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  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة

  91 زمستان ـ 29  ـ ش8س 

  
  
  
  

  ان و ويتنامي ايرها  ايزدان آب در اسطوره مقايسه
  

  

  تامه سعيد بزرگ بيگدلي ـ فونگ ووتيدكتر ناصر نيكوبخت ـ دكتر 

دانشگاه  ارشد يكارشناسدانشيار دانشگاه تربيت مدرس ـ دانشجوي  ـ تربيت مدرسدانشيار دانشگاه 

  مدرس تربيت
  

  چكيده
بررسي و تحليل جهان اسطوره، پيوسته در ميان محققان جايگاهي ويژه داشته و گذشـت               

دهنـده جـذابيت     يكـي از اجـزاي تـشكيل       .ان هرگز از اهميت و جذابيت آن نكاسـته اسـت          زم
بـه بررسـي و     تنهـا   اين پـژوهش    . ست ا ها اسطوره، نوع نگاه و باور به خدايان در اقوام و ملت          

 در ـدر اساطير ايراني   .پردازد هاي آن در اساطير ايران و ويتنام مي خدايان آب و ويژگيةمقايس
تر و كامالً مطلق هـستند و صـفت           ايزدان آب بسيار قدرتمند و آرماني      -اساطير ويتنام مقايسه با   

ر ويتنامي، صفت خدايي يا بهتر بگـوييم        يطادر اس . گي در وجودشان انكارناپذير است    ن گو فرشته
هرچنـد همچـون خـدايان ايرانـي        خدايان ويتنامي   گي در وجود خدايان كمتر است؛       نگو فرشته

خـدايان آب ويتنـامي گـاه مظهـر لطـف و            . سويه نيـست    ات آنها مطلق و يك    صف،  اند طبيعيراف
  .اند مهرباني و گاه مظهر خشونت و خشم و تباهي

  

  .اسطوره، ايزدان آب، تيشتر، اساطير ايران، اساطير ويتنام :ها كليدواژه
  

  28/1/90: تاريخ دريافت مقاله
  4/10/91: تاريخ پذيرش مقاله

Email: n_nikoubakht@modares.ac.ir 
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  مقدمه

 ملل، از جمله ايران و ويتنام، آب عنصري بسيار مهم بـه  بيشتردر فرهنگ و تمدن    
هـا و    هـا، كـشت    دشت. رود؛ چون حيات عالم هستي به آن وابسته است         شمار مي 

دهـد؛ بنـابراين در آغـاز تـاريخ          ها اگر آب كافي نداشته باشد، ثمره خوب نمي         باغ
اند؛ چون بر اسـاس    قائل شدهي آب تقدسي خاص   تمدن بشر، مردم دو كشور براي     

 أهاي جهان از ايـن عنـصر واحـد منـش          باورهاي ديني و ملي دو ملت، همه پديده       
 تلقي و تقديس    ،اي، آب يكي از ايزدان    است؛ تا آنجا كه در باورهاي اسطوره      گرفته
  : اساسي پاسخ خواهيم گفتپرسشدر اين مقاله به دو . است شده
  اند؟  ان و ويتنام چگونه تعريف شدهخدايان آب در اير . 1
نكات مشترك و متفـاوت در ويژگـي خـدايان آب در فرهنـگ ايرانـي و            . 2

 ويتنامي كدام است؟

 تيـشتر    و در اساطير ايراني به اسامي بعضي ايزدان آب مانند اپام نپـات، ناهيـد             
 .اشاره شده و در اساطير ويتنامي از اژدها، پادشاه آب و ايزد باران ياد شـده اسـت     

البته آنهـا  . وظيفه اصلي اين ايزدان، نگهداري و بارش باران در سراسر جهان است        
  .وظايف ديگري هم دارند كه در اين پژوهش به آنها اشاره خواهد شد

  

  ايزدان آب در اساطير ايراني

  داَپام نپات يا برز ايز

امـا  ؛   اسـت  هاي كهن ذكـر شـده      اي در كتاب   درباره ايزد اپام نپات مطالب پراكنده     
 درباره ايـن ايـزد چنـين        اوستادر  . اطالعات زياد و دقيقي در اين باره وجود ندارد        

  : آمده است
هاي اَشَونان، هر  اپام نپات همراه باد چاالك، مزدا آفريده و فرّه در آب آرام گزيده و فرَوشي

  )337: 1370اوستا (. اي از آب ببخشد جايي از جهانِ اَستومند را بهره ويژه
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وي در اعمـاق  . سـت  اهـا   به معناي فرزند آباوستاها، و در     نپات ايزد آب   اپام
نيرومنـد و بلنـدباال و دارنـده اسـب          . كنـد  برد و آب را توزيع مي      ها به سر مي    آب

او يكي از سه خداي بزرگ اسـت        . ست ا  صفت تيزاسب هميشه با او     .تندرو است 
  وي روشـني   . ن اسـت  ماننـد امـشاسپندان درخـشا     . دارد) سرور(» اهوره«كه لقب   

 در )475: ب1386 بهــار ؛22: 1387آموزگــار ( .دارد هــا نگــه مــي و فــرّه را در بــن آب
كه به نام زمين است، اما بيشتر مطالب آن مربوط به فرّه است              يشتي   –زامياديشت  

 اپام نپات به عنوان ايزدي نيرومنـد و بلنـدقامت و دادرسِ دادخواهـان سـتايش                 –
اي كـه در     به فـرّه  كه  تيزاسب دارد و خواسته او اين است        شود و صفت تند يا       مي

بـه سـوي دريـاي فراخكـرد        ) ضـحاك (نبرد ايزد آتش با اژدهاي سه پوزة بددين         
 داستان اين چنين است كه اهـورامزدا        )22: 1387آموزگار  ( .است، دست يابد   گريخته

 فرسـتاده را    ترين هر كدام چاالك  . و اهريمن براي گرفتن فَرّه، تالش فراوان كردند       
اهورامزدا بهمن، ارديبهشت و آتش را؛ اهريمن خـشم خـونين سـالح،             . برگزيدند

ه را به دسـت  ابتدا، آتش آماده شد تا فرّ. اژدهاك و سپيتور را به اين نبرد فرستادند    
  :از سوي اهريمن، اژدهاك به دنبال او رفت و آتش را تهديد كرد. آرد

 دست نياوردني را خواستار شوي، تو را نابود خواهم اي آتش، پسر اهورامزدا، اگر فرّه به
. هاي اشه پس از اين، تو روشني نخواهي داد به زمين اهورا آفريده براي نگهباني جهان. كرد

 زيرا اژدها در دل او ؛آنگاه آتش دو دست را پس كشيد، در حالي كه از خطر جان آگاه بود
: كنان دنهاد به پيش شتافت، چنين انديشهپوزة ب سپس اژدهاي سه... هراس برانگيخته بود 

  )493: 1370اوستا (. ه به دست نيامدني را به چنگ خواهم آورداين فرّ
درنگ   و به سوي درياي فراخكرت رفت و اپام نپات بييافته فرصت در آن كشمكش، فرّ

و گاه اپام نپاتِ تيزاسب دريافت و آرز آن. ه به درياي فراخكرت جستفَرّ. آن را برگرفت
من اين  فَرِّه ناگرفتني را به چنگ آورم از تكِ  ]با خود گفت[ .كرد كه آن را به چنگ آورد

  )494: همان( .درياي ژرف، از تكِ درياهاي ژرف
  : شود كننده فرمانروايان و ضد سركشان تعريف مي ، وي ايزد نيرومند، يارياوستادر 

  )425 :همان( .نيرو بخشد و سركشان را لگام زنداز اين پس، اپام نپاتِ توانا، فرمانروايان كشور را 
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آيد و آتش زميني كه گاهي       اند آذرخشي كه از دل ابرهاي پرباران پديد مي         گفته
  )475: ب1386بهار (. شود، به اين ايزد مربوط است از آذرخش پديدار مي

. استهم به او نسبت داده شده     » آفريدن«، صفت   يادشده بر همه صفات     افزون
   آورده 52اي را از زامياد يـشت در بنـد           ، نمونه هاي ايراني  هيتا در اسطوره  اناكتاب  
  : است

