عناصر خاك و باد در اساطیر و «اي با نام مقالهدر  )1388(قائمی، یاحقی و پورخالقی
نمادینگی عناصر متضّاد چهارگانه در اساطیر و تبلور آن در  ،ايبر اساس نقد اسطوره» فردوسی هشاهنام
 .این چهار عنصر بوده است هنویسندگان بر کارکرد نمادگرایان هتکی .را بررسی کردندفردوسی  هشاهنام

در پی ، »بررسی تطبیقی نمادینگی عناصر طبیعت در شاهنامه«در ) 1390(کفاشیکوشش و  همچنین
ند که پرباري شاهنامه از تأثیرپذیري فردوسی و کندوکاو وي در متون کهن ایران اثبات این نکته بود

 از. باستان و ملل دیگري همچون هند، چین و یونان است که اشتراکات اساطیري بسیاري با ما دارند
سویی، بنیان اساطیري و منحصر به فرد عناصر طبیعت در شاهنامه، یاریگر قهرمان حماسه در هر جایی 

  .از داستان هستند
ند سعی کرد» اساطیر ایران و هند آب در هبررسی تطبیقی اسطور« هدر مقال )1392(بارانی و خانی

ند نویسندگان به این نتیجه رسید .کنندهاي ایران و هند به طور تطبیقی بررسی عنصر آب را در اسطوره
 . هاي مادي استآفرینش هر دو قوم، جزو نخستین آفریده هکه آب در اسطور

 )2000(با نویسندگی فتحی حبشی» زردشت و چهار عنصر «نام  دیگري به زبان انگلیسی به همقال
چاپ شده که با نگاه علمی به چهار عنصر در پی اثبات این مسئله است که چهار عنصر مطرح شده در 

  . هاي زردشت داردارسطو و پیروانش، ریشه در اندیشه هاندیش
به را در متن خاص ایرانی پیش از اسالم جایگاه چهار عنصر  تا بودندبر آن  حاضر مقاله نگارندگان در

گونه که در همان .و اصل و اندیشه ایرانیان را در این زمینه نشان دهندصورت جامع بررسی کنند 
صورت آخشیج در اوستا چهار هشود، پژوهشی به صورت خاص در زمینگرفته دیده میهاي انجامپژوهش

ها، از پدیدهاي اما گاهی براي تحلیل اسطوره مد نظر بودکتاب اوستا  براي بررسی موضوع. نگرفته است
  .هایی ذکر شده استوي هم نمونههاي پهلمتن
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  ضرورت پژوهش - 1-3
اره به اندیشه که انسان را همو روندبه شمار میانگیز جهان امروزي هاي مرموز و شگفتعنصرها از پدیده

انرژي را مفهوم ماده و . است  هاي واال، توجه به حاالت مادهیکی از این اندیشه. دارندو تفکر وامی
، و مایع آب نمادي از حالت ،جامدحالت  هتوان از اعتقاد به عناصر چهارگانه برداشت کرد؛ خاك نمایند می

اثر . شوند را یادآور می ماده هگانبه این ترتیب سه عنصر نخست حاالت سه. است گازيهوا یادآور حالت 
- و بیانگر تغییراتی است که انرژي در ماده و حاالت آن به انرژيمفهوم  هآتش نمایند. دیگر آتش است

  . آورد وجود می
در متون . کردتوان از دیدگاه پیشینیان، برداشت  آسانی می ترتیب مفهوم ماده و انرژي را به بدین

-هایی ارائه شدهتوجه به زمان و برداشت نویسندگان، تعریف هاي ایرانی نیز بازبان هباستان و میان هدور
پرداختن به این امر در . دهدو جایگاه عناصر ذکر شده را نشان تواند میزان توجه، نوع توجه است که می

وجود  توان تصویرهاي بهداد و حتی می چهار آخشیج نشان خواهد ه، نگاه ایرانیان را به مقولاین متون
ها مورد ارزیابی و ها و یشتثبت شده در متون گاهانی، یسن ههاي بعد را با نگاه گذشتآمده در دوره

  .سنجش قرار داد
  عناصر چهارگانه - 2
 آتش  - 2-1

، فارسی  ātarš باستان اوستایی(، باستان  ātaxšمیانه فارسی ،  ȃ.tašآتش در فارسی  ههاي واژصورت
گاه  هایی که پرستش برطبق متون تاریخی اولین ملت). 30: 1393حسن دوست، (است ) ātaršباستان 

هاي  هایی نام برد که در میدان دان توان آتش مصداق بارز آن را می. آتش داشتند ایرانیان و هندیان بودند
اي ه نوشتههاي شاهان روزگاران قدیم یا در سنگ ، در پشت سکهن راتند و تصویر آافروخ جنگ می

، که معموال در میان آتشکده  زردشت، سه عدد آتشدان هکعب هدر سک. توان یافت شاهان هخامنشی می
در سمت چپ شخصى در حال عبادت و در جانب راست . اند جاى دارد، در باالى آتشکده نقش کرده

را طورى قرار   آتشدان. هاى اردشیر اول بهتر نمایان است در سکه  جزئیات آتشدان. شودمیپرچمى دیده 
پایه  فلزى در روى آن واقع شده و آتش مقدس در حال اشتعال در باالى سه هپای اند، که یک سه داده

