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کلمة آبان مرکب استت از آب  âbبتهمعنت آب و سوتوند نوتپت سهلتوی
فارس  ânیعن متای کته منوتوب بته آب و فرشتتة آب استتک ایتن کلمته در
اوستای بهصورت  âpو در سارس باستان  âpiو در لهجهیای ایرانت  owآمتده و
یم ریشه است بتا

cau

در زبتان فرانوتویک آب در ایتران دتدیم مستدو بتود و

آلودنش گنای بزرگ محووب م گشتک ایرانیان در روزیای مخصوص که یک
از آنها آبان روز است در آبانماه برای تسدیس آب به کنار رودیا ،چشمه ساریا و
دریایا م رفتند و آبان نیایش م خواندندک امروز یک از سرستشگاهیتای سارستیان
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در بمپئ چاه بزرگ است به عمق سنج شش متر و به دطر یفت یا یشت متر کته
در کنار میدان بزرگ وادع شده و زیارتگاه سارستیان و تتت متردم زیرزرتشتت
بمپئ استک
در ایران ددیم رسوم چنین بوده که ینگام که نام روز با نام ماه برابر م -
افتاد آن روز را بهنام فرشتة موکل بر آن روز و آن ماه جشن م گرفتند و به شادی
م سرداختندک
آبان روز در آبان ماه جشن آبانگان بودک در بریان دتاعع دربتارة ایتن روز
چنین آمده:
«آبان نام روز دیم باشد از یر متاه شموت و سارستیان آن روز را مپتارک
دانندک در این روز عید کنند و جشن سازند و نیز به سپب آنکه زو ،افراسییاب را
شکوت داد و از ملک خویش بیرون کرد سارسیان این روز را عید کننتد و دیگتر
آنکه چون مدت یشت سال در ایران باران نپارید و دحطت شتد و متردم بوتیار
تلف گردیدند ،عادپت در یمین روز باران شروع به باریدن کرد بنابر آن فارستیان
این روز را مپارک دانند و عید کنند و گویند نیک استت در ایتن روز تاجتب از
خدای تعال و سالعین و بزرگان خواستن و سالح ساختنک»
و نیز در جای دیگر در زیر کلمة آبانگاه چنین آورده است:
«نام فرشتهای است که موکل بر آبوتک گویند اگر در این روز باران بپتارد
آبانگاه مردانوت و مردان به آب درآیند و اگر نپارد آبانگاه زنان باشد و ایشان به-
آب درآیند و این عمل را بر خود مپارک و شگون دانندک
ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه آورده است« :آبانماه روز دیم آن روز آبان
است و آن عیدی است که برای توافق دو نتام آبانگتان گوینتد و در ایتن روز زو
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سور تهماسب به شای رسید و مردمان را به تفر جوییا و تعمیر آنها امر کرد و
در این روز به یفت کشور خپر رسید که فریدون و بیوراسپ را در بنتد کترده و
به سلطنت رسیده و مردم را امر کرده که باز به خانهیای خویش روندک»
سنج روز آخر آبانماه جشن فروردگان یا سروردگتان بتوده استتک ایرانیتان
ددیم م سنداشتند که در این روزیا فرویریای درگذشتگان بهسوی زمین م آینتد
و از خانمان خویش دیدار م کنند ،از این رو این روزیا را نیز جشن م گرفتند و
به شادی م سرداختند و بر بام خانهیتا بترای جاویتدانیان ختور

مت گذاشتتندک

ابوریحان بیرونی در کتاب التفهیی چنتین آورده «سروردگتان چیوتت ،ستنج روز
سوین اندر آبان ماه و سپب نام کردن آن چنان است که اندرین سنج روز خور

و

شراب نهند روانیای مردگان را و یم گویند که جتای وی بیایتد و از آن زتذا
برگیردک»
ایزد بزرگ که موکل بر آب و بر آبان ماه است ایزد اناهیتا ست که در ایران ددیم
مسام بس ارجمند داشته است و یشت سنجم از یشتیای اوستا ،آبتان یشتت در
ستایش اوستک نام این فرشته در اوستا اردویسیور اناهیتیا