 دليري كه هر گاه خوانده شود، ؛ستاييم اپام نپات تنداسب، سرور بلندمرتبه، شاه شاهان را مي
چون او را بستايند، . است، ايزدي كه از آنِ آب استآن كه مردان را آفريده. رساند ياري مي

  )46: 1372گويري (. دهد ه گوش فراميبيش از هم
تيـشتر،  . است ست، نام خاص او گشته     ا كه صفت او  » برز«در متون پهلوي، لقب     

بـازد   رنگ مي » سوره اناهيتا  اردوي«كم در برابر     اين ايزد كم  . ايزد باران، نژاد از او دارد     

  )22: 1387آموزگار (. كند اش را به اين ايزدبانو منتقل مي و قدرت و ويژگي

  
  ايزد ناهيد

 كه –را » اناهيتا سوره  اَرِدوي«! اي سِپيتمان زرتشت: مزدا به سپيتمان زرتشت گفت اهوره
!  به خواست من بستاي–كيش است  بخش، ديوستيز و اهورايي جا دامان گسترده، درمان همه

جان اوست اَشَوني كه . اوست كه در جهان اَستومند، برازنده ستايش و سزاوار نيايش است
. اوست اَشَوني كه فزاينده گيتي است. افزايد و گله و رمه و دارايي و كشور را افزون بخشد

  )297: 1370اوستا (
 بـسيار برجـسته اسـت و جايگـاه          ياناهيتا شخصيت هاي اوستا،    بر اساس آموزه  

هاي ايران باستان دارد و مورد تمجيد و ستايش مردم بوده و قدمت              مهمي در آيين  
هاي متأخر هخامنشي، از ايزد      در كتيبه . رسد تر از زرتشت مي    هاي پيش  آن به دوره  

 Aredvi نام كامل اين ايزدبانو در اوستا)95: الف1386بهار ( .شود اناهيتا به نام ياد مي

sura anahita  »ويه اناهيتا اَرداين اسم مركـب از سـه صـفت اسـت    . است» سور :
اين معنـي در فرگـرد ، ونديـداد         . اگانهاسم رود مقدسي است و به معني جد       » اَرد«

در كنـار ايـن، بارتولومـه معنـي         . اسـت  رفتـه   به كار  16 فقره   7 و فرگرد    22فقره  
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به معنـي قـوي و      ) sura(» سوره«. رطوبت و نمناكي به اين واژه نسبت داده است        
عرب ( .آور و دلير به كار رفته است        در زبان سنسكريت هم به معني نام       .قادر است 

به معني آلوده، يعني ) Ahita(» اهيتَه«عالمت نفي و ) an(» اَن «)54: 1376اني  گلپايگـ 
 در  »اردوي سـوره اناهيتـا    «به طـور كلـي،      ) نامه دهخدا  لغت (.استناآلوده يا پاك    

هـا روي    آاليـش، سرچـشمه همـه آب       هاي نيرومند بي   فرهنگ ايراني به معني آب    
شود كه بـه بزرگـي    اهر ميوي به شكل رودي عظيم هم ظ. زمين ضبط شده است   

بـه دريـاي فراخكـرت    ) البرزهكـر (هاي روي زمين است كه از فراز كوه        تمام آب 
رودي اسـت كـه در      . آورد اقيـانوس را بـه جـوش و خـروش درمـي           . ريزد فرومي

اي بـزرگ و وسـيع اسـت         اين رود به اندازه   . زمستان و تابستان يكسان روان است     
 هـر يـك از رودهـا و         )همـان ( .شود نشعب مي كه از آن هزار رود و درياي ديگر م        

 تندرو در مـدت چهـل روز        ياي بلند و فراخ است كه سوار       درياهاي آن به اندازه   
اين جريان آب سراسر هفت كشور روي زمـين را          . طول و دور آن را تواند پيمود      

در كنار هر يك از اين رودها و درياها، قصري آراسـته قـرار دارد               . كند سيراب مي 
تراش و هزار درياچه درخشان در آن جريان دارد و بـراي او    ستون خوش  كه هزار 

گويند نخست اناهيتـا بـر رودخانـه اَردوي           مي )166: 1، ج   1370 ها يشت( .ست ا برپا
وي بـه    «)23: 1387آموزگـار   ( .ها سروري يافت   همه آب  كم بر  كمو  سروري داشت   

سـت   ا همان مقام را دارا   بيني زرتشتي    عنوان تجسم آسماني و زميني آب در جهان       
  )47: 1372گويري (» .كه امشاسپندان خرداد و امرداد

اهورامزدا در كُره خورشـيد     . در بلندترين طبقة آسمان جاي گزيده است      اناهيتا  
به فرمان پروردگار، ناهيد از فراز آسـمان بـاران و           . است  مقام او را مشخص كرده    
 از فلـكِ     و ثة پارسايان و پرهيزكـاران    بارد از اثر استغا    ميتگرگ و برف و ژاله فرو     

  ، 1370 هـا  يـشت ( .شـتابد  ميبه سوي نشيب    ) هگر(ستارگان يا از بلندترين قله كوه       
  )167: 1ج 
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، اناهيتا به صورت دختري زيباچهره، بسيار برومند، با بـازوان           هاباور ايراني در  
اال، آزاده،  اندام، طوقي زرين بر گردن، كمربنـد در ميـان بـسته، بلنـدب              سپيد، خوش 

 جلـوه    اسـت،  هايي درخشان با بنـدهايي زريـن پوشـيده         نژاده و شريف كه كفش    
 تـنش بـا      و در باالي سرش، تاجي با صـد سـتارة آراسـته گذاشـته شـده              . كند مي

متن زير بهترين توصـيف از ايـن        . است ببر پوشيده شده  پوست  اي از جنس     جامه
  :كشد  تصوير مياي مشخص و روشن به ايزدبانو است كه از او چهره

  شدني آنجا ايستاده، ديده
  آب بانو اناهيد

زورمنـد،  ) زيبـا ( سـريرا  ) به معني دوشـيزه، دوسـت داشـتني      (به كالبد كنيزي    
  رسته خوب

  .مند، آزاده راي) تخمة(كمر باال بسته، بلند از چهرة 
سـپيد، بـه    ، زرين بازوانش زيبا)هزاربافت(بر دوشش تنپوشي پوشيده پربافته 

  ي اسبانستهم
  باديه و برسم دست

  هاي آويزان چهار كنار، زرين با گوشواره
  برد مي) برگوش(مينايي، خوب آزاده 

  آب بانو اناهيد
  كالبد شود هايش خوشميانش را بسته تا پستان

  سان نازنين باشد تا اين
  بر سرش بساكي بسته

  آب بانو اناهيد
  هشت قوسي، همچو اراده صد ستاره زرين

  )خوب ساخته(كرده  هاي آويزان، زيبا گرداگرد، خوب با درفش
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  جامة ببر بر تن دارد
  آب بانو اناهيد

  از سيصد پوست ببر
  چهار بار زاييده در زمان درست پرداخته

  شود چون سيم و زر چرمش درخشان ديده مي
  تا زنگ پوشيده) كفشي(اي  با موزه

  )56 – 55: 1380مقدم ( .همة رنگ، زرين، تابان
 فزاينـده گَلـه و رمـه،        ؛سـت  ا هـا  قاد ايرانيان باستان، او منبع همه باروري      به اعت 

 اين ايزدبانو نطفة همه نـران را        )477: ب1386بهار  (. فزاينده ثروت و سرزمين است    
كند و شير را در پـستان مـادران پـاك            كند، رحم همه مادِگان را تطهير مي       پاك مي 

 داشـتن صـفات نيرومنـدي، زيبـايي و           اناهيتـا بـا    )39 -38: 1387هينلـز   ( .سـازد  مي
زيـرا چـشمة حيـات از وجـود او         ،آيـد  مندي به صـورت الهـة عـشق درمـي         دخر
به عنـوان ايـزد بـاروري، زنـان در          . شود نيز مي » مادرخدا«گونه   جوشد و بدين   مي