  ). 234:  1368 ،1سنکریستن(نمودار است 
 وجود آمده گیر و غالب به همهاز آتش  2پایان بر طبق دیدگاه سنّتی، روشنی بی زرتشتیدر مکتب 

وجود آورد و سپس از آتش،  اهورامزدا از روشنی بیکران آتش را به«). 12: 1366 راشد محصل،(است  
ها در منابع یونانی، عنصر اصلی پدیده). 41: 1369دادگی، فرنبغ(از هوا، آب و از آب زمین را آفرید  ،هوا

آب است هعنصر اصلی همه چیز یک قطر«د امپیدوکلسبرطبق تئوري جدی. آب است

                                         
1 Kristensen, A. 
2 Asar-rōšnīh 
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 ab srisk e ه انسان و حیوان که از آتش  هجز تخمه بشکی، ایرانیکا، ذیل مدخل (» استاولی
  ).آتش

مجوس، بستر  هزرتشت، قبل هدهقان، قبل هجمشید، قبل هدر زبان شعر در متون ادبی از آتش به قبل
 دهخدا،( اند که این اسامی نشان از اهمیت این عنصر دارد و غیره تعبیر کرده 2نیخزر ه، تخت1سمندر
  ).، ذیل مدخل آتش1336

 3ها /   129: 12بند  2ها /  121: 12بند1ها (شود  یده مید3آتش که بیشتر با نام آذر پسر اهورامزدا
ندارد،  اما در سراسر متون ها، یشت خاص خود را ، به مانند سایر یشت)142: 17بند 4ها /  136: 14بند 

و در خرده ) 62ها (خورد؛ مثال در یسنا بخشی به نام آتش نیایش وجود دارد  اوستایی نام آن به چشم می
داوري « هاسطور ههمچنین آتش بن مای .)604: 1375 دوستخواه،(ستا به نام آتش بهرام نیایش استاو

  .)44: 1393 دادور،(عنصر در باور قدما نیستمیت این ارتباط با اهدانسته شده است که بی» ایزدي
در فرهنگ زرتشتی در روز نهم آذرماه به موجب هم نام بودن با نام ماه که آذر است جشنی بنام 

 .)344: 1386بیرونی، (آذرخش، آذرجشن نیز آمده است: ثلهاي دیگري م شود که با نام آذرگان برگزار می
پردازند و به آتشکده رفته  ها می مردم به افروختن آتش در خانه ،اندلیل نزدیک شدن زمست  در این روز به

اي اخگري فراهم کنند و براي تقدس و احترام و به موجب رسمی کهن هر خانواده و نذر و نیایش می
گان  توان به اردیبهشت هاي آتش می از دیگر جشن. سازد ور می خود را شعله هآورده و آتش زمستانی خان

شکلی از جشن (روز اشتاد از آذرماه، پنجه  4از ماه بهمن، هیرُم بو 10اردیبهشت، سده روز  از ماه 3روز 
  .)192: 1386بیرونی، (کرد بهمن و چهارشنبه سوري اشارهدر اواسط ) مهرگان

  
   باد - 2-2

، )*-vāta، فارسی باستان -vātaاوستایی  (، باستان wād، میانه  bȃdباد در فارسی  ههاي واژصورت
  ). 600: 1393دوست، حسن(است  -vắtaسنسکریت 

هایی  ایرانی اسم یکی از پروردگاران طبیعت است با ویژگی  و این عنصر در نزد اقوام آریایی هند
، واي خوب ) 5استویهاد(واي بد : شود خاص که بعدها نزد ایرانیان به دو بخش خوب و بد تقسیم می

 اما با. طوریکه واي، هوا، فضا و جو است و باد، نفس، باده ایزند ب، هر چند که واي و باد از هم متم)6رام(
  ).شکی، ایرانیکا، ذیل مدخل آتش( شکل جان نمود کردندشدند و به  هم ادغام

                                         
 .سوزدهاي کهن ایران، سمندر حیوانی متولد شده از آتش است که در آتش نمیدر بسیاري از افسانه. کنایه از آتش است 1
  .افروخته استکنایه از انگشت و زغال  2

3 Av. Atroputremahuremmazdam 
4 Hērumbōy جشن کهن ایرانی . در فارسی هیر به معناي آتش و بو به معناي باد در کل به معناي آتش پایدار باد است

 .که امروزه در شریف آباد اردکان یزد توسط زرتشتیان برگزار می شود
5Astwihād  
6 rām 
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وایو فضایی است که در باال جهان مینویی و در  است که در آنیشت  اوستا داراي یشت خاصی به نام رام
را به ) اهورامزدا(جهان، آفرینش خداوند  پایین، جهان مادي را در بردارد به عبارتی با جداکردن دو

آنِ موجودات  آنِ موجودات خوب و جهان مادي از جهان مینوي از(کند  مخلوقات نیک و خبیث تقسیم می
داراي بوي (از گیاه مخصوص ایزد باد یعنی واترنگبوي  24 هربندهش فق 27در فصل ). شود بد می
. ، نام برده شده استشودنیز نامیده می )عربی هبادرنجبوی( فارسی هکه امروزه بادرنگبوی) بادرنگ