aredvi-Sura-anâhita

آمده استک جزء اول این نام به معن بالنده و فزاینده استک سوره  suraیم ریشته
استک با زور فارس و به معن نیترو و دتدرت استت و اناییتتا مرکتب استت از
سیشوند نف  aو واژة اییت  ahitبه معن سلید و اناییتا یعن نه سلیتد و ستاک بت -
آالیش و مسدو واردویوور اناییتا یعن فزایندة ساک و توانا و این صفت آبیا و
رودیاستک این فرشته که روزگاری سروردگار بزرگ ارمنوتان بود نام خود را بته
دختران آن دوم نیز داده است و آناییتا یتادآور فرشتتة بزرگت استت کته بتانوی
ارمنوتان و مظهر ملیت ارمنوتان بودک این نام در زبان فارست بتهصتورت ناییتد
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درآمده و نام و نشان آن در ادبیات ما فراوان استک ایتن فرشتتة آب و آبتادان و
باروری مهر در آبان یشت چنین توصیف شده است :در کنار یریک از رودیتا و
دریایا دصری یزار ستون با یزار دریچة درخشان بترای ناییتد برساستتک در یتر
دصری بر باالی صفهای بوتری ستاکیزه و معطتر بترای ناییتد کته زنت جتوان و
خو اندام و بلند باال و نیرومند و زیپاست و بازوان سپید گوشتمند و سینهیتای
برآمده و کمربند تنگ بر میان بوته دارد گوترده شدهک
در جای دیگر در کردة  30نایید چنین توصیف گشته است« :نایید دختری
جوان و برومند و خو

اندام و کمر بر میان بوته و راست باال و آزاده است کته

جپة سر بهای زرین و سر چین دربر دارد و دستة برسم بهدست گرفته و گوشتوارة
چهارگو

زرین بر گو

دارد و عود به دور گردن بوته و کمر را چنان برمیان

بوته که سینهیایش برجوته شود و وی مطپوعتر گترددک تتاج زرّیتن و یشتت
گوشه یمچون چرخ بر سر دارد که بانواریا زینت یافتته و صتد گتویر یمچتون
ستاره در آن نشاندهاندک جامهای از سوست سگ آب دربر دارد کته یمچتون ستیم
م درخشد و کفشیای درخشان را با بندیای زرین برسای بوته ،در جتای دیگتر
این ایزد زیپا را م بینیم که بر باالی گردونة خویش مهار چهار استب یکرنتگ و
یک دد را که عپارتند از :باد و ابر و باران و ژاله در دست گرفته است و میرانتد و
به فرمان وی باران و برف و ژاله فرو م باردک
در جای دیگر آبان یشت انایتیا را م بینیم که نژادیا را ساک مت گردانتد و
در زایش زنان یاری م کند و شیر را ساک م سازد و به گله و رمه م افزاید و بته
مردم نعمت و سرشاری م بخشدک
در کتیپهیای هخامنشی اناییتا یمپایة مهر و اهورا میددا آورده شتده و در
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سیکرتراش یای شاهان ساسانی اوست کته تلسته ادتتدار و دتدرت را بتهدستت
شاینشای ساسان م دید و تاج کنگرهدار

درست یمانند تاج است کته در

آبان یشت وصف آن آمده استک فرایزدی و دتدرت شتای و مظهتر آن کته بته-
صورت تلسه وتدت است که نمودار سیمان و عهد خداوند با شاینشاه است به-
دست این فرشته به شاینشایان ساسان داده م شودک
این فرشتته در ایتران کهتن بته انتدازهای محپتوب بتود کته در یمته جتا
سرستشگاهیای باشکوه برای آن برسا م کردند و چون نگهپان آب ورود بتود ستل-
یای عظیم بهنام وی بر روی رودیا م ساختند که ینوز بسایای آنها بتهنتام قلعیه
دختر و پل دختر در تمام ایران زمین بزرگ برساست سرستگاهیای نایید در ایتران
فراوان بود و در همدان و درکنگاور و در استخر فارس وجود داشتت و نیاکتان
اردشیر بابکان ساسداران سرستشگاه نایید در استخر فارو بودهاند و ینوز ویرانه-
یای معبد ناهید در کنگاور یادآور عظمت و شکوه آن در زمان اشکانیان است و
اگر آیک گران کنگاوری ستونیای مسدو آن را نشکنند و بر زمین آنهتا آتتش
نیفروزند و آنها را ایک نوازندک ویرانهیای این معپد عظیم یمچون تخت جمشید
جاویدان خواید ماندک این سروردگار مخصوصتا در زترب ایتران شتهرت عظتیم
داشت و چون با سروردگار ایشتار بابل شپایت داشتت سرستتش آن بیشتتر رواج
یافت و ینوز یم در ینگام تفری در شوش مجموهیای کوچتک آن بته شتکل
آمیختة «ایشتار – اناهیت» به فراوان یافت م شود و محل که این مجومهیا در
آن یافته شده م بایوت معپد آناییتا بوده باشد کته زارتران بترای تتیمن و تپترک
مجومهیای آناییتا را از آنجا خریداری م کردند و با ختود بادصت نستاط ایتران
م بردندک