هنگام زايمان براي زايش خوب، و دختران براي يافتن شوهر مناسـب، بـه درگـاه              
  )24 – 23: 1387وزگار آم( .كنند وي استغاثه مي

وي الهة جنگاوري نيز هست؛ شاهان و سرداران سپاه براي پيروزي در نبرد به              
ست و دشمن ديـوان،      ا ها او باروركننده زهدان   )477: ب1386بهار  ( .آورند او رو مي  

اين . بخشد، ياور انسان و بخشنده فرّه است       اناهيتا شهرياري مي  . ها جادوان و پري  
او حـامي مؤمنـان و      . كند تا زرتشت به راه دين پيمايـد         مي ياريدا  الهه به اهورامز  

  )395:  الف1386بهار (. دشمن ديوپرستان است
هاي او از ابر، باران، برف و تگرگ تشكيل          اسب. اناهيتا چهار اسب سفيد دارد    

مــزدا، بــاران و بــرف و تگــرگ را او از فــراز ابرهــا، بــه فرمــان اهــورا. انــد شــده
ا، خداي محبوبي است و هميشه عالقه و احترام عميق پيـروان            تاناهي. باراند فرومي

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  تامه ناصر نيكوبخت ـ سعيد بزرگ بيگدلي ـ فون ووتي      شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة  /      

148

  .است بسياري را به خود جلب كرده
  
 تيشتر

 اسـت كـه     Tištrya، و در اوسـتايي      Tishtar يـا    Tirتيشتر، در پهلوي به صورت      
 ،ايزد نگهبان باران و فرشته روزي و رزق اسـت كـه از وجـود او               . همان تير است  

 .گردنـد  شود و كشتزارها سيراب مي      به موقع برخوردار مي    يها زمين پاك از باران   
اي بـوده كـه منجمـان قـديم آن را بـه عنـوان                تيشتر نام ستاره   «)261: 1388ياحقي  (

 ».طلـوع ايـن سـتاره نيـز نـشانه بـاران بـوده اسـت               . انـد  شناخته شعراي يماني مي  
سراسـر جهـان    نمونة آب را به شـكل بـاران بـه            تيشتر پيش  )81: 1381پور   اسماعيل(

در آغـاز   . رود ها، سرچشمه باران و باروري به شـمار مـي          بخشيد و اصل همة آب    
هـا از    هـا و دانـه     كـردن آب   پراكندن و پخـش     آفرينش، هنگام حمله اهريمن، نقش    

 ؛او آب را  بـه جهـان هـستي بارانيـد    . ستابوده   طريق ابرها در جهان بر عهده او      
  . ي بودباراني كه هر قطره آن به اندازه قدح

شرح اسطوره تيشتر در متون ودايي به صورت تيشيه و در متون اوسـتايي بـه                «
يك يشت خاص، تيشتريشت، در ستايش او سروده شـده          . نام تيشتريه آمده است   

: همـان ( ».عالوه، شرح اسطوره تيشتر در بندهش و زادسپرم آمـده اسـت           ه  ب. است

 2 يا اَپـوش   1ي با ديوي اَپوشَه    تيشتر نيروي نيكوكاران است كه در نبردي جهان        )87
.  آب را زنـداني سـاخت      ،كننـدة زنـدگي    ديو اپوشه، ديو خشكي و تباه     . درگير شد 

تيشتر به ياري مينوي خِرَد و با همكاري ايزد باد، آب را به باال رانـد و بـه يـاري                     
و فروهر نيكوكاران و به ياري ايزد هوم و بهمن امشاسپند بـا             ) اپام نپات (ايزد برز   

. )87:1381پـور     اسـماعيل  ؛24: 1387 آموزگار   ؛177: 1383فسايي   رستگار(. ن ديو جنگيد  اي
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. تيشتر، هم ستارة بشكوه و درخشان است كه تيرماه هـر سـال بـه وي تعلّـق دارد          
 .خوانـد  مينوي خرد آن را اولين ستاره و بزرگ و نيك و ارجمنـد و فرهمنـد مـي                 

هـاي سـودمند تابـستان را بـه     يشتر باران مطابق روايات، ت)336: 1، ج 1370ها   يشت(
  .آورد همراه مي

وي نخست به مدت ده شـبانه روز بـه صـورت            : اين ايزد باران سه شكل دارد     
مرد جوان پـانزده سـاله، زيبـا و بلنـدقامت، در دهـه دوم بـه صـورت گـاوِ نـري                      

گوش و بـا سـاز و بـرگ          شاخ، و در دهه سوم به صورت اسبي سفيد، زرين          زرين
  . تيشتريشت آمده است41 تا 13اين داستان در بندهاي . آيد يزرين درم

در آغاز، وقتي كه اهريمن و ديوانش به ضد اهورامزدا به ستيز درآمدنـد، ايـزد                
وي بـراي اجـراي عمـل    . تيشتر به ياري اهورامزدا برخاست تا بـاران ايجـاد كنـد     

ده روز  نخست به شكل جواني پانزده ساله به مـدت          . خويش، به سه شكل درآمد    
اي بـه   هر قطـره  . از ابرها باران را به زمين فرستاد      . و ده شب در آسمان پرواز كرد      

جـانوران مـوذي    . اندازه تشتي شد تا آب به بلندي قامت مردي زمين را فراگرفت           
گاه مينوي باد وزيدن گرفـت و آب         آن. هاي زمين غرق شدند   هالك و  در سوراخ    

در ده شـب و     . به وجـود آمـد    ) اقيانوس(كرد  را به زمين برد و از آن، درياي فراخ        
كـرد و بـاران را       روز دوم، ايزد تيشتر به شكل گاو در آمد، در آسـمان پـرواز مـي               

بخش و زهرآگين شد و بوي عفونت        زمين آكنده از الشة جانوران زيان     . بارانيد مي
  براي اينكه زمين از زهر آنها شسته و پاك شود، تيـشتر بـه  . آنها خاك را فراگرفت 

در آنجـا بـا   . شكل اسب سفيدي با سم بلند درآمد و به درياي فراخكرد فرورفـت  
 كه به صورت اسب سـياهي بـود و گـوش و دم              -رقيبش، ديو اَپوش خشكسالي     
در آغـاز،   . آنها با هم درگيـر شـدند      . رو شد  ه روب -سياه و ظاهري ترسناك داشت      

له كند و شكست خورد و ديو     ايزد باران نتوانست با وي مقاب      .اَپوش نيرومندتر بود  
خشكسالي او را هزار گام از درياي فراخكرد دور انداخت و خشكي و تشنگي بر               
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مردم فارس سرودي دارند كه صحنه اين نبرد را به تصوير كشيده            . زمين چيره شد  
  )87: 1381پور   ، اسماعيل179 – 178: 1383فسايي  رستگار(. است

وي به آفريدگار   . خواستاهورامزدا ياري   تيشتر براي پيروزي و رستگاري، از       
هـاي   هـا و قربـاني     جهان شكايت كرد كه ناتواني او از آن است كـه مـردم نيـايش              

گاه آفريدگار، خود بـراي او قربـاني كـرد تـا             آن. آورند شايسته براي او به جا نمي     
بـار ديگـر،    . نيروي ده اسب، ده شتر، ده گاو نر، ده كوه و ده رود را بـدو بخـشيد                 

 چون برابر هم قرار گرفتند، ديو به هـراس افتـاد و بـه               .شتر به اپوش حمله كرد    تي
در ايـن   . تيشتر او را هزار گام از دريا دور كـرد         . يك فرسخ دور گشت و گريخت     

هـا و    هـا، دشـت    پس آب را از دريا بر گرفـت و بـه كـشت            . كارزار، او پيروز شد   
 گـاو و كلـه انـسان، هـر          هر قطره بزرگ آب به درشتي كله      . مرغزارها جاري كرد  

در ايـن بارنـدگي،   . قطره كوچك به درشتي يك مشت و يـك دسـت فـرو باريـد        
تيـشتر آتـشِ    .  و ديو اپوش دوبـاره بـه ضـد تيـشتر كوشـيدند             1ديوهاي سپينچك 