 »دي به آذر«نعناع و منسوب به ایزد نگهبان روز هشتم هر ماه شمسی  هبادرنگبویه گیاهی خوشبو از تیر
  ).80 :1331پورداوود، (آورد زداید و شادي و سالمتی میو رنج را می است که گویی باد غم

اي « .است ذکر شدهجا  در یک) استویهاد(وایو با دیو مرگ  ،5در متن اوستایی وندیداد فرگرد 
بسته افگند و بد واي او را چنین فروکشد استویهاد است که آدمی را به بند میآب هیچکس را نمی...دادار
  .)118: 1382، 1دارمستتر(» ...سوزاندجان وي را می آنگاه آتش تن و...اي دادار «/»...بردمی

روان پرهیزکاران پس از  هبه شکل بادي خوشبــو که به پذیر 7 هفقر 2هادخت نسک فرگرد  در
باد  نماید کهبوهاي خوش دریابد و او را چنین می ...روان مرد پاکدین...«. شود آید ذکــر می مـرگ می

  و مرد پاکدین را چنین  »./ بوتر از بادهاي دیگروزد، خوشسوي وي میه معطّري از نواحی جنوبی ب
 »...بوترین بادوزد این خوشجا میاز ک) چنین گوید(نماید که این باد را به مشام خود دریافته باشد می

  .)511: 1377پورداوود، (
با ایزد  47 هو فروردین یشت فقر 4 هشن یشت فقر، ر9 ههاي متفاوتی همچون مهریشت فقردر یشت

) دسته هماوردان(به آن یکی از دو «. هایی چون زبردست و پیروزمند دارداست و صفتمهر یکجا آمده 
 2دامویش اوپمن که از طیب خاطر با منش نیک و اعتقاد حقیقی نماز آورد مهر به همراهی باد پیروزمند و

  )427/567/70 :1377پورداوود، ( »)به همان طرف روي آورد(
یره شدن بر دیوان به یا برطبق اسطوره تهمورث از شاهان و نامداران اساطیري از باد خواست که براي چ

  .)140: همان(او کمک کند
هر ماه برطبق تقویم زرتشتی بادروز نام دارد که در شهرهایی از ایران مثل قم یا اصفهان در  22روز 

 نام دارد مردم در این روز به جشن و پایکوبی» باد بره یا کژین«شده است که  میاین روز جشنی برگزار 
شود در روز باد به  از تیرماه برگزار می 13یا جشن تیرگان که روز ). 352: 1386بیرونی، (پرداختند می

ش نامیدند که اشاره به داستان اساطیري آر جشن می» تیرو«رسید و زرتشتیان این جشن را  پایان می
  ).334: همان(کماندار دارد 

   آب - 2-3
، سنسکریت  )-āp، فارسی باستان  -āp: اوستایی(، باستان āb، میانه bȃآب در فارسی  ههاي واژصورت

p-á   1: 1393حسن دوست، (است( .  

                                         
1 Darmistiter 
2 Damuyesh_Upamana 
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یونانی دانان ، تا آنجا که مورخین و جغرافیبودو از تقدس برخوردار نزد ایرانیان همواره محترم  عنصر آب
  :ندسترابون به این نکته اشاره کردچون هرودوت و ا

اندازند و دست و روى خود را  کنند و آب دهان در آن نمىها در مجارى آب ادرار نمی پارس
زیاد قائل  عکسِ ما، براى مجارى آب احترامرب. دهند که کسى چنین کندشویند و حتى اجازه نمی نمى

کنند در کنار چشمه یا رودخانه که براي آب قربانی میهنگامی). 221و  220: 1382،  1 /هردوت(هستند
ایرانیان قدیم ). 324: 1382استرابون، (کنند و بسیار مراقبند که آب با خون آلوده نشود گودالی حفر می

است  بوده) ناهید(گماردند که ایزد آب ایزدبانو اَردویسورآناهیتا براي هر کدام از مقدسات خود موکّلی می
در بندهاي متفاوت از این یشت دیده . یشت در وصف این ایزد استکه متنی از اوستاي نو به نام آبان 

برده شده که به وي متوسل است و از پادشاهان و نامدارانی اسم  شود که ناهید توصیف و ستوده شدهمی
  .)166: 1370پورداوود، (ند  کرد شدن آرزوهایشان قربانی می ند و در کنار رودها براي برآوردهشد می

آسانی به صفاتی چون فزایندگی و باروري رسید که خاص عنصر   توان به در توصیف این ایزد بانو می
هاي مینوي دیگر هم در رابطه با آب این خویشکاري برخی از شخصیت  بر  عالوه. استحیات بخش آب 

و در روز ششم از  زرتشتیدر دین  .استاست مانند فروهرها یا حتی خرداد امشاسپند که نگهبان آب  بوده
شود که از آداب و مراسم این جشن  ان برگزار میزرتشتیماه خرداد جشنی به نام خردادگان در میان 

توان به جشن  می استها که مرتبط با آب  هاي دیگري از این نوع جشن از نمونه. شوي ویژه استوشست
:   1389رضی، ( استآبانگاه در روز دهم از ماه فروردین اشاره کرد که مراسمی در تقدیس آب و باران 