از ضـربت گـرز،     .  از گرز خود بر كـشيده و سـپينچك را هـالك نمـود              2وازيشته
همان صداي رعـد اسـت      اين خروش   . خروش بزرگي از نهاد سپينچك برخاست     

گاه تـشتر ده شـبانه روز، بـاران فـرو            آن. شود كه هنوز پيش از بارندگي شنيده مي      
اي كه از جـانوران مـوذي مانـده بـود، بـا آب در                ريخت و همه زهر و زيانبارگي     

پـس از اتمـام مـدت       . از ايـن رو، آب دريـا شـوريده شـد          . آميخت و به دريا برد    
. ها را به انتهاي كره زمين برد        ايزد برخاست و آب    بارندگي، سه روز ديگر، باز باد     

از اين آب سه درياي بزرگ و بيست و سه درياي كوچـك، دو چـشمه و دو رود                   
  )87: 1381پور  ؛ اسماعيل26 -24: 1387؛ آموزگار 37 -36: 1387هينلز ( .تشكيل شد

اين مدت  . گويند مدت جنگ بين تيشتر و اپوش سه شبانه روز طول كشيد            مي

_____________________________________________________________ 
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زد و گـاهي    آن وقت، هوا تيره و گرفته شد، گاهي برق مي         .  از بارندگي است   پيش
ها و تيشتر بـا هـم درگيـر          اين حالت ادامه يافت تا اين كه پري       . خروشيد رعد مي 

دار در ميـان زمـين و         آمده است كه آنها به صورت ستارگان دنباله        اوستادر  . شدند
ها شكـست خورنـد و       ، پري انجامسرآسمان پراكنده و به دشمني مشغول بودند تا         

  :)71 – 70: 1376گلپايگاني عرب (تيشتر ميوه و نعمت در زمين روان كرد 
بخش به سوي كشورها روي آورد تا آنها را از سالي خوش  گاه تشتر زيبا و آشتي پس آن

: 1370ا توسا (.هاي ايراني از سالي خوش برخوردار شدندچنين سرزمين اين. مند كند بهره

331(  
دار در ايران، از هجدهم مرداد تا بيستم آبان مـاه در آسـمان بـسيار                 ستاره دنباله 

پس  از اين مدت، سي روز تيشتر جلوه خواهد شد و فـصل بـاران                . شود ديده مي 
شناسند كه در شب مردمان را مراقبـت         برخي او را خداي شب مي     . شود شروع مي 

 طلوع او همزمان با تازش دوبـاره        .كند اين ستاره در آخر تير ماه طلوع مي       . كند مي
 ،دنـ رنگ را قرباني و بريان كن      گاه مردم بايد گوسفندي يك     آن. به چشمه آب است   

در ده شب نخستين، به پيكر مرد جوان پانزده ساله، در ده شـب دوم بـه صـورت                   
نبـرد بـا ديـو      . درخشد گاوي نر و ده شب آخر به شكل اسب سفيد در آسمان مي            

تـرين سـتاره     وي بـزرگ  . افتـد  تغيير شكل دوباره اتفاق مي    اپوش بر اساس همين     
صـفاتي  . شرق آسمان و  سرور همه سـتارگان و حـامي سـرزمين آريـايي اسـت                

: 1387آموزگـار   ( .شـود  همچون سفيد، درخشان، بلند نوردهنده به او نسبت داده مي         

اران  چرا كه وي فرشته ب     ؛ تيشتر مورد احترام و ستايش است      )62: الف1386 بهار   ؛26
ست و روزي مناطق آريـايي در مملكـت          ا همه گونه خوشي و خرمي از او      . است

هـاي خداونـد بـه     ترين نعمـت   باران و آب از بزرگ،آب و خشك و گرم ايران  كم
  )331: 1، ج 1370 ها يشت( .شمار است

هاي ايراني براي تيشتر كاركرد ضد اهريمني نيز در نظر گرفته شده             در اسطوره 
   : آمده استهاي زادسپرم گزيدهدر كتاب . است
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 ،به همياري» برزآبان ناف«ايي و مبه راهن» هوم«و » بهمن«. به ياري خواست را  باد، تيشتر.8
 به سه =(گشت  به سه پيكر ]تيشتر[. داري با هم متحد شدند براي پيمانه» ارداي فرود«و 

 ده شب ،)شكلي (= يرپيك با هر. اسب پيكر است] و[ كه مردپيكر، گاو پيكر) شكل در آمد
شب باران  سي) كار جانداران زيان (=در روشني پرواز كرد و براي نابودي خرفستران 

  .بارانيدوفر
  .  شوده آب بركشيد]بدان[  تشت بزرگ بودند كه]چون[هاي هريك   و قطره.9

زيان كه در زمين  خرفستران نابود شدند، جز اندكي از سوراخي  همه]باران[ آنهبه وسيل
  .ددر شدنان

مطابق = (زمين پيدا شد، روشن، بلند و به آيين   در،پس مينوي باد به شكل مرد. 10
  ...چوبين به پاي داشت) كفشي= (اي هموز) معمول

اين ) سطح( كه يك سوم» كردخفرا«پاي  زمين افكند و در به اطراف انيد وت و آب را بغل.12
  ....از آن پديد آمد   دارد،]در بر[زمين را 

 ، و زهرشان در زمين بياميخت، براي از ميان بردن آن زهرد مردن خرفستران پس، آن.14
  )9: 1366هاي زادسپرم  گزيده(.  به مقابله با او بتافت،اپوش تيشتر در دريا فرورفت و ديو

دهد كه ايرانيان از دير باز به نبرد خوبي و           به هر حال اسطوره تيشتر نشان مي      «
براي مبارزه با كم آبي و خشكسالي، اسطوره نبرد تيـشتر و            اند و    انديشيده بدي مي 

» . سـتاره بـاران باشـند      -انـد تـا بـه نـوعي ستايـشگر ايـزد            اپوش ديو را پرورانده   
   )93: 1381پور  اسماعيل(

  
  ايزدان آب در اساطير ويتنامي

، در اسـاطير و باورهـاي شـمال ويتنـام حـدود             1طبق آمار محقق نگوين وان هين     
كه تعدادشان در واقـع بـيش از          درحالي ؛زد آب نام برده شده است     يابيست و پنج    

هـر  بر اين باورند كـه  ها  ويتنامي). Nguyễn Hữu Chỉnh 2009: 90-104( اين است
 بـه   بيشترايزدان  . راند آن فرمان مي  بر   آبي، ايزدي دارد كه      ة چشم  و رودي، دريايي 

_____________________________________________________________ 
1. Nguyễn Văn Hiên    
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يات كهـن، ايـزدان آب،      در روا . شوند توصيف مي ... صورت اژدها، مار، تمساح و      
گاهي بـاران نيكبختـي     آب   ايزد. آورند هم سعادت و هم بال براي انسان به بار مي         

 گاهي   و كند  مي ياريباراند و به انسان      مي... هاي ميوه و     هاي برنج، باغ   را بر دشت  
ها براي احترام بـه ايـزد آب،         ويتنامي. كند شود و انسان را تنبيه مي      عصباني مي نيز  
به معني ايزد آب؛     1تويي تان :  از جمله  ؛اند  به وي اختصاص داده    بسياريي  ها لقب

  )همان(.  به معني پادشاه آب3 يا تويي ته2النگ وونگ
  

  اژدها

وي حيـواني   . در فرهنگ ويتنامي، اژدها نماد قدرت، نيكبختي، آب و پاكي اسـت           
طابق باور مردم   م. باران و اژدها معموالً با هم ارتباط دارند       . مقدس و انتزاعي است   

سراسر زمـستان خفتـه اسـت و وقتـي          . كند اين سرزمين، اژدها در آب زندگي مي      
رسـد، او از خـواب       گـذرد و بهـار شـادمند و فرخنـده فرامـي            سرماي زمستان مي  

  . حضور او نماد فصل بارندگي، طراوت و تازگي است. خيزد برمي
 از يـك    تنهاارد، اما   گذ در اساطير آمده است كه اژدها هر از چندي ده تخم مي           

هـاي   هـا، حيوانـات ديگـري بـا ويژگـي          آيد و از ديگر تخم     تخم، اژدها به دنيا مي    
.  و انتزاعي هـستند روند شمار مي بهآيند كه همگي فرزند اژدها     به دنيا مي   گوناگون