169.(  
اگر در این روز باران ببارد آبانگاه مردان است یعنی مردان باید «رونی نقل کرده است که ابوریحان بی

روند و این عمل را مبارك و شگون  ها در آب میوارد آب شوند و اگر باران نبارد آبانگاه زنان است و آن
  .)256: 1386بیرونی،(» دانند می

- ه نام آبانگان برپا میجشــنی بروز دهـم، برخورد روز آبان و ماه آبان یعنی  زرتشتیدر فرهنگ 
) آفریجگان(نام آبریزگان  جشنی به» انیران روز«ام از ماه بهمن  روز سی .) 340 :1386بیرونی،(شود

افتد  شده است که در روز سیزدهم تیرماه نیز که جشن تیرگان نام دارد عملی مشابه اتفاق می بــرگزار می
این  پاشند که یکدیگر از فرط شادي آب می  شود که مردم به به عبارت دیگر در این روز جشنی برپا می

  ).353: 1386بیرونی،(اي تاریخی دارد عمل پیشینه
 هان که گاهنبار نام دارد گاهی نیز بزرتشتیمیان   ش در ایران باستان و درآفرین ههاي ششگاناز جشن

، ذیل مدخل معین(استآفریده شدهوجود دارد که آب در این گاه ) میان تابستان(» گاه میدیوشهم«عنوان 
  .)گاهنبار

  خاك  - 2-4
حسن دوست، ) (-āika*، فارسی باستان  -āiاوستایی (، باستان  xȃkخاك در فارسی  ههاي واژصورت
، فارسی باستان  -zǝmainaاوستایی (، باستان  zamīk، میانه  za.mīnفارسی /  ،)1955: 1393

*zamaina-) (،2789: 1393 حسن دوست.(  
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در تقویم ) 44: 3بند  42ها (ت شود و معموالً با آسمان همراه اس این عنصر بیشتر به اسم زمین ذکر می
از  24 هفقر 27در بندهش فصل . ماه موسوم به نام این دو ایزد مقدس است 28و  27روزهاي  زرتشتی

  ، گل مخصوص زامیاد ایزد زمین نام برده )کرکم ( گیاه نعناع، مخصوص ایزد آسمان و گل زعفران 
بسیار  خاك مانند سه عنصر قبلی نزد ایرانیان. اند طور یکسان مقدسه چون در مزدیسنا هر دو ب. شودمی

در  9 هدر فروردین یشت فقر. شود دلیل فوایدي که براي آدمیان دارد بسیار ستوده می مقدس است و به
» hūdāh«است و داراي صفت  رساند صحبت شده مورد فوایدي که زمین براي آدمی دارد و سود می

بلند و پهن را که حامل ) زمین(زمین فراخ اهوراداده را، این ) دارمنگاه می...(« .استیعنی خوب آفریده 
  .)60: 3بند 42ها ( »)...است(ست که حامل جهان مادي ا بسی چیزهاي زیبا

از  13 هیشت فقر ، فروردین95 ه، مهریشت فقر8 هیشت فقر در چند یشت اوستایی همچون تیشتر
وقتی ... «. شود میبرده اند تا از خاك و سپهر محافظت کنند نام ایزدانی که از زمین و آسمان اراده شده

... مهر / )343: 3بند 42ها ... (دار در میان زمین و آسمان پرتاب شوندشکل ستارگان دنباله به) هاپري(
میان زمین و آسمان در میان دو گوهر /  )477: 3بند 42ها (بنگرد) است(در زمین و آسمان  آنچه

ن دوران کهن، پیش از از طرفی زن ایزدا .)62 :3بند 42ها ( »...دروغ جاي گزیند) انگره مینو, سپندمینو(
هاي اجتماعی باران و سال نیک بعدها در اثر دگرگونی هشت به دلیل صفت باروري و آورندآوري زرتدین

 1385، سرکاراتی(ر و اغواگر بود تغییر شکل دادندو نوکیشی به پري که نماد موجودي اهریمنی، جادوگ
در تقویم زرتشتی دو روز . یشت خاصی براي خود ندارد ،ین عنصراما باید خاطرنشان کرد که ا). 7:

روز بیست و هشتم که زامیاد : 2روز پنجم که سپندارمذ است : 1دهد  متفاوت را به خود اختصاص می
  . است

بهمن خورشیدي  29برابر با » اسفندگان«توان از جشن  در مورد جشن مخصوص به عنصر خاك می
گیرند که  زنان مورد تقدیر قرار می این روز که جشن زنان نیکو استدر . اسفند تقویم زرتشتی نام برد 5و 

مده است که وقتی در زاداسپرم آ .)355: 1386بیرونی، (دارد) ایزد زمین(سپندارمذ اشاره به ایزد بانو 
) زمین(کیومرث مرد، به سبب سرشت فلزي او هشت نوع فلز از اندام او پدید آمد که زر را سپندارمذ 

  ). 49: 1366،راشدمحصل(پذیرفت و چهل سال در زمین بود 
 استوابسته به عنصرخاك ) پایان تابستان(» گاه شهم پیته«جشن  ،)گاهنبار(گانه  هاي شش از جشن