 اسـت   4»بي هـي  «فرزند اول نامش    .  خاص بر عهده دارد    اي هر يكي از آنها وظيفه    
او بـسيار   . سـت اپشتي سترگ، و سرش چـون سـر اژدهـا            كه بدنش به شكل الك    

كشد؛ بنابراين، در معماري سنتي      قدرتمند است، معموالً بار سنگين را به دوش مي        
  )1-3شكل  (.اند هاي سنگين نقش كرده ويتنام، او را در حال بردن ستون

 

_____________________________________________________________ 
1. Thủy Thần    2. Long Vương 
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  بي هي: 1-3شكل 

  
او حيواني مقـدس بـا   . شود  ناميده مي2»سي ون« يا 1»لي ون«فرزند دوم اژدها،   

گويند او به ديدن و تماشاي مناظر        مي. دهاني بزرگ، سر اژدها و بدني كوتاه است       
از اين رو، تـصوير او بـا هـدف          . كند سوزي حفظ مي   اشيا را از آتش   عالقه دارد و    

 .اسـت  سوزي در تزيين كاخ و معابد بـه كـار رفتـه            ت از آتش  ظدور كردن و محاف   
  )2-3شكل (

  
  

  

  

  

  لي ون: 2-3ل شك

 بـه ايـن     ؛وي صـداي بلنـد را دوسـت دارد        . است 3»بو لوآ «فرزند سوم اژدها،    
اند، به اين نيت كـه زنـگ بـا ايـن نمـاد،               دليل، تصوير او را روي زنگ حك كرده       

  )3-3شكل  (.بهترين صدا را خواهد داشت
  

_____________________________________________________________ 
1. Ly Vẫn   2. Si Vẫn 
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  بو لوآ :3-3شكل 

  
 بلند و تيزي دارد     يها نداناو همچون ببر، د   . ست ا  فرزند چهارم اژدها   1»به نَن «

مطابق روايتي كهن، چون او حافظ عدالت و مخـالف          . ست ا و قدرتمندي نشان او   
هـاي اعـدام نـصب    هـا و مكـان  اش را در جلوي دادگاه ظلم و ستم است، مجسمه   

كنـد كـه هميـشه بايـد درسـت           حضورش در آنجا به مردم يادآوري مـي       . كنند مي
  )4-3شكل  (. نشوندجف خارزندگي كنند و از جاده عدل و انصا

  
  

  

  

  به نن  :4-3شكل 

  
هاي باز و روشن و دهـاني        وي چشم . نام دارد  2»تاي تيت «فرزند پنجم اژدها،    

موجودي است كه عالقه زيادي بـه غـذا         . انگيز است ظاهرش شگفت . بزرگ دارد 
روي ظروف و ابزار    » تاي تيت «دارد و پرخور معرفي شده است؛ بنابراين، تصوير         

حضورش به معني اين است كه مردم در هنگـام خـوردن غـذا              . بندد نقش مي غذا  

_____________________________________________________________ 
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  )5-3شكل  (.نندكبايد آيين غذا خوردن را رعايت 
  
  

  

  

  تاي تيت :5-3شكل 
  

داشـتني   او حيـواني مقـدس و دوسـت       .  است 1»كونگ فوك «فرزند ششم اژدها،    

 و  از آنجا كـه تمايـل زيـادي بـه آب دارد، مجـسمه وي بـا هـدف پاسـباني                    . است

  )6-3شكل  (.شود ها نصب مي ها و قايق ها، سدها، كشتي نگهداري آب بر روي پل

.  
  

  
  

   فوكگكون :6-3ل كش

  
جنگجو و عصبي است و ميـل بـه كـشتن           . ست ا فرزند هفتم اژدها   2»ناي سه «

حكـاكي   ...دارد؛ به اين دليل، او را روي سالحي مانند شمـشير، گـزر، چكـش و             
  )7-3شكل  (.ها افزايش دهد قدرت را در پهلوانكنند تا نيروي شجاعت و  مي

  
  

  

  ناي سه :7-3شگل 

_____________________________________________________________ 
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او حيواني مقدس بـا     . شود  ناميده مي  2»كيم نه «يا   1»تاي نه «فرزند هشتم اژدها،    
 دود عـود را     پيوستهاو  . شود داشتني توصيف مي   سر اژدها، تن شير، آرام و دوست      

شود، با اين نيـت كـه هميـشه           از اين رو بر آتشدان عود تصوير مي        ؛كند ميتماشا  
  )8-3شكل  (.عود بوي خوش پراكنده سازد

  
  

  

  

  

  

  

  كيم نه: 8-3شكل 

  
او تنبـل اسـت و دوسـت دارد         . خواننـد   مـي  3»تيو دو «آخرين فرزند اژدها را،     

تـصوير او را    . ها و افراد بيگانه به قلمرو خويش بيزار است        از ورود غريبه  . بخوابد
  )9-3شكل  (.سازند افظت صاحب خانه ميدر دستگيره در با منظور مح

  
  

  

  

  تيو دو :9-3شكل 

_____________________________________________________________ 
1. Toan Nghê    2. Kim Nghê 
 

3. Tiêu Đồ 

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  تامه ناصر نيكوبخت ـ سعيد بزرگ بيگدلي ـ فون ووتي      شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة  /      

158

گويند در خانواده اژدها، سـه حيـوان مقـدس           كنار اين نُه فرزند، بعضي مي      در
 كـه   2»تراي فانـگ  « كه عالِم موسيقي است، يا       1»تو نو «ديگر هم وجود دارد، مانند      
هـاي بـد جلـوگيري       سوزي و ورود آدم    كنند تا از آتش    او را بر بامِ خانه نصب مي      

 .شـود  هـا بـراي محافظـت از قبـور نـصب مـي              كه در گورسـتان    3»فو هي «كند يا   
)Nguyễn Ngọc Thơ 2007: 9-20(.  

گـذارد،   هايي كه اژدها مـي     در بين تخم  . كه گفته شد اژدها ايزد آب است       چنان
در . ردتواند باران از ابرهـا بيـاو        او مي  تنهاآيد و    تنها از تخم اول، اژدها به دنيا مي       

جنگنـد، بـاران     برخي روايات آمده است كه وقتي فرزنـدهاي اژدهـا بـا هـم مـي               
هرگاه اين نبـرد بـه پايـان رسـد و آنهـا از يكـديگر دور شـوند،                . بارد شديدي مي 

از اين رو، مردم اين سرزمين اعتقاد دارند اگر اژدها در           . شود بارندگي هم تمام مي   
  .آيد آسمان پديدار شود، باران مي

ها  ها و باغ   ها و كشت   ا در اين اسطوره وظيفه دارد بارندگي را براي دشت         اژده
بختي اسـت؛ بنـابراين،      وي سرچشمه آرامش، آبادي، سعادت و خوش      . تنظيم كند 

كـشد يـا تنـديس آن را         مردم به اميد بارش باران، پيكر اژدهـا را بـه تـصوير مـي              
ه در دهـانش يـك گـوهر        شود ك  در تصويرها، معموالً اژدهايي ديده مي     . سازند مي

گويند اين گوهر نماد ابر و برق و رعد است و به نظر برخي ديگر                برخي مي . دارد
  )10-3شكل  (.نماد انسانيت، عفت، پاكدامني و معرفت است

  
  
  

  
  

 اژدها و گوهر در دهان :10-3شكل 

_____________________________________________________________ 
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با آغاز بهار، مردم عروسك اژدها را در مراسم مختلف همراه دارنـد و بـا ايـن           
 :Bùi Hồng Vạn(. رزوي فصلي پر ثمر براي كشت و برداشت محصول دارندكار آ

Dân Gian: Con rồng trong đêm trung thu( 

  )Lạc Long Quân(لَك النگ گوان 

لَـك النـگ    «هاي مختلف درباره ايزد آب، الزم اسـت بـه داسـتان              ستانان د ايمدر  
هـا    در ميان ويتنـامي    اين روايت سينه به سينه    . توجه خاص شود   1»او كا «و  » گوان
لـوك  «اي به نـام      ، فرمانده 2»لينه نم «هاي دور، در سرزمين      در زمان : ده است شنقل  
او بـسيار نيرومنـد بـود و        .  وجـود داشـت    4»كينـه زونـك وونـگ     « و لقب    3»توك
 سفر كرده بود، بـا      5»دونگ دينه «روزي كه به غار     . توانست درون آب راه برود     مي

هر دو عاشق يكديگر شدند و طولي نكـشيد         . آشنا شد ) ايزد آب (دختر پاشاه آب    
 6»سـونگ لـم   «آنها پـسري بـه دنيـا آوردنـد و نـامش را              . هم ازدواج كردند   كه با 

قدر قوي و قدرتمند گرديد كه بـا يـك دسـت             وقتي پسر بزرگ شد، آن    . گذاشتند
او ماننـد پـدرِ خـويش، بـه         . توانست سنگي بزرگ به طول دو نفر را باال ببـرد           مي

هنگامي كه به سـن بلـوغ رسـيد،         . رفت ي بدون هيچ آسيبي به درون آب مي       راحت
. براي خود انتخاب كـرد    »  النگ گوان  كل«تاج و تخت پدر را به ارث برد و لقب           

 جاهـاي بـسياري      و ت بـود  يـ جمع هنوز كـم  » لينه نم «گويند آن وقت، سرزمين      مي
روزي تصميم  » لك النگ گوان  «. وجود داشت كه هيچ كسي در آن قدم ننهاده بود         

در ميان سفر خـود،     .  خود را ببيند و به همه جاي آن سفر كند          يگرفت كل قلمرو  
براي ايجاد رفاه و آرامش مردم سرزمين خويش، ديـو مـاهي، ديـو روبـاه و ديـو                   

كنند و   ن چون ديد مردم باز هم به سختي زندگي مي         يهمچن. درخت را از بين برد    
را ... كاشتن برنج، ساختن خانه، بافنـدگي و      چيزي براي رفاه زندگي ندارند، نحوه       

_____________________________________________________________ 
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شـكوه در بـاالي     ااي بزرگ و ب    مردم براي سپاسگزاري از وي، قلعه     . به آنها ياد داد   
او . از مانـدن در آنجـا سـرباز زد        » لك النـگ گـوان    « ولي   ،كوهي براي او ساختند   

لـك  . داد اش، يعني سرزمين آب و زندگي زيـر دريـا را تـرجيح مـي         كشور مادري 
 گوان پيش از ترك سرزمين اين مردم، به آنها گفت كه اگر اتفاق بدي افتاد،                 النگ

  .گردم مرا صدا كنيد، فوراً بر مي
 بـا دختـر     همـراه  1»ده الي « شـمال، پادشـاه      سويها گذشت، تا اينكه از      مدت

لينـه  «وقتي كه به سرزمين     . عزيزش و سپاهي مملو از هزاران سرباز به جنوب آمد         
 شيفتة ماندن و اقامـت       و زمين جنوبي را بسيار زيبا و دلربا يافت       رسيد، آن سر  » نَم

كـار  . هـا بـسازند    پس دستور داد مـردم بـراي سـكونت خـود قلعـه            . در آنجا شد  
سازي سربازان پادشاه، مردم منطقه را دچار سختي و زحمـت فراوانـي كـرد؛                قلعه
. يف كردنـد  همة ماجرا را برايش تعر    به ياري خواندند و     را  » لك النك گوان  «پس  

پس از شنيدن داستان، به شكل مردي جوان و زيبا درآمـد و بـا               » لك النگ گوان  «
به گردش  » ده الي «پادشاه  . وارد شد » ده الي «صدها پيشخدمتِ همراهش به كاخ      

دختر زيبارو  آن رفته بود، اما     و تماشاي نقاط زيبا و ديدني       سرزمين  ن  ايدر اطراف   
حاضـر  در كاخ   به همراه تعدادي سرباز و خدمتكار        2»اوكا« به نام    اواندام   و خوش 

عاشق يكديگر شدند و با هـم ازدواج كردنـد و           » لك النگ گوان  «و  » اوكا«. ندبود
حاملـه شـد، يـك بـسته        » اوكـا «وقتي  . ، باالي كوه رفتند   »لك النگ گوان  «به قلعه   

ها شكسته شدند، از هر تخمي، پـسري         وقتي كه تخم  . شامل صد تخم به دنيا آورد     
براي دريا تنگ شد، به شكل اژدهـا درآمـد       » لك النك گوان  «چون دل   . بيرون آمد 

ها گذشت، اما لك النگ گـوان نيامـد تـا           زمان.  درياي شرق پرواز كرد    سمتو به   
» لك النگ گوان  «بي درنگ،   . باالي كوه رفت و همسرش را صدا زد       » اوكا«روزي  

_____________________________________________________________ 
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.  كرد و لب به شكايت گشود      اوكا با ديدن او شروع به گريه      . ش ظاهر شد  روي بهور
من از نژاد اژدها هستم و در دريا زنـدگي          «: با آرامي به او گفت    » لك النگ گوان  «

 مـا  .هـا بمـاني   هـا و دشـت     تو از نژاد پري هستي و عـادت داري در كـوه            .كنم مي
اكنون تصميم گرفتم، پنجاه پسر را با خـودم         . توانيم هميشه با هم زندگي كنيم      نمي

به ايـن ترتيـب،     . ها ببر   پنجاه پسر ديگر را تو با خود به كوه         .ايي ببرم به مناطق دري  
اگـر اتفـاقي افتـاد، خبـر        . كنند و تعدادي ديگر در كوه      تعدادي در دريا زندگي مي    

بعـد از آن، لـك      » .پيمان امروز را فرامـوش مكـن      . دهيد و به ياري يكديگر بياييد     
آنها اجداد قـوم    . ه همه جا رفتند   پسرانشان ب . خداحافظي كرد » اوكا«النگ گوان با    

  .آيند ويت به شمار مي
هـا، ايـزدان آب در       در باور ويتنـامي   . در اينجا بايد چند نكته توضيح داده شود       

در عين حال مـي تواننـد بـه    و ست  اقلمروشان همان جا. كنند زير آب زندگي مي 
 و هرچـه    آب، باران، دريا، رودخانه، درياچه    . همه موجودات در آب فرمان بدهند     

  . كند نسبت به آب دارد، زير فرماندهي آنها عمل مي
(Lê Văn Hưu, Phan Phú Tiên, Ngô Sỹ Liên, 1993: p1; Quỳnh Cư và Đỗ Đức 
Hùng, 2001) 

  )Thủy Tinh( و تويي تينه )Sơn Tinh(سان تينه 

 چنـين داستان   . است 2 و تويي تينه   1روايت ديگر درباره ايزد آب، داستان سان تينه       
 4»مي نونـگ  « هيجدهم، دختري بسيار زيبا به نام        3»هونگ وونگ «است كه پادشاه    

. خواست بهترين همسر را براي دختـرش انتخـاب كنـد           پادشاه هميشه مي  . داشت
ـ       » مـي نونـگ  « خواسـتگاري  هروزي، دو پسر جوان، زيبا، بلنـدقامت و خردمنـد ب

 ي ديگـر   و خواندنـد  يم» سان تينه «يكي ايزد كوهستان بود كه مردم وي را         . آمدند
كدام پسر  دانست    نمي  و بسيار مردد بود  » هونگ وونگ «. ، ايزد آب بود   »تويي تينه «

_____________________________________________________________ 
1. Sơn Tinh    2. Thủy Tinh 
 

3. Hùng Vương    4. Mỵ Nương 
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پيـشنهاد  بـه پادشـاه     بزرگان  . پس او با بزرگان دربار خود مشورت كرد       . را بپذيرد 
به » هونگ وونگ «صبح روز بعد،    . دادند كه از دو جوان، تجهيزات عروسي بگيرد       

، يك فيل نُـه عـاج،       )1(1»بانگ چونگ «سيني برنج، صد     فردا صد «: دو جوان گفت  
هـر كـس    . دار، يك اسب با نُه رنگ موي را بياوريـد         )سيخ(يك خروس نُه مِهميز     