  .)41: 1369فرنبغ دادگی، (است  شده  زیرا گاهی است که زمین در این زمان آفریده
  مستندات عناصر چهارگانه - 3

  .استکنیم که نام این چهار عنصر برده شده به مستنداتی اشاره میدر ادامه 
  گاهان - 3-1

شود داده میبرطبق متن گاهان سخن از رضایت و خشنودي است که توسط روح و آتش به بندگان 
  ).60: 1991هومباخ، ) (3بند  31هات (
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).  19، بند 31هات ( شود همچنین از برقراري تعادل در جهان به روشی نیک توسط آتش سرخ اشاره می
 .) 61 :1991هومباخ، (

هاي شود و براي قدرتمندي آتش از طریق راستی و کمکدر جایی دیگر به اهورامزدا خطاب می
طرفداران و حامیانش و صدمات آشکاري که به دشمنانش در نتیجه اعمال بد خودشان  بیشتر و زودتر به

 .)105 :1991هومباخ، ( ،) 2، بند 34هات ( شود د صحبت میرسمی
 
  هفت هات - 3-2

هایی دارد مایه با گاهان تفاوتاي جدا از گاهان است و از نظر مضمون و درونگرچه مجموعههفت هات 
روي هفت  در پژوهشی بر) 3-1: 1382(میرفخرایی. نگارش و زبان با گاهان همسو است هاما از نظر شیو

مرگان مقدس که شامل پنج هستی یابی به نیکی، نذر و نیایش آتش، بیآنها را دست ههات، درون مای
ت اندیشی که با راستی و اهورامزدا  تعداشان به هفنیک، شهریاري، دین، شادي، درست هاندیش(ایزدي، 

  .شمردبرمی هاتحاد اهورامزدا و اشه و ستایش، ستایش ایزدبانوان و آبها، روان چارپایان و انسان، ا)رسدمی
 :استشدهزیر اشاره به نکات  عنصر آتشدرباره  هفت هاتدر این 

: 1، بند 36هات (شوند نزدیک می) اهورامزدا(توسط آتش و همراهی با اوست که بندگان به خداوند 
121.(  

شود که خوشایندترین و شادترین موجــودات اهورایی است و از او به آتش اهورامزدا خطاب می
در جایی دیگر از این متن اشاره به  ).121: 2، بند 36هات (شود که با مومنان  شریک شود خــواسته می

ك است و داراي راستی و حقیقتاً متعلق به اهورامزدا است، متعلّق به روح پا شود که آتش بهاین می
بینیم که اهورامزدا و آتش که متعلّق به اوست همچنین می ).121: 3، بند 36هات (ست ا هازیباترین نام

شود که توسط راستی است که گرماي آتش گیرند و ذکر میدر کنار یکدیگر مورد ستایش قرار می
جز آتش و افکار اهورامزدا  که بهاین. )140/  136:  9 و 4، بندهاي 43هات (شود محکم، قوي و شدید می

شود یا اینکه توسط چه چیزي از مؤمن در برابر افراد فریبکار توسط کدام اعمال راستی تغذیه می
 ).7:181، بند 46هات (شود افظت میمح

است که  هایی از متن آمدهدر قسمت. است هایی است که از اهورامزدا در متن پرسیده شدهاینها پرسش« 
وجودات را در گیتی توزیع اند مزدا از طریق روح پاك و با کارهایی خوب که براي آتش انجام شدهاهورام

 .)194: 6، بند 47هات (»کندمی
وجودات گیتی و از طریق آتش سرخ و فلز گداخته است که اهورامزدا در تقسیم خشنودي خود به م«

  ).226: 9، بند 51هات (»کندتعادل برقرار می
 :عنصر آب، خاك و باد اشاره به این موارد شده است که در مورد

شنی و زمین و همه ها و گیاهان خوب، رودلیل که خالق آب این اهورامزدا مورد ستایش است به«
 .)146: 1، بند 37هات (»چیزهاي نیک است

  ).147 :1، بند 38هات (»موجودات است دلیل اینکه در بردارنده ستاید بهدر جایی زمین را می«
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- و به است و براي شنا کردن مناسب دهد که شیرین و تمیزرار میهایی را مورد ستایش قهمچنین آب
شود که بینیم که خطاب به اهورامزدا پرسیده میدر متن می. )147: 3، بند 38هات (خوبی جریان دارند 

  دارد و چه کسی ن نگه میچه کسی است که زمین را در پایین نگه داشته و آسمان را در باال از افتاد
، بند 44هات (است غ کردهکند و چه کسی باد و ابرها را به هم جفت و یوها و گیاهان را حمایت میآب
  راستی دور و جدا  دیگر اینکه توسط باد است که آسایش و راحتی از مهاجمان فریبکار به). 149: 4

شود زیرا کسی که خالق گاو، آب، گیاه و ستوده میدر پایان اهورامزدا  ). 243: 6، بند 53هات (شود می
 ).225: 7، بند 51هات (ر چیزها از طریق روح پاك استدیگ

 ها یسن - 3-3
و شده از چهار عنصر مقدس نام برده در آن که مکرراً  استهاي زرتشت یکی دیگر از منابع غنی  یسن