دو ايزد فـوراً    » .بتواند زودتر اين چيزها را بياورد، دخترم با او ازدواج خواهد كرد           
  . هاي پادشاه را فراهم كنند به قلمرو خويش برگشتند تا خواسته

خانم ازدواج كند، بسيار      نتواست با شاهزاده   بازگشت و چون ديرتر   » تويي تينه «
حملـه كنـد و     » سـان تينـه   «سيل و توفان وحشتناكي ايجاد كرد تا به         . عصباني شد 

بـا آرامـش روحـي تمـام، سـيل و توفـان را              » سـان تينـه   «. را بـدزدد  » مي نونگ «
تـويي  «كشيد، تـا سـرانجام      نبرد بين ايزد كوه و ايزد آب چند ماه طول           . بازداشت

 ،گشتاز ناچار با سپاه خويش به قلمرو خود ب        .دچار ضعف و درماندگي شد    » تينه
را » مـي نونـگ   «خواست   ولي هرگز اين كينه و دشمني را از ياد نبرد و پيوسته مي            

 .رود  از اين رو، هر سال، با تجهيز سپاه به جنگ سان تينه مي؛دبدز

(vnthuquan.net: Cổ tích Việt Nam: Sơn Tinh, Thủy Tinh) 

   )Mẫu Thoải(» موي تاي«

او مـديريت   . يعنـي مـادر اسـت     » مـوي «بـه معنـي آب، و       » تويي«در واقع   » تاي«
ـ  به  وها را بر عهده دارد ها و درياچه ها، چشمه  رودخانه هـا، هميـشه     ويتنـامي وراب

ـ  كند تا بدون مشكل و خطر از رودخانه  ميياري  را  ها   انسان  يـاريگر  او ؛دها بگذرن
بـه زيردسـتانش    » مـوي تـاي   «شـود،    هنگامي كه دنيا دچار خشكسالي مـي       .است

دهد باران را ببارانند و هر وقت سيل و توفان زندگي انسان را به خطـر                 دستور مي 
 بـر ايـن، او از       افـزون . كنـد  آيـد و آن را برطـرف مـي         مـي » موي تـاي  «اندازد،   مي

كند و مانع كارهاي بد آنها       اري مي موجودات عجيب و غريب در كشور آب نگهد       

_____________________________________________________________ 
1. Bánh chưng 
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خـدا   .ها، مادري مهربان و دلسوز و فـداكار اسـت          وي در تصور ويتنامي   . دشو مي
 ملَكـه    و وي همسر ايزد آب   . قدرت و توانايي بازرسي آب را به او بخشيده است         

هـا   ها و درياچـه  كند، رودخانه اگر ايزد آب درياها را فرماندهي مي  . استاو  قلمرو  
  . ان او هستندفرمدر 

يك نفر نيست، بلكه نام سه نفـر        » موي تاي «ها آمده است كه     در برخي روايت  
بين » لك النگ گوان  «خود  . هستند» اوكا«و  » لك النگ گوان  « است و آنها دختران   

. د تا كارها را در كشور آب مديريت كنند        كرهاي خود، سه نفرشان را انتخاب        بچه
هانگ با دايـن خيـت      «،  1» دينگ ناك نو كُنگ چو     تويي تينه دونگ  «آنها به ترتيب    

هـا شـيوه     اين سه ايزد، به ويتنـامي     .  نام دارند  3»تم زيانگ كونگ چو   « و   2»فو گون 
شان بر بـاد      فرمانروايي  و آموزند ساختن كشتي براي صيد ماهي و بافتن تور را مي         

  .و آب امري غيرقابل انكار است
 و جايگـاه    شـده  مـي ي قـديم سـتايش      نه تنها در ميان مردم ويتنـام      » موي تاي «

  و داي دار  هاي نسل امروز نيز محبوبيت ويـژه      ، در بين ويتنامي    است خاصي داشته 
  . شود داستان وي نسل به نسل منتقل مي

  ايزد باران

 زيرا براي كـشت بـرنج، آب        ؛رود ايزد باران يكي از ايزدان مهم ويتنام به شمار مي         
  و دوشـ  مـي ازه كافي ببارد، محصول فـراوان       اگر باران به اند   . عنصري حياتي است  

غير اين صورت مقدار بيش از حد يـا كـم آن، زنـدگي                در .گيرد  زندگي رونق مي  
اش ايـن    ايزد باران معموالً شـكل اژدهـا دارد و وظيفـه          . اندازد  مردم را به خطر مي    

 ،بگيـرد و در شـكمش نگـه دارد        ... هـا و     است كه آب را از درياها، رودها، بركـه        

_____________________________________________________________ 
1. Thủy tinh Động đình Ngọc nữ Công chúa   
2. Hồng Bà Đoan Khiết Phu Nhân 
3. Tam Giang Công Chúa 
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. مور اين كـار كـرده اسـت   أخداوند او را م.  فروبردهاي زمين آن را به خاك  سپس  
باراند تـا درختـان و همـه موجـودات در          مي باراندنيا  بر همه    ،وي به دستور خدا   
اين كـار بـسيار سـخت و سـنگين اسـت و نيـاز بـه دقـت و                    . جهان بارور شوند  

 نـدارد و هميـشه      له توجـه  أكوشي زيادي دارد؛ اما ايزد بـاران بـه ايـن مـس             سخت
؛ از اين رو بعضي منـاطق جهـان پيوسـته            در همه جا باران بباراند     كند فراموش مي 

  . دچار خشكسالي هستند
از آنجـا كـه كـار ايـزد بـاران بـسيار سـخت بـود و                  در منابع آمده اسـت كـه        

اي ترتيـب     توانست به همه آنها رسيدگي كند، خدا بين موجودات آبي مسابقه           نمي
 از اينكه بدنشان به اژدها تبديل       پس  و دنشان انتخاب شو     آنها بهترين  داد تا از ميان   

 قرار  )2(1»وو مون «محل برگزاري اين مسابقه را نيز       .  شد، به ايزد باران كمك كنند     
  . يعني امتحان اژدها معروف شد 2»تي رونگ«اين مسابقه به نام . داد

 آب همة موجودات     خدا به قلمرو آب رسيد، خداي       زماني كه فراخوان مسابقه   
ايـن  .  يكي از بزرگان دربار خود را به عنوان داور انتخاب كـرد            و آنجا را آگاه كرد   

ها بايد از يك موج عظـيم عبـور          در هر مرحله داوطلب   . مسابقه سه مرحله داشت   
 بـه   ،توانست هر سه مرحله را با موفقيت پشت سر بگـذارد           هر كس مي  . كردند  مي

يك ماه، انواع حيوانات آبي در اين مـسابقه شـركت           در طول   . شد اژدها تبديل مي  
همگي تمام توان خود را نشان دادند تا از موانع عبور كنند، ولي بيشتر آنها               . كردند

 ولـي در    ، توانست موج اول را پـشت سـر بگـذارد          )3(3ماهي رو . شكست خوردند 
، سبيل   روده، جگر، پولك   ،بنابراين. ميگو در دو مرحله قبول شد     . موج دوم بازماند  

 ولي در مرحله سوم، سرنگون شد و افتـاد؛ بـه            ،و دمش تقريباً به اژدها تبديل شد      
وقتي نوبت به   . ميگو نيز مانند دوستش شكست خورد     . همين دليل پشتش كج شد    

_____________________________________________________________ 
1. Vũ Môn    2. Thi rồng 
 

3. rô 
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مـاهي  . وزيد، ابر همه آسمان را فراگرفتـه بـود         ماهي كپور رسيد، باد به شدت مي      
مـاهي  . رفـت » وو مون « كرد و به داخل      كپور سه مرحله مسابقه را با موفقيت طي       

د و به شكل اژدها درآمـد        پس پره، دم، سبيل و شاخ به بدنش اضافه ش          ؛قبول شد 
اي با مضمون رسيدن به سـعادت و خوشـبختي           مردم ويتنام ترانه  . ا آورد و باران ر  

  : دارددارند كه تلميحي به همين داستان 
» وو مون«د، مانند ماهي است كه از كن دختر باشخصيت كه با مرد باهوش ازدواج مي

  (Trần Tuấn Kiệt 2010: 26) .شود گذرد و به اژدها تبديل مي مي

 رظـ نتـوان از     با توجه به آنچه گفته شد، خدايان آب را در اساطير ويتنـام، مـي              
  :نوع به دو گروه تقسيم كرد

  »تويي تينه«ـ گروهي كه منشأ آسماني دارند، مانند 1
  .جودشان، موجودات طبيعي است، مانند اژدها كه منشأ وـ گروهي2

گروهي است كه از نظر نـوعي،  شود،  اولين گروهي كه در اين نسل بررسي مي     
درسـت اسـت    . ست ا سردسته آنها اژدها  . از طبيعت است  آنها    ريشه و منشأ اصلي   

 دهد كه احتماالً    كه اژدها حيواني غيرواقعي و انتزاعي است، اما تصوير او نشان مي           
ها اغلب با اين     ويتنامي.  مار يا تمساح بوده است     انندذشته موجودي طبيعي م   در گ 

كـه از آنهـا در      را  كردند و تـصويري      نوع حيوانات در زندگي روزمره برخورد مي      
  هاي انساني بـه آنهـا، در هـم          بست، با تخيل خود و دادن ويژگي        ذهنشان نقش مي  

  .شدند آميختند و قدرتي مافوق تصور برايشان قائل مي مي
ها وجود داشـتند، آنهـايي      گروه دوم خدايان، كه از آغاز پيدايش تمدن ويتنامي        

شـك    هاي انـساني دارنـد؛ يعنـي بـي          هستند كه وجودي آسماني آميخته با ويژگي      
هر چند وجودي مافوق طبيعي دارند، و هيچ        . صفات مادي در ذاتشان وجود دارد     

اين قدرت به دليل    .  انجام دهد  ،دهند   ميتواند كارهايي را كه آنها انجام        انساني نمي 
شـوند تـا جـايي كـه         شان است؛ اما گاهي آنها از انسان عصباني مي         صفت آسماني 

بـا بـارش فـراوان و       » تـويي تينـه    «براي نمونه . ممكن است به انسان صدمه بزنند     
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رساند و يا خـداي بـاران، گـاهي بارانـدن      كردن سيل، گاه به انسان آسيب مي  روان
در اين زمينه خدايان ويتنام به خدايان اساطير يونان شبيه          . كند ا فراموش مي  باران ر 

از ايـن نظـر قابـل قيـاس بـا            شوند، هرچند پيچيدگي داستاني آنها را ندارند و        مي
هـاي ويتنـامي معمـوالً سـاده و           هاي يوناني نيستند؛ چرا كه ساختار داستان        داستان

  .اند ديده يا يك رسم شكل گرفتهكوتاه است و بيشتر براي توضيح علّت يك پ
  
  نتيجه

با توجه به مقايسه خدايان آب در دو فرهنگ ايراني و ويتنامي چنـد نكتـه قابـل توجـه                    
اول اينكه وظيفه اصلي همة خدايان آب در هر دو فرهنگ نگهـداري آب اسـت؛                : است

يگري هم انجام    ايرانيان باستان، برخي از ايزدان كارهاي د       ورِاباما در كنار اين وظيفه، به       
كـه موجـب    -اليشي را   آ كه ايزدبانوي آناهيتا مسئوليت ازدواج و عشق بي         چنان .دهند مي

نظيـر و    ايزدان آب ايرانيان باستان، قدرتي بـي      . گيرد  برعهده مي  -شود  تشكيل خانواده مي  
 به ايـن معنـي كـه صـفات زمينـي و             ؛سويه است     صفات آنها مطلق و يك    . همتا دارند   بي

گونـه   بعـدي و فرشـته      اخالقشان، اخالقي يـك     و ساني در ذاتشان وجود ندارد    مادي و ان  
. دهنـد  نظير نشان مـي    قدرتي بي از خود    آنها در نبرد بزرگ با اهريمن و پيروانش،          .است

آنها هر كاري كه موجب راندن بدي، تاريكي و محافظت از روشـني، زنـدگي و هـستي                  
ن با توجه به چنين تصويري از ايـزدان، طبيعـي           دهند؛ بنابراي   باشد، براي انسان انجام مي    

است شخص هنگام رويارويي با مشكالت، از آنها ياري جويد و هميشه آنها را ستايش               
گونـه در    در اسطوره ويتنامي، صفت خدايي يا بهتر بگوييم صفات فرشته         . و تقديس كند  

فات آنهـا   صـ . انـد  وجود خدايان كمتر است؛ هرچند همچون خدايان ايراني فوق طبيعي         
هاي خدايان آب، داستان تيـشتر   رسد در ميان داستان به نظر مي. سويه نيست مطلق و يك 

بيشتر بيانگر آرزوهـا   » سان تينه و تويي تينه    « داستان   ويژه بهو  » لك النگ گون  «و داستان   
نبـرد تيـشتر و ديـو    . هاي دو ملت بـزرگ ايـران و ويتنـام قـديم بـوده اسـت                و خواسته 

 خشكـسالي مـشكلي اسـت كـه از          .بياني از آرزوهاي ايرانيان است    ع  خشكسالي در واق  
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گرفته است؛ بنابراين بـراي سـرزميني         هاي دور ساالنه مناطقي از ايران را دربرمي        گذشته
ترين  كند، آب و باران از بزرگ كه با خشكسالي و به تبع آن قحطي دست و پنجه نرم مي   

  .  تيشتر ايزدي شايسته و عزيز استرود؛ در نتيجه، هاي خداوند به شمار مي نعمت
هـا در     در واقع نماد ويتنـامي     – پدر قوم ويت      و  خداي آب  -همچنين لك النك گون   

خواهـد   هر قومي و هر انساني وقتي مـي       . دانند  او را نماد انسان مي      كه مقابل طبيعت است  

  در آغـاز زنـدگي     .يك زندگي براي خود بسازد، مجبور است با محيط جديد آشنا بـشود            

شـد، امـا     بشر هر پديده طبيعي براي او در حكم امري غير عادي و پر رمز و راز تلقي مي                 

انسان توانست به تدريج با كار و تالش راز بـسياري از آنهـا را كـشف كـرده، نيروهـاي                     

ترتيب در اغلب موارد، ديگر طبيعت       بدين. ناشناخته طبيعت را در زير سلطه خود درآورد       

براي مردم كشوري گرمسيري و داراي پيشة كشاورزي كه         . كرد يبه خواسته انسان عمل م    

رود، آب و باران مناسـب، يكـي از           شان به شمار مي    برنج آبي، گياه عمده و اصلي زندگي      

 به همين دليـل، آب و بـاران را شايـسته و عزيـز         ؛رود آرزوهاي بزرگ و مهم به شمار مي      

هـاي وحـشتناك    ها ساالنه بـا سـيل   نامي ديگر، با تغيير آب و هوا، ويتسوياز  . شمارند مي

هـاي   آنها پيوسته براي حفظ كشت    . بينند شوند و قدرت خسارت آب را نيز مي         مي رو هبور

از . شـوند   كنند و هرگز خسته نمـي       برنج و باغ و اموال خويش، در برابر سيل مقاومت مي          

  .ها هم عزيز است و هم هولناكاين رو، خداي آب براي ويتنامي

  
  نوشت پي

) tết -تِـت ( معمـوالً در سـال نـو ويتنـام           .بانگ چونگ، نوع كيك سنتي ويتنام است      ) 1(
شكل از برنج چـسبيده، مـاش، گوشـت و پيازچـه درسـت               اين كيك مربع  . دشو پخته مي 

نمـاد  » بانـگ چونـگ   «. پوشـاند  است كه همه مواد را مي      هاي برگ  بيرونش اليه . شود مي

   . زمين است
، واقـع در مركـز   )Hà Tĩnh(» هـا تينـگ  «امروز جزء اسـتان  ) Vũ Môn (»وو مون«) 2(

  .ويتنام است
و حتي به باالي   مدتي طوالني بيرون آب زندگي كندتواند نوعي ماهي است كه مي) rô (رو) 3(
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