  .است مورد ستایش و نیایش قرار داده آنها را 
ها آذر پسر اهورامزدا خطاب  در اکثر یسن :ها داردرنگ در یسنعنصري است که حضور پرآتش اولین 

 5بند  1هات ( »هاآتش هآورم از براي تو اي آذر پسر اهورامزدا با همجاي میدهم و بهنوید می«شود  می
 »...آتشها ها با همتو اي آذر پسر اهورامزد کنیم بهرا چنین نذر می...) میزد, هوم(اینک آنها «)/ 117: 
آورم از براي اردیبهشت و آذر جاي میدهم و بهنوید می«و در کنار اردیبهشت ) 140:  9بند  4هات (

کنیم به اردیبهشت و به آذر میاینک آنها را چنین نذر «) / 116:  4بند  1هات ( »اهورامزدا
خواستار ستاییدنم تو را اي آذر پسر «. شود داده ســتایش میآب مزدا ).142:  17بند  4هات (»...اهورامزدا
 »اي مزداداده وگیاهان مزداداده راههاي نیک و همه آبخواستار ستاییدنم آب ،آتشها هبا هم ،اهورامزدا

هاي ها و آبذر پسر اهورامزداي پاك با همه آتشآبا این زور و برسم ترا اي «) / 136:  14بند  3هات (
در جایی دیگر از هیزم و بوي  ).130:  12بند  2هات ( »ن مزداداده پاك را خواستار ستاییدنمنیک بهتری

هیزم و بوي را خواستار ستاییدنم از براي خشنود ... »کنند شود که براي خشنودي آذر برپا می نام برده می
که آذر اهورامزدا با  شود همـچنین دیــده می .)137:  21بند  3هات ( »ساختن تو اي آذر پسر اهورامزدا

هات ( »...خوانمیار عزیز و مفید را می ،رد ،آذر اهورامزدا را. »شود صفت رد، یار عزیز و مفید، خوانده می
  . )189:  2بند  13

در یک قسمت از یسنی خاص سخن از تقسیم نیکی از خرد مقدس که توسط اهورامزدا به دستیاري 
تو به دستیاري آتش نیک  ،اي مزدااهورا ،از این خرد مقدس. »آید گیرد به میان می آتش صورت می

  .)201:  7بند  18هات ( »...تقسیم خواهی کرد
  :است طور پراکنده اشاراتی به حضور سه عنصر دیگر شدهه هاي دیگر بدر یسن

خواستار اپم نپات تیز اسب را  )...با این زور و برسم(«در جایی تنها آب مورد ستایش قرار گرفته است 
و در جایی دیگر در کنار ) 127 : 5بند  2هات ( »هاي مزداداده پاك را خواستار ستاییدنمستاییدنم و آب

هاي با این زور و برسم آب ...با این زور و برسم ترا اي آذر پسر اهورامزدا خواستار ستاییدنم»آذر است 
  ).129:  12ند ب 2هات ( »...نیک بهترین مزداداده پاك را خواستار ستاییدنم
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اند یعنی زمین در کنار باد و  شود که هــر سه عنصر با هم آمده یده می ها د هایی از یسنحتی در قسمت
آن  ها و این زمین وها و گیاهها و زمیناین آب...خواستار ستاییدنم »اندآب مورد ستایش قرار گرفته

  ).137:  18بند  3هات ( »...آسمان و باد پاك
هوم را خواستار ستاییدنم از براي ...»شود اشاراتی به فشردن هوم براي خشنودي آب میهمچنین 

» شود که آب با زور و برسم ستوده می یا این ،)132:  3بند  3هات ( »...هاي مزدادادهخشنود ساختن آب
  ).130:  16بند  2هات ( »...ها را خواستار ستاییدنمها و گیاهها و زمینبا این زور و برسم این آب

هاي چشمه را و آب...ستاییممی»هاي گذرا  ها در مورد آب هاي متفاوتی از یسنبیش در قسمتوکم
آب «ها، آب روان و مرغ پرّان  و چشمه) 44:  1بند  42هات ( »هاي گذرا را و بهم پیوستگی راه راآب

هاي کوه«هاي آبریزان  زا و کوه آبهاي  ، دریاچه)45:  6بند  42هات (»...ستاییمروان و مرغ پرّان را می
بند  42هات (»...ستاییم نیز کشتزارهاي سودبخش گندم راهاي آبزا را میدریاچه, ...ستاییمآبریزان را می

و ها ) 83-81: 10-1بندهاي (خاص ستایش آتش  62 ها ،هااز میان یسن. است  صحبت شده) 44:  2
به آبزور معروف است و آن آبی  69تا  63از یسن ). 94- 89:  14-1بندهاي (خاص نیایش آب است  65

نام » apzohr«شود که در پهلوي  مقدس است که در مراسم مذهبی زرتشتیان و عیسویان استفاده می
  .دارد

  هایشت - 3-4
باید متعلّق به آب یشت را یشت یا تیررگانه، یشت مخصوص به خود دارند یعنی آبان بعضی از عناصر چها

بنابر . اما براي عناصر آتش و خاك یشت مخصوصی وجود ندارد ،یشت را متعلّق به باددانست و رام
ایزد اَردویسور «که عبارتند از کنند  هاي اوستایی هر کدام از این عناصر را ایزدانی نگهبانی مییشت

  . نگهبان زمین» سپندارمذ « و نگهبان باد» وایو«نگهبان آتش، » آذر«نگهبان آب، » ناهیتاآ
  :پردازیم که اشاره به عنصر آب دارنددر ابتدا به ذکر مواردي می

ست که از ا ترین یشتها ست که از بلندترین، بهترین و قدیمیا یشت پنجمین یشت از کتاب اوستاآبان
نام آبان نیایش استخراج  یشت نیایشی بهاز آبان. کند عظمت ایزد موکّل بر آن یعنی ناهید صحبت می

زیرا . شود شده که در خرده اوستا قرار دارد این نیایش همیشه در کنار جویبار، آبشار و سرچشمه خوانده می
آن را چهار اسب  هست که ارابا یشت ناهید بانویی بسیار زیبادر آبان. استاین یشت مختص به عنصر آب 
 هفقر 3 هبراي توصیف بیشتر این ایزد رجوع کنید به کرد(رانند است میکه از باد، باران، ابر و تگرگ 

126.(  
ها براي یاري و پناه به سوي او کند که آب در هرمزدیشت اهورامزدا خطاب به زرتشت بیان می

روز شبانهاي زرتشت تو باید «. روز اهورامزدا را با زور مقدس بستاید  آیند اگر زرتشت شبانه می) زرتشت(
و به آب ) 53:  9بند (»سوي تو آیند براي یاري و پناه به ...ها و گیاهانآب...زور بستایی هندمرا با نیاز براز

  ).59:  21بند (»...درود به آب اردوي ناهید, یتیدرود به آب دائ... «شود  رود دائیتی درود فرستاده میو 
آذر ... «گیرند می نپات سرور بزرگ مورد ستایش قرارآفریده و آپامیشت کوچک آب مزدادر هفتن

و در جایی دیگر از ) 101:  4بند ( »)می ستاییم(آفریده را نپات را و آب مزداآپام ،اهورامزدا را سرور بزرگ
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 گیرد است مورد ستایش قرار می  شکل اسبی روان توصیف شده آفریده که بههمین یشت آب مقدس مزدا
  .)107:  12بند ( »می ستاییم) استروان (شکل اسب  و آب مزدا آفریده را که به... «

هاي جوشنده و  یا چشمه استشو  و هایی که قابل شنا و مناسب براي شست یشت بزرگ آبدر هفتن
-شده و خوبهم آمده و روانفروچکیده وگرد) آنها را که(ستاییم ها را میایدون آب »استهاي جاري  آب

خوبی از  خوبی در خور شناوري و به خوبی روان و به که به) هااي آب(و شما را ) هستند(کنش اهورایی 
  .شوند ستوده می) 36:  3بند  38هات ( »)می ستاییم ،هستید(بخشایش دو جهان ) و(شو وبراي شست

و شما را « اند شود که به مادران شبیه شده برده می هاي بارور نام در جایی دیگر از همین یشت از آب
 .)37:  5بند  38هات ( »)...هستید(خوانیم و شما را که مانند مادري میهاي بارور به یاري اي آب

هایی که از باالي آنها آب جاري است و به دریاچه و  کوه به ،رها به آب ها و گذ همچنین به سرچشمه
همچنین آب روان در کنار مرغ پرّان مورد ستایش قرار  .شود درود فرستاده می ،شود استخرها ریخته می

  زا را هاي آبدریاچه, هاي آبریزانکوه.../ ستاییمهاي گذرا را میهاي چشمه و آبآب...«. گیرد می
  .)45-44:  6، 3، 2، 1بندهاي  42هات (»...ستاییمآب روان و مرغ پرّان را می.../ مستاییمی

وقتی خـــورشید برآید آب روان، چــشمه، دریا، آب ایســتاده پاك  است که یشت آمدهدر خورشید
آب ایستاده  ،آب دریا ،آب چشمه ،آب روان ،هنگامیکه خور برآید زمین اهوراآفریده پاك شود«. شوند می

  .)311:  2بند ( »...پاك شود
آب یاد  هحامـل نطفدر کنار ستارگان دیگر به عنوان ) ایزد باران(از تیشتر  13 هدر دو سی روزه فقر

همیشه در ستیز است و حتی ) نماد خشکسالی(تیشتر ایزدي است که با دیو اپوش ). 71:رایشلت، (شود می
: 1377براي توضیحات بیشتر رجوع کنید به یشتهاي پورداوود، (دانند  شعراي یمانی برابر می هاو را با ستار

331.(  
آب در جهان مادي است و در  هکنندآید که تقسیم نپات مییشت نام ایزد دیگري به نام آپامدر تیشتر

به (آپام نپات  ،اي سپیتمان زرتشت«. دهند این راه باد چاالك و فروهرهاي پاکان نیز او را یاري می
در همین یشت  ).307:  34بند ( »...در جهان مادي مقدار معینی از آب تقسیم کند... باد چاالك) همراهی

بخشد یا به صفاتی همچون فروغ روشن، سپید درمان دهنده،  آرام می هکه خان کسیاز تیشتر به عنوان 
تیشتر ستاره رایومند فرهمند را «. شود آب دریاي فراخ یاد می هتند پرنده، بلند، از دور درخشنده، آفرینند

 ،دهتندپرن ،درمان بخش ،درخشنده ،فروغ سفید افشاننده) آن(ستاییم که منزل آرام و خوش بخشد می
  ).339:  2بند ( »...ازدوردرخشنده را ،بلند

است که اگر فرد پارسایی به آب بزرگی برسد یا در هنگام گذشتن از   یشت آمدهدخت در سروش ها
در مقابل آب ... «. شود  رود قابل کشتیرانی دعاي مقدس اهونَور را بخواند دچار خطر و گرفتاري نمی

 1کرده ( »...آلود یا در هنگام گذشتن از رود قابل کشتیرانی یایک مهبزرگی یا خطر بزرگی یا در شب تار
  )4فقره 

  :عبارتند از شده ی که به سه عنصر دیگر پرداختههاییشتدر 
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دیدگان سپندارمذ ایزد موکّل بر زمین به زیر  هیشت که اشاره به این نکته دارد که راهزنان به واسط هرمزد
واسطه دیدگان ه زرتشت گفت که بدین وسیله شما را به زیر زمین برانم ب «. شوند زمین رانده می

  ).65:  29بند ( »شدراهزن به زیر زمین افکنده خواهد ،سپندارمذ
سپندارمذ نیک را راتاي نیک و دور «بینیم که سپندارمذ با صفت نیک  یشت کوچک میدر هفتن

 .)105:  8بند (»...ستاییمسپندارمذ نیک را می) / 101:  3بند ) (ستاییممی...(بیننده مقدس مزداآفریده را
  . شوندستوده می) 105:  9بند ( »...ستاییمآذر پسر اهورامزدا را می...«همچنین  آذر با صفت آذر اهورامزدا 

, ایدون این زمین« .دلیل اینکه حامل آفریدگان است شود به یشت بزرگ نیز زمین ستوده میدر هفتن
در همین یشت به زمین  .)36:  1بند  38هات (»... ستاییمگرفته و این زنان را نیز میبررا در زمینی که ما

ستاییم و باد آسمان را می زمین و«. شود دا آفریده درود فرستاده میدر کنار آسمان و باد چاالك مز
بند  42هات (»ستاییمیچیزهاي نیک را م هزمین و هم ،ستاییمسر کوه البرز را می چاالك مزداآفریده را و

3  :44.(  
گیرد زیرا اشاره به این موضوع دارد که  یشت باد سمت شمال مورد نکوهش قرار میدر اردیبهشت

اي ...«.  وزد باد بد و ویرانگر است سمت شمال جایگاه دیوان و اهریمن است و بادي که از آن سمت می
 »...ست را خواهند برانداختا اي باد طرف شمال نابود شو و آنکه از نژاد این اژدها ،باد طرف شمال بگریز

  .)145:  9بند (
  گیرينتیجه  - 4

در . اي است که از اندیشمندان یونان آغاز گردیدجهان، اندیشه هاعتقاد به چهارعنصر به عنوان پدیدآورند
گر است، دیده شناسی یونانیان جلوههستی هاندیشمتون اوستایی به این مفهوم که ارکان چهارگانه در 

اي از  این مسئله که یونانیان در برهه. شودتنها  اشاره به سه عنصر آب، خاك و آتش دیده می. شودنمی
خصوص ه یونانیان بین اقوام دیگر ب اند درست است اما این اندیشه قبل از تاریخ چنین دیدگاهی داشته

، نشان از اهمیت زرتشتیعنوان ایزدان  بودن به شده و مطرح تقدس امور ذکر .است ایرانیان مطرح بوده
  .است آنها در نزد ایرانیان بوده

عنوان یک عنصر پاك و   شدن آنها بهعنصر پررنگ است، ستوده هر چهار هاولین موردي که دربار
؛ )آناهیتا(آب : است آن بوده اي از عنصر، بیانگر خصیصه که جنسیت بخشیدن به هر مقدس است؛ دیگر این

پسر (مهر مادري، فروتنی و آرامی، آتش  ه؛ اله)سپندارمذ(اي مونث نماد باروري و آفرینش، زمین  الهه
شکنندگی،  ؛ ایزد نماد درهم)وایو مذکر(، باد )آزمایش(= ؛ ایزد نماد قدرت، یاوري و ویرانگري )اهورامزدا

  .کرداري و پایندگی فّر نیک
آور است همچون  مرگ: ها دارد ها و اهریمنی اي خاص در بین اهورایی گر باد؛ مرتبهاز سویی دی

هم خوبان و هم  هزا؛ زمین، گسترده چون مادرکیهان دربردارند آور است همچون ابر باران طوفان، زندگی
بدان؛ آتش، عنصربنیادي در تکوین هستی و جهان مادي، ویران کننده بدي همچون آتش دوزخ؛ آب، 
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هایی از وجوه متفاوت این عناصر هستند که در عقاید، باورها، آداب  ها جنبه این. مرگ و حیات هوند دهندپی
  .اند ها قرار گرفته ها و اسطوره و سنن، موضوع حکایت
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